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“Tərcümə ixtisasının tədrisi, mövcud problemlər 
və təhlil” mövzusunda Respublika Forumu

Lon don da “Su ri ya ya və 
re giona dəs tək” konf-
ran sı ke çi ri lib.

Azər bay can Pre zi den ti  
İl ham Əli yev BMT-nin baş ka ti bi 
Pan Gi Mu nun, Bö yük Bri ta ni-
ya və Şi ma li İr lan di ya Bir ləş miş 
Kral lı ğı nın Baş na zi ri De vid Ke-
me ro nun, Al ma ni ya Fe de ra tiv 
Res pub li ka sı nın Kans le ri An ge la 
Mer ke lin, Nor veç Kral lı ğı nın Baş 
na zi ri Er na Sol ber qin və Kü veyt 
Döv lə ti nin Əmi ri Sa bah əl-Əh-
məd əl-Ca bir əs-Sa ba hın də və ti 
ilə konf rans da iş ti rak edib.

Bö yük Bri ta ni ya, Al ma ni ya, Kü-
veyt, Nor veç və Bir ləş miş Mil lət-
lər Təş ki la tı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən konf rans da Su ri ya ya 
tə ci li və uzun müd dət li yar dı mın 
tə min edil mə si, re gion da hu ma-
ni tar və təh sil la yi hə lə ri nin real-
laş dı rıl ma sı, böh ran dan əziy yət 
çə kən qaç qın la rın so sial prob lem-
lə ri nin həll olun ma sı, on la rı qə bul 
edən öl kə lə rə dəs tək gös tə ril mə si 
mə sə lə lə ri mü za ki rə edi lib.

Döv lət baş çı sı konf rans çər çi-
və sin də ke çi ri lən “Təh sil” möv-
zu sun da ses si ya da çı xış edib.
Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin çı xı şı
- Za ti-ali lə ri, xa nım lar və cə-

nab lar.
Biz Su ri ya qaç qın la rı nın ha lı na 

çox acı yı rıq. Müs tə qil lik il lə rin də 
- 1990-cı il lə rin əv və lin də qon şu 
Er mə nis tan Azər bay ca na qar şı tə-
ca vüz edən də Azər bay can özü hu-
ma ni tar fə la kət və böh ran dan əziy-
yət çə kib. Bu tə ca vüz nə ti cə sin də 
Azər bay ca nın bey nəl xalq sə viy yə-
də ta nın mış əra zi si nin 20 faizi iş-
ğal olun du. Biz et nik tə miz lə mə yə 
mə ruz qal dıq. Bir mil yon dan ar tıq 
azər bay can lı, qaç qın və məc bu ri 
köç kün və ziy yə ti nə düş dü.

Bu, hə qi qə tən də hu ma ni tar fə-
la kət idi. O za man öl kə miz çox 
gənc və ka sıb idi. Hə min vaxt 
adam ba şı na dü şən qaç qın sa yı na 
gö rə ən yük sək gös tə ri ci olan sək-
kiz mil yon əha li dən bir mil yo nu 
ev siz və iş siz qa la raq, ya şa yış im-
kan la rın dan məh rum ol muş du.

Biz bey nəl xalq hu ma ni tar təş ki-
lat la ra, xü su si lə ta ri xi mi zin çə-
tin mə qa mın da bi zə dəs tək olan 
BMT-nin Qaç qın lar üz rə Ali Ko-
mis sar lı ğı na min nət da rıq.

Bu gün Azər bay can özü do nor 
öl kə dir. Biz, Su ri ya qaç qın la rı da 
da xil ol maq la ma liy yə yar dı mı nı 
tə min edi rik. 1994-cü il də Azər-
bay can ilə Er mə nis tan ara sın da 
atəş kəs re ji mi müəy yən edil miş-
dir. Əf sus lar ki, o vaxt dan bə ri 
da nı şıq lar ma sa sı ət ra fın da bu 
mü na qi şə nin həl li ilə bağ lı cid-
di irə li lə yi şə nail olun ma mış dır. 

BMT-nin Təh lü kə siz lik Şu ra sı-
nın Er mə nis tan si lah lı qüv və lə-
ri nin Azər bay ca nın iş ğal olun-
muş əra zi lə rin dən dər hal və 
qeyd-şərt siz çıx ma sı nı tə ləb 
edən dörd qət na mə qə bul et mə-
si nə bax ma ya raq, 20 il dən ar tıq-
dır ki, Er mə nis tan tə rə fi n dən bu 
qət na mə lə rə mə həl qo yul mur.

La kin 1994-cü il də atəş kəs ra-
zı lı ğı nın əl də olun ma sı bi zə in-
ki şaf et mək im ka nı nı ver di. O 
vaxt dan bə ri Azər bay ca nın in-
ki şa fı çox sü rət li olub. Biz de-
mək olar ki, 250 min qaç qı nı 

la zı mi ev şə raiti ilə tə min edə 
bil dik. Biz də qaç qın lar da da xil 
ol maq la 100 faiz sa vad lı lıq sə-
viy yə si var. On il bun dan əv vəl 
qaç qın la rın təx mi nən 70 faizi 
yox sul luq şə raitin də ya şa yır dı. 
İn di isə qaç qın lar ara sın da yox-
sul luq sə viy yə si yal nız 12 faiz 
təş kil edir. Ümu mi lik də iş siz lik 
və yox sul luq 5 faiz dir. Mən bu 
gös tə ri ci lə ri nə yə gö rə si zin diq-
qə ti ni zə çat dı rı ram? Çün ki öl kə 
yal nız sa bit lik və sülh şə raitin də 
in ki şaf edə və bö yük çə tin lik lə-
rin öh də sin dən gə lə bi lər.

Bu gün biz bir çox çı xış la rı və 
yar dım ça ğı rış la rı nı din lə dik. 
Azər bay can Su ri ya da hu ma ni-
tar in ki şa fa ar tıq töh fə ver miş 
və ve rə cək öl kə lər ara sın da-
dır. La kin ən əsa sı sülh, atəş-
kəs, si ya si həl lin ta pıl ma sı dır. 
Yal nız bun dan son ra iş yer lə ri 
açı la caq, təh sil is tə ni lən sə-
viy yə də ola caq və in san lar öz 
gə lə cə yi nə inan ma ğa baş la ya-
caq lar. Biz bu bö yük iq ti sa di 
və so sial çə tin lik lər dən əziy yət 
çək miş bir öl kə ki mi bu na ne-
cə nail ol ma ğın yo lu nu bi li rik. 
Biz iş yer lə ri nin ya ra dıl ma sın-
da təc rü bə mi zi pay la şa bi lə rik. 
Son on il lik də Azər bay can da 
1,5 mil yon iş ye ri ya ra dıl mış-
dır. Biz təh sil sa hə sin də ki təc-
rü bə mi zi də pay la şa bi lə rik. 
Öl kə miz də 3 min dən çox mək-
təb in şa edil miş dir və de di yim 
ki mi, Azər bay can da 100 faiz-
lik sa vad lı lıq sə viy yə si nə nail 
olun muş dur. Hu ma ni tar böh-
ra nın ida rə olun ma sı üz rə təc-
rü bə mi zi də pay la şa bi lə rik və 
biz bu nu edə cə yik. La kin ən 
önəm li si sülh dür. Bu na gö rə 
də Su ri ya böh ra nı üz rə si ya si 
həl lin müm kün qə dər tez ta-
pıl ma sı bi zim gün də li yi miz də 
du ran bir nöm rə li mə sə lə dir. 
Əmi nəm ki, bu gün apar dı ğı-
mız mü za ki rə lər hə min si ya si 
həl lin ta pıl ma sın da öz va cib 
ro lu nu oy na ya caq dır. Bu gün 
Azər bay can əsas lı ma liy yə və 
iq ti sa di po ten sialı olan bir öl-
kə ki mi bu na sülh de yil, yal nız 
atəş kəs şə raitin də nail ola bil-
miş dir.

Əl bətt  ə ki, biz Su ri ya da kı ba cı 
və qar daş la rı mı za dəs tək ol maq-
da da vam edə cə yik. Biz Su ri ya 
qaç qın la rı nı qə bul et mək üçün 
üzə ri nə be lə bö yük bir yü kü gö-
tü rən öl kə lə rə min nət da rıq. Bir 
da ha qeyd et mək is tə yi rəm, biz 
bu ra ya sül hü və bu cür də yər lə ri 
təş viq et mək üçün gəl mi şik. Bu 
ba xım dan Azər bay can öz va cib 
ro lu nu oy na ma ğa da vam edə-
cək dir. Çox sağ olun.

Biz bey nəl xalq hu ma ni tar təş ki- BMT-nin Təh lü kə siz lik Şu ra sı- la zı mi ev şə raiti ilə tə min edə 

İlham Əliyev Londonda 
“Suriyaya və regiona dəstək” 

konfransında iştirak edib

Bu günlərdə Qaf qaz 
Uni ver si te tin də 
ARNK ya nın da 
Tər cü mə Mər-

kə zi, Qaf qaz Uni ver si te ti, Dil lər 
Uni ver si te ti və “Bri tish Coun-
cil”un təş ki lat çı lı ğı ilə “Tər cü mə 
ix ti sa sı nın təd ri si, möv cud prob-
lem lər və təh lil” möv zu sun da 
Res pub li ka Fo ru mu keçirilib.

Təd bir Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Döv lət him ni nin səs lən di ril-
mə si ilə açıq elan olu nub. Qaf qaz 
Uni ver si te ti nin pro rek to ru, pro fes-
sor Nif tə li Qo ca yev fo rum iş ti rak-
çı la rı nı sa lam la dıq dan son ra söz 
ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi-
nin di rek to ru Afaq Mə su da ve ri lib. 
A.Mə sud öl kə də tər cü mə işi nin təş-
ki li və tən zim lən mə si ilə bağ lı gö-
rü lən iş lər dən, apa rı lan araş dır ma-
lar dan söz aça raq, dil və tər cü mə 
sa hə sin də ya şa nan ne qa tiv hal lar-
dan da nı şıb, tər cü mə çi lik təd ri si-
nin ye ni əsas lar və qay da lar üz rə 
qu rul ma sı nın va cib li yi nə to xu nub:

“Apa rı lan araş dır ma lar öl kə-
miz də tər cü mə çi lik təd ri si nin 
mü va fi q sə viy yə də qu rul ma dı-
ğı nı, be lə bir st ra te ji əhə miy yət-
li sa hə nin təd ri si nin, sa də cə dil 
mə nim sə nil mə si təd ri si qis min də 
təş kil  olun du ğu nu aş kar edib. 

La kin tər cü mə çi lik, tək cə han sı sa 
di lə yi yə lən mək de mək de yil. Bu, 
xü su si qa bi liy yət və ba ca rıq tə ləb 
edən, çox mə sul və ya ra dı cı sa hə-
dir”.

Tər cü mə təd ri si nin spe si fik 
sa hə lər üz rə qu rul ma sı nın zə-
ru ri li yi nə to xu nan di rek tor, 
ma gistr pil lə sin də bu pro se sin 
mü kəm məl mər hə lə yə çat dı rıl-
ma sı nın va cib li yi ni qeyd edib və 

tər cü mə təd ri si nin ye ni lən mə si-
ni şərt lən di rə cək tək lif lə ri ni irə-
li sü rüb:

“Bu, əl bətt  ə ki, ilk növ bə də, 
təd ris plan la rı nın ye ni lən mə si və 
tək mil ləş di ril mə si, yə ni təd ri sin, 
əsa sən tər cü mə çi lik tex ni ka sı nın 
öy rə nil mə si nə yö nəl dil mə si, tər-
cü mə prak ti ka sı na ikin ci kurs dan 
baş la nıl ma sı və müm kün qə dər 
çox saatın ay rıl ma sı, tər cü mə nin 

spe si fi k sa hə lər üz rə - bə dii, tex-
ni ki, sinx ron, me dia, hü qu qi və 
rəs mi sə nəd ləş mə və s. təd ri si nin 
üçün cü kurs dan baş la ya raq, əla-
qə dar sa hə öy rə nil mək lə tət bi qi, 
ma gistr pil lə sin də tər cü mə nin 
spe si fi k sa hə lər üz rə da ha tək mil 
təd ri si və əl bətt  ə ki, tər çü mə çi lik 
fən ni müəl lim lə ri nin, mü tə ma di 
ola raq, xa ri ci öl kə lər də tək mil ləş-
di ril mə kurs la rı na cəlb edil mə si-
dir”.

Da ha son ra əla qə dar möv zu 
ilə Azər bay can Dil lər Uni ver si te-
ti nin rek to ru və zi fə si ni ic ra edən 
pro fes sor Dün ya min Yu nu sov, 
“Bri tish Coun cil”un di rek to ru 
Eli za bet Vayt, “Bri tish Coun-
cil”un Bö yük Bri ta ni ya və Şi ma li 
İr lan di ya Bir ləş miş Kral lı ğın dan 
ezam olun muş dil mü tə xəs si si 
Ste fen Hind laf, AMEA-nın Dil çi-
lik İns ti tu tu nun di rek to ru, Möh-
sün Na ğı soy lu çı xış edə rək, öz fi -
kir və mü la hi zə lə ri ni bö lü şüb lər. 
Son ra mü za ki rə lə rə baş la nı lıb.
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adamağıllı
adamincitməz

ağgödən
ağızlama
ağızlamaq
ağızotulu
ağqarın
ağqıpçaq
ağsız
ağşəkəri

acıq-qıcıqlı
acıq-qıcıqsız
acılandırma
acılandırmaq
acılanma
acılanmaq
acılaşdırılma
acılaşdırılmaq

ağtikanlı
ağtikanlıq
ağtorpaq
ağüz
ağyol
ağtorpaqlı
ağyallı
ağyarpaq

adron 
adstrat
adaptometr
adyunkt
aerasiya
aerolift
aerolit
afaziya
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Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, 
izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”.
Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin düzgün yazılışını bildirən, 
izahlı lüğətdən fərqli olaraq, yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”.

Bil di ril di yi ki mi, ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də “İş lək or foq ra fi ya 
lü ğə ti” üzə rin də iş ge dir. Məq səd, ha zır da is ti-
fa də də olan “A zər bay can di li nin or foq ra fi ya lu-

ğə ti»n də yer al mış yüz lər lə ya zı lı şı səhv, qə liz ərəb, fars, 
rus söz lə ri nin, mə na sı və mən bə yi bi lin mə yən söz və söz 
bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və hal lan dır ma lar la 
ar tı rıl mış, bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş söz lə rin, elə cə 
də sa hə lü ğət lə ri nə aid ter min lə rin, dər man, kim yə vi 
ele ment, adam, şə hər, iç ki, rəqs, ra yon, əc nə bi kənd ad-
la rı nın tə miz lən mə si, əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər-
dən ara nıb ta pıl mış söz lər da xil edil mək lə iş lək, ay dın 
dil və saiti nin ər sə yə gə ti ril mə si dir. 
Ha zır da “A” hər fi bö lü mü üzə rin də iş lər ta mam lan mış dır. 
Bu sa yı mız dan baş la ya raq, adı çə ki lən ki tab dan, or foq ra-
fi ya lü ğə ti qay da la rı na uyuş ma dı ğı sə bə bin dən çı xa rı lan 
söz lə rin təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı rır, oxu cu la rın, dil və 
lü ğət mü tə xəs sis lə ri nin fi kir və mü la hi zə lə ri ni, irad və 
tək lif lə ri ni göz lə yi rik. 

“Aydın yol”

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya 
lüğəti”ndən çıxarılan sözlərin təsnifatı

“İşlək orfoqrafiya lüğəti”ndə 
anlaşılmaz söz olmayacaq

(Davamı gələn sayımızda)



Sualımız isə belə oldu:
- “Yuğ”la ta nış lı ğı nız ne cə baş 

ver di? Teat rın Azər bay can mə də-
niy yə tin də ki ro lu nu ne cə qiy mət-
lən di rir si niz? “Yuğ”un bun dan 
son ra fəaliy yə ti ni Kuk la Teat rı-
nın bi na sın da da vam et dir mə si nə 
mü na si bə ti niz ne cə dir? 

Ra miz Hə sə noğ lu - Xalq ar tis ti, 
re jis sor:

1970-ci il lə rin son la rın da Azər-
bay can Teatr Xa dim lə ri İtt  i fa qın da, 
in di ki Akt yor Evin də  Va qif İb ra hi-
moğ lu na im kan ya rat dı lar, o da öz 
“də li lə ri ni” ba şı na top la dı.  Hə min 
“də li lə rin” ara sın da in di ha mı mı-
zın ta nı dı ğı mız akt yor Fəx rəd din 
Ma na fov da var dı. Səhv et mi rəm sə, 
o za man Ma na fov Akt yor evin də 
ki no me xa nik iş lə yir di, Va qif onu 
da pro se sə cəlb et di. İb ra hi moğ lu 
akt yor evin də ic ti mai əsas lar la bir 
ne çə ta ma şa qoy du. O, müx tə lif 
teatr lar dan akt yor lar də vət edir və 
no va tor re jis su ra sı nı nü ma yiş et di-
rir di. Bu, mə nim  də bir ta ma şa çı 
ki mi diq qə ti mi cəlb et di və onun 
fəaliy yə ti ni diq qət lə iz lə mə yi qə ra-
ra al dım. Va qi fi  Təd ris Teat rı na baş 
re jis sor də vət et di lər və son ra dan 
ya ra da ca ğı ta ma şa la rın bü növ rə-
si ora da qo yul du. Təd ris teat rın da 
ər sə yə gə lən ta ma şa lar da da Va-
qi fi n in di vi dual lı ğı, bən zər siz li yi 
ha mı nın diq qə ti ni cəlb et di. Da ha 
son ra o, 1980-ci il lə rin əv vəl lə rin-
dən baş la ya raq bir müd dət Mu-
si qi li Ko me di ya Teat rın da iş lə di. 
Bun dan əv vəl biz Va qifl  ə Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rın da müş tə rək bir 
ta ma şa nı - bəs tə kar Ru hən giz Qa-
sı mo va nın “Mə zə li əh va lat” əsə ri ni 
səh nə ləş dir miş dik. Bu, Va qi fi n pro-
fes sional səh nə də ilk işi idi. Bü tün 
bun la rı de mək də məq sə dim var: 
Bə zi lə ri he sab edir ki, Va qif İb ra-
hi moğ lu ki çik mə kan da ça lı şan re-
jis sor dur. Xeyr, Va qif bö yük səh nə 
üçün də gö zəl əsər lər ya ra da bi lir-
di və is tər Azər bay can da, is tər sə 
də on dan kə nar da - Tür ki yə də və 
Bal tik ya nı  öl kə lər də, - Tür ki yə nin 
An ka ra və Bur sa teatr la rın da, Es-
to ni ya nın Uqa la Teat rın da kı fəaliy-
yə ti ilə bu nu sü but et di. Xa ric də 
ta ma şa lar qoy du və o ta ma şa la rı 
son ra Azər bay ca na da gə tir di. Ey-
ni za man da Va qi fi n özü nün ta mam 
fərq li bir teatr ya rat maq ar zu su 
var dı ki, bu nu da hə ya ta ke çir di.

O, akt yor luq fa kül tə si ni bi tir miş-
di. Ümu miy yət lə, bi zim teatr da 
akt yor luq dan re jis su ra ya gə lən bir 
ne çə uğur lu nü ma yən də miz var – 
Hü sey na ğa Ata ki şi yev, Oruc  Qur-
ba nov da bu sı ra da dır. Bir mə qa mı 
da de yim ki, Va qif İb ra hi moğ lu 
çox ra hat şə kil də Mu si qi li Ko me-
di ya teat rın da qa lıb iş lə yə bi lər di. 
Ta ma şa la rı da çox uğur lu alı nır-
dı. Am ma Va qif na ra hat adam idi. 
“Muz ko me di ya”da iş lə yən za man 
o, bö yük səh nə də əsər lə rə qu ru-
luş ve rir, ey ni za man da məşq ota-
ğın da eks pe ri men tal ta ma şa lar 
qo yur du. Nə ha yət, 90-cı il lər də  o, 
öz ar zu su nu real laş dır dı – ya xın 
dos tu, məs lək yol da şı Aka de mik 
Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru Hə-
sə na ğa Tu ra bov bu na şə rait ya rat-
dı və Va qif İb ra hi moğ lu nun teat rı 
“Azd ra ma”nın 4-cü mər tə bə sin də, 
bö yük məşq ota ğın da fəaliy yət 
gös tər mə yə baş la dı. Onun rəh bər-
lik et di yi “YUĞ” teat rı döv lət sta tu-
su al dı və 2003-cü il də trup pa son 
gün lə rə dək məs kun laş dı ğı bi na ya 
köç dü. Bu köh nə ha mam bi na sı da 
“Azd ra ma”nın nəz din dəy di, ora da 
əv vəl lər dül gər-xar rat se xi yer lə-
şir di. Va qif İb ra hi moğ lu ye ni tip li 
ta ma şa la ra qu ru luş ver mək lə ya na-
şı, ey ni za man da çox gö zəl re jis sor 
və akt yor  nəs li ye tiş dir di. Bu gün 
“YUĞ” teat rı nın ba şın da du ran re-
jis sor Güm rah Ömər onun la yiq li 
da vam çı sı dır. 

Va qif teatr səh nə sin də ça lış maq-
la ki fa yət lən mir di. Ek ran üçün də 
iş lər gö rür dü. Dün ya dra ma turq-
la rı nın əsər lə ri ni te le vi zi ya üçün 
səh nə ləş di rir di. Mən də onun ya-
nın day dım, ona yar dım çı olur-
dum. O da ara-sı ra mə nim gör-
dü yüm iş lə rə ba xır dı, ürək-di rək 
ve rir di, ara la rın da bə yən dik lə ri də 
ol muş du. Mə nim qu ru luş ver di-
yim bir ne çə əsə rə re sen zi ya lar yaz-
mış dı. Ümu miy yət lə, Va qif çox ge-
niş is te da da ma lik sə nət ada mı idi.

Çox gö zəl tər cü mə çi idi, mə sə lən, 
Ka mal Ab dul la nın məş hur “Ya-
rım çıq əl yaz ma” əsə ri ni rus di li nə 
uğur la tər cü mə et miş di... 

Ənə nə özü pis şey de yil. Am ma 
ma ne ol ma sa be lə, hər hal da, bə-
zən bu ənə nə irə li get mə yə  kö mək 
də elə mir. Sə nət ye ni lən mə ni se vir. 
Hətt  a be lə bir ifa də də var ki, irə-
li get mək üçün hər dən kəl lə-ma-
yal laq dur ma ğı da ba car ma lı san. 
Əl bətt  ə, mən bu nu hər fi  mə na da 
“YUĞ”un fəaliy yə ti nə aid et mi-
rəm. De mək is tə yi rəm ki, in ki şaf 
üçün qey ri-adi ya naş ma ol ma lı-
dır. “YUĞ” eks pe ri men tal teatr-
dır. Bu nu al qış la maq la zım dır. Bu 
eks pe ri men tal teat rın içə ri sin dən 
ne çə-ne çə re jis sor çıx dı. On lar baş-
qa teatr lar da, baş qa öl kə lər də ne-
çə-ne çə ta ma şa lar qoy du lar. Bu 
mə na da he sab edi rəm ki, Va qi fi n 
bu “ba la sı nın” bi zim Azər bay can 
teatr sə nə ti üçün gör dü yü iş lər 
əvəz siz dir. 

Va qif, doğ ru dan da, çe vik dü-
şü nən, çox güc lü fan ta zi ya sı olan 
bir re jis sor dur. Mən onun haq qın-
da keç miş za man da da nış maq is-
tə mi rəm. “Əgər o dövr də “YUĞ” 
teat rı üçün köh nə ha mam bi na-
sı nı de yil, baş qa bir ye ri tək lif et-
səy di lər və Va qif İb ra hi moğ lu da 
bu na ra zı laş say dı, şüb hə siz ki, o, 
köç dü yü bi na nın ar xi tek tur özəl-
lik lə ri ni, da xi li konst ruk si ya nı 
nə zə rə alıb, han sı sa bə dii yol la öz 
teat rı nın es te ti ka sı na uy ğun laş-
dı ra caq dı. İn di Va qi fi n tə lə bə lə ri, 
onun sa diq da vam çı la rı o teatr-
da qa lıb iş lə yir lər. Əl bətt  ə, yə qin 
ki, bü tün re per tuarı Kuk la Teat-
rı nın bi na sın da kı ye rə uy ğun laş-
dır maq im ka nı ol ma ya caq, çün ki 
“YUĞ”un çox lu ta ma şa la rı var, 
am ma mə nə elə gə lir, əsas ta ma-
şa la rı ye ni mə ka na adap ta si ya edə 
bi lə cək lər. Ola bil sin ki, ye ni mə-
kan da “YUĞ” səh nə-zal prin si pi 
ilə yox, fo ye prin si pi ilə iş lə yə cək.

Bi lir si niz ki, “YUĞ”un ta ma şa la rın-
da səh nə ilə ta ma şa çı ara sın da mə-
sa fə de mək olar, yox dur. “YUĞ”a 
Kuk la Teat rın da ay rı lan mə ka nı 
gör mə mi şəm, am ma dü şü nü rəm 
ki, ta ma şa la rı hətt  a fo ye də də oy-
na maq olar. Hər hal da, “YUĞ”un 
po ten sialı var, is tək var, niy yət var 
və de mə li, biz hə lə bu teat rın ye ni-
ye ni uğur la rı na se vi nə cə yik”.

La lə Əli ye va - jur na list
Mən “Yuğ” la nə vaxt ta nış ol-

dum? Də qiq de yə bil mə rəm. Hər 
hal da “Yuğ” teat rı ya ran maz dan 
xey li əv vəl... Mü qəd dəs ki tab lar-
da ya zı lır ki, ön cə söz olub. On dan 
da əv vəl niy yət gə lir. Va qif İb ra-
hi moğ lu ilə (o vaxt hə lə Va qif Hə-
sə nov ki mi ta nı nır dı) anam Mailə 
Mu rad xan lı nın ra dioda kı ki çik 
ota ğın da ta nış ol du ğum gün dən 
bə ri “Yuğ”la ta nı şam. Saç la rı çi-
yin lə ri nə dü şən, ey nək li, arıq, uca-
boy, rus dil li in tel lek tualın qə dim 
türk kök lə rin dən qi da la na caq teatr 
qur maq ide ya sı o za man nə qə dər 
ənd rə ba di gö rü nür du...

“Göz lə ri ni yum və tə səv vür 
elə...” Müəl lim özü də göz lə ri ni 
yu mur və gə lə cək də qu ra ca ğı teat-
rı de tal la rı na qə dər təs vir edir di. 
Na ğı la bən zə yir di onun söh bət lə-
ri, heç vaxt baş tut ma ya caq xə yal 
ki mi gə lir di ada ma...

Am ma xə ya lı ger çək ləş dir mək 
asan mış de mə. Bu nu bi zə müəl-
lim öy rət di. Güc lü ira də si olan 
adam lar üçün efi r də əri yib ge dən 
boş xül ya yox dur. Be lə in san lar 
üçün ide ya – koor di nat la rı bəl li 
olan hə dəf dir. Müəl lim ar zu la dı ğı 
teat rı nı ya rat dı, poeti ka sı nı müəy-
yən ləş dir di, prak ti ka sı nı nü ma yiş 
et dir di. “Yuğ” – əsl la bo ra to ri ya 
ol du, da xi lin də və xa ri cin də ge-
dən pro ses lə ri tən zim lə mək gü cü 
qa zan dı. Bu, qa pa lı, hə yat ver-
mək qüd rə ti nə ma lik bir la yi hə 
idi. Heç bi lir siz mi, bu teatr da iş lə-
yən ne çə cüt lük bir lə şib ailə ol du?

Heç bi lir siz mi, is te da dı və ya-
rat maq is tə yi olan hər kəs üçün 
əsas ün siy yət mə ka nı na çev ril miş 
“Yuğ” çev rə sin də ki mə də niy yə tə 
nə qə dər can lı im puls lar gön dər-
di?

Us tad ya ra dı cı eks pe ri ment lə-
rə mey dan ve rən teat rın da səh-
nə lə di yi əsər lə rə “ta ma şa” yox, 
“oyun” de yir di. Bu, çox va cib mə-
qam dır. Ya ra dı cı lıq pro se si düz 
xətt  üz rə hə rə kət de yil, sıç ra yış dır 
– bey nin, dü şün cə nin, fan ta zi ya-
nın məhz sıç ra yış lar la əl də et di-
yi nə ti cə də dir bə rə kət. Yal nız bu 
yol da irə li lə yiş, dir çə liş, in ki şaf 
var... Müəl lim ha mı nı – akt yor la-
rı nı, ta ma şa çı la rı nı oyu na də vət 
edir di. Akt yor la rın tə biəti nə, tem-
pe ra men ti nə mey dan ve rir, ta ma-
şa çı nın isə tə bii reak si ya sı na diq-
qət kə si lir di. Psi xo sof tər cü mə də 
- ru hun hik mət lə ri ki mi an la şı lan 
poeti ka sı nın nə zə riy yə si ni ya zır, 
el mi ni ya ra dır, nailiy yət lə ri ni qey-
də alır dı. O, əsl oyun çu idi! Mə də-
niy yə tin di gər sa hə lə rin də özü nə 
la yiq li tə rəf-mü qa bil tap ma yan da, 
qür rə lən mir di, ək si nə, hər kə sin 
əvə zi nə ge diş lər edir di. Həm jur-
na list, həm tər cü mə çi, həm şair, 
həm sə nət şü nas, həm alim, həm 
dra ma turq işi gö rür dü... Teatr ta ri-
xi miz də öz mək tə bi olan bir ne çə 
məş hur re jis so run adı nı çək mək 
müm kün dür. Va qif İb ra hi moğ lu 
on la rın ön cül lə rin dən idi.

Va qif İb ra hi moğ lu nun qur du ğu 
“Yuğ” teat rı sar sıl maz özül üzə-
rin də bər qə rar olub. “Yuğ” ide-
ya sı nın güc lü ener ji si dir bu teat rı 
qo ru yan...

Bir re jis so run adı na, mək tə bi-
nə bağ lı olan teatr la rın “sa hib siz” 
qa lib bağ lan dı ğı nı çox gör mü şük. 
Mən cə, son tə la tüm lər için də Va-
qif İb ra hi moğ lu nun “Yuğ” teat rı 
məhz bu ener ji sa yə sin də ayaq da 
qal dı. Çün ki “nə fəs li”, can lı teat rı 
dəfn et mək qey ri-müm kün dür.     

Sualımız isə belə oldu:

Ö
tən ayın yad da qa lan mə də ni ha-
di sə lə rin dən bi ri “Yuğ” teat rı-
nın Ab dul la Şaiq adı na Azər-
bay can Döv lət Kuk la Teat rı na 

kö çü rül mə si ba rə də qə rar la bağ lı ol-
du. “Yuğ” Döv lət teat rı nın M.Mux ta-
rov kü çə si, 83 ün van dan çı xa rıl ma sı 
Ba kı şə hə ri nin baş pla nı na uy ğun 
ola raq, Ya sa mal ra yo nu əra zi sin də 
sö kün tü və abad lıq iş lə ri ilə əla qə-
lən di ri lir di. Be lə ki, rəs mi mə lu ma-
ta gö rə, apa rı lan ye ni dən qur ma 
iş lə ri nin pla nı na uy ğun ola raq, 
əra zi də yer lə şən Azər bay can 
Döv lət “Yuğ” teat rı nın bi na sı nın 
da sö kül mə si nə zər də tu tu lur. 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
teat rın kol lek ti vi nə mü vəq qə ti 
ola raq Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın bi na sın da məs kun laş-
ma ğı  töv siy yə et di və “YUĞ” rəh-
bər li yi də bu qə rar la ra zı laş dı. 
Me diada “YUĞ”un sö kül mə si 
və onun ye ni ün van da fəaliy-
yət gös tər mə si ba rə də xə bər-
lər müx tə lif reak si ya lar la qar-
şı lan dı. “Ay dın Yol” ötən ayın 
bu ha di sə si ilə bağ lı üç fərq li 
nəs lin təm sil çi sin dən mü na si-
bət öy rən di.
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tən ayın yad da qa lan mə də ni ha-
di sə lə rin dən bi ri “Yuğ” teat rı-
nın Ab dul la Şaiq adı na Azər-
bay can Döv lət Kuk la Teat rı na 

kö çü rül mə si ba rə də qə rar la bağ lı ol-
du. “Yuğ” Döv lət teat rı nın M.Mux ta-
rov kü çə si, 83 ün van dan çı xa rıl ma sı 
Ba kı şə hə ri nin baş pla nı na uy ğun 
ola raq, Ya sa mal ra yo nu əra zi sin də 
sö kün tü və abad lıq iş lə ri ilə əla qə-
lən di ri lir di. Be lə ki, rəs mi mə lu ma-
ta gö rə, apa rı lan ye ni dən qur ma 

tən ayın yad da qa lan mə də ni ha-
di sə lə rin dən bi ri “Yuğ” teat rı-
nın Ab dul la Şaiq adı na Azər-
bay can Döv lət Kuk la Teat rı na 

kö çü rül mə si ba rə də qə rar la bağ lı ol-
du. “Yuğ” Döv lət teat rı nın M.Mux ta-
rov kü çə si, 83 ün van dan çı xa rıl ma sı 
Ba kı şə hə ri nin baş pla nı na uy ğun 
ola raq, Ya sa mal ra yo nu əra zi sin də 
sö kün tü və abad lıq iş lə ri ilə əla qə-
lən di ri lir di. Be lə ki, rəs mi mə lu ma-
ta gö rə, apa rı lan ye ni dən qur ma 

O, akt yor luq fa kül tə si ni bi tir miş- Çox gö zəl tər cü mə çi idi, mə sə lən, Bi lir si niz ki, “YUĞ”un ta ma şa la rın- Heç bi lir siz mi, is te da dı və ya-

“Yuğ”un dünəni, bu       günü və sabahı
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Azər bay can teat rı nın lo ko mo ti-
vi olan, dün ya da ge dən pro ses lə ri 
in tuitiv hiss edən, teatr dü şün cə si-
ni ye ni ide ya la rı ilə qa baq la yan  us-
ta dı mız  hər dən ya ra dı cı lı ğa nif rət 
edən na dan la rın agır zər bə lə rin dən 
mü va zi nə ti ni iti rər, si qa re ti nin qa tı 
du ma nı için dən: “mən fi as ko ya uğ ra-
dım, gü cüm bo şa get di, ye nə sı fır dan 
baş la ya ca ğam” – de yə pı çıl da yar dı... 
İn san nə qə dər ye ni dən baş la yar? İn-
san da nə qə dər güc olar?..  Ha mı mız 
şa hi dik bu na: müəl li mi miz  teat rı-
nın sar sıl maz özül lə ri ni at maq üçün 
ne çə də fə o dün ya nı gö rüb gəl di, 
ölüb di ril di... Ar tıq bit di. Ar tıq onun 
teat rı nı mə mur im za sı ilə bağ la maq 
müm kün ol ma ya caq. Va qif İb ra-
hi moğ lu üs lu bu nun, poeti ka sı nın 
qə bul edi lib edil mə mə sin dən ası lı 
ol ma ya raq,  “Yuğ” fe no me ni nin ri-
şə lə ri mə də niy yə tin də rin qat la rı na 
iş lə yib çün ki. Elə bu na gö rə dir ki, 
teat rın gə lə cə yi ilə bağ lı təh lü kə ya-
ra nın ca bü tün ic ti maiy yət, mət buat, 
zi ya lı lar, dün ya sə nət çi lə ri aya ğa 
qalx dı... Bu də fə müəl li mi mi zin gü cü 
bo şa çıx ma dı - yox, ya ra dı cı lı ğa düş-
mən kə si lən lə rin zər bə si bo şa çıx dı.

“Yuğ” – bir da ha sı fı ra en mə di. En-
mə yə cək! Ar tıq bit di! 

Me mar lıq in ci si sa yı lan qə dim ha-
ma mın sö kü lə cə yi ilə bağ lı xə bə ri al-
dı ğı mız gün dən bə ri çox çə tin gün lər 
ya şa dıq. “”Yuğ” da ğıl ma sın, abi də 
sö kül mə sin!”- de dik. Mad di ma raq 
üçün yox,  mə nə vi də yər lər na mi nə 
mü ba ri zə də bir ləş dik.  Nəin ki mər-
kəz dən kə nar edi lib unu dul maq, hətt  a 
ku luar lar da bağ lan maq təh lü kə si ilə 
“hə də lə nən” “Yuğ” teat rı üzə rin dən 
təh lü kə so vuş du, trup pa Kuk la teat rı 
ilə bir da mı bö lüş dü... Bu qə ra rın nə 
qə dər düz gün ve ril di yi ni za man gös tə-
rər. Gü man ki, il lər dir ba xım sız, tə mir-
siz mə kan da ta ma şa lar qu rub se vi nən 
əsl ekst re mal lar - qış da qan don du ran 
so yu ğa, yay da dö zül məz bür kü yə öy-
rən cə li fə da kar yuğ çu lar ye ni şə raitə 
uy ğun la şa caq lar. Hər gah bö yük teatr-
la rı xa ra ba za ra çe vi rən səh nə ar xa sı 
int ri qa lar ol ma sa... öz poeti ka sı, mək-
tə bi, güc lü trup pa sı, yax şı re per tuarı 
olan “Yuğ”a kim nə edə bi lər?..

İn di ki ha lım da bi lir siz mi ən çox nə-
yə acı yı ram? Bu gün ar tıq ta ma mi lə 
sa hib siz qal mış me mar lıq abi də si nə - 
su yu so vul muş qə dim ha ma ma... Bu 
abi də ni us ta dım dan ar tıq kim sə sev-
mə di, kim sə onun qə dər qo ru ma dı, 
onun ki mi sa hib çıx ma dı...

Hik mət Rə hi mov – akt yor:
2004-cü il də Azər bay can Döv lət 

Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-
te ti nə akt yor luq ix ti sa sı üz rə da xil 
ol dum. Mən rəh mət lik Əliab bas Qə-
di ro vun qru pu na düş düm. Va qif İb-
ra hi moğ lu o bi ri iki qrup dan bi ri nə 
dərs de mə li ol du. Əliab bas müəl lim 
o za man Aka de mik Mil li Dram Teat-
rı nın di rek to ruy du, mün tə zəm şə kil-
də dərs lə rə gə lə bil mir di. Am ma o 
bi ri qrup dan olan tə lə bə lər lə gö rü şüb 
söh bət lə şir dim. Bir gün on lar tək lif 
et di lər ki, bi zim dərs lə rə gəl. Açı ğı, 
üz dən ta nı sam da, Va qif müəl lim, 
“Yuğ” teat rı və tə bii ki, onun ye ri ba-
rə də ət rafl  ı mə lu ma tım yox idi. Be lə-
cə, gəl dim, “Yuğ”da Va qif müəl li min 
dərs lə rin də iş ti rak et mə yə baş la dım. 
Hər çənd, ilk gö rüş də cə Va qif müəl-
lim mə nim Əliab bas Qə di ro vun tə-
lə bə si ol du ğu mu bi lən də de miş di: 

“Mə ni Ha cı ilə üz-üzə qoy ma. Yax şı 
de yil, son ra eşi dər, bi lər, in ci yər”. 
De dim, na ra hat ol ma yın, elə edə cəm, 
bil mə sin. Cəd və li tən zim lə miş dim, 
bi lir dim ki, mə sə lən, bu gün Əliab bas 
müəl lim ol ma ya caq, dərs dən qa çıb 
“Yuğ”a gə lir dim. Qoy heç kəs mən-
dən in ci mə sin, am ma dü şü nü rəm ki, 
heç bir müəl lim pe da qo gi ka nı Va qif 
İb ra hi moğ lu qə dər bil mir di. İlk də fə 
mə nə etüd va rian tın da ha zır la dı ğı-
mız “Lən kə ran xa nı nın və zi ri” ta ma-
şa sın da əri zə çi lər dən bi ri nin ro lu nu 
ver di. Növ bə ti də fə “Ye yər sən qaz 
əti ni, gö rər sən ləz zə ti ni” əsə rin də 
ca du gər ob ra zı nı oy na ma ğı tap şır dı. 
Son ra da “Yuğ”da iş tək lif et di. Açı ğı, 
mad di tə rəfl  ə ri dü şü nüb ra zı laş maq 
is tə mə dim. De di: “Get əs gər li yə, qa-
yıt, fi k ri ni də yiş sən, gə lər sən, sə ni işə 
gö tü rə cəm”. Əs gər lik dən gə lən də iş-
siz idim, tə sa dü fən teat rın bi na sı nın 
ya nın dan ke çir dim. Keç dim içə ri. Va-
qif müəl lim de di ki, bir də qi qə göz lə, 
içə ri də han sı sa mah nıy la bağ lı məşq 

ge dir di, on də qi qə göz lə dim, son ra 
səb rim çat ma dı. Təx mi nən on gün 
son ra ye nə teat ra get dim, gör düm fo-
ye də da ya nıb, mə ni xey li dan la dı ki: 
“Hə, nə di, əs gər lik dən gəl mi sən, hə lə 
qaz lı san. Özü nə əs kik lik bi lir sən mə-
ni göz lə mə yi?” Bir az be lə, özü nə xas 
üs lub da dan la dıq dan son ra so ruş du 
ki, fi k ri ni də yiş mə mi sən ki? İş lə mək 
is tə di yi mi de dim. Be lə cə, müəl lim lə 
bir yer də ça lış ma ğa baş la dım. “Don 
Ki xot”u ha zır la dıq. Al tı ay bir otaq-
da yal nız o da nış dı, biz yaz dıq. Bü tün 
psi xo sof poeti ka sı nı izah et di, teatr 
haq qın da da nış dı, son ra otaq şə raitin-
də ta ma şa nın sxe mi ni qur du, 20 gü nə 
əsə ri təh vil ver dik. Son ra “Kafk  a”nı, 
“Al ba lı ba ğı”nı oy na dıq.  Onu çox 
tə ləs di rir dim. De yir dim, ara ver mə-
yək, bir ta ma şa nı bi ti rən ki mi ye ni si-
ni qu raq. So ru şur du, ha ra tə lə sir sən? 
Müəl li min xəs tə li yi mə lum olan dan 
son ra gö rüş dük, mə nə de di ki, “za ra-
za”, sən bi lir din. Am ma mən əl bətt  ə, 
ağ lı ma pis heç nə gə tir mir dim, sa də-
cə, onun bey nin dən müm kün qə dər 
çox ya rar lan maq is tə yir dim. Təəs süf 
ki, biz bu be yi ni itir dik... 

Mən bu gün iki fərq li teatr da ça lı şı-
ram - “Yuğ”da və “Azd ra ma”da. Tə-
bii ki, “Azd ra ma” öl kə nin bir nöm rə li 
teat rı dır və zən gin ənə nə si var. Dün-
ya nın hər ye rin də ənə nə vi teatr la bə-
ra bər, ki çik və fərq li teatr lar möv cud-
dur. Fərq li teatr fərq li dü şün cə, se çim 
im ka nı de mək dir. Biz də fərq li teatr 
yox dur. Mən hə lə “Yuğ”un psi xo sof 
poeti ka sı ba rə də da nış mı ram. Pan-
to mim teat rı na gə lin cə, bu janr özü 
fərq li dir. Mən çox is tər dim ki, Azər-
bay can da on fərq li teatr ol sun. Ey bi 
yox, qoy mən akt yor ki mi də ge dib 
ba xım, heç nə ba şa düş mə yim. Ora da 
da on beş-iyir mi nə fə rin ara sın dan, 
heç ol ma sa, üç akt yor ye ti şə cək...

Kuk la teat rın da bi zə ay rı lan ye ri hə lə 
gör mə mi şəm. Mə kan ba rə də an la yı şım 
yox dur. Tə bii, adap ta si ya müəy yən za-
man apa ra caq. Yax şı olar ki, hər teat rın 
öz bi na sı ol sun. Am ma teatr rəh bər li yi 
hə lə lik ora nı bə yə nib sə, de mə li, fəaliy-
yə ti mi zi də ora da da vam et di rə cə yik. 

Rə bi qə NA ZİM QI ZI

mən kə si lən lə rin zər bə si bo şa çıx dı. lə bə si ol du ğu mu bi lən də de miş di: 

“Yuğ”un dünəni, bu       günü və sabahı

“Xanuma” yenidən səhnədə

Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Mil li Dram Teat rı nın 
səh nə sin də gür cü dra ma-
tur qu A. Sa qa re li nin “Xa-

nu ma” əsə ri əsa sın da ey niad lı ta ma-
şa nü ma yiş olu nub.

Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər-
TAc-a bil di ri lib ki, iki his sə li mu siq li 
pa ro di ya Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Mi ka yıl Mi ka yı lo vun qu ru lu şun da 
təq dim edi lib. Ta ma şa nın qu ru luş çu 
rəs sa mı Mus ta fa Mus ta fa yev, mu si qi tər ti bat çı sı Xalq ar tis ti 
To fi q Qu li yev dir.

Səh nə əsə rin də rol la rı Xalq ar tist lə ri Bəs ti Cə fə ro va, Ra-
miz Nov ruz, Ha cı İs ma yı lov, Zem fi  ra Nə ri ma no va, Əmək-
dar ar tist lər Mə ta nət Ata ki şi ye va, Cə fər Na miq Ka mal, Şə-
la lə Şah və ləd qı zı, El şən Rüs tə mov və baş qa la rı ifa edib lər.

Dra ma tur qun 1882-ci il də yaz dı ğı əsər əsa sın da ha zır la-
nan ta ma şa da ha di sə lər XIX əsr də Tbi li si də cə rə yan edir.

Qeyd edək ki, ta ma şa nın prem ye ra sı 2011-ci il də baş tu-
tub.

Opera və Balet Teatrında 
ilin ilk premyerası

Fev ra lın 12-də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rın da 2016-cı ilin 
ilk prem ye ra ta ma şa sı – gör-

kəm li rus bəs tə ka rı P.İ.Çay kovs ki-
nin “Fran çes ka da Ri mi ni” ba le ti 
nü ma yiş olu na caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
AZƏR TAC-a bil di ri lib ki, “Fran çes ka 
da Ri mi ni” bəs tə ka rın ey ni ad lı sim-
fo nik poema sı nın mu si qi si əsa sın da 
səh nə yə qo yu la caq. Ba le tin sü jet xətt  i ni Dan te nin məş hur 
“İla hi ko me di ya”sı ad lı poema sı təş kil edir.

Ta ma şa nın qu ru luş çu ba let meys te ri Pel lumb Aqal li yay 
(Al ba ni ya), mu si qi rəh bə ri və di ri jo ru Azər bay ca nın Xalq ar-
tis ti, pro fes sor Yal çın Adı gö zə lov, qu ru luş çu rəs sa mı Əmək-
dar mə də niy yət iş çi si Yu sif Ba ba yev dir.

Səh nə əsə rin də əsas par ti ya la rı Azər bay ca nın Əmək dar 
ar tis ti Ni gar İb ra hi mo va (Fran çes ka) və trup pa nın gənc so-
list lə ri - Ti mur Odu şev (Paolo) və Ma kar Ferş tandt (Cott  o) 
ifa edə cək lər.

Qeyd edək ki, mu si qi əsə ri ilk də fə 1877-ci il fev ra lın 25-də 
di ri jor N.Q.Ru binş tey nin ida rə et di yi sim fo nik or kestr tə rə-
fi n dən Mosk va da, 1878-ci il mar tın 11-də isə Pe ter burq da ifa 
olu na raq bö yük uğur qa za nıb . “Fran çes ka da Ri mi ni” ba-
le tin də ailə li gənc qa dın Fran çes ka nın Paolo ya – öz əri nin 
ki çik qar da şı na olan mə həb bə ti və on la rın fa ciəvi ta le yin dən 
bəhs olu nur.

Musiqili Teatrda həftəsonu
5 tamaşa

Azər bay can Döv lət Mu si-
qi li Teat rın da bu həf tə-
so nu 5 ta ma şa nü ma yiş 
olu na caq. Teat rın mət buat 

xid mə tin dən AZƏR TAC-a bil di ri-
lib ki, bun lar fev ra lın 5, 6 və 7-də 
ta ma şa çı la ra təq dim olu na caq “Qaf-
qaz lı qar daş qı zı”, “Yat mış gö zəl və 
cırt dan lar”, “www.fer ze li-kef.com”, 
“Düy mə cik” və “Ər və ar vad” ta ma-
şa la rı dır.

Döv lət Mu si qi li Teat rı bu həf tə də həm rus dil li, həm də 
ba la ca ta ma şa çı la rı nı unut ma yıb. Be lə ki, fev ra lın 5-də 
“Qaf qaz lı qar daş qı zı” əsə ri bö yük lər üçün, fev ra lın 7-də 
isə “Düy mə cik” ta ma şa sı uşaq lar üçün rus di lin də nü ma yiş 
olu na caq. Ba la ca lar həm çi nin fev ra lın 6-da “Yat mış gö zəl və 
cırt dan lar” əsə ri ni Azər bay can di lin də iz lə yə cək lər.

Ta ma şa çı lar həf tə so nu 3 gün ər zin də nü ma yiş olu na caq 
səh nə əsər lə rin də se vim li akt yor la rı – Xalq ar tis ti İl ham Na-
miq Ka mal, Əmək dar ar tist lər Səidə Şə ri fə li ye va, Nov ruz 
Qar tal, Svet la na Bu lax, Ək bər Əli za də, Na hi də Oru co va, 
Bo ris Qrafk  in, Em ma Mə li ko va, akt yor lar Emil Hey də rov, 
Meh ri ban Za lı ye va, Rus lan Mür sə lov və baş qa la rı nın ifa la-
rı nı iz lə yə bi lə cək lər.

Qeyd edək ki, bö yük lər üçün olan ta ma şa lar 19:00-da, 
ba la ca lar üçün olan lar isə 12:00-da baş la nır.

Bi let lə ri şə hə rin bü tün teatr-kon sert kas sa la rın dan əl də 
et mək olar.

Ramiz Həsənoğlu La lə Əli ye va Hik mət Rə hi mov



Leyla ƏLİYEVA

İnanmıram
Yenə yara vuruldu…
     Ruhum sızıldayınca
qırıq misralarımın
       içindən düşdü ürək…

Ürəyim qaya kimi
       düşdü uçurumlara…
Sən ruhuma rəhm elə,
          İlahi, qaçım hara?

Aylardan, ya günlərdən 
           güclü olurmu heç an?
Olur… çünki geriyə 
        dönmur nə o, nə zaman.

Bu nə gülüş səsidi?
   Təbəssümlər nə gizlər?
Mənim bu ruhum təki
         De, olurmu ruh incə? 

Çırpınır yazıq ruhum
   qəfəsində quş kimi.
Dənizlərə qərq olub 
       batmış əzizim kimi...

Boğulur… yox iradəm
      ruhumu çıxarmağa
İstəyirəm, amma yox,
         güc çatmır ağlamağa.

Əllərim gücsüzləşib
       Ağrım gözümdə donub.
Pozuldu bu hekayə
        Yazmaq çətindi onu.

Pozuldu bu hekayə
«Yox» deyib qışqırsam da.
Səsim təpərdən düşüb
           Ağzım zəhər dadsa da...

Nə dəyişdi qəfi ldən?
       Qışmış demə, qar yağır…
Sən demə, şaxta imiş...  
         Nə biləydim mən-fağır? 

Yarpaqlar da tökülür…
        Toran basır gündüzü...
Niyə inanmıram bəs?
         Niyə?.. Bilmirəm, düzü. 

Pərvanə
Dayan, dur, pəpvanə, qanad saxla bir!
Niyə can atırsan sən o işığa?..
Geri dön, pərvanə, qorx ki, o səni
Sübhün sonunacan yandırıb-yaxa.

Qanadların ipək, incə məxmərdən
Görənlər vurular, heyran qalarlar.
İşıq məkrlidi bu dünya kimi
Bizi həm yaradar, həm də yandırar.

Dayan, dur, ay əziz pərvanəm mənim,
Yalan deyirsən ki, intizar üzmür.
Axı görürəm mən, necə tənhasan
İşıq sevdasıyla uçursan nə cür.

Sən çox sadəlövhsən, balaca dostum,
Yoxdu ürəyində peşmanlıq izi.
Nifrəti görmürsən dörd tərəfi ndə
Səni bürüyübdü tək sevgi hissi.

Sən elə bilirsən, eşq səni satmaz
Səni zəhərləməz yalanlarıyla.
Amma bunu bil ki, zəif ürəklər
Dumana düşüncə, o an sönərlər...

Amma dumanın da qorumağı var...
İşığın boz məkri qeyb olur onda.
«Bu dünyada sevgi yoxdu» deyənlər
Uçmağı unudur, uçmur bir daha.

Sən gəl, ayrı səmtə qanad çal, dostum,
Bilsən də, canını alov yaxacaq.
Bizə misra dolu şeirlər bəxş et,
Məxmər qanadını qırma sən, ancaq.

Qu quşu

Cəmi bircə atəş, bircəcik güllə
Qu quşu göylərə çəkilib getdi…
Xəyal bir andaca batıb boğuldu,
Möcüzəyə olan inam da itdi.

Məkrli-məkrli qımışdı ovçu,
Gülüb də gizlətdi nə dərdi vardı,
Özgə həyatına qıymaqla sanki,
O öz həyatının heyfi n alırdı.

Cəmi bircə atəş… bircə andaca
Qeyb oldu, yox oldu dupduru sevgi…
Çiləndi o dərdsiz, o kövrək hisslər
Bəyaz lələklərə qızıl qan təki.

İnsanın haqqı var atəş açmağa
Görən yaşamağı nədi haqq edən?
Dili olmayanlar qurtula bilməz
Bu haqsız, insafsız mühakimədən.

Cəmi bircə atəş… ağlayır külək…
Qu quşu itirir öz sevimlisin...
Verərdi ovçuya hər nəyi varsa
Kaş atəş açmasın, çıxıb da getsin.

Həyatını belə, qurban verərdi
Təki sevimlisi geriyə dönə.
Necə əzablıdı həsrətdə ölmək
Dərd dönər gülləyə, deşilər sinə.

Cəmi bircə atəş… bir dərya kədər…
Qu uca göylərdən axdı ulduz tək…
Qeyb oldu… amma öz istəklisini 
Qoymadı heç zaman qəlbində ölə!

Qu tökə bilmədi göz yaşlarını
Göz yaşı, ötən vaxt sağaltmaz onu. 
Çılğınlıq əlindən divanə olub
Gözləri axtardı işıqsız sonu…

Silindi yaddaşdan açılan atəş
Hər şeyi yoluna zaman qoyacaq.
Amma insan oğlu heç vaxt dünyada
Qu təki sevməyi bacarmayacaq.

Atəşfəşanlıq
Niyə atəşfəşanlıqdan yazmadım görən?
Yazmadım göylərin nurlanmasından?
Milyonlarla qəlbin həsrət çəkdiyi
Sevincin gözlərdə əks olmasından?
 
Uşaq çağlarımdan bələdəm ona,
Doğulduğum gündən doğmadı mənə.
İşığı illərlə tükənən deyil,
İllər ötüşsə də nur saçır yenə…

 Göyün qürubunda dəyişincə gün,
Üfüqlər adamı aldadan zaman
Yanımda quruca kölgələr qalar
Hisslər məhrum olar yenə uçuşdan…

Göyə min rəng vurar atəşfəşanlıq
Bu dünya yuxu tək, əriyib gedər
Zülmətdə ümiddən ocaq çatmağı
Tək bir o bacarar, o düzənləyər.
 
Onunla tanışam lap uşaqlıqdan
Sevinclə tək onu könlüm gözləyir…
Bəlkə gülməlidi dediyim… ancaq
Ruhumu təkcə o… o tilsimləyir…

Gedim
bir az ağlayım

Gedim, bir az ağlayım.
 Elə belə, bir azca…
Ürəyimi gizlədib
 yastıq altda saxlayım…
Yoxsa, çölə tullayım?
Yox, gedim mən ağlayım.
Bəlkə onu - bu qəlbimi
 bağımıza aparım? 
Yoxsa, atım dənizə,
 dalğalarda azdırım?
Bəlkə küləyə verim,
 aparsın onu məndən?
Yoxsa, ləkdə basdırım,
 çiçək bitirsin hərdən?..

Axı demir o mənə,
 nədən deşir sinəmi?
Qoy əkim onu ləkdə,
 bəlkə bitdi gül kimi? 
Bəlkə futbol oynayan
 uşaqlara top gərək?
Götürün, bu da ürək! 
Yoxsa, qonaqlar gəlsin,
 vaxtı hədər verməyək?
Bolluca şərab içək,
 qoy qəlbimdən dadsınlar,
Didib yesinlər onu
 bu rəhmli qonaqlar...
Axı deyə bilmədi
 bu rahatsız ürəyim
Mən yazıqdan nə umar?..

Mən qəlbimi satıram!
 Bazar piştaxtasında! 
Buyur, götür, ay adam,
 sən onu pulsuz apar!
İçi tikan- tilişkə,
 amansız qasırğalar…
Canımı ondan qurtar!

Yağışlı havalarda çətirimi açmaram 
Qoy bu rahatsız qəlbim
 yağışlar altda qalsın.
Bəlkə bir az toxtasın... 
Ağrısını, qəmini
 sular yuyub aparsın.

Gecənin səssizliyi,
 tənhalıq dolu kədər…
Qəlbimlə baş-başayıq,
 sübhün sonuna qədər.

“Onu məndən qoparın”! -
 Aya, Günəşə dedim.
Bilmirəm nədən onu
 mən sənə bəxş etmədim?..

Getmə ana,
anacan!

Getmə ana… Anacan!
Sənsizlik məni sıxır…
Sən gedəndə yağışlar
Durmadan, elə yağır…

Al, götür qucağına
Sıx ürəyinə məni. 
Sehrli baxışınla 
İşıqlandır göyləri.

Hələ körpəyəm, ana,
Söz tutmur hələ dilim.
Kitab oxumamışam,
Dünya nədi, nə bilim?

Mən hələ lap körpəyəm
Güclə addımlayıram.
Dərk etmirəm dünyanı
Amma bir az duyuram.

Ana, axı de, niyə
ağlayırsan ertədən?
Böyüyüb həqiqəti,
Onsuz da biləcəm mən.

Qoy kuklamla oynayım,
Öyrənim mən susmağı.
Böyüklər bu həyatla 
Oynayıb susur axı?..

Qorxurlar öyrəşərəm
Həyəcana, qüssəyə.
Qorxurlar itirərəm
İnamımı hər şeyə.

Olsun arzulamağı
Nə vaxtsa tərgidəcəm.
Amma bil ki, hər gecə
Yuxuma girəcəksən...

Qəsrlər tikməyəcəm,
Nə vaxtım var, nə gücüm
Heyif olacaq ömür 
Bir də başlamaq üçün.

Qocalıb peşman olsam
Anılacaq nağıllar…
Bax, onda biləcəyəm
Nə gizli diləyim var.

Danışmağı bacara
bilsəydim, ana, inan,
Öyrədərdim mən sənə
Nə cürə yaşayasan.

Getmə, ana, anacan!
Xahiş edirəm, qayıt!
Sənlə nəfəs alıram,
Qayıt, körpəni ovut!
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Sən elə bilirsən, eşq səni satmaz Qoy kuklamla oynayım,

Bu dünya yuxu tək, əriyib gedər
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Va hi din və mə nim is tək li dos tu muz şair, 
na sir, ədə biy yat pro fes so ru rəh mət lik Arif 
Ab dul la za də Va hid dən söz dü şən də mə nə 
de yər di ki, ay Ra miz, Va hi din o məş hur 
şeiri var ha, han sı ki,  o söz lə rə mah nı da 
qo şu lub, Flo ra xa nım oxu yur, “Ya man ge-
cik din”. Hər də fə o mah nı nı eşi dən də Şə-
ki də ki da ğə tə yi hə yə ti mi zin çis kin li pa yız 
sə hə ri ya dı ma dü şür, köv rə li rəm:

Ya ğar zir və lə rə qar na rın-na rın,
Çis gi nə bü rü nər pa yız bağ la rı.
Bu daq da qal maq dan gü ley şə na rın,
Çat la dı bağ rı, 
 Ya man ge cik din...
Şü kür lər ol sun ki, Va hid Əziz mil li 

poezi ya mı za la yi qin cə xid mət et mək hü-
nə ri ni gös tə rə bil di və in di də poezi ya köh-
lə ni ni şeiriy yə tin nə ha yət siz üfüq lə ri nə 
doğ ru yo rul ma dan çıx maq da dır... Əs lin-
də, Va hid Əziz mə nim üçün o sə nət kar lar 
cər gə sin də dir ki, onun rast gəl di yim hər 
bir şeiri ni oxu ma sam müm kün de yil.

“Azər bay can” jur na lı nın ötə nil ki 11-ci 
nöm rə sin də onun “Mir cə fər” ad lı poema-
sı dərc edi lib. Əv və la, qeyd et mə yi va cib 
bi li rəm ki, 1941-1945-ci il mü ha ri bə sin dən 
əv vəl və son ra kı mü rək kəb və ağır il lər də 
Azər bay ca na rəh bər lik et miş Mir cə fər Ba-
ğı ro vun hə ya tı, rəh bər lik fəaliy yə ti, şəx siy-
yə ti ye tə rin cə zid diy yət li, çə tin, ca va bı hə lə 
də ay dın ol ma yan sual lar do lu mə qam lar-
la in di də yad daş lar da qal maq da dır.

Əs lin də, Mir cə fər Ba ğı rov ni yə gül lə lən-
di, gü na hı nə idi, doğ ru dan mı o, mil lə ti nə 
xə ya nət yo lu nu tut muş du? Bü tün bu sual-
la ra ca vab ver mək asan iş de yil, mən cə...

Onun hə ya tı nın “qa ran lıq” tə rə fi n də 
ol muş ha di sə lə rə ob yek tiv qiy mət ve ri lə-
cək mi, ke çən əs rin 50-ci il lə rin də Mosk-
va nın gös tə ri şi ilə qu rul muş məh kə mə 
və ən ağır məh kə mə hök mü doğ ru dan mı 
əda lət li idi? Və. s. və. i.a.

Hə min məh kə mə hök mü nə ye ni dən qa yıt-
maq, o vaxt kı si ya si rəh bər li yin möv qe yinə 
qiy mət ver mək müm kün olan iş de yil mi ki?...

İn di XXI əsr dir. Dün ya də yi şib, ab-ha va 
də yi şib, dün ya gö rü şü baş qa la şıb,  bir vaxt-
lar biz lə rə mö cü zə ki mi gö rü nən el mi-tex-
ni ki kəşfl  ər adi lə şib, uşaq lıq il lə rin də na ğıl-
lar da oxu du ğu muz “fi  lan pad şa hın boy nu 
vu rul du”, “fi  lan və zi ri dar ağa cın dan as dı-
lar” ki mi qor xu lu rə va yət lər in di gö zü-
mü zün qa ba ğın da, ya şa dı ğı mız əsr də 
baş ve rir (Səd dam Hü sey nin, Mu am-
mar Kəd da fi  nin öl dü rül mə si və s.), 
heç təəc cüb lən mi rik də...

Mir cə fər Ba ğı ro vun hə ya tı, 
fəaliy yə ti ba rə də fakt lar, də lil lər 
əsa sın da in di xey li say da ki tab lar 
da nəşr edi lib.

Şair dos tu muz Tey yub Qur ba nın 
bu sa hə də ki fəaliy yə ti ni xü su si lə 

qeyd et mək olar. 

Va hid Əziz isə ta mam baş qa bir bu caq-
dan baş qa bir ov qat la ya na şıb Mir cə fər 
Ba ğı ro vun sərt, qə tiy yət li şəx siy yə ti nə, 
mü rək kəb və zid diy yət li fəaliy yət dün ya-
sı na. Onun ba şa dü şül məz iş lə ri nə də haq-
lı mü na si bə ti ni bil di rib:

Mir cə fər Ba ğı rov ol sa da hər kim
Tan rı nın hök müy lə-bu Yur da dü şən.
Ca vid lə rə gö rə “qa nın içə rəm”
Mil lə ti mə gö rə səc də et mi şəm.
Şair qar da şım ta ri xi hə qi qət lə rə is ti nad 

edə rək so vet döv lə ti nin ən qay nar çağ la rın-
da Mosk va da-İosif Sta li nin ət ra fın da bir lə-
şə rək Azər bay ca nı Yer üzün dən sil mə yə 
can atan Mi ko yan və onun ha va dar la rı ilə 
tək ba şı na dö yü şən (və qa lib gə lən!) Mir cə-
fər Ba ğı ro vun qə tiy yə ti, mil li təəs süb keş li-
yi, cə sa rə ti ki mi işıq lı key fi y yət lə ri ni ön pla-
na çə kir, qiy mət lən di rir.

Ya ra maz və yal taq er mə-
ni lə rin mü ha ri bə dən 
son ra Azər bay can tor-
paq la rın da yer ləş di-
ril mə si ilə əla qə dar 
baş rəh bə rin-Sta-
li nin gös tə ri şi nə 
mərd-mər da nə ca-
vab ve rə rək rəh bə ri 
bu fi  kir dən da şın dır-
ma sı söh bə ti ni müəl lif 
us ta lıq la qə lə mə alıb:

Yol daş Sta lin!
Xa ric də ki er mə ni lər
Çox da bi zə uy ğun gəl məz.
Er mə ni lər pam bıq ək məz,
Neft çı xar maz, ta xıl biç məz.
Bu cür iş lər bu mil lət dən
uzaq şey dir...
...Er mə ni lər Ha yas tan da yer lə şə rək
Er mə ni yə er mə ni lik edə bil sin...
Da ha son ra Mir cə fər Ba ğı rov “el lər ata sı-

na” bil di rir ki, əra zi miz ki çik dir. Ona gö rə də 
qə dim Azər bay can tor paq la rı nın-Dər bən din, 
Zən gi ba sa rın, Göy çə nin, Go ru sun, Də rə lə yi-
zin... qay ta rıl ma sı zə ru rə ti ya ra nıb. Azər bay-
can rəh bə ri xa hiş edir ki, bu mə sə lə yə ba xıl sın. 

Tə bii ki, bu mə sə lə yə ba xıl mır, növ bə ti 
er mə ni hiy lə si də baş tut mur...

Ye ri gəl miş kən, onu da qeyd et mə-
yi va cib bi li rəm ki, er mə ni xis lə ti ni, 
yal taq lı ğı nı, ma ya sın da kı əx laq sız lı ğı, 
yax şı bil di yi nə gö rə, şair poema da bu 
poz ğun mil lə tin iç üzü nü mə ha rət lə aça 
bi lib:

Er mə ni lər dəh şət imiş
Ağıl-ka sad, iç-çü rü müş.
Vic dan-qı rıq, iş tah -ye kə.
Bu mil lət lə meh ri ban lıq-
Ev lər yı xan bir təh lü kə!
Va hid Əziz Mir cə fər Ba ğı ro vun ta le yi-

nə ya nan, onun “xalq düş mə ni” ad lan dı-
rıl ma sı na da xi lən eti raz edən, uzun il lər 
rəh bər iş lər də ça lış mış ata sı Əziz ki şi nin 

in sa ni duy ğu la rın dan, haqq-əda lə ti 
mü da fi ə et di yin dən söh bət aç ma-

ğı da unut mur:
Bi lən də “Ba ğı rov edam edil di”.
Xey li ya zıq atam üzüs tə yat dı...

Şair şəx sən özü də məh-
kə mə oyu nu na eti raz sə si-
ni qal dı rır: 
Pro ku ror-rus, ha kim lər-rus
Mütt  ə him sə türk oğ lu türk...

Ötən əs rin 37-ci ilin də ki 
ha di sə lə ri şair ən əzab lı, 

iş gən cə li, qan lar içi lən bir 
dö nəm ad lan dı rır, böh tan və 

şa yi ə lə rin ayaq tu tub ye ri di yi 
hə min döv rü itt  i ham edir:

Ne çə mil yon sa də kənd li,
elm ada mı, sə nət şü nas, fəh lə,
din dar, qə ləm əh li
“Düş mən çi lik” dam ğa sıy la dağ lan mış lar. 
Öz yur du na, tor pa ğı na, Və tə ni nə bağ-
lan mış lar 
Sür gün ol du,
  məhv edil di,
gül lə lən di!
De mi rəm ki, iç lə rin də gü nah lı sı
heç ol ma yıb
Be lə lə ri in di də var!..
Hör mət li şair er mə ni xə ya nə ti nin da vam 

et di yi ni, XX əs rin son il lə rin də ba şı mı za 
gə ti ri lən Qa ra bağ mü si bə ti nin, 20 yan var 
fa ciəsi nin əsl sə bəb kar la rı nı şal laq la yır: 

Uy dur ma zəl zə lə, böh tan lar, fi  lan...
Qaç ma sa-ha mı sı qı rı la sıy dı.
Şə rəf siz Qor ba çov-Rais ka sıy nan
Az ğın daş nak la rın əl tu la sıy dı!
Mü ha ri bə dən son ra ki il lər də da ha də qiq 

de sək, ötən əs rin 48-50-ci il lə rin də Er mə-
nis tan da kı ata-ba ba yurd la rın dan Azər-
bay can əra zi si nə kö çü rü lən soy daş la rı mı-
zın üz ləş di yi bə la la rı şair be lə təs vir edir:

Doğ ma “Ər man dağ la rın dan” qo vu lan 
o za man ki “Qar ya gi nin”,
“Jda no vun” (Bey lə qa nın),
Mil-Mu ğa nın,
Yev la ğın
İlan la rın mə ləş di yi
Çöl lə rin də məhv ola raq
ya nır dı lar...
Müəl lif da ha son ra Mir cə fər Ba ğı ro vun 

rəh bər li yi al tın da Azər bay ca nın bir sı ra yer-
lə rin də - Min gə çe vir, Sum qa yıt şə hər lə rin-
də, Xə zə rin qoy nun da kı “Neft daş lar”ın da 
ge dən qu ru cu luq iş lə ri ni ya da sa lır...

Va hid Əziz poema nı  hə qi qə ti tə rən-
nüm edən ma raq lı bir son luq la bi ti rir. 

Poema nın “Hey dər-zir və si dir Azər bay-
ca nın!” ad lı fəs lin də müəl lif bu gü nü mü zə 
nə zər sa la raq unu dul maz Hey dər Əli ye vin 
mil lə ti miz qar şı sın da ta ri xi xid mət lə ri ni ya-
da sa lır, böh tan çı la rı, şər dəs tə lə ri lə nət lə yir:

Ön də rə fi t va lı böh tan lar ya ğar
Çö rək ver dik lə ri, aya ğa qal xın.
Bi zim Hey dər ad lı bir dü ha mız var
Hey dər –zir və si dir Azər bay ca nın!
Şair Mir cə fər Ba ğı rov la Hey dər Əli ye-

vin adı nı ya na şı çə kir:
Bu yur du ya şa dıb, xi las edən lər
Türk oğ lu Mir cə fər və Hey dər ol du! - de yir.
Şair haq lı dır!
Əgər hə lə 1997-ci il də bir təd bir də ki çı-

xı şın da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti Hey dər Əli yev aşa ğı da kı fi  kir lə ri 
bü tün dün ya ya bə yan edib sə, Va hid Əziz 
haq lı dır və onun Ba ğı rov ki mi güc lü və 
zid diy yət li bir şəx siy yə tə poema həsr et-
mə si ni bə yən mə yə də yər:

“Azər bay can lı la rın öz də də-ba ba tor-
paq la rın dan küt lə vi de por ta si ya sı İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə sin dən son ra baş la dı. 
Yüz min lər lə in san Azər bay can Res pub li-
ka sın da yer ləş di ril di.

O ki qal dı o dövr də Mir cə fər Ba ğı ro vun oy-
na dı ğı ro la-Mir cə fər Ba ğı ro vun cə sa rət li təd-

bir lə ri ol ma say dı, in di bu əra-
zi də nə azər bay can lı lar, nə də 

ki, Azər bay can döv lə ti var dı”.
Ramiz MƏMMƏDZADƏ,

Şüvəlan, yanvar 2016-cı il

Va hi din və mə nim is tək li dos tu muz şair, 

na” bil di rir ki, əra zi miz ki çik dir. Ona gö rə də 

Zən gi ba sa rın, Göy çə nin, Go ru sun, Də rə lə yi-
zin... qay ta rıl ma sı zə ru rə ti ya ra nıb. Azər bay-

Va hid Əziz Azər bay can poezi ya sı nın se çi lib-sa yı lan şair lə rin dən dir və 
ötən ilin pa yı zın da öm rü nün 70-ci ili nə qo vuş du...
Va hi din poetik ov qa tı na,  mis ra la rı nın dü zü mü nə və mə na ça lar-
la rı na, qa fi yə lə ri nin ya ra şı ğı na, söz lər dən is tifa də mə ha rə ti nə...

da ha də qiq - çə mən çi çək lə ri tə ki tər tə miz poezi ya sı na ina nı ram.
Bö yük us tad Rə sul Rza nın hə lə 1968-ci il də Va hid Əziz haq qın da yaz dı ğı 
söz lər, ya lan ol ma sın, elə in di nin özün də də ada mın göz lə ri ni qa maş dı-
rır, hey rət lən di rir:
-“...oxu dum, və rəq lə ri çe vir dik cə qar şım da is te dad lı bir şairin su rə ti can-
la nır dı. Da xi lən bir səs san ki mə nə de yir di:-Sə nə təq dim et di yi bu par-
ça la rı, o, şeir de yil, ya zı ad lan dı rır dı. Bun lar ki, şeir dir. Bu şeir lər qib tə 
oya da bi lə cək qə dər poetik dir.
Bu ra da ağıl, hiss, ar zu, xə yal, qəlb dö yün tü sü, zövq elə bir vəh dət də ifa-
də olun muş dur ki, oxu san si nən qü rur la qa ba rar. Bu, mə nim yur du mun 
ba la sı dır!”

la ra ca vab ver mək asan iş de yil, mən cə...
Onun hə ya tı nın “qa ran lıq” tə rə fi n də 

ol muş ha di sə lə rə ob yek tiv qiy mət ve ri lə-
cək mi, ke çən əs rin 50-ci il lə rin də Mosk-
va nın gös tə ri şi ilə qu rul muş məh kə mə 
və ən ağır məh kə mə hök mü doğ ru dan mı 
əda lət li idi? Və. s. və. i.a.

Hə min məh kə mə hök mü nə ye ni dən qa yıt-
maq, o vaxt kı si ya si rəh bər li yin möv qe yinə 
qiy mət ver mək müm kün olan iş de yil mi ki?...

İn di XXI əsr dir. Dün ya də yi şib, ab-ha va 
də yi şib, dün ya gö rü şü baş qa la şıb,  bir vaxt-
lar biz lə rə mö cü zə ki mi gö rü nən el mi-tex-
ni ki kəşfl  ər adi lə şib, uşaq lıq il lə rin də na ğıl-
lar da oxu du ğu muz “fi  lan pad şa hın boy nu 
vu rul du”, “fi  lan və zi ri dar ağa cın dan as dı-
lar” ki mi qor xu lu rə va yət lər in di gö zü-
mü zün qa ba ğın da, ya şa dı ğı mız əsr də 
baş ve rir (Səd dam Hü sey nin, Mu am-
mar Kəd da fi  nin öl dü rül mə si və s.), 
heç təəc cüb lən mi rik də...

Mir cə fər Ba ğı ro vun hə ya tı, 
fəaliy yə ti ba rə də fakt lar, də lil lər 
əsa sın da in di xey li say da ki tab lar 
da nəşr edi lib.

Şair dos tu muz Tey yub Qur ba nın 
bu sa hə də ki fəaliy yə ti ni xü su si lə 

qeyd et mək olar. 

na çə kir, qiy mət lən di rir.
Ya ra maz və yal taq er mə-

ni lə rin mü ha ri bə dən 
son ra Azər bay can tor-
paq la rın da yer ləş di-
ril mə si ilə əla qə dar 
baş rəh bə rin-Sta-
li nin gös tə ri şi nə 
mərd-mər da nə ca-
vab ve rə rək rəh bə ri 
bu fi  kir dən da şın dır-
ma sı söh bə ti ni müəl lif 
us ta lıq la qə lə mə alıb:

in sa ni duy ğu la rın dan, haqq-əda lə ti 
mü da fi ə et di yin dən söh bət aç ma-

ğı da unut mur:
Bi lən də “Ba ğı rov edam edil di”.
Xey li ya zıq atam üzüs tə yat dı...

Şair şəx sən özü də məh-
kə mə oyu nu na eti raz sə si-
ni qal dı rır: 
Pro ku ror-rus, ha kim lər-rus
Mütt  ə him sə türk oğ lu türk...

Ötən əs rin 37-ci ilin də ki 
ha di sə lə ri şair ən əzab lı, 

iş gən cə li, qan lar içi lən bir 
dö nəm ad lan dı rır, böh tan və 

şa yi ə lə rin ayaq tu tub ye ri di yi 
hə min döv rü itt  i ham edir:

Bi zim Hey dər ad lı bir dü ha mız var
Hey dər –zir və si dir Azər bay ca nın!
Şair Mir cə fər Ba ğı rov la Hey dər Əli ye-

vin adı nı ya na şı çə kir:
Bu yur du ya şa dıb, xi las edən lər
Türk oğ lu Mir cə fər və Hey dər ol du! - de yir.
Şair haq lı dır!
Əgər hə lə 1997-ci il də bir təd bir də ki çı-

xı şın da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti Hey dər Əli yev aşa ğı da kı fi  kir lə ri 
bü tün dün ya ya bə yan edib sə, Va hid Əziz 
haq lı dır və onun Ba ğı rov ki mi güc lü və 
zid diy yət li bir şəx siy yə tə poema həsr et-
mə si ni bə yən mə yə də yər:

“Azər bay can lı la rın öz də də-ba ba tor-
paq la rın dan küt lə vi de por ta si ya sı İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə sin dən son ra baş la dı. 
Yüz min lər lə in san Azər bay can Res pub li-
ka sın da yer ləş di ril di.

O ki qal dı o dövr də Mir cə fər Ba ğı ro vun oy-
na dı ğı ro la-Mir cə fər Ba ğı ro vun cə sa rət li təd-

bir lə ri ol ma say dı, in di bu əra-
zi də nə azər bay can lı lar, nə də 

ki, Azər bay can döv lə ti var dı”.
Ramiz MƏMMƏDZADƏ,

Şüvəlan, yanvar 2016-cı il

Va hid Əziz isə ta mam baş qa bir bu caq-

can rəh bə ri xa hiş edir ki, bu mə sə lə yə ba xıl sın. 

Tarixə 
şair baxışı

(Vahid Əzizin “Mircəfər” poeması haqqında qeydlər)



...1915-ci ilin so yuq fev ral sə-
hə ri. Ge cə dən tüğ yan edən xəz-
ri sübh ça ğı sən gi yib. Gü nə şin 
ilk şə fəq lə ri Ba kı kör fə zi nin şıl-
taq su la rın da oğ run-oğ run say-
rış ma ğa baş la yıb. Şə hər ye ni cə 
oyan sa da, li man ge cə dən bir an 
be lə nə fə si ni dər mə yib. Sa hil də-
ki yük ara ba la rı do lub-bo şa lır, 
li man dan ağır-ağır ay rı lan gə-
mi lər ye ri ni reyd də növ bə göz-
lə yən lə rə ve rir di. 

Ham bal lar qı şın don du ru-
cu so yu ğun dan qı zın maq üçün 
ora-bu ra vur nu xur, bir-bi ri ni 
ha ray la yır. Fəh lə lik edən lə rin 
bö yük ək sə riy yə ti Cə nu bi Azər-
bay can dan gə lib. Sər gər dan 
hə yat sü rən bu adam lar qə pik-
qu ruş qa za nıb ailə lə ri ni do lan-
dır maq üçün ən ağır iş lə ri gör-
mə yə ha zır dır. İn di Ba kı li ma nı 
on la rın ye ga nə qa zanc və xi las 
ye ri dir. Ac lıq, zil lət, sə fa lət... Bi-
rin ci Dün ya mü ha ri bə si nin qor-
xunc əks-sə da sı ar tıq çox dan dır 
ki, bu cə nub şə hə ri ni də çən gi-
nə ala raq özü ilə ağır gir da ba 
sü rük lə yir.

Li ma nın bir kə na rın da löv-
bər sa lıb kü lək də lən gər vu ran 
bö yük tək nə nin də hən də və-
rin də qə lə bə lik dir. Ara ba lar la 
gə ti ril miş bö yük bağ la ma lar 
tək nə yə bo şal dı lır. İşə rəh bər-
lik edən şəxs ham bal la rı tə ləs-
di rir.

- Əl dən iti olun, qo çaq lar, 
tər pə nin, du man kör fə zi bü-
rü yür. Hə, gö zü nü zə dö nüm...
Pu lu nu zu ar tıq la ma sı ilə ve rə-
cə yəm. Hə lə üs tə lik bəx şiş də 
ola caq...

“Bəx şiş” sö zü nü eşi dən ham-
bal lar yük lə ri iki-iki qa pa raq 
tək nə yə doğ ru cu mur. Elə bu 
an yük mey dan ça sı na fay ton 
ya xın la şır. Li man bo yu gə zi şən 
qo ro do voy lar fay to nu gö rən ki-
mi dər hal fa ra ğat da ya nıb hər bi 
sa lam ve rir. Ar xa otu ra caq da or-
ta yaş lı bir qa dın əy lə şib. Əli ilə 
xəz kür kü nün ya xa lı ğı nı qal dı-
rıb kü lək dən qo run ma ğa ça lı şan 
bu xa nı mı nəin ki li man da, hətt  a 
bü tün şə hər də yax şı ta nı yır lar. 
Ba kı nın zən gin mül kə dar la rın-
dan bi ri, Du ma üz vü kər bə la yi 
İs ra fi l Ha cı ye vin hə yat yol da-
şı So na xa nım Ha cı ye va nın çox 
ba ha lı şəx si tək nə si var. So na 
xa nım şə hər də sa vad lı və zi ya lı 
bir və tən pər vər ki mi ad çı xa rıb.

O, həm də ya rat dı ğı Mü səl man 
Qa dın la rı Xey riy yə Cə miy yə-
ti nin səd ri dir, ka sıb la ra əl tu-
tur, im kan sız la ra mad di yar dım 
gös tə rir, kim sə siz uşaq lar üçün 
pul suz  mək təb ya ra dıb, şə hə rin 
zən gin adam la rı nı xey riy yə ak si-
ya la rı na cəlb edir, ianə top la yır.

Ba yaq dan ham bal la rı tə ləs di-
rən şəxs isə So na xa nı mın iş lər 
mü di ri Se yid Əb dül ağa dır. De-
yi lə nə gö rə, müd rik və əliaçıq 
adam dır. İs ra fi l bə yin ailə si nə 
çox ya xın ol du ğun dan, bü tün 
mü hüm iş lər Əb dül ağa ya tap-
şı rı lır. İn sa fən, o da hər bir işi 
can la-baş la,  vax tın da gö rür, So-
na xa nı mın sağ əli sa yı lır. Əb-
dül bəy ya xın la şan fay to nu gö-
rən ki mi irə li atı lır.

- Sa ba hı nız xe yir ol sun, So na 
xa nım, xoş gəl mi si niz.

So yuq dan bü züş müş So na 
xa nı mın çöh rə si nə tə bəs süm 
qo nur:

- Sağ ol, Əb dül ağa, xoş gü-
nün ol sun. Və ziy yət ne cə dir?

- Şü kür, xa nım, Al lah kö mə yi-
niz ol sun...

- Sov qat la rın ha mı sı nı yük lə-
di niz? Heç nə yad dan çıx ma yıb 
ki? Ki tab-dərs lik tap şır mış dım, 
ha mı sı nı gə tir di lər?

- Bə li, xa nım, nə tap şır mış dı-
nız sa, ha mı sı ha zır dır. 

- Al lah siz dən ra zı ol sun, Əb-
dül ağa. Ada da kı uşaq la ra ye-
mək, is ti pal-pal tar la zım dır, 
am ma ki tab da va cib dir. Qoy 
oxu sun lar, sa vad al sın lar. On lar 
əsir yox, bi zim ba la la rı mız dır, 
bu za val lı lar dan heç nə yi əsir-
gə mək ol maz... 

- Baş üs tə, xa nım. Aza cıq səbr 
edin, yü kün ha mı sı nı tək nə yə 
yı ğan ki mi ada ya yo la dü şə bi-
lə rik. 

Söh bət Ba kı bux ta sın da Bö yük 
Zi rə ki mi ta nı nan ada dan ge dir. 

Qı sa ara yış: Ba kı nın sa hil xət-
tin dən 10,5 km mə sa fə də yer-
lə şən Bö yük Zi rə ada sı nın 1,4 
kvad rat ki lo metr sa hə si var. 
Uzun lu ğu 3,1 km, eni 900 m 
təş kil edir. Rel ye fi  qa ya lıq çö-
kün tü lər dən iba rət olan ada nın 
qərb his sə si bir qə dər tə pə lik, 
şərq his sə si bir qə dər hün dür, 
şi mal sa hə si sıl dı rım lı dır.

1884-cü il, de kab rın 11-də 
ada da ilk ma yak in şa edi lib. 
Ma yak 1941-ci il də fa şist qı rı-
cı la rı nın kəş fi y yat uçuş la rı ilə 
əla qə dar So vet hər bi ko man-
dan lı ğı tə rə fi n dən da ğı dı lıb. 
17 il son ra, 1958-ci il də daş dan 
bər pa edi lib, hün dür lü yü 18 
metr dir.

Ada ya 1719-cu il də rus ça rı 
I Pyotr döv rün də  “Nar gin” 
adı ve ri lib. Ada Fin kör fə zin də 
yer lə şən Nar gin (es ton ca, “dar 
bo ğaz”) ada sı na bən zə di yi 
üçün, ona bu ad ve ri lib. 1991-ci 
il də Azər bay can öz müs tə qil li-
yi ni bər pa et dik dən son ra ada 
ye ni dən Bö yük Zi rə ad lan dı-
rıl ma ğa baş la yıb. Bi rin ci Dün-
ya mü ha ri bə si za ma nı Tür ki yə 
cəb hə sin də rus la ra əsir dü şən 
əs gər lər bu ada da sax la nı lıb 
və iş gən cə lə rə mə ruz qa lıb.
Ta ri xi qay naq lar da gös tə ri lir 
ki, türk əsir lə rin bö yük ək sə-
riy yə ti ac lıq dan, su suz luq dan, 
ilan çal ma dan və er mə ni xain-
lə rin gül lə sin dən şə hid olub. 
O dövr də rus or du su ilə əmək-
daş lıq edən er mə ni əs gər və 
za bit lə rin türk lə rə dəh şət li iş-
gən cə lər ver mə si ba rə də ta ri xi 
fakt lar möv cud dur. Bə zi mə-
lu mat la ra gö rə, Bö yük Zi rə də 
10 min türk əs gə ri öl dü rü lüb. 
1937-38-ci il lə rin rep res si ya la-
rı döv rün də də Azər bay ca nın 
bir sı ra zi ya lı la rı bu ada da qət-
lə ye ti ri lib.

I Dün ya Mü ha ri bə si baş-
la yan da Tür ki yə bu sa va şa 
qa tıl maq is tə mir di. Tə bii ki, 
mütt  ə fi q lə rin – xü su sən də Al-
ma ni ya nın tə ki di ilə mü ha ri-
bə yə qa tıl ma ğa məc bur ol du. 
1914-cü ilin de kab rın da Qaf-
qaz cəb hə si açıl dı. Tür ki yə nin 
Qaf qaz la sər həd lə ri bo yun ca 
mü ha ri bə ge dir di. Rus lar Sa rı-
qa mış, Qars, İğ dır, Ər zu rum, 
Ər da han, Trab zon və di gər şə-
hər lər də türk əs gər lə ri ni, hət-
ta mül ki adam la rı - qo ca la rı, 
uşaq la rı, xəs tə lə ri də əsir alır dı. 
Ana do lu türk lə ri ni Ru si ya nın 
22 böl gə sin də yer lə şən həbs 
dü şər gə lə ri nə gön də rir di lər. 
Be lə dü şər gə lə rin bi ri də Nar-
gin ada sı idi. 

Türk əsir lə rin Nar gi nə gə ti ril-
mə si Ba kı da çox cid di tə la tü mə 
sə bəb ol muş du. M.Ə. Rə sul za-
də, Ə. Top çu ba şov, N. Yu sif-
bəy li və di gər  zi ya lı lar eti raz 
səs lə ri ni ucal dır dı. Hətt  a ru ha-
ni lər də bu mə sə lə də zi ya lı la ra 
dəs tək ve rir di.

Ə.Top çu ba şov, Ə. Rə fi bəy-
li bu nun la bağ lı bir ne çə də fə 
Qaf qaz Ca ni şin li yi nə mü ra ciət 
im za la mış dı lar. Mü ra ciət də  
de yi lir di ki, “sə la hiy yət ve-
rin, o mül ki əsir lə rin ta le yi ilə 
ma raq la naq, ianə top la yıb yar-
dım edək”. Am ma Qaf qaz Ca-
ni şin li yi bu mü ra ciət lə ri rədd 
edir di. Ən son da Ələk bər bəy 
Rə fi bəy li hirs lə nib ca ni şi nə 
de miş di ki, “biz, Azər bay can 
türk lə ri, siz lə rə sə da qət lə xid-
mət edi rik. Siz Os man lı Tür-
ki yə si ilə dö yü şür sü nüz – bu, 
si zin öz işi niz dir. İm kan ya ra-
dın ki, türk əsir lə rin ba xım sız-
lıq dan ölüb get mə si nə yol ver-
mə yək, heç ol ma sa, ölən lə rin 
kə fən lən mə si nə, dəfn edil mə-
si nə yar dım edək…” 

Ələk bər bəy bö yük nü fuz sa-
hi bi idi. O və qar da şı Xu da dat 
bəy Gən cə də Mil li mər kə zin 
əsa sı nı qo yan ki şi lər idi. Və 
onun bu tə ki din dən son ra ra zı-
lıq ve ril miş , Xos rov pa şa Sul ta-
nov da əsir lə rə yar dım mər kə zi-
nin səd ri se çil miş di.

...Ba kı da 1915-ci ilin so yuq 
fev ral sə hə rin dən I Dün ya sa-
va şı nın kəs kin ba rıt qo xu su 
du yu lur. Cəb hə xətt  i ha ra da sa 
uzaq lar da ol sa da, bu cə nub şə-
hə rin də mü ha ri bə ha va sı ka bus 
tək do la şır. 

Li man da, kör pü nün kə na rın-
da da yan mış So na xa nım Ha cı-
ye va da ba yaq dan mü ha ri bə nin 
in san la ra gə tir di yi bə la lar ba rə-
də dü şü nür. Xa nı mın şəx si tək-
nə si nə yar dım do lu bağ la ma lar 
yük lə nir. So na xa nım bir az dan 
növ bə ti də fə Nar gin ada sı na 
yol la na caq. Bu fə da kar qa dın 
ne çə müd dət dir ki, ada da sax-
la nı lan türk əsir lə rə, on la rın ailə 
üzv lə ri nə ər zaq, pal-pal tar, dər-
man apa rır. Məğ rur və də ya nət-
li So na xa nım hər də fə Nar gin-
də əsir lə rin sax lan ma şə raiti ni, 
çək dik lə ri zül mü gö rən dən son-
ra gün lər lə özü nə gə lə bil mir, 
qəl bin dən qa ra qan lar axır.

Ba kı da So na xa nım ki mi azad 
fi  kir li, mü tə fək kir qa dın lar çox-
dur.  On lar xey riy yə ge cə lə ri 
təş kil edir, şəf qət və mər hə mət 
ak si ya la rı ke çi rir, ac la ra, kim sə-
siz və ye tim lə rə yar dım et mək lə 
bə ra bər, əsir lə ri, ya ra lı la rı da hi-
ma yə edir. So na Ta ğı ye va, Li za 
Tu qa no va-Mux ta ro va, Hə ni fə 
Zər da bi,  İs mət Aşur bəy li, Mər-
yəm Bay ra mə li bə yo va, Rə hi lə 
Qa zı ye va, Sa ra Və zi ro va, Sü rəy-
ya Axun do va, Pə ri  Top çu ba şo-
va ki mi və tən pər vər qa dın la rın 
xe yir xah əməl lə ri  xal qın qəl-
bin də də rin iz bu ra xıb.

...1915-ci ilin so yuq fev ral sə-

Xə zə rin Ba kı kör-
fə zin də yer lə şən 
Bö yük Zi rə (əv-
vəl ki adı Nar-

gin) ada sı açıq ha va da 
sa hil dən çox ay dın gö rü-
nür. Ada da yer lə şən ma-
yak ge cə-gün düz gə mi-
lə rə, dur na qa tar la rı na 
yol gös tə rir. Əha li ni Ba kı 
bux ta sın da də niz sə ya hə-
ti nə apa ran ki çik gə mi lər 
ada nın ya xın lı ğın da döv-
rə vu rar kən rəm zi ola-
raq fit ve rir. Əs lin də bu 
fit, də ni zin or ta sın da baş 
qal dır mış bir ovuc qa ya-
lıq tor paq da şə hid ol muş 
yüz lər lə gü nah sız in sa nın 
əziz xa ti rə si nə də rin eh ti-
ram əla mə ti dir.
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O, həm də ya rat dı ğı Mü səl man 
Qa dın la rı Xey riy yə Cə miy yə-
ti nin səd ri dir, ka sıb la ra əl tu-

Qı sa ara yış: Ba kı nın sa hil xət-
tin dən 10,5 km mə sa fə də yer-
lə şən Bö yük Zi rə ada sı nın 1,4 

I Dün ya Mü ha ri bə si baş-
la yan da Tür ki yə bu sa va şa 
qa tıl maq is tə mir di. Tə bii ki, 

Ələk bər bəy bö yük nü fuz sa-
hi bi idi. O və qar da şı Xu da dat 
bəy Gən cə də Mil li mər kə zin 

Duman adada     gecələyir
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...So na xa nı mın iş lər mü di ri Əb-
dül bəy ya xın la şıb yük do lu tək nə-
nin yo la çıx ma ğa ha zır ol du ğu nu 
bil di rir:

- Xa nım, yol çu yol da gə rək. Kör-
fəz du ma na qərq ol ma mış get mə li-
yik. Bəx ti miz dən kü lək də sən gi yib 
bir az...

So na xa nım tək nə yə mi nir. 
Qa yıq ağır-ağır kör pü dən uzaq-
la şır. Li man get dik cə ki çi lir. 
Ba kı ya, Qız qa la sı na də niz dən 
bax maq ne cə də xoş dur. So na 
xa nım nə dən sə hə yat yol da şı ilə 
ax şam kı söh bə ti xa tır la yır. İs ra-
fil bəy dü nən şam süf rə si ar xa-
sın da Ba kı Du ma sın da baş ve-
rən olay lar dan da nı şır dı. Onun 
söz lə ri nə gö rə, Nə ri man Nə ri-
ma no vun çı xı şı alə mi qa rış dı rıb. 
O, Nar gin ada sın da sax la nı lan 
türk əsir lər lə bağ lı dəh şət li fakt-
lar açıq la yıb.

- Cə nab de pu tat lar, Ana do lu-
dan gə ti ril miş türk əsir lə rin şə-
raiti dö zül məz dir, on la ra qay ğı 
gös tər mək la zım dır. Üs tə lik, əsir-
lə rə qar şı xə ya nət tö rə dən lər də 
gün dən-gü nə ço xa lır. Nar gin də-
ki er mə ni za bit lər on la rı dö yür, 
iş gən cə ve rir. Bu xain li yin nə ti-
cə sin də hər gün 30-40 əsir dün-
ya sı nı də yi şir. Təəs süf ki, ölən lər 
ara sın da qa dın lar və uşaq lar da 
var. Bu dur mu de di yi niz hu ma-
nizm? Dəh şət li bir fak tı diq qə ti ni-
zə çat dır maq is tə yi rəm. Nar gin-
də ki er mə ni hə kim lər 400 əsi ri, 
göz əmə liy ya tı et mək adı ilə kor 
edib. Məz lum in san la rı bu ha la 
sa lan ci na yət kar lar ni yə cə za lan-
dı rıl mır? Mən er mə ni za bit lər-
dən so ruş maq is tə yi rəm: mü ha-
ri bə nin bə la la rı na mə ruz qal mış 
za val lı in san la rı ni yə məhv edir-
si niz? Bu haq qı si zə kim ve rib? 
Tək lif edi rəm ki, ada da türk əsir-
lə rə qar şı tö rə di lən bü tün  ci na-
yət lər  araş dı rıl sın. Əsir lə rin Nar-
gin ki mi so yuq və şə rait siz ada da 
yer ləş di ril mə si nə son qo yul sun. 
Er mə ni za bit və hə kim lər ada da 
hər bi xid mət dən uzaq laş dı rıl sın!    

Ba kı Du ma sın da Nə ri man bə yin 
bu alov lu çı xı şı er mə ni pə rəst de-
pu tat la rın qə zə bi nə tuş gəl miş di. 
Hətt  a bir de pu tat çı xı şın da de miş-
di:

- Nə ri ma nov və onun tə rəf dar la-
rı mü ha ri bə ni für sət bi lib xal qın mil li 
hiss lə ri ni coş du rur. İn di ki du rum da 
be lə çı xış lar Qaf qaz, xü su sən də Ba kı 
üçün çox qor xu lu dur. Bu söz lər dən 
in qi lab qo xu su gə lir. Bu na gö rə də 
xalq türk lə ri xi las kar ki mi gö rür və 
sual edir: türk lər nə vaxt gə lib bi zi rus-
la rın əsa rə tin dən xi las edə cək? Mən cə, 
bu ide ya lar xal qı ça ra qar şı qal dır maq 
de mək dir. Dü şü nü rəm ki, Nə ri ma no-
vun er mə ni za bit lər və hə kim lər ba-
rə də söy lə dik lə ri boş cə fən giy yat dan 
baş qa bir şey de yil, böh tan dır. 

Du ma da Nə ri ma no vu xalq ara sı na 
mil lət çi lik to xu mu səp mək də gü nah-
lan dı rır, Ru si ya ya qar şı xə ya nət də suç-
la yır dı lar. Nar gin ada sın da baş ve rən 
bü tün dəh şət li ha di sə lər ba rə də N.Nə-
ri ma nov “Hüm mət” qə ze tin də “Göz 
ya şı tö kən cə zi rə” ad lı mə qa lə də yaz-
mış dı. Cə fər Cab bar lı nın bu möv zu da 
yaz dı ğı bir şeir isə dil lər əz bə ri idi: 

O vəh şi dal ğa la rın
 or ta sın da din da şı mız,
Zə la lət iç rə olur
 ac, zə lil qar da şı mız.
Biz isə eyd elə yib
 həs rə tə qi yam edi riz,
Bü tün, bü tün ge cə ni
 eyş ilə tə mam edi riz.
Göz aç, sən ey özü nə
 söy lə yən - «mü səl ma nəm»,
Göz aç, sən ey ba ğı ran –
 «Mən də əh li-Qu ra nəm»!
Göz aç, sən ey da nı şan
 həşr dən, qi ya mət dən,
Göz aç, sən ey əbə di
 dəm vu ran sə xa vət dən.
Çı xıb da sa hi lə bir
 əv vəl-mə qam zil lə tə bax,
Be hiş ti, du zə xi gör,
 həş rə bax, qi ya mə tə bax.
Gör or da ac-ya la vac
 can ve rən zə li la nı,
Gör or da iç mə yə
 su tap ma yan ye ti ma nı.
Yə qin bil ki, alı şar,
 od tu tar, ya nar ca nın,
O dəm kö mək ye ti rər sən,
 var isə vic da nın. 

Di gər fakt lar da möv cud idi. Hə min 
dövr də Ru si ya da oxu yan azər bay can-
lı tə lə bə lə rin bö yük ək sə riy yə ti ge ri 
dö nə rək, giz li təş ki lat lar ya rat mış dı. 

Bu təş ki lat lar Nar gin də ki əsir lə rin ge-
cə ikən qa yıq lar la qa çı rıl ma sı nı təş kil 
edir di. Əsir lə ri Gən cə, İs ma yıl lı, Şə ki 
və  Za qa ta la ya gə ti rir di lər. Şə ki və Za-
qa ta la da əha li nin mü qa vi mət hə rə ka-
tı na əsir türk lər rəh bər lik edir di. On lar 
əha li yə si lah la ne cə dav ran ma ğı, dö-
yüş tak ti ka sı nı öy rə dir di. 

Ba kı mil yon çu la rı da bu xe yir xah 
iş dən kə nar da qal mır dı. Ağa ba ba Qu-
li yev, İs ma yıl bəy Sə fə rə li bə yov, Mur-
tu za Mux ta rov ki mi im kan lı şəxs lər 
əsir lə rə mad di və mə nə vi dəs tək gös-
tə rir di. Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin 
tək cə özü de yil, qız la rı da Nar gin əsir-
lə ri ilə bağ lı ge niş iş apa rır dı. 

Şüb hə siz, bü tün bun lar Ru si ya-
nın xü su si xid mət or qan la rı nın diq-
qə tin dən ya yın mır dı. Akop yan so-
yad lı bi ri “do no s”un da ya zır dı  ki, 
Azər bay can zi ya lı la rı əsir türk lə rə 
ha va dar lıq edə rək, on la rı zin dan-
dan qur ta rır. Bu nu o,, ha ra dan bi lib?

O vaxt giz li bir gös tə riş var mış ki, əsir 
türk han sı dü ka na gir sə, ona pul suz 
ər zaq ver sin lər. Bir də fə əsir türk, tə-
sa dü fən, sa hi bi er mə ni olan dü ka na 
gi rib və hər şe yin üs tü on dan son ra 
açı lıb …A raş dır ma baş la nıb. Mə lum 
olub ki, Nar gin ada sın da qey də alın-
mış xey li əsir yo xa çı xıb.

Bu nun la əla qə dar, hətt  a So na xa-
nım haq qın da da 110 sə hi fə lik ci-
na yət işi açıl mış dı. Bu fə da kar qa-
dın hər də fə Nar gi nə baş çə kən də 
rus za bit lə ri nə rüş vət ki mi pul və 
qiy mət li hə diy yə lər ve rib əsir lər-
dən bir ne çə si ni gö tü rüb ge ri qa-
yı dır dı. Bə zi lə ri ni evi nə gə ti rir, bir 
çox əsir lə ri də “İs mailiy yə”də yer-
ləş di rir di. Da ha son ra on la rın pal-
tar la rı nı də yiş di rib sax ta pas port la 
İran As ta ra sı na ke çi rir və əsir lər 
İran dan Tür ki yə yə ge dir di.

...So na xa nım Ha cı ye va nın əsir lər 
üçün top la dı ğı yar dım lar la do lu şəx si 
tək nə si kör pü dən ara la na raq, Bö yük 
Zi rə ada sı na doğ ru is ti qa mət alır. Xə-
fi f kü lək Ba kı kör fə zin də sə hər dən 
uyu maq is tə yən du ma na ma cal ver-
mə yə rək ada nın ar xa sı na, açıq də ni-
zə qo vur. Bu so yuq fev ral sə hə ri ha va 
ay dın, yol da açıq dır. Sə ma da döv rə 
vu ran qa ğa yı lar san ki ümid tək nə si ni 
uğur la yır. Qar şı da ma yak var. Onun 
güc lü şüala rı hə lə çox ümid siz yol çu-
la ra yol gös tə rə cək.

Fər had SA Bİ ROĞ LU

Duman adada     gecələyir
Al ma ni ya mil li ra diosu “Deutsch land funk” 

Azər bay ca nın iş ğal al tın da kı əra zi lə rin dən 
re por taj ya yıb. Ra dionun say tın da yer ləş di-
ril miş re por taj dan mə lum olur ki, “Deutsch-

land funk”un əmək da şı Sven Tö ni ges qon dar ma 
“DQR”in Ber lin də ki “tu rizm ofi  si nin” təb li ğa tı əsa-
sın da Azər bay ca nın iş ğal al tın da kı əra zi lə ri nə ezam 
edi lib, şüb hə siz ki, er mə ni lə rin və saiti he sa bı na. 

Re por taj da de yi lir ki, se pa rat çı la rın nü ma yən də si al-
man jur na lis ti “Qaf qa zın İs veç rə si olan Dağ lıq Qa ra ba-
ğa” sə fər et mə yə Ber lin də ke çi ri lən tu rizm sər gi si za ma nı 
də vət edib. O, bir ne çə həf tə ər zin də “DQR vi za sı” alıb. 
Jur na list lə bir lik də 3 tu rist də böl gə yə sə fər edib.

Al man apa rı cı İrə van üzə rin dən Azər bay ca nın iş ğal 
al tın da kı əra zi lə ri nə da xil olub, Şu şa da kı ho tel lər dən bi-
ri nin res to ra nın da ye yib-içən er mə ni qul dur la rın məc li-
sin də kon yak da içib. 

Qon dar ma “res pub li ka nın” tu rizm “na zi ri” ilə gö rü-
şü nü təs vir edən al man jur na lis ti bil di rir ki, Dağ lıq Qa-
ra ba ğın in ki şa fı tu rizm dən ke çir. Al ma ni ya tu rist lə ri ni 
“qə dim Tiq ra na kert şə hə ri nin qa lıq la rı nın ta pıl dı ğı” yer-
lə ri də gəz di rib lər. An caq on la rı xa ra ba lı ğa çev ril miş Ağ-
da ma da xil ol ma ğa qoy ma yıb lar. Se pa rat çı lar de yib ki, 
Ağ dam əra zi si hər bi zo na ol du ğu üçün ora gi riş qa da-
ğan dır. Bu nun la be lə, re por taj da qeyd olu nur ki, Ağ dam 
er mə ni lə rin da ğıt dı ğı Azər bay can şə hə ri dir.

Bu ya xın lar da se pa rat çı res pub li ka nın tu rizm na zir li yi 
bə yan et miş di ki, Xan kən di və iş ğal al tın da olan Azər-
bay can əra zi lə rin də müx tə lif tu rizm marş rut la rı fəaliy yət 
gös tə rir və “dəb də bə li hotel lər də hər gün 900 tu rist ya şa-
yır”. Əs lin də, bu, ağ ya lan dır və böl gə yə yal nız qa nun-
suz ola raq Su ri ya qaç qın la rı yer ləş di ri lir, yer li əha li isə 
ba şı nı gö tü rüb qa çır.

Er mə ni təb li ğat ma şı nı Fran sa əh li ni cid di-cəhd lə iş ğal 
edil miş tor paq la ra unu dul maz sə ya hə tə ça ğı rır. Bü tün 
bu er mə ni yal va rış la rı Fran sa da kı er mə ni fon du nun rəs-
mi say tın da yer ləş di ri lib. Gö rü nür, Xan kən di hotel lə ri-
nin iş ta ha sı ar tıb və gün də lik “900 tu rist” er mə ni lər üçün 
az dır! 

Boş bo ğaz er mə ni lər Fran sa əh li nə nə tək lif edir? De-
mə li, ar zu edən lər Pa ris dən, ya xud Mar sel dən İrə va na 
gə lir, 2 gün er mə ni lər lə bir lik də “nə fəs alıb xoş bəxt” ol-
duq dan son ra, 3 gün ər zin də Şu şa, Xan kən di, Xo ca vənd 
və di gər iş ğal olun muş Azər bay can əra zi lə ri ni gə zə rək 
“qə dim er mə ni mə də ni abi də lə ri” ilə ta nış lıq dan “bö yük 
şə rəf du yur lar!” Proq ra ma Xan kən din də ki “SOS” uşaq 
bağ ça sı na eks kur si ya, hətt  a “DQR”-in baş na zi ri ilə gö-
rüş də da xil edi lib.

O ki, qal dı tur pa ke tin qiy mə ti nə...özü nü qo naq pər vər 
ki mi qə lə mə ve rən er mə ni lər hər qə pi yi say maq da ma-
hir dir: adam ba şı na 1659 av ro, üs tə gəl bir ge cə lik hotel 
nöm rə si üçün 330 av ro! Vəs sa lam! Bu məb lə ği ödə yən 
tu rist qəsb kar er mə ni lə rin tö rət dik lə ri van da liz min can lı 
şa hi di nə çev ri lə bi lər.

Hə lə lik, er mə ni lə rin ya rat dı ğı vir tual tu rizm cən nə ti nə 
baş çə kib “xoş bəxt” ol maq is tə yən kö nül lü yox dur. Elə 
bu sə bəb dən də baş na zi rin gö zü nün kö kü sa ra lıb. Gö rə-
sən, o, tə sa dü fən yo lu nu aza raq cən nət əvə zi nə cə hən nə-
mə düş müş əziz tu rist lə rə nə de mə yə ha zır la şır?

Göz lə mə yin ki, “baş na zir” er mə ni lə rin iş ğal çı si ya sə-
tin dən, azər bay can lı la ra qar şı tö rət dik lə ri soy qı rım dan, 
vəh şi lik lər dən, xa ra ba qoy duq la rı şə hər və kənd lər dən, 
mil li-ta ri xi abi də lə ri mi zin da ğı dıl ma sın dan da nı şa caq. 
O, qo naq la ra, yə qin ki, “ba ba sın dan mi ras qal mış öl kə-
sin də” bi ça rə er mə ni lə rin fay da lı qa zın tı la rı, tə bii eh ti-
yat la rı, fi  liz və qı zıl ya taq la rı nı ne cə bö yük us ta lıq la ta-
la dıq la rın dan bəhs edə cək, me şə lə ri qı ra raq eko sis te mi 
kor qoy duq la rı ilə qür rə lə nə cək, nar kot ra fi k gə lir lə ri ni 
açıq la ya caq. 

Gö rü nür, er mə ni lər hə lə də an la ya bil mir lər ki, heç bir 
təx ri bat, heç bir ya lan on la rın da dı na çat ma ya caq. Bu gün 
“DQR”-i gu ya cən nə tə çe vir dik lə ri ba rə də uy dur duq la rı 
na ğıl la ra bəl kə də kim lə ri sə inan dı ra bi lər lər, bəs sa bah?

Fərhad
ABDULLAYEV

1989 avroluq 
“səyahət”



Bu il lər də Ba kı nın iq ti sa di in-
ki şa fı gö rün mə miş sə viy yə yə 
çat mış dı. 1863-1913-cü il lər də 
şə hər əha li si nin sa yı 16,7 də fə 
art mış, 434 min nə fə rə çat mış-
dı. 1913-cü il sta tis ti ka sı na gö-
rə, Ba kı, əha li si nin sa yı na gö rə 
Pe ter burq, Mosk va, Ki yev və 
Odes sa dan son ra Ru si ya da 5-ci 
ye ri tu tur du. Bu dövr də Rot şild, 
No bel, Şi ba yev, Ta ğı yev, Mir-
zə yev, Na ğı yev, Əsə dul la yev, 
Mux ta rov ki mi neft maq nat la rı 
ye tiş miş di. Hə min il lər də Ru si-
ya nef tin de mək olar ki, ha mı sı nı 
Ba kı qu ber ni ya sın dan alır dı. 

Məhz be lə bir şə rait də ki ne-
ma toq raf Azər bay ca nın ic ti-
mai-mə də ni hə ya tın da öz ye ri ni 
müəy yən ləş dir mə yə və ro lu nu 
oy na ma ğa ça lı şır dı. Mü ha ri bə nin 
do ğur du ğu çə tin lik lər, ki no sa hə-
sin də tə rəq qi yə ma ne ola bil mə-
miş di. Bir-bi ri nin ar dın ca açı lan 
ki no teatr lar, səhm dar cə miy yət-
lə ri, pro kat nü ma yən də lik lə ri, 
ki noatel ye lər Ba kı nın ki ne ma toq-
ra fi k hə ya tı nın nə qə dər can lı ol-
ma sın dan xə bər ve rir di. Ba kı ya 
də vət olu nan ki no mü tə xəs sis lə ri 
– me xa nik lər, ope ra tor lar, re jis-
sor lar ek ran la bağ lı bi lik lə rin küt-
lə lər ara sın da ge niş ya yıl ma sın da 

mü hüm rol oy-
na yır dı lar. 

Ki no teatr lar 
şə bə kə si nin sü-
rət lə ge niş lən-
mə si möv cud 
tə rəq qi nin baş-

lı ca əla mət-
l ə  r i n  d ə n 

bi ri idi.

Yer li sə na ye çi lər, ta cir lər, əc-
nə bi mil yon çu lar ki no dan qa-
zanc gö tür mək im ka nı nı əl dən 
ver mə mə yə ça lı şır, ki no teatr lar 
açır dı lar. “Elekt ro-teatr”, “elekt-
ro-ki no teatr” “ba yoq raf”, “elekt-
ro - ba yoq raf”, “ye ni ba yoq raf”, 
“yay ki no-teat rı”, “elekt ro - il lü-
zion”, “si ne ma-teatr”, “si ne ma” 
ad la nan bu ki no teatr la rın de mək 
olar ki, ha mı sı (tək cə “Ay-Ul duz” 
elekt ro-teat rı türk cə ad lan dı rıl-
mış dı) təm tə raq lı fran sız, in gi lis, 
rus ad la rı da şı yır dı. Mə sə lən, bul-
var da “Fe no men” elekt ro-teatr və 
“Lad ya” si ne ma sı, Tor qo vı (in di-
ki Ni za mi) kü çə sin də “Re nes sans 
(in di ki “Və tən”) si ne ma teat rı, hə-
min kü çə də Ni ki tin qar daş la rı nın 
sir ki ilə üz bəüz “Start” ki no teat rı, 
Bol şa ya Mors ka ya kü çə sin də ki, 
Ada mo vun evin də “Fo rum” yay 
ki no teat rı, Bir je va ya kü çə si nin 
ti nin də (“Sa hil” met ro stan si ya-
sı nın ye rin də) “Edi son” elekt ro-
teat rı, H.Z.Ta ğı ye vin ti ca rət pa sa-
jın da “Fran sız elekt ro ba yoq ra fı”, 
in di ki Neft çi lər pros pek ti, 93 say-

lı bi na da H.Z.Ta ğı ye vin 
“Gi qant” elekt ro teat rı, 
Mo lo kan və Qo qol kü çə-

lə ri nin kə siş di yi tin də “Min yon” 
bö yük bə dii ki no teat rı, in di ki Rus 
Dram Teat rı nın ye rin də “Mi ka-
do” si ne ma sı, Bir je va ya kü çə-
sin də ki xü su si ev də “Re kord” 
ki no teat rı, Ni ko la yev kü çə sin-
də ki ki şi xey riy yə cə miy yə ti nin 
(“İs mai liy yə”) bi na sın da “Pa las” 
elekt ro teat rı, Qa lan te re ya pa sa-
jın da “Mu za”, Pa ra pet ba ğın da, 
İs kən də rov və Aza do vun evin də 
“Mon-Re po” (in di ki “Araz” ki-
no teat rı), Te le fon nı və Bu da qov 
kü çə lə ri nin ti nin də “Union” ki-
no teat rı, Mo lo kan kü çə si, 8-də 
“Am pir” yay ki no teat rı, Ma-
yı lov teat rı ilə üz bəüz “Ma lıy 
teatr-elekt ro”, Kras no vodsk və 
Gim na zi çes ki kü çə lə ri nin kə siş-
di yi yer də “So ley”, Bi rin ci Ba yıl 
kü çə si, 66-da “Ros si ya”, Qu ber-
na tor ba ğı nın ya nın da “Er mis” 
ki no teatr la rı, Ma riins-
ka ya kü çə si, 16-da 
“Pro me tey” elekt-
ro ba yoq ra fı, Qu-
berns ka ya və 
Vo ron sov kü çə-
lə ri nin kə siş di yi 
tin də “Mo dern” 
si ne ma teat rı,

Ba la xa nı da “Fu ror” ye ni ba yoq-
ra fı, Ba la xa nı (in di ki Əziz bə-
yov) kü çə sin də “Mars” ki no teat-
rı, Sa hil ya xın lı ğın da “Odeon” 
elekt ro ba yoq ra fı, Pa ra pet ba ğı 
ya xın lı ğın da “Eksp ress” elek-
troil lü zionu” və s. yer lə şir di. 

Ba kı da ilk ki no teatr olan “Fe-
no men” 1910-cu il də bul var-
da (in di ki A.Şaiq adı na Döv lət 
Kuk la Teat rı nın bi na sı) ti kil miş-
di. Ki no teat rın da mın da təm-
tə raq lı yay res to ra nı iş lə yir di. 

Ki no teatr da pro kat kon tor la rı-
nın Ba kı ya gə tir dik lə ri ən yax şı 
fi lm lər nü ma yiş et di ri lir di. Bu 
ki no teatr 1921-ci il də əsas lı tə mir-
dən son ra bol şe vik hö ku mə ti nin 
ira də si ilə “Tən qid-təb liğ” fəh lə 
teat rı na çev ril di. Bul var da “Fe no-
men”dən baş qa “Olim pi ya” si ne-
ma toq ra fı tik mək də nə zər də tu-
tul muş du. La kin hə min ti ki li nin 
də niz mən zə rə si nə xə ləl gə ti rə cə-
yin dən qay ğı la nan şə hər rəh bər-
li yi onun in şa sı na ica zə ver mə di. 

“Edi son” elekt ro  teat rı nın daş-
dan ti kil miş nə həng bi na sı ta ma-
şa çı la rın diq qə ti ni çə kir di. Ek ra nı, 
ki çik səh nə si və ra hat sa lo nu müş-
tə ri lə ri ra zı sa lır dı. Bu ra da ko mik 
və dra ma tik fi lm lər da ha çox nü-
ma yiş et di ri lir di. Son ra lar ki no-
teat rın səh nə sin də Bo ris Rens ki-
nin caz kol lek ti vi nin və Leonid 
Ute so vun kon sert lə ri ol muş dur. 
İn di hə min ki no teat rın ye rin də 
Ba kı met ro po li te ni “Sa hil” stan-
si ya sı nın ves ti bü lü yer lə şir. “Fo-
rum” ki no teat rı nın daş dan ti kil-
miş iki mər tə bə li bi na sı nın bi rin ci 
mər tə bə si qış za lı üçün ay rıl mış-
dı. İkin ci mər tə bə də isə ör tü yü, 
səh nə si və mey dan ça sı ol ma yan, 
yal nız ax şam lar iş lə yən yay sa lo-

nu yer lə şir di. Bol şa ya Mors ka ya 
(in di ki Bül bül pros pek ti) 

kü çə sin də yer lə şən ki no-
teat rın ye rin də son ra lar 
Mil li Ban kın (köh nə) 
bi na sı in şa olun du.

“Qaf qaz və Mer ku ri” ki no-
teat rı bul var da, sər ni şin li-
ma nı nın ya xın lı ğın da yer lə-
şir di. “Qaf qaz və Mer ku ri” 
cə miy yə ti nə məx sus olan ki-
no teatr da qı sa met raj lı mən zə-
rə fi lm lə ri nü ma yiş et di ri lir di.
“Fu ror” si ne ma toq ra fı Bö yük-
şor da, No bel şə hər ci yi nin ya-
xın lı ğın da in şa edil miş di. Möh-
tə şəm bi na da kı 250-300 nə fər lik 
ta ma şa za lın da fi lm nü ma yi şin-
dən əv vəl for te piano da mu si-

qi par ça la rı ifa olu nur, bə zən 
də mil li üç lü yün (tar, ka man ça, 
qa val) çı xış la rı təş kil edi lir di. 
Lent lə rin nü ma yi şi adə tən for-
te piano da ifa ilə mü şa yi ət olu-
nur du. Ümu miy yət lə, hə min 
dövr də Ba kı da möv cud olan 
30-dan çox ki no teat rın ən ki çi yi 
Sa bun çu stan si ya sı ya xın lı ğın da, 
“No bel şə hər ci yi”nin pil lə kən lə-
ri al tın da yer lə şən “Mars” ki no-
teat rı idi. 

So vet döv rü nün ki no şü nas lı-
ğın da 1920-ci il dən əv vəl ki dövr-
lə bağ lı fakt və rə qəm lər qəs dən 
təh rif edil di yin dən, uzun müd-
dət hə min il lər də ki no nü ma yi-
şi nin də aşa ğı sə viy yə də ol du ğu-
nu dü şün mü şük. Mə sə lən, so vet 
ha ki miy yə ti nin ilk il lə rin də tər-
tib olun muş ara yış da gös tə ri lir-
di ki, “1914-1915-ci il lər də Azər-
bay can da cə mi 7 ki no teatr var dı, 
1919-1920-ci il lər də isə on la rın 
sa yı 6-ya en miş di; 1929-1930-cu 
il lər də ki no teatr la rın sa yı ar tıb 
20-yə çat mış dı”. Hal bu ki, fakt lar 
real və ziy yə tin ta mam baş qa cür 
ol du ğun dan xə bər ve rir. 

Ki no teatr la rın fi lm lər lə təc hiz 
olun ma sın da bir-bi ri lə rə qa bət 

apa ran “Pa te” 
və “Qo mon” 
fi r ma la rı ilə 
ya na şı, Ru-
si ya nın ay rı-
ay rı səhm dar 
cə miy yət lə ri, 
müş tə rək qu-
rum lar da iş tiak 
edir di lər. İl dən-
ilə ar tan pro kat 
fon dun da Or ta 
Asi ya və Azər-
bay ca nı fi lm lər lə 
təc hiz edən “Le-
vin və Ko” müş-
tə rək qu ru mu 
baş lı ca yer lər dən 
bi ri ni tu tur du. 

Bu il lər də Ba kı nın iq ti sa di in-

1914-cü il də Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si nin baş lan ma sı cə miy-
yə tin hə ya tın da müəy yən gər gin lik ya rat sa da, so sial-iq-
ti sa di və mə nə vi in ki şa fın qar şı sı nı ala bil mə di. Ru si ya 
im pe ri ya sı nın mər kə zin də ol du ğu ki mi, «uc qar lar da», o 

sı ra dan Azər bay can da da ic ti mai fik rin oya nı şı, si ya si və mə də ni pro ses lə rin ge di şi əha li-
nin mə nə vi dir çə li şi ni şərt lən di rir di. Təx mi nən yü zil lik əsa rət al tın da qa lan, im pe ri ya nın 
cür bə cür for ma lar da hə ya ta ke çir di yi rus laş dır ma si ya sə ti ni ad dım ba şı du yan xalq küt-
lə lə ri apa rı cı zi ya lı la rın təb li ği sa yə sin də türk çü lü yün ma hiy yə ti ni an la ma ğa can atır dı. 
Əli bəy Hü seyn za də nin, Əh məd bəy Ağaoğ lu nun, Mə həm məd Əmin Rə sul za də nin, Ə.Top-
çu ba şo vun ya rat dıq la rı və is ti qa mət lən dir dik lə ri döv ri mət buat va si tə lə ri gün dən-gü nə 
ge niş lə nən bol şe vik təb li ğa tı na qar şı aman sız mü ba ri zə yə baş la mış dı. Mil li tə fək kür dən 
ya ran mış sə nət əsər lə ri yad fik rin do ğur du ğu cə fən giy yat içə ri sin dən özü nə güc lə yol 
ta pır dı.
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Yer li sə na ye çi lər, ta cir lər, əc- lə ri nin kə siş di yi tin də “Min yon” 
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lə lər ara sın da ge niş ya yıl ma sın da 
mü hüm rol oy-
na yır dı lar. 

Ki no teatr lar 
şə bə kə si nin sü-
rət lə ge niş lən-
mə si möv cud 
tə rəq qi nin baş-

lı ca əla mət-
l ə  r i n  d ə n 

bi ri idi.

ki no teat rı, Bir je va ya kü çə si nin 
ti nin də (“Sa hil” met ro stan si ya-
sı nın ye rin də) “Edi son” elekt ro-
teat rı, H.Z.Ta ğı ye vin ti ca rət pa sa-
jın da “Fran sız elekt ro ba yoq ra fı”, 
in di ki Neft çi lər pros pek ti, 93 say-

lı bi na da H.Z.Ta ğı ye vin 
“Gi qant” elekt ro teat rı, 
Mo lo kan və Qo qol kü çə-

ki no teatr la rı, Ma riins-
ka ya kü çə si, 16-da 
“Pro me tey” elekt-
ro ba yoq ra fı, Qu-
berns ka ya və 
Vo ron sov kü çə-
lə ri nin kə siş di yi 
tin də “Mo dern” 
si ne ma teat rı,

Ute so vun kon sert lə ri ol muş dur. 
İn di hə min ki no teat rın ye rin də 
Ba kı met ro po li te ni “Sa hil” stan-
si ya sı nın ves ti bü lü yer lə şir. “Fo-
rum” ki no teat rı nın daş dan ti kil-
miş iki mər tə bə li bi na sı nın bi rin ci 
mər tə bə si qış za lı üçün ay rıl mış-
dı. İkin ci mər tə bə də isə ör tü yü, 
səh nə si və mey dan ça sı ol ma yan, 
yal nız ax şam lar iş lə yən yay sa lo-

nu yer lə şir di. Bol şa ya Mors ka ya 
(in di ki Bül bül pros pek ti) 

kü çə sin də yer lə şən ki no-
teat rın ye rin də son ra lar 
Mil li Ban kın (köh nə) 
bi na sı in şa olun du.

bay can da cə mi 7 ki no teatr var dı, 
1919-1920-ci il lər də isə on la rın 
sa yı 6-ya en miş di; 1929-1930-cu 
il lər də ki no teatr la rın sa yı ar tıb 
20-yə çat mış dı”. Hal bu ki, fakt lar 
real və ziy yə tin ta mam baş qa cür 
ol du ğun dan xə bər ve rir. 

Ki no teatr la rın fi lm lər lə təc hiz 
olun ma sın da bir-bi ri lə rə qa bət 

apa ran “Pa te” 
və “Qo mon” 
fi r ma la rı ilə 
ya na şı, Ru-
si ya nın ay rı-
ay rı səhm dar 
cə miy yət lə ri, 
müş tə rək qu-
rum lar da iş tiak 
edir di lər. İl dən-
ilə ar tan pro kat 
fon dun da Or ta 
Asi ya və Azər-
bay ca nı fi lm lər lə 
təc hiz edən “Le-
vin və Ko” müş-
tə rək qu ru mu 
baş lı ca yer lər dən 
bi ri ni tu tur du. 
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Bu dövr də Ba kı ki no teatr la rın-
da nü ma yiş et di ri lən fi lm lə rin janr 
müx tə lifl  i yi də ma raq do ğu ran 
cə hət lər dən bi ri dir. Döv ri mət-
buat da və afi  şa lar da lent lər ta ma-
şa çı la ra “dram”, “hə ya ti dram”, 
“ko me di ya”, “fa ciə”, “xro ni ka” 
ad la rı al tın da təq dim olu nur du.
Mə sə lən, hə min il lər də ki no teatr-
la rın re per tuarı na da xil olan “Ar-
şın mal alan”, “Ün van sız mə həb-
bət”, “Ər-ar vad şey tan lar”, “Ki no 
ar tist li yi nə im ta han”, “Köh nə qar-

ğa”, “Maks-zo rən tə bib”, “Ka zi-
mir tan qo öy rə nir”, “Oğur la ma” 
fi lm lə ri ko me di ya, “Öl dür mü-
şəm, an caq gü nah kar de yi ləm”, 
“Qəh rə man və küt lə”, “Qraf 
Mon te-Kris to” (3 se ri ya), “Qa na 
bə lən miş xoş bəxt lik”, “Ölü mü-
nə bir saat qal mış”, “Al lah ver di”, 
“Tu fan”, “Cə nub ge cə lə ri nin sir-
ri”, “Dəh şət li ölüm”, “Xe yir xah fı-
rıl daq çı” fi lm lə ri dram, “Yu xu da 
və aş kar da” me lod ram, “Hö rüm-
çə yin cay na ğın da” hə ya ti dram, 
“Ağ lın tər pən mə si”, “Mor fi  nist 
qız” fa ciə, “Be li ko sel qul du ru” 
ma cə ra və s. ki mi müx tə lif janr la rı 
təm sil edir di. Hə min il lər də nü-
ma yiş et di ri lən fi lm lər ara sın da 
“Qo mon” fi r ma sı nın xro ni ki-sə-
nəd li sü jet lə ri nə də rast gəl mək 
müm kün dür.

1905-ci il dən (so vet ta rix şü-
nas lı ğın da “bi rin ci rus in qi la bın-
dan son ra kı dövr” ad lan dı rı lır) 
son ra kı dövr də mət buatın in ki-
şa fı da sü rət lən miş di. Müx tə lif 
tə fək kür və dü şün cə yön lə ri ni, 
si ya si-ideolo ji cə rə yan la rı, par ti-
ya və qrup la rı təm sil edən qə zet-
jur nal lar gün də lik so sial-iq ti sa di 
xə bər lər lə ya na şı, Azər bay ca nın 
mə nə viy ya tı na, ta ri xi nə, ədə-
biy ya tı na və in cə sə nə ti nə də 
yer ayı rır dı lar. Döv rün mət buat 
or qan la rın da teat rı mı zın, mu si-
qi mi zin, maari fi  mi zin ke çir di yi 
müx tə lif pro ses lər əks olu nur du. 
Türk cə nəşr olu nan “Açıq söz”, 
“Sov qat”, “Ta le yin süb hü”, “İq-
bal”, “Fü yu zat”, “Ba ba yi-Əmir”, 
rus ca çı xan “Kas pi”, “Ba ki nets”, 
“Ba ku”, “Biç”, “Byul le ten in-
je ne rov Ba kins ko qo ok ru qa”, 
“Dji qit”, “Du xov noe xris tianst-
vo”, “Kav kazs ka ya ko pey ka”, 
“Kav kazs kiy te leq raf”, “İsk ra” 
və s. qə zet-jur nal lar ki no alə-
min də baş ve rən pro ses lər haq-
qın da oxu cu la rı na mə lu mat ve-
rir, ta ma şa çı la ra ki no tex ni ka sı 
ilə bağ lı bi lik lə ri təb liğ edir, öz 
sə hi fə lə rin də ki no teatr la rın re-
per tuarı ba rə də elan lar dərc edir 
və fi lm lə rə ya zıl mış res sen zi ya-
la ra az da ol sa yer ayı rır dı lar. Bu 
mə lu mat lar əsa sın da oza man kı 
Ba kı nın ki no mü hi ti nin mən zə-
rə si ni tə səv vür et mək olar. 

Mə lum çev ri liş dən əv vəl ki 
il lər də mət buat da ki no fi lm-
lə rin çə ki liş pro se si haq qın da 
ət rafl  ı mə lu ma ta rast gəl mək, 
de mək olar ki, müm kün de yil.

Yal nız “Ba ki nets” qə ze ti nin 
1916-cı il mart nöm rə lə ri nin bi-
rin də ““Fil ma” səhm dar lar cə-
miy yə ti Ba kı da sü je ti İb ra him-
bəy Mu sa bə yo vun ro ma nın dan 
alın mış, mü səl man hə yatın dan 
bəhs edən fi l min çə ki li şi ilə məş-
ğul dur” cüm lə si nə rast gəl mək 
müm kün dür. Bu ra da ro man və 
fi l min çə ki liş qru pu, elə cə də 
akt yor lar ba rə də mə lu mat ve-
ril mə di yin dən, bu nu mət buatın 
ki ne ma toq ra fa diq qə ti ad lan dır-

maq çə tin dir. “İq bal” qə ze ti isə 
təx mi nən hə min vaxt lar da ya zır-
dı: “Ki ne ma toq raf elə bir şey de-
yil dir ki, onun məz mu nu qə zet 
sü tu nu na düş sün və qə zet gö-
tü rüb ona “tən qid və res sen zi ya 
yaz sın”. Məhz elə bu fi  kir ötən 
əs rin əv vəl lə rin də mət buatın 
Azər bay can hə ya tın dan çə ki-
lən fi lm lə rin ya ran ma pro se si nə 
mü na si bə ti ni or ta ya qo yur.

Bu nun la be lə, Azər bay can da 
ki ne ma toq ra fın in ki şa fı na ədə-
biy ya tın və teat rın qa zan dı ğı 
uğur lar da bö yük tə sir gös tə rir-
di. Tə sa dü fi  de yil ki, ki no nun 
mü ra ciət et di yi ilk əsər məhz 
o dövr də həd dən ar tıq məş hur 
olan İ.Mu sa bə yo vun “Neft və 
mil yon lar səl tə nə tin də” ro ma nı 
ol du. Hə min il lər də çox po pul yar 
olan teatr sə nət çi lə ri Ab bas Mir-
zə Şə rif za də, Hü seyn Ərəb lins ki, 
Hü seyn qu lu Sa rabs ki, Ələk bər 
Hü seyn za də, Mir zə ağa Əli yev, 
Hə nə fi  Te re qu lov, Möh sün Sə-
na ni və baş qa la rı ilk bə dii Azər-
bay can fi lm lə ri nə çə kil di lər. Ab-
bas Mir zə Şə rif za də və Hü seyn 
Ərəb lins ki nin rəh bər lik et dik lə ri 
teatr trup pa la rı səh nə sə nə ti nin 
tə rəq qi si yo lun da gös tər dik lə ri 
xid mət lər lə ya na şı, Azər bay can 
ki no su nun ya ran ma sı na da öz 
töh fə lə ri ni ver di lər. 

Tə bii ki, ki ne ma toq ra fın sir-
lə ri nə bə ləd olan mil li kadr la rın 
yox lu ğu Azər bay can ki no su nun 
ya ran ma sı nı və for ma laş ma sı nı 
xey li lən git di. Hər hal da, teatr 
akt yor la rın dan baş qa 1920-ci il-
lə rin əv vəl lə ri nə dək ki no pro-
se sin də iş ti rak edən, ki no tex-
ni ka sın dan və çə ki li şin dən baş 
çı xa ran kadr lar yox idi. Ona gö-
rə də ilk fi lm lə rin ger çək ləş di-
ril mə si üçün va cib olan re jis sor, 
ope ra tor, me xa nik və di gər ki-
no mü tə xəs sis lə ri Pe ter burq dan, 
Mosk va dan, Ki yev dən, Tifl  is dən 
də vət olu nur du lar. Üs tə lik, Pi ro-
ne qar daş la rı nın “Fil ma” səhm-
dar cə miy yə ti nin sa hib lə ri mil li 
ki ne ma toq rafl  a rın in ki şa fın da 
ma raq lı de yil di lər. Mə sə lən, re-
jis sor Vla di mir Bars ki 1915-ci 
il də cə miy yə tin də və ti ni qə bul 
edə rək Ba kı ya gəl miş, ilk bə-
dii fi l min çə ki li şi üçün ha zır lıq 
gör mə yə baş la mış dı. O, len tin 
möv zu su nun se çil mə sin də yer-
li ma te riala – Azər bay can ədə-
biy ya tı na mü ra ciət möv qe yin də 

dur du ğu na gö rə, “Fil ma”nın 
rəh bər li yi onu Tifl  i sə ça ğı rıb, 
“se ri ya fi lm lər çək mə yi” tap şır dı. 
1915-ci il də bu ra da yer li re jis sor 
L.Su su na va ilk mil li gür cü bə dii 
len ti ni – “Xris ti ne” fi l mi ni çə kən-
dən son ra “Fil ma”nın möv qe yi 
zəifl  ə mə yə baş la mış dı. V.Bars ki-
nin “Baş sız me yit” və “De ni yə?” 
fi lm lə ri uğur suz lu ğa dü çar olan-
dan son ra mil li möv zu la ra mü ra-
ciətin qa çıl maz lı ğı aş ka ra çıx dı. 

“Neft və mil yon lar səl tə nə-
tin də” fi l mi nin uğu ru gör kəm li 
mə də niy yət sal na mə çi miz Qu-
lam Məm məd li nin şə ha də ti nə 
gö rə, “mü vəq qə ti yün gül gə lir 
hə və sin də olan mil yon çu la rın 
“Fil ma” səhm dar cə miy yə ti nə 
olan ma ra ğı nı ar tır dı və bir çox-
la rı hə min şir kə tə üzv ya zıl dı lar. 
Ki no is teh sa lı na ma raq elə bir 
də rə cə yə çat dı ki, Ba kı da “Fran-
sız ki no teat rı”nın sa hi bi olan 
Mir zə Ağa ad lı bi ri si lent ha zır-
la yan “İs lam şir kə ti” ni ya rat maq 
is tə di. O, bu şir kət üçün 100 min 
ma nat lıq ka pi tal la zım ol du ğu-
nu müəy yən ləş di rib, bir ne çə 
Ba kı mil yon çu su na, o cüm lə dən 
Ta ğı ye və mü ra ciət et di, “İs lam 
şir kə ti”nin da ha tez təş kil olun-
ma sı fi k ri ni irə li sür dü. 

Bü tün bu tə şəb büs lər şüb hə 
yox dur ki, ilk növ bə də pul qa-
zan maq məq sə di gü dür dü. Çə-
ki lə cək fi lm lə rin bə dii sə viy yə si 
və ide ya is ti qa mə ti ilə ma raq la-
nan yox idi. “Tez ol sun, çox qa-
zanc gə tir sin” fi k ri hər şey dən 
üs tün sa yı lır dı. Be lə ol ma say dı, 
Qaf qaz hə ya tı nı əks et di rən, Ba-
kı ət ra fın da və qon şu Da ğıs ta-
nın kənd lə rin də çə ki lən “Kn yaz 
Də mir Po lad (bə zi mən bə lər də 
Te mir Bu lat) fi l mi ek ran la ra çı-
xar kən Azər bay can mət buatı nın 
aşa ğı da kı cid di tən qi di nə rast 
gəl məz di: 

“Əl bətt  ə, bu şə kil baş qa bir 
yer də və baş qa la rı tə rə fi n dən 
ix ti ra edil miş ol say dı, ye nə də 
söz de mə yib, an caq bu nun mü-
səl man la rın ürf-adı na nə qə dər 
mü ca yir və yan lış ol du ğu nu və 
mü səl man la rın nə qə dər avam 
və ca hil li yi ni gös tər di yi ni oxu-
cu la rın nə zə ri nə ye ti rək. Bu ra sı 
da var ki, əv və la, hə min şək li Ba-
kı mız da olan fi r ma çı xar maq dan 
heç utan ma yıb elə mə yir və sa ni-
yən, ha man fi r ma nın ak sioner lə-
ri, səhm dar la rı için də bi zim mü-
səl man lar da var dır? 

Be lə ki, mü səl man la rın pu lu 
ilə ba şa gə lən fi r ma ha man mü-
səl man la rı bö yük bir mü səl man 
şə hə rin də və mü səl man ar tist-
lə rin iş ti ra kı ilə mur dar və rə zil 
bir su rət də bu gün Ru si ya ya və 
cə mi alə mə gös tər mək dən zər rə 
qə dər də çə kin mə yir. 

Bi zə təəc cüb gə lən bu ra sı dır”. 
Bu nun la be lə, Qaf qa zın ki no 

mə ka nı nı tez lik lə fəth elə mək 
niy yə tin də olan “Fil ma” səhm-
dar cə miy yə ti ki nois teh sa lı təş-
kil et mək üçün qız ğın ha zır lıq 
iş lə ri apa rır dı. Ar tıq 1915-ci ilin 
or ta la rın da fi lm lə rin çə ki li şi, aş-
kar lan ma sı və mon ta jı üçün la-
zı mi tex ni ki va si tə lər əl də olun-
muş du. “Fil ma”nın Ba kı neft 
sə na ye çi lə ri tə rə fi n dən ma liy yə-
ləş di ri lən ilk lent lə ri nin çə ki li şi-
nə az qa lır dı. 

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

maq çə tin dir. “İq bal” qə ze ti isə 

Bakının yüz il əvvəlki      kino həyatı
  ...Gə lən ilin ap re lin də Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Məh lu qə 
xa nım Sa dı qo va nın ana dan ol ma sı nın  100 il li yi ni qar şı la ya-
ca ğıq...
…O SƏ Sin yi yə si nin Haq qa qo vuş ma sın dan sa 15 il ke çir…

…Dün ya sı nı də yi şən dən son ra bil dim ki, O SƏS Şu şa da do ğu lub…
…O SƏ Sin nə vaxt yad da şı ma ya zıl dı ğı nı in di də qiq xa tır la mı ram. 

Mə nə elə gə lir, göz lə ri mi dün ya ya açan dan, SƏS LƏ Ri ayırd elə mə yə 
baş la yan dan ru hum alə mi dol du ran səs lər için dən O SƏ Si se çib. Dağ-
lar dan sü zü lən çeş mə lər dum du ru, ana sü dü tə ki da dın dan-ta mın dan 
do yul ma yan O SƏ Sin Məh lu qə xa nım Sa dı qo va ya məx sus ol du ğu nu 
da bir qə dər son ra lar dərk elə mi şəm; son ra lar bil mi şəm ki, ta pın dı ğım 
SƏ Sin yi yə si Məh lu qə xa nım Mil li Dram Teat rı nın ar tis ti di, səh nə də 
bən zər siz rol lar oy na yıb, çe şid li ob raz lar ya ra dıb, bir-bi rin dən fərq li 
xa rak ter lər can lan dı rıb. Am ma doğ ru dan-doğ ru ya, 1967-ci il də Azər-
bay can ra diosu nun «Bu laq» xalq ya ra dı cı lı ğı ve ri li şi üzə çı xa na can, 
O SƏS unu dul maz Sə mən dər Rza ye vin sə siy lə qo şa la şa na can, xal qın 
yad da şı nın min bir ət ri ni, ça la rı nı xal qın özü nə qay ta ra na can bun ca 
doğ ma ol ma mış dı yə qin. Elə bil, Məh lu qə xa nım özü də do ğu lan dan, 
öz SƏ Siy lə da nı şan dan, SƏ Si ni eşit mək is tə yən lə rə çat dır maq sev da sı-
na dü şən dən bu ola ca ğa sa rı ge dir miş.

…O yo lun yol çu lu ğu 84 il lik öm rün 36 ili ba ha sı na ba şa gəl di.
…O yo lun ya rı sın da SƏ Si nin da ya ğı nı — Sə mən dər Rza ye vi itir di. 

Bu it ki dən son ra O SƏS elə bil, sın mış dı, sı nıx mış dı, kim sə siz ləş miş di 
— nə sə özü nə ox şa maq dan öt rü ol ma zın ağ rı lar çə kir di.

…Bir də O SƏ Sin do ğul du ğu ye ri — Şu şa nı iti rən də Məh lu qə xa-
nı mın için də ağ rı gö yər miş di. Mən on da bil mir dim ki, O SƏS Şu şa da 
do ğu lub…

…Şüb hə siz Məh lu qə Sa dı qo va nı səh nə də ya rat dı ğı ob raz lar la ta nı-
yan lar çox du, bun dan son ra da ta nı na caq…

Am ma nə sir di sə, hey ça lı şı ram, onu ki min sə ro lun da gö rə bil mi-
rəm. Ha cəhd elə yi rəm, göz lə ri min qa ba ğı na bir cə gö rüm gə lir: xa nım-
xa tın, üz-gö zün dən nur tö kü lən, da nı şı ğın dan bal sü zü lən Azər bay-
can qa dı nı dı, otu rub ru hu mu zun yed din ci qa tın dan gə lən, min rən gə 
ça lan qə dim-qa yım SƏ Siy lə bi zə kim ol du ğu mu zu, har dan gə lib ha-
ra get di yi mi zi na ğıl elə yir, gü nah la rı mı zı və sa vab la rı mı zı an la dır. O 
SƏS də Uca lıq var, ƏZƏ MƏT var, MÜD RİK LİK var, Şə rə, İb li sə, Xə ya-
nə tə nif rət var, Xey rə, Sə da qə tə, İn sa fa sev gi var…

…Məm lə kə ti mi zin qı raq da qa lan ye rin də — Bor ça lı da, Qa ra ya zı-
da, Qa ra çöp də O SƏS dən kim lə rin sə uşaq ki mi köv rəl di yi ni, O SƏ SƏ 
qur ban kəs di yi ni gör mü şəm; mil liy yət cə avar olan bir İn san oğ lu nun 
O SƏ Sİ eşi dən də sa la vat çe vir di yi nin şa hi di ol mu şam, inan mı şam ki, 
O SƏS DƏ böl gə yox du, böl gə çi lik yox du, böl gü çü lük yox du, bü tün 
Azər bay can var, bü töv türk ru hu var. O SƏS bən zər siz ça lar la rıy la, 
göz lə nil məz dö nü mə lə riy lə RU HU MU ZUN SƏ Sİ di..

Mü ba li ğə siz de yim ki, bir cə O SƏS LƏ yad da şı mı zın, ta ri xi mi zin, 
mə nə viy ya tı mı zın bu ba şın dan o ba şı na ge dib çıx maq olar. Bu vax ta-
can de yir lər, rus lar Bö yük Və tən mü ha ri bə si ni Le vi ta nın sə siy lə udub-
lar. Əgər be lə di sə, biz də mə nə viy ya tı mı zın olub-qa la nı nı Məh lu qə xa-
nı mın (elə Sə mən dər Rza ye vin də) sə siy lə qo ru yub sax la mış dıq. 

…O la bil sin, O SƏ Sin bi zim lə ya na şı ol du ğu nun fər qi nə o qə dər də 
var ma mı şıq…

Xoş bəx təm ki, Məh lu qə xa nım Sa dı qo va və Sə mən dər Rza yev «Bu-
lağ »a ha zır la dı ğım 20-yə ya xın ve ri li şi mi oxu yub lar, o ve ri liş lə rin bir 
his sə si ni len tin yad da şı na kö çü rüb sax la mı şam. Rast la şan da gü lə-gü lə 
de yir di ki, «saq qa lın ağar sın, yax şı ya zır san, am ma fa mi li yan o qə dər 
uzun du ki, oxu yan da di lim do la şır». Hə mi şə yaz dıq la rı mı O SƏ Sin 
ifa sın da eşi dən də SƏ Sin və SÖ Zün seh ri mə ni öz ağu şu na alır, doğ-
ru dan-doğ ru ya, bən zər siz bir DU YU Mun əsi ri olu ram. Sə mən dər it-
ki sin dən son ra Məh lu qə xa nım YAD DA ŞI MI ZIN SƏS YÜ KÜ NÜ  zə rif 
çi yin lə rin də tək da şı yır dı, qə fi l or ta ya dü şən boş lu ğu ağ la gəl məz də-
ya nə ti he sa bı na dol dur ma ğa can atır dı. Gö rü nür, — GƏR Dİ ŞİN QA-
ÇIL MAZ LI ĞI NI da ba şa dü şür dü, TƏK RAR SIZ SƏ SİN DƏ Kİ əv vəl ki 
ça lar la rın ya vaş-ya vaş yo xa çıx dı ğı nı du yub kə dər lə nir di. Am ma mən 
bi lən, Məh lu qə xa nı mın SƏ Sİ in sa nın özün dən son ra da uzun il lər ya-
şa ya caq NA DİR SƏS LƏR DƏN bi ri di; lap elə Şöv kət Ələk bə ro va nın, 
Nər mi nə Məm mə do va nın, Yu sif Və li ye vin, Hə sə na ğa Tu ra bo vun, Hə-
sən Məm mə do vun, Şah mar Ələk bə ro vun, Sə mən dən Rza ye vin, Hə sən 
Əb lu cun… SƏ Sİ  ki mi…

İn di ha nı be lə SƏS LƏR?!
…Məh lu qə xa nım Sa dı qo va Azər bay ca nın Xalq ar tis tiy di; am ma bir 

də fə də ol sun, ha lal lıq la qa zan dı ğı bu fəx ri adı yaz ma ğa eh ti yac duy-
ma dım: çün ki o, mə nim nə zə rim də hər cür ti tul dan uca da du ran SƏ-
NƏT Çİy di, UCA BİR SƏS SA Hİ Bİy di…

Məh lu qə xa nım dan son ra “Bu laq” ve ri li şi yaz ma dım, gü man ki, bir 
da ha yaz ma ya ca ğam. Çün ki in di nə Sə mən dər var, nə də Məh lu qə xa-
nım; elə hər dən SƏS LƏ Rİ NƏ qu laq as sam, bə sim di… 

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Uca bir 
səs
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

A ta mın və ailə mi zin bu se-
vim li dos tu ata mın ölü mün-
dən son ra qar şı lıq lı mü na si-
bət lə ri bo yun ca ona hər za man 
gös tər di yi və fa və eti ba rı bir 
gün be lə azalt ma dan il lər cə ya-
şa dı. On dan ailə mi zə qa lan son 
xa ti rə bu dur: 

İs tan bul Uni ver si te tin də İs-
lam En sik lo pe di ya sı1 nəş rə ha-
zır la nır dı. Bu işə mə sul olan 
el mi he yə tin tər ki bin də ata mın 
hə min dos tu da var dı. En sik lo-
pe di ya da ba rə lə rin də mə qa lə-
lər ve ri lə cək şəxs lər müəy yən 
edi lər kən ata mın da adı nı çək-
miş di. Nəşr he yə ti nin rəh bə ri, 
bir za man lar məm lə kə tin si ya si 
hə ya tın da önəm li yer lər tu tan, 
ən əsa sı isə ata mı çox yax şı ta-
nı yan şəxs2 “ol maz” de yir. Ata-
mın dos tu “Ni yə?” – de yə sual 
edir. Axı fi  lan və fi  lan ad la rı 
en sik lo pe di ya ya sal dıq, mə gər 
Əh məd bəy on lar qə dər ta nın-
mış de yil, mil lə tə, məm lə kə tə 
on lar qə dər xid mət et mə yib? 

El mi he yə tin baş çı sı be lə ca-
vab ve rir:

“Ol maz, çün ki Əh məd bəy 
vax tı ilə mə nim və si lah daş la-
rı mın əley hi nə ya zı lar ya zıb”. 

Bu ca va bın al tın da bir ta rix 
ya tır. Çün ki en sik lo pe di ya nəş-
ri nə rəh bər lik edən şəxs Mil li 
Mü ca di lə dən son ra Ata tür-
kə mü xa lif möv qe tut muş du. 
Tə rəq qi pər vər lər fi r qə si nin3 
fəal üzv lə rin dən ol muş, adı 
məm lə kə ti xi las edən in sa na 
qar şı sui-qəsd işi nə qa rış mış-
dı. Ha di sə mey da na çı xan dan 
az son ra məm lə kət dən qaç-
mış dı. İs tiq lal Məh kə mə si ba-
rə sin də qi ya bi məh kum luq 
hök mü çı xar mış dı. Ata tür kün 
ölü mü ilə İs tiq lal Məh kə mə-
si nin sui-qəsd lə bağ lı qə rar la-
rı nın bir qis mi nin əsas sız lı ğı 
elan edil miş di. Hə min adam 
da qə rar la rın bü tün mə nə vi 
mə su liy yət lə ri nə qa tıl ma sı tə-
bii sa yıl maq la ya ran mış və-
ziy yət dən is ti fa də edib məm-
lə kə tə dö nən lər dən bi ri idi.

Ata mın dos tu na bil dir di yi 
irad la da par ti ya mü na qi şə lə ri 
sı ra sın da Əh məd Ağaoğ lu nun 
Ata tür kün möv qe yi ni mü da fi ə 
edə rək yaz dı ğı ya zı la rı, par ti ya 
qru pun da və Məc lis də söy lə di-
yi nitq lə ri nə zər də tu tur du. 

La kin onun in saf sız, yer siz 
hik kə si nin, küs kün lü yü nün ya-
rat dı ğı düş mən çi lik mü qa bi lin-
də al dı ğı qar şı lıq çox ağır ol du. 
Ata mın dos tu yo ğun sə si ilə, 
kəl mə lə ri bi rər - bi rər tə ləff  üz 
edə rək ağır-ağır sö zə baş la dı: 

“Siz İtt  i had və Tə rəq qi döv-
rün də də Ağaoğ lu Əh məd bə-
yin fi  kir və si ya sət si lah da şı idi-
niz. Onun evin də si zə də fə lər lə 
rast gəl mi şəm. Onun fi  kir lə ri nə 
hey ran lı ğı nı zı ha mı dan çox siz 
bil di rir, is lam alə mi nə, türk dün-
ya sı na xid mət lə ri haq qın da hə lə 
o za man lar ha mı dan çox siz da-
nı şır dı nız. Hə qi qə ti bil mək is-
tə sə niz, Əh məd bə yin si zə əs la 
eh ti ya cı yox dur. Adı Şər qin və 
Qər bin bir sı ra en sik lo pe di ya la-
rın da çox dan yer alıb. Bu nu bir 
tə rə fə bu ra xı ram. Yal nız bir mə-
qa ma diq qət ye ti rə cə yəm: əgər 
onun adı nı en sik lo pe di ya ya da-
xil et mə mək lə bağ lı irə li sür dü-
yü nüz sə bəb qə bul olun sa, o za-
man si zin be lə bir mü hüm elm 
he yə ti nə rəh bər lik et mə niz, hətt  a 
bu məm lə kət də ya şa ma nız ya-
saq edil mə li dir. Adı nız bü tün ki-
tab lar dan çı xa rıl ma lı, is mi ni zin 
xa tır lan ma sı ya saq edil mə li dir. 

Çün ki siz bir vaxt lar məm lə kə ti 
əsa rət dən qur tar mış şəx sə qar şı 
çıx mı sı nız, onu öl dür mə yə tə-
şəb büs itt  i ha mı ilə mü ha ki mə 
olun mu su nuz!”

Qar şı sın da kı adam bu söz-
lə rin mü qa bi lin də heç nə de yə 
bil mə di.

***
Pər də ar xa sın da kı adam

İtt  i had çı lar döv rün də hə rə-
kat li der lə ri nə is ti qa mət ve rən 
fi  kir cə rə yan la rı son ra kı dövr-
lər lə mü qa yi sə də da ha ar dı cıl 
və dü zən li idi. Bu adam lar nə iş 
gör mək is tə dik lə ri ni, nə iş gö rə-
cək lə ri ni yax şı bi lir di lər. Ey ni za-
man da bi rin ci sı ra nın ar xa sın da 
fi  kir və dü şün cə, il ham və inam 
təl qin edən elə in san lar var idi 
ki, bəl kə nə za man sa on la rın da 
xid mət lə ri mey da na çı xa rı la caq. 
An caq si ma la rı, si fət lə ri bir in san 
ki mi, bir dost və yol daş ki mi ye-
nə də hə mi şə məc hul qa la caq dır. 

 Be lə adam lar dan bi ri də ata-
mın bə yaz saq qal lı, ağ bə niz li, 
gö zəl göz lü, şair, rəs sam, mu-
si qi şü nas, fi  lo sof, jur na list, ast-
ro loq, pro fes sor, dok tor olan 
qaf qaz lı dos tu idi. 

Sə hər lər üzü nü yu ma sı bir 
saat, ge yin mə si iki saat çə kən, da-
nış ma ğa baş la yan da he ka yə lə ri, 
xa ti rə lə ri, lə ti fə lə ri, ti kan lı at ma-
ca la rı ilə həm söh bət lə ri ni əs la yo-
rul maq bil mə dən saat lar la din lə-
mə yə sövq edən bu ağır tə biət li,

sa kit gö rü nüş lü ada mın İtt  i had 
və Tə rəq qi par ti ya sı nın əsas qu-
ru cu la rın dan bi ri ol du ğu nu, 
Tür ki yə nin Hö te4 və Şil ler5 ki mi 
Qərb ədib və mü tə fək kir lə ri-
ni onun qə lə mi ilə ta nı dı ğı nı, 
Dan te nin6 “Cə hən nəm”inin 
(“İla hi ko me di ya” nə zər də 

tu tu lur -V.Q.) bir his sə si ni, 
Adam Smi tin7 ki ta bı nı isə 
baş dan-ba şa tər cü mə et-
di yi ni, məm lə kə ti mi zə hə-

qi qi hu ma nizm cə rə ya nı nı 
gə tir di yi ni, İs tiq lal Məh kə-

mə si za ma nı ölüm təh lü kə-
si nin də fə lər lə ba şı üzə rin də 

da yan ma sı nı – xü la sə, baş dan-
ba şa sər gü zəşt lər lə do lu bir hə-

yat ya şa ma sı nı çox adam mı 
bi lir? 

Bu iki in san – atam la dos tu 
bir-bir lə ri ilə ne cə dil tap mış-
dı lar? Atam sərt, əsə bi, hə mi-
şə ha ra sa tə lə sən, dos tu isə 
yum şaq, sa kit, ağır tər pə niş li 
bir adam idi. La kin tə biət lə-
rin də ki bü tün fərq lə rə bax ma-
ya raq bir lik də mü ba ri zə lə ri nə 
xid mət edən qə zet lər çı xar dı-
lar, bir lik də İs tiq lal hə rə ka tı na 
qo şul du lar, giz li cə miy yət lər 
ya rat dı lar. 

Döv rün bö yük Mür şü dü nə 
(Zi ya Gö yalp nə zər də tu tu-
lur-V.Q.) “is lam üm mə tin dən, 
Qərb mə də niy yə tin dən, türk 
mil lə tin dən” ol maq ide ya sı nı 
ilk də fə ve rən o idi. Os man lı 
im pe ra tor lu ğu nun din si ya sə ti 
ilə özü nü ayaq da tu ta bil mə yə-
cə yi an la şı lın ca bü tün türk lə rə 
ni cat yo lu və va hid Və tən ki mi 
Tu ra nı da o gös tər di. Yox, yox, 
qə tiy yən mü ba li ğə et mi rəm, 
ata mın bu dos tu, hə qi qə tən, 
bü töv bir döv rün giz li hə yat 
mən bə lə rin dən bi ri ol muş du. 

A ta mın ölü mün dən son ra 
o, göz yaş la rı bəm bə yaz saq-
qa lı na axa-axa bir xa ti rə si ni 
söy lə miş di: 

“Əh məd bəy lə bir lik də Ba-
tum da idik. İs tan bul da ba rı şıq 
elan edil miş, döv lət təs lim ol-
muş du. Bir gün ey ni otaq da, 
çar pa yı la rı mız da uzan mış dıq. 
Əh məd bəy mən dən “Ya nım-
da Ha fi z Şi ra zi8 var mı?” - de yə 
so ruş du. 

“Nə yi nə gə rək dir?” 
“Tə faül et mək (fa la bax maq - 

V.Q.) is tə yi rəm”. 
“Yox dur. An caq Tas so nun9 

“Xi las edil miş Qüds” ki ta bı 
var. İkin ci cil di dir. Bir hal da 
ki, fa la bax maq is tə yir sən, o da 
Ha fi z Şi ra zi ki mi bö yük in san-
dır. Sən so ruş, mən də ba xım”. 

Əh məd bəy sualı nı ver di:
“Məm lə kə tin gə lə cə yi ne cə 

ola caq?” 
Ki ta bın hə lə ara sı açıl ma-

mış sə hi fə lə rin dən bi ri nə ba xıb 
gə li şi gö zəl söz lər söy lə mə yə 
baş la dım: 

“Ey mən dən gə lə cə yin ne-
cə ola ca ğı nı so ru şan adam! 
Mə gər sən bil mir sən mi ki, in-
san lar bu nu kəşf et mə yə qa dir 
de yil lər? La kin keç miş za man-
la rın təc rü bə si nə əsas la nıb 
de yə bi lə rəm ki, Şər qin ən 
qa ran lıq gün lə rin də sa rı saç lı 

bir qəh rə man or ta ya çı xa-
caq, mil lə ti ət ra fı na top-

la ya raq hür riy yə tə və zə fə rə 
apa ra caq”.

Əh məd bəy inan ma dı:
“Za ra fa tı bu rax!”
“Nə za ra fat? Al, özün bax!”
Qı sa müd dət dən son ra qə-

ri bə bir bən zər lik lə hə qi qə tə 
çev ri lən bu fa lı tə sa düfl  ə rin 
hey rə ta miz mi sal la rın dan bi ri 
say maq müm kün dür”.

Da ha bir xa ti rə si:
“Qaf qaz da Əh məd bəy lə 

bir lik də qə zet çı xa rır dıq. Bir 
gün mən öh də mə dü şən his-
sə ni vax tın da yaz ma mış dım. 
Əh məd bəy gəl di, nə üçün 
yaz ma dı ğı mı so ruş du. Bəl kə 
bir az əsə bi idim, ona gö rə də 
sərt ca vab ver dim. O da sərt-
ləş di, mü na qi şə ağır hal al dı. 
Bil mi rəm, bir dən-bi rə ne cə ol-
du sa, ye rim dən qalx dım, stu lu 
gö tü rüb Əh məd bə yin üs tü nə 
ye ri dim. Bu za man onun da 
ey ni hə rə kə ti edə cə yi ni dü şü-
nür düm. La kin o, irə li gə lib 
önüm də da yan dı, boy nu nu 
bük dü:

 “Vur! - de di, - am ma ya zı nı 
ver”.

A man al lah, on da nə qə ri-
bə bir safl  ıq var idi!? İs tiq lal 
Məh kə mə sin də üç Əli nin10 
qar şı sı na onu iki sün gü lü əs-
gə rin mü şa yi ə ti ilə dör dün cü 
ki mi gə tir dik lə ri za man bir az 
hə zin, bir az gül mə li gö rü nən 
və ziy yət də bo yunu nu bük-
dü. On dan Qa ra Ka mal11 ilə 
dost lu ğu nun əsa sın da han sı 
sə bəb lə rin da yan dı ğı so ru şu-
lan da əs la tə rəd düd et mə dən 
“Mü tə naim olur du” (“Mə nə 
yar dım gös tə rir di” mə na sın-
da - V.Q.) ca va bı nı ver miş di. 
Bu söz lə ri söy lər kən Qa ra Ka-
mal ilə hə qi qi dost lu ğu nun 
sə mi miy yə ti nə aza cıq da ol sa 
köl gə sal mır dı. Qa ra Ka ma-
lı da di gər dost la rı ki mi tam 
cid diy yət lə se vir di. Üç ba la ca 
uşaq, yaş ca özün dən çox ki çik 
qa dın, qay na na, bal dız, ay-
rıl ma la rı müm kün ol ma yan 
uzaq qo hum ilə bir gə ya şa-
dı ğı, bü tün gə lir mən bə lə rin-
dən məh rum ol du ğu dövr də 
Qa ra Ka mal ona yar dım əli 
uzat mış dı. 

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.
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“Nə yi nə gə rək dir?” 
“Tə faül et mək (fa la bax maq - 

V.Q.) is tə yi rəm”. 
“Yox dur. An caq Tas so nun

“Xi las edil miş Qüds” ki ta bı 
var. İkin ci cil di dir. Bir hal da 
ki, fa la bax maq is tə yir sən, o da 
Ha fi z Şi ra zi ki mi bö yük in san-
dır. Sən so ruş, mən də ba xım”. 

Əh məd bəy sualı nı ver di:
“Məm lə kə tin gə lə cə yi ne cə 

ola caq?” 
Ki ta bın hə lə ara sı açıl ma-

mış sə hi fə lə rin dən bi ri nə ba xıb 
gə li şi gö zəl söz lər söy lə mə yə 
baş la dım: 

“Ey mən dən gə lə cə yin ne-
cə ola ca ğı nı so ru şan adam! 
Mə gər sən bil mir sən mi ki, in-
san lar bu nu kəşf et mə yə qa dir 
de yil lər? La kin keç miş za man-
la rın təc rü bə si nə əsas la nıb 
de yə bi lə rəm ki, Şər qin ən 
qa ran lıq gün lə rin də sa rı saç lı 

bir qəh rə man or ta ya çı xa-
caq, mil lə ti ət ra fı na top-

la ya raq hür riy yə tə və zə fə rə 
apa ra caq”.

Əh məd bəy inan ma dı:
“Za ra fa tı bu rax!”
“Nə za ra fat? Al, özün bax!”
Qı sa müd dət dən son ra qə-

ri bə bir bən zər lik lə hə qi qə tə 
çev ri lən bu fa lı tə sa düfl  ə rin 
hey rə ta miz mi sal la rın dan bi ri 

A ta mın və ailə mi zin bu se-
vim li dos tu ata mın ölü mün-
dən son ra qar şı lıq lı mü na si-
bət lə ri bo yun ca ona hər za man 

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 

hey rə ta miz mi sal la rın dan bi ri 
say maq müm kün dür”.

Da ha bir xa ti rə si:
“Qaf qaz da Əh məd bəy lə 

bir lik də qə zet çı xa rır dıq. Bir 
gün mən öh də mə dü şən his-
sə ni vax tın da yaz ma mış dım. 
Əh məd bəy gəl di, nə üçün 
yaz ma dı ğı mı so ruş du. Bəl kə 
bir az əsə bi idim, ona gö rə də 
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sa kit gö rü nüş lü ada mın İtt  i had 
və Tə rəq qi par ti ya sı nın əsas qu-
ru cu la rın dan bi ri ol du ğu nu, 
Tür ki yə nin Hö te4 və Şil ler4 və Şil ler4 5 ki mi 
Qərb ədib və mü tə fək kir lə ri-
ni onun qə lə mi ilə ta nı dı ğı nı, 
Dan te nin6 “Cə hən nəm”inin 
(“İla hi ko me di ya” nə zər də 

tu tu lur -V.Q.) bir his sə si ni, 
Adam Smi tin7 ki ta bı nı isə 7 ki ta bı nı isə 7

baş dan-ba şa tər cü mə et-
di yi ni, məm lə kə ti mi zə hə-

qi qi hu ma nizm cə rə ya nı nı 
gə tir di yi ni, İs tiq lal Məh kə-

mə si za ma nı ölüm təh lü kə-
si nin də fə lər lə ba şı üzə rin də 
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Atamın 
dostları
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Mü tə naim olur du” - de yən-
də də bu nu nə zər də tut muş du. 
Am ma bu mə na nı elə söz lər, 
elə kəl mə lər, elə məz lum bir 
əda ilə ifa də et di ki, İs tiq lal 
Məh kə mə si ha kim lə ri nin sərt, 
əsə bi üz lə ri acı ma his si bil di-
rən bir tə bəs süm lə yum şal dı. 
Məh kum edil mə si üçün heç 
bir sə bəb yox idi. La kin bu na 
bax ma ya raq onu məh kum luq 
aqi bə tin dən qur ta ran bəl kə də 
bu sö zü, bu du ru şu ol du.

Hə ya tı bo yu na dir hal lar da 
əsə bi lə şən, on dan da na dir hal-
lar da hey rət lə nən bu ağır, sa kit 
ada mın öm rü bo yu ke çir di yi 
ən bö yük şaş qın lıq his si ye nə 
də İs tiq lal Məh kə mə si za ma nı 
ol muş du. 

Məh kə mə rəisi ara da çox 
hirs lən miş, ix ti yar dok to run 
düz üzü nə “Sən dən şiəlik qo-
xu su gə lir!”- de yə ba ğır mış-
dı. Bu söz lə ri eşi din cə əv vəl-
cə qu laq la rı na inan ma mış, 
son ra göz lə ri iri-iri açıl mış dı. 
“Mən mi? Mən mi?” - de yə kə-
kə lə yə rək sus muş du. Hər cür 
itt  i ham göz lə yir di. Am ma be-
lə si ni... Əs la! Çün ki əv və la şiə 
de yil di12, son ra da döv rü nün 
məş hur din si zi, “İc ti had” məc-
muəsi nin sa hi bi Ab dul la Cöv-
də tin13 ye ga nə dos tu idi. 

Mə nə ölü mün dən bir az əv-
vəl Üs kü dar da kı bö yük, köh nə 
tax ta evi nin Sa ray bur nu14 ilə 
Xə li cə ba xan pən cə rə si önün də 
söy lə di yi əh va la tı xa tır la dıq ca 
in di nin özün də də gül mə yi mi 
sax la ya bil mi rəm:

“Mü ta ri kə nin ilk vaxt la rın-
da bir gün ar va dım la bal dı-
zım bir mə sə lə yə gö rə üs tü mə 
düş müş dü lər. On la ra bir hə-
di si mi sal gə ti rib “qa dın la rın 
öz ər lə ri nin və ümu mən ki-
şi lə rin üs tü nə ayaq lan dıq la rı 
gün göy dən ye rə daş ya ğa caq” 
- de dim. Söz ağ zım dan çıx ma-
mış dı ki, bir dən top, pu lem yot, 
bom ba səs lə ri bü tün İs tan bu lu 
tit rət mə yə baş la dı. İn gi lis təy-
ya rə lə ri şə hər üzə ri nə bas qı na 
keç miş di lər. Ar va dım və bal-
dı zım hey rət içə ri sin də üzü mə 
ba xa raq əl lə ri mə sa rıl dı lar...”

Qırx lar dan biri
O, in qi lab lar ta ri xi nin az-az 

ta nı dı ğı “sa tıl ma yan lar dan” idi. 
Evin də, mə həl lə sin də, par ti ya-
sın da, nə ha yət, par ti ya nın son 
na zi ri ki mi ça lış dı ğı hö ku mət də 
ən bö yük gü cü xa rak te ri nin bu 
cə hə ti idi. Ye nə də ey ni sə bəb-
dən onu Məş ru tiy yət in qi la bı-
mı zın bir Ro besp ye ri, Trots ki-
si15, hətt  a bir Göb bel si16 say maq 
müm kün dür. Hə ya tı da az-çox 
on la rın hə ya tı na bən zə yir. 

Bi rin ci Dün ya hər bi nin bö-
yük möh tə kir lə ri nə və eh ti kar 
şə bə kə si nə çe şid li ko mis si ya lar-
la, əs gə ri ida rə lər lə heç bir tə sir 
gös tər mə yin müm kün ol ma dı-
ğı aş ka ra çı xan da son ça rə ki mi 
onun “sa tıl maz lı ğı na” ar xa lan-
dı lar. Am ma ar tıq iş iş dən keç-
miş di. Həm də o qə dər keç miş di 
ki, və zi fə yə gəl di yi gü nə qə dər 
yol ve ri lən ya ra maz lıq la rın ha-
mı sı öz çi yin lə ri nə çök dü. Əsl 
gü nah kar lar isə çox asan lıq la or-
ta lıq dan yox ol ma ğı ba car dı lar. 

İtt  i had və Tə rəq qi ha ki miy-
yə ti hər bin fə la kət lə ba şa ça-
ta ca ğı nı hiss et di yi za man 
məm lə kə ti Mus ta fa Ka ma lın 
ida rə çi li yi nə ver mək dən baş-
qa bir ça rə qal ma dı ğı nı dü-
şün dü. Bu ərə fə də ata mın 
bü tün hə yat tər zi, ya şa yı şı ilə 
tam bir xalq ada mı olan dos-
tu or ta ya çı xan hər im kan dan 
ya rar la nıb sa va şın məğ lu biy-
yət lə bi tə cə yi təq dir də “Ana-
far ta lar qəh rə ma nı17 Mus ta fa 
Ka ma lın ət ra fın da bir ləş mək” 
təb li ğa tı nı apa ran la rın önün-
də ge dir di. 

Cəb hə lər da ğıl dıq dan son ra 
iq ti da rın ta nı nan, üz də olan 
təm sil çi lə ri məm lə kət dən 
çıx dıq la rı za man Ən vər Pa şa 
Sul tan Vəh də təd di nə Mus ta-
fa Ka ma lın iş ba şı na gə ti ril-
mə si ilə bağ lı töv si yə ver miş-
di. Ata mın dos tu isə şəx si nə 
edi lən bü tün is rar la ra, tək lif-
lə rə rəğ mən öl kə dən qaç ma-
dı. Son da in gi lis lər tə rə fi n dən 
ya xa la nıb Mal ta sür gü nü nə 
gön də ril di. 

Mal ta əsa rə ti Os man lı im-
pe ra tor lu ğu nun son gün lə-
ri nə ha kim olan, son ta le yi ni 
çö zən in san lar üçün bir zeh-
niy yət, xa rak ter və ruh me-
ya rı na çev ril di. Hətt  a bun dan 
da ha ar tıq! Bü tün o səd rə-
zəm lər, ko man dan lar, na zir-
lər, sə fi r lər mə hək da şın da 
im ta han dan keç di lər. İn san 
ru hu nun əsl ma ya sı fə la kət 
və iz ti rab za ma nı mey da na 
çı xır. İtt  i had və Tə rəq qi nin 
bu son na zi ri də Mal ta da əsa-
rət hə ya tı nın mad di, mə nə vi 
sı xın tı la rı ara sın da tər tə miz 
bir ma ya ya sa hib ol du ğu nu 
par laq şə kil də or ta ya qoy du. 
Bi rin ci Dün ya hər bi nin ya şa-
dıq la rı hə ya tın eh ti şa mı içə-
ri si nə be lə sığ ma yan bir qi-
sim coş qun qəh rə man la rı bu 
dər viş tə biət li, bir qə dər də 
dər viş gö rü nüş lü ada mın ruh 
və xa rak ter yük sək li yi qar şı-
sın da əsa rət hə ya tı so na ça ta-
na qə dər hər gün bir az da ha 
ki çil di lər. 

Məğ lub im pe ra tor lu ğun bə-
zi ida rə çi lə ri pul və sər və tin 
bəxş et di yi im kan nə ti cə sin-
də adət kər də ol duq la rı ya şam 
tər zi ni əsir lik hə ya tın da da 
sa tın al maq dan çə kin mir di-
lər. On la rın ara sın da elə lə ri 
var dı ki, in gi lis lə rin xə sis lik-
lə pay la dı ğı on il dən qal ma 
kon serv lər lə ya rı ac, ya rı tox 
gü zə ran ke çi rən yol daş la rı nın 
gö zü qar şı sın da az ələ dü şən 
ba ha lı mey və lə ri “pa ra nı ve-
rən tü tə yi ça lar” - de yib qa rın-
la rı na dol du rur du lar. On la rın 
ara sın da elə lə ri var dı ki, bu 
və ya baş qa va si tə lər lə çə mi-
ni ta pıb həbs xa na di var la rı 
ara sın da de yil, oğul-uşaq la-
rı ilə bir lik də ra hat vil la lar da 
ya şa yır dı lar. 

A ta mın dos tu isə bu tip in-
san lar qə dər im ka nı ol du ğu 
hal da, na zir lik za ma nın da kı 
ki mi sa də, mü tə va zi hə ya tı-
nı sü rür, adı na gə lən pul la rı 
yox sul ta le yol daş la rı ara sın da 
bö lüş dü rür, yor ğan, yas tıq və 

na maz səc ca də sin dən iba rət 
yü kü nü hər ge cə bir fə qir sür-
gün lü nün ya ta ğı ya nı na da şı-
yıb iz ti rab lı qəlb lə rə ümid və 
tə səl li ve rir di. Az da nı şır, çox 
dü şü nür dü. Bir gün iki yol da-
şı ilə or ta dan qeyb ol du. Yal nız 
ara dan bir müd dət ke çən dən 
son ra ki çik mo tor lu qa yıq-
la İta li ya ya qaç dıq la rı aş ka ra 
çıx dı. 

A dı Mil li Mü ca di lə nin so nu-
na qə dər heç yer də eşi dil mə di. 
Rə va yə tə gö rə Ana do lu ya keç-
mək is tə miş di. Fə qət An ka ra 
ra zı lıq ver mə miş di. 

Bö yük Zə fər dən18 dər hal 
son ra, Qa zi nin Xalq Par ti ya-
sı nın tə məl lə ri ni at dı ğı, par ti-
ya nın proq ra mı sa yı la bi lə cək 
məş hur “Üm də prin sip lə ri ni” 
elan et di yi sı ra lar da bi zim ev-
də bir top lan tı ke çi ril miş di. 
Top lan tı ya qa tı lan lar ara sın da 
İtt  i had və Tə rəq qi nin Top çu 
İh san ki mi ta nın mış si ma la rı 
da var dı. 

A ta mın bir gün ön cə Qa zi-
nin də və ti ilə An ka ra ya gəl-
miş na zir dos tu er tə si gün 
Qa zi yə söy lə mək is tə di yi 
söz lə ri o ax şam bi zim ev də 
açıq la mış dı:

“Qa zi nin bir lik də ça lış maq 
tək li fi  ni min nət dar lıq la qar şı-
la dım. Fə qət bu qo ca man im-
pe ra tor luq bi zim qu ca ğı mız-
da can ver di. Xə ta la rı mız la, 
sa vab la rı mız la öz döv rü mü zü 
ba şa vur muş in san la rıq. Bi-
zim, mə nim üzə ri mə dü şən 
və zi fə bir kün cə çə ki lib və tə ni 
xi las et miş ada ma, onun mü-
ba ri zə yol daş la rı na iş lə rin də 
bun dan son ra da mü vəff  əq 
ol ma la rı üçün dua et mək-
dən iba rət dir. Bi zim ar tıq öl-
kə ni ida rə et mək haq qı mız 
qal ma yıb”. 

Bu söz lə ri Qa zi yə söy-
lə dik dən son ra İs tan bu la 
dön müş dü. 

Hə qi qə tən də Qa zi ni öl-
dür mək pla nı qu ran lar ara-
sın da ol muş du mu? Əgər be-
lə dir sə, o za man gü na hı çox 
bö yük dür. Hətt  a gü na hı nın 
ba ğış lan ma sı üçün ada mın 
Al lah dan dua et mə yə də di-
li gəl mir. Fə qət, sui-qəsd də 
iş ti ra kı ilə bağ lı o za man or-
ta ya atı lan də lil lə rin əsas lı lı-
ğı gü nü müz də də mü ba hi sə 
do ğur maq da dır. Ba rə sin də 
hökm çı xar mış adam la rın 
qə naət lə ri ne cə olur sa ol sun, 
Əb dül hə mid za ma nın da kü-
çə də özü nə əl qal dı ran pa şa 
öv lad la rı ilə bağ lı iq ti da rın 
sa yı lıb-se çi lən na zi ri mər tə-
bə si nə yük səl dik dən son ra 
ki çi cik bir qi sas haq qın da dü-
şün mə yən, sa vaş məğ lu biy-
yət lə bi tə cə yi təq dir də “Ana-
far ta lar qəh rə ma nı Mus ta fa 
Ka mal Pa şa nın ət ra fın da bir-
ləş mək” təb li ğa tı apa ran bu 
adam dost la rı nın nə zə rin də 
öz tə miz li yi ni, suç suz lu ğu nu 
hər za man qo ru du. Də la lət-
lər, qəfl  ət lər, xə ta lar ən çox 
in qi lab la ra ya ra şır. İn qi lab lar 
bun dan bir şey itir məz lər. İn-
qi lab la rın də yiş mə yən ta le yi, 
qə də ri də elə bu dur. 

Hə qi qət də isə bir döv rün son 
qa lıq la rı nın da bu və ya di gər 
sə bəb dən tə miz lən mə si ni is-
tə yən lər ata mın haq qın da söz 
aç dı ğım dos tu or ta dan qal dı rı-
la na qə dər sərt, əsə bi, aman sız 
ol du lar. La kin ölü mü ilə hü zur 
və sü ku na qo vu şan lar yal nız 
be lə lə ri de yil di. O, hə yat da 
ya şa dıq ca tə miz lə mə iş lə ri nin 
gün lə rin bi rin də öz lə ri nə də 
ça ta ca ğı eh ti ma lı ilə əcəl tə ri 
tö kən lər də al qan içə ri sin də 
uzan mış şə kil lə ri nə ba xan da 
ra hat nə fəs al dı lar. 

Ar xa sın ca ad dım baad dım 
gə lən hök mün qar şı sı nı hər 
han sı bir yol la al ma ğın im kan-
sız lı ğı nı yax şı ba şa dü şür dü. 
Odur ki, bəl kə də, gü nah sız-
lı ğı nı sü but et mə im ka na ya-
ra na na qə dər ya şa maq ümi di 
ilə bir müd dət giz lən di. Am ma 
içə ri sin də ki qor xu hər za man 
can lı qal dı. İs tiq lal Məh kə mə-
si nin əs ki itt  i had çı rəisi onun 
giz lə nə bi lə cə yi hər ye ri yax şı 
bi lir, yax şı ta nı yır dı. Pu lem yot 
ar xa sın da po li sə tə li mat ve rən 
rəis nə ha yət onu pə rəs tiş ka rı 
olan bir dos tu nun evin də pus-
qu ya sal dı. Si la hı əlin də idi. 
Və si lah, al dıq la rı əm ri ye ri nə 
ye ti rən lə rə de yil, heç bir ümid 
qal ma dı ğı za man qur şu nu öz 
gic ga hı na sıx ma ğı ba ca ran 
ada mın əlin də la zım olan işi 
gör dü. 

1 İs lam En sik lo pe di ya sı (En-
cuc lo paedia of İs lam) – 
VII-XX əsr lər də is lam dün-
ya sı ilə bağ lı el mi, si ya si, 
di ni, ta ri xi, coğ ra fi , et noq-
ra fi k və s. mə lu mat la rı 
özün də əks et di rən aka de-
mik nəşr. İlk İs lam En sik-
lo pe di ya sı 1913-1938-ci 
il lər də Ley den də ha zır-
la na raq al man, fran sız 
və in gi lis dil lə rin də nəşr 
olun muş du. İkin ci Dün ya 
Mü ha ri bə si döv rün də hə-
min nəş rin əla və mə lu mat-
lar la tək mil ləş di ri lən türk 
nəş ri mey da na çıx mış dı. 
Tür ki yə Di ya nət Vək fi  nin 
tə şəb bü sü ilə ye ni dən iş lə-
nən və 1988-2013-cü il lər də 
nəşr olu nan İs lam En sik-
lo pe di ya sı isə 44 cild dən 
iba rət dir. 

2 Hə min şəxs məş hur türk ya-
zı çı sı Xa lid Ədib Adı va rın 
əri, Ata tür kə qar şı çıx dı ğı-
na gö rə 1925-1939-cu il lər-
də Tür ki yə hü dud la rın dan 
kə nar da ya şa mış Əb dül həq 
Ad nan Adı var (1881-1955) 
idi. 

3 Tə rəq qi pər vər Cüm hu riy yət 
Fir qə si – Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin ilk mü xa li fət 
par ti ya sı dır. Qu ru cu la rı 
sı ra sın da Mus ta fa Ka mal 
Pa şa nın keç miş si lah və 
mü ba ri zə yol daş la rın dan 
Ka zım Qa ra bə kir, Rauf 
Or bay, Əli Fuad Cə bə soy, 
Re fet Be le və Ad nan Adı-
var var dı. Fəaliy yət döv rü 
1924-cü ilin no yab rın dan 
1925-ci ilin iyun ayı na qə-
dər da vam et miş, son ra 
qa pa dıl mış dır. 

4 İohann Volf qanq Hö te 
(1749-1832) – al man şairi, 
fi  lo sof, döv lət xa di mi və 
tə biət şü nas. 

5 Frid rix Şil ler (1759-1805) – 
al man ro man tik şairi, fi  lo-
sof, ta rix çi və dra ma turq.

6 Alig ye ri Dan te (1265-1321) – 
ital yan şairi, ila hiy yat çı və 
si ya si xa dim

7 Adam Smit (1723-1790) – 
şot land iq ti sad çı sı, fi  lo sof, 
müasir iq ti sa di nə zə riy yə-
lə rin ba ni si

8 Ha fi z Şi ra zi (1325-1390) – 
fars şairi və su fi  şey xi. Fars 
di li nin ya yıl dı ğı öl kə lər də 
Ha fi z di va nın dan bir qay-
da ola raq is ti xa rə et mək - 
fal aç maq üçün də is ti fa də 
olu nur du. 

9  Tork va to Tas so (1544-1595) 
– ital yan şairi, “Azad edil-
miş Qüds” poema sı nın 
müəl li fi .

10 İs tiq lal Məh kə mə si üzv lə-
ri nin ad la rı mü va fi q ola raq 
Əli Çə tin qa ya, Qı lınc Əli, 
Nə cib Əli bəy idi. Müəl lif 
itt  i ham olu nan şəx sin də 
adı nın Əli ol du ğu nu nə zər-
də tu ta raq onun “üç Əli nin 
qar şı sı na dör dün cü ki mi” 
gə ti ril mə sin dən bəhs edir. 
Türk ta rix şü nas lı ğın da İs-
tiq lal Məh kə mə si nin bu 
dö nəm he yə ti bə zən “Ali-
lər Məh kə mə si” (Ana do lu 
türk cə sin də “Əli” adı “Ali” 
ki mi ya zıl dı ğı üçün həm 
müs tə qim, həm də mə ca zi 
mə na da an la şı la bi lər) də 
ad lan dı rı lır.

11 Qa ra Ka mal bəy (?-1926) – 
İtt  i had və Tə rəq qi hə rə ka tı-
nın ta nın mış si ma la rın dan 
bi ri. 

12 Müəl lif yan lış lı ğa yol ve rir. 
Haq qın da bəhs olu nan şəxs 
şiə məz hə bin dən idi. 

13 Ab dul la Cöv dət (1869-1932) 
– türk ic ti mai-si ya si xa di-
mi, hə kim və fi  lo sof.

14 Sa ray bur nu –İs tan bu lun ta-
ri xi ra yo nu, YU NES KO irs 
si ya hı sı na da xil edil miş dir 
(1985).

15 Trots ki L.D. (1879-1940) – 
bol şe vik in qi la bı nın li der-
lə rin dən bi ri, si ya si xa dim 
və pub li sist.

16 Göb bels (1897-1945) – na sist 
al ma ni ya sı nın döv lət xa di-
mi, fa şist ideoloq la rın dan 
bi ri. 

17 Mus ta fa Ka mal Pa şa nın Ça-
naq qa la sa va şın da qa zan dı-
ğı bö yük zə fə rə işa rə dir.

18 Ata tür kün ko man dan lı ğı 
al tın da türk hər bi qüv və-
lə ri nin 1922-ci il av qus tun 
30-da İz mi ri yu nan lar dan 
azad et mə si nə zər də tu tu-
lur. Müasir dövr də Tür ki-
yə Cüm hu riy yə ti və Şi ma li 
Kip rin döv lət bay ra mı ki mi 
qeyd edi lir.

(Davamı gələn sayımızda)
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor
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“Tamahın tavanı yoxdur, 
amma divarları göyə dirənir”

Yəhudi atalar sözü

Bu ya xın lar da yo lum Sal yan ra yo nu na 
düş müş dü. As ta-as ta lə pə lə nən də ni-
zə ba xa-ba xa yol get mə yin öz ləz zə ti 
var, di gəl, bu də fə, ne cə de yər lər, mu-

ra zım gö züm də qal dı; sən de mə, də ni zi az qa la bü tün 
yol bo yu ha sar la yıb lar. Ara-sı ra ha sa rın o üzün də sa hi lə 
doğ ru qa çan dal ğa la rın sə si ni eşit sən də, də ni zin üzü-
nü gö rə bil mir sən. 

Öz-özü mə du şun dum ki, gö rə sən, Azər bay can in sa nı-
nın hər şe yi ha sa ra al maq, üs tü nü ört mək, «yad» göz lər-
dən giz lət mək sev da sı nə yə da ya nır? Bu han sı müb həm 
hiss dir ki, in sa nı də ni zi, me şə lik lə ri, da ğı-də rə ni çə pər lə-
mə yə sövq edir? Bu nu yal nız ar tıq ta mah la, gör mə miş-
lik lə izah et mək doğ ru ol maz dı, mən cə. Bu bir men ta-
li tet, bəl kə də, mə də niy yət ün sü rü dür. Hə yət evi ti kən 
azər bay can lı ön cə ka na li za si ya, su, qaz və s. prob lem lə-
ri ni həll et mək əvə zi nə, ha sar çək mə yin qey di nə qa lır. 
Özü də bə zən bu ha sar ta ri xən dün ya nın heç  ye rin də 
rast lan ma ya caq hün dür lük də olur. Bu ha sar la rın bir qis-
mi ni öz sev gi li ar vad la rı nı baş qa la rı nın gö zün dən sax la-
maq üçün ti kən xəs tə lər lə işi miz yox dur. (İl lah da ki, çox 
za man be lə ar vad lar slav yan mifl  ə rin də ki Ba ba-Ya qa dan 
o qə dər də fərq lən mir. Ya dı nız da dır sa, Ba ba-Ya qa to yuq 
aya ğı nın üs tün də da ya nan dax ma da ya şa yır, dax ma nın 
ət ra fı na in san sü mük lə rin dən ha sar çə ki lib, ha sa rın üs-
tün də in san kəl lə lə ri dü zü lüb, dar va za nın cəf tə si in san 
aya ğın dan dü zəl di lib, sür mə si - in san əl lə rin dən, qı fıl  
ye ri nə isə iti diş li ağız ası lıb). 

Adam da ma raq do ğu ran baş qa şey lər dir.  
XIX əs rin so nu, XX əs rin əv vəl lə rin də Av ro pa aris-

tok ra ti ya sı nın ma li ka nə lə ri, vil la la rı, sa ray la rı heç vaxt 
ha sar lar la əha tə olun mur du. Av ro pa nın  «xəs tə ada mı» 
Ru si ya da da be ləy di. Tur ge ne vin, Qon ça ro vun və on-
la rın müasir lə ri nin əsər lə rin də ki «ba rin» lə rin ev-eşik-
lə ri ni xa tır la yın. İn di nin özün də də Av ro pa da  evi ha-
sar la maq heç kə sin ağ lı na gəl mir. Heç ol ma sa bir də fə 
Av ro pa da ol mu su nuz sa, bu nu dər hal hiss edir si niz. 
Köh nə vaxt lar da kı ki mi, ye nə də ora da mal-mül kün 
ət ra fı na di var çək mək zövq süz lük, hət ta mə ri fət siz lik 
əla mə ti sa yı lır, bu, meş şan lı ğı və di gər aşa ğı tə bə qə yə 
aid in san la rı xa rak te ri zə elə yən bir özəl lik ki mi qə bul 
olu nur. Ora lar da be lə he sab edir lər ki, ha sar lar ti ki li-
lə rin və bir qay da ola raq on la ra bi ti şik olan park la rın 
memari gö zəl li yi ni giz lə dir. Bü tün bun lar haq qın da 
mə ni bil gi lən di rən ar xi tek tor dos tum de yir ki, ha sar-
lar ən çox, in ki şaf et mək də olan öl kə lər də – Bra zi li ya, 
CAR, Mek si ka və s., elə cə də şərq xalq la rı nın məs kun-
laş dı ğı coğ ra fi ya lar da in şa edi lir. O yer lər də ki, ora-
da inf rast ruk tur zəif in ki şaf elə yib, ev lər sıx-sıx ti ki lir, 
müx tə lif  növ ci na yət kar lıq isə adi hal dır. Bir çox xa ri ci 
öl kə də ol muş adam ki mi, Av ro pa da ha sar la rın ol ma-
ma sı na mən də şa hid lik edə bi lə rəm. Ora da kı ha sar lar, 
ol sa-ol sa diz dən aşa ğı çə pər şək lin də dir, it dən-pi şik-
dən qo run maq üçün dür.

Biz də ki ha sar la rın hün dür lü yü və ümu mi uzun lu ğu 
isə hə şə mət li Çin səd din dən bö yük dür ki, ki çik de yil. 
Əs lin də, bu hasarların heç bir es te tik funk si ya sı yox dur. 
Ha sar la rın o üzün də ki çöl lü-bi ya ban lı ğı, ey bə cər mən zə-
rə lə ri  bu yol la ge dib-gə lən qo naq la rın gö zün dən ya yın-
dır ma ğa he sab la nıb, sa də cə. Bu ha sar heç bir gö zəl li yi 
giz lət mə di yi üçün onun möv cud lu ğu da heç kə si rən ci-
də et mir. Ha sar lar, on suz da, ar tıq heç nə yi giz lət mə yə 
qa dir de yil. On suz da, in di ki tex no lo gi ya la rın in sa na və 
in san lı ğa qar şı sa vaş aç dı ğı bir dö nəm də giz lin bir şey də 
qal ma yıb.  İn di ha sar lar yal nız xır da-pa ra ey bə cər lik lə ri 
giz lət mə yə ya ra yır.

Yox sa ha sar, ümu miy yət lə, nə yə la zım idi ki?!

Etimad
BAŞKEÇİD

Hasar
Mu qi tə si bir za man lar Sa kit okean-

da möv cud ol muş, 12-14 min il 
əv vəl ye ral tı tə kan lar nə ti cə sin də 
okeanın də rin lik lə rin də qey bə çə-

ki lən si vi li za si ya nın adı dır. El mi fər ziy yə lə rə gö rə, Mu 
qi tə si Avst ra li ya ma te ri kin dən iki də fə bö yük olub. Bu 
qi tə də 50-70 min il əv vəl si vi li za si ya ən yük sək həd də ça-
tıb. 20-ci yü zil li yin əv vəl lə ri nə qə dər Mu qi tə si ilə bağ lı 
bü tün bil gi lər folk lor müs tə vi sin də idi və bu qi tə haq-
qın da bü tün de yi lən lər mif və əf sa nə he sab olu nur du. İlk 
də fə ola raq in gi lis ali mi Ceyms Çörç vard bu qi tə haq qın-
da el mi araş dır ma la ra baş la dı və 50 il lik araş dır ma so nu-
cun da it miş qi tə və onun qeyb ol muş mə də niy yə ti haq-
qın da el mi də lil lər lə çı xış et di. Ceyms Çörç var dın 50 il lik 
araş dır ma la rın dan son ra, Mu möv zu su cid di el mi araş-
dır ma la rın ob yek ti nə çev ril di.
Əv və li ötən sayımızda

Təh sin Ma ya tə pək Mek si-
ka da ma raq lı fakt lar la qar-
şı la şır. Bu ra da on min il lər lə 
ya şı olan löv hə üzə rin də ki 
ya zı lar la və işa rə lər lə ta nış 
olur. May ya la rın ay-ul duz 
sim vo lun dan is ti fa də et dik-
lə ri ni, mə də niy yət lə rin də 
şa ma niz min iz lə ri nin ol du-
ğu nu gö rür və çox təəc cüb-
lə nir. Mek si ka da ça lış dı ğı 3 
il (1935-1938) ər zin də Təh sin 
Ma ya tə pək gör dük lə ri ni və 
araş dır ma la rı nı mün tə zəm 
ola raq ra port şək lin də həm 
Ata tür kə, həm də Türk Dil 
və Ta rix Qu ru mu na gön də-
rir. Onun gön dər di yi ra port-
lar 3 cild lik ki tab ha lın da 
top la nır. Am ma onun gön-
dər di yi 3 cild lik əl yaz ma nın 
3-cü cil di nin də ta le yi Mu 
qi tə si nin ta le yi ki mi olur. 
1970-ci il lər də əl yaz ma nın 
3-cü cil di Türk Dil Qu ru mu-
nun ar xi vin dən yo xa çı xır. 
Bu cild də əs ki May ya inanc-
la rı, iba dət və eti qad la rı ilə 
qə dim türk inanc la rı nın ox-
şar lı ğın dan bəhs olu nur du.

Mek si ka da ta pı lan biş miş 
löv hə lər Mu qi tə si nin izi nə 
düş mək üçün Təh sin Ma ya-
tə pə kə yar dım çı ol du. Ame-
ri ka lı geoloq Vil yam Ni ven 
1920-ci il lər dən baş la ya raq 
Mek si ka da ax ta rış apar ma ğa 
baş la mış dı. La kin uzun il lər 
keç mə si nə bax ma ya raq löv-
hə lə rin üzə ri nə ya zı lan la rın 
sir ri ni çö zə bil mə miş di. Əs ki 
mə də niy yə tin sir lə ri ni özün-
də giz lə yən löv hə lə rin bə zi-
lə ri nin 12 min il ya şı var dı. 
Bu löv hə lə ri ilk də fə oxu yan 
Ceyms Çör ç vard ol du. O, bu 
löv hə lə rə is ti na dən qə tiy yət-
lə söy lə yir di ki, əs ki dün ya da 
biz dən da ha üs tün in san lar 
və da ha yük sək mə də niy yət 
möv cud olub. Bu löv hə lər, 
əs lin də, bi zim bil di yi miz əs-
ki Hind, Ba bil, Şu mer, Mi sir, 
May ya və türk mə də niy yət lə-
ri nin Mu mə də niy yə ti nin zəif 
qa lıq la rı ol du ğu nu bəl li edir. 
Bu ta pın tı lar Mu mə də niy yə-
ti nin bü tün mə də niy yət lə rin 
ana sı, be şi yi ol du ğu nu təs diq 
edir di. Bu mə qam da Təh sin 
Ma ya tə pə kin qar şı sın da du-
ran sual bu idi: ən əs ki mə də-
niy yə tin – Mu mə də niy yə ti-
nin əs ki türk mə də niy yə ti ilə 
nə ki mi əla qə si var? O, Tür ki-
yə yə gön dər di yi ra port la rın 
bi rin də ya zır dı:

“70 min il ön cə Mu dan çı-
xan yük sək elm sa hi bi olan 
in san lar üç ay rı yol seç di lər. 
On lar Asi ya, Av ro pa və Af-
ri ka qi tə lə ri nə ya yıl dı lar və 
yük sək mə də niy yə ti də öz-
lə ri ilə bu yer lə rə apar dı lar.

Bi rin ci qol Mu qi tə sin dən 
May ya adıy la çı xa raq, Asi-
ya nın şər qin də Uy ğur adı 
alan Mu öv lad la rı idi”. 
Ceyms Çör ç vard da May ya-
la rın və Uy ğur la rın kök lə ri-
nin Mu qi tə sin dən gəl di yin 
və dün ya ya mə də niy yə tin 
ilk də fə on lar tə rə fi n dən ya-
yıl ma sı fi k ri nin tə rəf da rı dır.

Təh sin Ma ya tə pək ra por-
tu na da vam edə rək ya zır dı:

“Uy ğur lar Asi ya nın şərq 
uc qar la rı na gə mi lər lə çı-
xa raq, ora dan Or ta Asi ya-
ya, Bal kan la ra və nə ha yət, 
Bri ta ni ya nın, İs pa nı ya nın 
şi ma lı na qə dər ya yı lıb lar. 
Be lə cə, Asi ya dan Av ro pa-
nın qərb uc qar la rı na qə dər 
Mu mə də niy yə ti ni, də qiq 
de sək, əs ki türk mə də niy yə-
ti ni ya yıb lar”. Təh sin Ma ya-
tə pək öz ra port la rın da tək cə 
Ceyms Çör ç var dın araş dır-
ma la rı na əsas lan mır dı. O, 
May ya di li ni araş dı rır və bu 
dil lə türk di li ara sın da ox şar 
və ya ey ni olan yüz lər lə sö-
zü ör nək gös tə rir di.

Mu türk lə rin ilk 
yurdu ola bi lər mi?
Təh sin Ma ya tə pək Ceyms 

Çör ç var dın araş dır ma la rı-
na, yaz dıq la rı na və ar xeolo ji 
ax ta rış lar za ma nı üzə çı xan 
löv hə lə rin ver di yi bil gi lə-
rə əsas la na raq, ra por tun da 

ya zır dı: “Əs ki türk lə rin ilk 
və tə ni və kö kə ni in di yə qə-
dər bil di yi mi zin ək si nə ola-
raq, Or ta Asi ya de yil. Sa kit 
okean da 200 min il öz möv-
cud lu ğu nu qo ru yub-sax la-
mış və son ra su al tın da qal-
mış Mu qi tə si olub. On lar 
Mu qi tə sin dən Or ta Asi ya-
ya, Me so po ta mi ya ya, Mi si rə 
gəl miş və bu ra da Mu qi tə si-
nin yük sək mə də niy yə ti ni, 
in ki şaf et miş di li ni və inanc-
la rı nı yay mış lar”. Bir qə dər 
son ra isə be lə da vam edir:

“Bu in san la rın bir qis mi Hin-
dis ta nın qər bin dən gə mi lər lə 
Bəs rə kör fə zi nin şi ma lın da 
Fə rat ça yı nın mən bə yi nə gi-
rə rək, son ra lar bu yer lər də 
Ak kad və bir qə dər şi mal da 
isə Şu mer adıy la ta nın dı lar”.

Son ra lar Tür ki yə araş-
dır ma çı la rı Si nan Mey dan, 
Muaz zez İl miy yə Çığ və baş-
qa la rı bu yön də təd qi qat la rı 
uğur la da vam et dir di lər.
May ya və Azər bay can 

di lin də ox şar söz lər
May ya və türk di lin də, 

elə cə də Azər bay can di lin-
də iş lə nən yüz lər lə ox şar və 
ya or taq söz var. On lar dan 
bə zi lə ri nə diq qət edək:

1. Axal - axın tı, su axın tı-
sı, göl

2. Akaan - su bas qı nı, sel
3. Baat - bal ta
4. Bal - bal dız
5. Bik - bü kül müş, bü rül müş
6. ça kav - atəş, od, yan dır-

maq
7. əl kaab - bar maq (əl bar-

ma ğı)
8. əloox - ayaq bar ma ğı
9. emən - en mək
10. qa laan – 1.qal maq ye-

ri, 2.zin dan
11. kar - qar
12. Kin - 1.Gü nəş, 2. gün, çağ
13. ka bah – qa baq, ön tə-

rəf, irə li
14. Kuç - 1. güc, qüv vət, 

2. di rə niş

15. Son - son, so nuc
16. Su lan – su lan maq, su-

ya ba tır maq, ya xa la maq
17. Ta sah - da şı maq, gə-

tir mək
18. Tuy - tük, saç
19. Ya lat - 1. ya la maq, 2. 

da dı na bax maq
20. Yax kin - yaz möv sü-

mü və sair.
Mu mə də niy yə ti nin var lı ğı-

nı sü but edən fak tor lar Mu ilə 
bağ lı de yi lən lə rin əf sa nə ol ma-
dı ğı nı sü but et mək də dir. On-
lar dan bə zi lə ri nə diq qət edək:

Sa kit okean da bir za man lar 
Mu qi tə si nin möv cud ol du ğu 
əra zi lər də var lı ğı nı qo ru yub 
sax la yan bə zi ada lar da kı ma-
ğa ra lar da ya şı yüz min il lər lə 
öl çü lən rəsm lər ta pı lıb.

Bu ra da bir za man lar 
inanc ye ri ol du ğu eh ti mal 
edi lən qa lıq la ra rast gə li nib.

Əra zi də su al tın da hün-
dür lü yü on metr dən yük-
sək olan pi ra mi da lar aş kar 
edi lib.

Sa kit okean da yer lə şən 
Pas kal ya ada sın da ağır lı ğı 
ton lar la öl çü lən hey kəl qa-
lıq la rı ta pı lıb.

Bar neo ada sın da 38 min 
il ya şı ol du ğu təx min edi lən 
qu maş par ça qa lıq la rı aş kar 
edi lib və sair.

Gö rün dü yü ki mi, bu 
möv zu, ki fa yət qə dər cid-
di və əhə miy yət li möv zu-
dur. Dü şü nü rəm ki, Mu 
qi tə si nin var lı ğı nı, May ya 
mə də niy yə ti ni, əs ki Şu mer 
və Ak kad, elə cə də di gər 
si vi li za si ya la rı də rin dən 
öy rən mək, el mi təd qi qat lar 
apar maq, Azər bay can mə-
də niy yə ti nin bu əs ki mə-
də niy yət lər lə bi zə qa ran lıq 
olan bağ la rı nı aş ka ra çı xar-
maq üçün cid di araş dır ma-
la ra baş la ma ğın za ma nı dır.

(Son)

Namiq HACIHEYDƏRLİ

dır ma la rın ob yek ti nə çev ril di.
lar dan bə zi lə ri nə diq qət edək:

İtmiş sivilizasiya -
Mu qitəsi
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Azər bay can xal qı nı 
şair xalq ad lan dı rır-
lar. “Şair xalq” ol-
maq da mən fi  bir şey 

yox du, şair lik çox yük sək pil lə-
di, am ma əla və et mək la zım dı 
ki, xal qı mız həm də sa hib kar 
xalq dı. Bu, çox bö yük də yər di 
və hər xalq da bu xü su siy yət ol-
mur. 

IX və XI si nif şa gird lə ri üçün 
nə zər də tu tu lan “İq ti sa diy ya-
tın əsas la rı” dərs lik ki ta bın da, 
ürə yim cə olan be lə bir fi  kir var: 
“Xü su si is te dad qab liy yə ti və 
ba ca rı ğı ol ma yan şəxs lər də sa-
hib kar ol maq cəh di heç vaxt baş 
tu ta bil məz. Sa hib kar lar bə şə riy-
yə tə mad di ne mət lər bol lu ğu gə-
ti rən is la hat çı lar dı. On lar bu gün 
ilə gə lə cək ara sın da əla qə lən di-
ri ci rol oy na yır lar. Sa hib kar hər 
bir xır da şe yi gör mək və on dan 
düz gün nə ti cə çı xar maq qab liy-
yə ti nə ma lik olan şəxs dir”.

Bə li, sa hib kar lıq ya ra dı cı key-
fi y yət di. Bi zim neft dən də, qaz-
dan da üs tün ne mə ti miz tor-
pa ğı na, ailə si nə bağ lı, iş gü zar, 
sa hib kar lıq key fi y yət lə ri yük sək 
olan Xal qı mız dı. Sa hib kar ay dın-
lı ğı, şəff  afl  ı ğı, konk ret li yi xoş-
la yan bir züm rə dir. Onun üçün 
mün bit şə rait ya ra dı lan da çox 
sü rət lə ide ya la rı nı ger çək ləş di-
rə bi lir. Cə nab Pre zi den ti miz İl-
ham Əli ye vin de di yi ki mi bi zim 
döv lə ti mi zin in ki şa fı, gə lə cə yi, 
sa hib kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı dı.

Sa hib kar lıq han sı an la mı kəsb 
edir? Mə sə lən, bir yol ideal for-
ma da dır sa, hər tə rəf ti ki lib qu-
ru lub sa, or da sa hib ka ra elə də 
eh ti yac yox du. Am ma bir yer-
də yol da ğı lıb sa, baş qa ça tış-
maz lıq lar var sa, or da sa hib ka ra 

mey dan ya ra nır ki, yo lu çək sin, 
di gər yer lə ri sah ma na sa lıb qur-
sun, ya rat sın.

Pre zi den tin sa hib kar lar, on la-
rın fəaliy yə ti üçün şə raitin ya ra-
dıl ma sı ilə bağ lı de di yi fi  kir lə ri 
əsas gö tü rüb, xü su si ilə də, nef-
tin qiy mə ti nin be lə aşa ğı düş dü-
yü bir vaxt da bu sa hə ni təb liğ 
et mək, sa hib kar lar züm rə si nin 
fəaliy yə ti nin döv lə ti miz üçün 
nə qə dər əhə miy yət li ol ma sı nı 
xal qı mı za çat dır maq la zım dı. 

Dün ya da ən güc lü döv lət-
lər han sı lar dır? Mə lum dur ki, 
Ame ri ka ilk sı ra da dır, son ra 
Çin, Ya po ni ya, Al ma ni ya və s. 
gə lir.

 On la rın gü cü nə də di? Tə bii 
ki, Ümu mi Da xi li Məh sul la rı-
nın (ÜDM) həc min də. ÜDM 
kim lə rin he sa bı na ya ra nır? Əl-
bətt  ə ki, sa hib kar la rın fəaliy yə ti 
he sa bı na. Hə min in ki şaf et miş 
öl kə lər də ÜDM-in har da sa 70-
75 faizi əmək haq qı ki mi iş çi lə-
rə ve ri lir. Bu ödə mə lər dən də 
ver gi lər tu tu lur ki, o da döv-
lə tin büd cə si nə kö çü rü lür. Biz 
də is tə yi rik ki, Azər bay ca nı mız 
güc lü, qüd rət li bir döv lət ol sun, 
ÜDM-i sü rət lə art sın, xal qı mız 
da ha fi  ra van ya şa sın. Azər bay-
can elə bö yük öl kə ol ma sa da, 
ba la ca da de yil. Gö tü rək Av ro-
pa nı. Av ro pa da 49 döv lət var 
ki, on lar dan har da sa, yal nız 
12-si biz dən əra zi cə və əha li si-
nin sa yı na gö rə da ha bö yük dü. 
Qa lan la rın dan isə biz üs tü nük.

Sa hib kar la rın fəaliy yə ti te le vi-
zi ya da, mət buat da da vam lı ola-
raq təb liğ edil mə li dir.

Azər bay ca nın tu rizm sa hə sin-
də çox bö yük po ten siali var. Be lə 
ki, mə lum ol du ğu ki mi, dün ya-
da möv cud olan 11 iq li min 9-u 
biz də dir, də ni zi miz, gö zəl dağ-
la rı mız, zən gin mət bə xi miz, çox 
qo naq pər vər, is ti qan lı, to le rant 
xal qı mız var. Ət ra fı mız da is ti-
ra hət mə kan la rı na eh ti ya cı olan 
nə həng Ru si ya, Uk ray na xal qı, 

Azər bay ca nı hə mi şə zi ya rət et-
mək is tə yən İran da ya şa yan 35 
mil yon soy da şı mız, Gür cüs tan-
da ya şa yan azər bay can lı la rı mız 
var. Yə ni, mün bit şə rait ya ra da 
bil sək bü tün bu özəl lik lə ri mi zə 
gö rə Azər bay ca na çox bö yük tu-
rist axı nı ola bi lər.

Biz də küt lə vi tu rizm de mək 
olar ki, yox də rə cə sin də di. Küt-
lə vi tu rizm de dik də nə nə zər də 
tu tu lur? Tür ki yə də, elə qon-
şu muz Gür cüs tan da Ba tu mi-
yə çat ma mış Ka bu le ti də, bəl kə 
də 10 ki lo metr də niz bo yun ca 
gö rür sən ki, tu rist əlin dən tər-
pən mək ol mur. Sağ da də niz, 
çi mər lik, də niz bo yun ca sı ra la-
nan ka fe lər, res to ran lar, əy lən-
cə mər kəz lə ri, yo lun so lun da 
isə say sız he sab sız otel lər və 
mü va fi q ob yekt lər. İm kan ya-
ra dı lıb ki, in san lar öz ev lə ri ni 
qo naq ev lə ri nə, ki çik otel lə rə, 
ka fe lə rə, res to ran la ra uy ğun-
laş dır sın lar, ye ni lə ri ni tik sin lər.

La zım olan da, on la ra elə də bö yük 
ol ma yan kre dit lər ve ri lib. Tu rist lər 
küt lə vi şə kil də - də ni zin ya xın lı-
ğın da elə də ba ha ol ma yan qo naq 
ev lə rin də, üçul duz lu, dör dul duz-
lu meh man xa na lar da məs kun la-
şır lar. Di gər öl kə lər dən gə lən lər lə, 
yer li əha li ilə ün siy yət qu rur, fi  kir 
mü ba di lə si apa rır, tur lar üçün ay-
rıl mış av to bus lar la ta ri xi yer lə ri 
zi ya rət edir lər. Və növ bə ti il hə-
min ye rə bir də gə lir, həm çi nin 
bu mə ka nı di gər lə ri nə təb liğ edir.

Ver gi or qan la rı, di gər təş ki lat lar 
hə min qo naq ev lə ri nin, ka fe lə rin, 
res to ran la rın sa hib lə ri ni sı xış dır-
mır, ək si nə on la ra sev gi ilə, ver-
giödə yi ci si ki mi mü na si bət bəs lə-
yir lər. Yə ni bu mə sə lə də ümu mi 
döv lət mə na fe yi nə zə rə alı nır, 
da ha ay rı-ay rı şəxs lə rin, ya xud 
qu rum la rın mə na fe yi yox. Döv lə-
tin mə na fe yi də on dan iba rət di ki, 
öl kə yə da ha çox tu rist cəlb olun-
sun və on lar val yu ta gə tir sin lər. 
Bu val yu ta lar he sa bı na mil li mə-
zən nə sta bil lə şir, tu ris tin he sa bı na 
büd cə yə da xi lol ma lar ar tır.

Biz də çox gö zəl, yük sək sə viy-
yə li 5 ul duz lu meh man xa na lar 
in şa edi lib. Əl bətt  ə, be lə meh man-
xa na la rın da öz müş tə ri lə ri var, 
am ma yal nız bu növ meh man xa-
na lar la tu riz mi küt lə vi ləş dir mək 
ol maz. Biz də küt lə vi tu rizm üçün 
say sız - he sab sız sə fa lı mə kan lar 
var. Mə sə lən Nov xa nı dan ke çib 
də ni zə ça tan da, ba la ca bir dairə 
var, düz or dan baş la ya raq Sum-

qa yıt is ti qa mə tin də uzun 
yol uza nır – sağ tə rəf 
də niz, çi mər lik, çi mər-
lik dən son ra də-

niz bo yun ca düz Sum qa yı ta ki mi 
say sız hesb sız ka fe, res to ran lar, 
yo lun sa ğın da isə ye nə ka fe, res-
to ran lar, tək-tük meh man xa na-
lar, çox lu gö zəl vil la lar, bağ ev lə-
ri var. Bir cə o qa lır ki, bü tün bu 
olan lar bir-bi riy lə əla qə li şə kil də 
iş qur sun, müəy yən koor di na si-
ya is la hat la rı apa rıl sın. Bu za man 
tu rist lər üçün əl ve riş li, ra hat şə rait 
ya rat maq olar. Bu, hə min ka fe, 
res to ran sa hib lə ri nin də ürə yin-
cə olar. Bağ sa hib lə ri nə la zım gə-
lər sə müəy yən həcm də kre dit lər 
ver mək la zım dı ki, bu ra nı qo naq 
ev lə ri nə, ki çik meh man xa na la ra 
uy ğun laş dı ra bil sin lər. Həm öz lə-
ri qa zanc əl də et sin lər, həm ye ni iş 
yer lə ri aç sın lar, ən əsa sı isə döv lə-
tə ver gi ödə sin lər.

Kənd tə sər rü fa tı sa hə sin də 
də çox bö yük po ten sialı mız var. 
Be lə ki, mün bit tor paq la rı mız, 
mü na sib iq li mi miz, ən baş lı ca sı 
iş gü zar, zəh mət keş xal qı mız var.

Həl li va cib mə sə lə lər dən bi ri 
də odur ki, gə rək bu sa hə də ça-
lı şan la rın alın tər lə ri ba ha sı na ər-
sə yə gə tir dik lə ri məh su lu sat maq 
prob lem lə ri ol ma sın. Yax şı olar dı 
ki, hər yer də məh sul la rın tə da rü-
kü mər kəz lə ri ya ra dıl sın, kənd li 
– fer mer lə rin be cər dik lə ri məh-
sul lar mü na sib qiy mə tə on lar-
dan alın sın, əv vəl cə dən avans lar 
ve ril sin, məh sul lar yük sək sə viy-
yə də qab laş dı rı lıb, Azər bay can 
bren di adı al tın da xa ri ci ba za la ra 
çı xa rıl sın. Bu mə sə lə həl li ni tap sa 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı nın is-
teh sa lı xey li ar tar.

Xa ric də ya şa yan biz nes men 
soy daş la rı mı zı da də vət bi lə rik 
ki, gə lib də də- ba ba tor paq la rı na 
ya tı rım lar et sin lər. Əgər on lar 
üçün mün bit şə rait ya ra dı lar sa, 
məm nu niy yət lə qı sa müd dət ər-
zin də, bö yük ya tı rım lar edər lər.

Mü va fi q stu ruk tur lar bi di rir lər 
ki, öl kə də sa hib kar lıq la məş ğul 
olan 662 min şir kət və fi  zi ki şəxs 
var. Biz nes lə məş ğul olan sub-
yekt lə rin sa yı nı, on lar üçün da ha 
yax şı şə rait ya rat maq la, hətt  a mil-
yo na çat dır maq olar. Bu isə döv-
lət büd cə si nə əla və mil yard lar la 
öl çü lən da xi lol ma lar de mək dir.

Bəx ti gə tir miş xalq lar da nıq ki, 
Tan rı bi zə be lə mün bit, bar lı-bə-
hər li tor paq lar bəxş edib. Qa lır 
yal nız bu im kan lar dan sə mə rə-
li is ti fa də et mək. Ne cə de yər lər, 
sən dən hə rə kət, mən dən bə rə kət.

Dün ya da ən güc lü döv lət- Azər bay ca nı hə mi şə zi ya rət et- Ver gi or qan la rı, di gər təş ki lat lar 

Azərbaycanlılar 
sahibkar xalqdır

Qa lan la rın dan isə biz üs tü nük. qa yıt is ti qa mə tin də uzun 
yol uza nır – sağ tə rəf 
də niz, çi mər lik, çi mər-
lik dən son ra də-

hər li tor paq lar bəxş edib. Qa lır 
yal nız bu im kan lar dan sə mə rə-
li is ti fa də et mək. Ne cə de yər lər, 
sən dən hə rə kət, mən dən bə rə kət.
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Dəs tə də də ha mı öz ailə si ni, 
uşa ğı nı an caq apa ra bi lir di. Ki min 
ki mə nə kö mə yi də yə cək di ki? Üç 
uşaq Sə da qə tin, dörd uşaq ba cı sı-
nın... dü zəl di lər yo la. Doq quz nə-
fər ge cə lə mək üçün bö yük da ğın 
dö şün də bi tən ba la ca kol lar dan 
bi ri nin di bi nə otur du. İn di on lar 
is ti yor ğan-dö şək dən qal xıb gə lən 
uşaq lar de yil di lər, buz lu Qar qar 
ça yı nı ke çib qa rın için də din cəl-
mək üçün otur muş du lar. Ge cə 
ya rı sı da ğın dö şün dən bir qa ral tı 
gö rün dü. Elə bil di lər er mə ni dir, 
can la rı na vəl və lə düş dü. Gör dü lər 
yox, qo hum la rı Ha lay əmi dir:

- Qorx ma yın ba la. Möh kəm da ya-
nın şax ta vur ma sın si zi – bir az du ru-
xub qə hər lən di, sə si tit rə di. – Ar va dı 
da don vur du. Qurd-quş ye mə sin 
de yə üs tü nü ağac la, xə zəl lə ört düm.  
Qa lan kül fət də qa baq da kı ko lun 
di bin də giz lə nib. Get mə yə ta qət lə ri 
yox dur. Ge di rəm ya xın kənd lə rin bi-
rin dən at gə tir mə yə. Mə ni göz lə yin, 
gə lib si zi də apa ra cam.

Ha lay əmi o ge dən get di. O 
oğ lu ilə bir lik də Dəh raz da əsir 
düş dü. Sə da qət o fa ciə də otuz 
doğ ma sı nı itir di: bi bi si oğ lu nu, 
Kam ran əmi si nin üç oğ lu nu, bi-
bi si qı zı nı, da yı sı uşaq la rı nı... 
Heç bi ri toy elə mə miş di. On la rın 
nə ölü sün dən, nə də di ri sin dən 
xə bər çıx ma dı. Ha va tə zə cə işıq-
laş ma ğa baş la dı. Sə da qə tin qı zı 
Se vinc lə ba cı sı nın kör pə ba la sı nı 
don vur muş du. Se vinc bi rin ci si-
nif də oxu yur du. Ba cı sı ev dən gö-
tür dü yü ad ya lı uşaq la rın üs tü nə 
sər di və yo la çıx dı lar. Ha mı ta-
qət dən düş müş dü. Ar tıq be şin ci 
ge cə idi ki, me şə də idi lər. Bu də fə 
Sə da qə tin son be şi yi Ra man qu ca-
ğın da süst ləş di. Ça rə siz ba la sı nı 
xi las et mək üçün me şə nin or ta-
sın da qa rın için də özü nü ora-bu-
ra çır pır dı. Ba cı sı da ta mam ta qət-
dən düş müş dü. Qı zı da hal sız idi. 
Da ha bir ge cə də qa la sı ol du lar. 
Yol bo yu kol la rın ət ra fın da, ağac-
la rın ya nı ca van gə lin lə rin, uşaq-
la rın, ağ saq qal ki şi lə rin, ağ bir çək 
qa dın la rın me yit lə ri ilə do lu idi. 
Yaş lı bir qa dın ya nın da üç nə və si 
ilə don muş du. 

Kör pə ağ laş ma sı me şə ni ba şı na 
gö tür müş dü – baş aç maq ol mur-
du, bu öl mək dən, yox sa di ril mək-
dən qor xan uşaq la rın sə si idi... 
Sə da qət gil dən əl çat maz, ün yet-
məz qə dər uzaq lıq da – me şə nin 
bu bi ri ba şın da qa rın için də aya-
ğı-ba şı açıq üç gün lük bir kör pə 
çı ğı rır dı. O, mex se ti tür kü Bə ki ro-
va Meh ri ba nın kör pə si idi. 1986-
cı il də Fər qa nə ha di sə lə ri za ma nı 
Öz bə kis tan dan Azər bay ca na pə-
nah gə tir miş türk lə rin ta le yi acı 
ol du. Ümid lə ri, ar zu la rı Xo ca lı-
nın ala zan dü şən ev lə rin də ya nıb, 
na ra hat ruh lar ki mi sə ma qat la rı 
ara sın da qal dı...

Bə ki ro va Meh ri ba nın va li deyn-
lə ri Öz bə kis tan dan gə lib Bey lə-
qan da məs kun laş mış qaç qın lar-
dan idi. 

1987-ci il də ailə qur duq la rı Meh-
ri ba nın hə yat yol da şı Həm zə yev 
Ab dul la  Xo ca lı aero por tun da mi-
lis şö bə sin də iş lə yir di. Gənc ailə ni 
Xo ca lı da ev lə tə min et miş di lər. O, 
fa ciə gü nü er mə ni lər lə dö yüş də 
şə hid ol muş du.

Fev ra lın 23-də qon şu la rı Os ma-
nın zir zə mi sin də yaş lı qa dın la rın 
kö mə yi ilə Meh ri ba nın kör pə si 
dün ya gəl di. Dörd uşaq la üç gün 
zir zə mi də qal dı. Fev ra lın 25-i ge cə 
zir zə mi nin üs tün də er mə ni di lin də 
da nı şan adam la rın ayaq səs lə ri ni 
eşit di lər. On lar zir zə mi də adam-
la rın giz lən di yi ni duy muş du lar. 
Zir zə mi nin qa pı sı tax ta dan idi. 
Qa pı nı qı rıb içə ri qum ba ra at dı lar. 
Ölən öl dü, çox la rı ya ra lan dı. Ağ-
saq qal lar dan iki nə fər ar vad-uşa-
ğa bir şey ol ma sın de yə ağ bay raq 
qal dır ma ğı tək lif et di lər və bi ri içə-
ri dən ağa ox şar bir köy nək ta pıb 
tax ta nın ba şı na ke çirt di. Onu əl lə-
ri nə alıb ba yı ra çıx maq is tə yən iki 
ahıl elə qa pı açı lan ki mi gül lə lən di.

Be lə cə, qa dın lı-uşaq lı ha mı nı dö-
yə-dö yə zir zə mi dən çı xar dıb üzü 
me şə yə apar dı lar. Meh ri ban me şə-
də uşaq la rın bi ri ni da lı na şəl lə yib, 
o bi ri lə ri nin əlin dən tut muş du. 
Kör pə si ni isə qar nı na bağ la mış dı. 
Oğ lu ba şın dan ya ra lan mış dı, elə 
hey qan axır dı. Əsir lə rin sax lan-
dı ğı dü şər gə yə gə lən də Meh ri-
ban əli ni qar nı na, ad ya lın ara sı na 
sa lan da kör pə ni ye rin də tap mır. 
Za val lı qa dın er mə ni lə rin şil lə si-
nin, tə pi yi nin al tın da üç gün lük 
kör pə si ni har da sal dı ğı nı xa tır la-
ma ğa ça lı şır. Çox keç mə di ki, bir 
rus qa dın, adı de yə sən, Vik to ri ya, 
imiş, qu ca ğın da aya ğı-ba şı açıq bir 
kör pə içə ri gir di və so ruş du: 

- Bu uşaq ki min dir? 
Vik to ri ya Meh ri ba nın qa nın 

için də itib-bat dı ğı nı gö rüb, əy-
ni ni də yiş mək üçün ona pal tar, 
uşa ğı bü küb bə lə mə yə, al tı nı 
də yiş mə yə əs ki-üs kü gə tir di. 
Uşa ğın me şə də ba şın dan zə də 
al ma sın dan isə yal nız be şin ci 
si nif də oxu yan da xə bər tu ta caq-
dı lar. Onda epi lep si ya var idi. 

Vik to ri ya son ra dan gə lib on la rı 
məs kun laş dıq la rı Ağ ca kənd də ki 
ev lə rin də tap dı, uşa ğın müali cə-
si nin ya xın ay lar da Mosk va da 
apa rıl ma sı na yar dım çı ola ca ğı na 
söz ve rib get di. Ge di şin dən bir 
ay son ra qız cı ğaz dün ya sı nı də-
yiş di... 

***
Me şə də qal dıq la rı nın be şin ci 

gü nü Sə da qə tin on ya şın da olan 
oğ lu da don du. Ya zıq uşaq elə hey 
de yir di:

-  Ana, atam ha ra da dır? Gə lib 
bi zə kö mək edəy di, bi zə çö rək, 
su gə ti rəy di. 

Sə da qət uşaq lar acın dan ağ la şan 
ki mi, ot dan, ağac qa bı ğın dan qı rıb 
ver miş di. Öl mə mə lə ri üçün bun-
dan baş qa nə et mək olar dı ki? Ar-
tıq özü nün də ta qə ti ta mam kə sil-
miş di. Ağ da mın Gü lab lı kən din də 
mil li or du on la rı qar şı la dı. Me şə nin 
için də ça yın lap kə na rın da ti kil miş 
çay xa na nın qar şı sın dan ke çir di lər.

Stol la rı çay xa na nın qa-
ba ğı na ne cə  düz müş-
dü lər sə, elə cə də qal-
mış dı. Sə da qət elə 
bil miş di, yenə əv vəl-
ki ki mi mək tə bə gə lib-
lər. Qa rın bas dı ğı az idi, 
in di də, de yə sən, onu 
qa ra ba sır dı:

“Uşaq la ra ba xın, bu so yuq da 
ba yır da otu rub dərs ke çir lər” de-
yir di.

On la rı ayın 28-də Gü lab lı hər-
bi his sə si nə-va qon la ra gə tir di-
lər. Sə da qət xəs tə xa na xə rə yin də 
özü nə gəl di:

- Kim gə ti rib mə ni bu ra? Al la-
hın al tın da, kaş mən də öləy dim... 
Ba la la rım qa rın al tın da qal dı.  

Sə da qə tin na lə si ər şə qalx mış-
dı. Sa kit ləş di ri ci iy nə vur muş du-
lar. Ya ta caq dı...

Ayaq la rın da çü rü mə ge dir di. 
Hə kim Da da şov ya ra la rı nı sa rı-
yan da bar maq la rın da qa ral ma 
ol du ğu nu de miş di. İki gün dən 
son ra Xo ca lı fa ciəsin dən xə bər 
tut muş tür ki yə li jur na list lər çə ki-
li şə gəl di. Sə da qə tin aya ğı nı aç dı-
lar ki, in san lar hə qi qə ti bil sin lər. 
Sə da qət  ayaq bar maq la rı nın ol-
ma dı ğı nı on da bil miş di. 

“Bar maq la rım nə di, kaş ayaq la-
rım da di bin dən kə si ləy di, am ma 
ba la la rım ya nım da olay dı. Heç 

ol ma sa bi ri ni gə ti rib çı xar da bil-
səy dim, o bi ri lə ri nin də iyi ni on-
dan alar dım. Yol da şım mə ni xəs-
tə xa na da ta pıb uşaq la rı so ruş du. 
Nə de yəy dim ona? Hə min gün-
dən biz yad adam lar ol duq. Ar tıq 
bir dam al tın da ya şa ma ğın mə na-
sı yox idi”.

Əri nə baş ver di yi ni ba şa düş-
dü və tə fər rüat la rı so ruş ma dan 
qa pı dan çıx dı. Əri ana sı, ata sı 
ilə bir lik də Se maş ko xəs tə xa na-
sın da ya tır dı. Za val lı iki xəs tə-
xa na nın ara sın da qal mış dı, bir 
tə rəf də ar va dı, bir tə rəf də isə va-
li deyn lə ri. Sə da qə tin ağ la ya raq 
söy lə di yi ay rı lıq tək li fi  ni cid di yə 
al ma dı. Onun son gə li şi Sə da qə-
tin qu laq la rın da cin gil də yir di: 
“Elə bi lə rik, on iki il dən son ra 
ailə qur mu şuq, ya da il lər son ra 
öv la dı mız olub”. 

  Mü ha ri bə di, mü ha ri bə də hər 
şey olur.

“Qon şu lar uşaq la rı na tap şı rır dı 
ki, elə ge din, elə gə lin ki, Sə da-
qət xa la nız si zi gör mə sin. Fev ral 
ayın da il dö nüm lə ri gə lir. Üç şə-
hid ba lam, üç ba cı ba la sı, bir ba cı 
iti rə sən və bir mə zar tap ma ya san, 
üs tü nə get mə yə. Nə də bir ni şa-
nə lə ri - şə kil lə ri, pal tar la rı yox du 
ki, ölə nə qə dər xa ti rə sax la ya-
san. Naf ta lan da ya şa yan da Xo-
ca lı qur ban la rı nın şə rə fi  nə abi də 
ucalt dı lar, ona qul luq et mək isə 
yol da şı ma hə va lə olun muş du. 
Bi zim evin ey va nın dan gö rü nür-
dü abi də. Ha va qa ra lan ki mi ey-
van dan ora boy la nır dım. Bə zən 
lam pa la rı nın bir-iki si yan mır dı, 
tez yol da şı ma de yir dim, ge dib 
də yi şir di. Abi də nin işıq la rı yan-
ma yın ca evi min işıq la rı nı yan dır-
mır dım. Elə bi lir dim ba la la rı mın 
evi dir, işıq sız qal ma sı nı is tə mir-

dim. Am ma bu gü nü mü zə 
min şü kür. Elə bil, Al la hın 

bi zə ya zı ğı gəl di, de di o qa-
rı mən yağ dır mı şam, o yo lu 

mən bağ la mı şam, o uşaq la rı 
mən al mı şam siz dən, qoy ma-
ram baş qa sı nın ba la sı na möh-
tac ol sun lar...”.

1993-cü ilin ap re lin də oğul, 
3 il son ra da bir qız öv lad la-
rı dün ya ya gəl di. Oğ lan la rı nın 
adı nı Ra man qoy du lar. Am ma 
bu kör pə lər qar al tın da qa lan 
üç öv la dı nı əvəz elə mir di. Sə-
da qət qo hum-qon şu nun uşaq-
la rı mək tə bə ge dib-gə lən də gah 
ey van dan, gah hə yə tin bir kün-
cün dən giz lin cə boy la nır dı. Elə 
bi lir di in di cə uşaq la rın ara sın-
dan çı xıb öv lad la rı ona sa rı qa-
ça caq. 

FEYZİYYƏ

O gün elə bil Tan rı-
nın yas tı ğı cı rıl mış dı. 
Göy dən qar əvə zi nə  
quş lə lə yi ya ğır-

dı san ki... sa kit lik idi... 
Am ma bir dən göy dən 
ya ğan ağ lə lək lə-
rə elə bil od düş-
dü, alov par ça la rı 
yağ ma ğa baş la dı. 
Adam lar ümi di, 
ina mı çə tir edib 
ev lə rin dən çıx dı-
lar- bir in san gül-
lə ya ğı şın da an caq 
be lə ge də bi lər...

***
Əl bas dı ğı nız çö rə yə and ol sun, 

il lər lə yağ ma sam, tor pa ğı zə rər li 
hə şə rat lar ba sıb bə rə kə ti ni itir sə, 
bir mey və bi tir mə sə be lə, bir 
qış ge cə si ye rə enib hər ye ri 
ağart sam,  sə hə ri si o şə hə rin 
nə uşaq la rı, nə bö yük lə ri bu-
na se vin mə yə cək. Sev mə yə-
cək mə ni o şə hə rin uşaq la rı, 
sev mə yə cək. Oy na ma ya caq-
lar mə nim lə. Me şə lər də qı-
rı lan adam la rın qa ti li he sab 
edə cək lər mə ni. Nə nə mi zi 
don dur mu san de yə cək lər, 
qo ca ba ba mı zı öl dür mü sən 
de yə cək lər. Sə nə gö rə qar daş-
sız, ba cı sız qal dıq, de yə cək lər. 
Yad la rı na dü şə cək me şə də qal mış 
əziz lə ri nin üs tü nə yı ğı lıb qa lan qar 
to pa la rı, mə ni top edib bir-bir lə ri-
nin üzü nə ata bil mə yə cək lər - ür pə-
nə cək lər. Uşaq lar tez yum şa lır axı, 
bir an lıq oy na maq ke çə cək kör pə 
kö nül lə rin dən. Hirs lə ri so yu yub 
qar adam dü zəl də cək lər mən dən, 
am ma ona qoy duq la rı göz lər don 
vu ran la rın ba xış la rı nı xa tır la da caq, 
ona tax dıq la rı çu buq lar qar al tın da 
qa lan la rın har da ol du ğu nu işa rə 
ve rir miş ki mi qal xan əl lə ri nə ox şa-
ya caq... bir tə pik vu rub da ğı da caq-
lar qar ada mı. Tü pü rə cək lər qa ra, 
lə nət lə yə cək lər qa rı. Am ma mən 
qa til de yi ləm...

De yə cək lər, sə nə gö rə ata la rı mız 
ayaq sız, ana la rı mız bar maq sız 
qal dı. On la rın ye ri hə mi şə gö rün-
dü, ya ra la rı mız sa ğal ma dı. İla hi, 
ya ra la rı hə lə də sa ğal mır... De yə-
cək lər, biz se vi nə bil mi rik. Ru hu-
muz şə hid, ayaq la rı mız şi kəst, hə-
ya tı mız ax saq, na mu su muz lə kə li. 
Bu ta le dən, bu qis mət dən qa ça da 
bil mə dik il lər bo yu. Bar maq la rı-
mız, ayaq la rı mız kə sik di çün ki. 
Pa paq qoy ma maq bir ya na, ba rı 
ayaq qa bı ge yi nə bi ləy dik... 

Sə da qət Ağa ya ro va 24 il di o fa-
ciəni hər gün ya şa yan lar dan bi-
ri dir. Uşaq la rı şi rin yu xu la rın da 
qon şu uşa ğı nın ge yin di yi don-
dan, oy nat dı ğı oyun caq dan is-
tə yir di ana la rın dan. Mər mi lə rin 
part la yı şın dan ev lər sil kə lə nir di. 
İşıq lar yan mır, hər yer zül mət 
için də idi. Ba yır da şax ta ada mı 
qı lınc ki mi kə sir di. Sə da qət uşaq-
la rı is ti yor ğan-dö şə yin ara sın-
dan oya dıb qal dır dı. Əli nə dü şə-
ni əyin lə ri nə ge yin di rib qa pı dan 
çıx dı lar. Xo ca lı aero por tu ba cı-
sı gi lə ya xın idi. Sa kin lər dən ara-
sı ra ver tol yot la uşaq la rı nı şə hər-
dən çı xar dan lar ol muş du. O da 
hər də fə gəl mir di. Də fə lər lə uşaq-
la rı ilə ge dib ba cı sı gil də ge cə lə-
miş di ki, ver tol yot gə lən də xə bə ri 
ol sun, am ma alın ma mış dı. Son ra 
ba cı sı uşaq la rı ilə Bər də yə get-
sə də, bir ne çə ay dan son ra ge ri 
qa yıt ma la rı onu al dat mış dı. Son-
ra bir müd dət şə hər dən çıx ma ğa 
cəhd elə mə di. Fi kir ləş di ki, və ziy-
yət gər gin ol say dı ba cı sı uşaq la-
rı nı da gö tü rüb ge ri qa yıt maz dı.

Am ma son gün lər və-
ziy yət gər gin ol du-
ğun dan qa yı na na sı ilə 
qa yı na ta sı uşaq la rı gö-
tü rüb ba cı sı gil də ge-

cə lə mək üçün onu 
di lə tut muş du-
lar: heç ol ma sa 
uşaq la rı ver tol-

yot la gön dər mək 
la zım dır. Be lə cə, 

bir ne çə gün idi ki, 
Sə da qət ba cı sı gil də 

qa lır dı. Ver tol yot sə si 
isə çox dan dır Xo ca lı 

sə ma sın da eşi dil mir di. 
Şu şa ver tol yo tu nun 

vu rul ma ğı nı Sə da-
qət iki mər tə bə li 

evi nin ey va-
nın dan gör-

m ü ş  d ü .

Əv vəl cə göy dən iri bir şey qa ra 
tüs tü için də aşa ğı şı ğı dı, ye rə dü-
şən ki mi isə bö yük alov bu ru la-
bu ru la gö yə qalx dı. Ra dioda xə-
bər ver di lər ki, ver tol yo tu mu zu 
er mə ni hərb çi lə ri vur du. Bu, Xo-
ca lı ilə son əla qə ol du. O vaxt dan 
da ha aero port da sa kit lik idi. 

Tək qa dın. Üç uşaq... Bil mir 
qu ca ğı na gö tür sün, bil mir be li nə 
al sın. Bö yü yü on, or tan cı lı al tı, di-
gə ri beş ya şın da. 

Ba la ca oğ lu Ra man ba cı sı-qar-
da şı mək tə bə ha zır la şan da ha-
mı dan çox se vi nir di. On lar Ağ-
dam da mək tə bə ha zır lıq üçün 
alış-ve ri şə ge dən də, de yir di, ay 
ana, mə ni nə vaxt apa ra caq san 
mək təb pal ta rı al ma ğa? Uşaq lar 
mək tə bə ge dən də dal la rın ca ağ-
la yıb yo lun ya rı sı na qə dər gə lir-
di: 

Ana da elə hey Ra ma nı ovu dur-
du:

- Ana qur ban, sən hə lə ba la ca-
san, al tı ya şın olan da mək tə bə ge-
də cək sən. Da rıx ma. Sən hə lə bir 
az bö yü...

Qar qar ça yı na ça tan da ya nın da 
öz uşaq la rın dan sa va yı, ba cı sı, ba-
cı sı nın dörd ba la sı da var idi. Ba cı-
sı nın bir oğ lu isə son də fə Bər də yə 
ge dən də or da qal mış dı. İki ba cı, 
qar daş la rı ol ma dı ğın dan yol bo yu 
- oğul la rı mız bi zə qar daş dır - de-
yə bir-bir lə ri nə təs kin lik ve rir di lər. 
On lar ye tim bö yü müş dü lər. Sə da-
qət al tı ay lı ğın dan ana sız qal mış dı. 
Ana qay ğı sı gör mə miş di lər. 
Qı şın gü nü. Buz bağ la mış 
çay. Qar lı sa hil. Elə pal-
tar da. Uşaq la rı bir-bir 
dal la rı na alıb ça yı ke çib 
me şə yə pə nah apa rır-
dı lar. Ge cə nin zül mə-
tin də qar lı me şə nin 
içiy lə in san iz di ha mı 
g e  d i r  d i .

Kim sə kim sə ni ta nı mır dı. Adam-
lar ara sın da pə ra kən də lik düş-
müş dü: elə hey Ağ da ma ge dən 
yo lun ax ta rı şın da idi lər.

 Ha mı yo lu az mış dı: ge dən 
də, qa lan da. Ya nın da qar da şı, 
əri olan la ra da çə tin idi. Am ma 
Sə da qət lap kö mək siz idi. Əri 
Xo ca lı dan ca maat çı xan dan son-
ra 20-25 nə fər hərb çi ilə ora da 
qal mış dı. Bir dən xə bər tu tub-
lar ki, şə hər bo şa lıb. Qa ra nə fəs 
sək sən yaş lı ata sı-ana sı nın, bir 
də şi kəst ba cı sı nın ya nı na qa-
çır. On lar ev də zir zə mi də giz-
lən miş di lər. Yol da şı zir zə mi-
nin qa pı sı nı sın dı rıb içə ri gi rir:

“Nə otur mu su nuz, qaç maq la-
zım dı”. Qo ca ana sı nı alır be li nə, 
ata sı isə ağır-ağır yan la rı ilə ge dir. 
Şi kəst ba cı sı isə ge də bil mir...

“Yol da şım ya nım da ol say dı mə-
nə uşaq la rı qo ru maq ra hat olar dı. 
Tək qa dın üçün çox çə tin idi. Ha ra 
ge dir dik azır dıq, çıx ma ğa yol tap-
mır dıq. Ya nı mız da olan lar da uşaq-
la rı beş-on də qi qə bel lə ri nə alıb 
apa rır dı. Son ra ye nə hə rə öz ca nı-

nı gö tü rüb qa çır dı.

Heç ki min qo lun da güc, diz lə rin də 
ta qət qal ma mış dı ki, ya nın da yı xı-
lıb qa la nın qo lun dan ya pış sın”.

Du man çə ki lən də gör dü lər ki, 
Xan kən di nə gə lib lər. Uşaq lar yor-
ğun, ac-su suz idi lər. Me şə də Sə da-
qət gil ba cı sı nın qay nı ilə rast laş dı-
lar. Onun ayaq la rı tu tu lub yol da 
qal mış dı. Ba cı sı nın oğ lu ağ la dı:

- Ata, əmi mi qo yub get mə yək.  
Uşaq əmi si nin öl mə yin dən qor-

xur du. Am ma bil mir di ki, ha mı 
ke çib ge də cək bu cə hən nəm dən, 
am ma özü... Ba cı sı nın əri qar da şı-
nın ya nın da qal dı: 

- Siz ge din, dəs tə dən ara lan ma-
yın. 
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gün elə bil Tan rı-
nın yas tı ğı cı rıl mış dı. 
Göy dən qar əvə zi nə  
quş lə lə yi ya ğır-

dı san ki... sa kit lik idi... 
Am ma bir dən göy dən 
ya ğan ağ lə lək lə-

Adam lar ümi di, 

lə ya ğı şın da an caq 

Əl bas dı ğı nız çö rə yə and ol sun, 
il lər lə yağ ma sam, tor pa ğı zə rər li 
hə şə rat lar ba sıb bə rə kə ti ni itir sə, 
bir mey və bi tir mə sə be lə, bir 
qış ge cə si ye rə enib hər ye ri 
ağart sam,  sə hə ri si o şə hə rin 
nə uşaq la rı, nə bö yük lə ri bu-
na se vin mə yə cək. Sev mə yə-
cək mə ni o şə hə rin uşaq la rı, 
sev mə yə cək. Oy na ma ya caq-
lar mə nim lə. Me şə lər də qı-
rı lan adam la rın qa ti li he sab 
edə cək lər mə ni. Nə nə mi zi 
don dur mu san de yə cək lər, 
qo ca ba ba mı zı öl dür mü sən 
de yə cək lər. Sə nə gö rə qar daş-
sız, ba cı sız qal dıq, de yə cək lər. 
Yad la rı na dü şə cək me şə də qal mış 
əziz lə ri nin üs tü nə yı ğı lıb qa lan qar 

uşa ğı nı an caq apa ra bi lir di. Ki min 
ki mə nə kö mə yi də yə cək di ki? Üç 
uşaq Sə da qə tin, dörd uşaq ba cı sı-
nın... dü zəl di lər yo la. Doq quz nə-
fər ge cə lə mək üçün bö yük da ğın 
dö şün də bi tən ba la ca kol lar dan 
bi ri nin di bi nə otur du. İn di on lar 
is ti yor ğan-dö şək dən qal xıb gə lən 
uşaq lar de yil di lər, buz lu Qar qar 
ça yı nı ke çib qa rın için də din cəl-
mək üçün otur muş du lar. Ge cə 
ya rı sı da ğın dö şün dən bir qa ral tı 
gö rün dü. Elə bil di lər er mə ni dir, 
can la rı na vəl və lə düş dü. Gör dü lər 
yox, qo hum la rı Ha lay əmi dir:

nın şax ta vur ma sın si zi – bir az du ru-
xub qə hər lən di, sə si tit rə di. – Ar va dı 
da don vur du. Qurd-quş ye mə sin 
de yə üs tü nü ağac la, xə zəl lə ört düm.  
Qa lan kül fət də qa baq da kı ko lun 
di bin də giz lə nib. Get mə yə ta qət lə ri 
yox dur. Ge di rəm ya xın kənd lə rin bi-
rin dən at gə tir mə yə. Mə ni göz lə yin, 
gə lib si zi də apa ra cam.
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gün elə bil Tan rı-
nın yas tı ğı cı rıl mış dı. 
Göy dən qar əvə zi nə  
quş lə lə yi ya ğır-

dı san ki... sa kit lik idi... 
Am ma bir dən göy dən 
ya ğan ağ lə lək lə-

lə ya ğı şın da an caq 

Əl bas dı ğı nız çö rə yə and ol sun, 
il lər lə yağ ma sam, tor pa ğı zə rər li 
hə şə rat lar ba sıb bə rə kə ti ni itir sə, 
bir mey və bi tir mə sə be lə, bir 
qış ge cə si ye rə enib hər ye ri 
ağart sam,  sə hə ri si o şə hə rin 
nə uşaq la rı, nə bö yük lə ri bu-
na se vin mə yə cək. Sev mə yə-
cək mə ni o şə hə rin uşaq la rı, 
sev mə yə cək. Oy na ma ya caq-
lar mə nim lə. Me şə lər də qı-
rı lan adam la rın qa ti li he sab 
edə cək lər mə ni. Nə nə mi zi 
don dur mu san de yə cək lər, 
qo ca ba ba mı zı öl dür mü sən 
de yə cək lər. Sə nə gö rə qar daş-
sız, ba cı sız qal dıq, de yə cək lər. 
Yad la rı na dü şə cək me şə də qal mış 
əziz lə ri nin üs tü nə yı ğı lıb qa lan qar 

Am ma son gün lər və-
ziy yət gər gin ol du-
ğun dan qa yı na na sı ilə 
qa yı na ta sı uşaq la rı gö-
tü rüb ba cı sı gil də ge-

cə lə mək üçün onu 
di lə tut muş du-
lar: heç ol ma sa 
uşaq la rı ver tol-

yot la gön dər mək 
la zım dır. Be lə cə, 

bir ne çə gün idi ki, 
Sə da qət ba cı sı gil də 

qa lır dı. Ver tol yot sə si 
isə çox dan dır Xo ca lı 

sə ma sın da eşi dil mir di. 
Şu şa ver tol yo tu nun 

vu rul ma ğı nı Sə da-
qət iki mər tə bə li 

evi nin ey va-
nın dan gör-

m ü ş  d ü .

Qar qar ça yı na ça tan da ya nın da 
öz uşaq la rın dan sa va yı, ba cı sı, ba-
cı sı nın dörd ba la sı da var idi. Ba cı-
sı nın bir oğ lu isə son də fə Bər də yə 
ge dən də or da qal mış dı. İki ba cı, 
qar daş la rı ol ma dı ğın dan yol bo yu 
- oğul la rı mız bi zə qar daş dır - de-
yə bir-bir lə ri nə təs kin lik ve rir di lər. 
On lar ye tim bö yü müş dü lər. Sə da-
qət al tı ay lı ğın dan ana sız qal mış dı. 
Ana qay ğı sı gör mə miş di lər. 
Qı şın gü nü. Buz bağ la mış 
çay. Qar lı sa hil. Elə pal-
tar da. Uşaq la rı bir-bir 
dal la rı na alıb ça yı ke çib 
me şə yə pə nah apa rır-
dı lar. Ge cə nin zül mə-
tin də qar lı me şə nin 
içiy lə in san iz di ha mı 
g e  d i r  d i .

“Nə otur mu su nuz, qaç maq la-
zım dı”. Qo ca ana sı nı alır be li nə, 
ata sı isə ağır-ağır yan la rı ilə ge dir. 
Şi kəst ba cı sı isə ge də bil mir...

“Yol da şım ya nım da ol say dı mə-
nə uşaq la rı qo ru maq ra hat olar dı. 
Tək qa dın üçün çox çə tin idi. Ha ra 
ge dir dik azır dıq, çıx ma ğa yol tap-
mır dıq. Ya nı mız da olan lar da uşaq-
la rı beş-on də qi qə bel lə ri nə alıb 
apa rır dı. Son ra ye nə hə rə öz ca nı-

nı gö tü rüb qa çır dı.

Ha lay əmi o ge dən get di. O 
oğ lu ilə bir lik də Dəh raz da əsir 
düş dü. Sə da qət o fa ciə də otuz 

Sə da qət Ağa ya ro va 24 il di o fa-
ciəni hər gün ya şa yan lar dan bi-

Əv vəl cə göy dən iri bir şey qa ra 
tüs tü için də aşa ğı şı ğı dı, ye rə dü-

Ha lay əmi o ge dən get di. O Sə da qət Ağa ya ro va 24 il di o fa- Əv vəl cə göy dən iri bir şey qa ra 
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Stol la rı çay xa na nın qa-
ba ğı na ne cə  düz müş-
dü lər sə, elə cə də qal-
mış dı. Sə da qət elə 
bil miş di, yenə əv vəl-
ki ki mi mək tə bə gə lib-
lər. Qa rın bas dı ğı az idi, 
in di də, de yə sən, onu 
qa ra ba sır dı:

san. Naf ta lan da ya şa yan da Xo-
ca lı qur ban la rı nın şə rə fi  nə abi də 
ucalt dı lar, ona qul luq et mək isə 
yol da şı ma hə va lə olun muş du. 
Bi zim evin ey va nın dan gö rü nür-
dü abi də. Ha va qa ra lan ki mi ey-
van dan ora boy la nır dım. Bə zən 
lam pa la rı nın bir-iki si yan mır dı, 
tez yol da şı ma de yir dim, ge dib 
də yi şir di. Abi də nin işıq la rı yan-
ma yın ca evi min işıq la rı nı yan dır-
mır dım. Elə bi lir dim ba la la rı mın 
evi dir, işıq sız qal ma sı nı is tə mir-

dim. Am ma bu gü nü mü zə 
min şü kür. Elə bil, Al la hın 

bi zə ya zı ğı gəl di, de di o qa-
rı mən yağ dır mı şam, o yo lu 

mən bağ la mı şam, o uşaq la rı 
mən al mı şam siz dən, qoy ma-
ram baş qa sı nın ba la sı na möh-
tac ol sun lar...”.

1993-cü ilin ap re lin də oğul, 
3 il son ra da bir qız öv lad la-
rı dün ya ya gəl di. Oğ lan la rı nın 
adı nı Ra man qoy du lar. Am ma 
bu kör pə lər qar al tın da qa lan 
üç öv la dı nı əvəz elə mir di. Sə-
da qət qo hum-qon şu nun uşaq-
la rı mək tə bə ge dib-gə lən də gah 
ey van dan, gah hə yə tin bir kün-
cün dən giz lin cə boy la nır dı. Elə 
bi lir di in di cə uşaq la rın ara sın-
dan çı xıb öv lad la rı ona sa rı qa-
ça caq. 

FEYZİYYƏ
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Şərq el mi nin si ma sı olan İbn Si-
na özü nün “Ni cat” əsə rin də qeyd 
edir: “Ba şı nız ağ ra yır? Ça lı şın gül-
xa na da fəv va rə nin pı çıl tı lı sə si nə 
qu laq asın, ora mu si qi çi ni də vət 
еdin və dü ta rın in cə mu si qi si nin 
tə si ri ilə yu xu ya gе din”. “Tib na-
mə” əsə rin də isə o, sim li alət lə rin 
mе lan xo li ya və yu xu suz lu ğa qar şı 
fay da lı ol ma sı nı qеyd еdir. 

Or ta əsr lər Şər qin də iş o ye rə 
çat mış dı ki, fəl sə fi  dün ya gö rüş lə-
ri ni in ki şaf et di rib bir çox müəm-
ma la rı öy rən mək dən öt rü alim lər 
əsas elm lər lə bə ra bər mu si qi təh-
si li nə də yi yə lə nir di lər. 

Onun cu əs rin so nun da “İx və-
nüs-Sə fa” (Safl  ıq Qar daş la rı) ad-
la nan su fi  fi  lo sofl  a rı nın bir qru pu 
mu si qi, tə biət ün sür lə ri (hеy van-
lar, bit ki lər, minе ral lar) və rəng-
lər ara sın da uy ğun luq haq qın da 
tə lim ya rat dı lar. Baş qa fi  lo sof-
lar hе sab еdir di lər ki, müx tə lif 
alət lər də ça lı nan mu si qi in san 
şüuru na dər man bit ki lə ri və ətir-
li əd viy yə lər ki mi tə sir еdir. Mə-
sə lən, tar da ça lı nan mu si qi ətir li 
zə fə ran ki mi, na ğa ra – mi xək və 
jеnşеn, ud – pi şi ko tu, nеy – bad-
rənc bu yə, zur na – tünd qəh və ki-
mi tə sir gös tə rir. 

Sa zın giz li fəl sə fə si və 
müali cə me to du

Mu si qi nin bü tün fəl sə fə si ni, 
müali cə me tod la rı nı hə ya ta ke-
çi rən mu si qi alət lə ri za man –za-
man de for ma si ya ya uğ ra sa da 
ye nə də öz də rin funk si ya la rı nı 
qo ru yub sax la ya bil di lər. On lar-
dan bi ri də saz dır. Də də Qor qud-
dan Aşıq Ələs gə rə dək ir fan sis te-
mi ni, mil li dü şün cə də ki qı rıl maz 
ra bi tə ni qo ru yan saz haq qın da 
əf sa nə lə rin bi rin də de yi lir: 

Dər viş lə rin bir adı da - 
“Sə fi  de xan”dır. “Sə fi d” 
“ağ”, “xan” isə “oxu yan”, 
“qi raət edən” mə na sın da 
iş lə nir. Yə ni, qa ra la rın ara-
sın da ağ la rı oxu yan adam. 
Ağ ya zı lar “nəff  a sət”dən 
son ra baş la yır. Di ni-fəl sə fi  
mətn lə rə is ti na dən Adə-
min bə də ni ya ra dı lan dan 
son ra ru hun ora da xil ol-
ma sı çə tin ləş di. Yed di nə-
ca sət dən ya ra nan bə dən saf 
ru hun da xil ol ma sı na ma ne 
ol du. Qan, tər, sper ma və s. 
bu ki mi yed di nə ca sət yed di 
mil yon pak cöv hə ri kor la yıb on-
la ra rəx nə vur du ğun dan pak ruh 
hə min vaxt in sa nın bə də ni nə gi rə 
bil mə di. Al lah əv vəl cə ağıl məf-
hu mun dan is ti fa də et di. La kin 
ağıl va si tə si lə Ali ruh bə də nə gi-
rə bil mə di. “Mən bu nu ya rat dım 
ki, özüm gö rü nüm” for mu lu yə-
ni, ağıl fay da ver mə yən də Al lah 
mər hə mət dən is ti fa də et mək is-
tə di. Am ma ye nə də ruh cis mə 
da xil ola bil mə di. Baş qa va si tə-
lər də sı nan dı. Am ma ye ni ya ra-
nan cis mə da xil ol maq müm kün 
ol ma dı. Çün ki ci sim na pak idi.

O na pak lı ğın di var la rı nı də lib cis-
mə keç mək müm kün de yil di. Bu 
za man Həz rə ti Cəb ra yıl saz olub 
Adə min qu ca ğı na düş dü. Mi ka-
yıl yə ni, tə biəti ida rə edən ic ra çı 
mə lək onun tel lə ri, miz ra bı - qu-
ru lu şu ol du. İs ra fi l isə onun sə si 
ol du. Bu ra da iki mə lək ye ri ni də-
yi şir. Əz ra yıl onun pən cə si olur. 
Can alan ki mi də, vu rur can ve-
rir. İs ra fi l də onun sə si nə dön dü. 
Elə ilk səs pər vaz la nan ki mi Ali 
ruh in sa nın bə də ni nə da xil ola-
raq onun hə yat cöv hə ri nə çev ril-
di. O mur dar lı ğı gör mə di. İn san 
məst lik sa yə sin də o di var la rı də lə 
bi lər. Fü zu li de di yi ki mi, öy lə sər-
məs təm ki, id rak et mə zəm dün ya 
nə dir.

Bek ta şi-ərən lə rin “tel li Qu ran” 
de dik lə ri sa zın bət nin də qə rar 
tu tan giz li cöv hər onu ar tıq ne-
çə əsr lər di ki, kaina tın ali dü şün-
cə sis te mi olan tə səv vü fün əsas 
təb li ğat çı la rın dan bi ri nə çe vi rib. 
Yu xa rı da ir fan əh li nə is ti na dən 
söy lə di yi miz he ka yə də onun 
mis tik gü cü nü özün də əks et di-
rir. 

Saz da qə rar tu tan baş qa bir giz lin 
isə onun hə yat ener ji si nin mən bə yi 
funk si ya sı nı da şı ma sı dır. Qə dim 
Şərq tə ba bə tin də mu si qi ilə müali-
cə dən söh bət açı lan za man ilk ağ la 
gə lən mu si qi alə ti saz olur. De yi lən-
lə rə gö rə, saz da ifa еdi lən mu si qi 
si nir sistе mi ni to nus laş dı rır, in sa nı 
güm rah еdir, əh val-ru hiy yə ni təm-
kin ləş di rir, mü ba riz ruh ya ra dır. 
Mе lan xo li ya da olan da və ruh düş-
gün lü yü nə uğ ra dıq da, həm çi nin 
bəd bin li yə qa pan dıq da sa zı din-
lə mək in san üçün çox fay da lı dır.

Həm çi nin saz da ça lı nan mu si-
qi baş ağ rı sı, yu xu suz luq, əsəb və 
əzə lə spaz ma la rı nı ara dan qal dı rır. 
Bu alət də ifa еdi lən mе lo di ya lar in-
san da sa kit lik, fəl sə fi  əh val-ru hiy-
yə ya ra dır. 

Ne yin fəl sə fi  sir ri və 
müali cə me to du

Ne yə ən gö zəl qiy mə ti ve rib, 
onu “bü tün ay rı lıq la rın şi ka yət-
çi si” he sab edən Möv la nə elə 
“mən zum Qu ran”ad la nan “Məs-
nə vi”si nə də ney haq qın da he ka-
yət lə baş la yır. Öz cöv hə rin dən, 
var ol du ğu nun mə na qa tın-
dan ay rı lan 

bir zər-
rə nin şi ka yə ti ni ne-

yin di li ilə səs lən di rir. 
Bu ra dan çı xan nə ti cə bu dur 

ki, qa mış dan ne yə doğ ru ge di-
lən yol, ca hil dən ka mi lə doğ ru 
ge di lən yo lun ək si dir. 

Ney ki mi hər dəm də bəz mi-vəs li ni
  yad ey lə rəm
Ta nə fəs var dır, qu ru cis mim də
  fər yad ey lə rəm.
               (Fü zu li)
Möv la nə də in sa nı ne yə bən zət-

mək is tə yi bir ne çə yer də mü şa hi də 
olu nur. Ney in sa na, ne yə üfü rü lən 
nə fəs isə Al la hın Adə mə nə fə sin-
dən üfl  ə di yi ru ha bən zə di lir.

İr fan ali mi, dər viş-ozan Fəx-
rəd din Sa lim ne yin fər ya dı ilə in-
san ru hu nun fər ya dı ara sın da kı 
əla qə ni bu cür izah edir:

“İn san da do ğu lan da ney ki mi 
fər yad elə yir. Ür fan və tə səvv vüf 
de yir ki, in san bir za man lar Haq-
qın dər ga hın da “sə ri-ku yin də 
vəh dət də idi. Hər yer ona cən nət, 
hər şey Al la hın ona vəsl olan ca-
ma lın dan iba rət idi. İn san do ğu-
lar kən ilk ola raq onu dərk edir ki, 
ar tıq o cən nət yox dur. Əvə zin də 
mü vəq qə ti sür gün olan hə yat var.

Bu hə yat in sa na ay rı lıq dan baş-
qa heç nə vəd et mir. O ay rı lı ğın 
adı Al lah dan qop ma dır. İn san bir 
za man lar var ol du ğu vü sal məc-
li sin dən qop du ğu üçün ağ la yır. 
Am ma elə ki, za man ke çir, o, bö-
yü yür, bö yü dük cə unu dur, unut-
duq ca bu fa ni mə ka na da ha çox 
bağ la nır”.

N е  y i n 
ba tin lə rin dən da-

nı şar kən onun müali cə vi xü-
su siy yət lə rin dən də söh bət aç maq 
la zım dır: Ney əsəb lə ri sa kit ləş di rir, 
gər gin li yi və yor ğun lu ğu alır və yax-
şı yu xu gə ti rir. Ək sər hal lar da, in-
san da sе vinc, sa kit lik ya ra dır, tə biət-
dən həzz al ma sı na yar dım çı olur.

Or ta əsr fi  lo sofl  a rı mu si qi, tibb, 
ast ro no mi ya üç lü yü nün sin te zin-
də, on la rın ya rat dı ğı va hid har-
mo ni ya da mu si qi ilə müali cə nin 
üsul la rı nı hər za man çat dır ma ğa 
hə vəs li olub lar. Su fi  mü tə səv vif-
lə ri isə “mu si qi mə ri fət sa hib lə ri 
üçün ru hun qi da sı ol ma sı və in-
sa nın ka mil ləş mə si möv qe yin dən 
is la mi zə min də özü nə da ha bö yük 
də yər qa zan mış dır” de yə rək, bu 
ila hi sə nə tin zir və si ni gös tə rib lər. 

Bu dü şün cə çər çi və sin də Möv lə-
vi lik baş da ol maq la bir çox tə səv-
vüf cə rə yan la rı mu si qi dən xü su si 
tə lim ki mi is ti fa də edib, hətt  a də-
yər li mu si qi əsər lə ri nin ya ran ma-
sı na sə bəb olub lar.

Os man lı im pe ri ya sı dö nə min-
də ye ti şən mu si qi xa dim lə ri və 
nə zə riy yə çi lə ri Sə fi y yəd din Ur-
mə vi və Əb dül qa dir Ma ra ğa yi 
türk mu si qi si və mu ğam la rı nın 
in san tem pe ra ment lə ri, mil lət lər, 
rəng lər, bürc lər, təq vim lər və bə-
zi xəs tə lik lər üzə rin də ki tə sir lə ri 
is ti qa mə tin də təs nif et miş di lər. 
Türk mu si qi nə zə riy yə lə ri nin əks 
olun du ğu “əd var “ ki tab la rın da 
da mu si qi nin tib lə əla qə si və onun 
va si tə si lə müali cə üsul la rın dan 
bəhs olu nur. Mə sə lən, Sü ley ma-
nın döv rün də sa ray hə ki mi Mu-
sa Ha mun sul ta na həsr et di yi diş 
xəs tə lik lə ri nin müali cə si nə aid 
əsə rin də bu xəs tə lik lə rin mu si qi 
ilə müali cə si ni, həm çi nin, uşaq la-
rın ax şam lar mu si qi ilə ya tı rıl ma sı 
və bu nun da öz növ bə sin də on-
la rın əx la qı nın for ma laş ma sın da 
əsas ün sür lər dən bi ri ol ma sın dan 
bəhs edib. Bun dan baş qa şair-hə-
kim olan Hə sən Şüuri “Tə di lül 
Əm zi cə” ad lı əsə ri nin “Mu si qi 
mə qa mı” fəs lin də səs lə müali cə 
möv zu su nu çox gö zəl iş lə yib. 

İs lam mə də niy yət ta ri xin də mu-
si qi ilə müali cə olu nan şə fa ocaq-
la rı nın sa yı çox olub. On lar dan 
bir ne çə si ilə ta nış olaq: Nu rəd-
din Zən gi xəs ta xa na sı (Şam 1154), 
Amas ya bi mar xa na si (1308), Göv-
hər Nə si bə Tib bi Məd rə sə si və s.
Mu ğam la rın bürc qar şı lıq la rı:

Rast: qoç, ün sür - atəş
İraq : bu ğa, ün sür- tor paq.
İs fa han : əkiz lər, ün sür- ha va
Zə rəfk  ənd: xər çəng, ün sür- atəş
Ra hab: tə rə zi, ün sür- atəş
Hi caz : oxa tan, tor paq 
Üş şaq: ba lıq, ün sür - su.

Mu si qi ilə ast ro no mi ya elm lə-
ri ara sın da kı qar şı lıq lı əla qə dən 
bəhs edən alim lər (da ha doğ-
ru su, or ta əsr İs lam-Şərq alim-

l ə  r i ) bürc lər lə mu ğam la rın 
uy ğun luq mə sə lə si nə 
də to xu nub lar. On lar 

bə zi bürc lər-
lə mu ğam la-

rın ey ni tə biətə 
ma lik ol ma sı nı da 

vur ğu la yıb lar.
Muğamların (şöbələrin, 

təsnifl ərin) xəs tə lik lər lə 
əlaqələndirilməsi

Rast: ifl  ic xəs tə lik lə ri nin 
sa ğal ma sı na;

İraq: yük sək hə ra rə tə, sə-
təl cəm və tit rə mə yə kö mək edir;

İs fa han: so yuq dəy mə, hal sız-
lıq, yad da şın güc lən di ril mə si.

Ra hab: baş ağ rı la rı, ürək çır pın-
tı la rı və qan az lı ğı (elə cə də di gər 
qan xəs tə lik lə ri);

Hü sey ni (Mən si riy yə): ürək 
və ci yər də olan il ti hab lar, mə də 
prob lem lə ri;

Hi caz: ba ğır saq xəs tə lik lə ri, ağ-
rı və san cı la rın müali cə sin də;

Üş şaq: yu xu suz luq və ayaq ağ-
rı la rı nın müali cə sin də xe yir li dir.

Qeyd : Ya zı da Fəx rəd din Sa-
li min “Mil li yad daş sis te min də 
ir fan və tə səv vüf”, Fə rid Ələk-
bər li nin “Qə dim Şərq tə ba bə ti” 
əsər lə rin dən, Möv la nə nin “Məs-
nə vi”sin dən, Zem fi  ra Sə fə ro va-
nın “Sə fi əd din Ur mə vi” ad lı mo-
noq ra fi  ya sın dan is ti fa də olu nub.

Elmin NURİ

Şərq el mi nin si ma sı olan İbn Si-

isə onun hə yat ener ji si nin mən bə yi 
funk si ya sı nı da şı ma sı dır. Qə dim 
Şərq tə ba bə tin də mu si qi ilə müali-

lə rə gö rə, saz da ifa еdi lən mu si qi 

kin ləş di rir, mü ba riz ruh ya ra dır. 
Mе lan xo li ya da olan da və ruh düş-

bəd bin li yə qa pan dıq da sa zı din-
lə mək in san üçün çox fay da lı dır.

Sə fiəd din Ur mə vi “Şə rə fiy yə” və “Mu si qi pər də lə ri 
haq qın da” əsər lə rin də rü bab, ud, tən bur, ney, miz-
ma ra, sur nai, çəng, şah rud, ka nun ki mi alət lər də 
me ta bil, era ni, tən ci gə, sey gah və s. ki mi me lo di-

ya la rın səs lə ni şi ni əsl fəl sə fə sir ri, müali cə me to du ad lan-
dı rıb. On dan son ra Əb dül qa dir Ma ra ğa yi, Əb dül lə tif Şir va ni 
ki mi Azər bay can alim lə ri də öz lə ri nin qə dim Şərq mu si qi si-
nə həsr et dik lə ri el mi-fəl sə fi əsər lə rin də mu si qi alət lə ri nin 
sim lə rin də, də lik lə rin də möv cud olan giz li sir lər dən bəhs 
edib lər. Şər qin en sik lo pe dik dü ha la rı olan Əbu Nəsr əl-Fə-
ra bi, Mə həm məd əl-Xa rəz mi, Əbu Rey han Bi ru ni, Əbu Əli 
İbn Si na ki mi şəx siy yət lə rin mu si qi yə ya naş ma sı da əsa sən 
fəl sə fi və müali cə vi as pekt dən olub.

O na pak lı ğın di var la rı nı də lib cis-

lə mək in san üçün çox fay da lı dır.

Həm çi nin saz da ça lı nan mu si-

mü vəq qə ti sür gün olan hə yat var.

Bu hə yat in sa na ay rı lıq dan baş-

lə mək in san üçün çox fay da lı dır.

Musiqi alətlərində 
fəlsəfi sirlər və 

müalicəvi hikmətlər

mi ni, mil li dü şün cə də ki qı rıl maz 
ra bi tə ni qo ru yan saz haq qın da 
əf sa nə lə rin bi rin də de yi lir: 

Dər viş lə rin bir adı da - 
“Sə fi  de xan”dır. “Sə fi d” 
“ağ”, “xan” isə “oxu yan”, 
“qi raət edən” mə na sın da 
iş lə nir. Yə ni, qa ra la rın ara-
sın da ağ la rı oxu yan adam. 
Ağ ya zı lar “nəff  a sət”dən 
son ra baş la yır. Di ni-fəl sə fi  
mətn lə rə is ti na dən Adə-
min bə də ni ya ra dı lan dan 
son ra ru hun ora da xil ol-

mil yon pak cöv hə ri kor la yıb on-

məst lik sa yə sin də o di var la rı də lə 
bi lər. Fü zu li de di yi ki mi, öy lə sər-
məs təm ki, id rak et mə zəm dün ya 

Bek ta şi-ərən lə rin “tel li Qu ran” 

çi si” he sab edən Möv la nə elə 
“mən zum Qu ran”ad la nan “Məs-
nə vi”si nə də ney haq qın da he ka-
yət lə baş la yır. Öz cöv hə rin dən, 
var ol du ğu nun mə na qa tın-
dan ay rı lan 

bir zər-
rə nin şi ka yə ti ni ne-

yin di li ilə səs lən di rir. 

yü yür, bö yü dük cə unu dur, unut-
duq ca bu fa ni mə ka na da ha çox 

ba tin lə
nı şar kən onun müali cə vi xü-

Mu ğam la rın bürc qar şı lıq la rı:
Rast: qoç, ün sür - atəş
İraq : bu ğa, ün sür- tor paq.
İs fa han : əkiz lər, ün sür- ha va
Zə rəfk  ənd: xər çəng, ün sür- atəş
Ra hab: tə rə zi, ün sür- atəş
Hi caz : oxa tan, tor paq 
Üş şaq: ba lıq, ün sür - su.

Mu si qi ilə ast ro no mi ya elm lə-
ri ara sın da kı qar şı lıq lı əla qə dən 
bəhs edən alim lər (da ha doğ-
ru su, or ta əsr İs lam-Şərq alim-

l ə  r i ) bürc lər lə mu ğam la rın 
uy ğun luq mə sə lə si nə 
də to xu nub lar. On lar 

rın ey ni tə biətə 
ma lik ol ma sı nı da 

vur ğu la yıb lar.
Muğamların (şöbələrin, 

təsnifl ərin) xəs tə lik lər lə 
əlaqələndirilməsi

Rast: ifl  ic xəs tə lik lə ri nin 
sa ğal ma sı na;



Hər şey on dan baş la dı ki, rəs-
sam Vü qar Əli nin ema lat xa na sın-
dan qa yı dan rə fi  qəm təəs sü rat la-
rı nı bö lü şən də be lə bir ri to rik sual 
səs lən dir di: “Mən ora da ha əv vəl 
ni yə get mə mi şəm axı?” 

Bun dan əv vəl Vü qar Əli nin bir 
ne çə mü sa hi bə si ni oxu muş dum. 
Bi lir dim ki, ün siy yət cil adam dır. 
Ya zı lan və ya zıl ma yan ta rix dən 
da nış ma ğı se vir. Nar la bağ lı sil si-
lə lə ri, Ab şe ron mə dən lə ri, mən zə-
rə lər, də niz pey zaj la rın dan xə bə-
rim var dı. Elə söh bə tə də bu ra dan 
baş la dıq - ema lat xa na sın da ada-
mın üzü nə ilk gü lüm sə yən Ba kı və 
Ab şe ron mo tiv lə rin dən. 

Vü qar Əli Ab şe ron da do ğu lub-
bö yü yüb. De yir ki, hər dən bu yer lə-
rin sərt tə biəti ni öz xa siy yə tin də də 
hiss edir – tən ha lı ğa çə ki lir.  Gər gin 
iş gü nün dən son ra din cəl mə yə eh-
ti yac du yan da isə nə dağ ar zu la yır, 
nə me şə. Ta mam baş qa mə ka na 
– də ni zə üz tu tur. Qum lu sa hil də, 
çıl paq qa ya la rın üs tün də saat lar la 
da ya nıb də ni zin və kü lə yin sə si ni 
din lə yir: “Də ni zin sa hi lin də uşaq lı-
ğım var. Or dan ener ji alı ram. Nə dən 
baş la dı ğı mı xa tır la yı ram. Gö zü mü 
açıb gör dü yüm Ba kı, Ab şe ron olub. 
Rəs sam dost la rım la bü tün gü nü pi-
ya da gə zib etüd lər çə kir dik. İn di o 
Ba kı, o kü çə lər, o rəng lər yox dur. 
Olur ki, bə zən han sı sa köh nə fo-
to əli mə ke çir, onun əsa sın da nə sə 
iş lə yi rəm. Am ma əsas əsər lə rim o 
döv rün – uşaq lı ğı mın, gənc li yi min 
xa ti rə lə rin dən ya ra nır. Be lə iş lər tez 
sa tı lır, çün ki adam lar ora da öz xa-
ti rə lə ri ni gör mək is tə yir lər. Alı cı lar 
ara sın da ba kı lı lar da olur, əc nə bi lər 
də. Vax ti lə Ba kı da olan ame ri ka lı diş 
hə ki mi var dı, har dan sa mə nim əsər-
lə rim dən xə bər tut muş du, bu ra da kı 
ta nış la rı nın va si tə si ilə əsə ri mi al dı. 
Ba kı dan get miş yə hu di lər də Ab şe-
ron mo tiv lə ri nə ma raq gös tə rir lər. 
“Za ğul ba” ad lı ki çik, sa də bir iş var-
dı, rən gi qu ru ma mış gə lib apar dı lar. 
Bə zən ey ni əsə rin su rə ti ni is tə yir lər”.

Rəs sam ma raq lı bir mə qa ma 
da to xu nur. İçə ri şə hər də ki şə-
hər li hey kə lin dən da nı şır. De yir 
ki, o, şəp-şə pi ni çı xar mış hey kə li 
heç xoş la mır:  Ba kı, ba kı lı ta mam 
baş qa es te ti ka dır, quş uçur maq, 
təs beh çe vir mək de yil. On la rın 
ara sın da kön töy adam lar da olub. 

Am ma Ab şe ron da qə zəl xan lar ta-
nı yır dım, evin də fi  lo sofl  a rın ki tab-
la rı var dı. On lar bu əsər lə ri rek lam 
üçün, ca maata gös tər mək üçün alıb 
yığ mır dı lar ki. Elə quş baz lar ta nı-
yır dım ki, mü nəc cim li yə dək bi lir di, 
en sik lo pe dik bi li yə ma lik idi. Mə nə 
ki tab oxu ma ğı on lar öy rə dib lər”. 

“Rəs sam la rı içə ri 
bu rax mı ram”

Ema lat xa na sı qo naq-qa ra lı olur. 
Da ha çox jur na list lər və alı cı lar gə-
lir. Ya rı za ra fat-ya rı ger çək de yir ki, 
rəs sam la rı içə ri bu rax mır. Nəf sə 
ina nır, uğur suz luq lar dan da nı şan 
adam la rı sev mir. De yir, be lə lə ri öz-
lə ri nə sü ni bar yer ya ra dır lar: “Hər 
han sı işi gö rən də heç vaxt onun 
son ra kı ta le yi ba rə də dü şün mü rəm. 
Sa tı la caq, ya yox – bu mə ni na ra hat 
et mir, ən pis hal da, di var dan asa ca-
ğam ki, ba xıb zövq alam. Elə iş lər 
olub ki, sa tı şa ver mə mi şəm, hə diy-
yə elə mi şəm. Əl bətt  ə, do lan maq 
üçün əsər lə ri sat ma lı san. Əsər lə ri-
miz elə də ba ha sa tıl mır, çün ki in-
san la rın bu nun üçün mad di im ka-
nı yox dur. 4 min ma nat lıq əsər lə ri 
400-500 ma na ta sat dı ğı mız olur. Bu, 
ar tıq ki min sə kön lü nü xoş et mək 
üçün hə diy yə ki mi bir şey dir. Rəsm 
əsər lə ri ni se vən in san lar var, am ma 
mad di şə rait əsər lə rin ori ji na lı nı al-
ma ğa im kan ver mir. Onun pos te ri-
ni si fa riş edib alır lar”. 

Pa ra lel ola raq bir ne çə əsər üzə-
rin də iş lə yir. Bu nu al dı ğı mız gün-
də lik in for ma si ya la rın çox lu ğu ilə 
izah edir. Hətt  a bə zən bir gün də 
bir ne çə fərq li iş üzə rin də ça lı şır, 
bir işi qo yub di gə ri nə ke çir, ya 
pa ra lel fərq li-fərq li iş lə ri gö rür. 

Çün ki ic ra sı nı son ra ya sax la dı ğın 
ide ya sa bah ak tual lı ğı nı iti rə bi lər. 
Üs tə lik, hər gün ey ni ener ji, güc lə 
iş lə mək müm kün de yil. Bu na gö-
rə də vaxt dan qə naət lə is ti fa də et-
mə yə, onu böl mə yə ça lı şır. 

De yir ki, rəsm onun üçün hə yat da-
kı ob ra zı, özü nüifa də va si tə si, hətt  a 
al dı ğı nə fəs dir. Hər  in sa nın bir mis-
si ya sı var, onun da mis si ya sı rəsm lə-
ri va si tə si ilə in san la ra po zi tiv hiss lər 
ötür mək dir. O da Dos to yevs ki ki mi 
dün ya nı gö zəl li yin, po zi tiv li yin, xe-
yir xah lı ğın və əl bətt  ə, sev gi nin – xi las 
edə cə yi nə ina nır. Söy lə yir ki, rəs sam-
lıq mu si qi ki mi dir, o in san da nə sə is-
ti, par laq, yax şı bir şey bu rax ma lı dır, 
in san tən ha və kə dər li dir sə be lə, ona 
po zi tiv nə sə ver mə li dir. Əl bətt  ə, rəs-
sam da dep res si ya ya dü şür, an caq 
bu nun yal nız özü nə dəx li var, o öz 
prob lem lə riy lə ta ma şa çı nı yük lə mə-
mə li dir: “On suz da dün ya da in di o 
qə dər ne qa tiv lik var ki. Rəs sa mın hə-
də fi  qa ra da ağı gös tər mək dir. Mə nim 
bir məq sə dim var. Gö zəl lik ya rat ma-
lı yam, in san la ra ne qa tiv  hiss lər yox, 
məhz gö zəl duy ğu lar, xoş əh val-ru-
hiy yə və gə lə cə yə ümid ki mi yal nız 
po zi tiv ener ji ve rim. Qor xu, dəh şət, 
çir kab – bu, mə nim ama lım de yil və 
ça lı şı ram ki, heç ki mə o hiss lə ri aşı-
la ma yım. Düz dü, gö zəl li yi ya ra dan 
Al lah dı, mən ki məm ki?! Əlim dən 
yal nız onu kö çür mək gə lir”. 

Da ha çox na tu ra dan çək mə yi se-
vir. Çün ki bu, hə mi şə ak tual dır, hər 
rəs sam tə səv vü rü nü qi da lan dır-
maq dan öt rü na tu ra ya mün tə zəm 
mü ra ciət et mə li dir: “Hətt  a abst rakt 
əsər çə kən də də, es te ti ka nı unut-
maq ol maz, yox sa ta ma şa çı özü-
nü təh qir olun muş hiss edə bi lər.

Axı abst rak si ya nın özün də 
be lə kom po zi si ya nın əsas la rı 
– po zi tiv, eti ka, es te ti ka və ta-

ma şa çı ya hör mət ol ma lı dır. 
Ona gö rə də na tu ra və 
fan ta zi ya mə nim çün vəh-

dət də dir, on la rı ayır mı ram. 
Mən uzun il lər port ret çək-

mi şəm, özü də tək cə 
kə tan da de yil, 

mər mər-
d ə 

də”. 

Söh bə tin bu ye rin də mə lum olur 
ki, rəs sam əv vəl lər qə bi ris tan da da 
iş lə yib, bo ya nı is kə nə, kə ta nı isə 
qra nit və mər mər əvəz edib. İn di 
isə port ret jan rı na onu çə kən da-
ha çox təəs sü rat lar olur, mə sə lən, 
xü su si qız, qa dın və ya xud uşaq 
ob ra zı gö rər kən on la rı rəs sam yad-
da şı na kö çür mə yə baş la yır: “Bu 
rəsm lə ri kə ta na, na tu ra dan is ti fa də 
et mə dən, per so na jı ne cə gö rü rəm-
sə, elə kö çü rə bi lə rəm. Port ret də va-
cib olan ide ya nı yer ləş dir mək, per-
so na jın xa rak te ri ni gös tər mək dir”. 

Şa na pi pik, nar, 
ar le kin lər 

Əsər lə rin də şa na pi pik ob ra zı nın 
çox gö rün mə si ni be lə izah edir: “Şa-
na pi pi yi həm tə bii for ma da, həm də 
avan qard üs lub da çə ki rəm. O mə nə 
uşaq lı ğı mı, Ab şe ro nun qum lu sa hil-
lə ri ni, Zu ğul ba nı, uşaq lı ğı mın keç di-
yi və ko lo rit lə bol döv rü xa tır la dır”. 

Vü qar Əli nin ən ma raq lı əsər lə rin-
dən bi ri nar sil si lə si ilə bağ lı dır. Onun 
nar-qa dın ob ra zı nın müx tə lif va riasi-
ya la rı var. Mü sa hi bim rəs sam lıq da 
ge niş iş lən miş nar möv zu su na fərq li 
bu caq dan ya na şır: “Mən dən qa baq 
da bu möv zu ya bir çox rəs sam la rı-
mız mü ra ciət edib. Am ma mə nim 
nar la rım fərq lə nir. Azər bay can na-
ğıl la rın da son da de yi lir ki, göy dən 
üç al ma düş dü. Mə nim üçün bu, üç 
nar dır. Nar mə nim çün dün ya nın 
sim vo lu dur. Onun için də ki də nə lər 
isə in san lar dır. Na rın pər də lə ri nin 
heç bi ri o bi ri ni tək rar la mır. İn san lar 
ki mi. Bu, in san la ra gön də ri lən kod-
dur, yə ni si zin ara nız da pər də var, o 
pər də ni yırt ma yın. Çox za man na rı 
bö lü rəm, ye mə yə ürə yim gəl mir”. 

Nar təs vir lə ri rəs sa mın ya ra dı cı lı-
ğın da tək rar lan mır, on la rın hə rə sin-
də ye ni de tal lar üzə çı xır: “Bu, ken-
tavr ki mi mi fi k ob ra zı dır – nar-adam. 
Uşaq lıq dan bu mey və mə ni özü nə 
cəlb edir di və mü tə ma di ola raq nar 
ob ra zı nı çə kir dim. Bir gün kor tə bii 
şə kil də be lə ob raz alın dı - na rın içə-
ri sin dən in sa na bən zər məx luq çıx dı. 
Cız ma-qa ra nı rən gə kö çür düm, son-
ra rus in ter net por tal la rın da kı mü sa-
bi qə lər dən bi ri nə gön dər dim. Ad min 
rəsm lə ma raq lan dı və mə nə bil dir di 
ki, siz Bal tik ya nı öl kə lər dən olan bir 
ya zı çı nın uşaq lar üçün yaz dı ğı na-

ğıl da kı ob ra zı can lan dır mı sı nız. 
Əsə rin adı “Se hir li nar” idi. On la rı 
əmin et dim ki, bu na ğıl dan xə bə-
rim yox dur. Son ra ki ta bı əl də et-
dim və gör düm ki, hə qi qə tən, ob-
raz çox ox şar dır. Na ğıl da da na rın 
içə ri sin dən çı xan pə ri lər dən 
bəhs olu-
nur du. 

Bə zən de-
yir lər, rəs sam bir 

əsə ri bir də fə çə kər. Elə əsər-
lər var ki, ona qa yıt maq ol mur, 
ikin ci də fə iş lə yə bil mir sən. Am-

ma mə nim çək di yim ob raz tək-
rar de yil. O hər də fə ye ni dən do ğu-
lur. Yed di-sək kiz də fə bu möv zu ya 
qa yıt mı şam. “Nar gi lə” əsə ri nin ey ni 
ver si ya sı nı Es to ni ya da ya şa yan Nar-
gi lə ad lı azər bay can lı qız al dı. İn ter-
net də gör müş dü”.

Ema lat xa na nın bir kün cün də ki 
“Ar le kin lər” sil si lə si diq qə ti çə kir. 
Rəs sam on la rın ya ran ma ta rix çə si ni 
da nı şır. De yir, bu əsər lər teatr da iş lə-
di yi il lər dən, re jis sor Rəh man Əli za-
də nin “İb lis” əsə rin də ki iş bir li yin dən 
ya di gar dır: “Bə zi əsər lə ri min ya ran-
ma sın da teat rın ro lu ol du. Hü sey na-
ğa Ata ki şi yev mə nim bi bioğ lum dur. 
Onun qoy du ğu bir ne çə səh nə əsə-
rin də qu ru luş çu rəs sam ol mu şam. 
Hü sey na ğa müəl lim dən son ra da 
beş il gənc lər teat rı nın baş rəs sa mı 
iş lə dim, Döv lət Gənc lər Teat rı Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rıy la bir lə şə nə dək 
ora da ça lış dım. Səh nə dən uzaq laş-
ma ğı mın bir sə bə bi də fər di ya ra dı-
cı lı ğım da baş ve rən dö nüş lər lə bağ lı 
idi. San ki fi  kir mad di lə şir di. Şüural-
tı ola raq özüm özü mü yö nəlt mə yə 
baş la yır dım. Bu nu is tə mə dim. Bə li, 
mən müs tə qil sə nət lə məş ğul ol maq 
is tə yir dim. Re jis sor köl gə sin də öz sə-
nə ti ni ya ra da bil mir sən”... 

“Rəssam özünü 
aldatmamalıdır”

Vü qar Əli ema lat xa na ilə pa ra lel 
Mu zey Mər kə zin də də iş lə yir. Sər-
gi lər, müx tə lif la yi hə lər, döv lət təd-
bir lə ri üçün pla kat lar, pos ter lər, ban-
ner lər, rek lam çarx la rı nın tər ti ba tı ilə 
məş ğul olur. Gü nü nün ya rı sın dan 
ço xu ora da ke çir. Boş vaxt ta pan ki mi 
isə bu ba la ca ema lat xa na ya, bo ya lar 
və kə tan la baş-ba şa qal ma ğa tə lə sir: 
“Mə nim gü nüm ax şam saat 6-dan 
son ra baş la yır. Bə zən iki-üç saat da 
ge ci ki rəm. Ya xud fes ti val lar da, sim-
po zium lar da çı xış et mə li olu ram. 
Ema lat xa na da rəs sam öz sö zü nü de-
mək üçün uzun ha zır lıq pro se si ke çə 
bi lir. Təd bir lər də isə bə da hə tən iş lə-
mə li sən. Əl bətt  ə, ha zır iş lə də təd bir-
də təm sil olun maq olar. Bu rəs sa mın 
özü nü al dat ma sı na bən zə yir. Am ma 
güc on da dır ki, sö zü nü hər han sı ek-
siz siz, şpar qal ka sız de yə sən. Bu, bir 
növ sti mul dur. Ki tab oxu ma ğa da 
vaxt çox ol mur. Vax tım ol sa, hey kəl-
tə raş lıq la məş ğul ola ram, fi  qur lar la 
iş lə mə yə bö yük hə və sim var”.

RƏ Bİ QƏ 
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Hər şey on dan baş la dı ki, rəs-

Ya ra dı cı lıq real ol du ğu qə dər də mis tik pro ses dir. İlk 
mis ra nın, ilk no tun, ilk rən gin, ilk kad rın hər müəl li-
fin yad da şın da öz ta ri xi, öz ta rix çə si möv cud dur. Hə-
rə si nin də öz əh va la tı, öz yo zu mu, öz ya naş ma sı var. 

“Ay dın Yol” qə ze ti “Ya ra dı cı lıq mət bə xi” rub ri ka sın da müx-
tə lif sə nət kar la rın 
sir li dün ya sı na baş 
vur ma ğa ça lı şa caq. 
Bu də fə is te dad lı 
rəs sam, Rəs sam lar 
İt ti fa qı nın üz vü Vü-
qar Əli nin ya ra dı cı-
lıq mət bə xin dən da-
nı şa ca ğıq.  
Vü qar Əli 1970–ci il-
də Ba kı da do ğu lub. 
Ə. Əzim za də adı na 
Rəs sam lıq mək tə bin-
də, İn cə sə nət İns ti-
tu tu nun sə na ye qra-
fi ka sı fa kül tə sin də 
təh sil alıb. 1994-cü il-
dən baş la ya raq on lar-
la sər gi nin iş ti rak çı sı 
olub. 2007-ci il də İran 
İs lam Res pub li ka sın da 
ke çi ri lən Bien na le də dip-
lo ma la yiq gö rü lüb. Əsər lə ri 
Tür ki yə, Al ma ni ya, Es to ni ya, 
Pol şa, Nor veç, Ru si ya və Bol-
qa rıs tan da şəx si kol lek si ya-
lar da sax la nı lır.
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Axı abst rak si ya nın özün də 

be lə kom po zi si ya nın əsas la rı 
– po zi tiv, eti ka, es te ti ka və ta-

ma şa çı ya hör mət ol ma lı dır. 
Ona gö rə də na tu ra və 
fan ta zi ya mə nim çün vəh-

dət də dir, on la rı ayır mı ram. 
Mən uzun il lər port ret çək-

mi şəm, özü də tək cə 
kə tan da de yil, 

mər mər-
d ə 

də”. 

Nar təs vir lə ri rəs sa mın ya ra dı cı lı-
ğın da tək rar lan mır, on la rın hə rə sin-
də ye ni de tal lar üzə çı xır: “Bu, ken-
tavr ki mi mi fi k ob ra zı dır – nar-adam. 
Uşaq lıq dan bu mey və mə ni özü nə 
cəlb edir di və mü tə ma di ola raq nar 
ob ra zı nı çə kir dim. Bir gün kor tə bii 
şə kil də be lə ob raz alın dı - na rın içə-
ri sin dən in sa na bən zər məx luq çıx dı. 
Cız ma-qa ra nı rən gə kö çür düm, son-
ra rus in ter net por tal la rın da kı mü sa-
bi qə lər dən bi ri nə gön dər dim. Ad min 
rəsm lə ma raq lan dı və mə nə bil dir di 
ki, siz Bal tik ya nı öl kə lər dən olan bir 
ya zı çı nın uşaq lar üçün yaz dı ğı na-

ğıl da kı ob ra zı can lan dır mı sı nız. 
Əsə rin adı “Se hir li nar” idi. On la rı 
əmin et dim ki, bu na ğıl dan xə bə-
rim yox dur. Son ra ki ta bı əl də et-
dim və gör düm ki, hə qi qə tən, ob-
raz çox ox şar dır. Na ğıl da da na rın 
içə ri sin dən çı xan pə ri lər dən 
bəhs olu-
nur du. 

Bə zən de-
yir lər, rəs sam bir 

əsə ri bir də fə çə kər. Elə əsər-
lər var ki, ona qa yıt maq ol mur, 
ikin ci də fə iş lə yə bil mir sən. Am-

ma mə nim çək di yim ob raz tək-
rar de yil. O hər də fə ye ni dən do ğu-
lur. Yed di-sək kiz də fə bu möv zu ya 
qa yıt mı şam. “Nar gi lə” əsə ri nin ey ni 
ver si ya sı nı Es to ni ya da ya şa yan Nar-
gi lə ad lı azər bay can lı qız al dı. İn ter-
net də gör müş dü”.

Hər şey on dan baş la dı ki, rəs-
sam Vü qar Əli nin ema lat xa na sın-
dan qa yı dan rə fi  qəm təəs sü rat la-
rı nı bö lü şən də be lə bir ri to rik sual 
səs lən dir di: “Mən ora da ha əv vəl 
ni yə get mə mi şəm axı?” 

Hər şey on dan baş la dı ki, rəs-

a ra dı cı lıq real ol du ğu qə dər də mis tik pro ses dir. İlk a ra dı cı lıq real ol du ğu qə dər də mis tik pro ses dir. İlk 
mis ra nın, ilk no tun, ilk rən gin, ilk kad rın hər müəl li-
fin yad da şın da öz ta ri xi, öz ta rix çə si möv cud dur. Hə-
rə si nin də öz əh va la tı, öz yo zu mu, öz ya naş ma sı var. 

“Ay dın Yol” qə ze ti “Ya ra dı cı lıq mət bə xi” rub ri ka sın da müx-

qar Əli nin ya ra dı cı-
lıq mət bə xin dən da-

Vü qar Əli 1970–ci il-
də Ba kı da do ğu lub. 
Ə. Əzim za də adı na 
Rəs sam lıq mək tə bin-
də, İn cə sə nət İns ti-
tu tu nun sə na ye qra-
fi ka sı fa kül tə sin də 
təh sil alıb. 1994-cü il-
dən baş la ya raq on lar-
la sər gi nin iş ti rak çı sı 
olub. 2007-ci il də İran 
İs lam Res pub li ka sın da 
ke çi ri lən Bien na le də dip-
lo ma la yiq gö rü lüb. Əsər lə ri 
Tür ki yə, Al ma ni ya, Es to ni ya, 
Pol şa, Nor veç, Ru si ya və Bol-
qa rıs tan da şəx si kol lek si ya-

Am ma Ab şe ron da qə zəl xan lar ta- Çün ki ic ra sı nı son ra ya sax la dı ğın Söh bə tin bu ye rin də mə lum olur 

İş gününə axşam 
başlayan rəssam
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Türk cə dən di li mi zə tər cü mə 
təc rü bə sin də fra zeolo ji ifa də, ata-
lar sö zü və mə səl lə rin aşa ğı da kı 
tər cü mə yol la rı nı müəy yən ləş dir-
mək müm kün dür:

1. Tər cü mə di lin də bun la rın ek-
vi va len ti var sa və bu qar şı lıq ori-
ji na lın ifa də et di yi fi k ri tam ifa də 
edə bi lir sə, ilk növ bə də hə min 
“uy ğun lu uy ğun luq lar” ax ta rı lıb 
ta pı lır, yə ni trans si zo nim lər dən 
(tam qar şı lıq lar dan – or toek vi va-
lent lər dən) is ti fa də edi lir. Baş qa 
söz lə, tər cü mə lər də fra zeolo ji va-
hid lər se man tik və si tuativ kon-
tekst nə zə rə alın maq la ey ni lə (bə-
zən xır da lek sik əvəz lə mə lər lə) 
qo ru nur:

Ba lık baş tan ko kar – Ba lıq baş-
dan iy lə nir.

Bu pi lav da ha çok su kal dı rır – 
Bu xa mır (hə lə) çox su apa ra caq.

Ari fe ta rif ne ha cet – Ari fə bir 
işa rə bəs dir.

Tur na yı gö zün den vur mak – 
Dur na nı gö zün dən vur maq.

İt ürür, ker van yü rür – İt hü rər, 
kar van ke çər.

Ye re ba kan, yü rek ya kan – Ye rə 
ba xan, ürək ya xan.

Mi sa fi r mi sa fi  ri çe ke mez – Qo-
naq qo na ğı is tə məz (sev məz).

2. Tər cü mə di lin də bun la rın 
ek vi va len ti yox sa, ori ji na lın ifa-
də et di yi fi k ri tam ifa də edə bi lən 
qar şı lıq lar ve ri lir, trans si no nim lər 
(hi poek vi va lent lər), “uy ğun suz 
uy ğun luq lar” iş lə di lir:

Ace le eden ece le gi der, ya xud 
Ace le işe şey tan ka rı şır – Tə lə sən 
tən di rə dü şər.

 İt ürür, ker van yü rür – Yel qa-
ya dan nə apa rar (yu xa rı da bu nun 
or toek vi va len ti – tam qar şı lı ğı da 
ve ri lib).

Aç tır ma yın ku tu yu, söy let me-
yin kö tü yü – Aça ram san dı ğı, tö-
kə rəm pam bı ğı.

Gü lü se ven di ke ni ne kat la nır – 
Kön lü ba lıq is tə yən gə rək gir sin 
də ni zə.

Çı kar di li nin al tın da kı bak la-
yı – Mıs-mıs de yin cə, (bir də fə lik) 
Mus ta fa de.

Türk lər ey ni mə na da Ağ zın da 
bak la ıs lan maz da de yir lər: “Hay-
di naz lan ma... Za ten se nin ağ zın-
da bak la ıs lan maz... So nun da na-
sıl ol sa söy li ye cek sin...”.

Ateş ba ca yı sar dı – İş iş dən keç di.
Aba yı yak mak – bi ri si nə aşiq ol-

maq.
Ku su ra bak ma yın (kal ma yın) – 

Üzr is tə yi rəm, təq si rim dən ke çin 
(bə zən di li miz də bu nun tam qar-
şı lı ğı da iş lə di lir: qü su ru ma bax-
ma yın).

“Ça lı qu şu” ro ma nı nın tər cü-
mə sin dən al dı ğı mız aşa ğı da kı 
fra zeolo ji va hid lə rin di li miz də ki 
qar şı lıq la rı nı mü tər cim də qiq ver-
miş dir:

Es rar kum ku ma sı – sirr da ğar cı ğı;
Kur yap mak – eşq baz lıq et mək;
Gö zü ne kes tir mek – gö zal tı la maq;
Ke pa ze li yin dik ala sı– hə ya sız-

lı ğın son də rə cə si;
Fal so yap mak – sax ta lıq et mək;
Ke çi yo lu – dar cı ğır.
3. Ori ji nal fra zeolo ji va hid tər-

cü mə di lin də ey ni lə sax la nı lır, təs-
vi ri yol la han sı mə na da iş lə dil di yi 
(hə min ifa də nin qar şı sın da və ya 
sə hi fə nin aşa ğı sın da) izah olu nur. 
Bu qru pa, əsa sən, bir ləş mə lər, 
türk cə nin məx su si fra zeolo ji va-
hid lə ri da xil dir. Mə sə lən:

Kıl ol mak (ya xud, kıl kap mak) 
– hər fən: qıl ol maq. Di li mi zə “bi-
ri sin dən zəh lə si get mək”, “hər 
han sı bir ha di sə yə əsə bi ləş mək” 
şək lin də çev ri lə bi lər.

Te re ci ye te re sa tıl maz. Türk cə-
də te re – və zə ri; te re ci – gö yər ti-
sa tan de mək dir. Hər fən: “Gö yər ti 
sa ta na və zə ri sat maz lar”.

Tem cit pi la vı gi bi (ısı tıp ısı tıp) 
öne ge tir mek. Türk cə də tem cit 
kəl mə si nin lü ğə vi mə na sı sübh 
na ma zı, bir şe yi sıx-sıx tək rar la-
ma de mək dir. Təx mi nən “Çe vir 
ta tı, vur ta tı” mə na sın da dır. Ey ni 
şe yi tək rar edib dur maq la bez dir-
mək de mək dir. 

La kır dı ya ça nak tut mak – bais 
ol maq, söz-söh bə tə sə bəb ol maq.

Geç miş ol sun – Di li miz də özü-
nə və tən daş lıq hü qu qu qa zan ma-
ğa baş la yan bu de yim kon teks tə 
və si tuasi ya ya gö rə fəq li mə na-
lar da iş lə di lir: 1.Yas tı ğın yün gül 
ol sun; Al lah şə fa ver sin; 2.Hə mi şə 
ayaq üst də!; 3.Anan na maz üst-
dəy miş və s. 

Be lə lik lə, de yim, ifa də, ata lar 
sö zü, mə səl, hik mət li söz, afo rizm 
ki mi dil də qə lib ləş miş, sa bit ləş-
miş fra zeolo ji va hid lə rin, sin tak tik 
konst ruk si ya la rın tər cü mə sin də 
yu xa rı da iza hı ve ri lən üç yol dan 
hər bi ri məq bul he sab edi lir. Bu-
ra da diq qət edil mə si va cib olan ən 
mü hüm mə qam fra zeolo ji va hid-
lə rin, xü su si lə ata lar sö zü və mə-
səl lə rin mət nin tər kib his sə si ki-
mi çı xış et dik lə ri, yə ni iş lə dil di yi 
kon tekst də ay dın laş dı rı cı, də qiq-
ləş di ri ci, fi k ri ta mam la yı cı ki mi 
kö mək çi funk si ya lar ye ri nə ye tir-
dik lə ri nin yad dan çı xa rıl ma ma-
sı dır. Tər cü mə za ma nı ça lış maq 
la zım dır ki, bu va hid lə rin qar şı-
lı ğı ola raq se çi lən sin tak tik konst-
ruk si ya lar tər cü mə mət nin də ey ni 
funk si ya nı ye ri nə ye ti rə bil sin lər.

Türk cə dən tər cü mə nin 
qram ma tik mə sə lə lə ri
Mə lum dur ki, ori ji nal di lin 

qram ma tik qa nun-qay da la rı ilə 
tər cü mə di li nin qram ma tik xü su-
siy yət lə ri ox şar da ola bi lər, fərq-
li də. Müx tə lif sis tem li dil lə rin 
qram ma tik xü su siy yət lə ri ara sın-
da kı fərq lər tər cü mə za ma nı da ha 
ba riz şə kil də or ta ya çı xır. Əl bətt  ə, 
ori ji na lın qram ma tik qu ru lu şu-
nu, cüm lə də söz sı ra sı nı, ay rı-ay rı 
sin tak tik konst ruk si ya la rı ey ni lə 
tər cü mə di li nə kö çür mək baş lı ca 
məq səd he sab edil mir. Ek vi va lent 
tər cü mə də məq səd ori ji nal da ifa-
də olu nan fi  kir, hiss və duy ğu nun 
də qiq və ay dın şə kil də ve ril mə si-
dir ki, bu za man tər cü mə di li nin 
qram ma tik ifa də va si tə lə ri nin ori-
ji nal da kın dan fərq lən mə si qa nu-
nauy ğun he sab edi lir.

La kin ay rı-ay rı qram ma tik xü su-
siy yət lər üs lu bi əhə miy yə tə ma-
lik dir sə, mə sə lən, kəl mə oyu nu, 
sin tak tik tək rar lar, cüm lə qu ru-
lu şun da in ver si ya, qram ma tik 
əvəz lən mə lər və s. bu nun tər cü-
mə pro se sin də nə zə rə alın ma sı 
son də rə cə va cib dir.

Müasir tər cü mə şü nas lı ğa gö rə, 
ori ji nal və tər cü mə dil lə ri nin ara-
sın da kı qram ma tik fərq lər, əsa-
sən, üç qru pa ay rı lır:

- bi rin ci fərq ori ji na lın di lin də ki 
qram ma tik ifa də va si tə si nə tər cü-
mə di lin də uy ğun gə lən for mal 
qram ma tik əla mə tin ol ma ma sı dır.

- ikin ci fərq, yu xa rı da kı nın ək si-
nə, tər cü mə di lin də olub, ori ji na lın 
di lin də ol ma yan, la kin iş lə dil mə si 
zə ru ri he sab edi lən for mal-qram-
ma tik va si tə lər lə əla qə dar dır.

- nə ha yət, üçün cü mü hüm cə hət 
ori ji na lın qram ma tik ifa də va si tə si-
nə tər cü mə di lin də mü va fi q gə lən, 
an caq cüm lə də ori ji na lın kın dan ta-
ma mi lə fərq li funk si ya la rı ye ri nə ye-
ti rən qram ma tik ifa də va si tə lə ri dir.

Biz yu xa rı da Tür ki yə türk cə-
si ilə Azər bay can di li ara sın da kı 
ən mü hüm sin tak tik fərq lə rə nə-
zə ri plan da to xun muş duq. Bu ra-
da hə min fərq lər dən bir qis mi nin 
türk cə dən di li mi zə tər cü mə prak-
ti ka sın da mey da na çı xar dı ğı prob-
lem lər üzə rin də da ya na ca ğıq.

İs tər uzaq (müx tə lif sis tem li), 
is tər sə də qo hum dil lər dən tər-
cü mə za ma nı qram ma tik uy ğun-
suz luq la rın ol ma sı tə biidir və bu, 
ori ji nal da ifa də edi lə nin tər cü mə 
di lin də çat dı rıl ma sı na çə tin lik tö-
rət sə də ma ne ol mur. Tər cü mə 
pro se sin də iki dil ara sın da kı for-
mal-qram ma tik uy ğun suz luq lar 
qram ma tik əvəz lə mə lər və kon-
ver si ya yo lu ilə ara dan qal dı rı lır.

Yu xa rı da xü la sə edi lən dil lə ra-
ra sı qram ma tik uy ğun suz luq lar 
türk di lin dən tər cü mə lər də də 
özü nü üç şə kil də gös tə rir:

- ori ji na lın di lin də olub tər cü mə 
di lin də ol ma yan for mal-qram ma-
tik ifa də va si tə lə ri. Mə sə lən, türk-
cə də ki bə zi pe rif ras tik (ana li tik) fe il 
for ma la rı, bö lüş dür mə say la rı, fe -
ilin ge niş za ma nı, bə zi bağ la yı cı lar 
və s. Azər bay can di lin də yox dur.

- tər cü mə di lin də olub, ori ji nal-
da ol ma yan, la kin tər cü mə pro-
se sin də iş lə dil mə si zə ru ri he sab 
edi lən for mal-qram ma tik ifa də 
va si tə lə ri. Mə sə lən, Azər bay can 
di lin də ki an da, en de fe i li bağ la ma 
şə kil çi si, ge niş (açıq) sait li şəxs (xə-
bər lik) şə kil çi lə ri və s. türk cə də iş-

lə dil mir.

- ori ji na lın qram ma tik va si tə si nə 
tər cü mə di lin də mü va fi q gə lən, la-
kin cüm lə də (mətn də) ori ji nal dil-
də kin dən ta ma mi lə fərq li funk si ya 
ye ri nə ye ti rən qram ma tik əla mət-
lər dir. Mə sə lən, Azər bay can di lin-
də ki ıb, ib, ub, üb şə kil çi si türk cə-
dən fərq li ola raq həm fe i li bağ la ma, 
həm də in di ki za man şə ki çi si ola-
raq çı xış edir. Ya xud da türk cə də-
ki ca, ce şə kil çi si di li miz də kin dən 
fərq li funk si ya da da iş lə di lir.

Müx tə lif sis tem li və qo hum 
dil lər ara sın da, əsa sən ör tü şən 
qram ma tik uy ğun suz luq la rın bu 
ümu mi xü la sə sin dən son ra türk-
cə dən tər cü mə za ma nı qar şı la şı-
lan ən ti pik prob lem lə rin şər hi nə 
ke çək. Fik ri miz cə, qo hum dil lər-
dən tər cü mə nin qram ma tik prob-
lem lə ri nin təh li lin də iz lə nə cək 
ən doğ ru üsul lar dan bi ri, hər iki 
dil də ek vi va lent sin tak tik konst-
ruk si ya, cüm lə və mətn lə rin qar-
şı laş dı rıl ma sı dır. Əl bətt  ə, bu ra da 
söh bət həm key fi y yət, həm də kə-
miy yət gös tə ri ci lə rin dən ge də bi-
lər. Key fi y yət mə sə lə si öz lü yün də 
ay dın dır və fak ti ki ola raq sinx-
ron-mü qa yi sə li me tod da tər cü-
mə nin əs li nə uy ğun lu ğu nun me-
ya rı na çev ri lir. Mü ba hi sə do ğu ra 
bi lə cək kə miy yət gös tə ri ci lə ri nin 
qar şı laş dır ma da ro lu isə bun dan 
iba rət dir ki, bu üsul qo hum dil lər 
ara sın da kı fərq lə rin bu dil lər də 
tək rar lan ma tez li yi ni müəy yən-
ləş dir mə yə im kan ve rir.

Türki yə türk cə si və Azər bay can 
dil lə ri nin mə na ca ek vi va lent sin-
tak tik cüt lə ri nin mü qa yi sə si gös-
tə rir ki, bu iki di lin fərq lə ri nin çox 
az bir qis mi kəl mə lə ra ra sı si tak tik 
əla qə lər də tə za hür edir. Bu fərq-
lər bü töv cüm lə lər müs tə vi sin də-
ki st ruk tur müx tə lifl  ik lər də da ha 
qa ba rıq şə kil də mey da na çı xır. 

Doğ ru dur, uzaq dil lər dən tər-
cü mə za ma nı qram ma tik çe vi rim-
lə rə (söz sı ra sı nın də yiş di ril mə si, 
cüm lə qu ru lu şu nun də yiş di ril mə-
si, mo dal və növ mə na la rı fərq lə-
rin ara dan qal dı rıl ma sı, cüm lə lə-
rin par ça lan ma sı, bir ləş di ril mə si 
və s. və i.a.) da ha sıx baş vu ru lur, 
la kin qo hum dil lər dən tər cü mə-
lər də də qram ma tik çe vi rim lər la-
büd olur.

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

pro fes sor

Türk cə dən di li mi zə tər cü mə Gü lü se ven di ke ni ne kat la nır – 

Ü
mum lek sik prob lem lər dən bi ri də ge niş mə na da fra-
zeolo ji va hid lər lə, dil də qə lib ləş miş, sa bit ləş miş sin tak-
tik konst ruk si ya lar la (de yim, ifa də, ata lar sö zü, mə səl, 
hik mət li söz, afo rizm  və s.) əla qə dar dır. Fra zeolo ji va-

hid lər, xü su si lə ata lar sö zü və mə səl lər mət nin tər kib his sə si ki mi 
çı xış et dik lə ri, yə ni iş lə dil di yi kon tekst də ay dın laş dı rı cı, də qiq-
ləş di ri ci, fi k ri ta mam la yı cı ki mi kö mək çi funk si ya lar ye ri nə ye tir-
dik lə ri nə gö rə, tər cü mə lə ri də əs li nə adek vat ol ma lı dır. Ay dın dır 
ki, qo hum dil li ol ma yan xalq lar la mü qa yi sə də qo hum, xü su si lə də 
ya xın qo hum dil lə rin da şı yı cı la rı olan xalq lar da ha çox ümu mi, 
müş tə rək fra zeolo ji bir ləş mə lə rə, ata lar sö zü və mə səl lə rə ma lik-
dir. Bu ra da dil qo hum lu ğu ilə ya na şı, mən şə ümu mi li yi, tə biət ey-
ni li yi, coğ ra fi  ya xın lıq, so sial-iq ti sa di, mə də ni-məişət, adət-ənə nə 
müş tə rək li yi də mü hüm rol oy na yır.

yin kö tü yü – Aça ram san dı ğı, tö-
kə rəm pam bı ğı.

sa tan de mək dir. Hər fən: “Gö yər ti 
sa ta na və zə ri sat maz lar”.

nauy ğun he sab edi lir. va si tə lə ri. Mə sə lən, Azər bay can 
di lin də ki an da, en de fe i li bağ la ma 
şə kil çi si, ge niş (açıq) sait li şəxs (xə-
bər lik) şə kil çi lə ri və s. türk cə də iş-

lə dil mir.

pro fes sor
kə rəm pam bı ğı. sa ta na və zə ri sat maz lar”.

Frazeoloji 
vahidlərin 
tərcüməsi
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Oyun lar nə zə riy yə sin dən son-
ra dok tor luq də rə cə si nə la yiq 
gö rü lən Con Neş uni ver si tet də 
ri ya ziy yat çı lar dan iba rət xü su-
si qru pun rəh bə ri se çi lir. Onun 
qey ri-adi zə ka sı, “ağıl oyun la-
rı”nın tət bi qin də nü ma yiş et-
dir di yi qey ri-ənə nə vi ba xış tər-
zi nin tə za hü rü olan mə qa lə lə ri 
tez lik lə ABŞ-ın xü su si or qan la-
rı nın da diq qə ti ni çək di. SS Rİ 
ilə apa rı lan So yuq mü ha ri bə 
za ma nı bir çox alim lər lə ya na-
şı Con Ne şin də xid mə tin dən 
is ti fa də edil di. 1948-1954-cü ilə 
qə dər o, SS Rİ kəş fi y ya tı nın bir 
çox sir lə ri ni özün də da şı yan 
xü su si şif rə lə ri aç ma ğa nail 
ol du. Öm rü bo yu ma gi ya ki-
mi onu iz lə yən Vil yam Par ker 
də bu nailiy yət lər dən son ra ona 
təh kim edil di. O dö nəm də hid-
ro gen bom ba sı nı ha zır la maq 
plan la rı qu ran əsas rə qib-SS Rİ-
yə qar şı apa rı lan si lah sız ağıl 
mü ha ri bə sin də Con Ne şə, qa da-
ğan olun muş zo na la rın heç bir 
mə lu ma tı nı kim sə yə da nış ma-
maq və ümu miy yət lə ailə qur-
ma maq tap şı rıl mış dı. Alim psi-
xi ka sı na yad olan bu sis tem  Con 
Neş də şi zof re nik ele ment lə ri 
da ha da güc lən dir di. Öm rü nün 
so nu na qə dər Vil yam Par ke ri bir 
qa ra köl gə ola raq hər za man ya-
nın da gör mə si də bu nun əya ni 
sü bu tu dur.

Con Ne şin əsas fərq li li yi bu 
idi ki, alim özü nün şi zof re nik 
ol ma sı nı, han sı psi xo lo ji xəs tə li-
yə tu tul ma sı nı çox gö zəl bi lir di. 
1994-cü il də No bel mü ka fa tı nı 
al ma ərə fə sin də gənc lik dos tu 
ilə söh bə tin də de yir di: “Öm rüm 
bo yu mə ni iz lə yən qa ra köl gə lə ri 
özüm də sax la dım. Biz nə yi sax-
la ya rıq sa on lar da hər za man bi-
zim lə olur. Mə ni iz lə yən lər mə-
nim keç mi şim dir. Keç mi şim dən 
isə qop ma ğı ba car mı ram”.

Oyunlar nəzəriyyəsi
Tə lə bə ikən Con Neş uni ver si-

tet də təd ris olu nan dərs lə ri sa də-
cə vaxt it ki si sa yır dı. Elə o sə bəb-
dən də ix ti sa sı nı də yi şə rək sırf 
ri ya ziy yat sa hə si nə keç mə li olur. 
Ya taq xa na da ya şa dı ğı ota ğın pən-
cə rə sin də yal nız özü nün an la ya 
bi lə cə yi xü su si işa rə lər və rə qəm-
lər dən iba rət nü mu nə lər ya zar dı. 

Otaq yol da şı ri ya ziy yat çı ol sa 
da on la rın nə dən iba rət ol du ğu-
nu an la maz dı. Çox keç mə dən az 
qa la bü tün Ame ri ka bi lə cək di ki, 
bu ye ni fi  kir sis te mi olan-Oyun-
lar nə zə riy yə si dir.

 Bu nə zə riy yə st ra te ji qə rar lar 
qə bu let mə ni öy rə nən elm sa hə-
si dir. Da ha də qiq, oyun lar nə zə-
riy yə si “ağıl lı ra sional qə rar qə-
bul edən lər ara sın da konfl  ik tin 
və əmək daş lı ğın ri ya zi mo del lə-
ri ni öy rə nir”. Oyun lar nə zə riy-
yə si əsa sən iq ti sa diy yat, si ya si 
elm lər, psi xo lo gi ya, mən tiq və 
biolo gi ya da is ti fa də olu nur. İlk 
dövr lər də bu sa hə yə əsa sən sı-
fır-cəm oyun lar da xil edi lir di ki, 
bu tip oyun lar da bir oyun çu nun 
qa zan cı di gər iş ti rak çı la rın xa lis 
it ki lə ri nə bə ra bər olur du. La kin 
bu gün lər də oyun lar nə zə riy yə si 
da ha ge niş və mü rək kəb əla qə lə-
rə tət biq olu nur. 

Hər han sı bir oyu nu təs vir et mək 
üçün oyu nun oyun çu la rı nı, in for-
ma si ya nı, oyun çu la rın se çim lə ri ni 
və bu se çim lə rə uy ğun nə ti cə lə ri 
(mü ka fat la rı) tə yin et mək la zım dır.

Eks ten siv for ma da oyun lar oyun 
ağa cın da  təs vir olu nur. Ağa cın hər 
bir nöq tə si oyun çu la rın se çim lə ri ni 
gös tə rir. Ağac həm çi nin oyun çu la-
rın se çim ar dı cıl lıq la rı nı və so nun-
da qa zanc la rı nı da təs vir edir.

Nor mal for ma da əsa sən oyun lar 
mat ris şək lin də gös tə ri lir. İki oyun-
çu dan iba rət oyun da, bir oyun çu-
nun se çi mi sə tir lər dən, di gə ri nin 
isə sü tün lar dan iba rət olur. Oyun-
çu la rın se çim lə ri nə uy ğun qa zanc-
la rı mü va fi q sə tir və sü tun la rın kə-
siş mə sin də gös tə ri lir.

Con Ne şin da ha da tək mil ləş-
dir di yi nə zə riy yə iq ti sa diy ya-
tın bü tün sa hə lə rin də, həm çi nin 
biolo gi ya, bioin for ma ti ka, hər bi 
sə na ye də tət biq olu nur.

Con Ne şin mən tiq siz lik 
mən ti qi - fə da kar Ali sa
1958-ci il də Con Ne şi dün ya nın 

ən qə ri bə alim lə ri sı ra sı na çı xa ra-
caq özəl li yi- şi zof re ni ya ar tıq öz 
ağu şu na al dı. Ən pi si də bu idi ki, 
bö yük ri ya ziy yat çı ar tıq Ali sa Ler di 
ilə ev lən miş di. Bir il dən son ra on la-
rın oğ lu dün ya ya gəl di. Am ma ailə 
səadə ti ni qə ti ya şa ya bil mir di lər. 
Con Neş qəfl  ə tən ge cə ya rı sı du-
rub bü tün pən cə rə lə rin pər də lə ri ni 
çə kir, on suz da bağ lı olan qa pı la rı 
ye ni dən bağ la ma ğa cəhd gös tə rir, 
özü nü kim lər dən sə qo ru ma ğa ça-
lı şır dı. Vax ti lə uni ver si tet də özü-
nün gənc müəl li mi nə məf tun olan 
Ali sa üçün ar tıq onun la bir gə ya-
şa maq dö zül məz idi. La kin xa nım 
ba car dı ğı qə dər Ne şin qə ri bə lik lə-
ri nə döz mə yə ça lı şır dı.  Bir ha di sə-
dən son ra bo şan maq qə ra rı na gəl-
di lər: qı sa müd də tə evi tərk edən 
Ali sa kör pə oğ lu nu Ne şə tap şı rır.

Onu ar xa yın edən Neş özü nün şi-
zof re nik il lu zi ya la rı na ne cə qa pı-
lır sa uşa ğı van na ya qo ya raq su yu 
da açıq sax la yır. Ali sa bir az da gec 
gəl səy di öz oğ lu nu su da bo ğul-
muş gö rə cək di. Bu ha di sə ar tıq hər 
şe yin pik nöq tə si de mək idi. Odur 
ki, Ali sa çox cid di psi xo lo ji prob-
lem lə ri olan Neş dən ay rı lır. Bu 
Ali sa üçün sa də cə çə tin idi. Am ma 
Neş üçün isə ölü mün özü de mək 
idi. Dün ya nın ən qə ri bə ali mi-
nin Ali sa dan baş qa dos tu yox idi. 
1946-1996-cı il lər ər zin də ba ni si ol-
du ğu 23 ri ya zi nə zə riy yə nin (bun-
la rın bir ne çə si oyun lar nə zə riy yə-
sin dən tö rə mə olub), No bel baş da 
ol maq la qa zan dı ğı bü tün uğur la-
rın əsas sə bəb ka rı məhz Ali sa idi. 
Fə da kar qa dın bü tün bun la rı çox 
yax şı bi lir di. Odur ki, 1970-ci il də 
ağır du rum da olan pro fes sor la ye-
ni dən bir lik də ya şa ma ğa baş la yır. 
Bu həm də Con Ne şin ikin ci hə-
ya tı nın, nə fə si nin baş lan ğıc ta ri xi 
idi. Ali sa Con haq qın da eşit di yi 

şa yi ə lə rin dən bez di yi üçün 
onu ye ni dən dir çəlt mə yə 

ça lış dı. O, ha mı nın 
bö yük ri ya ziy-
yat çı say dı ğı, 

M a s  s a  ç u  s e t s 
və Prins ton Uni-

ver si tet lə ri nin apa rı-
cı pro fes so ru olan Neş 

haq qın da də li aya ma sı nı 
qə tiy yən qə bul edə bil mir di. 
Çox da ki, bu, real lıq idi. Çox 

da ki, o, ali el mi konf rans la-
rın bi rin də kür sü dən onu iz-

lə dik lə ri ni qış qı ra-qış qı ra bə yan 
edə rək za lı qa ça raq tərk et miş di... 
Bü tün bun lar Ali sa üçün önəm li 
de yil di. Odur ki, o, ye ni dən alim lə 
ev lən di. Ara la rın da bun dan son ra 
da mü ba hi sə lər çox düş dü. Hətt  a 
Neş mü sa hi bə lə ri nin bi rin də Ali-
sa ilə mü na si bət lə ri ni “ey ni dam 
alt da iki yad” cüm lə si ilə ifa də et-
miş di. Am ma Ali sa bu də fə döz-
dü. 1994-cü il də No bel müafa tı nı 
alan dan son ra isə on lar rəs mən 
ha mı nın gö zü qar şı sın da ba rış dı-
lar. Con Neş mü ka fa tın təq di ma-
tı za ma nı bir ne çə də qi qə ər zin də 
ha mı nın göz lə ri ni ya şar da caq nitq 
ərz et di... Bu, əs lin də bir ömr lük 
ya şan tı la rın eti ra fı de mək idi...
Con Ne şin No bel nit qi...

“Hə ya tım bo yun ca hər za man 
rə qəm lə rə inan dım. İçin də mən-
tiq olan tə sa düfl  ər və sir lər lə do-
lu rə qəm lə ri çöz mə yə ça lış dım. 
Araş dı rar kən me ta fi  zik aləm lə rə 
ge dib gəl dim. On dan son ra isə 
ka ri ye ra mın ən bö yük kəş fi  ni 
tap dım: Mən ti qin sə bəb ka rı yal-
nız və yal nız sir li tə sa düfl  ər lə do-
lu olan sev gi dir. Bu gün bu ra da 
ol ma ğı mı sə nə borc lu yam. Bü tün 
bun la rın əsas sə bəb ka rı sən sən. 
Sən mə nim mən ti qim sən”.

Con Ne şin üzü nü hə yat yol da-
şı Ali sa ya tu ta raq de di yi bu söz lər 
de mək olar ki, bü tün çər çi və lə-
ri aş mış dı. “Ağıl oyun la rı”, “Con 
Ne şin özəl li yi” ki mi ba rə sin də 
ya zı lan ki tab lar, həm çi nin iq ti sa-
diy yat, biolo gi ya, sü ni-in tel lek tə 
tət biq olu nan nə zə riy yə lə ri nin 
ha mı sı bu eti ra fın için də əri yir di. 
Am ma bir va cib mə sə lə də var idi: 
Con Neş bu uğu ru qa za nan za-
man, bu nit qi irad edən za man ye-
nə də onu “iz lə yən” dos tu Çarl zı 
və za bit Vil yam Par ke ri gö rür dü. 
On lar isə çox dan öl müş dü lər...

Elmin NURİ

Onun hə yat tər zi əs lin də də li lik lə da hi lik ara sın-
da kı  in ter val da var-gəl et mək idi...
Onun uğu ru da, bö yük lü yü də  də li ilə da hi 
ara sın da kı çox in cə bir te li us ta lıq la qo ru ya 

bil mə si idi. 86 il ya şa dı. Ötən il öm rü nün bü tün ağ rı-
acı la rı na qo naq et di yi xa nı mı Ali sa Ler di ilə tak si də 
ge dər kən qə za ya düş dü və mə şəq qət tam lı  uğur lar la 
do lu hə ya ta vi da de di...
Söh bət dün ya nın bö yük ri ya ziy yat çı la rın dan olan, 
1994-cü il də iq ti sa diy yat na mi nas si ya sın da No bel 
mü ka fa tı nı qa za nan ame ri kan alim Con For bes Neş-
dən ge dir... 
Con Ne şə  hər za man elə gə lir di ki, onu kim sə iz lə yir. 
30 ya şı na qə dər hər şey öz qay da sın da idi. Kor ne gi 
Tex no lo gi ya Uni ver si te ti nin tə lə bə si olan za man üzə-
rin də iş lə di yi “Oyun lar nə zə riy yə si onu bö yük nü fuz sa-
hi bi nə çe vir di. Qeyd edək ki, ali mə qo ca ya şın da məhz 
bu nə zə riy yə yə gö rə  No bel mü ka fa tı ve ril di.
Otuz yaş dan son ra isə şi zof re ni ya nın fə sad la rı özü nü 
gös tər mə yə baş la dı. Alim ha ra ge dir di sə iki ada mın hər 
za man onu iz lə di yi ni zənn edir di. Bun lar dan bi ri Kar ne-
gi Tex no lo gi ya Uni ver si te tin də onun la otaq yol da şı olan 
Çarls, o bi ri si isə Con Ne şi bir ne çə də fə ölüm lə üz-üzə 
qo yan xü su si xid mət or qa nı nın za bi ti Vil yam Par ker 
idi.
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Onu ar xa yın edən Neş özü nün şi-
zof re nik il lu zi ya la rı na ne cə qa pı-
lır sa uşa ğı van na ya qo ya raq su yu 
da açıq sax la yır. Ali sa bir az da gec 
gəl səy di öz oğ lu nu su da bo ğul-
muş gö rə cək di. Bu ha di sə ar tıq hər 
şe yin pik nöq tə si de mək idi. Odur 
ki, Ali sa çox cid di psi xo lo ji prob-
lem lə ri olan Neş dən ay rı lır. Bu 
Ali sa üçün sa də cə çə tin idi. Am ma 
Neş üçün isə ölü mün özü de mək 
idi. Dün ya nın ən qə ri bə ali mi-
nin Ali sa dan baş qa dos tu yox idi. 
1946-1996-cı il lər ər zin də ba ni si ol-
du ğu 23 ri ya zi nə zə riy yə nin (bun-
la rın bir ne çə si oyun lar nə zə riy yə-
sin dən tö rə mə olub), No bel baş da 
ol maq la qa zan dı ğı bü tün uğur la-
rın əsas sə bəb ka rı məhz Ali sa idi. 
Fə da kar qa dın bü tün bun la rı çox 
yax şı bi lir di. Odur ki, 1970-ci il də 
ağır du rum da olan pro fes sor la ye-
ni dən bir lik də ya şa ma ğa baş la yır. 
Bu həm də Con Ne şin ikin ci hə-
ya tı nın, nə fə si nin baş lan ğıc ta ri xi 
idi. Ali sa Con haq qın da eşit di yi 

şa yi ə lə rin dən bez di yi üçün 
onu ye ni dən dir çəlt mə yə 

ça lış dı. O, ha mı nın 
bö yük ri ya ziy-
yat çı say dı ğı, 

M a s  s a  ç u  s e t s 
və Prins ton Uni-

ver si tet lə ri nin apa rı-
cı pro fes so ru olan Neş 

haq qın da də li aya ma sı nı 
qə tiy yən qə bul edə bil mir di. 
Çox da ki, bu, real lıq idi. Çox 

da ki, o, ali el mi konf rans la-

Oyun lar nə zə riy yə sin dən son-
ra dok tor luq də rə cə si nə la yiq 
gö rü lən Con Neş uni ver si tet də 
ri ya ziy yat çı lar dan iba rət xü su-
si qru pun rəh bə ri se çi lir. Onun 
qey ri-adi zə ka sı, “ağıl oyun la-
rı”nın tət bi qin də nü ma yiş et-
dir di yi qey ri-ənə nə vi ba xış tər-
zi nin tə za hü rü olan mə qa lə lə ri 

is ti fa də edil di. 1948-1954-cü ilə 
qə dər o, SS Rİ kəş fi y ya tı nın bir 

də bu nailiy yət lər dən son ra ona 
təh kim edil di. O dö nəm də hid-
ro gen bom ba sı nı ha zır la maq 

rın bi rin də kür sü dən onu iz-
lə dik lə ri ni qış qı ra-qış qı ra bə yan 
edə rək za lı qa ça raq tərk et miş di... 
Bü tün bun lar Ali sa üçün önəm li 
de yil di. Odur ki, o, ye ni dən alim lə 
ev lən di. Ara la rın da bun dan son ra 
da mü ba hi sə lər çox düş dü. Hətt  a 
Neş mü sa hi bə lə ri nin bi rin də Ali-
sa ilə mü na si bət lə ri ni “ey ni dam 
alt da iki yad” cüm lə si ilə ifa də et-
miş di. Am ma Ali sa bu də fə döz-
dü. 1994-cü il də No bel müafa tı nı 

nun hə yat tər zi əs lin də də li lik lə da hi lik ara sın-
da kı  in ter val da var-gəl et mək idi...
Onun uğu ru da, bö yük lü yü də  də li ilə da hi 
ara sın da kı çox in cə bir te li us ta lıq la qo ru ya 

bil mə si idi. 86 il ya şa dı. Ötən il öm rü nün bü tün ağ rı-
acı la rı na qo naq et di yi xa nı mı Ali sa Ler di ilə tak si də 
ge dər kən qə za ya düş dü və mə şəq qət tam lı  uğur lar la 
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(Əv və li ötən sa yları mız da)

Mirzə Mehdi xanın bir 
şəxsə yazdığı məktub
Xa lis ya qut da şı mə dən də Al-

la hın di ni bə rə kə tin dən “(di ni) 
Al la hın di nin dən da ha gö zəl 
olan kim dir?”1 kə la mı na mü-
va fi q ola raq tə ra vət lə nib ba ha-
laş dı ğı və ul duz va ri li mu ya şıl 
rəng li bağ da “tünd- sa rı rən gi”2 
qə bul et di yi ki mi qəm pən cə si-
nin al tın da ba sıl mış bəd xah la rın 
ürək lə ri və əzab-əziy yət için də 
sı xıl mış pa xıl la rın na rınc va ri si-
fət lə ri sa rı rən gə bo yan sın! Qə-
lə min dəs tə yi ilə xa ti rə yə gəl miş 
hə min dost luq gü lüs ta nı nın və 
şə ra fət li fi  kir lər mü ba di lə si nin 
mey və si lütf ba ğın dan li mu və 
nar şək lin də it haf və hə diy yə 
edil miş dir. Ümid va rıq ki, ri ya-
sız və sə da qət li dost la rı mı zın 
is tə yi nə uy ğun ola raq ar zu-
lar bos ta nın da yı ğı lan məh sul 
və səadət bəxş edən mey və lər 
uğur la xe yi rə sə bəb ola caq lar.

Na dir şa hın Qən də ha rın 
fəth edil mə si mü na si-
bətilə qar da şı İb ra him 
xa na yazdı ğı mək tub

Əuzü bil la hi-təala, hu ma yun 
fər man oxun du. Azər bay ca nın 
qüd rət li sər kər də si və pay taxt 
Təb ri zin ha ki mi, cür bə cür şah 
lütfl  ə ri ilə fə rəh lə nən və qü-
rur la nan yük sək mə qam lı qar-
da şım İb ra him xan bil sin ki, 
həmd ol sun Al la ha, bu Na di rə 
döv lə tin da rül qə rar qa pı la rı 
süb ha ni ina yə tin ki li di ilə biz 
hu ma yun nəv va bı mı zın rüz-
ga rı üzü nə açıl dı ğı gün dən 
cil və li xos ro va nə şad lıq atı nın 
çap dı ğı hər tə rəf ki də niz olub, 
səh ra va ri tor pa ğı gö zü nə dol-
dur mu şuq və şa ha nə hüm mət 
atı nın üz qoy du ğu hər tə rəf ki 
dağ olub, qar şı dan sa man çö-
pü ki mi çı xart mı şıq. Qən də har 
qa la sı mü ha si rə si nin tam bir 
ilə qə dər uzan dı ğı gün lə rin bu 
bir gə qə lə bə an la rın da “yax şı 
hik mət və öyüd ilə [adam la-
rı] sə nin Rəb bi nin yo lu na ça-
ğır”3 şə ra fət li əm rə əsas la na raq 
Qən də ha rın mü ha si rə yə alın-
mış əf qan la rı itaətin şah yo-
lu na də vət olun du lar. O tay fa 
“on lar zənn edir di lər ki, qa la-
la rı on la rı qo ru ya caq”4 ya zı sı 
ilə qa la nın is teh kam la rı na və 
qül lə lə rin möh kəm li yi nə bel 
bağ la yıb ta xıl ilə sur sat eh ti ya-
tı nın çox lu ğu na və öz adam la-
rı nın sa yı na ar xa lan sa da, on-
lar şir ov la yan la rın qar şı sın da 
din əs hab la rı nın hüm mə ti ilə 
hə şə rat kü yü lü və qar ğa lar 
dəs tə si hök mün də ola raq yal-
nız şər ilə hə yə ca na dü çar və 
itaət ilə təs li mə la yiq idi lər.

Dün ya ca bö yük qüd rə tə ma lik 
bi rin ci bir dəs tə qa zi qü sur lu 
qa la nın üs tü nə hü cu ma keç-
miş, Sən gi qül lə si və Bürc də də 
tə rəf də da ğın ba şın da ucal dıl-
mış di gər qül lə lə rin alın ma sı 
əm ri ni al mış dı. Ad la rı çə kil mış 
qül lə lər ələ ke çən dən son ra 
qa la da kı la rın var-yo xu top və 
qum ba ra ilə “qa ran lıq da göy-
dən gu rul tu və şım şək lə ya ğış 
ya ğar”5 ki mi atə şə tu tu lub xır-
man bu lu du na çev ril di. Hə min 
qül lə lə rin alın ma sın dan on beş 
gün son ra, ba zar er tə si, bu ayın 
otu zun cu gü nün də, düş mən 
döv lə tin sü qut vax tı olan zöh-
rün əv və lin də əj də ha də lir lər 
və şir ba ha dır lar qa la da ğı nın 
ət ra fı na qal xıb yü rü şə mə mur 
ol du lar. Qa la da ğı dan top lar 
Də də adı ilə məş hur qa la nın 
özü lü nə rəx nə sa lan dan son-
ra hə min səm tin mü ha fi  zə si 
bəx ti ya ri ca maatı na tap şı rıl dı 
və Tan rı nın kö mə yi ilə mə də-
di o tay fa ya nə sib ol du. On lar 
di gər qa zi lə ri qa baq la ya raq 
Bürc də də ni bu qa la nı qo ru-
yan lar dan tə miz lə yib, Qa di ri-
Zül mə nə nin ina yə ti sa yə sin də 
kö mək lə şib mər da nə lik lə hü-
cum çə kə rək qa la nın dar va za-
sı nı aç dı lar və Qən də har qa-
la sı nı ta ma mi lə ələ ke çir di lər.

Be lə şad xə bə rin gün bə gün 
və fa si lə siz göz lə ri tə zə müj-
də lə rin gəl di yi yol da və qu-
laq la rı ürə ka çan fəth lə rin 
ava zın da olan bu döv lə tin 
tə rəf dar la rı nın se vin ci nə sə-
bəb ola ca ğı nı nə zə rə ala raq 
əyan la rın baş çı sı söh bət-ya-
sa vul6 Sə fi yar bəy Əf şa rı bu 
fə rəh li sö zü çat dır maq və 
be lə fəth lə rin ni sa rı nı və rəs-

mi muş tu lu ğu nu al maq üçün 
yol la dıq. La kin hər vi la yə-
tin əh li bu fət hin üçil lik xər-
cin məb lə ği nə bə ra bər olan 
muş tu lu ğu vax tın dan əv vəl 
min nət dar lıq la ödə dik lə ri nə 
gö rə, la zım dır ki, bu şə ra fət li 
mək tu bun ye tiş mə si ilə on iki 
tü mən nəqd pu lu və bir dəst 
xə lə ti bu ali na mə ni gə ti rə nə 
öz ma lın dan ve rib bun dan və 
yu xa rı da qeyd edil miş eh ti-
yac lar dan və ni sar ilə muş-
tu luq şək lin də olan lar dan 
sa va yı, heç nə ver mə sin lər 
və şə ra fət li hök mü kö çü rüb 
bü tün Azər bay can vi la yə ti nə 
gön dər sin lər ki, on lar da bu 
əbə di fət hə gö rə na ğa ra şad-
ya na lı ğı nı ke çir mək üçün ha-
zır lıq gö rüb İla hi nin uzunö-
mür lü lütf lə rin dən atəş bar 
ha sil et sin lər. Qə ra ra alı nır 
ki, Na di ra ba dı7 və tə bəələ ri-
ni Ni şa bur da və Xo ra sa nın 
qa lan vi la yət lə rin də ya şa-
yan əb da li eli nin sa kin lə ri nə 
məx sus edib, əb da li ni kö çü-
rüb o mə kan da yer ləş dir sin-
lər və Hü tə ki qə li cə tay fa sı nı 
on la rın yer lə rin də sa kin et-
sin lər və o ca maatı adı çə ki-
lən (?8) ayın iyir mi dör dün də 
Qən dab dan gö tü rüb qə ra ra 
alın mış əra zi yə yol la sın lar.

Na dir şa hın rus 
padşahının9 mək tu buna 

ca vab ola raq yaz dı ğı 
təbrik mək tu bu

Duala rın nə fəs lə ri ilə dost ra zı-
lı ğı nın əla mət lə ri və sə da qə tə zə-
ma nət olan gö zəl əməl lə rin sa lam 
töh fə si Gü nəş ki mi pa rıl da yan, 
mə qa mı Sü rəy ya mən zi li olan, 
Zöh rə lə rin Zöh rə si, səl tə nət ilə 

mü vəff  ə qiy yət sə ma sı nın bür cü, 
əzə mət, cə la lət və ha ki miy yət dər-
ya sı nın in ci si, döv lət, cah-ca lal və 
səadət ağa cı nın mey və si, igid lik 
və zə fər sə mə rə si nin də li li, mə si hi 
xa qan la rı nın ön də gə lə ni və isə-
vi sul tan la rı nın qay ma ğı, gü nəş 
pa paq lı pad şah, Xos rov və Şi rin 
ey va nı nın hökm da rı tə rə fi n dən 
ya yı lan nu ru və yar sə si ni eh ti va 
edən bir hə diy yə ola raq nə ca bət li 
tə rə fə ye ti şib bö yük mə həb bət və 
son də rə cə sə mi miy yət lə qə bul 
olun muş dur. Bə ya zi şıq lı rəy sa hi-
bi şa hid ol sun ki, uğur la yan-ya na 
irə li lə yən o ali mə qam hökm da rın 
pad şah lıq tax tı na çıx ma ğı və İla-
hi qə rar la haq qın qə rar tap ma ğı 
müj də si nin ül vi mə həb bət qə lə mi 
ilə təs vir olun du ğu bu əhə miy-
yət li na mə və yük sək də yər lən-
di ril mə li mək tub öz ün va nı na ça-
ta raq xa ti rə lər ba ğın da çı çək lə rin 
açıl ma sı na bais və hə mi şə ba har 
ba tin ilə za hir çə mə ni nin tə ra vət-
lən mə si nə və tə zə lən mə si nə sə-
bəb ol muş dur. Lə ya qət ilə şə rəf 
ba xı mın dan o di ya rın tax tı na, əm-
ret mə və fər man ver mə hü qu qu-
na la yiq ola nın öz haq qı na yi yə-
lən mə si nin hər vaxt bö yük fə rəh 
və se vinc lə qar şı lan ma sı qə lə min 
dəs tə yi və mək tu bun va si tə si ilə 
elan edi lə rək iz har ilə bə yan su rə-
tin də öz ün va nı nı ta pa bi lər. 

Na dir şa hın Seyyid Müfi d 
Ast ra ba di cənabla rı na 

yazdı ğı mək tub
Hər ye ri işıq lan dı ran şə ra fət li 

duy ğu la rın miş ka tı na10 qo yul muş 
doğ ru yol gös tə rən mər hə mət ilə 
nur mə şə li və fə zi lət ilə hi da yət çı-
ra ğı hə mi şə yan sın. Də yər li rəy sa-
hi bi şa hid ol sun ki, yar qə lə mi nin 
maarif pər vər şa mı ri ya sız dualar 
nu ru nu ya yan dan son ra qə lə min 

pil tə si və mi da dın11 ya ğı tə si rin-
dən alış mış sev gi şə bis ta nı nın çı ra-
ğı, yə ni dost mək tu bu, mə həb bət 
ilə bir lik ima rə ti nə işıq sal mış dı. 
”Öl çü də düz olun, əs kil dən lər dən 
ol ma yın. Düz tə rə zi ilə çə kin”12 
məz mu nu nu aş mış və tə rə zi də 
oğur lu ğa yol ver miş Ast ra ba dın 
yağ çə kən lər ca maatı nın ci na yət lə-
ri nin əfv olun ma sı haq qın da mək-
tub ay dın lıq gə ti rən qə lə mi ilə ya-
zıl mış dı. Bü tün zə rər çə kən lər göz 
ya şı nı axı da raq od yağ dı ran dil lə 
ali cə na ba bu dəs tə nin əliəy ri li yin-
dən şi ka yət edə rək ağız aç dı lar. 
Hə min yağ çə kən lər in saf çı ra ğı-
nı sön dü rüb “vay ha lı na çə ki də 
və öl çü də al da dan la rın! O kəs lər 
ki, in san lar dan (bir şey) al dıq la rı 
za man onu tam öl çüb alar. On lar 
üçün ölç dük də və ya çək dik də isə 
əs kil dər lər”13 sö zü nü unut muş lar-
dan ol du lar. Din di ri lən dən son ra 
in ti qam yağ la rı çə ki lib be yin lə ri 
çı raq da ol du ğu ki mi pil tə-pil tə 
bu run la rın dan gəl mə li idi, la kin 
bu də fə xa dim lər mər hə mət lə ri-
ni gös tə rib ba ğış la ma sə nə di ni o 
şərt lə əl lə ri nə ver di lər ki, bun dan 
son ra o ca maat dan kim sə ya ğın 
sa tı şın da bi na mus lu ğa əl at sa və 
ya tə rə zi də əs kilt mə yə yol ver sə, 
iti qı lınc la şam ki mi kə sil miş ba şı nı 
ayaq la rı nın al tın da gö rə cək dir.

Şah Təhmasibin Rum 
padşahına yazdığı 

və münşi Təbbət ağa 
Mirzə Kafi nin vasitəsilə 

göndərdiyi məktub
Mü səb bih lə rin14 ol duq la rı iz-

di ham lı iba dət ga hın xoş qo xu su 
ilə ətir lən di ri lən duanın töh fə si 
və üst alə min gö zəl mən zə rə li ca-
me lə ri nin pa rıl tı sı ilə nur lan dı rı-
lan sə na nın hə diy yə si ali sa ra yın 
və yük sək məc li sin fə lək rüt bə li 
həz rə ti nin, Key van ki mi uca, dö-
şə mə si sə ma olan, mən zi li gü nəş 
olan, İs gən dər ki mi təm tə raq lı, 
Sü ley man mər tə bə sin də da ya-
nan, Fə ri dun ki mi qüd rət li pad-
şah, Kəs ra şüar lı xa qan, Ya ra da nın 
qüv vət lən di ri ci nu ru nun məz hə ri, 
Rəb bin sirr lə ri nin tə za hü rü, Yer 
üzü nün şah sü va rı, fə lək kü rə si nin 
sü va ri si, səl tə nət ilə xi la fət sə ma sı-
nın gü nə şi, əda lət ilə in saf rəm zi-
nin bəx şi şi və ni sa rı dır. Nəzm:

(Əv və li ötən sa yları mız da)

Be lə şad xə bə rin gün bə gün 
və fa si lə siz göz lə ri tə zə müj-

laq la rı ürə ka çan fəth lə rin 

tə rəf dar la rı nın se vin ci nə sə-
bəb ola ca ğı nı nə zə rə ala raq 

sa vul
fə rəh li sö zü çat dır maq və 
be lə fəth lə rin ni sa rı nı və rəs-

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.

nu ru nu ya yan dan son ra qə lə min 

pil tə si və mi da dın11pil tə si və mi da dın11pil tə si və mi da dın  ya ğı tə si rin-11 ya ğı tə si rin-11

Mirzə Mehdi xan          Astrabadi və 
onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri
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Mirzə Mehdi xan          Astrabadi və 
onun “İnşa” əsəri

Alə min şa hən şa hı, xoş bəxt şah.
İs gən dər taxt, Sü ley man mə kan.
Ca han öz işı ğı nı onun fi k ri nin
 nu run dan alıb,
Göy öz ta cı nı onun ayaq la rı nın
 al tın da kı tor paq dan alıb.
Bö yük qüd rə tə ma lik
 şah Fə ri dun dur,
Ata-ba ba la rı ha mı sı ar zu su na 
 çat mış Xos rov dur.
Qa pı sı eh ti ya cı olan
 əh li-di lin Kəbə si dir,

Ürə yi daim ürək lə ri tə vaf edir.
Tan rı nın ya rat dı ğı na qay ğı
 gös tər mək onun işi dir.
Bu iş də Tan rı nın lüt fü
 onun ya rı dır.
Sü ley ma nın mö hü rü
 onun əlin də dir,
Ha mı nın eh ti ya cı
 on dan rə va ol du. 
Qəd ri nin asi ma nı əql ilə 

vəhm lə ri dərk et mək dən xa ric 
olan asi ma nın qəd ri ki mi, tax-
tı nın ta le yi fəhm sə nəd lə rin dən 
kə na ra çı xan ta le yin tax tı ki mi, 
qa ni çən qı lın cı nın şim şə yi od lu 
şim şə yin qı lın cı ki mi və ca maata 
pay la nan ənam la rı nın bu lud la rı 
da yan maq bil mə yən bu lud la rın 
əna mı ki mi olan o şa hən şah bö-
yük səl tə nə tin ba ni si dir. Beyt: 

Bö yük xi la fə tin əsas la rı nı
 möh kəm lən di rən,
Din höv zə si nin ke şi yin də du ran,
İs lam sər həd lə ri ni hifz edən,
Ka fi r lə ri və müş rik lə ri
 qət lə ye ti rən
O şah ki, bəx ti uca lı ğın dan
Tax tı nı asi man dan yu xa rı sa lıb.
Min xa qan onun
 qa pı sı na möh tac dır,
Çin pad şa hı onun
 qu lam la rın dan bi ri dir.
Hər sübh ça ğı onun [evi nin]
 as ta na sın da
Yüz xan onun süf rə si nə
 sə fə dü zü lüb.
Döv ra nın qu la ğı onun
 ki mi si ni eşit mə yib.
Sü ley man alə mi nin sul ta nı dır.
Elə sa fü rək li dir ki, onun nur 

sa çan ürə yi nin pa rıl tı sı za ma nın 
olay la rı nın və sə ma nın bəd bəxt 
ha di sə lə ri nin nə ti cə sin də ya-
ran mış zül mət ge cə vax tı işıq lı 
və bərq vu ran on dörd gün lük 
Ayın pa rıl tı sı na bən zə yir və alə-
mi bə zə yən rə yi ilə sa vab xa ti ri 
keç mi şi bil di yi ki mi, gə lə cək za-
man dan da xə bər dar dır. Şeir:

Qəl bi bu gü nün pən cə rə sin dən
 yə qin, nu ru ilə
Sa bah kı alə min əh va lı nı
 mü şa hi də edir.
Ar zu su na çat mış və qüv vət-

lən miş sul tan “Sə nin Rəb bin nə-
yi is tə sə ya ra dar və se çər”15 kə ra-
mət li ayə nin tə za hü rü dür. Şeir:

Cah-ca lal gü nə şi
 doğ ma sı nın Fə ri du nu,
Da ra pə nah lıq əzə mə ti nin
 İs gən də ri.
Zəh mət dün ya sı nın
 mər hə mət li mü hi ti,
Döv lət gü nə şi nin əda lət li gö yü.
O şa hən şah ki,
 köh nə ilin dövr et mə si 
Fəth və iq bal da ona
 yar dım çı ol muş dur.

O ca han dar ki,
 ca ha nın Da ra sı dır,
Sə na la rı in sa nın ca nı na ya tır.
Kön lü şah lıq sirr lə ri nin
 xə zi nə si dir,
Qəl bi İla hi nu run mən bə yi dir.
Qə za onun fər ma nı nın
 yol da şı dır,
Qə dər ilə zə fər onu iz lə yir.
Ta le onun çov ga nı nın
 xə mi nin16 üs tün də dir.
Axar ça yı ət ra fa sər ma yə dir.

O, feyz ve rən dir ki, bə rə kət-
li ya ğı şı nın dam cı la rı daim ar zu 
röv zə si nin və əh val ba ğı nın üs-
tü nə axır və pey ğa mı nın bu lu du-
nun su yu dövr lə rin cə rə ya nı na 
ümid var olan la rın mu rad tar la-
la rı nın üs tü nə ya ğır. Onun işıq lı 
rə yi üçün cü nur mən bə yi dir17, 
yük sək qəd ri nin pa ya sı tə pə lə rin 
tə pə si dir, ge niş cah-ca la lın ya yıl-
ma sı hər dörd tə rə fə in ki şaf edir, 
döv lə ti nin pənc növ bə ti18 Zü hə lin 
ən yük sək zir və si nə qal xır, ağıl 
qür fə lə ri nin vü sə ti ər se yi-mü-
səd dəs dən19 də ar tıq dır və cə la lət 
qəs ri nin hün dür lü yü Mər rix, Ay 
və göy lə rə bə ra bər dir. Nəzm:

Ey ta le, sə nin qa pın da
 du ran qu lu nam.
Bəxt ul du zu sə nə ta be dir və
zə ma nə sə nin is tə yin lə qu ru lub.
Ge cə sə nin ke şi yin də
 du ran qa ra xal dır,
Aya ğı na ayın
 cə la ci li ni20 bağ la yıb.
Sə nin ki mi şa hı olan vi la yə ti
Ya ra dan hər cür
 pis lik dən qo ru yur.
Sən dən [ara lı] be şin ci öl kə
 abad dır
Və sə nin qüd rə tin lə
 di gər al tı öl kə işıq la nır.
İla hi qə lə bə nin mö hü rü, pad-

şah qis mə ti nin tə za hü rü, fə lək 
ki mi qüd rət li, ta le ki mi vü qar lı 
sul tan, Sü ley man iq ti da rı na ma-
lik cah-ca lal lı xa qan, İs gən dər ni-
şan lı, uca tac lı qey sər, hə sə nat lar 
edən sa hib qi ran, is lam öl kə lə ri nin 
əmi ri, küfr ilə zülm iz lə ri ni məhv 
edən, sə nəm lər hey kəl lə ri ni da-
ğı dan, əda lət və eh san bay ra ğı nı 
san can, işıq lı hök mü ilə şirk və üs-
yan rəsm lə ri ni yox edən. Nəzm:

Ey ul duz lar or du su nun 
şa hən şa hı,
Sən fə lə yin sa ra yı ki mi uca san,
Səadət yi yə si və sa hib qi ran san.
Ar zu su na ye tiş miş və
 ka mı na çat mış sən sən.
Ka ma lın ən yük sək nöq tə sin-
də par la yan gü nəş sən.
O gü nəş sən ki, bat ma ğın
 nə ol du ğu nu bil məz.
Sə nin üzü nün hər zər rə si
 qəl bi se vin di rir,
Gü nün işi ni gör sən, əcəb ol maz.
İla hi, bu döv ran dan küs mə yə sən,
Sən bu ra nın gü nə şi sən,
Za va la uğ ra ma ya san!
Yax şı lıq ilə eh san tə rə zi si-

ni ya ra dan, zülm ilə tüğ ya nın 
əsa sı nı qo ya na qə nim kə si lən, 
is lam da olan bü tün xoş duy-
ğu la rı bəxş edən, zə ma nə nin 
sə hi fə lə ri nə rəh mət ilə mər hə-
mət fi  kir lə ri ni ya zan. Nəzm: 

Məş ri qə pə nah olan
 məq rib şa hı,
Ta cı Ayın üs tün də
 olan Sü ley man.
Xa ta yın21 ən uzaq nöq tə sin dən
 Ru mun axı rı na dək
Onun əta süf rə sin dən
 məh rum ola nı yox dur.
Ata-ba ba la rı nın yo lu ilə ge dir,
Dər viş lə rin qə mi ni on lar dan 
çox ye yir.

Xal qın bü tün eh ti yac la rı üçün 
Də niz də ol du ğu ki mi
 bir dür rü var.
Onun əda lə ti sa yə sin də pis 
niy yət li atəş pə rəst lər 
Öz lə rin dən baş qa heç ki mə 
zülm et mə yib lər.
Onun za ma nın da ye rit di yi 
si ya sət ilə heç bir or du 
Onun ka ma nı na tuş gəl mə yə rək 
 qa pı sın dan ke çə bil mə yib.
Yax şı adam la rın ya sə mən 
 ətir li zül fün dən baş qa 
Heç kəs bir tü kün ucu qə dər də 
 ə ri şan lıq ke çir mə yib.
Dul qa dın mal və
 hə şə mə tin çox lu ğun dan 
Öz qu şu nu dürr də nə si ilə
 ye miz di rib.
Onun döv rün də xalq
 elə ya şa yıb ki, 
Bu dün ya da eh ti ya cın
 sö zü aza lıb.
Aləm pə nah pad şah, Al la hın 

köl gə si olan əda lət li sul ta nın sə-
da qət li dos tu, aman ilə iman süf-
rə si ni açan, bü tün in san əh li nə 
yax şı lıq ilə min nət dar lıq gə ti rən 
əsər lə rin na şi ri, bə rə kət dam cı la-
rı ilə fə zi lət qət rə lə ri ni sə pə lə yən. 

“Al lah əda lət lə dav ran ma-
ğı və hə sə nat lar et mə yi əmr 
edir”22. Şeir: 

Gü nəş köl gə li şa hən şah,
Key qu bad pa ya lı Key xos rov,
Pad şah lıq tax tı nın sa hi bi,
Ağ lıq ilə qa ra lı ğın yi yə si.
Sə nin ta cın gü nə şin
 ta cı na bən zər,
Sə nin tax tın Cəm şi din
 tax tı na bən zər.
Qaf dan Qa fa hər yer də ki,
 qəlb var,
Sə nin dost lu ğun dan
 söz söy lə nər.
O şəh ri yar ki, Tan rı nın və 

səl tə nə tin qay da sı ilə qey sər 
və xa qan onun bən də lə ri dir lər 
və əda lət lə dün ya nı ida rə et mə 
adə ti nə gö rə Kəs ra ilə Nu şi-
rə van onun xə ca lə tin də dir lər. 
Beyt:

Əs rin qey sə ri və
 üfüq lə rin Xos ro vu,
Qi ya mət gü nü nə qə dər
 alə min pad şa hı.
Əda lət də Xos rov və
 xa qan ki mi dir,
Min Nu şi rə van
 onun bən də lə ri dir.
Kaş Nu şi rə van lar
 çox olay dı lar,
Əda lət lə ri çox dan da
 ar tıq olay dı.
Bən də lik dən ba şın uca olar dı
Mü ca hid qa zi şa hın 
qar şı sın da.

Rəb bin ina yə tin dən fay da-
la nan, Əl-əzi zül-mən na nın 
hə diy yə lə ri ilə var la nan, fəzl 
ilə tə şək kür dam cı la rın dan 
ya rar la nan, qu ru nun sul ta-
nı və də niz lə rin xa qa nı, ən-
nə biy yüs-siq ley ni din lə yən, 
Zül qər ney nin va ri si, məş riq lə 
məğ ri bin sı ğı na ca ğı, Hə rə-
mey ni-şə ri fey nin xa di mi, səl-
tə nət, hə şə mət, əda lət, qüd rət, 
xi la fət, əzə mət, əim mət, nis bət, 
şöv kət, iz zət və iq ba lın Sü ley-
ma nı, Sul tan Sə lim xa nın oğ lu 
Sul tan Sü ley man şah (“onun 
sə ma ya qal dır dı ğı bay raq lar 
en mə sin və əbə di lik löv hə sin-
də həkk olun muş səl tə nət ya-
zı la rı si lin mə sin!”) özü nü ri-
ya sız duanın va si tə si lə bö yük 
qəl bin güz gü sün də və gü nəş 
ki mi işıq lı ürə yin dün ya nı gös-
tə rən ay na sın da əks et di rir və 
il ham ve ri ci xa ti rin ira də si hə-
mi şə onun la əla qə li dir ki, qə lə-
bə bəx ti və alə mi işıq lan dı ran 
döv lə tin səy lə ri iba dət edən lə-
rə və öl kə lə rə əda lət ilə hə qi-
qət işıq la rı və şüala rı saç maq-
da və küfr sa hib lə ri ilə fə sad 
ər bab la rı nın kö kü nü dar tıb 
çı xart maq da o saf gə lə cək li nin 
daimi yol da şı və onun əmin-
aman lı ğı nın və amal la rı nın 
dos tu dur. Giz li ola raq İla hi 
lütfl  ə ri nin sübh yel lə rin dən və 
pad şa hın ina yə ti nin bə rə kət-
lə rin dən əmin-aman lıq əsin-
ti lə ri dost la rın bu run la rı na 
və kə ra mət ilə eh san qət rə lə-
ri bu alə min sa kin lə ri nə çat dı 
və hə mi şə xe yir xah mə həb bət 
“Al la ha ta pı nır sı nız sa, Ona 
şükr edin”23 müq tə za sıy la və 
bu müd dət də eti bar gö zü ilə 
mü şa hi də olun muş və nə zər 
ilə ba xış la rın məq sə di nə çev-
ril miş süb han lıq bəx şiş lə ri nə 
və həz rət xa qa nın mər hə mə ti-
nə gö rə şükr et mə mə ra si mi nə 
qi yam və iq dam olun du. Daim 
son də rə cə bö yük hüm mə-
ti və şə rəfl  i niy yə tin tə miz li yi 
ilə se çil miş və “və öz əh di ni zə 
və fa lı olun ki, ona gö rə mə su-
liy yət da şı yır sı nız”24 fət va sı 
ilə tə yin olun muş pad şah əx-
laq kə ra mət lə ri nin və şə fəq lər 
gö zəl lik lə ri nin va si tə si lə özü-
nün üfüq lər ər sə si ni mə həb bət 
va di si nə və qar daş lı ğın ix las 
mey da nı na qə dər elə uza dır 
ki, hə qi qi ra zı lıq və sə mi mi 
dost luq haq qın da mad də lər 
gün dən gü nə bi rə min, bəl-
kə say dan-he sab dan da xa ric 
ar tır və tə rəq qi edir. Keç miş 
gün lər də hər iki tə rə fi n bə zi 
na mü la yim iş lə rə yol ver mə-
si xey li təəs süf və təəs sü rat 
do ğu rur və iti rən lə ri tə da rük 
edib əvə zi ni çıx maq mə sə lə si 
na ra hat lı ğa və dü şü nüb-da-
şın ma ğa sə bəb olur. O ali mə-
qam pad şa hın hüm mə ti nin 
tə lə bi və xe yir xah mə həb bə-
tin niy yə ti nin xa hi şi ilə bü tün 
mü səl man la rın ri fa hı na mi nə 
fay da gə tir mək və bü tün aləm-
də ya şa yan la rın ümu mi mə na-
fe yi ni tə min et mək məq sə di lə 
bun la rı ara dan qal dır ma ğa 
nail ol ma ğı mız xoş əməl lə-
rin he sa bı na baş ve rə cək dir.

Bi zi hi da yət edən Al la ha 
həmd ol sun ki, bü tün alə min 
sa kin lə ri, xü su si lə İraq məm-
lə kə ti nin xal qı, qo ca sı ilə ca va-
nı, ka fi  ri ilə mü səl ma nı, tür kü 
ilə ta ci ki, uzaq və ya xın ola nı, 
al ça ğı ilə şə ra fət li si, güc lü sü 
ilə zəifi , ki şi si ilə qa dı nı, hət-
ta ki çik yaş lı uşa ğı və dün ya 
gör müş qo ca sı, yed di yaş lı-
dan yet miş yaş lı ya qə dər ha-
mı rəs mi qay da da və tən tə nə li 
su rət də bu yer də və o yer də, 
ax şam vax tı və sə hər ça ğı di ni 
mə ra sim lə ri ye ri nə ye ti rə rək 
gü nü-gün dən yük sə lən döv lə-
tin da vam et mə si və hu ma yun 
səl tə nə tin əsas la rı nın möh-
kəm lən di ril mə si üçün duala-
rı nı oxu ya raq o fə lək rüt bə li 
əla həz rə tin hüm mə ti nin hi-
ma yə si al tı na keç mə yi la zım 
bil di lər, bəl kə fərz lər hök-
mün də he sab et di lər. Nəzm:

Sən o şah san ki,
 həm şərq də, həm qərb də
Yə hu di, atəş pə rəst,
 xaç pə rəst və mü səl man, 
Ha mı sı sə nə həm dü
 sə na oxu yur.
İla hi, aqi bə ti tə ri fə la yiq et!

1 Bə qə rə. 138
2 Bə qə rə. 69
3 Nəhl. 125
4 Həşr. 2
5 Bə qə rə. 19
6 Söh bət-ya sa vul – məc lis də 

qı zıl dan və gü müş dən dü zəl-
dil miş əsa nı, ya ça na ğı əlin də 
tu tub da ya nan şəxs.

7 Na di ra bad – Na dir şa hın 
müasir Əf qa nıs ta nın əra zi-
sin də yer lə şən Qən də har şə hə-
ri nin ya nın da sal dı ğı şə hər dir.

8 Əl yaz ma da be lə dir, la kin 
mək tub da heç bir ayın adı 
çə kil mə miş dir.

9 Bu mək tub rus im pe rat ri ça sı 
An na İoan nov na Ro ma no va-
ya ün van lan mış dır.

10 Miş kat – di var oyu ğun da 
şam ya çı raq sax la maq üçün 
xü su si yer.

11 Mi dad – qə ləm.
12 Şüəra. 181, 182
13 Mü təffi    fi n. 1-3
14 Mü səb bih – süb han oxu yan, 

şükr edən.
15 Qə səs. 67
16 Xəm – çov gan ağa cı nın ucun-

da kı qar maq.
17 İlk iki işıq mən bə yi Ay ilə 

Gü nəş dir.
18 Pənc növ bət – bir şəx sin şə rə-

fi  nə və ya bir ha di sə mü na si-
bə ti lə beş də fə ça lı nan na ğa ra.

19 Mü səd dəs – Ye rin al tı (Şi mal, 
Şərq, Cə nub, Qərb, alt, üst) 
cə hə ti.

20 Cə la cil – atın boy nu na ke-
çi ri lən və üs tü nə zın qı rov lar 
ası lan bağ.

21 Xa tay – Çin öl kə si.
22 Nəhl. 90
23 Bə qə rə. 172
24 İs rail. 34

(Davamı gələn sayımızda)



Qon şu lar dan bi ri Bö yük-
ba la gör dü ki, Al lah yar 
ki şi bü tün pa paq çı dü kan-
la rı nı bir bir gəz di. Ba ha lı 
pa paq la rın ha mı sı nı bir-
bir ba şı na qoy du, dur du 
güz gü nün qa ba ğın da, bo-
yun-ba şı nı əyə-əyə özü nə 
yax şı-yax şı bax dı, am ma 
bi ri ni də bə yən mə di. Bö-
yük ba la fi  kir ləş miş di ki, 
yə qin, qon şu su ki mə sə la-
yiq li “pa dar ka” al maq is-
tə yir. Yox sa onun özü nün 
nə yi nə gə rək di. Çün ki be lə 
“ki şi” pa paq la rı nın qıt ol-
du ğu za man da özü nə sur 
də ri dən bir “ki şi” pa pa ğı 
tik dir miş di, onu da ic la sa, 
işə, təd bi rə ge dən də ge yin-
mə miş di, öz “ki çik lə ri nin” 
qo naq lı ğı na-za dı na çağ rı-
lan da şey ta nın qı çı nı hər-
dən bir sın dır mış dı.

Qon şu lar hiss et miş di lər 
ki, Al lah yar ki şi ni iş dən çı-
xa rıb lar. Axı o, in di yə ki mi, 
is ti ra hət gün lə rin dən sa va-
yı, ev də heç vaxt qal mır dı. 
İn di iki ay dan çox olar dı 
ki, ev də idi; hər gü nor ta çı-
xır dı hə yət dən, ax şa müs tü 
gə lir di. Heç və də in di ki ki-
mi əla ge yin mə miş di. Gün-
də bir dəst kost yu mun qət-
tə zə sin də gö rür dü lər onu. 
Am ma onu da gö rür dü lər 
ki, o qiy mət də ge yim-ke-
cim mi til ki mi gö rü nür 
onun əy nin də, ki şi nin ye-
ri şin də-du ru şun da əv vəl ki 
dik lik-tə nə kəş lik yox dur. 
Elə qo ca da de yil de yə-
sən ki, ha mı sı yaş dan dı.

Elə bil ki şi nin için dəy di 
hər nə idi sə, onu için dən 
da ğı dır dı o gö rün məz lik, o 
bi lin məz lik.

Əv vəl lər Nuh əy ya mın-
dan qal mış, am ma mo to ru 
saz bir “pal tur ka” gə lib onu 
ev dən gö tü rər di, ax şam dan 
xey li keç miş qay ta rar dı. 
Bö yük ba la bir də fə şo fer-
dən elə be lə cə öy rən mək 
is tə miş di ki, Al lah yar ki şi 
han sı ida rə nin bö yü yü dür. 
Şo fer də “çox əla, xud ma-
ni yer dir” de miş di. Am ma 
qon şu lar hər dən gör müş-
dü lər “las tış ka nın” qa nad-
quy ru ğun da cır-cın dır ili şib 
qa lıb, həm də bə zən, ma şın 
yu yul sa da çox pis iy ve rir. 
Be lə gü man et miş di lər ki, 
əl bət, şo fer xal tu ra ya-za da 
qa çıb, bağ la ra pe yin-me yin 
da şı yıb.

Qon şu lar in di öz ara la-
rın da da nı şır dı lar ki, ki şi yə 
“lüks pa paq” la zım dır. O, 
ağıl lı adam dır, yə qin, işi nin 
be lə bir pa paq la dü zə lə cə-

yi ni bi lir. Tə ki pa paq dər di 
ol sun, pu lu na min nət gə tir-
dər di iki-üç aya, gö rü nür, 
tə ci li va ci bət lər dən di bu, 
göz lə mə yə ma cal yox dur. 
Öz pa pa ğı əyi yül-əla dır, 
qıy maz onu öz gə si nə, bəl kə 
də ba ğış lar dı, am ma ki şi nin 
ki öz cə ha lal pa pa ğı get di 
tə pə sin dən, ay rı bi lən-bil-
mə yən cə hən nəm, tək cə öz 
ar vad-uşa ğı nın qı na ğı-qo-
na ğı öl dü rər onu.

Bö yük ba la is tə di Öz bə kis-
tan da kı da va dos tu na bir 
“mol nı” vur sun, əla Qa ra-
gül gə tirt sin. O bi ri qon şu lar 
da de di lər: şə hər də nə qə dər 
pa paq çı var sa de yək on la ra, 
gö rək alt dan bi ri ni çı xart dı-
ra bi lə rik mi?..

Am ma xoş bəxt lik dən 
qon şu lar öz lə ri ni üz mə miş, 
ax şa mın ətək lə rin dən ası-
lan lam pa la rın ha mı sı bir cə 
bar ma ğın hök mü ilə bir dən 
ya nanda,  on la rın da ürək lə-
ri nə çöy sü yüb çök müş qa-
ran lıq da ğıl dı: bir tak si kü çə 
qa pı sı nın ağ zın da “çır-çır 
çı ğı rır dı”. Qon şu la rın özü-

nü kü çə yə at ma ya nı 
ol ma dı. Bax dı lar ki, 
Al lah yar ki şi lül-atəş-

dir, dal qa pı nın əl li-
yin dən bərk-bərk ya pı-

şıb, şo fer nə il lah elə yir sə 
ma şın dan ara la ya bil mir 
onu. Elə bil ki şi dün ya nın 
bu qul pu nu yüz il imiş 
ax ta rır mış, tə zə cə ta pıb, 
bu rax sa – bir də get di 
onun üzü nə bəx ti yar lıq 
qa pı sı nın açıl ma ğı...

Ki şi ni hop gö tü rüb 
gə tir di lər evə, ba şı nı 

qoy du lar kran tın al tı na. 
So yuq su dan o ki var axıt-
dı lar bo yun-bo ğa zın dan 

şar ha şar, han sı nın evin-
də sə bir stə kan qa tıq 

da ta pıl dı. At la ma 
elə di lər, içirt di-

lər, uzat dı lar 
çar pa yı ya. 

De di lər, aya zı ya na can be lə-
cə qal sın, səs-küy sa lan ol-
ma sın otaq da, gö rün mə miş 
iş di – mö cü zə di, ki şi özü nü 
heç vaxt bu kö kə sal dır ma-
mış dı, yə qin, bö yük lə rin 
“kru qu na” dü şüb, on lar 
gup pul dat dıq ca bu da ba-
la-ba la gil lə dib ki, sa bah bir 
söz de mə li, bir tə vəq qe elə-
mə li olar, qoy özü nü on la-
rın gö zün dən sal ma sın. Xə-
tir üçün xəs tə ya tır in di bu 
ki şi, yox sa o ha ra, bu qə dər 
iç mək ha ra?..

La kin axı rın cı qon şu nun 
qa ral tı sı – köl gə si otaq dan 
çə kil mə miş Al lah yar ki şi 
dik cə qalx dı, qal xan ki mi də 
de di:

– Ha nı mə nim pa pa ğım?
As qı dan gə ti rib pa pa ğı 

ver di lər, qon şu lar da tə zə-
dən qa yı dıb yı ğış dı lar ki şi-
nin ba şı na.

Al lah yar ki şi, pa paq çı dü-
ka nın da imiş ki mi, öz sur 
bu xa ra sı nı ba şı na qo yub 
dur du bə dən nü ma nın qa-
ba ğın da. Bir əli ni boy nu nun 

kö kü nə apa rıb vur du pa pa-
ğın da lı nı yu xa rı. Pa paq ge ri 
sü rüş dü, da lı düş dü aşa ğı. 
O, pa pa ğı qap dı, ha ra gəl di 
at maq is tə di, la kin əli ni sax-
la dı, de yə sən, pa pa ğa hey fi  
gəl di. De yin di:

– Bu gün pa paq çı la rın 
ha mı sı na dəy dim, bu qə-
dər an dı rın bir cə ci yə zi də 
mən is tə yən ki mi dur ma-
dı ba şım da, əli mi ki, çək-
dim – keç di xirtt  ə yi mə...
Bir cü vəl la ğı sı var dı, de di, 
day-day süf rə üs tə gəl mi-
sən, bu yur vu raq, on nan 
son ra ba xar san ne cə du rar 
pa pa ğın... On nan da, on suz 
da vur dum, an dı ra qal mış 
ge nə hə min ki di, hə min ki...

Bö yük ba la o bi ri qon şu-
la ra him elə di ki, “Ayəm də 
bir şən bə yə dü şər Nov ruz”, 
bu ki şi də öm rün də bir kə-
rəm qa rış dı rıb xö rə yi ni, iç-
ki nin “kay fı” tu tub onu, 
hı rıl daş ma yın, “kayf za sa-
re ni ye” ve rər, vu rar-tə pər 
ge ri, be yin da ma rı nı-za dı nı 
part la dar, ürə yi ni ya tır dar, 
qo yun ya vaş-ya vaş “lom ka-
ya” düş sün, “lom ka”ya ki 
keç di, han sı kef dən de sə niz 
da nı şaq, gü lək lap sə hə rə-
cən...

Am ma Bö yük ba la da bax-
dı ki, “kayf” al ma yıb ki şi ni, 
“lom ka sı” da ol ma ya caq, 
hir si lap dan vu rub kəl lə si-
nin içi nə, or da “ab la va” ki-
mi bir ba la ca qa rı şıq lıq dü-
şüb, in di o da ötüb, de di yi ni 
düz de yir. Heç kim dən öt rü 
pa paq ax tar mır, ba şın da dik 
du ra nı nı gə zir miş...

Bö yük ba la özü nü ki çik li-
yə qo ya-qo ya:

– Al lah yar qə deş, – de-
di, – ba ğış la yız e-e... biz nə 
ka ra yıq ki... si zə ağıl öy rə-
dək... Am ma söz dü də de-
yi rik... ha çan ki a-a... ci bim-
də pul olur, on da ke fi m də 
al çı du rur, ha ra ge di rəm 
at dı ğım aşıq lar dik dü şür, 
ba xıb gö rü rəm, elə pa pa ğı-
mın da lı da öz-özü nə qal-
xır, gö zü mün üs tü nü ör tür, 
elə bir əl dən itə lə yi rəm ye-
ri, ge nə dur mur, gə lir e-e 
özüy çün. Elə ki, ci bim də si-
çan lar “ləz gin ka” oy na yır, 
ya lan dan vu ru ram pa pa ğın 
da lı nı ki, ta nış-bi li şə qəm-
li gör sən mə yim, dur mur 
şo ğə rib, ke çir xirtt  ə yi mə... 
Qə deş, sən li-biz li kö mək-
lə şək, ge nə “las tış qa lı” bir 
yer ta paq sə nin çün, on da 
pa pa ğı nın da lı öz-özü nə 
qal xa caq, hə ləm üs tü nə bir 
ton da yük yı ğa san a-a... 
qov za na caq Al la hu-Ək bə-
rə. Pa pa ğın da lı nı ada mın 
ürə yin cə olan iş qal dı rar, 
bu mən ölüm... İş də nə qə-
dər de sən. Tə ki ba şın da pa-
pa ğın ol sun...
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü-
tün dö nəm lə rin də eh ti yac 
olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən 
ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan 

bir tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər 
yer dən üzü lən də, dün ya  qə lə min gü cü-
nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za-
man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da 
təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər-
lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun-
da ya şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid 
olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da 
bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa-
nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə-
sin dən, is te da dın dan ası lı 
ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir 
dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə-
də sö zün ur vat dan düş-
mə si ədə biy yat se vər lə ri 
mə yus edir. Be lə də qə ləm 
adam la rı nın ta ri xin do lan-
bac la rın dan ke çib gəl miş 
əsər lə ri nə bir da ha üz tut-
ma ğa eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, on la rın əsər lə-
rin dən ör nək lər ver mə yi 
plan laş dır mışıq. Azər bay-
can ədə biy ya tı nın is te-
dad lı nü ma yən də lə rin dən 
olan İs ma yıl Qa ra ye vin 
“Pa paq” he ka yə si ilə mis-
si ya mı zı davam etdiririk.

(Hekayə)
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yi ni bi lir. Tə ki pa paq dər di (Hekayə)
PAPAQ



Bertold BREXT

Kuraj ananın nəğməsi
Ey, komandir, işarə ver durmağa,
Çəkmələri dəyişməyin vaxtıdır; 
Əsgərləri çox tələsmə yormağa,
Döyüş qaçmır, ayaq saxla, toxta bir!
Onsuz da bu od-atəşin içində
Vaxt olacaq yanıb külə dönməyə –
Heç olmasa bu dünyadan köçəndə
Qoy köçsünlər təzə, rahat çəkmədə.

Siz, ey xaçpərəstlər, oyanın daha!
Gorda yatmaq ölülərin haqqıdır. 
Kim sağdısa qalxsın, dursun ayağa,
Buz əriyir, artıq yürüş vaxtıdır!

Kolbasasız, pivəsiz və çaxırsız 
Döyüşçünün it qanıdır qanı da.
Bax, elə ki, doyuzdurdun qarnını
Dincələcək bədəni də, canı da.
Bəs deyincə yeyib-içib doyanda 
Şəstlə gedər yağı düşmənin üstə.
Hansı axmaq cəhənnəmin odunda
Acqarına yanıb kül olmaq istər!

Siz, ey xaçpərəstlər, oyanın daha!
Gorda yatmaq ölülərin haqqıdır. 
Kim sağdısa qalxsın, dursun ayağa,
Buz əriyir, artıq yürüş vaxtıdır!

Eylif:
Əsgər və arvadı haqqında nəğmə 
Birini güllə yortar, 
birini nizə yırtar,
dərin çayların dibi bəyəm qəbir deyilmi? 

Yazda qorxuludur buz, 
məni buraxma yalqız,
qal mənimlə! – arvadı döyüşçüyə deyirdi.

Təbilin gurultusu,
davanın uğultusu
arvadının sözündən daha şirindir ancaq.

Biz çöllərin tozunu yürüşlərdə udarıq!
Hələ ayaqlarımız çox yolları yoracaq,
Nizələri, oxları havadaca tutarıq! –
Cavabında əsgərlər belə söyləyirdilər.  

Ağıllı məsləhətə 
üz çevirmə heç vədə,
güc-qüvvət ağıldadır, şərdə-zorda deyil ki! 

Hər şeyə xor baxarsan,
axırda xar olarsan,
məhv olarsan! – arvadı döyüşçüyə deyirdi.

Eh, arvad tayfasının sözlərinə kim uyar?!
Yolumuzu kəssə çay, üstündən adlarıq biz,
Kirli mundirimizin tozunu sular yuyar.

Damın üstdə nə vaxt ki, ulduz işıldayacaq
Sənin ərin bax onda yanına qayıdacaq! –
Əsgərlər o arvada bunu deyirdi ancaq.

Kuraj ananın nəğməsi
Onun şücaətləri kimə gərəkdir axı,
Eh, bu igidliklərin bizlərə az dəxli var.
Mənim ərciyəzim də itkin düşüb nə vaxtdı,
Allah qorusun! – deyir əsgər haqqında arvad.  

***

Əynində boz mundiri, nizəsi də əlində –
Əsgər batdı qəfi ldən çayın qıjov yerində.
Və buzlaqlar yarılıb uddu onu bir anda.
Bir ulduz işıldadı qəfi ldən damın üstdə,
Bir ulduz işıldadı… bəs nə deyirdi, bəs nə, 
O əsgərlər arvada bəs nə deyirdi onda?

Onun şücaətləri kimə gərəkdir axı,
Dərin çayların dibi qəbirdi ki, qəbirdi!
Hər şeyə xor baxarsan, axırda xar olarsan,
məhv olarsan! – arvadı döyüşçüyə deyirdi.

İvett anın nəğməsi
On yeddicə yaşım vardı,
Yağı düşmən bu şəhəri yenəndə. 
Amma yaxşı davranırdı 
O yaz çağı yağı düşmən mənimlə.

Sübh obaşdan, ağaranda dan yeri
Qalxıb dururdu alay, 
Dövrə vururdu alay,  
Axşamlarsa biz qaranlıq meşədə,
Yaşıl-yaşıl kolluqların içində
Sevişirdik o ki var.

Aşpaz idi mənim yağı düşmənim,
Amma bəla nədəydi:
Gündüz ona aşıb-daşırdı kinim,
Gecələrsə, görəydin!

Axı sübh obaşdan, ağaranda dan
Qalxıb dururdu alay, 
Dövrə vururdu alay.  
Axşamlarsa biz qaranlıq meşədə,
Yaşıl-yaşıl kolluqların içində
Sevişirdik o ki var!

Qaydalardan-qanunlardan ucada 
Məhəbbət dayanırdı. 
Düşmən məndə nifrət deyil,
Ehtiras oyadırdı!

Payız günü, bir dəfə sübh obaşdan
Təbillərin gurultusu içində
Yox oldu, bitdi hər şey. 
Alay getdi, o da getdi alayla,
Getdi səssiz-səmirsiz.
Ayrıldıq düşmənlə biz...

Alay keşişinin nəğməsi
Pilatın sarayına
Bizim müqəddəs Allah
Qatil və əclaf kimi
Gətirilmişdi bir vaxt.

Hamı bilirdi, hamı
Gün kimi aydın idi:
Həzrət İsa nə cani,
Nə kələkbaz deyildi.

Tülkü kimi bic Pilat
Önə çəkib qanunu
Saat üçdə yolladı
Cəllad yanına onu.

Qamçılandı bədəni,
Kürəyi zolaq-zolaq,
Zalımlar tərəfi ndən
Şərləndi bizim Allah.

Ağır bir yükün altda
Zorla gedir ayağı.
Alnında əzabların,
İşgəncələrin dağı.

Və çəkilir çarmıxa
O gün saat altıda,
Tənə-qınaqlar yağan
Bivec baxışlar altda.

Qara kütlə əylənir
Hava qaralanacan.
Kirimişcə baxır o –
Bu oyun bitər haçan?

Öldü ağrı-əzabla
Saat doqquz tamamda;
Böyrünü nizələrlə 
Deşdi, yırtdı adamlar.

Sərt qayalar qəfi ldən
Sanki qopdu, uçuldu,
Qarşısında dərgahın 
Qapıları açıldı.

Yaradan qan-su axır –
Necə axmasın amma?
Adəmin övladına
Gör neylədi adamlar...

Meyxanada əsgərin nəğməsi
Ağa sahib, araq gətir əsgərə –
Əsgər gedir çox uzaq bir səfərə!
Haqq yolunda döyüşə!

Ay arvad, qoy çimdik alım döşündən!
Moraviya tərəfədir yolumuz,
Gərək tələsək bir az.

Dostum, artıq salamlaşmaq vaxtıdı, 
Əsgər çıxır uzaq yola, 
Zabitinə inamı var.

Keşiş baba, dua yaddan çıxmasın,
Əsgər çıxır uzaq yola, 
Haqq yolunda ölmək üçün tələsir. 

Kuraj ananın nəğməsi
İradəsi zəifdirsə bir kəsin,
Qələbəyə qoy heç ümid etməsin.
Nə fərqi var nəyin alveri gedir,
Pendirdi satdığın, yoxsa güllədir? 

***
Bir başqası biclik edir, fənd qurur. 
Taleyinə, qismətinə tərs gedir,
Quyu qazır, qəbir qazır özünə –
Öz əliylə öz canına qəsd edir.

Kim qaçırsa, can atırsa gizlənə,
Döyüş vaxtı səsin-küyün içindən
Qoy anlasın hara tələsdiyini
O dünyaya hamıdan tez köçəndə. 

Aşpazın nəğməsi 
Sizə tanışdırmı müdrik Solomon?
Sonu necə olub, xəbəriniz var?
Doğulduğu günü lənətləyirdi.
Bu dünyada heç nə yoxdu, deyirdi.
Deyirdi fanidi, boşdu bu dünya.
Çox müdrikdi Solomon.
İndi bildinizmi siz
Bu nəyə işarədir,
Sözümün canı nədir:
Müdriklik başının bəlası oldu! 
Kim müdrik deyilsə, xoşbəxt də odur.

***

Sezarın da aqibəti
Çox şeylərdən xəbər verir.
Söz yoxdu qoçaqlığına,
Amma baxın, öldürülüb!
Şan-şöhrətin ölüsüydü,
Hamısını dadmışdı da.
«Sən də, mənim oğlum» – qışqırdı birdən.
Bildinizmi nədir sözümün canı: 
Cəsurluq başının bəlası oldu!
Kim cəsur deyilsə, xoşbəxt də odur. 

***
Sokrat tanışdırmı sizə? 
Heç vaxt yalan danışmazdı.
Düzlükdə bir kimsə ona çatmazdı.
Amma bəla gəlib tapdı onu da.
Dedilər zəhərdi, iç bu zəhəri,
O da birnəfəsə çəkdi başına.
Adamların hökmü çıxdı sonuna.
Bildinizmi nədir sözümün canı:
Düzgünlük başının bəlası oldu!
Kim düzgün deyilsə, xoşbəxt də odur. 

***

Kasıblara əl tutmaqdı
Müqəddəs Martinin işi-peşəsi.
Bircə cübbəsi vardı,
Onu da hazırdı bölüşdürməyə.
Bölüşdü kasıbla, sonrası noldu –
Gecə ikisi də soyuqdan dondu.
Rəhmlə, insafl a doluydu qəlbi,   
Bildinizmi nədir sözümün canı:
Həlimlik başının bəlası oldu!
Kim yumşaq deyilsə, xoşbəxt də odur. 

Tanrımızdan qorxuruq biz,
Bilirik on yasağı da. 
Amma bunun nə köməyi?
Bizə isti bucaq gərək, 
Yemək gərəkdir bizə,
Biz səfi lik, dilənçiyik,
Kömək gərəkdir bizə.
Xaç yoludur yolumuz. 
Sözümün canını bildiniz nədir: 
Möminlikdən gəlir bütün bəlalar!
Kim mömin deyilsə, xoşbəxt də odur.

Kuraj ananın nəğməsi
Ulmadan üzü Metsə, Metsdən çexlərə tərəf!
Diyar-diyar, elbəel, hə, Kuraj, tərpən görək!
Müharibə yemləyir bizi, özün görürsən,
Çünki sən bu davaya güllə, silah verirsən.  
Təkcə gülləylə amma onu doyurmaq olmaz,
Müharibədən ötrü təkcə silah azdır, az:
Dava adam istəyir, yem istəyir aramsız,
Bircə günə məhv olar müharibə adamsız!  

Kuraj ananın nəğməsi
Samanlıqdan səs gəlir.
Laylay, laylay, a laylay.
Qonşunun uşaqları 
Qoy ağlasın o ki var.
Qonşunun uşaqları
Cır-cındırın içində,
Mənimki al qumaşda.
Öz əlimlə biçmişəm
Ona mələk donunu.
Qonşunun süfrəsində
Çörək qırıntıları,
Bizdə yağlı kömbə var. 
Laylay, laylay, a laylay.
Yuxula, mənim balam! 
Yum gözünü, yat daha!
Biri Polşada qaldı,
Bəs o biri harada?    

Tərcümə edən: Mahir N.QARAYEV
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Aşpaz idi mənim yağı düşmənim,

Gör neylədi adamlar...

Meyxanada əsgərin nəğməsi Kasıblara əl tutmaqdı

“Kuraj ana və uşaqları” 
pyesindən nəğmələr



Abbas PƏHLƏVAN
(İran)

Bi zim ki çik Ca lə qan şə-
hə rin də mür  də  şir  xa -
na  nın açıl  ma  sı bü  tün 
sa  kin  lər, xü  su  si  lə də 

şə  hər rəh  bər  li  yi üçün mü  hüm 
və əla  mət  dar ha  di  sə  yə çev  ril  di.

Mə sə lə be lə ol muş du. Bir də-
fə ne çə il lər dən bə ri da mar xəs-
tə li yin dən əziy yət çə kən döv lət 
xa dim lə rin dən bi ri bi zim əl-
dən-ayaq dan uzaq şə hər ci yi-
miz dən ke çər kən, gö zü mər kə-
zi ar xın sa hi lin də ki zir-zi bil və 
çir ka bın, pal tar ya xa la yan qa-
dın la rın, çi mi şən uşaq la rın düz 
böy rün də kə fə nə bü kü lü hal da 
ye rə uzan dı rıl mış bir ne çə me-
yi tə sa taş mış dı. Me yit lər dən 
bi ri, ümu miy yət lə, kə fən siz idi 
– ona sidr-ka fur çə kib bas dır-
maq üçün ha zır la mış dı lar.

Bu səh nə ni seyr edən yük sək 
rüt bə li mə mu run ürə yin dən 
san cı tut muş du: elə bil şəx sən 
ölü mün özü ona xa tır lat maq 
is tə yir di ki, müt ləq ye ti şə cək 
gün lə rin bi rin də onu da so yuq 
da şın üs tü nə sə rə cək lər və sa-
bun lu sün gər so nun cu də fə bə-
də nin də gə zə cək. 

Özü nə gə lən də hə min ali mə-
qam şəxs mə sə lə nin nə yer də 
ol du ğu ilə ma raq la nır, ona de-
yir lər ki, Ca lə qan mür də şir xa-
na sı zəl zə lə za ma nı da ğı lıb, 
yer li ölü lər də o dün ya ya so-
nun cu də fə yu yu nub get mək 
im ka nın dan məh rum olub lar.

Am ma bu na bax ma ya raq, 
Ca lə qa nın sə bir li və mü ti sa-
kin lə ri döv lət büd cə si ni da ha 
ar tıq yük lə mə yi öz lə ri nə rə va 
bil mə yə rək mür də şir xa na sız 
ke çin mək haq da kö nül lü qə rar 
qə bul edir lər və ça lı şır lar ki, 
Al la hın də və ti ni im kan dairə-
sin də yay vax tı qə bul et sin lər. 
Əgər kim sə ca nı nı tə sa dü fən 
qı şın so yu ğun da tap şı rır dı sa, 
onun cə sə di nə sidr-ka fu ru şə-
hər də tək olan ic ti mai ha mam-
da çə kir di lər.

Bu və ziy yət dən şo ka dü şən 
mə sul şəx sin ha lı yol daş la rı-
nın gö zü qa ba ğın da də yiş di və 
o, bə lə diy yə nin qa pı sın dan cin 
vur muş adam lar ki mi, qə zəb-
dən ya na-ya na içə ri gir di. Fər-
man dar bağ lı qa pı lar ar xa sın da 
is rar la sor ğu-suala çə kil di və 
bun dan son ra şə hər baş çı la rı-
nın iş ti ra kı ilə ke çi ri lən föv qə la-
də ic las da ölü xa na nın in şa sı na 
tə ci li ma liy yə ay rıl ma sı ba rə də 
xa hi şi əks et di rən te leq ram ha-
zır la na raq, mər kə zə gön də ril di. 
Əv vəl lər ha mı nın şə hər cik də 
ilk növ bə də mək təb və xəs tə-
xa na üçün sme ta tu tul ma sı nı 
va cib say ma sı na rəğ mən, in di 
mür də şir xa na nın in şa sı da ha 
mü hüm ol muş du. 

Bir ne çə gün dən son ra fər-
man dar be lə bir tə li mat al dı: 
mür də şir xa na nın in şa sı bi tə nə 
və onun açı lı şı na dək mə zu niy-
yə tə get mə sin və daim Ca lə-
qan da ol sun.

Bu ar tıq çox cid di mə sə lə idi, 
çün ki fər man dar bir ne çə həf tə 
dal ba dal mər kə zə get mək, klub-
da kı yı ğın caq lar da iş ti rak et mək 
və kart ma sa sı ar xa sın da dost la-
rı ilə gö rüş mək dən məh rum edi-
lir di. Odur ki, o, tə ci li ola raq şəxs 
də vət et di, hə min mü tə xəs sis də 
o də qi qə ti kin ti ma te rial la rı nın 

gə ti ril mə si üçün ten der elan edib 
mür də şir xa na nın in şa edi lə cə yi 
yer də geode zi ya araş dır ma la rı 
apar dı. Və gö zəl sə hər lə rin bi-
rin də Ca lə qan sa kin lə ri gün də-
lik iş lə ri nin da lın ca get mək üçün 
yu xu dan du ran da gör dü lər ki, 
ya nın dan hə min o arx axan şə-
hər qə bi ris ta nı nın böy rün də çöl-
lü yü tə miz lə mə yə baş la yıb lar və 
yer qa zan lar bü növ rə üçün xən-
dək qa zır lar. Ti kin ti mey dan-
ça sı nın gi rə cə yin də vu rul muş 
nə həng löv hə nin üzə rin də isə 
be lə ya zıl mış dı: “Şə hər mür də-
şir xa na sı nın in şa sı”. Da ha kim-
sə nin şüb hə si qal ma dı ki, bu 
də fə şə hər bə lə diy yə si işə kök lü 
ya na şıb və onun ic ra sı na bü tün 
qay da-qa nun la ra uy ğun şə kil də, 
əməl li-baş lı gi ri şib.

Bir ne çə gün dən son ra Ca lə-
qa nın ye ga nə axun du,  fər man-
da rın, gu rul tu lu al qış lar, al tın-
da, şə hər də gö rü lən qu ru cu luq 
iş lə ri nin əhə miy yə tin dən bəhs 
edən ge niş nit qin dən son ra və-
ziy yə tə uy ğun gə lən dualar dan 
bi ri ni oxu ya-oxu ya ye ni ti ki li-
nin bü növ rə si nə ilk da şı qoy-
du. Hə min əla mət dar da şın 
da lın ca ikin ci si, üçün cü sü də 
qo yul du və şə hər mür də şir xa-
na sı nın in şa sı baş lan dı.

Ca lə qa nın hər bir sa ki ni ti kin-
ti nin ge di şi nə nə za rət et mə yi 
özü nə borc bi lir di. İş lə rin ne cə 
get di yi nə, han sı mər hə lə yə çat-
dı ğı na bax maq üçün ailə lik cə 
gə lir di lər. İn şaat çı la rı naz-ne-
mə tə qo naq edir, xoş dil lə din-
di rib de yir di lər: “Al lah kö mə yi-
niz ol sun! Al lah si zin ata la rı nı za 
rəh mət elə sin ki, bi zim o dün ya-
da ra hat lıq tap ma ğı mı zın əziy-
yə ti ni çə kir si niz”. Fər man dar 
özü in şaatın ge di şi ilə ta nış ol-
maq, əla qə dar or qan la ra bu 
təd bi rin cid di li yi ni gös tər mək 
üçün də fə lər lə ti kin ti mey dan-
ça sı na təş rif bu yur muş, iş lə rin 
baş lan dı ğı nı gös tə rən say sız-he-
sab sız fo to şə kil lə rin və dol ğun 
re por taj la rın mər kə zi qə zet lə rə 
gön də ril mə si ni tap şır mış dı.

Ha di sə lə rin bi la va si tə şa hid lə-
ri olan ca lə qan lı lar üs tə lik ra dio 
və qə zet lər dən də in şaat iş lə ri nin 
uğur lu ge di şi haq da mün tə zəm 
mə lu mat alır dı lar. Və nə ha yət, 
“Son xə bər lər” proq ra mın da bü-
tün şə hə rə ruh yük sək li yi, şövq 
bəxş edən bir xə bər də səs lən di: 
bay ram gün lə ri mür də şir xa na-
nın tən tə nə li açı lı şı ola caq.

Vaxt ye ti şən də Ca lə qan 
bay raq la ra, şüar la ra bə lən-
di. Bə lə diy yə baş qa nı bü tün 
kü çə lə ri sü pür mə yi, yı ğış-
dır ma ğı, su la ma ğı tap şır dı.

İn san lar elə-be lə, bir sə bəb ol-
ma dan gü lüm sü nür, qəh qə hə 
çə kir, bir-bi ri ni təb rik edir di lər. 
Tən tə nə li mə ra sim də iş ti rak 
üçün şə hər qu rum la rı nın rəh-
bər lə rin dən baş qa tə qaüd çü lər, 
qo ca lar, əlil lər də də vət olun-
muş du. Ye ni ti ki li nin ya nı na 
Ca lə qa nın ye ga nə sa zən də dəs-
tə si də gəl miş di.

Bir mə sə lə ni qeyd et mə li yik 
ki, tən tə nə lər əs lin də, plan laş-
dı rıl dı ğın dan bir həf tə gec baş 
tu tur du. Bu nun sə bə bi on da 
idi ki, os tan da rın əm ri nə əsa-
sən, açı lış yal nız “tə bii şə rait-
də” ke çi ril mə li idi, yə ni şə hər 
sa kin lə rin dən bi ri ke çi nən ki-
mi, mər hu mu mür də şir xa na ya 
gə tir mə li və açı lı şın ge di şin də 
onun nə şi ni yu yub sidr-ka fu-
ru nu çək mə li idi lər. La kin işin 
tərs li yin dən düz bir həf tə şə-
hər də ölən ol ma dı. Elə bil həz-
rə te-Əz ra yıl də üzə dur muş du, 
ca lə qan lı la rın ca nı nı al maq is-
tə mir di.

Bü tün ümid lər Mir zə İb ra-
him xa na – bə lə diy yə nin ma-
liy yə şö bə si nin sa biq mü di ri-
nə idi: qo ca nı ar tıq nə vaxt dan 
üzü qib lə yə uzat mış dı lar, am-
ma tərs lik dən o da son gün lər 
özü nü xey li yax şı hiss edir di. 
Mir zə nin ya taq dan qalx ma sı, 
bir do lu ka sa kəl lə pa ça, üs tün-
dən də bir si ni plov  ye mə si ba-
rə də xə bər ye ti şən də ca maatın 
ağ zı ayı rıq qal dı, rəh bər lik isə 
əməl li ruh düş kün lü yü nə qərq 
ol du.

Fər man dar lap əsə bi idi, 
mər kə zə get mək üçün ica zə li 
ola ca ğı gü nü sə bir siz lik lə göz-
lə yir di. O hə lə os tan da rın əm-
ri ni hə ya ta ke çir mə yi asan laş-
dır maq üçün kə nar dan me yit 
gə tir mə yi də tək lif et di, am ma 
bun dan xə bər tu tan qə zəb lən-
miş şə hər li lər məs cid lə rə top-
laş dı lar və eti raz əla mə ti ola raq, 
or dan çıx ma ma ğa qə rar ver-
di lər. Tə bii ki, bu itaət siz li yin 
qar şı sı elə o də qi qə alın dı, am-
ma bu na bax ma ya raq fər man-
dar axır da mə su liy yə ti öz boy-
nu na gö tü rüb mür də şir xa na nı 
me yit siz aç ma ğa qə rar ver di.

Səs güc lən di ri ci ilə təc hiz 
edil miş xü su si “Cip” sə-
hər er kən dən şə hə rin ye ga-
nə kü çə sin dən, on dan ay rı lan 
dön gə lər dən ke çə rək xal qı xə-
bər dar et di ki, açı lış tən tə nə si 
da ha tə xi rə sa lın ma ya caq.

Hə min ma şın şə hə rin mər-
kə zin də gö rü nən də, kir li ar xın 
qı ra ğı na top laş mış ca maat “Al-
qış” de yə qış qır dı, bə lə diy yə-
nin ma şın da otur muş mə mu ru 
isə məş hur dik to run sə si ni təq-
lid et mə yə ça lı şa raq, mik ro fo-
na da nış ma ğa baş la dı:

“Çox hör mət li, ca lə qan lı lar! 
Biz si zi şə hə ri miz üçün ən mü-
hüm ti kin ti lər dən bi ri nin açı lı şı 
ilə əla qə dar tən tə nə lər də iş ti ra-
ka və mil li, di ni mə ra si mi mi zi 
bir lik də ic ra et mə yə ça ğı rı rıq! 
Xa hiş edi rik ya xın la rı nız dan 
kim sə bu fa ni dün ya nı tərk 
edən ki mi, bi zə xə bər ve rə si niz 
və mər hu mu tə ci li ola raq tə zə 
mür də şir xa na mı za çat dı ra sı nız! 
Möh tə rəm, ca lə qan lı lar! Biz si-
zin kö mə yi ni zə ar xa la nı rıq! Siz-
lər dən han sı nın sa ölü mü bi zə 
bu bö yük ta ri xi gü nü la yi qin cə 
qeyd et mək im ka nı ve rə cək!”

La kin nə qə dər acı na caq lı ol sa 
da, əla qə dar qu rum la rın ar zu su-
na ca vab ver mək üçün şə hər li lə-
rin eh ti ras lı is tək lə ri nə və sə mi mi 
səy lə ri nə rəğ mən ca lə qan lı la rın 
heç bi ri bu mü hüm təd bi rə öz 
şəx si töh fə si ni ve rə bil mə di.

Və bu dur, ar tıq çox dan in ti za-
rın da ol duq la rı an ye tiş di. Os tan-
dar yer li qə zet çi lə rin və fo toq raf-
la rın, ha be lə mər kəz dən ezam 
olun muş (on la rın gə liş-ge diş və 
gün də lik xər ci Ca lə qan bə lə diy-
yə si nin büd cə sin dən tə min olu-
nur du) bir ne çə xü su si müx bi rin  
mü şa yiəti ilə mür də şir xa na bi na-
sı nın qa pı sın da ma şın dan düş dü. 
Sa zən də lər o də qi qə əh va li-ru-
hiy yə yük səl dən “Ba ba Kə rəm” 
mar şı nı ürək dən çal ma ğa baş-
la dı lar, la kin hə min an fər man-
da rın əm ri eşi dil di: “Şən mah nı 
çal ma yın!” Ca maatın ar tıq mu si-
qi nin rit mi nə uy ğun ola raq çə pik 
çal ma sı na bax ma ya raq, mu si qi 
ha mı ya yax şı ta nış olan kə dər li 
bir tə ra nə yə - “Sə nin ya ra lı nam, 
ey daş qəlb li”yə keç di. 

Də vət li lər ki çik mür də şir xa-
na nın ba şı na top la şıb bir-bi ri lə-
riy lə baş la rı nı yün gül cə tər pət-
mək lə sa lam la şır dı lar. Nə ha yət, 
mik ro fo nun qar şı sı na bə lə diy-
yə baş qa nı keç di və os tan da rın 
ica zə si ilə açı lış tən tə nə lə ri nin 
baş lan ma sı nı elan et di. Əv vəl-
cə o, “bi zim möh tə rəm fər man-
da rı mı za bu məişət ob yek ti nin 
in şa sı na bö yük töh fə lər ver di yi 
üçün” min nət dar lıq et di, son ra 
isə top la şan lar dan bir ne çə kəl-
mə söz de mə lə ri ni xa hiş et di.

Fər man dar da os tan da rın ra zı-
lı ğı nı ala raq irə li çıx dı və cib-
lə ri ni eşə lə mə yə baş la dı. Uzun 
ax ta rış lar bəh rə siz qal ma dı, 
ci bin dən bir ne çə ya zı lı və rəq 
çıx dı. O, bir əli ni qar şı sın da kı 
ma sa ya söy kə yib, ba şı nı qal dı-
ra raq sö zü nə baş la dı: 

- Çox möh tə rəm os tan dar həz-
rət lə ri, şə hər qu rum la rı nın hör-
mət li rəh bər lə ri, əziz ca lə qan lı-
lar! Bu gün mə nə ra yo nu mu zun 
ye ni dən qu rul ma sı işin də ən 
mü hüm ha di sə lər dən bi ri nin 
şa hi di nə çev ril mək nə sib olub.

Əla həz rət os tan da rın qay ğı sı-
na min nət dar ol ma lı yıq ki, ca-
lə qan lı la rın ən bö yük ar zu su 
bu gün hə ya ta keç di. (Sü rək li 
al qış lar və uca dan səs lə nən ni-
da lar: “Ya şa sın os tan da rı mız!”) 
Tə bii ki, mə ra si mi ni zi la yi-
qin cə ke çir mək üçün əli miz də 
bir cə də nə də ölü ol ma ma sın-
dan do la yı, çox kə dər lə ni rəm, 
am ma ümid edək ki, qa dir 
Al la hı mı zın mər hə mə tin dən 
ya xın za man lar da şə hər sa-
kin lə rin dən kim sə (şüar səs lə-
nir: “Ya şa sın os tan da rı mız!”) 
ən müasir ava dan lıq la təc hiz 
olun muş mür də şir xa na va si-
tə siy lə haq qın dər ga hı na sah-
man lı şə kil də, tər-tə miz qo vu-
şa bi lə cək. Bü tün top la şan la rın 
qar şı sın da tək lif edi rəm ki, ilk 
me yi tin yu yul ma sı ilə əla qə-
dar bü tün məs rəfl  ə ri bə lə diy-
yə miz öz üzə ri nə gö tür sün və 
ye ni mür də şir xa na da xid mət 
gör mək şə rə fi  nə nail olan ilk 
şəx sin adı yad daş la rı mı za əbə-
di lik ya zıl sın. (Ye nə sü rək li al-
qış lar. Ha mı bir ağız dan de yir: 
“Bə-lə-diy-yə baş-qa-nı-mı-zın 
ra-zı-lı-ğı-nı tə-ləb e-di-rik!  Bə-
lə-diy-yə baş-qa-nı-mı-zın ra-
zı-lı-ğı-nı tə-ləb e-di-rik!” Şə hər 
bə lə diy yə si nin baş qa nı ra zı lıq 
əla mə ti ola raq əli ni ürə yi nin 
ba şı na qo yub tə zim edir. Ye nə 
al qış lar. Qış qı rıq lar: “Ya şa sın 
os tan da rı mız!”) 

Bu nun da lın ca fər man dar 
in şaata rəh bər lik edən, çox 
ki çik, cə mi bir ne çə mil yon-
luq büd cə ilə ti kin ti ni uğur la 
ba şa çat dı ran mü hən dis lə rə 
tə şək kü rü nü bil di rir və os tan-
dar dan xa hiş edir ki, on la ra 
rəs mi qay da da tə şək kür elan 
olun sun. Son ra əlin də ki ka-
ğız la rı qat la yıb ci bi nə so xur və 
ar tıq ka ğız sız bir ne çə sə mi mi 
söz de yir. Hə yə can dan onun 
boy nun da kı da mar lar şi şir, 
yum ru ğu nu ha va da sil kə lə yə-
sil kə lə yə da nı şır, ta ma şa çı lar 
isə təq di re di ci ni da lar la onu 
dəs tək lə yir lər. Nə ha yət, fər-
man dar os tan dar dan xa hiş et-
di ki, mür də şir xa na nın len ti ni 
kəs sin.
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İn san lar elə-be lə, bir sə bəb ol-
ma dan gü lüm sü nür, qəh qə hə 

“Çox hör mət li, ca lə qan lı lar! 
Biz si zi şə hə ri miz üçün ən mü-

Əla həz rət os tan da rın qay ğı sı-
na min nət dar ol ma lı yıq ki, ca-

Təntənəli   açılış
(Hekayə)
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Bur da küt lə vi hey ran lıq özü-
nün kul mi na si ya nöq tə si nə çat-
dı. Sa zən də lər tən tə nə li marş 
çal dı lar. Os tan dar küt lə nin gu-
rul tu lu al qış la rı al tın da ona si ni-
də təq dim et dik lə ri xü su si qay çı 
ilə üç rəng li len ti kəs di. Hər tə-
rəf dən fo to ka me ra la rın şıq qıl tı sı 
eşi dil di. Də vət li lər itə lə şə-itə lə şə 
ha di sə nin epi sent ri nə - os tan da-
ra ya xın laş ma ğa ça lı şır dı lar. Ha-
mı dan çox sü pür gə çi lə rin baş çı-
sı nın bəx ti gə tir di. O, dir sə yi ilə 
bə lə diy yə baş qa nı nın özü nü də 
itə lə yib lap qa ba ğa keç di.

Mür də şir xa na ilə ta nış lıq 
baş lan dı. İza ha tı la yi hə nin baş 
mü hən di si ve rir di. Də vət li lər 
ad dım-ad dım irə li lə yə rək or-
ta sın da iri yas tı daş qo yul muş 
ota ğın qa pı sı na ya xın laş dı lar. 
So yuq, rü tu bət li bir me hin nə-
fə si du yul du. Qo naq lar bir az 
çaş dı lar. Bə zi lə ri, hətt  a bir-iki 
ad dım ge ri lə di də. Və ziy yə ti 
ha mı nın də rin hör mət bəs lə-
di yi axund xi las et di – o, bu 
sa vab işi hə ya ta ke çir mə yə im-
kan ver miş qa dir Al la ha dua 
et di, hə ya tın fa ni li yi haq da, 
ha mı mı zın nə vaxt sa bu da şın 
üs tü nə uza dı la ca ğı mız ba rə də 
bir ne çə söz de di və son ra qəf-
lə tən tək lif et di:

- Hör mət li cə nab os tan dar! 
Al lah si zə uzun ömür ver sin, 
am ma din daş la rı nız, qar daş la-
rı nız üçün bö yük şə rəf olar dı 
ki, bu da şın üs tü nə uzan maq la 
ye ni mür də şir xa na nı tən tə nə li 
şə kil də aça sı nız.

Os tan da rın rən gi qaç dı. Al-
nın da tər pu çur lan dı, do daq-
la rın da tə bəs sü mə bən zər nə sə 
do nub qal dı. Fər man da rın diz-
lə ri qey ri-ira di əs mə yə düş dü, 
bu ana dək os tan dar dan bir qa-
rış da ara lan ma ma ğa ça lı şan 
bə lə diy yə baş qa nı isə bə ra ye-
eh ti yat ge ri lə mə yə baş la dı və 
bir an son ra küt lə nin için də 
göz dən it di.

Mür də şir xa na ya tə pil miş qo-
naq lar axun dun tək li fi  ni al qış 
sə da la rı ilə qar şı la dı lar. Kü-
çə də qa la raq nə baş ver di yi ni 
hə lə də an la ma yan lar be lə, bu 
sü rək li və gu rul tu lu al qış la ra 
qo şul du lar. Ümu mi şad ya na-
lıq, bu xoş əh va li-ru hiy yə sa-
zən də lə rə də si ra yət et di və 
on lar hə vəs lə “Ba ba Kə rəm” 
çal ma ğa baş la dı lar – bö yük 
bay ram idi axı. Os tan dar tam 
çaş qın lıq için də do nub qal mış-
dı. 

- Əl bətt  ə, bu mə nim üçün 
bö yük şə rəf dir – heç şüb hə ola 
bil məz, - zor la gü lüm sə mə yə 
da vam edə rək bir ad dım irə-
li at dı və nə ha yət, sö zü nə da-
vam edə bil di, be lə tən tə nə li 

bir gün də bu boy da eti ma da 
la yiq gö rül mək (gu rul tu lu al-
qış lar, ni da lar: “Ya şa sın bi zim 
os tan da rı mız!”) bö yük şə rəf-
dir və əgər bu mür də şir xa na 
mə nim os ta nı mın mər kə zin də 
açıl say dı, bir cə an be lə tə rəd-
düd et mə dən so yu nub bu mü-
qəd dəs da şın üs tü nə uza nar-
dım ki, mə ni sidr-ka fur la pak 
et sin lər (hey ran ni da lar: “Ya-
şa! Ya şa!), la kin mən heç vaxt 
eqoist ol ma mı şam və ol ma ya-
ca ğam da. Və hə mi şə elə he sab 
et mi şəm və in di də he sab edi-

rəm ki, xal qın min nət dar lı ğı na 
yal nız ona haq qı ça tan lar la yiq 
ola bi lər və in di mən bu şə rəfl  i 
haq qı məm nu niy yət lə hör mət-
li fər man da rı nı za  ve ri rəm, 
zi ra ye ni mür də şir xa na nın 
in şa sı tə şəb bü sü məhz ona 
məx sus dur.

(Küt lə al qış lar için də 
uca dan şüar de yir: “Qoy 
fər-man-dar u-zan-sın!.. 
Qoy fər-man-dar u-zan-
sın!..”) 

Fər man da rın rən gi qaç-
dı, me yi tə ox şa ma ğa baş la dı. 
La kin os tan da rın iti ba xı şı və 
qə tiy yət li ahən gi onun bo yun 
qa çır ma ğa, bə ha nə gə tir mə yə 
olan bü tün ümid lə ri ni qı rıb 
qur tar dı. Vü cu du əsə-əsə irə li 
bir ne çə ad dım at dı. Os tan dar 
onun əlin dən tu tub za lın tən 
or ta sın da kı bö yük da şın düz 
ya nı na gə tir di.

-Mən... çox şa... şa dam ki, 
bu... mü... mü hüm xalq təd... 
bi rin də iş ti... ti rak edi...rəm, - 
de yə, fər man dar ya zıq-ya zıq, 
şi ka yət li səs lə kə kə lə di.

Os tan dar onun özü nə gəl-
mə si nə im kan ver mə dən pen-
cə yi ni əy nin dən çə kib çı xar-
dı. Küt lə hey ran al qış lar dan 
az qa la bo ğu lur du. Ki mi 
uca dan qış qı rır, ki mi əl 
ça lır dı, ki mi si də os-
tan da ra ya rı na raq 
fər man da rı təb-
rik edə-edə 
onu so-
yun dur-
ma ğa ça-
lı şır dı. Adam la rın 
ar xa sın dan  onun 
özü nü gör mək 
ol mur du, yal-
nız şi ka yət li 
ni da la rı eşi di-
lir di:

- Əla həz rət, 
cə nab os tan-
dar! Xa hiş 
edi rəm siz-
dən, alt 
tu ma nı-
ma dəy-
mə sin lər!

Os tan dar əli ni yel lə di – yə ni 
ki, bəs dir, da ha so yun dur ma-
yın, gə rək yox dur. Bir göz qır-
pı mın da fər man da rı əl lə ri nə 
alıb qal dır dı lar, da şın üs tü nə 
uzat dı lar. Təh lü kə nin tam so-
vuş du ğu nu ba şa dü şən os tan-
dar se vin di yin dən özü nə yer 
ta pa bil mir di.

Şə hə rin uzun il lər arx qı-
ra ğın da, açıq sə ma al tın da 
iş lə miş mür də şi ri, nə ha yət, 
nor mal mür də şir xa na ya, baş 
mü hən di sin vur ğu la dı ğı ki mi, 
is ti-so yuq su yu olan mür də-

şir xa na ya dü şən ki-
mi, əli nin al tın da əla 
ste ril pam bıq, ha be lə 
ste ril qab da bol lu ca 
sidr-ka fur gö rüb qə ti 
tə ləs mir di – is tə yir di 
əmə liy yat dan ala ca-
ğı ləz zə ti bir az da 
uzat sın. O, fər man-
da rın bə də ni nə 
müş tə ri gö züy lə 
xey li ba xıb do da-
ğı nın al tın da nə sə 
pı çıl da dı. Top la-
şan lar Al la ha dua 
et mə yə baş la dı lar. 

Fər man da rın 
bə də ni nə ilk 
dol ça su yu 
tö kən ki mi, 
ki şi tit rət-
di, cə mi ya-

rım saat əv vəl 
bur da is ti su-

yun ol du ğu nu 
mə ru zə edən 

baş mü hən di sə 
qə zəb lə nə zər 
sal dı. Son ra mü ti 
şə kil də göz lə ri ni 
yum du və özü nü 
mür də şi rə tam 
təs lim et di. O 
isə ar tıq se vim li 
sə nə ti nə qo vuş-
muş du, sü kut 
için də öz us ta-
lı ğı nı nü ma-
yiş et di rir di. 

Ta ma şa çı lar onun pe şə kar lı ğı-
na hey ran qa lır, fər man da ra 
isə mi sil siz cə sa rə ti nə, fə da-
kar lı ğı na gö rə al qış lar yağ dı-
rır dı lar.

Nə ha yət, os tan dar mə ra-
si min ba şa çat dı ğı nı işa rə ilə 
bil dir di, da şın üs tün də sa kit-
cə uzan ma ğı na da vam edən 
fər man da ra ya xın laş dı, əli ni 
onun çiy ni nə qoy du.

-Al qış sə nə! Ha lal ol sun! Sən 
bi zim eti ma dı mı zı tam doğ-
rult dun. Biz sə nin lə fəxr edi rik.

Fər man da rın bir cə tü kü də 
tər pən mə di.

Ba yır dan hey ran ni da lar 
uca lır, sa zən də lə rin çal dı ğı şən 
mu si qi nin sə da la rı içə ri do lur-
du. Os tan dar mür də şi ri ça ğır-
dı. O, ni ga ran hal da fər man-
da ra tə rəf əyil di və çaş qın lıq 
için də bir də di kəl di...

Ada ma elə gə lir di ki, fər-
man da rın bu dün ya nı tərk et-
mə sin dən min il ke çib. Onun 
bə də ni buz ki mi idi, si fə ti 
uzan mış dı... Bir ne çə nə fər 
sa zən də lə ri xə bər dar et mək 
üçün çö lə atıl dı – de yir di lər ki, 
tə ci li ma təm mar şı çal sın lar.

Or ta ya dəh şət li bir sü kut 
çök dü. Ha mı nə fə si ni qı sıb 
dur muş du. Nə ha yət, os tan-
dar döş ci bin dən yay lı ğı nı çı-
xa ra raq dol muş göz lə ri ni sil-
di, qüs sə ilə ca maata mü ra ciət 
elə di:

- Bu gün biz ən cə sur oğul-
la rı mız dan bi ri ni itir dik - ən 
cə sur və ən nə cib... (Hıç qı rıq 
səs lə ri ət ra fa ya yıl dı.) O, sü-
but et di... Doğ ma şə hə ri, 
əc dad la rı nın tor pa ğı, öl-
kə si üçün ca nı nı be-
lə əsir gə mə di... 

Özü nü qur ban ve rə rək, ən 
mü hüm təd bi ri mi zə gə lə cək 
nə sil lə rin yad da şın dan heç 
vaxt si lin mə yə cək bir tən tə nə 
bəxş et di. Qoy onun nə cib qəl-
bi əbə di şöh rət tap sın...

Göz yaş la rı ona im kan ver-
mə di ki, sö zü nü bi tir sin. Üzü-
nü əliy lə ör tüb hön kür dü.

Kim sə qış qır dı: “Ya şa sın fər-
man dar!” Ha mı bir ağız dan 
tək rar et di: “Ya şa sın!..

Son ra isə mər hu mu bir də 
yu du lar, bu də fə adi qay-
da ilə. Və sa diq, fə da kar fər-
man dar la rı nın daim on lar la 
qal ma sı nı di lə yən Ca lə qan 
ic ti maiy yə ti nin ar zu la rı na 
rəğ mən onu ma fə yə uza dıb 
qə bi ris ta nın dar va za sı na tə-
rəf is ti qa mət gö tür dü lər. Dəs-
tə ilə üz-üzə gə lən lər hör mət 
əla mə ti ola raq pa paq la rı nı 
çı xa rır, sa zən də lər isə ma təm 
mar şı ça lır dı lar.

Me yi ti mə za ra en dir di lər. 
Qə bir qa zan ona tə rəf əyi lib 
qu la ğı na dualar pı çıl da dı.

Fars dilindən 
tərcümə edən:

İlqar ƏLFİ

Mür də şir xa na ilə ta nış lıq rəm ki, xal qın min nət dar lı ğı na 
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rəm ki, xal qın min nət dar lı ğı na 
yal nız ona haq qı ça tan lar la yiq 
ola bi lər və in di mən bu şə rəfl  i 
haq qı məm nu niy yət lə hör mət-
li fər man da rı nı za  ve ri rəm, 
zi ra ye ni mür də şir xa na nın 
in şa sı tə şəb bü sü məhz ona 
məx sus dur.

(Küt lə al qış lar için də 
uca dan şüar de yir: “Qoy 
fər-man-dar u-zan-sın!.. 
Qoy fər-man-dar u-zan-

Fər man da rın rən gi qaç-
dı, me yi tə ox şa ma ğa baş la dı. 
La kin os tan da rın iti ba xı şı və 
qə tiy yət li ahən gi onun bo yun 
qa çır ma ğa, bə ha nə gə tir mə yə 
olan bü tün ümid lə ri ni qı rıb 
qur tar dı. Vü cu du əsə-əsə irə li 
bir ne çə ad dım at dı. Os tan dar 
onun əlin dən tu tub za lın tən 
or ta sın da kı bö yük da şın düz 
ya nı na gə tir di.

-Mən... çox şa... şa dam ki, 
bu... mü... mü hüm xalq təd... 
bi rin də iş ti... ti rak edi...rəm, - 
de yə, fər man dar ya zıq-ya zıq, 
şi ka yət li səs lə kə kə lə di.

Os tan dar onun özü nə gəl-
mə si nə im kan ver mə dən pen-
cə yi ni əy nin dən çə kib çı xar-
dı. Küt lə hey ran al qış lar dan 
az qa la bo ğu lur du. Ki mi 
uca dan qış qı rır, ki mi əl 
ça lır dı, ki mi si də os-
tan da ra ya rı na raq 
fər man da rı təb-
rik edə-edə 

lı şır dı. Adam la rın 
ar xa sın dan  onun 
özü nü gör mək 
ol mur du, yal-
nız şi ka yət li 
ni da la rı eşi di-

- Əla həz rət, 
cə nab os tan-
dar! Xa hiş 
edi rəm siz-

mi, əli nin al tın da əla 
ste ril pam bıq, ha be lə 
ste ril qab da bol lu ca 
sidr-ka fur gö rüb qə ti 
tə ləs mir di – is tə yir di 
əmə liy yat dan ala ca-
ğı ləz zə ti bir az da 
uzat sın. O, fər man-
da rın bə də ni nə 
müş tə ri gö züy lə 
xey li ba xıb do da-
ğı nın al tın da nə sə 
pı çıl da dı. Top la-
şan lar Al la ha dua 
et mə yə baş la dı lar. 

Fər man da rın 
bə də ni nə ilk 
dol ça su yu 
tö kən ki mi, 
ki şi tit rət-
di, cə mi ya-

rım saat əv vəl 
bur da is ti su-

yun ol du ğu nu 
mə ru zə edən 

baş mü hən di sə 
qə zəb lə nə zər 
sal dı. Son ra mü ti 
şə kil də göz lə ri ni 
yum du və özü nü 
mür də şi rə tam 
təs lim et di. O 
isə ar tıq se vim li 
sə nə ti nə qo vuş-
muş du, sü kut 
için də öz us ta-
lı ğı nı nü ma-
yiş et di rir di. 

Ba yır dan hey ran ni da lar 
uca lır, sa zən də lə rin çal dı ğı şən 
mu si qi nin sə da la rı içə ri do lur-
du. Os tan dar mür də şi ri ça ğır-
dı. O, ni ga ran hal da fər man-
da ra tə rəf əyil di və çaş qın lıq 
için də bir də di kəl di...

Ada ma elə gə lir di ki, fər-
man da rın bu dün ya nı tərk et-
mə sin dən min il ke çib. Onun 
bə də ni buz ki mi idi, si fə ti 
uzan mış dı... Bir ne çə nə fər 
sa zən də lə ri xə bər dar et mək 
üçün çö lə atıl dı – de yir di lər ki, 
tə ci li ma təm mar şı çal sın lar.

Or ta ya dəh şət li bir sü kut 
çök dü. Ha mı nə fə si ni qı sıb 
dur muş du. Nə ha yət, os tan-
dar döş ci bin dən yay lı ğı nı çı-
xa ra raq dol muş göz lə ri ni sil-
di, qüs sə ilə ca maata mü ra ciət 
elə di:

- Bu gün biz ən cə sur oğul-
la rı mız dan bi ri ni itir dik - ən 
cə sur və ən nə cib... (Hıç qı rıq 
səs lə ri ət ra fa ya yıl dı.) O, sü-
but et di... Doğ ma şə hə ri, 
əc dad la rı nın tor pa ğı, öl-
kə si üçün ca nı nı be-
lə əsir gə mə di... 

qal ma sı nı di lə yən Ca lə qan 
ic ti maiy yə ti nin ar zu la rı na 
rəğ mən onu ma fə yə uza dıb 
qə bi ris ta nın dar va za sı na tə-
rəf is ti qa mət gö tür dü lər. Dəs-
tə ilə üz-üzə gə lən lər hör mət 
əla mə ti ola raq pa paq la rı nı 
çı xa rır, sa zən də lər isə ma təm 
mar şı ça lır dı lar.

Me yi ti mə za ra en dir di lər. 
Qə bir qa zan ona tə rəf əyi lib 
qu la ğı na dualar pı çıl da dı.

Fars dilindən 
tərcümə edən:

İlqar ƏLFİ

rəm ki, xal qın min nət dar lı ğı na 
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2014-cü ilin Ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı laureatı Pat rik 
Mo diano keç miş dən poetik 
və sait ki mi is ti fa də et sə də, 

tez-tez ona şa mil edi lən “nos tal ji” yar lı ğın dan xoş lan mır. 
Onun xə yal pə rəst, cid di, son də rə cə ori ji nal, es te tik axın la rın 
tə si ri nə düş mə yən əsər lə ri il lə rə mey dan oxu yur. Bu da onun 
ədə biy yat da ye ri ni tə min edir. Özü nü giz lə dən, pay la şıl ma lar-
dan xoş lan ma yan bir in san və baş qa la rın dan tə sir lən mə yən, 
et dik lə ri nə əmin li yi olan ya zı çı... 

 …De tek tiv ro man lar yaz ma ğa 
nos tal gi yam var dı; hə mi şə bu işi 
gör mə yi, ya xud hər ay ye ni bir ki-
tab çap et di rən Corc Si me non ki mi, 
se rial lar qə lə mə al ma ğı ar zu edir-
dim.  Əs lin də, de tek tiv ro man la-
rın baş lı ca möv zu la rı xə ya lım da 
can lan dır dıq la rım dan çox da fərq li 
de yil: it ki lər, şəx siy yət prob lem lə-
ri, yad daş it ki si, sir li keç mi şə qa yı-
dış… Ey ni şə kil də, bir adam, ya xud 
da ha di səy lə bağ lı bir-bi riy lə zid-
diy yət təş kil edən ifa də lər iş lət mə-
yim mə ni bu jan ra ya xın laş dı rır. Bu 
cür int ri qa la ra olan ma ra ğın fər di 
cə hə ti də var. Keç mi şə nə zər sa-
lan da uşaq lı ğı mın de tek tiv ro ma na 
bən zə di yi ni gö rü rəm. Bə zi an lar da 
son də rə cə sir li in san lar və ha di-
sə lər lə əha tə lən di yim ya dı ma dü-
şür. Uşaq lar ya şa dıq la rı an la bağ lı 
çox sual ver mir lər, hər şey on la ra 
tə bii gö rü nür. Am ma da ha son ra, 
za man ax ma ğa baş la yan da, in san 
keç mi şə qa yı dıb özün dən so ru şur: 
əs lin də, nə baş ver miş di?

…De tek tiv ro man bir növ rea-
lizm, hətt  a na tu ra lizm tə ləb edir, 
son də rə cə sərt və tə si rə me yil li 
qu ru lu şu var. Bu ra da xə ya lın axı-
cı lı ğı na yer yox dur, realist, hətt  a 
di dak tik ol maq la zım dır ki, tap-
ma ca nın par ça la rı bir-bi ri nə uy ğun 
gəl sin. De tek tiv ro ma nın so nun-
da izah, həll var. Bu, par ça lan mış, 
na mə lum, xə ya li keç mi şin rəs mi ni 
çək mək is tə yən mə nim ki mi bi ri nə 
uy ğun de yil. On suz da klas sik mə-
na da qə bul edi lən ro man lar yaz mı-
ram. Yaz dıq la rım da ha çox xə ya li 
olan la bağ lı, bir az qey ri-müəy yən 
şey lər dir.

 …Bir gün, çox gənc - 12-13 yaş la-
rın day kən yaz dı ğım bir qey di tap-
dım. Ora da, Pe ter Çe ney ilə Qrand 
Meaul ne sin ya zı üs lu bu nu qa rış-
dı ra raq nə sə  bir şey yaz ma ğı sı na-
maq is tə di yi mi qeyd et miş dim. Bu, 
prob lem lər lə do lu uşaq lıq ça ğım da 
ol muş du. O vaxt lar Pa ris ət ra fın da, 
Seine-et-Oise da,  xa ra ba bir qəs rin 
ya xın lı ğın da ya şa yır dıq. Va li deyn-
lə rim ya nım da de yil di, ev lə rin də 
qal dı ğım in san lar dan bir az qor-
xur dum, şə raiti miz də ürə ka çan 
de yil di. İyir mi beş il əv vəl “Re mis 
de peine” ad lı ki ta bım da hə min za-
man lar dan bəhs et mi şəm.

Özüm dən da nış maq və ya özü-
mü ta nıt maq üçün yaz mı ram. Hə-
qi qət lə ri ye ni dən qur maq üçün də 
yaz mı ram. İçim də da xi li ana li zə 
dair heç bir ar zu yox dur. Di gər 
tə rəf dən,  tər cü me yi-hal müs tə-
vi sin dən çı xa raq özü mü xə ya li, 
poetik olan lar da tap dım, uşaq lı-
ğı mın bir ne çə ha di sə sin dən də 
mat riks ya rat maq üçün is ti fa də et-
dim. Bun lar öz-öz lü yün də bə zən 
ko mik, əhə miy yət siz və şüb hə siz, 
heç də sir li ol ma yan ha di sə lər dir. 
Mə sə lən, be lə xa tır la yı ram: 10 ya-
şı ma qə dər əli mə ke çən və giz li cə 
oxu du ğum bir jur nal da sev gi li-
si ni öl dür dü yü üçün ağır cə za ya 
məh kum edi lən tibb fa kül tə si nin 
tə lə bə si olan gənc qa dı nın fo-
to şək li nə rast gəl miş dim.
Hə min si ma yad da şı ma 
elə hop muş du ki, il lər 
son ra Pa ri sin Dra qon 
pros pek tiy lə ge dən-
də onu ta nı dım.

Elə cə də, uşaq olan da ailəm, on la-
rın an la şıl maz mü na si bət lə ri, ət rafl  a-
rın da kı can sı xı cı tip lər, bil mə di yim, 
am ma bü tün nəs lim ki mi, mə nim 
üçün də son də rə cə konk ret olan iş-
ğal haq qın da so ruş duq la rım... Bü tün 
bun la rı izah elə mə yə yox, on la rı yal-
nız poetik bir müs tə vi yə da şı ma ğa 
ça lı şı ram. Ha di sə lər öz-öz lü yün də 
elə bir əhə miy yət da şı mır, am ma, 
har da sa xə yal alə min də, ya xud xə-
yal lar da kı ki mi ək so lun ma lar var. 

Yu xu da gö rün dük lə ri ki mi, bə-
zən bir-bi ri lə ri nə qa rış dı rı la raq 
üzər lə ri nə fos for lu bir işıq tu tu-
lur, me ta mor fo za ya uğ ra yır lar. Bu 
cür ya zar kən, av to bioq ra fi k ba xış 
priz ma sın dan mən də, öz - özü mə 
da ha ya xın ol du ğum ba rə də təəs-
sü rat ya ra nır..

Əs lin də, “Nəs lim” ro ma nı nı 
hə yat da ca nı ma yük lən miş bə zi 
mən fi  ener ji ni at maq üçün 
yaz dım: va li deyn lər, 
uşaq lıq və yet kin lik 
döv rün də in sa nı əha-
tə edən lər, seç mə di-
yi niz, am ma ora da 
olan, si zi məh dud-
laş dı ran və ya 
üs tü nüz də yük 
olan dır. İn san 
ta nı ma dı ğı bir 
me yit dən ca nı nı 
qur tar maq is tə-
di yi ki mi,  mən 
də, hə qi qə tən, 
b u n  l a r  d a n 
xi las ol maq 
i s  t ə  y i r  d i m . 
Bu ro ma nı, 
h a q  q ı m  d a 
ya zı lan hə-
qi qət dən ta-
ma mi lə uzaq, 
səhv mə lu-
mat la do lu 
olan bir ki-
tab dan son ra 
qə lə mə al-
mış dım. 

Yal nız özüm üçün, uşaq lı ğım və 
gənc li yim haq qın da fakt la ra söy-
kə nən, ət rafl  ı, bir növ sə nəd li bə-
yan na mə ha zır la maq niy yə tin dəy-
dim. On il ər zin də, üzə rin də tək rar 
iş lə yib nəş rə ha zır ha la gə tir dim. 
Nə ti cə də or ta ya hə min san bal lı, 
qa lın ki tab çıx dı. Bir ara bu ki ta bı 
bü tün lük lə av to bioq ra fi k xü su siy-
yə ti nə gö rə çap et dir di yi mə peş-
man ol dum. Son ra ma raq lı bir ha-
di sə baş ver di: bu ki tab san ki o bi ri 
ki tab la rım tə rə fi n dən udul muş du, 
on lar dan ay rıl mır dı, san ki di gər 
ki tab la rı mın ske le ti idi.

…Son ra dan, əv vəl lər yaz dı ğı nız 
möv zu la rı, ob raz la rı in cə lə mə yin 
fər qi nə va rır sı nız. Bu, təh təl şüuru-
nuz la real la şır, am ma bir mə-
qam gə lir ki, tək rar lar və üst-üs tə 
düş mə lər üzün dən ar tıq iş lə rin 
get mə yə cə yin dən qor xur su nuz.

Folk ner, yaz ma ğın, tə xəy yü lü qu-
rut du ğu nu söy lə miş di. Bu nun 
qar şı sı nı al maq müm kün dür. …
Be lə cə, “mən” ar tıq yox idi və 
üçün cü şəx sin di lin dən bir po vest 
ya ran dı. Hər za man ey ni möv-
zu lar dan, uşaq lı ğım dan gə lən 
“siq nal lar dan” ya za ca ğı mı dü şü-
nə bi lər lər, am ma bu nu müx tə lif 
ba xış bu caq la rın dan ya naş maq la 
edi rəm.

…1960-cı il lər də təm sil olun-
du ğum nəs lin nü ma yən də lə ri 
ro man la, saf ədə biy yat la heç ma-
raq lan mır dı lar. Mən yaz ma ğa baş-
la yan da da ha çox ic ti mai elm lə rə 
ma raq var idi.

…P si xoana liz bə zən bir de tek tiv 
ro ma nı xa tır la dır. Giz li, is tə mə di-
yi niz və ya bil mə di yi niz nə sə bir 
şey var; ana li tik pro se sin so nun-
da onu kəşf et mə yi göz lə yir si niz.

“Giz li xa ti rə lər” ki mi bə zi an la yış-
lar dan çox tə sir lən miş dim; çox acı 
xa ti rə ni, bir gə ya şan ma sı da ha asan 
olan baş qa sıy la əvəz et mə li si niz. 
Am ma bu ra ro man çı nın dün ya gö-
rü şü də əla və olu nur. Psi xoana liz 
mə nim üçün müali cə an la yı şıy la 
əla qə li de yil. Mə nə elə gə lir ki, ya za-
rın bir qə dər şəff  afl  ı ğa eh ti ya cı olur.

…O xu duq la rım içə ri sin də hər za-
man mə nə yad, ta nı ma dı ğım kainat-

la ra, mə sə lən, çöl lər dən ya zan 
bö yük rus, ya xud in gi lis 

ro man çı la rı na doğ ru 
get dim. Am ma in-

san bə zən ki fa yət 
qə dər mü şa hi də 
et mə di yi nə, ya da 
mü şa hi də et di yi 
o az şey lər dən  
ki fa yət qə dər 
yaz ma dı ğı na 
peş man olur. 
Gənc li yim də 
bir in ter nat 
mək təb  dən 
di gə ri nə ge-
dən də ət raf 
şə hər lər də hə-
ya tın ne cə ax-
dı ğı nı ya xın-
dan mü şa hi də 
et dim. Ar tıq 

hə min hə yat 
yox dur. Bun dan 

ya za bi lər dim, 
am ma yaz ma dım. 

Bu nun üçün da-
ha klas sik ro man 

for ma sın dan, 
mə sə lən,

Mo riak üs lu bun dan is ti fa də et mə liy-
dim. Am ma in san, məhz, öz keç mi şi-
nə, uşaq lı ğı na, gör dü yü şey lə rə və ya-
şa dı ğı yer lə rə qa yıt ma ğa məh kum dur.

…Ya zar kən da ha çox sev di yim şey 
ya zı ön cə si dü şün cə müd də ti dir. 
Yaz ma ğın özü o qə dər də xoş de yil. 
Xə ya lı ka ğız üzə rin də tə cəs süm et-
dir mək, ne cə de yər lər, o xə yal dan 
qur tul maq la zım dır. Bə zən özüm-
dən baş qa la rı nın ne cə yaz dı ğı nı so-
ru şu ram. Flo be rin XIX əsr də yaz dı-
ğı ki mi, dö nə-dö nə iş lə yən, ye ni dən 
tə məl qo yan, in şa edən, ilk la yi hə si-
ni lap axı ra, ki ta bın son ver si ya sı na, 
az qa la lap axı ra sı xış dı ran ya zı çı lar 
ne cə edir? Bu, mə nə çox qor xunc 
gö rü nür. Şəx sən mən qə lə min bir cə 
hə rə kə ti lə çə ki lən şək lə ox şar o ilk 
şab lo na dü zə liş lər et mək lə ki fa yət-
lə ni rəm. Bu dü zə liş lər say ca çox ol sa 
da, mik ro cər ra hiy yə mü da xi lə lə ri-
nin nə ti cə si ki mi ümu mi lə şir. Bə li, 
mik ro cər rah lar sa yaq, mə sə lə nin 
də rin lik lə ri nə en mək, mət ni dü zəlt-
mək, sil mək, yün gül ləş dir mək üçün 
ya zı dan ki fa yət qə dər uzaq dur maq 
la zım dır. Bə zən nə yin sə də yiş mə si 
üçün sə hi fə də ki bir-iki sö zü sil mək 
ki fa yət edir. 

…İlk ki tab la rım da his sə lər, nə-
fəs ala caq yer lər yox idi. Da ha son ra 
özüm dən sə bə bi ni so ruş dum və an-
la dım ki, yaz maq gənc lik lə heç uyuş-
mur. İs te da dı er kən oya nan poetik 
dü ha lar, əl bətt  ə, is tis na dır. Gənc vax-
tı yaz maq, ha kim ola bil mə di yi miz 
gər gin li yə mə ruz qal maq ki mi dir. 
Kü rək lə rin də və çi yin lə rin də hey va-
ni yük lə ri da şı ya bi lən ham bal la ra 
ba xın. On lar bu nun üçün bə dən lə ri-
ni han sı və ziy yə tə gə tir mə li ol duq la-
rı nı yax şı bi lir lər. Yaz maq da ey ni lə 
bu cür dür: po za nı tap maq la zım dır. 
Baş lan ğıc da bu nu bil mir dim, gər gin 
idim, diq qə ti cəm ləş dir mək o qə dər 
də asan de yil di. San ki be yin və əl ara-
sın da kı si nir axı nın da, itən nə lər sə var 
idi. Si zə agah olan şey lər ba rə də dü-
şü nür sü nüz, am ma yaz ma ğa otu ran-
da gec olur. O əla qə itir. Ba şı kə sil miş 
hal da ol sa da, qaç maq da da vam edən 
ör də yin və ziy yə ti nə dü şür sü nüz.

An caq il lər keç dik cə bu və ziy yə ti 
ida rə et mə yi, özü mü tox tat ma ğı, ro-
man la rı mı tə miz lə mə yi öy rən dim. 
Yaz maq, hə qi qə tən də, asan de yil, 
am ma da ha yax şı yaz ma ğı nız üçün 
im kan ya ra da caq üsul lar var.

…O xu cu la rı nı zın ol ma sı gö zəl 
şey dir, kim lər lə sə ün siy yət qu ra bil-
di yi ni zi hiss edir si niz. Əs lin də, qə ri-
bə dir ki, hər ki ta bın do ğul ma sın da 
xo şa gəl məz hal lar da olur. Bi tir dik-
də, ki ta bın kör pü lə ri qır maq, siz dən 
xi las ol maq is tə di yi dəh şət li mə qam 
gə lir. Ya zı çı özü nün oxu cu su ola bil-
mir. Ye kun laş mış ki ta bı nız na mə lum 
ob yekt və ziy yə ti nə dü şür, de tal la rı nı 
gör dü yü nüz, am ma bü tün lük lə gö-
rə bil mə di yi niz, bir növ for ma sız bir 
ha la gə lir. Bu ki ta bı ar tıq dün ya ya 
oxu cu çı xar ma lı dır, ey ni lə fo toq ra-

fi  ya da ol du ğu ki mi. Odur ki, ki tab 
öm rü nü ya şa ma ğa baş la yan da 

ar tıq ya za na de yil, onu oxu ya-
na məx sus olur.

 Tərcümə edən:
NƏRİMAN
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ki fa yət edir. 

“Kitab onu yazana yox, 
oxuyana məxsusdur…”

yal lar da kı ki mi ək so lun ma lar var. 

Patrik Modiano:

cı lı ğı na yer yox dur, realist, hətt  a 
di dak tik ol maq la zım dır ki, tap-
ma ca nın par ça la rı bir-bi ri nə uy ğun 
gəl sin. De tek tiv ro ma nın so nun-
da izah, həll var. Bu, par ça lan mış, 
na mə lum, xə ya li keç mi şin rəs mi ni 
çək mək is tə yən mə nim ki mi bi ri nə 
uy ğun de yil. On suz da klas sik mə-
na da qə bul edi lən ro man lar yaz mı-
ram. Yaz dıq la rım da ha çox xə ya li 
olan la bağ lı, bir az qey ri-müəy yən 

 …Bir gün, çox gənc - 12-13 yaş la-
rın day kən yaz dı ğım bir qey di tap-
dım. Ora da, Pe ter Çe ney ilə Qrand 
Meaul ne sin ya zı üs lu bu nu qa rış-
dı ra raq nə sə  bir şey yaz ma ğı sı na-
maq is tə di yi mi qeyd et miş dim. Bu, 
prob lem lər lə do lu uşaq lıq ça ğım da 
ol muş du. O vaxt lar Pa ris ət ra fın da, 
Seine-et-Oise da,  xa ra ba bir qəs rin 
ya xın lı ğın da ya şa yır dıq. Va li deyn-
lə rim ya nım da de yil di, ev lə rin də 
qal dı ğım in san lar dan bir az qor-
xur dum, şə raiti miz də ürə ka çan 
de yil di. İyir mi beş il əv vəl “Re mis 
de peine” ad lı ki ta bım da hə min za-
man lar dan bəhs et mi şəm.

Özüm dən da nış maq və ya özü-
mü ta nıt maq üçün yaz mı ram. Hə-
qi qət lə ri ye ni dən qur maq üçün də 
yaz mı ram. İçim də da xi li ana li zə 
dair heç bir ar zu yox dur. Di gər 
tə rəf dən,  tər cü me yi-hal müs tə-
vi sin dən çı xa raq özü mü xə ya li, 
poetik olan lar da tap dım, uşaq lı-
ğı mın bir ne çə ha di sə sin dən də 
mat riks ya rat maq üçün is ti fa də et-
dim. Bun lar öz-öz lü yün də bə zən 
ko mik, əhə miy yət siz və şüb hə siz, 
heç də sir li ol ma yan ha di sə lər dir. 
Mə sə lən, be lə xa tır la yı ram: 10 ya-
şı ma qə dər əli mə ke çən və giz li cə 
oxu du ğum bir jur nal da sev gi li-
si ni öl dür dü yü üçün ağır cə za ya 
məh kum edi lən tibb fa kül tə si nin 
tə lə bə si olan gənc qa dı nın fo-
to şək li nə rast gəl miş dim.
Hə min si ma yad da şı ma 
elə hop muş du ki, il lər 
son ra Pa ri sin Dra qon 
pros pek tiy lə ge dən-

Yu xu da gö rün dük lə ri ki mi, bə-
zən bir-bi ri lə ri nə qa rış dı rı la raq 
üzər lə ri nə fos for lu bir işıq tu tu-
lur, me ta mor fo za ya uğ ra yır lar. Bu 
cür ya zar kən, av to bioq ra fi k ba xış 
priz ma sın dan mən də, öz - özü mə 
da ha ya xın ol du ğum ba rə də təəs-
sü rat ya ra nır..

Əs lin də, “Nəs lim” ro ma nı nı 
hə yat da ca nı ma yük lən miş bə zi 
mən fi  ener ji ni at maq üçün 
yaz dım: va li deyn lər, 
uşaq lıq və yet kin lik 
döv rün də in sa nı əha-
tə edən lər, seç mə di-
yi niz, am ma ora da 
olan, si zi məh dud-
laş dı ran və ya 
üs tü nüz də yük 
olan dır. İn san 
ta nı ma dı ğı bir 
me yit dən ca nı nı 
qur tar maq is tə-
di yi ki mi,  mən 
də, hə qi qə tən, 
b u n  l a r  d a n 
xi las ol maq 
i s  t ə  y i r  d i m . 
Bu ro ma nı, 
h a q  q ı m  d a 
ya zı lan hə-
qi qət dən ta-
ma mi lə uzaq, 
səhv mə lu-
mat la do lu 
olan bir ki-
tab dan son ra 
qə lə mə al-
mış dım. 

“Giz li xa ti rə lər” ki mi bə zi an la yış-
lar dan çox tə sir lən miş dim; çox acı 
xa ti rə ni, bir gə ya şan ma sı da ha asan 
olan baş qa sıy la əvəz et mə li si niz. 
Am ma bu ra ro man çı nın dün ya gö-
rü şü də əla və olu nur. Psi xoana liz 
mə nim üçün müali cə an la yı şıy la 
əla qə li de yil. Mə nə elə gə lir ki, ya za-
rın bir qə dər şəff  afl  ı ğa eh ti ya cı olur.

…O xu duq la rım içə ri sin də hər za-
man mə nə yad, ta nı ma dı ğım kainat-

la ra, mə sə lən, çöl lər dən ya zan 
bö yük rus, ya xud in gi lis 

ro man çı la rı na doğ ru 
get dim. Am ma in-

san bə zən ki fa yət 
qə dər mü şa hi də 
et mə di yi nə, ya da 
mü şa hi də et di yi 
o az şey lər dən  
ki fa yət qə dər 
yaz ma dı ğı na 
peş man olur. 
Gənc li yim də 
bir in ter nat 
mək təb  dən 
di gə ri nə ge-
dən də ət raf 
şə hər lər də hə-
ya tın ne cə ax-
dı ğı nı ya xın-
dan mü şa hi də 
et dim. Ar tıq 

hə min hə yat 
yox dur. Bun dan 

ya za bi lər dim, 
am ma yaz ma dım. 

Bu nun üçün da-
ha klas sik ro man 

for ma sın dan, 
mə sə lən,

…İlk ki tab la rım da his sə lər, nə-
fəs ala caq yer lər yox idi. Da ha son ra 
özüm dən sə bə bi ni so ruş dum və an-
la dım ki, yaz maq gənc lik lə heç uyuş-
mur. İs te da dı er kən oya nan poetik 
dü ha lar, əl bətt  ə, is tis na dır. Gənc vax-
tı yaz maq, ha kim ola bil mə di yi miz 
gər gin li yə mə ruz qal maq ki mi dir. 
Kü rək lə rin də və çi yin lə rin də hey va-
ni yük lə ri da şı ya bi lən ham bal la ra 
ba xın. On lar bu nun üçün bə dən lə ri-
ni han sı və ziy yə tə gə tir mə li ol duq la-
rı nı yax şı bi lir lər. Yaz maq da ey ni lə 
bu cür dür: po za nı tap maq la zım dır. 
Baş lan ğıc da bu nu bil mir dim, gər gin 
idim, diq qə ti cəm ləş dir mək o qə dər 
də asan de yil di. San ki be yin və əl ara-
sın da kı si nir axı nın da, itən nə lər sə var 
idi. Si zə agah olan şey lər ba rə də dü-
şü nür sü nüz, am ma yaz ma ğa otu ran-
da gec olur. O əla qə itir. Ba şı kə sil miş 
hal da ol sa da, qaç maq da da vam edən 
ör də yin və ziy yə ti nə dü şür sü nüz.

An caq il lər keç dik cə bu və ziy yə ti 
ida rə et mə yi, özü mü tox tat ma ğı, ro-
man la rı mı tə miz lə mə yi öy rən dim. 
Yaz maq, hə qi qə tən də, asan de yil, 
am ma da ha yax şı yaz ma ğı nız üçün 
im kan ya ra da caq üsul lar var.

…O xu cu la rı nı zın ol ma sı gö zəl 
şey dir, kim lər lə sə ün siy yət qu ra bil-
di yi ni zi hiss edir si niz. Əs lin də, qə ri-
bə dir ki, hər ki ta bın do ğul ma sın da 
xo şa gəl məz hal lar da olur. Bi tir dik-
də, ki ta bın kör pü lə ri qır maq, siz dən 
xi las ol maq is tə di yi dəh şət li mə qam 
gə lir. Ya zı çı özü nün oxu cu su ola bil-
mir. Ye kun laş mış ki ta bı nız na mə lum 
ob yekt və ziy yə ti nə dü şür, de tal la rı nı 
gör dü yü nüz, am ma bü tün lük lə gö-
rə bil mə di yi niz, bir növ for ma sız bir 
ha la gə lir. Bu ki ta bı ar tıq dün ya ya 
oxu cu çı xar ma lı dır, ey ni lə fo toq ra-

fi  ya da ol du ğu ki mi. Odur ki, ki tab 
öm rü nü ya şa ma ğa baş la yan da 

ar tıq ya za na de yil, onu oxu ya-
na məx sus olur.

Yu xu da gö rün dük lə ri ki mi, bə- “Giz li xa ti rə lər” ki mi bə zi an la yış-

oxuyana məxsusdur…”oxuyana məxsusdur…”



  Çox la rı dü şü nür ki, 1300 sə hi fə-
lik “Hərb və sülh” dün ya nın ən 
uzun ro ma nı dır. Əs lin də isə ən 
uzun ro man XVII əsr də Fran sa-
da ya zıl mış 13 min sə hi fə lik, 10 
cild lik o qə dər də ta nın ma yan 
“Ar tamè ne ou le Grand Cy rus” 
ro ma nı dır.
“Hərb və sülh” ro ma nı nın ilk iki 
nəş ri 6 ki ta ba bö lün müş dü. Gü nü-
müz də isə onu 1873-cü il də Tols-
to yun öz böl gü sü üz rə dörd ki tab 
şək lin də çap et mək qə bul olu nub.

  Tols toy “Hərb və sülh”ün qa ra-
la ma sı nı iş lə yər kən əv vəl cə Na-
pa leon mü ha ri bə lə ri haq da yox, 
köh nə de kab rist üs yan çı sı, çar 
I Ni ko la yı de vir mə yə uğur suz 
cəhd et miş, 30 il lik Si bir sür gü-
nün dən  son ra qa yıt ma sı na ica zə 
ve ril miş bir rus za bi ti haq da ro-
man yaz ma ğı plan laş dı rıb mış.
Am ma son ra ya zı çı fi  kir lə şir ki, 
De kab rist lər üs ya nı haq da ki ta bı 
sen zu ra bə yən mə yə cək, ona gö rə 
də pla nı nı də yiş di rir.

  Ar va dı So fi  ya nın is ra rıy la Tols-
toy bu ro man dan Pyer Be zu xov 
və onun bi rin ci ar va dı Ye le na nın 
toy ge cə si haq da his sə lə ri çı xa-
rıb. So fi  ya he sab edir di ki, be lə 
his sə lər kil sə sen zu ra sın dan keç-
mə yə cək. Axı o za man əsər lə ri iki 
sen zu ra oxu yur du: hö ku mət sen-
zu ra sı və kil sə sen zu ra sı.

  Ros tov lar və Bol kons ki lər Tols-
to yun öz za də gan şə cə rə si nin 
pro to tip lə ri dir.
Mə sə lən, Ni ko lay Ros tov Tols-
to yun ata sı Ni ko lay dan çox lu 
borc alır. Tols to yun ata sı 1812-ci 
il mü ha ri bə si qəh rə ma nı və Pav-
loq ra dın ley te nant pol kov ni ki 
olub. O, ro man da da öz adıy la xa-
tır la nır.
Mar ya Bol kons ka ya Tols to yun 
ana sı Mar ya Tols ta ya nın pro to ti-
pi dir. On la rın toy təs vir lə ri Tols-
to yun va li deyn lə ri nin to yu ki-
mi dir. Qəh rə man la rın evi “Lı sıe 
Qo rı” da Tols to yun öz ailə ma li-
ka nə si olan “Yas na ya Pol ya na”nı 
xa tır la dır.

  Tols toy yaz dıq ca ar va dı ro ma nın 
su rə ti ni çı xa rır mış. Özü də sək-
kiz nüs xə də!
Ora da bə zi epi zod lar var ki, 
Tols toy on la rı 26 də fə ya zıb. Bu 
ro ma nın ya zıl ma sı beş il çə kib 
(1863-1869). Tols toy və So fi  ya ev-
lə nən dən bir il son ra bu ro man 
ya zıl ma ğa baş la yıb. Ro man bi-
tə nə qə dər So fi  ya 13 uşa ğın dan 
dör dü nü dün ya ya gə ti rib.

  Ta nın mış fran sız slav yan şü na-
sı Geor ges Ni vat təs diq edir ki, 
“Hərb və sülh” ro ma nın da fran-
sız ca di a loq lar XIX yü zi lin əv və-
lin də fran sız aris tok ra ti ya sı nın 
da nı şıq di li dir.

Ro ma nın öz di li isə XIX əs rin 
əv vəl lə ri nin di li nə uy ğun iş lə-
nib ki, bu da ro ma nın ya zıl dı ğı 
ta rix lə ha di sə lə rin cə rə yan et di-

yi ta rix ara sın da kı fər qin də qiq 
olan de tal la rın dan bi ri dir.

  Tols toy özü he sab edir di ki, bu 
əsə rə ta ri xi es se lər da xil et di yi 
üçün onu ro man ki mi sə ciy yə-
lən dir mək o qə dər də düz gün de-
yil. O özü bu əsə ri ta ri xi xro ni ka 
ilə ro man ara sın da bir janr he sab 

edir di.
  Tols toy bu ro ma nı 
ya zar kən ta ri xi kon-

teks ti ət rafl  ı - həm 
rus, həm də Av ro pa 

mən bə lə rin dən öy-
rə nib. Bo ro di no 
dö yü şü nün ol du ğu 
ye rə ge dib.
Ro ma nın ikin ci 

his sə sin də Ni ko lay 
Ros to vun qul luq çu-

su Lav ruş ka nı fran-
sız lar mü vəq qə ti 

tu tur lar və Na-
pa leonun qar-

şı sın da din-
d i  r i r  l ə r .

Bu səh nə də Tols toy fran sız ta rix-
çi si Thiersin nəql et di yi bir əh va-
la tı öz ko mik ver si ya sı nı da ar tır-
maq la nəql edir.

  Bir də fə Tols toy Pa ris də gil ya tin-
lə eda mın şa hi di olur. Bu ha di sə 
onu sar sı dır. Ölüm cə za sı əley hi-
nə ba xış la rı qə ti lə şir.
Yer li hö ku mət də söz de mək 
sə la hiy yə ti olan qraf ki mi on-
dan xa hiş edi lir ki, ölüm cə za sı 
əley hi nə məh kə mə də iş apar sın. 
Tols toy çox ça lı şır, la kin məğ lub 
olur.
O, ölüm cə za sı haq da ba xış la rı nı 
Pyer Be zu xo vun xa rak te ri nə kö-
çü rür.

  Be lə bir fər ziy yə var ki, Tols toy 
bu ro ma nı “Mü ha ri bə və dün ya” 
ad lan dı rıb. Mə lum ol du ğu ki-
mi, rus di lin də “sülh” və “dün-
ya” söz lə ri nin hər iki si “mir”dir. 
1917-ci il in qi la bın dan son ra ki-
ril əlifb  a sı mo dern ləş di ril di. Ona 
qə dər bu söz lər rus di lin də ey ni 
cür tə ləff  üz olu nur, am ma ay rı 
cür ya zı lır dı.
Tols toy öz qa ra la ma la rın da ro-
ma nın adı nı ya zan da o za man-
kı əlifb  ay la “dün ya” (mir) ki mi 
ya zıb. Am ma bu gün mü tə xəs-
sis lər he sab edir lər ki, bu, sa-
də cə tə sa dü fən bir hərf də qə lə-
min az ca sü rüş mə si nə ti cə sin də 
olub.
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 2014-cü il de kab rın 
8-11-də BBC bö yük rus 
ya zı çı sı Lev Tols to yun 
“Hərb və sülh” ro ma nı 
əsa sın da 10 saat lıq ra-
diota ma şa ha zır la yıb.  Ta-
ma şa nın ha zır lan ma sın da 
ta nın mış akt yor lar Si mon 
Rus sell Beale və Con Hurt 
də iş ti rak edib lər. Yan va-
rın 1-də ra diota ma-
şa tam şə kil də 
efi rə ge dib. 
2000-ci il-
də akt yor 
Stefan Fryu 
“Ra dio 4”ün 
efi rin də Bri-
ta ni ya ya zı-
çı sı J.K.Rou-
lin qin “Harri 
Pot ter və 
fəl sə fə da şı” 
ki ta bı nı 8 
saata oxu-
muş du.

Yazıçılar Nobel 
mükafatının 

vəsaitini nəyə 
xərcləyib?

Mi xail Şo lo xov
Rus ya zı çı sı Mi xail Şo lo xov 1965-ci il də al dı ğı No-

bel mü ka fa tı nın və sa i ti ni dün ya sə ya hə ti nə xərc lə yib. 
“Atam 1941-ci ilin Sta lin mü ka fa tı nı Mü da fi ə Fon du na 
ke çir miş di, Le nin mü ka fa tı nı vax ti lə oxu du ğu mək-
tə bin tə mi ri nə ver miş di, No bel mü ka fa tı nı isə özü nə 
sax la dı. O, hə min pu lu bi zə – uşaq la rı na Av ro pa nı və 
Ya po ni ya nı gös tər mə yə sərf et di. Biz ma şın la İn gil tə-
rə ni də, Fran sa nı da, İta li ya nı da baş dan-ba şa gəz dik” 
– de yə ya zı çı nın qı zı Svet la na xa ti rə lə rin də ya zır dı.

İvan Bu nin
Rus ya zı çı sı İvan Bu nin mü ka fa tı 1933-cü il də al-

mış dı. Bu nin lər ailə si nin dos tu, şair, na sir Zi naida 
Şa xovs ka ya öz me muar la rın da ya zır ki, bir ba la ca 
prak ti ki xərc lə səy di lər, mü ka fa tın pu lu on la ra ömür-
lə ri nin so nu na qə dər ye tər di:

“Am ma Bu nin lər nə mən zil lər, nə də vil la lar al dı-
lar... Fran sa ya qa yı dan İvan Alek se ye viç... gə li ri ni-çı-
xa rı nı he sab la ma dan məc lis lər qur ma ğa, emiq rant la-
ra “müavi nət” ver mə yə, müx tə lif cə miy yət lə rə ia nə 
pay la ma ğa baş la dı. Nə ha yət, qa lan və saiti bə zi xe yir-
xah adam la rın məs lə hə ti ilə “yüz də-yüz gə lir gə ti rə-
cək iş”ə ya tır dı və o pul lar da ha va ya get di”.

Re ne Fran sua Ar man Sül li-Prü dom
Ədə biy yat üz rə ilk No bel mü ka fa tı fran sız şairi Sül-

li-Prü do ma ve ril miş di (1901).
Bu pul la o öz adı nı əbə di ləş dir mə yə yö nə lən la yi-

hə yə start ve rir – öz adı na mü ka fat tə sis edir. “Sül li-
Prü dom adı na poezi ya mü ka fa tı”.

Mü ka fat şairin ölü mü nə qə dər – cə mi 6 il ve ri lir...

İr me Ker teş
2002-ci ilin No bel çi si mü ka fa tın pul la rı nı xərc lə-

mək ix ti ya rı nı hə yat yol da şı na ver miş di:
“Mə nim lə bir gə gu şə ni şin və yox sul ya şa dı ğı onil-

lik lə rə gö rə hə yat yol da şım mü ka fat pul la rı nı ke fi  is-
tə di yi ki mi xərc lə mək haq qı qa za nıb. Qoy özü nə nə 
qə dər is tə yir pal-pal tar, bər-bə zək əş ya la rı al sın”  - 
de yə İr me Ker teş mət buata bil dir miş di.

Elf riede Je li nek
Avst ri ya ya zı çı sı Elf riede Je li nek No be li 2004-cü il-

də alıb. “Mü ka fat pul la rı si zin üçün nə de mək dir” – 
sualı na o, “ma liy yə müs tə qil li yi” ca va bı nı ver miş di.  

Or xan Pa muk
Türk ya zar mü ka fa tın bir his sə si ni İs tan bul da öz 

“Mə su miy yət mu ze yi” ro ma nı əsa sın da ya rat dı ğı 
ey ni ad lı mu zey üçün bi na nın alın ma sı na, di zay nı na, 
eks po nat la rın ha zır lan ma sı na xərc lə yib. 

Ha zır la dı: NA RIN GÜL

Yazıçılar Nobel 
dö yü şü nün ol du ğu 
ye rə ge dib.
Ro ma nın ikin ci 

his sə sin də Ni ko lay 
Ros to vun qul luq çu-

su Lav ruş ka nı fran-
sız lar mü vəq qə ti 

tu tur lar və Na-
pa leonun qar-

şı sın da din-
d i  r i r  l ə r .

çı sı J.K.Rou-
lin qin “Harri 
Pot ter və 
fəl sə fə da şı” 
ki ta bı nı 8 
saata oxu-
muş du.

“Hərb və sülh” 
romanı haqda 10 fakt

Ro ma nın öz di li isə XIX əs rin 
əv vəl lə ri nin di li nə uy ğun iş lə-
nib ki, bu da ro ma nın ya zıl dı ğı 
ta rix lə ha di sə lə rin cə rə yan et di-

yi ta rix ara sın da kı fər qin də qiq 
olan de tal la rın dan bi ri dir.

 Tols toy özü he sab edir di ki, bu 
əsə rə ta ri xi es se lər da xil et di yi 
üçün onu ro man ki mi sə ciy yə-
lən dir mək o qə dər də düz gün de-
yil. O özü bu əsə ri ta ri xi xro ni ka 
ilə ro man ara sın da bir janr he sab 

edir di.


ya zar kən ta ri xi kon-
teks ti ət rafl  ı - həm 
rus, həm də Av ro pa 

2014-cü il de kab rın 
8-11-də BBC bö yük rus 
ya zı çı sı Lev Tols to yun 
“Hərb və sülh” ro ma nı 
əsa sın da 10 saat lıq ra-
diota ma şa ha zır la yıb.  Ta-
ma şa nın ha zır lan ma sın da 
ta nın mış akt yor lar Si mon 
Rus sell Beale və Con Hurt 
də iş ti rak edib lər. Yan va-
rın 1-də ra diota ma-
şa tam şə kil də 

his sə sin də Ni ko lay 
Ros to vun qul luq çu-



İn san lar nə vaxtsa 
la tın di lin də 

danışıb lar mı?
Bu gün la tın di lin də da nış-

maq, ya da heç ol ma sa oxu maq 
öy rə nən ada ma na dir hal lar da 
rast gə lər si niz. Bu dil dən yal nız 
alim lər, bir də hə kim lər is ti fa-
də edir, özü də yal nız pe şə kar 
fəaliy yət lə rin də. Bu na gö rə də 
biz la tın di li nə ölü dil de yi rik. 
Am ma bir za man lar o hə lə di ri 
idi. Bi zim era dan qa baq 753-cü 
il də əsa sı qo yu lan Ro ma təd ri-
cən bö yü yür, əməl li-baş lı şə hə-
rə çev ri lir di. Şə hər də, ona ya xın 
əra zi lər də yer lə şən adam lar la-
tın di lin də da nı şır dı lar. Bu di lin 
adı Tibr ça yı sa hil lə rin də ya şa-
yan tay fa lar dan bi ri olan la tın-
lar dan gə lir di. La tın di li əs lin də 
müx tə lif yer li dialekt lə rin qa rı şı-
ğın dan iba rət idi.

Əv vəl lər la tın di li yön dəm siz, 
o qə dər də yax şı səs lən mə yən bir 
dil olub. Son ra bu dil az qa la iz-
siz-so raq sız itib ge dib. O za man-
lar ro ma lı la rın öz ya zı sı yox idi. 
La kin bi zim era dan əv vəl 740-cı 
il də Yu na nıs ta nı is ti la edən ro-
ma lı lar onun mə də niy yə ti, o 
cüm lə dən ədə biy ya tı ilə də ta nış 
ol du lar və ora da gör dük lə ri bü-
tün yax şı şey lə ri təq lid et mə yə ça-
lış dı lar. La kin sa də ro ma lı lar nə 
ya za nə də oxu ya bi lir di lər. Əvə-
zin də, on lar teatr vur ğu nu idi lər 
və ona gö rə də Ro ma şair lə ri çox-
lu dram əsər lə ri ya ra dır dı lar. O 
za man lar ar tıq la tın di li bir çox 
cə hət lər dən ta nın maz də rə cə də 
də yiş miş di. Onun də qiq or foq ra-
fi k və qram ma tik qay da la rı var dı 
və məhz elə bu di lə gö rə də həm 
o döv rün sa də adam la rı nın da nı-
şıq, həm də Ro ma əsil za də lə ri nin 
ün siy yət də is ti fa də et di yi zən gin 
dil nü mu nə lə ri bi zim gün lə rə ki-
mi gə lib ça tıb. 

Be lə lik lə, la tın di li nin möh kəm 
əsas la rı ya ran dı, da ha son ra la-
rın ya zı çı la rı, şair lə ri isə bu di li, 
hə qi qə tən, gö zəl və zən gin bir 
ün siy yət va si tə si nə çe vir di lər.

La tın di li nin daim tək mil ləş mə si-
nə bax ma ya raq, ro ma lı lar gün də-
lik hə yat la rın da bə sit, vul qar la tın 
di lin dən is ti fa də edir di lər. Sa vad-
lı in san la rın is ti fa də et di yi ədə bi 
dil dən fərq li ola raq, vul qar la tın 
di li qram ma tik qay da la ra uy ğun 
ol ma sa da, ha mı üçün da ha ay dın 
və əl ça tan idi. 

İn gi lis folk lo ru və 
adət-ənə nə si nə vaxt 

mey da na gəlib?
Bir çox büt pə rəst ənə nə və mə-

ra sim lə ri nin İn gil tə rə nin qə dim 
sa kin lə ri nin hə ya tın da oy na dı ğı 
əhə miy yət li ro lu gö rən xris tian 
kil sə si qə ra ra alır ki, on la rı zor la 
məhv et mək dən sə, xaç pə rəst lər 
üçün məq bul şək lə sa lıb ya şat-
maq da ha mü na sib dir. Bu ənə nə 
və ri tual la rın bə zi lə ri nin 2000 və 
da ha ar tıq ya şı var.

Mə sə lən, sər və tin ar tı rıl ma sı-
na, şər qüv və lər dən qo run ma ğa 
yö nə lən bə zi ri tual lar bir qə dər 
də yiş miş şə kil də müasir in san la-
rın hə ya tın da da ya şa maq da dır. 
Baş qa ri tual lar uzaq keç miş də ki 
qəh rə man la rın, ya xud əla mət dar 
ta ri xi ha di sə lə rin şə rə fi  nə dü zən-
lə nən bay ram lar la əla qə dar dır. 
Üçün cü qi sim ri tual lar bir za man-
lar prak ti ki əhə miy yət kəsb et-
miş, in di isə ar tıq rəm zə çev ril miş 
hə rə kət lər lə bağ lı dır. Bə zi xalq 
rəqs lə ri hə lə xris tian lı ğa qə dər ki 
dövr lər dən müasir gün lə rə qə dər 
şək li ni də yiş mə dən, la kin özü nün 
ri tual ki mi də yə ri ni iti rə rək gə lib 
çı xıb.

Xalq qəh rə man la rın dan bəhs 
edən əf sa nə lər əv vəl lər yal nız 
şi fa hi şə kil də söy lə nə rək ağız-
dan-ağı za ke çib. Ona gö rə də bu 
nü mu nə lə rin özü nün ilk va rian-
tı na nə də rə cə də uy ğun ol du ğu-
nu tə yin et mək müm kün de yil. 
Mə sə lən, kral Ar tur da da xil ol-
maq la Bri ta ni ya qəh rə man la rı nın 
ək sə riy yə ti qə dim kelt əf sa nə lə-
ri nin qəh rə man la rı dır və on la rın 
ara sın da sırf in gi lis ola nı bəl kə də 
yal nız Ro bin Qud dur!

İn gil tə rə də ki bir çox adət-ənə-
nə lər xalq bay ram la rı ilə bağ lı dır: 
Mi lad, Pas xa, ya zın gə li şi bay ra-
mı və sairə. On lar in di hər yer də 
qeyd olun sa da, müx tə lif re gion-
lar da bu bay ram lar fərq li ke çi ri lir. 
Uzun əsr lər bo yu riayət olu nan 
adət-ənə nə lər so nun cu onil lik lər 
ər zin də təd ri cən ara dan çıx ma ğa 
baş la yıb. Bu nun sə bə bi iki dün ya 
mü ha ri bə si döv rün də in san la rın 
öl kə lər da xi lin də küt lə vi şə kil də 
yer də yiş mə si, xa ri cə köç mə si, ya-
şa dı ğı mız so sial sar sın tı lar dır. Bu 
tə bəd dü lat lar dan çı xa bi lə rək bu 
gün də ya şa yan ənə nə lər bi zi ta ri-
xi kök lə ri mi zə bağ la yan so nun cu 
tel lər dir. 

Viqlər kimdir?
“Viq” sö zü şot land di lin də ki 

“viq qa mor” sö zün dən tö rə yib. 
Şot lan di ya da in gi lis ağa lı ğıy la 
ba rış maq is tə mə yən, müs tə qil lik 
uğ run da mü ba ri zə apa ran ka sıb 
kənd li lə ri be lə ad lan dı rır dı lar. II 
Çarlz ha ki miy yə ti nin axı rı na ya-
xın in gi lis par la men tin də an tik ral 
koali si ya sı ya ran mış dı və on lar 
əsa sən, pro tes tant la rın nü ma yən-
də lə ri idi. Hə min bu koali si ya ya 
viq lər de yir di lər. Kral II Çarl zın 
İn gil tə rə yə dö nə rək tax ta çıx dı ğı 
1660-cı ilə dək par la ment üzv lə ri 
öz si ya si əqi də lə ri nə uy ğun şə-
kil də fər di fəaliy yət gös tə rir, hər 
han sı bir si ya si qru pa, təş ki la ta 
gir mir di lər. Son ra Bər pa döv rü 
baş lan dı və İn gil tə rə ye nə mo nar-
xi ya ol du. La kin ar tıq kral əv vəl-
ki nə nis bə tən qat-qat məh dud sə-
la hiy yə tə ma lik idi. Par la ment də 
son ra dan si ya si par ti ya la ra çev-
ri lə cək xü su si qrup laş ma lar ya-
ran dı. Bu par ti ya la rın ək sə riy yə ti 
in di də fəaliy yət də dir.

XVII əs rin so nu, XVIII əs rin əv-
vəl lə ri İn gil tə rə cə miy yə tin də bö-
yük ic ti mai də yi şik lik lər döv rü 
idi. Hin dis tan və Ye ni Dün ya ilə 
də niz ti ca rə tin də üs tün möv qe lə rə 
ma lik olan Hol lan di ya ar tıq üs tün-
lü yü nü əl dən ver mə yə baş la mış-
dı. Bu öl kə “gü nəş-kral” tə xəl lü sü 
da şı yan XIV Lü do vi kin hökm dar-
lıq et di yi Fran sa ilə uzun sü rən 
mü ha ri bə yə gi rə rək, özü nü məh-
ru miy yət lə rə mə ruz qoy muş du. 
Məhz bu cə hət in gi lis də niz çi və 
ta cir lə ri nə bir şans ver miş di və on-
lar bu für sə ti əl dən qa çır ma dı lar. 

Qı sa bir za man ər zin də bir çox 
şəxs lər əhə miy yət li sər və tə sa hib 
ol du lar. Əv vəl lər be lə bir şey qə ti 
müm kün de yil di, çün ki bu im kan 
yal nız tor paq sa hi bi olan qə dim za-
də gan nə sil lə ri nə məx sus idi. Tə bii 
ki, İn gil tə rə cə miy yə ti nin bu iki var lı 
tə bə qə si ara sın da rə qa bət və na ra zı-
lıq ya ran mış dı. Bu və ziy yət İn gil tə rə 
par la men tin də də öz ək si ni ta pır dı 
– par la ment iki ye rə bö lün müş dü. 
Öz biz ne si ni xa ri ci si ya sət və va hid, 
sta bil val yu ta va si tə siy lə qo ru ma ğa 
ça lı şan Ti ca rət Par ti ya sı viq lər par ti-
ya sı ola raq ta nın ma ğa baş la dı. Kra-
la və Stüart lar sü la lə si nə sə da qə ti ni 
hər vəch lə nü ma yiş et di rən, ka to-
lik lə rə qar şı da ha dö züm lü olan və 
dün ya ilə ti ca rə tə elə də ma raq gös-
tər mə yən əsil-nə ca bət li mül kə dar 
nə sil lə ri nin nü ma yən də lə ri To ri lər 
Par ti ya sın da bir ləş di lər.

De vid Li vinqs ton 
kim dir?

De vid Li vinqs ton 1813-cü il-
də Şot lan di ya da kı Blan ta re qraf-
lı ğın da ana dan olub. O, on ya-
şın da pam bı qa yır ma fab ri kin də 
iş lə mə yə baş la yıb və ilk mə va ci-
bi nə la tın di lin də əlifb  a ki ta bı alıb.

Ağır iş şə raiti nə bax ma ya raq, o, ax-
şam mək tə bi nə get mə yə də özün də 
güc ta pır, hətt  a ev də də dərs lə riy lə 
məş ğul olur du. Onun 20 ya şı olan-
da Asi ya da mis sioner lik fəaliy yə ti 
gös tə rən şəxs lər lə əla qə dar ya zı lan-
la rı çox oxu du ğun dan hə ya tı nı də-
rin yox sul luq və məh ru miy yət lər 
için də ya şa yan in san la rın ta le yi ni 
yün gül ləş dir mə yə həsr edə cə yi-

nə söz ve rir. Qlaz qo şə hə rin də 
kol le cə gi rir və bu ra xı lış im-
ta han la rı nın nə ti cə si nə gö rə 
Lon don Mis sioner Cə miy yə-
ti nə qə bul olu nur. Lon don-
da o həm də tib bi təh si li ni ta-

mam la yır.
Li vinqs ton tibb dən baş qa, 

teolo gi ya, bo ta ni ka, zoolo gi ya, 
ast ro no mi ya nı – gə lə cək də ka rı na 
gə lə bi lə cək bü tün elm lə ri öy rə nir-
di. 1841-ci il də dok tor Li vinqs ton 
Keyp taun şə hə ri nə gəl di və öm rü-
nün son ra kı 30 ili ni Af ri ka qi tə si ni 
eni nə-uzu nu na sə ya hət lər də ke çir-
di. Bu sə ya hət lə ri za ma nı alim çox-
lu kəşfl  ər et di. On la rın ara sın da ən 
əhə miy yət li lə ri əzə mət li Vik to ri ya 
şə la lə si nin kəş fi  və Kon qo ça yı nın 
mən bə yi na hi yə sin də ki ra yon la rın 

öy rə nil mə si idi. Ki tab la rı nın sa tı şın-
dan və el mi mü ha zi rə lə rin dən əl də 
et di yi yığ cam və sait ye ni-ye ni eks-
pe di si ya la rın təş ki li nə güc lə ça tır dı.

Onun son sə ya hə ti fa ciə ilə nə ti-
cə lən di. Tro pik qız dır ma onu əl dən 
sal dı, yer li ca ma at dan olan nö kər-
lə ri onu çö lün dü zün də ye mək siz, 
dər man sız qo yub qaç dı lar. N.M. 
Sten li tə rə fi n dən təş kil olun muş xi-
la se di ci eks pe di si ya onu ta pa bil di. 
Sten li Li vinqs to nu ge ri qa yıt maq 
la zım ol du ğu na inan dır ma ğa ça-
lı şır dı, am ma səy yah im ti na et di, 
aza cıq güc yı ğan ki mi, qər bə, Nil 
ça yı nın mən bə yi ni ax tar ma ğa yol-
lan dı. Yol da o di zen te ri ya ya yo lux-
du, xəs tə lik zəifl  ə miş or qa nizm də 
fə sad lar ya rat dı. Onun səh hə ti get-
dik cə pis lə şir di və nə ha yət, 1873-
cü ilin 1 may gü nü dok tor Li vinqs-
ton dün ya sı nı də yiş di.

Yer li xalq lar dan olan, ona hə lə 
də sa diq qal mış kö mək çi lə ri ali min 
nə şi nin to xu nul maz qal ma sı nı tə-
min et di lər, Af ri ka nın ya rı sın dan 
ke çi rə rək ən ya xın in gi lis müs təm-
lə kə si nə gə tir di lər. Li vinqs to nun 
nə şi İn gil tə rə yə apa rıl dı və məş-
hur Vest mins ter ab bat lı ğı nın mə-
zar lı ğın da hör mət lə dəfn edil di.

Na zir lər ka bi ne ti 
nə dir?

Bri ta ni ya Par la men ti nin İc ma lar 
Pa la ta sın da mü hüm bir prob lem 
mü za ki rə olu nan da, bü tün diq qət 
spi ke rin sağ tə rə fi n də, qa baq da 
yer lə şən kres lo la rı tu tan bir ne çə 
şəx sə yö nə lir. Bu adam lar hal-ha-
zır da ha ki miy yət də olan par ti ya-
nın nü ma yən də lə ri dir. On lar bu 
və ya baş qa mə sə lə də hö ku mə tin 
si ya sə ti ni əks et di rən tək lifl  ər irə li 
sü rür lər.

İn san lar nə vaxtsa La tın di li nin daim tək mil ləş mə 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.
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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-

Ağır iş şə raiti nə bax ma ya raq, o, ax-
şam mək tə bi nə get mə yə də özün də 
güc ta pır, hətt  a ev də də dərs lə riy lə 
məş ğul olur du. Onun 20 ya şı olan-
da Asi ya da mis sioner lik fəaliy yə ti 
gös tə rən şəxs lər lə əla qə dar ya zı lan-
la rı çox oxu du ğun dan hə ya tı nı də-
rin yox sul luq və məh ru miy yət lər 
için də ya şa yan in san la rın ta le yi ni 
yün gül ləş dir mə yə həsr edə cə yi-

nə söz ve rir. Qlaz qo şə hə rin də 
kol le cə gi rir və bu ra xı lış im-
ta han la rı nın nə ti cə si nə gö rə 
Lon don Mis sioner Cə miy yə-
ti nə qə bul olu nur. Lon don-
da o həm də tib bi təh si li ni ta-

mam la yır.
Li vinqs ton tibb dən baş qa, 

teolo gi ya, bo ta ni ka, zoolo gi ya, 
ast ro no mi ya nı – gə lə cək də ka rı na 
gə lə bi lə cək bü tün elm lə ri öy rə nir-
di. 1841-ci il də dok tor Li vinqs ton 
Keyp taun şə hə ri nə gəl di və öm rü-
nün son ra kı 30 ili ni Af ri ka qi tə si ni 
eni nə-uzu nu na sə ya hət lər də ke çir-
di. Bu sə ya hət lə ri za ma nı alim çox-
lu kəşfl  ər et di. On la rın ara sın da ən 
əhə miy yət li lə ri əzə mət li Vik to ri ya 
şə la lə si nin kəş fi  və Kon qo ça yı nın 
mən bə yi na hi yə sin də ki ra yon la rın 

La tın di li nin daim tək mil ləş mə si-

miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək 
də, bil mə dik lə ri miz bil di yi miz dən 

Ağır iş şə raiti nə bax ma ya raq, o, ax-
şam mək tə bi nə get mə yə də özün də 
güc ta pır, hətt  a ev də də dərs lə riy lə 
məş ğul olur du. Onun 20 ya şı olan-
da Asi ya da mis sioner lik fəaliy yə ti 
gös tə rən şəxs lər lə əla qə dar ya zı lan-
la rı çox oxu du ğun dan hə ya tı nı də-
rin yox sul luq və məh ru miy yət lər 
için də ya şa yan in san la rın ta le yi ni 
yün gül ləş dir mə yə həsr edə cə yi-

nə söz ve rir. Qlaz qo şə hə rin də 

mam la yır.

teolo gi ya, bo ta ni ka, zoolo gi ya, 
ast ro no mi ya nı – gə lə cək də ka rı na 
gə lə bi lə cək bü tün elm lə ri öy rə nir-
di. 1841-ci il də dok tor Li vinqs ton 
Keyp taun şə hə ri nə gəl di və öm rü-
nün son ra kı 30 ili ni Af ri ka qi tə si ni 
eni nə-uzu nu na sə ya hət lər də ke çir-
di. Bu sə ya hət lə ri za ma nı alim çox-
lu kəşfl  ər et di. On la rın ara sın da ən 
əhə miy yət li lə ri əzə mət li Vik to ri ya 
şə la lə si nin kəş fi  və Kon qo ça yı nın 
mən bə yi na hi yə sin də ki ra yon la rın 

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, 

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 

İn gil tə rə də ki bir çox adət-ənə- XVII əs rin so nu, XVIII əs rin əv-

Hər suala    bir ca vab
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Na zir lər Ka bi ne ti nin (Bö yük 
Bri ta ni ya da bu qu ru ma sa də-
cə “Ka bi net” de yir lər) tə yi na tı nı 
Val ter Boyn hot ver miş di: “Ka bi-
net ha ki miy yə tin qa nun ve ri ci və 
ic raedi ci qol la rı ara sın da əla qə-
lən di ri ci ro lu nu oy na yan və hö-
ku mə tin fəaliy yə ti üçün kol lek tiv 
mə su liy yət da şı yan or qan dır”. Əs-
lin də isə Ka bi net ha kim par ti ya nın 
rəh bər li yi ni təm sil edir. 1937-ci il-
də qə bul olun muş qa nu na gö rə, 
Bri ta ni ya Ka bi ne ti nə 17 na zir da-
xil dir ki, on la rın ən çox 15-i İc ma-
lar Pa la ta sı nı təm sil edə bi lər.

Bö yük Bri ta ni ya nın müasir ida-
rə çi lik sis te min də döv lə tin ida-
rə olun ma sın da əsas rol əv vəl ki 
ki mi, mo nar xa de yil, baş na zi rin 
rəh bər lik et di yi Ka bi ne tə məx sus-
dur. Kra li ça yal nız for mal ola raq 
döv lət rəh bə ri dir və na zir lə rin 
ra zı lı ğı ol ma dan cid di mə sə lə lər 
ət ra fın da müs tə qil qə rar lar ve rə 
bil məz. Bri ta ni ya nın par la ment 
qar şı sın da mə sul olan hö ku mət 
(Ka bi net) sis te mi Ka na da, Avst-
ra li ya, Ye ni Ze lan di ya, ha be lə bir 
çox Av ro pa döv lət lə rin də qə bul 
edi lib.

Bir ləş miş Ştat lar da on iki na-
zir lik var ki, on la rın hər bi ri nə 
se na tın ra zı lı ğı ilə pre zi den tin tə-
yin et di yi ka tib (na zir) rəh bər lik 
edir. On lar öz fəaliy yət lə ri nə gö rə 
ilk növ bə də pre zi dent qar şı sın da 
ca vab deh dir lər. Pre zi dent on la rın 
hər bi ri ni iş dən çı xa ra bi lər, am-
ma bu nun üçün müt ləq se na tın 
dəs tə yi nə eh ti ya cı olur. 

Na zir lər (ka tib lər) öz sə la hiy-
yət lə ri çər çi və sin də olan mə sə lə-
lər lə əla qə dar pre zi den tin məs lə-
hət çi lə ri ki mi fəaliy yət gös tə rir. 

Boy kot nə dir?
Fərz edək ki, si nif yol daş la rı-

nız dan han sı sa, ya xud sa də cə bir 
ta nı şı nız özü nü si zə qar şı daim 
qə rəz li apa rır, hər ad dım da al-
dat ma ğa ça lı şır. Bu hal da siz bəl-
kə də dost la rı nız la sö zü bir ye rə 
qo yub qə ra ra gə lə cək si niz ki, 
bun dan son ra bu adam la heç bir 
əla qə niz ol ma ya caq, onun la hətt  a 
kəl mə be lə kəs mə yə cək si niz. Be lə 
bir qə rar o de mək dir ki, siz ona 
boy kot elan et mi si niz.

“Boy kot” sö zü nün mən şə yi çox 
ma raq lı dır. Onun kök lə ri XIX əs-
rə ge dib çı xır. O za man lar İr lan di-
ya da ma li ka nə si olan bir çox şəxs 
İn gil tə rə əra zi sin də ya şa ma ğa üs-
tün lük ve rir, mal-mülk lə ri ni ida rə 
et mə yi isə öz lə ri nin iş mü vək kil-
lə ri nə tap şı rır dı lar. Mü vək kil lə rin 
və zi fə si hə min ev lər də ki ra yə qa-
lan adam lar dan pul yığ maq idi. 
Am ma tə bii ki, və zi fə si ki ra yə haq-
qı nı al maq olan be lə mü vək kil lə ri 
sa ki nin bu na gü cü nün ça tıb-çat-
ma dı ğı qə ti ma raq lan dır mır dı. O 
za man lar özü nün qəd dar lı ğı ilə 
se çi lən mü vək kil lər dən bi ri də ka-
pi tan Çarlz Kan nin hem Boy kot idi. 

Bir də fə, 1880-ci il də o ki ra yə haq-
qı nı ödə mək də çə tin li yə düş müş 
ir lan di ya lı fer mer lə rin möh lət is tə-
mə si nə rəğ mən, göz lə mək dən im ti-
na edə rək on la rı ya şa dı ğı ev lər dən 
qo vur. Bir an da kü çə lər də sər gər-
dan qal mış in san lar on la rı in ci dən, 
qəd dar lıq edən bu şəxs dən in ti qam 
al maq qə ra rı na gə lir lər – onun nö-
kər lə ri ni döy mə yə, çə pə ri ni sın dır-
ma ğa, poç tu nu ələ ke çir mə yə gi ri-
şir lər... On lar dan nü mu nə gö tü rən 
baş qa sa kin lər də həd din dən zi ya-
də az ğın olan di gər mü vək kil lə rə 
qar şı ey ni hə rə kət lə rə baş la yır lar.

Özü də et dik lə ri hə rə kət lə ri bu və 
ya baş qa mü vək ki lin “boy kot edil-
mə si” ad lan dı rır lar. 

Bi zim gün lər də isə bu ter min 
hər han sı bir şəxs, şir kət, hətt  a 
bü töv bir öl kə ilə hər cür əla qə-
nin kə sil mə si nə yö nə lən kol lek tiv 
qə ra ra aid dir.

To tem di rə yi nə dir?
Biz ailə lə rə bö lün müş bir cə-

miy yət də ya şa yı rıq. Bi zim ailə, 
qo hum la rı mız la bir yer də nəs li-
mi zi təş kil edir. La kin qə dim əc-
dad la rı mız si vi li za si ya nın da ha 
aşa ğı pil lə lə rin də yer tu tan bə zi 
müasir xalq lar ki mi bi zim kin dən 
fərq li cə miy yət lər də bir lə şir. Bu 
xalq lar qə bi lə lə rin tər ki bin də ya-
şa yır və qə bi lə nin bü tün üzv lə ri 
bir-bi riy lə qo hum luq əla qə sin də 
olur. Bu əla qə həm hə qi qi, real, 
həm də uy dur ma ola bi lər. Be-
lə qə bi lə lə rin bir qay da ola raq, 
qə dim əc da dı olur – hə min qə-
bi lə nin əsa sı nı qo yan şəxs, həm 
fəaliy yə ti ne çə əsr dən bə ri pə rəs-
tiş ob yek ti nə çev ri lən mi fi k bir 
şəxs, həm hey van, həm də bit ki 
ola bi lər. 

Adə tən qə bi lə üzv lə ri be lə 
he sab edir lər ki, öz lə ri nin han-
sı sa bir hey va na özəl mü na si-
bət bəs lə yən əc dad la rın dan, 
ya da hə min hey va nın özün-
dən  tö rə yir lər. Bu hal da qə-
bi lə özü nü o hey va nın adıy la 
ad lan dı rır, onun rəm zi şək li ni 
isə qə bi lə nin ni şa nı na, ya da to-
te mi nə çe vi rir. Be lə qə bi lə lə rə 
to tem li qə bi lə lər de yi lir. Qə bi-
lə lə rin ək sə riy yə ti öz to tem-
lə ri ni oy ma və bər-bə zək li to-
tem di rək lə rin də təs vir edir lər.

Bu di rək lər də ya to tem olan 
hey va nın, ya əc dad la rı nın, ya 
da qə bi lə nin hə ya tın da mü hüm 
rol oy na yan baş qa məx luq la rın 
si ma sı oyu lur. 

To tem di rə yi bir qay da ola-
raq, qə bi lə nin məs kun laş dı ğı 
mə ka nın gör kəm li bir ye rin də 
qo yu lur.  Be lə lik lə, qə bi lə özü-
nə hör mət qa zan dır ma ğa və əc-
dad la rıy la qü rur duy du ğu nu 
nü ma yiş et dir mə yə ça lı şır. Qə-
bi lə ha lın da ya şa yan be lə xalq-
lar dün ya nın müx tə lif yer lə rin də 
müx tə lif adət-ənə nə lə rə ma lik 
olur lar.

Şi ma li Ame ri ka hin du la rı ara-
sın da çox ge niş ya yı lan bir adət 
var: ey ni qə bi lə nin üzv lə ri bir-bi-
riy lə ailə qu ra bil məz. On lar öz 
hə yat yol daş la rı nı müt ləq baş qa 
qə bi lə lər də ax tar ma lı dır lar. Be-
lə ni kah lar dan do ğu lan uşaq lar 
ata la rı nın qə bi lə sin dən de yil, 
ana la rı nın qə bi lə sin dən sa yı lır-
lar.

Ölü də niz nə dir?
Ölü də niz – Yer kü rə si nin ən 

qey ri-adi su höv zə lə rin dən bi ri nə 
in sa nın ver di yi ən qə ri bə ad dır. 
İlk də fə bu də ni zi “ölü” ad lan dı-
ran qə dim yu nan lar olub. Qə dim 
İude ya nın sa kin lə ri ona “duz lu” 
de yir di lər. Ərəb müəl lifl  ə ri bu 
də ni zi “üfu nət li də niz” ad lan-
dı rır dı lar. Bəs bu qə ri bə də ni zin 
baş qa la rın dan fər qi nə dir? Hə qi-
qət də bu su höv zə si İor da ni ya ilə 
İs rail ara sın da yer lə şən nə həng 
duz lu göl dür. O yer qa bı ğın da 
əmə lə gə lən çat da, ya xud çö kək-
lik də ya ra nıb. Ölü də ni zin uzun-
lu ğu təx mi nən 75 ki lo metr, eni 
isə ye rin dən ası lı ola raq, 5-18 ki-
lo metr ara sın da dır. 

Bu gö lün ma raq lı cə hə ti bun da-
dır ki, Ölü də niz dün ya okeanı nın 
sə viy yə sin dən 400 metr aşa ğı da 
yer lə şir. Onun cə nub tə rə fi n də 
də rin li yi az dır, am ma şi mal da 
400 met rə ça tır. Baş qa göl lər dən 
fərq li ola raq, Ölü də niz dən bir cə 
də nə də çay ax mır, əvə zin də o şi-
mal tə rəf dən gö lə tö kü lən İor dan 
ça yı nın və ət raf tə pə lər dən axan 
ne çə-ne çə çeş mə nin su yu nu qə-
bul edir.

Bu göl dən ar tıq su yun çıx ma sı 
üçün ye ga nə yol bu xar lan ma dır. 
Nə ti cə də onun su la rın da xö rək 
du zu, po taş, maq ne zium xlo rid, 
maq ne zium bro mid və baş qa duz-
la rın çox bö yük kon sent ra si ya sı 
əmə lə gə lib. Ona gö rə də Ölü də-
niz dün ya nın ən duz lu də ni zi dir. 
On da kı du zun miq da rı okean 
su la rın da kın dan 6 də fə çox dur! 
Bu nun nə ti cə sin də su yun sıx lı-
ğı o qə dər dir ki, in san bu su da 
ba ta bil mir, man tar par ça sı ki mi 
su yun üzün də qa lır. Ölü də niz 
yer üzün də çox qiy mət li mad də-
lə rin mə də ni sa yı la bi lər. Alim lə-
rin fi k ri nə gö rə, onun su la rın da 
2 000 000 ton po taş həll olub ki, bu 
mad də dən tor pa ğın mün bit ləş-
mə si üçün güb rə ha zır la maq olar.

Ölü də niz də hə yat 
var mı?

Ölü də niz Yer üzü nün ən qə ri-
bə su höv zə lə rin dən dir. Mil yon-
lar la il qa baq bu də niz də su yun 
sə viy yə si in di kin dən təx mi nən, 
420 metr yük sək, Ara lıq də ni zin-
də ki su yun sə viy yə sin dən də ar-
tıq idi. O za man lar Ölü də niz də 
hə yat da var dı. La kin son ra lar elə 
bir qu raq lıq döv rü gəl di ki, Ölü 
də niz dən xey li su bu xar lan dı və 
onun sa hə si təd ri cən in di ki və-
ziy yə ti nə düş dü. 

Bu də ni zin ən qə ri bə cə hət-
lə rin dən bi ri onun su yun da kı 
du zun miq da rı dır – 23-25 faiz. 
Mü qa yi sə üçün de yək ki, okean 
su yun da duz cə mi 4-6 faiz təş kil 
edir. Siz əgər Ölü də ni zin su yu-
nun da dı na bax sa nız, nəin ki si zə 
çox duz lu gö rü nə cək, həm də tər-
ki bin də ki xlor lu maq ne ziuma gö-
rə çox müm kün ki, ürə yi ni zi də 
bu lan dı ra caq.

Bun dan baş qa bu su ya əli ni-
zi vu ran da tər ki bin də ki kal sium 
xlo ri də gö rə siz də yağ lı tə hər tə sir 
ba ğış la ya caq. Ölü də ni zin su yun-
da heç bir can lı ya şa ya bil məz. 
Tə bii ki, bə zən İor dan ça yı nın 
su la rıy la ora tək-tük ba lıq da dü-
şür. La kin bu su da kı du zun miq-
da rın dan hə min ba lıq lar çox qı sa 
bir za man da ölə rək sa hil də yu va 
sa lan quş la rın ye mi nə çev ri lir.

pi tan Çarlz Kan nin hem Boy kot idi. 

Bir də fə, 1880-ci il də o ki ra yə haq-
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Brod vey teat rı nın səh nə sin də ifa sı nı ba şa 
vu ran əf sa nə vi akt yor Al Pa çi no, can-
lan dır dı ğı ob ra zın ge yi min də 
kü çə də gəz mə yə çı xıb. Nyu-

York sa kin lə ri “Os kar” mü ka fat çı-
sı, Al Pa çi no nu qə ri bə və ədəb siz 
dav ra nı şı na gö rə, ev siz-eşik siz sə-
fi  lə bən zə dib lər. 

Ob ra zı na uy ğun ola raq əy nin də 
nim daş pal tar olan dün ya şöh rət-
li akt yo ru in san lar ta nı ya bil mə yib. 
Onu gö rən lə rin de di yi nə gö rə, akt-
yor yol dan ke çən lə rə qə ri bə söz lər 
de yir miş. Bu na gö rə də onu də li he-
sab edib lər. 

Qeyd edək ki, Al Pa çi no hal-ha zır-
da Nyu-York teat rın da “Chi na Doll” 
ta ma şa sın da iş ti rak edir.

Ta ma şa çı lar bu fan tas tik fi l min ar dı nı 2018-ci il də gö rə cək lər. 
“Ava tar” fi l mi nin ikin ci his sə si nin çə ki liş lə ri nə 2016-cı ilin 
ap re lin də baş la na caq. Prem ye ra sı nın də qiq ta ri xi  mə lum ol-
ma sa da, stu di ya, fi l mi 2018-ci il də ek ran la ra çı xar ma ğı plan-

laş dı rır. Be lə lik lə, ta ma şa çı la rın ye ni fi lm lə “gö rü şü” “Ava tar”ın ek-
ran la ra çıx ma sın dan düz 9 il son ra baş tu ta caq. 

Çə ki liş lər Ye ni Ze lan di ya da apa rı la caq. Qeyd edək ki, Ceyms Ke-
me ro nun 2009-cu il də çə kil miş “Ava tar” fi l mi bö yük şöh rət qa zan-
mış dı. Ek ran la ra çıx ma sın dan 7 il keç mə si nə bax ma ya raq, “Ava tar”, 
hə lə də ki ne ma toq raf ta ri xin də ən çox gə lir gə tir miş (2,78 mil yard 
dol lar) fi lm lə rin si ya hı sı na baş çı lıq edir.  Si ya hı da 2-ci ye ri 2,19 mil-
yard dol lar qa zan mış “Ti ta nik” fi l mi tu tur. La kin bu il da ha bir ek-
ran əsə ri - “VII ul duz mü ha ri bə si: Güc lə rin oya nı şı” fi l mi də hə min 
si ya hı ya da xil edi lib. Be lə ki, bu fi lm nə az, nə çox, 
düz 1,73 mil yard dol lar gə lir gə ti rib. 

“Ava tar”ın bi rin ci 
his sə sin də baş rol-
la rı Zoi Sal dan və 
Sem Uor tinq ton 

ifa edib lər.

Dün ya şöh rət li azər bay can lı alim Lüt fi  Za də nin (Lüt fə li Rə-
him oğ lu Əs gər za də) 95 ya şı ta mam olub. O, sü ni in tel lekt 
sa hə sin də qey ri-sə lis mən tiq nə zə riy yə si nin ba ni si, Ka li-
for ni ya Berk li Uni ver si te ti nin pro fes so ru və Ame ri ka da kı 

Azər bay can dias por təş ki lat la rı nın fəx ri səd ri dir. 
Bu gün dün ya el mi nə həm yer li miz Lüt fi  Za də nin 6 mü hüm nə zə riy yə si 

mə lum dur. Ali mə dün ya şöh rə ti qa zan dı ran, onun dün ya el min də in qi lab 
he sab olu nan qey ri-sə lis mən tiq nə zə riy yə si dir. Apa rı cı dün ya şir kət lə ri 
tə rə fi n dən tət biq olu nan bu nə zə riy yə 1965-ci il də iş lə nib-ha zır la nıb. Nə-
zə riy yə uzun müd dət Ame ri ka el mi ic ti maiy yə ti tə rə fi n dən qə bul edil mə-
sə də, ötən əs rin 80-ci il lə rin də ya pon alim lə ri nin diq qə ti ni cəlb edib və ya-
pon lar bu uni kal nə zə riy yə dən ya rar lan maq qə ra rı na gə lib lər. Lüt fi  Za də 
nə zə riy yə si nin tət bi qi gün do ğar öl kə yə mil yard lar qa zan dı rıb.

Bu gün Ya po ni ya nın “Mit su bis hi”, “Tos hi ba”, “Sony”, “Ca non”, “San-
yo”, “Nis san”, “Hon da” və di gər nü fuz lu şir kət lə ri qey ri-sə lis mən tiq nə zə-
riy yə si nə əsas la nan tex no lo gi ya lar dan fo to və vi deoka me ra lar, pal tar yu yan 
ma şın lar, va kuum kim yə vi tə miz lə yi ci lə ri is teh sa lın da, av to mo bil lə rin, qa-
tar la rın, sə na ye pro ses lə ri nin ida rə olun ma sın da ge niş is ti fa də edir lər.

Lüt fi  Za də 1989-cu il də qey ri-sə lis mən tiq nə zə riy yə si nin sə na ye də ki 
uğur la rı na gö rə Ya po ni ya nın elm adam la rı na ver di yi ən yük sək mü ka-
fat – “Hon da” mü ka fa tı ilə təl tif olu nub.

Bu da hi şəx siy yə tin sə mə rə li fəaliy yə ti Azər bay can döv lə ti tə rə fi n-
dən də yük sək qiy mət lən di ri lib. Həm yer li miz elm və tex no lo gi ya la rın 
in ki şa fı na ver di yi töh fə lər lə mə də niy yət lə ra ra sı dialo qun qu rul ma sın da 
gös tər di yi müs təs na xid mət lə rə gö rə “Dost luq” or de ni ilə təl tif edi lib.

Məş hur “Xaç ata sı” 
fi l mi nin 45 qu tu-
dan iba rət ar xiv 
ma te ral la rı hər ra ca 

çı xa rı la caq. Ar xi vin baş lan ğıc 
qiy mə ti 400 min dol lar dır. 

Alı cı la ra təq dim edi lən əş ya lar 
ara sın da ro ma nın 744 sə hi fə lik 
qa ra la ma sı, sse na ri la yi hə si, fi l-
min re jis so ru Fren sis Ford Kop-
po la ilə ya zı çı Mar k Pyu zo nun 
ya zış ma la rı, elə cə də müəl li fi n 
ya zı ma ki na sı və müx tə lif ha di sə-
lər lə bağ lı qeyd lə ri yer alıb. Həm-
çi nin ar xiv də re jis sor Kop po la nın 
fi l min ge niş, de tal lı inst ruk si ya sı 
olan və fi l min hər as pek ti nin ya-
zıl dı ğı, təs vir edil di yi “Xaç ata sı-
nın Bib li ya sı” da var. 

Hər rac fev ra lın 11-də Bos ton da 
baş la na caq və fev ra lın 18-nə qə-
dər da vam edə cək.

Qeyd edək ki, ya zı çı Pyu zo-
nun, ital yan ma fi  ya sın dan bəhs 
edən “Xaç ata sı” ro ma nı 1969-cu 
il də ABŞ-da işıq üzü gö rüb.  Əsə-
rin ilk adı “Ma fi  ya” olub. 1972-ci 
il də əsə ri re jis sor Fren sis Ford 
Kop po la ek ran laş dı rıb. Film də 
don Kor leone ro lun da Mar lon 
Bran do, Maykl Kor leone ro lun-
da isə Al Pa çi no çə ki lib. Kop po la 
1974-cü il də “Xaç ata sı II” fi l mi ni 
Ro bert de Ni ro nun iş ti ra kıy la çə-
kib. Tri lo gi ya nın so nun cu his sə si 
1990-cı il də ek ran la ra çı xıb.
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si ya hı ya da xil edi lib. Be lə ki, bu fi lm nə az, nə çox, 
düz 1,73 mil yard dol lar gə lir gə ti rib. 

“Ava tar”ın bi rin ci 
his sə sin də baş rol-
la rı Zoi Sal dan və 
Sem Uor tinq ton 

ifa edib lər.
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1974-cü il də “Xaç ata sı II” fi l mi ni 
Ro bert de Ni ro nun iş ti ra kıy la çə-
kib. Tri lo gi ya nın so nun cu his sə si 
1990-cı il də ek ran la ra çı xıb.
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Ən qədim mumiya Azərbaycanda tapılıb

Dün ya nın ən qə dim mu mi ya sı 2350 il əv vəl ya şa mış in sa nın mu-
mi ya sı dır. Sö zü ge dən mu mi ya 16-18 yaş lı gənc oğ la na məx-
sus dur. Bu mu mi ya Cə nu bi Azər bay ca nın Zən can şə hə rin də ki 
Mah mud xan Zül fü qa ri Ta ri xi Et noq ra fi  ya Mu ze yin də sax la nı lır.

Bu gün dün ya da möv cud olan mu mi ya lar iki nö və ay rı lır: tə bii və kim-
yə vi mu mi ya lar. Mi sir də ta pı lan mu mi ya lar kim yə vi mu mi ya lar he sab 
olu nur. Tə bii mu mi ya lar isə özü üç ye rə ay rı lır: buz, pal çıq və duz mu-
mi ya. İlk buz mu mi ya İta li ya da ta pı lıb. Duz mu mi ya isə yal nız 12 il ön cə 
Zən can əya lə tin də Çeh ra bad duz mə də nin də qa zın tı za ma nı aş kar la nıb.

İlk duz mu mi ya nın təd qi qi, onun ta ri xi nin müəy yən olun ma sı məq sə-
di ilə, bi işə Oks ford Uni ver si te ti nin mü tə xəs sis lə ri cəlb edi lib.

El mi araş dır ma lar nə ti cə sin də mə lum olub ki, mu mi ya 2350 il əv vəl ya-
şa mış 16-18 yaş lı gənc oğ la na aid dir. O, çiy nin də duz ki sə si da şı yar kən 
uç qun al tın da qa lıb. Gənc mu mi ya-oğ la nın üzə rin də ki kə tan par ça dan 
olan pal ta rı, bı çaq, ayaq qa bı sı və də ri dən olan duz ki sə si öz ori ji nal lı-

ğı nı itir mə dən, 
xa rab ol ma dan 
gü nü mü zə dək 
gə lib ça tıb.

“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır“Avatar-2”nin çəkilişləri başlayır
 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tabevim.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

“Xaç atası” 
fi lminin arxiv 
materialları 

hərraca 
çıxarılacaq

rod vey teat rı nın səh nə sin də ifa sı nı ba şa 
vu ran əf sa nə vi akt yor Al Pa çi no, can-
lan dır dı ğı ob ra zın ge yi min də 
kü çə də gəz mə yə çı xıb. Nyu-

Al Paçinonu səfil Al Paçinonu səfil 
hesab etdilərhesab etdilər

Dünya şöhrətli 
azərbaycanlının 95 yaşı oldu

olan pal ta rı, bı çaq, ayaq qa bı sı və də ri dən olan duz ki sə si öz ori ji nal lı-
ğı nı itir mə dən, 
xa rab ol ma dan 
gü nü mü zə dək 
gə lib ça tıb.
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