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  Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı də rin 
özül lər za vo dun da “Şah də niz-2” 
la yi hə si nin ha si lat və dik bo ru lar 
plat for ma sı nın da yaq blo ku nun 
də ni zə yo la sa lın ma sı mə ra si min-
də iş ti rak edib.

Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 
Neft Şir kə ti nin pre zi den ti Röv nəq Ab-
dul la yev və BP-nin “Şah də niz-2” üz rə 
vit se-pre zi den ti Yuan Dra mond “Şah-
də niz” la yi hə si ilə bağ lı gö rü lən iş lər 
ba rə də döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat 
ver di lər. Bil di ril di ki, in di yə dək la yi hə-
nin ic ra sı də niz də və qu ru da yer lə şən 
bü tün is teh sa lat-qu raş dır ma sa hə lə rin-
də uğur la da vam edib. Ha zır da mü hən-
dis-la yi hə lən dir mə, təc hi zat-tə da rük və 
ti kin ti də da xil ol maq la, iş lə rin 77 faizi 
ta mam la nıb. La yi hə çər çi və sin də ilk 
qa zın nəq li nə və son ra dan ha si la tın ar-
tı rıl ma sı na ha zır lıq məq sə di lə “Hey dər 
Əli yev” və “İs tiq lal” qaz ma qur ğu la-
rın dan is ti fa də et mək lə ar tıq 10 is tis mar 
qu yu su qa zı lıb. “Şah də niz Mər hə lə 2” 
çər çi və sin də əsas diq qət il də əla və 16 
mil yard kub metr qaz və gün də 120 min 
bar re lə dək kon den sat əl də et mək üçün 
ha zır da is tis mar edi lən lay in ter val la-
rın da qa lan eh ti yat la ra yö nə lib. La yi hə 
çər çi və sin də il də 6 mil yard kub metr qaz 
Tür ki yə yə nəql edi lə cək. Qa lan həcm, 
yə ni il də 10 mil yard kub metr Av ro pa 
alı cı la rı na çat dı rı la caq. “Şah də niz Mər-
hə lə 2”yə bir-bi ri nə kör pü ilə bir ləş-
di ri lən iki ye ni ha si lat plat for ma sı nın, 
iki ya rım dal ma qaz ma qur ğu sun dan 
qa zı lan 26 sual tı qu yu nun, su yun 550 
met rə dək də rin li yin də qu raş dı rı lan 500 
ki lo metr uzun lu ğun da sual tı bo ru kə-
mər lə ri nin in şa sı və Sən gə çal ter mi na lı-
nın ge niş lən di ril mə si iş lə ri da xil dir.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev “Şah də-
niz-2” la yi hə si nin ha si lat və dik bo ru lar 
plat for ma sı nın da yaq blo ku nun də ni zə 
yo la sa lın ma sı nı bil di rən düy mə ni bas dı.

Bu da yaq blo ku nun çə ki si 13 min 150 
ton, hün dür lü yü isə 105 metr dir. Blok 
12 ha si lat, 3 ix rac dik bo ru sun dan və bir 
id xal dik bo ru sun dan iba rət dir. Da yaq 
blo ku su yun 94 metr də rin li yin də qu raş-
dı rı la caq. Blok “BOS Shelf”, “Star Gulf” 
və “Saipem” kon sor sium la rı tə rə fi n dən 
in şa edi lib. Ti kin ti iş lə ri iki il da vam 
edib. Bu da yaq blo ku Xə zər də ən çox 
dik bo ru sa yı na ma lik dir. Blo kun konst-
ruk si ya sı nın da şın ma sı, su ya en di ril mə-
si, yer ləş di ril mə si və pa ya lar la qu raş-
dı rıl ma sı iş lə ri diq qət lə plan laş dı rı lıb.

Bu iş lə rin təx mi nən 40 gün ər zin də ye-
kun laş dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. Da-
yaq blo ku nun ti kin ti si cəd və lə uy ğun 
ta mam la nıb və 2016-cı il iyu lun 29-da 
də ni zə yo la sa lın maq üçün uğur la Ba-
kı də rin özül lər za vo du nun ya nal ma 
kör pü sün də ki da şı ma bar jı na yük lə nib. 
Blok za vod əra zi sin də yer li inf rast ruk-
tur dan və ob yekt lər dən is ti fa də edil-
mək lə, bü töv lük lə öl kə da xi lin də in şa 
edi lib. Ti kin ti iş lə ri nə sub pod rat çı lar 
və ix ti sas laş mış təc hi zat çı lar da da xil 
ol maq la, 5 min dən çox iş çi cəlb edi lib. 
Ti kin ti yə cəlb olun muş iş çi qüv və si nin 
təx mi nən 90 faizi Azər bay can və tən daş-
la rı olub.

Onu da de yək ki, ilk də fə ola raq “Şah-
də niz-2” plat for ma la rı nın ti kin ti si nin 
100 faizi öl kə da xi lin də hə ya ta ke çi ri lir.

Ti kin ti iş lə ri bey nəl xalq stan dart la ra uy-
ğun şə kil də tam mo dern ləş di ril miş dün-
ya sə viy yə li is teh sa lat ob yekt lə ri olan 
Hey dər Əli yev adı na Ba kı də rin özül lər 
za vo dun da və “Amec-Tek fen-Az fen” ti-
kin ti-qu raş dır ma sa hə sin də hə ya ta ke çi-
ri lib. Xə zər də ən bö yük da yaq blok la rın-
dan bi ri olan “Şah də niz-2” da yaq blok la rı 
yer li şir kət olan “BOS Shelf”in üzv ol du-
ğu kon sor sium tə rə fi n dən Ba kı də rin 
özül lər za vo dun da in şa edi lir. “Şah də-
niz-2” və “Cə nu bi Qaf qaz bo ru kə mə ri-
nin ge niş lən di ril mə si” la yi hə lə ri nin əsas 
töh fə lə rin dən bi ri ti kin ti fa za sı ər zin də 
min lər lə iş ye ri nin açıl ma sı dır. Bu vax ta-
dək Azər bay can da bü tün əsas mü qa vi lə-
lər üz rə ti kin ti iş lə ri nə 24 min nə fər dən 
ar tıq in san cəlb edi lib və on la rın 80 faiz-
dən ço xu Azər bay can və tən da şı olub.

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

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

Azərbaycan Prezidenti 
Yaponiya Xarici İşlər 
Nazirliyinin parlamentar 
vitse-nazirini qəbul edib

  Pre zi dent İl ham Əli yev Ya po ni ya Xa ri ci İş lər Na zir li-
yi nin par la men tar vit se-na zi ri Mo to me Ta ki sa va nı qə-
bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Mo to me Ta ki sa va nın öl kə mi zə sə-
fə ri nin Azər bay can ilə ya xın dan ta nış ol maq üçün yax şı 
im kan ya rat dı ğı nı, öl kə lə ri miz ara sın da kı möv cud dost-
luq əla qə lə ri nin da ha da möh kəm lən di ril mə si işi nə xid mət 
edə cə yi nə ümid var ol du ğu nu bil dir di. İyir mi il dən ar tıq 
bir müd dət ər zin də öl kə lə ri mi zin uğur lu əmək daş lı ğı nın 
hə ya ta ke çi ril di yi ni de yən Pre zi dent İl ham Əli yev əla qə lə-
ri mi zin bir çox sa hə lə ri əha tə et di yi ni vur ğu la dı. Öl kə lə ri-
miz ara sın da möh kəm si ya si əla qə lə rin möv cud ol du ğu nu 
qeyd edən döv lə ti mi zin baş çı sı Ya po ni ya nın çox lu say da 
şir kət lə ri nin öl kə miz də müx tə lif la yi hə lər də iş ti rak et di yi-
ni, biz nes st ruk tur la rı ara sın da əla qə lə rin yax şı pers pek tiv-
lə ri ol du ğu nu bil dir di. “Bi zim əla qə lə ri miz çox şa xə li dir”, 
- de yən Pre zi dent İl ham Əli yev əmək daş lı ğı mı zın bun dan 
son ra da in ki şaf edə cə yi nə və möh kəm lə nə cə yi nə əmin li yi-
ni ifa də et di, bu sə fə rin əla qə lə ri mi zin gə lə cək in ki şaf yo lu-
nun müəy yən ləş di ril mə si ba xı mın dan önə mi ni vur ğu la dı.

Söh bət za ma nı öl kə lə ri miz ara sın da iq ti sa di əla qə lə rin 
ye ni mər hə lə yə qal dı rıl ma sı üçün əl ve riş li im kan la rın ol-
du ğu qeyd edil di, neft-qaz, yük sək tex no lo gi ya lar, kənd 
tə sər rü fa tı, əc za çı lıq, təh sil və di gər sa hə lər də əmək daş lıq 
haq qın da ət rafl  ı fi  kir mü ba di lə si apa rıl dı, bu sa hə lə rin yax-
şı pers pek tiv lə ri ol du ğu bil di ril di.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin id ma nı qəl bən se vən bir döv-
lət xa di mi ol ma sı ba rə də mə lu mat lı ol duq la rı nı de yən Mo-
to me Ta ki sa va Azər bay ca nın id man sa hə sin də əl də et di yi 
uğur la rın ma raq la iz lə nil di yi ni bil dir di. O, bi rin ci Av ro-
pa Oyun la rı nın Ba kı da uğur la ke çi ril di yi ni vur ğu la ya raq 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə 2020-ci il To kio 
Olim piada sı na Ya po ni ya tə rə fi  nin də və ti ni çat dır dı. Qo naq 
Azər bay can və Ya po ni ya id man çı la rı nın Rio-de-Ja ney ro 
Olim piada sın da uğur lu nə ti cə lər əl də et mə si ni məm nun-
luq la qeyd et di.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 2020-ci il Yay Olim pi ya Oyun la rı-
nın To kioda ke çi ril mə si ilə bağ lı təb rik lə ri ni çat dır dı və bu 
təd bi rin də yük sək sə viy yə də təş kil olu na ca ğı na əmin li yi ni 
ifa də et di.

Bu iş lə rin təx mi nən 40 gün ər zin də ye- Ti kin ti iş lə ri bey nəl xalq stan dart la ra uy-

İlham Əliyev “Şahdəniz-2” 
layihəsi üzrə dayaq blokunun 

dənizə yola salınması 
mərasimində iştirak edib

Heydər Əliyev Fondu və RİİB-in dəstəyi ilə 
Bakıda və regionlarda tibbi müayinələr keçirilib

Av qus tun 25-27-də Ba kı, 
Min gə çe vir və Gən cə şə-
hər lə rin də İs rail hə kim-
lə ri nin iş ti ra kı ilə qa dın-

lar da müx tə lif xəs tə lik lə rin er kən 
diaq nos ti ka sı məq sə di lə pul suz tib-
bi müayi nə və kon sul ta si ya lar təş kil 
olu nub. La yi hə Hey dər Əli yev Fon du 
və “Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi-
nin (RİİB) dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lib. 
Müayi nə lə ri İs railin Qa dın Sağ lam-
lıq Mər kə zi, “Xo rev” Tibb Mər kə zi 
və To ra kal Cər ra hiy yə İns ti tu tu nun 
14 nə fər lik nü ma yən də he yə ti apa rıb.

Hey dər Əli yev Fon du, RİİB və Mil-
li On ko lo gi ya Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə İs railin Hay fa şə hə rin də ki “Xo rev” 
Tibb Mər kə zi nin baş hə ki mi Ro man 
Ba ra kın baş çı lıq et di yi nü ma yən də he-
yə ti qa dın lar da on ko lo gi ya, dermа to lo-
gi ya, en dok ri no lo gi ya, te ra pev tik sa hə-
lər və s. üz rə müayi nə lər ke çi rib. Hər 
şə hər də 100-dən ar tıq xəs tə yə ba xış 
ke çi ri lib və on lar mü va fi q tə yi nat alıb. 
Müayi nə lər Ba kı da Mil li On ko lo gi ya 
Mər kə zi, Min gə çe vir və Gən cə şə hər 
kli nik xəs tə xa na la rın da təş kil olu nub.

Qeyd edək ki, Hey dər Əli yev Fon du-
nun “Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nə 
ötən müd dət ər zin də böl gə lər dən sağ-
lam lıq la bağ lı müx tə lif prob lem lə rin, o 
cüm lə dən qa dın lar da rep ro duk tiv sis tem 
xəs tə lik lə ri nin müayi nə və müali cə si nə 
kö mək gös tə ril mə si ilə bağ lı mü ra ciət-
lər da xil olub. On la rın təh li li nə ti cə sin də 
RİİB il kin ola raq qeyd olu nan pul suz tib-
bi müayi hə lə rin təş ki li ilə bağ lı la yi hə nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nə qə rar ve rib.

Xa tır la daq ki, Hey dər Əli yev Fon-
du nun tə şəb bü sü ilə ya ra dı lan “Re-
gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi re gion-
lar da əha li nin elm, təh sil, sə hiy yə, 
id man, tu rizm, eko lo gi ya, so sial tə-
mi nat, mə də niy yət, in cə sə nət, sa hib-
kar lı ğın in ki şa fı və di gər sa hə lər də 
möv cud prob lem lə ri nin öy rə nil mə si 
və on la rın həl li is ti qa mə tin də və tən-
daş lar la döv lət və bə lə diy yə or qan la rı 
ara sın da qar şı lıq lı dialo qun və əmək-
daş lı ğın qu rul ma sı is ti qa mə tin də la yi-
hə lər hə ya ta ke çi rir.

Azər bay can və İs rail mü tə xəs sis-
lə ri müayi nə lər lə ya na şı, həm çi nin 
qar şı lıq lı təc rü bə mü ba di lə si apa rıb-
lar. Ey ni za man da İs rail hə kim lə ri 
azər bay can lı həm kar la rı ilə bir gə Ba-
kı da xəs tə nin döş qə fə sin də uğur la 
nə ti cə lə nən to ra kos ko pik əmə liy yat 
edib lər.

Mil li On ko lo gi ya Mər kə zin də ke-
çi ri lən el mi konf rans da iki öl kə nin 
alim lə ri on ko lo ji xəs tə lik lə rin er kən 
və də qiq diaq nos ti ka sı möv zu sun da 
mə ru zə ilə çı xış edib, ye ni tex no lo gi-
ya la rın təd bi qi ilə bağ lı tək lifl  ər irə li 
sü rüb lər. Tə rəfl  ər tibb sa hə sin də əla-
qə lə rin ge niş lən di ril mə si nin zə ru ri li-
yi ni qeyd edə rək, gə lə cək də də bu cür 
gö rüş lə rin ke çi ril mə si nin nə zər də tu-
tul du ğu nu bil di rib lər.



3N 30(89) 02.09.2016

Av qus tun 31-də Tə zə pir məs ci din də Azər bay can bəs tə kar lıq 
mək tə bi nin gör kəm li nü ma yən də lə rin dən bi ri, Xalq ar tis-
ti, “Şöh rət” or den li, Pre zi dent tə qaüd çü sü, pro fes sor Oq tay 
Zül fü qa rov la vi da mə ra si mi ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, vi da 
mə ra si min də sə nət ka rın ailə üzv-
lə ri, ya xın la rı, sə nət dost la rı, elm 
və mə də niy yət xa dim lə ri, zi ya lı-
lar, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş-
ti rak edib lər.

Sə nət ka rın ta bu tu önü nə Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti adın dan ək lil qo yul muş du.

Azər bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı-
nın səd ri, Xalq ar tis ti Fi rən giz Əli-
za də mu si qi ic ti maiy yə ti nə üz ve-
rən bu it ki nin acı sı nı jur na list lər lə 
bö lü şə rək de yib: “Oq tay Zül fü qa ro-
vun Azər bay can mu si qi mə də niy-
yə ti nin for ma laş ma sın da müs təs na 
xid mət lə ri olub. O, uşaq mu si qi si 
ta ri xin də in qi lab et miş bəs tə kar dır. 

Uşaq la rı öz ət ra fı na yı ğa raq, on-
la ra bu sə nə tin sir lə ri ni öy rə dir di. 
Onun ye tir mə lə ri ara sın da bəs tə-
kar lar da var, mü ğən ni lər də. Oq tay 
Zül fü qa rov Azər bay ca nın ən bö yük 
uşaq bəs tə kar la rın dan bi ri ki mi bu 
sə nə tə öz mö hü rü nü vu rub”.

Gör kəm li sə nət ka rın vi da mə ra-
si min də iş ti rak edən mə də niy yət 
və tu rizm na zi ri Əbül fəs Qa ra yev 
də jur na list lə rə mü sa hi bə ve rib. 
Oq tay Zül fü qa ro vun Azər bay can 
bəs tə kar lıq mək tə bi nin in ki şa fın-
da kı əvəz siz xid mət lə ri ni xa tır la-
dan na zir qeyd edib ki, onun müx-
tə lif janr lar da bəs tə lə di yi əsər lər 
hər za man din lə yi ci lər tə rə fi n dən 
se vi lib və qəlb lə rə yol ta pıb. Döv-
lət Uşaq Fi lar mo ni ya sı nın bə dii 
rəh bə ri ki mi fəaliy yət gös tə rən 
sə nət ka rın qəl bi hər za man ya-
zıb-ya rat maq eş qi lə dö yü nür dü. 
Onun ya rat dı ğı əsər lə ri heç za man 
unu dul ma ya caq.

Gör kəm li sə nət ka rın cə na zə si 
son mən zi lə yo la sa lı nıb. O, II Fəx-
ri Xi ya ban da tor pa ğa tap şı rı lıb.

Al lah rəh mət elə sin!

Uşaq la rı öz ət ra fı na yı ğa raq, on-

Bəstəkar Oqtay Zülfüqarov 
son mənzilə yola salınıb

Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın şeirləri rus dilində
  Ba kı da gör kəm li Azər bay can şairi Mə həm məd Hü seyn Şəh ri-
ya rın “Hey dər ba ba ya sa lam” poema sın dan rus di li nə tər cü mə 
olu nan 18 bənd şeirin yer al dı ğı ki ta bın təq di ma tı olub. Nəşr 
us tad Şəh ri ya rın ana dan ol ma sı nın 110 il li yi nə həsr edi lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, ki tab da kı şeir lər Azər bay can-Ame ri ka Mə-
də ni As so siasi ya sı nın üz vü, ABŞ-da ya şa yan həm yer li miz, ya zı çı-pub-
li sist No bert Yev da yev tə rə fi n dən tər cü mə olu nub.

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də baş tu tan təd bir də çı xış edən No-
bert Yev da yev de yib: “Hey dər ba ba ya sa lam” poema sı bü tün türk dil-
li öl kə lər də se vi lir. Təəs süf edi rəm ki, bu əsər baş qa dil lə rə tər cü mə 
olun ma yıb. Mən ilk də fə sö zü ge dən poema nı rus di li nə tər cü mə et-
dim. Ki tab da poema dan 18 bənd yer alır”.

N.Yev da yev qeyd edib ki, bu şeir lə ri Nyu-York da ya şa yan azər bay-
can lı bəs tə kar Rus lan Ağa ba ba ye vin “Hey dər ba ba ya sa lam” poema sı 
əsa sın da yaz dı ğı kan ta ta dan tə sir lə nə rək tər cü mə edib.

Təd bir də Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi, ya zı çı-pub li sist İl-
qar Fəh mi çı xış edə rək ki ta bın əhə miy yə tin dən söz açıb.

Qeyd olu nub ki, öm rü bo yu ədə biy ya ta, poezi ya ya xid mət edən gör-
kəm li şairin əsə ri nin tər cü mə si ol duq ca əla mət dar dır. Vur ğu la nıb ki, 
dün ya da ya şa yan bü tün azər bay can lı lar üçün bir lik mə şə li nə çev ri lən 
Şəh ri yar ya ra dı cı lı ğı hər za man soy daş la rı mı zı həm rəy li yə səs lə yib.

Ədi bin ya ra dı cı lı ğı nın bü tün dün ya dil lə ri nə tər cü mə olun ma sı nın 
va cib li yi ni qeyd edən na tiq, sö zü ge dən ki ta bın ər sə yə gəl mə sin də xid-
mət lə ri olan hər kə sə tə şək kü rü nü bil di rib.

Nəş rin tər ti ba tın da Əmək dar rəs sam İs ma yıl Məm mə do vun il lüs-
tra si ya la rın dan is ti fa də olu nub.

Azərbaycan yazıçıları Belarusda 
Əlifba Gününə həsr olunan
“dəyirmi masa”da iştirak edəcəklər

  “Zv yaz da” nəş riy yat evi nin baş re dak to-
ru Alek sandr Karl yu ke viç mət buat kon-
fran sın da bil di rib ki, sent yab rın 3-də, Be-
la rus Əlifb  a sı Gü nü ərə fə sin də Minsk də 
“Hə ma həng lik: Sko ri na nın söz lə ri müa-
sir dün ya da” möv zu sun da “də yir mi ma sa” ke çi ri lə cək.

Azər TAc BEL TA agent li yi nə is ti nad la xə bər ve rir ki, Be la rus Mil li Ki tab-
xa na sın da ke çi ri lə cək “də yir mi ma sa”da 14 öl kə dən gə lən ya zı çı lar iş ti rak 
edə cək lər. Azər bay can, Ru si ya, Ser bi ya, Mon te neq ro, Uk ray na, Qa za xıs tan, 
Ta ci kis tan, Çin və di gər öl kə lər dən olan ya zı çı lar Mins kə gə lə cək lər. A.Kar-
lyu ke viç qeyd edib ki, ötən il lər ər zin də ar tıq ənə nə yə çev ril miş bu təd bi rin 
iş ti rak çı la rı ara sın da sə mi mi dost luq və tə rəf daş lıq əla qə lə ri ya ra nıb.

“Po lım ya” jur na lı nın oxu cu la rı Azər bay can dan və Uk ray na dan olan 
ədə biy yat şü nas la rın klas sik və müasir Be la rus ədə biy ya tı nın ən yax şı 
nü mu nə lə ri haq qın da əsər lə ri ilə ta nış ola caq lar.

Be la rus Əlifb  a sı Gü nü hər il sent yabr ayı nın bi rin ci ba zar gü nü mil li 
bay ram ki mi qeyd edi lir. Bu il hə min bay ram sent yab rın 4-də Ro qaç-
yov şə hə rin də qeyd olu na caq.

Fransada “Azərbaycan haqqında 
yeni novellalar” kitabı çap olunub

  Fran sa da “Azər bay can haq qın da ye ni no-
vel la lar” (Nouvel les Nouvel les D’A zer-
baid jan) ki ta bı nəşr olu nub.

Azər bay can-Fran sa Dost luq Cə miy yə ti nin tə-
şəb bü sü, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, 
Fran sa nın Azər bay can da kı sə fi r li yi nin, Fran sa-
nın “To tal” şir kə ti nin, Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul-
tu ra lizm Mər kə zi nin və UFC şir kə ti nin dəs tə yi ilə ye ni cə işıq üzü gör-
müş ki tab ta nın mış müasir fran sız ya zı çı la rı nın müx tə lif sa hə lər üz rə 
möv zu lar da öl kə mi zə sə fər edə rək yaz dı ğı no vel la lar dan iba rət dir.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, no vel la-
lar Ba kı, Sum qa yıt şə hər lə ri ilə ya na şı, Qə bə lə və Şə ki yə də həsr olu nub.

Qeyd edək ki, bu no vel la lar Fran sız ya zı çı-səy yah la rı nın ye ni nə zər nöq-
tə si nin nə ti cə si dir. Ki tab da Azər bay can mul ti kul tu ral ənə nə lə rə ma lik, dün-
yə vi, to le rant öl kə ola raq ta nı dı lır və şərh edi lir. Qeyd olu nur ki, 2015-ci il də 
10 fran sız ya zı çı xə bər top la maq üçün Azər bay can da “kəş fi y ya tı” öz üzər lə-
ri nə gö tü rür lər və nə ti cə də müx tə lif no vel la lar ya zı la raq ki tab ha lı na sa lı nır.

Ki tab da Azər bay ca nın pay tax tı Ba kı şə hə ri la bi rint li kü çə lə ri, qa la-
la rı və qül lə lə ri ilə bir sir li or ta əsr şə hə ri ki mi ta nı dı lır.

Sent yab rın 5-də Rə şid Beh-
bu dov adı na Döv lət Mah nı 
Teat rı nın sim fo nik -est ra da 
or kest ri nin bə dii rəh bə ri, 

Əmək dar ar tist Sal man Qəm bə rov 
Al ma ni ya və Ni der land şə hər lə rin-
də ke çi ri lə cək “Bü tün şərq öl kə lə-
rin dən ul duz lar” ad lı kon sert proq-
ra mın da iş ti rak edə cək.

Sal man Qəm bə rov Azər TAc-a bil-
di rib ki, Os nabr yuq və Ams ter dam 
şə hər lə rin də baş tu ta caq kon sert lər 
çər çi və sin də dün ya bəs tə kar la rı nın 
əsər lə ri və ay rı-ay rı klas sik caz mu-
si qi si nin nü mu nə lə ri əsa sın da im-
pro vi zə lər səs lən di ri lə cək.

Proq ram da duet ifa lar da təq dim 
olu na caq. Be lə ki, fran sa lı məş hur 
tu ba ifa çı sı Mi şel Qo dar da həm-
yer li miz lə ey ni səh nə ni bö lü şə cək.

No yab rın 13-də azər bay-
can lı gənc ba let ul du-
zu Ül vi Əzi zov Nor-
ve çin pay tax tı Os lo da 

ke çi ri lə cək “Etoile Bal let Ga la” 
ad lı qa la-kon sert də çı xış edə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, kon sert 
proq ra mı “Os lo Kon sert hus” səh-
nə sin də baş tu ta caq. Həm çi nin 
kon sert çər çi və sin də Pa ris, Pra qa, 
Ber lin, Bu da peşt və baş qa şə hər lə-
rin məş hur teatr la rın ba let ul duz-
la rı da çı xış edə cək.

Qeyd edək ki, Ü.Əzi zov “Ba let 
in cə sə nə ti nin in ki şa fı na töh fə və 
yük sək pe şə kar us ta lı ğa gö rə” Ru-
dolf Nu ri yev adı na 16-cı Bey nəl xalq 
ba let fes ti va lı mü ka fa tı nın, elə cə də 
Bu da peşt də dün ya ba le ti ul duz la-
rı nın 18-ci bey nəl xalq qa la-kon ser-
ti nin xü su si mü ka fa tı nın sa hi bi dir.

Sent yab rın 5-də Rə şid Beh-

Salman Qəmbərov 
Avropada çıxış edəcək

No yab rın 13-də azər bay-

Ülvi Əzizov Osloda
qala-konsertə qatılacaq

“Barmaqlardan 
süzülən xallar” – 
Azərbaycan xalçaları

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

Se vinc Os ma no va nın “C” ka te-
qo ri ya sı üz rə ic ra et di yi “Bar-
maq lar dan sü zü lən xal lar” – 
Azər bay can xal ça la rı ad lı la yi hə 
çər çi və sin də Şəm kir ra yo nun da 
növ bə ti təd bir ke çi ri lib.

La yi hə nin müəl li fi  Azər TAc-a 
bil di rib ki, əsas məq səd gənc və 
ye ni yet mə qız la rın mad di mə-
də niy yə ti mi zin bir qo lu olan 
xal ça çı lıq sə nə ti nə, adət-ənə nə lə-
ri mi zə, döv lə tə, mil lə tə sə da qət 
ru hun da tər bi yə edil mə si is ti qa-
mə tin də on la ra Azər bay can xal-
ça çı lıq sə nə ti nin ta ri xi kök lə ri ni, 
sir lə ri ni öy rət mək dir.

Azər bay can xal ça la rı sə nət sa-
hə si ki mi həm coğ ra fi  möv qe yi-
nə, həm də na xış, kom po zi si ya, 
rəng həl li və tex ni ki xü su siy yət-
lə ri nə gö rə şər ti ola raq 7 xal ça-
çı lıq mək tə bi nə bö lü nür. La yi hə 
az rəng lər lə ahəng dar ko lo rit 
ya ra dan, öz na xış la rı ilə hə lə or-
ta əsr lər də Av ro pa rəs sam la rı nın 
ma ra ğı nı cəlb edən Gən cə-Qa zax 
xal ça la rın dan, Qa zax xal ça çı lıq 
mək tə bin dən bəhs edir. La yi hə də 
iş ti rak edən gənc xa nım lar tə lim-
lər də xal ça sə nə ti nin spe si fi k li yi 
haq qın da bi lik lər qa za nıb, ha be lə 
müx tə lif xal ça mu zey lə ri nə eks-
kur si ya lar edib, xal ça to xu ma sə-
nə ti nin sir lə ri ilə ta nış olub lar.



Mənası
anlaşılmayan

sözlər

Mənası və
yazılışı qüsurlu 

sözlər

Dialekt və
ara sözləri

İşlənməyən 
ərəb, fars və 
digər əcnəbi 

sözlər

Terminlər

Suni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən qurama 
sözlər

Lüzumsuz 
sözlər
və söz 

hallandırmaları
dövlətəxoş
dövrəyarpaq
durumsuz
durumsuzluq
düşülüşmə
düşülüşmək
düşünüş
fabi
fastfsikul
fəsilsizlik
fi li
fi sin
fotobayram
gendəduran
gendədurma
gendəqalan
gendəqalma
gendənbaxan
gendənbaxma
gendənvuran
gendənvurma
gendöşlük
general-bas (mus.)
genişgedişli
geriyədönənlik
gəncporit
gərdişedən
gərdişetmə
gətir-qaytar
giciyitutma
girdəndüşən
girdəndüşmə
girdəndüşmüş
girici
girsizlik
göbəkyazan
göbəkyazma
gödəkcik
gödəkkömür
gödəkkömürlü
gönyeyən
görüb-eləmə
görüb-eləmək
götürəçi
götürəçilik
gövdə-qazan
gövdəqucaqlama
gövdəqucaqlayan

dözülmək
dünyadanbixəbər
dünyadangetmə
dünyadanxəbərsiz
dünyadanxəbərsizlik
dünyadanköçmə
dünyayagəlmə
dünyayaranışı
düşərgəsalan
elektroinduksiya
fakoanafi laksiya 
fakoqlaukoma 
fakoliktik 
fakoliz 
fakolizm 
faqolessin
fi qətçi
fi rqətçi
fi rqətçilik
forsunkaçı
forsunkayabaxan
forsunkayabaxma
göbələkboyun
göbələkboyunlu
görüşxana
gurultuölçən
gurultuölçmə
gülrəng
hampalaşmaq
havametr
hegemonçu
hektokaloriya
hertoqraf
hesablama-perforasiya 
heteropolyat
həkimbaşlı
hənirlənmə
hənirlənmək
hərarətəmöhkəm
hərarətəmöhkəmlik
hərgünlü
hərləşdirmə
hərləşdirmək
hidrodempper
hidroizolyatorçu
hidropat
hidrosiklopik
hidrosiklopiklik

döyüş-söyüş
fi şt
fi ştləmə
fi ştləmək
gahlı
geyiş
geyməsiz
gədəcik
gədəciyəz
gəzəd
girdirməli
girdirməsiz
guhuldama
guhuldamaq
gürzəboğaz
himləşib-cimləşmək
hırt
hırt-hırt
hırt-hırtsalma
his-hüs
hiş-hiş
hiş-hişləmə
hiş-hişləmək
xamıtqıç
xaşallanma
xaşallanmaq
xaşallaşma
xaşallaşmaq
xaşallıq
xay-xay
xəngəlləmə
xəşəl
xəşəllənmə
xəşəllənmək
xəşəllik
xıltalı
xıltasız
xımırtlama
xımırtlamaq
xımırtlanma
xımırtlanmaq
xırlı-pırlı
xışırtı
xışırtılı
xışırtısız
xoxgələn
xoxgəlmə
xort

fahiş
faxir
fail
fakıt
falerist
fasid
fəcr
fədakaranə
fəğfur
fəğfuri
fəğfurluq
fəllah
fər
fəramuş
fəramuşluq
fərar
fərəhnak
fərəhnaklıq
fərsəx
fərsəng
fərzən
fərzənd
fərzi
fərzilik
fərzlik
fəsahət
fəsahətli
fəsahətsiz
fəsahətsizlik
fəsih
fətəbərəkallah
fəthə
fəthəli
fəthəsiz
fəzlə
fəzləcə
fəzləli
fəzləsiz
fəzllik
fi kri
fi lani
fi lizat
fi riştə
fi sq
fi sqlik
fi sqü-fücr
fi sqü-fücurluq
fotokartoçkalı

fak (iqt.)
faktorinq (iqt.)
faktoriya
faqodiaqnostika
faqodinamometr
faqokarioz
faqoprofi laktika
faqorezistent
faqorezistentlik
faqosit (-lər) (biol.)
faqositin
faqositoblast 
faqositolitik
faqositoliz
faqositoz
faqosoma
faqoterapiya (tib.)
faqotip
faradizasiya (tib.)
faradmetr (fi z.)
faradometr
faringokeratoz
faringokseroz
farmakokimya (tib.)
farmakopeya
farmakoterapiya
farmasiya (tib.)
farnezol
farnoxinon
farvitron
fasilitator
fasilitatorluq
faska
fassiasiya (biol.)
fassilyar
fassilyoz
fassit
fassiya (anat.)
faveola (tib.)
favid (tib.)
favizm (bayt.)
favus
fazaimpuls
fazometr (fi z.)
fazon
fazor
fazorentgenokardioqraf
federat

döşəmədüzəldən
döşəməsürtən
döşgəlmə
döşgötürmə
döşügəlmə
döşüqayalıq
döşümeşə
döşümeşəlik
döşüyastı
döşüyumru
dövlətəmünasib
dövlətquran
dövlətqurma
dövretmə
döymə-ştamplama
döyülüş
döyüşdənçıxan
döyüşdənçıxma
döyüşdənqaçma
döyüşəgirən
döyüşəgirmə
döyüşsonu
döyüşüb-ölmə
döyüşüb-ölmək
dözümgöstərmə
dözümlüolma
dözümsüzlüketmə
dreyfetmə
dua-sənaetmə
duayazan
duayazma
dublyajetmə
dublyajolunma
dublyorolma
dueləçağırma
duetçalma
duetoxuma
dulqalma
duman-çənlik
duman-çiskinlik
dumbulçalma
durma-oturma
durnaboğazlı
durnaboğazlıq
durnagözlülük
durnasəsli
duruş-dayanış
duruşgətirmə

dördölçülü
dördölçülülük
dördpəncərəli
dördpərdəli
dördpərli
dördpilləli
dördrəqəmli
dördrəng
dördrəngli
dördsaniyəlik
dördseksiyalı
dördsəhnəcikli
dördsəhnəli
dördsəsli
dördsəslilik
dördsəthli
dördsilindrli
dördsimli
dördsıra-dördsıra 
dördsıralı
dördsıralıq
dördsürətli
dördsütunlu
dördşpindelli
dördşüalı
dördşüarlı
dördtaktlı
dördtarlalı
dördtarlalıq
dördtelli
dördtəkərli
dördtəpəli
dördtilli
dördtirli
dördtonlu
dörduclu
dördünsürlü
dördüzlü
dördüzüklü
dördvalentli
dördvariantlı
dördvedrəli
dördvedrəlik
dördverstlik
dördvoltlu
dördvurğulu
dördyanlı
dördyarpaq

gövdə-örtük
göydəmiri
göyərçini
gözçü
guhuldaşma
guhuldaşmaq
güc-xoş
gülbədən
gülbədənli
gülgöz
gülüllü
gülüllük
gün-dirilik
hədiyyəyığma
həmzəli

hidrotuasiya
hidroyanacaq
hioxoliz
hiossin
hipaforin
hipalgiya
hiperadipoz
hiperallantanuriya
hiperamilazuriya
hiperkapiya
hiperqalaktoziya
hiperqanadizm
hipermətin
hiperterapiya
hipodaktiliya

xortaxort
xort-xort
xortuldama
xortuldamaq
xortuldatma
xortuldatmaq
xoruzlamaq
xostərəngi
xoşun
xoşun-xoşun
ikişər
ikişər-ikişər
im-ifl im
imirçimə
imirçimək

fotokartoçkasız
föhş
fövc
freydist
füqərayi-kasibə
fürumayə
fütuhat
gar
gavuz
general-poruçik
gəbr
gəcxana
gəctəraş
gəctəraşlıq
gədazadə

fedinq
fekaluriya
femtosaniyə
femtoskop
fenadol
fenadon
fenamin
fenantren
fenasemid
fenastrasiya (tib.)
fenilakrilalanin
fenilakrilat
fenilamin
fenilanilin
fenilasetilen

duruşlu-dayanışlı
duruşma
duruşma-dayanışma
duruşmaq
duruş-oturuş
dustaqdaolma
dustaqolma
duşagirmə
duşdançıxma
duzatma
duzçəkmə
duzçökmə
düçaretmə
düçarolma
düdükçalma

dördyarpaqlı
dördyaruslu
dördyataqlı
dördyüzillik
dördzolaqlı
dumanabənzərlik
dumanaoxşarlıq
durnayabənzərlik
durnayaoxşarlıq
duruxdurma
duzadavamlılıq
duzadözümlü
duzadözümlülük

N 30(89) 02.09.20164

(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Kab riolet də dörd nə fər var – 
Ay se do ra, hə yat yol da şı Zin ger, 
öv lad la rı Did re və Pat rik. Son-
ra Ay se do ra rəqs mək tə bi nə 
baş çək mək üçün ya xın la rın-
dan ay rı lır. Zin ger də de yir ki, 
şə hər də bir iş ada mı ilə gö rüş-
mə li dir. Qə ra ra alı nır ki, sü rü cü 
uşaq la rı evə apar sın. Ver-
sa la dö nər kən yol da 
ma şı nın mü hər ri-
kin də na saz lıq 
ya ra nır. Sü-
rü cü ma şı nı 
yol kə na rın da 
sax la yıb mü-
hər ri kə bax maq 
üçün dü şür. Əl 
əy lə ci ni çək mə-
yi unut du ğun dan, 
ma şın göz qır pı-
mın da Se na ça yı na 
yu var la nır. 6 yaş-
lı Did re və 3 yaş lı 
Pat ri ki xi las et mək 
müm kün ol mur, 
uşaq lar su da bo ğu-
lur lar. Bu dəh şət li 
ölüm Dun ka nı elə 
sar sıt dı ki, hətt  a 
ağ la ya da bil mir di. 
Am ma po lis dən ri ca 
et di ki, sü rü cü nü cə za lan-
dır ma sın lar, axı onun 
az yaş lı uşaq la rı var...

Ay se do ra hər sə hər 
ca nı na qəsd et mək ba-
rə də fi  kir lə şir di. La-
kin rəqs mək tə bin də 
yo lu nu göz lə yən ba la ca 
ye tir mə lə ri ni ümid siz qo ya 
bil məz di. Vax tı nı bu uşaq la-
rın əha tə sin də ke çi rir di, hə lak 
ol muş öv lad la rı nın qo xu su nu 
on lar dan alır dı. Yox, ar tıq Pa-
ris də qa la bil mir di, tez lik lə Ara-
lıq də ni zi nə sə ya hə tə çıx dı.

Bu dur, sa hil də büs bü tün qa ra 
ge yin miş bir qa dın da ya nıb. Əv-
vəl lər ol du ğu ki mi, ye nə də qa ra-
bas ma lar onu ad dım-ad dım iz lə-
yir. Gö zü nə gö rü nür ki, öv lad la rı 
dal ğa la rın üzə rin də rəqs edir və 
bir dən də niz on la rı ağu şu na alır. Ay se-
do ra lə pə dö yən də hu şu nu iti rib yı xıl dı. 

Özü nə gə lən də ba şı nın üs tün də bir ca-
va nın da yan dı ğı nı gör dü.

- Ma dam, kö mək la zım dır?
- Bə li, mə nə uşaq la rı mı qay ta rın.
...Onun ita li ya lı bu gənc lə sev gi ma cə ra sı 

qı sa sür dü. Dun ka nın ye ni mə şu qu bil dir-
di ki, ni şan la nıb və toy mə ra si mi ləğv olu na 
bil məz. Tez lik lə Dun ka nın oğ lu dün ya ya 
gəl di və do ğuş dan bir ne çə saat son ra öl dü. 

1921-ci il də Ay se do ra Dun kan xalq 
maarif ko mis sa rı Lu na çars ki nin də və ti 
ilə Ru si ya ya gəl di. Qə ze tə mü sa hi bə sin-
də rəq qa sə de di:

- Ar zum bu dur ki, fəh lə sin fi  çək di yi 
zil lə tin mü qa bi lin də öv lad la rı nın gö zəl 
hə ya tı ilə fəxr edə bil sin!

Ay se do ra Mosk va da uşaq lar üçün 
rəqs mək tə bi aç dı. 

2 ya şı olan da on la rın evin də yan-
ğın baş ver miş di. Yan ğın sön dü rən lər-
dən bi ri son an da kör pə ni ölüm dən xi-
las edə rək pən cə rə dən hə yə tə at mış dı. 

Dun kan bu ha di sə ni xa tır la ma sa da, şö-
lə lə nən alov di lim lə ri onun üçün bir növ 
olum və ölüm rəm zi nə çev ril miş di. Bu na 
gö rə də Ay se do ra səh nə yə çox vaxt ağ 
uzun şərfl  ə çı xır, rəq si ilə say rı şan alov 
di lim lə ri ni can lan dı rır dı. Bu şərf so vet 
Ru si ya sın da in qi la bın rəm zi nə çev ril miş-
di. Dun kan Bol şoy Teat rın səh nə sin də 
“Bey nəl mi ləl” sə da la rı al tın da rəqs edir, 
vax ti lə ça rın əy ləş di yi lo ja dan isə bu də fə 
şəx sən V.İ.Le nin onu al qış la yır dı. 

Rəq qa sə Mosk va da çox gənc və məş-
hur rus şairi Ser gey Ye se nin lə ta nış ol du. 
Di li bil mə dik lə ri üçün on lar tər cü mə çi 
va si tə si ilə ün siy yət qu rur du. Bu na bax-
ma ya raq, mə həb bət alo vu hər iki si ni şö-
lə lən dir di. 1922-ci ilin 2 ma yın da Ye se nin 
özün dən 17 yaş bö yük olan ame ri ka lı rəq-
qa sə Ay se do ra Dun kan ilə ev lən di. On lar 
bir lik də Av ro pa sə fə ri nə çıx dı lar. Təx mi-
nən 15 ay lıq sə fər dən son ra, 1923-cü ilin 
3 av qus tun da Ye se nin Mosk va ya qa yıt dı. 

İz di vac uzun sür mə di. Ye se nin iç ki-
yə alü də ol muş du, on lar tez-tez 

mü ba hi sə edir di lər. 
Nə ha yət, şair əc-

nə bi ar va dı na 
te leq ram vur du: 
“Mən baş qa sı nı 
se vi rəm. Onun-

la ailə qur mu şam. 
Xoş bəx təm.”
İki il dən son ra Ye-

se ni nin in ti har xə bə ri ni 
eşi dən də  Dun kan jur na list-

lə rə de miş di: “Mən o qə dər 
iz ti rab lar ya şa mı şam ki, in di 

nə yə sə üzül mək üçün ta qə tim 
qal ma yıb!”
Ay se do ra hu ma nist ad dım at dı, 

şairin dul ar va dı ki mi, Ye se ni nin 
əsər lə ri nin ça pın dan gə lə cək qo-
no rar la rı al maq hü qu qu nu əri nin 
ana sı na və ba cı la rı na ver di.

Dun kan ar tıq 50 ya şı haq la-
mış dı, mad di du ru mu o qə dər 
də ürə ka çan de yil di. Rəqs lə ri 
əv vəl ki par laq lı ğı nı itir miş di. 
Bun dan baş qa, Dun kan müx-
tə lif şə hər lər də rəqs mək-
təb lə ri aç mış dı və bu təh sil 
ocaq la rı bö yük və sait tə ləb 
et di yin dən bağ la nır dı. Yal-
nız Mosk va da kı rəqs mək tə-
bi döv lət tə rə fi n dən yar dım 
al dı ğı üçün 20 il dən çox 
fəaliy yət gös tər di. Mək tə bə 
Ay se do ra nın qız lı ğa gö tür-
dü yü İr ma Dun kan rəh bər-
lik edir di.
Da hi rəq qa sə öm rü nün son 

il lə ri ni rus mü ha cir, piano çu 
Vik tor Se rov ilə ya şa dı. De yi lə nə 

gö rə, Ay se do ra ərin dən yaş ca iki 
də fə bö yük idi. Ca van əri ni dəh şət li 

də rə cə də qıs qa nan Dun kan hətt  a bir 
də fə ca nı na qəsd elə mək is tə miş di. Am-
ma Ulu Tan rı onun ta le yi nə baş qa ölüm 
yaz mış dı. 

İn ti har cəh din dən bir ne çə gün son ra 
Ay se do ra kab riole tə min di. Se vim li ta-

lis ma nı - şər fi  də boy nun da idi. Ma şın 
yo la dü şən də uzun şərf tə kə rə ili şib 

do laş dı və Dun kan bo ğul du. 
1927-ci ilin 14 sent yab rı idi... 
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Kab riolet də dörd nə fər var – 

Özü nə gə lən də ba şı nın üs tün də bir ca-
va nın da yan dı ğı nı gör dü.

bil məz. Tez lik lə Dun ka nın oğ lu dün ya ya 

maarif ko mis sa rı Lu na çars ki nin də və ti 
ilə Ru si ya ya gəl di. Qə ze tə mü sa hi bə sin-

zil lə tin mü qa bi lin də öv lad la rı nın gö zəl 
hə ya tı ilə fəxr edə bil sin!

rəqs mək tə bi aç dı. 

las edə rək pən cə rə dən hə yə tə at mış dı. 

II YAZI

Elə adam lar var ki, hə yat-
da heç bir vəch lə dinc-
lik, ra hat lıq ta pa bil mir-
lər. Ba xır san ki, xoş bəxt 

ömür sür mək üçün hər şe yi var – 
ad-sa nı, var-döv lə ti, zən gin çev-
rə si, an caq çi da rı nı qır mış at ki-
mi da yan ma dan ça pır, ora-bu ra 
vur nux maq dan yo rul mur. Elə bil 
ha ra sa tə lə sir, dü şü nür ki, bax, 
bu zir və ni də fəth elə sə, bü tün 
is tək lə ri nə ça ta caq. Am ma sən 
say dı ğı nı say...
1921-ci ilin sə rin pa yız gü nü Pa-
ri sin kü çə lə ri ni gəz mə yə çı xan 
bu kab riolet də ki ailə yə kə nar dan 
bax san, yal nız bir şey dü şü nər-
sən: xoş bəxt ailə nü mu nə si! Mə-
zə li söh bət lər, qəh qə hə lər, sev gi 
do lu ba xış lar, şam pan şə ra bı... 
Zən gin bir ailə nin xoş is ti ra hə ti 
üçün da ha nə la zım dır? Nəin ki 
Pa ris də, hət ta bü tün Av ro pa da, 
Ame ri ka da bu ailə nin baş çı la rı-
nı yax şı ta nı yır lar. Qə zet lər ge cə-
gün düz Yu cin Zin ger dən və sev-
gi qal ma qal la rı ilə gün də mi zəbt 
et miş məş hur rəq qa sə Ay se do ra 
Dun kan dan ya zır. Jur na list lər 
elə əf sa nə lər uy du rur lar ki, ar tıq 
real lıq la fan ta zi ya nı bir-bi rin dən 
ayır maq müm kün de yil...

Er mə ni lər ye nə çax naş ma ya dü şüb. Se pa rat çı 
“DQR”-in sa kin lə ri küt lə vi su rət də Xan kən din-
dən və ət raf əra zi lər dən kö çür, ya da uşaq la rı nı 
mü na qi şə zo na sın dan uzaq laş dır ma ğa ça lı şır lar.

Ye ni dərs ili ərə fə sin də bu pro ses da ha da sü rət lə-
nib. Sa kin lər İrə van dan gəl miş jur na list lər lə söh bət 
za ma nı öv lad la rı üçün na ra hat lıq ke çir dik lə ri ni, bu-
nun məc bu ri bir ad dım ol du ğu nu bil di rib lər.

İrə va nın “Jo xa vurd” qə ze ti ya zır ki, Dağ lıq Qa ra-
bağ da ya şa yan uşaq la rın bö yük ək sə riy yə ti ye ni dərs 
ili ni ev dən çox-çox uzaq da yer lə şən təh sil ocaq la rın da 
qar şı la ya caq lar. Va li deyn lər dən bi ri de yib:

- Son ha di sə lər gös tər di ki, bi zim ha ki miy yə tin ge-
cə-gün düz ba ğır dı ğı atəş kə sə, güc lü mü da fi ə sis te mi nə 
zər rə qə dər də eti bar yox dur. Qar şı tə rəf (yə ni Azər-
bay can or du su) hər an hü cu ma ke çə bi lər. Özü mü zün 
və öv lad la rı mı zın tə ləf ol ma ya ca ğı na kim zə ma nət 
ve rə bi lər? Sar kis yan, yox sa Ba ba yan? Bu kri mi nal ün-
sür lə rin xalq ya dı na mı dü şür? On la rın sər vət top la-
maq dan baş qa nə prob le mi var? Biz bu ma fi  ya nın boş 
vəd lə ri nə ina nıb uşaq la rı mı zı gü da za ve rə bil mə rik... 

Da ha son ra müx bir so ru şub:
- De mək is tə yir si niz ki, Azər bay can Or du su Qa ra-

ba ğı iş ğal (!!!) et sə, kim sə yə, hətt  a uşaq la ra da aman 
ver mə yə cək?

- Mü ha ri bə də kim-ki mə aman ve rir ki? Gül lə, mər-
mi uşa ğa, bö yü yə bax mır. İn di de yir siz, göz gö rə-gö-
rə öv lad la rı mı zı ölü mə ve rək?

Bu sə tir lə ri oxu yan da is tər-is tə məz Xo ca lı soy qı rı-
mı nı xa tır la dım. Aman sız ca sı na qət lə ye ti ril miş, göz-
lə ri de şil miş, əl-aya ğı doğ ran mış mə sum azər bay can lı 
kör pə lə rin gü na hı nə idi? Bəl kə, on lar saq qal lı er mə ni 
kö pək lə ri nə təh lü kə tö rə dir di? Bir va li deyn ki mi, er-
mə ni ana nın, ata nın tə la şı nı ba şa dü şü rəm.

Əgər yad daş la rı kor la nıb sa, ya xın il lə rin ha di sə lə ri ni 
er mə ni lə rə ye ni dən xa tır lat maq is tər dim. Qa ra bağ ha-
di sə lə ri nin “fəal” iş ti rak çı şı, er mə ni lə rin ən çox sev di yi 
ideoloq la rın dan bi ri, ya zı çı-şair Zo ri Ba la yan “Ru hu-
mu zun dir çə li şi” ad lı ki ta bın da 1992-ci ilin 26 fev ra lın-
da Xo ca lı da tö rət dik lə ri soy qı rım haq qın da be lə ya zır: 

 “Biz Xa ça tur la Xo ca lı da ələ ke çir di yi miz evə gi rər-
kən əs gər lə ri miz 13 yaş lı bir türk uşa ğı nı pən cə rə yə 
mis mar la mış dı lar. Türk uşa ğı çox səs-küy sal ma sın 
de yə, Xa ça tur uşa ğın ana sı nın kə sil miş dö şü nü onun 
ağ zı na sox du. Da ha son ra 13 ya şın da kı tür kün ba şın-
dan, si nə sin dən və qar nın dan də ri si ni soy dum. Saata 
bax dım, türk uşa ğı 7 də qi qə son ra qan iti rə rək dün-
ya sı nı də yiş di. Ru hum se vinc dən qü rur lan dı. Xa ça tur 
da ha son ra türk uşa ğı nın me yi ti ni his sə-his sə doğ ra dı 
və bu türk lə ey ni kök dən olan it lə rə at dı. Ax şam ey ni 
şe yi da ha 3 türk uşa ğı na et dik. Mən bir er mə ni ki mi 
öz və zi fə mi ye ri nə ye tir dim. Bi lir dim ki, hər bir er mə-
ni hə rə kət lə ri miz lə fəxr du ya caq”. 

Da ha bir er mə ni müəl lif, ha zır da Li van da məs kun-
laş mış ya zı çı-jur na list Da vid Xer di yan Xo ca lı da er-
mə ni lə rin Azər bay can türk lə ri nin ba şı na gə tir dik lə ri 
mü si bət lə ri «Xaç uğ run da» ki ta bın da fəxr lə xa tır la yır. 

“Sə hə rin so yu ğun da biz Daş bu laq ya xın lı ğın da kı 
ba taq lıq dan keç mək üçün ölü lər dən kör pü dü zəlt-
mə li ol duq. Mən ölü lə rin üs tü ilə get mək is tə mə dim. 
Bu nu gö rən pol kov nik-ley te nant Ohan yan mə nə işa rə 
et di ki, qorx ma yım. Mən aya ğı mı 9-11 yaş lı qız me-
yi ti nin si nə si nə ba sıb ad dım la ma ğa baş la dım. Mə nim 
ayaq la rım və şal va rım qan için də idi. Və mən be lə cə, 
1200 me yi tin üs tün dən keç dim”.

İn di öv la dı nı mü na qi şə zo na sın dan uzaq laş dı ran, 
onun ta le yi üçün na ra hat olan er mə ni va li deyn dən 
so ruş maq is tər dim:

- Soy qı rım tö rət mək də, gü nah sız in san la rı, əli ya lın 
qa dın, qo ca və uşaq la rı qət lə ye tir mək də kim ad çı xa rıb?

Bi li rəm, ca vab əvə zi nə ye nə xəs tə er mə ni mən ti qi-
ni zi işə sa lıb özü nü zə bə raət qa zan dır ma ğa ça lı şa caq-
sız. Am ma lə nət lən miş lə rin ari ya sı nı da ha heç kim 
din lə mə yə cək.

Ge din, ar tıq çox dan unut du ğu nuz və itir di yi niz 
Ulu Tan rı dan özü nü zə rəhm di lə yin.

Fərhad
ABDULLAYEV

Lənətlənmişlərin
ariyası
Lənətlənmişlərin

bağ da ya şa yan uşaq la rın bö yük ək sə riy yə ti ye ni dərs 
ili ni ev dən çox-çox uzaq da yer lə şən təh sil ocaq la rın da 
qar şı la ya caq lar. Va li deyn lər dən bi ri de yib:

cə-gün düz ba ğır dı ğı atəş kə sə, güc lü mü da fi ə sis te mi nə 
zər rə qə dər də eti bar yox dur. Qar şı tə rəf (yə ni Azər-
bay can or du su) hər an hü cu ma ke çə bi lər. Özü mü zün 
və öv lad la rı mı zın tə ləf ol ma ya ca ğı na kim zə ma nət 
ve rə bi lər? Sar kis yan, yox sa Ba ba yan? Bu kri mi nal ün-
sür lə rin xalq ya dı na mı dü şür? On la rın sər vət top la-
maq dan baş qa nə prob le mi var? Biz bu ma fi  ya nın boş 

las edə rək pən cə rə dən hə yə tə at mış dı. 3 av qus tun da Ye se nin Mosk va ya qa yıt dı. 

İz di vac uzun sür mə di. Ye se nin iç ki-

las edə rək pən cə rə dən hə yə tə at mış dı. 

vəd lə ri nə ina nıb uşaq la rı mı zı gü da za ve rə bil mə rik... 

ba ğı iş ğal (!!!) et sə, kim sə yə, hətt  a uşaq la ra da aman 

Olum və 
ölüm rəqsi

Kab riolet də dörd nə fər var – 
Ay se do ra, hə yat yol da şı Zin ger, 
öv lad la rı Did re və Pat rik. Son-
ra Ay se do ra rəqs mək tə bi nə 
baş çək mək üçün ya xın la rın-
dan ay rı lır. Zin ger də de yir ki, 
şə hər də bir iş ada mı ilə gö rüş-
mə li dir. Qə ra ra alı nır ki, sü rü cü 
uşaq la rı evə apar sın. Ver-
sa la dö nər kən yol da 
ma şı nın mü hər ri-
kin də na saz lıq 

hər ri kə bax maq 
üçün dü şür. Əl 
əy lə ci ni çək mə-
yi unut du ğun dan, 
ma şın göz qır pı-
mın da Se na ça yı na 
yu var la nır. 6 yaş-
lı Did re və 3 yaş lı 
Pat ri ki xi las et mək 
müm kün ol mur, 
uşaq lar su da bo ğu-
lur lar. Bu dəh şət li 
ölüm Dun ka nı elə 
sar sıt dı ki, hətt  a 
ağ la ya da bil mir di. 
Am ma po lis dən ri ca 
et di ki, sü rü cü nü cə za lan-
dır ma sın lar, axı onun 
az yaş lı uşaq la rı var...

Ay se do ra hər sə hər 
ca nı na qəsd et mək ba-
rə də fi  kir lə şir di. La-
kin rəqs mək tə bin də 
yo lu nu göz lə yən ba la ca 
ye tir mə lə ri ni ümid siz qo ya 
bil məz di. Vax tı nı bu uşaq la-
rın əha tə sin də ke çi rir di, hə lak 
ol muş öv lad la rı nın qo xu su nu 
on lar dan alır dı. Yox, ar tıq Pa-
ris də qa la bil mir di, tez lik lə Ara-
lıq də ni zi nə sə ya hə tə çıx dı.

Bu dur, sa hil də büs bü tün qa ra 
ge yin miş bir qa dın da ya nıb. Əv-
vəl lər ol du ğu ki mi, ye nə də qa ra-
bas ma lar onu ad dım-ad dım iz lə-
yir. Gö zü nə gö rü nür ki, öv lad la rı 
dal ğa la rın üzə rin də rəqs edir və 
bir dən də niz on la rı ağu şu na alır. Ay se-
do ra lə pə dö yən də hu şu nu iti rib yı xıl dı. 

İz di vac uzun sür mə di. Ye se nin iç ki-
yə alü də ol muş du, on lar tez-tez 

mü ba hi sə edir di lər. 
Nə ha yət, şair əc-

la ailə qur mu şam. 
Xoş bəx təm.”

İki il dən son ra Ye-
se ni nin in ti har xə bə ri ni 

eşi dən də  Dun kan jur na list-
lə rə de miş di: “Mən o qə dər 

iz ti rab lar ya şa mı şam ki, in di 
nə yə sə üzül mək üçün ta qə tim 

qal ma yıb!”
Ay se do ra hu ma nist ad dım at dı, 

şairin dul ar va dı ki mi, Ye se ni nin 
əsər lə ri nin ça pın dan gə lə cək qo-
no rar la rı al maq hü qu qu nu əri nin 
ana sı na və ba cı la rı na ver di.

Dun kan ar tıq 50 ya şı haq la-
mış dı, mad di du ru mu o qə dər 
də ürə ka çan de yil di. Rəqs lə ri 
əv vəl ki par laq lı ğı nı itir miş di. 
Bun dan baş qa, Dun kan müx-
tə lif şə hər lər də rəqs mək-
təb lə ri aç mış dı və bu təh sil 
ocaq la rı bö yük və sait tə ləb 
et di yin dən bağ la nır dı. Yal-
nız Mosk va da kı rəqs mək tə-
bi döv lət tə rə fi n dən yar dım 
al dı ğı üçün 20 il dən çox 
fəaliy yət gös tər di. Mək tə bə 
Ay se do ra nın qız lı ğa gö tür-
dü yü İr ma Dun kan rəh bər-
lik edir di.

Da hi rəq qa sə öm rü nün son 
il lə ri ni rus mü ha cir, piano çu 

Vik tor Se rov ilə ya şa dı. De yi lə nə 
gö rə, Ay se do ra ərin dən yaş ca iki 

də fə bö yük idi. Ca van əri ni dəh şət li 
də rə cə də qıs qa nan Dun kan hətt  a bir 

də fə ca nı na qəsd elə mək is tə miş di. Am-
ma Ulu Tan rı onun ta le yi nə baş qa ölüm 
yaz mış dı. 

İn ti har cəh din dən bir ne çə gün son ra 
Ay se do ra kab riole tə min di. Se vim li ta-

lis ma nı - şər fi  də boy nun da idi. Ma şın 
yo la dü şən də uzun şərf tə kə rə ili şib 

do laş dı və Dun kan bo ğul du. 
1927-ci ilin 14 sent yab rı idi...

Fər had SA Bİ ROĞ LU

Kab riolet də dörd nə fər var – 

real lıq la fan ta zi ya nı bir-bi rin dən 
ayır maq müm kün de yil...

İz di vac uzun sür mə di. Ye se nin iç ki-
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- Aka de mik Ra fael Hü sey nov 
ata mın köh nə dost la rın dan olub. 
Bir ne çə həf tə bun dan əv vəl mə ni 
iş ye ri nə də vət et di. De di ki, rəh-
bə ri ol du ğu Ni za mi adı na Ədə biy-
yat Mu ze yin də To fi q Ab din üçün 
də gu şə ha zır la na caq. Bu məq səd-
lə də ata mın hər ki ta bın dan bir 
nüs xə ni və bə zi ak se suar la rı gə-
tir mə yi mi zi xa hiş et di. Həm çi nin 
qeyd et di ki, bu ya xın lar da 40 il-
dən çox apar dı ğı ra dio proq ram da 
To fi q Ab di nə iki ve ri liş həsr edə-
cək. Am ma ən se vin di ri ci mə qam 
o ol du ki, Ra fael müəl lim mə nə 
elə mu zey də ata mın 75 il lik yu bi-
le yi ni ke çi rə cə yi ni de di. Okt yabr 
ayın da ke çi ri lə cək yu bi le yə ailə 
üzv lə ri ilə ya na şı zi ya lı dost la rı da 
də vət olu na caq. 

- İki il dən ar tıq dır ki, To fi q Ab-
din dün ya sı nı də yi şib. Ata nız və-
fat edən dən son ra ge niş pub li ka, 
ədə biy yat ca meəsi tə rə fi n dən nə 
də rə cə də xa tır la nıb? 
- Elə Ra fael müəl lim lə gö rüş za-

ma nı onun ota ğı na bir nə fər gi rib 
sa lam ver di, so ruş du ki, “Mə tin, 
ne cə sən? Ta nı mır dım, am ma hiss 
et dim ki, ata mın köh nə dost la-
rın dan dır. Mən ona da de dim ki, 
atam iki il dən ar tıq dır rəh mə tə 
ge dib, ət ra fın da olan ək sər adam-
la rı, dost la rı nı axı rın cı də fə ilin də 
də yox, qırx mə ra si min də gör mü-
şəm. Da ha çox Ra fael müəl lim yad 
et di, sağ ol sun. Ola bi lər ki, mət-
buat da kim sə onun haq qın da nə sə 
yaz sın və biz onu göz dən qa çı raq. 
Bu müm kün dür, çün ki mət bu or-
qan lar və sayt lar çox dur, bi zim 
xə bə ri miz ol ma ya bi lər. Elə hə min 
ota ğa gi rən adam da de di ki, ötən 
il dö nü mün də To fi q Ab din haq-
qın da nə sə ya zıb.

- Bu gün han sı mə qam lar da To-
fi q Ab di nin yox lu ğu nu da ha çox 
hiss edir si niz?
- Sağ lı ğın da atam la çox ün siy yə ti-

miz ol mur du. Ya zı-po zu ada mı idi, 
öz qra fi  ki var dı. Biz ya tan da o, oyaq 
olur du, o oyaq olan da biz ya tır dıq. 
Özü nün ay rı ca ota ğı na qa pa nar dı. 
Ba şı nın üs tün də bir ra dio da asıl-
mış dı, hər dən za ra fat la de yir dim ki, 
sə nin üçün ora bir te le vi zor da qo-
ya cam. Hər gün biz ya tan da – sə hər 
beş də-al tı da du rar, ye mə yi ni özü 
ha zır la yar və ye yər di. On dan son-
ra da ya zı-po zu, ya xud mü ta liə ilə 
məş ğul olar dı. Son ra işə ge dib, ax-
şam evə qa yı dar dı. Ye nə də ota ğı na 
sı ğı nıb qə ze ti ni, jur na lı nı oxu yar dı. 

Am ma, ümu mən, atam çox ün siy-
yət cil adam olub. Bu gün onun ye ri 
gö rü nür. Mə sə lən, əgər o, bir də fə 
ma şı nı us ta ya apa rır dı sa, gə lən də-
fə mə nim yo lum ora dü şən də us-
ta müt ləq ata mı so ru şar, azı ya rım 
saat on dan da nı şar dı. Elə in di də, 
tu taq ki, dər zi yə ge dən də, o, hə min 
ata mı xa tır la yır. Bu gün onun la cə-
mi bir də fə ün siy yət də olan lar da 
ata mın yox lu ğu nu hiss edir.

- Ma raq lı dır, To fi q Ab din ki mi 
ener ji li, di na mik adam yal nız 
öm rü nün son il lə rin də iş ota ğı na 
qa pan dı, yox sa hər za man be lə 
olub?
- Hər in sa nın özü nün iş qra fi -

ki var. Mə sə lən, mən iş dən son ra 
dər hal ha ra sa ge di rəm, ev də qa la 
bil mi rəm. Atam da o cür idi: iş dən 
qa yı dan ki mi, öz ota ğı na çə ki lər-
di. Yə ni, öz boş vax tı nı qo naq ota-
ğın da te le vi zo run qa ba ğın da yox, 
elə ora da ke çi rər di. Bu, on da hər 
za man be lə olub. Uşaq vax tın dan 
be lə gör mü şük. Son ra biz Tür ki-
yə yə ge də si ol duq, 8 il ora da qal-
dıq. Ailə miz bir şə hər də ya şa yır dı, 
mən isə bir şə hər də oxu yur dum. 
Bu na gö rə də Tür ki yə də ki iş re ji-
mi ni iz lə yə bil mir dim. Təh si li mi 
bi ti rən ki mi də Ba kı ya qa yıt dıq. 
Ailə qu ran dan son ra bir ne çə il 
bir lik də ya şa dıq. Bəl kə də, bu sə-
bəb dən öz ota ğın dan çox çıx mır dı 
ki, bir dən na ra hat edə rəm. Ne-
cə de yər lər, bir ev də ya şa saq da, 
bü tün gü nü bir-bi ri mi zi gör mə yə 
həs rət idik. 

- To fi q Ab di nin sı ğın dı ğı iş ota-
ğın da onun la ata-oğul ki mi et di-
yi niz han sı söh bə ti, han sı xa ti-
rə ni in di də unut mur su nuz?

- De mək, mə sə lə nin bu tə rə fi  ni 
ev də hər za man de yi rəm. Bu gün 
mən öv lad la rım la hər möv zu dan 
da nı şı ram. Yaş la rı na uy ğun ol ma-
sa da be lə. Mə sə lən, din dən və ya 
baş qa möv zu dan da nı şı rıq. On la rı 
hə vəs lə ri var de yə id ma na, şah ma-
ta qoy mu şam. İn gi lis di li ni öy rə nir-
lər. Am ma özüm hə ya tı mın han sı sa 
bir ça ğı nı xa tır la mı ram ki, o za man 
atam mə ni qar şı sı na otur dub, nə sə 
məs lə hət ver sin. Bəl kə də, mə nə çox 
inan dı ğın dan, bu na gə rək gör mə yib. 
Am ma dü şü nü rəm ki, mə nim öv lad-
la rım la et di yi mi an caq dost ata edər. 
Biz isə rəh mət lik lə yal nız ata-oğul 
idik. Təəs süf ki , dost ola bil mə dik...

- Və bu fakt-ata nız la dost ola bil mə-
mək si zin gə lə cə yi niz dən nə yi al dı?
- (fi  kir lə şir). Dü şü nü rəm ki, vax tın-

da dil öy rət mə yə məc bur et səy di, in di 
mə nim üçün asan olar dı, 40 ya şım da 
du rub dil öy rən məz dim. Atam dan 
dost ki mi məs lə hət ala bil mə mə yi min 
hə ya tım da o qə dər də fə sad la rı ol ma-
yıb. Am ma elə şey lər var idi ki, on lar 
vax tın da de yil səy di, hər şey in di kin-
dən də yax şı olar dı. Mə sə lən, mə nim 
id ma na çox hə və sim olub. Vax tın da 
atam id ma na get mə yi mə tə kan ver-
səy di, in di yük sək nailiy yət əl də edən 
id man çı lar dan olar dım. Tür ki yə də 
təh si li mi bi ti rən dən son ra ora da qal-
ma ğı mı töv si yə edə bi lər di ki, bu ol-
say dı, in di ta mam fərq li dü zə nə ma lik 
idim. Am ma bir mə sə lə ni də nə zə rə 
alaq ki, nə yi sə məs lə hət gör mək də 
şə raitin, za ma nın da hök mü olur. Bu 
gün mən in gi lis di li nin nə qə dər va-
cib ol du ğu nu gö rüb, onu öv lad la rı ma 
öy rə di rəm. Ata mın vax tın da be lə de-
yil di axı. Həm də, gö rü nür, mə nə çox 
ina nıb, tək ba şı ma düz gün qə rar ver-
mək ba ca rı ğı ma çox gü və nib. 

- Am ma ya zı çı, şair nə yi də ol-
ma sa, ki mi sə mü ta liə et mə yi 
müt ləq baş qa sı na, xü su sən də 
ya xın la rı na töv si yə edir...
- ...Yox, mə nim heç vaxt ədə biy-

ya ta ma ra ğım ol ma yıb. Bö yük ma-
raq gös tər di yim sa hə id man olub, 
bir də son 10 il də di nə mey lim ar tıb. 
Ədə biy ya ta hə mi şə hə vəs siz ol mu-
şam. Am ma atam şair-pub li sist ol-
du ğu üçün uşaq lıq dan onun ya zar 
dost la rı nı – İsa İs ma yıl za də ni, El dar 
Ba xı şı, Ab bas Ab dul la nı, ad və so-
yad la rı nı unut du ğum bir çox zi ya-
lı la rı gö rə-gö rə bö yü mü şəm. Ədə bi 
pro ses bir növ özü bi zə ya xın olub. 
Pub li sist ailə sin də bö yü dü yüm 
üçün evi miz də ki ədə bi aura nı yax-
şı bi lir dim. Bi lir dim ki, atam Na zim 
Hik mə ti çox se vib, Əli bəy Hü seyn-
za də haq qın da ki tab ya zıb və s. 

- Evi ni zə ya zı- po zu adam la rı çox 
gə lib. On lar la bağ lı han sı ma raq-
lı xa ti rə lər ya dı nız da qa lıb?
- Ata mın ca van vaxt la rı, yə ni, ev də 

qo naq la rın, ya zı-po zu adam la rı nın 
çox ol du ğu dö nəm lər bi zim uşaq lıq 
ça ğı mı za dü şüb. O za man, əl bətt  ə, 
tez-tez ədə biy yat adam la rı qo naq 
gə lir di lər. Biz də uşaq idik, on la ra 
ya xın dur maz dıq. Mə nim bö yü dü-
yüm za man lar da isə ar tıq bu ənə nə 
zəifl  ə di; gö rüş lər sən gi di, əsa sən gö-
rüş lər ev də yox, baş qa yer lər də baş 
tut du. Ona gö rə də in di on lar la bağ lı 
çox az xa ti rə ya dı ma dü şür. Am ma 
onu de yə bi lə rəm ki, Ab bas Ab dul la 
Tür ki yə də bi zim lə qon şu idi. Bir gün 
şam ye mə yin də mə nə de di ki, sən 
Bur sa da fi  lan fa kül tə yə qə bul ola caq-
san. Ba cı ma da de di ki, sən Kon ya da 
oxu ya caq san. Ne cə de miş di sə, elə də 
ol du. Bu, heç vaxt ya dım dan çıx mır. 

- Tür ki yə hə ya tı To fi q Ab di ni də-
yiş dir di mi?
- Bi zim ailə çox za man bir-bi rin-

dən ay rı qa lıb. Tür ki yə də isə bu 
“ənə nə” da ha da də rin ləş di. Çün ki 
qeyd et di yim ki mi, mən və ba cım 
ay rı-ay rı şə hər lər də oxu yur duq, 
atam la anam isə ay rı şə hər də qa lır-

dı lar. Atam Tür ki yə dən küs kün 
ay rıl dı. Ola bil sin, gör mək is-
tə di yi Tür ki yə ni ora da tap ma-
mış dı, ora da biz də olan bə zi 
key fi y yət lə ri gör mə miş di. 
Mə sə lən, biz 8 il qa pı qon şu-
mu zu ta nı ma dıq. İn san lar bir-
bi riy lə qay na yıb-qa rış mır dı lar. 

Qon şu luq mü na si bət lə ri yox 
idi. Am ma ora da da ya zı-po zu-
dan ay rıl ma dı. Bir ne çə qə zet də 
iş lə di. Ta nın ma yan is te dad lı söz 
adam la rı nı ta pıb üzə çı xar dı, bu-
ra da da o, işi ni da vam et dir di. 
Bu ra gə lən dən son ra da hə min 
sil si lə ni “525-ci qə zet” və “Əda-

lət” qə zet lə rin də da vam et dir di. 
- Bil di yi mi zə gö rə, Tür ki yə dən 
qa yı dan dan son ra da Ba kı da bi-
ga nə lik dən gi ley li olub. Bu nun 
sə bə bi iş lə bağ lı idi?
- Xeyr, iş lə bağ lı de yil di. Hətt  a 

bil di yi mə gö rə, Tür ki yə dən qa yı-
dan dan son ra ona bir-iki yer dən 
və zi fə də tək lif olun du. Am ma get-
mə di. Çö rək kəs di yi han sı sa köh nə 
dos tu hə min və zi fə yə ge də siy di 
de yə, atam bo yun qa çır dı. Sa də-
cə ora dan qa yıt dı ğı ilk il lər də ona 
gö rə küs kün idi ki, qo yub get di yi 
dost la rın ço xu ye rin də de yil di; bə-
zi lə ri dün ya la rı nı də yiş miş di lər, 
sağ qa lan lar dan bə zi lə ri isə və fa sız 
çıx mış dı. Bir qi sim də və zi fə yə ke-
çib möv qe sa hi bi ol muş du lar. Atam 
da evin də ye yib-iç di yi in san lar da 
bu la qeyd li yi gö rən də pis olur du. 

- Bəs heç Tür ki yə dən Azər bay ca-
na qa yıt dı ğı na gö rə peş man lıq 
ke çi rir di?
- Özü nə gö rə yox, bi zə gö rə peş-

man idi. Eti raf edir di ki, si zin bu-
ra gəl mə yi ni zə na haq ra zı ol dum. 
Doğ ru dur, mə nim və ba cı mın bu-
ra da da hər za man işi miz olub. 
Am ma ümu mi pers pek ti vi mü qa-
yi sə edir di. Bi zim ora da qal maq, 
ins ti tu tu bi ti rən ki mi, iş lə tə min 
olun maq im kan la rı mız da var idi. 
Çün ki ailə mi zin çev rə si ge niş idi. 
Am ma ata mın is tə yi ilə bu ra gəl-
dik. Onun üçün Və tən, dost-aş na 
öz lə mi var idi. Hər za man Və tə nə 
dön mə yə can atır dı. Bi zim oxu yub 
bi tir mə yi mi zi gün-gün göz lə yir di. 
Elə on dan son ra da bu ra qa yıt dıq. 

- Bəs siz To fi q Ab di nin bir şair ki mi 
bu ra qa yıt ma ğı na təəs süf edir si niz-
mi? Bəl kə, Tür ki yə də da ha uğur lu 
bir ya zı çı ki mi ta nı na caq dı?
- Çə tin. Çün ki atam ora nın və-

tən da şı de yil di. Miq rant ki mi ya-
şa ma ğın da öz çə tin li yi var. La-
zı mi iş də ça lı şa bil mə yə cək di, ev 
al maq müm kün ol ma ya caq dı və 
s. O, hə mi şə bu ra can atıb.

Son söz əvə zi
Mə tin müəl lim da nı şan za man 

göz lə ri min önü nə mər hum To fi q 
Ab di nin üz ciz gi lə ri ni gə ti rir dim. 
Üz ciz gi lə ri ilə də da nış maq, on lar-
dan nə sə so ruş maq olar. Üz ciz gi lə-
ri bir öm rün vi deoar xi vi ni özün də 
qo ru yub sax la yır. To fi q Ab di nin 
öm rü o ciz gi lər də giz lə nib. Ciz gi lər 
uzun müd dət ha mı dan in ci sə də, 
ha mı ya gü lüm sə yən bir in sa nı sirr 
ki mi də özün də sax la yıb. Biz si zi bu 
ciz gi lər dən oxu maq is tə dik, To fi q 
abi! Am ma oxu ya bil dik mi?!...

El min NU Rİ

  “Ay dın yol” qə ze ti nin ye-
ni “Məş hur la rın öv lad la rı 
rub ri ka sın da res pub li ka-
nın ta nın mış şəxs lə ri nin 
öv lad la rı öz va li deyn lə-
ri haq qın da da nı şa caq. 
Bu sı ra dan ilk ola raq, 
dü nən, sent yab rın 1-də 
75 ya şı ta mam ol muş, 
mər hum şair-pub li sist 
To fiq Ab di nin oğ-
lu Mə tin Ab din 
ata sı haq qın da 
acı lı-şi rin li xa-
ti rə lə ri ni bö-
lü şür. Mə tin 
m ü ə l  l i m 
söh bə tə 
ata sı ilə 
ə l a  q ə -
dar bi zim 
üçün də 
xoş olan 
mə lu mat-
la baş la dı:
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“Ay dın yol” qə ze ti nin ye-
ni “Məş hur la rın öv lad la rı 
rub ri ka sın da res pub li ka-
nın ta nın mış şəxs lə ri nin 
öv lad la rı öz va li deyn lə-
ri haq qın da da nı şa caq. 
Bu sı ra dan ilk ola raq, 
dü nən, sent yab rın 1-də 
75 ya şı ta mam ol muş, 
mər hum şair-pub li sist 
To fiq Ab di nin oğ-
lu Mə tin Ab din 
ata sı haq qın da 
acı lı-şi rin li xa-
ti rə lə ri ni bö-
lü şür. Mə tin 

- Tür ki yə hə ya tı To fi q Ab di ni də-
yiş dir di mi?
- Bi zim ailə çox za man bir-bi rin-

dən ay rı qa lıb. Tür ki yə də isə bu 
“ənə nə” da ha da də rin ləş di. Çün ki 
qeyd et di yim ki mi, mən və ba cım 
ay rı-ay rı şə hər lər də oxu yur duq, 
atam la anam isə ay rı şə hər də qa lır-

dı lar. Atam Tür ki yə dən küs kün 
ay rıl dı. Ola bil sin, gör mək is-
tə di yi Tür ki yə ni ora da tap ma-
mış dı, ora da biz də olan bə zi 
key fi y yət lə ri gör mə miş di. 
Mə sə lən, biz 8 il qa pı qon şu-
mu zu ta nı ma dıq. İn san lar bir-
bi riy lə qay na yıb-qa rış mır dı lar. 

Qon şu luq mü na si bət lə ri yox 
idi. Am ma ora da da ya zı-po zu-
dan ay rıl ma dı. Bir ne çə qə zet də 
iş lə di. Ta nın ma yan is te dad lı söz 
adam la rı nı ta pıb üzə çı xar dı, bu-
ra da da o, işi ni da vam et dir di. 
Bu ra gə lən dən son ra da hə min 
sil si lə ni “525-ci qə zet” və “Əda-

lət” qə zet lə rin də da vam et dir di. 
- Bil di yi mi zə gö rə, Tür ki yə dən 
qa yı dan dan son ra da Ba kı da bi-
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- Tür ki yə hə ya tı To fi q Ab di ni də-
yiş dir di mi?
- Bi zim ailə çox za man bir-bi rin-

dən ay rı qa lıb. Tür ki yə də isə bu 
“ənə nə” da ha da də rin ləş di. Çün ki 
qeyd et di yim ki mi, mən və ba cım 
ay rı-ay rı şə hər lər də oxu yur duq, 
atam la anam isə ay rı şə hər də qa lır-

dı lar. Atam Tür ki yə dən küs kün 

Qon şu luq mü na si bət lə ri yox 
idi. Am ma ora da da ya zı-po zu-
dan ay rıl ma dı. Bir ne çə qə zet də 
iş lə di. Ta nın ma yan is te dad lı söz 
adam la rı nı ta pıb üzə çı xar dı, bu-
ra da da o, işi ni da vam et dir di. 
Bu ra gə lən dən son ra da hə min 
sil si lə ni “525-ci qə zet” və “Əda-

lət” qə zet lə rin də da vam et dir di. 
- Bil di yi mi zə gö rə, Tür ki yə dən 

“Ay dın yol” qə ze ti nin ye-
ni “Məş hur la rın öv lad la rı 
rub ri ka sın da res pub li ka-
nın ta nın mış şəxs lə ri nin 
öv lad la rı öz va li deyn lə-
ri haq qın da da nı şa caq. 
Bu sı ra dan ilk ola raq, 
dü nən, sent yab rın 1-də 
75 ya şı ta mam ol muş, 
mər hum şair-pub li sist 
To fiq Ab di nin oğ-
lu Mə tin Ab din 
ata sı haq qın da 
acı lı-şi rin li xa-
ti rə lə ri ni bö-
lü şür. Mə tin 

- De mək, mə sə lə nin bu tə rə fi  ni - Am ma ya zı çı, şair nə yi də ol-

“Bir evdə yaşasaq da, 
bir-birimizi görməyə 

həsrət idik”
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Şahzadə Militsa
(1335-1405)

Mə nə vi də yər lər hər bir xal qın 
and ye ri, qü rur ye ri dir. Məhz bu na 
gö rə də bu  də yər lə rin əks olun du-
ğu mən bə lər öy rə nil mə li, qo run-
ma lı, gə lə cək nəs lə çat dı rıl ma lı dır. 
O şəxs lər mə nə vi də yər ki mi qo ru-
nur ki, on lar ad la rı nı öz xal qı nın 
ta ri xi nə əvəz siz xid mət lə ri ilə ya za 
bi lib lər. 

Dün ya ya ran dı ğı gün dən bə şər 
öv la dı müx tə lif va si tə lər lə tə biətə 
və üz ləş di yi çə tin lik lə rə qar şı mü-
ba ri zə apa ra raq öz möv cud lu ğu nu 
qo ru ma ğa ça lış mış, müx tə lif za-
man kə sik lə rin də ölü mün gö zü nə 
dik bax maq la müs tə qil li yə, azad-
lı ğa doğ ru can at mış dır. Məhz bu 
ba xım dan Ser bi ya ta ri xi ni və rəq-
lə dik cə, ta nın mış serb qa dın la rı-
nın hə ya tı na, ya şam tər zi nə nə zər 
sal dıq ca, bu xa nım la rın yad da qa-
lan ob raz la rı, unu dul maz su rət lə-
ri, on la rın haq qın da olan ma raq lı 
ta ri xi fakt lar göz önün də can la nır.

Bə şər ta ri xin də si lin məz iz bu-
rax mış güc lü, nü fuz lu in san la rın 
hə ya tı na, keç dik lə ri çə tin, keş mə-
keş li yol la ra da ha də rin dən nə-
zər ye tir dik də, be lə şəx siy yət lər lə 
bağ lı sual lar, müəm ma lar çox la-
rı nın bil mə di yi hə qi qət lər lə əvəz-
lə nir. Bu ba xım dan, serb xal qı nın 
ta ri xin də müs təs na yer tu tan ki şi 
ta ri xi şəx siy yət lər lə ya na şı, özü nə-
məx sus bir hə yat ya şa mış hökm-
dar qa dın – Şah za də Mi lit sa diq-
qə ti cəlb edir.

Za də gan ailə sin də dün ya ya göz 
aç mış Mi lit sa 1353-cü il də serb 
şah za də si La zar Xrebl ya viç lə ailə 
qur muş, bu iz di vac dan sək kiz öv-
lad dün ya ya gə tir miş, sə da qət li 
ömür-gün yol da şı, qay ğı keş ana 
ol muş dur. XIV əs rin son la rın da 
serb xal qı nın çə tin ta ri xi dövr lə ri 
baş la yır. Mün bit tor pa ğa, gö zəl tə-
biətə, əl ve riş li coğ ra fi  mə ka na ma-
lik ol ma sı sə bə bin dən daim diq qət 
mər kə zin də ol muş və za man-za-
man müx tə lif qüv və lə rin hü cu-
mu na mə ruz qal mış Ser bi ya da 
baş ve rən ta ri xi ha di sə lər 
Şah za də Mi lit sa nın da hə-
ya tın dan yan öt mə yib. 
1389-cu il də şah za də-
nin əri Çar La zar Ko-
so vo nun mü da fi əsi 
uğ run da ge dən dö-
yüş lə rin bi rin də 
hə lak olur, öl kə 
hökm dar sız qa lır. 
Əsl təh lü kə və çə-
tin lik lər də məhz 
bun dan son ra 
baş la yır. Şəx si 
hə ya tın da baş 
ve rən it ki nə 
qə dər dəh şət-
li, nə qə dər 
göz lə nil məz 
ol sa da, Şah-
za də Mi lit sa 
sar sıl mır və 
m ü  h a  r i  b ə -
dən əziy yət 
çə kən, çə tin 
an lar ya şa yan 
serb xal qı nın 
mə şəq qət li gü-
nün də bu ağır 
yü kü onun la 
bir lik də qal-
dır ma ğa qə rar 
ve rir –  oğul la rı 
yet kin lik ya şı-
na ça ta na qə dər 
döv lə tin ida rə çi-
li yi ni öz üzə ri nə 
gö tü rür. 

Uzaq gö rən, ağıl lı, müd rik si ya-
sə ti sa yə sin də o, öl kə si nin və xal-
qı nın bir da ha mü ha ri bə acı la rı 
ya şa ma ma sı üçün, ey ni za man da 
gə lə cək it ki lə rin qar şı sı nı al maq-
dan öt rü məq səd li şə kil də Os man-
lı İm pe ri ya sı ilə itt  i fa qa gir mək 
qə ra rı na gə lir. Serb tor paq la rı nı 
zəbt et mə yə ha zır la şan ma car kra lı 
Sin gi du nu mun für sət göz lə di yi ni 
eşi din cə, Şah za də Mi lit sa Os man-
lı İm pe ri ya sı ilə dip lo ma tik da nı-
şıq lar apar maq üçün 1389-cu il də 
Sul tan I Bə ya zi din gö rü şü nə ge dir 
və ver di yi düz gün qə ra rın, at dı ğı 
dü şü nül müş ad dı mın bəh rə si ni 
gö rür: türk or du su nun kö mə yi ilə 
nəin ki tə ca vüz ka rın hü cu mu nun 
qar şı sı nı al ma ğa mü vəff  əq olur, 
üs tə lik, müx tə lif dövr lər də iş ğa-
la mə ruz qal mış doğ ma serb tor-
paq la rı nı da azad et mə yi ba ca rır. 

Məhz ye ni qa dın hökm da rın təd-
bir li si ya sə ti sa yə sin də serb xal qı 
uzun müd dət göz lə di yi sülh və 
əmin-aman lı ğa qo vu şur.

Oğ lu Ste fan yet kin lik ya şı na 
çat dıq dan son ra Şah za də Mi lit sa 
ha ki miy yə ti öv la dı na təh vil ve rib, 
özü mo nas tı ra yol la nır və öm rü-
nün so nu na qə dər ra hi bə hə ya tı 
ya şa yır. 1405-ci il də və fat edən 
Şah za də Mi lit sa ölü mün dən son-
ra serb pra vos lav kil sə si tə rə fi n-
dən Mü qəd dəs lər sı ra sı na da xil 
edi lib.

Şah za də Mi lit sa tək cə hökm dar 
ki mi de yil, həm də ya zı çı ki mi ta-
nı nıb, serb ədə biy ya tı xə zi nə si nə 
bir sı ra qiy mət li ədə bi in ci lər bəxş  
edib. Onun qə lə min dən çıx mış 
“Ana nın duası” ki ta bı klas sik serb 
ədə biy ya tı nın şah əsər lə ri si ya hı sı-
na da xil edi lib. 

Oli ve ra La za re viç
(Oli ve ra Des pi na Xa tun)

(1372-1444)
Mü ha ri bə bə şə riy yət üçün dəh-

şət li fa ciə, düş mən çi lik, ni faq, 
əda vət, min lər lə gü nah sız in sa-
nın qət li, fə la kət de mək dir. La kin 
bü tün bun la ra bax ma ya raq, ta rix 
bo yu sa vaş lar heç za man sən gi-
mə miş, mü ha ri bə lə rin özün dən 
son ra qoy du ğu iz lər isə qa rət lər, 
ta lan lar, iş ğal lar, xa ra ba lıq lar, dul 
qa dın və ata sız uşaq lar olub.

Ser bi ya əra zi sin də baş ver miş 
dö yüş lər də serb xal qı nın yad-
da şın da si lin məz iz lər qo yub. Bu 
ba xım dan, Ser bi ya nın mü ha ri bə 
ta ri xin də 1389-cu il də Ko so vo uğ-
run da ge dən qan lı sa vaş lar xü su si 
yer tu tur. Bu mü ha ri bə Çar La-
za rın ailə si nə də fə la kət gə tir di.

Türk or du su ilə dö yüş də hə lak 
olan dan son ra onun hə yat yol da-
şı Şah za də Mi lit sa ha ki miy yə ti ələ 
ala raq serb xal qı na rəh bər lik et mə-
yə baş la yır və  öl kə nin əra zi bü töv-
lü yü nü qo ru maq üçün yol lar ax ta-
rır. Qa dın hökm dar ni cat yo lu nu 
ən güc lü döv lə tin – Os man lı İm pe-
ri ya sı nın dəs tə yi nə gü vən mək də 
gö rür və hə lə yet kin lik ya şı na çat-
ma yan oğ lu ilə bir gə Os man lı İm-
pe ri ya sı nın pay tax tı na – Ədir nə yə 
gə lə rək, Sul tan I Bə ya zid lə da nı-
şıq lar apa rır, onun la itt  i fa qa da xil 
olur. Ki fa yət qə dər ağıl lı və təd bir-
li si ya sət yü rü dən Şah za də Mi lit sa 
mü na si bət lə ri da ha da möh kəm-
lət mək məq sə di lə həm çi nin öz 16 
yaş lı qı zı Oli ve ra nı Sul tan Bə ya-
zid lə ailə qur ma ğa ra zı sa lır.

Serb xal qı nın ta ri xin də xü su si 
ro lu ol muş Çar La zar və Şah za də 
Mi lit sa nın son be şik qız öv la dı olan 
Oli ve ra da di gər ba cı la rı ki mi mü-
kəm məl təh sil al mış dı. Hökm dar 
ailə sin də təh si lə bö yük önəm ve ril-
di yin dən, Oli ve ra da xü su si rü ha-
ni lə rin  və xa ri ci öl kə lər dən də vət 
edi lən müəl lim lə rin tə lim-tər bi yə-
si ni gör müş dü. Hə min dövr də ri-
ya zi he sab la ma və bə la ğət el mi nin 
sir lə ri nə yi yə lən mək, fəl sə fi  bi lik lə-
rə ma lik ol maq, la tın və yu nan dil-
lə rin də sər bəst da nı şa bil mək ba ca-
rı ğı za də gan öv lad la rı nın üzə ri nə 
dü şən mü hüm və zi fə idi.

Sə lis nit qə, gö zəl əx laq və ədəb-
ər ka na ma lik olan Şah za də Oli ve-
ra bü tün bu tə ləb lə rin öh də sin dən 
mə ha rət lə gəl mək də di gər lə rin dən 
se çi lir di. Hər tə rəfl  i bi li yə, zən gin 
dün ya gö rü şə ma lik ol ma sı qı sa 
müd dət də onu sul ta nın ən se vim-
li zöv cə si nə çe vi rir. Öz üs tün lük-
lə rin dən ye ri gəl dik cə la zı mın ca 
is ti fa də edən şah za də Ser bi ya nın 
si ya si və st ra te ji ba xım dan  möh-
kəm lən mə si üçün əlin dən gə lə ni 
et mə yə ça lı şır.

Ma raq lı (və bəl kə də, müs təs-
na!) hal dır ki, sa ray da ya şa ma sı na 
bax ma ya raq, Oli ve ra Des pi na Xa-
tun is la mı qə bul et mə miş, mən sub 
ol du ğu xris tian di ni nin pra vos lav 
tə ri qə ti nə eti qa dı nı qo ru yub sax la-
ya bil miş di. Bu nun la be lə, is lam da 
zor və məc bu riy yə tin ol ma ma sı 
şah za də xa nı mın qəl bin də bu di nə 
xü su si rəğ bət his si oyat mış dı.

1402-ci il də Os man lı İm pe ri ya sı 
Tey mu ri lər döv lə ti ilə mü ha ri bə 
apar ma lı olur. Dö yüş lə rin bi rin-
də Sul tan I Bə ya zid və Oli ve ra 

Des pi na Xa tun Əmir Tey mu-
run qo şun la rı tə rə fi n dən əsir 
gö tü rü lür. Əsir lik də dün ya sı-
nı də yiş miş Sul tan I Bə ya zi din 
se vim li zöv cə si nin – Oli ve ra 
Des pi na Xa tu nun azad edil-
mə si üçün şah za də nin qar-
da şı, Ser bi ya hökm da rı Çar 
Ste fan Əmir Tey mu run hü-
zu ru na gə lə rək, ba cı sı nı azad 
et mə yə mü vəff  əq ola bi lir. 
Bun dan son ra Oli ve ra Des-
pi na Xa tun qar da şı nın Belq-
rad da kı sa ra yı na kö çür və 
döv lət iş lə rin də onun məs-

lə hət çi si olur.
Serb xal qı nın ta ri xin də 
xü su si xid mət lər gös-

tər miş Oli ve ra Des-
pi na Xa tun 1444-cü 

il də Sme de re vo 
şə hə rin də və fat 
edə rək, ora da da 
dəfn olu nur.

Hazırlayanı 
və çevirəni: 

Lalə
MƏCİDOVA

dar qa dın – Şah za də Mi lit sa diq-

Za də gan ailə sin də dün ya ya göz 
aç mış Mi lit sa 1353-cü il də serb 
şah za də si La zar Xrebl ya viç lə ailə 
qur muş, bu iz di vac dan sək kiz öv-
lad dün ya ya gə tir miş, sə da qət li 
ömür-gün yol da şı, qay ğı keş ana 
ol muş dur. XIV əs rin son la rın da 
serb xal qı nın çə tin ta ri xi dövr lə ri 
baş la yır. Mün bit tor pa ğa, gö zəl tə-
biətə, əl ve riş li coğ ra fi  mə ka na ma-
lik ol ma sı sə bə bin dən daim diq qət 
mər kə zin də ol muş və za man-za-
man müx tə lif qüv və lə rin hü cu-
mu na mə ruz qal mış Ser bi ya da 
baş ve rən ta ri xi ha di sə lər 
Şah za də Mi lit sa nın da hə-
ya tın dan yan öt mə yib. 
1389-cu il də şah za də-
nin əri Çar La zar Ko-
so vo nun mü da fi əsi 
uğ run da ge dən dö-
yüş lə rin bi rin də 
hə lak olur, öl kə 
hökm dar sız qa lır. 
Əsl təh lü kə və çə-
tin lik lər də məhz 
bun dan son ra 
baş la yır. Şəx si 
hə ya tın da baş 
ve rən it ki nə 

serb xal qı nın 
mə şəq qət li gü-
nün də bu ağır 
yü kü onun la 
bir lik də qal-
dır ma ğa qə rar 
ve rir –  oğul la rı 
yet kin lik ya şı-
na ça ta na qə dər 
döv lə tin ida rə çi-
li yi ni öz üzə ri nə 

paq la rı nı da azad et mə yi ba ca rır. za rın ailə si nə də fə la kət gə tir di. ro lu ol muş Çar La zar və Şah za də 
Mi lit sa nın son be şik qız öv la dı olan 
Oli ve ra da di gər ba cı la rı ki mi mü-
kəm məl təh sil al mış dı. Hökm dar 

ni lə rin  və xa ri ci öl kə lər dən də vət 
edi lən müəl lim lə rin tə lim-tər bi yə-

ya zi he sab la ma və bə la ğət el mi nin 

rə ma lik ol maq, la tın və yu nan dil-
lə rin də sər bəst da nı şa bil mək ba ca-
rı ğı za də gan öv lad la rı nın üzə ri nə 

Məşhur qadınların 
həyat tarixçələri

ər ka na ma lik olan Şah za də Oli ve-
ra bü tün bu tə ləb lə rin öh də sin dən 
mə ha rət lə gəl mək də di gər lə rin dən 
se çi lir di. Hər tə rəfl  i bi li yə, zən gin 
dün ya gö rü şə ma lik ol ma sı qı sa 
müd dət də onu sul ta nın ən se vim-
li zöv cə si nə çe vi rir. Öz üs tün lük-
lə rin dən ye ri gəl dik cə la zı mın ca 
is ti fa də edən şah za də Ser bi ya nın 
si ya si və st ra te ji ba xım dan  möh-
kəm lən mə si üçün əlin dən gə lə ni 
et mə yə ça lı şır.

Ma raq lı (və bəl kə də, müs təs-
na!) hal dır ki, sa ray da ya şa ma sı na 
bax ma ya raq, Oli ve ra Des pi na Xa-
tun is la mı qə bul et mə miş, mən sub 
ol du ğu xris tian di ni nin pra vos lav 
tə ri qə ti nə eti qa dı nı qo ru yub sax la-
ya bil miş di. Bu nun la be lə, is lam da 
zor və məc bu riy yə tin ol ma ma sı 
şah za də xa nı mın qəl bin də bu di nə 
xü su si rəğ bət his si oyat mış dı.

1402-ci il də Os man lı İm pe ri ya sı 
Tey mu ri lər döv lə ti ilə mü ha ri bə 
apar ma lı olur. Dö yüş lə rin bi rin-
də Sul tan I Bə ya zid və Oli ve ra 

Des pi na Xa tun Əmir Tey mu-
run qo şun la rı tə rə fi n dən əsir 
gö tü rü lür. Əsir lik də dün ya sı-
nı də yiş miş Sul tan I Bə ya zi din 
se vim li zöv cə si nin – Oli ve ra 
Des pi na Xa tu nun azad edil-
mə si üçün şah za də nin qar-
da şı, Ser bi ya hökm da rı Çar 
Ste fan Əmir Tey mu run hü-
zu ru na gə lə rək, ba cı sı nı azad 
et mə yə mü vəff  əq ola bi lir. 
Bun dan son ra Oli ve ra Des-
pi na Xa tun qar da şı nın Belq-
rad da kı sa ra yı na kö çür və 
döv lət iş lə rin də onun məs-

lə hət çi si olur.
Serb xal qı nın ta ri xin də 
xü su si xid mət lər gös-

tər miş Oli ve ra Des-
pi na Xa tun 1444-cü 

ra bü tün bu tə ləb lə rin öh də sin dən 
mə ha rət lə gəl mək də di gər lə rin dən 

həyat tarixçələrihəyat tarixçələrihəyat tarixçələri
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(Əv və li ötən say la rı mız da)
Ko ca – 1. ər; 2. qo ca man (iri), bö-

yük; Ko ca kız – bö yük qız. Par lak 
kaf ta nı ve ko ca sa rı ğıy la önem li bir 
zatt  ı bes bel li. Gö zü se ma dan baş-
ka bir şey gör me yen ko ca yı han gi 
ka dın is ter? Azər bay can di lin də ki 
qo ca – türk cə də ih ti yar, yaş lı.

Ko ca ka rı – kü pə gi rən qa rı, ara 
hə ki mi, tür kə ça rə çi; Ka rı ko ca (ər-
ar vad) ilə qa rış dır ma ma lı. Ko ca-
ka rı nın, tre nin ar ka sın dan ağ zıy la 
ulu ya rak ko şan ha ya li bir rü ya gi-
bi ol du. Fır sat bul du lar mı he men 
ko ca ka rı ilaç la rı na baş vu rur lar.

Ko ca lık – ər lik; Ye me ğin mi, giy-
si le rin mi ek sik, ko ca lık mı ya pa-
mı yo rum sa na? Azər bay can di lin-
də ki qo ca lıq – türk cə də ih ti yar lık.

Ko ca man – iri, bö yük, ye kə, nə-
həng; İs tan bu lun üs tün de ko ca man 
ve al çak bir ay var dı. Azər bay can 
di lin də ki qo ca man (sə nət kar) – 
türk cə də seç kin, müm taz.

Ko çu – 1. fay ton nö vü, ka re ta; 2. ta-
xıl an ba rı; Ço cuk la rı ve tu rist le ri do-
laş tır mak için ayar la dı ğı ko çu, süs lü 
bir ge zi ara ba sıy dı. Azər bay can di lin-
də ki qo çu – türk cə də ka ba da yı.

Ko ku – ətir; Ko ku sür mek (sü-
rün mek) – ətir lən mək, ətir vur-
maq; Sen ko ku nu sü rer din, oda 
sen ko kar dı.

Ko la – krax mal, ni şas ta; Göm-
le ği yı ka dık tan son ra ko la la ma yı 
ih mal et me di.

Ko la çan – do laş ma, vur nux ma, 
ora-bu ra göz gəz dir mə; Şöy le bir 
et ra fı ko la çan edin ce bu şaş kın lık-
ta yal nız ol ma dı ğı nı fark ett  i. 

Ko lay – asan, zəh mət tə ləb et-
mə yən; Bu hay li ko lay bir iş ti, he-
men ya pa cak tı.

Kol la mak – 1. bi ri si nə qol-qa nad 
gər mək, ha mi lik et mək, mü da fi ə 
et mək, qey di nə-qay ğı sı na qal maq; 
2. (für sət) göz lə mək; O her za man 
za yıfl  a rı, düş kün le ri kol lar dı. Ko-
ca mı kıs ka nı yor, ara dan at mak 
için ve si le ler kol lu yor muş. Azər-
bay can di lin də ki qol la maq (qol 
çək mək) – türk cə də im za la-
mak (im za at mak).

Kol tuk – kres-
lo; Oda da bir 
ka na pe ve iki 
kol tuk var-
dı.

Ko nak I – 
kə pək, qart-
max (kör-
pə ba şın da); 
K u n  d a k  t a  k i 
ço cu ğa bak tı, ba-
şın da ko nak var dı, ke pek 
ta ba ka sı çok be lir gin di.

Ko nak II – 1. köşk, vil la, sa ray, 
ma li ka nə; 2. mə sa fə, mən zil; Ba nu 
ken di evin de ko ca sıy la kal mak ye-
ri ne za ma nı nın ço ğu nu aile si nin 
ko na ğın da ge çir miş ti. Azər bay can 
di lin də ki qo naq – türk cə də ko nuk, 
mi sa fi r. 

Ko nak la mak – ge cə lə mək, qo naq 
qal maq; Her ta raf tan ge lip ge çen ler 
bu mi sa fi r ha ne de ko nak lar lar dı.

Kon fe rans – 1. mü ha zi rə, çı xış, 
mə ru zə; 2. konf rans; Kon fe rans sa-
lo nu – akt (ic las) za lı. Hiç bir kon fe-
ran sa zevk le gitt  i ği mi ha tır la mam.

Kong re – qu rul tay, konq res; Par-
ti bü yük kong re si bu yıl ya pı la cak.

Kop ya – şpar qal ka, kö çür mə, su rət; 
Kop ya çek mek (kop ya la mak) – üzün-
dən kö çür mək, şpar qal ka dan kö çür-
mək, su rət çı xar maq. Ay sel sı nav da 
kop ya ce ke bi le ce ği ni dü şü nü yor du.

Kop ya cı – şpar qal ka çı, üzün dən 
kö çü rən, pla giat çı; Kop ya cı öğ ren-
ci ler za ten bel li.

Kor don – 1. şnur (izol ya si ya 
edil miş te le fon, elekt rik və s. məf-
ti li); 2. gö bək ba ğı; Be be ği ni tar la da 
do ğu rup kor do nu nu ken di ba şı na 
ke sen ka dın dı.

Kor ku luk – 1. çə pər, ən gəl, ma-
neə; 2. sü ra hı, mə həc cər, bar maq-
lıq; 3. mü qəv va; Mer di ven kor ku lu-
ğu na yas lan dı, otur du, so luk lan dı.

Ko ruk – qo ra, kal üzüm. Hü se-
yin Ağa, aşa ğı da ko ruk sık mış, bu-
ğu lu bar dak lar la gel di. Azər bay can 
di lin də ki qo ruq – türk cə də ko ru. 

Koş mak – 1. qaç maq; 2. tə ləs-
mək; Üs lub fər qi nə diq qət et mə li. 
Ben ka çı yo rum, abim de ar kam-
dan ko şu yor.

Ko şu cu – qa çış çı; Ay ten 100 
met re ko şu cu su dur. 

Kov – de di-qo du, şər-şə bə də, qa-
ra yax ma; Ta nı dık ve ya ta nı ma dı ğın 
bi ri siy le kov geç mek, ki şi le re kov-
la mak (kov et mek) ya kı şık al maz.

Ko vuk – yu va, ağac qo vu ğu; Düş-
man ge lip se ni bul mu yor sa, se nin 
onu bul man ge re ki yor ko vu ğun da. 
Ara da sı ra da ben de sı ğı na cak 
ko vuk ara rım. Azər bay-
can di lin də ki qo vuq  
– türk cə də ka-
bar cık. 

Ko van – 1. arı pə tə yi, arı tək nə si (sə-
bə ti); 2. mər mi gi li zi; İş te, et ra fa ya yı-
lan top ko van la rı, kı rık tü fek ler, fi  şek 
yı ğın la rı. Bah çe de top rak tan ve tah ta-
dan ya pı lan arı ko van la rı du ru yor du.

Ko vuş tur ma – is tin taq, ci na yət 
işi, məh kə mə yə cəlb et mə; Suç lu-
lar hak kın da ko vuş tur ma açı la rak 
sav cı lı ğa sev ke dil di ler.

Ko yul mak – 1. baş la maq, gi riş-
mək (işə); 2. qa tı laş maq (bo yaq da, 
rəng də); 3. qa ral maq (ha va). Ge ce nin 
ko yul muş si yah lı ğı içe ri gir me den 
pen ce re nin ar dın da bi zi bek li yor du.

Koz – 1. ko zır (kart oyu nun da); 
2. qoz; Koz kır mak – oyu na ko zır-
la baş la maq. Baş vur du ğu bu ola-
ğa nüs tü ta bi ye de var lı ğı nı de ğil, 
yok lu ğu nu koz ola rak kul lan mış tır. 
Azər bay can di lin də ki qoz türk cə də 
da ha çox ce viz kəl mə si lə ifa də edi lir. 

Köf te – kot let; Köf te de mi sa fi r-
ler ge lin ce kı zar tıl mak üze re yoğ-
rul muş ha zır dı. 

Kök I – aşıq, qu laq, bur qu (mu-
si qi alə tin də); Çal ma ya baş la ma-
dan ön ce mut la ka sa zı kur mak için 
kö kü bur ma yı ih mal et mez di.

Kök II – kök (ağac kö kü); Kök 
(adam) – şiş man, şiş ko; Bir ko va su, 
bir se pet do lu su kök, ağaç ka bu ğu 
ve ot ge tir di. Azər bay can di lin də ki 
kök (tə rə vəz) – türk cə də ha vuç; 

Kök ten(ci) – ra di kal; Ül ke de kök ten 
de ği şik lik is te yen bir qrup in san var.

Kör leş mek – 1. küt ləş mək, kor-
şal maq; 2. zəifl  əş mək; Bı çak ta ma-
men kör leş miş, kes mez, iş le mez ve 
ya rar la nıl maz du ru ma gel miş ti.

Kör pe – gənc, ca van, tə zə-tər; 
Kö şe de ki ma sa da kör pe, öte kin de 
ol gun bi rer hoş ka dın otur muş tu. 
Azər bay can di lin də ki kör pə (uşaq) 
türk cə də yav ru, be bek.

Kö rük – fay ton nö vü; Ana do lu΄-
nun ba zı yö re le rin de ge lin dü ğü ne 
üs tü ve her ye ri ka pa lı bir çe şit fay-
ton olan ay na lı kö rük te ge ti ri lir.

Kre ma – 1. xa ma, qay maq; 2. 
süd lü şor ba; Lo kan ta ya gi rip kre-
ma lı ta vuk çor ba sı ıs mar la dı. 

Ku man da – pult (te le vi zor, vi-
deomaq ni to fon və s. ida rəet mə 
pul tu). Bir gö zü nü ek-
ran dan, di ğe ri ni 
ku man da dan 
ayır ma-
dı.

Kum ba ra – pul da xı lı; Pa ra bi rik-
tir mek için ba ba sı nın ona he di ye et-
ti ği kü çük kum ba ra yı çok se ver di.

Kum pas – 1.hiy lə, qur ğu; 2.sui-
qəsd, ci na yət işin də dil bir lik, əl-
bir lik; As ya bu kum pa sa diş le ri ni 
sı ka rak ra zı ol muş tu. Azər bay can 
di lin də ki kom pas – türk cə də pu su la.

Kun dak çı – 1. qəs dən yan dı ran; 
2. təh rik çi, qı zış dı rı cı, di ver sant, 
sa bo taj çı; Fa kat ne ça re ki Rum 
kun dak çı la rı ta ra fın dan baş tan ba-
şa ya kı lıp yı kıl mış.

Kun dak la mak – 1. qəs dən yan-
dır maq; 2. sa bo taj et mək; 3. bə lə-
mək; Onu yal nız po li ti ka kurt la rı 
kun dak la mış tır.

Kur gu – tə xəy yül, fan ta zi ya; Ka fe 
bir kur gu ürü nüy dü, baş lı ba şı na bir 
ha yal ürü nü. Azər bay can di lin də ki 
qur ğu – türk cə də üni te, te si sat.

Kur şun – mər mi, gül lə; Kur şu na 
diz mek – gül lə lə mək. Ge çen yüz yı-
lın otuz lu yıl la rın da ni ce Azer bay can 
ya za rı ve sa nat çı sı kur şu na di zil di, 
Si bi ya΄ ya, Ka za kis tan ́a sü rül dü.

Kur şun ka lem – ka ran daş; O da 
eli ne bir kur şun ka lem alıp bir gün 
ön ce den için de kal mış ne şikâ yet 
var sa ya zar dı. 

Ku ru – qu ru; ku ru üzüm – kiş miş, 
mö vüz; Ya nak la rı ku ru üzüm gi bi bu-
ruş bu ruş, za yıf göv de si kam bur du.

Ku rul mak – 1. tə kəb bür lən mək, 
özü nü çək mək, lov ğa lan maq, tə şəx xüs 
sat maq; 2. yer tu tub əy ləş mək, yer bə-
yer ol maq. Aş çı nın ho mur dan ma sı na 
al dır ma dan pen ce re nin önü nə ku rul-
du lar. Adam am ma da ku ru lu yor.

Ku sur – ar tıq, qa lıq; Pa ra nın yüz 
li ra sı nı ba na gön de rin, ku su ru si-
zin ol sun.

Kuş çu luk – or ni to lo gi ya (zoolo-
gi ya nın quş lar dan bəhs edən sa hə-
si); Azər bay can di lin də ki quş çu-
luq – türk cə də ta vuk çu luk, kü mes 
hay va nı ye tiş ti ric lik.

Kuy ruk – növ bə, sı ra; Kuy ru ku 
yıl dız – me teo rit; Müş te ri ler ka pı-
da kuy ruk oluş tur muş tu.

Kü çük – ki çik; Azər bay can di-
lin də ki kü çük – türk cə də enik, kö-
pek yav ru su.

Kü lek – qulp lu də rin qab (bal, qa tıq 
və s. üçün); Ki ler de ki tah ta kü lek ler-
den bi ri nin için de bal, öte ki sin de yağ 

var dı. Azər bay can di lin də ki kü lək 
– türk cə də rüzgar.

Kül lük – 1. zi bil qa bı, zi bil xa na; 
2. kül qa bı, kül xa na; Ma sa da ki kül-
lü ğü önü ne çek ti, bir si ga ra yak tı.

Kül tür – sa vad, bi lik, mə də niy yət; 
Üs lub fər qi nə diq qət et mə li. Onun 
ede bi yat kül tü rü çok de rin dir.

Kün de – 1. bu xov, çi dar; 2. qan dal; 
3. gü ləş də fənd; Azər bay can di lin də-
ki kün də (xa mır) – türk cə də to pak.

Küp – 1. kub; küp met re (mi kap) 
– kub metr; 2. sər xoş; Yü rü yü şün-
den iç ti ği, yi ne de küp gi bi ol du ğu 
bel liy di.

Kü pe – sır ğa; Kol yen ve kü pe-
le rin gü zel. Azər bay can di lin də ki 
kü pə – türk cə də küp.

Kür – kurs, müali cə kur su; Has-
ta lı ğı ne de niy le on gün lük kü rü iki 
haf ta yı aş tı. 

Kü rek – avar, kü rək; Ka yık kü-
rek le ri ya vaş ya vaş su la ra da lıp çı-
kı yor du.

Kü sur – 1. kə sir; 2. qa lıq, ar tıq; 
Beş yüz kü sur li ra – Beş yüz li ra-
dan bir az ar tıq. Kırk kü sur se ne lik 
ha ya tım da, ge ce le rin en iş ken ce-
li si, be ni bu sa ba ha, ha pis ha ne ye 
gir di ğim sa ba ha bağ la yan ge ce dir.

L
Laik – laisizm, dün yə vi lik (di-

nin döv lət dən ay rı ol ma sı); Tür ki-
ye Cum hu ri ye ti, laik ve sos yal bir 
hu kuk dev le ti dir. Azər bay can di-
lin də ki la yiq – türk cə də la yık.

Lak – 1. ho vuz, höv zə; 2. ya pış qan, 
şi rə; Dır naq la kı - oje. Azər bay can di-
lin də ki lak – türk cə də la ka, ver nik. 

Lal – 1. ləl, qır mı zı şə rab; 2.lal; 
Lal et mek – sus dur maq. Ah şi şe de 
lal, hem de Ay hi lal / Bir da ha da 
gör me dim öy le yaz.

La le – 1. tül pan, zam baq; 2. mey və 
qo par maq üçün uzun çu buq; 3. məh-
kum lar üçün də mir bo yun du ruq; Sol 
elin de on iki kır mı zı la le den olu şan 
ko ca bir de met le içe ri gir di. Azər bay-
can di lin də ki la lə – türk cə də ge lin cik.

La le zar – zam baq, tül pan bağ-
ça sı, la lə zar; İs tan bul ́un la le zar 
semt le ri çok az dır. 

Lam ba – ləm pə, fə nər; Lam ba 
kar pu zu – aba jur, pla fon; Lam ba 
du yu – pat ron (müx tə lif ci haz lar-
da içi boş bo ru cuq, si lindr); Azər-
bay can di lin də ki lam pa – türk cə də 
am pül.

La pa – (l in cə oxu nur) 1. sı-
yıq; 2. plas tır, ya xı; 

Pi rinç la pa sı – 
dü yü sı yı ğı. Ke-

ten to hu mun dan 
kay na tı la rak ha zır-

la nan sı cak tül bent 
için de ki la pa yı sır tı-
na ya pış tır dı lar. 
La zım lık – 1. 

ayaq yo lu; 2. si dik qa bı 
(xəs tə və kör pə lər üçün); 

Has ta ko ğuş la rı na ye te ri ka-
dar la zım lık da ğı tıl dı.

Li mo na ta – so yuq şər bət, li-
mon lu su; Kıy ma lı bö rek ve so ğan-
lı yu mur ta gel di, ho şaf ve li mo na-
ta da ğı tıl dı. 

Li mo ni – so yuq, in cik, sə rin 
(mü na si bət); Za ten baş tan be ri li-
mo ni olan iliş ki le ri iyi den iyi ye 
bo zul du.

Lo kal – 1. klub, ev; 2. yer li; 
Ede bi yat çı lar Bir li ği lo ka li – Ədə-
biy yat çı lar Bi ri li yi klu bu. Si ya sal 
ku ru luş la rın lo kal le ri ni ya kıp yık-
ma ya kal ka cak lar dır.

Lop – 1. yum ru və yum şaq (ət); 
2. qa tı; Lop yu mur ta – su da qa bıq lı 
qa tı bi şi ril miş yu mur ta. Sağ ak ci-
ğer de üç, sol da kin de iki lop var dır.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Ko nak la mak – ge cə lə mək, qo naq Ko nak la mak – ge cə lə mək, qo naq Ko nak la mak

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

ora-bu ra göz gəz dir mə; Şöy le bir 
et ra fı ko la çan edin ce bu şaş kın lık-
ta yal nız ol ma dı ğı nı fark ett  i. 

 – asan, zəh mət tə ləb et-
mə yən; Bu hay li ko lay bir iş ti, he-
men ya pa cak tı.

 – 1. bi ri si nə qol-qa nad 
gər mək, ha mi lik et mək, mü da fi ə 
et mək, qey di nə-qay ğı sı na qal maq; 
2. (für sət) göz lə mək; O her za man 
za yıfl  a rı, düş kün le ri kol lar dı. Ko-
ca mı kıs ka nı yor, ara dan at mak 
için ve si le ler kol lu yor muş. Azər-
bay can di lin də ki qol la maq (qol 
çək mək) – türk cə də im za la-
mak (im za at mak).
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lo; Oda da bir 
ka na pe ve iki 
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 – 1. köşk, vil la, sa ray, 
ma li ka nə; 2. mə sa fə, mən zil; Ba nu 
ken di evin de ko ca sıy la kal mak ye-
ri ne za ma nı nın ço ğu nu aile si nin 
ko na ğın da ge çir miş ti. Azər bay can 
di lin də ki qo naq – türk cə də ko nuk, 

ra yax ma; Ta nı dık ve ya ta nı ma dı ğın 
bi ri siy le kov geç mek, ki şi le re kov-
la mak (kov et mek) ya kı şık al maz.

Ko vuk – yu va, ağac qo vu ğu; Düş-Ko vuk – yu va, ağac qo vu ğu; Düş-Ko vuk
man ge lip se ni bul mu yor sa, se nin 
onu bul man ge re ki yor ko vu ğun da. 
Ara da sı ra da ben de sı ğı na cak 
ko vuk ara rım. Azər bay-
can di lin də ki qo vuq  
– türk cə də ka-
bar cık. 

pul tu). Bir gö zü nü ek-
ran dan, di ğe ri ni 
ku man da dan 
ayır ma-
dı.

den bi ri nin için de bal, öte ki sin de yağ 
var dı. Azər bay can di lin də ki kü lək 

– türk cə də rüzgar.

du yu – pat ron (müx tə lif ci haz lar-
da içi boş bo ru cuq, si lindr); Azər-
bay can di lin də ki lam pa – türk cə də 
am pül.

La pa – (l in cə oxu nur) 1. sı-La pa – (l in cə oxu nur) 1. sı-La pa
yıq; 2. plas tır, ya xı; 

Pi rinç la pa sı – 

ten to hu mun dan 
kay na tı la rak ha zır-

la nan sı cak tül bent 
için de ki la pa yı sır tı-
na ya pış tır dı lar. 
La zım lık

ayaq yo lu; 2. si dik qa bı 
(xəs tə və kör pə lər üçün); 

Has ta ko ğuş la rı na ye te ri ka-
dar la zım lık da ğı tıl dı.

Li mo na ta – so yuq şər bət, li-
mon lu su; Kıy ma lı bö rek ve so ğan-
lı yu mur ta gel di, ho şaf ve li mo na-
ta da ğı tıl dı. 

Li mo ni – so yuq, in cik, sə rin 
(mü na si bət); Za ten baş tan be ri li-
mo ni olan iliş ki le ri iyi den iyi ye 
bo zul du.

Lo kal – 1. klub, ev; 2. yer li; 
Ede bi yat çı lar Bir li ği lo ka li – Ədə-
biy yat çı lar Bi ri li yi klu bu. Si ya sal 
ku ru luş la rın lo kal le ri ni ya kıp yık-
ma ya kal ka cak lar dır.

Lop – 1. yum ru və yum şaq (ət); 
2. qa tı; Lop yu mur ta – su da qa bıq lı 
qa tı bi şi ril miş yu mur ta. Sağ ak ci-
ğer de üç, sol da kin de iki lop var dır.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

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

Atam gül dü:
“Evi mi zə gə lən adam lar la”.
“Ta nı yır san on lar kim dir?”
“Bi ri ni ta nı yı ram, o bi ri də yax-

şı ada ma ox şa yır”. 
Anam ata mın əlin dən tut du, 

xə fi f və tit rək səs lə “Əh məd! - de-
di, - yax şı ta nı ma dı ğın, ha lı na, xa-
siy yə ti nə bə ləd ol ma dı ğın adam la 
iş gör mə”.

Ata mın son qə ze ti olan “Axın” 
be lə çıx dı. 

Ara dan bir ne çə ay keç di. Bir ge-
cə hə min vaxt İs tan bul da olan Qa zi 
ata mı Dol ma bağ ça sa ra yı na, şam 
ye mə yi nə də vət et miş di. Xey li vaxt 
idi ki, qar şı-qar şı ya gəl mə miş di lər. 
Sər bəst Fir qə ma cə ra sın dan son-
ra bu qu ru mun ba şın da da ya nan-
lar dan tək rar Cüm hu riy yət Xalq 
Fir qə si nə, ya xud döv lət xid mə ti nə 
qa yıt ma yan ye ga nə adam, yə qin ki, 
atam idi. “Axın” qə ze ti və zi fə ba şın-
da olan la rın bir qis mi üçün mü xa-
li fə tin sə si he sab edi lir di. Atam bu 
sə bəb dən Ata türk lə tək rar qar şı laş-
ma nın han sı əh va li-ru hiy yə də ke-
çə cə yi ni na ra hat lıq la dü şü nür dü. 
Ge cə ya rı sın dan az son ra evə dö nər-
kən bir ba şa ya ta ğın da uza nan ana-
mın ya nı na get di. Anam ev lən dik-
lə ri gün dən bə ri çox na dir hal lar da 
əri nin üzü nü in di ki ki mi mə yus və 
iz ti rab lı gör müş dü və odur ki, atam 
hə lə söh bə ti aç ma dan sö zə “Yax şı 
keç mə di, elə de yil mi?”- de yə baş la-
mış, atam da “Bə li, yax şı ol ma dı”- 
de miş di. “Pa şa əv vəl cə çox il ti fat 
gös tər di, ya nin da oturt du. Süf rə də 
... xa nım lar la ... bəy lər var idi. Ara-
da “Axın” qə ze ti ni bu ra ya gə ti rin!” 
əm ri ni ver di. Gə ti ri lən qə zet dən 
mə qa lə lə ri mi bir-bir oxut du. Hər 
mə qa lə də nə de mək is tə di yi mi so-
ruş du. Ya zı la rın ha mı sı nın ic ti mai 
tən qid lər ol du ğu nu, cə miy yə ti mi-
zin yax şı tə rəfl  ə ri ilə bir sı ra da qü-
sur la rı nı gös tər mə yə xid mət et dik-
lə ri ni söy lə dim. Bu za man Ata türk 
... bə yə işa rə edə rək “Bə yə fən di, 
bir şəxs həm da rül fü nun da pro fes-
sor luq edib, həm də möv cud ha ki-
miy yə ti tən qi də baş lar sa, nə ti cə lə ri 
yax şı ola bi lər mi?”- de yə so ruş du. 
Hə min adam da “Əl bətt  ə, bu düz 
iş de yil”- de di. Sualı nı məc lis də ki-
lə rin bə zi lə ri nə mü ra ciət lə ye ni dən 
tək rar la dı. Yal nız ... bəy “Əgər re-
jim və ha ki miy yət qüv vət li isə, bir 
şəx sin həm da rül fü nun da pro fes-
sor luq et mə si, həm də mü xa li fət-
də qal ma sı heç bir zə rər gə tir məz.

La kin re jim və ha ki miy yət zəifl  ə-
yər sə, bu nun zi yan la rı ola bi lər”- 
ca va bı nı ver di. Ata türk üzü nü 
mə nə çe vi rə rək dil lən di: “Bax, eşit, 
gör adam lar nə de yir lər!” “Pa şam, 
hər kəs bir cür dü şü nə bi lər, mən 
nə edim?” - ca va bı nı ver dim.

Ata türk qəfl  ə tən “An la şı lır! - de yə 
ba ğır dı, -  on la ra ca vab ver mə yi özü-
nə sı ğış dır mır san, lap yax şı, on da 
mən de yə rəm. Həm da rül fü nun pro-
fes so ru, həm də mü xa li fət çi ol maq 
bir ara ya sı ğış maz”. Son ra əla və et di: 
“Hə lə söy lə gö rək, sən bu qə ze ti çı xar-
maq üçün pu lu ha ra dan al mı san?”

Hə min an da şəx si mə qar şı ne-
cə qor xunc bir int ri qa nın baş la-
dı ğı nı an la dım. “Pa şam, - de dim, 
- “Axın”ın nüs xə lə ri bu ra gə ti ri lib 
mə qa lə lə rim oxun ma ğa baş la dı ğı 
za man öz lü yüm də nəş ri da yan dır-
ma ğa qə rar ver miş dim. An caq bir 
hal da ki, be lə şüb hə lər var, mü fət-
tiş lər yox la yıb pu lu ha ra dan, ne cə 
tap dı ğı mı ay dın laş dır ma ya na qə dər 
qə ze ti bağ la ma ya ca ğam”. Bu nu eşi-
dən Qa zi “De mək, baş apa rır san! - 
de yə ba ğır dı. - Həm də unu dur san 
ki, bu ra da bi zə bo ğaz or ta ğı san!”

Anam ata mın əl lə rin dən tu tub 
“Qa zi elə be lə mi söy lə di?”- de yə 
so ruş du.

“Bə li, Si ta rə, ey nən be lə söy lə di 
və bir an içə ri sin də hə ya tın ən də rin 
kə də ri içi mi dol dur du. “Pa şam! - de-
dim, - on sək kiz ya şın dan bə ri türk 
mil lə ti nin xid mə tin də yəm. Hə ya tım 
bo yu ox şar söz lə ri mə nə də fə lər lə, bir 
çox la rı söy lə di lər. Ha mı sı na gü lə rək 
keç mi şəm. Am ma in di si zin di li niz-
dən ey ni kəl mə lə ri eşit mək mə ni ru-
hu mun də rin lik lə ri nə qə dər sar sıt dı. 

Çün ki o de yən lər ki çik adam lar dı. 
Siz isə bir məm lə kə ti məhv ol maq-
dan qur tar mış in san sı nız. Bir yan-
dan bü tün dün ya nın türk ir qin dən, 
türk mil lə tin dən baş lan ma sı te zi si-
ni or ta ya atır sı nız, o bi ri yan dan da 
sər həd lə ri niz dən iki saat lıq mə sa-
fə də ki xa lis və nə ya zıq ki, əsir bir 
türk yur dun dan bu ra, azad lıq la rı nı 
mü ha fi  zə et miş soy daş la rı na pə nah 
gə ti rən hə qi qi bir tür kə “bo ğaz or-
ta ğı” de yir si niz. Bu nə qor xunc tə-
zad dır və nə üçün Al lah mə nə si zi 
be lə bir qor xu lu tə zad uçu ru mu 
üzə rin də gör mək fə la kə ti ni nə sib 
et di?” Sö zü mü qur ta ran ki mi aya-
ğa qalx dım. Elə hə min an da göz lə-
mə di yim bir şey ol du. Ata türk də 
aya ğa du rub boy nu ma sa rıl dı. “Sən 
mə ni yan lış an la dın, elə de mək is-
tə mir dim”- de yə rək üzüm dən, 
gö züm dən öp mə yə baş la dı. La kin 
ora da qa la caq hal da de yil dim. Heç 
nə söy lə mə dən çı xıb gəl dim.

Anam ata mın əl lə ri ni do daq la-
rı na apar dı.

“Üzül mə, Əh məd, yax şı ca vab 
ver mi sən, - de di. - Qa zi bö yük 
adam dır, sə ni se vir, bu iş lə ri də 
ət ra fın da kı bə zi adam la rın təh ri ki 
ilə edib”. 

Bir ne çə həf tə dən son ra “Axın” 
bağ lan dı. Tez lik lə hə ya ta ke çi ri lən 
uni ver si tet is la ha tı za ma nı ata-
mın pro fes sor lu ğu nu da əlin dən 
al dı lar. O za man Ata tür kə ya xın 
dost la rın dan kim sə ata ma şə-
rik lə rin dən bi ri nin bü tün xü su si 
da nı şıq la rı, qə zet re dak si ya sın da 
olub-ke çən lə ri mün tə zəm şə kil də 
qey də al dı ğı nı de miş di. Anam bu 
də fə də haq lı çıx mış dı. 

Hə min ha di sə dən son ra anam, 
əv və la, onu il lər dən bə ri müali cə 
edən mər hum hə kim Aqil Mux ta-
ra “Ölü müm ya xın laş dı, dok tor. 
Fə qət Əh mə di düş dü yü mad di və 
mə nə vi sı xın tı lar içə ri sin də yal qız 
qo yub get mək çox çə tin dir. O, 
özü nü “tu ta na” qə dər ya şa ya bil-

səy dim!...” - de miş di. Ey ni söz-
lə ri növ bə ilə atam dan baş qa 
ha mı mı za tək rar et miş di. 
La kin, hey hat, ar tıq hə ya tı-
nı bir an da ol sun uzat maq 
müm kün de yil di. Bir cə tə-
səl li var dı. Hə mi şə Al lah dan 

özü nə ərin dən əv vəl ölüm ar-
zu la mış dı. Ar tıq ar zu su hə ya ta 

ke çir di. Ölü mü nə ha zır lıq da gör-
müş dü - lap əv vəl dən kə fə ni ni, 

ta bu ta ör tü lə cək şa lı, gül su-
yu nu, sidr-ka fu ru ata-

mın bil di yi ye rə 
yığ mış dı.

1933-cü il, okt yab rın 16-da şam 
süf rə si ət ra fı na top laş mış dıq. Yal-
nız ba cım Te zer ana mın ya nın da 
idi. Bir dən “Ana ma nə isə olur!” 
- de yə çı ğır dı ğı nı eşt dik. Biz ota-
ğa gi rən də ar tıq ana mın göz lə ri 
qa pan mış dı. İn di ki ki mi ya dım-
da dır - atam əv vəl cə özü nü itir-
di. Si ta rə nin ölü mü ba rə sin də çox 
dü şün müş dü. Fə qət bu anı əs la 
tə səv vü rü nə gə ti rə bil mə miş di. 
Bir-bir ha mı mı zın üzü nə bax dı, 
son ra bir dən ana mın diz lə ri nə qa-
pa na raq hıç qı ra-hıç qı ra ağ la ma ğa 
baş la dı.

***
Atam və mən

Mol la Gü ra ni
İs tan bu lun in di adı yad daş lar-

dan si lin miş bu yan ğın ye ri Ak-
sa ray la Ça pa ara sın da kı bö yük 
cad də nin sol tə rə fi  nə dü şür. Yan-
ğın dan əv vəl, yə ni 1918-ci il də 
vur-tut bir ca mi, tək kə və bir ne çə 
ki çik kü çə dən iba rət bu mə həl lə-
də uşaq lı ğı mın ilk döv rü ke çib. 
Ba ğın için də iki mər tə bə li, ge niş 
sa lon və otaq la rı olan bö yük evi-
miz var dı. Bal kan mü ha ri bə si nin 
fə la kət li il lə ri ni güc lə xa tır la yı-
ram. Bəl kə də, in di dü şün dü yüm 
za man göz önün də can la nan qar-
ma-qa rı şıq üz lər və hə rə kət lər, 
qu laq la rım da cin gil də yən uzaq 
səs lər san ki özü mün gör müş, 
eşit miş zənn et di yim, əs lin də isə 
baş qa la rı nın na ğıl et dik lə ri he ka-
yət lər dən gəl mə dir. Am ma sa də-
cə öz duy ğu la rım la, ya şan tı la rım-
la xa tır la dı ğım mən zə rə lər də var.

Qı şa tə da rük məq sə di ilə alı nan, 
hə lə ye ri nə yı ğıl ma yan odun to-
pa sı üzə rin də ha va ya çər pə ləng 
uçurt ma ğı mı xa tır la yı ram. Ya-
vaş-ya vaş çö kən ax şam qa ran lı-
ğın da, kü çə ni bir dən-bi rə də rin 
səs siz lik için də qo yub ev lə ri nə 
çə ki lən uşaq la rın ara sın da yam. 
Mə həl lə mi zə çox uzaq yer də baş-
la mış yan ğın xə bə ri ni ve rən gö-
zət çi nin sə si ni eşi din cə tit rə yə rək 
ana mın qu ca ğı na atı lı ram. İs ti 
otaq da buğ lan mış pən cə rə şü şə lə-
ri ni əlim lə si lib iri qar də nə lə ri ni 
say ma ğa ça lı şı ram. Son ra bir tək-
kə xa tır la yı ram. Uzun qış ge cə-
lə ri ora da ağ saq qal lı, ağ cüb bə li 
şey xin ya nın da bir hoq qa ba zın 
mə ha rə ti ni seyr edir dik. Ne yin 
ahəs tə sə da sı al tın da göz lə rim öz-
özü nə qa pa nır dı. 

Bü tün bu qı rıq-sö kük mən zə-
rə lər ara sın da atam la bağ lı xa-
ti rə lə rim şı dır ğı ya ğı şın göy dən 
san ki ved rə ilə su tö kü lür müş ki-

mi yağ dı ğı bir ge cə ya rı sın dan 
baş la nır. Əgər in san hə ya tı-

nın bəl li bir anın da ge ri də bu-
rax dı ğı gün lə ri və il lə ri dün ya ya 
göz aç dı ğı də qi qə dən eti ba rən 
xa tır la ya bil səy di, hə min ge cə ya-
rı sı na mən də öz do ğum ta ri xim, 
de yər dim. 

Göz lə rim önün də bö yük və qır-
mı zı rən gə ça lan me bel lə bə zə dil-
miş bir sa lon can la nır. Sol tə rəf-
də, dar va za ya ba xan pən cə rə nin 
önün də dur mu şam, aşa ğı da, açıq 
qa pı qar şı sın da da ya nan üç ada-
mın köl gə si nə ba xı ram. Bir dən-
bi rə iki qüv vət li qol be lim dən 
ya pış dı. Ani dən ba şım əs mər bir 
çöh rə ilə qar şı-qar şı ya gəl di. Al-
nım da, ya naq la rım da qup qu ru 
do daq la rın tə ma sı nı hiss et dim. 
Kim sə ye yin ad dım lar la pil lə kən-
lər dən aşa ğı en di. Tək rar pən cə rə-
nin önü nə qaç dım. Ar tıq dar va za 
bağ lan mış dı. 

İl lər ke çən dən son ra öy rən dim. 
Ka mil Pa şa hö ku mə ti nin za ma-
nı imiş. İtt  i had çı la rın ço xu hə min 
ge cə həbs edi lib miş. 

Üzü nün ciz gi lə ri di gər iki üz lə 
bir lik də ya vaş-ya vaş xa ti rim də cı-
zıl ma ğa baş la yır. 

Saq qal lı, göz lə rin də par laq işıq-
lar ya nan yu var laq si ma lı şəxs. 
Bu, Ömər Na ci dir. Qı yıq göz lü, 
al ma cıq sü mük lə ri qa ba ğa çıx-
mış, ağ saq qal çev rə lən miş ge-
niş bir çöh rə. Bu səy yah xo ca 
Əb dül rə şid dir. 

Nə dən sə, əli ni sol gö zü nün üs-
tün də tu ta raq on lar la da nı şan 
üçün cü ada ma yan dan ba xı ram. 
Ge niş al nın dan ba şı nın ar xa sı na 
tə rəf gur dal ğa lar la ya yı lan sa çı 
var. Qa lın qaş la rı al tın da kı bir az 
əy ri iri bur nu, in cə, qə ləm lə çə kil-
miş ciz gi ni xa tır la dan do daq la-
rı və en li çə nə si ilə bu üz mən də 
həm qor xu, həm də şi rin bir hə yə-
can ya ra dır. 

Ömər Na ci İran da tu tu lub məh-
bə sə sa lı nan da zin dan nə za rət çi-
si nin onun hür riy yət haq qın da kı 
fi  kir lə ri ni ələ sa lan söz lə ri ni de yir:

Ey kö pək oğ lu ən cü mən
Sən de yən ol du, yox sa mən?
Qor xu və hə yə can la bax dı ğım 

ada mın ya dım da qa lan ilk qəh qə-
hə si qu laq la rım da səs lə nir. 

Fatih yanğınında Molla Gürani 
məhəlləsi ilə birlikdə evimiz də 
yandı.

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

Qı şa tə da rük məq sə di ilə alı nan, 
hə lə ye ri nə yı ğıl ma yan odun to-
pa sı üzə rin də ha va ya çər pə ləng 
uçurt ma ğı mı xa tır la yı ram. Ya-
vaş-ya vaş çö kən ax şam qa ran lı-
ğın da, kü çə ni bir dən-bi rə də rin 
səs siz lik için də qo yub ev lə ri nə 
çə ki lən uşaq la rın ara sın da yam. 
Mə həl lə mi zə çox uzaq yer də baş-
la mış yan ğın xə bə ri ni ve rən gö-
zət çi nin sə si ni eşi din cə tit rə yə rək 
ana mın qu ca ğı na atı lı ram. İs ti 
otaq da buğ lan mış pən cə rə şü şə lə-
ri ni əlim lə si lib iri qar də nə lə ri ni 
say ma ğa ça lı şı ram. Son ra bir tək-
kə xa tır la yı ram. Uzun qış ge cə-
lə ri ora da ağ saq qal lı, ağ cüb bə li 
şey xin ya nın da bir hoq qa ba zın 
mə ha rə ti ni seyr edir dik. Ne yin 
ahəs tə sə da sı al tın da göz lə rim öz-
özü nə qa pa nır dı. 

Bü tün bu qı rıq-sö kük mən zə-
rə lər ara sın da atam la bağ lı xa-
ti rə lə rim şı dır ğı ya ğı şın göy dən 
san ki ved rə ilə su tö kü lür müş ki-

mi yağ dı ğı bir ge cə ya rı sın dan 
baş la nır. Əgər in san hə ya tı-

nın bəl li bir anın da ge ri də bu-
rax dı ğı gün lə ri və il lə ri dün ya ya 
göz aç dı ğı də qi qə dən eti ba rən 
xa tır la ya bil səy di, hə min ge cə ya-
rı sı na mən də öz do ğum ta ri xim, 
de yər dim. 

Göz lə rim önün də bö yük və qır-
mı zı rən gə ça lan me bel lə bə zə dil-
miş bir sa lon can la nır. Sol tə rəf-
də, dar va za ya ba xan pən cə rə nin 

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin 
ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya tın da 

“Bi ri ni ta nı yı ram, o bi ri də yax-

Anam ata mın əlin dən tut du, 
xə fi f və tit rək səs lə “Əh məd! - de-
di, - yax şı ta nı ma dı ğın, ha lı na, xa-
siy yə ti nə bə ləd ol ma dı ğın adam la 

müs təs na xid mət lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min də, ye ni 
Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad-
dım la yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-
li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın 
bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

də, dar va za ya ba xan pən cə rə nin 
önün də dur mu şam, aşa ğı da, açıq 
qa pı qar şı sın da da ya nan üç ada-
mın köl gə si nə ba xı ram. Bir dən-
bi rə iki qüv vət li qol be lim dən 
ya pış dı. Ani dən ba şım əs mər bir 
çöh rə ilə qar şı-qar şı ya gəl di. Al-
nım da, ya naq la rım da qup qu ru 
do daq la rın tə ma sı nı hiss et dim. 
Kim sə ye yin ad dım lar la pil lə kən-

siy yə ti nə bə ləd ol ma dı ğın adam la 

Ata mın son qə ze ti olan “Axın” 

Ara dan bir ne çə ay keç di. Bir ge-
cə hə min vaxt İs tan bul da olan Qa zi 
ata mı Dol ma bağ ça sa ra yı na, şam 
ye mə yi nə də vət et miş di. Xey li vaxt 
idi ki, qar şı-qar şı ya gəl mə miş di lər. 
Sər bəst Fir qə ma cə ra sın dan son-

“Bi ri ni ta nı yı ram, o bi ri də yax-

Anam ata mın əlin dən tut du, 
xə fi f və tit rək səs lə “Əh məd! - de-
di, - yax şı ta nı ma dı ğın, ha lı na, xa-
siy yə ti nə bə ləd ol ma dı ğın adam la 

Hə min ha di sə dən son ra anam, 
əv və la, onu il lər dən bə ri müali cə 
edən mər hum hə kim Aqil Mux ta-
ra “Ölü müm ya xın laş dı, dok tor. 
Fə qət Əh mə di düş dü yü mad di və 
mə nə vi sı xın tı lar içə ri sin də yal qız 
qo yub get mək çox çə tin dir. O, 
özü nü “tu ta na” qə dər ya şa ya bil-

səy dim!...” - de miş di. Ey ni söz-
lə ri növ bə ilə atam dan baş qa 
ha mı mı za tək rar et miş di. 
La kin, hey hat, ar tıq hə ya tı-
nı bir an da ol sun uzat maq 
müm kün de yil di. Bir cə tə-
səl li var dı. Hə mi şə Al lah dan 

özü nə ərin dən əv vəl ölüm ar-
zu la mış dı. Ar tıq ar zu su hə ya ta 

ke çir di. Ölü mü nə ha zır lıq da gör-
müş dü - lap əv vəl dən kə fə ni ni, 

ta bu ta ör tü lə cək şa lı, gül su-
yu nu, sidr-ka fu ru ata-

mın bil di yi ye rə 
yığ mış dı.

Qı şa tə da rük məq sə di ilə alı nan, 
hə lə ye ri nə yı ğıl ma yan odun to-
pa sı üzə rin də ha va ya çər pə ləng 
uçurt ma ğı mı xa tır la yı ram. Ya-
vaş-ya vaş çö kən ax şam qa ran lı-
ğın da, kü çə ni bir dən-bi rə də rin 
səs siz lik için də qo yub ev lə ri nə 
çə ki lən uşaq la rın ara sın da yam. 
Mə həl lə mi zə çox uzaq yer də baş-
la mış yan ğın xə bə ri ni ve rən gö-
zət çi nin sə si ni eşi din cə tit rə yə rək 
ana mın qu ca ğı na atı lı ram. İs ti 
otaq da buğ lan mış pən cə rə şü şə lə-
ri ni əlim lə si lib iri qar də nə lə ri ni 
say ma ğa ça lı şı ram. Son ra bir tək-
kə xa tır la yı ram. Uzun qış ge cə-
lə ri ora da ağ saq qal lı, ağ cüb bə li 
şey xin ya nın da bir hoq qa ba zın 
mə ha rə ti ni seyr edir dik. Ne yin 
ahəs tə sə da sı al tın da göz lə rim öz-
özü nə qa pa nır dı. 

rə lər ara sın da atam la bağ lı xa-
ti rə lə rim şı dır ğı ya ğı şın göy dən 
san ki ved rə ilə su tö kü lür müş ki-

nın bəl li bir anın da ge ri də bu-
rax dı ğı gün lə ri və il lə ri dün ya ya 
göz aç dı ğı də qi qə dən eti ba rən 
xa tır la ya bil səy di, hə min ge cə ya-
rı sı na mən də öz do ğum ta ri xim, 
de yər dim. 

mı zı rən gə ça lan me bel lə bə zə dil-
miş bir sa lon can la nır. Sol tə rəf-
də, dar va za ya ba xan pən cə rə nin 
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1933-cü il, okt yab rın 16-da şam 

Atamın 
dostları



Av qus tun 5-dən 21-nə 
qə dər Bra zi li ya nın 
Rio-de-Ja ney ro şə hə-
rin də ke çi ri lən XX XI 

Yay Olim pi ya Oyun la rı Azər bay-
ca nın  id man ta ri xin də bir ne çə 
re kord la yad da qal dı...

 Azər bay can son olim piada ya 
56 id man çı ilə qa tıl mış dı ki, bu 
da müs tə qil lik döv rü nün ən yax şı 
nə ti cə si dir. 

“Rio-2016”-da 207 öl kə dən 11 
min dən ar tıq id man çı bi rin ci lik 
uğ run da mü ba ri zə apar dı. Sək sən 
yed di öl kə nin id man çı la rı nın me-
dal qa zan dı ğı ya rış da Azər bay can 
ko man da sı Və tə nə 18 me dal la qa-
yıt dı. Ko man da mız 1 qı zıl, 7 gü-
müş və 10 bü rünc me dal la mö tə-
bər ya rı şı 39-cu pil lə də ba şa vur du.

On sək kiz me dal la Olim piada nı 
ba şa vu ran Azər bay can ko man da sı 
me dal la rın sa yı na gö rə 207 iş ti rak çı 
və 87 mü ka fat çı döv lət ara sın da 15-
ci ye ri tu tub. Bu nə ti cə yə gö rə Azər-
bay can İs lam, türk və Qaf qaz öl kə-
lə ri ara sın da li der olub. Həm çi nin 
id man çı sa yı nın qa za nı lan me dal la-
ra nis bə ti nə gö rə Azər bay can Olim-
piada nın li der döv lət lə rin dən olub. 
Hər üç id man çı mız or ta he sab la bir 
me dal qa za nıb ki, bu da “Rio-2016”-
nın  ən yax şı nə ti cə si he sab edi lib. 

Bir ne çə fər di id man növ lə rin də 
də Azər bay can yığ ma ko man da sı 
ilk pil lə lə rə sa hib lə nib ki, bu da son 
il lər də döv lət tə rə fi n dən id ma na 
gös tə ri lən qay ğı nın ba riz nü mu nə-
si dir. Öl kə baş çı sı, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 1997-ci il də Mil li Olim pi-
ya Ko mi tə si nə rəh bər tə yin edil mə-
si Azər bay can da id ma nı priori tet 
sa hə lər dən bi ri nə çe vir di. O vaxt-
dan Azər bay can dün ya da id man 
öl kə si ki mi ta nı nır. 

“Rio-2016”-da ta ri xin də ilk də-
fə olim pi ya oyun la rın da mü ka fat 
qa za nan taek van do üz rə Azər-
bay can mil li si tur ni rin ən yax şı 
yığ ma lar dan bi ri olub.  Qa zan-
dı ğı mız ye ga nə qı zıl me da lın sa-
hi bi olan Ra dik İsa ye vin təm sil 
olun du ğu taek van do mil li miz bir 
qı zıl, iki bü rünc me dal la  ümu mi 
sı ra la ma da dör dün cü, MDB öl kə-
lə ri ara sın da bi rin ci, Av ro pa üz rə  
isə ikin ci pil lə də qə rar la şıb. 

Gü ləş ya rış la rın da isə Azər bay-
can id man çı la rı hər za man ol du ğu 
ki mi, bu də fə də əsas fa vo rit lər dən 
sa yı lıb lar. Rio-de-Ja ney ro da mü ba-
ri zə apa ran 14 gü ləş çi miz dən 9-u 
Və tə nə me dal la qa yı dıb. Me dal lar-
dan 3-ü gü müş, 6-sı isə bü rünc dür. 

Olim piada ya qa tı lan  5 yu nan- 
ro ma gü ləş çi sin dən iki si – Rə sul 
Çu na yev və Sa bah Şə riəti bü rünc 
me dal qa zan maq la Azər bay ca nı 
Dün ya Gü ləş Bir li yi nin ənə nə vi 
rey tinq sı ra la ma sın da 3-cü pil lə-
də sax la yıb lar. 

Qa dın gü lə şin də mü ba ri zə apa-
ran üç id man çı dan iki si - Ma ri ya 
Stad nik gü müş, Na ta li ya Si ni şin 
isə bü rünc me dal la  Azər bay ca nı 
bey nəl xalq sı ra la ma da dör dün cü 
pil lə yə yük səl dib lər. 

Sər bəst gü ləş yığ ma mız isə 2 
gü müş, 2 bü rünc me dal la Dün ya 
Gü ləş Bir li yi nin tər tib et di yi ənə-
nə vi rey tinq sı ra la ma sı na gö rə, 
bü tün ko man da la rı qa baq la yıb və 
ilk sı ra da qə rar la şıb.

Ümu miy yət lə, Azər bay can gü-
lə şi ar tıq ne çə il lər dir ki, dün ya 
rey tinq sı ra la ma sın da   ilk beş lik-
dən kə nar da qal mır. Bü tün olim-
piada lar da qa zan dı ğı mız me dal-
la rın ya rı dan ço xu da bu id man 
nö vü nə aid dir. Azər bay can bay ra-
ğı al tın da qa zan dı ğı mız ilk olim pi-
ya me da lı da gü ləş çi mi zə məx sus-
dur: Na miq Ab dul la yev 1996-cı 
il də ke çi ri lən At lan ta Yay Olim pi-
ya Oyun la rın da gü müş me dal qa-
za na raq bu möh tə şəm uğu ra im za 
atıb. Gü ləş çi da ha son ra Sid ney 
Yay Olim pi ya Oyun la rın da qı zıl 
me dal əl də edə rək müs tə qil Azər-
bay ca nın olim pi ya çem pionu adı-
nı qa za nan ilk gü ləş çi ki mi ta ri xə 
düş dü. Fə rid Man su rov 2004-cü 
il Afi  na, Toğ rul Əs gə rov la, Şə rif 
Şə ri fov isə 2012-ci il Lon don Yay 
Olim pi ya Oyun la rın da fəx ri kür-
sü nün zir və si nə çı xan gü ləş çi lər 
ol du lar. Biz hə lə olim pi ya oyun-
la rın da yal nız çem pion olan gü-
ləş çi lə ri mi zin adı nı çək dik. Ümu-
mi me dal la ra qal dıq da isə tək cə 
Ma ri ya Stad nik, Xe taq Qaz yu mov 
və Röv şən Bay ra mo vun adı nı çək-
sək, ki fa yət edər. Ma ri ya və Xe taq 
ar dı cıl üç olim pi ya oyun la rın da 
me dal al maq la Azər bay can id man 
ta ri xi nə düş dü lər. Röv şən Bay ra-

mov isə iki də fə - Pe kin 
və Lon don da ke çi ri-
lən Yay Olim pi ya 
Oyun la rın da yal nız 
fi  nal da udu za raq 
gü müş me dal la ki-
fa yət lən di.  Bir fak-
tı da qeyd edək 
ki, ümu mən 
A z ə r  b a y  c a n 
id ma nı nın qa-
zan dı ğı ilk 
olim pi ya me-
da lı da gü ləş-
çi Rə şid Məm-
məd kə ri mo va 
məx sus dur. O, 
1952-ci il də Hel-
sin ki də ke çi ri lən 
XV Yay Olim pi ya 
Oyun la rın da yal nız 
fi  nal da məğ lub ola-
raq gü müş me dal 
əl də edib. Bu, Azər-
bay can id man ta ri-
xi nin ilk olim pi ya 
me da lı idi. 

Gü ləş id man nö vü nün  Azər-
bay can da bu qə dər güc lü in ki şa fı nı 
həm də ge ne tik və coğ ra fi  amil lər-
lə əla qə lən dir mək olar. Bə zi id man 
növ lə ri var ki, on lar bir xal qın yer-
ləş di yi coğ ra fi  ya və alış dı ğı hə yat 
tər zi nin fo nun da in ki şaf edir. Mə-
sə lən, tə bii ki, bi zim id man çı lar dan 
Qış Olim pi ya Oyun la rı na aid olan 
id man növ lə rin dən – fi  qur lu kon-
ki sür mə, kör linq, xi zək sür mə də o 
qə dər də yük sək nə ti cə göz lə mək 
ol maz. Bu id man növ lə ri nin ma-
hir ifa çı la rı əsa sən Ru si ya, Ka na da 
və Skan di na vi ya öl kə lə ri sa yı lır ki, 
bu nu da coğ ra fi  amil lə əla qə lən dir-
mək la zım dır. Gü ləş isə Azər bay can 
ta ri xi nin ay rıl maz bir par ça sı dır. Ta-
ri xi mi zin is tə ni lən sə hi fə sin də bu 
id man nö vü nə rast gə lə bi lə rik. 

Azər bay ca nın id man ta ri xi 
Mil li id man növ lə ri mi zin bir ço-

xu, təəs süfl  ər ol sun ki, ta ma mi lə 
sı ra dan çı xıb. Yal nız folk lor çu la rın 
araş dır ma möv zu su olan hə min 
oyun lar sırf nə zə ri müd dəala rı ilə 
bi zə təq dim olu nur. Müasir döv-
rü mü zə qə dər gə lib çı xan mil li 
id man oyun la rı isə bun lar dır: zor-
xa na, pəh lə van gü lə şi, di rə döy mə, 
ça la ğan çar da ğı, çar pa paq, çov qan 
(çöv kən), də də bo yu və s.

Qə dim ta ri xə ma lik bu id man 
növ lə ri nin ək sə riy yə ti ar tıq bey-
nəl xalq sta tus qa za nıb. Be lə ki, 
ha zır da zor xa na üz rə dün ya çem-
piona tı ke çi ri lir. 

1990-cı il də Mil li İd man Növ lə-
ri As so siasi ya sı ya ra dı lıb ki, ora 
6 mil li id man nö vü - mil li gü ləş, 
atüs tü mil li id man oyun la rı, nərd, 
mü tə hər rik oyun lar, zor xa na və 
se rim gü ləş da xil dir.

Azər bay can mil li  id man nö-
vü olan zor xa na  və   pəh lə van 
gü lə şi  2007-ci il dən  Bey nəl xalq  
Zor xa na  İd man  Fe de ra si ya-
la rı nın üz vü dür.  52 üz vü olan 
Bey nəl xalq Zor xa na İd man Fe-
de ra si ya sı  tə rə fin dən ke çi ri lən 
bü tün çem pionat lar da Azər bay-
ca nın mil li yığ ma ko man da sı iş-
ti rak edir.

Qə dim ta ri xə ma lik olan zor xa-
na id man ya rış la rı yed di əsr bun-
dan əv vəl sis tem ləş di ri lib.

Zor xa na da zur na çı dəs tə si 
“Cən gi” ça lar dı lar. Xalq mə ra-
sim lə ri nin, mey dan ta ma şa la rı nın 
tər kib his sə si ki mi, bu gün də öz 
for ma sı nı qo ru yub sax la yan güc 
sı na maq, güşt tut maq, daş oy nat-
maq, kə rən sın dır maq, bu ğa boy-
nu əy mək, kən dir baz lıq et mək 
yal nız oğuz-türk xalq la rı nın de-

yil, həm də bü tün dün ya xalq la-
rı nın di na mik-dra ma tik oyun la rı 
olub, ta ma şa çı la rın zöv qü nü ox-
şa yıb. Zor xa na, pəh lə van lıq xalq 
ta ma şa la rı Ba har-Nov ruz mə ra-
sim lə rin dən son ra kı in ki şaf mər-
hə lə lə rin də ay rı ca ta ma şa nö vü-
nə, pe şə yə çev ri lib. Azər bay can 
ru hu nun ifa də si ki mi zən gin folk-
lor nü mu nə lə rin də be lə pəh lə van 
ob ra zı son də rə cə bən zər siz, bi-
tib-tü kən mə yən güc rəm zi ki mi 
təq dim edi lir. Pəh lə van ob ra zı nın 
xalq ru hun da ye nil məz, məğ lu be-
dil məz şə kil də təq dim edil mə si 
adi sə ciy yə da şı ma yıb. Pəh lə van 

xalq ru hun-
dan do-
ğan real 
bir ob-
raz idi. 
Zor xa na 
ya  r ı ş  l a -

rı nın əsas 
diq qət mər-
kə zin də də  
on lar olub.

Azər bay ca nın pəh lə van gü lə şi 
ilə məş ğul olan id man çı la rı dün-
ya nın bir çox öl kə lə rin də hey rət 
ob yek ti nə çev ri lib lər. Vax ti lə “Al-
tıay lıq pəh lə van” adı ilə məş hur 
olan Əb dü lə li Axun dov, ye nil məz 
mey dan pəh lə va nı ab şe ron lu Hü-
seyn qu lu Mir zə Ha şım oğ lu, Ba-
la xa nı lı Sap Pən ci, Ba kı lı Şo bı oğ-
lu Ab dul la, Əh məd li Məm məd, 
Ata ba ba hə min dövr də zor xa na 
üz rə xü su si hör mət qa za nan  pəh-
lə van lar olub lar.

Azər bay ca nın dün ya ça pın da 
ən çox ta nı nan qəh rə ma nı isə Sa li 
Sü ley man olub. O, Av ro pa, Ame-
ri ka və Asi ya nın bir çox şə hər lə-
rin də- Vya na, Pa ris, Lon don, Ro-
ma, Çi ka qo, Va şinq ton, Mosk va, 
Tifl  is və s. Azər bay can gü ləş mək-
tə bi nin adı nı uca tu tub. 

Keç mi şi miz dən bi zə mi ras qa-
lan, ko man da, cəm şək lin də mü-
ba ri zə nin əsas düs tur la rı nı us ta-
lıq la özün də cəm ləş di rən çöv kən 
ən qə dim id man oyun la rı mız-
dan dır. Bu id man nö vü müasir 
po lo, su po lo su, hətt  a fut bo lun 
da əc da dı sa yı la bi lər. Çöv kən 
(Çov qan) oyu nu üçün xü su si 
Qa ra bağ at la rı ha zır la nır dı. Oyu-
nun ma hiy yə ti on dan iba rət dir 
ki, bu ra da iş ti rak çı lar iki dəs tə yə 
ay rı lır və hər iki tə rəf də qo yu-
lan di rək lər dən iba rət rə qib qa-
pı la rın dan to pu ke çir mək tə ləb 
olu nur. Hər ko man da nın he yə ti 
7 nə fər dən iba rət dir.  Çöv kə nin 
2013-cü il də UNES CO-nun Qey-
ri-mad di Mə də ni İr sin Rep re-
zen ta tiv Si ya hı sı na sa lın ma sı nı 
Azər bay ca nın bö yük uğu ru he-
sab et mək olar. 

Çöv kən ya rış la rı nın Azər-
bay can da çox qə dim dən məş-
hur ol du ğu fakt lar la təs diq lə nir. 
Örən qa la da apa rıl mış ar xeolo ji 
qa zın tı lar za ma nı ta pı lan şir li qab 
üzə rin də çöv kən oyu nun təs vir 
edil di yi rəsm bu oyu nun IX əsr də 
Bey lə qan şə hə rin də ya yıl dı ğı nı 
əya ni sü but edir. 

Çöv kə nin qə dim Azər bay-
can oyu nu ol ma sı nı sü but edən 
fakt lar dan bi ri də Azər bay can 
mi niatür lə rin də bu oyu nun dö-
nə-dö nə təs vir edil mə si, ya zı lı 
mən bə lər də onun ke çi ril mə qay-
da la rı haq qın da mə lu mat ve ril-
mə si dir. Şərq də tə şək kül tap mış 
baş qa id man növ lə ri ki mi çöv-
kə nin də dün ya nın da ha uzaq 
re gion la rı na ya yıl ma sın da və 
in ki şaf et di ril mə sin də ing lis lə-
rin ro lu bö yük olub. Be lə ki, XIX 
əsr də Hin dis tan dan İn gil tə rə yə 
gə ti ri lən bu oyun get dik cə in ki şaf 
et di ri lib, ye ni qay da lar əsa sın da 
Ame ri ka və Av ro pa öl kə lə rin də 
ya yıl ma ğa baş la nıb. 

Məhz in gi lis lə rin tə şəb bü sü ilə 
bu oyun “po lo” adı al tın da ilk də-
fə 1900-cü il də Pa ris də ke çi ri lən 
II Olim pi ya Oyun la rı nın proq ra-
mı na da xil edi lib və be lə lik lə də, 
Qərb si vi li za si ya sın da bu ad təs-
bit olu nub.

El min NU Rİ 
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Azərbaycanda idman:də Azər bay can yığ ma ko man da sı 
ilk pil lə lə rə sa hib lə nib ki, bu da son 
il lər də döv lət tə rə fi n dən id ma na 
gös tə ri lən qay ğı nın ba riz nü mu nə-
si dir. Öl kə baş çı sı, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 1997-ci il də Mil li Olim pi-
ya Ko mi tə si nə rəh bər tə yin edil mə-
si Azər bay can da id ma nı priori tet 
sa hə lər dən bi ri nə çe vir di. O vaxt-
dan Azər bay can dün ya da id man 
öl kə si ki mi ta nı nır. 

“Rio-2016”-da ta ri xin də ilk də-
fə olim pi ya oyun la rın da mü ka fat 
qa za nan taek van do üz rə Azər-
bay can mil li si tur ni rin ən yax şı 
yığ ma lar dan bi ri olub.  Qa zan-
dı ğı mız ye ga nə qı zıl me da lın sa-
hi bi olan Ra dik İsa ye vin təm sil 
olun du ğu taek van do mil li miz bir 
qı zıl, iki bü rünc me dal la  ümu mi 
sı ra la ma da dör dün cü, MDB öl kə-
lə ri ara sın da bi rin ci, Av ro pa üz rə  
isə ikin ci pil lə də qə rar la şıb. 

Gü ləş ya rış la rın da isə Azər bay-
can id man çı la rı hər za man ol du ğu 
ki mi, bu də fə də əsas fa vo rit lər dən 
sa yı lıb lar. Rio-de-Ja ney ro da mü ba-
ri zə apa ran 14 gü ləş çi miz dən 9-u 
Və tə nə me dal la qa yı dıb. Me dal lar-
dan 3-ü gü müş, 6-sı isə bü rünc dür. 

Olim piada ya qa tı lan  5 yu nan- 
ro ma gü ləş çi sin dən iki si – Rə sul 
Çu na yev və Sa bah Şə riəti bü rünc 
me dal qa zan maq la Azər bay ca nı 
Dün ya Gü ləş Bir li yi nin ənə nə vi 
rey tinq sı ra la ma sın da 3-cü pil lə-
də sax la yıb lar. 

Qa dın gü lə şin də mü ba ri zə apa-
ran üç id man çı dan iki si - Ma ri ya 
Stad nik gü müş, Na ta li ya Si ni şin 
isə bü rünc me dal la  Azər bay ca nı 
bey nəl xalq sı ra la ma da dör dün cü 
pil lə yə yük səl dib lər. 

Sər bəst gü ləş yığ ma mız isə 2 
gü müş, 2 bü rünc me dal la Dün ya 
Gü ləş Bir li yi nin tər tib et di yi ənə-
nə vi rey tinq sı ra la ma sı na gö rə, 
bü tün ko man da la rı qa baq la yıb və 
ilk sı ra da qə rar la şıb.

mov isə iki də fə - Pe kin 
və Lon don da ke çi ri-
lən Yay Olim pi ya 
Oyun la rın da yal nız 
fi  nal da udu za raq 
gü müş me dal la ki-
fa yət lən di.  Bir fak-
tı da qeyd edək 
ki, ümu mən 
A z ə r  b a y  c a n 
id ma nı nın qa-
zan dı ğı ilk 
olim pi ya me-
da lı da gü ləş-
çi Rə şid Məm-
məd kə ri mo va 
məx sus dur. O, 
1952-ci il də Hel-
sin ki də ke çi ri lən 
XV Yay Olim pi ya 
Oyun la rın da yal nız 
fi  nal da məğ lub ola-
raq gü müş me dal 
əl də edib. Bu, Azər-
bay can id man ta ri-
xi nin ilk olim pi ya 
me da lı idi. 

yil, həm də bü tün dün ya xalq la-
rı nın di na mik-dra ma tik oyun la rı 
olub, ta ma şa çı la rın zöv qü nü ox-
şa yıb. Zor xa na, pəh lə van lıq xalq 
ta ma şa la rı Ba har-Nov ruz mə ra-
sim lə rin dən son ra kı in ki şaf mər-
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dil məz şə kil də təq dim edil mə si 
adi sə ciy yə da şı ma yıb. Pəh lə van 

xalq ru hun-
dan do-
ğan real 
bir ob-
raz idi. 
Zor xa na 
ya  r ı ş  l a -

rı nın əsas 
diq qət mər-
kə zin də də  
on lar olub.
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Yax şı əsər lə ri mü ka fat lan dır maq 
üçün ilk 3 ye rin sa hib lə ri nə mü va fi q ola-
raq, sse na ri yə gö rə 10.000, 5.000 və 3.000, 
lib rett  o ya gö rə 4.000, 2000, və 1000, möv-
zu-sü je tə gö rə 1500, 1000 və 500 ma nat 
ay rıl mış dı. Həm də çə kil mək üçün qə-
bul edi lən sse na ri, iş lən mək məq sə di lə 
qə bul edi lən lib rett  o və möv zu la ra ar-
tı rıl mış qo no rar ve ril mə si nə zər də tu-
tul muş du. Sse na ri lər sent yab rın 1-nə, 
lib rett  o və möv zu lar isə iyu lun 1-nə ki-
mi təq dim edil mə li idi (“Kom mu nist”, 
1934, 9 may, №107 (4131)). 

Bu nun la ya na şı, Azər bay can Şu ra Ya-
zı çı lar İtt  i fa qı “Az döv ki no sə na ye” ilə 
bir lik də “A zər bay can var lı ğı nı təs vir 
edən bir sı ra sse na ri lə rin ya ra dıl ma sı 
haq qın da” qə rar qə bul et miş di. Bu və zi-
fə ya zı çı lar dan Se yid Hü seyn, Ca han ba-
xış (Ca vad za də), Qan tə mir, (Əb dül ba qi) 
Föv zi, Hü seyn Ca vid, Sə məd Vur ğun, 
Ab dul la Şaiq, Yu sif Və zir (Çə mən zə-
min li), Ha cı ba ba Nə zər li, (Mir meh di) 
Se yid za də və baş qa la rı na tap şı rıl mış dı. 
“Az döv ki no sə na ye” tres ti ya zı çı lar üçün 
Mosk va dan də vət olun muş mü tə xəs sis-
lə rin rəh bər li yi al tın da xü su si se mi nar 
təş kil et miş di. Həm çi nin, “ço cuq ədə-
biy ya tı üz rə dra ma tur gi ya sa hə sin də ça-
lış maq ar zu sun da olan ya zı çı la rın bir sı-
ra sı nın təh kim olun ma sı qə ra ra alın mış, 
ço cuq sse na ri lə ri yaz maq üçün Ab dul la 
Şaiq və Se yid za də ki no fab ri ka ya gön də-
ril miş di lər”. (“Kom mu nist”, 1934, 21 no-
yabr, №270 (4293)). La kin A.Şaiqin əsə ri 
üz rə çə kil miş qı sa met raj lı mul tip li ka si ya 
fi l min dən baş qa, bu gö rü lən təd bir lə rin 
nə zə rə çar pa caq fay da sı ol ma mış dı. 

30-cu il lə rin or ta la rın da Azər bay can 
ki no su “Se vil” lə baş la dı ğı bir möv zu-
ya – “qa dın azad lı ğı və ye ni hə yat qu-
ru cu lu ğun da qa dı nın ro lu” möv zu su-
na qa yıt dı. Ar tıq bu möv zu nun hə va lə 
olun du ğu, “Lə tif” fi l mi lə öz ya ra dı cı lıq 
im kan la rı nı müəy yən ləş dir miş re jis sor 
M.Mi ka yı lov növ bə ti ek ran işi ni də “so-
sializm qu ru cu lu ğun da fəal iş ti rak edən 
azər bay can lı qa dı na” həsr et di. Fil min 
möv zu su 1933-cü il də qa dın lar ara sın-
da fəal iş apar dı ğı na gö rə, ata sı və qar-
da şı tə rə fi n dən qət lə ye ti ril miş Sə riy yə 
Xə li lo va nın ta le yin dən gö tü rül müş dü. 
Hə min ha di sə nin şa hi di olan M.Mi ka yı-
lov gör dük lə ri ni ek ran da can lan dır maq, 
“sim vo lik mə na da yük sək lə rə ucal ma ğa 
səy edən Azər bay can qa dı nı nın” ob ra zı-
nı ya rat maq üçün o dövr də əl ve riş li olan 
für sət dən is ti fa də et di. 

1934-cü il, ap re lin 24-də ek ran la ra çı-
xan “İs mət” fi l mi nin ilk sse na ri va rian tı 
“A də tin məh vi” ad la nır və yal nız S.Xə li-
lo va nın ta le yin də ki fakt la rı əks et di rir di. 
Son ra ilk azər bay can lı təy ya rə çi qa dın 
Ley la Məm məd bə yo va nın sə nət yo lu-
nu möv zu ilə bir ləş dir mə yi qə ra ra alan 
M.Mi ka yı lov sse na ri üzə rin də işə Q.Bra-
gins ki ni də cəlb et di. 

Fil min qu ru luş çu-ope ra to ru F.No-
vits ki, qu ru luş çu- rəs sa mı V.Aden idi, 
rol la ra J.Mi xel son (İs mət), İ.Daş də mi-
rov (Yu nis, İs mə tin ata sı), X.Əmir za də 
(Sə məd, İs mə tin əri), Ə.Məm mə do va 
(İs mə tin ana sı), P.Ta naili di (tür kə ça rə-
çi), M.Sə na ni (Qu lu), Ə.Mə li kov (təy ya-
rə çi), P.Mur za (to xu cu Fat ma) H.Rza-
ye va (Hə qi qət), Mir zə Əli (Mol la Ha cı), 
Ə.Qur ba nov (Qo çu), İ.Oruc za də, Ə.Qə-
mər lins ki, L.Məm məd bə yo va (Ley la) 
də vət olun muş du lar. Film də re jis sor və 
ope ra tor as sis tent lə ri ki mi M.Ba ba yev, 
H.Və zi rov, M.Mus ta fa yev iş lə yir di lər. 
“Feoda lizm qa lıq la rı nın və köh nəl miş 
ənə nə lə rin yo lu nu kəs di yi Azər bay can 
qa dın la rı nın mü ba ri zə si” haq qın da olan 
bu fi lm o za man ma raq la qar şı lan dı. 

Fil min sü je ti nə gö rə, ar tıq ailə li olan pa-
paq çı Sə məd  ha mam çı Yu nis ki şi nin qı-
zı İs mət lə ev lə nir. Sə mə din bi rin ci ar va dı 
bu nu eşi dən də özü nü yan dı rır. Ha ma mın 
ye rin də ti kil miş to xu cu luq kom bi na tın da 
ocaq çı işi nə dü zə lən Yu nis ki şi tə zə ye ri nə 
alı şa bil mir. Ağır ev iş lə rin dən, əri nin zülm-
lə rin dən xəs tə xa na ya dü şən İs mət da ha  
bir fə la kət lə üz-üzə gə lir: o, ana ola bil məz!

Tə zə sev da ya dü şən Sə-
məd mol la la rın təh ri ki 
ilə bo şan ma ğı qə ra ra 
alır, ye ni to ya ha zır la-
şır. Ev dən ge dən İs mət 
“ye ni hə ya ta, ye ni is-
teh sa la ta, ye ni döv rün 
adam la rı na” can atır. 
Onun bu hə rə kə tin-
dən qə zəb lə nən Yu nis 
ki şi və Sə məd İs mə ti 
ax tar ma ğa baş la yır lar. 
To xu cu luq fab ri kin-

də iş lə yən İs mə tin öz 
ha mi lə ri olan təy ya rə-

çi lər lə ün siy yə ti ata nı və 
əri da ha da qə zəb lən di rir. 
Onun təy ya rə çi lər mək tə-

bin də oxu du ğu nu eşi dən də 
isə Yu nis ki şi nin xəs tə lən mə-

si bə ha nə si lə İs mə ti evə ça ğı-
rır lar. Mə qam göz lə yən Sə məd 

öz dos tu ilə İs mə tə hü cum edir. 
Qı zı nı xi las et mə yə ça lı şan 

Yu nis ki şi ya ra la nır. 
Son da o, öz səh vi ni 

ba şa dü şüb, təy ya rə-
çi qı zı nın uğur la rı-
na se vi nir... 

M . M i  k a  y ı  l o v 
fil mi 20-30-cu il-
lə rin baş lı ca üs lu-
bu olan “pa ra lel 
mon taj” üzə rin-
də qur muş du.

İs mət mə nə vi cə hət dən nə qə dər yük-
sək lə rə qal xır sa, əri Sə məd o qə dər 
əy yaş lıq gir da bı na yu var la nır; İs mət 
təy yar çi lər mək tə bin də, Sə məd isə 
mey xa na da dır; İs mət epi zod dan-epi-
zo da da xi lən nə qə dər tə miz lə nir sə, 
Sə məd də o qə dər ey bə cər lə şir. Fil min 
fi  na lın da İs mət köh nə li yə qa lib gə lib, 
da ha da yük sə lir. Bü tün bun lar ek ran 
sə nə ti nin za ma nın ru hu na uy ğun təb li-
ğat çı lıq məq sə di nə xid mə tin dən do ğur-
du. M.Mi ka yı lov ya ra dı cı lı ğı nı və fi l mi 
araş dı ran təd qi qat çı N.Sa dı xov haq lı 
ola raq qeyd edir ki, “İs mət” də də rin 
və ori ji nal bir ide ya yox idi, ...ek ran da 
so vet hə ya tı, onun tən tə nə si, in san la rın 
irə li yə sə yi gös tə ril miş di. İc ti mai-si ya si 
ma hiy yə ti za ma nın tə ləb lə rin dən irə li 
gə lən bu ek ran əsə rin də “...sxe ma tizm-
dən do ğan bə zi zəifl  ik lə ri nə bax ma ya-
raq, re jis sor öz qar şı sı na qoy du ğu məq-
sə də çat mış, bir çox real epi zod lar və 
tə sir li ob raz lar ya ra da bil miş di”. 

“İs mət” fi l mi nin təb li ğat-təş vi qat xa-
rak te ri haq qın da aşa ğı da kı fakt da ay dın 
şə ha dət ve rir: “Film ek ra na çı xan dan 
son ra ki no qəh rə ma nı nın ta le yi ni hə yat 
özü da ha da dol ğun laş dır dı. U-2 təy ya-
rə sin də Azər bay ca nın ən uc qar ra yon la-
rı na gə lən L.Məm məd bə yo va çox vaxt 
özü ilə “İs mət” fi l mi ni də apa rır, kənd 
ca maatı ara sın da aviasi ya nı təb liğ edir-
di”. Hər hal da bu lent Azər bay can ki no-
sun da möv zu ax ta rış la rı nın ba riz nü mu-
nə si dir. 

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

Res pub li ka nın si ya si-
ideolo ji rəh bər li yi “yük-
sək sə viy yə li bə dii ki no 
film lə ri ya rat maq üçün” 

vax ta şı rı təd bir lər gö rür dü. 
1934-cü il də bu məq səd lə Azər-
bay can SSR XKS “yax şı ki no sse-
na ri si, lib ret to su, te ma və 
sü jet mü sa bi qə si” elan et-
miş di. Mü sa bi qə nin tə ləb-
lə ri nə gö rə, sü jet, lib ret to 
və sse na ri lər də “Ba kı pro le-
ta riatı nın neft uğ run da mü-
ba ri zə si, Azər bay can pam bıq 
tar la la rı zər bə çi lə ri nin SŞ Cİ-
nin (So sialist Şu ra Cüm hu riy-
yət lə ri İt ti faq la rı – SŞCİ – N.Ə.) 
pam bıq is tiq la liy yə ti uğ run da 
mü ba ri zə si, mə də ni in qi-
lab mə sə lə lə ri, 14 il də 
Azər bay can da Şu-
ra ha ki miy yə ti nin 
nailiy yət lə ri, ASŞC-
də sin fi mü ba ri zə və 
in qi lab hə rə ka tı ta ri xi, 
xa ri ci Şərq də əmək çi 
küt lə lə rin hə ya tı” əks 
et di ril mə li idi.

Tə zə sev da ya dü şən Sə-
məd mol la la rın təh ri ki 
ilə bo şan ma ğı qə ra ra 
alır, ye ni to ya ha zır la-
şır. Ev dən ge dən İs mət 
“ye ni hə ya ta, ye ni is-
teh sa la ta, ye ni döv rün 
adam la rı na” can atır. 
Onun bu hə rə kə tin-
dən qə zəb lə nən Yu nis 
ki şi və Sə məd İs mə ti 
ax tar ma ğa baş la yır lar. 
To xu cu luq fab ri kin-

də iş lə yən İs mə tin öz 
ha mi lə ri olan təy ya rə-

çi lər lə ün siy yə ti ata nı və 
əri da ha da qə zəb lən di rir. 
Onun təy ya rə çi lər mək tə-

bin də oxu du ğu nu eşi dən də 
isə Yu nis ki şi nin xəs tə lən mə-

si bə ha nə si lə İs mə ti evə ça ğı-
rır lar. Mə qam göz lə yən Sə məd 

öz dos tu ilə İs mə tə hü cum edir. 
Qı zı nı xi las et mə yə ça lı şan 

Yu nis ki şi ya ra la nır. 
nailiy yət lə ri, ASŞC-
də sin fi mü ba ri zə və 
in qi lab hə rə ka tı ta ri xi, 
xa ri ci Şərq də əmək çi 

Yax şı əsər lə ri mü ka fat lan dır maq 
üçün ilk 3 ye rin sa hib lə ri nə mü va fi q ola-
raq, sse na ri yə gö rə 10.000, 5.000 və 3.000, 
lib rett  o ya gö rə 4.000, 2000, və 1000, möv-
zu-sü je tə gö rə 1500, 1000 və 500 ma nat 
ay rıl mış dı. Həm də çə kil mək üçün qə-
bul edi lən sse na ri, iş lən mək məq sə di lə 
qə bul edi lən lib rett  o və möv zu la ra ar-
tı rıl mış qo no rar ve ril mə si nə zər də tu-
tul muş du. Sse na ri lər sent yab rın 1-nə, 
lib rett  o və möv zu lar isə iyu lun 1-nə ki-
mi təq dim edil mə li idi (“Kom mu nist”, 
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Sent yab rın ilk gü nü unu dul maz To fi q 
Ab di nin 75 il lik yu bi le yi səs siz-sə mir-
siz ötüb-keç di...

Yə qin ki, sağ ol say dı, özü də yu bi le yi nin 
tən tə nə li şə kil də ke çi ril mə si nə ra zı lıq ver mə-
yə cək, dost la rıy la xud ma ni məc lis lər təş kil 
elə mə yə üs tün lük ve rə cək di...

Am ma ar tıq iki il di ki, To fi q Ab din ara mız-
da yox du, on suz yu bi ley ke çir mə yi də kim sə 
ağ lı na gə tir mə yib...

Əs lin də, özü sent yab rın 1-in də do ğul du-
ğu nu ”qon dar ma” sa yır dı; ana sı nın de di yi nə 
gö rə, yaz da dün ya ya gə lib miş, am ma do ğum 
şə ha dət na mə sin də ya zıl ma yıb mış. Son ra lar 
do ğum gü nü nü də qiq ləş dir mə yə eh ti yac ya-
ra nan da bə da hə tən ağ lı na bu rə qəm gə lib, 
be lə cə də özü nə ad gü nü müəy yən ləş di rib. 
Əl bətt  ə, bu fakt da To fi q Ab di nin ta le yi nə və 
xa siy yə ti nə ta ma mi lə uy ğun gə lir. Bir də ki, 
on suz da in san öm rün də ki hər han sı bir rə-
qəm an caq keç mi şin xa ti rə lə ri ni, həm də hə-
min in san ba rə də olub-ke çən lə ri ya da sal maq 
üçün dü...

To fi q Ab din tək cə ya ra dı cı lı ğı ilə yox, həm 
də bü tün hə ya tı, xa rak te ri və ya şam tər zi ilə 
”re dak tə yə” yat ma yan in san idi. Hə rə kət-
lə ri, dəs txə ti ilə ha mı dan fərq lən mə yə can 
at mır dı, sa də cə be lə dü şü nür dü, dün ya nı 
be lə qav ra yır, in san la rı be lə qə bul elə yir di. 
Adə tən, ca van lı ğın da də li-do lu olan adam-
lar yaş la nan da ağır la şır, təm kin li olur, hə yat 
tər zin də və xa siy yə tin də də yi şik lik elə yir lər. 
Am ma To fi q Ab din bu ”öl çü yə” də uy ğun 
gəl mə di, əl li il əv vəl ne cə ya şa mış dı sa, öm-
rü nü elə cə də ba şa vur du.

Bu nun la be lə, To fi q Ab di nin köv rə lən, 
uşaq la şan, hətt  a aciz lə şən vaxt la rı da az ol-
mur du: kim dən sə göz lə mə di yi is ti mü na-
si bət gö rən də köv rə lir, uzaq xa ti rə lə ri qə fi l 
ya xa la yan da uşaq la şır, dost-ta nış it ki si ilə 
üz lə şən də aciz lə şir di. An caq han sı və ziy yə tə 
dü şür-düş sün, sə mi miy yə tin dən bir qət rə də 
itir mir di – bu da To fi q Ab di nə xas si fət idi...

Onun özü nə məx sus poetik sə si, id diasız 
nəs ri, can lı pub li sis ti ka sı, pe şə kar tər cü mə lə-
ri var dı, ya zı la rı nın ar xi vi ni sax la ma ğı se vir-
di, bu nun la be lə, əsər lə ri ni sis tem li şə kil də 
çap et di rib üzə çı xa ra bil mə di – bu da To fi q 
Ab di nin qə ri bə lik lə rin dən bi ri idi. Söh bət-
lə ri miz də də fə lər lə əsər lə ri nin ça pı ba rə də 
da nış mış dıq, hər də fə də ürək dən söz ve rir, 
am ma heç cür nə zər də tut duq la rı nı ger çək-
ləş di rə bil mir di, de di yi nə gö rə, höv sə lə si çat-
mır dı.

To fi q Ab di nin av to bioq ra fi k şeir lə rin dən, 
pub li sis tik əsər lə rin dən, mü sa hi bə lə rin dən, 
əsər lə ri və özü haq qın da ya zıl mış mə qa lə lər-
dən iba rət top lu nu nəş rə ha zır la yan da onun 
nə qə dər ma raq lı ömür və ya ra dı cı lıq yo lu 
keç di yi nin bir da ha şa hi di ol dum. Əs lin də, 
bu cür adam lar ”ədə bi əf sa nə”yə çev ri lir, 
ədə biy ya tın, ədə bi pro se sin can lı qal ma sı na 
xid mət elə yir lər. Am ma bu cür şəx siy yət lə ri 
ən yax şı hal da do ğum və və fa tı gün lə rin də 
xa tır la yır, son ra isə ta le yin ix ti ya rı na bu ra xı-
rıq.

Əl bətt  ə, mən To fi q Ab di ni heç cür 75 ya-
şın da tə səv vür elə yə bil mi rəm. Sağ lı ğın da da 
mən də be lə bir duy ğu var dı ki, təx mi nən 40 
ya şın hü du dun da ili şib qa lıb, bun dan son ra 
il lər ya şı nın üs tü nə yaş gə tir mə yə cək. Am ma 
vax tın ger çək li yin dən kim qa ça bi lib ki...

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Tofiq 
Abdinsiz 
yubiley
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Kamal ABDULLA

Uzun za man dı bir-bi-
ri miz dən xə bə ri miz 
yox idi. Ali mək təb də 
bir yer də oxu muş-

duq. Tə ma sı mız ya sü rək li, ya 
da ad da-bud da olur du.

İki-üç ay əv vəl kü çə də onu qə-
fi l dən gö rən də xey li də yiş miş-
di. Az qa la ağ lam sı na raq mə nə 
ürə yi ni açıb tök dü ki, da ha göz-
lə rim lə ba ca ra bil mi rəm, ey nə yi-
min şü şə lə ri +10-a ça tıb, bu nun la 
be lə ye nə də çox şe yi gör mü rəm, 
ha ra ba xı ram, hər şey qa rı şır bir-
bi ri nə, mə nə elə gə lir ki, mən 
gör dü yüm o an da ca nə cür olur-
sa, də yi şir, əv vəl ki ha lın dan çı-
xır, itir, yox olur. Bir söz lə, aləm 
qa rı şıb bir-bi ri nə. Sa bah yox, o 
bi ri gün əmə liy ya ta ge də cə yəm. 
“Yas tı ğın yün gül ol sun” de yib 
üzü mə qəm li ifa də ver dim.

Bir yas məc li sin də tə sa dü fən 
üz bəüz otur duq. Da rı xan adam-
lar ki mi elə hey ət ra fı na boy la-
nır, ki mi sə ax ta rır dı. Mə nə eti-
na sız-eti na sız ba xır, elə bil, mə ni 
ta nı mır dı. Əv vəl cə nə cür reak-
si ya ve rə cə yi mi bil mə dim.

Mən özüm də ey nək siz ol du ğu 
üçün bir dən-bi rə onu ta nı ma mış-
dım. Çün ki ta nı dı ğım gün dən bu 
gü nə cən tə lə bə lik dos tu mu har-
da gör müş düm sə, gö zü ey nək li 
gör müş düm və mə nə hə mi şə elə 
gəl miş di ki, ey nək çox dan dan bə-
ri onun tə bii bir əza sı na çev ri lib. 
Qon şu stol da ki mə sə gü lüm sə di, 
on dan ta nı dım. Diş lə ri ni ağar dıb 
bu cür ya lan dan gü lüm sə mə yi 
an caq o ba ca rır dı.

- Hər şey nor mal dı? - Məh rəm 
adam lar ki mi so ruş dum. - Əmə-
liy yat ne cə keç di? Ba ğış la, ya nı-
na gə lə bil mə dim.

- Nor mal dı. - Üzü nün ifa də sin-
dən gör düm ki, av to ma tik ola raq 
say maz ya na ca vab ver mək is tə-
yir. Am ma elə ki, sə si mi, in to na-
si ya mı eşit di, göz lə ri ni - rəng siz 
göz lə ri ni (sən de mə, rəng siz də 
göz olur muş) hə zin bir ma raq-
la ya vaş-ya vaş ət raf dan yı ğıb 
üzü mə dik di, mad dım-mad dım 
bax dıq ca bax dı, elə bil, nə yi sə 
xa tır la maq is tə di. Əl bətt  ə ki, 
xa tır la yıb ra hat köks 
ötür dü. - Ba xı ram, ey-
nək siz sən da ha, ma-
şal lah. Əmə liy yat dan 
son ra adam ta nı mır-
san?! Xe yir di mi?

Ma raq və hətt  a həs rət lə ba-
xış la rı nı pil lə kən ki mi üzü mə 
di rə yib du ran da isə da ha döz-
mə dim, bu də fə bi lə-bi lə ko bud 
ol ma ğa ça lış dım:

- De yə sən, ar tıq bu bəd baxt 
dün ya mız sə nin sa ğal mış göz-
lə ri nə baş qa cür gö rü nür?! Mə-
nəm, mən. Otuz il lik can bir, tən 
ay rı qar da şın. Yə qin adı mı da 
unut mu san. Düz elə mi sən. Ve-
ci nə də al ma. Sən nə bi rin ci sən, 
nə də so nun cu. Yə ni, adam unu-
dan lar sı ra sın da...

O, mə nim sə si mi mu si qi nöm-
rə si ifa edən çal ğı çı lar bun dan 
əv vəl mu si qi alət lə ri ni yox la yıb 
nə va ziş və diq qət lə din lə dik lə ri 
ki mi din lə yir di.

- Vay, vay, vay... - Əv vəl cə vay-
sı lan dı, son ra sə si nə təəc cüb do lu 
bir ahəng ver di. - Doğ ru dan, bu 
sən sən?! Sən sən. Sə si ni eşi dən-
dən son ra ta nı dım. İnan maz san, 
mən elə in di cə ora-bu ra ba xıb sə-
ni ax ta rır dım, bi lir dim, hök mən 
bur da ol ma lı san. Am ma... sən 
özün də, elə bil, xey li də yiş mi sən. 
- Zən lə göz lə ri ni üzü mə dik di.

Mə ni bir dən be lə bir fi  kir sar sıt-
dı ki, üzüm də, gö züm də ac göz-
lük lə gə zi şən ba xış la rı ilə o, baş qa 
bir şey de yil, mə nim özü mü de yil, 
an caq mə nim sə si mi ax ta rır.

Yas ye rin dən bir lik də çıx dıq. 
Yol da qo lu ma gi rib mə nə dər di-
ni da nış ma ğa baş la dı.

Dos tum gö zün də ki əmə liy yat-
dan son ra ar tıq heç bir köh nə ta nı-
şı nı ta nı mır mış. Üz lər onun üçün 
baş qa, ta mam ye ni üz lə rə çev ril-
miş di. Yol lar, kü çə lər, bi na lar da 
həm çi nin. Öz ev lə ri nə ge dən yo lu 
da unut muş du, ev lə ri ni də, ya şa-
dı ğı mən zi li də. Bu hə lə ha ra sı dı, 
ar va dı nı, uşaq la rı nı da əmə liy-
yat dan son ra an caq səs lə ri va si-
tə si lə bir-bi rin dən se çir di.

- Əv vəl-əv vəl bil mir dim, və-
ziy yət dən ne cə çı xa ca ğam. Yax-
şı ki, mə ni xəs tə xa na dan evə bi-
zim ki lər gə tir di. Yox sa evi ne cə 
ta pa caq dım, ina nır san, tə səv vür 
elə mir dim. Ev də ki lər mə nə ey-
nən pa ra voz An na Ka re ni na ya 
ba xan ki mi ba xır dı lar. - Bu söz-
lə ri de yib şit-şit diş lə ri ni ağart dı.

Bu, cur luq et di yi miz köh nə 
za man lar dan bu gü nə cən ye ri 
gəl di-gəl mə di ara mız da iş lət-
di yi miz nim daş bir za ra fat idi. 
Mən bu də fə ona qo şu la bil mə-
dim, çün ki bey ni mə bir qə ri bə 
fi  kir gir miş di, mə ni əy ri-üy rü 
yol la ra çə kir di.

- Mən in di ça lı şı ram, ye ni cə 
ta nı dı ğım adam la rın ən əv vəl 
səs lə ri ni, son ra üzü nü-gö zü nü 
ya dım da sax la yım. Asan de yil. 
Ba yaq özün yas ye rin də gör dün 
ki... Sə ni, sə ni ta nı ya bil mə miş-
dim. - Özü nü yı ğış dı rıb kök-

sü nü ötür dü və nə dən sə 
mə nim qo lu mu 

b ə r k - b ə r k 
sıx dı.

Da ha be lə für sət ələ düş məz-
di. Hök mən bu mə sə lə ni öy rən-
mə liy dim. Hə qi qə tən mi, bu saat 
onun qar şı sın da du ran adam, 
yə ni, mən əmə liy yat dan əv vəl ki 
mən idim, yox sa yox?! O vaxt kı 
mən ilə in di ki mən ara sın da fərq 
var idi mi, əgər var idi sə, nə də rə-
cə də idi?! Bu nu on dan yax şı heç 
kim bi lə bil məz. Özü axı ba yaq 
be lə de di: sən də, yə ni, mən də 
də yiş mi şəm, həm də ta nın ma-
ya caq də rə cə də. Üz bəüzüm də 
otur du ğu hal da, göz lə ri ni üzü-
mə dik di yi hal da mə ni ora-bu ra 
boy la nıb kə nar da ax ta rır dı...

O mə nim sualı mı əv vəl-əv vəl 
doğ ru-düz gün ba şa düş mə di. 
Tez ca vab ver di:

- Axı də yi şən sən de yil sən, 
mə nəm. - Bu tə lə sik ca vab la mə-
nə elə gəl di ki, o, boy nu nu mə sə-
lə dən qa çır maq is tə yir.

Am ma mə nim izi nə düş mək 
is tə di yim bir baş qa müəm ma 
idi. Və mən ina dım dan dön mə-
yə cək dim.

- Qu laq as mə nə. Sən mə ni ba-
yaq yas da üzü mə ba xa-ba xa ta-
nı ma dın, elə mi?

- Əv vəl-əv vəl si fə ti ni ya rı ya-
can köl gə tut muş du... - Bu bir 
bə ha nə idi. Üzü nü ya na çe vir di.

- Bu ra bax... - Mən onun pal-
to su nun ya xa sın dan ya pı şıb 
üzü nü üzü mə çe vir dim və tə-
kid lə göz lə ri nin düz içi-
nə bax dım. Ürə yi mi 

san ki neş tər çal dı.

Göz lə rin də hə mi şə ki ey nək yox 
idi de yin, in di bu ada mın göz-
lə ri onun üzün də sü ni əza ki mi 
idi. Ada mın qəl bi nin, ru hu nun 
içi nə nü fuz edir, qı rıl mış kom-
pas ki mi be lə dən be lə, elə dən 
elə fır la nır dı lar.

O, mə sə lə nin mə nim üçün nə 
qə dər cid di ol du ğu nu əl lə rim lə 
ya xa sın dan tu tub sil kə lə yən də, 
de yə sən, an la dı. Bir nə fə sə üyüt-
mə yə baş la dı:

- Sa kit ol, sə sin ki, var, mə nim 
üçün sə nin sə sin hə mən ki səs-
di. Bu ye tər. Mən sə nin sə sin dən 
ya pı şıb sə ni ta nı dım... bu bəs de-
yil?! - Az qa la yal va rır dı. Ya xa sın-
dan ki, hə lə də bərk-bərk ya pış-
mış dım, bu rax dım. O, gü nah kar 
adam ki mi ba xış la rı nı ye nə də 
mən dən giz lə yə-giz lə yə sö zü nə 
da vam elə di. - Yax şı. Yax şı. De-
yə cə yəm. Sən özün bu nu is tə din. 
Am ma mə ni qı na ma. Bil mək is-
tə yir sən sə, mən sə ni in di də ta-
nı mı ram. Sə sin ol ma sa idi, yə ni, 
sən sus sa idin, hə lə də ta nı ma ya-
caq dım. Elə bil, kim sə, baş qa bir 
kim sə am ma sə nin köh nə sə sin lə 
mə nə de di: sə sim dən ya pış.

Mən nə fəs dər mə dən ona qu-
laq asır dım. O isə get-ge də kəs-
kin lə şən və yad la şan sə siy lə de-
yir di:

- Bax, in di sən özün, bi lə sən, o 
vaxt kı sən de yil sən. O vaxt kı sən 
nool dun, bu nu mən bil mi rəm. 
Sə nə elə gə lir, sən osan. Sən isə o 
de yil sən. Bu gün mən sə ni gö rüb 
ta nı ma yan da sən ar tıq o de yil din. 

Yas dan son ra sən bir 
baş qa sı san. Bəl-

kə də yas dan 
da ha əv vəl 
baş qa sı idin, 
am ma bu nu 
bi l  mir  din?! 
İn di bil din?! 
Ağ lın art dı-
mı?! - Onun sə-
sin də ar tıq bir 
is teh za var idi.

Qə ri bə idi, 
am ma mən ar-

tıq sa kit ləş miş-
dim. Əli mi apa rıb 

onun pal to su nun 
ora-bu ra sı nı dü-

zəlt dim, qı rış-
la rı nı tu mar-
l a  d ı m .

“Bu ada mın ağ lı uçub ge dib ki. 
Ne cə yə ni, sə sim dən ya pış?! Gör 
mə ni ha ra lar da az dır maq is ti-
yir...” - dü şün düm.

Ay rıl maz dan əv vəl son də fə 
diq qət lə göz lə ri nin içi nə bax-
dım. Xa tır la ma ğa ça lış dım. Yox 
ki, yox. Bu rəng də göz lə ri mən, 
val lah və bil lah, heç ha çan gör-
mə mi şəm. Bu rən gin adı nı da 
tap maq çə tin idi. Hər rəs sam 
rən gi rən gə qa rış dı rıb onu ala 
bil məz di. Bu rən gin ar xa sın da 
eti bar lı is teh kam ki mi giz lən-
miş göz lər isə... ar tıq mə nim 
ürə yi min düz içi nə, qa nı ma, ca-
nı ma tuş la nıb bey ni mi de şir di... 
Ümu miy yət lə, bu adam kim idi 
və mən in di onun la ni yə yo lun 
or ta sın da dur mu şam və nə dən 
söh bət edi rəm - onu da an la ma-
dım. “Yas da üz bəüz otur muş-
duq, ta nış da ol ma dıq, mə na-
sız-mə na sız da nı şır dı. Adi ya si çi 
söh bət... Çı xan da iliş di mə nə, 
bu rax ma dı...”

On dan, nə ha yət, ay rı lan da elə 
bil dim ki, ağır bir bə la dan ca nı-
mı qur tar dım. Ra hat lıq için də 
evi mə tə rəf yol al dım. Bü tün 
ru hu ma ha kim kə sil miş, am ma 
əs la ta nış ol ma yan bu qə ri bə ra-
hat lı ğın için də mə nə elə gəl di 
ki, vam pir lər qan ax ta ran ki mi 
onun da səs ax ta ran ba xış la rı 
mə nim qa nım da-ca nım da hə-
lə də ili şib qa lıb və mə nim lə bir 
yol ge dir. Bir az da be lə keç di və 
mən ar tıq ha ra get di yi mi kəs di rə 
bil mə dim. Ət raf da hər şey mə nə 
yad ki mi gə lir di. Ta nı ma dı ğım, 
bö yük lü-ba la ca lı bi na lar, ge niş 
və əy ri-üy rü kü çə lər be lə dən-
be lə, elə dən-elə baş alıb ge dir di. 
Mə nim yad da şı ma bir dən-bi rə 
nool du? Mən ha ra da yam? Ora-
bu ra ba xı ram, boy la nı ram, ürə-
yim tən ti yir, ar tıq nəin ki bu ra nı, 
heç ha ra nı ta nı mı ram. Ev ün va-
nım ni yə ya dım dan çıx ma lı dı 
ki?! Ev də axı mə nim göz lə yə nim 
var. Mə ni göz lə mə liy di lər. Am-

ma kim? Kim mə-
ni göz lə yə cək di? 
Mə nim evim var-
dı mı, yox du mu? 

O ha ra da idi?! Ya-
vaş-ya vaş hiss edi-

rəm ki, əv vəl ki ki mi 
dü şü nə də bil mi rəm, 

fi  kir lə rim bir-bi ri nə ili şir. 
Ba yaq da nış dı ğım di li də 

ya vaş-ya vaş unu du ram. Mən 
ki məm?!

...O, ürə yi hövl nak dar bir kü-
çə ilə dörd tə rə fi  nə boy la na raq 
tə lə sə-tə lə sə ge dir, hər dən qa çıb 
ge ri qa yı dır, han sı sa hə yə tə ye-
ni dən ba xır və bu ara ni ga ran 
göz lə ri lə nə yi isə, ki mi isə ax ta-
rır. Nə ha yət, əl bətt  ə ki, hal dan-
hey dən dü şür, bir ba la ca evin 
yön dəm siz qa pı sı ağ zın da ye kə 
bir daş var, əlac sız, ümid siz hal-
da o da şın üs tü nə otu rub öz-özü 
ilə an la şıl maz bir dil də nə sə da-
nı şır, də rin dən kök sü nü ötü rür, 
əl lə ri lə ba şı nı qu caq la yır və be-
lə cə do nub qa lır.

nır, ki mi sə ax ta rır dı. Mə nə eti-
na sız-eti na sız ba xır, elə bil, mə ni 
ta nı mır dı. Əv vəl cə nə cür reak-
si ya ve rə cə yi mi bil mə dim.

Mən özüm də ey nək siz ol du ğu 
üçün bir dən-bi rə onu ta nı ma mış-
dım. Çün ki ta nı dı ğım gün dən bu 
gü nə cən tə lə bə lik dos tu mu har-
da gör müş düm sə, gö zü ey nək li 
gör müş düm və mə nə hə mi şə elə 
gəl miş di ki, ey nək çox dan dan bə-
ri onun tə bii bir əza sı na çev ri lib. 
Qon şu stol da ki mə sə gü lüm sə di, 
on dan ta nı dım. Diş lə ri ni ağar dıb 
bu cür ya lan dan gü lüm sə mə yi 
an caq o ba ca rır dı.

- Hər şey nor mal dı? - Məh rəm 
adam lar ki mi so ruş dum. - Əmə-
liy yat ne cə keç di? Ba ğış la, ya nı-
na gə lə bil mə dim.

- Nor mal dı. - Üzü nün ifa də sin-
dən gör düm ki, av to ma tik ola raq 
say maz ya na ca vab ver mək is tə-
yir. Am ma elə ki, sə si mi, in to na-
si ya mı eşit di, göz lə ri ni - rəng siz 
göz lə ri ni (sən de mə, rəng siz də 
göz olur muş) hə zin bir ma raq-
la ya vaş-ya vaş ət raf dan yı ğıb 
üzü mə dik di, mad dım-mad dım 
bax dıq ca bax dı, elə bil, nə yi sə 
xa tır la maq is tə di. Əl bətt  ə ki, 
xa tır la yıb ra hat köks 
ötür dü. - Ba xı ram, ey-
nək siz sən da ha, ma-
şal lah. Əmə liy yat dan 
son ra adam ta nı mır-
san?! Xe yir di mi?

Ma raq və hətt  a həs rət lə ba-
xış la rı nı pil lə kən ki mi üzü mə 
di rə yib du ran da isə da ha döz-
mə dim, bu də fə bi lə-bi lə ko bud 
ol ma ğa ça lış dım:

həm çi nin. Öz ev lə ri nə ge dən yo lu 
da unut muş du, ev lə ri ni də, ya şa-
dı ğı mən zi li də. Bu hə lə ha ra sı dı, 
ar va dı nı, uşaq la rı nı da əmə liy-
yat dan son ra an caq səs lə ri va si-
tə si lə bir-bi rin dən se çir di.

- Əv vəl-əv vəl bil mir dim, və-
ziy yət dən ne cə çı xa ca ğam. Yax-
şı ki, mə ni xəs tə xa na dan evə bi-
zim ki lər gə tir di. Yox sa evi ne cə 
ta pa caq dım, ina nır san, tə səv vür 
elə mir dim. Ev də ki lər mə nə ey-
nən pa ra voz An na Ka re ni na ya 
ba xan ki mi ba xır dı lar. - Bu söz-
lə ri de yib şit-şit diş lə ri ni ağart dı.

Bu, cur luq et di yi miz köh nə 
za man lar dan bu gü nə cən ye ri 
gəl di-gəl mə di ara mız da iş lət-
di yi miz nim daş bir za ra fat idi. 
Mən bu də fə ona qo şu la bil mə-
dim, çün ki bey ni mə bir qə ri bə 
fi  kir gir miş di, mə ni əy ri-üy rü 
yol la ra çə kir di.

- Mən in di ça lı şı ram, ye ni cə 
ta nı dı ğım adam la rın ən əv vəl 
səs lə ri ni, son ra üzü nü-gö zü nü 
ya dım da sax la yım. Asan de yil. 
Ba yaq özün yas ye rin də gör dün 
ki... Sə ni, sə ni ta nı ya bil mə miş-
dim. - Özü nü yı ğış dı rıb kök-

sü nü ötür dü və nə dən sə 
mə nim qo lu mu 

b ə r k - b ə r k 
sıx dı.

kid lə göz lə ri nin düz içi-
nə bax dım. Ürə yi mi 

san ki neş tər çal dı.

Sə nə elə gə lir, sən osan. Sən isə o 
de yil sən. Bu gün mən sə ni gö rüb 
ta nı ma yan da sən ar tıq o de yil din. 

Yas dan son ra sən bir 
baş qa sı san. Bəl-

kə də yas dan 
da ha əv vəl 
baş qa sı idin, 
am ma bu nu 
bi l  mir  din?! 
İn di bil din?! 
Ağ lın art dı-
mı?! - Onun sə-
sin də ar tıq bir 
is teh za var idi.

Qə ri bə idi, 
am ma mən ar-

tıq sa kit ləş miş-
dim. Əli mi apa rıb 

onun pal to su nun 
ora-bu ra sı nı dü-

zəlt dim, qı rış-
la rı nı tu mar-
l a  d ı m .

(Hekayə)



Culio və Poli:
ata və oğul

Cu lionu mə nə zəh mət se vər, 
düz gün, ti kin ti mə sə lə lə rin də 
əlin dən hər iş gə lən bi ri si ki mi 
məs lə hət gör müş dü lər. Heç də 
şi şirt mə de yil di. Ona komp li-
ment de yən də, Cu lio be lə ca-
vab ver di: ”Mən Si ci li ya da nam. 
Ora da isə əgər biz ev ti ki rik sə, 
işi müt ləq əv vəl dən axı ra ki mi 
gö rü rük: bü növ rə qu ru ruq, kər-
pic lə ri ni hö rü rük, pən cə rə lə ri ni 
qo yu ruq, da mı nı vu ru ruq, ki rə-
mi ti ni dü zü rük, ha ma mı nı-fi  lan 
– ha mı sı öz əli miz dən çı xır”.

O, biz də bü tün ya yı iş lə di: əv-
vəl cə bən na ki mi, son ra da mı 
dü zəlt di, da lın ca çat şü şə lə rin 

ha mı sı nı tə zə si ilə də-
yiş di, axır da da 
rəng saz lı ğa gi-

riş di – ya rım çıq, 
son ra ya qoy du ğum 
nə iş var dı sa, ha mı-
sı nı gör dü.

Yet miş ya şı var dı. 
Saatı na qırx dol lar 
pul alır dı – az pul 
de yil di, həf tə yə fi  lan 
qə dər yı ğı lır dı, am ma 
bu pul lar gör dü yü 
işin hə qi qi də yə ri idi.

Üçün cü həf tə özü 
ilə oğ lu Po li ni də 
gə tir di – uşaq si fət-
li, qırx üç yaş lı na-
ta raz bir gə də idi.

Bə də ni baş dan-aya ğa döy mə 
için də idi, pi və baz adam la rın kı 
ki mi sal laq qar nı var dı, za ra fat cıl 
ki şiy di. İş çi ki mi or ta bab olar dı, 
am ma ya man güc lü idi. Se men ti 
ki sə lər lə da şı yır, xən dək qa zır, 
kər pic lə ri yu xa rı qal dı rır dı. Ona 
da saatı qırx dol lar dan ver mə-
li idim, am ma hər dən gö rür dün 
ki, işə gəl mir. Cu lio ”Ava ra çı lıq 
edir”, ”Xəs tə lə nib bir az”, ”Ya-
tır”, de yir, şəs ti ni sın dır ma ma ğa 
ça lı şır dı, am ma hiss edir din ki, 
oğ lu nun ye ri nə ca vab ver mə yə 
bir az xə ca lət çə kir. 

Bir də fə də de di: ”Po li ni tu tub-
lar”. Bəl li ol du ki, ilk də fə de yil – 
ar tıq soy ğun çu luq, kre dit kart la-
rı ilə fı rıl daq çı lıq, oğur luq şey lər 
al maq üs tün də cə za da çək miş di. 
Mən ata ilə oğul ara sın da kı tə za-
da mat qal dım: qo ca düz gün, iş-
gü zar in san, öz işi nin əsl us ta sı, 
oğul isə tən bəl, üs tə lik, hə lə nar-
ko man və fı rıl daq çı.

Vaxt ke çir di, Po li ni bu rax mır-
dı lar, la kin mən Cu lionu da ha 
yax şı ta nı yan da bir də du yuq 
düş düm ki, o, özü nə ar tıq iş 
saat la rı ya zır, özü nün gə tir di yi, 
özü nün sın dır dı ğı alət lə ri al maq 
üçün mən dən əla və pul qo pa rır. 
Gör dü yü iş lər ba rə də də hər dən 
ya lan de mə yi var dı – tax ta qa-
lıq la rı nı giz lə yir, ma te rial la rın 
he sab la ma la rı nı gös tər mir, qı sa-
sı, xır da-xır da oğur la yır dı özü 
üçün. Və mən əv vəl cə, du man lı 
şə kil də, son ra isə ar tıq aş kar an-
la ma ğa baş la dım ki, hə min bu 
qü rur lu, zəh mət keş Cu lio ci na-
yət kar Po li yə nə qə dər də bən zə-
yir. Am ma ilk ba xış dan, qə ti ağ lı-
na gə tir məz din.

Mənim qardaşım və 
onun kamufl yajı

Atam Cə nub-Şər qi Asi ya dan 
ağac - əsa sən, hind pa lı dı və baş-
qa sərt ağac la rın id xa lın da var-
lan mış dı. Bu nun la ilk məş ğul 
olan lar dan idi – baş qa söz lə de-
sək, o ölən də şir kət hə lə də çi çək-
lə nir di. Qar da şım Henk lə mən 
hər şe yin va ri si 
ol duq: iri 
şir kə tin, 
k ü l  l i 
m i q -
dar da 
d i  v i -
d e n -
din.

Ağac plan ta si ya la rı na baş çə-
kər kən Asi ya mən şə li ən tiq əş ya-
lar la ma raq lan dım və on la rın da 
ti ca rə ti nə baş la dım. İşim o qə dər 
art dı ki, qar da şım Hen kin kö mə-
yi nə eh ti yac ya ran dı. Tez lik lə aş-
kar elə dim ki, o, Asi ya ya yal nız 
nar ko tik da lın ca ge dir. Ata mız 
ki mi, onun da no va tor lu ğu var dı 
– öl kə yə içi boş Bud da hey kəl lə-
rin də, pa qo da la rın oy ma lı fi  qur-
la rın da he roin gə ti rən ilk şəxs-
lər dən idi. Ma lı şəx si is ti fa də si 
üçün, elə ki çik par ti ya lar la gə-
ti rir di ki, göm rük çü lər ta pa bil-
mir di lər. Var lı adam ol du ğun dan 
bu zəh ri ma rı heç vaxt sat mır dı 
de yə, Bir ləş miş Ştat la rın nar ko-
di ler lə ri nə də eh ti ya cı ol mur du. 
İy nə si ni gah çiy ni nə, gah aya ğı-
na, gah boy nu na vu rur du. Din-
di rən də də de yir di ki, mən hər 
şe yi nə za rət də sax la yı ram – bu 
vər di şi ni da vam et dir mək üçün 
ar tıq la ma si lə pu lu ol du ğu nu nə-
zər də tu tur du.

Am ma, za man keç dik cə, he roin 
bü tün pul la rı nı ye di və baş la dı 
mən dən borc al ma ğa. Mən də fi -
kir lə şir dim ki, nar ko ma ni ya çox 
ba ha lı, çox da ğı dı cı vər diş dir. 

Bir də fə and iç dim:
- Əgər iy nə dən qop san, mə nə 

ça tan mi ra sın tən ya rı sı nı sə nə 
ve rə cəm.

On suz da ən tiq şey lər sat maq la 
ka pi ta lı mı iki qat ar tır mış dım.

Henk ca vab ver di:
- Qə mi şi ni çək. Mən on suz da 

xəs tə ki mi bir şe yəm. İm kan ver, 
xəs tə li yi mi adam ki mi çə kim. 
Mən çox la rı ki mi, hə lə tam əl dən 
düş mə mi şəm.

Ona yal va rır dım, əl çək mir dim, 
axır da ra zı laş dı. Nə ti cə mə nim 
üçün çox göz lə nil məz ol du. Elə 
ki, nar ko lo ji kli ni ka da çox uzun 
sü rən, ağır bir müali cə keç di və 
he roini tər git di, dəh şət li də rə cə də 
zəifl  ə di, lap əl dən düş dü. Nar ko-
man olan da möh kəm bə də ni var-
dı, hə yat eş qi aşıb-da şır dı, am ma 
nor mal adam olan ki mi, xəs tə hal, 
sol ğun bə niz li bi ri si nə çev ril di: 
daim so yuq la yır, çox vaxt heç 
ya taq dan qal xa bil mir di. Be lə cə, 
bir ne çə ay sür dü. Cid di na ra hat 
ol dum, onu hə ki mə apar dım, 
Henk də xər çəng tap dı lar.

On ko loq de di: ”Qar da şı nız 
ne çə il dir 
ki, xər çəng 
xəs tə si  dir , 
am ma he-
roin dən is ti fa də 
onun simp tom-
la rı nı ka mufl  a ya si-
ya edir, giz lə dir di. 
Əgər he roini tər-
git mə səy di, ra hat, 
ağ rı sız və bö yük 
eh ti mal la, qə fi l 
ölər di. He roin onu 
xəs tə li yin əzab la rın-
dan qo ru yur du”.

Son ra sı dəh şət idi. Henk bir 
ay dan son ra dəh şət li əzab lar 
için də öl dü.

Tərs oğlan
Mə nim hə ya tım ha mı nın kı ki-

mi de yil, bö yük çə tin lik lər lə üz-
lə şi rəm, am ma ata mın hə ya tı 
bun dan da çə tin olub. O, yed din-
ci onil li yi ni xır da la yıb. Az qa la 
lap uşaq ya şın dan ona hər ba-
xan da, öz qə ni mi mi gör mü şəm.

Dörd ya şım olan da xa na zır 
aza rı nın lap ağır for ma sı na tu tul-
dum. Xəs tə lə nə nə ki mi nor mal 
in ki şa fım var dı, am ma son ra dan 
sö zə bax maz, tərs uşaq ol dum. 
Bö yük lə rin sö zü nə bax mır dım – 
sa də cə, ve ci mə al mır dım on la rı.  
Ata mın acı ğı na cür bə cür hə rə kət-
lər edir dim, o isə öm rü bo yu ni-
zam-in ti zam uğ run da ba rış maz 
mü ba riz ol muş du: Bir ləş miş Ştat-
la rın də niz pi ya da la rı, Vyet na ma 
iki eza miy yət... ”Mə nim sö zü mə 
bax!” de yir di. Am ma mən bax-
mır dım. Şil lə lə yir di mə ni. Bə zən 
elə dö yür dü ki, bə də nim ne çə gün 
zoq qul da yır dı. Əl lə ri mə vu rur, 
qu laq la rı mı bu rur, kün cə qo yub 
məc bur elə yir di ki, or da du rum. 
Məc bur edir di ki, ona ”ser” de-
yim. Ən pi si də sü pür gə sa pı nın 
üs tün də di zi üs tə dur maq idi. Ne-
çə saat be lə cə dur ma lı olur dum. 
On da yed di-sək kiz ya şım var dı. 
Bu əzab-əziy yət ne çə il lər çək di. 
Əgər ata mın de dik lə ri nə inan saq, 
mən də ko bud lu ğum dan, dik baş-
lı ğım dan qal mır dım. Mək təb də 
də iş lə rim yax şı get mir di. Düz dü, 
ora da kı cə za lar da ha yum şaq idi, 
am ma atam qiy mət  cəd və li mi gö-
rən də lap də li olur, az ğın la şır dı.

Təx mi nən on üç ya şım olan da, 
göz lə ri mi yox la dı lar. Mək təb də 
ha mı nın kı nı yox la yır dı lar. Mən 
yox la ma dan ke çə bil mə dim. Göz 
hə ki mi ey nək üçün re sept yaz-
dı və məs lə hət gör dü ki, eşit mə 
qa bi liy yə ti mi də yox la sın lar. Qu-
laq la rı mı ne çə ay sə ra sər, tək rar-
tək rar yox la dı lar, bə zən bir dəs tə 
hə kim, bə zən hətt  a tə lə bə lər də 
olur du. Bə zi lə ri so ru şur du: ”Sə-
nin bə də nin ni yə qan çır için də-
dir?” De yir dim: ”Yı xıl mı şam”.

Bəl li ol du ki, mən az qa la tam ka-
ram – zəh ri mar 

xa na zı rın uc-
ba  t ın  dan. 
Mə nə iki 
də nə eşit-
mə apa ra tı 
s e ç  d i  l ə r .

Ta mam baş qa hə yat baş la dı, am-
ma xa siy yə tim elə üs yan kar ola-
raq qal mış dı. Si nif yol daş la rım 
daim ”qu laq cıq la rı ma” gü lür-
dü lər. Oxu ma ğım yax şı laş mış dı, 
am ma ev də ki ab-ha va da ha əzi ci 
idi.

Atam lap qa ra qa baq ol muş du 
– vic dan əza bı üzür dü onu. Bə-
zən, ona baş çə kən də, mə nə elə 
gə lir ki, özü nü öl dür mək həd di-
nə ça tıb, var gü cüm lə sa kit ləş dir-
mə yə, dep res si ya dan çı xar ma-
ğa ça lı şı ram onu. Bu, hər iki miz 
üçün ağır bir yük, ağır qis mət dir. 
İn di yə dək mən dən üzr is tə mək-
dən yo rul mur. Mən isə de yi rəm: 
”Bi lə-bi lə elə mə mi sən ki...”

Əyri təbəssümlü oğlan
Mən bu ha di sə ni Mər kə zi Ame-

ri ka da eşit mi şəm. Ora da bir xey-
riy yə təş ki la tı nın tap şı rı ğı ilə mək-
təb lə rə ge dir dim. Biz kənd lər dən 
bi rin də ki ba la ca mək təb dən çı xan-
da, bə ləd çim Ra mon de di:

- Bi rin ci par ta da otu ran ba la ca, 
ləng oğ la nı gör dü nüz? Dərs dən 
son ra qa lıb dəf tə rin də nə sə ya-
zır dı...

- Əl bətt  ə. Əy ri tə bəs sü mü olan 
oğ la nı de yir si niz də. Hə, gör düm 
onu. Elə o da mə ni gör dü.

- Çox kə dər li ha di sə dir. Onun 
ana sı on beş ya şı olan da ha mi lə 
qa lıb. Ni şan lı sın dan baş qa kim sə-
ni gör mə miş di. Adi mək təb li qız-
lar dan bi ri idi. Uşa ğı olur, son ra 
da ata sı evin dən San-Ped ro ya ge-
dir. Bir ne çə il dən son ra va li deyn-
lə ri nin ya nı na qo naq gə lən də isə 
gö rür ki, ata sı ki çik, on dörd yaş lı 
qı zı nı ne cə qu caq la yıb öpür. ”Əl 
çək on dan!” – qış qı rır.  Ata sı de-
yir: ”Nə olub ki, meh ri ban çı lıq 
edi rik də”. ”Yox, – bö yük qı zı de-
yir. - İs tə mi rəm ki, o da mə nim ta-
le yi mi ya şa sın. Onun ya xa sın dan 
əl çək”. La kin ata sı qu laq as mır. 
On da bö yük qız po li sə ge dib de-
yir: ”Atam ba cım la cin si əla qə də 
olur. Əv vəl lər mə nim lə ya şa yır dı, 
mə nim də ba şı ma ey ni şey lə ri gə-
ti rib. Gö rün, bu nun axı rı nə ol du 
– bir oğ la na ba xın”. 

Oğ lan po lis lə rə ba xıb gü lüm-
sü nür dü. Onun mə na sız tə bəs sü-
mün dən hiss et di lər ki, ba şın da 
bir xa rab lıq var. Ata nı həbs edir-
lər. Məh kə mə qu rur lar, on beş il 
iş ve rir lər, in di həbs xa na da dır... 
Qə ri bə iş lər dir, hə? Be lə bir şey 
ne cə ola bi lər axı?

Bir ne çə gün dən son ra biz elə 
hə min kən din ya xın lı ğın da kı me-

şə də yer lə şən han sı sa 
evin ya nın dan ötür-
dük. Ra mon hə min 
evə işa rə elə di.

- Bu, sen yor Mar-
ti nin evi dir. Onun on 
yed di uşa ğı olub. İşə bir 
bax! Gö rün in di nə ya-
dı ma dü şür – onun ikin-
ci oğ lu öz qız la rı ilə cin si 
əla qə də idi. On lar ailə lik-

cə bu ev də ya şa yır dı lar.
- On yed di uşaq bu ev-

də? – hey rət et dim.
- İki ya taq ota ğı, - Ra-

mon de di, – dəh şət de yil? 
Bu in san lar bu hə yat dan 
ne cə baş çı xa rır lar axı?

Tər cü mə edən:
İlqar ƏLFİ

13N 30(89) 02.09.2016

vab ver di: ”Mən Si ci li ya da nam. 
Ora da isə əgər biz ev ti ki rik sə, 
işi müt ləq əv vəl dən axı ra ki mi 
gö rü rük: bü növ rə qu ru ruq, kər-
pic lə ri ni hö rü rük, pən cə rə lə ri ni 
qo yu ruq, da mı nı vu ru ruq, ki rə-
mi ti ni dü zü rük, ha ma mı nı-fi  lan 
– ha mı sı öz əli miz dən çı xır”.

O, biz də bü tün ya yı iş lə di: əv-
vəl cə bən na ki mi, son ra da mı 
dü zəlt di, da lın ca çat şü şə lə rin 

ha mı sı nı tə zə si ilə də-
yiş di, axır da da 
rəng saz lı ğa gi-

riş di – ya rım çıq, 
son ra ya qoy du ğum 
nə iş var dı sa, ha mı-
sı nı gör dü.

Yet miş ya şı var dı. 
Saatı na qırx dol lar 
pul alır dı – az pul 
de yil di, həf tə yə fi  lan 
qə dər yı ğı lır dı, am ma 
bu pul lar gör dü yü 
işin hə qi qi də yə ri idi.

Üçün cü həf tə özü 
ilə oğ lu Po li ni də 
gə tir di – uşaq si fət-
li, qırx üç yaş lı na-
ta raz bir gə də idi.

hər şe yin va ri si 
ol duq: iri 
şir kə tin, 
k ü l  l i 
m i q -
dar da 
d i  v i -
d e n -
din.

daim so yuq la yır, çox vaxt heç 
ya taq dan qal xa bil mir di. Be lə cə, 
bir ne çə ay sür dü. Cid di na ra hat 
ol dum, onu hə ki mə apar dım, 
Henk də xər çəng tap dı lar.

On ko loq de di: ”Qar da şı nız 
ne çə il dir 
ki, xər çəng 
xəs tə si  dir , 
am ma he-
roin dən is ti fa də 
onun simp tom-
la rı nı ka mufl  a ya si-
ya edir, giz lə dir di. 
Əgər he roini tər-
git mə səy di, ra hat, 
ağ rı sız və bö yük 
eh ti mal la, qə fi l 
ölər di. He roin onu 
xəs tə li yin əzab la rın-
dan qo ru yur du”.

Son ra sı dəh şət idi. Henk bir 
ay dan son ra dəh şət li əzab lar 
için də öl dü.

ram – zəh ri mar 
xa na zı rın uc-

ba  t ın  dan. 
Mə nə iki 
də nə eşit-
mə apa ra tı 
s e ç  d i  l ə r .

– bir oğ la na ba xın”. 
Oğ lan po lis lə rə ba xıb gü lüm-

sü nür dü. Onun mə na sız tə bəs sü-
mün dən hiss et di lər ki, ba şın da 
bir xa rab lıq var. Ata nı həbs edir-
lər. Məh kə mə qu rur lar, on beş il 
iş ve rir lər, in di həbs xa na da dır... 
Qə ri bə iş lər dir, hə? Be lə bir şey 
ne cə ola bi lər axı?

Bir ne çə gün dən son ra biz elə 
hə min kən din ya xın lı ğın da kı me-

şə də yer lə şən han sı sa 
evin ya nın dan ötür-
dük. Ra mon hə min 
evə işa rə elə di.

- Bu, sen yor Mar-
ti nin evi dir. Onun on 
yed di uşa ğı olub. İşə bir 
bax! Gö rün in di nə ya-
dı ma dü şür – onun ikin-
ci oğ lu öz qız la rı ilə cin si 
əla qə də idi. On lar ailə lik-

cə bu ev də ya şa yır dı lar.
- On yed di uşaq bu ev-

də? – hey rət et dim.
- İki ya taq ota ğı, - Ra-

mon de di, – dəh şət de yil? 
Bu in san lar bu hə yat dan 
ne cə baş çı xa rır lar axı?

Tər cü mə edən:
İlqar ƏLFİ

Pol TERU
(ABŞ)

Ame ri ka ya zı çı sı, 
müəl lim və səy-
yah. 1941-ci il də 
Med ford şə hə rin-

də (Mas sa çu sets şta tı) ana-
dan olub. ”Uol do” (“Wal do”, 
1967), “Qa ra ev” (“The Black 
House”, 1974), “Bö yük də-
mir yol ba za rı” (“T he Great 
Rail way Ba zaar”, 1975), “Ailə 
ar se na lı” (“T he Fa mily Ar se-
nal”, 1976), “Mi lad açıq ca sı” 
(“А Ch rist mas Card”, 1978), 
“Mos kit lər sa hi li” (“T he Mos-
quito Coast”, 1981), “Mə nin 
baş qa hə ya tım” (“Му Ot her 
Li fe”, 1996), “Koulun Tonq: 
Hon konq ro ma nı” (“Kow-
loon Tong: A No vel of Hong 
Kong”, 1997) “Ho no lu lu ote-
li” (“Ho tel Ho no lu lu”, 2001), 
“Güc lü işıq” (“B lin ding 
Light”, 2005) və baş qa ki tab-
la rın, ha be lə he ka yə lər, es se-
lər və yol qeyd lə ri nin müəl-
li fi  dir. Uit bred, C.T.Blek və 
di gər nü fuz lu mü ka fat la rın 
laureatı dır.
”Ay dın yol” qə ze ti ya zı çı nın 
ki çik həcm li he ka yə lə rin dən 
bir ne çə si ni təq dim edir.

Kiçik hekayələr



Baş da şı la rı nə yə 
lazımdır?

Min il lər qa baq qə dim in san 
bir ənə nə nin əsa sı nı qoy du – 
qəb rin ye ri ni işa rə et mək üçün 
onun üzə ri nə itiuc lu daş qoy-
maq. Qə dim in san lar, gö rü nür, 
bu nu qə bir dən şər ruh la rın çıx-
ma sı na ma ne ol maq üçün edir-
di lər. Qə bi rüs tü daş lar həm də 
in san la rı şər ruh la rın ya şa dı-
ğı yer lər dən xə bər dar et mək 
məq sə di da şı yır dı.

Tə bii ki, uzun əsr lər ər zin də 
qə bi rüs tü daş la rın mə na sı da 
də yiş di. Yu nan lar, yə hu di lər 
öz qə bir lə ri ni daş sü tun lar la 
işa rə lə yir di lər. Mi sir li lər isə 
qəb rin ye ri ni gös tər mək üçün 
məq bə rə lər, sər da bə lər, pi ra-
mi da lar ti kir di lər.  

Xris tian lıq ya ra nan da qə-
bir lə rin işa rə lən mə si ha mı nın 
qə bul et di yi bir ənə nə yə çev-
ril di. Xris tian lar bu nun üçün 
bir rəmz ola raq xaç və çev rə ni 
seç di lər. Çev rə ilk xris tian lar 
üçün gü nə şin rəm zi sa yı lır dı. 
Son ra lar bu rəmz sa də xaç la 
əvəz olun du və hə min xaç elə 
bu gün də qə bir lər də baş da şı 
ye ri nə qo yu lur.

İn san lar ca du gərlərin 
var lı ğı na ni yə 
inanırdı lar?

İn san çox şey dən qor xur. 
Əgər olan la rı ba şa dü şə bil-
mir sə, xü su si lə əgər on lar dan 
qor xur sa, ya xud baş ve rən lə-
rin ada ma zi yan gə tir mək eh-
ti ma lı var sa, ha di sə ni müt ləq 
sir li bir tərz də izah et mə yə 
ça lı şa caq, onu bir til sim sa-
ya caq. Ca du gər li yə inam qu-
raq lıq, göy gu rul tu su, şim şək, 
ru hi və fi zi ki xəs tə lik lə rin iza-
hı üçün ye ga nə üsul idi. Be lə 
gü man edi lir di ki, ca du gər 
bö yük güc və im kan la ra ma-
lik olan föv qə la də şəxs dir. O, 
öz qüv və sin dən şər iş lər tö-
rət mək na mi nə is ti fa də edir. 
Bə zi in san lar ina nır dı ki, ib-
lis ca du gər lə rə daim kö mək 
edir. 

Adə tən ca du gər lər qa dın 
olur du. Adam lar elə bi lir di ki, 
ge cə lər ca du gər sü pür gə yə mi-
nib göy də uça bi lir. Əgər ca du 
ilə ki şi məş ğul olur du sa, ona 
“maq” da de yir di lər.

Ca du gər li yə inam yüz il lər 
qa baq ya ra nıb və ca hil adam-
la rın tə xəy yü lü nə əsas la nır. 

Ona gö rə də göz lə nil məz tə bii 
fə la kət lə ri be lə adam la ra izah 
et mək də asan idi. Xris tian lı ğın 
ilk döv rün də be lə he sab olu-
nur du ki, ca du gər lər öz ruh la rı-
nı şər qüv və lə rə sa tır, əvə zin də 
on lar dan nə ha yət siz güc alır lar.

1484-cü il də Pa pa VIII İn no ken-
ti ca du gər li yi rəs mən pis lə yən 
xü su si sə nəd yay dı. Bu sə nəd də 
Av ro pa nı bü rü yən dəh şət li  taun 
epi de mi ya sı nın gü na hı ca du gər-
lə rin üzə ri nə yı xı lır dı. On yed-
din ci əsr də həm Ro ma ka to lik lə-
ri, həm də pro tes tant lar ca du gər 
ovu na baş la dı lar və bu, min lər lə 
in sa nın ölü mü nə sə bəb ol du. 

İn gil tə rə də pe şə kar ca du gər ov-
çu la rı var dı. On lar öl kə ni gə zir, in-
san la rın bə dən lə rin də ca du gər lik, 
sehr baz lıq ni şan la rı ax ta rır dı lar. 

1647-1663-cü il lər ara sın da 
Ame ri ka nın yal nız Mas sa çu-
sets və Kon nek ti kut ştat la rın da 
yüz lər lə şəxs ca du gər lik də itt  i-
ham olun muş du.

Bu gün isə hə kim lər elə he-
sab edir ki, sə bə bi bir za man lar 
ca du gər lik sa yı lan bir çox yu-
xu lar və qa ra bas ma lar, əs lin də 
in sa nın öz əsəb poz ğun lu ğu və 
ru hi sar sın tı sı nın nə ti cə si dir.

Ni yə qa ra pi şiklə 
rast laş maq nəhs 
əlamət sa yı lır?

Bu gün yer üzün də mil yon-
lar la adam ina nır ki, əgər qa ra 
pi şik qar şı sın dan keç sə, tez-
lik lə ba şı na pis iş lər gə lə cək. 
Bu di ni inanc min il lər qa baq 
ya ra nıb. Qə dim mi sir li lər pi-
şi yə si ta yiş edir, onu mü qəd-
dəs sa yır dı lar. On la rın hə lə 
Paşt ad lı pi şik baş lı tan rı la rı 
da var dı. Mi sir li lər ina nır dı 
ki, ila hə Paş tın doq quz hə ya-
tı var. Qə dim Mi sir də pi şik 
ölür dü sə, onun mu mi ya sı nı 
dü zəl dir di lər.

Ar xeoloq lar öl kə əra zi sin də 
qə dim bir mə zar lıq aş kar et-
miş di lər. Ora da min lər lə pi şik 
bas dı rıl mış dı! 

İn san lar ca du gər lə rin var lı-
ğı na ina nan za man lar da qa ra 
pi şik lə ri ca du gər qa dın lar la 
as so siasi ya edir di lər. On lar 
ina nır dı lar ki, qa ra pi şik lə rin 
cil di nə gi rən, əs lin də ca du gər-
lər dir. Pi şi yi öl dür mək ca du gə-
ri öl dür mək sa yıl mır dı, çün ki 
ca du gər dal ba dal doq quz pi şi-
yin vü cu du na gi rə bi lər di.

Or ta əsr lər də be lə bir 
inanc var dı ki, ca du gər lər 

və sehr baz lar hə mi şə öz lə ri nin 
til sim li məl həm lə ri ni ha-

zır la maq üçün qa ra pi şi-
yin bey nin dən is ti fa də 
edir lər. Bü tün bu as-
so siasi ya la rın nə ti cə si 

ola raq, qa ra pi şik nəhs 
rəm zə çev ril di. 

Bə zi in san lar 
ni yə baş ovu na 

çı xır dı lar?
Baş ovu daş döv rün-

də, bəl kə, hə lə on dan 
da qa baq lar baş la nıb. 

Ona bu, ya xud 
baş qa şə kil də, hər 
yan da rast gəl mək 

müm kün dür. Fak ti ki 
ola raq, bu ov Bal-
kan ya rı ma da sın da 
lap XX əs rin əv-
vəl lə ri nə dək möv-
cud olub! La kin bu 
əmə lin sə bəb lə ri nin 
müx tə lif yer lər-
də və za man lar da 
müx tə lif ol ma sı na 
bax ma ya raq, onun 
bir əsas mə na sı var-
dı. Bu, ru hun da 
ma te ri ya dan ya ran-
dı ğı və bü tün hə ya-
tın on dan ası lı ol-
du ğu haq da inanc la 
əla qə dar idi.

İna nır dı lar ki, adam lar da bu 
ru hi ma te ri ya əsas eti ba riy lə baş-
da yer lə şir. İc ma, ya xud qə bi lə 
bir ne çə baş ələ ke çi rən də, adam-
lar ina nır dı lar ki, bu baş lar la bir 
yer də on la rın ru hu nu da əsir gö-
tü rüb lər. Be lə lik lə, on lar da be lə 
bir hiss ya ra nır dı ki, on lar ru hi 
ener ji lə ri ni güc lən di rir, ic ma nın 
ri fah ha lı nı yax şı laş dı rır lar.

Ək sə riy yət elə fi  kir lə şir ki, baş 
ovu yal nız Af ri ka da olub. Am-
ma be lə de yil. Hə qi qə tən də ora-
da, xü su si lə də, Ni ge ri ya da baş 
ovu na çı xır dı lar. La kin Bri ta ni ya 
mu ze yin də era mız dan əv vəl VII 
əsr də baş ve rən bir dö yü şü təs vir 
edən ba rel yef var. Hə min ba rel-
yef də as su ri ya lı la rın düş mən lə rin 
boy nu nu vu ra raq kəl lə lə ri ni öz lə-
riy lə apar ma sı pro se si gös tə ri lir.

Baş ovu Hin dis ta nın da bir çox 
yer lə rin də adi bir hal idi. Şi ma li 
Ame ri ka da isə hin du lar düş mən-
lə ri nin baş la rı nı de yil, skalp la rı nı 
yı ğır dı lar. Ola bi lər ki, on lar ru-
hun ba şın tü kün də qə rar tut ma-
sı na sid qi-ürək dən ina nır dı lar. 
Cə nu bi Ame ri ka da isə nəin ki baş 
ovu na çıx maq, həm də kə sik baş-
la rı qu ru da raq on la rı hər bi qə ni-
mət ki mi sax la maq adə ti var dı.

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

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

Rek lam de yər kən əgər in-
for ma si ya nın biz nes na mi nə 
ya yıl ma sı nı nə zər də tu tu ruq-
sa, söy lə mə li yik ki, bu pro ses 
lap çox dan baş la nıb. Lap qə-
dim dən in san öz ma lı nı ba za-
ra çı xa ran da, müt ləq uca dan 
çı ğı ra raq alı cı cəlb et mə yə 
baş la yır. Mə gər bu, rek lam 
de yil? Çap ma şı nı ix ti ra olun-
ma mış dan, ti ca rət çi lər öz mal-
la rı na diq qə ti cəlb et mək üçün 
di var lar da cür bə cür ni şan lar 
çə kir di lər. Ta cir lər çək mə, əl-
cək, ya xud sat dıq la rı baş qa 
mal la rın şək li ni özü nə məx sus 
rek lam üsu lu ki mi dü kan la rı-
nın qar şı sın dan asır dı lar. Qə-
dim za man lar da şə hər car çı la-
rın dan da rek lam va si tə si ki mi 
is ti fa də edir di lər.

Bi zim bu gün gör dü yü müz 
müa sir rek lam yal nız ça pın ix-
ti ra sıy la ya ran dı. 1480-ci il də 
Uil yam Kaks ton bir di ni ki ta-
bın nəş ri ilə əla qə dar ki çi cik 
bir elan ver di. Ça pın, xü su si lə 
də qə ze tin ya ran ma sı ilə rek-
lam sa də cə mə lu mat dan çox, 
adam la rı bu, ya xud baş qa ma lı 
al ma ğa hə vəs lən dir mək, təş viq 
et mək məq sə di da şı ma ğa baş-
la dı. Həf tə lik in gi lis qə zet lə ri 
hə lə 1650-ci il də qəh və, şo ko-
lad, çay rek lam la rı ve rir di lər. 

1666-cı ilin iyu nun da Lon-
don qə ze ti nin rek lam əla və si 
çıx ma ğa baş la dı! Bu gün isə 
rek sam həm də bir elm dir. Bu 
sa hə də ge niş təq di qat lar apa rı-
lır, is teh lak çı nın zöv qü öy rə ni-
lir, müx tə lif xa rak ter li rek lam 
elan la rı sı naq dan ke çi ri lir. 

İlk elan lar
nə vaxt ya ra nıb?

Ela nın adı ona gö rə elan dır ki, 
on da in san la rın diq qə ti nə çat-
dır maq is tə di yi niz mə lu mat lar 
olur. Ela nı adə tən, adam la rın 
çox ol du ğu yer lər dən asır lar. 
Be lə lik lə, elan əs lin də rek la-
mın ilk nö vü dür. Be lə elan la ra 
Qə dim Mi sir xa ra ba lıq la rın da 
da rast gə lib lər. Tə bii ki, on lar 
ya zı de yil, di var la ra çə kil miş 
şə kil lər dən iba rət idi, am ma ey-
ni məq səd da şı yır dı lar. Bu, elm 
alə mi nə bəl li olan ilk elan lar dır.  

Qə dim Ro ma Ko li ze yin də 
müəy yən təd bir lər ke çi ri lən də, 
bu ba rə də elan lar bü tün şə hər 
bo yu ası lar dı. XV əsr də çap işi-
nin in ki şa fı ilə mə lu mat la rı və 
rek la mı yay maq xey li asan laş dı. 
On lar dan bə zi lə ri əl lə ya zı lır, bə-
zi lə ri isə çap dan çıx mış olur du.

İn di bi zim qə bul et di yi miz 
müasir elan lar 1796-cı il də li-
toq ra fi  ya nın ix ti ra sı ilə əla qə-
dar ya ran dı. Bu, elan la ra rəng-
li şə kil lər əla və et mək im ka nı 
ver di.

Bə zən yol la rın kə na rın da xü-
su si löv hə lər ası lır dı. Adam la-
rın ək sə riy yə ti elan la rın ya nın-
dan sü rət lə öt dü yü üçün on la rı 
oxu ya bil mir di lər. Be lə lik lə, 
ay dın ol du ki, elan lar müəy-
yən tə ləb lə rə ca vab ver mə li dir. 
Elan elə tər tib olun ma lı dır ki, 
onu tez oxu maq müm kün ol-
sun. Elan, yax şı olar dı ki, diq-
qət cəlb et mək üçün rəng li, 
yığ cam və sa də ha zır lan sın.

Müasir tatunun
neçə yaşı var?

Qol la rı nı çır ma yıb əl lə rin də ki 
döy mə lə ri ni – löv bər lə ri, ürək-
lə ri, ya zı la rı hə vəs lə nü ma yiş 
et di rən də niz çi lər, əs lin də çox 
qə dim bir ənə nə nin - bə də nə 
döy mə üsu luy la bə zək- dü zək, 
yə ni, ta tu vur ma nın da vam çı-
la rı dır lar. Be lə şə kil lə rə ib ti dai 
in san la rın bə dən lə rin də də rast 
gəl mək olar dı. 

Ta tu nun ta ri xi çox qə dim-
lər dən gə lir. Mi sir li lər, çin li-
lər, hin du lar və bir çox baş qa 
xalq lar qə dim za man lar dan 
bu nun la məş ğul dur lar. O za-
man lar ta tu mü hüm bir ri tual 
idi de yə, bu mə ra si min də qiq 
iş lən miş ənə nə lə ri var dı. Ye ni 
Ze lan di ya da kı maori qə bi lə si-
nin əha li si üz lə ri nə çox mü rək-
kəb şə kil lər, or na ment lər döy-
dü rür dü lər və bu ənə nə ora da 
in di də ya şa yır.

Ya po ni ya da xri zan tem, əj da-
ha üzü və müx tə lif bit ki lə rin 
şək li ni döy dür mək yü zil lər 
bun dan qa baq dəb olub. Bə-
zi ya pon lar ta tu şə kil lə rin dən 
pal tar la rı nın bə zə dil mə si üçün 
də is ti fa də edir lər.

Ame ri ka hin du la rı isə ta tu-
dan qə bi lə nin xü su si ni şa nı 
ki mi is ti fa də edir di lər. Bə də nə 
döy dü rü lən bu ni şan lar on lar-
da dö yüş çü nün han sı qə bi lə yə 
mən sub ol du ğu nu gös tə rir di. 
Dün ya nın bir çox yer lə rin də 
ta tu nun bö yük di ni və so sial 
mə na sı olub. Bə zi xalq lar ara-
sın da qız la rın bə də ni qə ri bə 
ta tu lar la bə zən mə yə nə dək on-
la rın ailə qur ma ğa ha zır ol ma-
dı ğı ba rə də qə ri bə bir inanc da 
var. Bə zi qə bi lə lər də ta tu hə lak 
olan la rın xa ti rə si ni ya şat maq 
üçün döy dü rü lür. Qə dim dö-
yüş çü lər ta tu lar dan həm də öz 
düş mən lə ri ni qor xut maq üçün 
is ti fa də edir di lər.

Bu gün döy mə şə kil lər ya 
iy nə ilə, ya da də ri lər də açı-
lan ça pıq lar la edi lir. Əv vəl cə 
təs vi rin kon tur la rı açı lır, son-
ra da ya ra ya müx tə lif rəng li 
mad də lər dol du ru lur. La kin 
bə zən ta tuirov ka nın “tik mə” 
üsu lu na da rast gəl mək müm-
kün dür. Bu za man də ri nin 
al tı na iy nə ye ri di lir, hə min 
iy nə nin sa pı isə la zı mi rən gə 
ba tı rıl mış olur. İy nə ni çə kib 
di gər de şik dən çı xa ran da, də-
ri nin al tın da rəng li iz qa lır...

Es ki mos lar
hara da yaranıb?

Es ki mos lar Şi ma li Ame ri ka 
hin du la rı na qo hum olan bir et-
nos dur. On lar da mon qol la ra 
Şi ma li və Cə nu bi Ame ri ka nın 
bə zi baş qa abo ri gen lə rin dən 
heç də az ox şa mır lar. Es ki mos-
lar da hin du lar ki mi, Ame ri-
ka ya Asi ya dan gə lib lər. Be lə 
bir fi  kir var ki, ilk es ki mos lar 
Şi ma li Ame ri ka ya 2000-3000 il 
qa baq Be rinq bo ğa zı və Al yas-
ka dan ke çib lər. Son ra on la rın 
bə zi lə ri Al yas ka nın şərq və cə-
nub sa hil lə ri bo yun ca hə rə kət 
edə rək müasir An ko ri cin yer-
ləş di yi mə ka na gə lib çı xıb lar. 
Es ki mos la rın di gər qis mi isə 
Aleut ada la rın da məs kun la şıb. 
La kin əsas his sə Al yas ka və 
Ka na da sa hil lə ri bo yu qər bə 
yol la nıb.

Es ki mos lar la av ro pa lı-
la rın ilk gö rü şü bi zim era-
nın təx mi nən mi nin ci ilin də 
- Skan di na vi ya səy yah la rı 
on lar la Lab ra dor da, ya xud 
Nyu faund lend də rast la şan-
da baş tu tub. Son ra lar Qren-
lan di ya da kı es ki mos lar da ilk 
məhz skan di na vi ya lı sa yı lan 
də fə nor veç li lər lə rast la şıb-
lar. XII-XIII əsr lər də Qren-
lan di ya da av ro pa lı lar la es ki-
mos lar ara sın da çox lu qa rı şıq 
ni kah lar qey də alı nıb. Odur 
ki, bu gün ora da kı es ki mos la-
rın ço xu elə av ro pa lı la ra bən-
zə yir.

Es ki mos lar da bir-bi rin dən 
elə av ro pa lı la rın ək sə riy yə ti 
ki mi fərq lə nir lər. On la rın bə zi-
lə ri də ri si ağ olan skan di nav la-
ra, ya xud al man la ra, di gər lə ri 
qa ra saç ital yan la ra bən zə yir. 
Gö rü nür, es ki mos la rın şi mal-
da ya şa ma sı nın sə bə bi bu dur 
ki, on lar ov çu dur lar və məs-
kun laş dıq la rı əra zi Şi ma li 
Ame ri ka da ov üçün ən əl ve riş-
li yer dir.
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ki mi fərq lə nir lər. On la rın bə zi-
lə ri də ri si ağ olan skan di nav la-
ra, ya xud al man la ra, di gər lə ri 
qa ra saç ital yan la ra bən zə yir. 
Gö rü nür, es ki mos la rın şi mal-
da ya şa ma sı nın sə bə bi bu dur 
ki, on lar ov çu dur lar və məs-
kun laş dıq la rı əra zi Şi ma li 
Ame ri ka da ov üçün ən əl ve riş-
li yer dir.

Hər suala      bir ca vabHər suala      bir ca vab



Av qus tun üçün cü on gün lü yün də ədə biy yat və 
in cə sə nət ailə mi bir sı ra it ki lər lə üz ləş di. 

47 yaş lı mek si ka lı ya zı çı və ro man çı İq na sio Pa dil la av to-
mo bil qə za sın da hə lak ol du. Bu ba rə də mət buata açıq la ma 

ve rən Mek si ka Mə də niy yət Na zir li yi Pa dil la nın öl kə nin 
Ke re ta ro böl gə sin də ge cə vax tı av to mo bi li nin qə za ya uğ-
ra ma sı nə ti cə sin də dün ya sı nı də yiş di yi ni bil dir di. 

“Sehr li ger çək lik” cə rə ya nı nın ən məş hur nü ma yən-
də lə rin dən olan İq na sio Pa dil la 1968-ci il də Me xi ko da 
do ğul muş du. Mek si ka da İbe roame ri ka na və İn gil tə rə nin 
Edin burq Uni ver si tet lə ri ni bi ti rə rək is pan və La tın Ame ri-
ka sı ədə biy yat la rı üz rə dok tor luq dis ser ta si ya sı nı mü da fi ə 
edən ya zı çı 2001-2003-cü il lər də Mek si ka nın İn gil tə rədə-
ki sə fi r li yin də mə də niy yət ataş şe si ki mi ça lış mış dı. 

Pa dil la nın ilk ro ma nı 1994-cü il də işıq üzü 
gör müş dü. La tın Ame ri ka sı ədən biy ya tı nın 

Mar kes, Kor ta sar və Lyo sa dan son ra ən 
güc lü nü ma yən də lə rin dən sa yı lan Pa-

dil la Mek si ka da Pueb la Uni ver si te ti-
nin ədə biy yat üz rə pro fes so ru idi. 

***
Tür ki yə nin məş hur şairi, ro-
man çı sı və sse na ri çi si Ve dat 

Tür kal da av qus tun son gün-
lə rin də 97 ya şın da Ya lo va 

Döv lət Xəs tə xa na sın da 
dün ya sı nı də yiş di. Ya-

zı çı nın ölüm xə bə ri ni 
qı zı Də niz Tür kal 

“Tvitt  er” he sa-
bın dan “Atam 
Ve dat Tür ka lı 
itir dik” pay la-
şı mı ilə ver di.  

CNN Türk 
ka na lı ya zı-
çı nın və fa tı 
və dəf niy lə 
bağ lı can lı ya-
yım lar təş kil 
et di. Can lı ya-
yı ma qo şu lan 
Tür ka lın hə ki-

mi, Öz gür Akın Oto məş hur ya zı çı-
nın bir ne çə da xi li or qan ça tış maz lı-
ğın dan və fat et di yi ni bil di rib. 

Ve dat Tür ka l 1919-cu il də Tür ki-
yə nin Sam sun böl gə sin də do ğu lub. 
1942-ci il də İs tan bul Uni ver si te ti nin 
Ədə biy yat və Türk di li fa kül tə si ni bi-
ti rib. 1968-ci il də ilk sse na ri si ni ya zıb, 
1974-cü il də isə Mil liy yət Ya yın la rı Ro-

man Mü sa bi qə sin də bi rin ci ye ri qa za nıb. 
 “Bir gün tək ba şı na”, “Ma vi qa ran lıq”, 
“Bir nə fər lik ölüm” və baş qa ro man la-

rın müəl li fi  olan Ve dat Tür ka lı “Türk 
ədə biy ya tı nın çi na rı” ad lan dı rır lar. 

***
Məş hur Ame ri ka akt yo ru, re jis so-

ru, pro dü se ri və ya zı çı sı Cim Uayl-
der də av qust ayın da 83 ya şın da 
və fat et di. Çox la rı nın yad da şın da 
1971-ci il də  “Vil li Von ka və şo ko-
lad fab ri ki” fi l min də ya rat dı ğı ob-
ra zıy la qa lan Uayl de rin ölüm sə-
bə bi Al gey mer xəs tə li yi olub. 

Ya ra dı cı lı ğı nın ən məh sul dar döv-
rü əsa sən 1970-1980-ci il lə rə tə sa düf 
edən Uayl de rin ya rat dı ğı rol lar ara-
sın da “Pro dü ser lər”, “Heç nə gör-
mü rəm, heç nə eşit mi rəm”, “Gənc 
Fran kenş teyn” ad lı ek ran əsər lə rin-
də ki ob raz la rı qeyd et mək olar.

Cim Uayl der “Em mi” mü ka fa tı 
laureatı idi.

Ru si ya lı biz nes men Mi xail Ka-
ri sa lov ya zı çı İ.S.Tur gen ye-
vin şəx si kol lek si ya çı lar dan 
al dı ğı na mə lum əl yaz-

ma sı nı A.S.Puş ki nin Mosk va da-
kı Döv lət Mu ze yi nə ba ğış la yıb.  
Me se nat iki bö yük adı bir ləş di-
rən bu na dir əş ya nı av qus tun 31-də 
şəx sən mu ze yə təq dim edib. Mə lum 
olub ki, söh bət Tur gen ye vin Puş-
ki nin ki çik qı zı Na tal ya Alek-
sand rov na ya yaz dı ğı və bu gü nə 
gə lib çı xan ye ga nə mək tub dan 
ge dir. Mək tub 1878-ci ilə aid dir. 

Qeyd edək ki, Puş ki nin ki çik 
qı zı Na tal ya Alek sand rov na ata-
sı nın ana sı na yaz dı ğı 60-dan çox 
mək tu bu qo ru yub sax la yıb. Av-
ro pa da ya şa yan Na tal ya hə-
min mək tub la rı çap 
et dir mək fi k ri nə 
dü şüb və bu na 
gö rə Tur gen-
yev dən kö mək 
is tə yib. Tur-
g e n  y e  v i n 
m ə k  t u  b u 
da elə bu 
möv zuy-
la əla-
qə  dar 
olub.

v qus tun üçün cü on gün lü yün də ədə biy yat və 

Avqust itkiləri

Bö  y ü k 
Bri ta ni-
y a  n ı n 
B B C 

ka na lı bri ta ni-
ya lı ya zı çı Aqa ta 
Kris ti nin yed-

di de tek tiv əsə ri 
əsa sın da fi lm çək-

mə yi plan laş dı rır.
Eh ti mal edi lir ki, bu, 

çox se ri ya lı fi lm for ma-
tın da ola caq. Be lə ki, 

bun dan əv vəl BBC ka-
na lı nın “On zən ci 

ba la sı” ro ma nı nın 
mo tiv lə ri əsa sın-

da çə kil miş “Və 
heç kim ol ma-

dı” ad lı se-
rialın uğu ru 

ka nal rəh-
bər  l i  y i -

ni bu 
a d  d ı -
mı at-
ma ğa 
s ö v q 
edib.
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heç kim ol ma-
dı” ad lı se-

rialın uğu ru 
ka nal rəh-

bər  l i  y i -
ni bu 
a d  d ı -

Av qus tun üçün cü on gün lü yün də ədə biy yat və 
in cə sə nət ailə mi bir sı ra it ki lər lə üz ləş di. 

47 yaş lı mek si ka lı ya zı çı və ro man çı İq na sio Pa dil la av to-
mo bil qə za sın da hə lak ol du. Bu ba rə də mət buata açıq la ma 

ve rən Mek si ka Mə də niy yət Na zir li yi Pa dil la nın öl kə nin 
Ke re ta ro böl gə sin də ge cə vax tı av to mo bi li nin qə za ya uğ-
ra ma sı nə ti cə sin də dün ya sı nı də yiş di yi ni bil dir di. 

“Sehr li ger çək lik” cə rə ya nı nın ən məş hur nü ma yən-
də lə rin dən olan İq na sio Pa dil la 1968-ci il də Me xi ko da 
do ğul muş du. Mek si ka da İbe roame ri ka na və İn gil tə rə nin 
Edin burq Uni ver si tet lə ri ni bi ti rə rək is pan və La tın Ame ri-
ka sı ədə biy yat la rı üz rə dok tor luq dis ser ta si ya sı nı mü da fi ə 
edən ya zı çı 2001-2003-cü il lər də Mek si ka nın İn gil tə rədə-
ki sə fi r li yin də mə də niy yət ataş şe si ki mi ça lış mış dı. 

Pa dil la nın ilk ro ma nı 1994-cü il də işıq üzü 
gör müş dü. La tın Ame ri ka sı ədən biy ya tı nın 

Mar kes, Kor ta sar və Lyo sa dan son ra ən 
güc lü nü ma yən də lə rin dən sa yı lan Pa-

dil la Mek si ka da Pueb la Uni ver si te ti-
nin ədə biy yat üz rə pro fes so ru idi. 

***
Tür ki yə nin məş hur şairi, ro-
man çı sı və sse na ri çi si Ve dat 

Tür kal da av qus tun son gün-
lə rin də 97 ya şın da Ya lo va 

Döv lət Xəs tə xa na sın da 
dün ya sı nı də yiş di. Ya-

zı çı nın ölüm xə bə ri ni 
qı zı Də niz Tür kal 

“Tvitt  er” he sa-
bın dan “Atam 

yım lar təş kil 
et di. Can lı ya-
yı ma qo şu lan 

Ru si ya lı biz nes men Mi xail Ka-
ri sa lov ya zı çı İ.S.Tur gen ye-
vin şəx si kol lek si ya çı lar dan 
al dı ğı na mə lum əl yaz-

ma sı nı A.S.Puş ki nin Mosk va da-
kı Döv lət Mu ze yi nə ba ğış la yıb.  
Me se nat iki bö yük adı bir ləş di-
rən bu na dir əş ya nı av qus tun 31-də 
şəx sən mu ze yə təq dim edib. Mə lum 
olub ki, söh bət Tur gen ye vin Puş-
ki nin ki çik qı zı Na tal ya Alek-
sand rov na ya yaz dı ğı və bu gü nə 
gə lib çı xan ye ga nə mək tub dan 
ge dir. Mək tub 1878-ci ilə aid dir. 

Qeyd edək ki, Puş ki nin ki çik 
qı zı Na tal ya Alek sand rov na ata-
sı nın ana sı na yaz dı ğı 60-dan çox 
mək tu bu qo ru yub sax la yıb. Av-
ro pa da ya şa yan Na tal ya hə-
min mək tub la rı çap 
et dir mək fi k ri nə 
dü şüb və bu na 
gö rə Tur gen-
yev dən kö mək 
is tə yib. Tur-
g e n  y e  v i n 
m ə k  t u  b u 
da elə bu 
möv zuy-
la əla-
qə  dar 
olub.

Av qus tun üçün cü on gün lü yün də ədə biy yat və 

Avqust itkiləriAvqust itkiləriAvqust itkiləri

yı ma qo şu lan 
Tür ka lın hə ki-
yı ma qo şu lan 
Tür ka lın hə ki-Tür ka lın hə ki-

mi, Öz gür Akın Oto məş hur ya zı çı-
nın bir ne çə da xi li or qan ça tış maz lı-
ğın dan və fat et di yi ni bil di rib. 

Ve dat Tür ka l 1919-cu il də Tür ki-
yə nin Sam sun böl gə sin də do ğu lub. 
1942-ci il də İs tan bul Uni ver si te ti nin 
Ədə biy yat və Türk di li fa kül tə si ni bi-
ti rib. 1968-ci il də ilk sse na ri si ni ya zıb, 
1974-cü il də isə Mil liy yət Ya yın la rı Ro-

man Mü sa bi qə sin də bi rin ci ye ri qa za nıb. 
 “Bir gün tək ba şı na”, “Ma vi qa ran lıq”, 
“Bir nə fər lik ölüm” və baş qa ro man la-

rın müəl li fi  olan Ve dat Tür ka lı “Türk 
ədə biy ya tı nın çi na rı” ad lan dı rır lar. 

***
Məş hur Ame ri ka akt yo ru, re jis so-

ru, pro dü se ri və ya zı çı sı Cim Uayl-
der də av qust ayın da 83 ya şın da 
və fat et di. Çox la rı nın yad da şın da 
1971-ci il də  “Vil li Von ka və şo ko-
lad fab ri ki” fi l min də ya rat dı ğı ob-
ra zıy la qa lan Uayl de rin ölüm sə-
bə bi Al gey mer xəs tə li yi olub. 

Ya ra dı cı lı ğı nın ən məh sul dar döv-
rü əsa sən 1970-1980-ci il lə rə tə sa düf 
edən Uayl de rin ya rat dı ğı rol lar ara-
sın da “Pro dü ser lər”, “Heç nə gör-
mü rəm, heç nə eşit mi rəm”, “Gənc 
Fran kenş teyn” ad lı ek ran əsər lə rin-
də ki ob raz la rı qeyd et mək olar.

Cim Uayl der “Em mi” mü ka fa tı 
laureatı idi.

Məş hur ame ri ka lı ya zı çı və 
dra ma turq 1984-cü il də və-
fat et miş Tru men Ka po te nin 
nə şi nin kü lü hər ra ca çı xa rı-

lıb. Ya zı çı nın nə şi nin kü lü nün baş lan ğıc 
qiy mə ti 2000 ABŞ dol lar də yə rin də qiy-
mət lən di ri lir. Son ra dan ek ran laş dı rıl mış 
və baş rol da Od ri Heb ber nin çə kil di yi  
“Ti fan ni ilə sə hər ye mə yi” ad lı no vel la nın 
müəl li fi  nin kü lü ölü mün dən 32 il son ra 
hər ra ca çı xa rı la caq. Hər rac bu il sent yabr 
ayın da Los-An ce les də baş tu ta caq.  

Tru men Ka po te 1984-cü il də dost la rı 
Con ni və Coan Kar son la rın evin də və fat 
edib və onun nə şi nin kü lü də elə bu evə 
təh vil ve ri lib. 2005-ci il də Con ni Kar son, 
2015-ci il də isə hə yat yol da şı Coan Kar-
so nun və fa tın dan son ra ev sa tı lıb və ye ni 
sa hib ya zı çı nın nə şi nin kü lü nü hər ra ca çı-
xar maq qə ra rı na gə lib. “Ju lien’s Auc tions” 
hər rac evi nin rəh bə ri Dar ren Cu lien de yib 
ki, sağ ol say dı, Tru men bu hə rə kə ti təq dir 
edər di. Çün ki onun mət buatın diq qə tin də 
ol maq, im za sı nı qə zet sə hi fə lə rin də gör mə-
yi çox xoş la yır dı. Cu lienin söz lə ri nə gö rə, 
hətt  a Ka po te dost la rı nı onun nə şi nin kü lü-
nü ev də sax la dıq la rı na gö rə qı na yar dı. 

Tru men Ka po te “Tiff  a ni ilə sə hər ye-
mə yi”, “So yuq qan lı qətl”, “Baş qa səs-
lər, baş qa otaq lar” ad lı məş hur əsər lə rin 
müəl li fi  dir. Onun əsər lə ri nin mo tiv lə ri 
əsa sın da 20-dən çox fi lm çə ki lib. Həm çi-
nin Ka po te rə fi  qə si Har per Li nin “Ada-
moyn da nı öl dür mək” əsə ri nin baş qəh-
rə man la rın dan bri nin pro to ti pi sa yı lır.

Yazıçı Trumen Kapotenin 
nəşinin külü hərraca çıxarılıb

dün ya sı nı də yiş di. Ya-
zı çı nın ölüm xə bə ri ni Turgenyevin naməlum 

əlyazması Puşkin 
muzeyinə bağışlandı

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

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

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

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

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

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Hazırladı: NARINGÜL
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