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  Pre zi dent İl ham Əli yev sent yab-
rın 15-də - Bi lik gü nün də Ba kı nın 
Sa bun çu ra yo nun da kı 311 nöm rə li 
tam or ta mək tə bin ye ni bi na sı nın 
açı lış mə ra si min də iş ti rak edib.

Döv lət baş çı sı mək tə bin bi na sı nın 
rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti kəs di və 
bu ra da ya ra dı lan şə rait lə ta nış ol du.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş-
çı sı Ha cı ba la Abu ta lı bov gö rü lən iş lər lə 
bağ lı Pre zi dent İl ham Əli ye və mə lu mat 
ver di. Bil di ril di ki, 311 nöm rə li mək təb 
2007-ci il dən fəaliy yət gös tə rir. Son ra-
dan əra zi də əha li nin ço xal ma sı ilə əla-
qə dar mək tə bə gə lən şa gird lə rin sa yın-
da da bö yük ar tım olub. Bu da, tə bii ki, 
təh si lin key fi y yə ti nə tə sir siz ötüş mə yib 
və mək təb üçün ye ni bi na nın ti kin ti-
si ar tıq zə ru rə tə çev ri lib. Bü tün amil lər 
nə zə rə alı na raq, Sa bun çu dairə sin də 
311 nöm rə li mək təb üçün üç mər tə bə-
li ye ni bi na nın ti kin ti si nə qə rar ve ri lib. 
İn şaat iş lə ri yük sək sə viy yə də, bü tün 
stan dart lar nə zə rə alın maq la hə ya ta ke-
çi ri lib. Mək tə bin fo ye sin də ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin təh si lə gös tər di yi qay-
ğı nı, Pre zi dent İl ham Əli ye vin tap şı rıq 
və sə rən cam la rı na əsa sən Sa bun çu ra-
yo nun da təh sil müəs si sə lə rin də şə raitin 
müasir stan dart lar sə viy yə si nə çat dı rıl-
ma sı is ti qa mə tin də gö rü lən iş lə ri əks et-
di rən fo to lar dan iba rət stend lər ya ra dı-
lıb. Pre zi dent İl ham Əli ye vin Sə rən ca mı 
ilə təs diq edil miş “2014-2016-cı il lər də 
Ba kı şə hə ri nin və onun qə sə bə lə ri nin 
so sial-iq ti sa di in ki şa fı na dair Döv lət 
Proq ra mı”nda təh sil sa hə sin də nə zər də 
tu tul muş təd bir lə rin ic ra sı çər çi və sin də 
in şa olu nan 311 nöm rə li mək tə bin ye ni 
bi na sın da da şa gird lə rin tə lim-tər bi yə si 
və təd ris pro se si nin yük sək sə viy yə də 
apa rıl ma sı üçün hər cür şə rait ya ra dı lıb. 
Ümu mi sa hə si 6700 kvad rat metr dən 
çox olan mək təb də 47 si nif ota ğı var.

Döv lə ti mi zin baş çı sı ilk də fə mək tə-
bə qə dəm qo yan bi rin ci si nif şa gird lə ri 
ilə gö rüş dü, on la rı Bi lik gü nü mü na si-
bə ti lə təb rik et di.

Da ha son ra Pre zi dent İl ham Əli yev 
si nif otaq la rın da ya ra dı lan şə rait lə 
ma raq lan dı.

Bil di ril di ki, 960 şa gird yer lik mək-
təb də in for ma ti ka ota ğın dan əla və, 
hər bi ha zır lıq, fi  zi ka, kim ya, biolo gi ya 
üz rə fənn la bo ra to ri ya la rı ya ra dı lıb, 
on la rın ha mı sı əya ni və sait lər və təd ris 
ava dan lı ğı ilə təc hiz olu nub. Müx tə-
lif təd bir lə rin ke çi ril mə si üçün hər cür 
şə raitin ya ra dıl dı ğı akt za lın dan əla və, 
540 kvad rat metr sa hə si olan və müx tə-
lif ava dan lıq la təc hiz edi lən id man za lı 
da şa gird lə rin ix ti ya rı na ve ri lib.

Mək tə bin şa gird və mə zun la rı müx-
tə lif bey nəl xalq bi lik və id man ya rış la-
rın da, olim piada lar da mü hüm uğur la ra 
im za atıb lar. Bu təh sil oca ğı nın mə zun-
la rı ali mək tə bə qə bul im ta han la rın da 
yük sək nə ti cə lə ri ilə se çi lir lər. Son il lə rin 
sta tis ti ka sı na gö rə, mək tə bi bi ti rən mə-
zun la rın 70-80 faizi tə lə bə adı nı qa za nıb. 
Bu il mək tə bi bi ti rən lər dən 12 nə fə ri 500-
dən, 5 nə fə ri isə 600-dən çox bal top la yıb.

Bü tün bun lar gös tə rir ki, zən gin tə bii 
sər vət lə ri ilə dün ya nın diq qə tin də olan 
Azər bay can da bu sər vət lər dən sə mə rə li 
is ti fa də et mək lə in san ka pi ta lı nın da ha 
da in ki şaf et di ril mə si baş lı ca ami lə çev-
ri lib. Pre zi dent İl ham Əli ye vin təh si lin 
in ki şa fı na gös tər di yi diq qət və qay ğı təs-
diq lə yir ki, bu mü hüm amil döv lət si ya-
sə ti nin əsas prin sip lə ri ni təş kil edir. Döv-
lə ti mi zin baş çı sı nın təh si lin in ki şa fı na 
ver di yi önə min nə ti cə si dir ki, son il lər də 
müasir mək təb bi na la rı ti ki lir, möv cud 
müəs si sə lər üçün ye ni təd ris kor pus la-
rı in şa olu nur. Bu pro ses tək cə pay taxt-
la məh dud laş mır, böl gə lə ri də əha tə 
edir, mək təb lə rin mad di-tex ni ki ba za sı 
güc lən di ri lir. Hey dər Əli yev Fon du da 
döv lət sə viy yə sin də hə ya ta ke çi ri lən bu 
fəaliy yət proq ra mı na güc lü dəs tək ve rir.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev mək-
tə bin müəl lim və şa gird kol lek ti vi ilə 
gö rüş dü.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Bi nə qə di ra-

yo nun da əsas lı tə mir edil miş 9 nöm-
rə li Ba kı Pe şə Li se yi nin ba za sın da 
ya ra dıl mış IT STEP aka de mi ya sın da 
gö rü lən iş lər lə ta nış olub.

Təh sil na zi ri Mi ka yıl Cab ba rov döv-
lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat ver di ki, 
9 nöm rə li Ba kı Pe şə Li se yi nin təd ris 
kor pu su bu il əsas lı tə mir olu nub. 
Ümu mi sa hə si 2750 kvad rat metr dən 
çox olan kor pus da ye ni dərs ilin dən 
IT STEP aka de mi ya sı fəaliy yət gös tə-
rə cək.

IT STEP aka de mi ya sı 1998-ci il də 
ya ra dı lıb və ha zır da dün ya nın 17 öl-
kə sin də 44 fi  lialı var. Aka de mi ya da 
3 ix ti sas sa hə si - kom pü ter qra fi  ka sı 
və di zayn, proq ram tə mi na tı, şə bə kə 
tex no lo gi ya sı üz rə mü tə xəs sis lər ha-
zır la nır. Təd ris pro se si 1900 aka de mik 
saat dan iba rət dir və 2 il ya rım çə kir. 
IT STEP-i bi ti rən mü da vim lə rə dip-
lom la ya na şı, “Cis co Mic ro soft” və 
“Auto desk” şir kət lə ri nin ser ti fi  kat la rı 
da ve ri lir.

Ba kı da fəaliy yə tə baş la yan aka de-
mi ya da 8 ya şın dan 55 ya şı na dək 2100 
şəxs təh sil ala bi lər. Ha zır da IT STEP-
də təh sil al maq üçün 210 nə fər sə nəd 
ve rib, ilin so nu na dək bu rə qə min 500 
nə fə rə ça ta ca ğı göz lə ni lir. Aka de mi-
ya da 17 kom pü ter sin fi , ro bot tex ni-
ka sı, bə dii stu di ya, qra fi k di zayn və 
fo tos tu di ya dan iba rət 4 ix ti sas laş dı rıl-
mış la bo ra to ri ya fəaliy yət gös tə rə cək.

Qeyd edək ki, ye ni təh sil sis te min-
də pe şə təh si li nin in ki şaf et di ril mə si 
priori tet is ti qa mət ki mi müəy yən olu-
nub. Bu nu Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bu ilin ap re lin də Təh sil Na zir li yi ya-
nın da Pe şə Təh si li üz rə Döv lət Agent-
li yi nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı im za la dı ğı 
Fər man da təs diq lə yir. Pe şə təh si li nin 
in ki şa fı is ti qa mə tin də atı lan ad dım lar 
isə öl kə də bu sa hə nin po ten sialı nın 
tam üzə çı xa rıl ma sı na im kan ve rə cək. 
Çün ki öl kə iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fı, 
ye ni iş yer lə ri nin açıl ma sı pe şə təh si-
li sa hə sin də ha zır la nan kadr la ra eh-
ti ya cı get dik cə ar tı rır. Pe şə təh si lin də 
təd ris pro se si nin yax şı qu rul ma sı, bu 

is ti qa mət də özəl sek tor la təh sil sa hə si 
ara sın da möv cud me xa nizm lə rin tət bi-
qi nin güc lən di ril mə si in di qar şı da du-
ran əsas və zi fə lər dən bi ri dir. Onu da 
de yək ki, ha zır da Azər bay can da 115 
döv lət ilk pe şə-ix ti sas təh si li müəs si sə-
si möv cud dur. Bu ra da təx mi nən 24 mi-
nə ya xın şa gird təh sil alır, 6 mi nə ya xın 
pe da qo ji və kö mək çi he yət ça lı şır.

***
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-

den ti İl ham Əli yev sent yab rın 14-də 
Ba kı nın Ni za mi ra yo nun da kı 32 nöm-
rə li tam or ta mək tə bin ye ni təd ris kor-
pu sun da ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub.

Mək təb də hə ya ta ke çi ri lən əsas-
lı tə mir və ye ni dən qur ma iş lə ri ilə 
bağ lı döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu-
mat ve ril di. Bil di ril di ki, 1963-cü il-
dən fəaliy yət də olan mək təb də bir 
ne çə il bun dan əv vəl əsas lı tə mir və 
ye ni dən qur ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib, 
mək tə bin mad di-tex ni ki ba za sı möh-
kəm lən di ri lib. La kin son ra dan şa gird 
sıx lı ğı na gö rə mək tə bin ge niş lən di ril-
mə si zə ru rə ti ya ran dı ğın dan, əra zi də 
ye ni kor pu sun ti kin ti si nə baş lan dı. 
Ye ni kor pus da 800 yer lik 40 si nif ota-
ğı ya ra dı lıb. Bü tün si nif otaq la rı əya ni 
və sait lər, təd ris lə va zi mat la rı ilə tam 
təc hiz olu nub. Ya ra dı lan şə rait isə 
ümu mi lik də 1150 şa gir din təh sil al dı-
ğı mək tə bin im kan la rı nı da ha da ge-
niş lən di rib. Be lə ki, ye ni dərs ilin dən 
həm Azər bay can, həm də rus böl mə-
lə rin dən iba rət olan mək təb bir növ bə-
li re ji mə ke çir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı nın diq qə ti nə 
çat dı rıl dı ki, Bi lik gü nün də mək tə bə 
qə dəm qo yan bi rin ci si nif şa gird lə ri nə 
mək təb li çan ta sı və di gər dərs lə va zi-
mat la rı hə diy yə edi lə cək.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin öl kə də 
təh si lin in ki şa fı na gös tər di yi diq qət 
və qay ğı, bu sa hə ni döv lət si ya sə ti nin 
mü hüm priori tet lə ri sı ra sı na da xil et-
mə si tə sa dü fi  de yil. Çün ki ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin də de di yi ki mi, təh sil 
mil lə tin gə lə cə yi dir. Pre zi dent İl ham 
Əli yev də bu si ya sə ti uğur la da vam 
et di rir. Bu si ya sət həm də son il lər də 
təd ris pro se si nin gü nün tə ləb lə ri sə-
viy yə sin də qu rul ma sı na im kan ve rən 
müasir mək təb bi na la rı nın in şa sı na is-
ti qa mət lə nib.

IDEA IUCN-nin Ümumdünya 
Mühafizə Konqresində 
Azərbaycanı uğurla təmsil edib

  IDEA İc ti mai Bir li yi Tə biətin Mü ha fi  zə si üz rə Bey nəl-
xalq Bir li yin (In ter na tional Union for the Con ser va tion 
of Na tu re – IUCN) ABŞ-ın Ho no lu lu şə hə rin də (Ha vay 
şta tı) sent yab rın 1-11-də təş kil olun muş Ümum dün ya 
Mü ha fi  zə Konq re sin də iş ti rak edib.

IUCN-nin üz vü qis min də IDEA Konq res çər çi və sin də 
ke çi ril miş ic las lar da, o cüm lə dən təş ki la tın ye ni pre zi den-
ti nin və re gional nü ma yən də lə ri nin se çil mə sin də, növ bə-
ti 4 il üçün hə dəfl  ə ri nin müəy yən olun ma sın da ya xın dan 
iş ti rak edib. Tə biətin mü ha fi  zə si ilə bağ lı şüar la rın təs diq 
olun ma sı ilə bağ lı mü za ki rə lər za ma nı öl kə miz və re gionu-
mu zun biomüx tə lifl  i yi nin üz ləş di yi təh did lə ri dün ya ic ti-
maiy yə ti nin diq qə ti nə çat dı rıb.

Konq re sin ke çi ril di yi mə kan da qu raş dı rıl mış IDEA İc ti-
mai Bir li yi nin özü nə məx sus pa vil yo nu təd bir iş ti rak çı la rı-
nın ge niş ma ra ğı na sə bəb olub.

Sö zü ge dən sten din di var la rı IDEA İc ti mai Bir li yi nin tə sis çi-
si və rəh bə ri, “Ba ku Cor ner”in tə şəb büs ka rı Ley la Əli ye va nın 
Azər bay ca nın na dir fauna növ lə ri ni tə rən nüm edən rəsm lə ri 
ilə bə zə di lib. Müəl li fi n təs vir et di yi bə bir və cey ran ob raz la rı bu 
va le he di ci hey van la rın tə biəti miz üçün əhə miy yə ti ni və on la-
rın üz ləş di yi təh did lə ri əks et di rir. Pa vil yo nu zi ya rət edən min-
lər lə in san onun möh tə şəm li yin dən zövq al maq la ya na şı, Azər-
bay ca nın tə biət in ci lə ri ba rə də ge niş mə lu mat alıb. Zi ya rət çi lər 
ara sın da ke çi ril miş ki çik mü sa bi qə lə rin qa lib lə ri nə “Ba ku Cor-
ner”in müx tə lif qiy mət li xa ti rə hə diy yə lə ri təq dim edi lib.

Pa vil yon da IDEA İc ti mai Bir li yi nin son 5 il də hə ya ta ke-
çir di yi biomüx tə lifl  i yin mü ha fi  zə si la yi hə lə ri və əl də et di yi 
nailiy yət lər əks olu nub, Azər bay ca nın fü sun kar tə biəti ilə 
bağ lı çə kil miş sə nəd li fi lm lər, o cüm lə dən IDEA-nın tə şəb-
bü sü olan “Azər bay ca nın 9 mö cü zə si” la yi hə si çər çi və sin-
də Göy göl, Ağ göl və Şir van Mil li Park la rı ilə bağ lı çə kil-
miş fi lm lər nü ma yiş et di ri lib, öl kə mi zin eko sis te mi ba rə də 
ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. Zi ya rət çi lə rə IDEA-nın müx tə lif 
təş vi qat-təb li ğat ma te rial la rı və maarifl  ən di ri ci məh sul la-
rı təq dim olu nub. IDEA-nın fəaliy yə ti Konq res iş ti rak çı la rı 
və yer li ic ti maiy yət tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di ri lib.

IUCN-nin İc ra çı di rek to ru xa nım İn qer An der sen IDEA-nın 
Konq re sin işin də fəal iş ti ra kı nı və möh tə şəm pa vil yo nu nu təq-
dir edib. O, həm çi nin IUCN tə rə fi n dən tə biətin mü ha fi  zə si ilə 
bağ lı hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rə dəs tə yi nə və ət raf mü hi tin qo-
run ma sı səy lə ri nə gö rə Ley la Əli ye va ya tə şək kü rü nü bil di rib.

“Pla net lər yol kə siş mə sin də” (Pla nets at the cross road) şüarı 
al tın da ke çi ril miş 2016 Ümum dün ya Mü ha fi  zə Konq re sin də 
192 öl kə dən 10 min dən çox nü ma yən də iş ti rak edib. Konq re sin 
ən bö yük uğu ru tə biətin mü ha fi  zə si üz rə “Ha vay öh də lik lə ri” 
ki mi ta nı nan post-2015 gün də li yi və yol xə ri tə si ni qə bul et mə si 
olub. Sə nəd də əks olu nan əsas öh də lik lər xü su si mü ha fi  zə olu-
nan əra zi lə rin sə na ye yə bağ lan ma sı, açıq də ni zin mü ha fi  zə si, 
me şə lə rin qo run ma sı və s. ki mi mə sə lə lə ri əha tə edib.

Qeyd edək ki, Tə biətin Mü ha fi  zə si üz rə Bey nəl xalq Bir-
li yin (In ter na tional Union for the Con ser va tion of Na tu re 
– IUCN) Ümum dün ya Mü ha fi  zə Konq re sin də “Ba ku Cor-
ner”in ca zi bə dar gu şə si də qu raş dı rı lıb.

İlham Əliyev Bakıda
yeni tikilən və əsaslı təmir 

olunan təhsil müəssisələrinin 
açılışında iştirak edib
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ABŞ-ın Los-
A n  c e  l e s 
şə hə rin də 
Azər bay-

ca nın Qa ra bağ böl gə sin dən məc-
bu ri köç kün düş müş uşaq la ra 
həsr olu nan “Gənc səs lər, qə dim 
nəğ mə” ad lı sə nəd li fi l min prem-
ye ra sı ke çi ri lib. Ta nın mış ame ri-
ka lı mu ğam us ta sı Cef ri Ver bok 
tə rə fi n dən çə kil miş fi l min nü ma-
yi şi Azər bay ca nın Los-An ce les-
də ki baş kon sul lu ğu nun tə şəb-
büs və dəs tə yi ilə təş kil olu nub.

Təd bir də Los-An ce les də akk re di-
tə olun muş öl kə lə rin baş kon sul la rı, 
müx tə lif döv lət və qey ri-hö ku mət 
təş ki lat la rı nın rəh bər lə ri, KİV nü-
ma yən də lə ri, elm və təh sil xa dim lə-
ri və di gər şəxs lər iş ti rak edib lər.

Fil min nü ma yi şin dən əv vəl Azər-
bay ca nın Los-An ce les də ki baş kon-
su lu Nə si mi Ağa yev Er mə nis ta nın 
Azər bay ca na qar şı apar dı ğı iş ğal çı-
lıq və et nik tə miz lə mə si ya sə ti və bu 
si ya sət nə ti cə sin də 1 mil yon dan çox 
azər bay can lı nın öz doğ ma tor paq-
la rın dan di dər gin düş mə si ba rə-
də da nı şıb. Dip lo mat azər bay can lı 
qaç qın və məc bu ri köç kün lə rin 400 
min dən ço xu nu uşaq la rın təş kil et-
di yi ni, fi lm də Er mə nis ta nın öl kə mi-
zə qar şı hə ya ta ke çir di yi tə ca vü zün 
qur ba nı olan bu uşaq lar dan bəhs 
edil di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Baş kon sul vur ğu la yıb ki, Qa ra-
bağ da kı doğ ma tor paq la rın dan di-
dər gin sa lın mış və bü tün uşaq lıq la rı 
məhv edil miş azər bay can lı uşaq lar 
ar tıq bö yü sə lər də, hə lə də mü ha ri-
bə nin və iş ğa lın vur du ğu psi xo lo ji 
zər bə lər lə, hə min il lə rin ağ rı-acı sı 
ilə ya şa yır lar. O, “Gənc səs lər, qə-
dim nəğ mə” sə nəd li fi l mi nin də bu 
qə bil dən önəm kəsb et di yi ni, bu ek-
ran əsə ri va si tə si lə, əs lin də sa də cə 
azər bay can lı uşaq la rın de yil, dün-
ya nın müx tə lif yer lə rin də mey da na 
gə lən mü ha ri bə lə rin ya rat dı ğı ağ rı-
acı la ra və məh ru miy yət lə rə mə ruz 
qa lan gü nah sız az yaş lı la rın prob le-
mi nə diq qət çə kil di yi ni vur ğu la yıb.

Baş kon sul be lə bir sə nət əsə ri-
nin ər sə yə gə ti ril mə si nə ver di yi 

dəs tə yə gö rə Av ro pa Azər bay can 
Cə miy yə ti nə, elə cə də fi lm la yi hə-
si nin tə şəb büs ka rı və müəl li fi  olan 
C.Ver bo ka tə şək kü rü nü bil di rib.

Təd bir fi l min nü ma yi şi ilə da vam 
edib. Er mə nis ta nın iş ğal çı lıq si ya sə ti-
ni və azər bay can lı la ra qar şı tö rət di yi 
hər bi ci na yət lər nə ti cə sin də mey da-
na gə lən bə şə ri fa ciəni özü nə məx sus 
şə kil də təq dim edən fi lm ta ma şa çı-
lar da bö yük ma ra ğa sə bəb olub.

Nü ma yiş dən son ra söz fi l min 
müəl li fi  C.Ver bo ka ve ri lib. O, be lə 
bir əla mət dar təd bir də iş ti rak et-
mək dən məm nun lu ğu nu bil di rə rək 
fi l min çə ki liş lə ri ilə bağ lı Azər bay-
ca na sə fər lə ri müd də tin də azər bay-
can lı məc bu ri köç kün lər lə, o cüm lə-
dən öz yurd-yu va la rın dan di dər gin 
düş müş uşaq lar la bağ lı əl də et di yi 
köv rəl di ci təc rü bə lə ri ni bö lü şüb, bu 
ba rə də ta ma şa çı la rın sual la rı nı ca-
vab lan dı rıb. İs te dad lı mu si qi çi, həm-
çi nin Azər bay ca nın zən gin mu si qi 
ir si və ço xəsr lik mə də ni də yər lə ri 
ba rə də xoş təəs sü rat la rı nı ifa də edib.

Nü ma yiş dən son ra is te dad lı 
mu si qi çi Azər bay can ta rı və ka-
man ça sın da mil li mu si qi miz dən 
yad da qa lan nü mu nə lər ifa edib. 
Film və Azər bay can mu si qi sin-
dən nü mu nə lər ta ma şa çı lar tə rə-
fi n dən bö yük rəğ bət lə qar şı la nıb.

Yusif BABANLI

ABŞ-ın Los-

Los-Ancelesdə Qarabağa 
həsr olunan sənədli filmin 
premyerası keçirilib

Gəncə MDB-nin növbəti 
mədəniyyət paytaxtı olacaq

MDB-nin ye ni mə də niy yət pay tax tı 
Azər bay ca nın Gən cə şə hə ri ola-
caq. Bu ba rə də RİA No vos ti agent-
li yi nə MDB İc raiy yə Ko mi tə sin-

dən mə lu mat ve ri lib. Azər TAc xə bər ve rir ki, 
bu, MDB Döv lət Baş çı la rı Şu ra sı nın cü mə gü nü 
Biş kek də ke çi ri lə cək ic la sın da elan olu na caq.

İc raiy yə Ko mi tə sin dən bil di rib lər ki, MDB-nin mə də niy yət pay tax tı 
bir il li yə se çi lir. Ha zır da MDB-nin mə də niy yət pay tax tı Türk mə nis ta nın 
Da şo ğuz şə hə ri dir. Sa bah bu ti tu lun Gən cə şə hə ri nə keç di yi elan olu na-
caq. Həm çi nin bu nun la bağ lı təd bir lər pla nı təs diq lə nə cək.

Həm çi nin sentyabrın 28-də Minskdə MDB-yə üzv dövlətlərin 
Dövlətlərarası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun (DHƏF) və MDB 
İcraiyyə Komitəsinin dəstəyi ilə MDB Gənclər Simfonik Orkestrinin 
konserti olacaq. Konsert Birliyin 25 illik yubileyinə həsr edilib.

Azər TAc BEL TA agent li yi nə is ti nad la xə bər ve rir ki, MDB İc raiy yə Ko-
mi tə si nin və Bir lik öl kə lə ri nin mu si qi təh si li müəs si sə lə ri rəh bər lə ri nin, 
qu rum üz vü olan döv lət lə rin sə fi r lə ri nin, ha be lə “Müs tə qil Döv lət lər Bir-
li yi nin 25 il li yi: nə ti cə lər və pers pek tiv lər” bey nəl xalq el mi-prak tik konf-
ran sı iş ti rak çı la rı nın təd bi rin fəx ri qo naq la rı ara sın da ola ca ğı göz lə ni lir.

Kon ser tin proq ra mı na İsaak Du na yevs ki, Ni ko lay Dob ron ra vov, 
Alek sand ra Pax mu to va, Po lad Bül bü loğ lu və di gər ta nın mış bəs tə kar-
la rın əsər lə ri da xil dir.

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə 
daxil olan əsərlər ilk dəfə 
özbək dilində çap edilib

Azər bay ca nın Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin dəs tə yi, Öz bə kis tan da-
kı sə fi r li yi mi zin nəz din də ki Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət 

Mər kə zi nin (AMM) la yi hə si ilə Daş kənd də ki “İs tiq lol nu ri” nəş riy-
ya tın da bö yük Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 
“Xəm sə”si nə da xil olan əsər lər öz bək di lin də çap edi lib.

Ki ta ba da hi şairin beş əsə ri – “Sir lər xə zi nə si”, “Xos rov və Şi rin”, 
“Ley li və Məc nun”, “Yed di gö zəl” və “İs gən dər na mə” poema la rı da xil-
dir. Ki tab Azər bay ca nın və Öz bə kis ta nın döv lət müs tə qil li yi nin 25 il lik 
yu bi le yi nə həsr edi lib. Ki ta bı ori ji nal dan Olim can Bu ri yev tər cü mə edib.

Ki ta bın re dak to ru və “Ön söz”ün müəl li fi  aka de mik Aziz Ka yu mov-
dur. “Ön söz”də qeyd edi lir ki, Azər bay ca nın qə dim Gən cə şə hə rin də 
ana dan olan da hi şair Ni za mi Gən cə vi öz qüd rə ti ilə nəin ki Azər bay can-
da, Şərq də və Qərb də də nə həng söz us ta dı na çev ri lib və onun ya rat dı ğı 
beş lik dün ya ədə biy ya tı nın in ci lə ri sı ra sı na da xil olub.

Qeyd edi lir ki, Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı na Öz bə kis tan da da bö yük 
ma raq var və da hi şair xalq ara sın da çox se vi lir. 1947-ci il dən pay taxt da 
Ni za mi Gən cə vi adı na Daş kənd Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te ti fəaliy yət 
gös tə rir, bu təh sil oca ğı nın qar şı sın da bö yük şairin abi də si ucal dı lıb. 

Mə də niy yət Mər kə zin dən bil di rib lər ki, ki tab Öz bə kis ta nın elm və 
təd ris müəs si sə lə ri nə, ha be lə ki tab xa na la ra pay la nı la caq.

Xalq yazıçısı 
Elçinin “Şekspir”i 
Musiqili Teatrda

Sent yab rın 15-dən 24-dək 
Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə “Üç mə kan” II 

Şə ki Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lı 
ke çi ri lə cək. Fes ti val da öl kə mi-
zin müx tə lif teatr la rı ilə ya na şı, 
Ru si ya nın Mosk va “Triks ter” 
Teat rı, Bir ləş miş Ərəb Əmir lik-
lə ri nin Əl-Əh li Du bay Bə lə diy yə 
Teat rı, Gür cüs ta nın C.Ax me te li 
adı na Tbi li si Döv lət Dram Teat-
rı və N.Dum bad ze adı na Pro fes-
sional Döv lət Gənc lər Teat rı, İran 
İs lam Res pub li ka sı nın “Ne gab” 
Teat rı və baş qa öl kə lə rin teatr-
la rı ma raq lı ta ma şa lar la iş ti rak 
edə cək lər.

Fes ti val çər çi və sin də qar daş 
Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin İs tan-
bul Bə lə diy yə si Şə hər Teat rı nın 
ta ma şa sı Azər bay can Döv lət Mu-
si qi li Teat rın da nü ma yiş olu na caq.

Mu si qi li Teat rın mət buat xid-
mə tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
İs tan bul Bə lə diy yə si Şə hər Teat-
rı sent yab rın 22-si və 23-də Xalq 
ya zı çı sı El çi nin “Şeks pir” əsə ri ni 
təq dim edə cək. Ta ma şa nın qu-
ru luş çu re jis so ru Tür ki yə də ya-
şa yan həm yer li miz, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Mə la hət Ab ba-
so va, qu ru luş çu rəs sa mı Ay han 
Do ğan dır.

Qeyd edək ki, bö yük ta ma şa çı 
audi to ri ya sı nın sev gi və rəğ bə ti-
ni qa za nan, qar daş öl kə nin teatr 
ic ti maiy yə ti tə rə fi n dən yük sək 
qiy mət lən di ri lən “Şeks pir” ta ma-
şa sı “Ye ni ti yat ro der gi si. Emek 
ve ba şa rı ödü lü” mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lüb. Bun dan ön cə isə səh nə 
əsə rin də rol alan 5 akt yor “İlin ən 
yax şı akt yo ru” se çi lib.

Milli Kitabxanada görüş
  Lat vi ya nın öl kə miz də ki sə fi  ri 
Yu ris Mak la kovs və ikin ci ka-
tib Le va Ma jo re M.F.Axund-
za də adı na Azər bay can Mil li 
Ki tab xa na sın da olub lar.

Ki tab xa na dan Azər TAc-a bil di-
ri lib ki, gö rüş za ma nı sə fi r Lat vi ya 
par la men ti nin spi ke ri xa nım İna ra 
Mur niet se nin Azər bay ca na sə fər 
edə cə yi ni və sə fər za ma nı bir sı ra 
yük sək sə viy yə li gö rüş lə rin ke çi ri-
lə cə yi ni qeyd edib. Bu gö rüş lə rin 
bi ri nin Mil li Ki tab xa na da ge niş ic ti-
maiy yə tin iş ti ra kı ilə təş ki li və təd-
bir za ma nı Lat vi ya ya həsr olun muş 
sər gi nin açıl ma sı nə zər də tu tu lub.

Bu nun la ya na şı, dip lo mat iki 
öl kə mil li ki tab xa na la rı ara sın da 
əmək daş lıq mü na si bət lə rin dən 
söh bət açıb və gə lə cək də əla qə lə-
rin da ha da möh kəm lən di ril mə si 
ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rıb.

Son da Mil li Ki tab xa na nın di rek-
to ru, pro fes sor Kə rim Ta hi rov qo-
naq la ra Hə sən Hə sə no vun “Qız 
qa la sı” ki ta bı nı hə diy yə edib.

Kamal Abdullanın 
trilogiyası Rusiyada 
nəşr olunub

Gör kəm li Azər bay can ya-
zı çı sı Ka mal Ab dul la-
nın “Ya rım çıq əl yaz ma” 
- “Sehr baz lar də rə si” 

- “Unut ma ğa kim sə yox...” ad lı ro-
man lar dan iba rət tri lo gi ya sı Ru si-
ya nın məş hur “Художественная 
ли те ратура” nəş riy ya tı tə rə fi n-
dən “Qa ra ğa cın köl gə sin də” ad lı 
ki tab da (“Под сенью Карагача”. 
Москва, “Художествен ная ли те-
ра ту ра” nəş riy ya tı, 2016-cı il, 728 
sə hi fə) bir yer də nəşr edi lib.

Müx tə lif vaxt lar da dün ya nın apa-
rı cı dil lə rin də 20-dən çox öl kə də dərc 
olu nan bu ro man lar müx tə lif sü jet xət-
ti nə, müx tə lif za man lar da baş ve rən 
ha di sə lər dən və müx tə lif qəh rə man-
lar dan bəhs et di yi nə bax ma ya raq, ilk 
də fə bir ədə bi çev rə ni qa pa yan və bir-
bi ri nə də rin ədə bi la ğım lar la bağ la nan 
tri lo gi ya ha lın da nəşr olu nub.

“Qa ra ğa cın köl gə sin də” ki ta bı 
müəl li fi n rus oxu cu su na mü ra ciəti 
ilə baş la yır. Müəl lif bu ra da oxu cu 
ilə ro man la rı ba rə də fi  kir mü ba di-
lə si apa rır, bir növ əsər lər də giz-
lə nən mət ləb lər dən oxu cu nun xə-
bər dar ol ma sı üçün yar dım çı olur. 

Ki tab da kı ilk ro man “Ya rım-
çıq əl yaz ma” mər hum sə nət ka rı-
mız Va qif İb ra hi moğ lu nun, di gər 
iki ro man - “Sehr baz lar də rə si” və 
“Unut ma ğa kim sə yox...” isə rus 
ya za rı Lüd mi la Lav ro va nın tər cü-
mə sin də təq dim olu nur. “Qa ra ğa-
cın köl gə sin də” ki ta bı na son sö zü 
“Художественная литература” 
nəş riy ya tı nın di rek to ru, rus ya zı çı-
sı, aka de mik Geor gi Pr ya xin ya zıb. 

Ürək ge niş li yi ilə ya zı lan bu son söz-
də Azər bay can ya zı çı sı nın əsər lə ri nə 
yük sək qiy mət ve ri lir və onun mətn lə-
ri dün ya ədə biy ya tı nın ko ri fey ya zar-
la rı nın əsər lə ri ilə mü qa yi sə edi lir.
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xəbərnaməli 
xəfi yyətçi
xərc-xəsarət
xərc-xəsarətli
xərc-xəsarətsiz
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evquraşdıran
evquraşdırıcı
evquraşdırma
evpulualma
evpuluvermə
evsizolma
evtikən
eyibaçan
eyibliolma
eyibsizolma
eyniböyüklük
eyniböyüklüklə
eyninəalma
eyninəgəlmə
ezamedilmə
ezametmə
ezamiyyətəçıxma
ezamiyyətgötürmə
ezamolunma
əbədiyyətəqovuşma
əbləhliketmə
ədabazlıqetmə
ədabazolma
ədalətliolma
ədavətsaxlama
ədəbgözləmə
ədəbliolma
ədəbsizliketmə
ədəbsizolma
ədllik
ədlsiz
ədlsizlik
ədnalıq

estradayabənzər
estradayaoxşar
eşdirə-eşdirə
eşdirilmə
eşdirilmək
eşdirtmə
eşdirtmək
eşələdə-eşələdə
eşələtmə
eşələtmək
eşənəkli
eşənəklik
eşənəksiz
eşikli
eşiksiz
eşilə-eşilə
etalonlaşdırtma
etalonlaşdırtmaq
etilləndirmə
etilləndirmək
etrusk (-lar)
etüdvarı
etüdvarılıq
eukariot (-lar)
evcikli
evciksiz
even (-lər)
evencə
evenkcə
ev-eşiksizlik
eybəcərləndirmə
eybəcərləndirmək
eybəcərləşə-eybəcərləşə
eybəcərlətmə
eybəcərlətmək
eyhamlılıq
eyhamsızlıq
ey-hay
eyləyə-eyləyə
eyməndirilmə
eyməndirilmək
eyniadlılıq
eynibiçimlilik
eynicinslilik
eynidəyərlilik
eynixasiyyətlilik
eyniköklülük
eyniqiymətlilik

kurortxana
kurortxanalıq
kus (mus.)
küçəmənədargəlir
küçükqulaq
küçükqulaqlı
küftəbişirmə
kükürdtutan
külatan
kültutan
küncdişli
kürənc
küş 
küytutan
küytutma

xəzəllətmək
xidmətaparma
xırdametrajlı
xırdaseriyalı
xodul (bot.)
xumarlama
xumarlamaq
xumarlatma
xumarlatmaq
ibni-adəm
icraaparatı
idilliyaçı
ifratgüclü
ixtisarlama
ixtisarlamaq

kirs-kirs
kirsli
kirssiz
kirtildəmə
kirtildəmək
kirtim-kirtim
kirt-kirt
kişkirmə
kişkirmək
kişkirtmə
kişkirtmək
kolahürən
kolahürənlik
kolpan-kolpan
kolpanlama

hörmətkarlıqla
xabi-qəfl ət
xah
xainanə
xainanəlik
xaldar
xamuşan
xanəxərab
xariciyyə
xaşak
xatakün
xatimə
xəcilanə
xədəmə
xədəng

fi lokartiya 
fi lovarikoz
fi ltr-press
fi lyaridoz
fi lyarisid
fi lyariya
fi rn (coğr.)
fi stuelektomiya
fi stula 
fi talbumoza
fi taza
fi tin
fi tinq
fi tinqli
fi toaqqlütinin

əfğanetmə
əfşanlıq
əfvetmə
əfzəlolma
əhatəedən
əhatəetmə
əhatəlietmə
əhatəliolma
əhəngsöndürmə
əhəngyandıran
əhəngyandırma
əxzetmə
əkinəazyararlı
əkinəbaxma
əkinəçoxyararlı

eyniqiymətlilik
eyniləşdirilə-eyniləşdirilə
eyniləşə-eyniləşə
eynimahiyyətlilik
eynimənalılıq
eynimənşəlilik
eyniməzmunluluq
eynioxluluq
eyniölçülülük
eynisiqnallı
eynitiplilik
eynivaxtlı
eynivaxtlılıq
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı
Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “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)



...1968-ci ilin qız mar yay gün lə rin dən 
bi rin də, Ab şe ro nun mər kə zin də, Bil gəh 
bağ la rın dan də ni zə apa ran qum sal lıq la 
üç uşaq və bir ki şi irə li lə yir di. Atam la 
qon şu Po qo sun oğ lu Ro ma irə li də ge-
dir di lər, biz də “de mok rat El man”la 
(İran dan kö çüb gəl dik lə ri üçün dos tu-
mu zu be lə ça ğı rır dıq) on la ra çat ma ğa 
ça lı şır dıq. Ve lo si pe di min – “28”-in pe-
dal la rı nı qum da güc lə fır la dır dım, tərs 
ki mi El man da tul la nıb ar xa otu ra ca ğa 
min mə yə ça lı şır dı. 

Yol kə na rın da su qu yu su var dı, üs tü-
nə “İmam eh sa nı” yaz mış dı lar. Ved rə-
ni sal la yıb su çək dik, buz ki mi idi, sə-
rin lə dik.  Ro ma atam la  bö yük lə rə xas 
tərz də söh bət edir di.

- Sa bir əmi, düz dür ki, siz də, Gül-
ya xa la da (ana mın adı Bi bi gül ol sa da, 
qon şu lar be lə ça ğı rır dı lar)  Ye re van da 
iş lə mi siz?

- Bə li, Azər bay can di lin də çı xan “So-
vet Er mə nis ta nı” qə ze tin də. Mən tex-
ni ki re dak tor ol mu şam, Gül ya xa la da 
kor rek tor. Ni yə so ru şur san?

- Heç... - Ro ma nın sə sin də acı bir 
mə yus luq du yul du. - Mə nim 11 ya şım 
var, am ma hə lə Ye re va nı gör mə mi şəm. 
Atam de yir ki, çox gö zəl şə hər dir...

- Hə, Ye re van pis de yil. An caq Ba kı ya 
ça ta bil məz. Də niz sa hi lin də be lə gö zəl 
şə hə rin ta yı-bə ra bə ri yox dur. Həm də 
axı, bu ra sə nin doğ ma sə hə rin dir. Ba kı-
da do ğul mu san...

Ro ma san ki ata mı eşit mir di, elə bil 
öz-özü ilə da nı şır dı.

- De mə li, Ye re va nın da də ni zi ol say-
dı, dün ya nın ən gö zəl şə hə ri olar-
dı, hə?

Atam gü lüm sün dü:
- Bu, Al la hın işi dir, oğ lum. Yə qin, biz 

Al la hın çox xo şu na gəl mi şik ki, mü səl-
man la ra be lə gö zəl, özü də bə rə kət li 
də niz bəxş elə yib.

Ro ma san ki de yi lən lə ri eşit mir di, 
göz lə ri ni bir nöq tə yə zil lə yib qal mış dı.

- Sa bir əmi, am ma atam de yir ki, Er mə-
nis tan əv vəl lər çox bö yük öl kə olub. Hət-
ta elə bö yük olub ki, bir ucu gə lib çı xıb 
Xə zər də ni zi nə. Son ra azər bay can lı lar 
gə lib er mə ni lə ri öl dü rüb lər, on la rın tor-
paq la rı nı əl lə rin dən alıb lar. Düz de yir?

Atam köks ötür dü, dər hal ca vab ver-
mə di. İn di an la yı ram ki, o, Ro ma nın 
uşaq qəl bi ni qır ma maq üçün ürə yin də 
yum şaq söz lər ax ta rır mış.

- Yox, dos tum, Po qos səhv da nı şır, sə-
ni də çaş dı rır. Atan yax şı us ta dır, əlin dən 
hər iş gə lir. Am ma oxu ma yıb, təh sil al-
ma yıb. Ona gö rə də na ğıl da nı şır. Bax, 
sən, elə siz ha mı nız, bö yü yər siz, ins ti tu-
ta da xil olar sız, ta ri xi öy rə nib gö rər siz 
ki, kim ki min tor pa ğı nı əlin dən alıb, kim 
ki mə hü cum edib, kim Ba kı nın gö bə yi nə 
qə dər gə lib, kim azər bay can lı ana la rı, qo-
ca la rı, uşaq la rı qı lınc dan ke çi rib!

Çox son ra dan bil dim ki, atam XX 
əs rin əv vəl lə rin də Azər bay can da və 
Ba kı da baş ver miş er mə ni-mü səl man 
da va sı na, er mə ni daş nak la rı nın azər-
bay can lı la rı küt lə vi su rət də məhv et-
mə si nə, soy qı rı mı na işa rə edir miş. 
Şüb hə siz, biz, 1968-ci il də bun la rı bil-
mir dik.  Çün ki So vet dö nə min də bu 
ba rə də da nış maq ya saq idi. 

Atam sus du. Ci bin dən “Av ro ra” qu-
tu su nu çı xa rıb pa pi ros yan dır dı, də rin 
qül lab vu rub sö zü nə da vam et di:

- Ro man, bəl kə sən ta rix çi ol dun, hə? 
Bir dən bu ba rə də əsər yaz ma lı ol dun? 
Am ma bil ki, ta rix hə qi qə ti se vir. Ya lan 
ayaq tu tar, ye ri məz.  Ya dın da sax la ki, 
Azər bay can çox qə dim öl kə dir, azər-
bay can lı lar da hə mi şə ya del li düş mən-
lə rə qar şı ölüm-di rim sa va şı apa rıb lar. 

Ro man  bir dən san ki nə yi isə xa tır la-
yıb mış ki mi can lan dı:

- Sa bir əmi,  bax, “de mok rat” El man 
zav maq ol maq is tə yir, Fər had jur na list. 

Mən də hərb çi ola ca ğam. Anam de yir 
ki, hərb çi lər yax şı maaş alır lar, on la-
ra dər hal ev ve rir lər. Evi miz yox dur 
axı... (Po qos or da-bur da us ta lıq edir di, 
onun-bu nun ko ma sın da ya şa yır dı.)

Bu ha di sə ni tə sa dü fən xa tır la ma dım. 
Biz “Min bir ge cə” na ğıl la rı nı oxu yub 
“ala-bu la boz ke çi”ni əz bər lə yən də, 
mək təb də xalq lar dost lu ğu na aid di var 
qə zet lə ri bu ra xıb dis put lar ke çi rən də, 
po qos la rın evin də sən de mə əsl an ti-
azər bay can təb li ğa tı ge dir miş. Po qos-
lar, ro man lar qon şu luq da sa kit cə, ya-
zıq ca sı na və yal taq ca sı na ya şa ya raq, 
çö rə yi mi zi ye yib lər, öz lə ri isə “Bö yük 
Er mə nis tan” xül ya sı ilə ya tıb-du rub lar. 

Biz on la ra evi mi zin qa pı sı nı açan da, 
süf rə mi zin ba şın da otur dan da, ən yağ-
lı ti kə mi zi ye dir dən də, kir və elə yən də 
bun lar pus qu da dur muş yır tı cı ca na var 
ki mi məkr li plan la rı nın nə vaxt hə ya ta 
ke çə cə yi ni göz lə yib lər. 

Gö zü nü zün kö kü sa ra la caq, yox, lap 
qa ra la caq, son ra da kor ola caq, an caq 
nə tor pa ğı mı zın bir qa rı şı nı, nə də çağ-
la yan Xə zə rin bir dam la sı nı  gö rə cək siz!  

P.S. “De mok rat El man”ın ailə si İra na 
kö çə bil mə di, ata sı və tən həs rə ti ilə dün-
ya sı nı də yiş dı. El man hə qi qə tən ma ğa za 
mü di ri, mən isə jur na list ol dum. Hə min 
yay dan son ra Ro ma ilə yol la rı mız bir 
da ha kə siş mə di. Am ma Ro ma yə qin ki, 
hərb çi ol du. Al lah bi lir, in di ha ra da dır. 
Nə dən sə mə nə elə gə lir ki, Qa ra bağ dö-
yüş lə rin də şə hid ol muş igid əs gər lə ri mi zin 
ölü mün də, əsir düş müş və tən daş la rı mı zın 
iş gən cə lər için də vəh şi cə si nə gül lə lən mə-
sin də, dün ya nı sar sı dan Xo ca lı soy qı rı-
mın da Ro ma nın bir hərb çi ki mi bar ma ğı 
var. Bəl kə, o, ASA LA-nın fəal üzv lə rin dən 
bi ri ki mi azər bay can lı la ra qar şı ter ror 
fəaliy yə ti ilə məş ğul dur? Əgər elə dir sə, 
ha ram ol sun ona Xə zə rin ba lıq “pa yı”, 
ana mın çö rə yi bo ğa zın da qal sın.

...Heyf ki, ba lıq çı Sə fə rə li ni də niz apar-
dı. Sağ ol say dı, ma hir bi li ci ki mi də ni zə 
ba xıb qar şı da bi zi nə lə rin göz lə di yi ni 
dər hal söy lə yər di, er mə ni lə rin məkr li 
plan la rın dan xə bər dar elə yər di. Nə isə... 

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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...1968-ci ilin qız mar yay gün lə rin dən 

Al la hın çox xo şu na gəl mi şik ki, mü səl-
man la ra be lə gö zəl, özü də bə rə kət li 

nis tan əv vəl lər çox bö yük öl kə olub. Hət-
ta elə bö yük olub ki, bir ucu gə lib çı xıb 
Xə zər də ni zi nə. Son ra azər bay can lı lar 

paq la rı nı əl lə rin dən alıb lar. Düz de yir?

mə di. İn di an la yı ram ki, o, Ro ma nın 
uşaq qəl bi ni qır ma maq üçün ürə yin də 
yum şaq söz lər ax ta rır mış.

ni də çaş dı rır. Atan yax şı us ta dır, əlin dən 
hər iş gə lir. Am ma oxu ma yıb, təh sil al-
ma yıb. Ona gö rə də na ğıl da nı şır. Bax, 

ta da xil olar sız, ta ri xi öy rə nib gö rər siz 
ki, kim ki min tor pa ğı nı əlin dən alıb, kim 

II YAZI

Xə bər len tin dən oxu dum 
ki, BMT-nin qə ra rı ilə 
1978-ci il dən eti ba rən 
hər il sent yab rın so nun-

cu həf tə si  “Bey nəl xalq Də niz Gü-
nü” ki mi qeyd olu nur. Se vin dim. 
De mə li, dün ya lar qə dər sev di yim, 
kö nül ver di yim Xə zə ri min bay ra-
mı dır. 
Mən cə, bu la ci vərd də ni zin hər 
dam la sı şi rin xa ti rə lər lə, ki tab la-
ra sığ ma yan ömür he ka yət lə ri ilə 
do lu dur, yax şı gü nü müz də də, pis 
gü nü müz də də bi zə qu caq açıb 
sö zü mü zü din lə yən Xə zər mü qəd-
dəs sirr lə ri mi zi hə mi şə can fə şan-
lıq la qo ru yub. Bəl kə də, gə lə cək-
də in san lar su yun di li ni an la ma ğı 
öy rə nə cək lər, də niz lə da nı şıb, 
söh bət lə şə cək lər. Xə zə rin in san-
la ra de mə yə o qə dər sö zü var ki...

Əb dül rə him bəy Haq ver di ye vin məş hur bir 
əsə ri var: “Da ğı lan ti faq”. Müəl lif bu qə nət-
də dir ki, in san la ra xor ba xan, on la ra ar xa çe vi-
rən, hey siy yə ti nə to xu nan adam la rın ya lan və 

sax ta kar lıq üzə rin də qur du ğu ti faq gec-tez da ğıl ma lı dır.
Fa ciədə bir mə qam var: Nə cəf bə yə elə gə lir ki, ka-

sıb lar da na mus, qey rət ki mi gö zəl əx la qi si fət lər ola bil-
məz. Am ma İmam ver di, Kə rim ki mi ob raz lar bəy dən 
in ti qam ala raq, bu nun ək si ni sü but edir lər...

Bu gün müasir Er mə nis tan da ğı lan ti fa qa bən zə yir. 
Əs lin də, bu öl kə də da ğıl ma lı, di şə vur ma lı bir şey qal-
ma yıb, çün ki qul dur Serj və onun qul be çə lə ri müm kün 
olan hər şe yi çox dan par ça la yıb dar ma da ğın edib lər. 
Ge dən ge dib, qa çan da qa çıb, yer də qa lan və tən daş lar 
isə Ser jin qur du ğu hö rüm çək to run da ça pa la yır, əl lə ri 
bir ye rə çat ma dı ğı üçün zülm için də inil də yir lər.

İrə va nın si ya si hə ya tı da də rin çat ve rib, ay dın dır 
ki, o da tez lik lə da ğı la caq. Er mə nis tan Baş na zi ri Ovik 
Ab ram yan göz lə nil di yi ki mi, is te fa ya ge dib. Ab ram-
yan de yib ki, cə miy yə tin də qütb ləş mə var və bu, da xi li 
və xa ri ci sə bəb lər dən irə li gə lir. Döv lət isə ke çid iq ti-
sa diy ya tı nın do ğur du ğu prob lem lər lə üz-üzə dir. Ona 
gö rə də bu və zi fə lə rin öh də sin dən ye ni hö ku mət gəl-
mə li dir. Ab ram ya nın ye ri nə na mi zəd ki mi Ru si ya nın 
“Qazp rom” şir kə ti nin Er mə nis tan da kı tö rə mə şir kə ti 
“Arm Ros qazp rom”un di rek to ru, İrə va nın keç miş me ri 
Ka ren Ka ra pet ya nın adı çə ki lir. 

Bun dan baş qa, xa ri ci iş lər na zi ri Ed vard Nal bənd yan 
və mü da fi ə na zi ri Sey ran Ohan ya nın da və zi fə si ni tərk 
edə cə yi haq da xə bər lər ya yı lıb.

Mə sə lə o həd də ça tıb ki, ha ki miy yə tin xü su si tap şı-
rıq la rı nı ye ri nə ye tir mək dən im ti na edən er mə ni “qa-
nu ni oğ ru”lar Ser jin qə zə bi nə tuş gə lib və öl kə dən de-
por ta si ya olu nub lar.

De yi lə nə gö rə, Serj kri mi nal aləm də ta nı nan Alek-
sandr Ma kar yan (lə qə bi “Alo”) və  No rayr Pi lo ya nı  
(“Kon ço”) ya nı na ça ğırt dı rıb:

- Dost lar, si zə işim dü şüb. İyu lun 17-də Ye re va nın 
Ere bu ni ra yo nun da kı po lis mən tə qə si ni ələ ke çir miş 
mü xa lif üs yan çı lar haq qın da ölüm hök mü çı xa rın.

Kri mi nal av to ri tet lər bun dan bo yun qa çı rıb bil di rib-
lər ki, si ya sə tə qa rış mır lar və üs yan çı la rı öl dür mək on-
la rın “sə la hiy yə ti nə” da xil de yil. Serj bərk qə zəb lə nib 
və əmr edib ki, bu şəxs lə ri öl kə dən kə nar laş dır sın lar.

Ser jin hir si so yu ma yıb və qa lan oğ ru la rı da məc li sə 
top la yıb. “Qa nu ni og ru”lar - Ge vork Me lik yan (“Ge-
vo rik Oşa kans ki”), And ra nik So qo yan (“Zap”), Su ren 
Ave tis yan (“Su ro”) pre zi dent lə er mə ni kon ya kın dan 
do yun ca iç dik dən son ra kefl  ə nib lər. Serj əlin də ki qə-
də hi dol du rub və aya ğa qal xıb.

- Uzun il lər dir, şad-xür rəm ya şa yır sız, si zə də yib-do-
la şan yox dur. Bəs bu nun haq qı nı kim ödə yə cək? Si zə 
məx sus ob yekt lə rin, res to ran və bar la rın adı nı bir cə-
bir cə bi li rəm, ver gi də ödə mir siz, in di he sab laş maq 
vax tı ça tıb. Azə ri lər bu gün-sa bah axı rı mı za çı xa caq. 
Bir söz lə, ti faq da ğı lır, dü şün ta sa!

Ha mı sı bir ağız dan ca vab ve rib:
- Hör mət li pre zi dent, Er mə nis tan da mə mur la rın 

əlin dən quş da uçu ra bil mi rik. Elə bil “qa nu ni oğ ru” 
biz yox, on lar dır. Hər gün hə ya sız ca sı na var-yo xu mu-
zu so yub-ta la yır lar, qə pi yi miz də qal ma yıb...

Serj qə də hi bir nə fə sə ba şı na çə kib:
- Yo rul ma dız da ya lan da nış maq dan, ha mı nı zı qo va-

cam, həbs xa na lar da çü rü də cəm!
- Əli miz dən nə gə lər axı?
- Siz be lə edin: bir top lan tı ke çi rin, qə rar ve rin ki, 

mən bu gün dən “qa nu ni oğ ru” he sab edi li rəm. Pul 
olan da, tac qoy ma mə ra si mi də təş kil edə rik. 

Be lə lik lə, Er mə nis ta nın kri mi nal av to ri tet lə ri ha ki-
miy yə tin həbs olun muş üs yan çı la rı öl dür mək əm ri ni 
ye ri nə ye tir mə dik lə ri nə gö rə, çə tin və ziy yə tə dü şüb lər. 
Çün ki oğ ru dün ya sı nın qa nun la rı na əsa sən Ser jə be lə 
ti tul ver mək ol maz. 

Nə ha yət, çı xış yo lu ta pı lıb. Av to ri tet lər dən bi ri de yib 
ki, Serj çox pe şə kar oğ ru, həm də qul dur dur, xal qın, döv-
lə tin pu lu nu elə çır pış dı rır ki, heç ru hu da in ci mir. Elə bu 
sə bəb dən, onu “fəx ri qa nu ni oğ ru” elan et mək olar.

Tə zə ti tu lun mü ba rək, Serj!

Fərhad
ABDULLAYEV

Dağılan
tifaq

Ro ma san ki ata mı eşit mir di, elə bil 
öz-özü ilə da nı şır dı.

- De mə li, Ye re va nın da də ni zi ol say-
dı, dün ya nın ən gö zəl şə hə ri olar-
dı, hə?

Bir dəniz 
çağlayırdı...
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Mir zə Ələk bər Sa bir təq ri bən yüz il əv vəl Tür ki yə 
türk cə sin dən Azər bay can türk cə si nə tər cü mə nin 
la zım ol ma dı ğı nı “Os man lı dan tər cü mə tür kə, bu-
nu bil məm” mis ra sı ilə ifa də edir di... 

Am ma bir mə sə lə də var  ki, 
o vaxt Os man lı da və Ru si ya im-
pe ri ya sı nın Azər bay can da da xil 
ol maq la, bir sı ra re gion la rın da 
az qa la or taq türk cə də da nı şır dı-
lar, ona gö rə də bir-bir lə ri ni ba şa 
düş mək çə tin de yil di. Ötən yüz 
il də sə hər iki di lin lü ğət tər ki bi 
xey li də yiş di yin dən, ar tıq bö yük 
Sa bi rin fi k ri lə ra zı laş maq ol maz.

Əl bətt  ə, hər bir di lin qo run-
ma sı və zən gin ləş di ril mə si uzun 
çə kən pro ses dir. Bu pro ses döv-
lə tin gör dü yü təd bir lər lə məh-
dud laş mır, hə min pro ses də 
müx tə lif qu rum lar və fərd lər də 
iş ti rak edir lər. Mə sə lən, bir ne çə 
il əv vəl Azər bay can te leefi  rin də 
Tür ki yə türk cə sin də nü ma yiş 
et di ri lən fi lm lə rin, te le se rial la-
rın ya yı mı qa da ğan edil di, türk 
di li nə xa ri ci dil sta tu su ve ril di. 
Am ma hə min qa da ğa da ha bir 
ağ rı lı və ziy yə ti – Tür ki yə türk-
cə sin dən Azər bay can türk cə si nə 
tər cü mə nin ümu mi mən zə rə si ni 
də or ta ya qoy du. Mə lum ol du, 
bu sa hə də və ziy yət heç də ürə-
ka çan de yil.

İn di yə dək Tür ki yə türk cə si-
nin dil qat la rı nı ki fa yət qə dər 
gö zəl ifa də edən – Nə cib Fa zil 
Qı sa kü rə yin he ka yə və pyes-
lə ri ni, Ah met Ham di Tan pı na-
rın “Saat la rı qur ma ins ti tu tu”, 
Or xan Pa mu kun “Mə nim adım 
Qır mı zı”, “Qa ra ki tab”, Elif Şa-
fa kın “Eşq”, “Qa ra süd”, “Us-
tam və mən”, İs kən dər Pa la nın 
“Şah və Sul tan”, “Od”, Ah met 
Ümi tin “İs tan bul xa ti rə si”, Gül 
İre poğ lu nun “Ca ri yə”, “Göl gə-
mi qoy dum zan baq bağ ça la rın-
da”, Meh met Mol laos ma noğ lu-
nun “Cən nət ay rı cı” ro man la rı nı 
və bir sı ra baş qa əsər lə ri Tür ki-
yə türk cə sin dən di li mi zə çe vir-
mi şəm. Hə mi şə də Azər bay can 
ədə bi mü hi tin də Ana do lu türk-
cə sin dən di li mi zə tər cü mə nin 
zə ru ri li yi nə eh ti yac ol ma dı ğı 
ba rə də fi  kir lə rin for ma laş ma-
sın dan na ra hat lı ğı mı ifa də et mi-
şəm. Adı nı “uy ğu la ma” qo yub 
ənd rə ba di mətn lə ri oxu cu la ra 
sı rı yan lar ki fa yət qə dər dir. Bu 
da Azər bay can türk cə si nin kor-
lan ma sı na gə ti rib çı xa rır. Çün ki 
Ana do lu türk cə sin də al da dı cı 
- for ma ca di li miz də ki lə rə ox-
şar, mə na ca ta mam fərq li söz-
lər is tə ni lən qə dər dir. Nə ti cə də, 
mə sə lən, “mer di ven” (pil lə kən) 
“nər di van”, “ley lak” (ya sə mən) 
“ley lək” ki mi... təq dim olu nur, 
gül mə li-ağ la ma lı mə na təh rifl  ə-
ri mey da na çı xır. 

Tər cü mə şü nas lı ğın ən ye ni sa-
hə lə rin dən olan qo hum dil lər-
dən tər cü məy lə bağ lı çox uzun 
və qiy mət li za man itir mi şik.

Bir çox xalq lar da qo hum dil lər-
dən tər cü mə nə zə riy yə si və təc-
rü bə si for ma laş dı ğı hal da (mə-
sə lən, rus-bol qar, rus-be la rus, 
rus-uk ray na və s.), biz Tür ki yə-
də və türk dil li res pub li ka lar da 
ya ra nan əsər lə ri di li mi zə əsa sən 
rus ca dan çe vir mi şik, nə ti cə də 
“su yu nun su yu” alı nıb, in di də 
Tür ki yə türk cə sin dən əli mi zə ke-
çə ni, qo hum dil lər dən tər cü mə-
nin çox spe si fi k, ilk ba xış dan nə-
zə rə çarp ma yan, am ma də rin də 
kök sal mış xü su siy yət lə ri ni nə-
zə rə al ma dan “tər cü mə” edi rik. 

Ta nın mış tür ko loq-alim, fi  lo lo-
gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Əs gər Rə su lo vun bir ne çə il əv-
vəl nəşr et dir di yi “Tər cü mə nə-
zə riy yə si müs tə vi sin də Tür ki yə 
türk cə si və Azər bay can di li” mo-
noq ra fi  ya sın da qo hum dil lər dən 
tər cü mə nə zə riy yə si lə bağ lı in di 
ədə bi tə sər rü fa tı mız da möv cud 
olan və ziy yə ti çox də qiq ifa də 
edən fi k riy lə də ta ma mi lə ra zı yıq: 
“...Türk cə dən azə ri cə yə tər cü mə-
də “o xu cu nə za rə ti xo fu”, gö rü-
nür, bə zən o qə dər güc lü olur ki, 
mü tər cim lər “ey ni dil” (al da dı cı 
ox şar lıq) ste reotip dü şün cə sə-
bə biy lə əmək lə ri nin is teh za ilə 
qar şı la na ca ğı eh ti ma lı na gö rə, ya-
xud da öz səhv lə ri ni əv vəl cə dən 
sı ğor ta la maq na mi nə, türk cə dən 
et dik lə ri tər cü mə lə rin al tı na “a zə-
ri cə ləş di rən”, “A zər bay can di li nə 
uy ğun laş dı ran”, “di li mi zə nəql 
edən”, “a zə ri cə yə iş lə yən”, “di li-
mi zə uy ğu la yan” və s. ya zır lar...”. 
Doğ ru dan da, adı nə olur sa-ol-
sun, or ta ya çı xan məh sul tər cü-
mə dir və söh bət yal nız onun sə-
viy yə sin dən ge də bi lər.

Şüb hə siz, Tür ki yə türk cə sin-
dən Azər bay can türk cə si nə tər-
cü mə ni, ümu miy yət lə, qə bul 
elə mə yən lər də var. Bu nu yal nız 
şəx si mü la hi zə sa yı rıq, çün ki on-
da be lə çı xır, Tür ki yə türk cə sin-
də hər han sı bir əsə ri oxu ya nın 
əli nin al tın da müt ləq türk cə-
azər bay can ca lü ğət də ol ma lı dır 
ki, de mək olar, hər cüm lə də rast 
gəl di yi an la şıl ma yan söz lə ri ba-
şa düş mək üçün o lü ğə tə bax sın. 
Gör kəm li dil çi-ədə biy yat şü nas, 
ya zı çı Ka mal Ab dul la nın “...ən 
çə tin tər cü mə, əs lin də ya xın dil-
lər dən tər cü mə dir” fi k ri, gü man 
edi rik ki, bu sə nə tə cid di mü na-
si bət bəs lə yən hər kəs üçün hə-
qi qət dir. 

Fik ri miz cə, Tür ki yə türk cə sin-
dən tər cü mə ni türk cə nin qat la-
rı na, giz lin lə ri nə bə ləd olan lar 
et mə li dir lər. 

Qo hum dil lər dən tər cü mə nin 
çə tin li yi nə gə lin cə, gə rək tər cü mə-
çi lər, xü su si lə də gənc tər cü mə çi-
lər bu nu heç vaxt unut ma sın lar.

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Doğma dillərin 
uzaq gizlinləri

Ə.Ca han gir: Ön cə şeir lər ba-
rə də fi k ri mi bil dir mək is tər dim. 
Heç bir tə rəfk  eş lik et mə dən, 
hətt  a ədə bi mü hit də ye rin dən 
və möv qe yin dən, ta nı nıb-ta nın-
ma ma sın dan ası lı ol ma ya raq 
hər bir şairin ya ra dı cı lı ğı na diq-
qət lə ya naş ma ğa ça lış mı şam. 
Bü tün təq dim olu nan nü mu nə-
lə ri iki, bə zi lə ri ni, bir ne çə də fə 
oxu mu şam. Elə gənc şair olub 
ki, iki yüz mis ra təq dim edib, 
içə ri sin dən yü zü nü də seç mi-
şəm. 

R.Ka mal: Yə ni, hər şeir ay rı ca 
bü töv va hid ki mi qa lıb, kə si lib-
doğ ran ma yıb…

Ə.Ca han gir: Tə bii, hər bir 
şeir tam ola raq qa lır. Na sir lə rə 
gə lin cə, ək sə riy yə ti özü seç di-
yi bir he ka yə si ni gön dər miş di, 
am ma ey ni za man da üç-dörd 
he ka yə si ara sın dan bi ri ni seç di-
yim na sir lər də var. Bu al ma nax 
dün ya nın nə əv və li, nə də axı-
rı dır. Adı nı zəif qis min də qeyd 
et di yi miz gənc lə rin ye ni və ma-
raq lı ya zı la rı olar sa, bu nu müt-
ləq gə lən al ma nax lar da nə zə rə 
ala ca ğıq. 

E.Mu ra dov: Tər cü mə Mər-
kə zi nin də məq sə di elə bu dur 
ki, ma raq lı im za lar dan heç bi ri 
kə nar da qal ma sın və is te dad sız 
şəxs lə rin ya zı la rı bu an to lo gi ya-
ya da xil edil mə sin. 

V.Yu sifl  i: Müəy yən olun muş, 
təx mi nən otuz şairin poezi ya 
nü mu nə lə ri si ya hı sın da, de mək 
olar ki, is te dad sız ya zı yox dur. 
Uzaq ba şı, ki min sə mətn lə ri ki-
min lə sə mü qa yi sə də bir qə dər 
zəif, ya güc lü gö rü nə bi lər. 

Ə.Ca han gir: Ye ri gəl miş kən, 
gənc lər ara sın da öz im za sıy la se-
çi lən bir ne çə gənc də var ki, on la-
rın diq qət dən kə nar da qal ma sı nı 
is tə məz dik. Mə sə lən: Anar Hə bi-
boğ lu çox is te dad lı şair idi, bu ya-
xın lar da rəh mə tə ge dib. Əruz da 
ya zan gənc lə ri də bu müəl lifl  ə rin 
ara sın da gör mək çox xoş olar dı.

Y.Əli yev: Tək lifl  ə ri niz nə zə rə 
alı na caq və adı çə ki lən im za la rın 
ha mı sı si ya hı ya əla və olu na raq, 
yek dil fi  kir bil di ril mə si üçün he-
yət üzv lə ri nə təq dim edi lə cək. 

Ə.Ca han gir: Oxu du ğum bə-
dii nü mu nə lə ri 4 ka te qo ri ya ya 
böl mü şəm. Bi rin ci, bir mə na lı şə-

kil də çap olun ma sı nı is tə di yim 
im za lar. İkin ci, bi rin ci lər qə dər 
ol ma sa da, ya zı la rı az-çox ma-
raq do ğu ran gənc lər. Üçün cü, 
bu im za la rı an to lo gi ya ya da xil 
et mək də olar, et mə mək də. Dör-
dün cü, hə lə ki, əsər lə ri nin bu 
səp ki li an to lo gi ya lar da ya yım-
lan ma sı nı mü na sib bil mə diik-
lə rim. Bu im za lar ara sın da elə si 
var ki, he ka yə ni yax şı, ma raq lı 
baş la yır, am ma möv zu nun bə dii 
həl li ni ve rə bil mir. 

Y.Əli yev: Kə nan Ha cı nın, İl qar 
Fəh mi nin və Şə rif Ağa ya rın ya şı 
40-ı keç di yi üçün on la rı məhz bu 
an to lo gi ya ya yox, di gər top lu la ra 
da xil edə bi lə rik. Bə zi gənc ya-
zar lar da var ki, əs lin də, nor mal 
mətn lə ri var, am ma bi zə zəif he-
ka yə lər gön də rib lər, on la rın baş-
qa he ka yə lə ri nə də bax maq olar.

Ə.Ca han gir: Elə müəl lif var ki, 
şeir də təq dim edib, he ka yə də, 
am ma şeir lə ri da ha mü na sib dir. 

R.Ka mal: Uşaq mətn lə ri ya zan 
müəl lifl  ər dən də is te dad lı la rı nı 
si ya hı ya əla və et mə yi miz məq-
sə dəuy ğun olar dı. 

E.Mu ra dov: Si ya hı nı ye ni lə yib, 
ye ni dən siz lə rə təq dim edə cə yik. 

R.Ka mal: Ola bil sin, son mər-
hə lə də də si ya hı dan çıx daş edə-
cək lə ri miz ola caq. 

Y.Əli yev: Əl bətt  ə, ar tıq biz lər 
üçün mən zə rə ki fa yət qə dər ay-
dın ol sa da, si ya hı hə lə qa ra la ma 
mər hə lə sin də dir, yə qin ki, ye nə 
müəy yən tə miz lən mə lər, ya xud 
əla və lər ola caq. 

V.Yu sifl  i: Dü şü nü rəm ki, həm 
poezi ya, həm də nəsr üz rə ye kun si-
ya hı da or taq məx rə cə gə lə bi lə cə yik.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya-
nın da Tər cü mə Mər kə zi nin nəş rə ha zır la dı ğı “Ən 
ye ni ədə biy yat” an to lo gi ya sı re dak si ya he yə ti nin 
növ bə ti top lan tı sı ke çi ri lib.

Top lan tı da an to lo gi ya nın ha zır lan ma sı pro se sin də gö rü lən 
iş lər mü za ki rə edi lib, he yət üzv lə ri – ədə bi tən qid çi lər Va-
qif Yu sif li, Əsəd Ca han gir, Rüs təm Ka mal və Mər kə zin Elm, 
təh sil və mə də niy yət şö bə si nin mü di ri, ya zı çı-tər cü mə çi Ya-
şar Əli yev, dil mü tə xəs si si, ya zı çı-tər cü mə çi Eti mad Mu ra dov 
təq dim olu nan nü mu nə lə rin bə dii key fiy yə ti, dil və üs lub 
xü su siy yət lə ri və s. ba rə də fi kir lə ri ni bö lü şüb lər. Top lan tı da 
səs lə nən fi kir və tək lif lə rin qı sa xü la sə si ni oxu cu la ra təq dim 
edi rik:

həl li ni ve rə bil mir. 

“Ən yeni ədəbiyyat” 
antologiyasına
daxil ediləcək 
imzalar müəyyənləşib



 “Dün ya yu xu tək əri yir” ad lı şeir lər 
top lu su məhz pa ra lel dün ya nın şif rə-
lə ri ni bi zim üçün çö zür. İs te dad lı gənc 
şairə Ley la Əli ye va nın bu ya xın lar da 
işıq üzü gör müş şeir lər ki ta bı san ki ya-
şa dı ğı mız dün ya nın bu lud la rı nın yu xa-
rı sın dan çə ki lən ruh sal lıq, his siy yat xə-
ri tə si dir. Müəl lif in san, dün ya və kainat 
üçün Al la ha mü ra ciət edir. Ki tab da kı 
ək sər şeir lər də kainat qə mi ni, dün ya 
ağ rı la rı nı Al la hın dər ga hı na apar maq 
və tə miz lən miş dün ya ilə ge ri qa yıt maq 
is tə yi var: 
“Güc ver, in san la rı, ha mı nı se vim. 
Axı sə nin zər rən hər in san da var” 

Bu mü ra ciət sə ma da kı işıq pil lə lə ri-
nin ən uca nöq tə sin də, giz li bir mə kan-
da kaina tı özün də bir ləş di rən in sa na 
ün van la nıb. Mə kan mü qəd dəs li yi, göz 
qa maş dı ran saf işıq, qa çı şan mə lək-
lər və s. me ta fi  zik sə ya hət də olan gənc 
şairə nin ru hun da kı in san lıq sev gi si ni 
da ha da ar tı rır. Çə ki siz lik ha lın da olan, 
ruh dan ka ğı za ho pan mis ra lar üzü mü-
zə baş qa bir dün ya nın qa pı la rı nı açır:
“Al la ha lap ya xın olan vaxt lar da
Göy lə ri ov cum la sı ğal la yı ram.
O an unu du ram, hiss-hə yə ca nı,
Mö cü zə ola nı mən an la yı ram.

Yad daş in san ağ rı la rı nın, sev gi si nin, 
kə də ri nin, ruh suz lu ğu nun dol maq 
(bəl kə də, doy maq) bil mə yən ba za sı dı. 
Yad daş həm də in sa nın Və tə ni dir. Özü-
müz dən xə bər siz mə kan dan, za man-
dan ası lı ol ma ya raq, biz bu “Və tən”in 
sər həd lə ri da xi lin də yik. Al dı ğı mız nə-
fəs be lə, bu “Və tən”də işıq sü rə ti lə dövr 
edir. Yad daş ağ rı sı nın ru hu mu zu diz 
çök dür dü yü an şairə nin ki tab da kı şeir-
lə ri nin bi rin də tək lif et di yi xi las düs tu-
ru na pə nah apar maq olar:
“Mə ni tərk ey lə di, uyu du Gü nəş, 
Göy də göy qur şa ğı qa ral dı qə fi l.
Gü nəş uyu yub du... Ye nə yu xuy la
Dil ta pa bil mi rəm heç cü rə in di.

Gün düz kə tan üs tə çək di yim rəng lər 
Bir uc dan sü zü lür, axır heç li yə...
Bu dur, ye nə tə kəm. İn di siz de yin –
Kim də hü nər ça tar be lə tək li yə?”

Bu mis ra lar da kı xi las düs tu ru nu aç-
ma ğa ça lı şaq: şeir lə ri nin ha mı sın da 
xa rak ter gös tə rən şairə bu ra da da öz 
mis si ya sı na sa diq qa lır. O, ağ rı ya, puç-
lu ğa, boş lu ğa qa lib gəl mək üçün on la-
rın göz lə ri nə dik bax ma ğı, üzər lə ri nə 
get mə yi la zım bi lir. “Bir uc dan sü zü lüb 
heç li yə axan” inam, hə yat sev gi si yal-
nız bu yol la qa yı da bi lər. İn san tək olar-
kən yad da şı ilə tək bə tək qal dı ğın dan, 
puç luq, heç lik ilə mü ba ri zə də məhz 
o an şid dət lə nir. Müəl lif isə “dö yü şün 
qız ğın vax tın da” ge ri çə kil mə mə yi, tək 
olan da be lə yük sək xa rak ter lə inam sız-
lı ğa, ruh suz lu ğa və on la rın ya rat dı ğı 
heç li yə qa lib gəl mə yi aşı la yır.

“Kainat yü kü nün ağır lı ğı”
Ki tab da kı şeir lə ri bir-bir oxu duq ca 

İla hi mə ka na olan me ta fi  zik yol çu lu-
ğun mə şəq qət lə ri göz önün də can la nır. 
Bu yol çu luq kaina tın qə mi ni, dün ya nın 
ağ rı sı nı, in sa nın dər di ni, tə biətin ruh-
suz lu ğu nu söz lə rin, mis ra la rın, şeir lə-
rin kö mə yi ilə İla hi qa ta apar maq pro se-
si dir. Bu ra da ar tıq Mə lək öz mis si ya sı nı 
ye ri nə ye ti rir: müəl lif söz lə kainat üçün 
bir nə fəs lik açır və məhz ora dan sü-
zü lən işıq kaina tın qə mi nə şə rik çı xır, 
onu azal dır. İla hi, qə mi aza lan kainat 
ne cə də yün gül lə şər miş?! Şairə qə ləm-
lə o nə fəs li yi bir az da ge niş lən di rir və 
kainat, dün ya, tə biət, in san ha mı sı ey ni 
vaxt da da xi lən tə miz lə nir, yün gül lə şir. 
Söz lər lə, mis ra lar la ya ğan bu işıq ya ğı şı 
hər ye ri safl  aş dı rır:
Am ma an la dım mən hiy lə ni, Za man...
Bu şu luq qa nu nun sir rin an la dım.
Bi zi Yer üzü nə sı xan – cəzb de yil,
Kainat qə mi nin ağır lı ğı dır.

Zər rə-zər rə nu ra bə lən mək 
Ya ra dı cı in san zər rə-zər rə tü kə nir, 

özü nü qeyb edir. On dan uzaq la şan, 
ay rı lan zər rə lər baş qa la rı na ruh ver sə 
də, onun özü nü yor ğun, hey siz sa lır. 

Be lə ki, o, işıq la rı nı xərc lə yə-xərc lə yə, 
pay la şa-pay la şa özü sö nür, ət ra fı nı isə 
nur lan dı rır. “Se vin mək üçün sev mə-
yən, sev di yi üçün se vi nən” xü su si in-
san top lu mu (on lar az dan az ol sa lar 
da, hə lə də var) bə şə riy yə tin, in san lı ğın 
na mi nə zi ya la rı nı xərc lə yib əbə di nu ra 
qərq olur lar. 

Ley la xa nı mın şeir lə rin də özü nü in-
san lıq üçün zər rə-zər rə xərc lə yən Mə-
lək ob ra zı var. Hə min Mə lək az qa la 
onun bü tün şeir lə rin dən boy la nır. Sa-
də cə mis ra la rın da xi li qa tın da qa lan bu 
Mə lə yi üzə çı xar maq, onun xərc lə di yi 
ener ji ni gör mək la zım dır. Hə min Mə lə-
yin in san ru hu üçün gör dü yü iş, hə ya ta 
ke çir di yi İla hi mis si ya, ge cə nin zül mə-
tin də ət ra fı işıq lan dı ra raq get-ge də sol-
ğun la şan ge cə fə nər lə ri nin iş re ji mi ni 
xa tır la dır:
“Ya nır lar səs sis cə, qı mıl dan ma dan
En siz cı ğır lar sa, nu ra bo ya nır.
Əl-ələ ad la yır sa kit köl gə lər,
Fə nər lər sə ba xır, həs rət lə ya nır...

Sev gi li qəlb lə rin cüt dö yün tü sü
On la rın nu ru na sü zü lür, do lur.
Bəl kə, tə biət dən gə lir bu böl gü?
Sev mə yən hə mi şə se vim li olur.

Za man la sor ğu-sual
Müəl lif bə zən za man la mü ba hi sə 

edir. Bö yük rəs sam Sal va dor Da li nin 
za man dan al maq is tə di yi qi sas, tər si-
nə çə ki lən saat lar, Eynş tey nin za ma nı 
nis bi məfh  u ma çe vi rən nə zə riy yə si, za-
ma nın sev gi do lu də qi qə lər də su ki mi 
axar, ağ rı lı an lar da isə daş ki mi ya tar 
ol ma sı ki mi fakt la rı bu mü ba hi sə lə rin 
pas por tu he sab et mək olar. Gənc şairə, 
za ma nı in sa nın itir di yi keç miş, aqi bə ti-
ni bil mə di yi gə lə cək ki mi qı na yır. On-
dan ha ra ax dı ğı nı, ni yə özü ilə ne çə 
mil yon la rın ru hu nu, sev gi si ni apar dı-
ğı nı so ru şur:

“Bil mək is tə yi rəm ha ra ge dir sən?
Za man ki heç nə dən qorx mur, çə kin mir.
Ha mı nın, hər şe yin üs tün dən ke çib,
Su sub, hey yol ge dir, ye ri bi lin mir.

An lat mə ni, no lar, or da nə lər var?
Nə var ki, əvə zi yox du dün ya da?
Sə nin dinc li yi ni nə di, de, po zan?
De, nə di, ca nı nı bü rü yən oda?”

Son luq
Yu xa rı da qeyd et di yi miz pa ra lel 

dün ya məfh  u mu na ye ni dən qa yı daq. 
Bə li, “Dün ya yu xu tək əri yir” ki ta bı nı 
qa pa maq la ye ni dən hər kə sin bil di yi 
bu adi lik lər, sa də lik lər dün ya sı na qa-
yıt maq elə də asan de yil. Min nət dar lıq-
la oxu du ğu muz bu ki tab da hər bi ri mi-
zin dər di, ağ rı sı, kə də ri var. Bu pa ra lel 
dün ya ya sə ya hət et sə niz, siz də ta nış 
dərd lə ri niz, ağ rı la rı nız la baş-ba şa qa la, 
dər din özü ilə dərd lə şə bi lə cək si niz. 

Ki tab da hə min pa ra lel dün ya da kı 
ağ rı la rın şif rə lə ri də çö zü lüb. Çö zü lən 
şif rə lər də giz lə nən özü nü zü gör sə niz, 
təəc cüb lən-
mə yin...
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 “Dün ya yu xu tək əri yir” ad lı şeir lər 

El min NU Rİ

Hər şairin ya ra dı cı lı ğı, 
poezi ya sı, əs lin də, ya şa-
dı ğı mız dün ya ya pa ra lel 
olan bir aləm dir. Bəl kə 

də, mü ta liə ad la nan pro ses heç 
yer li-dib li yox du, sa də cə qa çış var, 
uçuş var, pə nah apar maq var... 
İn san ya şa dı ğı dün ya nın na qis li-
yin dən, ruh suz lu ğun dan, bu ruh-
suz lu ğun ya rat dı ğı  ağ rı dan  be-
zə rək hər bir şairin qə lə min dən 
“çı xan” pa ra lel dün ya ya qə dəm 
qo yur. Mü vəq qə ti də ol sa, za man, 
mə kan və hə rə kət ka te qo ri ya la rı 
fərq li  olan bu pa ra lel dün ya da 
ya şa yır, nə fəs alır (biz isə elə bi-
li rik ki, kim sə əlin də ki tab an caq 
mü ta liə edir), ya şa dı ğı ağ rı la rın 
nü və si nin, baş lan ğı cı nın söz-söz, 
mis ra-mis ra, şeir-şeir  qu ru lan bu 
fərq li dün ya dan qay naq lan dı ğı-
nın fər qi nə va rır. İn san özü nü hə-
min dün ya da rast laş dı ğı dər din-
dən, ağ rı sın dan ta nı yır, on lar la 
sa lam la şır, on la ra qo vu şur, on lar-
la  baş-ba şa qa lıb, qı sa müd dət-
lik də ol sa, özü nə va rır...
Son ra ki tab ör tü lür və in san pa-
ra lel dün ya ya olan me ta fi zik yol-
çu lu ğu nu ba şa vu rur... On la rın nu ru na sü zü lür, do lur.

Bəl kə, tə biət dən gə lir bu böl gü?
Sev mə yən hə mi şə se vim li olur.

Za man la sor ğu-sual
Müəl lif bə zən za man la mü ba hi sə 

edir. Bö yük rəs sam Sal va dor Da li nin 
za man dan al maq is tə di yi qi sas, tər si-
nə çə ki lən saat lar, Eynş tey nin za ma nı 
nis bi məfh  u ma çe vi rən nə zə riy yə si, za-
ma nın sev gi do lu də qi qə lər də su ki mi 
axar, ağ rı lı an lar da isə daş ki mi ya tar 
ol ma sı ki mi fakt la rı bu mü ba hi sə lə rin 
pas por tu he sab et mək olar. Gənc şairə, 
za ma nı in sa nın itir di yi keç miş, aqi bə ti-
ni bil mə di yi gə lə cək ki mi qı na yır. On-
dan ha ra ax dı ğı nı, ni yə özü ilə ne çə 
mil yon la rın ru hu nu, sev gi si ni apar dı-

təəc cüb lən-
mə yin...

Paralel
dünyalardakı
şifrələr
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(Əv və li ötən say la rı mız da)
Mu rab ba – mar me lad, po vid-

lo; Viş ne su yu kay na tı lıp iyi-
ce kı va ma ge ti ril dik ten son ra 
don du ru la rak mu rab ba ya pı lır. 
Azər bay can di lin də ki mü rəb bə – 
türk cə də re çel.

Mu sa ha be – söh bət, da nı şıq, 
mü za ki rə; Mu sa ha be bu va di ye 
dö kü lün ce tek rar ka rış mak ih-
ti ya cı nı duy dum. Azər bay can 
di lin də ki mü sa hi bə – türk cə də 
mü la kat, rö por taj, söy le şi.

Mü ba re ze – tək bə tək vu ruş-
ma, duel; Düş man olan ta rafl  ar-
dan bi rer ki şi çı ka rak mü ba re ze 
ett  i ler. Azər bay can di lin də ki 
mü ba ri zə – türk cə də sa va şım, 
sa vaş, mü ca de le.

Mü ba riz – 1. duel çi (duel də 
iş ti rak edən adam); 2. da va kar, 
öcəş kən, hö cət çi; İd dia ile kav ga-
ya gi ri şen mübâ riz ler kar şı kar-
şı ya gel di ler. Azər bay can di lin-
də ki mü ba riz – türk cə də sa vaş çı, 
mü ca de le ci.

Mües se se – qu rum, qu ru-
luş, ins ti tut; Tür ki ye’ de he nüz 
mem le ket me se le le ri ni ilmî bir 
şe kil de araş tı ran mües se se ler 
ku rul ma mış tır. Hâl bu ki bu da-
yak mües se se si cen nett  en çık-
ma dır. Di li miz də ki müəs si sə 
(fab rik-za vod) mə na sın da – te-
sis, iş let me söz lə rin dən is ti fa də 
olu nur.

Mü na se bet siz – sır tıq, tər bi-
yə siz, həd di ni aşan; Ar la rın da-
ki ki mi mü na se bet siz ler za val-
lı fi  lin kuy ru ğun dan bir kaç tel 
ko par ma ya kal kar dı. Si nir li, 
uka la, mü na se bet siz he ri fi n bi-
ri dir. 

Mü rek kep – iba rət; Mü rek keb 
ol mak – iba rət ol maq. Dev let, 
ya sa ma, yü rüt me, yar gı dan mü-
rek kep bir me ka niz ma dır.

Mü te şek kil – iba rət, iba rət olan, 
təş kil olun muş; Mü tə şək kil ci-
na yət təş ki la tı – or ga ni ze suç 
ör gü tü. Et ra fım da uç la rı 
bir bi ri ne te mas et miş 
hi lal ler den mü-
te şek kil bir 
daire var-
dı. Azər-
b a y  c a n 
di  l in  də  k i 
mü tə şək kil 
– türk cə də 
or ga ni ze, teş-
ki lat lı, ör güt lü.

N
Na bız – nəbz; Na bız yok la mak 

– (ağ zın dan) söz çək mək, söz al-
maq, öy rən mə yə ça lış maq, xə bər 
tut maq. Bir na bız yok la ma sı ya-
pıp ön araş tır ma ile onun dü şün-
ce, eği lim ve ni ye ti ni öğ ren mek-
te fay da var.

Na kil – (a qı sa tə ləff  üz edi-
lir) 1. nəq liy yat, da şı ma; 2. kö-
çür mə (bir yer dən baş qa ye rə);
3. nəqlet mə, na ğılet mə, he ka-
yəet mə; Na kil araç la rı – nəq liy-
yat va si tə lə ri. İş te, na kil mas ra fı 
da avu cum da, di ye rek otuz li ra-
yı say dı. Na kil (a uzun tə ləff  üz 
olu nur) sö zü Azər bay can di lin-
də ki ilə ey ni mə na da – (na qil, 
məf til, sim, tel) iş lə di lir.

Na rin – na zik, zə rif, in cə, na-
zə nin; Na rin bir kız ca ğı zın ya-
nın da ki boş ye re so kul du. Sö ğü-
dün yap ra ğı na rin dir na rin.

Na zik – in cə, zə rif, kü bar, sa kit; 
Na zik bir adam – kü bar, zə rif bir 
adam; Pek na zik si niz! - Çox lütf-
kar sı nız! Bu ara da ulak ka pı ya 
na zik ama ıs rar lı vur ma ya baş-
la mış tı. Ben den alt mış yaş genç 
olan ka rım na zik, akil bir dul du.

Na zır – bir tə rə fə ba xan; Kü-
çük fa kat çok şi rin bir oda, göl-
ge lik, de ni ze na zır. Azər bay can 
di lin də ki na zir – türk cə də ba kan.

Ne ce – (e di li miz də ki ə ki mi 
oxu nur) han sı dil də, nə cə? Bu 
adam ne ce ko nu şu yor? Azər-
bay can di lin də ki ne cə – türk cə də 
na sıl.

Ne den – sə bəb; Bir şe ye ne den 
ol mak – bir şe yə sə bəb ol maq, 
sə bə bi yət ver mək. İz mir ’in iş ga li 
fa ciası, özel ne den ler den onu ay-
rı ca il gi len di ri yor.

Ne fer – sı ra vi, sı ra vi əs gər; Ne-
fer an sı zın kar şı sı na çı kan al ba ya 
se lam ver di. Azər bay can di lin-
də ki nə fər – türk cə də ki şi, adam, 
şa hıs.

Ni ce – ne çə, nə qə dər; Ni ce yıl-
la ra! – Ne çə be lə il lə rə (çı xa-
san)! Ya lı lar da ni ce yük 
oda la rı, oda gi bi 
bü yük ki ler-
ler var dı.

Ni ce lik – kə miy yət, miq dar; 
Ni ce lik ve ni te lik – kə miy yət və 
key fi y yət. Bu ar tış ni ce lik ba kı-
mın dan ol du ğu ka dar ni te lik te 
de gö rül dü.

Ni şan – 1. or den, me dal; 2. ni-
şan, iz; Mü dür “Şe ref” ni şa nı ile 
ödül len di ril di. Azər bay can di-
lin də ki ni şan (döş ni şa nı) türk cə-
də ro zet.

Nok ta la ma – punk tuasi ya, 
dur ğu işa rə lə ri; Cüm le ve ya yan 
cüm le de ki tür lü öğe le ri bi ri bi rin-
den ayır ma ya ya ra yan işa ret le re 
nok ta la ma işa ret le ri de nir. 

Nok ta la mak – 1. ya zı da dur-
ğu işa rə lə ri ni qoy maq; 2. bir işi 
ta mam la maq, bi tir mək; Ya zı nı-
zı iyi nok ta la ma dı nız. Tar tış-
ma yı ken di si nok ta la mak is ti-
yor du.

Not I – qeyd; Not def te ri – 
blok not, qiy mət ki tab ça sı. Not 
düş mek – qeyd et mək. Mü dür 
not def te ri ni çı ka rıp kır mı zı bir 
dol ma ka lem le Cev ri ye adı nın 
ya nı na ko ca man bir sı fır ya zı yor. 
Zih ni ni bir kö şe si ne not ett  i bu 
sap ta ma yı.

Not II – qiy mət; Bül ten ler da-
ğı tıl dı ğı gü nün ak şa mı Sör Alek-
si, be ni bir kö şe ye çek ti: Not la rı 
be ğen din mi, Fe ri de? – de di. 

Nu ma ra – qiy mət, bal, də rə cə, 
öl çü; Ayak ka bı sı nın nu ma ra sı-
nı bil mi yor du. Ben ki coğ raf ya 
ders le rin de daima tam nu ma ra 
al mış bir za bi tim.

Nü fus – 1. əha li, ca maat;
2. şəxs, nə fər, fərd; Nü füs ka ğı-
dı – şəx siy yət və si qə si, pas port. 
Tür ki ye nin nü fu su 75 mil yon-
dan faz la dır. Bu ra da beş nü fus 
var.

Nük te – 1. za ra fat; 2. in cə lik, 
fə ra sət, məğz; 3. lə ti fə; Nük te 
yap mak – mə zə li da nış maq, ha-
zır ca vab lıq et mək. Bu fık ra da-
ki nük te yi an la ya ma dım. Hoş 
ko nu şur, nük te le ri kah ve le re 
in ti kal et miş tir, kı ya fe ti ve tav-
rı za rif tir. Azər bay can di lin də ki 
nöq tə – türk cə də 
nok ta.

O
Oba – 1. ala çıq; 2. lə pir çi man-

qa sı; 3. oba, kö çə ri (ailə); Uzak-
tan oba lar gö rün dü, her bi ri ev 
bi çi mi, bir kaç di rek li, uzun bö-
lün tü lü ke çe den ya pıl mış gö çe-
be ça dı rı idi.

Ocak – 1. mə dən, mə dən höv-
zə si; 2. lək, kər di; 3. yan var ayı; 
Taş oca ğı – daş kar xa na sı. Ali΄-
nin ba ba sı kö mür oca ğın da ça-
lı şı yor. Ocak ayı nı sev mem, ol-
dum ola sı.

Oğ lan – 1. va let (kart da); 2. nö-
kər, qu lam; Çin ge ne, ikam bil ka-
ğıt la rı nı ye ni den kar dı, bir oğ lan 
çı kar dı.

Oğul – arı be çə si; Ko van dan 
ay rı lan yüz ler le oğul arı sı ağaç 
da lı na kon du.

Ok şa mak – 1. tu mar la maq, 
sı ğal la maq, se vib ox şa maq, 
əziz lə mək; 2. məm nun et mək, 
se vin dir mək; 3. ox şa maq; Esen 
rüzgâr si li yor al nım dan ka de ri-
mi/Ok şu yor saç la rı mı, yü zü mü, 
el le ri mi. Mek tup la rın da onun 
onu ru nu ok şa ya cak, en di şe le ri-
ni ha fi fl  e te cek cüm le le ri ar tır dı. 
Azər bay can di lin də ki ox şa maq 
– türk cə də ben ze mek, an dır-
mak.

Okur ya zar – sa vad lı (sa də cə 
oxu yub-ya zan yox!). Şim di Di-
yar ba kır ’ın okur ya zar genç le ri-
nin hep si be ni ta nı yor.

Ola sı – eh ti mal edi lən, ağ la-
ba tan, müm kün; Ya rın ola sı bir 
kar şı dur ma da yan tut ma ma ya 
ye min ett  i.

Ol mak – ye tiş mək (mey və də), 
ha zır ha la gəl mək (ye mək də); 
Ekin ler ol du. Üzüm ler da ha ol-
ma dı.

Ol dur mak – ye tiş dir mək; Mey-
va yı ol dur mak za man ve emek 
is ter. 

Ol ma dık – 1. mi sil siz, ol ma-
mış, gö rün mə miş, göz lə nil məz; 
Ahmet Bey hep ol ma dık za man-
lar da çı ka ge lir, bi zi şa şır tır dı. 
As lı ol ma dık şe ye na sıl ina nı-

rım?

Olum lu – 1. müs bət, uğur-
lu; 2. təs diq for ma sı (dil çi lik də); 
Olum lu tip, olum lu sa nat di ye 
bir şey ler tutt  ur muş lar dı. So ru ya 
olum lu ce vap gel di.

Olum suz – 1. mən fi , uğur suz; 
2. in kar for ma sı (dil çi lik də); Top-
lan tı da ki olum suz or ta mı gi der-
mek için ko nuş ma ya ge rek si nim 
duy du.

Olur – ra zı lıq, dər kə nar; Olur 
ver mək – ra zı lıq ver mək, ra zı lıq 
dər kə na rı qoy maq (təq di mat da); 
Olur ya zı sı nı gör me den ev ra kı 
iş le me al maz dı.

Ope ra tör – 1. cər rah; 2. ope-
ra tor; Kalp ope ra tö rü – ürək 
cər ra hı. Can pa za rı bu. Bir ope-
ra tör gi bi he sap lı sap la ya bi lir 
mi sin?

Or ta la ma – 1. or ta he sab la; 
2. təq ri bən, təx mi nən; Or ta la-
ma bir he sap la dok san yıl lık 
bir ev de mek tir.

Otağ – 1. bö yük və bə zə dil-
miş ça dır, ala çıq; 2. gu şə, mə-
kan, yer; Sa va şa biz zat ka tı lan 
Sul ta nın ota ğı nı da be ra ber le-
rin de gö tü rü yor lar dı. Azər bay-
can di lin də ki otaq – türk cə də 
oda.

Ot lak çı – müf tə xor, on dan-
bun dan si qa ret alıb çə kən, pa-
ra zit. Bi zim rah met li İl ha mi de 
ot lak çı idi ama hiç ol maz sa bir 
in ce li ği var dı, ada mı eğ len di rir-
di.

Otu rak – 1. ör dək (si dik qa bı); 
2. iç ki li, qa dın lı, mu si qi li mə kan; 
3. al çaq skam ya, kə til; Dok tor 
ya tak has ta la rı nın ko ğuş la rın da 
ye ter li mik tar da otu rak ol ma dı-
ğı nı söy le di. 

Otur ma – ya şa ma, məs kən sal-
ma; Otur ma oda sı – sa lon, qo naq 
ota ğı (mən zil də); Te sa dü fen iki si 
otur ma oda sın da yal nız dı.

Otur mak – ya şa maq (konk ret 
bir ün van da); Ar ka da şım Ba kü΄-
de Hü se yin Ca vid cad de sin de 
otu ru yor.

Oy – 1. səs (seç ki lər də); 2. rəy; 
Oy ver mək – səs ver mək (seç ki-
lər də). Hal ko yu (ka muoyu) – ic-
ti mai rəy; Oy bir li ği – yek dil lik; 
Ka ra rın, oy bir li ği ile alın ma sı 

ge re ki yor du.
O y  m a -

lı – na xış-
lı, iş lə mə li; 

Ana sı nı ya-
nın da ki oy ma-

lı, yal dız lı ka-
ne pe ye oturtt  u. 
Oda da oy ma lı 

me şe ma sa du ru-
yor du.

Oyun – 1. ta ma şa;
2. dram əsə ri, pyes; Oyun 

ya za rı – dra ma turq. Hal dun 
Ta ner ün lü bir oyun ya za rı dır. 

Be le di ye ti yat ro sun da bu gün gü-
zel bir oyun var.

Oyun cu – ar tist, akt yor; Ne cip 
Fa zıl ́ ın “Bir Adam Ya rat mak” 
oyu nun da esas er kek oyun cu 
Hus rev dir.

Oyun cu luk – ar tist lik, akt yor-
luq, səh nə sə nət kar lı ğı; Oyun cu-
luk ki o de vir de top lum dı şı bir 
par ya işi sa yıl mak ta dır. 

Ozan – 1. şair; 2. aşıq; Fel se-
fe di liy le söy ler sek her ozan bir 
fe no men dir ya ni ol gu dur. Aşık 
Vey sel halk için de ye ti şen bir 
halk şairi, halk oza nı dır.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Na kil – (a qı sa tə ləff  üz edi-

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

Mü na se bet siz – sır tıq, tər bi-
yə siz, həd di ni aşan; Ar la rın da-
ki ki mi mü na se bet siz ler za val-
lı fi  lin kuy ru ğun dan bir kaç tel 
ko par ma ya kal kar dı. Si nir li, 
uka la, mü na se bet siz he ri fi n bi-

Mü rek kep – iba rət; Mü rek keb 
ol mak – iba rət ol maq. Dev let, 
ya sa ma, yü rüt me, yar gı dan mü-
rek kep bir me ka niz ma dır.

Mü te şek kil – iba rət, iba rət olan, 
təş kil olun muş; Mü tə şək kil ci-
na yət təş ki la tı – or ga ni ze suç 
ör gü tü. Et ra fım da uç la rı 
bir bi ri ne te mas et miş 
hi lal ler den mü-
te şek kil bir 
daire var-

mü tə şək kil 
– türk cə də 
or ga ni ze, teş-
ki lat lı, ör güt lü.

N
 – nəbz; Na bız yok la mak 

– (ağ zın dan) söz çək mək, söz al-
maq, öy rən mə yə ça lış maq, xə bər 
tut maq. Bir na bız yok la ma sı ya-
pıp ön araş tır ma ile onun dü şün-
ce, eği lim ve ni ye ti ni öğ ren mek-
te fay da var.

Ne fer – sı ra vi, sı ra vi əs gər; Ne-
fer an sı zın kar şı sı na çı kan al ba ya 
se lam ver di. Azər bay can di lin-
də ki nə fər – türk cə də ki şi, adam, 
şa hıs.

Ni ce – ne çə, nə qə dər; Ni ce yıl-
la ra! – Ne çə be lə il lə rə (çı xa-
san)! Ya lı lar da ni ce yük 
oda la rı, oda gi bi 
bü yük ki ler-
ler var dı.

nöq tə – türk cə də 
nok ta.

As lı ol ma dık şe ye na sıl ina nı-
rım?

Oy ver mək – səs ver mək (seç ki-
lər də). Hal ko yu (ka muoyu) – ic-
ti mai rəy; Oy bir li ği – yek dil lik; 
Ka ra rın, oy bir li ği ile alın ma sı 

ge re ki yor du.

Ana sı nı ya-
nın da ki oy ma-

lı, yal dız lı ka-
ne pe ye oturtt  u. 
Oda da oy ma lı 

me şe ma sa du ru-
yor du.

Oyun – 1. ta ma şa;
2. dram əsə ri, pyes; Oyun 

ya za rı – dra ma turq. Hal dun 
Ta ner ün lü bir oyun ya za rı dır. 

Be le di ye ti yat ro sun da bu gün gü-
zel bir oyun var.

Oyun cu – ar tist, akt yor; Ne cip 
Fa zıl ́ ın “Bir Adam Ya rat mak” 
oyu nun da esas er kek oyun cu 
Hus rev dir.

Oyun cu luk – ar tist lik, akt yor-
luq, səh nə sə nət kar lı ğı; Oyun cu-
luk ki o de vir de top lum dı şı bir 
par ya işi sa yıl mak ta dır. 

Ozan – 1. şair; 2. aşıq; Fel se-
fe di liy le söy ler sek her ozan bir 
fe no men dir ya ni ol gu dur. Aşık 
Vey sel halk için de ye ti şen bir 
halk şairi, halk oza nı dır.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

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

Atam di gər bö yük ba cım Tə zə-
rə mək tu bun da isə be lə ya zır dı:

“Mə ni Mər rix ul du zun da ax-
ta rır mış san. Ah, qı zım, mən də 
o par laq ul du zu həbs xa na nın ən 
yük sək bal ko nun dan hər ge cə 
seyr edi rəm və si zi göz lə rim önü-
nə gə tir mə yə ça lı şı ram. Kim bi lir, 
o ul duz ne çə də fə bi zim ba xış la-
rı mı zı və ba xış la rı mız la bir lik də 
qəlb lə ri mi zi, hiss lə ri mi zi, ar zu-
la rı mı zı bir ləş di rib. Və kim bi lir, 
zülm və əda və tin bi zim ki mi ne çə 
min qur ba nı o ul duz dan ümid və 
tə səl li umub”. 

Mal ta da əsir lə rin ba şı na açı lan 
iz ti rab lı bir oyun var dı: Və tən dən 
gə lən mək tub la rı ün van sa hib lə ri-
nə çox gec çat dı rır, ya da yer li-dib li 
ver mir, cı rıb atır dı lar. Bu sə bəb dən 
də ay lar la bir-bi ri miz dən xə bər tu-
ta bil mir dik, müx tə lif eh ti mal la rın 
və bi tib-tü kən mək bil mə yən ən-
di şə lə rin içə ri sin də ba tıb qa lır dıq. 
Atam əsir lə rə rə va gö rü lən zülm-
lər ara sın da ən çox bu mək tub mə-
sə lə sin dən mü təəs sir olur du:

“Ye nə iki həf tə dir ki, siz dən heç 
bir mək tub al ma dım. Ay dın mə-
sə lə dir, ya zır sı nız, am ma mən ala 
bil mi rəm. Yə qin, adi cə mək tub-
laş ma nı da bi zə çox gö rür lər. Zə-
rər yox! Haq sız lıq üs tün dən edi-
lən haq sız lıq lar haq qa da ha tez 
çat ma ğa yar dım çı olur. Əl bətt  ə, 
bir gün gə lər, za lım lar be lə zülm-
lə rin dən usa nar lar”.

Həf tə lər lə da vam edən na mə-
lum lu ğun, xə bər siz li yin gə tir di yi 
də rin me lan xo li ya bir dən-bi rə əli-
nə ye ti şən ki çik bir mək tub sa yə-
sin də öz ye ri ni hü dud suz se vin cə 
ve rir di. O za man ata mın qə lə min-
dən tə vək kü lə, da ha da sə bir li ol-
ma ğa ça ğı ran be lə sə tir lər çı xır dı:

“Göz lə ri min nu ru, qız la rım və 
oğul la rım!

Şid dət lə, ru hu mun bü tün atə şi 
ilə in ti za rı nı çək di yim mək tub-
la rı nı zı al dım. Çox dan bə ri ta-
ma şa sın dan məh rum ol du ğum o 
se vim li ya zı la rı nı zı tək rar-tək rar 
oxu dum. Se vin dim, məm nun ol-
dum, tə səl li tap dım. Son bir ay ya-
rı mı bö yük, çox bö yük bir iz ti rab 
içə ri sin də ke çir di yim dən se vin-
cim, şad lı ğım da ey ni də rə cə də bö-
yük ol du. Za tən gö zəl quş cu ğa zım 
mə ni məh zun gö rə rək daim tə səl-
li ve rir, qız la rı mın və oğul la rı mın 
hə mi şə ata la rı nı dü şün dük lə ri ni, 
mək tub yaz dıq la rı nı söy lə yir di. 

La kin bu na heç cür ina na bil mir-
dim. Nə ha yət, mək tub la rı nı zın gə-
lib çıx dı ğı nı eşi din cə və se vin ci mi 
gö rün cə quş cu ğaz elə qəh qə hə lər 
çək di, əv vəl ki şüb hə lə ri mə o qə-
dər gül dü ki, özüm də pərt ol dum. 
İn di o quş cu ğa zın sa lam la rı nı si zə 
çat dı rı ram. Quş cu ğaz si zə bun la rı 
de yir:

Sə bir li və dö züm lü olun. Unut-
ma yın ki, ötüb ke çən 1919-cu il 
ata nız və məm lə kə ti niz üçün ən 
fə la kət li il ol du. Mə nim ki mi siz 
də dua edin ki, ye ni gə lən 1920-ci 
il da ha xoş və mə sud ilə çev ril sin. 
Am ma tək dua ilə ki fa yət lən mə-
yin. Ey ni za man da çox lu ca ça lı şın. 
Çün ki yal nız səy, zəh mət yo lu ilə 
bu fə la kət lə rin nə ti cə lə ri ara dan 
qal dı rı la bi lər. Ba xın, mən bu ra da 
ata nı zı əy lən dir mək üçün nə qə dər 
ça lı şı ram. Siz də mə nə ox şa ma-
ğa səy edin. Xü su si lə də özü nü zü 
hə ya tın müx tə lif gər diş lə ri qar şı-
dın da sə bir və dö züm gös tər mə yə 
alış dı rın. İn san lar xoş sə sim, gö zəl 
rən gim ol du ğu na gö rə mə ni sa tın 
al dı lar, əsir et di lər. Və tə nim dən, 
ailəm dən, azad lı ğım dan ayır dı lar. 
La kin bun lar mə ni ruh dan sal ma-
dı. Hə ya tı mı ye nə müm kün qə dər 
dü zən li et mə yə, ni za ma sal ma ğa, 
yax şı laş dır ma ğa ça lış dım və son-
da bu na mü vəff  əq ol dum. Siz də 
elə edin. Ata nı zın ye ga nə xa hi şi 
hər za man ana nı zı, qar daş-ba cı la-
rı nı zı, müəl lim lə ri ni zi, dost la rı nı zı 
məm nun et mək və zi fə si nin öh də-
sin dən gəl mə yi niz dən, əx la qı nı zın 
hər za man mə tin və ye rin də ol ma-
sın dan iba rət dir. 

Quş cu ğa zın si zə söy lə dik-
lə ri bun lar dır. İn di nə ca vab 
ve rə cək si niz?”

A ta mın mək tu bun da haq qın da 
bəhs olu nan quş cu ğaz bir ka nar-
ya-tu tu qu şu idi. Onu al dı ğı nı əv-
vəl ki mək tub la rın dan bi rin də xə-
bər ver miş di:

“Si zə bir xə bər ve rim: Ata nız 
bir ka nar ya alıb. Gül tə kin qə-
dər (o za man hə lə yal nız iki ya-
şın da olan ki çik ba cım - müəl li-
fi n qey di) oy naq və şey tan dır. 
Gün düz lər qə fə si ni pən cə rə min 
önü nə qo yu ram, ax şam lar ota ğa 
gə ti ri rəm. Bir gö rəy di niz, ne cə 
gö zəl və şux dur. İki bar ma ğı mın 
ara sın da tut du ğum bir ti kə qən-
di gö rər-gör məz çır pı nır, özü nü 
ora-bu ra vu rur, qa nad la rı nı sal-
la yır və şə kə ri is tə yir. Ye yən dən 
son ra isə elə gö zəl oxu ma ğa baş-
la yır ki...

Bə zən quş dan so ru şu ram: Bəs 
in di uşaq la rım nə iş gö rür?

Gü lür, əv vəl-əv vəl ca vab ver-
mək is tə mir. Son ra “Əfən dim, 
si zin uşaq la rı nız çox ya ra maz dır-
lar! - de yir. – Bi lir si niz mi, Sə mə-
din ba ğır tı la rı Şah za də ba şı na qə-
dər ge dib ça tır?” 

Mək tub la rın da da xi lin də ki bö-
yük inam və ima nı biz lə rə aşı la-
ma ğa ça lı şır, üfüq lə ri qa ran lıq, 
ha lı pə ri şan və tə nin gə lə cə yin dən 
hə mi şə ar xa yın laq la, ümid və hə-
ra rət lə bəhs edir di:

“Bu ra gə lib çı xan Av ro pa qə-
zet lə ri hər gün da ha yax şı və tə-
səl li ve ri ci xə bər lər gə ti rə rək, bi zə 
əsa rə tin iz ti rab la rı nı unut du rur. 

Mil lə ti mi zin hüm mə ti ilə məm-
lə kə ti mi zin xi las ola ca ğı ümi di 
qəl bi mi zə ye ni se vinc lər ve rir. 
Ana do lu nun əzm və sə ba tı ar tıq 
tə si ri ni gös tər mə yə baş la dı. Mə-
də ni ad lan dı rı lan mil lət lər zülm 
və is tib dad önün də yu xu lu və-
ziy yət də qa lar kən, işıq Şərq dən 

gə lir. Çü rü müş, hə ya və abır-
dan məh rum mil lət lə rin ölü 
qəlb lə ri nə bu də fə türk lər 
ye ni ruh bəxş edə cək lər”. 

Di gər bir mək tu bun da isə 
de yi lir di:

“Mən bu mək tu bu si zə 
ya zar kən Sü ley man Na zif, 

Əh məd Emin, Və lid, Cə lal bəy-
lər lə Esat və Mah mud pa şa lar 

bağ ça da gə zir lər. Va sif bəy ilə 
(Qa ra Va sif bəy) Rauf bəy1 

isə ya nım da du rur lar. 
Be lə ola ca ğı ki-

min ağ lı-
n a 

gə lər di? La kin bü tün bun lar mü-
vəq qə ti dir, ke çi ci dir. Əsl iş məm-
lə kə tin və mil lə tin xi las ol ma sı dır. 
Siz bu na ina nın. Bu nun üçün du-
alar edin. Türk lər be lə şey lə rə tab 
gə ti rər lər. Mil lə ti mi zin ya şa ma sı 
isə ira de yi-ila hi dir!”

Bə zən qüs sə yə, kə də rə qa pıl-
dı ğı mə qam lar da olur du. Əsa rət 
hə ya tı nın yek nə səq və sı xı cı şərt-
lə ri içə ri sin də də rin is ti rab la rın 
gir da bı na dü şür, gənc və duy ğu-
sal bir adam ki mi ürə yin də ki lə rin 
ha mı sı nı di lə gə ti rir di:

“Bu mək tu bu si zə yaz dı ğım an-
da ba yır da ha va elə xoş dur ki, elə 
bil ap rel ayı dır. (Mək tub 1920-ci 
ilin no yabr ayın da ya zı lıb - müəl-
li fi n qey di) Qar şı tə rə fi  miz də ki 
tə pə cik lər sa rı ci cək lər lə do lu dur. 
Hər tə rəf ya şıl lıq la ra bü rü nüb. Bir 
ne çə də qi qə əv vəl mən bal kon da 
gə zi nir, qar şı da kı kör fə zi dol du-
ran gə mi lə rə ba xır, si zi dü şü nə-
rək öz-özü mə de yir dim: “Ah, nə 
olay dı, bu gə mi lə rin bi ri mə ni 
alıb ya nı nı za apa ray dı, iki il dən 
bə ri çox za lı ma nə, haq sız ye rə 
həs rət qal dı ğım o doğ ma si ma la rı 
gö rəy dim”.

Mən bu xə yal da ikən Yə mən 
qəh rə ma nı Fəx ri Pa şa bal ko nun 
baş tə rə fi n dən “Əh məd bəy, nə 
dü şü nür sən? Ol ma ya ürə yin sı xı-
lır?”- de yə so ruş du. 

“Pa şam, ara mız da ürə yi sı xıl-
ma yan bir adam var mı? Sa də cə, 
bə zi lə ri mi zin ürə yi bə zi gün lər də 
da ha çox sı xı lır? De yə sən, bu gün 
də mə nim növ bəm dir” - de yə ca-
vab ver dim.

Gö rü nür, bu da əsa rət hə ya tı-
nın xü su siy yət lə rin dən bi ri dir. 
Bə zən in sa nın üzə ri nə də rin bir 
hüzn, son suz bir kə dər çö kür. Sə-
bə bi ni bil mə dən qə ri bə hiss lə rin 
tə si ri al tı na dü şür sən. Göz lə ri ni 
doğ ma yer lə rə tə rəf çe vi rə rək, 
sev di yin in san lar la müm kün qə-
dər tez qo vuş maq eş qi ilə alı şıb 
ya nır san. Bax hə min o za man lar-
da in san həs rə ti ni ka ğız üzə ri nə 
tö küb ürə yi ni bo şal dır, da xi lən 
ra hat la nır. Al lah xe yir li elə sin, 
bu gün mək tub gü nü dür. Mən 
də si zi qar şım da gö rə rək in di 
özü mü si zin lə söh bət lə şən ki mi 
hiss edi rəm”. 

Tez lik lə Mal ta sür gün lü lə ri nin 
ge ri dö nə cək lə ri xə bə ri ni al ma ğa 
baş la dıq. Hətt  a atam özü də bir 
də fə “Ar tıq azad olun dum, gə li-
rəm”- de yə te leq raf gön dər di. La-
kin ara dan gün lər keç di, bir xə bər 
çıx ma dı. Nə ha yət, ye ni mək tu bu-
nu al dıq:

“Te leq ra mı mın əv vəl cə si-
zi se vinc lər lə müj də lə yib hər 

gün gə mi lə rin qa ba ğı na çı xar dı-
ğı nı bi lən dən son ra hər bi ri ni zin 
iz ti ra bı nı, ağır lı ğı nı özüm də yax-
şı ba şa düş dü yüm xə yal qı rıq lı ğı-
na uğ rat dı ğım üçün çox mü təəsir 
ol dum və təəs süfl  ən dim. La kin 
nə edə bi lə rəm? Siz mə nim ye-
ri mə ol say dı nız be lə qə ti zə ma-
nət alan dan son ra dər hal xə bər 
çat dır maz dı nız mı? Mən hə lə də 
hey rət edi rəm: ne cə olur ki, bi-
zə be lə əmin lik lə, qə tiy yət lə söz 
ver dik dən son ra hə lə də bu ra da 
sax la yır lar?”

Baş qa bir mək tu bun dan:
“Bu mək tu bu si zə ya zar kən 

duy du ğum hiss lə ri söz lə ne cə an-
la dım? Həm əsə bi lə şi rəm, həm 
də gü lü rəm. Əsə bi lə şi rəm, çün ki 
azad edil mə yi miz lə bağ lı gön dər-
di yim te leq ra mın üs tün dən bir ay 
keç di. Am ma hə lə də bu ra da yam. 
Gü lü rəm, çün ki bu bir ay ər zin də 
hər gün, hər saat bu ra dan hə rə kət 
et mək eh ti ma lı möv cud dur”.

Bir ax şam, təx mi nən saat ona 
ya xın səs siz kü çə miz də ara ba 
tə kər lə ri nin taq qıl tı sı eşi dil di. 
Ara ba düz bax ça qa pı mı zın qa-
ba ğın da da yan dı. Xid mət çi miz 
Hə sə nin “Bə yə fən di! Bə yə fən di!”- 
de yə qış qır dı ğı nı eşit dik. Qa ça raq 
aşa ğı en dik. Ata mız gəl miş di.

Sə hə rə qə dər otur duq. Ya nın da, 
ya xud düz gö zü nün qa ba ğın da 
ol du ğu muz hal da bə zən bi ri mi zi 
tə laş la ax ta rır, “Ha ra da dır? Ha ra-
da dır?” - de yə so raq la yır dı. Er tə si 
gün gə tir di yi hə diy yə lə ri pay la dı. 
Bun lar öl çü lə ri aya ğı mı za çox bö-
yük ayaq qa bı lar, bə də ni mi zə çox 
bö yük olan pal tar lar idi:

“Mən elə bi lir dim siz lap 
bö yü mü sü nüz”. 

Duy du ğu bö yük həs rət onu be-
lə yan lış dü şün cə yə va dar et miş di. 

Bir həf tə son ra Ana do lu ya 
get di. 

1 Əh məd Ağaoğ lu nun Mal ta 
sür gü nün də ki ta le yol daş la rı. 
So nun cu iki şəxs – Mus ta fa 
Va sif Ka ra kol (1880-1931) 
və Rauf Or bay (1881-1964) 
pe şə kar hərb çi lər idi. Mal ta 
sür gü nün dən son ra hər iki si 
Mil li Mü ca di lə hə rə ka tın da 
fəal iş ti rak et miş di.

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

Atam di gər bö yük ba cım Tə zə-

“Mə ni Mər rix ul du zun da ax-
ta rır mış san. Ah, qı zım, mən də 
o par laq ul du zu həbs xa na nın ən 
yük sək bal ko nun dan hər ge cə 
seyr edi rəm və si zi göz lə rim önü-
nə gə tir mə yə ça lı şı ram. Kim bi lir, 
o ul duz ne çə də fə bi zim ba xış la-

Gö rü nür, bu da əsa rət hə ya tı-
nın xü su siy yət lə rin dən bi ri dir. 
Bə zən in sa nın üzə ri nə də rin bir 
hüzn, son suz bir kə dər çö kür. Sə-
bə bi ni bil mə dən qə ri bə hiss lə rin 
tə si ri al tı na dü şür sən. Göz lə ri ni 
doğ ma yer lə rə tə rəf çe vi rə rək, 
sev di yin in san lar la müm kün qə-
dər tez qo vuş maq eş qi ilə alı şıb 
ya nır san. Bax hə min o za man lar-
da in san həs rə ti ni ka ğız üzə ri nə 
tö küb ürə yi ni bo şal dır, da xi lən 
ra hat la nır. Al lah xe yir li elə sin, 
bu gün mək tub gü nü dür. Mən 
də si zi qar şım da gö rə rək in di 
özü mü si zin lə söh bət lə şən ki mi 
hiss edi rəm”. 

Tez lik lə Mal ta sür gün lü lə ri nin 
ge ri dö nə cək lə ri xə bə ri ni al ma ğa 
baş la dıq. Hətt  a atam özü də bir 
də fə “Ar tıq azad olun dum, gə li-
rəm”- de yə te leq raf gön dər di. La-
kin ara dan gün lər keç di, bir xə bər 
çıx ma dı. Nə ha yət, ye ni mək tu bu-
nu al dıq:

zi se vinc lər lə müj də lə yib hər 
gün gə mi lə rin qa ba ğı na çı xar dı-
ğı nı bi lən dən son ra hər bi ri ni zin 
iz ti ra bı nı, ağır lı ğı nı özüm də yax-
şı ba şa düş dü yüm xə yal qı rıq lı ğı-
na uğ rat dı ğım üçün çox mü təəsir 
ol dum və təəs süfl  ən dim. La kin 
nə edə bi lə rəm? Siz mə nim ye-
ri mə ol say dı nız be lə qə ti zə ma-
nət alan dan son ra dər hal xə bər 
çat dır maz dı nız mı? Mən hə lə də 
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rı mı zı və ba xış la rı mız la bir lik də 
qəlb lə ri mi zi, hiss lə ri mi zi, ar zu-
la rı mı zı bir ləş di rib. Və kim bi lir, 
zülm və əda və tin bi zim ki mi ne çə 
min qur ba nı o ul duz dan ümid və 

Mal ta da əsir lə rin ba şı na açı lan 
iz ti rab lı bir oyun var dı: Və tən dən 
gə lən mək tub la rı ün van sa hib lə ri-
nə çox gec çat dı rır, ya da yer li-dib li 

çat dır maz dı nız mı? Mən hə lə də 
hey rət edi rəm: ne cə olur ki, bi-
zə be lə əmin lik lə, qə tiy yət lə söz 
ver dik dən son ra hə lə də bu ra da 
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duy du ğum hiss lə ri söz lə ne cə an-
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ta rır mış san. Ah, qı zım, mən də 
o par laq ul du zu həbs xa na nın ən 
yük sək bal ko nun dan hər ge cə 
seyr edi rəm və si zi göz lə rim önü-
nə gə tir mə yə ça lı şı ram. Kim bi lir, 
o ul duz ne çə də fə bi zim ba xış la-

Mil lə ti mi zin hüm mə ti ilə məm-
lə kə ti mi zin xi las ola ca ğı ümi di 
qəl bi mi zə ye ni se vinc lər ve rir. 
Ana do lu nun əzm və sə ba tı ar tıq 
tə si ri ni gös tər mə yə baş la dı. Mə-
də ni ad lan dı rı lan mil lət lər zülm 
və is tib dad önün də yu xu lu və-
ziy yət də qa lar kən, işıq Şərq dən 

gə lir. Çü rü müş, hə ya və abır-
dan məh rum mil lət lə rin ölü 
qəlb lə ri nə bu də fə türk lər 
ye ni ruh bəxş edə cək lər”. 

Di gər bir mək tu bun da isə 
de yi lir di:

“Mən bu mək tu bu si zə 
ya zar kən Sü ley man Na zif, 

Əh məd Emin, Və lid, Cə lal bəy-
lər lə Esat və Mah mud pa şa lar 

bağ ça da gə zir lər. Va sif bəy ilə 
(Qa ra Va sif bəy) Rauf bəy1

isə ya nım da du rur lar. 
Be lə ola ca ğı ki-

min ağ lı-
n a 
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Atamın 
dostları
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- Siz cə, Çə mən zə min li bir zi ya-
lı, bir şəx siy yət ki mi da ha çox 
han sı tə rəfl  ə ri lə giz li qa lıb, öy-
rə nil mə yib?
- Çə mən zə min li nin hə yat və ya-

ra dı cı lı ğı haq qın da ya zı lan el mi 
iş lə rin ək sə riy yə ti ilə ta nı şam. Ora-
da bir çox mə sə lə lə rə to xu nu lub. 
Am ma onun et noq ra fi k dün ya gö-
rü şü, folk lor şü nas ki mi fəaliy yə ti 
və ən əsa sı “Aves ta”, Zər düşt çü lük 
ideolo gi ya sı haq qın da kı çox say lı 
mə qa lə lə ri hə lə də öy rə nil mə yib.  
Ba ba mın folk lo ra olan sev gi si çox 
bö yük idi. Nov ruz bay ra mı, məişət 
mə ra sim lə ri və möv süm lər lə bağ-
lı mifl  ər onu çox ma raq lan dı rır dı.  
Onun folk lor şü nas lıq dün ya gö rü-
şü nə aid Bəh lul Ab dul la bir mo-
noq ra fi  ya ya zıb. Am ma Zər düşt 
ideolo gi ya sı, “Aves ta” mətn lə ri nə 
aid apar dı ğı araş dır ma lar təd qi-
qat lar dan ta ma mi lə kə nar da qa lıb. 
Hal bu ki Yu sif Və zir “Aves ta”nı çox 
gö zəl bi lir di. Bu möv zu da heç vaxt 
to xu nul ma yan mə sə lə lə rə - “Aves-
ta” mifl  ə ri nə, bu di ni inanc sis te-
min də olan bə zi qə ri bə, hətt  a bi zim 
üçün ik rah ya ra da bi lə cək mə qam-
la ra ilk də fə o mü ra ciət et miş di. 

- Həm çi nin atəş pə rəst lik dün ya-
gö rü şü nün, Zər düşt ideolo gi ya-
sı nın  to xu nul du ğu “Qız lar bu-
la ğı” ki mi də yər li əsər də bu gün 
nis bə tən köl gə də qa lıb…
- Nə və li yi bir kə na ra qo yu ram. 

Adi oxu cu ki mi dü şü nü rəm ki, 
“Qız lar bu la ğı” elə bir əzə mət li, 
möh tə şəm ro man dı ki, onu dün ya 
ədə biy ya tı nın bir çox nü mu nə lə-
ri ilə ey ni sı ra ya qoy maq olar. Bu 
əsər ço xob raz lı və çox qat lı mə na 
yü kü nə ma lik dir. Onu an la maq 
üçün də fə lər lə oxu maq la zım dır.

- Çə mən zə min li nin Cum hu riy yət 
rəh bər lə ri - M.Ə.Rə sul za də, Xə-
lil bəy Xas məm mə dov, N. Yu sif-
bəy li ilə mü na si bət lə ri ba rə sin-
də bir mə na lı fi  kir lər səs lən mir.

Siz onun pub li sis ti ka sı nı araş-
dır mı sı nız. Hə min pub li sis tik 
mə qa lə lər də bu ba rə də nə lər 
qeyd olu nur?
- Sualı nı za ən yax şı ca va bı 

onun “Mü sa vat çı ya ca vab” ad lı 
mə qa lə si  ve rə bi lər. Bu mə qa lə-
də  de di yi niz mə sə lə lər öz ək si ni 
ta pıb. On la rı mət buat üçün de-
mək bəl kə də, yax şı de yil. Am ma 
bə li, AXC rəh bər lə rin dən in ci di-
yi mə qam olub və bu küs kün lük  
hə min mə qa lə də öz ək si ni ta pıb. 
Tə səv vür edin, ya zır ki, bö yük 
mad di sı xın tı için də yəm, am ma 
Rə sul za də bu çə tin lik lə rə rəğ mən 
ona cə mi 3 dol lar tək lif edir. Də-
fə lər lə mü ra ciət edir ki, ona ay lıq 
mə va cib kə sil sin. 

Mən onun pub li sis ti ka sı nı 
araş dır mı şam. Ba bam elə in san 
de yil di ki, şəx si mü na si bət lə ri-
ni, prob lem lə ri ni  mə qa lə lə rin də 
işıq lan dır sın. 

Onun pub li sis ti ka sın da da cə-
miy yə tin ümu mi prob lem lə ri-
qa dın azad lı ğı və xu ra fa ta qar şı 
mü na si bət öz ək si ni ta pır. Hətt  a 
xu ra fa ta - üz cır maq, si nə vur maq 
ki mi əməl lə rə  qar şı yaz dı ğı mə-
qa lə sin dən son ra ona de yir lər ki, 
bir ne çə gün ev dən çıx ma, çün ki 
din adam la rı sə ni öl dü rə bi lər lər. 

- Çə mən zə min li nin qür bət də 
ke çən hə ya tı da ha acı na caq-
lı olub. Mə sə lən, Pa ris də ölüm 
aya ğın da olan qar da şı nı ya şat-
maq üçün fəh lə lik də edib. Bir az 
bu ba rə də da nı şaq…  
- O, bü tün öm rü bo yu əziy yət 

gö rüb. Hə lə uşaq olan da çək di-
yi əziy yət lər dən tə sir lə nə rək rus 
di lin də “Şi ka yət” ad lı şeir ya zıb.  
Cum hu riy yət sü qut edən dən son-
ra ora nın İs tan bul da kı sə fi r li yi də 
bağ la nır. Bir müd dət İs tan bul da 
iş lə sə də, məc bur olub Pa ri sə ge-
dir. Am ma ye nə də zülm ba bam-
dan əl çək mir.  Pa ris də ya şa yan 
qar da şı Mi ri və rəm xəs tə si idi. 

Onun sa ğal ma sı üçün çox əziy yət 
çə kir. O boy da və zi fə də ça lı şan 
adam yad bir şə hər də bir dən-bi rə 
fəh lə iş lə mə yə məc bur olur. Mən 
in di də bu fak tı de mək dən utan-
mı ram: bu, əs lin də bir rə şa dət-
di,  mərd lik dir-fəh lə iş lə yə-iş lə yə 
xəs tə qar da şa bax maq. Qar da şı 
Mi ri nin dö zül məz ağ rı la rı, xəs-
tə li yi  ona mə nə vi sar sın tı ya şa-
dır dı. Hə ya tın hər sı na ğın dan 
çıx mış dı. Am ma ki çik qar da şı nın 
dö zül məz qış qı rıq la rı qar şı sın da 
aciz qal ma ğı Yu sif Və zi ri ta mam 
çök dür dü.   Bir çox ada ma mad di 
yar dım gös tə ril mə si üçün mü ra-
ciət et di. Bir cə, Cey hun bəy Ha-
cı bəy li Mi ri nin sa ğal ma sı üçün 
mad di yar dım gös tər di. Mi ri ilə 
Cey hun bəy həm dost, həm də 
qo hum olub lar. Pa ris də bi ri hü-
quq, o bi ri isə dip lo ma ti ya üz rə 
təh sil al mış dı. Cey hun bəy Mi-
ri yə çox yax şı lıq lar edib. Onu 
sa na to ri ya la ra apa rıb. Bu na bax-
ma ya raq, Mi ri cə mi 29 ya şın da 
və fat et di. Heç Mi ri nin mə za rı da 
yox du. Çün ki Fran sa qa nun la rı-
na uy ğun ola raq, bu nun üçün də 
və sait la zım idi. O da ol ma yan da 
Mi ri ni 5 il lik mü vəq qə ti yer də 
dəfn edir lər. 

Tə səv vür edin ki, on lar ailə də 
üç qar daş olub lar. Am ma de mək 
olar ki,  heç bi ri nin mə za rı yox du. 
Özü sür gün də öl dü yü üçün ha ra-
da dəfn olun du ğu bi lin mir, er kən 
yaş da olan qar daş la rı nın bi ri Pa-
ris də, o bi ri isə Şu şa da bas dı rıl dı. 
Yə ni, bi zim üçün heç bi ri nin mə-
za rı yox du.

Qür bət də ki hə ya tı bu cür acı-
na caq lı olub. Elə Ki yev də oxu-
yan da da, sə fi r ki mi ça lı şan da 
da mad di və mə nə vi çə tin lik lə rə 
rast la şıb. Ora da sə fi r olan da AXC 
hö ku mə ti nin baş na zi ri Nə sib bəy 
Yu sifb  əy li yə mək tub la ya zır dı ki, 
xa hiş edi rəm, mə nə maaş tə yin 
edin. Ki ra yə və ya şa yış xərc lə ri-
nin ha mı sı öz üzə rim də dir. 

Bu yer də Çə mən zə min li nin 
gə li ni Fə ri də xa nım söh bə tə qo-
şu lur:

- İs tan bul da olar kən ora da kı 
ida rəet mə sis te mi ni, çox bə yə nir, 
cum hu riy yət rəh bər lə ri nə   tək lif 
edir ki, ora da bi zim sə fi r li yi miz 
açıl sın. On dan son ra AXC hö ku-
mə ti bu haq da qə rar qə bul edir. 
Çə mən zə min li İs tan bu la bö yük 
çə tin lik lə ge dib çı xır. Ba kı dan ora 
iki aya ça tır. Çün ki yol xərc lə ri və 
baş qa prob lem lər var idi. Axır da 
məc bur olub, özü nü ta cir ki mi 
qə lə mə ve rir. Bir tə hər İs tan bu la 
yer lə şə bi lir. 

İs tan bul da sə fi r olan da Azər-
bay can Xalq Cum hu riy yə ti da ğı-
lır. Tə bii ki, sə fi r lik də bağ la nır. 
Çə mən zə min li ora da kı tə lə bə lə ri 
top la yıb  de yir ki, da ha mən dən 
heç nə göz lə mə yin. Heç öz aqi-
bə ti nin ne cə ola ca ğı nı bil mir di. 
On dan son ra Çə mən zə min li nin 
ya şa yı şı da ha da çə tin lə şir. Üç il 
müx tə lif iş lər lə məş ğul olur. Ki-
tab xa na lar da ça lı şır.

- Çə mən zə min li nin hə ya tın-
da ma raq lı dövr 1927-ci il dən 
1937-ci ilə qə dər, yə ni rep res si-
ya ya uğ ra dı ğı ana qə dər ki  mər-
hə lə dir. Ley la xa nım,  ata nız 
Or xan Və zi rov hə min dö nə mi 
ne cə xa tır la yır dı?
- Çə mən zə min li 1927-ci il dən 

son ra Ba kı ya qa yı dır. O qə dər 
çə tin lik lər, məh ru miy yət lər gör-
müş dü ki, ev lən mək də is tə mir-
miş. Ar tıq onun üçün şəx si hə-
ya tın heç bir mə na sı qal ma mış dı. 
Am ma ailə si nin tə ki di lə Bil qe yis 
xa nım la ta nış olur və on dan son-
ra özü ev lən mə yə ra zı lıq ve rir. 
1928-ci il də atam dün ya ya gə lir. 
Ev li li yin ilk il lə ri çox yax şı ke çib. 
Uni ver si tet də, mət buat or qan-
la rın da ça lı şıb, ailə si ni do lan dı-
rıb. Çə mən zə min li rep res si ya ya 
mə ruz qa lan da ata mın 10 ya şı 
var idi. On yaş da az yaş de yil.

Atam hər də fə o il lər dən da nı-
şan da uşaq la şır dı. Çün ki  ata sı nı 
uşaq ikən  itir miş di, ata həs rə ti ilə 
ya şa mış dı. Atam 81 ya şın da və fat 
et di. Ata sı ilə bir gə sə hər ye mə yi-
nə ne cə otur maq la rın dan, Yu sif 
Və zi rin on lar la ne cə ma raq lan-
ma ğın dan, ailə si ni hər də fə is ti-
ra hə tə apar dı ğı şə hər lər dən da-
nı şır dı. Üze yir bəy lə bağ qon şu su 
idi lər. Hər yay bir gə is ti ra hət lə-
rin dən söz açar dı. 

- Yu sif Və zir dən da nı şa da gə rək 
ağır rep res si ya il lə ri nə də to xu-
naq. Rep res si ya ya uğ ra yan dan 
son ra onun ailə si nə ki mi çə tin-
lik lər lə üz ləş di?  
Fə ri də Və zi ro va:
- 1938-ci il də Or xan dör dün cü 

si nif də oxu yur du.  Evə gə lər kən 
qə ri bə bir mən zə rə il rast la şır. 
Gö rür ki, ev də hər şey da ğı dı lıb, 
aləm bir-bi ri nə qa rı şıb. Ana sı Bil-
qe yis xa nım isə bir künc də otu rub 
ağ la yır. Ar tıq hər şey bit miş di. O 
il lə rin “qa ra ye li” bu də fə on la-
rın qa pı şın döy müş dü. De mə li, 
ar tıq onun da ata sı nı  həbs edib-
lər. Ata nı so yuq Qor ki vi la yə ti-
nə gön dər di lər,  ailə si isə Ba kı da 
həbs də qal ma lı ol du. Bir ana və 
3 uşaq həd din dən ar tıq rü tu bət li 
bir yer də - so yuq tə rə vəz sax la ma 
ba za sın da ya şa yıb lar. Be lə şə rait-
də on lar xəs tə lə nir, bir söz lə ailə 
çı xıl maz du ru ma dü şür. Am ma 
Bil qe yis xa nı mın qar da şı Fər had 
on la ra sa hib du rub. 

- Bu qə dər mə şəq qət li hə yat 
sü rən, bu na bax ma ya raq, sür-
gün də be lə ya zıb-ya ra dan bir 
ya zı çı ya Azər bay can zi ya lı eli-
ta sı nın, cə miy yə ti nin bu gün ki 
mü na si bə ti si zi - yə ni onun ailə-
si ni qa ne edir? 
- Son il lər Çə mən zə min li çox 

xa tır la nır. Bir ne çə gün dən son-
ra Mə də niy yət ka na lın da onun 
haq qın da ma raq lı ve ri liş ola caq. 
Haq qın da xey li ya zı lar ya zı lıb. 
Bi zə də ma te rial üçün mü ra ciət 
edən lər var. 

Çə mən zə min li Ki yev də Şev-
çen ko adı na Döv lət  Uni ver si-
te ti ni 1915-ci il də bi ti rib. Onun 
hə min uni ver si te ti bi tir mə yi nin 
100 il li yi mü na si bə ti lə  Ki yev də 
ma raq lı konf rans ke çi ril di. Bi zim 
on dan xə bə ri miz be lə yox idi. 
Ora də vət alan da bil dik və qar-
da şım Yu sifl  ə  get dik. De mək, 
Yu sif Və zir heç za man unu dul-
mur. 

Mü sa hi bə əs na sın da söh bət-
lə rə qu laq asa-asa otaq da san ki 
kim lə rin sə göz ya şı için də gü-
lü şü nü gö rür dük. Bu, 1938-ci 
il rep res si ya qur ba nı nın uşaq-
la rı nın göz yaş la rı idi. Bö yü yü 
Or xan idi ki, onun da cə mi  10 
ya şı var dı. Onu da hiss edir dik 
ki, bi zə hər şe yi bu “10 yaş lı ağ-
saq qal” da nı şır. Özü də qı zı Ley-
la və hə yat yol da şı Fə ri də xa nı-
mın gö züy lə. Özü nün isə an caq 
se vinc dən gü lən göz lə ri ni xə-
ya lən gös tə rə bi lir di. Ona gö rə 
se vi nir di ki, öm rü nü həsr et di yi 
Çə mən zə min çi lik ma hiy yə ti bu 
gün də unu dul mur..

Gü lən uşaq göz lə ri ilə bə ra-
bər, uzaq da  bir ağ la yan şə hər də 
var... Şu şa... Hə lə ki, dağ ba şın da 
ya zı-ya yı ya şıl lı ğa, pa yı zı-qı şı du-
ma na və qa ra bü rün müş bu şə hər 
göz yaş la rı na sa hib çı xa bil mir. 
Bu onun, o ba la ca Yu si fi n  şə hə-
ri dir...

El min NU Rİ

- Siz cə, Çə mən zə min li bir zi ya-

  XIX əs rin son la rın da, ha ra-
da sa 1897-ci il də  hə lə on 
ya şı ol ma yan ki çik bir uşaq 
çək di yi əziy yət lər dən be zə-
rək  rus di lin də “Şi ka yət” 
ad lı şeir ya zır. Bu nun la 
da hə ya tı nın proq ra mı-
nı ha zır la yır. Bu uşaq 
bö yü yə cək, gənc bir 
döv lə tin iki öl kə də 
sə fi ri, ola caq, ic ti-
mai xa dim, alim, 
ya zı çı ki mi məş hur-
la şa caq. O ba la ca 
Yu sif  bö yük Yu sif 
Və zir Çə mən zə min li 
ola caq. Am ma ha-
ra da ol ma sı na bax-
ma ya raq, onun la 
əkiz qar daş ki mi 
dün ya ya gə lən Zülm 
on dan əl çək mə yə-
cək. Çə mən zə min li 
rep res si ya il lə rin də 
so yuq Si bi rin şax-
ta sın da dün ya sı nı 
də yi şən də də hə min 
Zülm ona yol daş lıq edə-
cək. Dağ ba şın da ya zı, ya yı 
ya şıl lı ğa bü rün müş doğ ma 
şə hə ri Şu şa isə on dan çox 
uzaq lar da ola caq...
Rep res si ya qur ban la rın dan  
olan, ic ti mai xa dim, dip lo-
mat, araş dır ma çı, folk lor-
şü nas, ya zı çı Yu sif  Və zir 
Çə mən zə min li nin acı hə-
ya tı haq qın da nə və si Ley la 
Və zi ro va və gə li ni Fə ri də 
Və zi ro va da nı şa caq:
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1918-ci ilin av qust-sent yabr ay la-
rın da Ba kı nın daş nak-bol şe vik qüv-
və lə rin dən azad edil mə si uğ run da 
gər gin dö yüş lər baş la nır. Göy çay da-
kı ilk dö yüş də daş nak-bol şe vik qüv-
və lər məğ lub olub ge ri çə ki lir. Ba kı ya 
- öl kə nin pay tax tı na ge dən yol lar da-
kı du man bir az sey rə lir. 1918-ci il 
sent yabr ayı nın 15-də Nu ru Pa şa nın 
rəh bər lik et di yi Qaf qaz İs lam Or-
du su, Azər bay can Mil li Kor pu su və 
çox say lı azər bay can lı kö nül lü Ba kı ya 
da xil ola raq şə hə ri er mə ni-bol şe vik 
qüv və lə rin dən tə miz lə yir. Ba kı nın 
azad edil mə si Azər bay can ta ri xi-
nin ən par laq sə hi fə lə rin dən bi ri dir. 
Məş hur mil yon çu və ta nın mış xey-
riy yə çi Zey na lab din Ta ğı yev or du-
nun şə rə fi  nə zi ya fət ve rir. 

Bu gün xal qı mı zın yad da şın da 
Nu ru Pa şa ilə bağ lı xoş xa ti rə lər ya-
şa yır. Bir çox ta ri xi mən bə lər də gös-
tə ri lir ki, Nu ru Pa şa bir hərb çi ki mi 
uğu ru nu Azər bay can da əl də edib. 
Qar daş öl kə də qa zan dı ğı qə lə bə lər-
lə tək cə Os man lı döv lə ti nin de yil, 
Azər bay ca nın da hərb ta ri xin də və 
ümu mən Tür ki yə-Azər bay can ta ri-
xin də si lin məz iz lər qo yub. 

Hə min gün lər də Ba kı nın er mə ni-
bol şe vik qüv və lə rin dən azad edil mə-
sin də şə hər sa kin lə ri nin də bö yük fə-
da kar lı ğı olub. Qoy nun da bö yü dü yü 
şə hə ri ni azad gör mək is tə yən sa kin lər 
xi las kar türk əs gər lə ri nə hər ad dım-
da kö mək edib lər. Ca maat on la rı öz 
evin də sax la ya raq qo naq pər vər lik 
gös tə rib, mə nə vi dəs tək olub lar. 

Türk əs gər lə ri nə kö mək edən, on-
la ra oca ğı nın ba şın da yer gös tə rən 
in san lar dan bi ri də İçə ri şə hər sa ki ni 
Şı xə li Ha cı yev olub. Çox xe yir xah və 
və tən pər vər olan Şı xə li Ha cı yev 1880-
ci il də İçə ri şə hər də dün ya ya göz aç-
mış dı. Söv də gər nəs lin dən olan Şı xə li 
ki şi nin Ba kı şə hə ri nin mər kə zin də bir 
ne çə yer də qa lan te ri ya dü kan la rı var 
imiş. 1918-ci ilin mart ayın da er mə ni-
lə rin Ba kı da tö rət dik lə ri soy qı rı mı nın 
can lı şa hi di olan Ha cı Şı xə li ne çə-ne çə 
ailə ni ölüm təh lü kə sin dən qo ru muş-
du. O şə hə ri ni azad gör mək is tə yir di. 
Türk əs gər lə ri öl kə nin pay tax tı na da-
xil olan da Ha cı Şı xə li on la ra əlin dən 
gə lən kö mə yi edib, xe yir xah lı ğı nı bu 
xi las kar lar dan əsir gə mə yib. Ha cı Ba-
kı nı azad edən türk əs gər lə ri nə həs-
sas lıq la, hör mət lə ya na şıb. Var-döv-
lə ti ni şə hə ri mi zin er mə ni-bol şe vik 
dəs tə lə rin dən azad edil mə si yo lun da 
sə xa vət lə xərc lə yib. Xey li müd dət on-
la rı ya taq la, ər zaq la tə min edib. Türk 
əs gər lə ri nə mə nə vi dəs tək ola raq 
on la rı dö yü şə, daş nak-bol şe vik qüv-
və lə ri ni məhv et mə yə ruh lan dı rıb.

Məhz be lə xe yir xah və cə sa rət li in-
san lar sa yə sin də Ba kı mız, qə dim 
İçə ri şə hə ri miz is ti la çı qüv və lər dən 
azad edi lib. Həm Ba kı qo çu la rı nın, 
həm də Ha cı Şı xə li ki mi lə ya qət li 
in san la rın he sa bı na er mə ni lər İçə ri-
şə hər də soy qı rı mı tö rə də bil mə yib-
lər. İçə ri şə hə rin kü çə lə ri nə onun 
sa kin lə ri nin qa nı tö kül mə yib. 

Türk əs gər lə ri nin şə hər sa kin lə ri 
tə rə fi n dən yer lər də be lə meh ri ban 
qar şı lan ma sı xə bər lə ri ge ne ral-ma-
yor Nu ru Pa şa ya da gə lib ça tır mış. 
Ta be li yin də olan əs gər lə rin be lə 
se vinc lə qar şı lan ma sı onun da ürə-
yi ni açır mış. Şə hər sa kin lə ri nə olan 
hör mət və rəğ bə ti ni ar tı rır mış. 

1918-ci il no yabr ayı nın 10-da 
Azər bay can hö ku mə ti Nu ru Pa-
şa nın şə rə fi  nə tən tə nə li zi ya fət ve-
rib. Azər bay can hö ku mə ti nin səd ri 
F.X.Xoys ki, Mü sa vat Par ti ya sı nın 
li de ri M.Ə.Rə sul za də çı xış edə rək 
Nu ru Pa şa ya və onun ko man dan lıq 
et di yi qo şun la rın əs gər və za bit lə-
ri nə gös tər dik lə ri qəh rə man lıq və 
fə da kar lı ğa gö rə Azər bay can xal qı 
adın dan min nət dar lıq edib lər. 

Şə hər sa kin lə ri ilə gö rüş lə rin də 
Qaf qaz İs lam Or du su nun ko man-
da nı bu meh ri ban lı ğa gö rə on la ra 
min nət dar lı ğı nı bil di rir di. Hə min 
gər gin gün lər də İçə ri şə hə rə gə lən 

Nu ru Pa şa sa kin lər lə gö rüş müş, 
türk əs gər lə ri nə gös tər di yi meh ri-
ban lı ğa, və tən pər vər li yə gö rə ya-
di gar ola raq, üzə rin də Fa teh Sul tan 
Meh me tin mö hü rü və ay-ul duz 
həkk olun muş qə mə si ni Ha cı Şı-
xə li yə ver miş di. Ha cı Şı xə li Nu ru 
Pa şa nın ona ba ğış la dı ğı qə mə-
ni öm rü nün so nu na ki mi if ti xar la 
qo ru yub sax la mış dı. Onun ölü-
mün dən son ra isə Nu ru Pa şa nın 
hə diy yə et di yi qə mə ni onun oğ lu 
Məm məd Naib qo ru muş du. İn di 
isə hə min qiy mət li hə diy yə Ha cı Şı-
xə li nin nə və si, ha zır da Mir zə Fə tə li 
Axund za də adı na Mil li Ki tiab xa nın 
bey nəl xalq əla qə lər üz rə di rek tor 
müavi ni Mə lək xa nım Ha cı ye va-
da dır. Nu ru Pa şa nın ba ğış la dı ğı 
qə mə bu ailə də, bu ev də qar daş lıq 
və məğ lu be dil məz lik rəm zi ki mi 
sax la nı lır və ma raq la nan la ra ürə ka-
çıq lı ğı ilə nü ma yiş et di ri lir. 

Nu ru Pa şa nın 1918-ci il də Ha-
cı Şı xə li yə qə mə si ni ba ğış la ma sı 
haq qın da mə lu ma tı ilk də fə onun 
nə və si Mə lək xa nım Ha cı ye va dan 
eşit dim. Bir əs rə ya xın ya şı olan 
hə min qiy mət li hə diy yə ni gör mək 
üçün Mə lək xa nı mın iş ye ri nə get-
dim. Qə mə ni gö rən də hey rə ti mi 
giz lə də bil mə dim. Ev də, ailə də 
onu yax şı qo ru yub sax la mış dı lar.

Qə mə yə to xu nan da san ki qan dan 
yad da şım oyan dı. Bir vaxt lar Ba-
kı nı er mə ni-bol şe vik lər dən azad 
et miş qüv və lə rin ko man da nı ol-
muş ge ne ral-ma yor Nu ru Pa şa nın 
üs tün də gəz dir di yi qə mə nin üzə-
rin də in di mə nim bar maq la rım 
gə zir di. Doğ ru dan da, çox if ti xar 
du yu la sı an lar idi. Qə mə yə məğ-
lu be dil məz lik və azad lıq rəm zi ki-
mi bax dım. Onun sa hi bi ca nı, qa nı 
ba ha sı na öl kə mi zin pay tax tı Ba kı 
şə hə ri ni er mə ni-daş nak qüv və lə rin-
dən azad edə rək tə zə dən xal qı mı za 
qay tar mış dı. Bu na gö rə Azər bay can 
xal qı Nu ru Pa şa nı hə mi şə bö yük eh-
ti ram la anır, hör mət lə xa tır la yır. 

Müx tə lif ra kurs lar dan qə mə nin 
şək li ni çə kən dən son ra Mə lək xa-
nım Ha cı ye va onun la bağ lı xa tir lə-
ri ni çö zə lə di. Nə nə si Tu bu xa nı mın 
da nış dıq la rı nı di lə gə tir di: 

- O il lə ri xa tır la yan nə nəm hə-
mi şə bi zə da nı şar dı ki, er mə ni-
mü səl man qır ğı nın da ba ba nız 
bu ev də çox lu türk dö yüş çü sü 
sax la yır dı. On la rın ara la rın da elə 
za bit lər var idi ki, Tür ki yə dən 
bir ba şa bu evə ba ba nı za gö rə gə-
lir di lər. Şı xə li hərb çi lə ri ürəkaçıq-
lı ğı ilə qə bul edir, ye di rib-içir dir, 
dö yüş mə lə ri üçün əlin dən gə lən 
kö mək li yi edir di. Türk əs gər lə ri 

Ba kı nı azad edən dən son ra 
Tür ki yə yə qa yıt ma ğa ha zır-
la şır dı lar. Yo la dü şən gün 
ba ba mız on la ra yax şı ca bir 
zi ya fət də ver di. Türk əs gər-
lə ri biz dən göz yaş la rı için-
də ay rıl dı lar. 

Gör kəm li sər kər də Nu ru 
Pa şa nın Ha cı Şı xə li yə hə diy-

yə et di yi qə mə nin üs tün də əs ki 
əlifb  a ilə bir cüm lə ya zı lıb. Bu 

söz lə rin mə na sı nı bil mək əl bətt  ə 
ki, mə nim üçün ma raq lı idi. Mə lək 
xa nım dan öy rən dim ki, cüm lə ni 
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın müx bir üz vü Mə şə di xa nım 

Ne mət tər cü mə edib. Qə mə nin 
üs tün də bu söz lər ya zı-

lıb: «Dö yüş də zər bə 
en dir mək, dö-

yü şə ha zır 
o l  m a q , 
h a q  q ı  n ı 

ö d ə  m ə k » . 
Dö yü şə, mərd li yə, 

igid li yə ça ğı ran çox də-
yər li söz lər dir. Bu ra dan be lə 
nə ti cə çı xar maq olur ki, sa vaş 

za ma nı nəin ki sər kər də nin, za bi-
tin, əs gə rin, hətt  a qı lın cın, bı ça ğın 
qə mə nin də dö yüş və zi fə si var. Tə-
biidir ki, bü tün bun lar mü ha ri bə lə-
rin ya zıl mış və ya zıl ma mış qa nun-
la rı dır. 

Söz süz ki, 1918-ci ilin mart soy-
qı rı mı gün lə rin də er mə ni-bol şe vik 
qüv və lə ri nin İçə ri şə hə rə da xil ola 
bil mə mə sin də türk əs gər lə ri ilə bə-
ra bər, qə dim İçə ri şə hə ri mi zin Ha cı 
Şı xə li ki mi hör mət li, nü fuz lu sa-
kin lə ri nin də əmə yi çox olub. Xalq 
yo lun da çə ki lən zəh mət, gö rü lən 
iş heç vaxt unu dul mur. Ha cı Şı xə-
li ki mi xe yir xah in san lar in di haqq 
dün ya sı na qo vuş sa lar da, qə dir bi-
lən xal qı mız hə mi şə on la rı hör mət-
lə xa tır la yır. 

Dü şü nü rəm ki, Nu ru Pa şa nın 
Ha cı Şı xə li yə qə mə si ni ba ğış la ma-
sın da da bir rəmz var. Ge ne ral ona 
baş qa bir əş ya da ve rə bi lər di. Am-
ma gör kəm li sər kər də qə mə hə diy-
yə edib. Çün ki qə mə dö yüş lə va zi-
ma tı dı, sa vaş alə ti di. Yə qin ge ne ral 
bu nun la de mək is tə yib ki, nə qə dər 
er mə ni ki mi düş mə ni niz var, si la-
hı nı zı əli niz də ha zır tu tun, hə mi şə 
dö yü şə ha zır olun, şə hər və kənd-
lə ri ni zi, tor paq la rı nı zı ya ğı lar dan 
gözbə bə yi niz ki mi qo ru yun.

Vahid MƏHƏRRƏMOV

1918-ci ilin av qust-sent yabr ay la-

  1918-ci il may ayı nın 28-də, ol duq ca mü rək kəb bir dövr-
də Mil li Şu ra Tifl  is də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti-
nin ya ran dı ğı nı bü tün dün ya ya bə yan et di. Hə min keş-
mə keş li gün lər də Azər bay can əra zi si nin xey li his sə si, o 
cüm lə dən Ba kı şə hə ri və ət raf ra yon lar er mə ni-bol şe vik 
qüv və lə ri nin iş ğa lı al tın da idi. Daş nak-bol şe vik qüv vəl-
lə ri 1918-ci il mart ayı nın son 3 gü nü ər zin də xal qı mı za 
qar şı ta rix də mis li gö rün mə miş soy qı rı mı tö rət di lər. 
Hə mi şə göz yaş la rı ilə xa tır la nan o gün lər də Ba kı da, Şa-
ma xı da, Qu ba da və baş qa böl gə lər də 30 min dən çox azər-
bay can lı nı aman sız ca sı na qət lə ye tir di lər. Bol şe vik do nu na 
bü rün müş er mə ni lər ne cə olur sa-ol sun, Ba kı nı əl də sax la maq 
is tə yir di lər. Am ma Azər bay ca nı, onun müs tə qil li yi ni Ba kı-
sız tə səv vür et mək müm kün de yil di. Çün ki 
Göy çə nin, Zən gə zu run, Qa ra ba ğın və 
baş qa böl gə lə rin azad lı ğı na doğ ru 
uza nan yol lar Ba kı dan - öl kə nin 
pay tax tın dan ke çir di. Be lə bir 
şə rait də özü nün də ağır du-
rum da ol du ğu na bax ma ya-
raq, Os man lı döv lə ti Azər-
bay can la 1918-ci il iyun 
ayın da bağ la dı ğı «Dost luq 
və əmək daş lıq» mü qa vi lə si nə əsa-
sən, Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü 
tə min et mək məq sə di lə hər bi qüv və lə ri ni Nu-
ru Pa şa nın rəh bər li yi al tın da öl kə mi zə gön dər di. 
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1918-ci ilin av qust-sent yabr ay la-
rın da Ba kı nın daş nak-bol şe vik qüv-
və lə rin dən azad edil mə si uğ run da 
gər gin dö yüş lər baş la nır. Göy çay da-
kı ilk dö yüş də daş nak-bol şe vik qüv-
və lər məğ lub olub ge ri çə ki lir. Ba kı ya 

Ba kı nı azad edən dən son ra 
Tür ki yə yə qa yıt ma ğa ha zır-
la şır dı lar. Yo la dü şən gün 
ba ba mız on la ra yax şı ca bir 
zi ya fət də ver di. Türk əs gər-
lə ri biz dən göz yaş la rı için-
də ay rıl dı lar. 

Gör kəm li sər kər də Nu ru 
Pa şa nın Ha cı Şı xə li yə hə diy-

yə et di yi qə mə nin üs tün də əs ki 
əlifb  a ilə bir cüm lə ya zı lıb. Bu 

söz lə rin mə na sı nı bil mək əl bətt  ə 
ki, mə nim üçün ma raq lı idi. Mə lək 
xa nım dan öy rən dim ki, cüm lə ni 
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın müx bir üz vü Mə şə di xa nım 

Ne mət tər cü mə edib. Qə mə nin 
üs tün də bu söz lər ya zı-

lıb: «Dö yüş də zər bə 
en dir mək, dö-

yü şə ha zır 
o l  m a q , 
h a q  q ı  n ı 

ö d ə  m ə k » . 
Dö yü şə, mərd li yə, 

igid li yə ça ğı ran çox də-
yər li söz lər dir. Bu ra dan be lə 
nə ti cə çı xar maq olur ki, sa vaş 

1918-ci ilin av qust-sent yabr ay la-

1918-ci il may ayı nın 28-də, ol duq ca mü rək kəb bir dövr-
də Mil li Şu ra Tifl  is də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti-
nin ya ran dı ğı nı bü tün dün ya ya bə yan et di. Hə min keş-
mə keş li gün lər də Azər bay can əra zi si nin xey li his sə si, o 
cüm lə dən Ba kı şə hə ri və ət raf ra yon lar er mə ni-bol şe vik 
qüv və lə ri nin iş ğa lı al tın da idi. Daş nak-bol şe vik qüv vəl-
lə ri 1918-ci il mart ayı nın son 3 gü nü ər zin də xal qı mı za 
qar şı ta rix də mis li gö rün mə miş soy qı rı mı tö rət di lər. 
Hə mi şə göz yaş la rı ilə xa tır la nan o gün lər də Ba kı da, Şa-
ma xı da, Qu ba da və baş qa böl gə lər də 30 min dən çox azər-
bay can lı nı aman sız ca sı na qət lə ye tir di lər. Bol şe vik do nu na 
bü rün müş er mə ni lər ne cə olur sa-ol sun, Ba kı nı əl də sax la maq 
is tə yir di lər. Am ma Azər bay ca nı, onun müs tə qil li yi ni Ba kı-
sız tə səv vür et mək müm kün de yil di. Çün ki 
Göy çə nin, Zən gə zu run, Qa ra ba ğın və 
baş qa böl gə lə rin azad lı ğı na doğ ru 
uza nan yol lar Ba kı dan - öl kə nin 
pay tax tın dan ke çir di. Be lə bir 
şə rait də özü nün də ağır du-
rum da ol du ğu na bax ma ya-
raq, Os man lı döv lə ti Azər-
bay can la 1918-ci il iyun 
ayın da bağ la dı ğı «Dost luq 
və əmək daş lıq» mü qa vi lə si nə əsa-
sən, Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü 
tə min et mək məq sə di lə hər bi qüv və lə ri ni Nu-
ru Pa şa nın rəh bər li yi al tın da öl kə mi zə gön dər di. nə ti cə çı xar maq olur ki, sa vaş nə ti cə çı xar maq olur ki, sa vaş 

Nuru Paşadan yadigar qalan 
məğlubedilməzlik rəmzi

15 sentyabr Bakının erməni-bolşevik qüvvələrindən azad olunduğu gündür



N 32(91) 17.09.201612

Günel İMRAN

Üzük
Gü nor ta idi. Gü nəş onun gö zü nü qa-

maş dı rır, met ro gi ri şi nə ya xın yer də as-
falt üzə rin də otur muş di lən çi qa rı nın 
fər yad do lu sə si isə əsəb lə ri nə to xu nur-
du. Di lən çi nin göz lə ri gör mür dü. Ca vid 
ci bin dən çı xar dı ğı tək qaş bril yant üzü-
yü qa rı nın ov cu na qo ya raq, met ro gi ri şi-
nə ya xın laş dı. Qa rı ov cun da kı üzü yə ba-
xa-ba xa qal mış dı. Gü nə şin al tın da üzük 
da ha çox pa rıl da yır dı. Üzü yü gö rən 
di lən çi özü nü ya lan dan kor lu ğa vur-
du ğu nu da unut du. Çə li yi ni yer də qo-
yub na mə lum is ti qa mət də get di. Ca vid 
adə tən hər sə hər ey ni saat da met roy la 
işə ge dir, qa tar da adə tən ey ni in san lar la 
qar şı la şır dı. Yol da ta nı ma dı ğı in san la rın 
söh bə ti nə qu laq as maq xo şu na gə lir di. 
Bu gün sə işə hə mi şə ki ki mi sə hər de-
yil, gü nor ta ge də si ol muş du. Ötən gün 
ax şam üçil lik sev gi li si nə et di yi ev li lik 
tək li fi  nə yox ca va bı al dıq dan son ra içib 
sər xoş ola raq kü çə də skam ya da yat mış-
dı. Sə hə rə ya xın evə gə lən də isə özü nə 
gəl mə si vaxt al mış dı. Bu na gö rə də işə 
ge cik miş di. Fi kir li ol du ğu na gö rə gə lən 
qa tar la ra əhə miy yət ver mə yib, bir ne çə 
qa ta rı ötür dü. Özü nə gə lən də sər ni şin-
lə rin az lı ğı na təəcüb lən di. Sə hər lər met-
ro da adam çox olar dı. İn di isə sər ni şin 
az idi. Qa ta ra mi nib xo şu na gə lən yer də 
əy ləş di. Ca vid dü nən ki ha di sə ni xa-
tır la yan da ürə yi san ki hül qu mun da 
dö yü nür dü. Qo yun la rı say ma ğa 
baş la dı. Çox adam yu xu suz luq-
dan əziy yət çə kən də sa yır sa, Ca-
vid ke fi  pis olan da hə mi şə be lə cə 
ürə yin də say maq la sa kit lə şir di:

- Bir qo yun. İki qo yun, bir ke-
çi. Üç qo yun, iki ke çi, bir inək. 
Dörd qo yun, üç ke çi, iki inək, bir 
at. Beş qo yun...

Qa tar növ bə ti stan si ya ya ya-
xın la şır, qa pı lar açı lır. Qa ta ra ba-
şın da gül mə li ban tı olan qız da xil 
olur. Ban tın üzə rin də ki iri pla sitk 
ağ gül çox ba ya ğı gö rü nür dü. Qı zı 
gö rən də Ca vi di gül mək tut muş du. 
Qız sa boş yer lə ri ötü rə rək, naz la na-
naz la na gə lib Ca vi din ya nın da əy ləş-
di. Qı zın adı Ay sel idi. Ca vid hə lə bu-
nu bil mir di. Ye ri şi, ba xı şı ilə nə zər cəlb 
et mə yi yax şı ba ca ran Ay sel diq qət mər-
kə zin də ol ma ğı se vir di. Ca vid “Ona ne-
cə gül dü yü mü gör mə di, yox sa bu qə dər 
boş yer lə ri qo yub ni yə ya nım da otur sun” 
- dü şün dü yü vaxt qız ona gü lüm sə yir di. 
Ya xın dan ba xan da qı zın ba şın da kı bant 
da ha da zövq süz gö rü nür dü. Ca vid ya-
na şı otur duq la rı na gö rə qı za bax ma ğa 
uta nır dı. Çün ki ya nın da kı ada mı süz-
mə yi ədəb siz lik sa yır dı. Qı zın iyir mi 
ya şı olar dı. Ağ köy nək, qa ra şal var da 
mək təb li yə ox şa yan qı zın üz ciz gi lə ri 
xo şa gə lən idi. Çox qı sa saç la rı var idi. 
Ba şın da kı bant həm diq qə ti cəlb edir, 
həm də onun gör kə mi ni kor la yır dı. Qız 
çan ta sın dan qa lın bir ki tab çı xa rıb və-
rəq lə di. İn gi lis di li ni öy rən mə yə baş la-
yan lar üçün olan ki ta bı və rəq lə yən də 
gah sə hi fə lə rə, gah da Ca vi də ba xır dı.

Ay se lə gö rə, qa tar da san ki Ca vid lə 
özün dən baş qa kim sə yox idi. Qar şı tə-
rəf də əy lə şən lə rə fi  kir ver mir di. Ay sel 
yan da kı boş yer lə rə bax ma ya raq, Ca vi-
də çox ya xın otur muş du. Elə bil ki ta bı 
Ca vi də gös tər mək üçün və rəq lə yir di. 
Qız ki ta bı nı çı xa ran da Ca vid say ma ğı 
da yan dır dı ğı nı xa tır la dı:

- Har da qal mış dım, gö rə sən... Bir qo-
yun. İki qo yun, bir ke çi. Üç qo yun, iki 
ke çi, bir inək . Dörd...

Qı zın əlin də ki ki ta bın ara sın da kı 
qə ləm ye rə düş dü. Ca vid yer də di yir-
lə nən qə lə mi gö tü rüb qı za uza dar kən 
bar maq la rı nın uc la rı bir-bi ri nə to xun-
du. Bu an qız onun göz lə ri nin içi nə ba-
xa raq gül dü.

- Dörd qo yun, üç ke çi, iki inək, bir at. 
Beş qo yun, dörd ke çi, üç inək, iki at, bir 
pi şik. Al tı qo yun, beş ke çi, dörd inək, 
üç at...

“Bax, in di cə ba xa caq san. Baş qa yo-
lun yox dur. Xo şu na gəl mi şəm” - Ay-
sel göz lə ri ni ona zil lə yə rək ürə yin də 
bun la rı de yir di. 

Qa tar ar tıq iki stan si ya get miş di, 
am ma ki ta bın sə hi fə si də-
yiş mə miş di. Ca vid 
ki ta ba ba xır-
dı. Dil öy-
rən mə yə ye-
ni baş la yan lar 
üçün ... Ay sel 
onun ki ta ba bax-
dı ğı nı gö rən də “kaş 
ev dən çı xan da da ha qə-
liz bir ki tab gö tü rəy-
dim” dü şün dü.

- Beş... Yox. Al tı qo yun, beş ke çi üç 
it, iki at, bir pi şik. Yed di qo yun, al tı ke-
çi... Gö rə sən adı nə dir?

Bun la rı ürə yin də sa yar kən Ca vid 
Ay se lə qə ti bax mır dı. 

“Özün dən ya man ra zı dır. Bir bu na 
bax. Axı ni yə bax mır mə nə heç. Bəl kə, 
göz lə rin də nə sə prob lem var?! Ey nə yi 
ev də qa lıb mə ni yax şı gör mür.” 

Ay sel üz də təm ki ni ni qo ru ma ğa ça-
lış sa da, oğ la nın ona əhə miy yət ver mə-
mə si nə əsə bi lə şir di. Qa tar stan si ya ya 
ya xın la şan da Ay sel Ca vi də ba xa-ba xa 
ki ta bı çan ta sı na qoy du. İlk də fə idi ki, 
özü nə ina mı sar sıl mış dı. Ye rin dən qal-
xar kən aya ğı büd rə di. Ca vi din üzə ri nə 
yı xıl maq üz rəy kən baş qa bir sər ni şin 
onun qo lun dan tu tub yı xıl ma ğa qoy-
ma dı. Ay sel qa pı ya ya xın laş dı. Aya-
ğı nı qa tar dan çö lə atan an da ye ni dən 
ar xa ya dö nüb oğ la na bax dı. Ca vid tə-
rəd düd edir di. Am ma qa pı bağ la nan 
an da ye rin dən qal xa raq cəld qa pı ya 
tə rəf qaç dı. Bağ lan maq üz rə olan qa-
pı nı ara la ya raq qa tar dan çı xan da küt-

lə yə qa rı şan qız Ca vi din onun 
ar xa sın ca gəl di yi ni bil-

mir di. Və Ca-
vid ona ilk 
də fə sa lam 

ver di. On-
lar es ka la tor la 

qal xan da, es ka la-
to run di gər is ti qa-

mə tiy lə dü şən hə min 
di lən çi qa dın üzü yü ba-

ha qiy mə tə sat dı ğı na 
gö rə se vi nir di.

Dairə
Xo ruz hə lə ban la ma mış dı. Bö yük 

kar ton ye şi yi içi nə yer ləş dir di yi zən bi-
li ni sü rü yə-sü rü yə çü rük tax ta qa pı nı 
açıb kü çə yə çıx dı. Lap kü çə al ver çi si nə, 
mə həl lə nin hən də və rin də sə fi l lə nən, 
nə so ruş san “biş ma nat ” de yən çin li lə-
rə ox şa yır dı. Zığ lı-pal çıq lı yol la rı aya-
ğın da kı qa loş la ar xa da qoy du. Son ra 
zən bi lə üst dən qoy du ğu bü kü lü nü aç-
dı. Bur nu ye yil miş çək mə si ni ge yin di. 
Qa lo şu isə qə ze tə bü küb zən bi lə qoy-
du. Əli ni qal dı rıb ya xın la şan av to bu-
su sax lat dı. Av to bu sa min di, hər sə hər 
pi roj ki sat dı ğı mə ka na yol lan dı. İşi pis 
get mir di, iki-üç saata ha mı sı nı sa tıb 
evə qa yı dır dı. Onun iş lə rin dən xə bər-
dar olan sü rü cü on də nə pi roj ki al dı. 
Ya nın da kı kon duk to ra tə rəf dö nüb:

- Ə, ye, utan ma. Acın dan ölü rəm, bir 
də ba xıb gö rə cək sən heç nə qoy ma mı-
şam qal sın. İşin də ol. Za lı mın qı zı qə-
şəng bi şi rir. 

Sü rü cü ilə kon duk tor sel lo fan tor ba-
nı açıb pi roj ki lə ri ye mə yə baş la dı lar. 
Sü rü cü yağ lı əl lə ri ilə gah pi roj ki ye yir, 
gah da sü kan dan bərk-bərk ya pı şır dı. 
Bu na ba xan da pi roj ki ni bi şi rən qa dı nı 
öyü mək tut du. Qus ma maq üçün ağ zı-
na na nə li kon fet at dı. Ürə yin də haqq- 
he sab apar dı:

“Əşi, ney lə yim mən? Bü tün gü nah 
si çan dər ma nı sa tan Sə riy yə də dir. Gey-
dir mə dər ma nı sa tıb bü tün mə həl lə yə...
Yox sa ca maat öz ba şı nın ça rə si ni qı lar dı. 
Hər ye ri si çan ba sıb. Az qa lır, si çan la rın 
əlin dən evi mi zi də qo yub qa çaq”. 

On la rın pi roj ki ye mə yi nə bax dıq ca, 
un ki sə sin də gör dü yü si çan lar gö zü-
nün önü nə gəl di. Si çan ba la la rı nı ne-
cə qo va la dı ğı nı və son ra hə min un dan 
bö yük lə yən də xə mir yo ğur ma ğı nı 
xa tır la dı. Hə lə ev dən çı xan da oğ lu nu 
pi roj ki ye mək is tə yən də gö rüb tez onu 

uşa ğın əlin dən al mış dı. Si çan dər ma-
nı sa tan Sə riy yə isə bu sü rü cü nün 
ar va dı idi. 

Sü rü cü ilə kon duk tor pi roj ki lə ri 
ye dik dən son ra qə zet və rəq lə ri-
nə əl lə ri ni sil di lər Son ra ha mı sı nı 
pi roj ki nin sel lo fan tor ba sı na yığ-
dı lar. Sü rü cü tor ba nı av to bu sun 
pən cə rə sin dən bir ba şa kü çə yə 
at dı. Tor ba sü pür gə çi qa dı nın 
qar şı sı na düş dü. İşin dən bo ğa-
za yı ğıl mış sü pür gə çi hirs lə nib 
av to bu sun ar dın ca “Adam lı ğı 
ol ma yan hey van” - de yə qış qır-

dı və bu nun onun ta le yi nə ya zıl-
ma sı na gö rə də rin bir köks ötür dü. 

Tor ba ona ta nış gəl mə sə də, bu tor-
ba nı pi roj ki sa tan qa dın sü pür gə çi-

nin ərin dən al mış dı. Ki şi pi roj ki sa tan 
qa dı nı al da da raq sel lo fan tor ba la rı öz 
qiy mə tin dən ba ha sat dı ğı na se vin miş-
di. Sü pür gə çi nin sü pür dü yü yol dan 
az  ca uzaq laş mış dı lar ki, av to bu sun 
ben zi ni qur tar dı. Sü rü cü bu işə məət-
təl qal dı. Axı ye tər li ben zin ol ma lı idi. 
Sü rü cü ça rə siz hal da ora-bu ra bax dı və 
sər ni şin lə rə düş mə lə ri ni söy lə di. Ha-
mı ki mi pi roj ki sa tan qa dın da ya rı yol-
da düş dü. Çox göz lə di, baş qa av to bus 
gəl mə di. İş lə rin düz get mə mə yin dən, 
bəxt siz li yin dən üs yan kar ca sı na şi ka yət 
et di. Son ra zən bi lin dən qa lo şu nu çı xa-
rıb ye ni dən ge yin di. Uzun yo lu pi ya da, 
zən bi li ni sü rü yə-sü rü yə get mə yə məc-
bur ol du. Əgər pi roj ki sa tan qa dı nın qa-
raj da qa ro vul çu iş lə yən əri av to bu sun 
ben zi ni ni ge cə vax tı re zin şlanq la çə kib 
oğur la ma say dı, ben zin hə qi qə tən bü-
tün yo la ki fa yət edər di.

du ğu nu da unut du. Çə li yi ni yer də qo-
yub na mə lum is ti qa mət də get di. Ca vid 
adə tən hər sə hər ey ni saat da met roy la 
işə ge dir, qa tar da adə tən ey ni in san lar la 
qar şı la şır dı. Yol da ta nı ma dı ğı in san la rın 
söh bə ti nə qu laq as maq xo şu na gə lir di. 
Bu gün sə işə hə mi şə ki ki mi sə hər de-
yil, gü nor ta ge də si ol muş du. Ötən gün 
ax şam üçil lik sev gi li si nə et di yi ev li lik 
tək li fi  nə yox ca va bı al dıq dan son ra içib 
sər xoş ola raq kü çə də skam ya da yat mış-
dı. Sə hə rə ya xın evə gə lən də isə özü nə 
gəl mə si vaxt al mış dı. Bu na gö rə də işə 
ge cik miş di. Fi kir li ol du ğu na gö rə gə lən 
qa tar la ra əhə miy yət ver mə yib, bir ne çə 
qa ta rı ötür dü. Özü nə gə lən də sər ni şin-
lə rin az lı ğı na təəcüb lən di. Sə hər lər met-
ro da adam çox olar dı. İn di isə sər ni şin 
az idi. Qa ta ra mi nib xo şu na gə lən yer də 
əy ləş di. Ca vid dü nən ki ha di sə ni xa-
tır la yan da ürə yi san ki hül qu mun da 
dö yü nür dü. Qo yun la rı say ma ğa 
baş la dı. Çox adam yu xu suz luq-
dan əziy yət çə kən də sa yır sa, Ca-
vid ke fi  pis olan da hə mi şə be lə cə 

- Bir qo yun. İki qo yun, bir ke-
çi. Üç qo yun, iki ke çi, bir inək. 
Dörd qo yun, üç ke çi, iki inək, bir 

Qa tar növ bə ti stan si ya ya ya-
xın la şır, qa pı lar açı lır. Qa ta ra ba-
şın da gül mə li ban tı olan qız da xil 
olur. Ban tın üzə rin də ki iri pla sitk 
ağ gül çox ba ya ğı gö rü nür dü. Qı zı 
gö rən də Ca vi di gül mək tut muş du. 
Qız sa boş yer lə ri ötü rə rək, naz la na-
naz la na gə lib Ca vi din ya nın da əy ləş-
di. Qı zın adı Ay sel idi. Ca vid hə lə bu-
nu bil mir di. Ye ri şi, ba xı şı ilə nə zər cəlb 
et mə yi yax şı ba ca ran Ay sel diq qət mər-
kə zin də ol ma ğı se vir di. Ca vid “Ona ne-
cə gül dü yü mü gör mə di, yox sa bu qə dər 
boş yer lə ri qo yub ni yə ya nım da otur sun” 
- dü şün dü yü vaxt qız ona gü lüm sə yir di. 
Ya xın dan ba xan da qı zın ba şın da kı bant 
da ha da zövq süz gö rü nür dü. Ca vid ya-
na şı otur duq la rı na gö rə qı za bax ma ğa 
uta nır dı. Çün ki ya nın da kı ada mı süz-
mə yi ədəb siz lik sa yır dı. Qı zın iyir mi 
ya şı olar dı. Ağ köy nək, qa ra şal var da 
mək təb li yə ox şa yan qı zın üz ciz gi lə ri 
xo şa gə lən idi. Çox qı sa saç la rı var idi. 

Qa tar ar tıq iki stan si ya get miş di, 
am ma ki ta bın sə hi fə si də-
yiş mə miş di. Ca vid 
ki ta ba ba xır-
dı. Dil öy-
rən mə yə ye-
ni baş la yan lar 
üçün ... Ay sel 
onun ki ta ba bax-
dı ğı nı gö rən də “kaş 
ev dən çı xan da da ha qə-
liz bir ki tab gö tü rəy-
dim” dü şün dü.

lə yə qa rı şan qız Ca vi din onun 
ar xa sın ca gəl di yi ni bil-

mir di. Və Ca-
vid ona ilk 
də fə sa lam 

ver di. On-
lar es ka la tor la 

qal xan da, es ka la-
to run di gər is ti qa-

mə tiy lə dü şən hə min 
di lən çi qa dın üzü yü ba-

ha qiy mə tə sat dı ğı na 
gö rə se vi nir di.

nı açıb pi roj ki lə ri ye mə yə baş la dı lar. 
Sü rü cü yağ lı əl lə ri ilə gah pi roj ki ye yir, 
gah da sü kan dan bərk-bərk ya pı şır dı. 
Bu na ba xan da pi roj ki ni bi şi rən qa dı nı 
öyü mək tut du. Qus ma maq üçün ağ zı-
na na nə li kon fet at dı. Ürə yin də haqq- 
he sab apar dı:

“Əşi, ney lə yim mən? Bü tün gü nah 
si çan dər ma nı sa tan Sə riy yə də dir. Gey-
dir mə dər ma nı sa tıb bü tün mə həl lə yə...
Yox sa ca maat öz ba şı nın ça rə si ni qı lar dı. 
Hər ye ri si çan ba sıb. Az qa lır, si çan la rın 
əlin dən evi mi zi də qo yub qa çaq”. 

On la rın pi roj ki ye mə yi nə bax dıq ca, 
un ki sə sin də gör dü yü si çan lar gö zü-
nün önü nə gəl di. Si çan ba la la rı nı ne-
cə qo va la dı ğı nı və son ra hə min un dan 
bö yük lə yən də xə mir yo ğur ma ğı nı 
xa tır la dı. Hə lə ev dən çı xan da oğ lu nu 
pi roj ki ye mək is tə yən də gö rüb tez onu 

uşa ğın əlin dən al mış dı. Si çan dər ma-
nı sa tan Sə riy yə isə bu sü rü cü nün 
ar va dı idi. 

Sü rü cü ilə kon duk tor pi roj ki lə ri 
ye dik dən son ra qə zet və rəq lə ri-
nə əl lə ri ni sil di lər Son ra ha mı sı nı 
pi roj ki nin sel lo fan tor ba sı na yığ-
dı lar. Sü rü cü tor ba nı av to bu sun 
pən cə rə sin dən bir ba şa kü çə yə 
at dı. Tor ba sü pür gə çi qa dı nın 
qar şı sı na düş dü. İşin dən bo ğa-
za yı ğıl mış sü pür gə çi hirs lə nib 
av to bu sun ar dın ca “Adam lı ğı 
ol ma yan hey van” - de yə qış qır-

dı və bu nun onun ta le yi nə ya zıl-
ma sı na gö rə də rin bir köks ötür dü. 

Tor ba ona ta nış gəl mə sə də, bu tor-
ba nı pi roj ki sa tan qa dın sü pür gə çi-

nin ərin dən al mış dı. Ki şi pi roj ki sa tan 
qa dı nı al da da raq sel lo fan tor ba la rı öz 
qiy mə tin dən ba ha sat dı ğı na se vin miş-
di. Sü pür gə çi nin sü pür dü yü yol dan 
az  ca uzaq laş mış dı lar ki, av to bu sun 
ben zi ni qur tar dı. Sü rü cü bu işə məət-
təl qal dı. Axı ye tər li ben zin ol ma lı idi. 
Sü rü cü ça rə siz hal da ora-bu ra bax dı və 
sər ni şin lə rə düş mə lə ri ni söy lə di. Ha-
mı ki mi pi roj ki sa tan qa dın da ya rı yol-
da düş dü. Çox göz lə di, baş qa av to bus 
gəl mə di. İş lə rin düz get mə mə yin dən, 
bəxt siz li yin dən üs yan kar ca sı na şi ka yət 
et di. Son ra zən bi lin dən qa lo şu nu çı xa-
rıb ye ni dən ge yin di. Uzun yo lu pi ya da, İki hekayə
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Tə bii ki, fi lm bol şe vik ideolo gi ya-
sı nın 15 il dən bə ri for ma laş dır dı ğı 
mi fə, Azər bay can ta ri xi nin mü hüm 
bir döv rü nün sax ta laş dı rıl ma sı na 
həsr olun muş du. “Mil li ki no ta ri xi-
mi zin diq qət çə kən ha di sə si, 20-30-cu 
il lə rin ən yax şı ek ran əsə ri” sa yı lan 
“26 ko mis sar” fi l mi nin sü jet xətt  i-
nin əsa sın da 1918-ci ilin ya yın da 
Ba kı da baş ve rən ta ri xi ha di sə lər 
du rur. Müəl lifl  ə rin gö rü mün də, 
hə min vaxt “men şe vik və eser-
lə rin təb li ğa tı na uy muş Ba kı 
pro le ta riatı ta ri xi səhv bu ra xıb, 
ha ki miy yə ti bol şe vik lə rə de-
yil, in gi lis lə rə ver mə yə tə rəf dar 
çıx mış dı. İn gi lis və al man im-
pe rialist lə ri nə qar şı mü ba ri zə yə 
baş la yan 26 Ba kı ko mis sa rı nın 
fəaliy yə ti fo nun da ta ma şa çı lar 
im pe rialist nö kər lə ri nin - men şe-
vik, daş nak və mü sa vat çı la rın hə-
lə hə yat la ayaq la şa bil mə yən, si ya si 
ha zır lı ğı aşa ğı olan bir qi sim sa də-
lövh Ba kı fəh lə si ni al dat maq yo lu 
ilə, mü vəq qə ti ol sa da, öz itaətin-
də sax la ma sı nın şa hi di olur du lar. 
1918-ci ilin iyu nun da türk və in gi lis 
mü da xi lə çi lə ri tə rə fi n dən Ba kı da kı 
So vet hö ku mə ti ba sıl mış, kom mu na 
or du su şid dət li dö yüş lər də mü vəf-
fə qiy yət siz li yə uğ ra mış dı”. Əl bətt  ə, 
in di ta ri xi hə qi qə tin ay dın ol du ğu 
bir dövr də be lə sü jet xətt  i nin, üs tə-
lik də, in qi la bi pa fo sun sax ta lı ğı açıq 
gö rü nür. 30-cu il lə rin əv vəl lə rin də 
isə hə min ha di sə lə rin can lı şa hid lə-
ri nin sa yı is tə ni lən qə dər idi. La kin 
təb li ğa tın for ma laş dır dı ğı və si ya-
si-ideolo ji ha ki miy yə tin ica zə ver di-
yi “hə qi qət” bu cür ifa də olu nur du. 
Son ra lar M.Hü sey nin “Sə hər” ro ma-
nı üz rə çə kil miş ey niad lı lent də və 
“İ yir mial tı lar” (1966) fi l min də də bu 
“hə qi qət” əks et di ri lə cək di. 

Fil min sü je ti nə gö rə, türk-al man 
ba ta re ya la rı nın atə şə tut du ğu Ba-
kı nı, mə dən lər dən gəl miş fəh lə lər, 
qı zıl qvar di ya çı lar və So vet Ru si-
ya sın dan kö mə yə gə lən dəs tə lər 
mü da fi ə edir lər. Şə hə ri ac lıq bü rü-
yüb, cəb hə də adam ça tış mır; So vet 
Ba kı sı nı mü da fi ə edən bol şe vik lər 
mə dən lər də mi tinq, hər bi dəs tə lər 
təş kil edir, si lah pay la yır lar; çir-
kin əməl lə ri ni güc lən di rən eser və 
men şe vik lər xə ya nət və pro vo ka si-
ya to xu mu səp mə yə ça lı şır lar; Le-
nin tə rə fi n dən “Qaf qa zın hər bi ko-
mis sa rı” gön də ril miş S.Şaum yan 
“ruh dan düş mür, pro le ta riatı mü-
ba ri zə ni da vam et dir mə yə ça ğı rır 
və in gi lis lə rin gə li şi lə Ba kı nın neft 
uğ run da iki müş tə rək im pe rialis-
tin vu ruş mey da nı na çev ri lə cə yi ni 
və fəh lə lə ri aman sız bir məh kum-
luq göz lə di yi ni söy lə yir”; in gi lis-
lə ri Ba kı ya də vət edən bur juazi ya 
öz əmə lin dən ra zı dır; si ya sət alə-
min də bər ki mə miş Ba kı pro le ta-
riatı bu rax dı ğı səh və gö rə hə yə can 
ke çi rir; səs ver mə də udu zan bol şe-
vik lər giz li ic las da mü ba ri zə ni da-
vam et dir mək, ye ni qüv və lər top-
la maq üçün şə hə ri mü vəq qə ti tərk 
et mək haq qın da qə rar qə bul edir-
lər; Ba kı li ma nın da in gi lis qo şun-
la rı nı qar şı la yan men şe vik, daş nak 
və mü sa vat nü ma yən də lə ri se vi-
nir lər; gə mi də yo la dü şən kom mu-
nar lar Ba kı pro le ta riatı na mü ra ciət 
gön də rir lər; “de mok ra tik” hö ku-
mə tin nü ma yən də lə ri eva kuasi ya-
nı sax la ma ğı, ko mis sar la rı on la rın 
əli nə tap şır ma ğı tə ləb et sə-
lər də, “xain lə rə ca vab 
ver mir lər”, “de mok-
ra tik hö ku mət 
ame ri kan lar la 
m ü  q a  v i  l ə 
b a ğ  l a -
y ı b , 

nef ti nağd pu la sat maq is tə yir sə 
də, öz mə na fe yi ni gü dən in gi lis lər 
bu na ma ne olur lar”, bu na gö rə də 
şə hər neft için də bo ğu lur, iş ğal çı-
lar heç şey dən çə kin mir lər, fəh lə-
lər ara sın da bol şe vik lə rin tə si ri ni 
azalt maq üçün on lar de mok ra tik 
hö ku mət lə əl-ələ ver mə yə ha zır-
dır lar, in gi lis ko man dan lı ğı nın 
əm ri ilə həbs olun muş ko mis sar-
la rı al da da raq, Za kas pi nin uc suz-
bu caq sız düz lə ri nə apa rır və gül lə-
lə yir lər, nü ma yiş çi lər in gi lis lər dən 
və de mok ra tik hö ku mət dən kom-
mu nar la rın azad olun ma sı nı tə ləb 
edir lər, in gi lis lər və de mok ra tik 
hö ku mət qor xu ya dü şə rək, Ba kı-
dan ge dir lər, kom mu nar lar po lad 
si nə li zi reh li qa tar la ra çev ri lib, Ba-
kı ya da xil olur lar. 

Tə bii ki, Şen ge la ya nın qar şı sın da 
26-la rın for ma laş dı rıl mış mi fə uy-
ğun ob raz la rı nı ya rat maq və zi fə si 
du rur du. O, “Biz fi lm üzə rin də ne cə 
iş lə dik” mə qa lə sin də öz və zi fə si ni 
be lə ifa də edir di: “Biz sin fi  hə rə ka-
tın rəh bər li yi ni fi  zi ki yol la məhv 
et mək lə, onun rəh bər siz qoy maq la 
fəh lə sin fi  nin in qi la bi hə rə ka tı nın in-
ki şa fı nı heç za man sax la maq müm-
kün ol ma ya ca ğı nı gös tər mə yə ça lış-
mı şıq”. Re jis sor fi l min sü jet xətt  i ni 
təş kil edən ge niş miq yas lı epi zod-
la rı vəh dət ha lın da top la yıb, bit kin 
kom po zi si ya ya ma lik ek ran əsə ri 
ya rat maq işi nin öh də sin dən ba ca-
rıq la gəl miş-
dir.

Əs lin də, ta mam fərq li xa rak ter lə rə 
ma lik olan ko mis sar la rın re jis sor 
yo zu mu ye tə rin cə sxe ma tik ol sa da, 
N.Şen ge la ya ay rı-ay rı epi zod la rın 
bə dii və ki ne ma toq ra fi k həl li ni us-
ta lıq la tap mış, yük sək pe şə kar lıq la 
ek ra na gə tir miş di. Re jis sor rəs sam 
İ.Brods ki nin “26-la rın gül lə lən mə-
si” tab lo sun dan fi l min fi  na lın da is-
ti fa də et miş, bit kin epi zod ya rat ma-
ğa nail ol muş du.

Fil min məz mun, ide ya və məq-
sə di ni bir kə na ra qoy saq, ki ne ma-
toq ra fi k gö rüm sa rı dan N.Şen ge la-
ya nın yük sək sə nət kar lı ğı nı eti raf 
et mək la zım dır. O, həm ay rı-ay rı, 
həm də küt lə vi port ret lə rin ya ra-
dıl ma sı, şt rix və de tal lar dan is ti-
fa də olun ma sı yö nü mün də us ta-
lı ğı nı sü but edə bi lib. Bu nu döv ri 
mət buat da ge dən mə qa lə lər də 
təs diq edir: “...gö zəl ifa olun muş 
neft ke çi ri ci bo ru la rın bağ lan ma sı 
və mil yon ton lar la nef tin də ni zə 
hə dər ax ma səh nə lə ri çox mü vəf-
fə qiy yət li dir. Ço şub-çağ la yan neft 
dal ğa la rı ta ma şa çı da hə yə can lı 
təəs sü rat bu ra xır”. Tə bii ki, mət-
buat fi l min təb li ğat-təş vi qat məq-
sə din dən do ğan cə hət lə ri ni də za-
ma nın tə lə bi nə uy ğun qa bart ma ğa 
ça lı şıb. Pa fos la yük lən miş fi  nal 
səh nə si – 26 Ba kı ko mis sa rı nın gül-
lə lən mə si “şan lı Ba kı pro le ta riatı-
nın ən fə la kət li sə hi fə lə rin dən bi ri” 
sa yı lır dı. N.Şen ge la ya epi zod dan-
epi zo da küt lə vi səh nə lə rin sa yı nı 

və ro lu nu ar tır mış, onu fi l-
min baş lı ca leyt mo ti vi-

nə çe vir miş di. “Kü-
çə də mi tinq”, 

“Or du nun və 
ko mis sar la-

rın Həş-
tər xa na 

y o  l a  
d ü ş -
m ə -
s i ” ,

“XI Qı zıl Or du nun Ba kı ya da xil ol-
ma sı”, “Vağ zal” epi zod la rı nın baş-
lı ca qəh rə man la rı məhz küt lə lər dir 
və “... küt lə lər, de mək olar ki, heç 
qəh rə man lar dan ay rıl ma yıb, inan-
dı rı cı, ay dın və sağ lam olub, Şen-
ge la ya fi l mi nin kadr la rın da ya şa-
yır lar”. 

N.Şen ge la ya nın ay rı-ay rı fər di 
port ret lə ri də ideolo ji kon tekst-
dən kə nar, bit kin və ma raq lı dır. 
Akt yor Xey ri Əmir za də nin ifa sın-
da ko mis sar lar dan bi ri re jis sor du-
yu mu nun im kan la rı nı əks et di rir. 

“Ba zar” epi zo dun da akt ri sa Ve-
ri ko An ca pa rid ze nin ya rat dı ğı 
azər bay can lı-türk qa dı nı nın ob ra-
zı sxe ma tik və pa fos yük lü su rət lər 
fo nun da ol duq ca tə si re di ci dir. Hər 
cür əzab-əziy yə tə döz müş, ye ga nə 
ümi di ba la la rı na bir ti kə çö rək al-
maq üçün un sat maq olan qa dı nın 
ya şan tı la rı hər cür si ya si-ideolo ji ciz-
gi lər dən kə nar dır. Onun duy ğu lu və 
bit kin ki çik port re ti si ya si çal xan tı la-
rın sa də adam la rın hə ya tın da bu rax-
dı ğı izi ay dın gör mə yə im kan ve rir.

Tə bii ki, o za man ar tıq S.Ey zen-
ştey nin so vet ki no su nun ən də yər li 
ek ran əsər lə rin dən sa yı lan “Okt-
yabr” fi l mi in qi la bi təb li ğa tın, de-
mək olar ki, eta lo nu nu müəy yən 
et miş di. N.Şen ge la ya is tər-is tə məz 
“26 ko mis sar” len ti nin ru hun da və 
kom po zi si ya sın da hə min eta lon dan 
is ti fa də et mək məc bu riy yə tin də idi. 
“Küt lə lə rin ira də si ni, hə rə kət ve ri ci 
qüv və si ni, si ya si bir li yi ni” ek ra na 
gə tir mək ki ne ma toq ra fi k ba xım dan 
çə tin ol sa da, re jis sor bu və zi fə nin 
öh də sin dən us ta lıq la gəl miş di. Am-
ma fi lm də “za man la əla qə dar müx-
tə lif fo to fakt la rın il lüst ra si ya edil-
mə si, si ya si ədə biy yat dan te zis lər 
gə ti ril mə si” so vet ki no şü nas lı ğın da 
“ə sə ri da ha da də rin ləş dir di yi nin, 
onun hə ya ti li yi ni təs diq edən ami-
lə çev ril di yi nin” əsas lan dı rıl ma sı na 
yö nəl dil sə də, fi l min bə dii sə viy yə-
si nə xə ləl gə ti rir. Bu nun la ya na şı, 
fi lm də “real hə yat ay rı-ay rı səh nə-
lər lə əks et di ril di yin dən, müəy yən 
fraq men tal lı ğın və si ya si sət hi li yin 
hiss olun ma sı”, qu ru luş çu re jis so run 
Ba kı ko mis sar la rı nın hə ya tı nı və in-
qi la bi fəaliy yə ti ni öy rən mə si nə, on-
la ra aid hər cür sə nəd və ar xiv ma te-
rial la rı nı top la miası na bax ma ya raq, 
“ko mis sar la rın ob ra zı nı ya rat maq 
üçün qüv vət li akt yor lar de yil, za hi-
rən on la ra ox şa yan ti paj lar se çil mə-
si”, “ha di sə lə rin xro no lo ji ar dı cıl lıq-
la de yil, ide ya əhə miy yə ti nə gö rə 
dü zül mə si” irad la rı qə bu lo lu nan dır. 
Am ma “gö zü mü zün önün də və tən-
daş mü ha ri bə si nin də qiq bir par ça-
sı nın can lan ma sı”, fi l min “in di yə 
ki mi ədə biy yat və sə nə tin, de mək 

olar ki, bü tün sa hə lə rin də az iş lən-
miş möv zu ya həsr olun ma sı” 

ki mi əsas lan dır ma cəhd lə ri 
ta ri xi hə qi qət lər lə da ban-

da ba na zid dir. Çün ki 
ar tıq real fakt la ra 

söy kə nən təd qi-
qat lar 1917-1920-
ci il lə rin si ya si 
mən zə rə  s i  ni 
ye tə rin cə işıq-
lan dı rır. 

Bü tün nöq-
san la rı na bax-
ma ya raq, “26 

ko mis sar” fi l mi 
nəin ki Azər bay-

can, bü töv lük də 
so vet ki no su nun 

uğur lu ek ran əsər lə-
rin dən sa yı lır.

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

Tə bii ki, fi lm bol şe vik ideolo gi ya-

  “26 ko mis sar” fil mi nin sse-
na ri si A.Rje şevs ki və D.Ami-
ra qo vun iş ti ra kı ilə N.Şen ge-
la ya tə rə fin dən ya zıl mış dı. 
20-ci il lə rin ikin ci ya rı sın da 
Ba kı da ya ra dıl mış stu di ya-
da məş ğə lə lər apar maq və 
mü ha zi rə lər oxu maq üçün 
də vət edi lən gör kəm li ek-
ran us ta sı Ni ko lay Şen ge la-
ya (gö rü nür, hə lə o za man 
Ş.Mah mud bə yov re jis so ra 
film çək mə yi tək lif et miş, 
am ma bu niy yət müx tə lif sə-
bəb lər üzün dən hə ya ta keç-
mə miş di) qu ru luş çu re jis sor 
tə yin edi lən dən son ra sse-
na ri nin re jis sor va rian tın da 
xey li də yi şik lik lər et miş, sü-
jet xət ti ni tək mil ləş dir miş di. 
O, len tin qu ru luş çu ope ra-
to ru və qu ru luş çu rəs sa mı 
ki mi Y.Şney der və V.Ade ni, 
əsas rol la ra isə V.An ca pa-
rid ze (Fəh lə ar va dı), K.Hə sə-
nov, X.Əmir za də (Ko mis sar), 
M.Ja rov (Men şe vik), İ.Sav-
çen ko (eser li de ri), V.Qar-
din (Xri zan tem li sa kin), 
M.Klyuk vin (Pet ka), K.And-
ron ni kov (Mauzer çi), M.Abe-
sad ze (Men şe vik), M.Mər da-
nov, V.Kov ri gin, Ə.Mə li kov 
(Bol şe vik), Q.Əziz bə yov, 
P.Mors koy, Ba ba za də (Əziz-
bə yov) və V.Ade ni də vət et-
miş di. Çə ki liş qru pu na re jis-
sor və ope ra tor as sis tent lə ri 
ki mi A.Qu li yev, Y.Ge rar di, 
V.Sveç ni kov, M.Da da şov, 
L.Ko retski də da xil idi lər. 
Çə ki liş qru pu nun bey nəl-
mi ləl tər ki bi möv zu nun baş 
qəh rə man la rı nın tər ki bi nə 
uy ğun idi və za ma nın tə lə-
bin dən do ğur du.

Tə bii ki, fi lm bol şe vik ideolo gi ya-
sı nın 15 il dən bə ri for ma laş dır dı ğı 
mi fə, Azər bay can ta ri xi nin mü hüm 
bir döv rü nün sax ta laş dı rıl ma sı na 
həsr olun muş du. “Mil li ki no ta ri xi-
mi zin diq qət çə kən ha di sə si, 20-30-cu 
il lə rin ən yax şı ek ran əsə ri” sa yı lan 
“26 ko mis sar” fi l mi nin sü jet xətt  i-
nin əsa sın da 1918-ci ilin ya yın da 
Ba kı da baş ve rən ta ri xi ha di sə lər 

baş la yan 26 Ba kı ko mis sa rı nın 
fəaliy yə ti fo nun da ta ma şa çı lar 
im pe rialist nö kər lə ri nin - men şe-
vik, daş nak və mü sa vat çı la rın hə-
lə hə yat la ayaq la şa bil mə yən, si ya si 
ha zır lı ğı aşa ğı olan bir qi sim sa də-
lövh Ba kı fəh lə si ni al dat maq yo lu 
ilə, mü vəq qə ti ol sa da, öz itaətin-
də sax la ma sı nın şa hi di olur du lar. 
1918-ci ilin iyu nun da türk və in gi lis 
mü da xi lə çi lə ri tə rə fi n dən Ba kı da kı 
So vet hö ku mə ti ba sıl mış, kom mu na 
or du su şid dət li dö yüş lər də mü vəf-
fə qiy yət siz li yə uğ ra mış dı”. Əl bətt  ə, 
in di ta ri xi hə qi qə tin ay dın ol du ğu 
bir dövr də be lə sü jet xətt  i nin, üs tə-
lik də, in qi la bi pa fo sun sax ta lı ğı açıq 
gö rü nür. 30-cu il lə rin əv vəl lə rin də 
isə hə min ha di sə lə rin can lı şa hid lə-
ri nin sa yı is tə ni lən qə dər idi. La kin 
təb li ğa tın for ma laş dır dı ğı və si ya-
si-ideolo ji ha ki miy yə tin ica zə ver di-
yi “hə qi qət” bu cür ifa də olu nur du. 
Son ra lar M.Hü sey nin “Sə hər” ro ma-
nı üz rə çə kil miş ey niad lı lent də və 
“İ yir mial tı lar” (1966) fi l min də də bu 

gön də rir lər; “de mok ra tik” hö ku-
mə tin nü ma yən də lə ri eva kuasi ya-
nı sax la ma ğı, ko mis sar la rı on la rın 
əli nə tap şır ma ğı tə ləb et sə-
lər də, “xain lə rə ca vab 
ver mir lər”, “de mok-
ra tik hö ku mət 
ame ri kan lar la 
m ü  q a  v i  l ə 
b a ğ  l a -
y ı b , 

rıq la gəl miş-
dir.

epi zo da küt lə vi səh nə lə rin sa yı nı 
və ro lu nu ar tır mış, onu fi l-

min baş lı ca leyt mo ti vi-
nə çe vir miş di. “Kü-

çə də mi tinq”, 
“Or du nun və 

ko mis sar la-
rın Həş-

tər xa na 
y o  l a  
d ü ş -
m ə -
s i ” ,

“Küt lə lə rin ira də si ni, hə rə kət ve ri ci 
qüv və si ni, si ya si bir li yi ni” ek ra na 
gə tir mək ki ne ma toq ra fi k ba xım dan 
çə tin ol sa da, re jis sor bu və zi fə nin 
öh də sin dən us ta lıq la gəl miş di. Am-
ma fi lm də “za man la əla qə dar müx-
tə lif fo to fakt la rın il lüst ra si ya edil-
mə si, si ya si ədə biy yat dan te zis lər 
gə ti ril mə si” so vet ki no şü nas lı ğın da 
“ə sə ri da ha da də rin ləş dir di yi nin, 
onun hə ya ti li yi ni təs diq edən ami-
lə çev ril di yi nin” əsas lan dı rıl ma sı na 
yö nəl dil sə də, fi l min bə dii sə viy yə-
si nə xə ləl gə ti rir. Bu nun la ya na şı, 
fi lm də “real hə yat ay rı-ay rı səh nə-
lər lə əks et di ril di yin dən, müəy yən 
fraq men tal lı ğın və si ya si sət hi li yin 
hiss olun ma sı”, qu ru luş çu re jis so run 
Ba kı ko mis sar la rı nın hə ya tı nı və in-
qi la bi fəaliy yə ti ni öy rən mə si nə, on-
la ra aid hər cür sə nəd və ar xiv ma te-
rial la rı nı top la miası na bax ma ya raq, 
“ko mis sar la rın ob ra zı nı ya rat maq 
üçün qüv vət li akt yor lar de yil, za hi-
rən on la ra ox şa yan ti paj lar se çil mə-
si”, “ha di sə lə rin xro no lo ji ar dı cıl lıq-
la de yil, ide ya əhə miy yə ti nə gö rə 
dü zül mə si” irad la rı qə bu lo lu nan dır. 
Am ma “gö zü mü zün önün də və tən-
daş mü ha ri bə si nin də qiq bir par ça-
sı nın can lan ma sı”, fi l min “in di yə 
ki mi ədə biy yat və sə nə tin, de mək 

olar ki, bü tün sa hə lə rin də az iş lən-
miş möv zu ya həsr olun ma sı” 

ki mi əsas lan dır ma cəhd lə ri 
ta ri xi hə qi qət lər lə da ban-

da ba na zid dir. Çün ki 
ar tıq real fakt la ra 

söy kə nən təd qi-
qat lar 1917-1920-

ko mis sar” fi l mi 
nəin ki Azər bay-

can, bü töv lük də 
so vet ki no su nun 

uğur lu ek ran əsər lə-
rin dən sa yı lır.
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Tə bii ki, fi lm bol şe vik ideolo gi ya-

miş di. Çə ki liş qru pu na re jis-
sor və ope ra tor as sis tent lə ri 
ki mi A.Qu li yev, Y.Ge rar di, 
V.Sveç ni kov, M.Da da şov, 
L.Ko retski də da xil idi lər. 
Çə ki liş qru pu nun bey nəl-
mi ləl tər ki bi möv zu nun baş 
qəh rə man la rı nın tər ki bi nə 
uy ğun idi və za ma nın tə lə-

Ekranda 
komissar mifi



Elm ne cə ya ra nıb?
“Alim” de yən də, nə ba şa dü-

şü rük. Gö rü nür, bu sualın ca-
va bı ha mı da ey ni ola caq. Alim 
de yən də, adam lar rə səd xa na-
lar qu ran, təc rü bə lər apa ran, 
müəy yən prin sip və qay da la rı 
for ma laş dı ran in sa nı tə səv vü-
rün də can lan dı rır. La kin XVII 
əs rə dək əgər adam lar han sı sa 
prob le mi həll et mək is tə yir di-
sə, müt ləq bu ba rə də ya zı lan-
la rın ha mı sı nı oxu yub araş-
dı rır, ya xud hə min mə sə lə yə 
ha ki miy yə tin mü na si bə ti ni 
öy rə nir di. 

1600-cü il dən son ra Qa li leo 
Qa li ley elm də ye ni üsu lun 
əsa sı nı qoy du. O, müx tə lif 
əş ya la rı araş dı rıb öy rən mə-
yə baş la dı. Baş qa söz lə de-
sək, alim cür bə cür təc rü bə lər, 
sı naq lar ke çi rir di. Təd ri cən, 
ona ba xan baş qa la rı da müx-
tə lif əş ya la rı iz lə mə yə, on la rın 
ba şı na gə lən lə ri qeyd et mə yə 
baş la dı lar. Nə qə dər çox fakt 
aş kar la nır dı sa, araş dır ma çı lar 
bu fakt la rın bə zi lə ri ara sın da 
qar şı lıq lı əla qə lə rin ol du ğu na 
bir o qə dər çox ina nır dı lar. Bu 
əla qə lər el mi prin sip lər şək-
lin də bir ləş di ril di və gə lə cək 
təc rü bə lər üçün tə li ma ta çev-
ril di.

Be lə lik lə, son ra dan elm ad-
lan dı rı lan bi lik lə rin əsas la rı 
sü rət lə ya yıl ma ğa baş lan dı. 
Ay rı-ay rı fakt lar ara sın da tə-
bii qar şı lıq lı əla qə nin ol ma sı 
haq da fakt lar o qə dər çox idi 
ki, elm müx tə lif is ti qa mət lə rə, 
sa hə lə rə bö lün dü. Bu gün el-
min çox sa hə si var ki, on lar dan 
bi ri bi zi əha tə edən əş ya la rı və 
ha di sə lə ri öy rə nən elm tə biət 
elm lə ri ad la nır.

İc ti mai elm lə rin ob yek ti isə 
in sa nın hə yat və fəaliy yə ti dir. 
Bu elm lər tə məl elm lər ad la-
nır. On lar fakt la rı və prin sip lə-
ri öy rə nə rək ümu mi me yar la rı 
müəy yən ləş di rir lər. Tət bi qi 
elm lər isə hə min fakt və prin-
sip lər dən in sa nın müx tə lif 
fəaliy yət sa hə lə rin də is ti fa də 
edir lər. Tət bi qi elm lə rə mi sal 
ki mi əc za çı lı ğı, tib bi, me şə çi-
li yi, in şaat mü hən dis li yi ni və 
bir çox baş qa la rı nı gös tər mək 
olar.

Kim ya elmi nə 
vaxtdan mövcuddur?

Kim ya, əş ya la rın nə dən iba-
rət ol du ğu nu, on la rı han sı 
yol lar la də yiş mə yin müm kün-
lü yü nü öy rə nən elm dir. Müa-
sir kim ya “əl kim ya” ad la nan 
qə dim tə lim dən ya ra nıb. Or ta 
əsr lər də əl kim ya çı lar “fəl sə-
fə da şı” ax ta rır dı lar – bu daş, 
on la rın fi k ri nə gö rə, baş qa 
me tal la rı qı zı la çe vi rə bi lər di.

Bu na can atan qə dim alim lər 
çox lu təc rü bə lər apa rır dı lar. 
Kim ya ilə əla qə dar olan bü-
tün mə lu mat la rı bir ye rə top-
la ya raq on la rı ümu mi ləş di rən 
ilk alim XVII əsr də ya şa yan 
Ro bert Boyl olub. O bi lir di ki, 
kim yə vi bir ləş mə lə ri tər kib 
his sə lə ri nə ayır maq olar.

Boy lun ar dın ca baş qa kim-
ya çı lar da ye ni-ye ni kəşfl  ər 
et di lər. Yo zef Blek qaz la rı və 
ha va nı öy rə nir di. Hen ri Ka-
ven diş hid ro ge ni – su yun tər-
ki bin də olan ele ment lər dən 
bi ri ni kəşf et di. Co zef Prist li 
tə biət də ən ge niş ya yıl mış ele-
ment olan ok si ge ni tap dı. An-
tuan La vuaz ye alo vun tə biəti-
ni izah edə bi lən ilk alim ol du. 
O həm də is bat et di ki, heç bir 
mad də ni məhv et mək müm-
kün de yil, o, yal nız bir hal dan 
di gə ri nə ke çir.

Con Dal to nun sa ağ lı na gəl di 
ki, bü tün mad də lər ma te ri ya nın 
çox xır da his sə lə rin dən iba rət dir.

Alim lər be lə bir nə ti cə yə 
gəl di lər ki, kim yə vi çev ril-
mə lə rin ma hiy yə ti də elə bu 
xır da his sə cik lə rin kom bi na-
si ya sın dan ası lı dır. İn di on-
la ra atom de yir lər. Ato mun 
var lı ğı ide ya sı kim ya nın bir 
çox sir lə ri ni sa də ləş dir di, on-
la rı da ha an la şı lan et di.

Bö yük rus ali mi Dmit-
ri Men de le yev isə özü nə dək 
olan bü tün bil gi lə ri sis tem ləş-
di rən bir cəd vəl ya rat dı. Onun 
“ele ment lə rin döv ri cəd və li” 
ad lan dır dı ğı bu cəd vəl el min 
in ki şa fın da irə li yə atı lan çox 
bö yük bir ad dım ol du.

Bə li, kim ya bir elm ki mi bu 
gün in ki şaf da dır, kim ya çı isə 
bu gün ye ni mad də lə rin ix ti ra-
çı sı dır. O, mo le kul la rı par ça la-
ma ğı və on la rı müx tə lif kom-
bi na si ya lar da bir ləş dir mə yi 

öy rə nib.

İlk mü hər ri ki
kim dü zəl dib?

Mü hər rik elə bir qur ğu dur 
ki, ener ji ni, da ha çox is ti lik 
ener ji si ni me xa ni ki işə çe vi rir. 
Mü hər rik lər ix ti ra olu na na dək 
adam lar bü tün iş lə ri əl lə gör-
mə yə məc bur idi lər. Əv vəl cə 
hey van la rın gü cün dən is ti fa-
də et mə yə baş la dı lar. Son ra lar 
ener ji mən bə yi ki mi kü lə yin gü-
cü da da çat dı. Kü lək yel kən lə ri 
dol du rur, su də yir ma nı nın pər-

lə ri ni hər lə yir di. Də yir man 
özü nə məx sus bir mü hər rik 

idi – su vu rur, ta xı lı üyü-
dür dü. Yu xa rı dan tö-

kü lən su yun ener ji si 
pər lə ri fır la dır dı.

İn san lar is ti lik dən mü hər-
ri kin ener ji mən bə yi ki mi is ti-
fa də et mə yi öy rə nən də bü tün 
si vi li za si ya də yiş di. Alo vun 
ya rat dı ğı is ti lik dən mü hər ri kin 
hə rə kə tə gə ti ril mə si üçün is ti-
fa də olun ma sı ilk də fə 2000 il 
əv vəl baş ve rib. On da yu nan fi -
lo so fu He ron özü nün ilk bu xar 
ma şı nı nı dü zəlt miş di. La kin 
mü hər rik o qə dər ki çik idi ki, 
heç bir iş gö rə bil məz di.

1705-ci il də in gi lis To mas 
Nyu ko men bu xar ma şı nı ix ti ra 
et di. On dan kö mür şax ta la rın-
da kı su yu çı xar maq üçün is ti fa-
də edir di lər. La kin bu mü hər ri-
kə xey li ya na caq la zım olur du. 
XVIII əsr də Ceyms Vatt  da ha 
mü kəm məl mü hər rik dü zəl də 
bil di. O, mü hər ri kə elə kla pan-
lar əla və et di ki, on la rı ida rə 
elə mək üçün xü su si adam la-
zım ol mur du. Kla pan lar por-
şen lə ri av to ma tik ola raq qal-
xıb-düş mə yə məc bur edir di. 

1803-cü il də Ro bert Ful ton, 
Vatt  ın mü hər ri kin dən gə mi də 
is ti fa də et di. 1820-ci il də Georq 
Ste fen son İn gil tə rə də ilk bu-
xar mü hər ri ki dü zəlt di. Bu xar 
mü hər rik lə ri çox ağır idi, çün-
ki ya na caq bu xar qa za nın dan 
ara lı da, xü su si od lu ğun için də 
ya nır dı.

Al man Ni ko las Ott  un 1878-ci 
il də dü zəlt di yi ilk ben zin mü-
hər ri ki ağır lıq prob le mi nin həl-
lin də ilk ad dım ol du. Bu mü-
hər ri kin ay rı ca od lu ğa eh ti ya cı 
yox idi və o, ey ni güc də olan 
bu xar ma şı nın dan xey li yün gül 
idi.

İn san elekt rik dən
ilk də fə nə vaxt 
istifa də edib?

Tə bii ki, bu gün hə ya tı mı-
zı elekt rik siz tə səv vür et mək 
müm kün de yil. La kin in san 
elekt rik dən yal nız 1800-cü il-
də is ti fa də edə bil di. Hə min il 
Ales sand ro Vol ta özü nün ilk 
elekt rik ba ta re ya sı nı ix ti ra et-
mək lə dün ya ya eti bar lı daimi 
ener ji mən bə yi ver di. Tez lik lə 
ay dın laş dı ki, elekt rik ener ji-
si həm də is ti lik, işıq mən bə yi 
ola, kim yə vi reak si ya la ra kö-
mək edə, maq nit eff  ek ti ya ra da 
bi lər.

Vol ta nın kəş fi  elekt rik lə bağ lı 
bir xey li ix ti ra la ra sə bəb ol du. 
Müx tə lif tip ma şın lar əmə lə gəl-
di və on la rın hər bi ri elekt ri kin 
in ki şa fın da irə li yə doğ ru hə rə-
kət sa yıl dı. Ser Gemf ri Dey vi 
aş kar et di ki, elekt rik ener ji si 
bə zi mad də lə rin su məh lu lu nu 

tər kib his sə lə ri nə par ça la ma ğa 
qa dir dir. Bu təc rü bə lər ucuz 
alü mi nium, saf mis, xlor, müx-
tə lif tur şu və güb rə lər, xü su si lə 
də sərt po lad la rın alın ma sı na 
şə rait ya rat dı.  

Az son ra ay dın laş dı ki, elekt-
rik ener ji si nin maq nit ha di sə lər 
tö rət mək qa bi liy yə ti də var. Be-
lə ki, elekt rik axı nı nın keç di yi 
na qil il gə yi özü nü maq nit ki mi 
gös tə rir. Bu, müəy yən me xa ni-
ki iş lə ri gö rə bi lən elekt rik qur-
ğu la rı nın ya ra dıl ma sı na sə bəb 
ol du.

Da ha son ra lar Maykl Fa ra-
dey elekt ro maq nit in duk si ya-
sı nı kəşf et di. Bu isə elekt rik 
di na mo ma şın la rı nın və trans-
for ma tor la rın ix ti ra sı na şə rait 
ya rat dı. Be lə lik lə, biz gö rü rük 
ki, in san elekt ri ki nis bə tən 
son za man lar da kəşf edib və 
in di də ye ni-ye ni tək mil ləş-
dir mə lər, ix ti ra lar üzə rin də 
iş lə yir.

Elm ne cə ya ra nıb?

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 suala 
bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə 
sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. 
Məq səd uşaq la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü ge niş lən dir mək, on la-
rı hə mi şə diq qət mər kə zin də 
olan ma raq lı həm söh bə tə 
çe vir mək dir.
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Alim lər be lə bir nə ti cə yə 
gəl di lər ki, kim yə vi çev ril-
mə lə rin ma hiy yə ti də elə bu 
xır da his sə cik lə rin kom bi na-
si ya sın dan ası lı dır. İn di on-
la ra atom de yir lər. Ato mun 
var lı ğı ide ya sı kim ya nın bir 
çox sir lə ri ni sa də ləş dir di, on-

Bö yük rus ali mi Dmit-
ri Men de le yev isə özü nə dək 
olan bü tün bil gi lə ri sis tem ləş-
di rən bir cəd vəl ya rat dı. Onun 
“ele ment lə rin döv ri cəd və li” 
ad lan dır dı ğı bu cəd vəl el min 
in ki şa fın da irə li yə atı lan çox 

Bə li, kim ya bir elm ki mi bu 
gün in ki şaf da dır, kim ya çı isə 
bu gün ye ni mad də lə rin ix ti ra-
çı sı dır. O, mo le kul la rı par ça la-
ma ğı və on la rı müx tə lif kom-
bi na si ya lar da bir ləş dir mə yi 

Mü hər rik elə bir qur ğu dur 
ki, ener ji ni, da ha çox is ti lik 
ener ji si ni me xa ni ki işə çe vi rir. 
Mü hər rik lər ix ti ra olu na na dək 
adam lar bü tün iş lə ri əl lə gör-
mə yə məc bur idi lər. Əv vəl cə 
hey van la rın gü cün dən is ti fa-
də et mə yə baş la dı lar. Son ra lar 
ener ji mən bə yi ki mi kü lə yin gü-
cü da da çat dı. Kü lək yel kən lə ri 
dol du rur, su də yir ma nı nın pər-

lə ri ni hər lə yir di. Də yir man 
özü nə məx sus bir mü hər rik 

idi – su vu rur, ta xı lı üyü-
dür dü. Yu xa rı dan tö-

kü lən su yun ener ji si 

İc ti mai elm lə rin ob yek ti isə Bu na can atan qə dim alim lər 
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mi şə qə liz olan el mi di li uc ba tın dan çox şey əxz 
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Vertolyotu
kim kəşf edib?

Ha va ya qal xa bi lən uçuş 
apa ra tı dü zəlt mək ide ya sı lap 
çox dan olub. Leonar do da Vin-
çi ar tıq 1500-ci il də nə həng 
vint şə kil li ver tol yo tun es ki zi ni 
çək miş di. La kin özü ver tol yot 
dü zəlt mə yə heç vaxt cəhd gös-
tər mir di, çün ki bu nun üçün o 
za man lar heç bir mü hər rik yox 
idi.

1783-cü il də Fran sa da “Çin fır-
fı ra sı” ad la nan oyun caq bir ver-
tol yot nü ma yiş et di ril di. Onu ki-
min ix ti ra et di yi bu gü nə dək bəl li 
de yil. 1796-cı il də ser Con Key li 
Çin fır fı ra la rı nın müx tə lif nü mu-
nə lə ri ni və son ra da bu xar la iş lə-
yən bir ver tol yot dü zəlt di.

Növ bə ti yüz il ər zin də ver-
tol yot la rın la yi hə lən di ril mə si 
ilə çox adam məş ğul ol du. Bu 
mo del lər dən bə zi lə ri fan tas tik 
də rə cə də mü rək kəb, bə zi lə ri 
isə çox sa də idi. La kin say sız-
he sab sız mo del lər ara sın da yal-
nız bir ne çə si uça bi lir di. O vaxt 
ən çə tin mə sə lə güc lü və ey ni 
za man da ki fa yət qə dər yün gül 
mü hər ri kin dü zəl dil mə si idi. 
Be lə bir mü hər rik yal nız Bi rin-
ci Dün ya mü ha ri bə si döv rün də 
ya ran dı. Nə ti cə də ilk də fə ye-
də yin də bir nə fə ri ha va ya qal-
dı ra bi lən ver tol yot dü zəl dil di.

1909-1910-cu il lər də rus ix ti-
ra çı sı İqor Si kors ki iki növ ver-
tol yot dü zəlt di. On lar dan bi ri 
nor mal uça bi lir di. 1917-ci ilin 
axır la rın da avst ra li ya lı və ma car 
za bit mü şa hi də aeros ta tı nı əvəz 
et mək üçün ver tol yot dü zəlt di. 

Hə min apa rat yük sə yə qal xa bi-
lir di, am ma onun ma nevr et mək 
im ka nı yox idi. O za man dan bə-
ri dün ya nın bir çox öl kə lə rin də 
ver tol yot lar üzə rin də iş da vam 
et di ri lir di. La kin dü zəl di lən ma-
şın lar dan heç bi ri konst ruk tor la-
rın ümi di ni doğ rul da bil mir di.

1936-cı il də Al ma ni ya dan 
xə bər gəl di ki, “Fok ke-Vulf” 
şir kə ti ver tol yo tun uğur lu 
konst ruk si ya sı nı ya rat ma ğa 
mü vəff  əq olub. 1937-ci il də hə-
min ver tol yot öl kə üzə rin də 
335 metr yük sək lik də 100 ki lo-
metr sü rət lə uçuş et di.

1940-cı il də isə ar tıq Bir ləş miş 
Ştat lar da ya şa yan İqor Si kor-
ski bü tün tə ləb lə rə ca vab ve rən 
ilk ver tol yo tu dü zəl də bil di və 
1942-ci il dən eti ba rən Ame ri ka 
si lah lı qüv və lə ri hə min ma şın la 
tə min olun ma ğa baş la dı.

“Po ni-eksp ress”
nə de mək dir?

Te leq ra fın və də mir yo lu 
nəq liy ya tı nın kəş fi  ərə fə sin-
də Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı 
hö ku mə ti “Po ni- eksp ress” ad-
la nan poçt sis te mi ya rat mış dı. 
Sis tem 1860-cı il də fəaliy yə tə 
baş la mış dı və Mis su ri şta tın-
da kı Sent-Co zef dən öl kə nin 
Sa kit okean sa hil lə ri nə dək 
olan əra zi ni əha tə edir di.

Da şı ma üçün kül li miq dar-
da at sax la yır dı lar. Ça par hər 
atı 10-15 mil dörd na la çap ma lı 
idi, son ra o, tə zə ata mi nir di ki, 
növ bə ti poçt stan si ya sı na ça ta 
bil sin. Hər ça par üç be lə mər hə-
lə ni ba şa vur ma lı olur du. Son ra 
o, poçt çan ta sı nı növ bə ti ça pa ra 

ve rir di. Bu ça par lar çox dö züm-
lü və cə sur in san lar olur du. On-
lar nə pis ha va şə raitin dən, nə 
üst lə ri nə hü cum çə kə bi lən hin-
du lar dan qor xur du lar. Ça par-
lar, əs lin də adi at lar dan is ti fa də 
edir di lər – poçt sis te mi nə qo yu-
lan “Po ni- eksp ress” adı şər ti idi.

Poçt xidməti
necə yaranıb?

Bu gün biz mək tub la rı mı zın, 
bağ la ma la rı mı zın çat dı rıl ma sı-
na hö ku mə tin qay ğı sı nı adi bir 
şey sa yı rıq. La kin bu xid mə tin 
ya ra dıl ma sı ba rə də ide ya hə-
ya ta ke çə nə dək ne çə il lər ke çib, 
poçt xid mə ti çox ləng in ki şaf 
edib. Qə dim za man lar da İran 
və Ro ma hökm dar la rı mə lu-
mat la rın ötü rül mə si üçün müx-
tə lif təd bir lər hə ya ta ke çi rir di lər. 
La kin bu təd bir lə rin ha mı sı yal-
nız döv lə tin, döv lət ida rə lə ri nin 
mə na fe yi nə xid mət edir di. Or ta 
əsr lər də ta cir gil di ya la rı, as so-
siasi ya la rı və bə zi uni ver si tet lər 
öz fəaliy yət lə ri nin tə mi ni üçün 
ki çik ça par xid mət lə ri qu rur du-
lar. Yal nız XVI əsr də döv lət lər  
öz lə ri nə daimi poçt xid mət lə ri 
ya rat ma ğa baş la dı lar. Bu eh ti-
yac üç əsas sə bəb dən do ğur du: 
bi rin ci – şüb hə li ya zış ma la rı iz-
lə mək, ikin ci - döv lət üçün əla və 
gə lir mən bə yi ya rat maq, üçün-
cü - əha li yə xid mət gös tər mək. 

İn gil tə rə də döv lət poçt xid-
mə ti kral VIII Hen rix za ma nı 
ya ran dı. Za man keç dik cə, bu 
xid mət in ki şaf et mə yə baş la dı. 
1609-cu il də hö ku mə tin ta be li-
yin də olan ça par lar dan sa va yı, 
kim sə mək tub da şı ya bil məz di.

La kin 1680-ci il də bir lon don-
lu ta cir özü nün şəx si poçt xid-
mə ti ni ya rat dı və tə zə qu rum 
döv lət xid mə tin dən fərq li ola-
raq, yal nız şə hər da xi lin də 
de yil, həm də ya xın kənd lə rə 
mək tub çat dı rır dı. Xid mə ti ge-
niş lən dir mək ide ya sı uğur la 
nə ti cə lən di və döv lət bu təc rü-
bə dən bü tün öl kə də ya rar lan-
maq qə ra rı na gəl di.

Poçt xid mə ti nin bu st ruk-
tu ru 1801-ci ilə dək möv cud 
ol du. İn gil tə rə nin bü tün poçt 
sis te mi isə 1840-cı il də də yiş-
di. Poçt mar ka la rı döv riy yə yə 
bu ra xıl dı və poç tun da şın ma sı 
üz rə öl kə da xi lin də va hid ta rif 
müəy yən ləş di. Hə min vaxt-
dan eti ba rən mək tu bun çat dı-
rıl ma sın da qiy mət yal nız çə ki-
dən ası lı ol du. Bö yük Bri ta ni ya 
poç tu nun nü mu nə sin dən, son-
ra lar bü tün öl kə lər bəh rə lən di.

Tac qoy ma da şı
nə de mək dir?

Vest mins ter ab bat lı ğın da İn-
gil tə rə kra li ça sı nın tac qoy ma 
mə ra si min də onun tax tı iri bir 
da şın üzə rin də olur du  ki,  bu 
da şa da “Tac qoy ma da şı” de-
yir di lər. 1286-cı ilə dək bu daş 
Skoun ab bat lı ğın da idi. Ora da 
Şot lan di ya kral la rı nın tac qoy-
ma sı olur du. Tac qoy ma mə ra-
si min də bu da şın müs təs na ro-
lu var dı. Kral bu “ta le da şı nın” 
üzə rin də da ya nır, ye pis kop isə 
onun ba şı na tac qo yur du.

Yax şı, bəs 1286-cı il han sı cə-
hət lə ri ilə əla mət dar idi? Hə min 
il kral III Alek sandr dün ya sı nı 
də yiş di. Kral at dan yı xı la raq 
öl müş dü. Kral ailə si nin bü tün 
qa lan üzv lə ri isə can la rı nı on-
dan əv vəl tap şır mış dı lar. Sağ 
qa lan yal nız onun nə və si, Nor-
veç də ana dan olan Mar qa ret 
idi. Ya ra nan və ziy yət də kra lın 
iki uzaq qo hu mu – in gi lis Con 
Ba liol və Ro bert Brüs Şot lan-
di ya taxt-ta cı uğ run da mü ba-
ri zə yə baş la dı lar. Bu za man 
İn gil tə rə də kral I Eduard idi.

O, qə ra ra 
gəl di ki, özü nün Mar qa-

ret üzə rin də qəy yum lu ğun dan 
is ti fa də edə rək ha ki miy yət uğ-

run da mü ba ri zə yə qo şul sun. 
O, öz oğ lu nu 
Mar qa re tə ev-
lən di rə rək hər 

iki kral lı-
ğı bir ləş-
d i r  m ə k 
i s  t ə  y i r  d i .

Mə sə lə nin be lə həl li nə ha mı 
ra zı lıq ver di.

Təəs süf ki, iki ay dan son ra 
Şot lan di ya ya ge dər kən ki çik 
Mar qa ret dün ya sı nı də yiş di. 
Eduard Şot lan di ya üzə rin də 
ha ki miy yə tə id dialı ol sa da, 
Con Ba liola kral ol ma ğa ica zə 
ver di lər. Bu sə bəb dən Eduar-
dın qo şun la rı Şot lan di ya ya 
gir di. I Eduard Şot lan di ya or-
du su nu asan lıq la dar ma da ğın 
et di, öl kə ni bir ləş dir di və onun 
vas sal kral lı ğı adı nı üs tün dən 
gö tür dü. Bu mü na si bət lə “ta-
le da şı” Lon do na apa rı la raq, 
Vest mins ter ab bat lı ğın da qo-
yul du. Hə min daş bu gün də 
ora da qa lır.

Mə lum ol du ğu ki mi, Ro bert 
Brüs axır da Şot lan di ya kra lı 
ol du və bü tün öm rü bo yu İn-
gil tə rə yə qar şı dö yüş dü. Am-
ma bu, ar tıq ta mam baş qa əh-
va la tın möv zu su dur...

Əl vermək adəti
necə yaranıb?

Bu gün gö rü şər kən, ya xud 
xu da ha fi z lə şər kən əl ver mək 
çox adi, tə bii bir jest sa yı lır. 
Am ma in di bi zim dü şün mə-
dən et di yi miz hə rə kət lə rin 
bir ço xu qə dim za man lar da 
rəm zi mə na lar da şı yıb. Mə sə-
lən, ib ti dai ic ma lar da ya şa yan 
in san lar üçün əl, ha ki miy yət 
və güc rəm zi idi. On dan düş-
mən lər lə dö yüş də , ov za ma nı 
is ti fa də edir,  si lah dü zəl dər-
kən bəh rə lə nir di lər. O za man-
da ki, bu hə rə kət əl də si lah 
ol ma dı ğı nı, ya xud vu ruş maq 
niy yə ti nin yox lu ğu nu ifa də 
et mə yə baş la dı, baş qa bi ri si-
nə tə rəf uzan mış əl dinc niy-
yət lə rin gös tə ri ci si və rəm zi nə 
çev ril di.

Bəl li dir ki, əl hə rə kət lə ri 
qə dim din lər də də mü hüm 
əhə miy yət da şı yır dı. Yu nan-
lar öz tan rı la rı na əl lə ri ni 
qal dı rıb dua 
edir di lər.

Bir za-
man lar əl lə ri si nə nin 

qar şı sın da bir ləş dir mək bö yük-
lə rə hör mət və itaət rəm zi idi. 
Ərəb lər də isə qə dim za man lar-
da bö yük lə rin əli ni öp mək adə ti 
var dı. Son ra lar tə va zö kar ərəb lər 
bu na mü qa vi mət gös tər mə yə 
baş la dı lar. On lar öpü şü qa baq-
la ya raq qar şı la rın da kı la rın əli ni 
ikiəl li sıx ma ğa ça lı şır dı lar.

Qə dim yu nan lar ta nı ma dıq-
la rı ada ma qar şı dost mü na si-
bət lə ri ni gös tər mək üçün sağ 
əl lə ri ni irə li uza dır dı lar. Be lə-
lik lə, əsr lər bo yu in sa nın əli və 
hə rə kət lə ri bö yük əhə miy yət 
kəsb edib. İn di biz, qə ti fər qi-
nə var ma dan bu hə rə kət lə ri 

edən də, əs lin də qə dim 
za man lar dan gə lən 

ənə nə lə ri da vam 
et di ri rik.
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Əs gər İvan Çon kin haq qın da tri lo gi ya nın 
müəl li fi , ya zı çı Vla di mir Voy no viç rus 
mə də niy yət iş çi lə ri nin “rəh bər li yi ra-
zı sal ma” xü su siy yə tin dən da nı şıb. Mü-

sa hi bə ve rən və ma raq lı şərh lə ri ilə yad da qa lan 
Voy no viç bir sı ra mə sə lə lə rə to xu nub.

Ya zı çı rus la rın “ən çox mü ta liə edən 
xalq”dan aq res siv is teh lak çı ya çev ril mə-

si ni və mə də niy yət xa dim lə ri nin ha ki-
miy yə tə ya xın lı ğı nı “vər diş genlə ri” ilə 
əla qə lən di rib: “Ona gö rə aq res si ya ya-
ra nıb ki, So vet ada mı is teh lak çı cə miy-
yə ti qur ma mış dı. An caq in di ki təb li ğat 

in san la rı mü ha ri bə əh vali- ru-
hiy yə si nə kök lə yir. Bi-

lir si niz ki, biz 
h a  m ı -
m ı z 
d ü ş -

m ə n  l ə 
ə h a  t ə -

l ə n  m i -
şik, NA TO 

bi zim sər-
həd lə ri mi zə 

qə dər gə lib çı-
xıb”. Voy no viç 

rus mə də niy yət 
x a  d i m  l ə  r i  n i n 

ak tiv şə kil də ha-
ki miy yə tin tə rə-

fi n də dur duq la rı na 
da şərh ve rib. Onun 

söz lə ri nə gö rə, bu da 
vər diş lə bağ lı dır. Ya zı-

çı de yir ki, in san la rın ge nin də 
SSRİ-nin mi ra sı olan “vər diş 

ge ni” qa lıb.
Hazırladı: 

NARINGÜL

Mət buat da ya zı-
çı Corc Mar ti nin 
“Buz və alov haq-
qın da nəğ mə” ad lı 

ki ta bın dan da ha bir cil din çap 
edi lə cə yi ba rə də xə bər ya yı lıb. 
“Qış kü lə yi” ki ta bı nın 2017-ci 
ilin mart ayı nın 9-da işıq üzü 
gö rə cə yi bil di ri lir.

Hə min ki tab “Taxt-tac oyu nu” se-
rialı nın əsa sı nı təş kil edən “Buz və 
alov haq qın da nəğ mə” ki ta bın dan 
al tın cı sa qa dır. Xa tır la daq ki, bun dan 
əv vəl ki “Əj da ha lar la rəqs” əsə ri 2011-
ci il də işıq üzü gör müş dü. Bu ilin av-
qust ayın da jur na list lər lə söh bə tin də 
Corc Mar tin “Qış kü lə yi” ki ta bı nın 
üzə rin də iş lə di yi ni bil dir miş di. 

Qeyd edək ki, Mar ti nin ki tab la rı 
əsa sın da çə kil miş “Taxt-tac oyu nu” 
se rialı 67-ci “Em mi” mü ka fa tı nın 
ABŞ-da ke çən möv sü mün ən yax şı 
se rialı no mi na si ya sın da mü ka fa ta la-
yiq gö rü lüb. Ümu mi lik də, “Taxt-tac 
oyu nu” 21 no mi na si ya üz rə Em mi 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb ki, bu da 
mü ka fa tın ta ri xin də re kord sa yı lır.

Br i  t a -
n i  y a  l ı 
y a  z ı  ç ı 
H e  l e n 

Fil din qin Bri-
cit Cons 

haq qın da 
d ö r  d ü n -

cü ki ta bı 
bu ilin okt yabr 

ayın da çı xa caq. “Ba-
la ca Bri cit Cons” ki ta bı 

Re ne Zell ve ge rin bu əsər 
əsa sın da çək di yi üçün cü fi l-

mi nin prem ye ra sın dan 1 ay 
son ra işıq üzü gö rə cək. 

Ye ni ro ma nın sü jet xətt  i ikin ci 
ki tab da baş ve rən lə rin ar dın-
ca üçün cü ki ta ba qə dər, da ha 
doğ ru su, ikin ci və üçün cü ki-
tab ara sın da cə rə yan edə cək. 
Qeyd edək ki, bu ro ma nın 
ya zıl ma ide ya sı 1995-ci il də 
Fil din qin “The İn de pen dent” 
qə ze ti nə yaz dı ğı kö şə dən ya-
ra nıb. 2001-ci il də re jis sor Şe-
ron Ma quay rın ya zı çı nın əsə ri 
əsa sın da çək di yi “Bri cit Con sun 
gün də li yi” ro man tik ko me di ya-

sı bö yük uğur və gə lir gə ti rib. 
26 mil yon dol la ra ba şa gə lən 
fi lm, nə az, nə çox, düz 282 
mil yon dol lar qa za nıb.

Məş hur bri ta ni ya lı ya zı çı Coan 
Roulin qin Har ri Pott  e rin dün yə-
vi li yin dən bəhs edən da ha 3 ki ta-
bı çap dan çı xıb. “Xoq vart sın ha-

ki miy yə ti, si ya sə ti, həm çi nin, şu luq və ka bus 
haq qın da na ğıl” ki ta bı sir li dün ya nın qa ran lıq 
“kök lə ri”ndən bəhs edir. Ki tab pro fes sor Do-
lo res Amb ri cə, həm çi nin, Ho rat si ya Sliz nor tun 
gənc Vo lan-de-Mort la mü na si bət lə ri nə həsr 
edi lib. Bun dan əla və, ki tab da Ca du və Dəh-
şət Na zir li yi nin Az ka ban həbs xa na sın da rast 
gə li nən mən zə rə lər təs vir edi lir. “Hoq vart sın 
qəh rə man lıq, sı naq lar və təh lü kə li əy lən cə lə ri 
haq qın da na ğıl lar” ki ta bın da isə Hoq vart sın 
müəl lim lə rin dən, xü su sən, Mi ner va Mak qo-
naq qal və Ri mus Lyu pin dən bəhs edi lir. 

“Hoq varts: Na ta mam və eti bar sız bə ləd-
çi” ad lı ki tab isə ov sun çu luq və sehr baz lıq 
mək tə bi haq qın da dır. Ki tab da Hoq vart sın 
ka bus ta rix çə lə ri da nı şı lır.

Bun dan baş qa, Coan Roulinq Har-
ri Pott  er haq qın da çə kil miş “Fan tas tik 
var lıq lar və on la rın ya şa yış məs kən-
lə ri” ad lı fi lm də il kin sse na ri nin 
müəl li fi  ola caq. Fil min prem ye ra sı 
2016-cı ilin no yabr ayı üçün nə zər-
də tu tu lub. Bu fi lm də ki ha di sə lər 
pott  er lə rin ba şı na gə lən ha di sə-
lər dən təx mi nən 70 il əv vəl baş ve rir. 
Sse na ri nin baş qəh rə ma nı Nyut 
Ska man der zooloq dur və el mə 
mə lum ol ma yan can lı var lıq-
la rın öy rə nil mə si 
ilə məş ğul-
dur. Ona bu 
araş dır ma-
da kö mək 
gös tər mə-
lə ri üçün 
Ska man der 
ABŞ-da ca-
du gər lə rin 
giz li cə-
miy yə ti nin 
üzv lə ri ilə 
gö rü şür.
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miy yə tə ya xın lı ğı nı “vər diş genlə ri” ilə 
əla qə lən di rib: “Ona gö rə aq res si ya ya-
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şik, NA TO 

bi zim sər-
həd lə ri mi zə 
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x a  d i m  l ə  r i  n i n 

ak tiv şə kil də ha-

“kök lə ri”ndən bəhs edir. Ki tab pro fes sor Do-
lo res Amb ri cə, həm çi nin, Ho rat si ya Sliz nor tun 
gənc Vo lan-de-Mort la mü na si bət lə ri nə həsr 
edi lib. Bun dan əla və, ki tab da Ca du və Dəh-
şət Na zir li yi nin Az ka ban həbs xa na sın da rast 
gə li nən mən zə rə lər təs vir edi lir. “Hoq vart sın 
qəh rə man lıq, sı naq lar və təh lü kə li əy lən cə lə ri 
haq qın da na ğıl lar” ki ta bın da isə Hoq vart sın 
müəl lim lə rin dən, xü su sən, Mi ner va Mak qo-
naq qal və Ri mus Lyu pin dən bəhs edi lir. 

“Hoq varts: Na ta mam və eti bar sız bə ləd-
çi” ad lı ki tab isə ov sun çu luq və sehr baz lıq 
mək tə bi haq qın da dır. Ki tab da Hoq vart sın 
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ri Pott  er haq qın da çə kil miş “Fan tas tik 
var lıq lar və on la rın ya şa yış məs kən-
lə ri” ad lı fi lm də il kin sse na ri nin 
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2016-cı ilin no yabr ayı üçün nə zər-
də tu tu lub. Bu fi lm də ki ha di sə lər 
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lər dən təx mi nən 70 il əv vəl baş ve rir. 
Sse na ri nin baş qəh rə ma nı Nyut ak tiv şə kil də ha-

ki miy yə tin tə rə-
fi n də dur duq la rı na 

da şərh ve rib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, bu da 

vər diş lə bağ lı dır. Ya zı-
çı de yir ki, in san la rın ge nin də 
SSRİ-nin mi ra sı olan “vər diş 

ge ni” qa lıb.
Hazırladı: 

NARINGÜL
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 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)

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.  
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4-cü kitab 
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rus mə də niy yət 

x a  d i m  l ə  r i  n i n 
ak tiv şə kil də ha-ak tiv şə kil də ha-

ki miy yə tin tə rə-
fi n də dur duq la rı na 

da şərh ve rib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, bu da 

Məşhur yazıçı 
rusların 
“vərdiş 
genləri”ndən 
danışdı

“Qış küləyi” 2017-ci 
ilin martında gələcək
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