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Pre zi dent, Si lah-
lı Qüv və lə rin Ali 
Baş Ko man da nı İl-
ham Əli yev şə hid 

ailə lə ri nin və ya ra lı la rın 
ya xın la rı nın bir qru pu ilə 
gö rü şüb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
de yib:

- Bil di yi niz ki mi, ap re-
lin 2-də er mə ni iş ğal çı la rı 
döv lə ti mi zə qar şı növ bə ti 
si lah lı təx ri bat tö rət miş-
lər. Hər bi möv qe lə ri mi zə 
hü cum çək miş lər. Mül ki 
əha li ni, kənd lə ri mi zi atə-
şə tut muş lar. Qəh rə man 
Azər bay can Or du su, qəh-
rə man əs gər lə ri miz, za-
bit lə ri miz düş mə nin təx-
ri ba tı nın qar şı sı nı al dı lar, 
düş mə nə la yiq li ca vab 
ver di lər və tə mas xətt  in-
də öz üs tün lük lə ri ni da ha 
da möh kəm lən dir di lər. Bi-
rin ci də fə de yil ki, er mə ni 
iş ğal çı la rı bu təx ri bat la ra 
əl atır lar. Mən də fə lər-
lə de mi şəm ki, on lar iş ğal 
edil miş tor paq la rı daim 
öz nə za rə tin də sax la maq 
is tə yir lər, sülh is tə mir lər. 
Da nı şıq lar pro se sin də öz-
lə ri ni qey ri-sə mi mi apa rır-
lar. Bey nəl xalq hü qu qun 
bü tün nor ma la rı nı, əx la qi 
nor ma la rı po zub lar. Mül-
ki əha li yə atəş açır lar. Bu 
ha di sə lər dən bir ne çə gün 
əv vəl Azər bay can-Er mə-
nis tan sər hə din də - Qa zax 
is ti qa mə tin də təx ri bat tö-
rət miş lər. Ora da hər bi çi-
lə ri miz hə lak ol muş dur. 
Bu ha di sə lər za ma nı bi zim 
kənd lə ri mi zi daim atə şə 
tu tur lar. Mül ki əha li dən 
hə lak olan lar var. Üç yü zə 
ya xın evə zi yan vu ru lub. 
Yə ni, bu dur on la rın hə rə-
kət lə ri. Azər bay can əs gə ri, 
Azər bay can za bi ti heç vaxt 
mül ki əha li yə qar şı vu ruş-
ma mış dır, vu ruş mur və 
vu ruş ma ya caq dır. Biz öz 
tor pa ğı mız da vu ru şu ruq, 
öz tor pa ğı mı zı qo ru yu ruq. 
Bi zim işi miz haqq işi dir.

Azər bay can Or du su bu 
də fə də düş mə nə ye ri ni 
gös tər di, onu ye ri nə oturt-
du. Bu gün də biz tam üs-
tün lü yü əl də et mi şik. Bu na 
bax ma ya raq, biz bə yan et-
miş dik ki, bir tə rəfl  i qay da-
da atəş kə si bər pa et mə yə 
ha zı rıq, bir şərt lə, qar şı tə-
rəf də atəş kə sə əməl et sin. 
Biz mü ha ri bə is tə mi rik. Biz 
is tə yi rik ki, mə sə lə sülh yo-
lu ilə həll olun sun. Düz dür, 
bu, çə tin pro ses dir. An caq 
bi lin ki, bü tün əsas bey nəl-
xalq təş ki lat lar Azər bay ca-
nın möv qe yi ni dəs tək lə yir. 
BMT, ATƏT, İs lam Əmək-
daş lıq Təş ki la tı, Av ro pa Şu-
ra sı - bü tün bun lar hə qi qə ti 
əks et di rən, bi zim möv qe-
yi mi zi dəs tək lə yən qə rar və 
qət na mə lər qə bul et miş lər. 
Düz dür, hə lə ki, bu qə rar lar 
nə ti cə yə gə ti rib çı xar ma yıb. 
An caq bu, mə sə lə nin həl li 
üçün hü qu qi əsas dır. Di gər 
tə rəf dən, Azər bay can si ya-
si, iq ti sa di cə hət dən böl gə-
də Er mə nis tan ilə mü qa yi-
sə də bö yük də rə cə də irə li yə 
get miş dir.

Bir da ha de mək is tə yi rəm, 
bax ma ya raq ki, da nı şıq lar 
nə ti cə ver mir, biz ye nə də bu 
da nı şıq lar pro se si nə ha zı rıq. 
Bu təx ri ba tı er mə ni tə rə fi  ona 
gö rə tö rə dib ki, on la ra bey nəl-
xalq ic ti maiy yət, bu mə sə lə 
ilə məş ğul olan va si tə çi lər tə-
rə fi n dən təz yiq lər ar tır. Ar tıq 
heç ki mə sirr de yil ki, və ziy yət 
nə dən iba rət dir. Kim iş ğal çı-
dır, kim iş ğa lın qur ba nı dır. 
Ona gö rə, da nı şıq lar pro se si ni 
poz maq üçün on lar bu təx ri-
ba ta əl at dı lar. Bu təx ri bat nə-
ti cə sin də biz şə hid lər ver dik. 
Şə hid lə ri miz olub dur, ya ra lı-
lar var. An caq onu da bil mə-
li si niz, Azər bay can xal qı bi lir 
ki, düş mə nə çox bö yük sar sı-
dı cı zər bə vu ru lub dur. Bu nun 
gü nah ka rı on lar öz lə ri dir.

Bu gün mən dö yüş lər də 
qəh rə man ca sı na vu ruş muş 
hər bi çi lər lə, ya ra lı uşaq la rı-
mız la gö rüş düm, on la rı təb rik 
et dim. Bir və tən daş, Ali Baş 
Ko man dan, Pre zi dent ki mi 
on la ra Azər bay can xal qı, döv-
lə ti adın dan tə şək kü rü mü bil-
dir dim. Biz on lar la fəxr edi rik.

Si zə də öz min nət dar lı ğı-
mı bil dir mək is tə yi rəm ki, 
be lə gö zəl, və tən pər vər, ba-
ca rıq lı, cə sa rət li öv lad lar bö-
yüt mü sü nüz. Bax, on lar in di 
ya ra lı və ziy yət də uza nıb lar, 
ye nə də de yir lər ki, is tə yi rik 
tez lik lə bu ra dan çı xaq ge dək 
dö yüş böl gə lə ri nə. Bu, Azər-
bay can xal qı nın uca lı ğı dır. 
Bu gös tə rir ki, bi zim xal qı-
mız nə qə dər də yər li dir, mə-
tin dir, və tən pər vər dir.

Uşaq lar müs tə qil lik döv-
rün də for ma la şıb lar. On lar 
müs tə qil Azər bay can bay-
ra ğı al tın da bö yü yüb lər. 
On lar da mil li qü rur his si, 
mil li lə ya qət his si çox yük-
sək dir. Mən hə mi şə de mi-
şəm ki, bi zim bü tün gənc lə-
ri miz və tən pər vər, Və tə nə 
bağ lı ol ma lı dır lar. Bax, si-
zin öv lad la rı nız, ya xın la rı-
nız o gənc lər dən dir, on lar 
nü mu nə dir.

Mən bir da ha si zə tə şək-
kü rü mü bil dir mək is tə yi-
rəm ki, Və tən üçün be lə 
öv lad lar bö yüt mü sü nüz. 
On la rın çox gö zəl gə lə cə yi 
ola caq dır. On lar ar tıq sü-
but edib lər ki, döv lə ti mi-
zin də yər li və tən daş la rı dır. 
On lar gə lə cək də müx tə lif 
sa hə lər də iş lə yə cək lər, ki mi 
hər bi sa hə də, ki mi mül ki 
sa hə də. An caq on lar ar tıq 
sü but edib lər ki, doğ ru dan 
da la yiq li və tən daş ki mi 
gə lə cək də Azər bay can-
da öz lə ri üçün yax şı hə yat 
qur ma lı dır lar, qu ra caq lar. 
Biz on lar la, on la rı bö yü dən 
va li deyn lər lə fəxr edi rik. 
Hə kim lər mə nə de yir lər 
ki, ya ra la nan la rın ha mı sı 
sa ğa la caq. On la rın sağ lam-
lı ğı tam bər pa olun ma lı dır 
və tam bər pa olu na caq dır. 
Hə kim lər əl lə rin dən gə lə ni 
edir lər və edə cək lər. Mən 
gəl mi şəm ki, on la ra və si-
zə tə şək kü rü mü bil di rim. 
Bir da ha de yim ki, öl kə mi-
zin əra zi bü töv lü yü Azər-
bay can xal qı nın, hər bir 

Azər bay can və tən da şı nın 
mü qəd dəs bor cu dur. Öl kə-
mi zin əra zi bü töv lü yü heç 
vaxt da nı şıq lar möv zu su 
ol ma yıb və ol ma ya caq dır. 
Əgər bu gün ye nə də Er mə-
nis tan rəh bər li yi öz səhv lə-
ri ni ba şa dü şüb da nı şıq lar 
ma sa sın da özü nü sə mi mi 
apa rar sa, əmi nəm ki, mə-
sə lə nin sülh yo lu ilə həl li 
üçün im kan lar var. Hər hal-
da biz bu nu is tə yi rik.

Bir da ha de mək is tə yi-
rəm, Azər bay can bu gün 
də bə yan edir ki, bir tə-
rəf li qay da da bü tün dö-
yüş əmə liy yat la rı nı da-
yan dı rır, am ma bir şərt lə 
ki, qar şı tə rəf bun dan is-
ti fa də et mə sin. On lar da 
da yan dır sın lar, otur du-
ğu yer lər də də qal sın lar, 
tər pən mə sin lər. Biz öz 
tor pa ğı mız da yıq. Bi zim 
baş qa öl kə nin tor pa ğın da 
gö zü müz yox dur. Heç bir 
baş qa öl kə nin tor pa ğı nı iş-
ğal et mə mi şik. Am ma heç 
ki mə im kan ver mə yə cə-
yik ki, bi zim tor pa ğı mız-
da hökm ran lıq et sin. Ar-
tıq Azər bay can döv lə ti də 
güc lü döv lət dir, or du su da 
güc lü or du dur. Bax, bi zim 
bu ra da müali cə alan qəh-
rə man uşaq la rı mız bu nun 
ən gö zəl sü bu tu dur, tə za-
hü rü dür.

Bir da ha si zə min nət dar-
lı ğı mı bil di ri rəm. Al lah si zə 
sə bir ver sin. Ya xın la rı nız, 
uşaq la rı nız tez lik lə sa ğal-
sın lar.

Azərbaycan Prezidenti İranın 
xarici işlər nazirini qəbul edib

Pre zi dent İl ham Əli yev İran İs lam Res pub li ka sı nın 
xa ri ci iş lər na zi ri Mə həm məd Ca vad Zə ri fi  qə bul et di.

İran, Ru si ya və Azər bay can xa ri ci iş lər na zir lə ri ara sın-
da ilk gö rü şün Ba kı da ke çi ril mə si nin önə mi ni qeyd edən 
döv lə ti mi zin baş çı sı üç tə rəfl  i gö rü şün re gional əmək daş-
lı ğı mı zın ta ri xin də ye ni sə hi fə aça ca ğı na, böl gə də sül hün 
və sa bit li yin möh kəm lən di ril mə si işi nə töh fə ve rə cə yi nə 
əmin li yi ni ifa də et di. Azər bay can ilə İran ara sın da si ya si, 
iq ti sa di, təh lü kə siz lik, ener ji, nəq liy yat, ter ro riz mə qar şı 
mü ba ri zə və di gər sa hə lər də əmək daş lıq mə sə lə lə ri nin 
bir da ha nə zər dən ke çi ri lə cə yi nə to xu nan Pre zi dent İl-
ham Əli yev hər iki tə rə fi n bu sa hə lər də fi  kir lə ri nin üst-
üs tə düş dü yü nü vur ğu la dı, sə fə rin iki tə rəfl  i əla qə lə ri mi-
zi əha tə edən bir sı ra möv zu lar ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl ma sı üçün yax şı für sət ya rat dı ğı nı bil dir di. Döv lə-
ti mi zin baş çı sı İra na son sə fə ri ni məm nun luq la xa tır la ya-
raq İran İs lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni 
ilə dü nən baş tut muş te le fon söh bə tin də də bir da ha sə fər 
za ma nı gös tə ri lən qo naq pər vər li yə gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil dir di yi ni de di. Sə fə ri çər çi və sin də bir sı ra mə sə lə lər-
lə bağ lı ra zı lıq əl də olun du ğu nu, çox lu say da sə nəd lə rin 
im za lan dı ğı nı qeyd edən Pre zi dent İl ham Əli yev bu nun 
öl kə lə ri miz ara sın da əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril mə si 
üçün ye ni im kan lar ya rat dı ğı nı vur ğu la dı və bu sə fə ri 
ta ri xi sə fər ki mi də yər lən dir di. Azər bay can ilə İran ara-
sın da əmək daş lıq əla qə lə ri nin ən yük sək sə viy yə də ol-
ma sın dan məm nun lu ğu nu bil di rən döv lə ti mi zin baş çı sı 
öl kə mi zin möv cud əla qə lə rin da ha da in ki şaf et di ril mə-
sin də ma raq lı ol du ğu nu de di, qar şı ya qo yu lan məq səd lə-
rə nail olu na ca ğı na əmin li yi ni ifa də et di. Pre zi dent İl ham 
Əli yev hər iki öl kə nin bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi və sin də 
daim bir-bi ri ni dəs tək lə di yi ni qeyd et di.

İran İs lam Res pub li ka sı nın xa ri ci iş lər na zi ri Mə həm məd 
Ca vad Zə rif Pre zi dent Hə sən Ru ha ni nin sa lam la rı nı döv-
lə ti mi zin baş çı sı na çat dır dı. Pre zi dent İl ham Əli ye vin İra-
na sə fə ri ni xa tır la yan Mə həm məd Ca vad Zə rif bu sə fə rin 
öl kə lə ri miz ara sın da möv cud olan əla qə lə rin da ha da in-
ki şaf et di ril mə si nə ta ri xi töh fə ver di yi ni vur ğu la dı. İra nın 
xa ri ci iş lər na zi ri Azər bay ca nın tə şəb bü sü ilə, Azər bay can, 
İran və Ru si ya pre zi dent lə ri nin ra zı lı ğı əsa sın da hə ya ta ke-
çi ri lən üç tə rəfl  i əmək daş lıq for ma tı nın önə mi ni qeyd et di. 
Azər bay can və Ru si ya dan olan həm kar la rı ilə əmək daş-
lı ğın müx tə lif sa hə lə ri ət ra fın da mü za ki rə lə rə ar tıq baş-
la dıq la rı nı bil di rən Mə həm məd Ca vad Zə rif öl kə lə ri miz 
ara sın da tran zit, göm rük mə sə lə lə ri, ekst re miz mə qar şı 
mü ba ri zə, həm çi nin tu rizm, mə də niy yət və di gər sa hə lər-
də əmək daş lıq üçün yax şı im kan la rın ol du ğu nu vur ğu la dı. 
Mə həm məd Ca vad Zə rif qeyd et di ki, bu üç tə rəfl  i for mat 
İra nın həm Azər bay can, həm də Ru si ya ilə iki tə rəfl  i mü-
na si bət lə ri nin ge niş lən di ril mə si, həm çi nin öl kə lər ara sın da 
üç tə rəfl  i əmək daş lı ğın in ki şa fı üçün ta ri xi für sət ya ra dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev İran İs lam Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni nin sa lam la rı na gö rə min nət-
dar lı ğı nı bil dir di, onun da sa lam la rı nı İran döv lə ti nin 
baş çı sı na çat dır ma ğı xa hiş et di.

İlham Əliyev şəhid 
ailələrinin və 

yaralıların yaxınları 
ilə görüşüb
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Mul ti kul tu ral Azər-
bay ca nın za man-
za man dün ya da 
üfüq ki mi işıq-

la nan ta ri xi sə da la rı san ki qo-
ca Av ro pa nın miq rant prob-
lem li to le rant lıq də yər lə ri ilə 
sı na ğa çə ki lə rək, ağır əs rin 
çə tin lik lə ri ilə üz-üzə dir. Av-
ro pa da təh sil alan tə lə bə lər 
ola raq bu pro ses lə ri da ha ya-
xın dan iz lə yir, mü za ki rə edir, 
mü na si bə ti mi zi bil di ri rik. 

Mə lum ol du ğu ki mi, Av ro-
pa da bə zi döv lət lə rin kö mə-
yi ilə ərəb dün ya sı na tət biq 
olu nan sü ni so sial in qi lab lar, 
zo ra kı lıq, qəd dar lı ğın nə ti cə-
si ola raq çəh ra yı çev ri liş lər 
mü səl man öl kə lə rin də hə yat 
təh lü kə si ya rat dı lar. Ümu-
miy yət lə, an caq öz ta ri xi ənə-
nə lə ri nə, də yər lə ri nə söy kə-
nən döv lət lər, cə miy yət lər, 
xalq la rın ya şa ya bil mə si və 
tə rəq qi si fak tı da nıl maz dır.

Ümum mil li li de ri miz Hey-
dər Əli yev mə də niy yət lə rin, 
dil lə rin, din lə rin dialo qu nu 
sa ba ha bir kör pü, gə lə cə yin 
aça rı ki mi də yər lən di rə rək 
öl kə mi zə düz gün is ti qa mət 
ver di. Azər bay can  Pre zi den-
ti İl ham Əli yev isə  2015-ci ili 
“Mul ti kul tu ra lizm ili” elan 
et mək lə hə min hu ma ni tar si-
ya sə tin al ter na ti vi ol ma dı ğı-
nı təs diq lə miş ol du. 

Bu gün lər də Por tu qa li ya-
nın məş hur “Dno ti cias.pt” 
por ta lın da Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi-
nin Lis sa bon nü ma yən də-
li yi nin rəh bə ri, Lu so fo na 
Uni ver si te ti nin Bey nəl xalq 
Əla qə lər De par ta men ti nin 
di rek to ru, pro fes sor Te ra-
sa Da ma sionun təm sil et di-
yi ali təh sil müəs si sə sin də 
“Azər bay can mul ti kul tu ra-
liz mi” fən ni nin təd ri si nin 
mü da vim lər tə rə fi n dən çox 
ma raq la qar şı lan dı ğı qeyd 
olu nub.

Xal qı mı zın ta ri xən for ma-
laş mış mul ti kul tu ral ənə nə-
lə ri ni in ki şaf et di rən möv cud 
ha ki miy yət öl kə nin az yaş lı 
xalq la rı nın mə də niy yə ti-
ni, di li ni, adət-ənə nə lə ri ni 
qo ru yub sax la maq la si ya si 
yo lu düz gün is ti qa mət lən-
di rir. Azər bay can mul ti kul-
tu ra liz mi nin dün ya ya ta nı-
dıl ma sın da Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti, Mil li 
Məc li sin üz vü Meh ri ban  xa-
nım Əli ye va nın fəaliy yə-
ti dün ya azər bay can lı la rı 
tə rə fi n dən dən də rəğ bət lə 
qar şı lan maq da dır.

Qə dim ta ri xi və me mar lıq 
ba xı mın dan xü su si ye ri olan 
Va ti kan da ki mü qəd dəs Mar-
çel li nio və Piet ro ka ta kom-
ba la rı ən qə dim xris tian abi-
də lə ri sı ra sın da dır. Əv vəl lər 
Ro ma da mü qəd dəs Se bas tian 
kil sə si nin al tın da yer lə şən 
dəfn qa le re ya la rı na ka ta kom-
ba lar de yi lir di. İl kin xris tian-
lıq döv rün də ən məş hur ka-
ta kom ba lar İta li ya da olub. 
Ta ri xi mən bə lə rə əsa sən, 
ka ta kom ba lar II-IV əsr lər-
də xris tian lar tə rə fi n dən di ni 
ayin lə rin ic ra sı və dəfn mə ra-
sim lə ri üçün is ti fa də olu nub.

Mə lu ma ta gö rə, Ro ma da-
kı ka ta kom ba lar çox qə dim 
şə bə kə yə ma lik olub, uzun-
lu ğu 150-170 ki lo metr təş kil 
edir. Bu ra da 750 mi nə ya xın 
in san dəfn olu nub.

İn san lar bu ra da mən su-
biy yə ti, və zi fə si və s. möv qe-
yi nə gö rə dəfn olu nur du lar. 
Ro ma ka ta kom ba la rı nın zi-
ya rət çi lə ri nin sa yı IX əsr dən 
azal ma ğa baş la yıb. 600 il 
on lar haq qın da mə lu mat ol-
ma yıb. 1578-ci il də (XVI əsr) 
qa zın tı apa ran fəh lə lər tə sa-
dü fən üzə rin də ya zı və şə-
kil lər olan daş pli tə lə rə rast 
gə lir lər. Bu nun la Ro ma ka-
ta kom ba la rı nın möv cud lu ğu 
ic ti maiy yə tə ye ni dən mə lum 
olur və təd qi qat ob yek ti nə 
çev ri lir.

Hey dər Əli yev Fon du nun 
tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə Va-
ti kan da bər pa edi lən mü-
qəd dəs Mar çel li nio və Piet ro 
ka ta kom ba la rı nın açı lı şın da 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va 
bər pa ilə bağ lı təq di mat mə-
ra si min də iş ti rak edə rək de-
miş di: “Asi ya və Av ro pa nın 
ara sın da yer lə şən öl kə mi zin 
mə də ni müx tə lifl  i yi nə bu 
coğ ra fi  əra zi öz tə si ri ni gös-
tə rib. Ta rix bo yu bu qə dim 
tor paq da müx tə lif din lə rin, 

mə də niy yət lə rin et nik qrup-
la rın nü ma yən də lə ri sülh, 
qar daş lıq və hör mət şə raitin-
də ya şa yıb lar. Mi nil lik lər lə 
for ma la şan bu ab-ha va Azər-
bay can cə miy yə tin də qo ru-
nub-sax la nı lıb. Azər bay can 
bu gün çox mil lət li bir öl kə-
dir və bu gün  də to le rant-
lıq və dö züm lü lük ide ya la rı 
cə miy yət də çox güc lü dür. 
Öl kə miz də heç vaxt di ni zə-
min də qar şı dur ma ol ma yıb 
və ol ma ya caq”. 

Va ti ka nın Mə də niy yət üz-
rə Pon ti fi k Şu ra sı nın səd ri, 
kar di nal Sanf ran ko Ra va-
zi Mü qəd dəs Mar çel li nio 
və Piet ro ka ta kom ba la rı nın 
məhv ol maq təh lü kə si ilə üz-
lə şər kən on la rın bər pa sı ilə 
bağ lı bü tün dün ya xris tian-
la rı na mü ra ciət et di yi ni, la-
kin müs bət ca vab al ma dı ğı nı 
qeyd edə rək, “Yal nız Hey-
dər Əli yev Fon du bu ça ğı rı şı 
müs bət ca vab lan dır dı”, - de-
yə rək xa tır lat mış dı ki, Ro ma 
ka ta kom ba la rı nın bər pa sı 
Hey dər Əli yev Fon du ilə 
Mü qəd dəs Taxt-Tac ara sın da 
2012-ci il də im za lan mış iki-
tə rəfl  i sa zi şə əsa sən hə ya ta 
ke çi ri lir.

İta li ya mət buatı və ic ti-
maiy yə ti tə rə fi n dən Fon dun 
bu ad dı mı mə də niy yət ləra -
ra sı, din lə ra ra sı dialo qun 

in ki şa fı na ən önəm li töh-
fə lər dən bi ri ki mi qiy mət-
lən di ri lir. İta li ya nın və Va-
ti ka nın apa rı cı KİV-lə ri bu 
ha di sə ni möh tə şəm lik lə 
əha tə li işiq lan dı rıb lar. “Av-
ve ni re” və “Nes.va” qə ze-
ti nin sayt la rın da, “Ro ma 
Sett  e” in for ma si ya por ta-
lın da yer ləş di ril miş ya zı da 
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı-
mı Meh ri ban Əli ye va dan 
si tat lar gə ti ri lib: “Bi zim ən 
bö yük də yə ri miz öl kə miz 
və bu ra da müx tə lif din lə rin 
bir ara da möv cud lu ğu dur”.  
Bu sı ra ya İta li ya nın “La Re-
pub li ca” qə ze ti nin say tın da 
yer alan ge niş mə qa lə də 
əla və edi lə bi lər. Va ti kan da 
di ni xə bər lə rin yer al dı ğı ən 
nü fuz lu qə zet lər dən olan 
“L Os ser va to re Ro ma no”da 
kar di nal Ra va zi nin bu ta ri xi 
ha di sə yə müs bət mü na si bət 
bil di rən ya zı sı yer alıb.

“Ro ma Sett  e” in for ma si-
ya por ta lın da, ka to lik xə bər 
agent li yi ki mi ta nı nan “ACİ 
stam pa” me dia qu ru mu-
nun say tın da və KİV-lər-
də xris tian mə də niy yə ti-
nə ve ri lən bu dəs tək ət rafl  ı 
işıq lan dı rı lıb.

Eşgün RÜFƏTLİ,
Latviyanın Lusofona 

Universitetinin II kurs 
tələbəsi

“Xəzər” dünya ədəbiyyatı 
jurnalının yeni sayı çapdan çıxdı

“Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın növ bə ti 
(1/2016) sa yı nəşr olu nub.

Jur na lın bu sa yın da:
  “No bel kür sü sü” rub ri ka sın da – To mas 
Man nın “Ve ne si ya da ölüm” he ka yə si və ya-
zı çı dan si tat lar;

  “Azər bay can ədə biy ya tı” rub ri ka sın da Za-
hid Sa rı tor pa ğın şeir lə ri; 

  “Bə şə ri poezi ya” rub ri ka sın da Ge ri Snay de-
rin şeir lə ri;

  “Mək tub lar” rub ri ka sın da məş hur la rın sev-
gi mək tub la rı;

  “Ab surd” rub ri ka sın da Da niil Xarm sın “Ya-
şıl dəf tər” sil si lə sin dən he ka yə lə ri;

  “Ədə bi irs” rub ri ka sın da Jen til Mar ke şin 
“Por tu qa li ya əf sa nə lə ri”;

  “Çağ daş fran sız nəs ri” rub ri ka sın da Erik-
Em ma nuel Şmitt  in “Os kar və Çəh ra yı xa-
nım” ro ma nı;

  “İla hi ke çid” rub ri ka sın da Şəms Təb ri zi dən 
“Su fi  lər üçün qırx qı zıl qay da”;

  “Ro man” rub ri ka sın da Ha ru ki Mu ra ka mi-
nin “Kü lə yin nəğ mə si ni din lə” əsə ri;

  Rus poezi ya sın dan Yev ge ni Yev tu şen ko nun 
şeir lə ri;

  Ya pon ədə biy ya tın dan seç mə he ka yə lər və 
di gər ma raq lı ya zı lar təq dim olu nur.

“Erməniləri yaxşı tanıyaq” 
kitabı təqdim olunub

  Ki ta be vim.az ma ğa za sın da Hə mid As lan lı 
və Fa riz Əmir li nin bir gə yaz dı ğı “Er mə ni lə ri 
yax şı ta nı yaq” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, təd bir də ta nın mış zi-
ya lı lar, elm və təh sil adam la rı, şair və ya zı çı lar 
iş ti rak edib lər.

Fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru El vin Əli yev 
ki tab haq qın da və müəl lifl  ər ba rə də mə lu mat 
ve rib. Ki ta bın gənc nə sil üçün də yər li bir mən bə 
ol du ğu nu vur ğu la yıb.

Təd bir də çı xış edən di gər na tiq lər Er mə nis tan-
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə sin dən, 
son dövr lər er mə ni si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən 
cəb hə də baş ve rən ha di sə lər dən və əs gər lə ri mi-
zin qəh rə man lıq la rın dan söz açıb lar.

Son da müəl lifl  ər əsə rin ya zıl ma sə bə bi və ide-
ya sı haq qın da mə lu mat ve rə rək im za la rı ilə ye ni 
ki ta bı təd bir iş ti rak çı la rı na hə diy yə edib lər.

BMT Baş katibi Azərbaycana 
xüsusi proqramla səfər edəcək

  BMT Baş ka ti bi Pan Gi Mu nun Azər bay ca na 
sə fə ri öl kə mi zin xa ri ci si ya sə tin də əla mət-
dar ha di sə yə çev ri lə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, bu nu jur na list lə rə açıq-
la ma sın da mə də niy yət və tu rizm na zi ri Əbül fəs 
Qa ra yev de yib.

Na zir bil di rib ki, BMT Baş ka ti bi Si vi li za si-
ya lar Al yan sı nın ap re lin 25-27-də Ba kı da təş kil 
olu na caq 7-ci Qlo bal Fo ru mun da iş ti rak edə cək. 
“Biz bu sə fə ri göz lə yi rik. BMT Baş ka ti bi öl kə mi-
zə xü su si proq ram la sə fər edə cək. Hə min proq-
ra mın təs diq olun ma sı üçün Ba kı ya xü su si nü-
ma yən də he yə ti gə lə cək”, - de yə mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri vur ğu la yıb.

Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi multikultural dünyada 

yüksək dəyərləndirilir

Heydər Əliyev Fondunun Heydər Əliyev Fondunun 

Müqəddəs Marçellinio və 
Pietro katakombaları 

yeni qiyafədə



Mənası 
anlaşılmayan 

sözlər

Yazılışı səhv 
sözlər və söz 
birləşmələri

Diallekt və ara 
sözləri

İşlənməyən ərəb, 
fars, rus və digər 

əcnəbi sözlər
Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən 
qurama sözlər

Lüzumsuz 
sözlər və söz 

hallandırmaları

ayrıq   
bimiqdarlıq
bimis
binəkdarlıq
bipərvalıq
birbaşagetmə
birbaşakeçmə
birbaşaqurtarma
birbaşayazma
birbaşlıq
bircür-bircür
bircüretmə
bircürə-bircürə
bircürəlik
bircürlük
birdənçəkən
birdənçəkmə
birdurma
birər-ikişər
birhürgüclülük
birxətərli
birikən
birikinti
birikintili
birikintisiz
biriyalıq
birqasnaqlı
birməkikli
birrotorlu
birsevdalı
birüz
biryan
bitiklik
bitiş 
bitişverən
bitişvermə
bivariant
biz-çənə 
biz-dilaltı
bizimkili
bizimkisiz
biz-məməyəbənzər
biznes-diaqram
biz-udlaq
blokabənzərlik
blokaoxşarlıq
boğazagələn
boğazagəlmə
boğazaişləmə

birincidərəcəli
buğdayıot
çalbaşlı
çalğıntı
çalıcı
çamadanoğrusu
çaparçı
çapdanburaxan
çapdanburaxılan
çapdanburaxılma
çapdanburaxma
çapetmə
çapırtma
çapırtmaq
çarpanaqlı
çarpanaqsız
çaşbaşqalma
çaşbaşolma
çaşbaşsalma
çatlaqdaban
çatlaqdabanlı
çavuşolma
çayboyu
çaypulualma
çaypuluvermə
çekistliketmə
çempionolma
çesuçapaltar
çesuçapaltarlı
çesuçapaltarlıq
çeviklikgöstərmə
çevikolma
çevirib-asma
çevirib-asmaq
çək-çeviretmə
çəkidəaldadan
çəkməçiliketmə
çəkməçiolma
çəmənili
çəmənilik
çəm-xəmetmə
çəpdişli
çəpərboyu
çiçəkdərən
çığırğanlıq
çilik-çilikolma
çilsifətolma
çimizdirilmə
çimizdirilmək

aya  (xitab)
ayə (xitab)
aylan 
aylana-aylana 
aylandırma 
aylandırmaq 
ayrıla (qalmaq) 
birikdirilmə
birikdirilmək
birikdirtmə
birikdirtmək
buğurlanma
buğurlanmaq
buğurlaşma
buğurlaşmaq
çal-çatlasın
çal-çayır
çal-çevir
çal-çəpər
çalxam-çalxam
çalı-çarpı
çalı-çırpıq
çalıxma
çalıxmaq
çarpaz-çataq
çartıldaya-çartıldaya
çaydaraq
çaylamaq
çevrikə-çevrikə
çevrikmə
çevrikmək
çezdirilmə
çezdirilmək
çezdirmə
çezdirmək
çezdirtmə
çezdirtmək
çezə-çezə
çezmə
çezmək
çəlikürək
çəlikürəkli
çəlikürəklilik
çənələşmə
çənələşmək
çərməksiz
çərməlik
çətəllik
çətənsiz

biləks
biləyaqət
biləzzət
bilxassə
bilitt ifaq
bilkülliyyə
bilümum
bimacal
bimarxana
bimarıstan
bimaya
bimehr
bimədəd 
biməqam
bimərhəmət
biməsrəf
biməzə
biməzmun
bimiqdar
biminnət
bimuzd
bimümkün
binam
binəhayət
binəkdar
binəzir
binişan
biniyaz
binizam
binöqsan
binur
bipayan
bipərva
birəğbət
birəhm
birənc
birinc
biriya
biruh
birun
bisahib
bisəbat
bisəbəb
bisərəncam
bisurət
bisübut
bisükun
bişübhə
bişümar

araxnologiya
arajua
araqat 
araqatlı
araqonit 
arbolit
arbutin
arenqa
areometr
areometriya
areopaq
areopaq
areopiknometr
areopiknometr
argentit 
argentium-azid
argentometriya
arginin
arxeqoni
arxeqonili (-lər) 
arxeomat (-lar) 
arxeopteriks
arxespori
arxifonem 
arxikarp
arximiset (-lər)
arxiplazma
arxitrav
arxivolt
arxont
arid 
arifmoqraf
arifmometr
arilfosfi t
ariometr
ariozo
aristro
arkfunksiya
arkillit
arkkosekans
arkkosinus
arkkotangens
arkoz
arksekans
arksinus
arktangens
arktogeya
arqazid (-lər)
arqotizm

ayüzlülük 
biməzmunluq
binöqsanlıq
bintlənib-sarınmaq
bintsarıma
bintsarıyan
binurluq
biradikal
birailəli
birailəlik
birbişirim
birbriqadalı
birbuğumlu
birbürclü
bircərgəlilik
bircinsiyyətli
bircinsiyyətlilik
birçəkqoyma
birçəksaxlama
birçəksaxlayan
birdəfəli
birdərdli
birdərdlilik
birdimdikli
birdimdiklik
birdirsəkli
birdirsəklik
birdodaqlı
birevcikli
birevciklik
birəğbətlik
birəhmlik
birfonlu
birkonturlu
birqablı
birqat-birqat
birqiymətli
birqolluluq
birqulpluq
birqulpluluq
birquzulu
birmənşəlilik
birmərhələlilik
birmərtəbəlilik
birməsləklilik
biroxluluq
birölçülülük
birörtüklülük
birrayonlu

ayaqqabılı
ayaqqabısız
ayaqsız
ayaqsızlıq
ayamalı
ayamasız
aydıncasına
aydıngörmə
aylıqçı  
aylıqlı 
ayparasız
ayransız
ayrantökən
ayrıləçəkli  
ayrıləçəklilik
aysız
azadca
azaltdırılma
azaltdırma
azaltdırmaq
azarladan
azarladıcı
azarlatma
azarlatmaq
azdırtmaq
azobenzollu
azobirləşmə
azotlaşdırılma
azotlaşdırılmaq
azotsuz
azott oplayıcı
azuqəli
azuqəsiz
babasilli
babasilsiz 
babatlaşdırılma
babatlaşdırılmaq
badaqlatma
badaqlatmaq
badaqlı
badalaqlamaq
badalaqlanma
badalaqlanmaq
badalaqlaşmaq
badamvarılıq
badımcanlıq
baftalamaq
baftasız
baftatoxuyan

boğazaişləyən
boğmagöstərən
boğmagöstərmə
bombaçılıq
borlatma
borlatmaq
borotbağı
boru-damaq

çimizdirtmə
çimizdirtmək
çırpıdaşıyan
çırtıqlayıb-oynama
çırtıqlayıb-oynamaq
çırtıqlayıb-oynatma
çırtıqlayıb-oynatmaq
çırtmavurma

çətil
çığan-bığan
çığ-bığ
çıxıq-mıxıq
çimildəmə
çimildəmək
çimildəşmə
çimildəşmək

bitab
bitablıq
bitaqət
bitəcrübə
bitəqsir
bitəqsirlik
bitərbiyə
bitərəddüd

armokarkas
armreslinq 
armtronqit
aroqonit
aromorfoz
arpedcio 
arsen 
arsenat

birtapmacalı
birtay-tuşlu
birtəbəqəlilik
birtəhərlik
birtutumlu
biruhluq
birüzvlü
birvaxtlı

bağırış
bağırqanlıq
bağırsaqlı
bağırsaqsız
bağışlatdırma
bağışlatdırmaq

N 09(68) 08.04.20164
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. 

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



İn di on lar üz-üzə, göz-gö zə da-
yan mış dı. İki fərq li məfk  u rə nin da şı-
yı cı sı olan bu şəxs lər ilk də fə idi ki, 
qar şı-qar şı ya gəl miş di. 59 yaş lı neft 
mil yon çu su Ağa Mu sa Na ğı yev və 
28 yaç lı bol şe vik, “Ko ba” lə qəb li İosif 
Vis sa riono viç Cu qaş vi li. Son ra dan 
dün ya nın Sta lin ki mi ta nı ya ca ğı bu 
ada mın hə min an göz lə ri ni qan ört-
müş dü. Bu qa ran lıq zir zə mi də heç 
ki min gö rə bil mə di yi ölüm ka bu su 
do laş maq day dı!

Rü tu bət və tü tün qo xu su nun 
bir-bi ri nə qa rış dı ğı zir zə mi də neft 
lam pa sı nın hiss tut muş şü şə sin-
dən güc-bə la ilə sü zü lən işıq se lin-
də ət raf da kı la rın üzü nü gör mək 
müm kün de yil di. On suz da Ağa 
Mu sa on la rın heç bi ri ni ta nı mır dı. 
1910-cu ilin Ba kı sın da be lə sə fil, 
təh lü kə li iş lər lə məş ğul olan lar o 
qə dər idi ki! Rus, er mə ni, gür cü və 
di gər mil lət lə rin nü ma yən də lə ri iş 
və çö rək ümi di ilə dəs tə-dəs tə bu 
cə nub şə hə ri nə axı şır dı. Sə hər dən-
ax şa ma dək qə pik-qu ru şa ça lı şan 
muz dur lar çox asan lıq la bol şe vizm 
pər də si ar xa sın da giz lə nən qul dur-
la rın tə si ri al tı na dü şür dü. Sel ki mi 
axan neft pul la rı nın pa rıl tı sı, Qərb-
dən gə lən in qi lab qo xu su Ba kı da 
hər an part la maq təh lü kə si olan 
mər mi yə çev ril mək dəy di. Və ziy yət 
o həd də çat mış dı ki, qul dur lar ar tıq 
döv lə tə mey dan oxu yur du. Nə zə rə 
al saq ki, M. Na ğı yev həm də Ba kı 
Du ma sı nın qlas nı sı idi, de mə li təh-
di din bir ucu da ge dib II Ni ko la ya 
çı xır dı...

Ba yaq dan göz lə ri ni qı yıb Na ğı ye-
vi ca na var ba xış la rı ilə hə də fə al mış 
Ko ba ke çib çirk li ma sa nın ar xa sın-
da əy ləş di. Ağa Mu sa yal nız bun dan 
son ra zəif lam pa işı ğın da onun üzü-
nü tam gö rə bil di.

- Əy lə şin, cə nab Na ğı yev, bəl kə 
söh bə ti miz uzun çək di.

Ağa Mu sa üçün stul qoy du lar. 
Əy ləş di. Ko ba çox sa kit gö rü nür-
dü. Ümu miy yət lə, Ko ba nı ta nı yan-
lar onun ən mü rək kəb an lar da öz 
hiss lə ri ni ci lov la maq ba ca rı ğı na, 
mə ta nə ti və də mir ira də si nə hey ran 
qa lır dı. Eh ti ya tı heç vaxt əl dən ver-
mə yən bu ada mın üz ciz gi lə rin dən 
onun nə dü şün dü yü nü an la maq çə-
tin idi. Hə lə 1903-cü il də Ba kı jan-
dar me ri ya sın da İ.Cu qaş vi li yə açıl-
mış ci na yət işin də onun üzü tük lü 
şə ki li var dı: arıq cüs sə, sıx qa ra saç, 
na zik bığ, ço pur si fə ti və sol qu la-
ğın da xal. Sür gün lər, tür mə və sər-
gər dan hə yat onun gör kə mi ni çox 
az də yiş miş di. Qul dur luq yo lu ilə 
əl də et di yi pul la rın ha mı sı nı Le ni nə 
və di gər si lah daş la rı na gön də rə rək, 
özü nə bir qə pik be lə sax la mır, ac-
ya la vac do la nır dı.

Sü ku tu Ağa Mu sa poz du:
- Siz kim siz? Nə is tə yir siz? Mən 

yaş da ki şi ni bu ra ni yə gə tir mi siz?
Ko ba qar şı sın da mərd-mər da nə 

otur muş mil yon çu nun sual la rı na 
dər hal ca vab ver mə di. Söh bət əs na-
sın da bir müd dət su sub din lə mək, 
mü sa hi bin ha di sə lə rə reak si ya sı nı 
mü şa hi də et mək gənc İosi fi n uşaq-
lıq adə ti idi. Bu qa ra din məz gən cin 
kil sə xo run da oxu yan da da, Tifl  is-
də ki ru ha ni se mi na ri ya sın da təh sil 
alan da da nə dü şün dü yü bəl li ol-
maz dı...

- Cə nab Na ğı yev, nə is tə di yi mi zi 
yə qin ba şa dü şür süz. Biz bol şe vik lər 
qul dur de yi lik! Biz ça ra qar şı mü ba-
ri zə apa rı rıq! Par ti ya üçün çox lu pul 
la zım dı. Baş qa prob lem lər də var: 
qə zet (Ko ba “Ba kins ki ra bo çi” qə ze-
ti nin re dak to ru idi) və mət bəə (“Ni-
na” mət bəəsi) xərc is tə yir...

- De mə li, öz pu lu muz la bi zi yı xıb 
sü rü mək is tə yir siz? Bəs on da bu nə 
hoq qa dı çı xa rır sız? Gə ləy din kon to-
ra, de yəy din pul la zım dı da!

Ko ba acı is teh za ilə qı mış dı və gür-
cü di lin də do da ğı nın al tın da mı zıl-
dan dı: 

- Şen xar bi xar, şen tan pu li ar qa-
mo va! (Xə si sin bi ri sən, sə nin ca nın-
dan pul çı xar?)

Gür cü di lin də de yil miş bü söz lər 
Ağa Mu sa nın əsəb lə ri ni ta rı ma çək-
mək məq sə di gü dür dü. Ko ba zən-
nin də ya nıl ma mış dı.

- Bu şə hər də ha mı mə ni ta nı yır. Sə-
nin ki mi min lər lə ada ma mən çö rək 
ve ri rəm! Pu la gö rə də əyil mə mi şəm 
və heç vaxt da əyil mə rəm. Şə rəf mə-
nim çün hər şey dən üs tün dür! Mən 
da ğı dan yox, qu rub-ti kən ada mam!

Ağa Mu sa Na ğı ye vin be lə de mə-
yə haq qı var idi. Hə lə 10 ya şın dan 
li man da çu val da şı ya raq ham bal lıq 
et miş, il lər lə qa zan dı ğı qə pik-qu ru şu 
yı ğa raq ki çik tor paq sa hə si al mış dı. 
Mil yon la ra apa ran yol da məhz ilk 
neft qu yu su nun fon tan vur ma sı ilə 
baş lan mış dı. 49 ya şın da mil yon çu ol-
muş Na ğı ye vin Bi bi hey bət də və Qa ra 
şə hər də iri neft mə dən lə ri, nef ta yır ma 
za vod la rı var dı. Bu sa hə də gör dü yü 
iş lə rin miq ya sı na gö rə II Ni ko lay Na-
ğı ye vi “neft kra lı” ad lan dı rır dı. Ba kı-
nın in ci lə ri sa yı lan bir çox möh tə şəm 
bi na la rı Na ğı yev tik dir miş di (98 bi-
na). Real nı mək tə bi nin ha mi li yi ni öz 
üzə ri nə gö tür müş dü, Şol lar su kə mə-
ri nin çə ki li şi nə Ta ğı yev lə bə ra bər kül-
li miq dar da pul qoy muş du.

Ağa Mu sa hökm lə aya ğa qalx dı:
- Mən ölüm dən qor xan adam de-

yi lən. Oğ lum İs ma yı lın və fa tın dan 
son ra dün ya nın  var-döv lə ti gö züm-
də de yil. An caq mən li yi mi, bir də na-
mu su mu heç ki mə qur ban ver mə mi-
şəm. Mu sa Na ğı yev üçün bir ki şi lik, 
bir də ki şi sö zü hər şey dən uca dır!

...Onu dər hal azad et di lər. De yi-
lə nə gö rə, Ko ba uzun il lər bu mərd 
adam la gö rü şü nü unu da bil mə di.

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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Er mə nis tan EA-nın Fəl sə fə, So siolo gi ya və Hü quq 
İns ti tu tu nun di rek to ru Ge vork Po qos yan “Eura-
sia Daily Mo ni tor”da bir mə qa lə ilə çı xış edib. 

Müəl lif ya zır: “1991-ci il dən son ra Er mə nis tan əha li si təq-
ri bən 1.5 mil yon aza lıb və proq noz la ra gö rə, növ bə ti onil lik-
lər də bir o qə dər aza la caq. Be lə gös tə ri ci lər er mə ni lə rin mil lət 
ola raq uzun müd dət li möv cud lu ğu nu sual al tı na qo yur. Özü 
də Er mə nis ta nı əha li nin da ha sa vad lı züm rə si tərk edir”.

...1984-cü ilin gü nəş li pa yız gün lə rin dən bi rin də 
Azər bay ca nın Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə tin də, 
Ste pa na kert də “Məh sul bay ra mı” ke çi ri lir di. Ye ri gəl-
miş kən, bu təd bir miq ya sı na gö rə 7 No yabr və 1 May 
bay ram la rın dan heç də ge ri qal mır dı.

AzTV-dən mən və ope ra tor Ste pa na ker tə sü jet ha zır-
la maq üçün ezam olun muş duq. 

Şə hər sta dionu al-əl van bə zə dil miş di. Rəs mi açı lış da 
par ti ya ko mi tə si nin ka ti bi Ge vor kov nitq söy lə di. Son-
ra əmək kol lek tiv lə ri nin nü ma yən də lə ri da nış dı. Fəx ri 
qo naq lar ara sın da Ye re van dan gəl miş bir şəxs diq qə-
ti mi cəlb et di. O, top la şan la ra əv vəl cə rus ca, son ra isə 
er mə ni di lin də mü ra ciət et di. Yer li bə ləd çim (vi la yət 
ko mi tə si nin tə li mat çı sı) de di ki, bu Hrant müəl lim dir, 
çox nü fuz lu adam dır, hətt  a ka tib də onun la he sab la şır. 

Çı xı şın er mə ni di lin də olan bö lü mü nün tər cü mə sin-
dən be lə an la dım ki, Hrant gənc lə rə Er mə nis ta nın ali 
mək təb lə rin də gü zəşt li şərt lər lə təh sil al ma ğı, SS Rİ-nin 
müx tə lif şə hər lə ri nə ge dib ora da ya şa ma ğı tək lif edir: 
“Qoy gör sün lər ki, er mə ni lər ne cə zəh mət keş və meh-
ri ban dır. Er mə nis ta nı və er mə ni lə ri ge cə-gün düz təb-
liğ edin, ta ri xi mi zi dö nə-dö nə xa tır la dın...”

Bay ram təd bi ri bit dik dən son ra bi zi Ge vor ko vun ka-
bi ne ti nə apar dı lar. Vi la yət ka ti bi söh bət əs na sın da çox 
is rar la bir xa hi şi ni səs lən dir di:

- Qey ri-rəs mi qo na ğım olan Hran tın efi r də gö rün mə-
si ni is tə məz dim. O, bir qə dər çıl ğın adam dır və fi  kir lə ri 
Kom mu nist Par ti ya sı nın mə ra mı ilə uz laş ma ya bi lər.

Təəcü bü mü giz lə də bil mə dim:
- Axı o tri bu na da si zin ya nı nız da da yan mış dı, bü tün 

kadr lar da gö rü nür.
- Elə ve rin ki, efi  rə düş mə sin, Ba kı da düz gün an la-

maz lar...
İl lər ötən dən son ra an la dım ki, bu “qey ri-rəs mi” qo-

naq Daş naq sü tün par ti ya sı nın giz li emis sa rı imiş.
Bu ha di sə ni ona gö rə xa tır la dım ki, hə lə so vet dö nə-

min də daş naq lar gənc lə rə “is ti” öl kə lər də kök sal maq 
ide ya sı nı təb liğ edir di lər. Nə ək miş di niz sə, qar çı nı za 
çıx ma dı mı, cə nab lar?

Mə qa lə dən si tat: “Söh bət tək cə rə qəm lər dən get mir. 
Er mə nis tan dan baş qa öl kə lə rə iş tap maq məq sə di ilə ge-
dən lə rin 55-60 fa i zi yük sək sə viy yə li mü tə xəs sis lər dir. 
Da ha bir ne qa tiv ten den si ya odur ki, gənc lə rin 40%-dən 
ço xu təh sil al maq, iş lə mək, ya şa maq və ya ni ka ha gir-
mək məq sə di ilə çı xıb ge dir lər”. Er mə ni so siolo qun qə-
nə tin cə, İrə van emiq ra si ya nın da yan ma sı na ümid edə 
bil məz, an caq “er mə ni xal qı nın gə lə cə yi nin ol ma sı üçün 
o, “sir kul ya si ya edən miq ra si ya”nı sti mul laş dır ma lı dır”.

Bəl kə hay-küy əvə zi nə ge dən lə rin qar şı sı nı kə sib sə bə bi ni 
so ru şa sı nız?! Am ma ca va bın da nə eşi də cə yi ni zi yax şı bi lir si-
niz:”ara, iş yox, pul yox, çö rək yox! Tor pa ğı ye mə yə cə yik ki!”

Am ma bu gün er mə ni lər ye mək uc ba tın dan yox, qor-
xu dan qa çır lar. Azər bay can Or du su nun uğur lu hər bi 
əmə liy yat la rın dan son ra Xan kən di, Şu şa xey li bo şa lıb, 
bu ra nı 3 min dən çox er mə ni tərk edib. Çox gü man ki, 
bü tün bun lar er mə ni eks per ti na ra hat et mir və o, hətt  a 
çı xış yo lu da gös tə rir: “8 mil yon luq dias por tə rə fi n dən 
er mə ni lə rin bu ra cəlb olun ma sı üçün ad dım lar atıl ma-
lı dır. Su ri ya da kı 150 min lik er mə ni ic ma sın dan Er mə-
nis tan yal nız 7 min nə fə ri qə bul edə bi lib”. 

İn di tə səv vür edin ki, bu ac lar dün ya ya sə pə lə nə rək 
ağ la ya-ağ la ya öz “par laq” keç miş lə rin dən, “şan lı” ta rix-
lə rin dən ağız do lu su da nı şa caq lar. Mə ni bir sual ma raq-
lan dı rır: Bun dan be lə Qa ra bağ da kim qul dur luq elə yib 
azər bay can lı la ra xain cə si nə gül lə ata caq? İş ğal et di yi niz 
tor paq lar da kənd lə ri, şə hər lə ri, ta ri xi abi də lə ri kim vi ran 
qo ya caq? Və bir də... “Məh sul bay ra mı”nda biz dən oğur-
la dı ğı nız me lo di ya la rın sə da la rı al tın da kim rəqs edə cək?

Am ma get sə niz yax şı dır. Qoy si zi bü tün dün ya “ta-
nı sın”!

Fərhad
ABDULLAYEV

Getsəniz 
yaxşıdır

II YAZI
  ...Ba kı nın qa ran-
lıq kü çə lə ri ilə 
ge cə nin bu alə-
min də  bir fay ton 
şü tü yür dü. Ar xa 
otu ra ca ğa qı sıl-
mış, ba şı na qa ra 
bu xa ra pa paq 
qoy muş, əlin-
də qiy mət li əsa 
olan yaş lı adam 
məş hur Ba kı 
mil yon çu su Ağa 
Mu sa Na ğı yev idi. 
Onun la üz bəüz 
dos tu, Qu ba 
mey da nın da kı 
qo çu yı ğın ca ğın-
da öz mərd li yi ilə 
ad çı xar mış dos-
tu Ağaəli əy ləş-
miş di.
...Fay ton Puş kin 
kü çə si nə dö nər-
dön məz bir qrup 
əli si lah lı adam 
qa ran lıq dan çı-
xıb on la ra doğ ru 
qaç dı. Sər ni şin-
lər əsir alın dı.

İn di on lar üz-üzə, göz-gö zə da-

Musa Nağıyevin 
kişi sözü



Sa bir Rüs təm xan lı, Xalq 
şairi: “Ha mı ba şa düş dü 
ki, xalq la zım olan da bir 

ol ma ğı ba ca rır”
Müs tə qil li yi mi zin ilk il lə rin-

də, mil li hə rə kat mey dan la rın-
da xal qın, həm də ba car dı ğı 
qə dər sən gər də əs gə rin ya nın-
da ol muş Sa bir Rüs təm xan lı da 
bu gün kü dö yüş lər ba rə sin də 
çox nik bin da nı şır. Xalq şairi nin 
ən çox ürə yin cə olan mə qam isə 
xalq da, əsa sən də gənc lər də bir-
li yin, dö yüş şöv qü nün tit rə mə si 
olub:

“Xal qın 1990-cı il lə rin əv vəl-
lə rin də mü şa hi də olu nan dö-
yüş ov qa tı, sa vaş əz mi ilə in di-
ki ov qat, qə lə bə ina mı ara sın da 
heç bir fərq yox du. O za man da 
xalq Qa ra bağ mə sə lə sin də çox 
inam lı idi. Er mə ni lə rin haq sız 
ol du ğu nu bi lir di. Bu na gö rə də 
yüz min lər lə in san kü çə lə rə çı-
xır dı. Qa ra ba ğı mü da fi ə et mək 
üçün kö nül lü dəs tə lər ya ran-
mış dı. İn di də la zım ol sa, mül-
ki əha li si lah la nıb kö nül lü cəb-
hə yə get mə yə ha zır dı. Odur ki, 
xal qın o vaxt kı ilə in di ki ina mı 
ara sın da heç bir fərq gör mü-
rəm. Fərq ay rı mə sə lə də idi. 
Döv lə tin ba şın da du ran o vaxt-
kı rəh bər lər Qor ba ço va ina nıb 
adi ov si lah la rı nı da əha li dən 
yığ mış dı lar. Xal qın özü nü mü-
da fi ə im kan la rı zəifl  ə miş di. 
Mər kəz bu tə rəf dən biz lə rin 
əliy lə si lah la rı mı zı alır, am ma 
o bi ri tə rəf dən er mə ni lə ri da-
ha yax şı si lah lan dı rır dı. Bi zim 
rəh bər lər də mə sə lə nin həl lin-
də Mosk va ya ümid edir di lər. 

Mü ha ri bə baş la yan da ar tıq 
mil lət özü si lah lan ma ğa baş la-
dı. Xalq özü nü mü da fi ə dəs tə lə ri 
ya ran dı. Döv lət lə xalq ara sın da 
bir lik, bir-bi ri ni an la ma his si yox 
idi. Döv lə tin ba şın da da ya nan 
rəh bər lər xalq dan çox eh ti yat 
edir, onun si lah lı dəs tə lə rin dən 
qor xur du. Elə hə min rəh bər lər 
xal qın təz yi qi ilə də ha ki miy yət-
dən uzaq laş dı. Təəs süf ki, bu ha-
di sə lər Qa ra bağ mə sə lə si nə də 
mən fi  tə sir et di. 

İn di və ziy yət ta mam ay rı cür-
dü. Ha mı bir da ha ba şa düş dü 
ki, bu xalq la zım olan za man-
da bir ol ma ğı çox gö zəl ba ca rır. 

Əha li nin sa vaş əz mi ol ma dı ğı-
nı, mü za ki rə lə rin cəb hə də de-
yil, yal nız sülh da nı şıq la rı ilə 
həl li nə ümid edən, in san la rın 
bir li yi nə inan ma yan bə zi da xi li 
və xa ri ci qüv və lər nə qə dər ya-
nıl dı ğı nı gör dü lər. Son ha di sə-
lər gös tər di ki, xalq eh ti yac ya-
ran dı ğı hal da döv lət lə həm fi  kir 
olur və va cib olan bir li yi ya ra-
da bi lir. Bu gün in san lar da, xü-
su sən də gənc lər də sa vaş əz mi 
çox yax şı in ki şaf edib. Am ma 
biz də bu sa vaş əz mi, qə lə bə yə 
inam hər za man olub. Əsas iş 
on dan ne cə is ti fa də edil mə si-
di”. 
Aqil Ab bas, mil lət vəkili, 

ya zı çı: “İn di göy dən 
mərmi tö kül sə də, adam lar 

bu ra nı tərk et məz”
Çox təəs süf ki, 1990-cı il lə rin 

əv vəl lə rin də baş la nan və bi tən 
bi rin ci Qa ra bağ sa va şın da bu-
gün kü im kan la rı mız ol ma dı ğı 
üçün gö zəl tor paq la rı mı zı iti rə si 
ol duq. 

Möv zu ba rə sin də da nı şan zi-
ya lı lar bi rin ci Qa ra bağ sa va şın-
da əs gər lər lə bə ra bər sən gər də 
olan ta nın mış lar dı. Bi rin ci sa-
va şı, onun çə tin lik lə ri ni göz lə ri 
ilə gö rən zi ya lı la rı mız bu gün-
kü mü ha ri bə ilə öz gör dük lə ri 
sa vaş ara sın da mü qa yi sə apar-
dı lar. Ox şar və fərq li cə hət lə ri 
səs lən dir di lər. Bi rin ci Qa ra bağ 
sa va şın da hər za man əs gə-
rin ya nın da olan, mü ha ri bə də 
gör dük lə ri nin ki çik bir his sə si-
ni məş hur “Do lu” ro ma nın da 
əks et di rən mil lət və ki li, ya zı çı 
Aqil Ab bas qı sa müd dət li mü-
ha ri bə ni elə cəb hə xətt  in də olan 
za man də yər lən dir di. “İn di ol-
du ğum kən də ax şam mər mi 
dü şüb, am ma adam lar bu ra nı 
tərk et mək ba rə sin də qə ti dü-
şün mür lər” de yə rək, söh bə tə 
baş la yan ya zı çı hər iki mü ha ri-
bə ba rə sin də mü la hi zə lə ri ni bu 
cür ifa də et di:

“1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də ki 
bi rin ci Qa ra bağ sa va şı ilə in di-
ki qı sa müd dət li mü ha ri bə ara-
sın da xey li fərq ol du. O za man 
əsa sən kö nül lü lər vu ru şur du. 
Am ma in di pe şə kar or du düş-
mən lə mü ba ri zə apa rır. İn di o 
vaxt kın dan fərq li ola raq, pe şə-
kar or du muz və bü tün dün ya ya, 
Oba ma sı na da, Pu ti ni nə də öz 
sö zü nü de yən Ali Baş Ko man-
da nı mız var. Baş Ko man dan ye-
rin də dir sə, əs gər də ye rin də dir. 
Ona gö rə də er mə ni lə rin göz lə-
ri ni çı xart dıq, on lar da qa çıb get-
di lər. Ağ dam dan hü cum edən də 
bü tün Şu şa bo şal dı. Çün ki gös-
tər dik ki, güc bir lik də dir. Bi rin ci 
əsas fərq or du mu zun pe şə kar lı-
ğı, əs gər lə ri mi zin öz işi ni yax şı 
bil mə si ol du. Ca maatı mı zı da 
gör dü nüz. Sən gə rə gir mək is tə-
yir di lər. Ha mı əs gə rin ya nın da 
idi.

İkin ci fərq isə bu dur: bi rin ci 
sa vaş da əs gər az qa la sən gər dən 
qa çır dı. Ona ba xan mül ki əha-
li nin də ca nı na qor xu dü şür dü. 
Am ma in di göy dən mər mi tö kü-
lür. Heç kəs qaç mır. Çün ki əs gə-
rə ar xa yın dı. Ar xa yın dı ki, əs gər 
düş mə ni bu tə rəf bu rax ma ya-
caq. Mən bu saat cəb hə ya nı əra-
zi də yəm. Ax şam mən ol du ğum 
kən də qrad düş müş dü. Fərq lər 
çox du. Sa də cə, vaxt qıt lı ğın dan 
da nı şa bil mi rəm. Cəb hə ya nı 
baş qa kənd lə rə də gün ər zin də 
baş çək mə li yəm”.

Nu rəd din Mehh dixanlı, 
Xalq ar tis ti: “Üç il 

döyüşən şəxs ki mi in di ki 
gəncliyimiz lə fəxr et dim”
Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin-

də düş mə nə qar şı 3 il sə ra sər 
sən gər də vu ru şan Xalq ar tis ti 
Nu rəd din Meh di xan lı üç gün-
lük mü ba ri zə nin so nu cu nu 
əsl qə lə bə ki mi də yər lən dir di. 
Həm bir zi ya lı, həm də keç miş 
dö yüş çü ki mi ap rel sa vaş la rı nı 
in cə lə di:

“O za man bu mə sə lə lər baş la-
yan da Azər bay can hə lə müs tə-
qil li yi nə tam qo vuş ma mış dı. Biz 
SS Rİ de yi lən bir döv lə tin tər kib 
his sə si idik. Am ma elə SS Rİ-nin 
tər ki bin də ola-ola da Qa ra bağ-
da baş ve rən ha di sə lə rə qar şı 
eti ra zı mı zı bil di rir dik. Son ra kı 
mər hə lə də Azər bay can öz müs-
tə qil li yi ni elan edən dən son ra 
Mosk va tə rəf dən, bi zə mü na si-
bət də tə bii ki, təx ri bat la rın da 
sa yı ço xal dı.

Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si-
nin baş ver di yi 1990-cı il lə rin ilk 
çağ la rın da və ziy yət çox ağır idi. 
Bi zim or du muz, si la hı mız, cəb-
hə xa na mız yox idi. Bü tün ya rar-
lı si lah lar yı ğı lır dı. Bir tə rəf dən 
adi ov tü fəng lə ri də biz dən alı-
nır, o bi ri tə rəf dən isə er mə ni lər 
si lah la tə min edi lir di. Azər bay-
can xal qın da o za man da in di ki 
ki mi sa vaş ru hu var idi. Sa vaş 
ru hun da, tor pa ğa sev gi də, və-
tən uğ run da şə hid ol maq is tə yi 
in di mü şa hi də et di yi miz is tək 
ara sın da heç bir fərq yox idi. İn-
di dö yüş ru hu muz ne cə yük sək 
sə viy yə də dir sə, o za man da be lə 
idi. 

Fərq on da dır ki, si lah sız, əli-
ya lın bir xalq ru sun va si tə si lə 
si lah lan mış düş mən lə mü ba ri zə 
apa rır dı. O za man an tiazər bay-
can dəs tə lə ri nin at oy nat dı ğı bir 
Azər bay can var idi. Dost kim di, 
düş mən kim mə lum de yil di. On-
da bu nu ayırd elə mə yin çox çə tin 
ol du ğu, xaosun hökm sür dü yü, 
əsa sən Ru si ya hər bi qüv və lə-
ri tə rə fi n dən vu ru lan, tə ca vü zə 
mə ruz qa lan bir Azər bay can var 
idi. İn di ki Azər bay can isə ta ma-
mi lə fərq li dir. Ar tıq dün ya nın 
ən son, ən ye ni si lah la rı ilə təc hiz 
olun muş bir or du ya sa hib Azər-
bay can var. Bu gün öz iq ti sa diy-
ya tı nı yük sək sə viy yə də qur muş 
bir Azər bay can var. Özü nün 
xa ri ci si ya sə ti ni və dip lo ma tik 
ge diş lə ri ni çox də qiq şə kil də ye-
ri nə ye ti rən bir Azər bay can var.

Bu döv lə-
tin ba şın da har da, 

nə za man, han sı qə rar lar ver mə yi 
yax şı bi lən, yüz öl çüb bir bi çən Ali 
Baş Ko man dan var. O za man cə mi 
iki hər bi təy ya rə miz var idi. Onun 
da bi ri ni vu rub sal dı lar. Am ma 
in di ha va dan ida rə olu nan hər bi 
sur sat lar, dün ya nın cə mi bir ne çə 
öl kə sin də olan, ha va da, su da, qu-
ru da mü da fi ə üçün is ti fa də edi lən 
hər bi tex ni ka mız var. Ən se vin di-
ri ci mə qam bu dur ki, in di on la rı 
azər bay can lı oğul lar ida rə edir. 
Ha va da, də niz də və qu ru da nə-
yin uğ run da vu ruş duq la rı nı yax şı 
bi lən pe şə kar dö yüş əs gər lə ri miz 
var. Son ha di sə lər də gös tər di ki, bu 
xal qın ida rəet mə mər kə zi bir olan-
da hər şey et mək müm kün dür.

Düş mə nin 23-24 il möh kəm-
lən miş mü da fi ə sis tem lə ri ni 
bu gün kü or du muz cə mi iki 
saata dar ma da ğın et di. Bu o 
de mək dir ki, o za man bi zim la-
yiq li mü da fi əçi lə ri miz yox idi. 
Qon şu la rı mı zın bə zi lə ri bi zi 
mü da fi ə et mək dən qor xur du-
lar. Bə zi lə ri, ümu miy yət lə, bi zi 
is tə mir di lər. Bi rin ci sa vaş da si-
lah sız, sur sat sız, da ğı nıq ol ma-
ğı mı za bax ma ya raq, da xi li xə-
ya nət lər ol ma say dı biz ye nə də 
qa lib gə lər dik. 

Am ma in di ha mı gör dü ki, 
cə mi üç gün ər zin də ne cə hər bi 
nailiy yət əl də et dik. Əl bətt  ə, heç 
kəs is tə məz di ki, şə hid ve rək. 
Çox təəs süf ki, şə hid lə ri miz də 
ol du. Am ma Azər bay ca nın get-
dik cə ar tan si ya si nü fu zu, nü və 
öl kə si ol ma ya-ol ma ya Nü və Öl-
kə lə ri Sam mi tin də iş ti rak et mə si 
düş mə nin ye ni təx ri ba tı na sə bəb 
ol du. Tə bii ki, biz mə sə lə lə rin 
ma sa üzə rin də, sülh yo lu ilə həll 
olun ma sı nı is tə yi rik. Am ma qar-
şı tə rəf bu na sövq edir sə dö yüş-
lə qar şı lıq ver mək gü cün də yik. 
Bu nu bü tün dün ya ya gös tər dik. 
Son ha di sə lər həm də dün ya ya 
bir me saj idi. 

15 il bun dan əv vəl bi zi mü-
da fi ə edən döv lət lər yox idi. 
Am ma bu gün Pa kis tan ki mi 
nü və öl kə si bi zim lə dir. Bə yan 
edir ki, əgər üçün cü bir öl kə si 
mü da xi lə edər sə, biz də Azər-
bay can tə rəf dən mü ha ri bə yə 
qo şu la ca ğıq.

Dün ya nın güc lü or du ya sa hib 
olan baş qa bir öl kə si - Tür ki-
yə Cüm hu riy yə ti də hər za man 
bi zim lə ol du ğu nu de yir. Gür-
cüs tan, Be la ru si ya, Or ta Asi ya 
döv lət lə ri, bu gü nə qə dər bi zi 
say ma yan AŞ PA ha mı sı bi zim lə 
ra zı laş dı ğı nı bil di rir. 

Öm rü nün ən azı üç ili ni düş-
mə nə qar şı dö yü şən bir adam 
ki mi de yə bi lə rəm ki, mən öz 
gənc lə ri miz lə fəxr et dim”.

Elmin NURİ
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Sa bir Rüs təm xan lı, Xalq 

Ap re lin 2-nə ke çən ge cə baş la nan və üç gün da-
vam edən lo kal mü ha ri bə 23 il ər zin də daş-
laş mış bə zi şüb hə lə ri mis qal-mis qal əri də 
bil di. Mil li bir li yin əs lin də ən bö yük mə-

nə vi di ri lik ol du ğu nu sü but edən üç gün lük sa-
vaş ikin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si ki mi ta ri xə dü şə 
bil mə sə də, çox va cib mis si ya la rı ye ri nə ye ti rə 
bil di. An la dıq ki, üç gün Və tən üçün 23 ilə 
bə ra bər olar mış. An la dı lar ki, (tək cə er mə-
ni lər yox!) 23 il də gö rü lə bil mə yən iş lə ri 
bir ne çə gü nə də sığ dır maq olar. 
Mü da fiə Na zir li yi nin rəs mi mə lu ma tın da 
üç gün lük sa vaş da er mə ni lə rin 200-dən 
çox ölü, 500-ə qə dər ya ra lı ver di yi gös-
tə ri lir. Üs tə lik, düş mə nin 50-ə qə dər 
zi reh li hər bi tex ni ka sı və tank la rı da 
sı ra dan çı xa rı lıb. 
Ap re lin 5-də qar şı lıq lı ra zı laş ma 
ilə müv vəq qə ti də ol sa, sax la-
nı lan sa vaş da, çox təəs süf ki, 
biz də 29 şə hid ver dik. Am ma 
şə hid lə rin qa nı Av ro pa Şu ra-
sı, ATƏT və onun Minsk Qru-
pu nu, BMT, NA TO ki mi dün ya 
təş ki lat la rı nı da nış ma ğa sövq 
et di.

Bu döv lə-
tin ba şın da har da, 

nə za man, han sı qə rar lar ver mə yi 
yax şı bi lən, yüz öl çüb bir bi çən Ali 
Baş Ko man dan var. O za man cə mi 
iki hər bi təy ya rə miz var idi. Onun 
da bi ri ni vu rub sal dı lar. Am ma 
in di ha va dan ida rə olu nan hər bi 
sur sat lar, dün ya nın cə mi bir ne çə 
öl kə sin də olan, ha va da, su da, qu-
ru da mü da fi ə üçün is ti fa də edi lən 
hər bi tex ni ka mız var. Ən se vin di-
ri ci mə qam bu dur ki, in di on la rı 
azər bay can lı oğul lar ida rə edir. 
Ha va da, də niz də və qu ru da nə-
yin uğ run da vu ruş duq la rı nı yax şı 
bi lən pe şə kar dö yüş əs gər lə ri miz 
var. Son ha di sə lər də gös tər di ki, bu 
xal qın ida rəet mə mər kə zi bir olan-
da hər şey et mək müm kün dür.

p re lin 2-nə ke çən ge cə baş la nan və üç gün da-
vam edən lo kal mü ha ri bə 23 il ər zin də daş-
laş mış bə zi şüb hə lə ri mis qal-mis qal əri də 
bil di. Mil li bir li yin əs lin də ən bö yük mə-

nə vi di ri lik ol du ğu nu sü but edən üç gün lük sa-
vaş ikin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si ki mi ta ri xə dü şə 
bil mə sə də, çox va cib mis si ya la rı ye ri nə ye ti rə 
bil di. An la dıq ki, üç gün Və tən üçün 23 ilə 
bə ra bər olar mış. An la dı lar ki, (tək cə er mə-
ni lər yox!) 23 il də gö rü lə bil mə yən iş lə ri 
bir ne çə gü nə də sığ dır maq olar. 
Mü da fiə Na zir li yi nin rəs mi mə lu ma tın da 
üç gün lük sa vaş da er mə ni lə rin 200-dən 
çox ölü, 500-ə qə dər ya ra lı ver di yi gös-
tə ri lir. Üs tə lik, düş mə nin 50-ə qə dər 
zi reh li hər bi tex ni ka sı və tank la rı da 

Ap re lin 5-də qar şı lıq lı ra zı laş ma 
ilə müv vəq qə ti də ol sa, sax la-

Əha li nin sa vaş əz mi ol ma dı ğı- “1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də ki “O za man bu mə sə lə lər baş la-

da hər şey et mək müm kün dür.

Düş mə nin 23-24 il möh kəm-

da hər şey et mək müm kün dür.

Qələbə əzmli 3 gün
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Xaqan MƏMMƏDOV
Cə nu bi Qaf qaz re gionu bö yük 

in ki şaf po ten sialı na ma lik dir – 
bu nu sö zü ge dən əra zi lə rin re-
surs la rı, geosi ya si möv qe yi, bu ra-
da kı öl kə lər üçün ümu mi sə ciy yə 
da şı yan mə nə vi-mə də ni irs və s. 
ki mi fak tor lar şərt lən di rir. La kin 
bu po ten sial yal nız si ya si və hər-
bi-si ya si sta bil lik şə raitin də real-
la şa bi lər. Di gər hal lar da bir çox 
ob yek tiv və sub yek tiv sə bəb lər bu 
im kan la rın real laş ma sı na ən gəl 
tö rə dir ki, bun lar dan bi ri də et nik 
konfl  ikt lər dir. 

Ə ra zi nin in ki şaf ta ri xi nin təh li li 
gös tə rir ki, Qaf qaz bö yük im pe-
ri ya la rın iş ti la sı na mə ruz qal dıq-
dan son ra re gion dün ya nın ən 
qey ri-sta bil ra yon la rın dan bi ri nə 
çev ri lib. «So yuq mü ha ri bə» ba-
şa çat dıq dan son ra Av ra si ya nın 
ener ji eh ti yat la rı və on la rın da şın-
ma sı üzə rin də nə za rət mə sə lə si 
gün də mə gəl di. Ha zır da re gion-
da neft və geosi ya si nü fuz uğ run-
da mü ba ri zə yə yal nız öl kə lər yox, 
özəl kom pa ni ya lar da qo şu lub lar. 

Qaf qaz da kı mü na qi şə ocaq la rı 
həm re gion döv lət lə ri nin möv qe yi-
nə və im kan la rı na, həm də bü töv-
lük də MDB-nin geosi ya si və ziy yə-
ti nə tə sir gös tə rir. Be lə ki, re gion 
öl kə lə ri is tər Şi mal və Cə nub, is tər-
sə də Şərq və Qərb ara-
sın da nə həng nəq liy yat-
kom mu ni ka si ya dəh li zi 
ya rat maq şan sı əl də 
edib lər. Mil li təh lü-
kə siz lik, konfl  ikt lə rin 
həl li, da vam lı sül hün 
və sa bit li yin ya ra dıl-
ma sı mə sə lə lə ri ilə 
bağ lı Qaf qa zın ye-
ni döv lət lə ri nin 
qar şı sın da cid-
di prob lem-
lər du rur. 

Neft uğ run da mü ba ri zə, mil-
lət lə ra ra sı ix ti laf lar, qey ri-müəy-
yən lik, Qaf qa zın təh lü kə siz li yi ni 
təh did edən fak tor lar dır. «Ta ri xi 
tor paq lar »ı nı bir ləş dir mək üçün 
də ri dən-qa bıq dan çı xan er mə ni 
se pa rat çı la rı DQMV-nin er mə ni 
əha li si nin hü quq la rı nı qo ru maq 
bə ha nə siy lə bö yük id dialar irə li 
sür mək də dir. On la rın məq sə-
di ilk növ bə də et nik prin sip lər 
əsa sın da ad minst ra tiv böl gü nün 
apa rıl ma sı na nail ol maq idi. Nə-
ti cə eti ba ri lə, bu hə rə kət lər əra-
zi nin qey ri-er mə ni əha li si nin 
sı xış dı rı lıb çı xa rıl ma sı na, dinc 
sa kin lə rə qar şı ter ror akt la rı nın 
hə ya ta ke çi ril mə si nə, «et nik tə-
miz lə mə» si ya sə ti nin apa rıl ma-
sı na gə ti rib çı xar dı. Unut ma yaq 
ki, bü tün bu ci na yət tər kib li 
ha di sə lər «ta ri xi əda lə ti bər pa 
et mək» ça ğı rış la rı ilə mü şayiət 
olu nur du. 

Qeyd et mək la zım dır ki, bu və 
ya di gər tor paq lar da ki min da-
ha əv vəl məs kun laş ma sı ilə bağ lı 
mü la hi zə lər, müasir sər həd lə-
rin han sı əsas lar la təf tiş edil mə si 
cəhd lə ri heç vaxt sə mə rə li nə ti cə-
lər ver mə yib, ək si nə, hə mi şə mil-
lət çi li yi və mü na qi şə lə ri da ha da 
qı zış dı rıb. Er mə ni se pa ra tiz mi nin 
hə rə kət ve ri ci fak to ru «ta ri xi əda-
lət siz lik» lə bağ lı on la rın şüurun-
da for ma laş mış tə səv vür lər dir. 
On la rın mil li ide ya sı nın özü nə-
məx sus «mo tor »u ro lun da isə Av-
ro pa və ABŞ-da kı çox say lı er mə ni 
dias por la rı çı xış edir.  Bun lar, bir 
qay da ola raq, yax şı təş ki lat lan-
mış, öz və tən lə ri ilə əla qə lə ri ni 
qo ru yub sax la mış dias por cə miy-
yət lə ri dir.

Er mə nis ta nın ək sər ra yon la rın-
da, elə cə də, DQMV-də azər bay-

can lı lar la er mə ni lər onil lik lər 
bo yu bir gə ya şa dıq la rı üçün, 

bu re gion da dinc yol la mo-
noet nik döv lə tin ya ra dıl-

ma sı müm kün de yil di. 

«So yuq mü ha ri bə» dən son ra 
mey da na gəl miş Er mə nis tan - 
Azər bay can - Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin öz ta rix çə si var. Ha-
di sə lə ri doğ ru-düz gün təh lil edə 
bil mə yi miz üçün, qı sa ca ola raq, 
konfl  ik tin ta ri xi nə nə zər sa laq. 

«Er mə ni mə sə lə si» nin ilk rü-
şeym lə ri hə lə XVIII əsr də cü cər-
mə yə baş la mış dı. Bü tün Tür ki yə 
əra zi si nə ya yıl mış er mə ni lər öz lə-
ri nin ti ca rət bur juazi ya sı nı for ma-
laş dır ma ğa nail ol muş du lar. Qərb 
ka pi ta liz mi Ya xın Şər qə nü fuz 
et mə yə baş la dıq dan son ra, Qərb 
döv lət lə ri or ta sə viy yə li er mə-
ni bur juasi ya sı nın dəs tə yi ni əl də 
edə rək, Tür ki yə nin na tu ral tə sər-
rü fa tı nı da ğıt maq məq sə di ilə on-
lar dan is ti fa də et mə yə baş la dı lar. 
Bir yan dan çar Ru si ya sı, «X ris-
tian la rı mü səl man Tür ki yə si nin 
zül mün dən azad et mək» şüar la rı 
ilə pər də lə nə rək, Qa ra də niz, Bos-
for və Dar da ne li ələ ke çir mə yə 
ça lı şır, di gər tə rəf dən isə, Ya xın 
Şərq də Ru si ya nın əsas rə qi bi olan 
İn gil tə rə onun bu cəhd lə ri nin 
qar şı sı nı ala raq, öz niy yət lə ri ni 
ger çək ləş dir mə yə səy gös tə rir di. 
İn gil tə rə er mə ni lə rə «də niz dən 
də ni zə, Bö yük Er mə nis tan» vəd 
et miş di. Ey ni za man da İn gil tə rə 
Tür ki yə ilə məx fi  mü qa vi lə əsa-
sın da Kip ri ələ ke çir miş, əvə zin-
də isə Ru si ya təh lü kə si nə qar şı 
bir gə fəaliy yət gös tə rə cə yi nə söz 
ver miş di. Be lə lik lə, Tür ki yə er mə-
ni lə ri hi ma yə dən məh rum ol du. 
La kin bu na bax ma ya raq, er mə ni 
se pa rat çı la rı «Bö yük Er mə nis tan» 
sev da sın dan əl çək mə di lər. 

Azər bay ca na gə lin cə, XVIII əsr-
də «par ça la, hökm sür» si ya sə ti ni 
əl də rəh bər tu ta raq, Azər bay ca na 
yi yə lən mək is tə yən qüv və lə rin 
mü ba ri zə si Ba kı, Qa ra bağ, Qu ba, 
İrə van, Nax çı van və s. ki mi xan-
lıq la rın mey da na gəl mə si nə gə-
ti rib çı xar dı.  XVIII-XIX əsr lə rin 
qov şa ğın da Qaf qaz da nü fuz sa va-
şı apa ran İran, Tür ki yə və Ru si ya 
ara sın da zid diy yət lər kəs kin ləş di 
və bu, Azər bay can xal qı nın ta le yi-
nə tə sir siz ötüş mə di. 

Çox say lı el mi araş dır ma lar nə-
ti cə sin də sü bu ta ye ti ri lib ki, e.ə. III 
əsr dən XIX əs rə, yə ni Ru si ya im-
pe ri ya sı nın tər ki bi nə da xil edil di yi 
vax ta qə dər, Qa ra bağ hə mi şə ta ri xi 
Azər bay can döv lət lə ri nin ay rıl maz 
tər kib his sə si ol ub. 

1721-ci il də İs veç lə Niş tad sülh 
mü qa vi lə si ni im za la dıq dan son-
ra Ru si ya ça rı I Pyotr Xə zər də ni zi 
höv zə sin də ki tor paq la ra göz dik-
di və 1723-cü il də Ba kı nı iş ğal et di. 
Əsa sən mü səl man la rın məs kun laş-
dı ğı bu əra zi lər də möh kəm lən mək 
üçün I Pyotr müəy yən təd bir lər 
gör mə yə baş la dı. O, xris tian la rın, 
o cüm lə dən də er mə ni lə rin bu tor-
paq la ra kö çü rül mə si ni zə ru ri he-
sab edir di. I Pyot run yü rüt dü yü 
bu si ya sə ti son ra lar çar Ru si ya sı nın 
baş qa hökm dar la rı da vam et dir di. 
1802-ci il də çar I Alek sandr N.Sis-
ya no va mək tu bun da ya zır dı: «Nə-
yin ba ha sı na olur sa ol sun, bu və 
ya di gər Azər bay can xan lıq la rın da 
er mə ni lər dən is ti fa də olun ma lı dır». 
Çar Ru si ya sı nın im pe ri ya si ya sə-
ti nə alət ol muş er mə ni mil lət çi lə ri 
für sət dən is ti fa də edə rək, «Bö yük 
Er mə nis tan» xül ya sı nı hər vəch lə 
ger çək ləş dir mə yə ça lı şır dı lar. Ge-
ne ral Yer mo lov 1817-ci il də Qaf qa za 
gəl dik dən son ra, de mək olar, bü tün 
xan lıq lar öz müs tə qil li yi ni itir di, Qa-
ra bağ ha ki mi Meh di qu lu xan İra na 
sı ğın ma ğa məc bur ol du. Türk mən-
çay mü qa vi lə si nin (10 fev ral, 1828-
ci il) 3-cü bən di nə əsa sən İrə van və 
Nax çı van xan lıq la rı da Ru si ya nın 
tər ki bi nə da xil edil di. Türk mən çay 
mü qa vi lə si bağ lan dıq dan dər hal 
son ra I Ni ko la yın 21 mart, 1828-ci il 
ta rix li fər ma nı ilə İrə van və Nax çı-
van xan lıq la rı nın tor paq la rın da «Er-
mə ni vi la yə ti» in zi ba ti-əra zi va hi di 
ya ra dıl dı. Türk mən çay mü qa vi lə-
si nin 15-ci mad də si nə əsa sən, İran 
er mə ni lə ri nin küt lə vi şə kil də Qa ra-
bağ, İrə van və Nax çı van əra zi lə ri nə 
kö çü rül mə si pro se si nə start ve ril di: 
«… bu gün dən baş la ya raq, öz ailə si 
ilə sər bəst şə kil də İran dan Ru si ya 
əra zi si nə keç mək üçün sa kin lə rə bir 
il vaxt ve ri lir…». 1829, 1878-ci il lər 
Ru si ya – Tür ki yə mü ha ri bə lə rin dən 
son ra da ana lo ji ha di sə lər baş ver di. 

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, XIX 
əsr də İrə van qu ber ni ya sı, Ba kı və 
Gən cə qu ber ni ya la rın dan son ra, 
azər bay can lı la rın ən çox ya şa dı-
ğı üçün cü böl gə idi. La kin 1905-
1906-ci il lər er mə ni-mü səl man 
da va sı və 1918-ci ilin mart ha di sə-
lə ri bu qu be rin ya da azər bay can-
lı la rın sa yı nın xey li azal ma sı na 
sə bəb ol du. Bu nun la be lə, So vet 
ha ki miy yə ti qu ru lan dan son ra 
da Dağ lıq Qa ra bağ zo na sı Azər-

bay ca nın tər ki bin də sax-
l a  n ı l  d ı .

MK Kav bü ro su nun 5 iyul, 1921-
ci il ta rix li qə ra rın da de yi lir di: 
«… mü səl man lar la er mə ni lər ara-
sın da mil li ba rı şıq zə ru rə ti ni, Yu-
xa rı və Aşa ğı Qa ra ba ğın Azər bay-
can la daimi iq ti sa di əla qə lə ri ni 
nə zə rə ala raq, Dağ lıq Qa ra ba ğa 
ge niş mux ta riy yət ver mək lə, onu 
Azər bay can SSR-nin tər ki bin də 
sax la ma ğa qə rar ve ri lir».

SS Rİ-də hə ya ta ke çi ri lən ye ni-
dən qur ma və aş kar lıq pro ses lə ri 
ye ni tor paq id diala rı nın mey da-
na çıx ma sı nı şərt lən dir di. Er mə-
ni mil lət çi lə ri hə rə kə tə ke çə rək, 
azər bay can lı lı la rı Er mə nis tan dan 
və Qa ra bağ dan qo vub çı xar ma ğa 
baş la dı lar. Nə ti cə də, Azər bay ca-
nın iş ğal edil miş şə hər və kənd lə ri 
xa ra ba za ra çev ril di, yüz min lər lə 
in san ça dır şə hər cik lə ri nə sı ğın dı, 
er mə ni ya raq lı la rı isə hə lə də ter-
ror əməl lə ri ni da vam et di rir lər. 

Dün ya ic ti maiy yə ti bi lir ki, bu 
mü na qi şə nə «köh nə düş mən-
çi li yə», nə də di ni və mə də ni ix-
ti lafl  a ra söy kə nir. Konfl  ik tin əsl 
sə bəb lə ri da ha pro zaik sə ciy yə da-
şı yır: bu, re gional fak tor lar la xa ri ci 
qüv və lər ara sın da ma raq la rın toq-
quş ma sı və sa də cə ola raq, tor paq 
uğ run da apa rı lan mü ba ri zə dir. Bu 
möv zu da olan bir tət qi qat işin də 
sülh ya rat ma pro ses lə ri ilə neft bo-
ru xət lə ri nin marş rut la rı ara sın da 
açıq əla qə nin ol du ğu qeyd edi lir. 
Sülh ya rat ma prob lem lə ri və neft 
dip lo ma ti ya sı mü rək kəb geosi ya-
si dü yün əmə lə gə ti rib. Əv vəl cə 
bö yük döv lət lər mü na qi şə lər dən 
və neft dən geosi ya si ma ni pul ya si-
ya va si tə si ki mi is ti fa də et dik lə ri ni 
giz lət mə yə ça lı şır dı lar. Tə sa dü fi  
de yil ki, neft oyun la rı nın və sülh-
ya rat ma nın əsas ku ra tor la rı (ABŞ 
və Ru si ya) konfl  ikt lə rin ge o si ya si 
sə bəb lə ri ni, elə cə də, konfl  ikt lər-
lə neft bo ru xət lə ri la yi hə lə ri nin 
ara sın da kı əla qə ni pər də lə mə yə 
üs tün lük ve rir, mü na qi şə lə rin «da-
xi li» mo tiv lə ri ni qa bart ma ğa ça lı-
şır lar. Bü tün bun la ra bax ma ya raq, 
müəl lif he sab edir ki, bö yük döv-
lət lər, hər hal da, re gion da sül hün 
və sta bil li yin bər qə rar ol ma sın da 
ma raq lı dır lar. Da vam edən mü-
na qi şə lər, baş lı ca ola raq, se pa ra tist 
qrup la rın mil lət çi ideolo gi ya sın-
dan bəh rə lə nir və mü na qi şə nin 
əda lət li həl li nə yal nız yük sək si ya-
si mə də niy yət zə min ya ra da bi lər.

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD

Xaqan MƏMMƏDOV Neft uğ run da mü ba ri zə, mil-

mey da na gəl miş Er mə nis tan - 
Azər bay can - Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin öz ta rix çə si var. Ha-
di sə lə ri doğ ru-düz gün təh lil edə 
bil mə yi miz üçün, qı sa ca ola raq, 
konfl  ik tin ta ri xi nə nə zər sa laq. 

şeym lə ri hə lə XVIII əsr də cü cər-

St ra te ji möv qe yi və zən gin kar bo hid ro gen eh ti-
yat la rı ilə se çi lən Xə zər də ni zi höv zə si müx tə-
lif iq ti sa di və ti ca ri ma raq la rın daim rə qa bət də 
ol du ğu bir mə kan dır, Azər bay can isə ha zır da 

bu re giona nü fuz et mək is tə yən bö yük döv lət lər tə rə-
fin dən va cib geost ra te ji və iq ti sa di da yaq nöq tə si ki mi 
nə zər dən ke çi ri lir.

sə də Şərq və Qərb ara-
sın da nə həng nəq liy yat-
kom mu ni ka si ya dəh li zi 
ya rat maq şan sı əl də 
edib lər. Mil li təh lü-
kə siz lik, konfl  ikt lə rin 
həl li, da vam lı sül hün 
və sa bit li yin ya ra dıl-
ma sı mə sə lə lə ri ilə 
bağ lı Qaf qa zın ye-
ni döv lət lə ri nin 
qar şı sın da cid-
di prob lem-
lər du rur. 

da for ma laş mış tə səv vür lər dir. 
On la rın mil li ide ya sı nın özü nə-
məx sus «mo tor »u ro lun da isə Av-
ro pa və ABŞ-da kı çox say lı er mə ni 
dias por la rı çı xış edir.  Bun lar, bir 
qay da ola raq, yax şı təş ki lat lan-
mış, öz və tən lə ri ilə əla qə lə ri ni 
qo ru yub sax la mış dias por cə miy-
yət lə ri dir.

Er mə nis ta nın ək sər ra yon la rın-
da, elə cə də, DQMV-də azər bay-

can lı lar la er mə ni lər onil lik lər 
bo yu bir gə ya şa dıq la rı üçün, 

bu re gion da dinc yol la mo-
noet nik döv lə tin ya ra dıl-

ma sı müm kün de yil di. 

də «par ça la, hökm sür» si ya sə ti ni 
əl də rəh bər tu ta raq, Azər bay ca na 
yi yə lən mək is tə yən qüv və lə rin 
mü ba ri zə si Ba kı, Qa ra bağ, Qu ba, 
İrə van, Nax çı van və s. ki mi xan-
lıq la rın mey da na gəl mə si nə gə-
ti rib çı xar dı.  XVIII-XIX əsr lə rin 
qov şa ğın da Qaf qaz da nü fuz sa va-
şı apa ran İran, Tür ki yə və Ru si ya 
ara sın da zid diy yət lər kəs kin ləş di 
və bu, Azər bay can xal qı nın ta le yi-
nə tə sir siz ötüş mə di. 

Çox say lı el mi araş dır ma lar nə-
ti cə sin də sü bu ta ye ti ri lib ki, e.ə. III 
əsr dən XIX əs rə, yə ni Ru si ya im-
pe ri ya sı nın tər ki bi nə da xil edil di yi 
vax ta qə dər, Qa ra bağ hə mi şə ta ri xi 
Azər bay can döv lət lə ri nin ay rıl maz 
tər kib his sə si ol ub. 

«… bu gün dən baş la ya raq, öz ailə si 
ilə sər bəst şə kil də İran dan Ru si ya 
əra zi si nə keç mək üçün sa kin lə rə bir 
il vaxt ve ri lir…». 1829, 1878-ci il lər 
Ru si ya – Tür ki yə mü ha ri bə lə rin dən 
son ra da ana lo ji ha di sə lər baş ver di. 

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, XIX 
əsr də İrə van qu ber ni ya sı, Ba kı və 
Gən cə qu ber ni ya la rın dan son ra, 
azər bay can lı la rın ən çox ya şa dı-
ğı üçün cü böl gə idi. La kin 1905-
1906-ci il lər er mə ni-mü səl man 
da va sı və 1918-ci ilin mart ha di sə-
lə ri bu qu be rin ya da azər bay can-
lı la rın sa yı nın xey li azal ma sı na 
sə bəb ol du. Bu nun la be lə, So vet 
ha ki miy yə ti qu ru lan dan son ra 
da Dağ lıq Qa ra bağ zo na sı Azər-

bay ca nın tər ki bin də sax-
l a  n ı l  d ı .

de yil ki, neft oyun la rı nın və sülh-
ya rat ma nın əsas ku ra tor la rı (ABŞ 
və Ru si ya) konfl  ikt lə rin ge o si ya si 
sə bəb lə ri ni, elə cə də, konfl  ikt lər-
lə neft bo ru xət lə ri la yi hə lə ri nin 
ara sın da kı əla qə ni pər də lə mə yə 
üs tün lük ve rir, mü na qi şə lə rin «da-
xi li» mo tiv lə ri ni qa bart ma ğa ça lı-
şır lar. Bü tün bun la ra bax ma ya raq, 
müəl lif he sab edir ki, bö yük döv-
lət lər, hər hal da, re gion da sül hün 
və sta bil li yin bər qə rar ol ma sın da 
ma raq lı dır lar. Da vam edən mü-
na qi şə lər, baş lı ca ola raq, se pa ra tist 
qrup la rın mil lət çi ideolo gi ya sın-
dan bəh rə lə nir və mü na qi şə nin 
əda lət li həl li nə yal nız yük sək si ya-
si mə də niy yət zə min ya ra da bi lər.

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD

Ermənistan - Azərbaycan 
münaqişəsi:

səbəb  və nəticələr
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- Əv vəl cə gə lin te le se rial sa hə-
sin də ki ümu mi və ziy yət dən da-
nı şaq. Bu du rum si zi qa ne edir-
mi?
- Biz də ya ra dı cı adam lar se riala 

bir qə dər qey ri-cid di ya na şır-
lar. Bir şe yi de yim, Azər bay can-
da Spil berq sə viy yə sin də re jis sor 
yox du, am ma o da se rial 
çə kir. Beş il dir ki, 
biz də se rial lar is teh-
sal olu nur. Bu, qı sa 
müd dət de yil. Bir re jis sor 
beş il də üç  se rial çə kə bi lər. 
Bi ri alın maz, ikin ci si uğur qa-
zan maz, am ma üçün cü də fə iş 
alın mır sa, de mə li, düz gün sə nət 
seç mə yib. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
biz də bu sa hə də il-il dən sə viy yə 
qalx maq əvə zi nə enir. Adı nı eşi dib 
üzü nü gör mə di yim adam lar se rial 
çək mə yə baş la yır lar lar. Mə sə lən, 
gör mü şəm ki, 37 də qi qə lik xro-
no met ra jın beş də qi qə si ni tə biət 
mən zə rə si fo nun da titr lə rə, beş 
də qi qə si ni ötən se ri ya da kı ha di-
sə lə rin tək ra rı na, son 3-4 də qi qə ni 
isə ye ni dən titr lə rə ayı rıb lar. Be lə 
çı xır ki, bir se ri ya üçün cə mi 22 də-
qi qə lik ma te rial ha zır la nıb. Təəs-
süfl  ər ol sun ki, te le ka nal lar da bu 
cür sə viy yə siz iş lə ri ya yım la yır lar. 
Bir akt yor dos tum se rial da çə ki lir-
di. De yir di, sse na ri ni çə ki liş mey-
dan ça sın da ve rir lər. Mə sə lən, onu 
ça ğı rıb lar ki, sa bah fi  lan ka fe də çə-
ki liş dir, gə ti rib və rə qi ve rib lər, so-
ru şub, mən bu xa nım la çə ki li rəm, 
de yib lər, hə. Ca vab ve rib ki, axı 
üç se ri ya əv vəl onun la da laş dım,  
zəng vur du, de dim ki, da ha mə ni 
ax tar ma, nöm rə mi də te le fon dan 
sil. Re jis sor təəc cüb lə nib və səh nə-
ni çı xa rıb lar. Əs lin də, bu, re jis so-
run yox, müəl li fi n diq qət siz li yi dir. 
O qə dər uy ğun suz luq olur ki...

- Bəs si zi bu sa hə yə cəlb edən nə 
ol du? Ne cə ol du ki, se rial çək mək 
qə ra rı na gəl di niz? 
- Tək lif gəl di, də yər lən dir dim. O 

vax ta dək mən se riala ba xan de yil-
dim, açı ğı, heç in di də bax mı ram. 
Tək li fi  alan dan son ra bi zim ta ma-
şa çı la rın ma ra ğı na sə bəb olan türk 
se rial la rı na bax dım. Mə sə lən, “Min 
bir ge cə”nin, “Eşq və cə za”nın, 
“Möh tə şəm yü zil”in bir ne çə se-
ri ya sı nı iz lə dim. Təx min elə dim 
ki, nə yi ne cə et mək olar. Sse na-
rist dos tum Vü qar Əmi rov la bir gə 
baş la dıq möv zu ax ta rı şı na. Əv vəl 
“Xə zər” te le vi zi ya sın dan də vət al-
mış dıq, nə sə, la yi hə alın ma dı və 
ATV te le ka na lı üçün “Pər va nə lə rin 
rəq si”ni ha zır la ma ğa baş la dıq. Elə 
4-5 ay lıq ha zır lıq iş lə ri gör müş dük 
ki, öl kə Pre zi den ti se rial lar la bağ lı 
mə lum sə rən ca mı ver di...

- Si zin se rial lar xey li ma raq la 
qar şı la nır. Bu qə dər uğur qa zan-
ma ğı nı zın sir ri nə də dir? 
- Sirr de mə yək, sə bəb de yək. Sə-

bəb odur ki, real hə yat dan gö tü rü-
lən ha di sə lə ri çə ki rik, pe şə kar akt-
yor lar la, pe şə kar ope ra tor, pe şə kar 
bəs tə kar la iş lə yi rik. Sə bə bi odur ki, 
de yə sən, biz özü müz də pe şə ka rıq, 
işə mə su liy yət lə ya na şı rıq...

 - Se rial la rı nız da da ha çox əya lət 
akt yor la rı nı gö rü rük... 

- Be lə de yək, əya lət dən gə lən 
akt yor lar da ha çox mən də çə ki lir-
lər. “Pər va nə lə rin rəq si”ndə əya lət 
teat rın dan – Gən cə dən cə mi üç nə-
fər akt yor çə ki lib - Pər va nə Qur-
ba no va, El xan Ab ba sov və İl ham 
Hü sey nov. So nun cu ey ni za man da  
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt-
yo ru dur. “Pər va nə lə rin rəq si”ndə 
də, in di ya yım la nan se rialı mız da 
da “Azd ra ma”, Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı, “Mus ko me di ya”, Uşaq Teat-
rı, Rus Dram Teat rı, Şu şa Teat rın dan 
akt yor lar çə ki lib. Sa də cə, Gən cə də 
do ğu lub bö yü mü şəm, ora nın teat-
rı na da ha yax şı bə lə dəm, pe şə kar 
akt yor la rı ta nı yı ram. Üs tə lik, on lar 
ye ni si fət lər dir. Vü qar Əmi rov la 
qar şı mı za məq səd qoy duq ki, “Vic-
dan haq qı”nda in di yə dək iş lə mə-
di yi miz akt yor lar la ça lı şaq. De mək 
olar ki, bü tün teatr lar dan akt yor 
cəlb et mi şik, üs tə lik, ha mı sıy la ilk 
də fə di iş lə yi rik. Bi zim se rial da Ra-
miz Nov ru zun oğ lu Ca vi dan Nov-
ruz çə ki lir, ta ma şa çı onu in di yə dək 
mü ğən ni ki mi ta nı yıb, am ma adam 
əla oy na yır, fərq li xa rak ter  gös tə rir. 
“So nun cu fə sil” se rialı na ha zır laş-
ma ğa vax tı mız ol ma dı, mən gö züm-
dən əmə liy yat olun muş dum, bu na 
gö rə də “Pər va nə lə rin rəq si”ndə 
oy na yan beş akt yo ru ye ni dən də-
vət et dik. Jur na list lə rin 90 faizi bu 
sualı ver di lər ki, ni yə hə mi şə ey ni 
si ma lar la iş lə yir si niz. O sualı eşit-
mə mək üçün bu də fə ta mam ye ni 
akt yor lar la ça lış dıq.  Se rial da ye ni 
si ma lar la iş lə mək çox çə tin dir. Bə-
dii fi lm də uza ğı 30-35 çə ki liş gü-
nü olur. Am ma se rial zülm lü iş dir. 
Bir il hər ayın 26-27 gü nü nü ey ni 
adam lar la iş lə yir sən. Akt yor luq ba-
ca rı ğın dan baş qa mə su liy yət, in san-
lıq – xa rak ter mə sə lə si də var axı.

Çox şü kür ki, iki təc rü bə dən do la-
yı üçün cü iş də, göz dəy mə sin, de-
yə sən, səhv et mə mi şik. Am ma bu 
trup pa nı yığ maq üçün 1 il dən çox 
vaxt sərf olun du. Elə rol var ki, onu 
can lan dır maq üçün 20-dən çox akt-
yor də vət et miş dik. Tam sə mi miy-
yə tim lə de yi rəm, Azər bay can da heç 
kəs se rialı be lə çək mir. Göz qa ba ğın-
da olan cə mi 30-35 akt yor var. Ha mı 
on la rı də vət edir. Bə zən eşi di rəm ki, 
bir akt yor ey ni vaxt da iki se rial da 
çə ki lir. Nə ti cə də də nə ad ya dı mız da 
qa lır, nə ob raz. Dün ya da be lə dir ki, 
akt yor bir se rial da əsas rol da dır sa, 
pa ra lel ya yım la nan se rial da oy na ya 
bil məz. Am ma biz də hər şey olur. 
Bu işə be lə bar ma qa ra sı bax dıq, nə-
ti cə də se rialı ta ma şa çı nın gö zün dən 
sal dıq, on lar da be lə bir fi  kir for ma-
laş dı ki, se rial nə dir sə, biz bu nu çə-
kəm mi rik, gu ya əs lin də biz heç nə 
ba car mı rıq. İva nı, ya Məh mə ti bi zə 
tez-tez mi sal çə kir lər. Am ma tə kəb-
bür lü gö rün mə sin, bi zə so sial şə bə-
kə lər də gə lən rəy lə rin bö yük faizi ni 
be lə bir fi  kir təş kil edir: öl mə dik, 
bu gü nü də gör dük ki, Azər bay-
can da sə viy yə li se rial çə ki lir. Çün ki 
ümid siz lik ya ran mış dı. İki cüm lə-
ni bir-bi ri nə qo şub fi k ri ni ifa də edə 
bil mə yən adam lar sse na ri ya zır, re-
jis sor lu ğun “r” hər fi n dən xə bə ri ol-
ma yan lar re jis sor luq edir lər. Özüm 
ek ran dan iz lə mi şəm, se rial var ki, 
ma şı nın için də çə ki lən epi zod da şü-
şə açıq qa lıb ya nə dir sə, gu rul tu dan 
da nı şı ğı eşit mir sən. Ya xud sse na rist-
dən eşit mi şəm ki, ax şam re jis sor ona 
zəng edib ki, sa bah cə mi iki akt yor 
gə lə bi lir, on la ra bir epi zod yaz. Efi r-
də ge dən se ri ya da sufl  yo run sə si ni 
eşit di yim olub. Mən heç vaxt suf-
lyor la iş lə mə mi şəm. Biz də sse na ri 
10 gün əv vəl dən akt yo ra gön də ri lir. 

Bir də fə, bə zən sə on bir də fə məşq 
edi rik, olur ki, mon taj da bə yən-
mə di yim his sə ni ye ni dən çə ki rik. 
Özü mü tə rifl  ə mi rəm, çün ki qay da 
bu dur. Əgər titr də re jis sor ki mi mə-
nim adım ya zı lır sa, mə nim adı ma 
15 nə fər ek ran qar şı sın da otu rur sa, 
de mə li, o 15 nə fə rə gö rə işi mə mə-
su liy yət lə ya naş ma lı yam.

-  Çək di yi niz se rial lar xa ri ci lər-
dən heç də ge ri qal mır. On la rı xa-
ri cə sat ma ğı dü şü nür sü nüz mü? 

-  İşin bu tə rə fi  ilə ma raq lan mı ram. 
Əv və la, vax tım yox dur. İkin ci si, bu, 
biz nes la yi hə si dir. Gə lir ola bi lər. 
Biz  “Vic dan haq qı”nda is rar edib, 
efi r vax tı nı 45 də qi qə dən 75 də qi qə-
yə çat dır dıq. Bəl kə bun dan son ra bu 
haq da fi k ri ləş mə yə də yər. Ümu miy-
yət lə, xa ri cə çıx ma ğa gə lin cə, ilk də-
fə si zə bir sir ri açım: Tür ki yə dən bir 
bə dii fi lm lə bağ lı tək lif al mı şam, onu 
də yər lən dir mə yi dü şü nü rəm. Əs lin-
də, bə dii fi lm çək mək da ha ürə yim-
cə dir. İn san gə rək na şü kür ol ma sın, 
se rialı aşa ğı la mı ram, Spil berq dən 
ar tıq de yi lik ki. Sa də cə, bə dii fi lm də 
hər xır da de tal haq qın da dü şün mə-
yə və iş lə mə yə da ha çox vaxt olur. 
Se rialın isə bir aya ğı qa ça raq dır. 
Düz dür, adı nın hal lan ma sı, gün-
dəm də ol maq üçün se rial da ha qı sa 
yol dur. Am ma gör dü yün iş bir, uza-
ğı, beş də fə ya yım la nır, ki no isə qa lır.  

- Həm sse na ri ya zır, həm də re-
jis sor luq edir si niz. Da ha yax-
şı ol maz dı mı ki, yal nız qu ru luş 
ve rə si niz, mət ni baş qa sı yaz sın. 
Be lə də həm də vaxt it ki si ol maz. 
- Biz də se rial sse na ri si ni əs nə yə-əs-

nə yə ya zır lar. Unu dur lar ki, ta ma şa çı 
fi lm də ki qəh rə man la rı real hə yat da-
kı ki mi qə bul edir. Be lə şey lər lə rast-
laş ma maq dan öt rü özüm ya zı ram. 
Bir ne çə də fə adam ça ğır dım, söh bət 
et dim, gör düm, işi bil mir lər. Nor mal 
sse na rist ta pa bil mi rəm. Bir də fə beş 
ro man müəl li fi  olan yaş lı bir nə fər 
mə nə bir sse na ri gə tir di. Oxu dum, 
sual ver dim ki, qəh rə ma nın ne çə ya şı 
var? De di, biz lə ya şıd dı. De dim, axı 
bu dialoq 13-14 yaş lı ye ni yet mə nin 
da nı şı ğı nı xa tır la dır. Bu nu akt yor ne-
cə oy na sın?.. Və ziy yət be lə dir.  

- Bəs ta ma şa çı la rı nız dan ne cə, 
ra zı sı nız mı? 

- Çox diq qət li, həs sas dır lar. Bi zim 
se rial da heç kəs çə ki li şə öz pal ta rın da 
gəl mir, çə ki liş apar dı ğı mız ev lə rin ha-
mı sı ki fa yət qə dər sə li qə li, tə zə tə mir 
olun muş ev lər dir. Bir də fə be lə bir 
hə di sə ol du. Qız açıq rəng li co rab da 
ev dən çı xıb gö rü şə get di, evə qa yıt ma 
səh nə si 10 gün son ra çə kil di, çə ki liş 
gü nü co rab cı rıl dı və qa ra rəng li co rab 
tap dıq. Bu nu şərh lər də yaz mışd lar. 
Ta ma şa çı haq lı dır və be lə irad lar bi zə 
xe yir dir. Bə raətin ye ri yox du. Azər-
bay can ta ma şa çı sı dün ya sə viy yə li 
ta ma şa çı dır, ye tər ki, sən ona onun öz 
sə viy yə sin də - dün ya sə viy yə li ma te-
rial gös tər. Üs tü nü un lu gö rüb adı nı 
də yir man çı qoy maq la zım de yil. 

–  Evi niz də si zin se riala ba xır lar? 
Reak si ya la rı ne cə olur?
-  Ba xır lar. Bö yük qı zım türk se rial la-

rı nı da iz lə yir. Mən ev də ol ma sam be lə, 
qı zım, bü tün qo hum-əq ra ba fi l mə ba-
xır lar, fi  kir söy lə yir lər. Mək təb də öv lad-
la rı mın müəl li mə lə ri də de yir ki, atan-
dan so ruş gör, bu nun axı rı nə ola caq.

- Be lə sual la ra ca vab ve rir si niz? 
Yox sa dü şü nür sü nüz ki, sse na ri ni 
əv vəl cə dən bil mək ma ra ğı azal dar? 
- Qə tiy yən de mi rəm. Am ma özüm 

se rial da mə nə inan dı rı cı gəl mə yən 
ha di səy lə rast la şan ki mi bax mı ram.

- Ye ri gəl miş kən, sse na ri ya zar-
kən ha di sə lə rin ne cə in ki şaf edə-
cə yi ni əv vəl cə dən bi lir si niz? 
- Bil mi rəm. Hər an hər şey ola bi-

lər. Han sı sa akt yor qo vu la, özü ge də 
və ya, Al lah elə mə miş, xəs tə lə nə bi-
lər. Baş qa mə qam lar da var. Mə sə lən, 
mən fi  qəh rə man ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən se vi lə, ya müs bət he sab et di yin 
ob raz qə bul olun ma ya bi lər. Çə ki liş 
pro se sin də akt yo run im kan la rı nı nə-
zə rə alır san, ki mi sə da ha çox yük lə-
yir sən, han sı sa akt yor sə ni pəj mür də 
edə bi lər, təd ri cən onun yü kü nü azal-
dıb, ikin ci, üçün cü pla na ke çi rir sən. 
Ona gö rə heç vaxt ha di sə lə rin ne cə 
cə rə yan edə cə yi ni əv vəl cə dən bil mir-
sən. Am ma ümu mi lik də ha di sə lə rin 
axı cı lı ğı nı – tret ma nı mak si mum sək-
kiz-on se ri ya apa ra bi lər sən, son ra gö-
rür sən ki, is tər-is tə məz sü jet ye ni səm-
tə doğ ru in ki şaf et mə yə baş la yır.

- Nə dən sə, biz də ta ri xi se rial lar 
gö zə dəy mir. Mə sə lən, şəx sən si-
zin ta ri xi möv zu da se rial çək mək 
ar zu nuz var mı? Yox sa dü şü nür-
sü nüz ki, biz də alın maz? 
- Biz də hər şey alı nar. Ni yə alın ma-

sın ki? Atom bom ba sı da dü zəl də bi-
lə rik. İn gi li sin də iki əli, iki aya ğı var, 
mə nim də. Sa də cə, ca nı na cə fa et mə li-
sən, fi  kir ləş mə li sən, yaz ma lı san. Mə-
nim be lə fi k rim olub, am ma se rialın 
öz qa nun la rı var.  Mən ta ri xi se rialı 
heç vaxt ta ri xi şəx siy yət lə ri miz lə bağ lı 
çək mə yə cəhd elə mə rəm. Qor xa ram. 
Se rial da nə yi sə məc bu rən uy dur ma-
lı san. Mə sə lən, “Möh tə şəm yü zil”i 
Azər bay can da çək səy di lər, yə qin, onu 
çə kən re jis so ru to pa tu tar dı lar ki, o 
boy da ta ri xi şəx siy yət iki ar va dın əlin-
də qa lıb. Mə nim be lə bir ide yam var 
ki, ta ri xi şəx siy yət yox, ta ri xi za man 
kə si yi – XX əs rin əv vəl lə ri ba rə də se-
rial çə kim. İna nı ram ki, bu, həd dən ar-
tıq bö yük ma ra ğa sə bəb ola bi lər. Bax, 
o se rialı Ru si ya da alar, Fran sa, Al ma-
ni ya, İn gil tə rə də. Am ma bu nun üçün 
bö yük büd cə tə ləb olu nur. 1905-ci ilin 
Ba kı sı nın, heç ol ma sa, iki-üç kü çə si ni 
can lan dır maq la zım dır, bu nun ge yi-
mi var, qa pa lı mə kan la rı var. İn di na-
tu ra dan çə ki liş et mək müm kün de yil, 
ka me ra nı ha ra fır la san, kon di sioner 
gö rü nə cək. Ba kı, ma şal lah, o həd də 
gə lib ça tıb ki, han sı sa kü çə nin üç saat-
lıq bağ lan ma sı bö yük tı xa ca sə bəb ola-
caq. An caq bö yük pa vil yon da de ko-
ra si ya qur maq olar. Bu da bö yük pul 
de mək dir. Am ma ina nı ram ki, o se rial 
çə ki lən xərc lə ri ar tıq la ma sıy la ödə yər.

RƏ Bİ QƏ

- Əv vəl cə gə lin te le se rial sa hə-

Röv şən İsax sə nət alə min də “Akt-
ri sa” bə dii fil mi nin re jis so ru ki mi 
qə bul olu nur. Am ma ta ma şa çı onu 
da ha çox te le se rial lar dan ta nı yır 

– “Pər va nə lə rin rəq si”, “So nun cu fə sil”, 
“Vic dan haq qı”.
Röv şən müəl lim lə se rial lar, on la rın çə kil-
mə si və sa tıl ma sı, bir söz lə, se rial sa hə sin-
də ki və ziy yət lə bağ lı da nış dıq.
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- Əv vəl cə gə lin te le se rial sa hə-
sin də ki ümu mi və ziy yət dən da-
nı şaq. Bu du rum si zi qa ne edir-

- Biz də ya ra dı cı adam lar se riala 
bir qə dər qey ri-cid di ya na şır-
lar. Bir şe yi de yim, Azər bay can-
da Spil berq sə viy yə sin də re jis sor 
yox du, am ma o da se rial 

sal olu nur. Bu, qı sa 
müd dət de yil. Bir re jis sor 
beş il də üç  se rial çə kə bi lər. 
Bi ri alın maz, ikin ci si uğur qa-
zan maz, am ma üçün cü də fə iş 
alın mır sa, de mə li, düz gün sə nət 
seç mə yib. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
biz də bu sa hə də il-il dən sə viy yə 
qalx maq əvə zi nə enir. Adı nı eşi dib 
üzü nü gör mə di yim adam lar se rial 
çək mə yə baş la yır lar lar. Mə sə lən, 
gör mü şəm ki, 37 də qi qə lik xro-
no met ra jın beş də qi qə si ni tə biət 

Bir də fə, bə zən sə on bir də fə məşq 
edi rik, olur ki, mon taj da bə yən-
mə di yim his sə ni ye ni dən çə ki rik. 
Özü mü tə rifl  ə mi rəm, çün ki qay da 
bu dur. Əgər titr də re jis sor ki mi mə-
nim adım ya zı lır sa, mə nim adı ma 
15 nə fər ek ran qar şı sın da otu rur sa, 
de mə li, o 15 nə fə rə gö rə işi mə mə-
su liy yət lə ya naş ma lı yam.

-  Çək di yi niz se rial lar xa ri ci lər-
dən heç də ge ri qal mır. On la rı xa-
ri cə sat ma ğı dü şü nür sü nüz mü? 

- Əv vəl cə gə lin te le se rial sa hə-

öv şən İsax sə nət alə min də “Akt-öv şən İsax sə nət alə min də “Akt-
ri sa” bə dii fil mi nin re jis so ru ki mi 
qə bul olu nur. Am ma ta ma şa çı onu 
da ha çox te le se rial lar dan ta nı yır 

– “Pər va nə lə rin rəq si”, “So nun cu fə sil”, 

Röv şən müəl lim lə se rial lar, on la rın çə kil-
mə si və sa tıl ma sı, bir söz lə, se rial sa hə sin-
də ki və ziy yət lə bağ lı da nış dıq.

- Be lə de yək, əya lət dən gə lən Çox şü kür ki, iki təc rü bə dən do la- -  İşin bu tə rə fi  ilə ma raq lan mı ram. 

“Spilberqdən 
artıq deyilik ki”



Bə li, bu dün ya nın gö rü nən tə rə fi  
- son ucu fa ni lik və puç luq la bi tən 
ca zi bə dar  al-əl van lı ğı, nəfs do yur-
maz şi rin li yi bi zim Xa nı mı cəlb 
et mir. Onu cəlb edən - bu dün ya-
nın sı ra vi göz lə gö rün mə yən, an-
la şıl ma yan ay rı tə rəfl  ə ri dir... Daim 
qu la ğı na “bu, o de yil” – pı çıl da-
yan, ələ gəl məz, gö rün məz, yal nız 
qəl bin eh ti ya cıy la du yu lan sir li 
hə qi qət lər dün ya sı dır. Xa nı mın 
sti xi ya sı, ya şa maq şöv qü hə min bu 
sir li əra zi lə rə ara-sı ra to xun maq, 
ora lar da əri yib yo xa çıx maq , şəf-
fafl  a şıb çə ki siz ləş mək di. 

Təx mi nən iyir mi il bun dan əv-
vəl Xa nı mın ad gü nü nü qeyd elə-
di yi miz xud ma ni bir məc lis də sə-
bəb ka rın sağ lı ğı na ba də qal dı rıb 
sağ lıq de di yim yer də qə fi l dən, ya-
xın doğ ma la rı nın ara sın dan üzü-
mə,  zin dan bar maq lıq la rı nın o bi ri 
üzün dən zil lə nən tək, mə yus-mə-
yus di kil miş Xa nı ma ba xıb: 

- Xa nım bur da da rı xır - de miş-
dim və bu sö züm dən ma sa ar-
xa sın da kı la rın an la şıl maz lıq və 
müəm ma do lu ba xış la rı na ca vab 
ola raq: - Söh bət bu ev dən yox, bu 
dün ya dan ge dir. Xa nım bu dün-
ya da da rı xır... – de yə əla və et miş-
dim sə də, de yə sən, heç kim heç nə 
ba şa düş mə miş di.  

Xa nı mın, özü ilə bir dün ya ya 
gəl miş bu Dün ya vi Ra hat sız lı ğı nı 
mən, onun la bir oxu du ğu muz 190 
№-li mək təb də öz uşaq tə xəy yü-
lüm lə hiss et mə səm də, Mər kəz də 
iş lə mə yə baş la dı ğı mız uzaq gənc lik 
il lə rin də bu 33 yaş lı, hə lim tə biət li, 
qa ra din məz qa dı nın, ara mız da ola-
ola, bi zim lə gü lüb da nı şa-da nı şa, 
həm də, ne cə sə, ya nı mız da ol ma-
dı ğı nı, biz lər lə, han sı sa na mə lum, 
giz li mə ka nın dan ün siy yə tə gir di-
yi ni hiss elə miş dim.

Xa nım bu gün də hə min o giz li 
mə ka nın da dı. Ya nı mız da, ya xın lı-
ğı mız da ola-ola, hə min o göz də nu-
zaq, ələ gəl məz mə ka nın da, su fi  lər 
de miş kən, hüc rə sin də ya şa ma ğa, 
ora lar da tap dı ğı məm nun ra hat lı-
ğın için də şeir lər ya zıb, mah nı lar 
bəs tə lə yə mə da vam edir sə də, bu 
dün ya dan duy du ğu ça rə siz da rıx-

ma yü kü nü min bir söz lə, fi  kir və 
duy ğu lar la ca nın dan çı xar ma ğa ça-
lı şır sa da, on dan xi las ola, qur tu la 
bil mir. Ək si nə… bir vaxt lar ya şa dı-
ğı evin, kü çə nin, şə hə rin da rıs qal-
lı ğın dan baş la mış bu da rıx ma nın 
sər həd lə ri, il lər öt dük cə, bö yü yür, 
da şın maz, ələ gəl məz miq yas lar alır.

Bu, ça rə siz li yi və ye nil məz li yi 
ilə, nə Ham le tin da rıx ma sın dan, nə 
Sve ta ye va nın sı xın tı sın dan ol ma-
yan, əla hid də bir da rıx ma dır - da-
vam lı şə kil də dün ya nın aman sız 
mad di li yi nə sı xış dı rıl sa da, heç cür 
daş laş ma yan, öz di ri li yi ni, hə yat 
mü qa vi mə ti ni itir mə yən, za man-
za man ta pıb, se çib bə dir lə di yi in cə 
dün ya la rın ya saq lay la rın da uçu-
nan, ora lar da ha va la nıb çə ki siz lə-
şən azad Ru hun ça ba sı dır.  
Bu gün də be lə keç di 
Gü nə qa ran lıq düş dü.
Dü nən ba har, bu gün pa yız
Yə qin sa bah da qış dı.
Nə tez də yiş di ha va?..
Nə tez so yu du yu va?..
So yuq kü lək lər əsir,
so yuq his si mi kə sir,
so yuq nə fəs lər gə zir
 kü rə yim də, üzüm də...
O so yuq ba xış la rın,
bu yor ğun di var la rın
Kü lək tək əsən lə rin, 
bu lu da do lan la rın
hə lə ya ğa caq qa rın
 ara sın da qal mı şam
Ya man so yuq la mı şam...

Bu, 1992-ci il də ya zıl mış şeir dir. 
Xa nım bu şeiri 34 ya şın da ya zıb. 
Bu şeir isə 2013 də ya zı lıb:
Kün cü müz var...
Ha mı dan üz dön də rib
üzü mü zü tut ma ğa
Kün cü müz var...
uçu rum da ol sa da.
Kün cü müz var...
ru hu muz əsir olan 
ha va lar dan ha va la nan
ağ rı lar la dol sa da.
Kün cü müz var...
bi zə cə za lar ve rən, 
hiss lə ri mi zi kən dir lə yən
Kün cü müz var...
İki tə rə fi  ha mar.
Bir tə rə fi  adam lar,
üs tü qa ra fır tı na lar,
Alt qa tı yox olan lar… 
Qa pı sı açıq
kün cü müz ala çıq...

Xa nı mın bu dün ya da kı “kün-
cü”, “ala çı ğı” özü və şeir lə ri dir. 
Tən ha ya taq ota ğın da ya ta qüs-
tü əsir ki mi, gün lər lə, həf tə lər lə, 
ay lar la söz bə söz ka ğı za kö çür-
dü yü bu mis ra lar da Xa nım biz-
lə rə də ya şa ma ğa künc ayı rır.
Söz lər lə, hiss və duy ğu lar la bənd-
lə yib ucalt dı ğı bu qa pı sı açıq 
«a la çı ğı nı» Xa nım bu dün ya da 
da rı xan lar üçün, bir növ xi las mə-
ka nı na çe vi rir və biz lə ri də ora də-
vət edir.

2014-cü il
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Bə li, bu dün ya nın gö rü nən tə rə fi  

Afaq MƏSUD

Xa nım ba rə də dü şü nər kən, 
su fi lə rin bu və ya baş qa 
kon tekst də iş lə dib mə na sı-
nı izah et dik lə ri: “Bi lən kəs 

qəl bi ni bu dün yay la do yur maz” kə la-
mı nı xa tır la yı ram. Xa nı mın çı xıl maz-
lıq, kə dər, bu dün ya ya yad lıq ov qa tıy la 
yaz dı ğı şeir lə ri, elə cə, bir sı ra mah nı la-
rı da bu nu de yir: bu dün ya Xa nı ma ma-
raq sız gə lir. Və bun dan da ar tıq, da rıx-
dı rı cı və can sı xı cı gə lir. Xa nı ma şeir lər 
yaz dı rıb, mah nı lar bəs tə lə dən də, əs-
lin də, elə bu du. 
Xa nı mın şeiriy ya tı na, xü su sən, son il lər 
yaz dı ğı mis ra la rı na nə zər sal dıq ca, bu da 
mə lum olur ki, o, za hi rən uğur lu ta le sa-
hi bi ol sa da - ailə si, gö zəl öv lad la rı, ya ra-
şıq lı gö rü nü şü, sam bal lı oxu cu və din lə yi ci 
audi to ri ya sı və sair və ila xır bu ki mi, adi 
qa dın üçün əl çat maz səadət və xoş-
bəxt lik at ri but la rı sa yı lan ne mət lər lə 
tə min olun sa da, bun la ra şad ol mur, 
da ha də qiq de sək, sı ra vi in san üçün 
ar zuolu nan bü tün bu dün ya ne-
mət lə rin dən məm nun qal mır, bu 
“ra hat fi ra van lı ğın” için də daim 
da rı xıb gə ri lir və bü tün bu da-
rıx ma la rı və gə ril mə lə riy lə özü-
nü bu dün ya da  tən ha və qə rib 
hiss edir. Məhz bu sə bəb dən Xa-
nım ba rə də: “O, bu dün ya da ra-
hat lı ğı nı itir miş o kəs lər dən dir ki, 
bu dün yay la ya şa mır” - de sək, elə 
bi li rəm, ya nıl ma rıq.

a nım ba rə də dü şü nər kən, 
su fi lə rin bu və ya baş qa 
kon tekst də iş lə dib mə na sı-
nı izah et dik lə ri: “Bi lən kəs 

qəl bi ni bu dün yay la do yur maz” kə la-
mı nı xa tır la yı ram. Xa nı mın çı xıl maz-
lıq, kə dər, bu dün ya ya yad lıq ov qa tıy la 
yaz dı ğı şeir lə ri, elə cə, bir sı ra mah nı la-
rı da bu nu de yir: bu dün ya Xa nı ma ma-
raq sız gə lir. Və bun dan da ar tıq, da rıx-
dı rı cı və can sı xı cı gə lir. Xa nı ma şeir lər 
yaz dı rıb, mah nı lar bəs tə lə dən də, əs-

Xa nı mın şeiriy ya tı na, xü su sən, son il lər 
yaz dı ğı mis ra la rı na nə zər sal dıq ca, bu da 
mə lum olur ki, o, za hi rən uğur lu ta le sa-
hi bi ol sa da - ailə si, gö zəl öv lad la rı, ya ra-
şıq lı gö rü nü şü, sam bal lı oxu cu və din lə yi ci 
audi to ri ya sı və sair və ila xır bu ki mi, adi 
qa dın üçün əl çat maz səadət və xoş-
bəxt lik at ri but la rı sa yı lan ne mət lər lə 
tə min olun sa da, bun la ra şad ol mur, 
da ha də qiq de sək, sı ra vi in san üçün 
ar zuolu nan bü tün bu dün ya ne-

hat lı ğı nı itir miş o kəs lər dən dir ki, 
bu dün yay la ya şa mır” - de sək, elə 

Böyük 
darıxmanın 
hikmətində

Xanım İsmayılqızı - 60
Bir küçə, bir adam, bir də yalqızlıq...
Bir adam, bir ürək, bir də haqsızlıq...
Bir ürək, bir nifrət, bir də qansızlıq...
Bir nifrət, bir əzab, bir insafsızlıq...
Bir əzab, bir ölüm və vicdansızlıq...
Bir ölüm, bir küçə və
 ADAMSIZLIQ...

***
Evimin künc-bucağını 
Dolaşıram veyil-veyil.
Ayağım yerə yapışır,
Gördüklərim yuxu deyil?

Duman kimi görünürsən
Gözlərimin pərdəsindən.
Təzə örpək hörürəm mən
Uzaqdan gələn səsindən.

Saçımın qarası qaçıb
Ağa keçir yavaş-yavaş.
Ürəyim soldan yıxılıb
Sağa keçir yavaş-yavaş.

Yuxu ilə gerçəkliyin
Arasında gor qazıram.
...Yoruldum... Sinədaşına
Oturub şeir yazıram...

***
Səndən danışa-danışa,
Ömrünü uzadım bir az.
Bir az ölümə gecikim,
Sağlığına çatım bir az.

Oturub ayağın altda,
Başımı dizinə qoyum.
Ürəyimi ağrılara,
Gözümü izinə qoyum.

Səsini çək əllərimə,
Divardan yapışa bilim.
Hər yanda nəfəsin qalsın,
Bir az da danışa bilim.

Elə bir ev tikmişəm ki,
Heç zaman göz dəyməyəcək.
Qapısı, pəncərəsi yox,
Qorxma, heç kim döyməyəcək.

***
Mən xəstə adamam, ozan,
Gəl aldatma, doğrunu çal.
Simləri çək, aha köklə,
Al qopuzu, ağrını çal.

Görürsən, Haray quşuyam,
Bir ağacda budağım var.
Üz tutmuşam göyə sarı,
Yer altında otağım var.

Sən çal ki, bir də oxuyum,
Səsim də başıma düşsün.
Bütün ömrümün avazı,
Sinəmin daşına düşsün.

Çal, elə yandır ki, məni,
Közə düşüm, külə dönüm.
Bir daşı da dilləndirim,
Gözəl bir şəkilə dönüm.

Azan deyim, səsim uçsun,
Bu yerdən ötənə gedim.
Son nəfəsi ala bilib,
Sağ olan vətənə gedim.

Mən xəstə adamam, ozan,
Bu çatlayan bağrımı çal.
Simləri çək, aha köklə,
Al qopuzu, ağrımı çal.

***
Bir az gecə düşür günün üzünə,
Bir az günəş qonur pəncərəmizə.
Bir az dirilən var, bir az da ölən,
Bir az duman çökür gözlərimizə.

Bir az küləkləri yola salırıq,
Bir az yağış yağır qərib nəfəsdə.
Bir az özümüzə səsimiz çatır,
Bir az quruyan var ayağı üstə.

Bir az quşlar belə nəğmə oxuyur,
Bir az bacalarda tüstü yorulur.
Bir az qapıların zəngi çalınır,
Bir az ömrümüzə oyun qurulur.

Bir az dünyamız da yazıya gəlir,
Bir az gəzən olur səhifəmizdə.
Bir az ruhumuzu köçürmək üçün,
Bir az düyün düşür əllərimiz də...

***
Hansı günümdən danışaq,
Bir günüm olmayıb ki.
Yıxılanda əl tutacaq,
Sağ yerim qalmayıb ki.

Yandıran nə varsa yasaq,
Hamısı da oyuncaq.
Ürəyimdə qalan uşaq,
Heç yaşa dolmayıb ki.

Yazılanlar - qismət, baxtsa,
Körpəyə beşik yoxsa.
Məni, öz anam, nə vaxtsa,
Əlindən salmayıb ki...

***
İndi həmin həyətdə
Rəngli çiçəklər açmır.
Tikanlar baş qaldırıb,
Kəpənəklər də uçmur.

Yağışların döyməyə
Pəncərəsi qalmayıb.
Küləklər azad olub,
Qəhqəhəsi qalmayıb.

Gecə ilə gündüzün
Üzünə də baxan yox.
Nə uzaqdan gələn var,
Nə yoluna çıxan yox.

Sükutun özü belə
Əvvəlkinə oxşamır.
Deyəsən həmin qadın,
Buralarda yaşamır.

***
Ağacam, yarpaq deyiləm.
Çılpağam, qorxaq deyiləm.
Hələ ki, torpaq deyiləm,
Ayaq üstə qazma məni.

Komamın damı uçuqdu,
Bir bəxtim var ki, qaçaqdı,
Qapım, pəncərəm açıqdı,
Divarlara yazma məni.

Ruh adamı bitirmisən,
Qucağına götürmüsən,
Allah, seçib gətirmisən,
Yaddaşından pozma məni.

***
Bu yağışlı gecədə
Bir duyğu axtarıram
Büküb əzizləməyə...
Bu yağmurlu şəhərdə
Bir yarpaq axtarıram
Altında gizlənməyə...
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Türk cə şi fa hi nitq də də bu for-
ma lar da nı şıq eti ke ti nin ən çox 
is ti fa də edi lən üs lub şək li dir. Mə-
sə lən, “bir bar dak çay ver” ye ri nə 
“bir bar dak çay ri ca ede bi lir mi-
yim”, “bir bar dak çay ri ca et səm”, 
“bir bar dak çay ala yım” ki mi for-
ma la ra üs tün lük ve ri lir.

Azər bay can di lin də bu rəs mi-
iş gü zar üs lub və kar gü zar lıq di li 
üçün xa rak te rik olan qə ra ra alı-
ram, əmr edi rəm  ki mi I şəxs əmr 
for ma sı, elə cə də ge niş ya yıl mış  
həll et sin, tə min et sin, təs diq edil-
sin, hə ya ta ke çir sin ki mi III şəx sin 
tə ki nin əmr for ma sı, tap şı rıl sın, 
təs diq edil sin, nə zər də tu tul sun ki-
mi ki mi ic bar növ, bey nəl xalq sa ziş 
və mü qa vi lə lər də, iş kont rakt la-
rın da, əqd lər də fe i lin -ma lı dır/mə-
li dir for ma lı va cib şək li (al ma lı dır, 
alın ma lı dır, ba xıl ma lı dır, ge dil mə-
li dir, həll edil mə li dir və s.), in di ki 
za man şə kil çi li xə bər lər müasir 
türk cə üçün xa rak te rik de yil. Vax-
ti lə os man lı ca ya da xas olan bu üs-
lub dan (fer man bu yu ru la, ya xud 
fer ma nım dır; ası la; boy nu vu ru la; 
böy le bi li ne və s.) müasir türk cə-
də is ti fa də edil mir. Türk cə də əmr, 
sə rən cam, fər man, qə rar  ki mi 
bir-bi rin dən fərq li hü qu qi-nor ma-
tiv sə nəd lə ri məz mun və mün də-
ri cə si nə uy ğun xa rak te ri zə edən 
müs tə qil  ter min lər də yox dur. 
Bun la rın ha mı sı nın ye ri nə, əsa sən, 
“ka rar” və “ka rar na me” ter min lə ri 
iş lə di lir. Türk cə nin rəs mi-iş gü zar 
üs lu bun da tə yin(at), gös tə riş, tap-
şı rıq, di rek tiv, sir kul yar ki mi nor-
ma tiv hü qu qi akt lar üçün “ta yin, 
ge nel ge, yö ner ge, ta mim, du yu ru, 
ten sip, ata ma, ha va le” ki mi is ti-
lah lar iş lə di lir. Bu cür sə nəd lər də 
cüm lə nin xə bə ri, əsa sən, fe i lin ge-
niş za ma nın da (ön lem alı nır, ko nu 
hal le di lir, uy gun bu lu nur, ge re ği 
ya pı lır və s.), gə lə cək za man da 
(per so nel alı na cak tır, ya rın gi di le-
cek tir, me se le hal le di le cek tir, ha-
zır bu lu na cak tır, ge re ği ya pı la cak-
tır), ya xud da pre di ka tiv li yi tə min 
edən dır, dir, dur, dür / tır, tir, tur, 
tür xə bər lik şə kil çi li nəq li keç miş 
za man da (ka rar alın mış tır, uy gun 
gö rül müş tür, ge re ği ya pıl mış tır, 
yet ki li kı lın mış tır və s.) iş lə di lir.

Türk cə və Azər bay can di lin də 
rəs mi-iş gü zar üs lub da və kar gü-
zar lıq di lin də sırf bu dil lə rə məx-
sus qə lib lə şən söz və ifa də lər, 
bü töv cüm lə lər, hətt  a mətn lər var 
ki, bun la rı tər cü mə də iş lət mək la-
zım dır:

“Dün Tür ki ye’ nin Gü ney ba tı-
sın da saat 14:00 su la rın da Rich ter 
öl çe ği ne gö re  2 şid de tin de dep rem 
ol du. Dep rem üs sü nün bu lun du-
ğu Ak de niz kı ta sa han lı ğın da (ka-
ra su la rın da) ye ral tı sar sın tı lar, 3,5 
şid de tin de tes bit edil di. Dep rem-
de can ve mal kay bı yok”. –  “Dü-
nən Tür ki yə nin cə nub-qər bin də 
saat 14-00 ra də lə rin də zəl zə lə baş 
ve rib. Zəl zə lə nin epi sent ri nin yer-
ləş di yi Ara lıq də ni zi kon ti nen tal 
şel fi n də 3,5 bal gü cün də ye ral tı 
tə kan lar  qey də alı nıb. Da ğın tı və 
tə la fat yox dur”.

“İl gi li le re du yu ru lur” (əsa sən, 
mək tu bun sər löv hə si al tın da, və 
ya so nun da qeyd edi lir) – “Aidiy-
yə ti şəxs lə rin nə zər-diq qə ti nə çat-
dı rı lır”.

“Ge re ği ni ar ze de rim” – Əsa sən, 
mək tu bun so nun da, im za dan üst-
də qeyd edi lən bu ifa də “…i rə li 
gə lən mə sə lə lə ri həll et sin; La zı mi 
(mü va fi q) təd bir lər gö rül sün (gör-
sün) cüm lə lə ri ilə tər cü mə edi lə 
bi lər.

Gün de me iliş kin ka rar oy bir li-
ği ile ka bul edil di (red de dil di) –  
Gün də lik də ki mə sə lə ilə əla qə dar 
qə ra rın le hi nə (əley hi nə) yek dil lik-
lə səs ve ril di.

Bu Ka nun (Ya sa) ya yın lan dı ğı 
(im za lan dı ğı) gün yü rür lü ğe gi-
rer – Bu Qa nun dərc edil di yi (im-
za lan dı ğı) gün dən qüv və yə mi nir.

Ta rafl  a rın so rum lu luk ve yü-
küm lü lük le ri – Tə rəfl  ə rin mə su liy-
yə ti və öh də lik lə ri.

An laş ma nın Ta rafl  a rı – Ra zı lı ğa 
gə lən Tə rəfl  ər.

An laş ma Ta ra fı nın me vu zuatıy-
la dü zen le nir – Ra zı lı ğa gə lən Tə-
rə fi n qa nun ve ri ci li yi ilə tən zim lə-
nir.

Söz leş me nin ko nu su – Kont rak-
tın pred me ti.

İh ti lafl  a rın çö zü mü ve muc bir 
se bep ler – Mü ba hi sə lə rin həl li və 
fors-ma jor.

Söz leş me nin fes hi (ip ta li) ve 
tas fi ye ko mis yo nu – Mü qa vi lə-
nin ləğ vi və ləğv et mə ko mis si-
ya sı.

Söz leş me nin onay lan ma-
sı – Mü qa vi lə nin ra ti fi  ka-
si ya sı.

İn di isə hər iki dil də olan, la kin 
müx tə lif üs lub la ra aid bir ne çə kəl-
mə üzə rin də da ya naq. Mə sə lən, 
gö tü rək ağ və ka ra kəl mə lə ri ni. 
Ya lan çı tran so mo nim ki mi də çı-
xış edən ağ kəl mə si nin tor, set ka, 
şə bə kə mə na la rı, ka ra kəl mə si nin 
qu ru, tor paq mə na la rı müasir di li-
miz də yox dur.

Türk cə də ağ kəl mə si nə fars ca-
dan alın ma be yaz; qa ra rən gə isə 
ye nə bu dil dən alın ma si yah de yi-
lir. Ka ya ha nın məş hur mah nı sı nı, 
yə qin ki, xa tır la yır sı nız:

Bi zim ki si bir aşk hi ka ye si/Si yah 
be yaz fi lm gi bi bir az...

Bu nun la ya na şı, ey ni mə na lar da 
türk mən şə li ak və ka ra kəl mə lə ri 
də iş lə di lir. La kin bu kəl mə lər ədə-
bi di lin fərq li üs lub la rı na aid dir. 
Be yaz və si yah kəl mə lə ri müs tə-
qim mə na da rəng bil di rən no mi-
na tiv ad lar – si fət lər  ola raq ədə bi 
türk cə nin rəs mi-iş gü zar üs lu bu na, 
ak və ka ra söz lə ri da ha çox me to-
no mik ça lar, mə ca zi yük da şı yan 
söz lər ki mi ədə bi-bə dii üs lu ba aid-
dir. Mü qa yi sə et:

Kö mü rün ren gi si yah, sü tün 
ren gi be yaz dır.

Ak ak çe ka ra gün için dir.
Okul bi ti yor, iş te la şı baş lı yor. 

Sı nıf ta öğ re ni len le rin akı, so-
kak ta ki ger çek le rin ka ra-
sı na çar pıp gri le şi-
yor.

Rə şad Nu ri Gün tə ki nin “Ça lı qu şu” 
ro ma nın dan ki çik bir par ça nı ori ji-
nal da, bu sə tir lə rin müəl li fi  nin hər fi  
tər cü mə sin də və gör kəm li mü tər-
cim M.Rza qu lu za də nin əsə rin əs li nə 
adek vat tər cü mə sin də oxu yub mü qa-
yi sə et mək lə həm iki dil, həm də in for-
ma tiv üs lub la (hər fi  tər cü məy lə) bə dii 
üs lub (bə dii tər cü mə) ara sın da kı fərq-
lə ri gör mək müm kün dür. Ori ji nal da:

“Be ni bir dü şün ce dir al mış tı. Ne 
ya za cak tım. Du var da kı bo ya lı Mer-
yem tab lo su nun al tı na asıl mış gu-
guk lu saat dur ma dan yü rü dü ğü 
hal de ben, ha la ye rim de sa yı yor-
dum. Ba şım da ki kur de le yi çöz düm, 
saç la rı mı ya vaş ya vaş göz le ri min 
üze rine in dir me ye baş la dım.

 Bir elim le de ka le mi mi ağ zı ma 
so ku yor, ısı ra ısı ra diş le ri min ara-
sın da dön dü rü yor dum. 

Fi lo zofl  a rın, şair le rin ya zı ya-
zar ken bu run la rı nı ka şı mak, çe-
ne le ri nin de ri le ri ni çe kiş tir mek 
gi bi ga rip ga rip huy la rı var dır ya... 
Ka le mi ısır mak ve saç la rı mı göz le-
ri min üs tü ne da ğıt mak da be nim 
dü şün ce le re dal dı ğı ma ala mett  ir.

Be re ket ver sin be nim de dü şün-
ce saat le rim çok na dir dir.”

Hər fi  tər cü mə:
“Mə ni bir dü şün cə al mış dı. Nə 

ya za caq dım? Di var da kı bo yaq lı 
Mər yəm tab lo su nun al tı na asıl-
mış qu quq lu saat dur ma dan ye ri-
di yi hal da, mən hə lə ye rim də sa-
yır dım. Ba şım da kı len ti çöz düm, 
saç la rı mı ya vaş-ya vaş göz lə ri min 
üzə ri nə en dir mə yə baş la dım. 

Bir əlim lə də qə lə mi mi ağ zı ma 
so xur, diş lə yə-diş lə yə diş lə ri min 
ara sın da dön də rir dim. 

Fi lo sofl  a rın, şair lə rin ya zı ya zar-
kən bu run la rı nı qa şı maq, çə nə lə ri nin 
də ri lə ri ni çə kiş tir mək ki mi qə ri bə-
qə ri bə xa siy yət lə ri var dır... Qə lə mi 

diş lə mək və saç la rı mı göz lə ri min 
üs tü nə da ğıt maq da mə nim 

dü şün cə lə rə dal dı ğı ma 
əla mət dir. Bə rə kət ver-

sin, mə nim də dü-
şün cə saat la rım 

çox na dir-
dir.”

İlk ba xış da hər şey yer li ye rin də-
dir. Mətn ba şa dü şü lür və tər cü mə 
tə si ri ba ğış la yır. La kin bu, qo hum 
di lin al da dı cı ox şar lı ğı dır. Diq qət-
li oxu cu, türk cə və azər bay can ca nı 
yax şı bi lən mü tə xəs sis hiss edə cək 
ki, hər şey dən əv vəl, tər cü mə də 
üs lub qu ru və can sı xı cı dır. Mətn-
də ki dü şün cə al maq, bo yaq lı tab lo, 
diş lə yə-diş lə yə diş lə rin ara sın da 
dön dər mək, də ri ni çə kiş dir mək, 
xa siy yət, o təq dir də, bə rə kət ver-
sin  ifa də lə ri bə dii üs lub dan uzaq-
dır və mət nin əs li nə adek vat de yil.

İn di isə ori ji na la ek vi va lent bə dii 
tər cü mə yə ba xaq:

“Mə ni fi  kir gö tür müş dü. Nə ya-
za caq dım. Mər yəm ana nın di var-
da kı rəng li şək li nin al tın dan asıl mış 
quq qu lu saat dur ma dan iş lə yir di. 
Am ma mən hə lə də da ya nıb dur-
muş dum. Ba şım da kı len ti aç dım, 
saç la rı mı ya vaş-ya vaş göz lə ri min 
üs tü nə en dir mə yə baş la dım. 

Bir əlim lə də qə lə mi ağ zı ma so-
xub gə mi rə-gə mi rə diş lə ri min 
ara sın da bu rur dum. Fi lo sofl  a rın, 
şair lə rin ya zı ya zan da bu run la rı nı 
qa şı maq, çə nə lə ri nin də ri si ni çim-
dik lə mək ki mi qə ri bə-qə ri bə vər diş-
lə ri ol du ğu nu eşit miş dim... Qə lə mi 
diş lə mək və saç la rı mı göz lə ri min 
üs tü nə da ğıt maq da mə nim də rin 
dü şün cə lə rə dal dı ğı ma bir əla mət-
dir. Yax şı ki, mən be lə də rin dü şün-
cə lə rə çox tez-tez dal mır dım.”

So nun cu mi sa lı 2006-cı ilin ədə-
biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı 
Or han Pa mu kun, di li mi zə ta nın mış 
ya zı çı-pub li sist, ey ni za man da pe-
şə kar mü tər cim olan N.Əb dül rəh-
man lı tə rə fi n dən tər cü mə edi lə-
rək çap olun muş məş hur “Mə nim 
adım Qır mı zı” ro ma nın dan ve ri rik:

“İs tan bul ’a, do ğup bü yü dü ğüm 
şeh re, on iki yıl son ra bir uyur ge zer 
gi bi gir dim. Öle cek ler için top rak 
çek ti der ler, be ni de ölüm çek miş ti. 
İlk baş ta şeh re gir di ğim de yal nız ca 
ölüm var san mış tım, son ra aşk ile de 
kar şı laş tım. Ama aşk, o ara, İs tan bul ’a 
ilk gel di ğim de, şe hir de ki ha tı ra la rım 
ka dar uzak ve unu tul muş bir şey di. 
On iki yıl ön ce İs tan bul’ da tey ze min 
ço cuk yaş ta ki kı zı na aşık ol muş tum” .

Tər cü mə si:
“İs tan bu la, do ğu lub-bö yü dü yüm 

şə hə rə, on iki il son ra yu xu gə zər gi-
si ki mi gir dim. Ölə cək kəs lər üçün 
“tor paq çək di” de yər lər, mə ni 
də ölüm çək miş di. Şə hə rə gi rən-

də, hər şey dən qa baq tək cə ölü mün 
ol du ğu nu zənn elə miş dim, son ra 
eşq lə qar şı laş dım. Am ma eşq o ara, 
İs tan bu la ilk də fə gi rən də, şə hər də ki 
xa ti rə lə rim qə dər uzaq və unu dul-
muş bir şey idi. On iki il qa baq İs tan-
bul da xa la mın uşaq ya şın da kı qı zı na 
aşiq ol muş dum”.

 Bu ki çik par ça da qo hum dil-
lər dən tər cü mə nin çə tin lik lə ri nin  
müx tə lif as pekt lə ri ni top lu ca gör-
mək müm kün dür: fo ne tik (top rak 
– tor paq), lek sik-se man tik (uyur ge-
zer – yu xu gə zər gi si), mor fo lo ji (gir-
di ğim de – gi rən də), sax ta ek vi va lent 
(do ğup – do ğu lub), bü töv bir sin-
tak tik konst ruk si ya (yal nız ca ölüm 
var san mış tım – tək cə ölü mün ol du-
ğu nu zənn elə miş dim). Ro man da kı 
ha di sə lə rin XVI əsr İs tan bu lun da 
baş ver di yi ni nə zə rə alan mü tər cim 
uyur ge zer ter mi ni nin lü ğət lə ri miz-
də ve ri lən lu na tik, som nam bul ki mi 
qar şı lıq la rı nı iş lət mə yi uy ğun gör-
mə miş, “yu xu lu  ikən du rub gə zən 
adam” mə na sın da kı uyur ge zer is-
ti la hı nı son də rə cə uğur lu yu xu gə-
zər gi si şək lin də tər cü mə et miş dir.

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

dok to ru, pro fes sor

Türk cə şi fa hi nitq də də bu for- “İl gi li le re du yu ru lur” (əsa sən, İn di isə hər iki dil də olan, la kin 

ro ma nın dan ki çik bir par ça nı ori ji-
nal da, bu sə tir lə rin müəl li fi  nin hər fi  
tər cü mə sin də və gör kəm li mü tər-

yi sə et mək lə həm iki dil, həm də in for-
ma tiv üs lub la (hər fi  tər cü məy lə) bə dii 
üs lub (bə dii tər cü mə) ara sın da kı fərq-
lə ri gör mək müm kün dür. Ori ji nal da:

ya za cak tım. Du var da kı bo ya lı Mer-
yem tab lo su nun al tı na asıl mış gu-

Azər bay can di li nin rəs mi-kar gü zar lıq üs lu bu nun türk cə nin kin dən ba riz şə kil də fərq lən mə si-
nin bir sə bə bi bu üs lu bun tə şək kü lü və for ma laş ma sı na bir ba şa rus di li nin tə si ri idi sə, di gər 
sə bə bi so vet ic ti mai-si ya si qu ru lu şu nun in zi ba ti-ko man da me to du nun, tək par ti ya lı sis te min 
əmr-ic ra me xa niz mi nin dil də ini ka sı idi. Ən sa də, gün lük məişət mə sə lə lə ri nə dair tap şı rıq lar 

be lə ədə bi dil də üs lub eti ba ri lə əmr və sə rən cam, gös tə riş şək lin də ifa də edi lir di. Bu üs lub ədə bi ya zı 
di li mi zə bu gün də ha kim dir və gö rü nür, bu nun də yiş mə si üçün xey li vaxt la zım ola caq. Mə sə lən, pa pi-
ros çə kil mə mə si üçün çox say lı qa da ğa ne di ci cüm lə dən ən sər ti iş lə di lir di: Pa pi ros çək mək (qə ti) qa da-
ğan dır! Vax ti lə bu nun la əla qə dar Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin ko ri dor la rın da di var lar dan asıl mış 
“yum şaq” üs lub lu rus ca və azə ri cə elan lar çox la rı nı təəc cüb lən dir miş di: “У нас не курят;  Biz də pa pi ros 
çək mir lər”. Bu qə bil dən olan ifa də lə rin türk cə lə rin də fe lin əmr for ma sı ye ri nə xa hiş, ri ca ça lar la rı nı da 
eh ti va edən ar zu və şərt şə kil lə rin dən, fe i lin ge niş za ma nı nın for ma la rın dan is ti fa də olu nur: “Si ga ra içil-
mez; Park ya pıl maz; Gi ril mez; Bu yu ru lur; Du yu ru lur”  və s.

İh ti lafl  a rın çö zü mü ve muc bir 
se bep ler – Mü ba hi sə lə rin həl li və 
fors-ma jor.

Söz leş me nin fes hi (ip ta li) ve 
tas fi ye ko mis yo nu – Mü qa vi lə-
nin ləğ vi və ləğv et mə ko mis si-
ya sı.

Söz leş me nin onay lan ma-
sı – Mü qa vi lə nin ra ti fi  ka-
si ya sı.

Sı nıf ta öğ re ni len le rin akı, so-
kak ta ki ger çek le rin ka ra-
sı na çar pıp gri le şi-
yor.

qə ri bə xa siy yət lə ri var dır... Qə lə mi 
diş lə mək və saç la rı mı göz lə ri min 

üs tü nə da ğıt maq da mə nim 
dü şün cə lə rə dal dı ğı ma 

əla mət dir. Bə rə kət ver-
sin, mə nim də dü-

şün cə saat la rım 
çox na dir-

dir.”

şeh re, on iki yıl son ra bir uyur ge zer 
gi bi gir dim. Öle cek ler için top rak 
çek ti der ler, be ni de ölüm çek miş ti. 
İlk baş ta şeh re gir di ğim de yal nız ca 
ölüm var san mış tım, son ra aşk ile de 
kar şı laş tım. Ama aşk, o ara, İs tan bul ’a 
ilk gel di ğim de, şe hir de ki ha tı ra la rım 
ka dar uzak ve unu tul muş bir şey di. 
On iki yıl ön ce İs tan bul’ da tey ze min 
ço cuk yaş ta ki kı zı na aşık ol muş tum” .

Tər cü mə si:
“İs tan bu la, do ğu lub-bö yü dü yüm 

şə hə rə, on iki il son ra yu xu gə zər gi-
si ki mi gir dim. Ölə cək kəs lər üçün 

də, hər şey dən qa baq tək cə ölü mün 
ol du ğu nu zənn elə miş dim, son ra 
eşq lə qar şı laş dım. Am ma eşq o ara, 
İs tan bu la ilk də fə gi rən də, şə hər də ki 
xa ti rə lə rim qə dər uzaq və unu dul-
muş bir şey idi. On iki il qa baq İs tan-
bul da xa la mın uşaq ya şın da kı qı zı na 
aşiq ol muş dum”.

 Bu ki çik par ça da qo hum dil-
lər dən tər cü mə nin çə tin lik lə ri nin  
müx tə lif as pekt lə ri ni top lu ca gör-
mək müm kün dür: fo ne tik (top rak 
– tor paq), lek sik-se man tik (uyur ge-
zer – yu xu gə zər gi si), mor fo lo ji (gir-
di ğim de – gi rən də), sax ta ek vi va lent 
(do ğup – do ğu lub), bü töv bir sin-
tak tik konst ruk si ya (yal nız ca ölüm 
var san mış tım – tək cə ölü mün ol du-
ğu nu zənn elə miş dim). Ro man da kı 
ha di sə lə rin XVI əsr İs tan bu lun da 
baş ver di yi ni nə zə rə alan mü tər cim 
uyur ge zer ter mi ni nin lü ğət lə ri miz-
də ve ri lən lu na tik, som nam bul ki mi 
qar şı lıq la rı nı iş lət mə yi uy ğun gör-
mə miş, “yu xu lu  ikən du rub gə zən 
adam” mə na sın da kı uyur ge zer is-
ti la hı nı son də rə cə uğur lu yu xu gə-
zər gi si şək lin də tər cü mə et miş dir.

Türkcədən 
tərcümənin

üslub problemləri



11N 09(68) 08.04.2016

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

Bö yük nit qi ni1 söy lə di yi gün lə rin 
bi rin də Məc lis ko ri dor la rın da atam-
dan “Nit qim haq qın da nə fi  kir də-
sən?” – de yə so ru şur. Atam: “Pa-
şam hər cə hət dən çox mü kəm məl 
və ib rət ve ri ci dir. Mü ca di lə nin ne cə 
qor xunc sə hi fə lə ri nin ol du ğu yal nız 
in di aş ka ra çı xır. Hə lə çox diq qə-
ti çə kən bir mə qam da var. Ən bö-
yük il ti fat və tə vəc cöh lə ən şid dət li 
qar şı dur ma nı yan-ya na gə ti rə bi lir-
si niz. Adam lar öz lə ri nin ar tıq heç 
za man yı xıl ma ya caq la rı san dıq la rı 
an da çök mə yə baş la yır mış lar”. 

Ata türk qaş la rı nı ça tır: 
“Bun la rı bi ri-bi ri nə qa rış dır ma, 

Əh məd bəy”.
Ata mın bu dos tu da özü nün qız-

mış bir atın üs tün də dim dik dur du-
ğu nu zənn et di yi an dan ya vaş-ya vaş 
ge ri lə mə yə, möv qe lə ri əl dən ver mə-
yə baş la dı. İlk mü va zi nət po zun tu-
su vü cu dun da za hi rə çıx dı. Qə ri bə 
tərz də yo ğun la şır, si nə si nə doğ ru 
yük sə lən gö bə yi, get dik cə yu var laq-
la şan ya naq la rı onu döv lət ada mı na 
ya raş ma ya caq bir tərz də fərq lən di-
rir di. Son ra özəl hə ya tı na dair de-
di-qo du lar baş lan dı. De yi lən lə rin 
ha mı sı hə qi qə tə uy ğun ol ma sa da, 
ye nə or ta ya çıx ma la rı na şə rait ya-
ra dan, sə bə biy yət ve rən dost luq lar-
dan, mü na si bət lər dən əl çək mir di. 

Na fi ə və ka lə ti nə nə üçün gə ti ril-
di? Bu nu kim sə bil mə di. Gü nün bi-
rin də hə min na zir lik dən get mə si isə 
bir yı ğın haq sız, in saf sız söz-söh bə-
tin mey da na çıx ma sı na tə kan ver di. 

Si ya si hə ya ta baş la dı ğı ilk dövr-
lər də şəx si nə gös tə ri lən ümu mi 
rəğ bət və sev gi ni çox sü rət lə iti-
rir di. Özü də bu nun fər qin də idi. 
İçi nə düş dü yü çən bər dən qur tar-
ma ğa ça lı şır dı. Am ma is tə yi nə heç 
cür ça ta bil mir di. 

Bu ra da bir mə qa ma diq qət çək-
mək is tə yi rəm. O, Ata tür kü çıx-
maq şər ti ilə döv rün ha kim lə ri nin 
heç bi ri ilə heç za man tam şə kil də 
ya xın la şa bil mə di. Məhz ey ni sə-
bəb dən də, ye nə Ata tür kü çıx maq 
şər ti ilə, hər kəs gü nün bi rin də bu 
ada mın özü nü ta mam baş qa si fət-
də gös tə rə cə yin dən şüb hə liy di. Ən 
əsa sı isə şüb hə yə haqq qa zan dı ran 
hal la rın ol ma sı idi. 

Çev rə sin də hər za man on la rın li-
der lə ri ol maq təəs sü ra tı nı ya rat dı ğı 
və ək sə rən gənc lər dən iba rət bü töv 
bir qə lə bə lik do lan dı rır dı. Bu ba xım-
dan onun ba şı nın dəs tə si ilə de yək 
ki, An ka ra Pa las və ya Kar pic otel-
lə ri nə gə li şi, hə qi qə tən, gö rül mə yə, 
ba xıl ma ğa də yən bir ta ma şa idi. 

Bə zi si za ra fat la, bə zi si cid di şə-
kil də de yi lən söz lər lə, hər kə sə və 
hər tə rə fə if ti ra lar yağ dı ra-yağ dı-
ra hə dəf seç di yi is ti qa mə tə doğ ru 
sərt ad dım lar la. Məiy yə ti isə ara da 
bəl li mə sa fə sax la maq la onu tə qib 
edir di. Ət ra fın da kı adam la rın içə-
ri sin də şair lə rə, ya zar la ra, hərb çi-
lə rə, mil lət və kil lə ri nə tə sa düf et-
mək müm kün idi. Hər də fə onu bu 
və ziy yət də gö rən də ağ lı ma Ro ma 
im pe ra tor la rı gə lir di. Ata mın dos-
tu nu əy nin də, çi yin lə rin dən bi ri ni 
aza cıq çıl paq bu ra xan ağ rəng li 
to qo, ayaq la rın da sən dəl, ba şın da 
tac xə ya lım da can lan dır ma ğa ça-
lı şır dım. Rəh bər lə rin dən bi ri nin 
be lə gö rü nüş də ot ra ya çıx ma sı nın 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı nın 
əzə mət li si ma sı na da ha da ya ra şa-
ca ğı nı dü şü nür düm. 

Ata türk ölə nə qə dər li der lik yo-
lun da kı ye ga nə rə qi bi Sa ra coğ lu 
Şük rü2 idi. Ata türk dən son ra qar-
şı sın da Məm duh Şev ket Esen da lı3 
gör dü. 

1931-ci il də, Sər bəst Fir qə ma cə-
ra sı or ta ya çı xan dan son ra mil lət 
və ki li se çi lən gənc lə rin bir qis mi-
nin na mi zəd li yi ni Sa ra coğ lu, di gər 
qis mi nin ki ni isə o irə li sür müş dü. 

Bə zi giz li əməl lə rə qur şan ma sı 
tə səv vü rü nü oyan dı ran di gər bir 
ha lı da hər han sı bir sə bəb dən nü-
fu zu nu iti rən, göz dən dü şən si ya-
sət adam la rı na hi ma yə dar lıq gös-
tər mək hə və si idi. 

Bu yol la özü nü bir “baş vur ma 
qa pı sı” – pa yi-mü ra ciət pil lə si nə 
yük səl də cə yi zən nin də idi. 

Ata tür kün ölü mü ilə Cüm hu-
riy yət Xalq Par ti ya sı da xi lin də ki 
iye rar xi ya bir anın için də alt-üst 
ol du ğu za man si ya si ha ki miy yə-
tin ye ni tər ki bin də ümid edə bi lə-
cə yi möv qe han sı ola bi lər di? Bu 
mə sə lə ilə hər kəs dən ar tıq özü 
ma raq la nır dı. Or ta da isə be lə bir 
mən zə rə var dı:

San ki bir par ti ya se çim lə, ya xud 
in qi lab və ya döv lət çev ri li şi yo lu 
ilə iq ti dar dan uzaq laş mış, ye ri ni 
büs bü tün baş qa prin sip lə rə əsas-
la nan fərq li par ti ya tut muş du. Və-
kil lər (na zir lər – V.Q.) də yiş di ri lir, 
sa yı lıb-se çi lən mə bus lar (de pu-
tat lar – V.Q.) iq ti dar çev rə sin dən 
uzaq laş dı rı lır, bə zi ağır sui-is te-
mal hal la rı ilə bağ lı təh qi qat lar 
baş la yır. Ata tür kün sağ lı ğın da 
səh nə dən çə ki lən bir çox la rı ye nə 
mey da na çı xır, möv qe və iq ba la 
qo vu şur du lar. Ata mın dos tu bu 
hərc-mərc lik için də ye ni Cüm hur-
baş ka nın4 onu ara yıb-ax tar ma sı nı 
göz lə di. Am ma bü tün ümid lə ri-
ni bağ la dı ğı də vət çox gec gəl di. 
Həm də tək lif olu nan sa də cə bir 
və kil və zi fə si idi. 

Ar tıq mə nə vi nü fu zu na sı ğı na-
ca ğı bir in san yox idi. Ata türk dən 
son ra hər kəs ey ni idi. O hal da 
par ti ya və döv lət için də şəx si nə 
la yiq say dı ğı xid mət mə qa mı nı 
özü is tə mə yə qə rar ve rə bi lər-
di. Hə də fi  nə çat maq üçün Mil lət 
Məc li sin də tə rəf dar la rı olan mil-
lət və kil lə ri nin sa yı nı ar tır ma lı 
idi. Yal nız on la ra ar xa la nıb məq-
sə də doğ ru hə rə kə ti ni da vam et-
di rə bi lər di. 

Bir hal da ki, Ata tür kün si ya-
sət mey da nın dan uzaq laş dır dı ğı 
adam lar tək rar səh nə yə qa yı dır lar, 
bir hal da ki, Ata türk döv rü nü pis-
lik və is tib dad döv rü ki mi qə lə mə 
ver mək mey li möv cud dur, hət-
ta Ata tür kü unut dur maq, xal qın 
yad da şın dan sil mək üçün xü su si 
səy lər gös tə ri lir – elə isə nə üçün 
baş qa bi ri ni göz lə mə dən özü qa tı 
ata türk çü ro lun da çı xış et mə sin? 
Əgər bu nu ba car sa Ata türk əley hi-
nə çı xış lar dan na ra zı olan la rın ha-
mı sı nı ət ra fı na top la ya bi lər, on la-
rın ba şın da da ya nıb is tə di yi bü tün 
hü cum la ra asan lıq la və cə sa rət lə 
atı la bi lər. 

1943-cü il se çim lə ri nə məhz be lə 
plan la ha zır laş ma ğa baş la dı. Ta nı dı-
ğı ək sər gənc si ya sət çi lər lə gö rüş lər 
ke çir di, on la ra ümid ver di, mil lət və-
ki li se çil mə lə ri nə ça lış dı. Ət ra fın da-
kı la ra aşı la maq is tə di yi fi  kir bu idi:

“Və ziy yə tə kle ri kal zeh niy-
yət ha kim ol ma ğa baş la dı. Bu, 

bir tə rəf dən ir ti ca nın dik ta-
tor lu ğu nu ha zır la ya, o bi ri 
yan dan məm lə kə ti qar daş 
qır ğı nı na apa ra bi lər. İn-
qi lab la rın ta le yi təh lü kə 
al tın da dır”. 

Elə bu ərə fə də də onun la bə-
zi gö rüş lə rim ol du. Mə nə möv-

qe yi ni izah et di: Xalq Par ti ya sı-
nı da xil dən is lah et mək fi k rin də 
ye nə də is rar lı dır. Mən və mə nim 

ki mi gənc lər qar şı dan gə lən 
seç ki lər də müt ləq Məc li sə 

düş mə li, mil lət və ki-
li ol ma lı yıq! 

La kin fəaliy yə ti qar şı sın da baş-
qa bir cəb hə də qu rul muş du. 
Hə min cəb hə ni o za man lar Xalq 
Par ti ya sı Baş ka tib li yi nə gə ti ri lən 
mər hum Məm duh Şev ket Esen dal 
ida rə edir di. Esen da lın me to du, 
üsu lu ta ma mi lə fərq li idi. Bu üsul 
və me to du an la da bil mək üçün 
Məm duh Şev ke tin zeh niy yə ti nin, 
xa rak te ri nin qı sa ca təh li li ni ver-
mək ye ri nə dü şər. 

Esen dal İtt  i had və Tə rəq qi döv-
rün də Qa ra Ka ma lın ya nın da ol-
muş, əs naf cə miy yət lə rin də onun 
nü fuz və tə si ri ni yay ma ğa ça lış mış-
dı. Mil li Mü ca di lə il lə rin də Tifl  is və 
Əf qa nıs tan da5 xü su si təm sil çi si və-
zi fə si ni ye ri nə ye tir miş di. Ye nə Mil-
li Mü ca di lə il lə rin də An ka ra da “tə-
sa nüd çü lər” adı al tın da, “məs lə ki 
tə şək kül lə rə” (pe şə qu rum la rı na – 
V.Q.) əsas la nan bir döv lət təş ki la tı 
ide ya sı üzə rin də iş lə yən lər lə bir lik-
də ça lış dı ğı mə lum dur. Zə fər dən 
son ra bir müd dət İs tan bul da “Məs-
lək”6 məc muəsi ni çı xa ra raq cağ daş 
türk cə miy yə ti nə ya rı so sialist fi  kir-
lər aşı la ma ğa tə şəb büs gös tər miş-
di. Ey ni sı ra lar da bə dii ya ra dı cı lıq-
dan da uzaq düş mə miş di. Bir sı ra 
də yər li he ka yə lər yaz mış dı. 

Məm duh Şev ket özü nün bü tün 
fəaliy yət sa hə lə rin də mis tik zeh-
niy yət sa hi bi ol du ğu nu hər tə sa-
düf də gös tə rir di. Ha lı, xa siy yə ti, 
ya şa yı şı ki mi fi  kir lə ri ni an lat maq 
tər zi də dər vi şa nə idi. Da nı şı ğı, 
söh bə ti san ki min bər dən oxu nan 
və zə, xüt bə yə bən zə yir di. İşi nə ya-
ra ma dı ğı hal lar da qar şı sın da kı nın 
dü şün cə si ni la ğa qoy maq für sə ti ni 
də əl dən ver məz di.

Ti ca rət və ka lə ti nin ha zır la dı-
ğı bə zi qa nun lar la bağ lı müəy yən 
dövr də onun la sıx tə mas la rım ol-
muş du. Mə nə elə qə ri bə fi  kir lər 
söy lə miş di ki, bir ara bu ada mın 
qar şı sın da kı na nə yi təl qin et di yi nə 
şüb hə ilə ya naş ma ğa baş la mış dım. 

Qa tı sə na ye düş mə ni idi. Hər kə si 
bö yük fab rik lər qu rul ma sı nın qor-
xunc nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa ra ca ğı na 
inan dır ma ğa ça lı şır, məm lə kə tin 
yal nız əl dəz gah la rı na eh ti ya cı ol-
du ğu nu id dia edir di. Ey ni za man da 
hər ailə yə iyir mi dö nüm (Tür ki yə də 
tor paq öl çü sü, təx mi nən 0,1 hek ta ra 
bə ra bər dir – V.Q.) tor paq ve ril mə-
si ni is tə yir di. İn san lar öz lə ri nin bü-
tün eh ti yac la rı nı bu iyir mi dö nüm 
tor paq və əl dəz gah la rın dan gə lən 
gə lir lə tə min et mə li idi lər. Qə ri bə 
fi  kir lə ri nin üzə rin də bö yük is rar la 
da ya nır dı. Yox sa çağ daş Tür ki yə nin 
Ma hat ma Qan di si7 ol maq is tə yir di?

Nə isə, olan ol du, bi tən bit di. 
Am ma Ata tür kün ölü mün dən son-
ra Esen da lın Cüm hu riy yət Xalq 
Par ti ya sı nın rəh bər li yi nə gə ti ril mə-
si əv vəl cə hər kəs də hey rət ya rat dı. 
Ar dın ca da tez-gec onun han sı sa 
da ha qə ri bə iş lər gö rə cə yi ni sə bir-
siz lik lə göz lə mə yə baş la dı lar. 

Göz lə ni lən şe yin aş ka ra çıx ma-
sı nı çox göz lə mək la zım gəl mə di.

1 Bö yük nitq – türk qay naq la rın-
da Nu tuk, ya xud Söy lev adı ilə 
ta nı nır. Mus ta fa Ka mal Pa şa nın 
Cüm hu riy yət Xalq Fir qə si nin 
qu rul ma sı nın iki il li yi mü na si-
bə ti ilə 15-20 okt yabr 1927-ci il də 
Tür ki yə nin si ya si is teb liş men ti, 
ha be lə yer li və xa ri ci jur na list-
lər qar şı sın da öl kə nin müasir 
ta ri xi nin və si ya si hə ya tı nın bir 
çox nöq tə lə ri nə işıq sa lan nit qi 
nə zər də tu tu lur. Bu ra da gö rü lən 
iş lə rə qiy mət ve ril mək lə bə ra bər, 
həm də qar şı da kı pers pek tiv lər 
üzə rin də fi  kir lər bil di ril miş di.

2 Meh met Şük rü Sa ra coğ lu 
(1886-1953) – türk si ya si və 
döv lət xa di mi, 1942-1946-cı il-
lər də Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin 
baş na zi ri ol muş du. 

3 Mem duh Şev ket Esen dal (1883-
1952) – türk ya zı çı sı, si ya si xa dim, 
dip lo mat. 1920-1934-cü il lər də 
Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin Azər-
bay can, İran və Əf qa nıs tan da 
dip lo ma tik nü ma yən də si. 1941-
1945-ci il lər də ha kim Cüm hu riy-
yət Xalq Par ti ya sı nın baş ka ti bi. 

4 Bəhs olu nan dövr də Tür ki yə 
Cüm hu riy yə ti nin ikin ci pre zi-
den ti İs mət İnö nü idi.

5 Məm duh Şev ket Esen dal dip lo-
mat ki mi fəaliy yə tə So vet Azər-
bay ca nın da baş la mış dı. 1920-ci 
ilin sent yab rın da Ata tür kün tə-
şəb bü sü ilə “adam dan bi ri ola-
raq” (pro le ta riatın ha kim qüv və 
sa yıl dı ğı öl kə yə gön də ril di yi üçün 
bu ra da “xalq ara sın dan çıx mış 
adam” mə na sın da an la şıl ma lı-
dır) TBMM hö ku mə ti nin təm sil-
çi si ki mi Ba kı ya gəl miş və 1924-
cü ilə qə dər bu ra da iş lə miş di. Çox 
eh ti mal ki, ki tab müəl li fi  Esen-
da lın fəaliy yə ti nin hə min döv rü 
haq qın da mə lu ma ta ma lik ol ma-
yıb. (Da ha ge niş mə lu mat al maq 
üçün: Vi la yət Qu li yev. Məm duh 
Şev ket Esen dal – Ba kı da ilk Tür-
ki yə dip lo ma tı, 525-ci qə zet, 7, 14 
fev ral 2007-ci il, say 35, 36). 

6 “Məs lək” – 1925-ci il də Mem duh 
Şev ket Esen da lın re dak tor lu ğu 
ilə İs tan bul da nəşr olu nan həf tə-
lik ic ti mai-si ya si və ədə bi qə zet.

7 Ma hat ma Qan di (1869-1948) – 
Hin dis ta nın müs tə qil li yi uğ run-
da hə rə ka tın ideoloq la rın dan və 
rəh bər lə rin dən bi ri. Dinc mü ba-
ri zə tə rəf da rı ki mi ta nın mış dı.

Davamı gələn sayımızda
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

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

cu la ra təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX 
əs rin ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə-
ya tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun 
(1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min-
də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi-
yi nə ad dım la dı ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 
ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.
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Qa tı sə na ye düş mə ni idi. Hər kə si 
bö yük fab rik lər qu rul ma sı nın qor-
xunc nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa ra ca ğı na 
inan dır ma ğa ça lı şır, məm lə kə tin 
yal nız əl dəz gah la rı na eh ti ya cı ol-
du ğu nu id dia edir di. Ey ni za man da 
hər ailə yə iyir mi dö nüm (Tür ki yə də 
tor paq öl çü sü, təx mi nən 0,1 hek ta ra 
bə ra bər dir – V.Q.) tor paq ve ril mə-
si ni is tə yir di. İn san lar öz lə ri nin bü-
tün eh ti yac la rı nı bu iyir mi dö nüm 
tor paq və əl dəz gah la rın dan gə lən 
gə lir lə tə min et mə li idi lər. Qə ri bə 
fi  kir lə ri nin üzə rin də bö yük is rar la 
da ya nır dı. Yox sa çağ daş Tür ki yə nin 
Ma hat ma Qan di si

Nə isə, olan ol du, bi tən bit di. 
Am ma Ata tür kün ölü mün dən son-
ra Esen da lın Cüm hu riy yət Xalq 
Par ti ya sı nın rəh bər li yi nə gə ti ril mə-
si əv vəl cə hər kəs də hey rət ya rat dı. 
Ar dın ca da tez-gec onun han sı sa 
da ha qə ri bə iş lər gö rə cə yi ni sə bir-
siz lik lə göz lə mə yə baş la dı lar. 

Göz lə ni lən şe yin aş ka ra çıx ma-
sı nı çox göz lə mək la zım gəl mə di.

1 Bö yük nitq – türk qay naq la rın-
da Nu tuk, ya xud Söy lev adı ilə 
ta nı nır. Mus ta fa Ka mal Pa şa nın 
Cüm hu riy yət Xalq Fir qə si nin 
qu rul ma sı nın iki il li yi mü na si-
bə ti ilə 15-20 okt yabr 1927-ci il də 
Tür ki yə nin si ya si is teb liş men ti, 
ha be lə yer li və xa ri ci jur na list-
lər qar şı sın da öl kə nin müasir 
ta ri xi nin və si ya si hə ya tı nın bir 
çox nöq tə lə ri nə işıq sa lan nit qi 

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

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

 söy lə di yi gün lə rin 
bi rin də Məc lis ko ri dor la rın da atam-
dan “Nit qim haq qın da nə fi  kir də-
sən?” – de yə so ru şur. Atam: “Pa-
şam hər cə hət dən çox mü kəm məl 
və ib rət ve ri ci dir. Mü ca di lə nin ne cə 
qor xunc sə hi fə lə ri nin ol du ğu yal nız 
in di aş ka ra çı xır. Hə lə çox diq qə-
ti çə kən bir mə qam da var. Ən bö-
yük il ti fat və tə vəc cöh lə ən şid dət li 

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.

yük il ti fat və tə vəc cöh lə ən şid dət li 

si niz. Adam lar öz lə ri nin ar tıq heç 
za man yı xıl ma ya caq la rı san dıq la rı 

“Bun la rı bi ri-bi ri nə qa rış dır ma, Bə zi si za ra fat la, bə zi si cid di şə-
kil də de yi lən söz lər lə, hər kə sə və 
hər tə rə fə if ti ra lar yağ dı ra-yağ dı-
ra hə dəf seç di yi is ti qa mə tə doğ ru 

San ki bir par ti ya se çim lə, ya xud 
in qi lab və ya döv lət çev ri li şi yo lu 
ilə iq ti dar dan uzaq laş mış, ye ri ni 
büs bü tün baş qa prin sip lə rə əsas-

La kin fəaliy yə ti qar şı sın da baş-
qa bir cəb hə də qu rul muş du. 
Hə min cəb hə ni o za man lar Xalq 
Par ti ya sı Baş ka tib li yi nə gə ti ri lən 
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 söy lə di yi gün lə rin 

şam hər cə hət dən çox mü kəm məl 
və ib rət ve ri ci dir. Mü ca di lə nin ne cə 
qor xunc sə hi fə lə ri nin ol du ğu yal nız 

yük il ti fat və tə vəc cöh lə ən şid dət li 

1943-cü il se çim lə ri nə məhz be lə 
plan la ha zır laş ma ğa baş la dı. Ta nı dı-
ğı ək sər gənc si ya sət çi lər lə gö rüş lər 
ke çir di, on la ra ümid ver di, mil lət və-
ki li se çil mə lə ri nə ça lış dı. Ət ra fın da-
kı la ra aşı la maq is tə di yi fi  kir bu idi:

“Və ziy yə tə kle ri kal zeh niy-
yət ha kim ol ma ğa baş la dı. Bu, 

bir tə rəf dən ir ti ca nın dik ta-
tor lu ğu nu ha zır la ya, o bi ri 
yan dan məm lə kə ti qar daş 
qır ğı nı na apa ra bi lər. İn-
qi lab la rın ta le yi təh lü kə 
al tın da dır”. 

Elə bu ərə fə də də onun la bə-
zi gö rüş lə rim ol du. Mə nə möv-

qe yi ni izah et di: Xalq Par ti ya sı-
nı da xil dən is lah et mək fi k rin də 
ye nə də is rar lı dır. Mən və mə nim 

ki mi gənc lər qar şı dan gə lən 
seç ki lər də müt ləq Məc li sə 

düş mə li, mil lət və ki-
li ol ma lı yıq! 

Qa tı sə na ye düş mə ni idi. Hər kə si 
bö yük fab rik lər qu rul ma sı nın qor-
xunc nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa ra ca ğı na 
inan dır ma ğa ça lı şır, məm lə kə tin 
yal nız əl dəz gah la rı na eh ti ya cı ol-
du ğu nu id dia edir di. Ey ni za man da 
hər ailə yə iyir mi dö nüm (Tür ki yə də 
tor paq öl çü sü, təx mi nən 0,1 hek ta ra 
bə ra bər dir – V.Q.) tor paq ve ril mə-
si ni is tə yir di. İn san lar öz lə ri nin bü-
tün eh ti yac la rı nı bu iyir mi dö nüm 
tor paq və əl dəz gah la rın dan gə lən 
gə lir lə tə min et mə li idi lər. Qə ri bə 
fi  kir lə ri nin üzə rin də bö yük is rar la 
da ya nır dı. Yox sa çağ daş Tür ki yə nin 
Ma hat ma Qan di si

Nə isə, olan ol du, bi tən bit di. 
Am ma Ata tür kün ölü mün dən son-
ra Esen da lın Cüm hu riy yət Xalq 
Par ti ya sı nın rəh bər li yi nə gə ti ril mə-
si əv vəl cə hər kəs də hey rət ya rat dı. 
Ar dın ca da tez-gec onun han sı sa 
da ha qə ri bə iş lər gö rə cə yi ni sə bir-
siz lik lə göz lə mə yə baş la dı lar. 

Göz lə ni lən şe yin aş ka ra çıx ma-
sı nı çox göz lə mək la zım gəl mə di.

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

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

Atamın 
dostları
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Ana mın çox da bö yük 

ol ma yan bir ki tab xa na-
sı var dı və bu ki tab xa-
na da ən çox diq qə ti mi 

çə kən ki tab lar dan bi ri də “Rüs-
təm və Söh rab” idi. Fir dov si nin 
“Şah na mə” əsə ri nin bu məş hur 
he ka yə si ay rı ca ki tab şək lin də çap 
olun muş du. Təx mi nən ötən əs rin 
50-ci il lə ri nin nəş ri idi. Ki ta bın üz 
qa bı ğın da kı şə kil də diz çök müş, 
saq qal lı, yaş lı dö yüş çü və onun 
da qu ca ğın da qı lınc la ölüm cül 
ya ra lan mış gənc dö yüş çü təs vir 
edil miş di. Hər də fə ki ta bı əli mə 
gö tü rən də anam de yir di ki, bu nu 
oxu maq sə nin üçün çox tez dir, bir 
az bö yü yən dən son ra oxu yar san. 
Ana mın qa da ğa sı ki ta ba ma ra ğı-
mı da ha da ar tı rır dı. Bir gün ki-
ta bı oxu dum, ne çə ya şın day dım, 
də qiq xa tır la mı ram. Am ma bi li-
rəm ki, sək kiz, ya da doq qu zun-
cu si nif də oxu du ğum vaxt lar idi. 
“Rüs təm və Söh rab” bu qə dim 
və əbə di möv zu da oxu du ğum ilk 
ki tab idi. Bu sə tir lə ri ya zan da ta-
mam unut du ğum bir mə qa mı xa-
tır la dım. Kiabı oxu yan dan son ra 
uzun müd dət o əsə rin tə si rin dən 
çı xa bil mə dim və bir gün ana ma 
atam la bağ lı in di xa tır la ma dı ğım 
bir sual ver dim. Anam dər hal bu 
sualın har dan doğ du ğu nu an la dı. 
Mə nə ilk sö zü bu ol du: “Rüs təm 
və Söh rab”ı oxu dun? 

Or ta mək tə bi bi ti rən də atam 
mə nə Fir dov si nin qır mı zı cild li 
“Şah na mə”si ni ba ğış la dı. Ata nın 
oğu lu bil mə dən öl dür mə si içim-
də say sız sual lar do ğu rur du. Bu 
sual la rın isə ca va bı yox idi. Çün ki 
ru hu mu tər bi yə edə cək an la yış la-
ra hə lə gə lib ye tiş mə miş dim, ta le 
və zə ru rət ara sın da kı fər qi an-
la ya bil mir dim. Hə lə bil mir dim 
ki, dün ya nın ilk in sa nı Adəm dən 
tö rə yən Qa bil öz qar da şı Ha bi li 
öl dür mək lə, dün ya nın ilk ci na yə-
ti ni tö rə dib. Bil mir dim ki, Kron 
ata sı Ura nı öl dü rüb və onun ha ki-
miy yə ti nə sa hib olub. Zevs 
də ata sı-
nı ox şar 
s s e  n a  r i 
ilə öl-
dü rüb... 

Kro nu bu ci na yə ti tö rət mə yə öz 
ana sı Ge ya sövq et miş di. M.Şo lo-
xo vun “Xal” he ka yə si ni oxu yan da 
hey rət lən miş dim. Bu ki, Rüs təm lə 
Söh rab əh va la tı nın ey ni dir! Ata ilə 
oğul üz-üzə gə lir lər, ata qı lınc-
la oğu lu vu rub öl dü rür, ölü nün 
aya ğın dan bo tin ka nı çı xa ran da, 
aya ğın da kı xal dan oğ lu nu ta nı yır, 
üs tün də ki mauze ri çı xa rıb gül lə ni 
öz ağ zı na sı xır. Çox son ra lar an la-
dım ki, bü tün ya ra nan əsər lər yal-
nız bir mət nin tər kib his sə lə ri dir.

Or han Pa mu kun “Qır mı zı saç-
lı qa dın” ro ma nı nı oxu yar kən 
ta nış möv zu nun ye ni qur ğu da 
ər sə yə gəl mə si nin şa hi di olu ruq. 
Əsər də Fir dov si nin “Rüs təm və 
Söh rab”ın dan və So fok lun “Çar 
Edip”in dən is ti fa də edən Pa muk, 
ma raq lı bir sü jet xətt  i qu rur və bu 
xətt  i dü şün cə li ro man çı ola raq 
bəl li bir son lu ğa – qətl ha di sə si nə 
gə ti rib çı xa rır. Bur da ya zı çı oxu-
cu ya kö mək edir, bü tün ipuc la rı nı 
ve rir, in tuisi ya və mən tiq ki fa yət 
edir ki, oxu cu son lu ğun ne cə bi-
tə cə yi ni an la sın. Bu, Pa muk nəs-
ri nə xas ol ma yan bir üsul dur. 
No bel li ya zı çı nın bun dan əv vəl ki 
əsər lə rin də olan çox qat lı lıq, işa rə 
və şif rə lər bu əsər də, de mək olar 
ki, yox dur. Möv zu tam Pa muk 
tə xəy yü lü nün ha ki miy yə ti al tın-
da dır. Tək rar la nan si tuasi ya lar 
(Ce min ata sı nın on la rı atıb get-
mə si, Mah mud us ta ya qar şı on-
da ya ra nan ata mə həb bə ti, özü 
də bil mə dən ata sı nın sev gi li si nə 
vu rul ma sı və on dan öv la dı nın 
ol ma sı və qa çıl maz son luq, oğ-
lu nun onu is tə mə dən öl dür mə si) 
müx tə lif əf sa nə lə ri xa tır lat sa da, 
oxu cu ya tək rar ki mi yox, tam ye-
ni, bən zə ri ol ma yan bir ha di sə ki-
mi gö rü nür. Oxu cu be lə də qə bul 
edir. Pa muk bu na öz bən zər siz 
is te da dı ilə nail olur. O, he ka yə si-
ni bü tün mə kan la ra və za man la ra 
da ğıt mır, qə dim za ma nın əh va la-
tı nı ye ni mə kan da və ye ni za man-
da, ye ni bi çim də təq dim edir.

Mah mud us ta nı qu yu nun di bin də 
qo yub qa çan Cem gü nah his sin-
dən qa ça bil mir və ta le, qə za vü-
qə dər onu otuz il dən son ra ye nə 
hə min qu yu nun ba şı na gə ti rib 
çı xa rır. Ölüm onu bur da, bu mə-
kan da göz lə yir di. Əsər də iki şəxs – 
Cem və qır mı zı saç lı qa dın da nı şır. 
Am ma on la rın hə rə kət lə ri ni ya zı çı 
yön lən di rir. Hər şey üst qat da dır, 
Pa muk bu də fə əv vəl ki ro man la-
rın dan fərq li ola raq oxu cu nu çə tin-
li yə sal mır. Am ma ya zı çı nın pe şə-
kar lı ğı bu sa də, sa də ol du ğu qə dər 
də mü rək kəb sü jet xətt  i bo yun ca 
et di yi tak ti ki ge diş lər də üzə çı xır. 
Bu əsər ro ma nı ne cə yaz ma ğın ən 
gö zəl ör nə yi dir. Mü ta liə pro se sin-
də san ki bir ske le tin təd ri cən ne cə 
ətə-qa na dol du ğu nun şa hi di olu-
ruq. Məhz dü şün cə li ro man çı bu 
cür əsər ya za bi lər. 

“Dü şün cə li” sö zü nü xü su si 
vur ğu la ma ğım sə bəb siz de yil. 
Or xan Pa mu kun Har vard Uni-
ver si te tin də ro man sə nə ti lə bağ lı 
oxu du ğu mü ha zi rə lər dən iba rət 
“Saf və dü şün cə li ro man çı” ki-
ta bı var. Hə min ki tab da Pa muk 
dü şün cə li, be lə də de mək olar – 
tex nar ya zı çı nın ro ma nı ne-
cə qur du ğu nu izah edir, 
bir növ, ya zı çı mət bə-
xi nə gi rir. Tə xəy yü-
lün, xə yal gü cü nün 
hü dud suz im kan la rı 
he sa bı na ya zı çı qə dim 
mətn lər dən qay naq-
la na raq bu mətn lə rin 
müasir ver si ya sı-
nı ya ra da 
bi  lər . 

Ey ni sü jet, bir növ, bu gü nə pro-
yek si ya olu nur. Am ma kor-ko ra-
nə şə kil də yox, dü şü nül müş şə-
kil də! Bu nun ən par laq nü mu nə si 
“Qır mı zı saç lı qa dın” ro ma nı dır.

Ək sər ro man la rın da ol du ğu 
ki mi, bu əsə rin də də Pa mu kun 
də yiş mə yən bir prob le mi var: 
Şərq-Qərb qar şı dur ma sı. Xa tır la-
yır sı nız sa, “Bə yaz qa la” ro ma nın-
da Şərq lə Qərb ta mam müx tə lif  
mə də niy yət lər ki mi qar şı-qar şı ya 
qo yu lur, bu mə də niy yət lə rin ox-
şar və fərq li cə hət lə ri mü za ki rə 
olu nur. Üz-üzə otu rub gün lər cə 
mü ba hi sə edə rək bir-bir lə ri nin 
mə də niy yə ti ni an la ma ğa ça lı şan 
iki in san, iki ay rı dün ya nın in sa-
nı son da bir-bi ri nin için də əri yir. 
“Səs siz ev”də qərb ləş mə cəh di 
Sə la həd din Dar vi noğ lu nun tim-
sa lın da baş ve rir, əs lin də bu ob raz 
Qər bi imi ta si ya edən lə rə bir iro-
ni ya dır. “Ye ni hə yat”da isə Rıfk  ı 
əmi öz ko miks lə ri ilə ye ni ye ti şən 
nəs li Av ro pa dü şün cə si nə ke çid 
üçün ha zır la yır. “Qa ra ki tab” və 
“Qar” ro man la rın da da Şərq-Qərb 
di lem ma sı qa ba rıq dır. Bəs “Qır-
mı zı saç lı qa dın”da nə baş ve rir? 

Ro ma nın qay naq lan dı ğı “Rüs-
təm və Söh rab” he ka yə tin-

də Rüs təm İra nı, Söh rab 
Tu ra nı təm sil edir. Bur da 
bir in cə mə qam isə ata-

nın oğu lu ta nı ma ma-
sı dır ki, bu mə qam dan 

da Frey din psi xoana liz 
nə zə riy yə si nə ke çid al-
maq olur. “Qır mı zı saç lı 
qa dın”ının ikin ci is ti nad 

nöq tə si So fok lun 
“Çar Edip” 

f a  c i ə s i  d i r . 
Cem qu yu 
q a  z a r  k ə n 
M a h  m u d 
us ta ya bu 
ə h  v a  l a t -
la rı ni yə 
d a  n ı  ş ı r ?

Qor xu la rın dan xi las ol maq üçün. 
O, ata sı nı sev mir, ata sı on la rı atıb, 
özü də sol çu hə rə ka tın üz vü dür, 
də fə lər lə əqi də si uğ run da həbs də 
ya tıb. Mah mud us ta nın onun qay-
ğı sı na qal ma sı Ce mi duy ğu lan dı-
rır, o, us ta sı na mehr sa lır, ona ata 
ki mi ya na şır. Am ma eh ti yat sız lıq 
üzün dən Mah mud us ta qu yu da 
olan da Ce min əlin dən qum do lu 
ved rə sü rü şür və us ta nın üs tü-
nə dü şür. Biz çox son ra bi lə cə yik 
ki, əs lin də Mah mud us ta qu yu da 
öl mür. Am ma Cem onun öl dü-
yü nü zənn edib ora dan qa çır. Bu-
na qə dər isə qır mı zı saç lı qa dın la 
gü na ha ba tır. Gə lə cək ölü mü nün 
to xu mu nu qır mı zı saç lı qa dı nın 
bət nin də bu ra xıb ge dir. Cem, oğ lu 
Ən vər lə qar şı la şar kən ölü mün hə-
ya tın için də ki ye ri ni və bu yer dən 
qa çı şın müm kün süz ol du ğu nu 
an la yır. Otuz il dən son ra bu ölüm 
oğ lu nun cil din də qar şı sı na çı xır; 
qır mı zı saç lı qa dın dan olan oğ lu 
Ən vər onun hə ya tı na son qo yur. 
Bu ölüm də tə sa düf (tə sa düf mü?) 
nə ti cə sin də baş ve rir. Cem Qər bi, 
Ən vər isə Şər qi sim vo li zə edir. 

Pa mu kun da say ğıy la an dı ğı 
da ha bir türk ro man çı sı Əh məd 
Həm di Tan pı na rın “Hü zur” ro ma-
nı nı xa tır la dım. Əsər də cüm hu riy-
yə tin ye ni cə ya ran dı ğı dövr təs vir 
edi lir, gənc lər qız ğın mü za ki rə lər 
apa rır lar - Şərq, yox sa Qərb də yər-
lə ri ni təb liğ et mə li? Tan pı nar bü-
tün var lı ğı ilə Şər qin tə rə fi n də dir, 
əsə rin baş qəh rə ma nı Müm taz da 
Şərq tə fək kü rü nün məh su lu dur. 

Pa muk isə bu mü ba ri zə də heç 
vaxt tə rəf ki mi çı xış et mir, si tuasi-
ya nı təs vir edir, mü rək kəb sü jet 
xətt  i bə zən oxu cu nu do lan bac yol-
la ra apa rıb çı xa rır. Bir hə qi qə tin 
ar xa sın da baş qa bir hə qi qət giz-
lə nir. Am ma son nə ti cədə Şərq lə 
Qərb ara sın da kı bu qar şı lıq sız eşq 
he ka yə ti ni çöz mək ye nə də oxu-
cu nun üzə ri nə dü şür. 

Kə nan HA CI

çı xa bil mə dim və bir gün ana ma 
atam la bağ lı in di xa tır la ma dı ğım 
bir sual ver dim. Anam dər hal bu 
sualın har dan doğ du ğu nu an la dı. 
Mə nə ilk sö zü bu ol du: “Rüs təm 
və Söh rab”ı oxu dun? 

Or ta mək tə bi bi ti rən də atam 
mə nə Fir dov si nin qır mı zı cild li 
“Şah na mə”si ni ba ğış la dı. Ata nın 
oğu lu bil mə dən öl dür mə si içim-
də say sız sual lar do ğu rur du. Bu 
sual la rın isə ca va bı yox idi. Çün ki 
ru hu mu tər bi yə edə cək an la yış la-
ra hə lə gə lib ye tiş mə miş dim, ta le 
və zə ru rət ara sın da kı fər qi an-
la ya bil mir dim. Hə lə bil mir dim 
ki, dün ya nın ilk in sa nı Adəm dən 
tö rə yən Qa bil öz qar da şı Ha bi li 
öl dür mək lə, dün ya nın ilk ci na yə-
ti ni tö rə dib. Bil mir dim ki, Kron 
ata sı Ura nı öl dü rüb və onun ha ki-
miy yə ti nə sa hib olub. Zevs 
də ata sı-
nı ox şar 
s s e  n a  r i 
ilə öl-
dü rüb... 

əsər lə rin də olan çox qat lı lıq, işa rə 
və şif rə lər bu əsər də, de mək olar 
ki, yox dur. Möv zu tam Pa muk 
tə xəy yü lü nün ha ki miy yə ti al tın-
da dır. Tək rar la nan si tuasi ya lar 
(Ce min ata sı nın on la rı atıb get-
mə si, Mah mud us ta ya qar şı on-
da ya ra nan ata mə həb bə ti, özü 
də bil mə dən ata sı nın sev gi li si nə 
vu rul ma sı və on dan öv la dı nın 
ol ma sı və qa çıl maz son luq, oğ-
lu nun onu is tə mə dən öl dür mə si) 
müx tə lif əf sa nə lə ri xa tır lat sa da, 
oxu cu ya tək rar ki mi yox, tam ye-
ni, bən zə ri ol ma yan bir ha di sə ki-
mi gö rü nür. Oxu cu be lə də qə bul 
edir. Pa muk bu na öz bən zər siz 
is te da dı ilə nail olur. O, he ka yə si-
ni bü tün mə kan la ra və za man la ra 
da ğıt mır, qə dim za ma nın əh va la-
tı nı ye ni mə kan da və ye ni za man-
da, ye ni bi çim də təq dim edir.

tex nar ya zı çı nın ro ma nı ne-
cə qur du ğu nu izah edir, 
bir növ, ya zı çı mət bə-
xi nə gi rir. Tə xəy yü-
lün, xə yal gü cü nün 
hü dud suz im kan la rı 
he sa bı na ya zı çı qə dim 
mətn lər dən qay naq-
la na raq bu mətn lə rin 
müasir ver si ya sı-
nı ya ra da 
bi  lər . 

Ro ma nın qay naq lan dı ğı “Rüs-
təm və Söh rab” he ka yə tin-

də Rüs təm İra nı, Söh rab 
Tu ra nı təm sil edir. Bur da 
bir in cə mə qam isə ata-

nın oğu lu ta nı ma ma-
sı dır ki, bu mə qam dan 

da Frey din psi xoana liz 
nə zə riy yə si nə ke çid al-
maq olur. “Qır mı zı saç lı 
qa dın”ının ikin ci is ti nad 

nöq tə si So fok lun 
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us ta ya bu 
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da ha bir türk ro man çı sı Əh məd 
Həm di Tan pı na rın “Hü zur” ro ma-
nı nı xa tır la dım. Əsər də cüm hu riy-
yə tin ye ni cə ya ran dı ğı dövr təs vir 
edi lir, gənc lər qız ğın mü za ki rə lər 
apa rır lar - Şərq, yox sa Qərb də yər-
lə ri ni təb liğ et mə li? Tan pı nar bü-
tün var lı ğı ilə Şər qin tə rə fi n də dir, 
əsə rin baş qəh rə ma nı Müm taz da 
Şərq tə fək kü rü nün məh su lu dur. 

Pa muk isə bu mü ba ri zə də heç 
vaxt tə rəf ki mi çı xış et mir, si tuasi-
ya nı təs vir edir, mü rək kəb sü jet 
xətt  i bə zən oxu cu nu do lan bac yol-
la ra apa rıb çı xa rır. Bir hə qi qə tin 
ar xa sın da baş qa bir hə qi qət giz-
lə nir. Am ma son nə ti cədə Şərq lə 
Qərb ara sın da kı bu qar şı lıq sız eşq 
he ka yə ti ni çöz mək ye nə də oxu-
cu nun üzə ri nə dü şür. 

Kə nan HA CI

Orxan Pamukun 
“Qırmızı saçlı qadın”ı



Ernest HEMİNQUEY
(ABŞ)

Vil yam Kem bell bir ba şa 
Pits burq dan start gö tü rən 
est ra da trup pa sı ilə bir-
gə ve lo si ped yü rü şün də 

iş ti rak et miş di. Bu ya rış ma da – ve-
lo si ped ötüş mə sin də yü rüş çü lər bir-
bi ri nin ar dın ca ey ni in ter val la start 
gö tü rür lər. On lar çox sü rət lə hə rə kət 
edir lər, çün ki ara mə sa fə si, adə tən, 
qı sa olur və əgər kim sə sü rə ti azalt-
sa, sü rə ti azalt ma yan di gər yü rüş çü 
start da on la rı ayı ran vax tın əvə zi-
ni çı xır. Elə ki ar xa dan gə lən irə li də 
ge dən lə tən lə şir və onu ötüb ke çir 
– hə min yü rüş çü ya rış ma dan çı xır; 
ve lo si ped dən dü şüb şo se ni tərk edir. 
Öt mə baş ver mə yən də isə start da kı 
dis tan si ya mə sa fə si ni ha mı dan da ha 
çox ar tır mış ya rış çı qa lib he sab olu-
nur. Ya rış ma da yal nız iki nə fər iş ti rak 
et dik də öt mə da ha çox al tın cı mil dən 
son ra baş ve rir. Est ra da trup pa sı Vil-
yam Kem bel li Kan zas-Si ti də haq la dı. 

Vil yam Kem bell fi  kir lə şir di ki, 
düz Sa kit okeanın sa hi li nə cən es-
tra da trup pa sın dan ən azı bir qə dər 
ön də ge də cək. Təş ki lat çı qis min-
də est ra da trup pa sı nı qa baq la dı ğı 
müd dət də ona mə va cib ve rir di lər. 
Est ra da trup pa sı gə lib ça tan da Vil-
yam Kem bell ya taq da idi; trup pa-
nın di rek to ru onun nöm rə si nə da xil 
olan da çar pa yı da uzan mış dı, di-
rek tor ge dən dən son ra isə Vil yam 
Kem bell qə ra ra gəl di ki, da ha aya-
ğa qalx ma ğa heç bir lü zum yox dur. 
Kan zas-Si ti də ha va so yuq idi və o, 
kü çə yə çıx ma ğa tə ləs mir di. Kan zas-
Si ti xo şu na gəl mə miş di. 

Vil yam Kem bell əli ni çar pa yı nın 
al tı na sox du, şü şə ni çı xa rıb bir az iç-
di; vis ki onun mə də si ni sa kit ləş dir di. 
Est ra da trup pa sı nın di rek to ru mis ter 
Ter ner isə iç mək dən im ti na elə di.

Vil yam Kem bel lin mis ter Ter ner-
lə söh bə ti bir qə dər qə ri bə alın dı. 
Mis ter Ter ner nöm rə nin qa pı sı nı 
dö yən də Vil yam Kem bell “hə” de-
di; içə ri gi rən mis ter Ter ner stu lun 
üs tü nə atıl mış bir to pa pal tar, ağ-
zıaçıq ça ma dan, çar pa yı nın ya nın-
da kı kə ti lin üzə rin də vis ki şü şə si, 
bir də ba şı nı ad ya la bü rü müş ki-
min sə ya taq da uzan dı ğı nı gör dü.  

- Mis ter Kem bell, – est ra da trup-
pa sı nın di rek to ru dil lən di.

- Mə ni iş dən azad et mə yə si-
zin hü qu qu nuz yox dur, – ad ya lın 
al tın dan Vil yam Kem bel lin sə si 
eşi dil di; mə lə fə nin al tı is ti, tə miz, 
həm də in tim idi. – Mə ni iş dən 
azad et mə yə tək cə elə o sə bəb-
dən hü qu qu nuz yox dur ki, 
mən ve lo si ped dən düş düm.  

- Sən kefl  i sən, – mis ter Ter ner de di.
- Hə, əl bətt  ə, – Vil yam Kem bell 

par ça nı do daq la rıy la du ya-du ya 
söz lə ri ni mə lə fə yə de di. 

- Sən qan maz san, – mis ter Ter ner 
elekt rik işı ğı nı sön dür dü; işıq bü tün 
ge cə ni yan mış dı. İn di sə hər saat on 
idi. – Sər xoş qan maz. De gö rüm, sən 
bu şə hə rə ha çan gəl mi sən?

- Bu şə hə rə mən dü nən ax şam 
gəl mi şəm, – Vil yam Kem bell ağ-
zı nı mə lə fə yə di rə miş hal da ca vab 
ver di; o, mə lə fə ara sın dan da nış-
ma ğın əcəb xoş ol du ğu nu an la-
mış dı. – Siz heç vaxt mə lə fə al tın-
dan da nış ma mı sı nız ki? 

- Boş la bu za ra fat la rı. Bur da gül-
mə li bir şey yox dur.  

- Mən za ra fat elə mi rəm, si zin lə 
mə lə fə nin al tın dan da nı şı ram. Sa-
də cə, özüm çün çə rən lə yi rəm, vəs-
sa lam.

- Məhz çə rən lə yir sən; ağ zı na nə 
gəl di, da nı şır san. 

- Siz ge də bi lər si niz, mis ter Ter-
ner, – Kem bell de di. – Mən da ha 
si zin lə iş lə mi rəm.

- Şü kür ki, heç ol ma sa bu nu bi-
lir sən.

- Mən çox şey lər bi li rəm, – Vil-
yam Kem bell mə lə fə ni aşa ğı çə kib 
ba şı nı çö lə çı xart dı və mis ter Ter-
ne rə bax dı. – O qə dər şey lər dən 
xə bər da ram ki, hətt  a si zin üzü nü-
zə də ba xa bi lə rəm. Mə nim nə lə ri 
bil di yi mi eşit mək is tə yir si niz?

- Yox. 
- Lap yax şı, – Vil yam Kem bell de-

di. – Ona gö rə ki, əs lin də, mən heç nə 
bil mi rəm. Bu nu elə-be lə de dim. – O, 
ye nə mə lə fə ni üzü nə çək di. – Bur da, 
mə lə fə nin al tın da elə yax şı dır ki!  

Mis ter Ter ner çar pa yı nın ya nın-
da da yan mış dı. O, yaş lı adam idi; 
qar nı qa ba ğa çıx mış dı, ke çəl idi, 
özü də bu də qi qə xey li işi var dı; işi 
ba şın dan aşır dı. 

- Bil li, pis ol maz dı ki, bur da qa-
lıb müali cə kur su ke çə sən, – de di. 
– İs tə sən, bu nu dü züb-qo şa bi lə-
rəm.

- Mən heç bir müali cə al maq is-
tə mi rəm, – Vil yam Kem bell qə ti 
ca vab ver di. – Kurs keç mə yə zər-
rə qə dər də hə və sim yox dur. Mən 

bü tün hə ya tım bo yu 
hər şey dən ra zı 

ol mu şam.

- Bu, sən də çox dan dır?
- Bu nə sual dı be lə? – Vil yam 

Kem pell mə lə fə nin ara sın dan nə-
fə si ni içi nə çə kib bu rax dı.

- Bil li, sən çox dan içir sən?
- No lub ki?! Mən bə yəm pis iş-

lə dim?
- Yox ey, Bil li, yox! Mən, sa də cə, 

so ru şu ram. De yi rəm, sən çox dan 
içir sən?

- Bil mi rəm. Am ma mə nim ca na-
va rım qa yı dıb. – O, di li ni mə lə fə yə 
to xun dur du. – Ar tıq bir həf tə dir 
ki, ca na va rım mə nim lə dir.

- Ya lan de yir sən!
- Yo-o-x! Mə nim əziz ca na va rım. 

Ağ zı mı şü şə yə ya xın laş dı ran ki-
mi ke çir qa pı nın o üzü nə. Spir tin 
iyi nə dö zə bil mir. Mə nim za val lı 
ca na va rım. – O, mə lə fə ni di liy lə 
dairə vi şə kil də ya la dı. – Mə nim 
qə şəng ca na va rım! Heç bir ti kə də 
də yiş mə yib. Elə hə min ki dir, ne cə 
var dı sa, o cür.

Vil yam Kem bell göz lə ri ni 
yum du; nə fə si ni də rin dən içə ri 
çək di. 

- Sə nə müali cə olun maq la zım-
dır, – mis ter Ter ner de di. – Get Ki li 
müali cə xa na sı na. Peş man ol maz-
san. Ora pis de yil.

- Ki li şə hə ri. Bu şə hər Lon don-
dan çox da uzaq de yil. 

O, ye nə göz lə ri ni yum du, son ra 
aç dı; kir pik lə ri mə lə fə yə to xun du.

- Mə lə fə cik lər dən xo şum gə lir, – 
Vil yam Kem bell de di və mis ter Ter-
ne rin üzü nə bax dı. – Qu laq as, sən 
elə dü şü nür sən ki, mən kefl  i yəm? 

- Bəs ne cə?! Əl bətt  ə ki, kefl  i sən! 
- Elə şey yox dur.
- Sən sər xoş san, sən də ar tıq iç ki-

nin qa ra bas ma ya keç mə si də olub. 
- Yox, – Vil yam Kem bell mə lə fə-

ni ba şı na çək di və “mə nim qə şəng 
mə lə fə ci yim” de yib san ki onu nə-
fə siy lə zə rif cə sı ğal la dı. – Mə nim 
gö zə lim. Mə lə fə cik, de gö rüm, sən 
mə ni se vir sən? Bu nun haq qı nöm-
rə nin qiy mə ti nə da xil dir. Ya po ni ya-
da ol du ğu ki mi. Yox. Qu laq as, Bil li, 
mə nim əziz “Sü rüş kən Bil lim!” İn di 
sən mat qa la caq san. Mən sər xoş de-
yi ləm. Mən xirt də yə cən doy mu şam.

- Boş la gö rüm, – mis ter Ter ner 
de di.

- Bax, – Vil yam Kem bell mə lə fə-
nin al tın da pi ja ma nın sağ qo lu nu 
irə li uzat dı, son ra sağ əli ni ad yal dan 
çö lə çı xart dı. Bi lə yin dən dir sə yi nə-
cən qo lun da tünd- göy rəng li xır da 
iy nə yer lə ri ni döv rə lə yən gö yüm tül 
lə kə cik lər var dı. Lə kə lər, de mək olar 
ki, ard-ar da dü zül müş dü. – Bax, ta-
ma şa elə. Bu, mə nim ye ni nailiy yə-
tim dir. İn di mən na dir hal lar da içi-
rəm, özü də çox az. Yal nız ca na va rı 
otaq dan qov maq üçün.

- Bu nu da müali cə edir lər, – Sü-
rüş kən Bil li Ter ner de di.

- Yox, – Vil yam Kem bell ca vab 
ver di. – Bi zi heç nə dən müali cə et-
mir lər.

- Be lə ol maz axı, Bil li. Adam gö-
zü ba xa-ba xa öz üs tün dən qə ləm 
çək məz.

Mis ter Ter ner ya xın la şıb onun 
çar pa yı sı nın qı ra ğın da otur du.

- Mə lə fəm dən mu ğa yat ol! – Vil-
yam Kem bell de di. 

- Bil li, lap tu taq ki, bəx tin gə tir-
mə yib. Yə ni, doğ ru dan mı, bu na 
gö rə bu yaş da öz üs tün dən qə ləm 
çək mək, bə də ni hər cür mur dar 
şey lər lə dol dur maq la zım dır?! 

- Qa nun ica zə ver mir? Sən bu nu 
de yir sən?

- Mən qa nun dan da nış mı ram, 
on dan da nı şı ram ki, bu nu özün də 
dəf elə mək la zım dır.

Bil li Kem bell do daq la rı nı və di li ni 
nə va ziş lə mə lə fə yə sür tüb “Mə nim 
əziz mə lə fə ci yim, – de di, – mən bu 
mə lə fə ni öpə bi lə rəm, ey ni vaxt da da 
onun ara sın dan hər şey gö rü nür”.

- Di bəs di öz mə lə fə ci yin dən da-
nış dın. Bu çir ka ba bat maq, bu mur-
dar lı ğa ya xa ta nıt maq ol maz, Bil li.

Vil yam Kem bell göz lə ri ni yum-
du; ürək bu lan ma sı as ta-as ta baş la-
maq day dı. Bi lir di ki, bu, öyü mək lə 
yün gül lə şən de yil, ək si nə, əgər bir 
təd bir gör mə sə, get dik cə güc lə nə-
cək. Bax mis ter Ter ne rə iç ki ni də 
elə bu vaxt tək lif elə di, o isə bo yun 
qa çırt dı. Vil yam Kem bell şü şə dən 
bir az iç di. Bu, yal nız mü vəq qə-
ti yün gül lük gə ti rə bi lər di. Mis ter 
Ter ner ona alt dan-alt dan diq qət lə 
göz qo yur du. Trup pa nın di rek-
to ru nöm rə də la zım ol du ğun dan 
xey li çox otur muş du – gö rü lə si o 
qə dər işi var dı ki. Bü tün öm rü nü 
nar ko man la rın ara sın da ke çir mə-
si nə bax ma ya raq, nar ko tik lər onu 
dəh şə tə gə ti rir di. Vil yam Kem bel-
lə isə mü na si bə ti yax şı idi və onu 
tək qoy maq is tə mir di. Onun ha lı na 
ürək dən acı yır dı və dü şü nür dü ki, 
müali cə kur su nun Vil yam Kem bel-
lə müt ləq kö mə yi də yər. Kan zas-Si-
ti də bu nun müali cə si ol du ğu nu bi-
lir di. Am ma in di ona get mək la zım 
idi və mis ter Ter ner aya ğa qalx dı. 

- Qu laq as, Bil li, – Vil yam Kem-
bell de di. – Qu laq as, gör 
sə nə nə de-
yi rəm. Sə-
nin adı na 
S ü  r ü ş  k ə n 
Bil li de yir lər. 

Ona gö rə be lə de yir lər ki, sən hə-
mi şə sü rü şür sən. Mə nə isə Bil li 
de yir lər, sa də cə, Bil li. Çün ki mən 
sü rüş mə yi ba car mı ram. Ba car mı-
ram sü rüş mə yi, Bil li. Heç vaxt da 
ba car ma mı şam. Hə mi şə nə yə sə 
ili şi rəm. Elə ki bu na cəhd edi rəm, 
ça lı şı ram ki, sü rü şəm, o də qi qə – al 
gəl di! – ili şi rəm! 

Vil yam Kem bell gö zü nü yum-
du. 

- Ba car mı ram sü rüş mə yi, Bil li, 
– de di. – Bu isə pis dir; heç bi lir sən 
sü rü şə bil mə mək nə pis dir?! 

- Hə, – Sü rüş kən Bil li Ter ner ca-
vab ver di. 

- Nə “hə”? – Vil yam Kem bell 
ona bax dı.

- Sən de din ki…
- Yox, – Vi yam Kem bell de di. – Mən 

heç nə de mə dim. Yə qin səhv olub.
- Sən sü rüş mək dən dəm vu rur-

dun, de yir din ki…
- Yox, yox. Sü rüş mək ba rə də 

söh bət ge də bil məz. Qu laq as, Bil-
li, sə nə bir sirr açım. Sən mə lə fə lə-
ri sev. Bi lir sən, Bil li, fa hi şə lər lə... 

– Onun di li do laş dı. – Sən fa hi şə-
lər lə xu da ha fi z ləş, Bil li. Fa hi şə lər lə 
sa də cə ge cə, mə lə fə lər lə isə ge cə ci-
yəz...  

O sus du və ba şı nı mə lə fə nin al-
tı na sox du.

- Mən get mə li yəm, – Sü rüş kən 
Bil li Ter ner de di.

- Fa hi şə lər lə fır lan san, müt ləq 
ili şə cək sən, – Vil yam Kem bell de-
di. – On lar la yal nız ge cə, am ma…

- Sən ar tıq bu nu de mi sən.
- Nə de mi şəm?
- Ge cə və ge cə ci yəz ba rə də.
- Hə, düz dü. Mə lə fə ni sev sən… – 

O, nə fə si ni mə lə fə yə ve rib bur nu nu 
ona sil di. – On la rın ba rə sin də mən 
hə lə heç nə bil mi rəm. Bu mə lə fə cik-
lə mən hə lə tə zə-tə zə baş la mı şam.

- Mən gə rək ge dəm, – mis ter 
Ter ner de di. – Xey li işim var.

- Ney lə mək olar, bu yu ra caq sız, 
– Vil yam Kem bell de di. – Get mək 
ha mı ya la zım dır. 

- Yax şı, mən get dim.
- Get.
- Sən ne cə sən, Bil li, yax şı san?
- Öm rüm də be lə yax şı ol ma mı-

şam.
- Doğ ru dan, yax şı san?
- Çox yax şı yam. İşin də ol. Mən 

hə lə bir az da uza na ca ğam. On iki 
üçün du ra ram.

Am ma mis ter Ter ner gü nor ta üs-
tü onun nöm rə si nə gə lən də Vil yam 
Kem bell yat mış dı; mis ter Ter ner isə 
hə yat da məhz nə yi qiy mət lən dir-
mə yin la zım ol du ğu nu bi lən lər dən 
sa yıl dı ğı üçün onu oyat ma dı. 

Tərcümə edən:
Mahir N.QARAYEV
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Ke çi lər nə ye yir?
Ada ma elə gə lir ki, ke çi lər 

prak ti ki ola raq hər şey ye yir. Və 
ən ma raq lı sı odur ki, hə qi qə tən 
də belə dir! İns tinkt ke çi lə ri zi-
yan lı şey lər ye mə yə qoy mur, 
am ma, bu na bax ma ya raq, ke çi 
bü tün baş qa hey van la rın im ti na 
et di yi şey lə ri də ye mə yə cəhd 
gös tə rir. Bu nun sə bə bi odur ki, 
baş qa ev hey van la rı üçün nə-
zər də tu tul muş yem lər ke çi-
yə na dir hal lar da ça tır. Ke çi ev 
hey van la rı nın ən op ti mist, yə ni 
nik bin nü ma yən də si sa yı lır. On-
la rı adə tən pis yem lə dik lə rin-
dən, ke çi lər qa baq la rı na çı xan 
hər şe yi ye yir lər ki, bəl kə dad lı 
bir şey tap dı lar. Ke çi lər lə in san 
ara sın da çox qə ri bə mü na si bət 
var. Bu na bax ma ya raq, ən fay-
da lı hey van lar dan bi ri də məhz 
elə ke çi dir.

Qə dim za man lar dan ke çi lər 
adam la rı müali cə vi süd və ki fa-
yət qə dər dad lı ət lə tə min edib-
lər. On la rın də ri sin dən gön, yu-
nun dan yum şaq, is ti pal tar lar 
dü zə lir. La kin bö yük fay da la rı na 
bax ma ya raq, ke çi nin adam lar 
ara sın da hör mə ti yox dur. Bu na 
gö rə hey van özü nün pis xa siy-
yə ti nə və xü su si lə də xo şa gəl-
məz qo xu su na “min nət dar” ol-
ma lı dır. Ke çi in san üçün bü tün 
baş qa ev hey van la rın dan çox iş 
gö rüb. Mə sə lən, ke çi sü dü inək 
sü dün dən qat-qat fay da lı sa yı lır 
və onu adə tən uşaq la ra, əlil lə rə 
ve rir lər, çün ki bu süd asan həzm 
edi lir. Bə zi lə ri ke çi ni əti nə gö rə, 
di gər lə ri də ri si nə gö rə sax la yır.

Ke çi də ri sin dən lay ka, saf yan ad-
la nan çox qiy mət li gön is teh sal 
olu nur. An qor və Kəş mir cins lə-
rin dən olan ke çi lər isə qiy mət li 
yu nu na gö rə əvəz siz dir.

Be lə he sab olu nur ki, ke çi lə-
ri ilk də fə in di ki İran əra zi sin də 
möv cud ol muş, Per si ya ad la-
nan qə dim döv lə tin əra zi sin də 
əh li ləş di rib lər. Am ma in di onu 
dün ya nın bü tün öl kə lə rin də sax-
la yır lar. Av ro pa və Asi ya da ke çi-
nin, təx mi nən 10 vəh şi nö vü aş-
kar edi lib. On la rın ha mı sı dağ lıq 
na hi yə lər də ya şa ma ğa üs tün lük 
ve rən özü nəəmin, fə al hey van-
lar dır.

Uzun qu laq la eş şək 
ara sın da fərq nə də dir?

Ne cə bi lir si niz, uzun qu laq la 
eş şə yin fər qi nə də dir? Heç nə də. 
Mə sə lə bun da dır ki, bu ad la rın 
iki si də ey ni hey va na aid dir. Eş-
şək ilk əh li ləş di ri lən ev hey van-
la rı ara sın da dır. Mi sir li lər onu 
azı 5000 il əv vəl əh li ləş di rib lər.

Özü nün föv qə la də xe yir li ol-
ma sı na gö rə eş şək lər dün ya nın 
hər ye rin də sax la nı lır. Mə sə lən, 
So ma li də və Af ri ka nın baş qa 
yer lə rin də vəh şi So ma li eş şək lə-
ri olur. On lar çox eh ti yat lı hey-
van lar dır, 5-20 ara sın da sa yı olan 
qrup lar şək lin də ya şa yır, səh ra da 
qu ru ot və kol lar la qi da la nır lar. 
Yer li qə bi lə lə rin ək sə riy yə ti bu 
hey van la rı əti nə, də ri si nə gö rə 
ov la yır, ya xud sat maq üçün tu tur. 
Ona gö rə də hal-ha zır da bu növ 
aza la-aza la ge dir. Eş şə yin bir ne-
çə vəh şi nö vü Asi ya da da ya şa yır.

On lar dan bi rin in keç miş də Su-
ri ya da və Or ta Şər qin di gər yer-
lə rin də ya şa mış Su ri ya eş şə yi nin 
in di, yə qin ki, kö kü kə si lib.

Eş şək lər səh ra şə raitin də ya şa-
ma ğa uy ğun la şıb lar və bir müd-
dət su suz ke çi nə bi lir lər. Ba la la-
yan da eş şək lər bö yük sü rü lər də 
bir lə şir, am ma tez lik lə xır da-xır da 
dəs tə lə rə bö lü nür və öl kə yə da ğı-
lır lar. Müasir eş şək lər Af ri ka nın 
şi mal-şər qin də ya şa yan Nu bi ya 
eş şək lə rin dən əmə lə gə lib. Bir za-
man lar bu hey van lar Nil ça yın dan 
Qır mı zı də ni zə ki mi, çox ge niş 
əra zi də ya şa yır dı. La kin vəh şi eş-
şə yin bir çox nö vü ar tıq məhv edi-
lib və in di in san lar möv cud olan 
bir ne çə nö vü qo ru ma ğa ça lı şır lar. 
Mek si ka və Mər kə zi Ame ri ka nın 
bir çox yer lə rin də eş şək ən ge niş 
ya yı lan nəq liy yat va si tə si dir və bu 
iş də atı da, ma şı nı da əvəz edir.

Fil lər hər şe yi 
xatırlayır mı?

Əsr lər bo yu dil lər də cür bə cür 
əf sa nə lər do la şır və in san lar çox 
vaxt on la ra ina nır. Be lə əf sa nə-
lər dən bi rin də de yi lir ki, fi l lər heç 
vaxt, heç nə yi unut mur lar. Bur da 
müəy yən də rə cə də hə qi qət var. 
Fil lər, doğ ru dan da yax şı yad da-
şa ma lik dir lər. On la rın yad da şı, 
yə qin ki, bü tün baş qa hey van la-
rın kın dan möh kəm dir. Fil lə rin 
on la ra pis lik edən in san la rı yad-
da sax la ma sı na, uzun il lər dən 
son ra on dan in ti qam al ma sı na 
dair xey li fakt lar var. Bu nun la be-
lə, heç şüb hə yox dur ki, fi l lər hər 
şe yi yad da sax la ya bil məz. 

Bir özü nüz dü şü nün, gö rün 
vəh şi fi  lə tə lim ver mək nə qə-
dər çə tin bir iş dir. Tə lim çi bə-
zən hey va na zər bə lər en di rə rək 
onu xoş la ma dı ğı işi gör mə yə 
məc bur elə mə li olur. Əgər fi l-
lər hə qi qə tən heç nə yi unut-
ma say dı, on la rı əh li ləş dir mək 
də müm kün ol maz dı, hey van 
daim öz tə lim çi si nə hü cum 
edər di. Am ma bu, 
heç də be lə de yil.

Tə lim gör-
müş fi l in san la-

ra qar şı çox meh-
ri ban olur, on la rın 

bü tün tap şı rıq la rı nı 
məm nu niy yət lə ye-

ri nə ye ti rir.

Də niz do nu zu nə dir?
Də niz do nu zu nun adi do nuz-

la ra qə tiy yən aidiy yə ti yox dur, 
o, dov şan la rın qo hu mu dur. Baş-
qa söz lə de sək, də niz do nu zu əsl 
gə mi ri ci dir və onu qə dim ink-
lər Pe ru, Ek va dor və Ko lum bi ya 
əra zi sin də Ye ni Dün ya ya is pan 
kon kis ta dor la rı gə lən dən xey li 
qa baq ye tiş di rir di lər. Hin du lar 
on lar dan qi da ki mi is ti fa də edir 
və əti ni əsl de li ka tes, yə ni lə ziz 
bir ne mət sa yır dı lar. Ye ri gəl miş-
kən, Ame ri ka nın kəş fi n dən son ra 
bu hey van la rı məhz ye mək məq-
sə diy lə Av ro pa ya da şı yır dı lar. 

Bi zim za man lar da də niz do-
nuz la rı nı yal nız Pe ru da ya şa yan 
bə zi qə bi lə lər ye yir. Əvə zin də 
on lar bü tün dün ya da ev hey van-
la rı ki mi çox po pul yar dır. Də niz 
do nuz la rı nın uzun lu ğu 25 san ti-
met rə ça tır və çə ki si bir ki loq ra-
ma ya xın olur. On la rın quy ru ğu 
yox dur, xır da, gir də qu laq la rın-
da tük ol mur. Də niz do nuz la rı-
nın qa baq pən cə lə rin də dörd, 
ar xa pən cə lə rin də isə cə mi üç 
bar maq olur. Bü tün bar maq la rın 
ucun da en li cay naq lar var. Bu 
hey van lar əsa sən, bit ki mən şə li 
qi da lar la do la nır lar. Ye yər kən, 
on lar çox vaxt ar xa pən cə lə ri 
üzə rin də otu rur lar. Tə biət də də-
niz do nuz la rı yu va lar da ya şa yır 
və ya ya ğış lı, tut qun gün lər də, 
ya da elə ge cə lər ye mə yə çı xır lar. 
Ət raf da kı bit ki ör tü yü zən gin 
olan da bu hey van lar uzun müd-
dət su suz ke çi nə bi lir. Qə fəs də 
sax la nan da isə dov şan lar, si çan-
lar ye yən dən ye yir lər, am ma on-
da su ya da eh ti yac la rı olur.

Də niz do nuz la rı il də iki-üç 
də fə do ğur, hər də fə sin də də 
dün ya ya iki-üç kor pə gə ti rir-
lər. Do ğu lan dan ar tıq bir ne çə 
saat son ra onun ba la la rı qa ça 
bi lir. Də niz do nuz la rı na qul luq 
et mək asan dır və ev şə raitin də 
on lar 8 il ya şa yır lar. Zooma-
ğa za lar alı cı la rı na, adə tən cür-
bə cür rəng də olan, tü kü həm 
uzun, həm də qı sa hey van lar 
tək lif edir lər. 

Ağ fi l lər
olur mu?

Fil lə rin ya şa dı ğı yer-
lər də be lə bir ifa də var: 
“Fi lan kə sin ağ fi  li var!”. 
Bu nu de yər kən in san-
lar ki min sə çox ba ha-
lı, çox gə rək li bir şe yə 
ma lik ol du ğu nu, onu 
heç nə yə də yiş mə yə cə-
yi ni nə zər də tu tur lar. 

Ən ma raq lı sı isə bu dur 
ki, heç kəs, heç vaxt ağ fi l gör-
mə yib! Bə zən be lə de yər kən in-
san lar rən gi çox açıq olan, qə dim 
za man lar da mü qəd dəs sa yıl mış 
fi l lə ri nə zər də tu tur lar.

Dün ya nın bə zi yer lə rin də on-
la ra hətt  a si ta yiş də edir di lər. Ağ 
fi l lər o qə dər qiy mət li sa yı lır dı 
ki, be lə bir hey va na yal nız kral-
lar yi yə lə nə bi lər di! Və bu nun 
mə na sı da var dı: yük sək qay ğı 
və qul luq la əha tə olun muş bu fi l-
lə rin bə zək-dü zə yi də çox ba ha lı 
və dəb də bə li olur du. On lar heç 
vaxt iş lə mir, ay rı ca yer lər də ya-
şa yır dı lar. On la rın öz qul luq çu-
la rı olur du və bu adam lar yal nız 
fi l lə rin qul lu ğun da du rur du lar. 
Ye mi isə bu hey van la ra gü müş 
qab lar da bə yaz ge yim li in san lar 
ve rir di. Odur ki, ba ha lı, am ma 
gə rək siz bir şe yə ma lik ol ma ğı 
bil di rən hə min ifa də nin har dan 
ya ran dı ğı nı ar tıq siz də bil di niz... 

Fil lər si çan dan 
həqiqə tənmi qor xur ?

Məhz nə həng hey van ol duq la-
rı na gö rə fi l lə rin xır da si çan dan 
qor xa bi lə cə yi ba rə də fi  kir bi zi 
əməl li-baş lı əy lən di rir. Adam lar 
bu na ina nır və elə dü şü nür ki, si-
çan fi  lin xor tu mu na gi rib o boy da 
hey va nı bo ğa bi lər. Əs lin də isə 
fi l lər si çan lar dan qor xub-elə mir!

Zoopark da fi  lin yan-yö rə sin-
də qa çan si çan la rı tez-tez gör mək 
olar və bu za man nə həng hey van 
on la ra qə ti əhə miy yət ver mir. 
Am ma fi  lin çox gö zəl iy bil mə si nə 
gö rə dü şün mə mə li yik ki, hey van 
ya nın da si çan ol du ğun dan xə bər-
siz qa lır. Əgər si çan bü tün cə sa-
rə ti ni top la yıb onun xor tu mu na 
gir sə be lə, fi l nə fə si ni ci yər lə ri nə 
yı ğıb bir cə də fə “fırt” elə sə, si çan 
top dan çı xan mər mi ki mi uça caq.

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

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

İl qar ƏLFİ
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Hər suala    bir ca vab
Ke çi də ri sin dən lay ka, saf yan ad- On lar dan bi rin in keç miş də Su- Də niz do nu zu nə dir?

Də niz do nuz la rı il də iki-üç 
də fə do ğur, hər də fə sin də də 
dün ya ya iki-üç kor pə gə ti rir-
lər. Do ğu lan dan ar tıq bir ne çə 
saat son ra onun ba la la rı qa ça 
bi lir. Də niz do nuz la rı na qul luq 
et mək asan dır və ev şə raitin də 
on lar 8 il ya şa yır lar. Zooma-
ğa za lar alı cı la rı na, adə tən cür-
bə cür rəng də olan, tü kü həm 
uzun, həm də qı sa hey van lar 
tək lif edir lər. 

Ağ fi l lər

Fil lə rin ya şa dı ğı yer-
lər də be lə bir ifa də var: 
“Fi lan kə sin ağ fi  li var!”. 
Bu nu de yər kən in san-
lar ki min sə çox ba ha-
lı, çox gə rək li bir şe yə 
ma lik ol du ğu nu, onu 
heç nə yə də yiş mə yə cə-
yi ni nə zər də tu tur lar. 

Ən ma raq lı sı isə bu dur 
ki, heç kəs, heç vaxt ağ fi l gör-
mə yib! Bə zən be lə de yər kən in-
san lar rən gi çox açıq olan, qə dim 
za man lar da mü qəd dəs sa yıl mış 
fi l lə ri nə zər də tu tur lar.

Dün ya nın bə zi yer lə rin də on-

ma bu, heç də o an la ma 
gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö-
yük lər zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq-
lar, çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq 
in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın-
dan dır. Bə şə riy yət za man-za man adam la-
rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la-
ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya 
olub ki, için də ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in-
san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at-

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 

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-
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Də niz do nu zu nə dir?
Hər sualaHər suala

Bir özü nüz dü şü nün, gö rün 
vəh şi fi  lə tə lim ver mək nə qə-
dər çə tin bir iş dir. Tə lim çi bə-
zən hey va na zər bə lər en di rə rək 
onu xoş la ma dı ğı işi gör mə yə 
məc bur elə mə li olur. Əgər fi l-
lər hə qi qə tən heç nə yi unut-
ma say dı, on la rı əh li ləş dir mək 
də müm kün ol maz dı, hey van 
daim öz tə lim çi si nə hü cum 
edər di. Am ma bu, 
heç də be lə de yil.

Tə lim gör-
müş fi l in san la-

ra qar şı çox meh-
ri ban olur, on la rın 

bü tün tap şı rıq la rı nı 
məm nu niy yət lə ye-

ri nə ye ti rir.

Də niz do nuz la rı il də iki-üç 
də fə do ğur, hər də fə sin də də 
dün ya ya iki-üç kor pə gə ti rir-
lər. Do ğu lan dan ar tıq bir ne çə 
saat son ra onun ba la la rı qa ça 
bi lir. Də niz do nuz la rı na qul luq 
et mək asan dır və ev şə raitin də 
on lar 8 il ya şa yır lar. Zooma-
ğa za lar alı cı la rı na, adə tən cür-
bə cür rəng də olan, tü kü həm 
uzun, həm də qı sa hey van lar 
tək lif edir lər. 

lər də be lə bir ifa də var: 
“Fi lan kə sin ağ fi  li var!”. 
Bu nu de yər kən in san-
lar ki min sə çox ba ha-
lı, çox gə rək li bir şe yə 

yi ni nə zər də tu tur lar. 
Ən ma raq lı sı isə bu dur 

ki, heç kəs, heç vaxt ağ fi l gör-
mə yib! Bə zən be lə de yər kən in-
san lar rən gi çox açıq olan, qə dim 
za man lar da mü qəd dəs sa yıl mış 
fi l lə ri nə zər də tu tur lar.

ma bu, heç də o an la ma 
gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö-
yük lər zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq-
lar, çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq 
in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın-
dan dır. Bə şə riy yət za man-za man adam la-
rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la-
ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya 
olub ki, için də ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in-
san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at-

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 

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-

İl qar ƏLFİ Hər sualaHər suala
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Zü ra fə nin bo yu nə 
qə dər dir?

Adə tən hey van la rı nə zər dən 
ke çi rən də o qə dər də təəc cüb lən-
mi rik, am ma zü ra fə yə ba xan da 
müt ləq hiss edir sən ki, onun xa-
ri ci gö rü nü şün də nə sə bir qey ri-
adi lik var. Bu nun sə bə bi, yə qin 
ki, çox uzun boy nu dur. Zü ra fə 
pla ne ti mi zin ən hün dür hey va-
nı dır və bo yu təx mi nən 5,5 met rə 
ça tır. Zü ra fə nin həm də çox sü-
rət li ayaq la rı var və on la rın ey ni 
uzun luq da ol ma sı na bax ma ya-
raq boy nu nun kö kün də ki güc lü 
əzə lə lə ri nə gö rə elə gö rü nür ki, 
gu ya zü ra fə nin be li si nə sin dən 
quy ru ğu na doğ ru maili xət lə ge-
dir. O qə dər də iri ol ma yan, qa-
ra göz lü en siz ba şı bu hey va nın 
si fə ti nə bir in cə lik ve rir. Zü ra fə-
nin iri qu laq la rı ki çi cik bir şıq-
qıl tı ya be lə həs sas dır. Bu cə hə ti, 
gö zəl iy bil mə qa bi liy yə tiy lə bir 
yer də hey va nı düş mən təh lü kə-
sin dən vax tın da xə bər dar edir.

Zü ra fə nin qey ri-adi də rə cə də 
uzun di li var – bə zən 46 san ti met-
rə ça tır. Bu na bax ma ya raq zü ra fə 
di li ni elə us ta lıq la ida rə edir ki, 

ti kan lı ağac lar dan, kol lar dan ən 
xır da ca yar paq la rı be lə, ya ra lan-
ma dan alıb ye yə bi lir. Əgər ye ri-
yən zü ra fə yə diq qət lə göz qoy saq, 
bi zə elə gə lə cək ki, o ye ri mək dən 
çox tay tı yır. Am ma ey ni za man da 
düş mə ni tə rə fi n dən tə qib olu nan 
zü ra fə saat da 50 ki lo metr dən ar-
tıq sü rət lə qa ça bi lir və ən sü rət-
li atı da ötüb-ke çə bi lər! Xa rak ter 
eti ba riy lə yum şaq olan hey van 
dö yü şən də çox təh lü kə li dir. O, 
ar xa ayaq la rıy la möh kəm şıl laq 
atır və ba şı nı çə kic ki mi hər lə yə-
rək ağır zər bə lər en di rir. Hətt  a şir 
be lə zü ra fə ni ov la maq is tə yən də 
yüz öl çüb, bir biç mə li olur.

Zü ra fə nin sə si var mı?
Siz zü ra fə haq da dü şü nən də 

ilk növ bə də, yə qin, onun çox 
uzun boy nu nu tə səv vü rü nüz də 
can lan dı rır sı nız. La kin bu hey-
va nın çox ma raq lı bir xü su siy-
yə ti də var: zü ra fə nin prak ti ki 
ola raq sə si çıx mır. Biz “prak ti ki 
ola raq” ifa də si ni ona gö rə iş lə di-
rik ki, zoopark da mü şa hi də et di-
yi miz zü ra fə lər hər dən müx tə lif 
səs lər çı xa rır: mə sə lən, di şi lər, 
əsa sən nə dən sə na ra hat olan da 
ahəs tə-ahəs tə mıq qıl da yır; ca-
van zü ra fə lər isə ac olan da lap 
bu zov ki mi bö yü rür.

Hər hal da, zü ra fə nin qırt la-
ğı, de mək olar ki, in ki şaf et mə-
di yin dən, biz onun sə si ol ma-
dı ğı nı söy lə yə bi lə rik. Am ma 
bü tün baş qa hey van lar ki mi, 
zü ra fə də bu ça tış maz lı ğı nı 
çox in ki şaf et miş baş qa key fi y-
yət lə riy lə ört-bas dır edə bi lir.

Onun əla eşit mə və iy bil mə qa-
bi liy yə ti var. Bu key fi y yət lər ona 
təh lü kə ni hə lə lap uzaq dan duy-
maq im ka nı ve rir. Zü ra fə üçün 
əla qo ru yu cu va si tə ro lu nu onun 
rən gi oy na yır. Rən gi nə gö rə zü-
ra fə ət raf mü hi tə o qə dər qa rı şır 
ki, hətt  a nə həng öl çü lə ri nə bax-
may raq, me şə də dur muş zü ra fə-
ni gör mək asan iş de yil.

Hör güc də və nin 
nəyi nə gə rək dir?

Də və yə “səh ra lar şa hı” de yir-
lər və bu nun öz sə bəb lə ri var. 
Gə mi lər dər ya ya nə qə dər uy-
ğun dur sa, də və də səh ra da elə o 
qə dər ahəng dar gö rü nür. Də və, 
baş qa hey van la rın acın dan və 
su suz luq dan çox dan ölə cə yi yer-
lər də özü nü əla hiss edir. Də və 
özü nün ye mə yi ni də, su-
yu nu da ya nın da gəz di rir. 
Növ bə ti sə fər ərə fə sin də ki 
dörd gün ər zin də də və nin ye-
yib iç mək dən baş qa işi ol mur. 
O qə dər çox ye yir ki, be lin də ki 
hör güc 45 ki loq ra ma ça tır. Də-
və nin hör gü cü onun piy an-
ba rı dır və bu an bar dan hey van 
sə fər də olar kən is ti fa də edir.

Bun dan baş qa, onun bə də nin də 
də xü su si boş luq lar var ki, ora da 
su eh ti ya tı top la nır. 

Məhz elə bu na gö rə də də və 
su qu yu la rı ara sın da ne çə gün-
lər sü rən ke çid lə rə dö zə bi lir, 
ye mək siz isə da ha çox da vam 
gə ti rir, çün ki hör gü cün də ki piy 
eh ti ya tı ona uzun müd dət kö-
mək edir. Uzun sə fə rin axı rın-
da də və nin hör gü cü bo şa la raq 
öz for ma sı nı iti rir, ya na sal la nır. 
Hər ke çid dən son ra də və müt-
ləq uzun müd dət is ti ra hət et-
mə li dir ki, gü cü bər pa olun sun. 
Ye ri gəl miş kən, bir mə sə lə ni də 
diq qə ti ni zə çat dı raq. Siz bi lir si-
niz ki, də və in sa nın qul lu ğun-
da dur ma ğa, az qa la ha mı dan 
qa baq baş la yan hey van dır? Mi-
sir li lər bu səh ra gə mi si nin xid-
mət lə rin dən hə lə 3000 il qa baq 
is ti fa də edir di lər.

Sin cab lar da be lə 
bəyaz xəz har dan dır?

Sin cab xə zi kral la ra la yiq bir 
xəz sa yı lır və bu nun da öz sə-
bəb lə ri var. Qə dim za man lar da 
İn gil tə rə də bu xəz dən an caq kral 
ailə si is ti fa də edə bi lər di. Son-
ra lar bu şə rə fə lord lar və döv-
lət rəs mi lə ri də la yiq gö rül dü. 
On la rın tut du ğu möv qe haq da 
tax dıq la rı qa ra sin cab quy ruq la-
rı nın sa yın dan nə ti cə çı xar maq 
olar dı. Ağ sin ca bın xə zi di gər 
sin cab növ lə rin dən sıx olur. Yal-
nız so yuq di yar lar da – Ka na da, 
Lap lan di ya və Si bir də ya şa yan 
sin cab lar ağ olur.

Da ha mü la yim iq lim də ya şa-
yan sin cab la rın isə yay da bel lə-
ri qır mı zı ya ça lan, qa rın la rı nın 
al tı açıq-sa rı olur və heç qış da 
da rən gi ni də yiş mir. Sin cab lar 
su sa mur la rı, gə lin cik, də lə ki-
mi hey van lar la ya xın qo hum-
dur. Bü tün bu hey van lar uzun, 
düz gün qa mət li bə dən lə ri, uzun 
bo yun la rı və iti dır naq lı qı sa 
pən cə lə riy lə fərq lə nir lər. Er kək 
gə lin ci yin bo yu 40 san ti met rə, 
di şi si nin ki 33 san ti met rə ça tır. 
Quy ruq la rı nın uzun lu ğu isə 10 
san ti met rə dək olur. Qı sa quy ruq 
gə lin cik lə rin quy ru ğu  təx mi nən 
iki də fə qı sa dır.

“Xır da gə lin cik” ad lan dı rı-
lan ba la ca hey va na Al yas ka da 

və Şi ma li Ka na da da 
rast gəl mək olar. Gə-
lin cik lə rin ən iri lə ri 

isə Bir ləş miş 
Ştat la rın cə-

nu  bun da  d ı r 
və bu can lı lar 

il ər zin də 
rəng lə ri ni 

d ə  y i ş -
mir lər. 

Ümu miy yət lə, gə lin ci yi 
in san la rın dos tu say maq 
olar. On lar ov edər kən cür-
bə cür pa ra zit lə ri – si çan la rı, 
dov şan la rı, si ço vul la rı və 
bə zi quş la rı məhv edir lər. 
Am ma fer mer lə rin ço-
xu si zə to yuq hin lə ri ni 
mün tə zəm da ğı dan bu 
hey van la rın ne cə az ğın 
düş mən ol ma sın dan hə-
vəs lə da nı şar. Bir gə lin cik 
bir ge cə yə 40-dək to yuq bo-
ğa bi lər!

Qun duz lar nə 
yeyir?

Qun duz iri gə mi ri ci dir və 
bü tün baş qa gə mi ri ci lər ki mi, 
onun da çə nə si nin ön tə rə fi n də 
yer lə şən iki cüt kə si ci di şi olur. 
Məhz bu diş lə riy lə o, ağac la rın 
göv də lə ri ni, bu daq la rı nı kə sir 
və on lar dan həm yem, həm də 
bənd tik mək üçün in şaat ma te-
rialı ki mi is ti fa də edir. Be lə lik-
lə, qun duz öz hə ya tı nı, əsa sən 
bit ki lə rin he sa bı na tə min edir 
– on la rın pöh rə lə ri ni, bu daq-
la rı nı, su bit ki lə ri nin kök lə ri ni 
ye yir.

Bəs gö rə sən qun duz lar ni yə 
bənd ti kir lər? Mə sə lə bun da dır 
ki, qun duz su da ya şa yır və qış-
da da ak tiv hə yat tər zi ke çi rir. 
Bu nun üçün qun du za ən sərt 
şax ta lar da be lə di bi nə ki mi don-
ma yan, ki fa yət qə dər də rin göl-
mə çə lər la zım dır. Ona gö rə də 
hey van çay la rın, göl lə rin də rin li-
yi ni ar tır maq üçün su yun sə viy-
yə si ni qal dı ran bənd lər ti kir.

Bən di ucalt maq üçün qun duz-
lar ça yın di bi nə sö yüd, qı zı la ğac 
bu daq la rı dö şə yir, on la rın axıb 
get mə mə si üçün üs tü nə daş dü-
zür, lil da şı yır. Bənd ucal dıq ca 
bu daq la rı, ağac göv də lə ri ni ne-
cə gəl di dü zür. Çox vaxt ye ni cə 
kəs di yi bu daq lar su da kök atır, 
bir-bi ri nə hö rü lür və bu, bən di 
da ha möh kəm edir.

Ağa cı kəs mək üçün qun-
duz onun göv də sin də əv vəl-
cə bir-bi ri nə pa ra lel iki də nə 
də rin iz sa lır, son ra bu iz lə rin 
ara sın da kı his sə ni qa zıb çı xa-
rır. Qa lın lı ğı 2 san ti metr olan 
bu da ğı qun duz cə mi iki diş lə-
mə kə sir. Qun duz lar da ha çox 
qa lın lı ğı 25 san ti met rə dək olan 
ağac la rı kə sir lər. Be lə bir ağa cı 
hey van bir ge cə yə yı xır. Qun-
duz lar adə tən qı zı la ğac, sö yüd, 
qo vaq ki mi yum şaq ağac növ-
lə ri nə üs tün lük ve rir lər. On lar 
ağac qa bıq la rı nın yal nız iç tə-
rə fi  ni ye dik lə ri nə gö rə, qa bı ğı 
so yul muş ağac par ça la rı bən-
din ti kin ti sin də sərf olu nur. Bu 
bənd lə rin hün dür lü yü, adə tən, 
2 metr dən ar tıq ol mur, am ma 
əvə zin də on la rın uzun lu ğu ki-
fa yət qə dər dir!

Qun duz yu va sı nı çay, ya xud 
da yaz göl mə çə nin sa hi lin də qu-
rur. Yu va nın dö şə mə si su yun 

sə viy yə sin dən yu xa rı da olur, 
hey van onun üzə ri nə ağac 

yon qar la rı dö şə yir. 
Qun duz yu va sı nın 

gi ri şi isə müt-
ləq su yun 

a l  t ı n  d a 
o l  m a -

l ı  d ı r . 

Ya yın axı rın da, ya xud pa yız da 
qun duz qış azu qə si ni top la yır 
və yu va sı nın ya xın lı ğı na yı ğır. 
Bu yem “an bar la rı nın” hün dür-
lü yü hər dən 1 met rə ça tır və 
yüz lər lə bu daq dan, ca van ağac-
dan iba rət olur.

Opos sum ni yə 
quyru ğun dan ası lı 

qalır?
Opos sum Ame ri ka da ya şa-

yan ki sə li si ço vu la de yir lər. Onu 
bir çox cə hət lə ri nə gö rə ma raq-
lı hey van say maq olar. Əv vəl cə 
bu nu de yək ki, opos sum “ki sə-
li lər” ad la nan hey van qru pun-
dan dır. Di şi opos su mun qar nın-
da ki sə si olur və kör pə si hə min 
o ki sə nin için də in ki şaf edir.

Ki sə li hey van lar dan ən məş-
hu ru Avst ra li ya ken qu ru su dur. 
Opos su mun bə də ni nin uzun lu-
ğu 23-25 san ti metr ara sın da olur, 
quy ru ğu isə 23-33 san ti met rə ça-
tır. Onun xə zi açıq-boz rəng də dir. 
Yal nız gir də qu laq la rın da, na zik 
quy ru ğun da və bar maq la rın da 
tük ol mur. Ar xa pən cə si nin or ta 
bar ma ğı qat la nıb is tə ni lən di gər 
bar ma ğa to xu na bi lir. Opos sum 
özü nün ar xa pən cə lə rin dən əl ki-
mi is ti fa də edir. Uzun quy ru ğu 
ki mi, pən cə lə ri də ona ağac la ra 
dır man maq da kö mək edir.

Ümu miy yət lə, opos sum vax tı-
nın ço xu nu ağac da ke çi rir, or da 
ov edir, or da qi da la nır. Ye mək 
ye yən də pən cə lə ri ni azad et mək 
üçün hey van quy ru ğu nu bu da-
ğa do la yıb ba şıaşa ğı sal la na raq 
ye mə yi ni ye yir. Opos sum, sö zün 
əsl mə na sın da, nə gəl di ye yir! 
On la rın qi da ra sionu na xır da mə-
mə li lər, hə şə rat lar, xır da quş lar, 
yu mur ta lar, kər tən kə lə lər, çay 

xər çəng lə ri, mey və lər, gö bə-
lək lər da xil dir. Ge cə-

lər opos sum lar 
mey və bağ la-

rı na, to yuq 
hin lə  r i -

nə baş 
ç ə k -
mə yi 
xoş-
l a -
y ı r -
lar.

baş qa hey van la rın acın dan və 
su suz luq dan çox dan ölə cə yi yer-
lər də özü nü əla hiss edir. Də və 

Növ bə ti sə fər ərə fə sin də ki 
dörd gün ər zin də də və nin ye-
yib iç mək dən baş qa işi ol mur. 
O qə dər çox ye yir ki, be lin də ki 
hör güc 45 ki loq ra ma ça tır. Də-
və nin hör gü cü onun piy an-
ba rı dır və bu an bar dan hey van 
sə fər də olar kən is ti fa də edir.

Bun dan baş qa, onun bə də nin də 
də xü su si boş luq lar var ki, ora da 

Məhz elə bu na gö rə də də və 
su qu yu la rı ara sın da ne çə gün-
lər sü rən ke çid lə rə dö zə bi lir, 
ye mək siz isə da ha çox da vam 
gə ti rir, çün ki hör gü cün də ki piy 
eh ti ya tı ona uzun müd dət kö-
mək edir. Uzun sə fə rin axı rın-
da də və nin hör gü cü bo şa la raq 
öz for ma sı nı iti rir, ya na sal la nır. 
Hər ke çid dən son ra də və müt-
ləq uzun müd dət is ti ra hət et-
mə li dir ki, gü cü bər pa olun sun. 
Ye ri gəl miş kən, bir mə sə lə ni də 
diq qə ti ni zə çat dı raq. Siz bi lir si-
niz ki, də və in sa nın qul lu ğun-
da dur ma ğa, az qa la ha mı dan 
qa baq baş la yan hey van dır? Mi-
sir li lər bu səh ra gə mi si nin xid-
mət lə rin dən hə lə 3000 il qa baq 

Sin cab lar da be lə 
bəyaz xəz har dan dır?

Sin cab xə zi kral la ra la yiq bir 
xəz sa yı lır və bu nun da öz sə-
bəb lə ri var. Qə dim za man lar da 
İn gil tə rə də bu xəz dən an caq kral 
ailə si is ti fa də edə bi lər di. Son-
ra lar bu şə rə fə lord lar və döv-
lət rəs mi lə ri də la yiq gö rül dü. 
On la rın tut du ğu möv qe haq da 
tax dıq la rı qa ra sin cab quy ruq la-
rı nın sa yın dan nə ti cə çı xar maq 
olar dı. Ağ sin ca bın xə zi di gər 
sin cab növ lə rin dən sıx olur. Yal-
nız so yuq di yar lar da – Ka na da, 
Lap lan di ya və Si bir də ya şa yan 

və Şi ma li Ka na da da 
rast gəl mək olar. Gə-
lin cik lə rin ən iri lə ri 

isə Bir ləş miş 
Ştat la rın cə-

nu  bun da  d ı r 
və bu can lı lar 

il ər zin də 
rəng lə ri ni 

d ə  y i ş -
mir lər. 

Ümu miy yət lə, gə lin ci yi 
in san la rın dos tu say maq 
olar. On lar ov edər kən cür-
bə cür pa ra zit lə ri – si çan la rı, 
dov şan la rı, si ço vul la rı və 
bə zi quş la rı məhv edir lər. 
Am ma fer mer lə rin ço-
xu si zə to yuq hin lə ri ni 
mün tə zəm da ğı dan bu 
hey van la rın ne cə az ğın 
düş mən ol ma sın dan hə-
vəs lə da nı şar. Bir gə lin cik 
bir ge cə yə 40-dək to yuq bo-
ğa bi lər!

Qun duz lar nə 
yeyir?

Qun duz iri gə mi ri ci dir və 
bü tün baş qa gə mi ri ci lər ki mi, 
onun da çə nə si nin ön tə rə fi n də 
yer lə şən iki cüt kə si ci di şi olur. 
Məhz bu diş lə riy lə o, ağac la rın 
göv də lə ri ni, bu daq la rı nı kə sir 
və on lar dan həm yem, həm də 
bənd tik mək üçün in şaat ma te-
rialı ki mi is ti fa də edir. Be lə lik-
lə, qun duz öz hə ya tı nı, əsa sən 
bit ki lə rin he sa bı na tə min edir 
– on la rın pöh rə lə ri ni, bu daq-
la rı nı, su bit ki lə ri nin kök lə ri ni 
ye yir.

Bəs gö rə sən qun duz lar ni yə 
bənd ti kir lər? Mə sə lə bun da dır 
ki, qun duz su da ya şa yır və qış-
da da ak tiv hə yat tər zi ke çi rir. 
Bu nun üçün qun du za ən sərt 
şax ta lar da be lə di bi nə ki mi don-
ma yan, ki fa yət qə dər də rin göl-
mə çə lər la zım dır. Ona gö rə də 
hey van çay la rın, göl lə rin də rin li-
yi ni ar tır maq üçün su yun sə viy-
yə si ni qal dı ran bənd lər ti kir.

ağac la rı kə sir lər. Be lə bir ağa cı 
hey van bir ge cə yə yı xır. Qun-
duz lar adə tən qı zı la ğac, sö yüd, 
qo vaq ki mi yum şaq ağac növ-
lə ri nə üs tün lük ve rir lər. On lar 
ağac qa bıq la rı nın yal nız iç tə-
rə fi  ni ye dik lə ri nə gö rə, qa bı ğı 
so yul muş ağac par ça la rı bən-
din ti kin ti sin də sərf olu nur. Bu 
bənd lə rin hün dür lü yü, adə tən, 
2 metr dən ar tıq ol mur, am ma 
əvə zin də on la rın uzun lu ğu ki-
fa yət qə dər dir!

Qun duz yu va sı nı çay, ya xud 
da yaz göl mə çə nin sa hi lin də qu-
rur. Yu va nın dö şə mə si su yun 

sə viy yə sin dən yu xa rı da olur, 
hey van onun üzə ri nə ağac 

yon qar la rı dö şə yir. 
Qun duz yu va sı nın 

gi ri şi isə müt-
ləq su yun 

a l  t ı n  d a 
o l  m a -

l ı  d ı r . 

da ki sə si olur və kör pə si hə min 
o ki sə nin için də in ki şaf edir.

Ki sə li hey van lar dan ən məş-
hu ru Avst ra li ya ken qu ru su dur. 
Opos su mun bə də ni nin uzun lu-
ğu 23-25 san ti metr ara sın da olur, 
quy ru ğu isə 23-33 san ti met rə ça-
tır. Onun xə zi açıq-boz rəng də dir. 
Yal nız gir də qu laq la rın da, na zik 
quy ru ğun da və bar maq la rın da 
tük ol mur. Ar xa pən cə si nin or ta 
bar ma ğı qat la nıb is tə ni lən di gər 
bar ma ğa to xu na bi lir. Opos sum 
özü nün ar xa pən cə lə rin dən əl ki-
mi is ti fa də edir. Uzun quy ru ğu 
ki mi, pən cə lə ri də ona ağac la ra 
dır man maq da kö mək edir.

Ümu miy yət lə, opos sum vax tı-
nın ço xu nu ağac da ke çi rir, or da 
ov edir, or da qi da la nır. Ye mək 
ye yən də pən cə lə ri ni azad et mək 
üçün hey van quy ru ğu nu bu da-
ğa do la yıb ba şıaşa ğı sal la na raq 
ye mə yi ni ye yir. Opos sum, sö zün 
əsl mə na sın da, nə gəl di ye yir! 
On la rın qi da ra sionu na xır da mə-
mə li lər, hə şə rat lar, xır da quş lar, 
yu mur ta lar, kər tən kə lə lər, çay 

xər çəng lə ri, mey və lər, gö bə-
lək lər da xil dir. Ge cə-

lər opos sum lar 
mey və bağ la-

rı na, to yuq 
hin lə  r i -

nə baş 
ç ə k -
mə yi 
xoş-
l a -
y ı r -
lar.

Hər suala    bir ca vab



Bö yük rus şairi Vla di mir Ma ya kovs ki nin qı zı, He len Pat ri si-
ya Tomp son ki mi ta nı nan Ye le na Ma ya kovs ka ya 89 ya şın da 
Nyu-York da dün ya sı nı də yi şib.  Ru si ya mət buatı nın yay dı ğı 
xə bə rə gö rə, bu ba rə də V.Ma ya kovs ki nin ev-mu ze yi nin so-

sial şə bə kə də ki sə hi fə sin də mə lu mat var. Tomp son 2 ay da ya şa say dı, 
90 il lik yu bi le yi ni qeyd edə cək di.

Qeyd edək ki, Pat ri si ya Tomp son 20-dən çox ki ta bın müəl li fi  dir. Onun 
ən məş hur əsə ri “Ma ya kovs ki Man hett  en də”dir. O, həm çi nin Nyu-York 
Uni ver si te ti nin fəl sə fə üz rə pro fes so ru olub və so siolo gi ya, ailə iq ti sa-

diy ya tı sa hə lə ri üz rə mü tə xəs sis, həm-
çi nin re dak tor ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

V.Ma ya kovs ki nin, qı zı ilə uzun 
müd dət əla qə si ol ma yıb. Ədib qı zı ilə 
so nun cu də fə ölü mün dən iki il əv vəl – 

1928-ci il də gö rü şüb.

 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

Ame ri ka lı re jis sor Oli ver Stoun pre zi dent seç ki lə rin də De-
mok rat Par ti ya sın dan olan Ber ni San der si dəs tək lə yə cə yi ni 
bil di rib. Bu ba rə də “RİA No vos ti” agent li yi xa ri ci mət buata 
is ti na dən xə bər ya yıb. “Mən Ber ni San der sin adı na and içə-

rəm, o, ye ga nə nam zi dəd dir ki, ma liy yə sa hə sin də sağ lam qə rar lar 
qə bul edə cək, bi zi xa ri ci mü da xi lə dən xi las edə cək, or du nu 
ge ri ça ğı ra caq və tril yon lar la dol la rı hir sə, ki nə, əda və tə 
sərf et mə yə cək. Və tə ni qo ru maq üçün hə min məb lə ği 
xal qa, mək təb lə rə və inf rast ruk tu ra xər cə lə mək da ha 
düz gün olar dı,” – de yə re jis sor vur ğu la yıb. O, əla və 
edib ki, San ders si ya sət çi lə ri miz ara sın da kor rup-
si ya ilə mü ba ri zə apa ran ye ga nə şəxs dir. Hil la ri 
Klin ton kor rup si ya ya bu laş mış in san dır.”

Xa tır la daq ki, O.Stoun kəs kin si ya si möv zu lar 
əsa sın da çək di yi fi lm lə ri ilə məş hur dur. Onun 
fi lm lə ri nin qəh rə man la rı pre zi dent lər Ri çard 
Nik son, Con Ken ne di və Corc Buş olub. Ke çən 
il re jis sor Ru si ya pre zi den ti Vla di mir Pu tin 
haq qın da fi lm çək mək is tə di yi ni bil dir miş di. 
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Ame ri ka lı re jis sor Oli ver Stoun pre zi dent seç ki lə rin də De-

Oliver Stoun Hillari Klintonu 
korrupsiyada günahlandırdı

  “BBC”-nin ver di yi xə bə rə gö rə, İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də ki iş ti-
ra kı na gö rə  “Şı rıl tı lı su lar qə bi lə si nin baş çı sı” ti tu lu al mış məş hur 
ta rix çi, ya zar, hin du əsil li Co Krou 103 ya şın da ABŞ-ın Mon ta na 
şta tın da dün ya sı nı də yi şib. ABŞ or du sun da xid mət et di yi za man 
Krou, qə bi lə si nin dörd sı na ğın dan keç dik dən son ra bu ti tu la la yiq 
gö rü lüb. Be lə ki, o, düş mən or du su nun tərk si lah edil mə sin də və 
at la rı nın qa çı rıl ma sın da iş ti rak edib.

Or du dan qa yıt dıq dan son ra öz qə bi lə si nin ta ri xi ni araş dır maq la məş-
ğul olan Co Krou ta nın mış alim ki mi şöh rət qa za nıb. ABŞ-da yer li xalq-
la rın ta ri xi ni araş dı ran qə bi lə baş çı sı 90 ya şın dan son ra da hin du la rın 
ta ri xi nə aid mü ha zi rə lər oxu yur du.   

2009-cu il də ABŞ pre zi den ti Ba rak Oba ma Co Krounu “Azad lıq” me da-
lı ilə təl tif edib. Krounun təl tif edil mə si 
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Məşhur hindu tarixçisi 
103 yaşında vəfat etdi

me ri ka lı re jis sor Oli ver Stoun pre zi dent seç ki lə rin də De-
mok rat Par ti ya sın dan olan Ber ni San der si dəs tək lə yə cə yi ni 
bil di rib. Bu ba rə də “RİA No vos ti” agent li yi xa ri ci mət buata 
is ti na dən xə bər ya yıb. “Mən Ber ni San der sin adı na and içə-

rəm, o, ye ga nə nam zi dəd dir ki, ma liy yə sa hə sin də sağ lam qə rar lar 
qə bul edə cək, bi zi xa ri ci mü da xi lə dən xi las edə cək, or du nu 
ge ri ça ğı ra caq və tril yon lar la dol la rı hir sə, ki nə, əda və tə 
sərf et mə yə cək. Və tə ni qo ru maq üçün hə min məb lə ği 
xal qa, mək təb lə rə və inf rast ruk tu ra xər cə lə mək da ha 
düz gün olar dı,” – de yə re jis sor vur ğu la yıb. O, əla və 
edib ki, San ders si ya sət çi lə ri miz ara sın da kor rup-
si ya ilə mü ba ri zə apa ran ye ga nə şəxs dir. Hil la ri 
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Mayakovskinin qızı 
89 yaşında vəfat etdi

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“) kitabları şəhərin aşağıdakı

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  

ABŞ-da Stiven Kinqin 
“Parıltı”sı ekranlaşdırılır

Məş hur Ame ri ka ya zı çı sı Sti ven 
Kin qin “Dok tor yu xu” ki ta bı 
əsa sın da fi lm çə ki lə cək. Bu 
ba rə də Bö yük Bri ta ni ya mət-

buatı xə bər ve rib. Çə ki liş lər də bi la va si tə 
iş ti rak edə cək Sti ven Kinq həm də fi l min 
pro dü se ri ola caq. 

“Dok tor yu xu” müəl li fi n 1977-ci il də yaz-
dı ğı və bö yük şöh rət qa zan mış “Pa rıl tı” əsə-
ri nin da va mı dır. Əsə rin əsas sü jet xətt  i ni baş 
qəh rə man Den ni Tor ran sın, ba la ca qız cı ğa zı 
vam pir lər dən xi las et mə si təş kil edir. 

Ye ni fi l min re jis so ru nun adı hə lə mə lum 
de yil. La kin eh ti mal la ra gö rə, fi l min çə ki li şi 
“Dok tor Haus” se rialı nın re jis so ru Bra yan 
Sin qe rə hə va lə olu na caq. 

Xa tır la daq ki, “Pa rıl tı” ad lı qor xu ro ma nı 1980-ci il də ek ran laş dı rı lıb. 
Baş rol da əf sa nə vi akt yor Cek Ni kol son çə ki lib. 1997-ci il də isə ro ma nın 
mo tiv lə ri əsa sın da üç se ri ya lı mi ni se rial çə ki lib. 

Mis ti ka jan rın da olan “Dok tor yu xu” ro ma nı 2013-cü il də qə lə mə alı-
nıb.

“Parıltı”sı ekranlaşdırılır

Ame ri ka lı ki noakt yor, 
“Məx fi  ma te rial lar” 
və “Az ğın Ka li for ni-
ya” se rial la rı ilə ta nı-

nan De vid Du xov nı ye ni ki tab 
ya zıb.  Özü nü ya zı çı ki mi sı na-
yan Du xov nı nın əsə ri nin adı qə-
ri bə dir. 

Bu ba rə də “The Was hing ton 
Post” qə ze ti mə lu mat ve rib. Əsə-
rin adı nın tər cü mə si təx mi nən 
be lə dir: “Den kin da ran mış ba-
ken bar dı”. Ro man da əsas ha di sə-
lər ke çən yü zil li yin 70-ci il lə rin də 
cə rə yan edir. Uzun il lər ata sı ilə 
kü sü lü olan əsə rin baş qəh rə ma-
nı Ted Ful li lov ölüm aya ğın da 
olan ata sı na baş çək mə yə ge dir. 

Ro ma nın əsas sü jet xətt  i ni də 
ölüm aya ğın da olan ata nın oğ-
lu ilə mü na si bət lə ri təş kil edir. 

Xa tır la daq ki, bir müd dət 
əv vəl De vid Du xov nı Hol-

li vud Şöh rət xi ya ba nın da 
“ul duz” qa zan mış dı.

Hazırladı: 
NARINGÜL

“Məxfi  
materiallar” 

serialının 
ulduzunun 
qalmaqallı 

romanı

diy ya tı sa hə lə ri üz rə mü tə xəs sis, həm-
çi nin re dak tor ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

V.Ma ya kovs ki nin, qı zı ilə uzun 
müd dət əla qə si ol ma yıb. Ədib qı zı ilə 
so nun cu də fə ölü mün dən iki il əv vəl – 

1928-ci il də gö rü şüb.
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