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  Pre zi dent İl ham Əli yev Ba-
kı nın Ya sa mal ra yo nu nun 
keç miş “So vets ki” əra zi sin-
də ye ni yol-nəq liy yat inf-
rast ruk tu ru nun tə mə li ni qo-
yub.

Döv lət baş çı sı na pay tax tın 
“So vets ki” ki mi ta nı nan əra zi-
sin də “Azə rav to yol” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən apa-
rı lan ye ni dən qur ma və abad lıq 
iş lə ri ba rə də mə lu mat ve ril di.

Bu əra zi də apa rı la caq iş lə rin 
bi rin ci mər hə lə sin də 26 hek tar-
da yol la rın sa lın ma sı və abad lıq 
iş lə ri nin gö rül mə si nə zər də tu-
tu lur. Bu ra ya 23 hek tar sa hə də 
ya şıl laş dır ma və abad lıq, 3 hek-
tar sa hə də isə av to mo bil yol la rı-
nın ti kin ti si iş lə ri da xil dir.

“Azə rav to yol” ASC-nin səd ri 
Sa leh Məm mə dov döv lə ti mi-
zin baş çı sı na la yi hə nin ic ra sı ilə 
bağ lı mə lu mat ver di. Bil di ril di 
ki, 3827 ya şa yış və qey ri-ya şa yış 
sa hə si sa hib lə ri mü va fi q qay da-
da kom pen sa si ya ilə tə min edi-
lib lər. Ümu mi lik də, 219 ob yekt 
üz rə və tən daş lar ya şa yış sa hə si 
ilə tə min olu nub lar. Ya şa yış sa-
hə si ilə tə min edi lən lər əsa sən 
12-16 kvad rat metr sa hə də, ol-
duq ca ağır kom mu nal şə rait də 
ya şa yan ailə lər olub. Keç miş 
“So vets ki” əra zi sin də sa tın alı-
nan ob yekt lər dən 249-nun isə 
sö kün tü sü “Azə rav to yol” ASC 
tə rə fi n dən da vam edir. Bu ra da 
ümu mi uzun lu ğu 6 ki lo metr dən 
çox olan 5 kü çə də əsas lı şə kil də 
ye ni dən qur ma iş lə ri apa rı la caq.

Ye ni dən qur ma iş lə ri Ba la ba ba 
Mə ci dov, Ab dul la Şaiq, Mir-
zəağa Əli yev kü çə lə rin də, Fü-
zu li kü çə si nin da va mın da və 
Nə ri man Nə ri ma nov kü çə sin-
də hə ya ta ke çi ri lə cək. Əv vəl lər 
bu kü çə lə rin en siz ol ma sı, üs-
tə lik bir çox his sə lər də pi ya da 
sə ki lə ri nin ol ma ma sı av to nəq-

liy yat va si tə lə ri nin, həm çi nin 
pi ya da la rın ge diş-gə li şin də 
xey li çə tin lik lər ya ra dır dı. Ye-
ni dən qur ma iş lə ri çər çi və sin də 
kü çə lər həm ge niş lən di ri lə cək, 
həm də en li pi ya da sə ki lə ri in-
şa edi lə cək. Ye ni dən qu ru la caq 
kü çə lər də mü hən dis kom mu-
ni ka si ya la rı - su, məişət və ya-

ğış su la rı üçün ka na li za si ya, 
işıq, qaz, ra bi tə xət lə ri nin də-
yiş di ri lə rək müasir tə ləb lər sə-
viy yə sin də qu rul ma sı nə zər də 
tu tu lur.

Pre zi dent İl ham Əli yev keç-
miş “So vets ki” əra zi sin də ye ni 
yol-nəq liy yat inf rast ruk tu ru nun 
tə mə li ni qoy du.

Ye ni dən qu ru la caq Ba la ba ba 
Mə ci dov kü çə si nin uzun lu ğu 440 
metr dir. Kü çə nin əv vəl ki eni 7-8 
metr olub. Ha zır da la yi hə çər çi-
və sin də kü çə ge niş lən di ri lə rək 
15 met rə çat dı rı la caq. La yi hə yə 
uy ğun ola raq, bu ra da 3 hə rə kət 
zo la ğı ol maq la, yo lun eni 12 metr 
təş kil edə cək. Ti kin ti iş lə ri nin 
apa rı la ca ğı Ab dul la Şaiq kü çə-
si nin eni əv vəl lər 5-6 metr olub. 
Ye ni la yi hə yə uy ğun ola raq, kü çə 
19 met rə qə dər ge niş lən di ri lə cək. 
Mir zəağa Əli yev və Fü zu li kü çə-
lə ri nin əv vəl ki hə rə kət his sə si nin 
eni də 4-5 metr olub. Bu ra da da 
ye ni dən qur ma iş lə ri çər çi və sin də 
yo lun eni 19 met rə çat dı rı la caq. 
Apa rı la caq ye ni dən qur ma iş lə ri 
çər çi və sin də Nə ri man Nə ri ma-
nov kü çə si nin iki min metr dən 
ar tıq his sə sin də də tam müasir 
yol inf rast ruk tu ru nun ya ra dıl-
ma sı nə zər də tu tu lur. Kü çə nin 
hə rə kət his sə si nin ha zır kı eni 7 
metr təş kil edir. La yi hə yə əsa sən 
yo lun hə rə kət his sə si nin eni nin 
17,5 met rə dək ge niş lən di ril mə si 
nə zər də tu tu lur.

Yol lar da, həm çi nin ye ni müa-
sir işıq lan dır ma sis te mi qu ru-
la caq. Bu isə gü nün qa ran lıq 
vax tın da nəq liy ya tın və pi ya da-
la rın hə rə kə ti nin təh lü kə siz təş-
ki lin də mü hüm rol oy na ya caq. 
Bu ra da müasir av to bus da ya na-
caq la rı nın qu rul ma sı da nə zər də 
tu tu lur.

Pre zi dent İl ham Əli yev gö-
rü lə cək iş lər lə bağ lı tap şı rıq və 
töv si yə lə ri ni ver di.

“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.

Rio-de-Janeyrodakı Olimpiya kəndində 
Azərbaycan bayrağı qaldırılıb

Av qus tun 3-də Rio-de-Ja-
ney ro da kı Olim pi ya 
kən din də Azər bay can 
bay ra ğı nın qal dı rıl ma sı 

mə ra si mi ke çi ri lib.
Gənc lər və İd man Na zir li yi nin 

mət buat ka ti bi Sa ma ya Məm mə do-
va Azər TAc-a bil di rib ki, mə ra sim də 
Azər bay can Res pub li ka sı Baş na zi ri-
nin bi rin ci müavi ni Ya qub Ey yu bov, 
gənc lər və id man na zi ri Azad Rə-
hi mov, Azər bay can Mil li Olim pi ya 
Ko mi tə si nin vit se-pre zi den ti Çin giz 
Hü seyn za də, öl kə mi zin Bra zi li ya da kı 
sə fi  ri El nur Sul ta nov, TASS İn for ma-
si ya Agent li yi nin baş di rek to ru nun 
bi rin ci müavi ni Mi xail Qus man, di-
gər rəs mi lər, nü ma yən də he yə ti nin 
üzv lə ri, o cüm lə dən fe de ra si ya la rın 
rəh bər lə ri, id man çı la rı mız, XX XI Yay 
Olim pi ya Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi-
tə si nin təm sil çi lə ri iş ti rak edib lər.

Mə ra sim də Bra zi li ya nın mil li rəqs-
lə ri nin ifa sın dan son ra Olim pi ya him-
ni səs lən di ri lib.

Olim pi ya Kən di nin me ri, bas ket bol 
üz rə iki qat Olim pi ya çem pionu Ja net 
Al keyn çı xıb edə rək id man çı la rı sa-
lam la yıb, on la ra uğur lar ar zu la yıb.

Son ra Azər bay can nü ma yən də he-
yə ti nin rəh bə ri İl ham Mə də tov J.Al-
key nə xa ti rə hə diy yə si təq dim edib.

Da ha son ra Azər bay ca nın döv lət 
him ni nin mü şa yiəti ilə bay ra ğı mız 
qal dı rı lıb.

Hə min gün Azər bay can ilə ey ni za-
man da Lix tenş teyn, Ko lum bi ya, Çin 
Tay pe yi nin də bay raq la rı nın qal dı rıl-
ma sı mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim dən son ra Azər bay can nü-
ma yən də he yə ti nin rəh bər lə ri id man-
çı la rı mı zın qal dıq la rı otaq lar la ta nış 
olub lar.

Mə lu mat ve ri lib ki, Tür ki yə, Slo-
ve ni ya və Por tu qa li ya id man çı la rı da 
Azər bay ca nın olim pi ya çı la rı ilə bir 
bi na da qa lır lar.

Baş na zi rin bi rin ci müavi ni Ya qub 
Ey yu bov, na zir Azad Rə hi mov və di-
gər rəs mi lər id man çı lar la gö rü şüb, 
on la ra uğur lar ar zu la yıb lar.

XX XI Yay Olim pi ya Oyun la rı nın 
rəs mi açı lış mə ra si mi av qus tun 5-də 
ke çi ri lə cək. Olim piada da öl kə mi zi 
id ma nın 18 nö vü üz rə 56 at let (57 li-

sen zi ya) təm sil edir. İd man çı lar dan 
36-sı Olim pi ya Oyun la rı na ilk də fə 
qa tı lıb. Rio-de-Ja ney ro da Azər bay-
can gü ləş, gim nas ti ka və boks ol-
maq la, üç ha kim lə də təm sil olu na-
caq.

Azər bay can XV Yay Pa ra lim pi ya 
Oyun la rın da isə 24 id man çı ilə təm sil 
olu na caq. Pa ra lim pi ya çı la rı mız “Rio-
2016”ya id ma nın 6 nö vü üz rə 41 li-
sen zi ya qa za nıb lar.

Ümu mi lik də Rio-de-Ja ney ro da ke-
çi ri lə cək Yay Olim pi ya Oyun la rın da 
re kord say da – 206 öl kə dən 10 min 
500 id man çı 306 dəst me dal uğ run da 
mü ba ri zə apa ra caq.

Ye ni dən qur ma iş lə ri Ba la ba ba liy yat va si tə lə ri nin, həm çi nin ğış su la rı üçün ka na li za si ya, 

İlham Əliyev paytaxtın keçmiş 
“Sovetski” ərazisində yeni yol-nəqliyyat 

infrastrukturunun təməlini qoyub
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Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə Qə bə lə də 
ke çi ri lən VIII Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın rəs mi 
açı lış mə ra si mi olub. Qə bə lə şə hə rin də ki Hey dər 
Əli yev Konq res Mər kə zi nin qar şı sın da açıq ha va-

da qu raş dı rı lan möh tə şəm səh nə də ke çi ri lən mə ra sim də 
əv vəl cə Azər bay can da mu si qi mə də niy yə ti nin in ki şa fı və 
təb li ğin də müs təs na rol oy na yan Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, UNES CO və ISES CO-nun xoş mə ram lı sə fi ri Meh-
ri ban xa nım Əli ye va nın fes ti val iş ti rak çı la rı na təb rik mək tu-
bu oxu nub.

Mək tub da de yi lir: “Əziz 
dost lar!

Qə bə lə Mu si qi Fes ti va lı ye ni-
dən öz qa pı la rı nı iş ti rak çı la rı nın 
və qo naq la rı nın üzü nə açır.

Bi zim fes ti val Azər bay ca nın 
ən gö zəl gu şə lə rin dən bi ri olan 
Qə bə lə də ke çi ri lir. Bu gün qa la 
di var la rı nın və mə bəd lə rin qa lıq-
la rı bu şə hə rin qə dim za man lar da 
əf sa nə vi döv lə tin – Qaf qaz Al ba-
ni ya sı nın pay tax tı ol du ğu nu xa-
tır la dır. Məhz Qaf qaz Al ba ni ya sı 
döv rün dən to le rant lıq ənə nə lə ri-
nin qo ru nub sax la nıl dı ğı, müx tə-
lif xalq la rın və din lə rin nü ma yən-
də lə ri nin əsr lər bo yu sülh için də 
ya şa dı ğı, mə də niy yət lə ra ra sı və 
si vi li za si ya la ra ra sı dialo qun təş-
vi qi və in ki şa fı na daim öz töh fə-
si ni ve rən Azər bay can son il lər 
bey nəl xalq mu si qi və in cə sə nət 
fes ti val la rı nın, konf rans və sər gi-
lə rin, id man ya rış la rı nın ke çi ril-
di yi mə kan ki mi ta nın maq da dır.

2009-cu il də Qə bə lə də mu si qi 
fes ti va lı nın ke çi ril mə si ilə mil-
li mu si qi mə də niy yə ti ta ri xin də 
ye ni ənə nə nin tə mə li qo yul du. 
Bey nəl xalq mə də ni əla qə lə rin 
ge niş lən di ril mə si, zən gin mu si-
qi mə də niy yə ti mi zin dün ya ic ti-
maiy yə ti nə çat dı rıl ma sı, xalq lar 
ara sın da qar şı lıq lı an laş ma və 
dost lu ğun möh kəm lən di ril mə si 
işi nə xid mət edən bu fes ti val ar-
tıq gö zəl bir ənə nə yə çev ri lə rək 
öz bey nəl xalq nü fu zu nu il dən-ilə 
ar tı rır.

Qə bə lə ar tıq ta nın mış mu si qi çi-
lə rin, ta ma şa çı la rın, sə nət se vər lə-
rin se vim li gö rüş ye ri dir. Fes ti val 
Azər bay ca nın və bü tün Cə nu bi 
Qaf qa zın mə də ni hə ya tın da mü-
hüm ha di sə yə çev ri lib.

Dün ya nın bir çox öl kə sin dən 
çox say lı mu si qi çi lə rin iş ti rak et-
di yi bu dost luq və mu si qi bay-
ra mı mə də ni ir si mi zin zən gin 

ənə nə lə ri nin qo ru nub sax la nıl-
ma sı ilə ya na şı, müx tə lif öl kə lə ri 
təm sil edən mu si qi çi lə rə ün siy yət 
və əmək daş lıq üçün əl ve riş li şə-
rait ya ra da raq, mə də niy yət lər-
ara sı dialo qun möh kəm lən di ril-
mə si nə öz töh fə si ni ve rir.

Əmi nəm ki, in di ki fes ti val sər-
həd və rə qa bət ta nı ma yan mu si qi 
dün ya sın da bi zə gö zəl bir lik his-
si bəxş edə cək da ha bir bay ra ma 
çev ri lə cək dir.

Bü tün iş ti rak çı la ra və qo naq la-
ra uğur lar və fes ti va lı mı zın hey-
ra ne di ci mü hi tin də xoş ün siy yət 
ar zu la yı ram”.

Son ra Xalq ar tis ti Rauf Ab dul-
la ye vin di ri jor lu ğu ilə Azər bay-
can Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin 
kon ser ti olub. Min dən çox ta ma-
şa çı nın din lə di yi kon sert də Üze-
yir Ha cı bəy li nin, Ni ya zi nin, Fik-
rət Əmi ro vun, Qa ra Qa ra ye vin, 
Ca ko mo Puç çi ni nin, Cü zep pe 
Ver di nin, C.Ros si ni nin əsər lə-
ri səs lən di ri lib. İfa çı lar - Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti, Xalq ar tis ti Sa mir 
Cə fə ro vun, Azər bay can Te le vi-
zi ya və Ra diosu nun so lis ti Ay tac 
Şı xə li za də nin çı xış la rı al qış lar la 
qar şı la nıb.

Da ha son ra fes ti va lın xü su si 
qo na ğı olan bəs tə kar və mü ğən-
ni, Xalq ar tis ti və Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, Azər bay ca nın Ru-
si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu 
səh nə yə çı xıb. O, Qə bə lə Bey nəl-
xalq Mu si qi Fes ti va lı nın əhə miy-
yə tin dən da nı şıb, be lə bir mu si qi 
bay ra mı nın təş ki li nə gö rə Azər-
bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye və 
və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye-
va ya tə şək kü rü nü bil di rib. Xalq 
və bəs tə kar mu si qi lə ri ni səs lən-
di rən Po lad Bül bü loğ lu nu gənc 
di ri jor Mur tu za Bül bü lün ida rə si 
ilə Azər bay can Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri mü şa yiət edib.

Bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye-
va nın mək tu bun da qeyd edil di yi 
ki mi, Qə bə lə Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı ar tıq gö zəl bir ənə nə yə 
çev ri lib, öz möh tə şəm li yi ilə xa ri ci 
və yer li mu si qi çi lə rin də rin rəğ bə ti-
ni qa za nıb. Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev və öl kə mi zin bi rin-
ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va ar tıq 
ne çə il dir ki, bu mu si qi fes ti va lı nın 
res pub li ka mı zın dil bər gu şə si olan 
Qə bə lə də ke çi ril mə si nə ya xın dan 
dəs tək ve rir lər. Bu bey nəl xalq mu-
si qi fes ti va lı öl kə miz də mul ti kul tu-
ral də yər lə rə bö yük önəm ve ril di yi-
nin gös tə ri ci si dir. Mu si qi nin gü cü 
o qə dər qüd rət li və sər həd siz dir ki, 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən bu 
fes ti va la gə lən məş hur so list lə rin, 
or kestr lə rin ifa sı ilə mə nə vi ya xın-
lı ğı hiss et mə yə im kan ve rir.

Mu si qi se vər lə rin çox dan göz lə-
di yi gün gə lib ça tıb və ar tıq Qə bə-
lə Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı öz 
qa pı la rı nı ye ni dən sə nət se vər lə rin 
üzü nə açıb. Hey dər Əli yev Fon-
du nun tə şəb bü sü ilə 2009-cu il dən 
ke çi ri lən fes ti val il dən-ilə bö yü yən 
ta ma şa çı audi to ri ya sı və ahəng-
dar mu si qi key fi y yə ti ilə diq qə ti 
cəlb edir. Öl kə miz də elan olu nan 
“Mul ti kul tu ra lizm ili” çər çi və sin-
də ke çi ri lən təd bir lə rin sı ra sın da 
yer alan Qə bə lə Bey nəl xalq Mu si-
qi Fes ti va lı nın buil ki proq ra mı hər 
il ol du ğu ki mi çox zən gin dir.

Fes ti va lın proq ra mı na uy ğun ola-
raq, Qə bə lə səh nə sin də Azər bay-
ca nın və dün ya nın da hi bəs tə kar-
la rı nın əsər lə ri səs lən di ri lir. Gənc 
ifa çı lar la ya na şı, dün ya şöh rət li mu-
si qi çi lər də səh nə yə çı xır lar. Bu ra da 
klas sik və ka me ra mu si qi si, mu-
ğam la rı mız ifa olu nur. Bu gün lər də 
isə Qə bə lə də piano çu la rın bey nəl-
xalq mü sa bi qə si də ke çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, Qə bə lə VIII Bey-
nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı çər çi və-
sin də ilk kon sert olub. Hey dər 
Əli yev Konq res Mər kə zin də ke çi-
ri lən ka me ra kon ser tin də F.Şo pe-
nin “Fan ta zi ya”, S.Rax ma ni no vun 
“Etüd”, “Pre lüd”, A.Skr ya bi nin 
“Poema”, Ni ya zi nin “Və tən nəğ-
mə si”, M.Ma qo ma ye vin “Od lar 
yur du” və di gər dün ya şöh rət li 
bəs tə kar la rın əsər lə ri səs lən di ri lib.

VIII Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va-
lın da Azər bay can, Avst ri ya, Bol qa-
rıs tan, Ru si ya, Tür ki yə, Uk ray na, 
ABŞ, İta li ya, Fran sa, İs pa ni ya, İs rail, 
Lit va və Ku ba dan olan gör kəm li 
mu si qi çi lər, bə dii kol lek tiv lər, so-
list lər, di ri jor lar iş ti rak edir lər.

Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” 
romanı Yaponiyada nəşr olunacaq

Ta nın mış Azər bay can ya zı çı sı 
Ka mal Ab dul la nın “Ya rım çıq 
əl yaz ma” ro ma nı Ya po ni ya da 
işıq üzü gö rə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Ya po ni ya nın 
məş hur “Suisei-sha” nəş riy ya tın dan 
ya zı çı ya bu nun la bağ lı tək lif gə lib. Ro-
ma nı rus di lin dən ya pon ca ya pro fes sor 
İçi ro İto tər cü mə edib.

Xa tır la daq ki, “Ya rım çıq əl yaz ma” 
Ka mal Ab dul la nın Ya po ni ya da işıq üzü 
gö rə cək ikin ci ki ta bı dır. Bun dan əv vəl 
ya pon oxu cu la rı ya zı çı nın “Sehr baz lar 
də rə si” ro ma nı ilə ta nış ol maq im ka nı qa za nıb. Ya po ni ya nəş riy yat-
la rı nın Azər bay can ədə biy ya tı na olan ma ra ğı Ya po ni ya-Azər bay can 
ədə bi əla qə lə ri nin ye ni və da ha yük sək əmək daş lıq mər hə lə si nə ad-
la dı ğı nın gös tə ri ci si dir.

“Suisei-sha” nəş riy ya tı 2005-ci il dən Ya po ni ya nın Mü qa yi sə li Ədə-
biy yat As so siasi ya sı nın mü ka fat çı la rı si ya hı sın da dır. Nəş riy yat in di-
yə qə dər Spi no za, V.Hü qo, M.Prust, Nits şe, A.Sent-Ek zü pe ri, Q.Flo-
ber və E.Ja bes ki mi gör kəm li ədib lə rin əsər lə ri ni ya pon oxu cu su na 
təq dim edib.

Milli Kitabxanada Azərbaycan əlifbası və 
Azərbaycan dili günü ilə bağlı tədbir

Mir zə Fə tə li Axund za də 
adı na Azər bay can Mil li 
Ki tab xa na sın da “1 av-
qust Azər bay can əlifb  a sı 

və Azər bay can di li gü nü dür” möv zu-
sun da təd bir ke çi ri lib.

Mil li Ki tab xa na dan Azər TAc-a bil di-
ri lib ki, təd bir də ki tab xa na nın di rek tor 
müavi ni Ədi bə İs ma yı lo va çı xış edə rək 
Azər bay can əlifb  a sı nın və Azər bay can 
di li nin ta ri xin dən bəhs edə rək, di li mi-
zin ta ri xi zən gin li yin dən söz açıb.

Çı xış lar da sö zü ge dən möv zu ət ra fın-
da ma raq do ğu ran bir sı ra mə sə lə lər mü za ki rə edi lib.

Dövlət Pantomima Teatrı mövsümü 
“Adagio” ilə açacaq

Azər bay can Döv lət Pan to mi-
ma Teat rı bu də fə də ənə nə-
si nə sa diq qa la raq möv sü mü 
ma raq lı ta ma şa ilə aça caq.

Azər TAc teat rın say tı na is ti nad la xə-
bər ve rir ki, sə nət oca ğı sent yab rın 17-də 
“Ada gio” ta ma şa sı nı təq dim edə cək.

Səh nə əsə ri nin qu ru luş çu re jis so ru, 
Xalq ar tis ti Bəx ti yar Xa nı za də, rəqs-
lə rin qu ru lu şu isə El nur İs ma yı lo va 
məx sus dur.

Ta ma şa da rol la rı teat rın akt yor la rı 
can lan dı ra caq lar.

Qeyd edək ki, səh nə əsə rin də müx tə lif şair lə rin şeir lə rin dən is ti-
fa də olu nub. Bu şeir lər də qa dın dü şün cə si, qa dın duy ğu su əsas yer 
tu tur.

Həm çi nin, ta ma şa da qa dın-ki şi mü na si bə ti, ki şi lə rin qa dın la ra nə 
qə dər xoş mü na si bət gös tər mə si və di gər mə sə lə lər qal dı rı lıb.

Klassik musiqi həvəskarlarına hədiyyə

Sent yabr ayın da ta nın mış azər-
bay can lı sk rip ka çı Nəz rin Rə-
şi do va və bol qar gi ta ra çı Sta-
nis lav Hvart çil ko vun “First 

Hand Re cords” şir kə ti tə rə fi n dən bir-
gə “Kar na val” al bo mu bu ra xı la caq.

Azər TAc xə bər ve rir ki, bu ba rə də 
mə lu mat Nəz rin Rə şi do va nın, elə cə də 
“First Hand Re cords” şir kə ti nin rəs mi 
sayt la rın da yer alıb. Al bom da İ.S.Bax, 
V.A.Mot sart, J.Bi ze, E.El qar, Y.Hal vor-
se nin əsər lə ri yer ala caq. Əsər lər ye ni 
aran je man da təq dim edi lə cək.

Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə Qə bə lə də 

Bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye-
va nın mək tu bun da qeyd edil di yi 
ki mi, Qə bə lə Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı ar tıq gö zəl bir ənə nə yə 
çev ri lib, öz möh tə şəm li yi ilə xa ri ci 
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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

dınq
dınqadınq
dınqadırınq
dınq-dınq
dınqıldamaq
dınqıldanma
dınqıldanmaq
dıppıldama
dıppıldamaq
dıppıldanma
dıppıldanmaq
dirsəyəoxşarlıq
diskvarılıq
dişqurdalama
dodağabənzərlik
dodağaoxşarlıq
dodaqsızlıq
ehtirasgöstərmə
ekskursiyayaaparan
ekskursiyayaaparma
ekstraqıcıqlandırıcı
ekstra-sığorta
elegiyavarılıq
eltiolma
emulsiyaqaşıma
emulsiyaqaşıyan
eşsizqalma
eşşəkbeli
eşşəkqulaqlı
eşşəkoyunu
eşşəkturpu
eyi
eyicə
eyiləmə
eyiləmək
eyilənmə
eyilənmək
eyiləşdirilmə
eyiləşdirilmək
eyiləşmə
eyiləşmək
eyilətmə
eyilətmək
əbləholma
əcaibolma
əfsanəviolma
əğyarayarolma
əhalisiolma

dirçəlişli
dirçəlişsiz
dorağacı
efi rləşdirilmə
efi rləşdirilmək
efi rləşdirmək
efi rlətmə
efi rlətmək
ehmalsızolma
ekranlamaq
ekranlanma
ekssentrikli
ekssentriklilik
ekstremistolma
ekzot
elam
elamca
elegiyabəstələmə
elektrikçəkən
elektrikçəkmə
elektrikköçürən
elektrikköçürmə
elektrodyanı
elektroqeydedicilik
elektromaqnitləşmə
elektromaqnitləşmək
elektromodelləşdirmək
el-xalq
elliptiklik
elmi-fənni
empidi (-lər)
emulsiyaaltı
emulsiyaçəkən
emulsiyaçəkmə
emulsiyalama
emulsiyalanma
emulsiyalayan
emulsiyatəmizləmə
emulsiyatəmizləyən
epidemiyalaşmaq
epikürçü
epikürçülük
epikürizm
epiqoncasına
epiqonçuluqetmə
epiqonçuolma
epiqrafi k
epileptikolma

ditdələnmə
ditdələnmək
ditdəməmiş
ditdəmiş
elədə-elədə
əfə-əfə
əldənkasad
əldənvuran
əldənvurma
ərvahıdağılmış
əyrəmcə
fasonlu-fasonlu
gəmirtlənmək
gəmirtmə
gəmirtmək
gəmişdirilmə
gəmişdirilmək
gəmişmə
gəmişmək
gəmlənmə
gəmlənmək
gəmlətmə
gəmlətmək
gəvəzələmə
gəvəzələmək
gəzəngilik
gəzləmək
gicavar
gicavarı
gicbaş
gicbeyin
gicbeyinlik
gicikmə
gicikmək
gicimə
gicimək
gimrik-gimrik
gimrikləmə
gimrikləmək
gimriklənmə
gimriklənmək
gimriklənmiş
gimriklətmə
gimriklətmək
gimrikləyə-gimrikləyə
giyişmə
giyişmək
giyov

elektromontyor
elektromontyorluq
elektromotor
elektrotravma
əfğan-əfğan
əfyunçu
əfyunçuluq
əfyunlu
əfyunsuz
əfzunluq
əğyarlı
əhvalpürsanlıq
əmanətdar
əmanətkar
əməkpərvər
əsbablı
əsbabsız
əsnafl ıq
müadilə
müahidə
müahidənamə
müaqib
müalicəpəzir
müalicəpəzirlik
müariz
müaşiqə
müaşirət
mübah
mübarəkbad
mübarəkbadlıq
mübaşirət
mübəlliğ
mücavir
mücavirlik
mücəssəm
mücrim
müdara
müdaraçı
müdaraçılıq
müdaraedən
müdaraetmə
müddəi
müddəilik
müdəbbir
müdərris
müdərrislik
müəssir
müəssis

ekonometriya 
ekzoqamiya
elektrobur
elektrofon
elektrofor
elektrolit
elektroliz
faset
mikrosenoz
mikrospektoskop
mikrospor
mikrosporangi
mikrosporiya
mikrosporofer
mikrosporofi l
mikrosporogenez
mikroşlif
mikrotaksonomiya
miksin
miksomiset (-lər)
miksosporidi (-lər)
miksotrof
miksporidi (-lər)
miqmatit
miqnatis
mileranizm
milliampermetr
milliküri
mimetizm
mimikriya 
minorat
miofi bril 
miogen
miogensinklinal
miopiya
miozin
mira 
mirabel 
mirabilit
miseli
misella
mitogenetik
mitoxondri 
mitoz 
mitralyoz
mnemometr
mnemonik
mnemosxem

diskussiyaaçma
dissidentliketmə
dissidentolma
distillatalma
distilləetmə
distilləolunma
dişağartma
dişbatıran
dişbatırma
dişbatmazlıq
dişciklilik
dişəkeçmə
dişəoxşarlıq
dişərpili
dişiciksizlik
dişkəsməzlik
dişqıcama
dişqıcayan
dişqırma
dişqoyan
dişlilik
dişsalan
diştökmə
dişvarılıq
divantutan 
divantutma
divarağartma
divardələn
divarkağızlama
divarkağızlayan
divarqoyan
divarqoyma
divgövdə
divgövdəli
divgövdəlik
dividendalan
dividendalma
dizaynçılıqetmə
dizaynçıolma
dizelqayırma
dizəçıxma
dodaqaltımızıldama
dodaqbadodaq
dodaqsallama
doğanaqlama
doğmadillilik
doğram-doğrametmə
doğram-doğramolma

dinamitli
dinamitsiz
dindirtmə
dindirtmək
dinə-dinə
dınqıldada-dınqıldada
dınqıltılı
dınqıltısız
dinqo (it)
dıppıldatma
dıppıldatmaq
dıppıltı
dıppıltılı
dıppıltısız
dir-dirriksiz
direktivli
direktivsiz
dirəkaltı
dirəkaltılı
dirəkcəli
dirəkcikli
dirəkciksiz
dirəklədə-dirəklədə
dirəklənə-dirəklənə
dirəklik
dirəküstü
dirəkyanı
dirətmə
dirətmək
dırıldatma
dırıldatmaq
dırmaşdırılma
dırmaşdırılmaq
dırmıqlana-dırmıqlana
dırmıqlanmaq
dırmıqlaya-dırmıqlaya
dırnaqcıq
dırnaqlana-dırnaqlana
dırnaqlatma
dırnaqlatmaq
dırnaqlaya-dırnaqlaya
dırnaqlılıq
dirsəkləyə-dirsəkləyə
dirsəyəoxşar
diskəbənzər
diskəoxşar
diskəoxşarlıq
diskomeduza (-lar)

əxlaqi-mistik
əkinaltılıq
əksçıxaran
əksçıxarma
əks-əlifb a
əksqoşulanlıq
əks-lüğət
əks-sürüşmə
əqdolma
əqəliyyətdəqalma
əql-şüurgöstərmə
əlbirliketmə
əlcəkbiçən
əlcəkbiçmə
əlçatanlıq

epitafi yayazan
epiteləbənzər
epopeyayazan
epopeyayazma
erkəkcə
erkəkcəsinə
erkəkləmə
erkəkləmək
ermənixislət
eroziyaetmə
eroziyaolma
eşelonlaşdırılmaq
eşelonlaşdırma
eşelonlaşdırmaq
eşelonlaşdırtma

gopalama
gopalamaq
gopalatma
gopalatmaq
gopama
gopamaq
gopcul
gopculluq
goppuldama
goppuldamaq
goppuldatma
goppuldatmaq
gödəkpaça
gödəncə
gölmələnmə

müəssisan
müəşşər
müətt ər
müəzzəm
müəzzən
müfariqət
müfrəd
müfsid
müğ
müğayir
müğayirlik
mühəqqəq
mühib
müxabir
müxabirə

mnemosina
mnemotexnika
molass
molibdenit 
molyal
molyar
monada 
monadalogiya
monazit
monel-metal
moniezioz
monodiya 
monoedr
monofi zit
monofi zitlik

doğruca
doğruculluq
doğrulana-doğrulana
doğrulanma
doğrulanmaq
doğruluqsevən
doğruluqsevər
doğuşdanqabaqkı
doğuşdanqalan
doqqazçı
doqqazkəsmə
doqquzbucaqlılıq
doqquzdüym
doqquzdüymə
doqquzdüyməli

diskşəkilli
diskvarı
dişcikli
dişicikli
dişiciksiz
dişilik
dişlə
dişləkli
dişləksiz
dişsiz-dişsiz
divanəcəsinə
divanələşmə
divanələşmək
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)



...1991-ci ilin 12 yan va rı Vya na nın ha-
va li ma nın da qə lə bə lik dir, iy nə at san 
ye rə düş məz. Sə bəb heç də o de yil ki, 
ax şa ma doğ ru ha va şə raiti ilə əla qə dar 
bir ne çə aviareys tə xi rə sa lı nıb. Nə dən-
sə, bu gün göz lə mə za lın da müx bir lə-
rin, fo to jur na list lə rin, te le ka me ra la rın 
əlin dən tər pən mək müm kün de yil. De-
yə sən, sər ni şin lə ri uçu şun hə lə nə qə dər 
lən gi mə si ba rə də mə lu mat lar o qə dər 
də ma raq lan dır mır. On lar ət ra fa göz 
gəz di rir: 

- Bu jur na list or du su gö rən ki mi qar-
şı la yır?”

Yaş lı qa dın ba şı nı aza cıq aşa ğı əyib 
ey nə yi nin üs tün dən ora-bu ra vur nu xan 
müx bir lə rə ba xır:

- Yə qin, Maykl Cek son gə lir, de-
yir di lər axı onun Av ro pa tur ne si 
var...

- Siz nə da nı şır sız? Bu gün 
sə hər özüm eşit dim, ra dioda 
da nı şır dı lar ki, “Bo ni M” gə lə-
cək. Əla oxu yur lar... – ba şın da 
xəz pa paq olan qa dın söh bə tə 
mü da xi lə edir. 

Adam lar be lə di də! Bil di yi ni 
də da nı şır, bil mə di yi ni də. Bir-
dən xə bər ya yı-
lır ki, qo naq VİP 
ke çi din dən yox, 
sı ra vi və tən daş-
lar üçün olan 
qa pı dan gə lir. 
Bü tün jur na-
list lər dər hal 
ora yü yü rür. 
On lar ya nın-
da 4 uşaq 
olan bir qa-
dı nı döv rə-
yə al ma ğa 
ç a  l ı  ş ı r  l a r . 
Mü ha fi  zə çi-
lər cəld tər-
pən sə lər də, 
ha mı nı kə nar laş-
dı rıb yo lu aç maq 
müm kün de yil. 
Sual lar ya ğış ki mi 
ya ğır. Dörd uşaq-
dan ən ki çi yi ni - 
qız cı ğa zı qu ca ğı na 
al mış hün dür boy, 
sa rı bə niz qa dın 
üz gün gö rü nür.

O, göz lə ri ni bir nöq tə yə di kib, fo to ka-
me ra la rın göz qa maş dı rı cı işı ğı nın mü-
şa yiəti ilə heç nə söy lə mə yə rək çı xı şa 
yö nə lir... Re part yor lar isə ka me ra qar şı-
sı na ke çib yal nız bir cüm lə de yir: “Kral 
Hü sey nin hə yat yol da şı, kra li ça Nur 
mət buata açıq la ma ver mək dən im ti na 
et di!”.

Ha va li ma nın da kra li ça Nu ru ABŞ-
dan tə ci li uçub gəl miş ba cı sı Alek sa 
Hə lə bi qar şı la mış dı. İn di bu dur, on lar 
Vya na da kral ailə si nə məx sus ma li ka-
nə də, uşaq la rın ya taq ota ğın da ye rə dö-
şən miş qiy mət li xa lı nın üs tün də diz-di-
zə, göz-gö zə otu rub lar. Uşaq lar çox dan 
yu xu ya ge dib, ət ra fı na ala bə zək ka şı dan 
na xış vu rul muş di var so ba sı gur ya nır, 
otaq elə is ti dir ki, nə fəs li yi aza cıq ara lı 
qo yub lar. Me bel də şərq üs lu bun da dır, 
kra li ça Nur se çib, əri, kral Hü seyn də 
bə yə nib. 

- Alek sa, ba şa düş, mən in di müt-
ləq onun ya nın da ol ma lı yam. Vya na-
da otu rub olay la rı kə nar dan seyr edə 
bil mə rəm. Al lah onu qo ru sun, Rəb bim 
ba la la rı mı zı hifz elə sin. Yox, qə ti qə ra ra 
gəl mi şəm, gü nü sa bah Əm ma na uçu-
ram. Bu çə tin mə qam da Hü sey ni tək 
qo ya bil mə rəm...Vic da nım yol ver məz. 
On suz heç nə yəm...

Li zin göz lə ri do lur, ba xış la rı ki çik gir-
də ma sa nın üs tün də ki çər çi və yə sa lın mış 
port re tə zil lə nir. Hü seyn hər bi ge yim də-
dir, çöh rə sin də tə bəs süm var, Liz də fə-
rəh his sin dən san ki qa nad la nıb uçur, ona 
qı sı lıb, ne cə də xoş bəxt gö rü nür lər.

Alek sa nın da göz lə ri do lub. Bi lir ki, 
ba cı sı nı ovun dur maq çə tin dir, nə qə dər 
cə sa rət li, la zım gə lən də so yuq qan lı ol sa 
da, ürə yin də Hü sey nə qar şı bir üm man 
sev gi var...

- Liz, bi li rəm, on suz da fi k rin dən dö-
nən de yil sən. Uşaq la ra gö rə na ra hat ol-
ma, göz bə bə yim ki mi qo ru ya cam. 

Liz göz yaş la rı nı si lir, qə fi l dən sə si nin 
to nu də yi şir.

- BMT-nin Səd dam Hü sey nə ver di yi 
ul ti ma tum 3 gün dən son ra bi tir. An la-
yır san, yan va rın 15-də hər şey məhv ola 
bi lər. Hü sey nin Səd dam la xoş mü na si-
bə ti çox la rı nın yu xu su na ha ram qa tıb. 
Ame ri ka lı lar bu nu mə nim Hü sey ni mə 
ba ğış la ma ya caq lar...

1991-ci ilin qı şın da İraq la Kü veyt ara-
sın da baş lan mış Kör fəz mü na qi şə sin-
də əs lin də İor da ni ya Kral lı ğı ba rış dı rı-
cı möv qe tut muş du. Ümu miy yət lə, 18 
ya şın da taxt-ta ca sa hib ol muş Hü seyn 
daim ərəb dün ya sı nın bir li yi nə ça lı şır-
dı. Bəd xah lar elə bu sə bəb dən də onu 

sev mir di. Öl kə də də fə lər lə çev ri liş cəh-
di ol muş du, Hü sey nə 20 də fə dən çox 
sui-qəsd edil miş di. Su ri ya, İs rail, İraq 
və Səudiy yə Ərə bis ta nı ki mi döv lət lə rin 
qon şu lu ğun da yer lə şən İor da ni ya qay-
nar qa za nı xa tır la dır dı. Təh lü kə hər an, 
bə zən göz lə mə di yin yer dən gə lə bi lər di. 

Düz dür, Liz əri nə gü və nir di, bi lir di 
ki, se vim li qa dı nı nı, şi rin ba la la rı nı 

ca nı ba ha sı na be lə qo ru ma ğa ha-
zır dır. Am ma hər eh ti ma la qar şı, 
ailə nin təh lü kə siz li yi nə özü nə za-

rət edir di. Əl çan ta sın da daim ki çik 
ta pan ça gəz di rir di, sa yıq lı ğı nı bir an 
be lə itir mir di. 
Bir müd dət əv vəl Li zin kra li ça ol-

maq ağ lı na da gəl mir di. Nyu-Yor kun 
5-ci Aven yu sun da va li deyn lə ri nin 

evin də şad-xür rəm ya-
şa yır dı. 1974-cü il də 
Pris ton Uni ver si-

te ti nin me mar lıq 
və şə hər sal ma 
ix ti sa sı üz rə ba-
ka lavr dip lo-
mu nu alan da 
ailə qur maq 
ba rə də heç dü-
şün mür dü də. 
...İn di hə min o 
il lər Li zə na ğıl 
ki mi gə lir. 

Vya na ge cə-
lə ri şax ta lı olur, 
nə fəs li yi bağ-
la maq la zım-
dır ki, uşaq la ra 
so yuq ol ma sın. 
Alek sa elə xal ça-

nın üs tün də mür-
gü lə yib, Li zin isə 

gö zü nə yu xu get mir. 
Hü seyn hə mi şə ne cə 
de yir: “Ge cə nin xey-
rin dən sə, sə hə rin şə-
ri yax şı dır...”

Fər had
SA Bİ ROĞ LU
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...1991-ci ilin 12 yan va rı Vya na nın ha-

I YAZI
“Bi zim kra li ça Vya na”! Sa kin-
lər bu şə hə ri nə va ziş lə be lə ad-
lan dı rır lar. Hə qi qə tən, kral la ra 
la yiq bu qə dim şə hər dün ya ya 
ne çə-ne çə hökm dar və kra li ça, 
sər kər də və da hi bəxş edib. 
Vya na so yuq qış na ğı lı nın seh-
ri nə bü rü nüb. Nə nə lər öz nə və-
lə ri nə şi rin na ğıl lar da nı şır lar, 
de yir lər ki, bu şax ta lar bir ba şa 
Lap lan di ya dan gə lib, Qar kra li-
ça sı öz buz sa ra yın dan çı xıb, Vya-
na nı xoş la dı ğı üçün də sə ya hə tə 
bur dan baş la yıb. Ənə nə vi “Bəs 
Ger da və Kay har da dır?” sualı na 
isə nə nə lə rin ca va bı təx mi nən 
ey ni dir: “Əgər şu luq luq edib bö-
yük lə rin sö zü nə qu laq as ma san, 
Qar Kra li ça sı sə ni də on la rın ya-
nı na apa rar...” Bax be lə!
Aram sız ya ğan qar az qa lıb ki, 
hə ya tı if lic və ziy yə tə sal sın, an-
caq vya na lı lar, de yə sən, bu qış-
dan, sö zün əsl mə na sın da həzz 
alır lar. Xü su sən də uşaq lar. Xi-
zək sü rən kim, qar to pu oy na yan 
kim. Av ro pa be lə so yu ğa, şax-
ta ya, bo ra na öy rən cə li dir. Hət-
ta bə zi lə ri bu qar lı ha va da çox 
yün gül ge yi nib, kü çə lər də ma-
şın la rın sa yı azal sa da, adam-
lar baş la rı na çə tir tu tub pi ya da 
gəz mə yə üs tün lük ve rir lər.

Qızmar yay günlərində nəyin bahasına olur-
sa-olsun sərinləmək sevdası bəzi adamlara 
baha başa gəlir. 

Ötən həf tə bir ne çə nə fər su da bo ğu lub, bə zi lə ri isə 
xi la se di ci lə rin sə yi nə ti cə sin də təh lü kə dən qur tu lub. 
Ba kı şə hər Tə ci li və Tə xi rə sa lın maz Tib bi Yar dım 
Stan si ya sı bil di rir ki, son 2 ay da 13 su da bo ğul ma 
ha di sə si qey də alı nıb və bun lar dan 9-u ölüm lə nə-
ti cə lə nib.  

Bəs göz gö rə-gö rə özü nün və baş qa la rı nın hə ya tı nı 
təh lü kə yə atan, çi mər lik zo na la rın da qo yul muş qay-
da-qa nun la ra əməl et mə yən, di gər in san la rın is ti ra-
hə ti ni po zan üz də ni raq “üz gü çü lər” ba rə sin də ni yə 
cid di təd bir lər gö rül mür? 

...İs ti ra hət gü nü ol du ğun dan Nov xa nı çi mər li yin-
də iy nə at san ye rə düş məz di. Bu ra şə hə rə ən ya xın 
çi mər lik ol du ğun dan əha li nin sev di yi is ti ra hət mə-
ka nı dır. Sa hil bo yu adam la rın ra hat lı ğı üçün hər cür 
şə rait ya ra dı lıb. Su da təh lü kə siz lik bar yer lə ri qu raş-
dı rı lıb və xi la se di ci lər əha li ni mün tə zəm ola raq təh-
lü kə siz lik qay da la rı ba rə də mə lu mat lan dı rır. 

Föv qə la də Hal lar Na zir li yi nin Döv lət Su lar da Xi-
la set mə Xid mə ti (DSXX) Nov xa nı Su lar da Xi la set mə 
Mən tə qə si isə güc lü iş re ji min də ça lı şır.

Mən tə qə iş çi lə ri sü rət li qa yıq lar la tez-tez bar yer-
lə rə ya xın la şır, qay da po zan la rı təh lü kə siz zo na da 
çim mə yə də vət edir. 

Bu dur, “üz mək ya rı şı” ya rım çıq kə sil miş bir ne çə 
gənc sa hil də mən tə qə iş çi si nə ira dı nı bil di rir. Mən 
də on la ra ya xın la şı ram. Gənc lər dən bi ri haq lı ol du-
ğu nu sü but et mə yə ça lı şır:

- Biz ne çə il lər dir üz gü çü lük lə məş ğul olu ruq. Bax, 
mə nim id man də rə cəm də var. Ha mı mız uzaq mə sa-
fə yə saat lar la üzə bi li rik. Siz isə bi zə qa da ğa qo yur-
suz. Axı sa hi lə ya xın yer də üz mək bi zə zövq ver mir...

Mən tə qə iş çi si isə on la ra əbəs ye rə çi mər lik də ki 
qay da-qa nu nu izah et mə yə ça lı şır:

- Siz lap üz gü çü lük üz rə dün ya çem pionu ol sa nız 
da, bi zim üçün adi və tən daş sı nız və bu ra da təh lü-
kə siz li yə biz ca vab de hik. Də niz də çim mək üçün 
müəy yən edil miş qay da lar var və ha mı ona riayət 
et mə li dir. Əgər çi mər lik də təh lü kə siz lik bar yer lə ri 
qu raş dı rı lıb sa, on la rı ötüb-keç mək lə siz, ilk növ bə də 
hə ya tı nı zı təh lü kə yə atır sı nız.

Mən də gənc “üz gü çü lə ri” sa kit ləş dir mə yə ça lış-
dım:

- Dost lar, id man ho vu zu baş qa, də niz baş qa. Də ni-
zin öz şıl taq lı ğı var. Özü də Xə zər ki mi hər an də yi-
şən də ni zin. Bu ra da, hətt  a da yaz su da elə “sürp riz-
lər lə” qar şı la şa bi lər sən ki...

- Am ma bi zim qo lu muz da güc var, is tə ni lən şə rait-
də üzüb və ziy yət dən çı xa bi lə rik...

- Ba xın, sa hil su la rın da tez-tez su bu rul ğan la rı, 
sual tı axın lar baş ve rir, güc lü dal ğa la rın ya rat dı ğı 
qu yu lar da uzun müd dət qa lır. Bü tün bun lar ən ma-
hir üz gü çü üçün də təh lü kə dir.

Mən tə qə iş çi si on la ra öyüd-nə si hət ver di:
- Siz be lə əməl lə ri niz lə han sı nü mu nə ni gös tə rir-

si niz? Həm bi zim işi mi zi çə tin ləş di rir si niz, həm də 
is ti ra hə tə gə lən lə rin ra hat lı ğı nı po zur su nuz.

Gənc lər da ğı lış dı. Öy rən dim ki, DSXX-nin mü va-
fi q mən tə qə lə ri  il bo yu 24 saat növ bət çi lik sis te mi ilə 
fəaliy yət gös tə rir. Çi mər lik möv sü mü baş la yan dan 
isə qu rum güc lən di ril miş iş re ji mi nə ke çib. Əmək-
daş lar sə hər saat 9-dan ax şam saat 9-a qə dər əra zi yə 
nə za rət  edir, in san la rın hə ya tı üçün ya ran mış təh lü-
kə ris ki nin qar şı sı nı alır. 

La kin bü tün bu qa baq la yı cı təd bir lə rə bax ma ya-
raq, bə zi və tən daş la rın səh lən kar lı ğı üzün dən ye nə 
də ha di sə lər baş ve rir. Əgər və tən daş la rı mız çi mər-
lik də mü va fi q tə ləb lə rə müəy yən də rə cə də əməl 
edər sə, xi la set mə iş lə ri nə eh ti yac qal maz və bəd bəxt 
ha di sə lə rin qar şı sı alı nar.

Unut ma yın, də niz lə, xü su sən də Xə zər lə “za ra fat” 
et mək ol maz. 

Fərhad
ABDULLAYEV

Dənizlə
zarafat...
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Kraliça 
NurYaş lı qa dın ba şı nı aza cıq aşa ğı əyib 

ey nə yi nin üs tün dən ora-bu ra vur nu xan 
müx bir lə rə ba xır:

- Yə qin, Maykl Cek son gə lir, de-
yir di lər axı onun Av ro pa tur ne si 

- Siz nə da nı şır sız? Bu gün 
sə hər özüm eşit dim, ra dioda 
da nı şır dı lar ki, “Bo ni M” gə lə-
cək. Əla oxu yur lar... – ba şın da 
xəz pa paq olan qa dın söh bə tə 

Adam lar be lə di də! Bil di yi ni 
də da nı şır, bil mə di yi ni də. Bir-
dən xə bər ya yı-
lır ki, qo naq VİP 
ke çi din dən yox, 
sı ra vi və tən daş-
lar üçün olan 
qa pı dan gə lir. 
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- Mə lum ol du ğu ki mi, Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Na zir-
lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi gənc ya zı çı və şair lə rin 
bə dii əsər lə ri nin top la na ca ğı 
“Ən ye ni ədə biy yat” ad lı an to-
lo gi ya ha zır la yır. Siz cə, bu la-
yi hə nin çağ daş ədə biy ya tı mı za 
tə si ri və sə mə rə si nə lər dən iba-
rət ola caq?
- Mə nə elə gə lir ki, bu la yi hə 

ədə biy ya tı mı zın in ki şa fı ba xı-
mın dan bir sı ra prob lem lə rin çö-
zül mə si nə im kan ya ra dan önəm li 
bir la yi hə dir. Be lə ki, bu la yi hə 
ədə biy ya tı mı za son il lər də gə lən 
gənc lə rin ya ra dı cı lı ğı nı küll ha-
lın da, bir pa no ram şək lin də gör-

mə yə im kan ya ra da caq. Hə qi qət 
mü qa yi sə də üzə çı xır. Ona gö rə 
də, bu ya zı çı la rın, şair lə rin han-
sı nın han sı sə viy yə də bə dii is te-
dad sa hi bi ol du ğu bir da ha ay dın 
gö rü nə cək. Bun dan baş qa la yi hə-
də iş ti rak edən gənc lə rin əsər lə ri 
xa ri ci dil lə rə çev ri lə cək və dün ya 
oxu cu su na təq dim olu na caq. Bu 
mə na da dün ya oxu cu su da Azər-
bay ca nın ən son ədə biy ya tı ilə 
ta nış ol maq im ka nı əl də edə cək. 
Bu ra da xil olan əsər lər ədə bi tən-
qi din təh lil süz gə cin dən ke çi ri lə-
cək. Mən bu la yi hə nin önə mi nin 
ilk ba xış dan gö rü nən tə rəfl  ə ri ni 
sa da la dım. Ona gö rə də he sab 
edi rəm ki, bu çox la zım lı bir la yi-
hə dir. Bu işin hə ya ta ke çi ril mə si 
üçün tə şəb büs də bu lu nan Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi, xü su sən də qu ru mun 
di rek to ru Afaq Mə su dun çox gə-
rək li ad dım at dı ğı nı dü şü nü rəm. 
La yi hə yə qa tıl maq dan do la yı 
məm nu nam. Ça lı şa ca ğam ki, mə-
nə gös tə ri lən eti ma dı doğ rul dam. 

- Təq dim olu nan nü mu nə lər lə ta-
nış lıq si zə ədə biy ya tı mı zın gə lə-
cə yi haq qın da nə ki mi mü la hi zə-
lər yü rüt mə yə im kan ve rir?
- Əsər lər lə ta nış lıq mə nə ən son 

dövr də ədə biy ya ta gə lən gənc-
li yi küll ha lın da gör mə yə, on lar 
ara sın da mü qa yi sə apar ma ğa 
im kan ya rat dı. Bax ma ya raq ki, 
on la rın bö yük ək sə riy yə ti nin ya-
ra dı cı lı ğı ilə il lər ön cə ta nış idim. 
Am ma an to lo gi ya mə nə ta nı dıq-
la rı mın ya ra dı cı lı ğı nın ən son 
dö nə mi ni mü şa hi də et mək üçün 
bir für sət ol du. Bə zi lə ri nin əsər-
lə ri ilə isə ilk də fə ta nış ol dum. 
On la rın için də mə ni yax şı mə-
na da təəc cüb lən di rən lər də ol-
du. Ara la rın da tə bii ki, müəy yən 
mə na da zəif ma te rial lar da var. 
Biz tə bii ki, on la rı saf-çü rük edə-
cə yik və ki ta ba ən yax şı mətn lə-
rin düş mə si nə ça lı şa ca ğıq. Am-
ma is tər poezi ya, is tər sə də nəsr 
nü mu nə lə ri ilə ta nış lıq mə nə be-
lə bir qə naətə gəl mə yə əsas ver-
di ki, biz də nəsr lə mü qa yi sə də 
poezi ya da ha güc lü dü. Am ma 
bu o de mək de yil ki, nəsr zəif di.

Çün ki cid di pers pek tiv vəd edən 
gənc na sir lər də möv cud dur və 
on la rın sa yı get dik cə art maq da-
dır.

- Nəsr dən da nış dı nız, elə bur-
dan çı xış edib bir sual ver-
mək is tər dim: gənc ya zar la rın 
poezi ya ya nis bə tən nəsr və dra-
ma tur gi ya ya ma ra ğı nın az lı ğı-
nın sə bəb lə ri ni nə ilə əla qə lən-
di rər si niz?
- De məz dim ki, nəs rə ma raq 

az dı. Xü su sən də son beş-al tı il də 
nəs rə ma raq poezi ya ya olan ma-
ra ğı sü rət lə üs tə lə mək də dir. Ola 
bil sin ki, tam üs tə lə mə yib, am ma 
pers pek tiv də olan gə lə cək beş-on 
il ər zin də nəs rin poezi ya nı üs tə-
lə mə si şüb hə siz dir. Bu, get dik cə 
güc lən mək də olan ten den si ya nın 
tə za hü rü dür. Ar tıq Azər bay can 
bə dii tə fək kü rü nün əsas ağır lı-
ğı şeir sa hə sin dən nəsr sa hə si nə 
keç mə yə baş la ya caq. Ola bil sin 
ki, bu gün hə lə keç mə yib, am ma 
o ke çid çox göz lə ni lən dir, po ten-
sial şə kil də ar tıq möv cud dur. O 
ki, qal dı dra ma tur gi ya ya, bu spe-
si fi k is te dad tə ləb edən çə tin bir 
janr dı. Şair, ya na sir ol maq üçün 
de yər dim ki, fi t ri is te dad və janr-
la ötə ri ta nış lıq ki fa yət edir. Mə-
sə lən, şair və na sir ol maq üçün 
fi t ri is te dad və 10-15 ən güc lü 
şairin, ya zı çı nın poezi ya sı ilə ta-
nış lıq bəs edir. Am ma dra ma turq 
ol maq üçün sa də cə dram əsər lə ri 
ilə ta nış lıq və is te dad ki fa yət et-
mir. Sa hə nin bir sı ra prak ti ki tə-
rəfl  ə ri ilə ta nış ol ma lı san, spe si fi k 
teatr sə nə ti ni bil mə li sən, səh nə 
qa nun la rı nı öy rən mə li sən, rəs-

sam lıq dan, səh nə tər ti ba tın dan 
baş çı xar ma lı san, hətt  a işıq işi ni 
də bil mə li sən. Çün ki dra ma tur-
gi ya teatr sə nə ti ilə bağ lı dır. Te-
atr da sink re tik sə nət dir: özün də 
mu si qi ni rəs sam lı ğı, tər ti bat çı-
lı ğı və di gər sa hə lə ri bir ləş di rir. 
Ona gö rə də dra ma turq uşaq 
yaş la rın dan teat ral bir mü hit də 
bö yü mə li dir, teatr ta ma şa la rı nı 
iz lə mə li dir ki, 18-20 yaş la rın dan 
son ra ilk qə ləm məşq lə ri nə baş la-
ya bil sin. La kin çox təəs süf ki, son 
20-30 il də teatr sə nə ti nə ma raq 
so vet döv rü ilə mü qa yi sə də zəif-
lə yib. Bir sı ra gənc lə ri miz teatr la-
ra get mir. Bu da av to ma tik ola raq 
dram sə nə ti nə ma ra ğı azal dır. 
Teat ra get mə yən gənc ya zar lar 
ora nın qa nun la rı nı da bil mir lər. 
Ona gö rə də dra ma tur ji cəhd lər 
gös tər sə lər də, bu qa nun la rı bil-
mə dik lə rin dən yaz dıq la rı is tə-
dik lə ri sə viy yə də ol mur. Ümu-
miy yət lə, de yim ki, or ta əsr lər də 
teatr sə nə ti ən mü rək kəb sə nət 
sa yı lır dı və bü tün sə nət lə rin ta cı 
he sab olu nur du. Çün ki o, nəs rin, 
poezi ya nın, bə dii ya ra dı cı lı ğın 
bü tün növ lə ri ni özün də eh ti va 
edən çox mü rək kəb bir sə nət di. 
Mə sə lən, ba xın, son 100-150 il də 
Azər bay can ədə biy ya tın da yüz-
lər lə şair və na sir mey da na çı xıb. 
Am ma sil kə lə sən Axun dov dan 
üzü bə ri sö zün hə qi qi mə na sın-
da dra ma tur ji is te da dı olan 10-15 
dra ma tur qun adı nı çək mək olar, 
ya ol maz. Hər 20 ilə bir dra ma-
turq dü şür. Bu gün Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gənc dra ma turq la-
ra çox bö yük eh ti ya cı var. 

- Dra ma tur gi ya dan çox da nış-
dıq, ye ni dən nəs rə və an to lo gi-
ya ya qa yı daq. Siz cə, ye ni top lu 
çağ daş ədə bi nəs ri mi zə güz gü 
tu ta bi lə cək mi?
- 25 il dən ar tıq dır ki, ədə bi tən qi di 

fəaliy yət lə məş ğu lam, çox im za la rı 
ta nı yı ram. Son dövr də ədə biy ya ta 
gə lən gənc im za lar la da müəy yən 
qə dər ta nı şam. An to lo gi ya ya təq-
dim olu nan əsər lər, təx mi nən 18-20 

ya şın dan tut muş 40 ya şı na qə dər-
ki is te dad lı ədə bi gənc li yi 

özün də eh ti va edir. Bu 
mə na da, bə li, an to-

lo gi ya ədə biy ya-
tı mı za güz-

gü tu ta 
bi lə cək. 

Si zə de yim ki, bu iş də mə nim də 
müəy yən qə dər ro lum ol du ğun dan 
mak si mum ça lı şı ram ki, ədə biy ya-
tı mız o güz gü də gö zəl gö rün sün. 
An to lo gi ya ya təq dim olu nan hər 
han sı müəl li fi n üç he ka yə sin dən ən 
yax şı sı nı seç mi şəm. Gənc şairin təq-
dim et di yi 20 şeir dən, ən üs tün 5-6-
nı seç mi şəm. Ha mı sı nı də fə lər lə, 
çox diq qət lə oxu mu şam. Eks pert-
lər dən bi ri ki mi mən də bu eti ma da 
mə su liy yət lə ya naş mı şam. 

- Top lu nun re dak si ya he yə tin-
də si zin lə bə ra bər baş qa cid di 
ya zar və tən qid çi lə ri miz var. 
On lar la əsa sən han sı de tal la rı 
mü za ki rə edir si niz?
- An to lo gi ya nın re dak si ya he yə-

ti nin ic la sın da mü za ki rə et di yi miz 
mə sə lə an to lo gi ya ya han sı müəl-
lifl  ə rin da xil edil mə si olub. On dan 
son ra bə zi müəl lifl  ər var idi ki, 
on lar an to lo gi ya dan kə nar da qal-
mış dı lar. Re dak si ya he yə ti nin ic-
la sın da kə nar da qa lan bə zi ya zar-
la rın ad la rı si ya hı ya da xil edil di, 
hər müəl lif dən han sı həcm də şeir 
və ne çə he ka yə da xil edil mə si mə-
sə lə si müəy yən ləş di, an to lo gi ya ya 
ön sö zün kim tə rə fi n dən ya zıl ma-
sı mü za ki rə olun du. 

- An to lo gi ya nın baş qa dil lə rə 
tər cü mə edil mə si, ümu miy yət-
lə, gənc ya zar la rı mı zın əsər lə-
ri nin xa ri ci dil lə rə çev ril mə si 
bi zim ədə biy ya tı mız haq qın da 
müs bət fi  kir ya ra da bi lə cək mi?
- Mə nə elə gə lir ki, ya ra da bi-

lə cək. Çün ki müasir ədə bi gənc-
li yin ya ra dı cı lı ğı ilə küll ha lın da 
ta nış olan dan son ra bu qə ra ra 

gəl dim ki, on lar müasir dün ya 
ki no su nun, ədə biy ya tı nın, teat-
rı nın ən önəm li is ti qa mə ti ni tut-
ma ğa ça lı şan çe vik tə fək kür lü 
gənc lər di. On la rın he ka yə lə rin-
də müasir in sa nın zöv qü nə uy-
ğun mə qam lar çox du. On lar dan 
bə zi lə ri öz he ka yə lə ri ilə Azər-
bay ca na, onun in sa nı na, o in sa-
nın psi xo lo ji prob lem lə ri nə, tu-
taq ki, bir ame ri ka lı nın gö zü ilə 
bax ma ğa ça lı şır lar. Müasir ədə bi 
gənc li yin 20-30 il bun dan əv vəl ki 
gənc lik dən əsas fər qi bu dur ki, o, 
özü mü zə müasir dün ya nın gö zü 
ilə bax ma ğa ça lı şır. Çün ki o ar tıq 
müasir dün ya mə də niy yə ti nin 
nü ma yən də si dir, qa pa lı so vet 
mə də niy yə ti nin yox! 

- Top lu ya təq dim edi lən nü-
mu nə lər də ən çox rast gə li nən 
prob lem lə ri sa da la yıb, on lar-
dan çı xış yol la rı nı qeyd et mə-
yi niz zən nim cə, gənc lər üçün 
fay da lı olar dı...
- Sırf poezi ya ilə bağ lı de yim 

ki, mə nim ən çox rast laş dı ğım 
prob lem on la rın fər di üs lu bu-
nun hə lə ki for ma laş ma ma sı dır. 
Ək sə ri nin di li di gə ri ni xa tır la dır. 
İkin ci si, bə zən ya şa ma dıq la rı 
ha di sə lə ri, pro ses lə ri yaz ma ğa 
cəhd edir lər. Tu taq ki, Qa ra bağ 
mü ha ri bə si ni ya şa ma yan gənc 
öz ya zı sın da özü nü o ağ rı la rı ya-
şa mış ki mi gös tə rir və bu qey ri-
sə mi miy yət dər hal hiss olu nur. 

Üçün cü sü, gənc lər bə zən şeir-
lə rin də sə mi miy yət ba xı mın dan 
həd di çox aşır lar. Açıq-sa çıq lı ğı, 
ko bud lu ğu, qa ba lı ğı sə mi miy-
yət ki mi ba şa dü şür lər. Bu gün 
poezi ya və nəsr də çox mü şa hi-
də olu nan hal lar dan bi ri də pla-
giat lıq dır. Ya zı la rın da bax dıq la rı 
fi lm lər dən, oxu duq la rı əsər lər dən 
tə sir lən mə lər çox hiss olu nur. Əl-
bətt  ə, za man la on la rın ya şı və 
təc rü bə si ar ta-ar ta bu mən fi  hal 
ke çib ge də cək. Am ma 30 yaş dan 
son ra da tə sir lən mə nin iz lə ri ke-
çib get mir sə, o ada mın ədə biy-
yat la məş ğul ol ma sı nı qey ri-cid di 
sa yı ram. Bu prob lem lər dən bir çı-
xış yo lu var: özü nü ax tar maq, öz 
üs lu bu nu tap maq, öz sö zü nü de-
mək, özü ol maq, ba ca ra bil di yi ni 
de mək. Ədə biy ya tın əsas özəl li yi 
də ye ni lik və özü nə məx sus luq-
dur. Özü nə məx sus luq olan yer də 
ye ni lik də ola caq. Özü nə məx sus-
luq - daim ye ni lə şən dü şün cə de-
mək dir. Nəsr də di lin ci la lı ol ma sı 
va cib dir. So vet döv rün də ya zan 
na sir lə ri mi zin dil və üs lu bun-
dan çox şey lər əxz edə bi lər lər. 
O de mək de yil ki, so vet nəs ri 
bir mə na lı şə kil də rədd edil mə li-
dir. Hər ədə biy yat dan yax şı nə-
sə mə nim sə mək olar. Nəsr də ən 
çox rast gə li nən prob lem lər dən 
bi ri də, bə zən əh va lat la he ka yə-
nin səhv sa lın ma sı dır. On lar unu-
dur lar ki, he ka yə sa də cə əh va lat 
de yil, bə diiləş di ril miş əh va lat dır. 
Bə zən xa rak ter ət ra fın da mo zaik 
gə ziş mə lər olur. Bu da oxu cu nu 
da rıx dı rır. 1960-70-ci il lər nəs ri-
nin möv zu la rı nı xa tır la dan əsər-
lər ya zı lır. Hal bu ki, 2016-cı il dir. 
Müasir in sa nı dü şün dü rən prob-
lem lər müasir üs lub da da ya zıl-
ma lı dır. Son da de yim ki, ən əsa sı 
is te dad lı ol maq dı. İs te dad olan 
yer də sa da la dı ğım bu prob lem lə-
rin ha mı sı gec– tez öz müs bət həl-
li ni ta pa caq. 

El min NU Rİ

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi gənc 
ya zı çı və şair lə rin bə dii əsər lə ri nin top-
la na ca ğı “Ən ye ni ədə biy yat” ad lı an to-

lo gi ya ha zır la yır.
Azər bay can ədə bi gənc li yi nin təb li ği, gənc is te-
dad la rın üzə çı xa rıl ma sı məq sə di ilə ha zır la nan 
ki ta bın re dak si ya he yə tin də ta nın mış ədə biy yat 
xa dim lə ri - ya zı çı lar, tər cü mə çi lər və ədə bi tən qid-
çi lər yer alıb. An to lo gi ya nın eks pert lə rin dən bi ri, 
ədə bi tən qid çi Əsəd Ca han gir “Ay dın Yol” qə ze ti nə 
mü sa hi bə sin də la yi hə nin va cib li yi, elə cə də, çağ daş 
ədə bi gənc li yin bu gün kü du ru mu ba rə də da nış dı:

- Dra ma tur gi ya dan çox da nış-
dıq, ye ni dən nəs rə və an to lo gi-
ya ya qa yı daq. Siz cə, ye ni top lu 
çağ daş ədə bi nəs ri mi zə güz gü 
tu ta bi lə cək mi?
- 25 il dən ar tıq dır ki, ədə bi tən qi di 

fəaliy yət lə məş ğu lam, çox im za la rı 
ta nı yı ram. Son dövr də ədə biy ya ta 
gə lən gənc im za lar la da müəy yən 
qə dər ta nı şam. An to lo gi ya ya təq-
dim olu nan əsər lər, təx mi nən 18-20 
ya şın dan tut muş 40 ya şı na qə dər-

ki is te dad lı ədə bi gənc li yi 
özün də eh ti va edir. Bu 

mə na da, bə li, an to-
lo gi ya ədə biy ya-

tı mı za güz-
gü tu ta 

bi lə cək. 

zər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi gənc 
ya zı çı və şair lə rin bə dii əsər lə ri nin top-
la na ca ğı “Ən ye ni ədə biy yat” ad lı an to-

Azər bay can ədə bi gənc li yi nin təb li ği, gənc is te-
dad la rın üzə çı xa rıl ma sı məq sə di ilə ha zır la nan 
ki ta bın re dak si ya he yə tin də ta nın mış ədə biy yat 
xa dim lə ri - ya zı çı lar, tər cü mə çi lər və ədə bi tən qid-
çi lər yer alıb. An to lo gi ya nın eks pert lə rin dən bi ri, 
ədə bi tən qid çi Əsəd Ca han gir “Ay dın Yol” qə ze ti nə 
mü sa hi bə sin də la yi hə nin va cib li yi, elə cə də, çağ daş 
ədə bi gənc li yin bu gün kü du ru mu ba rə də da nış dı:

Çün ki cid di pers pek tiv vəd edən sam lıq dan, səh nə tər ti ba tın dan Si zə de yim ki, bu iş də mə nim də 

Əsəd Cahangir:
“Bu layihə gənclərin 

yaradıcılığını küll halında 
görməyə imkan yaradacaq”



Qəbiristan üzərində yazı
Ey əslini, nəslini, kökünü axtaran kəs,
Burda ehtiyatla gəz!
Bura-qəbiristan yeri.
Qəbiristan-bostan yeri.
Soyuq olsan, göyərməz
Bura əkilən toxum.
Yer üstdə olan-varın,
Yer altda qalan-yoxun.
Yox olmasa, var olmaz.
Bir ağac - min bir budaq,
Hər budaqda bar olmaz.
Düşünmə bu dünyanın suyu, günəşi bol-bol,
Kökünə muğayat ol.
Ey əslini, nəslini, kökünü axtaran kəs,
Bura əkilən toxum imisti göz yaşıyla
Sulanmasa, göyərməz.

Ulu ruhla görüş
Qəbiristan...Hər tərəf somsoyuq sükut,..
Hər məzar üstündə bir Ruh oturmuş.
Bir səs pıçıldayır: -O Ruhu ovut,
Gör niyə əlləri qoynunda durmuş,
Bismillah eləyib, söylədim:-Salam.
Aldı salamımı nurani bir kəs.
Dedim:-Bəs göyərib yolların nədən?
Dedi ki, üstümə yox gəlib-gedən.
Dedim:-Ziyarətə gəlmişəm səni.
Dedi:-Qurumuşdum, göyərtdin məni.
Ən qoca quluyam ulu Tanrının,
Səninçün açıqdır yolu Tanrının.
Bu yoldur alnına yazılan yazı.
Ruhlar görəcəksən yola tamarzı.
Onlar səni görüb ləliyəcəklər,
Üstəlik salam da diləyəcəklər.
Olmaya-olmaya salam verərsən,
Versən, özünü də yolsuz görərsən.

Xeyir-dua
Atamın, anamın qoşa məzarı
Çəkir xəyalımı özünə sarı.
Həmən o yerdədir köklərim mənim.
Yaddaşı toz bassa, kəsilər qənim kökünə insan.
Göyərmək çətindir, qurumaq asan.
Bəs məndən o qoşa məzara sarı
Uzanan bu yolun sonu o Ruhmu?
Atamın, anamın, əziz ruhları
Mənim gəlişimdən görən duyuqmu?
Çıxarkən ömrümdən uzun yollara
Ən ulu bir Ruhla tapışdım, atam.
İşin asanını qoyub kənara,
İşin çətinindən yapışdım, atam.
Tutub ətəyindən ulu Tanrının
Haqqın haqq yoluna suvar olmuşam.
İnanıb gücünə göz yaşlarının,
İnsan bostanında cuvar olmuşam.
Anamın qəlbinə düşməmiş olmaz,
Yəqin, ruhu gəzir başımın  üstə.
Üz qoyub dincimi alıram bir az
Atamın, anamın daşının üstə.
Balışdan yumşaqdır, yorğandan isti,
Bu torpaq mənə.
Atam da, anam da sordu əlüstü:
- Ay oğul, səfərin haradır yenə?
Dedim: -Bu gün varsa, dünənimiz var,
Bizim min bir arxa dönənimiz var.
Kimdən kimə qədər uzanır bu kök?
- Oğlum, gəl bu daşı ətəyindən tök:
Türk qoca palıddır yer üzərində,
Başı göylərdədir, kökü-dərində.
Allaha çatarsan yuxarı qalxsan,
Gözlərin qaralar aşağı baxsan.
Altına girmisən çox ağır yükün,
Birinci qatdadır, kökləri türkün.

Nə vaxt ki, edilib bu dünya bina,
Türk qövmü ilk sakin olubdur ona.
Bu qatdan o qata getmək olarmı?
Bu kökün sonuna yetmək olarmı?
-Arxa duracaqdır Ulu Ruh mənə.
-Qulaq as, nə deyir gör anan sənə.
-Mənim gözəl balam, ağıllı balam,
Şirinli, şəkərli, noğullu balam,
Atanın sözünə qulaq as, qayıt.
Bu yola bir ömür bəs olmaz, qayıt!
Anacan, üz vurma, aman günüdür.
Bu günlər türklərin yaman günüdür!
Bir nəsil yetişib, yaramaz nəsil,
Çoxu haramzada, çoxu bədəsil.
Başları yadların qapazı altda,
Hərə-bir ləqəbdə, hərə-bir adda.
Haram qatışıbdır halala, anam!
Bizi hədələyir min bəla, anam.
Qorxuram, türk qövmü kökündən qopub,
Cırlaşa-cırlaşa heç olub gedər.
Mən yola çıxmışam, gec olub gedər.
Atamın, anamın kövrəldi ruhu:
- Daşa toxunmasın heç kimin oxu.
Sevinib çağırdım: -Nənə, ay nənə,
Gedirəm, dur, xeyir-dua ver mənə.
-Buğda cütləyirdim, tək gəlib,- dedi.
Narahat ürəyim dincəlib,- dedi.
Evim-eşiyim, balam.
Dolu beşiyim, balam.
Haqq yolun yolçusu ol,
Çəkim keşiyin, balam.

Qonuşma, yaxud əhvalpürsanlıq
Yaşıl bir çəməndə bir kəs oturmuş,
Yanında mələklər dövrələr vurmuş.
Baxınca tanıdım ulu Sabiri.
Gördüm rəhmətliyin cənnətdir yeri.
Dedim: -Haqq da varmış, divan da varmış.
Allahın dərgahı uca olarmış.
Hörmətlə baş əydim ustada bu an.
Dedi: - Düz gedirsən, çıxma yolundan.
Amma söylə görüm, nə var, nə yoxdur?
Orda yatanmı çox, oyaqmı çoxdur?

Dedim: -Eləsi var, ayılan deyil,
Vallah, Sur düdüyü çalsa İsrafi l.
Dedi: -Uçitellər yenə acdımı?
Hörmətə- izzətə mör-möhtacdımı?

Ulu ruhun cavabı
Çiynimdə yapıncım, əldə tatarım,
Yolu döşünə al, a kürən atım.
Günəşdir bayrağım, səmadır Tanrım,
Coşub sellər kimi köpürən atım.
Gecənin, gündüzün bağrını üz, keç
Tələs ki, ömür-gün gəlib gedəndir.
Şığı ildırımtək, ox kimi süz, keç,
Dırnağın haraya dəysə, Vətəndir.
Büdrəmə, büdrəmə, amandır, atım,
Yarı yolda qalmaq yamandır, atım.
Od ol ki, adına söyləyim qor at,
At nədir? –Murad.
At-igidə ad.
Şan, şərəf, namus.
Bu el, bu ulus
Yəhərli, yüyənli, kəhər belində
Min ildir yol gedir, yorulub yatmır.
Günəşi bayraqtək tutub əlində,
Onunçün türklərin Günəşi batmır.
Çevirdim üzümü Ulu Ruha mən:
-Hansı türk oğludur bu şərqi deyən?
Dedi: - Oğuzların ozanıdır o.
Gələcək talelər yazanıdır o.
İlhamı taledən alıb o atlı,
Sözü kəsərlidir, atı-qanadlı.
Özün görəcəksən, türkün yolları
Yarı qaranlıqdır, yarı işıqdır.
Yollar yolçusudur türk oğulları,
Biri cahangirdir, biri aşıqdır.
Dedim: - Qılıncla saz gedərmi yola?
Dedi: -Uşaqsanmış hələ, ay bala.
Qılıncı olmayan millət boy atmaz,
Doğudan batıya əlləri çatmaz.
Ad - qılınc, san - qılınc, şərəf-şan - qılınc.
Bərq vurub gün kimi alışan qılınc.
Dar gündə parlayan şimşəklər kimi,
Sinədən sıyrılan ürəklər kimi

Titrəyər Vətənin başı üstə o.
Torpağı üstə o, daşı üstə o.
Sazdan ovxar alıb par-par yanar o.
Bir dəli şövq ilə havalanar o.
-Ulu ruh , bəs sazın qəmi nədəndir?
Zilini anladım, bəmi nədəndir?
Bəzən göynərtisi, sızıltısı var,
Canımda gəzişən giziltisi var.
- Sazın da, sözün də sirri var, balam,
Qılınc da ad alar mərdin əlində,
Namərdin əlində alçalar, balam.
Sazsa inildəyər dərdin əlində.
Yaltağın əlində pas atar qılınc,
Ölən şöhrətinə yas tutar qılınc.
Yaltaq nə utanar, nə də ar eylər.
Qılıncı hörmətdən salıb xar eylər.
Paxılın çatınca əli qılınca,
Çalışar milləti candan salınca.
Qolundan qüvvətli qolları kəsər,
Sabaha açılan yolları kəsər.
Özündən hündürün baxar boyuna,
Sac üstə qorğatək qovrular paxıl.

Hərəni bir cürə salar oyuna,
Əfi  ilan kimi qıvrılar paxıl.
Silosun, löyünsüz, hüştürüm, hütün
Çoxalar sayı.

Korların, çolağın, topalın, kütün
Əlindən alınıb yeyilər payı.

Qorxağın əlinə keçərsə qılınc,
Başının altına qoyub nazbalınc
Saxlar qılıncını yastığın altda.
Guya gün ağlayar yaman gün üçün.
Bir kərə doğulur insan həyatda,
Taleyə vurulan kor düyün üçün
Qılıncı endirən əl gərək bizə.
Yoxsa üstün gələr gecə gündüzə.
Yaltağın belinin düzəlməz şaxı,
Paxılın qəlbinin pası silinməz.
Əsən dizlərindən tanı qorxağı,
Qar üstə gəzsə də, izi bilinməz.
Dünya mərdlər ilə bərqərar olmuş,
İgidi var isə millət var olmuş.
Gedək, yolçu yolda gərək deyiblər.
Verin çörəkçiyə çörək deyiblər.

Səslər. Ana sözü
Getdiyim yolların hər tərəfi  nur.
Ruhlar hər tərəfdən məni qoruyur.
Yollarım üstünə çıxıb dururlar,
Xoş gəldin deyərək, əhval sorurlar.
Qucur xanım-xatun analar məni:
- Çoxdandır gözləyir Bur-Arıq səni
Niyə piyadasan, bəs atın hanı?
At-türkün qanadı, qanadın hanı?
- At vardı... minənlər minib getdilər.
Bizləri beləcə qəssab etdilər.
Onda igidlərin sındı qanadı.
Açıldı hər yerdə ət kombinatı,
Zor ilə əllərdən alındı atlar.
Dəmir çığ içinə salındı atlar.
Kişnəyib-kişnəyib şahə qalxdılar,
Duyub bir andaca qan qoxusunu.
Dönüb yiyəsinə elə baxdılar,
Çoxları itirdi öz yuxusunu.
Toka bənd edilmiş çubuq gücünə,
Ölüm növbəsinə düzüldü atlar.
Dəmir qarmaqların keçib ucuna,
Qoyun-quzu kimi kəsildi atlar.
Kolbasa düzəldib ipdən asdılar.
Maşınlı uşaqlar at görən kimi,
Bu nədir?-deyərək fi tə basdılar.
Atlar da o gündən od görən kimi,
Fınxırıb insandan uzaqlaşdılar.
Boş qaldı beləcə yəhərlər, anam.
Yoxdur o kürənlər, kəhərlər, anam.
-Qızlar at belində köçmürsə gəlin,
Qorxağı çox olar obanın, elin.
Bizdən yurd qalıbdır sizə, qulaq as.
Torpaq nə cehizdir, nə xalça, palaz.
Tutub dülüngündən bölənə yazıq!
Bölünə-bölünə ölənə yazıq!
Ayrıldıq, kövrəldi Buğ-Arıq xatun.
Arxamca su atdı: - yolların aydın!
Görsən xanım-xatun Çiçək xanımı,
Ona çatdırarsan sən salamımı.
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Qəbiristan üzərində yazı

Va qi fin şeir lə ri nin mər kə zin də hə mi şə in san, onun 
hiss və hə yə can la rı du rur. Həm də onun bəhs et-
di yi, haq qın da dü şün dü yü in san qu ru, sxe ma tik 
əmək alə ti de yil dir. Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun de-

di yi ki mi, “... bu can lı in san bə zən se vir, se vi lir, bə zən iz ti rab 
çə kir, xə yal la ra da lır, bə zən müx tə lif tə biət gö zəl lik lə rin dən 
da ha saf, da ha də rin tə sir lər alır”. Onun yo lu əyil məz id rak, 
sə mi mi qəlb, öz im ka na rı da xi lin də in san la ra səadət gə tir mə yi 
ba car maq yo lu dur.

Aydın MƏMMƏDOV

(Poemadan parça)

Titrəyər Vətənin başı üstə o.
Torpağı üstə o, daşı üstə o.
Sazdan ovxar alıb par-par yanar o.
Bir dəli şövq ilə havalanar o.
-Ulu ruh , bəs sazın qəmi nədəndir?
Zilini anladım, bəmi nədəndir?
Bəzən göynərtisi, sızıltısı var,
Canımda gəzişən giziltisi var.
- Sazın da, sözün də sirri var, balam,
Qılınc da ad alar mərdin əlində,
Namərdin əlində alçalar, balam.
Sazsa inildəyər dərdin əlində.
Yaltağın əlində pas atar qılınc,
Ölən şöhrətinə yas tutar qılınc.
Yaltaq nə utanar, nə də ar eylər.
Qılıncı hörmətdən salıb xar eylər.
Paxılın çatınca əli qılınca,
Çalışar milləti candan salınca.
Qolundan qüvvətli qolları kəsər,
Sabaha açılan yolları kəsər.
Özündən hündürün baxar boyuna,
Sac üstə qorğatək qovrular paxıl.

Hərəni bir cürə salar oyuna,
Əfi  ilan kimi qıvrılar paxıl.
Silosun, löyünsüz, hüştürüm, hütün
Çoxalar sayı.

Korların, çolağın, topalın, kütün
Əlindən alınıb yeyilər payı.

Qorxağın əlinə keçərsə qılınc,
Başının altına qoyub nazbalınc
Saxlar qılıncını yastığın altda.
Guya gün ağlayar yaman gün üçün.
Bir kərə doğulur insan həyatda,
Taleyə vurulan kor düyün üçün
Qılıncı endirən əl gərək bizə.
Yoxsa üstün gələr gecə gündüzə.
Yaltağın belinin düzəlməz şaxı,
Paxılın qəlbinin pası silinməz.
Əsən dizlərindən tanı qorxağı,

a qi fin şeir lə ri nin mər kə zin də hə mi şə in san, onun 
hiss və hə yə can la rı du rur. Həm də onun bəhs et-
di yi, haq qın da dü şün dü yü in san qu ru, sxe ma tik 
əmək alə ti de yil dir. Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun de-

di yi ki mi, “... bu can lı in san bə zən se vir, se vi lir, bə zən iz ti rab 
çə kir, xə yal la ra da lır, bə zən müx tə lif tə biət gö zəl lik lə rin dən 
da ha saf, da ha də rin tə sir lər alır”. Onun yo lu əyil məz id rak, 
sə mi mi qəlb, öz im ka na rı da xi lin də in san la ra səadət gə tir mə yi 

Aydın MƏMMƏDOV

Ruhlarla 
söhbət

Ruhlarla Ruhlarla 
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(Əv və li ötən say la rı mız da)
Gü cen mek – in ci mək, sın maq, 

hirs lən mək, acı ğı tut maq; Al, yok-
sa gü ce ni rim.

Gül – qı zıl gül; Üs lub və mə na fər-
qi var. Azər bay can di lin də gül həm 
qı zıl gül, həm də çi çək mə na sın da 
ol du ğu hal da, türkc də yal nız qı zıl-
gül mə na sın da iş lə di lir. Di gər bü tün 
gül lə rin ümu mi adı çi çek dir. Gü lü 
tak di me ne ha cet, ne çi çek tir bi li riz. 

Gül le – 1. qum ba ra, top mər mi si; 
2. han tel, ağır lıq da şı (id man alət-
lə ri). Ba yan ve er kek at le tizm ya rış-
ma la rı için gül le ler sa ha ya ge ti ril di.

Güm rah I – gur, sıx, bol, çox; 
Uzun za man dır ıs sız, ba kım sız kal-
dı ğı için o güm rah ye şil lik ler böl ge-
sin de yı lan lar tü re di ği bi li ni yor du.

Gü nah – gü nah, və bal; Di li miz-
dən nis bə tən fərq li üs lub da olub, 
da ha çox di ni mə na da iş lə di lir, 
səhv, xə ta mə na sın da de yil. Bu nu 
ya pan gü nün bi rin de er geç bu gü-
na hın ke fa re ti ni öde ye cek tir. 

Gün de lik – hər gün kü (gün də-
lik) iş; Ha yat pa ha lı lı ğı artt  ık ça iş çi 
gün de lik le ri ne ye ni zam is tek le-
ri ge le cek. Azər bay can di lin də ki 
gün də lik kəl mə si nin türk cə qar şı-
lı ğı gün lük, gün ce, gün dem.

Gün lük I – gün də lik, xa ti rə dəf-
tə ri; Her genç kı zın bir gün lü ğü, 
bir ha tı ra def te ri var dır mut la ka.

Gün lük II – bü xur, xoş ra yi hə-
li qat ran. De rin ler den ge len öd ve 
gün lük ko ku la rı et ra fı ve ha va yı 
sar mış tı.

Gü nü – 1. qıs qanc lıq, hə səd, pa-
xıl lıq (dialekt də); 2. er kən do ğul-
muş uşaq (dialekt də); Azər bay can 
di lin də ki gü nü türk cə də ku ma.

Gü ven – eti mad; Gü ven mek tu-
bu – eti mad na mə. Gü ven oy la ma-
sı – eti mad gös tər mə səs ver mə si 
(ye ni təş kil edi lən hö ku mə tə və s.). 
De dik le ri min ger çek li ği boz ma dı-
ğı na gü ve nim var.

Gü ven ce – tə mi nat, za min lik, 
zə ma nət; Söz leş me yü küm lü lük-
le ri nin ye ri ne ge ti ri le ce ği ne dair 
gü ven ce is te di.

Gü zel (sa nat lar) – in cə sə nət; 
Gü zel Sa nat lar Oku lu – 
İn cə sə nət İns ti tu tu. 
Türk çe de ede-
bi yat, mü zik, 
re sim, hey-
kel, re sim, 
ti yat ro vb. 
in san da coş-
ku ve hay ran-
lık uyan dı ran 
sa nat la ra gü zel 
sa nat lar de nir. 

H
Ha bis – 1. şər, xə bis; 2. bəd xas-

sə li (şiş); İyi ve ha bis me lek – xe yir 
və şər mə lə yi. İd dia ett  i ği ne gö re 
iki adet cin var dı omuz la rın da: iyi 
olan sa ğın da, ha bis olan so lun da. 
Bir si nek var dır, so kar sa ha bis çı-
ban ya par, te da vi si zor dur.

Ha dim – xid mət çi, xa di mə; Onun 
men faat le ri ne ha dim ol mak is te-
mem. Azər bay can di lin də ki xa dim 
türk cə də (seç kin) dev let ada mı.

Ha fi f – 1. yün gül, üsul lu ca, as ta-
ca, xə fi f; 2. da yaz; On lar da ak şam 
ye me ği ni pek ha fi f yer ler di. Ken di-
mi bu gün çok ha fi f his se di yo rum.

Ha kem – ha kim (id man ya rış la-
rın da); Ha kem, üçün cü de fa tek rar 
eder se gü re şe son ve re ce ği ni ilan ett  i.

Ha kim – 1. hökm lü, sö zü ke çən, 
öt kəm; 2. hər tə rə fi  gö rən(yer, mən-
zə rə); 3. ha kim; Ar ka sın da ya vaş fa-
kat çok hâ kim bir ses işit miş ti. De-
ni ze hâ kim bir köşk. Azər bay can 
di lin də ki ha kim türk cə də yar gıç.

Ha kim – aqil, müd rik, hik mət sa-
hi bi (di li miz də ta ri xən bu mə na da 
hə kim, loğ man söz lə ri iş lə dil miş dir).

Hal I – həll; Me se le yi ace le şe kil-
de hal let mek la zım.

Hal II – çöz mə, ərit mə (hər han-
sı bir mad də ni ma ye də həll et mə); 

Hal – (l in cə tə ləff  üz olu nur) 
mey və-tə rə vəz top dan sa tış ba za rı. 
Tür ki ye’ nin en bü yük ve mo dern 
mey ve-seb ze ha li, Bur sa da dır.

Ha la – (l qa lın tə ləff  üz edi lir) bi-
bi, ata nın ba cı sı; Azər bay can di lin-
də ki xa la (ana nın ba cı sı) türk cə də 
tey ze. Ha la kı zı – bi bi qı zı; Ba bam, 
ha la kı zı mın, ya ni ab la sı nın kü çük 
kı zı nın ona çok ben ze me sin den 
gu rur la bah se der di. Ha la oğ lu – 
bi bioğ lu; Ma ça ha la oğ luy la be ra-
ber gitt  i ği mi zi öğ re nen bü yük ha-
lam be ni ba ba ma şi ka yet et miş ti.

Hala – (hər iki a uzun, l in cə tə-
ləff  üz edi lir) hə lə, in di yə qə dər; 
Top lan tı ya hala ne den gel me di ği-
ni an la ya ma dım. 

Ha lat – tros, yo ğun kən dir, ka nat; 
Çı ma cı, ha la tı tutt  u, is ke le de ki ba-
ba ya bağ la dı. Azər bay can di lin-
də ki (xə lət) xa lat türk cə də 
bor noz, ön lük (hə kim 
xa la tı), sa bah lık, 
rob dö şamr. 

Hal ka – üzük, qaş sız üzük, ni şan 
üzü yü; Al tın hal ka – qı zıl üzük; 
Par ma ğın da ki hal ka yı işa ret ede-
rek ni şan lı ol du ğu nu anım satt  ı.

Han – 1. kar van sa ray, uzun sə fər 
yol çu la rı üçün ho tel tip li is ti ra hət 
evi; 2. çox mər tə bə li qey ri-ya şa yış 
bi na sı; Su suz ve yor gun ar gın kar-
şı sı na çı kan ilk ha na dal mış.

Ha ra – at çı lıq za vo du; Baş kent An-
ka ra da at la rın ye tiş ti ril di ği ve ba kım-
la rı nın ya pıl dı ğı bü yük bir ha ra var.

Harç – məh lul, qa tı şıq, pal çıq (ti-
kin ti ma te rialı); Tuğ la lar ara sı na 
bol mik tar harç kon du.

Ha ri ka –1. mö cü zə. 2. da hi; 
Dün ya nın ye di ha ri ka sın dan bi ri 
Mı sır pi ra mit le ri dir.

Ha sar – zə rər, zi yan, it ki, da ğın tı; 
Dep rem mad di ha sa ra ve can kay-
bı na yol aç tı. Azər bay can di lin də ki 
ha sar türk cə də du var, hi sar, sur.

Haş la ma – 1. so yut ma(lıq);
2. su da biş miş, pör tül müş, pört lə-
dil miş; 3. bu ğa ve ril miş, buğ da bi-
şi ril miş; Haş lan mış yu mur ta (lop) – 
şor (su da bi şi ril miş) yu mur ta. Ben 
in cik ye ri nin haş la ma sı nı se ve rim

Ha va dar – ha va sı tə miz lən miş, 
ha va sı də yiş di ril miş (tə zə lən miş); 
Ev bü yük, ko ri dor la rı ge niş, oda la rı 
ha va dar dı. Azər bay can di lin də ki ha-
va dar türk cə də tor pil, ka yı rı cı, ar ka.

Ha va lan dır ma – ven til ya si ya, 
ha va nı də yiş mə. Ka fe de ha va lan-
dır ma sis te mi ba ca gi bi si ga ra içen 
müş te ri le rin hı zı na ye ti şe me di ğin-
den, or ta lı ğı du man bas mış tı.

Ha va lan mak –1. ha va sı(nı) də-
yiş mək, ha va sı nı tə miz lə mək, tə-
zə lə mək); 2. lov ğa lan maq; Oda her 
gün ha va lan ma lı. 

Ha yat – hə yat; Ha yat ka dı nı – fa-
hi şə, yün gül əx laq lı qa dın; Azər-
bay can di lin də ki hə yat yol da şı 
türk cə də eş, ka rı, ko ca.

He men – (vur ğu ilk he ca da dır) 
1. tez, tə lə sik, cəld. 2. tam; Ba ba-
sı nın gel di ği ni du yun ca he men 
ye rin den fır la dı. Ora da, otur du ğu 
ma sa nın he men ya nın da sa bır la 
onu bek li yor muş. 

He rek – pa ya, şü vül; Bah çe de ki 
as ma la rın tu tun ma sı için yan la rı na 
he rek dik ti. Azər bay can di lin də ki 
xə rək türk cə də sed-
ye, tes ke re.

He rif – 1.evin ki şi si, ər; 2. adam; 
Ye ter uyu dun he rif, kalk he le.

Hey bet li – ulu, bö yük, əzə mət li; 
Hey bet li he di ye – gö rü nü şü eti ba-
ri lə bö yük la yiq li hə diy yə. Biz on-
la rın yor gun ve dur gun bi le ol sa 
düz gün ve hey bet li hâl le ri ni gö rü-
yor duk.

Hırs – 1.son suz is tək, ar zu; 2.hə-
ris lik, ac göz lük; Ta ra fı nı se çe mi-
yor san ba ri sa de ce ya şa, hırs la rın-
dan arın. Pa ra hır sı, şöh ret hır sı 
in sa nı yı kar. Azər bay can di lin də ki 
hirs türk cə də öfk  e, kız ma, hınç.

Hırs lan mak – şid dət lə ar zu la-
mak, is tə mək, hə ris lik duy maq; Al-
tın hır sı – qı zıl hə ris li yi, ac göz lü yü. 
Azər bay can di lin də ki hirs lən mək 
türk cə də öfk  e len mek, kız mak.

Hırs lı – ac göz, hə ris; Doy ma bil-
me yen bir ar zu ile her şe yi is te yen 
hırs lı bi ri siy di. Azər bay can di lin-
də ki hirs li türk cə də öfk  e li, kız gın.

Hı rıl da mak – xı rıl da maq; Ço cu-
ğun nez le si var, göğ sü hı rıl dı yor. 
Azər bay can di lin də ki hı rıl da mak 
türk cə də kıs kıs gül mek, kı kır da mak.

Hı rıl tı – xı rıl tı; Ya vaş la yan so luk 
alı şın da ha fi f hı rıl tı du yu lu yor du. 
Azər bay can di lin də ki hı rıl tı türk-
cə də kı kır tı, kı kır da ma.

Hin – 1. an, ləh zə, vaxt, za man; 
2. cin (şıl taq mə na sın da), hiy lə gər; 
Adam çok kur naz, hin oğ lu hin dir. 
Azər bay can di lin də ki hin türk cə-
də in.

His – hiss, duy ğu; Sev gi yi ta nı-
ma yan lar ay rı lı ğın acı sı nı da bil-
mez ler, öz le mez ler ve gur bet his si 
duy maz lar. Azər bay can di lin də ki 
his türk cə də is.

His se – səhm, pay; Ba na ge lip 
Ano nim şir kett  e ki his se ni sa tın al-
mak is ti yo rum, - de di.

Hok ka – qab, mü rək kəb qa bı; 
Hok ka ya azı cık si yah mü rek kep 
dol dur du.

Ho li gan – fa na tik və da va kar 
fut bol azar ke şi; Ho li gan, fut bol da 
aşı rı dav ra nış ta bu lu nan ta raf tar-
dır. Azər bay can di lin də ki xu li qan 
türk cə də kül han be yi, edep siz, ter-
bi ye siz.

Hor tum – 1. şlanq; 2. qa sır ğa, 
bu rul ğan (toz, qum və s. bu rul-
ğa nı); Bu tür las tik hor tum lar, 

ba sınç lı su ya da ya nık lı 
de ğil.

Hu dut – 1. sər həd; 2. uc, son, 
hədd, hü dud; Hu dut ka pı sı – sər-
həd ke çid mən tə qə si. Bir çi çek der-
me den sev gi ba ğın dan / Hu dutt  an 
hu du da atıl mı şım ben.

Hüc re – 1. ka me ra, ka yu ta, ki-
çik otaq; 2. hü cey rə; Ha pis ha ne 
hüc re si – həbs xa na ka me ra sı. Be-
den hüc re le ri – bə dən hü cey rə lə ri. 
Hüc re nin ka pı sın da de lik ten ba na 
ba kan ere bir pu su la uza tıp ku-
man da na gö tür me si ni is ti yo rum. 

I
Il gar – 1. dör da yaq (at ye ri şi); 

2. qə fi l hü cum; Il gar et mek – Axın 
(hü cum) et mək. Diz gin le ri ko yu-
ve ril miş at, ıl gar koş ma ya baş la dı.

Is lat mak – 1. qeyd et mək, yu-
maq; 2. döy mək, təh qir et mək; 
Mü fett  iş, ga ze te sa hi bi ni iyi ce ıs-
latt  ık tan son ra bas to nu nu, şap ka-
sı nı al dı, küf re de rek ka pı dan çık tı. 
Ye ni al dı ğın ara ba yı bu ak şam ıs-
la ta lım.

Itır – ra yi hə, aro mat, es sen si ya, 
ətir; Itır ya ğı – qı zıl gül ya ğı; Azər-
bay can di lin də ki ətir türk cə də ko-
ku, par füm.

İ
İcat – ix ti ra, aş kar et mə, tap ma, 

kəşf (et mə); İcat ka bi liy ye ti – ix ti-
ra çı lıq, ix ti ra qa bi liy yə ti. Za man 
za man icat la rın, dün ya nın fark lı 
ke sim le rin de ay nı sı ra lar da, ama 
bir bir le rin den ba ğım sız ola rak or-
ta ya çık tık la rı da gö rü lür 

İç – 1. alt; 2. da xi li; İç ça ma şı rı 
– alt pal ta rı; İç açı – da xi li bu caq; 
İçiş le ri Ba kan lı ğı - Da xi li İş lər Na-
zir li yi. İçi geç mek – mür gü lə mək, 
yu xu ya dal maq. Boy num da ka lın 
yün at kı, içim de çift kat fa ni la, ge-
ne de tit ri yo rum.

İçer le mek – hirs lən mək, kin 
bəs lə mək, in ci mək; O adi he ri fe 
vur ma na içer le miş de de ği lim. Ba-
ba ma fe na içer le miş.

İç li – həs sas, duy ğu lu, sen ti-
men tal; İç li dış lı – çox sə mi mi, 
meh ri ban. Gru ba son ra dan da hil 
ol duk la rı nı bil me nin hu zur suz-
lu ğuy la her kes le he men iç li dış lı 
ol ma ya kal kı yor lar dı. De ni ze uza-
nan de mir is ke le nin ucu na gi dip 
iç li şiir ler okur duk bir bi ri mi ze.

İç mek – 1. çək mək; 2. iç mək; 
si ga ra iç mek – pa pi-

ros çək mək. 
Evin den, pek 
sey rek za-

man lar da iç ti ği 
nar gi le si ni is te di.

İda re –yo la ver-
mə, baş gir lə mə; 
Bu son ha tı ra lar la 

so nu na ka dar ida-
re ye  ça lı şı yo rum. La-

kin siz, yi ne sa ba ha ka dar 
ka la cak mı şız gi bi ida re edin 

mu mu. Azər bay can di lin də ki 
ida rə (et mək) türk cə də yö net mek.

İdareli – təsərrüfatcıl, qənaət-
kar, çalışqan; Kazandıkları parayı 
idareli kullanmak zorundalardı.

İdaresiz – səriştəsiz, bacarıqsız, 
tənbəl, fəaliyyətsiz, bədxərc; Elde 
bulunan tükenebilir ya da sınırlı 
bir şeyi idaresiz kullanmamak 
lazım. 

İdman – məşq, fi ziki idman 
hərəkətləri, alışdırma, isinmə 
hərəkətləri; Yumruklardan nasıl 
kaçılacağı konusunda idmanlıydı. 
Tatil saatlerinde hatiplik idmanları 
yapardık. Azərbaycan dilindəki 
idman  türkcədə spor.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Ha dim – xid mət çi, xa di mə; Onun 

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

 – 1. qıs qanc lıq, hə səd, pa-
xıl lıq (dialekt də); 2. er kən do ğul-
muş uşaq (dialekt də); Azər bay can 
di lin də ki gü nü türk cə də ku ma.

 – eti mad; Gü ven mek tu-
bu – eti mad na mə. Gü ven oy la ma-
sı – eti mad gös tər mə səs ver mə si 
(ye ni təş kil edi lən hö ku mə tə və s.). 
De dik le ri min ger çek li ği boz ma dı-
ğı na gü ve nim var.

 – tə mi nat, za min lik, 
zə ma nət; Söz leş me yü küm lü lük-
le ri nin ye ri ne ge ti ri le ce ği ne dair 
gü ven ce is te di.

 (sa nat lar) – in cə sə nət; 
Gü zel Sa nat lar Oku lu – 
İn cə sə nət İns ti tu tu. 
Türk çe de ede-
bi yat, mü zik, 

ku ve hay ran-
lık uyan dı ran 
sa nat la ra gü zel 
sa nat lar de nir. 

H
 – 1. şər, xə bis; 2. bəd xas-

sə li (şiş); İyi ve ha bis me lek – xe yir 
və şər mə lə yi. İd dia ett  i ği ne gö re 
iki adet cin var dı omuz la rın da: iyi 
olan sa ğın da, ha bis olan so lun da. 
Bir si nek var dır, so kar sa ha bis çı-
ban ya par, te da vi si zor dur.

Hala – (hər iki a uzun, l in cə tə-
ləff  üz edi lir) hə lə, in di yə qə dər; 
Top lan tı ya hala ne den gel me di ği-
ni an la ya ma dım. 

Ha lat – tros, yo ğun kən dir, ka nat; Ha lat – tros, yo ğun kən dir, ka nat; Ha lat
Çı ma cı, ha la tı tutt  u, is ke le de ki ba-
ba ya bağ la dı. Azər bay can di lin-
də ki (xə lət) xa lat türk cə də 
bor noz, ön lük (hə kim 
xa la tı), sa bah lık, 
rob dö şamr. 

xə rək türk cə də sed-
ye, tes ke re.

ğa nı); Bu tür las tik hor tum lar, 
ba sınç lı su ya da ya nık lı 

de ğil.

lu ğuy la her kes le he men iç li dış lı 
ol ma ya kal kı yor lar dı. De ni ze uza-
nan de mir is ke le nin ucu na gi dip 
iç li şiir ler okur duk bir bi ri mi ze.

İç mek – 1. çək mək; 2. iç mək; 
si ga ra iç mek – pa pi-

ros çək mək. 

man lar da iç ti ği 
nar gi le si ni is te di.

İda re –yo la ver-
mə, baş gir lə mə; 
Bu son ha tı ra lar la 

so nu na ka dar ida-
re ye  ça lı şı yo rum. La-

kin siz, yi ne sa ba ha ka dar 
ka la cak mı şız gi bi ida re edin 

mu mu. Azər bay can di lin də ki 
ida rə (et mək) türk cə də yö net mek.

İdareli – təsərrüfatcıl, qənaət-
kar, çalışqan; Kazandıkları parayı 
idareli kullanmak zorundalardı.

İdaresiz – səriştəsiz, bacarıqsız, 
tənbəl, fəaliyyətsiz, bədxərc; Elde 
bulunan tükenebilir ya da sınırlı 
bir şeyi idaresiz kullanmamak 
lazım. 

İdman – məşq, fi ziki idman 
hərəkətləri, alışdırma, isinmə 
hərəkətləri; Yumruklardan nasıl 
kaçılacağı konusunda idmanlıydı. 
Tatil saatlerinde hatiplik idmanları 
yapardık. Azərbaycan dilindəki 
idman  türkcədə spor.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

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

San ki baş la dı ğı söh bə ti bi tir mək 
is tə mir, ya da ba car mır dı. Ye nə 
Ocaq lar dan hə yə can la bəhs et di. 
“Say la rı ar ta caq, ar ta caq!” - de yir-
di. Sö zü bir dən Men de re sin üzə ri-
nə gə tir di. Şi ka yət çi, dar ğın, in cik 
idi. Tə bii ki, Ocaq lar mə sə lə si nə 
gö rə. De mok rat iq ti da rı nı bu qu-
ru mu an la ya, hə qi qi də yə ri ni ve rə 
bil mə mək də suç la yır dı. Bir xa ti rə-
si ni da nış dı:

Zə fər dən son ra Ata türk lə bir lik də 
ilk də fə İs tan bu la gə lir lər. Ay rıl dıq-
la rı vaxt dan il lər keç miş di. Qa ran-
lıq gün lər için dən ad la yıb ay dın lı ğa 
çıx mış dı lar. Və tən xaini ad lan dı rıl-
maq dan və tə nin xi las ka rı ol ma ğa 
qə dər yük səl miş di lər. “Ər toğ rul” 
yax ta sı nın gö yər tə sin dən İs tan bu-
la ba xır dı lar. Ca mi lə rin azan ve ri-
lən bal kon la rın dan tut muş ev lə rin 
dam la rı na qə dər hər tə rəf in san 
də ni zi idi. Bü tün İs tan bul ayaq da 
ha zır da yan mış dı, bir ya şın da uşaq-
dan sək sən yaş lı ix ti ya ra qə dər hər 
kəs Ata tür kün is tiq ba lı na çıx mış dı. 
O, üzü nü Qa zi yə tu ta raq “Al lah bi-
lir, nə qə dər hə yə can lı sı nız!” - de-
yir. Qa zi həm söh bə ti nin əli ni gö tü-
rüb si nə si nin üs tü nə qo yur: 

“Ora da bir hə yə can hiss 
edir sən mi?”

Qa zi nin ürə yi sa kit imiş. 
“Yox, pa şam”.
“Bax, nə dən yox de yim, çün ki 

yax şı bi li rəm: elə gün gə lər ki, bu 
qa ra küt lə bi zi linç elə mək üçün də 
be lə cə top la na bi lər”. 

Bu he ka yə ni ilk də fə eşit di-
yim gün dən son ra tez-tez ya dı ma 
sa lır dım. 

Onu hə yat da so nun cu də fə ye-
nə Xor xor da kı mül kün də gör düm. 
Am ma sa də cə ölü sü nü. İkin ci qa-
tın tam nər di van la rın qar şı sı na 
çı xan şü şə li sa lo nun da ma sa ya 
uzat mış dı lar. Üs tü nü bə yaz çar-
şab la ört müş dü lər. Bax dım və dik-
sin dim. Ora da ya tan bir adam de-
yil, bü töv bir dövr idi. O dövr dən 
qa lan, Os man lı im pe ra tor lu ğu nu 
sü qut dan qur tar maq üçün sa də cə 
“Məm lə kə ti ida rə edən lə rin Av ro-
pa lı gö rün mə si ki fa yət edər” - xə-
ya lı ilə tax ta la rı qa ral mış, bi ri-bi ri-
nə da ya na raq an caq ayaq da du ra 
bi lən uçuq-sö kük ev lə rin ya nın da, 
in san la rı mad di və mə nə vi ac lıq-
lar dan qıv rı lan mə həl lə nin or ta-
sın da ucal dıl mış ba ha lı sə nət əsər-
lə ri ilə do lu, me bel lər, çil çı raq lar, 
güz gü lər lə bə zə dil miş ge niş, işıq lı 
və əzə mət li sa lon la rı olan ma li ka-
nə də Tən zi mat bir da ha ölür dü. 

Za tən Tür ki yə də o dövr dən qal ma 
son mülk uçu ru la na qə dər, son pa-
şa nın son oğ lu və nə və si tor pa ğa 
tap şı rı la na qə dər Tən zi mat on lar la 
bə ra bər bir kə rə da ha ölə cək di. Ata-
mın bu dos tu da İkin ci Məş ru tiy yə-
tə, Cüm hu riy yə tə, in qi lab la ra bir tə-
rə fi  Tən zi ma ta bağ lı ol maq la, onun 
rəng lə ri ni, ra yi hə lə ri ni, səs lə ri ni 
qeyb et mə dən keç mə yi ba car mış dı. 

Pil lə kən lər dən aşa ğı enər kən mə-
nə elə gəl di ki, aya ğı mın al tın da kı 
tax ta la rın cı rıl tı sı bir az da ar tıb, ba-
şı mın üzə rin də ki çil çı raq la rın işı ğa 
bir az da ölə zi yib. Kü çə qa pı sı na 
apa ran yol, san ki bir ka ta kom ba nı 
xa tır la dır dı. Tay la rı ağır-ağır açı lan 
qa pı dan bir yu xu nun için dən çı xı-
ram mış ki mi özü mü ba yı ra at dım. 

Ən ya xın dost
İn di ata mın ən ya xın dos tu na növ-

bə çat dı. O, ki çik, əs mər bə niz li, qa ra 
göz lü, zəif bir qa dın dır. Bu qa dın - 
anam dır. Xa ti rə lə ri min ar tıq heç bir 
şe yi fərq et mə di yim qa ran lıq kün-
cün də in cə, sol ğun işıq ki mi gö rü nən 
üzü get dik cə ay dın la şa raq ta ölüm 
ya ta ğın da son də fə ta ma şa et di yim 
də qi qə yə qə dər hər za man ata mın 
ya nın da ol du. Sa va dı, sa də cə tək ba-
şı na öy rən di yi oxu yub-yaz maq idi. 
Am ma bu na bax ma ya raq qə dim, əsl-
nə ca bət li bir azə ri ailə si nin mad di və 
mə nə vi zən gin li yi içə ri sin də pər və riş 
ta pan in cə zə ka sı nın, həs sas ru hu-
nun ya rat dı ğı ro man tik tə biəti əsl xalq 
ada mı olan ata mın çıl ğın, əsə bi, mə-
su liy yət siz ağıl və xa rak te ri ilə dur ma-
dan çar pış dı, bu zə ka nın, xa rak te rin 
ko bud tə rəfl  ə ri ni ci la la yıb Ağaoğ lu 
ailə si nin cə miy yət içə ri sin də öz ye ri-
ni tut ma sı na bö yük kö mək gös tər di.

Ata mın rə qib lə ri, hətt  a düş mən lə ri 
də bu qa dı nın qar şı sın da kin lə ri ni, 
hid dət lə ri ni unut maq, bə zən isə giz-
lət mək məc bu riy yə tin də qa lır dı lar. 

Atam la ana mın ev lən mə si iki si nin 
də doğ ma yur du Qa ra bağ da o za man 
müx tə lif sə bəb lər lə bağ lı mey da na 
çı xan so sial də yi şik lik lə rin bəh rə si, 
ya xud rəm zi sa yı la bi lər di. Atam ic-
ti mai cə rə yan la rın bə zən açıq, bə zən 
giz li şə kil də bö yük sar sın tı lar ya rat dı-
ğı Ru si ya da or ta təh si li ni bi tir dik dən 
son ra Fran sa ya get miş di. Av ro pa nın 
bir yan dan ən ro man tik, di gər tə rəf-
dən ən idealist, üçün cü ba xış bu ca-
ğın dan isə ən realist fi  kir çar pış ma la rı 
ara sın da uzun il lər Pa ris də ya şa mış dı. 
Təh si li ni bi ti rib, ora dan hə lə də əsa-
rət, cə ha lət içə ri sin də yu xu ya dal mış 
is lam və türk alə mi ni ba car dı ğı şə kil-
də oyat maq hə yə ca nı ilə Azər bay ca na 
dön müş dü. Qa ra bağ ca maatı ata ma 
Şər qin o in cə is teh za ru hu ilə dər hal 
“Fi rəng Əh məd” lə qə bi ni ver miş di. 
Atam da bu lə qə bi qə tiy yən öz üzə rin-
dən at maq fi k ri nə düş mə dən pal-pal-
ta rın dan, za hi ri gö rü nü şün dən tut-
muş dü şün cə lə ri nə qə dər şə hər də ki 
çox lu ğun ya şam tər zi ilə əks olan dav-
ra nış və hə rə kət lər dən çə kin mə miş di. 
La kin bun la rı edər kən həm də şə hə rin 
bü tün ic ti mai tə bə qə lə ri nə da xil olan 
in san lar la ay rı-ay rı lıq da mü na si bət 
qur ma ğı da yad dan çı xar mır dı. Hət-
ta təəs süb keş lər mü hi tin də din lə bağ lı 
mü ba hi sə lər də sə la hiy yət sa hi bi ki-
mi söz alıb da nış maq dan çə kin mir di.
Tə rəq qi və in ki şaf tə rəf dar la rı ilə bir-
lik də türk-is lam dün ya sı nın yük sə-
liş yol la rı ilə bağ lı la yi hə lər cı zır, ilk 
türk cə qə ze tin ( müəl lif səhv edir, 
ya xud da XX yü zil lik də çı xan ilk ana 
dil li mət bu or qa nı nə zər də tu tur.

Çün ki Azər bay can mil li mət buatı-
nın pione ri 1875-1877-ci il lər də H. 
Zər da bi nin na şir li yi və re dak tor lu ğu 
ilə çı xan “Əkin çi” idi -V.Q.) əsa sı nı 
qoy ma ğa ha zır la şır dı. Bü tün bu ha-
zır lıq lar ara sın da Qa ra ba ğın qə dim, 
əsl-nə ca bət li ailə lə rin dən bi ri olan 
Və zi rov la rın – yə ni Və zir za də lə rin 

ye ga nə qı zı Si ta rə xa nım la ev lən-
mə yə də qə rar ver miş di. 

Ana mın ailə si bu iz di va-
ca ra zı de yil di. Am ma o özü 
söh bət lə ri, mü ba ri zə lə ri, is-
lam və türk qa dın la rı nın da 

ki şi lər ki mi oxu yub təh sil al-
ma la rı uğ run da cə sur mü na-

qi şə lə ri ilə tez lik lə adı şə hər də 
dil dən-di lə dü şən Əh məd bə yə 
ərə get mək is tə yir di. Anam qə-

ra rın da elə əzm li idi ki, son da 
ailə si nin bü tün mü qa vi-

mə ti ni qır ma ğa mü-
vəff  əq ol muş-

du. 

Ara dan uzun il lər ke çən dən 
son ra atam la anam öv lad la rı nın, 
bə zən isə çox ya xın say dıq la rı 
dost la rı nın ya nın da bu ev lən mə-
nin sər gü zəşt lə ri ni an la dır, bir-
bir lə ri nin o za man kı hal la rı nı və 
hə rə kət lə ri ni za ra fat la xa tır la yıb 
gü lür, əy lə nir di lər. 

Uşaq lar ard-ar da do ğu lur du. Bü-
növ rə dən zəif olan anam da dör-
dün cü do ğuş dan son ra ar tıq bü tün 
son ra kı hə ya tı bo yu da vam edə cək 
xəs tə lik lə rin əla mət lə ri özü nü gös-
tər mə yə baş la dı. Ata mın Azər bay-
can da kı rus ha ki miy yə ti nə, di ni təəs-
süb keş li yə, cə ha lət və ge ri li yə qar şı 
mü ba ri zə si nin təh lü kə li sə hi fə lə ri də 
onu psi xo lo ji cə hət dən sı xır, əzir di. 
Əri nin baş la dı ğı mü ba ri zə gün lə rin 
bi rin də ar tıq hə ya tı nı təh lü kə al tın da 
qo ya caq və ziy yət al dı. O za man Tür-
ki yə də Məş ru tiy yə ti elan və qə bul 
et di rən lər ara sın da Pa ris dən ta nı dı-
ğı dok tor Na zim bəy, Əh məd Ri za 
ki mi dost la rı olan atam bu öl kə yə 
köç mək qə ra rı nı ver di. Ana ma “Mən 
get mə yə məc bu ram – de di. – Bu əsir 
türk məm lə kə ti ni qur ta ra caq hür 
türk lə rin ara sın da ol ma lı yam. Am-
ma sə ni də ailən dən, məm lə kə tin dən 
zor la ayır maq niy yə tin də de yi ləm. 
İs tə yir sən sə, qal”.

Ana mın ca va bı kə sə ol muş du: 
“Ölün cə yə qə dər sə nin lə bir lik də 
ola ca ğam”.

Bu sə tir lə ri ya zar kən ha fi  zəm-
də dün ya da gör dü yüm ilk kü-
çə, içə ri sin də ya şa dı ğım, özü mü 
dərk et di yim ilk ev can la nır. Ba-
bi-Ali də, Şə rəf Əfən di kü çə si nin 
qur ta ra ca ğın da, sağ tə rəf də ki bir 
bi na. Pən cə rə önün də ki bar maq-
lıq lar dan ya pı şıb ba yı ra ba xı ram. 

Ya xın lıq dan or kestr sə da la rı, şər-
qi lər, marş lar, “Ya şa!”- çı ğır tı la rı 
eşi di lir. Məş ru tiy yə tin il dö nü mü 
qeyd olu nur. Son ra xə ya lım bir-
dən-bi rə Ak sa ray la Ça pa ara sın da-
kı Mol la Gu ra ni mə həl lə si nə pər-
vaz la nır. Ge niş bağ ça içə ri sin də 
ye ni və bö yük bir ev. Ar tıq hər şe-
yi, hər sə si, hər rən gi ay dın gö rü-
rəm. İn cə, me lon xo lik, qüs sə do lu 
bir me lo di ya bü tün bu mən zə rə ni 
öz içi nə alır. Ba şım di zi nin üs tün-
də, Fü zu li nin məş hur “Mə ni can-
dan usan dır dı, cə fa dan yar usan-
maz mı?” qə zə li ni Azər bay can 
şi və si nin şi rin ahən gi ilə söy lə yən 
ana mı xa tır la yı ram.

1918-ci il də bö yük Fa tih yan-
ğı nın da tam ya nıb kü lə dö nə nə 
qə dər bu ev dən ha fi  zəm də qa lan 
ha di sə lər ara sın da ana mın üzü nü 
həm tə laş lı, həm də dü şün cə li gö-
rü rəm. Ka mil Pa şa hö ku mə ti nin 
qı sa, fə la kət do lu ha ki miy yə ti döv-
rün də həbs lər, tə qib lər, giz li top-
lan tı lar la ra hat lı ğı po zul muş ev də 

Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si nin 
ilk zə fər lə ri par la yır. Son ra ye ni-

dən iz ti rab lar hər şe yə ha kim olur. 
İki ya şın da kı ki çik qar da şım Bə şi-
rin Eren köy də ki bir də niz sə ya hə-
ti za ma nı bir dən-bi rə be yin sə təl-
cə min dən öl mə si ata ma heç kə sin 
göz lə mə di yi, sərt xa rak te ri nə ya xın 
bu rax ma dı ğı elə qor xunc, elə sar sı-
dı cı tə sir gös tər miş di ki, anam bu 
də fə ölən kör pə si ni unu dub ar tıq 
bu də fə ata mı bir uşaq ki mi qo ru-
maq məc bu riy yə tin də qal mış dı.

Nə ha yət, Mol la Gu ra ni də ki evi-
miz də son se vinc li an lar: Atam 
Nu ri Pa şa nın mü şa vi ri ki mi Os-
man lı nın Qaf qaz İs lam or du su ilə 
bir lik də Azər bay ca nın yar dı mı na 
yo la düş dü. La kin bu səadət də 
uzun çək mə di. Bir ne çə ay son ra 
Fa teh yan ğı nı evi mi zi de mək olar 
ki, bü tün əş ya la rı, ava dan lı ğı ilə 
yan dı rıb kü lə dön dər di. 

Bu ra da mə ni za man-za man yu-
xu la rım da mə na lar ax tar ma ğa 
sövq edən qə ri bə bir əh va lat dan 
da nı şa ca ğam. 

Yan ğın dan dörd ge cə əv vəl qə ri-
bə yu xu gör düm. Evi mi zin qo naq 
ota ğın dan Fa tih ca me si nə ba xır-
dım. Bir dən mi na rə lə rin ara sın dan 
par laq alov dil lə ri nin gö yə qalx-
dı ğı diq qə ti mi çək di. Alov gö zü-
mün iş lə di yi qə dər ge niş əra zi ni 
az qa la bir an için də ke çib evi mi-
zi bü rü dü, son ra sü rət lə Ak sa ra ya 
tə rəf ya yıl ma ğa baş la dı. Qış qı rıb 
yu xu dan oyan dım. Ana ma qı sı-
lıb da ha bərk ağ la ma ğa baş la dım. 
Anam ayıl dı. Gör dü yüm yu xu nu 
da nış dım. Saç la rı mı ox şa dı. “Bu 
gö zəl yu xu dur, - de di. – Tez lik lə 
atan dan yax şı xə bər lər ala ca ğıq”. 
Düz dörd gün dən son ra, İs tan bu-
lun fət hi nin il dö nü mü gü nün də 
ye nə də evi mi zin qo naq ota ğın dan 
Fa teh ca mi si nə bax dı ğım za man 
gö yə alov və du man sü tun la rı nın 
qalx dı ğı nı gör düm. Ba ğı ra raq ana-
mı ça ğır dım. Anam qar şı da açı lan 
dəh şət li mən zə rə yə bax dı, heç nə 
de mə dən mə ni pən cə rə nin qa ba-
ğın dan kə na ra çək di. Gü nor ta ya 
qə dər yan ğın ar tıq evi mi zə çat mış 
və Ak sa ray tə rə fə keç miş di. 

 Evi mi zin yan ma sı xə bə ri ni eşi-
dən atam qı sa müd də tə ge ri dö-
nüb Sər rac xa na ba şın da kı Ha cı 
Arif Pa şa nın məş hur köş kü nü ki-
rə lə di, bi zi ora da yer ləş dir dik dən 
son ra ye ni dən Qaf qa za, Nu ri Pa şa-
nın ya nı na qa yıt dı.
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Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin 
ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya tın da 
müs təs na xid mət lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min də, ye ni 
Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad-
dım la yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-
li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın 
bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.
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“Say la rı ar ta caq, ar ta caq!” - de yir-
di. Sö zü bir dən Men de re sin üzə ri-
nə gə tir di. Şi ka yət çi, dar ğın, in cik 
idi. Tə bii ki, Ocaq lar mə sə lə si nə 
gö rə. De mok rat iq ti da rı nı bu qu-
ru mu an la ya, hə qi qi də yə ri ni ve rə 
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Za tən Tür ki yə də o dövr dən qal ma Ata mın rə qib lə ri, hətt  a düş mən lə ri Ara dan uzun il lər ke çən dən 

Atamın 
dostları



Saray kitabxanaları
Azər bay can da ilk ki tab xa na la-

rın ya ran ma sı V əs rə - Qaf qaz Al-
ba ni ya sı döv rü nə tə sa düf edir. O 
za man  52 hərf dən iba rət əlifb  a nın 
tər ti bin dən son ra bir çox ki tab lar 
al ban di li nə tər cü mə edil di.  Bu 
ki tab la rın sa yə sin də kil sə lər də ki-
çik ki tab xa na lar ya ra dıl dı. Çün ki 
o za man qə dim Al ba ni ya da xris-
tian lıq di ni ha kim idi. La kin IX –X 
əsr lər də İs lam di ni nin va hid inanc 
sis te mi ki mi möh kəm lən mə sin dən 
son ra ki tab xa na la rın da sa yı art dı. 

Or ta əsr lər də Azər bay can da ki-
tab xa na işi, əsa sən üç is ti qa mət də 
in ki şaf edir di: sa ray ki tab xa na la rı; 
məs cid ki tab xa na la rı; şair lə rin, alim-
lə rin, fi  lo sofl  a rın şəx si ki tab xa na la rı. 

Mü səl man in ti ba hı nın for ma-
laş ma döv rü olan XI əsr də Azər-
bay ca nın üç şə hə rin də yer lə şən ki-
tab xa na lar  bü tün Şərq də məş hur 
idi. Bu üç şə hər or ta əsr lə rin mə-
də niy yət ar xi vi olan Gən cə, Bər də 
və Ba kı dır. Gən cə də olan qiy mət li 
ki tab lar və zən gin ki tab xa na lar-
dan şair lər sə mə rə li şə kil də is ti fa-
də edib lər. Bər də də ki ki tab xa na 
isə qə dim və na dir əl yaz ma la rın 
var lı ğı ba xı mın dan sə ciy yə vi olub. 
Bö yük Ni za mi özü nün  “Xos rov 
və Şi rin” əsə rin də Bər də də ki qə-
dim əl yaz ma lar dan is ti fa də et mə si 
haq da mə lu mat ve rib. Ba kı da kı ki-
tab xa na isə Şir van şah lar sa ra yı na 
məx sus olub. 

Or ta əsr lər də Azər bay can əra-
zi sin də, əsa sən məs cid lər də di ni 
ki tab lar dan iba rət ki tab xa na lar 
təş kil edi lir di. Bu o za man idi ki, 
Şərq ar tıq öz in ti bah döv rü nü ba şa 
vur muş du və hər bi is ti la lar el min, 
məd rə sə lə rin kö kü nü kəs mək də 
idi. Yal nız məs cid lər də de mək olar 
ki, ta ma mi lə di ni ki tab lar dan iba rət 
ki tab xa na lar qo ru nub sax la nı lır dı.  
Bu mü na si bət Ağ qo yun lu və Qa-
ra qo yun lu döv lət lə ri nin möv cud-
lu ğu za ma nı nis bə tən də ol sa, ara-
dan qalx dı. Çün ki bu döv lət lə rin 
hökm dar la rın dan bə zi lə ri el mə və 
ədə biy ya ta xü su si ma raq gös tə rir, 
ara bir öz lə ri də şeir lər ya zır dı lar. 
1501-ci il də qu ru lan Sə fə vi döv-
lə ti nin baş çı sı  Şah İs ma yıl 
da  şair və fi  lo sof ol du ğu 
üçün  ha ki miy yə ti nin ilk 

il lə rin də ki tab xa-
na la rın təş ki-

li nə xü su si 
diq qət ye-
t ir  mə yə 
baş la dı. 

Sa ray da ki tab xa na üçün ən yax şı 
otaq lar ayır dı, on la rı ava dan lıq la 
tə sis et di. O za man sa ray ki tab xa-
na la rı 3 şö bə dən iba rət idi: bi rin ci 
şö bə ki tab sax la nan yer olub ki,  bu-
ra da ki tab lar xü su si qay da la ra gö-
rə dü zü lüb sax la nır dı. İkin ci şö bə 
ki tab la rın üzü nü kö çü rən, onu gö-
zəl rəsm lər lə bə zə yən sə nət kar la ra 
məx sus ema lat xa na idi.  Üçün cü  
şö bə də  isə ki tab lar cild lə nir di

Şəx si ki tab xa na lar
Or ta əsr lər də elə mü tə fək kir lə ri-

miz olub ki, on la rın ki tab xa na la rı 
həm sa ray, həm də məs cid lər də ki 
ki tab ev lə rin dən da ha zən gin idi. 
Bu dövr də möv cud olan ki tab xa na-
lar yu xa rı da da qeyd et di yi miz ki-
mi üç qru pa (sa ray, məs cid və şəx si) 
bö lün dü yü üçün hə min alim lə rin 
rəh bə ri ol du ğu el mi mər kəz lə rə aid 
ki tab ev lə ri də on la rın şəx si mül kiy-
yə ti he sab edi lir di. Mə sə lən, ya zı lı 
mən bə lər 400 min dən çox ki tab eh-
ti ya tı olan Ma ra ğa rə səd xa na sı nın 
ki tab xa na sı nı onun rəh bə ri olan bö-
yük alim Nə si rəd din Tu si nin adı ilə 
bağ la yır. Ümu miy yət lə, Azər bay-
can və dün ya ki tab nü mu nə lə ri nin 
top la nıb gə lə cək nə sil lə rə ötü rül-
mə sin də Tu si nin əmə yi mi sil siz dir. 
Tu si Qəz vin şə hə ri nin şi ma lın da 
ti kil miş Ələ mut qa la sın da iyir mi 
il dən ar tıq həbs də olar kən bu ra da 
Hə sən Səb bah tə rə fi n dən ya ra dı lan 
ki tab xa na da mü dir iş lə yir. Hü la kü 
xa nın gös tə ri şi ilə 1256-cı il də Tu si 
həbs dən azad olu nur. Tu si nin türk 
mən şə li ol du ğu nu müəy yən ləş di-
rən dən son ra Hü la ki xan onu özü-
nə baş məs lə hət çi tə yin edir. Bun-
dan son ra Tu si Hü la ki xa nın əm ri 
ilə tik dir di yi Ma ra ğa rə səd xa na sın-
da ki tab xa na təş kil edib dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin dən bu ra dörd 
yüz min dən çox ki tab top la yır.

Bu ki tab la rın bö yük bir qis mi 
Bağ dad, Şam, Əl cə zair, Mo sul və 
di gər şə hər lər dən gə ti ril miş di. 
Çox təəs süf ki, 1258-1261-ci il lər-
də ti ki lən ki tab xa na dan Tu si nin 
yüz əsə ri nin ha mı sı bi zə gə lib 
çat dı ğı hal da, Ma ra ğa rə səd xa na-
sın da kı ki tab lar dan əsər-əla mət 
qal ma yıb.

Bəh mən yar ki tab xa na sı: Or ta 
əsr lər də ən gö zəl ki tab ev lə rin dən 
bi ri Bəh mən ya rın şəx si ki tab xa na-
sı olub. Qiy mət li ki tab lar la zən gin 
olan oca ğı Bəh mən yar alim lə rin 
fi  kir mü ba di lə si mər kə zi nə çe-
vir miş di. Bəh mən ya rın məş hur 
“Təh sil ki ta bı” müəl li fə yal nız 
Azər bay can da de yil, bü tün dün-
ya da bö yük şöh rət qa zan dı rıb. 
Həm o, həm də ali min baş qa ki-
tab la rı da bu ra da mü ha fi  zə edi lir-
di. XII-XIII əsr müəl lifl  ə ri nin ço xu 
öz əsər lə rin də Bəh mən ya rın adı nı 
mi sil siz ki tab ya ra dı cı sı, elm fə-
daisi və özün dən son ra kı qə ləm 
sa hib lə ri nin bir ço xu na güc lü tə sir 
gös tə rən alim ki mi çə kib lər. Həm 
Bəh mən ya rın özü nün, həm də 
müasir lə ri nin zən gin el mi ir si nin 
sis tem li şə kil də qo ru nub sax lan-
ma sın da bu ki tab xa na nın bö yük 
ro lu olub. 

Xə tib Təb ri zi ki tab xa na sı: 
Azər bay can ki ta bı nın in ki şa fın da 
mi sil siz xid mət lə ri olan şəx siy-
yət lər dən bi ri də Xə tib Təb ri zi-
dir. Təb riz də ki  zən gin şəx si ki-
tab xa na sı Xə ti bin şöh rə ti ni da ha 
da ar tır mış dı. Həm xətt  at, həm 
dil çi, həm də ədə biy yat nə zə riy-
yə çi si olan Xə tib son ra dan el mi ni 
ar tır maq üçün Bağ da da ge dir və 
öm rü nün so nu na qə dər ora da ya-
şa yır. Bağ dad da dəfn olu nan Xə-
ti bin və tə ni tərk et mə sin dən bir 
müd dət son ra ki tab xa na sı alim lər 
tə rə fi n dən da şı nıb apa rı lır.

Rə şi dəd din və 
“Rəşidiyyə” ki tab xa na sı

XIII-XIV əsr Azər bay can və dün-
ya ki ta bı nın hi ma yə da rı ki mi F. 
Rə şi dəd di nin adı xü su si qeyd edi-
lir. El xa ni lər döv lə ti nin baş və zi ri 
olan Rə şi dəd din dörd hökm da rın 
döv rün də öl kə nin mə də ni hə ya-
tı na, o cüm lə dən təh si lin və ki tab 
sə nə ti nin in ki şa fı na tə kan ve rib. O, 
Təb riz, Qa za niy yə və s. şə hər lər-
də bir çox ki tab xa na lar tə sis et dib. 
Özü nün adı ilə ad lan dı rı lan, Təb-
ri zin şi mal-qər bin də yer lə şən Rə-
şi diy yə şə hər ci yin də iki ki tab xa na, 
ey ni za man da uni ver si tet və onun 
tər ki bin də bir ki tab xa na fəaliy yət 
gös tə rir di. Alt mış min dən çox ki ta-
bı olan hər iki ki tab xa na ya, o cüm-
lə dən Azər bay ca nın ilk uni ver si te ti 
sa yı lan “Rə şi diy yə” uni ver si te ti nin 
ki tab xa na sı na, şə hə rin məs cid və 
şə fa evi ki tab xa na sı na ki tab lar İran, 
Hin dis tan, Mi sir, Çin, Yu na nıs tan, 
Bi zans və s. öl kə lər dən gə ti ri lib top-
la nı lır dı. Bu ki tab lar ara sın da Azər-
bay can müəl lifl  ə ri nin ki tab la rı əsas 
yer tu tur du. Rə şi dəd di nin təş kil 
et di yi zən gin ki tab xa na lar N. Tu-
si nin aç dı ğı ki tab xa na dan son ra öl-
kə nin ikin ci bö yük elm oca ğı he sab 
edi lir di. Ki tab la rı qo ru maq üçün 
Rə şi dəd din öz hi ma yə sin də olan 
xətt  at la ra ən zə ru ri he sab et di yi ki-
tab la rın üzü nü də fə lər lə kö çürt dü-
rüb öl kə nin baş qa ki tab xa na la rı na 
gön də rir di ki, tə bii fə la kət lər vax tı 
xal qın ki tab sər və ti itib-bat ma sın. 

Şeyx Sə fi  ki tab xa na sı 
Şah İs ma yıl ha ki miy yə ti döv-

rün də ya ran mış ki tab xa na lar-
dan bi ri də Şeyx Sə fi məq bə-
rə si nin ki tab xa na sı olub. Şah 
İs ma yıl ha ki miy yə tə gəl dik dən 
son ra Ər də bil şə hə rin də ba ba sı 

Şeyx Sə fi nin şə rə fi nə məq bə rə 
tik di rir və ora da ki tab xa na ya-
ra dır. İş ğal et di yi şə hər lər dən 
əl də et di yi qiy mət li ki tab la rı bu 
ki tab xa na ya gön də rir. Şeyx Sə fi 
məq bə rə si nin ki tab xa na sı Şər qin 
ən zən gin ki tab xa na la rın dan bi ri 
olub və XVI əs rin əv vəl lə rin dən 
XIX əs rin 20-ci il lə ri nə dək, yə ni 
3 əsr müd də tin də fəaliy yət gös-
tə rib. Son ra lar bu ki tab xa na rus-
la rın hiy lə si ilə Tif li sə gə ti ri lir və 
ora dan Pe ter bur qa İm pe ra tor ki-
tab xa na sı na apa rı lır. 

“Dar-əl Kü tub”  
ki tab xa na sı

“Dar-əl-Kü tub” ki tab xa na sı XII 
əsr də Gən cə də tə sis edi lib. Gən cə 
və Bər də ki tab xa na la rı o za man 
çox zən gin və na dir ki tab fon du-
na ma lik olub. Həm Gən cə, həm 
də Bər də  bö yük mə də niy yət və 
ti ca rət mər kə zi ol du ğu na gö rə, 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 
gə lən ta cir lər bu ra da ki ta ba bö-
yük tə lə ba tın ol du ğu nu bi lir di-
lər. De mə li, o qiy mət li ki tab la rın 
xey li his sə si də ta cir lər va si tə si lə 
bu ra gə lib çı xır dı. Bun dan baş qa, 
ki tab şü nas alim İma dəd din Zə-
ki yev də “Azər bay can ki ta bı nın 
in ki şaf yo lu” ad lı əsə rin də Gən cə 
ki tab xa na sın da 10-dan çox xa ri ci 
dil də ki tab sax la nıl dı ğı nı ya zır dı.

Öz ha ki miy yət lə ri döv rün də 
mə də niy yə tin in ki şa fı na qay ğı 
gös tə rən Ata bəy lər ki tab xa na nın 
in ki şa fı na və ki tab fon du nun zən-
gin ləş di ril mə si nə xü su si qay ğı gös-
tə rir di lər. Bu ki tab xa na de mək olar 
ki, bü tün Şərq öl kə lə rin dən ən qiy-
mət li əl yaz ma la rı alır dı. Ki tab xa na-
nın özün də də ki tab la rın üzü kö-
çü rü lüb ço xal dı lır dı. O cüm lə dən 
sa ray da şair lər məc li si var idi. An-
caq Ni za mi heç za man sa ra ya get-
mə di yin dən, bu məc lis də də iş ti rak 
et mir di. Ni za mi nin da yı sı Xa cə 
Ömər sa ray ki tab xa na sı na rəh bər-
lik et di yin dən, bu zən gin ki tab xa-
na nın qa pı sı şa i rin üzü nə açıq idi.

Da yı sı nın sağ lı ğın da ki tab xa na-
dan ge niş is ti fa də edən şair onun 
ölü mün dən son ra bu əla qə nin zəif-
lə mə si nə təəs süf his si ni ifa də edir-
di. Şər qin bö yük şairi ki mi məş-
hur la şan Ni za mi nin ya ra dı cı lı ğı bu 
elm ocaq la rı üçün bö yük bir xə zi nə 
idi. Da hi şairin əsər lə ri yal nız ya şa-
dı ğı əra zi də de yil, Gən cəy lə ge diş-
gə liş əla qə lə ri olan şə hər lər də də 
ya yı lır dı. Ni za mi nin ya şa yıb-ya-
rat dı ğı bu dövr son ra kı mər hə lə də 

də elm və mə də niy yət mər kəz-
lə ri nin in ki şa fı na tə kan 

ver di və da ha zən gin 
k i  tab  xa  na  la  r ın 

for ma laş ma sı-
na zə min ya-

rat dı.
El min 
NU Rİ 
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li nə xü su si 
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ölü mün dən son ra bu əla qə nin zəif-
lə mə si nə təəs süf his si ni ifa də edir-
di. Şər qin bö yük şairi ki mi məş-
hur la şan Ni za mi nin ya ra dı cı lı ğı bu 
elm ocaq la rı üçün bö yük bir xə zi nə 
idi. Da hi şairin əsər lə ri yal nız ya şa-
dı ğı əra zi də de yil, Gən cəy lə ge diş-
gə liş əla qə lə ri olan şə hər lər də də 
ya yı lır dı. Ni za mi nin ya şa yıb-ya-
rat dı ğı bu dövr son ra kı mər hə lə də 

də elm və mə də niy yət mər kəz-
lə ri nin in ki şa fı na tə kan 
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yaşı və yaddaşı
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Yaz dı ğı pyes lə ri ek ran da gör mək 

is tə yən C.Cab bar lı «sə nət dos tu» 
A.Bəy nə zə ro vun “sa yə sin də” ilk 
für sə ti əl dən ve rən dən son ra öz pye-
si nin mo tiv lə ri əsa sın da «Se vil» ədə-
bi sse na ri si ni yaz ma ğa baş la dı. «Ha cı 
Qa ra» fi l mi nin sse na ri si üzə rin də iş-
lə yən də ar tıq «Se vil »in ta mam la ma 
iş lə ri ni ba şa vu rur du. Ba kı da çək di yi 
ilk fi l mi nin «u ğu run dan» son ra res-
pub li ka rəh bər li yi nin da ha da qı lı-
ğı na gir miş A.Bəy nə zə rov us ta lıq la 
sse na ri nin ya zıl ma pro se si nə qo şul-
muş, hətt  a bu işə G.Bra gins ki ni də 
cəlb et miş, nə ti cə də «1918-1920-ci 
il lər Azər bay can De mok ra tik Cüm-
hu riy yə ti döv rün də ha kim olan mə-
nə viy yat sız lıq, meş şan lıq və qa dın 
hü quq suz lu ğu nun so vet ha ki miy yə-
ti qu rul ma sı ilə so na çat ma sın dan» 
bəhs edən sse na ri nin ya ran ma sı na 
nail ol muş du. «A zər bay can qa dı nı-
nın ümu mi ləş di ril miş ob ra zı olan 
Se vil» Mü sa vat ha ki miy yə ti döv rün-
də tut qun evin bir kün cün də mə na-
sız ömür sü rür, bank mü di ri olan əri 
Ba laş isə «döv rün zi ya lı la rı nın əx la qi 
na qis li yi ni öz si ma sın da top la maq la, 
eyş-iş rət için də vaxt ke çi rir, meş şan 
mü hi ti nin ti pik nü ma yən də si, kü bar, 
Pa ris ma ni kür çu kurs la rın dan gəl-
miş Dil bə rə uyur və nə ti cə də hə ya tın 
di bi nə yu var la nır”. A.Bəy nə zə ro vun 
məs lə hə ti lə fi lm də «Mü sa vat döv rü-
nün mə nə viy yat sız lı ğı, ri ya kar lı ğı, 
qa dın hü quq suz lu ğu» ek ran da da ha 
qa ba rıq gö rün mə li idi. Müs tə qil lik 
il lə ri nin şa hi di və mü ba ri zə nin iş ti-
rak çı sı olan C.Cab bar lı, şüb hə siz ki, 
döv rün mə nə vi mü hi ti ni çox gö zəl 
bi lir di. Am ma si ya si-ideolo ji rəh bər-
li yin və A.Bəy nə zə ro vun qar şı sıalın-
maz təz yiq lə ri onu gü zəş tə get mək 
məc bu riy yə tin də qoy du. 

C.Cab bar lı fi l mi heç ol ma sa, ki-
ne ma toq ra fi k cə hət dən xi las et mək 
üçün bü tün pro ses lər də – re jis sor 
sse na ri si nin ya zıl ma sın da, akt yor 
se çi min də, epi zod la rın çə kil mə-
sin də, mon taj da – iş ti rak edir di. 
Bu nu A.Bəy nə zə rov özü də təs diq-
lə yir di: «...Cə fər son ra kı iş lər dən 
də özü nü ge ri qoy maz dı. O, de-
mək olar ki, bü tün çə ki liş lə rə gə-
lər və rol la rı ifa edən lə rə epi zo dun 
ma hiy yə ti ni tez-tez ba şa sa lar dı».

Onun fi lm də ki baş 
ob ra za tap dı ğı İz zət 
Oruc za də xa tır la yır dı 
ki, «...Se vi lin çar şa bı ba-
şın dan at ma epi zo du 
bir ne çə də fə tək ra rən 
çə kil di, am ma bu səh-
nə ye nə də Cə fə rin 
xo şu na gəl mə di. O, 
hər də fə əl lə ri ni bir-
bi ri nə vu rub de yir di: 
yox, İz zət, ol ma dı. 
Çar şa bı ba şın dan at-
ma ğın çox sü ni çı xır. 
Əsə rin əsas kul mi-
na si ya nöq tə si də 
elə bu ra da dır. Sən 
çar şa bı ba şın dan 
elə at ma lı san ki, 
bu səh nə ta ma-
şa çı da cə ha lə tin 
və möv hu ma-
tın qa ra pər-
də si olan çar-
şa ba nif rət və 
qə zəb his si 
oyat sın». 

1929-cu 
ilin iyun 
a y ı n  d a n 
ek ran la ra 
bu ra xı lan, 
«Fo rum», 
« Q ı  z ı l 
Şərq» və 
« E  d i s -
son» ki-
no-teatr-
la  r ın  da 
nü ma yiş 
et di ril-
sə də, 

C.Cab bar lı nın səy lə ri nə bax ma-
ya raq, öz «döv rü nə ca vab ve rən», 
«Şərq qa dı nı nın hü quq suz lu ğu-
nu və on la rın in qi lab nə ti cə sin də 
azad lı ğa çıx ma sı nı» təb liğ edən 
bu ek ran əsə ri re jis sor işi cə hət-

dən diq qə ti çək mir di. Əv vəl cə 
qeyd et di yi miz ki mi, fi lm 

baş dan-aya ğa sət hi sim-
vol lar la, əsas lan dı rıl ma-
mış epi zod lar la yük lən-
miş di, bu sə bəb dən də 
ta ma şa çı lar tə rə fi n dən 
çə tin ba şa dü şü lür dü. 
Am ma «Se vil» fi l mi 
gös tər di ki, C.Cab bar lı 
ki no nun spe si fi k xü su-
siy yət lə ri ni çox gö zəl 
bi lir, da ha mü kəm məl 
ek ran əsər lə ri nin or ta ya 
çı xa rıl ma sın da öz ya ra-
dı cı lıq im kan la rın dan 
ge niş is ti fa də et mək 
iq ti da rın da dır. O, ek ra-
nın «bü tün sə nət kar lıq 
mə sə lə lə ri ni, tə ləb və 
qa nun la rı nı öy rən mə-
yə can atır dı. 

Bu nun la be lə fi lm 
ek ran la ra bu ra xı lan-
dan son ra ta ma şa çı-
lar tə rə fi n dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı lan mış-
dı. Mət buat da fi l-
min uğur lu ol ma sı 
haq qın da rəy lər çap 
olu nur du: «Film öz 
ta ma şa çı sı nı tap-
dı. Azər bay can ic ti-
maiy yə ti bu lent dən 

son ra çox va cib sual la ra 
ca vab ta pa bil di. Çün ki bu-
ra da hər şey – Azər bay can 
qa dı nı nın zən gin alə mi, 
onun uzun müd dət dən 
bə ri lə nət lə di yi köh nə 
qa nun-qay da lar də qiq, 
ba şa dü şü lən bir şə kil də 
nü ma yiş et di ril miş dir. 
«Se vil» fi l mi gös tə ri lən 
sa lon lar da ta ma şa çı-
la rın hiss-hə yə can la rı 
bi tib-tü kən məz, öl çü-
yə gəl məz idi». 

1928-1931-ci il lər 
«C.Cab bar lı ya ra dı cı-
lı ğı nın ən məh sul dar, 
ide ya bə dii cə hət dən 
ən mü vəff  ə qiy yət li il-
lə ri» sa yıl sa da, dra-
ma tur qun əsər lə rin də 
so vet ideolo gi ya sı-

nın zo rən təs vi-
ri ni gör mə mək 
müm kün de yil. 

Si ya si-ideolo ji təz yiq lər nə ti cə sin-
də öz ya ra dı cı lıq prin sip lə ri nə zidd 
ide ya la rı sə nə tə gə tir mə yə məc bur 
olan ədib bu nu ba şa dü şür, hə-
min sə bəb dən klas sik ədə biy ya ta 
mü ra ciət edir di. Onun hə ya ta keç-
mə miş ar zu la rın dan bi ri də bö yük 
ədi bi miz C.Məm məd qu lu za də nin 
«Ö lü lər» ko me di ya sı nın  ek ran laş-
dı rıl ma sı ilə bağ lı idi. C.Cab bar lı 
hə min ar zu su nu ger çək ləş dir mək 
üçün əv vəl cə sse na ri nin lib rett  o-
su nu yaz mış dı. Onu da qeyd edək 
ki, bu məş hur səh nə əsə ri nin əsa-
sın da ay rı-ay rı dövr lər də ay rı-ay rı 
sə nət kar lar fi lm ya rat maq is tə miş, 
hətt  a ha zır lıq iş lə ri də gör müş dü-
lər. 20-ci il lə rin bi rin ci ya rı sın da 
M.S.Kir man şah lı, 30-cu il lə rin ikin-
ci ya rı sın da isə S.Mər da nov C.Cab-
bar lı nın lib rett  o su nu ek ran laş dır-
ma ğa cəhd et miş lər. La kin bu ide ya 
yal nız 90-cı il lər də re jis sor T.Ta ğı za-
də tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ril miş di. 

C.Cab bar lı lib rett  o da ko me di-
ya nın ümu mi ru hun dan do ğan 
ide ya nı tu ta bil miş, di nin bir pa ra 
fı rıl daq çı la rın əlin də oyun ca ğa çev-
ril mə si ni ön pla na çək miş di. Onun 
baş lı ca tən qid hə də fi  Qu ra nı an-
la ma yan, mü qəd dəs ki tab dan öz 
çir kin məq səd lə ri ni hə ya ta ke çir-
mək üçün is ti fa də et mə yə can atan 
«din dar lar» dır. «Qu ran, do ğu lan 
za man Qu ran, məd rə sə də Qu ran, 
məs cid də Qu ran, toy da Qu ran, yas-
da Qu ran, qə bir də Qu ran; cə miy yət 
Qu ran la ya ra nır, Qu ran la ya şa yır, 
bir kəl mə də ba şa düş mə dən ölüb 
ge dir». Lib rett  o nu təd qiq edən ki-
no şü nas N.Sa dı xov bu nu «Qu ra nın 
ki na yə li şər hi və o za man kı il lər də 
ki no sə nə ti üçün bə dii kəşf» ki mi 
mə na lan dır sa da, C.Cab bar lı məhz 
cə miy yə tin is la mı «bir kəl mə də 
ba şa düş mə mə sin dən» söh bət açır. 
Onun fi k rin cə, möv hu mat çı lı ğın 
baş lı ca sə bə bi də bun da dır. 

C.Cab bar lı lib rett  o nun sü jet xət-
ti ni «Ö lü lər »in dra ma tur ji ya sı ilə 
us ta lıq la uy ğun laş dır mış, əsər də ki 
ək sər epi zod la rı və ob raz la rı sax la-
mış dır. Bu nun la be lə, o, lib rett  o nun 
fi  na lın da za ma nın ru hun dan do-
ğan də yi şik lik apar ma ğa məc bur 
ol muş du: «İ ran la sər həd əv vəl ki 
ki mi qa lır. La kin ora da  qı zıl əs gər-
lər da yan mış dır. Mol la lar, se yid lər, 
röv zə xan lar ya xın la şır lar. An caq 
on la ra So vet İtt  i fa qın da yer yox-
dur». Ay dın dır ki, «hə min son luq 
adi bir pla kat tə si ri ba ğış la yır. Əgər 
əsər çə kil səy di, möv zu nun öz da-
xi lin dən do ğan tə bii bir son lu ğun 
ta pı la ca ğı na şüb hə et mi rik... Lib ret-
tor dan gö rün dü yü ki mi, əsə rə ve ri-
lən baş lan ğıc nə qə dər tə bii və ori ji-
nal dır sa, son luq bir o qə dər sü ni və 
sət hi dir». 

Lib rett  o nu üzə çı xa ran və təd-
qiq edən ki no şü nas N.Sa dı xo vun 
bu qə naəti nə şə ri kik ki, C.Cab bar lı 
ədə bi sse na ri yaz ma ğa eh ti yac duy-
ma yıb, çün ki lib rett  o tə ləb olu nan 
həcm dən da ha ge niş, həm də çox 
qüv vət li ya zı lıb. «...Ölü lər »in mün-
də ri cə si ni əha tə edən bu lib rett  o da 
C.Məm məd qu lu za də yə xas olan 
üs lub və ifa də tər zi ni sax la ma ğa 
ça lı şan C.Cab bar lı dra ma tik və ziy-
yət lə ri, ki no sə nə ti nöq te yi-nə zə rin-
dən ay dın laş dı rı mış mü na si bət lə ri 
la ko nik şə kil də iş lə yib. Dialoq lar 
çox yığ cam, tə bii və ay dın dır; ob-
raz la rın fər di xü su siy yət lə ri ni aç-
ma ğa, ey ni za man da on la rı ti pik-
ləş dir mə yə kö mək edir». 

Davamı gələn sayımızda
N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

(Əv və li ötən sa yı mız da)

Cə fər Cab bar lı ki nod ra ma tur gi ya da bö yük ya ra dı cı lıq ener-
ji si lə ça lı şır dı. Hə lə 1926-cı il də o, özü nün ey niad lı pye si 
əsa sın da «1905-ci il də» sse na ri si ni yaz ma ğa baş la mış dı. 
Fik ri miz cə, hə min vaxt A.Bəy nə zə rov ədi bin pla nın dan xə bər 

tut muş, onun id yeası nı, yum şaq de sək, oğur la mış, P.Fol yan la «Vul-
kan üzə rin də ev» ad lı sse na ri qu raş dır mış, ha va dar la rı nın dəs tə yi 
ilə fil mi çə kib qur tar ma ğa nail ol muş du. A.Bəy nə zə rov son ra-
lar C.Cab bar lı nın ki ne ma toq ra fik qa bi liy yə ti ni be lə eti raf 
edə cək di: «C.Cab bar lı nın ki no sə nə ti sa hə sin də az 
müd dət ça lış ma sı na bax ma ya raq, bir sı ra ki ne ma-
toq ra fik hökm lər ver mək qa bi liy yə ti mə ni doğ ru-
dan da hey ran edir di». Ədi bin əl yaz ma la rın dan 
gö rü nür ki, o, ar tıq 1926-cı il də «1905-ci il də» 
sse na ri si ni ta mam la yıb mış. O, hə yat yol da şı 
So na ya mək tub la rı nın bi rin də ya zır dı: «İn di gə-
rək re jis sor sse na ri si nə baş la yam. Ayın 1-dən 
(çox gü man ki, 1927-ci ilin ilk ay la rın dan bi ri 
nə zər də tu tu lur) ki no da qul luq da yam». Gü man 
ki, C.Cab bar lı həm də fil min qru luş çu-re jis so ru ol-
ma lı imiş, onun re jis sor sse na ri si yaz maq niy yə ti bu nu 
təs diq edir. «C.Cab bar lı əv vəl cə qeyd lər apar mış və bə zi 
epi zod la rı qa ra la ma şək lin də qə lə mə al mış dır... Qeyd lər 
və epi zod la rın, qa ra la ma la rı nın özü ki no re jis sor üçün 
zən gin ki ne ma toq ra fik ma te rial ol maq la bə ra bər, ek ran 
üçün sə ciy yə vi olan ədə bi par ça lar dır». Bu par ça lar da 
dra ma turq ki no nun səs siz döv rün də sə ciy yə vi olan hə-
rə kə tə və de tal la ra xü su si diq qət ye tir miş, konk ret li-
yə, re jis sor işi nə kö mək edən ifa də va si tə lə ri nə, qu-
ru la caq mi zan və plan la ra us ta lıq la çı xış qoy muş du. 
Təd qi qat çı N.Sa dı qo vun qeyd et di yi ki mi, «C.Cab bar-
lı sse na ri ni sa də və ay dın dil də, yük sək bə dii ümu-
mi ləş dir mə lə ri, ti pik ha di sə lə ri, qı sa və kəs kin ifa də 
edən fər di üs lub da, bir söz lə, us ta lıq la yaz mış dır».
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Onun fi lm də ki baş 
ob ra za tap dı ğı İz zət 
Oruc za də xa tır la yır dı 
ki, «...Se vi lin çar şa bı ba-
şın dan at ma epi zo du 
bir ne çə də fə tək ra rən 
çə kil di, am ma bu səh-
nə ye nə də Cə fə rin 
xo şu na gəl mə di. O, 
hər də fə əl lə ri ni bir-
bi ri nə vu rub de yir di: 
yox, İz zət, ol ma dı. 
Çar şa bı ba şın dan at-
ma ğın çox sü ni çı xır. 
Əsə rin əsas kul mi-
na si ya nöq tə si də 
elə bu ra da dır. Sən 
çar şa bı ba şın dan 
elə at ma lı san ki, 
bu səh nə ta ma-
şa çı da cə ha lə tin 
və möv hu ma-
tın qa ra pər-
də si olan çar-
şa ba nif rət və 
qə zəb his si 
oyat sın». 

1929-cu 
ilin iyun 
a y ı n  d a n 
ek ran la ra 
bu ra xı lan, 
«Fo rum», 
« Q ı  z ı l 
Şərq» və 
« E  d i s -
son» ki-
no-teatr-
la  r ın  da 
nü ma yiş 
et di ril-
sə də, 

C.Cab bar lı nın səy lə ri nə bax ma-
ya raq, öz «döv rü nə ca vab ve rən», 
«Şərq qa dı nı nın hü quq suz lu ğu-
nu və on la rın in qi lab nə ti cə sin də 
azad lı ğa çıx ma sı nı» təb liğ edən 
bu ek ran əsə ri re jis sor işi cə hət-

dən diq qə ti çək mir di. Əv vəl cə 
qeyd et di yi miz ki mi, fi lm 

baş dan-aya ğa sət hi sim-
vol lar la, əsas lan dı rıl ma-
mış epi zod lar la yük lən-
miş di, bu sə bəb dən də 
ta ma şa çı lar tə rə fi n dən 
çə tin ba şa dü şü lür dü. 
Am ma «Se vil» fi l mi 
gös tər di ki, C.Cab bar lı 
ki no nun spe si fi k xü su-
siy yət lə ri ni çox gö zəl 
bi lir, da ha mü kəm məl 
ek ran əsər lə ri nin or ta ya 
çı xa rıl ma sın da öz ya ra-
dı cı lıq im kan la rın dan 
ge niş is ti fa də et mək 
iq ti da rın da dır. O, ek ra-
nın «bü tün sə nət kar lıq 
mə sə lə lə ri ni, tə ləb və 
qa nun la rı nı öy rən mə-
yə can atır dı. 

Bu nun la be lə fi lm 
ek ran la ra bu ra xı lan-
dan son ra ta ma şa çı-
lar tə rə fi n dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı lan mış-
dı. Mət buat da fi l-
min uğur lu ol ma sı 
haq qın da rəy lər çap 
olu nur du: «Film öz 
ta ma şa çı sı nı tap-
dı. Azər bay can ic ti-
maiy yə ti bu lent dən 

son ra çox va cib sual la ra 
ca vab ta pa bil di. Çün ki bu-
ra da hər şey – Azər bay can 
qa dı nı nın zən gin alə mi, 
onun uzun müd dət dən 
bə ri lə nət lə di yi köh nə 
qa nun-qay da lar də qiq, 
ba şa dü şü lən bir şə kil də 
nü ma yiş et di ril miş dir. 
«Se vil» fi l mi gös tə ri lən 
sa lon lar da ta ma şa çı-
la rın hiss-hə yə can la rı 
bi tib-tü kən məz, öl çü-
yə gəl məz idi». 

1928-1931-ci il lər 
«C.Cab bar lı ya ra dı cı-
lı ğı nın ən məh sul dar, 
ide ya bə dii cə hət dən 
ən mü vəff  ə qiy yət li il-
lə ri» sa yıl sa da, dra-
ma tur qun əsər lə rin də 
so vet ideolo gi ya sı-

nın zo rən təs vi-
ri ni gör mə mək 
müm kün de yil. 

Si ya si-ideolo ji təz yiq lər nə ti cə sin-
də öz ya ra dı cı lıq prin sip lə ri nə zidd 
ide ya la rı sə nə tə gə tir mə yə məc bur 
olan ədib bu nu ba şa dü şür, hə-
min sə bəb dən klas sik ədə biy ya ta 
mü ra ciət edir di. Onun hə ya ta keç-
mə miş ar zu la rın dan bi ri də bö yük 
ədi bi miz C.Məm məd qu lu za də nin 
«Ö lü lər» ko me di ya sı nın  ek ran laş-
dı rıl ma sı ilə bağ lı idi. C.Cab bar lı 
hə min ar zu su nu ger çək ləş dir mək 
üçün əv vəl cə sse na ri nin lib rett  o-
su nu yaz mış dı. Onu da qeyd edək 
ki, bu məş hur səh nə əsə ri nin əsa-
sın da ay rı-ay rı dövr lər də ay rı-ay rı 
sə nət kar lar fi lm ya rat maq is tə miş, 
hətt  a ha zır lıq iş lə ri də gör müş dü-
lər. 20-ci il lə rin bi rin ci ya rı sın da 
M.S.Kir man şah lı, 30-cu il lə rin ikin-
ci ya rı sın da isə S.Mər da nov C.Cab-
bar lı nın lib rett  o su nu ek ran laş dır-
ma ğa cəhd et miş lər. La kin bu ide ya 
yal nız 90-cı il lər də re jis sor T.Ta ğı za-
də tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ril miş di. 

ya nın ümu mi ru hun dan do ğan 
ide ya nı tu ta bil miş, di nin bir pa ra 
fı rıl daq çı la rın əlin də oyun ca ğa çev-
ril mə si ni ön pla na çək miş di. Onun 
baş lı ca tən qid hə də fi  Qu ra nı an-
la ma yan, mü qəd dəs ki tab dan öz 
çir kin məq səd lə ri ni hə ya ta ke çir-
mək üçün is ti fa də et mə yə can atan 
«din dar lar» dır. «Qu ran, do ğu lan 
za man Qu ran, məd rə sə də Qu ran, 
məs cid də Qu ran, toy da Qu ran, yas-
da Qu ran, qə bir də Qu ran; cə miy yət 
Qu ran la ya ra nır, Qu ran la ya şa yır, 
bir kəl mə də ba şa düş mə dən ölüb 
ge dir». Lib rett  o nu təd qiq edən ki-
no şü nas N.Sa dı xov bu nu «Qu ra nın 
ki na yə li şər hi və o za man kı il lər də 
ki no sə nə ti üçün bə dii kəşf» ki mi 
mə na lan dır sa da, C.Cab bar lı məhz 
cə miy yə tin is la mı «bir kəl mə də 
ba şa düş mə mə sin dən» söh bət açır. 
Onun fi k rin cə, möv hu mat çı lı ğın 
baş lı ca sə bə bi də bun da dır. 

ti ni «Ö lü lər »in dra ma tur ji ya sı ilə 
us ta lıq la uy ğun laş dır mış, əsər də ki 
ək sər epi zod la rı və ob raz la rı sax la-
mış dır. Bu nun la be lə, o, lib rett  o nun 
fi  na lın da za ma nın ru hun dan do-
ğan də yi şik lik apar ma ğa məc bur 
ol muş du: «İ ran la sər həd əv vəl ki 
ki mi qa lır. La kin ora da  qı zıl əs gər-
lər da yan mış dır. Mol la lar, se yid lər, 
röv zə xan lar ya xın la şır lar. An caq 
on la ra So vet İtt  i fa qın da yer yox-
dur». Ay dın dır ki, «hə min son luq 
adi bir pla kat tə si ri ba ğış la yır. Əgər 
əsər çə kil səy di, möv zu nun öz da-
xi lin dən do ğan tə bii bir son lu ğun 
ta pı la ca ğı na şüb hə et mi rik... Lib ret-
tor dan gö rün dü yü ki mi, əsə rə ve ri-
lən baş lan ğıc nə qə dər tə bii və ori ji-
nal dır sa, son luq bir o qə dər sü ni və 
sət hi dir». 

qiq edən ki no şü nas N.Sa dı xo vun 
bu qə naəti nə şə ri kik ki, C.Cab bar lı 
ədə bi sse na ri yaz ma ğa eh ti yac duy-
ma yıb, çün ki lib rett  o tə ləb olu nan 
həcm dən da ha ge niş, həm də çox 
qüv vət li ya zı lıb. «...Ölü lər »in mün-
də ri cə si ni əha tə edən bu lib rett  o da 
C.Məm məd qu lu za də yə xas olan 
üs lub və ifa də tər zi ni sax la ma ğa 
ça lı şan C.Cab bar lı dra ma tik və ziy-
yət lə ri, ki no sə nə ti nöq te yi-nə zə rin-
dən ay dın laş dı rı mış mü na si bət lə ri 
la ko nik şə kil də iş lə yib. Dialoq lar 
çox yığ cam, tə bii və ay dın dır; ob-
raz la rın fər di xü su siy yət lə ri ni aç-
ma ğa, ey ni za man da on la rı ti pik-
ləş dir mə yə kö mək edir». 

Onun fi lm də ki baş 

ə fər Cab bar lı ki nod ra ma tur gi ya da bö yük ya ra dı cı lıq ener-
ji si lə ça lı şır dı. Hə lə 1926-cı il də o, özü nün ey niad lı pye si 
əsa sın da «1905-ci il də» sse na ri si ni yaz ma ğa baş la mış dı. 
Fik ri miz cə, hə min vaxt A.Bəy nə zə rov ədi bin pla nın dan xə bər 

tut muş, onun id yeası nı, yum şaq de sək, oğur la mış, P.Fol yan la «Vul-
kan üzə rin də ev» ad lı sse na ri qu raş dır mış, ha va dar la rı nın dəs tə yi 
ilə fil mi çə kib qur tar ma ğa nail ol muş du. A.Bəy nə zə rov son ra-
lar C.Cab bar lı nın ki ne ma toq ra fik qa bi liy yə ti ni be lə eti raf 
edə cək di: «C.Cab bar lı nın ki no sə nə ti sa hə sin də az 
müd dət ça lış ma sı na bax ma ya raq, bir sı ra ki ne ma-
toq ra fik hökm lər ver mək qa bi liy yə ti mə ni doğ ru-
dan da hey ran edir di». Ədi bin əl yaz ma la rın dan 
gö rü nür ki, o, ar tıq 1926-cı il də «1905-ci il də» 
sse na ri si ni ta mam la yıb mış. O, hə yat yol da şı 
So na ya mək tub la rı nın bi rin də ya zır dı: «İn di gə-
rək re jis sor sse na ri si nə baş la yam. Ayın 1-dən 
(çox gü man ki, 1927-ci ilin ilk ay la rın dan bi ri 
nə zər də tu tu lur) ki no da qul luq da yam». Gü man 
ki, C.Cab bar lı həm də fil min qru luş çu-re jis so ru ol-
ma lı imiş, onun re jis sor sse na ri si yaz maq niy yə ti bu nu 
təs diq edir. «C.Cab bar lı əv vəl cə qeyd lər apar mış və bə zi 
epi zod la rı qa ra la ma şək lin də qə lə mə al mış dır... Qeyd lər 
və epi zod la rın, qa ra la ma la rı nın özü ki no re jis sor üçün 
zən gin ki ne ma toq ra fik ma te rial ol maq la bə ra bər, ek ran 
üçün sə ciy yə vi olan ədə bi par ça lar dır». Bu par ça lar da 
dra ma turq ki no nun səs siz döv rün də sə ciy yə vi olan hə-
rə kə tə və de tal la ra xü su si diq qət ye tir miş, konk ret li-
yə, re jis sor işi nə kö mək edən ifa də va si tə lə ri nə, qu-
ru la caq mi zan və plan la ra us ta lıq la çı xış qoy muş du. 
Təd qi qat çı N.Sa dı qo vun qeyd et di yi ki mi, «C.Cab bar-
lı sse na ri ni sa də və ay dın dil də, yük sək bə dii ümu-
mi ləş dir mə lə ri, ti pik ha di sə lə ri, qı sa və kəs kin ifa də 
edən fər di üs lub da, bir söz lə, us ta lıq la yaz mış dır».

həcm dən da ha ge niş, həm də çox 
qüv vət li ya zı lıb. «...Ölü lər »in mün-
də ri cə si ni əha tə edən bu lib rett  o da 
C.Məm məd qu lu za də yə xas olan 
üs lub və ifa də tər zi ni sax la ma ğa 
ça lı şan C.Cab bar lı dra ma tik və ziy-
yət lə ri, ki no sə nə ti nöq te yi-nə zə rin-
dən ay dın laş dı rı mış mü na si bət lə ri 
la ko nik şə kil də iş lə yib. Dialoq lar 
çox yığ cam, tə bii və ay dın dır; ob-
raz la rın fər di xü su siy yət lə ri ni aç-
ma ğa, ey ni za man da on la rı ti pik-

Cəfər Cabbarlı 
və ekran sənəti



Ax şam ye nə cəb hə böl gə si nə 
eza miy yə tə ge də cək dim. Sə hər 
tez dən də mir yol vağ za lı na bir 
az tez gəl dim ki, yax şı bir ye rə 
bi let ala bi lim. Nə qə dər tez gəl-
səm də, kas sa la rın qar şı sı nı tu tu-
lu gör düm. De yə sən, mən dən də 
zi rək lər var imiş. Hərb çi lə rə bi let 
sa tı lan kas sa nın da qar şı sın da bir 
ne çə adam da yan mış dı.

Nə isə, növ bə yə da ya nıb göz lə-
mək dən baş qa, ça rəm qal mır. Yax şı 
ki, kas sir xa nım cəld iş lə yir, adam-
la rı tez yo la sa lır dı. Bu na gö rə də 
növ bə də göz lə mə yim çox çək mə-
di. Bi le ti mi alan dan son ra bir az 
ar xa yın laş dım. Ye rin və va qo nun 
nöm rə si ni bir da ha nə zər dən ke-
çir dik dən son ra ge ri qa yıt dım.

Ax şam met ro stan si ya sı nın ye-
ni lən miş es ka lo tor la rı ilə çö lə çı-
xan da qa ta rın yo la düş mə si nə on-
on beş də qi qə qa lır dı. Gec de yil di, 
vax tın da çat mış dım. Ət raf da ya-
man səs-küy var idi. Gü nün han-
sı vax tı gəl sən met ro nun qar şı sı 
be lə dir. De yə sən, bu ra da ge cəy lə 
gün düz bi lin mir. Ad dım atıb irə-
li lə mək ol mur du.

Bu sıx lıq da xır da al ver çi lər də 
bir tə rəf də bo ğaz la rı na güc ve rib 
yo rul ma dan hün dür dən səs lə nə-
rək ax şam-ax şam öz lə ri nə müş tə ri 
so raq la yır dı lar. Ya xın lıq da kı ge niş 
kü çə dən ötüb- ke çən ma şın la rın 
uğul tu su, zəh lə tö kən aram sız siq-
nal la rı kə sil mək bil mir di. Ax şa-
mın qa ran lı ğın da hər şey bir-bi ri nə 
qa rış mış dı. Bu qa rı şıq səs lər ya-
xın lıq da kı ye ni ti kil miş bi na lar da 
əks-sə da ve rib sə ma nın də rin li yi nə 
ya yı lır dı. Son ra isə ge niş boş luq da 
əri yib, itib eşi dil məz olur du.

Ge cə nin bu vax tın da özü nə 
müş tə ri ax ta ran tak si sü rü cü lə ri-
nin, aya qüs tə da ya nıb al ver edən; 
si qa ret, gü nə ba xan tu mu sa tan 
yaş lı qa dın la rın, te lo fon la da nı şan 
in san la rın səs-kü yü, hay-ha ra yı 
san ki bu qa ran lıq ax şam la qə ri bə 
bir qey ri-ahəng dar lıq ya ra dır dı. 
Bir-bi ri nə qa rı şan, bir-bi ri nə bən-
zə mə yən, bir-bi ri ni ta mam la ma-
yan, bu qı rıq-qı rıq, sis tem siz, ey ni 
bir xa na ya vur ma yan səs lər ge cə-
nin ahən gi ni po zur du. San ki hə-
zin, köv rək, ni zam lan mış bir mu-
si qi yə hər dən yad ritm lər qa tı lır dı. 
Bü tün bun la rı so na dək din lə mə yə 
ada mın səb ri çat mır dı. Be lə səs-
kü yün için də heç nə eşit mək ol-
mur du. Ona gö rə də ya xın lıq da kı 
in san lar bir-bi ri lə ri ilə qış qı ra-qış-
qı ra da nı şır dı lar. 

Adam səs dən qu laq tu tu lan bu 
yer dən tez lik lə qa çıb uzaq-
laş maq is tə yir di. 

Am ma nə qə dər qaç san da, yü yür-
sən də, bu səs lər elə hey qu laq la-
rı mın içi ni dö yəc lə yir, ar xam ca 
dü şüb gə lir di. Bu ra da çox lən gi-
mə yib met ro nun qar şı sın dan so la 
bu ru lub Nuh əy ya mın dan qal mış 
da rıs qal be ton pil lə kən lər lə üzü 
yu xa rı qalx dım.

Də mir yol vağ za lı nın ge niş mey-
da nı na çı xan da bir şairin  «Vağ zal-
la rın dan ta nı nır şə hər lər» mis ra sı 
ya dı ma düş dü. Doğ ru dan da, bu 
mis ra da çox bö yük bir hə qi qət var. 
İs tər də mir yo lu, is tər sə də av to-
vağ zal lar şə hər lə rin si fə ti dir. Gə-
lən qo naq bi rin ci də fə hər han sı bir 
şə hə rə qə dəm qo yan da ilk ola raq 
vağ zal la rın «ü zü nü» gö rür. Gə rək 
biz də şə hə ri mi zin «ü zü nü» çox 
tə miz sax la yaq. Bi rin ci də fə gö rən 
hər kəs ilk ad dım dan onu sev sin.  

Şairin bu mis ra sı nı do daq la rı-
mın al tın da tək rar edə-edə pil lə-
kən lə rin yu xa rı sı na gə lib çat dım. 
Sut ka nın is tə ni lən vax tı – is tər 
gün düz, is tər sə də ge cə ol sun, hə-
mi şə də mir yo lu vağ za lı nın üst tə-
rə fi n də ki bö yük dairə nin ya nı na 
qə dəm qo yan da ey ni mən zə rə ilə 
qar şı la şır san. Bir yer də da yan ma-
yan, ora-bu ra gə zi şən tak si sü rü-
cü lə ri onun-bu nun qa ba ğı na yü-
yü rüb öz lə ri nə müş tə ri tap ma ğa 
ça lı şır lar. İş lə mək dən yo rul muş 
ara ba çı lar isə mü hər rik siz «ma-
şın la rı na» söy kə nib mür gü dö-
yür lər. On lar ara da oya nıb saata 
ba xıb qa tar la rın gə lib gəl mə di yi ni 
də qiq ləş di rir lər. Ya xın lıq dan ke-
çən lər on la rın şi rin-şi rin yat maq-
la rı na ta ma şa edir lər. Qa tar gə-
lən ki mi isə ara ba çı la rın yu xu la rı 
qa çır. Göz lə ri ni açıb ayı lan ki mi 
ara ba la rı nı itə li yə-itə li yə tə ləm-tə-
lə sik per ro na cu mur lar. Öz lə ri nə 
müş tə ri tap maq üçün lap qa ba ğa 
ge dir lər. Pul də yi şən lər isə vağ-
za lın qa ba ğın da ora-bu ra gə zi nib 
tez-tez «dol lar, rus pu lu də yi şi-
rəm», - de yir. Ki mi özü nə müş tə ri 
ta pır, ki mi hə lə də ax ta rış da dı. 

İki bi na nın ara sın dan ke çən dən 
son ra qar şı da ge niş bir mey dan 
açı lır. Əv vəl ki vaxt la rı na ba xan da 
in di də mir yo lu vağ za lı öz li ba sı nı 
bir az də yi şib. Mey dan əsas lı tə-
mir olu nub. Diamet ri ba la ca ol sa 
da, fəv va rə ti ki lib. Gə lən qa tar la rı 
göz lə mək üçün çox da iri ol ma-
yan sə li qə li otu ra caq lar qu raş dı-
rı lıb. Plat for ma və yol la rı gös tə rən 
elekt ron tab lo lar və müx-
tə lif ni şan lar vu ru lub. 

Lam pa lar yan-ya na dü zü lüb və 
ət ra fa ya ra şıq ve rir. Ne cə de yər lər, 
vağ zal, de yə sən, get- ge də vağ za la 
ox şa yır. Bu ra da kı səs-küy dən də 
adam tez be zir, ürə yi sı xı lır. Höv-
sə lə si ni ba sıb çox da ya na bil mir. 

Qa ta ra tə lə sən kim, va qon lar-
dan dü şüb evə can atan kim. Bə-
zi lə ri isə ge də cək lə ri qa tar la rın 
da yan dı ğı ye ri səhv sa lıb, ge cik-
mə mək üçün əl lə rin də ki ağır yük 
çan ta la rı ilə ora-bu ra qa çır. Baş qa-
la rın dan fərq li ola raq, qa tar la rın 
yo la düş mə si ni elan edən qa dı nın 
sə si vağ za lın hər tə rə fi n də ay dın-
ca eşi di lir. Bu səs nə qə dər uca dan 
səs lən sə də, ar tıq ha mı ona öy rə-
şib. Heç kəs bu səs dən, mə lu mat-
lar dan bez mir. Hə lə ək si nə, səs bir 
az gec eşi di lən də adam da rı xır. 
Elə bil nə isə çat mır. Heç adam 
özü nü vağ zal da hiss elə mir. 

Za ma nın axı nı ilə ayaq laş ma ğa 
ça lı şan, mən zil ba şı na vax tın da 
çat maq is tə yən in san lar lən gi mə-
dən ha ra sa qa çır, ha ra sa yü yü-
rür lər. Bir az əv vəl bir-bi ri lə ri nə 
söy kə nib mür gü lə yən ara ba çı lar 
in di od-alo va dö nüb lər. Yük lə qa-
laq lan mış ara ba sı nı qa ba ğa itə lə-
yə rək «yol ve rin, yol ve rin», - de-
yib qar şı sı na çı xan adam lar dan bir 
az kə na ra çə kil mə yi xa hiş edir lər. 
İn san se li nin için dən sü rət lə ke çib 
get mə yə tə lə sir, müş tə ri si nin yü-
kü nü va qo na vax tın da çat dır ma ğa 
can atır lar. Be lə cə, qar şı laş dı ğım 
bu mən zə rə lə ri seyr edə-edə «Mə-
lu mat bü ro su»n dan mə ni mən zil 
ba şı na apa ra caq qa ta rın han sı yol-
da da yan dı ğı nı öy rən dim. Də qiq-
ləş di rən dən son ra hə min is ti qa-
mə tə üz tut dum.

Bə ləd çi əlin də ki ba la ca fə nə ri 
yan dı ra raq sə nəd lə ri mi diq qət lə 
yox la dıq dan son ra mə ni içə ri bu-
rax dı. Öz ye ri mi ta pıb otur dum. 
Əl çan ta mı ya ta ca ğım ye rin al tı na 
qoy dum. Ku pe yol daş la rım da bir-
bir gə lir di lər. Mə lu mat bü ro sun da 
iş ba şın da olan qa dın isə in cə sə si 
ilə ye nə qa tar la rın vağ za la da xil 
ol ma sı nı və yo la düş mə si ni elan 
edir di. Ye nə də səs-sə sə qa rış mış-
dı. Elə bil vağ za lın bü tün səs-kü yü 
ar xam ca dü şüb, va qo nun pən cə-
rə sin dən içə ri do lur du. Nə ha yət, 
növ bə bi zim qa ta ra da, ye tiş di. 
Vağ za lı ye nə də qa dı nın mə la hət li 
sə si bü rü dü: «Ba kı dan Qa za xa ge-
dən qa ta ra ikin ci yol da, ikin ci plat-
for ma da mi nik da vam edir». 

Gör ne çə il lər dir yol ge dib-gə li rik. 
Öm rü mü zün az da ol sa, bir his sə si 
də mir rels lər üzə rin də, va qon lar da, 
av to bus lar da ke çir. Çox qə ri bə dir 
ki, hə mi şə qa tar la rın vağ za la da xil 
ol ma sı və ya xud get mə si 
xə bə ri ni qa dın lar səs lən-
di rir lər. 

Bu sə sə o qə dər vər diş et mi şik ki, 
san ki ru hu mu za, qa nı mı za ho pub. 
Hər gün xid mə tin dən is ti fa də et-
di yi miz met ro nun özün də də be lə-
dir. Qa tar la rın növ bə ti stan si ya ya 
çat ma sı nı qa dın sə si ilə sər ni şin lə rə 
çat dı rır lar. Hər dən öz-özü mə sual 
ve rib fi  kir lə şi rəm ki, gö rə sən, nə dən 
be lə dir? Har da sa bir ka ğı zın kün-
cün də bu ba rə də nə isə ya zı lıb mı? 
Yox sa bu, ya zıl ma mış qa nun dur? 
Bir an lıq tə səv vür edək ki, vağ zal-
lar da bu mə lu mat la rı ki şi lər səs-
lən di rir. Gö rə sən, sər ni şin lər bu nu 
ne cə qar şı la yar? Bil mi rəm ne cə olar, 
bu qey ri-adi gör sə nər, yox sa yox? 
Bəl kə də, heç kim sə bu nun fər qi nə 
var maz. Ola bil sin ki, kim sə ça şıb-
qa lar, bir an lıq ayaq sax la yıb son ra 
yo lu na da vam edər. 

Mə nim yo la dü şə cə yim qa ta ra 
hə lə də mi ni yin da vam et mə si ba-
rə də mə lu mat ve ri lən də bir an lıq 
xə yal lar mə ni ötən çağ la ra, ar tıq 
ya şan mış və ar xa da qal mış gün-
lə rə apar dı. O il lər də qoy nun da 
dün ya ya göz aç dı ğım Zən gi lan 
tor pa ğı na ge dən də də, be lə cə, ku-
pe də otu rub «Ba kı-Qa fan» qa ta rı-
nın yo la dü şə cə yi ni göz lə yir dim. 
Hə min gün lər də də in di ki ki mi öl-
kə mi zin müx tə lif is ti qa mət lə ri nə 
yo la dü şən qa tar la rın vax tı nı, ye-
ri ni və plat for ma sı nı qa dın lar elan 
edir di lər. O vaxt lar ürə yim dən elə 
ke çir di ki, qa tar la Gən cə yə, Qa-
za xa, To vu za, Ağ da ma elə cə də, 
baş qa ra yon la ra, baş qa şə hər lə rə 
ge dim. O yer lə ri də gö rüm, o yer-
lə ri də gə zim. 

Bu dur, üs tün dən il lər ke çən dən 
son ra isə, hər şey ək si nə olub. İn-
di bu ax şam «Ba kı-Qa zax» qa ta-
rın da otu rub, doğ ma ocaq la rı mı-
za get mə yin həs rə ti ni çə ki rəm. 
Ye ni dən o gün lə rə, o il lə rə qa-
yıt maq ar zu sun da yam. Mə ni xə-
yal dan qa tar la rın yo la düş mə si ni 
xə bər ve rən qa dı nın mə la hət li sə-
si ayır dı. Qa dın hə zin səs lə tə ləs-
mə dən «Ba kı dan-Qa za xa ge dən 
qa ta rın ikin ci yol dan, ikin ci plat-
for ma dan yo la düş mə si nə beş də-
qi qə qa lır. Sər ni şin lər dən xa hiş 
olu nur ki, va qon lar da öz yer lə ri ni 
tut sun lar. Yax şı yol, hör mət li sər-
ni şin lər!» - de di. 

Bə ləd çi ya xın la rı nı yo la sal ma-
ğa gə lən lər dən va qo nu tərk et mə-
yi xa hiş et di. Qa ta rın yo la düş mə si 
elan olu nan dan az son ra bir-bi ri-
nə qo şu lan va qon la rın ar dı cıl lıq-
la taq qıl tı sı eşi dil di. Zəif tə kan 
mə nim ki mi şi rin xə yal la ra da-
lan sər ni şin lə ri sil kə lə yib oyat dı.

Bun dan son ra va qon lar ağır-ağır 
ye rin dən tər pən di. Çox keç mə di 
ki, səs-küy lü də mir yol vağ za lı ar-
xa da qal dı. Qar şı da isə bir ge cə-
lik yol var. Sa bah gö rü lə si iş lə rim 
çox dur.

Nə qə dər iş-gü cüm çox ol sa da, 
ba şım qa rış sa da, doğ ma ocaq-
lar, də də-ba ba yur du, qoy nun da 
dün ya ya göz aç dı ğım tor paq lar, 
əziz lə ri mi zin mə zar la rı, evi miz, 
hə yə ti miz, bağ-bağ ça mız və baş qa 
yer lər heç vaxt yad dan çıx mır. Bu 
gö zəl yer lə rin er mə ni iş ğal çı la rı-
nın əli nə keç mə si il lər dir ki, mə ni 
için-için yan dı rır.

Fi kir lə şi rəm ki, xoş gün lə rin bi-
rin də ye nə də «Ba kı-Qa fan» qa ta rı 
ilə öz doğ ma ocaq la rı mı za get mək 
üçün yo la çı xa ca ğam. Ge cə lər yol 
ge dən həs rət qa ta rı isə mə ni vax tın-
da mən zil ba şı na – Hə kə ri stan si ya-
sı na çat dı ra caq. Ora dan isə se vi nə-
se vi nə öz kən di mi zə yol la na cam. 
Də də-ba ba ocaq la rı öz sa kin lə ri ni 
ağu şu na ala caq. Ye nə də qis mə ti-
mi zə dü şən öm rü mü zü də də-ba ba 
yur dun da ya şa ya ca ğıq. Ne çə il lər-
dən bə ri qu ru yub, yan mış çöl lər, 
tar la lar ya şıl do na bü rü nə cək. Ye nə 
də gen də rə lə rin dö şün də qu zu lar 
ot la ya caq, ye nə də bağ lar da bül-
bül lər oxu ya caq. Ye nə də… 

Hə lə lik sə həs rət qa ta rı öz yo lu-
nu, öz plat for ma sı nı göz lə yir. Elə 
sər ni şin lər də in ti zar da dır. On la rı 
doğ ma yer lə rə apa rıb çat dı ra caq 
qa ta rı ax ta rır lar. Mə lu mat bü ro-
sun da isə xey li vaxt dır bu bə rə də 
bir xə bər yox dur. Heç ba yaq dan 
bə ri sər ni şin lə rə müx tə lif mə lu-
mat lar ve rən qa dı nın da mə la hət li 
sə si eşi dil mir. Nə dən sə, o da su-
sub, da nış mır.

Şə hər dən uzaq la şan dan son ra 
hiss olu nur ki, qa ta rın sü rə ti ya-
vaş-ya vaş ar tır. Böy rü bir az açıq 
qal mış pən cə rə dən ku pe mi zə sə-
rin ha va do lur. Də mir tə kər lər dən 
qo pan rit mik səs lər va qon da kı la rı 
bez dir mir, san ki yu xu gə ti rir. Rels-
lər üs tün də şü tü yən elekt ro voz 
ar dın ca dü zül müş va qon la rı dar-
ta raq sər ni şin lə ri böl gə lə rə apa rır.

Az qa lıb, ina nı rıq lap ya xın 
gün lər də bu qa tar Zən gi la na, Qu-
bad lı ya, La çı na, Ağ da ma və iş ğal 
al tın da olan baş qa böl gə lə ri mi zə 
is ti qa mət ala caq. Və nə dən sə bir-
dən mə nə elə gə lir ki, elə bu qa tar 
ey nən biz lər ki mi o doğ ma yer lər 
üçün da rı xıb...

Vahid MƏHƏRRƏMOV
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Ax şam ye nə cəb hə böl gə si nə Am ma nə qə dər qaç san da, yü yür-

Ne çə il lər dir yol lar da yam. Vax ta şı rı cəb hə böl gə lə ri nə 
eza miy yə tə ge dir, ba rıt qo xu lu sən gər lə ri gə zir, ön 
möv qe lər də yur du mu za ke şik çə kən za bit və əs gər-
lər lə gö rü şü rəm. Hər də fə er mə ni lə rin iş ğal et dik lə ri 

tor paq la ra, ya şa yış mən tə qə lə ri nə ba xan da ürə yim dən qa ra 
qan lar axır. Hə min an lar da ne çə il lər dən bə ri düş mən tap da-
ğı al tın da qal mış doğ ma kən di miz göz lə rim önün də can la nır. 
Fi kir lə şi rəm ki, er mə ni lər ora la rı da bax be lə cə da ğı dıb vi ran 
qo yub yan dı rıb lar…

bir xa na ya vur ma yan səs lər ge cə-
nin ahən gi ni po zur du. San ki hə-
zin, köv rək, ni zam lan mış bir mu-
si qi yə hər dən yad ritm lər qa tı lır dı. 
Bü tün bun la rı so na dək din lə mə yə 
ada mın səb ri çat mır dı. Be lə səs-
kü yün için də heç nə eşit mək ol-
mur du. Ona gö rə də ya xın lıq da kı 
in san lar bir-bi ri lə ri ilə qış qı ra-qış-
qı ra da nı şır dı lar. 

Adam səs dən qu laq tu tu lan bu 
yer dən tez lik lə qa çıb uzaq-
laş maq is tə yir di. 

in di də mir yo lu vağ za lı öz li ba sı nı 
bir az də yi şib. Mey dan əsas lı tə-
mir olu nub. Diamet ri ba la ca ol sa 
da, fəv va rə ti ki lib. Gə lən qa tar la rı 
göz lə mək üçün çox da iri ol ma-
yan sə li qə li otu ra caq lar qu raş dı-
rı lıb. Plat for ma və yol la rı gös tə rən 
elekt ron tab lo lar və müx-
tə lif ni şan lar vu ru lub. 

də mir rels lər üzə rin də, va qon lar da, 
av to bus lar da ke çir. Çox qə ri bə dir 
ki, hə mi şə qa tar la rın vağ za la da xil 
ol ma sı və ya xud get mə si 
xə bə ri ni qa dın lar səs lən-
di rir lər. 

lan sər ni şin lə ri sil kə lə yib oyat dı.

tə lif ni şan lar vu ru lub. 
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Fereydun TONKABONİ
(İran)

Şuş şə hə ri nin ba zar mey-
da nı qə lə bə lik, səs-küy lü 
idi. Gü nor ta nın par laq 
gü nə şi san ki hər şe yin 

və hər kə sin giz li ma hiy yə ti ni 
aman sız ca sı na açır dı. Bu vaxt-
lar nəq liy ya tın hə rə kə ti sə hər 
və ax şam da kın dan da ha sey rək 
ol sa da, av to mo bil lə rin bit mək 
bil mə yən sı ra sı mey da nı kə sib 
ke çir, onun ba şı na do la nır dı.

Mey da na çı xan kü çə lər də 
xey li iki mər tə bə li av to bus da-
yan mış dı - al qır mı zı rəng lə ri 
ada mın gö zü nü qa maş dı rır dı. 
Mü hər rik lər tı rıl da yır, ha va ya 
tüs tü-du man bu ra xır dı. Sə ki lə-
rə pört lən miş çu ğun dur və turp, 
ək sə riy yə ti qır mı zı və çəh ra yı 
olan rəng bə rəng şir ni quş sa tan-
lar dan, ağap paq, gir də no ğul la, 
püs təy lə do lu məc mə yi lər yük-
lən miş ara ba lar dan ayaq bas ma-
ğa yer yox idi. İri, qa bı ğı çırt la yıb 
ara lan mış “gü lən püs tə”ni baş qa 
məc mə yi yə yığ mış dı lar - on lar 
da ha ba ha sa tı lır dı. Hin dis tan 
ba da mı, xır da kiş miş lə qa rış mış 
acil – bi ri üç riala... Elə bur da ca, 
pri mu sun üs tün də pax la qay na-
dır dı lar. 

Ba za rın ti nin də ki ya na caq dol-
dur ma mən tə qə si nin ma zut və 
ya ğa bu laş mış mey dan ça sın da 
av to bus, mi nik ma şın la rı nın sü-
rü cü lə ri ben zi ni növ bə siz al maq 
üçün sö yü şür, qal ma qal sa lır dı-
lar. Ben zi ni tö kən ki mi də çı xıb 
ge dir di lər. Ve lo si ped çi lər zın qı-
rov la rı nı dur ma dan ça lır, ma şın-
la rın, adam la rın ara sıy la bu ru-
la-bu ru la ge dir, ləng sü rü cü lə rə, 
pi ya da la ra iy nə li söz lər atır, ca-
va bın da sö yüş eşi dir di lər. 

Mey da nın o bi ri tə rə fi n də ki 
tap dan mış toz lu mey dan ça da 
adam lar mə rə kə yə yı ğış mış dı lar. 

Hər dən ta ma şa çı lar dan bi ri uca-
dan sa la vat de yir di. Mey da nın 
sa kit gu şə lə rin dən bi rin də, içi 
qap qa ra üfu nət li hor ray la do lu 
da ğıl mış ar xın düz böy rün də bir 
qa dın la bir ki şi da yan mış dı.

Uca boy, arıq bir qa dın idi. Nim-
daş lı ğın dan qı raq la rı sü zül müş, 
üs tün də kə sik dır naq şək li nə ox-
şa yan xır da, ağ ay pa ra na xış lı 
tünd-göy çad ra sı var dı. San ki ha-
mam dan in di cə gəl miş kim sə bu 
çad ra nı ye rə sə rib üs tün də dır naq 
tut muş du. Qa dı nın uzun, sü mük-
lü, en siz çə nə li qı rış-qı rış si fə ti 
var dı. Ki şi ba la ca boy, can ta raq 
idi. Şiş man ağ ca ma ya si fə ti var dı – 
adam lap is tə yir di əliy lə yox la yıb 
gör sün ki, ya naq la rı, hə qi qə tən 
gö rün dü yü ki mi yum şaq dır mı. 

Ki şi qa dı nın əlin də ki box ça dan 
bərk-bərk ya pış mış dı. Yer lə rin-
dən tər pən mə dən, din məz cə dur-
muş du lar və bi ga nə si fət lə rin dən 
lap bo şan ma ğa ha zır la şan ər-ar-
va da ox şa yır dı lar.

Ba tıq ya naq la rı nı qa ra, ti kan ki-
mi sərt tük bas mış bir ki şi on la rın 
ya nın da ayaq sax la dı. Gör kə min-
dən da ha çox ta baq dan al ver elə-
yə nə ox şa yır dı.

- Ha cı ağa, ney lə mək is tə yir sən 
ona? – de yə, tös mə rək ki şi dən so-
ruş du.

- Ney lə mə li yəm ki. Ve rə cəm 
po li sə. Qoy qo duq lu ğa sal sın lar. 
Bu ra onun üçün bə yəm Hert di ki, 
də rə bəy lik ola? Oğ ru xa na de yil 
bu ra! Bəs qa nun, bəs din-iman nə 
üçün dür?!

Qa dın su sur du.
- Har dan bil di niz onun elə di yi-

ni? – ta baq çı so ruş du.
- Mən yu mur ta la rı top-top yığ-

mış dım. Ya xın laş dı, baş la dı mə ni 
söh bə tə tut ma ğa; bir də bax dım 
ki, top la rın bi rin də yu mur ta lar 
əs kik gə lir.

- Afə rin sə nə, Ha cı ağa! – arıq 
ta baq çı uca dan gül dü.

Qa dın qu laq as mır dı. Hə yə can la 
ya xın la şan da lan da ra ni ga ran-ni-
ga ran ba xır dı – ba la ca boy, zəif ki-
şiy di; elə bil ya cırt da na, ya da uşa-
ğa ox şa yır dı. Sıx, qa ra saq qa lı var dı 

və əl lə ri ni çox en li ol du ğun dan 
az qa la kvad rat gö-
rü nən şal va rı nın 

ci bi nə sal-
mış dı.

- Nə olub bur da? – da lan dar so-
ruş du. Ona ca vab ve rən ol ma dı.

- Əş şi, bu ra xın onu, siz Al lah! 
Şey tan az dı rıb, yə qin... – de yə, nə 
baş ver di yi ni təx min edib dil lən-
di.

Ha cı ona hə də ilə bax dı. Da lan-
dar pərt lə şib sus du.

- Ne cə yə ni “şey tan az dı rıb”? 
Ni yə mə ni az dır mır? – Ha cı 
özün dən çıx dı. – Hə qi qə tin üs-
tü nü ya lan la ört-bas dır elə mək 
ol maz. Qi ya mət gü nü ya lan söy-
lə yə bil mə yə cək sən! Yax şı, mən 
bu ra xa ram onu, bəs bu əmə li nə 
Al lah qar şı sın da ne cə haqq qa-
zan dı ra caq?

Bu yer də Ha cı ağa nın gö zü-
nə əlin də ye kə çan ta, əy nin də ağ 
plaş, gö zün də qa ra ey nək olan bir 
ki şi dəy di və qa dın box ça sı nı dar-
tıb onun əlin dən çı xar maq is tə-
yən də uca dan qış qır dı ki, ki şi nin 
diq qə ti ni özü nə cəlb elə sin:

- Da yan, ab ci! Da yan, ay dın-
laş dır ma lı yıq bu nu! – Ha cı ət ra-
fa boy lan dı. – Bu xa ra ba da da bir 
də nə po lis ta pa bil məz sən ki!.. 

- Ağa, nə olub, nə mə sə lə dir? – 
de yə, ona ya xın la şan qa ra ey nək li 
cə nab so ruş du. Ca va bın da Ha cı 
əli ni ci bi nə sa lıb or dan üç də nə iri 
to yuq yu mur ta sı çı xar dı və tən tə-
nəy lə de di:

- Bu dur! Mən boş ye rə da nış-
ma ram! 

- Hə, yax şı iş de yil! – ey nək li cə-
nab dil lən di. – Am ma... bəl kə də, 
acın dan, ya da eh ti yac dan elə yib 
bu nu. Ba ğış la yın bu bi ça rə ni, ya-
zıq dı...

- Ne cə yə ni “bəl kə də, acın dan, 
ya da eh ti yac dan elə yib”? – Ha cı 
ağa sə si ni ba şı na at dı. – Onun ac lı-
ğın dan mə nə nə var! Nə dir, yox sa 
yer üzün də Al la hın bü tün məx lu-
qa tı nı ye diz dir mə yi nə zir de mi-
şəm? Mə nim xey riy yə cə miy yə tim 
yox dur! Mən sa də al ver çi yəm və 
ma lı mı məc ca ni pay la mı ram!

Qa dın da ha box ça sı nı Ha cı nın 
əlin dən çı xar ma ğa cəhd gös tər-
mir di, yay lı ğı nı ba şı na çə kib yu-
ma ğa dön müş dü.

- Elə dir, Ha cı ağa, - de yə ta baq-
çı da ar va da qah mar çıx dı. – Am-
ma siz də mər hə mət li olun, bu-
ra xın onu! Bu sə feh qa dı nı biabır 
et mə yin.

Ha cı qaş qa ba ğı nı tök dü.

- Sə feh? Am ma oğur luq elə-
mə yə ağ lı çat dı, hə? Söh bət 
yu yub yı ğış dır maq dan, qul luq 
gös tər mək dən dü şən də, ha mı 
zəif, əfəl olur! Am ma elə ki, çır-
pış dır maq gə rək ol du, zi rək lə-
şir lər! Biz dən di ri baş olur lar! 
Əcəb dir, val lah...

- Ha cı ağa, bu cə nab düz de yir, 
- arıq ta baq çı nı da lan dar da mü-
da fi ə elə di, - tö kün bu da şı ətə yi-
niz dən.

Ha cı ağa əv vəl is tə di onun söz-
lə ri nə fi  kir ver mə sin, am ma son 
sö zü ya man dəy miş di ki şi yə.

- Han sı da şı? Qoy kim bi rin ci 
baş la yıb, da şı da o tök sün!

- Siz ge ri çə kil mə li si niz! – de-
yə, ta baq çı inam la dil lən di, elə bil 
Ha cı ağa nın ona qu laq asa ca ğı na 
əmin idi.

“Əcəb qə miş dir ha!” – ey nək li 
cə nab fi  kir ləş di və az qal dı de-
yə: “Yax şı, şi ti ni çı xar ma yın, bu 
işin bir lax yu mur ta qə dər də yə-
ri yox dur!”, am ma Ha cı ağa nın 
xət ri nə dəy mə sin de yə, be lə de-
di:

- Mən cə, siz onu ba ğış la ma lı sı-
nız... - On suz da bi ya bır olub, - ta-
baq çı sö zü nə da vam et di. – Onu 
iki gün qo duq luq da sax la ma ğın 
nə mə na sı? Pu lu yox dur ki, ala lar 
əlin dən!

- Yax şı, - Ha cı ağa ca vab ver di. 
– Bir Al lah şa hid dir ki, mən yu-
mur ta nın da va sı nı döy mü rəm...

- Yax şı, qur tar dı! Ha cı ağa sə-
ni ba ğış la dı, ab ci! – de yə, ta baq çı 
qa dı na mü ra ciət edib ki şi nin sö-
zü nü kəs di. – Üzr is tə, çıx get.

Ha cı ağa çə tin və ziy yə tə düş-
müş dü. Bir az tə rəd düd dən son-
ra ar va dın box ça sı nı qay tar ma ğa 
məc bur ol du. “Ey bi yox, on suz 
da bəs de yin cə utan dır dım onu!” 
– öz-özü nə de di.

Ta baq çı isə dü şün dü: “Mə nim 
ba şı ma be lə bir iş gəl səy di, xə ca-
lə tim dən ölər dim. Ya da əv vəl cə 
bu qə miş ki şi ni öl dü rər dim, son-
ra da özü mü... Ya zıq ar vad! Nə 
yax şı ye rə gir mir in di!”

“Bi ça rə qa dın, bu boy da zı rıl tı-
dan son ra evi-
nə dö nə cək, 
özü də əli boş, 
- ey nək li cə-
nab dü şü-
n ü r  d ü . 

– Ya zıq in di, bəl kə də, ba la la rı-
na gö rə ni ga ran dır: fi  kir lə şir ki, 
Al lah elə mə miş, bir dən ho vu za 
yı xı lar lar, ya da kür sü yə dü şüb 
ya nar lar... Əş şi, nə za rət siz uşaq-
la rın ba şı na o qə dər iş gə lə bi lər 
ki - kü çə do lu ma şın, av to bus... 
Bu it oğ lu da zə li ki mi qə miş 
olub! Əl çə kəy di ba rı!..” 

“Bi ça rə qa dı nın ba şın dan bə la 
əs kik de yil, - da lan dar da ar va dın 
ha lı na ya nır dı. –Bəl kə evə ne cə 
qa yı da ca ğı nı da bil mir”.

Bu ab ci nin in di han sı hiss lər 
ya şa dı ğı nı tə səv vür et mə yə ça lı-
şan ta baq çı da, da lan dar da, plaş-
lı cə nab da, hətt  a Ha cı ağa nın özü 
də əmin idi ki, ya xa sın dan əl çə-
kən ki mi ara dan çı xa caq, göz dən 
itə cək. Ağ lı ol sa, elə də edər di.

La kin qa dın su sur, ye rin dən 
tər pən mir di və on lar bir-bi ri nə 
mad dım- mad dım ba xıb sə feh-sə-
feh gü lüm sü nür, nə edə cək lə ri ni 
bil mir di lər.

- Bəs yu mur ta... Yu mur ta lar ne-
cə ol sun? – de yə, qəfl  ə tən qa dın 
so ruş du.

- Ay hə ya sız san ha! Bar ma ğı nı 
ağ zı na sox dun mu, əli ni qo pa ra-
caq! – de yə, Ha cı ya nın da kı la ra 
hey rət lə nə zər sa lıb de yin di.

Ta baq çı gül mək dən, hətt  a ös-
kür dü də.

- Yu mur ta la rı yad dan çı xar, 
ab ci! – de yə, da lan dar məs lə hət 
gör dü. – Da ha gör mə yə cək sən 
on la rı.

- Get və Al la ha dua elə ki, hər 
şey yax şı qur tar dı, - ta baq çı ös kü-
rə yi sa kit lə şən də dil lən di. – Ha cı 
ağa ya dua elə ki, sə ni biabır çı lıq-
dan qur tar dı. Cə hən nəm ol sun 
yu mur ta...

Ha cı ağa nın tə kəb bür lü ba xış-
la rı aş kar bu nu de yir di: “Ey bi 
yox, Al lah hər şe yi gö rür! On dan 
giz lə nə bil məz sən...” da ha bir ne-
çə də qi qə on la rın ha mı sı su sub 
nə elə yə cək lə ri ni bil mir miş ki mi 
dur du.

Ha mı dan əv vəl ye rin dən Ha-
cı tər pən di. Son ra ta ba çı ilə da-
lan dar – hə rə si öz yo luy la get di. 
Plaş lı ki şi də get di. Qa dın isə hə lə 
də ye rin də da ya nıb-dur muş du, 
on la rın ar dın ca mad dım- mad dım 
ba xır dı. Nə ha yət, o da ye rin dən 
tər pən di və ağır-ağır ad dım la dı.

Tərcümə etdi:
İlqar ƏLFİ

məc mə yi yə yığ mış dı lar - on lar 
da ha ba ha sa tı lır dı. Hin dis tan 
ba da mı, xır da kiş miş lə qa rış mış 
acil – bi ri üç riala... Elə bur da ca, 
pri mu sun üs tün də pax la qay na-
dır dı lar. 

Ba za rın ti nin də ki ya na caq dol-
dur ma mən tə qə si nin ma zut və 
ya ğa bu laş mış mey dan ça sın da 
av to bus, mi nik ma şın la rı nın sü-
rü cü lə ri ben zi ni növ bə siz al maq 
üçün sö yü şür, qal ma qal sa lır dı-
lar. Ben zi ni tö kən ki mi də çı xıb 
ge dir di lər. Ve lo si ped çi lər zın qı-
rov la rı nı dur ma dan ça lır, ma şın-
la rın, adam la rın ara sıy la bu ru-
la-bu ru la ge dir, ləng sü rü cü lə rə, 
pi ya da la ra iy nə li söz lər atır, ca-
va bın da sö yüş eşi dir di lər. 

Mey da nın o bi ri tə rə fi n də ki 
tap dan mış toz lu mey dan ça da 
adam lar mə rə kə yə yı ğış mış dı lar. 

bu ra! Bəs qa nun, bəs din-iman nə 
üçün dür?!

Qa dın su sur du.
- Har dan bil di niz onun elə di yi-

ni? – ta baq çı so ruş du.
- Mən yu mur ta la rı top-top yığ-

mış dım. Ya xın laş dı, baş la dı mə ni 
söh bə tə tut ma ğa; bir də bax dım 
ki, top la rın bi rin də yu mur ta lar 
əs kik gə lir.

- Afə rin sə nə, Ha cı ağa! – arıq 
ta baq çı uca dan gül dü.

Qa dın qu laq as mır dı. Hə yə can la 
ya xın la şan da lan da ra ni ga ran-ni-
ga ran ba xır dı – ba la ca boy, zəif ki-
şiy di; elə bil ya cırt da na, ya da uşa-
ğa ox şa yır dı. Sıx, qa ra saq qa lı var dı 

və əl lə ri ni çox en li ol du ğun dan 
az qa la kvad rat gö-
rü nən şal va rı nın 

ci bi nə sal-
mış dı.

acın dan, ya da eh ti yac dan elə yib 
bu nu. Ba ğış la yın bu bi ça rə ni, ya-
zıq dı...

- Ne cə yə ni “bəl kə də, acın dan, 
ya da eh ti yac dan elə yib”? – Ha cı 
ağa sə si ni ba şı na at dı. – Onun ac lı-
ğın dan mə nə nə var! Nə dir, yox sa 
yer üzün də Al la hın bü tün məx lu-
qa tı nı ye diz dir mə yi nə zir de mi-
şəm? Mə nim xey riy yə cə miy yə tim 
yox dur! Mən sa də al ver çi yəm və 
ma lı mı məc ca ni pay la mı ram!

Qa dın da ha box ça sı nı Ha cı nın 
əlin dən çı xar ma ğa cəhd gös tər-
mir di, yay lı ğı nı ba şı na çə kib yu-
ma ğa dön müş dü.

- Elə dir, Ha cı ağa, - de yə ta baq-
çı da ar va da qah mar çıx dı. – Am-
ma siz də mər hə mət li olun, bu-
ra xın onu! Bu sə feh qa dı nı biabır 
et mə yin.

Ha cı qaş qa ba ğı nı tök dü.

ni ba ğış la dı, ab ci! – de yə, ta baq çı 
qa dı na mü ra ciət edib ki şi nin sö-
zü nü kəs di. – Üzr is tə, çıx get.

Ha cı ağa çə tin və ziy yə tə düş-
müş dü. Bir az tə rəd düd dən son-
ra ar va dın box ça sı nı qay tar ma ğa 
məc bur ol du. “Ey bi yox, on suz 
da bəs de yin cə utan dır dım onu!” 
– öz-özü nə de di.

Ta baq çı isə dü şün dü: “Mə nim 
ba şı ma be lə bir iş gəl səy di, xə ca-
lə tim dən ölər dim. Ya da əv vəl cə 
bu qə miş ki şi ni öl dü rər dim, son-
ra da özü mü... Ya zıq ar vad! Nə 
yax şı ye rə gir mir in di!”

“Bi ça rə qa dın, bu boy da zı rıl tı-
dan son ra evi-
nə dö nə cək, 
özü də əli boş, 
- ey nək li cə-
nab dü şü-
n ü r  d ü . 

- Get və Al la ha dua elə ki, hər 
şey yax şı qur tar dı, - ta baq çı ös kü-
rə yi sa kit lə şən də dil lən di. – Ha cı 
ağa ya dua elə ki, sə ni biabır çı lıq-
dan qur tar dı. Cə hən nəm ol sun 
yu mur ta...

Ha cı ağa nın tə kəb bür lü ba xış-
la rı aş kar bu nu de yir di: “Ey bi 
yox, Al lah hər şe yi gö rür! On dan 
giz lə nə bil məz sən...” da ha bir ne-
çə də qi qə on la rın ha mı sı su sub 
nə elə yə cək lə ri ni bil mir miş ki mi 
dur du.

Ha mı dan əv vəl ye rin dən Ha-
cı tər pən di. Son ra ta ba çı ilə da-
lan dar – hə rə si öz yo luy la get di. 
Plaş lı ki şi də get di. Qa dın isə hə lə 
də ye rin də da ya nıb-dur muş du, 
on la rın ar dın ca mad dım- mad dım 
ba xır dı. Nə ha yət, o da ye rin dən 
tər pən di və ağır-ağır ad dım la dı.

Tərcümə etdi:
İlqar ƏLFİ

Bazar meydanından bir səhnə



İnsan qazdan nə vaxtdan 
bəri istifadə edir?

İn san qa zı tə bii mə dən-
lər dən ala bi lir, ya xud onu 
baş qa məh sul lar dan is teh-
sal edir. Mə sə lən, qa zı al maq 
üçün si zə bir yol gös tə rək:
Əgər bir ba şı qa pa lı gil bo ru nu 
kö mür to zu ilə dol dur saq və 
qız dır saq, di gər ba şın dan bir 
müd dət tüs tü çı xa caq. Am ma 
tez lik lə bu tüs tü kə si lə cək. Tüs-
tü kə si lən dən son ra əgər hə min 
bo ru nun ağ zı na açıq alov ya-
xın laş dır saq, or dan çı xan qaz 
par laq bir alov la ya na caq. Əgər 
hə min bu təc rü bə nin miq ya sı nı 
min də fə bö yüt sək, biz kö mür-
dən sə na ye üsu luy la qaz alın-
ma sı pro se si nin şa hi di ola rıq.

1792-ci il də sü ni qaz ilk də-
fə şot land mü hən di si Uil yam 
Mer dok tə rə fi n dən is ti fa də olu-
nub. O, ya nan kö mür dən çı xan 
qa zı tə miz lə yə rək on dan öz evi-
ni işıq lan dıq maq üçün is ti fa də 
edib. Bir ne çə il son ra Mer dok 
ey ni sis te mi öz fab ri ki nin işıq-
lan dı rıl ma sın da tət biq edib. Bir-
ləş miş Ştat lar da sü ni qaz işıq lan-
dır ma məq sə diy lə tə bii qaz dan 
da əv vəl is ti fa də olu nur du.

1812-ci il də Rod-Ay lend də ki 
Nyu port şə hə ri nin sa ki ni Dey-
vid Mel vill öz evi ni və evin 
qar şı sın da kı kü çə ni kö mür dən 
al dı ğı qaz la işıq lan dı rır dı.

1816-cı il də Me ri lend şta tı nın 
Bal ti mor şə hə ri nin kü çə lə ri sü ni 
qaz la işıq lan dı rı lır dı. Tə bii qa zı 
isə ilk də fə 1821-ci il də Nyu-York 
şta tı nın Fre do ni ya şə hə rin də tət-
biq et di lər. Hal-ha zır da ən çox 
tə bii qaz dan is ti fa də olu nur. Ona 
gö rə ki, ye ni tə bii qaz ya taq la rı 
kəşf edi lib, tə zə qaz tex no lo gi ya-
la rı tət biq olu nur, qaz kə mər lə ri 
çə ki lir.  Bü tün bu təd bir lər tə bii 
qa zın bü tün iri şə hər lə rə çat dı rıl-
ma sı nı tə min edir.

Biz ye ni ili
ni yə bay ram edi rik?

Ye ni ilin qar şı lan ma sı dün-
ya da ən qey ri-adi ənə nə lər-
dən dir. Bu nu bay ram et mə-
yə nə vaxt dan baş la yıb lar?

Bə zi lə ri he sab edir ki, bu 
bay ra mı ilk qeyd edən-
lər çin li lər olub, di gər-
lə ri bu ənə nə ni qə dim 
ger man tay fa la rı na 
aid edir, üçün cü lər 
isə de yir ki, bu nu 
bi rin ci ro ma lı lar 
edib. Biz bi li rik ki, 
çin li lər hə mi şə Ye ni 
il mü na si bə tiy lə bay ram ke çi-
rir lər, in tə ha sı on la rın Ye ni ili 
bi zim kin dən da ha gec olur və 
bir ne çə gün ər zin də bay ram 
edi lir.

Qə dim ger man la rın Ye ni 
ili fə sil lə rin də yiş mə si ilə 
əla qə dar idi və təx mi nən, 
no yabr ayı nın or ta la rın da 
ke çi ri lir di. Bu möv süm də 
on lar məh sul la rı nı yı ğır-
dı lar. Bu vaxt in san lar 
bir ye rə top lan dı ğın-
dan, əsas tə sər rü fat iş-
lə ri ba şa çat dı ğın dan 
adam lar bir yer də şən 
bir bay ram təş kil edib 
ağır iş möv sü mün-
dən son ra din cə lir-
di lər. Bu bay ra mın 
no yabr ayı na tə-
sa düf et mə si nə 
b a x  m a  y a  r a q , 
ger man lar onu 
Ye ni ilin baş-
lan ğı cı sa-
yır dı lar.

Av ro pa nı is ti la edən də, ro-
ma lı lar bu bay ra mın za ma nı-
nı də yi şib tən tə nə lə ri yan var 
ayı nın bi ri nə ke çir di lər. On-
lar üçün Ye ni ilin gə li şi ye ni 
hə ya tın baş la na ca ğı na, ye ni 
ümid lə rin cü cə rə cə yi nə bir 
işa rə idi.

Ye ni ilin gə li şi ni bay ram et-
mək və bu bay ra mın də yə ri 
bi zim gün lər də də elə ro ma-
lı lar za ma nın da olan ki mi dir. 
Biz Ye ni ili şən əh va li-ru hiy-
yə də qar şı la ma ğa can atı rıq 

və hə mi şə 
ümid edi rik ki, bü tün çə tin lik-
lə ri miz ötən il də qa la caq, tə zə 
il özüy lə da ha yax şı hə yat gə-
ti rə cək!

Toyda hədiy yə et mək 
adə ti ne cə ya ra nıb?

Bir çox adət lə rin ta rix çə si ni 
iz lə mək müm kün ol mur, am-
ma bu nun konk ret ta rix çə si var 
və bu ta rix çə ada ma in di xoş 
bir na ğıl ki mi gə lir! Çox il lər 
qa baq gö zəl bir hol land qı zı də-
yir man çı ya ərə get mək is tə yir. 

Onun pu lu çox de yil di, am ma 
ha mı nın sev gi si ni qa zan mış dı 
– yox sul la ra pul suz un, çö rək 
pay la yır dı.

Qı zın ata sı bu to ya na ra zı lıq 
edir və de yir ki, əgər qı zı hə-
min də yir man çı ya get mək də 
is rar et sə, ona ce hiz-zad ve-
rə si de yil. Bu söh bət dən də-
yir man çı nın dost la rı da xə bər 
tu tur və bu qə ra ra gə lir lər 
ki, gənc ailə yə da yaq ol sun-
lar, əl lə rin dən gə lən kö mə yi 
əsir gə mə sin lər. On la rın heç 
də pu lu çox de yil di, am-
ma fi  kir lə şir lər ki, hər bi ri 
hə diy yə ola raq ca van la ra 
nə sə al sın ki, ka sıb də yir-
man çı ilə gö zəl qız ailə 
qu ra bil sin lər.
Gün lə rin bi rin də dost lar 

yı ğı şıb qız gi lə qo naq gə lir, hə-
diy yə lə ri ni də gə ti rir lər. On lar-
dan bə zi lə ri mət bəx ava dan lı-
ğı, di gər lə ri ev də ka ra gə lən 
qab-qa caq, məişət əş ya la rı 
gə tir miş di lər – hə diy yə lər o 

qə dər çox idi ki, ye ni ailə nin 
bü tün eh ti yac la rı bir gün də 
ödə nir və ca van lar bir-bi ri-
nə qo vu şa bi lir lər!

İlk toy hə diy yə lə ri be-
lə ya ra nıb və bu ənə nə 
in di yə dək dün ya nın bü-
tün yer lə rin də ya şa yır – 
hə diy yə lə rin məz mu nu 

də yi şib, am ma 

ma hiy yə ti yox. Toy da 
edi lən hə diy yə ca van-
la rın hə ya tı nı nis bə-

tən yün gül ləş dir mək 
məq sə di da şı yır.

Bir za man lar 
biz də də toy hə-

diy yə si yal nız 
məişət də zə-

ru ri əş ya lar 
o l a r  d ı . 

Və bu 
əş ya la rı iş lə dən ca van la ra ailə 
qu ran dan son ra da uzun il lər 
bu yar dı mı edən dost la rı, qo-
hum la rı xa tır la dar dı...

Toy kö kə si
nə vaxt ya ra nıb?

Toy kö kə si öz ta ri xi ni hə lə 
Ro ma im pe ri ya sı döv rün dən 
gö tü rür. O za man lar əsil za də 
ailə lər də ke çi ri lən ni kah mə-
ra sim lə rin də məx su si kö kə bi-
şi ri lir di və hə min kö kə ni bəy-
lə gə lin ye yən də qo naq la ra da 
pay la yar dı lar. Hətt  a de yir lər 

ki, hə min kö kə ni gə li nin ba şı-
nın üs tün də tu tub kə sir di lər 
ki, bol luq ol sun. Qo naq lar dan 
hər bi ri bu kö kə dən da dar dı ki, 
on la rın da evin də fi  ra van lıq ol-
sun.

Dün ya nın bir çox xalq la rın-
da ni kah mə ra si mi nə hə min bu 
kö kə nin fərq li for ma la rı da xil-
dir. Ame ri ka hin du la rı nın bə zi 
qə bi lə lə rin də gə lin tə rə fi n dən 
bə yə ba ğış la nan məx su si kö kə-
lər bi şi ri lir.

Qə dim Av ro pa da isə to ya gə-
lən qo naq lar da şir niy yat gə-
ti rir di və hə min şir niy ya tı ca-
van la rın öm rü şi rin lik için də 
keç sin de yə, ma sa la rın üs tü nə 
qa laq la yar dı lar. Gə lin lə bəy bu 
şir niy yat qa la ğı nın üzə ri nə əyi-
lib öpüş mə li idi lər ki, ar zu la rı 
çin ol sun.

Be lə nəql elə yir lər ki, fran sa-
lı bir şir niy yat çı İn gil tə rə yə sə-
ya hət edər kən bu adə tin şa hi di 
olur və fi  kir lə şir ki, bü tün bu 
şir ni lə ri, mey və lə ri bir yer də 
bir ləş di rib nə sə bi şir mək da ha 
yax şı olar dı... Bu min val la, bi-
zim in di mə ra sim lər də gör dü-
yü müz toy tort la rı ya ra nıb!

Gə lin lə rin ba şın da ni yə 
du vaq olur?

Bu adə tin ya ran ma sı ba rə də 
çox lu rə va yət var. On la rın da 
ha mı sı qə dim za man la ra aid dir. 

Bi li rik ki, bir çox qə dim xalq-
lar da to ya qə dər gə li ni gə lə cək 
əri nə gös tər məz di lər. Mi sir də 
də bu adət var dı və gə lin lə bəy 
bir-bi ri ni yal nız toy za ma nı gö-
rə bi lər di. Bə yin gə li nin üzün-
dən du va ğı gö tür mə si toy mə-
ra si mi nin tər kib his sə si idi. Bu 
ənə nə ərəb lər də, hind li lər də, 
Asi ya və Av ro pa nın di gər xalq-
la rın da da var dı.

Qə dim ro ma lı lar da və yə hu-
di lər də də be lə bir adət olub. 

Gə li nin ba şı na du vaq sa lar dı-
lar və bu du vaq o qə dər 

bö yük olar dı ki, qı zın 
bü tün bə də ni ni ör tər-

di. Toy dan son ra du va ğı 
giz lə dər di lər və yal nız hə min 
qa dın dün ya sı nı də yi şən də çı-
xa rar dı lar. 

Odur ki, bə zi lə ri nin dü şün-
dü yü ki mi, toy da abır-is mət 
gös tə ri ci si olan du vaq yal nız 
Şərq xalq la rın da de yil, dün ya-
nın bü tün qə dim xalq la rın da 
olub. 

La kin bi zim za man lar da bu 
adət an caq toy mə ra si mi nə bir 
ro man tik lik, bir ca zi bə ver mək 
üçün dür: du vaq gə li nin mə-
sum lu ğu nu, el adət lə ri nə sa-
diq li yi ni nü ma yiş et di rir.

İnsan qazdan nə vaxtdan 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır-
la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl-
mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər 
nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy rə nə cək. 

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

İl qar ƏLFİ
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Bə zi lə ri he sab edir ki, bu 
bay ra mı ilk qeyd edən-
lər çin li lər olub, di gər-
lə ri bu ənə nə ni qə dim 
ger man tay fa la rı na 
aid edir, üçün cü lər 
isə de yir ki, bu nu 
bi rin ci ro ma lı lar 
edib. Biz bi li rik ki, 
çin li lər hə mi şə Ye ni 
il mü na si bə tiy lə bay ram ke çi-
rir lər, in tə ha sı on la rın Ye ni ili 
bi zim kin dən da ha gec olur və 
bir ne çə gün ər zin də bay ram 
edi lir.

Qə dim ger man la rın Ye ni 
ili fə sil lə rin də yiş mə si ilə 
əla qə dar idi və təx mi nən, 
no yabr ayı nın or ta la rın da 
ke çi ri lir di. Bu möv süm də 
on lar məh sul la rı nı yı ğır-
dı lar. Bu vaxt in san lar 
bir ye rə top lan dı ğın-
dan, əsas tə sər rü fat iş-
lə ri ba şa çat dı ğın dan 
adam lar bir yer də şən 
bir bay ram təş kil edib 
ağır iş möv sü mün-
dən son ra din cə lir-
di lər. Bu bay ra mın 
no yabr ayı na tə-
sa düf et mə si nə 
b a x  m a  y a  r a q , 
ger man lar onu 
Ye ni ilin baş-
lan ğı cı sa-
yır dı lar.

və hə mi şə 

Onun pu lu çox de yil di, am ma 
ha mı nın sev gi si ni qa zan mış dı 
– yox sul la ra pul suz un, çö rək 
pay la yır dı.

Qı zın ata sı bu to ya na ra zı lıq 
edir və de yir ki, əgər qı zı hə-
min də yir man çı ya get mək də 
is rar et sə, ona ce hiz-zad ve-
rə si de yil. Bu söh bət dən də-
yir man çı nın dost la rı da xə bər 
tu tur və bu qə ra ra gə lir lər 
ki, gənc ailə yə da yaq ol sun-
lar, əl lə rin dən gə lən kö mə yi 
əsir gə mə sin lər. On la rın heç 
də pu lu çox de yil di, am-
ma fi  kir lə şir lər ki, hər bi ri 
hə diy yə ola raq ca van la ra 
nə sə al sın ki, ka sıb də yir-
man çı ilə gö zəl qız ailə 
qu ra bil sin lər.
Gün lə rin bi rin də dost lar 

yı ğı şıb qız gi lə qo naq gə lir, hə-
diy yə lə ri ni də gə ti rir lər. On lar-
dan bə zi lə ri mət bəx ava dan lı-
ğı, di gər lə ri ev də ka ra gə lən 
qab-qa caq, məişət əş ya la rı 
gə tir miş di lər – hə diy yə lər o 

qə dər çox idi ki, ye ni ailə nin 
bü tün eh ti yac la rı bir gün də 
ödə nir və ca van lar bir-bi ri-
nə qo vu şa bi lir lər!

İlk toy hə diy yə lə ri be-
lə ya ra nıb və bu ənə nə 
in di yə dək dün ya nın bü-
tün yer lə rin də ya şa yır – 
hə diy yə lə rin məz mu nu hə diy yə lə rin məz mu nu hə diy yə lə rin

də yi şib, am ma 

ma hiy yə ti yox. Toy da 
edi lən hə diy yə ca van-
la rın hə ya tı nı nis bə-

tən yün gül ləş dir mək 
məq sə di da şı yır.

Bir za man lar 
biz də də toy hə-

diy yə si yal nız 
məişət də zə-

ru ri əş ya lar 
o l a r  d ı . 

Və bu 
əş ya la rı iş lə dən ca van la ra ailə 

ki, hə min kö kə ni gə li nin ba şı-
nın üs tün də tu tub kə sir di lər 
ki, bol luq ol sun. Qo naq lar dan 
hər bi ri bu kö kə dən da dar dı ki, 
on la rın da evin də fi  ra van lıq ol-
sun.

Dün ya nın bir çox xalq la rın-
da ni kah mə ra si mi nə hə min bu 
kö kə nin fərq li for ma la rı da xil-
dir. Ame ri ka hin du la rı nın bə zi 
qə bi lə lə rin də gə lin tə rə fi n dən 
bə yə ba ğış la nan məx su si kö kə-
lər bi şi ri lir.

Qə dim Av ro pa da isə to ya gə-
lən qo naq lar da şir niy yat gə-
ti rir di və hə min şir niy ya tı ca-
van la rın öm rü şi rin lik için də 
keç sin de yə, ma sa la rın üs tü nə 
qa laq la yar dı lar. Gə lin lə bəy bu 
şir niy yat qa la ğı nın üzə ri nə əyi-
lib öpüş mə li idi lər ki, ar zu la rı 
çin ol sun.

Be lə nəql elə yir lər ki, fran sa-
lı bir şir niy yat çı İn gil tə rə yə sə-
ya hət edər kən bu adə tin şa hi di 
olur və fi  kir lə şir ki, bü tün bu 
şir ni lə ri, mey və lə ri bir yer də 
bir ləş di rib nə sə bi şir mək da ha 
yax şı olar dı... Bu min val la, bi-
zim in di mə ra sim lər də gör dü-
yü müz toy tort la rı ya ra nıb!

Gə lin lə rin ba şın da ni yə 
du vaq olur?

Bu adə tin ya ran ma sı ba rə də 
çox lu rə va yət var. On la rın da 
ha mı sı qə dim za man la ra aid dir. 

Bi li rik ki, bir çox qə dim xalq-
lar da to ya qə dər gə li ni gə lə cək 
əri nə gös tər məz di lər. Mi sir də 
də bu adət var dı və gə lin lə bəy 
bir-bi ri ni yal nız toy za ma nı gö-
rə bi lər di. Bə yin gə li nin üzün-
dən du va ğı gö tür mə si toy mə-
ra si mi nin tər kib his sə si idi. Bu 
ənə nə ərəb lər də, hind li lər də, 
Asi ya və Av ro pa nın di gər xalq-
la rın da da var dı.

Qə dim ro ma lı lar da və yə hu-
di lər də də be lə bir adət olub. 

Gə li nin ba şı na du vaq sa lar dı-
lar və bu du vaq o qə dər 

di. Toy dan son ra du va ğı 
giz lə dər di lər və yal nız hə min 

Bə zi lə ri he sab edir ki, 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 

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 

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-

İl qar ƏLFİ
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Bi li rik ki, bir çox qə dim xalq-ma hiy yə ti yox. Toy da Bi li rik ki, bir çox qə dim xalq-

Hər suala      bir ca vab
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İlk kər pic lər dən nə vaxt 
is ti fa də olunub?

Əgər siz dən in sa nın dü zəlt-
di yi ən uzu nö mür lü in şaat ma-
te rialı ba rə də so ruş say dı lar, 
yə qin, ağ lı nı za ilk əv vəl kər pic 
gə lər di. De yə sən, elə dir ki, var: 
kər pic qra nit dən, əhəng da şın-
dan, hətt  a də mir dən də uzu-
nö mür lü dür! Kər pic həm də 
çox müasir in şaat ma te rialı dır. 
On dan bü tün dün ya da is ti fa də 
edir lər. Am ma ey ni za man da, 
kər pic in san si vi li za si ya sı nın 
ya şı dı dır! Ba bil li lər və mi sir-
li lər kər pi ci hə lə era mız dan 
3000 il əv vəl dü zəl dir, on dan 
əzə mət li bi na lar ti kir di lər. Ar-
xeolo ji qa zın tı la rı ma te rial la-
rı na əsa sən, be lə bir nə ti cə yə 
gəl mək olar ki, kər pic qeyd 
et di yi miz za man dan da qa baq 
mə lum olub.

Qə dim za man lar da kər pic 
dü zəl dil mə si çox ağır bir iş 
idi. Onun ha zır lan ma sı üçün 
ma te rial gil və gil li şist lər dən 
iba rət – on lar dan dü zə lən 
kər pi ci son ra dan so ba lar da 
bi şi rir di lər. Gi li yum şal dıb 
su ilə qa rış dı rır dı lar və bu 
za man heç bir me xa nizm dən 
is ti fa də olun mur du: in san lar 
onu ayaq la əzib yo ğu rur du-
lar. Çiy gi lə möh kəm lik üçün 
doğ ran mış sa man da qa tı lır dı.

Bu qa rı şıq dan müx tə lif for ma-
da kər pic lər kə sir, son ra onu 
qu rut maq üçün gü nün al tı na 
sə rir di lər.

Bu üsul dan uzun əsr lər bo yu 
is ti fa də olun du, am ma gün lə-
rin bi rin də adam lar xə bər tut-
du lar ki, gi lin so ba da yan dı rıl-
ma sı kər pi cin möh kəm li li yi ni 
də, su ya da vam lı lı ğı nı da ar tı-
rır. Bu za man ona sa man əla və 
edil mə si nə də eh ti yac qal mır-
dı. Gü nün al tın da qu ru dul muş 
kər pic lər İn gil tə rə nin ha va sı 
üçün tə bii ki, ya rar lı de yil di, 
am ma Ya xın Şər qin is ti iq lim li 
öl kə lə rin də çiy kər pic elə da-
vam lı ol du ki, qə dim Ba bi lin 
kər pic ti ki li lə ri nin bir qis mi, 
hətt  a bi zim zə ma nə yə qə dər 
da vam gə tir di.

İn san lar ev tik mə yə
nə vaxt dan

baş la yıb lar?
Ev sa də cə ola raq in sa nın ya-

şa dı ğı ye rə de yi lir. Am ma in-
san lar da bir za man lar bü tün 
baş qa can lı lar ki mi öz lə ri nə 
cür bə cür yer lər də sı ğı na caq 
ta pır dı lar. Adam lar yax şı qo-
ru nan, eti bar lı bir yer ta pan 
ki mi, onu öz ev lə ri sa yır dı. Bir 
müd dət keç di və in san özü nə 
ev elə di yi ye ri müx tə lif üsul-
lar la yax şı laş dır ma ğa ça lış dı.

Əl bətt  ə, də qiq bil mi rik ki, bu 
pro ses ne cə baş la nıb, am ma 
in sa nın ilk evi çox gü man ya 
ma ğa ra lar da, ya da ağac la-
rın kəl lə sin də olub. İs ti iq lim li 
yer lər də ib ti dai adam lar ağac-
lar da ya şa ya bi lər di lər. On lar 
bu daq la rı əyib on lar dan öz 
sı ğı na caq la rı üçün bir kar-
kas dü zəl dər, son ra bu daq la rı 
bir-bi ri nə hö rə rək, möh kəm 
bağ la yar dı lar. Axır da da cər-
gə-cər gə, dərz-dərz bağ lan mış 
bu daq lar dan dam dü zəl dər-
di lər. Be lə sı ğı na caq in sa nı 
gü nəş dən, ya ğış dan, sel dən, 
ağa ca dır ma şa bil mə yən vəh şi 
hey van lar dan qo ru ya bi lər di.

La kin iq li mi so yuq olan yer-
lər üçün be lə ev əl ve riş li de-
yil di. Ona gö rə də adam lar 
ma ğa ra lar dan is ti fa də et mə yə 
baş la dı lar və onun gi rə cə yin-
də müt ləq ton qal qa la yır dı lar 
ki, həm yır tı cı hey van lar dan 
qo run sun lar, həm də üşü mə-
sin lər. Gö rü nür, özü nün ilk 
ti kin ti təc rü bə si ni ib ti dai in-
san iri daş la rı ma ğa ra nın ağ-
zı na düz mək lə onun gi ri şi ni 
ki çil dər kən qa za nıb. La kin 
in san lar dağ, tə pə ya mac la rı nı 
qa za raq sü ni ma ğa ra lar dü-
zəl dən də bu sa hə də ikin ci və 
çox əhə miy yət li ad dım la rı nı 
atıb lar. 

Növ bə ti mər hə lə tor paq-
da tə bii çö kə yin ta pıl ma sı və 
onun ət ra fı na daş la rın üst-üs-
tə dü zül mə si olub. Dün ya nın 
müx tə lif yer lə rin də adam lar 
öz lə ri üçün ya şa dıq la rı iq li mə 
uy ğun ev lər tik mə yə baş la-
yıb lar. Av ro pa da ilk ev gir də 
de yil, künc lə rin də tir lər olan 
dörd bu caq lı bir konst ruk si ya 
idi: tir lə rin ara sı bir-bi ri nə hö-
rül müş ca van ağac lar dan dü-
zə lən ara kəs mə lər dən iba rət 
olur du.

İlk ka nal la rı
kim in şa edib?

Təx mi nən era mız dan əv vəl 
VI əsr də çin li lər Xanç couvan la 
Pe kin ara sın da Bö yük Çin ka-
na lı nın çə ki li şi nə baş la yıb lar. 
Onun ümu mi uzun lu ğu 1600 
ki lo metr təş kil edir di. Bu ka nal 
yer üzü nün ən qə dim ka na-
lı sa yı lır. Ka na lın əsas his sə si 
ar tıq bi zim era nın XIII əs rin də 
ha zır idi. Am ma qə dim mi sir-
li lər era mız dan əv vəl 1300-cü 
il lər də, I Se ti və II Ram ze sin fi -
ron luq dö nəm lə rin də Nil ça yı 
ilə Qır mı zı də ni zi bir ləş di rən 
gə mi çi lik ka na lı in şa et miş di-
lər. Bu ka nal məş hur Sü veyş 
ka na lı nın əc da dı sa yı lır. 

Da ha bir qə dim ka nal Ba bil 
hökm da rı Na vu xa no do no so run 
(era mız dan əv vəl 605-562-ci il-
lər) za ma nın da Dəc lə və Fə rat 
çay la rı ara sın da in şa edi lib. 
Ro ma lı lar da im pe ri ya nın 
bir çox yer lə rin də ka-
nal lar ti kir di lər. 

Odur ki, dün ya da ilk ka na lın 
məhz çin li lər tə rə fi n dən in şa 
edil mə si bir qə dər şüb hə do-
ğu rur.

Av ro pa da bu ənə nə VIII 
əsr də, Bö yik Karl za ma nın da 
Reyn, Maas və Du nay çay la rı 
ara sın da ka nal lar sis te mi nin 
in şa ide ya sı ilə baş la nıb.

Son ra lar İta li ya, Fran sa, Bel-
çi ka və Av ro pa nın baş qa-baş qa 
öl kə lə rin də say sız-he sab sız ka-
nal lar ti ki lib. XVIII əs rin ikin ci 
ya rı sın da Bö yük Bri ta ni ya da 
da, əsa sən yük lə rin da şın ma sı 
üçün ka nal lar ti ki lir di. 1759-
1830-cu il lər ara sın da İn gil tə rə-
də azı 4790 mil lik ka nal çə ki lib. 
Bir çox im kan lı adam lar, iri şir-
kət lər öz və saiti ni yük sək qa-
zanc gə ti rən ka nal la ra qo yur-
du. Bu pro ses yal nız XIX əs rin 
20-ci il lə rin də, də miryol la rı nın 
ya ran ma sı ilə zəifl  ə di.

Qə dim za man lar da qa yıq la-
rı ka nal la apar maq üçün on la-
rı xü su si adam lar ya itə lə yir, 
ya da çə kib apa rır dı lar. La kin 
son ra lar, yük da şı yan gə mi lə ri 
ka nal bo yun ca hə rə kət edən 
qa tır lar dar tır dı.

Da ha bir diq qə tə la yiq fakt: 
şlüz lər kəşf onu na na dək ka-
nal la rı yal nız dü zən lik yer lər-
də in şa edir di lər. Şlüz sis te-
mi ix ti ra edi lən dən son ra isə, 
ka na lı is tə ni lən yer də tik mək 
müm kün ol du.

Hər suala      bir ca vab
çay la rı ara sın da in şa edi lib. 
Ro ma lı lar da im pe ri ya nın 
bir çox yer lə rin də ka-
nal lar ti kir di lər. Hər suala      bir ca vabHər suala      bir ca vab



Məş hur bri ta ni ya lı ya zı çı Coan Roulinq ya ra dı cı lı ğı ilə 
bağ lı açıq la ma ve rib. O, “Har ri Pott  er” sil si lə si nin 
da va mı ol ma ya ca ğı nı bil di rib. Bu ba rə də ya zı çı Lon-
don da ke çi ri lən “Har ri Pott  er və lə nət lən miş uşaq lar” 

əsə ri nə qo yul muş ta ma şa nın prem ye ra sın da de yib. Ya zı çı qeyd 
edib ki, so nun cu cild də Pott  er çox uzun müd dət li sə ya hə tə çı xır və 
fi k rim cə, əsə ri elə bur da bi tir mək la zım dır.

Qeyd edək ki, Har ri Pott  er haq qın da sək ki zin ci ki tab olan “Har ri 
Pott  er və lə nət lən miş uşaq lar” cil di bu ilin iyul ayın da işıq üzü gö rüb. 
Ki tab da kı ha di sə lər 19 il son ra baş ve rir. İn di Har ri özü nün ən ya xın 
dos tu olan Ro na Uiz li nin ba cı sı Cin ni ilə ev li dir. Bu his sə də baş qəh-
rə man Har ri nin ikin ci oğ lu ye ni yet mə Al bus Se ve rus Pott  er dir. Onun 
ta le yi nə ailə ir si nin “ən ağır yü kü” dü şüb. 

Qeyd edək ki, ki tab ar tıq rus di li nə tər cü mə edi lib və bu ilin no yabr 
ayın da çap dan çı xa caq.

Məş hur ya zı çı Corc Mar tin “Taxt-tac oyu nu” əsə ri nin 
yu bi ley bu ra xı lı şı nın işıq üzü gö rə cə yi haq qın da 
mə lu mat ve rib. Yu bi ley bu ra xı lı şı olan “Buz və alov 
haq qın da nəğ mə” sa qa sı 2016-cı ilin 18 okt yab rın da 

sa tı şa çı xa rı la caq. Bu ba rə də ya zı çı “Li ve Jour nal” bloq-plat for ma-
sın da öz sə hi fə sin də xə bər pay la şıb. Yu bi ley nəş rin də fan tas tik 
janr da iş lə yən ən yax şı rəs sam lar tə rə fi n dən çə kil miş  73 ağ-qa ra 
və 8 rəng li il lüst ra si ya ola caq. Mar ti nin söz lə ri nə gö rə, əsa sın da 
se rial çə ki lən ki tab sil si lə lə ri məş hur lu ğu nu get dik cə ar tı rır və 
dün ya best sel ler lə ri si ya hı sı na da xil olub. 

Corc Mar tin de yib ki, əv vəl cə üç sil si lə yaz maq 
fi k rin də ol sa da, son ra dan ye ni ide ya lar ya-
ran dı ğın dan əsər 7 cild həc min də alı nıb.  
İn di yə qə dər yal nız 5 cild nəşr edi lib. 
Ya zı çı de yib ki, ar tıq 6-cı ki ta bın 
üzə rin də iş ge dir. La kin Mar tin 6-cı 
cil din nə vaxt işıq üzü gö rə cə yi 
haq qın da mə lu mat ver-

mə yib.

İ
yu lun 25-də təş kil edil miş 
İs tan bul Ərəb cə Ki tab Fes ti-
va lı av qus tun 1-də ba şa ça tıb. 
“Gulf Turk Fuar Hiz met le ri” 

təş ki la tı tə rə fi n dən təş kil edi lən 
sər gi yə 50 min ada mın gəl di yi 
bil di ri lir. Jur na list lə rə mə lu mat 
ve rən Gulf Turk Me dia nın baş 
di rek to ru və təd bi rin təş ki lat çı sı 
Mus ta fa əl Hab bab de yib ki, sər-
gi yə İran, İta li ya və 12 ərəb öl kə-
sin dən 170 nəş riy yat qa tı lıb. O, 
da ha son ra qeyd edib ki, sər gi də-
ki ki tab la rın 60 faizi zi ya rət çi lər 
tə rə fi n dən sa tın alı nıb. Mus ta fa 
əl Hab bab təd bi rə göz lə dik lə-
rin dən da ha ar tıq ma raq ol du-
ğu nu söy lə yib: “Sər gi yə Tür ki yə 
ərəb lə ri və türk lə rin dən baş qa 
Kör fəz dən və Ərəb öl kə lə rin-
dən bir çox məş hur si ya sət çi lər, 
na zir lər, sə fi r lər də qa tı lıb. Tə bii 
ki, gə lən lə rin ço xu ərəb lər idi. 
Tür ki yə dən qa tı lan la rı, əsa sən, 
uni ver si tet tə lə bə lə ri, el mi-təd-
qi qat ins ti tu tu nun əmək daş la rı, 
ila hiy yat çı lar və ərəb cə ki ta ba 
eh ti yac du yan lar təş kil edir di.”

Mus ta fa əl Hab bab sər gi za-
ma nı uşaq la ra xü su si stend lə rin 
ay rıl dı ğı nı xa tır la da raq Su ri ya-
dan olan uşaq la ra psi xo lo ji dəs tək 
məq sə di ilə sər gi də kö nül lü lə rin 
ça lış dı ğı nı da qeyd edib. 

Sər gi də ki tab dan baş qa xətt  at lıq 
və eb ru sə nə ti nə aid nü mu nə lər 
də nü ma yiş olu nub.

Hazırladı: NARINGÜL

Məş hur re jis sor, üç də fə Os kar mü ka fa tı na la yiq gö rül-
müş Oli ver Stoun Ru si ya pre zi den ti Vla di mir Pu tin 
haq qın da fi lm çə kir. Bu ba rə də “li fe.ru” say tı xə bər 
ve rib. Stoun Pu tin haq qın da fi lm çək mək is tə yi ni hə-

lə 2014-cü il də di lə gə tir miş di. O, de yib ki, bir sı ra qlo bal si ya si 
ha di sə lə rə “al ter na tiv ba xış bu ca ğı” gə tir mək is tə yir. O, həm çi nin 
Pu tin dən  mü sa hi bə gö tür mə yi plan laş dır dı ğı nı da jur na list lər lə 
söh bə tin də bil dir miş di.  Oli ver Stoun de yib ki, bu il lər ər zin də  
Ru si ya döv lət baş çı sı nın si ma sın da “kə kil li hün dür ki şi” ob ra zı 
ya ra nıb. Fil min ya ra dı cı la rı nın söz lə ri nə gö rə, sə nəd li fi lm tək cə 
Pu ti nin mü sa hi bə sin dən iba rət ol may caq, bü töv lük də Ru si ya pre-
zi den ti nin hə ya tın dan bəhs edə cək.

Onu da qeyd edək ki, re jis sor Stounu jur na list lər ke çən ilin ya yın-
da Pu ti nin də ol du ğu “Et Ce te ra” teat rın da gör müş dü lər. Hə min 
vaxt ta ma şa bit dik dən son ra Ru si ya pre zi den ti re jis sor Stoun la bir-
lik də teat rı tərk et miş di. Bun dan son ra Oli ver Stoun bu il 9 may Qə-
lə bə Gü nü pa ra dın da Mosk va da olub. Pa ra da qa tı lan re jis sor  Bö yük 
Və tən Mü ha ri bə si nin ve te ran la rı ilə xey li söh bət edib.

Coan Roulinq “Harri 
Potter” silsiləsini bitirdi
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sa tı şa çı xa rı la caq. Bu ba rə də ya zı çı “Li ve Jour nal” bloq-plat for ma-
sın da öz sə hi fə sin də xə bər pay la şıb. Yu bi ley nəş rin də fan tas tik 
janr da iş lə yən ən yax şı rəs sam lar tə rə fi n dən çə kil miş  73 ağ-qa ra 
və 8 rəng li il lüst ra si ya ola caq. Mar ti nin söz lə ri nə gö rə, əsa sın da 
se rial çə ki lən ki tab sil si lə lə ri məş hur lu ğu nu get dik cə ar tı rır və 
dün ya best sel ler lə ri si ya hı sı na da xil olub. 

Corc Mar tin de yib ki, əv vəl cə üç sil si lə yaz maq 
fi k rin də ol sa da, son ra dan ye ni ide ya lar ya-
ran dı ğın dan əsər 7 cild həc min də alı nıb.  
İn di yə qə dər yal nız 5 cild nəşr edi lib. 
Ya zı çı de yib ki, ar tıq 6-cı ki ta bın 
üzə rin də iş ge dir. La kin Mar tin 6-cı 
cil din nə vaxt işıq üzü gö rə cə yi 
haq qın da mə lu mat ver-

mə yib.

İstanbul Ərəbcə 
Kitab Sərgisini 

50 min adam 
ziyarət edib

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

payız”) kitabları şəhərin aşağıdakı kitab
mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  “Taxt-tac oyunu”nun 

yubiley buraxılışı

Məş hur re jis sor, üç də fə Os kar mü ka fa tı na la yiq gö rül-

Üç Oskarlı rejissor 
Putin haqqında 
film çəkir
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