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“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin 

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

ki tab” on lay n 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 rusdil li ver si ya sı da fəaliy yət 
gös tə rir.

 Pre zi dent İl ham Əli yev 
Bol qa rıs ta nın vit se-pre zi-
den ti Mar qa ri ta Po po va nın 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Azər-
bay can ilə Bol qa rıs tan ara sın da 
mü na si bət lə rin çox yük sək sə-
viy yə də - dost luq və tə rəf daş lıq 
sə viy yə sin də ol du ğu nu vur ğu-
la dı. Bol qa rıs ta nın vit se-pre-
zi den ti Mar qa ri ta Po po va nın 
Azər bay ca na sə fər lə ri nin əhə-
miy yə ti ni qeyd edən Pre zi dent 
İl ham Əli yev onun la ke çir di yi 
son gö rü şü məm nun luq la xa tır-
la dı. Döv lə ti mi zin baş çı sı Bol-
qa rıs ta nın vit se-pre zi den ti nin 
Azər bay ca na sə fə ri nin uğur lu 
ola ca ğı na və öl kə lə ri miz ara sın-
da mü na si bət lə rin möh kəm lən-
di ril mə si işi nə xid mət edə cə yi-
nə ümid var ol du ğu nu bil dir di.

Öl kə lə ri miz ara sın da müx tə-
lif sa hə lər də, o cüm lə dən hü quq 
və mə də ni sa hə lər də əla qə lə rin 
in ki şa fı üçün yax şı im kan la rın 
ol du ğu nu vur ğu la yan Bol qa-
rıs ta nın vit se-pre zi den ti Mar-
qa ri ta Po po va Azər bay can da 
tət biq edi lən şəff  af ida rə çi li yin, 
o cüm lə dən “ASAN xid mət”in 
Bol qa rıs tan da bö yük ma raq do-
ğur du ğu nu de di və bu sa hə də 
əmək daş lı ğa önəm ver dik lə ri ni 
qeyd et di.

Gö rüş də Azər bay can ilə Bol-
qa rıs tan ara sın da əmək daş lı ğın 
ener ji, hü quq, mə də niy yət və 
di gər sa hə lər də ge niş lən di ril-

mə si və qar şı lıq lı təc rü bə mü-
ba di lə si ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra-
fın da fi  kir mü ba di lə si apa rıl dı.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Gür-

cüs ta nın mü da fi ə na zi ri Le van 
İzo rianın baş çı lıq et di yi nü ma-
yən də he yə ti ni qə bul edib.

İlk rəs mi sə fə ri ni Azər bay-
ca na et mə si ni öl kə lə ri miz ara-
sın da ya xın mü na si bət lə rin 
tə za hü rü ki mi də yər lən di rən 
Le van İzo ria iki tə rəfl  i əmək-
daş lı ğı mı zın in ki şa fın da mü-
hüm rol oy na mış xal qı mı zın 
ümum mil li li de ri Hey dər Əli-
ye vin xa ti rə si ni eh ti ram la yad 

et di. Gür cüs ta nın Azər bay ca-
nın əra zi bü töv lü yü nü bun dan 
son ra da dəs tək lə yə cə yi ni bil-
di rən na zir Azər bay ca nın da öz 
növ bə sin də Gür cüs ta nın əra zi 
bü töv lü yü nə ver di yi dəs tə yə 
gö rə min nət dar lı ğı nı bil dir di. 
Gür cüs ta nın mü da fi ə na zi ri Er-
mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 

Qa ra bağ mü na qi şə si nin sülh 
yo lu ilə ni za ma sa lın ma sı nın 
va cib li yi ni vur ğu la ya raq bil dir-
di ki, bu mü na qi şə yal nız Azər-
bay ca nın əra zi bü töv lü yü və 
su ve ren li yi əsa sın da həll edil-
mə li dir. Le van İzo ria öl kə lə ri-
miz ara sın da st ra te ji tə rəf daş lıq 
mü na si bət lə ri nin bun dan son ra 
da in ki şaf edə cə yi nə əmin li yi ni 
vur ğu la dı.

Gür cüs ta nın mü da fi ə na zi-
ri nin ilk rəs mi sə fə ri ni Azər-
bay ca na et mə si nin öl kə lə ri miz 
ara sın da mü na si bət lə rin yax-
şı gös tə ri ci si ol du ğu nu de yən 
Pre zi dent İl ham Əli yev st ra te ji 
dost luq əla qə lə ri nin müx tə lif 
is ti qa mət lər də, o cüm lə dən təh-
lü kə siz lik sa hə sin də uğur lu in-
ki şa fın dan məm nun lu ğu nu bil-
dir di. Pre zi dent İl ham Əli yev 
vur ğu la dı ki, Azər bay can Gür-
cüs ta nın su ve ren li yi ni və əra zi 
bü töv lü yü nü daim dəs tək lə-
yib. Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nə 
to xu nan döv lə ti mi zin baş çı sı 
qeyd et di ki, Minsk Qru pu nun 
həm sədr öl kə lə ri də fə lər lə sta-
tus-kvo nun qə bu le dil məz li yi ni 
və onun də yi şil mə si nin va cib-
li yi ni bə yan edib lər və bu, mü-
na qi şə nin ni za ma sa lın ma sı nın 
əsa sı nı təş kil et mə li dir. Pre zi-
dent İl ham Əli yev öl kə lə ri mi-
zin mü da fi ə na zir lik lə ri ara sın-
da əmək daş lı ğın bun dan son ra 
da uğur la da vam et di ri lə cə yi nə 
ümid var ol du ğu nu bil dir di.
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mə si və qar şı lıq lı təc rü bə mü- İlk rəs mi sə fə ri ni Azər bay- et di. Gür cüs ta nın Azər bay ca-

Prezident İlham Əliyev Bolqarıstan 
vitse-prezidentinin və Gürcüstan 
müdafiə nazirinin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul edib

Qafqaz bəbirinin qorunması 
üçün ciddi addımlar atılıb

 Nat Geo Wild te le ka na lı Qaf-
qaz bə bi ri ilə bağ lı fi lm ha zır la-
yıb. Fo toq raf və re jis sor Ad rian 
Stern bu nun üçün Azər bay can-
da çə ki liş lər apa rıb. Eks pe di si-
ya nın məq sə di çox na dir yır tı cı 
olan Qaf qaz bə bi ri ni len tə al-
maq olub.

Azər bay can dan ha zır la dı ğı 44 
də qi qə lik fi lm də Ad rian Stern öl kə-
mi zə eks pert lər qru pu ilə sə ya hət 
et di yi ni bil di rir. O, qru pa af ri ka lı 
məş hur lə pir çi nin, ru si ya lı ali min, 
yer li “bə bir in san” Ba ba xa nın və di-
gər lə ri nin da xil ol du ğu nu diq qə tə 
çat dı rır.

Ad rian Stern Azər bay ca na ilk 
də fə sə fər et di yi ni, pay tax tı mı zın 
müasir gö rü nü şü nün və gö zəl li yi-
nin on da xoş təəs sü rat ya rat dı ğı nı 
bil di rir: “Azər bay can haq qın da heç 
nə eşit mə miş dim. De yi lən lə rə gö rə, 
bu öl kə də Av ro pa da nəs li kə sil mək 
üz rə olan bə bir lər ya şa yır. Ümid 
edi rəm ki, yer li əha li mə nə bə bir lə-
ri tap maq da kö mək edə cək”, - de yə 
Ad rian Stern qeyd edir.

Film də Ad rian Stern Azər bay-
ca nın eko lo gi ya və tə bii sər vət lər 
na zi ri Hü seyn qu lu Ba ğı rov la gö-
rüş dü yü nü, eks pe di si ya ya ha ra dan 
baş la maq haq qın da mə lu mat al dı-
ğı nı de yir. O, Hir kan Mil li Par kın da 
müx tə lif yer lər də ka me ra lar qu raş-
dır dıq la rı nı, çə tin də ol sa, Qaf qaz 
bə bir lə ri nin gö rün tü lə ri ni əl də edə 
bil dik lə ri ni vur ğu la yır.

Film də diq qə tə çat dı rı lır ki, Azər-
bay can da eko lo ji şə raitin yax şı laş-
dı rıl ma sı və ət raf mü hi tin mü ha fi -
zə si sa hə sin də ar dı cıl iş lər gö rü lür. 
IDEA İc ti mai Bir li yi nin tə sis çi si və 
rəh bə ri Ley la Əli ye va ilə gö rü şən 
ya ra dı cı he yə tə bə bir lə rin po pul-
ya si ya sı nın bər pa sı ilə bağ lı gö rü-
lən iş lər ba rə də mə lu mat ve ri lib. 
Ley la Əli ye va IDEA İc ti mai Bir li yi 
və Ümum dün ya Tə biəti Mü ha fi  zə 
Fon du nun (WWF) dəs tə yi ilə bə bir-
lə rin po pul ya si ya sı nın bər pa sı üçün 
la yi hə hə ya ta ke çi ril di yi ni diq qə tə 
çat dı rıb. “Bə bir öl kə mi zin qiy mət-
siz xə zi nə si dir. IDEA-nın kö mə yi 
ilə biz bə bir lə ri qo ru ya, di gər öl-
kə lə ri və təş ki lat la rı on la rın mü ha-
fi  zə si nə cəlb edə bi lə cə yik. Bi zim 
əsas məq sə di miz bu bə bir lə ri xi las 
et mək dir”, - de yə Ley la Əli ye va bil-
di rib.

“Regional İnkişaf” İB və UAFA 
birgə layihə həyata keçirir

  “Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir-
li yi (RİİB) və Bö yük Bri ta ni ya-
nın Azər bay ca na Bir gə Yar dım 
(UAFA) təş ki la tı ara sın da əmək-
daş lıq haq qın da Me mo ran dum 
im za la nıb. Me mo ran du ma əsa-
sən, RİİB və UAFA re gion lar da 
əha li nin elm, təh sil, sə hiy yə, id-
man, tu rizm, eko lo gi ya, mə də niy-
yət, in cə sə nət, sa hib kar lı ğın in-
ki şa fı və di gər sa hə lər də möv cud 
prob lem lə ri nin öy rə nil mə si və 
on la rın həl li is ti qa mə tin də bir gə 
la yi hə lər hə ya ta ke çi rə cək.

Bu is ti qa mət də ar tıq iki ra yon da - Bi-
lə su var da və Cə li la bad da “Da vam lı 
re gional in ki şaf proq ra mı”nın ic ra sı na 
baş la nı lıb. 2017-ci il okt yab rın 19-dək 
da vam edə cək proq ram çər çi və sin də 
real la şan la yi hə az tə mi nat lı ailə lə rin 
da vam lı kənd tə sər rü fa tı im kan la rı nın 
ge niş lən di ril mə si ni, sa hib kar lıq fəaliy-
yə ti nin təş vi qi ni, uşaq la ra yö nə lik 
müasir me to do lo gi ya lar va si tə si lə sə-
hiy yə, təh sil və so sial xid mət lər şə bə kə-
si nin güc lən di ril mə si ni nə zər də tu tur.

Re gion lar da la yi hə nin hə ya ta ke çi-
ril mə sin də iş ti rak et mək məq sə di lə 
UAFA tə rə fi n dən ali mək təb mə zun-
la rı ara sın dan se çi lən gənc lə rə mü va-
fi q tə lim lər ke çi ri lib.

La yi hə nü ma yən də lə ri kim sə siz 
uşaq la rın, hü qu qi və so sial dəs tə yə 
eh ti ya cı olan şəxs lə rin prob lem lə ri ni 
öy rən mək və on la rın həl li məq sə di lə 
mü va fi q döv lət qu rum la rı ilə əla qə lən-
dir mək üçün Bi lə su var və Cə li la bad ra-
yon la rın da ailə lər də gö rüş lər ke çi rib lər.
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“Xəzər” dünya 
ədəbiyyatı jurnalının 
yeni sayı çapdan çıxıb

Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi-

nin “Xə zər” dün ya ədə biy ya tı 
jur na lı nın növ bə ti (4/2016) sa-
yı nəşr olu nub.

Jur na lın bu sa yın da:
  “Se çil miş lər” rub ri ka sın da 
– Jo ze Sa ra ma qo nun No bel 
nit qi və “Ken tavr” he ka yə si;

  “Azər bay can ədə biy ya tı” 
rub ri ka sın da El çi nin “Baş” 
ro ma nı nın da va mı;

  “Yu bi ley” rub ri ka sın da 
Afaq Mə su dun Ra miz Röv-
şə nə həsr olun muş “Ədə-
biy yat və onun adam la rı” 
mə qa lə si və şairin şeir lə ri;

  “He ka yə” rub ri ka sın da Av-
qust St rind ber qin “Mə həb bət 
və çö rək”, Pa vel Ve ji no vun 
“Mə nim ilk gü nüm” əsər lə ri;

  “Gün də lik” rub ri ka sın da 
Val ter Skott  un gün də lik lə-
rin dən seç mə lər;

  “Dub lin mü ka fa tı laureat la-
rı” rub ri ka sın da Alis ter Mak-
leodun “Qa yıq” he ka yə si;

  “Rus nəs ri” rub ri ka sın da 
Leonid And re ye vin he ka yə lə ri;

  “Es se” rub ri ka sın da Con 
Faul zun “Aris tos” sil si lə si;

  “İn ti bah” rub ri ka sın da 
Rott  er dam lı Eraz mu sun 
dek la ma si ya sı;

  “Çağ daş Nor veç ədə biy ya tı” 
rub ri ka sın da Yus teyn Qor-
de rin “Por ta ğal qız” ro ma-
nın dan par ça;

  “Ko ri fey lər” rub ri ka sın da 
İvo And ri çin he ka yə lə ri;

  Əbə bi mo zaika
və di gər ma raq lı ya zı lar yer alır.

Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə-

zi nin nü ma yən də he yə ti de-
kab rın 13-17 ta rix lə rin də Bol-
qa rıs ta nın pay tax tı So fi  ya da 
ke çi ri lən Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi sin də iş ti rak edib.

Sər gi çər çi və sin də nü ma yən-
də he yə ti nin Bol qa rıs tan Tər-
cü mə çi lər Bir li yi, Bol qa rıs tan 
Ki tab Sər gi si nin rəh bər li yi ilə 
gö rüş lə ri ke çi ri lib. Bol qa rıs tan 
Tər cü mə çi lər Bir li yi nin rəh bər-
li yi ilə pay tax tın So fi  ya Uni ver-
si te tin də baş tu tan gö rüş za ma-
nı Mər kə zin son iki il ər zin də 
ədə biy yat la ra ra sı mü ba di lə lər 
is ti qa mə tin də hə ya ta ke çir di yi 
la yi hə lər dən, rus di lin də Mosk-
va da, in gi lis di lin də Lon don da, 
türk di lin də An ka ra da, ərəb 
di lin də Qa hi rə də nəşr olu nan 
“Müasir Azər bay can ədə biy ya-
tı an to lo gi ya la rı”ndan, ha be lə 
dün ya ədə biy ya tı nü mu nə lə ri-
nin Azər bay can da ge niş təb li-
ğin dən söz açı lıb. Ha zır da çex, 
is pan, uk ray na, be la rus, fran-
sız və gür cü dil lə ri nə tər cü mə 
pro se sin də olan bu aka de mik 

nəş rin bol qar di li nə tər cü mə si, 
bu işin Bol qa rıs ta nın ta nın mış 
tər cü mə çi lə ri tə rə fi n dən hə ya ta 
ke çi ril mə si və So fi  ya nın apa rı cı 
nəş riy yat la rın da nəş ri ilə bağ lı 
da nı şıq lar apa rı lıb.

Bol qa rıs tan Tər cü mə çi lər 
Bir li yi nin səd ri İvo Pa nov:

– Si zin Mər kə zin fəaliy yə ti ni 
ma raq la iz lə yi rik. Məş hur Ar-
gen ti na ya zı çı sı Adol fo Ka sa re-
sin “Mo re lin ix ti ra sı” ki ta bı nı 
nəşr et mi si niz. Bu, çox ma raq lı 
əsər dir və ümu miy yət lə, Ar-
gen ti na ədə biy ya tı dün ya nın 
apa rı cı ədə biy yat la rı sı ra sın da 
hə mi şə diq qət mər kə zin də olub. 

Mər kə zin ədə biy yat la ra ra sı 
mü ba di lə lər is ti qa mə tin də hə-
ya ta ke çir di yi bu la yi hə lə ri, 
dün ya nın ən is te dad lı ədə bi 
si ma la rı nın Azər bay can da ta-
nı dıl ma sı nı və təb li ği ni təq di-
rə la yiq hal he sab edi rik.

Gö rüş də Bol qa rıs tan Tər-
cü mə çi lər Bir li yi nin səd ri İvo 
Pa nov la ya na şı, qu ru mun 
sədr müavin lə ri Ra da Şar lan-
ci ye va və Ve se li na İje ko va, 
mə sul ka tib Sa bi na Pav lo va, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Bol qa rıs tan da kı föv qə la də və 
sə la hiy yət li sə fi  ri Nər giz Qur-
ba no va iş ti rak edib lər.

Bol qa rıs tan Ki tab Sər gi si-
nin rəh bər li yi ilə baş tu tan 
növ bə ti gö rüş də 2017-ci il də 
So fi  ya da ke çi ri lə cək sər gi də 
Azər bay ca nın ge niş və əha-
tə li iş ti ra kı nın təş ki li ilə bağ-
lı da nı şıq lar apa rı lıb. Söh bət 
za ma nı “Bol qar Ki ta bı” As so-
siasi ya sı ida rə he yə ti nin səd ri 
Ve se lin To do rov gə lən il ke çi-
ri lə cək adı çə ki lən bey nəl xalq 
əhə miy yət li təd bir də Azər-
bay can ədə biy ya tı nın bol qar 
oxu cu su na ta nı dıl ma sı is ti qa-
mə tin də atı la caq ad dım lar la 
bağ lı fi  kir lə ri ni bö lü şüb.

Sə fər çər çi və sin də Bol qa-
rıs tan Ya zı çı lar Bir li yi nin rəh-
bər li yi ilə də gö rüş ke çi ri lib. 
Gö rüş də Azər bay can ədə biy-
ya tı nın bey nəl xalq alə mə ta nı-
dıl ma sı is ti qa mə tin də ar tıq bir 

ne çə di lə tər cü mə və nəşr edi-
lən “Müasir Azər bay can ədə-
biy ya tı an to lo gi ya sı”nın bol qar 
di li nə mü kəm məl sə viy yə də 
tər cü mə si və Bol qa rıs ta nın 
ədə bi mü hi ti nə ta nı dıl ma sı üz-
rə va cib təd bir lər ba rə də fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

Gö rüş də Bol qa rıs tan Ya zı-
çı lar Bir li yi nin səd ri Bo yan 
An ge lov la ya na şı, Bir li yin baş 
ka ti bi, şair Xris to Qa nov, Bey-
nəl xalq əla qə lər şö bə si nin mü-
di ri, şair-dra ma turq Dmit ri 
Xris tov, şair-tər cü mə çi Nad ya 
Po po va, dra ma turq, şair-tər-
cü mə çi Ata nas Zvez di nov, 
şair-tər cü mə çi İvan Ye sens ki, 
həm çi nin Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Bol qa rıs tan Res-
pub li ka sın da kı föv qə la də və 
sə la hiy yət li sə fi  ri Nər giz Qur-
ba no va iş ti rak edib lər.

Təd bir lər dən son ra Mər kə-
zin di rek to ru Afaq Mə sud Bol-
qa rıs ta nın “Stan dart” qə ze ti-
nin müx bi ri, ta nın mış jur na list 
Olia Al-Ah me də, Bol qa rıs tan 
Jur na list lər Bir li yi nin əmək da-
şı, ta nın mış jur na list Ro za li-
na Yev do ki mo va ya mü sa hi bə 
ve rib.

Azər bay can Res pub-

rıs tan Ya zı çı lar Bir li yi nin rəh-
bər li yi ilə də gö rüş ke çi ri lib. 
Gö rüş də Azər bay can ədə biy-
ya tı nın bey nəl xalq alə mə ta nı-
dıl ma sı is ti qa mə tin də ar tıq bir 

ne çə di lə tər cü mə və nəşr edi-

Tərcümə Mərkəzinin 
nümayəndə heyəti Sofiyada 

Səttar Bəhlulzadənin ev-muzeyinin veb-saytının təqdimatı 
və “Səttar dünyası” portretlər silsiləsinin açılışı olub
Azər bay ca nın Xalq rəs sa mı Sətt  ar Bəh lul za də nin ana-

dan ol ma sın dan 107 il ötür. Əla mət dar ha di sə ilə bağ lı 
Sətt  ar Bəh lul za də nin ev-mu ze yin də mu ze yin veb-say-
tı nın (bah lul za de.az) təq di ma tı və gənc rəs sam Emin 

As la no vun “Sətt  ar dün ya sı” port ret lər sil si lə si nin açı lı şı ke çi ri lib.
Azər TAc xə bər ve rir ki, təd-

bir də mu ze yin di rek to ru İra də 
Ab di no va Azər bay can rəs sam-
lıq mək tə bi nin gör kəm li nü ma-
yən də lə rin dən olan Sətt  ar Bəh-
lul za də nin hə yat yo lu haq qın da 
ət rafl  ı mə lu mat ve rib. Qeyd olu-
nub ki, Azər bay can təs vi ri sə-
nət ta ri xin də li rik mən zə rə nin 
ya ra dı cı sı ki mi məş hur la şan 
rəs sa mın əsər lə ri dün ya nın bir 
sı ra öl kə lə rin də nü ma yiş et di-
ri lib, Pra qa, Lon don, İs tan bul, 

Bonn və di gər şə hər lər də fər-
di sər gi lə ri ke çi ri lib. O, əsər lə-
ri BMT-nin baş qə rar ga hın da 
nü ma yiş et di ri lən və Av ro pa da 
fər di sər gi si ol muş ilk Azər bay-
can rəs sa mı dır.

Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yi mə də niy yət müəs si sə lə-
ri və xalq ya ra dı cı lı ğı şö bə si nin 
mü di ri Fik rət Ba ba yev çı xı şın-
da S.Bəh lul za də nin xa ti rə si nin 
anıl ma sı məq sə di lə na zir lik və 
onun st ruk tur la rı nın müx tə lif 

xa rak ter li təd bir lər ke çir di yi ni 
qeyd edib, gənc rəs sam E.As la-
no vun sər gi si nin də məhz be lə 
təd bir lər dən ol du ğu nu bil di rib. 

F.Ba ba yev na zir li yin in for ma-
si ya tex no lo gi ya la rı nın mu-
zey lər də tət bi qi nə xü su si diq-
qət ye tir di yi ni, bu ba xım dan 

S.Bəh lul za də nin ev-mu ze yi nin 
veb-say tı nın ye ni lən mə si nin 
va cib əhə miy yət kəsb et di yi ni 
vur ğu la yıb.

Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi Zi yad xan Əli yev çı xı şın da 
S.Bəh lul za də nin ya ra dı cı lı ğın-
dan söz açıb.

Xalq rəs sa mı Arif Hü sey nov 
S.Bəh lul za də ob ra zı nın bir çox 
rəs sam və hey kəl tə raş lar tə rə-
fi n dən təs vir olun ma sın dan 
da nı şıb. Bu ba xım dan gənc 
rəs sam E.As la no vun “Sətt  ar 
dün ya sı” sil si lə si ni ya rat ma sı-
nın heç də tə sa dü fi  ol ma dı ğı nı, 
kom pü ter qra fi  ka sı ilə iş lən miş 
əsər lə rin rəs sa mın ob ra zı nı ye-
ni ra kurs dan gör mə yə im kan 
ya rat dı ğı nı söy lə yib.

Rəsm lə rin təq di ma tın dan 
son ra ev-mu ze yi nin di rek to ru 
İ.Ab di no va E.As la no va tə şək-
kür na mə və hə diy yə təq dim 
edib.



Mənası, yaxud 
yazılışı qüsurlu 

sözlər

İşlənməyən ərəb,
fars və digər əcnəbi 

sözlər
Terminlər Qurama sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz 

hallandırmaları
xaçvarılıq
xahişolunma
xalacıq
xallaşmaq
xalturaedən
xalturaetmə
xamıtqıçlı
xamıtqıçlılıq
xanədançılıq
xanımlatma
xanımlatmaq
xap
xapaxap
xapdan
xarabaqalma
xarabedici
xar-xur
xaricvuran
xaricvurma 
xarıldaşma
xarıldaşmaq
xarıltı
xarıltılı
xarıltısız
xartıldanma
xartıldanmaq
xatakarolma
xeyirxəbərlilik
xeyir-zərərli
xeyir-zərərsiz
xəlbirəbənzərlik
xəlbirəoxşarlıq
xəlbirvarılıq
xəmirbölən
xəmirbölmə
xəmirçilik
xəmir-xəşiletmə
xəmir-xəşilolma
xəmirləşmək
xəmirştamplama
xəmirştamplayan
xəmir-tabaq
xəncərəbənzərlik
xəncərəoxşarlıq
xəncərvarılıq
xəngəl-xəngəl
xərçəngyemə
xəstəsizlik
xəstəyatma

sərvqədli
sətt arə
səyyad
səyyal
səza
səzalıq
səzavar
səzavarlıq
sidqi-dil
sill
silsiləcünban
simin
siminbər
simintən
simü-zər
sindaş
sipəhdar
sipəhsalar
sirişk
sirişkbar
siyah
siyahbəxt
siyahlıq
sövt
sövti
sövtiyyat
spor 
stan 
stanitsa
starşina
starşinalıq
statut
stekloqraf
stekloqrafi ya
stekloplastik
steklotekstolit
strelka
strelkaçı
strelkaçılıq
sui-niyyət
sulələyi
suznak
südur
süfl ə
süfl əmə
süfl əmək
sükun
sükunlu
sükunsuz

korinozomoz
koriolis 
kormofi t
koronometr
koronovirus
korporativizm
korrelyasiya
korrelyativizm
kortaderiya
kortes
kortin
kotlassiya
kott er
kovalent
kovellin 
koyne
kranets 
kraniometr
kraton
kremalyer
kretinoid
kriofi t
kriohidrat
kriosar
kriotron 
kripteya
kriptofi t (-lər)
kriptolemus
kripton 
kriptonlu
kriptoradiometr
kriptostomat (-lar)
kristallogeniya
kristallokimya
kritisizm
kromlex
ksantofi l (-lər)
ksantogenat
ksantopsiya
kseromorfi zm
ksilem
ksilo
ksiloqrafi k
ksilol
ksilolit
ktenofor
kubanit
kulonometr
kulonometriya

hündürtəkər
hündürtəkərli
hüznsüz-dərdsiz
hüznsüz-kədərsiz
xahişolunan
xalçatoxutma
xalçauzadan
xalq-məişət
xamtorpaqlı (-lar)
xarabaqalan
xaredən
xaretmə
xarolma
xatakarlıqedən
xatakarlıqetmə
xeyir-duaedən
xeyir-duaetmə
xeyir-duaverən
xeyir-duavermə
xeyir-mənfəətsizlik
xeyirsöyləməzlik
xeyirvermə
xəbərdaredən
xəbərdaretmə
xəbər-ətərli
xəbərli-ətərli
xəbərverən
xəbərvermə
xəcalətlənmə
xəcalətlənmək
xəcilcəsinə
xəciledən
xəciletmə
xəcilolma
xəlbirləyici
xəlqetmə
xəlqolma
xəlqolunma
xəmirhazırlama
xəmirhazırlayan
xəmirkəsmə
xəmirlətmə
xəmirlətmək
xəmiryayma
xəncərqayırma
xəndəkqazma
xəngəlbişirmə
xəngəldoğrama
xəracalan

xabanera, rəqs
xaçgülükimi(-lər)
xald (-lar)
xaldarlanmaq
xaldey (-lər), tayfa
xamıtlanmaq
xanimanlılıq
xanimansızlıq
xant (-lar)
xarabalaşdırma
xarabalaşdırmaq
xarablaşdırılma
xarablaşdırılmaq
xartıldadılma
xartıldadılmaq
xartıltılı
xartıltısız
xartlatma
xartlatmaq
xatalılıq
xatasızlıq
xaylandur (-lar), tayfa
xeres, şərab
xəfələtmə
xəfələtmək
xəfi fcəsinə
xəfi fl əndirmə
xəfi fl əndirmək
xəfi fl ənmək
xəfi fl əşdirmə
xəfi fl əşdirmək
xəfi fl əşmək
xəfi fl ətmə
xəfi fl ətmək
xəlvətxanalı
xəlvətxanasız
xərçəngyeyən (-lər)
xərəzilik
xəsilləşmək
xəstələndirilmə
xəstələndirilmək
xəstələtmə
xəstələtmək
xəyalpərəstcəsinə
xəyalpərəstliklə
xəyalpərvərcəsinə
xəyalpərvərliklə
xəyalsızlıq
xilqətli

xətərsizləşdirilmə
xətərsizləşdirilmək
xətərsizləşdirilmiş
xətərsizləşdirmə
xətərsizləşdirmək
xətərsizlətmə
xətərsizlətmək
xətvarılıq
xəyalçı
xəyalçılıq
xəyallanma
xəyallanmaq
xəyallatma
xəyallatmaq

sülb
sülblük
süls
süng
sürəyya
sürur
sürurlu
sürurluq
sürursuz
svetofor
şadman
şadmanlıq
şahrah
şaraban

kumol
kumulyasiya
kumulyativ
kupaj
kuprit
kurosio
kurtaj
kurvimetr
kümetr
kürək-dilaltı
kürək-nəfəsborusu
kvad
kvadrafonik
kvadrantid

xəracalma
xəracverən
xəracvermə
xərcçəkən
xərcçəkmə
xərcə-borcadüşən
xərcə-borcadüşmə
xərçəngəoxşarlıq
xəsisləşdirmə
xəsisləşdirmək
xəstədüşən
xəstədüşmə
xəstəliktörətmə
xəstəyatan

xilqətsiz
xıltyığan
xıltyığma
xırda-xuruşlu
xırda-xuruşsuz
xırdalada-xırdalada
xırdalaşdırılma
xırdalaşdırılmaq
xırda-mırdalı
xırda-mırdasız
xırda-paralı
xırda-parasız
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(Davamı gələn sayımızda)

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 
çıxarılan sözlərin təsnifatı

  Or foq ra fi ya lü ğə ti nin tə ri fin də de yi lir: “Or foq ra-
fi ya lü ğə ti - söz lə rin düz gün ya zı lış qay da sı nı 
bil di rən dil və saiti dir”. La kin ha zır da döv riy yə-
də olan “Azər bay can di li nin or foq ra fi ya lü ğə ti” 
min lər lə ya zı lı şı səhv, qu ra ma və ən təəc cüb-
lü sü, heç bir mən tiqə, ən da zə  yə sığ  ma  yan 
“söz”lər  lə do  lu  dur: XA Hİ ŞO LUN MA, XAL TU-
RAEDƏN, XAL TU RAET MƏ, XA MIT QIÇ LI LIQ, 
XA NIM LAT MAQ, XA RIL DAŞ MAQ, XAR TIL-
DAN MA, XƏ MİR BÖ LƏN, ... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



1922-ci ilin qo ra bi şi rən av qust ayı 
idi. Ab şe ro nun Nov xa nı bağ la rı na, gü-
nor ta ol du ğu ki mi, in di də od ələ nir di. 
Am ma Xə zər dən əsən yün gül meh 
ya ğış həs rə ti ilə çır pı nan üzüm tə-
nək lə ri nin, tut, ən cir, püs tə və 
ba dam ağac la rı nın, xı şıl da-
yan qı zıl qum lu bağ lar da 
din cə lən adam la rın da dı-
na ça tır dı. Ne çə gün idi 
ki, xəz ri tüğ yan edir di, 
bağ ca maatı qu ru alaq 
ot la rı nı, ti kan kol la rı nı 
yan dır ma ğa ma cal tap ma mış-
dı lar, kü lək də on la rı na rın qum la 
bir lik də ha va ya so vur muş, ət ra fa sə pə-
lə miş di. Sə hə rə ya xın ha va sa kit ləş miş-
di, də niz kü lə yin tə la tü mün dən ya vaş-
ya vaş özü nə gəl mə yə, su lar du rul ma ğa 
baş la mış dı. Də ni zi san ki xətt  çə kib iki 
his sə yə böl müş dü lər. Sa hil ya nı su lar 
fi  ru zə yə ça lır dı, xətt  in ar xa sın da isə 
ma vi dal ğa lar lə pə lə nir di. Qa ya la rın 
ba şı na fır la nan qa ğa yı la rın şıl taq səs lə-
ri eşi di lir di, quş lar ba lıq ov la maq üçün 
gah öz lə ri ni su ya vu rur, gah da səs-küy 
sa lıb ha va da pər vaz la nır dı lar. Ar tır ma-
da da yan mış qız cı ğaz elə bil ov sun-
lan mış dı, gö zü nü bu sir li mən zə rə dən 
çə kə bil mir, də ni zin hə zin sə si ni din lə-
mək dən doy mur du.

Kim bi lir, ana sı səs lə mə səy di, üs-
tüaçıq ar tır ma da hə lə nə qə dər da ya na-
caq dı.

- Bə du rə, bir sö zü nə qə dər de mək 
olar? Ni yə eşit mir sən. Ata nın gə lən 
vax tı dır. Ba cın la bir lik də dü şün hə yət-
ba ca ya əl gəz di rin, sa mo va ra da çır pı 
atın...

Ağa ma lov lar ailə si, hər yay ol du ğu ki-
mi, bu də fə də Nov xa nı da kı bağ ev lə rin də 
din cə lir di. Ailə baş çı sı Mə lik Ağa ma lov 
döv lət qul lu ğun da ça lış dı ğın dan, hər gün 
işə ge dib-gə lir di. Zi ya lı adam idi, öv lad-
la rın da el mə, ədə biy ya ta və in cə sə nə tə 
ma raq oyat ma ğa ça lı şır dı. Özü də vaxt ta-
pan da ya rəsm çə kir, ya da uşaq la rı ba şı na 
top la yıb mü ta liə edir di. Elə Bə du rə də ka-
ğız üzə rin də nə sə çək mək dən həzz alır dı.

Uşaq tə səv-
vü rü nə həkk 

olun muş bağ mən zə-
rə lə ri ni, də ni zi, bir də se vim li gə lin cik lə-
ri ni çə kir di. Ana sı bu ma ra ğa elə də əhə-
miy yət ver mir di, am ma ata sı çox bə yə nir, 
qı zı hə vəs lən di rir, ona cür bə cür rəng li 
ka ran daş lar alır dı. Ba cı sı Səy ya rə isə tor-
paq da eşə lən mə yi se vir, yaş tor paq dan 
müx tə lif fi  qur lar dü zəl dir di. Son ra kü lək 
bu zə rif fi  qur la rı uçu ran da ağ lam sı nır dı. 

...Ana sı nın tək li fi  Bə du rə nin ürə yin cə 
ol ma dı. Se vim li məş ğu liy yə tin dən – də-
ni zi seyr et mək dən ay rıl maq is tə mir di. 
Göz lə ri ni də niz dən çək mə yə rək yal nız 
bu nu de di:

- Də ni zə is tə yi rəm...
Xoş bəxt lik dən ata sı iş dən tez qa yıt dı 

və qız la rı də ni zə çim mə yə apar dı. Ba-
cı la rın se vin ci ye rə-gö yə sığ mır dı. Lə-
pə dö yən də xey li atı lıb-düş dü lər, son ra 
yo ru lub qum da uzan dı lar. Səy ya rə ye nə 
tor paq dan adam fi  qu ru dü zəlt mə yə baş-
la dı. Bə du rə isə lə pə dö yən dən ala bə zək 
ba lıq qu la ğı top la dı. Ba la ca ov cu na güc-
lə yer lə şir di. Gü nə şin ax şam şə fəq lə ri 
al tın da ba lıq qu la ğı lar min rən gə ça lır dı. 
Bə du rə ata sı na ya xın la şıb ov cu nu aç dı, 
yığ dı ğı ki çik ba lıq qu la ğı la rı nı gös tər di.

- Ata, on la rı kim rəng lə yir?
- Də niz.
- Bəs də niz bu rəng lə ri har dan ta pır? 

Mə nim bu rəng də ka ran daş la rım yox-
dur axı. 

Ata sı gü lüm sün dü. Bə du rə nin əlin də-
ki ba lıq qu la ğın dan bi ri ni gö tü rüb gü nə-
şə tə rəf tut du. Şəff  af idi, min rən gə ça lıb 
par-par ya nır dı.

- Bun lar də ni zin ba la la rı dır, qı zım. 
Də ni zin mə həb bə tin dən ya ra nıb lar. 

Də niz on la ra öz sev gi si ni, nə va zi-
şi ni, bir də rən gi ni bəxş edib. Bu 
rəng lə rə heç bir yer də rast gəl-
məz sən. Çün ki ən bö yük rəs sam 
elə ana tə biətin özü dür. An caq 
sən bö yü yən də rəs sam ol san, 
bun dan da gö zəl rəng lər ya ra-

da bi lər sən. Ye tər ki, doğ ma la rı nı, 
əziz lə ri ni, tə biəti se və sən, on la rın 

qəl bi ni du ya bi lə sən, gö zəl li yi qiy mət-
lən dir mə yi ba ca ra san... 

İl lər ke çən dən son ra – Bə du rə ad lı-san-
lı rəs sam olan da, hə mi şə ata sı nın 

müd rik söz lə ri ni xa tır la yır dı: 
“Tə biətin ən boz, sö nük 
mən zə rə si nin də özü nə-
məx sus rəng ça la rı, gö zəl-

li yi var. Əgər rəs sam onu 
gö rüb, du yub çat dır ma ğı ba ca-

rır sa, de mə li, xoş bəxt sə nət çi dir”. 
Bə du rə Əf qan lı da be lə xoş bəxt 

sə nət çi lər dən ol du, çağ la yan də ni-
zi, kük rə yib şa hə qal xan, özü nü sa hi lin 
qum la rı na, qa ya la ra, daş la ra çır pan dal-
ğa la rı kə ta na kö çür dü, fır ça va si tə si lə 
də ni zin ne cə rəng dən-rən gə düş mə si ni 
təs vir et di. 

Hər yay tə ti lin dən dö nən dən son-
ra Bə du rə gör dük lə ri ni ka ğız üzə rin də 
can lan dır ma ğa ça lı şır dı. Çək di yi rəsm-
lər mək təb yol daş la rı nın, müəl li mi nin 
də diq qə ti ni cəlb edir di. Müəl li mi nin 
ona “is te dad lı san” de mə si Bə du rə ni 
ümid lən dir di. Rəs sam lı ğa ma ra ğı da ha 
da art dı. An caq or ta mək tə bi bi ti rən də 
sə nəd lə ri ni Ba kı Rəs sam lıq Mək tə bi nə 
ver mə yə cə sa rət et mə di – 1929-cu il də 
Ba kı Pe da qo ji Tex ni ku mu na da xil ol du. 
Rəs sam ol maq is tə yi isə onu ra hat bu-
rax mır dı. Tex ni ku mu bi tir dik dən son-
ra 5 il or ta mək təb də müəl lim lik et di. 
Elə hə min vaxt lar da – 1931-ci il də Ba kı 
Rəs sam lıq Mək tə bi nin qra fi  ka şö bə si nə 
qə bul olun du. Həm iş lə yir, həm də oxu-
yur du. İn cə sə nət vur ğu nu olan bö yük 
ba cı sı Səy ya rə isə hey kəl tə raş lı ğı seç di...

Bə du rə hə lə tə lə bə ikən dün ya in cə sə-
nət ta ri xi ni öy rən mə yə baş la dı. Mosk va-
da, Sankt-Pe ter burq da yer lə şən qa le re ya, 
teatr və et noq ra fi  ya mu zey lə ri ni gəz di, 
dün ya in cə sə nə ti nin na dir və əvəz siz 
nü mu nə lə ri ilə ya xın dan ta nış ol du. Rəs-
sam lı ğı na dir sə nət ki mi qiy mət lən di rə-
rək ye ni əsər lər üzə rin də iş lə mə yə baş la-
dı. Am ma nə dən sə, teatr rəs sam lı ğı onu 
da ha çox cəlb edir di. Odur ki, dip lom 
işi nin möv zu su da Şeks pi rin “Otel lo” 
fa ciəsi ol du. Və “Otel lo”da kı möv zu dan 
fərq li ola raq, ona xoş bəxt lik – ömür-gün 
yol da şı bəxş et di...

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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1922-ci ilin qo ra bi şi rən av qust ayı 

I YAZI
  - Ay qız, eşit mir sən, gün 
sə ni vu rar, keç köl gə yə! 
Ba şı mı za iş aç ma!
Ana sı ar tıq ikin ci də fə 
idi ki, ba yaq dan ar tır ma-
nın üs tüaçıq his sə sin də 
lal-din məz da yan mış qı zı-
na səs lə nir di. Gü nəş qü ru ba 
en mə yə ha zır laş sa da, qız mar 
şüala rı nı yı ğış dı rıb boğ ça sı na 
qoy ma ğa tə ləs mir di. 

Da ha bir er mə ni fəal Azər bay can, Er mə-
nis tan sülh plat for ma sı na qo şu lub. Va he 
Avet yan, Sü zan Ca gin yan və Va han Mar-
ti ros yan dan son ra Ye re van dan olan da ha 

bir fəal - Ar men Vi rab yan er mə ni-Azər bay can sülh-
mə ram lı Ba kı plat for ma sı nı dəs tək lə di yi ni bil di rib.

Ar men Vi rab yan eti raz çı “Elekt ro may dan”ın ön sı ra-
la rın da ge dən və mü xa li fət li de ri, pre zi dent li yə na mi-
zəd Raffi    Ova nis ya nın eti mad et di yi şəxs olub. La kin 
o, Serj Sər kis ya nın hər bi xun ta sı nın qur ba nı na çev ri lib 
və Al ma ni ya ya qaç maq məc bu riy yə ti qar şı sın da qa lıb.

A.Vi rab yan bil di rib ki, ya xın gün lər də sülh mə ram lı 
Ba kı plat for ma sı nı im za la ya caq və be lə lik lə, mü na qi şə-
nin sülh yo lu ilə tən zim lən mə si ni dəs tək lə yən dör dün-
cü Er mə nis tan fəalı ola caq.

A.Vi rab yan 1985-ci il də ana dan olub, Ye re van da kı 
Ma liy yə-İq ti sad İns ti tu tu nu bi ti rib, bir ne çə QHT-də 
ça lı şıb. Da ha son ra İs veç də və Al ma ni ya da iq ti sa di və 
si ya si təh sil alıb, Ye re va na qa yıt dıq dan son ra ora da kı 
Ame ri ka Uni ver si te tin də oxu yub, in gi lis, rus, İs veç və 
al man dil lə ri ni bi lir.

Sülh plat for ma sın dan da nı şar kən, A.Vi rab yan de yib: 
“Bu, gö zəl və hətt  a bir qə dər ge cik miş tə şəb büs dür. 
Ay dın mə sə lə dir ki, onu dəs tək lə yi rəm. Ar zum bu dur 
ki, gə lə cək də Er mə nis tan, Azər bay can və Gür cüs tan İs-
veç rə ki mi bir kon fe de ra si ya da ya şa sın lar”.

Am ma gö rü nür, S.Sər kis ya nın sülh mə ram lı plat for ma 
ba rə də, ümu miy yət lə, an la yı şı yox dur. Onu sülh yox, qan-
lı mü ha ri bə, mən fur iş ğal çı lıq si ya sə ti dü şün dü rür. Bur-
nun dan o ya nı gör mə yən dar dü şün cə li “si ya sət çi” dün ya 
ic ti maiy yə ti ni və er mə ni xal qı nı al da da raq, Azər bay ca nın 
sülh da nı şıq la rın dan bo yun qa çır dı ğı nı söy lə yir. Əməl də 
isə, bu da nı şıq la ra hər va si tə ilə ən gəl tö rət mə yə ça lı şır.

Bugün lər də Azər bay ca nın iş ğal al tın da kı əra zi lə ri-
nə sə fər edən Sər kis yan  “Azad lıq” ra diosu nun er mə ni 
xid mə ti nə bə yan edib ki, ha zır da tə mas xətt  in də xü su-
si bir gər gin lik yox dur: “Adi və ziy yət dir, be lə de mək 
olar sa, bir il əv vəl kin dən xey li sa kit lik dir”.

İrə van Kuk la Teat rı nın di rek to ru (!) Ru ben Ba ba yan 
Sər kis ya na Qa ra ba ğa ni yə məhz bu gün lər də get di yi ni 
sual edib. Sər kis yan da bil di rib ki, bu sə fər onun üçün 
bir və zi fə bor cu dur. “Çün ki in di elə dövr dür ki, or du, 
əha li, Dağ lıq Qa ra ba ğın sa kin lə ri ar tıq çə tin döv rə ha-
zır ol ma lı dır. Or du nun çox lu tə lə ba tı var və bu tə lə ba tı 
də yər lən dir mək la zım dır. Çün ki bi zim im kan la rı mız 
hü dud suz de yil ki, bü tün prob lem lə ri, bü tün mə sə lə lər 
həll edək. Ona gö rə də tə lə ba tı qiy mət lən dir mək, han sı 
prob le min ilk növ bə də həll olun ma lı ol du ğu nu müəy-
yən ləş dir mək və on la rı həll et mək la zım dır. Sə fə ri min 
məq sə di bu nun la bağ lı dır”.

Bun dan son ra Serj əsl üzü nü nü ma yiş et di rib. Onun 
gös tə ri şi ilə er mə ni fəalı A.Vi rab ya nın ailə si nə qar şı rep-
res si ya ma şı nı işə dü şüb. Ana sı Ka ri na, qar da şı Ye la ken, 
hətt  a xa la sı da cid di sor ğu-suala çə ki lib. Ser ji da ha çox qə-
zəb lən di rən bu olub ki, Ar me nin xa la sı Er mə nis tan mü-
da fi ə na zi ri nin bi rin ci müavi ni nin hə yat yol da şı imiş.

Onun ailə üzv lə ri nə təz yiq lər hə lə də da vam edir. Ser-
jin əlal tı la rı on lar dan tə ləb edir lər ki, Ar me ni fi k rin dən 
da şın dır sın lar. Baş qa söz lə de sək, er mə ni, fəal bə ya nat la 
səhv yo la düş dü yü nü, er mə ni-Azər bay can sülh mə ram lı 
Ba kı plat for ma sı nı dəs tək lə mə di yi ni elan et mə li dir. 

Ar me nin ana sı jur na list lə rə bil di rib ki, təz yiq lər elə  
həd də ça tıb ki, onun in ti har et mək dən baş qa, ça rə si 
qal ma yıb: “Ser jin rep res si ya ma şı nı bü tün çir kin va-
si tə lər dən is ti fa də edir: şan taj, ul ti ma tum, hə də-qor-
xu. Hətt  a iş o ye rə ça tıb ki, res pub li ka mət buatın da 
həm oğ lu mu, həm də ba cı mın hə yat yol da şı nı – na zir 
müavi ni ni “və tən xaini” ad lan dı rır lar. La kin Ar men 
məs lə kin dən dön mə yə cə yi ni və tək zib ver mə yə cə yi ni 
de yir. Ailə miz  də Ser jin hə də lə rin dən qorx mur. Ov la-
dı mı so na qə dər dəs tək lə yə cə yəm”. 

Ötən həf tə A.Vi rab yan Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye və mü ra ciət edə rək on dan kö-
mək is tə yib.

Bax be lə! Er mə ni lər gec də ol sa, ba şa dü şüb lər ki, 
mü na qi şə nin dinc yol la, qan tö kül mə dən həl li on lar 
üçün ən mü na sib va riant dır. Və Serj ki mi ib lis lər bu 
pro se sin qar şı sı nı ala bil mə yə cək lər!

Fərhad
ABDULLAYEV

Ən münasib
variant
Ən münasib

1922-ci ilin qo ra bi şi rən av qust ayı 
idi. Ab şe ro nun Nov xa nı bağ la rı na, gü-
nor ta ol du ğu ki mi, in di də od ələ nir di. 
Am ma Xə zər dən əsən yün gül meh 
ya ğış həs rə ti ilə çır pı nan üzüm tə-
nək lə ri nin, tut, ən cir, püs tə və 
ba dam ağac la rı nın, xı şıl da-
yan qı zıl qum lu bağ lar da 
din cə lən adam la rın da dı-

yan dır ma ğa ma cal tap ma mış-
dı lar, kü lək də on la rı na rın qum la 
bir lik də ha va ya so vur muş, ət ra fa sə pə-

Uşaq tə səv-
vü rü nə həkk 

olun muş bağ mən zə-
rə lə ri ni, də ni zi, bir də se vim li gə lin cik lə-
ri ni çə kir di. Ana sı bu ma ra ğa elə də əhə-

- Bun lar də ni zin ba la la rı dır, qı zım. 
Də ni zin mə həb bə tin dən ya ra nıb lar. 

Də niz on la ra öz sev gi si ni, nə va zi-
şi ni, bir də rən gi ni bəxş edib. Bu 
rəng lə rə heç bir yer də rast gəl-
məz sən. Çün ki ən bö yük rəs sam 
elə ana tə biətin özü dür. An caq 
sən bö yü yən də rəs sam ol san, 
bun dan da gö zəl rəng lər ya ra-

da bi lər sən. Ye tər ki, doğ ma la rı nı, 
əziz lə ri ni, tə biəti se və sən, on la rın 

qəl bi ni du ya bi lə sən, gö zəl li yi qiy mət-
lən dir mə yi ba ca ra san... 

İl lər ke çən dən son ra – Bə du rə ad lı-san-
lı rəs sam olan da, hə mi şə ata sı nın 

müd rik söz lə ri ni xa tır la yır dı: 

gö rüb, du yub çat dır ma ğı ba ca-
rır sa, de mə li, xoş bəxt sə nət çi dir”. 
Bə du rə Əf qan lı da be lə xoş bəxt 

sə nət çi lər dən ol du, çağ la yan də ni-
zi, kük rə yib şa hə qal xan, özü nü sa hi lin 
qum la rı na, qa ya la ra, daş la ra çır pan dal-
ğa la rı kə ta na kö çür dü, fır ça va si tə si lə 
də ni zin ne cə rəng dən-rən gə düş mə si ni 
təs vir et di. 

1922-ci ilin qo ra bi şi rən av qust ayı 

- Ay qız, eşit mir sən, gün 
sə ni vu rar, keç köl gə yə! 

Ana sı ar tıq ikin ci də fə 
idi ki, ba yaq dan ar tır ma-
nın üs tüaçıq his sə sin də 
lal-din məz da yan mış qı zı-
na səs lə nir di. Gü nəş qü ru ba 
en mə yə ha zır laş sa da, qız mar 
şüala rı nı yı ğış dı rıb boğ ça sı na 
qoy ma ğa tə ləs mir di. 
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- Şair, hə kim, bəs tə kar, hərb-
çi, jur na list... Şa hin Mu saoğ-
lu na xa rak ter eti ba ri lə bun-
lar dan han sı da ha ya xın dır?
- Ay rı lıq da gö tür dük də əl-

bətt  ə, hə kim lik sə nə ti xa rak-
ter cə mə nə da ha ya xın dır. Am-
ma ədə biy ya ta və in cə sə nə tə 
gə li şim hə ya tı dərk et mək də, 
tək mil ləş mək də mə nə mə nə vi-
prak tik tə sir gös tə rən ye ga nə 
və güc lü il ham mən bə yim ola-
raq qa lır. Bu pa ra lel lik hə ya tım 
bo yu mə ni mü şa yiət et mək də-
dir.

- Ha zır ki ya ra dı cı fəaliy yə ti-
niz dən da nı şaq. Ha mı nın dil-
lər əz bə ri olan hər bi mah nı lar 
ər sə yə gə tir mi si niz. Bun lar və 
hal-ha zır da nə lər üzə rin də iş-
lə di yi niz ba rə də da nış ma ğı-
nı zı is tər dik.
- Hər bir ya ra dı cı in sa nın ya-

ra dı cı lı ğın da proq res və req res 
döv rü olur. Bə zən hər han sı 
bir ədə bi yük sə li şin ar dın ca 
ha ra da sa qa nu nauy ğun bir tə-
nəz zül döv rü baş la yır. Mən də 
bu döv rü ya şa dım, bir müd dət 
mu si qi ya ra dı cı lı ğı ma ara ver-
dim. Bu nun bir sı ra cid di sə-
bəb lər var idi. Am ma nə lər sə 
ya zıb-ya ra da bi lər dim. Si fa riş 
xa ti ri nə də yaz maq olar dı. Hə-
mi şə bu səp ki də si fa riş lər al-
mı şam, la kin heç vaxt özü mü 
zor la yıb nə sə yaz ma mı şam. 
Bu də fə də be lə ol du. Ürək dən 
gəl mə yən nə sə yaz maq dan sa, 
heç nə yaz ma ma ğa, sus ma ğa 
qə rar ver dim. İl lər öt dü, bu 
mah nı lar 25-30 ilə ya xın müd-
dət də po pul yar lı ğı nı, ak tual-
lı ğı nı itir mə di. Cə miy yə tin, 
xal qın, xü su sən gənc lə rin bəs-
tə lə ri mə olan tə lə ba tı, da xi li si-
fa ri şi, söz süz ki, mə ni də ar tıq 
sus ma ma ğa, ya zıb-ya rat ma ğa 
sövq et di. Əsər lə ri mi ye ni dən 
tə zə nə fəs lə, ye ni ifa çı lar la iş-
lə mə yə qə rar ver dim. Bi lir si niz 
ki, mah nı la ra can, hə yat ve rən 
onu ya zan, ya ra dan şair lər, 
bəs tə çi lər ol sa da, bu əsər lə-
ri qo ru yub-ya şa dan ifa çı lar dı. 
İfa çı dan, ifa dan çox şey ası lı dı. 
Mən də bu ax ta rı şı da vam et-
di ri rəm. İki əsə ri mi “Sa va lan” 
qru pu nun so lis ti, ta nın mış sə-
nət çi Nov ruz Nov ruz lu ilə iş lə-
mi şəm. He sab edi rəm ki, or ta-
ya mü kəm məl ifa qoy mu şuq.

Həm çi nin, bir ne çə mah nı mın 
üzə rin də ay rı-ay rı ifa çı lar la 
ey ni vaxt da ça lı şı ram. Sağ lıq 
ol sun, ya xın lar da təq di ma tı nı 
edə cə yəm. 30-a ya xın hər bi-və-
tən pər vər lik mah nı mətn lə ri mi 
not va rian tı ilə bir lik də ki tab 
ha lın da nəşr et di ri rəm. Həm 
Azər bay can da, həm də qar daş 
Tür ki yə də nəş ri nə zər də tu tu-
lan bu ki ta ba Əh məd Ca vad, 
Bəx ti yar Va hab za də, Ra miz 
Röv şən və Rüs təm Beh ru di nin 
söz lə ri nə yaz dı ğım hər bi marş-
la rı və dö yüş nəğ mə lə ri mi də 
əla və et mi şəm. Ki ta bın, Mü-
da fi ə Na zir li yi baş da ol maq la, 
bü tün güc na zir lik lə ri nin hər bi 
his sə lə rin də əs gər və za bit he-
yə ti nə hə diy yə ola raq ve ril mə-
si ni nə zər də tut mu şam.

- İlk bəs tə niz olan “İgid əs-
gər, möh kəm da yan” mah nı-
sı nın ya zıl ma ta rix çə sin dən 
da nı şaq: nəğ mə ni han sı zə ru-
rət ara ya-ər sə yə gə tir di?
- Bu sualı mə nə hə mi şə ve-

rib lər və hər za man da bö yük 
hə vəs lə ca vab lan dır mı şam. 
Çün ki bu əsər mə nim il kim dir. 
Məhz bu mah nım la o bö yük 
dün ya ya –  mu si qi yə gəl mi şəm. 
Mah nı nın ər sə yə gəl mə sin də 
Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma-
nı Yu sif Mir zə ye vin qəh rə-
man lı ğı nın bö yük ro lu olub. 
Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh-
mət elə sin, ruh la rı şad ol sun. 
O ki qal dı zə ru rə tə; hər şey

“İgid əs gər” şeiri ilə baş la dı. 
1990-cı il lə rin ağır, mü rək kəb, 
tə la tüm lü gün lə ri idi. Or du qu-
ru cu lu ğu for ma la şır dı. “Bi rin ci 
ba tal yon” de yi lən (“Şı xov” ba-
tal yo nu) ilk ta bo run qəh rə man 
dö yüş çü lə ri Şə hid lər Xi ya ba-
nın da and içə rək, bir ba şa cəb-
hə yə yol la nır dı. Ha mı da dö yüş 
ru hu var dı. Mən də ora da idim. 
Ora da kı oğul la rın ço xu ha zır da 
ara mız da yox du, ço xu şə hid ol-
du.... Bə zi lə ri qa zi ola raq, son-
ra dan dün ya sı nı də yiş di. Al lah 
ha mı sı na rəh mət elə sin. O hiss-
lə rin tə si ri ilə bu şeiri yaz dım. 
Am ma an lat maq is tə di yi mi ve-
rə bil mir dim. Çox iş lə dim, ça lış-
dım, ora-bu ra sı na əl gəz dir dim, 
ye nə ra zı qal ma dım. Ağ lı ma bir 
fi  kir gəl di, bəl kə, bu hiss lə ri mi 
əs gər nəğ mə si və ya mar şı ki mi 
mu si qi di li nə sa lım, de yə dü-
şün düm. Elə də et dim. Ya ra dı cı 
in san lar yax şı bi lir, bə zən an lat-
maq is tə di yi ni söz lə ifa də edə 
bil mə yən də kö mə yi nə mu si qi 
gə lir. “İgid əs gər” me lo di ya sı 
bu mə na da əlim dən tut du...

- “Ba rıt qo xu lu yol lar” si zə 
bir şair ki mi nə qa zan dır dı?
- Çox şey ver di! Bi rin ci si, əsl 

və tən sev gi si nin nə ol du ğu nu 
öy rət di. Mil lə tə, tor pa ğa, bay-
ra ğa say ğı və eh ti ra mı öy rən-
dim. Həm də “ba rıt qo xu lu 
yol lar” bu sev gi nin, bu say ğı-
nın ne cə bir ağır bə də li nin ol-
ma sı nı mə nə ba şa sal dı.

Həm çi nin, o, mə nə sə da qə ti, 
və fa nı, əz mi, qə tiy yə ti, in ti za-
mı, qa zan dır dı. Söz süz ki, şair 
ki mi mü şa hi də qa bi liy yə ti min, 
tə xəy yü lü mün, hə yat la bağ-
lı təəs sü rat la rı mın, bir söz lə, 
fan ta zi ya mın for ma laş ma sı na 
da əvəz siz tə si ri ol du.

- Şa hin Mu saoğ lu nun mu si-
qi lə ri o za man kı Azər bay can 
əs gə ri ni ayaq üs tə sax la ya bil-
di mi? Ümu miy yət lə, o mah-
nı la rın – “Cə nab ley te nant”, 
“And içi rik”, “Bi rin ci ba tal-
yon”, “Sa lam, dar ağa cı” – ya-
zıl dı ğı mü rək kəb şə raitə, acı 
keç mi şə nə zər sal maq si zin 
üçün nə də rə cə də ağır dır?

- Mü ha ri bə iki nə fə rin sa-
va şı de yil... Bu, öl kə lə rin, or-
du la rın, ma raq la rın sa va şı dı. 
Ata türk de yər di: ”əgər mil-
lə tin hə ya tı təh lü kə də de yil-
sə, mü ha ri bə bir ci na yət dir”. 
Əbə di heç nə yox du, hər şe yin 
so nu ol du ğu ki mi, mü ha ri bə-
nin də, əl bət, bir so nu ola caq. 
Var olan, ayaq da qa lan döv lə-
tin, so nu ol ma yan bir mü ha-
ri bə si də var. Bu, in for ma si ya 
mü ha ri bə si, söz sa va şı dı. Söz 
və qə ləm əh li olan biz lər bu 
mü ha ri bə nin önün də ge dən-
lər də nik. Ona gö rə bi zim da-
va mız, sa va şı mız Azər bay can 
ya şa dıq ca da vam edə cək. He-
sab edi rəm ki, mu si qi lə rim, 
mə nim lə bir lik də o dö nəm də 
də, bu gün də və gə lə cək də də 

Azər bay can əs gə ri ni dö yü şə 
səs lə yə cək, onun dö yüş ru hu-
nu, qə tiy yə ti ni for ma laş dı ra-
raq, Və tən oğul la rı ilə bir gə, 
çi yin-çi yi nə dö yü şə cək.

- Ağır mü ha ri bə il lə ri nə qa-
yı daq... Cəb hə də hə kim və 
jur na list ki mi ça lış mı sı nız. 
Müm kün sə, heç za man unu da 
bil mə yə cə yi niz, in san fa ciəsi-
ni özün də əks et di rən han sı sa 
bir xa ti rə ni da nı şar dız:
- Be lə ha di sə lər çox du və on-

lar dan ki tab ha lı na sa la ca ğım 
ya zı la rım da bəhs et mə yi qə ra-
ra al mı şam. İn şal lah, sağ lıq ol-
sun, bu xa ti rə lə ri hə min ki tab-
da bö lü şə cə yəm.

- Bil di yi miz qə dər “Cə nab 
ley te nant” mah nı sı nın da 
ma raq lı ta rix çə si var. Ona da 
to xu naq...
- Hər bir sə nət işi nin öz ta rix-

çə si olur, bu, tə biidir. “Cə nab 
ley te nant” da bu mə na da, is-
tis na de yil. Bu mah nı Azər bay-
can za bit və əs gər lə ri nin, elə cə 
də, hərb çi ol ma yan gənc lə ri mi-
zin, ümu miy yət lə, cə miy yə tin 
ək sər tə bə qə si nin, top lu mun 
bö yük qis mi nin sev di yi və 
hit ha lı na gə tir di yi əsər di. Ya-
zıl ma sın dan 30 ilə ya xın vaxt 
keç mə si nə bax ma ya raq, hət-
ta ki çik uşaq la rın da sev gi si ni 
qa za nan, ha mı nın dil lər əz bə-
ri olan mah nı nın de yər dim, 
hə qi qət dən uzaq, həm də çox 
uzaq he ka yət lə ri, ta rix çə lə ri 
uy du ru lub. Bu nun la əla qə li 
müx tə lif ver si ya lar eşit mi şəm. 
Hətt  a bə zi in san lar mə nim lə 
xü su si ola raq gö rü şüb, mah-
nı nın onun mu, ya xud şə hid 
ol muş han sı sa ya xı nı nın mı, 
əzi zi nin mi şə rə fi  nə ya zıl dı ğı nı 
mən dən is rar la so ru şub lar. Bə-
zən on la rı qır ma mı şam. Vax tı 
gə lən də ha mı sı nı açıq la ya cam.

Am ma bu mah nı nın sev gi-
siy lə or du ya ya zı lıb ley te nant 
olan la rın ger çək dən, sa yı çox du. 
Mə nim üçün bun dan bö yük, 
bun dan şə rəfl  i ödül ola bil məz.

- Qa ra ba ğın iş ğal dan azad 
edi lə cə yi gün, Şa hin müəl li-
min bəs tə lə di yi mah nı daş la-
rı, qa ya la rı lər zə yə gə tir mək 
gü cün də ola caq mı? 
- Hə min gün, – o mü qəd dəs, 

o möh tə şəm gün – ha mı mı zın 
ümid lə, inam la göz lə di yi miz 
gün gə lə cək! Bu na əmi nəm! O 
gün ya xın da dı, ha mı mız, ha-
mı lıq la bu zə fə ri ya şa ya ca ğıq! 
Çün ki bu, na mus, qey rət, şə rəf 
mə sə lə miz, haqq işi miz di. O 
ki qal dı ya zı la caq mah nı ya, in-
di dən onu de yə bi lə rəm ki, o 
əsə ri ya za ca ğam. Bəl kə, bir əs-
gər dən, bəl kə, bir ana dan, bəl-
kə də, bir sev gi dən bəhs edə cək 
o mah nı, bax bu nu bil mi rəm! 
Am ma içim də çox dan dı göy nə-
yən bir ya ra mə ni ra hat bu rax-
mır... Ürə yim də nə vaxt dı, şə-
hid lik, qa zi lik, mərd lik, igid lik, 
əhd-və fa, əzm, qə tiy yət, qi sas, 
in ti qam dan yoğ ru la raq o cən-
nət Qa ra ba ğı tə rən nüm edə cək 
bir zə fər mah nı sı ya şa yır. Bax, 
mən onu yaz maq is tə yi rəm!

Elmin NURİ

- Şair, hə kim, bəs tə kar, hərb-

 “Ay dın yol” qə ze ti nin növ bə ti həm söh bə ti ha mı tə rə fin dən 
çox se vi lən hər bi-və tən pər vər lik mah nı la rı nın, dö yüş nəğ-
mə lə ri nin müəl li fi Şa hin Mu saoğ lu dur. Şa hin Mu saoğ lu nun 
müəl li fi ol du ğu hər bi mah nı lar, dö yüş nəğ mə lə ri – “Cə nab 
ley te nant”, “And içi rik”, “Bi rin ci ba tal yon” və s. 20 il dən çox-
dur ki, az qa la ha mı nın dil lər əz bə ri dir. Hət ta bu mah nı la-
rın tə si ri nə dü şüb za bit lik mək tə bi nə ya zı lan lar 
və son ra dan or du muz da xid mət edən hərb çi lər 
də az de yil. Qa ra bağ sa va şı nın qız ğın vaxt la-
rın da Şa hin Mu saoğ lu Mü da fiə Na zir li yi Tibb 
İda rə si, Mü da fiə Na zir li yi Sə nəd li Film lər Ki-
no te les tu di ya sı nın əmək da şı ola raq dö yüş-
lər də ya ra la nan əs gər və za bit lə rə məx sus 
ilk hər bi-tib bi ar xi vi ya ra dır. Bu nun la ki fa-
yət lən mə yib, şəx si he yə tin mə nə vi-psi xo-
lo ji tə mi na tı nın ar tı rıl ma sı üçün və tən-
pər vər lik möv zu lu şeir lər ya zır, on la rı 
bəs tə lə yə rək, dö yüş nəğ mə lə ri nə 
çe vi rir. Bü tün bun lar haq qın da 
mü sa hi bin özü nü din lə yək:

“Ay dın yol” qə ze ti nin növ bə ti həm söh bə ti ha mı tə rə fin dən 
çox se vi lən hər bi-və tən pər vər lik mah nı la rı nın, dö yüş nəğ-
mə lə ri nin müəl li fi Şa hin Mu saoğ lu dur. Şa hin Mu saoğ lu nun 
müəl li fi ol du ğu hər bi mah nı lar, dö yüş nəğ mə lə ri – “Cə nab 
ley te nant”, “And içi rik”, “Bi rin ci ba tal yon” və s. 20 il dən çox-
dur ki, az qa la ha mı nın dil lər əz bə ri dir. Hət ta bu mah nı la-
rın tə si ri nə dü şüb za bit lik mək tə bi nə ya zı lan lar 
və son ra dan or du muz da xid mət edən hərb çi lər 
də az de yil. Qa ra bağ sa va şı nın qız ğın vaxt la-
rın da Şa hin Mu saoğ lu Mü da fiə Na zir li yi Tibb 
İda rə si, Mü da fiə Na zir li yi Sə nəd li Film lər Ki-
no te les tu di ya sı nın əmək da şı ola raq dö yüş-
lər də ya ra la nan əs gər və za bit lə rə məx sus 
ilk hər bi-tib bi ar xi vi ya ra dır. Bu nun la ki fa-
yət lən mə yib, şəx si he yə tin mə nə vi-psi xo-
lo ji tə mi na tı nın ar tı rıl ma sı üçün və tən-
pər vər lik möv zu lu şeir lər ya zır, on la rı 
bəs tə lə yə rək, dö yüş nəğ mə lə ri nə 
çe vi rir. Bü tün bun lar haq qın da 
mü sa hi bin özü nü din lə yək:

“O gün yaxındadı, 
hamımız, hamılıqla

bu zəfəri yaşayacağıq!”
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Əsəd CAHANGİR
(Əv və li ötən sa yları mız da)

Zər düşt mi fə, Mir meh di Bib li ya ya 
üz tu tur sa, M.Şü kür lü so nun cu sə ma-
vi ki ta ba - Qu ra ni-Kə ri mə mü ra ciət 
edir. Onun he ka yə si nin qəh rə ma nı 
dül gər Hə bib Nəc car haq qın da Qu-
ra nın qəl bi sa yı lan “Ya sin” su rə si söz 
açır: “Şə hə rin ən uc qar tə rə fin dən bir 
ki şi ça pa raq gə lib de di: “Ey qöv müm! 
El çi lə rə ta be olun!” Dül gər Al la hın el-
çi lə ri ni öl dür mək is tə yən An ta ki ya şə-
hə ri sa kin lə ri ni haq qa də vət edir və bu 
ali cə nab hə rə kə ti nin bə də li ni öz hə ya-
tı ilə ödə yir – hid dət lən miş küt lə onu 
daş-qa laq edir.

Müş fi  qin he ka yə si ilə di ni sü jet ara-
sın da elə bir önəm li fərq yox dur. Ya zı-
çı nın ola ya ya naş ma sı da qut sal ki ta bın 
hökm lə rin dən kə na ra çıx mır. Bəs on-
da bu he ka yə nə üçün ya zı lıb? Sa də cə, 
“Ya sin” oxu maq üçün mü? Axı bun dan 
öt rü din xa dim lə ri var. Gö rü nür, Müş-
fi q öz öm rü nün din lər ta ri xi dö nə min-
də dir və onun İn ti ba hı hə lə qa baq da-
dır.

Am ma “Dül gə rin qöv mü”nün il ginc 
bir yö nü var - müəl lif əs ki çağ la rın ru-
hu nu can lan dı ra bi lir. He ka yə nin ilk 
cüm lə lə rin dən hiss edir sən ki, gu ya 
elekt rik işı ğı düş mə yən, ma şın-dəz-
gah səs lə ri eşi dil mə yən, əl dən-ayaq-
dan uzaq, qu de sən, qu laq tu tu lan bir 
mə ka na, nə sə özəl ru hi-psi xo lo ji ha va-
ya düş mü sən. Bü tün var lı ğı ilə haqq 
ax ta ran mö min bir qo ca nın ru hun dan 
sü zü lüb gə lən bu ha va, he ka yə ni baş-
dan-aya ğa qə dər bü rü yür. Düz dür, üs-
lub mə sə lə sin də gənc ya zı çı ya Sa ra ma-
qo nun “İsa nın İn ci li” ro ma nı nın cid di 
tə si ri du yu lur. Am ma be lə gənc yaş da 
Sa ra ma qo ki mi mü rək kəb üs lu ba ma lik 
ya zı çı dan tə sir lən mək özü də ba ca rıq 
is tə yir. Bir söz lə, Müş fi q özü nün tim-
sa lın da nəs ri mi zə ye ni üs lub və dün-
ya gö rü şü nə ma lik bir im za nın gə li şi nə 
mə ni inan dı ra bil di. Onun im za sı nı siz 
də yad da sax la yın.

Gü nel Ey vaz lı nın qə-
dim Mi sir ta ri xin dən 
söz açan “Tu ten xa-
tun” he ka yə si nin fa bu-
la sı il ginc, hət ta ağ la sığ maz 
bir olay üs tün də qu ru lub. Fi ron 
Ex na ton öv la dı nın qız do ğul du ğu nu 
qo ca ka hin dən baş qa, ha mı dan giz-
lə dir və onu oğ lan ki mi bö yü dür ki, 
gə lə cək də tax ta çıx sın. Ex na to nun ölü-
mün dən son ra onun “oğ lu” Tu ten xa-
mon adıy la tax ta çıx sa da, Amen ton 
ad lı bir gən cə vu ru lur və qo ca ka hin 
sir rin açıl ma sın dan qor xub onu zə hər-
lə yir.

He ka yə nin ən ümu mi ru hun da giz-
li bir fe mi nizm var, la kin bu, Gü ne lin 
əsas məq sə di de yil. O, mə həb bə ti din, 
ha ki miy yət və kas ta qu ru lu şu na qar şı 
qo yur və üs tün lü yü bi rin ci yə ve rir. He-
ka yə nin baş lı ca ide ya sı in san və onun 
sev gi si dir. Düz dür, Gü ne lin ta ri xi ko-
lo rit, ya xud psi xo lo ji iq lim ya rat maq 
ba ca rı ğı hə lə gə liş mə li dir. Am ma əvə-
zin də o, ori ji nal möv zu, ma raq lı sü jet, 
şaira nə-me ta fo rik dil, ay dın ide ya ya 
ma lik bir he ka yə ya za bi lib. 

Vü sal Nu ru nun “Pal tar bo ğan” he ka-
yə sin də isə mə kan – əbə di bu ra, za man 
– əbə di in di dir. Vü sa lın ya zı üs lu bu nun 
konk ret mə kan-za man gös tə ri ci lə ri mə-
lum dur. O, öz he ka yə si ni ötən yü zi lin 
ikin ci ya rı sın da La tın Ame ri ka sı ədə biy-
ya tın da ge niş ya yı lan, yet miş-sək sə nin ci 
il lər də bi zə də gə lib ça tan və ən qa ba rıq 
ifa də si ni M.Sü ley man lı nın nəs rin də ta-
pan ma gik realizm üs lu bun da ya zıb.

Gənc na sir qey ri-real dan ger çək cə si nə 
da nı şır, ma gik realizm 
də bu ra dan do ğur. 
Han sı sa bir kənd-
də bir müəl-
lim mə lum 
o l  m a  y a n 
sə bəb dən 
özü nü ağac-
dan asır və kənd 
ə h a  l i  s i 
yed di dən 
yet mi şə cən 
onun me-
yi ti ni so-
yur – bi ri 
pen cə yi ni, bi ri 
ayaq qa bı  s ı  nı 
çı xa rır, bi ri, hətt  a bo ğa zın-
dan kən di ri açır... Ba şı nı öl müş 
ki şi nin qar nı na da ya yıb ya tan kü-
çük dən baş qa, onun ha lı na ya nan 
ol mur. Bu kü çük bö yü yüb it olur və 
kən di cə za lan dı rır. Kənd dən hər 
gün bir ada mın me yi ti çı xır...

Vü sa lın mət nin də bir ne çə cə-
hət diq qə ti çə kir. Onun sö zü nün 
seh ri var və bu, is te dad əla mə-
ti dir. Mir meh di və ya Müş fi q-
dən fərq li ola raq, Vü sal da 
yük sək mis si ya nın ic-
ra çı sı göy lə rin yox, 
ye ral tı Aid alə min 
təm sil çi si – cə hən-
nəm kö pə yi dir. 

Bu, ar tıq inanc mə sə lə si dir. Təh ki yə çi-
nin fa ciəli olay dan şən dik si ya ilə da-
nış ma sı he sa bı na he ka yə dən do ğan ağır 
ov qat önəm li də rə cə də zəifl  ə yir. Bu isə 
bəl li bir nəsr təc rü bə si nin gös tə ri ci si dir. 

Mət ləb Mux ta ro vun “Ara ba sa hi bin dən 
sa tı lık dır” he ka yə si nin is tər za man, is tər-
sə də mə ka nı mə lum dur - 90-cı il lər, Ba kı. 
He ka yə ta rix müəl li mi olan bir tür kün öz 
ailə si ilə Azər bay ca na gəl mə si, bir müd-
dət bu ra da iş lə mə si, am ma sax ta kar lıq 
et mə di yi üçün mək təb də ki lər lə düz gəl-
mə yib, ye ni dən Tür ki yə yə qa yıt ma sın dan 
da nı şır. Ək sər yer li adam la rın tür kə və 
onun ailə si nə so yuq ya naş ma sı na, mə həl-
lə uşaq la rı nın tür kün oğ lu nu döy mə si nə 
bax ma ya raq, on lar “ya del li” ta rix müəl-
li min dən üç önəm li şey öy rə nir lər - di nə, 
mil li di lə və mil li ta ri xə say ğı. He ka yə, 
ateizm və so sializm dən ye ni mə nə vi və 
si ya si du ru ma ke çi di miz dən, di ni və mil-
li kök lə ri mi zə qa yı dı şı mız dan sa də lövh 

uşaq tə səv vü rü ilə bəhs 
edir. Çün ki o il lər də həm 
müəl lif, həm də müs tə-

qil liy miz öz uşaq-
lı ğı nı ya-

şa  yır  dı . 
O l a  y ı n 

uşaq di lin-
dən nəq li, özəl lik-

lə də, tür kün oğ lu-
nu döy müş 
m ə  h ə l  l ə 
uşaq la rı nın 

də rin peş man çı-
lı ğı he ka yə yə köv-

rək, sə mi mi ha va gə-
ti rir. La kin bu köv rək lik 

pri mi tiv, ba ya ğı sen ti men-
ta liz mə çev ril mir. Mən cə, bu 
he ka yə də Mət lə bin ən bö yük 
uğu ru elə bu dur - in san duy-
ğu la rın da kı kü bar zə rifl  i yi ni 
həs sas lıq la ve rə bil mək.

Əgər Mət lə bin he ka yə si ke-
çid döv rü ada mı nın mə nə vi 
prob lem lə ri nə güz gü tu tur sa, 
Ca vid Zey nal lı nın “Coğ ra fi -
ya müəl li mi nin pen cə yi” və 
Vü sal Oğu zun “Nis yə” he-
ka yə si ke çid döv rü ada mı nın 
gü zə ran so run la rı və bun-
dan do ğan mə nə vi ağ rı la-

rın dan da nı şır.

Ca vi din he ka yə si poetik nəsr ör nə yi dir, 
Vü sa lın he ka yə si isə heç bir şeiriy yə tə 
yer qoy ma yan sərt, aman sız ger çək li yi 
əks et di rir. Ca vi din he ka yə si “nik bin” 
fi  nal la bi tir – İb ra him müəl lim it miş 
zənn et di yi pul la rı nı “ta pır”. Vü sa lın 
he ka yə si isə fa ciəvi son luq la ta mam-
la nır – Şa hin ma ğa za ya olan bor cu nu 
ödə yə bil mə di yi üçün ürək tut ma sın dan 
ölür. 

Hər iki gənc İsa Mu ğan na və Sa bir 
Əh məd li ilə baş la yan mil li realist-psi xo-
lo ji nəsr üzə rin də for ma la şır. Bu fi  kir ilk 
ön cə da ha yet kin üs lub və di li ilə se çi lən 
Ca vi də aid dir. Onun he ka yə si nin sı xıl-
mış yay ki mi gər gin da xi li dra ma tiz mi, 
psi xo di na mi ka sı var. İt ki yə uğ ra dı ğı-
nı dü şü nən qəh rə ma nın fi  kir lə ri ön cə 
bir yay ki mi son həd də cən yı ğı lır, son-
ra ya vaş-ya vaş açı lır və oxu cu söh bə tin 
bit di yi ni dü şü nür, am ma fi  nal da kı qə fi l 
“part la yış” al dan dı ğı nı ona ba şa sa lır. 
Be lə lik lə, he ka yə də açı lış iki də fə ge dir. 
Qəh rə man öz iti yi ni bu it ki ilə da xi lən 
ba rı şan dan son ra ta pır. Prob lem ön cə 
in sa nın da xi lin də öz psi xo lo ji həl li ni, 
son ra isə za hi ri olay lar da ger çək çö zü-
mü nü ta pır. Yə ni Ca vid, Flo ber sü je ti ilə 
Mo pas san fi  na lı nı bir ləş di rir. Məhz bu 
no vel la va ri fi  nal gənc na si ri realist-psi-
xo lo ji nəs ri mi zin fl o ber lə rin dən ayı rır.

Bu nun la be lə, Ca vid də bə zən di lə, üs-
lu ba alu də lik du yu lur. Mən cə, ən yax şı-
sı odur ki, na si rin apar dı ğı dil əmə liy-
yat la rı nı oxu cu hiss et mə sin, bi zim üçün 
hə yat da ən zə ru ri şe yin – ud du ğu muz 
ha va nın fər qin də ol ma dı ğı mız ki mi. 
Ha va ki mi, üs lub da ça tış ma yan da hiss 
olun ma lı dır. Ca vi din he ka yə si nin di li 
bə zi yer lər də qə də rin dən ar tıq “şaira-
nə” gö rü nür və bu na uy ğun ola raq təh-
ki yə nin ürək dö yün tü lə ri nor ma nı aşır. 
Əs lin də, bu söz lər tən qid yox, tə rif dir. 
De mək, Ca vid yaz ma ğı ar tıq ba ca rır, in-
di isə poz ma ğı öy rən mə li dir.

Vü sal, ək si nə, hə lə yaz ma ğı öy rən-
mək dö nə min də dir. Onun hiss lə ri hər-
dən cüm lə lə ri nə sığ mır, elə bil ki min sə 
əy ni nə öl çü sün dən ki çik pal tar gey di-
rir sən. Bu na bax ma ya raq, “Nis yə”nin 
sərt psi xo lo ji iq li mi, ak tual te ma sı, özəl-
lik lə də, oxu cu nu şil lə ki mi tu tan fi  na lı 
onun müəl li fi  haq qın da təq di re di ci söz-
lə ri mi zin nis yə ol ma dı ğı nı gös tə rir.

Mil li nəs ri mi zin in ki şa fı nı bir ağa ca 
bən zət sək, hər iki gənc o ağa cın ya na 

ay rı lan bu daq la rı yox, göv də-
sin də, yə ni ana xətt  in üs tün də 

qə rar la şıb. Mən bu nun la Ca vi-
də və Vü sa la ki fa yət qə dər cid di 

sta tus ver di yi mi bi li rəm, am ma on la-
rın boy nu na elə bir o qə dər mə su liy yət 
qoy du ğu mun da fər qin də yəm.

Əgər ye ni nə sil na sir lə rin Men de le yev 
sis te mi ni ya rat saq, Ca vid və Vü sa la ən 
ya xın olan xa na ya “Ta nı mal Mus ta fa” 
he ka yə si nin müəl li fi  İkin ci Mah mu dun 
adı nı yaz maq la zım gə lər di. Mah mu-
dun he ka yə si tək cə il ginc bir olay yox, 
həm də xa rak ter üs tün də qu ru lub. He-
ka yə nin, hətt  a say ma ğı be lə ba car ma-
yan qəh rə ma nı Mus ta fa ki şi nin qə ri bə 
bir qa bi liy yə ti var – da va ra ba xıb sa hi-
bi ni, uşa ğa ba xıb ba ba sı nı ta nı yır, yə ni 
Ta nı mal dır. Bu xalq ge ne ti ki qey ri-adi 
qa bi liy yə ti nə gö rə ma hal da hör mət qa-
za nır, bir çox oğur luq ha di sə lə ri nin açıl-
ma sı na kö mək edir. Am ma onun zi na-
dan do ğu lan la rın əsl va li dey ni ni tə yin 
et mə si adam la rı çaş-baş sa lır. On lar hə-
qi qə ti eşit mək is tə mir, üs tə lik də Mus ta-
fa nı qo ca lıb ağ lı nı itir mək də suç la yır lar. 
Bu na döz mə yən qo ca dün ya sı nı də yi şir 
və hə qi qət lə ri özüy lə o dün ya ya apa rır. 

Davamı gələn sayımızda

Vü sal Nu ru nun “Pal tar bo ğan” he ka-

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi nin, is te dad lı gənc ədib-
lə rin təb li ği məq sə di ilə nəş rə 
ha zır la dı ğı «Ən ye ni ədə biy yat» 
an to lo gi ya sı nın ön sö zü nü oxu cu-
la rın nə zə ri nə təq dim edi rik.

çi lə ri ni öl dür mək is tə yən An ta ki ya şə-
hə ri sa kin lə ri ni haq qa də vət edir və bu 
ali cə nab hə rə kə ti nin bə də li ni öz hə ya-
tı ilə ödə yir – hid dət lən miş küt lə onu 

Müş fi  qin he ka yə si ilə di ni sü jet ara-
sın da elə bir önəm li fərq yox dur. Ya zı-
çı nın ola ya ya naş ma sı da qut sal ki ta bın 
hökm lə rin dən kə na ra çıx mır. Bəs on-
da bu he ka yə nə üçün ya zı lıb? Sa də cə, 
“Ya sin” oxu maq üçün mü? Axı bun dan 
öt rü din xa dim lə ri var. Gö rü nür, Müş-
fi q öz öm rü nün din lər ta ri xi dö nə min-
də dir və onun İn ti ba hı hə lə qa baq da-

Am ma “Dül gə rin qöv mü”nün il ginc 
bir yö nü var - müəl lif əs ki çağ la rın ru-
hu nu can lan dı ra bi lir. He ka yə nin ilk 
cüm lə lə rin dən hiss edir sən ki, gu ya 
elekt rik işı ğı düş mə yən, ma şın-dəz-
gah səs lə ri eşi dil mə yən, əl dən-ayaq-
dan uzaq, qu de sən, qu laq tu tu lan bir 
mə ka na, nə sə özəl ru hi-psi xo lo ji ha va-
ya düş mü sən. Bü tün var lı ğı ilə haqq 
ax ta ran mö min bir qo ca nın ru hun dan 
sü zü lüb gə lən bu ha va, he ka yə ni baş-
dan-aya ğa qə dər bü rü yür. Düz dür, üs-
lub mə sə lə sin də gənc ya zı çı ya Sa ra ma-
qo nun “İsa nın İn ci li” ro ma nı nın cid di 
tə si ri du yu lur. Am ma be lə gənc yaş da 
Sa ra ma qo ki mi mü rək kəb üs lu ba ma lik 
ya zı çı dan tə sir lən mək özü də ba ca rıq 
is tə yir. Bir söz lə, Müş fi q özü nün tim-
sa lın da nəs ri mi zə ye ni üs lub və dün-
ya gö rü şü nə ma lik bir im za nın gə li şi nə 
mə ni inan dı ra bil di. Onun im za sı nı siz 

Gü nel Ey vaz lı nın qə-

tun” he ka yə si nin fa bu-
la sı il ginc, hət ta ağ la sığ maz 
bir olay üs tün də qu ru lub. Fi ron 
Ex na ton öv la dı nın qız do ğul du ğu nu 
qo ca ka hin dən baş qa, ha mı dan giz-
lə dir və onu oğ lan ki mi bö yü dür ki, 
gə lə cək də tax ta çıx sın. Ex na to nun ölü-
mün dən son ra onun “oğ lu” Tu ten xa-
mon adıy la tax ta çıx sa da, Amen ton 
ad lı bir gən cə vu ru lur və qo ca ka hin 

da nı şır, ma gik realizm 
də bu ra dan do ğur. 
Han sı sa bir kənd-
də bir müəl-
lim mə lum 
o l  m a  y a n 
sə bəb dən 
özü nü ağac-
dan asır və kənd 
ə h a  l i  s i 
yed di dən 
yet mi şə cən 
onun me-
yi ti ni so-
yur – bi ri 
pen cə yi ni, bi ri 
ayaq qa bı  s ı  nı 
çı xa rır, bi ri, hətt  a bo ğa zın-
dan kən di ri açır... Ba şı nı öl müş 
ki şi nin qar nı na da ya yıb ya tan kü-
çük dən baş qa, onun ha lı na ya nan 
ol mur. Bu kü çük bö yü yüb it olur və 
kən di cə za lan dı rır. Kənd dən hər 
gün bir ada mın me yi ti çı xır...

Vü sa lın mət nin də bir ne çə cə-
hət diq qə ti çə kir. Onun sö zü nün 
seh ri var və bu, is te dad əla mə-
ti dir. Mir meh di və ya Müş fi q-
dən fərq li ola raq, Vü sal da 
yük sək mis si ya nın ic-
ra çı sı göy lə rin yox, 
ye ral tı Aid alə min 
təm sil çi si – cə hən-
nəm kö pə yi dir. 

li kök lə ri mi zə qa yı dı şı mız dan sa də lövh 
uşaq tə səv vü rü ilə bəhs 

edir. Çün ki o il lər də həm 
müəl lif, həm də müs tə-

qil liy miz öz uşaq-
lı ğı nı ya-

şa  yır  dı . 
O l a  y ı n 

uşaq di lin-
dən nəq li, özəl lik-

lə də, tür kün oğ lu-
nu döy müş 
m ə  h ə l  l ə 
uşaq la rı nın 

də rin peş man çı-
lı ğı he ka yə yə köv-

rək, sə mi mi ha va gə-
ti rir. La kin bu köv rək lik 

pri mi tiv, ba ya ğı sen ti men-
ta liz mə çev ril mir. Mən cə, bu 
he ka yə də Mət lə bin ən bö yük 
uğu ru elə bu dur - in san duy-
ğu la rın da kı kü bar zə rifl  i yi ni 
həs sas lıq la ve rə bil mək.

Əgər Mət lə bin he ka yə si ke-
çid döv rü ada mı nın mə nə vi 
prob lem lə ri nə güz gü tu tur sa, 
Ca vid Zey nal lı nın “Coğ ra fi -
ya müəl li mi nin pen cə yi” və 
Vü sal Oğu zun “Nis yə” he-
ka yə si ke çid döv rü ada mı nın 
gü zə ran so run la rı və bun-
dan do ğan mə nə vi ağ rı la-

rın dan da nı şır.

“part la yış” al dan dı ğı nı ona ba şa sa lır. 
Be lə lik lə, he ka yə də açı lış iki də fə ge dir. 
Qəh rə man öz iti yi ni bu it ki ilə da xi lən 
ba rı şan dan son ra ta pır. Prob lem ön cə 
in sa nın da xi lin də öz psi xo lo ji həl li ni, 
son ra isə za hi ri olay lar da ger çək çö zü-
mü nü ta pır. Yə ni Ca vid, Flo ber sü je ti ilə 
Mo pas san fi  na lı nı bir ləş di rir. Məhz bu 
no vel la va ri fi  nal gənc na si ri realist-psi-
xo lo ji nəs ri mi zin fl o ber lə rin dən ayı rır.

Bu nun la be lə, Ca vid də bə zən di lə, üs-
lu ba alu də lik du yu lur. Mən cə, ən yax şı-
sı odur ki, na si rin apar dı ğı dil əmə liy-
yat la rı nı oxu cu hiss et mə sin, bi zim üçün 
hə yat da ən zə ru ri şe yin – ud du ğu muz 
ha va nın fər qin də ol ma dı ğı mız ki mi. 
Ha va ki mi, üs lub da ça tış ma yan da hiss 
olun ma lı dır. Ca vi din he ka yə si nin di li 
bə zi yer lər də qə də rin dən ar tıq “şaira-
nə” gö rü nür və bu na uy ğun ola raq təh-
ki yə nin ürək dö yün tü lə ri nor ma nı aşır. 
Əs lin də, bu söz lər tən qid yox, tə rif dir. 
De mək, Ca vid yaz ma ğı ar tıq ba ca rır, in-
di isə poz ma ğı öy rən mə li dir.

Vü sal, ək si nə, hə lə yaz ma ğı öy rən-
mək dö nə min də dir. Onun hiss lə ri hər-
dən cüm lə lə ri nə sığ mır, elə bil ki min sə 
əy ni nə öl çü sün dən ki çik pal tar gey di-
rir sən. Bu na bax ma ya raq, “Nis yə”nin 
sərt psi xo lo ji iq li mi, ak tual te ma sı, özəl-
lik lə də, oxu cu nu şil lə ki mi tu tan fi  na lı 
onun müəl li fi  haq qın da təq di re di ci söz-
lə ri mi zin nis yə ol ma dı ğı nı gös tə rir.

Mil li nəs ri mi zin in ki şa fı nı bir ağa ca 
bən zət sək, hər iki gənc o ağa cın ya na 

qə rar la şıb. Mən bu nun la Ca vi-
də və Vü sa la ki fa yət qə dər cid di 

sta tus ver di yi mi bi li rəm, am ma on la-
rın boy nu na elə bir o qə dər mə su liy yət 
qoy du ğu mun da fər qin də yəm.

Əgər ye ni nə sil na sir lə rin Men de le yev 
sis te mi ni ya rat saq, Ca vid və Vü sa la ən 
ya xın olan xa na ya “Ta nı mal Mus ta fa” 
he ka yə si nin müəl li fi  İkin ci Mah mu dun 
adı nı yaz maq la zım gə lər di. Mah mu-
dun he ka yə si tək cə il ginc bir olay yox, 
həm də xa rak ter üs tün də qu ru lub. He-
ka yə nin, hətt  a say ma ğı be lə ba car ma-
yan qəh rə ma nı Mus ta fa ki şi nin qə ri bə 



Kənan HACI

Bir medalın iki üzü
Bu ya zı nı yaz ma ğa baş lar kən 

ötən əs rin 30-cu il lə rin də SS Rİ-də 
küt lə vi ac lı ğın hökm sür mə siy lə 
bağ lı han sı sa ki tab da oxu du ğum 
fakt la rı xa tır la dım. Hə min dövr də 
in san lar acın dan öl mə mək üçün 
si çan la rı, so xul can la rı, müx tə lif 
hə şə rat la rı ye yir, it lə rə, pi şik lə rə 
cu mur muş lar. Hey van lar adam 
gö rən də har da gəl di, qa çıb giz lə-
nir miş. Bu hal ən çox Uk ray na da 
hökm sü rür dü, so sialist re ji mi-
nə, əsa sən də Sta li nə qar şı di rə niş 
gös tə rən Uk ray na ya ölüm hök mü 
kə sil miş di. Be lə lik lə, ta ri xin ən bö-
yük “in san qıt lı ğı” bu böl gə də ya-
şan dı və al tı mil yon əha li ac lıq dan 
öl dü.

Hə min dövr də ədə biy yat tam 
şə kil də so vet sen zu ra sı nın bas qı-
sı al tın da idi, re jim lə ba rış ma yan 
ya zı çı lar öl kə dən mü ha ci rət et-
miş di lər, qa lan la rı nı isə rep res si-
ya və məh ru miy yət lər göz lə yir di. 
M.Bul qa kov so vet hö kü mə ti nə 
yaz dı ğı məş hur mək tub da özü-
nün ar tıq məhv edil di yi ni və bu 
məh ve dil mə nin so vet cə miy yə ti 
tə rə fi n dən se vinc lə qar şı lan dı ğı nı 
ağ rıy la di lə gə ti rir di. 20-ci il lə rin 
təb li ğat ma şı nı Bul qa ko vu lə kə lə-
mək lə onu tam zə rər siz ləş dir mək 
üçün ar dı cıl ola raq tr yuk lar nü-
ma yiş et dir miş di və “Mas ter və 
Mar qa ri ta”nın müəl li fi  nin bü tün 
mə nə vi gü cü ar tıq tü kən miş di. 
Onun əsər lə ri nin səh nə də oy na nıl-
ma sı na, ki tab la rı nın ça pı na Sta lin 
tə rə fi n dən qa da ğa qo yul muş du. 
Yev ge ni Zam ya tin to ta li tar re ji min 
ma hiy yə ti ni or ta ya qo yan “Biz” 
an tiuto pik ro ma nı nı ya zan dan 
son ra Sta lin tə rə fi n dən öl kə dən 
qo vul du və öm rü nü mü ha ci rət də 
- Pa ris də ba şa vur du. Rus ədə biy-
ya tı nın “Gü müş döv rü”nü ya ra-
dan lar dan bi ri ol muş An na Ax ma-
to va nın əri və oğ lu həb sə atıl dı, 
şeir lə ri çap olun ma dı. Ax ma to va-
nın bi rin ci əri Ni ko lay Qu mil yov 
hə lə 1918-ci il də ək sin qi lab çı ağq-
var di ya ilə işbir li yin də təq sir lən-
di ri lə rək həbs edil miş və Le ni nin 
şəx si gös tə ri şi ilə gül lə lən-
miş di. Ma ri na Sve ta ye va 
da re jim dən öz acı nə-
si bi ni al mış dı. İn qi la bın 
ilk il lə rin də qı zı ac lıq-
dan öl müş, so vet hö ku-
mə ti qu ru lan dan son ra 
öl kə dən ge dən Ma ri-
na mü ha ci rət də sə fa lət 
için də ya şa ma lı ol-
muş du.

1939-ci il də və tə nə qa yı dan da isə 
bü tün qa pı lar onun üzü nə bağ-
lan mış dı. Ar tıq ya şa ma ğa mə nə-
vi gü cü qal ma yan şairə kən dir lə 
özü nü asa raq in ti har et di. And rey 
Pla to no vu həbs et mə sə lər də, ona 
mə nə vi iş gən cə lər ver di lər, oğ lu 
həbs xa na da və rəm dən öl dü, rus 
ədə biy ya tı nın ən bö yük ya zı çı la-
rın dan bi ri öm rü nün son il lə ri ni 
da lan dar iş lə mək məc bu riy yə tin də 
qal dı. Osip Man delş tam öm rü nü 
sür gün lər də ba şa vur du.

...Mə lum fakt la rı sa da la maq da 
məq sə dim baş qa dır. So sialist in qi-
la bın dan son ra kı ta ri xi for ma laş-
ma nın xü su siy yət lə rin dən bi ri bu 
idi ki, o, fəh lə-is teh sa lat de mok-
ra ti ya sı nın, so sial bə ra bər li yin 
cü cər ti lə ri ni təd ri cən qu rut du və 
bu nun la da So vet İtt  i fa qı nın çox-
say lı xalq la rı nın üs tü nə qor xunc 
bü rok ra tik üst qu rum yük lən di. 
Çar Ru si ya sın da Ni ko lay Ra diş şev 
“Pe ter burq dan Mosk va ya sə ya-
hət” əsə rin də rus bü rok ra tiz mi ni 
if şa et di yi üçün sa ray dan qo vu-
lub sür gü nə yol lan mış dı sa, çar 
sa ra yın da şah za də lə rə dərs de yən 
Qri qo ri Pet rov təh lü kə li jur na-
lis ti ka fəaliy yə ti nə gö rə az son ra 
sa ray dan, bir müd dət keç dik dən 
son ra isə kil sə dən qo vul muş du-
sa, in qi lab dan son ra da heç nə də-
yiş mə di. Bol şe vik lər onu bu də fə 
öl kə dən çıx ma ğa məc bur et di lər 
və o, Yu qos la vi ya Kral lı ğın dan sı-
ğı na caq al maq məc bu riy yə tin də 
qal dı. Onun “Bə yaz zan baq lar öl-
kə sin də” ki ta bı bu gün də bö yük 
ma raq la oxu nur. De mək, ça rizm 
və bol şe vizm bir me da lın iki üzü 
imiş. Ədə biy ya tı nə za rət də sax la-
maq üçün “Qlav lit” ya ra dıl dı və 
bu qu rum Do mokl qı lın cı ki mi 
azad sö zün ba şı üzə rin dən ası l dı. 
Rus bol şe viz mi nin ira də si ni sın-
dı ra bil mə di yi pol yak ya zı çı sı Yo-
zef Mats ke viç M.Şo lo xo vun “Sa kit 
Don” əsə ri ni oxu yan dan son ra ona 
mək tub yaz mış dı. Hə min mək tub-
dan bir mə qa ma diq qət ye ti rək:

““Li te ra tur na ya qa ze ta”nın 95-ci 
sa yın da (1954-ci il) “Sa kit Don”un 
Si zin “əhə miy yət li dü zə li şə” mə-
ruz qoy du ğu nuz ye ni nəş ri ba rə də 
mə qa lə ve ri lib. Gö rü nür, söh bət 
ro ma nın rəs mi sos realiz min ha-
mı nın qə bul et di yi ca ri tə ləb lə ri-
nə uy ğun laş dı rıl ma sın dan ge dir. 
Çox təəs süf. Şəx sən mən so vet 
ədə biy ya tı nın son il lər də ki son suz 
boz yek sə nəq li yi fo nun da “Sa kit 
Don”u bə şər mə də niy yə ti üçün bir 
töh fə olan ye ga nə əsər he sab edi-
rəm. Bu na gö rə də ro ma nın in di ki 
məc bu riy yət çi sos realizm nü mu-
nə lə ri və zöv qü əsa sın da ye ni dən 

iş lən mə si ni həm də bu mə də-
niy yə tə vu ru lan bö yük zər-
bə say maq olar. Əl bətt  ə, bu, 

müəy yən mə na da həm də 
so vet qu ru lu şu na vu ru lan 
bir zər bə dir, onu Qərb dün-

ya sı nın gö zün dən sa-
lan bir fakt dır.

…Mən bol şe viz min ma hiy yə ti-
ni təş kil edən nə var sa, ha mı sı na 
bü tün qəl bim lə ən pis şey lə ri ar-
zu la yı ram, am ma Si zin ki ta bın 
məhv edil mə si mə ni ger çək dən 
tə əs süfl  ən di rir. Biz də kom mu nist-
lə rə müx tə lif sə bəb lə rə gö rə və 
ümu miy yət lə, müx tə lif cür nif rət 
edir lər. Şəx sən mən azad söz və 
ger çək gö zəl lik uğ run da mü ba ri zə 
na mi nə (bir qə dər pa fos lu söz lə rə 
mü ra ciət et di yim üçün qoy mə ni 
ba ğış la sın lar) kom mu nist lə rə nif-
rət edi rəm”. 

M.Şo lo xov So vet İtt  i fa qın da ən 
nü fuz lu ya zı çı lar dan idi, yu xa rı 
ins tan si ya lar da da sö zü ke çir di. 
Bo ris Pos ter na kı No bel mü ka-
fa tın dan im ti na et mə yə məc bur 
edən hö ku mət onun bu ali mü-
ka fa tı al ma sı na qar şı çıx ma dı. 
Bu nun la be lə, Şo lo xo vu da be lə 
“əhə miy yət li dü zə liş lər” et mə yə 
məc bur edir di lər. Bu sis tem üçün 
ədə biy ya ta mü na si bət də əsas me-
yar is te dad de yil, sə da qət prin-
si pi idi. Hə qi qət lə ri, Uk ray na da 
və SS Rİ-nin müx tə lif yer lə rin də 
ac lıq dan öl müş mil yon lar la in-
sa nın ta le yi ni qə lə mə al maq qə ti 
qa da ğan idi. Bun la rı ya zan ya zı çı 
özü öz əliy lə ölüm hök mü nə qol 
çək miş olur du. Bir cə yol qa lır dı 
– mü ha ci rət. So vet İtt  i fa qı rəs mi 
ola raq heç za man qıt lı ğın ol du ğu-
nu qə bul et mə miş di. So vet İtt  i fa-
qı haq qın da ame ri kan və in gi lis 
təd qi qat çı la rı Uk ray na da baş ve-
rən qıt lıq dan bəhs edir di, am ma 
bu fakt lar ötə ri qeyd olu nur du. 
Kol lek tiv ləş mə nin zər bə si tək cə 
Uk ray na ya dəy mə miş di. Qa za xıs-
tan da da bir mil yon in san öl müş-
dü, Şi ma li Qaf qaz da və Qu ru Tor-
paq lar da bu say bir mil yon idi. 

Gör kəm li rus bəs tə ka rı Dmit ri 
Şos ta ko vi çin xa ti rə lə ri ni oxu yan-
da adam dəh şə tə gə lir. O ya zır ki, 
“ümid edi rəm, nə vaxt sa əs ri mi-
zin 20-30-cu il lə rin də qə dim xalq 
mə də niy yə ti nin – folk lo run məhv 
edil mə si nin ta ri xi ya zı la caq. O, 
hə mi şə lik məhv edi lir di. Şi fa hi 
ol du ğu na gö rə. Xalq mü ğən ni lə-
ri, gə zər gi dər viş lər gül lə lən dik cə 
on lar la bir gə yüz lər lə möh tə şəm 
mu si qi əsər lə ri də məhv edi lir di. 
Heç yer də, heç kim tə rə fi n dən ka-
ğı za kö çü rül mə yən əsər lər hə mi-
şə lik və bər paedil məz də rə cə də 
məhv olu nur du”.

So vet dik ta tu ra sı üçün şi fa hi 
ədə biy yat ya zı lı ədə biy yat dan da ha 
təh lü kə li idi. Xa tır la yı ram, so-
vet il lə rin də Azər bay can da 
da mey xa na ya qa da ğa qo-
yul muş du. Çün ki mey xa-
na da çıl paq hə qi qət lər di lə 
gə ti ri lir di. So vet lər öl kə sin-
də isə “hər şey qay da-
sın da idi”, “ideal 
cə miy yət” qu-
r u l  m u ş  d u . 
Kom mu niz-
mə ge dir-
dik... 

So vet gənc li yi nin 
Ameri ka sev gi si

Sta lin epo xa sı ba şa ça tan dan 
son ra kı mü la yim ləş mə döv rün-
də ya zı çı lar, şair lər Ezop di liy lə 
də ol sa, fi  kir lə ri ni sə ti ral tı de mə-
yə baş la dı lar. Am ma o za man da 
hər sö zü, hər cüm lə ni mik ros kop-
la yox la yır dı lar, de mə di yi fi k ri 
ya zı çı nın boy nu na qo yur du lar. 
And rey Voz ne sens ki kür sü də çı-
xış edər kən rə ya sət he yə tin də 
otu ran N.Xruş şov onun sö zü nü 
kə sib “bu öl kə ni bə yən mir sən sə, 
çıx get!” de yə qış qır mış dı. O dal-
ğa da ədə biy ya ta gə lən lər dən bi ri 
də əs lən yə hu di olan Ser gey Dov-
la tov idi. Hə min dövr də so vet-
lər öl kə sin də ame ri kan nəs ri nə, 
ümu miy yət lə, Av ro pa da ya ra nan 
ədə biy ya ta şid dət li ma raq var dı. 
So vet gənc li yi ame ri kan ədə biy-
ya tı nın tim sa lın da azad ədə biy-
ya tı gö rür dü. Elə Dov la to vun özü 
də mü sa hi bə lə rin dən bi rin də bu 
haq da da nış mış dı. O, mü ha ci rət-
də ol du ğu za man Ame ri ka nəs ri 
haq qın da be lə de yir di: “Ame ri ka 
ədə biy ya tı o vaxt kı so vet ədə biy-
ya tı nın fo nun da, ol duq ca azad, 
qan dal sız gö rü nür dü, ora da rus 
ədə biy ya tın da qa da ğan olun muş 
şey lər haq qın da sər bəst da nı şı-
lır dı – mi sal çün, elə in san mü-
na si bət lə ri haq qın da. Ame ri ka 
ədə biy ya tı bi zim bil di yi miz ki mi, 
əv vəl dən hə qi qət pə rəst idi. Çün-
ki Ame ri ka ya zı çı la rı nın ya lan çı 
əsər lər ya rat maq sti mu lu ol ma-
yıb”. Dov la tov ki mi dü şü nən lər 
çox idi. 1941-ci il də Ru si ya nın Ufa 
şə hə rin də do ğu lan Ser gey Dov-
la tov gənc li yin dən sər bəst li yə 
mey li ilə se çi lib, onun xa rak te rin-
də ta be çi lik yox idi. 1959-cu il də 
Le ninq rad Döv lət Uni ver si te ti nin 
fi n di li fi  lo lo gi ya sı fa kül tə si nə qə-
bul olun sa da, iki il dən son ra pis 
oxu du ğu na gö rə uni ver si tet dən 
qo vul muş du. 

O heç vaxt so vet hö kü mə ti ilə 
vu ruş ma yıb, öl kə ni də kö nül lü 
tərk edib. Ca zı, Ame ri ka fi lm lə ri ni, 
hə yat tər zi ni çox se vir miş. Am ma 
mü ha ci rə tə get mə yi nin əsas sə bə bi 
tək cə bu sev gi de yil di. Öz və tə nin-
də ilk he ka yə lə ri ni ya zan gün dən 
dis si dent sa yı lıb, so vet ədə bi jur-
nal la rı onun he ka yə lə ri nin ça pın-
dan bir mə na lı ola raq im ti na edib. 
İlk ki ta bı nın bü töv ti ra jı so vet 
“DTK”-sı tə rə fi n dən məhv edi lib. 
Ye ga nə qa zanc ye ri jur na lis ti ka 

olub. So vet lər öl kə si ni bir cə 
ça ma dan la tərk edib, ye-

nə sağ ol sun lar, ge dən-
də ona iki yüz dol lar 
yol pu lu ve rib lər. Ya zı çı 

“Ça ma dan” əsə-
rin də qa ra 

yu mor la bu 
k ə  d ə r  l i 

ha di sə ni 
qə lə mə 

a l ı b . 

Üç ça ma dan apar ma ğa ica zə ve-
rir miş lər, o, əş ya la rı nı yı ğıb-yı-
ğış dı ran da mə lum olur ki, bü tün 
əş ya la rı bir ça ma da na sı ğır mış. 
Ça ma da nın al tın da Karl Marks, 
üs tün də Brods ki, on la rın ara sın da 
isə ümid siz, heç bir şe yə ya ra ma-
yan qiy mət siz hə yat. “Ça ma dan” 
əsə rin də bir qəh rə man ana nın sə fi l 
hə ya tı da onun so vet lər öl kə si nə 
mü na si bə ti ni qa ba rıq xa rak te ri zə 
edir. Ya zı çı bu za val lı qəh rə man 
ana nın di lin dən ya zır: “Bax, pən-
cə rə də bir do lu ban ka me da lım 
var, kaş on la rı man da rin lə rə də-
yiş mək müm kün olay dı, bir də nə-
si nə dör dü nü ve rər dim”. 

“Əc nə bi qa dın” ro ma nı nı isə ya-
zı çı mü ha ci rət də ya zıb. Əsə rin qəh-
rə ma nı olan Ma rus ya nü mu nə vi 
so vet ailə sin də do ğu lub, hər şey lə 
tə min olu nub. Ya zı çı onu “yax şı 
ailə dən olan qız” ad lan dı rır. Qız bir 
yə hu di yə aşiq olur və bü tün hə ya tı 
alt-üst olur. Sev gi li si ona Sol je nit-
sı nın “QULAQ ar xi pe laq” əsə ri ni 
oxu ma ğa ve rir. Sa də lövh lük onu 
Av ro pa ya, ora dan da Nyu-Yor ka 
gə ti rir. Bu ra da isə rus mü ha cir lə ri 
ac qal ma maq üçün hər iş lə məş-
ğul ol ma ğa ra zı dır lar. Hər kə sin 
öz sa hə sin də ça lış ma sı çox çə tin dir 
və bə zi hal lar da müm kün süz dür. 
Dov la tov bu əsə rin də Ame ri ka da kı 
so vet mü ha cir lə ri nin çə tin, əzab lı 
hə ya tı nı təs vir edir. Ya zı çı mü ha-
ci rət də öz əsər lə ri nin ça pıy la bağ lı 
çox lu çə tin lik lər lə üz lə şir. Nəş riy-
yat lar onun və di gər ta nın ma yan 
ya zı çı la rın ki tab la rı nı min ti raj dan 
ar tıq çap et mir di lər. Mən cə, ABŞ 
ki mi nə həng bir öl kə də bir ya zı çı 
üçün min ti ra jın nə de mək ol du-
ğu nu izah et mə yə eh ti yac yox dur. 
So vet İtt  i fa qın da isə mü ha cir ya zı-
çı nın ki tab la rı qa ra ba zar da ən ta-
nın mış so vet ya zı çı sı nın ki ta bın dan 
da ba ha sa tı lır dı. O, bü tün çə tin lik-
lə rə rəğ mən ya zır dı və mü ha cir lər 
ara sın da məş hur la şan “Ye ni Ame-
ri ka” qə ze ti ni bu ra xır dı. 

Hə lə gənc lik il lə rin də həbs xa-
na nə za rət çi si iş lə yər kən yaz dı ğı 
qeyd lər dən iba rət “Zo na” əsə ri nin 
əl yaz ma sı SS Rİ-də qal mış dı. Ya zı çı 
bu əsə ri sər həd dən ke çi rə bil mə yə-
cə yi ni an la yıb, əl yaz ma la rı nın şək-
li ni çə kib mik ro len tə kö çü rür. Hə-
min mik ro lent ay rı-ay rı his sə lə rə 
bö lü nüb öl kə dən çı xan fran sız xa-
nım la rı na ötü rü lür və be lə cə əsər 
xi las olur. On lar bu lent lə ri göm-
rük ma neələ rin dən ke çi rə bi lir lər. 
Əsə rin ori ji na lı isə SS Rİ-də qa lır. 
Ya zı çı son ra dan hə min qa dın la rın 
ona yol la dı ğı lent lər dən is ti fa də 
et mək lə yaz dı ğı ki ta bı – “Zo na”nı 
çox çə tin lik lə bər pa edə bi lir. Si ya si 
dü şər gə lər dən çox ya zı lıb, am ma 
Dov la to vun təs vir et di yi kri mi nal 
dü şər gə dün ya da ana lo qu ol ma-
yan bir zo na dır. Ya zı çı so vet həbs-
xa na sı nın içiy lə çö lü ara sın da ma-
raq lı mü qa yi sə lər apa rır. Ki tab dan 
bir ne çə cüm lə yə diq qət ye ti rək:

“So vet həbs xa na sı – is tib da dın 
bi tib-tü kən mə yən müx tə lifl  ik lə-
rin dən, əha tə li zo ra kı lı ğın küt lə vi 
for ma la rın dan bi ri dir”. 

Məh bəs lə azad lıq ara sın da kı ox-
şar lıq la rı ya zan Dov la to vun “Zo-

na”sın da qa da ğa la rın hər iki 
üzün də hə yat ey ni-

dir.
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nın bi rin ci əri Ni ko lay Qu mil yov 
hə lə 1918-ci il də ək sin qi lab çı ağq-
var di ya ilə işbir li yin də təq sir lən-
di ri lə rək həbs edil miş və Le ni nin 
şəx si gös tə ri şi ilə gül lə lən-
miş di. Ma ri na Sve ta ye va 
da re jim dən öz acı nə-
si bi ni al mış dı. İn qi la bın 
ilk il lə rin də qı zı ac lıq-
dan öl müş, so vet hö ku-
mə ti qu ru lan dan son ra 
öl kə dən ge dən Ma ri-
na mü ha ci rət də sə fa lət 
için də ya şa ma lı ol-
muş du.

boz yek sə nəq li yi fo nun da “Sa kit 
Don”u bə şər mə də niy yə ti üçün bir 
töh fə olan ye ga nə əsər he sab edi-
rəm. Bu na gö rə də ro ma nın in di ki 
məc bu riy yət çi sos realizm nü mu-
nə lə ri və zöv qü əsa sın da ye ni dən 

iş lən mə si ni həm də bu mə də-
niy yə tə vu ru lan bö yük zər-
bə say maq olar. Əl bətt  ə, bu, 

müəy yən mə na da həm də 
so vet qu ru lu şu na vu ru lan 
bir zər bə dir, onu Qərb dün-

ya sı nın gö zün dən sa-
lan bir fakt dır.

ədə biy yat ya zı lı ədə biy yat dan da ha 
təh lü kə li idi. Xa tır la yı ram, so-
vet il lə rin də Azər bay can da 
da mey xa na ya qa da ğa qo-
yul muş du. Çün ki mey xa-
na da çıl paq hə qi qət lər di lə 
gə ti ri lir di. So vet lər öl kə sin-
də isə “hər şey qay da-
sın da idi”, “ideal 
cə miy yət” qu-
r u l  m u ş  d u . 
Kom mu niz-
mə ge dir-
dik... 

Ye ga nə qa zanc ye ri jur na lis ti ka 
olub. So vet lər öl kə si ni bir cə 

ça ma dan la tərk edib, ye-
nə sağ ol sun lar, ge dən-
də ona iki yüz dol lar 
yol pu lu ve rib lər. Ya zı çı 

“Ça ma dan” əsə-
rin də qa ra 

yu mor la bu 
k ə  d ə r  l i 

ha di sə ni 
qə lə mə 

a l ı b . 

rük ma neələ rin dən ke çi rə bi lir lər. 
Əsə rin ori ji na lı isə SS Rİ-də qa lır. 
Ya zı çı son ra dan hə min qa dın la rın 
ona yol la dı ğı lent lər dən is ti fa də 
et mək lə yaz dı ğı ki ta bı – “Zo na”nı 
çox çə tin lik lə bər pa edə bi lir. Si ya si 
dü şər gə lər dən çox ya zı lıb, am ma 
Dov la to vun təs vir et di yi kri mi nal 
dü şər gə dün ya da ana lo qu ol ma-
yan bir zo na dır. Ya zı çı so vet həbs-
xa na sı nın içiy lə çö lü ara sın da ma-
raq lı mü qa yi sə lər apa rır. Ki tab dan 
bir ne çə cüm lə yə diq qət ye ti rək:

“So vet həbs xa na sı – is tib da dın 
bi tib-tü kən mə yən müx tə lifl  ik lə-
rin dən, əha tə li zo ra kı lı ğın küt lə vi 
for ma la rın dan bi ri dir”. 

Məh bəs lə azad lıq ara sın da kı ox-
şar lıq la rı ya zan Dov la to vun “Zo-

na”sın da qa da ğa la rın hər iki 
üzün də hə yat ey ni-

dir.
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Azər bay can K(b)P MK-nın, bi-
la va si tə MK-nın bi rin ci ka ti bi Mir-
cə fər Ba ğı ro vun gös tə ri şi nə əsa sən 
“bö yük döv lət xa dim lə ri haq qın-
da bə dii fi lm lər” çə kil mə si nə ha-
zır lıq 1943-cü il dən baş lan mış dı. 
MK-nın ideolo gi ya üz rə ka ti bi 
Q.Məm mə dov, XKS-nın İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si nin rəisi H.Sul ta no va, 
Azər bay can Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın 
bi rin ci ka ti bi M.İb ra hi mov, Ba kı 
ki nos tu di ya sı nın di rek to ru R.Rza 
də fə lər lə də yiş dir dik lə ri və də qiq-
ləş dir dik lə ri te ma tik plan da kı Fə-
tə li xan Qu ba lı, Şah İs ma yıl Xə tai, 
Mol la Pə nah Va qif və Ba bək haq-
qın da möv zu lar dan bi ri ni seç mək 
xa hi şi lə res pub li ka rəh bər li yi nə 
və SS Rİ XKS ya nın da Ki ne ma toq-
ra fi  ya iş lə ri üz rə Ko mi tə yə mü ra-
ciət et miş di lər. Da vam lı ya zış ma-
lar dan və mü za ki rə lər dən son ra 
Ko mi tə, Azər bay can KP MK-nın 
bi rin ci ka ti bi M.Ba ğı ro vun xe yir-
duası ilə “Fə tə li xan Qu ba lı” möv-
zu su üzə rin də da yan dı, (bəl kə də, 
bu mə sə lə də M.C.Ba ğı ro vun əs-
lən qu ba lı ol ma sı və Fə tə li xa nın 
Ru si ya ilə “dost luq et mə si” fakt-
la rı baş lı ca rol oy na mış dı) fi l min 
sse na ri si nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı 
təd bir lər gö rül mə si ni Ba kı ki nos-
tu di ya sı nın rəh bər li yi nə hə va lə 
et di və ki nos tu di ya nın di rek to ru 
R.Rza res pub li ka rəh bər li yi nin ra-
zı lı ğı ilə iki se ri ya lı bə dii fi lm üçün 
ədə bi sse na ri ya zıl ma sı nı ya zı çı lar 
Ə.Məm məd xan lı və M.Hü sey nə 
tap şır dı. 

Azər bay can ta ri xin də əhə miy-
yət li rol oy na mış bö yük döv lət xa-
dim lə ri ara sın da ek ran ob ra zı nın 
ya ra dıl ma sı üçün Fə tə li xan Qu ba-
lı nın se çil mə si ni, şüb hə siz, qeyd 
et di yi miz ki mi o dövr də ya ran mış 
si ya si və ziy yət də şərt lən dir miş-
di. İ.V.Sta lin dün ya nın ye ni dən 
bö lüş dü rü lə cə yi təq dir də, Gü ney 
Azər bay ca nı İran dan qo pa rıb, 
SSRİ-yə bir ləş dir mək niy yə ti ni 
giz li sax la sa da, son ra kı ha di sə lə-
rin ge di şin də bu plan üzə çıx dı. 
1945-ci il də Gü ney Azər bay can da 
baş la nan de mok ra tik in qi lab, mil li 
hö ku mə tin qu rul ma sı, bu pro ses-
lə ri so vet rəh bər li yi nin pas siv şə-
kil də dəs tək lə mə si hə min niy yə tin 
ger çək lə şə cə yin dən xə bər ve rir di. 
La kin qlo bal si ya sət də baş ve rən 
də yi şik lik lər, SS Rİ-nin tər ki bin də 
də ol sa, bü töv Azər bay ca nın ya ra-
na ca ğı təh lü kə si so vet rəh bər li yi ni 
hə min plan dan əl çək mə yə, Gü-
ney də ya ran mış mil li hö ku mə tin 
dev ril mə si lə ra zı laş ma ğa məc bur 
et di. 

Şüb  hə  s iz 
ki, Azər-
bay ca nın 
b ü  t ö v -
l ü  y ü 
u ğ -
run da 
m ü -
b a -
r i  z ə 
apar-
s a 
d a , 
Ru s i -
y a  y a 
a r  x a -
lan dı ğı-
na gö rə 
Fə tə li xan 
Q u  b a  l ı  n ı n 
fəaliy yə ti di-
gər bö yük döv lət 
xa dim lə ri miz ara-
sın da so vet ideolo gi-
ya sı nın tə ləb lə ri nə da ha 
ar tıq ca vab ve rir di. Bu mə na da 
XVIII yü zil li yin ikin ci ya rı sın da 
Azər bay can da baş ve- rən ha-
di sə lə rin rus və so vet 
ta rix şü nas lı ğın da əks 
et di ril miş ver si ya sı na uy ğun 
gə lən ek ran əsə ri nin ya ra dıl ma sı 
möv cud si ya si-ideolo ji sis te min 

ma raq la rı na da ha uy-
ğun idi. Məhz Fə tə li 
xa nın Ru si ya im-
pe rat ri çə si 

II Ye ka te ri na ilə dip lo ma tik əla qə-
lə ri nin qa bar dıl ma sı, onun mü ba-
ri zə si nin Tür ki yə və İran döv lət lə-
ri nə qar şı yö nəl mə si nin ön pla na 
çə kil mə si möv zuy la bağ lı baş lı ca 
tə ləb lər idi. 

Ə.Məm məd xan lı və M.Hü seyn 
sse na ri nin ilk va rian tı nı 1943-ci 
ilin so nun da ta mam la mış, mü-
za ki rə üçün Ba kı ki nos tu di ya sı-
na təq dim et miş di lər. 94 sə hi fə-
lik sse na ri də Fə tə li xa nın hə yat 
və fəaliy yə ti nin 1775-ci ilə dək 
olan döv rü əks et di ril miş di. Stu-
di ya rəy üçün sse na ri ni SS Rİ EA 
Azər bay can fi  lialı, Azər bay can 
Ta ri xi Mu ze yi nin di rek to ru, baş 
el mi iş çi V.N.Le viata gön dər di.

Fə tə li xan döv rü nü gö zəl bi lən 
V.N.Le viatın 1944-cü il fev ra lın 
1-də Ba kı ki nos tu di ya sı na gön-
dər di yi rəy də gös tə ri lir di ki, 
““ Fə tə li xan” sse na ri si XVIII əs-
rin II ya rı sı nın gör kəm li döv lət 
xa di mi, Qu ba və Dər bənd xa nı 
Fə tə li xa nın ob ra zı nı ya rat maq 
cəh di dir. Sse na ri Fə tə li xa nın 
fəaliy yə ti nin bü tün tə rəfl  ə ri ni baş 
ve rən ha di sə lə rə uy ğun işıq lan-
dı rır. Fə tə li xa nın şəx siy yə ti sse-
na ri də düz gün təs vir edi lib. Ta-
ri xi fakt la rın qiy mət lən di ril mə si 
və məz mu nu eti raz do ğur mur”. 
V.N.Le viat sse na ri də “ti pik feo-
dal ha ki mi, yır tı cı feodal si ya sə-
ti çər çi və sin dən çıx ma yan, gö zəl 
sü va ri və igid adam olan Əmir 
Həm rə nin su rə ti nin çox yax şı 

təs vir olun du ğu nu, Ağa sı xan 
Şir van lı nın ta ri xi ro lu na ta-

ma mi lə uy ğun gəl di yi-
ni, qa dın la rın – Tu ti 

Bi kə və Xa di cə Bi-
kə nin ob raz la rı-

nın ta ri xi fakt-
la ra ca vab 

ve r  d i  y i  n i , 
et noq ra fik 
epi zod la-
rın (gə li-
nin qar şı-
lan ma sı, 
toy) xalq 
adət lə ri-
nə yax şı 
b ə  l ə d -
lik lə ya-
zıl dı ğı nı, 

ey ni za-
man da da 

sü jet də ay-
rı-ay rı xro no-

lo ji po zun tu la-
rın ol du ğu nu, bir 

məş hur ta ri xi şəx-
siy yə tin baş qa bir az 

ta nı nan ta ri xi şəx siy yət lə 
əvəz edil diy ni” vur ğu la yır, sse-

na ri nin ta ma şa çı nı Fə tə li xa nın 
fəaliy yə ti ilə ya na şı, Azər bay ca-
nın tə biəti, xal qı, sər və ti, adət lə-
ri və qə dim mə də niy yə ti ilə ta nış 

et di yi ni müs bət qiy mət lən di-
rir di. 

La kin SS Rİ Baş Ki ne ma toq ra fi  ya 
Ko mi tə si sse na ri şö bə si nin re dak-
to ru Y.Z.Çern ya kın rə yi sse na ri-
yə çox say lı irad lar la do lu idi. O 
gös tə rir di ki, sü je tin Fə tə li xa nın 
fəaliy yə ti nin yal nız qı sa bir döv-
rü nü – Şir van xan lı ğı nın ona ta be 
edil mə si və Fə tə li xa nın mər kəz-
ləş di ril miş döv lət ide ya sı nın düş-
mə ni olan feodal xan la rı nın onun 
ar va dı Tu ti Bi kə tə rə fi n dən ida rə 
edi lən Dər bənd qa la sı na hü cu-
mu nu – qa bart ma sı, Qu ba ha ki-
mi nin məq sə di olan Azər bay ca nı 
xa ri ci düş mən lər dən (Tür ki yə və 
İran dan – N.Ə.) qo ru maq ide ya sı-
nın nə zər dən qa çı rıl ma sı na sə bəb 
olub. Y.Z.Çern yak “A zər bay ca-
nı təh did edən İran şa hı Qa ca ra, 
Azər bay ca nın Gür cüs tan la ta ri xən 
for ma laş mış ge niş dip lo ma tik mü-
na si bət lə ri nə, Fə tə li xa nın Ru si ya 
ilə Azər bay can ta ri xin də bö yük 
rol oy na mış mü na si bət lə ri nə, Za-
qaf qa zi ya xalq la rı na (?) sse na ri də 
az yer ay rıl ma sı nı” da baş lı ca ça-
tış maz lıq lar dan sa yır dı. Xü su si lə 
Fə tə li xa nın II Ye ka te ri na nın sə fi -
ri Kl yu ça revs ki ilə gö rü şü nün və 
onu Ru si ya döv lə ti nə mü na si bə ti 
ba xı mın dan ye tər li ol ma dı ğı nı 
gös tə rən rəy çi “gör kəm li döv lət 
xa di mi nin hər tə rəfl  i bə dii ob ra-
zı nı ya rat maq üçün sü je tə da xil 
edil mə miş ma te rial la ra diq qə tin 
ar tı rıl ma sı nın va cib li yi ni” qeyd 
edir di. Onun fi k rin cə, “s tu di ya nın 
pla nı na iki se ri ya lı ta ri xi fi lm da xil 
et mək, qu ru luş, akt yor kadr la rı 
və miq ya sa gö rə, föv qə la də mü-
rək kəb iş dir, bu, fi l min ya ra dıl-
ma sı nı, ən yax şı hal da iki, bəl kə 
də, üç il tə xi rə sal maq de mək dir”. 
Y.Z.Çern yak sü je tin ləng in ki şaf 
et di yi ni, ay rı-ay rı par ça lar dan 
iba rət ol du ğu nu, ta ma şa çı nı ma-
raq lan dır ma ya ca ğı nı id dia et mək-
lə ya na şı, konk ret ça tış maz lıq la rı 
da gös tə rir, Dər bən din mü da fi əsi 
epi zo du nun, Tu ti Bi kə ob ra zı nın 
bit kin ol ma ma sı nı, xan la rın mü-
ba ri zə si mo tiv lə ri nin açıl ma dı ğı-
nı, Fə tə li xa nın mü ba ri zə sin də ki 
zid diy yət lə rin sa də lövh cə si nə həll 
olun du ğu nu, bu sə bəb lər dən də 
“möv zu-sü je tə uy ğun, hər tə rəfl  i 
sse na ri yaz maq üçün müəl lifl  ə rə 
əla və vaxt ve ril mə si nin va cib li yi-
ni” də stu di ya rəh bər li yi nin diq-
qə ti nə çat dı rır dı. 

Tə bii ki, V.N.Le viatın rə yi ta ri xi 
hə qi qə ti əks et di rir di: sse na rist lər 
Fə tə li xa nı Azər bay can da mər kəz-
ləş di ril miş döv lət ya rat ma ğa cəhd 
edən müs tə qil döv lət xa di mi və 
dip lo mat ki mi təs vir et miş di lər. 
Y.Z.Çern yak isə sse na ri nin tex ni ki 
qü sur la rı nı düz gün qeyd et mək lə 
ya na şı, sü jet xətt  i nin si ya si-ideolo-
ji çər çi və dən kə na ra çıx ma sı na eti-
ra zı nı bil di rir di. Çün ki Fə tə li xan 
möv zu su nun se çil mə sin də baş lı-
ca sə bəb “A zər bay ca nın gör kəm li 
döv lət xa di mi nin ob ra zı nın ya ra-
dıl ma sı” de yil, məhz “Ru si ya ya 
ar xa la nan döv lət xa di mi ob ra zı nın 
ya ra dıl ma sı” idi. Ko mi tə nin tə lə-
bi lə “Fə tə li xa nın Ru si ya ilə ya xın 
mü na si bət lə ri ni əks et di rən epi-
zod la rın sse na ri yə da xil edil mə si 
zə ru ri li yi ni Ba kı ki nos tu di ya sı nın 
di rek to ru R.Rza da gö zəl ba şa dü-
şür dü. O, Azər bay can Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı nın 1944-cü il ma yın 9-da 
ke çi ri lən ple nu mun da res pub li ka 
rəh bər li yi nin “Fə tə li xan” fi l mi nin 
çə kil mə si nə bö yük diq qət ye tir di-
yi ni qeyd edir di. Bu “diq qə tə” sse-
na ri nin qo yu lan tə ləb lə rə uy ğun-
laş dı rıl ma sı da da xil idi.

N.ƏBDÜLRƏHMANLI

Azər bay can K(b)P MK-nın, bi-

I YAZI

Mü ha ri bə döv rü nün son bə dii ek ran əsə ri olan «Ar-
şın mal alan» fil mi nin uğu ru Ba kı ki nos tu di ya sı nın 
pla nın da olan «bö yük döv lət xa dim lə ri haq qın da 
möv zu lar» dan bi ri ni - «Fə tə li xan» sse na ri si ni ger-

çək ləş dir mə yə im kan ver di. Bö yük və da ğı dı cı mü ha ri bə dən 
çıx mış öl kə nin, əs lin də, sə nət əsər lə ri nə, o cüm lə dən, ki ne-
ma toq ra fi ya ya xərc lə mə yə ki fa yət qə dər mad di və saiti yox idi. 
Bü tün mad di eh ti yat lar bər pa iş lə ri nə, da ğı dıl mış kənd lə ri və 
şə hər lə ri dir çəlt mə yə yö nəl dil miş di. Sən gər lər də və fa şist iş-
ğa lı al tın da olan əra zi lər də 20 mil yon dan ar tıq adam iti rən, 
1710 şə hər və şə hər tip li qə sə bə si, 70 min kən di, 32 min sə-
na ye müəs si sə si və s. da ğı dı lan öl kə nin diq qə ti ta ma mi lə iq-
ti sa diy ya ta yö nəl dil miş di. Qə bul olun muş 4-cü be şil li yin di-
rek tiv lə rin də «zə rər çək miş ra yon la rı bər pa et mək, sə na ye ni 
və kənd tə sər rü fa tı nı mü ha ri bə dən əv vəl ki sə viy yə si nə çat dır-
maq, son ra isə bu sə viy yə ni xey li də rə cə də ötüb-keç mək» nə-
zər də tu tu lur du. İdeolo gi ya və mə də niy yət sa hə sin də qar şı ya 
«bur jua ba xış la rı, əx la qı və adət-ənə nə lə ri nin qa lıq la rı ilə qə ti 
mü ba ri zə yə baş la maq, Qərb im pe rializ mi nin mür tə ce mə də-
niy yə ti nin si ra yə te di ci tə si ri ni dəf et mək, bü tün so vet 
və tən daş la rı nı şüur lu və tən pər vər lər sə viy yə si nə 
qal dır maq, zəh mət keş lə rin mə də ni sə viy yə si ni 
da ha da yük səlt mək» və zi fə lə ri qo yul muş du.

sü va ri və igid adam olan Əmir 

bay ca nın 
b ü  t ö v -

b a -

«bur jua ba xış la rı, əx la qı və adət-ənə nə lə ri nin qa lıq la rı ilə qə ti 
mü ba ri zə yə baş la maq, Qərb im pe rializ mi nin mür tə ce mə də-
niy yə ti nin si ra yə te di ci tə si ri ni dəf et mək, bü tün so vet 
və tən daş la rı nı şüur lu və tən pər vər lər sə viy yə si nə 
qal dır maq, zəh mət keş lə rin mə də ni sə viy yə si ni 
da ha da yük səlt mək» və zi fə lə ri qo yul muş du.

Şüb  hə  s iz 
ki, Azər-
bay ca nın 
b ü  t ö v -
l ü  y ü 
u ğ -
run da 
m ü -
b a -
r i  z ə 
apar-
s a 
d a , 
Ru s i -
y a  y a 
a r  x a -
lan dı ğı-
na gö rə 
Fə tə li xan 
Q u  b a  l ı  n ı n 
fəaliy yə ti di-
gər bö yük döv lət 
xa dim lə ri miz ara-
sın da so vet ideolo gi-
ya sı nın tə ləb lə ri nə da ha 
ar tıq ca vab ve rir di. Bu mə na da 
XVIII yü zil li yin ikin ci ya rı sın da 
Azər bay can da baş ve- rən ha-
di sə lə rin rus və so vet 
ta rix şü nas lı ğın da əks 
et di ril miş ver si ya sı na uy ğun 
gə lən ek ran əsə ri nin ya ra dıl ma sı 
möv cud si ya si-ideolo ji sis te min 

ma raq la rı na da ha uy-
ğun idi. Məhz Fə tə li 
xa nın Ru si ya im-
pe rat ri çə si 

sü va ri və igid adam olan Əmir 
Həm rə nin su rə ti nin çox yax şı 

təs vir olun du ğu nu, Ağa sı xan 
Şir van lı nın ta ri xi ro lu na ta-

ma mi lə uy ğun gəl di yi-
ni, qa dın la rın – Tu ti 

Bi kə və Xa di cə Bi-
kə nin ob raz la rı-

nın ta ri xi fakt-
la ra ca vab 

ve r  d i  y i  n i , 
et noq ra fik 
epi zod la-
rın (gə li-
nin qar şı-
lan ma sı, 
toy) xalq 
adət lə ri-
nə yax şı 
b ə  l ə d -
lik lə ya-
zıl dı ğı nı, 

ey ni za-
man da da 

sü jet də ay-
rı-ay rı xro no-

lo ji po zun tu la-
rın ol du ğu nu, bir 

məş hur ta ri xi şəx-
siy yə tin baş qa bir az 

ta nı nan ta ri xi şəx siy yət lə 
əvəz edil diy ni” vur ğu la yır, sse-

na ri nin ta ma şa çı nı Fə tə li xa nın 
fəaliy yə ti ilə ya na şı, Azər bay ca-
nın tə biəti, xal qı, sər və ti, adət lə-
ri və qə dim mə də niy yə ti ilə ta nış 

et di yi ni müs bət qiy mət lən di-
rir di. 

Şüb  hə  s iz 

«bur jua ba xış la rı, əx la qı və adət-ənə nə lə ri nin qa lıq la rı ilə qə ti 
mü ba ri zə yə baş la maq, Qərb im pe rializ mi nin mür tə ce mə də-
niy yə ti nin si ra yə te di ci tə si ri ni dəf et mək, bü tün so vet 
və tən daş la rı nı şüur lu və tən pər vər lər sə viy yə si nə 
qal dır maq, zəh mət keş lə rin mə də ni sə viy yə si ni 
da ha da yük səlt mək» və zi fə lə ri qo yul muş du.

Kinomuzda birlik və 
bütövlük mövzusu
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Ba kı nı də yi şən lər-
polyak lar və al man lar
Di la rə Na ğı ye va nın söz lə ri-

nə gö rə, XX əs rin əv vəl lə rin də 
Ağa Mu sa Na ğı ye vin və saiti 
he sa bı na ti ki lən bi na la rın müəl-
lifl  ə ri, əsa sən, pol şa lı me mar-
lar olub. La kin bi lə cə ri li sa man 
sa tan Na ğı nın heç bir ali təh sil 
gör mə yən oğ lu – A ğa Mu sa 
Na ğı yev hə min me mar la ra elə 
də yər li məs lə hət lər ve rir miş ki, 
on la rın öz lə ri də bu na hey rət 
edir miş:

- Neft sə na ye si nin in ki şa fı nə-
ti cə sin də ti ki lən çox say lı bi na-
lar Ba kı nı me mar lıq in ci lə ri ilə 
zən gin olan bir şə hə rə çe vir di. 
Neft bu mu döv rün də bu ra gə-
lən pol yak mü hən dis lər, ta cir-
lər, müəl lim lər, hərb çi lər, me-
mar lar Ba kı da nə zə rə çar pa caq 
də rə cə də unu dul maz ta ri xi iz-
lər qoy du lar.

Əgər Pe ter burq vax tı ilə ital-
yan və fran sız lar tə rə fi n dən 
ya ra dı lıb sa, Ba kı ya Av ro pa pa-
rıl tı sı nı əla və et mək pol yak və 
al man me mar la rı nın üzə ri nə 
dü şüb. Əhə miy yət li me mar lıq 
in ci lə ri nin müəl lifl  ə ri, əsa sən, 
pol şa lı dörd me mar – İosif Ploş-
ko, Yev ge ni Ski bins ki, Yo zef 
Qos lavs ki və Bru no viç Ka zi mir 
Skur ye viç və iki mü hən dis – Pa-
vel Po tots ki, Vi told Zq le nits ki 
olub.

Ağa Mu sa Na ğı yev mil lə ti-
nə ca nı ya nan sa hib kar ki mi o 
dövr də Ba kı Mü səl man Xey riy-
yə Cə miy yə ti nin fəa liy yə tin də 
ya xın dan iş ti rak edib, çox say lı 
xey riy yə təş ki lat la rı nın üz vü və 
hi ma yə çi si olub. Onun şəx si və-
saiti ilə ti ki lən və ha zır da pay-
tax tı mı zı bə zə yən bi na lar gö zəl 
me mar lıq nü mu nə lə ri dir. Bu 
bi na la rın ti kil mə sin də Şərq və 
Av ro pa me mar lıq mək təb lə ri nin 
nü mu nə lə rin dən is ti fa də olun-
maq la bə ra bər, qeyd et di yim ki-
mi, ar xi tek tu ra və di zayn mə sə-
lə sin də Ağa Mu sa nın özü nün də 
tək lifl  ə ri, mü la hi zə lə ri olub. 

Yük sək zöv qə ma lik ba ba mın 
tək lifl  ə rin də sim met ri ya nın son 
də rə cə də qiq lik lə göz lə nil mə si, 
bi na nın əzə mət li və fa sa dı nın 
cəl be di ci ol ma sı üçün ver di yi 
məs lə hət lər hətt  a pe şə kar me-
mar la rı da hey rət lən dir ir miş.

İs mailiyyə bi na sı
Mil yon çu nun şah əsə ri və-

rəm dən vaxt sız və fat edən oğ-
lu İs ma yı lın şə rə fi  nə tik dir di-
yi İs mailiy yə sa ra yı dır. İn şa sı 
1913-cü il də ba şa ça tan sa ray 
me mar lıq xü su siy yət lə ri nə gö-
rə şə hə rin ən əzə mət li bi na sı 
ki mi ta nı nıb. Ve ne si ya qo tik üs-
lu bun da ti ki lən bi na Ba kı me-
mar lı ğın da ye ni mər hə lə sa yı lır:

- A.M. Na ğı yev 1905-ci il də 
me mar Ploş ko nu sa ra yın la yi-
hə si ni ha zır la maq məq sə di lə 
İta li ya nın Ve ne si ya şə hə ri nə 
gön də rir. Bu ra da 3 il qa lan me-
mar Ve ne si ya nın möh tə şəm 
qo tik üs lu bu nu öy rə nir. Pa lat-
so Kan ta ri ni sa ra yı nın es kiz lə ri 
əsa sın da Ba kı da 1908-ci il de-
kab rın 21-də İs mailiy yə nin ti-
kin ti si nə baş la nı lır. 

Şə hər də bö yük hör mət qa za-
nan us ta Hə ni fə və Ha cı Ab ba-
sın sa yə sin də bi na nın üzə rin də 
daş lar dan, ne cə de yər lər, sim-
fo nik əsər ya ra dı lır. Qeyd edim 
ki, bi na da kı daş lar və plas tik 
de tal lar ma la sız bər ki di lib. 

İs tiq la liy yət kü çə sin də ki İs-
mailiy yə sa ra yı 5 il dən son ra – 
1913-cü il ap re lin 7-də is ti fa də-
yə ve ri lib. 

Ar xi tek tor İosif Ploş ko Ve ne-
si ya da kı sa ra yın sər bəst pa raf ra-
zı nı Ba kı şə hə ri nə gə ti rib və la-
yi hə də Şərq şə hə ri nin əzə mə ti ni 
qeyd et mək lə, pay taxt sa kin lə-
rin rəğ bə ti ni qa zan ma ğa ça lı şıb. 
Ağa Mu sa Na ğı ye vin bu dəb də-
bə li si fa ri şi me mar İ.Ploş ko nun 
pro fes sional kar ye ra sı üçün baş-
lan ğıc və həm də sti mul ol du. 

İn di ki Döv lət 
İqtisadiyyat
Uni ver si te ti 

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, 
o dövr də Ağa Mu sa Na ğı ye vin 
sə xa və ti haq qın da fi  kir heç də 
bir mə na lı ol ma yıb. De yi lə nə 
gö rə, Ba kı Real nı Mək tə bi nin 
ti kin ti si nə və sait ayır ma sı üçün 
Ta ğı yev onu məc bur edib. Hə-
ya tı nın bir gü nün dən bəhs edən 
“Yük” fi l min də də hə min de tal 
öz ək si ni ta pıb. Gu ya Real nı 
mək tə bi üçün təş kil olu nan xey-
riy yə ge cə sin də Na ğı yev cə mi 3 
ma nat pul ayı rıb. Hə qi qə ti nə-
və si nin di lin dən eşi dək:

- Ağa Mu sa Na ğı ye vin ən 
bö yük ar zu su mil lə ti ni sa vad lı 
gör mək idi. Azər bay can qız la-
rı nın sa vad al ma sı məq sə di lə 

o, 1907-ci il də qu ber na to ra mü-
ra ciət edib. Real nı mək tə bin bi-
na sı nın uzun müd dət ya rım çıq 
qa lan ti kin ti si ni ba şa çat dır maq 
üçün 25 000 rubl və sait ayır dı ğı-
nı və təh sil ala caq 25 qız uşa ğı-
na hi ma yə dar lıq edə cə yi ni bil-
di rir. Et dik lə ri nin mü qa bi lin də 
akt za lın da Ağa Mu sa Na ğı yev 
özü nün və vax tı ilə bu mək tə-
bin mə zu nu olan oğ lu İs ma yı lın 
port ret lə ri nin asıl ma sı nı is tə yir.

Real nı mək tə bi ni tik dir mək-
lə bə ra bər, bu ra da mək tə bə qə-
dər sin fi n ya ran ma sı na nail olan 
Ağa Mu sa Na ğı yev mək tə bə 
bü töv lük də hi ma yə dar lıq edir. 
Həm çi nin, 25 mü səl man qı zı nın 
təh sil haq qı nı öh də si nə gö tü rür. 

Mu sa Na ğı yev adına 
xəs tə xa na və “Əkiz 

bi na lar”
1919-cu il də dün ya sı nı də yi-

şən Ağa Mu sa Na ğı yev öm rü-
nün so nun da bö yük çə tin lik-
lər lə üz-üzə qa lır. Tik dir di yi 
bi na la ra, xey riy yə çi li yi nə bax-
ma ya raq, qə dir bil məz lik onu 
ölü mün dən son ra da iz lə yir. 
Ca nı nı tap şı rar kən, Kər bə la da, 
oğ lu İs ma yı lın ya nın da bas dı-
rıl ma sı nı və siy yət et sə də, qar-
da şı Ağa Əli onu im kan sız lıq 
üzün dən Çəm bə rə kənd qə bi ris-
tan lı ğın da dəfn edir. 

1931-ci il də bu yer də Ki rov 
adı na park sa lın dı ğın dan, Ağa 
Əli bu də fə də im kan sız lıq uc-
ba tın dan onun nə şi ni ata yur-
du na – Bi lə cə ri də ki Pro par ka 
de yi lən qə bi ris tan lı ğa kö çü rür. 
Bu da hə lə son de yil, mil yon çu-
nun nə şi müx tə lif vaxt lar da da-
ha iki də fə ye ri ni də yi şir. Onun 
nə şi bu gün Bi lə cə ri qə sə bə sin-
də ki qə bi ris tan lıq da dır.

...Di la rə xa nım ba ba sı nın adı-
nı da şı yan məş hur kli ni ka dan 
və möh tə şəm me mar lıq in ci si 
olan “Əkiz bi na lar”dan da bəhs 
edir:

- Ağa Mu sa Na ğı yev is te-
dad lı me mar Ba ye və si fa riş lə 
bö yük şə hər xəs tə xa na sı tik-
di rir. Tə sa dü fi  de yil ki, bi na 
“H” - ki ril əlifb  a sı ilə ba ba mın 
so ya dı nın baş hər fi  for ma sın-
da dır. Xəs tə xa na 1913-cü il də 
is ti fa də yə ve ri lib. Ora nın ti kin-
ti si nə ba bam 300 min rubl və-
sait sərf edib. Tut du ğu əra zi nin 
ümu mi sa hə si 100 min kvad-
rat metr təş kil edib. Am bu la tor 
his sə si və 1000 çar pa yı lıq pa-
la ta lar müali cə üçün nə zər də 
tu tu lub. Ağa Mu sa nın ar zu su 
bu xəs tə xa na da in fek sion xəs-
tə lik lə rin pro fi  lak ti ka sı nı hə ya-
ta ke çir mək və əl bətt  ə ki, eff  ek-
tiv müali cə iş lə ri nin apa rıl ma sı 
olub. Mü ha ri bə il lə rin də xəs tə-
xa na hər bi hos pi tal ki mi fəaliy-
yət gös tə rib. 1992-ci il dən xəs-
tə xa na Mu sa Na ğı ye vin adı nı 
da şı yır.

“28 May” kü çə sin də yer lə şən 
“Əkiz bi na la rı” isə o, me mar 
İ.Ploş ko ya si fa riş edib. Dörd-
blok lu bi na la rın hər bi ri nin gi-
ri şin də “HM” emb le mi daş 
üzə rin də dö yü lüb. Təəs süf ki, 
bə zi lə ri “si li nib”. Kim edib, nə 
üçün edib, bu suala hə lə də ca-
vab tap mı ram. On la ra “Güz gü 
sim met ri ya lı” bi na da de yir di lər. 

Ti kin ti ma te rial la rı, par ket 
dö şə mə lər, daş güz gü lər, bir 
söz lə, hər bir xır da de ta la can 
İta li ya dan gə tiz di ri lib. Gö zəl li yi 
ilə sa ra ya bən zə yən bu iki bi na 
keç miş də ki ki mi, bu gün də 28 
May kü çə si nin ya ra şı ğı dır. 

Ağa Mu sa Na ğı ye vin tik dir-
di yi bi na la rı nın ço xu nun üzə-
rin də onun soy kö kü nü ifa də 
edən daş ki ta bə lər – ven zel-
emb lem lər möv cud dur. 

Emb lem lə rin üzə rin də ham-
bal pa la nı nı, kə nar la rın da sa-
man şə lə si ni həkk et dir mək lə, 
ata sı nın sa man sat dı ğı nı və 
özü nün nə vaxt sa ham bal ol du-
ğu nu unut ma dı ğı nı vur ğu la yır.

Emb le min mər kə zin də mil-
yon çu nun adı və so ya dı nın 
baş hərfl  ə ri – Mu sa Na ğı yev – 
“MH”, bə zi lə rin də isə adı nın 
baş hə rifl  ə ri – “AM” daş üzə rin-
də ki ril əlifb  a sı ilə yo nu lub. 

Ağa Mu sa Na ğı ye vin bi na-
la rı nın üzə rin də ki bu ven zel- 
emb lem lər, har da sa onun im za-
sı və mö hü rü dür. 

Tə sis et di yim Ağa Mu sa Na-
ğı yev adı na “Mil li Də yər lə rin 
Qo run ma sı” İc ti mai Bir li yi nin 
mö hü rü üzə rin də onun emb le-
mi ni həkk edə rək, soy kö kü mü 
ya şat ma ğım la nə və lik bor cu mu 
ye ri nə ye tir mi şəm.

El min NU Rİ

Ba kı nı də yi şən lər-

Ağa Mu sa Na ğı yev XX əs rin əv vəl lə rin də Ba kı da kı neft bu mu za-
ma nın da mil yon lar əl də edən və sər və ti ilə məş hur la şan 11 Ba-
kı mil yon çu sun dan bi ri dir. Mil yon çu nun adı bu gün ya xın dos tu 
və məs lə hət çi si Ha cı Zey na lab din Ta ğı yev qə dər hal lan ma sa da, 

gör dü yü iş lər ye tə rin cə olub. 
Mil yon çu nun nə və si, oğ lu Fərəc Nağıyevin qı zı, onun hə yat və fəaliy yə ti nin 
əsas təd qi qat çı sı olan ta rix elm lə ri üz rə fəl sə fə dok to ru Di la rə Na ğı ye va 
bi zim lə söh bət də ba ba sı nın xey riy yə çi ki mi gör dü yü iş lər və on dan ya di gar 
qa lan ti ki li lər ba rə sin də da nı şıb:
- Ba ba mın Ba kı da tik dir di yi 98 bi na dan 62- ni aş kar la ya raq, si ya hı ya al mı-
şam. On lar dan 32-i bu gün in zi ba ti ida rə ki mi xal qa xid mət edir. 
Mi sal ola raq, Döv lət İq ti sad Uni ver si te ti, AMEA-nın Rə ya sət He yə ti, 
Keç miş Ba kı Pro ku ror lu ğu və Hər bi Ko mis sar lıq, Döv lət Neft Şir kə ti 
-“SO CAR”, Sə hiy yə Na zir li yi, Dias por la iş üz rə Döv lət Ko mi tə si, Ağır 
Ci na yət lər üz rə məh kə mə, “Lü te ran kil sə si”, El mi Təd qi qat Pe diat-
ri ya İns ti tu tu, “Azə rit ti faq”, Ra bi tə və İn for ma si ya Tex no lo gi ya lar 
Na zir li yi nin bi na sı, elə cə də di gər məş hur kli ni ka və qu rum la rın 
yer ləş di yi ti ki li lə ri gös tə rə bi lə rik. 
İn şa et dir di yi ti ki li lə rin sa yı na gö rə 11 mil yon çu dan bi rin ci si 
sa yı lan Ağa Mu sa Na ğı ye vin Ba kı ya və Qa ra şə hə rə Şol lar su yu 
çək di rən də, ya rım çıq qa lan Ba kı Real nı Mək tə bi nin ti kin ti si-
ni ba şa çat dı ran da, xəs tə xa na lar və meh man xa na lar in şa et-
di rən də yal nız bir ama lı olub - ta rix də xey riy yə çi lik əməl lə ri lə 
iz qoy maq!
49 ya şın da Qa ra şə hər də neft ema lı za vo du nu işə sal ma sı onu 
Ba kı nın məş hur mil yon çu su na çe vir di. Bu na bax ma ya raq, o, 
var-döv lə ti ni şəx si mə na fe yi üçün de yil, xal qın ri fa hı uğ-
run da iş lə rin gö rül mə si nə sərf et di. 
Ba kı ya Şərq və Qərb me mar lıq ko lo ri ti ni gə ti rən qey-
ri-adi bi na la rın ide ya müəl li fi, si fa riş çi si və sa hi bi 
Ağa Mu sa Na ğı yev olub.
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İs tiq la liy yət kü çə sin də ki İs-

“Babamın ən böyük 
arzusu millətini 

savadlı görmək idi”
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Bir ne çə ay ər zin də ki ta bım ya-
yı lıb mə nə əməl li-baş lı şöh rət gə-
tir di. Oxu yan lar məm lə kət miz, 
xa nə da nı mız, İs fa han dan Val ya-
do li də cən et di yi miz sə fər ba rə də 
mü kəm məl, əy lən cə li mə lu mat al-
dıq la rı nı söy lə yir, şə ni mə tə rifl  ər 
yağ dı rır, is pan tor pa ğın da ba sı lan 
ilk məş riq li ki ta bı ol du ğun dan da-
nı şır dı lar. Boy nu ma alım, bü tün 
bun lar, iz zə ti-nəf si mi ox şa yır dı, 
am ma içim də ki tab la bağ lı bir pa-
ra hə qi qət lə ri di li mə gə ti rə bil mə-
yə cə yi min əziy yə ti ni çə kir dim. 

Gün lə rin bi rin də Əli qu lu bəy 
gəl di, ki tab la bağ lı yax şı-pis bir 
söz de mə di, uzun-uza dı sus du, 
son ra ye nə ba xa-ba xa dil lən di:

- Za ma na eti ba rın çox du mu, 
qar da şım?

Hiss elə dim, ki ta bı mı oxu yub, 
mə nim içi mi gə mi rən do la şıq fi -
kir lər ona da əziy yət ve rir.

- Bil mi rəm, - de dim, - hər hal da, 
aza cıq da ol sa, ümi dim var, yox sa 
ya şa maq lap mə şəq qət olar...

- Mən za ma na bel bağ la maq-
dan sa, bu gün lə ya şa ma ğı qət 
elə mi şəm, - Əli qu lu bəy di kə lib 
üzü mə bax dı, ba xı şın da kı sualı 
se zən də göz lə mə di yim qə tiy yət lə 
dil lən di. – Qı sa sı, ev lən mək is tə yi-
rəm, Oruc bəy... Məm lə kə ti mi zə 
yo lu mu zun bağ lı ol du ğu bir vaxt-
da hə ya tı mı az-çox mə na lı elə mək 
üçün baş qa çı xış yo lu gör mü rəm. 

- Be lə de... – təəc cü bü mü giz lə-
də bil mə dim, - ki mi xoş bəxt elə-
mək fi k rin də sən?

- Don ya Luisa de Ki ros du, 
- Əli qu lu bəy de di, - abır lı ailə-
dən di, elə bi li rəm, bu se çi mim də 
səhv elə mə yə cə yəm...

- Elə sə, mə nə xe yir-dua ver-
mək dən baş qa bir şey qal mır, 
- de dim, - tə ki hər şey kön lün cə 
ol sun.

- Ni ka hın vax tı nı hə lə ra zı laş-
dır ma mı şıq, - Əli qu lu bəy bö yük 
qar da şı nın ya nın day mış ki mi, 
hə ya lı gör kəm lə de di, - in şal lah, 
qə ra ra gə lən də xə bər ve rə rəm. 

...Am ma Bün yad bəy ki ta bı-
mı gör dü yü nü de sə də, oxu yub-
oxu ma dı ğı nı bil dir mə di. Ba şı kef 
məc lis lə rin dən, qal ma qal lar dan 
açıl mır dı, hətt  a bir ne çə nə fər lə 
qı lınc dö yü şü nə çıx ma sın dan be-
lə xə bər tut muş dum. Bu hə rə kə ti 
qəl bi mə to xun sa da, üzə vur ma-
dım - hə rə öz hə ya tı nı ya şa yır.

Bir müd dət son ra dil manc Fran-
sis ko de San Xuan göz lə mə di yim 
xə bə ri gə tir di: köh nə ta nı şı Mi gel 
de Ser van tes Saaved ra Se vil ya da-
kı ya şa yı şın dan be zar olub Val-
ya do li də köç müş dü. De di yi nə 
gö rə, don Mi gel aşa ğı tə bə qə dən 
olan adam la rın ya şa dı ğı mə həl lə-
də ev ki ra yə lə yib, in di zin dan da 
yaz ma ğa baş la dı ğı, bu ya xın lar-
da bi tir di yi ki ta bı nın ba sıl ma sı na 
ça lı şır və bun dan öt rü don Al va ro 
de Kar va xa lın hü zu run da olub, 
on dan izn al maq dan öt rü Əla həz-
rət Kra la ağız aç ma ğı xa hiş elə yib. 
Dil manc Fran sis ko don Mi ge lə 
mə nim ki ta bı mı da apa rıb, hətt  a 
ya xın gün lər də bi zi ta nış elə yə cə-
yi nə də söz ve rib.

Ara dan bir həf tə öt mə miş di, 
dil manc Fran sis koy la şə hə rin 
uc qar mə həl lə sin də yer ləş miş 
don Mi ge lin gö rü şü nə get dik. 
Haq qın da o qə dər eşit miş dim, 
az qa la qey ri-adi var lıq la qar şı-
la şa ca ğı mı dü şü nür düm, am ma 
alt mış yaş la rın da, üz-gö zün-
dən tən ha lıq tö kü lən or-
ta boy lu bir zat la 
rast la şan da ça-
şıb qal dım. 

Don Mi gel iki qat lı evin iki otaq, 
bir mət bəx dən iba rət qis min də 
hə lə tək ya şa yır dı, xid mət çi sax-
la ma ğa im ka nı ol ma dı ğın dan, 
gü zə ran qay ğı la rı nı tək ba şı na 
çək mək məc bu riy yə tin dəy di.

Ta nış lı ğı mı zın lap əv və lin də cə 
don Mi gel ki ta bı mı oxu du ğu nu 
de di, fi  kir lə ri ni də giz lət mə di:

- Dü zü nü de yim, don Xuan, - 
sağ əliy lə hə rə kət siz sol qo lu nu 
ovuş du ra-ovuş du ra söh bə tə kör-
pü sal dı. - Mə nə ba şı nı za gə lən 
əh va lat lar ta ri xi mə lu mat lar dan 
da ha cəl be di ci gö rün dü. Əgər 
mən o cür sı naq lar dan keç səy-
dim, da ha mü kəm məl ki tab ya-
zar dım. Am ma gö rü nür, əsas sə-
bəb Məş riq də be lə əsər lər yaz maq 
ənə nə si nin ol ma ma sın da dı...

Don Mi ge lin mən dən öt rü da-
ha əl ve riş li sə bəb tap dı ğı na qəl-
bim də se vi nib ra zı laş dım:

- Elə di, don Mi gel, Məş riq də 
ob raz lı dü şün mə yi, fi k ri nəzm lə 
ifa də elə mə yi xoş la yır lar...

- Le pan to dö yü şü nün ya di ga-
rı dı... - ovuş dur du ğu qo lu na di-
kil miş nə zər lə ri mi tu tub üzü nü, 
pən cə rə dən bir par ça sı gö rü nən 
tut qun pa yız sə ma sı na dik di. - 
Düz otuz üç il qa baq os man lı lar-
la dö yüş də üç gül lə ya ra sı al dım, 
iki si ni si nəm dən, bi ri ni çiy nim-
dən. Si nəm də ki ya ra lar sa ğal dı, 
qo lum sa ömür lük şi kəst ol du. 
Dörd il son ra Qa let qa la sın da 
Fran sis koy la ta nış ol duq. Əsir dü-
şüb Kons tan ti no po la apa rıl mış dı.

Qı lınc Ali pa şa nın gə mi lə ri nin 
bi rin də avar çıy dı, mə ni də qul-
dur lar, qar da şım Rod ri qoy la 
bir lik də tu tub kö lə ki mi sat mış-
dı lar. Am ma Al la hın mər hə-
mə tin dən don Xuan Avst ri ya lı 
Əla həz rə tə töv si yə na mə si yaz-
mış dı, bu da mə ni xi las elə di.

- Ye ni ki ta bı nız nə haq da dı, 
don Mi gel? - so ruş dum, elə bil, 
bu nun la onu ağ rı lı xa ti rə lər dən 
uzaq laş dır maq is tə yir dim.

- Fənd gir idal qo Don Ki xot-
la onun sə da qət li si lah da şı ya nı 
San ço Pan sa nın hə qi qət ax ta rış-
la rı haq qın da... – o, dö nüb dil-
manc Fran sis ko ya bax dı. - Bu 
ki ta bım da əsir lik dən qur tu lan 
də niz çi nin mavr qı za sev gi si ni 
də yaz mı şam, an caq o də niz çi-
nin adı Ruy de Per se Vyed ma dı.

Hey rə tin dən dil man cın si fə ti 
uzan dı, hə lə də eşit di yi nə inan mır-
mış ki mi, don Mi ge lin üzü nə bax dı.

- Hə, dos tum, - ev sa hi bi gü lüm-
sü nüb sağ əli ni dil man cın çiy ni nə 
vur du, - don ya Zo raida ne cə di?

- Öz məm lə kə ti nin həs rə ti ni çə-
kir, - Fran sis ko dil lən di, - am ma 
mə ni at maq fi k rin də də de yil...

- Bi zim don ya Ka ta li na sa nə 
Se vi li ya ya köç mək fi k ri nə düş-
dü, nə də Val ya do li də. Uşaq la rı-
mı bir tə hər yo la gə tir mi şəm, bu 
ya xın lar da gə lə cək lər...

- Ki ta bı nı zın ba sıl ma sı ba rə də 
ye ni nə xə bər var, don Mi gel? - 
Dil manc Fran sis ko onu gün də-
lik qay ğı lar dan ayır maq is tə di.

- Don Al va ro nun de di yi nə 
gö rə, oxu yub lar, Əla həz rət 
Kral da, her soq Ler ma da ba-
sıl ma sı nı töv si yə elə yib. Əgər 
de yi lən lər doğ ru du sa, iki-üç 
ay dan son ra ki tab dü kan la rı na 
çı xar. 

Dil manc Fran sis ko nun tə ki-
di lə is pan ca söy lə di yim şeir lər 
don Mi gel də də rin təəs sü rat 
oyat dı, bir vaxt rəsm lə ri mə də 
ba xa ca ğı na söz ver di. De di yi-

nə gö rə, in di ta ma şa üçün 
əsər yaz maq ba rə də fi -

kir lə şir di. 

Son ra xa ti rə lə rə baş vur du, 
gə zər gi tə bib olan ata sıy la şə-
hər lər, kənd lər do laş dı ğın dan, 
on ya şı olan da Val ya do lid də ki 
iezuit mək tə bin də oxu ma ğın-
dan, Mad rid də Xuan Lo pes de 
Oyo sun mək tə bin də təh si li ni 
ba şa vur ma ğın dan, gü zə ra nı-
nı tə min elə mək dən öt rü Pa pa 
Be şin ci Pi yin Mad rid də ki el çi-
si ya nın da xid mə tə gi rib açar çı 
iş lə mə sin dən, os man lı lar la mü-
ha ri bə də ba şı na gə lən lər dən, 
beş il qal dı ğı, də fə lər lə qaç maq 
is tə di yi əsir lik dən qur tu lan-
dan son ra ac qal ma maq üçün 
yaz ma ğa baş la ma sın dan, hətt  a 
Sa ra qo sa da şair lə rin ya rış ma-
sın da bi rin ci olub, üç gü müş 
qa şıq la mü ka fat lan dı rıl ma sın-
dan, haqq-he sab da səh lən kar lı-
ğı uc ba tın dan həbs xa na da yat-
ma ğın dan, bir vaxt lar ni kah sız 
ya şa dı ğı qa dın dan olan qı zı İsa-
ve lə sev gi sin dən da nış dı.

Don Mi ge lin ya nın dan elə 
bö yük təəs sü rat la qa yıt dım ki, 
gün lər lə eşit dik lə ri min tə si rin-
dən çı xa bil mə dim. Hər dən dil-
manc Fran sis ko gə lir, əsir lik də 
ke çir di yi gün lə ri ya dı na sa lır, 
elə o vaxt lar onun şeir yaz dı ğı-
nı xa tır la yır, fənd gir idal qo haq-
qın da ki ta bı nın bö yük səs-kü yə 
sə bəb ola ca ğın de yir di. Za val lı 
dil manc ki ta bın ba sıl ma sı nı elə 
həs rət lə göz lə yir di, az qa la ye-
mək-iç mək dən də kə sil miş di.

- Mə ni sor ğu-suala tu tub da-
nış dı ran da ba şı ma gə lən lə ri ki-
ta ba ya za ca ğı nı ağ lı ma da gə-
tir məz dim, - dil manc Fran sis ko 
hey rət lə ba şı nı bu la yır dı. - Bi lir-
si niz, don Xuan, “Qa la te ya” ki-
ta bı ba sı la na can onu cid di qə bul 
elə mə dim, fi  kir lə şir dim, yə qin, 
ağ lı na gə lə ni ya zır. Am ma fənd-
gir idal qo ba rə də yaz dı ğı nın çox 
yax şı ki tab ola ca ğı na ina nı ram.

- “Qa la te ya”nı oxu yan dan 
son ra mə nim də bu na şüb həm 
yox du, - onun fi k ri nə şə rik olur-
dum.

...Təx mi nən iki ay keç miş di, 
so yuq qış gün lə ri nin bi rin də dil-
manc Fran sis ko özü nü içə ri sa-
lıb, qoy nun dan çı xar dı ğı ki ta bı 
gös tə rən də se vin ci nə ne cə şə rik 
ola ca ğı mı bil mə dim. De di yi nə 
gö rə, ar tıq mad rid li ki tab ta ci ri 
Fran sis ko de Rob les müş tə ri lə-
rin əlin dən zin ha ra gə lib. Son ra 
köh nə dos tu Mi gel de Ser van tes 
Saaved ra nın “La manç lı fənd gir 
idal qo Don Ki xot” ki ta bı nı və-
rəq lə yib, öz he ka yə ti ni tap dı, 
xır da ca yan lış lıq lar ol sa da, ba-
şı na gə lən lə rin çox gö zəl ya zıl dı-
ğı nı eti raf elə di. 

Dil manc Fran sis ko ki ta bı mə nə 
gə tir miş di. Üç qış gü nün də oxu-
yub ba şa çıx dı ğım fənd gir idal-
qoy la si lah da şı ya nı haq qın da bu 
mə zə li he ka yət o qə dər xo şu ma 
gəl di ki, kön lüm dən be lə bir ki tab 
yaz maq ke  çdi. Tək cə elə şah za də 
Həm zə Mir zə nin ba şı na gə lən lə-
ri yer li-ya taq lı, bə zə yib-dü zə yib 
ka ğı za kö çür səy dim, yax şı ki tab 
alı nar dı. Düz dü, o ki tab da gül-
mə li əh va lat lar az olar dı, ya da 
heç ol maz dı, am ma on doq quz 
yaş lı Şah za də nin ca van ca ça ğın-
da gös tər di yi igid lik lə ri, qı lı ğı na 
gi rən dəl lək tə rə fi n dən qət lə ye-
ti ril mə si ni bu cür qə lə mə ala bil-
səm, ca han şü mul ki tab çı xar dı. 

Dil manc Fran sis ko Os man lı pa-
şa sı Qı lınc Ali pa şa, qor xunc Sa rı 
Saq qal, onun oğ lu Cə zair ha ki mi 
Hə sən pa şa, nə və si Mə həm məd 
bəy, Ha cı Mu rad haq qın da gə-
mi lər də avar çək di yi vaxt lar dan 
qa lan xa ti rə lə ri ni elə gö zəl na ğıl 
elə yir di ki, o əh va lat la rı qə lə mə al-
ma ğı da dö nə-dö nə ağ lım dan ke-
çir miş dim. Fik rim var dı, bir müd-
dət son ra don Mi ge lin ki tab la rı 
tər zin də ki tab yaz ma ğa baş la yım. 
Elə li sen siant Re mo nun məs lə-
hət gör mə dik lə ri ni ye ri nə qo yub 
üçün cü his sə ni tə zə dən yaz sam, 
atam Sul ta nə li bə yin, Şah za də 
Həm zə Mir zə nin, özü mün ba şı na 
gə lən lə ri, sə fa rə ti mi zin İs fa han-
dan Val ya do li də cən sə fə ri ni ol du-
ğu ki mi təs vir elə səm, şüb hə siz, 
ma raq lı ki tab alı nar.

Bu fi k ri mi Fran sis ko ya de dim, 
çox bə yən di, əlin dən gə lən kö-
mə yi gös tə rə cə yi nə söz ver di. 
Qə ra ra al dım, şeir lə ri min üzü nü 
kö çü rüb di va nı mı tər tib elə yən-
dən son ra bu ba rə də cid di dü şü-
nüm. Di va nı mın tər ti bi nə ki ta bı-
mı ba sıl ma ğa ve rən gü nün sə hə ri 
baş la mış dım. Əv vəl cə məq sə dim 
in ti za rı mı ört-bas dır elə mək, ba-
şı mı qat ma ğıy dı, gün də üç-dörd 
şeir kö çü rür düm. Get-ge də hə və-
sə düş düm, di van tər ti bi nə qə rar 
ver dim. Be lə cə, ömür və fa elə sə, 
di va nı mı is pan di li nə çe vi rib, 
bas dır maq is tə yi də kön lüm də 
baş qal dır maq day dı...

Bir ne çə ay ər zin də ki ta bım ya-

Bu il bə şə riy yət is pan və dün ya ədə biy ya tı nın 
klas si ki, bü tün za man la rın ən qüd rət li 
bə dii əsə ri ki mi qə bul olu nan “Don Ki-
xot“un müəl li fi Mi gel de Ser van te sin və fa-

tı nın 400 il li yi ni qeyd edir. Bu mü na si bət lə yazıçı-publisist 
Nəriman Əbdülrəhmanlının “Kö nül el çi si” ro ma nın dan da hi 
ya zı çı dan bəhs olu nan his sə ni oxu su la ra təq dim edi rik.

Ara dan bir həf tə öt mə miş di, 
dil manc Fran sis koy la şə hə rin 
uc qar mə həl lə sin də yer ləş miş 
don Mi ge lin gö rü şü nə get dik. 
Haq qın da o qə dər eşit miş dim, 
az qa la qey ri-adi var lıq la qar şı-
la şa ca ğı mı dü şü nür düm, am ma 
alt mış yaş la rın da, üz-gö zün-
dən tən ha lıq tö kü lən or-
ta boy lu bir zat la 
rast la şan da ça-
şıb qal dım. 

- Don Al va ro nun de di yi nə 
gö rə, oxu yub lar, Əla həz rət 
Kral da, her soq Ler ma da ba-
sıl ma sı nı töv si yə elə yib. Əgər 
de yi lən lər doğ ru du sa, iki-üç 
ay dan son ra ki tab dü kan la rı na 
çı xar. 

Dil manc Fran sis ko nun tə ki-
di lə is pan ca söy lə di yim şeir lər 
don Mi gel də də rin təəs sü rat 
oyat dı, bir vaxt rəsm lə ri mə də 
ba xa ca ğı na söz ver di. De di yi-

nə gö rə, in di ta ma şa üçün 
əsər yaz maq ba rə də fi -

kir lə şir di. 

Ara dan bir həf tə öt mə miş di, 

il bə şə riy yət is pan və dün ya ədə biy ya tı nın 
klas si ki, bü tün za man la rın ən qüd rət li 
bə dii əsə ri ki mi qə bul olu nan “Don Ki-
xot“un müəl li fi Mi gel de Ser van te sin və fa-

tı nın 400 il li yi ni qeyd edir. Bu mü na si bət lə yazıçı-publisist 
Nəriman Əbdülrəhmanlının “Kö nül el çi si” ro ma nın dan da hi 
ya zı çı dan bəhs olu nan his sə ni oxu su la ra təq dim edi rik.

Don Mi gel iki qat lı evin iki otaq, 
bir mət bəx dən iba rət qis min də 

Qı lınc Ali pa şa nın gə mi lə ri nin 
bi rin də avar çıy dı, mə ni də qul- Son ra xa ti rə lə rə baş vur du, 

Könül elçisi
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So yuq qış gü nün də Ağ də-
rə də ki hos pi tal da ya ra lı bir 
za bit dən oxu cu la rın diq qə ti-
nə çat dır maq is tə di yim söz lə ri 
eşit mə səy dim, in di mən də il lər 
son ra mü ha ri bə dən ya zan, da-
nı şan müəl lifl  ə rə bu möv zu ya 
həs sas ya naş ma lı ol ma la rı nı xa-
tır lat maz dım. İs tər ya zı çı, is tər-
sə də şair üçün oxu cu sö zü əsas-
dır. Söy lə ni lən rəy lər müt ləq 
nə zə rə alın ma lı dı. Oxu cu nun 
fi k ri əsə rin ba ro met ri dir de sək, 
yə qin ki, səhv et mə rik.

1993-cü ilin fev ra lı idi. Ki çik 
çil lə nin qar püs kür dü yü şax ta lı 
bir gün də ön xət dən – Çıl dı ran 
kən din dən qa yı dar kən yo lu-
mu zu hos pi tal dan sa lıb ya ra lı-
lar la gö rüş dük. Hə min vaxt lar 
bu is ti qa mət də gər gin dö yüş lər 
get di yin dən şə fa oca ğın da ya ra-
lı lar çox idi. Pa la ta la rı gə zib ya-
ra lan mış hərb çi lər lə hal-əh val 
tu tur duq. Xoş söz lər lə kö nül lə-
ri ni alıb ağ rı la rı nı yün gül ləş dir-
mə yə ça lı şır dıq. Pa la ta lar dan 
bi ri nə da xil olan da ağır ya ra-
lan mış za bit jur na list ol du ğu-
mu bi lən də üzü mə tərs-tərs ba-
xıb de di: 

- Heyf ki, si la hım üs tüm də 
yox du. Əgər hos pi tal da yox, 
sən gər də ya nı mı za gəl səy din, 
sə ni gül lə li yər dim.

Be lə göz lə nil məz “qar şı lan-
ma dan” ça şıb qal dım. Qar tal 
ki mi iti ba xış lı za bi ti ilk də fəy di 
gö rür düm, si fə ti ta nış gəl mir-
di. Axı o mə ni ni yə gül lə lə mək 
is tə yir? Han sı gü na hın sa hi-
bi yəm? Gö rə sən, bu “hökm”ə 
sə bəb nə di? Bu nu za bit dən so-
ru şan da, əsə bi hal da ba yaq kı 
sö zü nün üs tü nə qa yı dıb de di 
ki, siz ya zı çı la rı, jur na list lə ri 
gül lə lə mək la zım dır. Çün ki ağ-
lı nı za nə gəl di dü şü nüb da şın-
ma dan ya zır sı nız. Söz lə ri ni zin 
dö yüş çü lə rə ne cə tə sir edə cə-
yi ni qə ti dü şün mür süz. On-on 
beş gün əv vəl ra dioda Şə hid lər 
xi ya ba nın da hər bi an dı qə bul 
edib cəb hə böl gə si nə yol la nan 
əs gər lə rə həsr olun muş ve ri li şə 
qu laq asır dım. Jur na list mə ra-
sim ba rə də da nı şan dan son ra 
san ki se vi nə-se vi nə de di: 

“Ba xın, bu oğul lar Xi ya ban-
dan bir ba şa Qa ra ba ğa  - cəb hə 
böl gə si nə yo la dü şür lər. On lar 
tor paq uğ run da öl mə yə, Və tən 
yo lun da şə hid ol ma ğa ge dir-
lər”. Apa rı cı dan bu söz lə ri eşi-
dən də əsəb lə rim ta rı ma çə kil di.

Ay jur na list, bir mə nə de gö-
rüm ni yə efi r dən elə bəd bin 
söz lər da nı şır sı nız? Nə üçün 
ya zı la rı nı zı, ve ri liş lə ri ni zi nik-
bin not lar üs tün də kök lə mir-
si niz? Ni yə de mir si niz ki, bu 
oğul lar Qa ra ba ğa dö yüş mə-
yə, vu ruş ma ğa, tor paq la rı mı zı 
azad edib düş mə ni məhv et-
mə yə ge dir lər? Elə bis mil lah 
eli yib ağ zı nı zı açan ki mi, ölüm-
itim dən, şə hid ol maq dan da nı-
şır sı nız. Val lah, bu söz lə ri niz lə 
hərb çi lə rin dö yüş ru hu nu zəif-
lə dib ov qat la rı nı kor la yır sı nız. 
Bi zim bə zi əs gər lər de dik lə ri-
ni zi hə qi qət ki mi qə bul edir lər. 

Dü şü nür lər ki, yə qin on lar Qa-
ra ba ğa vu ruş ma ğa, dö yüş mə yə 
yox, elə siz de yən ki mi öl mə yə 
gə lib lər. Ağır əmə liy yat la rın 
get di yi bu gün lər də ve ri liş lə-
ri niz dən kə dər yox, “in ti qam”, 
“qi sas” sə da la rı eşi dil mə li di. 
Söz lə ri niz il dı rım ki mi ça xıb, 
göy ki mi gu rul da ma lı dı. Qan lı 
dö yüş lə rin sən gi mə di yi, si lah-
la rın “di lə” gəl di yi vaxt lar da 
efi r dən yal nız hərb çi lə ri mi zə 
qol-qa nad ve rən söz lər səs lən-
mə li di. Mət buat sə hi fə lə rin də 
dö yüş ru hu nu yük səl dən mə-
qa lə lər dərc olun ma lı dı. Bəs 
ha nı si zin sö zü nü zün kə sə ri? 
Bu gün bi zim si la hı mı zın da, 
qə lə mi mi zin də hə də fi  bir ol-
ma lı dır. Hə dəf isə yur du mu zu 
zəbt et miş er mə ni iş ğal çı la rı dır. 
Qə lə mi miz si la hı mız la sa rıl sa, 
da ha güc lü ola rıq”. 

Ya ra lı za bi tin söy lə dik lə ri 
hə qi qət idi. Bu na gö rə də ona 
bir söz de mə dim. Han sı sa bir 
ve ri liş də ye ri nə düş mə yən ifa-
də lər hərb çi ni ta mam höv sə lə-
dən çı xar mış dı. Za bi tin bu sərt 
eti ra zı tək cə mə nə qar şı de yil, 
ümu miy yət lə, ya ra dı cı adam la-
ra qar şı ça ğı rı şı və hay qır tı sı idi.

Bu ya xın lar da qə zet lə rin bi-
rin də tor paq la rı mı zın azad lı-
ğı uğ run da şə hid ol muş əs gər 
haq qın da oxu du ğum mə qa lə 
mə ni hə min gün lə rə qay tar dı. 

Mətn də elə bir qü sur yox idi. 
Əsəb lə ri mi ye rin dən oy na dan 
mə qa lə nin sər löv hə si idi. Müəl-
lif şə hid haq qın da qə lə mə al-
dı ğı ya zı sı na gö rün nə baş lıq 
seç miş di?! “Ölüm ona ya ra şır-
dı”. Ölü mün in sa na ya raş dı ğı nı 
ilk də fəy di eşi dir dim. Ölüm nə 
vaxt dan in sa nın ya ra şı ğı olub?

Bu yer də unu dul maz şairi miz 
Mi ka yıl Müş fi  qin bu mis ra la rı 
ya dı ma düş dü:

Ca han ki sol ma yan
 bir bağ ça-bağ dır,
Bur da rə va mı dır
 gül mə dən öl mək!
Ya zıq o şəx sə ki,
 qa ra qa baq dır, 
Nə qə dər ya ra şır
 in sa na gül mək! 
Bu yer də han sı ruh dan, han-

sı dö yüş ov qa tın dan da nış maq 
olar? Tə biidir ki, bu cür ya zı lar, 
be lə ra dio-te le vi zi ya ve ri liş lə-
ri yal nız in san da mə nə vi düş-
kün lük və hə yat dan küs kün lük 
ya ra dır. Mü ha ri bə nin bit mə di-
yi, atəş səs lə ri nin kə sil mə di yi, 
si lah la rın sus ma dı ğı bir vaxt da 
xal qı dö yüş ru hu na, qə lə bə əz-
mi nə kök lə yən əsər lər ya zı lıb 
çap olun ma lı dı.

Hə lə or ta mək təb il lə rin də ki-
tab lar dan öy rən di yi miz ki mi ədə-
biy yat hə ya tın bə dii ini ka sı dır.

O daim in san la rın mə nə viy ya-
tı nı zən gin ləş di rib on la rı ka mil-
ləş dir mə yə xid mət edir. Ədə-
biy yat bu əbə di-əzə li mis si ya sı nı 
yük sək sə viy yə də ye ri nə ye ti rə-
ye ti rə yo lu na da vam edir.

Mü ha ri bə möv zu sun da ya zı-
lan bə zi nəsr əsər lə ri ni oxu yan da 
açıq-ay dın hiss olu nur ki, ora da 
real lıq dan əsər-əla mət yox dur. 
Be lə əsər lər möv zu nu dol ğun 
və əha tə li əks et dir mir. Bu gün-
lər də müəl li fi  Al pay Azər olan 
“Qar daş lıq, in faq” ad lı bir he ka-
yə oxu dum. Mü ha ri bə möv zu-
sun da ya zıl mış əsər də iki əs gə rin 
xid mə ti və dö yüş yol la rı təs vir 
olu nur. Müəl lif ya zır ki, kəş fi y-
yat çı lar me şə də ocaq qa la yıb, qa-
zan asıb kə la fur bi şi rir di lər. Gur 
ya nan oca ğın tüs tü sü bu rum-
bu rum ağac la rın ara sı ilə yu xa-
rı qal xıb göy lə rə bü lənd olur du. 
Bəl kə də, müəl lif gö zəl səh nə ya-
ra da raq oxu cu ya zövq ver di yi ni 
zənn edir. Təs vir lər də bö yük bir 
səh və yol ver di yi ni isə, yə qin ki, 
ağ lı na da gə tir mir. Dü şün səy di, 
özü nə əziy yət ve rib ye ri nə düş-
mə yən bu sə tir lə ri qə lə mə al maz-
dı. Müəl lif dö yüş səh nə lə ri ni də, 
əs gər lə rin ya ra lan ma sı nı və ge ri 
çə kil mə si ni də inan dı rı cı təs vir 
et mə yib. Oxu cu ya təq dim olu-
nan dö yüş səh nə lə ri mü ha ri bə 
real lı ğın dan çox uzaq dır. 

Elə ilk sə tir lər dən hiss olu nur 
ki, onun hərb dən xə bə ri yox-
dur - adi qay da la rı be lə bil mir. 
Bil səy di, ən azın dan mə lu ma tı 
olar dı ki, kəş fi y yat çı lar tap şı rıq 
ye ri nə ye ti rər kən nə zə rə çarp-
ma maq üçün əyin lə ri nə ağac-
bu daq “ge yi nib” tə biətə qa rı-
şır lar. Mə lu mat üçün de yim ki, 
kəş fi y yat çı la rın şüarı be lə dir: 
“Gö rün mə dən gör mək – öl mə-
dən dön mək”. Xü su si tap şı rıq 
ye ri nə ye ti rən kəş fi y yat çı me şə-
də ocaq qa la yıb arın-ar xa yın kə-
la fur bi şi rər mi? Ye ri ni düş mə-
nə, elə cə də ət raf da kı adam la ra 
ni şan ve rər mi? Əl bətt  ə, yox!

Ümu miy yət lə, mü ha ri bə ədə-
biy ya tın dan ba rıt qo xu su gəl mə-
li di. Bu möv zu da ya zıl mış əsər-
lə rin sə hi fə lə rin dən üzü mü zə 
cə sur və igid əs gər lər boy lan ma-
lı, təs vir olu nan səh nə lər real lı ğı 
əks et dir mə li, uy dur ma la rı ya xı-
na bu rax ma ma lı dı. Ya zı çı real-
lı ğı əks et dir mə yən əsər lə ri ilə 
oxu cu nu çaş-baş sal ma ma lı, ək-
si nə, onu inan dır ma lı dı. Söz yox 
ki, fan ta zi ya sız əsər qu ru və can-
sı xı cı olar. Am ma bu nun la ya-
na şı fan ta zi ya qə də rin də olan da 
və bə dii niy yə tə xid mət edən də 
es te tik də yər qa za nır. Bu mə-
qam da da hi rus ya zı çı sı F.Dos-
to yevs ki nin fan tas ti ka haq qın da 
de dik lə ri ni xa tır la saq ye ri nə dü-
şər: “İn cə sə nət də fan tas ti ka nın 
öz həd di və qay da sı var. Fan tas-
ti ka real lıq la elə tə mas da ol ma-
lı dır ki, onu hə qi qət ki mi qə bul 
et mək müm kün ol sun”.

Bu gün ədə biy ya tın si la hı xal-
qı mı zı qə lə bə yə, tor paq la rı mı zı 
iş ğal dan azad et mə yə ruh lan-
dı ran, gül lə dən də od lu-alov lu 
söz ol ma lı dı. On da həm ədə biy-
ya tı mız qa za nar, həm də oxu cu 
zöv qü kor lan maz.

Vahid MƏHƏRRƏMOV

So yuq qış gü nün də Ağ də- Ay jur na list, bir mə nə de gö-

Or ta ya də yər li bir əsər qo yub oxu cu qəl bi-
ni fəth et mək heç də asan mə sə lə de yil. Bu, 
gər gin zəh mət və fit ri is te dad tə ləb edən bir 
iş dir. Ürə yin dən ke çən lə ri ya zib ara ya-ər sə yə 

gə tir mək üçün yu xu suz ge cə lə ri ni, ra hat gün düz lə ri-
ni qur ban ver mə li sən. Əzab və çə tin lik kə siş mə sin dən 
keç mə yən yol la rın so nun da uğur yox du.
Qə lə mə alı nan is tə ni lən möv zu həs sas lıq tə ləb edir. 
Am ma dü şü nü rəm ki, mü ha ri bə möv zu su da ha köv rək-
dir və ona həs sas lıq la ya na şıl ma lı dı. Mü ha ri bə möv zu-
sun da ya zar kən söz lə rin ye rin də iş lən mə si əsə rin də yə-
ri ni bi rə min ar tı rar. Ək si nə, ye ri nə düş mə yən ifa də lər 
isə mə na nı də yi şib əsə rə lə kə sa lır. Ya zı çı, şair qə lə mi ni 
ya za ca ğı möv zu ya kök lə yər kən gə rək ürə yi nin is ti si ni, 
qəl bi nin hə ra rə ti ni dam la-dam la əsə ri nə hop dur sun, 
bu yol da ya nan çı ra ğı sön mə yə qoy ma sın. Ar dın ca bə-
dii dü şün cə öz yo lu na dü şüb aram-aram su ki mi axıb 
ge də cək. Be lə olan da müəl lif möv zu nu asan lıq la ram 
edib, fi kir lə ri nin axa rı nı is tə di yi səm tə yö nəl də bi lə cək.

Silaha 
sarılan 
qələm

Silaha Silaha 
sarılan sarılan 
qələmqələm



Şiv K.KUMAR
(Hindistan)

Nə sə hə mi şə dü şün mü-
şəm ki, göz lər haq qın-
da qa lın bir ki tab ya za 
bi lə rəm; hər çənd, mən 

nə ya zı çı yam, nə fo toq raf, nə də 
rəs sam. Bax ma ya raq ki, işim (mən 
sa tış şö bə sin də iş lə yi rəm) vax tı mı 
çox alır, am ma im kan düş dük cə, 
rəsm qa le re ya la rı na, kon sert lə rə 
baş çək mə yə ça lı şı ram. De di yim 
ki mi, in sa nın çöh rə sin də göz lər 
mə ni da ha çox cəlb edir. İs tə ni lən 
məc li sə, təd bi rə ge dən də ora da kı 
in san la rın göz lə ri nə fi  kir ve ri rəm. 
Xü su sən də qa dın la rın göz lə ri-
nə ba xı ram, çün ki o göz lər ki şi lər 
üçün (əs lin də, tək cə ki şi lər üçün 
yox, elə öz lə ri üçün də) hə mi şə 
müəm ma ola raq qa lır. 

Anam bu az ğın ba xış la rı mın 
mə ni bir gün mü na sib ol ma yan bir 
qa dı na tə rəf (xü su si lə də, nə zə rə 
al saq ki, bö yük qar da şım se vib ev-
lən miş, son ra sa bo şan mış dı) çə kib 
apa ra ca ğın dan eh ti yat elə yir di. Bir 
ax şam mə nə de di:

- Bəl kə, bu mə sə ləy lə özüm məş-
ğul olum? 

- Ne cə yə ni, o cür ev lən mək 
olar? – mən hid dət lən dim.

- Ana öz oğ lu na nə yin uy ğun 
ol du ğu nu ha mı dan yax şı bi lir – 
anam möv qe yi ni əl dən ver mək 
is tə mir di. - Seç di yim qız lar dan bi-
ri nə ge dib bax maq sə nin üçün çə-
tin di? İs tə mə sən, bir kəl mə “yox” 
de yə cək sən. – Anam bir az fi k rə 
get di. – Ax ta rıb, araş dır mı şam 
və gö zəl, hə lim xa siy yət li bir qız 
gözal tı elə mi şəm. 

Və mü ha zi rə baş lan dı. Ba şa dü-
şür düm ki, anam öz de di yi nə nail 
ol maq da qə ti qə rar lı dı. Hər çənd, 
onun tək li fi  qü ru ru ma to xun muş-
du, am ma ye nə də ana mın mə nim 
üçün na ra hat ol du ğu nu an la yır-
dım. 

- Yax şı, ne cə is tə yir sən, elə - de-
yə ca vab ver dim. 

“Be lə çı xır ki, ev lən məz dən qa-
baq sor ğu-sual pro se du run dan 
keç mə li ola cam” – de yə ürə yim də 
fi  kir ləş dim. Qə ra ra alın dı ki, mən 
qız la gö rüş mək üçün on la ra ge-
dim. Məz hə kə yə bax! 

Am ma bö yük ba cı sı, Sa ro ca-
nın əlin dən tu tub (elə bil bu zo vu 
qəs sa ba 
a p a -
rır dı) 
qo naq 
ota ğı na 
gə  t i  rən-
də, mən tə-
lə yə düş dü yü-
mü an la dım. 
Qar şım da çox 
gö zəl bir qız 
otur muş du. Də ri si 
fi l sü mü yü rən gin dəy di. 
Zə rif qu laq la rı, in cə do daq-
la rı var dı. Am ma mə ni hər şey dən 
çox məf tun elə yən qı zın iri, xu mar 
göz lə ri idi. Mə nə sa rı qıy ğa cı bax-
dı və tez də göz lə ri ni aşa ğı en di rib 
xal ça da kı na xış la ra zil lə di. Bir ne-
çə də qi qə dən son ra ye ni dən göz lə-
ri ni qal dı rıb üzü mə bax dı. 

Qə fi l dən ba cı sı qal xıb otaq dan 
çıx dı və biz tək qal dıq. Səh nə də qı-
sa dialoq qur ma lı olan iki akt yo ra 
bən zə yir dik. 

- Mə nə sualı nız yox du ki? – bir 
az utan caq lıq la so ruş dum. 

Ar tıq sual idi. Də qiq bi lir dim ki, 
ona mə nim haq qım da zə ru ri mə-
lu mat (ailəm ne cə di, ix ti sa sım nə-
di, nə qə dər maaş alı ram və s.) ar-
tıq çat dı rı lıb. Sa də cə ola raq, onun 
sə si ni eşit mək is tə yir dim. Am ma 
bir kəl mə də de mə di. Sa də cə, göz-
lə ri ye ni dən üzü mə zil lən di və gü-
lüm sə di. Bəl kə, söz lə yox, göz lər lə 
da nış ma ğa üs tün lük ve rir di. Mə nə 
bun dan ar tı ğı heç la zım da de yil di. 

Evə qa yı dıb ra zı ol du ğu mu de-
dim. Ana mın se vinc dən uç ma ğa 
qa na dı yox idi: “Mən sə nə de miş-
dim axı”. 

Yal nız bir ne çə ay dan son ra an-
la dım ki, gö zəl li yi nə, xu mar göz-
lə ri nə bax ma ya raq, qız bir az ağıl-
sız dı və mə nim üçün ma raq lı olan 
möv zu lar haq qın da da nı şı ma ğa 
dər ra kə si çat mır. Yə ni se çi mim də 
açıq-aş kar ya nıl mış dım. 

On da mə nim çap qın ba xış la rım 
ye ni bir ob yekt tap dı. Bu də fə ki qa-
dın rəs sam idi. Bir də fə gənc rəs-
sam Bxab xa ni Ro yun sər gi si nə get-
miş dim. Dər gi lər dən bi rin də onun 
əsə ri nin rep ro duk si ya sı nı gör müş-
düm və çox xo şu ma gəl miş di. Rəs-
sam göz ifa də lə rin də ki (mə sə lən, 
ye tim uşa ğın, yox sul ki şi nin, dul 
qa dı nın ba xış la rın da kı) fərq li li yi 
mə ha rət lə çat dı ra bil miş di. 

Sər gi ni do la şıb ye ni dən ba yaq 
diq qə ti mi cəlb elə yən əsə rin ya nı-
na qa yıt dım. Əsər “Di va rın göz-
lə ri” ad la nır dı. Ciz gi lə rin, bə zən 
əy ri-üy rü xət lə rin və dairə lə rin kö-
mə yi lə Roy bu rəs min də “di va rın 
da gö zü var və düz sə nin gö zü nün 
içi nə ba xır” ki mi ma raq lı bir ide ya 
ya rat ma ğa nail ol muş du. Hə mi şə 
eşit mi şik ki, bəs di va rın da qu la-
ğı var, am ma di va rın gö zü ol ma sı, 
doğ ru dan da, ye ni lik idi. 

Qə fi l dən ar xam da ki min sə nə fə-
si ni hiss elə dim. Çev ril dim və boy-
nun dan Ti bet mun cu ğu asıl mış 
ca zi bə dar bir qa dın gör düm. O da 
rəs mə çox diq qət lə ba xır dı. 

- Ta ma mi lə tə xəy yü lün məh su-
lu du, elə de yil mi? – de yə söh bə tə 
baş la dım. Göz lə rin də ki pa rıl tı mə-
ni cəlb elə miş di. 

- Mə nə elə gə lir ki, rəs sam boz 
rəng lər dən da ha çox is ti fa də edə 
bi lər di - tit rək səs lə ca vab ver di. 

- Mə nim rəs sam lıq dan çox da 
ba şım çıx mır. Am ma siz, de yə sən, 
özü nüz də çə kir siz. 

- Hə, elə di, am ma in di yox, - de-
yə o, uza da-uza da de di və son-
ra əla və elə di, - gül lə rin göz lə ri ni 
çək mək mə ni da ha çox cəlb elə yir. 
“Hər ca yi bə növ şə”, ek va lipt, bu-

gen vil li ya göz lə ri... 

- Əla! – de yə mən ru hən özü mə 
ya xın ada ma rast gəl di yi mə çox se-
vin dim. – Si zin rəsm lə ri ni zə ba xa 
bi lə rəm mi? 

- Əl bətt  ə,- o, çan ta sın dan vi zit 
kar tı nı çı xar dı. Ora da bu ün van 
gös tə ri lir di: “Aki la Qan qu li, Pan-
do ra kü çə si, ev 18, mən zil 3B”. 

Er tə si gün zəng vur dum və o, mə-
ni evi nə də vət elə di. Bü tün evi stu-
di ya ya ox şa yır dı. Ora-bu ra atıl mış 
kə tan la rın ha mı sın dan... göz lər ba-
xır dı. On la ra ba xa-ba xa so ruş dum: 

- Əri niz də rəs sam dı?
- Al lah elə mə sin! – de yə o, ca vab 

ver di. – Ver gi məs lə hət çi si di. Mə-
nim sə nə tim lə ya xın dan-uzaq dan 
heç bir əla qə si yox du. 

Mən gü lüm sə dim. 
- Ev də ola-ola gül lə ri ne cə çə kə 

bi lir siz? 
- Hər sə hər Lo di bağ ça la rı nı gə-

zi rəm və es kiz lər elə yi rəm. 
Dos tum la o bağ ça lar da bir-iki 

də fə gəz mi şəm və mə nə, nə dən sə, 
can sı xı cı gö rü nüb. Ora lar adam-
da qə bi ris tan lıq təəs sü ra tı ya ra dır 
– tür bə lər, sərv ağac la rı, ölüm, xa-
ra ba lıq lar... Am ma in di bu qa dı nın 
mü şa yiəti ilə ye ni dən ora ya get-
mək is tə yir dim. Çi çək lər və gö zəl 
qa dın - ən yax şı mü şa hi də ob yek ti 
ola bi lər. 

- Si zin lə gə lib ne cə iş lə di yi ni zə 
ta ma şa elə yə bi lə rəm mi? - de yə 
tə rəd düd lə so ruş dum. – Əl bətt  ə, 
əgər ma ne ol ma ram sa. 

- Yox, qə tiy yən, - de yə ca vab ver-
di. - Hər sə hər saat 7-də ge di rəm. 
Bağ ça nın gi ri şin də gö rü şə bi lə rik. 

Er tə si gün vax tın dan əv vəl de yi-
lən ye rə gəl dim. Ha sa rın ya nın da 
otu rub, sə hər-sə hər gə zin ti yə gə-
lən in san se li nə ta ma şa elə mə yə 
baş la dım. Düz saat yed di də bağ-
ça ya gəl di və göz lə ri ilə mə ni ta pıb 
sa lam laş dı. Əy nin də ya xa sın da 
iri qı zıl gül hö rül müş ya şıl rəng də 
köy nək var dı. Boy nu na boz rəng li 
şərf bağ la mış dı. 

- Ümid elə yi rəm, çox göz lət mə-
dim, – de yə so ruş du. 

- Qə tiy yən.
- On da gə lin baş la yaq. Ha mı ki-

mi saat əq rəb lə ri nin əks is ti qa mə-
tin də ge dək. 

Mən bi lir dim ki, bu, təx mi nən 25 
də qi qə (hə lə bə zi yer lər də gül lə rə 
bax maq üçün da yan ma lı ol saq, bir 
az da çox) çə kə cək. 

- Əv vəl lər bur da ol mu suz? – so-
ruş du.

- Bir-iki də fə. Bu ra lar mə ni 
da rıx dı rır. Bu tür bə lər, 
sərv ağac la rı... 

- Bu gün tam ək si ola caq, - de yə 
o gü lüm sə di, - hər hal da, mən bu-
na ça lı şa ca ğam. 

Biz sü rət lə ge dir dik və kü lək 
onun saç la rı nı yel lə dir di. Göz lə-
nil mə dən da yan dı və cı ğır dan kə-
na ra çıx dı. 

- Bu ra mə nim ye rim di, - de di və 
qı zıl gül ko lu nun ya nın da çö mə lib 
otur du. Fi kir ver dim ki, o, gü lün 
qön çə si nə yox, tu mur cu ğu na ba-
xır. 

- Bu ra ba xın, mis ter ... – mə nə 
sa rı dön dü. 

- Akaş Şri vas ta va – de yə mən ca-
vab ver dim, - xa hiş edi rəm, sa də-
cə, Akaş de yin. 

Ye nə də gü lüm sə di. Son ra es kiz-
lər çək mə yə baş la dı:

- Mən cə Al lah cən nət ba ğı nı ya-
rat maz dan əv vəl bu gü lün kü ki mi 
qır mı zı göz var mış. Bu na gö rə də 
onu əzə li rəng lə rin də çək mək is tə-
yi rəm. 

- Kaş rəs sam öz əsə rin də çi çə yin 
qo xu su nu da ve rə bi ləy di.

- Əla ide ya dı – düz gö zü mün içi-
nə ba xıb de di. 

Es kiz lə ri ni bi tir dik dən son ra 
yo lu mu za da vam elə dik. Sü rət lə 
gəz dik, bir ne çə də qi qə son ra da-
ğıl mış tax ta kör pü nün üs tün də 
da yan dı. Me ri-pal me ra ağa cı nın 
bu daq la rı ba şı mı zın üs tün dən sal-
la nır dı. O, hə min bu daq lar dan bi-
rin dən ya pı şıb qır dı.

- Bu gen vil li ya nın öz gö zəl li yi 
var. Yar paq dan boy la nan bu iki 
gö zə ba xın. Qır mı zı və ağ. 

- Kaş ki, Şi va nın kı ki mi üçün cü 
gö zü də olay dı. 

Əlim dən tut du və göz lə ri min 
də rin li yi nə ba xıb: - Akaş, siz hə-
mi şə mən dən bir ad dım irə li də siz. 

- Am ma mən siz dən bir ad dım 
ge ri də ol maq is tə yi rəm. Çün ki si-
zin ahu ki mi qaç ma ğı nı za bax maq 
xo şu ma gə lir. 

- Ma raq lı adam sız. 
Mən qı zar dım.
- Ev li siz? – de yə gö zü mün içi nə 

ba xıb so ruş du.
- Hə.
- Xa nı mı nız da in cə sə nət lə ma-

raq la nır?
- Yox, o, sa də cə, ev dar qa dın dı. 

Bi şi rir, yu yur, yı ğış-
dı rır.

- Mə nim əri min ar va dı ol ma lıy-
mış, – de yə gü lüm sə di. Ona məhz 
be lə bir ar vad la zım dı. 

İs tə dim ki, qa yı dıb de yəm: “On-
da tə rəf mü qa bil lə ri mi zi də yiş mə-
li yik”. Am ma din mə dim, sa də cə 
gü lüm sə dim. 

Be lə lik lə, bağ ça lar da gö rüş mə-
yə da vam elə dik. O, es kiz lər çə kir, 
mən sə dün ya da hər şe yi unu dub 
onu iz lə yir dim. 

Son vaxt lar mən də ya ran mış bu 
ruh yük sək li yi nə təəc cüb lə nən Sa-
ro ca bir sə hər so ruş du: “De yə sən, 
sə hər lər gəz mək xəs tə li yi nə tu tul-
mu san?” 

- Sağ lam lı ğa xe yir di, elə de yil? – 
de yə ca vab ver dim. 

- Am ma ni şas ta lı köy nək, ütü lü 
şal var, ode ko lon... 

- Lo di bağ ça la rı ki mi bir yer də 
gö zəl gö rün mək la zım dı. Ha kim-
lər, yük sək və zi fə li mə mur lar, 
biz nes men lər ha mı sı or da gə zi-
şir. 

Eti raz edə cə yi bir şey qal ma dı. 
Am ma için də ki şüb hə lər ke çib-
get mə miş di. 

Üç gün son ra sə hər gə zin ti sin-
dən qa yı dan da Sa ro ca so ruş du: 

- İşə ge cik mir sən? - və sar kazm-
la əla və elə di: - Yox sa öz rəisin lə 
elə or da gö rüş mü sən? 

Mən ca vab ver mə dim. Qə ze ti 
gö tür düm və qəh və mi içə-içə özü-
mü oxu yan ki mi apar dım. Saat 8-ə 
qə dər Aki la nı göz lə miş dim, bağ-
ça nı üç də fə do laş mış dım, am ma 
o, yox idi. “Bəl kə, xəs tə lə nib?” de-
yə fi  kir ləş dim. 

Er tə si sə hər də bağ ça ya gəl mə di 
və mən ta ma mi lə ümid siz hal da 
evə qa yıt dım. Bəl kə, evi nə ge dib 
nə baş ver di yi ni öy rə nim? Am-
ma əlim də qəh və, qə ze ti oxu ma ğa 
baş la yan da gö züm ki çik bir ela na 
sa taş dı: “Dü nən sə hər Lo di bağ-
ça la rı nın ya xın lı ğın da yük sək sü-
rət lə hə rə kət edən bir yük ma şı nı 
gənc rəs sam qa dı nı vu rub. Po lis 
rəs sa mın ya nın da es kiz lər olan al-
bom ta pıb və adı nı müəy yən edib 
– Aki la Qan qu li”.

- Aman Tan rım! - öz-özü mə de-
dim. Qəh və fi n ca nı əlim dən dü şüb 
sın dı. 

Sə sə mət bəx dən qa ça-qa ça gə-
lən Sa ro ca so ruş du:

- Nə ol du? 
- Heç nə. Nə sə, 
bir dən özü mü pis 

hiss elə dim. Bu 
gün işə get mə-
yə cəm. 

- Yax şı sı bu-
du, get ya taq 
ota ğı na, bir 
az uzan. 

- Yox, elə 
bur da, di van-

da uza na cam. 
Yas tıq ça lar-

dan di van da 
özü mə yer dü zəlt-

dim, uza nıb göz lə ri-
mi di va ra zil lə yə rək fi k-

rə get dim. 
Mə nə elə gəl di ki, di var 

ya vaş-ya vaş əv vəl ki ağ rən gi ni 
itir di, müx tə lif əy ri-üy rü xət lər və 
boz rəng də dairə lər əmə lə gəl mə-
yə baş la dı. Də rin, mə na lı və nəm 
göz lər di var dan mə nə ba xır dı. 
Mən də gö zü mü qırp ma dan di va-
ra ba xır dım. Elə bil ağ lı mı itir miş-
dim. Onun la da nış ma ğa elə eh ti-
ya cım var dı ki... Və bu dəm göz lər 
pı çıl da dı: 

- Ba ğış la əzi zim, sə ni çox göz lət-
dim, ba ğış la.
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onun tək li fi  qü ru ru ma to xun muş-
du, am ma ye nə də ana mın mə nim 
üçün na ra hat ol du ğu nu an la yır-

- Yax şı, ne cə is tə yir sən, elə - de-
yə ca vab ver dim. 

“Be lə çı xır ki, ev lən məz dən qa-
baq sor ğu-sual pro se du run dan 
keç mə li ola cam” – de yə ürə yim də 
fi  kir ləş dim. Qə ra ra alın dı ki, mən 
qız la gö rüş mək üçün on la ra ge-
dim. Məz hə kə yə bax! 

Am ma bö yük ba cı sı, Sa ro ca-
nın əlin dən tu tub (elə bil bu zo vu 
qəs sa ba 

ota ğı na 
gə  t i  rən-
də, mən tə-
lə yə düş dü yü-
mü an la dım. 
Qar şım da çox 
gö zəl bir qız 
otur muş du. Də ri si 
fi l sü mü yü rən gin dəy di. 
Zə rif qu laq la rı, in cə do daq-

- Ta ma mi lə tə xəy yü lün məh su-
lu du, elə de yil mi? – de yə söh bə tə 
baş la dım. Göz lə rin də ki pa rıl tı mə-
ni cəlb elə miş di. 

- Mə nə elə gə lir ki, rəs sam boz 
rəng lər dən da ha çox is ti fa də edə 
bi lər di - tit rək səs lə ca vab ver di. 

- Mə nim rəs sam lıq dan çox da 
ba şım çıx mır. Am ma siz, de yə sən, 
özü nüz də çə kir siz. 

- Hə, elə di, am ma in di yox, - de-
yə o, uza da-uza da de di və son-
ra əla və elə di, - gül lə rin göz lə ri ni 
çək mək mə ni da ha çox cəlb elə yir. 
“Hər ca yi bə növ şə”, ek va lipt, bu-

gen vil li ya göz lə ri... 

Mən bi lir dim ki, bu, təx mi nən 25 
də qi qə (hə lə bə zi yer lər də gül lə rə 
bax maq üçün da yan ma lı ol saq, bir 
az da çox) çə kə cək. 

- Əv vəl lər bur da ol mu suz? – so-
ruş du.

- Bir-iki də fə. Bu ra lar mə ni 
da rıx dı rır. Bu tür bə lər, 
sərv ağac la rı... 

Bi şi rir, yu yur, yı ğış-
dı rır.

Sə sə mət bəx dən qa ça-qa ça gə-
lən Sa ro ca so ruş du:

- Nə ol du? 
- Heç nə. Nə sə, 
bir dən özü mü pis 

hiss elə dim. Bu 

dan di van da 
özü mə yer dü zəlt-

dim, uza nıb göz lə ri-
mi di va ra zil lə yə rək fi k-

rə get dim. 
Mə nə elə gəl di ki, di var 

ya vaş-ya vaş əv vəl ki ağ rən gi ni 
itir di, müx tə lif əy ri-üy rü xət lər və 
boz rəng də dairə lər əmə lə gəl mə-
yə baş la dı. Də rin, mə na lı və nəm 
göz lər di var dan mə nə ba xır dı. 
Mən də gö zü mü qırp ma dan di va-



Spar takın – 
qladiatorların 

başçısının məqsədləri
Era mız dan əv vəl 74-cü il-

də Len tul Ba tiatın Ka pu ya da-
kı qla diator mək tə bin dən 18 
qla diator-qul plan tər tib edib 
qaç dı. Spar ta kın yal nız Ro ma 
döv lə ti ni de yil, həm də bü-
tün re gionu sil kə lə yən, ta ri xin 
sə hi fə lə rin də də rin iz qo yan 
məş hur qi ya mı be lə baş lan dı. 
Spar ta kın adı çox məş hur dur, 
onun ba rə sin də fi lm lər çə kir, 
ki tab lar ya zır lar. Yax şı, bəs bu 
adam əs lin də kim olub?

Bəl li dir ki, Spar tak Fra ki ya-
nın Med qə bi lə sin dən çıx mış dı. 
Onun ana dan ol du ğu yer ki mi 
Ro dop dağ la rın da, Ma ke do-
ni ya və Yu na nıs tan sər həd lə ri 
ya xın lı ğın da kı müasir bol qar 
şə hə ri San dans ki qə bul olu-
nub. Era mız dan əv vəl I əsr də 
bu əra zi də qə bi lə nin pay tax tı 
Me don şə hə-
ri yer lə şir di. 
Fra ki ya lı lar baş-
qa öl kə lə rin or du-
la rı na muzd lu 
dö yüş-
çü lər 
g ö n -
d ə -
r i r -
d i  l ə r . 

Spar tak da on sək kiz ya şın da 
Ro ma or du su na, kö mək çi Fra-
ki ya dəs tə lə ri nin tər ki bin də 
qul lu ğa yol la nır. Gö rü nür, elə 
ora da da or du nun təş ki li, dö-
yüş əmə liy yat la rı nın tak ti ka 
və st ra te gi ya sı ilə ya xın dan ta-
nış olur. La kin bü tün bun la rı 
son ra dan sər kər də ol maq sə-
viy yə sin də la zı mın ca mə nim-
sə mək heç də hər muzd lu nun 
“xö rə yi” de yil di. Spar tak isə 
bu nu ba car mış dı. Ro ma ta rix-
çi lə ri ya zır ki, bir ne çə il dən 
son ra – Fra ki ya da ro ma lı lar 
əley hi nə mü ha ri bə baş la yan da 
Spar tak öz həm və tən lə ri nin tə-
rə fi  nə ke çir, am ma tez lik lə əsir 
dü şür və İta li ya ya ar tıq qul 
ki mi gə lib çı xır. Çox keç mə-
dən əsir lik dən qa çır və hə min 
na ra hat za man lar da qul dur-
luq edən bir dəs tə yə qo şu lur. 
Mə sə lə bun da dır ki, era mız-
dan əv vəl 90-88-ci il lər də 
İta li ya da üs yan (itt  i-
faq da xi li mü ha ri-
bə si) qalx mış dı.

Bu mü ha ri bə də çox xalq lar ro-
ma lı lar la bə ra bər, və tən daş lıq 
hü qu qu qa za nır, ey ni za man-
da Ro ma mə mur la rı nın is tis-
ma rı na qar şı çı xış edir di lər. Bir 
za man lar bu qi yam çı or du nun 
sa yı 200 min nə fə rə ça tır dı. 
Ro ma lı lar si la hı ye rə kö nül-
lü qo yan la ra və tən daş lıq vəd 
edə rək, üs yan çı la rın sı ra la rı na 
par ça lan ma sa la bil di lər. Tez-
lik lə ita li li lər dar ma da ğın edil-
di lər və üs yan çı lar öz niy yət lə-
ri nə qis mən çat dı lar – müəy yən 
məh du diy yət lər lə və tən daş lıq 
al dı lar. La kin ita li li lə rin ço-
xu doğ ma öl kə lə rin də qu la 
çev ril di, di gər lə ri isə təd ri cən 
çö kən İta li ya da ha ki miy yə-
ti ələ ke çi rən Ro ma ya nif rət lə, 
müs tə qil lik lə ri ni qay ta ra caq la-
rı ümi diy lə ya şa yır dı lar. Heç 
şüb hə siz, qul dur lar ara sın da 
da be lə şəxs lər çox idi və Spar-
tak on la rın qis min də 
özü nün gə lə cək mü-

ha ri bə si üçün mütt  ə-
fi q lər ta pa bi lər di.

Da ha son ra, ver si ya lar dan bi-
ri nə əsa sən, Spar tak ələ ke çə rək 

Len tul Ba tiatın qla diator mək-
tə bi nə gön də ri lir. Yax şı, bəs 
onun mək təb də ki ro lu nə-
dən iba rət idi? Plu tarx de-
yir di ki, Spar tak ora dan 

ar va dı ilə bir yer də 
qaç mış dı. La kin ka-

zar ma da ya şa yan qla-
diator lar üçün ailə 

hə ya tı qey ri-müm-
kün məq sə di lə bir 
şey idi. Bir çox 
ta rix çi lə rin fi k-
rin cə, Spar tak ar-

tıq o za man lar 
üçün ru diari 
ola bil miş di: 
cə sa rə ti nə gö-
rə azad lı ğı nı 
qa za nan və 
bu nun ni şa nə-
si ola raq tax ta 
qı lınc – ru di 
al ma ğa mü-
vəff  əq olan qla-
diator la rı be lə 
ad lan dı rır dı lar.

On lar qla diator ola raq qa lır, ya-
xud məşq çi yə çev ri lir di lər. Am-
ma məşq çi li yi azad, heç vaxt qul 
ol ma mış adam lar da edə bi lər di. 
Və əgər Spar tak azad idi sə, on da 
qa çı şı təş kil elə mək, or du ya rat-
maq onun nə yi nə gə rək idi? Bu 
or du ita li li lə rin Ro ma ilə növ bə ti 
mü ha ri bə si üçün idi mi? Bəl kə, 
ta mam baş qa sə bəb lər var dı?

Qla diator la rın qa çı şın dan az-
ca qa baq Ro ma da iki pat ri-
si – Lu si Kor ne li Sul la 
ilə Qay Ma ri ara sın da 
ha ki miy yət uğ run da 
mü ba ri zə ge dir di və bu 
rə qa bət də Sul la qə lə bə 
çal dı. Gü man ki, Spar-
tak mər hum 
Ma ri nin tə rəf-
da rı idi və onun 
sər kər də si, Sul la nın 
dik ta tu ra sı za ma nı İs-
pa ni ya ya ge dən və ora da 
müəy yən za man dan son ra 
öl kə nin fak ti ki hökm da rı na 
çev ri lə rək Ro ma ya aş kar təh-
lü kə tö rə dən Kvint Ser to ri idi. 

Üs tə lik, o za man lar Ro ma 
Pont ça rı Mit ri dat la mü ha-

ri bə də apa rır dı.

Qa çış dan son ra Spar tak 
özü nün ki çik dəs tə si ni Ve zu-
vi da ğı na apar dı. Onun zir və si 
güc lü tə bii is teh kam idi, ora da 
uzun müd dət qal maq müm-
kün idi. Era mız dan əv vəl 73-
cü ilin əv vəl lə rin də Spar ta kın 
dəs tə si 10 min nə fə rə dək art-
dı. Onun dü şər gə si nə, əsa sən, 
qaç qın qul lar, qla diator lar, 
Kam pa ni ya əya lə tin dən olan 
yox sul laş mış kənd li lər gə lir di. 
Spar tak bu adam lar dan güc lü 
or du ya rat maq məq sə di lə bü-
tün ba ca rı ğı nı sərf edir di. Bir 
ne çə qə lə bə  dən son ra sər kər-
də, or du su nun sa yı nı 70 min 
nə fə rə çat dır dı, Kam pa ni ya, 
Apu li ya və Lu ka ni ya əya lət-
lə ri ni öz nə za rə ti nə ke çir di, 
son ra da Al pa ma yol lan dı. 
Plu tarx ya zır ki, Spar tak öz 
or du su nu yal nız Ro ma is teh-
kam la rın dan aşıb şi ma la get-
mək üçün ya rat mış dı və Alp 
dağ la rı nın o bi ri üzün də or-
du nu bu ra xa caq dı. Yax şı, bəs 
on da ni yə onun ya nı na İta li-
ya nın azad əha li si də gə lir di?

Və nə dən Spar ta kın si lah daş-
la rı ara sın da par ça lan ma baş 
ver di və onun köh nə si lah da şı 
Kriks 30 min dö yüş çü nü gö tü-
rüb özüy lə 
apar dı? 

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

sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər nə sə 
öy rən mə yə cək. Müt ləq öy rə nə cək. 
Çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq 
in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la-
rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra 
və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar 
ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar-
tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da bi-
lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at-
maq da ha va cib dir. Çün ki dü nə nə ki-
mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan 
çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə 
ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil mə-
dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər 
öy rən sək də, bil mə dik lə ri miz bil-
dik lə ri miz dən qat-qat çox ola raq 
qa la caq. 
Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız 
“Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də 
müəm ma lı dö nəm lər, ha di sə-
lər araş dı rı la caq, dərs lik lər də, 
el mi təd qi qat lar da təq dim olu-
nan hə qi qət lər oxu cu la rı mı za 
“Hər suala bir ca vab” ad lan dır-
dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 
top lu ya xas rə van dil lə təq dim 
olu na caq.
Məq səd, oxu cu la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü da ha da ge niş lən dir mək, on-
la rı hə mi şə diq qət mər kə zin də olan ma-
raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.
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adam əs lin də kim olub?
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Ro dop dağ la rın da, Ma ke do-
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r i r -
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son ra dan sər kər də ol maq sə-
viy yə sin də la zı mın ca mə nim-
sə mək heç də hər muzd lu nun 
“xö rə yi” de yil di. Spar tak isə 
bu nu ba car mış dı. Ro ma ta rix-
çi lə ri ya zır ki, bir ne çə il dən 
son ra – Fra ki ya da ro ma lı lar 
əley hi nə mü ha ri bə baş la yan da 
Spar tak öz həm və tən lə ri nin tə-
rə fi  nə ke çir, am ma tez lik lə əsir 
dü şür və İta li ya ya ar tıq qul 
ki mi gə lib çı xır. Çox keç mə-
dən əsir lik dən qa çır və hə min 
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çev ri lə rək Ro ma ya aş kar təh-
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zar ma da ya şa yan qla-
diator lar üçün ailə 

hə ya tı qey ri-müm-
kün məq sə di lə bir 
şey idi. Bir çox 
ta rix çi lə rin fi k-
rin cə, Spar tak ar-

vəff  əq olan qla-
diator la rı be lə 
ad lan dı rır dı lar.

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-

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 

el mi təd qi qat lar da təq dim olu-
nan hə qi qət lər oxu cu la rı mı za 
“Hər suala bir ca vab” ad lan dır-
dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 
top lu ya xas rə van dil lə təq dim 

Məq səd, oxu cu la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü da ha da ge niş lən dir mək, on-
la rı hə mi şə diq qət mər kə zin də olan ma- Hər suala       bir ca vab
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Apu li ya nın şi ma lın da, Qar qan 
da ğı ya xın lı ğın da kon sul Gel li-
nin qo şun la rı on la rı ya xa la dı. 
Dö yüş də Krik sin özü və da ha 
20 min üs yan çı hə lak ol du. Be-
lə de yir lər ki, si lah da şı nın xa-
ti rə si nə Spar tak əsl qla diator 
dö yüş lə ri təş kil et miş, əsir dü-
şən ro ma lı la rı bir-bi riy lə dö-
yüş mə yə məc bur et miş di.

Spar ta kın or du su nu tə qib et-
mək üçün ge dən kon sul Len-
tu lun bəx ti da ha az gə tir miş di. 
O da, özü nü kö mə yə ye ti rən 
Gel li də məğ lub ol du lar. Spar-
tak şi ma la hə rə kə ti ni da vam 
et di rir di. Era mız dan əv vəl 
72-ci il də ar tıq 120 min nə fə rə 
çat mış or du Ad riatik də ni zi-
nin sa hil lə riy lə bü tün İta li ya 
əra zi sin dən ke çə rək, Si zal pun 
Qal liası na ayaq bas dı. Bu ra da 
Spar tak ca ni şin Qay Kas si Lon-
gin Va ra nın or du su nu dar ma-
da ğın et di. La kin Alp dağ la rı-
na ya xın la şan da qla diator la rın 
rəh bə ri qo şu nun ağ zı nı qəfl  ə-
tən ge ri yə çe vir di – gö rü nür, 
nə sə xü su si bir xə bər al mış dı.

De mək la zım dır ki, elə era-
mız dan əv vəl 72-ci il də İs-
pa ni ya da qəsd çi lər uzun 
il lər dən bə ri ora da Qney 
Pom pey lə dö yü şən Ser to ri ni 
öl dür müş dü lər. Be lə gü man 
et mək olar ki, Spar tak öz müt-
tə fi  qi Ser to ri ilə bir ləş mək 
üçün ora ge dir di, la kin 
onun ölüm xə bə ri ni alan 
ki mi, plan la rı nı də yiş-
miş di. Ro ma nı va hi mə 
bü rü dü, la kin Spar tak 
pay taxt dan yan keç di 
və cə nu ba is ti qa mət gö-
tür dü.

Ro ma lı lar isə tə lə sik 
öz lə ri nə baş ko man dan 
seç di lər. Bu və zi fə yə 
Ro ma nın ən var lı adam-
la rın dan bi ri Mark Li si-
ni Krass tə yin olun du. O, 
ta nın mış si ya sət çi idi, İta-
li ya nın cə nu bun da bö yük 
tor paq sa hə lə ri var dı. Öz 
tor paq la rı nın ta le yin dən na-
ra hat lıq ke çi rən Krass mü ha ri-
bə nin tez lik lə ba şa çat ma sın da 
ma raq lı idi. 

Ye ni sər kər də işə hə vəs lə gi-
riş di. Sa yı 40 min nə fə rə ça tan 
ye ni or du top lan dı. Era mız-
dan əv vəl 72-ci ilin pa yı zın da 
Spar ta kın qo şun la rı Apen nin 
ya rı ma da sı nın ən cə nub nöq-

tə si nə, Brutt  i ya ya top laş dı. 
Spar tak is tə ni lən hal da 

İta li ya nı tərk 
et mək is tə yir-

di və bu də fə 

Si ci li ya yo lu nu seç di. Spar ta-
kın ye ni qə ra rı onun or du sun-
da ye nə par ça lan ma ya sə bəb 
ol du. Sa yı 10 min nə fə rə ça tan 
dəs tə əsas qüv və lər dən ara-
la na raq ay rı ca dü şər gə sal dı.
Krass hə min dəs tə yə hü cum 
et di və dö yüş çü lə rin üç dən iki-
si ni qət lə ye ti rib Spar ta kı tə qib 
et mə yə gi riş di. Spar tak isə ar-
tıq sa hi lə çat mış dı. Üs yan çı lar 
Mes san bo ğa zın dan Ki li ki ya 

er mə ni lə rin dən iba rət pi-
rat gə mi lə rin də keç mək 

is tə yir di lər. 

L a  k i n 
d ə  n i z 
q u l -
d u r  l a  r ı 
Spar ta kı 
a l  dat  d ı -

lar, on la ra 
öz gə mi lə-

ri ni ver mə-
di lər, əl də qa yır ma 
sal lar dü zəl dib bo-

ğaz dan öt mək isə qey-
ri-müm kün bir iş idi.

Yax şı, əgər pla nı baş 
tut say dı, Spar tak nə et-
mək is tə yir di? Bu pi rat-
lar kim lər idi?

Bir za man lar Mit ri-
dat la Ser to ri ara sın-
da əla qə ni də on lar 
ya rat mış dı. Əgər 
Spar tak Ser to ri-
nin mütt  ə fi  qi idi-
sə, onun pi rat la ra 
bağ la dı ğı ümi di 
an la maq olar dı və 
yə qin ki, bo ğaz dan 
ke çə bil di yi təq dir-
də Pon ti ça rı ilə itt  i-
faq qur ma ğa cəhd 

edə cək di. La kin 
bu za man Ro-
ma sər kər də si 

Li si ni Lu kull Mit ri dat üzə rin də 
bir ne çə qə lə bə qa zan dı və onun 
bü tün ma nevr im kan la rı nı 
əlin dən al dı. Ro ma lı la rın 

üs  tün  lü-
yü nü hiss 

edən er mə ni pi rat la-
rı nın əsl xis lə ti açı lır və 

gö rü nür ki, on lar bu qə liz mü-
na qi şə yə udu zan tə rəfl  ə ya na şı 

qo şul maq dan vaz ke-
çir lər.

Spar tak İta li-
ya nın cə nu bun da kı Reg ya-
rı ma da sı na çə ki lir və ora da 

düş mən qo şun la rı onun 
qar şı sı nı kə sir.

Bö yük it ki lər he sa bı na Spar-
tak mü ha si rə ni ya ra bi lir, bir 
qə dər ara la nıb ye nə or du top-
la yır. Bun dan son ra o, İta li ya-
nı tərk et mə yə da ha bir cəhd 
gös tə rir. Era mız dan əv vəl 71-ci 
ilin ya zın da Spar tak Bu run di-
zi yə hü cum edir ki, İta li ya nın 
cə nu bun da kı ən iri li ma nı ələ 
ke çir sin və gə mi lər lə Yu na nıs ta-
na yol lan sın. Ro ma da ha bir fa-
ciənin lap as ta na sın da idi. La kin 
bu za man Spar ta kın or du sun da 
üçün cü və bu də fə ən bö yük 
par ça lan ma baş ve rir. Üs yan çı-
la rın əsas dəs tə sin dən Qan nik 
və Kas tın baş çı lı ğı al tın da iri bir 
bir ləş mə qo pub ay rı lır. Krass isə 
on la rı tez lik lə dar ma da ğın edir.

Ro ma se na tı Qney, Pom pe-
yin or du su nu və Mark Lu kul-
lun dəs tə si ni Kras sın kö mə yi nə 
gön də rir. Ro ma qo şun la rı nın 
bir ləş mə si nə yol ver mə mək 
üçün Spar tak Krass or du su ilə 
həl le di ci dö yü şə çı xır. Sü rət li bir 
ma nevr lə ar tıq 60 min nə fər qal-
mış qo şu nu nu ro ma lı la rın üzə-
ri nə yol la yır. Tə rəfl  ər Apu li ya 
əya lə ti nin cə nu bun da qar şı la-
şır lar. Qə bul olun muş ver si ya ya 
gö rə, bu dö yüş də üs yan çı la rın 
rəh bə ri hə lak olur. La kin onun 

me yi ti ni dö yüş mey da nın-
dan tap maq müm kün 
ol mur.
Beş min nə fə rə ya xın 

spar tak çı Şi ma li İta li ya ya 
qa çır və ora da Pom pe yin 

qo şun la rı tə rə fi n dən dar ma da-
ğın edi lir, 6 min əsir üs yan çı nı isə 
Ro ma dan Ka pu ya ya is ti qa mət lə-
nən yo lun hər iki ya nın da çar mı-
xa çə kir lər. Ba şı po zuq, ümu mi 
ko man dan lı ğı ol ma yan dəs tə lər 
hə lə bir müd dət İta li ya nın müx-
tə lif əya lət lə rin də dö yüş mə yə 
da vam et sə lər də, bö yük mü ha-
ri bə, əs lin də, ba şa çat mış dı. La-
kin öl kə də si ya si qey ri-sta bil lik  
hə lə da vam edir di. 

Be lə lik lə, de mək olar ki, 
Spar ta kın qo şu nu Ro ma res-
pub li ka sı nı par ça la yan ço xil-
lik ha ki miy yət mü ba ri zə sin də 
iş ti rak edən qüv və lər dən bi ri 
ki mi ta rix də qal dı. Spar ta kın 
dəs tə lə ri, çox gü man ki, Ser-
to ri  tə rə fi n də vu ru şur du və 

əgər Ser to ri qət lə ye ti ril-
mə səy di, yə qin ki, İs-

pa ni ya da güc lü 
bir döv lət ya-

ra da caq-
dı.
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Ye ni sər kər də işə hə vəs lə gi-
riş di. Sa yı 40 min nə fə rə ça tan 
ye ni or du top lan dı. Era mız-
dan əv vəl 72-ci ilin pa yı zın da 
Spar ta kın qo şun la rı Apen nin 
ya rı ma da sı nın ən cə nub nöq-

tə si nə, Brutt  i ya ya top laş dı. 
Spar tak is tə ni lən hal da 

İta li ya nı tərk 
et mək is tə yir-

di və bu də fə 

Si ci li ya yo lu nu seç di. Spar ta-
kın ye ni qə ra rı onun or du sun-
da ye nə par ça lan ma ya sə bəb 
ol du. Sa yı 10 min nə fə rə ça tan 
dəs tə əsas qüv və lər dən ara-
la na raq ay rı ca dü şər gə sal dı.
Krass hə min dəs tə yə hü cum 
et di və dö yüş çü lə rin üç dən iki-
si ni qət lə ye ti rib Spar ta kı tə qib 
et mə yə gi riş di. Spar tak isə ar-
tıq sa hi lə çat mış dı. Üs yan çı lar 
Mes san bo ğa zın dan Ki li ki ya 

er mə ni lə rin dən iba rət pi-
rat gə mi lə rin də keç mək 

is tə yir di lər. 

Li si ni Lu kull Mit ri dat üzə rin də 
bir ne çə qə lə bə qa zan dı və onun 
bü tün ma nevr im kan la rı nı 
əlin dən al dı. Ro ma lı la rın 

üs  tün  lü-
yü nü hiss 

edən er mə ni pi rat la-
rı nın əsl xis lə ti açı lır və 

gö rü nür ki, on lar bu qə liz mü-
na qi şə yə udu zan tə rəfl  ə ya na şı 

qo şul maq dan vaz ke-
çir lər.

Spar tak İta li-
ya nın cə nu bun da kı Reg ya-
rı ma da sı na çə ki lir və ora da 

düş mən qo şun la rı onun 
qar şı sı nı kə sir.

qa çır və ora da Pom pe yin 
qo şun la rı tə rə fi n dən dar ma da-
ğın edi lir, 6 min əsir üs yan çı nı isə 
Ro ma dan Ka pu ya ya is ti qa mət lə-
nən yo lun hər iki ya nın da çar mı-
xa çə kir lər. Ba şı po zuq, ümu mi 
ko man dan lı ğı ol ma yan dəs tə lər 
hə lə bir müd dət İta li ya nın müx-
tə lif əya lət lə rin də dö yüş mə yə 
da vam et sə lər də, bö yük mü ha-
ri bə, əs lin də, ba şa çat mış dı. La-
kin öl kə də si ya si qey ri-sta bil lik  
hə lə da vam edir di. 

Be lə lik lə, de mək olar ki, 
Spar ta kın qo şu nu Ro ma res-
pub li ka sı nı par ça la yan ço xil-
lik ha ki miy yət mü ba ri zə sin də 
iş ti rak edən qüv və lər dən bi ri 
ki mi ta rix də qal dı. Spar ta kın 
dəs tə lə ri, çox gü man ki, Ser-
to ri  tə rə fi n də vu ru şur du və 

əgər Ser to ri qət lə ye ti ril-
mə səy di, yə qin ki, İs-

pa ni ya da güc lü 
bir döv lət ya-

ra da caq-
dı.

De mək la zım dır ki, elə era-
mız dan əv vəl 72-ci il də İs-
pa ni ya da qəsd çi lər uzun 
il lər dən bə ri ora da Qney 
Pom pey lə dö yü şən Ser to ri ni 
öl dür müş dü lər. Be lə gü man 
et mək olar ki, Spar tak öz müt-
tə fi  qi Ser to ri ilə bir ləş mək 
üçün ora ge dir di, la kin 
onun ölüm xə bə ri ni alan 
ki mi, plan la rı nı də yiş-
miş di. Ro ma nı va hi mə 
bü rü dü, la kin Spar tak 
pay taxt dan yan keç di 
və cə nu ba is ti qa mət gö-
tür dü.

Ro ma lı lar isə tə lə sik 
öz lə ri nə baş ko man dan 
seç di lər. Bu və zi fə yə 
Ro ma nın ən var lı adam-
la rın dan bi ri Mark Li si-
ni Krass tə yin olun du. O, 
ta nın mış si ya sət çi idi, İta-
li ya nın cə nu bun da bö yük 
tor paq sa hə lə ri var dı. Öz 
tor paq la rı nın ta le yin dən na-
ra hat lıq ke çi rən Krass mü ha ri-
bə nin tez lik lə ba şa çat ma sın da 
ma raq lı idi. 

L a  k i n 
d ə  n i z 
q u l -
d u r  l a  r ı 
Spar ta kı 
a l  dat  d ı -

lar, on la ra 
öz gə mi lə-

ri ni ver mə-
di lər, əl də qa yır ma 
sal lar dü zəl dib bo-

ğaz dan öt mək isə qey-
ri-müm kün bir iş idi.

Yax şı, əgər pla nı baş 
tut say dı, Spar tak nə et-
mək is tə yir di? Bu pi rat-
lar kim lər idi?

Bir za man lar Mit ri-
dat la Ser to ri ara sın-
da əla qə ni də on lar 
ya rat mış dı. Əgər 
Spar tak Ser to ri-
nin mütt  ə fi  qi idi-
sə, onun pi rat la ra 
bağ la dı ğı ümi di 
an la maq olar dı və 
yə qin ki, bo ğaz dan 
ke çə bil di yi təq dir-
də Pon ti ça rı ilə itt  i-
faq qur ma ğa cəhd 

edə cək di. La kin 
bu za man Ro-
ma sər kər də si 

Bö yük it ki lər he sa bı na Spar-
tak mü ha si rə ni ya ra bi lir, bir 
qə dər ara la nıb ye nə or du top-
la yır. Bun dan son ra o, İta li ya-
nı tərk et mə yə da ha bir cəhd 
gös tə rir. Era mız dan əv vəl 71-ci 
ilin ya zın da Spar tak Bu run di-
zi yə hü cum edir ki, İta li ya nın 
cə nu bun da kı ən iri li ma nı ələ 
ke çir sin və gə mi lər lə Yu na nıs ta-
na yol lan sın. Ro ma da ha bir fa-
ciənin lap as ta na sın da idi. La kin 
bu za man Spar ta kın or du sun da 
üçün cü və bu də fə ən bö yük 
par ça lan ma baş ve rir. Üs yan çı-
la rın əsas dəs tə sin dən Qan nik 
və Kas tın baş çı lı ğı al tın da iri bir 
bir ləş mə qo pub ay rı lır. Krass isə 
on la rı tez lik lə dar ma da ğın edir.

Ro ma se na tı Qney, Pom pe-
yin or du su nu və Mark Lu kul-
lun dəs tə si ni Kras sın kö mə yi nə 
gön də rir. Ro ma qo şun la rı nın 
bir ləş mə si nə yol ver mə mək 
üçün Spar tak Krass or du su ilə 
həl le di ci dö yü şə çı xır. Sü rət li bir 
ma nevr lə ar tıq 60 min nə fər qal-
mış qo şu nu nu ro ma lı la rın üzə-
ri nə yol la yır. Tə rəfl  ər Apu li ya 
əya lə ti nin cə nu bun da qar şı la-
şır lar. Qə bul olun muş ver si ya ya 
gö rə, bu dö yüş də üs yan çı la rın 
rəh bə ri hə lak olur. La kin onun 

me yi ti ni dö yüş mey da nın-

spar tak çı Şi ma li İta li ya ya 
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Por tu qa li ya nın Bö yük 
Por tu şə hə rin də yer lə-
şən qə dim və ma raq lı 
bir ti ki li - “Liv ra ria 

Lel lo” dü ka nı Av ro pa nın ən 
gö zəl ki tab ma ğa za sı ki mi  
bü tün dün ya da məş hur dur.

Möh tə şəm stel laj lar dü zül-
müş, hün dür ta va nı, qə dim pil-
lə kən lə ri olan bu ma ğa za, ən 
xır da de tal la rı na qə dər, qey ri-
adi və qə ri bə at mos fer ya ra dır. 
Son ra lar “Liv ra ria Lel lo” ki tab 
ma ğa za sı na çev ri lən ev 1869-cu 
il də ti ki lib. O vaxt dan bi na nın 
di zay nı də yi şil mə yib. Üç il əv-
vəl “Liv ra ria Lel lo” xü su si mə-
də ni əhə miy yət kəsb edən ta rix 
və me mar lıq nü mu nə lə ri si ya-
hı sı na da xil edi lib.  Bun dan bir 
ne çə il son ra isə ma ğa za dün ya-
da ori ji nal di zay nı olan bi na lar 
si ya hı sın da 3-cü olub.

ABŞ-ın nü fuz lu Yel Uni ver si te ti 
alim lə ri nin ki ta bın in san or-
qa niz mi nə tə si ri nə dair apar-
dıq la rı 12 il lik təd qi qat işi ba şa 

ça tıb. Alim lə rin qə naəti nə gö rə, mü ta liəni se vən in-
san lar bö yük söz eh ti ya tı və yük sək in tel lek tə sa hib 
ol maq la ya na şı, həm də uzu nö mür lü olur lar.  Alim lə-
rin fi k rin cə, bə dii ədə biy yat in san la rın əha tə dairə si ni 
ge niş lən di rir və on la rı real lıq dan uzaq laş dı rır. 12 il-
lik araş dır ma alim lə rə, ki tab oxu yan adam lar da ölüm 
ris ki nin də azal dı ğı nı söy lə mə yə əsas ve rib.

Bir qrup mü ta liə hə vəs ka rı nı mün tə zəm mü şa hi-
də edən alim lər ədə biy ya tı sev mək üçün mi ni mum 
6 sə bəb ta pıb lar. Be lə ki, gün də 3,5 saat mü ta liə edən 
adam lar da qə fi l ölüm hal la rı ki tab oxu ma yan lar-
la mü qa yi sə də 23 faiz az mü şa hi də olu nub.  On la rın 
fi k rin cə, mü tə ma di ki tab oxu yan adam la rın be yin hü-
cey rə lə ri in ki şaf edir ki, bu da  ney ro de ge ne ra tiv xəs-
tə lik lə rə qar şı im mu ni te tin ya ran ma sı na sə bəb olur.  

Araş dır ma za ma nı ki tab se vər lə rin 68 faizin də, de mək 
olar ki, st ress mü şa hi də edil mə yib. Alim lə rin fi k rin cə, 
ki ta bın st re siazalt ma xü su siy yə ti mu si qi və açıq ha va-
da gəz mək dən da ha yük sək dir. Nə ha yət, ki tab oxu-
maq la in san lar als gey mer xəs tə li yi nə tu tul ma ris ki ni də 
azalt mış olur lar. O da mə lum olub ki, ki tab oxu yan in-
san lar yu xu suz luq dan şi ka yət et mir – xü su sən də, əgər 
oxu cu əsə ri elekt ron va riant da de yil, ki tab şək lin də  
oxu yur sa. Alim lə rin araş dır ma sın dan o da mə lum olub 

ki,  mu ta liəni se vən in san lar da 
em pa ti ya güc lü olur, on-

lar baş qa la rı nın hiss 
və hə rə kət lə ri ni 

da ha yax şı 
an la yır-

lar.
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2016-cı il də Ce rom De vid Se lin ce rin 
“Çov dar lıq da uçu rum dan qo ru-
yan” ro ma nı nın işıq üzü gör mə sin-
dən 65 il keç di. Bu il lər ər zin də əsər 

ABŞ-da, de mək olar ki, hər il ən çox sa tı lan ki tab lar si ya hı sın-
da olub. La kin oxu cu la rın əsə rə mü na si bə ti bir mə na lı de yil. 
Bir çox la rı ro ma nı mü qəd dəs ləş dir sə də, bə zi öl kə lər də ədəb-
siz, dep res siv xa rak ter li möv zu su na gö rə onun qa da ğa sı nı tə-
ləb edən lər də az ol ma yıb. Eti raz çı la rın söz lə ri nə gö rə, cə miy-
yə tin əley hi nə çı xan baş qəh rə man Hol den Kol fi l din tə si ri nə 
dü şən bə zi gənc lər, hətt  a ci na yət be lə tö rə dir lər.

La kin 16 yaş lı Hol den Kol fi ld Ame ri ka gənc lə ri nə o qə dər ya-
xın dır ki, 1950-1960-cı il lər də “Çov dar lıq da uçu rum dan qo ru-
yan”, hətt  a ame ri ka lı tə lə bə lə rin  “Bib li ya sı” sta tu su nu da alıb. 
Hə qi qə tən də, cə miy yət də ki ikiüz lü lü yə qar şı çı xan baş qəh rə-
ma nın tim sa lın da Ame ri ka gənc li yi özü nü gö rüb və bu sə bəb-
dən əsər bir ne çə nəs lin sto lüs tü ki ta bı olub. 

La kin bu, bir fakt dır ki, po vest ci na yət kar ün sür lə rin də se vim-
li əsə ri olub. 1981-ci il də ABŞ-ın 40-cı pre zi den ti  Ro nald Rey qa-
na sui-qəs də cəhd edən ci na yət kar Con Hink li həbs edi lər kən 
üzə rin də məhz “Çov dar lıq da uçu rum dan qo ru yan” ki ta bı olub. 
Məş hur mu si qi çi, şair, ya zı çı Con Len no nu qət lə ye ti rən Mark 
Çep men qur ba nı na beş gül lə vur duq dan son ra fə nə rin al tın da 
əy lə şib “Çov dar lıq da uçu rum dan qo ru yan” əsə ri ni oxu ya raq, 
po li si göz lə yib. Din di ril mə za ma nı mə lum olub ki, Len no nu öl-
dür mək ide ya sı nı o, bu ro ma nın sə hi fə lə rin dən əxz edib. 

Akt ri sa Re bek ka Şi fe ri üç il iz lə yib, 1989-cu il də qət lə ye ti-
rən  man yak Ro bert Con Bar do nun da üzə rin dən si lah la ya na şı, 
“Çov dar lıq da uçu rum dan qo ru yan” ki ta bı aş kar edi lib. 

1940-ci il də ilk he ka yə si nəşr olu nan Ce rom De vid Se lin cer 
bun dan 11 il son ra ona dün ya şöh rə ti qa zan dır mış “Çov darl qı da 
uçu rum dan qo ru yan” əsə ri ni ya zıb. Qeyd edək ki, ya zı çı bu əsə-
rin üzə rin də 9 il iş lə yib. 

Por tu qa li ya nın Bö yük 

Avropanın 
ən gözəl 
kitab 
mağazası

“Google” ilin ən məşhur 
100 kitabını seçdi

  “Goog le” şir kə ti 2016-cı ilin ən məş hur 
100 ki ta bı nın si ya hı sı nı tər tib edib. Şir-
kə tin nü ma yən də lə ri nin söz lə ri nə gö rə, 
si ya hı “Goog le Play Sto re”- da yük lən-
mə lə rə əsa sən müəy yən edi lib. Göz lə-
nid li yi ki mi, si ya hı ya Coan Roulin qin 
“Har ri Pott  er və lə nət lən miş uşaq lar” 
ki ta bı baş çı lıq edir. İkin ci yer də Pol 
Qoukin zin “Qa tar da kı qız“ ki ta bı dır. 
Ma raq lı dır ki, uzun il lər best sel ler ola-
raq qa lan Deyl Kar ne qi nin 1936-cı il də 
nəşr edil miş “Dos tu ne cə qa zan ma lı və 
in san la ra ne cə tə sir et mə li” ki ta bı, üs-
tün dən 80 il keç mə si nə bax ma ya raq, 
ye nə 100 ən yax şı ki tab si ya hı sın da dır. 

Si ya hı nın ilk on lu ğu nu təq dim edi rik:
  Coan Roulinq – “Har ri Pott  er və lə nət-
lən miş uşaq lar”

  Pol Qoukinz – “Qa tar da kı qız” 
  Co co Mo yes –  “Sə nin lə gö rü şə nə qə-
dər” 

  Ka le na Ban na – “Ded pul bə şə ri Mar-
ve li öl dü rür” 

  E.L.Ceyms – “Kris tian Qre yin nəql 
elə di yi bo zun 50 ça la rı” 

  Ren so ma Riqz – “Miss Sap sa nın qey-
ri-adi uşaq evi” 

  Sil vi ya Dey – “Si zin lə bir gə: Çar paz 
alo vun no vel la sı”

  En di Ve ra   – “Mars dan gə lən” 
  Cey Cey Smit – “Ya şıl kok teyl lər lə 10 
gün lük tə miz lən mə”
 Corc Mar tin –  “Taxt-tac oyun la rı” 
“Goog le” şir kə tin dən bil di ri lib ki, bu 

ki tab la rın heç də ha mı sı 2016-cı il də 
nəşr edil mə yib. Sa də cə, bu 

il “Goog le Play Sto re”-da 
bu ki tab lar elekt ron ver-

si ya da da ha çox yük lə-
nib. 

oxu yur sa. Alim lə rin araş dır ma sın dan o da mə lum olub 
ki,  mu ta liəni se vən in san lar da 

em pa ti ya güc lü olur, on-
lar baş qa la rı nın hiss 

 E.L.Ceyms – “Kris tian Qre yin nəql 
elə di yi bo zun 50 ça la rı” 

 Ren so ma Riqz – “Miss Sap sa nın qey-lar baş qa la rı nın hiss 
və hə rə kət lə ri ni 

da ha yax şı 
an la yır-

lar.

Ren so ma Riqz – “Miss Sap sa nın qey-
ri-adi uşaq evi” 

 Sil vi ya Dey – “Si zin lə bir gə: Çar paz 
alo vun no vel la sı”

 En di Ve ra   – “Mars dan gə lən” 
 Cey Cey Smit – “Ya şıl kok teyl lər lə 10 

gün lük tə miz lən mə”
Corc Mar tin –  “Taxt-tac oyun la rı”

“Goog le” şir kə tin dən bil di ri lib ki, bu 
ki tab la rın heç də ha mı sı 2016-cı il də 

nəşr edil mə yib. Sa də cə, bu 
il “Goog le Play Sto re”-da 

bu ki tab lar elekt ron ver-
si ya da da ha çox yük lə-

nib. 

12 illik
tədqiqatın 
nəticəsi:
kitab ölüm riskini azaldır

“Çovdarlıqda 
uçurumdan 
qoruyan”:
gənclərin “Bibliyası”, yoxsa 
qatillərin sevimli kitabı?
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