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Pre zi dent İl ham Əli yev 
Xaç maz ra yo nu na sə fə rə 
gə lib.

Döv lət baş çı sı xal qı mı zın 
Ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye-
vin Xaç maz şə hə ri nin mər kə zin də 
ucal dıl mış abi də si ni zi ya rət et di, 
önü nə gül dəs tə si qoy du.

Xaç maz Ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Şəm səd din Xan ba ba-
yev Pre zi dent İl ham Əli ye və abi-
də nin ət ra fın da ya ra dı lan şə rait 
ba rə də mə lu mat ver di.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Xaç-

ma za sə fə ri çər çi və sin də Hey dər 
Əli yev Mər kə zi nin ye ni bi na sı nın 
açı lı şın da iş ti rak edib.

Döv lət baş çı sı Mər kə zin rəm zi 
açı lı şı nı bil di rən len ti kəs di.

Mə lu mat ve ril di ki, bi na nın in-
şa sı na 2015-ci ilin fev ra lın da baş-
la nı lıb və 2016-cı ilin mart ayın da 
ti kin ti iş lə ri ba şa çat dı rı lıb.

Ümu mi ti kin ti sa hə si 1100 kvad-
rat metr olan Mər kə zin bi na sı iki 
mər tə bə dən və müx tə lif tə yi nat-
lı böl mə lə rin fəaliy yət gös tər di yi 
otaq lar dan iba rət dir. Bi rin ci mər-
tə bə də Hey dər Əli yev mu ze yi, 
sər gi za lı, xal ça çı lıq dər nə yi, 300 
nə fər lik ki no-kon sert za lı var. 
İkin ci mər tə bə də isə rəsm stu di ya-
sı, fo tos tu di ya, elekt ron ki tab xa na, 
komp yu ter, rəqs və in tel lek tual 
oyun dər nək lə ri ya ra dı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Mər kə-
zin bi na sı nı gə zə rək ya ra dı lan şə-
rait lə ta nış ol du və mü va fi q tap şı-
rıq la rı nı ver di.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Xaç maz da 

Bay raq Mey da nın da və Bay raq Mu-
ze yin də ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub.

Döv lət baş çı sı na mə lu mat ve ril-
di ki, Bay raq Mey da nı nın və Bay-
raq Mu ze yi nin bi na sı nın in şa sı na 
2014-cü il də baş la nı lıb və ti kin ti 
iş lə ri 2015-ci il də ba şa çat dı rı lıb. 
Bay raq Mey da nın da və mu zey 
bi na sın da in şaat iş lə ri ra yo nun 
da xi li im kan la rı he sa bı na hə ya ta 
ke çi ri lib.

Ümu mi əra zi si bir hek tar olan 
Bay raq Mey da nın da hün dür lü yü 
85 metr olan bay raq di rə yi ucal-
dı lıb, ti kin tial tı sa hə si 240 kvad-
rat metr olan fəv va rə ti ki lib, 5360 
kvad rat metr sa hə də ya şıl lıq sa lı-
nıb, de ko ra tiv ağac və gül kol la rı 
əki lib, 4020 kvad rat metr sa hə yə 
üz lük daş dö şə nib, müasir su var-

ma və işıq lan dır ma sis tem lə ri ya-
ra dı lıb.

Əra zi də ti kin tial tı sa hə si 320 
kvad rat metr olan 1 eks po zi si-
ya za lı, 2 kö mək çi açıq ey van və 
diamet ri 11 metr olan güm bəz dən 
iba rət Bay raq Mu ze yi in şa edi lib.

Ti kin ti əra zi sin də 250 kvad rat-
metr ya şıl mər mər dən, bay raq di-
rə yi nin tə mə lin də 70 kub metr də-
mir-be ton dan is ti fa də olu nub.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Xaç maz 

ra yo nu na sə fə ri çər çi və sin də şə-
hə rin mər kə zin də yer lə şən Ni kah 
evi nin bi na sı nın açı lı şı nı edib.

Mə lu mat ve ril di ki, bu bi na 2005-
ci il də so sial tə yi nat lı ob yekt ki mi 
in şa edi lib. Bi na əsas lı tə mir və ye-
ni dən qur ma iş lə rin dən son ra Ni kah 
evi ki mi fəaliy yət gös tə rir. Ümu mi 
sa hə si 448 kvad rat metr olan bi na da 
re gionun ən bö yük tən tə nə li mə ra-
sim za lı nın ol ma sı ni kah bağ la yan-
lar üçün müx tə lif təd bir lə rin təş ki li 
ilə bağ lı ge niş im kan lar açır. Ni ka ha 
da xil ol maq is tə yən şəxs lə rin qa-
nun ve ri ci lik lə müəy yən edil miş 
qay da da tib bi müayi nə si və on la ra 
tib bi ara yı şın ve ril mə si di gər tibb 
müəs si sə lə ri nə mü ra ciət edil mə dən 
bi la va si tə bu ra da hə ya ta ke çi ri lə-
cək. Həm çi nin bu ra da ni ka hı qey-
diy ya ta alı nan lar üçün otaq ay rı lıb, 
tən tə nə li mə ra sim lə rin təş ki li nə və 
əmək daş la ra la zı mi şə rait ya ra dı lıb.

“Açıq kitab” 
online 

mütaliəçilərin 
portalıdır!

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

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

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

Pre zi dent İl ham Əli yev Mər kə- Döv lət baş çı sı na mə lu mat ve ril- Ümu mi əra zi si bir hek tar olan 

İlham Əliyev Xaçmaza səfər edib

Leyla Əliyeva Şimali Qafqazda 
Bəbirlərin Bərpası Mərkəzində olub

  IDEA (Ət raf Mü hi tin Mü-
ha fi  zə si Na mi nə Bey nəl xalq 
Dialoq) İc ti mai Bir li yi nin 
tə sis çi si, Hey dər Əli yev Fon-
du nun vit se-pre zi den ti Ley-
la Əli ye va So çi Mil li Par kın-
da kı Qaf qaz da Bə bir lə rin 
Bər pa sı Mər kə zin də olub.

Ley la Əli ye va ye ni do ğul muş 
bə bir lə rin vak si na si ya sı pro se-
du run da iş ti rak edib və “Qaf-
qaz Tə biəti Mər kə zi” Mux tar 
Qey ri-Kom mer si ya Təş ki la tı nın 
rəh bər li yi ilə iş çi gö rü şü ke çi-
rib. Gö rüş də Ön Asi ya bə bi ri nin 
ta ri xi ya şa ma arealı əra zi sin də 
po pul ya si ya sı nın bər pa sı pers-
pek tiv lə ri mü za ki rə olu nub.

IDEA İc ti mai Bir li yi nin rəh bə-
ri Ley la Əli ye va bil di rib ki, Ön 
Asi ya bə bi ri bir vaxt lar Azər bay-
can da vəh şi tə biət də ya şa yıb: “Bə-
bi rin ay rı-ay rı növ lə ri nə hə lə də 
öl kə nin bə zi uc qar dağ lıq ra yon-
la rın da rast gə li nir. Öl kə miz Ru-
si ya Fe de ra si ya sı ki mi, bu uni kal 
yır tı cı nın qo run ma sı nın və onun 
Qaf qaz dağ la rı nın vəh şi tə biəti-
nə qay ta rıl ma sı nın əhə miy yə ti ni 
dərk edir. Döv lət lə ri mi zi tək cə 
ümu mi sər həd lər de yil, həm də 
tə biətin mü ha fi  zə si üz rə fəaliy-
yət də, o cüm lə dən bə bi rin reint-
ro duk si ya sı proq ra mı nın real-
laş dı rıl ma sın da ümu mi vek tor 
bir ləş di rir. Ən yax şı ru si ya lı və 
azər bay can lı eko loq la rı cəlb edə-
rək bir gə səy lər lə tə bii mü hit də 
bə bi rin biolo ji da vam lı po pul ya si-
ya sı nın for ma laş ma sın da əhə miy-
yət li nə ti cə lə rə nail ola bi lə rik”.

İyu nun so nun da Qaf qaz da Bə-
bir lə rin Bər pa sı Mər kə zin də ye ni 
do ğul muş bə bir lə rin vak si na si-
ya sı za ma nı bay tar hə kim və ona 
kö mək edən Mər kəz əmək daş la rı 
er kək Za di qa nı və di şi And reanı 
ana la rın dan ayır dı lar, on la rı 

müayi nə et di lər, çə ki lə ri ni yox la-
dı lar və in fek sion xəs tə lik lər dən 
xü su si vak sin lə pey vənd et di lər. 
Mər kəz də ha zır da iki di şi və bir 
er kək bə bir ya şa yır. Bə bir lə rin çə-
ki si 4.4, 4.9 və 4.7 ki loq ram dır.

Qaf qaz da Bə bir lə rin Bər pa-
sı Mər kə zi nin di rek to ru Umar 
Sem yo nov bil di rib: “Bu il mər kə-
zi miz də ar tıq al tı bə bir do ğu lub – 
iki di şi nin hə rə sin dən üçü ol maq-
la. Be lə bö yük nə sil ver mə biz də 
sax la nı lan hey van la rın yax şı fi  zi-
ki və psi xo lo ji və ziy yə tin dən xə-
bər ve rir. Ye ni vol yer lə rin ti kin ti si 
sa yə sin də ye ni do ğul muş ba la la-
rın tə bii mü hi tə mak si mum ya xın 
olan şə rait də bö yü mə lə ri üçün 
ki fa yət qə dər yer ola caq”.

“Qaf qaz Tə biəti Mər kə zi”nin 
baş di rek to ru Re nat Şyu şay te nin 
söz lə ri nə gö rə, Ön Asi ya bə bi ri nin 
po pul ya si ya sı nın bər pa sı proq ra-
mı ar tıq bey nəl xalq sə viy yə də tə-
biətin mü ha fi  zə si üz rə ən par laq 
la yi hə olub: “Təəs süf ki, ha zır da 
Ön Asi ya bə bi ri nin – həm vəh şi tə-
bi tət, həm də zoopark lar da sax la-
nı lan - po pul ya si ya sı nın və ziy yə ti 
heç bir yer də fi  ra van sa yı la bil məz. 
Ru si ya da da xil ol maq la dün ya nın 
bir çox yer lə rin də bu növ tək ba şı-
na bər pa ola bil məz. Bu ba xım dan 

Azər bay can Res pub li ka sı və IDEA 
İc ti mai Bir li yi də da xil ol maq la 
dün ya tə biətin mü ha fi  zə si bir lik-
lə ri ilə səy lə rin kon so li da si ya sı bi-
zim üçün da ha va cib dir. Tə rəf daş-
lar la bir lik də bə bi rin bu nö vü nün 
da ha əv vəl ya şa dı ğı, ha zır da rast 
gə li nən və ya Ru si ya əra zi sin də 
vəh şi tə biətə bu ra xıl ma sı nə ti cə-
sin də dün ya ya gə lə bi lə cək - ta ri-
xən ya şa dı ğı areal əra zi si ni də qiq 
təd qiq et mək la zım dır”.

Bu nun la ya na şı, əmək daş lıq 
yer li şə rait və lo kal po pul ya si-
ya nın müasir və ziy yə ti nə zə rə 
alın maq la re gional st ra te gi ya la-
rın ya ra dıl ma sı nı, elə cə də eko-
lo ji maarifl  ən dir mə və yer li əha-
li ilə işi əha tə et mə li dir.

İş çi gö rüş də, həm çi nin pers-
pek tiv də vəh şi tə biət də nö vün 
da vam lı po pul ya si ya sı nın for ma-
laş ma sı ilə bə bi rin ye ni bu ra xıl ma 
zo na la rı nın müəy yən edil mə si 
məq sə di lə “Qaf qaz Tə biəti Mər kə-
zi”nin dəs tə yi ilə Qaf qaz Qo ruq lar 
və Mil li Park lar As so siasi ya sı nın 
apar dı ğı çöl təd qi qat la rı mü za ki-
rə olu nub. Ar tıq ca ri ilin so nun da 
qeyd olu nan iş ba şa çat dı rı la caq 
ki, bu da eko loq la ra po ten sial bu-
ra xıl ma əra zi lə ri nin aş kar edil mə-
si və yem ba za sı nın və ziy yə ti üz rə 

əl də edil miş mə lu mat lar nə zə rə 
alın maq la bə bi rin reint ro duk si ya-
sı proq ra mı nın real laş dı rıl ma sı nın 
gə lə cək st ra te gi ya sı nı for ma laş dır-
ma ğa im kan ve rə cək.

“Şi ma li Qaf qaz tə biəti nin qo run-
ma sı və mü ha fi  zə si mər kə zi” Mux-
tar Qey ri-Kom mer si ya Təş ki la tı 
(“Qaf qaz Tə biəti Mər kə zi” MQKT) 
“Şi ma li Qaf qaz Ku rort la rı” Səhm-
dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən ya ra dı lıb. 
“Qaf qaz Tə biəti Mər kə zi” MQKT-
nin məq sə di Şi ma li Qaf qaz tə biəti-
nin po ten sialı nın qo run ma sı na, ar-
tı rıl ma sı na və mü ha fi  zə si nə, Şi ma li 
Qaf qaz Fe de ral Dairə sin də eko lo ji 
tə şəb büs lə rin dəs tək lən mə si və 
irə li lə yi şi nə, Şi ma li Qaf qa zın fl o ra 
və fauna sı nın na dir və yox ol ma 
təh lü kə si ilə üz lə şən növ lə ri nin qo-
run ma sı üz rə tə biətin mü ha fi  zə si 
la yi hə lə ri nin real laş dı rıl ma sı na yö-
nəl dil miş la yi hə lə ri sis tem li əsas da 
hə ya ta ke çir mək dir.

IDEA (Ət raf Mü hi tin Mü ha fi -
zə si Na mi nə Bey nəl xalq Dialoq) 
İc ti mai Bir li yi Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə 2011-ci 
il iyu lun 12-də Ba kı da tə sis edi lib. 
Təş ki la tın fəaliy yə ti ic ti maiy yə ti 
ət raf mü hi tin prob lem lə ri ba rə də 
mə lu mat lan dır ma ğa, gənc lər lə 
əmək daş lı ğa, eko lo ji prob lem lər 
və on la rın düz gün həl li nin ax ta rı-
şı sa hə sin də təh si lə is ti qa mət lə nib.

Qaf qaz da Ön Asi ya bə bi ri nin 
bər pa sı (reint ro duk si ya) üz rə 
proq ram Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
Pre zi den ti Vla di mir Pu ti nin tə şəb-
bü sü ilə 2007-ci il dən real laş dı rı lır. 
Proq ra mın in ki şa fı məq sə di lə So çi 
Mil li Par kın da Qaf qaz da Bə bir-
lə rin Bər pa sı Mər kə zi ti ki lib. Ha-
zır da Mər kəz də “Qır mı zı ki tab”a 
düş müş hey va nın 13 nö vü ya şa-
yır, 3 bə bir 2016-cı il iyu lun 15-də 
Qaf qaz bios fer qo ru ğu nun vəh şi 
tə biəti nə bu ra xı lıb. Mü tə xəs sis lər 
cüt lük lə rin for ma laş dı rıl ma sı, ye-
ni do ğul muş bə bir lə rə qul luq və 
gənc bə bir lə rin vəh şi tə biətə bu-
ra xıl ma sı na ha zır lıq üz rə iş lə ri da-
vam et di rir lər.
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Hey dər Əli yev Fon du və Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə sent yab rın 18-dən 27-dək Ba kı da Üze yir 
Ha cı bəy li yə həsr olun muş VIII Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti-
va lı nın ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, əv vəl ki il lər dən fərq li ola-
raq bu də fə ki fes ti va lın açı lı şı sent-
yab rın 17-də baş tu ta caq. Ənə nə vi 
ola raq Fəx ri xi ya ban da Üze yir bəy 
və ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
mə zar la rı zi ya rət edi lə cək, Mil li 

Kon ser va to ri ya nın qar şı sın da, 
da ha son ra Azər bay can Mil li İn-
cə sə nət Mu ze yi nin hə yə tin də gül-
lə lən miş abi də lər zi ya rət olu na caq 
və təd bir Ba kı Mu si qi Aka de mi ya-
sı nın qar şı sın da da hi bəs tə ka rın 
abi də si önün də da vam edə cək. 

Sent yab rın 18-də isə Müs lüm Ma-
qo ma yev adı na Azər bay can Döv-
lət Fi lar mo ni ya sın da fes ti va lın 
rəs mi açı lış mə ra si mi ola caq, kon-
sert proq ram la rı təq dim edi lə cək.

On gün ər zin də M.Ma qo ma yev 
adı na Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sın da, ka me ra və or qan mu si qi si 
za lın da, Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Ope ra və Ba let Teat rın da, Azər-
bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qın da, Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sın da və di gər 
kon sert sa lon la rın da Ru si ya, ABŞ, 
İs rail, Al ma ni ya, Tür ki yə, Gür cüs-
tan dan ta nın mış mu si qi çi lər və kol-
lek tiv lər – “Or feon” xo ru, Gür cüs tan 
ka me ra xo ru, Pi ter Laul, Ü.Mah-
mud bəy li, K.Mos ko viç, R.İs ma yı lo-
va, Ha qai Şa ham, El na rə Kə ri mo va 
və baş qa la rı iş ti rak edə cək lər.

Fes ti val çər çi və sin də F.Əmi rov 
adı na Azər bay can Döv lət Mah-
nı və Rəqs An samb lı nın 80 il li yi-
nə həsr olun muş yu bi ley təd bi ri, 
Mu zey Mər kə zin də “Azər bay can 
bəs tə kar la rı və mu si qi şü nas la rın 
elekt ron ka ta lo qu”nun təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lə cək.

Sent yab rın 18-də isə Müs lüm Ma-

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq 
Musiqi Festivalının proqramı açıqlanıb

Moskvada Beynəlxalq Kitab Sərgisi
Mosk va da açı lan 29-cu Bey-

nəl xalq Ki tab Sər gi-Yar-
mar ka sın da Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin təş-

ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can sten di təq dim 
edi lib. Sər gi də dün ya nın 37 öl kə sin dən 
500-dən çox iş ti rak çı təm sil olu nur.

Ru si ya Döv lət Du ma sı nın səd ri Ser gey 
Na rış kin sər gi nin açı lış mə ra si min də çı-
xış edə rək bil di rib ki, sər gi-yar mar ka da 
ənə nə vi ola raq müəl lif və oxu cu la rın, əsl 
pe şə kar la rın gö rüş lə ri ke çi ri lir və bu gö-
rüş lə rin sa yə sin də ye ni, ma raq lı ədə bi la-
yi hə lər ya ra nır.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu Azər bay can sten-
di ni zi ya rət edib, bu ra da təq dim olu nan nəşr lər lə ta nış olub.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin Ki tab döv riy yə si və nəş riy yat lar la 
iş şö bə si nin baş məs lə hət çi si El bəy Əli nin söz lə ri nə gö rə, bu il yar mar ka-
da Azər bay can mə də niy yə ti, tu rizm po ten sialı, ta ri xi, o cüm lə dən Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si haq qın da ki tab lar təq dim olu nur. On la rın ara sın da 
“Qa ra bağ”, “Qər bi Azər bay ca nın abi də lə ri” və er mə ni müəl lif Ro bert 
Ara kel ya nın qə lə mə al dı ğı “Ka ra baxs kiy tet rad” ki tab la rı var. Eks po zi si-
ya da Azər bay can, rus və in gi lis dil lə rin də ki tab lar nü ma yiş et di ri lir.

Sər gi-Yar mar ka sent yab rın 11-dək da vam edə cək.

Rusiya paytaxtında Xalq rəssamı 
Fərhad Xəlilovun sərgisi açılıb
Mosk va da kı “Xalq Tə sər rü-

fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi si” 
komp lek sin də Azər bay can 
Rəs sam lar İtt  i fa qı nın səd ri, 

Xalq rəs sa mı Fər had Xə li lo vun “Gö rüş” 
ad lı yu bi ley sər gi si nin tən tə nə li açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Sər gi Azər bay can Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, Ru si ya Mə-
də niy yət Na zir li yi, öl kə mi zin Mosk va da-
kı sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə Ru si ya Döv lət 
Şərq mu ze yi tə rə fi n dən təş kil olu nub.

Sər gi ni açan Şərq mu ze yi nin di rek to ru 
Alek sandr Se dov qeyd edib ki, “Gö rüş” 
sər gi la yi hə sin də Fər had Xə li lo vun son 10 
il də ya rat dı ğı 50-yə ya xın rəsm əsə ri nü ma yiş olu nur. Ab şe ron tə biəti nin 
vur ğu nu olan rəs sa mın tab lo la rın da Bu zov na, Mər də kan, Qa la, Go ra dil 
mən zə rə lə ri xü su si in cə lik və sev gi ilə əks edi lib. Sər gi də Fər had Xə li lo-
vun “Gö rüş”, “Tor pa ğın na xış la rı”, “Tə sa dü fi  ba xış” sil si lə sin dən təq dim 
olu nan rəsm lə rin də tor pa ğın, də ni zin və sə ma nın vəh də ti hiss olu nur.

Öl kə mi zin Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu Azər bay can ilə Ru si-
ya ara sın da bü tün sa hə lər də, o cüm lə dən hu ma ni tar sa hə də əla qə lə rin 
bu gün da ha da sü rət lə in ki şaf et di yi ni bil di rib. Sə fi r Azər bay can-Ru-
si ya dost luq mü na si bət lə ri nin möh kəm lən mə si, in cə sə nə ti mi zin təb li-
ği is ti qa mə tin də fəaliy yə ti nə gö rə Şərq mu ze yi nə və mu ze yin rəh bə ri 
Alek sandr Se do va tə şək kü rü nü bil di rə rək qeyd edib ki, mosk va lı la rın 
Azər bay can rəs sam la rı nın ya ra dı cı lı ğı nı da ha ya xın dan ta nı ma sı üçün 
iş lər bun dan son ra da da vam et di ri lə cək. P.Bül bü loğ lu nun söz lə ri nə 
gö rə, Fər had Xə li lov ki mi şöh rət li Azər bay can rəs sa mı nın dün ya nın 
mə də niy yət mər kəz lə ri nin bi rin də - Mosk va da fər di sər gi si nin açıl ma-
sı ol duq ca qü rur ve ri ci ha di sə dir. O de yib: “Həm sə fi r, həm də mə də-
niy yət xa di mi ki mi çox şa dam ki, öl kə lə ri miz ara sın da mü na si bət lər 
tək cə si ya si, iq ti sa di sa hə lər də de yil, mə də niy yət və in cə sə nət sa hə-
sin də də in ki şaf edir, möh kəm lə nir”. Dip lo mat onu da vur ğu la yıb ki, 
XTNS-də Azər bay can Res pub li ka sı üçün ay rıl mış pa vil yon da ha zır da 
bər pa iş lə ri da vam et di ri lir və ya xın vaxt lar da is ti fa də yə ve ri lə cək.

Da ha son ra çı xış edən Hey dər Əli yev Fon du nun Ru si ya nü ma yən də-
li yi nin hu ma ni tar proq ram lar şö bə si nin mü di ri Ta mil la Əh mə do va bil-
di rib ki, Hey dər Əli yev Fon du ilə Ru si ya Döv lət Şərq Mu ze yi ara sın da 
ço xil lik əmək daş lıq mü na si bət lə ri var və bu əla qə lər uğur la da vam et di-
ri lir. T.Əh mə do va sər gi la yi hə si nin açı lı şı mü na si bə ti lə Fər had Xə li lo vu 
təb rik edə rək de yib: “Bu gün kü sər gi bi zim üçün bö yük hə diy yə dir, bu 
sa lon da Və tə ni mi zin nə fə si ni duy du ğu mu za gö rə si zə min nət da rıq”.

Bey nəl xalq Rəs sam lar Kon fe de ra si ya sı İc raiy yə Ko mi tə si nin səd ri Ma-
sud Fat kul li nin fi k rin cə, Fər had Xə li lo vun əsər lə rin də doğ ma Ab şe ron 
mo tiv lə ri ilə ya na şı, 4 ün sür – su, od, tor paq və ha va nın daimi vəh də ti və 
zid diy yə ti fəl sə fə si ək si ni ta pıb. O de yib: “Fər had Xə li lov tək cə Azər bay-
can miq ya sın da de yil, dün ya miq ya sın da şöh rət tap mış sə nət kar dır. Onun 
əsər lə ri apa rı cı in cə sə nət eks pert lə ri tə rə fi n dən xü su si qeyd olu nur”.

Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov AzərTAc-ın müxbirinə müsahibəsində 
bildirib ki, “Görüş” onun Moskvada nümayiş etdirilən 9-cu fərdi sərgi-
sidir. Bu layihənin Londonda, Parisdə, Berlində və digər şəhərlərdə artıq 
təqdim edildiyini deyən rəssam vurğulayıb ki, Moskvada yaradıcılığını 
nümayiş etdirmək onun üçün həm fərəhli, həm də məsuliyyətlidir. 
“Burada mənim çoxlu dostlarım var və onlar qarşısında yaradıcılıq he-
sabatı vermək bir rəssam kimi mənim üçün çox vacibdir”. F.Xəlilovun 
sözlərinə görə, sərginin ikinci hissəsi noyabrın 10-da Şərq muzeyində 
açılacaq, orada daha kiçik həcmli rəsmlər nümayiş etdiriləcək.

Fəridə ABDULLAYEVA

Sent yab rın 9-da Xalq ar-
tis ti Alim Qa sı mov 
Mor qen land Mu si qi 
Fes ti va lı çər çi və sin də Al-

ma ni ya da kon sert proq ra mı ilə 
çı xış edə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Al ma-
ni ya nın Os nabr yuq şə hə rin də 
baş tu ta caq kon sert də sə nət ka-
rı ka man ça ifa çı sı, Əmək dar ar-
tist Rauf İs la mov və caz ifa çı sı, 
Əmək dar ar tist Sal man Qəm bə-
rov mü şa yiət edə cək lər. Ey ni za-
man da A.Qa sı mov fran sa lı məş-
hur tu ba ifa çı sı Mi şel Qo dar ilə 
ey ni səh nə ni bö lü şə cək. Xa nən də, 
həm çi nin sent yab rın 15-də Ni-
der lan dın pay tax tı Ams ter dam da 
kon sert proq ra mı ilə çı xış et mə yi 
plan laş dı rır.

Qeyd edək ki, Alim Qa sı mo-
vun iş ti ra kı ilə sent yab rın 17-
dən okt yab rın 17-dək ABŞ-ın 
bir sı ra şə hər lə rin də 11 kon sert 
proq ra mı və us tad dərs lə ri nin 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub. 

Ame ri ka da baş tu ta caq kon sert-
lər də xa nən də, qı zı, Əmək dar ar-
tist Fər qa nə Qa sı mo va ilə bir lik də 
çı xış edə cək. Kon sert də ABŞ-ın 
məş hur “Mart Mor ris” rəqs qru-
pu nun rəqs ifa la rı al tın da “Ley li 
və Məc nun” ope ra sın dan səh nə-
cik lər təq dim olu na caq.

ABŞ-da baş tu ta caq kon sert 
proq ra mı “Yo-Yo Ma” və “İpək 
Yo lu” an samb lı nın mü şa yiəti ilə 
real la şa caq.

Tür ki yə nin Muğ la Bö-
yük şə hər bə lə diy yə-
si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Muğ la şə hə rin də Bey-

nəl xalq Zur na Fes ti va lı ke çi ri lir. 
Ana do lu xə bər agent li yi nin mə-
lu ma tı na gö rə, fes ti val da Tür ki-
yə, Azər bay can, İn gil tə rə, Fran sa, 
Yu na nıs tan, Bol qa rıs tan və di gər 
öl kə lər dən 17-dək sə nət kar iş ti-
rak edir.

Muğ la da kı teatr la rın bi rin də 
baş tu tan fes ti val üç gün da vam 
edə cək. Fes ti va lın ke çi ril mə si nin 
əsas məq sə di zur na ifa çı lıq mə-
də niy yə ti nin təb li ği və gənc ifa çı 
nəs lə bu sə nə ti da ha da sev dir-
mək dən iba rət dir.

Fes ti val da Azər bay ca nı Əmək dar 
ar tist Şir zad Fə tə li yev təm sil edir.

Bu fes ti val ar tıq üçün cü də fə dir 
ki, Muğ la da real laş dı rı lır.

Sent yab rın 9-da Xalq ar-

Alim Qasımov üç ölkədə 
konsert verəcək

Tür ki yə nin Muğ la Bö-

Muğlada zurna festivalı

Kukla Teatrı 
müsabiqə elan edib

Ab dul la Şaiq adı na Azər-
bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı 85 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə ba la ca is-

te dad lar ara sın da mü sa bi qə elan 
edib. Be lə ki, teat rın nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən “Oyuq” teatr-
stu di ya sı na is te dad lı uşaq la rın 
qə bu lu na baş la nı lıb.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, sent yab-
rın 6-dan 26-dək da vam edə cək 
mü sa bi qə də 5-15 yaş lı uşaq lar iş-
ti rak edə bi lər lər.

Teatr üçün hə vəs kar akt yor la-
rın ye tiş di ril mə si məq sə di lə ke-
çi ri lən mü sa bi qə də iş ti rak et mək 
is tə yən lər Azər bay can Döv lət 
Kuk la Teat rı na (saat 13:00-15:00) 
mü ra ciət et mə li dir lər.

Pe şə kar akt yor luq və re jis sor-
luq, xo reoq ra fi  ya və vo kal üz rə 
pe da qoq la rın se çə cə yi uşaq lar-
dan tə ləb olu nan əsas key fi y yət-
lər səh nə də özü nü sər bəst ifa də, 
səs və xo reoq ra fi  ya ba ca rıq la rı dır.

Qeyd edək ki, fəaliy yə tin də 
“Azər bay can teat rı 2009-2019-cu 
il lər də” Döv lət Proq ra mın da kı 
teatr-stu di ya la rı ilə bağ lı bən di 
rəh bər tu tan “Oyuq” il lər di keç-
di yi uğur lu ya ra dı cı lıq yo lu ilə 
öz fər qi ni gös tə rə bi lib. Be lə ki, 
stu di ya nın ye tir mə lə ri Tür ki yə, 
Ru si ya, Ma ke do ni ya və Bol qa rıs-
tan da təş kil olu nan bey nəl xalq 
fes ti val və mü sa bi qə lər də uğur la 
təm sil olu na raq də fə lər lə yük sək 
mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb lər.
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empiriklik
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ensizcə
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fi brinogen 
fi brinogenopeniya 
fi brinoz
fi brinoz-peptid
fi broadeniya

eldaşolma
elektrikgötürmə
elektrik-ölçü
elektrovozqayıran
elektrovozqayırma
elit-seçmə 
elmalan
elmalma
elmdaxili
elmqazanan
elmqazanma
elmverən
elmvermə
enlidöş
enmə-qalxma

epikrizsiz
epiqonluq
epitafi yalı
epitafi yasız
epoletli
epoletsiz
erkəcsiz
erkəkcikli
erkəkciksiz
erkəkləşə-erkəkləşə
ertələyə-ertələyə
eskimosluq
esparset
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Mən cə, də ni zin sa hi lin də yer lə şən 
şə hər lər də do ğu lub bo ya-ba şa ça tan 
adam üçün bu, adi hal dır: har da ol san 
da, naz lı Xə zər üçün da rı xır san, na ğıl 
ki mi şi rin Ba kı nın bü tün yol la rı də niz 
kə na rı na apa ran da həd siz məm nun luq 
du yur san, ev də, ailə də bü tün söh bət lər 
də niz lə baş la yıb, də niz lə də da bi tən də 
dün ya nın ən xoş bəxt ada mı na çev ri lir-
sən... Nə isə, hər bi ri miz Xə zə rin ecaz-
kar sir ri ni qəl bi miz də gəz di rib on dan 
ruh alı rıq.

Əziz Qur ban bay ra mı nın el-oba mı za 
qə dəm bas dı ğı bu xoş gün lər də ye nə 
də  Xə zə rin bu gü nü nü, onun qoy nun-
da ya şa yan də niz xa siy yət li in san la rın 
mə ta nə ti ni qə lə mə al dım. Xa ti rə lər mə-
ni xəz ri kü lə yi  ki mi qoy nu na alıb  çox 
uzaq la ra, 48 il əv və lə apar dı.  Söz vax tı-
na çə kər, de yib lər. 1968-ci il də, Qur ban 
bay ra mı ərə fə sin də, Ab şe ron sa hil lə rin-
də baş ver miş bir əh va la tı xa tır la dım.

...1968-ci ilin is ti av qust ge cə si kü lək 
Ab şe ron  bağ la rı nın şi rin yu xu su na elə 
ha ram qat dı ki, gəl gö rə sən. Xəz ri ge cə 
gəl di. Ba lıq çı Sə fə rə li ata ma ne cə de miş-
di sə, elə də ol du. Çox qə ri bə adam idi 
bu Sə fə rə li. Arıq, çə lim siz, “Kaz bek” də 
da ma ğın dan düş mür dü. Yay-qış ba şı na 
“aerod rom” kep ka qo yur du, bra kon-
yer lik üs tün də iki də fə həbs də yat sa da 
ba lıq çı lıq dan əl çək mir di. Də ni zi də beş 
bar ma ğı ki mi ta nı yır dı, bir cə də fə gö zu-
cu bax maq la ha va nın ne cə ola ca ğı nı də-
qiq de yir di: xəz ri ola caq, yox sa gi la var.

Sə fə rə li gün düz lər su ma şı nı ilə 
Nar da ran dan Bil gəh bağ la rı na şi rin 
qu yu su yu da şı yır, ge cə lər də 
qa yıq la ba lı ğa ge dir di. Bir 
də fə ata ma de-
di:

- Sa bir qə deş, bu su da şı maq elə-be-
lə dir, mə nim çün. Uçast ko vı əl çək mir. 
De yir, gə rək iş lə yə sən, mən də dəf tər də 
sə nin adı nın qa ba ğı na quş qo yam. Bi lir-
sən, fab rik də, za vod da iş lə mək mən lik 
de yil. Anam bi zi lod ka da do ğub. Bü tün 
nəs li miz ba lıq çı olub.  Ata mı da, əmi lə-
ri mi də, üç qar da şı mı da  də niz apa rıb. 
Mə nim də qis mə ti mə də niz də öl mək ya-
zı lıb. (İl lər son ra eşit dim ki, Sə fə rə li bir 
ge cə ba lı ğa ge dib, qa yıt ma yıb). 

Ge cə xəz ri ola ca ğı ba rə də xə bə rə 
ha mı dan çox mən se vi nir dim. Qon şu-
luq da ya şa yan dost la rı ma - El man və 
Ro ma na (hər üçü mü zün 11 ya şı var dı) 
gü nor ta bu ba rə də da nı şan da, mə nə 
inan ma yıb la ğa qoy du lar. İnan ma dı lar, 
məc bur qa lıb, mərc ləş dik. Sə fə rə li yə 
inan dı ğım üçün ge ri çə kil mək fi k rim 
yox idi. Uduz say dım, “28”-i (ve lo si pe-
din mar ka sı na gö rə, onu be lə ad lan dı-
rır dı lar) iki gün lü yü nə dost la rı ma ve-
rib, özüm pi ya da gəz mə li ola caq dım. 
Se vin ci min ikin ci sə bə bi isə bu idi ki, 
güc lü xəz ri əs sə, sə hə rə ya xın atam la 
lə pə dö yə nə, ba lıq yığ ma ğa ge də cək-
dik. 

Bə li, səhv an la ma dız, ba lıq tut ma ğa 
yox, məhz ba lıq yığ ma ğa. Xə zə rin be lə 
vaxt la rı da var idi. Güc lü kü lək dal ğa-
la rı elə şa hə qal dı rır dı ki, ba lıq lar yo-
lu nu azıb lə pə dö yə nə üz tu tur du lar. 
Də niz on la rı sa hi lə atan ki mi, biz də 
də yə nək lə baş la rın dan vu rub  key-
ləş di rir dik, son ra da yı ğıb evə apa rır-
dıq... O dövr lər də in di ki ki mi dəb də-
bə li bağ lar, vil la lar, cip lər və s. yox idi. 
Bağ ev lə ri çox sa də ti ki lir di. Bu gün kü 
hün dür daş ha sar la rı, qu ru dul muş ti-
kan kol la rın dan iba rət çə pər lər əvəz 
edir di. Bə zən heç çə pər də ol mur du. 
Adam lar ka sıb do la nır dı. Bu na bax-
ma ya raq, ha mı se vin ci də, kə də ri də, 
son ti kə si ni də bir- bi ri ilə pay la şır dı, 
san ki bö yük, meh ri ban ailə ki mi ya-
şa yır dıq. Bağ ev lə ri nin ço xun da so yu-
du cu ol ma dı ğın dan, ər zaq la rı so yuq 
sax la maq üçün ved rə yə qo yub su qu-
yu su na sal la yır dı lar.       

... Atam şal va rı nın ba laq la rı nı çır ma la-
yıb lə pə dö yən də da yan mış dı. Əlin də cib 
fə nə ri var idi. Dal ğa lar elə at oy na dır dı ki, 
ha mı mız tə pə dən-dır na ğa ki mi is lan mış-
dıq. Atam əl lə tut du ğu ba lıq la rı bi zə tə rəf 
tul la yıb elə hey de yir di ki, ya xın gəl mə yin, 
sa hil də da ya nın, yox sa də niz si zi apa rar...

Də niz bi zi apar ma dı. Hə lə üs tə lik, 
5-6 iri nə rə ba lı ğı da “pay” ver di. Sə hər 
ye ni cə açı lır dı, biz bağ la ra ra sı qum luq 
yol la evə qa yı dır dıq. Yığ dı ğı mız ba lıq-
la rı hə sir zən bi lə qo yub  “28”-imə yuk-
lə miş dik. “De mok rat El man” elə hey 
ve lo si pe din yük otu ra ca ğı na min mə yə 
ça lı şır dı, mən isə qoy murdm. Qum sal da 
sür mək on suz da çə tin dir axı.”De mok-
rat El man”ın ailə si – Da dı xa lar, İran dan 
kö çüb gəl miş di lər. Biz mə na sı nı an la ma-
saq da, El man ha mı ya de yir di ki, on la rın 
ailə si de mok rat dır, gün gə lə cək qon şu 
öl kə də in qi lab edə cək lər, son ra da El-
man gil kö çüb İra na ge də cək lər, çün ki 
bü tün qo hum-əq rə ba la rı ora da qa lıb.

O bi ri dos tum Ro man isə atam dan ge ri 
qal ma ma ğa ça lı şır dı. Ro man qon şu luq da 
mü vəq qə ti ya şa yan Po qo sun oğ lu idi. Ba-
ğı mı zın ya xın lı ğın da azər bay can lı So vet 
İtt  i fa qı Qəh rə man la rın dan bi ri nə tor paq 
sa hə si ay rıl mış dı. Po qos da hə min qon şu 
üçün  ev, ho vuz, yar dım çı otaq lar ti kir di. 
Ar va dı As mik də Po qo sa fəh lə lik edir di. 
Ailə hə yə tin bir kün cün də mü vəq qə ti ti-
kil miş ki çik dax ma da ya şa yır dı. Ro man 
hər gün bi zə gə lir, bir lik də vaxt ke çi rir dik. 
Ana mın bi şir di yi ye mək lə ri çox se vir di...

O dövr də Qur ban bay ra mı nın  rəs-
mi qeyd edil mə si qa da ğan olun muş du. 
Am ma adam lar bu qa da ğa ya bax ma ya-
raq, giz lin cə bay ram la şır, bir-bi ri ni təb-
rik edir di lər. Bu ba lıq ovu da çox mü na-
sib vax ta tə sa düf elə di: bir ne çə gün dən 
son ra Qur ban bay ra mı idi. 

Gə tir di yi miz nə rə ba lıq la rı əsl Qur ban 
sov qa tı ol du. Anam ovu ti kə lə rə böl dü, 
mən də qa pı-qa pı pay la dım, qon şu lar 
üzüm dən öpüb “Al lah qə bul elə sin” de-
yir di lər. O vaxt hə lə mə na sı nı an la ma sam 
da, ya dı ma gə lir ki, çox xoş bəxt idim.

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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Mən cə, də ni zin sa hi lin də yer lə şən 

lə dir, mə nim çün. Uçast ko vı əl çək mir. 
De yir, gə rək iş lə yə sən, mən də dəf tər də 

nəs li miz ba lıq çı olub.  Ata mı da, əmi lə-
ri mi də, üç qar da şı mı da  də niz apa rıb. 
Mə nim də qis mə ti mə də niz də öl mək ya-
zı lıb. (İl lər son ra eşit dim ki, Sə fə rə li bir 

ha mı dan çox mən se vi nir dim. Qon şu-
luq da ya şa yan dost la rı ma - El man və 
Ro ma na (hər üçü mü zün 11 ya şı var dı) 

inan ma yıb la ğa qoy du lar. İnan ma dı lar, 
məc bur qa lıb, mərc ləş dik. Sə fə rə li yə 
inan dı ğım üçün ge ri çə kil mək fi k rim 
yox idi. Uduz say dım, “28”-i (ve lo si pe-

rır dı lar) iki gün lü yü nə dost la rı ma ve-

I YAZI

Xal qı mı zın yük sək də yər 
ver di yi, se və-se və qo ru-
yub ya şat dı ğı, əziz lə di-
yi Qur ban bay ra mın dan 

yaz maq is tə dim. 
Azər bay can lı la ra xas mər hə mət, 
dost luq və yol daş lıq, ahıl la ra, 
va li deyn lə rə hör mət və eh ti ram, 
dar ayaq da çev rə də ki lər lə əl-ələ 
ve rib çə tin li yə si nə gər mək, im-
kan sı za əl tut maq və bu ki mi 
əvəz siz key fiy yət lər ba rə də söh-
bət aç ma ğı dü şü nür düm. Bir də 
gör düm ki, can dan əziz sev di-
yim Xə zər, onun la ci vərd dal ğa-
la rı qoy nun da ya şa yan fə da kar 
in san lar, on la rın şə rəf li hə ya tın-
dan bəhs edən ya zı alı nıb. 

Ço xu şaq lı ailə bö yük döv lət lə rə bən zə yir. Hə-
rə si nin öz qay ğı sı, öz prob lem lə ri var.  Müasir 
dövr də döv lə tin kö mə yi ol ma dan bu cür ailə ni 
düz gün ida rə et mək, öv lad la rı bö yü düb ər sə yə 

çat dır maq va li deyn lər üçün heç də asan mə sə lə de yil...
Sta tis tik mə lu mat la ra gö rə, Azər bay can da ço xu-

şaq lı ailə lə rin sa yı 100 min dən çox dur. Döv lət be lə 
ailə lə rin so sial-məişət qay ğı la rı ilə daim ya xın dan 
ma raq la nır, ço xu şaq lı lı ğa ge niş dəs tək ve rir. Son il lər 
ço xu şaq lı ailə lə rə ve ri lən xü su si müavi nət lər və im ti-
yaz lar da öl kə də əha li sa yı nın art ma sı na əl ve riş li sti-
mul ya ra dıb.

Sta tis tik rə qəm lə rə gö rə, bu ilin yan var-mart ay la rı 
ər zin də Azər bay can da qey diy yat şö bə lə ri tə rə fi n dən 
14,2 min ni kah və 3,2 min bo şan ma qey də alı nıb, əha-
li nin hər 1000 nə fə ri nə ni kah la rın sa yı 6,0, bo şan ma la-
rın sa yı isə 1,3 olub.

Se vin di ri ci hal dır ki, bu gün əha li nin ar tım əm sa-
lı yük sə lib, sağ lam kör pə lə rin dün ya ya gəl mə si üz rə 
gös tə ri ci də ar tıb. Bu isə de moq ra fi k ar tım ba xı mın-
dan uğur lu si ya sə tin nə ti cə si dir.

Bu gün cə miy yət be lə ailə lə rin nor mal in ki şa fı üçün 
da ha han sı ad dım la rı at ma lı dır? 

...Ya sa mal da Ağa yev lər ailə si ni çox la rı ta nı yır. 
“Dağ lı mə həl lə si” de yi lən əra zi də ki şəx si mülk də ya-
şa yan Al lah ver di ki şi və hə yat yol da şı Səl mi nə nə nin 
11 öv la dı, 30-dan çox nə və-nə ti cə si var.  Ailə baş çı sı 
bü tün öm rü bo yu fəh lə lik edib, Səl mi xa nım isə ev dar 
qa dın ki mi ailə nin bü tün qay ğı la rı nı çiy nin də da şı yıb. 
Ya şı 80-i haq la mış Al lah ver di ki şi həm də nü mu nə vi 
ailə baş çı sı dır.

- Əgər Al lah öv lad pa yı gön də rib sə, de mə li, onun 
ru zi si ni da ve rə cək. Mən qır çı lıq edib, ha lal zəh mə-
tim lə do lan mı şam. Uşaq la rı mı da əmə yə mə həb bət 
ru hun da  tər bi yə et mi şəm. Əl bətt  ə, çə tin gün lə ri miz 
çox olub, düz dür, So vet hö ku mə ti bi zə yar dım gös-
tə rir di, am ma kim sə yə əyil mə mi şik, heç kim dən kö-
mək um ma mı şıq, yal nız özü mü zə gü vən mi şik. Ba la-
la rı mın 11-i də ali təh sil li dir. Ara la rın da müəl lim də 
var, hə kim də, ti ca rət çi də. Əv vəl lər ki çik dax ma mız 
var dı. Uşaq lar bö yü dük cə, ailə ge niş lən dik cə, ha mı-
lıq la kö mək lə şib hə yət də ye ni ev lər tik dik. Qız la rı kö-
çür mü şəm, oğ lan lar isə ata yur du nu tərk et mir. Biz 
hə mi şə bir-bi ri mi zə ar xa ol mu şuq.

Səl mi nə nə Ağa yev lər oca ğı nın is ti si ni nə va ziş lə qo-
ru yur:

- Ana üçün öv lad dan şi rin və əziz nə ola bi lər? İn-
di ki gə lin lər ço xu şaq lı ol maq dan qor xur, dün ya ya 
1-2 öv lad gə tir mək lə ki fa yət lə nir. Val lah, çə tin lik lər 
bə ha nə di. Sa də cə, əziy yət dən, yu xu suz ge cə lər dən, 
qay ğı dan çə ki nir lər. Hal bu ki hə yat, be lə qay ğı la rı öv-
lad la rın la pay la şan da gö zəl lə şir... İn di za man baş qa-
dır. Döv lə tin əli ço xu şaq lı la rın üs tün dən əs kik de yil. 
Elə bu na gö rə də nə qə dər çox uşaq la rı ol sa, o ailə nin 
xoş bəxt li yi dün ya ya sığ ma ya caq. 

Səl mi xa nım haq lı dır. Döv lət qay ğı sı ilə ailə baş çı la-
rı nın son suz fə da kar lı ğı bir lə şən də bü tün çə tin lik lə rə 
uğur la si nə gər mək müm kün dür. Ye tər ki, özü nü tək 
hiss et mə yə sən, ən çə tin an da ailə üzv lə ri nə ar xa la-
na san.

Dün ya nın bir sı ra öl kə lə rin də ço xu şaq lı ailə lə rin 
sti mul laş dı rıl ma sın da ma raq lı təc rü bə lər var. Azər-
bay can da da ço xu şaq lı ailə lə rin sa yı nın ar tı rıl ma sı 
sa hə sin də zə ru ri ad dım lar atı lır, əla və müavi nət lə rin 
və im ti yaz la rın ve ril mə si sa hə sin də konk ret iş lər gö-
rü lür. 

Bir söz lə, Azər bay can da ço xu şaq lı lıq ca zi bə si get-
dik cə ar tır. Bu, çox sə ciy yə vi mə qam dır və öl kə nin 
dün ya ça pın da imi ci ni ar tı rır.  

Ço xu şaq lı ailə nin prob lem lə ri nə ar xa çe vir mək ol-
maz. Unut ma yaq ki, be lə ailə lər də bö yü yən uşaq lar 
ilk gün dən kol lek tiv çi li yə, bir gə əmə yə, dost luq və 
yol daş lıq ki mi ül vi hiss lə rə alı şır. Axı il lər ke çə cək, 
on lar bi zim nəs li əvəz edə cək, cə miy yət də möv qe qa-
za na caq. De mə li, sa ba hın la yiq li və tən da şı üçün möh-
kəm tə məl məhz bu gün qo yul ma lı dır.

Fərhad
ABDULLAYEV

Dövlət
ailədən
başlanır

Bir dəniz 
çağlayırdı...qu yu su yu da şı yır, ge cə lər də 

qa yıq la ba lı ğa ge dir di. Bir 
də fə ata ma de-
di: çağlayırdı...çağlayırdı...
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Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 
şə hər də qə dim və or ta əsr lə rə 
aid olan ta ri xi abi də lə rin sa yı da 
çox ola caq. La kin təq dim edə cə-
yi miz ya zı da Ba kı nın giz li qa lan 
abi də lə ri haq qın da mə lu mat ve-
ri lə cək. Bu abi də lə ri baş qa abi də-
lər dən, mə sə lən, Qız qa la sın dan 
fərq lən di rən əsas cə hət on la rın 
göz dən kə nar da ol ma sı dı.

İçə ri şə hər də ki
ye raltı dün ya

Bu gün Azər bay can ta ri xi ilə 
ta nış ol maq is tə yən tu rist lə rin 
ən çox zi ya rət et dik lə ri yer, tə-
bii ki, İçə ri şə hər dir. Bu ra da isə 
ən çox Şir van şah lar sa ra yı, Qız 
qa la sı, bir ne çə məs cid, do lan-
bac yol lar və s. tu rist lə rə gös tə-
ri lir. La kin İçə ri şə hə rin ye ral tı 
dün ya sı nın özü də ay rı lıq da bir 
ta rix dir. Bu ra in sa nı hey rət lən-
di rə cək qə dər ma raq lı ta ri xi ti-
ki li lər lə zən gin dir. Bu ra ye ral tı 
ha mam lar, bir ne çə otaq dan 
iba rət olan su an bar la rı, haq qın-
da in di də əf sa nə lər söy lə ni lən 
giz li yol lar da xil dir.

Аzərbаycа nın оrtа əsr şə hər 
və qаlаlа rındа еh tiyаt üçün ti-
ki lən yеrаl tı giz li yоllа rın оlmа-
sı hаq qındа çох lu mə lumаtlаrа 
rast gə li rik. Хаlq ara sın da bu ki-
mi yеrаl tı giz li yоllаr hаq qındа 
çох dа nı şı lır. Təsа dü fi  dе yil ki, 
şə hər və qаlаlа rın yеrаl tı yоllа-
rı, хü su si mаrаğа sə bəb оlmаqlа 
yаnа şı, оnlа rın təsа düf dən 
yаrаnmа dı ğı və rеаl həyаtа bаğ-
lı оl du ğu nu ta rix çi lər də təs diq 
edir lər. Ba kı şə hə rin də mü da-
fi ə is teh kam la rı ti ki lər kən, qa la 
di var la rı nın əzə mə ti ni, möh-
kəm li yi ni qo ru yub sax la maq və 
mü da fi ə sis te mi ni asan laş dır-
maq üçün möh tə şəm bürc lər və 
di var bo yu ye ral tı yol lar da bu 
ti ki li nin (qa la di var la rı nın) ay-
rıl maz his sə si ki mi in şa olu nub.

İçə ri şə hər də məhz bu məq səd-
lə şi mal tə rəf dən qa la di var la rı-
nın da xi li his sə sin də əs gər lə rin 
ra hat hə rə kə ti üçün Qo şa Qa la 
Qa pı la rı na dək uza nan ye ral tı 
yol in şa edi lib. Ye ral tı yol qa la 
di va rı nın bürc lər dən bi ri olan 
dörd künc qa la-bürc lə qərb və 
şərq tə rəf dən bir lə şir. Qa la-bür-
cün bu cür yer ləş mə si əs gər-
lə rin si lah və sur sat gö tür mək 
üçün ye ral tı yol la cəb bə xa na ya 
ra hat gi rib-çı xa bil mə si məq sə-
di da şı yır dı. Bu ye ral tı yol hə lə 
də öz st ra te ji və me mar lıq əhə-
miy yə ti ni qo ru yub sax la yır. 
Qa la di va rı bo yun ca “İçə ri şə-
hər” met ro stan si ya sı nın İçə ri şə-
hə rə gi riş qa pı sın dan Qo şa Qa la 
Qa pı la rı na qə dər uza nan ye ral tı 
yol müx tə lif il lər də müx tə lif sə-
bəb lər dən bağ la nıb.

 Ye ral tı ti ki li nin içə ri sin də yer-
lə şən bir ne çə otaq dan iba rət su 
an ba rı hal-ha zır da qal maq da dır. 
Bu su an ba rı, ya xın lıq da yer lə-
şən ov dan ilə əla qə li dir. Yеrаl tı 
yоl vах ti lə fəа liy yət də оlаn bö-
yük su kə mə ri nin qа lı ğı dır.

İçə ri şə hər də ki ye ral tı ha-
mam Qo şa Qa la Qa pı la rın dan 
da xil olar kən sol da Ba kı xan-
la rı nın evi nin ye rin də, qa la 
di var la rı nın di bin də yer lə şir.

Qeyd edək ki, bir za man lar bu 
ye ral tı ha mam da şə hə rə gi rən 
ta cir lə ri məc bu rən çi miz di rər, 
tə miz lən mə miş on la rı şə hə rə 
bu rax maz dı lar. Onun qa la qa-
pı la rı nın ya nın da yer ləş mə si də 
bu sə bəb lə izah olu nur.

Bu ad sız ha mam təq ri bən XIV 
əs rin son la rı XV əs rin əv vəl lə ri 
Şir van şah lar döv lə ti nin dinc lik 
və əmi n-a man lıq döv rün də in şa 
edi lib və tеmpеrа tur rе ji mi nin 

sа bit sахlаn ma sı 
üçün yеr аl tındа 
ti  ki  l ib. 

Vахt kеç dik cə, tоrpаq qа tı nın 
qа lın lı ğı аrtаrаq оnu tаmа mi lə 
ör tüb. 1906-cı il də İçə ri şə hə rin 
rus lar tə rə fi n dən tam iş ğa lın-
dan son ra in di ki ye ral tı ha ma-
mın əra zi si rus la rın hər bi ko-
men dant lı ğı na çev ri lıb. Məhz 
hə min dövr də is ti fa də yə ya rar-
sız olan və bir his sə si uç muş 
ha ma mın gün bəz lə ri sö kü lə rək 
üzə ri tor paq la ör tü lüb. Post so-
vet mə ka nın da isə bu əra zi də 
hər bi po lis ida rə si yer lə şib. 

Ba yıl qa la sı
Ba kı nın da ha bir gö rün mə-

yən sir ri isə Ba yıl qa la sı dı. Bu 
gün abi də əsa sən “Ba yıl qəs-
ri” ad lan dı rı lır. XIII əsr də in şa 
edi lən qa la Ba kı da baş ve rən 
güc lü zəl zə lə nə ti cə sin də su-
la rın al tın da qa lıb. Za man-za-
man Xə zər də ni zin də su la rın 
aza lıb-ço xal ma sı ilə əla qə dar 
gah üzə çı xıb, gah da ye ni dən 
gö rün məz olub. Arif Ər də bi li-
nin “Fər had na mə” poema sın-
da da “Ba yıl qəs ri” haq qın da 
ma raq lı mə lu mat lar ve ri lib. 
Qa la nın uzun lu ğu 180, eni isə 
35 metr di. Bu gün də su yun al-
tın da olan qa la bir əs rə ya xın-
dır ki, alim lər tə rə fi n dən təd-
qiq edi lir. 

Qa la nın Xə zə rin di bin də ol ma sı 
elm alə mi nə çox dan mə lum dur. 
Hə lə 1782-ci il də rus xə ri tə çi lə ri tə-
rə fi n dən tər tib edi lən Ba kı li ma nı-
nın xə ri tə sin də “Ba yıl daş la rı”nın 
su dan çıx ma ğa baş la dı ğı qeyd 
edi lib. Bu ma ra ğın sə bə bi abi də-
dən da ha çox, Xə zər də ni zi nin sə-
viy yə si mə sə lə si ilə əla qə dar olub. 
Həm çi nin Ab bas qu lu ağa Ba kı xa-
nov da adı çə ki lən qa la haq qın da 
ma raq lı mə lu mat lar ve rib.

Təd qi qat lar nə ti cə sin də müəy-
yən lə şib ki, qəsr Xə zər də ni zi nin 
sa hi lə ya xın his sə sin də, Ba yıl 
tə pə lə rin dən bi rin də 1232-1233-
cü il lər də Şir van şah Gər şəs bin 

oğ lu Fə ri bür-
zün döv rün-

də ti ki lib.

Qa la da apa rı lan təd qi qat lar 
za ma nı “Ba yıl qəs ri”nin me-
ma rı Əb dül-Mə cid Mə sud oğ-
lu nun adı nın əks olun du ğu 
ya zı fraq men ti ta pı lıb. Bu me-
mar ey ni vaxt da, yə ni 1232-ci 
il də Ab şe ro nun va hid mü da fiə 
sis te mi nə da xil olan, şə hə ri və 
Ba yıl qəs ri ni şi mal dan mü da-
fiə edən Mər də kan də yir mi 
qa la sı nı da ti kib. Ba yıl qəs ri-
nin ti kin ti sin də is ti fa də edi lən 
daş la rın qu ru lu şu təx mi nən 
sək kiz əsr bun dan əv vəl Azər-
bay can da me mar lıq sə nə ti nin 
yük sək sə viy yə də ol du ğu nu 
təs diq edir. Üzə rin də ar dı cıl 
ola raq Şir van şah la rın ad la rı 
ya zı lan daş lar da hər hökm-
da rın adı nın üzə rin də on la rın 
rəmz lə ri olan sim met rik in san, 
hey van, quş və mi fik təs vir lər 
ve ri lib.

Mü tə xəs sis lə rin ək sə riy yə ti 
bu fi  kir də dir ki, qəsr dörd yüz 
il dən ar tıq Xə zər su la rı al tın da 
giz lən mə səy di, Ab şe ro nun bir 
çox abi də lə ri ki mi, bu qa la dan 
da iz qal ma ya caq dı. 1939-1969-
cu il lər ər zin də qəsr əra zi sin də 
apa rı lan ar xeolo ji təd qi qat iş lə-
rin də di var uçuq la rı al tın dan və 
su di bin dən 700-dən ar tıq ya zı lı 
daş ta va lar çı xa rıl dı. 

Bu gün Ba yıl qa la sı nın çox 
his sə si ero zi ya ya uğ ra yıb. Qa-
la nın yal nız müəy yən his sə si 
sa la mat dır. La kin bu da onun 
me mar lıq üs lu bu na, ta ri xi li yi nə 
xə ləl gə tir mir. 

Abi də nin on beş qül lə si var. 
Bun lar dan yal nız şi mal-qərb 
ti nin də ki və cə nub da kı iki 
qül lə dairə vi for ma da dır və 
içə ri si boş dur. İçə ri si bü töv 
olan on iki qül lə nin ha mı sı 
ya rım dairə şək lin də dir. Künc-
lər də olan üç dairə vi qül lə nin, 
qəs rə gir mək üçün 1,3 m enin-
də qa pı sı var. Sək kiz və doq-
qu zun cu qül lə lə ri bir ləş di rən 
cə nub di va rın da, ha be lə on 
dörd və on be şin ci qül lə lə ri 
bir ləş di rən şi mal- qərb di va-
rın da da 1,6 metr enin də qa pı 
qo yu lub. Qül lə lə rin bə zi lə-

rin də yu xa rı his sə yə 
çıx maq üçün daş 
pil lə kən lər möv-
cud dur. Bü tün di-
var bo yu, kür sü-
lük dən yu xa rı da, 
hər 15-20 metr dən 

bir dörd bu caq lı 
for ma lı mə-
sa fə lər qa-

lıb.

Abi də nin təd qi qi za ma nı 
onun döv rü nü gös tə rən ma-
te rial lar da əl də olu nub. Bə zi 
daş la rın üzə rin də hic ri 632-ci il 
ta ri xi qeyd olu nub ki, bu da mi-
la di 1232-1235-ci il lə rə mü va-
fi q dir. Bun dan əla və, 1939 – cu 
il də bu ra dan ta pı lan mis pul lar 
üzə rin də Şir van şah Güş tasp 
Fər rux za də və Xə lif əl-Nə si rin 
ad la rı ya zı lıb.

Ba yıl qa la sı nın cə nub qa pı sı 
və qar şı sın da kı ti ki li lər də niz 
ti ca rə ti ilə bağ lı ol du ğu hal-
da, sa hi lə ya xın şi mal qa pı sı 
və qar şı sın da kı ti ki li lər Şir van-
şah la rın iqa mət ga hı olub. Qəs-
rin or ta sın da – daş dö şə mə li 
mey dan ça da mo nu men tal bir 
ti ki li nin özü lü üzə çı xa rı lıb. 
Bə zi araş dır ma çı lar bu yer də 
Ab şe ron qa la la rı nın ənə nə vi 
qül lə lə ri ti pin də bir qül lə nin 
ucal dı ğı nı söy lə dik lə ri hal da, 
ək sər təd qi qat çı lar onu atəş-
gah və ya mə bəd qa lıq la rı he-
sab edir. 

Bu gün öl kə mi zə gə lən xa ri-
ci qo naq la rın, tu rist lə rin mə-
lum ta ri xi abi də lər lə ya na şı, 
“Ba yıl qəs ri” ki mi qə dim şə-
hər sir lə ri ilə də ta nış ol ma la rı 
çox va cib dir. Ba kı nın gö rün-
mə yən ta ri xi ilə bağ lı cə mi iki 
fak ta to xun duq. La kin Sa ra 
Aşur bəy li nin “Ba kı nın ta ri xi”, 
“Şir van şah lar döv lə ti” əsər lə-
rin də, Qıl man İl ki nin “Ba kı və 
ba kı lı lar”, Ma naf Sü ley ma no-
vun “Eşit dik lə rim, gör dük lə-
rim, bil dik lə rim” ad lı sə nəd li 
mo noq ra fi ya la rın da Ba kı nın 
gö rün mə yən ta ri xi haq qın da 
xey li mə lu mat la ra rast gəl mək 
olar.

El min NU Rİ

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 

Ba kı da yer lə şən ta ri xi abi də lər haq qın da çox 
da nış maq olar. Bu ba rə də ye tə rin cə da nı şı lıb 
da, ya zı lıb da. Bir ne çə əs rin şa hi di olan hə-
min abi də lər – qa la lar, kar van sa ra lar, ya şa yış 

məs kən li ti ki li lər, müx tə lif din lə rə eti qa dı əks et di rən 
iba dət ocaq la rı və s. Ba kı nın qə dim Şərq ko lo ri ti nin 
qo ru nub sax la ma sın da bö yük rol oy na yıb lar. 
Ba kı haq qın da mə-
lu mat ilk də fə era-
mız dan 3500 il əv vəl 
bi rin ci Mi sir fi ro nu Me-
ne sa nın döv rün də 
“Ölü lər Ki ta-
bın da” qeyd 
edi lib. Bun-
dan baş qa, 
B a  k ı  n ı n 
qə dim şə-
hər ol ma sı nı 
Ab şe ron da və 
Qo bus tan da 12 min 
il ta ri xi olan daş üzə-
rin də ya zı lar, ar xeolo ji 
ta pın tı lar da sü bu ta ye ti rir. 
Era mız dan əv vəl I əsr də Ro ma 
im pe ra to ru Pom pe yin və Lu kul-
lun Za qaf qa zi ya nın iş ğa lı məq-
sə di lə Ba kı nın ət ra fın da sal dıq la rı 
hər bi dü şər gə lər ba rə sin də Av-
qust Qay Ok ta vi tə rə fin dən ya zı-
lan daş ya zı bu na əya ni mi sal-
dır. De yi lən lə ri nə zə rə al maq la 
bu gün Ba kı nın 5,5 min dən çox 
ya şı ol du ğu nu söy lə yə bi lə rik.

Bu ad sız ha mam təq ri bən XIV dən da ha çox, Xə zər də ni zi nin sə- Bun lar dan yal nız şi mal-qərb 

üzə rin də Şir van şah Güş tasp 
Fər rux za də və Xə lif əl-Nə si rin 

Ba kı haq qın da mə-
lu mat ilk də fə era-
mız dan 3500 il əv vəl 
bi rin ci Mi sir fi ro nu Me-
ne sa nın döv rün də 
“Ölü lər Ki ta-
bın da” qeyd 
edi lib. Bun-
dan baş qa, 

hər ol ma sı nı 
Ab şe ron da və 
Qo bus tan da 12 min 
il ta ri xi olan daş üzə-
rin də ya zı lar, ar xeolo ji 
ta pın tı lar da sü bu ta ye ti rir. 
Era mız dan əv vəl I əsr də Ro ma 
im pe ra to ru Pom pe yin və Lu kul-
lun Za qaf qa zi ya nın iş ğa lı məq-
sə di lə Ba kı nın ət ra fın da sal dıq la rı 
hər bi dü şər gə lər ba rə sin də Av-
qust Qay Ok ta vi tə rə fin dən ya zı-

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 
şə hər də qə dim və or ta əsr lə rə 
aid olan ta ri xi abi də lə rin sa yı da 
çox ola caq. La kin təq dim edə cə-
yi miz ya zı da Ba kı nın giz li qa lan 
abi də lə ri haq qın da mə lu mat ve-
ri lə cək. Bu abi də lə ri baş qa abi də-
lər dən, mə sə lən, Qız qa la sın dan 
fərq lən di rən əsas cə hət on la rın 
göz dən kə nar da ol ma sı dı.

İçə ri şə hər də ki
ye raltı dün ya

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 

lan daş ya zı bu na əya ni mi sal-
dır. De yi lən lə ri nə zə rə al maq la 
bu gün Ba kı nın 5,5 min dən çox 
ya şı ol du ğu nu söy lə yə bi lə rik.

Bu ad sız ha mam təq ri bən XIV 
əs rin son la rı XV əs rin əv vəl lə ri 
Şir van şah lar döv lə ti nin dinc lik 
və əmi n-a man lıq döv rün də in şa 
edi lib və tеmpеrа tur rе ji mi nin 

sа bit sахlаn ma sı 
üçün yеr аl tındа 
ti  ki  l ib. 

dən da ha çox, Xə zər də ni zi nin sə-
viy yə si mə sə lə si ilə əla qə dar olub. 
Həm çi nin Ab bas qu lu ağa Ba kı xa-
nov da adı çə ki lən qa la haq qın da 
ma raq lı mə lu mat lar ve rib.

Təd qi qat lar nə ti cə sin də müəy-
yən lə şib ki, qəsr Xə zər də ni zi nin 
sa hi lə ya xın his sə sin də, Ba yıl 
tə pə lə rin dən bi rin də 1232-1233-
cü il lər də Şir van şah Gər şəs bin 

oğ lu Fə ri bür-
zün döv rün-

də ti ki lib.

Bun lar dan yal nız şi mal-qərb 
ti nin də ki və cə nub da kı iki 
qül lə dairə vi for ma da dır və 
içə ri si boş dur. İçə ri si bü töv 
olan on iki qül lə nin ha mı sı 
ya rım dairə şək lin də dir. Künc-
lər də olan üç dairə vi qül lə nin, 
qəs rə gir mək üçün 1,3 m enin-
də qa pı sı var. Sək kiz və doq-
qu zun cu qül lə lə ri bir ləş di rən 
cə nub di va rın da, ha be lə on 
dörd və on be şin ci qül lə lə ri 
bir ləş di rən şi mal- qərb di va-
rın da da 1,6 metr enin də qa pı 
qo yu lub. Qül lə lə rin bə zi lə-

rin də yu xa rı his sə yə 
çıx maq üçün daş 
pil lə kən lər möv-
cud dur. Bü tün di-
var bo yu, kür sü-
lük dən yu xa rı da, 
hər 15-20 metr dən 

bir dörd bu caq lı 
for ma lı mə-
sa fə lər qa-

lıb.

Abi də nin təd qi qi za ma nı 

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 
şə hər də qə dim və or ta əsr lə rə 
aid olan ta ri xi abi də lə rin sa yı da 
çox ola caq. La kin təq dim edə cə-
yi miz ya zı da Ba kı nın giz li qa lan 
abi də lə ri haq qın da mə lu mat ve-
ri lə cək. Bu abi də lə ri baş qa abi də-
lər dən, mə sə lən, Qız qa la sın dan 
fərq lən di rən əsas cə hət on la rın 
göz dən kə nar da ol ma sı dı.

İçə ri şə hər də ki
ye raltı dün ya

onun döv rü nü gös tə rən ma-
te rial lar da əl də olu nub. Bə zi 
daş la rın üzə rin də hic ri 632-ci il 
ta ri xi qeyd olu nub ki, bu da mi-
la di 1232-1235-ci il lə rə mü va-
fi q dir. Bun dan əla və, 1939 – cu 
il də bu ra dan ta pı lan mis pul lar 
üzə rin də Şir van şah Güş tasp 

Tə bii ki, bu qə dər ya şı olan bir 

Ba kı haq qın da mə-
lu mat ilk də fə era-
mız dan 3500 il əv vəl 
bi rin ci Mi sir fi ro nu Me-
ne sa nın döv rün də 
“Ölü lər Ki ta-
bın da” qeyd 
edi lib. Bun-
dan baş qa, 

hər ol ma sı nı 
Ab şe ron da və 
Qo bus tan da 12 min 
il ta ri xi olan daş üzə-
rin də ya zı lar, ar xeolo ji 
ta pın tı lar da sü bu ta ye ti rir. 
Era mız dan əv vəl I əsr də Ro ma 
im pe ra to ru Pom pe yin və Lu kul-
lun Za qaf qa zi ya nın iş ğa lı məq-
sə di lə Ba kı nın ət ra fın da sal dıq la rı 
hər bi dü şər gə lər ba rə sin də Av-
qust Qay Ok ta vi tə rə fin dən ya zı-
lan daş ya zı bu na əya ni mi sal-
dır. De yi lən lə ri nə zə rə al maq la 
bu gün Ba kı nın 5,5 min dən çox 
ya şı ol du ğu nu söy lə yə bi lə rik.

İçə ri şə hər də məhz bu məq səd- Vахt kеç dik cə, tоrpаq qа tı nın Qa la da apa rı lan təd qi qat lar 

Bakının
gizli abidələri
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La hı cın gö zəl li yi, qə dim-
li yi və sir li-sehr li alə mi 
haq qın da çox eşit miş-
dim. Eşit mək az idi, gə rək 

müt ləq ge dib o yer lə ri  gö rəy dim. 
Ata lar yax şı de yib ki, yüz eşit mək-
dən bir gör mək yax şı dır. Nə qə dər 
ça lış sam da, o gö zəl lik mə ka nı na  
baş çək mə yə vaxt tap maq ol mur-
du. Elə bil vaxt za ma nın də yir ma-
nın da ovu lub-ovu lub sov ru lub 
qə hə tə çıx mış, heç li yə çev ril miş di. 

Axır ki, bugün lər də La hı ca get-
mə yə vaxt ta pıl dı. Hə mi şə İs ma-
yıl lı ra yo nu na yo lu muz dü şən də 
bu ya şa yış mən tə qə si nin yer ləş di yi 
is ti qa mə ti gös tə rən löv hə nin ya nın-
dan ba şı göy lə rə söy kə nən dağ la ra 
hə səd lə ba xıb sü rət lə ötüb ke çər-
dik. Am ma bu də fə ki sə fə ri miz də 
be lə ol ma dı. La hı cın adı ya zı lan 
löv hə nin ya nın da ma şı nın sü rə ti-
ni azal dıb ox işa rə si ilə gös tə ri lən 
is ti qa mə tə dön dük.  Pən cə rə dən 
üzü mü zə me şə lə rin sə rin ha va sı 
vur du. As falt dö şən miş ra hat yol lar 
üzü dağ la ra tə rəf uza nıb ge dir di. 
Me şə lər lə əha tə olun muş dağ la rın 
gö zəl li yi nə bax maq dan doy maq 
ol mur du. Elə bil tə biət ağac lar dan 
dağ la rın əy ni nə ya şıl don biç miş di. 
Bu ge yim dağ la ra çox ya ra şır dı. Bü-
tün bu mən zə rə lə ri seyr et mək in sa-
na zövq ve rir. Be lə gö zəl li yə hey ran 
qal ma maq müm kün de yil.

Yol lar da ma şın, ge diş-gə liş çox 
idi. Ha mı bu qə dim mə ka na tez 
çat ma ğa tə lə sir di. Bi zi çi yin lə rin də 
La hı ca apa ra caq yol la rın da gö zəl-
li yi diq qə ti mi zi özü nə çək di. Yol lar 
qıv rı lıb yat mış ila na bən zə yir di. 
Sərt dön gə lər, dik yo xuş və eniş-
lər təh lü kə lər dən xə bər ve rir di. 
Hün dür ağac lar san ki yo la qa lın 
köl gə sal maq üçün bir-bi ri lə ri ilə 
bərk- bərk qu caq laş mış dı lar. Ağac-
la rın köl gə si as fal tın üs tün də kə pə-
nək lər ki mi oy na şır dı. Be lə cə, bi zi 
əha tə edən gö zəl mən zə rə lə ri seyr 
edə-edə yo lu mu za da vam edir dik. 

Zər na va kən din də ki sərt dön gə-
lə rin bi rin də ma şın la rın sağ tə rəf də 
ard-ar da da yan dı ğı nı gö rüb biz də 
av to mo bi li sax la ma lı ol duq. Ağ lı-
ma gə lən ilk fi  kir bu ol du ki, yə qin, 
qə za-fi  lan baş ve rib, yox sa bu qə dər 
ma şın yo lun kə na rı na dü zül məz di. 
As ta ca öz-özü mə pı çıl da dım ki, kaş 
qə za ol ma sın. İçim də hə yə can yü-
kü, ma şın la rın ara sın dan ke çib irə li 
get dim. Gör düm ki, şü kür, nə qə za, 
nə də bəd bəxt ha di sə baş ve rib. Ək-
si nə, qar şım da bu yer lə rin gö zəl li-
yi nin da ha bir möh tə şəm sə hi fə si 
açıl dı. Ya na şı da yan mış dağ la rın 
ara sın dan aram-aram, ayaq sax la-
ma dan çay axıb ge dir di. İs lan mış 
iri li-xır da lı daş lar par-par pa rıl da-
yıb say rı şa raq göz qa maş dı rır dı. 

Sə ma ya əl uzat maq  is tə yən və  bir-
bi ri nə bən zə mə yən iki da ğın ara sın-
dan ka nat la kör pü asıl mış dı. La hı ca 
ge dən in san la rın diq qə ti ni də elə bu 
as ma kör pü cəlb et miş di. Bu gö zəl-
li yə ta ma şa et mək üçün bir an lıq 
bu ra da da yan mış dı lar. Uşaq lar səs-

küy sa la-sa la kör pü yə çı xıb hə-
rə kət et mə yə bö yük hə vəs 

gös tə  r ir  di  lər . 

As ma kör pü ilə üz bəüz iri qa ya lar 
ilk ba xış da ada ma va hi mə li gə lir, 
am ma ya vaş-ya vaş san ki adam la 
dost la şıb doğ ma la şır dı. Qa ya nın 
üs tün də tor pa ğın be lə əli çat ma-
dı ğı yer lər də gül lər bi tib, çi çək lər 
açıb. Bu da tə biətin bir mö cü zə si-
dir. Çi çək lə rin üs tün də arı lar vı-
zıl da şır, kə pə nək lər uçu şur du. Qa-
ya la rın or ta sın dan bu laq qay na yır. 
Bu sə rin su dan bir ovuc içib yo lu-
mu za da vam edi rik. 

La hı ca ya xın laş dıq ca yol lar ada ma 
va hi mə li gör sə nir. Nə vaxt sa bu ra da 
dağ la rı part la dıb, qa ya la rı par ça la-
yıb yol çə kib lər. Elə yer lər var idi ki, 
ba xan da fi  kir lə şir sən, elə in di cə dağ 
ye rin dən qo pa caq, xal ki mi gö rü nən 
iri qa ya lar ada mın üs tü nə aşa caq.

As ta-as ta yo lu mu za da vam edi-
rik. Nə dağ lar ye rin dən qo pur, nə 
də qa ya lar üs tü mü zə aşır. Dağ-
lar da, qa ya lar da, ne çə il lər dir ki, 
be lə cə, do nub yer lə rin də qa lıb lar. 
Tor paq dan möh kəm cə ya pı şıb lar. 
Nə dağ lar bir-bi ri nə ox şa yır, nə də 
qa ya lar. Ha mı sı bir-bi rin dən fərq li 
və bən zər siz dir. İlk də fə bu yer lə-
rə ayaq qoy du ğum dan, ət raf da kı 
gö zəl li yə bax maq dan gö züm dörd 
olub. Tan rı bu yer lə rə çox gö zəl 
qə ləm çə kib. Bu yer lə rin tə biəti nə 
bü tün rəng lə ri vu rub. Ona gö rə də 
ət raf rən ga rəng dir, bən zər siz dir, 
tək ra ro lun maz dır.

Bir az qor xu lu, bir az təh lü kə li 
yol lar dan ke çib, axır ki, mən zil ba-
şı na ça tı rıq. La hı cı da ha da yax şı 
gö rüb yad da şı ma yaz maq üçün 
ət ra fı ma diq qət lə göz gəz di ri rəm. 
Elə ba xı ram ki, san ki bu yer lə rin 
şək li ni göz lə ri mə çə kə cəm. La hıc 
hün dür dağ la rın ətə yin də yer lə şir. 
Əsr lər dir, il lər dir ki, bu dağ lar La-
hı cı ov cu nun için də sax la yır. Bu-
ra gə lən o qə dər çox dur ki, ma şın 
sax la ma ğa da yer tap maq da çə tin-
lik çə ki rik. Ba şı mı qal dı rıb sə ma ya 
ba xı ram. Gü nəş bəx tə vər-bəx tə vər 
üzü mə gü lüm sə yir. De yə sən, o da 
bi zim ki mi bu gün çox se vinc li dir.

La hı cın da rıs qal kü çə lə ri, dön gə-
lə ri, yol-yo la ğa sı bir an lıq mə nə İçə-
ri şə hə ri xa tır la dır. Bir an lıq fi k rim 
ötüb ar xa da qal mış keç mi şə əl uza-
dır. Qu laq la rı ma at kiş nər ti si, qı lınc 
sə si, ox vı yıl tı sı, in san la rın səs-kü yü 
gə lir. Ke çib get di yi miz kü çə yə iri-iri 
daş lar dö şə nib. Ət raf da gör dü yü-
müz hər şey qə dim li yi ni özün də 
sax la yıb. Kü çə bo yu sı ra lan mış ma-
ğa za lar da nə lər sa tıl mır? Ürə yin dən 
ke çən hər şe yi bu ra da ta pa bi lər sən. 
Dağ çi çə yin dən tut muş man qa la 
qə dər hər şey var. Bü tün ma ğa za-
lar da mis gər lik sə nə ti nin nü mu-
nə lə ri sa tı şa qo yu lub. Ema lat xa na-
la rın bə zi lə ri nin üs tü nə vu rul muş 
ta nış lıq löv hə lə rin dən mə lum olur 
ki, on lar XIX əs rin ya di gar la rı dır.

La hıc lı oğul lar ata la rı nın, ba ba-
la rı nın pe şə lə ri ni bö yük hə vəs lə 
da vam et di rir lər, çi yin lə rin də bu 
gün dən sa ba ha da şı yır lar. İrə li 
ad dım at dıq ca san ki üzü keç mi-
şə ge dir sən. Elə bil bu ra da za man 
do nub, bu gün lə keç miş və gə lə cək 
qo vu şub. Am ma bun la rın qar şı-
sın da bə ra bər lik işa rə si qoy maq 
ol mur. Çün ki za man mə sa fə si nə 
gö rə bir-bir lə rin dən uzaq və əl çat-
maz dır lar.  

Gə lən tu rist lər sa tı şa çı xa rıl mış 
əş ya la ra bö yük ma raq la ba xır, us-
ta lar la söh bət edir lər. Son ra həm 
us ta lar la, həm də on la rın dü zəlt-
dik  lə ri əş ya lar la bir yer də şə kil çək-
di rir lər. Bu gün lər dən, bu yer lər-
dən ya di gar sax la maq üçün ki çik 
də ol sa, bir əş ya alıb apa rır lar. Mil li 
ge yim lə ri miz də La hı ca gə lən lə rin 
diq qə ti ni cəlb edir.

Daş dö şən miş kü çə ilə irə li get-
dik cə, san ki ötən il lə rə doğ ru ad-
dım la yır san. Ət raf da gör dük lə ri-
miz bir an lıq bi zi sehr lə yir. San ki 
na ğıl lar alə mi nə dü şür sən.

Gəz di yi miz kü çə lər də tez-tez 
bu laq lar la da rast la şır dıq. Qay na-
yıb co şan sə rin su dan iç dik cə, dağ-
la rın ha va sı nı, tor pa ğın da dı nı hiss 
edir dik. Bu laq la rın cür bə cür ad-

la rı da var. Mə ni ən çox cəlb edən 
“Qo şa bu laq” adı ol du. İki də mir 
bo ru ilə axıb gə lən su bir no hur-
da bir lə şir. Bir an lıq mə nə elə gəl-
di ki, bu bu laq lar dan bi ri nin su yu 
keç miş dən, bi ri də gə lə cək dən axıb 
gə lir və bu ra da in di ki za man la, bu 
gü nü müz lə qo vu şur. Həm keç miş-
dən, həm də gə lə cək dən axıb gə lən 
bu laq dan su iç dim. Da dı-ta mı ey ni 
de yil di, bir-bi ri lə rin dən fərq lə nir-
di. Elə La hıc da mə nim yad da şım-
da za man la rın qo vuş du ğu bir mə-
kan ki mi qal dı.

Ət raf da gör dü yü müz hər şey diq-
qə ti özü nə cəlb edir di. Hər əş ya da, 
hər pal tar da bir gö zəl lik dü zü mü 
var dı. San ki bir an lıq na ğıl lar da kı 
gö zəl lik mə ka nı na düş müş dük. Bir 
ne çə saat gə zən dən son ra üzü yu xa-
rı bir-bi ri nə söy kə nən dağ la ra tə rəf 
get dik. La hı cın dağ la rı ilə kü çə lə ri-
nin gö zə li yi bir-bi ri ni ta mam la yır-
dı. Ba şı mı qal dı rıb sə ma nı göz dən 
ke çi ri rəm. Gö zəl li yə bax ma ğa ba şı 
qa rı şan ay da hə lə bat ma yıb, elə cə 
ye rin də do nub qa lıb. San ki göz lə ri-
ni bu yer lə rin gö zəl lik lə rin dən çə kə 
bil mir. İrə li get dik cə qu laq la rı ma 
su şı rıl tı sı gə lir. İki əzə mət li da ğın 
ara sın dan  axıb ge dən ça yın sə si dir. 
Çay san ki şı rıl tı sı ilə göz iş lə dik cə 
uza nıb ge dən bu gö zəl li yə, za man-
la rı özün də qo vuş du ran La hı ca 
əbə di lay la ça lır.

Vahid MƏHƏRRƏMOV

Sə ma ya əl uzat maq  is tə yən və  bir-
bi ri nə bən zə mə yən iki da ğın ara sın-
dan ka nat la kör pü asıl mış dı. La hı ca 
ge dən in san la rın diq qə ti ni də elə bu 
as ma kör pü cəlb et miş di. Bu gö zəl-
li yə ta ma şa et mək üçün bir an lıq 
bu ra da da yan mış dı lar. Uşaq lar səs-

küy sa la-sa la kör pü yə çı xıb hə-
rə kət et mə yə bö yük hə vəs 

gös tə  r ir  di  lər . 

La hı cın gö zəl li yi, qə dim- Əsr lər dir, il lər dir ki, bu dağ lar La-
hı cı ov cu nun için də sax la yır. Bu-
ra gə lən o qə dər çox dur ki, ma şın 
sax la ma ğa da yer tap maq da çə tin-
lik çə ki rik. Ba şı mı qal dı rıb sə ma ya 
ba xı ram. Gü nəş bəx tə vər-bəx tə vər 
üzü mə gü lüm sə yir. De yə sən, o da 
bi zim ki mi bu gün çox se vinc li dir.

dım la yır san. Ət raf da gör dük lə ri-
miz bir an lıq bi zi sehr lə yir. San ki 
na ğıl lar alə mi nə dü şür sən.

Gəz di yi miz kü çə lər də tez-tez 
bu laq lar la da rast la şır dıq. Qay na-
yıb co şan sə rin su dan iç dik cə, dağ-
la rın ha va sı nı, tor pa ğın da dı nı hiss 
edir dik. Bu laq la rın cür bə cür ad-

zamanları
qovuşduran məkan
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

M
Mad de – 1. ma te ri ya (fəl sə fə-

də); 2. mo le kul; 
Mad de ci – ma te rialist; Fi lo zof 

bu so mut, bu mad de ci gö rüş ten 
sı yı ra mı yor ken di ni.

Mad de ci lik – ma te rializm; 
Mad de ci lik, dün ya da yal nız 
mad de nin var lı ğı nı ka bul eden, 
Tan rı, ruh vb. kav ram la rı ret ve 
in kar eden fel sefe gö rüş tür.

Ma den – 1. me tal; 2. fi  liz, kül-
çə; 3. mi ne ral; Ma den oca ğı – 
şax ta, də mir fi  li zi, ya xud kö mür 
ya ta ğı. Ma den oca ğı nın di bin de / 
ha va yok, ışık yok. Ma den ib rik-
ler bü yük bir sa nat la ya pı lır dı.

Ma den ci – dağ-mə dən iş çi si, 
qaz ma çı; Ay lık üc ret le ri ni ala mı-
yan ma den ci ler, bir gün lük grev 
ka ra rı al dı lar. 

Ma ga zin – şə kil li, rəsm li jur-
nal; Ma ga zin ha ber – de di-qo du-
lu və əy lən cə li xə bər. Ma ga zin 
ya zar la rı, kül tü rel ya şa mı mı za el 
koy du lar.

Ma kam – 1. və zi fə, post, ranq, 
xid mət, yer, möv qe; 2. ins tan si-
ya, ha ki miy yət; 3. mu ğam; Ma-
kam oda sı – ka bi net, iş ota ğı; 
Ma kam sa hi bi – və zi fə li şəxs. 
Ma kam ara ba sı – xid mə ti ma şın. 
İn san de ğil, gök yü zün de ki ma-
ka mı nı şa şı ra rak ye re in miş bir 
me lek tir.

Mak bul – 1. qə bul olu nan, 
bə yə ni lən, müm kün olan; 2. eh-
ti mal (gü man) edi lən, məq bul; 
Kah ve nin di bek te dö vü le ni her 
za man da ha mak bul ve içi mi 
şöh ret liy di. Has ta zi ya re ti nin kı-
sa ola nı mak bul dür. Azər bay can 
di lin də ki məq bul (yox la ma da) 
türk cə də ge çer li (vi ze de, ara sı-
nav da), qey ri-məq bul – ge çer siz, 
kı rık.

Ma ki ne – ma şın, ci haz, apa-
rat; Tı raş ma ki ne le ri ile us-
tu ra lar çek me ce de du-
rur du. Azər bay can 
di lin də ki ma-
ki na (ya zı 
ma ki  na sı) 
– türk cə-
də dak ti lo, 
ya zı ma ki-
ne si.

Ma ki ne ci 
–  1. me xa nik; 
2. ma şi nist; Bi ri 
top rak la rı na ka dar 
ma ki ne ci, öbü rü şe hir le ri-
ne ka dar top rak çı. Azər bay can 
di lin də ki ma ki na çı – türk cə də 
dak ti lo.

Ma ki ne li – me xa nik ləş di ril-
miş; Ma ki ne li tü fek – pu lem yot. 
Kar şı sı na çı kan kim var sa, ma ki-
ne li tü fek le ta ra dı.

Mal dar – 1. var lı, döv lət li, zən-
gin; 2. məd rə sə (din) müəl li mi; 
Mal var lı ğı lis te sin den an la şı la-
ca ğı üze re adam mal dar bi ri siy-
di. Azər bay can di lin də ki mal dar 
– türk cə də hay van ye tiş ti ri ci si.

Ma ma – 1. uşaq ye mə yi; 2. it-
pi şik ya lı, ye mi; Ke di, ma ma ta-
ba ğı na ko nan ku ru ma ma lar dan 
ye di.

Ma ri fet – 1.dərk, id rak (tə səv-
vüf də); 2.qa bi liy yət, mə ha rət; 
Ma ri fet na za ri ye si – id rak nə zə-
riy yə si. Bu fi l se nin mi, ne ma ri-
fe ti var, ne ye ya rar?

Marş – marş, himn; Mil li marş 
– döv lət him ni. Türk İs tik lal 
Mar şı nın şairi Meh met Akif tir.

Ma sal – na ğıl, mif, təm sil; 
Kim se bu ma sa la inan ma mış tı, 
ama el den bir şey gel mi yor du. 
Azər bay can di lin də ki mə səl – 
türk cə də de yim, anek dot.

Mas la hat – 1. və ziy yət, şə rait; 
2. iş, mə sə lə; 3. ki şi cin si or qa-
nı; Yal nız bi le lim ki bu bir ida-
reimas la hat çı lık tır ve ida reimas-
la hat an cak o gü nü kur ta rır. 
Azər bay can di lin də ki məs lə hət 
– türk cə də da nış ma, tav si ye.

Me de ni yet – si vi li za si ya; Bir 
me de ni yett  en öbü rü ne ge çer ken 
kay bo lan şey le rin ya nı ba şın da 
ger çek sal ta nat lar da var dır. Üs-
lub fər qi nə diq qət et mə li: Azər-
bay can di lin də ki mə də niy yət 
qar şı lı ğın da – türk cə də kül tür 
kəl mə si iş lə di lir.

Me ğer – de mə, sən de mə; Or-
han dün oku la gel me di ya, me-
ğer has tay mış.

Mem le ket – yurd, do ğum ye ri, 
öl kə da xi li şə hər, ra yon, qə-
sə bə; Ne ca ti bey İs tan-
bul΄ dan baş ka bir 
m e m  l e  k e  t e 
nak le dil-
di.

Me mul – (l in cə oxu nur) göz-
lə ni lən, ümid edi lən, umu lan; 
Ona an sı zın me mul et me di ği 
bir şe yi gös ter di. Azər bay can 
di lin də ki mə mul – türk cə də 
ma mul.

Men – 1. qa da ğan; 2. ən gəl, 
ma neə; Me net mek – qa da ğan 
et mək. Be nim huz rum da bu tür 
ya kı şık sız şey ler söy le me ni sa na 
me ne de rim. Azər bay can di lin-
də ki mən – türk cə də ben.

Men zil – 1. mə sa fə (mən zil), 
yol; 2. ar xa cəb hə xid mə ti; Son-
ra yi ne men zil öl çül müş, ye ni bir 
re kor kır dı ğı an la şıl mış tır. Ne 
ye di ne iç ti, bir men zil su ba yı nın 
bü tün gay re ti ile ça lış tı. Azər-
bay can di lin də ki mən zil – türk-
cə də daire, ev.

Me rak lı – ma raq la nan, hər 
şe yi an la maq və bil mək is tə yən; 
Ba şı mı kal dı rın ca Mus ta fa’ nın 
me rak lı göz le riy le kar şı la şı-
yo rum. Azər bay can di lin də ki 
ma raq lı – türk cə də en te re san, 
il ginç. 

Mer di ven – pil lə kən; Mer di-
ven par mak lı ğı – pil lə kən sü-
ra hı sı. Yü rü yen mer di ven – es-
ka la tor. Ağır ağır çı ka cak sın bu 
mer di ven ler den. Bir alt ka ta iki 
mer di ven le ini li yor du ve ara da 
ufak bir plat form var dı. Yü rü yen 
mer di ve nin ha re ket li ba sa mak-
la rı na adı mı nı atar ken bi le yan-
da ki tı rab za na tu tun ma ge re ği ni 
duy muş tu. Azər bay can di lin də-
ki nər di van – türk cə də is ke le, ba-
sa mak, el mer di ve ni.

Mer te be – də rə cə, sə viy yə; 
Müm kün mer te be – im kan da-
xi lin də, müm kün qə dər; Bu sa-
natkâ rı bir ya rım ilah mer te be-
si ne yük sel ten ne kuv vet, ne de 
hu su si yett  ir. Azər bay can di lin-
də ki mər tə bə – türk cə də kat.

Me se le – mə sə lə, prob lem; 
Ga ze te ler va kit va kit bir me se le-
yi öne sü rer ler. Azər bay can di-
lin də ki mə sə lə (mə sə lən) türk-
cə də me se la (Me se la, hep ay nı 
saat ler de te le fon 
ça lar dı.)

Mes lek – pe şə, sə nət, ix ti sas; 
Mes lek li se si – pe şə-tex ni ki li-
sey; Ara ya gi ren yıl lar zar fın da 
mes lek ten ko pun ca es ki ar ka-
daş la rıy la ün si ye ti de kop muş tu. 
Azər bay can di lin də ki məs lək – 
türk cə də aki de, inanç.

Me şe – pa lıd, pa lıd ağa cı; Me-
şe or ma nı – pa lıd me şə si; Ki raz 
ağa cı ol ma yı ter cih et sey di me-
se la, ya da me şe, çı nar, ne olur-
sa. Azər bay can di lin də ki me şə 
– türk cə də or man.

Meşk – məşq (mu si qi alə-
tin də), ça lış ma, təm rin (ya zı lı 
tap şı rıq da). El ya zı sı çok kö-
tüy dü ve ge ce gün düz dü zel-
me si için meşk eder, say fa lar 
do lu su ya zı ya zar dı. Di li miz-
dən fərq li ola raq bu kəl mə nin 
id man məş qi mə na sı yox dur. 
Azər bay can di lin də ki məşq 
(id man da) – türk cə də ant re-
man, id man.

Met bu – ta be edən, ida rə 
edən; İş le ri öy le bir ayar la yın ki, 
ta bi ile met bu bel li ol sun. Azər-
bay can di lin də ki mət bu türk cə-
də ba sı lı, mat bu.

Me tin – 1. mətn, tekst. 2. mə-
tin, cə sur; Ki tap tan bir me tin se-
çip def te ri ni ze ak ta rın.

Mev zu(at) – 1. möv zu(lar); 
2. qa nun ve ri ci lik, hü qu qi-nor-
ma tiv sə nəd lər. Ça lış ma mev-
zuatı – əmək qa nun ve ri ci li yi, 
əmək mə cəl lə si. Mah ke me nin 
han gi sü re için de baş la ma sı 
ge rek ti ği ne dair bir ka yıt da 
yok tu mev zuat ta.

Me zu ni yet – 1. mə zun ol ma, 
bir təh sil müəs si sə ni qur tar ma; 
2. sə la hiy yət; 3. mə zu ni yət; An-
ne si Gül süm, onun için bir me-
zu ni yet par ti si ver me ye kalk-
tı ğın da, da vet ede cek ar ka daş 
bu la ma mış tı. Azər bay can di lin-
də ki mə zu niy yət – türk cə də se-
ne lik (yıl lık) izin.

Mı rıl da mak – (do da qal tı) mı-
zıl da(n)maq, züm zü mə et mək; 
Me lo di yi ıs lık la ça lıp söz le ri ni 
mı rıl dan ma dan ko nuş ma ya de-

vam et me di.

Mi de – 1. mə də; 2. dad, təm, 
ləz zət; Mi de si bo zuk – heç bir şe-
yə fərq qoy ma yan, iy rən mə yən. 
Mi de siz – ye mə yə fərq qoy ma-
yan, tə ləb kar ol ma yan, zövq süz. 
Hiç bir şey den tik sin me yen mi-
de siz adam dı.

Mil – lil, pal çıq; Se lin sü rük le-
yip ge tir di ği mi li te miz le di.

Mi lis – qey ri-ni za mi qo şun, si-
lah lı dəs tə (po lis kəl mə si ilə qa-
rış dır ma ma lı); Şe hir de fe na lık 
ol ma sın di ye yer li İs lam lar dan 
mi lis teş kil edi yor lar.

Mi nik – ki çi cik, bap ba la ca, 
cum bu lu; Se zen Ak su nun “Mi-
nik Ser çe” fi l mi ni gör dü nüz mü? 
Aman Tan rım, ne mi nik şey bu 
böy le. Azər bay can di lin də ki mi-
nik – türk cə də bi nek.

Mis – müşk, ra yi hə, ətir; Hep 
mis gi bi ko ku lar sü rü nen, aşı rı 
düş kün ol du ğu bı yık la rı nı ta-
ra yıp yağ la yan ce sur ve cev val 
Olev di. Azər bay can di lin də ki 
mis – türk cə də ba kır.

Mo ruk – kaf tar, mı rıq; Bi zim 
mo ruk er te si gü ne dev ri si der 
de, on dan di lim alış mış. Azər-
bay can di lin də ki mo ruq – türk-
cə də ahu du du.

Mo tor – 1. mü hər rik; 2. mo tor-
lu qa yıq; 3. mo to sik let; Mo tor la-
rın eg zoz bo ru la rın da ki güm bür 
güm bür pat la ma la ra ku lak ver-
di.

Muavin – 1. kö mək çi, yar dım-
çı; Kalk mak üze re olan oto bü sün 
muavi ni ses len di. Azər bay can 
di lin də ki müavin – türk cə də yar-
dım cı, ve kil.

Mu hab bet – sə mi miy yət, sev-
gi, hör mət; Üs lub fər qi nə diq qət 
et mək la zım dır. Bu kəl mə “eşq-
mə həb bət” mə na sın da iş lə dil-
mir. Mu hab bet et mek – qar şı lıq lı 
dost ca söh bət et mək. Ge yik mu-
hab be ti – boş və mə na sız söh bət, 
ha va dan-su dan da nış maq, vaxt 
öl dür mək; Ca hil bir hay van ter-
bi ye ci si ol ma dı ğı nı fark edin ce 
onun la mu hab bet et me ye baş la-
dı.

Mu ha re be – dö yüş, vu ruş-
ma; Kan lı mey dan mu ha re be le-
rin de ko ca ta bur lar yok olur du. 

Azər bay can di lin də-
ki mü ha ri bə 

– türk cə də 
harp, sa vaş.
Muh bir – 

xə bər çi, sat-
qın, da nos baz, 
çu ğul çu; Ye ter 
ki ba na kıy ma-

yın, ömür bo yu 
muh bi ri niz olu rum 

si zin. Azər bay can di-
lin də ki müx bir – türk cə-

də mu ha bir, ga ze te ci.
Mu kav va – kar ton, kar ton 

qu tu, ye şik; Ben den iş çı ka ra ma-
ya ca ğı nı an la yan ço cuk, yaz gı sı-
na ra zı ola rak mu kav va tezgâ hı-
nın ba şı na dö nü yor. Azər bay can 
di lin də ki mü qəv va türk cə də 
kor ku luk, ça luk (hey van, quş 
mü qəv va sı).

Mum – şam; Ma sa da ki mu-
mun tit re şen ışı ğı nı sey re de rek 
bir kaç sa ni ye ses siz kal dı lar. 
Azər bay can di lin də ki mum – 
türk cə də bal mu mu, mum.

Mum luk – 1.şam dan; 2. vatt  
(elekt rik gü cü). Ge lir ken bir kaç 
ta ne yüz mum luk am pul alı ver.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Mal dar – 1. var lı, döv lət li, zən-

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

ka mı nı şa şı ra rak ye re in miş bir 

 – 1. qə bul olu nan, 
bə yə ni lən, müm kün olan; 2. eh-
ti mal (gü man) edi lən, məq bul; 
Kah ve nin di bek te dö vü le ni her 
za man da ha mak bul ve içi mi 
şöh ret liy di. Has ta zi ya re ti nin kı-
sa ola nı mak bul dür. Azər bay can 
di lin də ki məq bul (yox la ma da) 
türk cə də ge çer li (vi ze de, ara sı-
nav da), qey ri-məq bul – ge çer siz, 

 – ma şın, ci haz, apa-
rat; Tı raş ma ki ne le ri ile us-
tu ra lar çek me ce de du-
rur du. Azər bay can 
di lin də ki ma-
ki na (ya zı 
ma ki  na sı) 

Ma ki ne ci
–  1. me xa nik; 
2. ma şi nist; Bi ri 
top rak la rı na ka dar 
ma ki ne ci, öbü rü şe hir le ri-
ne ka dar top rak çı. Azər bay can 
di lin də ki ma ki na çı – türk cə də 

Ma ki ne li – me xa nik ləş di ril-
miş; Ma ki ne li tü fek – pu lem yot. 
Kar şı sı na çı kan kim var sa, ma ki-
ne li tü fek le ta ra dı.

qar şı lı ğın da – türk cə də kül tür 
kəl mə si iş lə di lir.

Me ğer – de mə, sən de mə; Or-
han dün oku la gel me di ya, me-
ğer has tay mış.

Mem le ket – yurd, do ğum ye ri, Mem le ket – yurd, do ğum ye ri, Mem le ket
öl kə da xi li şə hər, ra yon, qə-
sə bə; Ne ca ti bey İs tan-
bul΄ dan baş ka bir 
m e m  l e  k e  t e 
nak le dil-
di.

saat ler de te le fon 
ça lar dı.)

mı rıl dan ma dan ko nuş ma ya de-
vam et me di.
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ma; Kan lı mey dan mu ha re be le-
rin de ko ca ta bur lar yok olur du. 

Azər bay can di lin də-
ki mü ha ri bə 

xə bər çi, sat-
qın, da nos baz, 
çu ğul çu; Ye ter 
ki ba na kıy ma-

yın, ömür bo yu 
muh bi ri niz olu rum 

si zin. Azər bay can di-
lin də ki müx bir – türk cə-

də mu ha bir, ga ze te ci.
Mu kav va – kar ton, kar ton 

qu tu, ye şik; Ben den iş çı ka ra ma-
ya ca ğı nı an la yan ço cuk, yaz gı sı-
na ra zı ola rak mu kav va tezgâ hı-
nın ba şı na dö nü yor. Azər bay can 
di lin də ki mü qəv va türk cə də 
kor ku luk, ça luk (hey van, quş 
mü qəv va sı).

Mum – şam; Ma sa da ki mu-
mun tit re şen ışı ğı nı sey re de rek 
bir kaç sa ni ye ses siz kal dı lar. 
Azər bay can di lin də ki mum – 
türk cə də bal mu mu, mum.

Mum luk – 1.şam dan; 2. vatt  
(elekt rik gü cü). Ge lir ken bir kaç 
ta ne yüz mum luk am pul alı ver.
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Sərracxanabaşı
Ha cı Akif Pa şa nın Sər rac xa na-

ba şın da kı ge niş, köl gə li və gö zəl 
bağ ça sın dan ayaq səs lə ri eşi dil-
di. Bun lar ge cə ya rı sı “Oğur luq 
ola ca ğı xə bə ri ni al dıq, mü ha fi  zə 
üçün gəl dik” - bə ha nə si ilə evi mi-
zə do lu şan və sə hə rin açıl ma sı na 
bax ma ya raq, hə lə də get mə yə tə-
ləs mə yən po lis lər idi.

Ye ri di yi miz za man tax ta la rı 
cı rıl da yan köh nə ev də səs sal-
ma maq dan öt rü ayaq la rı mı zın 
ucun da gə zib otaq dan ota ğa ke çi-
rik. Tez-tez si fə ti fi l di şi rən gin də, 
qa ra göz lü, qa ra qaş lı in cə bir qa-
dı nın ba şı na top la şı rıq. Atam ağır 
xəs tə dir. Po lis lər, gö rə sən, bi zi al-
da da bil dik lə ri nə öz lə ri inan dı lar-
mı? Bəl kə də. Am ma anam il lə rin 
təc rü bə sin dən dərs al mış dı. Eş mə 
bığ lı po lis ko mis sa rı na “yor ğun-
lu ğu nu ca nın dan çı xar maq üçün” 
bir fi n can qəh və tək lif edib, “Oğ-
lum, qoy sa ğal sın, son ra gö tü rüb 
apa rın, heç bir sö züm yox dur”-
de yən də, ko mis sar göz lə ri ni ye rə 
di kə rək “Nə edim, ab la, nə edə 
bi lə rəm? Mən əmr qu lu yam” - ca-
va bı nı ver miş di. Bi lir dik ki, atam 
ölüm dən qur tar sa da, ya nı mız da 
qal ma sı na im kan ver mə yə cək lər. 

Xəs tə nin və ziy yə ti yax şı laş dı, 
gö tü rüb apar dı lar. 

A nam la bir lik də Bə ki ra ğa bö-
lü yü nün qa pı sın dan içə ri gir dik. 
Anam uca boy lu, uni for ma lı za-
bit lər lə nə sə da nış dı. Son ra ki-
çik otaq da bir az göz lə dik. Atam 
gəl di. Gə li şi mi zə çox se vin miş di. 
Mən bir tə rəf dən ma sa nın üs tün-
də ki şə kil li məc muəyə ba xır, o bi-
ri tə rəf dən on la rın söh bə ti nə qu-
laq ve rir dim. 

A nam “Əh məd, - de di, - bun lar 
si zi in gi lis lə rə ve rə cək lər. 

A tam bu söz lə ri əsə bi lik lə 
qar şı la dı:

“Heç vaxt ola bil məz. Əgər gü-
na hı mız var sa, cə za mı zı bu ra da 
çə kə cə yik. Am ma öz hö ku mə ti-
miz sə nin de di yin işi heç za man 
elə məz. Bu, al çaq lıq olar. Ən pis 
hal da Ana do lu ya, ya da baş qa ye-
rə sür gün edər lər. Be lə ol sa, bi zim 
üçün lap yax şı!”

A nam ba şı nı aşa ğı sa lıb sus du.
Az keç mə miş onun haq lı ol du-

ğu aş ka ra çıx dı. Ata mın döv lə ti 
ida rə edən lə rin əx la qı ilə bağ lı 
tə səv vü rü nə be lə gə tir mə di yi al-
çaq lı ğı anam da ha əv vəl sez miş di.

Əs lin də si ya si hə ya tı bo yu ata-
mın ba şı na gə lən lər dən onun 
özün dən da ha çox xa nı mı dərs 
gö tür müş, təc rü bə qa zan mış-
dı. Son ra lar da də fə lər lə müx tə-
lif ha di sə lər za ma nı nə yin ne cə 
ola ca ğı nı anam qa dın fəh mi ilə 
da ha əv vəl sez miş, ata mı ayıq 
sal ma ğa ça lış mış dı. Ana mın zən-
gin da xi li alə mi var dı. Bu da xi-
li aləm iti ağıl, fəhm va si tə si ilə 
ət raf da cə rə yan edən ha di sə lə rə 
bağ lan mış dı. Yə qin, bu sə bəb dən 
də, təh si li nin az lı ğı na bax ma ya-
raq, atam la bir gə ke çir di yi otuz 
üç il lik ömür-gün yol daş lı ğı nın 
dün ya ya əbə di lik göz yum du ğu 
son saatı na qə dər onun ən qüv-
vət li, ən eti bar lı mü ba ri zə yol da-
şı ol muş du. Ata mın, xa ti ri miz də 
qa lan çox lu çə tin za man la rın da 
anam heç vaxt özü nü itir mə di. 
İn di ata mın Mal ta da kı sür gün 
il lə ri ni xa tır la yı ram. Özü mü qa-
ra bay raq lar al tın da irə li lə yən 
qə lə bə li yin içə ri sin də gö rü rəm. 
Anam əlim dən tu tub. Be lə cə, Fa-
tih ilə Sul ta nəh məd ara sın da nə 
qə dər ge dib-gəl di yi miz xa ti rim-
də de yil. 

A ta mın o keş mə keş li il lər də və 
son ra lar, fə la kə tə dü çar olan elə 
dos tu ta pıl maz ki, anam onun və 
ailə si nin tə səl li sin də öz tə səl li si ni 
tap maq üçün qa pı sı na get mə miş 
ol sun!

A nam din dar qa dın idi. Di nin 
bü tün şə kil lə ri nə və qay da la rı na 
bağ lı idi. Am ma on la rı zə ka sı-
nın ən in cə tə zad la rı da göz dən 
qa çır ma yan süz gə cin dən ke çir-
mə yi əs la ya dın dan çı xar mır dı. 

Ata mın Mal ta sür gü nün də ol du-
ğu il lər də bu zə rif, tən ha qa dı nın 
əsa rə tin ağır şərt lə ri nə, ba şı mı za 
gə lən lə rə ne cə sə bir edib döz dü-
yü nü dü şü nü rəm. Ki çik, ya ra maz 
bir ço cu ğun əlin dən tu tub tür bə-
tür bə, zi ya rət gah-zi ya rət gah gə-
zən, Əy yub Sul tan da, Top qa pı da, 
Bə bək də, Üs kü dar da uzun, na rın 
sərv ağac la rı ara sın da hıç qı ra-hıç-
qı ra ağ la yıb uşaq la rı nın ata sı nın 
tez lik lə evi nə-eşi yi nə qa yıt ma sı-
nı inan dı ğı Al lah dan, onun pey-
ğəm bər lə rin dən, imam la rın dan 
is tə yən zəif cüs sə li, sol ğun si fət li 
qa dın göz lə rim önün də can la nır. 

Bir sə hər ça ğı nı xa tır la yı ram. 
Bö yük qar da şım la bir lik də yat dı-
ğı mız ota ğın qa pı sı açı lır, pən cə-
rə dən dü şən zəif işıq da bə yaz bir 
xə ya lın bi zə tə rəf ad dım la dı ğı nı, 
ya xın la şıb üzü mü zü ox şa dı ğı nı 
hiss edi rəm. Son ra açıq pən cə rə yə 
tə rəf ge dir, ba yır da az son ra baş la-
ya caq is ti av qust gü nü nün sa bah 
sə rin li yi ilə si nə do lu su nə fəs alır. 
Ar dın ca yük sə lən azan səs lə ri ni 
eşi di rəm. Ana mın pro fi l dən gör-
dü yüm in cə üzü nə göz lə rin dən 
yaş lar tö kü lür, “bu süb hün xa ti ri-
nə, bu bay ram gü nü nün xa ti ri nə 
uşaq la rı nın in dən son ra ata sız qal-
ma ma la rı nı” Tan rı dan di lə yən tit-
rək duala rı qu la ğı ma ça tır. 

Ya ta ğım dan çı xıb özü mü ana-
mın qol la rı ara sı na atı ram. On da 
atam sız ke çir di yi miz ilk bay ram 
gü nü nün sə hə ri idi. 

Bə ki ra ğa bö lü yü nə ge dib-gəl-
di yi miz za man lar dan ha fi  zəm də 
qa lan baş qa bir sə hər və baş qa bir 
çöh rə də var. 

Bö yük otaq da, ata mın çar pa yı-
sı nın ya nın da kı çar pa yı da kim sə 
xəs tə ya tır dı. Zəif, in cə üzü, yu-
var laq, qa ra saq qa lı var dı. 

A tam bi zi bu adam la ta nış elə-
di yi ilk gün “Ka mal1, bun lar da 
mə nim oğul la rım dır” – de miş di. 

Pa hat, yum şaq bir əl üzü mü-
zü ox şa mış dı. 

Bir gün sə hər Bə ki ra ğa bö-
lü yü nə ge dən də anam bi zi 
hə mi şə ki yol dan, yə ni Hər-
biy yə Na zir li yi nin ala qa pı-
sın dan ke çir mə di. Şah za də 

Cə mil kü çə si ilə Sü ley ma niy-
yə yə get dik, ora da ar xa qa pı-

dan mey dan ki mi bir ye rə gir dik. 
A tam gi lin sax lan dı ğı otaq da qə-
ri bə və əzi ci sü kut hökm sü rür-

dü. Məh bus lar iki bir-üç bir 
da yan mış dı lar, öz ara-

la rın da as ta dan 
da nı şır dı-

lar. 

A tam ya ta ğın da otu rub nə isə 
ya zır dı. Bö yük qar da şım la mə ni 
gö rən də uzun-uza dı diq qət lə üzü-
mü zə bax dı. Son ra “Hay dı, ge dək” 
- de di. Anam qa dın la ra ay rı lan ki-
çik gö rüş ota ğın da bi zi göz lə yir di. 

O taq dan çı xan da Ka mal bə yin 
ya ta ğı nın heç açıl ma dı ğı nı gör düm. 

A tam ya vaş dan ana ma nə isə 
da nı şır dı. Xa ti rim də qa lan yal nız 
bu cüm lə ol du: “Dü nən ax şam 
qə fi l dən gö tü rüb apar dı lar”. 

Za man ana mı haq lı çı xar dı. Bir 
gün mət bəx də Bə ki ra ğa bö lü yü-
nə, ata ma apar maq üçün ye mək 
ha zır la yır dı. Mən kü çə qa pı sı nın 
qa ba ğın da da yan mış dım. Tibb 
mək tə bi nin ta nış tə lə bə si nin tə-
laş için də evi mi zə tə rəf gəl di yi ni 
gör düm. Ana mı so ruş du. Mət-
bəx də ol du ğu nu söy lə dim. Qa ça-
raq mət bə xə gir di, “Xa nı mə fən di, 
apa rır lar!” - de di. Anam, əs lin də 
əv vəl dən təx min elə di yi bu xə bə ri 
eşi dən də özü nü itir mə di. Tez ha-
mı mı zı bir ye rə yığ dı. Əv vəl Bə ki-
ra ğa bö lü yü nə get dik. Dus taq la rın 
Ərəb yan kar van sa ra sın da ol du ğu-
nu de di lər. Özü mü zü ora çat dır-
dıq. Nə ha yət, Qız qül lə si ya xın lı-
ğın da löv bər sa lan rən gi tö kül müş 
köh nə yük gə mi si nin ət ra fın da kı 
qa yıq la rın ara sı na qa rış dıq. Gə mi 
əl li metr lik mə sa fə də içə ri si si lah lı 
in gi lis əs gər lə ri ilə do lu mo tor lu 
qa yıq lar la çev rə lən miş di. 

A tam gö yər tə nin də mir bar-
maq lıq la rı na söy kən miş di, bi zə 
ba xır dı. Ya nın da Zi ya Gö yalp da-
yan mış dı. Hər tə rəf dən səs gə-
lir di. La kin in di o an lar da nə da-
nış dı ğı mı zı xa tır la ya bil mi rəm.

Göz lə rim önün də yal nız bir dən 
bö yük qar da şım Əb dür rəh ma nın 
qa yı ğın için də aya ğa qalx ma sı, ci-
yər lə ri nin və sə si nin bü tün gü cü 
ilə “Ya şa sın itt  i had çı lar!” - ba ğır-
ma sı can la nır. 

Bun dan son ra atam iki il və tən-
dən və biz dən uzaq da ağır əsa rət 
hə ya tı ya şa dı. Hər həf tə hər bi ri-
mi zə ay rı-ay rı lıq da yaz dı ğı mək-
tub la rı in di ye ni dən tək rar-tək rar 
oxu yu ram. San ki ya nı mız da, ailə-
si nin ba şın da imiş ki mi ən ki çik 
dərd lə ri mi zə ha yan olan, gə lə cək lə 
bağ lı ümid lər lə do lu mək tub lar...

Mal ta dan gə lən mək tub və rəsm-
lər ara sın da hər bi ri mi zə ay rı-ay rı-
lıq da gön dər di yi bir rəsm də var. Bu 
ti kan lı məf til lər ar xa sın da pro fi l dən 
çə ki lən bir in san çöh rə si idi. Bö yük 
ba cım Sü rəy ya ya ün van la nan şək lin 
al tın da bu sə tir lər ya zıl mış dı:

“Türk qa dı nı nın gə lə cək də ço cuq-
la rı na söy lə yə cə yi lay la lar var. Sən də 
o lay la lar la mil lə ti nin, ata nın mə ruz 

qal dı ğı hə qa rət lə ri an la da caq san. 
Öv lad la rı na in ti qam gün lə ri nin 

za ma nı nı öy rə də cək sən. Unut ma!”
O vaxt lar hə lə tə zə-tə zə dil aç-

ma ğa baş la yan ki çik ba cım hər 
həf tə gə lən bu mək tub la ra “ata” 
de yir di. İki yaş lı bir uşa ğın, özü or-
ta lıq da gö rün mə yən ata sı nın mək-
tub la rı na “ata” de mə si tə biidir. 
Əs lin də bu söz biz bö yük lər üçün 
də bir ger çə yin ifa də si idi. Çün ki 
hər mək tub ata mın özü nün gə li-
şi mi sa lın da idi. O, mək tub la rı ilə 
ya nı mı za gə lir, öyüd-nə si hət ve rir, 
ba şı mı za ağıl qo yur, yol gös tə rir di. 

“Nu ri-di dəm Sü rəy ya!
İn gi lis cə yaz dı ğın so nun cu mək-

tu bu al dım. Çox şad və məm nun 
ol dum. Xa hiş edi rəm, əc nə bi dil lə rə 
müm kün qə dər da ha ar tıq diq qət 
ye tir. Bu dil lər də ya zıl mış ədə bi və 
ta ri xi əsər lə ri mü ta liə et mə yə ça lış. 
Mə nim adım dan in gi lis və fran sız 
di li müəl lim lə rin dən xa hiş et, qoy 
on lar sə nə XVIII əsr və xü su sən də 
XIX əs rin bi rin ci ya rı sı müəl lifl  ə ri-
nin əsər lə ri ni da ha çox oxut sun lar”.

Ye nə Sü rəy ya ya ün van la nan baş-
qa bir mək tu bun da isə ya zır dı: “Cə-
za hü qu qu fən ni ni çox xoş la dı ğı nı 
eşit dim. Sə nin bu ma ra ğın ya dı ma 
özü mün otuz iki il əv vəl ki mey li mi 
sal dı. Mən də o za man Pa ris Hü quq 
Mək tə bin də bü tün fən lər dən da ha 
çox cə za hü qu qu na ma raq gös tə rir-
dim. Bu nun sə bə bi, bi lir sən mi nə dir? 
Cə za hü qu qu fəl sə fə ilə, mad diy yat-
dan da ha çox mə nə viy yat la bağ lı-
dır. La kin cə za nə zə riy yə lə ri ni da ha 
yax şı ba şa dü ş mək üçün fəl sə fə ilə, 
mə nə viy yat və iq ti sa diy yat la məş ğul 
ol maq la zım dır. Bu sə bəb dən hü quq 
fa kül tə si nin dərs lə ri nə da vam et-
mək lə bə ra bər, ədə biy yat fa kül tə sin-
də ki dərs lə rə də ikin ci bir ix ti sas ki mi 
get mə yi yad dan çı xar ma. 

Ah, bu za man lar da si zin ya nı-
nız da ol ma ğı nə qə dər is tər dim!...”

1 Ka mal bəy (?-1919) – Os man lı 
bü rok ra tı, Yoz qa tın Bo ğaz lı yan 
il çə si nin qaim mə qa mı. Kürd 
Mus ta fa Pa şa məh kə mə si nin 
qə ra rı ilə er mə ni lər lə qey ri-in-
sa ni dav ra nı şı na gö rə İs tan bu-
lun Bə ya zid mey da nın da xal qın 
gö zü qar şı sın da dar ağa cın dan 
asıl mış dı. TBMM hö ku mə ti 
özü nün 14 okt yabr 1922-ci il 
ta rix li qə ra rı ilə Ka mal bə yi 
“mil li şə hid” elan et miş di.
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Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

Ha cı Akif Pa şa nın Sər rac xa na-
ba şın da kı ge niş, köl gə li və gö zəl 
bağ ça sın dan ayaq səs lə ri eşi dil-
di. Bun lar ge cə ya rı sı “Oğur luq 
ola ca ğı xə bə ri ni al dıq, mü ha fi  zə 
üçün gəl dik” - bə ha nə si ilə evi mi-
zə do lu şan və sə hə rin açıl ma sı na 
bax ma ya raq, hə lə də get mə yə tə-

Göz lə rim önün də yal nız bir dən 
bö yük qar da şım Əb dür rəh ma nın 
qa yı ğın için də aya ğa qalx ma sı, ci-
yər lə ri nin və sə si nin bü tün gü cü 
ilə “Ya şa sın itt  i had çı lar!” - ba ğır-
ma sı can la nır. 

Bun dan son ra atam iki il və tən-
dən və biz dən uzaq da ağır əsa rət 
hə ya tı ya şa dı. Hər həf tə hər bi ri-
mi zə ay rı-ay rı lıq da yaz dı ğı mək-
tub la rı in di ye ni dən tək rar-tək rar 
oxu yu ram. San ki ya nı mız da, ailə-
si nin ba şın da imiş ki mi ən ki çik 
dərd lə ri mi zə ha yan olan, gə lə cək lə 
bağ lı ümid lər lə do lu mək tub lar...

Mal ta dan gə lən mək tub və rəsm-
lər ara sın da hər bi ri mi zə ay rı-ay rı-
lıq da gön dər di yi bir rəsm də var. Bu 
ti kan lı məf til lər ar xa sın da pro fi l dən 
çə ki lən bir in san çöh rə si idi. Bö yük 
ba cım Sü rəy ya ya ün van la nan şək lin 
al tın da bu sə tir lər ya zıl mış dı:

“Türk qa dı nı nın gə lə cək də ço cuq-
la rı na söy lə yə cə yi lay la lar var. Sən də 
o lay la lar la mil lə ti nin, ata nın mə ruz 

qal dı ğı hə qa rət lə ri an la da caq san. 
Öv lad la rı na in ti qam gün lə ri nin 

za ma nı nı öy rə də cək sən. Unut ma!”
O vaxt lar hə lə tə zə-tə zə dil aç-

ma ğa baş la yan ki çik ba cım hər 
həf tə gə lən bu mək tub la ra “ata” 
de yir di. İki yaş lı bir uşa ğın, özü or-
ta lıq da gö rün mə yən ata sı nın mək-
tub la rı na “ata” de mə si tə biidir. 
Əs lin də bu söz biz bö yük lər üçün 
də bir ger çə yin ifa də si idi. Çün ki 
hər mək tub ata mın özü nün gə li-
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döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

Ye ri di yi miz za man tax ta la rı 
cı rıl da yan köh nə ev də səs sal-
ma maq dan öt rü ayaq la rı mı zın 
ucun da gə zib otaq dan ota ğa ke çi-
rik. Tez-tez si fə ti fi l di şi rən gin də, 
qa ra göz lü, qa ra qaş lı in cə bir qa-
dı nın ba şı na top la şı rıq. Atam ağır 
xəs tə dir. Po lis lər, gö rə sən, bi zi al-

hər mək tub ata mın özü nün gə li-
şi mi sa lın da idi. O, mək tub la rı ilə 
ya nı mı za gə lir, öyüd-nə si hət ve rir, 
ba şı mı za ağıl qo yur, yol gös tə rir di. 

tu bu al dım. Çox şad və məm nun 
ol dum. Xa hiş edi rəm, əc nə bi dil lə rə 
müm kün qə dər da ha ar tıq diq qət 
ye tir. Bu dil lər də ya zıl mış ədə bi və 

ba şın da kı ge niş, köl gə li və gö zəl 
bağ ça sın dan ayaq səs lə ri eşi dil-
di. Bun lar ge cə ya rı sı “Oğur luq 
ola ca ğı xə bə ri ni al dıq, mü ha fi  zə 
üçün gəl dik” - bə ha nə si ilə evi mi-
zə do lu şan və sə hə rin açıl ma sı na 
bax ma ya raq, hə lə də get mə yə tə-

Bö yük otaq da, ata mın çar pa yı-
sı nın ya nın da kı çar pa yı da kim sə 
xəs tə ya tır dı. Zəif, in cə üzü, yu-
var laq, qa ra saq qa lı var dı. 

A tam bi zi bu adam la ta nış elə-
di yi ilk gün “Ka mal1, bun lar da 
mə nim oğul la rım dır” – de miş di. 

Pa hat, yum şaq bir əl üzü mü-
zü ox şa mış dı. 

Bir gün sə hər Bə ki ra ğa bö-
lü yü nə ge dən də anam bi zi 
hə mi şə ki yol dan, yə ni Hər-
biy yə Na zir li yi nin ala qa pı-
sın dan ke çir mə di. Şah za də 

Cə mil kü çə si ilə Sü ley ma niy-
yə yə get dik, ora da ar xa qa pı-

dan mey dan ki mi bir ye rə gir dik. 
A tam gi lin sax lan dı ğı otaq da qə-
ri bə və əzi ci sü kut hökm sü rür-

dü. Məh bus lar iki bir-üç bir 
da yan mış dı lar, öz ara-

la rın da as ta dan 
da nı şır dı-

lar. 

Göz lə rim önün də yal nız bir dən 
bö yük qar da şım Əb dür rəh ma nın 
qa yı ğın için də aya ğa qalx ma sı, ci-
yər lə ri nin və sə si nin bü tün gü cü 
ilə “Ya şa sın itt  i had çı lar!” - ba ğır-
ma sı can la nır. 

dən və biz dən uzaq da ağır əsa rət 
hə ya tı ya şa dı. Hər həf tə hər bi ri-
mi zə ay rı-ay rı lıq da yaz dı ğı mək-
tub la rı in di ye ni dən tək rar-tək rar 
oxu yu ram. San ki ya nı mız da, ailə-
si nin ba şın da imiş ki mi ən ki çik 
dərd lə ri mi zə ha yan olan, gə lə cək lə 
bağ lı ümid lər lə do lu mək tub lar...

lər ara sın da hər bi ri mi zə ay rı-ay rı-
lıq da gön dər di yi bir rəsm də var. Bu 
ti kan lı məf til lər ar xa sın da pro fi l dən 
çə ki lən bir in san çöh rə si idi. Bö yük 
ba cım Sü rəy ya ya ün van la nan şək lin 
al tın da bu sə tir lər ya zıl mış dı:

la rı na söy lə yə cə yi lay la lar var. Sən də 
o lay la lar la mil lə ti nin, ata nın mə ruz 

za ma nı nı öy rə də cək sən. Unut ma!”

ma ğa baş la yan ki çik ba cım hər 
həf tə gə lən bu mək tub la ra “ata” 
de yir di. İki yaş lı bir uşa ğın, özü or-
ta lıq da gö rün mə yən ata sı nın mək-
tub la rı na “ata” de mə si tə biidir. 
Əs lin də bu söz biz bö yük lər üçün 
də bir ger çə yin ifa də si idi. Çün ki 
hər mək tub ata mın özü nün gə li-
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ilə türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min də, ye ni 
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Əs lin də si ya si hə ya tı bo yu ata- Ata mın Mal ta sür gü nün də ol du- A tam ya ta ğın da otu rub nə isə 

Atamın 
dostları



Qurban bayramının 
tarixi 

Qur ban, bə şə riy yə tin inanc sis te-
min də ən qə dim və ali ri tual lar dan 
bi ri he sab edi lir. Bə şə riy yət var olan-
dan in san dün ya gö rü şü üç bö yük 
mər hə lə dən ke çib: mi fi k, di ni və el-
mi. Qur ban ayi ni nin  mi fi k dün ya gö-
rü şün dən di ni inanc sis te mi nə keç-
mə si onun də yə ri ni da ha da ar tı rıb. 

Di ni dün ya gö rü şün də  qur-
ban kəs mə mə ra si mi İs lam dan 
da əv vəl möv cud olub. La kin o 
vaxt lar bu mə ra sim gü nah dan 
tə miz lən mək, pri mi tiv dün ya gö-
rü şü nə əsas la na raq, gu ya qə zəb-
lən miş tan rı la rın kön lü nü al maq 
üçün  hə ya ta ke çi ri lir di.

Qə dim Şərq də, era dan əv vəl ki 
döv rün Av ro pa sın da, həm çi nin 
hin du qə bi lə lə rin də də bu ayin 
bö yük miq yas da hə ya ta ke çi ri lib. 
Am ma, çox təəs süf ki, hər za man 
da in san lar qur ban ve ri lir miş. Yal-
nız tə kal lah lı din lər də – Yə hu di lik, 
Xris tian lıq və İs lam da in sa nın qur-
ban ve ril mə si qa da ğan edi lib. 

Din də qur ban kəs mə ayi ni  İb ra-
him Pey ğəm bə rin hə ya tın da baş 
ve rən əh va lat dan son ra ya ra nıb. 
Yu xu da Al lah İb ra him pey ğəm bə-
rə onun Al la ha ima nı nı, eti qa dı nı  
yox la maq üçün oğ lu İs ma yı lı qur-
ban ver mə yi əmr edir. İb ra him əsl 
eti qad sa hi bi ki mi tə rəd düd be lə 
et mə dən  Al la hın əm ri ni ye ri nə ye-
tir mə yə ha zır olur. İs ma yı lın  özü 
də ata sı nın və ən əsa sı İla hi ira də nin 
ək si nə get mə yə rək qur ban ol ma ğa 
ra zı la şır. Bu haq da Qu ran da ya zı lır:

“O, yü yü rüb qaç maq (ata sı na 
kö mək edə bil mək) ça ğı na çat dıq-
da de di: “Oğ lum! Yu xu da gör düm 
ki, sə ni qur ban kə si rəm. Gör nə fi -
kir lə şir sən!” O de di: “Ata can! Sə nə 
nə əmr olu nur sa, onu da et. İn şa al-
lah, mə nim sə bir li lər dən ol du ğu-
mu gö rə cək sən!” 

On la rın hər iki si təs lim ol du ğu və 
üzüüs tə ye rə yı xıl dı ğı za man Biz ona 
be lə xi tab et dik: “Ey İb ra him! Ar tıq 
sən rö ya nın düz gün lü yü nü təs diq 
et din!” Biz yax şı iş gö rən lə ri be lə 
mü ka fat lan dı rı rıq. Şüb hə siz ki, bu, 
açıq-ay dın bir im ta han idi. Biz ona 
bö yük bir qur ban lıq əvəz ver dik. 
Son ra dan gə lən lər ara sın da onun 
üçün (yax şı ad, gö zəl xa ti rə) qoy duq.

İb ra hi mə sa lam ol sun! Hə qi qə-
tən, Biz yax şı əməl sa hib lə ri ni be lə 
ma fat lan dı rı rıq! Şüb hə siz ki, o, Bi-
zim mö min bən də lə ri miz dən idi!” 
(Saff  at su rə si, 102-111-ci ayə lər)

Üç sə ma vi di nin – Yə hu di lik, 
Xris tian lıq və İs la mın hər bi rin də 
müx tə lif for ma da qur ban lıq möv-
cud dur. La kin İs lam da bu 
ayin xü su sı ma hiy yət 
və əhə miy yət kəsb edir. 
Onun əsa sın da Al la ha 
son suz sev gi, Onun 
qüd rə ti nə də rin inam 
və iman işı ğı du rur.

İs lam da in san la rı 
ha lal lı ğa, pak lı ğa səs-
lə yən Qur ban bay ra-
mı nın çox ma raq lı 
ta ri xi və şərt lə ri 
var. Bü tün din-
lər də ic ra edi lən 
qur ban İs lam da 
hic rə tin ikin ci ilin-
də əmr edi lib. İs-
la ma gö rə, qur ban 
“Al la ha ya xın laş dı-
ran” mə na sı nı ifa də 
edir. İb ra ni di lin də 
isə “gor ban”, yə ni, 
Al lah ri za sı üçün 
ve ri lən pay an la-
mın da iş lə di lir. 

Fəl sə fə si, ma hiy yə ti
Di ni rə va yət lə rə gö rə, İb ra him 

pey ğəm bər Al lah dan əmr alan ki mi, 
buy ru ğu ye ri nə ye tir mək üçün Mi na 
da ğı na ge dir. Əv vəl cə qar şı sı nı şey-
tan kə sir və  düz üç də fə ona ma ne 
ol maq is tə yir. İb ra hi mi bu iş dən ya-
yın dır ma ğa ça lı şır. İb ra him pey ğəm-
bər isə hər də fə daş at maq la şey ta nı 
özün dən uzaq laş dı rır. Qeyd edək ki, 
Həcc mə ra si min də şey ta na da şat ma 
ayi ni də bu ra dan gö tü rü lüb. Uzun 
il lər öv lad həs rə tin də olan  İb ra him 
Al la hın ona son ra dan bəxş et di yi oğ-
lu İs ma yı lın boy nu na dü şün mə dən 
bı ça ğı da ya yır. İti bı çaq iki də fə İs ma-
yı lın boy nu nu kəs mir. Üçün cü də isə 
Al la hın vəhy mə lə yi olan Cəb ra yıl-
dan sə da gə lir və sə ma dan İs ma yı lın 
– in san öv la dı nın ölü mü nə son qo yan 
qoç en di ri lir. İs lam hə dis lə ri nə əsa-
sən, o qoç düz 40 il cən nət çə mən lik-
lə rin də ota rıl mış və hə min gün üçün 
ha zır lan mış dı. İb ra him lə İs ma yı lın 
Al la ha eti qad sı na ğın dan üzüağ çıx-
ma ğı in san lıq ta ri xin də ye ni bir mər-
hə lə nin əsa sı nı qoy du. Cəb ra yı lın en-
dir di yi qoç, əs lin də kos mik ni za mın, 
İla hi ahən gin  var olu şu nun bir növ 
tə mi na tı idi. Hə min qo çu in san öv-
la dı nın adı na gön də ri lən sə ma ra zı-
lı ğı, İla hi tə şək kür ki mi də an la maq 
gə rə kir. Qoç – ma hiy yə tin də ra zı lıq, 
eti bar, eti qa da qar şı lıq lı tə şək kür olan  
kos mik is ma rı cın mad di ləş miş for-
ma sı dır. İs lam dün ya sı ar tıq əsr lər di 
ki, hə min is ma rı cın göy lər dən in sa na 
çat dı ğı gü nü, hə min gü nün mü qəd-
dəs li yi ni qeyd edir. 

Qur ban bay ram la rın da kə si lən 
hey van lar, pay la nı lan ət lər mə sə lə-
nin yal nız za hi ri yö nü dür ki, Qur-
ba nın əsas fəl sə fə si ni, ma hiy yə ti ni 
an la maq üçün yal nız on la rı gör mək 
ki fa yət et mir. Qur ban bay ra mı ilk də-
fə ola raq in san la Ali İla hi Ener ge ti ka 
ara sın da olan səd di ara dan qal dı rıb. 
O ener ji sə ma dan in san ru hu na – İb-
ra hi min qəl bi nə, İs ma yı lın göz lə ri nə 
axır. İb ra hi min qəl bi ye ni dən di ri lir, 
İs ma yı lın göz lə ri işıq la nır. Ata oğ lu-
nu qu caq la ya raq hön kür tü ilə ağ-
la yır. Bu, əs lin də se vin cin, İla hi 
tə rə fi n dən ra zı lıq qa zan ma sə-
bə bin dən ya ra nan xoş bəxt li yin 
aci za nə ifa də si dir. Kos mik bənd 
ara dan qal xır – İla hi ra zı lı ğın 
mad di ləş miş for ma sı olan hey-
van in san oğ lu nu – bə şə riy yə tin 
əş rə fi  ni xi las edir. 

Hər il ke çi ri lən Qur ban bay ra mı, 
bu za man in san lar tə rə fi n dən mü-
qəd dəs niy yət lər lə kə si lən 4 növ 
hey van – qoç, ke çi, cön gə və də və 
İs lam coğ ra fi  ya sı nı mü qəd dəs lik 
du ma nı na bü rü yür. 

Azər bay can da
Qur ban bay ra mı

Qur ban bay ra mı giz li ça lar la rı, 
ma hiy yə ti ilə hər za man Azər bay-
can da da bö yük sev gi ilə  ke çi ri lib. 
Tə bii ki, or ta əsr lər dən bu ya na  
Qur ban bay ra mı Azər bay can da 
hər za man qeyd edi lib. Azər bay ca-
nın yer ləş di yi coğ ra fi  ya və eti qad 
et di yi İs lam mə nə viy ya tı za man 
kon teks ti nə sığ ma yıb və Qur ban 
bay ra mı nın mə nə vi aura sı hər za-
man döv lət çi lik ta ri xi miz lə bir ad-
dım la yıb. Dün ya mü səl man la rı nın 
bir lik və həm rəy lik bay ra mı olan 
Qur ban, XII əsr Şərq in ti ba hın da 
da, İs lam coğ ra fi  ya sı nın qı lınc lar 
al tın da qal dı ğı əsr lər də də öz ak-
tual lı ğı nı itir mə yib. 

Hətt  a cə mi 23 ay ömür sü rən 
Azər bay can Xalq Cum hu riy yə ti 
və ona rəh bər lik edən hö ku mət 
də Qur ban bay ra mı na bi ga nə qal-
ma yıb. Azər bay can Xalq Cum-
hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan bi ri 
olan Mə həm məd Əmin Rə sul za-
də “İq bal” qə ze ti nin 1914-cü il 
sa yın da “Qur ban mü na si bə ti lə” 

baş lıq lı mə qa lə ya zıb. Hə min mə-
qa lə də Rə sul za də nin Qur ban bay-
ra mı na, onun də rin li yin də ya tan  
bir lik fəl sə fə si nə  mü na si bə ti ümu-
mən döv lət çi li yin mə nə vi ideolo-
gi ya ya olan rəğ bə ti ni özün də əks 
et di rir: “İş tə 1500 sə nə dən bə ri İb-
ra him, İs ma yıl və Ha cə rin o sə da-
qət ka ra nə və fə da ka ra nə hə rə kət lə-
ri nin ya di ga rı ola raq mü səl man lar 
hər il mil yon lar ca hey van kəs mək-
lə, bu ha di sə ni yad edi yor lar”.

Da ha son ra isə 70 il so vet tər-
ki bin də qa lan Azər bay can ye-
nə də Qur ban bay ra mı na bi ga nə 
mü na si bət bəs lə mir. Doğ ru dur, 

möv cud re ji min müəy yən qa-
da ğa la rı olub ki, bu, ar tıq 
baş qa söh bə tin möv zu su-
dur. Əsas mə sə lə bu dur ki, 
müs tə qil lik qa za nıl dıq dan 
son ra döv lə tin də dəs tə yi 

ilə  Qur ban bay ra mı da ha 
mü tə şək kil qeyd olun ma ğa 

baş la nıl dı. 

1994-cü ilin ya zı nın  ağır si ya-
si mən zə rə si,  yə qin ki, ha mı nın 
ya dın da dır. Mü ha ri bə dən tə zə 
çı xan döv lət öz iq ti sa diy ya tı nı 
ye ni dən qur ma ğa, özü nü dün ya 
ça pın da ye ni dən təs diq et mə-
yə can atır. Çox təəs süf ki, bə zi 
da xi li və xa ri ci qüv və lər bu na 
qar şı çı xır. Am ma bu qə dər çə-
tin li yin için də Azər bay ca nın o 
vaxt kı pre zi den ti, Ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev ma yın 21-
də - Qur ban bay ra mın da Bi bi-
hey bət məs ci di nə ge də rək, xal qı 
Qur ban bay ra mı mü na si bə ti lə 
təb rik edir. Bu fakt özün də çox 
bö yük mis si ya nı eh ti va et di. 
Mil li döv lət çi lik ənə nə si mə nə-
vi, ila hi  qat lar la da ha da güc lən-
di. H.Əli ye vin Qur ban bay ra mı  
mü na si bə ti lə xal qı təb rik et mə si 
və bay ra mın ke çi ril mə si üçün 
gös tər di yi   dəs tək Azər bay ca-
nın gə lə cək ideolo ji prin sip lə ri-
nin es kiz lə ri ni cız dı. 

Hey dər Əli yev o za man qeyd 
et di ki, Qur ban  bay ra mı nı Azər-
bay can xal qı ağır və ziy yət də 
ke çi rir. Xal qı mız tə ca vüz kar-
lar tə rə fi n dən mü ha ri bə yə cəlb 
olu nub. Qəh rə man oğul la rı mız 
tor paq la rı mı zı qo ru maq uğ run-
da şə hid olur lar. Biz doğ ma tor-
paq la rı mı zı mü da fi ə edə cək, 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü 
tə min edə cək, mil li, di ni ənə nə lə-
ri mi zin ha mı sı nı bər pa edə cə yik. 
Xal qı mız bun dan son ra ulu ba-
ba la rın yo lu ilə, Həz rə ti Mə həm-
məd pey ğəm bə rin qoy du ğu yol 
ilə ge də cək və xoş bəxt gə lə cə yə 
ça ta caq dır.

Xoş bəxt gə lə cək düs tu ru nun 
tər ki bin də mə nə vi dir çə liş ko dek-
si nin də ol ma sı xal qı ye ni dən öz 
ru hi yad da şı na qay tar maq məq-
sə di gü dür dü. Əsl xoş bəxt lik də 
məhz bun da idi: xal qın özü nün 
ru hi yad da şı na qa yıt ma sı, Qur ban 
bay ra mı na sı ra vi şə riət hökm lə ri 
ilə de yil, bu cür ideolo ji, mə nə vi 
ra kurs dan ya na şıl ma sı Azər bay-
can da ru hi dir çə li şin ilk rü şeym lə-
ri ni ya rat dı.

Qur ban bay ra mı na olan bu 
mü na si bət bu gün də yük sək sə-
viy yə də da vam edir. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli yev di gər döv lət və di ni 
bay ram lar ki mi, Qur ban bay ra-
mı nın da xalq tə rə fi n dən la zı mı 
şə kil də qeyd olun ma sı na bö yük 
önəm ve rir. Qur ban bay ra mı mü-
na si bə ti ilə xal qı təb rik edən Pre-
zi dent bu mə ra si min mə nə viy yat 
ta ri xi miz də önəm li yer tut du ğu-

nu qeyd edir. Hər il 
Qur ban bay ra mı 
ərə fə sin də iki gün 
qey ri-iş gü nü nün 
elan edil mə si də 

Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin 
adı ilə bağ lı dır. 
Be lə ki, bay ra-
mı bi rin ci gün 

qeyd edə 
b i l  m ə  y ə n , 

ikin ci gün 
bu ça tış maz lı-

ğı ara dan qal-
dır maq im ka nı 
qa za nır. Ey ni lə 
di ni mən bə lər-

də də  Qur-
ba nın qeyd 

olun ma sı bu  
m e  x a  n i z  m ə 
əsas la nır.

Elmin
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Qurban bayramının 

tarixi 
Qur ban, bə şə riy yə tin inanc sis te-

min də ən qə dim və ali ri tual lar dan 
bi ri he sab edi lir. Bə şə riy yət var olan-
dan in san dün ya gö rü şü üç bö yük 
mər hə lə dən ke çib: mi fi k, di ni və el-
mi. Qur ban ayi ni nin  mi fi k dün ya gö-
rü şün dən di ni inanc sis te mi nə keç-
mə si onun də yə ri ni da ha da ar tı rıb. 

Di ni dün ya gö rü şün də  qur-
ban kəs mə mə ra si mi İs lam dan 
da əv vəl möv cud olub. La kin o 
vaxt lar bu mə ra sim gü nah dan 
tə miz lən mək, pri mi tiv dün ya gö-
rü şü nə əsas la na raq, gu ya qə zəb-
lən miş tan rı la rın kön lü nü al maq 
üçün  hə ya ta ke çi ri lir di.

Qə dim Şərq də, era dan əv vəl ki 
döv rün Av ro pa sın da, həm çi nin 
hin du qə bi lə lə rin də də bu ayin 
bö yük miq yas da hə ya ta ke çi ri lib. 
Am ma, çox təəs süf ki, hər za man 
da in san lar qur ban ve ri lir miş. Yal-
nız tə kal lah lı din lər də – Yə hu di lik, 
Xris tian lıq və İs lam da in sa nın qur-
ban ve ril mə si qa da ğan edi lib. 

Din də qur ban kəs mə ayi ni  İb ra-
him Pey ğəm bə rin hə ya tın da baş 
ve rən əh va lat dan son ra ya ra nıb. 
Yu xu da Al lah İb ra him pey ğəm bə-
rə onun Al la ha ima nı nı, eti qa dı nı  
yox la maq üçün oğ lu İs ma yı lı qur-
ban ver mə yi əmr edir. İb ra him əsl 
eti qad sa hi bi ki mi tə rəd düd be lə 
et mə dən  Al la hın əm ri ni ye ri nə ye-
tir mə yə ha zır olur. İs ma yı lın  özü 
də ata sı nın və ən əsa sı İla hi ira də nin 
ək si nə get mə yə rək qur ban ol ma ğa 
ra zı la şır. Bu haq da Qu ran da ya zı lır:

“O, yü yü rüb qaç maq (ata sı na 
kö mək edə bil mək) ça ğı na çat dıq-
da de di: “Oğ lum! Yu xu da gör düm 
ki, sə ni qur ban kə si rəm. Gör nə fi -
kir lə şir sən!” O de di: “Ata can! Sə nə 
nə əmr olu nur sa, onu da et. İn şa al-
lah, mə nim sə bir li lər dən ol du ğu-
mu gö rə cək sən!” 

On la rın hər iki si təs lim ol du ğu və 
üzüüs tə ye rə yı xıl dı ğı za man Biz ona 
be lə xi tab et dik: “Ey İb ra him! Ar tıq 
sən rö ya nın düz gün lü yü nü təs diq 
et din!” Biz yax şı iş gö rən lə ri be lə 
mü ka fat lan dı rı rıq. Şüb hə siz ki, bu, 
açıq-ay dın bir im ta han idi. Biz ona 
bö yük bir qur ban lıq əvəz ver dik. 
Son ra dan gə lən lər ara sın da onun 
üçün (yax şı ad, gö zəl xa ti rə) qoy duq.

İb ra hi mə sa lam ol sun! Hə qi qə-
tən, Biz yax şı əməl sa hib lə ri ni be lə 
ma fat lan dı rı rıq! Şüb hə siz ki, o, Bi-
zim mö min bən də lə ri miz dən idi!” 
(Saff  at su rə si, 102-111-ci ayə lər)

Üç sə ma vi di nin – Yə hu di lik, 
Xris tian lıq və İs la mın hər bi rin də 
müx tə lif for ma da qur ban lıq möv-
cud dur. La kin İs lam da bu 
ayin xü su sı ma hiy yət 
və əhə miy yət kəsb edir. 
Onun əsa sın da Al la ha 
son suz sev gi, Onun 
qüd rə ti nə də rin inam 
və iman işı ğı du rur.

İs lam da in san la rı 
ha lal lı ğa, pak lı ğa səs-
lə yən Qur ban bay ra-
mı nın çox ma raq lı 
ta ri xi və şərt lə ri 

lər də ic ra edi lən 
qur ban İs lam da 
hic rə tin ikin ci ilin-
də əmr edi lib. İs-
la ma gö rə, qur ban 
“Al la ha ya xın laş dı-
ran” mə na sı nı ifa də 
edir. İb ra ni di lin də 
isə “gor ban”, yə ni, 
Al lah ri za sı üçün 
ve ri lən pay an la-

Fəl sə fə si, ma hiy yə ti
Di ni rə va yət lə rə gö rə, İb ra him 

pey ğəm bər Al lah dan əmr alan ki mi, 
buy ru ğu ye ri nə ye tir mək üçün Mi na 
da ğı na ge dir. Əv vəl cə qar şı sı nı şey-
tan kə sir və  düz üç də fə ona ma ne 
ol maq is tə yir. İb ra hi mi bu iş dən ya-
yın dır ma ğa ça lı şır. İb ra him pey ğəm-
bər isə hər də fə daş at maq la şey ta nı 
özün dən uzaq laş dı rır. Qeyd edək ki, 
Həcc mə ra si min də şey ta na da şat ma 
ayi ni də bu ra dan gö tü rü lüb. Uzun 
il lər öv lad həs rə tin də olan  İb ra him 
Al la hın ona son ra dan bəxş et di yi oğ-
lu İs ma yı lın boy nu na dü şün mə dən 
bı ça ğı da ya yır. İti bı çaq iki də fə İs ma-
yı lın boy nu nu kəs mir. Üçün cü də isə 
Al la hın vəhy mə lə yi olan Cəb ra yıl-
dan sə da gə lir və sə ma dan İs ma yı lın 
– in san öv la dı nın ölü mü nə son qo yan 
qoç en di ri lir. İs lam hə dis lə ri nə əsa-
sən, o qoç düz 40 il cən nət çə mən lik-
lə rin də ota rıl mış və hə min gün üçün 
ha zır lan mış dı. İb ra him lə İs ma yı lın 
Al la ha eti qad sı na ğın dan üzüağ çıx-
ma ğı in san lıq ta ri xin də ye ni bir mər-
hə lə nin əsa sı nı qoy du. Cəb ra yı lın en-
dir di yi qoç, əs lin də kos mik ni za mın, 
İla hi ahən gin  var olu şu nun bir növ 
tə mi na tı idi. Hə min qo çu in san öv-
la dı nın adı na gön də ri lən sə ma ra zı-
lı ğı, İla hi tə şək kür ki mi də an la maq 
gə rə kir. Qoç – ma hiy yə tin də ra zı lıq, 
eti bar, eti qa da qar şı lıq lı tə şək kür olan  
kos mik is ma rı cın mad di ləş miş for-
ma sı dır. İs lam dün ya sı ar tıq əsr lər di 
ki, hə min is ma rı cın göy lər dən in sa na 
çat dı ğı gü nü, hə min gü nün mü qəd-
dəs li yi ni qeyd edir. 

Qur ban bay ram la rın da kə si lən 
hey van lar, pay la nı lan ət lər mə sə lə-
nin yal nız za hi ri yö nü dür ki, Qur-
ba nın əsas fəl sə fə si ni, ma hiy yə ti ni 
an la maq üçün yal nız on la rı gör mək 
ki fa yət et mir. Qur ban bay ra mı ilk də-
fə ola raq in san la Ali İla hi Ener ge ti ka 
ara sın da olan səd di ara dan qal dı rıb. 
O ener ji sə ma dan in san ru hu na – İb-
ra hi min qəl bi nə, İs ma yı lın göz lə ri nə 
axır. İb ra hi min qəl bi ye ni dən di ri lir, 
İs ma yı lın göz lə ri işıq la nır. Ata oğ lu-
nu qu caq la ya raq hön kür tü ilə ağ-
la yır. Bu, əs lin də se vin cin, İla hi 
tə rə fi n dən ra zı lıq qa zan ma sə-
bə bin dən ya ra nan xoş bəxt li yin 
aci za nə ifa də si dir. Kos mik bənd 
ara dan qal xır – İla hi ra zı lı ğın 
mad di ləş miş for ma sı olan hey-
van in san oğ lu nu – bə şə riy yə tin 
əş rə fi  ni xi las edir. 

Hər il ke çi ri lən Qur ban bay ra mı, 
bu za man in san lar tə rə fi n dən mü-
qəd dəs niy yət lər lə kə si lən 4 növ 
hey van – qoç, ke çi, cön gə və də və 
İs lam coğ ra fi  ya sı nı mü qəd dəs lik 
du ma nı na bü rü yür. 

Azər bay can da
Qur ban bay ra mı

Qur ban bay ra mı giz li ça lar la rı, 
ma hiy yə ti ilə hər za man Azər bay-
can da da bö yük sev gi ilə  ke çi ri lib. 
Tə bii ki, or ta əsr lər dən bu ya na  
Qur ban bay ra mı Azər bay can da 
hər za man qeyd edi lib. Azər bay ca-
nın yer ləş di yi coğ ra fi  ya və eti qad 
et di yi İs lam mə nə viy ya tı za man 
kon teks ti nə sığ ma yıb və Qur ban 
bay ra mı nın mə nə vi aura sı hər za-
man döv lət çi lik ta ri xi miz lə bir ad-
dım la yıb. Dün ya mü səl man la rı nın 
bir lik və həm rəy lik bay ra mı olan 
Qur ban, XII əsr Şərq in ti ba hın da 
da, İs lam coğ ra fi  ya sı nın qı lınc lar 
al tın da qal dı ğı əsr lər də də öz ak-
tual lı ğı nı itir mə yib. 

Hətt  a cə mi 23 ay ömür sü rən 
Azər bay can Xalq Cum hu riy yə ti 
və ona rəh bər lik edən hö ku mət 
də Qur ban bay ra mı na bi ga nə qal-
ma yıb. Azər bay can Xalq Cum-
hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan bi ri 
olan Mə həm məd Əmin Rə sul za-
də “İq bal” qə ze ti nin 1914-cü il 
sa yın da “Qur ban mü na si bə ti lə” 

baş lıq lı mə qa lə ya zıb. Hə min mə-
qa lə də Rə sul za də nin Qur ban bay-
ra mı na, onun də rin li yin də ya tan  
bir lik fəl sə fə si nə  mü na si bə ti ümu-
mən döv lət çi li yin mə nə vi ideolo-
gi ya ya olan rəğ bə ti ni özün də əks 
et di rir: “İş tə 1500 sə nə dən bə ri İb-
ra him, İs ma yıl və Ha cə rin o sə da-
qət ka ra nə və fə da ka ra nə hə rə kət lə-
ri nin ya di ga rı ola raq mü səl man lar 
hər il mil yon lar ca hey van kəs mək-
lə, bu ha di sə ni yad edi yor lar”.

Da ha son ra isə 70 il so vet tər-
ki bin də qa lan Azər bay can ye-
nə də Qur ban bay ra mı na bi ga nə 
mü na si bət bəs lə mir. Doğ ru dur, 

möv cud re ji min müəy yən qa-
da ğa la rı olub ki, bu, ar tıq 
baş qa söh bə tin möv zu su-
dur. Əsas mə sə lə bu dur ki, 
müs tə qil lik qa za nıl dıq dan 
son ra döv lə tin də dəs tə yi 

ilə  Qur ban bay ra mı da ha 
mü tə şək kil qeyd olun ma ğa 

baş la nıl dı. 

1994-cü ilin ya zı nın  ağır si ya-
si mən zə rə si,  yə qin ki, ha mı nın 
ya dın da dır. Mü ha ri bə dən tə zə 
çı xan döv lət öz iq ti sa diy ya tı nı 
ye ni dən qur ma ğa, özü nü dün ya 
ça pın da ye ni dən təs diq et mə-
yə can atır. Çox təəs süf ki, bə zi 
da xi li və xa ri ci qüv və lər bu na 
qar şı çı xır. Am ma bu qə dər çə-
tin li yin için də Azər bay ca nın o 
vaxt kı pre zi den ti, Ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev ma yın 21-
də - Qur ban bay ra mın da Bi bi-
hey bət məs ci di nə ge də rək, xal qı 
Qur ban bay ra mı mü na si bə ti lə 
təb rik edir. Bu fakt özün də çox 
bö yük mis si ya nı eh ti va et di. 
Mil li döv lət çi lik ənə nə si mə nə-
vi, ila hi  qat lar la da ha da güc lən-
di. H.Əli ye vin Qur ban bay ra mı  
mü na si bə ti lə xal qı təb rik et mə si 
və bay ra mın ke çi ril mə si üçün 
gös tər di yi   dəs tək Azər bay ca-
nın gə lə cək ideolo ji prin sip lə ri-
nin es kiz lə ri ni cız dı. 

Hey dər Əli yev o za man qeyd 
et di ki, Qur ban  bay ra mı nı Azər-
bay can xal qı ağır və ziy yət də 
ke çi rir. Xal qı mız tə ca vüz kar-
lar tə rə fi n dən mü ha ri bə yə cəlb 
olu nub. Qəh rə man oğul la rı mız 
tor paq la rı mı zı qo ru maq uğ run-
da şə hid olur lar. Biz doğ ma tor-
paq la rı mı zı mü da fi ə edə cək, 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü 
tə min edə cək, mil li, di ni ənə nə lə-
ri mi zin ha mı sı nı bər pa edə cə yik. 
Xal qı mız bun dan son ra ulu ba-
ba la rın yo lu ilə, Həz rə ti Mə həm-
məd pey ğəm bə rin qoy du ğu yol 
ilə ge də cək və xoş bəxt gə lə cə yə 
ça ta caq dır.

Xoş bəxt gə lə cək düs tu ru nun 
tər ki bin də mə nə vi dir çə liş ko dek-
si nin də ol ma sı xal qı ye ni dən öz 
ru hi yad da şı na qay tar maq məq-
sə di gü dür dü. Əsl xoş bəxt lik də 
məhz bun da idi: xal qın özü nün 
ru hi yad da şı na qa yıt ma sı, Qur ban 
bay ra mı na sı ra vi şə riət hökm lə ri 
ilə de yil, bu cür ideolo ji, mə nə vi 
ra kurs dan ya na şıl ma sı Azər bay-
can da ru hi dir çə li şin ilk rü şeym lə-
ri ni ya rat dı.

Qur ban bay ra mı na olan bu 
mü na si bət bu gün də yük sək sə-
viy yə də da vam edir. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli yev di gər döv lət və di ni 
bay ram lar ki mi, Qur ban bay ra-
mı nın da xalq tə rə fi n dən la zı mı 
şə kil də qeyd olun ma sı na bö yük 
önəm ve rir. Qur ban bay ra mı mü-
na si bə ti ilə xal qı təb rik edən Pre-
zi dent bu mə ra si min mə nə viy yat 
ta ri xi miz də önəm li yer tut du ğu-

nu qeyd edir. Hər il 
Qur ban bay ra mı 
ərə fə sin də iki gün 
qey ri-iş gü nü nün 
elan edil mə si də 

Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin 
adı ilə bağ lı dır. 
Be lə ki, bay ra-
mı bi rin ci gün 

qeyd edə 
b i l  m ə  y ə n , 

ikin ci gün 
bu ça tış maz lı-

ğı ara dan qal-
dır maq im ka nı 
qa za nır. Ey ni lə 
di ni mən bə lər-

də də  Qur-
ba nın qeyd 

olun ma sı bu  
m e  x a  n i z  m ə 
əsas la nır.
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Qurban bayramının mahiyyəti
Üç sə ma vi di nin – Yə hu di lik, 

Xris tian lıq və İs la mın hər bi rin də 
müx tə lif for ma da qur ban lıq möv-
cud dur. La kin İs lam da bu 
ayin xü su sı ma hiy yət 
və əhə miy yət kəsb edir. 
Onun əsa sın da Al la ha 
son suz sev gi, Onun 

zi dent bu mə ra si min mə nə viy yat 
ta ri xi miz də önəm li yer tut du ğu-

nu qeyd edir. Hər il 
Qur ban bay ra mı 
ərə fə sin də iki gün 
qey ri-iş gü nü nün 
elan edil mə si də 

Üç sə ma vi di nin – Yə hu di lik, 
Xris tian lıq və İs la mın hər bi rin də 
müx tə lif for ma da qur ban lıq möv-
cud dur. La kin İs lam da bu 
ayin xü su sı ma hiy yət 
və əhə miy yət kəsb edir. 
Onun əsa sın da Al la ha 
son suz sev gi, Onun 

zi dent bu mə ra si min mə nə viy yat 
ta ri xi miz də önəm li yer tut du ğu-

nu qeyd edir. Hər il 
Qur ban bay ra mı 
ərə fə sin də iki gün 
qey ri-iş gü nü nün 
elan edil mə si də 
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Fil min çə ki liş pro se si haq qın-
da mə lu mat ve rən mət buat 
ma te rial la rın da da möv zu dan 
gə lən baş lı ca və zi fə lər ay dın 
gö rü nür. Müəl lifl  ər A.Qu li-
yev və Q.Bra gins ki nin pa vil-
yon çə ki liş lə rin dən, on la rın 
rəh bər li yi al tın da Də də gü-
nə şə gə lən eks pe di si ya nın 
fəaliy yə tin dən, “Al mas” fi l mi-
nin əsa sı nın Şa ma xı kol xoz çu-
la rı nın so sializm kən di uğ run da 
mü ba ri zə si əsas la rı ilə uy ğun laş-
dı rıl ma sın dan (“Kom mu nist”, 1935, 
22 av qust, №193 (4519)) ya zır lar. 
“A zər fi lm” tres ti nin di rek to ru İ.Dub-
lins ki “Fil mi ne cə ha zır la dıq” mə qa lə-
sin də “C.Cab bar lı nın ölü mü ilə fi l min 
mü vəq qə ti da yan dı rıl ma sın dan son ra 
is teh sa la ta bu ra xıl dı ğın dan, fi l min re-
jis sor la rı, ope ra tor la rı Fro lov və İs ma-
yı lov, rəs sam Aden, akt yor lar və 
yar dım çı he yə tin bö yük bir 
ki no əsə ri ya rat maq 
üzə rin də ça lı şan 
va hid bir kol-
lek tiv ol du-
ğu nu” qeyd 
edir. Film 
qur ta ran dan son ra “A zər fi lm” tres ti bu 
ek ran əsə ri nin səs lən di ril mə si lə bağ lı 
SS Rİ XKS ya nın da Baş Ki ne ma toq ra fi -
ya İda rə si nə mü ra ciət et di. Mosk va dan 
ica zə alın sa da, fi l mi ta ma mi lə səs lən-
dir mək tex ni ki ba za nın zəifl  i yi üzün dən 
müm kün ol ma dı, ona gö rə də yal nız 
mu si qi nin ya zıl ma sı ilə ki fa yət lən mə li 
ol du lar. Bəs tə kar lar Ni ya zi və Z.Ha cı-
bə yo vun yaz dı ğı Azər bay ca nın zən gin 
mu si qi folk lo ru əsa sın da qu rul muş mu-
si qi, pl yon ka ya səs ope ra to ru İ.Ozers ki 
tə rə fi n dən yük sək sə viy yə də kö çü rül dü. 
“Sin fi  düş mən lə ağır mü ba ri zə də özü 
üçün yax şı hə yat hü qu qu qa za nan Azər-
bay can kənd li lə ri nin ilk kol lek tiv ləş mə 
il lə rin də ki hə ya tı nı” əks et di rən “Al-
mas” fi l mi (“Kom mu nist”, 1936, 24 de-
kabr, № 296 (4992)) öz mis si ya sı na gö rə 
30-cu il lə rin ti pik ek ran əsə ri idi. 

Araş dı rı cı N.Meh di ye va “Al mas” fi l-
mi ni ilk Azər bay can səs li ki no su he sab 
edir. Am ma ki no şü nas A.Ka zım za də nin 
haq lı ola raq yaz dı ğı ki mi, bu ek ran əsə-
ri ni səs li say maq ol maz. Çün ki fi lm iki 
va riant da ha zır lan mış dı: bi rin ci va riant 
tam səs siz idi, ikin ci va riant da isə Ni ya zi 
və Z.Ha cı bə yo vun mu si qi sin dən is ti fa də 
edil miş di. İkin ci va riant da da akt yor lar 
da nış mır lar. Ona gö rə də bu len ti səs li 
say maq düz gün de yil. 

Azər bay can səs siz ki no su nun 1935-
ci il də is teh sa la ta bu ra xıl mış son ek ran 
işi “Mə həb bət oyu nu” fi l mi ol du. Gör-
kəm li sə nət ka rı mız A.M.Şə rif za də nin 
V.Ko çe to vun iş ti ra kı ilə qu ru luş ver di-
yi bu lent də təb li ğat-təş vi qat xa rak te ri 
da şı yır, in sa nın əmə yə mü na si bə ti ni, 
mə həb bə tin ada mı də yiş dir di yi ni ifa də 
edir di. Am ma A.Po pov və R.Xa çum-
ya nın qur du ğu sü je tin ba ya ğı lı ğı, sxe-
ma tik li yi və bə sit li yi, hətt  a bu ifa də ni 
də ger çək ləş dir mə yə im kan ver mə miş-
di. Qu ru luş çu-ope ra tor B.Pump yans-
ki nin, qu ru luş çu-rəs sam lar V.Aden və 
G.Əli ye vin, qrim rəs sa mı G.Pa ri saş vi-
li nin pe şə kar işi ek ran da du yul mur du.

Akt yor la rın 
– İ.Əfən di ye vin (Sət-
tar), M.Şam xa lo vun (Kə rim), L.Rayt-
si xin (One gin), A.Lod zi nin (Şin kin), 
M.Əli ye vin (VVAQ mü di ri), M.Şə ri fo-
va, İ.Oruc za də, T.Qor ni kin, V.Ko çe to-
vun (Pet ka), Ş.Şə rif za də nin (Ley la) ifa-
sı ob raz ya rat maq dan çox, oyun baz lı ğı 
xa tır la dır dı. 

Fil min sse na ri si ye tə rin cə na şı sü jet 
əsa sın da ya zıl mış dı: tən bəl, sə li qə siz 
və ba ca rıq sız Sətt  ar çi lin gər Ley la nı 
se vir. Ley la isə Kə ri mə me yil gös tə rir. 
Kə rim Ley la dan xa hiş edir ki, Sətt  a ra 
me yil gös tər sin, onun qay ğı ya da ha 
çox eh ti ya cı var, bəl kə, bu nun la on-
da əmə yə mə həb bət his si ni ar tı ra bi-
lər. Ley la bu nu oyun he sab edib ra zı 
olur və “mə həb bət oyu nu na” gi ri şir. 
Nə ti cə də Sətt  ar də yi şir, iş gü zar və sə-
li qə li olur, Ley la nın tə lə bi ilə sü rü cü-
lü yü öy rə nir, yol daş la rı nın rəğ bə ti ni 
qa za nır. Kə rim lə Sətt  ar im ta han ve rib, 
mək tə bə da xil olur lar. Kə rim Ley la ilə 
ev lən mək üçün Sətt  ar la bir gə VVAQ 
şö bə si nə ge dir. Bu ra da Ley la Kə ri mə 
yox, Sətt  a ra ərə get mək fi k rin də ol du-
ğu nu bil di rir. 

A.M.Şə rif za də sse na ri dən gə lən ba ya-
ğı lı ğı, sxe ma tik li yi və bə sit li yi ay rı-ay rı 
epi zod lar da tap dı ğı kadr lar la ara dan 
qal dır ma ğa ça lış sa da, bu na mü vəff  əq 
ol ma mış dı. Nə ti cə də səs siz ki no mu zun 
və A.M.Şə rif za də nin son ek ran əsə ri 
uğur suz luq dan ya xa qur ta ra bil mə di.

Ek ran la ra bu ra xı lan fi lm mət buatın və 
ta ma şa çı la rın mən fi  rə yi ni al dı. Hə min 
rəy lər dən bi ri be lə idi: “Ma yın 20-dən 
“A zər fi lm ”in “Mə həb bə ti oyu nu” fi l mi nin 
Le ninq rad ki no teatr la rın da gös tə ril mə si 
baş la mış dır. Le ninq rad mət buatı fi lm haq-
qın da ic ti maiy yə tin fi k ri ni ifa də edib, haq-
lı ola raq fi l mi tən qid et miş və ona mən fi  
rəy ver miş dir. “K ras na ya qə ze ta” fi lm 
haq qın da be lə yaz mış dı: ““Mə həb bət oyu-
nu” ko me di ya ad lan dı rıl mış dır. La kin bu-
ra da gül mə li heç bir şey yox dur. Bu “Mə-
həb bət oyu nu”n da mə na lı bir şey tap maq 
çə tin dir. Bu fi lm də ki qəh rə man la rın boş-
bo şu na ve yil lən mə si şu ra ta ma şa çı sın da 
təəc cüb dən baş qa bir şey oya da bil məz.

Le ninq rad vi la-
yət həm kar-

lar şu ra sı nın 
fi lm lə rə ba-

xan ple-
n u  m u 
bu fi l mi 
m ü  z a -
k i  r ə 
e d ə -
r ə k , 
“A zər-
f i lm ”ə 

mək tub 
gön dər-

mə yi qə ra-
ra al mış dır” 

(“Ə də biy yat 
qə ze ti”, 1936, 18 

iyun). 
Bü tün bun lar la ya na şı, 

Azər bay can ki no su son ek ran əsər lə rin-
dən bi ri ki mi, ta ma mi lə ye ni bir janr olan 
mul tip li ka si ya sa hə sin də də öz im kan-
la rı nı sı naq dan ke çir miş di. 1935-ci il də 
gör kəm li ya zı çı Ab dul la Şaiqin yaz dı ğı 
na ğı lın sü je ti üz rə “O yun çu ba ğa lar” 
(“Rəqs edən ba ğa”) ad lı qı sa met raj lı fi lm 
çə kil miş di. 

Re jis sor lar A.Po pov və Q.Sa lam za-
də nin, ope ra tor M.Da da şo vun len tə al-
dıq la rı bu ek ran əsə ri qu raş dı rıl mış səh-
nə lər dən, mul tip li ka si ya kadr la rın dan 
iba rət idi. 

Azər bay can mul tip li ka si ya sı nın baş-
lan ğı cı he sab edi lən “O yun çu ba ğa lar” 
len ti “A zər fi lm” üçün də tex no lo ji cə hət-
dən ye ni idi. Fil min nüs xə si ar xiv də sax-
lan ma dı ğın dan, möv zu nun ek ran həl li-
nin sə viy yə si haq qın da fi  kir yü rüt mək 
müm kün de yil. 

Be lə lik lə, Azər bay can səs siz ki no su-
nun son fi lm lə ri öl kə nin və res pub li ka-
nın si ya si-ideolo ji rəh bər li yi nin hə ya ta 
ke çir di yi xətt  ə uy ğun ola raq, təb li ğat-
təş vi qat funk si ya sı nı hə ya ta ke çi rir di. 
Bu dövr də is teh sal olun muş “Lə tif”, “İs-
mət” və “Al mas” fi lm lə ri ideolo ji-si ya si 
məq sə din dən əla və, mil li ki no kadr la rı-
nın sı naq dan çı xa rıl ma sı, “26 ko mis sar” 
len ti isə ya ra dı cı əmək daş lıq cə hət dən 
da ha çox diq qə ti çə kir. 

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

  “Ye ni li yə can atan Azər bay can qa dı-
nı” nın ob ra zı nı ya rat maq “A zər fi lm-
”in son ra kı işi nin - “Al mas” (1936) 
fi l mi nin də baş lı ca məq sə di idi. 
Film haq qın da C.Cab bar lı nın ya ra-
dı cı lı ğı nı araş dı ran da söh bət aç dı-
ğı mız dan, bu ra da yal nız fi l min təb-
li ğat-təş vi qat xü su siy yət lə ri ni qeyd 
et mək is tər dik. Ye ni cə təh si li ni bi-
tir miş Al ma sın “müəl lim lik et mək 
üçün kən də gəl mə si, bu ra da ye ni-
li yin qa ba ğı nı alan qa ra qüv və lər lə 
ölüm-di rim mü ba ri zə si nə gi riş mə-
si və sa də adam la rın kö mə yi ilə bu 
mü ba ri zə dən qa lib çıx ma sı” sü je tin 
bas ma qə lib li yin dən xə bər ver sə də, 
C.Cab bar lı M.Mi ka yı lov dan fərq li 
ola raq, kəs kin dra ma tur ji konfl  ikt 
ya rat ma ğa, ob raz la rın xa rak ter ciz gi-
lə ri ni us ta lıq la aç ma ğa nail ola bi lib. 
“A zər bay can qa dı nı nı so sializm qu-
ru cu lu ğu na cəlb et mək, onun mə də ni 
sə viy yə si ni ar tır maq, köh nəl miş adət 
və ənə nə lə rin tə si rin dən xi las et mək 
məq sə di gü dən” bu fi lm lə rin baş lı ca 
funk si ya la rın dan bi ri də ge niş ta ma-
şa çı küt lə si ni tər bi yə et mək, on la rın 
zöv qü nü for ma laş dır maq idi. 

Uzun, is ti, bür kü lü və bez di ri ci av-
qust dan son ra pa yız ha va sı özü nü 
gös tər di, usan mış duy ğu lar, elə bil 
sə rin kü lək və ya ğış la ca na gəl di...

Yə qin ki, bu ilin ya yı nı çox xa tır la ya ca ğıq: 
şəx sən mə nim ya şa dı ğım il lər də pa yız ha va-
sın dan öt rü bu qə dər da rıx dı ğım ya dı ma gəl-
mir...

Ümu miy yət lə sə pa yız – xa ti rə lər fəs li di: bu 
dün ya da az-çox ya şa yan lar yay laq dan, ya xud 
is ti ra hət dən qa yıt dıq la rı nı, ilk də fə mək tə bə 
get dik lə ri ni, ali mək tə bə qə dəm qoy duq la rı-
nı, əmək fəaliy yə ti nə baş la dıq la rı nı, ailə qur-
duq la rı nı... pa yız duy ğu la rı nın ha va sın da xa-
tır la yır lar. Ya xın keç mi şə cən ağ saq qal la rı mız, 
ağ bir çək lə ri miz ək sər vaxt lar da xe yir iş lə ri pa-
yı za sax la yar dı lar. Pa yız ar zu la rın ger çək ləş-
di yi, çə ki lən zəh mə tin bəh rə ver di yi, ye ni və 
san bal lı iş lə rə xe yir-dua ve ril di yi fə sil dir.

Pa yız tək cə çöl lə rin, bağ la rın, bos tan la rın... 
ba rı-bə rə kə ti lə yad da qal mır. Dö nüb ta ri xin 
sə hi fə lə ri nə göz gəz dir sən, gö rər sən ki, elə ən 
əla mət dar ha di sə lə rin xey li his sə si pa yı zın pa-
yı na düş dür. 98 il əv vəl müs tə qil lik əl də elə-
miş Azər bay ca nın  par la men ti pa yı zın ilk gün-
lə rin də - sent yab rın 7-də açı lıb; Nu ru Pa şa nın 
ko man dan lı ğı al tın da Qaf qaz İs lam Or du su 
məm lə kə ti mi zin pay tax tı Ba kı nı bir həf tə son-
ra – sent yab rın 15-də azad edə rək öz sa hi bi nə 
qay ta rıb; Azər bay can mə də niy yə ti nin iki nə-
həng si ma sı – Üze yir bəy Ha cı bəy li və Müs-
lüm Ma qo ma yev sent yab rın 18-də dün ya ya 
göz açıb lar; okt yab rın 18-də Azər bay can ikin ci 
də fə öz müs tə qil li yi nə qo vu şub, dün ya döv-
lət lə ri bir li yi nin bə ra bər hü quq lu üz vü nə çev-
ri lib. Bu sa da la ma nı ye nə də uzat maq olar...

Fə sil lər dən ya za və pa yı za da ha çox şeir lər 
və mah nı lar həsr edil di yi nin də, mən cə, bir 
mə na sı var: yaz – do ğum, dün ya ya gəl mək, 
pöh rə lə yib boy at maq, pa yız – yet kin lik, bar 
ver mək, əmə yi nin nə ti cə si ni gör mək fəs li dir. 
Elə bil, pa yız da tö kü lən yar paq lar in sa na öm-
rün axa rı nı və mə na sı nı xa tır la dır: do ğu lan, 
bir gün dün ya dan kö çə cək, am ma tor pa ğın 
üs tü boş qal ma ya caq, ye ni pöh rə lər cü cə rə cək, 
ağac lar yar paq la ya caq, bar gə ti rə cək – be lə cə 
hə yat da vam elə yə cək.

Pa yız mən dən öt rü həm də ya zı-po zuy la 
məş ğul ol maq ayı dır: xa tır la dı ğım qə dər ara-
ya-ər sə yə gə tir di yim 6 ki ta bın ha mı sı nı pa yız 
ay la rın da, ya ğış möv sü mü baş la yan da qə lə-
mə al mı şam. Elə bil pa yız mən dən öt rü bey-
nim də ki lə ri ka ğı za kö çür mək, o bi ri fə sil lə rin 
sı xın tı sın dan qur tar maq, be lə cə, bo şa lıb yün-
gül ləş mək üçün İla hi nə fəs lik di. Bə dii ya zı la-
rım da kı pa yız ha va sı nın, ya ğış lı epi zod la rın, 
xə zan səh nə lə ri nin çox lu ğu da, gü man ki, bu-
nun la bağ lı dı.

Bir də pa yız me şə si nin vur ğu nu yam. Yar-
paq la rın o ağ la gəl məz rəng lə ri ni gör mək, xə-
zəl lə ri ayaq la ya-ayaq la ya me şə cı ğı rın da gəz-
mək, ras tı na çı xan gi lə mey və lər dən dad maq, 
hə lə ya yın hə ra rə ti ni az-çox sax la yan tor pa ğın 
üs tü nə uza nıb sə ma ya ta ma şa elə mək – bü-
tün bun lar mən dən öt rü idil li ya de yil, da ha 
çox hə ya tın ma hiy yə ti nə var maq dır. Bir ne çə 
il əv vəl pa yı zın or ta la rın da qə ləm dos tum Nu-
ra fi z lə Ma sal lı və Yar dım lı ara sın da kı pa yız 
me şə si nin gö zəl li yin dən ne cə tə sir lən di yi mi-
zi, xey li da ya nıb o mən zə rə ni yad da şı mı za və 
ru hu mu za həkk elə mə yə ça lış dı ğı mı zı hə lə də 
unu da bil mi rəm...

Pa yız ha va sı özü nü gös tər di. Tə ki ha mı 
üçün dü şər li ol sun!..

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Payız 
havası

li nin pe şə kar işi ek ran da du yul mur du. təəc cüb dən baş qa bir şey oya da bil məz.

Səssizlikdən 
səsəFil min çə ki liş pro se si haq qın-

da mə lu mat ve rən mət buat 
ma te rial la rın da da möv zu dan 
gə lən baş lı ca və zi fə lər ay dın 
gö rü nür. Müəl lifl  ər A.Qu li-
yev və Q.Bra gins ki nin pa vil-
yon çə ki liş lə rin dən, on la rın 
rəh bər li yi al tın da Də də gü-
nə şə gə lən eks pe di si ya nın 
fəaliy yə tin dən, “Al mas” fi l mi-
nin əsa sı nın Şa ma xı kol xoz çu-
la rı nın so sializm kən di uğ run da 
mü ba ri zə si əsas la rı ilə uy ğun laş-
dı rıl ma sın dan (“Kom mu nist”, 1935, 
22 av qust, №193 (4519)) ya zır lar. 
“A zər fi lm” tres ti nin di rek to ru İ.Dub-
lins ki “Fil mi ne cə ha zır la dıq” mə qa lə-
sin də “C.Cab bar lı nın ölü mü ilə fi l min 
mü vəq qə ti da yan dı rıl ma sın dan son ra 
is teh sa la ta bu ra xıl dı ğın dan, fi l min re-
jis sor la rı, ope ra tor la rı Fro lov və İs ma-
yı lov, rəs sam Aden, akt yor lar və 
yar dım çı he yə tin bö yük bir 
ki no əsə ri ya rat maq 
üzə rin də ça lı şan 
va hid bir kol-
lek tiv ol du-
ğu nu” qeyd 
edir. Film 
qur ta ran dan son ra “A zər fi lm” tres ti bu 

Akt yor la rın 
– İ.Əfən di ye vin (Sət-
tar), M.Şam xa lo vun (Kə rim), L.Rayt-
si xin (One gin), A.Lod zi nin (Şin kin), 
M.Əli ye vin (VVAQ mü di ri), M.Şə ri fo-

Le ninq rad vi la-
yət həm kar-

lar şu ra sı nın 
fi lm lə rə ba-

xan ple-
n u  m u 

gön dər-
mə yi qə ra-

ra al mış dır” 
(“Ə də biy yat 

qə ze ti”, 1936, 18 
iyun). 

Bü tün bun lar la ya na şı, 
Azər bay can ki no su son ek ran əsər lə rin-
dən bi ri ki mi, ta ma mi lə ye ni bir janr olan 
mul tip li ka si ya sa hə sin də də öz im kan-

məq sə di gü dən” bu fi lm lə rin baş lı ca 
funk si ya la rın dan bi ri də ge niş ta ma-
şa çı küt lə si ni tər bi yə et mək, on la rın 
zöv qü nü for ma laş dır maq idi. 

Səssizlikdən Səssizlikdən 
səsəsəsə



Təbrizim
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm,
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim!

Qoymaram yadları girsin qoynuna,
İzn ver qolumu salım boynuna!
Sənin bayramına, sənin toyuna
Dili bir, qanı bir qardaşın gəlib,
Dərdinə aşina sirdaşın gəlib.

Sən çıxdın qarşıma duzla, çörəklə,
Bağından dərdiyin güllə, çiçəklə,
İkiyə bölünməz saf bir ürəklə,
Təbrizim, Təbrizim, aman Təbrizim,
Yox olsun başından duman, Təbrizim!

Qədrini ayrılıq çəkənlər bilər,
Hicranda göz yaşı tökənlər bilər,
Ömrünə qaranlıq çökənlər bilər,
Bağından gül-çiçək dərdim, Təbrizim,
Yenə təzələndi dərdim, Təbrizim!

Nə qəşəngdir yol boyunca söyüdlər,
Söyüdlərin kölgəsində igidlər
Babalardan dinləyirlər öyüdlər,
Coşur damarlarda qanı, Təbrizim,
Yoxdur bu mərdlərin sanı, Təbrizim!

Ağlasan ağlaram, gülsən gülərəm,
Yaşasan yaşaram, ölsən ölərəm,
Varımı səninlə yarı bölərəm,
Gəl bir də üzündən öpüm, Təbrizim!
Başına gül-çiçək səpim, Təbrizim!

Nədir o mənalı, dərin baxışlar?
Nədir gözlərindən yağan yağışlar?
Nədir qəlbindəki payızlar, qışlar?
Yetimtək boynunu burma, Təbrizim!
Məlul-məlul baxıb durma, Təbrizim!

Sənin çiçəyinə, gülünə qurban!
Mənə qardaş deyən dilinə qurban!
Vətəninə qurban, elinə qurban!
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm,
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim!

Köçən deyiləm
Qoy əcəl bilsin ki, vəslin bağından,
Gül-çiçək dərməmiş keçən deyiləm.
O taylı dilbəri özümtək azad,
Bəxtiyar görməmiş, köçən deyiləm.

Sinəmdə bir dərya sözüm var yenə,
Olümdən, əcəldən deməyin mənə.
Süleyman Rüstəməm, xalqa, Vətənə
Borcumu verməmiş, köçən deyiləm!

Yasin əvəzinə
Ürəyimin yaxınları, eşidin,
Diləyimin yaxınları, eşidin:
İllər yaman artırır bu yaşımı.
Ya tez, ya gec yerə qoysam başımı,
Nə ağlayın, nə də fəryad qoparın,
Vədinizə əməl edin, nəhayət,
Məni Araz sahilinə aparın.
İllərdir ki, qəlbimdədir bu həsrət.
Məzarımı o torpaqda qazdırın,
Göz yaşımdan yaratmışam bu çayı.
Məni üzü Təbriz sarı basdırın,
Qibləm olsun Arazımın o tayı,
Ancaq, yalnız bircə bunu etməyin,
Gözlərimin qapağını örtməyin.
Üfüqlərdən çəkilərkən sis, duman,
Bəlkə, bir də qara torpaq altından –
Vüsal günü qardaşımı görüm mən.
Qardaşımı, sirdaşımı görüm mən.
Mənim əzizlərim, mənim dostlarım,
Elə bilməyin ki, köçüb gedirəm.
Yarıya çatıbdır ömür baharım,
Bir də xahişimi təkrar edirəm:
Vaxtında dünyadan köçdüyüm gündə,
Tutsun tabutumdan o taylı əllər.
Yasin əvəzinə qəbrim üstündə,
Bir vüsal mahnısı oxusun ellər!

Həyatdır mahnı
Oxucum, ömürlük şair gözümdə
Məhəbbətdir mahnı, həyatdır mahnı.
Haqlıdan haqlıyam mən bu sözümdə,
Qanadsızlara da qanaddır mahnı.

Həyat yollarında, məncə, hamıya
Su, hava, çörəktək gərəkdir mahnı.
Vətən torpağına can verənlərə
Ən ağır cəbhədə köməkdir mahnı.

Yazıram, pozuram, illər uzunu,
Canım, ciyərimdir, qanımdır mahnım,
Onsuz bir günüm də olmayıb mənim,
Ömürlük adımdır, sanımdır mahnım.

Quduz, qara yellər heçdir onunçün,
Sərhədləri aşan sözümdür mahnı.
Tikanlı məftillər heçdir onunçün,
Haraylara qoşan özümdür mahnı.

Təbrizli analar
Mən təbrizli analara bələdəm,
Fəxrimdir bu əziz, qoçaq analar.
Körpəsinin beşiyinin başında,
Sübhə qədər qalar oyaq analar.

Məhəbbəti çiçəklənər ilk gündən,
Zərrə bezməz öz analıq yükündən.
Balasına namərdliyi kökündən
Saf südüylə edər yasaq analar.

Hər kəlməsi, hər sözü gül qoxuyar,
Laylasını diləklərdən toxuyar.
Ürəklərdən keçənləri oxuyar
Kitab kimi varaq-varaq analar.

Xata çıxsa övladının əlindən.
İnsanlara ziyan dəysə dilindən,
Üz döndərsə vətənindən, elindən
Kandarına basmaz ayaq analar.

Ta əzəldən dar günündə ellərin,
Qarşısına sinə gərər sellərin.
Nəfəsini kəsər qara yellərin,
Dayaqlara olar dayaq analar.

Qan axarkən Təbrizdə su yerinə,
Döyüşlərdə ürək verər ərinə.
Nalə çəkib, şəhidlərin qəbrinə
Güllər səpər qucaq-qucaq analar!

Öz gülüstanım
Özgə torpağına göz dikməmişəm,
Mənə kifayətdir öz gülüstanım.
Yolunda hazıram candan keçməyə
Vətəndir, Vətəndir şöhrətim, şanım.

Qardaş, xəbərdaram güzəranından,
Gülləri yad dərən gülüstanından.
Canım canındandır, qanım qanından,
Yox, dözə bilməyir buna vicdanım.

Qəm-qüssə çəkməzdim, bəlkə də, bunca,
Təbrizi görsəydim bir də doyunca.
Vüsal həsrətilə Araz boyunca,
Yolları yollara yamayan canım!

Mənim muştuluğum
Bəxtiyar Vahabzadəyə

Çoxdandır şad xəbər gəlmir o taydan,
Bağrıma dağ çəkib ayrılıq mənim.
Haçandır bir nəfər gəlmir o taydan,
Başıma daş töküb ayrılıq mənim.

İllərdir bu Araz qırağında mən,
Qardaş sorağında gəzən olmuşam.
Vahid vətən, millət fərağında mən
Dözülməz dərdlərə dözən olmuşam.

Mənə sözarası “Şair, bir belə
Yazmaqdan nə çıxar”, deyənlər də var.
Orda zindandadır ilk bahar belə,
El mənə, yazmasam, lənət yağdırar.

Yağdırar, yağdırar, necə yağdırmaz,
Bu qızıl qələmi o verib mənə,
Vicdanım əmr edir, şairim, yaz, yaz.
Hələ az yazmısan, durma, yaz yenə.

Gedirəm yenə də vüsala doğru,
Tənələr yağsa da biganələrdən.

Bilirəm, əzmimdə doğruyam,
   doğru,
Xəyalım uzaqdır əfsanələrdən.

Öz şəxsi dərdinə qalanlar mənə,
Hörümçəklər kimi tor hörməsinlər.
Ürəyi qara daş olanlar mənə,
Müqəddəs dərdimi çox görməsinlər.

Bu şair könlümün məhəbbətini
Bilir Heydərbaba, Savalan bilir.
Cənubun tükənməz müsibətini
Hamıdan daha çox Süleyman bilir.

Çox da gəncliyimdən uzaqdır yaşım,
Gələcək illərdə gözüm var hələ.
Cənubun dərdinə qarışıb başım,
Dünyaya bir dünya sözüm var hələ.

Qoy ellər eşitsin, qoy bilsin Vətən,
Vüsal deyəcəyəm son nəfəsdə də.
Andıma vəfalı qalacağam mən,
Torpaqlar altında dar qəfəsdə də.

Qanlı göz yaşlarım deyildir əbəs,
Nisgilim, həsrətim yetməyir sona.
Vüsaldan şad xəbər versəydi hər kəs,
Canımı muştuluq verərdim ona.

Gəl demə
Gəl demə, “Sevgilim unudub məni,
Yurdumu, yuvamı aramaz oldu”.
Gəl demə, “Halıma ürəyi yanmır”,
Demə, “xeyrə, şərə yaramaz oldu”.

De görüm, kimdə var məndəki dözüm,
Səni addım-addım aradı gözüm.
Uzanan yolları daradı gözüm,
Məgər bu yollarda yaram az oldu?!

Qınama uzaqdan-uzağa məni,
Unuda bilərmi sevən-sevəni?
Hər gün bu sahildən səslədim səni,
Səsimə səs verən tək Araz oldu.

Yaşa baxmıram...
Yaş məni haqlayıb, deyir ki, dayan,
Yox, yox, mən bu yolda yaşa baxmıram!
Bu yol Təbrizimə aparır məni,
Bu yolda kəsəyə-daşa baxmıram.

Deyirəm, ey vüsal, hardasan, harda?
Gedirəm, gedirəm, qalsam da darda.
Dilbilməz tufanda, boranda qarda
“Geriyə dön ” deyən qışa baxmıram.

Yoldayam, yoldayam, yoldayam yenə,
Qoy öyüd verməsin qansızlar mənə.
Önünə çıxsa da min qanlı səhnə,
Gözlərimi tutan yaşa baxmıram.

Əhdimə vəfalı bir insanam mən,
Doğma qardaşımdan nigaranam mən,
Uzun yollar yoran Süleymanam mən,
Qar kimi ağaran başa baxmıram.

Vəfalı qalıb
Yenə könlüm quşu xəyala dalıb,
Başımın üstünü dumanlar alıb.

Yarı yolda Araz kəsib yolumu,
Məni min dərdə, min bəlaya salıb.

Sevgilimdən uzaq düşüb könlüm,
Bilsin aləm, qanım yaman qaralıb.

Gecələr yatmıram sabaha qədər,
Məni əqrəbmi, ya ilanmı çalıb!

Qan çəkib yol çəkən gözüm, heyhat,
Uzun illər ötüb, yaşım çoxalıb.

Xeyli var ki, vüsal küsüb məndən,
Mənə bir ayrılıq vəfalı qalıb.

Deyilmi?
Durnalar, siz deyin, qan qardaşlarım
Gəlib dərd əlindən zara, deyilmi?
Odlar torpağının ürək parçası
Arazın o tayı, ora deyilmi?

İnsanlar göz açmır əlindən yasın,
Gülləri qaradır baharın, yazın.
Qoca ər evinə satılan qızın,
Örtüyü günütək qara deyilmi?

Süleyman, bağlısan o doğma yerə,
Vətənim deyirsən gündə min kərə.
Təbriz gözəlindən sənə xatirə,
Bağrında sızlayan yara deyilmi?!

Bir anlıq həyəcan
Sevgilim, həyatla vida çağımda
Borcunu yerinə yetirməyə gəl.
Gəl, ötən günlərin xatiratını,
Gəlişinlə cana gətirməyə gəl!

Gəl, başıbəlalı Təbrizdən danış,
Ürəyi yaralı Təbrizdən danış,
Səngərli, qalalı Təbrizdən danış,
Vüsal çiçəkləri bitirməyə gəl.

Uzaqda olsan da yanımdan mənim,
Qanın ayrı deyil qanımdan mənim,
Canıma yaxınsan canımdan mənim –
Ölsəm, məni yerdən götürməyə gəl.

Ömrümün dünəndə qaldı baharı.
Mənim xoş günümdə gəlmədin, barı
Qırıb məftilləri, udub yolları,
Məni son mənzilə ötürməyə gəl!

Vüsal həsrəti
Vüsal həsrətilə yanıram yenə,
Yoxdur əzəl gündən hicranla aram.
Şeirimlə, mahnımla çəkərək nərə,
Hicran cəbhəsini mən gərək yaram.

Ey nisgilli bacım, dərdli qardaşım,
Savalan sayağı ağardı başım.
Bu tayda gülşəndir torpağım, daşım,
Sizsiz ola bilməz ürəyim aram.

Qəfl ətdən oyanmış görürəm sizi,
Dağ kimi dayanmış görürəm sizi,
Al qana boyanmış görürəm sizi,
Dərdiniz dərdimdir, yaranız yaram.

Halı cəlladların yamandır, yaman,
Yoxalır köləlik, dəyişir zaman.
Süleyman Rüstəməm, eşitsin cahan:
Sizə havadaram nə qədər varam!
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Təbrizim

Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö-
nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za-
ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun 
nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub 

hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən üzü lən-
də, dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə 
söy kə nib. Bu nu za man-za man sı naq lar-
dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə yir. 
Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, 
bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan xao-
tik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. Bu, əsl 
sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal 
qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya-
şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, 
təc rü bə sin dən, is te da dın dan 
ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb 
ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö zün ur-
vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə-
ri mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın 
za ma nın do lan bac la rın dan ke çib gəl-
miş əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma ğa də-
rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, də yər-
li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. Be lə-
lik lə, Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən dəsi Sü ley man 
Rüstə min Gü ney Azər bay can la 
bağ lı şeir lə ri ilə mis si ya mı zı da-
vam etdiririk.

Mənim muştuluğum

Çoxdandır şad xəbər gəlmir o taydan,
Bağrıma dağ çəkib ayrılıq mənim.
Haçandır bir nəfər gəlmir o taydan,
Başıma daş töküb ayrılıq mənim.

İllərdir bu Araz qırağında mən,
Qardaş sorağında gəzən olmuşam.
Vahid vətən, millət fərağında mən
Dözülməz dərdlərə dözən olmuşam.

Mənə sözarası “Şair, bir belə
Yazmaqdan nə çıxar”, deyənlər də var.
Orda zindandadır ilk bahar belə,
El mənə, yazmasam, lənət yağdırar.

Yağdırar, yağdırar, necə yağdırmaz,
Bu qızıl qələmi o verib mənə,
Vicdanım əmr edir, şairim, yaz, yaz.
Hələ az yazmısan, durma, yaz yenə.

Gedirəm yenə də vüsala doğru,
Tənələr yağsa da biganələrdən.

Bilirəm, əzmimdə doğruyam,
   doğru,
Xəyalım uzaqdır əfsanələrdən.
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Bar ba ra RO QOFF
(ABŞ)

Bu xa lis şok idi: mə ni Ka li for-
ni ya da kı “P li zan ton fe de-
ral is lah müəs si sə si”n dən 
Ken tuk ki də ki “Lek sinq ton 

qa dın is lah müəs si sə si” nə – daim ağ zı na dək 
dus taq lar la do lu olan və öz qəd dar mü hi ti 
ilə pis ad çı xart mış məş hur həbs xa na ya ke-
çirt di lər. Sək kiz ay qa baq mə ni ata mın biz-
ne si nə aid iş üz rə mü ha ki mə edib, də mir 
bar maq lıq lar ar xa sı na gön dər miş di lər.

Lap uşaq çağ la rım dan atam mə ni hə mi-
şə qor xu-hür kü için də sax la yır, ba şı ma yüz 
hoq qa açıb hər cür ələ sa lır dı – həm fi  zi ki, 
həm mə nə vi, həm də sek sual ba xım dan… 
və bir də fə mə nə ailə biz ne sin də ana mın ye-
ri ni tut ma ğı tək lif edən də, az qa la beş yaş lı 
qız cı ğa zın sa də lövh göz lə ri ilə ona aci za nə 
itaət kar lıq la bax dım və əmin ol dum ki, mü-
qa vi mət gös tər mək üçün heç bir gü cüm və 
kö mək um ma ğa heç bir ye rim yox dur.

Ata mın ira də si nə zidd get mə yi ağ lı ma be lə 
gə tir mir dim. Və bir ne çə ay dan son ra FTB-
dən bi zə adam lar gə lib fi  lan-fi  lan sə nəd lər-
də ki im za lar mə nə məx sus olub- ol ma dı ğı nı 
so ru şan da be lə ca vab ver dim: “Bə li, bun lar 
mə nim im zam dır, ata mın im za sı de yil”. Baş-
qa söz lə, ata mın han sı sa ci na yə ti nə gö rə mə-
su liy yə ti öz üzə ri mə gö tür düm və nə ti cə də 
cid di re jim li həbs xa na ya düş düm.

Am ma həbs xa na ya qə dər im kan ta pıb uğur-
suz ailə lər üçün olan te ra pevt qru pu na ya zı la 
bil miş dim və bu ra da öz psi xo lo ji uşaq lıq zə-
də min müali cə si nə baş la mış dım. Daimi hoq-
qa la rın, ələ sal ma la rın uşaq psi xo lo gi ya sı na 
ne cə tə sir et di yi ni mə nə ba şa sal mış dı lar və 
de miş di lər ki, bu hal lar da baş ver miş mə nə vi 
zə də lə rin bə zi lə ri ni sa ğalt maq müm kün dür. 
Te ra pevt qru pun da kı işin sa yə sin də ya vaş-ya-
vaş an la ma ğa baş la dım ki, əha tə olun du ğum 
mü hit də ki hərc- mərc lik mə nim şüurum da kı 
hərc- mərc li yin ini ka sı dır. Ona gö rə də özü-
mü də yiş dir mək qə ra rı na gəl dim – hə qi qət 
və müd rik lik do lu ki tab lar oxu ma ğa, əs lin-
də kim ol du ğu mu özü mə xa tır lat maq üçün 
affi   r ma si ya lar1 yaz ma ğa baş la dım.  Və hər 
də fə bey nim də ata mın sə si uğul da yan da 
ki: “Sən heç zad san, sən cı lız və mis kin-
sən!” - mən dər hal Tan rı nın sə si ilə ba tı-
rır dım: “Sən Mə nim is tək li kör pəm sən”. 

Həbs xa na da pey da olan dan son ra 
fi k rin gü cü, dü şün cə nin təl qi ni ilə öz 
hə ya tı mı gün bə gün, ad dım baad dım 
də yiş dir mək də da vam edir dim. Be lə 
ki, mə nə “şey-şüy lə ri mi yı ğış dır maq” 
əm ri ve ri lən də, ağ lı ma gə lən bi rin ci o 
ol muş du ki, yə qin, mə ni nis bə tən mü-
la yim re jim li həbs xa na ya ke çi rir lər.

Həbs xa na dan qa çı şın qar şı sı nı al-
maq üçün adə tən mü ha fi  zə çi lər dus-
taq la ra on la rı nə za man və ha ra kö-
çür mə yə ha zır laş dıq la rı nı de mir lər. 
Am ma nə yə gö rə sə əmin idim ki, 
şəx sən mən sərt re jim li həbs xa na dan 
da ha yum şaq şə rait li həbs xa na ya ke çi-
ril mə yə la yi qəm, ona gö rə də qə fi l dən 
Lek sinq ton ki mi bir həbs xa na ya düş-
mə yim mə ni əməl li-baş lı şo ka sal dı. 

Əv vəl cə mə nə çox dəh şət li və qor-
xunc ol du, am ma bu nun ar dın ca hə min 
o xoş bəxt mə qam lar dan bi ri baş ver di – o 
mə qam ki, sən Tan rı nın ov cu nun için də 
ol du ğu nu dərk edir sən. Be lə ki, mə ni ya-
şa yış böl mə si nə gə tir di lər. Bu həbs xa na-
nın ya şa yış böl mə lə ri nə Ken tuk ki şta tı nın 
ko lo ri ti ni əks et di rən mə zə li ad lar ve ril miş-
di, – mə sə lən, “Bl yuq rass”2. La kin mə ni yer-
ləş dir dik lə ri yer “Re nes sans” ad la nır dı, bu-
nun da mə na sı “Dir çə liş” idi. Və mən bu nun 
Tan rı tə rə fi n dən gön də ril miş xoş bir əla mət 
ol du ğu na inan dım; əmin idim ki, məhz be lə-
dir. Yə ni, ona ey ham vu ru lur du ki, hə qi qi ru-
hi dir çə liş üçün hə lə çox dərs lər al ma lı yam.

Er tə si gün tə mir-in şaat bri qa da sın da kı iş 
ye ri nə tə yi nat al dım. Biz dö şə mə lə ri sür tüb 
pa rıl da dır, di var ka ğız la rı ya pış dı rır, ye rə pli-
tə dü zür, cür bə cür iş lər gö rür, bir söz lə, azad-
lı ğa çı xan dan son ra ka rı mı za gə lə bi lə cək vər-
diş lə rə yi yə lə nir dik. Həbs xa na nə za rət çi miz 
mis ter Lir3 bi zə in şaat pe şə lə ri öy rə dir di. O, şən 
və xe yir xah adam idi və bu cə hət lə riy lə di gər 
həbs xa na xid mət çi lə rin dən kəs kin fərq lə nir di.

Adə tən həbs xa na sa kin lə ri ilə per so nal 
ara sın da kı qar şı lıq lı an laş ma yal nız iki 
qay da əsa sın da tən zim lə nir: dus taq-
lar həbs xa na nə za rət çi si nə eti bar elə-
mir, həbs xa na nə za rət çi si isə dus ta-
ğın bir cə sö zü nə də inan mır. Am ma 
mis ter Lir baş qa cür adam ol du ğun-
dan, ona mü na si bət də ta mam ay rı 
cür idi. O is tə yir di ki, bi zim gün lə-
ri miz tək cə sə mə rə li de yil, həm də 
şən keç sin. Yox, heç bir tə li ma tı poz-
mur du, am ma hə ya tı mı zı təh qir və 
qə rəz lə zə hər lə mə yə də ça lış mır dı.

Mis ter Li rə fi  kir ve rən də bir 
ne çə də fə gör müş düm ki, o, 
mə nə san ki müəy yən an la-
şıl maz lıq la ba xır. Mə sə lə 
ora sın da idi ki, mən Kan-
zas dan olan adi ev dar qa-
dı na ox şa yır dım, – əs-
lin də elə be lə də var dı, 
– nə sə həbs xa na ya 
uyuş mur dum, bu-
ra mə nim ye rim 
de yil di. Bir də-
fə, ya xın lıq da 
dus taq lar ol-
ma yan vaxt 
mis ter Lir 
qə fil dən 
so  ruş-
du:

- Qu laq as gö rüm, sə nin həbs xa na da 
nə işin var, bu ra ne cə düş mü sən?

Ona hər şe yi ol du ğu ki mi da nış dım. 
Mis ter Lir mə ni axı ra can din lə di və 

so ruş du ki, atam da də mir bar-
maq lıq lar ar xa sın da dır mı? Ca-
vab ver dim ki, yox. Çün ki ata-
mın əley hi nə heç bir də lil yox 
idi. Bun dan baş qa, mən düz-
gün ifa də ve rən də qar daş la-
rım və ba cı la rım ata mın tə-
rə fi  ni sax la dı lar, qə ti su rət də 
bil dir di lər ki, gu ya ata ma 
şər atı ram.

Mis ter Li rin göz lə rin də 
qə zəb pa rıl da dı. So ruş du ki, 
bü tün bu haq sız lıq lar dan 
son ra sən özü nü bu ra da 
ne cə xoş bəxt hiss edə bi-
lər sən? Və mən ona son 
vaxt lar dərk et mə yə 
baş la dı ğım sa də hə qi-
qət lər dən da nış dım, 
dü şün cə lə ri mi bö lüş-
düm… mə sə lən, de-
dim ki, xoş bəxt lik 
və dinc lik – bi zim 
da xi li miz də dir. 

Mən mis ter Li rə 
“a zad lıq” sö zü-
nün də rin mə na-
sı nı izah et dim 
və ba şa sal ma-
ğa ça lış dım ki, 
hər bir in san 
hə yat da nə-
yə ina nır sa, 
onu da alır, 
məhz inan-
dı ğı şe yi 
əl də edir, – 
sa də cə, bu-
nun üçün 
ü r ə k  d ə n 
inan ma lı-
san.

Son ra bir ne çə sual ver dim. So ruş dum ki, 
be lə bir iş – hər gün dus taq la ra nə sə öy rət-
mək və dus taq lar nə iş lə mək, nə də oxu maq 
is tə yən də ça lı şıb on la rı işə cəlb et mək onu 
yor mur mu? Qə zəb və mə yus luq do lu bu cür 
yer dən uzaq lar da ol ma ğı ürək dən ar zu edən 
adam lar la iş lə yə-iş lə yə, ey ni za man da şən və 
xe yir xah qal maq ona ne cə mü yəs sər olur? 

Mis ter Lir eti raf et di ki, bu, hə qi qə tən də 
asan iş de yil və o, əl bətt  ə ki, baş qa bir işə 
üs tün lük ve rər di. Heç de mə, vax ti lə mis ter 
Lir hər bi xid mət çi ol maq is tə yir miş, am ma 
öz ar zu su na doğ ru ad dım at ma ğa qə ti qa-
rar ve rə bil mə yib, çün ki həbs xa na da nə za-
rət çi işi sa bit lik vəd edir di, ona isə ar va dı nı 
və uşaq la rı nı tə min et mək la zım imiş. 

Ca vab ver dim ki, əgər bu ar zu nun ger çək ləş-
mə si müm kün ol ma say dı, onun qəl bin də hər-
bi xid mət çi lik ar zu su heç əzəl dən do ğul maz dı; 
bir hal da ki, onun için də bu is tək do ğul muş du, 
de mə li, onun ger çək ləş mə si də müm kün ola 
bi lər di. De dim ki, o, öz ar zu su na ça ta bi lər və 
əla və et dim ki, biz ha mı mız bu və ya di gər şə-
kil də dus taq la rıq. Hə rə öz həbs xa na sın da.

Bi zim ara mız da bu cür söh bət lər bir ne çə 
həf tə da vam elə di. Mis ter Li rə eti ba rım art-
mış dı. İna nır dım ki, bu nə za rət çi dən qorx-
ma ya bi lə rəm – o, mə ni söz eşit mə mək də 
gü nah lan dı rıb hə yat da kı uğur suz lu ğu nun 
acı ğı nı çıx maz, ke fi  nə dü şən də heç bir sə-
bəb ol ma dan mə ni əla və iş lər lə yük lə məz, 
ya xud sə bəb siz ye rə kar se rə sal maz, ne cə 
ki, həbs xa na lar da be lə hal lar tez-tez baş 
ve rir, xü su sən də qa dın məh bəs lə rin də.

Ona gö rə də siz mə nim ha lı mı tə səv vür 
et mə yə ça lı şın ki, bir də fə mis ter Lir heç bir 
sə bəb ol ma dan mə nə ya xın la şıb qə zəb lə üs-
tü mə çı ğı ran da ne cə acı lar və iz ti rab lar ke-
çir dim: “Mis sis Ro qoff , tə ləb edi rəm ki, mə-
nim ka bi ne ti mə ge dib or da sə li qə-sah man 
ya ra da sı nız. Stel laj la rın ha mı sı bir cə-bir cə 
bo şal dıl ma lı və tə miz lən mə li dir, özü nüz 
də rəfl  ər də ki bü tün əş ya la rı yı ğış dır ma mış 
ora dan çıx ma ğa cə sa rət et mə yin!” 

Bil mir dim ki, mis ter Li ri han sı hə rə kə tim-
lə acıq lan dır mı şam, am ma, əl bətt  ə ki, əm rə 
ta be ol ma ğa məc bur idim. Odur ki, “Baş 
üs tə, ser”, - de yib, xə ca lət və təh qir dən qov-
ru la-qov ru la onun ka bi ne ti nə yol lan dım. 
Onun bu hə rə kə ti mə nə bərk to xun muş du. 
Axı mən fi  kir ləş miş dim ki, o, heç də baş qa-
la rı ki mi de yil; fi  kir ləş miş dim ki, bu vax ta-
can biz sə mi mi söh bət edi rik, ürək dən da nı-
şı rıq, əs lin də isə, heç de mə, mən on dan öt rü 
ha mı ki mi adi məh bus lar dan bi ri yəm.

Mis ter Lir qa pı nı ar xam ca bağ la yıb, dəh-
liz lə ki min sə gə lib-gəl mə di yi nə bax maq 
üçün ba yır tə rəf də qal dı. Gö zü mün ya şı nı 
si lib stel laj la ra nə zər sal dım və… dər hal da 
üzüm də tə bəs süm pey da ol du. Bü tün rəfl  ər 
boş və tə miz idi, yal nız on la rın bi rin də dəy-
miş qıp qır mı zı po mi dor və duz qa bı var dı. 
Mis ter Lir bi lir di ki, mən təx mi nən bir il dir 
məh bəs də yəm və bü tün bu müd dət də bir 
də fə də ol sun tə zə po mi dor ye mə mi şəm. 
O, öz ba ğın dan po mi dor dər miş di və mə nə 
“in ti zam nar ya dı” ver miş di ki, po mi dor-
dan da dıb ləz zət ala bi lim. Be lə cə, mən öz 
hə ya tı mın ən dad lı po mi do ru nu ye dim. 

Bu sa də xe yir xah lıq tə za hü rü nün – nə za-
rət çi nin mə nə “fi  lan nöm rə li məh bus” ki mi 
de yil, can lı in san ki mi ya naş ma sı – mə nə-
vi sağ lam lı ğım yo lun da çox kö mə yi ol du. 
Ar tıq də qiq bi lir dim ki, həbs xa na ya düş-
mə yim qə tiy yən tə sa dü fi  de yil, - məh bəs 
im kan ver miş di ki, ən də rin lik də ki uşaq lıq 
zə də mi sa ğalt maq la o bi ri zə də lə rin sa ğal-
ma sı na tə kan ve rə bi lim.

Azad lı ğa çı xan dan mis ter Li ri gör mə-
mi şəm, am ma hər də fə öz bos ta nım dan 
po mi dor də rər kən onu xa tır la yı ram. 
Ümid edi rəm ki, ha zır da ey nən mə nim 
ki mi mis ter Lir də azad dır. 

1 Affi   r ma si ya – təs diq kə la mı; onun 
kö mə yi ilə in san özü nü ger çək li yin 
qə bul na kök lə yir.  

2 Blyu qrass – ay rı qo tu; 
3 Şeks pi rin məş hur per so naj la rın dan 

olan kral Li rin adın dan gö tü rül müş 
bu ad mə ca zi mə na da “nan kor öv lad-
la rın ata sı” mə na sı nı da şı yır. 

Tər cü mə edən:
Mahir N. QARAYEV
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xa lis şok idi: mə ni Ka li for-
ni ya da kı “P li zan ton fe de-
ral is lah müəs si sə si”n dən 
Ken tuk ki də ki “Lek sinq ton 

qa dın is lah müəs si sə si” nə – daim ağ zı na dək 
dus taq lar la do lu olan və öz qəd dar mü hi ti 
ilə pis ad çı xart mış məş hur həbs xa na ya ke-
çirt di lər. Sək kiz ay qa baq mə ni ata mın biz-
ne si nə aid iş üz rə mü ha ki mə edib, də mir 
bar maq lıq lar ar xa sı na gön dər miş di lər.

Lap uşaq çağ la rım dan atam mə ni hə mi-
şə qor xu-hür kü için də sax la yır, ba şı ma yüz 
hoq qa açıb hər cür ələ sa lır dı – həm fi  zi ki, 
həm mə nə vi, həm də sek sual ba xım dan… 
və bir də fə mə nə ailə biz ne sin də ana mın ye-
ri ni tut ma ğı tək lif edən də, az qa la beş yaş lı 
qız cı ğa zın sa də lövh göz lə ri ilə ona aci za nə 
itaət kar lıq la bax dım və əmin ol dum ki, mü-
qa vi mət gös tər mək üçün heç bir gü cüm və 
kö mək um ma ğa heç bir ye rim yox dur.

Ata mın ira də si nə zidd get mə yi ağ lı ma be lə 
gə tir mir dim. Və bir ne çə ay dan son ra FTB-
dən bi zə adam lar gə lib fi  lan-fi  lan sə nəd lər-
də ki im za lar mə nə məx sus olub- ol ma dı ğı nı 
so ru şan da be lə ca vab ver dim: “Bə li, bun lar 
mə nim im zam dır, ata mın im za sı de yil”. Baş-
qa söz lə, ata mın han sı sa ci na yə ti nə gö rə mə-
su liy yə ti öz üzə ri mə gö tür düm və nə ti cə də 

Am ma həbs xa na ya qə dər im kan ta pıb uğur-
suz ailə lər üçün olan te ra pevt qru pu na ya zı la 
bil miş dim və bu ra da öz psi xo lo ji uşaq lıq zə-
də min müali cə si nə baş la mış dım. Daimi hoq-
qa la rın, ələ sal ma la rın uşaq psi xo lo gi ya sı na 
ne cə tə sir et di yi ni mə nə ba şa sal mış dı lar və 
de miş di lər ki, bu hal lar da baş ver miş mə nə vi 
zə də lə rin bə zi lə ri ni sa ğalt maq müm kün dür. 
Te ra pevt qru pun da kı işin sa yə sin də ya vaş-ya-
vaş an la ma ğa baş la dım ki, əha tə olun du ğum 
mü hit də ki hərc- mərc lik mə nim şüurum da kı 
hərc- mərc li yin ini ka sı dır. Ona gö rə də özü-
mü də yiş dir mək qə ra rı na gəl dim – hə qi qət 
və müd rik lik do lu ki tab lar oxu ma ğa, əs lin-
də kim ol du ğu mu özü mə xa tır lat maq üçün 

 yaz ma ğa baş la dım.  Və hər 
də fə bey nim də ata mın sə si uğul da yan da 
ki: “Sən heç zad san, sən cı lız və mis kin-
sən!” - mən dər hal Tan rı nın sə si ilə ba tı-
rır dım: “Sən Mə nim is tək li kör pəm sən”. 

Həbs xa na da pey da olan dan son ra 
fi k rin gü cü, dü şün cə nin təl qi ni ilə öz 
hə ya tı mı gün bə gün, ad dım baad dım 
də yiş dir mək də da vam edir dim. Be lə 
ki, mə nə “şey-şüy lə ri mi yı ğış dır maq” 
əm ri ve ri lən də, ağ lı ma gə lən bi rin ci o 
ol muş du ki, yə qin, mə ni nis bə tən mü-
la yim re jim li həbs xa na ya ke çi rir lər.

Həbs xa na dan qa çı şın qar şı sı nı al-
maq üçün adə tən mü ha fi  zə çi lər dus-
taq la ra on la rı nə za man və ha ra kö-
çür mə yə ha zır laş dıq la rı nı de mir lər. 
Am ma nə yə gö rə sə əmin idim ki, 
şəx sən mən sərt re jim li həbs xa na dan 
da ha yum şaq şə rait li həbs xa na ya ke çi-
ril mə yə la yi qəm, ona gö rə də qə fi l dən 
Lek sinq ton ki mi bir həbs xa na ya düş-
mə yim mə ni əməl li-baş lı şo ka sal dı. 

Əv vəl cə mə nə çox dəh şət li və qor-
xunc ol du, am ma bu nun ar dın ca hə min 
o xoş bəxt mə qam lar dan bi ri baş ver di – o 
mə qam ki, sən Tan rı nın ov cu nun için də 
ol du ğu nu dərk edir sən. Be lə ki, mə ni ya-
şa yış böl mə si nə gə tir di lər. Bu həbs xa na-
nın ya şa yış böl mə lə ri nə Ken tuk ki şta tı nın 
ko lo ri ti ni əks et di rən mə zə li ad lar ve ril miş-

. La kin mə ni yer-
ləş dir dik lə ri yer “Re nes sans” ad la nır dı, bu-
nun da mə na sı “Dir çə liş” idi. Və mən bu nun 
Tan rı tə rə fi n dən gön də ril miş xoş bir əla mət 
ol du ğu na inan dım; əmin idim ki, məhz be lə-
dir. Yə ni, ona ey ham vu ru lur du ki, hə qi qi ru-
hi dir çə liş üçün hə lə çox dərs lər al ma lı yam.

Er tə si gün tə mir-in şaat bri qa da sın da kı iş 
ye ri nə tə yi nat al dım. Biz dö şə mə lə ri sür tüb 
pa rıl da dır, di var ka ğız la rı ya pış dı rır, ye rə pli-
tə dü zür, cür bə cür iş lər gö rür, bir söz lə, azad-
lı ğa çı xan dan son ra ka rı mı za gə lə bi lə cək vər-
diş lə rə yi yə lə nir dik. Həbs xa na nə za rət çi miz 

 bi zə in şaat pe şə lə ri öy rə dir di. O, şən 
və xe yir xah adam idi və bu cə hət lə riy lə di gər 
həbs xa na xid mət çi lə rin dən kəs kin fərq lə nir di.

Adə tən həbs xa na sa kin lə ri ilə per so nal 
ara sın da kı qar şı lıq lı an laş ma yal nız iki 
qay da əsa sın da tən zim lə nir: dus taq-
lar həbs xa na nə za rət çi si nə eti bar elə-
mir, həbs xa na nə za rət çi si isə dus ta-
ğın bir cə sö zü nə də inan mır. Am ma 
mis ter Lir baş qa cür adam ol du ğun-
dan, ona mü na si bət də ta mam ay rı 
cür idi. O is tə yir di ki, bi zim gün lə-
ri miz tək cə sə mə rə li de yil, həm də 
şən keç sin. Yox, heç bir tə li ma tı poz-
mur du, am ma hə ya tı mı zı təh qir və 
qə rəz lə zə hər lə mə yə də ça lış mır dı.

Mis ter Li rə fi  kir ve rən də bir 
ne çə də fə gör müş düm ki, o, 
mə nə san ki müəy yən an la-
şıl maz lıq la ba xır. Mə sə lə 
ora sın da idi ki, mən Kan-
zas dan olan adi ev dar qa-
dı na ox şa yır dım, – əs-
lin də elə be lə də var dı, 
– nə sə həbs xa na ya 
uyuş mur dum, bu-
ra mə nim ye rim 
de yil di. Bir də-
fə, ya xın lıq da 
dus taq lar ol-
ma yan vaxt 
mis ter Lir 
qə fil dən 
so  ruş-
du:

- Qu laq as gö rüm, sə nin həbs xa na da 
nə işin var, bu ra ne cə düş mü sən?

Ona hər şe yi ol du ğu ki mi da nış dım. 
Mis ter Lir mə ni axı ra can din lə di və 

so ruş du ki, atam da də mir bar-
maq lıq lar ar xa sın da dır mı? Ca-
vab ver dim ki, yox. Çün ki ata-
mın əley hi nə heç bir də lil yox 
idi. Bun dan baş qa, mən düz-
gün ifa də ve rən də qar daş la-
rım və ba cı la rım ata mın tə-
rə fi  ni sax la dı lar, qə ti su rət də 
bil dir di lər ki, gu ya ata ma 
şər atı ram.

Mis ter Li rin göz lə rin də 
qə zəb pa rıl da dı. So ruş du ki, 
bü tün bu haq sız lıq lar dan 
son ra sən özü nü bu ra da 
ne cə xoş bəxt hiss edə bi-
lər sən? Və mən ona son 
vaxt lar dərk et mə yə 
baş la dı ğım sa də hə qi-
qət lər dən da nış dım, 
dü şün cə lə ri mi bö lüş-
düm… mə sə lən, de-
dim ki, xoş bəxt lik 
və dinc lik – bi zim 
da xi li miz də dir. 

Mən mis ter Li rə 
“a zad lıq” sö zü-
nün də rin mə na-
sı nı izah et dim 
və ba şa sal ma-
ğa ça lış dım ki, 
hər bir in san 
hə yat da nə-
yə ina nır sa, 
onu da alır, 
məhz inan-
dı ğı şe yi 
əl də edir, – 
sa də cə, bu-
nun üçün 
ü r ə k  d ə n 
inan ma lı-
san.

Son ra bir ne çə sual ver dim. So ruş dum ki, 
be lə bir iş – hər gün dus taq la ra nə sə öy rət-
mək və dus taq lar nə iş lə mək, nə də oxu maq 
is tə yən də ça lı şıb on la rı işə cəlb et mək onu 
yor mur mu? Qə zəb və mə yus luq do lu bu cür 
yer dən uzaq lar da ol ma ğı ürək dən ar zu edən 
adam lar la iş lə yə-iş lə yə, ey ni za man da şən və 
xe yir xah qal maq ona ne cə mü yəs sər olur? 

Mis ter Lir eti raf et di ki, bu, hə qi qə tən də 
asan iş de yil və o, əl bətt  ə ki, baş qa bir işə 
üs tün lük ve rər di. Heç de mə, vax ti lə mis ter 
Lir hər bi xid mət çi ol maq is tə yir miş, am ma 
öz ar zu su na doğ ru ad dım at ma ğa qə ti qa-
rar ve rə bil mə yib, çün ki həbs xa na da nə za-
rət çi işi sa bit lik vəd edir di, ona isə ar va dı nı 
və uşaq la rı nı tə min et mək la zım imiş. 

Ca vab ver dim ki, əgər bu ar zu nun ger çək ləş-
mə si müm kün ol ma say dı, onun qəl bin də hər-
bi xid mət çi lik ar zu su heç əzəl dən do ğul maz dı; 
bir hal da ki, onun için də bu is tək do ğul muş du, 
de mə li, onun ger çək ləş mə si də müm kün ola 
bi lər di. De dim ki, o, öz ar zu su na ça ta bi lər və 
əla və et dim ki, biz ha mı mız bu və ya di gər şə-
kil də dus taq la rıq. Hə rə öz həbs xa na sın da.

Bi zim ara mız da bu cür söh bət lər bir ne çə 
həf tə da vam elə di. Mis ter Li rə eti ba rım art-
mış dı. İna nır dım ki, bu nə za rət çi dən qorx-
ma ya bi lə rəm – o, mə ni söz eşit mə mək də 
gü nah lan dı rıb hə yat da kı uğur suz lu ğu nun 
acı ğı nı çıx maz, ke fi  nə dü şən də heç bir sə-
bəb ol ma dan mə ni əla və iş lər lə yük lə məz, 
ya xud sə bəb siz ye rə kar se rə sal maz, ne cə 
ki, həbs xa na lar da be lə hal lar tez-tez baş 
ve rir, xü su sən də qa dın məh bəs lə rin də.

Ona gö rə də siz mə nim ha lı mı tə səv vür 
et mə yə ça lı şın ki, bir də fə mis ter Lir heç bir 
sə bəb ol ma dan mə nə ya xın la şıb qə zəb lə üs-
tü mə çı ğı ran da ne cə acı lar və iz ti rab lar ke-
çir dim: “Mis sis Ro qoff , tə ləb edi rəm ki, mə-
nim ka bi ne ti mə ge dib or da sə li qə-sah man 
ya ra da sı nız. Stel laj la rın ha mı sı bir cə-bir cə 
bo şal dıl ma lı və tə miz lən mə li dir, özü nüz 
də rəfl  ər də ki bü tün əş ya la rı yı ğış dır ma mış 
ora dan çıx ma ğa cə sa rət et mə yin!” 

Bil mir dim ki, mis ter Li ri han sı hə rə kə tim-
lə acıq lan dır mı şam, am ma, əl bətt  ə ki, əm rə 
ta be ol ma ğa məc bur idim. Odur ki, “Baş 
üs tə, ser”, - de yib, xə ca lət və təh qir dən qov-
ru la-qov ru la onun ka bi ne ti nə yol lan dım. 
Onun bu hə rə kə ti mə nə bərk to xun muş du. 
Axı mən fi  kir ləş miş dim ki, o, heç də baş qa-
la rı ki mi de yil; fi  kir ləş miş dim ki, bu vax ta-
can biz sə mi mi söh bət edi rik, ürək dən da nı-
şı rıq, əs lin də isə, heç de mə, mən on dan öt rü 
ha mı ki mi adi məh bus lar dan bi ri yəm.

Mis ter Lir qa pı nı ar xam ca bağ la yıb, dəh-
liz lə ki min sə gə lib-gəl mə di yi nə bax maq 
üçün ba yır tə rəf də qal dı. Gö zü mün ya şı nı 
si lib stel laj la ra nə zər sal dım və… dər hal da 
üzüm də tə bəs süm pey da ol du. Bü tün rəfl  ər 
boş və tə miz idi, yal nız on la rın bi rin də dəy-
miş qıp qır mı zı po mi dor və duz qa bı var dı. 
Mis ter Lir bi lir di ki, mən təx mi nən bir il dir 
məh bəs də yəm və bü tün bu müd dət də bir 
də fə də ol sun tə zə po mi dor ye mə mi şəm. 
O, öz ba ğın dan po mi dor dər miş di və mə nə 
“in ti zam nar ya dı” ver miş di ki, po mi dor-
dan da dıb ləz zət ala bi lim. Be lə cə, mən öz 
hə ya tı mın ən dad lı po mi do ru nu ye dim. 

Bu sa də xe yir xah lıq tə za hü rü nün – nə za-
rət çi nin mə nə “fi  lan nöm rə li məh bus” ki mi 
de yil, can lı in san ki mi ya naş ma sı – mə nə-
vi sağ lam lı ğım yo lun da çox kö mə yi ol du. 
Ar tıq də qiq bi lir dim ki, həbs xa na ya düş-
mə yim qə tiy yən tə sa dü fi  de yil, - məh bəs 
im kan ver miş di ki, ən də rin lik də ki uşaq lıq 
zə də mi sa ğalt maq la o bi ri zə də lə rin sa ğal-
ma sı na tə kan ve rə bi lim.

Azad lı ğa çı xan dan mis ter Li ri gör mə-
mi şəm, am ma hər də fə öz bos ta nım dan 
po mi dor də rər kən onu xa tır la yı ram. 
Ümid edi rəm ki, ha zır da ey nən mə nim 
ki mi mis ter Lir də azad dır. 

1 Affi   r ma si ya – təs diq kə la mı; onun 

2 Blyu qrass – ay rı qo tu; 
3 Şeks pi rin məş hur per so naj la rın dan 

və xe yir xah adam idi və bu cə hət lə riy lə di gər 

(Hekayə)

Əgər qəl bin sə ni
in san la rın qay ğı sı na 
qal ma ğa səs lə yir sə, 

müt ləq
uğur qa za na caq san.

Mayya ANGELOY



İnsanlar
Kanadada

nə vaxt 
məskunlaşıblar?

Ka na da nın əha li si müx tə-
lif mil lət lər dən və irq lər dən 
iba rət dir. Ka na da nın ilk əha-
li si hin du lar olub. Be lə he sab 
olu nur ki, hin du lar bu qi tə yə 
Qər bi Asi ya dan Be rinq bo ğa zı 
va si tə siy lə, təx mi nən 10 000 il 
əv vəl gə lib lər. Av ro pa lı lar ilk 
də fə bu öl kə nin əra zi si ni təd-
qiq edən də hin du lar me şə lik 
əra zi lə rin ək sə riy yə tin də qrup 
şək lin də ya şa yır dı lar. On la rın 
yal nız ki çik bir his sə si At lan-
tik okeanın sa hil lə ri bo yun ca 
məs kun laş mış dı. Ka na da da 
ya şa yan adam la rın ikin ci qru-
pu es ki mos lar dır. On lar Be rinq 
bo ğa zı nı təx mi nən 3000 il əv vəl 
ke çib lər. Bu köç mə pro se sin-
dən bəhs edən ya zı lı mən bə lər 
də var. 

Ka na da nın ilk ağ də ri li sa-
kin lə ri fran sız lar olub. On lar 
dəs tə-dəs tə Kve be kə gə lir, 
Fan di kör fə zi sa hil lə rin də ki 
me şə lə ri tə miz lə yə rək fer ma-
lar sa lır dı lar. Fran sız lar öz lə-
ri nin əsas şə hə ri Kve beq-si ti ni 
Mü qəd dəs Lav ren ti ça yı nın 
məc ra sı da ra lan yer də sal mış-
dı lar. Hə min əra zi yə ya xın 
yer lər də də me şə li yin için də 
ta la lar qu rur, fer ma lar ya ra-
dır dı lar. 1763-cü il də bri ta ni-
ya lı la rın Ka na da nı iş ğal et di-
yi za man ora da ar tıq 60 000 
fran sız ya şa yır dı. On lar əsas 
eti ba riy lə Kve bek və Mon real 
ara sın da yer ləş miş di lər. Ame-
ri ka da Və tən daş mü ha ri bə si 
baş la ya na dək Ka na da da bri-
ta ni ya lı çox az idi. Mü ha ri bə 
za ma nı Bir ləş miş Ştat lar əha-
li si nin şi ma la axı nı nə ti cə sin-
də on la rın sa yı Ka na da da da 
art ma ğa baş la dı.

XIX əsr də min lər lə bri ta ni ya-
lı mü ha cir Ka na da ya yer ləş di. 
İn gil tə rə, Şot lan di ya və İr lan di-
ya dan olan hə min şəxs lə rin nə-
sil lə rin dən olan lar in di Ka na da 
əha li si nin az qa la ya rı sı nı təş kil 
edir. Ötən əs rin son la rı na ya xın 
isə Av ro pa dan mü ha cir lə rin 
axı nı art dı. On la rın ək sə riy yə-
ti Mər kə zi və Qər bi Av ro pa dan 
- Al ma ni ya, Çe xi ya, Pol şa, Ru-
mı ni ya və Uk ray na dan gə lib.

Ca ma şır xa na lar
ne cə əmə lə gə lib?

İn san ha ra da ya şa sa da, pal-
tar yu maq prob le mi ni is tər-is-
tə məz həll et mə li olur. “Ca-
ma şır xa na” sö zü nün ma raq lı 
mən şə yi var. Qə dim za man-
lar da yu yul muş pal tar lar yax-
şı qo xu ver sin de yə, on la rın 
ara sı na la van da ad la nan bit-
ki nin yar paq la rı nı dü zür dü-
lər. Bu bit ki pal ta ra in cə qo xu 
ve rir di. Fran sız sö zü olan “la-
van de” bi zim di lə elə la van da 
ki mi tər cü mə olu nur, “la van-
diere” sö zü isə pal tar yu yan 
de mək dir. Qə dim za man lar-
da Fran sa da pal tar yu yan qa-
dın la rı be lə ad lan dı rır dı lar. 
Bax, in gi lis di lin də “laund-
ress” (“pal tar yu yan qa dın”) 
və “laundry” (“ca ma şır xa na”) 
söz lə ri də be lə ya ra nıb.

Er kən si vi li za si ya lar pal tar yu-
maq üçün müx tə lif üsul lar dan 
is ti fa də edir di lər. Bir qə dim Mi-
sir sər da bə sin də üzə rin də maili 
daş tə bə qə nin üs tün də yaş pal-
ta rın daş va si tə siy lə dö yəc lə nib 
yu yul ma sı əks olu nub. Şə kil də 
su yun ax ma sı üçün xü su si yer 
də gös tə ri lib. Ro ma lı la rın pal ta-
rı isə əsa sən yun dan ha zır la nır dı 
və yu yar kən onun for ma və öl-
çü sü nü sax la maq üçün xü su si 
ba ca rıq tə ləb olu nur du.

Pal tar la rı ic ti mai ca ma şır-
xa na la ra apa rır dı lar və ora da 
on la rı “ke çə çi” ad la nan xü su-
si in san lar qay da ya sa lır dı lar. 
Ke çə çi lər iki növ iş gö rür dü-
lər. On lar ye ni pal tar to xu yur 
və gə ti ri lən nim daş pal tar la rı 
tə miz lə yir di lər. Ke çə çi lər öz 
pe şə lə riy lə yü zil lik lər ər zin də 
da vam lı şə kil də məş ğul olur-
du lar və axır da İn gil tə rə də ke-
çə sex lə ri ya ra dıl dı. O za man 
ar tıq pal tar yu yar kən ağac vər-
də nə lər dən is ti fa də olu nur du. 

Pal tarı yu yan qa dın lar 
bu vər də nə lər lə yaş 

pal ta ra zər bə lər en-
di rir, onun ki ri ni 
su ilə bir lik də çı-

xa rır dı lar.
Bu cür val la rın hə lə 

ol ma dı ğı da ha qə dim 
za man lar da pal ta rı tap-

da la yır dı lar. Uzun əsr lər 
bo yu Bri ta ni ya ca ma şır-

xa na la rın da qə dim Yu-
na nıs tan da, qə dim 

Ro ma da is ti fa də olu nan üsul-
lar tət biq edi lir di. Pal tar sa bun-
suz yu yu lur du, çün ki sa bun 
çox ba ha idi. Təd ri cən, tex ni ka 
in ki şaf et dik cə, pal tar la rın yu-
yul ma sı nı xü su si ma ki na la ra 
hə va lə et di lər.

Əl cək nə vaxt dan 
taxı lır?

Əl cək tax maq çox qə dim 
adət dir. Onu so yuq di yar lar da 
ya şa yan qə dim in san lar ix ti ra 
edib. Bəl li dir ki, əl cək lər dən 
qə dim fars lar və ro ma lı lar da 
is ti fa də edir di. “Odis se ya”da 
əsə rin qəh rə man la rın dan bi ri-
nin öz ba ğın da iş lə yər kən əl-
cək dən is ti fa də et di yi de yi lir di.

Qə dim za man lar da əl cək lə ri 
yal nız də ri dən dü zəl dir və on-
la rı da ha çox mü ha ri bə də, ov da 
ta xır dı lar. La kin VIII və IX əsr-
lər də prak ti ki ola raq Al ma ni ya-
nın, Skan di na vi ya öl kə lə ri nin 
bü tün əha li si qış da əl cək ta xır dı.

Qa dın lar isə bə zək əş ya sı ki mi əl-
cə yi XIII əsr dən eti ba rən, tax ma-
ğa baş la dı lar. Be lə əl cək lə ri, adə-
tən par ça dan ti kir di lər və on lar 
uzun, dir sə yə qə dər olur du. 

Çox il lər son ra kra li ça Ye li-
za ve ta tik mə li, daş-qaş la bə zə-
dil miş əl cək lə ri də bə sal dı. İlk 
lay ka də ri sin dən əl cək isə XIV 
Luinin ha ki miy yə ti il lə rin də 
də bə düş dü. O za ma nın fran-
sız qa dın la rı ipək sap lar dan to-
xun muş əl cək lər ta xır dı lar.

Çətir nə vaxt
ixtira olunub?

Biz  ya ğış dan qo run maq üçün 
çə tir lər dən is ti fa də et mə yə öy rəş-
mi şik. La kin əs lin də çə tir heç də 
bu məq səd lər üçün ix ti ra olun-
ma mış dı. Onun ilk və zi fə si yan-
dı rı cı gü nəş şüala rın dan qo run-
maq idi! Lap qə dim za man lar dan 
is ti fa də olu nan çə tir lə rin ix ti ra çı-
sı nın kim ol du ğu nu heç kəs söy-
lə yə bil məz. Be lə he sab olu nur 
ki, ilk çə ti ri çin li lər dü zəl dib. Bu, 
hə lə era mıs dan əv vəl XI  əsr də 
baş ver miş di! Am ma bir mə sə lə 
də var ki, qə dim Ba bil və Mi sir-
də də gü nəş dən qo run maq üçün 
cür bə cür va si tə lər dü zəl dir di lər. 

Ma raq lı dır ki, az son ra çə tir 
ha ki miy yət rəm zi nə çev ril di. 
Qə dim za man lar da Uzaq Şərq-
də çə tir dən yal nız hökm dar ailə-
si nin üzv lə ri, ya xud ali rüt bə li 
mə mur lar is ti fa də edə bi lər di lər.

Av ro pa da çə tir dən ilk ola raq, 
qə dim Yu na nıs tan əha li si is ti fa-
də et mə yə baş la dı. La kin be lə 
bir fi  kir də var ki, çə tir dən ya ğış 
za ma nı is ti fa də edən ilk in san 
ro ma lı olub. 

Or ta əsr lər də çə tir dən is ti fa-
də yə, de mək olar ki, son qo yul-
du. La kin XVI əs rin son la rın da 
çə tir İta li ya da ye nə gö rün mə yə 
baş la yır və ye nə də ha ki miy yət 
rəm zi nə çev ri lir. 

Təx mi nən 1680-ci il də çə tir 
Fran sa da, da ha son ra lar isə İn-
gil tə rə də pey da olur. XVIII əsr də 
ya ğış dan qo run maq üçün is ti fa-
də olu nan çə tir ar tıq bü tün Av-
ro pa da dəb də idi. Bu vaxt ər zin-
də onun for ma sı az də yiş sə də, 
çə tir lər yün gül ləş miş di. Rən bə-
rəng qa dın çə tir lə ri ni isə yal nız 
XX əsr də dü zəlt mə yə baş la dı lar.

Bu run yay lıq la rı
nə vaxt dan

is ti fa də olunur?
Cür bə cür bu run yay lıq la-

rın dan adam lar çox qə dim 
za man lar dan is ti fa də edir di-
lər. Çox gü man ki, ilk yay lıq 
na zik ağa cın üzə ri nə vu rul-
muş çaq qal quy ru ğu olub.

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

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

İl qar ƏLFİ
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Hər suala      bir ca vab
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On dan həm bu run yay lı ğı, həm 
də yel pik ki mi is ti fa də edib lər. 
Bəl li dir ki, bir çox vəh şi qə bi-
lə lər sa man dan hə sir to xu yur, 
onun la tər lə ri ni si lir di lər. Yə qin 
bu run yay lı ğı nın ya ran ma sı da 
elə hə min dövr lə rə aid dir.

Qə dim za man lar da Yu na-
nıs tan və Ro ma da yal nız bu-
run yay lıq la rı de yil, həm də 
sal fet lər dən is ti fa də olu nur du. 
Sal fet ye mək za ma nı əl sil mək 
üçün idi. Bu run yay lıq la rı isə 
dörd künc olur du və on dan sə-
fər za ma nı ge yi min bir at ri bu-
tu ki mi is ti fa də edir di lər.

XVII əsr də Fran sa da bu run 
yay lıq la rı çox zə rif dü zəl di lir, 
bə zən hətt  a qiy mət li daş lar-
la bə zə di lir di. XVIII əsr də tü-
tün dən bu ru no tu ki mi is ti fa də 
də bə dü şən də, qa dın lar bu run 
yay lıq la rı nı rəng bə rəng par ça-
lar dan dü zəlt mə yə baş la dı lar. 
Bu run yay lıq la rı ge yi min o qə-
dər va cib ele men ti nə çev ril miş-
di ki, onun za hi ri gö rü nü şü nə 
xü su si fi  kir ve rir di lər. Son ra lar 
Ma ri ya An tuanett  a Fran sa kra lı 
XVI Luini be lə bir qa nun ver-
mə yə ra zı sal dı ki, bu run yay-
lıq la rı gir də, üç künc de yil, yal-
nız düz bu caq lı ol ma lı dır!

Co ra bı kim ix ti ra edib?
Əv vəl lər co ra bı yal nız də ri dən, 

ayaq la rı mü da fi ə et mək üçün 
ha zır la yır dı lar. La kin bu ide ya-
nın özü də yal nız xris tian lı ğın 
gə li şin dən son ra ge niş ya yıl-
ma ğa baş la dı. Müasir co rab la-
ra bən zə yən co rab la rı ha zır la-
ma ğa ilk cəh di fran sız lar et di.

V I I 
əsr də 
o n  l a r 
ayaq-
la rı nı 
q ı z -
d ı r -
m a q 
və qo-
r u  m a q 
üçün də ri 
c o  r a b  l a r -
dan is ti fa də 
edir di lər. Tez-
lik lə, bu co rab-
lar ha mı nın xo şu-
na gəl mə yə baş la dı. 
Be lə lik lə, ipək, vel vet 
co rab lar to xu yan fab rik lər ya-
ran dı. Bu co rab la rın ən ba ha lı-
la rı nın qı zıl tik mə lə ri olur du ki, 
on la rı əsil za də lər ge yi nir di lər.

Da ran mış yun dan ilk co rab-
lar Lon don da, təx mi nən 1565-
ci il də to xun muş du. Kra li ça 
Ye li za ve ta ya be lə co rab lar ba-
ğış la mış dı lar. Co rab o qə dər 
xo şu na gəl miş di ki, heç vaxt 
aya ğın dan çı xar mır dı. İpək co-
rab la rı isə İta li ya da ha zır la yır-
dı lar. Çox ba ha ol du ğun dan, 
bu co rab la rı an caq var lı lar ala 
bi lir di. Yal nız XX əs rin əv vəl-
lə rin də ipək co rab lar ge niş ya-
yıl dı və on dan adi adam lar da 
is ti fa də et mə yə baş la dı.

Neft ne cə
əmə lə gəlib?

Nef tin ikin ci adı – pet ro leum 
bu sualın ca va bı üçün bi zə ipu-
cu ve rir. “Neft” sö zü nün mə na-
sı “qa ya ya ğı” de mək dir. Alim-
lər be lə gü man edir ki, neft Yer 
kü rə si nin əsas his sə si ni tu tan 
is ti də niz lə rin sa hi li nə ya xın 
yer lər də su da və qu ru da ya-
şa yan bit ki və hey van lar-
dan əmə lə gə lib. Bit ki lər, 
hey van lar ölən də də-
niz lə rin di bi nə enir di lər. 
Za man keç dik- cə, 
on la rın üzə ri 
mil yon lar la ton 
qum və lil lə ör tü lür-
dü. On la rın təz yi qi 
al tın da lil və qum, 
qa ya lar ya ra dır dı. 
Bit ki və hey van-
la rın qa lıq la rı isə 
hə min qa ya la rın 
çat la rı na do lan qa-
ra rəng li ma ye yə 
çev ri lir di.

Yer qa bı ğı nın bə zi his sə lə ri qa-
ba ran da, də ni zin di bi də qu ru ya 
çev ri lir di. Hə min ma ye nin bir 
his sə si təd ri cən ye rin üs tü nə sı-
zır dı və in san lar da nef ti ilk də fə 
elə ye rin üs tün də ta pıb. Pet ro-
leum, yə ni xam neft min il lər dir 
ki, is ti fa də olu nur. Qə dim mi sir-
li lər və çin li lər on dan müali cə 
məq səd lə ri üçün ya rar la nır dı-
lar. Hin dis tan da isə on dan hə lə 
xris tian lıq ya ra na na dək bir ya-
na caq ki mi bəh rə lə nir di lər.

XIX əs rin or ta la rı na ki mi neft 
əl də et mə yin ye ga nə yo lu onun 
yer sət hi nə sı zan his sə si ni top-
la maq idi. Bə zən on la rı çay su-
la rı nın üs tün dən, əhəng da şı 
bol olan yer lər dən yı ğır dı lar. 

Bu ruq lar dan çı xan tə miz lən-
mə miş neft na dir hal lar da bir-
ba şa is ti fa də olu nur. Onu müt-

ləq tə miz lə mək la zım dır. 
Emal pro se sin də on dan 
tər ki bi nə tə bii yol la dü şən 
bir çox qa rı şıq lar ay rı lır. 
Bu pro se sin nə ti cə sin də 
biz ben zin, ke ro sin, sürt kü 
yağ la rı, di zel ya na ca ğı və 
as falt alı rıq.

Qı zıl nə vaxt ta pı lıb?
Be lə he sab olu nur ki, qı zıl, in-

sa nın ta nı dı ğı ilk me tal dır. Bu-
nun sə bəb lə rin dən bi ri odur ki, 
tə biət də qı zı lı tə miz hal da, baş-
qa me tal lar la, qa ya sü xur la rıy-
la qa rı şıq sız da tap maq müm-
kün dür. Onun açıq-sa rı rən gi 
və par laq lı ğı, gö rü nür, qə dim 
in sa nın diq qə ti ni özü nə dər hal 
cəlb edib. Bu nun ta ri xi ni də qiq 
söy lə mək ona gö rə müm kün 
de yil ki, in san la rın qı zıl la “gö-
rü şü“ sal na mə lər ya zı lan dan 
çox- çox qa baq lar olub. İlk ən 
qə dim sə nəd lər də qı zıl, kral la-
rın, hökm dar la rın xə zi nə lə ri ilə 
əla qə dar xa tır la nır. Bu ya zı la-
rın ya şı 5500 il dən çox dur. 

Qı zı lın növ bə ti xa tır lan ma-
sı qə dim as su ri ya lı lar la bağ lı-
dır. On lar bi zim era dan əv vəl 
2470-ci il də qon şu öl kə lə ri is-
ti la edə rək ora lar dan qı zıl da-
şı yır dı lar. Yu nan və Ro ma 
hökm dar la rı da qı zı lı çox se-
vir di. On lar bu qiy mət li me ta lı 
zəbt et dik lə ri öl kə lər dən çı xa-
rır dı lar və bu məq səd lə qı zıl 
mə dən lə rin də qul əmə yin dən 
ge niş is ti fa də edir di lər. Or ta 
əsr lər də in san lar qı zıl əl də et-
mə yə elə alu də ol muş du lar ki, 

hətt  a baş qa me tal la rın qı zı la 
çev ril mə si üçün də yol-

lar ax ta rır dı lar.

On lar cür bə cür me tal la rı bir-
bi ri nə qa tıb əri dir, am ma qı zı-
lı da ha asan yol la əl də et mək 
üçün yol ta pa bil mir di lər.

Da ha son ra lar İs pa ni ya qı zıl 
da lın ca səy yah la rı nı dün ya nın 
hər ye ri nə gön dər mə yə baş-
la dı. Har da qı zıl ta pı lır dı sa, o 
səm tə in san axı nı nın ucu-bu-
ca ğı gö rün mür dü. Ka li for ni ya-
da qı zıl 1848-ci il də ta pıl mış dı, 
1849-cu il də isə Ame ri ka ya zı-
çı la rı nın əsər lə rin də gö zəl təs-
vir olun muş “qı zıl qız dır ma sı” 
baş lan dı. 1851-ci il də Avst ra li-
ya da, 1886-cı il də Cə nu bi Af-
ri ka da, 1896-cı il də Al yas ka da 
qı zıl ta pı lan da da ey ni pro ses 
baş ver di.

İpək qur dun dan
nə vaxt dan is ti fa də 
etmə yə baş la yıb lar?
İpək, tır tıl la rın bir nö vü olan 

ipək qur dun dan alı nan çox na-
zik tor dan ha zır la nan par ça 
nö vü dür. Hə min tor isə ipək-
qur du nun kə pə nə yi ni bö yü-
dər kən hör dü yü ba ra ma dan 
alı nır. İpək sa pın ha zır lan ma-
sı nın sir ri çin li lə rə hə lə 4000 il 
qa baq bəl li idi.

Bu ba rə də hə lə bir əf sa nə 
də var. Hə min əf sa nə də de-
yi lir: gənc Çin im pe ra to ru Si 
Lin Çi tır tı lın ba ra ma sı nı tə-
sa dü fən su ya sa lan da gö rür 
ki, onun par laq, na zik sap la-
rı nı aç maq olur. Söy lə yir lər 
ki, o, ipək qur du nun ye tiş di-
ril mə si, ipək sap dan par ça 
ha zır lan ma sı üzə rin də təc rü-
bə lər apa rır mış. Çin li lər yü-
zil lik lər bo yu ipək qur du nun 
ye tiş di ril mə si, ipək par ça nın 
to xun ma sı nın sir lə ri ni qo ru-
ma ğa mü vəff  əq ol du lar. Baş-
qa öl kə lə rin ta cir lə ri ba ha lı 
ipək par ça lar al maq üçün Çi-
nin sər hə di nə gə lir di lər. Bir 

müd dət qə dim İran da 
və yu nan ada la rın-
da Çin dən gə ti ri lən 
ipək lə ri ye ni dən sö-
kür, sa pın dan baş qa 
na xış lı par ça lar to xu-

yur du lar. 

İ p ə k 
is teh sa lı-

nın sir lə ri 
bi zim era-

nın təx mi nən 
üçün cü əs rin-
də Ya po ni ya-
ya gə lib çı xır. 

550-ci il də Bi zans 
im pe ra to ru Yus ti nian iki 

iran lı ra hi bi Çi nə yol la yır 
ki, on lar ipək qur du ba ra ma-

sı nı bir bam buk çu bu ğun içi nə 
dol du rub xəl və ti ona gə tir sin-
lər. Bu Kons tan ti no pol ət ra fın-
da ipək sə na ye si nin əsa sı nın 
qo yul ma sı na gə ti rib çı xa rır. Bu-
ra dan isə ipək is teh sa lı təd ri cən 
bü tün Cə nub-qər bi Av ro pa ya 
ya yı lır. İta li ya özü nün ipək dən 
ha zır la nan cür bə cür par ça la rı 
ilə ge niş şöh rət qa za nır.

də bə dü şən də, qa dın lar bu run 
yay lıq la rı nı rəng bə rəng par ça-
lar dan dü zəlt mə yə baş la dı lar. 
Bu run yay lıq la rı ge yi min o qə-
dər va cib ele men ti nə çev ril miş-
di ki, onun za hi ri gö rü nü şü nə 
xü su si fi  kir ve rir di lər. Son ra lar 
Ma ri ya An tuanett  a Fran sa kra lı 
XVI Luini be lə bir qa nun ver-
mə yə ra zı sal dı ki, bu run yay-
lıq la rı gir də, üç künc de yil, yal-
nız düz bu caq lı ol ma lı dır!

Co ra bı kim ix ti ra edib?
Əv vəl lər co ra bı yal nız də ri dən, 

ayaq la rı mü da fi ə et mək üçün 
ha zır la yır dı lar. La kin bu ide ya-
nın özü də yal nız xris tian lı ğın 
gə li şin dən son ra ge niş ya yıl-
ma ğa baş la dı. Müasir co rab la-
ra bən zə yən co rab la rı ha zır la-
ma ğa ilk cəh di fran sız lar et di.
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sı nı bir bam buk çu bu ğun içi nə 
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Hər suala      bir ca vab



  “Hac hett  e” nəş riy ya tı ame ri-
ka lı ya zı çı və sse na ri mü əl li-
fi  Set Qrem-Smi ti mü qa vi lə 
şərt lə ri ni poz du ğu na gö rə 
məh kə mə yə ve rib. Nəş riy yat 
nü ma yən də lə ri id dia edir-
lər ki, Qrem-Smit bağ lan mış 
mü qa vi lə ni po za raq 2009-cu 
il də özü nün “İf ti xar, mən fi  
rəy və zom bi” ad lı ro ma nı nı, 
da ha son ra “Av raam Lin koln: 
Vam pir ov çu su” əsə ri ni vax-
tın dan əv vəl mət buat da ya-
yım la yıb. 

İd diada qeyd edi lir ki, nəş riy-
yat və ya zı çı ara sın da 2010-cu 
il də 4 mil yon dol lar də yə rin də 
mü qa vi lə im za la nıb və avans 
ki mi ya zı çı ya 1 mil yon dol-
lar ödə ni lib. Bu avans mü qa-
bi lin də Qrem-Smit nəş riy ya ta 
2 ye ni əsər təq dim et mə li idi. 

2015-ci ilin yan var ayın da “Ame-
ri ka nı nın so nun cu vam pi ri” və 
“Av raam Lin koln: Vam pir ov çu-
su” əsər lə ri işıq üzü gö rüb. Mü-
qa vi lə şərt lə ri nə uy ğun ola raq 
ya zı çı ikin ci əsə ri ni 2013-cü ilin 
iyun ayın da və 2016-cı ilin ap-
re lin də təq dim et mə li idi. La-
kin Set Qrem-Smit bu müd dət-
də əsə ri bi tir mə yib. Bun dan 
son ra 2016-cı ilin iyun ayın da 
ya zı çı “Av raam Lin koln: Vam-

pir ov çu su” əsə ri ni mət buat da 
dərc et di rib. Be lə lik lə, mü qa vi lə 
şərt lə ri ni po zan ya zı çı “Hac hett  e” 
nəş riy ya tı tə rə fi n dən məh kə mə-
yə ve ri lib və nəş riy yat on dan 500 
min dol lar təz mi nat tə ləb edir.

Qeyd edək ki, “Hac hett  e” nəş-
riy ya tı və ya zı çı Set Qrem-Smit 
bir ne çə il ön cə ame ri ka lı re jis sor 
Kven tin Ta ran ti no nu 2012-ci il də 
çək di yi “Azad edil miş Can qo” fi l-

mi nin sü jet xətt  i nin 
Set Qrem-Smi tin 

“Azad lıq” ad-
lı sse na ri si nin 
su rə ti ni çı xar-
maq da itt  i ham 
edə rək məh kə-
mə yə ver miş di.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Tür ki yə pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan Çi nin Hang zou şə-
hə rin də G20 zir və sam mi tin də bir sı ra döv lət baş çı sı ilə gö-
rü şüb. Ər do ğa nın Fran sa pre zi den ti Fran sua Ol land la gö rü şü 
da ha ma raq lı olub.

Əv vəl cə Al ma ni ya nın baş na zi ri An ge la Mer kel və İta li ya nın baş na-
zi ri Ren zi ilə gö rü şən Rə cəb Tay yib Ər do ğan Fran sa pre zi den ti Fran sua 
Ol land la tək bə tək söh bət edib. İki öl kə pre zi den ti nin tək bə tək gö rü şü nə 
mət buat nü ma yən də lə ri bu ra xıl ma yıb. La kin gö rüş dən son ra mət buata 
ve ri lən açıq la ma da Tür ki yə pre zi den ti nin Fran sua Ol lan da 15 iyul döv-
lət çev ri li şi nə cəhd dən bəhs edən ki tab hə diy yə et di yi mə lum olub.  “War ner Bros” ki nos tu di ya sı Coan Roulin qin sək ki zin ci ki ta bı nı 

ek ran laş dır maq fi k rin də dir. Ar tıq şir kət sü je tin is ti fa də hü quq la rı-
na dair da nı şıq la ra baş la yıb.

Film də baş ro la bri ta ni ya lı akt yor Da niel Redk luif də vət edi lə cək. Qeyd 
edək ki, Redk luif ar tıq Har ri Pott  er haq qın da çə kil miş fi lm lərdən bi rin də 
baş rol da oy na mış dı. Am ma in say der lə rin söz lə ri nə gö rə, fi lm 2020-ci il dən 
tez ek ran la ra çı xa bil mə yə cək. Çün ki ki no şir kə ti hə lə “Fan tas tik hey van lar 
və on la rın ya şa yış məs kən lə ri” tri lo gi ya sı nın çə ki liş lə ri nə ye ni cə baş la yıb. 

“War ner Bros” şir kə tin dən, hə lə ki, bu xə bə ri şərh et mə yib lər.

Os kar mü ka fa tı laureatı, məş hur mek si ka lı re jis sor Ale xan-
dro Qon za les İn na ri tu ABŞ-da pre zi dent li yə na mi zəd, İs-
lam di ni nə qar şı çı xış la rıy la se çi lən Do nald Tram pın öl kə 
pre zi den ti Nieto tə rə fi n dən Mek si ka ya də vət edil mə si nə 

kəs kin eti ra zı nı bil di rib. O, Tram pı Mek si ka ya də vət edən döv lət baş-
çı sı Nieto nu xə ya nət də gü nah lan dı rıb.

Bu fi  kir lə ri re jis so run “İs pan yol El Pais” qə ze tin də dərc 
edi lən mə qa lə sin də əks olu nub. 

“Pa ram par ça”, “Sev gi lər, “İt lər, “21 Qram” 
ki mi fi lm lə riy lə şöh rət qa zan mış və “Bird man”, 
“The Re ve nant” ad lı fi lm lə ri nə gö rə Os kar mü ka-
fa tı na la yiq gö rül müş, ABŞ-da res pub li ka çı pre zi-
dent li yə na mi zəd Do nald Tram pı qar şı la yan Pre zi dent 
En ri ki Pe na Nieto nu to pa tu tan İn na ri tu mə qa lə sin-
də “Do nald Tr am pı, En ri ki Pe na Nietounun də vət 
et mə si bir xə ya nət dir” söz lə ri ni iş lə dib. İn na ri tu 
Tram pın 2015-ci il də ki çı xış la rı nın bi rin də mek-
si ka lı la rı “ci na yət kar” və “tə ca vüz kar” söz lə-
riy lə aşa ğı la dı ğı nı və tez-tez qaç qın la rın ABŞ 
əra zi si nə keç mə si nin qar şı sı nı al maq üçün 
Mek si ka sər hə din də məhz mek si ka lı la rın 
mad di dəs tə yi ilə di var hör mə li ol du ğu-
nu xa tır la dıb. Qon za les İn na ri tu mə qa lə si ni 
“Tramp hö ku mə ti miz tə rə fi n dən çox dan ar-
zuolun maz şəxs elan edil mə li idi” cüm lə si ilə 
bi ti rib.

Meksikalı rejissor,
Trampın səfərinə etiraz etdiTrampın səfərinə etiraz etdiTrampın səfərinə etiraz etdi

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

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

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

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

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

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

 “Hac hett  e” nəş riy ya tı ame ri-
ka lı ya zı çı və sse na ri mü əl li-
fi  Set Qrem-Smi ti mü qa vi lə 
şərt lə ri ni poz du ğu na gö rə 
məh kə mə yə ve rib. Nəş riy yat 
nü ma yən də lə ri id dia edir-
lər ki, Qrem-Smit bağ lan mış 
mü qa vi lə ni po za raq 2009-cu 
il də özü nün “İf ti xar, mən fi  
rəy və zom bi” ad lı ro ma nı nı, 

Vam pir ov çu su” əsə ri ni vax-
tın dan əv vəl mət buat da ya-
yım la yıb. 

lar ödə ni lib. Bu avans mü qa-
bi lin də Qrem-Smit nəş riy ya ta 
2 ye ni əsər təq dim et mə li idi. 

2015-ci ilin yan var ayın da “Ame-
ri ka nı nın so nun cu vam pi ri” və 
“Av raam Lin koln: Vam pir ov çu-
su” əsər lə ri işıq üzü gö rüb. Mü-
qa vi lə şərt lə ri nə uy ğun ola raq 
ya zı çı ikin ci əsə ri ni 2013-cü ilin 
iyun ayın da və 2016-cı ilin ap-

Tür ki yə pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan Çi nin Hang zou şə-

Ərdoğan, Ollanda 
kitab hədiyyə etdi

Set Qrem-Smi tin 
“Azad lıq” ad-

lı sse na ri si nin 
su rə ti ni çı xar-
maq da itt  i ham 
edə rək məh kə-
mə yə ver miş di.

Hazırladı: 
NARINGÜL

lam di ni nə qar şı çı xış la rıy la se çi lən Do nald Tram pın öl kə 
pre zi den ti Nieto tə rə fi n dən Mek si ka ya də vət edil mə si nə 

kəs kin eti ra zı nı bil di rib. O, Tram pı Mek si ka ya də vət edən döv lət baş-

Bu fi  kir lə ri re jis so run “İs pan yol El Pais” qə ze tin də dərc 

“Pa ram par ça”, “Sev gi lər, “İt lər, “21 Qram” 
ki mi fi lm lə riy lə şöh rət qa zan mış və “Bird man”, 
“The Re ve nant” ad lı fi lm lə ri nə gö rə Os kar mü ka-
fa tı na la yiq gö rül müş, ABŞ-da res pub li ka çı pre zi-
dent li yə na mi zəd Do nald Tram pı qar şı la yan Pre zi dent 
En ri ki Pe na Nieto nu to pa tu tan İn na ri tu mə qa lə sin-
də “Do nald Tr am pı, En ri ki Pe na Nietounun də vət 
et mə si bir xə ya nət dir” söz lə ri ni iş lə dib. İn na ri tu 
Tram pın 2015-ci il də ki çı xış la rı nın bi rin də mek-
si ka lı la rı “ci na yət kar” və “tə ca vüz kar” söz lə-
riy lə aşa ğı la dı ğı nı və tez-tez qaç qın la rın ABŞ 

Nəşriyyat 
yazıçını 

məhkəməyə 
verdi

N 31(90) 09.09.2016

“Harri Potter və 
lənətlənmiş uşaqlar” 

ekranlaşdırılacaq
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