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De kab rın 30-da Hey dər 
Əli yev Fon du nun ye-
ni la yi hə si olan Zi rə 
Mə də niy yət Mər kə-

zi nin və eko-par kın açı lı şı olub.
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti İl ham Əli yev, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh-
ri ban Əli ye va və Fon dun vit se-pre-
zi den ti, IDEA İc ti mai Bir li yi nin 
tə sis çi si və rəh bə ri Ley la Əli ye va 
açı lış mə ra si min də iş ti rak edib lər.

Xü su si la yi hə əsa sın da ti kil-
miş Zi rə Mə də niy yət Mər kə zi nin 
ümu mi sa hə si 6 min kvad rat metr-
dir. İki mər tə bə li bi na nın gi ri şin də 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
büs tü qo yu lub. Bu ra da Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin və Azər bay ca nın 
bi rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va-
nın ic ti mai-si ya si fəaliy yət lə ri ni əks 
et di rən fo tos tend qu ru lub. Qa le re-
ya da ya şıl lıq sa hə si sa lı nıb, müx-
tə lif növ ek zo tik bit ki lər, gül və 
ağac lar əki lib, köşk lər qu ru lub, su-
ka nal sis te mi ya ra dı lıb. Mər kə zin 
xa ri ci dil ka bi ne tin də in gi lis, rus və 
fran sız dil lə ri nin öy rə nil mə si üçün 
bü tün dərs və sait lə ri var. Ka bi net-
də elekt ron löv hə qu ru lub, hər bir 
şa gird ma sa sı son elekt ron tex no-
lo gi ya lı komp yu ter lər lə təc hiz olu-
nub. Zi rə Mə də niy yət Mər kə zin də-
ki IDEA re surs mər kə zi öl kə üz rə 
fəaliy yət gös tə rən ano lo ji mər kəz-
lər dən bi ri dir və Ət raf Mü hi tin 
Mü ha fi  zə si na mi nə Bey nəl xalq 
Dialoq İc ti mai Bir li yi nin ide ya sı ilə 
ya ra dı lıb. Bu ra da qlo bal iq lim, fl o-
ra və fauna də yi şik li yi prob lem lə ri, 
kim yə vi tul lan tı lar, eko lo ji ta raz lı-
ğın po zul ma sı ilə bağ lı gö rüş lə rin, 
“də yir mi ma sa”la rın ke çi ril mə si 
plan laş dı rı lır. Mər kəz də ya şıl laş-
dır ma, land şaft di zay nı və bağ çı-
lıq la bağ lı tre ninq lər də ke çi ri lə cək.

Şah mat sin fi n də bu qə dim oyu-
nun sir lə ri ni öy rən mək is tə yən lə-
rin mən ti qi dü şün cə lə ri nin düz-
gün for ma laş dı rıl ma sı üçün ən 
üs tün elekt ron tex no lo gi ya qu ru-
lub. Ka bi net elekt ron şah mat löv-
hə lə ri ilə tə min edi lib. Oyun lar 
ey ni vaxt da in ter net va si tə si ilə 
mo ni tor da nü ma yiş olu nur.

Mo da stu di ya sı da müasir ti kiş 
ava dan lıq la rı ilə tə min olu nub. 
Bu ra dər zi lik kur su, ti kiş dərs lə ri 
ilə ya na şı, ge yim lə rin si fa ri şi, həm 
də nü ma yiş xa rak ter li bir mə kan-
dır. Pal tar la rın bi çi mi və ti ki şi kur-
su fər di və qrup xa rak te ri da şı yır.

Mu zey for ma tın da ya ra dı lan Zi rə 
Xal ça Mu ze yi də Mə də niy yət Mər-
kə zin də yer lə şir. Mu zey də 150 il dən 
çox ya şı olan Azər bay can xal ça çı lıq 
mək tə bi nin na dir nü mu nə lə ri qo ru-
nur. Bu ra da xov lu və xov suz xal ça-
lar, ki lim, pa laz nü mu nə lə ri nü ma-
yiş olu nur. Xü su si elekt ron ta nı tım 
sis te mi ilə təc hiz edi lən mu zey də 
hər bir xal ça haq qın da Azər bay can 
və in gi lis dil lə rin də ge niş mə lu mat 
ve ri lir. Xal ça Mu ze yi nin nəz din də 
Xal ça çı lıq Təd ris Mər kə zi də fəaliy-
yət gös tə rir. Bu ra da xal ça la rı mız 
haq qın da prak tik və nə zə ri dərs lər 
ke çi ri lir. Bu dərs lər də müx tə lif yaş 
qrup la rı na aid in san lar iş ti rak edir. 
Təd ris mər kə zi xal ça çı lıq da is ti fa də 
olu nan lə va zi mat lar la və ha na lar la 
təc hiz olu nub. Dərs lə rin sə mə rə-
li ke çi ril mə si üçün mər kəz Azər-
bay can xal ça çı lı ğın dan bəhs edən 
audio və vi deo ma te rial lar, ki tab lar, 
ka ta loq və jur nal lar la tə min olu nub. 
Mər kəz də təd ris za ma nı is ti fa də 
olu nan xal ça es kiz lə ri nin və çeş ni-
lə rin ha zır lan ma sı üçün rəs sam lıq 
ota ğı da ya ra dı lıb. Bu ra da 30-dan 
ar tıq şa gir də xal ça çı lı ğın sir lə ri öy-
rə di lə cək. Pers pek tiv də xal ça fab ri-
ki nin ya ra dıl ma sı nə zər də tu tu lur.

Mər kəz də 300 nə fər lik 3D ki-
no za lı da fəaliy yət gös tə rir. “Ni-
za mi” Ki no Mər kə zin də nü ma yiş 
olu nan fi lm lə rin müasir tex no lo gi-
ya ilə təc hiz olu nan bu ki no zal da 
da ya yın lan ma sı nə zər də tu tu lub. 
Bu ra da xü su si akus tik sis tem, li-
sen zi ya lı pro yek tor, işıq və ha va-
lan dır ma sis tem lə ri qu ru lub. Zal-
da kon sert, mu si qi li ge cə lər, ic las, 
top lan tı və təq di mat la rın ke çi ril-
mə si də müm kün dür.

Ni kah evin də ni kah la rın qey-
diy ya tı apa rı la caq və bu nun la 
əla qə dar təd bir lər ke çi ri lə cək. Ye-
ni ev lə nən lə rin tib bi müayi nə si 
və on la ra tib bi ara yı şın ve ril mə si, 

ye ni do ğul muş kör pə lə rin qey diy-
ya tı da bu ra da apa rı la caq. Mə də-
niy yət Mər kə zin də ye ni ev lə nən-
lər üçün müx tə lif mə ra sim lə rin və 
əy lən cə lə rin təş ki li ilə bağ lı ge niş 
im kan lar var.

Mər kəz də id man və bə dii gim nas-
ti ka tə lim lə ri üçün nə zər də tu tu lan 
gim nas ti ka za lı da ya ra dı lıb və zal 
Gim nas ti ka Fe de ra si ya sı tə rə fi n dən 
mü va fi q ava dan lıq lar la təc hiz olu-
nub. Art-stu di ya isə rəng kar lı ğın sir-
lə ri ni öy rən mək is tə yən müx tə lif yaş 
qrup la rı na aid is te dad lı gənc lə rin 
cəlb olun ma sı üçün nə zər də tu tu lub. 
Stu di ya zə ru ri ava dan lıq və rəng kar-
lıq va si tə lə ri ilə təc hiz edi lib. Bu ra da 
gə lə cək də ta nın mış rəs sam la rın us-
tad dərs lə ri nin təş ki li plan laş dı rı lır.

Elekt ron ki tab xa na mər kəz ləş-
di ril miş sis tem lə təc hiz olu nub və 
üç min dən çox elekt ron və sait ba-
za ya yük lə nib. Ki tab xa na xü su si 
di zayn la tər tib olu nub. İs ti fa də çi-
lə rin ra hat lı ğı üçün ki tab lar sər-
bəst is ti fa də yə ve ri lib.

Fo to-vi deo stu di ya da rə qəm sal 
tex no lo gi ya nın ən son ava dan lıq la rı 
ilə təc hiz edi lib. Bu ra da müasir fo tos-
tu di ya - xü su si fon pər də lə ri, işıq sis-
te mi, komp yu ter ləş miş fo to ava dan lı-
ğı qu ru lub. Stu di ya da pe şə kar çə ki liş 
və xid mət lə ya na şı, fo to-vi deo-mon-
taj dərs lə ri nin ke çi ril mə si, mə ra sim lə-
rin işıq lan dı rıl ma sı nə zər də tu tu lub.

Zi rə Mə də niy yət Mər kə zin də se-
çi ci lər, qə sə bə sa kin lə ri ilə qə bul və 
gö rüş lə rin ke çi ril mə si üçün də hər 
cür şə rait ya ra dı lıb. Se mi nar, tre ninq, 
ic las, təq di mat və yı ğın caq la rın təş ki li 
üçün zə ru ri ava dan lıq la təc hiz olu-
nan 60 nə fər lik konf rans za lı qu ru lub.

Mər kə zin özəl li yi ni ar tı ran mü-
hüm amil lər dən bi ri də bu ra da Or-
xi de ya Evi nin ya ra dıl ma sı dır. Öl kə-
də ilk də fə ya ra dı lan bu mə kan da 
150 nə fər lik qo naq qə bu lu və müx-
tə lif təd bir lə rin ke çi ril mə si üçün 
hər cür şə rait var. Za lın tər ti ba tın da 
müx tə lif ek zo tik gül və ağac kom-
po zi si ya la rın dan, rən ga rəng or xi de-
ya növ lə rin dən is ti fa də olu nub.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev və 
ailə üzv lə ri Xə zər ra yo nu nun bir 
qrup sa ki ni ilə gö rü şüb lər.

Azərbaycan Prezidenti xalqımızı
31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edib

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev xal qı mı zı Dün ya 
Azər bay can lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü mü na si bə ti lə təb-
rik edib.

Təb rik də de yi lir.
“Əziz həm və tən lər!
Hör mət li soy daş lar!
Və tən təəs süb keş li yi, doğ ma yur da və mil li-mə nə vi də yər lə rə 

bağ lı lıq ki mi nə cib hiss lər aşı la yan 31 De kabr – Dün ya Azər bay can-
lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü ərə fə sin də si zi sa lam la yır, hər bi ri ni zə xoş 
ar zu və di lək lə ri mi çat dı rı ram.

Bü tün soy daş la rı mı zın azər bay can çı lıq ideolo gi ya sı ət ra fın da sıx 
bir lə şə rək mü tə şək kil qüv və yə çev ril mə si mə sə lə si nə xü su si diq qət 
ye ti rən ümum mil li li der Hey dər Əli yev bu sa hə də ta ri xi qə rar lar qə-
bul et miş, xa ric də məs kun laş mış həm və tən lə ri mi zin hü quq la rı nın 
qo run ma sı na, dias por qu ru cu lu ğu nun ge niş vü sət al ma sı na yö nə lən 
əhə miy yət li təd bir lər hə ya ta ke çir miş dir. Apa rı lan məq səd yön lü si-
ya sə tin nə ti cə si ola raq, bu gün dias por təş ki lat la rı mız fəaliy yət gös-
tər dik lə ri öl kə lər də Azər bay can hə qi qət lə ri nin təb li ği, mil li ma raq-
la rı mı zın mü da fi əsi və res pub li ka mı zın di gər döv lət lər lə qar şı lıq lı 
fay da lı mü na si bət lə ri nin də rin ləş mə si işi nə öz töh fə lə ri ni ve rir lər.

Ha zır da da vam edən qlo bal ma liy yə-iq ti sa di böh ra na bax ma ya-
raq, ha mı mı zın doğ ma və tə ni olan Azər bay can Res pub li ka sın da 
2015-ci il də də so sial-iq ti sa di ar tım di na mi ka sı qo ru nub sax lan mış, 
müx tə lif sa hə lə ri əha tə edən döv lət proq ram la rı və inf rast ruk tur la-
yi hə lə ri ar dı cıl ic ra edil miş dir. Öl kə miz Av ro pa ilə Asi ya nı, Şi mal la 
Cə nu bu bir-bi ri nə bağ la yan nə həng trans mil li ener ji-nəq liy yat la yi-
hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə sin də mü hüm rol oy na yır. İlin əv və lin-
də tə mə li qo yul muş TA NAP la yi hə si də da xil ol maq la, zən gin qaz 
eh ti yat la rı mı zın dün ya ba zar la rı na nəq li sa hə sin də nə zər də tut du-
ğu muz plan la rın ger çək ləş di ril mə si Azər bay ca nın eti bar lı ener ji 
təc hi zat çı sı ki mi bey nəl xalq aləm də ki ro lu nu da ha da ar tı ra caq, res-
pub li ka mı zın gə lə cək in ki şa fı və xal qı mı zın ri fa hı nın yük səl dil mə si 
yo lun da ye ni pers pek tiv lər aça caq dır.

Bu il Azər bay can bö yük id man bay ra mı na – Bi rin ci Av ro pa Oyun-
la rı na ev sa hib li yi et miş dir. Qi tə nin 50 öl kə si nin id man çı la rı nın iş-
ti ra kı ilə ke çi ri lən bu təd bir yük sək sə viy yə də təş kil olun muş, bey-
nəl xalq ic ti maiy yət də döv lə ti mi zin po ten sialı, xal qı mı zın ço xəsr lik 
ta ri xi və zən gin mə də niy yə ti, qo naq pər vər li yi və to le rant lıq ənə nə-
lə ri ba rə də müs bət təəs sü rat lar ya rat mış dır.

Son dövr lər dün ya nın müx tə lif gu şə lə rin də hər bi-si ya si mü na qi-
şə lə rin və iğ ti şaş la rın art ma sı na bax ma ya raq, Azər bay can da möv-
cud olan ic ti mai-si ya si sa bit lik, ha ki miy yət və xalq ara sın da eti mad 
mü hi ti da ha da möh kəm lən miş dir. No yabr ayın da de mok ra tik və 
şəff  af şə rait də ke çi ril miş növ bə ti par la ment seç ki lə ri də cə miy yə tin 
nik bin əh val-ru hiy yə si nin, xal qı mı zın apa rı lan si ya sə tə də rin rəğ bə-
ti nin par laq tə za hü rü ol muş dur.

Təəs süfl  ə qeyd et mə li yəm ki, Er mə nis ta nın tə ca vüz kar si ya sə ti və 
qey ri-konst ruk tiv möv qe yi uc ba tın dan hə lə də həl li ni tap ma mış Er-
mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ha mı mı zı na ra-
hat edən ta le yük lü prob lem ki mi qa lır. Bu gün Azər bay can Res pub-
li ka sı güc lü iq ti sa diy ya ta və tor paq la rı mı zı hər an iş ğal çı lar dan azad 
et mə yə ha zır olan qüd rət li or du ya ma lik dir. La kin biz ye ni dən qan 
tö kül mə si nin qar şı sı nı al maq, re gion da gər gin li yi ar tır ma maq məq-
sə di lə mü na qi şə nin bey nəl xalq hü quq nor ma la rı çər çi və sin də dinc 
yol la əda lət li həl li nə ça lı şı rıq. He sab edi rəm ki, bun dan son ra da 
səy lə ri mi zi bir ləş dir mə li, iş ğal edil miş əra zi lə ri mi zin azad edil mə si 
uğ run da ar dı cıl və məq səd yön lü iş apar ma lı yıq. Bu sa hə də dias por 
təş ki lat la rı mı zın da üzə ri nə mü hüm və zi fə lər dü şür. Azər bay ca nın 
su ve ren li yi nin qo run ma sı və əra zi bü töv lü yü nün tə min edil mə si nə 
öz həm rəy li yi miz və bir gə fəaliy yə ti miz lə san bal lı töh fə ver mək bi-
zim baş lı ca ama lı mız ol ma lı dır.

Si zi Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü mü na si bə ti ilə 
sə mi mi-qəlb dən təb rik edir, hər bi ri ni zə xoş bəxt lik, fi  ra van lıq və iş-
lə ri niz də uğur lar ar zu la yı ram.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

De kab rın 30-da Hey dər Mo da stu di ya sı da müasir ti kiş ye ni do ğul muş kör pə lə rin qey diy-

İlham Əliyev və ailə üzvləri Heydər 
Əliyev Fondunun yeni layihəsi olan 

Zirə Mədəniyyət Mərkəzinin və
eko-parkın açılışında iştirak ediblər
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Söh bə ti mi zə “YAR LIQ” sö zü nün mən-
şə yi ni araş dır maq dan baş la sam, yə qin 
kim sə yə qə ri bə gəl məz. Məş hur Dal 
de yir ki, “Yar lıq” sö zü nün kö kü qə-

dim türk di lin də ki “yer lik” sö zün dən dir, ta tar 
xan la rı nın fər ma nı na rus lar “yar lıq” de yir di. 
İn di ki dövr də “yar lıq”, müəy yən bir əm təənin 
üs tün dən ası lan xü su si in for ma si ya mən bə-
yi dir ki, ma la aid bü tün mə lu mat – onun adı, 
mən şə yi, nö vü, ma te rialı, rən gi, qiy mə ti, öl çü sü 
və sairə or da öz ək si ni ta pır. İs teh lak çı da ma lı 
diş lə mə dən da dı na, əy ni nə gey mə dən öl çü sü nə 
bə ləd ol maq im ka nı qa za nır.

Mal lar çe şid-çe şid ol du ğu ki mi, yar lıq lar da 
cür bə cür dür. Bir də gö rür sən rəf də ki ma lın yar lı-
ğı qo pub ye rə dü şür. On da nə baş ve rir? Hə min 
ma lın sa ğın da, so lun da du ran lar diq qət mər kə-
zin də olur, yar lı ğı nı itir miş mal isə mur dar ət 
ki mi bir qı raq da qa lıb, heç cırt atan da yox dur 
ona. Ni yə? Çün ki biz göz lə gör dü yü müz dən çox, 
yar lıq dan oxu du ğu mu za inan ma ğa öy rəş mi şik. 
Bun dan be lə bir nə ti cə çı xır: yar lıq ma lın özün-
dən qat-qat mü hüm dür. Yax şı, tu ta lım, elə dir, 
on da bəs bir ma lın üzə rin dən baş qa sı nın yar lı ğı-
nı as saq, ne cə olar? Müş tə ri al da nar yə qin. De-
mə li, yar lıq hə qi qə tən çox mü hüm bir şey dir. Bu-
nu ay dın laş dır dıq.

Bir yar lıq da var ki, bə şə riy yə tə lap qə dim za-
man lar dan ta nış dır, am ma biz də son il lər də bə 
mi nib. Yar lı ğın bu nö vü göz lə gö rün mür. Gö-
rün səy di, nə var dı ki, xo şun gəl mə sə, uzaq ba şı 
cı rıb atar dın, ya da heç ol ma sa, baş qa sı na də yi-
şər din. Bu yar lıq lar biz lə rin bir-bi ri mi zə ya pış-
dır dı ğı yar lıq lar dır. Ar xa yın olun, ha mı mı zın va-
rı dı. Mən, şəx sən, son il lər yar lıq sız ada ma rast 
gəl mə mi şəm. Elə bil bi zim res pub li ka da giz li bir 
yar lıq vu ran lar or du su ca ni-dil dən fəaliy yət də-
dir. Əgər be lə ol ma say dı, doq quz mil yon adam 
bu gö zə gö rün məz yar lıq la rı da şı yar dı? 

Bu adam yar lıq la rı bir vaxt lar həm özü nün, 
həm də cə miy yə tin gö zün də şəx siy yət ol muş, 
la kin be li nə yar lı ğı mi nən dən son ra əm təəyə 
çev ril miş yi yə si nin da lın ca köl gə ki mi sü rü nür, 
üs tün də ya zı lan lar dan isə heç xə bə rin də ol mur 
– on la rı onun-bu nun ağ zın dan tə sa dü fən eşi-
dir sən. Val lah, ço xu öz yar lı ğın dan bi xə bər dir  
de səm, elə bi li rəm ya nıl ma ram. Özü də adam 
yar lıq la rı cür bə cür mal la rın üs tü nə vu ru lan əsl 
yar lıq lar dan fərq li ola raq, şəx si key fi y yət lə ri əks 
et dir mir, mən su biy yə tə, da ha də qiq de sək, ki min 
ada mı ol ma sı na işa rə vu rur – “bu, fi  lan hö ku mə-
tin, fi  lan döv rün ada mı dır”. 

Ba xır san ki, ey ni yar lı ğı da şı yan lar ara sın da 
uzu nu-gö də yi, ki fi  ri-gö zə li, var lı sı-ka sı bı, ağıl-
lı sı-sə fe hi, er kə yi-di şi si, ev li si-su ba yı var. Özü 
də yar lı ğın dan ası lı ol ma ya raq, ha mı sı adam dır. 
Yar lıq asan məx luq dan so ru şan da ki, har dan bi-
lir sən bu nun fi  lan kə sin ada mı ol ma sı nı? De yir, 
“gör mə din o gün fi  lan kə sin vax tı nı ne cə tə rifl  ə-
yir di?”  Bəl kə ya zıq heç o döv rü tə rifl  ə mək niy-
yə tin də ol ma yıb, sa də cə, son ra kı dövr lə ri pis lə-
mək üçün Ezop di li lə da nış maq is tə yib. Am ma, 
çi fay da, ağ zı nı açıb nə yi sə tə rifl  ə yən ki mi, gö zü-
nə dön dük lə rim “şaa-raap!” ya pış dı rır lar e-e yar-
lı ğı nı be li nə - ölə nə cən da şı ya caq bi ça rə!

Am ma mən dən so ruş sa lar, de yər dim ki, yar-
lıq la ra inan ma yın. Biz də han sı ha ki miy yə tin sə 
ada mı yox dur. Biz də müx tə lif ha ki miy yət lə-
rin döv rün də yax şı ya şa mış adam lar var. Bur da 
nə var ki? Xal qı yax şı ya şa dın, ha mı ol sun si zin 
ada mı nız. 

O ki qal dı mə nə, mən yar lıq la ra heç vaxt bax-
mı ram. Ma lı şəx sən di şi mə vur ma sam, eni nə-
uzu nu na dar tış dı rıb yox la ma sam, ya xın bu rax-
ma ram. Si zə də məs lə hə tim bu dur: Yar lıq la ra 
inan ma yın ki, al dan ma ya sı nız!

İlqar
ƏLFİ

Yarlıqlı 
adamlar

Mosk va da “İRS-Nas le di ye” 
jur na lı nın 11-ci xü su si bu ra-
xı lı şı işıq üzü gö rüb. Qa ra ba-
ğa həsr olu nan bu nöm rə də 

Azıx ma ğa ra sı, Şu şa da gör kəm li Azər bay-
can şairi Mol la Pə nah Va qi fi n məq bə rə-
si, Qa ra bağ xal ça la rı haq qın da mə qa lə lər 
təq dim olu nub. Er mə ni lə rin Azər bay can 
tor paq la rı na id diala rı və ötən əs rin əv vəl-
lə rin də er mə ni ter ro riz mi haq qın da ma te-
rial lar, heç şüb hə siz, oxu cu la rın diq qə ti ni 
cəlb edə cək. Nöm rə 1980-ci il lə rin so nu 
– 1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin də dö yü şən Və tən öv lad la rı nın 
na dir fo to şə kil lə ri ilə ta mam la nır.

Jur na lın baş re dak to ru Mu sa Mər can lı nın 
“Ar xeolo ji sax ta laş dır ma lar?” sər löv hə li mə-
qa lə sin də Qa ra bağ da Azər bay can mə də ni ir-
si nin er mə ni iş ğal çı la rı tə rə fi n dən məhv edil-
mə sin dən söz açı lır. Mə qa lə də de yi lir: “Zəbt 
edil miş əra zi lər də mad di mə də niy yət nü mu-
nə lə ri nin da ğı dıl ma sı və sax ta laş dı rıl ma sı ilə 

ki fa yət lən mə yən iş ğal çı lar bu ra da “ar xeolo ji 
qa zın tı la ra” baş la yıb lar. Hər çənd bü tün bu 
abi də lər hə lə mü ha ri bə dən əv vəl Azər bay-
can və so vet alim lə ri tə rə fi n dən öy rə ni lib. 
Nə ti cə də çox say lı el mi əsər lər ya zı lıb və 
yer li, ha be lə xa ri ci nəşr lər də dərc edi lib. Bu-
ra dan be lə nə ti cə ha sil olur ki, in di ki “qa-
zın tı la rın” məq sə di elm dən uzaq dır: söh bət 
er mə ni lə rin bu di ya ra XIX əs rin əv vəl lə rin-
də kö çü rül mə si ba rə də ha mı ya mə lum olan 
fak tın izi ni itir mək, əvə zin də er mə ni lə rin, 
gu ya, bu tor paq lar da lap qə dim lər dən ya-
şa ma sı ba rə də sax ta te zi si “sü but edən” ma-
te rial lar “tap maq dır”. Müəl lif vur ğu la yır ki, 
hə lə 2000-ci il dən baş la ya raq bey nəl xalq eks-
pe di si ya bə ha nə si ilə Azıx və Tağ lar ma ğa ra-
la rı, Qa ra kö pək tə pə və Uzun də rə kur qan la-
rı, Şah bu laq sa hə si ki mi məş hur abi də lər də 
iri miq yas lı “qa zın tı lar” apa rır lar. “Qa zın tı 
iş lə rin də” baş qa öl kə lər də ya şa yan er mə ni 
mən şə li alim lər iş ti rak edir lər.

Jur nal er mə ni ter ro riz mi ba rə sin də 
sil si lə mə qa lə lər dərc et mək də da vam 
edir. Bu nöm rə də ta rix elm lə ri na mi zə di 
Oleq Kuz net so vun “Bi rin ci ter ror mü-
ha ri bə si: Ru si ya dan ba xış (mil lət lə ra ra sı 
er mə ni ter ro riz mi və 1988-1994-cü il lər 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si)” sər löv hə li 
növ bə ti araş dır ma sı da çap olu nub.

Fə ri də AB DUL LA YE VA

  “Qı zıl pə ri” mü ka fa tı nın 
qa lib lə ri mə lum olub. 
Qa lib lər 15-dən çox no-
mi na si ya üz rə mü ka fa ta 
la yiq gö rü lüb. Mü ka fa-
tın təş ki lat ko mi tə sin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
ilk mü sa bi qə ca ri il də, 
2010-2015-ci il lə rin is teh-
sa lı olan əsər lər üz rə ke-
çi ri lib. Qa lib lə ri pe şə kar-
lar dan iba rət mün sifl  ər 
he yə ti müəy yən ləş di rib. 
Qa lib lə rin elan olun ma sı 
və mü ka fat la rın təq di mat 
mə ra si mi dün ya ki no su-
nun 120 il li yi ilə əla qə-
dar ola raq de kab rın 28-də 
ke çi ri lib.

Mün sifl  ər he yə ti nin se çi mi-
nə əsa sən “Na bat” ən yax şı bə-
dii fi lm, El xan Cə fə rov ən yax şı 
re jis sor işi, Müş fi q Hə tə mov ən 
yax şı pro dü ser, Ya vər Pza yev 

ən yax şı ori ji nal sse na ri, Na dir 
Meh di yev ən yax şı ope ra tor 
işi, Ra fi z İs ma yı lov ən yax şı 
rəs sam işi, Ca van şir Qu li yev 
ən yax şı ori ji nal mu si qi, Gül-
zar Qur ba no va ən yax şı qa dın 
ro lu nun ifa sı, Fuad Po la dov 
və Na miq Ağa yev ən yax şı ki-
şi ro lu nun ifa sı, “Axın la aşa ğı” 
ən yax şı de büt fi l mi (tam met-
raj lı), “Za bit şə rə fi ” ən yax şı 

qı sa met raj lı bə dii fi l mi, “Əri-
yən ada” ən yax şı sə nəd li fi lm, 
Ni za mi Ab bas ən yax şı re jis sor 
işi (sə nəd li fi lm də), “Köh nə 
saat” ən yax şı ciz gi fi l mi, “Unu-
dul muş qəh rə man” ən yax şı 
TV fi l mi, “Pər va nə lə rin rəq si” 
ən yax şı TV se rial və “Us ta Yu-
si fi n ka man ça sı” ən yax şı de büt 
se çi lə rək “Qı zıl pə ri” mü ka fa tı-
na la yiq gö rü lüb.

“Mil li ki no nun in ki şa fı na 
ver di yi töh fə lə rə gö rə” Zaur 
Mə hər rə mo va və “Mil li te le vi-
zi ya nın in ki şa fın da ver di yi töh-
fə lə rə gö rə” Ra miz Hə sə noğ lu-
ya mü ka fat təq dim edi lib.

Mün sifl  ər he yə ti nin qə ra rı ilə 
“Bu qə lə mun” fi l mi nin pro dü-
se ri İra də Ba ğır za də müs tə qil 
ki no nun in ki şa fın da fəaliy yə-
ti nə gö rə, Gən cə nin “Kə pəz” 
te le vi zi ya sı nın “Di fai” fi l mi isə 
ta ri xin qa ran lıq mə qam la rı nın 
aş kar lan ma sı na gö rə xü su si 
dip lo ma la yiq gö rü lüb lər.

Qeyd edək ki, mü ka fat Pro fes-
sional Ki no re jis sor lar Gil di ya sı 
tə rə fi n dən akt yor lar və pro dü-
ser lər gil di ya la rı nın dəs tə yi ilə 
audiovi zual sa hə nin in ki şa fı na 
kö mək, mil li-mə nə vi də yər lə rin 
qo ru nub sax lan ma sı və bu sa hə-
də ça lı şan pe şə kar la rı hə vəs lən-
dir mək məq sə di lə tə sis edi lib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin rüb lük mət bu or-
qa nı olan “Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın 
növ bə ti (4/2015) sa yı nəşr olu nub.

Jur na lın bu sa yın da:
  “No bel kür sü sü” rub-
ri ka sın da - 2015-ci ilin 
ədə biy yat üz rə no bel çi si 
Svet la na Alek si ye vi çin 
No bel nit qi və “Ta but 
oğ lan lar” he ka yə si;

  “Azər bay can ədə biy ya tı” 
rub ri ka sın da A. Mə su-
dun “Mən sur Həl lac” 
pye si;

  “Bə şə ri poezi ya” rub ri-
ka sın da Ok ta vio Pa sın 
şeir lə ri və mü sa hi bə si;

  “Mək tub lar” rub ri ka-
sın da To mas Vul fun 
mək tub la rı;

  “Klas sik he ka yə lər” 
rub ri ka sın da Adol fo 
Ka sa re sin “Qəb ri ne cə 
qaz ma lı” he ka yə si;

  “La tın Ame ri ka sı poezi ya-
sı” rub ri ka sın da Ko lum-
bi ya şair lə ri nin şeir lə ri;

  “Es se” rub ri ka sın da Uis-
ton Hyu Ode nin “Mən”i 
ol ma yan adam” es se si;

  “Yad daş” rub ri ka-
sın da İbn Fəd la nın 
“Sə ya hət na mə”si;

  “İs pan mo der niz mi” 
rub ri ka sın da An to nio 
Ma ça do nun şeir lə ri;

  “100 il” rub ri ka sın da 
Hal dun Ta nə rin “Kə-
şan lı Əli das ta nı” pye si 
və di gər ma raq lı ya zı lar 
təq dim olu nur.

Mosk va da “İRS-Nas le di ye” 

“İRS-Naslediye” jurnalının xüsusi 
buraxılışı Qarabağa həsr edilib

 “Qı zıl pə ri” mü ka fa tı nın “Mil li ki no nun in ki şa fı na 

“Qızıl pəri” mükafatının qalibləri məlum olub

“Xəzər” jurnalının 
növbəti sayı çapdan çıxıb

“31 dekabr - Dünya 
Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günüdür” 

adlı kitab sərgisi açılıb

Mil li Ki tab xa na da 
Dün ya Azər bay-
can lı la rı nın Həm-
rəy lik Gü nü mü-

na si bə ti lə ki tab sər gi si açı lıb.
Ki tab xa na dan Azər TAc-a bil di-

ri lib ki, “31 de kabr - Dün ya Azər-
bay can lı la rı nın Həm rəy li yi Gü-
nü dür” ad lı sər gi neft kim ya sı nın 
bü növ rə si ni qo yan kim ya çı-alim, 
ic ti mai və si ya si xa dim, kim ya 
elm lə ri dok to ru, aka de mik Yu sif 
Məm mə də li ye vin ana dan ol ma-
sı nın 110 il li yi nə həsr olu nub.

Sər gi də ali min əsər lə ri, haq qın-
da ya zı lan ki tab lar, qə zet və jur-
nal ma te rial la rı təq dim olu nur.

Bun dan baş qa, ki tab xa na da 
müasir Azər bay can ədə biy ya tı-
nın gör kəm li nü ma yən də lə rin dən 
bi ri, ya zı çı Yu sif Sə mə doğ lu nun 
ana dan ol ma sı nın 80 il li yi mü na-
si bə ti lə “Yu sif Sə mə doğ lu - 80” 
ki tab sər gi si də açı lıb.
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İl bo yu Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın-
da Tər cü mə Mər kə zi də zən gin 
ir si mi zin həm öl kə də, həm də 
bü tün lük də dün ya da ta nı dıl ma-
sı is ti qa mə tin də öz töh fə lə ri ni 
ver di. 

Bu il Mər kə zin nəşr et di yi 
əsər lər ara sın da Er nest He min-
queyin “Qa dın sız ki şi lər” , Aku-
ta qa va Rü nos ke nin “Tan rı la rın 
is teh za sı”, Ol jas Sü ley me no vun 
“Az-Ya”, Pat rik Mo diano nun 
“Se çil miş əsər lə ri”, Er nes to Çe 
Ge va ra nın “Bo li vi ya gün də li yi” 
və s. kimi də yər li ki tab la r var.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi nin ki tab la rı Qa-
hi rə,  Minsk, Lon don, Bu da peşt,  
Pra qa, Tu rin, Mosk va və baş qa 
bey nəl xalq ki tab sər gi lə rin də 
təm sil olu nub. Mər kə zin in gi lis 
di lin də tər tib edil miş “Cand-
les (101 ver ses)” – “Şam lar (101 
şeir)” ad lı şeir an to lo gi ya sın da 
55 Azər bay can şairi nin 101 şei-
ri yer alıb və ki ta bın təq di ma tı 
Lon don da ke çi ri lib.  

Mər kə zin tər tib et di yi iki cild-
lik “Müasir Azər bay can ədə biy-
ya tı” (nəsr və poezi ya) an to lo gi-
ya sı isə bu gün lər də Mosk va da 
işıq üzü gö rə rək, Ru si ya nın pay-
tax tın da ge niş təq di ma tı olub. 
Ki tab da Azər bay ca nın gör kəm li 
ya zı çı və şair lə ri ilə ya na şı, müa-
sir ədə bi gənc li yin nü ma yən də-
lə ri də təm sil olu nub. 

Tər cü mə Mər kə zi “Dəf(i)nə 
yar pa ğı” Bə dii Tər cü mə mü sa-
bi qə si ni tə sis edib və mü sa bi-
qə uğur la ke çi ri lib. Bun lar cə mi 
bir il əv vəl ya ra dıl mış qu ru mun 
2015-ci il də gör dü yü iş lə rin az 
bir his sə dir. 

Bəs Tər cü mə Mər kə zi nin 
əmək daş la rı öz lə ri ne cə, köh nə 
ili ne cə qiy mət lən di rir lər? 2015-
ci il on lar üçün nə ilə əla mət dar 
ol du? Ye ni il dən han sı göz lən ti-
lə ri var? 

Bu sual lar la Mər kə zin ya ra dı-
cı əmək daş la rı na mü ra ciət et dik.

“Xə zər” dün ya ədə biy ya tı 
dər gi si nin baş re dak tor müavi-
ni Sa day Bu daq lı:

Ötən il alt mış ya şım ta mam ol du. 
Uzun fa si lə dən – təx mi nən iyir mi il-
dən son ra la tın qra fi  ka sın da ilk ki ta-
bım çap olun du. Sağ ol sun Afaq xa-
nım, bu, onun sa yə sin də ol du, mə nə 
qal sa, yə qin ki, la tın qra fi  ka sın da ki-
ta bım heç ol ma ya caq dı. Son ra “La-
tın Ame ri ka sı ro ma nı” ad lı tər cü mə 
ki ta bım çıx dı. Ar tıq Mi gel De li be sin 
“Se çil miş əsər lər”ini təh vil ver mi-
şəm, yə ni əsər ça pa ha zır la nır. Bun-
dan baş qa, Ka mi lo Xo se Se la nın iki 
ro ma nı nın tər cü mə si ni bi tir mi şəm. 
“Xə zər” jur na lın da da tər cü mə lə-
rim çap olu nub.

Gə lən il lə bağ lı plan la rı ma gə-
lin cə, Al lah qoy sa, ca ri il dən qa-
lan iş lə ri bi tir mək, ya rım çıq ya zı-
la rı ta mam la maq niy yə tin də yəm. 

Mər kə zin dil üz rə mü tə xəs si-
si Ma hir Qa ra yev: 

Uzun il lər dir ki, mü ta liə za ma nı 
xoş la dı ğım he ka yə lə ri qeyd edir və 
son ra on la rı Azər bay can di li nə çe-
vi rir dim. Bu il mə nim üçün onun la 
əla mət dar ol du ki, o he ka yə lə rin 
ha mı sı nı top lu ki mi nəşr et dir dim. 
Ki tab be lə ad la nır: “Çe xov dan 
Mar ke sə qə dər”. Bu ra He min quey, 
Folk ner, Mo rua və baş qa ya zı çı la-
rın əsər lə ri də da xil dir. On la rın 
ha mı sı nı bir ara da gör mək is tə yir-
dim və bu il bu, mə nə qis mət ol du.

Ey ni za man da “Xə zər jur na-
lı”nda Ma rio Be ne dett  i nin “Ya xın 
sa hil” po ves ti və Mi lo rad Pa vi çin 
“Kü lə yin as tar üzü” əsə ri mə nim 
tər cü məm də çap olun du. Bir mə-
qa mı da qeyd edim, mən poezi ya 
tər cü mə lə ri ni çox çə tin janr he-
sab edi rəm. Çe vir di yim şeir lər 
də kə miy yət cə çox de yil. Am ma 
bu il öz təc rü bəm də ilk də fə üç 
rus şairin dən – Tüt çev dən, Vo-
lo şin dən və Sem yon Nad son dan 
tər cü mə lər et dim və “Xə zər” jur-
na lın da çap olun du. Bu nu uğur 
he sab edi rəm. So nun cu şair, bil-
di yim qə də ri lə Azər bay can di li-
nə, ümu miy yət ləŞ tər cü mə olun-
ma yıb və bu im za bi zim oxu cu ya 
az ta nış dır.

Ha zır da Al ber to Mo ra vianın 
he ka yə lə ri ni çe vir mək lə məş ğu-
lam. İyir mi beş he ka yə tər cü mə 
et mi şəm, be şi ni də çe vi rib, ki tab 
şək lin də çap et dir mək is tə yi rəm. 

Gə lən il lə bağ lı şəx si hə yat da-
kı göz lən ti lə ri mə gə lin cə, qı zım 
xa ric də ma gist ra tu ra təh si li ni 
bi ti rib gə lə cək, oğ lu mu isə Uk-
ray na sə fi r li yin də işə yo la sa la-
ca ğıq. Bun lar mə nim üçün xoş 
göz lən ti lər dir, çün ki məişət ba-
xı mın dan yü küm aza la caq. Bun-
dan son ra 2012-ci il də yaz dı ğım 
ro man üzə rin də ra hat-ra hat son 
ta mam la ma iş lə ri ni gö rüb, nə ha-
yət, onu çap et di rə bi lə cə yəm.  

Mər kə zin “Xə zər” dün ya ədə-
biy ya tı dər gi si nin baş re dak tor 
müavi ni Za kir Fəx ri:

2015-ci il mə nim ya dım da da-
ha çox Tər cü mə Mər kə zin də ki 
iş fəaliy yə ti miz lə, nailiy yət lə ri-
miz lə qal dı. Sə mə rə li sə fər lə ri-
miz ol du. Bu ilin mə nim üçün 
ən yad da qa lan ha di sə si “Azər-
bay can ədə biy ya tı an to lo gi ya-
sı”nın Mosk va da nəşr edil mə si 
ol du. Bu nəşr bir ilk dir və ya xın 
za man lar da Mər kəz tə rə fi n dən 
Azər bay can ədə biy ya tı digər dil-
lə rə də çev ri lə rək ya yı la caq.

Ye ni il lə bağ lı yal nız ar zu la-
rı mı de yə bi lə rəm, xal qı mı za 
sülh, əmin-aman lıq ar zu la yı ram.

Qoy öl kə miz də ki sa bit lik daimi 
ol sun. Qoy in san la rı mız dün ya nın 
be lə qa rı şıq döv rün də öl kə miz də 
hökm sü rən əmin-aman lı ğı Al la-
hın bi zə lüt fü ki mi qə bul et sin lər. 
Biz də bu lüt fü qo ru ma lı yıq. Bü-
tün baş qa prob lem lər dü zə lən dir 
və in şal lah, öz həl li ni ta pa caq.

Tər cü mə Mər kə zi nin “Ay dın 
Yol” qə ze ti nin əmək da şı Nə ri-
man Əb dül rəh man lı:

Otən il mən dən öt rü da ha çox, 
bir sı ra niy yət lə ri min ger çək ləş-
mə siy lə yad da qa lıb. “Kö nül el çi-
si” ro ma nım İs tan bul da nəşr olu-
nub, hə min əsə rin ikin ci nəş ri ni 
Ba kı da ger çək ləş dir mi şəm. “Dö-
nəl gə” ad lı po vest, ki çik ro man 
və he ka yə lər ki ta bım işıq üzü gö-
rüb. Tər cü mə Mər kə zi nin di rek-
to ru Afaq Mə su dun tə şəb bü sü 
ilə gör kəm li zi ya lı və ic ti mai xa-
dim Ay dın Məm mə dov haq qın-
da tər tib et di yim san bal lı top lu 
çap olu nub. Ko bo Abe nin, To mas 
Bern har dın, An to nio Ta buk ki nin, 
Ah met Ham di Tan pı na rın əsər lə-
ri ni di li mi zə çe vir mi şəm.

2016-cı il də, hə lə ki, çox dan 
üzə rin də iş lə di yim “Gür cü ədə-
biy ya tı an to lo gi ya sı”nı ta mam-
la maq, ar tıq ha zır lıq iş lə ri ni 
bi tir di yim ye ni ro-
ma nı mı yaz maq 
ümi din də yəm.

Mər kə zin dil üz rə mü tə xəs si-
si İl qar Əl fi :

Ötən il bi zim Tər cü mə Mər-
kə zi nin for ma laş ma döv rü ol-
du. Ye ni qu ru mun ya ra dıl ma-
sı çox çə tin pro ses dir. Üs tə lik, 
bu qu rum iş lə yə-iş lə yə for ma-
la şır sa, müəy yən prob lem lər 
ya ra nır və bun la rı pro ses də cə 
dü zəlt mə li olur san. İde ya lar 
be yin də do ğu lur, ic ra za ma nı 
isə hə ya tın öz re dak tə və kor-
rek tə lə ri olur. Bu mə na da mən 
he sab edi rəm ki, ötən il bi zim 
Tər cü mə Mər kə zi üçün çox 
məh sul dar olub. Fəaliy yət sa-
hə lə ri miz həd siz çox dur. Bu 
il biz əsas is ti qa mət lə ri müəy-
yən ləş dir mi şik və apa rı cı is-
ti qa mət lə rin bü növ rə daş la rı-
nı qoy mu şuq. Şəx sən mə nim 
üçün il onun la əla mət dar ol du 
ki, çö rə yim sev di yim iş dən çıx-
dı. İn sa nın, evi nə çö rə yi sev di-
yi işin qa zan cın dan al ma sın-
dan bö yük xoş bəxt lik yox dur.

Düz dür, şəx si zə min də ailə miz-
də müəy yən it ki lər ol du, am ma 
bu nun la be lə, 2015-ci il mə nim 
üçün  həl le di ci ol du. İn di gə lə-
cə yə da ha ümid lə ba xı ram. 

Tər cü mə Mər kə zi nin dil üz rə 
mü tə xəs si si Eti mad Baş ke çid:

Ötən ilin ən əla mət dar ha di-
sə lə rin dən bi ri “Müasir Azər-
bay can an to lo gi ya sı” iki cild li-
yi nin Mosk va da nə fi s tər ti bat la 
nəşr olun ma sı dır. Mət buat dan 
da bi lin di yi ki mi, bu gün lər də 
Ru si ya pay tax tın da an to lo gi-
ya nın son də rə cə ma raq lı təq-
di mat mə ra si mi ke çi ril di. Be lə 
bir tə şəb bü sün  xa ric də ilk də fə 
real laş ma sı ilə Tər cü mə Mər-
kə zi, ədə biy ya tı mı zın baş qa 
öl kə lər də təb li ği is ti qa mə tin də 
mü hüm bir pro se sin baş lan ğı-
cı nı qoy muş ol du. Bu iş də, az 
da ol sa, zəh mət qoy muş adam 
ki mi çox məm nu nam. Bun dan 
baş qa, “Xə zər” jur na lı nın, “Ay-
dın yol” qə ze ti nin işin də ya xın-
dan iş ti rak et mə yə ça lış mı şam. 
Şəx si hə ya tım da elə bir ye ni lik 
ol ma yıb. Ye ni il də əl li ya şım ta-
mam olur. Əlim də çox dan yaz-
ma ğa baş la dı ğım bir ya zı var, 
in şal lah, onu bi tir mə yə ça lı şa-
ca ğam.

Rəbiqə NAZİMQIZI

Ötən il hansı hadisələrlə yadda qaldı?

sülh, əmin-aman lıq ar zu la yı ram. il biz əsas is ti qa mət lə ri müəy-
yən ləş dir mi şik və apa rı cı is-
ti qa mət lə rin bü növ rə daş la rı-
nı qoy mu şuq. Şəx sən mə nim 
üçün il onun la əla mət dar ol du 
ki, çö rə yim sev di yim iş dən çıx-
dı. İn sa nın, evi nə çö rə yi sev di-
yi işin qa zan cın dan al ma sın-
dan bö yük xoş bəxt lik yox dur.

Ötən il hansı hadisələrlə yadda qaldı?

sülh, əmin-aman lıq ar zu la yı ram.

Azərbaycan
Yeni ili qarşılayır

ol du? Ye ni il dən han sı göz lən ti-
lə ri var? 

Bu sual lar la Mər kə zin ya ra dı-
cı əmək daş la rı na mü ra ciət et dik.

Folk ner, Mo rua və baş qa ya zı çı la-
rın əsər lə ri də da xil dir. On la rın 
ha mı sı nı bir ara da gör mək is tə yir-
dim və bu il bu, mə nə qis mət ol du.

dan son ra 2012-ci il də yaz dı ğım 
ro man üzə rin də ra hat-ra hat son 
ta mam la ma iş lə ri ni gö rüb, nə ha-
yət, onu çap et di rə bi lə cə yəm.  

bi tir di yim ye ni ro-
ma nı mı yaz maq 
ümi din də yəm.

İl bo yu Azər bay can Res pub li-

AzərbaycanAzərbaycan

2015-ci il Azər bay can üçün bir çox si ya si, mə də ni və ic ti mai 
ha di sə lər lə yad da qal dı.
Yə qin ki, ilin ən bö yük ha di sə si iyu nun 12-28-də ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın Ba kı da ke çi ril mə si ol du. Bu il Azər-

bay can, “Ba kı-2015” I Av ro pa Oyun la rı na yük sək sə viy yə li ev sa hib li yi et mə si ilə adı nı 
dün ya nın id man ta ri xi nə qı zıl hərf lər lə yaz dı. Bu oyun lar həm də Azər bay ca nın zən gin 
mə də ni ir si nin dün ya ya təq dim olun ma sı is ti qa mə tin də bö yük rol oy na dı.
Bun dan baş qa, bu il Azər bay can bir ne çə bey nəl xalq mə də niy yət təd bi ri nə ev sa hib li yi 
et di. Ba kı da mə də niy yət lə ra ra sı dialo qa, in teq ra si ya və mə də ni müx tə lif li yin qo run ma-
sı na xid mət edən iki bö yük bey nəl xalq təd bir - III Ümum dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dia-
loq Fo ru mu, İSES CO Baş Konf ran sı nın 12-ci ses si ya sı və İc raiy yə Şu ra sı nın 35-ci ic la sı 
ke çi ril di. 
Azər bay can üçün dün ya əhə miy yət li ha di sə lər dən bi ri də La hıc mis gər lik sə nə ti nin 
UNES CO-nun “Qey ri-mad di mə də ni irs üz rə rep re zen ta tiv si ya hı sı”na da xil edil mə si ol-
du. Bu il həm də bi zim üçün Azər bay can mu ğa mı na, aşıq sə nə ti və xal ça çı lı ğı na, tar 
ifa çı lı ğı na və di gər irs nü mu nə lə ri nə UNES CO sə viy yə sin də diq qət ay rıl ma sı ilə yad da 
qal dı.



Cə fər iş dən gə lən də, otu ran da, ya tan da, 
iş lə yən də hə mi şə bu mah nı nı oxu yar dı. Bir 
də fə mən Cə fər dən so ruş dum ki, bir mah-
nı nı oxu yar lar bir də fə, iki də fə, üç də fə, 
yox sa sə hər-ax şam, ax şam-sə hər di lin dən 
düş mür, bu nə dir? Cə fər de di ki, So na sı, sən 
bil mir sən, bir əsər ya za ca ğam ki, onun mah-
nı la rı nı bü tün xalq oxu sun. On da bi lər sən 
ki, bu mah nı nə de mək dir. Am ma Cə fər nə-
dən, nə möv zü da əsər ya za ca ğı nı de mə di. 

1927-ci ilin yay fəs li idi. Ha va lar bərk is ti 
ke çir di. Biz Ba kı nın bür kü sün dən qa çıb yay-
laq la ra pə nah apar dıq. Mən, Cə fə rin qar da şı 
qı zı Mə lək lə Xı zı ya get dim. Oğ lum Ay dın o 
za man üç ya şın da idi. Xı zı da bir ne çə gün 
qa lan dan son ra bi zi Ya rım ca kən di nə qo naq 
ça ğır dı lar. Ya rım ca ya ge dən gü nün ax şa mı 
Cə fər də anam la bir lik də ora ya gəl di. Bir-
iki gün Ya rım ca da qal dıq dan son ra biz Al-
tıağac kən di nə get dik. 

Al tıağac, Cə fə rin çox xo şu na gəl di yin dən 
de di ki, bir ev tu tub bu ra da is ti ra hət edək. 
Al tıağa cın “Xo xol lar” de yi lən yu xa rı his sə-
sin də mən zə rə li bir yer də ev tut duq. Bir az 
is ti ra hət edən dən son ra Cə fər iş lə mə yə baş-
la dı. O, hər gün sə hər saat al tı da qal xıb ta 
biz yu xu dan du ra na qə dər ya zır dı. Çay dan 
son ra bə zən biz gəz mə yə ge dir, ev iş lə ri ilə 
məş ğul olur duq.

Cə fər ev də mə nə və Mə lə yə tap şır mış dı ki, 
nə ba də mə nim ya zı la rı mı oxu ya sı nız. La kin 
bu na bax ma ya raq, mən Mə lək lə bir-bi ri miz 
üçün pus qu da du rub Cə fər ev dən çı xan ki-
mi növ bə ilə əsə ri oxu yur duq. Axır da Cə fər 
bi zim onun tə zə yaz dı ğı əsə ri oxu du ğu mu zu 
ba şa düş dü. Be lə ki, bir gün biz əsə ri oxu yan-
da o, hər iki mi zi tut du. Cə fər de di:

- Ba lam, mən si zə de mə miş dim ki, mə nim 
dəf tə ri mi oxu ma yın? 

Biz utan dı ğı mız dan ca vab ver mə yə rək, 
mü qəs sir adam lar ki mi ba şı mı zı aşa ğı dik dik. 
Cə fər bir qə dər son ra nə isə fi  kir lə şib de di:

- Bu də fə si zi ba ğış la yı ram. An caq de yin 
gö rüm ne cə dir? Əsər xo şu nu za gə lir mi? Ya-
dı nız da bir şey qa lır, yox sa elə oxu yub qur-
ta ran ki mi yad dan çı xır? 

- Qi ya mət əsər dir, ay Cə fər əmi, lap ən ti qə 
yaz mı san. Da ha bun dan ol maz! – de yə Mə-
lək se vin cək ca vab ver di. 

- Ay Cə fər, özün də bi lir sən ki, sən yax şı 
ya zır san da! – de yə mən də əla və et dim.

Cə fər gü lüm sə yə rək de di:
- Da ha du rub üzü mə de mə yə cək si niz ki, 

pis dir. Bi ri ni zin əmi si yəm, bi ri ni zin də ki...
Cə fər bi zi tez-tez Al tıağac me şə lə ri nə gəz-

mə yə apa rar dı. Me şə də “Se vil”də ki mah nı-
la rın ha va la rı nı tar da Mə lə yə çal dı rar, özü 
də oxu yar dı. 

Cə fər “Se vil”i qur tar maq üz rə idi. Bir gün 
mə nə de di:

- So na sı, bi lir sən nə var? Gəl sə nin lə şərt 
kə sək. Bu gün sə hər dən ax şa ma ki mi nə evə 
gi rin, nə də mə ni ça ğı rın, heç ki mi də ota ğı-
ma bu rax ma yın!

Biz bu na söz ver dik. Saat be şə ki mi nə evə 
gir dik, nə də qa pı nı döy dük. Saat al tı ya ya xın 
mən hə yət də otur muş dum, Ay dın kü çə də 
uşaq lar ilə oy na yır di. Bir də gör düm ki, bir nə-
fər evi mi zə sa rı gə lir, an caq ta nış ada ma ox şa-
yır. Ürə yim gupp elə di, fi  kir ləş dim: əgər bi zə 
gəl sə, nə edə cə yəm? Mən bu fi  kir də ikən ya xın 
qo hum la rı mız dan bi ri Şəm səd din qa ba ğım da 
da yan dı. Mən özü mü itir dim. O, Ba kı dan gəl-
miş di. Nə edə cə yi mi bil mir dim. Cə fər dən də 
qor xur dum ki, ge dib qa pı nı dö yüm. Məətt  əl 
qal dı ğım dan Şəm səd din lə heç ağıl lı-baş lı gö-
rü şə də bil mə dim. Özü mə gəl dik də bir qə dər 
ürək lə nə rək aya ğa dur dum və: 

- Xoş gəl mi sən, ay Şəm səd din, keç evə, - 
de yə onu ota ğa də vət elə dim. 

Pil lə kən lə ri çı xan da ayaq la rım da lım ca 
gəl mir di. Nə ha yət, ürə yim dö yü nə-dö yü nə 
qa pı nı taq qıl dat dım, ca vab gəl mə di, bir də 
döy düm. 

- Ay Cə fər, Şəm səd din gə lib, qa pı nı aç!
Elə bu kəl mə lə ri de yib qaç dım. Heç nə-

dən xə bə ri ol ma yan Şəm səd din içə ri gir di. 
Da ha bun dan son ra Cə fə rin Şəm səd din lə 
ne cə gö rüş dü yü nü və Şəm səd di ni ne cə yo-
la sal dı ğı nı bil mə dim. Şəm səd din tə ci li işi 
ol du ğu üçün Cə fər lə gö rü şüb baş qa kən də 
get di. Cə fər ey va na çı xıb de di:

- Üç də qi qə ge ci kə bil məz din, fi k ri mi da-
ğıt dın! Əsə ri qur tar ma ğa az qal mış dım. İn-
di mən üç də qi qə lik işim üçün bir ne çə gün 
otur ma lı yam. 

Son ra dan “Se vil” ta ma şa ya qo yu lan da 
Cə fər hə mi şə de yər di ki, So na sı, öz ara mız-
dır, “Se vil”in axı rı nı Şəm səd din kor la dı.

Al tıağac dan qa yı dan dan son ra Cə fər əsə ri 
ta ma şa ya qoy maq üçün dram teat rı na ver-
di. “Se vil” pye si ta ma şa ya qo yu lan da çad ra 
əley hi nə bir kam pa ni ya apa rıl dı. Cə fər mə-
nə de di ki, So na sı, çad ra nı at maq la zım dır. 
Mən ca vab ver dim ki, yox, at ma ram; mə həl-
lə miz yax şı de yil, hə rə bir söz de yər. Cə fər 
isə mə nim lə mü ba hi sə apa rıb be lə de di:

- Ay So na sı, əv vəl-axır çad-
ra nı ata caq san. Son ra dan atın ca, mə həl lə-
miz də ha mı dan əv vəl at san yax şı dır.

Bi zə qə zet və mək tub gə ti rən poç tal yon 
bir gün mə nə qə zet ve rər kən de di:

- So na ba cı, şək lin qə zet də çı xıb.
Mən qə zet pay la yan ki şi nin sö zü nə 

təəcüb lən dim:
- Ola bil məz! – de dim.
- Ay So na ba cı, mə gər sə ni ta nı ma yı ram, 

mə nə nə dü şüb ya lan da nı şım, - de yə poç-
tal yon ca vab ver di.

Cə fər söh bə ti mi zə qa rış dı. 
- Ba lam, ki şi düz de yir də, çad ra nı at mı san, 

özü də bu ba rə də qə zet də ya zın çı xıb. Hə lə 
özün dən baş qa qon şu la rı da çad ra la rı nı at ma ğa 
ça ğı rır san. Da ha bu ki şi ilə hö cət ni yə edir sən?

Poç tal yon ge dən dən son ra Cə fər lə da va-
ya baş la dım ki, mə nim şək li mi qə ze tə ni yə 
ver mi sən? (O za man Cə fər “Kom mu nist” 
qə ze ti re dak si ya sın da iş lə yir di.) Mən nə 
vaxt çad ra mı at maq haq qın da mə qa lə yaz-
mı şam? Hətt  a ağ la dım da. 

Cə fər de di:
- So na sı, çad ra nı at mır san at ma, da ha ni-

yə ağ la yır san. Sə nin özün üçün yax şı de yil, 
de yər lər özü mə qa lə ya zıb, hay-küy qal dı-
rıb ki, çad ra mı atı ram, am ma ye nə də çad-
ra da gə zir. Elə mə nim özüm üçün də yax şı 
de yil, mən çad ra əley hi nə əsər ya zım, sən 
çad ra da gəz. Ya ra maz axı!...

Be lə lik lə, mən və Cə fə rin qar da şı qız la rı 
çad ra nı at dıq. 

“Se vil” əsə ri ni ta ma şa ya qoy maq üçün teatr-
da qız ğın məşq lər ge dir di. Əsə rin qu ru lu şu nu 
re jis sor Alek sandr Tu qa no va tap şır mış dı lar. 
“Se vil” ta ma şa ya qo yu lan dan son ra ta ma şa çı-
lar tə rə fi n dən mü vəff  ə qiy yət lə qar şı lan dı. Yüz-
lər lə qa dın “Se vil”ə ba xan dan son ra çad ra la rı-
nı atıb, fab rik lə rə, za vod la ra axı şır dı.

La kin bu na bax ma ya raq, əsər ət ra fın da 
bö yük mü ba hi sə lər ge dir di. Bə zi lə ri “Se-
vil”i əx laq sız ad lan dı rır, bu əsə rin ta ma şa 
üçün ya rar lı ol ma dı ğı nı söy lə yir di lər.

Ba kı da çı xan bü tün qə zet lər də dal ba dal 
“Se vil” haq qın da bö yük mə qa lə lər dərc olu-
nur du. Bir də fə mən Cə fər dən so ruş dum:

- Ay Cə fər, nə olub ki, bü tün qə zet lər “Se-
vil”dən ya zır, mü ba hi sə ge dir?

Cə fər de di:
- So na sı, de mək əsər də e lə bir şey var ki, 

mü ba hi sə ge dir, yox sa be lə ol maz. De yə sən, 
mə sə lə cid di mə sə lə dir.

“Se vil”in axı rın cı pər də si nə Cə fər bir cüm-
lə ni son ra dan ar tır dı. Se vil lə Ba la şın söh-
bə tin də Se vil Ba la şı acıq lan dır maq üçün 
Mosk va da oxu yar kən, özü nün yad ki şi lər lə 
gö rüş dü yü nü söy lə yir. Bə zi adam lar de yir-
di lər ki, bu söz lər Se vi li ta ma şa çı la rın qar şı-
sın da al çal dır. Bu nu – Se vi lin ya lan dan de-
mə si ni ta ma şa çı la ra çat dır maq üçün bir şey 
əla və et mək la zım dır. Bu na gö rə də Cə fər 
çox inad dan son ra nə ha yət, kö nül süz ola raq, 
axı rın cı pər də də Gü lü şün: “Se vil, özü nə ni yə 
böh tan atır san?” cüm lə si ni əla və et di.

Cə fər ta ma şa ge dən za man hə mi şə sa lo-
nu gə zir, müx tə lif yer lər də otu rur, əsə rin 
ta ma şa çı la ra ne cə tə sir et di yi ni, əsər haq-
qın da ta ma şa çı la rın rə yi ni öy rə nir di.

1927-ci il də bir dən-bi rə Cə fə rin ürə yi 
sanc ma ğa baş la dı. Onun la bir lik də Yüz ba-
şı yev ad lı hə ki min ya nı na get dik. Hə kim 
Cə fə ri müayi nə edib de di:

- Cə fər, bi rin ci növ bə də sə nə de mə li yəm ki, 
pa pi ros çək mə mə li sən, iç ki də ki, heç ol maz. 

Hə kim lə xu da ha fi z lə şib kü çə yə çı xan dan 
son ra Cə fər ci bin dən pa pi ros qu tu su nu çı-
xa rıb at dı: “Da ha sə ni çək mə yə cəm.” – de di. 
Pa pi ros la bə ra bər iç ki ni də 1930-cu ilə qə dər 
tər git di. An caq pa pi ro su at maq onun üçün 
çə tin idi. Tü tün çək mə di yi üç il də o, bir pyes 
də yaz ma dı. Cə fər de yir di ki, ay So na sı, iş-
lə mək is tə yi rəm, an caq ba car mı ram. Fik ri mi 
bir ye rə top la ya bil mi rəm.

1930-cu ilin əv və lin də Cə fə rin ci bin də tü-
tün qı rın tı la rı gö rün mə yə baş la dı. 

- Cə fər, xe yir ol sun, bu nə di? Ye nə ci bin də 
tü tün qı rın tı la rı gö rü nür? Pa pi ros çə kir sən? 
Mə gər bil mir sən ki, sə nə ol maz? – de yə on-
dan so ruş dum.

- Sən mə nim ca nım, üs tü nü vur ma, - de-
di. - Tə zə bir əsər yaz maq is tə yi rəm, pa pi ros 
çək mə səm, onu baş la ya bil mə yə cəm. Bu əsə-
ri ya zıb qur ta ran dan son ra tər gi də cə yəm. 

1930-cu ilin ya yın da Şu ra bad (Qı lı zı) 
bağ la rı na köç müş dük. Cə fər 1929-cu il dən 
yaz maq is tə di yi “Al maz” pye si ni bu ra da 
baş la dı. Bu pye sin bə zi yer lə ri ni Cə fər on da 
Şu ra bad da baş ve rən bir ha di sə dən gö tür-
müş dü. 1929-cu il də Şu ra bad kənd mək tə-
bi nə ye ni cə tə yin olun muş bir müəl li mə nin 
ba şı na bu na bən zər bir əh va lat gəl miş di. 
Əsər də olan ob raz la rın da ço xu Şu ra bad 
kən din də ya şa yan adam la rın hə ya tın dan 
alın mış dı. Mə sə lən: Ha cı Əh məd Şu ra bad-
da ya şa yan Ha cı Əş rəf dir. Ha cı Əş rəf kən-
din var lı la rın dan idi. Tə zə təş kil olun ma ğa 
baş la yan kol xo za gir mək is tə mir di. Ha cı 
Əh mə din da nı şı ğı, hə rə kə ti, ləh cə si o qə dər 
Ha cı Əş rə fə bən zə yir ki, hər də fə mən əsə ri 
gö rən də, ya xud oxu yan da is tər-is tə məz Ha-
cı Əş rəf gə lib göz lə ri min qar şı sın da du rur.

“Al maz”da kı Fat ma ni sə də həm çi nin. Bi-
zim qon şu lu ğu muz da Şə rə ba nı ad lı bir qa-
rı olur du. O, həm ma ma, həm də ca maat 
ara sın da “şöh rət” qa zan mış ara hə ki mi idi. 
Əri ilə yo la get məz di, gün də ki şi ni dö yüb 
ev dən qo var dı. Yax şı ya dım da dır. Bir gün 
ax şam üs tü evin qa ba ğın da, ən cir ağa cı nın 
al tın da otu rub çay içir dik. Cə fə rin qar da şı 
qı zı Tö rə ba ğı mı za gəl di (On la rın da ba ğı 
bi zim qon şu luq da idi). O, gü lə-gü lə de di:

- Eh, siz də bur da otur mu suz, kənd dən xə-
bə ri niz yox dur. Şə rə ba nı ar vad Ra ma za nın 
gə li ni üçün bir hə kim lik elə di ki, gəl gö rə sən.

- Nə olub, bir da nış gö rək? – de yə mən on-
dan so ruş dum.

Tö rə hə vəs lə da nış ma ğa baş la dı:
- Ra ma za nın gə li ni nin uşa ğı çox çə tin 

olur du. Ora ya yı ğı şan ar vad lar məs lə hət 
gör dü lər ki, Şə rə ba nı nı kö mə yə ça ğır sın lar. 
Şə rə ba nı içə ri gi rən ki mi bir gə li nə, bir ar-
vad la ra bax dı, tez gə li nin kü rə yi nə bir tə pik 
vu rub de di: 

- Güc ver, kö pək oğ lu nun qı zı! Axır ki, 
uşaq ol du. Şə rə ba nı işin dən çox ra zı qa lıb, öz 
mə ha rə tin dən da nış ma ğa baş la dı.

Diq qət lə Tö rə xa nı mın söh bə ti ni din lə yən 
Cə fər on dan xa hiş et di ki, Şə rə ba nı nı bi zə 
gə tir sin.

(Davamı gələn sayımızda)
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Cə fər iş dən gə lən də, otu ran da, ya tan da, 

Mən, Cə fə rin ay rı-ay rı əsər lə ri: “Al maz”, 
“1905-ci il də”, “Se vil”, “Dö nüş” və 
“Ya şar” pyes lə ri üzə rin də iş lə yər kən 
mü şa hi də et di yim bə zi cə hət lər dən 

da nış maq is tə yi rəm. Xa ti rə xa rak te ri da şı yan 
bu ki çik qeyd lər, şüb hə siz ki, dra ma tur qun öz 
əsər lə ri ni ne cə yaz dı ğı haq qın da ge niş, hər tə-
rəf li mə lu mat ve rə bil məz. Mən yal nız, Cə fə rin 
hə min pyes lə ri ya zar kən əh val-ru hiy yə sin-
dən da nı şa ca ğam.
Cə fə rin be lə bir xa siy yə ti var idi: bir pyes 
yaz ma ğı dü şü nən də əv vəl onun qəh rə-
man la rın dan bi ri nin mah nı sı nı fi kir lə-
şir di. Bə zən bu nu xalq mah nı la rın dan 
gö tü rür, bə zən də özü ye ni bir mah nı 
ya ra dır dı. Söz lə ri ni ya zır, hət ta mu si-
qi si ni də özü bəs tə lə yir di. Bu mah nı nı 
uzun za man do da qal tı oxu yur, piano da 
ça lır dı, son ra pye si yaz ma ğa baş la yır dı. 
Mə sə lən: “Od gə li ni”ndə Sol ma zın “Mən 
bir sol maz yar pa ğam ki”, “1905-ci il də” 
So na nın “Azad bir quş dum”, “Al maz”da 
Yax şı nın “Gə rək gü nəş dağ la rı aşıb sön-
mə yəy di”, “Ya şar”da Ya qu tun “Kü çə lə rə 
su səp mi şəm”, “Se vil”də Se vi lin “Sə nə 
nə olub, za lım yar?” mah nı la rı be lə ya-
ran mış dı.
Cə fər “Se vil” əsə ri ni yaz ma mış dan 
bir-iki ay qa baq be lə bir mah nı oxu-
yar dı: 
Sə nə nə olub za lım yar,
Qa dan-ba lan alım yar.
Sən ki, be lə de yil din,
Sə ni bir öy rə dən var.

Cə fər “Se vil”i qur tar maq üz rə idi. Bir gün - Ay So na sı, əv vəl-axır çad-

Cə fər de di:
- So na sı, de mək əsər də e lə bir şey var ki, 

mü ba hi sə ge dir, yox sa be lə ol maz. De yə sən, 
mə sə lə cid di mə sə lə dir.

“Se vil”in axı rın cı pər də si nə Cə fər bir cüm-
lə ni son ra dan ar tır dı. Se vil lə Ba la şın söh-
bə tin də Se vil Ba la şı acıq lan dır maq üçün 
Mosk va da oxu yar kən, özü nün yad ki şi lər lə 
gö rüş dü yü nü söy lə yir. Bə zi adam lar de yir-
di lər ki, bu söz lər Se vi li ta ma şa çı la rın qar şı-
sın da al çal dır. Bu nu – Se vi lin ya lan dan de-
mə si ni ta ma şa çı la ra çat dır maq üçün bir şey 
əla və et mək la zım dır. Bu na gö rə də Cə fər 
çox inad dan son ra nə ha yət, kö nül süz ola raq, 
axı rın cı pər də də Gü lü şün: “Se vil, özü nə ni yə 
böh tan atır san?” cüm lə si ni əla və et di.

Cə fər ta ma şa ge dən za man hə mi şə sa lo-
nu gə zir, müx tə lif yer lər də otu rur, əsə rin 
ta ma şa çı la ra ne cə tə sir et di yi ni, əsər haq-
qın da ta ma şa çı la rın rə yi ni öy rə nir di.

1927-ci il də bir dən-bi rə Cə fə rin ürə yi 
sanc ma ğa baş la dı. Onun la bir lik də Yüz ba-
şı yev ad lı hə ki min ya nı na get dik. Hə kim 
Cə fə ri müayi nə edib de di:

- Cə fər, bi rin ci növ bə də sə nə de mə li yəm ki, 
pa pi ros çək mə mə li sən, iç ki də ki, heç ol maz. 

Hə kim lə xu da ha fi z lə şib kü çə yə çı xan dan 
son ra Cə fər ci bin dən pa pi ros qu tu su nu çı-
xa rıb at dı: “Da ha sə ni çək mə yə cəm.” – de di. 
Pa pi ros la bə ra bər iç ki ni də 1930-cu ilə qə dər 
tər git di. An caq pa pi ro su at maq onun üçün 
çə tin idi. Tü tün çək mə di yi üç il də o, bir pyes 
də yaz ma dı. Cə fər de yir di ki, ay So na sı, iş-
lə mək is tə yi rəm, an caq ba car mı ram. Fik ri mi 
bir ye rə top la ya bil mi rəm.

1930-cu ilin əv və lin də Cə fə rin ci bin də tü-
tün qı rın tı la rı gö rün mə yə baş la dı. 

- Cə fər, xe yir ol sun, bu nə di? Ye nə ci bin də 
tü tün qı rın tı la rı gö rü nür? Pa pi ros çə kir sən? 
Mə gər bil mir sən ki, sə nə ol maz? – de yə on-
dan so ruş dum.

- Sən mə nim ca nım, üs tü nü vur ma, - de-
di. - Tə zə bir əsər yaz maq is tə yi rəm, pa pi ros 
çək mə səm, onu baş la ya bil mə yə cəm. Bu əsə-

ən, Cə fə rin ay rı-ay rı əsər lə ri: “Al maz”, 
“1905-ci il də”, “Se vil”, “Dö nüş” və 
“Ya şar” pyes lə ri üzə rin də iş lə yər kən 
mü şa hi də et di yim bə zi cə hət lər dən 

da nış maq is tə yi rəm. Xa ti rə xa rak te ri da şı yan 
bu ki çik qeyd lər, şüb hə siz ki, dra ma tur qun öz 
əsər lə ri ni ne cə yaz dı ğı haq qın da ge niş, hər tə-
rəf li mə lu mat ve rə bil məz. Mən yal nız, Cə fə rin 
hə min pyes lə ri ya zar kən əh val-ru hiy yə sin-

Sona Cabbarlının 
xatirələri
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“Tən ha lı gı sev mə yən lər – azad lı ğı sev mə yən lər dir, 
çün ki yal nız tən ha lıq da azad ol maq müm kün dür”

Ar tur Şo pen hauer

Bil mi rəm fi  kir ver mi si niz mi – son za man lar so sial şə-
bə kə lər tən ha lıq dan şi ka yət çi olan in san la rın kə dər li 
sta tus la rı ilə do lub-da şır. Hə lə bu, ays ber qin gö rü nən 
tə rə fi  dir. Özü də bun lar, “da rı xı ram” ifa də si ni bir növ 

ma ta ha çe vir miş şair-ya zı çı sta tus la rı de yil. So nun cu la rın “i la-
hi” da rıx maq lı ğı ta mam baş qa söh bə tin möv zu su dur…

Açı ğı, mən heç vaxt tən ha lıq his si nə qa pıl ma mı şam və  tən ha lıq-
dan çox da əziy yət çə kən adam ol ma mı şam. Ona gö rə yox ki, hə ya-
tım baş dan-ba şa mən sev di yim və mə ni se vən adam lar la süs lə nib, 
ona gö rə ki, bu nu bir hə yat ger çə yi ki mi qə bul et mi şəm, vəs sa lam. 
Fikr ləş mi şəm ki, tən ha lıq  ana dan gəl mə xəs tə lik ki mi dir, onun la mü-
ba ri zə apar maq dan sa, baş-ba şa ve rib ya şa ma ğa alış maq la zım dır.

La kin bu ra da ek zis ten si ya dan yox, “küt lə vi tən ha laş ma” dan söh-
bət ge dir və gö rü nən odur ki, be lə da vam et sə, cə miy yə ti miz mar gi-
nal laş mış in san top lu su na çev ri lə cək - ət raf da baş ve rən lə rin ümu mi 
ha va sı na uyuş ma yan, ənə nə vi so sial dav ra nış nor ma la rın dan be zik-
miş, ar tıq  mə də ni və etik ənə nə nin öz ca zi bə sin də sax la ya bil mə di yi 
in san lar top lu su na. Əl bətt  ə, tən ha lıq və mar gi nal lıq bir qə dər fərq li 
şey lər dir, am ma tən hal lıq his si mar gi nal lı ğa apa ran ən kə sə yol dur.

Mən bur da tən ha la ra ürək-di rək ver mək, dər di ni bö lüş mək, 
on la rın içi ni sız la dan və hə ya tı na zə hər qa tan mə yus luq la rı nı 
yum şalt maq fi k rin də de yi ləm. Ona gö rə ki, əs lin də, on la rı ki-
min sə ovun dur ma sı na eh ti yac yox dur.  

Tən ha lar və mar gi nal lar hə mi şə az lıq da dır (“iki bir dən çox-
dur” ki mi alın dı, am ma ey bi yox dur). Pa la za bü rü nüb, el nən 
sü rü nən çox luq be lə adam la ra hə mi şə xor ba xır. Am ma bu, çox-
lu ğun haq lı ol du ğu na də la lət et mir. Da ha çox ək si nə! Çox lu ğun 
için də yer alıb, az lı ğa xor bax maq dan asan iş yox dur. Və bun dan 
da rə zil iş yox dur. Bu nöq tə də yu nan müd ri ki Prien li Bian tın 
min il lər ön cə döv riy yə yə bu rax dı ğı söz lə ri xa tır la maq la zım gə-
lir: “Pis lər hə mi şə çox luq da dır”.

Abır lı in san gö zü nü açıb, özü nü çox lu ğun için də gö rün cə tə-
laş lan ma lı, bu ra ne cə gə lib düş dü yü nün he sa bı nı apar ma lı dır.

Sən çox lu ğun ob ra zı nın bir şt ri xi ola bi lər sən, am ma tən ha və 
tək sən sə, bu, sə nin öz ob ra zın var, de mək dir. İn sa nın bü tün ya-
ra dı cı key fi y yət lə ri nin ba şın da isə onun öz ob ra zı nın ol ma sı gə-
lir. Odur ki, dün ya nın bü tün şe devr lə ri tən ha, mar gi nal adam lar 
tə rə fi n dən ya ra dı lıb. Çox lu ğun tə yi na tı isə nə lə rə sə xor bax maq, 
nə lə ri sə ayaq üs tə sü rək li al qış la maq la sı nır lı dır.

Tən ha adam la rın ağ zı nı bir ye rə yığ maq, bar ma ğı nı tuş la yıb 
gös tər di yin şe yi on la ra bə yən dir mək, ya xud on lar da nə yə sə nif rət 
oyan dır maq müş kül mə sə lə dir. Uzun il lər Ru si ya te le vi zi ya sın da 
“Ay dın mü əm ma lar” ve ri li şi nin müəl li fi  ol muş bö yük fi  zik Ser gey 
Ka pit sa nın bu haq da gö zəl bir de yi mi var: “Qo yun lar dan sü rü dü-
zəlt mək asan dır, oğul is tə yi rəm ki, pi şik lər dən sü rü dü zəlt sin”. 

Tən ha lı ğı asıb-kə sən, ya man la yan, on dan ya xa qur tar maq is-
tə yən sə nət kar la rı ba şa dü şü rəm, am ma is tər dim ki, bir az onun 
fə zi lət lə ri ba rə də də dü şü nək. İr fan ço ban la rı, Bud da və xris tian 
ra hib lə ri tən ha lı ğa elə-be lə çə kil mir di lər hər hal da.

Bə dii ədə biy yat da “tən ha”la rın ta le yi ilə bağ lı fi  kir lər bir-bi rin-
dən çox da fərq lən mir – öz güc lü xa rak te ri ilə se çi lən tən ha qa dın 
Tat ya na La ri na dan fərq li ola raq, ic ti mai rə yin əsi ri nə çev ril miş, 
axı nın əta lə tin dən çı xa bil mə yən yum şaq tə biət li Yev ge ni One-
gin axır da peş man olur, an caq ar tıq heç nə yi dü zəlt mək müm-
kün de yil... Əv vəl-əv vəl ha mı nı se vən, hər kə sə şəf qət lə ya na şan 
Pe ço rin, çox lu ğun möv qe yi ni və ba xış la rı nı qə bul edən dən son ra 
pa xıl, kin li, in san la ra nif rət lə ya na şan adi sub yek tə çev ri lir...

Son da dün ya nın ən tən ha ada mı ün va nı nı qa zan mış Diogen 
haq qın da  çox la rı mı zın bil di yi bir rə va yə ti xa tır lat maq is tə yi rəm. 
Bir gün Diogen öz çəl lə yin də otu rub, özü nü gü nə ve rir miş. İs-
gən dər ona ya xın la şıb, özü nü təq dim edir: 

“Mən bö yük hökm dar İs gən də rəm”. 
“Mən isə Dioge nəm, it Diogen”
“Sə nə ni yə it de yir lər?”
“Mə nə sür-sü mük ata na quy ru ğu mu bu la yı ram, at ma ya na 

hü rü rəm, pis adam la rı isə diş lə yi rəm”
“Bəs mən dən qorx mur san?” - İs gən dər so ru şur.
“Sən kim sən – xe yir, yox sa şər?”
“Əl bətt  ə, xe yir!” - İs gən dər öz ay ra nı na turş de mir.
“E lə isə, Xe yi rin nə yin dən qor xa ca ğam?!” - Diogen ca vab ve rir.
“Nə di lər sən di lə mən dən!”
“Çə kil, gü nə şin qa ba ğı nı tut ma”…
Diogen bir baş qa sı ilə, yə qin ki, ta mam baş qa cür dialoq qu rar dı. 

Am ma bu, iki tən ha ada mın dialo qu dur – on lar dan bi ri eh ra mın 
ba şın da, di gə ri isə lap di bin dəy di. Bi ri tən ha lı ğa məh kum olun muş, 
o bi ri si isə kö nül lü ola raq özü nü tən ha lı ğa təs lim et miş di… 

Etimad
BAŞKEÇİD

Tənhalıq 
haqqında saqa

Ki ta ba Hen rix Frid rix fon Dit sin 
yaz dı ğı “Ho me rin ki ilə mü qa yi sə də 
ye ni aş kar edil miş Oğuz sik lo pu” 
ad lı ön söz və “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das ta nın dan “Ba sa tın Tə pə gö zü öl-
dür dü yü boy” da xil edi lib.

Ki ta bın Azər bay can di lin də nəş ri-
nə mə sul olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın mil lət lə ra ra sı, mul ti kul tu-
ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə Döv lət 
mü şa vi ri xid mə ti nin əmək da şı Sər-
raf Hü sey no vun bil dir di yi nə gö rə, 
la yi hə öl kə baş çı sı nın “Ki ta bi-Də də 
Qor qud”un al man di li nə ilk tər cü-
mə si və nəş ri nin 200 il li yi nin qeyd 
edil mə si ilə bağ lı 20 fev ral 2015-ci il 
ta rix li xü su si sə rən ca mın dan son ra 
ha zır la nıb: “1815-ci il də gör kəm li al-
man şərq şü na sı və dip lo ma tı Hen rix 
Frid rix fon Dit sin Azər bay can epik 
das ta nı “Ki ta bi-Də də Qor qud”un 
bir he ka yə ti ni al man di li nə tər cü mə 
et mə si və ona özü nün yaz dı ğı mü-
qəd di mə ilə bir gə Ber lin də ki tab ki-
mi çap et dir mə si və bu nun la “Ki ta-
bi-Də də Qor qud” das ta nı nın dün ya 
el mi nə ta nı dıl ma sı, bir elm ki mi qor-
qud şü nas lı ğın ya ran ma ta ri xi nə ye ni 
işıq sal dı. Azər bay can Res pub li ka sı-
nın mil lət lə ra ra sı, mul ti kul tu ra lizm 
və di ni mə sə lə lər üz rə Döv lət mü şa-
vi ri, aka de mik Ka mal Ab dul la ye vin  
ide ya müəl lifl  i yi və yaz dı ğı ön söz-
lə dərc olu nan bu ki tab hər şey dən 
ön cə Azər bay can mə də niy yə ti nin, 
ədə biy ya tı nın, mi fo lo gi ya sı nın dün-
ya da ta nı tı mı ilə bağ lı çox mü hüm 
ama lı özün də bir ləş di rir. Əsər dün-
ya ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri nə  
Azər bay can xal qı nın mə də niy yə ti, 
ta ri xi keç mi şi, mi fi k tə fək kü rü haq-
qın da XVIII-XIX əsr lər də ya şa yıb-
ya rat mış gör kəm li al man şərq şü na sı 
və dip lo ma tı Frid rix fon Dit sin Azər-
bay can xal qı nın ya rat mış ol du ğu 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı nın 

möh tə şəm li yi nə ver di yi qiy mə ti və 
də yə ri çat dı ra caq”.

Qeyd edək ki, bu la yi hə öz lü yün-
də 200 il əv vəl “Ki ta bi-Də də Qor-
qud” das ta nı nı Drez den ki tab xa na-
sın da aş kar et miş və özün də olan 
nüs xə ilə tu tuş du ra raq ey ni li yi nə 
əmin ol duq dan son ra ona yük sək 
ədə bi-təh lil xa rak ter li ön söz ya za raq 
Al ma ni ya da çap et dir miş fon Dit sə, 
azər bay can lı la rın min nət dar lı ğı nın 
ifa də si dir. Ey ni za man da pro yekt 
həm də Azər bay can mə də niy yə ti ni 
gör kəm li qərb ali mi, dip lo ma tı olan 
Dit sin di liy lə dün ya ic ti maiy yə ti nə 
ta nıt ma ğa xid mət edir.

“Ho me rin ki ilə mü qa yi sə də ye-
ni aş kar edil miş Oğuz sik lo pu” ad lı 
də rin el mi məz mun lu mü qəd di mə-
də Dits, das ta nın yal nız “Ba sa tın 
Tə pə gö zü öl dür dü yü boy”un da-
kı mə qam la rı Ho mer das tan la rı və 
qəh rə man la rı ilə mü qa yi sə edir və 
Azər bay can das ta nı nın və onun mi-
fi k kök lə ri nin da ha qə dim ol du ğu 
qə na ə ti nə gə lir.

Layi hə nin ilk mər hə lə sin də ki ta-
bın 25 di lə tər cü mə si və nəş ri ba şa 
çat dı rı lıb. Ki tab müx tə lif dil lə rə hə-
min dil lə rin bir ba şa da şı yı cı la rı tə-

rə fi n dən tər cü mə olu nub. Gə lə cək də 
əsə rin is pan, por tu qal, in do ne zi ya, 
hol land, pol yak, çex, bol qar və baş-
qa dil lər də də çap olun ma sı nə zər də 
tu tu lub: “La yi hə nin ide ya müəl li fi  
Ka mal Ab dul la yev ki ta bın təq di mat-
la rı nın bi rin də vur ğu la dı ki, Hen rix 
Frid rix fon Dit sin yaz dı ğı mü kəm-
məl ön söz və elə cə də ana abi də miz 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı bir 
kən din di li olan xı na lıq dan tut muş 
mil yon la rın di li olan çin di li nə qə dər 
hər bir dün ya di lin də ol ma lı dır”.

S.Hü sey no vun fi k rin cə, həm Azər-
bay can di lin də, həm dün ya xalq la rı nın 
dil lə rin də - türk, al man, in gi lis, fran-

sız, rus, çin, ya pon, hind, ərəb, fars, 
yu nan, yə hu di, ma car, ital yan, uk ray-
na, həm də Azər bay can da ya şa yan 
et nik top lum la rın dil lə rin də - xı na lıq, 
tat, kürd, ta lış, udi, ləz gi, gür cü, er-
mə ni dil lə rin də  nəşr edi lən bu ki tab-
lar, Azər bay can mə nə vi dün ya sı nın 
zən gin lik lə ri ni gös tər mək lə ya na şı, 
Azər bay can mul ti kul tu ral əh va lı nın 
ba riz gös tə ri ci si dir: “Dərc edi lən bu 
ki tab la rın Al ma ni ya nın Drez den ki-
tab xa na sın da ilk təq di ma tı da al man 
alim lə ri nin, Drez den ki tab xa na sı nın 
rəh bər li yi nin həd siz se vinc və min nət-
dar lı ğı na sə bəb ol du. Mə nə elə gə lir 
ki, biz hə lə Azər bay can ədə biy ya tı na, 
mə də niy yə ti nə 200 il ön cə al man ədə-
bi-mə də ni və si ya si hə ya tın da mü hüm 
və zi fə tu tan, Pru si ya nın uzun müd dət 
Os man lı da sə fi  ri olan, Şərq və Tür ki-
yə vur ğu nu olan Dit sin ver di yi də yə ri 
da ha yük sək tut ma lı və da ha bö yük 
iş lər gör mə li yik. İna nı ram ki, bu fakt 
er mə ni “mə də niy yə ti” ilə bağ lı ol say-
dı, on lar bun dan çox mə ha rət lə is ti fa-
də edər di lər. Nə xoş ki, “Ho me rin ki ilə 
mü qa yi sə də ye ni aş kar edil miş Oğuz 
sik lo pu” ad lı ön söz, məhz Azər bay-
can ədə biy ya tı, mə də niy yə ti haq qın-
da dır və bu söz lər al man ədə bi kom-
pa ra ti vis ti ka sı nın ba ni lə rin dən bi ri, 
Hö te nin dos tu Hen rix Frid rix Fon Dits 
tə rə fi n dən ya zı lıb”.

RƏ Bİ QƏ

ta nıt ma ğa xid mət edir. dil lə rin də - türk, al man, in gi lis, fran-

sız, rus, çin, ya pon, hind, ərəb, fars, 

“Kitabi - Dədə 
Qorqud”un məşhur 
boyu 25 dildə

Ki ta ba Hen rix Frid rix fon Dit sin 

Bu gün lər də gör kəm-
li al man şərq şü-
na sı və dip lo ma tı 
Hen rix Frid rix fon 

Dit sin “Ho me rin ki ilə mü qa yi sə də 
ye ni aş kar edil miş Oğuz sik lo pu. 
“Ki ta bi-Də də Qor qud. Ba sat Tə pə-
gö zü öl dür dü yü bo yu  bə yan edər” 
ki ta bı işıq üzü gö rüb. 
Qeyd edək ki, bu la yi hə Ba kı Bey-
nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi 
tə rə fi n dən ger şək ləş di ri lib. Hen rix 
Frid rix fon Dit sin fi  lo lo gi ya və mə-
də niy yət şü nas lıq üçün son də rə cə 
önəm li olan bu ki ta bı iyir mi beş di lə 
tər cü mə si ilə bir gə nəşr olu nub.

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

mə sə lə ilə bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb, irad və tək lif lər bil di ri lib, 
töv si yə lər və məs lə hət lər ve ri lib. Məq səd, ilk növ bə də, möv cud 
lü ğə tin iş lək və ziy yə tə gə ti ril mə si, prak tik li yi nin ar tı rıl ma sı, 
onun di li miz də iş lən mə yən qə liz ərəb və fars söz lə rin dən, ara 
ifa də lər dən və ter min lər dən tə miz lə nil mə si, əvə zin də Azər bay-
ca nın gör kəm li söz us ta la rı  Mir zə Ələk bər Sa bir, Cə lil Məm məd-
qu lu za də, Hü seyn Ca vid, Cə fər Cab bar lı, Sü ley man Rə hi mov, Əli 
Və li yev, İs ma yıl Şıx lı və di gər bu ki mi qə ləm sa hib lə ri mi zin əsər-
lə rin dən se çil miş söz və ifa də lər lə zən gin ləş di ril mə si dir.
Qeyd: Unu dul muş söz lər qa lın şrift lə ve ri lən lər dir.

şıldır (yer)
şığanmaq
(Ayağına batan) çökürlər
cımbata (çəkildi)
təngildəmək
(beş-on) tağarlıq 
şıtıx (qız)
kəcinə (çəkmə)

nəmiyə (girmək) 
tejən
üşürgələnmək
pencə 
qıymaça
yağırı basılmaq
dınğıra (süzmək)
postallarını (soyundu)

zirəzələri (qopan)
səldirləmək
cəciyini (oynatdı)
örükləmək
farmaş
(heyvanları) şığamaq
çisəy
samı bağı
bıçqıl (balıqlar)
lateyr (danışmaq)
yalamalamaq
şırtlamaq
kalış (basmışdı)
duağ
qovşurulub (qıvrılmaq)
(ürəyi) sınqın
çəçik

(Ardı var)
Mənbə: İsmayıl ŞIXLI,

Dəli Kür
Bakı 2005

Ar tıq bir müd dət dir ki, Azər bay can Res pub li ka sı Na zir-Ar tıq bir müd dət dir ki, Azər bay can Res pub li ka sı Na zir-A zirəzələri (qopan)

Unudulmuş və ya unudulmaz sözlər
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- Ra sim, gü nə şin is ti si mə ni bir tə hər 
elə di, yo rul dum de yə sən, ica zə ver səy-
din din cə lər dim bir az, - re jis sor sö zü nə 
ara ve rib cib dəs ma lı ilə üzü nün tə ri ni 
sil di, - bu epi zo du özün çək, mən get-
dim lə pə dö yə nə...

Ope ra tor Ra sim Oca qov göz lə ri ni 
qı yıb gü lüm sün dü. Əs lin də, 46 yaş lı 
məş hur re jis sor dan bu tap şı rı ğı eşit-
mək xoş idi. Am ma ope ra tor bi lir di ki, 
bu “gü nəş is ti si”,“yo rul maq” söh bə ti 
bir bə ha nə dir. Çün ki bü tün var lı ğı ilə 
ki no ya, ya ra dı cı lı ğa bağ lı olan re jis-
sor Hə sən Se yid bəy li dən kim sə hə lə 
“yo rul dum” kəl mə si ni eşit mə miş di. 
Müd rik sə nət ka rın məq sə di Ra si mi 
gə lə cək re jis sor ki mi müs tə qil qə rar 
ver mə yə alış dır maq, onun mü rək kəb 
ki no dün ya sın da da ha da püx tə ləş mə-
si nə şə rait ya rat maq idi.

H.Se yid bəy li Azər bay can ki no su na 
pa fos dan uzaq, hə ya ti ki no es te ti ka sı 
gə tir miş di. Hə sən müəl lim, ey ni za-
man da, şəx siy yət idi və bu na gö rə də 
se vi lir di. Xü su sən də gənc re jis sor la ra 
dəs tək ol du ğun dan, ha mı onun la iş-
lə mə yə can atır dı. Gün lə rin bir gü nü 
Ra sim Oca qo va da bu xoş bəxt lik nə sib 
ol du: ona Hə sən müəl li min çək di yi 
“Sən ni yə su sur san” fi l min də qu ru luş-
çu ope ra tor işi hə va lə edil di. 

- Baş üs tə, Hə sən müəl lim, ne cə 
məs lə hət bi lir si niz.

Ra sim nə sə so ruş maq is tə di, am ma 
re jis sor ar tıq çə ki liş mey dan ça sın dan 
uzaq laş mış dı... 

1966-cı ilin qız mar yay gü nü ol sa da, 
“Sən ni yə su sur san” fi l mi üzə rin də gər-
gin iş ge dir di. Son epi zod lar Xə zə rin 
sa hi lin də - Nar da ran da kı köh nə ba lıq 
və tə gə sin də çə ki lir di. Əs lin də bu ki no 
əsə ri Hə sən müəl li min bö yük və ina nıl-
maz sə yi nə ti cə sin də ər sə yə gəl miş di. 

H.Se yid bəy li mü la yim, həs sas, bir 
qə dər də ro man tik ba xış la rı ilə fərq-
lə nir di. Bir çox la rı onu dün ya şöh rət li 
ital yan re jis sor Fe de ri ko Fel li ni nin la-
yiq li da vam çı la rın dan sa yır dı. H.Se-
yid bəy li də bu us tad re jis so ra rəğ bə-
ti ni giz lət mir di, fi lm lə rin də Fel li ni nin 
dəs ti xətt  in dən bəh rə lə nir di. “Mö cü-
zə lər ada sı”nı bu ruh da çək miş di, elə 
növ bə ti fi lm də Se yid bəy li nin bu mək-
tə bə bağ lı lı ğı nı nü ma yiş et dir mə li idi.   

H.Se yid bəy li 1920-ci ilin de kab rın da 
Ba kı da do ğu lub. Uşaq lıq dan ki no ya, 
ədə biy ya ta bö yük ma ra ğı olub, ya ra-
dı cı lı ğa şeir lə baş la yıb. Mosk va Döv lət 
Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nun ki no-
re jis sor luq fa kül tə sin də təh sil alıb. İlk 
təc rü bə fi lm lə ri bö yük uğur qa za nıb. 
1943-cü il dən Ba kı ki nos tu di ya sın da 
iş lə yən H.Se yid bəy li bir sı ra rəng li ki-
nooçerk lər, qı sa met raj lı fi lm lər çə kib. 

H.Se yid bəy li son də rə cə həs sas, du-
yum lu, yurd se vər, tor pa ğa bağ lı bir 
şəx siy yət idi. Bu gün də onun bir re jis-
sor ki mi çək di yi, sse na ris ti ol du ğu fi lm-
lə rə ba xan da giz li mət ləb lər lə bö yük 
mə na lar bil dir mə si ta ma şa çı nı hey rət-
lən di rir. Çox haq lı ola raq de yir lər ki, 
H.Se yid bəy li nin bə dii əsər lə ri, fi lm lə ri 
mil li ta ri xi mi zin bə dii sal na mə si dir.

 Onun sse na ri si əsa sın da “Doğ ma xal-
qı mı za” (1954), “Qız mar gü nəş al tın da” 
(1956) fi lm lə ri çə ki lib. İm ran Qa sı mov-
la bir gə yaz dıq la rı “Uzaq sa hil lər də” 
ki nos se na ri si nə ki no re jis sor To fi q Ta-
ğı za də çox ori ji nal qu ru luş ver di. H.Se-
yid bəy li nin re jis sor lu ğu ilə do ğu lan və 
mil li ki no ta ri xi mi zin qı zıl fon du na da-
xil olan “Bi zim Cə biş müəl lim” və “Nə-
si mi” fi lm lə ri bö yük şöh rət qa za nıb.

Onun bü tün fi lm lə rin də ümu mi bir 
ahəng var -  qəh rə man la rın da xi li alə mi-
ni aç ma ğa yö nə lən xət lər, mil li də yər-
lə rə üs tün lük ve ril mə si, bə dii ümu mi-
ləş mə va si tə si lə in san mə nə viy ya tı nın 
də rin li yi nə işıq sa lın ma sı ilk kadr lar dan 
diq qə ti cəlb edir. Qəh rə man la rı nın mə-
nə viy ya tın da kı tə miz lik elə tə sir li və 
qüd rət li ve ri lir ki, fi lm dən do ğan safl  ı-
ğa, pak lı ğa hey ran qal ma ya bil mir sən.

Mü ha ri bə il lə rin də qə lə bə na mi nə 
hər cür mad di çə tin lik lə rə dö zə rək ailə-
si ni ha lal zəh mət lə do lan dı ran, Və tə nin 
azad lı ğı nı hər şey dən yük sək tu tan, sa də 
adam la rın mə nə vi uca lı ğın dan söh bət 
açan “Bi zim Cə biş müəl lim” fi l min də 
be lə bir epi zod var: neft çi Nə cəf za də oğ-
lu Na mi qə xal qı mı zın qə lə bə əl də et mə si 
üçün Ba kı nef ti nin həl le di ci rol oy na ma-
sın dan, neft çi lə ri mi zin ge cə ni gün dü zə 
qa ta raq mə dən lər də ça lış ma la rın dan 
da nı şır. Ma raq lı dır ki, fi lm Mosk va da 
təh vil ve ri lər kən re jis so ra hə min epi zo-
dun çı xa rıl ma sı məs lə hət gö rü lür, la kin 
Se yid bəy li ina dın dan dön mür.

 “O qı zı ta pın” və “Xoş bəxt lik qay-
ğı la rı” ki no lent lə ri nin sü jet lə ri isə 
gün də lik hə yat dan gö tü rü lüb. “O qı zı 
ta pın” fi l mi in san la rı düz lü yə, doğ ru-
lu ğa, vic dan lı ol ma ğa ça ğı rır. Bu qə-
bil dən olan fi lm lər in san la rın, xü su si lə 
gənc lə rin mə nə vi-əx la qi tər bi yə sin də 
mü hüm rol oy na yır və qa nun ke şi yin-
də du ran la ra hör mət his si aşı la yır. 

H.Se yid bəy li sə nət də heç vaxt gü-
zəş tə ge dən adam ol ma yıb. Re jis so ra 
nə yi isə dik tə et mək müm kün de yil-
di. Həm kar la rı onu çə ki liş za ma nı 
çox tə ləb kar, ni zam-in ti zam lı re jis sor 
ki mi ta nı yır dı. Özü mə su liy yət li ol-
du ğu üçün məhz be lə key fi y yət lə rə 
ma lik akt yor la ra üs tün lük ve rir di.

Baş rol la rın 
i f a  ç ı  l a  r ı  n ı 
özü se çir və 
heç vaxt da 

s e  ç i  m i n -
də ya-
nıl  mır dı . 

“Nə s i  mi” 
fil mi nə Ra-

sim Ba la-
ye vi baş ro la 

çə kən də hət ta 
Mər kə zi Ko mi-

tə dən ona qar şı 
çıx mış dı lar. Çox-

la rı gənc akt yo-
run bu mü rək kəb 

ob ra zın öh də sin dən 
gə lə bi lə cə yi nə inan-

mır dı. Am ma Se yid-
bəy li sö zün dən dön-

mə di və nə ti cə də 
əsər həd siz uğur 

qa zan dı. 

H.Se yid bəy li həm də gör kəm li ya-
zı çı idi. İlk ki ta bı - “Kənd hə ki mi” 
1950-ci il də çap edi lib. Öm rü nün so-
nu na ki mi müx tə lif nəş riy yat lar da 
20-dən ar tıq ki ta bı işıq üzü gö rüb. 
Həm uşaq lar, həm də bö yük lər üçün 
müx tə lif möv zu lar da mü kəm məl 
nəsr nü mu nə lə ri ya ra dan sə nət ka-
rın “Cəb hə dən cəb hə yə”,  “Tər sa nə”, 
“Çi çək” ki mi po vest və ro man la rı 
şöh rət qa za nıb. 

H.Se yid bəy li “Nə si mi”dən son ra 
“Ba bək” fi l mi ni çək mək is tə di. Hət-
ta fi l min ha zır lıq la rı na da baş lan dı. 
Am ma göz lə nil mə dən fi l mi onun 
əlin dən al dı lar. Gör kəm li re jis so run 
sə nət uğur la rı bə zi bəd xah la ra ra hat-
lıq ver mir di. Bağ lı qa pı lar ar xa sın da 
ve ril miş haq sız qə rar dan ke çir di yi 
st ress nə ti cə sin də Se yid bəy li xəs-
tə xa na ya düş dü. Şə kər xəs tə li yi də 
şid dət lən di və o, 59 ya şın da, ya ra dı-
cı lı ğı nın ən məh sul dar ça ğın da və fat 
et di.

…1966-cı ilin qız mar yay gü nü. Hə-
sən müəl lim vur ğu nu ol du ğu Xə zə rin 
lə pə dö yə nin də aram la var-gəl edir. 
Bir az ara lı da, çə ki liş mey dan ça sın da 
isə iş qay na yır. Re jis so run da bü tün 
dü şün cə lə ri, ürə yi or da dır: “Gö rə sən 
ope ra tor son kadr la rı ne cə çə kə cək? 
Ra sim lə (akt yor Xə yal Axund za də) 
Cə mi lə nin (akt ri sa Rə na Sə li mo va) 
hiss lə ri lent də ne cə alı na caq? Uşaq lar 
ba ca ra caq mı? 

Re jis sor ayaq sax la yıb də ni zin sə-
rin su yu ilə əl-üzü nü is lat dı. Nə dən sə, 
bir dən onu ar xa yın çı lıq his si bü rü dü, 
xə fi f gü lüm sün dü və göz lə ri ni qı yıb 
üfüq xətt  i nə bax dı…

Fər had SA Bİ ROĞ LU

  “Te le fon çu qız”, “Mö cü zə lər ada sı”, 
“Sən ni yə su sur san?”, “Bi zim Cə-
biş müəl lim”, “O qı zı ta pın”, “Xoş-
bəxt lik qay ğı la rı”, “Nə si mi”… ki-
mi qiy mət li ek ran əsər lə ri ya rat mış 
re jis sor Hə sən Se yid bəy li im za sı nın 
Azər bay can mil li ki no ta ri xin də xü-
su si ye ri var.

Nə dən sə, il lə rin ayı rı cın da ürə yi miz xoş ar zu-
lar la aşıb-da şır. Bu ar zu la ra bol-bol şi rin-şə-
kər qa tır, xə yal la rı mı zın müt ləq nə vaxt sa 
hə ya ta ke çə cə yi nə ümid bəs lə yi rik. Hətt  a bi-

lən də ki, bu ar zu lar öm rü mü zün yol yol da şı na çev ri lib 
qəl bi miz də elə ar zu ola raq qa la caq, ye nə də Ulu Tan-
rı nın yaz dı ğı ta le yə, sehr li bir qüv və yə, tə sa dü fə inan-
maq dan bez mi rik.

Hə mi şə be lə olub və dün ya dur duq ca, ar zu lar bi tib-tü-
kən mə yə cək. Ye ni, 2016-nın as ta na sın da da ya nıb il ər zin-
də olub-ke çən lə ri xa tır la yır, hə yat plan la rı mı zı sı ra la yı rıq.  
Çün ki hər bi ri mi zin Ye ni il dən say sız-he sab sız  göz lən ti lə ri 
var. Ar zu lar ya şa yır sa, de mə li, hə yat da vam edir. 

...Ağır xər çəng xəs tə li yi nə dü çar ol muş 17 yaş lı ame ri ka-
lı gən cin ar zu la rı üm man da bir dam la dır. Uil yam An ton 
Ol son ad lı bu oğ lan bir müd dət Ba kı da ya şa yıb, təh sil alıb. 
Son ra xəs tə li yi ilə əla qə dar ABŞ-a köç mək məc bu riy yə tin-
də qa lıb.  Ağ rı lı gün lər ke çi rən Uil yam hə yat sev gi si ni itir-
mə yib, xəs tə xa na çar pa yı sın dan qal xa bil mə sə də, son suz 
ar zu lar la ya şa yır. Va li deyn lə ri də bu nu du yub və on dan 
ar zu la rı ba rə də so ru şub. Uil yam be lə ca vab ve rib:

- Ba kı da ya şa dı ğı mız bi na nın qar şı sın da ki çik bir xi ya-
ba nın sa lın ma sı nı ar zu la yı ram. Elə bir xi ya ban ki, bur da 
uşaq lar əy lən sin, gənc dost la rım xoş gün lər ke çir sin, sev gi-
li lər gö rüş tə yin et sin, sa kin lər ra hat is ti ra hət et sin. Ba kı da 
ya şa yan da hər gün pən cə rə dən boy la nıb bu boş əra zi yə ba-
xır dım, ar zu da elə o za man ya ran dı. Am ma inan mı ram ki, 
bu ar zum real la şa. Ba xın, hətt  a gə lə cək par kın es kiz lə ri ni 
də ha zır la mı şam...

Ame ri ka da “Ma ke a wish” ad lı bir xey riy yə fon du var. 
Bu təş ki lat Uil yam ki mi ça rə siz xəs tə lik lə rə dü çar ol muş 
şəxs lə rin is tək lə ri ni, bə zən də son ar zu la rı nı real laş dı rır. 
Fond əmək daş la rı gən cin ar zu sun dan xə bər tu tan ki mi 
ide ya nı hə ya ta ke çi rir: Ba kı da kı hə min mə həl lə də ki çik xi-
ya ban sa lı nır. Təəs süf ki, Uil yam xi ya ba nın açı lı şın da iş ti-
rak edə bil mə yib. O, ba kı lı dost la rı na mək tub ün van la yıb:

“Əziz dost lar. Azər bay can da ya şa dı ğım il lə ri bö yük 
məm nun luq və ra zı lıq his si ilə xa tır la yı ram. Ba kı nı, bu 
na ğıl şə hə ri, onun qə dim ta ri xi ni, meh ri ban və gü lə rüz in-
san la rı nı ürək dən sev dim. Ar zu edi rəm ki, bu park bi zim 
əbə di dost luq rəm zi nə çev ril sin və in san la ra xoş mə ra mı 
xa tır lat sın”.

Kaş Uil yam ki mi gənc lə rin sa yı dün ya da çox olay dı və 
ina nın ki, on la rın sa yə sin də Yer üzün də “mü ha ri bə”, “dəh-
şət”, “ter ror” ki mi məfh  um lar ta ma mi lə unu du lar dı. Təəs-
süf ki...

Türk te le ka nal la rı nın bi rin də sü je tə bax dım. Əya lət də 
şə hid əs gə rin cə na zə tö rə nin dən re por taj ha zır lan mış dı. 
Vi la yə tin va li si şə hid ata sın dan ar zu su ba rə də so ruş du. 
Məğ rur ata va li nin əlin dən tu tub kən din için dən axan ça-
yın kə na rı na gə tir di, sı nıq-sal xaq kör pü nü gös tə rib de di:

- Bax, kən din uşaq la rı hər gün bu uçuq kör pü dən ke çib 
mək tə bə ge dir. Tez-tez ayaq la rı sü rü şüb yı xı lır, əziy yət çə-
kir lər. Oğ lu mun ar zu su idi ki, əs gə ri xid mə ti ni ba şa vu-
ran dan son ra gə lib öz he sa bı na bu kör pü nü tə mir et dir sin. 
Al lah nə sib et mə di. Və tən sağ ol sun. Mə nə və ailə mə döv-
lət dən heç nə la zım de yil. Şə hid ba la mın ar zu su nu hə ya ta 
ke çi rin...

Bax be lə! Gə lin, de kab rın son gü nü, bu bay ram ax şa mı 
xoş niy yət lə ri qəl bi miz dən, ya xın la rı mız dan əsir gə mə yək. 
Dün ya nın min bir gu şə sin də ya şa yan azər bay can lı la rın 
növ bə ti il də da ha da həm rəy ol ma sı nı, Və tən sev gi si ki mi 
ül vi ide ya nın ət ra fın da da ha sıx bir ləş mə si ni ar zu la yaq. 

Niy yət edək ki, Ye ni il də iş ğal edil miş tor paq la rı mız dan 
ya ğı la rı bir də fə lik qo vaq, düş mə nə göz da ğı çə kək. Or du-
muz zə fər yü rü şü nü da vam et dir sin. Qə lə bə mi zi Şu şa da 
bay ram edək. Cı dır dü zün də toy-bü sat qu raq, əl-ələ tu tub 
yal lı ge dək. 

Qoy Ye ni il is ti nə fə si ilə sön müş ocaq la rı şö lə lən dir sin, 
el-oba mı za, ailə mi zə fi  ra van lıq, xoş gü zə ran gə tir sin. Ana-
lar oğul suz, gə lin lər ər siz, uşaq lar ata sız qal ma sın, həs rət 
bit sin.

Hə ya tın çə tin sı naq la rın dan çıx ma ğı ba ca raq, üm də ar-
zu la rı ya şa daq, in san lıq hiss lə ri ni, vic da nı, qü ru ru və lə ya-
qə ti unut ma yaq. 

Və heç vaxt yad dan çı xart ma yaq ki, xoş niy yət lər xoş-
bəxt lik, bəd niy yət lər bəd bəxt lik gə ti rər.

Fərhad
ABDULLAYEV

Ümdə 
arzular

Baş rol la rın 
i f a  ç ı  l a  r ı  n ı 
özü se çir və 
heç vaxt da 

s e  ç i  m i n -
də ya-
nıl  mır dı . 

“Nə s i  mi” 
fil mi nə Ra-

sim Ba la-
ye vi baş ro la 

çə kən də hət ta 
Mər kə zi Ko mi-

tə dən ona qar şı 
çıx mış dı lar. Çox-

la rı gənc akt yo-
run bu mü rək kəb 

ob ra zın öh də sin dən 
gə lə bi lə cə yi nə inan-

mır dı. Am ma Se yid-
bəy li sö zün dən dön-

mə di və nə ti cə də 
əsər həd siz uğur 

“Te le fon çu qız”, “Mö cü zə lər ada sı”, 
“Sən ni yə su sur san?”, “Bi zim Cə-
biş müəl lim”, “O qı zı ta pın”, “Xoş-
bəxt lik qay ğı la rı”, “Nə si mi”… ki-
mi qiy mət li ek ran əsər lə ri ya rat mış 
re jis sor Hə sən Se yid bəy li im za sı nın 
Azər bay can mil li ki no ta ri xin də xü-

Onun bü tün fi lm lə rin də ümu mi bir 

əsər həd siz uğur əsər həd siz uğur 
qa zan dı. 

İncilər 
yaradan 
rejissor
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Sə ba həd din Əli nin “Xəz pal to lu 

ma don na” po ves ti nin ori ji na lın da 
be lə bir cüm lə var: “Ne o, çap kın-
lık tan mı ge li yor sun?” Bu, ge cə ya-
rı sın dan xey li keç miş ote lə qa yı dan 
Raifə, onun la ey ni ota ğı pay la şan 
ya taq qon şu su tə rə fi n dən ve ri lən 
sual dır. Tər cü mə də oxu yu ruq: “Nə-
dir, ol ma ya oğur luq dan gə lir sən?”

Gö rün dü yü ki mi, “çap kın lık” 
sö zü di li mi zə “oğur luq” şək lin də 
tər cü mə olu nub. Hal bu ki türk cə də 
“çap kın lık”– adax lı baz lıq, eşq baz-
lıq mə na sın da dır. Əsə rin ori ji na-
lın da ote lə ge cə ya rı sın dan son ra 
dö nən Raifə çar pa yı qon şu su nun 
za ra fat la sa taş ma sı tə bii gö rü nür, 
mü tər ci min isə onu “oğur luq da”(?) 
təq sir lən dir mə si ye ri nə düş mür.

Ey ni əsər dən baş qa bir mi sal: 
“En ta ri si ni ba şın dan sı yı rıp bir is-
kem le ye att  ı ve yor ga nın içi ne gir-
di”. Bu cüm lə nin tər cü mə si be lə 
ve ri lib: “Baş yay lı ğı nı stu lun üs tü-
nə at dı, yor ğa nın al tı na gir di”.

Türk cə də qa dın üst ge yi mi, uzun 
pal tar de mək olan en ta ri sö zü nü mü-
tər cim baş yay lı ğı ki mi çe vi rib. Yə qin 
ki, bu do la şıq lı ğa sə bəb ori ji nal da kı 
ba şın dan sı yı rıp söz bir ləş mə si olub. 
Tər cü mə dən isə be lə an la şı lır ki, qa-
dın yal nız baş yay lı ğı nı çı xa rır və so-
yun ma dan, pal-pal tar lı ya ta ğa gi rir.

Qa ra caoğ lan dan tər cü mə edil miş 
aşa ğı da kı par ça da da mü tər cim ya-
lan çı ek vi va len tin tə lə si nə dü şüb:

Ala göz lü mən li dil bər,
Qoy ma mə ni el ye ri nə.
Al tun kə mə rin ola yım,
Do la mə ni ben ye ri nə. 
Şeir par ça sı nın ori ji na lın da iş lə di-

lən ben kəl mə si türk cə də omo nim 
kəl mə dir. Bi rin ci ben di li miz də iş lə-
di lən mən şəxs əvəz li yi dir. İkin ci ben 
isə xal, çil, lə kə de mək dir ki, bu mə-
na la rı di li miz də yox dur. Əs lin də, gə-
ray lı nın bi rin ci mis ra sı be lə tər cü mə 
olun ma lıy dı: 

Ala göz lü, 
xal lı dil-

bər...

“Do daq dan qəl bə” ro ma nı nın 
mü tər ci mi də sax ta ek vi va lent prob-
le min dən öz nə si bi ni alıb. Əsə rin 
türk cə sin də oxu yu ruq: “Bu iz di va-
cın mah sul le ri ni he le bir ta sav vur 
et... Me se la şu ala ca lı ne cef taş la rı na 
ben zi yen “mah-ı se her”le bir me nek-
şe, ya hut gül den alın mış bir ço cuk... 
Me nek şe, ya hut gü lün ko ku su nu bir 
lez zet ha lin de ve ren üzüm...”.

Cüm lə lə rin tər cü mə si nə ba xaq: 
“Bu cüt ləş mə nin nə ti cə lə ri ni bir 
tə səv vü rü nə gə tir... Bax, ala-bə zək 
mun cuq la ra bən zə yən “ma hi-sə-
hər”lə bir bə növ şə, ya xud gül dən 
alın mış bir məh sul dur... Bə növ-
şə, ya xud gü lün ət ri ni ve rən bir 
üzüm dür...”

İlk ba xış da, tər cü mə də hər şey 
yer li-ye rin də gö rü nür. Əs lin də isə 
bu ra da ya lan çı ek vi va lent “tə lə si” 
var. Be lə ki, türk cə də gül kəl mə-
si di li miz də ki ki mi bü tün çi çək lə rə 
ve ri lən ümu mi ad de yil, yal nız qı zıl-
gül de mək dir. Ori ji nal da da söh bət 
qı zıl gül dən ge dir, bə növ şə və gü lün 
ya na şı iş lə dil dil mə si də ta ma mi lə 
tə bii səs lə nir. Azər bay can di lin də 
bə növ şə də bir gül nö vü ol du ğu na 
gö rə cüm lə də mü qa yi sə (bə növ şə, 
ya xud gü lün ət ri) mən tiq siz gö rü-
nür. Di gər tə rəf dən, Azər bay can 
di lin də  gül lər kəl mə si çi çək lər sö-
zü nün si no ni mi ki mi çı xış edir. 
Türk cə də bu, müm kün de yil. Məş-
hur bir de yim var türk cə də: Gü lü ta-
ri fe ne ha cet, ne çi çek tir bi li riz. Diq-
qət edər sə niz, bu ra da gül kəl mə si 
məhz qı zıl gül mə na sın da dır, əks 
təq dir də, ”Gü lü tə ri fə eh ti yac yox-
dur, onun ne cə bir gül ol du ğu bəl li-
dir” ki mi ab surd bir cüm lə alı nar dı. 

Türk ya zı çı sı A.Qə di rin “On beş 
gün So vet İtt  i fa qın da” adı ilə di li mi-
zə çev ril miş yol-sə ya hət oçer ki nin 
ori ji na lın da be lə bir cüm lə var: “Sof-
ra ya erik bü yük lük te ki raz gel di”.

Tər cü mə də oxu yu ruq: “Süf rə yə 
ərik iri lik də gi las gə tir di lər”.

Erik kəl mə si türk cə də al ça de-
mək dir. Tə bii ki, bə zi ra yon la rı-
mız da adı na ökü zü rə yi, şpan ka 
de yi lən və hə qi qə tən al ça iri li yin-
də olan gi las ye ti şir. An caq ərik 
bö yük lü yün də gi las mü ba li ğə li-
dir. Di li miz də ki ərik kəl mə si nin 
türk cə də qar şı lı ğı  ka yı sı dır.

“Ça lı qu şu” ro ma nın da oxu yu-
ruq:

“O, me se la, du var da ki Mer yem 
hey ke li nin önün de göz le rin de yaş-
lar la dua eder ken, hey ke lin et ra-
fın da uçu şan si nek le ri gös te re rek: 
“Ma Sör, aziz an ne mi zi me lek ler 
zi ya re te gel miş” gi bi bir söz le en 
can ala cak ye rin den vu rur dum”.

Tər cü mə si be lə dir: “O, di var da kı 
Mər yəm hey kə li nin önün də, göz lə-
ri ya şa ra-ya şa ra dua edən də, hey-
kə lin ət ra fın da uçu şan mil çək lə ri 
gös tə rə rək: “Ma sör, əziz ana mı zı 
mə lək lər zi ya rə tə gəl miş lər”... – de-
yib ən se vər ye rin dən san car dım.

Türk cə də ki əziz sö zü nün lü ğə-
vi mə na la rın dan bi ri mü qəd dəs 
de mək dir və bu mətn də hə min 
sö zün di li mi zə ya lan çı ek vi va lent 
əziz kəl mə siy lə yox, mü qəd dəs sö-
züy lə ve ril mə si da ha doğ ru olar dı. 
Çün ki mətn də söh bət məhz Mü-
qəd dəs Mər yəm Ana dan ge dir.

İn di də Yu nus Əm rə nin bir mis ra sı-
nın türk cə si nə və tər cü mə si nə ba xaq:

Ben yü rü rüm il den ile
Yü yü rü rəm il dən ilə.
Səhv tər cü mə dir. Türk cə də il kəl-

mə si ta ri xi-eti mo lo ji ba xım dan el sö-
zün dən e-i əvəz lən mə siy lə mey da na 
gəl miş dir. Müasir türk cə də bu lek sik 
va hi din mə na tu tu mu ge niş lən miş, 
ter min xa rak te ri kəsb et miş dir. İn zi-
ba ti-coğ ra fi  əra zi böl gü sü olub, bir ne-
çə il çə ni – ra yo nu əha tə edən vi la yət 
de mək dir. Tər cü mə də isə il sö zü nün 
di li miz də ki ya lan çı ek vi va len ti ve-
ril miş dir. Dər viş Yu nus di yar-di yar, 
el-el gəz mək ye ri nə il dən-ilə yü yü rür.

Bə zi tər cü mə lər də el və əl söz lə ri 
qa rı şıq sa lı nır. Türk cə də hər iki kəl mə 
e hər fi  ilə ya zıl dı ğı na və yal nız mətn 
için də el, ya xud əl ol du ğu müəy yən-
ləş di ri lə bi lə cə yi nə gö rə mü tər cim 
psev doomo ni min tə lə si nə dü şür:

Ya zı cıoğ lu yan mış ev rak elin de,
Mec nun hak ka yet miş
 Ley la di lin de.
Tər cü mə də oxu yu ruq:

Ya zı çıoğ lu yan mış doğ ma elin də
Məc nun ka ma yet miş
 Ley la di lin də. 
Bi rin ci mis ra da kı ev rak sö zü 

ərəb cə dir, və rəq lər de mək dir, elin-
de kəl mə si isə elin də yox, əlin də 
mə na sın da iş lə dil miş dir. Yə ni şair 
bü tün öm rü bo yu ya zı-po zu  əlin-
də qal mış, hə ya tı nı və rəq lər lə  –  
şeir yaz maq la ke çir miş dir.

Aşa ğı da kı mis ra da da mü tər cim 
sax ta ek vi va len tin “tə lə si nə” düş-
müş, nə ti cə də ori ji nal da kı mə na 
təh rif olun muş dur:

Pem be Ha nım küs müş git miş 
ko na ğa – Pəm bə xa nım qəsd elə-
miş qo na ğa.

Hər iki dil də iş lə di lən ko nak – 
qo naq sö zü bir-bi rin dən ta ma mən 
fərq li mə na lar da dır. Türk cə də 
ko nak – ev, köşk, sa ray, ma li ka-
nə de mək dir. Di li miz də ki qo naq 
kəl mə si nə türk cə də mi sa fi r, ya xud 
ko nuk de yir lər. Ori ji nal da kü süb 
evə ge dən Pən bə xa nım tər cü mə-
də qo na ğa qəsd edir.

Aşıq Da da loğ lu nun aşa ğı da kı 
bən di nin tər cü mə sin də də ya lan çı  
ek vi va lent prob le mi ilə qar şı la şı-
rıq:

Bi zim yay la mız me şe li,
Di bin de gül ler dö şe li,
Al tı top top me nek şe li,
Kız lar ge lir yay la mı za 
Tər cü mə si be lə ve ri lib:

Bi zim yay la mız nə şə li (?),
Dö şün də gül lər dö şə li,
Əli (?) qom-qom bə növ şə li,
Qız lar gə lir yay la mı za.
Müasir türk cə də me şə kəl mə si 

pa lıd, pa lıd ağa cı de mək dir. Di li-
miz də ki me şə sö zü nə isə türk lər 
or man de yir. Ori ji nal da yay la ğın 
ətək lə ri bə növ şə lər lə ör tül müş-
dür. Tər cü mə də isə yay la ğa gə lən 
qız la rın əl lə rin də qom-qom bə-
növ şə var.

Tür ki yə mət buatın dan al dı ğı-
mız be lə bir cüm lə yə diq qət edək: 
Si ya si par ti nin ta ba nı ile ta va nı 
ara sın da sağ lık lı iliş ki ler ku rul-
ma lı dır. Cüm lə nin hər fi  tər cü mə-
si nə və cüm lə içə ri sin də ki iki sax ta 
ek vi va len tə ba xaq: Si ya si par ti-
ya nın ta ba nı ilə ta va nı ara sın da  
sağ lam əla qə lər qu rul ma lı dır.

Ori ji nal da kı ta ban və ta van söz-
lə ri nin di li miz də ki lü ğət qar şı lıq-
la rı olan da ban və ta van kəl mə lə-
ri nin se man tik mə na la rı və an lam 
yük lə ri bu mətn bağ la mın da bir-
bi ri ilə qə tiy yən üst-üs tə düş mür. 
Bu na gö rə də lek sik trans for ma-
si ya ya mü ra ciət edi lə rək bu kəl-
mə lə rin ori ji nal kon tekst də ki 
se man tik mə na yü kü nü qar şı la-
ya caq söz lər ta pı lıb iş lə dil mə li dir.

Doğ ru tər cü mə be lə ola caq: Si ya si 
par ti ya nın rəh bər li yi ilə elek to ra-
tı (tə rəf dar la rı, se çi ci lə ri) ara sın-
da  sağ lam mü na si bət lər tə min 
edil mə li dir (qu rul ma lı dır).

Əziz Ne si nin “Tax ta lı köy dən 
mək tub lar” adıy la çev ril miş “Öl-
müş Eşek” po ves ti nin tər cü mə sin-
də oxu yu ruq:

“Ke çən il bi zim təş ki la tın 
özü nə yar dım dər nə yi Ağ də ni-
zə on beş gün lük gə mi ilə sə fər 
dü zəlt miş di. Yu na nıs ta nı, İta-
li ya nı, İs pa ni ya nı, son ra ca nım 
sə nə söy lə sin, adı ya dım dan çı-
xıb, nəy di adı, ora nı baş dan-ba-
şa gəz dik”.

Yan lış lıq göz qa ba ğın da dır. 
Türk cə də Ak de niz Ara lıq də ni-
zi nə de yi lir. Mü tər cim diq qət-
siz li yin dən tər cü mə də be lə ba şa 
dü şü lür ki, Yu na nıs tan, İta li-
ya və İs pa ni ya Ağ də ni zə sa hi li 
olan öl kə lə ri dir.

İn di də Or xan Və li nin çox se vi-
lən “İs tan bu lu din lə yi rəm”  ad lı 
al tı bənd lik şeiri nin ori ji na lın dan 
alın mış bən də və hə min bən din 
di li mi zə tər cü mə sin də ki xə ta la ra, 
o cüm lə dən sax ta ek vi va lent “tə lə-
si nə” diq qət ye ti rək:

İs tan bul ’u din li yo rum,
 göz le rim ka pa lı;
Kuş lar ge çi yor, der ken;
Yük sek ler den, sü rü sü rü,
 çığ lık çığ lık.
Ağ lar çe ki li yor dal yan lar da;
Bir ka dı nın su ya de ği yor ayak la rı;
İs tan bul ’u din li yo rum,
 göz le rim ka pa lı;
Tər cü mə də oxu yu ruq:

İs tan bu lu din lə yi rəm,
 göz lə rim qa pa lı.
Quş lar ötür, de yi lir kən;(?)
Yük sək lər dən, dəs tə-dəs tə (?),
 hay la küy lə;(?)
Tor (?) dar tı lır və tə gə də;
Bir qa dı nın su ya də yir ayaq la rı;
İs tan bul ’u din lə yi rəm,
 göz lə rim qa pa lı.
Şeirin tər cü mə sin də bir-ne çə 

səhv nə zə rə çar pır. Türk çə də ki 
der ken sö zü di li miz də ki ki mi de-
mək feilin dən dü zəl sə də fərq li 
mə na da iş lə nən ya lan çı ek vi va-
lent dir. Be lə ki, türk cə də bu söz 

za man zərfl  i yi dir və o an da, o əs-
na da, tam bu vaxt, bu za man mə-
na la rın da iş lə di lir. Mü tər cim isə 
onu de yi lir kən fe li bağ la ma sı şək-
lin də ver mək lə mis ra nın mə na və 
poetik yü kü nü ta ma mi lə or ta dan 
qal dı rıb. Quş lar ötür, de yi lir kən 
mis ra sı bu şeir lə ya na şı əla hid də 
gö tü rül dük də heç bir mə na ifa də 
et mir.

Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru,

pro fes sor

(Əv və li ötən sa yı mız da)

mü tər ci mi də sax ta ek vi va lent prob-
le min dən öz nə si bi ni alıb. Əsə rin 
türk cə sin də oxu yu ruq: “Bu iz di va-

et... Me se la şu ala ca lı ne cef taş la rı na 
ben zi yen “mah-ı se her”le bir me nek-

Me nek şe, ya hut gü lün ko ku su nu bir 
lez zet ha lin de ve ren üzüm...”.

Tər cü mə nin ümum lek sik 
mə sə lə lə rin dən da nı-
şar kən ya lan çı ek vi va-
lent lər üzə rin də ət rafl  ı 

da yan mış dıq. İn di isə türk cə dən 
di li mi zə bə dii tər cü mə ma te rial-
la rı əsa sın da psev doek vi va lent lə-
rin tər cü mə si nin se man tik-qram-
ma tik mə sə lə lə ri nə nə zər ye ti rək.

olun ma lıy dı: 
Ala göz lü, 

xal lı dil-
bər...

qal dı rıb. Quş lar ötür, de yi lir kən 
mis ra sı bu şeir lə ya na şı əla hid də 
gö tü rül dük də heç bir mə na ifa də 
et mir.

Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru,

pro fes sor

ruq: şeir yaz maq la ke çir miş dir. lent dir. Be lə ki, türk cə də bu söz 

za man zərfl  i yi dir və o an da, o əs-
na da, tam bu vaxt, bu za man mə-
na la rın da iş lə di lir. Mü tər cim isə 
onu de yi lir kən fe li bağ la ma sı şək-
lin də ver mək lə mis ra nın mə na və 
poetik yü kü nü ta ma mi lə or ta dan 
qal dı rıb. Quş lar ötür, de yi lir kən 

Tərcümədə yalançı 
ekvivalentlik
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Hər dövr də be lə adam lar olur. 
On lar döv rün na mus, doğ ru luq, 
və zi fə yə sə da qət, hə qi qə tə bağ lı-
lıq qal xa nı na çev ri lir lər. Hə min 
qal xa nın ar xa sın da kı giz li aləm 
isə büs bü tün baş qa dır. Bu alə min 
içə ri sin də kim lər yox dur? Dost lar, 
ta nış lar, qo hum lar, fə dailər, ko mi-
tə çi lər, möh tə kir lər, xü la sə cə miy-
yə tin, fi r qə nin hər cür gü nah la rı 
və gü nah kar la rı. Son ra za man ke-
çir, qal xa nın ar xa sın da kı lar da ha 
əv vəl qal xan olan la rı öz gü nah la-
rı nın qur ba nı ki mi ölü mə, əsa rə tə, 
sə fa lə tə gön dər mək qə ra rın da əs-
la tə rəd düd et mir lər. 

Ata mın dos tu da gün lə rin bi-
rin də han sı sa xa ri ci fi r ma nın mü-
ha sib li yi ni bir par ça çö rək xa ti ri-
nə qə bul edib özü üçün ay rıl mış 
ota ğa ye nə də ayaq la rı do la şa-do-
la şa gir di. Par ti ya sı nın ha ki miy-
yət də ol du ğu dövr də köl gə si nə 
sı ğı nıb mil yon lar qa zan mış dost-
la rı nın, irə li get miş, adam ara sı na 
çıx mış qo hum la rı nın ha mı sı onu 
unut muş du lar. Hətt  a bə zən kü çə-
də rast laş dıq la rı za man üz lə ri ni 
ya na çe vi rir di lər. La kin ye nə də 
iti ril miş və zi fə eh ti ra sı nın ürək-
lə ri ni eh ti za za gə tir di yi bir qi sim 
in san lar üçün na mus, doğ ru luq 
qal xa nı na çe vi lir di. Üzə ri nə heç 
bir lə kə düş mə miş şöh rə ti nin ar-
xa sın da in di də baş qa ma hiy yət li 
oyun lar oy na nır dı. 

Ata mın dos tu nun mə sum lu ğu 
və tə miz li yi bu də fə ağıl sız lı ğa 
qə dər ge dib çıx mış dı. Haq qın da 
da nı şı lan söz lə ri kü çə lər də, mey-
dan lar da, ev lər də, xü la sə hər yer-
də açıq dan-açı ğa, ba ğı ra-ba ğı ra 
söy lə mək dən çə kin mə di. Onun 
hə min söz lə ri eti bar et di yi adam-
lar isə ar tıq qa ran lıq da öz si lah la-
rı nı ha zır la yır dı lar. La kin keç miş 
na zir əs la baş ve rən lə rin fər qin də 
de yil di. O, ki çik li yin dən, ya xud 
bö yük lü yün dən ası lı ol ma ya raq 
pis li yə nif rət edir, pis lik lə rə açıq 
mü na si bət bil dir mə yi və zi fə si 
sa yır dı. 

Bir gün ata ma Ba bi-Ali də rast 
gəl miş di. Gö rü şüb-öpüş dük dən 
son ra heç hal-əh val tut ma mış uca 
səs lə qış qır ma ğa baş la mış dı: 

- Sən, ne cə olur ki, sən bü tün 
bu hal la ra dö zür sən? 

- Han sı hal la ra? 
- Bü tün baş ve rən ya ra maz lıq-

la ra, bu bir dəs tə kim ol duq la rı 
bi lin mə yən ada mın öz lə ri ni bun-
ca yu xa rı tut ma la rı na!

Atam qo lun dan ya pış mış dı:
- Yol dan ötüb-ke çən lər bi zə 

ba xır lar. Ya vaş da nış, sa kit ol! 
Unut ma ki, in di şi ka yət çi ol du-
ğun adam lar mən dən da ha əv vəl 
sə nin gənc lik dost la rın, azad lıq 
uğ run da mü ba ri zə yol daş la rın-
dır. Və bir də on lar irə li atı lıb 
ta le yin mən hus bir oyu nu nə ti-
cə sin də bi zim əl lə ri miz də yı xı lan 
və tə ni qur tar dı lar, sə nin və mə-
nim Cüm hu riy yət rö ya mı zı hə qi-
qə tə çe vir di lər. 

Ata mı bərk itə lə miş di:
- Sən dən də bir xe yir yox muş. 

Bir da ha gö rüş mə mək üz rə! Al la-
ha is mar la dıq! – de yib get miş di. 

Atam evə gəl di. Ana ma “Bi lir-
sən mi, ... - gör düm. Mə nim lə elə 
da nış dı ki, qorx dum. Onu bu cür 
dil lən di rir, da nış dı rır lar. Ba şı na 
bir iş gə lə bi lər. Be lə get sə, müt-
ləq bir oyun çı xa ra caq” - de di.

Nə ha yət, mə şum sui-qəsd tə-
şəb bü sü baş ver di. Onu dər hal 
ya xa la dı lar. Hey rət lər içə ri sin də 
qal dı. Əs lin də özü şi ka yət çiy di. 
Fə qət sui-qəsd çi? Əs la! Bu əx laq-
sız, in saf sız oyu nun gü nah kar la rı 
ara sın da ol ma dı ğı, gün lə rin bi-
rin də müt ləq ay dın la şa caq dı. 

İz mir və An ka ra həbs xa na la rın-
da sax lan dı ğı hüc rə lər də müt ləq 
azad lı ğa çı xa ca ğı qə naəti ilə ta hə-
ya tı nın son qa ra gü nü nə qə dər ruh 
və qəlb ra hat lı ğı içə ri sin də ya şa dı. 

Am ma məh kə mə yə ha kim olan 
qor xunc, əsə bi şə rait dən ha mı nın 
xə bə ri var dı. Bu gü nah sız in sa nı 
xi las et mək çə tin idi, çox çə tin idi. 
An caq ye nə də bə zi köh nə dost la rı 
ilk azad lıq gün lə rin dən onu ya xın-
dan ta nı yan, həm də ye ni döv rün 
ha kim lə ri ilə ya xın mü na si bət lə ri 
olan bir qi sim köh nə əqi də yol-
daş la rı nın ya nı na baş vur du lar. 
La kin eşit dik lə ri ca vab qor xunc və 
dəh şət li idi. “Xeyr, bir şey et mək 
müm kün de yil, asıl ma lı dır”. 

Asıl ma lı idi, ası la caq dı, asıl dı!

Si ya si ta rix 
pro fes so ru muz

“Bu son dər si miz də si zə yal nız 
in di eşi də cək lə ri ni zi söy lə yə cə yəm. 
Xa nım lar, əfən di lər, si ya si ta rix keç-
miş də ki si ya si ha di sə lə rin, va qeələ-
rin iza hın dan da ha əv vəl in san 
cə miy yət lə ri nə, on la rın ta le lə ri nə 
bə zən ağıl la rı, bə zən gö zəl lik lə ri, 
bə zən nitq qa bi liy yət lə ri ilə, ək sər 
hal lar da isə adi tə sa düf nə ti cə sin-
də ha kim ol muş şəxs lə rin xa rak ter, 
əx laq və mə caz la rı nın he ka yə si dir. 
Sağ lam xa rak ter li, mə tin əx laq lı, 
ət ra fın da kı la ra eti mad təl qin edə 
bi lən in san la rın ida rə et dik lə ri cə-
miy yət lər daim yük səl miş lər, mü-
vəq qə ti fə la kət lə ri asan lıq la ad la-
ma ğa, qor xu tö rə dən şə raiti sü rət lə 
də yiş mə yə mü vəff  əq ol muş lar.

Bu nun mü qa bi lin də baş çı və ha-
kim möv qe yi nə gə lən lə rin zəif, əx-
laq sız, də yiş kən xa rak te rə ma lik 
ol duq la rı cə miy yət lər də in san lar 
daim al çal mış, ki çik fə la kət lər qar şı-
sın da bö yük sar sın tı lar ke çir miş lər. 

Ona gö rə də mən si zə, yə ni türk mil-
lə ti nin gə lə cək ida rə çi lə ri nə sağ lam 
xa rak ter li, mə tin əx laq lı ol ma nı zı 
töv si yə edi rəm. İna nın ki, mil lə-
ti mi zə an caq bu şərt lər da xi lin də 
la yiq li xid mət edə bi lər si niz”. 

An ka ra uni ver si te ti nin hü quq 
fa kül tə sin də son dər si ni ve rən 
si ya si ta rix pro fes so ru muz kür-

sü dən enib qa pı ya tə rəf ge-
dən də ar xa sın ca qa çıb əlin-

dən tut dum. Üzü mə bax dı. 
Göz lə ri yaş la do lu idi. Heç bir 

şey söy lə mə dən əli ni öp mək 
üçün do daq la rı ma apa rar kən 

bo ğa zım qə hər lə dol muş du.
Xə ya lım da su rət lə ri atam la 

bir lik də can la nan bir ne çə in san-
dan bi ri də odur. Siv ri, çal saq-

qa lı, bir az ba tıq ya naq la rı, 
təl qi ne di ci gü cü ey nə-

yi nin şü şə lə ri 

ar xa sın dan san ki bir az aza lan 
is teh za lı ba xış la rı in di də göz lə ri-
min önün də dir. Tit rək sə si ni in di 
də eşit mək də yəm.

A ta mın ən ya xın dost la rın dan 
bi ri idi. İki si də əsir türk el lə rin-
dən hür, müs tə qil Tür ki yə yə pə-
nah gə tir miş di lər. Si ya si əleyh-
dar la rı əsə bi ləş dik lə ri za man 
iki si nə də “bo ğaz or ta ğı” de yir-
di lər. O, Tür ki yə yə atam dan əv-
vəl gəl miş di. Hər bi mək tə bi bi-
tir miş, oza man kı tə bir lə de sək, 
xə ri tə yüz ba şı sı (kar toq raf-ka pi-
tan – V.Q.) ol muş du. Əs lən Qa-
za nın kök lü ailə lə rin dən di. Fi kir 
ada mı, si ya sət çi, ailə baş çı sı ki mi 
üç fərq li şəx siy yə ti bü tün tə zad 
və müx tə lifl  ik lə ri ilə özün də bir-
ləş dir mə yi ba car mış dı. Bir adam-
da bir lə şən üç fərq li şəx siy yə tin 
or taq nöq tə si onun qəl bi idi. Qəl-
bi bir-bir lə rin dən fərq li is ti qa-
mət lə rə qoş maq is tə yən üç fərq li 
eh ti ra sı müəy yən həd də qə dər 
sər bəst bu ra xır, son ra isə ci lov la-
yır dı. O, gö zəl qəl bə ma lik in san 
idi. 

Sul tan Hə mid za ma nın da hər bi 
mək təb də giz li tə lə bə cə miy yə ti 
qur maq da gü nah lan dı rı lıb Trab-
lüs qər bə (Li vi ya nın oza man kı 
adı - V.Q.) sür gün edil miş di. Am-
ma bu nun mü qa bi lin də itt  i had-
çı lar döv rün də sa də cə bir fi  kir 
ada mı ki mi qal dı və türk çü lük 
cə rə ya nın ən qüd rət li nə zə riy yə-
çi lə rin dən bi ri ki mi ta nın şı. Si ya si 
hə ya ta yal nız Mil li Mü ca di lə dən 
son ra baş la dı, da ha doğ ru su, zor-
la gə ti ril di. 

 Fi kir lə rin də bir az sol çu luq nə-
zə rə çar pır dı. La kin heç za man 
XVIII əsr so sializ mi nin hü dud-
la rı nı aş ma dı. Onu da ha çox ro-
man tik, his siy ya ta qa pı lan, ic ti-
mai bə ra bər lik nə zə riy yə lə ri nin 
tə si ri al tın da qa lan bir uto pist 
say maq olar dı. La kin tək cə elə 
bu ba xış la rı onun İkin ci Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si nin üz vü ki-
mi əmək qa nun ve ri ci li yi ilə bağ lı 
tək lifl  ər irə li sür mə si və ha zır la-
nan ilk əmək qa nu nu la yi hə si nin 
ma hiy yə tin də ki “İş mə cəl lə si”ni 
hə yə can la təq dim et mə si üçün ki-
fa yət idi. Türk iş çi hə rə ka tı, fəh lə 
hü qu qu ilə bağ lı mə sə lə lər ta ri-
xin də onun ye ri gə lə cək də, əl bət-
tə təq dir və təs bit edi lə cək. 

Si ya si ta rix pro fes so ru bir tə rəf-
dən so sialist ic ti mai dün ya gö rü şü-
nü ro man tik zeh ni məş ğə lə ha lın-
da da vam et di rir, o bi ri tə rəf dən 
isə qa tı mil liy yət çi an la yı şı na sa hib 
ol du ğu nu gös tər mək dən çə kin mir-

di. Bu iki fərq li fi k rin ya rat dı ğı 
tə za dın mən gə nə lə ri ara sın-

da hə qi qə tən tə rəd düd ke çir di yi 
an lar da olur du. Yə qin elə hə min 
tə rəd düd lər nə ti cə sin də də içə ri-
sin də ya şa dı ğı fi  kir tə zad la rı nı izah 
et mə yə qa dir bir məş ğu liy yət sa-
hə si ax ta rar kən si ya si ta rix el mi ni 
seç miş di. Bu keç miş xə ri tə yüz ba-
şı sı nın mə kan zə mi nin dən za man 
sa hə si nə at lan ma sın dan baş qa bir 
şey de yil di. La kin qə ri bə dir ki, hə-
ya tın da nə za ma nın, nə də mə ka-
nın möv qe yi ni də qiq müəy yən edə 
bil di. Onun hə ya tı nın bir çox ha-
di sə lə ri za man sız baş ver di. Əs lin-
də hə lə bu ad dım la rı at ma ğın ye ri 
de yil di. Za ma nı gə lib çat ma mış dı. 
Tək par ti ya lı sis tem bü tün gü cü ilə 
mey dan su la dı ğı bir vaxt da büd cə-
də qə naət cil lik təd bir lə ri ba rə sin də 
mə sə lə qal dır maq fi k ri nə düş müş-
dü. La kin kür sü yə çı xar kən ağ lı na 
gə lən ye ga nə tək lif, baş və kil lə və-
kil lə rin xid mə ti av to mo bil lə ri nin 
əl lə rin dən alın ma sı ol du. Döv rün 
baş və ki li1 Məc lis dən si fə ti bir qa-
rış sal lan mış hal da çıx dı, ma şı nı nın 
qa pı sı nı açan sü rü cü sü nə sərt nə-
zər lər lə ba xıb ya xın lıq da da ya nan 
po li sə “Mə nə bir ma şın ça ğı rın!” - 
de yə əmr ver di və ha mı nın hey rət li 
ba xış la rı al tın da ya xın la şan tak si yə 
əy lə şib evi nə get di. O gün dən si ya-
si ta rix pro fes so ru nun sə si və saq-
qa lı bir az da ha tit rək ha la düş dü. 

Ke çiörən bağ la rın da çox ya xı-
nı mız da – qon şu lu ğu muz da ya-
şa yır dı. Ax şam lar ailə lik cə biz-
də top la şır dıq. Əv vəl za ra fat lar 
baş la yır, son ra gü nün ha di sə lə ri, 
de di-qo du la rı, int ri qa la rı or ta ya 
gə lir, şi ka yət lər eşi di lir di. 

Pro fes so run sə si nin yük səl di yi 
vaxt lar da olur du. “Əh məd bəy, 
Əh məd bəy! - de yə qış qı rır dı, - 
bü tün bu fə na lıq lar ba rə də müt-
ləq da nış ma lı yıq. Nə üçün ge dib 
gör dük lə ri ni, bil dik lə ri ni açıq şə-
kil də söy lə mir sən?”

Bir də fə atam əsə bi ləş di:
“Mən, elə hər yer də mən! Han-

sı nız in di yə dək mə nim qə dər da-
nış mı sı nız? Han sı nız və ziy yət lə 
bağ lı şi ka yət lə ri mə nim qə dər or-
ta lı ğa çı xa rır sı nız? Bir az da özün 
da nış! Ni yə da yan mı san?”

1 Haqqında söhbət gedən 
dövrdə baş vəkil - baş nazir 
İsmət İnönü (1884-1973) idi.

(Davamı gələn sayımızda)
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

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

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

Hər dövr də be lə adam lar olur. 
On lar döv rün na mus, doğ ru luq, 
və zi fə yə sə da qət, hə qi qə tə bağ lı-
lıq qal xa nı na çev ri lir lər. Hə min 
qal xa nın ar xa sın da kı giz li aləm 

 Fi kir lə rin də bir az sol çu luq nə-
zə rə çar pır dı. La kin heç za man 
XVIII əsr so sializ mi nin hü dud-
la rı nı aş ma dı. Onu da ha çox ro-
man tik, his siy ya ta qa pı lan, ic ti-
mai bə ra bər lik nə zə riy yə lə ri nin 
tə si ri al tın da qa lan bir uto pist 
say maq olar dı. La kin tək cə elə 
bu ba xış la rı onun İkin ci Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si nin üz vü ki-
mi əmək qa nun ve ri ci li yi ilə bağ lı 
tək lifl  ər irə li sür mə si və ha zır la-
nan ilk əmək qa nu nu la yi hə si nin 
ma hiy yə tin də ki “İş mə cəl lə si”ni 
hə yə can la təq dim et mə si üçün ki-
fa yət idi. Türk iş çi hə rə ka tı, fəh lə 
hü qu qu ilə bağ lı mə sə lə lər ta ri-
xin də onun ye ri gə lə cək də, əl bət-
tə təq dir və təs bit edi lə cək. 

Si ya si ta rix pro fes so ru bir tə rəf-
dən so sialist ic ti mai dün ya gö rü şü-
nü ro man tik zeh ni məş ğə lə ha lın-
da da vam et di rir, o bi ri tə rəf dən 
isə qa tı mil liy yət çi an la yı şı na sa hib 
ol du ğu nu gös tər mək dən çə kin mir-

di. Bu iki fərq li fi k rin ya rat dı ğı 
tə za dın mən gə nə lə ri ara sın-

da hə qi qə tən tə rəd düd ke çir di yi 
an lar da olur du. Yə qin elə hə min 
tə rəd düd lər nə ti cə sin də də içə ri-
sin də ya şa dı ğı fi  kir tə zad la rı nı izah 
et mə yə qa dir bir məş ğu liy yət sa-
hə si ax ta rar kən si ya si ta rix el mi ni 
seç miş di. Bu keç miş xə ri tə yüz ba-
şı sı nın mə kan zə mi nin dən za man 
sa hə si nə at lan ma sın dan baş qa bir 
şey de yil di. La kin qə ri bə dir ki, hə-
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şey de yil di. La kin qə ri bə dir ki, hə-
ya tın da nə za ma nın, nə də mə ka-
nın möv qe yi ni də qiq müəy yən edə 
bil di. Onun hə ya tı nın bir çox ha-
di sə lə ri za man sız baş ver di. Əs lin-
də hə lə bu ad dım la rı at ma ğın ye ri 
de yil di. Za ma nı gə lib çat ma mış dı. 
Tək par ti ya lı sis tem bü tün gü cü ilə 
mey dan su la dı ğı bir vaxt da büd cə-
də qə naət cil lik təd bir lə ri ba rə sin də 

Ona gö rə də mən si zə, yə ni türk mil-
lə ti nin gə lə cək ida rə çi lə ri nə sağ lam 
xa rak ter li, mə tin əx laq lı ol ma nı zı 
töv si yə edi rəm. İna nın ki, mil lə-
ti mi zə an caq bu şərt lər da xi lin də 
la yiq li xid mət edə bi lər si niz”. 

An ka ra uni ver si te ti nin hü quq 
fa kül tə sin də son dər si ni ve rən 
si ya si ta rix pro fes so ru muz kür-

sü dən enib qa pı ya tə rəf ge-
dən də ar xa sın ca qa çıb əlin-

dən tut dum. Üzü mə bax dı. 
Göz lə ri yaş la do lu idi. Heç bir 

şey söy lə mə dən əli ni öp mək 
üçün do daq la rı ma apa rar kən 

bo ğa zım qə hər lə dol muş du.
Xə ya lım da su rət lə ri atam la 

bir lik də can la nan bir ne çə in san-
dan bi ri də odur. Siv ri, çal saq-

qa lı, bir az ba tıq ya naq la rı, 
təl qi ne di ci gü cü ey nə-

yi nin şü şə lə ri 
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Atamın 
dostları



(Əvvəli ötən saylarımızda)
Mə qa lə nin nəş ri nə iki gün qal-

mış qə zet ma te rial la rı ye kun rəy 
üçün İs rail sə fi r li yi nə gön də ril di. 
Ora da isə elan et di lər ki, bu, ya-
lan mə lu mat dır və hə qi qət lə heç 
bir əla qə si yox dur. Bun dan sa va yı 
sə fi r lik tək zib ve rə rək, Va nu nu nu 
heç bir məx fi  işə ica zə si ol ma yan 
əhə miy yət siz bir əmək da şı ki mi 
təq dim et di. 

La kin həd din dən ar tıq na ra hat 
olan sə fi r bu ba rə də İs railin baş na-
zi ri Şi mon Pe re si mə lu mat lan dır dı.

Pe res də öz növ bə sin də bü tün İs-
rail mət buatı nın rəh bər lə ri ni ic la sa 
top la ya raq tap şır dı ki, in gi lis lər bu 
ya zı nı dərc edən dən son ra, heç bir 
reak si ya gös tər mə yə rək, sus sun lar. 
Jur na list lər baş na zi rə söz ver di lər. 
Am ma bu yı ğın caq haq da da xə bər 
Lon do na sız dı. Tək cə be lə bir ic la-
sın ke çi ril mə si, ora da baş na zi rin 
tap şı rı ğı “San di tayms”ın re dak-
tor la rı nı əmin et di ki, ha zır la dıq-
la rı ya zı hə qi qə tən əhə miy yət li dir. 
Əgər Şi mon Pe res bu də rə cə də na-
ra hat olur sa, de mə li, ma te rial lar əsl 
sen sa si ya ya ra da caq!

La kin Şi mon Pe re sin dər di yal-
nız bu ma te rial la rın ya yıl ma ma sı 
de yil di; o, həm də gü nah ka rın cə-
za lan dı rıl ma sı üzə rin-
də dü şü nür dü. Baş 
na zir “Mos sad”a 
Mor du xay Va nu-
nu nu həbs edə-
rək, İs rail məh-
kə mə si qar şı sı na 
çı xar maq əm ri ver-
di. O, müt ləq öz la-
yiq li cə za sı nı İs rail də 
al ma lı idi! 

La kin kəş fi y yat çı la ra xə bər dar lıq 
edil di ki, əmə liy yat əs na sın da Bö-
yük Bri ta ni ya qa nun la rı nı heç bir 
vəch lə poz ma sın lar. İn gil tə rə nin 
baş na zi ri Mar qa ret Tet çe rin nü və 
si la hı nın ya yıl ma sı mə sə lə sin də ne-
cə sərt möv qe də dur du ğu nu Şi mon 
Pe res yax şı bi lir di...

“Mos sad”ın qar şı sın da asan və-
zi fə qo yul ma mış dı, la kin on lar 
Bri ta ni ya xü su si xid mət or qan la-
rın da kı həm kar la rı nın kö mə yi nə 
ümid edir di lər. Bu nun la ya na şı, 
Va nu nu nu ta nı yan lar dan onun ba-
rə sin də mə lu mat yı ğı lır, zəif cə hət-
lə ri ni müəy yən et mə yə ça lı şır dı lar. 

“Mos sad” agent lə rin dən iba-
rət bö yük bir dəs tə Lon do na yo-
la düş dü. Mü şa hi də qru pu nun 
agent lə ri Mor du xay Va nu nu nun 
“San ti tayms”ın yer ləş di yi bi na-
dan çıx ma sı nı qey də al dı və iz lə-
yə rək qal dı ğı ote li müəy yən et di. 
Bun dan son ra ar tıq onu göz dən 
qoy ma dı lar. Va nu nu nun keç mi şi-
ni öy rə nib, Lon don da kı dav ra nı-
şı nı iz lə yə rək bəl li et di lər ki, qa-
dın lar la ara sı saz dır...

Lon don da kı məş hur dis ko te-
ka lar dan bi ri nin qar şı sın da Mor-
du xa ya çox gö zəl bir qız sı rı dı lar. 
Va nu nu ona ilk ba xış dan vu rul du. 

Qız onun la gö rü şə məm nu niy yət lə 
çı xır, am ma ya ta ğa gir mə yə qə ti ra-
zı lıq ver mir di: “Mən sə nin lə yal nız 
Ro ma da ya ta ğa gi rə cəm!”

“San di tayms”da kı dost la rı onu 
fi k rin dən nə qə dər da şın dır maq is-
tə sə lər də, alın ma dı. On lar Va nu nu-
ya hə mi şə de yir di lər ki, İn gil tə rə dən 
çıx ma sın, təy ya rə yə min mə sin, qey-
diy ya ta düş mək üçün şəx siy yət və-
si qə si ni gös tər mə li ol du ğu yer lər də, 
yə ni otel və pan sion lar da qal ma sın...

Qı zın adı Sin di idi – Sin di Ha nin. 
Am ma əs lin də, bu xa nım “Mos-
sad” agen ti Ben Tov Çe ril idi; İs rail 
hər bi kəş fi y yat or qa nı “Aman”ın 
əmək daş la rın dan bi ri nin ar va dı...

“Sin di” Ro ma ya iki bi let al dı və 
ora da kı “sa kit, təh lü kə siz pan sion-
da” otaq si fa riş et di. “Xoş bəxt cüt-
lük” Ro ma ya ça tan ki mi, bir baş 
hə min pan siona yol lan dı – yə ni 
“Mos sad”ın kons pi ra tiv mən zi li nə.

Ro ma ya yo la düş mə miş dən Va-
nu nu re dak si ya ya zəng ça lıb de-
miş di ki, şə hər dən çı xır və üç gün-
dən son ra qa yı da caq. Am ma nə 3, 
nə 33 gü nə onu Lon don da gö rən 
ol ma dı. Yal nız 40 gün dən son ra, 
1986-cı il no yab rın 9-da İs rail Na-
zir lər Ka bi ne ti nin ka ti bi Eliakim 
Ru binş teyn be lə bir bə ya nat ver di: 

“Mor du xay Va nu nu məh kə mə or-
de ri əsa sın da İs rail də həbs də dir. 
Onun həb si ba rə də qə ra rın çı xa rıl-
dı ğı məh kə mə də mütt  ə hi min hü-
quq la rı özü nün seç di yi və kil tə rə-
fi n dən qo ru nur du...”

***
Va nu nu nun oğur lan ma sı haq-

da çox lu ver si ya lar ya yı lıb və tə bii 
ki, on lar dan bə zi lə ri “Mos sad”ın 
“mət bə xin də” ha zır la nıb. Ver si ya-
lar dan bi ri onun Fran sa nın cə nu-
bun da ar tıq bey nəl xalq su la ra çıx-
mış bir yax ta da həbs olun du ğu nu 
de yir. Di gər ver si ya ya əsa sən isə, 
Pa ri sə uçar kən ona təy ya rə də yu xu 
dər ma nı ve rib lər, son ra da İs railin 
“El-Al” şir kə ti nə məx sus lay ner də 
Təl-Əvi və gə ti rib lər. Yax ta mə sə lə si 
da ha bir ver si ya da hal la nır, am ma 
Va nu nu gu ya hə min yax ta ya elə 
İn gil tə rə də mi nib və bu əmə liy yat-
dan diq qə ti ya yın dır maq üçün hə-
min sa hil lə rin ya xın lı ğın da bir ne çə 
İs rail yax ta və ka te ri do la şır mış...

Qa çı rıl ma sı nın bə zi cə hət lə ri nin 
ic ti maiy yə tə açıl ma sı na Mor du xay 
Va nu nu özü kö mək et di. Onu Ye-
ru sə lim də məh kə mə yə apa rar kən 
ov cu nu po lis av to bu su nun pən cə-
rə si nə di rə yə rək mət buat nü ma yən-
də lə ri nə xə bər ötür dü. Ov cun da bu 
söz lər ya zıl mış dı: “Ro ma da 30.09.86, 
saat 21.00-da qa çı rıl mı şam. Ro ma ya 
504 nöm rə li reys lə gəl miş dim”.

Mor du xa yın qar da şı Meyr onun-
la həbs xa na da gö rü şə rək, son ra dan 
qa çı rıl ma sı nın bə zi de tal la rı nı ay-
dın laş dır maq üçün xa ri cə get miş di. 
O öy rən miş di ki, “Sin di” ilə Mor du-
xay tak si də “pan sion” yer lə şən ün-
va na yo la nıb lar. Mən zi lə da xil olan 
ki mi, qol la rı nı iki is rail li bu ra raq, 
onu ye rə yı xıb, “Si di” isə da ma rı na 
güc lü yu xu dər ma nı ye ri dib. Qol-
la rı na qan dal vu ra raq, onu li ma na 
apa rıb lar, yed di gün dən son ra isə 
gə miy lə İs railə çat dı rıb lar...

Elə hə min gün lər də “San di 
tayms” “İs rail nü və ar se na lı nın sir-
lə ri” baş lıq lı ge niş ya zı dərc edir...

Jur na list araş dır ma sı nə ti cə sin də 
ay dın olur ki, okt yab rın əv və lin də 
Ro ma da kı İs rail sə fi r li yi bir av to-
fur qon ki ra yə lə yir. Av to mo bi li ge ri 
qay ta rar kən onun spi do met rin də-
ki ar tıq gös tə ri ci düz İta li ya nın La 
Spe si ya li ma nı na dək olan mə sa fə-
nin iki mis li nə bə ra bər olub. Bun-
dan be lə bir nə ti cə çı xır dı ki, Va-
nu nu li ma na hə min av to fur qon la 
apa rı lan dan son ra ma şın Ro ma ya 
qa yı da raq sa hi bi nə təh vil ve ri lib.

Av to fur qon li ma na ça tan da 
marş ru tu də yi şə rək, bu li ma na 
məx su si gön də ril miş İs rail gə mi si 
“Tap puz” ar tıq ora da imiş. Be lə gü-
man et mə yə əsas var ki, məh bu su 
İs railə elə hə min gə mi apa rıb. Bri-
ta ni ya jur na list lə ri “Sin di”nin əsl 
adı nı müəy yən ləş di rib lər. Sən de-
mə, o, əmə liy yat za ma nı əmi si qı zı-
nın sə nəd lə rin dən is ti fa də edib miş. 
Bü tün bu fakt lar: av to fur qo nun 
ki ra yə lən mə si, gə mi nin marş ru tu-
nun də yiş di ril mə si, qo hu mun sə-
nəd lə rin dən is ti fa də olun ma sı ona 
də la lət edir ki, bu əmə liy ya tı ya di-
le tant lar hə ya ta ke çi rib, ya da vaxt 
az lı ğın dan ona cid di ha zır laş maq 
müm kün ol ma yıb...

La kin qa lib lər mü ha ki mə olun-
mur! Bu əmə liy yat uğur la ba şa çat-
mış dı.

P.S. 1988-ci il mart ayı nın 24-də 
Mor du xay Va nu nu döv lə tə xə ya-
nət də, məx fi  mə lu mat la rın qəs dən 
ya yıl ma sın da və ca sus luq da itt  i-
ham edi lə rək 18 il həbs cə za sı na 
məh kum edi lir. Onun son ra kı ta le-
yi haq da heç bir mə lu mat yox dur.

Va nu nu nu qa çı ran xa nı ma gə-
lin cə, o, öz əriy lə bir yer də 1997-ci 
ilə dək Ame ri ka nın Flo ri da şta tın-
da ya şa yıb...

SON
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(Əvvəli ötən saylarımızda) La kin kəş fi y yat çı la ra xə bər dar lıq Qız onun la gö rü şə məm nu niy yət lə 

Onun həb si ba rə də qə ra rın çı xa rıl-

fi n dən qo ru nur du...”

ki, on lar dan bə zi lə ri “Mos sad”ın 

lar dan bi ri onun Fran sa nın cə nu-
bun da ar tıq bey nəl xalq su la ra çıx-
mış bir yax ta da həbs olun du ğu nu 

Pa ri sə uçar kən ona təy ya rə də yu xu 

İ
s rail müs tə qil lik alan an dan ye ni döv lə tin baş çı sı Ben-Qu rion ən ya xın vaxt da nü-
və si la hı na ma lik öl kə lər sı ra sı na qo şul ma ğı mil li priori te tə çe vir di. Bu is ti qa mət də 
ilk əhə miy yət li ad dım 1955-ci il də atıl dı. O vaxt Bir ləş miş Ştat lar pre zi den ti Duayt 
Ey zen haue rin tə şəb bü süy lə İs rail 5 me qa vatt gü cün də bir nü və reak to ru al dı. Bu 

reak tor hər bi is ti qa mət də nə sə bir cid di iş gör mək üçün həd din dən zi ya də güc süz idi. 
Bun dan baş qa, dinc məq səd lər üçün is ti fa də olun ma lı hə min reak tor, ame ri ka lı la rın özü 
tə rə fin dən mün tə zəm yox la ma la ra mə ruz qa lır dı.
Bir müd dət son ra İs railin baş na zi ri Şi mon Pe res əsl dip lo mat, kəş fiy yat çı, si lah al ver çi-
si ki mi hə rə kət edə rək Fran sa dan 24 me qa vatt lıq nü və reak to ru al ma ğa mü vəf fəq ol du. 
Məhz o vaxt dan İs rail də nü və si la hı nın ha zır lan ma sı yo lun da konk ret iş baş lan dı. Am ma 
öl kə nin öz için də nü və si la hı na yi yə lən mək plan la rı heç də bir mə na lı qar şı lan ma dı. Tə-
səv vür edin ki, nü və prob lem lə riy lə məş ğul olan ko mis si ya nın sək kiz üz vün dən yed di si 
hö ku mə tin bu qə ra rı na eti raz əla mə ti ola raq is te fa ver di. Am ma bu nun nü və proq ra mı-
nın aqi bə ti nə heç bir tə si ri ol ma dı, küt lə vi qır ğın si la hı na yi yə lən mək is ti qa mə tin də çox-
dan müəy yən ləş di ril miş ad dım lar tam məx fi lik şə raitin də atıl ma ğa baş la dı...

Vanununun həbsi
za lan dı rıl ma sı üzə rin-
də dü şü nür dü. Baş 
na zir “Mos sad”a 
Mor du xay Va nu-
nu nu həbs edə-
rək, İs rail məh-
kə mə si qar şı sı na 
çı xar maq əm ri ver-
di. O, müt ləq öz la-
yiq li cə za sı nı İs rail də 
al ma lı idi! 

Vanununun həbsiVanununun həbsi

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

Nadir şahın Allahyar 
xana yazdığı rəqəm

Ali cah1 Al lah yar xan2 qar da şım İb-
ra him xan haq qın da ərz və təq dim 
et dik lə ri miz dən bil sin ki, adı çə ki lən 
şəxs ta le siz lik dən xə ca lə tə dü çar ol-
muş, göy dən dü şən bir qə za olan o 
işin nə ti cə sin də ürə yi par ça lan mış və 
utan dı ğın dan boy nu ye rə gir miş dir. 
Bu nun la be lə, qə ləm di li onu in cit-
mir və hə min şəxs cə miy yət ada mı 
üçün bun dan ağır əzab ol ma yan o 
rüs vay çı lıq dan və xə ca lət dən çıx-
ma ğa ça lış mır. O ali cah3 üçün giz li 
və məx fi  de yil ki, ad-san qa zan maq 
id diasın da olan lar dö yüş mey da nın-
da də ri dən-qa bıq dan çı xar lar, am ma 
yo xa çıx ma ğın şa hi di olan bir kə sin 
üzü qeyb pər də si nin ar xa sın dan gö-
rün mə yən dən son ra alə mi ələ ala raq 
öz fi k ri ni yay ma ğı mə na sız sa yan və 
İla hi təq di rə ix ti ya rı ol ma yan o tay-
fa nı qı na ma ğa sə bəb qal maz, çün ki 
fəth ilə zə fər qa pı sı nın açıl ma sı “yar-
dım yal nız Al lah dan dır”4 sö zü nün 
məz mu nu na mü va fi q ola raq bə şər 
öv la dı nın sə yin dən de yil, hər şe yə 
ha kim olan Al la hın yar dım aça rın-
dan ası lı dır və bu mə na nın vəs fi  ilə 
nə ti cə də qey rət sa hi bi olan kəs lər 
si nə lə ri ni düş mən lə rin sün gü və ni-
zə si nə si pər çə kər lər, am ma öz tay-
tuş la rı nın qə ləm lə ri nin xətt  ni zə si nin 
mə zəm mə tin dən qo run maq üçün 
bə dən lə ri ni qa ba ğa ver məz lər, düş-
mə nin iti qı lın cı na ta be olub təs lim 
olar lar və ata ilə qar da şın qə ləm əsa-
sın dan kö tək ye mə yə ra zı ol maz lar, 
ağır sö zü qa ti lin qı lın cın dan da ha 
öl dü rü cü (təh lü kə li) və turş üzü hə-
la hi lin5 zə hə rin dən da ha acı bi lər lər 
və “dərd ilə ağ rı ya bat, am ma gü nah 
iş lə dib adı nı ba tır ma ki, bə dən də ki 
atəş tə rin is ti sin dən art maz” sö zü-
nə mü va fi q be lə bir iş baş ve rən dən 
son ra ma da mül hə yat6 xə ca lə tin iş-
gən cə si ni, qı na ğa hə dəf ol ma ğı və 
ölü mü hə yat dan üs tün tu tar lar. Gün 
ki mi ay dın dır ki, Gü nəş or du su nun 
qı zıl rəng li baş çı sı qı lın cı nı sı yı rıb sə-
ma da kı dö yüş mey da nın dan məğ-
lu biy yə tə doğ ru irə li lə yə rək rən gin 
sa ral ma sı sə bə bin dən ye rə gi rir və 
dün ya nı fəth edən bay raq hər də fə 
gü nor ta nın mər kəz nöq tə sin dən en-
mə yə üz tu tan da Gü nəş xə ca lət çək-
di yin dən öz öm rü nün za va la ya xın-
laş dı ğı nı san ma ğa baş la yır. Hər çənd 
ki, yu xa rı da de yi lən sö zə əsas la na raq 
adı çə ki lən şəx si düş mən tə rə fi n dən 
ba sıl ma sı na gö rə utan dı ran ol maz və 
“nə üçün bu sər zə niş şam la rı nı bə də-
ni nə ba tır ma ğa rə va bil din və nə yə 
gö rə iti qı lınc dan ya yın dın” de yən 
ta pıl maz. La kin söh bət on dan ge dir 
ki, bi zim tə rə fi  miz dən ona üz-üzə 
dö yü şə gir mə yin ya saq lan ma sı na 
və göy lə rin ən uca zir və sin dən “Ya 
İb ra him! Bun dan əl çək”7 açıq-açı ğı-
na xi tab olun ma sı na bax ma ya raq, o, 
adət-ənə nə yə və qay da-qa nu na xi laf 
ola raq bu ca hil li yə yol ve rə rək həd-
di ni aş dı. İn san, ağ lın məs lə hət gör-
dü yü yol la irə li lə mə li və bi zim xət-
ri mi zi ra zı sa la caq yo lu seç mə li dir.

Bu hal da “biz ona iki yol gös tər dik”8 
kə ra mət li kəl mə si özü nün bil di yi 
yol la ge də nin tə nə dən və mə zəm-
mət dən qa ça bil mə yə cə yi nə və əzab-
əziy yə tə la yiq ol du ğu na açıq-aş kar 
bir də lil dir. Hal-ha zır da əv vəl ki töh-
mət lə ri nə zə rə ala raq o ali cah dan o 
şəx si in cit mə mək üçün şə faət mə qa-
mın da bu də fə də öz qə lə mi ni qı salt-
maq il ti mas olu nur.

Na dir şa hın əf qan la rı 
fəth edib məğ lu biyyətə 

uğ rat ma sı ba rə də 
yazdığı rə qəm

Tan rı nın yar dı mı ilə uğur qa zan mış 
və za ti-ali nin tə yi na tı ilə mən səb sa hi-
bi ol muş İraq məm lə kə ti nin baş çı la rı, 
əha li si və əyan la rı bil sin lər ki, ta le yin 
hi lal tə kin qı lın cı na ma lik olan səadət 
ün van lı at dəs tə lə ri tə zə do ğul muş 
Ayın xa siy yə ti nə Uca Ha ki min bə rə-
kə ti sa yə sin də yi yə lə nə rək şə hər lə ri 
fəth et mək uğ run da hə mi şə qə lə bə 

və zə fər yo lu ilə irə li lə miş, qeyb mə lə-
yi uğur ta le li or du ya bə ləd çi lik et miş 
və qa li biy yət gə ti rən qüd rət li qol lar 
qa la la rı və öl kə lə ri alan mi sil siz bir 
ələ çev ril miş dir. Bu uğur lu gün lər də 
Hər Şe yə Qa dir Ola nın mər hə mə ti ilə 
He ra tın əf qan la rı şir ki mi cə sur və as-
lan ki mi qorx maz qa zi lə rin qan tö kən 
qı lınc la rın dan “on lar san ki vəh şi eş-
şək lər dir. As lan dan hür küb qa çar lar”9 
sö zü nə mü va fi q fə ra ri lik et miş və “siz 

on la rın çıx ma ya caq la rı nı zənn edir di-
niz”10 kəl mə sin də ki ha la uy ğun ola-
raq He rat qa la sın da is teh kam qu rub 
yer ləş miş di lər. La kin “on la rın ürək lə-
ri nə qor xu sal dı”11 “və möh kəm sar sıl-
mış dı lar”12 və sə bir ilə qə rar da yaq la rı 
tit rə yib da ğıl dı, can qə ni mi olan la rın 
şid də tin dən və sün gü ilə xən cər dən 
alı nan ya ra lar dan təş vi şə dü şə rək 
aman is tə di lər. Biz də “əgər müş rik-
lər dən bi ri sən dən aman di lə sə, ona 
aman ver”13 kəl mə si ni əsas tu ta raq 
və “əfv et mə yin ən yax şı sı nı qüd rət 
sa hi bi ba ca rar” ifa də si ni ya da sa la raq 
o tay fa ya aman ve rib on la rı He rat qa-
la sın dan kö çürt mə yi əmr et dik və on-
la rın in di yə qə dər fə la kət səh ra sın da 
az mış və hə la kət gir da bın da bat mış 
alt mış min ailə si ni “sə pə lən miş çə-
yirt kə lər ki mi”14 ayı rıb Xo ra san məm-
lə kə ti nin kənd lə ri nə və şə hər lə ri nə 
gön dər dik. Əl həm dü lil lah, Tan rı nın 
kö mə yi ilə He rat qa la sı nın fət hi mü-
yəs sər ol du və hə min elin15 ta ma mı nı 

o tay fa ilə itt  i faq qur muş Qən də ha rın 
qəl cəi tay fa la rı ilə bir lik də ələ ke çi rə-
rək özü mü zə ta be et dik. On lar itaət 
ilə bən də lik bo yun du ru ğu nu bo yun-
la rı na ke çi rib fər ma na ta be ola raq qul-
luq et mə yi bo yun la rı na al dı lar. He rat 
mə sə lə si ni sah ma na sa lıb inad kar lıq 
gös tə rən lə ri bü töv lük də Xo ra san hü-
dud la rı na kö çürt mək lə məş ğul ol du-
ğu muz bir vaxt da ali cah Mə həm məd 
Rza xan Ab dul lo nun mək tu bu gəl di. 

Hə min mək tub da de yi lir di ki, bu ara-
da onun la Os man lı döv lə ti nin rəh bər 
şəxs lə ri Araz ça yı nın o üzün də olan 
tor paq la rı Ru miy yə yə16, bu tə rəf də ki-
lə ri isə Qı zıl ba şa17 ta be et mək qə ra rı na 
gəl di lər.18 Hə qi qət də isə, fi k ri miz cə, 
bu nə ti cə su yun üzə rin də ki na xı şa və 
də niz də ki su yun kə fi  nə bən zər, çün-
ki əsas məq səd İran əsir lə ri nin azad 
olun ma sı idi. Hə min mə sə lə müt ləq 
mü za ki rə olun ma lı və sülh na mə yə 
da xil edil mə li idi, an caq adı çə ki lən 
şəxs bu nu ye ri nə ye tir mə di. Al la hın 
tə yi na tı ilə yük sək rüt bə lə rə və iq ti-
da ra yi yə lən miş bi zim ki mi bən də lə-
rin möv cud ol ma sı on dan öt rü dür ki, 
“ha mı nız ço ban sı nız [nə za rət edən si-
niz] və ha mı nız otar dı ğı nı za [nə za rət 
et di yi ni zə] gö rə ca vab deh si niz” sö zü-
nü əsas tu ta raq zəifl  ə rə kö mək gös tər-
mə yi, mü xa lifl  ə rin şə ri ni mü səl man-
la rın ba şı üs tün dən gö tür mə yi və o 
fə sad tö rə dən mad də ni tor paq la rı mı-
zın için dən çı xart ma ğı öh də mi zə alaq.

Da ha qa fi l lik qı fı lı nı ürə yin qa pı sı-
na vu rub düş mə nin is tə yi nə ta be ola-
raq bu əhd po zan ya ğı nın ra zı lı ğı nı 
di lə yən de yi ləm. Bi höv lil la hi-təala və 
bi qüv və ti hi bu gün qa ra gün dən çı-
xa ca ğı mız, cə sur əl lə Xos rov ta le yi ni 
tu ta ca ğı mız, güc lü bəd xah la rı zəifl  ət-
di yi miz və mür tə zə vi di nin uğ run da 
qə lə bə ça la ca ğı mız gün dür. Be lə lik-
lə, ha zır kı hal la rı nı “on la ra qor xu üz 
ver dik də can üs tə olan adam ki mi 
göz lə ri do la na-do la na sə nə bax dıq-
la rı nı gö rər sən. Qor xu can la rın dan 
çı xın ca, qə ni mət də xə sis lik edib acı 
dil lə ri ilə si zi san car lar”19 kə ra mət li 
sö zün əks et dir di yi o kəm für sət tay-
fa nın bu cür şə rəf dən uzaq və qey rət 
xa siy yə ti nə sı ğış maz iş lə ri Cə na bi-
Süb ha ni nin ri za sı na zidd və əbə di 
xa qan lıq döv lə ti nin məs lə hə ti nə və 
mə na fe yi nə mü xa lif ol muş dur. Bu na 
gö rə biz onu im za qoy maq la şə rəf-
lən dir mə yi bu yur ma dıq.

Ma dam ki, həz rət əmi rül mö mi-
nin, mütt  ə qi lə rin ağa sı, bü tün qa-
lib lə rin qa li bi Əli bin Əbi Ta li bin 
mə la kə lər ba ğın da kı mə ta fı nı tə vaf 
et mək dən və mü səl man əsir lə ri nin 
azad olun ma sı işin də uğur qa zan-
maq dan va cib mə sə lə yox dur, in şal-
lah-təala, mü ba rək fi tr bay ra mın dan 
son ra qeyb or du su nun kö mə yi nə 
və la rey bi20 yar dı mı na ar xa la na raq 
vi la yət və ir ti za di ya rı nın sul ta nı 
Əli bin Mu sa ər-Ri za nın” (əley-
hit-tə hiy yət vəs-sə na) xid mə tin dən 
mü rəx xəs olub çək-çe vir et mə dən 
möh kəm cay naq lı qo şun la və qə lə-
bə ça lan şirü rək li əs gər lər lə köç bər-
köç Kə bə yə yo la düş mək is tə yi rik, 
ta “yar ki mi is tər və mey li ki mə 
çə kər”. “Və heç bir şey ba rə sin də: 
“Mən onu sa bah edə cə yəm” de mə. 
An caq “İn şal lah edə cə yəm” de”21. 
Əgər sid qi-ürək lə ailə nin yo lun da 
qə dəm bas san, heç na ra hat ol ma, 
çün ki Ha fi z özü sə ni qo ru yar. Bu işə 
qo şul ma yan hər kəs is lam dan çı xan 
və xə va ric yo lu ilə ge dən, şə rəf li ba-
sın dan məh rum, səadət ilə din dar-
lıq dan bəh rə lə nə bil mə yən və Həz-
rət Ba ri nin lə nə ti nə la yiq ola caq dır.

1 Alicah – hörmətli, 
yüksəkmənsəbli adam.

2 Allahyar xan – Nadir şahın 
ordusunun başçılarından biri, 
mənşəcə qəlzai əfqanlarından 
olub.

3 Yəni “Sizin”
4 Ənfal. 10
5 Həlahil – öldürücü zəhərə malik 

əfsanəvi heyvan.
6 Madamülhəyat – sağ olduqca; 

nə qədər ki, bu dünya var.
7 Hud. 76
8 Bələd. 10
9 Müddəssir. 50, 51
10 Həşr. 2
11 Həşr. 2
12 Əhzab. 11
13 Tövbə. 6
14 Qəmər. 7
15 Yəni, “vilayətin”, “məntəqənin”
16 Yəni, “Ruma”, “Osmanlı 

dövlətinə”.
17 Yəni, “Səfəvilər dövlətinə”, 

“İrana”.
18 Burada söhbət İran şahı 

II Təhmasibin 1731-ci ildə 
bağladığı İran tərəfi nin 
mənafeyinə zidd Kirmanşah 
müqaviləsindən gedir.

19 Əhzab. 19
20 Lareybi – şübhə doğurmayan, 

İlahi.
21 Kəhf. 23, 24

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

və zə fər yo lu ilə irə li lə miş, qeyb mə lə-
yi uğur ta le li or du ya bə ləd çi lik et miş 
və qa li biy yət gə ti rən qüd rət li qol lar 
qa la la rı və öl kə lə ri alan mi sil siz bir 

Hər Şe yə Qa dir Ola nın mər hə mə ti ilə 
He ra tın əf qan la rı şir ki mi cə sur və as-
lan ki mi qorx maz qa zi lə rin qan tö kən 
qı lınc la rın dan “on lar san ki vəh şi eş-
şək lər dir. As lan dan hür küb qa çar lar”
sö zü nə mü va fi q fə ra ri lik et miş və “siz 

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

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

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri



Çox şi la şı ye mi şəm, am ma be lə ya-
lan de mə mi şəm. Gün lə rin bir gü nün-
də, Məm məd Nə sir ti nin də, bi ri var 
idi, bi ri yox idi, Al lah dan sa va yı heç 
kəs yox idi, tək cə iki nə fər Çal Pa paq 
var idi, bir nə fər də Qa ra Kep ka və Qa-
ra Kep ka nın da bir se vim li hə yat yol-
da şı var idi ki, adı Çad ra xa nım idi.

Bu Çal Pa paq lar elə Çal Pa paq lar 
idi ki, hör mət lə ri dağ boy da – həm bu 
ət raf da ye ga nə Çal Pa pa ğıy dı lar, həm 
də ki, cə mi-aləm bun la rın ara sın da kı 
dost luq dan, meh ri ban lıq dan da nı şır-
dı, çün ki bu dost luq, ay rı dost luq idi, 
söz ilə de yi lə si de yil di. Hər qa pı nın 
ağ zın da Çal Pa paq lar içə ri gir məz dən 
əv vəl düz ya rım saat da ya nır dı lar – o 
bu na de yir di ki, bi rin ci sən bu yur, bu 
ona de yir di ki, yox, bi rin ci sən bu yur.

Hər də fə res to ran da ye yib içən dən 
son ra, “İn tu rist ”in xö rək pay la ya nı 
utan caq Du vaq xa nım fi  lan qə dər 
du rur du Çal Pa paq la rın qa ba ğın da, 
göz lə yir di ki, pu lu kim dən al sın, – 
bu, onun əli ni ge ri qay ta rır dı ki, pu lu 
gə rək mən ve rəm, o bu nun əli ni tu-
tur du ki, yox, pu lu gə rək mən ve rəm.

Bir də gö rür dün ki, Çal Pa paq-
lar dan bi ri nin qa ba ğı na tə zə əm lik 
qu zu əti çıx dı, o saat alıb gön də rir di 
dos tu o bi ri Çal Pa pa ğın evi nə, am-
ma o Çal Pa paq ba xır dı ətə, gö rür dü 
qi ya mət ət dir, bu nun ka ba bı dəs gah 
olar, rə va bil mir di özü ye sin, tə zə-
dən gön də rir di ge ri ki, yox, bu nu gə-
rək sən özün ye yə sən və ət bu ev dən 
o evə, o ev dən bu evə o qə dər ge dib 
gə lir di ki, axır da xa rab olur du, nə bu 
Çal Pa paq ye yir di tə zə əm lik qu zu 
əti nin ka ba bı nı, nə də o Çal Pa paq.

Gör dü yü nüz ki mi, bu Çal Pa-
paq la rın dost lu ğu çox yük sək mər-
tə bə də və mö tə bər idi.

İn di si zə kim dən xə bər ve rim, Qa-
ra Kep ka dan. Qa ra Kep ka baş qa bir 
şə hər də idi və hə min şə hər də öz işi ni 
gö rüb qur tar mış dı, in di də otu rub və-
fa lı hə yat yol da şı Çad ra xa nım la məs-
lə hət lə şir di ki, han sı şə hə rə get sin lər. 
Qa ra Kep ka iki tel al mış dı. Bi rin ci tel 
xə bər ve rir di ki, fi  lan şə hər də iki nə-
fər Şl ya pa var ki, möh kəm dost lu ğa 
baş la yıb lar. İkin ci tel də xə bər ve rir di 
bi zim möh tə rəm Çal Pa paq lar dan.

Çad ra xa nım çox təd bir li və çox 
da sa vad lı qa dın idi, uni ver si te tin 
hü quq fa kül tə si ni bi tir miş di. Qa ra 
Kep ka ya gə lən tel lə ri bir də nə zər-
dən ke çir di və be lə məs lə hət gör dü 
ki, əv vəl cə baş çək sin lər Çal Pa paq-
la ra, çün ki dost luq la rı bu za lım-
la rın, lap zır pı hən ga mə idi və bu 
də rə cə də dost lu ğun üs tün də Qa ra 
Kep ka ya töh mət ve rə bi lər di lər. O 
ki, qal dı Şl ya pa la ra, on la rın işi asan 
idi, hə lə tə zə baş la yır dı lar dost lu ğa.

Qa ra Kep ka əziz ar va dı nın məs-
lə hə ti ni çox bə yən di və bü tün ge cə-
ni ev də otu rub te le vi zo ra bax dı lar, 
bir-bi ri lə ri ni sev di lər, sə hər də ge-
dib təy ya rə yə bi let al dı lar.

Az keç di, çox keç di – na ğıl da vaxt 
tez ke çər – ye nə də gün lə rin bir gü-
nün də Çal Pa paq lar otu rub şah mat 
oy na yır dı, bir dən qu laq la rı na be lə bir 
xə bər çat dı ki, bəs, fi  lan yer dən bu şə-
hə rə bir Qa ra Kep ka gə lib, si zin lə dost 
ol maq is tə yir. Çal Pa paq la rı gül mək 
tut du və o qə dər gül dü lər ki, gəl gö rə-
sən. Kül fət lə ri də bu xə bə ri eşi dib qo-
şul du on la ra, Çal Pa paq lar dan bi ri nin 
xa nı mı ya zıq Ney lon Yay lıq o qə dər 
gül dü ki, az qal dı qəşş edə. Son ra da 
Çal Pa paq lar bir-bi ri nə ba xıb de di lər 
ki, aya, ca maat ağ lı nı iti rib mə gər be-
lə xam xə ya la dü şür, bi zim dost lu ğu-
muz bə yəm kol xoz ba za rı-zad dır ki, 
hər yol dan ötə ni qə bul edək?! Dün ya-
da qə ri bə avam lar var imiş!

Hə min gün Çal Pa paq lar Av ro-
pa da təh sil al mış ka bab çı Be re tin 
ka bab xa na sı na get di lər və dost luq-
la rı nın sağ lı ğı na bir şü şə be şul duz 
çe çen-in quş kon ya kı iç di lər.

Qa ra Kep ka isə hə min gü nü meh-
man xa na dan çö lə çıx ma dı, is tək li 
zöv cə si Çad ra xa nım la otu rub xey li 
məs lə hət ləş di və düz üç cə gün dən 
son ra şə hər qə ze tin də Qa ra Kep ka nın 
bö yük bir oçer ki çap olun du. Oçer kin 
adı “A dı mı zı nə həng dağ lar qə dər 
ucal dan lar” idi, özü də bəhs edir-
di Çal Pa paq lar dan, Çal Pa paq la rın 
ara sın da kı dost luq dan, sir daş lıq dan, 
özü də elə bəhs edir di ki, adam oxu-
yub qur ta ran dan son ra de yir di ki, bir 
də oxu yum, bir də oxu yan dan son ra 
de yir di ki, bir də oxu yum, axır da da 
de yir di ki, bə rə kal lah və mər ha ba!

Çal Pa paq lar da bu bö yük oçer-
ki oxu yub qur ta ran dan son ra xey-
li fey z yab ol du lar, göz lə ri ya şar dı 
və bir-bi ri nə ba xıb de di lər ki, aya, 
nə gö zəl baş ge yi miy miş bu Qa ra 
Kep ka! Biz til sim də yik miş, ya nə 
imiş ki, bu nu gö rə bil mir mi şik?!

Ax şam Çal Pa paq lar res to ra na 
üç nə fər gir di lər: Bi rin ci Çal Pa paq, 
İkin ci Çal Pa paq və bir də ki, Qa ra 
Kep ka. Ye di lər, iç di lər və xey li nuş 
ol du və kefl  ə ri də dup du ru.

Qa ra Kep ka əv vəl cə qal xıb Çal 
Pa paq la rın iki si nin də şə rə fi  nə bir-
dən sağ lıq de di, son ra da əlifb  a sı-
ra sı ilə əv vəl cə Bi rin ci Çal Pa pa ğın 
şə rə fi  nə, bir də fə də İkin ci Çal Pa-
pa ğın şə rə fi  nə sağ lıq de di.

Axır da son də rə cə mü təəs sir 
olub göz lə ri ya şar mış Çal Pa paq lar 
iki si də bir dən qal xıb Qa ra Kep ka-
nın sağ lı ğı na:

– Ya şa sın tə miz qəlb li, mərd ürək li, 
ob yek tiv fi  kir li Qa ra Kep ka! – de di lər.

Xö rək pay la yan Si lindr lə haqq-he-
sab la şıb res to ran dan çıx dı lar və o 
gün dən də Qa ra Kep ka ol du Çal Pa-
paq la rın iki si nin də can bir sir da şı.

Qa ra Kep ka hər də fə Çal Pa paq-
lar dan ay rı lıb meh man xa na ya gə-
lən də sə da qət li hə yat yol da şı Çad-
ra xa nım on dan so ru şur du:

– Əziz ərim Qa ra Kep ka, iş lər ne-
cə ge dir?

Qa ra Kep ka da ca vab ve rir di ki:
– İş lər pis get mir, meh ri ban sev-

gi lim Çad ra xa nım.
Çad ra xa nım gü lür dü, am ma elə 

gü lür dü ki, əziz əri Qa ra Kep ka dan 
baş qa heç kim eşit mə sin:

– Hi-hi-hi.
Qa ra Kep ka da qo şu lur du ona:
– Ha-ha-ha... – Am ma o da, elə gü-

lür dü ki, meh ri ban sev gi li si Çad ra 
xa nım dan baş qa heç kim eşit mir di.

Bu min val ilə də qi qə lər saat olur du, 
saat lar gün, gün lə rin də ay ol ma ğı na 
az qal mış dı ki, Çad ra xa nım əri nin 
bax maq dan doy ma dı ğı qa ra göz lə ri-
nə bir də ba xıb bir ba la ca təş viş lə de di:

– Eza miy yə tin qur tar ma ğı na az 
qa lıb ha...

Qa ra Kep ka tən or ta sın da kı düy-
mə ni qa şı yıb de di:

– Doğ ru dur, vaxt dır da ha!
Qa ra Kep ka ax şam ça ğı meh man-

xa na dan çı xan da Çad ra xa nım əri-
nin ar dın ca bir stə kan su at dı 

və Qa ra Kep ka da bir baş 
gəl di Bi rin ci Çal Pa paq gi lə.

Bi rin ci Çal Pa pa ğın ke fi  
kök idi ya man, Se yid Əzim 
Şir va ni nin qə zəl lə ri ni “Se-
gah” üs tün də do da qal tı 
züm zü mə edir di. Qa ra Kep-
ka nı gö rən ki mi lap kö kəl-
di ke fi , keç di “Ça har gah ”a. 

Son ra bir xey li hal-əh val tut du lar, 
bir-bi ri lə ri nə “ma şal lah” de di lər ki, 
göz dəy mə sin və nə ha yət də, Qa ra 
Kep ka gəl di mət lə bə:

– Möh tə rəm Çal Pa paq! Gü man 
edi rəm ki, siz mə nim sə da qə ti mi 
və si zə qar şı həd siz hör mə ti mi hiss 
et mə miş de yil si niz.

– Biz sə nin dost lu ğu nu düş mən lə ri-
mi zə ver di yin ca vab lar dan gör mü şük, 
sə ni bərk də-boş da sı na mı şıq, əziz Qa-
ra Kep ka, be lə söz lər nə yə la zım?

– Bi lir si niz mi, mə sə lə bir az baş qa 
cür dür... – Qa ra Kep ka tən or ta sın da-
kı düy mə ni qa şı yıb bü tün təc rü bə si-
ni sə fər bər li yə al dı. – Möh tə rəm və 
möh tə şəm Çal Pa paq, mən son əsə-
ri mi siz dən, si zin də ri ni zin əla key-
fi y yə tin dən, si zin tü kü nü zün ipək 
in cə li yin dən, zə rif qıv rım la rın dan 
yaz ma ğı qə ra ra al mı şam, si zi ti kən 
pa paq çı nın ma hir sə nət kar lı ğı nı təd-
qiq et mək is tə yi rəm. Otuz beş çap və-
rə qi həc min də ola caq bu əsər. La kin...

– La kin?
– Bə li.
– Nə la kin?
– Bi lir si niz mi, möh tə rəm və möh-

tə şəm...
– Qı sa elə, Qa ra Kep ka!
– Mə ni qoy mur lar bu is tə yi mə 

nail olum.
– Ne cə?! Kim bu na cü rət edir?
Çal Pa pa ğın nə ril ti sin də elə bir 

zəhm var idi ki, göz lə ri ni elə bə rəlt-
miş di ki, gəl gö rə sən, am ma za lım 
Qa ra Kep ka nın nə di li do laş dı, nə 
də ca nı na üşüt mə düş dü.

– Si zin dos tu nuz Çal Pa paq!
– Nə?!!
– Bə li. La kin bu, hə lə lik öz ara-

mız da qal ma lı dır, möh tə rəm və...

Çal Pa paq Qa ra Kep ka nın sö zü-
nü kə sib dim di yin dən ya pış dı ki, 
ya pış dı, sıx dı, sıx dı:

– Ya lan de di yi ni təs diq et, vic-
dan sız, təs diq et!!!

– Əf sus lar ol sun ki, bu, ya lan de-
yil, möh tə rəm və möh tə şəm və mö-
tə bər Çal Pa paq, acı hə qi qət dir. Mən 
si zə de mək is tə mir dim, la kin...

Çal Pa pa ğın əl lə ri sus tal dı, dağ 
qa mə ti bü züş dü – şair yax şı de yib: 
“Döy dü ya ğış mə ni, döy dü qar mə ni, 
bir qa rış qa min səm, apa rar mə ni”.

– Yox! Yox! Bu, ola bil məz! Bu 
müm kün olan şey de yil. Dü zü nü 
de, Qa ra Kep ka, vic da nı na and ve-
ri rəm, dü zü nü de!

Qa ra Kep ka sid qi- ürək dən vic da-
nı na and iç di ki, dü zü nü de yir, otuz 
beş çap və rə qi həc min də ki ki ta bı nın 
qar şı sı na çı xan ma neə bu dur ki, var.

Çal Pa paq inil də di, yə ni, si zə gü vən-
di yim dağ lar, si zə də qar ya ğar mış, si zi 
də çən ba sar mış, ay dad, ay bi dad, si-
zin də üs tü nü zü du man alar mış...

Qa nad la rı qı rıl mış Çal Pa paq inil-
də mək də ol sun, si zə kim dən xə bər 
ve rim, Qa ra Kep ka dan. Qa ra Kep ka 
elə mə di tən bəl lik, Bi rin ci Çal Pa paq-
gil dən çı xıb gəl di İkin ci Çal Pa paq gi-
lə, ye nə Bi rin ci gi lə, tə zə dən İkin ci gi lə 
və nə et di, nə et mə di sə – za lı mın qor-
xu su yox idi! – ya vaş-ya vaş Bi rin ci 
Çal Pa paq du rub-otu rub İkin ci Çal 
Pa pa ğı if şa et mə yə baş la dı, İkin ci Çal 
Pa paq da Bi rin ci Çal Pa pa ğı, am ma 
Qa ra Kep ka bu Çal Pa paq gil dən o Çal 
Pa paq gi lə, o Çal Pa paq gil dən bu Çal 
Pa paq gi lə ge dib- gəl mək dən yo rul-
ma dı ki, yo rul ma dı və bu təş rifl  ə rin 
sa yə sin dəy di ki, ba zar da Bi rin ci Çal 
Pa pa ğın qı zı Kə la ğa yı ya rast gə lən 
İkin ci Çal Pa pa ğın oğ lu Araq çın ar xa-
dan qı za bir kəl lə vur du ki, bi ça rə qız 
üzü qoy lu sə ril di ye rə və ya xın da kı 

ap tek də bur nu na na şa tır spir ti tut ma-
say dı lar, ayı lan de yil di. Araq çın da 
da ba nı na tü pü rüb qaç dı evə.

Am ma bu nun la qur tar say dı, ye-
nə abır dan idi – Çal Pa paq lar öz lə ri 
ev dən çı xıb düş dü lər kü çə nin or ta-
sı na: o bu na yum ruq, bu ona şil lə, 
o bu na tə pik, bu ona ba da laq. Cə-
mi-aləm də ki, çıx mış dı ta ma şa ya. 

Hə min gün dən son ra Çal Pa paq lar 
ara sın da bu cür sa vaş lar ki, İn gil tə rə də 
bu na keltç de yər lər, tez-tez baş ver-
di və on la rın ca maat ara sın da kı hör-
mət-iz zə ti bir tə rə fə qal sın, öz lə rin də 
də bir Çal Pa paq lıq qal ma dı – iki si nin 
də tü kü yo nul muş du ta mam, Bi rin ci 
Çal Pa pa ğın də ri sin də beş cı rıq var idi; 
İkin ci Çal Pa pa ğın də ri sin də yed di cı-
rıq, iki si də ax sa yır dı, iki si də... Nə isə, 
mən hə lə də ri nə get mi rəm, bi zim zə-
ma nə nin na ğı lı gə rək müx tə sər ol sun.

Ca maat əv vəl cə bü tün bu əh va-
lat la ra bərk təəc cüb də idi. Son ra-
lar bu təəc cüb ke fi  kök lük lə əvəz 
olun du, yə ni on lar Çal Pa paq la rın 
ver dik lə ri ta ma şa la ra ba xıb həzz 
al maq la məş ğul idi lər, am ma ya vaş-
ya vaş bu ke fi  kök lük də xi sön dü və 
mən bu ca maata hey rət edi rəm ki, 
öz lə ri ni elə apa rır dı lar, elə bil dün-
ya da heç sa biq möh tə rəm lər olan 
Çal Pa paq lar ki mi bir zad yox imiş.

Qa ra Kep ka nın isə hə yat yol da şı, 
kö nül dos tu, qəlb sir da şı, və fa lı sev-
gi li si Çad ra xa nım la bir lik də ke fi  kök, 
da ma ğı da ki çağ idi, özü də ge dib 
Şlya pa lar ya şa yan şə hə rə bi let al mış dı.

Bur da na ğı lı qur tar dım.
Göy dən üç al ma düş dü: bi ri mə nim, 

bi ri bu na ğı lı ya za nın, bi ri də oxu ya nın.
Vəs sa lam, şütt  a mam.
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Çox şi la şı ye mi şəm, am ma be lə ya-

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 klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 
ke çib gəl miş əsər lə ri nə 
bir da ha üz tut ma ğa də-
rin eh ti yac du yu lur. Bu ba-
xım dan, sə nət kar la rı mı-
zın əsər lə rin dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li ədib lə rin dən olan 
Mehdi Hüseynin “İki çal pa-
pağın və bir qara kepkanın 
nağılı” he ka yə si ilə mis si-
ya mı zı davam etdiririk.

(Hekayə)
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ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri-
xin bü tün dö nəm lə rin də 
eh ti yac olub. Söz – za-
ma nın bi lə yin dən ya pı-

şan, onun nəb zi ni yox la yan bir 
tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin 
əli hər yer dən üzü lən də, dün-
ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə 
söy kə nib. Bu nu za man-za man 

Qa ra Kep ka hər də fə Çal Pa paq-
lar dan ay rı lıb meh man xa na ya gə-
lən də sə da qət li hə yat yol da şı Çad-
ra xa nım on dan so ru şur du:

– Əziz ərim Qa ra Kep ka, iş lər ne-
cə ge dir?

Qa ra Kep ka da ca vab ve rir di ki:
– İş lər pis get mir, meh ri ban sev-

gi lim Çad ra xa nım.
Çad ra xa nım gü lür dü, am ma elə 

gü lür dü ki, əziz əri Qa ra Kep ka dan 
baş qa heç kim eşit mə sin:

– Hi-hi-hi.
Qa ra Kep ka da qo şu lur du ona:
– Ha-ha-ha... – Am ma o da, elə gü-

lür dü ki, meh ri ban sev gi li si Çad ra 
xa nım dan baş qa heç kim eşit mir di.

Bu min val ilə də qi qə lər saat olur du, 
saat lar gün, gün lə rin də ay ol ma ğı na 
az qal mış dı ki, Çad ra xa nım əri nin 
bax maq dan doy ma dı ğı qa ra göz lə ri-
nə bir də ba xıb bir ba la ca təş viş lə de di:

– Eza miy yə tin qur tar ma ğı na az 
qa lıb ha...

Qa ra Kep ka tən or ta sın da kı düy-
mə ni qa şı yıb de di:

– Doğ ru dur, vaxt dır da ha!
Qa ra Kep ka ax şam ça ğı meh man-

xa na dan çı xan da Çad ra xa nım əri-
nin ar dın ca bir stə kan su at dı 

və Qa ra Kep ka da bir baş 
gəl di Bi rin ci Çal Pa paq gi lə.

kök idi ya man, Se yid Əzim 
Şir va ni nin qə zəl lə ri ni “Se-
gah” üs tün də do da qal tı 
züm zü mə edir di. Qa ra Kep-
ka nı gö rən ki mi lap kö kəl-

Çox şi la şı ye mi şəm, am ma be lə ya-

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 klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 

Qa ra Kep ka hər də fə Çal Pa paq-
lar dan ay rı lıb meh man xa na ya gə-
lən də sə da qət li hə yat yol da şı Çad-
ra xa nım on dan so ru şur du:

– Əziz ərim Qa ra Kep ka, iş lər ne-
cə ge dir?

Qa ra Kep ka da ca vab ve rir di ki:
– İş lər pis get mir, meh ri ban sev-

gi lim Çad ra xa nım.
Çad ra xa nım gü lür dü, am ma elə 

gü lür dü ki, əziz əri Qa ra Kep ka dan 
baş qa heç kim eşit mə sin:

– Hi-hi-hi.
Qa ra Kep ka da qo şu lur du ona:
– Ha-ha-ha... – Am ma o da, elə gü-

lür dü ki, meh ri ban sev gi li si Çad ra 
xa nım dan baş qa heç kim eşit mir di.

Bu min val ilə də qi qə lər saat olur du, 
saat lar gün, gün lə rin də ay ol ma ğı na 
az qal mış dı ki, Çad ra xa nım əri nin 
bax maq dan doy ma dı ğı qa ra göz lə ri-
nə bir də ba xıb bir ba la ca təş viş lə de di:

– Eza miy yə tin qur tar ma ğı na az 
qa lıb ha...

Qa ra Kep ka tən or ta sın da kı düy-
mə ni qa şı yıb de di:

– Doğ ru dur, vaxt dır da ha!
Qa ra Kep ka ax şam ça ğı meh man-

xa na dan çı xan da Çad ra xa nım əri-
nin ar dın ca bir stə kan su at dı 
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ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri-
xin bü tün dö nəm lə rin də 
eh ti yac olub. Söz – za-
ma nın bi lə yin dən ya pı-

şan, onun nəb zi ni yox la yan bir 
tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin 
əli hər yer dən üzü lən də, dün-
ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə 
söy kə nib. Bu nu za man-za man 
sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı-
mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, 
ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, 
bu gü nün mən zə rə si fo nun da 
ya şa nan xaotik bir söz bu mu-
na da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə 
qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal 
qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya-
şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü-
bə sin dən, is te da dın dan ası lı ol ma ya-
raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma ğın bu gün 
bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö zün 
ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri 
mə yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi-
zin ta ri xin do lan bac la rın dan 

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 

Qa ra Kep ka isə hə min gü nü meh-

di ke fi , keç di “Ça har gah ”a. 

Son ra bir xey li hal-əh val tut du lar, 

Pa paq gi lə ge dib- gəl mək dən yo rul-
ma dı ki, yo rul ma dı və bu təş rifl  ə rin 
sa yə sin dəy di ki, ba zar da Bi rin ci Çal 
Pa pa ğın qı zı Kə la ğa yı ya rast gə lən 
İkin ci Çal Pa pa ğın oğ lu Araq çın ar xa-
dan qı za bir kəl lə vur du ki, bi ça rə qız 
üzü qoy lu sə ril di ye rə və ya xın da kı 

ap tek də bur nu na na şa tır spir ti tut ma-(Hekayə)

di ke fi , keç di “Ça har gah ”a. 

İki çal papağın və
bir qara kepkanın nağılı



İlya ÇAVÇAVADZE

I

Yax şı ya dım da dır, uşaq 
vax tı ilin son ge cə si nin 
gəl mə si ni ne cə ürək çır-
pın tı la rı ilə göz lə yər dik.

İlin axır ge cə si ba la ca kən di miz-
də bi zim - iki ba cı, üç qar da şın 
çol pa tək ata-ana mı zın qa nad la rı 
al tı na sı ğın ma ğı mız in di ki ki mi 
ya dım da dır.

O gün bi zi nə giz lən pac, nə qar-
to pu oyun la rı, nə qar da atı lıb-düş-
mək, nə də qaç maq ma raq lan dı-
rar dı.

Fik ri miz-zik ri miz sə hə rin açıl ma-
sın da olur du, elə hey sə hə ri dü şü-
nür, sə hə rin eş qi ilə ya şa yır dıq.

Ev də bu qə dər mer-mey və, şir-
niy yat ola-ola, ba yır da nə işi miz 
var dı. Otaq la rın için də xı sın la şır-
dıq: bur da hər nə de sən var.

Bir tə rəf də do şab qay na yır, di gər 
tə rəf də qo zi naq ha zır la maq üçün 
ba dam və cö vüz tə miz lə yir di lər; 
bu yan da kəh rə ba rəng li bal san ki 
bi zi səs lə yir di: gə lin, ağ zı nı zı şi rin-
lə din, o yan da ana mı zın bu xa rı da 
ərit di yi bal elə bil de yir di: sə hə rə 
qə dər bir tə hər dö zün, bu ax şam 
mən sə nin üçün əri yi rəm.

Biz bu qə dər naz-ne mə tin bol lu-
ğu için də gö zü tox hal da o tə rəf-bu 
tə rə fə qa çı şır, für sət ta pan ki mi bal 
olan qa ba bar maq ba tı rıb ya la yar 
və özü mü zü dün ya nın ən xoş bəxt 
uşaq la rı sa nar dıq.

Gü lü şün, qəh qə hə nin, ey ni za-
man da ana mı zın kö nül süz-kö nül-
süz bi zi mə zəm mət et mə si nin so-
nu gö rün mür dü. Hiss edir dik ki, 
ata mız da, ana mız da bi zə ürək-
dən acıq lan mır.

Elə bu na gö rə də naz la nır, on la-
ra qı sı lır, on la ra ərk elə yir dik. Ən 
bö yü yü mü zün on iki ya şı an caq 
olar dı.

O vaxt dan çox il lər ke çib və nə 
qə dər yax şı gün lə ri özü ilə yu yub 
apa rıb. Ata-ana mız, iki qar da şı-
mız, aza cıq son ra bir ba cı mız arı 
sö nən ki mi sön dü, bir-bi ri nin ar-
dın ca get di.

Bu fa ni dün ya da bir qar daş və 
bir ba cı qal mı şıq. İn di iki mi zin də 
saç la rı mı za dən dü şüb. Hər Ye ni il 
gə lən də ya şı mı zın bu vax tın da da 
nəm li göz lə rim mə ni is tər-is tə məz 
keç mi şə qay ta rır.

Olub- ke çən lər göz lə ri min qar-
şıs ı na gə lir. Özü mü o ba la ca kən-
di miz də, o to tuq ba cı-qar daş la-
rı mın əha tə sin də hiss edi rəm. 
Ata-ana mın öz ba la la rı nı ne cə şi-
rin-şi rin əziz lə dik lə ri ni, uşaq la rın 
kör pə se vin ci ilə on la rın qu caq la-
rı na ne cə sıç ra dıq la rı nı gö rü rəm.

Qu laq la rım da ba la ca ba cı mın, 
ki çik qar da şı mın gö yər çin ki mi 
baş-ba şa ve rib quq qul daş ma la rı, 
ana mın öyüd-nə si hə ti, ata mın şi-
rin ləh cə li söh bət lə ri səs lə nir. İn di 
bun la rın ha mı sı mə nə şi rin yu xu 
ki mi gö rü nür.

Qəl bim də bu qə dər acı lı-şi rin li 
xa ti rə lər qoy muş o ba la ca kənd-
də ki beş qəb rin hər bi rin də bu gün 
qəl bi mi göy nə dən əzi zim uyu yur.

Qə bir lər də anam, atam, iki qar-
da şım və bir ba cım la bir lik də mə-
nim də uşaq lı ğım, xoş bəxt li yim 
dəfn olu nub. Ah, uşaq lıq da, xoş-
bəxt lik də quş ki mi uçub ge dib və 
bir də heç za man qa yıt ma ya caq.

O xoş bəxt gün lər ke çib, da ha 
qa yı dan de yil. Ötən gün lər qəl bi 
öz ağ rı sı ilə göy nə dir və bə zən bu 
göy nər ti ni ən par laq se vin cə də 
də yiş məz sən.

Bu yan ğı nın ağ rı sı da o gün lə-
rin göz ya şı ki mi şi rin dir. Bu ra da 
qəm se vin cə, kə dər şad lı ğa qa rı şa-
raq elə bir göy nər ti, çıl ğın se vinc 
ni da la rı ya ra dır ki, hər iki si nin sə-
bəb ol du ğu göz yaş la rı bir-bi ri nə 
qa rı şır.

Kim sə ha çan sa çox gö zəl de yib: 
eh ti zaz do ğu ran xoş bəxt lik də bir 
ağ rı dır ki, hə min bu ağ rı da məhz 
be lə eh ti zaz dır.

İlin axır gün lə rin dən bi ri yad da-
şım da da ha möh kəm həkk olu nub. 
Bil mi rəm sa bah kı gü nün in ti za rın-
dan mı, bil mi rəm atı lıb-düş mə yi-
miz dən mi, biz ba la ca la rın göz lə ri-
nin yu xu su ər şə çə kil miş di.

Ana mı zın əl-aya ğı na do laş ma-
ma ğı, uza nıb- yat ma ğı dö nə-dö nə 
xa tır lat ma sı na mə həl qoy ma yıb, 
əli mi zi bo ğa zı mı za çə kə rək yal-
va rır dıq: ana, qa dan alım, bi zi 
qov ma, yu xu muz gəl mir.

Ana mın ba şı qo zi naq və do şab 
ha zır la ma ğa qa rış dı ğın dan 
qa pı nın önü nə ba dam, 
qoz, bal ilə içi do lu olan 
bad ya lar və si ni lər dü zül-
müş dü. Atam otaq da qəl yan 
çə kə-çə kə nə ilə sə məş ğul idi.

Cam və si ni lə rin ara sın da 
qır ğı ki mi sə kən ki çik ba-
cım ne cə ol du sa, on lar dan 
bi ri nə to xu nub qa bı ye rə 
aşır dı.

Anam ağ zı üs tə 
çev ril miş bal qa bı-
nı gö rən ki mi bərk 
hirs lə nib ata ma 
acıq lan dı:

- Al lah 
xa ti ri nə, bir 
bun la rı ba şım-
dan rədd elə!.. 
O bi ri ota ğa 
çək, apar bun-
la rı, na ğıl-
dan-zad dan 
da nı şıb baş-
la rı nı 
q a t , 
bəl kə 
y a  t ı b 
mə ni ra hat 
bu ra xa lar.

Atam yax şı na ğıl lar bi lir-
di və biz də onun söy lə di yi na-
ğıl la ra ma raq la qu laq asar dıq.

Ana mın ağ zın dan na ğıl sö zü nü 
eşi dən ki mi ki şi nin ba şı na cor ma laş-
dıq, ki mi miz ayaq la rı nı qu caq la dıq, 
ki mi miz çu xa sı nın ətək lə rin dən ya-
pı şıb çə kə-çə kə o bi ri ota ğa apar dıq.

- Sə nin qa dan alım, ata, bi zə 
na ğıl söy lə, bəl kə yu xu muz gə lə. 
Yox sa, anam or dan qo vur, sən də 
bur da na ğıl söy lə mək is tə mir sən, 
- de yib ki şi nin oyan-bu ya nın da 
fır lan ma ğa baş la dıq.

- Yax şı, siz de yən ol sun. An caq 
diq qət lə qu laq asın.

Odu nu çır ta çırt la ya nıb ət ra fa qı-
ğıl cım lar sə pə lə yən bu xa rı nın ya nın-
da bir uzun taxt qo yul muş du. Atam 
tax tın üs tün də bar daş qu rub otur du. 
Biz də onun ət ra fı na söy kən dik.

Ən ba la ca mız ba şı nı ata mın di-
zi nə söy kə yə rək, üzü nü əl lə ri ara-
sı na alıb, mo ruq ki mi qap qa ra, şə-
və ki mi zil-qa ra göz lə ri ni ki şi nin 
ağ zı na zil lə di: elə bil na ğı la, doğ-
ru dan da, qu laq asa caq dı. Hal bu ki 
o da, on dan bir yaş bö yük qar da-
şım da elə bir-iki kəl mə dən son ra 
dər hal şi rin yu xu ya ge dir di lər.

Atam na ğı lı na be lə baş la dı:
Mən əv vəl lər də si zə dö nə-dö nə 

nəql elə mi şəm ki, iran lı lar bi zim 
öl kə mi zə çox düş mən çi lik edir-
miş lər. Bi zə ra hat lıq ver mir, gah 
bu yan dan, gah o yan dan bas qı na 
gə lir, biz də nə ki ba ca rır dıq, gü-
cü müz nə yə ça tır dı sa on la ra qar şı 
mü ba ri zə apa rır, vu ru şur duq.

Ha mı Və tə ni ni se vər di, mə nim 
ba la la rım, Və tən dar da olan da 
onun mü da fi əsin dən bo yun qa çı-
ran çə tin ta pı lar dı.

Və tən uğ run da çox la rı ca nın dan 
ke çər, çox la rı vu ruş ma lar da ad-
san qa za nar, çox la rı öz igid lik lə ri 
ilə ürək lər də əbə di məs kən sa lar-
dı. Bax, in di si zə be lə igid lər dən 
bi ri ba rə də he ka yə da nı şa ca ğam. 
Siz bu he ka yə ni ya dı nız da yax şı 
sax la yın.

II
Bir vaxt bi zim Kart li ça rı on 

bi rin ci Gior gi ad lı pad şa hı mız 
var mış. O za man qı zıl baş la rın 
pad şa hı Şah Sul tan Hü seyn imiş.

Bu pad şah bö yük qo şun la 
öz sər kər də si ni bi zim üs tü-
mü zə gön də rir ki, Gür cüs-
ta nı zəbt edib öz tor paq la-

rı na qat sın. Bi zim ki lər də 
o saat qo şun top la yıb 
düş mə nə qar şı mü ha-

ri bə yə qal xır lar. Bir-
bi ri nə düş mən olan 
iki qo şun üz-üzə 

da ya nır.
Bir tə rəf-

də qı zıl baş lar, 
o bi ri tə rəf də 
isə gür cü lər. 

Da va baş la nır. 
Da va nın ne cə 
qur tar ma sı ba rə-
də söh bət son ra ya 

qal sın. Bu, 
uzun əh va-
lat dır. Mən 
bu vu ruş-

ma dan si zə 
yal nız bir 

əh va lat 
da nı şa-
ca ğam.

Dö yü şün qız ğın ça ğın da qı zıl baş-
lar dan bir nə fər qo şun dan ay rı lıb 
atı nı lap bi zim tə rə fə sü rə rək tək-
ba şı na mey dan su la ma ğa baş la yır. 
Cı dı ra çıx mış ki mi atı nı bi zim ki lə-
rin göz lə ri qar şı sın da elə dən-elə, be-
lə dən-be lə sə yir də rək dö yüş mə yə 
adam is tə yir. Qı zıl ba şın bu hə rə kə ti 
bi zim ki lə rin qəl bi nə to xu nur.

- Bir ona ba xın, ona, gö rün, ne cə 
də özün dən çı xır! Ol ma ya bi zi adam 
ye ri nə qoy ma yır, ni yə be lə qor xub çə-
kin mə dən or ta da gər diş edir, - de yə 
bi zim ki lər or dan-bur dan səs lə nir lər.

Bi zim qo şun dan bir nə fər gənc 
atı nı mah mız la yıb düz qı zıl baş əs-
gə ri nin qar şı sı na sü rür. Qı zıl baş 
ni zə si ni gən cin si nə si nə san ca raq 
at dan sa lır və cə sə di ni tor pa ğa sə rir.

- Onun qa nı nı yer də qoy sam, bu 
pa paq mə nə ha ram ol sun, anam dan 
əm di yim süd mə nə ha ram ol sun, 
bur num dan gəl sin, - baş qa bir nə fər 
çı ğı rıb atı nı dər hal qı zıl baş əs gə rin 
üs tü nə sü rür. Qı zıl baş onu da at dan 
sa la raq, qə lə bə dən ruh la nıb mey dan-
da da ha hə vəs lə at oy nat ma ğa baş-
la yır. İran lı üçün cü nü, dör dün cü nü, 
be şin ci ni də be lə cə qı rıb- tö kür. Bir-
bi rin dən cə sur və igid oğ lan la rı hə-
yat dan məh rum edir. Gür cü lər da ha 
da na ra hat ol ma ğa baş la yır lar: “Bu 
na mu su ne cə qə bul edək, ge ri nə ad-
la qa yı daq”. Bil mə yir lər nə et sin lər. 
Ha mı qor xu dan sü ku ta qərq olur. 
Dö yü şə çıx ma ğa heç kəs cü rət et mir. 
Qı zıl baş isə at ı nı mey dan da oy na dır, 
cı dı ra çıx mış ki mi var-gəl edir, bu qə-
dər gür cü nü ey ni nə də al mır.

- Ni ko loz ha ra da dır, Ni ko loz! - 
gür cü lər çı ğı rı şır lar. — Əlac elə sə, 
yal nız o edə cək, yox sa bu iran lı bi-
zim ha mı mı za ar vad lə çə yi bağ lat-
dı rıb evə yo la sa la caq.

- Ni ko loz Qos ta şa biş vi li, Ni ko loz! - 
Bi zim ki lər or dan-bur dan ba ğı rı şır lar.

Sən de mə, Qos ta şa biş vi li elə bu 
za man da va nın qız ğın ye rin də imiş.

Bu ba ğır tı la rı eşi dib vu ru şa ara 
ve rir. Bi zim ki lər onun ba şı na yı ğı-
şa raq ba sıl dıq la rı nı da nı şan da o, 
çu xa sı nın ətə yi ilə qı lın cı nın qa nı nı 
tə miz lə yir miş. Doğ ru dur, Qos ta şa-
biş vi li çox ad lı-san lı igid imiş, la kin 
o vaxt ar tıq qo ca lıq ya xa sı nı ta nı-
yıb mış, qol la rın da əv vəl ki güc, di-
zin də əv vəl ki ta qət yox imiş.

- Bu qo ca vax tım da onun la dö-
yü şə gir mə yə mən də qüv vət har-
da dı, - Qos ta şa biş vi li gənc lə rə üz 
tu tur, - gör mür sü nüz, bığ ye ri ye-
ni cə tər lə yib, ki şi as la na bən zə yir.

- Beş igi di mi zi öl dür dü, on la rın 
qa nı nı yer də qoy ma. Onun qar şı-
sın da ba şı mı zı aşa ğı elə mə! - Bi-
zim ki lər ona yal va rır lar.

Qos ta şa biş vi li Al la hı kö mə yə ça-
ğı ra-ça ğı ra yə hə rə qal xıb kə hə ri 
mah mız la yır. At bir göz qır pı mın da 
onu düz igi din qar şı sı na çat dı rır.

Qı zıl baş ni zə si ni işə sal dıq da, 
Qos ta şa biş vi li qo lu nu qa ba ğa ve-
rib ni zə nin ucu nu kə na ra itə lə yir. 
O, bu nu elə sü rət lə edir ki, yer lər-
dən al qış sə da la rı qo pur.

Qı zıl baş ikin ci də fə hü cu ma ke-
çə nə dək Qos ta şa biş vi li atı nı onun 
üs tü nə şa hə qal dı rır, bir-iki güc-
lü zər bə ilə onu at dan sa lıb aya ğa 
dur ma ğa im kan ver mə yir. Son ra 
Qos ta şa biş vi li özü at dan sıç ra yıb 
qı zıl ba şı aya ğa qal dı ra raq de yir:

- Qorx ma, sə nin ba şı nı kəs mə yə-
cə yəm. Sə ni igid li yi nə gö rə ba ğış-
la yı ram. Sə nin ki mi igi di öl dür mək 
gü nah dır. Get, yo lun uğur lu ol sun.

- Mən də hə ya tı yal nız və yal nız 
sə nin ki mi igid dən peş kəş alar-
dım, - de yə qı zıl baş ca vab ve rir, 
son ra sa ğol la şıb uzaq la şır.

1880-ci il
Gürcü dilindən tərcümə 
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Yeni il 
hekayəsi
eh ti zaz do ğu ran xoş bəxt lik də bir 
ağ rı dır ki, hə min bu ağ rı da məhz 
be lə eh ti zaz dır.

İlin axır gün lə rin dən bi ri yad da-
şım da da ha möh kəm həkk olu nub. 
Bil mi rəm sa bah kı gü nün in ti za rın-
dan mı, bil mi rəm atı lıb-düş mə yi-
miz dən mi, biz ba la ca la rın göz lə ri-
nin yu xu su ər şə çə kil miş di.

Ana mı zın əl-aya ğı na do laş ma-
ma ğı, uza nıb- yat ma ğı dö nə-dö nə 
xa tır lat ma sı na mə həl qoy ma yıb, 
əli mi zi bo ğa zı mı za çə kə rək yal-
va rır dıq: ana, qa dan alım, bi zi 
qov ma, yu xu muz gəl mir.

Ana mın ba şı qo zi naq və do şab 
ha zır la ma ğa qa rış dı ğın dan 
qa pı nın önü nə ba dam, 
qoz, bal ilə içi do lu olan 
bad ya lar və si ni lər dü zül-
müş dü. Atam otaq da qəl yan 
çə kə-çə kə nə ilə sə məş ğul idi.

Cam və si ni lə rin ara sın da 
qır ğı ki mi sə kən ki çik ba-
cım ne cə ol du sa, on lar dan 
bi ri nə to xu nub qa bı ye rə 
aşır dı.

Anam ağ zı üs tə 
çev ril miş bal qa bı-
nı gö rən ki mi bərk 
hirs lə nib ata ma 
acıq lan dı:

- Al lah 
xa ti ri nə, bir 
bun la rı ba şım-
dan rədd elə!.. 
O bi ri ota ğa 
çək, apar bun-
la rı, na ğıl-
dan-zad dan 
da nı şıb baş-
la rı nı 
q a t , 
bəl kə 
y a  t ı b 
mə ni ra hat 
bu ra xa lar.

Atam yax şı na ğıl lar bi lir-
di və biz də onun söy lə di yi na-
ğıl la ra ma raq la qu laq asar dıq.

ba la la rım, Və tən dar da olan da 
onun mü da fi əsin dən bo yun qa çı-
ran çə tin ta pı lar dı.

Və tən uğ run da çox la rı ca nın dan 
ke çər, çox la rı vu ruş ma lar da ad-
san qa za nar, çox la rı öz igid lik lə ri 
ilə ürək lər də əbə di məs kən sa lar-
dı. Bax, in di si zə be lə igid lər dən 
bi ri ba rə də he ka yə da nı şa ca ğam. 
Siz bu he ka yə ni ya dı nız da yax şı 
sax la yın.

II
Bir vaxt bi zim Kart li ça rı on 

bi rin ci Gior gi ad lı pad şa hı mız 
var mış. O za man qı zıl baş la rın 
pad şa hı Şah Sul tan Hü seyn imiş.

Bu pad şah bö yük qo şun la 
öz sər kər də si ni bi zim üs tü-
mü zə gön də rir ki, Gür cüs-
ta nı zəbt edib öz tor paq la-

rı na qat sın. Bi zim ki lər də 
o saat qo şun top la yıb 
düş mə nə qar şı mü ha-

ri bə yə qal xır lar. Bir-
bi ri nə düş mən olan 
iki qo şun üz-üzə 

da ya nır.
Bir tə rəf-

də qı zıl baş lar, 
o bi ri tə rəf də 
isə gür cü lər. 

Da va baş la nır. 
Da va nın ne cə 
qur tar ma sı ba rə-
də söh bət son ra ya 

qal sın. Bu, 
uzun əh va-
lat dır. Mən 
bu vu ruş-

ma dan si zə 
yal nız bir 

əh va lat 
da nı şa-
ca ğam.
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En və uzun luq dairə si 
nə dir?

Tə səv vür edin ki, okeanın ən-
gin lik lə rin də az mış bir gə mi nin 
gö yər tə sin də si niz, ya xud heç bir 
yad da qa lan nam-ni şa nə si ol ma yan 
səh ra da ava ra-sər gər dan qal mı sı-
nız... Az dı ğı nız ye ri ki mə sə ni şan 
ver mək üçün nə de yə cək si niz? Bax, 
en-uzun luq dairə lə ri an la yı şı məhz 
bu nun üçün nə zər də tu tu lub. On-
la rın kö mə yi ilə si zi Yer kü rə si nin 
is tə ni lən nöq tə sin də tap maq müm-
kün dür. En dairə si ob yek tin ye ri ni 
Şi mal və Cə nub qütb lə ri nə nis bət-
də müəy yən ləş dir mək üçün dür. 
Bu qütb lər ara sın da, on lar dan ey ni 
mə sa fə də xə ya li bir xətt  var ki, adı-
na “ek va tor xətt  i” de yir lər. Ek va tor 
xətt  i sı fır en dairə si ni gös tə rir.

Ek va tor dan şi ma la hə rə kət et sək, 
biz şi mal en dairə lə ri, cə nu ba get sək, 
cə nub en dairə lə ri əra zi si nə ke çə cə-
yik. En dairə lə ri Yer kü rə si ət ra fı na 
do la nan, ara la rın da ey ni mə sa fə olan 
xə ya li xət lər dir. On lar həm ek va to ra, 
həm də bir-bi ri nə pa ra lel ol du ğu na 
gö rə, ad la rı na pa ra lel lər de yi lir. Bu 
xət lər ara sın da kı mə sa fə ki lo metr lər-
lə yox, də rə cə lər lə öl çü lür. Əgər çev-
rə ni onun mər kə zin dən ke çən xət lər-
lə 360 bə ra bər his sə yə böl sək, qon şu 
xət lər ara sın da kı bu caq bir də rə cə yə 
bə ra bər ola caq. Nöq tə nin ye ri nin da-
ha yük sək də qiq lik lə tə yi ni üçün hər 
də rə cə 60 də qi qə yə, hər də qi qə 60 sa-
ni yə yə bö lü nür. Şi mal qüt bü 90 də rə-
cə şi mal uzun luq dairə sin də, Cə nub 
qüt bü isə 90 də rə cə cə nub uzun luq 
dairə sin də yer lə şir.

La kin Yer kü rə sin də ki han sı sa 
nöq tə nin də qiq ye ri ni müəy yən ləş-
dir mək üçün onun şi mal və cə nu ba 
nis bət də ye ri ni tə yin et mək ki fa yət 
de yil. Koor di nat lar müt ləq qər bə və 
şər qə nis bət də də müəy yən ləş mə-
li dir. Uzun luq dairə lə ri elə bu nun 
üçün dür. Şərq və Qərb qütb lə ri ol-
ma dı ğın dan, de mə li, he sab la maq 
üçün tə bii baş lan ğıc da yox dur.

Hə lə çox qa baq lar qə ra ra alı nıb ki, 
sı fır uzun luq xətt  i İn gil tə rə də, Lon-
do nun şər qin də ki Qrin viç la bo ra to-
ri ya sın dan ke çir. Uzun luq xət lə ri nə 
“me ri dian” de yir lər. On la rın ha mı-
sı ek va to ra per pen di kul yar olur və 
bir-bi riy lə Şi mal və Cə nub qütb lə ri-
nin iki nöq tə sin də kə si şir. Sı fır me-
ri dianın dan şər qə doğ ru şərq uzun-
luq dairə lə ri, qər bə is ti qa mət də isə 
qərb uzun luq dairə lə ri yer lə şir.

An tark ti da da hə yat var mı?
An tark ti da Cə nub qüt bü nə bi ti-

şən ge niş na hi yə nin adı dır. Onun 
tər ki bi nə yer də ki ma te rik lər dən 
iri li yi nə gö rə be şin ci si olan An tark-
ti da da xil dir. Bu ma te ri kin öl çü sü 
Av ro pa üs tə gəl Bir ləş miş Ştat la rın  
bir gə sa hə sin dən aza cıq ki çik dir. 
An tark ti da Yer kü rə si nin ən so yuq, 
ən da rıx dı rı cı par ça sı dır. Onu dörd 
bir yan dan pla ne tin ən sərt də niz lə-
ri əha tə edir. Or da daim güc lü, kəs-
kin kü lək lər, çov ğun lar olur, əra zi-
si əbə di qar və buz lar la ör tü lü dür. 
Çox so yuq olan bu nə həng ma te rik 
kim sə siz səh ra ki mi dir.

Ma raq lı dır, bəs An tark ti da nın 
buz ör tü yü nün al tın da nə var? Bu-
nu də qiq de mək çə tin dir, çün ki bu 
qi tə hə lə əməl li-baş lı öy rə nil mə yib. 
Təd qi qat çı lar or da kö mür ya taq la-
rı və qiy mət li mi ne ral lar ta pıb lar. 
La kin bu eh ti yat la rın çı xa rıl ma sı o 
qə dər çə tin və ba ha lı dır ki, on la ra 
to xun ma ğın mə na sı yox dur. Ora da 
bit ki lər dən yal nız ən pri mi tiv növ lər: 
ma mır, şib yə, sa də gö bə lək lər və yo-
sun lar bi tir ki, on la rın heç bi ri nin qi-
da ki mi də yə ri yox dur. Ona gö rə də 
bu yer lər də yal nız  yem lə ri də niz dən 
çı xan quş və hey van lar ya şa yır. 

Quş lar dan sa hil qa ğa yı sı nı, qütb 
qa ğa yı sı nı və pinq vin lə rin bir ne çə 
nö vü nü qeyd et mək olar. Pinq vin lər 
qi tə nin sa hil na hi yə lə rin də ya şa yır 
və elə ora lar da da yu mur ta qo yur lar. 
On la rın qa nad la rı zəif in ki şaf edib və 
bu na gö rə pinq vin lər uça bil mir, am-
ma əvə zin də, əla üzür. An tark ti da su-
la rın da suiti lər və ba li na  lar da ya şa yır. 
Ba li na ovu An tark ti da re gionun da çi-
çək lə nən ye ga nə sə na ye sa hə si dir. Bir 
za man lar o, elə bir miq ya sa çat mış dı 
ki, ba li na ovu nu nə za rə tə gö tür mək, 
hey van la rın tam məh vi nin qar şı sı nı 
al maq üçün xü su si bey nəl xalq sa ziş-
lər im za lan ma lı ol du.

Daş laş mış qa lıq lar ne cə 
əmə lə gə lir?

Daş laş mış qa lıq lar daş üzə rin də 
qa lan hey van və bit ki or qa nizm-
lə ri nin qa lıq la rı dır. Bə zən on lar 
ba lıq qu la ğı, sü mük, pul cuq lar, 
ya xud hey van bə dən lə ri nin di gər 
möh kəm his sə lə rin dən iba rət olur. 
Hər dən də hey van lar tam qa lır. O 
ki qal dı bit ki lə rə, bu, kö mür ləş miş 
ağac par ça la rı, ya xud çü rü mə dən 
son ra qa lan na zik kar bon tə bə qə si 
ola bi lər. Hər dən bir hey van lə pir-
lə ri nin yum şaq gil üzə rin də ək si nə 
də rast gəl mək müm kün dür. Bu 
gil, za man keç dik cə bər ki yib da-
şa dö nür. Can lı or qa nizm ölən də 
onun bə də ni tam yox olur. Yum-
şaq to xu ma lar çü rü yür, bərk lə ri 
isə kü lək və ya ğın tı la rın tə si rin dən 
aşın ma ya mə ruz qa lır.

La kin cə sə din üs tü nü qum, lil 
ba san da onun ay rı-ay rı his sə lə ri 
uzun müd dət qa la bi lər və mi nil-
lər dən son ra daş laş mış qa lıq la ra 
çev ri lər. Be lə qa lıq la rın ək sə riy yə ti 
su da ya şa yan hey van la ra və bit ki-
lə rə aid olur. Bu, ona gö rə baş ve rir 
ki, ölüm dən son ra cə səd su yun di-
bi nə enir və ora da su yun gə tir di yi 
lil lə ör tü lür. Təd ri cən or qa niz min 
qa lıq la rı qu mun, li lin al tın da da ha 
də rin də qa lır, bu çö kün tü lə rin alt 
qa tı bö yük təz yiq nə ti cə sin də bər-
ki yir və ne cə de yər lər, çö kün tü sü-
xur la rı na çev ri lir. Çö kün tü sü xur-
la rı uzun müd dət ər zin də top la nır 
və on lar da “dəfn olu nan” bit ki və 
hey van qa lıq la rı daimi də yi şik lik-
lə rə mə ruz qa lır. Su da olan mi ne ral 
duz lar on la rın sü mük lə rin də ki ki-
çik mə sa mə lə ri, ba lıq qu laq la rı nın 
ət ra fın da kı boş lu ğu dol du rur. 

Ba lıq qu laq la rı da ğı lan dan son-
ra isə on la rın ək si da şın üzə rin də 
qa lır. Bu pro ses mi nil lik lər bo yu 
da vam edir. Qu ru da cə səd lər ya 
kü lə yin gə tir di yi qu mun, ya da 
vul kan püs kür mə si za ma nı ya-
ra nan kü lün al tın da qa la bi lər. 
Hə şə rat lar və di gər xır da can lı lar 
bə zən ya pış qan lı qat ra na ili şib qa-
lır lar. Qat ran qu ru ya raq kəh rə ba-
ya çev ri lir və cə sə di da ğıl maq dan 
qo ru yur. Da ha iri hey van lar əbə-
di buz laq şə raitin də üzən qum sal-
lıq lar da qa la bi lər.

 Ar xeolo gi ya nə dir?
Ar xeolo gi ya bi zi Yer üzün-

də keç miş də ya şa mış in san la rın 
hə ya tı ilə ta niş edən elm dir. O, 
pla ne ti mi zin qə dim ikiayaq lı sa-
kin lə rin dən mi ras qa lan hər şe yi 
öy rə nir. Ar xeoloq la rın işi iki mər-
hə lə yə ay rı lır və on la rın hər bi riy-
lə məş ğul ol maq üçün xü su si ha-
zır lıq la zım dır.

Bi rin ci mər hə lə qə dim ya şa yış 
məs kən lə rin də qa zın tı lar apar-
maq dır. Bu iş tə ləs mə dən, mak-
si mum sə li qəy lə gö rül mə li dir ki, 
tor pa ğın al tın dan çı xan çox köv-
rək əş ya lar da ğı lıb xa rab ol ma sın. 
Qa zın tı lar za ma nı bü tün qeyd lər 
xü su si gün də lik də apa rı lır.

İkin ci mər hə lə ta pıl mış əş ya-
la rın diq qət lə öy rə nil mə si və 
on la rın təf sir lə ri nin ha zır lan ma-
sı dır. Bu nu o məq səd lə edir lər 
ki, ta rix lə ma raq la nan hər kəs 
bu in for ma si ya la rı ala bil sin. 
İşin bu mər hə lə si ba şa ça tan dan 
son ra ar xeoloq gəl di yi nə ti cə lə-
ri qə ti ləş di rir. Bu nə ti cə lər heç 
vaxt ka mil ol mur, çün ki yal nız 
əl də olan ma te rial la ra əsas la nır. 

Bu ma te rial lar, əsa sən gün də lik 
hə yat da in san la rı əha tə edən əş-
ya lar dır. Ta pın tı la rın əsas qis mi-
ni qə dim ya şa yış məs kən lə ri nin 
qa lıq la rı, əmək alət lə ri, bə zək və 
məişət əş ya la rı, uşaq oyun caq la-
rı təş kil edir.

Ar xeoloq lar tez-tez, nə vaxt sa 
əti in san lar üçün qi da ro lu oy na-
yan hey van la rın sü mük lə ri ni də 
ta pır lar. La kin təd qi qat çı la ra gön 
mə mu lat la rı nı, par ça, yun, ağac 
və sa man dan dü zəl miş, tez xa rab 
olan əş ya lar tap maq na dir hal lar-
da nə sib olur. Elə bu sə bəb dən də 
qə dim sə nət əsər lə ri nə də az rast 
gə lir lər - tə bii ki, əgər on lar me tal, 
daş, ya xud ka şı dan dü zəl dil mə-
yib sə. Ar xeolo gi ya el mi in san la-
rın bə şər öv la dı nın in ki şaf ta ri xiy-
lə ma raq lan dı ğı gün dən ya ra nıb.

Hə lə era mız dan əv vəl V əsr-
də yu nan ta rix çi si He ro dot qə-
dim abi də lə ri öy rən mək üçün 
Mi si rə sə fər et miş di. La kin qə-
dim yu nan si vi li za si ya sı nın qü-
ru bun dan son ra ta ri xə ma raq 

san ki sön dü. Bu ma raq tə-
zə dən XVI əsr də oyan dı. 
O vaxt İta li ya və Yu na-

nıs ta na sə fər edən or ta əsr 
alim lə ri an tik mə də niy yət lə rin 
qo ru nub sax lan mış nü mu nə lə-

ri nə diq qət ye tir mə yə baş la dı lar.

İta li ya sa kin lə ri qə dim pul lar, 
gül dan lar, ku zə lər və baş qa əş-
ya lar tap maq məq sə diy lə xa ra-
ba lıq lar da qa zın tı lar apar ma ğa 
gi riş di lər. Tez lik lə bu məş ğu liy-
yət çox ge niş ya yıl dı və da ha çox 
adam “ta rix də qa zın tı lar”a baş-
la dı. Be lə lik lə, ye ni el min – ar-
xeolo gi ya nın tə mə li qo yul du.

Ma ğa ra adam la rı kim dir?
Min il lər qa baq in san lar ev ti kə 

bil mir, daş ma ğa ra lar da ya şa yır-
dı lar. Ye ri gəl miş kən, ma ğa ra lar da 
məs kun la şan ilk in san lar öz lə ri də 
biz lə rə za hi rən az ox şa yır dı lar. Bu 
məx luq la rı alim lər “nean der tal-
lar” ad lan dı rır. On la rın bey ni – in-
sa nı hey van dan fərq lən di rən əsas 
şey – elə müasir in san la rın bey ni 
ki mi idi, am ma üz ciz gi lə ri çox ko-
bud olur du. Nean der tal la rın bo yu 
160 san ti metr dən ar tıq de yil di, qa-
mət lə ri in di ki adam la rın kı ki mi 
düz ol mur du. “Ma ğa ra adam la rı” 
öz “ev lə ri nin” tə miz li yi nin qay-
ğı sı na qal mır, zir-zi bil lə ri ni elə 
ya şa dıq la rı ye rə tö kür dü lər. Min 
il lər ər zin də bə zi ma ğa ra lar az qa-
la ağ zı na ki mi çü rü müş qa lıq lar la 
dol muş du... İn san lar bu ma ğa ra-
lar da ya şa yan da on la rın əzə mə ti, 
də rin lik lə rin də ki qa tı zül mət qar-
şı sın da dəh şət his si ke çi rir di lər. 
Ona gö rə də ya ğış və qar dan qo-
run maq üçün hə mi şə ma ğa ra nın 
çı xı şı na ya xın yer ləş mə yə can atır, 
içə ri tə rəfl  ə rə get mə yə ürək et mir-
di lər. Buz laq döv rü nün axır la rın-
da ar tıq müasir adam la ra da ha 
çox ox şa yan “kro man yon lar”, yə-
ni nean der tal la rın tö rə mə lə ri Av-
ro pa ya köç et mə yə baş la dı lar.

En və uzun luq dairə si 

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

al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə-
riy yət za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra 
və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya 
olub ki, için də ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, 
fərq li bir mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va cib dir, 
çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan çox 
mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, 
bil mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, bil-
mə dik lə ri miz bil di yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə mü rək kəb sualın 
sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə 
or ta mək təb də rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, dərs lik lə ri-
mi zin, nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi di li uc-
ba tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 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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Bu ma te rial lar, əsa sən gün də lik 
hə yat da in san la rı əha tə edən əş-
ya lar dır. Ta pın tı la rın əsas qis mi-
ni qə dim ya şa yış məs kən lə ri nin 
qa lıq la rı, əmək alət lə ri, bə zək və 
məişət əş ya la rı, uşaq oyun caq la-
rı təş kil edir.

Ar xeoloq lar tez-tez, nə vaxt sa 
əti in san lar üçün qi da ro lu oy na-
yan hey van la rın sü mük lə ri ni də 
ta pır lar. La kin təd qi qat çı la ra gön 
mə mu lat la rı nı, par ça, yun, ağac 
və sa man dan dü zəl miş, tez xa rab 
olan əş ya lar tap maq na dir hal lar-
da nə sib olur. Elə bu sə bəb dən də 
qə dim sə nət əsər lə ri nə də az rast 
gə lir lər - tə bii ki, əgər on lar me tal, 
daş, ya xud ka şı dan dü zəl dil mə-
yib sə. Ar xeolo gi ya el mi in san la-
rın bə şər öv la dı nın in ki şaf ta ri xiy-
lə ma raq lan dı ğı gün dən ya ra nıb.

Hə lə era mız dan əv vəl V əsr-
də yu nan ta rix çi si He ro dot qə-
dim abi də lə ri öy rən mək üçün 
Mi si rə sə fər et miş di. La kin qə-
dim yu nan si vi li za si ya sı nın qü-
ru bun dan son ra ta ri xə ma raq 

san ki sön dü. Bu ma raq tə-
zə dən XVI əsr də oyan dı. 
O vaxt İta li ya və Yu na-

nıs ta na sə fər edən or ta əsr 
alim lə ri an tik mə də niy yət lə rin 
qo ru nub sax lan mış nü mu nə lə-

ri nə diq qət ye tir mə yə baş la dı lar.

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

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

An tark ti da Cə nub qüt bü nə bi ti-

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

An tark ti da da hə yat var mı?

Bu ma te rial lar, əsa sən gün də lik 
hə yat da in san la rı əha tə edən əş-
ya lar dır. Ta pın tı la rın əsas qis mi-
ni qə dim ya şa yış məs kən lə ri nin 
qa lıq la rı, əmək alət lə ri, bə zək və 
məişət əş ya la rı, uşaq oyun caq la-
rı təş kil edir.

Ar xeoloq lar tez-tez, nə vaxt sa 
əti in san lar üçün qi da ro lu oy na-
yan hey van la rın sü mük lə ri ni də 
ta pır lar. La kin təd qi qat çı la ra gön 
mə mu lat la rı nı, par ça, yun, ağac 
və sa man dan dü zəl miş, tez xa rab 
olan əş ya lar tap maq na dir hal lar-
da nə sib olur. Elə bu sə bəb dən də 
qə dim sə nət əsər lə ri nə də az rast 
gə lir lər - tə bii ki, əgər on lar me tal, 
daş, ya xud ka şı dan dü zəl dil mə-
yib sə. Ar xeolo gi ya el mi in san la-
rın bə şər öv la dı nın in ki şaf ta ri xiy-
lə ma raq lan dı ğı gün dən ya ra nıb.

Hə lə era mız dan əv vəl V əsr-
də yu nan ta rix çi si He ro dot qə-
dim abi də lə ri öy rən mək üçün 
Mi si rə sə fər et miş di. La kin qə-
dim yu nan si vi li za si ya sı nın qü-
ru bun dan son ra ta ri xə ma raq 

san ki sön dü. Bu ma raq tə-
zə dən XVI əsr də oyan dı. 
O vaxt İta li ya və Yu na-

nıs ta na sə fər edən or ta əsr 
alim lə ri an tik mə də niy yət lə rin 
qo ru nub sax lan mış nü mu nə lə-

ri nə diq qət ye tir mə yə baş la dı lar.

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

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

Daş laş mış qa lıq lar ne cə Ba lıq qu laq la rı da ğı lan dan son-
Hər suala    bir ca vab
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La kin on lar da, öz sə ləf lə ri 
ki mi, ma ğa ra lar da ya şa ma ğa 
da vam edir di lər. On la rın sa yı 
təd ri cən ar tır dı. Bu nun nə ti cə-
sin də ma ğa ra lar da yer tap maq 
müş kül olur du. Bax elə o vaxt 
əc dad la rı mı zın bə zi lə ri bu daq-
lar dan sı ğı na caq tik mə yə, tor-
paq da qaz ma lar qaz ma ğa baş-
la dı lar. 

Da ha bir ma raq lı fakt: in san-
la rın ya ra dı cı lıq la məş ğul ol ma-
sı nın ilk iz lə ri də məhz hə min 
za man la ra aid dir. Cə nu bi Fran sa 
və İs pa ni ya nın şi mal-qər bin də-
ki ma ğa ra lar da ta pıl mış məş hur 
qa yaüs tü rəsm lə rin də müəl li fi  
məhz kro man yon lar olub. Hə-
min təs vir lər onun la əla mət dar-
dır ki, bu, in san əliy lə ya ra dıl mış 
ilk in cə sə nət nü mu nə lə ri dir. Hə-
min şə kil lər ar tıq on la rı ya ra dan 
in san la rın tə xəy yü lü nün zən-
gin li yi nə də la lət edir. Qa yaüs tü 
təs vir lər də əsas eti ba riy lə kro-
man yon la rın ov la dı ğı hey van-
la rın – bi zon, ayı, vəh şi qa ban, 
ma mont və kər gə dan la rın şə kil-
lə ri var.

Azər bay can əra zi sin də ən qə-
dim in san məs kə ni Qa ra bağ da 
yer lə şən dün ya şöh rət li Azıx ma-
ğa ra sı dır. 

Daş döv rün də nə olub?
Biz daş döv rü de yən də, çox-

çox qə dim za man lar dan in sa nın 
ya zı nı kəşf et mə si nə dək ke çən 
bö yük bir döv rü nə zər də tu tu-
ruq. İlk ya zı nü mu nə lə ri 5000 
il qa baq ya ra nıb. Baş qa söz lə 
de sək, ta ri xə qə dər ki dövr hə-
qi qə tən çox uzun olub. İn sa nın 
müx tə lif əmək alət lə ri ni məhz 
o dövr də dü zəlt di yi ni və hə min 
alət lə rin yal nız daş dan ol du ğu-
nu nə zə rə ala raq, hə min döv rə 
“daş döv rü” adı ve rib lər. Daş 
döv rü qə dim daş döv rü-
nə (pa leolit), or ta daş 
döv rü nə (me zo lit) 
və ye ni daş döv-
rü nə (neolit) 
ay rı lır.

Çox gü man ki, in sa nın o za-
man lar dü zəlt di yi ilk əmək alə ti 
kə nar la rı iti lən miş iri daş par ça-
sı olub. Bu alə tə alim lər “əl ça-
pa ca ğı” adı nı ve rib lər. Hə min 
alə ti dü zəl dər kən qo pan xır da, 
iti daş lar dan da bir alət ki mi is-
ti fa də olu nur du. O za man la rın 
əmək alət lə ri yə qin elə bun lar dan 
iba rət idi və in san lar mi nil lik lər 
ər zin də yal nız on lar dan is ti fa də 
edir di lər.

Son ra lar, buz laş ma döv rün də 
Av ro pa da “nean der tal lar” – öz 
sə ləf lə rin dən da ha ka mil əmək 
alət lə ri nə ma lik olan in san lar 
pey da ol du. On la rın da do la nı-
şı ğı, əsa sən ov dan çı xır dı, am-
ma nean der tal lar öz xə ləf lə rin-
dən fərq li ola raq, ova kol lek tiv 
iş ki mi ba xır dı lar. Za man keç-
dik cə, nean der tal lar kro man-
yon lar la əvəz olun du – on lar 
in ki şaf sə viy yə si nə gö rə ar tıq 
sə ləf lə rin dən xey li irə li get miş-
di lər. Kro man yon lar ye ni-ye ni 
əmək və ov alət lə ri dü zəl dir di-
lər: har pun lar, daş bı çaq lar, ni-
zə, ox uc luq la rı... 

Təx mi nən 6000 il qa baq in-
san la rın hə ya tın da on la rın bü-
tün ya şa yı şı nı də yi şən əsas-
lı bir dö nüş baş ver di. On lar 
ta xıl ye tiş dir mə yi öy rən di lər.

Neolit – ye ni daş döv rü məhz be-
lə baş lan dı. İn san hey van dar lıq-
la məş ğul ol du, ev hey van la rı nın 
də ri sin dən ge yim ki mi is ti fa də 
et di, özü nə ev tik mə yə baş la-
dı. Qə dim in san lar tez lik lə ye ni 
əş ya lar, tə biət də ol ma yan şey-
lər dü zəlt mə yə gi riş di lər. On lar 
gil dən qab-qa caq dü zəl dir, kə-
tan dan, yun dan sap hör mə yi 
öy rə nir di lər. İn san la rın hə ya tın-
da  bir ye ni key fi y yət pey da ol-
du – on lar işi kol lek tiv gör mə yə 

baş la dı lar və ya vaş-ya vaş ilk 
sü ni ya şa yış məs kən lə ri 

ya ran dı ki, bun lar da 
kənd lə rin, şə hər lə-
rin ib ti dai for ma sı na 
çev ril di. Be lə lik lə, 

bi zim “si vi li za si ya” 
ad lan dır dı ğı mız 

bir dövr baş-
la dı.

Buz döv rün də 
heyvanların ba şı na

nə gəl di?
Buz döv rü Yer pla ne ti nin ta ri-

xin də şi mal dan for ma laş ma ğa baş-
la yan, son ra dan pla ne ti mi zin çox 
ge niş re gion la rı nı tu tan nə həng buz 
küt lə lə ri nin əmə lə gəl mə si nə de yi lir. 
O dövr də qa lın buz tə bə qə si Şi ma li 
Ame ri ka nın, Av ro pa nın və Qər bi Si-
bi rin əsas his sə si ni tut muş du. Yax şı, 
bəs buz döv rü nə za man olub? Çox 
uzun sü rən bu pro ses təx mi nən
1 000 000 il qa baq baş la yıb.

Bəs on da buz döv rü nə vaxt 
ba şa ça tıb? Yer kü rə si nin müx tə-
lif yer lə rin də fərq li za man lar da, 
mə sə lən, Av ro pa nın şi ma lın da və 
Ru si ya da cə mi bir ne çə min il qa-
baq. Am ma bə zi re gion lar da hə-
min dövr in di yə dək da vam edir: 
Qren lan di ya elə əv vəl ki ki mi, 
baş dan-ba şa buz la ör tü lü dür.

Buz döv rün də, buz səh ra mil-
yon lar la kvad rat ki lo metr uza nır-
dı. Av ro pa da onun sər hə di müasir 
İn gil tə rə, Al ma ni ya, Ru mı ni ya və 
Ru si ya nın cə nu bun dan ke çir di. 
Nə həng buz lar irə li lə yər kən hey-
van la rın ço xu cə nu ba köç et mə li 
ol du. On lar dan ye ni, so yuq iq li mə 
da vam gə ti rə bil mə yən lər ya cə-
nu ba kö çür, ya da məhv olur du. 

Yu xa rı da sa da la dı ğı mız re gion-
lar da bu gün ya şa yan vəh şi hey-
van lar hə min yer lər də buz döv rü 
baş la ya na ki mi möv cud olan zən-
gin can lı alə min mis kin qa lıq la rı-
dır. İn san isə hey van la rın ək sə riy-
yə tin dən fərq li ola raq də yiş miş 
iq li mə uy ğun laş dı.

Çox müm kün ki, iq li min so-
yuq laş ma sı in sa nın əq li sə viy yə-
si nin in ki şa fı na sə bəb ol muş du. 
Adam lar da ha ağır ha va şə raitin-
dən sağ çıx maq üçün bü tün qüv-
və və ba ca rıq la rı nı sə fər bər et mə-
yə məc bur olur du lar. 

Bit ki lər də cə nu ba, da ha is-
ti ra yon la ra köç et miş di lər. Buz 
əri yən də, on la rın bir qis mi ge ri 
dön dü, am ma bir çox növ lər Yer 
üzün dən si lin di. 

Nean der tal lar kim dir?
İn sa nın in ki şa fı ne cə baş ve rib? 

Bu nu öy rən mək üçün alim lər ib-
ti dai in san lar dan qa lan hər şe yi 
diq qət lə araş dı rır lar: əmək və ov 
alət lə ri, qab-qa caq, ske let lər və 
sairə. 1856-cı il də Al ma ni ya nın 
Nean der şə hə rin də ki ça yın va-
di sin də yer lə şən əhəng da şı ma-
ğa ra sın da qa zın tı lar apa rı lır dı. 

Qəfl  ə tən bir ne çə qə dim in sa nın 
qa lıq la rı aş kar lan dı. Be lə lik lə, 
ta rix də ilk də fə ola raq, bir qrup 
in sa nın to xu nul ma mış ske le ti ta-
pıl dı. Bu nun sə bə bi o idi ki, hə-
min ma ğa ra nın qə dim sa kin lə ri 
öz lə ri nin öl müş həm qə bi lə li lə ri ni 
dəfn edir di lər. Yə qin ba şa düş dü-
nüz ki, qa lıq la rı ta pı lan hə min ib-
ti dai in san la ra Nean der tal ad la-
nan ye rin adı ilə “nean der tal lar” 
de di lər.

Alim lə rin fi k rin cə, nean der tal 
adam lar Mər kə zi Asi ya da, Ya xın 
Şərq də və Av ro pa nın bir çox re-
gion la rın da təx mi nən 70 min il 
ər zin də ya şa yıb lar. Am ma on la-
rın Yer üzün də pey da ol ma sı təx-
mi nən 100 000 il əv və lə tə sa düf 
edir.

Bəs nean der tal ada mın ti pik 
nü ma yən də si ne cə gö rü nür dü? 
Bu, çox güc lü, bəs tə boy bir in-
san idi. Si fə ti nin ciz gi lə ri müa-
sir in san la rın kın dan çox fərq lə-
nir di: yas tı ya naq lar, ağır, çox 
qa ba ğa çı xan çə nə, en siz alın 
– nor mal nean der tal ada mın 
port re ti be lə olub. Çox müm-
kün ki, er kən döv rün nean der-
tal la rı buz dövr lə ri ara sın da kı 
mü la yim iq lim də açıq ha va da 
ya şa yıb lar.

La kin ye ni so yuq laş ma za-
ma nı on lar ma ğa ra la ra kö çə rək 
so yuq la mü ba ri zə apar ma ğı öy-
rə nib lər. Ma ğa ra lar dan ta pı lan 
say sız-he sab sız ocaq yer lə ri ona 
də la lət edir ki, bu in san lar on-
la rı qız dı ran və vəh şi hey van-
lar dan qo ru yan od dan is ti fa də 
edib lər. Hət ta çox gü man ki, 
on lar ocaq da ye mək də bi şi rir-
di lər. Nean der tal lar tək cə daş əl 
ça pa caq la rı de yil, həm də çax-
maq da şın dan müx tə lif alət lər 
dü zəl də bi lir di lər. Çax maq da-
şın dan dü zə lən alət lə rin fərq li 
cə hə ti on la rın da ha sə li qə li, da-
ha iti ol ma sın da idi. On la rın bə-
zi lə ri üç künc şək lin də olur, çox 
gü man ki, hey van la rın də ri si ni 
so yan da, əti ni doğ ra yan da on-
lar dan bı çaq ki mi is ti fa də olu-
nur du. Eh ti mal var ki, nean der-
tal adam lar ova da daş uc luq lu 
ni zə lər lə ge dir di lər. Və nə ha yət, 
nean der tal lar la bağ lı çox ma-
raq lı bir de tal: on la rın bey ni 
müasir in san la rın 
bey nin dən həcm cə 
da ha bö yük olub! 

Səh ra da is ti 
daimdirmi?
Biz səh ra lar da 

ha va nın daim is-
ti ol du ğu nu dü şün-
mə yə adət et mi şik.

Əs lin də, bi zə bəl li olan Af ri ka səh-
ra sı ki mi səh ra lar dün ya nın elə 
yer lə rin də dir ki, ora lar da ter mo-
met rin ma ye si, sö zün əsl mə na sın-
da qay na yır və Gü nə şin yan dı rı cı 
şüala rı ət raf da kı hər şe yi qo vu rur. 
La kin bu, heç də o de mək de yil ki, 
bü tün səh ra lar müt ləq dö zül məz 
is ti lər olan yer lər də dir.

Gə lin əv vəl cə müəy yən ləş di-
rək ki, səh ra, ümu miy yət lə nə-
dir? On da çox şe yi an la ya rıq. 
Səh ra elə bir na hi yə dir ki, or da 
rü tu bə tin az lı ğın dan yal nız xü-
su si hə yat for ma la rı möv cud ola 
bi lir. “İs ti” səh ra la rın mə sə lə si 
ay dın dır: or da sa də cə ola raq ya-
ğış çox gec-gec ya ğır. La kin elə 
bir yer tə səv vür edin ki,  su yun 
ha mı sı tor pa ğın al tın da don muş 
və ziy yət də dir. Tə bii ki, on da bit-
ki lər də su yu mə nim sə yə bil məz. 
Be lə na hi yə lər bi zim səh ra lar 
haq da tə səv vü rü mü zə tam uy-
ğun gə lə bi lər. Sa də cə ola raq be lə 
səh ra lar “is ti” de yil, “so yuq” səh-
ra lar dır. Siz bi lir si niz ki, Ark ti ka-
nın bö yük bir his sə si əsl səh ra-
dır? Ora da il lik ya ğın tı nın (yal nız 
ya ğış nə zər də tu tu lur) sə viy yə si 
40 faiz dən aşa ğı dır və su yun əsas 
his sə si heç vaxt əri mə yən buz laq-
lar dan iba rət dir. 

Am ma elə “is ti” səh ra lar da da 
so yuq olur. Mə sə lən, Mər kə zi Asi-
ya da yer lə şən nə həng Qo bi səh ra-
sın da qış da dəh şət li şax ta lar olur. 
Qu ru və daim is ti səh ra la rın əsas 
qis mi Yer kü rə si bo yun ca ek va tor-
dan şi mal da və cə nub da uza nan 
iki qur şaq da yer lə şir. At mos fer 
təz yi qi nin daim yük sək ol ma sı na 
gö rə, hə min yer lər də de mək olar 
ki, ya ğın tı yox dur. Ek va tor dan 
nis bə tən uzaq da yer lə şən baş-
qa səh ra la ra gə lin cə, bu nun iza hı 
on da dır ki, hə min ra yon lar “ya-
ğış köl gə si”nə dü şür. Bu ifa də də 
də niz tə rəf dən gə lə rək, qi tə nin 
içə ri lə ri nə doğ ru hə rə kət edən 
ya ğış bu lud la rı nın qar şı sı nı dağ 
sil si lə lə ri nin al dı ğı yer lər də ya ra-
nan tə bii şə ra it nə zər də tu tu lur. İri 
çay lar dan heç bi ri öz mən bə yi ni 
səh ra dan gö tür mür.

La kin çay la rın də niz lə rə apa-
ran yol la rı səh ra la rın əra zi sin-
dən də ke çə bi lər. Mə sə lən, Nil 

ça yı Ara lıq də ni zi nə 
tö kü lə nə dək, Af ri ka 

səh ra sın dan ke çir. 
Şi ma li Ame ri-

ka da kı Ko lo-
ra do ça yı nın 

məc ra sı da 
ə s a  s ə n , 

səh ra dan 
ke çir.

öy rə nir di lər. İn san la rın hə ya tın-
da  bir ye ni key fi y yət pey da ol-
du – on lar işi kol lek tiv gör mə yə 

baş la dı lar və ya vaş-ya vaş ilk 

si nin in ki şa fı na sə bəb ol muş du. 
Adam lar da ha ağır ha va şə raitin-
dən sağ çıx maq üçün bü tün qüv-
və və ba ca rıq la rı nı sə fər bər et mə-

raq lı bir de tal: on la rın bey ni 
müasir in san la rın 
bey nin dən həcm cə 
da ha bö yük olub! 

Səh ra da is ti 
daimdirmi?
Biz səh ra lar da 

ha va nın daim is-
ti ol du ğu nu dü şün-
mə yə adət et mi şik.

ça yı Ara lıq də ni zi nə 
tö kü lə nə dək, Af ri ka 

səh ra sın dan ke çir. 
Şi ma li Ame ri-

ka da kı Ko lo-
ra do ça yı nın 

məc ra sı da 
ə s a  s ə n , 

səh ra dan 
ke çir.

nu ba kö çür, ya da məhv olur du. 

Hər suala    bir ca vab
“daş döv rü” adı ve rib lər. Daş 
döv rü qə dim daş döv rü-
nə (pa leolit), or ta daş 
döv rü nə (me zo lit) 
və ye ni daş döv-
rü nə (neolit) 
ay rı lır.

baş la dı lar və ya vaş-ya vaş ilk 
sü ni ya şa yış məs kən lə ri 

baş la dı lar və ya vaş-ya vaş ilk 
sü ni ya şa yış məs kən lə ri 

ya ran dı ki, bun lar da 
kənd lə rin, şə hər lə-
rin ib ti dai for ma sı na 
çev ril di. Be lə lik lə, 

bi zim “si vi li za si ya” 
ad lan dır dı ğı mız 

bir dövr baş-
la dı.

və və ba ca rıq la rı nı sə fər bər et mə-
yə məc bur olur du lar. 

Bit ki lər də cə nu ba, da ha is-
ti ra yon la ra köç et miş di lər. Buz 
əri yən də, on la rın bir qis mi ge ri 
dön dü, am ma bir çox növ lər Yer 
üzün dən si lin di. 

Nean der tal lar kim dir?
İn sa nın in ki şa fı ne cə baş ve rib? 

Bu nu öy rən mək üçün alim lər ib-
ti dai in san lar dan qa lan hər şe yi 
diq qət lə araş dı rır lar: əmək və ov 
alət lə ri, qab-qa caq, ske let lər və 
sairə. 1856-cı il də Al ma ni ya nın 
Nean der şə hə rin də ki ça yın va-
di sin də yer lə şən əhəng da şı ma-
ğa ra sın da qa zın tı lar apa rı lır dı. 

da ha bö yük olub! 

ha va nın daim is-
ti ol du ğu nu dü şün-
mə yə adət et mi şik.
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Türkiyənin “Bengü türk” telekanalında yayımlanan “Ters 
açı” proqramının aparıcısı Murat İde Şah İsmayıl Xətaiyə 
fars deyən “Yeni Şafak” qəzetinin baş redaktoru İbrahim 
Karagülə sərt cavab verib.

İ.Ka ra gül son gün lər İran-Ru si ya-Su ri ya itt  i fa qı nın Tür ki yə yə qar şı 
hü cum la rın dan bəhs edə rək, İra nı tən qid edir və be lə ya zır: “Sən Şah 
İs ma yıl olar san, or ta ya bir Ya vuz çı xar”.

Mu rat İde ona be lə ca vab ve rib: “İra nı və ni fa qı nı tən qid et mə yi nə sö züm 
yox dur. Am ma əsl türk olan Şah İs ma yı lı fars ki mi təq dim et mək dən utan-
ma dın mı? Tür ki yə İran-Ru si ya-Su ri ya itt  i fa qı qar şı sın da çə tin li yə dü şər kən, 
Azər bay can nə de di? “Mən qar da şı ma tə bii qaz ve rə cə yəm, həm də da ha ucuz 
qiy mə tə”. Azər bay can lı qar daş la rı mız dan utan ma dın mı? 2009-cu il də Ba kı ya 
get miş din. Bir lik də get di yin jur na list lər dən eşit dim. “Əli niz so yuq su dan is ti 
su ya dəy mə miş”. O qo naq pər vər li yi gös tə rən türk dən də utan ma dın? İran ki-
mi, ni faq sal ma dı ğı nız yer qal ma dı, növ bə türk lə rə mi çat dı? Çal dı ran acı sı na 
rəğ mən, bu gün “Şah da bi zim, Sul tan da” de yən bu mil lə ti in di də ni faq la mı 
ayı rır sı nız? İra na söz at dım de yər kən, İran ağ zı ilə ya zır san. Pre zi dent Ər do ğan 
Azər bay can dan qa yı dar kən təy ya rə sin də sə nə “adam ki mi yaz” de di. Ye nə ey-
ni söz lə ri de sin mi?” – de yə, M.İde ha zır la dı ğı vi deosu jet də bil di rib.

Da ha son ra o: - “İran, za ma nın da Şah İs ma yıl dan qorx du, bu gün də 
onun 35 mil yon luq öv la dın dan qor xur”, - de yə, qeyd edib.

Məşhur Hollivud aktyoru həbs olundu

Məş hur Ame ri ka akt yo ru, “Os kar” mü ka fa tı laureatı, da-
ha çox “Ya şıl mil”, “Mən ro bo tam” fi lm lə rin dən ta nı nan 
Ceyms Krom vel atom elekt ros tan si ya sı nın ti kin ti si nə qar-
şı ke çi ri lən eti raz ak si ya sın da iş ti ra kı na gö rə həbs edi lib.

Bu ba rə də “The Daily Te leg raph” qə ze ti xə bər ve rib. 75 yaş lı Krom-
vel dən baş qa, 5 nə fər də həbs olu nub. On la rın ara sın da akt ri sa Mad len 
Şou da var. Eti raz çı lar “Com pe ti ti ve Po wer Ven tu res” şir kə ti nə məx sus 
za vo dun gi riş qa pı la rı nı bağ la yıb lar. Qə ze tin ver di yi xə bə rə gö rə, ak si-
ya çı la ra Ceyms Krom vel baş çı lıq edib. Hü quq-mü ha fi  zə or qan la rı eti-
raz çı la rı sax la yıb və on lar xu li qan lıq da təq sir lən di ri lib lər. Sax la nı lan lar 
yan va rın 4-də Nyu-York məh kə mə si nə çı xa rı la caq lar. 

Eti raz çı lar bil di rib lər ki, atom elekt ros tan si ya sı nın ti ki li şi yer li əha li-
nin sağ lam lı ğı na çox cid di təh lü kə dir və bir müd dət son ra bu, hə min 
əra zi də da şın maz əm la kın qiy mə ti nin kəs kin şə kil də aşa ğı düş mə si nə 
sə bəb ola caq. Bun dan baş qa, on la rın fi k rin cə, atom elekt ros tan si ya sı ət-
raf mü hi tə cid di təh lü kə mən bə yi dir.

Mə ra keş də Fəs Bey nəl xalq Film Fes ti va lın da iş ti rak edən məş-
hur Ame ri ka re jis so ru Fren sis Ford Kop po la mət buat konf-
ran sı ke çi rib. İs lam di ni ilə bağ lı sual la rı ca vab lan dı ran 
Kop po la, ön cə “Fa ti hə” su rə si ni in gi lis cə oxu yub. O de yib 

ki, is lam, mər hə mət və xe yir xah lıq di ni dir: “Qu ra ni-Kə rim ayə lə ri rəh mət 
kəl mə si ilə baş la yır və mü səl man la rın Rəb bi mər hə mət li bir Rəbb dir”.

Kop po la is lam di ni sa yə sin də bə şə riy yə tin tə rəq qi yə nail ol du-
ğu nu, mə də niy yə tin in ki şaf et di yi ni və bu nun, bü tün dün-
ya nın ri fa hın da önəm li rol oy na dı ğı nı vur ğu la yıb. İs la mın 
sülh, sev gi, mər hə mət və to le rant lıq di ni ol du ğu nu de-
yən Kop po la: - “13-cü yü zil lik də mə də niy yət lə rin be şi-
yi olan bu di ni ta nı yan hər kəs bi lir ki, ən va cib iki cüm-
lə var: “Al lah Rəh man və Rə him dir. Biz in san la ra zülm 
et mə di yi nə əmin ol du ğu muz o Al la ha ta pı nı rıq!” - de yə, 
söz lə ri nə əla və edib. Re jis so run bu söz lə ri sa lo na top laş-
mış bir çox in sa nı köv rəl dib.

Qeyd edək ki, dün ya nın ən məş hur 
re jis sor la rın dan bi ri olan Kop po la nın 
çək di yi “Xaç ata sı” tri lo gi ya sı bir çox 
no mi na si ya lar da “Os kar” mü ka fa-
tı na la yiq gö rü lüb. 76 yaş lı sse-
na rist və re jis sor Kop po la 5 
“Os kar”, 4 “Qı zıl Qlo bus” 
və 2 “Qı zıl Pal ma” mü ka-
fat la rı nın sa hi bi dir.

Rusiyanı tərk etdi
Ta nın mış fran sız akt yo ru Je rar 

De pard ye Ru si ya da olan bü tün 
əm la kı nı sa tıb. Mət buatın ver-
di yi xə bə rə gö rə, akt yor Ru si-

ya da kı ev lə ri ni sa ta raq öl kə ni tərk edib. 
Bun dan son ra o, Bel çi ka da ya şa ya caq.

Onun Ru si ya və tən daş lı ğın dan im ti na 
edib-et mə mə si hə lə lik mə lum de yil.

 Xa tır la daq ki, 2013- cü il də məş-
hur fran sız akt yo ru Fran sa da bö yük 
məb ləğ də ver gi ödə mək is tə mə di-
yin dən, Ru si ya ya gəl miş və pre-

zi dent Pu tin ona Ru si ya və tən da şı 
pas por tu nu şəx sən təq dim et miş di. 
Hə min vaxt Kreml də J.De pard ye nin 

şə rə fi  nə zi ya fət də ve ril miş di.
Ru si ya mət buatı nın yaz dı ğı na gö rə, 

J.De pard ye Ru si ya dan im ti na et mə yi 
əv vəl cə dən plan laş dı rıb mış. Be lə ki, o, 
Fran sa nın id man ka na lı na mü sa hi bə ve-
rər kən bil di rib: “Mə nim Ru si ya və tən da-

şı ki mi pas por tum var. Am ma mən fran-
sı zam. Bu nu unut mu ram. Söz süz ki, mən də 

Bel çi ka döv lə ti nin də pas por tu ola caq”.
Xa tır la daq ki, Je rar De pard ye Ru si ya və tən-

daş lı ğı al dıq dan son ra ona 2 mən zil hə diy yə edi lib. 
Bun lar dan bi ri Qroz nı da 5 otaq lı ev dir. Mən zil təx mi-
nən 15 mil yon rubl də yə rin də qiy mət lən di ri lir. Di gər 
evi isə, ye ni ti ki lən bi na la rın bi rin də dir.

Məş hur fran sız akt yo ru nun Ru si ya dan üz dön dər-
mə si bir mə na lı qar şı lan ma yıb. Ru si ya mət buatı bu nu 

Pu ti nə ar xa dan vu ru lan zər bə ki mi qiy mət lən di rib.

Da ni mar ka hö ku mə ti-
nin qaç qın la rın qiy-
mət li əş ya la rı nın mü-
sa di rə olun ma sı na dair 

qə ra rı na eti raz edən da ni mar ka lı 
ya zı çı Kris tian Mork, Əc nə bi lər və 
in teq ra si ya na zi ri İn qer Stoy ber-
qə mək tub ün van la yıb. Məş hur 
ya zı çı eti raz mək tu bu ilə bir lik-
də nə nə si nin üzü yü nü də na zi rə 
gön də rib. Mork, mək tu bun da ulu 
ba ba la rı nın Da ni mar ka ya Ru si ya-
dan qaç qın ki mi gəl di yi ni vur ğu-
la yıb. “Də qiq bi li rəm ki, nə nəm 
Da ni mar ka ya gə lən də onun qı zıl-
la rı nı mü sa di rə et mə miş di lər. Bu 
cür aşa ğı la yı cı mü na si bət lə qar şı-
la şan in san la rı dü şü nə rək si zə nə-
nə min üzü yü nü gön də ri rəm”. 

Mək tu bu nu fa ce book sə hi fə sin-
də pay la şan ya zı çı qı sa müd dət 
ər zin də yüz lər lə təh did şər hi al dı-
ğın dan, mək tu bu sə hi fə sin dən si lib.

...Aktyorsa 
qaçqınlara 1 milyon 
dollar göndərdi

Akt yor Sa şa Ba ron Koen 
və xa nı mı Ay la Fi şer su-
ri ya lı qaç qın la ra 1 mil-
yon dol lar ba ğış la yıb.

Xa ri ci mət buatın ver di yi xə bə rə 
gö rə, cüt lük bu məb lə ği su ri ya lı 
qaç qın la ra yar dım edən xey riy yə 
təş ki lat la rı nın («Sa ve The Child-
ren» və IRC) he sa bı na kö çü rüb.

Hə min və sait su ri ya lı uşaq la ra 
pey vənd lə rin vu rul ma sı na və on la-
ra dəs tək ve ril mə si nə sərf olu na caq.

Hazırladı: 
NARINGÜL

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

Yazıçı nazirə 
nənəsinin üzüyünü... 

Rusiyanı tərk etdiRusiyanı tərk etdi
T
ya da kı ev lə ri ni sa ta raq öl kə ni tərk edib. 
Bun dan son ra o, Bel çi ka da ya şa ya caq.

Onun Ru si ya və tən daş lı ğın dan im ti na 
edib-et mə mə si hə lə lik mə lum de yil.

hur fran sız akt yo ru Fran sa da bö yük 
məb ləğ də ver gi ödə mək is tə mə di-

zi dent Pu tin ona Ru si ya və tən da şı 
pas por tu nu şəx sən təq dim et miş di. 
Hə min vaxt Kreml də J.De pard ye nin 

şə rə fi  nə zi ya fət də ve ril miş di.
Ru si ya mət buatı nın yaz dı ğı na gö rə, 

J.De pard ye Ru si ya dan im ti na et mə yi 
əv vəl cə dən plan laş dı rıb mış. Be lə ki, o, 
Fran sa nın id man ka na lı na mü sa hi bə ve-
rər kən bil di rib: “Mə nim Ru si ya və tən da-

şı ki mi pas por tum var. Am ma mən fran-
sı zam. Bu nu unut mu ram. Söz süz ki, mən də 

Bel çi ka döv lə ti nin də pas por tu ola caq”.
Xa tır la daq ki, Je rar De pard ye Ru si ya və tən-

daş lı ğı al dıq dan son ra ona 2 mən zil hə diy yə edi lib. 
Bun lar dan bi ri Qroz nı da 5 otaq lı ev dir. Mən zil təx mi-
nən 15 mil yon rubl də yə rin də qiy mət lən di ri lir. Di gər 
evi isə, ye ni ti ki lən bi na la rın bi rin də dir.

Məş hur fran sız akt yo ru nun Ru si ya dan üz dön dər-
mə si bir mə na lı qar şı lan ma yıb. Ru si ya mət buatı bu nu 

Pu ti nə ar xa dan vu ru lan zər bə ki mi qiy mət lən di rib.

ki, is lam, mər hə mət və xe yir xah lıq di ni dir: “Qu ra ni-Kə rim ayə lə ri rəh mət 
kəl mə si ilə baş la yır və mü səl man la rın Rəb bi mər hə mət li bir Rəbb dir”.

Kop po la is lam di ni sa yə sin də bə şə riy yə tin tə rəq qi yə nail ol du-
ğu nu, mə də niy yə tin in ki şaf et di yi ni və bu nun, bü tün dün-

ra dəs tək ve ril mə si nə sərf olu na caq.
Hazırladı: 

NARINGÜL
ğu nu, mə də niy yə tin in ki şaf et di yi ni və bu nun, bü tün dün-
ya nın ri fa hın da önəm li rol oy na dı ğı nı vur ğu la yıb. İs la mın 
sülh, sev gi, mər hə mət və to le rant lıq di ni ol du ğu nu de-
yən Kop po la: - “13-cü yü zil lik də mə də niy yət lə rin be şi-
yi olan bu di ni ta nı yan hər kəs bi lir ki, ən va cib iki cüm-
lə var: “Al lah Rəh man və Rə him dir. Biz in san la ra zülm 
et mə di yi nə əmin ol du ğu muz o Al la ha ta pı nı rıq!” - de yə, 
söz lə ri nə əla və edib. Re jis so run bu söz lə ri sa lo na top laş-
mış bir çox in sa nı köv rəl dib.

Qeyd edək ki, dün ya nın ən məş hur 
re jis sor la rın dan bi ri olan Kop po la nın 
çək di yi “Xaç ata sı” tri lo gi ya sı bir çox 
no mi na si ya lar da “Os kar” mü ka fa-
tı na la yiq gö rü lüb. 76 yaş lı sse-
na rist və re jis sor Kop po la 5 
“Os kar”, 4 “Qı zıl Qlo bus” 
və 2 “Qı zıl Pal ma” mü ka-
fat la rı nın sa hi bi dir.

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

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

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

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

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

ğu nu, mə də niy yə tin in ki şaf et di yi ni və bu nun, bü tün dün-

Frensis Ford Koppola: “İslam sülh dinidir”

Şah İsmayıla fars deyən 
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