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Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə-
ri nin nü fuz lu “Əl-Fəcr” 
qə ze ti nin 24 av qust ta rix li 
nöm rə sin də nəş rin baş re-

dak to ru Şə rif Əl-Bə si lin “Azər bay ca-
nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va. 
Müx tə lif sa hə lər də həd siz töh fə lər” 
sər löv hə li mə qa lə si (www.al fajr-
news.net/no de/119069) dərc olu nub.

Baş re dak tor Azər bay ca nın bi rin-
ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, UNES CO-nun və ISES-
CO-nun xoş mə ram lı sə fi  ri Meh ri ban 
Əli ye va nın in tel lek tual və mə də ni 
də yər lə rin hökm sür dü yü ailə də dün-
ya ya göz açıb tər bi yə al dı ğı nı oxu cu la-
rın diq qə ti nə çat dı ra raq, va li deyn lə ri 
haq qın da qı sa mə lu mat təq dim edib. 
Ya zıb ki, ta nın mış Azər bay can ya zı çı sı 
Mir Cə lal Pa şa ye vin nə və si olan bi rin-
ci xa nı mın ata sı aka de mik Arif Pa şa-
yev fi  zi ka sa hə sin də gör kəm li alim-
dir və 1996-cı il dən Azər bay can Mil li 
Aviasi ya Aka de mi ya sı nın rek to ru-
dur. Meh ri ban Əli ye va nın ana sı Aida 
İman qu li ye va ərəb məh cər ədə biy ya-
tı nın təd qi qi sa hə sin də bö yük uğur lar 
qa za nan şərq şü nas alim olub.

Son ra Meh ri ban Əli ye va nın çox şa-
xə li fəaliy yə tin dən söh bət açan müəl lif 
onun bi la va si tə rəh bər li yi və tə şəb bü sü 
ilə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rin, həm çi-
nin fəal par la ment fəaliy yə ti nin is tər öl-
kə da xi lin də, is tər sə də xa ric də bö yük 
rəğ bət qa zan dı ğı nı xü su si vur ğu la yıb. 
Bi rin ci xa nı mın 1995-ci il də tə sis et di-
yi Azər bay can Mə də niy yət Fon du və 
2004-cü il dən rəh bə ri ol du ğu Hey dər 
Əli yev Fon du tə rə fi n dən öl kə nin mə-
də ni ir si nin ge niş şə kil də təb liğ edil di-
yi, ələl xü sus da Hey dər Əli yev Fon du-
nun res pub li ka nın da xi lin də və xa ric də 
çox önəm li so sial və mə də ni la yi hə lər 
hə ya ta ke çir di yi diq qə tə çat dı rı lıb.

Meh ri ban Əli ye va nın xey riy yə çi lik 
fəaliy yə tin də uşaq la ra və yaş lı in san-
la ra qay ğı nın xü su si yer tut du ğu nu 
önə çə kən müəl lif on la rın qar şı laş dıq-
la rı prob lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı 
üçün mü hüm iş lər gö rül dü yü nü bil-
di rib, ye ni mək təb, xəs tə xa na bi na la rı-
nın, mu si qi təd ris müəs si sə lə ri nin in şa 
olun du ğu nu, Res pub li ka Ta las se mi ya 
Mər kə zin də ke çi ri lən qan do nor lu ğu, 
ha be lə ana sü dü ilə qi da lan dır ma üz-
rə maarifl  ən dir mə ak si ya la rı nı, elə cə 
də xü su si eh ti ya cı olan uşaq lar üçün 
yay dü şər gə lə ri nin təş ki li ni mi sal çə-
kib, ahıl la ra is tər tib bi, is tər sə də mad-
di yar dım gös tə ril di yi ni qeyd edib.

Zən gin mil li mu si qi ir si mi zin təb li-
ği ilə bağ lı iş lə rə to xu nan baş re dak tor 
ilk növ bə də Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə müasir Mu ğam Mər kə zi nin 
in şa sı nın Azər bay can mu ğa mı na ye-
ni nə fəs gə tir di yi ni önə çə kib, bu xalq 
mu si qi si nin Fon dun xətt  i ilə xa ri ci öl kə-
lər də təş kil edi lən mə də niy yət təd bir lə-
rin də xü su si yer tut du ğu nu qeyd edib. 
Həm çi nin dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin-
dən is te dad lı mu si qi çi lə rin iş ti rak et dik-
lə ri Bey nəl xalq Qə bə lə Mu si qi Fes ti va-
lı nın mün tə zəm şə kil də ke çi ril mə sin də 
də Fon dun dəs tə yi vur ğu la nıb.

Mə qa lə də Hey dər Əli yev Fon du nun 
mə də niy yət lər ara sın da əmək daş lıq 
və dialoq plat for ma sı nın qu rul ma sın-
da fəal iş ti ra kı sa yə sin də dün ya mə-
də niy yə tin də, elə cə də qlo bal bə şə ri 
də yər lər, sülh və to le rant lıq da öz izi ni 
qoy du ğu əks olu nub. Diq qə tə çat dı rı-
lıb ki, Luvr mu ze yin də İs lam in cə sə nə-
ti böl mə si ya ra dı lıb, Ver sal sa ra yı nın 
par kın da, Luvr Mu zey Komp lek sin də, 
Ber lin şə hər sa ra yın da və di gər Av ro pa 
şə hər lə rin də qə dim ta ri xi bi na lar bər pa 
edi lib. Ey ni za man da, Fon dun Va ti kan-
da qə dim əl yaz ma la rın bər pa sı nı, elə cə 
də Ro ma da Ka pi to li ni Mu ze yi nin “Fi-
lo sofl  ar za lı”nın tə mi ri ni hə ya ta ke çir-
di yi qeyd edi lib.

To le rant lıq və sülh də yər lə ri nin 
Hey dər Əli yev Fon du nun həm da xi li, 
həm də xa ri ci fəaliy yə tin də baş lı ca hə-
dəfl  ər dən ol du ğu nu ya zan Ş.Əl-Bə sil 
Azər bay can da di ni to le rant lı ğın möv-
cud ol du ğu nu, müx tə lif din mən sub-
la rı nın sülh için də bir gə ya şa dıq la rı nı 
ya za raq, Meh ri ban Əli ye va nın qlo bal 
sə viy yə də din lə ra ra sı dialo qu təş viq 
edən təd bir lər təş kil et di yi ni oxu cu-
la rın nə zə ri nə çat dı rıb. Müəl lif “Azər-
bay can – to le rant lıq di ya rı” şüarı 
al tın da Fon dun bir çox məs cid və kil-
sə nin in şa sı na və ya tə mi ri nə dəs tək 
gös tər di yi ni mə qa lə də əks et di rib.

Bun dan əla və, mə qa lə də Hey dər 
Əli yev Fon du nun Ru si ya, Pa kis tan 
və di gər öl kə lər də müx tə lif xey riy-
yə ak si ya la rı təş kil et di yi gös tə ri lib. 
Pa kis tan da pey vənd ak si ya la rı nın, 
açıq ürək əmə liy yat la rı nın ke çi ril di-
yi, göz xəs tə xa na sı na və ta las se mi ya 
mər kə zi nə ianə lə rin təq dim edil di yi, 
qan do nor lu ğu ak si ya la rı nın təş kil 
olun du ğu mi sal çə ki lib. Həm çi nin 
Fon dun Ru mı ni ya, Haiti, Pa kis tan və 
dün ya nın di gər yer lə rin də baş ver-
miş tə bii fə la kət lər dən əziy yət çə kən 
in san la ra yar dım əli ni uzat dı ğı diq-
qə tə çat dı rı lıb.

Bü tün bu nə cib əməl lə rin Meh ri ban 
Əli ye va ya 2004-cü və 2006-cı il lər də 
mü va fi q ola raq UNES CO və ISES CO 
ki mi nü fuz lu bey nəl xalq təş ki lat la rın 
xoş mə ram lı sə fi  ri adı nı qa zan dır dı-
ğı nı önə çə kən qə ze tin baş re dak to ru 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı nın id ma-
na olan qay ğı sın dan söh bət açıb. Be lə 
ki, o, Meh ri ban Əli ye va nın Azər bay can 

Gim nas ti ka Fe de ra si ya sı na rəh bər li yi 
döv rün də bu id man nö vün də can lan-
ma və in ki şa fın mü şa hi də edil mək də 
ol du ğu nu oxu cu la rın nə zə ri nə çat dı ra-
raq, Ba kı nın müx tə lif mö tə bər ya rış la ra 
ev sa hib li yi et di yi ni ya zıb.

Bu nun la ya na şı, 2015-ci il də Azər-
bay can da bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 
yük sək sə viy yə də ke çi ril mə si nin məhz 
bi rin ci xa nı mın sədr lik et di yi Təş ki-
lat Ko mi tə si nin adı ilə bağ lı ol du ğu nu 
əsas tu tan Ş.Əl-Bə sil hə min Oyun la rın 
yük sək sə viy yə də təş kil olun ma sı nın 
Meh ri ban Əli ye va ya 2017-ci il də öl kə-
miz də ke çi ril mə si nə zər də tu tu lan IV 
İs lam Həm rəy li yi Oyun la rı üz rə Təş-
ki lat Ko mi tə si nin səd ri mis si ya sı nın 
hə va lə edil mə si nə sə bəb ol du ğu nu xü-
su si lə qeyd edib. Ey ni za man da, Azər-
bay ca nın bi rin ci xa nı mı nın “Euro vi-
sion” mah nı mü sa bi qə si üz rə Təş ki lat 
Ko mi tə si nin rəh bə ri ola raq, bu mö tə-
bər mu si qi ya rış ma sı nın uğur la ke çi ril-
mə si ni tə min et di yi vur ğu la nıb.

Mə qa lə nin so nun da qə ze tin baş re dak-
to ru çox şa xə li və yo rul maz fəaliy yə ti nə 
ve ri lən yük sək mü ka fat lar dan söh bət 
aça raq, Meh ri ban Əli ye va nın Fran sa nın 
“Şə rəf Le gionu” or de ni nə, Pa kis ta nın 
ən ali döv lət mü ka fa tı olan “Hi lal e Pa-
kis tan” or de ni nə, Pol şa Res pub li ka sı nın 
“Xid mət lə rə gö rə” Bö yük Ko man dor 
Xa çı or de ni nə, Ser bi ya Döv lət Or de ni nə, 
elə cə də Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı İc raiy-
yə Ko mi tə si nin mü ka fa tı na, UNES CO-
nun “Qı zıl Mot sart” me da lı na, “Qı zıl 
ürək” bey nəl xalq mü ka fa ta la yiq gö rül-
dü yü nü oxu cu la rın nə zə ri nə çat dı rıb.

Аs ya HA CI ZA DƏ

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

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

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mərkəzinin toplantısında Avropanın 
problemləri müzakirə ediləcək

Dün ya nın ta-
nın mış si ya-
sət çi lə ri Ni-
za mi Gən cə vi 

Bey nəl xalq Mər kə zi nin 
IX Ali sə viy yə li top lan-
tı sın da Av ro pa nın prob-
lem lə ri ni mü za ki rə edə-
cək lər.

Dias por la İş Üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən Azər TAc-a bil-
di rib lər ki, be şin ci Qlo bal Ba kı Fo ru mu na ha zır lıq məq sə di 
da şı yan və no yab rın 22-23-də Bos ni ya və Her se qo vi na da 
ke çi ri lə cək top lan tı da bu öl kə nin Rə ya sət He yə ti nin üz vü 
Mla den İva niç, Bol qa rıs tan Pre zi den ti Po sen Plev ne li yev, 
Ma ke do ni ya Pre zi den ti Geor ge İva nov, Mon te neq ro Pre-
zi den ti Fi lip Vu ya no viç, Al ba ni ya Pre zi den ti Bu yar Ni şa ni 
iş ti rak edə cək lər. Bun dan baş qa, Xor va ti ya, Ru mı ni ya, Slo-
ve ni ya, Ser bi ya və Yu na nıs ta nın da ha zır kı döv lət baş çı la rı-
nın iş ti ra kı göz lə ni lir. Ümu mi lik də isə top lan tı ya An dor ra, 
Bel çi ka, Bol qa rıs tan, Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı, Lat vi ya, 
Fran sa, Al ma ni ya və di gər öl kə lər də da xil ol maq la 50-dən 
çox ha zır kı və sa biq döv lət rəh bə ri, nü fuz lu si ya sət çi lər 
qa tı la caq. Təd bir də Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə si nin səd ri 
Şey xü lis lam Al lah şü kür Pa şa za də və di gər di ni kon fes si-
ya la rın rəh bər lə ri da xil ol maq la Azər bay can nü ma yən də 
he yə ti nin də iş ti ra kı plan laş dı rı lır.

Top lan tı da “Av ro pa da sülh: ha mı üçün qə bul olu nan 
güc lü bir li yə ne cə nail ol maq müm kün dür?” möv zu su çər-
çi və sin də Bos ni ya və Her se qo vi na nın müs tə qil li yi nə həsr 
edi lən Day ton sülh ra zı laş ma sın dan ke çən 20 il ər zin də ki 
və ziy yət, Bal kan lar üçün Av ro pa gə lə cə yi nin möv cud lu ğu, 
Av ro pa nın ye ni xə ri tə si, dün ya ya ne cə Av ro pa la zım dır, 
Av ro pa da mul ti kul tu ra liz mi bər pa et mə yin yol la rı ki mi 
mə sə lə lər ət ra fın da ge niş fi  kir mü ba di lə si apa rı la caq.

Təd bir də Azər bay ca nın mul ti kul tu ra liz mi nə, uzun il lə rə 
söy kə nən din lə ra ra sı to le rant lıq təc rü bə si nə və onun Av-
ro pa üçün əhə miy yə ti nə dair çı xış lar da nə zər də tu tu lub.

Top lan tı da, həm çi nin gə lən il ke çi ri lə cək be şin ci Qlo bal 
Ba kı Fo ru mu na ha zır lıq mə sə lə lə ri, fo ru mun gün də li yi, 
onun yük sək sə viy yə də ke çi ril mə si üçün təd bir lər müəy-
yən ləş di ri lə cək, növ bə ti ha zır lıq ic las la rı nın ye ri və vax tı 
də qiq ləş di ri lə cək.

To le rant lıq və sülh də yər lə ri nin Gim nas ti ka Fe de ra si ya sı na rəh bər li yi 

Nüfuzlu “Əl-Fəcr” 
qəzetində Mehriban 
Əliyevanın çoxşaxəli 

fəaliyyətinə həsr olunmuş 
məqalə dərc edilib
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Sent yab rın 18-də Ba kı da Üze yir Ha cı bəy li VIII Bey nəl xalq Mu-
si qi Fes ti va lı ke çi ri lə cək. Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, fes ti va lın açı lış mə ra si mi hər il ol du ğu 
ki mi bu də fə də da hi bəs tə ka rın do ğum gü nün də, yə ni sent yab-

rın 18-də ola caq. On gün da vam edə cək fes ti val da Azər bay can la ya na şı, 
xa ri ci öl kə lər dən gə lən, ta nın mış mu si qi çi lər iş ti rak edə cək lər.

Bey nəl xalq fes ti val Hey dər Əli-
yev Fon du və Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lə cək.

On gün ər zin də M. Ma qo-
ma yev adı na Azər bay can Döv-
lət Fi lar mo ni ya sın da, ka me-
ra və or qan mu si qi si za lın da, 

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rın da, Azər-
bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qın da, 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da və 
di gər kon sert sa lon la rın da da hi 
Üze yir Ha cı bəy li nin, Azər bay-
can klas sik mu si qi si nin di gər 
nü ma yən də lə ri nin, dün ya şöh-
rət li bəs tə kar la rın əsər lə ri həm 
yer li, həm də xa ri ci öl kə lə ri nin 
mu si qi çi lə ri nin ifa sın da təq dim 
olu na caq.

Qeyd edək ki, Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin “Üze yir Mu si qi 
Gü nü nün ke çi ril mə si haq qın da” 
1995-ci il 18 sent yabr ta rix li Fər-
ma nı na uy ğun ola raq hər il öl kə-
miz də ənə nə vi Mil li Mu si qi Gü nü 
ke çi ri lir. 2009-cu il dən eti ba rən isə 
hər il sent yab rın 18-dən baş la nan 
və da hi bəs tə kar, Azər bay can pro-
fes sional mu si qi si nin ba ni si Üze-
yir Ha cı bəy li yə həsr olu nan bey-
nəl xalq mu si qi fes ti val la rı bö yük 
əks-sə da do ğu rub.

Azər bay can Döv lət Aka de mik 

Bakıda Üzeyir Hacıbəyli VIII
Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək

Milli Kitabxanada “Seyfəddin Dağlı-95” 
adlı kitab sərgisi açılıb

Av qus tun 24-də M.F.Axund za də adı na Mil li Ki tab xa na da 
Azər bay can ədə biy ya tı nın ta nın mış nü ma yən də lə rin dən 
bi ri, ya zı çı, şair, jur na list, dra ma turq Sey fəd din Dağ lı nın 
ana dan ol ma sı nın 95 il li yi mü na si bə ti lə “Sey fəd din Dağ-

lı-95” ad lı ki tab sər gi si açı lıb.
Ki tab xa na dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, sər gi də ya zı çı nın əsər lə ri, re-

dak to ru ol du ğu ki tab lar və qə zet, jur nal ma te rial la rı sər gi lə nib.
Qeyd edək ki, onun “Də niz kəş fi y yat çı sı” ad lı ilk ki ta bı 1948-ci il də 

nəşr edi lib. “Adı sə nin, da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa dоğ ru”, “Mən zi li niz 
mü ba rək”, “Tə zə gə lin”, “Köl gə lər pı çıl da şır” pyes lə ri, “Ba har оğ lu”, 
“Mə şəl”, “Kə cil qa pı sı”, “Sa biq lər” və sair ki tab la rı ge niş oxu cu küt lə-
si nin rəğ bə ti ni qa za nıb.

S.Dağ lı 1983-cü il yan va rın 18-də dün ya sı nı də yi şib.

“Milli-mədəni dəyərlərin internet 
mediada təbliği” layihəsinə start verilib

Azər bay can-Slav yan 
Gənc lə ri As so siasi ya sı 
(AS GA) İc ti mai Bir li yi 
Mə də niy yət və Tu rizm 

Na zir li yi nin ma liy yə dəs tə yi ilə 
“Mil li-mə də ni də yər lə rin in ter-
net me diada təb li ği”- www.Cult-
News.az la yi hə si nə start ve rib.

Bu ba rə də Azər TAc-a AS GA-nın 
tə sis çi si və səd ri Sə bu hi Ab ba sov 
mə lu mat ve rib. La yi hə nin ak tual 
möv zu ya həsr olun du ğu nu de yən S.Ab ba sov in for ma si ya mə ka nı nın sü-
rət lə in ter net ləş di yi dövr də mil li də yər lə rin qo run ma sı nın va cib li yi ni vur-
ğu la yıb: “İKT ey ni za man da ən uğur lu təb li ğat va si tə si he sab olu nur. Be lə 
ki, bir çox in ki şaf et miş öl kə lər öz mil li irs lə ri ni, ta ri xi abi də lə ri ni in ter net re-
surs lar üzə rin dən dün ya da təb liğ edir və be lə lik lə də həm ta rix lə ri ni dün ya 
ta ri xi ir si nə da xil edir, həm də öz tu rizm im kan la rı nı da ha da ar tır mış olur-
lar. Bu mə na da 3 Av ro pa öl kə sin də nü ma yən də li yi olan Azər bay can-Slav-
yan Gənc lə ri As so siasi ya sı bey nəl xalq təc rü bə si ni əsas tu ta raq, bu sa hə də 
boş lu ğu və cid di tə lə ba tı nə zə rə ala raq Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nə 
“Mil li-mə də ni də yər lə rin in ter net me diada təb li ği” la yi hə si ni tək lif edib”.

Qeyd edək ki, il kin mər hə lə də iki ay da vam edə cək la yi hə çər çi və sin də 
ya ra dı la caq in ter net re surs mər kə zi nin uzun müd dət li fəaliy yə ti plan laş-
dı rı lıb. Ey ni za man da iş ğal al tın da olan tor pağ la rı mız da er mə ni qəsb-
kar la rı tə rə fi n dən məhv edil miş ta ri xi abi də lə ri mi zin sis tem li və fərq li 
şə kil də www.Cult News.az re surs mər kə zin də yer ləş di ril mə si və da vam-
lı təb li ği, dün ya mə də ni ir si nə er mə ni van da liz mi nin vur du ğu zi yan la 
bağ lı müx tə lif in no va tiv sor ğu lar ke çi ri lə rək nə ti cə lə ri nin bey nəl xalq təş-
ki lat la ra gön də ril mə si, so sial şə bə kə lə rin müm kün im kan la rın dan is ti fa-
də edə rək təb li ğat və təş vi qat iş lə ri nin apa rıl ma sı nə zər də tu tu lub.

Marneulidə “One Caucasus -2016” 
beynəlxalq festivalı keçiriləcək

Av qus tun 25-dən 28-dək 
Gür cüs ta nın Mar neuli 
ra yo nu nun Tse rak vi 
kən din də “One Cauca-

sus-2016” (“Va hid Qaf qaz”) fes-
ti va lı ke çi ri lə cək. Azər TAc xə bər 
ve rir ki, buil ki fes ti val da Azər-
bay can, ABŞ, Al ma ni ya, Gür-
cüs tan, Mi sir, Hin dis tan, Fran sa, 
Pol şa, Ru si ya, Uk ray na da da xil 
ol maq la 15-dən çox öl kə dən qo-
naq lar iş ti rak edə cək.

Ar tıq 3 il dir ki, fes ti val yer li bə lə diy yə nin dəs tə yi ilə Mar neuli ra yo-
nun da baş tu tur. Fes ti va lın əsas məq sə di müx tə lif öl kə lə rin gənc lə ri 
üçün gö rüş ye ri və ya ra dı cı mü hit ya rat maq dır. “One Cauca sus” dün-
ya nın dörd bir ya nın dan gəl miş mu si qi çi lər, rəs sam lar, ani ma tor lar, 
me mar lar və kö nül lü lə ri bir ara ya gə ti rir. Bun dan əla və, fes ti val ra yo-
nun yer li əha li si ilə ak tiv iş lə yir və Mar neuli də, elə cə də di gər böl gə-
lər də və tən daş büd cə si nin in ki şa fı nı dəs tək lə yir.

Fes ti va la gi riş sər bəst dir, ödə niş siz nəq liy yat və şə hər cik əra zi sin də 
pul suz ya şa ma im ka nı fes ti va lı ha mı üçün əl ça tan edir.

Sent yab rın 8-də gənc və 
is te dad lı bəs tə kar Eti bar 
Əsəd li nin Pa ri sin “Re ser-
voir” klu bun da kon ser ti 

ola caq.
Azər TAc xə bər ve rir ki, bu ba-

rə də mə lu mat www.loisi ra mag.
fr  say tın da yer alıb. Fran sa da ya-
şa yan azər bay can lı bəs tə kar və 
piano çu Eti bar Əsəd li 2013-cü ilə 
qə dər Ba kı da ke çi ril miş caz fes-
ti val la rın da çı xı şı və bəs tə lə ri ilə 
mu si qi se vər lə rin rəğ bə ti ni qa za-
nıb. O, həm çi nin Fran sa, İn gil-
tə rə, Tür ki yə, İs veç, Gür cüs tan, 
Ru si ya və di gər öl kə lər də kon sert 
proq ram la rı ilə çı xış edib, 48-ci 
Mont rö Caz Fes ti va lı nın iş ti rak-
çı sı olub.

İs tan bu lun Oda (ka me ra) 
teat rı nın səh nə sin də ya zı çı-
dra ma turq Fi ruz Mus ta fa nın 
“Mü qəv va” pye si əsa sın da 

səh nə ləş di ri lən ta ma şa nın prem-
ye ra sı olub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, re jis sor 
El çin İma no vun qu ru lu şun da təq-
dim olu nan səh nə əsə ri Azər bay can 
di lin də nü ma yiş olu nub. Qu ru luş çu 
rəs sa mı Tar yel Əli za də olan ta ma-
şa da mu si qi tər ti ba tı bəs tə kar El çin 
Emi nə məx sus dur. Səh nə əsə rin də 
baş ro lu İs tan bul da ya şa yan həm-
yer li miz Kə ma lə Kə mal ifa edib. Ta-
ma şa nın prem ye ra sı na Tür ki yə nin 
sə nət ic ti maiy yə ti ilə ya na şı, öl kə də 
ya şa yan Azər bay can və tən daş la rı 
da ya xın dan ma raq gös tə rib lər.

Sent yab rın 8-də gənc və 

Azərbaycanlı musiqiçinin 
Parisdə konserti olacaq

İs tan bu lun Oda (ka me ra) 

Dramaturqumuzun 
əsəri Türkiyə teatrında

“Bakı Oskarı-2” film 
festivalı keçiriləcək

Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti ya-
nın da Gənc lər Fon-
du nun dəs tə yi ilə 

“Ba kı Os ka rı-2” qı sa met raj lı 
fi lm fes ti va lı ke çi ri lə cək.

Azər TAc fes ti va lın “fa ce book” 
sə hi fə si nə is ti nad la bil di rir ki, 
pe şə kar və hə vəs kar gənc re jis-
sor la rın iş ti ra kı ilə ke çi ri lə cək 
fi lm fes ti va lı na hə və si olan hər 
bir şəxs öz fi l mi ilə qa tı la bi lər.

La yi hə nin əsas məq sə di gənc 
re jis sor la rın işi ni də yər lən dir-
mək, gə lə cək pe şə fəaliy yət lə-
rin də on la ra uğur lu bir baş lan-
ğıc üçün şə rait ya rat maq dan 
iba rət dir.

Üç gün da vam edə cək fes ti-
val da ən yax şı 10 qı sa met raj lı 
fi lm mün sifl  ər tə rə fi n dən se çi-
lə cək. Di ni, si ya si və qey ri-etik 
möv zu lar is tis na ol maq la gənc 
re jis sor lar bü tün möv zu la ra mü-
ra ciət edə bi lər. Təq dim olu nan 
vi deoma te rialın xro no met ra jı 
mak si mum 15 də qi qə ol ma lı dır. 
Bun dan əla və, “Ən yax şı akt-
ri sa”, “Ən yax şı akt yor”, “Ən 
yax şı sse na rist”, “Ən yax şı ope-
ra tor” se çi lə rək “Ba kı Os ka rı” 
no mi na si ya la rı üz rə mü ka fat lan-
dı rı la caq. Qey diy yat av qus tun 
31-dək da vam edə cək. Mü ka fat-
lan dır ma mə ra si mi sent yabr da 
hə ya ta ke çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, iş ti rak et mək 
is tə yən lər ba kios ka ri@gmail.
com  elekt ron ün va na mü ra ciət 
et mə li dir lər.
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düzəldilən qurama 
sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz hallandırmaları

əzgilşəkillilik
əzgilvarılıq
fəxriyyəyazan
fəsadçı
fəsadçılıq
fəsadçılıqetmə
fi lizlilik
fi lqulağındayatma
fi lmyapışdıran
fi lmyapışdırma
fi lmyoxlama
fi lmyoxlayan
fi lmyoxlayıcı
fi ncanabənzərlik
fi ncanaoxşarlıq
fi ncanşəkillilik
fırçatutan
fırçatutucu
fır-fırolma
fi rmalaşdırılmış
fırt-fırt
fısafıssalma
fısfısetmə
fışafışsalan
fışafışsalma
fi şəngbaz
fi şəngbazlıq
fondsaxlama
fondsaxlayan
fonverimi
fonvermə
forsajsız
forsatan
forsedən
forsetmə
forsorlaşma
forssajlı
fotoqrafxana
fototəsirlənmə
fövqəlmoralist
gendəduran
gendədurma
gendəqalan
gendəqalma
gendənbaxan
gendənbaxma
gendənvuran
gendənvurma

faizendirmə
faizqaldırma
farağatlama
farağatlamaq
farağatlaşma
farağatlaşmaq
farağatlatma
farağatlatmaq
farsşünas
farsşünaslıq
faşin
feodal-təhkimçilik
feyzli
feyzsiz
fəsadtörədən
fəsadtörətmə
fi kirlik
fi qurluq
fi lmgöstərən
fi lmgöstərmə
fi lmqablaşdıran
fi lmqablaşdırma
fi lmsurət
fi loloq-sanskritoloq
fi losofanə
fi losofanəlik
fi losofanəliklə
fi losofolma
fışqırıqçalma
fi tobiologiya
fl ügercik
fondtutumu
fondverimi
forelçilik
fotoartırıcı
fotoavtomüfətt iş
fotoçevirici
fotoçəkmə
fotolentyandırma
fotolentyanma
fotomantajçılıqetmə
fotoofort
fotosənədlilik
gecəkoru
genderşünas
genderşünaslıq
general-prokuror
genəbənzər

əzgilburun
fi şləmə
fi şləmək
fi tilqoyan
fi tilqoyma
gahbir
gahdan
gahdanbir
gah-gah
geyişikli
geyişiksiz
gəbəli
gəbəsiz
gənəşikli
gənəşiklilik
gödənqulu
gödənqululuq
oğul-beçə
oyaşma
oyaşmaq
oyunbazxana
ödəşkənlik
öfk əsidönən
öfk əsidönmə
öfk əsiyanan
öfk əsiyanma
öldü-qaldıbilməz
öldü-qaldıyabaxmaz
ölmədiril
pampaça
pazı-pazı
pəpə
pəpəş
pərtənəgöz
pərtənəgözlü
pırçımlanma
pırçımlanmaq
pırçım-pırçım
pırhapır
piştə
ponza
ponzabığ
ponzabığlı
portlama
portlamaq
portlatma
portlatmaq
pozuqlama

fi kir-xəyalat
fi ldekos
fi ldepers
fi lder, quş əti
fi ler, xəfi yyə
fi lister, meşşan
fl əq, mehtərə
namdar
nameyi-əmal
naməqbul
namərbut
namərdanə
namöhtərəm
namövzun
namurad
namuskar
namuskaranə
namübarək
namüəyyən
namülayim
namümkün
namürüvvət
namütənahi
namüvafi q
namvar
nan
napak
narəva
nasaq
nasəza
nasəzalıq
naşad
naşayistə
naşiri-əfk ar
naşur, parça
navaxt
nazikanə
nazikmiyan
naziktər
nazim
nazimçarx
nazpərvər
neçin
nəcasət
nəccar
nəccarlıq
nəcibanə
nədamət

fazanari
fazitron
fi sk (tar.)
fi skal
fonoavtoqraf
fosfataza
fotobomba
fotosinkoqrafi ya
frenoqraf
frenologiya
freza
geştaltpsixologiya
neytrofi l
neytrofi lyoz
neytron-karotaj
neytronoqrafi ya
neyzilber
niasin
nixrom
nikelin
nikol
nikotin-sulfat
niqrol
niqrozin (-lər)
nimfalid
nimonik
niobium
nistaqm
nitragin
nitralloy
nitrat-ion
nitrifi kasiya 
nitril
nitril-kauçuk
nitrit-ion
nitroammofos
nitrobakteriya
nitrobenzol
nitroetan
nitroetilen
nitrofenol
nitrofos
nitrofosfat
nitroxlorbenzol
nitroxlorid
nitrokauçuk
nitroqlikol
nitroqliserin

dördboşluqlu
dördbölüm
dördbölümlü
dördbuynuz
dördbuynuzlu
dördcərgəbasdırma
dördcərgəli
dördcığırlı
dördcildli
dörddamarlı
dörddəfəlik
dörddiskli
dörddivarlı
dörddövrəli
dörddüymə
dörddüyməli
dördelektrodlu
dördelementli 
dörderkəkcikli
dördfəndli
dördfənli
dördgedişli
dördgirişli
dördgöyərtəli
dördgözlü
dördguşə
dördguşəli
dördhecalı
dördhissəli
dördkameralı
dördkünclük
dördkünclülük
dördqatlı
dördqaytanlı
dördqəfəsli
dördqıçlı
dördqiymətli
dördqiymətlilik
dördqotazlı
dördqramlıq
dördqulaq 
dördqulaqlı
dördqulplu
dördqülləli
dördqütblü
dördlampalı
dördlələkli 
dördləpəli

döyənəkləmə
döyənəkləmək
döyənəklətmə
döyənəklətmək
döymənaxışsız
döyükdürmə
döyükdürmək
döyüşlü
döyüşsüz
ecazkar-ecazkar
edilmək
eff ektsizlik
ehmallı-ehmallı
ehmallılıq
ehmalsız
ehmalsızlıq
ehtimallı
ehtiramlılıq
ehtiramsızcasına
ehtişamlılıq
ehtiyatsızcasına
ehtizazlı
exinokaktus
eklektiklik
ekranlaşdırıcı
ekranlayıcı
ekspansionistlik
ekstensivlik
ekzemasız
ekzobiologiya
elbaşılıq
elbəyilik
elegiyasayaq
elegiyatəhər
elegiyavarı
elegiyayabənzər
elegiyayaoxşar
elektor
elektriklənə-elektriklənə
elektrikləşə-elektrikləşə
elektroaerozol
elektroakustik
elektroakustika
elektroanalgeziya
elektroanaliz
elektroaparat
elektroaparatura
elektroavtomatika

gendöş
gendöşlü
gendöşlük
genişgedişli
gentəhərlik
geriyədönən
geriyədönənlik
gərdişedən
gərdişetmə
giciyitutma
girdəndüşən
girdəndüşmə
girdəndüşmüş
girdirməli
girdirməsiz

genəbənzərlik
geoloji-planaalma
girdəhüceyrə
girəvələtmə
girəvələtmək
girincdüşən
girincdüşmə
gödəkayaqlılıq
görüşmə-sevişmək
göz-qaşedən
göz-qaşetmə
gözvurma
gülsatanlıq
günbatanda
günçıxanda

pozuqlamaq
pozuqlanma
pozuqlanmaq
pozuqlatma
pozuqlatmaq
professorsayağı
pullatma
pullatmaq
pursuqma
pursuqmaq
saqqızlama
saqqızlamaq
salışma
salışmaq
sallaqsüksün

nəf 
nəfb ərdar
nəfi r
nəfi rçi
nəfsani
nəfskar
nəfspərvər
nəğməxan
nəğməsaz
nəhr
nəhv
nəhvi
nəqahət
nəqdiyyə
nəqqaşkar

nitrolak
nitrometan
nitrometr
nitron
nitronatrit
nitroparafi n
nitropenton
nitropolimer
nitropropan
nitrosellüloz
nitrosementit
nitrosulfat
nitrotoluol
nitrozil-bromid
nitrozil-xlorid

dördlitrli
dördlitrlik
dördlüləli
dördmaqnitli
dördmanatlı
dördməftilli
dördmilli
dördmisralı
dördnəfərli
dördnövçü
dördnövçülük
dördoxlu
dördoxluq
dördoxluluq
dördotaqlı

elektrobucurqad
elektrodinamometr
elektrodlararası
elektroensefaloqrafi k
elektroeroziya
elektrofi ltr
elektrofi zioloji
elektrofotoqrafi ya
elektrofotometrik
elektrofotometriya
elektrofotosurət
elektrofototəsvir
elektroxod
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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)



Am ma bəs ci bin də si çan oy na yan 
ka sıb ha ra da din cəl sin? Sa lon nə di, 
adi cə pi və iç mə yə pu lu ol ma yan lar 
San-Fran sis ko nun pa yız ax şa mı 
kü çə lər də ac-ya la vac sü lən mə yə 
məh kum dur. Vaxt öl dür mə yə isə hə-
mi şə bir şey ta pı lar. Bu dur, köh nə 
mə həl lə nin gi rə cə yin də qə lə bə lik-
dir - adam lar ye nə döv rə vu rub, iy-
nə at san ye rə düş məz. Man da li na və 
zərb alət lə rin də ifa olu nan şən mu-
si qi sə da la rı dal ğa-dal ğa ət ra fa ya yı-
lır. Ala bə zək pal tar gey miş 6-7 yaş lı 
bir qız cı ğaz or ta lı ğa dü şüb tək ba şı-
na rəqs edir. Hə rə kət lə ri çox cəld və 
elas tik dir. Əs lin də rəqs et mir, ha va-
da sü zür, nə ha yət, ifa ba şa ça tır, gu-
rul tu lu al qış sə da la rı mə həl lə ni 
bü rü yür.

- Afə rin, Do ra!
- Do ra, əla oy na dın!
- Xə sis lik elə mə, qız, 

bi ri ni də oy na!
Rəq qa sə qız cı-

ğaz san ki bö-
yük səh nə də 
çı xış edir-
miş ki mi, 
ha mı ya tə-
zim edir, 
yox, o, pu la 
gö rə oy na mır, 
on suz da pul ve-
rən yox dur, sa də cə, bu 
is tək da xi lin dən gə lir, heç 
özü də bil mir har dan... Am-
ma qon şu-
l a r  d a n 
hər gün 
e ş i t  d i  y i 
bir söz var: 
“Bu qız cı ğaz Al lah ver-
gi si dir!”  

Tan rı ni yə onu se çib? Mə həl lə də ha-
mı nın nə va ziş lı “Do ra” ça ğır dı ğı  Ay-
se do ra Dun kan ağ lı kə sən dən rəqs 
edib, saat lar la, gün lər lə... O, son ra lar 
xa ti rə lə rin də ya zır dı ki, “san ki dün-
ya ya rəq qa sə ol maq dan öt rü gəl miş-
dim”.  

Ay se do ra 1878-ci il də Ame ri ka da 
do ğul muş du. Ata sı müfl  is ləş di yi üçün 
ar va dı nı və 4 uşa ğı nı ev də ac-ya la vac 
bu ra xıb on la rı tərk et miş di.

Ay se do ra na ğıl lar da kı ki mi, göz qır-
pı mın da bö yü dü və gö zə gə lim li bir 
qız ol du. 13 ya şın da mək təb dən uzaq-
la şan Do ra yal nız mu si qi və rəqs lə 
məş ğul ol maq qə ra rı na gəl di. 5 il dən 
son ra isə ək sər ya şıd la rı ki mi  bö yük 
pul lar qa zan maq məq sə di ilə Çi ka qo-
ya yol lan dı.

İlk mə həb bə ti - sa rı şın pol yak İvan 
Mi ros kiy pe şə kar rəqs də ilk köv rək 
ad dım lar atan Ay se do ra ya dəs tək ol-
du. La kin İvan baş qa qa dın la ev li idi və 
Dun kan dan 25 yaş bö yük ol du ğun dan 
rəs mi iz di vac dan söh bət ge də bil məz di.

A y  s e  d o  r a 
tez lik lə Çi ka-
qo da kı kü bar sa lon-
la rın ul du zu na çev ril di. 
Müasir lə ri nin yaz dı ğı na gö-
rə, ecaz kar rəqs lər mu si qi ilə 
bir-bi ri ni əla ta mam la yır dı. 
Bə li, Ay se do ra adi rəqs hə rə-
kət lə ri nə ye ni nə fəs və mə na 
ver miş di.

Rəq qa sə xey li var lan dıq dan son-
ra Av ro pa nı fəth et mək qə ra rı na gəl di.

O, Yu na nıs tan da an tik sə nət növ lə ri 
ilə ya xın dan ta nış olur və ya ra dı cı lı-
ğı nı qə dim yu nan rəqs lə rin dən əxz 
et di yi hə rə kət lər lə zən gin ləş dir di. 
La kin bu na qə dər Ay se do ra nın adı 

ye ni mə həb bət ma cə ra la rın da hal-
la nır dı. Be lə ki, Avst ri ya taxt-ta cı-

nın və li hə di her soq Fer di nand 
okeanın o ta yın dan gəl miş rəq-
qa sə nin gö zəl li yi nə və sə nə ti nə 

də li cə si nə vu rul muş du.
Elə bu ra da ca, Du nay sa hil lə-

rin də Dun kan növ bə ti mə həb-
bə ti ilə rast laş dı. Rəq qa sə nin bu də fə ki 

se çi mi gənc ma car akt yo ru Os kar Be re ji 
idi. La kin bu iz di vac da uzun sür mə di. 

Şəx si hə yat da kı uğur suz luq la rı unut-
maq məq sə di ilə Dun kan Al ma ni ya ya 
gəl di və bu ra da da hi bəs tə kar Vaq ne rin 
əsər lə ri ilə ta nış ol du. Rəq qa sə öz plas-
tik imp ro vi zə lə ri ilə bu me lo di ya la rı 

rəqs di li nə çe vir di. Am ma mə həb bət 
ad lı ka bus onu Al ma ni ya da da ra-
hat bu rax mır dı. Yer li sə nət şü nas 
Hen ri To de ilə pla to nik sev gi ro-

ma nı nın da öm rü qı sa ol du. 
Ay se do ra Ber lin də in gi lis re jis sor 

Qor don Kreq lə ta nış ol du. Dun ka nın 
fan tas tik rəqs lə ri re jis so ru ilk an dan 
ov sun la mış dı. Cüt lük çox xoş bəxt ya-
şa sa da, az son ra hər şey də yiş di. Kreq 
ye ni sev gi li si nə hər ad dım ba şı ey ham 
vu rur du ki, onu məş hur rəq qa sə ki mi 
yox, sa də cə ev dar qa dın, uşaq la rı nın 
ana sı ki mi gör mək is tə yir. Bu, Ay se-
do ra üçün ölüm dən be tər idi. Ye ni 
do ğul muş qız öv la dı - Did re də ailə ni 
da ğıl maq dan xi las edə bil mə di. 

Ay se ro ra Dun ka nın şöh rə ti gün-
dən-gü nə ar tır dı. Onu “ila hi rəq qa-
sə” ad lan dı rır, bən zər siz bir sə nət çi 
ol du ğu nu ya zır dı lar. Av ro pa nın ən 
iri şə hər lə rin də, ta nın mış mə də niy yət 
mər kəz lə rin də Dun ka nın möh tə şəm 
rəqs üs lu bu ar tıq döv rün də bi nə çev-
ril miş di. 

Öm rün də ilk də fə ana lıq hiss lə ri ni 
ya şa yan Ay se do ra öz son suz mə həb-
bə ti ni di gər uşaq la ra da aşı la maq qə ra-

rı na gəl di. O, Pa ris də rəqs mək tə bi 
aç dı. Təh sil oca ğı nın xərc lə ri ni 
ödə mək çox çə tin idi. Bu xe yir xah 
işə sər ma yə çi cəlb et mək məq sə-
di ilə Dun kan Av ro pa nın ən var lı 
adam la rın dan bi ri ilə ta nış ol du. 
Bu şəxs məş hur ti kiş ma şın la rı nın 
ix ti ra çı sı və is teh sal çı sı nın oğ lu 
Yu cin Zin ger idi. İş ada mı bö yük 
hə vəs lə mək tə bin xərc lə ri ni ödə-
mə yə ra zı lıq ver di. On la rın ta nış-
lı ğı əv vəl cə dost lu ğa, son ra isə eh-
ti ras lı mə həb bə tə çev ril di. 

Ame ri ka nın ka sıb əya lə tin dən 
çıx mış rəq qa sə nı in di yal nız kü bar 
məc lis lər də, dəb də bə li qə bul lar da 
gör mək olar dı. Tez lik lə Ay se do-
ra nın ikin ci öv la dı Pat rik do ğul du. 
An caq kü bar məc lis lə rin bi rin də Yu-
cin Ay se do ra nı də li cə si nə qıs qan dı, 
on lar qız ğın mü ba hi sə et di lər və Zin-
ger kü sə rək Mi si rə yol lan dı. Uşaq lar 
Pa ris də qal dı və Dun kan da hir si ni 
so yut maq üçün Ru si ya ya qast rol sə-
fə ri nə get di. Ru si ya da Ay se do ra nı qa-
ra bas ma lar ra hat bu rax mır dı. Rəq qa sə 
ya xın la rı na bil dir miş di ki, onun göz lə-
ri nə qar tə pə cik lə ri nin üs tün də iki ta-
but gö rü nür, ge cə lər isə qu laq la rın da 
Şo pe nin “Ma təm mar şı” səs lə nir. 

Qa ra bas ma lar dan dəh şə tə gəl miş 
Ay se do ra tez lik lə Pa ri sə dön dü və 
uşaq la rı nı da gö tü rüb Fran sa pay tax-
tı ya xın lı ğın da kı Ver sal şə hə ri nə is ti-
ra hə tə yol lan dı. Ay rı lı ğa döz mə yən 
Zin ger də Mi sir dən qa yıt dı və cüt lük 
ba rış dı. San ki hər şey ar tıq yo lu na 
düş müş dü... 
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I YAZI
...1885-ci ilin pa yız ax şa mı 
San-Fran sis ko da kef ax-
ta rı şı na çıx mı san? Əl bət-
tə, əgər ci bin do lu dur sa, 
ver özü nü say sız-he sab-
sız “Sa lon”lar dan bi ri nə. 
Rom dan, vis ki dən içib 
kefl  ən, son ra da si qar-
dan sü mü rə-sü mü rə qı sa 
ətək li gö zəl çə lə rin mə na-
sız rəq si nə ta ma şa elə. Az 
keç miş sər xoş kov boy la-
rın atış ma sı sə ni mür gü-
dən oya dır, sa lon sa hi bi də 
ha mı nı kü çə yə atıb qa pı la rı 
bağ la yır. Vəs sa lam. Pu lun bat dı, 
ke fi  nə də so ğan doğ ran dı.

De yir lər, Və tən sev gi si qa nı mı za ana sü dü 
ilə ke çir. 
Bil mi rəm, bu, nə də rə cə də doğ ru dur, am-
ma Və tən sev gi si ni il lər bo yu qo ru yub 

sax la maq, on dan ruh alıb ya şa maq özü də bö yük 
səy tə ləb edir.

...Tür ki yə nin Mər mə ris böl gə si öz gö zəl tə biəti ilə 
kim sə ni bi ga nə qo ya bil məz. Ulu Tan rı bu yer lər dən 
heç nə yi ni əsir gə mə yib. Dağ lar bu na ğıl şə hə ri də ni-
zin də li kü lək lə rin dən qıs qanc lıq la qo ru yur, şam me-
şə lə rin dən uca lan nə fi s qo xu lu ha va isə in sa na sağ-
lam lıq bəxş edir. Ba kı bux ta sı nı xa tır la dan Mər mə ris 
sa hil lə ri nin su yu göz ya şı ki mi şəff  af dır. Dün ya əhə-
miy yət li bu tu rist mə ka nı ilin bü tün fə sil lə rin də qə lə-
bə lik olur.

Mən Mər mə ri sə gə lən də Tür ki yə ni aya ğa qal dı ran 
hə min o çev ri liş cəh di ge cə sin dən iki həf tə keç miş di. 
Ağ rı-acı lar, ya ra lar tə zə idi, hər tə rəf də türk bay raq-
la rı dal ğa la nır dı. Bə li, qar daş öl kə xain lə rin fi t nə si nə 
uy ma dı, şə hid lər ver di, am ma yen mə di. Ho tel də ça lı-
şan gənc lər dən bi ri yu xa rı mər tə bə də ki di var da mər-
mi yer lə ri ni gös tə rib de di:

- Kü çə tank la, əs gər lə do lu idi, aram sız atəş açır dı-
lar. Ho tel lə rin şü şə lə ri ni qı rıq-qı rıq elə miş di lər. Son-
ra dan bil dik ki, de mə bu, Tür ki yə Pre zi den ti ni qət lə 
ye tir mək cəh di nin ni şa nə lə ri imiş...

Pre zi dent R.T.Ər do ğan  xain hü cum dan ya rım saat 
əv vəl is ti ra hət et di yi Mər mə ri si tərk et miş di. Er tə si 
gün onun ya şa dı ğı ho te lə baş çək dim. Hü cu mun izi-
to zu da qal ma mış dı, hər şey tam tə mir olun muş du və 
lüks ho tel adi gün lə rin dən bi ri ni ya şa yır dı. 

Ge ri dö nən də dün ya şöh rət li bir ho te lin qar şı sın dan 
keç mə li ol dum. Oxu muş dum ki, in gi lis lə rə məx sus bu 
su per ba ha lı mə kan fan tas tik xid mət lər tək lif edir, bu-
ra hər şey – çö rək dən tut muş diş fır ça sı na qə dər bü tün 
ər zaq və lə va zi mat lar İn gil tə rə dən gə ti ri lir, özü də bu 
tor paq təx mi nən bir əsr əv vəl in gi lis iş ada mı na sa tı lıb. 
Hər tə rəf özəl mü ha fi  zə çi lər lə, ka me ra lar la və təh lü kə-
siz lik qur ğu la rı ilə do lu idi. Sayt la rın bi rin də ya zıl mış-
dı  ki, bu ho te li al tı mil yard ya rım dol la ra al maq is tə-
yən var, am ma sa hi bi bü tün tək lifl  ər dən bo yun qa çı rır.

Lüks ho te lin əra zi si nə bi ti şik bir bağ diq qə ti mi çək-
di. Ya xın la şıb sar ma şıq la rın ara sın dan hə yə tə göz 
gəz dir dim. Əra zi çox da bö yük de yil di. Üzüm do lu 
tə nək lər tal va ra qal dı rıl mış dı, xey li por ta ğal, li mon, 
ar mud və ga va lı ağac la rı var dı. To yuq-cü cə tor paq da 
eşə lə nir, xo ruz lar da ora-bu ra vur nu xub bi vaxt ban la-
şır dı. Dü zü məətt  əl qal dım. Lüks bir mə ka nın ya nın-
da be lə bir kənd mən zə rə si ni gö rə cə yi mi ağ lı ma be lə 
gə tir məz dim.

Ahıl bir türk bos tan da kı po mi dor kol la rı nın ara sın-
da alaq edir di. Diq qət lə bax dı ğı mı gö rüb ya xın laş dı. 
Sa lam laş dıq. Azər bay can lı ol du ğu mu bi lən də çox se-
vin di və ilk sö zü də bu ol du:

- Dar ayaq da Azər bay can, hör mət li İl ham Əli yev bi-
zə dəs tək ol du. Bu nu heç vaxt unut ma rıq.

Ya şı 70-i öt müş Toğ rul abi mə ni ki çik dax ma sı na, 
çay iç mə yə də vət et di. Ma ra ğı mı giz lə də bil mə dim.

- Ne cə olub ki, ho te lin sa hi bi bu bağ la ma raq lan-
ma yıb, bu bir ovuc tor pa ğı al ma ğa cəhd gös tər mə yib?

- Də fə lər lə adam gön dər di, pul, baş qa yer də bö yük 
tor paq sa hə si tək lif elə di, ra zı laş ma dım. Gün lə rin bir 
gü nü özü du rub gəl di, tər cü mə çi si ilə bir lik də. Ba-
ğı xey li gə zib do laş dı, son ra da sən əy ləş di yin yer də 
otur du, onu da ça ya qo naq elə dim. Ləz zət lə içib de-
di ki, öm rün də be lə ləz zət li çay iç mə yib. Tər cü mə çi si 
bil dir di ki, bu adam lord dur, İn gi lis kra li ça sı nın ya xın 
dos tu dur, sən gəl da şı ətə yin dən tök, sat ma ğa ra zı ol. 
Ona de dim ki, özü nü na haq dan yor ma sın, al tı mil yard 
ya rım dol lar da ver sə sat ma ram. Qur tar dı! İn di hər də-
fə Mər mə ri sə gə lən də mə nə baş çə kir, ça yım dan içir.

- Toğ rul abi, bir dən hör mət li Ər do ğan şəx sən özü 
gə lib lord üçün xa hiş elə sə, on da da sat maz san?

- Yox! O, özü də türk oğ lu, türk dür. So yu, kö kü Qa-
ra də niz dən dir. Heç vaxt xa hiş elə məz. Çün ki bi lir ki, 
tor paq dan pay ol maz!

Fərhad
ABDULLAYEV

Torpaq
adamı

O, Yu na nıs tan da an tik sə nət növ lə ri 
ilə ya xın dan ta nış olur və ya ra dı cı lı-
ğı nı qə dim yu nan rəqs lə rin dən əxz 
et di yi hə rə kət lər lə zən gin ləş dir di. 
La kin bu na qə dər Ay se do ra nın adı 

ye ni mə həb bət ma cə ra la rın da hal-
la nır dı. Be lə ki, Avst ri ya taxt-ta cı-

də li cə si nə vu rul muş du.

bə ti ilə rast laş dı. Rəq qa sə nin bu də fə ki 
se çi mi gənc ma car akt yo ru Os kar Be re ji 
idi. La kin bu iz di vac da uzun sür mə di. 

Şəx si hə yat da kı uğur suz luq la rı unut-
maq məq sə di ilə Dun kan Al ma ni ya ya 
gəl di və bu ra da da hi bəs tə kar Vaq ne rin 
əsər lə ri ilə ta nış ol du. Rəq qa sə öz plas-
tik imp ro vi zə lə ri ilə bu me lo di ya la rı 

rəqs di li nə çe vir di. Am ma mə həb bət 
ad lı ka bus onu Al ma ni ya da da ra-
hat bu rax mır dı. Yer li sə nət şü nas 

Am ma bəs ci bin də si çan oy na yan 
ka sıb ha ra da din cəl sin? Sa lon nə di, 
adi cə pi və iç mə yə pu lu ol ma yan lar 
San-Fran sis ko nun pa yız ax şa mı 

...1885-ci ilin pa yız ax şa mı 
San-Fran sis ko da kef ax-

dən oya dır, sa lon sa hi bi də 
ha mı nı kü çə yə atıb qa pı la rı 
bağ la yır. Vəs sa lam. Pu lun bat dı, 

Olum 
və 

ölüm 
rəqsi

rul tu lu al qış sə da la rı mə həl lə ni 
bü rü yür.

- Afə rin, Do ra!
- Do ra, əla oy na dın!
- Xə sis lik elə mə, qız, 

bi ri ni də oy na!
Rəq qa sə qız cı-

ğaz san ki bö-
yük səh nə də 
çı xış edir-
miş ki mi, 
ha mı ya tə-
zim edir, 
yox, o, pu la 
gö rə oy na mır, 
on suz da pul ve-
rən yox dur, sa də cə, bu 
is tək da xi lin dən gə lir, heç 
özü də bil mir har dan... Am-
ma qon şu-

e ş i t  d i  y i 
bir söz var: 
“Bu qız cı ğaz Al lah ver-
gi si dir!”  

Tan rı ni yə onu se çib? Mə həl lə də ha-
mı nın nə va ziş lı “Do ra” ça ğır dı ğı  Ay-
se do ra Dun kan ağ lı kə sən dən rəqs 
edib, saat lar la, gün lər lə... O, son ra lar 
xa ti rə lə rin də ya zır dı ki, “san ki dün-
ya ya rəq qa sə ol maq dan öt rü gəl miş-ya ya rəq qa sə ol maq dan öt rü gəl miş-

Ay se do ra 1878-ci il də Ame ri ka da 
do ğul muş du. Ata sı müfl  is ləş di yi üçün 
ar va dı nı və 4 uşa ğı nı ev də ac-ya la vac 
bu ra xıb on la rı tərk et miş di.

Ay se do ra na ğıl lar da kı ki mi, göz qır-
pı mın da bö yü dü və gö zə gə lim li bir 
qız ol du. 13 ya şın da mək təb dən uzaq-
la şan Do ra yal nız mu si qi və rəqs lə 
məş ğul ol maq qə ra rı na gəl di. 5 il dən 
son ra isə ək sər ya şıd la rı ki mi  bö yük 
pul lar qa zan maq məq sə di ilə Çi ka qo-
ya yol lan dı.

İlk mə həb bə ti - sa rı şın pol yak İvan 
Mi ros kiy pe şə kar rəqs də ilk köv rək 
ad dım lar atan Ay se do ra ya dəs tək ol-
du. La kin İvan baş qa qa dın la ev li idi və 
Dun kan dan 25 yaş bö yük ol du ğun dan 
rəs mi iz di vac dan söh bət ge də bil məz di.

A y  s e  d o  r a 
tez lik lə Çi ka-
qo da kı kü bar sa lon-
la rın ul du zu na çev ril di. 
Müasir lə ri nin yaz dı ğı na gö-
rə, ecaz kar rəqs lər mu si qi ilə 
bir-bi ri ni əla ta mam la yır dı. 
Bə li, Ay se do ra adi rəqs hə rə-
kət lə ri nə ye ni nə fəs və mə na 
ver miş di.

Rəq qa sə xey li var lan dıq dan son-
ra Av ro pa nı fəth et mək qə ra rı na gəl di.

da ğıl maq dan xi las edə bil mə di. 
Ay se ro ra Dun ka nın şöh rə ti gün-

dən-gü nə ar tır dı. Onu “ila hi rəq qa-
sə” ad lan dı rır, bən zər siz bir sə nət çi 
ol du ğu nu ya zır dı lar. Av ro pa nın ən 
iri şə hər lə rin də, ta nın mış mə də niy yət 
mər kəz lə rin də Dun ka nın möh tə şəm 
rəqs üs lu bu ar tıq döv rün də bi nə çev-
ril miş di. 

Öm rün də ilk də fə ana lıq hiss lə ri ni 
ya şa yan Ay se do ra öz son suz mə həb-
bə ti ni di gər uşaq la ra da aşı la maq qə ra-

rı na gəl di. O, Pa ris də rəqs mək tə bi 
aç dı. Təh sil oca ğı nın xərc lə ri ni 

Yu cin Zin ger idi. İş ada mı bö yük 
hə vəs lə mək tə bin xərc lə ri ni ödə-
mə yə ra zı lıq ver di. On la rın ta nış-
lı ğı əv vəl cə dost lu ğa, son ra isə eh-
ti ras lı mə həb bə tə çev ril di. 

çıx mış rəq qa sə nı in di yal nız kü bar 
məc lis lər də, dəb də bə li qə bul lar da 
gör mək olar dı. Tez lik lə Ay se do-
ra nın ikin ci öv la dı Pat rik do ğul du. 
An caq kü bar məc lis lə rin bi rin də Yu-
cin Ay se do ra nı də li cə si nə qıs qan dı, cin Ay se do ra nı də li cə si nə qıs qan dı, 
on lar qız ğın mü ba hi sə et di lər və Zin-
ger kü sə rək Mi si rə yol lan dı. Uşaq lar 
Pa ris də qal dı və Dun kan da hir si ni 
so yut maq üçün Ru si ya ya qast rol sə-
fə ri nə get di. Ru si ya da Ay se do ra nı qa-
ra bas ma lar ra hat bu rax mır dı. Rəq qa sə 
ya xın la rı na bil dir miş di ki, onun göz lə-
ri nə qar tə pə cik lə ri nin üs tün də iki ta-
but gö rü nür, ge cə lər isə qu laq la rın da 
Şo pe nin “Ma təm mar şı” səs lə nir. 

Qa ra bas ma lar dan dəh şə tə gəl miş 
Ay se do ra tez lik lə Pa ri sə dön dü və 
uşaq la rı nı da gö tü rüb Fran sa pay tax-
tı ya xın lı ğın da kı Ver sal şə hə ri nə is ti-
ra hə tə yol lan dı. Ay rı lı ğa döz mə yən 
Zin ger də Mi sir dən qa yıt dı və cüt lük 
ba rış dı. San ki hər şey ar tıq yo lu na 
düş müş dü... 

rəqsirəqsi



- Möv lud müəl lim, əv vəl cə 
po ves tin ya zıl ma sə bə bin dən 
baş la yaq. Po ves ti nə qə dər vax-
ta ta mam la dı nız? 
- Sə bəb Al lah dan... sualı eşi dən 

ki mi ilk ağ lı ma gə lən bu ol du. Be lə 
fi  kir ləş mə miş dim am ma.

İn di ki ha lım da, yə ni ya şı mın bu 
ça ğın da ən ma raq lı sı sə bə bin Al-
lah dan ol ma ğı dı: yax şı ifa də di, tam 
açıl ma sa da, ya rım çıq de yil, mə na-
sı bü töv dü. Bu nu dü şü nü rəm, vaxt 
al ma maq çün iza hın dan ya yı nı ram. 
Həm də bu ca vab bir ba şa in di nin 
ca va bı ol du, yet miş üç ya şı mın ca-
va bı... yə qin ki, qırx il qa baq bu su-
ala ca va bım ay rı cür ola bi lər di. 

Əs lin də sə bə bi çox sa də di. Doğ-
ru dan da, sə bəb Al lah dan...

1960-cı il lə rin son la rın da ya zı la-
rıy la, dü şün cə si, ba xış la rıy la mə nə 
çox doğ ma, ya xın olan Arif Mus ta-
fa za də adın da bir dos tum Ra dionun 
“Gənc lik” re dak si ya sın da ça lı şır dı. 
Mə nə də ara-sı ra si fa riş lər ve rir di, 
ve ri liş lər ya zır dım. Gün lə rin bi rin-
də, da ha doğ ru su, 1968-ci il də mə ni 
rəh bər li yə təq dim edib, kö çüb Gür-
cüs ta na, öz doğ ma yur du na, in di ki 
dil nən de sək, biz nes qur ma ğa get di. 
Mən onun ye rin də ça lış ma ğa baş la-
dım. Ara da bir Ba kı ya gə lir di, gö rü-
şür dük. Bir də fə so ruş dum:

- Axı, sən heç ya zı-po zu dan da-
nış mır san... nə mə sə lə di, ha nı 
ya zı la rın?
- Nə ya zı, - de di, - Kü rün üs tün-

də bir də yir ma nı ka bab xa na elə-
yib lər, ki min ağ zı dı evin də otur-
sun, əli nə ke çə ni üyü dür, qa pı sı 
açıq, da şı da iş lə yir, di şi də.

Bu xə bər mə ni sar sıt dı, elə bil 
get di yim yer də yö nü mü də yiş di-
lər, çün ki bu yön-səmt mə nə ta-
nış dı. Mə nim gəl di yim yer də də 
də yir man var dı, hə lə ka bab xa na ya 
dön mə sə də no vun da fır la nan lar, 
do nuz lu ğun da (su yun ya rat dı ğı 
so yuq luq, alt qat) oy naş lıq elə yən-
lər, un nuq da, kö tük otu ra caq lar-
da süf rə qu ran lar var dı, bir-bi ri ni 
səs lə yir, iyə yı ğı şır dı lar. Bü tün bu 
de dik lə ri min mə na sı al tın da isə 
Vaxt ke çib ge dir, öz işi ni gö rür dü; 
ya mac la rı də yi şir, su la rı qu ru dur, 
bü tün hə rə kət lə ri iş tah la ra, ta-
mah la ra he sab la dır dı...

Dər din də ox şa rı var, üz lər-göz-
lər ki mi, da ha doğ ru su, in san lar 
ki mi dərd lə rin də, ağ rı la rın da bir-
bi ri nə bən zə mə yi var. 

Bu nu ni yə de dim? Ne çə vaxt dı, 
aya ğım ağ rı yır dı, to pu ğu mu ye rə 
qo ya bil mir dim. Hə kim de di: -To-
puq sü mü yün də də yi şik lik var, 
ağ rı yan to puq sü mü yü dü. Mən 
on nan son ra an la dım ki, aya ğı mın 
ağ rı sı mə nə har dan ta nış dı; di şi-
min ağ rı sı na ox şat mı şam, di şim 
də be lə ağ rı yır dı. Yə ni, iki si də sü-
mük ağ rı sı dı, qa pa lı yer dən ağ rı-
yır. Bu du, de mək is tə di yim. 

Dərd də elə di, Arif Mus ta fa za də nin 
de di yi də yir man da mə nə be lə ağ rı, 
dərd ki mi ta nış gəl di, ona gö rə apa rıb 
bi ri ni də öz kən di miz də tik dim...

Sə bəb bu du, baş qa sə bəb yox du. 
Əs lin də hər şey mü na si bət lə rə 

bağ lı dı, mən fi k rim dən ke çən “sə bəb 
Al lah dan” ifa də si ni də mü na si bət lər-
lə əla qə li he sab edi rəm...Ya dım da dı, 
“də yir man” söh bə tin dən son ra Arif 
han sı sa unu dul muş bir el şairin dən 
iç lə ri göy nə dən be lə bir beyt de di:

Gəl di sent yabr ayı açıl dı mək təb,
Al lah evi ni yıx sın, ey bö yük sə bəb...
Bu beyt lə də ay rıl dıq, Arif dün ya-

sı nı də yiş di, ru hu şad ol sun, o beyt sə 
yad da şım da Arif qa rı şıq hə mi şə ya şa-
yır, hə mi şə Arif qa rı şıq xa tır la yı ram...

 “Də yir man” po ves ti nin ya zıl ma 
sə bə bi bu idi. Ta ri xi ya dım da dı, 
1978-ci il, cə mi üç aya iş lə dim, yə ni 
bir fə sil də ta mam lan dı. Yaz fəs liy-
di, hər şey,- ara da mən də ol maq la 
- tu mur cuq için dəy dik... 

- Bil di yi mi zə gö rə, DTK əsər lə 
çox cid di ma raq la nıb...
- “Də yir man”ın nəş rin dən dər-

hal son ra mə ni bir ne çə kə rə DTK-
ya apar dı lar, hər də fə də təx mi nən 
ey ni sual la rı ve rir di lər:

- O, nə baş lar dı, qay na dıb bir-bi-
ri nin üs tə qo yub san, bi ri gü lür dü, 
de yir sən, bi ri fi  kir lə şir di, de yir sən... 
yə ni, nə tə hər yı xaq, hıı? Ba şın bi ri də 
ağ la yır dı, alt da qal mış dı, sən sən həəə, 
alt da qa lıb ağ la yan?! Sən sən?! Gör nə 
ya zır san, “Gü nəş elə se vinc için də ba-
tır dı ki, elə bil bir də çıx ma ya caq dı...” 
Yax şı bu nun la nə de mək is tə yir sən?! 
“Qan qa na qa rı şıb kən din içiy lə axır-
dı...” Ha nı, o kənd, içiy lə qan axan 
kən di gös tər gö rüm. Ni yə ya lan yzır-
san? Kim dir sə nin müəl li min?!

Nə isə...o za man lar be lə şey lər ol-
du, am ma mən hə mi şə ki ki mi otu rub 
bir-bi ri nin ar dın ca əsər lə ri mi yaz-
dım. “Də yir man”a qə dər də “So nun-
cu da ya na caq”, “Ya şıl oba la rın to yu”, 
“Duz suz luq”, “Şey tan” po vest lə ri ni, 
bir çox he ka yə lər yaz mış dım. O təz-
yiq lər mə ni da yan dır maq gü cün də 
de yil di, mən be lə qav ra mış dım. Res-
pub li ka mı zın ədə bi mü hi tin də də tə-
miz ha va du yul maq day dı. Bir sə bə bi 
də, heç şüb hə siz, bu idi.

“Də yir man” ya zı lan ərə fə lər də 
Bö yük Və tən mü ha ri bə sin də hə lak 
ol muş ata ma gö rə bi zə ev ver miş-
di lər, anam ya nım day dı; bir də fə 
nə vaxt sa ya zı ya zan da ana ma de-
miş dim, sən ya zı mın üs tü nə gə-
lən də işim çox yün gül olur, yax şı 
ya zı ram. “Də yir man”ı ya zan da da 
ayaq la rı nın ucun da əli nə nə ke çir 
gə ti rir, yol da şı mın səs lə-söz lə do-
lu olan ba xış la rı nın al tıy la yo rul-
ma dan-usan ma dan ba şı ma do la-
nır dı ki, “yün gül” ya zım.

- Mə nə olan bu hü cum la ra gö rə 
çox üzü lür dü... mü ha ri bə lə ri, Ve di-
ba sar, Də rə lə yəz, Ağ ba ba, Axıs ka 
sür gün lə ri ni ya şa mış, 40- cı il lər də öz 
kən di miz də kənd so vet səd ri iş lə miş, 
ən əsa sı so vet KQB-si nin nə de mək 
ol du ğu nu yax şı bi lən beş uşaq ana sı 
idi. İz ti rab ke çi rir di, ona gö rə mən də 
çox ağ rı lar ya şa ma lı ol dum. Ailə lik-
lə se vinc, ümid için də göz lə di yi miz 
ki tab la rım nəş riy yat plan la rın dan 
çı xa rıl dı, özü müz də də, Mosk va da 
da. Yüz lər lə mək tub lar ya zıl dı ki, 
bəs, So vet Hö ku mə ti əley hi nə be lə 
bir əsər ya zı lıb, təd bir gö rün, yox sa 
yı xı la caq, alt-üst ola caq.... 

- “Də yir man”ı mü da fi  yə edən 
şəx siy yət lər haq da da nı şaq. O 
dövr lə bağ lı mət buatın yaz dı-
ğı na gö rə si zi sa yı lan, se çi lən 
gör kəm li şəxs lər qo ru yub...
- Heç ağ lı ma gəl məz di ki, “Də-

yir man”a be lə hü cum lar ola bi lər-
miş... Çün ki nə ya za ca ğı mı ön cə dən 
dü şün mə miş dim. Sə mi mi ola raq 
de yim ki, heç bir qəs dim-qə rə zim 
yox idi. Bu şə kil də, yə ni bir ya zıy la 
hö ku mə tin, döv lə tin ha ra sı nı sa qa-
şı yıb qan çı xart maq dan xo şum gəl-
mir, be lə şe yi heç vaxt bə yən mə mi-
şəm. Mə nim üçün dün ya da hər şey 
de di yim ki mi bir-bi ri nə bağ lı olan 
mü na si bət lər dən ası lı dı. Sev gi dən, 
ailə dən, dost luq dan tut muş si ya sə tə, 
döv lət çi li yə cən hər şey mü na si bət-
lər üzə rin də bər qə rar dı... yax şı, pis 
mü na si bət lər üzə rin də. Bu ca vab la rı 
ve rər kən ağ lı ma gə lən “sə bəb Al lah-
dan” ifa də si də ha ra da sa bu fi k rə, 
bu mən ti qə əsas la nır. Yə ni, dün ya da 
can lı-can sız nə var sa, hər şe yə sə nin 
bəs lə di yin və ya sə nə qar şı bəs lə ni lən 
mü na si bət lə rə gö rə qiy mət ve ri lir. 

Dün ya nın hər ye rin də işıq lı, sağ-
lam mü na si bət lə ri,- an laş ma nı sah-
man da sax la yan, düz gün lü yü, haq-
qı, əda lə ti qo ru yan in san lar olub, 
var, hə mi şə də ola caq. Mə ni də, 
“Də yir man”ı da on lar qo ru du...

Ara dan qırx ilə ya xın vaxt ke-
çib, dün ya sı nı də yi şən lə rə 

Al lah dan qə ni-qə-
ni rəh mət, 

sağ olan la ra uzun ömür di lə yi rəm. 
Gəl di lər, ba yaq de di yim, dün ya nı 
bər qə rar elə yən mü na si bət lə ri mü-
da fi əyə et di lər, sö zün əsl mə na sın-
da di van qu rul du, mə ni qo ru du lar... 

Bü tün mə na lar da- mü na si bət lər də 
bö yük in san olan Rə sul Rza xəs tə li yi-
nə gö rə “Də yir man”ın mü za ki rə si nə 
gə lə bil mə di, am ma po vest haq qın da 
yaz dı ğı “Də yir man dər di” adın da 
çox də yər li mə qa lə si ni gön dər di.

Mü za ki rə dən son ra kı ərə fə lər də 
biz Anar la Rə sul Rza ya baş çək-
dik. Mər də kan da xəs tə ya tır dı. 
Anar ta nış elə di, -Möv lud du,-de-
di,- “Də yir man”ı ya zan...

Eşi dən ki mi ye rin dən di kəl di, 
ili yə iş lə yən göy göz lə ri üzü mə di-
ki lib gü lüm sə di:

- Öl mə dim, - de di, - də yir man çı-
nı gör düm...

Bu boy da sə mi miy yət dən son ra 
us tad Rə sul Rza ya in di də rin tə şək-
kür lər dən, ra zı lıq dan baş qa nə de yə 
bi lə rəm... Am ma elə o vaxt is tə dim 
xa tır la dam ki, us tad siz bir də fə də 
mə nə əl uzat mı sız, dar vax tım da 
kö mək et mi siz. Ailə mə sə lə si ol du-
ğu na gö rə de mə yə üzüm gəl mə di...

Uni ver si te tin so nun cu kur sun da 
oxu yan da ra dionun “Ədə biy yat” re-
dak si ya sı şeir lə ri mi Rə sul Rza ya gön-
dər miş di ki, fi k ri ni bil dir sin. O vaxt lar 
Rə sul Rza ədə bi ve ri liş lər apa rır dı. 
Mə sə lə bu ra sın day dı ki, mən Ba kı nın 
kənd lə rin dən olan, bir yer də oxu du-
ğum tə lə bə qı za el çi gön dər mə liy-
dim. Ba kı dan min ki lo metr dən də 
çox ara lı olan uc qar bir dağ kən din də 
göz lə yən lər var dı ki, el çi li yə gəl sin lər. 
Am ma qız evi, yox, de yib dur muş du: 
- ye ri-yur du bi lin mir, de yir di lər, biz 
ta nı ma dı ğı mız ye rə qız ver mə rik.

Biz qız la bir yer də çox dü şün-
dük, Rə sul Rza dan baş qa ağ lı mı za 
heç kim gəl mə di. Rə sul Rza şeir lə-
ri mi oxu yub bə yən miş di, ra dionun 
“Ədə bi ax şam lar” ve ri li şin də mə nim 
haq qım da çı xış edə cək di... Ve ri li şin 
vax tı nı-və də si ni qı za de dim. Qı zın 
qo hum-əq ra ba sı, eşit di yi mə gö rə, 
bü tün kənd əh li hə min vaxt ra dionun 
ba şı na yı ğı şıb ve ri li şi din lə di lər. Rə-
sul Rza haq qım da elə is ti söz lər de-
di, qız sə hər tez dən, dərs baş la ma mış 
xə bər gə tir di ki, el çi lər gəl sin...

Nə isə, in di ye ri gəl di, de dim, 
bö yük us ta dın ru hu şad ol sun.

Ya zı çı lar İtt  i fa qın da az-az gör dü-
yüm İl yas Əfən di yev xü su si ola raq 
“Də yir man”ın mü da fi əsi üçün gə lib 
İm ran Qa sı mov la ya na şı otur muş du. 
Ən vər Məm məd xan lı or day dı. İs ma-
yıl Şıx lı, Anar, İsi Mə lik za də, Ək rəm 
Əy lis li, Xə lil Rza ha mı sı gəl miş di. 
Də rin dən oxu du ğum, yə ni hər bi ri-
nin ya ra dı cı lı ğı na bə ləd ol du ğum, 
yax şı ta nı dı ğım ya zı çı lar idi, çə tin 
anım da mə nim lə ol duq la rı na gö rə 
ürək lən miş dim, na ra hat lı ğım get-
miş di, ar tıq heç nə ve ci mə de yil di...

Xə lil Rza be lə bir ha di sə da nış dı, 
in di nin özün də də çox xa rak te rik ol-
du ğu üçün qeyd et mə yi la zım bil dim.

“Gə lən də yo lu mu “Təb li ğat və 
təş vi qat” jur na lın dan sal dım, de-
dim “Də yir man”ın mü za ki rə si nə 
ge di rəm, yaz dı ğım ya zı nı da gös-
tər dim ki, ge di rəm mü da fi ə et mə yə. 

İn di ya zı nı ta pa bil mi rəm, or dan gö-
tü rüb lər. Am ma bil mir lər ki, o ya zı-
nın mü da fi əsi içim də, ürə yim də di, 
hər yer də mü da fi əsi nə ha zı ram.”

Mü za ki rə ni o za man lar AYİ-nin 
ka ti bi, hə mi şə yaz dıq la rı ma se vin-
di yi ni, hər yer də kö mə yi ni, dəs tə-
yi ni hiss et di yim El çin apa rır dı...

Ya dım da dı mü za ki rə nin ən qay-
nar ye rin də qa ra gü ruh mə ni gör-
mək is tə di, adı nın çə kil mə yi ni la-
zım bil mə di yim gör kəm li bir ya zı çı:

- Aya ğa qalx sın, - de di, - müəl-
lif, gö rək be lə xa ta lı əsər lə ri ya zan 
kim di?

Mən ar xa da künc də otur muş-
dum. Onu de yim ki, qor xu dan, təh-
did dən, tən qid lər dən, təh qir lər dən 
yox, da ha çox mə ni mü da fi ə elə yən 
in san la rın söz lə rin dən qə hər lən miş-
dim, qə hər dən bo ğa zım ağ rı ma ğa 
baş la mış dı... (qə hər dən bo ğa zın gəl-
mə yi ni, ağ rı ma ğı nı son ra lar bil dim).

Yaz dı ğım əsər lə rə gö rə elə bi lir-
di lər, “əj da ha” gö rə cək lər, am ma 
ye rin dən qal xan da da otu ran lar la 
bir boy da olan utan caq, ca van bir 
oğ lan gör dü lər. İm ran müəl lim 
əliy lə işa rə elə di ki, otur. Elə bi lir-
di, nə sə de yə cəm, ca vab qay ta ra-
cam. Mən sa kit cə otur dum...

Va qif Yu sifl  i mü za ki rə nin ste noq-
ram ma sı nı ya zır dı. Səhv elə mi rəm-
sə, son ra lar har da sa nəşr olun du...

 “Də yir man”ın ta le yi Ya zı çı lar 
İtt  i fa qın da kı mü za ki rəy lə bit mə di. 
“Po ves tin əley hi nə olan on be şə-
cən ya zı çı-jur na list Mər kə zi Ko mi-
tə nin bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli ye-
vin qə bu lu na get di lər.

O vaxt “Azər bay can” jur na lı nın 
baş re dak to ru olan Ək rəm Əy lis-
liy lə mə ni Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın səd ri 
İm ran Qa sı mov ya nı na ça ğı rıb de di:

- Yol daş Hey dər Əli yev elə in di 
zəng elə miş di, de yir, nə də yir man-
dı elə, Res pub li ka da baş qa söz-
söh bət yox du, toy da da də yir man, 
yas da da də yir man. Gön dər, oxu-
yum, gö rüm, nə di o elə. Mən də 
gön dər mi şəm...ca va bı nı göz lə yək.

Bir ne çə gün dən son ra İm ran 
müəl lim bi zi ye nə ça ğırt dır dı:

- Yol daş Əli yev “Də yir man”ı 
oxu yub, hətt  a oxu maq üçün qar-
da şı aka de mik Hə sən Əli ye və də 
ve rib. İs te dad lı ya zı dı, de di, gənc 
ya zı çı nı qo ru maq la zım dı, am ma 
ona tap şır ki, hər şe yi tünd bo ya da 
gör mə sin, işıq lı cə hət lə ri də gör-
sün. “Ye qo na do pe re nap ra vit”, 
bu ra sı nı da rus ca de di.

Ar dı 7-ci sə hi fə də

- Möv lud müəl lim, əv vəl cə 

Ö
m rü bo yu yaz sa da, hər bir ya-
zı çı nın ya ra dı cı lı ğın da 
se çi lən, di gər lə rin dən 
fərq lə nən bir və ya bir 

ne çə şah əsə ri olur ki, bu da 
onun ədə biy yat da ye ri ni və möv-
qe yi ni müəy yən ləş di rir. “Ay dın 
yol” bu sa yın dan baş la ya raq ara-
sı ra bu cür əsər lə rin ya ran ma ta rix-
çə si nə, ta le yi nə müəl lif lə bir gə işıq 
tut maq la oxu cu la rı na “Uğur lu əsər-
lər” ad lı ye ni rub ri ka təq dim edir. Bu 
sil si lə dən ilk höm söh bə ti miz Xalq 
ya zı çı sı Möv lud Sü ley man lı dır. Müəl-
lif lə onun vax ti lə bö yük re zo nan sa 
sə bəb ola raq, nəin ki ədə bi, hət ta si-
ya si ha di sə yə çev ril miş “Də yir man” 
po ves ti ba rə də da nı şa ca ğıq:
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bö yük us ta dın ru hu şad ol sun.

yüm İl yas Əfən di yev xü su si ola raq 
“Də yir man”ın mü da fi əsi üçün gə lib 
İm ran Qa sı mov la ya na şı otur muş du. 
Ən vər Məm məd xan lı or day dı. İs ma-
yıl Şıx lı, Anar, İsi Mə lik za də, Ək rəm 
Əy lis li, Xə lil Rza ha mı sı gəl miş di. 
Də rin dən oxu du ğum, yə ni hər bi ri-
nin ya ra dı cı lı ğı na bə ləd ol du ğum, 
yax şı ta nı dı ğım ya zı çı lar idi, çə tin 
anım da mə nim lə ol duq la rı na gö rə 
ürək lən miş dim, na ra hat lı ğım get-
miş di, ar tıq heç nə ve ci mə de yil di...

in di nin özün də də çox xa rak te rik ol-
du ğu üçün qeyd et mə yi la zım bil dim.

təş vi qat” jur na lın dan sal dım, de-
dim “Də yir man”ın mü za ki rə si nə 
ge di rəm, yaz dı ğım ya zı nı da gös-
tər dim ki, ge di rəm mü da fi ə et mə yə. 

ça ğın da ən ma raq lı sı sə bə bin Al-
lah dan ol ma ğı dı: yax şı ifa də di, tam 

m rü bo yu yaz sa da, hər bir ya-
zı çı nın ya ra dı cı lı ğın da 
se çi lən, di gər lə rin dən 
fərq lə nən bir və ya bir 

ne çə şah əsə ri olur ki, bu da 
onun ədə biy yat da ye ri ni və möv-
qe yi ni müəy yən ləş di rir. “Ay dın 
yol” bu sa yın dan baş la ya raq ara-
sı ra bu cür əsər lə rin ya ran ma ta rix-
çə si nə, ta le yi nə müəl lif lə bir gə işıq 
tut maq la oxu cu la rı na “Uğur lu əsər-
lər” ad lı ye ni rub ri ka təq dim edir. Bu 
sil si lə dən ilk höm söh bə ti miz Xalq 
ya zı çı sı Möv lud Sü ley man lı dır. Müəl-

- Möv lud müəl lim, əv vəl cə 
po ves tin ya zıl ma sə bə bin dən 
baş la yaq. Po ves ti nə qə dər vax-
ta ta mam la dı nız? 
- Sə bəb Al lah dan... sualı eşi dən 

ki mi ilk ağ lı ma gə lən bu ol du. Be lə 
fi  kir ləş mə miş dim am ma.

İn di ki ha lım da, yə ni ya şı mın bu 
ça ğın da ən ma raq lı sı sə bə bin Al-

- Möv lud müəl lim, əv vəl cə 

lif lə onun vax ti lə bö yük re zo nan sa 
sə bəb ola raq, nəin ki ədə bi, hət ta si-
ya si ha di sə yə çev ril miş “Də yir man” 
po ves ti ba rə də da nı şa ca ğıq:
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- Möv lud müəl lim, əv vəl cə 
po ves tin ya zıl ma sə bə bin dən 
baş la yaq. Po ves ti nə qə dər vax-

- Sə bəb Al lah dan... sualı eşi dən 
ki mi ilk ağ lı ma gə lən bu ol du. Be lə 

İn di ki ha lım da, yə ni ya şı mın bu 
ça ğın da ən ma raq lı sı sə bə bin Al-

Dün ya nın hər ye rin də işıq lı, sağ-
lam mü na si bət lə ri,- an laş ma nı sah-
man da sax la yan, düz gün lü yü, haq-
qı, əda lə ti qo ru yan in san lar olub, 
var, hə mi şə də ola caq. Mə ni də, 
“Də yir man”ı da on lar qo ru du...

Ara dan qırx ilə ya xın vaxt ke-
çib, dün ya sı nı də yi şən lə rə 

Al lah dan qə ni-qə-
ni rəh mət, 

- Möv lud müəl lim, əv vəl cə 

m rü bo yu yaz sa da, hər bir ya-
zı çı nın ya ra dı cı lı ğın da 
se çi lən, di gər lə rin dən 
fərq lə nən bir və ya bir 

ne çə şah əsə ri olur ki, bu da 
onun ədə biy yat da ye ri ni və möv-
qe yi ni müəy yən ləş di rir. “Ay dın 
yol” bu sa yın dan baş la ya raq ara-
sı ra bu cür əsər lə rin ya ran ma ta rix-
çə si nə, ta le yi nə müəl lif lə bir gə işıq 
tut maq la oxu cu la rı na “Uğur lu əsər-
lər” ad lı ye ni rub ri ka təq dim edir. Bu 
sil si lə dən ilk höm söh bə ti miz Xalq 
ya zı çı sı Möv lud Sü ley man lı dır. Müəl-
lif lə onun vax ti lə bö yük re zo nan sa 
sə bəb ola raq, nəin ki ədə bi, hət ta si-
ya si ha di sə yə çev ril miş “Də yir man” 
po ves ti ba rə də da nı şa ca ğıq:

İn di ya zı nı ta pa bil mi rəm, or dan gö-
tü rüb lər. Am ma bil mir lər ki, o ya zı-
nın mü da fi əsi içim də, ürə yim də di, 
hər yer də mü da fi əsi nə ha zı ram.”

Mü za ki rə ni o za man lar AYİ-nin 
ka ti bi, hə mi şə yaz dıq la rı ma se vin-
di yi ni, hər yer də kö mə yi ni, dəs tə-

“Ağlıma gəlməzdi ki, “Dəyirman”a 
belə hücumlar ola bilər...”
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Əv və li 6-cı sə hi fə də
Be lə cə, o, bö yük, işıq lı in san “Də yir man”ı 

mü da fi ə et di, qa ra gü ru hun əlin dən qur tar-
dım...Hə min vaxt lar Hey dər Əli ye vin qə-
bu lun da olan jur na list lər dən bi ri o gö rüş 
haq da mə nə bə zi mə qam la rı çat dır mış dı...

“Bi zi gö rən ki mi de di:
- No lub, nə baş ve rib, yol daş ya zı çı lar, 

nə hə yə can dı be lə?!
Hə rə nin əlin də bir “Azər bay can” jur-

na lı var dı, Hey dər Əli ye və uzat dı lar, ta-
nın mış qa dın ya zı çı lar da var dı, hə rə si bir 
yan dan səs-sə sə ver di:

- Yol daş Əli yev, biz təh qir olun mu şuq, 
cə miy yə ti mi zə qa ra lə kə lər vu ru lub, böh-
tan lar atı lıb. Po vest də yet miş iki sö yüş var, 
sa yıb al tı nı xət lə mi şik... Ba xa bi lər si niz.

Hey dər Əli yev jur na lı və rəq lə yir, qır-
mı zı rəng lə al tı cı zıl mış söz lə ri oxu duq ca 
gü lüm sə yir di. Bi ri nə ça tan da qəh-qə hə 
çə kib bərk dən gül dü, de di:

- On da gə rək rus xal qı Şo lo xo vu məh-
kə mə yə ver sin...

Elə bu mü na si bət də mə nim gə lə cək ta-
le yi mi həll et di...

“Də yir man”dan son ra baş la dı ğım “Köç” 
ro ma nı nı ya zıb qur tar dım. Bir ne cə ilin için-
də ədə bi mü hit də ha di sə olan əsər lər ya ran dı.

-“Də yir man”da kı ob raz la rın ara sın da 
ya xın dan ta nı dı ğı nız kənd adam la rı 
var mı? Yə ni hə yat dan gö tür dü yü nüz 
qo hum, dost, qon şu... və s. Ob raz la rın 
tam, dol ğun, mü kəm məl alın dı ğı na gö-
rə oxu cu is tər-is tə məz bu qə naətə gə lir:
- Bö yük çıx ma sın, üzr is tə yi rəm, hə-

mi şə ça lış mı şam və ça lı şı ram ki, mə nim 
ya rat dıq la rım da dol ğun lu ğu, tam lı ğıy la 
hə yat da ol du ğu ki mi ol sun lar; do ğul sun-
lar, bö yü sün lər, ne cə var sa, elə cə ad-san 
qa zan sın lar. Mən yox, on la rın öz lə ri öz-
lə ri ni ta nıt sın lar. Be lə ol ma sa ya zı da için-
də ki lər lə bir yer də bir an be lə ya şa maz.

Mən ya rat dıq la rım la ya şa yı ram, əsər bi-
tən dən son ra da mə nim lə qa lır lar, on lar 
da mə nim mü hi tim di! İş lə di yim hər han sı 
ob ra za nə gəl di ad qo ya bil mi rəm, özü ya-
ran dıq ca adı da ya ra nır. Elə olur ya zı nın or-
ta la rın da gö rü rəm ki, bu nun adı, mə sə lən, 
Nin niy miş (“Şa na pi pik” po ves tin də ).

Ço xu nun adı heç gə lib çıx mır, ad sız iş-
lə yi rəm, mə sə lən, “Də yir man”da də yir-
man çı ya axı ra can ad ta pa bil mə dim, nə 
ad qoy dum hiss edəm mə dim. Elə cə ad-
sız yaz dım, Də yir man çı... Əsər də ki Kök 
adam, Qı zıl oğ lan lar, ka bab çı Göy çək də 
elə cə... axı ra can öz ad la rı nı de mə di lər. 

Elə ob raz var, ta nı dı ğım bir ne çə adam-
dan nə sə gö tü rüb ya rat mı şam, zid di yət li 
alın dı ğı da ona gö rə di. Hə yat da da zid diy-
yət li, çox qat lı, çə tin ta nı nan adam lar var ki, 
ömür bo yu ha lı na bə ləd olam maz san. Əl-
bətt  ə, əgər mü na si bət lə ri düz gün se çib, düz-
gün iş lə yir sən sə ya şa yır, baş qa cür ya şa maz.

“Ot” po ves tin də, de di yim ki mi, adı 
alın ma yan tən ha bir qa dın ob ra zı iş lə yir-
dim, ha ra ge dir di əs gər lik də olan oğ lu 
üçün qız bə yə nir di. Az da nı şan, ya ta ğan, 
bir az da an la şıl maz, elin-oba nın “tü nə-
kə” de di yi qa dın lar dan dı.

Ye nə bir evə get di, ma sa nın üs tün də 
nar var dı, na rı gö rən ki mi əli ni uzat dı, 
am ma əli na ra ça ta na can mür gü lə di, əli 
na ra də yən də oya nıb “...ürə yim ağ lar 
qal mış da nar is tə yir... de di” ...Bu nu ya-
zan da gör düm ki, qa dı nın adı Pi şi di...

Nə isə, mə nə gö rə əsər də ad lar da əsas 
olan lar dan bi ri di.

- Ma raq lı dı, yaş lı ədə bi nəs lin “Də yir-
man”ı bə yən mə mə si an la şı lan dı, bəs, 
ümu mi lik də əsə rə gənc ya zı çı la rın 
mü na si bə ti ne cə dir?
- Bəx ti yar Va hab za də “Də yir man”ı heç 

bə yən mə miş di, ona gö rə də mü za ki rə yə 
gəl mə miş dim, - de di, Bəx ti yar müəl lim. 

“Köç” ro ma nı nı oxu yan dan son ra - sən sər-
rast atı cı san, (ne cə var, elə de yi rəm) am ma 
“Də yir man”da at dı ğın gül lə lər gü lü-çi çə yi 
bi çir di, “Köç”də sə hə də fi  vur mu san, düz 
vur mu san, bo şa çı xan gül lən yox du...”de di.

Az son ra “Ədə biy yat” qə ze tin də “Möv lud 
Süly man lı ya açıq mək tub”u çıx dı. Mək tub-
da be lə yer lər var dı, “...Əzi zim Möv lud, sən 
mə nim hə mi şə can at dı ğım zir və dən uç ma ğa 
baş la mı san..” Bu əs lin də Bəx ti yar Va hab za-
də nin bö yük lü yü nü gös tə rir, mə nim yox. O 
vaxt lar tə şək kür elə yən də be lə də de dim...

Ge niş ürək li in san lar çox idi, ya şa mış 
ol du ğum bu yet miş üç il lik öm rüm də gör-
dük lə ri mi gör düm. İn di ya zı la rı mı si ni rə 
bil mə yən dost la rım da ha çox du, can la rı sağ 
ol sun, bu nun özü har da sa əzil mək ki mi bir 
şey di, de yib, çox da bənd ol mu ram...

- Son da si zə tə sir et miş məş hur əsər lər 
ba rə də da nı şaq.
- Be lə əsər lər var, az da de yil. Nə yax şı ki, 

var. Bir yan dan da bi zi, yə ni, dün ya əha li si-
ni be lə sə nət əsər lə ri bir ləş di rir, mət ləb lə ri 
an la dır; sər həd lər-sı nır lar ara dan gö tü rü-
lür, bu ya zı la rın kö mə yiy lə bir-bi ri mi zə əl 
uza dı rıq, dün ya nı öz evi miz ki mi an la yı rıq. 
Sər həd lə rin ol ma sı na fi  kir ver mə. Sər həd lər 
ayaq sax la maq dan, baş qat maq dan baş qa 
bir şey de yil. Sər həd in di lə rin işi di, iş ta hın, 
ta ma hın ya ran dı ğı gün lər dən qal ma dı...

Dü şü nək, Su dan, Tor paq dan, Od dan, 
Ha va dan baş qa heç nə yi miz yox du. Gü-
nəş ki min di ki? Bi zim di... ay rı-ay rı lıq da 
yox, bü töv lük də bi zim di, sə ni bur da ne cə 
isi dir sə mə ni də or da elə isi dir.

İn di oxu du ğum məş hur əsər lə rin ad la-
rı nı çə kib vaxt al ma yım, bir za man lar çox 
dəb dəy di, üzə çı xan sa va dı nı gös tər mək 
üçün be lə elə yir di. Sa də cə ar zu edi rəm 
ki, məş hur əsər lər hə mi şə ya zıl sın, bu cür 
əsər lə də tə biət ha di sə si di...

El min NU Rİ

Ağ də rə yə ilk eza miy yə tim də Çıl dı ran və 
Ma nik li kənd lə ri nə qə dər ge dib çıx-
dım. Ağ da ma ilk eza miy yə tim də isə 
yo lum Əla ğa lı lar və Qa lay çı lar kən di-

nə cən uzan dı. İkin ci, üçün cü eza miy yət lə rim də 
isə yol la rım ya vaş-ya vaş qı sal dı. Hə min gün lər-
də Çıl dı ra nı, Ma nik li ni, Əla ğa lı la rı, Qa lay çı la rı 
və baş qa kənd lə ri mi zi od için də gör düm. Az ğın-
laş mış er mə ni lər tor paq la rı mı zı kənd-kənd, qə sə-
bə-qə sə bə iş ğal edir di lər. Ev lər yan dı rı lır, in san lar 
vəh şi cə si nə, qəd dar ca sı na öl dü rü lür, qan su ye ri nə 
axır dı. Mü ha ri bə dən əzab çə kən in san la rın ah-na-
lə si gö yə yük sə lir di.

O vaxt lar or du muz in di ki ki mi güc lü 
və qüd rət li de yil di. Ne çə il lər əv vəl cə dən 
hər tə rəfl  i ha zır lıq işi gör müş er mə ni lər 
or du ya ran ma mış dan tor paq la rı mı za 
hü cum et miş, mü ha ri bə baş lan mış dı. 
Dö yü şə-dö yü şə or du qur ma ğın da 
çə tin lik lə ri var idi. O gər gin gün lər-
də tor paq la rı mı zın mü da fi əsin də 
da ya nan si lah lı bir ləş mə lər va hid 
mər kəz dən ida rə olun mur du, ona 
gö rə də ni zam-in ti zam çox zəif idi. 
Or du mu zun tər kib his sə si ni, əsa-
sən, ürə yin də Və tən eş qi olan kö-
nül lü lər təş kil edir di. İx ti sas lı za-
bit lər yox də rə cə sin dəy di. Bun lar 
da dö yüş lə rin ge di şi nə tə sir siz ötüş-
mür dü, uğur suz lu ğa gə ti rib çı xa rır-
dı. Son da isə tor paq la rı mız - kənd və 
şə hər lə ri miz iş ğal olu nur du. Qar şı sı 
alın ma yan az ğın laş mış düş mən get dik cə 
irə li lə yir di.

Ağ dam uğ run da ge dən qan lı dö yüş lər 
iyul ayı nın qo ra bi şi rən gün lə ri nin hə ra-
rə ti ni bir az da ar tır mış dı. Gər gin lik son 
həd də çat mış dı, bı çaq sü mü yə di rən miş-
di. St ra te ji yük sək lik lər er mə ni lə rin əli nə 
keç di yin dən, şə hər iş ğal olun maq təh lü-
kə si ərə fə sin dəy di. Bu aram sız hü cum la rı 
da yan dır maq üçün bü tün qüv və lər sə fər-
bər olun muş du.  

Ezam olun du ğum hər bi his sə nin qə rar-
ga hı mək təb bi na sın da yer lə şir di. Ne çə 
vaxt dan bə ri idi ki, təh sil oca ğın da dərs lər 
da yan dı rıl mış dı. Qan lı mü ha ri bə mək təb 
yol la rı nı şa gird lə rin, müəl lim lə rin üzü-
nə bağ la mış dı. Bi na hərb çi lə rin ix ti ya rı-
na ve ril miş di. Hər dən bi rin ci mər tə bə də 
yer lə şən ki tab xa na ya ge dir dim. Bu ra da 
xey li ma raq lı və də yər li ki tab lar var idi.

Yer-göy qan ağ la yır dı. Hər bi his sə nin 
şəx si he yə ti bü tün lük lə şə hə rin mü da-
fi əsi nə atıl mış dı. Düş mən hü cum la rı 
zəifl  ə mək bil mir di, atəş səs lə ri da ğı, da şı 
sil kə lə yir di. Yer-göy qan ağ la yır dı… Dö-
yüş lə rin ge di şin dən hiss olu nur du ki, şə-
hə rin iş ğa lı qa çıl maz dır. Tibb mən tə qə-
sin də ki ya ra lı lar, eh ti yat si lah-sur sat, 
hər bi av to mo bil lər, bir söz lə, bü tün 
la zı mi ava dan lıq lar düş mən əli nə 
keç mə sin de yə əra zi dən çı xa rı lır dı. 
Be lə çə tin an da fi  kir ləş dim ki, mən 
bu ra dan nə yi xi las edim? Bir dən 
ki tab lar ya dı ma düş dü. Tə ləm-tə-
lə sik özü mü ki tab xa na ya sal dım. 
Gü cüm ça tan qə dər ki tab la rı üst-
üs tə yı ğıb iki bağ la ma ha zır la-
yıb gö tür düm. İm ka nım ol say dı 
ora da kı ki tab la rın ha mı sı nı çı xa-
rar dım. Təəs süf ki, bu na gü cüm 
çat mır dı. Ağır da ol sa, o ki tab la rı 

er mə ni lə rin əli nə düş mək dən, əsir-
lik dən, yan maq dan qo ru yub şə hər-

dən çı xar dım.
İn di o ki tab lar gər gin gün lər dən ağ rı lı 

bir ni şa nə ki mi qa lır. Hər də fə on la rı gö-
rən də, və rəq lə yib oxu yan da o ağır an lar, 
o gər gin də qi qə lər göz lə rim önün də can-
la nır. Gə ti rə bil mə di yim ki tab lar isə ora-
da qal dı. Er mə ni lər on la rı yan dı rıb kül 
elə di lər. Heç ol ma sa, iki bağ la ma ki ta bı 
düş mən əsir li yin dən qur tar ma ğım la tə-
səl li ta pı ram – ça rə siz tə səl li…

Vahid MƏHƏRRƏMOV

Düz 30 il əv vəl – 1986-cı il av qust 
ayı nın 31-də dün ya keç miş SS Rİ-
də baş ve rən ən bö yük qə za lar dan 
bi ri nin şa hi di ol du...

Gür cüs ta nın Ba tu mi li ma nı ilə Uk ray na nın 
Odes sa li ma nı ara sın da kruiz sə fə ri nə çı xan 
nə həng “Ad mi ral Na xi mov” gə mi si ara da ya-
na caq olan No vo ros siysk li ma nın dan çı xan da 
“Pyotr Vas yov” gə mi si ilə toq quş du və qı sa 
müd dət də də ni zə qərq ol du...

Gə mi nin gö yər tə sin də ki 1000 nə fə rə cən sər-
ni şin və eki paj üz vün dən təx mi nən ya rı sı Qa-
ra də ni zin su la rı na qərq ol du. Hə min vaxt lar 
SS Rİ Na zir lər So ve ti Səd ri nin bi rin ci müavi ni 
Hey dər Əli ye vin rəh bər li yi al tın da ya ra dıl mış 
ko mis si ya qə za nın nə ti cə lə ri ni ara dan qal dır-
maq üçün uzun müd dət iş lə mə li ol du...

O dəh şət li qə za nın şa hi di, ya da qur ban la rı 
ara sın da mən də ola bi lər dim. Am ma ila hi bir 
tə sa düf nə ti cə sin də fə la kət dən ya xa qur ta ra 
bil dim...

Hə min av qust gün lə rin də (On da Gür cüs-
tan da ya şa yır dım) lap tə sa dü fən əl də elə di yim 
put yov ka ilə Ba tu mi ya xın lı ğın da kı Ma xin-
cauri sa na to ri ya sın da din cə lir dim. Otaq yol-
da şım mü na sib adam idi, ad lı-san lı müəl lim 
ki mi ta nı nır dı. Onun la söh bə ti miz tu tur du, 
pro se du ra lar dan son ra kı vaxt lar da tə biətin 
qoy nu na gəz mə yə çı xır, xü su si lə ge cə lər işıl-
da quş la ra ta ma şa elə mə yi xoş la yır dıq.

Av qus tun 29-da Ba tu mi ni gəz mə yə get miş-
dik. Tə bii ki, bul va ra və li ma na da baş çək-
dik. On da li man da da yan mış “Ad mi ral Na-
xi mov”u gör dük, Odes sa ya üç gün lük kruiz 
ol du ğu nu öy rə nən də sə kön lü mü zə sə fər 
düş dü. Əs lin də, müa li  cə miz for mal xa rak ter 
da şı yır dı, da ha çox gəz mə yə və gör mə yə me-
yil li idik. Pu lu muz da var dı, No vo ros siysk və 
Odes sa şə hər lə ri ni gör mək pis ol maz dı. Məs-
lə hət lə şib qə ra ra gəl dik ki, ge dək.

Sə fə rə çıx maq is tə yən lər ki fa yət qə dər idi, 
bi let kas sa la rı nın qar şı sı na xey li adam yı ğış-
mış dı. Azı bir saat növ bə də da yan ma lı ol duq. 
Am ma növ bə mi zin çat ma sı na təx mi nən 10-12 
nə fər qa lan da mə lum ol du ki, bi let tü kə nib. 
Bərk dil xor ol duq, hətt  a xey li do la şıb əlal tın-
dan bi let al maq üçün də bəx ti mi zi sı na dıq. 
Am ma “bəx ti miz gə tir mə di”, cə mi bir bi let 
tap dıq, am ma sə fə rə tək get mək fi k rin də de-
yil dik. Pə ri şan hal da gə mi nin fo nun da şə kil 
çək di rib “Dər di mi zi da ğıt ma ğa” get dik...

Son ra kı gün o uğur suz lu ğun do ğur du ğu ov-
qat hə lə də bi zi tərk elə mə miş di.

Av qus tun 31-də ax şam gə zin ti sin dən qa yı-
dıb te le vi zor da xə bər lə rə ba xan da hey rət dən 
az qa la di li miz tu tul du: sə fə rə çıx maq is tə di yi-
miz “Ad mi ral Na xi mov” gə mi si No vo ros siysk 
li ma nın da qə za ya uğ ra mış dı! O fə la kət dən xi-
las ol du ğu mu za uzun müd dət ina na bil mə dik. 
Əl bətt  ə, yu xu da, is ti ra hət də yad dan çıx dı, 
ge cə ya rı sı şə hə rə ge dib “ikin ci do ğum gü nü-
mü zü” qeyd elə mə li ol duq. Fə la kə tin miq ya-
sı nı isə son ra kı gün lər da ha ay dın hiss elə dik. 
Qa ra də ni zin su la rı yüz lər lə in sa na mə zar ol-
muş du...

Əl bətt  ə, bü tün bun la rın hə qi qət ol du ğu-
na bir də fo toapa ra tın yad da şın da kı kadr la rı 
gö rən də inan dıq. Fon da “Ad mi ral Na xi mov” 
bə rə si və Ba tu mi li ma nı nın mən zə rə si ay dın 
gö rü nür dü...

Hə min vaxt dan hər il av qus tun 31-ni bir gə 
ke çir mə yə, qə za nın qur ban la rı nı yad, “ikin ci 
do ğum gü nü mü zü” isə qeyd elə mə yə söz ver-
dik...

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

İkinci 
doğum 
günü

Əv və li 6-cı sə hi fə də Mən ya rat dıq la rım la ya şa yı ram, əsər bi- “Köç” ro ma nı nı oxu yan dan son ra - sən sər-

“Ağlıma gəlməzdi ki, “Dəyirman”a
belə hücumlar ola bilər...”

ğ də rə yə ilk eza miy yə tim də Çıl dı ran və 
Ma nik li kənd lə ri nə qə dər ge dib çıx-
dım. Ağ da ma ilk eza miy yə tim də isə 
yo lum Əla ğa lı lar və Qa lay çı lar kən di-

nə cən uzan dı. İkin ci, üçün cü eza miy yət lə rim də 
isə yol la rım ya vaş-ya vaş qı sal dı. Hə min gün lər-
də Çıl dı ra nı, Ma nik li ni, Əla ğa lı la rı, Qa lay çı la rı 
və baş qa kənd lə ri mi zi od için də gör düm. Az ğın-
laş mış er mə ni lər tor paq la rı mı zı kənd-kənd, qə sə-
bə-qə sə bə iş ğal edir di lər. Ev lər yan dı rı lır, in san lar 
vəh şi cə si nə, qəd dar ca sı na öl dü rü lür, qan su ye ri nə 
axır dı. Mü ha ri bə dən əzab çə kən in san la rın ah-na-

O vaxt lar or du muz in di ki ki mi güc lü 
və qüd rət li de yil di. Ne çə il lər əv vəl cə dən 
hər tə rəfl  i ha zır lıq işi gör müş er mə ni lər 
or du ya ran ma mış dan tor paq la rı mı za 
hü cum et miş, mü ha ri bə baş lan mış dı. 
Dö yü şə-dö yü şə or du qur ma ğın da 
çə tin lik lə ri var idi. O gər gin gün lər-

da dö yüş lə rin ge di şi nə tə sir siz ötüş-
mür dü, uğur suz lu ğa gə ti rib çı xa rır-
dı. Son da isə tor paq la rı mız - kənd və 
şə hər lə ri miz iş ğal olu nur du. Qar şı sı 
alın ma yan az ğın laş mış düş mən get dik cə 

Ağ dam uğ run da ge dən qan lı dö yüş lər 
iyul ayı nın qo ra bi şi rən gün lə ri nin hə ra-
rə ti ni bir az da ar tır mış dı. Gər gin lik son 
həd də çat mış dı, bı çaq sü mü yə di rən miş-
di. St ra te ji yük sək lik lər er mə ni lə rin əli nə 
keç di yin dən, şə hər iş ğal olun maq təh lü-
kə si ərə fə sin dəy di. Bu aram sız hü cum la rı 
da yan dır maq üçün bü tün qüv və lər sə fər-

Ezam olun du ğum hər bi his sə nin qə rar-
ga hı mək təb bi na sın da yer lə şir di. Ne çə 
vaxt dan bə ri idi ki, təh sil oca ğın da dərs lər 
da yan dı rıl mış dı. Qan lı mü ha ri bə mək təb 
yol la rı nı şa gird lə rin, müəl lim lə rin üzü-
nə bağ la mış dı. Bi na hərb çi lə rin ix ti ya rı-
na ve ril miş di. Hər dən bi rin ci mər tə bə də 
yer lə şən ki tab xa na ya ge dir dim. Bu ra da 
xey li ma raq lı və də yər li ki tab lar var idi.

Yer-göy qan ağ la yır dı. Hər bi his sə nin 
şəx si he yə ti bü tün lük lə şə hə rin mü da-
fi əsi nə atıl mış dı. Düş mən hü cum la rı 
zəifl  ə mək bil mir di, atəş səs lə ri da ğı, da şı 
sil kə lə yir di. Yer-göy qan ağ la yır dı… Dö-
yüş lə rin ge di şin dən hiss olu nur du ki, şə-
hə rin iş ğa lı qa çıl maz dır. Tibb mən tə qə-
sin də ki ya ra lı lar, eh ti yat si lah-sur sat, 
hər bi av to mo bil lər, bir söz lə, bü tün 
la zı mi ava dan lıq lar düş mən əli nə 
keç mə sin de yə əra zi dən çı xa rı lır dı. 
Be lə çə tin an da fi  kir ləş dim ki, mən 
bu ra dan nə yi xi las edim? Bir dən 
ki tab lar ya dı ma düş dü. Tə ləm-tə-
lə sik özü mü ki tab xa na ya sal dım. 
Gü cüm ça tan qə dər ki tab la rı üst-

ora da kı ki tab la rın ha mı sı nı çı xa-
rar dım. Təəs süf ki, bu na gü cüm 
çat mır dı. Ağır da ol sa, o ki tab la rı 

er mə ni lə rin əli nə düş mək dən, əsir-
lik dən, yan maq dan qo ru yub şə hər-

dən çı xar dım.
İn di o ki tab lar gər gin gün lər dən ağ rı lı 

bir ni şa nə ki mi qa lır. Hər də fə on la rı gö-
rən də, və rəq lə yib oxu yan da o ağır an lar, 
o gər gin də qi qə lər göz lə rim önün də can-
la nır. Gə ti rə bil mə di yim ki tab lar isə ora-
da qal dı. Er mə ni lər on la rı yan dı rıb kül 
elə di lər. Heç ol ma sa, iki bağ la ma ki ta bı 
düş mən əsir li yin dən qur tar ma ğım la tə-
səl li ta pı ram – ça rə siz tə səl li…

şə hər lə ri miz iş ğal olu nur du. Qar şı sı 
alın ma yan az ğın laş mış düş mən get dik cə 

Ağ dam uğ run da ge dən qan lı dö yüş lər 
iyul ayı nın qo ra bi şi rən gün lə ri nin hə ra-
rə ti ni bir az da ar tır mış dı. Gər gin lik son 

hər bi av to mo bil lər, bir söz lə, bü tün 
la zı mi ava dan lıq lar düş mən əli nə 
keç mə sin de yə əra zi dən çı xa rı lır dı. 
Be lə çə tin an da fi  kir ləş dim ki, mən 
bu ra dan nə yi xi las edim? Bir dən 

çat mır dı. Ağır da ol sa, o ki tab la rı 
er mə ni lə rin əli nə düş mək dən, əsir-

lik dən, yan maq dan qo ru yub şə hər-
dən çı xar dım.

İn di o ki tab lar gər gin gün lər dən ağ rı lı 
bir ni şa nə ki mi qa lır. Hər də fə on la rı gö-
rən də, və rəq lə yib oxu yan da o ağır an lar, 
o gər gin də qi qə lər göz lə rim önün də can-

Əsirlikdən 
xilas etdiyim 

kitablar
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(Əv və li ötən say la rı mız da)
Ka zan – qa zan(xa na); ka zan 

daire si – qa zan xa na, ocaq xa na; 
Ka zan daire sin de bu har ma ki ne le-
ri, ka lo ri fer te si sa tı, su yun kay na-
tıl dı ğı ka zan lar var dı.

Ka zan cı – ocaq çı, kül xan çı; Apar-
tı ma nın ka zan daire sin de ka zan cı 
ola rak üç beş ku ruş ka za nı yor du. 

Ka zan di bi – 1. son be şik (öv lad); 
2. fi r ni nö vü; İki gün ev vel bir mu-
hal le bi ci dükkâ nı nın vit ri nin de ki 
ka zan di bi ne im ren dim. Üç ço cu ğu 
var dı, oğ lan ka zan di biy di.

Ka zan mak – 1. qə bul ol maq;
2. qə lə bə çal mak, ud maq; Üni-
ver si te yi ka zan mak – uni ver si te tə 
qə bul olun maq. Fut bol ma çı nı ka-
zan mak is ti yor lar dı. 

Ka za ya ğı – 1. çən gəl (qar maq) 
nö vü; 2. dörd yol ağ zı; 3. açıq-tu-
run cu rəng; 4. çar paz; Çar şı dan al-
dı ğı bluz ka za ya ğı renk te idi. Ter zi 
ku ma şı Hris to te ye li de ni len ka za-
ya ğı bi çi min de ma kas la dı.

Ke be – qı sa ya pın cı; Eşek gitt  i, 
üs tün de ye ni ke be de var dı.

Ke lek – 1. kəl, daz laş mış, yer-
yer tü kü tö kül müş (də ri); 2. kal, 
ye tiş mə miş (qo vun) 3. tu luq lar dan 
dü zəl dil miş sal; Kah pe fe lek, ki mi-
ne ka vun ye di rir, ki mi ne ke lek.

Ke le pir – 1. müf tə (çox ucuz) 
mal; 2. ögey öv lad; Ben akıl lı ol-
ma say dım bu ke le pi ri el den ka çı-
rır dım. Azər bay can di lin də ki ke le-
pir türk cə də (ku zu)haş la ma.

Ke mer – don qa; ke mer li bu run 
– don qa bu run; Aşı rı ke mer li bur-
nu nun ben ze ri dün ya da sa de ce iki 
ki şi de var dı: bi ri Fa tih Sul tan Meh-
met di ğe ri de Ze li ha Tey ze.

Kent – şə hər; Pa ris gi bi bir kent-
te, bu ha tır la ma lar, ka ram sar lı ğa 
sü rük ler in sa nı. Azər bay can di lin-
də ki kənd türk cə də köy.

Kent li – şə hər li; Köy lü kent li 
kav ga sı dün ya nın her ye rin de var 
ve bu bir kül tür me se le si dir. Azər-
bay can di lin də ki kənd li türk cə də 
köy lü.

Ke pe nek – ya pın cı, əba; 
Bu aca yip mes ke nin de 
yaz kış ka lın ke pe-
ne ğe sa rıl mış 
o t u  r u r  d u . 
A z ə r  b a y -
can di lin də-
ki kə pə nək 
t ü r k  c ə  d ə 
ke le bek.

Ke re vet – 
taxt, di van; Bü-
yük ba ba mı, aşa ğı 
katt  a ki ye mek oda sı na 
bi ti şik, kur na lı ha ma mın ke re-
ve ti ne uzatt  ı lar.

Ker ha ne – fa hi şə xa na; Ha ni ev 
bark, ha ni ço luk ço cuk / Ne geç ti 
eli me bu ha ya tın / Mey ha ne sin de, 
ker ha ne sin de? Azər bay can di lin-
də ki kar xa na türk cə də taş oca ğı, 
kar ha ne

Ker piç – sa man və pal çıq dan 
ha zır la nan çiy kər pic; Ker piç ev-
ler, ipe se ri li ça ma şır lar gi bi ay 
ışı ğın da sal la nı yor lar. Azər bay can 
di lin də ki kər pic (biş miş) türk cə də 
tuğ la. 

Ke sik – 1. çü rü müş süd; 2. çiy 
süd dən ha zır la nan şor; Bu ke sik tir, 
ona çiğ sütt  en ya pı lan yağ sız pey-
nir ve ek şi mik de de ni lir.

Ke sin – qə ti, qə ti su rət də; Ka zan-
cı ha ne si ne ke sin dö nüş yap mış tı.

Ke sin ti – 1. fa si lə, da yan ma; 2. tu-
tul ma (əmək haq qın dan); Ödül ola-
rak ve ri len pa ra dan hiç bir ke sin ti 
ya pıl ma ma sı la zım.

Kes me – 1. kəs mə, ayır ma (işa-
rə si) – apost rof; 2. də mir qay çı sı; 
kes me şe ker– qənd. Özel isim le ri 
çe kim ek le rin de ayır mak çin ara ya 
kes me işa re ti ko nur.

Kes tir mek – qa baq ca dan bil-
mək, duy maq, sez mək; Bu nu şim-
di den kes tir mek ol duk ça zor dur.

Kıç – 1. bə də nin yan çaq his sə-
si, sağ rı, dal, qa ba ət; 2. quy ruq; 
Uça ğın (ge mi nin) kı çı – təy ya rə-
nin (gə mi nin) ar xa his sə si, quy ruq 
qis mi. O gü zel kı çın dan sı kı lın ca 
gö tü rüp en be ter ker ha ne ye sa-
tar lar dı. Azər bay can di lin də ki qıç 
türk cə də ba cak.

Kıl – 1. ge yi mi-ke çi mi, ya xud 
da nı şıq və dav ra nış la rı bə yə nil mə-
yən; ada ma yo vuş maz; Kıl ol mak 
– bi rin dən xoş lan ma maq, bi ri nin 
dav ra nı şın dan əsə bi ləş mək; Tar-
kan ́ın “Kıl ol dum abi” şar kı sın 
din le di niz mi?

Kı la ğı – 1. qa ra quş (dır naq ma-
ya sı); 2. ti liş kə, qı rın tı (me tal da); 
Us tam bı çak ve us tu ra lar çark ta 
bi le dik ten son ra kes kin ta rafl  a rın-
da ka lan kı la ğı la rı ba na te miz-
le tir, ben de bu in ce cik 
kıl gi bi ka lın tı la rı iti-
nay la per dah-
lar dım.

Kı lıç la ma – çə pi nə, çəp, çə pə ki, 
çap raz; De li kan lı çan ta yı omu zun-
dan kı lıç la ma as mış tı.

Kı lık – 1. za hi ri gö rü nüş; 2. ge-
yim, pal tar, for ma; Kı lık kı ya fet 
– ge yim, üst-baş. De li kan lı ko puk-
lar, kı lık la rın dan, gi yi niş le rin den 
bel li olu yor lar.

Kı nak – oy naq, bu ğum (bar-
maq da); Sol eli nin par mak la rı nın 
kı nak la rın da ha fi f sı zı var dı. Azər-
bay can di lin də ki qı naq türk cə də 
kı na ma.

Kır I – ağar mış, çal (rəng), boz, 
bo zum tul; Kır at – boz (çal) at. 
Göz le rin den, kır la rı ar tan sa ka lı na 
bir iki dam la yaş düş tü.

Kır II – çöl, step, boz qır, düz; 
Ara ba ten ha, düz yol da tı kır tı kır 
gi di yor, ara sı ra kır ko ku la rı ge ti-
ren ha fi f bir rüzgâr esi yor du.

Kı ran – epi de mi ya, qır ğın, azar. 
Kı ran la rı ve zel ze le le ri, fe ye zan la rı 
ve harp le ri gör müş ler dir.

Kır dır mak – nəğ də çe vir mək, 
qiy mə ti ni aşa ğı sal maq (səhm, 
vek sel və s. ki mi qiy mət li ka ğız la-
rı); Ka le min de ki oda cı ya ay lı ğı nı 
kır dı rır mış. Fir ma ya ver di ği tek-
lif fi  ya tı nı son da ki ka da bir yüz de 
yir mi da ha kır dır dı.

Kı rı cı – 1. sər raf; 2. qa da ğan olu-
nan fənd lər dən is ti fa də edən (id man 
oyu nun da); 3. bü kü cü (po liq ra fi  ya-
da); 4. baş qa sı nın xət ri nə də yən, ko-
bud; Her se fe rin de ol du ğu gi bi yi ne 
de ar ka daş la rı na kar şı kı rı cı bir dav-
ra nış ser gi le di. Azər bay can di lin də-
ki qı rı cı türk cə də jet (av cı) uça ğı.

Kı rık – 1. qey ri-ka fi  (qiy mət), 
kə sir; 2. oy naş, sev gi li; 3. nərd də 
vu rul muş daş; 4. mə ləz; Üç ders-
ten kı rı ğı var.

Kı rık lık – 1. sü qut, mə yus luq, 
ümi di kə sil mə; 2. yor ğun luq, süst-
lük, əz gin lik, ağ rı, sı zıl tı; Ha yal 
(düş) kı rık lı ğı – mə yus ol ma, ümi-
di bo şa çıx ma, hə vəs dən düş mə. 
Vü cu dum da daimî bir kı rık lık var.

Kı rıl mak – 1. yo ru lub əl dən 
düş mək; 2. bi ri nə hirs lən mək, 
acı ğı tut maq, bi rin dən in ci mək, 
küs mək; Dün kü ha re ke ti ne epey 
kı rıl dım, bu nu ba na 
yap ma ya hak kın 
yok tu.

Kı rış mak – 1. kü süş mək; 2. mərc-
ləş mək; 3. bö lüş mək, pay laş maq 
(pu lu); 4. qır ver mək, əzi lib-bü zül-
mək, naz et mək; Ka zan dık la rı pa-
ra yı eşit ola rak kı rış tı lar.

Kırk la mak – 1. qır xı çıx maq (ye-
ni do ğu lan kör pə nin, və fat edə nin 
və s.); 2. so fu luq et mək, vas-va sı 
ol maq (pal tar, qab və s. yu yub-du-
ru la maq da). Ben bu itin mur dar 
ett  i ği ka bı ka ca ğı na sıl kırk la rım? 

Kır laş mak – 1. çal laş maq, ağar-
maq (saç da); 2. çöl ləş mək; Bir ay bo-
yun ca, kır la şan saç la rı na ta rak sür-
me di. Bu ra sı mem le ke tin bir te miz 
kö şe si, şeh rin kır laş mış bir bu ca ğı.

Kır ma – 1. qır çın, bü kük, büz mə 
(pal tar da); 2. bük mə, qat la ma. 3. 
mə ləz, hib rid; Arap kır ma sı bir at – 
ya rım cins ərəb atı. Mus ta fa, kır ma 
tü fe ğe bir kur şun sür dü. Azər bay-
can di lin də ki qır ma türk cə də saç ma.

Kır mak – 1. dön dər mək, çe vir-
mək; 2. qaç maq; 3. qiy mə ti sal maq; 
4. vur maq (nərd oyu nun da da şı); 
5. xət ri nə dəy mək, in cit mək, küs-
dür mək; Di rek si yon kır mak – ru lu 
dön dər mək. Okul kır mak – mək-
təb dən, dərs dən qaç maq; Tek lif 
edi len iha le fi  ya tı nı yüz de on beş 
da ha kır dı. Ba zen bir ke li me nin, 
bir ses to nu nun sev di ği miz bir in-
sa nı kır dı ğı nı gö rü rüz. 

Kı sır – 1. mən tiq siz lik; 2. çı xıl-
maz və ziy yət; 3. qa pa lı dairə; 4. qı-
sır; Ak si tak dir de in san lık bu kı sır 
dön gü den çı ka maz.

Kış kır tı – təh rik, təh rik çi lik, qı-
zış dı rı cı lıq; Çün kü on lar, top lu mun 
ge nel kül tür dü ze yi ne yat kın bir kış-
kır tı dan ya na gö rün mü yor lar.

Kış kırt ma – təh rik et mə, qı zış-
dır ma, pro vo ka si ya; Mey dan da 
top la nan genç le ri bi ri le ri kış kırt-
ma ya baş la mış tı bi le.

Kış kırt mak – təh rik et mək, qı-
zış dır maq, fi t lə mək, sa lış dır maq; 
Sa lon da ki le ri kış kırt mak, baş ka nı 
kür sü den in dir mek la zım dı.

Kış la – hər bi ka zar ma; Ge ce 
gün düz kış la da kal dı ğı mız dan si-
vil ha yat ile te ma sı mız pek az dı.

Kı vır mak – 1. bur cut maq, yır ğa-
lan maq; 2. (bir iş dən) bo yun qa çır-
maq; Fıs tı ğa ba kar mı sın, kal ça la-

rı nı na sıl kı vı rı yor?

Kıy mak – ət çək mək, qiy mə ha-
zır la maq; Mut fak iş le ri ni ta ma la dı, 
bol mik tar et kıy dı, ha zır la dı ğı bö-
rek le ri fı rı na ver di.

Kı zan – gənc oğ lan, ye ni yet mə, 
də li qan lı; Kı zan lar kö yü ko ru ma-
ya ye min ett  i ler.

Kız dır ma – 1. hirs lən dir mə, əsə-
bi ləş dir mə, acıq lan dır ma, qə zəb-
lən dir mə; 2. tə nək, üzüm çu bu ğu 
bas dır ma (kök at ma sı üçün); Lüt-
fen yi ne be ni kız dır ma, za ten bu-
gün ha vam da de ği lim. Azər bay-
can di lin də ki qız dır ma türk cə də 
ateş, ha ra ret, ısıt ma.

Kız dır mak – hirs lən dir mək, əsə-
bi ləş dir mək, acıq lan dır maq, qə-
zəb lən dir mək; Onu kız dır mak için 
elin den ge le ni ya pı yor du, fa kat 
mu vaff  ak ola mı yor du. Azər bay-
can di lin də ki qız dır maq türk cə də 
ateş li ol mak, ısıt mak.

Kız gın – hirs li, acıq lı, qeyz li; 
Oda ya kız gın bir ih ti yar gir di.

Kı zıl – qır mı zı, qı zı lı; Olev ad lı, 
kı zıl saç lı, kı zıl bı yık lı, çam yar ma-
sı bir adam. Azər bay can di lin də ki 
qı zıl türk cə də al tın.

Kı zıl ca – qı zı lı (rəng), qır mı zım-
tıl; Azər bay can di lin də ki qı zıl ca 
türk cə də kı za mık.

Kı zıl cık – zo ğal; Kan ku sar, kı-
zıl cık su yu iç tim der. 

Kız kar deş – ba cı; Biz aile de üç 
ço cu ğuz – kız kar de şim, kar de şim 
ve ben. 

Kız mak – hirs lən mək, əsə bi ləş-
mək, qeyz lən mək, acıq lan maq; Ne 
gafl  et, ci cian ne ol sa na sıl kı zar dı 
şim di.

Kı zoğ lan – ba ki rə; Köy de de, 
kentt  e de kı zoğ lan kız ol mak na-
mus sim ge si sa yı lır.

Ki lo – ki lo; Ki lo al mak – kö kəl-
mək; Ki lo ver mək – arıq la maq; 
İş tah yok, ki lo al mam ge re kir ken 
ben ki lo ve ri yo rum.

Ki mi – (vur ğu ilk he ca nın üzə-
rin də dir) bə zi; Ki mi müş te ri ler 
min nett  ar lık ifa de edi yor lar dı.

Kim lik – 1. şəx siy yət; 2. şəx siy-
yət və si qə si, şə ha dət na mə; 3. kim-
lik; Sa nı rım uzun za man kim li ği ni 
ko ru mak, güç lü ka la bil mek için 
di ren di. Ün lü işa da mı kim li ği bi-
lin me yen ki şi ve ya ki şi le rin sal dı-
rı sı na uğ ra dı.

Kip – 1. şə kil, for ma (qram-
ma ti ka da); 2. də yi şə 

bi lən key fi y-
yət (fəl sə fə də); 
Fiilin emir ki pi 

üçün cü ki şi te-
kil də dürt çe şit li 
“sın” ekiy le ya pı-
lır.

Ki riş – 1. tir, şal-
ban; 2. və tər (ana-

to mi ya da); 3. iki əy ri ni 
bir ləş di rən düz xətt . Kas la-

rı ke mik le re ve baş ka or gan la-
ra bağ la yan be ya zım sı kor do na 

ki riş de nir.
Ki şi – şəxs, nə fər, adam, fərd; 

Azər bay can di lin də ki ki şi türk-
cə də er kek. Sı nıf ta, sü rek li ola rak 
nu ma ra sı ya ra maz lar lis te si nin ba-
şı na ya zı lan ki şi ben dim.

Ki şi lik – 1. şəx siy yət, kim lik, 
xa rak ter; 2. nə fər lik; On do kuz ya-
şı na var dı ğın da As ya ken di ki şi li-
ği ni ve ba ğım sız lı ğı nı ka nıt la ma 
ih ti ya cıy la ya nıp tu tu şu yor du. Lo-
kan ta da ye di ki şi lik ma sa ayırtt  ı.

Ki tap lık – 1. ki tab şka fı, ki tab 
rə fi ; 2. ki tab xa na, ki tab sax la nı lan 
otaq; Kı zı nı dok to run muaye ne 
oda sı na açı lan ki tap lı ğa gön der di. 

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Ker piç – sa man və pal çıq dan 

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

 – don qa; ke mer li bu run 
– don qa bu run; Aşı rı ke mer li bur-
nu nun ben ze ri dün ya da sa de ce iki 
ki şi de var dı: bi ri Fa tih Sul tan Meh-
met di ğe ri de Ze li ha Tey ze.

 – şə hər; Pa ris gi bi bir kent-
te, bu ha tır la ma lar, ka ram sar lı ğa 
sü rük ler in sa nı. Azər bay can di lin-
də ki kənd türk cə də köy.

 – şə hər li; Köy lü kent li 
kav ga sı dün ya nın her ye rin de var 
ve bu bir kül tür me se le si dir. Azər-
bay can di lin də ki kənd li türk cə də 

 – ya pın cı, əba; 
Bu aca yip mes ke nin de 
yaz kış ka lın ke pe-
ne ğe sa rıl mış 
o t u  r u r  d u . 

 – 
taxt, di van; Bü-
yük ba ba mı, aşa ğı 
katt  a ki ye mek oda sı na 
bi ti şik, kur na lı ha ma mın ke re-
ve ti ne uzatt  ı lar.

 – fa hi şə xa na; Ha ni ev 
bark, ha ni ço luk ço cuk / Ne geç ti 
eli me bu ha ya tın / Mey ha ne sin de, 
ker ha ne sin de? Azər bay can di lin-
də ki kar xa na türk cə də taş oca ğı, 

kan ́ın “Kıl ol dum abi” şar kı sın 
din le di niz mi?

Kı la ğı – 1. qa ra quş (dır naq ma-
ya sı); 2. ti liş kə, qı rın tı (me tal da); 
Us tam bı çak ve us tu ra lar çark ta 
bi le dik ten son ra kes kin ta rafl  a rın-
da ka lan kı la ğı la rı ba na te miz-
le tir, ben de bu in ce cik 
kıl gi bi ka lın tı la rı iti-
nay la per dah-
lar dım.

kı rıl dım, bu nu ba na 
yap ma ya hak kın 
yok tu.

lan maq; 2. (bir iş dən) bo yun qa çır-
maq; Fıs tı ğa ba kar mı sın, kal ça la-

rı nı na sıl kı vı rı yor?

ko ru mak, güç lü ka la bil mek için 
di ren di. Ün lü işa da mı kim li ği bi-
lin me yen ki şi ve ya ki şi le rin sal dı-
rı sı na uğ ra dı.

Kip – 1. şə kil, for ma (qram-
ma ti ka da); 2. də yi şə 

bi lən key fi y-

Fiilin emir ki pi 
üçün cü ki şi te-

kil də dürt çe şit li 
“sın” ekiy le ya pı-
lır.

Ki riş
ban; 2. və tər (ana-

to mi ya da); 3. iki əy ri ni 
bir ləş di rən düz xətt . Kas la-

rı ke mik le re ve baş ka or gan la-
ra bağ la yan be ya zım sı kor do na 

ki riş de nir.
Ki şi – şəxs, nə fər, adam, fərd; 

Azər bay can di lin də ki ki şi türk-
cə də er kek. Sı nıf ta, sü rek li ola rak 
nu ma ra sı ya ra maz lar lis te si nin ba-
şı na ya zı lan ki şi ben dim.

Ki şi lik – 1. şəx siy yət, kim lik, 
xa rak ter; 2. nə fər lik; On do kuz ya-
şı na var dı ğın da As ya ken di ki şi li-
ği ni ve ba ğım sız lı ğı nı ka nıt la ma 
ih ti ya cıy la ya nıp tu tu şu yor du. Lo-
kan ta da ye di ki şi lik ma sa ayırtt  ı.

Ki tap lık – 1. ki tab şka fı, ki tab 
rə fi ; 2. ki tab xa na, ki tab sax la nı lan 
otaq; Kı zı nı dok to run muaye ne 
oda sı na açı lan ki tap lı ğa gön der di. 

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

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

“Mal ta, Pol ve ris ta, 25 ap rel 
1921-ci il. 

Ə zi zim Si ta rə və Hu may!
Bu mək tu bu ya zar kən duy du-

ğum his siy ya tı bil mi rəm si zə ne-
cə ye ti rim. Həm əsə bi lə şir, həm 
də gü lü rəm. Əsə bi lə şi rəm, çün ki 
ar tıq azad ol du ğu ma dair vur-
du ğum te leq ram dan düz bir ay 
keç di. Siz bu qə dər in ti zar çək-
di niz, hal bu ki mən hə lə bu ra da-
yam. Gü lü rəm, çün ki bir ay dan 
bə ri hər gün və hər də qi qə yo la 
düş mək eh ti ma lı var və hər gün 
or ta ya ye ni bir xə bər çı xır, ümid-
lə ri mi zi sön mə yə qoy mur. İn di 
də Ro ma dan al dı ğı mız mə lu ma-
ta gö rə, bu ra bir si ya hı gə lib. O 
si ya hı ya əsa sən, 40 nə fər dər hal 
yo la dü şə cək, 24 nə fər isə in gi lis 
əs gər lə ri1 bu ra təs lim edil dik dən 
son ra yo la dü şə cək. Bir si ya hı ya 
gö rə mən o 40 ada mın, o bi ri nə 
gö rə isə hə lə lik göz lə mə li ola caq 
24 nə fə rin içə ri sin də yəm. Am ma 
24 nə fə rin yo la düş mə si də çox 
uzun çək mə yə cək. La kin bü tün 
bu he sab lar sırf təx min dən baş-
qa bir şey de yil. Heç kim də qiq 
bil mir. Də qiq olan bi zim tü kən-
məz ümi di miz və hər gün bir 
gə mi nin ada ya ya xın la şıb bi zi 
gö tür mə si eh ti ma lı dır. Özü nüz 
dü şü nün, bu in ti zar və təəs süfl  ər 
içə ri sin də nə lər çə ki rik. Am ma 
bü tün bun la ra bax ma ya raq si zi 
tam inan dı rı ram ki, yo la dü şə cə-
yi miz gün çox ya xın la şıb. Hətt  a 
bu mək tub dan əv vəl si zə qo vu-
şa ca ğı ma ümid edi rəm. Ya qub 
da yı mın oğ lu hə lə ora da dır mı? 
Bi zi İta li ya nın Neapol şə hə ri nə 
apa ra caq la rı eh ti mal olu nur. O 
hal da onun la Av ro pa da gö rüş-
mə yi mi da ha çox ar zu edər dim. 
Neapo la gə lər-gəl məz si zə, əl bət-
tə, xə bər ve rə cə yəm və yo la dü-
şə cə yi miz gü nün də qiq ta ri xi ni 
bil di rə cə yəm...”

***
A na mın mək tub la rın da kı qey-

ri-adi də rə cə də mə sum mə ta nət 
əh va li-ru hiy yə si nin mü qa bi lin də 
ata mın mək tub la rın da za man-za-
man zəifl  ik, kə dər, ümid siz lik nə-
zə rə çarp maq da dır. Bu ara da ana-
mın qar şı sın da öz qü sur la rı nı eti raf 
et mə si, onun xəs tə lik lə ri nin ye ga-
nə sə bə bi ki mi özü nü gös tər mə si, 
ata mın əsa rət hə ya tın da nə qə dər 
vic dan əzab la rı na mə ruz qal dı ğı-
nın əla mə ti dir. Doğ ru dan da, atam 
ana mın qar şı sın da gü nah kar idi. 

Çün ki əsə bi, çıl ğın, da va kar tə biəti 
hər kəs dən da ha əv vəl və da ha çox 
ana mın ba şın da çat la yır dı. Nə şə 
içə ri sin də otur du ğu muz ye mək 
ma sa sın da ki çi cik eh ti yat sız lı ğın 
ata mı nə hal la ra sal dı ğı nı, boş qab-
la rın, stə kan la rın ye rə çır pıl dı ğı nı, 
şor ba ka sa la rı nın üs tü mü zə-ba şı-
mı za da ğıl dı ğı nı san ki in di də gö-
rü rəm. Hətt  a bu da va-da laş lar dan 
ha fi  zəm də gül mə li səh nə lər də 
qa lıb. Ha va da uça raq düz qar şı-
mı za dü şən biş miş to yuq in di də 
göz lə ri min qa ba ğın dan çə kil mir. 
Biş miş to yu ğun bu can lı du ru şu 
süf rə də ki hid də ti bir an lıq yox et-
miş di. Biz uşaq lar qəh qə hə ilə gü-
lə rək ata mız dan şa pa laq ye mə mək 
üçün hə rə miz bir tə rə fə qa çıb-da-
ğı lan da onun fi  kir li-fi  kir li otaq-
dan çıx dı ğı nı xa tır la yı ram. Yal nız 
anam hə vəs lə ha zır la dı ğı süf rə nin 
pə ri şan lı ğı içə ri sin də səs siz cə otu-
rub ağ la yır dı.

Son ra lü zum suz qıs qanc lıq-
lar, si ya si hə ya tın ata mın için də 
top la dı ğı mən fi  his siy ya tın, hə-
rə kət lə rin, şi ka yət lə rin, söz lə rin 
evin için də bo şal ma sı, bi ri-bi ri-
ni tə qib edən hə yə can və təh lü-
kə do lu ha di sə lər - bü tün bun lar 
ana mı sü rət lə əri dir, çök dü rür dü. 
Aman Al lah, Mal ta əsa rə ti za ma-
nı ata mın yox lu ğu nu bi zə hiss 
et dir mə mək üçün o, özü nü ne cə 
də oda-kö zə vu rur du! Ax şam lar 
ye ni pal tar la rı mı zı, ayaq qa bı la rı-
mı zı, co rab la rı mı zı heç bir əyər-
əs ki yi ol ma dan ya ta ğı mı zın baş 
tə rə fi  nə qo ya bil mək üçün an caq 
anam qə dər iz ti rab çək mə yi ba ca-
ra bi lən in san la zım idi. O, iz ti rab-
lar dan qüv vət alan bir in san idi. 

Bu fə la kət li il lər də əsa rə tə dü şən 
ata mın da, uzaq yer lər də olan ailə-
lə ri nin də yar dı mı na ey ni bi tib-tü-
kən mək bil mə yən şəf qət lə ye tiş mə-
yə ça lı şır dı. San ki aza cıq tə səl li si ni 
də fə la kət lə ri mi zin müş tə rək ol ma-
sın da tap mış dı. İş ğal al tın da kı İs-
tan bul da uşaq la rı nın əl lə rin dən 
tu ta raq mi tinq dən-mi tin qə ge dir, 
mi tinq ha zır la yan la ra yol gös tə rir, 
Ana do lu ya keç mək üçün bir ne çə 
gün lü yə “göz dən it mə lə ri” la zım 
gə lən dost la rı evi miz də sax la yır, cə-
sa rə ti ni da ha da ar tı rıb, er mə ni ter-
ror çu la rı nın tə qib et dik lə ri Beh bud 
xan Ca van şi rə ye nə evi miz də sı ğı-
na caq ve rir di. Bu ra da ana mın ha di-
sə lə rin ge di şi ni əv vəl cə dən us ta lıq la 
se zən in tuitiv is te da dı na baş qa bir 
mi sal gə tir mək is tə yi rəm. Beh bud 
xan evi miz də on-on beş gün qa lan-
dan son ra ar tıq xə ta nın so vuş du ğu 
qə naəti nə gə lib or ta lı ğa çıx ma ğa 
qə rar ver di. Anam qə ti eti raz et di. 
“Xeyr! - de di, - kü çə yə çı xan dan 24 
saat için də sə ni öl dü rə cək lər”. Ana-
mı din lə mə yən Beh bud xa nı iki gün 
son ra er mə ni fə daisi (bu, er mə ni 
ter ror çu la rı nın öz lə ri nə ver dik lə ri 
ad idi – V.Q.) Tor lak yan, hə qi qə tən 
də, “Pe re pa las” meh man xa na sı nın 
ya nın da ge cə ya rı sı öl dür dü.

Ana mın özü nə gö rə din dar lı ğı 
var dı. Al la ha ina nır, “Sa dat”dan-
Pey ğəm bər sü la lə si nə mən sub lu-
ğun dan if ti xar la söz açır dı. Han sı 
məz hə bə bağ lı lıq la rın dan ası lı ol-
ma ya raq in sa na qüv vət, mə ta nət, 
ümid ve rən bü tün eti qad la ra rəğ-
bət du yur du. Şiə ol ma sı na rəğ-
mən Ömər dən də Əli qə dər mö-
cü zə göz lə yir di. Bu inan cı nın 
ro man tik, mis tik tə rəfl  ə ri də var dı.

Əy yub Sul tan da o ön də, mən də ətə-
yin dən tu ta raq ar xa sın ca niy yət da-
şın dan keç di yi mi zi, Ağ bı yıq da, Fuad 
Köp rü lü nün evin də ge cə qo naq qa lıb 
dan ye ri ağa ran da içə ri sin də ata mı 
tez lik lə ya nı mı za gön dər mə si üçün 
Həz rə ti Əli yə mək tub qo yul muş şü-
şə lə ri ne çə də fə də ni zə tul la dı ğı mı-

zı in di də yax şı xa tır la yı ram. Ye nə 
bir mü qəd dəs gü nün sübh 
vax tı göz lə ri ni sə ma ya zil lə yə-
rək bü tün din lə rin pey ğəm-
bər lə ri nə, bü tün məz həb lə rin 
öv li ya la rı na öv lad la rı nın ata sı-

nın tez lik lə əsa rət dən qur ta rıb 
ailə si nin ya nı na qay tar ma sı üçün 

yal va rıb-ya xar dı ğı nı eşit miş dim. 
Bü tün bu dualar nə ha yət ki, qə-

bu la yet di. Bir ge cə ya rı sı evi mi zin 
önün də da ya nan ma şın dan atam 

düş dü. O ge cə nin nə şə li şaş-
qın lı ğı nı unut maq 

müm kün dür-
m ü ?

Atam ha mı mı zı bir-bir qu caq la-
maq is tə yir, ha mı mız da ona ey ni 
an da sa rı la bil mək üçün çır pı nır-
dıq. Bi zim iki ilin içə ri sin də ağ la-
gəl məz də rə cə də bö yü dü yü mü zü 
zənn edə rək çox iri öl çü lü ayaq-
qa bı lar, içə ri sin də itib-bat dı ğı mız 
gen pal tar lar gə tir miş di. Yə qin ki, 
bu da ha çox ke çir di yi hə yə can la-
rın tö rət di yi yan lış lıq idi. 

On gün son ra atam giz li cə Ana do-
lu ya keç di. Bu nun la da hə ya tı mı zın 
fərq li bir döv rü nə qə dəm qoy duq. 
İs tan bu lun ye ri nə An ka ra, köh nə 
dost la rı mı zın ye ri nə bə zi lə ri is tis-
na ol maq la ta ma mi lə tə zə dost lar 
gəl di. Sa kar ya mü ha ri bə sin dən az 
son ra baş la yan bu dövr - in qi lab lar, 
mil li zə fər lər, türk mil lə ti nin mad di 
və mə nə vi yük sə li şi yo lun da tə şəb-
büs lər içə ri sin də ke çən hə ya tı mız ta 
Sər bəst Fir qə nin qu rul ma sı na qə dər 
da vam et di. Anam ar xa da qal mış 
fə la kət gün lə ri nin acı sı nı, bu mə sud 
çağ la rın nə şə və hə yə ca nı ilə unut-
ma ğa ça lı şır dı. Ya zıq lar ol sun ki, in di 
də səh hə ti bü tün müali cə lə rə bax ma-
ya raq gü nü-gün dən po zu lur, keç miş 
il lə rin bü tün yor ğun luq la rı ki çik, zəif 
vü cu du nu mər hə mət siz cə si nə çey-
nə yib əzir di. La kin zə ka sı nın o qey ri-
adi du yum qa bi liy yə ti ni heç bir qey-
bə uğ ra ma dan əv vəl ki ki mi qo ru yub 
sax la mış dı. Ye nə də ata ma ən yax şı 
se çim lə ri təl qin et mə yə, ən doğ ru 
yol la rı gös tər mə yə mü vəff  əq olur du. 

A nam atam la onun si ya sət yol-
daş la rı ara sın da bə zən bir ləş di ri ci, 
bə zən ba rış dı rı cı, ək sər hal lar da isə 
or ta hədd sax la yan ha kim ki mi çı-
xış edir, si ya sət hə ya tı nın müx tə lif 
tə za hür lə ri qar şı sın da mü va zi nə ti ni 
qo ru yub sax la ma sı nı tən zim lə yir di.

Bir tə rəf dən ata mın İtt  i had və Tə-
rəq qi par ti ya sı na mən sub ək sər 
köh nə dost la rı nın qor xunc aqi bət-
lə ri nin onun ru hun da ya rat dı ğı də-
rin tə sir və kə də rin iz lə ri ni sil mə yə 
ça lı şar kən, di gər tə rəf dən də İs tiq lal 
Məh kə mə si nin qüd rət li ha kim lə ri-
nə gü nah sız in san la ra qıy ma ma la rı 
üçün yal var maq dan çə kin mir di. Bə-
raət alan köh nə dost la rın ilk də fə ra-
hat şə rait də gö rüş mə lə ri üçün məhz 
bi zim ev də ha zır lıq lar gö rü lür dü. 

Sər bəst Fir qə ma cə ra sı baş lan dı. 
Anam hə mi şə ki in tuisi ya sı ilə hə lə 
bi rin ci gün dən tə şəb bü sün baş tut-
ma ya ca ğı na inan mış dı. Atam “Qa-
zi bu işin ol ma sı nı çox sə mi miy yət-
lə is tə yir, o öz ra zı lı ğı nı ver dik dən 
son ra ni yə baş tut ma sın?”- de dik də 
anam ba şı nı aşa ğı sal dı, “Pa şa nə 
qə dər sə mi mi olur sa-ol sun, son da 
ya ha di sə lər baş qa şə kil ala caq, ya 
da və zi fə kür sü lə ri ni, gə lə cək lə ri ni 
itir mək dən qor xan lar hiy lə, böh tan, 
if ti ra va si tə si ilə Qa zi ni əley hi mi zə 
çe vi rə cək lər”- de di. 

Hey hat, yal nız üç ay çə kən qı-
sa müd dət dən son ra Sər bəst Fir qə 

da ğıl dı, atam ye nə al dan dı ğı nı gör-
dü, anam isə bu də fə də haq lı çıx dı. 

Sər bəst Fir qə oyu nu nun son pər-
də si qa pan dıq dan son ra atam İs tan-
bu la köç mə yə qə rar ver di. Ana mın 
səh hə ti də bu nu zə ru rə tə çe vir miş-
di. Ata ma İs tan bul Da rül fü nu nun-
da pro fes sor luq ver di lər. Ni şan daş-
da köh nə, bö yük bir ev al dı. Alə miz 
ora da şın dı. Ana mın xəs tə li yi şid-
dət lən miş di. Müali cə heç bir müs-
bət nə ti cə ver mir di, o, gö zü mü zün 
qa ba ğın da gün bə gün ge ri lə yir di. 
La kin vax tı nın ək sər his sə si ni ya-
taq da ke çir mə si nə bax ma ya raq 
ye nə də ata mın bü tün iş lə ri ilə ya-
xın dan ma raq la nır, məş ğul olur du. 
Evi mi zin bö yük sa lo nu ya vaş-ya vaş 
İs tan bu lun fi  kir və sə nət adam la rı-
nın tez-tez top lan dıq la rı mər kə zə 
çev ril di. Şair, rəs sam, mu si qi şü nas, 
mü hər rir və ta rix çi lər – sə nət və elm 
dün ya mı zın bir çox ta nın mış şəx-
siy yət lə ri bu sa lon da sə hə rə qə dər 
çə kən söh bət lər apa rır, fi  kir mü ba-
di lə lə ri edir di lər. Ata mın hə ya tı nın 
so nun da ət ra fı na top la dı ğı in tel lek-
tual çev rə o za man dü şün cə lə rin 
azad şə kil də söy lən di yi və bö lüş-
dü rül dü yü bir dər gah idi. 

Bir gün ata mın ya nı na iki nə fər 
gəl di. Bi ri ni çox dan ta nı yır dı. Di gə ri 
ilə ta nış de yil di. Bir ne çə saat da nış-
dı lar. On lar ge dən dən son ra atam 
ana mın yat dı ğı ota ğa keç di. “Si ta-
rə,- de di,- bir ne çə şe yi, mə sə lən, bu 
qə dim xal ça la rı sa tıb qə zet çı xar maq 
is tə yi rəm, nə fi  kir lə şir sən?”

Sat lı ğa çı xa rı la caq qə dim xal ça lar 
ana mın ev lə rin dən ce hiz gə tir di yi, 
uşaq ikən üzə rin də oy na dı ğı, hə ya-
tı nın bir çox ha di sə lə ri nə şa hid lik 
et miş qiy mət li xa ti rə lər idi. Bu hə-
qi qi sə nət əsər lə ri nin rən ga rəng na-
xış la rı onun üçün keç miş də qal mış 
ailə si, ev lə ri, bağ ça la rı idi. Am ma 
bu nun la be lə ye nə dər hal ra zı ol du. 
“Lap yax şı, Əh məd! - de di. - Bəs qə-
ze ti ki min lə çı xa ra caq san?”

1 Mal ta sür gün lü lə ri nin bir 
his sə si Tür ki yə də ki Bri ta ni ya 
hər bi əsir lə ri ilə də yiş di ril miş-
di. Be lə bir  mə lu mat var ki, 
hə min dövr də Azər bay can XKS 
səd ri N.Nə ri ma no vun keç miş 
əqi də dos tu Əh məd Ağaoğ lu-
nu əsa rət dən azad et mək üçün 
Ba kı da kı 3 nə fər in gi lis əsi ri ilə 
də yiş mək pla nı olub.
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Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin 
ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya tın da 
müs təs na xid mət lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min də, ye ni 
Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad-
dım la yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-
li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın 
bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.
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Sər bəst Fir qə ma cə ra sı baş lan dı. 
Anam hə mi şə ki in tuisi ya sı ilə hə lə 
bi rin ci gün dən tə şəb bü sün baş tut-
ma ya ca ğı na inan mış dı. Atam “Qa-
zi bu işin ol ma sı nı çox sə mi miy yət-
lə is tə yir, o öz ra zı lı ğı nı ver dik dən 
son ra ni yə baş tut ma sın?”- de dik də 
anam ba şı nı aşa ğı sal dı, “Pa şa nə 
qə dər sə mi mi olur sa-ol sun, son da 
ya ha di sə lər baş qa şə kil ala caq, ya 
da və zi fə kür sü lə ri ni, gə lə cək lə ri ni 
itir mək dən qor xan lar hiy lə, böh tan, 
if ti ra va si tə si ilə Qa zi ni əley hi mi zə 
çe vi rə cək lər”- de di. 
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səh hə ti də bu nu zə ru rə tə çe vir miş-
di. Ata ma İs tan bul Da rül fü nu nun-
da pro fes sor luq ver di lər. Ni şan daş-
da köh nə, bö yük bir ev al dı. Alə miz 
ora da şın dı. Ana mın xəs tə li yi şid-
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“Mal ta, Pol ve ris ta, 25 ap rel 

Bu mək tu bu ya zar kən duy du-
ğum his siy ya tı bil mi rəm si zə ne-
cə ye ti rim. Həm əsə bi lə şir, həm 
də gü lü rəm. Əsə bi lə şi rəm, çün ki 
ar tıq azad ol du ğu ma dair vur-
du ğum te leq ram dan düz bir ay 
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Çün ki əsə bi, çıl ğın, da va kar tə biəti Bu fə la kət li il lər də əsa rə tə dü şən Atam ha mı mı zı bir-bir qu caq la-

Atamın 
dostları



Təəs süfl  ər ol sun ki, bu gün İs lam alə mi və onun sa hib lən di-
yi elm dün ya da əv vəl ki gü cün də de yil. Am ma or ta əsr lər də 
mü səl man Şər qi bü tün dün ya el mi nin və mə də niy yə ti nin 
in ti bah mər kə zi he sab edi lir di. El min bü tün sa hə lə ri ərəb 

dün ya sı, İran, Tu ran və Azər bay can da in ki şa fın pik nöq tə si nə çat mış-
dı. Bü tün elm lər dən ha li olan en sik lo pe dik zə ka da şı yı cı la rı na fi  lo sof 
adı ve ri lir di ki, on la rın təd qi qat ob yek ti həm dün yə vi, həm də di ni 
elm lər olur du. Şərq dün ya sı nın ən bö yük uğur la rın dan bi ri də o idi 
ki, alim lər tib bi fəl sə fə dən ayır ma yıb əsl xoş bəxt li yi ru hi və fi  zi ki 
sağ lam lı ğın vəh də tin də gö rür dü lər. Bö yük tə bib İbn Si na nın bü tün 
əsər lə rin də həm ru hun ka mil ləş mə si, həm də vü cu dun sa ğal ma sı əsas 
məq səd ki mi qa bar dı lır dı. O, dün ya tibb ta ri xi nin ilk psi xo diaq nos-
ti ki qə bul edi lir. İbn Si na ilk də fə ola raq, nəb zi yox la maq la in sa nın 
da xi li xəs tə lik lə ri haq qın da da mə lu mat ve rir di. Da hi tə bib tib də bir 
çox ye ni lik lə rə im za atıb. La kin bəhs edə cə yi miz əsas möv zu İbn Si na 
yox, Azər bay can tə bib lə ri ol du ğu üçün onun yal nız bir tib bi kəş fi  ni 
diq qə tə çat dı rı rıq: İbn Si na göz-şüa nə zə riy yə si ni mü da fi ə edə rək üst 
göz qa pa ğı nın xa ri cə çıx ma sı, da vam lı ola raq ağ rən gə və ya qa ra bax-
maq dan mey da na gə lən qar kor lu ğu ki mi da ha ön cə bəhs edil mə yən 
xəs tə lik lər haq qın da da təf si lat lı izah lar ve rib. İlk ön cə müasir tibb 
el mi nin ya ra dı cı sı İbn Si na dan da nış ma ğı mız heç də tə sa dü fi  de yil. 
Hə lə 980-1037-ci il lər də ya şa mış bö yük tə bib Əbu Əli ibn Si na bü tün 
Şərq öl kə lə rin də, o cüm lə dən Azər bay can da tibb sa hə sin də ən ta nın-
mış alim sa yı lır dı. Onun “Tibb qa nun la rı” əsə ri nin ən qə dim nüs xə-
lə rin dən bi ri Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Əl yaz ma lar 
İns ti tu tun da sax la nı lır. 

İbn Si na dan son ra bü tün Şərq 
dün ya sın da tibb sa hə sin də əsl in qi-
lab baş ver di ki, bu da çox keç mə dən 
Azər bay can da da güc lü tə bib lə rin 
ye tiş mə si nə və şə fa ocaq la rı nın ya-
ran ma sı na bir tə kan ol du. Mü səl-
man alim lə rin dən İbn Cəs sar cü-
zam xəs tə li yi ni və onun la mü ba ri zə 
me tod la rı nı kəşf et di. İbn Na tiq isə 
əs rin bə la sı sa yı lan və ba nın müali-
cə si ni tap maq la on min lər lə in sa nı 
ölü mün cən gin dən al dı. Kəm bur 
Və sim ad lı tə bib və rə mi ya ra dan 
mik rob la rı aş kar la yıb on la rı məhv 
et mə yin üsul la rı nı tap dı. İbn Əm-
mar ilk də fə göz əmə liy ya tı nı hə ya-
ta ke çir mək lə tibb ta ri xin də in qi lab 
et miş ol du. Əli ibn Ab bas bəd xas sə li 
şi şi əmə liy yat et mək lə in san la rın ya-
şa maq ar zu la rı na rəng qat dı. Da ha 
son ra İbn Nə fi  sin ki çik qan döv ra nı 
pro se si ni kəşf et mə si, Əli ibn Rid va-
nın ilk xəs tə xa na nı ya rat ma sı, İbn 
Bay ta rın ilk əc za çı lıq ki ta bı nı yaz-
ma sı is lam dün ya sın da tib bi baş qa 
elm lə rin zir və si nə qal dır mış ol du. 

Tibb el mi nin in ti bah 
döv rü 

Yu xa rı da sa da la nan el mi fakt-
lar la ya na şı, Ca bir Şa fi  tə rə fi n dən 
ya ra dı lan ilk kim ya la bo ra to ri ya sı, 
Fəx rəd din Ra zi nin kəşf et di yi tib-
bi spirt, Ağ Şəm səd di nin əsa sı nı 
qoy du ğu mik rob nə zə riy yə si də 
Azər bay can dan yan ke çə bil məz-
di. Çün ki Azər bay ca nın iq ti sa di və 
mə də ni yön dən in ki şaf et miş şə-
hər lə ri daim Şər qin elm mər kəz lə ri 
olan Bağ dad, Ni şa pur, Şam da baş 
ve rən ye ni lik lə ri iz lə yir və on lar la 
ayaq laş ma ğa ça lı şır dı.

ХIII-ХIV əsr lər də təк cə Cə nu bi 
Azər bay can da 67 хəs tə хa na fəaliy yət 
gös tə rir di. Xəs tə xa na lar da tibb və əc-
za çı lıq еlm lə ri üz rə pе şə кar mü tə хəs-
sis lər ça lı şır dı. ХIV əs rin əv vəl lə rin də 
Təb riz də “Da rüş-şi fa” ad lı еl mi mər-
кəz tə sis еdil di ki, bu ra əs lin də təd ris, 
tibb və еl mi müəs si sə lə ri, о cüm lə dən 
rə səd хa na nı, bir ləş di rən bü töv bir şə-
hər ciк idi. Mər кəz də Azər bay can 
alim və müəl lim lə ri ilə ya na şı, müx-
tə lif öl кə lər dən - Çin dən, Hin dis tan-
dan, Su ri ya dan və Mi sir dən - də vət 
оlu nan mü tə хəs sis lər də ça lı şır dı. 

Am ma bu ra da əsas diq qət tə-
bii ki, tibb sa hə si nə idi. Aka de-
mi ya nın nəz din də hə lə o za man 
67 müali cə evi möv cud idi. Mər-
kəz də təş kil olu nan ilk sağ lam lıq 
müəs si sə si “Rə şi diy yə” ad la nır dı. 
Bu ra da 50 hə kim və on la rın hər 
bi ri nin beş kö mək çi si ça lı şır dı. 

Tib bin bir çox sa hə lə ri üz rə mü-
tə xəs sis lər, hətt  a sto ma to loq lar da 
bu ra da ha zır la nır dı. Aka de mi ya-
nın nəz din də bir ne çə ap tek var 
idi. Bu ra da iş lə yən hə kim lə rə ya-
şa yış ev lə ri ve ri lir di. 

ХV əsr də Azər bay can höкm da rı 
Sul tan Ya qub Təb riz də “Yеd di cən-
nət” sa ra yı nı in şa еt di. Hə min sa-
ray da 1000 çar pa yı lıq хəs tə хa na və 
dün ya nın hər yе rin dən, о cüm lə dən 
Hin dis tan dan və Çin dən gə ti ri lən 
dər man va si tə lə ri ilə təc hiz оlu nan 
aptек var dı. Bu хəs tə хa na da sə riş tə li 
tə bib lər ça lı şır dı lar. “Sə riş tə li tə bib-
lər” de miş kən, bir az da, Azər bay-
ca nın or ta əsr lər də ya şa mış məş hur 
hə kim lə rin dən da nı şaq:

Azər bay can tə bib lə ri
Bəh mən yar Azər bay ca ni - İbn 

Si na dan fəl sə fə ilə bə ra bər tibb el-
mi nin də sir lə ri ni öy rə nib. O, özü-
nün “Təh sil “əsə rin də tib bi mə sə-
lə lər dən də bəhs edib. De mək olar 
ki, el min bü tün sa hə lə rin də əsər lər 
ya zan Bəh mən ya rın tib bə aid ya-
zı la rı əsa sən müəl li mi İbn Si na nın 
ki tab la rı na olan şərh lər dir. Am ma 
ali min özü də tə bib ki mi xey li ori-
ji nal ide ya lar irə li sü rüb, müx tə lif 
xəs tə lik lər üçün müx tə lif üsul lar 
tək lif edib. 

Əb dül Mə cid Tə bib - XIII əsr-
də ya şa mış bu mü tə fək kir döv rü-
nün bö yük tə bi bi he sab olu nur du. 
Onun “Dər man lar haq qın da ki-
tab” əsə rin də psi xiat ri ya, nev ro lo-
gi ya ilə ya na şı, tib bin bir çox di gər 
möv zu la rı da araş dı rı lır. 

Mah mud İbn İl yas - Mü səl man 
dün ya sın da ta nı nan azər bay can-
lı tə bib lər dən bi ri dir. Onun “Tibb 
el mi ni tam əha tə edən ki tab” ad lı 
əsə ri Azər bay can da tə ba bə tə aid 
ya zı lan ilk fun da men tal ki tab dır. 

Tə bib bu ki tab da yüz lər lə dər man 
bit ki lə ri və baş qa tə bii müali cə üsul la-
rı haq qın da mə lu mat ve rib. Ki tab da-
kı ori ji nal müali cə üsul la rı İran da və 
baş qa Şərq öl kə lə rin də tət biq olu nub. 

Yu sif Xoy lu - XIII-XIV əsr lə rin ən 
ta nın mış əc za çı alim lə rin dən idi. O, 
Cə nu bi Azər bay ca nın Xoy şə hə rin də 
ana dan olub, ora da tibb üz rə təh sil 
alıb, son ra lar isə Bağ da da üz tu tub, 
ora da xə li fə lə rin sa ray hə ki mi və zi fə-
si nə qə dər yük sə lib. 1311-ci il də Yu sif 
ibn İs ma yıl bü tün Şərq də şöh rət lə nən 
“Ca me yi-Bağ da di” (“Bağ dad top lu-
su”) ad lı əc za çı lıq en sik lo pe di ya sı nı 
ya zıb. Ki tab da bir ne çə min dər man 
bit ki sin dən, mi ne ral və tib də is ti fa də 
olu nan hey van lar dan bəhs olu nur.

Mə həm məd Şir va ni - Şir van dan 
Tür ki yə yə kö çə rək ora da sa ray hə-
ki mi olan tə bi bin ən məş hur əsə ri, 
göz xəs tə lik lə ri nin müali cə sin dən 
bəhs edən “Mür şid”dir. Bun dan 
baş qa o, qiy mət li daş la rın şə fa ve-
ri ci gü cün dən xə bər ve rən “Mu ra-
dın töh fə si” ad lı ki ta bı nı Os man lı 
sul ta nı II Mu ra da it haf edib. 

Hə kim Mə həm məd Əmin - Gi-
la nın La hi can mən tə qə sin də do-
ğu lub. Təh sil al maq üçün Təb ri-
zə yol la nıb və bu ra da tibb el mi ni 
məş hur Hə kim Cəb ra yil və Hə-
kim Mə həm məd Bə qər dən öy rə-
nib. Müəy yən müd dət Təb riz də 
hə kim lik edib. Onun tə sis et di yi 
müali cə xa na o qə dər çox xəs tə 
cəlb edir di ki, baş qa müali cə xa na-
lar, de mək olar ki, boş qal mış dı. O 
dövr də Təb riz Os man lı la rın iş ğa lı 
al tın da idi. Təb ri zin Os man lı va li-
si də Hə kim Əmi nin təc rü bə və bi-
lik lə ri nə va leh qal mış dı və tez-tez 
ona mü ra ciət edir di. Mə həm məd 
Əmin sə ya hət et mə yi xoş la yır-
dı. Bir gün o, Ru ma (Tür ki yə nin 
Av ro pa his sə si nə) sə ya hə tə çı xır, 
qa yı dan baş isə gö rür ki, Şah Ab-
ba sın qo şun la rı Təb ri zi os man-
lı lar dan alıb. Mə həm məd Əmin 
dər hal şa hın hü zu ru na yol la nır 
ki, ona öz sə da qət və mə həb bə ti ni 
bil dir sin, la kin şa hın so yuq mü na-
si bə tin dən təş vi şə dü şüb Gi la na 
qa çır. Şah Ab ba sın qə zə bi ni ba şa 
düş mək çə tin de yil di. Çox gü man 
ki, Mə həm məd Əmin Os man lı 
iş ğal çı la rı ilə əmək daş lıq da gü-
nah kar bi lin miş di. Ona gö rə, Mə-
həm məd Əmin bir da ha Təb ri zə 
qa yıt mır və bir ba şa Hin dis ta na, 
Əb dür rə him Ha ni-Ha nan ad lı bir 
xey riy yə çi nin sa ra yı na üz tu tur. 
“Mək tə bi-Xoş mən dan” (“Zi ya lı-
la rın mək tə bi”) adı ilə ta nı nan bu 
möh tə şəm sa ray da Mə həm məd 
Əmin hör mət lə qar şı la nır və ba ca-
rı ğı, tib bi sə riş tə si və xoş xa siy yə ti 
sa yə sin də bö yük şöh rət qa za nır.

Azər bay can da
qey ri-adi müali cə 

üsul la rı
Or ta əsr lər Azər bay can tə ba bə-

tin dən da nı şar kən, bu dövr də tət-
biq olu nan müali cə üsul la rı na da 
qı sa ca da ol sa to xu naq. Hə lə or ta 
əsr lər də Azər bay can da tət biq olu-
nan müali cə üsul la rı hətt  a, gü nü 
bu gün Av ro pa hə kim lə ri tə rə fi n-
dən çox cü zi də yi şik lik lər olun-
maq la hə ya ta ke çi ri lir. Mə sə lən, su 
ilə müali cə me to du Azər bay can da 
ta qə dim dən var idi. Am ma tə bib-
lər son ra dan bu müali cə üsu lu nu 
da ha da in ki şaf et dir di lər. 

Or ta əsr lər də Azər bay can tə-
bib lə ri ilıq su ilə dol du rul muş 
van na ya üzüm yar paq la rı əla və 
edir di lər. Da ha son ra isə 20 də qi-
qə hə min van na da uzan maq la də-
ri də ki ya ra la rın sa ğal ma sı na, də ri-
nin yum şal ma sı na nail olur du lar. 
Son ra dan bu üsul sa ray hə rəm xa-
na la rın da da tət biq olun du. Hə-
rəm xa na da kı qa dın lar də ri lə ri nin 
gö zəl ləş mə si üçün üzüm yar pa ğı 
ilə do lu su van na sın dan ya rar lan-
dı lar. 

Da ha bir ma raq lı müali cə üsu-
lu isə no xud van na sı olub. Kəs kin 
ba ğır saq ağ rı la rı za ma nı için də 
no xud qay na dıl mış ilıq su la rı van-
na ya tö küb 10-15 də qi qə o su da 
uza nar mış lar. Bu üsul ba ğır saq ağ-
rı la rı nı kə sər miş.

Qo xu ilə müali cə üsu lu da Azər-
bay can da çox məş hur idi. Döv rün 
tə bib lə ri xü su sən də mey və-tə rə-
vəz lə ri tə zə və qu ru dul muş hal da 
qo xu la ma ğı məs lə hət gö rür dü lər. 
Mə sə lən, qu ru dul muş rey ha nı 
ürək dö yün tü lə ri zəif olan, nə fə-
sal ma za ma nı prob lem lər ya şa yan 
in sa na töv si yə edir di lər. Xəs tə əsə-
bi lə şən, gər gin olan za man ağac-
dan də ri lən tə zə na rı qo xu la dar-
dı lar. 

El min NU Rİ 
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rəm xa na da kı qa dın lar də ri lə ri nin 
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dı lar. 
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vəz lə ri tə zə və qu ru dul muş hal da 
qo xu la ma ğı məs lə hət gö rür dü lər. 
Mə sə lən, qu ru dul muş rey ha nı 
ürək dö yün tü lə ri zəif olan, nə fə-
sal ma za ma nı prob lem lər ya şa yan 
in sa na töv si yə edir di lər. Xəs tə əsə-
bi lə şən, gər gin olan za man ağac-
dan də ri lən tə zə na rı qo xu la dar-
dı lar. 
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Film də ki baş rol la rı İ.Sav-
çen ko, A.Ma kovs ki, A.Çu-
vel yov, V.Dan çe va, K.Qro-
mov, M.Ja rov, De ni so va, 
Qur ya nov və baş qa la rı ifa 
edir di lər. Bu lent də “Lə tif” 
fi l min də ol du ğu ki mi, kol lek-
tiv ləş mə nin ilk il lə rin də qol-
ço maq la ra qar şı mü ba ri zə dən 
bəhs edir di. Sırf təb li ğat-təş vi-
qat xa rak te ri da şı yan fi lm də mil li 
xa rak ter lər, mil li ruh, mil li ko lo rit 
qə ti yox idi, sü ni şə kil də Azər bay-
can mü hi ti nə kö çü rül müş ha di sə lər 
qon dar ma xa rak ter da şı yır dı. 

“İlk kom so mol dəs tə si” (“Kom so mol-
çu la rın ilk dəs tə si”, “İlk kom so mol 
bu ru ğu” da ad la nır) də öz ün də ey ni 
nöq san la rı eh ti va et di yin dən, uğur suz-
lu ğa dü çar ol du. 1931-ci il mar tın 16-da 
ilk də fə Tifl  is də nü ma yiş et di ri lən bu 
len ti K.Vi noq rads ka ya nın sse na ri si üz rə 
B.Med ved yev və İ.Fro lov çək miş di lər. 
İ.Fro lov həm də qu rulş çu ope ra tor idi. Fil-
min tər ti ba tı nı qu ru luş çu rəs sam A.Qon-
çars ki ver miş di. Azər bay can neft çi lə ri nin 
ilk dəs tə si nə – kom so mol çu-gənc lə rə 
həsr olun muş bu lent on la rın “a yıq-sa-
yıqlı ğın dan, xa ri ci kəş fi y yat çı la rın əməl-
lə ri nə qar şı mü ba ri zə apar dıq la rın dan” 
bəhs edir. Xa ri ci kəş fi y ya tın ca su su Bray-
nt kom so mol çu la rın sı ra la rı na so xu lur, 
la kin on lar təx ri bat çı nın fəaliy yə ti ni zə-
rər siz ləş dir mə yə mü vəff  əq olur lar. O 
dövr də ak tual olan neft möv zu sun da çə-
kil miş, “Ba kı nın fəh lə, gənc lə ri ni ayıq ol-
ma ğa, neft sə na ye si nin in ki şa fı uğ run da 
ye ni-ye ni mü vəff  ə qiy yət lər qa zan ma ğa 
ça ğı ran” fi lm də L.Lo mid ze, V.Pok rovs-
ka ya ilə ya na şı, Ba kı fəh lə-gənc lər teat rı-
nın ar tis lə ri A.Qu li yev (Məm məd), H.Se-
yid za də (neft çi) L.Aris ta ke sov, Y.Qud nin 
və A.Kra sovs ki iş ti rak edir di lər. Nüs xə si 
qal ma sa da, o dövr də ki Ba kı nın neft sə-
na ye si nə həsr edil miş ilk ek ran əsər lə rin-
dən bi ri olan bu len tin sə viy yə si nə gö rə 
“Müx tə lif sa hil lər də” (1926) de tek tiv fi l-
min dən fərq lən mə di yi bil di ri lir. 

Film haq qın da “Ha ra ge dir “A zər ki-
no”” mə qa lə sin də bö yük dra ma tur qu-
muz C.Cab bar lı be lə qeyd edir di: “Bi-
rin ci kom so mol çu” (len tin ad la rın dan 
bi ri be lə idi – N.Ə.) fi l mi üz rə “Azər-
ki no” nun təş kil et di yi çə ki liş qru pu 
yer li qüv və lə rə eti na sız lıq ba xı mın dan 
bü tün re kord la rı vu rub keç di. Re jis sor 
Mosk va dan dır. Özü də heç vaxt, heç 
yer də, heç nə çək mə yib. De mək olar ki, 
o bi ri lə ri ki mi, o da Azər bay can da ilk 
sı naq dan ke çir... Baş re jis sor və zi fə si isə 
Fro lo va hə va lə edil miş dir. Fro lov ope-
ra tor dur, heç vaxt re jis sor işi ilə məş-
ğul ol ma yıb... Sse na ri üzə rin də əv vəl cə 
üç nə fər lik bir qrup, son ra iki nə fər lik 
baş qa qrup iş lə yir di və nə ha yət, ənə-
nə yə gö rə, sse na ri çi Vi noq rads ka ya də-
vət olun muş dur. Sse na ri üzə rin də be lə 
əsas lı su rət də iş apar dıq dan son ra “Bi-
rin ci kom so mol çu” fi l mi nin çə ki li şi nə 
baş la dı lar. Üç ay ya rım ər zin də fi l min 
90 faizi ni çək di lər və bir dən da yan-
dı lar... Sən de mə, sse na ri üzə rin də üç 
qrup və hətt  a məş hur sse na ri çi nin iş lə-
mə si nə bax ma ya raq, on da bə zi yan lış-
lıq lar aş kar olu nub.

Bi rin ci si, bu üç qrup dan heç bi rin də bir 
nə fər də tür kün ol ma ma sı be lə bir nə ti cə-
yə gə ti rib çı xar dı ki, sse na ri ni tə sa düf dən-
mi, ya qəs dən mi oxu yan elə ilk türk... türk 
qa dı nı nı sse na ri də nə zər də tu tu lan şə kil-
də çək mə yi “qa da ğan et di”. Bu, bi rin ci 
də fə de yil. Bu, ey ni bir prin si pial səh vin 
bəl kə, ar tıq on lar la də fə tək ra rı dır”. 

“Qı zıl kol” (“Dağ la ra hü cum”, 
“Xand ril la”) fi l mi qı sa met raj lı (5 his sə 
idi) ol sa da, təb li ğat-təş vi qat xa rak te ri-
nə gö rə de yil, mil li kadr lar dan is ti fa də 
olun du ğu üçün diq qə ti çə kir. Bu ek ran 
əsə ri nin sse na ri müəl li fi  və re jis so ru 
B.Əs gə rov re jis sor as sis ten ti A.Qu li yev, 
re ji sor kö mək çi si Q.Sa lam za də idi, əsas 
rol la rı A.Qu li yev, R.Ka zı mov, (Sü ley-
man) S.Ru hul la, İ.Nov ru zo va, Ba di sə-
ba, L.Sə fə rov və baş qa la rı ifa edir di lər. 
Ope ra tor lar İ.Tar ta kovs ki və İ.Ma na ko-
vun len tə al dı ğı bu fi lm də ic ti mai-si ya-
si, iq ti sa di, mə də ni və gün də lik hə yat-
da təb li ğat-təş vi qat işi nə xid mət edir di. 
Fil min nüs xə si sax lan ma dı ğın dan və 
möv zu su haq qın da əli miz də mə lu mat 
ol ma dı ğın dan, onun yal nız pam bıq çı lı-
ğa həsr olun du ğu nu gü man edə bi lə rik. 

“Az ki no” nun 1932-ci il də ek ran la ra 
bu rax dı ğı “Əl siz lər” (“Əl siz adam lar” 

qı sa met raj lı (4 his sə li) len ti də təb li-
ğat-təş vi qat fi lm lə ri se ri ya sın dan 

idi və təd ris müəs si sə lə ri nin 
tex nik ləş di ril mə sin dən bəhs 

edir di. Fil min sü jet xətt  i 
sxe ma tik qu rul muş du: 
or ta mək tə bi ye ni cə bi-
tir miş gənc lər müs tə qil 
hə ya ta qə dəm qo yan-
da, pe şə vər diş lə ri nə 
ki fa yət qə dər yi yə lə-
nə bil mir lər, ona gö rə 
də əl siz ki mi olur lar. 
Odur ki,  on la rı pe-
şə yə alış dır maq üçün 
pe şə vər di şi la zım dır. 
Fil mi öz sse na ri si üz-

rə re jis sor İ.Sav çen ko 
len tə al mış dı, qu ru luş çu 

ope ra tor M.Fri do lin, qu-
ru luş çu re jis sor V.Aden idi.

Əsas rol la rı H.Se yid za də, (fəh lə), A.Qu-
li yev, (Şə rif), A.Te re qu lo va, S.Ko rets ka ya 
Z.Se yid za də, R.Se yid za də ifa edir di lər. 
Tə bii ki, möv zu nun və sü je tin özü ek ran 
üçün ye tə rin cə ya ra dı cı lıq im kan la rı ver-
mək iq ti da rın da ol ma dı ğın dan, bu fi lm-
dən də ət rafl  ı söh bət aç maq çə tin dir. 

1932-ci il də məş hur sa ti rik ya zı çı lar 
İ.İlf və İ.Pet ro vun əsə ri üz rə çə kil miş 
bir his sə li “Di rek tiv bant” bə dii fi l mi 
də çə kil miş di. Fil mi A.Qu li yev gü man 
ki, öz sse na ri si əsa sın da çək miş di. Ko-
me di ya jan rın da olan bu ek ran əsə ri nin 
qu ru luş çu ope ra tor la rı Ə.İs ma yı lov və 
M.Mus ta fa yev idi. Film sax lan ma dı-
ğın dan, sü jet xətt  i və ifa çı lar haq qın da 
da nış maq çə tin dir. Ye ni hə yat qu ru cu-
lu ğun da qar şı ya çı xan nöq san la rı sa ti ra 
atə şi nə tu tan bu lent də təb li ğat-təş vi-
qat xa rak te ri da şı yır dı. 

İn di Ru si ya Döv lət Ki no Fon du na 
çev ril miş Ümu mitt  i faq Döv lət Ki no 
Fon dun da “Az döv sə na ye” tres ti nin 
1934-cü il də is teh sal et di yi iki qı sa met-
raj lı bə dii fi lm də sax la nı lır. İki his sə li 
“İ ki yol daş” len ti nin sse na ri müəl li fi  
A.Yan, qu ru luş çu re jis so rü A.Ma kovs-
ki, qu ru luş çu ope ra to ru İ.Ma na kov, 
ope ra tor as sis ten ti L.Ko rets ki qu ru-
luş çu rəs sa mı isə rəs sam G.Əli yev dir. 
İki his sə li “Dost lar” (“Mux tar”) fi l mi-
ni isə A.Pe rel ma nın sse na ri si üz rə re-
jis sor A.Qu li yev çək miş di, qu ru luş çu 
ope ra to ru, İ.Ma na kov ikin ci ope ra to ru 
M.Mus ta fa yev və G.Əli yev idi. Hər iki 
ek ran əsə rin də akt yor lar dan X.Əmir za-
də, H.Rza ye va, Ə.Mə li kov və baş qa la rı 
çə kil miş di lər. O dövr üçün sə ciy yə vi 
olan bu fi lm lə rə pa ra le lizm me to du ha-
kim dir, baş ve rən ha di sə lər iki yol da-
şın, iki dos tun xa rak te ri ni açır, xa ri ci 
mü hi tin on la rın tə biəti nə tə si ri ni üzə 
çı xa rır. “Dost lar” da uşaq la rın so sialist 
mül kiy yə ti nə mü na si bə ti, “İ ki yol-
daş”da isə dü şər gə yə bu ra xıl ma yan, is-
ti gün lə ri şə hər də ke çi rən mək təb lə rin 
hə yat la rı nı təh lü kə yə qoy ma la rın dan 
bəhs edi lir.

1935-ci il də re jis sor M.Mi ka yı lov “Al-
tın cı hiss” ad lı ek ran əsə ri nə qu ru luş 
ver di. Sə nət çi nin ömür və ya ra dı cı-
lıq yo lu nu araş dı ran ki no təd qi qat çı sı 
N.Sa dı xov dram jan rın da len tə alı nan 
bu fi lm haq qın da heç bir mə lu mat ver-

mə sə də, döv ri mət buat da len tin çə-
ki li şi ba rə də mə lu mat var. ““ Lə tif”, 
“İs mət” şə kil lə ri nin müəl li fi , ta-
lant lı re jis sor Mi ka yıl Mi ka yı lo-
vun çək di yi “Al tın cı hiss” ad lı ki-
no fi l mi çə ki lib qur tar maq üz rə dir. 
Bu fi lm də re jis sor türk iş çi si nin 
tex ni ka ya sa hib ol ma sı və onun 
dü şün cə sin də əmə lə gə lən ye ni-

dən qu rul ma iş lə ri ni gös tə rir. 
Bu şə kil də Əziz bə yov adı na 
dram teat ro su nun (in di ki Azər-

bay can Mil li Dram Teat rı nın – 
N.Ə.) əmək dar akt yo ru İs ma yıl 

Hi da yətz  a də, (Ələs gər) Ələk bə rov, 
BRT (Ba kı Rus Dram Teat rı – N.Ə.) ar-

tis ti (S.) Kli mov, türk qı zı Çim naz Hü-
sey no va dır. O, İz zət Oru co va dan son ra 
baş rol da çə ki lən ikin ci türk qı zı dır.

Di gər adı “Mü hən dis Hey dər” olan 
bu fi lm də Ələk bər Hü seyn za də (Hü-
sey nov), M.Sə na ni də müx tə lif ob raz-
la rı ya rat mış dı lar. Fil min sse na ri müəl-
lifl  ə ri Alek sey Kap ler və İ.Tar ta kovs ki, 
rəs sa mı V.Aden, qu ru luş çu ope ra to ru 
F.No vits ki idi. Tam met raj lı ek ran əsə ri 
olan bu fi l min nüs xə si sax lan ma dı ğın-
dan, haq qın da fi  kir yü rüt mək müm-
kün de yil.

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

Film də ki baş rol la rı İ.Sav-

 1930-1932-ci il lər də “Az ki no” 
ad lan dı rı lan “Az döv ki no” nun 
1931-ci il də bu rax dı ğı “Ni ki ta 
İva no viç və so sializm”, “Qı zıl 
kol” və “İlk kom so mol dəs tə si” 
bə dii lent lə ri sü ni sü jet li təb li-
ğat-təş vi qat film lə ri idi. 
“Ni ki ta İva no viç və “so sializm” 
len ti nin sse na ri si İ.Sav çen ko və 
L.Pe rel ma nın “Ru si ya məhv ol-
du” pye si nin mo tiv lə ri əsa sın da 
“Yer üzün də in san lar” adı al-
tın da A.Ma kovs ki nin iş ti ra kı ilə 
müəl lif lər tə rə fin dən ya zıl mış-
dı, qu ru luş çu-re jis sor lar İ.Sav-
çen ko və A.Ma kovs ki, ope ra tor 
L.Ko rets ki qu ru luş çu-ope ra to ru 
M.Fri do lin, qu ru luş çu-rəs sa mı 
P.Beyt ner idi. C.Cab bar lı bu film-
lə bağ lı “Ha ra ge dir “A zər ki no”” 
mə qa lə sin də ya zır dı: “Ha zır da 
Azər ki no Ru si ya... rus kənd li lə-
ri nin hə ya tın dan film çək mə yə 
cəhd gös tə rir. “Ru si ya məhv ol-
du” fil min də isə, hət ta bir nə fər 
ba kı lı nın cəlb edil mə si nə bax-
ma ya raq, ra hat lıq və asan lıq na-
mi nə türk hə ya tın dan da, kən-
din dən də im ti na edi lib. Film 
Ni je qo rod hə ya tın dan dır... Bir 
il li yə və ya bir çə ki li şə də vət olu-
nan qey ri-türk mü tə xəs sis lər 
türk hə ya tı nı bil mə dik lə ri-
nə gö rə, bu hə yat dan film 
çə kə bil məz lər...”

Film də ki baş rol la rı İ.Sav-

tiv ləş mə nin ilk il lə rin də qol-
ço maq la ra qar şı mü ba ri zə dən 
bəhs edir di. Sırf təb li ğat-təş vi-
qat xa rak te ri da şı yan fi lm də mil li 
xa rak ter lər, mil li ruh, mil li ko lo rit 
qə ti yox idi, sü ni şə kil də Azər bay-
can mü hi ti nə kö çü rül müş ha di sə lər 

“İlk kom so mol dəs tə si” (“Kom so mol-
çu la rın ilk dəs tə si”, “İlk kom so mol 
bu ru ğu” da ad la nır) də öz ün də ey ni 
nöq san la rı eh ti va et di yin dən, uğur suz-
lu ğa dü çar ol du. 1931-ci il mar tın 16-da 
ilk də fə Tifl  is də nü ma yiş et di ri lən bu 
len ti K.Vi noq rads ka ya nın sse na ri si üz rə 
B.Med ved yev və İ.Fro lov çək miş di lər. 
İ.Fro lov həm də qu rulş çu ope ra tor idi. Fil-
min tər ti ba tı nı qu ru luş çu rəs sam A.Qon-
çars ki ver miş di. Azər bay can neft çi lə ri nin 
ilk dəs tə si nə – kom so mol çu-gənc lə rə 
həsr olun muş bu lent on la rın “a yıq-sa-
yıqlı ğın dan, xa ri ci kəş fi y yat çı la rın əməl-
lə ri nə qar şı mü ba ri zə apar dıq la rın dan” 
bəhs edir. Xa ri ci kəş fi y ya tın ca su su Bray-
nt kom so mol çu la rın sı ra la rı na so xu lur, 
la kin on lar təx ri bat çı nın fəaliy yə ti ni zə-
rər siz ləş dir mə yə mü vəff  əq olur lar. O 
dövr də ak tual olan neft möv zu sun da çə-
kil miş, “Ba kı nın fəh lə, gənc lə ri ni ayıq ol-

lıq lar aş kar olu nub. ğa həsr olun du ğu nu gü man edə bi lə rik. 
“Az ki no” nun 1932-ci il də ek ran la ra 
bu rax dı ğı “Əl siz lər” (“Əl siz adam lar” 

qı sa met raj lı (4 his sə li) len ti də təb li-
ğat-təş vi qat fi lm lə ri se ri ya sın dan 

idi və təd ris müəs si sə lə ri nin 
tex nik ləş di ril mə sin dən bəhs 

edir di. Fil min sü jet xətt  i 
sxe ma tik qu rul muş du: 
or ta mək tə bi ye ni cə bi-
tir miş gənc lər müs tə qil 
hə ya ta qə dəm qo yan-
da, pe şə vər diş lə ri nə 
ki fa yət qə dər yi yə lə-
nə bil mir lər, ona gö rə 
də əl siz ki mi olur lar. 
Odur ki,  on la rı pe-
şə yə alış dır maq üçün 
pe şə vər di şi la zım dır. 
Fil mi öz sse na ri si üz-

rə re jis sor İ.Sav çen ko 
len tə al mış dı, qu ru luş çu 

ope ra tor M.Fri do lin, qu-
ru luş çu re jis sor V.Aden idi.

A.Yan, qu ru luş çu re jis so rü A.Ma kovs-
ki, qu ru luş çu ope ra to ru İ.Ma na kov, 
ope ra tor as sis ten ti L.Ko rets ki qu ru-
luş çu rəs sa mı isə rəs sam G.Əli yev dir. 
İki his sə li “Dost lar” (“Mux tar”) fi l mi-
ni isə A.Pe rel ma nın sse na ri si üz rə re-
jis sor A.Qu li yev çək miş di, qu ru luş çu 
ope ra to ru, İ.Ma na kov ikin ci ope ra to ru 
M.Mus ta fa yev və G.Əli yev idi. Hər iki 
ek ran əsə rin də akt yor lar dan X.Əmir za-
də, H.Rza ye va, Ə.Mə li kov və baş qa la rı 
çə kil miş di lər. O dövr üçün sə ciy yə vi 
olan bu fi lm lə rə pa ra le lizm me to du ha-
kim dir, baş ve rən ha di sə lər iki yol da-
şın, iki dos tun xa rak te ri ni açır, xa ri ci 
mü hi tin on la rın tə biəti nə tə si ri ni üzə 
çı xa rır. “Dost lar” da uşaq la rın so sialist 
mül kiy yə ti nə mü na si bə ti, “İ ki yol-
daş”da isə dü şər gə yə bu ra xıl ma yan, is-
ti gün lə ri şə hər də ke çi rən mək təb lə rin 
hə yat la rı nı təh lü kə yə qoy ma la rın dan 
bəhs edi lir.

1935-ci il də re jis sor M.Mi ka yı lov “Al-
tın cı hiss” ad lı ek ran əsə ri nə qu ru luş 
ver di. Sə nət çi nin ömür və ya ra dı cı-
lıq yo lu nu araş dı ran ki no təd qi qat çı sı 
N.Sa dı xov dram jan rın da len tə alı nan 
bu fi lm haq qın da heç bir mə lu mat ver-

mə sə də, döv ri mət buat da len tin çə-
ki li şi ba rə də mə lu mat var. ““ Lə tif”, 
“İs mət” şə kil lə ri nin müəl li fi , ta-
lant lı re jis sor Mi ka yıl Mi ka yı lo-
vun çək di yi “Al tın cı hiss” ad lı ki-
no fi l mi çə ki lib qur tar maq üz rə dir. 
Bu fi lm də re jis sor türk iş çi si nin 
tex ni ka ya sa hib ol ma sı və onun 
dü şün cə sin də əmə lə gə lən ye ni-

dən qu rul ma iş lə ri ni gös tə rir. 

bay can Mil li Dram Teat rı nın – 
N.Ə.) əmək dar akt yo ru İs ma yıl 

Hi da yətz  a də, (Ələs gər) Ələk bə rov, 
BRT (Ba kı Rus Dram Teat rı – N.Ə.) ar-

tis ti (S.) Kli mov, türk qı zı Çim naz Hü-
sey no va dır. O, İz zət Oru co va dan son ra 

Film də ki baş rol la rı İ.Sav-

ma ya raq, ra hat lıq və asan lıq na-
mi nə türk hə ya tın dan da, kən-
din dən də im ti na edi lib. Film 
Ni je qo rod hə ya tın dan dır... Bir 
il li yə və ya bir çə ki li şə də vət olu-
nan qey ri-türk mü tə xəs sis lər 
türk hə ya tı nı bil mə dik lə ri-
nə gö rə, bu hə yat dan film 

Səssiz kinomuzun 
son bədii filmləri



Məndən ötdü,
qardaşıma dəydi...
Bəxtiyar Vahabzadəyə

Ey daşlaşan, torpaqlaşan,
ulu babam!
Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan
ulu babam!
Küləkləşən, dumanlaşan ruhumla sən
Ayağa dur, səninləyəm!
Səs getməyən,
əl yetməyən
Qədim tarix dərəsindən
Səs ver mənim səsimə sən: -
Sənə gələn, səndən ötən
Nəydi belə? -
Səndən ötüb qardaşına dəydi belə?
Bununlamı neçə dəfə
Ata-oğul, qardaş hissi haçalandı,
Bir şəhərin
Beş qardaşın xanlığına parçalandı?
O zamanmı bitdi bizim dilimizin
“sənin”, “mənim” qabarı da?
O zamanmı bitdi bizim dilimizin
“haralısan” damarı da?..
Səninləyəm, ulu babam!
Bu məsəli kimdi yazan?
Hansı soysuz ata idi
Ataların imzasını
Çəkib, ona möhür basan?!
Adınızı dastanlardan oğrayaram.
Ruhunuzu qıyma-qıyma doğrayaram,
Qara Çoban,
Dəli Domrul. 

Ey Xan Eyvaz,
Giziroğlu Mustafabəy,
Əgər ki, siz
Bu məsələ qol çəkdiniz!
Sonra, sonra hansınızsa
Xalqa gələn bir qəzadan
Öz başını yana əydi.
O qəza bir topa dönüb
Sətt arxanın tifaqına
yaman dəydi.
Məndən ötdü!...
Məndən ötdü!..
Sevincə bax, qeyrətə bax!
Bunu yazan xilqətə bax!
Məndən ötdü!..
Qulağımdan getmir bu səs,
Zərbələri qardaşına,
Sirdaşına ötürən kəs
Elə bil ki, bax bu gecə
Qulağımın dibindəcə
Xətainin süqutuna
qəh-qəh çəkdi.
Sonra, sonra
Səhərəcən başına yüz qədəh çəkdi.
O qəhqəhin dalğasından,
O məstliyin baş fırladan
havasından
qopan daşdı –
Azərbaycan torpağında
Araz boyda şırım açdı.
Məndən ötdü...
Bunu dedi Şəki xanı,
Bunu dedi Bakı xanı,
Bunu dedi İbrabim xan,
Fətəli xan, Kəlbəli xan...

Qəza ötsün məndən, - dedi,
Ötən kimi “mən-mən” dedi:

“Mən-mən” dedi bir ölkədə
nə qədər xan.
Onlar “mən-mən” deyən yerdə
Sən olmadın, Azərbaycan!
Səni səndən alıb belə
Yüz illərlə uyutdular.
Səni səndə ələdilər,
Səni səndə üyütdülər.
Dibək oldun öz duzunla,
öz daşınla.
Ögey oldun
doğma, əkiz qardaşınla –
Məndən ötdü deyənlərin qeyrətindən,
Namusunu yeyənlərin qeyrətindən!
Məndən ötdü...
Məndən ötdü!
Ey daşlaşan, torpaqlaşan,
ulu babam!
Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan
ulu babam!
Ayağa dur!
Dəfn etdiyim məsəlinin
Baş daşına
Bir təəssüf xatirəsi yazıb, yondur:
Səndən ötən mənə dəydi,
Məndən ötən sənə dəydi.
Səndən, məndən ötən zərbə
Vətən, Vətən, sənə dəydi.

1967

Ayağa dur,
Azərbaycan!

Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm!
Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm!
Səndən qeyri
biz hər şeyi bölə billik!
Səndən qeyri
biz hamımız ölə billik!
Bu, Şəhriyar harayıdı,
Bu, Bəxtiyar harayıdı!
Hanı sənin tufan yıxan,
Gurşad boğan yurda oğul oğulların!
Qara Çoban, Dəli Domrul oğulların.
Çək sinənə-qayaları yamaq elə,
Haqq yolunu ayağına dolaq elə,
Bayrağını Xəzər boyda bayraq elə,
Enməzliyə qalxmış olan bayrağını!
Azərbaycan, Azərbaycan,
Azərbaycan bayrağını!
Ayağa dur,
Azərbaycan!

Bunu bizə zaman deyir,
Məzarından baş qaldıran baban deyir!
Nər oğlu nər, səninləyəm!
Səninləyəm, silah tutan,
Külüng tutan, yaba tutan,
Kösöy tutan, nişanlı ər, səninləyəm!
Səninləyəm, qız atası,
Hanı nərən, hanı səsin!
Hanı andın!
Yoxsa sən də yatmışlara, batmışlara,
Qeyrətini satmışlara xırdalandın!!!
Gözünü sil, Vətən oğlu,
ayağa qalx!
Üfüqünə bir yaxşı bax.
Sərhəddinə bir yaxşı bax.
Sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax!
Dur, içindən qorxunu boğ,
Ölümünlə, qalımını ayırd elə. 
Dur, içindən qorxağı qov,
Dur, özünü Bozqurd elə!
Bir səsindən min səs dinər,
Neçə-neçə daşa dönmüş dinməz dinər!
Oddan bitər, qandan bitər əyilməzlər!
Mərd oğullar - mərdliyilə öyünməzlər!
Torpaq altda ölümlüyə gömülməzlər.
Varım, yoxum, səninləyəm,
Azım, çoxum, səninləyəm,
Şirin yuxum, səninləyəm.
Yıxın məni söz atından,
Atın məni tank altına.
Əzin məni xıncım-xıncım,
Kəsmir əgər söz qılıncım,
Didin məni didim-didim,
Atın məni tank altına.
Qundaqdakı bir körpəni xilas edim.
Neçə “səni”, neçə “məni” xilas edim.
Səninləyəm, Sözü qəmli, özü dəmli
rəhbər adam!
1918-də vuruşurdu,
Danışmırdı rəncbər atan,
rəncbər atam!
Səninləyəm, haqq-ədalət, səninləyəm,
Milli qürur, milli qeyrət, səninləyəm!
Səpil quma, göyər yerdə, bit qayada,
Gizli nifrət, açıq nifrət, səninləyəm,
Oyat bizi, ey yaradan, səninləyəm!
Ya birmərrə yatırt bizi,
Ya birmərrə oyat bizi,
Ya yenidən yarat bizi,
Ey yaradan, səninləyəm,
Səninləyəm, yatmış vulkan, Səninləyəm!
Ayağa dur, Azərbaycan,
Səninləyəm!

19 mart, 1992

Azərbaycan -
dünyam mənim

Azərbaycan - qayalarda
bitən bir çiçək,
Azərbaycan - çiçəklərin içində qaya.
Mənim könlüm bu torpağı
vəsf eləyərək,
Azərbaycan dünyasından
baxar dünyaya.
Azərbaycan - mayası nur,
qayəsi nur ki...
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” - deyiləndə
  ayağa dur ki,
Füzulinin ürəyinə toxuna bilər.
Oğulları Kür gəzdirər biləklərində,
Oğulların göz atəşi
Gözəl əridir.
Azərbaycan səhərinin bəbəklərində
Qütb ulduzu,
dan ulduzu gözəlləridir.
İllər olub - kürrələrdə dəmir olmuşuq,
Sərhədlərdə dayanmışıq
  küləkdən ayıq.
Od gölündə,
buz çölündə gəmi olmuşuq,
Biz Bakının ilk səadət carçılarıyıq.
Min illərlə zülmətlərə yollar açıqdı,
Dalğalandı Sabirlərin
ümman dünyası,
Azərbaycan qatarı da yollara çıxdı
Dağılanda Qoca Şərqin
  duman dünyası.
Azərbaycan - mayası nur,
qayəsi nur ki...
Hər daşından alov dilli ox ola bilər.
“Azərbaycan!” - deyiləndə
  ayağa dur ki,
Ana yurdun ürəyinə toxuna bilər.

1970
* * *

Ana yurdum, hər daşına üz qoyum,
Hər dərəndə çaldığım saz yaşayır.
Kimi sənin çiynində,
sən kiminin...
Şöhrətini yaşadan az yaşayır.
Bu gileydən qəlbim yaman xallanır;
“Çox ünvanda qaçaq tərif yallanır”.
Bir ağılın budağından sallanıb,
Neçə-neçə ağlı dayaz yaşayır.
Gülüm, bir də görüşünə yubansam,
Adımı tut, harda dağlar dumansa.
Gözünü sıx,
Hansı daşda su yansa,
O daş altda Məmməd Araz yaşayır.

1971

Ağarma, saçım, ağarma!
Nə erkən sənə dən düşdü,
Niyə düşdü, nədən düşdü?
Beynimmi qüvvədən düşdü?
Ağarma, saçım, ağarma!

Arzu sonsuz, ömür yarı...
Artdı alnın qırışları,
Səndə insaf olsun barı
Ağarma, saçım, ağarma!

Məni qəmgin görsə əgər
Düşmən gülər, dost qəm yeyər,
Qızlar baxıb “dayı” deyər,
Ağarma, saçım, ağarma!

Daşdır qəlbin, daşdır canın,
Yoxdur, duyğun, yoxdur qanın.
Hələ gəncəm, sən vicdanın
Ağarma, saçım, ağarma!

Ömür keçir, yaman keçir,
Qəlbimdən qara qan keçir.
Daha gözəllər yan keçir,
Ağarma, saçım, ağarma!

Hələ səsim ucalmayıb,
El gücündən güc almayıb.
Hələ ürək qocalmayıb
Ağarma, saçım, ağarma!

İlham adlı şahpərim var,
Yol üstəyəm, səfərim var...
Yazılmamış əsərim var...
Ağarma, saçım, ağarma... 

Böyüklər, uşaqlar...
Böyüklər, böyüklər hörür çəpəri,
Uşaqlar, uşaqlar yarır çəpəri.
Böyüklər, böyüklər çəpər boyunca,
Qaratikan əkir, gicitkən əkir.

Uşaqlar, uşaqlar çəpər dibində,
Bənövşə axtarır, süsən axtarır.
Böyüklər, böyüklər - çəpər adlayan.
Qonşu kölgəsini əzməyə hazır.

Uşaqlar, uşaqlar biri-birinə,
Çəpər - deşiyindən pişik addadır.
Böyüklər, böyüklər - çəpərdə paya,
Uşaqlar, uşaqlar - çəpərdə qayçı...

Beləcə uşaqdı qonşu böyüklər,
Beləcə böyükdü qonşu uşaqlar.
Nə yaxşı yamanlıq öləziməkdə,
Nə yaxşı, yaxşılıq yanmağındadır.

İnandım: hər uşaq bir od parçası!
İnandım: səngiməz bu od, bu ocaq!
Təbrizlə Naxçıvan arasındakı
Çəpəri yıxan da bunlar olacaq...

Vətən mənə oğul desə
Buyruqlara sığışmayan inaddım,
Çox qanadlar yorub salan qanaddım.
Ulduzlara yumruq düyüb, daş atdım;
Nizamlara baş əyməzdi nizamım.

Qayaları haçalardı qüdrətim,
Buludları parçalardı qüdrətim
Şimşəkləri qıçalardı qüdrətim,
Yorulanda nur mizrablı ozanım.

O selablar seləliyim yalanmış,
Ötən günlər çalağanmış; çalanmış.
Bircə kövrək xatirələr qalanmış,
Onu da ki, ha çevirim, ha sanım...

Vətən mənə oğul desə nə dərdim,
Mamır olub qayasında bitərdim.
Bu torpaqsız harda, nə vaxt, nə dərdim
Xəzanımdır, xazanımdır, xəzanım.

Dünənimi döşdən asan deyiləm,
Dünənimə qəbir qazan deyiləm.
Ürəyimsiz kəlmə yazan deyiləm,
Nə qədər ki, öz əlimdi yazanım. 
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Məndən ötdü,

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

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

Azərbaycan -
dünyam mənim

Azərbaycan -

Gözünü sıx, hansı daşda su yansa,
O daş altda Məmməd Araz yaşayır
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Alberto MORAVİA
(İtaliya)

Bu hiss mən dən güc lü 
idi: ta nış ol du ğum 
qı zı hər də fə Ri qa-
mon ti yə təq dim 

edir dim, o da ovu hə mi şə əlim dən 
alır dı. Ni yə be lə edir dim? Ola bil sin, 
qa dın la rın xo şu na gəl di yi mi gös tər-
mək hə və sin dən, ya da is tə mir dim 
dos tu mun ba rə sin də ağ lı ma pis 
fi  kir lər gə ti rim. Di gəl ki, hər xə ya-
nə tin dən son ra onu ye nə əv vəl ki tək 
özü mə dost sa yır dım. Abı rı na qı sı-
lıb özü nü bir az ədəb li apar say dı, 
bu cür da vam et mə yə, bəl kə, dö zər-
dim, am ma həd di ni aşan hə ya sız lı ğı 
ilə ağı nı çı xart mış dı. Axır da o qə dər 
qu dur du ki, qı za gö zü mün qa ba ğın-
da ca gi ri şir, gö rü şü ya nım da ca tə yin 
edir di. Mə lum dur ki, be lə hal lar da 
udu zan da, iti rən də hə mi şə tər bi yə-
li adam olur. Sin yo ri na nın ya nın da 
mü ba hi sə ya ran ma sın de yə, adə tən, 
sus ma ğa üs tün lük ve rir dim, Ri qa-
mon ti isə sır tıq lı ğı na sa lıb öz məq-
sə di nə nail olur du. Bir-iki də fə yün-
gül cə eti ra zı mı bil di miş dim, baş qa 
ney lə mə liy dim? İçim də ya nıb qov-
rul sam da, hiss lə ri mi ifa də et mə yi 
ba car mı ram. Be lə olan da bi lir siz Ri-
qa mon ti mə nə nə ca vab ve rir di?

- Sən özün gü nah kar san, mən lik bir 
iş yox dur. Bir hal da ki, qız mə nə üs-
tün lük ve rib, me yi li mə nə dir, de mə li, 
mən onu da ha yax şı bi şi rə bil mi şəm.

Bu ra sı doğ ru idi; elə cə də onun 
mən dən qə şəng ol ma sı. Am ma hə-
qi qi dost heç vaxt dos tun qa dı nı na 
əl uzat maz. 

Qə rəz, Ri qa mon ti bu oyu nu dörd-
beş də fə oy na yan dan son ra on dan 
elə zəh ləm get di ki, hətt  a bir gə iş lə-
di yi miz bar da müş tə ri lə rə qul luq 
edər kən piş tax ta ar xa sın da ya na şı 
da ya nan da be lə üzü nə bax maq is tə-
mir, qəs dən böy rü mü, ya xud ar xa mı 
çe vi rir dim ki, gö züm onu gör mə sin. 
İn di heç pis lik lə ri ni də ya da sal mır-
dım, yal nız özü haq qın da, kim li yi, 
nə çi li yi, ne cə bir adam ol ma sı ba rə-
də dü şü nür düm. Axır da hiss et dim 
ki, da ha bu ada ma dö zə bil mi rəm. 
Mə nim bu dar alın dan, bu xır da göz-
lər dən, bu don qar lı iri bu run dan, bu 
ye kə si fət dən, üs tün də ütük bı ğı olan 
bu ət li do daq lar dan, bir cüt uzun 
hö rük lü də bil qə va ri qır xıq baş dan, 
gic gah dan pey sə rə cən da ran mış pa-
rıl tı lı qa ra saç lar dan zən de yi-zəh ləm 
ge dir; qəh və qay na da nı fır lat maq la 
gö zə dürt dü yü tük lü qol la rı gö rən 
gö züm yox du. Am ma ən zəh ləm 
ge dən en li pə rə li don qar bur nuy du. 
Tez-tez ürə yim dən ke çir di ki, qə fi l 
ge ri çev ri lib bur nu nun üs tün dən bi-
ri ni iliş di rim; elə iliş di rim ki, sü mü-
yün xır çıl tı sı eşi dil sin.

An caq bun lar ha mı sı xam xə-
yal dı: özüm elə sıs qa, elə çə lim siz 
idim ki, Ri qa mon ti is tə səy di mə ni 
bir cə bar ma ğıy la ye rə sə rər di.

Dos tu mu öl dür mək fi k ri nə nə 
vaxt düş dü yü mü söy lə mək çə tin-
dir - ola bil sin, «Qü sur suz qətl» ad lı 
Ame ri ka fi l mi nə bax dı ğı mız ax şam. 
Düz dür, əv vəl onu ger çək dən öl dür-
mək fi k rin də de yil dim, sa də cə, qətl 
səh nə si ni xə ya lım da can lan dı rır, bu 
işi ne cə gö rə cə yi mi dü şü nür düm.

Ax şam lar yu xu ya get məz dən, sə-
hər lər ya taq dan qalx maz dan qa baq, 
elə cə də gün düz lər bar da be kar qal-
dı ğım, Ri qa mon ti isə öz bo ya lı ba şı nı 
aşa ğı sal la ya raq stul da otu rub piş-
tax ta ar xa sın da qə zet oxu du ğu vaxt-
lar bu ba rə də dü şün mək mə nə ləz zət 
elə yir di. Elə-be lə dü şü nür düm, əy-
lən cə xa ti ri nə. Ürə yim də de yir dim 
ki, bax in di bu zu qır dı ğı mız hə vəng-
dəs tə ni gö tü rüb tə pə si nə çır pa cam.

Qı sa sı, bü tün gün sev gi li si nin in-
ti za rıy la ya şa yan, gö rü şər kən ona 
nə de yə cə yi ni dü şü nən ada ma ox şa-
yır dım, yal nız bir fərq lə ki, mə nim-
çün bu sev gi li – Ri qa mon ti idi və 
baş qa la rı nın xə ya li öpüş dən, xə ya li 
sı ğal dan al dı ğı həz zi mən onun ölü-
mü haq qın da kı dü şün cə lə rim dən 
alır dım. Ha mı sı da sırf əy lən cə xa ti-
ri nəy di. Bu mə ni, hə qi qə tən, əy lən-
di rir di, çün ki pla nı özüm çün bü tün 
xır da lıq la rı na can dü şün müş düm. 

An caq bü tün de tal lar iş lə nib ha zır-
la nan da, dü şün dük lə ri mi hə ya ta 
ke çir mə yə mən də dəh şət li bir hə-
vəs ya ran dı; bu hə vəs elə 
güc lü idi ki, zid di nə 
ge də bil mə dim 
və axır da söz-
dən işə keç-
mə yə qə rar 
ver dim. Bəl kə 
də, qə rar-fi  lan 
de yil di, sa-
də cə, bun la rın 
ha mı sı nı xam 
xə yal ki mi dü-
şü nə rək hə rə kə-
tə baş la dım. 

Be lə lik lə, bir fi n-
can qəh və iç di yi-
miz ma sa ar xa-
sın da ona de dim 
ki, gu ya qə şəng 
bir qız la ta nış ol-
mu şam. Am ma bu 
də fə söh bət mə-
nim xo şu ma gə lən, 
son ra onun əlim dən 
al dı ğı qız lar dan bi-
ri ba rə sin də get mir di, 
yox, mən ona məhz Ri-
qa mon ti ni xoş la yan qız dan 
da nı şır dım. Bu söh bə ti həf tə bo-
yu bir ne çə də fə tək rar la dım, hər 
də fə də söh bə tə çıl ğın sev gi şt rix-
lə ri ar tı rıb, özü mü elə gös tə rir dim 
ki, gu ya hətt  a qıs qa nı ram. 

Əv vəl cə Ri qa mon ti bu na la qeyd 
ya naş dı: «Bir hal da ki, dər dim dən 
ölür, on da qoy ba ra gəl sin... mən 
onu qəh və yə qo naq edə rəm». 

Am ma son ra ina dın dan əl çə kib, 
ya vaş-ya vaş yum şal ma ğa baş la dı. 
Hər dən gu ya za ra fat edir di, am ma 
bi lir dim ki, mən dən söz qo part-
maq is tə yir.

- O qız var dı ha… de gö rüm, 
mə ni hə lə də se vir?

- Se vir də söz dür? Dər din dən di-
va nə dir.

- Da ha nə de yir?
- De yir çox xo şu na gə lir sən.
- Nə yim dən xo şu gə lir ki?
- Hər şe yin dən: bur nun dan, sa-

çın dan, göz lə rin dən, do daq la rın-
dan, ən çox da qəh və qay na dan la 
ne cə us ta lıq la dav ran ma ğın dan. 

Qı sa sı, söz lə rim dən be lə çı xır dı 
ki, tə səv vü rü mün məh su lu olan bu 
xə ya li qı zın xoş la dıq la rı özü mün 
zəh ləm ge dən şey lər dən iba rət di; 
mən elə Ri qa mon ti ni məhz bun la rın 
uc ba tın dan öl dür mə yə ha zır idim. 
O isə, əda baz-əda baz gü lüm sə yib, 
az qal dı lov ğa lıqdan cı rıl sın, çün ki 
özü haq qın da çox yük sək fi  kir də 
idi. Ay dın gö rü nür dü ki, gö zəl çə 
o boş bey nin dən çıx mır, fi k ri-zik ri 
daim onun ya nın da dır və yal nız ya-
lan çı məğ rur luq ma ne olur ki, bu nu 
mən dən xa hiş elə sin. Axır da o san ki 
peş man ol muş ki mi, təəs süfl  ə de di:

- Qu laq as, ya mə ni o qız la ta nış et, 
ya da bu ba rə də da ha heç nə da nış ma.

Mən elə bu nu göz lə yir dim, dər-
hal sa ba ha gö rüş tə yin elə dim.

Pla nım sa də idi. Biz işi saat on da 
qur ta rır dıq, gə lir-çı xa rı he sab la yan 
sa hib isə bar da saat on bi rin ya rı sı-
na can qa lır dı. De mə li, Ri qa mon ti ni 

V i  t e r  b o 
də mir yol xət-

ti nin böy rün də ki 
qum tə pə si nə apa rı-

r a m , de yi rəm ki, qız bur da onun 
gö rü şü nə gə lə cək. Qa tar saat on bi rə 
on beş də qi qə iş lə miş ke çir, mən də 
qa ta rın səs-kü yün dən is ti fa də edib, 
Vitt  roiya mey da nın da kı ma ğa za dan 
tə zə lik cə al dı ğım «Be rett  a» ta pan ça-
sın dan ona atəş açı ram. Saat on bi rə 
iyir mi də qi qə iş lə miş qəs dən unut-
du ğum bağ la ma nın da lın ca ba ra 
qa yı dı ram, bu vaxt əl bətt  ə ki, sa hib 
mə ni gö rür. Ən uza ğı saat on bi rin 
ya rı sın da ki ra yə qal dı ğım evin qa pı-
çı ota ğın da, port ye dən bir ge cə li yə 
gö tür dü yüm çar pa yı ya uza nı ram, 
vəs sa lam. Qa tar la bağ lı olan və vax-
tın he sab lan ma sı na aid yer lə rin bir 
qis mi ni fi lm dən gö tür müş düm. 
Plan baş tut ma ya da bi lər di, yə ni ci-
na yə tin baş ver di yi yer də tə sa dü fən 
kim sə mə ni gö rər di və be lə də ləz-
zə ti ən azı on dan ala caq dım ki, hər 
ne cə ol sa, içim də ki yan ğı nı sön dür-
mü şəm; bu nun xa ti ri nə lap sür gü nə 
də ha zır idim.

Er tə si gün şən bə  yə düş dü yün-
dən xey li iş lə mə li ol duq, am ma bu 
lap ye ri nə düş dü, çün ki Ri qa mon ti 
qız ba rə də nə sə da nış ma ğa ma cal 
tap ma dı. Saat on da hə mi şə ki tək 
kə tan gö dək çə lə ri mi zi əy ni miz dən 
çı xa rıb ye ri nə as dıq, sa hib lə sa-
ğol la şıb, ya rı ya can sa lın mış də mir 
pər də nin al tın dan kü çə yə çıx dıq. 

Bi zim bar Akua Açe to za ya apa-
ran xi ya ban da dır; bur dan Vi ter-
bo də mir yo lu na əl uzat san ça tar. 
Qa ran lıq park da heç kəs gö zə 
dəy mir di, axı rın cı cüt lük lər Ri-
memb rans par kın da kı ya mac dan 
aşa ğı en miş di. Ap rel ayı idi, ha va-
lar isin miş di, Ay hə lə gö rün mə sə 
də, sə ma ya va-ya vaş işıq la nır dı. 

Xi ya ban la get di yi miz yol da Ri qa-
mon ti nin ke fi  kö kəl miş di, tez-tez ərk lə 
çiy ni mə vu rur du, mən sə id man gö-
dək çə min qol tuq ci bin də ki ta pın ça nın 
dəs tə yi ni sı xa-sı xa san ki ke yi miş dim. 

Yol ay rı cın da ot bas mış cı ğı ra 
ke çib də mir yol xətt  i bo yun ca 

ad dım la dıq. Qum tə pə si nin 
köl gə si dü şən sa hə da ha 

qa ran lıq idi – bu ra sı nı 
da nə zə rə al mış dım. Ri-
qa mon ti irə li də, mən 
də ar xa sın ca ge dir dim. 
Fə nə rin ya xın lı ğı na ça-
tan da ayaq sax la yıb de-
dim:

- Qız xa hiş edib ki, 
onu bur da göz lə yə sən, 

in di cə gə lə cək.
Ri qa mon ti də da yan-

dı, ci bin dən si qa ret çı xa rıb, 
alış dır dı. 

- Hə, - de di, - ofi  siant ki mi 
heç nə yə ya ra ma san da, ara-

dü zəl dən ki mi ta yın-bə ra bə rin 
yox dur.
Qə rəz, öz işin dəy di: ye nə mə ni 

ələ sa lıb, al çalt maq da da vam edir-
di.

Heç kə sin gör mə di yi adam sız 
yer də dur muş duq, ay du man pər-
də si nə bü rün müş dü zən li yi işıq-
lan dı rır, öz şö lə si ni boz kol lu ğa, 
zi bil to pa sı nın üs tü nə, aya ğı mı zın 
al tın da qıv rı lan Tib rin gü mü şü su-
la rı na sə pə lə yir di. 

Mə ni əs mə cə tut muş du, san ki 
bu ilıq ha va da so yuq du man dan 
do nur dum. 

- Nə fər qi var: bir də qi qə tez, ya 
bir də qi qə gec… Onun iş ye ri bu ra 
ya xın dır, yə qin, sa hib lə rin get mə-
si ni göz lə yir. 

Bu söz lə ri Ri qa mon ti üçün de-
yil, da ha çox özü mü sa kit ləş dir-
mək xa ti ri nə de dim. Am ma elə 
bu vaxt Ri qa mon ti hə vəs lə dil-
lən di:

- Odur ey, gə lir...
Dö nüb ge ri ba xan da cı ğır la bi zə 

tə rəf ad dım la yan tut qun qa dın fi -
qu ru gör düm. 

Son ra dan öy rə nə cək dim ki, adə-
tən bu ra müş tə ri tap maq ümi di lə 
mə lum qa dın lar gə lir. On da isə 
bu nu bil mir dim və inan ma ğa ha-
zır idim ki, qız xə ya lı mın məh su lu 
de yil, hə qi qə tən, möv cud dur. Üs-
tə lik də, bu vaxt özün dən ra zı Ri qa-
mon ti tam ar xa yın lıq la qa dı nın üs-
tü nə ye ri di, mən də onun da lın ca.

Da ha bir ne çə ad dım və qa dın qa-
ran lıq dan fə nə rin işıq lan dır dı ğı 
sa hə yə çıx dı. Ba xan da az qa la dik-
sin dim: ya şı alt mış dan az ol maz-
dı. Əzab keş göz lə ri qa ra bo ya nın, 
si fə ti ağ pud ra nın için də itib-bat-
mış dı; qıp qır mı zı do daq la rı, pır pız 
saç la rı var dı, boy nu na qa ra lent 
sa rı mış dı. Adə tən be lə lə ri qa ran lıq 
künc-bu caq ax ta rır ki, sir-si fə ti ay-
dın gö rün mə sin. 

- Sin yo ri na bi zi göz lə yir?
Ri qa mon ti hə lə qa dı nı düz-

əməl li göz dən ke çir mə miş özü nə 
xas sır tıq lıq la so ruş du. Heç qa dın 
da sır tıq lıq da on dan ge ri qal ma dı.

- Əl bətt  ə!
Ri qa mon ti ma la müş tə ri gö züy-

lə diq qət ye tir di və ya nıl dı ğı nı an-
la yan ki mi bir ad dım da la çə ki lib 
tə rəd düd lə:

- Ba ğış la yın, - de di, - bu ax şam 
mən ba car ma ram… am ma dos tum 
bur da dır...

Tez də kə na ra ad la yıb, qum tə-
pə si nin ar xa sın da yo xa çıx dı.

Ba şa düş düm ki, Ri qa mon ti bu 
qə dər qə şəng qız lar dan son ra onu 
be lə bir əcaib lə ta nış et mə yi mi ha-
yıf çıx maq ki mi an la yıb. Ey ni za-
man da onu da ba şa düş düm ki, 
qü sur suz qətl pla nı baş tut ma dı.

- Bu qə şəng kü rən də çək mə yə 
bir şey ta pıl maz ki? 

Qa dın kar na val mas ka sı na bən-
zə yən sax ta tə bəs süm lə da nı şır, 
mən sə din məz cə du rub bu za val lı 
məx lu qa ba xır dım. Bir dən qa dı na 
da, özü mə də, hətt  a Ri qa mon ti yə 
də ya zı ğım gəl di. Az əv vəl içim də 
son suz nif rət var dı, in di isə o nif-
rət ha ra sa yo xa çıx mış dı. Göz lə rim 
yaş la dol muş du; acı-acı dü şü nür-
düm ki, məhz bu qa dı nın sa yə sin-
də mən qa ti lə çev ril mə dim. 

- Çək mə yə si qa re tim yox dur, - 
de dim, - am ma bax bu nu gö tür; 
sat san azın dan min li rə qa baq san.

Bu nu de yib ta pan ça nı zor la qa-
dı nın ov cu na bas dım. Son ra eniş-
dən aşa ğı tul la nıb xi ya ba na cum-
dum. Bu vaxt Vi ter bo ya ge dən 
qa tar qır mı zı qı ğıl cım la rı nı qa ran-
lı ğa sə pə-sə pə ötüb- ke çir, va qon la-
rın pən cə rə sin dən gur işıq gə lir di. 
Da ya nıb qa ta rın uzaq laş ma sı na 
bax dım, son ra tə kər lə rin ölə zi yən 
sə si nə qu laq asıb evə qa yıt dım.

Er tə si gün bar da Ri qa mon ti mə-
nə de di:

- Bi lir sən, bu nun ar xa sın da nə sə 
giz lən di yi ni hiss edir dim… am ma 
dəx li yox dur… hər hal da, mə ni 
yax şı do la dın.

Onu diq qət lə göz dən ke çir dim, 
hiss et dim ki, ar tıq nif rə tim so vu-
şub. Hal bu ki elə hə min ki Ri qa mon ti 
idi: hə min alın, hə min bu run, hə min 
göz lər, hə min saç lar, hə min tük lü 
qol lar. İçim də elə bir yün gül lük hiss 
et dim ki, san ki ba yır da kı ap rel kü-
lə yi mə ni də büs bü tün tə zə lə miş di.

Ri qa mon ti mə nə iki fi n can qəh-
və ver di ki, ba rın önün də ki gün-
tu tan ma sa nın ar xa sın da otur muş 
müş tə ri lə rə apa rım. Fin can la rı on-
dan alar kən ya vaş dan de dim:

- Ax şam gö rü şək mi? Mən Ame-
li ya nı də vət et mi şəm. 

O, heç bir qə rəz hiss olun ma yan 
səs lə sa kit cə ca vab ver di:

- Təəs süf ki, bu ax şam ba car ma-
ram.

Fin can la rı gö tü rüb ara la nan da 
içim də peş man çı lı ğa bən zər bir hiss 
baş qal dır dı: təəs süfl  ən dim ki, o bu 
ax şam in di yə cən əlim dən al dı ğı 
bü tün baş qa qız lar ki mi, Ame li ya nı 
əlim dən al ma ğa gəl mə yə cək.

Tərcümə etdi:
Mahir N. QARAYEV

An caq bü tün de tal lar iş lə nib ha zır- Yol ay rı cın da ot bas mış cı ğı ra 

Qüsursuz qətl
An caq bü tün de tal lar iş lə nib ha zır-
la nan da, dü şün dük lə ri mi hə ya ta 
ke çir mə yə mən də dəh şət li bir hə-
vəs ya ran dı; bu hə vəs elə 
güc lü idi ki, zid di nə 
ge də bil mə dim 

ha mı sı nı xam 
xə yal ki mi dü-
şü nə rək hə rə kə-

Be lə lik lə, bir fi n-
can qəh və iç di yi-
miz ma sa ar xa-
sın da ona de dim 
ki, gu ya qə şəng 
bir qız la ta nış ol-
mu şam. Am ma bu 
də fə söh bət mə-
nim xo şu ma gə lən, 
son ra onun əlim dən 
al dı ğı qız lar dan bi-
ri ba rə sin də get mir di, 
yox, mən ona məhz Ri-
qa mon ti ni xoş la yan qız dan 
da nı şır dım. Bu söh bə ti həf tə bo-
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ad dım la dıq. Qum tə pə si nin 
köl gə si dü şən sa hə da ha 

qa ran lıq idi – bu ra sı nı 
da nə zə rə al mış dım. Ri-

tan da ayaq sax la yıb de-
dim:

onu bur da göz lə yə sən, 
in di cə gə lə cək.

Ri qa mon ti də da yan-
dı, ci bin dən si qa ret çı xa rıb, 

alış dır dı. 
- Hə, - de di, - ofi  siant ki mi 

heç nə yə ya ra ma san da, ara-
dü zəl dən ki mi ta yın-bə ra bə rin 

yox dur.
Qə rəz, öz işin dəy di: ye nə mə ni 

ələ sa lıb, al çalt maq da da vam edir-
di.

Heç kə sin gör mə di yi adam sız 
yer də dur muş duq, ay du man pər-
də si nə bü rün müş dü zən li yi işıq-
lan dı rır, öz şö lə si ni boz kol lu ğa, 
zi bil to pa sı nın üs tü nə, aya ğı mı zın 
al tın da qıv rı lan Tib rin gü mü şü su-
la rı na sə pə lə yir di. 

Mə ni əs mə cə tut muş du, san ki 
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İlk uni ver si tet
har da və nə vaxt 

yara nıb?
Or ta əsr lər də uni ver si tet 

adı nı ümu mi ma raq la rın qo-
run ma sı na mi nə top la nan is-
tə ni lən bir li yə ve rir di lər. Ona 
gö rə də ilk təh sil uni ver si tet lə-
ri sa də cə ola raq, müəl lim lə rin 
və tə lə bə lə rin mü da fi əsi üçün 
təş kil olu nan bir lik lər  de mək 
idi. Bu bir lik lə rin daimi bi-
na la rı yox idi. Müəl lim lər və 
tə lə bə lər han sı sa za lı, ya xud 
baş qa bir ti ki li ni ki ra yə yə gö-
tü rür dü lər.

Za man keç dik cə bu bir lik-
lər də bö yü yür dü, on lar üçün 
bi na lar ti ki lir di. Uni ver si tet lər 
ar tıq müəy yən hü quq və gü-
zəşt lər qa zan mış dı lar və daimi 
fəaliy yət gös tə rir di lər. İlk be lə 
uni ver si tet İta li ya nın Sa ler no 
şə hə rin də ya ran dı. Təx mi nən, 
IX əsr dən eti ba rən o, tib bi təh-
sil müəs si sə si ki mi ge niş şöh rət 
qa zan dı. Bu müəs si sə 1231-ci 
il də rəs mən uni ver si tet ki mi ta-
nın dı.

XI əs rin axır la rın da İta li ya-
nın Bo lon ya şə hə rin də çox sa hə li 
uni ver si tet fəaliy yət gös tər mə yə 
baş la dı. Bur da hü quq, tibb, in cə-
sə nət və teolo gi ya nı öy rə nir di lər. 
Or ta əsr lə rin ən məş hur uni ver si-
te ti rəs mən XII əs rin ikin ci ya rı-
sın da tə sis olun muş Pa ris uni ver-
si te ti idi. Bu uni ver si tet son ra lar 
Av ro pa da ya ra nan bü tün uni-
ver si tet lər üçün bir nü mu nə ki mi 
ta nın dı. İn gil tə rə nin iki ən qə dim 
uni ver si te ti də Pa ris uni ver si te ti 
nü mu nə sin də ya ra dıl dı.

Oks ford və Kemb ric rəs mən 
XIII əsr də ta nın mış dı. Biz bi li rik 
ki, uni ver si tet bir çox kol lec lər-
dən, ya xud fa kül tə lər dən iba rət 
olur ki, bu da hə min təh sil müəs-
si sə sin də müx tə lif ix ti sas lar da 
mü tə xəs sis ye tiş dir mək im ka nı 
ve rir. Bir çox təh sil müəs si sə lə ri 
əv vəl cə kol lec şək lin də fəaliy yə-
tə baş la ya raq, son ra dan uni ver-
si te tə çev ri lib. Bir ləş miş Ştat lar-
da ilk kol lec Har vard olub. Bu 
təh sil müəs si sə si Mas sa çu sets 
şta tı nın Kemb ric şə hə rin də 1636-
cı il də ya ra dıl mış dı, bu gün isə 
ar tıq bö yük bir uni ver si tet dir.

Ri ya ziy yat 
(matemati ka)
ne cə ya ra nıb?

Ri ya ziy ya ta (arif me ti ka) rə-
qəm lər haq da elm də de mək 
olar. Bu sö zün özü, yə ni  yu nan 
di lin də “arif mos” - “rə qəm lər” 
de mək dir. “Ma te ma ti ka” sö zü 
də yu nan di lin də “bil gi” mə na-
sın da iş lə nib.

Əv vəl lər adam lar öz inək lə-
ri ni, qo yun la rı nı əl bar maq la-
rıy la sa yır dı lar. Son ra lar ağac 
üzə rin də qoy duq la rı ça pıq lar la 
say ma ğı öy rən di lər. Növ bə ti 
ad dım isə elə say sis te mi ol du 
ki, onun hər rə qə mi ni işa rə lər 
va si tə siy lə yaz maq müm kün 
idi. Qə dim yu nan lar bu məq-
səd lə əlifb  a nın hərfl  ə rin dən 
is ti fa də edir di lər. Ro ma lı lar 
isə da ha uza ğa get di lər. On lar 
ar tıq hərfl  ə ri ata raq, bü tün rə-
qəm lə ri cə mi yed di hərfl  ə ifa də 
et mə yə baş la dı lar. Bu sis tem 
ya zı üçün tət biq olu nur du. He-
sab la ma da isə “abak” ad la nan 
xü su si löv hə dən is ti fa də olu-
nur du.  

Ərəb lər hind li lə rin qə bul et-
di yi əsas lar da rə qəm sis te mi ya-
rat dı lar ki, biz in di yə dək on dan 
is ti fa də edi rik. Mər tə bə lə rin 
gös tə ril mə si üçün on lar ilk də fə 
sı fır rə qə mi ni tət biq et di lər ki, 
bu da say ma ğı son də rə cə sa də-
ləş dir di. Diq qət ye ti rin ki, məhz 
“sı fır” sö zün dən də dün ya dil-
lə rin də rə qəm an la mın da iş lə-
nən “sif ra” sö zü ya ran dı. Ərəb 
say sis te min dən is ti fa də ni töv-
si yə edən ilk ri ya ziy yat ki ta bı 
na mə lum ital yan ali mi tə rə fi n-
dən 1202-ci il də qə lə mə alı nıb.

Çap üsu lu ilə ha zır lan mış ilk 
ri ya ziy yat dərs li yi la tın di lin də 
ya zıl mış və İta li ya da 1478-ci il-
də işıq üzü gör müş dü. Di gər 
dərs lik lər isə 1484-1496-cı il-
lər ara sın da çıx mış dı. On lar da 
söh bət top la ma, çıx ma və vur-
ma dan ge dir di. Bə zi la tın mək-
təb lə rin də ri ya ziy ya tı yal nız 
təh si lin be şin ci, al tın cı ilin də 
öy rə dir di lər və bu na həf tə də 
bir saat ayı rır dı lar.

Yad da sax la maq la zım dır 
ki, ri ya ziy yat üz rə bu qə dim 
ki tab lar müasir me tod la rın 

müəy yən bir his sə si ni özün də 
əks et di rir di və biz bu na gö rə 
hind və ərəb alim lə ri ni min nət-
dar lıq la xa tır la ma lı yıq. 

Mək təb lər ya rat maq 
in san la rın nə yi nə 

lazım idi?
İn san lar qə dim za man lar dan 

qrup lar şək lin də ya şa yır lar. 
Hər qrup, nə sil bir lik də qal ma-
ğa, hətt  a ay rı-ay rı nü ma yən də-
lə ri nin öl mə sin dən son ra be lə, 
bu bir li yi qo ru ma ğa ça lı şır dı. 
Nəs li, onun də yər lə ri ni qo ru-
maq üçün yaş lı lar uşaq la ra bil-
dik lə ri nin ha mı sı nı öy rət mə li 
idi lər ki, on lar da gə lə cək də öz 
prob lem lə ri nin öh də sin dən gə-
lə bil sin lər. Gənc lər isə öy rən-
mə liy di lər ki, ənə nə lə ri, bi lik lə-
ri və qrup şək lin də qa za nıl mış 
təc rü bə ni sax la ya bil sin lər. Be-
lə lik lə, “təh sil” ide ya sı mək təb-
lə rin özün dən xey li qə dim dir. 
La kin ya zı nın kəş fi n dən son ra 
mək təb lə rin ya ran ma sı ar tıq 
zə ru rə tə çev ril di. Hərfl  ə ri mə-
nim sə mək üçün xü su si təh sil 
la zım idi. Ya zı nın möv cud lu ğu 
isə bi lik lə rin əv vəl lər ol ma yan 
bir şə kil də eff  ek tiv ötü rül mə si-
ni tə min edir di.

Ailə be lə təh si li tə min edə 
bil məz di. Ona gö rə də bu nun-
la məş ğul olan xü su si müəs-
si sə la zım idi. Mək təb də be lə 
bir müəs si sə ola raq ya ran dı. İlk 
mək tə bin har da və nə vaxt ya-
ran dı ğı nı kim sə bil mir. Bi zə bəl-

li olan bir cə bu dur ki, 5-6 min il 
qa baq ar tıq Mi sir də, Çin də, bəl-
kə, hə lə baş qa öl kə lər də də mək-
təb lər var idi. La kin yal nız XVIII 
əsr də təh si lin in sa nın və cə miy-
yə tin hə ya tın da ne cə mü hüm rol 
oy na ya bi lə cə yi tam bəl li ol du. 
Və yal nız 100 il əv vəl oxu maq 
hər bir uşa ğın tə məl hü quq la rın-
dan sa yıl ma ğa baş la dı.

And lı lar məh kə mə si 
ne cə ya ran dı?

Bi zim üçün and lı lar məh kə-
mə si tə ləb et mək in sa nın ən 
tə bii və mü qəd dəs hü quq la rın-
dan bi ri dir. La kin in sa nın bu 
haq qı nın ta nın ma sı na dək çox 
za man la zım ol du. 1066-cı il-
də nor mand lar İn gil tə rə ni iş ğal 
edən də, məx su si and lı lar züm-
rə si ya rat dı lar. On la rın və zi fə-
si fakt lar dan şəx sən xə bər dar 
ol ma la rı na əsas la na raq, məh-
kə mə iş lə ri ni həll et mək idi. 
Be lə üsul on ikin ci yü zil lik də 
II Hen ri xin ha ki miy yə ti döv-
rü nə dək qüv və də ol du, kral 
Hen rix isə bu qay da la ra bö yük 
də yi şik lik lər et di.

İlk uni ver si tet XI əs rin axır la rın da İta li ya-

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.

İl qar ƏLFİ
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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-

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, 

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-

XI əs rin axır la rın da İta li ya-

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-

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, 

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-

ran dı ğı nı kim sə bil mir. Bi zə bəl-

Hər suala      bir ca vab
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Qə rar lar dan bi ri bu ol du ki, 
and lı lar xid mə ti və zi fə lə ri ni yal-
nız məh kə mə də çı xış edən şa-
hid lə rin ifa də lə ri nə əsas la na raq 
ye ri nə ye tir mə liy di lər. Bu, tə bii 
ki, müasir and lı lar məh kə mə si-
nin də əsas fəaliy yət prin si pi dir. 
On iki nə fər dən iba rət and lı lar 
məh kə mə si şa hid ifa də lə ri ni, 
və kil lə rin ar qu ment lə ri ni və ha-
ki min tap şı rıq la rı nı diq qət lə din-
lə yir və son ra öz qə rar la rı nı ver-
mək üçün baş qa ota ğa ke çir lər. 
Gö rü nür, and lı la rın məhz on iki 
nə fər dən iba rət ol ma sı nın konk-
ret əsa sı yox dur. Sa də cə ola raq, 
1166-cı il də II Hen rix qə ra rı nı be-
lə ver miş di və hə min za man dan 
eti ba rən bu, də yiş məz qa lır.

And lı lar məh kə mə si ya ra-
na na dək məh kə mə pro ses lə ri 
müx tə lif üsul lar la apa rı lır dı. 
Bi rin ci üsul “za min dur maq” 
idi. Yə ni mütt  ə him məh kə mə-
yə bir ne çə qon şu su nu gə ti-
rir və on lar da and içir di lər ki, 
mütt  ə him gü nah kar de yil. İkin-
ci üsul “Tan rı məh kə mə si” ad-
la nır dı. Mütt  ə him çox lu iş gən-
cə lə rə mə ruz qa lır dı. O, əli ni 
qay nar ya ğın içi nə sa lır, ya xud 
əli nə kö zər miş də mir gö tü rür-
dü. Əgər o iş gən cə yə dö zür-
dü sə, onu gü nah sız elan edir-
di lər. Üçün cü üsul “Məh kə mə 
qar şı laş ma sı” ad la nır dı. İn san 
öz gü nah sız lı ğı nı is bat et mək 
üçün düş mə ni ilə dö yüş mə li 
idi. Əgər qə lə bə ça lır dı sa, onu 
gü nah sız elan edir di lər.

Qır mı zı Xaç 
Cəmiyyə ti nə vaxtdan 
fəaliy yə tə baş la yıb?
1859-cu ilin is ti bir iyun 

gü nü İta li ya da, Sol fe ri no ya-
xın lı ğın da kı dö yüş dən son ra 
mey dan da on beş min ölü və 
ağır ya ra lı qal dı. Hə kim lər az 
idi və bir çox ya ra lı lar hə kim 
yar dı mı na ma cal tap ma mış 
öl dü lər. Hə min gün dö yüş 
mey da nın dan ke çən is veç rə li 
bir gənc – Hen tix Dü nant gör-
dü yü ağır mən zə rə dən, qır-
ğın la rın miq ya sın dan, ya ra lı-
la rın ah-na lə sin dən sar sıl dı. 
O, ya xın lıq da kı ital yan kən-
din dən qa dın kö nül lü lər top-
la dı. Onun rəh bər li yi al tın da 
bu qa dın lar ya ra lı la ra yar dım 
gös tə rir di lər.

Hen rix Dü nant şa hi di ol-
du ğu dəh şət li səh nə lər haq-
da bir mə qa lə yaz dı. Mə qa-
lə nin məğ zi bu idi ki, əgər 
mil li mən su biy yə tin dən ası lı 
ol ma ya raq bü tün ya ra lı la rın 
qay ğı sı nı çək mək üçün bir 
təş ki lat ya ran say dı, ölüm lə rin 
sa yı qat-qat az olar dı. Dü nan-
tın hu ma nist səy lə ri nə ti cə-
sin də on dörd mil lət Qır mı zı 
Xaç Cə miy yə ti nin ya ra dıl ma-
sı ba rə də mü qa vi lə im za la dı. 
Mü qa vi lə nin im za lan ma mə-
ra si mi 1864-cü il də, Ce nev-
rə konf ran sın da baş tut du və 
1906-cı il də hə min sə nə də bə zi 
dü zə liş lər edil di.

Sə nə də əsa sən, mü ha ri bə za-
ma nı cə miy yə tin əzab-əziy yə ti ni 
azalt maq üçün müx tə lif öl kə-
lər də təd bir lə rin ke çi ril mə si nə-
zər də tu tu lur du. Qır mı zı Xa çın 
emb le mi ki mi İs veç rə bay ra ğı nın 
rəng sı ra sı nın tər si əsa sın da ya-
ra nan bir ni şan qə bul olun du. 

Bu gün mü ha ri bə, ya xud mil li 
fə la kət baş ve rər sə, bir çox mil lət-
lər dən olan in san la rın qəl bi bə şə-
riy yə tə xid mət na mi nə hə min o 
bay ra ğın al tın da bir lə şir. İs tə ni-
lən mü ha ri bə də bu mər hə mət 
bay ra ğı na həm dost lar, həm də 
düş mən lər hör mət gös tə rir lər.

Qır mı zı Xa çın Bri ta ni ya şö-
bə si nin əsa sı 1908-ci il də qo yu-
lub. Bri ta ni ya si lah lı qüv və lə-
ri nin özü nün tib bi xid mə ti ol sa 
da, mü ha ri bə za ma nı Qır mı zı 
Xaç be lə qu rum la ra yar dım da 
gös tə rir.

Ru si ya da Qır mı zı Xaç Cə-
miy yə ti 1918-ci il də ya ra dıl dı 
və 1923-cü il də öl kə əra zi sin-
də ki mü səl man əha li nə zər də 
tu tu la raq, cə miy yə tin adı nı 
də yiş di lər. Hə min an dan eti-
ba rən təş ki la tın adı “Qır mı zı 
Xaç və Qır mı zı Ay pa ra Cə miy-
yət lə ri nin İtt  i fa qı” ol du.

Di n ne cə ya ra nıb?
Dün ya nın əsas din lə ri in-

duizm, bud dizm, kon fut sian lıq, 
taoizm, sin toizm, zər düş ti lik, is-
lam, iudaizm və xris tian lıq dır. 
İn duizm Hin dis tan da, təx mi nən 
3000 il bun dan qa baq ya ra nıb. 

Bu di nin ya ra dı cı la rı be lə he-
sab edir di lər ki, ilk bö yük Al-
lah olan Bra ma bü tün hə yat 
for ma la rı nın və çox lu ki çik al-
lah la rın ya ra dı cı sı dır. Bud da 
isə təx mi nən 3000 il əv vəl ya-
şa yan bö yük di ni müəl lim idi. 
Bud dizm özü nün il kin for ma-
sın da han sı sa Al la ha, ya xud al-
lah la ra bağ lı de yil di. Bud dizm  
öy rə dir di ki, in san lar bü tün ar-
zu la rın dan xi las ol maq la şə rə 
qa lib gə lə bi lər, ra hat lıq ta par.

Bud diz min müx tə lif tə ri qət 
və is ti qa mət lə ri var.

Kon fut sian lıq isə era mız dan 
əv vəl VI əsr də ya şa yan Kon fut-
si ad lı bir fi  lo so fun tə li mi dir və 
in sa nın öz ya xın la rı ilə düz gün 
dav ra nı şı prob lem lə ri ilə bağ lı dır.

Taoizm era mız dan qa baq VI 
əsr də ya zıl mış, müəl li fi  Lao Şe 
olan ki çik bir ki tab dan ya ra nıb. 
Bu inanc öz da vam çı la rın dan 
tə bii hə yat tər zi nə sa diq qal ma-
ğı tə ləb edir di.

Sin toizm isə ya pon la rın ib-
ti dai di ni dir. Onun əsa sın da 
da ha çox çin li lə rin ya rat dı ğı 
müx tə lif  tə lim lər du rur.

Zər düş ti lik Za ra tust ra, Za-
roast ra, ya xud Zər düşt ad la-
nan İran mən şə li, bə zi mən-
bə lər də azər bay can lı ki mi 
gös tə ri lən pey ğəm bə rin tə li-
min dən ya ra nıb. Zər düşt era-
mız dan əv vəl VII əsr də ya şa-
yıb. 

İs lam era mı zın VI əs rin də ərəb 
əsil li Mə həm məd Pey ğəm bə rin 
tə lim lə ri əsa sın da for ma la şıb. 

İudaizm qə dim yə hu di lə rin 
və tə ni olan Fə ləs tin də ya ra nıb 
və yə hu di xal qı tə rə fi n dən ən 
mü qəd dəs din sa yı lıb.

Xris tian lıq isə era mız dan 
qa baq 8-4-cü il lər də, 
Fə ləs tin də ana dan 
ol muş İsa Mə si hin 
tə lim lə ri əsa sın da 
ya ra nıb.

İlk ra hib lər kim idi?
Ra hib lik di nə həsr olun muş 

hə yat tər zi ke çir mək dir. Ki şi 
mo nas tı rı di ni and iç miş ki şi-
lə rin ya şa dı ğı yer dir. Bu ki şi lər 
bir qay da ola raq, ra hib olur. 
Am ma mo nas tır lar da ru ha ni-
lər də ya şa ya bi lər, han sı sa di ni 
qar daş lı ğın üzv lə ri də. Qa dın 
mo nas tı rı isə di ni and iç miş qa-
dın la rın ya şa dı ğı yer dir. Bu qa-
dın la ra ra hi bə de yi lir.

Ra hib lik hə lə xris tian lıq dan 
əv vəl də ge niş ya yıl mış dı. Yə-
hu di lər müx tə lif ic ma lar da 
bir lə şə rək, öz tə sər rü fat la rı nı 
ida rə edir di lər. Xris tian ra hib-
li yi nin əsa sı isə bi zim era nın 
üçün cü əs rin də Mi sir də qo yul-
du. Ki şi lər dən iba rət bir qrup 
iba dət et mək üçün tər ki-dün-
ya olub xəl və tə çə kil di. Qa dın-
lar dan iba rət be lə qrup lar da 
çox qə dim za man lar dan möv-
cud dur. Hətt  a bə zi lə ri bu fi -
kir də dir ki, qa dın mo nas tır la rı 
ki şi lə rin kin dən də əv vəl ya ra-
nıb. Xris tian lı ğın ta ri xi bo yu 
ra hib lər or de ni ya ra nan ki mi 
onun tər ki bin də qa dın cə miy-
yət lə ri də ya ra nır dı.

Qa dın di ni ic ma la rı nın ək sə-
riy yə ti Mü qəd dəs Av qus tin və 
Mü qəd dəs Fran sis kin ni zam-
na mə lə ri nə əsa sən fəaliy yət 
gös tə rir. Ra hi bə lər də ra hib lər 
ki mi and içir lər. On lar qa dın 
mo nas tır la rın da ya şa yır lar və 
hər be lə mo nas tı rın özü nün 
ge yim for ma sı olur.

XVII yü zil li yə dək ra hi bə lər 
adə tən mo nas tır da qa lır, hə yat-
la rı nı sırf iba dət lə ke çi rir di lər. 
La kin o vaxt dan eti ba rən bir çox 
ra hi bə cə miy yət lə ri mək təb lər-
də, xəs tə xa na lar da, ye tim lər və 

qo ca lar evin də fə a-
liy yət gös tər mə-
yə baş la dı lar.Hər suala      bir ca vab qa baq 8-4-cü il lər də, 

Fə ləs tin də ana dan 
ol muş İsa Mə si hin 
tə lim lə ri əsa sın da 
ya ra nıb.

də, xəs tə xa na lar da, ye tim lər və 
qo ca lar evin də fə a-

liy yət gös tər mə-
yə baş la dı lar.Hər suala      bir ca vabHər suala      bir ca vab



Məş hur fran sız ya zı-
çı sı Fre de rik Beq-
be der Uk ray na nın 
Lvov şə hə rin də sent-

yab rın 15-18-də ke çi ri lə cək 23-cü 
na şir lər fo ru mu na qa tı la caq. Təd-
bir za ma nı ya zı çı bir çox pə rəs tiş-
kar la rı ilə də gö rü şə cək, həm çi nin 
özü nün “Döv rün nəs li ilə söh-
bət lər” ki ta bı nı təq dim edə cək.  
Sə fər za ma nı ya zı çı nın av toq raf-
ses si ya sı və iş ti rak çı lar la gö rü şü 
də nə zər də tu tu lub. Təd bir təş ki-
la tı çı la rı nın söz lə ri nə gö rə, on lar 

fo rum dan son ra təş kil olu na caq 
ge cə də apa rı cı lıq et mə si üçün 

ya zı çıy la da nı şıq lar apa rır lar. 
Qeyd edək ki, Fre de rik Beq be-

der müasir fran sız ədə biy ya tı nın 
ən par laq ya zı çı la rın dan he sab edi-
lir. Onun məş hur və ən çox oxu-
nan əsər lə ri ara sın da “99 frank”, 
“Sev gi üç il ya şa yır”, “Fran sız ro-
ma nı”, “Una və Se lin cer” ro man la-
rı nın ad la rı nı çək mək olar.

Hazırladı: NARINGÜL

Şöh rə ti nə və ki tab la rı nın sa tış re kor du na gö rə az qa la Bri ta-
ni ya da Şeks pi ri üs tə lə yən ya zı çı Coan Roulinq Har ri Pott  er 
sil si lə si nə çək di yi rəsm lə ri ni so sial şə bə kə də pay la şıb. Ya zı-
çı bu rə sim lə ri 90-cı il lər də, hə lə bi rin ci ki tab nəşr edil məz-

dən ön cə ər sə yə gə ti rib. Rəsm lər po ves tin per so naj la rı nın ek ran-
laş dı rıl ma sı məq sə diy lə çə ki lib. Ya zı çı əsas per so naj la rın təs vi ri ni 
ya ra dar kən, on la rın emo si ya la rı nı da mə ha rət lə ifa də edə bi lib. 
Ağ-qa ra rəsm lər də əsə rin baş qəh rə man la rı, o cüm lə dən sa qa nın 
ən zid diy yət li per so na jı Se ve rus Sneyp, ka bus Xoq varts, nə həng 
Xaq rid, Eina lej güz gü sü təs vir edi lib. 

Qeyd edək ki, Coan Roulin qin “Har ri Pott  er və lə nət lən miş uşaq-
lar” ad lı sək ki zin ci ki ta bı bu ilin iyul ayı nın son la rın da işıq üzü 
gö rüb. Ənə nə vi janr da ya zıl ma sı na bax ma ya raq oxu cu la rın bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olan ki tab, Bri ta ni ya da bir həf tə ər zin də fan tas tik 
miq dar da sa tı lıb.
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məş hur ya zı çı 
Qab riel Qar sia 
Mar ke sin şək li 
əks olu nan 50000 
min pe so no mi-
nal lı əs gi nas lar 
çı xa rıb. 

28,3209 ma na-
ta bə ra bər olan 

50000 pe so əs gi-
nas la rın hər iki tə-
rə fi n də ya zı çı nın 
şək li əks olu nub. 

Əs gi nasın bir 
tə rə fi n də Mar ke-
sin “Yüz il tən-
ha lı ğı” ro ma nı nın 

mo tiv lə ri nə uyğun 
port re ti əks olu nub. 

Əs gi naslar açıq-qır-
mı zı ton lar da dır.

Qeyd edək ki, Coan Roulin qin “Har ri Pott  er və lə nət lən miş uşaq-
lar” ad lı sək ki zin ci ki ta bı bu ilin iyul ayı nın son la rın da işıq üzü 
gö rüb. Ənə nə vi janr da ya zıl ma sı na bax ma ya raq oxu cu la rın bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olan ki tab, Bri ta ni ya da bir həf tə ər zin də fan tas tik 

 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.  

Oxu cu la rın nə zə ri nə Ar gen ti na məh kə mə si is pan şai ri və dra ma tur qu Fe de ri-
ko Qar si a Lor ka nın ölü mü nün sə bəb lə ri ni araş dır ma ğa 
baş la yıb. 1898-ci il də ana dan ol muş Lor ka 1936-ci il də 
İs pa ni ya da baş la nan Və tən daş mü ha ri bə si za ma nı ölüb. 

Bu ba rə də yer li mət buata ta ri xi abi də lə rin bər pa sı üz rə is pan as so-
siasi ya sı olan ARMH mə lu mat ve rib. Təş ki lat dan bil di rib lər ki, 
ölü mün sə bə bi ni də qiq ləş dir mək üçün da ha ge niş araş dır ma ya 
eh ti yac var. Jur na list lər lə söh bə tin də ARMH-nın rəh bə ri Emi lio 
Sil va bil di rib ki, ar tıq pro se si baş la maq üçün is pa ni ya lı hü quq-
şü nas Ser vi ni yə  sor ğu gön də ri lib. As so siasi ya bu ilin ap rel ayın-
da Ar gen ti na məh kə mə si nə id dia ilə mü ra ciət edib.  Ser vi ni ar tıq 
bir ne çə il dir ki, is pan dik ta to ru Fran sis ko Fran ko nun (1892-1975) 
ha ki miy yə ti döv rün də tö rə dil miş ci na yət iş lə ri ni araş dır maq la 
məş ğul dur. 2010-cu il də hər bi re ji min qur ban la rı nın qo hum la-
rı Ar gen ti na məh kə mə si nə mü ra ciət et sə də 1977-ci il də ve ri lən 
am nis ti ya sə bə bin dən on la rın id diası rədd edil miş di.

Xa tır la daq ki, 2009-cu il də İs pa ni ya da bi ri nin Qar sia Lor ka 
ol du ğu eh ti mal edi lən iki qar da şın qəb ri açıl dı. La kin eh ti mal-
lar özü nü doğ rult ma dı, Lor ka nın nə şi nin qa lıq la rı ta pıl ma dı. 
Son ra lar qəb ri aç ma ğa ica zə ve rən is pan ha ki mi Bal ta zar Qar-
so na qar şı və zi fə sə la hiy yət lə ri ni aş ma itt  i ha mı irə li sü rül dü. 

Əsas ver si ya la ra gö rə, Lor ka 1936-cı il av qus tun 18-də Və-
tən daş mü ha ri bə si baş la yan za ma nı İs pa ni ya da sol çu la ra 
olan rəğ bə ti nə gö rə fa şist lər tə rə fi n dən gül lə lə nib. Bun dan 
son ra 40 il ər zin də ge ne ral Fran ko nun ölü mü nə qə dər onun 
ki tab la rı na İs pa ni ya da qa da ğa qo yu lub. 

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

 Argentina məhkəməsi 
Federiko Lorkanın

ölüm səbəbini  araşdırır
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çı xa rıb. 
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ta bə ra bər olan 

50000 pe so əs gi-
nas la rın hər iki tə-
rə fi n də ya zı çı nın 
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Əs gi nasın bir 
tə rə fi n də Mar ke-
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mı zı ton lar da dır.

M
yab rın 15-18-də ke çi ri lə cək 23-cü 
na şir lər fo ru mu na qa tı la caq. Təd-
bir za ma nı ya zı çı bir çox pə rəs tiş-
kar la rı ilə də gö rü şə cək, həm çi nin 
özü nün “Döv rün nəs li ilə söh-
bət lər” ki ta bı nı təq dim edə cək.  
Sə fər za ma nı ya zı çı nın av toq raf-
ses si ya sı və iş ti rak çı lar la gö rü şü 
də nə zər də tu tu lub. Təd bir təş ki-
la tı çı la rı nın söz lə ri nə gö rə, on lar 

fo rum dan son ra təş kil olu na caq 
ge cə də apa rı cı lıq et mə si üçün 

M

Beqbeder Beqbeder 

forumuna forumuna forumuna 

Şöh rə ti nə və ki tab la rı nın sa tış re kor du na gö rə az qa la Bri ta-

Roulinq kitabına çəkdiyi 
rəsmlərini təqdim etdi
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