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Azər bay can da rəs mi sə fər də 
olan Uk ray na Pre zi den ti 
Pet ro Po ro şen ko nun iyu-
lun 14-də rəs mi qar şı lan-

ma mə ra si mi olub.
Hər iki öl kə nin döv lət bay raq la rı nın 

dal ğa lan dı ğı mey dan da Uk ray na Pre-
zi den ti nin şə rə fi  nə fəx ri qa ro vul dəs-
tə si dü zül müş dü.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi Pre zi-
dent İl ham Əli ye və ra port ver di.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli-
yev Uk ray na Pre zi den ti Pet ro Po ro-
şen ko nu qar şı la dı.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi Uk-
ray na Pre zi den ti nə ra port ver di.

Uk ray na nın və Azər bay can Res-
pub li ka sı nın döv lət himn lə ri səs lən di.

Pre zi dent İl ham Əli yev və Pre zi-
dent Pet ro Po ro şen ko fəx ri qa ro vul 
dəs tə si nin qar şı sın dan keç di lər.

Uk ray na Pre zi den ti Azər bay can əs-
gər lə ri ni sa lam la dı.

Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət 
və hö ku mət nü ma yən də lə ri Pre zi dent 
Pet ro Po ro şen ko ya, Uk ray na nın nü-
ma yən də he yə ti nin üzv lə ri Pre zi dent 
İl ham Əli ye və təq dim olun du.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si hər bi mar şın 
sə da la rı al tın da döv lət baş çı la rı nın 
qar şı sın dan keç di.

Rəs mi qar şı lan ma mə ra si mi ba şa 
çat dıq dan son ra Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin və Uk ray na Pre-
zi den ti Pet ro Po ro şen ko nun tək bə tək 
gö rü şü olub.

Gö rüş də Uk ray na Pre zi den ti Pet-
ro Po ro şen ko nun Azər bay ca na ilk 
rəs mi sə fə ri nin önə mi vur ğu lan dı. 
Qeyd olun du ki, Azər bay can-Uk ray-
na əla qə lə ri nin bö yük ta ri xi var və 
xalq la rı mız ara sın da daim dost luq 
mü na si bət lə ri hökm sü rüb. İki tə rəfl  i 
mü na si bət lə rin si ya si, iq ti sa di, ener-
ge ti ka, nəq liy yat və hu ma ni tar sa hə-
lər də pers pek tiv lə ri mü za ki rə olun-
du.

Söh bət za ma nı öl kə lə ri miz ara sın da 
qar şı lıq lı ma raq do ğu ran mə sə lə lər ət-
ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa rıl dı.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin və Uk-
ray na Pre zi den ti Pet ro Po ro şen ko nun 
tək bə tək gö rü şün dən son ra iki öl kə-
nin Pre zi dent lə ri Şu ra sı nın Be şin ci İc-
la sı olub.

İc las da Azər bay can və Uk ray na nü-
ma yən də he yət lə ri nin üzv lə ri iş ti rak 
edib lər.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli-
yev bu gün kü gö rüş də iki tə rəfl  i mü-
na si bət lə ri mi zin müx tə lif sa hə lə ri 
üz rə ge niş mü za ki rə lə rin apa rıl dı ğı nı 
bil dir di. Bu sə fə rin əla qə lə ri mi zin in-
ki şa fın da önə mi ni qeyd edən döv lə ti-
mi zin baş çı sı Azər bay can Res pub li ka-
sı və Uk ray na Pre zi dent lə ri Şu ra sı nın 
Be şin ci İc la sı nın mü za ki rə lə rin apa rıl-
ma sı və qə rar la rın qə bul edil mə si üçün 
yax şı im kan ya rat dı ğı nı vur ğu la dı.

Pre zi dent İl ham Əli yev de di ki, qar şı-
lıq lı ma raq lar nə zə rə alın maq la mü za-
ki rə olu na caq mə sə lə lə rin həl li üçün 
yax şı po ten sial var. Döv lə ti mi zin baş-
çı sı ümid var ol du ğu nu bil dir di ki, Uk-
ray na Pre zi den ti Pet ro Po ro şen ko nun 
Azər bay ca na ilk sə fə ri öl kə lə ri miz 
ara sın da müx tə lif sa hə lər üz rə qar şı-
lıq lı fəaliy yə tin müəy yən ləş di ril mə si 
və Azər bay can ilə ya xın dan ta nış ol-
maq üçün yax şı im kan ya ra da caq.

Nü ma yən də he yə ti nə gös tə ri lən 
qo naq pər vər li yə gö rə min nət dar lı ğı-
nı bil di rən Uk ray na Pre zi den ti Pet ro 
Po ro şen ko öl kə mi zin pay tax tın da ilk 
saat lar dan gör dük lə ri nin on lar da də rin 
təəs sü rat ya rat dı ğı nı bil dir di. O, Ba kı-
nın tək cə gö zəl li yi ni de yil, pay taxt da kı 
in san la rın yük sək əh val-ru hiy yə si ni də 
mü şa hi də et dik lə ri ni vur ğu la dı və ilk 
də qi qə lər dən nü ma yən də he yə ti üzv-
lə ri nin öz lə ri ni çox qo naq pər vər öl kə-
də hiss et dik lə ri ni de di.

İc las da si ya si, iq ti sa di, ener ge ti ka, 
nəq liy yat, hu ma ni tar və di gər sa hə-
lər də əmək daş lıq la bağ lı gün də lik də 
du ran mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba-
di lə si apa rıl dı.

***
Azər bay can-Uk ray na sə nəd lə ri nin 

im za lan ma sı mə ra si mi olub.

“Azər bay can Res pub li ka sı və Uk-
ray na Pre zi dent lə ri Şu ra sı nın Be şin ci 
İc la sı nın Pro to ko lu”nu Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və Uk ray na 
Pre zi den ti Pet ro Po ro şen ko im za la dı-
lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv-
lət Göm rük Ko mi tə si ilə Uk ray na nın 
Döv lət Fis kal Xid mə ti ara sın da mal-
la rın ha va nəq liy ya tı ilə da şın ma sı na 
dair göm rük hü quq poz ma la rı na qar şı 
mü ba ri zə sa hə sin də qar şı lıq lı fəaliy-
yət haq qın da Pro to kol”u Azər bay can 
Res pub li ka sı Döv lət Göm rük Ko mi-
tə si nin səd ri Ay dın Əli yev və Uk ray-
na nın Döv lət Fis kal Xid mə ti nin səd ri 
Ro man Nə si rov im za la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi ilə Uk-
ray na Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
ara sın da 2016-2020-ci il lər üz rə mə də-
niy yət və in cə sə nət sa hə sin də əmək-
daş lı ğa dair Proq ram”ı Azər bay ca nın 
mə də niy yət və tu rizm na zi ri Əbül fəs 
Qa ra yev və Uk ray na nın xa ri ci iş lər 
na zi ri Pa vel Klim kin im za la dı lar.

Sə nəd lə rin im za lan ma sı mə ra si-
min dən son ra Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və 
Uk ray na Pre zi den ti Pet ro Po ro şen ko 
mət buata bə ya nat lar la çı xış edib lər.

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

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

Pre zi dent İl ham Əli yev de di ki, qar şı- “Azər bay can Res pub li ka sı və Uk-

İlham Əliyev 
Ukrayna Prezidenti 
Petro Poroşenko 

ilə görüşüb

Bakıda Qarabağ irsi mövzusunda 
beynəlxalq elmi toplantı keçiriləcək
Bu ilin okt yabr ayın-

da Ba kı da Qa ra-
bağ ir si möv zu-
sun da bey nəl xalq 

el mi top lan tı ke çi ri lə cək.
Bu mə sə lə İs tan bul da İs lam Ta ri xi, 

İn cə sə nə ti və Mə də niy yə ti ni Araş dır-
ma Mər kə zi nin (IR CI CA) Baş di rek to-
ru Ha lit Eren lə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin şö bə mü di ri, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın ISES CO üz rə Mil li 
Ko mis si ya sı nın Baş ka ti bi Va sif Ey-
vaz za də ara sın da ke çi ril miş gö rüş də 
mü za ki rə olu nub.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, gö rüş də V.Ey vaz za də ha zır da iş-
ğa lı al tın da olan əra zi lə ri miz də er mə-
ni lər tə rə fi n dən bü tün ta ri xi abi də lə-
ri mi zin da ğı dıl dı ğı nı, İs lam ir si nin ən 
va cib nü mu nə lə ri nin, di ni mə bəd lə-
rin, məs cid lə rin məhv edil di yi ni bil-
di rib.

İR Cİ CA-nın Baş di rek to ru İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı nın ta ri xi-el mi, 
mə də ni araş dır ma lar mər kə zi ola raq 
bu mə sə lə də Azər bay can la da ha sıx 
əmək daş lıq et mə yə ha zır ol duq la rı nı, 
2016-cı ilin okt yabr ayın da ke çi ri lə cək 

el mi top lan tı nın İs lam dün ya sı nın nü-
fuz lu elm xa dim lə ri ni Qa ra bağ möv-
zu sun da bir ara ya gə ti rə cə yi ni vur ğu-
la yıb.

H.Eren 1997-ci il də Ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin İR Cİ CA-nı zi ya rət et di yi-
ni və 1998-ci il də Ba kı da Ümum mil li 
li de rin hi ma yə si ilə Qaf qaz da İs lam 
mə də niy yə ti möv zu sun da bey nəl xalq 
konf ran sın ke çi ril di yi ni xa tır la da raq 
da hi şəx siy yə tin təd bi rin açı lı şın da kı 
çı xı şı nın in san la rın yad da şı na həkk 
olun du ğu nu söy lə yib.

Gö rüş də okt yabr ayın da ke çi ri lə cək 
el mi top lan tı nın proq ra mı, mü za ki rə 
möv zu la rı, ha be lə 2016-cı il də ke çi ri-
lə cək IV Ümum dün ya Mə də niy yət-
lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu çər çi və sin də 
əmək daş lıq mə sə lə lə ri mü za ki rə edi-
lib.

Leyla Əliyeva rusiyalı 
tələbələrlə bir sıra 

məsələləri müzakirə edib
Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la 

Əli ye va Ba kı da sə fər də olan ru si ya lı tə lə bə lər lə 
gö rü şüb. M. V. Lo mo no sov adı na Mosk va Döv-
lət Uni ver si te ti, Mosk va Döv lət Bey nəl xalq Mü-

na si bət lər İns ti tu tu (MDB Mİ) və Ru si ya nın Mil li Təd qi qat 
Uni ver si te ti “Ali İq ti sad Mək tə bi”nin (MTU AİM) tə lə bə lə-
ri ilə gö rüş də bir sı ra la yi hə və tək lifl  ər mü za ki rə olu nub.

Ru si ya lı tə lə bə lər sə fər lə ri ba rə də təəs sü rat la rı nı bö lü şə rək 
Ba kı da ol duq la rı müd dət də pay tax tı mız la ge niş ta nış lıq im-
ka nı ya ran dı ğı nı bil di rib lər. Tə lə bə lər bu ra da kı qo naq pər vər-
lik və Ba kı nın gö zəl li yi nə hey ran ol duq la rı nı de yib lər.

Ley la Əli ye va Hey dər Əli yev Fon du nun fəaliy yə ti, öl kə 
da xi lin də və Azər bay can dan kə nar da hə ya ta ke çi ri lən la yi-
hə lər, o cüm lə dən va li deyn hi ma yə sin dən məh rum ol muş 
uşaq lar la bağ lı gö rü lən iş lər ba rə də da nı şıb. Bil di rib ki, 
Fon dun so sial-hu ma ni tar sa hə lər də ki fəaliy yə ti cə miy yət-
də va cib rol oy na yır.

Ru si ya lı qo naq lar Ley la Əli ye va nın Mosk va Döv lət Uni-
ver si te ti və Mösk va Döv lət Bey nəl xalq Mü na si bət lər İns-
ti tu tun da eko lo gi ya, so sial möv zu lar da mü ha zi rə ilə çı xış 
et mə si tək li fi  ni irə li sü rüb lər. Ey ni za man da MDB Mİ-nun 
nəz din də ki “Ne go tiation Glub” çər çi və sin də bey nəl xalq 
tur ni rin ke çi ril mə si mə sə lə si mü za ki rə olu nub.
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İyu lun 14-də An ka ra da 
TÜRK SOY Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki la tı nın 
də yir mi za lın da iki cild lik 

“Müasir Azər bay can ədə biy ya-
tı” an to lo gi ya sı nın təq di mat mə-
ra si mi ke çi ri lib. Təd bir də Av-
ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin səd ri 
cə nab Ya qub Ömə roğ lu, TÜRK-
SOY-un səd ri cə nab Dü sen Ka-
seinov, Tür ki yə Ya zar lar Bir li yi, 
Tür ki yə Res pub li ka sı nın Mə-
də niy yət Na zir li yi, Tür ki yə-
Azər bay can Ge nel Mer ke zi, Kü-
tüp ha ne ler ve Ya yım lar Ge nel 
Mü dür lü yü nün nü ma yən də lə ri 
ilə ya na şı, ta nın mış türk şair və 
ya zı çı la rı, elm və sə nət adam la rı 
iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə Av ra si ya 
Ya zar lar Bir li yi nin səd ri Ya qub 
Ömə roğ lu açıb. О, Azər bay ca-
nın müasir ədə biy ya tı nın dol ğun 
mən zə rə si ni ya ra dan be lə bir top-
lu nun Tür ki yə də ilk də fə nəşr 
olun du ğu nu, nəş rin, bi la va si tə 
təş ki lat çı sı və tə sis çi si olan Azər-
bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə-
zi nin, Azər bay can ədə biy ya tı nın 
dün ya da ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin-
də gör dü yü iş lər sı ra sın da xü su si 
əhə miy yət da şı dı ğı nı bil di rib:

- Azər bay can ədə biy ya tı nın 
dün ya da ta nı dıl ma sı is ti qa mə-
tin də Azər bay can Tər cü mə Mər-
kə zi əhə miy yət li iş lər gö rür. Bu 
gün təq di ma tı na yı ğış dı ğı mız 
iki cild lik, Azər bay ca nın nəsr və 

poezi ya sı nı küll ha lın da türk oxu-
cu su na çat dı ran ilk top lu dur ki, 
Tür ki yə də be lə bir nəş rə bö yük 
eh ti yac var dı. Həm uni ver si tet lər, 
həm ümu mi oxu cu küt lə si tə rə fi n-
dən Tür ki yə də Azər bay can ədə-
biy ya tı na hə mi şə bö yük sev gi və 
ma raq olub, bu ədə biy yat bu gün 
də uni ver si tet lər də, elm ocaq la rın-
da öy rə ni lir, təd qiq edi lir. Top lu-
nun özəl əhə miy yə ti – Azər bay can 
ədə biy ya tı nın dol ğun mən zə rə si ni 
əks et dir mə si, türk oxu cu su nu 
müasir Azər bay can ədə bi pro se si 
ilə ya xın dan ta nış et mə si dir”.

Da ha son ra Ya qub Ömə roğ lu 
nəş rin hər iki öl kə nin ədə biy yat, 
mə də niy yət və təh sil sa hə si üçün 
mü hüm əhə miy yət da şı dı ğın dan, 
öl kə lər və xalq la ra ra sı an laş ma-
da oy na dı ğı mü hüm ro lun dan 

da nı şa raq, mil li ədə biy yat la rın 
bu sa yaq ta nı tım nəşr lə ri nin bun-
dan son ra da da vam et di ri lə cə yi ni 
bil di rib. 

Son ra söz ARNK ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi nin di rek to ru, ya zı-
cı Afaq Mə su da ve ri lib: 

- Bu gün türk oxu cu su nun nə zə-
ri nə təq dim olu nan bu ki tab Azər-
bay can ədə biy ya tı nın yal nız bir 
mər hə lə si ni – XX əsr müasir ədə-
bi pro se si əks et di rir. Ha zır da isə 
Mər kəz Azər bay can ədə biy ya tı nın 
da ha dol ğun mən zə rə si ni – klas sik 
dövr dən baş la ya raq, 2000-ci il lə rə 
qə dər ki döv rü nü əha tə edən da ha 
iri həcm li – üç cild lik “Azər bay can 

ədə biy ya tı an to lo gi ya sı” nı tər tib 
edib. Bu an to lo gi ya la ra Azər bay-
ca nın özün də də bö yük eh ti yac 
var və bu nəşr lər Azər bay ca nın 
özü üçün də bir ilk dir, onun elm, 
təh sil və mə də niy yə ti, bu gü nü və 
ta ri xi üçün əvəz siz bir töh fə dir. Bu 
nəşr lə ri, ilk növ bə də Azər bay can 
ədə biy ya tı nın xə ri tə si, onun ic ma-
lı, da ha də qiq de sək, şəx siy yət və-
rə qə si ad lan dır maq olar”.

Da ha son ra A.Mə sud an to lo gi-
ya nın uğur lu tər cü mə sin dən da nı-
şa raq, ha zır da nəş rin di gər dün ya 
dil lə ri nə mü kəm məl çev ril mə si ilə 
bağ lı Mər kə zin mü va fi q bey nəl-
xalq qu rum lar la əla qə li şə kil də iş-
lə di yi ni də qeyd edib: 

- Pa yız da an to lo gi ya nın, ərəb 
di lin də Mi si rin pay tax tı Qa hi rə də, 
da ha son ra be la rus di lin də Minsk-
də təq di ma tı göz lə ni lir. Ədə biy-
ya tı mı zın, di li mi zin dün ya da ta nı-
dıl ma sı is ti qa mə tin də əl də edil miş 
bü tün bu nailiy yət lər Azər bay can 
döv lə ti nin, onun baş çı sı cə nab 
İl ham Əli ye vin ədə biy ya ta, mə-
də niy yə tə gös tər di yi qay ğı nın 
nə ti cə si dir”.

Da ha son ra ya zı çı Os man Çe-
vik soy, ədə biy yat çi alim lər Ay sun 
De mi rez Gü ne ri, Ce mi le Kı na cı, 
an to lo gi ya nı türk di li nə tər cü mə 
edən Qə mər Al xa no va və Kə ma lə 
Ələk bə ro va çı xış edə rək, top lu nun 
türk oxu cu su üçün əhə miy yə tin-
dən da nış dı lar, iki cild lik də yer al-
mış ay rı-ay rı əsər lər ba rə də fi  kir-
lə ri ni bö lüş dü lər.

“Xəzər” dünya ədəbiyyatı 
jurnalının yeni sayı çapdan çıxdı

“Xə zər” dün ya ədə biy ya tı 
jur na lı nın növ bə ti (2/2016) 
sa yı nəşr olu nub.

Jur na lın bu sa yın da:
  “No bel kür sü sü” rub ri ka-
sın da – Nə cib Məh fu zun 
No bel nit qi və he ka yə lə ri;

  “Azər bay can ədə biy ya tı” 
rub ri ka sın da El çi nin “Baş” 
ro ma nı;

  “Mək tub” rub ri ka sın da Con Steyn be kin ya zış ma la rı;
  “He ka yə” rub ri ka sın da Fi lip Ro tun “Möv hu mat çı” he ka yə si; 
  ”Poezi ya” rub ri ka sın da İqor Pavl yu kun şeir lə ri;
  “Klas sik he ka yə lər” rub ri ka sın da Çi nua Açe ba nın “Şi rin ba la”, 
Amos Ozun “Kü lə yin yo lu”, Mi si ma nın “Və tən pər vər lik” ad lı 
he ka yə lə ri; 

  “Es se” rub ri ka sın da Hen ri Mil le rin “Ya zı çı lıq haq qın da 
dü şün cə lər”i;

  “Türk dün ya sı” rub ri ka sın da Ca mal Şa ka rın “Gü nəş” və “Səs-
lər”, Os man Çe vik so yun “Ata mı gör düm” he ka yə lə ri;

  “Ma gik ro man” rub ri ka sın da Al va ro Kun ke ro nun “Mu si qi çi nin 
qeyd lə ri” əsə rin dən bir his sə;

  “Teatr” rub ri ka sın da Va le ri İva nov-Ta qans ki nin “Zə fər və il-
ğım” ro ma nın dan bir his sə;

  Ədə bi mo zaika 
və di gər ma raq lı ya zı lar yer alır.

Xocalı faciəsinin ildönümü ilə 
əlaqədar yazı müsabiqəsi elan edilib

Xo ca lı fa ciəsi nin 25-ci il-
dö nü mü ilə əla qə dar “Xo-
ca lı ya əda lət” kam pa ni-
ya sı çər çi və sin də Av ro pa 
Azər bay can Cə miy yə ti nin 
(TEAS) hi ma yə dar lı ğı ilə 
ya ra dı cı ya zı mü sa bi qə si-
nə start ve ri lib.

AzərTAc Cə miy yə tin say tı na is-
ti na dən xə bər ve rir ki, mü sa bi qə-
nin məq sə di bu dəh şət li fa ciə haq-
qın da mə lu mat lı lı ğı ar tır maq, iş ğal edil miş Dağ lıq Qa ra bağ və ət raf 7 
ra yo nun sülh yo lu ilə qay ta rıl ma sı na dəs tək gös tər mək dir.

He ka yə lər in gi lis di lin də ya zıl ma lı və 4-6 min söz dən iba rət ol ma lı-
dır. Müəl li fi n is tə yin dən ası lı ola raq he ka yə lər təs vir və ya fakt lar əsa-
sın da ya zı la bi lər. Mün sifl  ər he yə ti qə ra rı nı he ka yə lə rin müəl li fi n ya ra-
dı cı lıq qa bi liy yə ti ni, tə xəy yü lü nü, sə lis ya zı üs lu bu nu nə də rə cə də əks 
et dir mə si nə, ha be lə he ka yə nin fərq li xü su siy yət lə ri nə əsa sən ve rə cək.

Se çil miş he ka yə lər bir top lu da dərc edi lə cək və Av ro pa da ya yı la caq. 
I, II və III yer lə ri tu tan lar mü va fi q ola raq 500, 250 və 150 funt məb lə ğin-
də pul mü ka fa tı ala caq lar.

Ma te rial lar no yab rın 1-dək neil.wat son@teas.eu ün va nı na gön də ril mə li dir.

Xirosimada “Nabat” sədası
Bu il Xi ro si ma fa ciəsi nin 71-
ci il dö nü mü ilə əla qə dar Ya-
po ni ya da ke çi ri lən anım təd-
bir lə ri sı ra sı na film nü ma yi şi 
də əla və olu nub. Nə zər də tu-
tu lan təd bir lər çər çi və sin də 
real la şa caq “Mü ha ri bə və 
sülh” ad lı xü su si bey nəl xalq 
proq ra ma müx tə lif il lər də 
ay rı-ay rı öl kə lər də is teh sal 
olun muş al tı film də vət alıb.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, nü ma yiş 
olu na caq fi lm lər ara sın da El çin Mu saoğ lu nun ek ran laş dır dı ğı və Qa ra bağ 
mü ha ri bə si möv zu sun dan bəhs edən “Na bat” bə dii fi l mi də yer alıb.

Ümum dün ya sülh uğ run da mü ba ri zə hə rə ka tı nın sim vo lu olan 
Xi ro si ma qur ban la rı nın xa ti rə si nə həsr olun muş anım mə ra sim lə ri 
ənə nə vi anım mə ka nı sa yı lan Xi ro si ma Me mo rial Sülh Par kın da ke-
çi ri lə cək. Film in gi lis və ya pon di lin də alt ya zı lar ilə təq dim olu na caq. 
Nü ma yiş lər də fa ciə qur ban la rı nın qo hum la rı, döv lət rəs mi lə ri, anım 
təd bi ri nin qo naq la rı və şə hər sa kin lə ri iş ti rak edə cək.

Qeyd edək ki, “Na bat” fi l mi nin qu ru luş çu re jis so ru El çin Mu saoğ lu, 
sse na ri müəl lifl  ə ri El xan Nə bi yev və El çin Mu saoğ lu, qu ru luş çu ope ra-
to ru Əb dül rə him Be şa rat, qu ru luş çu rəs sa mı Şa hin Hə sən li, bəs tə ka rı 
Ha med Sa bet, ic ra çı pro dü se ri Arif Sə fə rov, pro dü se ri Müş fi q Hə tə-
mov dur. Film də baş rol la rı Fa ti mə Mə həm məd Ar ya, Vi da di Əli yev, 
Sa bir Məm mə dov, Fər had İs ra fi  lov və di gər lə ri can lan dı rıb.

Bey nəl xalq prem ye ra sı Ve ne si ya bey nəl xalq ki no fes ti va lın da baş tu-
tan “Na bat” fi l mi 30-dək xa ri ci fes ti val da iş ti rak edib, on iki mü ka fa ta 
la yiq gö rü lüb.

İyu lun 14-də An ka ra da 

iri həcm li – üç cild lik “Azər bay can 

İkicildlik “Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı” antologiyası 
Ankarada təqdim olundu
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

İşlənməyən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də 
“İş lək or foq ra fi ya lü ğə ti” üzə rin də iş ge dir. Məq səd, ha zır da 
is ti fa də də olan “A zər bay can di li nin or foq ra fi ya lu ğə ti»n də yer 
al mış min lər lə ya zı lı şı səhv, qə liz ərəb, fars söz lə ri nin, mə na sı 

və mən bə yi bi lin mə yən söz və söz bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və 
hal lan dır ma lar la ar tı rıl mış, bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş ifa də lə rin, elə-
cə də sa hə lü ğət lə ri nə aid ter min lə rin, dər man, kim yə vi ele ment ad la-
rı nın tə miz lən mə si, əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər dən ara nıb ta pıl mış 
söz lər da xil edil mək lə, iş lək, ay dın dil və saiti nin ər sə yə gə ti ril mə si dir. 
Adı çə ki lən ki tab dan, or foq ra fi ya lü ğə ti qay da la rı na uyuş ma yan söz lə rin 
təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı rır, oxu cu la rın, dil və lü ğət mü tə xəs sis lə ri nin 
fi kir və mü la hi zə lə ri ni, irad və tək lif lə ri ni göz lə yi rik. Or foq ra fi ya lü ğə-
tin dən çı xa rı lan söz lə rin təs ni fa tı 6 fev ral 2016-cı il ta rix dən (62 say lı 
buax rı lış) eti ba rən mü tə ma di ola raq “Ay dın yol“ qə ze tin də dərc edi lir.

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Bö yük Və tən mü ha ri bə si So vet İtt  i fa-
qı nı əməl li-baş lı sar sı dıb, mil yon lar la 
əs gər və za bit fa şist iş ğal çı la rı ilə dö yüş-
lər də hə lak olub, şə hər lər, kənd lər vi ran 
qa lıb, acın dan, so yuq dan və xəs tə lik dən 
ölən lə rin sa yı isə bil mir. Bəl li olan bu-
dur ki, Hit le rin so nu ya xın la şıb... İn di 
cəb hə xətt  i pay taxt dan çox-çox uzaq da 
ol sa da, bu nə həng şə hər hə lə də ca-
han sa va şı nın qay da-qa nun la rı ilə 
ya şa yır. “Hər şey cəb hə üçün, hər 
şey Və tən üçün”, “Par ti ya uğ run da, 
Sta lin uğ run da” ki mi şüar və trans pa-
rant la ra hər ad dım ba şı rast gəl mək olar.

...Kreml də ki iş re ji mi də mü ha ri bə 
döv rü nün qa nun la rı na 
uy ğun la şıb. Sta lin bə-
zən gün lər lə ka bi net dən 
çıx mır, elə ora da ge cə lə-
yir. Okt yabr in qi la bı nın 
növ bə ti il dö nü mü ərə fə-
sin də isə rəh bə rin iş qra fi  ki 
da ha gər gin dir. Mütt  ə fi q res-
pub li ka la rın bi rin ci ka tib lə ri Mosk va ya 
gə lib. Sta lin öz ka bi ne tin də növ bə ilə on-
la rı qə bul edir, he sa bat la rı nı din lə yir. 

Er mə nis tan Kom mu nist Par ti ya sı Mər-
kə zi Ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi Qri qo ri Art-
yo mo viç Ar yut yu nov  bir müd dət əv vəl 
Sta li nə tam məx fi  bir ara yış gön də rib. Bil-
di rib ki, “gu ya Tür ki yə nin Qars, Ər da han 
vi la yət lə ri nin yer ləş di yi əra zi lər ta rix bo yu 
er mə ni lə rə mən sub olub və türk lər 1918-
ci il də So vet Ru si ya sın da kı qa rı şıq lıq dan 
is ti fa də edə rək bu tor paq la rı ələ ke çi rib”. 
Məx fi  mək tu bun bö yük bir his sə si isə Dağ-
lıq Qa ra ba ğa həsr olu nub. Sta lin bu mək tu-
bu diq qət lə oxu yub, bə zi cüm lə lə rin al tın-
dan qır mı zı qə ləm lə xətt  çə kib.

Sta lin Ar yut yu no va ve di yi son sualın 
ca va bı nı göz lə yir: “Ba ğı ro vun bun dan 
xə bə ri var?” Am ma söh bət bu nöq tə yə 
gə lib çat maz dan əv vəl ara la rın da möv zu 
ilə bağ lı tu tar lı fi  kir mü ba di lə si olub.  

Si lah daş la rı yax şı bi lir lər ki, Sta lin çox arif 
və ey ni za man da hiy lə gər adam dır, köh nə 
bol şe vik ki mi heç vaxt tə lə sik qə rar lar qə bul 
et mir, hər şe yi yüz öl çüb, bir bi çir. Elə bu də-
fə də, Ar yut yu no vun mək tu bu ilə əla qə dar 
Sta lin xa ri ci iş lər na zi ri Mo lo to va mü ra ciət 
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ri ya sı ilə və 1921-ci il də So vet Ru si ya sı ilə 
olan sər həd lə ri nin xə ri tə si ni is tə yib...
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dün ya er mə ni lə ri tor paq lar la bağ lı mə sə-
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bu ra da məs kun laş ma sı isə Er mə nis ta na əla-
və tor paq la rın qa tıl ma sı nı tə ləb edir.

- Dağ lıq Qa ra-
ba ğı da bu məq-

səd lə is tə yir si niz?
- Ta ma mi lə doğ ru dur, 

yol daş Sta lin, ta ri xi əda lə ti bər pa et-
mə yin vax tı ça tıb.
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kan ve rər di. Er mə nis tan Res pub li ka sı nın 
döv lət or qan la rı əha li yə er mə ni di lin də 
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çı olar dı. Mux tar Vi la yə tin Er mə nis tan 
SSR-in tər ki bi nə da xil edil mə si gənc lə-
rin Ye re van (İrə van – müəll.) ali mək təb-
lə rin də təh sil al ma sı na im kan ve rər di.

Di gər tə rəf dən, res pub li ka mız bu yol la 
ye ni ix ti sas lı kadr lar əl də edər di. Mə-
lu mat üçün bil di rim ki, bu kadr lar dan 
Azər bay can SSR-də ki fa yət qə dər sə mə-
rə li is ti fa də olun mur. Vi la yət əha li si nin 
is tə yi ni nə zə rə ala raq, Er mə nis tan Kom-
mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si və 
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Sta li nin 
sualı Ar yut yu no-

vu fi  kir dən ayır dı.
- Nə dir, yox sa 

dü şü nür süz ki, 
So vet İtt  i fa qı da-
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et mək da ha asan dır?
Ar yut yu nov ye rin-

dən dik atıl dı:
- Be lə dü şün mü rəm, yol daş 

Sta lin!
- Əy lə şin, yol daş Ar yut yu-

nov, əy lə şin. Bəs Ba ğı rov bu 
mə sə lə yə nə de yir? Bu müd dəala-

rı nı zı onun la ra zı laş dır mı sız?
Bi rin ci ka tib göz lə ri ni döy dü. Nə de-

yəy di? Ba ğı rov dan qorx du ğu nu ne cə 
söy lə yəy di? Azər bay can kom mu nist lə-
ri nin baş çı sı Mir cə fər Ba ğı ro vun elə bir 
zəh mi var dı ki, nəin ki ya xın çev rə si, hət-
ta Mosk va da da on dan çə ki nir di lər. Ar-
yut yu nov bu təm kin li, cə sa rət li, hə qi qə ti 
de mək dən çə kin mə yən adam la bir ne çə 
də fə üz-üzə gəl miş di və hər də fə də məğ-
lub si fə tin də ge ri çə kil mə yə məc bur ol-
muş du. Həm də yax şı bi lir di ki, bu təc rü-
bə li bol şe vi kin Dağ lıq Qa ra ba ğa xü su si 
rəğ bə ti var və bu böl gə ilə bağ lı mə sə lə də 
daim prin si pial möv qe nü ma yiş et di rir.  

Azər bay can da so vet ha ki miy yə ti qu-
rul duq dan son ra M. Ba ğı rov Azər bay can 
Mü vəq qə ti İn qi lab Ko mi tə si tə rə fi n dən 
Dağ lıq Qa ra ba ğa gön də ril miş di. O, Dağ-
lıq Qa ra bağ vi la yət in qi lab ko mi tə si səd-
ri nin müavi ni və XI Qı zıl or du nun Hər bi 
in qi la bi şu ra sı nın mü vək ki li ki mi fəaliy-
yət gös tər miş və bu ra da Azər bay can or-
du his sə lə ri nin tər ki bin də, Qa ra bağ qi-
ya mı nın ya tı rıl ma sın da, er mə ni-daş nak 
və ək sin qi la bi qüv və lə rin dar ma da ğın 
olun ma sın da bö yük səy gös tər miş di...

- Xeyr, yol daş Sta lin, Ba ğı rov la bu mə-
sə lə ni mü za ki rə et mə mi şik. Am ma siz 
gös tə riş ver səz...

Sta lin onun sö zü nü ya rım çıq qoy du:
- İn di ye ri de yil, yol daş Ar yut yu nov, 

bu mə sə lə yə son ra qa yı da rıq...
Fər had SA Bİ ROĞ LU
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III YAZI
  ...1944-cü ilin şax ta lı no yabr ge cə lə rin dən bi-
ri. Mosk va nın qa ran lıq kü çə və da lan la rın da 
ne çə gün dür şi mal kü lə yi tüğ yan edir. Bö yük 
Okt yabr So sialist in qi la bı nın növ bə ti il dö-
nü mü ərə fə sin də güc lü qar ya ğıb, ev lə rin da-
mın dan, ey van lar dan və na val ça lar dan sır sı ra-
lar sal la nır. Ge cə bo yu xü su si əmək bri qa da la rı 
kü çə lə ri, əsa sən də Qı zıl Mey da na 
ge dən yol la rı, Krem lin və di-
gər mü hüm döv lət ob-
yekt lə ri nin ət ra fı nı 
qar dan tə miz lə yir. 
Yol lar da ada ma, 
ma şı na rast 
gəl məz sən, 
k o  m e n -
dant saatı 
hə lə ləğv 
olun ma yıb. 
No yabr so yu ğu 
in sa nın ili yi nə iş-
lə yir, bu na bax ma ya-
raq, Mosk va qar ni zo-
nu nun əs gər lə ri, zi reh li 
ma şın lar sə hə rə dək ke-
şik çə kir, hərb çi lər hər dən 
ya xın lıq da kı hə yət lə rə gi rir, ki çik 
ton qal la rın ət ra fın da qı zı nır lar. 

Ha di sə dən iki-üç həf tə öt sə də, adam lar hə lə 
də bu acı na caq lı fak tı dö nə-dö nə mü za ki rə 
edir, hə ki min səh lən kar lı ğı üzün dən şi kəst 
qal mış ağ bir çək ana nın ha lı na acı yır lar.

Baş ver miş ha di sə dən, yə qin ki, çox la rı nın xə bə ri var. 
Be lə ki, Sə hiy yə Na zir li yi An giolo ji və Mik ro cər ra hi yə 
Mər kə zi nin hə ki mi Va leh Kə ri mov əmə liy yat za ma nı 
səh və yol ver di yi ni eti raf edib: “Xəs tə 87 ya şın da xa nım-
dır, iki aya ğı ate rosk le roz olub. Xəs tə nin ayaq la rın dan 
bi ri qanq re na ya uğ ra yıb. Xəs tə yə ba xıb bil dir dim ki, bir 
aya ğı müt ləq am pu ta si ya olun ma lı dır. Di gər aya ğı nın 
da sa ğal ma eh ti ma lı yox idi. Xəs tə nin ailə üzv lə ri nə de-
miş dim ki, di gər aya ğı da 3-4 gü nə kə sil mə li dir”.

V.Kə ri mov xəs tə nin hə ya tı nı xi las et mək üçün tə ci li 
əmə liy yat ke çi rilb: “Xəs tə nin hər iki aya ğı sar ğı da idi. 
Han sı aya ğı nın qanq re na ol du ğu nu seç mək ol mur du. 
Mən me xa ni ki ola raq səh və yol ver dim. Son ra bil dim 
ki, aya ğı səhv kəs mi şəm. Xəs tə nin, on suz da hər iki 
aya ğı kə sil mə li idi. Əmə liy yat ol ma say dı, onun hə ya-
tı nı xi las et mək müm kün ol ma ya caq dı. Eti raf edi rəm, 
səh və yol ver mi şəm. Bi rin ci qanq re na olan aya ğı am-
pu ta si ya et mək la zım idi, son ra ikin ci aya ğı. Tex ni ki 
səhv idi. İn di yə dək heç bir xəs təm mən dən na ra zı lıq 
et mə yib. Sa də cə tibb per so nal la rı nın səh vi üzün dən 
ba şı ma be lə iş gəl di. Əmə liy yat ma sa sın da sağ la so lu 
müəy yən ləş di rə bil mə dim. De dim ki, tə ki xəs tə nin hə-
ya tı nı xi las edim, əmə liy yat tez bit sin”.

Açı ğı, bu xə bər mə ni də çox hid dət lən dir di. Mən ti-
qə bir bax! Özü də ki min mən ti qi – hə ki min, üs tə lik 
cər ra hın! Sağ la so lu müəy yən edə bil mə yən bir adam 
gö rə sən, əmə liy yat ota ğı nın ha ra da yer ləş di yi ni ne cə 
bi lir? Yə qin, ota ğın qa pı sı na bir qır mı zı lent bağ la yır lar 
ki, “hə kim, xəs tə bur da göz lə yir, səh vən baş qa ota ğa 
gir mə yin”.

…Bir kənd də Hə təm adın da bir adam olub, heç bir 
işə ya ra ma yıb. Nə tap şı rıb lar sa, ha mı sı nı baş-ayaq gö-
rüb. Ca na doy muş kənd ca maatı qə ra ra gə lir ki, Hə-
tə mi no ba ta gön dər sin lər. Elə bir mə su liy yət tə ləb 
elə mir, mal-qa ra çöl də ot-ələf ye yir, sən də ver özü nü 
ağa cın köl gə si nə, mür gü lə, hər dən də gö zü nün qı ra ğı 
ilə hey van la ra bax. Vəs sə lam!

Ax şam mal-qa ra örüş dən qa yı dan da gö rür lər ki, 
hey van la rın sa yı düz gəl mir. Cu mur lar Hə tə min üs tü-
nə. O da ke fi  ni poz ma dan de yir:

- Elə gö zü mün qa ba ğın da beş-al tı sı nı qurd par ça la dı…
- Bəs ni yə hay-küy sal ma dın, kö mə yə ça ğır ma dın, 

daş atıb qur du qov ma dın?
- Siz de miş diz ki, hey van la rı otar, de mə miş diz ki, 

qur da daş at, onu qov…
İn di gü nah 87 yaş lı Tər lan Məm mə do va nın özün-

də dir, adam hə ki mə de məz ki, han sı aya ğı nı kəs sin? 
Va leh hə ki min nə gü na hı var? Ki şi öz işi ni bö yük us ta-
lıq la gö rüb – ayaq kə sib. Han sı nı? Hə… ne cə de yər lər, 
is lan mı şın ya ğış dan nə qor xu su? Sağ lam ayaq da bir 
gün xəs tə lə nə cək də! Ki şi ali cə nab lıq gös tə rib, xəs tə ni 
əla və xərc dən, əzab-əziy yət dən qur ta rıb…

Mən mə sə lə nin hü qu qi tə rə fi  ni bir kə na ra qo yu-
ram. Şüb hə siz, mü va fi q or qan lar bu işə la zı mi hü qu-
qi qiy mət ve rə cək lər. Mə sə lə nin bir də mə nə vi tə rə fi  
var. Açı ğı, se vi ni rəm, ürək dən se vi ni rəm ki, bu adam 
aviadis pet çer, met ro da, ya xud də mir yo lun da dis pet-
çer iş lə mə yib. Bu hal da, fə la kə tin miq ya sı nı tə səv vür 
edə bi lər si niz mi? Al lah üzü mü zə ba xıb ki, o, müəl lim, 
po lis, bən na, qay naq çı, gə mi ka pi ta nı, çi lin gər, çö rək çi, 
sa tı cı – si ya hı nı is tə ni lən say da uzat maq müm kün dür 
– iş lə mə yib, on da vay bi zim ha lı mı za.

Mən bu bəd xə bə ri xəs tə yə söy lə di yi an hə ki min ya-
nın da ol maq, düz göz lə ri nin içi nə bax maq is tər dim. 
Gö rən, o, vic dan əza bı, xə ca lət çə kir mi? Gü nah sız ana-
nın əl lə rin dən öpüb əfv olun ma sı üçün yal va ra caq mı? 
İnan mı ram. Mə su liy yə tin nə ol du ğu nu bil mə yən lə rə 
be lə hiss lər yad dır.

Mən cə, o, hə kim li yin da şı nı at sa yax şı dır. Kən də ge-
dib hə min Hə tə mə qo şul sun, bəl kə, iki si bir lik də han-
sı sa bir işə ya ra yar…  Şair gö zəl de yib:

Du man da ğı do la nar, qi ya mət olar.
Du man yo la sal la nar, mü si bət olar.
Mü si bət olu ruq biz, səhv dü şən də ye ri miz. 

Fərhad
ABDULLAYEV

...Səhv
düşəndə
yerimiz
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ge dən yol la rı, Krem lin və di-
gər mü hüm döv lət ob-
yekt lə ri nin ət ra fı nı 
qar dan tə miz lə yir. 
Yol lar da ada ma, 
ma şı na rast 
gəl məz sən, 
k o  m e n -
dant saatı 
hə lə ləğv 
olun ma yıb. 
No yabr so yu ğu 
in sa nın ili yi nə iş-
lə yir, bu na bax ma ya-
raq, Mosk va qar ni zo-
nu nun əs gər lə ri, zi reh li 
ma şın lar sə hə rə dək ke-
şik çə kir, hərb çi lər hər dən 
ya xın lıq da kı hə yət lə rə gi rir, ki çik 
ton qal la rın ət ra fın da qı zı nır lar. 

olu na ca-
ğı təq-
dir  də , 
So  vet 
h a  k i -
m i y -

y ə  t i 
qu ru lar kən 

da ğı dıl mış Şu-
şa şə hə ri bər pa 
olu na raq vi la-

yə tin pay tax tı na çev ri lə cək”.

olu na ca-
ğı təq-
dir  də , 
So  vet 
h a  k i -
m i y -

y ə  t i 
qu ru lar kən 

da ğı dıl mış Şu-
şa şə hə ri bər pa 

olu na ca-
ğı təq-
dir  də , 
So  vet 
h a  k i -

y ə  t i 
qu ru lar kən 

da ğı dıl mış Şu-
şa şə hə ri bər pa 
olu na raq vi la-

yə tin pay tax tı na çev ri lə cək”.
olu na raq vi la-

yə tin pay tax tı na çev ri lə cək”.
olu na raq vi la-

yə tin pay tax tı na çev ri lə cək”.

qatarları...lər də hə lak olub, şə hər lər, kənd lər vi ran 
qa lıb, acın dan, so yuq dan və xəs tə lik dən 
ölən lə rin sa yı isə bil mir. Bəl li olan bu-
dur ki, Hit le rin so nu ya xın la şıb... İn di 
cəb hə xətt  i pay taxt dan çox-çox uzaq da 
ol sa da, bu nə həng şə hər hə lə də ca-
han sa va şı nın qay da-qa nun la rı ilə 
ya şa yır. “Hər şey cəb hə üçün, hər 
şey Və tən üçün”, “Par ti ya uğ run da, 
Sta lin uğ run da” ki mi şüar və trans pa-
rant la ra hər ad dım ba şı rast gəl mək olar.

...Kreml də ki iş re ji mi də mü ha ri bə 

çıx mır, elə ora da ge cə lə-
yir. Okt yabr in qi la bı nın 
növ bə ti il dö nü mü ərə fə-
sin də isə rəh bə rin iş qra fi  ki 
da ha gər gin dir. Mütt  ə fi q res-
pub li ka la rın bi rin ci ka tib lə ri Mosk va ya 
gə lib. Sta lin öz ka bi ne tin də növ bə ilə on-
la rı qə bul edir, he sa bat la rı nı din lə yir. 

- Dağ lıq Qa ra-
ba ğı da bu məq-

səd lə is tə yir si niz?
- Ta ma mi lə doğ ru dur, 

yol daş Sta lin, ta ri xi əda lə ti bər pa et-
mə yin vax tı ça tıb.

Sta li nin 
sualı Ar yut yu no-

vu fi  kir dən ayır dı.
- Nə dir, yox sa 

dü şü nür süz ki, 
So vet İtt  i fa qı da-

xi lin də sər həd 
mə sə lə lə ri ni həll 

et mək da ha asan dır?
Ar yut yu nov ye rin-

dən dik atıl dı:
- Be lə dü şün mü rəm, yol daş 

Sta lin!
- Əy lə şin, yol daş Ar yut yu-

nov, əy lə şin. Bəs Ba ğı rov bu 

qatarları...qatarları...



N 23(82) 15.07.20166

- Tür kər müəl lim, əv vəl cə zəh mət 
ol ma sa, özü nüz haq qın da mə lu-
mat ve rin. Si zi Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sın dan nü fuz lu Ame ri ka 
uni ver si te ti nə apa ran uğur dan 
da nı şar dı nız...
- Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nı 

bö yük or kestr üçün yaz dı ğım iki 
sim fo ni ya və ba let süita sı ilə bi-
ti rə rək sə nəd lə ri mi və əsər lə ri mi 
Ame ri ka nın ən nü fuz lu kon ser va-
to ri ya la rın dan bi ri nə - Nyu-York 
şə hə rin də yer lə şən Man hett  en 
Mu si qi Mək tə bi nə yol la dım. On-
lar dan  təh si li mi bu mu si qi təh si li 
oca ğın da ma gist ra tu ra də rə cə sin-
də da vam et dir mək üçün də vət 
al dım. Ma gist ra tu ra da oxu yar kən 
müasir mu si qi sa hə sin də ki fa yət 
qə dər ta nın mış isim lər dən bi ri, 
al man əsil li bəs tə kar Reiko Fuetin-
gin sin fi n də bəs tə kar lıq, ABŞ-ın 
gör kəm li bəs tə kar la rın dan olan 
Nils Vi ge lan dın sin fi n də isə nə zə-
riy yə dərs lə ri keç dim. Ma gist ra tu-
ra təh si li mi ba şa vur duq dan son ra 
bəs tə kar lıq üz rə dok tor luq də rə-
cə si nə, yə ni Mu si qi Sə nət lə ri Dok-
to ru də rə cə si nə yi yə lən mək üçün 
sə nəd lə ri mi və əsər lə ri mi ABŞ-ın 
Oha yo Şta tın da yer lə şən Sin sin na-
ti Uni ver si te ti nə yol la dım. Bu ra da 
isə ABŞ-da kı müasir mu si qi sa-
hə sin də xey li məş hur isim lər dən 
olan Ma ra Hel muth, Mic hael Fi-
day dan bəs tə kar lıq dərs lə ri al dım 
və 2014-cü il də, nə ha yət ki, Mu si qi 
Sə nət lə ri Dok to ru də rə cə si nə yi-
yə lən dim.

- Ame ri ka uni ver si te tin də bəs-
tə kar lı ğın, mu si qi nin sir lə ri nin 
təd ri si mə su liy yə tin dən da nı-
şaq... 
- Dok tor luq təh si li mi da vam 

et di rər kən Sin sin na ti Uni ver si te-
tin də pro fes sor as sis ten ti qis min-
də bəs tə kar lıq və elekt ron mu si qi 
dərs lə ri ni tə lə bə lər üçün təd ris 
et dim. Dok tor luq də rə cə si ni alan-
dan son ra isə bir il hə min uni ver-
si tet də müəl lim ki mi fəaliy yə ti mi 
da vam et di rə rək, Or ta Şərq Mu-
si qi si fən nin dən də dərs keç dim. 
Mə su liy yət an la yı şı hər sa hə də 
va cib dir, xü su sən də təd ris də. Tə-
ləb kar və diq qət cil ame ri ka lı tə lə-
bə lər lə iş lə mə yin mə su liy yə ti çox 
yük sək dir.

- Piano nun dil lə ri, o dil lər dən çı-
xan mu si qi ilə kaina tı qu caq la-
maq müm kün dür mü?

- Poezi ya ilə mu si qi hər za man 
iç-içə dir. Bu bir gə lik haq qın da məş-
hur bəs tə kar la rın, fi  lo sofl  a rın söz lə-
ri ni xa tır la maq olar. Biz isə məş hur 
rus şairi Osip Man delş ta mın “Si len-
tium” şei rin də ki mis ra nı xa tır la yaq: 
“ey söz, mu si qi yə qa yıt”. Poezi ya nın 
mu si qi yə çev ril mə si müm kün dür sə, 

de mə li, mu si qi ilə kaina tı qu caq la-
maq da müm kün dür.

- Şərq mu si qi sin də ki mis ti ka-
nı, ir ra sional lı ğı praq ma tik 
Av ro pa və  ABŞ in sa nı ne cə 
qə bul edir?
- Nə zə rə al saq ki, mu si qi, ümu-

miy yət lə, bu an la yış la rın vəh də-
tin dən iba rət dir, be lə bir fi k rə 
gəl mək müm kün dür ki, mu-
si qi haq qın da Şərq-Qərb 
tip li fərq lən dir mə lə rin 
özü ma hiy yət eti ba-
ri lə şər ti dir. İn san 
qu la ğı 20 herz 
səs tez li yi ilə 
20000 herz 
səs tez li yi 
ara sın da-
kı bü tün 
tez lik lə ri 
e ş i t  m ə 
qa bi liy-
y ə  t i  n ə 
ma lik dir. 
Qeyd et di-
yim bu tez-
lik lə rin sa hə si 
yu xa rı dan və 
aşa ğı dan aza-
cıq da ral dı ğı 
hal da isə in san 
qu la ğı, ümu-
miy yət lə, na ra-
hat ol mur, yə ni 
nor mal qə bul edir. 

- Azər bay can da 
Xəy yam Mir zə za də, 
Ay dın Əzi mov ki mi 
bəs tə kar lar dan dərs 
al mı sı nız. Bu ra da-
kı bəs tə kar lıq mək tə bi  
mu si qi nin dün ya da kı 
in ki şaf tem pi ilə nə də-
rə cə də ayaq la şa bi lir?
- Qeyd et di yi niz si ya-

hı ya dün ya sı nı çox er kən 
də yiş miş gö zəl bəs tə ka rı-
mız İs ma yıl Ha cı bə yo vu 
da əla və edər dim. Qə ləm 
tut ma ğı öy rə dən ib ti dai 
si nif müəl li mi nə ne cə min-
nət dar lıq his si ke çi ri rik sə, 
elə cə də, Xəy yam müəl-
li min ilk ya ra dı cı lıq 
ad dım la rı mı pro fes-
sional tərz də yö nəlt mə si, 
mən də ona qar şı məh-
rəm duy ğu lar ya şa dır.
İs ma yıl müəl lim dən, 

Ay dın müəl lim dən al dı ğım bəs-
tə kar lıq dərs lə ri nə gö rə özü mü 
çox şans lı he sab edi rəm. Bu bəs-
tə kar lar dan dərs lər al maq şə rə fi  
mə nə on la rın ya ra dı cı lı ğı ilə ta-
nış ol maq, həm də Azər bay can 
mu si qi si nin çox önəm li sə hi fə lə-
ri ni təh lil et mək im ka nı ya rat dı.

Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi 
dün ya da kı in ki şaf tem pi ilə ayaq-
la şa bi lir mi - sualı na ca va bım isə 
bir mə na lı de yil. “Ayaq la şa bil mir” 
ca va bı ver səm, Ayaz Qəm bər li, 
Səid Qə ni, Ta hir İbi şov, Fi ru din 
Al lah ver di nin ha ra dan ye tiş di-
yi sualı ilə üz-üzə qa la ca ğam.

Bu suala “da ha çox şəx si mo ti va-
si ya la rı və “mək təb dən xa ric oxu” 
he sa bı na ye tiş di lər”, ca va bı ver mə li 
ol sam, o hal da da məc bu ram de yim 
ki, ha zır kı bəs tə kar lıq mək tə bi nə ti cə 
eti ba ri lə dün ya da kı in ki şaf tem pi lə 
ayaq la şa bil mir. Hər bir hal da, biz lər, 
Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
ye tir mə lə ri, dün ya mu si qi si nin in ki-
şaf tem pi ilə nə qə dər ayaq la şa bil sək 

də, heç şüb hə siz, yax şı an la yı rıq 
ki, hər iki kon ser va to ri ya mız-

da bəs tə kar lıq dər si ke çən 
fa kül tə lə ri ta ma mi lə ye ni-

lən mə li, də yiş mə li dir.
Kon ser va to ri ya si nif-
lə rin də rus bəs tə ka rı 
Pro kof ye vi, ma car 

bəs tə ka rı Bar to ku 
müasir bəs tə kar-

lar ki mi qə lə mə 
ve rən müəl-
lim lə rin ye ri ni, 
əl bətt  ə, ye ni tə-

fək kür lü şəxs lər, 
dün ya mu si qi si nin 

ən ye ni is ti qa mət lə-
rin dən mə lu ma tı olan 
müəl lim lər tut ma lı dır lar.
- Siz cə, Azər bay can da 

aka de mik mu si qi-
nin ge niş küt lə-

lə rə açı lan qa-
pı la rı nə üçün 
qı fıl lı dır? 

- Aka de-
mik mu si-
qi, ümu-
miy yət lə, 
ge niş küt-
lə lər üçün 
n ə  z ə r  d ə 
tu tul mur. 
Ə y  l ə n  c ə 
x ü  s u  s i y -
y ə  t i n  d ə n 
xa li ol du ğu 

üçün be lə 
mu si qi əsa sən 

i n  t e l  l e k  t u a l 
din lə yi ci yə he-

sab la nır. Bu mu-
si qi nin qa pı la rı isə 

din lə yi ci lə rin üzü nə 
hər za man açıq olub. Ar zu edər-
dim ki, oxu cu la rı nı zın hər bi ri 
öz-özü nə bu sualı ver sin: dün ya-
nın məş hur mu si qi çi lə ri nin, bəs tə-
kar la rı nın qa tıl dı ğı Qa ra Qa ra yev 
müasir mu si qi fes ti val la rın da din-
lə yi ci ki mi iş ti rak edib mi? 

- O qa pı la rı han sı üsul lar la aç-
maq olar?
- So sial şə bə kə lə ri, mət buatı iz-

lə mək, in ter net də Goog le və di gər 
ax ta rış sis tem lə rin dən is ti fa də et-
mək lə.

- Ni yə, in di yə qə dər “mu si qi nə-
dir” sualı na hə lə də konk ret ca-
vab ve rən yox dur?
- Bu suala ri ya zi konk ret lik lə sə-

ciy yə lə nən ca vab “hə yat nə dir”, 
“poezi ya nə dir” sual la rı na ca vab 
qə də rin cə müm kün süz dür və 
doğ ru ol maz dı. Qə dim yu nan sö-
zü ki mi qə lə mə ve ri lən “mu si qi” 
sö zü “mu za lar Sə nə ti” ki mi qə bul 
olun sa da və bu suala mu si qi ta ri-
xin də, de mək olar, hər bəs tə ka rın 
öz ca va bı ol sa da, gə lin, bu sö zün 
Oks ford Lü ğə tin də ki açıq lan ma-
sı na üs tün lük ve rək: “Mu si qi - in-
sa nın, mu si qi alə ti nin, ya xud ey ni 
za man da hər  iki sin dən iba rət səs-
lə rin elə bir şə kil də bir ləş mə si dir 
ki, bu bir ləş mə for ma nın, har mo-
ni ya nın və emo sional ifa də nin gö-
zəl li yi ni özün də eh ti va edir.”

- Bir az ab surd dün ya ya va raq: 
pia no ifa edən za man göz lə ri-
ni zin qar şı sın da açı lan tab lo nu 
bi zim üçün rəs vir edin. Tə bii ki, 
bu, mu si qi dən mu si qi yə də yi şir. 
Am ma siz nü mu nə ola raq bi ri ni 
de yin...
- Ya ra dı cı lıq mət bə xi nin de tal la-

rı nı bö lüş mə yi doğ ru he sab et mə-
səm də, de mə li yəm ki, göz lə rim 
qar şı sın da hər han sı bir tab lo nun 
açıl ma sı nı mü şa hi də et mə mi şəm. 
Ya ra dı cı lı ğın ma hiy yə tin də me-
di ta tiv lik və güc lü kon sent ra si ya 
ol du ğun dan, çox gü man ki, bu 
tab lo yal nız ağ və rəq dən iba rət dir. 
Din lə yi ci lə rin isə mu si qi din lər-
kən göz lə ri nin qa ba ğı na han sı sa 
səh nə lə ri gə tir mə lə ri nə çox tə bii 
ya na şı ram.

- Ədə biy yat la, fəl sə fə ilə mu si-
qi nin əla qə sin dən da nı şaq. Siz-
cə, han sı müəl lifl  ə rin ro man la rı, 
han sı fi  lo sofl  a rın əsər lə ri nə həm 
də es te tik mu si qi ki mi bax maq 
olar?
- İs tə ni lən kom po zi si ya da for-

ma, dra ma tur gi ya ele ment lə ri nin 
tə za hü rü nü mu si qi də gör mək və 
ya bu pro se si tam tər si nə də mü şa-
hi də et mək olar. Fran sız sim vo list 
şairi Ste fan Mal lar me nin “Fav nın 
gün düz is ti ra hə ti” ad lı mət ni nə 
ey niad lı mu si qi əsə ri ya zan im-
pres sionist bəs tə kar Klod De bus-
si, prem ye ra baş tu tan dan son ra 
şair dən be lə bir mək tub al mış dı: 
“Kon sert dən çıx dım, çox tə sir lən-
mi şəm. Sə nin mət ni mə ver di yin 
mu si qi il lüst ra si ya sı yaz dı ğım la 
yal nız o mə na da dis so nans təş kil 
edir ki, sə nin mu si qin in cə lik lə, 
zən gin lik lə, his siy yat la mətn dən 
da ha da də ri nə, nos tal ji və işı ğın 
içi nə doğ ru ge dir.” Doğ ru su, in-
tel lek ti ar tır maq üçün xey li oxun-
ma lı müəl lifl  ər var, is tə məz dim, 
bu ra da bir si ya hı səs lən di rim. Üs-
tün lük ver di yim müəl lifl  ər lə ma-
raq la nan oxu cu la rı nız la isə ay rı ca 
ola raq bu ba rə də şəx sən ün siy yə tə 
açı ğam.

- Tür kər mü əl lim, son da gə lə cək 
plan la rı nız dan da nış ar dız...
- İyul ayı nın son la rı na qə dər bu 

il müx tə lif səp ki li əsər lə ri min son 
re dak tə iş lə ri ni ba şa çat dır maq, 
gə lən ay lar da isə bö yük or kestr 
üçün bir əsər üzə rin də iş lə mə yi 
plan laş dır mı şam.

El min NU Rİ

- Tür kər müəl lim, əv vəl cə zəh mət 

O gənc ol ma sı-
na bax ma ya raq, 
mu si qi sa hə sin-
də ar tıq bir ne-

çə bö yük uğu ra im za atıb. 
Bos ton, Nyu-York, Mel burn 
ki mi şə hər lər də ke çi ri lən 
nü fuz lu bey nəl xalq mu si qi 
fes ti val la rı nın qa li bi olub. 
Təh si li nin ma gist ra tu ra də-
rə cə si nə ABŞ-ın Man het-
ten Kon ser va to ri ya sın da, 
dok tor luq də rə cə si nə isə 
Sin sin na ti Uni ver si te tin də 
yi yə lə nib. O, ha zır da Sin sin-
na ti Uni ver si te tin də bəs tə-
kar lıq dan və Şərq mu si qi 
ta ri xin dən dərs de yir.
“Ay dın yol” qə ze ti gənc bəs-
tə kar Tür kər Qa sım za də ilə 
mü sa hi bə ni təq dim edir. 
Qeyd edək ki, Tür kər mər-
hum şair Qa sım Qa sım za də-
nin nə və si, din şü nas-alim, 
şa ir Nə ri man Qa sı moğ lu nun 
oğ lu dur:

mu si qi yə çev ril mə si müm kün dür sə, 

de mə li, mu si qi ilə kaina tı qu caq la-

ri ni təh lil et mək im ka nı ya rat dı. yi sualı ilə üz-üzə qa la ca ğam.

Bu suala “da ha çox şəx si mo ti va-

“Yaradıcılıq mətbəxinin 
detallarını bölüşməyi 
doğru hesab etmirəm”

de mə li, mu si qi ilə kaina tı qu caq la-
maq da müm kün dür.

- Şərq mu si qi sin də ki mis ti ka-
nı, ir ra sional lı ğı praq ma tik 
Av ro pa və  ABŞ in sa nı ne cə 
qə bul edir?
- Nə zə rə al saq ki, mu si qi, ümu-

miy yət lə, bu an la yış la rın vəh də-
tin dən iba rət dir, be lə bir fi k rə 
gəl mək müm kün dür ki, mu-
si qi haq qın da Şərq-Qərb 
tip li fərq lən dir mə lə rin 
özü ma hiy yət eti ba-
ri lə şər ti dir. İn san 
qu la ğı 20 herz 
səs tez li yi ilə 
20000 herz 
səs tez li yi 
ara sın da-
kı bü tün 
tez lik lə ri 
e ş i t  m ə 
qa bi liy-
y ə  t i  n ə 
ma lik dir. 
Qeyd et di-
yim bu tez-
lik lə rin sa hə si 
yu xa rı dan və 
aşa ğı dan aza-
cıq da ral dı ğı 
hal da isə in san 
qu la ğı, ümu-
miy yət lə, na ra-
hat ol mur, yə ni 
nor mal qə bul edir. 

- Azər bay can da 
Xəy yam Mir zə za də, 
Ay dın Əzi mov ki mi 
bəs tə kar lar dan dərs bəs tə kar lar dan dərs 
al mı sı nız. Bu ra da-
kı bəs tə kar lıq mək tə bi  
mu si qi nin dün ya da kı 
in ki şaf tem pi ilə nə də-
rə cə də ayaq la şa bi lir?

yd et di yi niz si ya-
hı ya dün ya sı nı çox er kən 
də yiş miş gö zəl bəs tə ka rı-
mız İs ma yıl Ha cı bə yo vu 
da əla və edər dim. Qə ləm 
tut ma ğı öy rə dən ib ti dai 
si nif müəl li mi nə ne cə min-
nət dar lıq his si ke çi ri rik sə, 
elə cə də, Xəy yam müəl-
li min ilk ya ra dı cı lıq 
ad dım la rı mı pro fes-
sional tərz də yö nəlt mə si, 
mən də ona qar şı məh-
rəm duy ğu lar ya şa dır.
İs ma yıl müəl lim dən, 

Bu suala “da ha çox şəx si mo ti va-
si ya la rı və “mək təb dən xa ric oxu” 
he sa bı na ye tiş di lər”, ca va bı ver mə li 
ol sam, o hal da da məc bu ram de yim 
ki, ha zır kı bəs tə kar lıq mək tə bi nə ti cə 
eti ba ri lə dün ya da kı in ki şaf tem pi lə 
ayaq la şa bil mir. Hər bir hal da, biz lər, 
Azər bay can bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
ye tir mə lə ri, dün ya mu si qi si nin in ki-
şaf tem pi ilə nə qə dər ayaq la şa bil sək 

də, heç şüb hə siz, yax şı an la yı rıq 
ki, hər iki kon ser va to ri ya mız-

da bəs tə kar lıq dər si ke çən 
fa kül tə lə ri ta ma mi lə ye ni-

lən mə li, də yiş mə li dir.
Kon ser va to ri ya si nif-
lə rin də rus bəs tə ka rı 
Pro kof ye vi, ma car 

bəs tə ka rı Bar to ku 
müasir bəs tə kar-

lar ki mi qə lə mə 
ve rən müəl-
lim lə rin ye ri ni, 
əl bətt  ə, ye ni tə-

fək kür lü şəxs lər, 
dün ya mu si qi si nin 

ən ye ni is ti qa mət lə-
rin dən mə lu ma tı olan 
müəl lim lər tut ma lı dır lar.
- Siz cə, Azər bay can da 

aka de mik mu si qi-
nin ge niş küt lə-

lə rə açı lan qa-
pı la rı nə üçün 
qı fıl lı dır? 

y ə  t i n  d ə n 
xa li ol du ğu 

üçün be lə 
mu si qi əsa sən 

i n  t e l  l e k  t u a l 
din lə yi ci yə he-

sab la nır. Bu mu-
si qi nin qa pı la rı isə 

din lə yi ci lə rin üzü nə 
hər za man açıq olub. Ar zu edər-
dim ki, oxu cu la rı nı zın hər bi ri 
öz-özü nə bu sualı ver sin: dün ya-
nın məş hur mu si qi çi lə ri nin, bəs tə-
kar la rı nın qa tıl dı ğı Qa ra Qa ra yev 
müasir mu si qi fes ti val la rın da din-
lə yi ci ki mi iş ti rak edib mi? 

de mə li, mu si qi ilə kaina tı qu caq la- Bu suala “da ha çox şəx si mo ti va-

doğru hesab etmirəm”doğru hesab etmirəm”



“Eysebio sevinci”
Afrikadan yüyürüb
         Avropada 
                topa vurduğu zərbə
                açır qapıları, 
                yırtır torları...
Sevincdən kükrəyərək, 
Sevincdən şığıyaraq
qara qollarını açmaq istəyir
         Mozambikin üstünə!..

Sevinc girib qoluna, 
qara sevinc çırpınır,
qara sevinc parıldayır üz-gözündə,
saçlarında, əllərində, ayaqlarında...

Yiyəsini aşıb-daşır,
Yiyəsini uçurur
bir ürəyə sığışmaz sevinc,
qara vətənli sevinc, 
qara yataqlı sevinc...

...Çömçə ayaqları 
qarışdırır buxarlanan nəhəng 
qazanı
Stadion uğuldayır, 
stadion qaynayır!

Sevinci gözündə inci-inci
gözümdən keçir...
Televizor ekranında 
qapı titrəyişi,
Afrikadan yüyürüb
Avropada
         topa vurduğu zərbə...

Düzəlmədi
Gözlədim –
Bu dünya düzələ, bəlkə,
Otuzumda düzəlmədi.
Otuz yazı otuz qışa
Uduzdum da, düzəlmədi…
Döz, dedim,
Bu dünya, bəlkə, düzələ;
Yolum boyu düz getməyə
Bir yerində düzəlmədi.
Qırxımda düzəlmədi,
Qırx birimdə düzəlmədi.
Yüz dedim,
Bircə gün düzələ, bəlkə,
Düz ilə, doğruyla düz gələ, bəlkə;
əyildi ki, əyildi,
əllimdə də düzəlmədi.
Bildim, bala, düzəlmədi,
Qaldım, baba, düzəlmədi,
Öldüm, dədə, düzəlmədi!..

“Dibçəkdəki otlar”
Biçənəkdəki otlar –
tər yaşıl, çiçək təki otlar!
Adları ot içində itib-batar,
qoxuları havanı udar,
yamacı tutar, qalar.
Bu, qoxumu?
Yoxsa kimsə tar çalar?
Bu qoxuda
həzin-həzin sızlayar kamançalar.
Hansı otsa qoxusuyla oxuyar,
hansı gülsə meh əsdikcə
  solo oxuyar…
Çiçək ot qoxuyar,
gül ot qoxuyar,
biçənəkdəki otlar,
çiçək təki otlar
qoxuduqca qoxuyar.
Ətriylə, nəfəsiylə oxuyar,
nəğməli bir quşun həvəsilə oxuyar…

Bu şəhərin içində
Xirtdəyəcən
bu şəhərin içində,
baxıram, kəndə baxıram.
Dağlarına çıxıram:
çiçəkləri gözümdəndi,
çayı yenə dizimdəndi,
başımdan aşır buludu,
kirpiklərim şeh doludu.
Xirtdəyəcən
bu şəhərin içində,
hərdən o kəndə baxıram,
yenə də gözüm üstədi,
göylərin başım üstədi,
nə olsun, gendən baxıram?
Deməsinlər: kənd, kənd deyir,
çörəyi dizi üstədi;
xirtdəyəcən
bu şəhərin içində,
o kənd də gözüm üstədi.

Tənhalıq
Təkəm, deyib deyinincə
Təkliyini duyursan.
Sən özünü niyə belə
Tək yerinə qoyursan?
İçində yaşadıqca
Təklik ürkəkliyini
Tünlüyə çox bürünüb
Gizlətmə təkliyini.
Təkəm, deyib, hər yetənə
Axı tən ha deyilsən.
Təksən – təkliyinləsən,
Onda tənha deyilsən!..

13 fevral
13 ildən çox olar,
13 fevral - gözlərimdə qaradı,
həm də nədənsə qarlı;
çiynində bir nənə keçir,
çarşablardan qaradır qar,
mən qıraqda bir uşaq,
qırıq bir sözə bəndəm,
13 fevral...
13 ildən çox olar - 
kəndimizdən bir qarının keçdiyi.
Nənəm də yox,
elə belə qarıydı.
çarşablardan qar qaraydı,
ağır-ağır yağırdı qar...
13 ildən çox olar,
13 fevral çiynində 
o nənəni aparar,
aparar, aparar,
amma dəfn edə bilməz.
Bir il sonra yenə 
başqa 13 fevral alar çiyninə:
çarşablardan qaradır qar,
ağır-ağır yağırdı qar...
mən qıraqda bir uşaq,
qırıq bir sözə bəndəm.

Mənsiz gecə
Ulduzları mürgü döyən
sakit, heysiz bir gecədi.
Ay hardasa itib-batib,
yoxsa göysüz bir gecədi?!
Öz-özünə axır keçir,
qədim, nəfi s bir gecədi.
Bir az xəfə, bir az qəfəs
təngnəfəs bir gecədi.
Nə yaxşı ki, sonsuz deyil,
uzun, ensiz bir gecədi.
Bir az həzin, bir az qərib, 
sanki mənsiz bir gecədi...

Qar
Elə bil gün o gün, qar o qar,
haradasan?
O günə qar yağar,
o qara qar yağar –
şığıyar qara qar.
Qar o qar,
Yağar ha, ha yağar,
o saça, kirpiyə qar yağar,
ağarar, ağarar,
haradasan?
Söyüdlər qarıdı,
haradasan?
Saçları ağara-ağara
yayda da düşərəm o qara.
Qurudu, yerində qurudu,
dayanıb qapıda
o qara qarğıyar
bir qarı –
haradasan?
Qar o qar,
baxaram, gözlərim ağrıyar,
izlərim qar altdan çığırar, çığırar.
Çığırar-çığırmaz
üstünə qar yağar,
qar yağar o qara,
o günə qar yağar –
haradasan?!

Damla
Yağışdan-qardan süzülüb
oğrun enir damı damla.
Sevinciylə dəcəl-dəcəl
cingildədir camı damla...

Qanatmadıqca bir üzü
damcılayır haqqın sözü.
Ömrün an-an döyüntüsü,
qaya vaxtın qumu damla.

Yer üstündə, göy altında
dumanın da, buludun da,
vələsin də, palıdın da,
cökənin də tumu damla.

Bir kimsənin yadındamı -
varmıydı səmanın damı?!
Göy altda hamının damı,
bu dünyada hamı damla!..

Qum
Havaxt ovulmusan ki,
Sonra da qum olmusan?
Sən qummu doğulmusan?
Qum adında gömülmüsən.
Üyünüb qum olmusan!
Qum, dönüb nə olacaqsan?
Sən qummu qalacaqsan?!
Qum,
Sən qəmmi olmusan?
Sən qəmmi doğulmusan?
Hər nə imişsənsə
Dəyişib qəm olmusan.
Qəm,
Sən dönüb nə olacaqsan?
Sən qəmmi qalacaqsan?

1967

Ay aman
Ay aman, nə erkən axşamladı gün
Ay nə tez sonuna çatdı - qurtardı?
Yazın yazıları yozuldu, gördün,
Yay da oxlarını atdı - qurtardı.
Nə tez yelə verdı payız ömrünü - 
Xəzəl tonqalları köz-köz qaraldı.
Qış da selə verdı paysız ömrünü,
Papağı şiş dağın qaşında qaldı.
Gün erkən açılıb yumuldu gültək,
ay aman, şan təki ay nə tez doldu?
Fəsillər günləri axıtdı seltək,
şam təki əriyən ilə nə oldu?
Ay sınıb-sıxınıb gün kimi keçdi, 
ay aman.
Ah, gün də sıxılıb an kimi keçdi...

1999

Vadi adam
Bir adamdı,
adi, adi, adi adam 
dilinə batmaz birdən,
lap olsun adı - Adam!
Bir adamdı, hər dəryada ada adam,
hər fəryada tel-tel əsən,
dara düşən dosta-yara
fəda adam.
Bir adamdı,
adidən adi adam.
Yan-yörəsində
iydə də çiçəkləyən,
qanqal da bitib qalan
vadi, vadi,
vadi adam....

2001
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də eh-
ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun 
nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin 
əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, 

bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za man sı naq lar dan ke-
çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö-
zəl əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan 
xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət 
ve rən oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də 
ya şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da-
dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma ğın 
bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö zün 
ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri 
mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta-
ri xin do lan bac la rın dan ke çib gəl miş 
əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, də yər-
li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi 
Ələk bər Sa lah za də nin şeir lə ri ilə mis si-
ya mı zı davam etdiririk.

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də eh-
ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun 
nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin 
əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, 

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

əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, də yər-
li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi 
Ələk bər Sa lah za də nin şeir lə ri ilə mis si-

“Dibçəkdəki otlar” Tənhalıq Mənsiz gecə

Bir az həzin, bir az qərib, 
sanki mənsiz bir gecədi...
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

Ç
Çı ra – 1. qət ran lı ağac, ta la şa, 

çır-çır pı, mə şəl; 2. çı raq; Elin de 
güç lü bir çı ra var dı, onu yük sek te 
tu ta rak yol cu la ra yol gös te ri yor-
du.

Çı rak – şa gird, us ta kö mək çi si; 
Ken di ken di ni ye tiş tir miş bir işa-
da mıy dı, çı rak lık tan us ta lı ğa geç-
miş ti. Böy le de di us tam Si nan, biz 
dört çı ra ğı na.

Çıt çıt – 1. knop ka, düy mə, il gək, 
çar paz; 2. qa dın la rın saç əla və si; 
Ya ka sı çıt çıt lı göm lek giy miş ti. 

Çıt pıt – 1.ta raq qa. 2.şax-şax; Ço-
cuk la rın ayak al tı na bi le rek att  ık la-
rı çıt pıt pat la dı.

Çift – 1. cüt; 2. ər-ar vad; Bir çift 
ayak ka bı – bir cüt ayaq qa bı; Le-
vent-Gül süm Ka zan cı çif ti nin ilk 
üç ço cu ğu kız ol muş tu.

Çiğ ne mek – çığ na maq, ba sıb 
əz mək; Hız la gi den ara ba, ya ya yı 
çiğ ne di.

Çi le I – əzab-əziy yət; Yıl lar dır 
çek ti ği çi le şim di ölü müy le din-
miş ti.

Çi le II– ip yu ma ğı, kə ləf; Ke di 
çi ley le oy na ma sı nı pek se ver.

Çim mek – su ya dal maq; Di li-
miz də kin dən qis mən fərq li üs lub-
da dır. Mə sə lən, türk cə də ədə bi 
dil də də niz də çim mək, ha mam da 
çim mək de yil mir, də ni zə gir mək, 
ban yo yap mak iş lə di lir. 

Çit – 1.çə pər, tax ta ha sar, ba-
rı; 2.dialekt də: pam bıq par ça; Eve 
yak laş tım, çitt  en av lu bah çe si ne 
at la dım.

Çi vi – mıx, mis mar; Çi vi ça kar-
ken ıs lık çal maz, uğur suz ke li me 
sarf et mez ler di.

Çiy – 1. şeh, şəb nəm; 2. sö nük, 
do nuq; Ka lın bu lut lar ara sın da çiy 
çiy par la yan kış gü ne şi nin ışı ğın-
da yü zü, işık bir genç ka dı nın yü-
züy dü. Ye şil ot la ra çiy düş müş tü. 
Azər bay can di lin də ki çiy, türk cə-
də çiğ.

Çiz me – uzun bo ğaz çək mə; 
Yağ mur su la rı nın se li ner-
dey se çiz me yi aşa cak tı.

Çok gen – çox-
bu caq lı; Ya pı 
çok gen li bi-
çim dey di , 
dört ve ya 
beş açı sı 
var dı.

Çol pa – 
1.tən bəl, ba-
şı so yuq, fər-
siz, ba ca rıq sız; 
2.aya ğı şi kəst, ço laq; 
Ha re ket le ri çol pa, dik ka ti 
da ğı nık, tep ki le ri geç ve ke sik ti. 
Azər bay can di lin də ki çol pa, türk-
cə də pi liç.

Çöp – zi bil, məişət tul lan tı sı; 
Çöp top la yı cı – zi bil yı ğan, zi bil da-
şı yan; Çöp çü ler ve çöp ka rış tı ran-
lar dı şın da İs tan bu lun ge ri ka la nı 
he le de rin uy ku day dı. 

Çöp çü – zi bil da şı yan, zi bil yı-
ğan, tə miz lik iş çi si; Kör ola sı çöp-
çü ler, aş kı mı sü pür müş ler.

Çö rek – bul ka, qo ğal; Fı rın dan 
ye ni çık mış, sa bah ya pıl mış çö rek. 
Azər bay can di lin də ki çö rək, türk-
cə də ek mek.

Çö rek çi – bul ka (kö kə) bi şi rən, 
ya xud sa tan; Azər bay can di lin də ki 
çö rək çi, türk cə də ek mek çi, fı rın cı.

Çö zül mek – 1.əri mək, həll ol-
maq; 2.əli-aya ğı (diz le ri) bo şal-
maq; İlk ba har gü ne şi nin et ki siy le 
buz lar çö zül dü. Acı ha be ri du yun-
ca eli aya ğı çö zül müş.

Çü rük – 1.gö yər miş, qa ral mış 
yer (bə dən də); 2.ya rar sız (hər bi 
xid mə tə), ço laq, əlil; Genç ten bi ri, 
göz le ri mos mor çü rük bir ar ka da-
şı na rast la mış yol da. 

D
Dağ cı – al pi nist; Da ğa tır man ma 

spo ru ama tör işi de ğil, pro fes yo nel 
dağ cı işi. 

Da ğı tı cı – 1.pay la yı cı (qur ğu); 
2.kur yer, qə zet və s.pay la yan; Ev-
rak la rı ve mek tup la rı gün lük ola-
rak da ğı tan da ğı tı cı ya ih ti ya cım 
var.

Da ğıt mak – 1.pay la maq, pay-
laş dır maq, bö lüş dür mək; 2.if rat 
də rə cə də sər xoş ol maq; Tu rist ler 
ne yap tık la rı nı bil me ye cek ka dar 
da ğıt mış lar dı.

Daire – ev, mən zil; Ka zan daire-
si – qa zan xa na; Bed ra na 101 no-
lu daire de otu ru yor du. Se kiz gen 
gö bek ta şı yük sek çe ola cak, al tı na 
yer leş ti ri le cek ka zan daire si nin 
ha ra re tiy le ısı na cak.

Dal I – 1. bu daq; 2. sa hə, qol (elm 
sa hə si); 3. şö bə, sek tor; Ana bi lim 
da lı – ali təh si lin əsas ix ti sas şif ri 
(sa hə si), ka fed ra; Ağaç dal-
la rın da sa rı yap rak lar 
var dı. Dil ve ede-
bi yat bi rer fi -
lo lo ji da-
lı dır.

Dal II – çıl paq, ya lın; Dal ta ban – 
ya lı na yaq; Dal ka vuk – yal taq. Sü-
va ri ler dal kı lıç hü cu ma geç ti ler.

Dal ga – is teh za, riş xənd, mə zə lən-
mə; Dal ga geç mek – bi ri si nə riş xənd 
(is teh za) et mək, bi ri siy lə mə zə lən-
mək. Dü şün ce ve ifa de öz gür lü ğü 
ka dar mü him olan bir şey da ha var-
dı: dal ga geç me öz gür lü ğü.

Dam – da ma (kart oyu nun da), 
xa nım, qa dın; Dam sız gi ril mez– 
(Əy lən cə ye ri nə) ya nın da qa dın 
ol ma dan gir mək qa da ğan dır. Er-
kek le rin ki mi dam la rı nın elin den, 
ki mi ko lun dan, ki mi de ha fi f çe 
om zun dan tut muş, ge li yor lar dı.

 Dam ga – mö hür, dam ğa; Dam ga 
pu lu – gerb li mar ka (rü sum nö vü). 
Azər bay can di lin də ki mö hür (ida rə-
nin, fi r ma nın və s.), türk cə də ka şe.

Da nış mak – məs lə hət ləş mək, 
mü ra ciət et mək, məş və rət et mək; 
Bu gün ona han gi me se le yi da nış-
mak üze re gel di ği ni tah min edi-
yor du. Azər bay can di lin də ki da-
nış maq türk cə də ko nuş mak.

Da nı şık – 1.məs lə hət ləş mə 
2.söv də ləş mə; Da nı şık lı dö vüş – 
əv vəl cə dən ra zı laş dı rıl mış, qə rar-
laş dı rıl mış (mə sə lə), hiy lə, kə lək; 
Ağız bir li ği et miş ce si ne ko nuş tuk-
la rı na gö re or ta da bir da nı şık ol-
du ğu yüz de yüz dü.

Dar be – 1. zər bə; 2. çev ri liş (hər-
bi); 12 Ey lül 1980 as ke ri dar be si 
on lar la ki şi nin ha ya tı na ma lol muş-
tu. Dar be yap mak – hər bi çev ri liş 
et mək.

Da va – id dia; Da va di lek çe si – 
id dia əri zə si. Şi ka yet çi mah ke me-
de da va aç mış tı.

Da va cı – id diaçı; Avu ka tı onun 
ta nık yok, da va cı kıs mın da ifa de 
ver me si ni is te di.

Da va lı – ca vab deh; Da va lı ben, 
da va cı ben / Bık tım ar tık cel se ler-
den.

Da yak – kö tək; Da yak ye mek – 
dö yül mək. Da yak at mak – kö tək-
lə mək; Ne de ol sa, az da yak ye me-
miş ti am ca sın dan.

Da yan mak – döz mək, sə bir et-
mək, di rən mək; Ka zıl mış me za rın 
önü ne gel dik le rin de da ha faz la da ya-
na ma yıp ora cı ğa çök tü. Azər bay can 
di lin də ki da yan-
maq, türk cə də 
dur mak. 

Da yat mak – is rar et mək, öz de-
di yi ni ye rit mək, di rət mək; Er te si 
gün da yatt  ı, ben onu al mam di ye.

De de – 1.ba ba; 2.əc dad, ata lar; 
Üs lu ba diq qət et mə li. Türk cə də 
“ba ba” mə na sın da ədə bi dil də 
“bü yük ba ba” sö zü iş lə di lir. Ana-
ba ba sı eş ki ya lar ca kat le di lin ce de-
de si nin ya nın da bü yü müş tü.

Def ter – 1. gün də lik; 2. qey diy-
yat (re yestr, uçot) jur na lı; 3. xa ti rə 
dəf tə ri; Nikâh me mu ru nun ma sa-
sın da, bi raz son ra im za la ya cak la rı 
def ter var dı.

De ğer len dir mek – qiy mət lən-
dir mək, qiy mət ver mək; Eleş tir-
men ler bu genç ya za rı öv gü ler le 
de ğer len dir di ler.

De ğim – lə ya qət, mə ziy yət, qə-
dir-qiy mət; De ğim ve na mus en 
önem li er dem ler dir. De yim şək-
lin də ya zıl dı ğın da – ifa də, de yim, 
mə səl. Bu de yim se ni kor kut ma sın.

De ğin mek – to xun maq, tə mas 
et mək; Ba kan, dün kü ko nuş ma-
sın da eği tim ko nu su na da de ğin-
di. Azər bay can di lin də ki de yin-
mək, türk cə də ho mur dan mak.

De min – ba yaq, az əv vəl; De-
min den be ri ken di si ne ba kı yor du.

De mir – löv bər, lən gər; De mir 
at mak – löv bər sal maq, löv bə ri su-
ya en dir mək. De mir al maq – löv-
bə ri qal dır maq, hə rə kət et mək. 
Ar tik de mir al mak gü nü gel miş se 
za man dan, / Meç hu le gi den bir 
ge mi kal kar bu li man dan. De mir 
alın mış, yel ken ler açıl mış tı.

De mir baş – in ven tar, ava dan lıq, 
əsas və sait; Sek re ter fab ri ka nın de-
mi baş lis te si ni ha zır la dı.

De mir le mek – löv bər sal maq, 
löv bə ri su ya en dir mək; Şa rık Be yin 
ya tı Fe ner ko yun da de mir le miş ti.

De ni zal tı – sual tı qa yıq; De niz 
Kuv vet le ri ne iki ye ni de ni zal tı al-
na cak tı.

Den siz – hə ya sız, sır tıq, utan-
maz; Den si zin bi ri bu asu de ahen-
gi boz ma ya cü ret et miş ti. Diz çök, 
den siz, bu ne cü ret?

De po – an bar; Ya kıt de po su – 
ben zin ba kı; Ma ğa za nın ge niş sa tış 
ala nı ve de po su var dı.

De re – 1. dağ ça yı, az su lu çay;
2. də rə. Bu de re, az ile ri de Fı rat 

neh ri ne dö kü lü yor. 

Der ken – (vur ğu ilk he ca da dır) 
o an da, tam bu sı ra da, bu dəm; 
Der ken bir ço cuk se si du yul du.

Der man – hal, ta qət, güc-qüv və; 
Ne göz le rin de fer kal mış tı, ne diz-
le rin de der man. Azər bay can di lin-
də ki der man, türk cə də ilaç.

Der man sız lık – hal sız lıq, ta qət-
siz lik; Va pu run ken di si gi bi yol cu-
la rın da da bir der man sız lık ha va sı 
var dı.

Der nek – 1. bir lik, itt  i faq; 2. top-
lan tı; Türk Ede bi yat çı lar Der ne ği – 
Türk Ədə biy yat çı la rı Bir li yi.

Ders lik – audi to ri ya, si nif ota ğı; 
Fa kül te nin uzun ko ri do ru, ge niş 
ders lik le ri var dı. Azər bay can di-
lin də ki dərs lik, türk cə də ders ki ta-
bı, okul ki ta bı.

Des tan – poema, epik poema; 
Türk di lin də xalq das tan la rı na 
halk hi ka ye le ri de yil di yi ki mi, 
poe ma ter mi ni qar şı lı ğın da poem, 
ya xud uzun şiir is ti lah la rı da iş lə-
di lir. Çağ daş şair ler pek az des tan 
ya zar lar.

Des te – 1. çi çək, gö yər ti və s. 
dəs tə si; 2. on ədəd qı zıl gül bu-
ke ti. Bu söz di li miz də ki qrup, in-
san dəs tə si mə na sın da iş lə dil mir. 
Azər bay can di lin də ki dəs tə türk-
cə də ta kım, ekip, grup.

Deş mek – aç maq, eşə lə mək (hər 
han sı bir mə sə lə ni); Ko nu yu deş-
mək – hər han sı bir möv zu nu də-
rin lə mə si nə aç maq; Bir ya nım keş-
fe da lıp geç mi şi deş mek is ti yor, 
deş mek ve bil mek.

De vir – təh vil; Di li miz də ki dövr 
kəl mə si ilə ör tü şən bu sö zün fərq li 
mə na sı da var: təh vil-təs lim; De vir 
tes lim tu ta na ğı – təh vil-təs lim ak tı. 
Evin de vir iş lem le ri ta mam lan dı.

Dik me – 1. per pen di kul yar;
2. evin tək uşa ğı; Dik me taş – üs-
tün de ya zı sı olan daş sü tun.

Dik mek – 1.ək mək (ağac); 
2.hey kəl (abi də) ucalt maq; 3.bir 
qur tum da iç mək (su yu, iç ki ni); 
Boş top ra ğa bir ko ru dik se niz otuz 
yıl da göl ge ve rir. Dol dur ma sıy la 
ka de hi ni dik me si, gö zü nü kırp-
ma dan tek yu dum da de vir me si 
bir olu yor. Azər bay can di lin də ki 
tik mək türk cə də in şa et mək.

Dim dik – 1.dik, yal çın; 2.düm-
düz; Çe vik adım lar la dim dik yü-
rü yen, uzun boy lu, ya kı şık lı, var-
lık lı bir adam. Di li miz də ki quş 

dim di yi mə na sın da iş lə-
dil mir. Azər bay-

can di lin də ki 
dim dik, türk cə-

də ga ga.
Din cel mek – 

g ü m  r a h  l a ş  m a q , 
q ü v  v ə t  l ə n  m ə k 
(xəs tə lik dən son ra); 

Üs lub fər qi var: türk-
cə də dinc ləş mək, sa-

kit ləş mək mə na sın da dır. 
Azər bay can di lin də ki din cəl-

mək, türk cə də din len mek, ıs tı-
ra hat et mek, ra hat lan mak..

Dinç – sağ lam, güm rah, güc lü-
qüv vət li; Dinç gö rün mek – Sağ-
lam, güm rah ol maq. Kı sa ke sil miş 
çem ber sa kal lı, iri ağız lı, yet miş lik, 
dinç bir ih ti yar.

Din dir mek – da yan dır maq, 
önü nü kəs mək, qar şı sı nı al maq, 
sa kit ləş dir mək; Ba ca ğın dan akan 
ka nı din dir di. En bü yük bah ti-
yar lık ya sı nı din di re mez / Ba ba, 
be nim kal bi me sen siz kim se gi re-
mez.

Din mek – da yan mak, kəs mək, 
sa kit ləş mək; Dün den baş la yan 
yağ mur din di. Ses siz li ğe ha lel ge-
ti ren tek şey din me yen yağ mur du.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Çöp çü – zi bil da şı yan, zi bil yı-

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

rı; 2.dialekt də: pam bıq par ça; Eve 
yak laş tım, çitt  en av lu bah çe si ne 

 – mıx, mis mar; Çi vi ça kar-
ken ıs lık çal maz, uğur suz ke li me 
sarf et mez ler di.

 – 1. şeh, şəb nəm; 2. sö nük, 
do nuq; Ka lın bu lut lar ara sın da çiy 
çiy par la yan kış gü ne şi nin ışı ğın-
da yü zü, işık bir genç ka dı nın yü-
züy dü. Ye şil ot la ra çiy düş müş tü. 
Azər bay can di lin də ki çiy, türk cə-

 – uzun bo ğaz çək mə; 
Yağ mur su la rı nın se li ner-
dey se çiz me yi aşa cak tı.

 – çox-
bu caq lı; Ya pı 
çok gen li bi-

 – 
1.tən bəl, ba-
şı so yuq, fər-
siz, ba ca rıq sız; 
2.aya ğı şi kəst, ço laq; 
Ha re ket le ri çol pa, dik ka ti 
da ğı nık, tep ki le ri geç ve ke sik ti. 
Azər bay can di lin də ki çol pa, türk-

 – zi bil, məişət tul lan tı sı; 
Çöp top la yı cı – zi bil yı ğan, zi bil da-
şı yan; Çöp çü ler ve çöp ka rış tı ran-
lar dı şın da İs tan bu lun ge ri ka la nı 
he le de rin uy ku day dı. 

gö bek ta şı yük sek çe ola cak, al tı na 
yer leş ti ri le cek ka zan daire si nin 
ha ra re tiy le ısı na cak.

Dal I – 1. bu daq; 2. sa hə, qol (elm 
sa hə si); 3. şö bə, sek tor; Ana bi lim 
da lı – ali təh si lin əsas ix ti sas şif ri 
(sa hə si), ka fed ra; Ağaç dal-
la rın da sa rı yap rak lar 
var dı. Dil ve ede-
bi yat bi rer fi -
lo lo ji da-
lı dır.

di lin də ki da yan-
maq, türk cə də 
dur mak. 

2. də rə. Bu de re, az ile ri de Fı rat 
neh ri ne dö kü lü yor. 

Dim dik – 1.dik, yal çın; 2.düm-
düz; Çe vik adım lar la dim dik yü-
rü yen, uzun boy lu, ya kı şık lı, var-
lık lı bir adam. Di li miz də ki quş 

dim di yi mə na sın da iş lə-
dil mir. Azər bay-

də ga ga.
Din cel mek

g ü m  r a h  l a ş  m a q , 
q ü v  v ə t  l ə n  m ə k 
(xəs tə lik dən son ra); 

Üs lub fər qi var: türk-
cə də dinc ləş mək, sa-

kit ləş mək mə na sın da dır. 
Azər bay can di lin də ki din cəl-

mək, türk cə də din len mek, ıs tı-
ra hat et mek, ra hat lan mak..

Dinç – sağ lam, güm rah, güc lü-
qüv vət li; Dinç gö rün mek – Sağ-
lam, güm rah ol maq. Kı sa ke sil miş 
çem ber sa kal lı, iri ağız lı, yet miş lik, 
dinç bir ih ti yar.

Din dir mek – da yan dır maq, 
önü nü kəs mək, qar şı sı nı al maq, 
sa kit ləş dir mək; Ba ca ğın dan akan 
ka nı din dir di. En bü yük bah ti-
yar lık ya sı nı din di re mez / Ba ba, 
be nim kal bi me sen siz kim se gi re-
mez.

Din mek – da yan mak, kəs mək, 
sa kit ləş mək; Dün den baş la yan 
yağ mur din di. Ses siz li ğe ha lel ge-
ti ren tek şey din me yen yağ mur du.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

lüğəti
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Bir dövrün simvolu
Ra dionun, ölü mü nü “fi  kir ada-

mı” əvə zi nə “dü şü nür”, “na tiq” 
ye ri nə “ko nuş ma cı” ki mi əcaib 
kəl mə lər lə xə bər ver di yi bu adam 
üz lə ri ha fi  zəm də atam la bir lik də 
can la nan Ömər Na ci, şair Meh met 
Emin Yur da qul, Xa li də Ədib, Cə-
lal Sa hir, Zi ya Gö yalp, Yu sif Ak-
çu ra ki mi in san lar dan bi ri idi. 

Ra dionu sön dü rüb, keç mi şin ya-
rı qa ran lıq, bə zən par laq və işıq lı, 
bə zən isə in san köl gə lə ri ilə do lu 
ko ri dor la rı nı göz lə rim önü nə gə-
tir dim. Mol la Gü ra ni də ki köşk, 
Sər rac xa na ba şın da kı mülk, Bə-
ya zid də ki Türk Ocaq la rı səh nə si, 
An ka ra da kı Ke çiörən bağ la rı nın 
qır mı zı ki rə mit li dam la rı, Doq-
qu zun cu Bö yük Mil lət Məc li si nin 
tri bu na sı və yüz lər lə adam... Ara-
la rın da or ta sın dan çox diq qət lə 
iki ya na ay rıl mış gö zox şa yan ağ 
saç la rın çər çi və lə di yi düz gün, bə-
yaz, am ma gü nəş dən bir az ya nıb 
qa ral mış, tun ca ça lan üzü nə, son 
də rə cə şi rin ba xı şı na, şa ba lı dı göz-
lə ri nə, in cə do daq la rı nın üs tü nü 
xə fi f cə qum ral laş dı ran bığ la rı na 
hey ran lıq la bax dı ğım bir nə fər var. 
Sə si nin ahən gi, da nı şı ğı, xə yal la rı, 
za ra fat la rı çox xo şu ma gə lir. Ata-
mın dost la rı ara sın da öz ye ri olan 
bu ada ma ba cı-qar daş la rım və 
mən “əmi” de yə mü ra ciət edi rik.

Həm də ana mın rə fi  qə si olan 
bö yük ba cı sı, Tür ki yə nin ilk qa-
dın xey riy yə cə miy yət lə rin dən 
bi ri nin rəh bə ri dir. Min şa hid də 
yı ğıl sa, heç ki mi hə min qa dı nın 
bu əmi nin ba cı sı ol du ğu na inan-
dı ra bil məz di. Bir-bi rin dən yer lə 
göy qə dər fərq lə nir di lər. Qa dın 
qı saboy lu, şiş man idi. Güc lə nə-
fəs alır dı. Qar da şı isə arıq, uzun, 
şü vül ki mi adam dı. Bəl kə də, ara-
la rın da kı fərq ata dan bir, ana dan 
ay rı ol duq la rı na gö rə idi. Ata sı nın 
çox öv la dı var dı - az qa la qır xa 
ya xın oğul-qız. Am ma bu qə lə-
bə li yin için də ata mın dos tu na 
bən zə yə ni, de mək olar ki, yox də-
rə cə sin də idi. Ana sı - ba la caboy-
lu, hə mi şə tə lə sə-tə lə sə da nı şan, 
yet miş ya şı na gə lib çat sa da, ye nə 
gənc və utan caq qız tə si ri ba ğış-
la yan ix ti yar qa dın bir gün ana-
ma oğ lu nun do ğum ma cə ra sı nı 
da nı şır dı. Mə ni tez-tez gül dü rən 
çər kəz şi və si ilə söy lə dik lə ri ni bir 
kə nar da otu rub din lə yir dim.

Qar nın da kı kör pə ni dün ya ya 
gə tir mək is tə mir miş. Son da dər-
man ta pır. Bir ge cə sə hə rə ya xın, 
dan ye ri ağa rar kən pən cə rə ni açıb 
Al la ha yal va rır:

“Bi li rəm ki, gö rə cə yim iş gü-
nah dır. Am ma bu uşa ğı doğ maq 
is tə mi rəm. Keç gü na hım dan!”

Bir dən əl lə ri tit rə miş, dər man 
şü şə si ye rə dü şüb qı rıl mış dı. “Al-
la hın işa rə ti idi bu, - de yir di. - Mə-
nə ye ni öv la dı mı dün ya ya gə tir-
mək üçün be lə cə əmr gön dər di”. 

Ata mın dos tu hə min he ka yə ni 
nəz mə çək miş di. Tez-tez oxu yur-
du. Ye nə özü nün de di yi nə gö rə, 
ata sı bay ram dan- bay ra ma uşaq-
la rı nı bir ara ya top la yar, bə zi lə ri-
nin adı nı xa tır la ma sa da, üz lə ri ni 
də qiq yad da sax la dı ğı nı nü ma yiş 
et di rə rək hə diy yə lə ri ni pay lar dı.

Xor xor da kı1 bö yük mülk bir 
fay to nun ke çə cə yi qə dər iri qa pı-
sı, ge niş pil lə kən lə ri, hər mər tə bə-
də bö yük sa lon la rı, otaq la rı və hər 
tə rə fi  ağ zı na qə dər dol dur muş çe-
şid li əş ya la rı ilə mə nə na ğıl lar da kı 
ucu-bu ca ğı gö rün mə yən nə həng 
sa ray la rı xa tır la dır dı. Bu mülk ta 
öl dü yü gü nə qə dər ata mın dos tu-
nun şəx siy yə ti ni Tən zi ma ta bağ-
la yan bir ta rix par ça sı idi. Da ha 
son ra, Mü ta ri kə il lə rin də ki ra yə-
ni şin ki mi qal dı ğı mız və ye nə ey-
ni ye rə ya xın olan Ha cı Akif Pa şa 
mül kü ki mi Xor xor da kı sa ray da 
hə lə Tən zi ma ta qə dər Qər bə məx-
sus ra hat lıq və süs için də şərq li ru-
hu ilə ya şa yan in san lar la do lu idi. 

Evin xa nım la rı var dı, yan la rın da 
isə ca ri yə lər, otaq xid mət çi lə ri. Fran-
sız kra lı Luinin2 döv rü nün me bel lə ri 
və Na po leon də bi nə uy ğun kres lo la-
rın ar xa sın da əsl ərəb, əsl türk zöv qü 
ilə sə dəfl  ə iş lən miş güz gü lər yan-
ya na sı ra la nır dı. Avst ri ya, fran sız, 
ital yan qo be len lə ri, Tür küs tan, İran, 
hind, Ana do lu xa lı la rı üst-üs tə qa-
laq lan mış dı. Di var lar dan ta nın mış 
xətt  at la rın ya zı la rı, Qərb rəs sam la rı-
nın əsər lə ri asıl mış dı. 

Xa nım lar, bəy lər çar pa yı lar da, ca-
ri yə lər, nö kər lər isə yer dən sa lın mış 
yor ğan-dö şək də ya tır dı lar. Mül kün 
ağa la rı sə hər lər işə ge dər kən əyin-
lə ri nə o za man “is tan bu lin” ad la nan 
fra ka bən zə yən uzun kost yum lar ge-
yir, ax şam evə dö nər-dön məz çi yin-
lə ri nə cüb bə sa lıb baş la rı na ba la ca 
qır mı zı fəs qo yar dı lar. Ki çik xa nım-
lar mu si qi, bə zən fran sız di li və na xış 
dərs lə ri ke çir di lər. Ki çik bəy lər hərb 
mək tə bi nə, ya xud Qa la ta sa ray li se-
yi nə3 ya zı lır dı lar. Ata sı da ona Qa-
la ta sa ray da təh sil ver mək is tə miş di. 
Çün ki o vaxt lar Qa la ta sa ray döv rün 
Qərb dün ya sı na açı lan ye ga nə si vil 
pən cə rə si sa yı lır dı. Bu tə lim-tər bi yə 
oca ğı Tən zi mat pa şa sı nın oğ lu və 
nə və si üçün bö yük uni ver si tet tim-
sa lın da idi. Ata mın dos tu aya ğı nın 
bi ri, ru hu nun isə ək sər tə ma yül və 
alış qan lıq la rı ilə hə ya tı nı Xor xor da kı 
ma li ka nə yə bağ lı şə kil də ba şa vur du 
və öm rü nün so nu na qə dər bö yük 
bir döv rün - Os man lı im pe ra tor lu-
ğu nun son il lə ri nin diq qət çə kən sim-
vol la rın dan bi ri ki mi qal dı. 

Onun la bağ lı xa ti rə lə rim Türk 
Oca ğı nın sa lon la rı və səh nə si ilə 
bir dən-bi rə da ha da can lı şə kil alır. 
Oca ğın mər kə zi bi na sı Bə ya zid də 
yer lə şir di. Bö yük bir bağ için də 
ti ki li miş əs ki ma li ka nə idi. İn di 
ye rin də ki noteatr, ma ğa za lar, res-
to ran lar var. Səh nə nin üzü ba ğa 

açı lır dı. Bə zən ax şam lar atam 
ana mı, xa la mı, biz ba cı-qar-
daş la rı gö tü rüb ora apa rır dı. 
Üz lə ri açıq xa nım la rın ki şi lə-
rin ara sın da otu rub teatr seyr 
et dik lə ri ilk yer, mü ha fi  zə kar-

lıq la tə rəq qi nin çar pış ma sın da 
ikin ci nin hə mi şə zə fər qa zan-

dı ğı bö yük səh nə bu ra da idi. Bi-
rin ci Dün ya mü ha ri bə si il lə rin də 

Türk Ocaq la rı mil liy yət çi lik fi k ri 
qə dər mə də ni hə rə ka tın da 

sar sıl maz qa la la rın dan 
bi ri nə çev ril-

miş di.

Əs gə ri Tibb mək tə bi nin tə lə bə lə-
ri sı ra sın dan bir ne çə gən cin qur-
duq la rı bu Ocaq la rın ba şı na Zi ya 
Gö yalp, Yu sif Ak çu ra, Xa li də Ədib, 
atam ki mi ta nın mış türk çü lə rin təş-
vi qi ilə rəis se çi lən dos tu bu qa la ya 
ko man dan lı ğı çox bö yük cə sa rət lə 
hə ya ta ke çir di. Türk çü lü yün fi  kir 
ata la rı Ocaq la rın rəh bər li yi ni gö-
rü nü şü par laq, zə ka sı iti, sö zü-söh-
bə ti cəl be di ci bir in sa nın ələ ala ca ğı 
təq dir də onun mil liy yət çi lik və mə-
də ni tə rəq qi ide ya la rı nın ya yıl ma-
sı na gə ti rə cə yi fay da nı əv vəl cə dən 
dü şün müş dü lər. Seç dik lə ri şəxs 
gü man la rı doğ rul dub qı sa za man-
da Türk Ocaq la rı nın bay ra ğı na 
çev ril di. Türk qa dı nı səh nə yə ilk 
də fə bu ra da çıx dı. Türk qa dı nı ki-
şi lər önün də ən cid di söh bət lə ri, ən 
zə ru ri mü za ki rə lə ri bu ra da apar dı. 
Ocaq la rın fəaliy yə ti nə mü na si bət-
də təəs süb keş lik və xud bin li yin 
ilk əla mət lə ri baş qal dı ran da qu-
ru mun baş çı sı - bir tə rə fi n də döv-
rün fi  kir li de ri Zi ya Gö yalp, o bi ri 
tə rə fi n də hərb çi li der lər dən Ca mal 
Pa şa4 cə sa rət lə be lə yan lış tə səv vür-
lə rə si nə gər di. Mil li təh lü kə siz li yin 
tə min olun ma sı ba xı mın dan bə-
zi az lıq la ra qar şı təd bir lə rin if ra ta 
var ma sı na ilk eti raz səs lə ri də ye nə 
Ocaq la rın səh nə sin dən yük səl di. 

Ocaq lar ata mın dos tu üçün türk 
mi fo lo gi ya sı nın mə bəd lə rin dən 
bi ri ha lı na gəl miş di. Da va la rı nı 
da, duala rı nı da onun di var la-
rı ara sın da edir di. Ailə yu va sı nı 
da elə bu mə bəd-Ocaq da qur du. 

Gə lə cək xa nı mı hə lə 15 ya şın da 
ikən Ocaq la rın səh nə sin də şair 
Meh met Emi nin “Ey iy nəm, tik” 
şeiri ni, ya nıl mı ram sa, Mu sa Sü-
rəy ya nın5 bəs tə si ilə oxu du ğu za-
man onun qəl bi nə yol tap mış dı. 

An ka ra da kı Ke çiörən, Mil li 
Mü ca di lə yə qa tı lan Zi ya Gö yalp, 
Əh məd Ağaoğ lu, Yu sif Ak çu ra, 
Hə sən Fə rid Can se vər6 və ata mın 
bu dos tu ki mi idealist türk çü lə rin 
yan-ya na ya şa dıq la rı yer idi. Doğ-
ru dur, bu qon şu luq sa də cə bir-iki 
il da vam et miş di. Am ma hə min 
dövr hə yat la rı nın ən mə sul döv-
rü nün bir par ça sı idi. Ömür lə ri 
bo yu ar dın ca qoş duq la rı fi  kir ar-
tıq döv lət si ya sə ti nə çev ril mək də 
idi. Türk mil lət çi li yi bir ölüm-di-
rim qov ğa sın dan qa li biy yət lə çıx-
mış dı. Qərb mə də niy yə ti nə doğ ru 
iri ad dım lar la irə li lə yir di. 

An ka ra nın o za man kı li der lə ri-
nin bö yük ək sə riy yə ti Can ka ya da 
məs kən sal mış dı lar. Ke çiörən də 

Rə cəb Pe kər, Ka zım Özalp7, 
Top çu İh san ki mi yüz də yüz si-

ya sət çi lər lə Zi ya Gö yalp, Əh məd 
Ağaoğ lu, Yu sif Ak çu ra, ata mın 
haq qın da söz aç dı ğım dos tu ki mi 
ya rı si ya sət çi, ya rı fi  kir adam la rı 
top laş mış dı. Ata türk Can ka ya ya 
da ha bö yük üs tün lük ve rir di. An-
ka ra nın bu his sə si nin tez bir za-
man da ye ni ev lər, yol lar, cad də lər, 
park lar, bağ lar la abad la şıb in ki şaf 
et mə si nin ya nın da Ke çiörə nin ilk 
sa hib lə ri olan ka to lik er mə ni lər dən 
qal ma üs tü qır mı zı ki rə mit li daş 
ev lə ri, daş dö şən miş yol la rı, mey və 
ağac la rı və üzüm tə nək lə ri ilə süs-
lən miş ya şıl lı ğı nə ti cə sin də yay laq 
ki mi bir ye rə çev ri lir di. Bu bağ lar-
da ən bi rin ci ev alan atam ol muş-
du. Ar dın ca o bi ri lər də gəl di lər. 

1 Xor xor (Hor hor) – İs tan bu lun 
Fa tih və Ak sa ray ra yon la rı 
ara sın da ta ri xi mə həl lə.

2 Fran sız kra lı XVI Lü do vik 
(1754-1793) nə zər də tu tu lur. 

3 Qa la ta sa ray li se yi – Os man-
lı im pe ra tor lu ğu nun, ta ri xi 
1715-ci ilə ge dib çı xan ən 
qə dim təh sil müəs si sə lə rin-
dən bi ri. 1868-ci il dən fran sız 
di lin də təh sil ve rən Mək tə bi-
Sul ta ni ki mi ye ni dən qu rul-
muş du. 1927-ci il dən Qa la ta-
sa ray li se yi ad la nır. 

4 Əh məd Ca mal Pa şa (1872-
1922) – Os man lı hərb çi si 
və si ya si xa dim. İtt  i had və 
Tə rəq qi hə rə ka tı nın li der lə-
rin dən və İkin ci Məş ru tiy-
yət dö nə min də im pe ri ya ya 
rəh bər lik edən və “Üç pa şa lar 
ha ki miy yə ti” ad la nan Trium-
vi ra tın üç üz vün dən bi ri. 

5 Mu sa Sü rəy ya (1884-1932) 
– türk klas sik mu si qi si nin 
ta nın mış nü ma yən də si.

6 Hə sən Fə rid Can se vər (1891-
1969) – türk fi  kir ada mı, 
hə kim və ya zı çı. Türk Ocaq-
la rı nın qu ru cu üzv lə rin dən 
bi ri. 1944-cü il də türk çü lük 
ba xış la rı na gö rə mü ha ki mə 
olun muş du. 

7 Ka zım Fik ri Özalp (1880-1964) 
– türk hərb çi si, si ya si xa dim, 
Qur tu luş Sa va şın da Ata tür kün 
ya xın si lah daş la rın dan bi ri.
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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 apa rı cı 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 lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə 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 yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-
li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, 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.

Gə lə cək xa nı mı hə lə 15 ya şın da 
ikən Ocaq la rın səh nə sin də şair 
Meh met Emi nin “Ey iy nəm, tik” 
şeiri ni, ya nıl mı ram sa, Mu sa Sü-
rəy ya nın
man onun qəl bi nə yol tap mış dı. 

An ka ra da kı Ke çiörən, Mil li 
Mü ca di lə yə qa tı lan Zi ya Gö yalp, 
Əh məd Ağaoğ lu, Yu sif Ak çu ra, 
Hə sən Fə rid Can se vər
bu dos tu ki mi idealist türk çü lə rin 
yan-ya na ya şa dıq la rı yer idi. Doğ-
ru dur, bu qon şu luq sa də cə bir-iki 
il da vam et miş di. Am ma hə min 
dövr hə yat la rı nın ən mə sul döv-
rü nün bir par ça sı idi. Ömür lə ri 
bo yu ar dın ca qoş duq la rı fi  kir ar-
tıq döv lət si ya sə ti nə çev ril mək də 
idi. Türk mil lət çi li yi bir ölüm-di-
rim qov ğa sın dan qa li biy yət lə çıx-
mış dı. Qərb mə də niy yə ti nə doğ ru 
iri ad dım lar la irə li lə yir di. 

An ka ra nın o za man kı li der lə ri-
nin bö yük ək sə riy yə ti Can ka ya da 
məs kən sal mış dı lar. Ke çiörən də 
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Ağaoğ lu, Yu sif Ak çu ra, ata mın 
haq qın da söz aç dı ğım dos tu ki mi 
ya rı si ya sət çi, ya rı fi  kir adam la rı 
top laş mış dı. Ata türk Can ka ya ya 
da ha bö yük üs tün lük ve rir di. An-
ka ra nın bu his sə si nin tez bir za-
man da ye ni ev lər, yol lar, cad də lər, 
park lar, bağ lar la abad la şıb in ki şaf 
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ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya tın da 

Ra dionun, ölü mü nü “fi  kir ada-
mı” əvə zi nə “dü şü nür”, “na tiq” 
ye ri nə “ko nuş ma cı” ki mi əcaib 
kəl mə lər lə xə bər ver di yi bu adam 
üz lə ri ha fi  zəm də atam la bir lik də 
can la nan Ömər Na ci, şair Meh met 
Emin Yur da qul, Xa li də Ədib, Cə-
lal Sa hir, Zi ya Gö yalp, Yu sif Ak-

müs təs na xid mət lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə 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 yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-
li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, 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.
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da ən bi rin ci ev alan atam ol muş-
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Ra dionu sön dü rüb, keç mi şin ya-
rı qa ran lıq, bə zən par laq və işıq lı, 
bə zən isə in san köl gə lə ri ilə do lu 
ko ri dor la rı nı göz lə rim önü nə gə-
tir dim. Mol la Gü ra ni də ki köşk, 
Sər rac xa na ba şın da kı mülk, Bə-
ya zid də ki Türk Ocaq la rı səh nə si, 
An ka ra da kı Ke çiörən bağ la rı nın 
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top laş mış dı. Ata türk Can ka ya ya 
da ha bö yük üs tün lük ve rir di. An-
ka ra nın bu his sə si nin tez bir za-
man da ye ni ev lər, yol lar, cad də lər, 
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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 lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə 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-
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Atamın 
dostları



Acı son luq
Mi sir, Yə mən və Su ri ya nın ha ki mi olan 

Sul tan Sə la həd din Əy yu bi öm rü nün son 
il lə rin də, bəl kə də, ən bö yük gü na hı na əl 
atır - döv rün nə həng fi  lo sofl  a rın dan bi ri-
nin zin dan da ac lıq dan öl mə si nə sə bəb olur. 
Süh rə vər di nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı Azər-
bay can da ilk də fə ge niş miq yas da araş dı ran 
alim, pro fes sor Za kir Məm mə do vun fi  lo-
so fa həsr et di yi mo noq ra fi  ya sın da or ta əsr 
mən bə lə rin dən bi ri nə is ti na dən, həb sin ta-
ri xi haq qın da ma raq lı fakt lar qeyd olu nur:

“Ya qut Hə mə vi ya zır: Şi ha bəd din Süh rə-
vər di öz mən ti qi mü ha ki mə lə ri ilə alim lə rə 
qa lib gəl di. Fə zi lə ti Mə lik Za hi rə bə yan ol-
du. Ha kim onu özü nə ya xın laş dır dı, qə bul 
et di, baş qa la rın dan fərq lən dir di. Rə qib lə-
ri nin Şi ha bəd din Süh rə vər di yə qar şı qey zi 
art dı, onu din siz lik də və zın dıq lıq da itt  i-
ham et di lər”. İbn Xəl li kan da bu fak tı təs diq 
edə rək ya zır: ”O, əqi də poz ğun lu ğu və din-
siz lik üs tün də itt  i ham olun muş du. Onun 
haq qın da de yil miş di ki, şə riət qa nun la rı na 
zidd ge dib”.

Mü tə fək ki rin bu qə dər nü fuz qa zan ma sı 
onun düş mən lə ri nin hid də ti nin da ha da art-
ma sı na və eda mı nın tə ləb edil mə si nə sə bəb 
ol du. Fə qih lər Mə lik əz-Za hir dən onun eda-
mı nı tə ləb et di lər. Ha kim ra zı ol ma dı, ata sı 
Sə la həd di nə üz tut du lar. Onun “küfr”lə ri ni 
təs diq edən hökm lər ha zır la yıb Də məş qə, 
Mə lik Na sir Sə la həd di nə gön dər di lər. De di-
lər, əgər bu gənc sağ qa lar sa, Mə lik Za hi rin 
eti qa dı nı kor la yar. Elə cə də, o, azad edi lər sə, 
öl kə də is tə ni lən vi la yə ti kor la yar. Sə la həd din 
Əy yu bi Hə lə bə, Qa zi Fa zi lin xətt  i ilə Şi ha bəd-
din Süh rə vər di haq qın da oğ lu Za hi rə mək-
tub gön dər di. Ora da de yi lir di: “Bu Süh rə vər-
di nin öl dü rül mə si la büd dür. Onu heç vəch lə 
azad bu rax maq və sa la mat sax la maq ol maz”.

Am ma Mə lik Za hir fi  lo so fu öl dürt mə di. 
Bun dan son ra Sə la həd din bir da ha ona ya-
zıb, Şi ha bəd din Süh rə vər di nin eda mı nı əmr 
et di, fi  lo so fu öl dürt mə sə, Hə lə bi onun əlin-
dən ala ca ğı nı bil dir di. Bu xə bər Süh rə vər di-
yə çat dıq da ha kim əz-Za hir dən həbs edi lib, 
ölə nə qə dər ona ye mək-iç mək ve ril mə mə si-
ni xa hiş et di.

Qeyd lər dən də gö rün dü yü ki mi, Mə lik Za-
hir ali mə, el mə və hik mə tə hör mət na mi nə 
onu edam et dir mir. La kin məh bəs də ye mə yi 
kə si lən Şi ha bəd din Süh rə vər di ta ma mi lə nə-
za rət siz qa lır. Gün lər lə onu yo lu xan ol mur. 
Cə mi 37 ya şın da əzab için də dün ya sı nı də-
yi şən fi  lo so fun ölü mü Şərq dün ya sın da ən 
əzab lı alim qət li ki mi ta ri xə dü şür. Ona gö rə 
də ək sər mən bə lər də Şi ha bəd din Yəh ya Süh-
rə vər di “öl dü rül müş fi  lo sof” ki mi də ta nı nır. 
Bax ma ya raq ki, or ta əsr lər Şər qi üçün hər 
han sı azad fi  kir li alim və şairin ölü mü az qa-
la adi bir hal sa yı lır dı. Elm və ir fan sa hib lə ri, 
mü tə fək kir lə rin eda mı Şərq də ənə nə vi hal ol-
sa da, yal nız qa ran lıq məh bəs də acın dan ölən 
Süh rə vər di “öl dü rül müş fi  lo sof” adı ilə ta-
nın dı. 1191-ci il də və fat edən Süh rə vər di Hə-
ləb də dəfn olun du. Onu az qa la pey ğəm bər 
sə viy yə sin də qə bul edən tə lə bə lə rin dən bi ri 
fi  lo so fun qəb ri nin üzə rin də bu söz lə ri ya zır: 

“Bu qəb rin sa hi bi giz li bir in ci
Tan rı ci la la yıb ver miş di şə rəf.
Onun qiy mə ti ni bil mə di za man,
Onu zənn ey lə di adi bir sə dəf”.

Süh rə vər di isə həbs olun du ğu za man tə lə-
bə lə ri nə öz və siy yə ti ni ya zıb çat dı ra bil miş-
di. Hə min və siy yət də ali mi bü tün Şərq də, 
bəl kə də, bü tün dün ya da ta nı dan, onu ori ji-
nal dü şün cə sa hi bi ki mi elm alə mi nə təq dim 
edən iş ra qi lik nə zə riy yə si nin ni şa nə lə ri var.

Bu nə zə riy yə ba rə də az son ra da nı şa ca-
ğıq. Hə lə lik isə onun iş ra qi li yin şif rə lə ri 
ilə zən gin olan və in san la rı düz gün ya şa-
ma səs lə yən və siy yə ti nə nə zər sa laq. Bu 
və siy yət də o, ar tıq öz ölü mü nü gö rür dü 
və onu ölən bir in sa nın son söz lə ri ki mi 
yaz mış dı: “Qə fə sim dün ya olan bir quş 
idim. Uça raq ora nı boş qo yu ram. Ge də-
cə yim yer də Al la hı gö rə cə yəm və si zə 
ora dan giz li xə bər lər söy lə yə cə yəm. Siz 
də ruh la rı nı zı bə dən lə ri niz dən ayı rın. O 
za man si zə gö rü nə cək hə qi qət lə rin şa hi-
di ola caq sı nız. Bir gün can ve rən za man 
heç nə dən qorx ma yın. Bu nu azad lı ğın özü 
bi lin. Bü tün in san la rın ruh la rı nın ma ya sı 
bir di. On la rın ha mı sı ey ni İşı ğın öv lad la-
rı dır. Odur ki, mən də özü mü siz də gö-
rü rəm. Siz də özü nü zü baş qa in san lar da 
gö rün. Baş qa in san la rı da özü nüz bi lin”. 

İş ra qi lik - bü tün uğur la rın 
və fa ciələ rin sə bəb ka rı

Süh rə vər di haq qın da sağ lı ğın da da, ölən-
dən son ra da hər za man hey rət do ğu ra caq 
əh va lat lar dil dən-di lə do la şıb. Rə va yə tə gö-
rə, o, gənc li yin də aid ol du ğu su fi  tə ri qə ti nin 
dər viş lə ri ilə giz li bir gu şə yə ge dər, Xı zır 
pey ğəm bər lə gö rü şər miş. Am ma son ra dan 
onu aşa ğı la maq dan, alim lik nü fu zu nu təh-
qir et mək dən öt rü sehr lə məş ğul olan ca du-
gər ki mi qə lə mə ver di lər. 

Süh rə vər di öz nitq lə rin də və ya zı la rın-
da Al la hın dər ga hı na yük səl di yi ni, Nur əl-
Ən vər dən işıq pa yı al dı ğı nı id dia edə rək 
eh kam la rın xa ri ci nə çıx maq haq qı na sa hib 
ol du ğu nu dü şü nür dü. Onun su fi -pan teist 
nə zə riy yə sin dən qi da la nan iş ra qi lik tə li-

mi nin kö kün də də bu mən tiq da ya nır dı. 
İş ra qi lik çox keç mir ki, bü tün ya xın coğ-
ra fi  ya da məş hur luq qa za nır. Süh rə vər-
di nin gə lə cək də üz lə şə cə yi bü tün uğur 
və fa ciələ ri nin əsas sə bəb ka rı da elə bu 
tə lim olur. Ya zı nın əv və lin də bir ne çə 
də fə qeyd et di yi miz ac lıq cə za sı na da 
iş ra qi li yin ba ti ni mə na la rı nı an la ma-
yan mol la lar tə rə fi n dən uğ ra yır.

İş ra qi lik qə dim yu nan, fars və tə səv-
vüf fəl sə fə si ni özün də bir ləş di rən tə-

lim dir. Yu nan fi  lo so fu Pla ti niusun da ha 
çox önəm ver di yi ema na si ya nə zə riy yə si 

iş ra qi li yin özə yi ni təş kil edir. Bu tə lim də 
bü tün bə şə riy yət, can lı lar Va hid dən – küll 
ha lın da olan İşıq dan ay rı lan zər rə lər şək lin-
də tə səv vür edi lir. Zər rə lər mən bə yi nə ya xın 
ol duq ca da ha da par laq la şır, on dan ay rıl dıq-
ca isə təd ri cən sö nür və qa ran lı ğa ke çir. 

İş ra qi tə li min də bü tün zər rə lər Va hi də tə-
rəf yö nə lir, onun la qo vuş ma ğa can atır. Hər 
in san öz için də o zər rə ni da şı yır. Əs lin də 
in san ru hu elə hə min zər rə nin özü dür və o 
hər za man Gü nə şə doğ ru can atır. Ona gö rə 
də bu dün ya da Gü nəş dən ay rı ol du ğu üçün 
özü nü əsa rət də hiss edir. Zər rə öz Kül lü nə 
qo vu şan da əbə di səadət qa za nır. 

İş ra qi li yin bü tün prin sip lə ri Süh rə vər-
di nin “İşıq haq qın da”, “İş raq hik mə ti” 
və “İşı ğa dair trak tat” əsər lə rin də ve ri-
lib. Onun fi k rin cə, bü tün möv cu diy yət 
öz baş lan ğı cı nı va cib var lıq dan, ya xud 

da İşıq lar işı ğın dan alıb. Bu ra da su fi z min 
“vəh də ti-vü cud”, yu nan fəl sə fi  mək tə bi nin 
ema na si ya, fars mə də niy yə ti nin isə zər düşt-
lük nə zə riy yə lə ri bir lə şir. İş ra qi lik həm də 
bu nun la türk, fars, ərəb və yu nan dü şün cə 
tər zi ni bir ləş dir mək lə, dün ya nı ey ni tə fək-
kür al tı na cəm et mə yi dü şü nür dü. 

Onun “İşıq hey kəl lə ri”, “Fi lo sofl  a rın gö-
rüş lə ri”, “Eş qin hə qi qə ti, ya xud aşiq lə rin 
mu ni si”, “İşıq na mə”, “Ürək lər ba ğı”, “İş raq 
fəl sə fə si”, “Cəb ra yıl qa na dı nın sir ri” ki mi fəl-
sə fi  məz mun lu əsər lə ri bu gün də tam ola raq 
araş dı rıl ma yıb. Hal bu ki Süh rə vər di bu əsər-
lə rin də fəl sə fə ta ri xin də bir ne çə il kin əsa sı-
nı qo yub. Mə sə lən, o, ilk də fə ola raq, “İş raq 
fəl sə fə si” ki ta bın da İşıq lar işı ğı nın sa yə sin də 
Va hid dən qo pan vü cud la rın mü cər rəd işıq 
ol ma sı haq qın da müd dəa irə li sü rür. O, İşıq-
lar işı ğın dan mü cər rəd işı ğın qop du ğu nu 
sü but edən müd dəa üzə rin də ge niş da ya nır. 
Xalq di lin də de sək, onun işıq ad lan dır dı ğı 
in san lar mad di de yil, mü cə rəd dir. Ci sim ola-
raq mad di var lıq ki mi bi li nən in san özün də 
mü cər rəd ru hu gəz di rir. Süh rə vər di tə li min-
də in san həm də Gü nəş şüası na bən zə di lir. 
Çün ki Gü nəş şüala rı on dan ay rı lıb Yer sət hi-
nə doğ ru gəl sə də, ye nə də ona qa yı dır.

Epi loq - giz li qu tu nun 
ağ rı la rı

Əra zi si o qə dər də bö yük ol ma yan Azər-
bay can ki mi bir yer də kaina tı qu caq la maq 
gü cün də, dün ya nı ey ni dü şün cə al tın da bir-
ləş dir mək qa bi liy yə tin də olan üç fəl sə fə dən 
bi ri nin (di gər iki fəl sə fə isə xəl və tiy yə və 
hü ru fi zm dir - E.N.) - iş ra qi li yin ba ni si olan 
Süh rə vər di hə lə də giz li qu tu ola raq qa lır. 
Bu gün Av ro pa şərq şü nas la rı nın öy rən mə-
yə can at dıq la rı Şərq fi  lo sofl  a rı için də Şi ha-
bəd din Süh rə vər di nin də adı var. On lar XX 
əsr də in ki şaf edən fi  zi ka el min də iş ra qi li yin 
ele ment lə ri ni aş kar la yıb lar. Mə lum olub ki, 
Av ro pa nın bə zi fi  zik lə ri öz lə ri də bil mə-
dən iş ra qi li yi tək rar la yan el mi-nə zə ri müd-
dəalar irə li sü rüb lər. 

Azər bay can da isə çox az alim tə rə fi n dən 
təd qiq edi lən Süh rə vər di nin hə ya tı və ir si 
bu gün də sirr ola raq qa lır. Tək cə mər hum 
pro fes sor Za kir Məm mə dov bu bö yük fi  lo-
so fun hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı araş dır dı, öm-
rü nü Süh rə vər di və Bəh mən yar ki mi alim-
lə rə həsr et di.

Elmin NURİ

Acı son luq

1191-ci ilin qı-
ş ı n  d a 
H ə  l ə b 
zin da-

nın da so yuq dan və ac lıq dan öl mək də 
olan fi lo sof kim sə nin ya dı na düş mür-
dü. Bir za man lar bü tün elm məc lis lə-
rin də heç kim onun la bəh sə gir məz, 
heç bir möv zu da mü ba hi sə edə bil-
məz di. Ar tıq ne çə vaxt idi ki, hə min 
fi lo sof həbs xa na nın qa ran lıq  hüc rə-
si nin di var la rın dan baş qa heç nə gör-
mür dü. Ən çox sev di yi işıq dan məh rum 
edil mək fi lo so fu da ha da in ci dir di. O, 
ar tıq du yur du ki, ölüm dən qur tu la bil mə-
yə cək. Am ma 1183-cü il də Hə lə bə gəl di yi 
gün dən şə hər ha ki mi Mə lik Za hir Əy yu bi nin 
xü su si hör mə ti ni qa zan mış dı. Hə min gün lər 
in di zin dan da so yuq dan bü zü şən, ac lıq dan 
hey siz lə şən bu dus ta ğın - za ma nı nın və mə-
ka nı nın “İşıq şey xi” ki mi ta nı nan bö yük fi lo-
sof Şi ha bəd din Yəh ya Süh rə vər di nin göz lə ri nin 
önün dən çə kil mir di. Həbs xa na ya dü şən dən bə ri 
bir ha di sə nin ağ rı-acı sı onun yad da şın da qa ra 
ti ka na dö nüb bey ni ni də lir di: Hə min gün Əy yu-
bi fi lo sof lar dan iba rət məc lis təş kil edir və ora-
da fəl sə fi-di ni mü ba hi sə lər baş la yır. Süh rə vər di 
məc lis də özü nün yük sək bi li yi ilə ha mı nı mat qo-
yur. Əy yu bi nin hə min məc lis dən son ra ona olan 
hör mə ti da ha da ar tır. Bə zi lə ri bu qə ri bə ali min 
tez lik lə və zir ola ca ğın dan çə ki nib öz lə ri nin çox 
yax şı bil di yi bir işə - sa ray xə ya nə ti nə əl atır. Ha-
kim Əy yu bi nin ata sı Sul tan Sə la həd di nə  mək-
tub la bil di rir lər ki, Hə ləb də bir alim sə nin oğ lu-
nu yol dan çı xa rır, ona küfr elm lə ri öy rə dir. 
Şi ha bəd din Yəh ya nın da fa ciəsi hə min 
mək tub dan son ra baş la yır. Ata sı nın ira də-
si nə qar şı çı xa bil mə yən Za hir Əy yu bi 
onu həbs et di rir. O gün dən bu gü nə 
çə tin şərt lər al tın da gün ke çi rən 
fi lo sof in di həbs xa na kün cün də 
məhv ola-ola özü nü gü nah lan dı rır dı.
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Mi sir, Yə mən və Su ri ya nın ha ki mi olan 
Sul tan Sə la həd din Əy yu bi öm rü nün son 
il lə rin də, bəl kə də, ən bö yük gü na hı na əl 
atır - döv rün nə həng fi  lo sofl  a rın dan bi ri-
nin zin dan da ac lıq dan öl mə si nə sə bəb olur. 
Süh rə vər di nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı Azər-
bay can da ilk də fə ge niş miq yas da araş dı ran 
alim, pro fes sor Za kir Məm mə do vun fi  lo-
so fa həsr et di yi mo noq ra fi  ya sın da or ta əsr 
mən bə lə rin dən bi ri nə is ti na dən, həb sin ta-
ri xi haq qın da ma raq lı fakt lar qeyd olu nur:

“Ya qut Hə mə vi ya zır: Şi ha bəd din Süh rə-
vər di öz mən ti qi mü ha ki mə lə ri ilə alim lə rə 
qa lib gəl di. Fə zi lə ti Mə lik Za hi rə bə yan ol-
du. Ha kim onu özü nə ya xın laş dır dı, qə bul 
et di, baş qa la rın dan fərq lən dir di. Rə qib lə-

Süh rə vər di öz nitq lə rin də və ya zı la rın-
da Al la hın dər ga hı na yük səl di yi ni, Nur əl-
Ən vər dən işıq pa yı al dı ğı nı id dia edə rək 
eh kam la rın xa ri ci nə çıx maq haq qı na sa hib 
ol du ğu nu dü şü nür dü. Onun su fi -pan teist 
nə zə riy yə sin dən qi da la nan iş ra qi lik tə li-

mi nin kö kün də də bu mən tiq da ya nır dı. 
İş ra qi lik çox keç mir ki, bü tün ya xın coğ-
ra fi  ya da məş hur luq qa za nır. Süh rə vər-

çox önəm ver di yi ema na si ya nə zə riy yə si 
iş ra qi li yin özə yi ni təş kil edir. Bu tə lim də 

bü tün bə şə riy yət, can lı lar Va hid dən – küll 
ha lın da olan İşıq dan ay rı lan zər rə lər şək lin-
də tə səv vür edi lir. Zər rə lər mən bə yi nə ya xın 
ol duq ca da ha da par laq la şır, on dan ay rıl dıq-
ca isə təd ri cən sö nür və qa ran lı ğa ke çir. 

İş ra qi tə li min də bü tün zər rə lər Va hi də tə-
rəf yö nə lir, onun la qo vuş ma ğa can atır. Hər 
in san öz için də o zər rə ni da şı yır. Əs lin də 
in san ru hu elə hə min zər rə nin özü dür və o 
hər za man Gü nə şə doğ ru can atır. Ona gö rə 
də bu dün ya da Gü nəş dən ay rı ol du ğu üçün 
özü nü əsa rət də hiss edir. Zər rə öz Kül lü nə 
qo vu şan da əbə di səadət qa za nır. 

İş ra qi li yin bü tün prin sip lə ri Süh rə vər-
di nin “İşıq haq qın da”, “İş raq hik mə ti” 
və “İşı ğa dair trak tat” əsər lə rin də ve ri-
lib. Onun fi k rin cə, bü tün möv cu diy yət 
öz baş lan ğı cı nı va cib var lıq dan, ya xud 

da İşıq lar işı ğın dan alıb. Bu ra da su fi z min 
“vəh də ti-vü cud”, yu nan fəl sə fi  mək tə bi nin 
ema na si ya, fars mə də niy yə ti nin isə zər düşt-
lük nə zə riy yə lə ri bir lə şir. İş ra qi lik həm də 
bu nun la türk, fars, ərəb və yu nan dü şün cə 
tər zi ni bir ləş dir mək lə, dün ya nı ey ni tə fək-
kür al tı na cəm et mə yi dü şü nür dü. 

Onun “İşıq hey kəl lə ri”, “Fi lo sofl  a rın gö-
rüş lə ri”, “Eş qin hə qi qə ti, ya xud aşiq lə rin 
mu ni si”, “İşıq na mə”, “Ürək lər ba ğı”, “İş raq 
fəl sə fə si”, “Cəb ra yıl qa na dı nın sir ri” ki mi fəl-
sə fi  məz mun lu əsər lə ri bu gün də tam ola raq 
araş dı rıl ma yıb. Hal bu ki Süh rə vər di bu əsər-
lə rin də fəl sə fə ta ri xin də bir ne çə il kin əsa sı-
nı qo yub. Mə sə lən, o, ilk də fə ola raq, “İş raq 
fəl sə fə si” ki ta bın da İşıq lar işı ğı nın sa yə sin də 
Va hid dən qo pan vü cud la rın mü cər rəd işıq 
ol ma sı haq qın da müd dəa irə li sü rür. O, İşıq-
lar işı ğın dan mü cər rəd işı ğın qop du ğu nu 
sü but edən müd dəa üzə rin də ge niş da ya nır. 
Xalq di lin də de sək, onun işıq ad lan dır dı ğı 
in san lar mad di de yil, mü cə rəd dir. Ci sim ola-
raq mad di var lıq ki mi bi li nən in san özün də 

-ci ilin qı-
ş ı n  d a 
H ə  l ə b 
zin da-

nın da so yuq dan və ac lıq dan öl mək də 
olan fi lo sof kim sə nin ya dı na düş mür-
dü. Bir za man lar bü tün elm məc lis lə-
rin də heç kim onun la bəh sə gir məz, 
heç bir möv zu da mü ba hi sə edə bil-
məz di. Ar tıq ne çə vaxt idi ki, hə min 
fi lo sof həbs xa na nın qa ran lıq  hüc rə-
si nin di var la rın dan baş qa heç nə gör-
mür dü. Ən çox sev di yi işıq dan məh rum 
edil mək fi lo so fu da ha da in ci dir di. O, 
ar tıq du yur du ki, ölüm dən qur tu la bil mə-
yə cək. Am ma 1183-cü il də Hə lə bə gəl di yi 
gün dən şə hər ha ki mi Mə lik Za hir Əy yu bi nin 
xü su si hör mə ti ni qa zan mış dı. Hə min gün lər 
in di zin dan da so yuq dan bü zü şən, ac lıq dan 
hey siz lə şən bu dus ta ğın - za ma nı nın və mə-
ka nı nın “İşıq şey xi” ki mi ta nı nan bö yük fi lo-
sof Şi ha bəd din Yəh ya Süh rə vər di nin göz lə ri nin 
önün dən çə kil mir di. Həbs xa na ya dü şən dən bə ri 
bir ha di sə nin ağ rı-acı sı onun yad da şın da qa ra 
ti ka na dö nüb bey ni ni də lir di: Hə min gün Əy yu-
bi fi lo sof lar dan iba rət məc lis təş kil edir və ora-
da fəl sə fi-di ni mü ba hi sə lər baş la yır. Süh rə vər di 
məc lis də özü nün yük sək bi li yi ilə ha mı nı mat qo-
yur. Əy yu bi nin hə min məc lis dən son ra ona olan 
hör mə ti da ha da ar tır. Bə zi lə ri bu qə ri bə ali min 
tez lik lə və zir ola ca ğın dan çə ki nib öz lə ri nin çox 
yax şı bil di yi bir işə - sa ray xə ya nə ti nə əl atır. Ha-
kim Əy yu bi nin ata sı Sul tan Sə la həd di nə  mək-
tub la bil di rir lər ki, Hə ləb də bir alim sə nin oğ lu-
nu yol dan çı xa rır, ona küfr elm lə ri öy rə dir. 
Şi ha bəd din Yəh ya nın da fa ciəsi hə min 
mək tub dan son ra baş la yır. Ata sı nın ira də-
si nə qar şı çı xa bil mə yən Za hir Əy yu bi 
onu həbs et di rir. O gün dən bu gü nə 
çə tin şərt lər al tın da gün ke çi rən 
fi lo sof in di həbs xa na kün cün də 
məhv ola-ola özü nü gü nah lan dı rır dı.

Qeyd lər dən də gö rün dü yü ki mi, Mə lik Za- Bu nə zə riy yə ba rə də az son ra da nı şa ca-

nu yol dan çı xa rır, ona küfr elm lə ri öy rə dir. 
Şi ha bəd din Yəh ya nın da fa ciəsi hə min 
mək tub dan son ra baş la yır. Ata sı nın ira də- Şihabəddin 

Yəhya 
Sührəvərdi - 
“İşıq şeyxi”
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A.Bəy nə zə ro vun öz həm fi k ri 
P.Fol yan la yaz dı ğı sse na ri ki fa yət 
qə dər sxe ma tik, bə sit və ba ya ğı 
idi. Neft mə dən lə rin də hökm sü-
rən aman sız is tis mar, dö zül məz 
hə yat şə raiti fəh lə lə rin na ra zı lı-
ğı na sə bəb olur. On la rın mən zil 
şə rait lə ri ni yax şı laş dır maq uğ-
run da çı xış la rı mə dən sa hib lə ri-
nin eti na sız lı ğı ilə qar şı la şır. Fəh lə 
Əh mə din ya şa dı ğı ev qaz ya ta ğı 
üzə rin də ti kil di yi nə gö rə, hər an 
təh lü kə göz lə ni lir. Nə ti cə də onun 
ailə üzv lə ri qaz dan zə hər lə nir, 
part la yış evi ni da ğı dır. Fəh lə lə rin 
tə ti li nə qo şu lan Əh mə di tu tub dar 
ağa cın dan (?) asır lar. Son nə fə sin-
də o, tək qal mış ki çik yaş lı oğ lu nu 
qon şu su Pet ro sa tap şı rır. Nə ha-
yət, fəh lə lər si lah lı üs yan qal dı rır, 
so vet ha ki miy yə ti ni qu rur lar. Ar-
tıq bö yü yüb ağıl lı və sağ lam gənc 
ol muş Ab bas onu ata ki mi se vən 
Pet ro sun qı zı Lü si kə kö nül ve rir 
və “in qi la bı fəh lə hə rə ka tı zə mi-
nin də xalq lar dost lu ğu, Azər bay-
can xal qı ilə er mə ni xal qı ara sın-
da kı ya xın lıq” zə fər ça lır. 

A.Bəy nə zə rov fi lm də ki rol la ra 
Ə.Ələk bə rov (Əh məd), T.Ner-
sis yan (Pet ros), T.Ay vaz yan 
(Qu ka sov), M.Qa ra qaş (mü dir), 
T.Mah mur yan (Ma ro), S.Da da şov 
(Ab bas), V.Ma ku xi nan (So na), 
D.Ki piani (Geor gi), A.Şi ray (rus 
fəh lə si), M.Mi ka yı lov, P.Y.Esi-
kovs ki və baş qa la rı nı də vət et miş-
di. Fil min qu ru luş çu-ope ra to ru 
Mosk va dan xü su si də vət edil-
miş A.Qal pe rin, ikin ci ope ra tor 
və fo toq raf-rəs sam E.Ni ku les ku, 
qrim rəs sa mı G.Pa ri saş vi li, re jis-
sor as sis tent lə ri M.Mər da nov və 
Q.Bra gins ki, re jis sor kö mək çi lə ri 
A.Məm mə dov və V.Troq kin, baş 
in zi bat çı M.Qa ra qaş idi. Əsas epi-
zod lar Ba kı nın Zab rat kən din də, 
neft mə dən lə ri ra yon la rın da len tə 
alın mış dı. 

Fil min qu ru lu şu, akt yor oyu-
nu və bə dii təs vir va si tə lə ri baş lı-
ca məq sə də  - “xalq lar ara sın da kı 
dost lu ğun və in qi la bi hə rə ka tın” 
qa bar dıl ma sı na yö nəl dil di yin dən, 
nöq san lar, xü su si lə qa ba rıq nə zə-
rə çar pır dı. Re jis sor baş lı ca diq qə ti 
in qi la bi pa fo sun la zı mi sə viy yə də 
ol ma sı na, xalq lar ara sın da dost-
lu ğun idil lik təs vi ri nə ver di yi-
nə gö rə, sü jet xətt  i nin zəifl  i yi və 
bə sit li yi da ha aş kar gö rü nür dü.
Lent də ta ri xi lik ba xı mın dan əsas-
lan dı rıl ma mış (fəh lə Əh mə din 
dar ağa cın dan asıl ma sı), sü jet xət-
ti nə xid mət et mə yən (“P ro loq” 
adı al tın da həd dən ar tıq ge niş 
poe tik epiq raf), xa lis emo sional 
xa rak ter li kadr lar (fəh lə lə rin mən-
zil şə rait lə ri ni yax şı laş dır maq haq-
qın da tə ləb lə ri), in qi la bi pa fos la 
həd dən ar tıq yük lən miş epi zod lar 
(in qi lab çı fəh lə lə rin tə ti li), ba ya-
ğı lıq sə viy yə si nə cən en di ril miş 
me lod ra ma tik səh nə lər (Pet ro sun 

Ab ba sa və Ab ba sın Lü si kə olan 
mü na si bə ti), in qi la bi va ris li yi əks 
et dir mə yə yö nəl dil miş de tal lar 
(gənc fəh lə Ab ba sın par ti ya ya 
da xil ol maq üçün qo ca man fəh lə 
yol daş la rın dan zə ma nət al ma sı) 
həd dən ar tıq çox luq təş kil edir di. 
Re jis sor “i ki xal qın in qi lab alov-
la rın da bər ki miş dost lu ğu nu gə-
lə cək nə sil lə rə (ta ma şa çı la ra) 
çat dır maq” üçün çey nən miş, 
tə sir siz ifa də va si tə lə rin dən 
is ti fa də et miş di. 

- Nə cib ide ya nın bö yük-
lü yü nə bax ma ya raq, fi l min 
qu ru dek la ra tiv li yi bə dii təs-
vi r gü cü nü azal dır dı. Kəs kin 
mü na qi şə lər, çar pı şan qüv-
və lər, zid diy yət təş kil edən 
xa rak ter lər ek ran da 
ob raz lı həl li ni ta pa 
bi lər di. Fil min emo-
sional qüv və si yal nız 
əmək şə raiti nin yax-
şı laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı dır. Sin fi  mü-
ba ri zə lər, in qi la bi 
fi  kir lər, bey nəl-
mi ləl çi lik ide ya-
la rı fi lm də dek-
la ra si ya şək lin də 
qal mış, öz bə dii tə rən nü mü nü 
la yi qin cə ta pa bil mə miş dir”. 

Hətt  a fi l mi so vet ideolo gi ya sı 
ba xı mın dan təh lil et miş ki no şü-
nas N.Sa dı qo vun bu söz lə ri ilə 
ra zı laş ma maq müm kün de yil. 
Be lə lik lə, mə lum si ya si-ideolo-
ji za man və mə kan çər çi və sin də 
bu fi lm “A zər bay can ki ne ma toq-
ra fi  ya sı nın mü vəff  ə qiy yət li səs-
siz fi lm lə rin dən” sa yıl sa da, nə 
möv zu su na, nə qu ru lu şu na, nə 
də akt yor oyu nu na gö rə diq qə ti 
çə kir. Əl bətt  ə, tək cə gö zəl akt yo-
ru muz Ə.Ələk bə ro vun ek ran-
da kı ilk işi ni qeyd et mək müm-
kün dür. Müəy yən epi zod lar da 
is te dad lı akt yo run sə mi mi ifa 
tər zi, özü nə xas ifa də üsul la rı ta-
ma şa çı nı möv zu ya inan dır ma ğa 
qa dir dir. Am ma bü tün bun lar la 
ya na şı, onu da nə zə rə al maq la-
zım dır ki, par ti ya nın nöq te yi-nə-
zə rin cə, “Vul kan üzə rin də ev” 
fi l mi “i deolo ji cə hət dən ki fa yət 
qə dər sağ lam”, yə ni bol şe vizm 
ide ya la rı nın tən tə nə si nə həsr 
olun muş təb li ğat əsə ri idi. 

C.Cab bar lı elə o vaxt lar fi l mə 
la yiq ol du ğu qiy mə ti ver mə-
yə özün də cə sa rət tap mış dı. O, 
“Ha ra ge dir “A zər ki no”” mə qa-
lə sin də ya zır dı: “Ha ra dan sa də-
vət olun muş re jis sor və akt yor lar 
bir ne çə yüz min ma nat pu lu ha-
va yı ye rə xərc lə yə rək çı xıb ge-
dir lər və “Azər ki no” həm məh-
sul suz, həm iş çi siz qa lır. Bu fa ciə 
Ümumitt  i faq İn cə sə nət Olim-
piada sın da bü tün kəs kin li yi ilə 
üzə çıx dı, bu ra da “Azər ki no” nun 
rüs vay çı lı ğı o də rə cə yə çat dı ki, 
onun il ər zin də bir müs tə qil fi lm 
də mey da na çı xa ra bil mə di yi 
mə lum ol du və o, “Er mə ni ki no”-
nun qüv və lə ri ilə çə kil miş sırf ti-
ca rət (əs la ya ra dı cı lıq de yil) sa zi şi 
əsa sın da xərc lə rin bir his sə si nin 
“Azər ki no” tə rə fi n dən ödə nil-
mə sin dən baş qa “Azər ki no” ilə 
heç bir əla qə si ol ma yan “Vul kan 
üzə rin də ev” fi l mi ilə çı xış et di”. 

Film ek ra na bu ra xı lan dan 
və si ya si-ideolo ji rəh bər lik 
tə rə fi n dən “u ğur lu sə nət əsə-
ri” ki mi qə bul edi lən dən son-
ra A.Bəy nə zə rov stu di ya dan 
get mir, özü nün de di yi ki mi, 
Ba kı nın “ma raq lı və iş gü zar 
ki no iş çi lə ri kol lek ti vi” onu 
ye ni fi lm lər ya rat ma ğa hə-
vəs lən di rir di. O, hə lə 1929-cu 
il də C.Cab bar lı ilə bir lik də 
“Se vil” fi l mi üzə rin də baş la-
dıq la rı işi da vam et di rir. La-
kin əs lin də, A.Bəy nə zə ro vun 
“A zər bay can ki no su na dost 
kö mə yi” onun öz həm fi  kir lə ri 
ilə bir gə res pub li ka da ki ne-

ma toq ra fi  ya si ya sə ti nə tə sir 
im kan la rı nı əl də sax la maq, 
mil li ek ran us ta la rı nın for-
ma laş ma pro se si ni is tə dik lə-
ri axa ra dön dər mək məq sə di 
da şı yır dı. 

O, özü nün də vət et di yi ki-
no mü tə xəs sis lə ri və for ma-
laş dır dı ğı çə ki liş qrup la rı ilə 
par ti ya rəh bər li yin də ki ha-
va dar la rı nın şo vi nist mil li-si-
ya si xətt  i ni hə ya ta ke çi rir di. 
Tə sa dü fi  de yil di ki, A.Bəy-
nə zə rov 1926-1929-cu il lər də 
“Az döv ki no” nun çək di yi ək-
sər ki no əsər lə ri nin “dost ya-
na məs lə hət çi si” idi. “Vul kan 

üzə rin də ev” fi l mi ni 
çə kən müd dət də o, 
“gənc dra ma turq” 
Cə fər Cab bar lı ilə 

ya xın laş mış, ona “ya-
ra dı cı lıq məs lə hət lə ri” 
ver mə yə baş la mış dı. 

Nə ti cə də C.Cab bar lı ar-
tıq ya zıb ba şa çat dır dı ğı 

“Se vil” sse na ri si üzə-
rin də ye ni dən, həm 

də A.Bəy nə zə rov la 
bir lik də iş lə mə-

yə baş la mış, 
ilk va riant-

da nə zər-
də tut du-

ğu bir sı ra 
bə dii hə qi qət-

lər dən im ti na et-
mə li ol muş du. 
1928-ci il də res pub-

li ka da baş lan mış mil li 
kadr la ra qar şı “tə miz-
lə mə si ya sə ti” müs tə-

qil dü şün cə nin son işar tı la rı nı 
ta ma mi lə sön dür dü. Bu si ya-
sət özü nü ki ne ma toq ra fi  ya sa-
hə sin də də ay dın gös tə rir di. 
A.M.Şə rif za də yə “Ha cı Qa ra” 
fi l mi ni is tə di yi ki mi len tə al-
ma ğa şə rait ya ra dıl ma dı, fi lm 
ki fa yət qə dər eti na sız qar şı-
lan dı və o za man Azər bay can 
səh nə si nin və ek ra nı nın ön cü-
lü olan sə nət kar uzun müd-
dət ki no dan uzaq düş mək 
məc bu riy yə tin də qal dı. Ki ne-
ma toq ra fi  ya da si ya si-ideolo ji 
rəh bər li yin gös tə riş lə ri nə əməl 
et mək lə ya na şı, mil li tə fək kü-
rü qo ru yub-sax la ma ğa, yer li 
kadr la rı ek ran sə nə ti nə cəlb 
et mə yə can atan Ş.Mah mud-
bə yov və zi fə sin dən uzaq laş dı-
rıl dı. 

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

A.Bəy nə zə ro vun öz həm fi k ri 

  AK(b)P-nin qar şı ya qoy du ğu və zi fə lə rin ye ri nə ye ti ril mə si ki ne ma toq raf dan ye ni möv-
zu lar ax tar ma ğı, «ek ran da par ti ya nın eti ma dı nı doğ rult maq üçün» mü ba ri zə apar ma-
ğı tə ləb edir di. Tər tib edil miş pla na gö rə, son ra kı iki il ər zin də «8 bə dii şə kil və 12 si-
ya si-maarif fil mi» bu rax maq nə zər də tu tu lur du. Hə min möv zu la rın ara sın da so sializm 
qu ru cu lu ğun da gənc lə rin ro lu na həsr olun muş «Bi rin ci kom so mol bu ru ğu» və Fun ti-
ko vun ci na yə ti lə əla qə dar möv zu dan bəhs edən «Qız və ata» ad lı sse na ri lər ar tıq ba şa 
çat maq üz rə idi. La kin Ş.Mah mud bə yo vun ki ne ma toq ra fi ya dan kə nar laş dı rıl ma sın dan 
is ti fa də edən qüv və lər ki no si ya sə ti ni öz is tə dik lə ri ki mi yö nəlt mə yi ba car dı lar.
Par ti ya nın «i deolo ji cə hət dən ki fa yət qə dər sağ lam film lər çək mək» tap şı rı ğı nı hə ya ta 
ke çir mək üçün o vaxt AK(b)P Ba kı Ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi olan L.Mir zə yan özü nə xas 
üsul la ra əl at dı. Hə min il Ba kı ya gəl miş er mə ni re jis so ru Amo Bəy nə zə ro va ye ni fil-
min möv zu su və qu ru lu şu hə va lə edil di. «Bol şe vik bey nəl mi ləl çi li yi ni və xalq lar ara sın da 
sar sıl maz dost lu ğu», üs tə lik, «bey nəl mi ləl fəh lə sin fi nin çar hö ku mə ti nə qar şı in qi la bi 
mü ba ri zə si ni əks et di rən» bu ek ran əsə ri Azər bay can ki no ta ri xin də ilk müş tə rək ek ran 
işi idi və «Az döv ki no» və «Er mən ki no» nun şə rik li len ti ki mi nə zər də tu tul muş du. 1907-
1908-ci il lər də Ba kı nın Zab rat kən din də mə dən fəh lə lə ri nin hə ya tın da baş ve rən ha di-
sə lə ri əks et di rən lent «Vul kan üzə rin də ev» («Zab rat da ev») ad lan dı rıl mış dı. 

Ab ba sa və Ab ba sın Lü si kə olan 

ilə bir gə res pub li ka da ki ne-

ma toq ra fi  ya si ya sə ti nə tə sir 
im kan la rı nı əl də sax la maq, 
mil li ek ran us ta la rı nın for-
ma laş ma pro se si ni is tə dik lə-
ri axa ra dön dər mək məq sə di 

O, özü nün də vət et di yi ki-

Ekran və ideoloji 
mübarizə

  Ta rix öz giz lin lə ri, üs tü nü əsr lə rin to zu bas-
mış na mə lum sə hi fə lə ri ilə ma raq lı dır...

Bə zən elə fakt lar la qar şı la şır san ki, olub-ke-
çən lər lə bağ lı dü şün cə lə ri nin axa rı göz lə nil mə-
dən də yi şir...

Bə zən də üzə çı xa rı lan hə qi qət lər yad da şın-
da də rin iz qo yur, o hə qi qə tin ar xa sın ca get-
mək fi k ri nə be lə dü şür sən...

Ru si ya İm pe ri ya sı nın son hökm da rı Ni ko-
lay Ro ma nov və ailə si nin ta le yi ba rə də xey li 
mə qa lə lər, ki tab lar ya zı lıb, te le vi zi ya ve ri liş lə-
ri ha zır la nıb, bə dii və sə nəd li fi lm lər len tə alı-
nıb. Am ma hə lə də bu ta rix çə nin son nöq tə si 
qo yul ma yıb: az qa la hər il ye ni ver si ya lar irə li 
sü rü lür, müx tə lif fər ziy yə lər döv riy yə yə bu ra-
xı lır, fakt lar şərh edi lir. O fakt lar dan iki si Azər-
bay can la bağ lı ol du ğu na gö rə, xü su si lə diq qə ti 
çə kir.

Məş hur ta rix araş dı rı cı sı Ed vard Rad zins ki 
ki ta bın da ça rın və ailə si nin gül lə lən mə si fak tı 
ilə bağ lı ye ni də lil-sü but lar gə ti rib. Onun ver-
si ya sı na gö rə, bol şe vik lər tə ləs kən lik, ya xud 
səh lən kar lıq üzün dən plan laş dır dıq la rı nı is tə-
dik lə ri ki mi ye ri nə ye ti rə bil mə yib lər. Nə ti cə-
də ça rın qı zı Anas ta si ya na mə lum şə kil də yo xa 
çı xıb, oğ lu Alek sey isə qa sı ğın dan ya ra la nıb, 
xe yir xah adam lar tə rə fi n dən xi las edi lib və giz-
lə di lib. Bir ver si ya ya gö rə, Alek sey Ro ma nov 
baş qa ad al tın da Pe ter bur qa apa rı lıb, son ra or-
du ya ça ğı rı lıb, am ma sir rin üs tü açıl dı ğın dan, 
özü nü də li li yə vu rub və bir müd dət psi xiat ri ya 
xəs tə xa na sın da müali cə olu nan dan son ra və fat 
edib. Di gər ver si ya ya gö rə isə Alek sey Ro ma-
no vu giz lin cə Ba kı ya gön də rib lər, o, bu ra da 
baş qa ad-so yad la ya şa yıb, 30-cu il lər də Sə na ye 
İns ti tu tu nu bi ti rib və is teh sa lat da ça lı şıb. Am-
ma bu ver si ya nı təs diq edə cək sə nəd lər hə lə əl-
də olun ma yıb.

Hətt  a bu ya xın lar da mət buat da keç miş SSRİ-
nin məş hur şəxs lə rin dən bi ri, uzun müd dət 
Na zir lər So ve ti nin səd ri Alek sey Ko sı gi nin 
məhz hə min Alek sey Ro ma nov ol du ğu id diası 
da ya yıl mış dı. Ver si ya tə rəf dar la rı nın fi k rin cə, 
bu, im pe ri ya nın va ris li yi mən ti qi nə əsas la nır-
dı...

Anas ta si ya nın ta le yi nə gə lin cə isə da yə si nin 
onu Ru mı ni ya ya qa çır dı ğı ba rə də fər ziy yə lər 
çox dan möv cud dur. 1997-ci il də ABŞ-da len tə 
alın mış “Anas ta si ya” bə di fi l mi nin sü je ti də hə-
min ver si ya üzə rin də qu ru lub. 

Azər bay ca nın Cüm hu riy yət döv rü nün tə lə-
bə lə rin dən bi ri, 1916-1918-ci il lər də Ki yev Po-
li tex nik İns ti tu tun da, son ra isə Ber lin də təh sil 
al mış, 20-ci il lər də Ba kı da iş lə yən dən son ra 
tə qib lər üzün dən İra na, ora dan da Tür ki yə yə 
qaç mış gən cə li İs ma yıl Sar ya lın “Ba kı ru zi ga rı” 
sə nəd li ro ma nın da da bu ver si ya ilə bağ lı bir 
epi zod var. O, 1918-ci ilin ya yın da tə ti li ni ba-
şa vu rub Ki ye və qa yıt maq üçün Gür cüs ta nın 
Po ti şə hə rin də gə mi göz lə yən də pan sion da tək 
gə zib-do la şan gənc bir qız la ta nış olur. Uzun 
tə kid lər dən son ra qız özü nü ona be lə təq dim 
edir: “Per ter bur qun təx min elə yə bil mə yə cə yi-
niz ali bir ailə si nə mən su bam. Mən ki şi lər lə an-
caq ailəm araş dır ma apa rıb ica zə ve rən dən son-
ra gö rü şə bi lər dim. Hər şe yim, hər hə rə kə tim 
müəy yən qay da lar la tən zim lə nir di... Mən dən 
adı mı və kim ol du ğu mu so ruş ma yın. Mə ni bu-
ra gə ti rən da yəm Ru mı ni ya ya qa çı rır. Ora dan 
ha ra ge də cə yi miz mə lum de yil. Doğ ma Ru si-
ya mı, doğ ma Pe ter bur qu mu tərk elə yi rəm...” 

Müəl li fi n şə ha də ti nə gö rə, hə min qız məhz 
ölüm dən qur tul muş Anas ta si ya Ro ma no va 
idi...

Əl bətt  ə, ta rix sə nəd lə rə əsas la nan, tək zi bo-
lun maz fakt la rı se vir...

Am ma bir hə qi qət də da nıl maz dır: giz lin lə ri, 
sir lə ri ol ma yan ta rix o qə dər də ma raq lı de yil...

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Tarixin 
gizlinləri

Ab ba sa və Ab ba sın Lü si kə olan 
mü na si bə ti), in qi la bi va ris li yi əks 
et dir mə yə yö nəl dil miş de tal lar 
(gənc fəh lə Ab ba sın par ti ya ya 
da xil ol maq üçün qo ca man fəh lə 
yol daş la rın dan zə ma nət al ma sı) 
həd dən ar tıq çox luq təş kil edir di. 
Re jis sor “i ki xal qın in qi lab alov-
la rın da bər ki miş dost lu ğu nu gə-
lə cək nə sil lə rə (ta ma şa çı la ra) 
çat dır maq” üçün çey nən miş, 
tə sir siz ifa də va si tə lə rin dən 

- Nə cib ide ya nın bö yük-
lü yü nə bax ma ya raq, fi l min 
qu ru dek la ra tiv li yi bə dii təs-
vi r gü cü nü azal dır dı. Kəs kin 
mü na qi şə lər, çar pı şan qüv-
və lər, zid diy yət təş kil edən 
xa rak ter lər ek ran da 
ob raz lı həl li ni ta pa 
bi lər di. Fil min emo-
sional qüv və si yal nız 
əmək şə raiti nin yax-
şı laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı dır. Sin fi  mü-

la ra si ya şək lin də 
qal mış, öz bə dii tə rən nü mü nü 
la yi qin cə ta pa bil mə miş dir”. 

Hətt  a fi l mi so vet ideolo gi ya sı 
ba xı mın dan təh lil et miş ki no şü-
nas N.Sa dı qo vun bu söz lə ri ilə C.Cab bar lı elə o vaxt lar fi l mə 

O, özü nün də vət et di yi ki-
no mü tə xəs sis lə ri və for ma-
laş dır dı ğı çə ki liş qrup la rı ilə 
par ti ya rəh bər li yin də ki ha-
va dar la rı nın şo vi nist mil li-si-
ya si xətt  i ni hə ya ta ke çi rir di. 
Tə sa dü fi  de yil di ki, A.Bəy-
nə zə rov 1926-1929-cu il lər də 
“Az döv ki no” nun çək di yi ək-
sər ki no əsər lə ri nin “dost ya-
na məs lə hət çi si” idi. “Vul kan 

üzə rin də ev” fi l mi ni 
çə kən müd dət də o, 
“gənc dra ma turq” 
Cə fər Cab bar lı ilə 

ya xın laş mış, ona “ya-
ra dı cı lıq məs lə hət lə ri” 
ver mə yə baş la mış dı. 

Nə ti cə də C.Cab bar lı ar-
tıq ya zıb ba şa çat dır dı ğı 

“Se vil” sse na ri si üzə-
rin də ye ni dən, həm 

də A.Bəy nə zə rov la 
bir lik də iş lə mə-

yə baş la mış, 
ilk va riant-

ğu bir sı ra 
bə dii hə qi qət-

lər dən im ti na et-
mə li ol muş du. 

1928-ci il də res pub-
li ka da baş lan mış mil li 

kadr la ra qar şı “tə miz-

Ab ba sa və Ab ba sın Lü si kə olan 

ma laş ma pro se si ni is tə dik lə-
ri axa ra dön dər mək məq sə di 
da şı yır dı. 

O, özü nün də vət et di yi ki-
mübarizəmübarizə



Ca ni ba rə də hökm iki gün dən son ra ye-
ri nə ye ti ri lə cək. Hə min gün isə Sa sa ki və 
Na ka qa va növ bət çi dir lər. Ölüm hök mü nün 
ye ri nə ye ti ril mə sin də iş ti rak edən lə rə, əla-
və əmək haq qı və is ti ra hət gü nü ve rir lər. Bu, 
cəl be di ci də ol sa, ən təc rü bə li mü ha fi  zə çi 
be lə, hök mün ye ri nə ye ti ril mə sin də iş ti rak 
et mə yi ar zu la mır. Bu, ye ni cə mü ha fi  zə çi iş-
lə yən Na ka qa va üçün xü su si lə dö zül məz dir. 
Am ma onun ək si nə, Xo ri be az qa la öl müş 
ada mı o dün ya ya gön dər mək dən zövq alır.

Edam səh nə si he ka yə nin ən gər gin epi-
zo du dur. Müəl lif hə min gər gin li yi çat dır-
maq üçün əli nə bı çaq gö tür müş cər rah ki mi 
hə rə kət edir. Ha ki miy yət nü ma yən də lə ri 
üçün baş ve rən lər adi mə ra sim dən baş qa 
bir şey de yil. Am ma oxu cu ca ni nin tö rət di yi 
ci na yə tin tə fər rüatın dan xə bər tut ma sa da, 
onun ölüm qa ba ğı əza bı nı ay dın hiss edə bi-
lir. Hə min çox qı sa müd dət ər zin də edam 
iş ti rak çı la rı nın xa rak te ri də da ha ay dın nə-
zə rə çar pır.

Ken zi Ma ru ya ma san ki baş ve rən lə ri kə-
nar dan seyr edir. O, olub-ke çən lər dən hər 
han sı əx la qi nə ti cə çı xar ma ğı oxu cu la rın 
öh də si nə bu ra xır, üs tə lik, bu nu əsl ya pon 
mi ni mal lı ğı – tə fər rüat la rın də qiq li yi və 
ifa də lə rin yığ cam lı ğı ilə ger çək ləş di rir.

K.Ma ru ya ma nın “Qar için də” he ka yə-
si ba la ca Ta daonun bir gü nü nü əks et di-
rir. Hə min gün onun nə nə si və fat edib, 
doğ ma adam la rı nın hə rə si bu it ki ni bir 
cür qə bul edir. He ka yə də in san və tə biətin 
qar şı lıq lı mü na si bət lə ri bir-bi ri nə zidd ça-
lar lar la (ağ-qa ra, uşaq-qo ca, in san-hey van, 
tə ləs kən lik-sa kit lik) təs vir olu nur.

Ta dao ba ba sıy la dov şan ovu na get di yi 
gün nə nə si nin ölü mü ikin ci pla na ke çir, nə-
və ilə ba ba ara sın da kı məh rəm mü na si bət-
lər qa bar dı lır. On lar müx tə lif möv zu lar da 
söh bət edir lər, axır da isə oğ lan ma raq la nır: 
“İn san ölən də ni yə sop so yuq olur?” Yat-
maz dan qa baq isə ba ba sı na ölən dən son ra 
in sa nın hə qi qə tən tən ha olub- ol ma dı ğı ba-
rə də sual ve rir. Ba ba suala si nə sin dən qo-
pan inil ti və çi yin lə ri nin tit rə mə si ilə ca vab 
ve rir. Qa lan hər şey qa lın qa rın al tın da qa-
lıb, ba ha rın in ti za rın da dır.     

İn san la tə biətin qar şı lıq lı mü na si bə ti 
Ken zi Ma ru ya ma nın “İs ti ra hət gü nü müz” 
və “Sə ma da ye nə göy qur şa ğı” he ka yə lə rin-
də də ön pla na çə ki lir. Bi rin ci he ka yə qız-
mar is ti ra hət gü nü nü dost la rı ilə çi mər lik-
də ke çi rən gən cin ya şan tı la rı haq qın da dır. 
Əl bətt  ə, o da bü tün ya şıd la rı ki mi, ki çik və 
da rıx dı rı cı əya lət şə hə rin dən get mək is tə-
yir. Am ma tək cə ar zu la maq la hər şe yə nail 
ol maq müm kün de yil. 

İkin ci he ka yə isə, qə ri bə də ol sa, köh nə fo-
toapa ra tın di li ilə oxu cu la ra çat dı rı lır. Fo toapa-
ra tın ob yek ti vi qar şı sın da iki nə fər – səy yar 
arı çı və onun qa dı nı se vi şir lər. Hər şe yi gö rən 
və qey bət et mə yi se vən ada mın xa ti rə lə ri nə 
bən zər şüur axı nı oxu cu nu öz seh ri nə sa lıb 
apa rır. Söy lə nən lər yay gü nün də kə pə nə-
yin uçu şu ki mi, yün gül, məh rəm və ötə ri dir.

Hə min bir qə dər qə-
ri bə, qey ri-adi uçuş, 
bü tün he ka yə dən 
ke çir, tə biəti nə gö rə 
bu cür in cə not la rı 
du yan oxu cu la rın 
qəl bi nə tə sir edir. 
He ka yə də köh nə 
fo toapa rat – hə yat, 
ölüm, sev gi, göy qur-
şa ğı haq qın da mü la-
hi zə lə ri ni elə in cə və 
də qiq tərz də yü rü-
dür ki, oxu cu nun 
ya zı lan la ra qu laq 
as maq dan və inan-
maq dan baş qa 
yo lu  qal-
m ı r . 

Onun təs vir et di yi ob raz lar isə öz lə ri ni çox 
ger çək apa rır, məişət zid diy yət lə ri ni be-
lə unut mur lar. Bu na gö rə də qa dı nın bir 
o qə dər sə feh, ki şi nin sə gö rün dü yü qə dər 
küt be yin ol ma dı ğı na ina nır san. Həm də he-
ka yə də Qa dın və Ki şi nin yay gün lə rin dən 
duy duq la rı qey ri-adi hey rət ifa də si özu nu 
ay dın gös tə rir. Am ma sev gi li lər me şə də tək 
de yil lər, on la rı bir cüt göz də iz lə yir. Hə min 
göz lər gör dük lə ri ni bü tün tə fər rüat la rı ilə 
öz yad da şı na ya zır.

Ken zi Ma ru ya ma nın nəs ri poetik ov qat-
la kök lə nib. “Ay üçün ağı” (1986) po ves ti 
ya zı çı nın üs lu bu nu, du yu mu nu və ədə bi 
is ti qa mət lə ri ni oxu cu ya çat dır maq ba xı-
mın dan çox ma raq lı dır. Si vi li za si ya nın in-
san qəl bi nə, hiss lə ri nə və mü na si bət lə ri nə 
da ğı dı cı tə si ri ni bu qə dər poetik, ob raz lı 
şə kil də ifa də et mək, şüb hə siz ki, föv qə la də 
is te dad tə ləb edir. Üs tə lik, də yiş kən ədə bi 
dəb lə rə uy ma maq, in san psi xo lo gi ya sı nın 
do lan bac la rın dan bu qə dər gö zəl baş çı xar-

maq Ken zi Ma ru ya ma nın ya zı çı xoş bəxt-
li yi dir.

He ka yə tin çı xış nöq tə si – üzə rin-
də ilin bir fəs li və or ta sın da bi va lı 

(sim li mu si qi alə ti) ra hib təs vir 
edil miş pər də dir. Əh va la tı da-
nı şa nın 40 ya şı var, o, öm rü-
nün ya şan mış il lə ri nə nə zər 
sa lıb özü nü on bir ya şın da 
gö rür: ad ya la bü rü nüb fə-
sil lər, bir də bi va lı ra hib 
təs vir olun muş pər də nin 
qar şı sın da otu rub. Oğ lan 
həm kənd li lə ri nin üz çe-
vir dik lə ri ki şi və onun qı-
zı Yaeko nun xo şa gəl məz 

ta le yi ba rə də dü şü nür. 
Yaeko on il dən son ra 

oğ la nın sev gi li-
si ola caq.

On lar kənd də ya şa yır, al ma ye tiş dir mək lə 
məş ğul olur, məh su lun ya rı sı nı sa tır, ya rı-
sın dan isə öz eh ti yac la rı üçün is ti fa də edir-
lər. Oğ la nın tə xəy yü lün də əzil miş və ruh-
dan düş müş in san la rın pə nah gə tir dik lə ri 
al ma ağa cı nın təs vi ri var.

Pər də də yay yaz la əvəz olu nur: ar tıq oğ-
lan iyir mi ya şın da dır. Onun ya şıd la rı nın 
ək sə riy yə ti kən di və va li deyn lə ri ni atıb 
baş qa hə yat ar xa sın ca şə hə rə ge dir. Am ma 
oğ la nın ata sı qət lə ye tir di yi həm kənd li si nin 
qı zı ilə öz oğ lu nun məh rəm mü na si bət sax-
la ma sın dan ra zı de yil. 

Pər də də pa yız fəs li və ta ma mi lə gör kə mi ni 
də yiş miş ra hib təs vir olu nub. Ötən on il ər zin-
də ev lə rin də rəng li te le vi zor, üç dəst tə zə yor-
ğan-dö şək  pey da olub, bu nun la ya na şı, onun 
ev lən mə si ilə bağ lı söz-söh bət də yı ğış dı rı lıb.

“Qış” pər də si nin qar şı sın da qırx bir il 
doq quz ay ya şa mış yet kin ki şi əy lə şib. 
Onun ata-ana sı dörd il əv vəl dün ya sı nı də-
yi şib. Ki şi ni kənd də yal nız al ma ağac la rı-
na olan sev gi si sax la yır. Ki şi nin hə ya tın da 
Yaeko dan və al ma ağac la rın dan baş qa işıq lı 
xa ti rə yox dur. Al ma ağac la rı yaz dan pa yı-
za dək, in san isə ümid dən o ümi di ta ma mi lə 
iti rə nə dək ya şa yır.

Po vest də gə zər gi ra hib, al ma ağac la rı-
nın ol du ğu kən də gə lən qaç qın, fə sil lə rin 
bir-bi ri ni əvəz et mə lə ri – qəh rə ma nın ger-
çək hə ya tı ilə çul ğa şır. Ge cə lər oğ la nın tə-
xəy yü lün də can la nan mən zə rə lər ən azı 
otuz il əv vəl baş ve rən ha di sə lə ri da ha da 
mə na lan dı rır. Müəl lif san ki poema nın sə tir-
lə ri ki mi, tez-tez nə fə si ni də rir. San ki al ma 
ba ğın dan əsən meh hə min ara lıq lar dan keç-
mə li dir.

“Sə ma nə sə qə fi l dən tu tul du...” – Ken zi 
Ma ru ya ma nın “Ürək dö yün tü sü” ro ma nı bu 
söz lər lə baş la yır və... əsə rin tən ha qəh rə ma-
nı nın son üç il də dur ğun  luq  la da vam edən 
hə ya tı qə fi l dən də yi şir: oğ lan ya yın axır la rın-
da tə lə bə lik çağ la rın dan ta nı dı ğı, on yed di il-
dən bə ri gör mə di yi ta nı şın dan göz lə nil məz 
tək lif alır: S. onun la əmək daş lıq et mək is tə-
yir, və zi fə si də yal nız te le fon la al dı ğı tap şı-
rıq la rı ye ri nə ye tir mək dən iba rət ola caq.

Müəl lif, ro man da in san və yer ad la rın dan 
is ti fa də et mir, ya pon hə ya tı nın ger çək lə ri ni 
qə lə mə al mır. Bu üs lub – kos mo po li tik ab-
ha va, təs vir olu nan ha di sə lə rin dün ya nın 
is tə ni lən gu şə sin də baş ve rə bi lə cə yi ba-
rə də təəs sü rat ya rat maq - Aku ta qa va nın 
ya ra dı cı lı ğın dan da ta nış dır. 

Qəh rə ma nın əvə zi sə xa vət lə ödə nən 
və zi fə si ku rort la rın bi rin də ki vil la da təx-
mi nən öz həm ya şı olan ca van oğ la nın 
məişət qay ğı la rı nı həll et mək, onun sü-
rü cü sü, aş pa zı, həm söh bə ti ol maq dır. O, 
elə əv vəl dən du yur ki, iş ti rak çı sı ol du ğu 
bu iş gə lə cək də xo şa gəl məz ha di sə lə rin 
baş ver mə si nə sə bəb ola caq, am ma mə-
sə lə nin ma hiy yə ti ni də qiq dərk edə bil-
mir. Ro man da kı əh va lat bi rin ci şəx sin 
di lin dən nəql edi lir, bu da təx min lə rin 
təd ri cən ço zü lən yu ma ğı tə si ri ni ba ğış-
la yır. Am ma yu maq açıl mır, ək si nə, da-

ha da do la şır. Ken zi Ma ru ya ma üs lu bu nun 
baş lı ca özü nə məx sus lu ğu da elə bun dan 
iba rət dir. Bu üs lub oxu cu nu hey ran edir, az 
qa la öz əsi ri nə çe vi rir.

Əv vəl cə bi zə elə gə lir ki, qəh rə ma nın 
hi ma yə sin də olan oğ lan öz “sü rü cü-aş-
paz”ının ta ma mi lə ək si dir. Həd dən ar tıq 
hə yat se vər olan qə ri bə oğ lan ye ri nə ye ti rə-
cə yi mü hüm tap şı rıq ərə fə sin də bey nin dən 
çox, bə də niy lə məş ğul olur, sağ lam hə yat 
sü rür, fi  zi ki və ru hi mü va zi nə ti ni hey rə ta-
miz so yuq qan lıq la sax la yır. On la rın giz lin 
mü ba ri zə si ba lıq ovun da baş la yıb ha di sə-
lər ba şa ça ta na dək da vam edir.

S.-nin növ bə ti zən gi ar tıq hə rə kə tə keç-
mək vax tı nın ye tiş di yi ni bil di rir – müəl lif 
oxu cu nun ma ra ğı nı us ta lıq la ar tı ra-ar tı ra 
onu qar şı ya qo yul muş məq sə də doğ ru 
apa rır.  Oxu cu kö nül lü ola raq müəl lif 
oyu nu na qo şu lur, bey ni ni iş lə dir, öz va-
rian tı nı dü şü nüb ta pır. Bu da öz bəh rə si-

ni ve rir – oxu cu əsas mü ka fa tı nı bü tün ha-
di sə ni ay dın laş dı ran fi  na la ala bi lir.
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Ca ni ba rə də hökm iki gün dən son ra ye-

Ya pon ədə biy ya tın dan söh bət dü şən də, ön cə Aku ta qa va Rü nös-
ke nin, Kö be Abe nin, Kend za bu ro Oenin, Yu kio Mi si ma nın, Xa-
ru ki Mu ra ka mi nin... adı nı çə kir lər. Am ma elə ya zı çı lar var ki, 
im za la rı o qə dər məş hur ol ma sa da, oxu cu ya ün van la dıq la rı bə-

dii sö zün siq lə ti nə gö rə hə min ya zar lar la ya na şı dur ma ğa çox dan la yiq-
dir lər. Bən zər siz söz us ta sı Ken zi Ma ru ya ma nın əsər lə ri ni oxu yan da bu 
hə qi qə tə bir da ha ina nır san. 
Ken zi Ma ru ya ma (Ken ji Ma ru ya ma, 1943) Na qa no pre fek tu ra sın da, dağ-
la rın qoy nun da kı ki çik şə hər də do ğu lub, in di yə dək də öz yur dun da ya-
şa yır. Yaz ma ğa er kən yaş la rın da, uni ver si tet də oxu yan da baş la yıb. İyir mi 
üç ya şın da “Yay axa rı” po ves ti nə gö rə Ya po ni ya nın bö yük ədə bi mü ka-
fa tı olan Aku ta qa va mü ka fa tı nın ən gənc laureatı olub. Onun he ka yə, 
po vest və ro man la rı ar tıq çox dan öl kə nin hü dud la rı nı aşıb, dün ya nın bir 
çox dil lə ri nə çev ri lib,  “Ürək dö yün tü sü” (1983), “Pla net lə rin mən bə yi” 
(1986), “Çö lə dü şən ul duz” (1990) ro man la rı  eli tar oxu cu tə bə qə si tə-
rə fin dən rəğ bət lə qar şı la nıb.
K.Ma ru ya ma nın ilk uğur lu əsə ri olan “Yay axa rı” po ves ti dağ la rın ətə yin-
də yer lə şən şə hər ci yin hə ya tın dan bəhs edir. Hə min şə hər cik də həbs-
xa na bi na sı, ora da isə ölü mə məh kum olun muş adam la rın sax lan dı ğı 
kor pus var. He ka yə nin qəh rə ma nı Sa sa ki o kor pus da mü ha fi zə çi iş lə yir. 
Onun gö zəl ailə si – ar va dı, iki oğ lu var, üçün cü öv lad la rı nın dün ya-
ya gəl mə si ni göz lə yir lər. Sa sa ki nin dost la rı da elə iş yol daş la rı 
- əvə ze di ci si Xo ri be və təc rü bə siz Na ka qa va dır.

Ca ni ba rə də hökm iki gün dən son ra ye-
ri nə ye ti ri lə cək. Hə min gün isə Sa sa ki və 
Na ka qa va növ bət çi dir lər. Ölüm hök mü nün 
ye ri nə ye ti ril mə sin də iş ti rak edən lə rə, əla-
və əmək haq qı və is ti ra hət gü nü ve rir lər. Bu, 
cəl be di ci də ol sa, ən təc rü bə li mü ha fi  zə çi 
be lə, hök mün ye ri nə ye ti ril mə sin də iş ti rak 
et mə yi ar zu la mır. Bu, ye ni cə mü ha fi  zə çi iş-
lə yən Na ka qa va üçün xü su si lə dö zül məz dir. 
Am ma onun ək si nə, Xo ri be az qa la öl müş 
ada mı o dün ya ya gön dər mək dən zövq alır.

Edam səh nə si he ka yə nin ən gər gin epi-
zo du dur. Müəl lif hə min gər gin li yi çat dır-
maq üçün əli nə bı çaq gö tür müş cər rah ki mi 
hə rə kət edir. Ha ki miy yət nü ma yən də lə ri 
üçün baş ve rən lər adi mə ra sim dən baş qa 
bir şey de yil. Am ma oxu cu ca ni nin tö rət di yi 
ci na yə tin tə fər rüatın dan xə bər tut ma sa da, 
onun ölüm qa ba ğı əza bı nı ay dın hiss edə bi-
lir. Hə min çox qı sa müd dət ər zin də edam 
iş ti rak çı la rı nın xa rak te ri də da ha ay dın nə-

Ken zi Ma ru ya ma san ki baş ve rən lə ri kə-
nar dan seyr edir. O, olub-ke çən lər dən hər 

doğ ma adam la rı nın hə rə si bu it ki ni bir 
cür qə bul edir. He ka yə də in san və tə biətin 
qar şı lıq lı mü na si bət lə ri bir-bi ri nə zidd ça-
lar lar la (ağ-qa ra, uşaq-qo ca, in san-hey van, 

Ta dao ba ba sıy la dov şan ovu na get di yi 
gün nə nə si nin ölü mü ikin ci pla na ke çir, nə-
və ilə ba ba ara sın da kı məh rəm mü na si bət-
lər qa bar dı lır. On lar müx tə lif möv zu lar da 
söh bət edir lər, axır da isə oğ lan ma raq la nır: 
“İn san ölən də ni yə sop so yuq olur?” Yat-
maz dan qa baq isə ba ba sı na ölən dən son ra 
in sa nın hə qi qə tən tən ha olub- ol ma dı ğı ba-
rə də sual ve rir. Ba ba suala si nə sin dən qo-
pan inil ti və çi yin lə ri nin tit rə mə si ilə ca vab 
ve rir. Qa lan hər şey qa lın qa rın al tın da qa-

İn san la tə biətin qar şı lıq lı mü na si bə ti 
Ken zi Ma ru ya ma nın “İs ti ra hət gü nü müz” 
və “Sə ma da ye nə göy qur şa ğı” he ka yə lə rin-
də də ön pla na çə ki lir. Bi rin ci he ka yə qız-
mar is ti ra hət gü nü nü dost la rı ilə çi mər lik-
də ke çi rən gən cin ya şan tı la rı haq qın da dır. 
Əl bətt  ə, o da bü tün ya şıd la rı ki mi, ki çik və 
da rıx dı rı cı əya lət şə hə rin dən get mək is tə-
yir. Am ma tək cə ar zu la maq la hər şe yə nail 

İkin ci he ka yə isə, qə ri bə də ol sa, köh nə fo-
toapa ra tın di li ilə oxu cu la ra çat dı rı lır. Fo toapa-
ra tın ob yek ti vi qar şı sın da iki nə fər – səy yar 
arı çı və onun qa dı nı se vi şir lər. Hər şe yi gö rən 
və qey bət et mə yi se vən ada mın xa ti rə lə ri nə 
bən zər şüur axı nı oxu cu nu öz seh ri nə sa lıb 
apa rır. Söy lə nən lər yay gü nün də kə pə nə-
yin uçu şu ki mi, yün gül, məh rəm və ötə ri dir.

Hə min bir qə dər qə-
ri bə, qey ri-adi uçuş, 
bü tün he ka yə dən 
ke çir, tə biəti nə gö rə 
bu cür in cə not la rı 
du yan oxu cu la rın 
qəl bi nə tə sir edir. 
He ka yə də köh nə 
fo toapa rat – hə yat, 
ölüm, sev gi, göy qur-
şa ğı haq qın da mü la-
hi zə lə ri ni elə in cə və 
də qiq tərz də yü rü-
dür ki, oxu cu nun 
ya zı lan la ra qu laq 
as maq dan və inan-
maq dan baş qa 
yo lu  qal-
m ı r . 

maq Ken zi Ma ru ya ma nın ya zı çı xoş bəxt-
li yi dir.

He ka yə tin çı xış nöq tə si – üzə rin-
də ilin bir fəs li və or ta sın da bi va lı 

(sim li mu si qi alə ti) ra hib təs vir 
edil miş pər də dir. Əh va la tı da-
nı şa nın 40 ya şı var, o, öm rü-
nün ya şan mış il lə ri nə nə zər 
sa lıb özü nü on bir ya şın da 
gö rür: ad ya la bü rü nüb fə-
sil lər, bir də bi va lı ra hib 
təs vir olun muş pər də nin 
qar şı sın da otu rub. Oğ lan 
həm kənd li lə ri nin üz çe-
vir dik lə ri ki şi və onun qı-
zı Yaeko nun xo şa gəl məz 

ta le yi ba rə də dü şü nür. 
Yaeko on il dən son ra 

oğ la nın sev gi li-
si ola caq.

na olan sev gi si sax la yır. Ki şi nin hə ya tın da 
Yaeko dan və al ma ağac la rın dan baş qa işıq lı 
xa ti rə yox dur. Al ma ağac la rı yaz dan pa yı-
za dək, in san isə ümid dən o ümi di ta ma mi lə 
iti rə nə dək ya şa yır.

Po vest də gə zər gi ra hib, al ma ağac la rı-
nın ol du ğu kən də gə lən qaç qın, fə sil lə rin 
bir-bi ri ni əvəz et mə lə ri – qəh rə ma nın ger-
çək hə ya tı ilə çul ğa şır. Ge cə lər oğ la nın tə-
xəy yü lün də can la nan mən zə rə lər ən azı 
otuz il əv vəl baş ve rən ha di sə lə ri da ha da 
mə na lan dı rır. Müəl lif san ki poema nın sə tir-
lə ri ki mi, tez-tez nə fə si ni də rir. San ki al ma 
ba ğın dan əsən meh hə min ara lıq lar dan keç-
mə li dir.

“Sə ma nə sə qə fi l dən tu tul du...” – Ken zi 
Ma ru ya ma nın “Ürək dö yün tü sü” ro ma nı bu 
söz lər lə baş la yır və... əsə rin tən ha qəh rə ma-
nı nın son üç il də dur ğun  luq  la da vam edən 
hə ya tı qə fi l dən də yi şir: oğ lan ya yın axır la rın-
da tə lə bə lik çağ la rın dan ta nı dı ğı, on yed di il-
dən bə ri gör mə di yi ta nı şın dan göz lə nil məz 
tək lif alır: S. onun la əmək daş lıq et mək is tə-
yir, və zi fə si də yal nız te le fon la al dı ğı tap şı-
rıq la rı ye ri nə ye tir mək dən iba rət ola caq.

Müəl lif, ro man da in san və yer ad la rın dan 
is ti fa də et mir, ya pon hə ya tı nın ger çək lə ri ni 
qə lə mə al mır. Bu üs lub – kos mo po li tik ab-
ha va, təs vir olu nan ha di sə lə rin dün ya nın 
is tə ni lən gu şə sin də baş ve rə bi lə cə yi ba-
rə də təəs sü rat ya rat maq - Aku ta qa va nın 
ya ra dı cı lı ğın dan da ta nış dır. 

Qəh rə ma nın əvə zi sə xa vət lə ödə nən 
və zi fə si ku rort la rın bi rin də ki vil la da təx-
mi nən öz həm ya şı olan ca van oğ la nın 
məişət qay ğı la rı nı həll et mək, onun sü-
rü cü sü, aş pa zı, həm söh bə ti ol maq dır. O, 
elə əv vəl dən du yur ki, iş ti rak çı sı ol du ğu 
bu iş gə lə cək də xo şa gəl məz ha di sə lə rin 
baş ver mə si nə sə bəb ola caq, am ma mə-
sə lə nin ma hiy yə ti ni də qiq dərk edə bil-
mir. Ro man da kı əh va lat bi rin ci şəx sin 
di lin dən nəql edi lir, bu da təx min lə rin 
təd ri cən ço zü lən yu ma ğı tə si ri ni ba ğış-
la yır. Am ma yu maq açıl mır, ək si nə, da-

ha da do la şır. Ken zi Ma ru ya ma üs lu bu nun 
baş lı ca özü nə məx sus lu ğu da elə bun dan 
iba rət dir. Bu üs lub oxu cu nu hey ran edir, az 
qa la öz əsi ri nə çe vi rir.

Əv vəl cə bi zə elə gə lir ki, qəh rə ma nın 
hi ma yə sin də olan oğ lan öz “sü rü cü-aş-
paz”ının ta ma mi lə ək si dir. Həd dən ar tıq 
hə yat se vər olan qə ri bə oğ lan ye ri nə ye ti rə-
cə yi mü hüm tap şı rıq ərə fə sin də bey nin dən 
çox, bə də niy lə məş ğul olur, sağ lam hə yat 
sü rür, fi  zi ki və ru hi mü va zi nə ti ni hey rə ta-
miz so yuq qan lıq la sax la yır. On la rın giz lin 
mü ba ri zə si ba lıq ovun da baş la yıb ha di sə-
lər ba şa ça ta na dək da vam edir.

S.-nin növ bə ti zən gi ar tıq hə rə kə tə keç-
mək vax tı nın ye tiş di yi ni bil di rir – müəl lif 
oxu cu nun ma ra ğı nı us ta lıq la ar tı ra-ar tı ra 
onu qar şı ya qo yul muş məq sə də doğ ru 
apa rır.  Oxu cu kö nül lü ola raq müəl lif 
oyu nu na qo şu lur, bey ni ni iş lə dir, öz va-
rian tı nı dü şü nüb ta pır. Bu da öz bəh rə si-

ni ve rir – oxu cu əsas mü ka fa tı nı bü tün ha-
di sə ni ay dın laş dı ran fi  na la ala bi lir.

Ca ni ba rə də hökm iki gün dən son ra ye- Hə min bir qə dər qə-

Onun gö zəl ailə si – ar va dı, iki oğ lu var, üçün cü öv lad la rı nın dün ya-
ya gəl mə si ni göz lə yir lər. Sa sa ki nin dost la rı da elə iş yol daş la rı 
- əvə ze di ci si Xo ri be və təc rü bə siz Na ka qa va dır.

Kenzi 
Maruyama -

poetik 
nəsrin ustası



Co QORES
(ABŞ)

Ma şın dan dü şüb Min ne-
so tun buz ki mi ha va sı nı 
ci yər lə ri mə çək dim. Dü-
nən ma şın la İl li noys şta-

tın dan, Sp rinq fi ld dən Çi ka qo ya, ora-
dan da baş qa av to mo bil lə bu ra gə lib 
çıx mış dım. Köh nə av to vağ za lın vit rin 
şü şə sin də öz ək si mə - hün dür, arıq, 
sol ğun bə niz li, bo yu na gö rə qı sa plaş 
gey miş ada ma bax dım. Şü şə də baş qa 
bi ri ni də gör düm – po lis for ma sın da 
idi, - tü küm ür pən di. Doğ ru dan mı 
on lar mə nim av to mo bil qə za sın da 
öl mə di yi mi bi lir lər? Po lis, ar xa sın da 
çar paz la dı ğı əl lə ri nin bar maq la rı nı 
oy na da-oy na da çev ri lib get di, də rin 
bir nə fəs al dım. Tak si da ya na ca ğın da-
kı ma şı na ya xın la şıb, açıq pən cə rə dən 
sü rü cü dən so ruş dum:

- Mil ler lə rin mül kü nə ne cə ge də 
bi lə rəm? Şə hə rin qərb his sə sin də 
ol ma lı dı.

- Ta nı yı ram. Beş dol la ra apa ra ram.
- Ol du. Ge dək. 
İki gün əv vəl İn diana şta tı nın fe de-

ral tür mə sin dən qaç mış dım. Me şə nin 
və tə pə lə rin sa yə sin də tə qib dən ca nı-
mı qur ta ra bil miş dim. Mən ye mək 
qa lıq la rı nı do nuz fer ma sı na apa ran 
yük ma şı nı nın yük ye rin də plas tik 
tor ba nın için də giz lə nə rək tür mə qa-
pı la rın dan ad la ya bil miş dim. Son ra 
yük ma şı nın dan tul lan dım, özü mü 
qa mış lı ğa vur dum, şta tın sər hə di ni 
keç dim, İl li noy sa qaç dım. 

Sü rü cü ma şı nı dön gə də sax la yıb 
tə rəd düd lə de di:

- Bur dan o tə rə fə get mə yə ica zəm 
yox du. Risk edə bi lə rəm, am ma 
son ra şi ka yət edil sə....

- Risk elə mə yə eh ti yac yox du, pi-
ya da ge də rəm, - de dim və düş düm. 

Qa pı ya ya xın la şıb zən gin düy-
mə si ni bas dım. Qa pı nı gə li ni miz 
Ed vi na aç dı, Ro dun ar va dı. Mən-
dən cə mi üç yaş ki çik ol sa da, ar tıq 
kor set ta xır dı. 

- Aman Al lah, Kris! Mən....
Sö zü nü bi tir mə yə im kan ver mə-

yib əlim lə ağ zı nı yum dum: 
- Anam yaz mış dı ki, evin sa hi bi 

ağır xəs tə di. 
Hə, anam, doğ ru dan da, mə nə 

yaz mış dı: “Atan ölüm aya ğın da dı. 
Am ma sə nin nə ve ci nə, öl mü şük, 
qal mı şıq...” 

De yə sən, mə nim ba rış dı rı cı səs 
to num Ed vi na ya ba şın dan bö yük 
da nış maq cə sa rə ti ver di: 

- Bil mi rəm, bur da ne cə pey da ol-
mu san, vax tın dan əv vəl po lis nə-
za rə ti lə bu ra xıl mı san, ya baş qa 
yol la gəl mi sən, am ma in di bu 
gə li şi nin bir mə na sı yox du.

Onun söz lə rin dən be lə 
ba şa düş düm ki, mən bu ra-
da heç ki mə la zım de yi ləm, 
- Əgər ailə mi zi ye nə zi bi lə 
sal maq is tə yir sən sə...

Mən onu kə na ra itə lə-
dim və hol la da xil ol dum. 

- Atam har da dı? 
- O, ölüm aya ğın da dı, biz heç 

nə edə bil mə rik. 
Gə lin bu söz lə ri, giz lə də bil mə di-

yi bir se vinc lə de di. Ağ zı nın üs tün-
dən şil lə çək mək is tə dim, am ma ye-
nə özü mü sax la dım, ba şı mı bu la yıb 
qo naq ota ğı na keç dim. İkin ci mər tə-
bə dən ana mın sə si ni eşit dim. 

- Ed vi na, gə lən kim di? 
- Heç, bank iş çi si di, dok tor ge də-

nə cən aşa ğı da göz lə yə cək. 
Dok tor?! De mək, atam hə lə sağ dı, 

özü mü vax tın da ye tir mi şəm. Bir qə-
dər son ra hə kim aşa ğı düş dü, Ed vi-
na onu tez yo la sal ma ğa ça lı şır dı ki, 
mən söh bət elə yə bil mə yim. 

- Ba ğış la yın, dok tor, - de dim, - si zi 
bir də qi qə olar? Qo ca Mil le rin və ziy-
yə ti ilə əla qə dar da nış maq is tə yi rəm. 

- Yol ve rin, ca van oğ lan, mən.... 
Ya xa sın dan tu tub ne cə sil kə lə-

dim sə, üzü qıp qır mı zı ol du, ey nə yi 
isə bur nu nun ucu na sü rüş dü. 

- Mən ailə nin köh nə dos tu yam, dok-
tor. Açıq de yin, və ziy yə ti ne cə di? - Ba-
şım la ikin ci mər tə bə yə işa rə elə dim. 

Po lis is tə ni lən an ma şın da yan mış 
me yi tin mə nə aid ol ma dı ğı nı aş kar-
la ya bi lər di. Hər çənd, ha di sə ye rin-
dən qaç maz dan əv vəl, ma şı nın da, 
me yi tin də üs tü nə bir bak ben zin 
tök müş düm. Heç bir də lil, bar maq 
izi qal ma ma lıy dı; - sü rü cü nün qəs-
dən kə na ra tul la dı ğım ayaq qa bı la-
rın dan baş qa. Bir dən on lar mə nim 
dü şün dü yüm dən ağıl lı ol sa lar, on da 
ne cə? Bəl kə mə nim qa çı şım haq da 
ar tıq mə lu mat la rı var? Bir dən me yi-
tin diş lə ri ni, tür mə hə ki mi nin mə nim 
diş lə rim ba rə sin də dol dur du ğu kar-
toq ram la mü qa yi sə elə sə lər? Əgər 
elə dir sə, on da əv vəl-axır, bu ra gə lib 
çı xa caq və sor ğu-sual edə cək lər. 

Hə kim üst-ba şı nı dü zəlt di və qü-
rur lu bir gör kəm al dı.

- O... Ha kim Mil ler çox zəif di. O 
qə dər zəif di ki, tər pə nə də bil mir. 
Bir həf tə dən ar tıq ya şa maz, yə qin. 

Üzü mə zil lən miş ba xış la rı ora da 
kə dər iz lə ri ax ta rır dı. Am ma fe de-
ral tür mə də yat maq in sa na öz hiss-
lə ri ni giz lə mə yi öy rə dir. 

Naümid hal da əla və elə di:
- Ağ ci yər xər çən gi nin son mər-

hə lə si di. Yol üs tə di. Am ma ağ rı la rı-
nı hiss elə mir. 

Ye nə ba şım la işa rə elə dim, bu sə-
fər qa pı ya sa rı. 

- Çı xı şı ta nı yır sız. Si zi ötür mə yə cəm.
Qa pı nın ağ zın da dur muş Ed vi-

na, sö zün əsl mə na sın da, oy na yır dı. 
Gu ya mə nim hə kim lə da nı şı ğım dan 
hid dət lə nib. Rod onun la ev lən di yi 
gün dən be lə sü ni ta ma şa lar bi zim ev-
də adi ha la çev ril miş di. Atam la mən 
bu ta ma şa lar da iş ti rak elə mir dik. 

- Axı, sə nə de dim ki, atan ölüm cül 
xəs tə di. Qa da ğan elə yi rəm sə nə...

- Sən Ro da qa da ğan 
elə yər sən. De yə sən, sə nin qa-
da ğa la rın onun xo şu na gə lir. 

Ya taq ota ğı na gi rən də ata mın çar-
pa yı dan sal la nan hə rə kət siz əli ni gör-
düm. Bar maq la rı nın ara sın da tut du-

ğu si qa re tin tüs tü sü in cə-in cə bu ru lub 
ta va na qal xır dı. Bir za man lar bu əlin 
güc lü əzə lə lə ri var dı, uşaq lıq da mə nə 
iliş dir di yi şa pa laq la rı yax şı xa tır la yı-
ram. İn di si qa re ti tut ma ğa be lə gü cü 
qal ma mış dı. Onu bu cür kö mək siz 
gör mək ürə yi mi sıx dı, ata ma ya zı ğım 
gəl di; bir za man lar qə zəb lən miş ayı 
ov iti mi zi par ça la yan da bu na bən zər 
hiss lər ke çir miş dim. Bə ni zi ağar mış 
anam çar pa yı nın ya nın da kı kres lo-
dan qalx dı. Onu qu caq la dım.

- Sa lam, ana! 
Qol la rım da ne cə gə ril di yi ni hiss 

elə dim. Am ma ar xa yın idim ki, mə-
ni itə lə məz. Ata mın ota ğın da bu nu 
elə məz. 

Atam sə si mi eşi dib üzü nü bi zə 
tə rəf çe vir di. Sa çı nın gü mü şü bə-
yaz lı ğı pa rıl da dı. Ya xın la şan ölüm 
göz lə ri ni şəff  afl  aş dır mış dı; - göz lə-
ri ma vi bu lu dun qar üs tü nə dü şən 
köl gə si ki miy di.

- Kris, sən sən? Al lah cə za nı ver-
mə sin. Sə ni gör mə yi mə çox şa dam, 
- sə si güc lə eşi di lir di. 

- Mən də şa dam. Tən bəl olub get-
mi sən, qo ca,- şəf qət lə ca vab ver dim. 
İt da mı boş du, ne cə ov elə yə cə yik? 

- Ye tər, Kris, - anam söh bə tə qa-
rı şıb əv vəl lər ol du ğu ki mi, əmr elə-
mək is tə di. 

- Bir az ata mın ya nın da otu ra cam, 
– ona müm kün qə dər yum şaq şə kil də 
eti raz elə mə yə ça lış dım. Ata mın son 
də qi qə lə ri ni bö lüş mək is tə yir dim.

Anam, gö rü nür, nə edə cə yi ni 
bil mə di yi üçün sus du. Onun qa ra 
köl gə si bir qə dər qa pı da do nub 
qal dı, son ra səs siz yo xa çıx dı. 
Əmin idim ki, Ro da zəng elə-
mək üçün o bi ri ota ğa ke çib. 

İki saata ya xın tək lik də qal dıq. 
Bu müd dət ər zin də an caq mən 
da nı şır dım. Ya mac la rı do la şıb 
qı zıl mə də ni ax tar ma ğı mız dan, 
qul dur oyun la rı oy na ma ğı mız-
dan, bir də fə ma ra la tə lim ke-
çib evə qə dər gə tir mə yi miz dən 
və ata mın onu şax la vu rub ge ri-
yə qay tar ma sın dan da nış dıq ca, 
ara da bir do da ğı na xə fi f tə bəs süm 
qo nur du. O, məh kə mə ha ki mi se çi-
lən dən son ra elə bil bir-bi ri miz dən 
uzaq laş mış dıq. İyir mi ya şım var dı 
və gö rü nür, qay nar hə ya ta can at ma-
ğım mə nə atam dan keç miş di. Am-
ma atam mən dən otuz yaş bö yük idi 
və özü nü sax la ya bi lir di. Mən sə də-
rəy lə üzüaşa ğı yü yü rür düm. 

Saat yed di də qar da şım Rod 
mə ni qo naq ota ğı na ça ğır dı. 

Ata mın ya nın dan çıx dım 
və qa pı nı bağ la dım. Rod 

mən dən hün dür və 
da ha təm kin li idi. 

Am ma heç vaxt 
mərd ol ma-

mış dı. Ağ zı nı 
ayı rıb mə nə 
ba xır dı. 

- Eşit dim, 
ar va dım la ko-

bud da nış mı san, 
- elə bir ton la sö zə 

baş la dı ki, elə bil iş çi-
sin dən he sab tə ləb elə yir-

di, - biz sə nin dav ra nış la rı nı anam la 
mü za ki rə elə dik və is tə yi rik ki, çı xıb 
ge də sən. Biz is tə yi rik ki...

- Siz is tə yir siz? Nə qə dər ki, atam 
nə fəs alır, bu ev onun du. Elə de yil? 

Rod yum ru ğu nu dü yün lə yib üs-
tü mə atıl dı. Mən zər bə dən ya yı na 
bil dim, qar da şı mı di va ra tə rəf itə lə-
dim. Qar nı na bi ri ni iliş di rib, onu iki 
ye rə qat la yar, son ra yum ru ğum la 
boy nun dan vu rar, di zim lə ən gi ni 
əzib ye rə sə rər dim. Bu, mə nə çox bö-
yük zövq ve rər di. Am ma bu na gö rə 
tür mə dən qaç ma ğa, min mil yol gəl-
mə yə, po li si öl dü yü mə inan dır ma ğa 
dəy məz di. Bu na gö rə də da vam elə-
mə dim. Həm də Ro dun qorx du ğu-
nu gör düm, elə bil qə tiy yə ti də it di. 

- Mur dar, hey van!
Ar vad ki mi əli ni ya na ğı na qo yub 

bu sö zü mə nim ün va nı ma de yir di. 
Bir dən göz lə ri nin ne cə bö yü dü yü-
nü gör düm; de yə sən, mə nim du ru-
mu mun in di fər qi nə var mış dı.

- Qaç mı san? – qış qır dı, - tür mə-
dən qaç mı san?

- Elə di. Am ma azad lıq da qal maq 
fi k rim yox du. Si zin ha mı nı zı yax şı ta-
nı yı ram. Siz po li sin gə lib mə ni tut ma-
sı nı ha mı dan çox is tə yir siz. - Onun 
tə kəb bür lü to nu nu yam sı la dım:

- Ne cə bö yük qal ma qal ya şa na-
caq, ila hi!

- Sə ni ax ta rır lar?
- Mə ni öl müş bi lir lər. İl li noys da 

oğur luq ma şı nı yol kə na rın da kı hə rə-
kət gös tə ri ci si nə çırp dım. Av to mo bil 
part la dı və mə nim lə bir lik də yan dı.

- De mək is tə yir sən ki ma şın da 
me yit var dı? - bo ğuq səs lə de di.

Bi li rəm nə fi  kir lə şir di. Am ma olub 
bi tə ni izah elə mək ağ lı ma gəl mə miş di. 

- Yol da kı hə rə kət gös tə ri ci nə çır pı-
lan mən de yil dim, mə ni Sp rinq fi l də 
gə ti rən yaş lı fer mer idi. Pen cə yi min 
ci bin də sı xıb sax la dı ğım yum ru ğu-
mu gö rüb ta pan ça zənn et miş di. Və 
bu “si la hı” ona tuş la mış dım. Zər bə 
mə ni ma şın dan ba yı ra at dı, əzil mə-
miş dim. Sü kan sü rü cü nün si nə si ni 
sıx mış, elə or da ca öl müş dü. Mən 
onun çək mə lə ri ni çı xart dım, öz çək-
mə min bir ta yı nı ona gey dir dim. Əl 
iz lə rim olan ikin ci ta yı nı bir kə na ra 
at dım ki, yan ma sın və onu tap sın lar. 

Bü tün bun la rı Ro da ni yə da nış-
dı ğı mı bil mi rəm; on suz da bu nun 
ger çək ol du ğu na inan ma ya caq dı. 

Əs lin də, mə ni tut sa lar da, heç kim 
de dik lə ri mə inan ma ya caq. 

Ata mın çar pa yı sı nın ya nın da kı 
kres lo da otur du ğum otuz yed di saat 
ər zin də qu la ğım te le fon sə sin də, qa pı 
zən gin dəy di. Hər də fə fi  kir lə şir dim 
ki, da lım ca gə lib lər. Ata mın son nə fə-
sin də ya nın da ol maq is tə yir dim. Son-
ra nə olur, ol sun. Son də qi qə lə rin də 
Rod, Ed vi na və anam çar pa yı ya ya-
xın laş dı lar. Dok tor da bu ra day dı, elə 
bil qo no ra rı nın əl dən çı xa ca ğın dan 
qor xur du. Ata mın ağap paq ol muş 
əli yün gül cə tər pən di, anam diziüs tə 
çö küb əli ni tut du. Anam ba la ca, arıq, 
cid di si fə ti lə ba xır, ağ la mır dı, ək si nə, 
da ha təm kin liy di. 

- Əli mi sıx... Bax be lə... Sıx ki, 
qorx ma yım. 

Can ve rən atam gü lüm sə di və göz-
lə ri ni yum du. Biz onun ca nı nı tap şır-
ma sı nı ayaq üs tə iz lə yir dik. Ağır-ağır 
nə fəs alır dı; elə bil da yan maq da olan 
daş saatın kəf gi ri ya va şı yır dı. Heç kim 
dil lən mir di. Otaq da kı la ra göz gəz dir-
dim. Ölüm qor xu su qar şı sın da elə ya-
zıq gö rü nür dü lər ki, özü mü qo yun sü-
rü sü için də ki qurd ki mi hiss elə dim...

Anam bərk dən hön kü rüb ağ la dı. 
So yuq, qar lı qış gü nü idi. Ci pi vi-

da mə ra si mi nin ke çi ril di yi kil sə nin 
ya nın da sax la dım, don muş pil lə lər lə 
içə ri keç dim. Uzaq dan ta bu tun için də 
atam can lı ki mi gö rü nür dü. Ya xın dan 
üzün də ki kir şan da ha ay dın se zi lir di, 
boy nu köy nə yin ya xa sı üçün çox na-
zik idi. Əli mi əli nə vur dum və buz 
ki mi so yu ğu hiss elə dim. Uzun, əy ri 
dır naq la rın dan baş qa, mə nə heç nə 
ta nış de yil di. Ar xam da du ran Rod ya-
vaş ca qu la ğı ma de di:

- Bu gün rədd olub ge dir sən bur-
dan. Sə ni öz evim də gör mək is-
tə mi rəm! 

- Bir az utan, qar da şım. Və-
siy yət na mə elan olun ma mış bu 

ba rə də da nış maq? – Mən də 
pı çıl tıy la qu la ğı na de dim. 

Qə bi ris tan lı ğın qar bas mış 
yo luy la ka ta fal kın ar xa sın ca 
ad dım la yır dıq. Qə bir qa zan lar 
ta bu tu qaz dıq la rı çu xur da eni-
nə dü zül müş tax ta la rın üs tü nə 

yer ləş dir di lər. Ke şiş dua oxu ma-
ğa baş la yan da mən uzaq laş dım; ona 

gö rə yox ki, ölü mün bu qə dər ya xın 
ol ma sın dan yo rul muş dum, ona gö rə 
ki, doğ ma yer lər də gə zib do laş maq 
is tə yir dim. Həm də qo hum lar dəfn-
dən qa yıt ma mış ev dən bə zi şey lər 

gö tür mə liy dim. Si lah və pat ron la rı 
qa raj da tap dım. Yə qin, Rod giz lət-
miş di; gül lə sə sin dən it ki mi qor-
xur du. İyir mi iki çap lı əla, yün-
gül si la hı se çib gö tür düm. 

Əl vi da, ata! Əl vi da, tə pə lə rin 
o ta yın da et di yi miz ma ral ovu! 
Əl vi da, sa hil bo yu me şə lər də ki 

çöl ör də yi ovu muz! Əl vi da, iç di yi-
miz vis ki yə ətir qa tan me şə qo xu su! 

Əl vi da, hə ya tı mın, fər qi nə var ma dı-
ğım ən qiy mət li par ça sı...

Dö nüb ci pə sa rı get mək is tə dim və 
ye rim də do nub qal dım. On la rın ne-
cə ya xın laş dı ğı nı hiss elə mə miş dim. 
Dörd nə fər idi lər, üz lə rin də cid di ifa-
də var dı, elə bil baş sağ lı ğı ve rir di lər. 
Müəy yən mə na da haq lı idi lər, çün ki 
mən də on la rın gö zün də po ten sial ölü 
idim. Yə qin, gü man edir di lər ki, ya nan 
ma şın da kı fer me ri mən öl dür mü şəm. 

Bir az gə ril dim və ya dı ma pla şı-
mın al tın da çiy nim dən ağ zı aşa ğı 
as dı ğım ki çik çap lı si la hım düş dü. 
Hə, si la hım var dı. Am ma, dörd po-
lis üçün bu nə idi ki; uşaq oyun ca-
ğı. Ah, əgər atam da ha iri çap lı si lah 
sax la say dı. Am ma, onun ge di şiy lə 
atış ma mə nim çün bit miş di...

Qur ğu şun ki mi ağır laş mış əl lə ri-
mi eh mal ca qald rııb ba şı mın ar xa-
sı na qoy dum.
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Əlvida...

- Ta nı yı ram. Beş dol la ra apa ra ram.

İki gün əv vəl İn diana şta tı nın fe de-
ral tür mə sin dən qaç mış dım. Me şə nin 
və tə pə lə rin sa yə sin də tə qib dən ca nı-
mı qur ta ra bil miş dim. Mən ye mək 
qa lıq la rı nı do nuz fer ma sı na apa ran 
yük ma şı nı nın yük ye rin də plas tik 
tor ba nın için də giz lə nə rək tür mə qa-
pı la rın dan ad la ya bil miş dim. Son ra 
yük ma şı nın dan tul lan dım, özü mü 
qa mış lı ğa vur dum, şta tın sər hə di ni 

Sü rü cü ma şı nı dön gə də sax la yıb 

- Bur dan o tə rə fə get mə yə ica zəm 
yox du. Risk edə bi lə rəm, am ma 

- Risk elə mə yə eh ti yac yox du, pi-
ya da ge də rəm, - de dim və düş düm. 

Qa pı ya ya xın la şıb zən gin düy-
mə si ni bas dım. Qa pı nı gə li ni miz 
Ed vi na aç dı, Ro dun ar va dı. Mən-
dən cə mi üç yaş ki çik ol sa da, ar tıq 

- Aman Al lah, Kris! Mən....
Sö zü nü bi tir mə yə im kan ver mə-

yib əlim lə ağ zı nı yum dum: 
- Anam yaz mış dı ki, evin sa hi bi 

Hə, anam, doğ ru dan da, mə nə 
yaz mış dı: “Atan ölüm aya ğın da dı. 
Am ma sə nin nə ve ci nə, öl mü şük, 

De yə sən, mə nim ba rış dı rı cı səs 
to num Ed vi na ya ba şın dan bö yük 

- Bil mi rəm, bur da ne cə pey da ol-
mu san, vax tın dan əv vəl po lis nə-
za rə ti lə bu ra xıl mı san, ya baş qa 
yol la gəl mi sən, am ma in di bu 
gə li şi nin bir mə na sı yox du.

Onun söz lə rin dən be lə 
ba şa düş düm ki, mən bu ra-
da heç ki mə la zım de yi ləm, 
- Əgər ailə mi zi ye nə zi bi lə 

Mən onu kə na ra itə lə-
dim və hol la da xil ol dum. 

- O, ölüm aya ğın da dı, biz heç 

Gə lin bu söz lə ri, giz lə də bil mə di-
yi bir se vinc lə de di. Ağ zı nın üs tün-
dən şil lə çək mək is tə dim, am ma ye-

çı xa caq və sor ğu-sual edə cək lər. 
Hə kim üst-ba şı nı dü zəlt di və qü-

rur lu bir gör kəm al dı.
- O... Ha kim Mil ler çox zəif di. O 

qə dər zəif di ki, tər pə nə də bil mir. 
Bir həf tə dən ar tıq ya şa maz, yə qin. 

Üzü mə zil lən miş ba xış la rı ora da 
kə dər iz lə ri ax ta rır dı. Am ma fe de-
ral tür mə də yat maq in sa na öz hiss-
lə ri ni giz lə mə yi öy rə dir. 

Naümid hal da əla və elə di:
- Ağ ci yər xər çən gi nin son mər-

hə lə si di. Yol üs tə di. Am ma ağ rı la rı-
nı hiss elə mir. 

Ye nə ba şım la işa rə elə dim, bu sə-
fər qa pı ya sa rı. 

- Çı xı şı ta nı yır sız. Si zi ötür mə yə cəm.
Qa pı nın ağ zın da dur muş Ed vi-

na, sö zün əsl mə na sın da, oy na yır dı. 
Gu ya mə nim hə kim lə da nı şı ğım dan 
hid dət lə nib. Rod onun la ev lən di yi 
gün dən be lə sü ni ta ma şa lar bi zim ev-
də adi ha la çev ril miş di. Atam la mən 
bu ta ma şa lar da iş ti rak elə mir dik. 

- Axı, sə nə de dim ki, atan ölüm cül 
xəs tə di. Qa da ğan elə yi rəm sə nə...

- Sən Ro da qa da ğan 
elə yər sən. De yə sən, sə nin qa-
da ğa la rın onun xo şu na gə lir. 

eti raz elə mə yə ça lış dım. Ata mın son 
də qi qə lə ri ni bö lüş mək is tə yir dim.

Anam, gö rü nür, nə edə cə yi ni 
bil mə di yi üçün sus du. Onun qa ra 
köl gə si bir qə dər qa pı da do nub 
qal dı, son ra səs siz yo xa çıx dı. 
Əmin idim ki, Ro da zəng elə-
mək üçün o bi ri ota ğa ke çib. 

İki saata ya xın tək lik də qal dıq. 
Bu müd dət ər zin də an caq mən 
da nı şır dım. Ya mac la rı do la şıb 
qı zıl mə də ni ax tar ma ğı mız dan, 
qul dur oyun la rı oy na ma ğı mız-
dan, bir də fə ma ra la tə lim ke-
çib evə qə dər gə tir mə yi miz dən 
və ata mın onu şax la vu rub ge ri-
yə qay tar ma sın dan da nış dıq ca, 
ara da bir do da ğı na xə fi f tə bəs süm 
qo nur du. O, məh kə mə ha ki mi se çi-
lən dən son ra elə bil bir-bi ri miz dən 
uzaq laş mış dıq. İyir mi ya şım var dı 
və gö rü nür, qay nar hə ya ta can at ma-
ğım mə nə atam dan keç miş di. Am-
ma atam mən dən otuz yaş bö yük idi 
və özü nü sax la ya bi lir di. Mən sə də-
rəy lə üzüaşa ğı yü yü rür düm. 

Saat yed di də qar da şım Rod 
mə ni qo naq ota ğı na ça ğır dı. 

Ata mın ya nın dan çıx dım 
və qa pı nı bağ la dım. Rod 

mən dən hün dür və 
da ha təm kin li idi. 

Am ma heç vaxt 
mərd ol ma-

mış dı. Ağ zı nı 
ayı rıb mə nə 
ba xır dı. 

- Eşit dim, 
ar va dım la ko-

bud da nış mı san, 
- elə bir ton la sö zə 

baş la dı ki, elə bil iş çi-
sin dən he sab tə ləb elə yir-

part la dı və mə nim lə bir lik də yan dı.

- De mək is tə yir sən ki ma şın da 
me yit var dı? - bo ğuq səs lə de di.

Bi li rəm nə fi  kir lə şir di. Am ma olub 
bi tə ni izah elə mək ağ lı ma gəl mə miş di. 

- Yol da kı hə rə kət gös tə ri ci nə çır pı-
lan mən de yil dim, mə ni Sp rinq fi l də 
gə ti rən yaş lı fer mer idi. Pen cə yi min 
ci bin də sı xıb sax la dı ğım yum ru ğu-
mu gö rüb ta pan ça zənn et miş di. Və 
bu “si la hı” ona tuş la mış dım. Zər bə 
mə ni ma şın dan ba yı ra at dı, əzil mə-
miş dim. Sü kan sü rü cü nün si nə si ni 
sıx mış, elə or da ca öl müş dü. Mən 
onun çək mə lə ri ni çı xart dım, öz çək-
mə min bir ta yı nı ona gey dir dim. Əl 
iz lə rim olan ikin ci ta yı nı bir kə na ra 
at dım ki, yan ma sın və onu tap sın lar. 

üzün də ki kir şan da ha ay dın se zi lir di, 
boy nu köy nə yin ya xa sı üçün çox na-
zik idi. Əli mi əli nə vur dum və buz 
ki mi so yu ğu hiss elə dim. Uzun, əy ri 
dır naq la rın dan baş qa, mə nə heç nə 
ta nış de yil di. Ar xam da du ran Rod ya-
vaş ca qu la ğı ma de di:

- Bu gün rədd olub ge dir sən bur-
dan. Sə ni öz evim də gör mək is-
tə mi rəm! 

- Bir az utan, qar da şım. Və-
siy yət na mə elan olun ma mış bu 

ba rə də da nış maq? – Mən də 
pı çıl tıy la qu la ğı na de dim. 

yo luy la ka ta fal kın ar xa sın ca 
ad dım la yır dıq. Qə bir qa zan lar 
ta bu tu qaz dıq la rı çu xur da eni-
nə dü zül müş tax ta la rın üs tü nə 

yer ləş dir di lər. Ke şiş dua oxu ma-
ğa baş la yan da mən uzaq laş dım; ona 

gö rə yox ki, ölü mün bu qə dər ya xın 
ol ma sın dan yo rul muş dum, ona gö rə 
ki, doğ ma yer lər də gə zib do laş maq 
is tə yir dim. Həm də qo hum lar dəfn-
dən qa yıt ma mış ev dən bə zi şey lər 

gö tür mə liy dim. Si lah və pat ron la rı 
qa raj da tap dım. Yə qin, Rod giz lət-
miş di; gül lə sə sin dən it ki mi qor-
xur du. İyir mi iki çap lı əla, yün-
gül si la hı se çib gö tür düm. 

o ta yın da et di yi miz ma ral ovu! 
Əl vi da, sa hil bo yu me şə lər də ki 

çöl ör də yi ovu muz! Əl vi da, iç di yi-
miz vis ki yə ətir qa tan me şə qo xu su! 

Əl vi da, hə ya tı mın, fər qi nə var ma dı-
ğım ən qiy mət li par ça sı...

Dö nüb ci pə sa rı get mək is tə dim və 
ye rim də do nub qal dım. On la rın ne-
cə ya xın laş dı ğı nı hiss elə mə miş dim. 
Dörd nə fər idi lər, üz lə rin də cid di ifa-
də var dı, elə bil baş sağ lı ğı ve rir di lər. 
Müəy yən mə na da haq lı idi lər, çün ki 
mən də on la rın gö zün də po ten sial ölü 
idim. Yə qin, gü man edir di lər ki, ya nan 
ma şın da kı fer me ri mən öl dür mü şəm. 

Bir az gə ril dim və ya dı ma pla şı-
mın al tın da çiy nim dən ağ zı aşa ğı 
as dı ğım ki çik çap lı si la hım düş dü. 
Hə, si la hım var dı. Am ma, dörd po-
lis üçün bu nə idi ki; uşaq oyun ca-
ğı. Ah, əgər atam da ha iri çap lı si lah 
sax la say dı. Am ma, onun ge di şiy lə 
atış ma mə nim çün bit miş di...

Qur ğu şun ki mi ağır laş mış əl lə ri-

xəs tə di. Qa da ğan elə yi rəm sə nə... rəy lə üzüaşa ğı yü yü rür düm. 

Əlvida...Əlvida...



İlk musiqi necə yaranıb?
Mu si qi nin ya ran ma sı na həsr 

olun muş çox lu əf sa nə var. İn-
cil də bü tün mu si qi çi lə rin əc-
da dı İuva lın adı çə ki lir. Qə dim 
bir is pan ki ta bın da de yi lir ki, 
bir də fə İuval də mir çi Tu val-
kainin ema lat xa na sın da olan da 
diq qət ye ti rir ki, us ta çə ki ci zin-
da na vu ran da müəx tə lif yük-
sək lik də səs lər çı xır. O, hə min 
səs lə ri təq lid et mə yə ça lı şır və 
oxu maq öy rə nir.

Yu nan mifl  ə rin də tü tə yi ix ti-
ra edən Pan ad lı bir ço ban dan 
söz açı lır. Bir də fə Pan qa mış-
lıq da otu rub bir par ça qa mış 
gö tü rə rək üfü rür müş. Bir də 
gö rür ki, qa mış dan ke çən nə fəs 
qüs sə li, hə zin səs lər çı xa rır. O 
da müx tə lif uzun luq da qa mış-
lar kə sib on lar dan dəs tə bağ la-
yır və nə ti cə də gö zəl bir mu si qi 
alə ti ya ra nır... Əl bətt  ə, bun lar 
yal nız əf sa nə dir.

Gö rü nür, müx tə lif mu si qi 
alət lə ri ib ti dai in san lar da da 
olub. La kin on la rın mu si qi si 
yal nız əy lən cə de yil di. Mu si qi 
on la rın hə ya tın da çox bö yük 
rol oy na yır dı. Mu si qi nin ən qə-
dim nö vü olan xalq mu si qi si, 
qey ri-pe şə kar mü qən ni lər öz 
mah nı la rı nı fi  kir ləş mə yə baş la-
yan da ya ran dı.

Qə dim yu nan lar mu si qi-
ni poezi ya və dra ma tik in cə-
sə nət lə bir tu tur du lar. On lar 
ar fa, li ra, fl ey ta ki mi alət lər-
dən is ti fa də edir di lər. Mü si-
qi sə nə ti Av ro pa da özü nün 
in ki şa fı na gö rə er kən xris-
tian kil sə si nə min nət dar dır.

Bir müd dət dən son ra kil sə mu-
si qi sin dən ye ni for ma və is ti-
qa mət lər ya ran dı və mu si qi in-
cə sə nə tin apa rı cı növ lə rin dən 
bi ri nə çev ril di.

İlk mu si qi ni ya zan
kim olub?

Yə qin ki, ib ti dai in san la rın da 
öz mu si qi si olub. La kin on la-
rın çı xar dı ğı səs lər müasir səs-
lər dən çox fərq lə nir di. İb ti dai 
mu si qi uzun və uca səs lə inil-
ti, çı ğır tı, ular tı ki mi səs lə rin 
sin te zin dən iba rət idi. Oxu ma 
rəqs lər lə, əl çal ma və tə bil zər-
bə lə riy lə mü şa yiət olu nur du. 
Xalq mu si qi si əsr lər bo yu möv-
cud ola raq ağız dan-ağı za ke çir, 
nə sil dən-nəs lə ötü rü lür dü. Ar-
tıq ne çə əsr lər dir ki, müx tə lif 
in san lar mu si qi də bəs tə lə yir.

Bü tün qə dim mə də niy yət lər-
də: yu nan lar da çin li lər də, hind li-
lər də, mi sir li lər də, as su ri ya lı lar-
da və yə hu di lər də mu si qi olub. 
O mu si qi əsas eti ba riy lə bi zim 
müasir mu si qi mi zə bən zə mir di. 
Yu nan lar not la rı bir yer də yı ğa-
raq müasir qam ma la ra bən zə yən 
mü rək kəb mu si qi lər fi  kir lə şir di-
lər. Hə min mu si qi par ça la rı nı 
yaz maq üçün on lar əlifb  a nın 
işa rə lə rin dən is ti fa də edir, hə-
min işa rə lə ri söz lə rin əla qə dar 
işa rə lə ri üzə rin də ya zır dı lar. Yu-
nan lar dan və mu si qi ni on lar dan 
gö tü rən ro ma lı lar dan son ra mu-
si qi nin in ki şa fın da əhə miy yət li 
ro lu xris tian kil sə si oy na dı. Mü-
qəd dəs Amb roz və Mü qəd dəs 
Qri qo ri sa də oxu ma ad la nan mu-
si qi üs lu bu nun əsa sı nı qoy du.

Bu üsul la oxu ma da not lar bir-
bi ri nin ar dın ca gə lir di ki, bu da 
hə lə qə dim yu nan la rın iş lə yib 
ha zır la dı ğı me tod la üst-üs tə dü-
şür dü. Kil sə də mu si qi ilə məş-
ğul olan lar da mu si qi ni ya zı lı 
qeyd et mə yi öy rən di lər. Mu si-
qi nin müasir ya zı qay da la rı isə 
özü nün baş lan ğı cı nı elə hə min 
qə dim sis tem dən gö tü rür.

1600-cü il də Ca ko po Pe ri 
“Ev ri di ka” ad la nan ilk ope ra sı-
nı yaz dı. Son ra lar Mon te ver di 
ki mi bəs tə kar lar yal nız ope ra-
lar de yil, həm də inst ru men tal 
mu si qi ya zır dı lar – mə sə lən, 
sk rip ka üçün. Ar dın ca sa ray 
rəqs lə ri, kar na val və teatr ta-
ma şa la rı üçün də mu si qi ya zıl-
ma ğa baş lan dı. Bir müd dət dən 
son ra isə mu si qi sin dən bu gü-
nə dək nə ha yət siz zövq al dı ğı-
mız da hi bəs tə kar lar mey da na 
gəl di - Bax, Gen del, Haydn, 
Mot sart, Bet ho ven...

Ak kor deonu
kim ix ti ra edib?

Ak kor deon də mir çi kö rü yü 
prin si pi ilə dü zəl miş mu si qi 
alə ti dir. Səs on dan me tal tə bə-
qə lər dən ke çən ha va he sa bı na 
çı xır. Bu alə tin in ki şa fı uzun il-
lər çə kib. Ak kor deonun bir his-
sə si olan me tal tə bə qə lər dən ilk 
də fə qə dim çin li lər tə rə fi n dən 
“Çenq” ad la nan mu si qi alə tin-
də is ti fa də olu nub.

16-cı əsr də kö rük lər də ağac 
çər çi və lər dən is ti fa də et mək 
ide ya sı ya ran dı. Kö rük lə ri ba-
sıb-bu ra xan da tə bə qə lə ri vib ra-
si ya ya gə ti rən ha va axı nı ya ra nır 
və hə min tə bə qə lər lə əla qə dar 
olan dil lə rə ba sı lır. Bu tə bə qə-
lə rin vib ra si ya sı ak kor deonun 
sə si ni əmə lə gə ti rir. Yal nız ak-
kor deon da de yil, həm də piani-
no lar da is ti fa də olu nan dil lə ri 
isə XII əsr də ix ti ra edib lər.

Müasir ak kor deonun əc da-
dı sa yı la bi lən ilk mu si qi alə-
ti ni Da mian ad lı bir avst ri ya lı 
1829-cu il də ha zır la yıb. 1910-
cu ilə dək kon sert ak kor deonu 
ad la nan bu alət yal nız Av ro pa 
öl kə lə rin də ta nı nır dı. Son ra o, 
Ame ri ka est ra da sın da gö rün-
dü. O za man dan eti ba rən ak-
kor deon xey li tək mil ləş di və 
1937-ci il də ilk də fə sim fo nik 
or kest rin tər ki bin də çı xış et di. 
Kon sert ak kor deonu nun bir tə-
rə fi n də 120 bəm di li, di gər tə-
rə fi n də 41 zil di li olur. 

Tə bi li kim ix ti ra edib?
Bir və ya bir ne çə ix ti ra çı tə-

rə fi n dən dü zəl di lən mu si qi 
alət lə rin dən fərq li ola raq, tə bil 
hə lə ib ti dai ic ma qu ru lu şun-
dan var. Ək sə riy yə ti ta rix səh-
nə si ni ar tıq çox dan tərk et miş 
ən qə dim xalq lar dün ya nın 
hər ye rin də cür bə cür tə bil lər-
dən is ti fa də edir di lər. Gö rü-

nür, ilk tə bil qə bi lə nin üzv-
lə ri ni bir ye rə top la maq 

üçün is ti fa də olu nur du. 
Bu, təx mi nən, hər bi 

siq na la bən zər bir 
alət sa yı lır dı.

Bir müd dət dən 
son ra tə bil ib ti-

dai in san la rın 
“şər ruh lar la” 
m ü  b a  r i  z ə -
də is ti fa də 
e t  d i k  l ə  r i 
mu si qi nin 
əsas tər kib 
his sə si nə 
çev r i l  di . 
H ə  m i n 
i n  s a n  l a r 
üçün tə-
bi lin sə si 
di ni an lam 

da ş ı  y ı r  d ı . 
Bir çox mə-

ra sim lər rəq-
sin mü şa yiəti 

ilə da vam et-
di yi üçün tə bil 

çox mü na sib alət 
idi. İb ti dai in san lar 

müx tə lif ma te rial lar-
dan dü zə lən tə bil lər-

dən is ti fa də edir di lər. 

Bu alət lə rin bə zi lə ri içi boş ağac 
göv də lə ri nə çə ki lən hey van də-
ri lə rin dən iba rət olur du. Bam buk 
tə bil lər içi boş bam buk dan kə si-
lən uzun par ça lar dan dü zəl di lir, 
hə min par ça la ra ağac la zər bə en-
di rib, səs çı xa rı lır dı. Bə zi in san lar 
yer də uza na raq öz bə dən lə ri nə 
zər bə lər en di rir di lər ki, tə bil sə-
si nə bən zə yən səs lər çı xar sın lar! 
Qə dim mi sir li lər də tə bil lər dən 
ge niş is ti fa də edir di lər.

Ti pik Mi sir tə bi li iri de yil di, 
onu əl lə gö tü rür dü lər. Qə dim 
yə hu di lər də də dəfl  ə rin bir nö-
vü olan tə bil lər var dı, on la rı 
çu buq la ça lır dı lar. Çin li lər də, 
ya pon lar da da tə bil dən hə lə 
lap qə dim za man lar dan is ti fa-
də edir di lər. Ame ri ka hin du la rı 
tə bil lər dən tək cə siq nal ver mək, 
ya xud rəqs lə ri mü şa yiət et mək 
üçün de yil, həm də ha va nın ne-
cə ola ca ğı nı qa baq ca dan söy-
lə mək üçün is ti fa də edir di lər! 
Ya ğış lı ha va ya xın la şan da tə bi lə 
çə ki lən də ri dar tı lır, onun sə si 
baş qa cür çı xır dı...

İlk səs ya zı sı
nə vaxt yaranıb?

İlk səs ya zı sı nı 1877-ci il də 
To mas Edi son qeyd edib. Onun 
ilk səs yaz ma ma şı nı üs tün də-
ki dəs tək va si tə siy lə çev ri lən 
si lindr dən iba rət idi. Onun üs-
tün də həm də qı fa bən zər bir 
ele ment və ucu küt iy nə var dı. 

İlk musiqi necə yaranıb?

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

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

nür, ilk tə bil qə bi lə nin üzv-
lə ri ni bir ye rə top la maq 

üçün is ti fa də olu nur du. 
Bu, təx mi nən, hər bi 

siq na la bən zər bir 
alət sa yı lır dı.

Bir müd dət dən 
son ra tə bil ib ti-

dai in san la rın 
“şər ruh lar la” 
m ü  b a  r i  z ə -
də is ti fa də 
e t  d i k  l ə  r i 
mu si qi nin 
əsas tər kib 
his sə si nə 
çev r i l  di . 
H ə  m i n 
i n  s a n  l a r 
üçün tə-
bi lin sə si 
di ni an lam 

da ş ı  y ı r  d ı . 
Bir çox mə-

ra sim lər rəq-
sin mü şa yiəti 

ilə da vam et-
di yi üçün tə bil 

çox mü na sib alət 
idi. İb ti dai in san lar 

müx tə lif ma te rial lar-
dan dü zə lən tə bil lər-

dən is ti fa də edir di lər. 

qa mət lər ya ran dı və mu si qi in-
cə sə nə tin apa rı cı növ lə rin dən 

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

bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy-
rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad al-
maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu-
la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra 
və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar 
ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də-
ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar 
ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at-

Bir müd dət dən son ra kil sə mu-
si qi sin dən ye ni for ma və is ti-
qa mət lər ya ran dı və mu si qi in-

qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə ri-
miz bil dik lə ri miz dən qat-qat çox 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin 
ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast laş-
mı şıq, am ma, təəs süf ki, dərs lik lə ri mi-
zin, nə dən sə, hə mi şə qə liz olan el mi di li 
uc ba tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 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-

İl qar ƏLFİ

Bir müd dət dən son ra kil sə mu-
si qi sin dən ye ni for ma və is ti-
qa mət lər ya ran dı və mu si qi in-

nür, ilk tə bil qə bi lə nin üzv-
lə ri ni bir ye rə top la maq 

üçün is ti fa də olu nur du. 
Bu, təx mi nən, hər bi 

siq na la bən zər bir 
alət sa yı lır dı.

Bir müd dət dən 
son ra tə bil ib ti-

dai in san la rın 
“şər ruh lar la” 
m ü  b a  r i  z ə -
də is ti fa də 
e t  d i k  l ə  r i 
mu si qi nin 
əsas tər kib 
his sə si nə 
çev r i l  di . 
H ə  m i n 
i n  s a n  l a r 
üçün tə-
bi lin sə si 
di ni an lam 

da ş ı  y ı r  d ı . 
Bir çox mə-

ra sim lər rəq-
sin mü şa yiəti 

ilə da vam et-
di yi üçün tə bil 

çox mü na sib alət 
idi. İb ti dai in san lar 

müx tə lif ma te rial lar-
dan dü zə lən tə bil lər-

dən is ti fa də edir di lər. 

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

bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy-
rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad al-
maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu-
la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra 
və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar 
ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də-
ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar 
ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da 

miz bil dik lə ri miz dən qat-qat çox 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin 
ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast laş-
mı şıq, am ma, təəs süf ki, dərs lik lə ri mi-
zin, nə dən sə, hə mi şə qə liz olan el mi di li 
uc ba tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 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-

İl qar ƏLFİ
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Hə min qıf ki mi de ta lın dar ağ-
zın da na zik memb ran du rur du. 
Qı fın ge niş ağ zın dan gi rən səs, 
üzə ri nə iy nə bər ki dil miş memb-
ra nı tit rə dir di. İy nə sə sin tə si ri al-
tın da yu xa rı-aşa ğı hə rə kət edir di.

Si lind rin üzə ri nə isə na zik qa-
lay tə bə qə - fol qa çə ki lir di. İy nə 
bu tə bə qə də özü nə yer elə yir, 
qıfl  a iy nə isə dəs tə yi çe vir dik cə 
si lindr bo yu aram la hə rə kət edir-
di. Be lə lik lə, si lind rin ət ra fın da 
də fə lər lə do la nan iy nə fol qa da iz 
sa lır dı. Kim sə ağ zı nı hə min qı fa 
tu tub da nı şan da, ya xud mah nı 
oxu yan da iy nə yu xa rı-aşa ğı hə-
rə kət edir di və aşa ğı dü şən də 
aç dı ğı cı ğır da ha də rin, yu xa rı 
qal xan da da yaz olur du. Cı ğı rın 
də rin li yi nin də yiş mə si da nı şar-
kən, ya xud oxu yar kən ya ra nan 
səs dal ğa la rı nı əks et di rir di.

Sə sin ya zıl ma sı pro se si be lə 
ger çək lə şir di. Hə min sə si oxut-
maq üçün sə qıfl  a iy nə ni cı ğı rın 
əv və li nə yer ləş di rir di lər. İy nə 
cı ğır la hə rə kət edən də, na zik 
memb ra nı sə sin ya zıl ma sı za-
ma nı olan ar dı cıl lıq la vib ra si ya-
ya məc bur edir di.  Bu isə qıf da 
ha va nın tit rə mə si nə sə bəb olur 
və nə ti cə də ba yaq səs lə nən sə si 
xa tır la dan səs eşi di lir di! 

İlk fo to nu kim çə kib?
İn sa nın ət ra fın da gör dük lə ri ni 

əbə di ləş dir mək hə və si nin ne çə 
yüz il lər ya şı var. XI əsr dən XVI 
əs rə dək ka me ra-obs kur ad la nan 
bir qur ğu olub. Bu qur ğu fo toq-
raf ma ki na sı nın əc da dı olub. 
Ka me ra-obs kur va si tə siy lə təs-
vir, ka ğı zın üzə ri nə pro yek si ya 
olu nur du. Onun kon tur la rı nı adi 
qə ləm lə çək mək lə hə min təs vi-
rin də qiq su rə ti ni al maq müm-
kün idi. 1802-ci il də Uec vud və 
Hamf ri ad lı iki ix ti ra çı irə li yə 
doğ ru bö yük bir ad dım at dı lar. 
On lar kon takt ça pı va si tə siy lə şü-
şə üzə rin də ki təs vir lə rin si luet lə-
ri ni azot lu gü müş lə ör tül müş 
ka ğı zın üzə ri nə kö çü rə bil di lər. 
La kin hə min təs vir lə ri qo ru yub 
sax la ya bil mə di lər.

1816-cı il də Co zef Neps ne qa-
tiv təs vir əl də et mə yə im kan ve-
rən fo toapa rat dü zəlt di. 1835-ci 
il də isə Uil yam Tal bot daimi 
təs vir ala bil di. Tal bot ne qa tiv-
lər dən po zi tiv təs vir alan ilk 
şəxs idi. O, bu nun la ya na şı fo to 
ça pı nı da ix ti ra et di və 1844-cü 
il də fo to şə kil lər lə il lüst ra si ya 
olun muş ki tab da nəşr et di. O 
za man dan eti ba rən bu sa hə də 
ye ni-ye ni ix ti ra la ra yol açıl dı.

Ha mı nın yax şı ta nı dı ğı Ko dak 
fo to ka me ra sı ba zar da 1888-ci 
il də gö rün dü. Bax, müasir fo-
toq ra fi  ya o za man dan baş la nır. 
Fo toq ra fi k pro ses lər dən ço xu 
bu fak ta söy kə nir ki, işı ğın tə si ri 
al tın da gü müş nit rit lə ri qa ra lır. 
Bu pro se si isə XVII əs rin kim ya-
gər lə ri tə sa dü fən aç mış dı. On-
lar adi me tal la rı qı zı la çe vir mək 
üçün təc rü bə lər apa rır dı lar.

İlk ki tab nə vaxt ya zı lıb?
İn sa na ne çə mi nil lik lər la zım 

ol du ki, müasir ki tab la rı, heç 
ol ma sa, uzaq dan-uza ğa xa tır-
la dan bir şey ya ra da bil sin. Ona 
gö rə də biz ilk ki tab haq da da-
nı şan da nə sə baş qa bir şe yi nə-
zər də tut ma lı yıq. Əs lin də bi zə 
bəl li olan ən qə dim ki tab lar 
müasir an lam da heç ki tab de-
yil di. Ne çə min il əv vəl ba bil li-
lər və as su ri ya lı lar gil löv hə lər 
dü zəl dir di lər. Bu löv hə lə rin 
üzə rin də sax la maq is tə dik lə ri 
qeyd lə ri ya zır dı lar. Ucu iti lən-
miş çu buq lar la hə lə nəm olan 
gil də mi xi işa rə lər qo yur du-
lar. Bu işa rə lə rə ona gö rə mi-
xi de yi lir ki, bü tün işa rə lə rin 
ele ment lə ri bir də nə mıx şə-
kil li işa rə dən əmə lə gə lir di.

Ba bil li lər bu löv hə lə rin xa rab 
ol ma ma sı üçün on la rı so ba lar-
da yan dı rıb ka şı ya çe vi rir di lər.

Bə zən bu ya zı lar uzun olur, 
on la rı qeyd et mək üçün be-
lə gil löv hə lər çox iş lə nir di. 
Be lə löv hə dəst lə ri ni har da sa 
ki tab da say maq olar. Qə dim 
mi sir li lər isə ki tab ba rə də bi-
zim müasir an la yış la rı mı za 
bir xey li ya xın laş dı lar. On lar 
pa pi rus ad la nan qa mış dan 
qa ba ka ğı za bən zər bir şey 
ha zır la yır dı lar. Bu və rəq lər 
əl lə ha zır la nır dı, bun dan son-
ra açıq-sa rı rəng də və rəq lər 
uzun zo laq lar şək lin də bir-
bi ri nə ya pış dı rı lır, lap axır da 
da ağac, ya xud sü mük dən 
ha zır la nan çu buq la ra sa rı nır-
dı. Su da həll edil miş his dən 
dü zəlt dik lə ri məh lul dan mü-
rək kəb ki mi is ti fa də edə rək 
mi sir li lər şeir lə ri ni, he ka yət-
lə ri ni, cür bə cür mə lu mat la rı 
he roq lifl  ər dən (on la ra həm də 
“şə kil li ya zı lar” de yi lir) is ti fa-
də edə rək hə min pa pi rus la ra 
ya zır dı lar. Hə min sar ma lar da 
yaz maq ra hat ol ma dı ğın dan 
bə zən qeyd lər ay rı-ay rı və-
rəq lər də apa rı lır dı. Son ra bu 
və rəq lər bir yer də bağ la nır və 
təx mi nən ki tab ki mi bir şey 
əmə lə gə lir di.

Qə dim dün ya nın di gər 
xalq la rı, o cüm lə dən yu nan-
lar və ro ma lı lar da ki tab la rı nı 
mi sir li lər ki mi, çu bu ğa sa rı-
yır dı lar.

Ki tab ça pı nı
kim ix ti ra edib?

Çap üsu lu han sı sa təs vir lə rin 
tək rar olun ma sı məq sə diy lə V 
əsr də çin li lər də və ya pon lar da 
ya ra nıb. O za man lar və on dan 
son ra kı ne çə əsr lər ər zin də ki-
tab o qə dər na dir bir şey idi, 
oxu ma ğı o qə dər az adam bi-
lir di ki, bu sə bəb dən özü nün 
şəx si ki ta bı olan adam lar lap 
az idi və bu na gö rə də ki tab ça-
pı na əs lin də eh ti yac ol mur du.

İlk ki tab na şir lə ri kli şe, ya-
xud bas ma qə lib ki mi ağac 
löv hə lər dən is ti fa də edir di lər. 
On la rın üzə rin də şə kil lər qa-
zı lır, son ra bu for ma la ra rəng 
çə ki lir və o za man la rın yön-
dəm siz pres lə ri nin kö mə yiy lə 
hə min təs vir ka ğı za kö çü rü-
lür dü. Son ra lar şə kil lə ri söz lə 
şərh et mə yə baş la dı lar. Am ma 
söz lər də gə rək bas ma qə lib də 
qa zı lay dı. Hər ağa cın üzə rin də 
hərfl  ər qaz maq ki mi ağır pro-
se si asan laş dır maq üçün ye ni 
üsul lar la zım idi.

Təx mi nən min il keç di ki, 
ya zı lı sö zü tək rar-tək rar nüs-
xə lə mə yə im kan ve rən real 
də yi şik lik lər əmə lə gəl sin. Bu-
nun üzə rin də bir çox ix ti ra çı-
lar ça lı şır dı. Be lə he sab edir lər 
ki, prob le mi ilk ola raq İohann 
Qu ten berq ad lı Mayns şə hə-
rin dən olan bir çap çı həll edə 
bil di. Qu ten ber qin ağ lı na gəl-
di ki, me tal hərfl  ər dən isit fa-
də et sin. Bu üsul va si tə siy lə o, 
özü nün ilk ki ta bı nı – məş hur 
Qu ten berq İn ci li ni 1453-1456- 
cı il lər ara sın da çap et di.

Qu ten ber qin şrift lə ri kas sa-
da, hər hərf ay rı ca sax la nır dı. 
Əgər ye şik lər dən hərfl  ə ri bir-
bir gö tür sən, söz lə ri, sə tir lə-
ri, sə hi fə lə ri yığ maq çox asan 
idi. Us ta mət ni yı ğıb sə hi fə ni 
çap edən dən son ra hərfl  ə ri sö-
kür və hə rə si ni ye nə öz ye ri nə 
qay ta rır dı və bun dan son ra 

növ bə ti sə hi fə ni yığ ma ğa 
baş la yır dı. Bu sis tem in di-
yə dək iş lə yir, am ma bu 
za man ər zin də pro se si 

sü rət lən dir mək üçün 
say sız-he sab sız ix ti-
ra lar edi lib.
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İ
yu lun 16-da Ru si ya pay tax tın da “For ma” ad lı Be şin ci Mosk va 
müasir in cə sə nət fes ti va lı ke çi ri lə cək. “Prav da” Mə də niy yət Mər-
kə zin də baş tutacaq fes ti val da müx tə lif mu si qi kol lek tiv lə ri nin 
çı xış la rı, elekt ron-mu si qi alət lə ri ifa çı la rı nın mü şa yi ə ti ilə sə nət 

əsər lə ri nin nü ma yi şi, art-mar ket təş kil olu na caq.
Mu si qi par ça la rı nın gi ta ra və elekt ron alət lər üçün xü su si ola raq qu-

raş dı rıl mış iki səh nə də səs lən di ril mə si nə zər də tu tu lub. Gi ta ra ifa çı la rı 
ara sın da dün ya ca məş hur qrup lar var. Elekt ron alət lə ri üz rə çı xış la rı da 
din lə mək im ka nı ya ra na caq.

Ta ma şa çı lar Oleq Ku lik, Nast ya Be lo va, Pa vel Ar sen yev ki mi ta nın mış 
rəs sam la rın, “Tex no-poezi ya” koope ra ti vi, “BA ZA” ins ti tu tu üzv lə ri nin 
rəsm əsər lə ri ilə də ta nış ola bi lə cək lər.

Аrt-mar ket də müasir rus rəs sam la rı nın əsər lə ri nin sa tış-sər gi si təş kil 
olu na caq.

Moskvada beşinci 
müasir incəsənət 
festivalı başlayır
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Elif Şa fak Edin burq Bey nəl xalq Ki tab Fes ti va lı çər çi və sin də 
ke çi ri lən “Man Booker İn ter na tional - 2017”- nin mün sifl  ər 
he yə tin də təm sil olu nub. Nik Bar le yin rəh bər lik et di yi İn gil-
tə rə nin bu nü fuz lu ədə bi mü ka fa tı nın qa li bi ni tür ki yə li ya-

zar la bir lik də in gi lis ya zı çı-tər cü mə çi si Da niel Hahn, şair He len Mort, 
ni ge ri ya lı ya zı çı Çi ka Unig ve müəy yən edib lər.  

Ədə biy yat sa hə sin də dün ya nın ən mö tə bər mü ka fat la rın dan olan 
“Man Booker”, İn gil tə rə və İr lan di ya Res pub li ka sı və tən da şı olan ya-
zar la rın in gi lis di lin də qə lə mə al dıq la rı əsər lə rə ve ri lir.

İn di yə ki mi iki il dən bir təş kil edi lən mü ka fat lan dır ma mə ra si mi 
ar tıq hər il ke çi ri lə cək. Da ha əv vəl “Man Booker” Bey nəl xalq Mü ka-
fa tı na İs mail Qə də rə (2005), Çi nua Açe be (2007), Elis Mun ro (2009), 
Fi lip Rott  (2011), Li dia Da vis (2013), Mazs lo Kraj na hor kai (2015) la yiq 
gö rü lüb. “Bey nim də ki qə ri bə lik” ad lı ro ma nıy la Or han Pa mu kun da 
fi  na la qə dər gəl di yi buil ki mü sa bi qə də “Ve ge ta rian” ad lı ro ma nıy la 
ko re ya lı ya zar Hang Kang qa lib olub.

Tür ki yə ope ra sı nın ta-
nın mış si ma la rın dan 
olan Atil la Ma ni za də 
dün ya sı nı də yi şib. Ka-

dı köy Bə lə diy yə si Sü rəy ya Ope-
ra Səh nə sin də mər hum la vi da 
mə ra si mi ke çi ri lib. Le vent Ca-
mi sin də na ma zı qı lı nan Atil la 
Ma ni za də Kil yos Mə zar lı ğın da 
dəfn edi lib.

1934-cü il də Kipr də do ğu lan 
Atil la Ma ni za də İs tan bul Tex nik 
Uni ver si te tin də me mar lıq ix ti sa sı 
üz rə, həm çi nin İs tan bul Bə lə diy-
yə Kon ser va to ri ya sın da mu si qi 
təh si li alıb.

Al ma ni ya da pro fes sor Ma yer 
ilə bir gə ça lı şa raq, müx tə lif kon-
sert lər ver miş mü ğən ni, Tür ki-
yə yə dön dük dən son ra İs tan bul 
Döv lət Ope ra ve Ba let Teat rın da 
fəaliy yə ti ni da vam et di rib. Bir 
çox ta ma şa da so list ki mi müx-
tə lif xa rak ter li ob raz la rı can-
lan dır maq la bə ra bər, ay rı-ay rı 
əsər lə ri səh nə ləş dir mək lə də 
sə nət se vər lə rin də rin rəğ bə ti-
ni qa za nıb. 1999-cu il dən tə-
qaüd də olan Atil la Ma ni za də 
öm rü nün son gün lə ri nə qə dər 
us tad dərs lə ri ke çə rək sev di yi 

sə nə tin sir lə ri ni tə lə bə lə ri nə 
öy rə dib.

Hazırladı: 
FEYZİYYƏ

İ
n gil tə rə nin “The Guar dian” qə ze ti nin mə-
lu ma tı na gö rə, İra qın sa biq pre zi den ti Səd-
dam Hü sey nin əsə ri de kabr ayın da Bö yük 
Bri ta ni ya da dərc olu na caq. Ar tıq Ya po ni ya-

da, Tür ki yə və baş qa öl kə lər də çap dan çıx mış 
bu əsər ilk də fə ola raq in gi lis di li nə çev ri lə cək.

Na şir Hes pe rus bu nəsr əsə ri ni “Taxt-tac oyu nu” 
və “Kart lar Evi” ro man la rı nın sin te zi ki mi xa rak te ri-
zə edib. Əsər də min il əv vəl Fə rat ça yı sa hil lə rin də ya-
şa mış və xa ri ci iş ğal çı la ra qar şı mü ba ri zə apar maq məc-
bu riy yə tin də qal mış in san la rın hə ya tın dan bəhs edi lir.

Əsə rin in gi lis cə adı hə lə də qiq ləş mə yib. Di gər öl kə-
lər də isə Səd da mın əsə ri “İb li sin rəq si», “Şey tan lar, 
rədd olun!” ad la rı al tın da nəşr edi lib.

Əl yaz ma nı İraq dan Səd da mın qı zı Rag had 
giz li şə kil də gə ti rib. O, əsə ri 2005-ci il də İor-
da ni ya da ay rı ca ki tab şək lin də nəşr et dir sə də, 
onun sa tı şı na ica zə ve ril mə yib. Bu isə ya zı nın 
uy dur ma ver si ya la rı nın ço xal ma sı na sə bəb olub. 

“The New York Ti mes” qə ze ti ki ta bı “tez unu-
du lan ucuz cız ma qa ra” ad lan dı rıb.

Hes pe ru sun bu la yi hə si İraq pre zi den ti nin 
eda mı nın on il li yi nə həsr olu nub.
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bu riy yə tin də qal mış in san la rın hə ya tın dan bəhs edi lir.

Əsə rin in gi lis cə adı hə lə də qiq ləş mə yib. Di gər öl kə-
lər də isə Səd da mın əsə ri “İb li sin rəq si», “Şey tan lar, 
rədd olun!” ad la rı al tın da nəşr edi lib.

Əl yaz ma nı İraq dan Səd da mın qı zı Rag had 
giz li şə kil də gə ti rib. O, əsə ri 2005-ci il də İor-
da ni ya da ay rı ca ki tab şək lin də nəşr et dir sə də, 
onun sa tı şı na ica zə ve ril mə yib. Bu isə ya zı nın 
uy dur ma ver si ya la rı nın ço xal ma sı na sə bəb olub. 

“The New York Ti mes” qə ze ti ki ta bı “tez unu-
du lan ucuz cız ma qa ra” ad lan dı rıb.

Hes pe ru sun bu la yi hə si İraq pre zi den ti nin 
eda mı nın on il li yi nə həsr olu nub. Aka dem. Ki tab ma ğa za sı

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların istehzası”, 
Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin sahillərində”, 
“Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” (şeir 

antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, “Modianonun 
seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, “Bizim həyatımız 
- bir şeh damlası”  “7 pyes“, Nəcib Məhfuz - “Bildirçin və 

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

Elif Şafak “Man Booker 
İnternational”ın 
münsifi oldu

Elif Şafak “Man Booker Elif Şafak “Man Booker Elif Şafak “Man Booker Elif Şafak “Man Booker Elif Şafak “Man Booker Elif Şafak “Man Booker Elif Şafak “Man Booker 
 Türkiyənin 

tanınmış opera 
müğənnisi - 

Atilla Manizadə 
vəfat etdi

Səddam Hüseynin 
əsəri ingiliscəyə 
tərcümə olunur
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