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Pre zi dent İl ham Əli yev 
Tür ki yə Res pub li ka sı na 
iş gü zar sə fər edib.

Azər bay ca nın və Tür ki yə nin 
döv lət bay raq la rı nın dal ğa lan-
dı ğı An ka ra nın “Esen bo ğa” 
ha va li ma nın da İl ham Əli ye vi 
qar daş öl kə nin yük sək və zi fə li 
döv lət və hö ku mət nü ma yən də-
lə ri qar şı la yıb lar.

Tür ki yə Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin Sa ra yın da Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin rəs mi qar şı lan ma 
mə ra si mi olub.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev sü va ri dəs tə si nin mü şa-
yiəti ilə Tür ki yə Pre zi den ti nin 
Sa ra yı na gə lib.

Sa ra yın qar şı sın da kı mey dan da 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin şə rə fi  nə 
fəx ri qa ro vul dəs tə si dü zü lüb.

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay-
yib Ər do ğan Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vi qar şı la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin şə-
rə fi  nə top lar dan atı lan yay lım 
atə şi nin mü şa yiəti ilə Azər-
bay ca nın və Tür ki yə nin döv lət 
himn lə ri səs lə nib.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi 
Azər bay can Pre zi den ti nə ra port 
ver dik dən son ra, döv lət baş çı la-
rı fəx ri qa ro vul dəs tə si nin qar şı-
sın dan ke çib lər.

Tür ki yə nin rəs mi şəxs lə ri 
Pre zi dent İl ham Əli ye və, Azər-
bay can nü ma yən də he yə ti nin 
üzv lə ri Pre zi dent Rə cəb Tay yib 
Ər do ğa na təq dim edi lib.

Rəs mi qar şı lan ma mə ra si mi ba-
şa çat dıq dan son ra Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin və Tür ki yə Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb Tay yib 
Ər do ğa nın tək bə tək gö rü şü olub.

Gö rüş də Azər bay can ilə Tür-
ki yə ara sın da dost luq və qar-
daş lıq mü na si bət lə ri nin bü tün 
sa hə lər də uğur lu in ki şa fın dan 
məm nun luq ifa də edi lib. Azər-
bay can-Tür ki yə Yük sək Sə viy yə-
li St ra te ji Əmək daş lıq Şu ra sı nın 
be şin ci ic la sı nın əla qə lə ri mi zin 
da ha da də rin ləş mə si işi nə xid-
mət et di yi vur ğu la nıb.

Söh bət za ma nı qar şı lıq lı ma-
raq do ğu ran mə sə lə lə rə dair fi -
kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Da ha son ra Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin və Tür ki yə Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb Tay yib 
Ər do ğa nın iş ti ra kı ilə Azər bay-
can-Tür ki yə Yük sək Sə viy yə li 
St ra te ji Əmək daş lıq Şu ra sı nın 
be şin ci ic la sı ke çi ri lib.

Yük sək Sə viy yə li St ra te ji 
Əmək daş lıq Şu ra sı nın be şin ci 
ic la sı ba şa çat dıq dan son ra pre-
zi dent lər İl ham Əli ye vin və Rə-
cəb Tay yib Ər do ğa nın iş ti ra kı 
ilə Azər bay can-Tür ki yə sə nəd-
lə ri nin im za lan ma sı mə ra si mi 
olub.

“Azər bay can Res pub li ka sı 
ilə Tür ki yə Res pub li ka sı ara-
sın da Yük sək Sə viy yə li St ra te ji 
Əmək daş lıq Şu ra sı nın be şin ci 
ic la sı nın Pro to ko lu”nu Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev və Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Rə-
cəb Tay yib Ər do ğan im za la yıb-
lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı 
Hö ku mə ti ilə Tür ki yə Res pub-
li ka sı Hö ku mə ti ara sın da hər bi-
mül ki he yə tin so sial və mə də ni 
məq səd li mü ba di lə si nə dair 
Pro to kol”u Azər bay ca nın Tür-
ki yə də ki sə fi  ri Faiq Ba ğı rov və 
Tür ki yə Si lah lı Qüv və lə ri Baş 
Qə rar ga hı nın şəx si he yət üz rə 
rəisi, kor pus ge ne ra lı İl han Ta lu 
im za la yıb lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı Hö-
ku mə ti ilə Tür ki yə Res pub li ka sı 
Hö ku mə ti ara sın da dip lo ma tik 
nü ma yən də lik və kon sul luq la rın 
əmək daş la rı nın ailə üzv lə ri nin 
haq qı ödə ni lən əmək fəaliy yə ti ilə 
məş ğul ol ma la rı haq qın da Sa ziş”i 
Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri 
El mar Məm məd ya rov və Tür ki-
yə nin xa ri ci iş lər na zi ri Möv lüd 
Ça vu şoğ lu im za la yıb lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Əd liy yə Na zir li yi ilə Tür ki yə Res-
pub li ka sı nın Da xi li İş lər Na zir li yi 
ara sın da məh kə mə eks per ti za sı 
sa hə sin də əmək daş lıq haq qın da 
Sa ziş”i Azər bay can Res pub li ka sı 
Baş na zi ri nin müavi ni Abid Şə ri-
fov və Tür ki yə nin da xi li iş lər na-
zi ri Efk  an Ala im za la yıb lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı Hö-
ku mə ti ilə Tür ki yə Res pub li ka sı 
Hö ku mə ti ara sın da sü rü cü lük 
və si qə lə ri nin qar şı lıq lı ta nın ma sı 
və də yiş di ril mə si haq qın da Sa-
ziş”i Azər bay can Res pub li ka sı 
Baş na zi ri nin müavi ni Abid Şə ri-
fov və Tür ki yə nin da xi li iş lər na-
zi ri Efk  an Ala im za la yıb lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı 
Hö ku mə ti ilə Tür ki yə Res pub li-
ka sı Hö ku mə ti ara sın da tex ni ki 
əmək daş lıq haq qın da Pro to-
kol”u Azər bay can Res pub li ka-
sı Baş na zi ri nin müavi ni Abid 
Şə ri fov və Tür ki yə Res pub li ka-
sı Baş na zi ri nin müavi ni Yal çın 
Ak do ğan im za la yıb lar.

Sə nəd lə rin im za lan ma sı mə-
ra si min dən son ra Pre zi dent İl-
ham Əli yev və Pre zi den t Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan mət buata bə ya-
nat lar la çı xış edib lər.

Da ha son ra Tür ki yə Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb Tay yib 
Ər do ğa nın adın dan Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin şə rə fi  nə zi ya fət 
ve ri lib.

Azər bay can Pre zi den ti nin Tür-
ki yə Res pub li ka sı na iş gü zar sə-
fə ri ba şa ça tıb. Azər bay can Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vi Tür ki yə 
Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do-
ğan yo la sa lıb.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və Tür ki yə Pre zi den ti Rə-
cəb Tay yib Ər do ğan təy ya rə də çay 
süf rə si ar xa sın da söh bət edib lər.

Mehriban Əliyeva Almaniya səfiri 
xanım Haydrun Tempel ilə görüşüb

Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre-
zi den ti Meh ri ban 

Əli ye va Al ma ni ya nın öl kə-
miz də ki sə fi  ri xa nım Hayd run 
Tem pel ilə gö rü şüb.

Azər bay can ilə Al ma ni ya ara-
sın da möv cud əla qə lə rin bü tün 
sa hə lər də yük sək sə viy yə də ol-
du ğu nu de yən Meh ri ban Əli ye va 
mü na si bət lə ri mi zin in ki şa fın da 
Hayd run Tem pe lin xid mət lə ri ni 
xü su si qeyd edib. “Siz sə fi r ola raq 
öl kə miz haq qın da dol ğun mə-
lu mat lar çat dı rır sı nız”, - de yən 
Meh ri ban Əli ye va bil di rib ki, bu, 
öl kə lə ri miz və xalq la rı mız ara sın-
da dost luq əla qə lə ri nin in ki şa fı na 
önəm li töh fə dir.

Azər bay ca nın Av ro pa nın 
apa rı cı öl kə lə rin dən bi ri olan 
Al ma ni ya ilə əla qə lə rin in ki şa-
fın da ma raq lı ol du ğu vur ğu-
la nıb. Bil di ri lib ki, öl kə lə ri miz 
ara sın da kı əmək daş lıq qar şı-
lıq lı ma raq əsa sın da qu ru lub. 

Öl kə lə ri mi zin hu ma ni tar sa hə-
də də mü na si bət lə ri nin in ki şa-
fı üçün yax şı po ten sialın möv-
cud lu ğu qeyd edi lib, Hey dər 
Əli yev Fon du nun bu sa hə də 
da ha çox iş gör mə yə ha zır ol-
du ğu vur ğu la nıb. Hey dər Əli-

yev Fon du nun Al ma ni ya da bir 
sı ra la yi hə lər hə ya ta ke çir di yi ni 
xa tır la dan Meh ri ban Əli ye va 
bu la yi hə lə rin bö yük ma raq la 
qar şı lan dı ğı nı, hu ma ni tar sa-
hə də əmək daş lıq im kan la rı nın 
ge niş ol du ğu nu diq qə tə çat dı-
rıb.

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı 
ilə gö rüş dən şə rəf duy du ğu nu 
de yən sə fi r Hayd run Tem pel öl-
kə lə ri miz ara sın da mü na si bət-
lə rə ve ri lən yük sək də yə rə gö rə 
Meh ri ban Əli ye va ya də rin tə-
şək kü rü nü bil di rib. Sə fi r Azər-
bay can ilə Al ma ni ya ara sın da 
gö zəl mü na si bət lə rin qu rul du-
ğu nu qeyd edib, Meh ri ban Əli-
ye va nın rəh bə ri ol du ğu Hey dər 
Əli yev Fon du nun fəaliy yə ti nin 
öl kə mi zin hü dud la rın dan kə-
nar da da yax şı ta nın dı ğı nı vur-
ğu la yıb.

Gö rüş də təh sil və mə də niy yət 
sa hə lə ri ilə bağ lı la yi hə lər mü-
za ki rə edi lib.

Prezident Azərbaycan 
xalqını təbrik etdi

Pre zi dent İl ham Əli yev Nov ruz 
bay ra mı mü na si bə ti lə Azər bay-
can xal qı nı təb rik edib. Təb rik də 
de yi lir.

Hör mət li həm və tən lər! 
Si zi əziz Nov ruz bay ra mı mü na si bə ti lə 

ürək dən təb rik edir, hər bi ri ni zə ba har əh-
va li-ru hiy yə si, can sağ lı ğı və gə lə cək iş lə ri-
niz də uğur lar ar zu la yı ram.

Azər bay can tor pa ğın da çox qə dim kök-
lə ri olan, uzaq keç miş lər dən xal qı mı zın 
mə nə vi hə ya tı nın ən də rin qat la rı na nü fuz 
edən və za ma nın sı naq la rın dan gü nü mü-
zə dək uğur la çı xan Nov ruz bay ra mı ənə-
nə vi də yər lər sis te mi mi zin tə şək kü lün də 
müs təs na əhə miy yə tə ma lik dir. Əc dad la rı-
mı zın mü qəd dəs ya di ga rı ki mi bu bay ram 
tə biətin ila hi ni za mı na eh ti ra mın ay dın 
ifa də si dir. Zən gin mə nə viy ya tı mız və dü-
şün cə dün ya mız, yük sək əx la qi key fi y yət-
lə ri miz və hə ya ta nik bin ba xı şı mız Nov ruz 
mə ra sim lə ri miz də bü tün rən ga rəng li yi ilə 
dol ğun tə cəs sü mü nü tap mış dır. İc ti mai-si-
ya si və ədə bi-mə də ni fi  kir ta ri xi mi zin gör-
kəm li şəx siy yət lə ri mil li var lı ğı mı zın ay rıl-
maz par ça sı say dıq la rı bu bay ra ma hə mi şə 
xü su si mü na si bət bəs lə miş lər.

Yaz bay ra mı tü kən məz ye ni ləş di ri ci gü-
cü sa yə sin də ən çə tin vaxt la rı mız da be lə 
gə lə cə yə ina mı mı zı zəifl  ə mə yə qoy ma-
mış dır. O, Azər bay can xal qı nın özü nü-
dərk məfk  u rə si ni qo ru maq la ötən əs rin 
son la rı na doğ ru mil li döv lət çi lik idealı-
mı za ye ni dən qo vuş ma ğı mız da mü hüm 
rol oy na mış dır. Nov ru zun rəs mi bay ram 
sta tu su al ma sı və ar tıq iyir mi be şin ci ba ha-
rı nı ya şa yan Od lar di ya rın da ümum xalq 
bay ra mı sə viy yə sin də ge niş qeyd olun ma-
sı müs tə qil li yi mi zin nailiy yət lə rin dən dir. 
Si vi li za si ya la rın qo vu şu ğun da kı mul ti kul-
tu ral mü hit li öl kə mi zin müx tə lif mə də niy-
yət lə rə mən sub in san la rı nı daim ün siy yə tə 
ça ğı ra raq xoş mü na si bət lər bər qə rar et miş 
və dost luq, qar daş lıq əla qə lə ri ni da ha da 
güc lən dir miş Nov ruz bay ra mın da to le-
rant lı ğın hə qi qi tən tə nə si var dır.

Ba har bay ra mı nın ali bə şə ri duy ğu la-
rın da şı yı cı sı ola raq YU NES KO tə rə fi n dən 
ümum dün ya qey ri-mad di mə də ni ir si nin 
in ci lə ri sı ra sı na da xil edil mə si hər bir azər-
bay can lı nın qəl bi ni if ti xar his si ilə dol du rur. 
Mən azər bay can çı lıq məfk  u rə si işı ğın da sıx 
bir ləş mək lə bay ra mı öl kə mi zin hü dud la-
rın dan kə nar da bi zim lə bə ra bər qar şı la yan 
soy daş la rı mı za da fi  ra van lıq, əmin-aman-
lıq və ruh yük sək li yi ar zu edi rəm.

Həm rəy li yi mi zin rəm zi olan bu bay ram 
qoy hər evə xoş ov qat gə tir sin, hər oca ğa 
bol se vinc, ru zi-bə rə kət bəxş elə sin.

Novruz bayramınız mübarək olsun!
İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti

Bakı şəhəri, 16 mart 2016-cı il.

Yük sək Sə viy yə li St ra te ji “Azər bay can Res pub li ka sı Hö- “Azər bay can Res pub li ka sı 

İlham Əliyev Türkiyəyə 
işgüzar səfər edib
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Bu gün lər də ARNK 
ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin 
El mi-Bə dii Şu-

ra sı növ bə ti ic la sı nı ke çi rib. İc-
las da nəş rə ha zır la nan “Azər bay-
can ədə biy ya tı an to lo gi ya sı”nın 
mün də ri ca tı və “İş lək or foq ra fi  ya 
lü ğə ti” üzə rin də apa rı lan iş lər 
mü za ki rə edil di.

Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə-
sud ic la sı aça raq de di:

“Bi lir si niz ki, Mər kəz Azər-
bay can ədə biy ya tı nın dün ya da 
ta nı dıl ma sı məq sə di ilə “Müasir 
Azər bay can ədə biy ya tı” an to-
lo gi ya sı nın müx tə lif dil lər də və 
for mat lar da nəş ri ni və təb li ği ni 
hə ya ta ke çi rir. An to lo gi ya nın rus 
di lin də Mosk va da nəş ri ar tıq baş 
tut du, Mosk va Ya zı çı lar Bir li yi nin 
iş ti ra kı ilə ge niş təq di mat mə ra-
si mi ke çi ril di və ki tab lar öl kə nin 
apa rı cı ki tab xa na la rı na və təh sil 
ocaq la rı na yer ləş di ril di. Ha zır da 
ki tab ərəb di lin də Mi sir də, türk 
di lin də An ka ra da, Be la rus di lin də 
Minsk də nəş rə ha zır la nır, in gi lis, 
al man, fran sız və is pan dil lə ri nə 
tər cü mə edi lir və hə min öl kə lər-
də nəş ri nə dair da nı şıq lar apa rı-
lır. Nə zə ri ni zə təq dim olu nan bu 
si ya hı an to lo gi ya nın Azər bay can 
ver si ya sı nın mün də ri ca tı dır və gö-
rün dü yü ki mi, xa ri ci öl kə lər üçün 
nə zər də tu tu lan for mat dan da ha 
ge niş və əha tə li dir. Mə sə lə bu ra-
sın da dır ki, mil li ədə biy ya tı mı zı 
dün ya ya ta nıt dır maq məq sə di ilə 
müx tə lif dil lə rə tər cü mə si nə baş-
la yar kən, be lə mə lum ol du ki, bu 
işi hə ya ta ke çir mək üçün is ti fa də 
olu na caq, bəh rə lə nə cək mən bə nin 
özü, yə ni hər bir öl kə nin ədə biy-
ya tı nın vi zit və rə qə si olan be lə bir 
nəşr Azər bay can da da yox dur və 
nə qə dər qə ri bə də ol sa, heç ol ma-
yıb da. Odur ki, bu nəş rin Azər-
bay can di lin də də ha zır lan ma sı-
nın va cib li yi gün də mə gəl di”. 

Son ra söz Şu ra üzv lə ri nə ve ril di. 
Aka de mik Ni za mi Cə fə rov, fi  lo lo-
ji elm lər dok to ru, pro fes sor Cə lil 
Na ğı yev, fi  lo lo ji elm lər dok to ru, 
pro fes sor Vi la yət Ha cı yev, fi  lo lo ji 
elm lər dok to ru, pro fes sor Pa şa Kə-
rim li, şair Ra miz Röv şən ki ta ba da-
xil edil mə si qə ra ra alı nan ədib lə rin 
və əsər lə rin se çi mi ilə bağ lı öz fi  kir-
lə ri ni söy lə di lər, tək lif və töv siy yə-
lə ri ni bil dir di lər. Son da an to lo gi ya-
nın, qə dim dövr lər dən baş la ya raq, 
müasir ədə biy ya tı əha tə edə cək, 
da ha ge niş for mat da - 3 cild də tər-
tib edil mə si, bu ra da ta nın mış Cə nu-
bi Azər bay can şair və ya zı çı la rı na, 
həm çi nin rus dil li ya zı çı və şair lə rə 
də yer ve ril mə si qə ra ra alın da.

Da ha son ra ARNK ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi nin nəş rə ha zır la dı-
ğı “İş lək or foq ra fi  ya lü ğə ti” və ha-
zır da is ti fa də də olan “Azər bay can 

di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti” ndə çı-
xa rı lan söz lə rin təs ni fa tı mü za ki rə 
olun du.

Aka de mik Ni za mi Cə fə rov:
“Mən ar tıq də fə lər lə de mi şəm, 

te le vi zi ya lar da da bil dir mi şəm, 
bu gö rü lən iş çox mü hüm iş dir və 
müt ləq şə kil də hə ya ta ke çi ril mə-
liy di. Prin sip lər də də qiq müəy-
yən ləş di ri lib. Yə ni bur da həm bir 
dil çi lik, həm in tel lekt gös tə ri ci 
var, “Or foq ra fi  ya lü ğə ti” nə dir - 
bu mə sə lə var. Bu, mü za ki rə olun-
ma lı və müəy yən ləş di ril mə li di. 
Həm də bu ra da, heç də az əhə-
miy yət kəsb et mə yən və tən pər-
vər lik mə sə lə si, bir ic ti mai şüur 
fak to ru var. Yə ni, sə nin or foq ra-
fi  ya lü ğə tin “ab” sö züy lə baş la ya 
bil məz. Ar dın ca “aba”, “aba dan” 
gə lə bil məz. Baş la ya bi lər, əgər o 
“ab” sö zü sə nin di lin də var sa.

İkin ci si, bu ra da ba xır san ki, lü ğət 
“Or foq ra fi  ya lü ğə ti” prin sip lə ri nə 
uy ğun tər tib olun ma yıb. Bu nun la 
bağ lı ke çən də fə Dil çi lik İns ti tu tun da 
da  mü za ki rə apa rıl dı, mən də öz fi k-
ri mi bil dir dim. Biz də be lə bir şey var, 
nə yi sə mü za ki rə edən də, biz mət lə-
bi qo yu ruq bir kə na ra, baş la yı rıq ki, 
mən öm rü mü bu işi təd qiq et mə yə 
həsr elə mi şəm. Yax şı elə mi sən, çox 
sağ ol, am ma hər bir işin öz qa nu-
nauy ğun luq la rı, öz prin sip lə ri var. 

Biz də or foq ra fi  ya qay da la rı əl lin-
ci il lər dən mü za ki rə olun ma ğa baş-
lan dı. 1958-ci il də ilk “Or foq ra fi  ya 
lü ğə ti”miz çıx dı. Bu lü ğət öz döv rü 
üçün müasir bir ki tab idi. Na zir lər 
Ka bi ne ti nin təs diq et di yi qay da lar 
əsa sın da tər tib edil miş o lü ğət də 40 
min söz var idi. Son ra 60 min, da ha 
son ra 80 min söz dən iba rət lü ğət-
lər tər tib edil di. Son ra bu söz lə rin 
sa yı gə lib çıx dı 100 min dən çox sö-
zə. Mən inan mı ram ki, o söz lə rin 
ha mı sı di lin özü nün ya rat dı ğı ye ni 
söz lər dir. Bur da prin sip nə ol du: 
bir az qon dar ma söz lər ar tır dı lar, 
bir az dialekt söz lər, bir az hal lan-
ma ar tı rıl dı. Hal lan ma, ümu miy-
yət lə, or foq ra fi  ya lü ğə ti de yi lən bir 
ki tab da ol ma ma lı dır. Dün ya nın 
han sı lü ğə ti ni açır sı nız-açın, or da 
be lə şey yox du. “Abad”, “abad laş-
maq”, “aba dan laş maq”, “aba dan-
laş dır maq” və sair və ila xır. Əgər 
bü tün söz lə ri hal lan dır saq, on da 
100 000 yox, bir mil yon söz əmə lə 
gə lə cək. Si zin lə tam ra zı yam. Lü ğət-
dən çı xa rıl ma sı va cib bi li nən söz-
lə rin ha mı sı or dan çı xa rıl ma lı dır.

Di gər va cib mə qam - or foq ra fi  ya 
qay da la rı mı za diq qət lə ya na şıl-
ma sı dır. Mə sə lən, 1958-ci il də çı-
xan lü ğə ti miz mü kəm məl lü ğət-
dir, fi  kir ver sə niz, bə zi qay da la rı 
son ra lar xey li ix ti sar edib lər. Düz-
dü, bə zi lə ri, hə qi qə tən, ix ti sar edil-
mə liy di, am ma on la rın ara sın da 
gə rək li qay da lar da var. O lü ğə tin 
4-5 il mü za ki rə si get di, bü tün mü-
tə xəs sis lər o lü ğə tin ət ra fın da cəm 
olun muş du, son ra Na zir lər Ka bi-
ne ti sə viy yə sin də də mü za ki rə si 
ke çi ril di, or da da hər bir sö zə Mir-
zə İb ra hi mov ki mi nə həng nə za rət 
edir di. Son ra kı dövr lər də isə lü-
ğət tər ti ba tı tam mə su liy yət siz bir 
pro se sə çev ril di. Əsas prin sip söz-
lə rin sa yı nın ar tı rıl ma sı ol du. İn-
di or ta ya ki tab qoy maq la zım dır. 
Mər kəz o sə la hiy yə tin sa hi bi dir 
ki, bu işi müs tə qil şə kil də hə ya ta 
ke çir sin. Və tək li fi m bu dur ki, in-
di ha zır la dı ğı nız ye ni lü ğə tin ye ni 
or foq ra fi  ya qay da la rı tər tib edil-
sin: han sı söz lər, söz kök lə ri da xil 
olu nur, söz ya ra dı cı lı ğı da xil olun-
mur. Sö züm bu dur ki, lü ğət dən 
çı xa rı lan söz lər və on la rın çı xar ma 
prin sip lə ri çox düz dür. Sa də cə, in-
di nə yin qal ma lı ol ma sı prin si pi ni 
müəy yən ləş dir mə li yik”.

Son ra pro fes sor Cə lil Na ğı yev, 
pro fes sor Vi la yət Ha cı yev, Pa şa 
Kə rim li, şair Ra miz Röv şən ha-
zır lıq pro se sin də olan ye ni or foq-
ra fi  ya lü ğə ti ilə bağ lı mü la hi zə 
və tək lifl  ə ri ni bil dir di lər, ədə bi 
Azər bay can di li nin düz gün ya zı-
lış qay da sı nı müəy yən edən bu lü-
ğə tə uyuş ma yan və bu sə bəb dən, 
bu ki tab da yer al ma sı müm kün 
ol ma yan min lər lə söz lər lə bağ lı 
fi  kir lə ri ni bö lüş dü lər. Son da “İş-
lək or foq ra fi  ya lü ğə ti”inin is ti fa də 
qay da la rı nı müəy yən edə cək ön 
sö zün ha zır lan ma sı və bu işə, dil 
və lü ğət sa hə sin də təc rü bə si olan 
mü tə xəs sis lə rin cəlb edil mə si qə-
ra ra alın dı.

İkin ci si, bu ra da ba xır san ki, lü ğət 

Tərcümə Mərkəzinin Elmi-Bədii 
Şurasının növbəti iclası olub

Pay taxt da mar tın 19-da 
ke çi ri lə cək Nov ruz şən-
li yi nin ye kun məşq lə ri-
nə ba xış ke çi ri lib. Buil-

ki bay ram təd bi ri ye ni lik lə ri ilə 
yad da qa la caq.

Azər TAc xə bər ve rir ki, qə dim 
İçə ri şə hər dən baş la na caq bay ram 
mü na si bə ti lə hər tə rəf də Nov ruz 
ab-ha va sı hiss olu nur. Pay taxt da 
fəaliy yət gös tə rən bü tün mu si-
qi kol lek tiv lə ri ni bu ra da gör mək 
müm kün dür. Ha mı mar tın 19-da 
ke çi ri lə cək bay ram şən lik lə ri nə 
bö yük coş qu ilə ha zır la şır. Ba ha-
rın gə li şi ilə qə dim şə hər mil li at-
ri but lar la bə zə di lib. Qız qa la sı nın 
qar şı sın da kı mey dan dan start gö-
tü rə cək təd bir lər Də niz kə na rı Mil-
li Park da da vam edə cək.

Bun dan baş qa bul var əra zi sin-
də pay taxt sa kin lə ri və şə hə ri mi-
zin qo naq la rı na ğıl qəh rə man la rı 
ilə ta nış ola caq lar. Ko sa və Ke çəl 
qo naq la ra Nov ru zun əsr lər dən 
ke çib bu gü nü mü zə gə lən adət-
lə rin dən da nı şa caq. Mu ğam və 
saz ifa çı la rı da mu si qi nöm rə lə ri-
ni təq dim edə cək lər. Pəh lə van lar, 
kən dir baz lar da öz mə ha rət lə ri ni 
gös tə rə cək lər. İd man çı lar üçün 
də bul var da bö yük bir pa vil yon 
ha zır la nıb.

Bay ram şən li yin də saat qül lə si 
ət ra fın da isə pay taxt da kı teatr kol-
lek tiv lə ri ni gör mək müm kün ola-
caq. Mul ti kul tu ra lizm ili ilə əla qə dar 
rəq qas lar Azər bay can əra zi sin də ya-
şa yan xalq la rın mil li ge yim nü mu-
nə lə rin də çı xış edə cək lər. Bay ram 
şən li yi nin ma raq lı çı xış la rı sı ra sın da 
Qa val da şı ilə ifa da nə zər də tu tu lub.

Qeyd edək ki, ötən il Nov ruz ilk 
Av ro pa Oyun la rı na tə sa düf et di-
yin dən əra zi də ona uy ğun stend lər 
qu rul muş du. Bu il isə on la rı “For-
mu la-1” üz rə Av ro pa Qran-pri si nə 
həsr olu nan nü mu nə lər əvəz edir.

Bul var da, 3 gün müd də tin də 
bö yük bir pa vil yon da “Şərq ba za-
rı” fəaliy yət gös tə rə cək. Bir söz lə 
bu il də pay taxt sa kin lə ri və şə hə-
ri mi zin qo naq la rı uzun müd dət 
yad daş lar da qa la caq Nov ruz təd-
bi ri nə şa hid lik edə cək lər.

Mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin 
müavi ni Əda lət Və li yev Qız qa la-
sı nın qar şı sın da kı mey dan dan baş-
la yıb saat qül lə si nin qar şı sı na dək 
da vam edə cək bay ram şən li yin də 
nü ma yiş olu na caq mu si qi li, əy-
lən cə li-bə dii proq ram la ta nış olub, 
töv si yə və tap şı rıq la rı nı ve rib.

Jur na list lə rə mü sa hi bə ve rən 
Ə.Və li yev de yib ki, Nov ruz bay ra-
mı na həsr olu nan bu şən li yin yük-
sək sə viy yə də baş tut ma sı üçün 
bü tün la zı mi iş lər gö rü lüb, apa rı cı 
mu si qi kol lek tiv lə ri cəlb olu nub, 
on la rın ha zır lıq sə viy yə si yox la-
nı lıb. Ha zır da son məşq lər ge dir. 
Gö rü lən iş lər de mə yə əsas ve rir ki, 
Nov ruz bay ra mı na həsr edi lən bu 
möh tə şəm mu si qi proq ra mı bü tün 
in san la rın ürə yin cə ola caq.

Azərbaycanlı rəssamın 
əsərləri Roma qalereyasında
Ro ma da kı “M’a ma art” qa le re ya sın da Azər bay ca nın Əmək-

dar rəs sa mı Sə bi nə Şıx lins ka ya nın “Təh lü kə li qır mı zı” ad-
lı fər di sər gi si nü ma yiş olu nur. İta li ya lı  sə nət se vər lər tə-
rə fi n dən bö yük ma raq la qar şı la nan sər gi nin ana rən gi və 

mər kə zi nöq tə si qır mı zı dır.
Sər gi in san la ra be lə bir me saj ve rir: gün də lik hə ya tın mo no ton sa-

kit li yin də hər an təh lü kə yə və aq res si ya ya çev ri lə bi lə cək mə qam lar 
giz lə nir. İs tə ni lən an da sa kit lik ka tast ro fi k ha di sə lər lə əvəz olu na bi lər. 
Qır mı zı rəng bu sər gi də nü ma yiş olu nan əsər lər də iki mə na nı əks et-
di rir: bir tə rəf dən zo ra kı lı ğı, ölü mü və xaosu, di gər tə rəf dən isə eh ti ra-
sı, sev gi ni və hə ya tı. Əsər lər də nə zə rə çar pan nar de ta lı möv cud lu ğu, 
əbə di ya şar lı ğı ifa də edir.

İz lə yi ci lə ri hə yə can lan dı ran “Qır mı zı təh lü kə dir” ad lı vi deo ins-
tal la si ya da qır mı zı rəng təh lü kə ni sim vo li zə edir: sa kit gö rü nən hər 
şey bir an da po zu lur. Sə nət ka rın bu ya naş ma sı gü nü mü zün ən ak tual 
prob le mi olan fərd ilə cə miy yət ara sın da kı an la şıl maz lıq la rı fərq li bir 
mən zə rə də göz lər önü nə gə ti rir.

Sər gi də ki əsər lər də zo ra kı lıq pis lə nir, mə də niy yət lər və din lər ara-
sın da dialo qa, sül hə ça ğı rış edi lir.

Məx su si ola raq bu sər gi üçün ha zır lan mış lam pa nın əsas ele men ti 
olan nar ana tə biətin əvəz siz mey və si, hə ya tın rəm zi ki mi gös tə ri lir.

Pay taxt da mar tın 19-da Qeyd edək ki, ötən il Nov ruz ilk 

Paytaxtda Novruz şənliyinə 
hazırlıqlar yekunlaşıb



Mənası 
anlaşılmayan 

sözlər

Yazılışı səhv 
sözlər və söz 
birləşmələri

Diallekt və ara 
sözləri

İşlənməyən ərəb, 
fars, rus və digər 

əcnəbi sözlər
Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən 
qurama sözlər

Lüzumsuz 
sözlər və söz 

hallandırmaları

azınmaq
azın-mazın
azışdırmaq
azışmaq
azoturumlu
babaxanı 
bablaşma
bablaşmaq
badar
badaşlıq
bağalanma
bağalanmaq
bağalıq
bağam
bağdaş
bağdat
bağrıbadaşlıq
balaaldadan
balaaldatma
balabəyli 
balacıq
balansirsiz
balatılı
baldırlama
baldırlamaq
baletçi
baliq
balıqgüzüşlü
balıqgüzüşü
balıqlanma
balıqlanmaq
balıqsoyuducu
bamçı
bandajçı
banı
bardanqalma
barıtı
barmaqçı
barmaqcıl
barmaqçılıq
başcığaz
bası
basqılam
basqıncaq
batırıcı
batış
baxılış
bayatma
baytak

bərkmeyvə
bərpaedən
bikam
birküçəli
biryarpaq
boş-bikar 
boş-bikarlıq
boylatmaq
budünyalıq-odünyalıq
budünyalıqolan
buğdayırəngli
bumbuzolan
bumbuzolma
bund 
butulka
cah-calal
cah-calallı
cah-calalsız
calal
calallı
calallılıq
calalsız
calalsızlıq
cananolma
cançəkə-çəkə
canfəşanlıqedən
canındankeçən
cansağlığı
canverə-verə
canyandıra-yandıra
canyandırmaq
cavabdeholan
cavabverən
cavanlıqedən
ceyranyerişli
cəbredən
cəh-cəhvurma
cəhrəçiliketmə
cəmiyyətdənqaçan
cənnətlikolan
cəriməetmə
cərrahlıqetmə
cərraholma
cəsarətetmə
cəsarətgöstərmə
cəsurluqetmə
cəzasızqalan
cəzasızqalma
cəzvə

bədgələn
bədgəlmə
bədhərəkət
birhovrdan
bulkabişirən
cahıllaşdırma
cahıllaşdırmaq
cahıllaşma
cahıllaşmaq
calaşıq
calaşıq-calaşıq
calğa
calğalıq
canımvay
cantaraqlıq
cantaraqolma
carıldatmaq
carıltı-curultu
cavar
cavar-cuvar
caydaqlanma
caydaqlanmaq
caydaqlaşma
cecimli
cecimlik
cecimsiz
cehiz-mehiz
ceyranbala
cələb
cəli
cəngəl-cüngəl
cəngimək
cərcənəkli
cərcənəksiz
cibişdan
cibişdançı
cici-bacılıq
cici-bici
cidalı
cidalılıq
cidallı
cidallılıq
cidarlamaq
cidarlanma
cidarlanmaq
cidarlatma
cidarlatmaq
cidarlı
cidarsız

bican
bicək
bicəklik
bicəngə
bicəngənəlik
bicərrək
biçiz
biçizlik
bidadgər
bidamaq
bidanə
bidar
bidarlıq
bidava
bidayət
bideh
bidəlil
bidərd
bidərdlik
bidərman
bidətçi
bidətçilik
bidətli
bidətlik
bidətlilik
bidətsiz
bidətsizlik
bidil
bidin
bidinlik
bielm
biəməl
biəndazə
biəndazəlik
biəql
biəsil
bietibar
bietimad
bietimadlıq
bietimadlıqla
bietina
bietinalıq
bietinalıqla
biəvəz
biəvəzlik
bieyb
bieyblik
bifayda
bifaydalıq

anizotrop 
anizotropluq
ankerit
ankilostomid (-lər)
ankilostomidoz
ankiloz
ankilozavr (-lar)
anqlezit 
anqlısizm
anqstrem
annihilyasiya
anoa 
anodont (-lar)
anofeles
anoksemiya  
anoksibioz
anoksiya
anortit 
anosmiya 
antablement 
antekliz
anteqmit
antianemin
antibarion 
antidin
antidinatron
antidot 
antifebrin
antifon
antifriksion
antihemofi l
antihidrat
antihidroakustik
antiklinal
antiklinorium
antikoaqulyant (-lar)
antiktod
antiloqarifm
antimonid (-lər) 
antimonit 
antimonium
antinomiya 
antipassat (-lar)
antiperistaltika
antipiren (-lər)
antipiretik (-lər)
antipirin
antiproton
antiregionçuluq

başlı-başınaolan
başlı-başınaolma
başlı-başınaqalma
başmaqseyrinəçıxma
başsağlığıverən
başsağlığıvermə
başsındıran
başsındırma
başsızqalan
başsızqalma
baştaxtası
bataqlıqqurudan
bayquşluqetmə
bayrametmə
baza-mətbəx
bazarlıqetmə
bazaryuxarı
bazburudluq
bazu-tacabənzər 
beçəli-beçəsiz
beçəli-cücəli
beçəli-cücəsiz
beçəverən
beçəvermə
behişt-cəhənnəm
benzingötürücü
benzin-oksigen
benzinö́lçmə
beşalma
beşəlliqamarlama
beşqat-beşqat
beştarlalıq
beştərəfl ik
beşüzlülük
beşyerlilik
beşyüzsentnerçi
bezdirib-küsdürmək
bədənli-boylu
bədhərəkətlik
bədliketmə
bədnametmə
bədnamolma
bədrəftarolma
bədsifətlilik
bədtale
bədtalelik
bədtalelilik
bəduğurlu
bəduğurluluq

astalaşdırmaq
astalıqca
astrodinamik
astrofotoqrafi k
astrofotometr
astrofotometriya
astrogeoloji
astrokolorimetriya
astromexanik
astromexaniki
astrometrik
astronim
astronomiya-geodeziya
astrooriyentasiya
astrooriyentasiya
astropelenqator
astroperiskop
astroplatforma
astropolyarimetriya
astroradiokompas
astrospektroqrafi ya
astrospektroskopiya
astrotelefotometr
astrotelefotometriya
aşağıdakı
aşağıvalentlilik
aşaltılı
aşaltısız
aşdırtma
aşdırtmaq
aşırımsız
aşkara
aşkarlaşdırılmaq
aşqarsız
atəşinlik
atəşləndirilmək
atəşləndirmək
atəşlik
atəşlilik
atomistik
att estasiyalı
audioqurğulu
audioqurğusuz
audiologiya
audiometr
audiometriya
audioməhdudlaşdırıcı
audiosituasiya
avamca

bazarçı
bazardüzü
belan
bel-balıq
bel-düşər
bel-düşərli
bel-düşərsiz
belli-kürək

cığallıqetmə
cinayətocağı
cinayətt örədən
cindarlıqetmə
cır-cırcırıldama
cızığındançıxan
cövüzlü
cövüzsüz

cığalbaz
cığalbazlıq
cığcığa
cığıltı-vığıltı
cığır-cəhlim
cığırlı-cəhlimli
cığırsız-cəhlimsiz
cığ-vığ

bifəhm
bifən
bifər
bifərasət
bifərasətlik
bifərlik
bigüman
bigümanlıq

antiteza
antitezis
antraxinon
antraknoz
antrasen
antraşa
antreks
antropoid (-lər)

bəduğurluq
bədxaholan
bədxaholma
bədxərcliketmə
bədxərcolma
bəhsetmə
bəkarətiitirmə
bəkarətiniitirən

avandlaşdırılmaq
avandlaşmaq
avarsızlıq
avazlanmaq
avazlaşma
avazlaşmaq
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Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da 

Tər cü mə Mər kə zin də “İş lək or foq ra fi ya lü-
ğə ti” üzə rin də iş ge dir. Məq səd, ha zır da is-
ti fa də də olan “A zər bay can di li nin or foq ra-

fi ya lu ğə ti»n də yer al mış min lər lə ya zı lı şı səhv, qə liz 
ərəb, fars söz lə ri nin, mə na sı və mən bə yi bi lin mə yən 
söz və söz bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və hal-
lan dır ma lar la ar tı rıl mış, bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş 
ifa də lə rin, elə cə də sa hə lü ğət lə ri nə aid ter min lə rin, 
dər man, kim yə vi ele ment ad la rı nın tə miz lən mə si, 
əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər dən ara nıb ta pıl mış 
söz lər da xil edil mək lə, iş lək, ay dın dil və saiti nin ər-
sə yə gə ti ril mə si dir. 
Adı çə ki lən ki tab dan, or foq ra fi ya lü ğə ti qay da la rı-
na uyuş ma yan söz lə rin təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı-
rır, oxu cu la rın, dil və lü ğət mü tə xəs sis lə ri nin fi kir və 
mü la hi zə lə ri ni, irad və tək lif lə ri ni göz lə yi rik. 

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



...Ba kı nın elə bir vaxt-
la rı idi ki, bü tün tram vay 
rels lə ri Sa bun çu vağ za lın-
da kə si şir di. Bu ra lar daim 
qə lə bə lik olur du. Hətt  a şə-
hə rin o bi ri ba şın dan vağ zal 
qar şı sı na is ti pe raş ki, qu tab, 
na nə li kon fet, “xo ruz lu şü şə” 
kon fe ti al ma ğa gə lir, bur da 
gö rüş tə yin elə yir di lər.

 Elekt rik qa tar la rı 5-10 də-
qi qə dən bir yo la düş dü yün-
dən per ron lar sər ni şin lə do lu 
olur du. Mən də atam la Maş ta-
ğa ya ge dən elekt rik qa ta rı na min-
dim. Stan si ya dan qə sə bə nin mər-
kə zin də ki məş hur ba za ra pi ya da 
gəl dik, bu ra nı xey li do laş dıq. Bu 
ba zar da nə lər yox idi? So vet dö nə-
mi ma ğa za la rın da kı qıt lıq dan fərq li 
ola raq, bur da quş sü dü də ta par dın. 
Qə ri bə dir, ba zar da, ta nış olan da, 
ol ma yan da bir-bi ri ilə sa lam la şır, 
hal-əh val tu tur du. Atam bir-iki nə-
fər dən ge də cə yi miz ün va nı so ruş du. 
Gös tər dik lə ri yo lu tap dıq və tez lik lə 
bir pa paq çı dü ka nı na gəl dik. Bu ra 
evi miz də ki mət bəx ki mi da rıs qal idi. 
Bu ra da mə nə ta nış ol ma yan bir qo-
xu duy dum (son ra lar bil dim ki, də ri 
və ya pış qan qo xu su imiş). Şü şə lə ri 
toz bas mış pən cə rə nin qar şı sın da kı 
“Zin ger” mar ka lı köh nə ti kiş ma şı-
nı nın ar xa sın da qo ca bir ki şi otur-
muş du. Nə sə ti kir di. Qar şı tə rəf də 
isə ca van bir oğ lan əlin də ki qa ra pa-
pa ğa ağ zı ilə su püs kür də rək şot ka 
ilə tə miz lə yir di.

 Di var bo yu iri li-xır da lı pa paq lar 
dü zül müş dü, qə ri bə bu caq la rı var dı. 
Qo ca nın ba şı nın üs tün dən asıl mış sa-
ral mış fo to lar dan yal nız Sta li ni ta nı-
dım. 

Qo ca bi zi xoş qar şı la dı, yer gös tər-
di. Atam zən bil dən bir bağ la ma çı xa-
rıb aram la aç dı. Ba ba mın sur pa pa ğı-
nı o də qi qə ta nı dım. Əm lik qu zu nun 
tük lü də ri sin dən ti kil miş di, özü də 
çox qə ri bə pa paq idi. Gü nə şə tu tan da 
hər il mə si, hər bü kü yü al-əl van rən gə 
ça lır dı. Ba bam pa paq çı ol du ğun dan, 
yal nız bu də ri ni bə yə nib özü nə sur 
pa paq tik miş di. Ba ba mın və fa tın dan 
son ra atam onu bir də fə də ba şı na 
qoy ma mış dı.

- Us ta, bu pa paq ata mın dır. Rəh-
mət lik, in di ox şa ma sın, elə bir su yu 
si zə çə kir di... Ba şı ma qoy maq is tə yi-
rəm, gəl ki, dar dır. Bu nu sö küb aza cıq 
ge niş lən dir mək la zım dır, şə hər də ki 
us ta lar dan heç kim boy nu na gö tür-
mür. Si zi məs lə hət bil di lər...

Us ta pa pa ğı gö tür dü. Qa lın lin za lı 
ey nə yi ni ta xıb əli ni pa pa ğın qıv rım 
tük lə ri nin üs tün də gəz dir di, diq qət-
lə il mə lə rə bax dı. Ey nə yi ni çı xa ran da 
göz lə ri yaş la dol muş du. Qo ca için-için 
ağ la yır dı. Atam da, mən də, ca van us-
ta da do nub qal mış dıq. Qo ca us ta nın 
göz yaş la rı qu ru maq bil mir di, pa pa ğı 
üzü nə sürt dü,  öp dü. Qə hər do lu sə si 
in di də qu laq la rım da dır:

- Ab dul la nın pa pa ğı dı... Qar da şım, 
dos tum Ab dul la nın... Bar maq la rı na 
qur ban olum, qar da şım. Əl işin dən ta-
nı dım onu. Bu il mə lə ri an caq Ab dul la 
vu ra bi lər di...

Ya şı 80-ni haq la mış qo ca pa paq çı-
nın adı Sü ley man idi. Əv vəl ata mı 
öp dü, son ra mə ni bağ rı na bas dı. İl lər 
öt sə də, onun bi zə da nış dı ğı hə yat ta-
rix çə si ni hə lə də unu da bil mi rəm.

- Ab dul la ilə bir lik də Təb riz dən Ba-
kı ya gəl miş dik. Ac lıq, sə fa lət... Bir par-
ça çö rək üçün hər əziy yə tə qat la şır dıq. 
İn di Fü zu li nin hey kə li qo yu lan yer-
də in qi lab dan əv vəl pa paq çı Da da şın 
dü ka nı var dı. İki miz də onun şa gir di 
idik. Sə nə ti tez öy rən dik, am ma Ab-
dul la da ha cəld, da ha ba ca rıq lı idi. Bir 
gün bol şe vik lər gə lib Da da şı apar dı lar. 
Son ra eşit dik ki, gül lə lə yib lər ya zı ğı. 
Dü kan qal dı baş sız. Ab dul la dü kan da 
qal dı, mən za vo da işə dü zəl dim. Son ra 
da mü ha ri bə. Al lah Hit le rin evi ni yıx-
sın. Ya ra la nıb əsir düş düm.

Hos pi ta lın baş hə ki mi al man za bi ti 
idi. Bir gün mə ni ota ğı na ça ğır dı. Sto-

lun üs tün də ki əs gər çan ta-
mı dər hal ta nı dım.

O, çan tam da kı sur pa pa ğı gös tə rib 
çox lu sual ver di. De di ki, heç vaxt be-
lə gö zəl bir pa paq gör mə yib, çox is-
tər di ki, onun da be lə pa pa ğı ol sun. 
Bu pa pa ğı da va ya get məz dən əv vəl 
Ab dul la tik miş di mə nim çün. Al man 
za bi ti nə de dim ki, bu pa pa ğı ve rə bil-
mə rəm, dos tum dan ya di gar dır, an caq 
özüm də us ta yam, pa paq ti ki rəm. O 
tək lif et di ki, hos pi tal da qa lıb hə kim-
lə rə də ri dən is ti pa paq ti kim, əvə zin də 
mə ni əsir dü şər gə si nə gön dər mə yə-
cək. Naəlac qa lıb ra zı laş dım... Pa paq-
çı lı ğım on da mə ni ölüm dən qur tar dı. 
Əsir lik dən qa yı dan dan son ra çox in-
cit di lər mə ni, sür gün elə di lər, Sta lin 
ölən dən son ra bu rax dı lar. Bir müd dət 
Si bir də ya şa dım. Pa paq da hə mi şə ya-
nım da olub. Qa yı dan dan son ra Ab-
dul la nı çox ax tar dım, ta pa bil mə dim...

Ay rı lar kən us ta Sü ley man ata mı 
bağ rı na bas dı.

- Oğ lum, bu sur pa pa ğı heç kim 
cü rət edib sö kə bil məz. Elə mən də. 
Çün ki onun bü tün il mə lə ri bir-bi ri nə 
bağ lı dır. Bi zim hə ya tı mız ki mi...

Fər had SA Bİ ROĞ LU

kı ya gəl miş dik. Ac lıq, sə fa lət... Bir par-
ça çö rək üçün hər əziy yə tə qat la şır dıq. 
İn di Fü zu li nin hey kə li qo yu lan yer-
də in qi lab dan əv vəl pa paq çı Da da şın 
dü ka nı var dı. İki miz də onun şa gir di 
idik. Sə nə ti tez öy rən dik, am ma Ab-
dul la da ha cəld, da ha ba ca rıq lı idi. Bir 
gün bol şe vik lər gə lib Da da şı apar dı lar. 
Son ra eşit dik ki, gül lə lə yib lər ya zı ğı. 
Dü kan qal dı baş sız. Ab dul la dü kan da 
qal dı, mən za vo da işə dü zəl dim. Son ra 
da mü ha ri bə. Al lah Hit le rin evi ni yıx-
sın. Ya ra la nıb əsir düş düm.

idi. Bir gün mə ni ota ğı na ça ğır dı. Sto-

  “- Ki mi ax ta rır san, a ba la?”
Sə sə dik sin dim. Elə bi lir dim, bu köh nə qə bi ris tan lıq da mən-
dən baş qa heç kim ol maz. De mə, var mış. Üzü də rin qı rış lar la 
ör tül müş, ba şın da araq çın, əlin də su sə pən tut muş bu qo ca nın 
har dan qar şım da pey da ol du ğu nu bil mə dim. 
- Sü ley man ki şi nin qəb ri ni ax ta rır dım...
- Pa paq çı Sü ley ma nın? O de... Xal-xal güm bə zin ya nın da.
Sa ğol la şıb get mək is tə dim. Qo ca əlin də ki su sə pə ni ye rə qoy-
du.
- Nə yi sən ki şi nin, a ba la?
Du rux dum. De səy dim ki, müş tə ri si ol mu şam, yax şı düş məz di. 
Qo hum da de yil dik ki, bir tə hər və ziy yət dən çı xım.
- Heç nə yi, ta nı şı.
- Hə...??- Su sə pə ni yer dən qal dı rıb ağır-ağır irə li lə di. - Baş da şı-
na adı nı yaz ma yıb lar. Bir iy nə, bir qay çı şək li var. Rəh-
mət lik sağ lı ğın da özü be lə is tə yib...
...Mə ni Maş ta ğa da kı bu köh nə 
mə zar lı ğa uşaq lıq xa ti rə-
lə ri gə tir miş di. Ya şı mın 
üs tü nə yaş gəl dik cə, 
han sı sə bəb dən sə, 
uşaq lıq xa ti rə lə rim 
da ha dol ğun can la-
nır, san ki keç mi şə 
açı lan qa pı dan da-
xil olub ötən il lə rin 
əh va lat la rı nın can lı 
iş ti rak çı sı na çev ri-
li rəm.
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Məş hur in tel lek tual te leoyu nun şərt lə rin-
dən bi ri be lə dir: dos ta zəng! Bəs siz dost 
say dı ğı nız ada ma hər an zəng vur ma ğa 
ha zır sı nız mı?

Bu gün lər də özəl te le ka nal da iş lə yən pro dü ser dos-
tum qə ri bə bir əh va lat da nış dı. Stu di ya da te leoyu nun 
vi deoya zı sı za ma nı bir ne çə iş ti rak çı “dos ta zəng” im-
ka nın dan im ti na edib. Sə bə bi ni be lə izah edib lər: “Hə-
yat da dos tum çox dur, am ma vaxt az lı ğın dan, de mək 
olar ki, gö rüş mü rük, na dir hal lar da zəng lə şi rik, ara-sı-
ra so sial şə bə kə lər də ya zı şı rıq, vəs sa lam. İn di göz lə-
nil mə dən, özü də kö mək üçün ona zəng vur maq yax şı 
düş məz! Bir də ki, o, ni yə mə nə kö mək et mə li dir, nool-
sun ki, dos tum dur, axı bu, onun  bor cu de yil?!”

Bax, be lə! Bu nə dir - müasir in sa nın hə yat tər zi, yox sa 
za ma nın bu rul ğa nı na dü şüb bə zi mə nə vi də yər lər dən 
kö nül lü, ya xud məc bu rən uzaq la şan adam la rın se çi mi?

Se çi mi kim edir? Əl bətt  ə, ilk növ bə də özü müz. Dost-
la rı da özü müz se çi rik, hə yat tər zi mi zi də. 

“Vaxt ça tış maz lı ğı” və “baş qa rı şıq lı ğı” sind ro mu, 
əs lin də bi zim üçün əl ve riş li bə ha nə yə çev ri lib. Bəs can-
lı ün siy yət dən qa çıb tən ha lı ğa qa pıl maq, se vin ci və kə-
də ri çev rə də ki lər lə pay laş maq dan çə kin mək, son nə ti-
cə də bi zə xal qa zan dı ra bi lər mi?

Əs la! Heç ki mə ağıl öy rət mək, və ziy yət dən çıx maq 
yol la rı ba rə də re sept yaz maq fi k rin də de yi ləm. On suz 
da öyüd-nə si hə ti din lə yən yox dur. Bir çox la rı məs lə hət 
al ma ğı da qə ba hət sa yır. An caq ya ran mış əl ve riş li bir 
für sə ti xa tır lat maq ye ri nə dü şər di. 

Təq vi mə nə zər sa lın. Ha mı nın sə bir siz lik lə göz lə di yi 
Nov ruz, nə ha yət ki, qa pı mı zı dö yüb. Hər ev də, ailə də 
bay ram məc li si qu ru lub, xe yir-bə rə kət rəm zi olan sə-
mə ni cü cər di lib, qız-gə lin lər yu mur ta bo ya yıb, pax la-
va, şə kər bu ra bi şi rib. 

Am ma bü tün bu mad di ne mət lər dən baş qa, bay ra-
mın gə tir di yi di gər sov qat da var: mə nə vi də yər lər. Be lə 
mə qam lar da in san lar da ha həs sas dav ra nır, xə ya la da-
lır. Bə zən ən ağ la sığ maz, qey ri-adi və mə zə li əh va lat lar 
məhz bay ram lar da baş ve rir. Be lə gün lər də ye yib-iç-
mək dən çox can lı ün siy yə tə, xoş sö zə, təb ri kə, hal-əh-
va la, is ti nə fə sə eh ti yac dü yü lur. Dü şün cə lər ra hat lıq 
ver mir: “Gö rə sən, fi  lan kəs ni yə zəng edib bay ram laş ma-
dı?”, ya xud: “Qon şu dan nə əcəb, Nov ruz ax şa mı qa pı nı 
dö yüb sa laməleyk  elə mə di”. Bu fi  kir lə ri ve cə al ma yan-
lar da var, am ma on la rın da qəl bi nin də rin li yin də bir 
nis gil dü yü nü nün ili şib qal dı ğı na əs la şüb həm yox dur. 

Mən cə, Ulu Tan rı nın bi zə ər mə ğan gön dər di yi bu 
əziz bay ram da ün siy yət für sə tin dən mak si mum ya rar-
lan maq la zım dır. Köh nə əda vət lə ri unut maq, umu-kü-
sü nü kə na ra qoy maq, yan dı rıl mış kör pü lə ri ye ni si ilə 
əvəz lə mə yin əsl vax tı dır. 

Gə lin, tə kəb bü rü unu dub, kü sü lü ol du ğu muz adam-
la ra doğ ru ilk ad dı mı at maq dan çə kin mə yək. Əmin 
olun, qəl bi niz dər hal ra hat la şa caq, mə nə viy ya tı nız safl  a-
şa caq, əmə li niz çev rə niz də ki lə rin al qı şı na sə bəb ola caq, 
özü nü zü dün ya nın ən xoş bəxt ada mı hiss edə cək si niz.

Adi gün lər də hər ax şam əziz lə yə rək ay rıl maq is tə mə-
di yi miz kom pü te ri mü vəq qə ti sön dü rək. Dün ya ya mo ni-
tor dan yox, bir cüt can lı gö zü müz lə ba xaq. Sı na yın! Vir-
tual aləm lə real hə ya tın fər qi ni dər hal hiss edə cək si niz. 

Bu bay ram ax şa mı, nə ha yət ki, ev və mət bəx qay ğı la-
rın dan aza cıq uzaq la şıb məx su si ola raq tə zə pal tar ge yin-
miş, saç la rı na sı ğal çək miş hə yat yol da şı nı zın ne cə gö zəl 
gö rün dü yü nü, tər çi çə yə bən zə di yi ni vur ğu la yın. Bəl kə 
heç vaxt ona de mə di yi niz da ha tə sir li söz lər dü şü nün. 
Ona elə xoş söz lər de yin ki, xoş bəxt lik dən pər vaz lan sın!

Dər di-sə ri unu dub bol lu ca gü lüm sə yin. İna nın, xoş bəxt 
ol maq üçün xə fi f tə bəs süm, adi bir söz ye tər. Va li dey lə ri-
niz lə, öv lad la rı nız la bay ram süf rə si ar xa sın da əy lə şən də 
hə yat da olub-keç miş yax şı nə var sa, xa tır la yın. Ahıl la ra bu 
əziz gün lər də mər hə mət və qay ğı nı da ha da ar tı rın. Ya xın 
qon şu la rın, uzaq qo hum la rın qa pı sı nı dö yün. Doğ ru dan 
da, bir rek lam da de yil di yi ki mi, hə yat pay laş dıq ca gö zəl dir! 

Bir də... Nov ruz bay ra mın da çox dan zəng ləş mə di yi niz 
dost la rı nı za zəng vu run. İna nın, “Ne cə sən? Təb rik edi-
rəm” kəl mə lə ri məş hur te leoyun da səs lə nən ən mü rək-
kəb sual la ra be lə ca vab tap maq da yar dım çı nız ola caq...     

Fərhad
ABDULLAYEV

Dosta 
zəng

...Ba kı nın elə bir vaxt-
la rı idi ki, bü tün tram vay 
rels lə ri Sa bun çu vağ za lın-
da kə si şir di. Bu ra lar daim 
qə lə bə lik olur du. Hətt  a şə-
hə rin o bi ri ba şın dan vağ zal 
qar şı sı na is ti pe raş ki, qu tab, 
na nə li kon fet, “xo ruz lu şü şə” 
kon fe ti al ma ğa gə lir, bur da 

 Elekt rik qa tar la rı 5-10 də-
qi qə dən bir yo la düş dü yün-
dən per ron lar sər ni şin lə do lu 
olur du. Mən də atam la Maş ta-
ğa ya ge dən elekt rik qa ta rı na min-
dim. Stan si ya dan qə sə bə nin mər-
kə zin də ki məş hur ba za ra pi ya da 

idi. Bir gün mə ni ota ğı na ça ğır dı. Sto-
lun üs tün də ki əs gər çan ta-

mı dər hal ta nı dım.

idi. Bir gün mə ni ota ğı na ça ğır dı. Sto-na adı nı yaz ma yıb lar. Bir iy nə, bir qay çı şək li var. Rəh-
mət lik sağ lı ğın da özü be lə is tə yib...
...Mə ni Maş ta ğa da kı bu köh nə 
mə zar lı ğa uşaq lıq xa ti rə-
lə ri gə tir miş di. Ya şı mın 
üs tü nə yaş gəl dik cə, 
han sı sə bəb dən sə, 
uşaq lıq xa ti rə lə rim 
da ha dol ğun can la-

Sur papaq
Babam Abdullanın əziz xatirəsinə
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Tər cü mə çi nin fər di üs lu bu-
nu bir kə na ra qoy saq, türk-
cə də və Azər bay can di lin də 
əsas eti ba ri lə bu üs lub lar dan 
bəhs et mək müm kün dür: rəs-
mi-iş gü zar üs lub, el mi-tex ni-
ki üs lub, ic ti mai-si ya si üs lub, 
in for ma tiv-pub li sis tik üs lub, 
gün lük ün siy yət üs lu bu və bə-
dii üs lub. Bu üs lub la rın hər iki 
dil də tam, ya xud qis mən üst-
üs tə dü şə ni və düş mə yə ni var. 
Mə sə lən, el mi və bə dii üs lub-
lar da ha ar tıq, gün lük ün siy-
yət üs lub la rı qis mən türk cə də 
və Azər bay can di lin də ya xın 
ol du ğu hal da, rəs mi-iş gü zar 
və mət buat (in for ma tiv-pub-
li sis tik) üs lub la rı bir-bir lə rin-
dən fərq lə nir lər.

Mə lum dur ki, in for ma tiv 
üs lu bun əsas məq sə di ün va na 
bil gi ver mək, xə bər çat dır maq-
dır. Pub li sis tik üs lub da əsas 
məq səd oxu cu nu mə lu mat-
lan dır maq la ya na şı, həm də 
maarifl  ən dir mək dən (fakt və 
ha di sə lə ri təh lil, tən qid, şərh, 
izah, yo zum, qiy mət lən dir mə 
və s. yo lu ilə) iba rət dir. Bə dii 
üs lub da isə baş lı ca qa yə oxu-
cu ya və ya din lə yi ci yə ob raz-
lı-emo sional tə sir gös tər mək, 
es te tik zövq aşı la maq, mə nə-
vi zövq ver mək dir. Tər cü mə 
pro se sin də bu, müt ləq diq qə-
tə alın ma lı dır. Tu taq ki, bə dii 
əsər müəl li fi  nin əsas məq sə di 
bə dii ob raz lar ya rat maq yo-
luy la əsa sən öz da xi li alə mi ni 
ifa də et mək dir sə, rəs mi-in for-
ma tiv və pub li sis tik üs lub lar, 
hər şey dən əv vəl, kom mu-
ni ka tiv məq səd da şı yır. Nitq 
fəaliy yə ti nin əsas funk si ya la-
rı nın tə za hü rü spektr lə ri – in-
for ma tiv, es te tik, eksp res siv, 
maarif çi, təb li ğat-təş vi qat, 
ana li tik və s. tər cü-
mə ma te rialın da 
müx tə lif kom-
bi na si ya lar da 
özü nü gös tə-
rir.

Bə dii ma te rialın tər cü mə-
sin də xü su sən diq qət li ol maq 
la zım dır. Be lə ki, ədə biy yat da 
üs lub, hər şey dən əv vəl, “yaz-
ma tər zi, an lat ma tər zi dir” və 
tə biidir ki, yaz ma da, təh ki yə 
də müx tə lif və rən ga rəng dir, 
döv rün tə lə bi, so sial si fa riş, 
ədə bi-bə dii dil də for ma laş mış 
üs lub is ti qa mət lə ri ilə ya na şı, 
əsə rin jan rı, ide ya məz mu nu 
və müəl li fi  nə gö rə də yi şir. Bə-
dii əsər də üs lub, ey ni za man da 
fi k rin de yi liş tər zi, söz lə rin dü-
zü lü şü və mə na ça lar la rı, mən-
ti qi mü ha ki mə lə rin təq dim 
şək li ki mi də sə ciy yə lən di ril di-
yi nə gö rə tər cü mə pro se sin də 
bu mə sə lə lə rə də diq qət et mək 
va cib dir. Çün ki üs lub bə dii 
əsə rin yal nız for ma sın da de yil, 
ey ni za man da onun məz mu-
nun da əks olu nur.

Di gər tə rəf dən, fər di üs lub la 
əsə rin möv zu su və janr xü su-
siy yət lə ri ara sın da da qar şı lıq-
lı əla qə lər möv cud dur. Üs lub 
hə mi şə bu və ya di gər də rə cə-
də möv zu dan, təs vir pred me-
tin dən ası lı olur, ya zı çı hə mi şə 
möv zu ya uy ğun gə lən üs lub 
ax ta rır.

Mü tər ci min ro lu, ilk növ bə də, 
ori ji nal mət ni, onun mün də ri cə 
və ma hiy yə ti ni qav ra maq, baş-
qa söz lə, müəl li fi  mətn də “kəşf 
et mək”dir. Hər bir bit miş, ta-
mam lan mış mətn də bir- bi ri ilə 
bağ lı, ey ni za man da bir- bi rin-
dən ası lı ol ma yan üç sa hə dən 
bəhs et mək müm kün dür:

 mət nin se man ti ka sın dan 
(dü şün cə nin for ma laş ma sı-
nın ye ku nu olan məz mun-
dan, ve ril mək is tə nən in-
for ma si ya dan);

 mət nin sin tak si sin dən 
(məz mu nun, ve ril mək is tə-
nən in for ma si ya nın ifa də 
pla nın dan);
 mət nin praq ma ti ka sın dan 
(məz mu nun, ve ril mək is-
tə nən in for ma si ya nın tə sir 
gü cü və əhə miy yət li lik də-
rə cə sin dən).

Ori ji na la adek vat, ya xud ek-
vi va lent tər cü mə nin yo lu bu üç 
sa hə ara sın da kı əla qə ni ya xa-
la maq və tər cü mə də ve rə bil-
mək dən ke çir. Əgər tər cü mə də 
se çi lən söz lər, iş lə di lən ifa də-
lər, bə dii bo ya lar ori ji nal bə dii 
əsər haq qın da doğ ru-düz gün 
tə səv vür oyat mır sa, de mək, 
mü tər cim ma te riala so yuq, bi-
ga nə mü na si bət bəs lə yib, di li 
və ya dil lə ri yax şı bil mir, mü-
ra ciət et di yi müəl li fi n ya ra dı cı-
lı ğı nı bü tün də rin li yi ilə təd qiq 
et mə miş öy rən mə yib.

Dil lə ra ra sı üs lu bi ek vi va lent-
lik üs lu bi va si tə lə rin – tək rar-
la rın, pa ra le lizm lə rin, me ta fo-
ra la rın, me to ni mi ya la rın, söz 
oyu nu nun və s. və i.a. düz gün 
qav ra nıl ma sı və ifa də si sa yə-
sin də müm kün olur.

Us tad müəl lifl  ə rin əsər lə ri 
uzun ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı nın, 
hə yat ha di sə lə ri ni bü tün in cə lik-
lə ri nə qə dər təd qi qin nə ti cə sin-
də ya ra nır. On la rın əsər lə rin də 
is ti fa də et dik lə ri dil və üs lub, 
ha di sə lə rin ma hiy yə ti ni aç ma ğa, 
iş lə dik lə ri möv zu nu mə na lan-
dır ma ğa kö mək edir. Tər cü mə-
də əsə rin üs lu bu nun onun ide ya 
məz mu nu ilə əla qə si diq qət dən 
kə nar da qal ma ma lı dır. Xü su si-
lə qo hum dil lər dən tər cü mə nin 
“cil və lə rin dən” bi ri məhz ədə bi 
di lin funk sional üs lub la rı ilə əla-
qə dar dır. Be lə ki, mət ni oxu du-
ğun za man san ki ilk ba xış da hər 
şe yi ba şa dü şür sən, “bu ifa də elə 
di li miz də də be lə dir”, “bu ata-
lar sö zü elə Azər bay can di lin də 
də be lə səs lə nir”, “bu təs vir va-
si tə si ni tər cü mə də ey ni lə sax-
la maq olar” qə naəti nə gə lir sən.

An caq oxu du ğun mət ni bi la-
va si tə ya zı lı tər cü mə yə baş la-
dı ğın an da, ya xud da Azər bay-
can di lin də şi fa hi ola raq ifa də 
et mək is tə dik də və ziy yət də yi-
şir.

Fik ri mi zi müx tə lif üs lub la ra 
aid ma te rial lar üzə rin də əya ni 
şə kil də ay dın laş dı raq.

Mə sə lən, Tür ki yə də və Azər-
bay can da çı xan qə zet lər də öl-
kə lə ri mi zə rəs mi sə fər lə rə gə-
lən xa ri ci döv lət baş çı la rı nın 
ha va li ma nın da və Pre zi dent 
sa ra yın da dip lo ma tik pro to-
ko la uy ğun şə kil də qar şı lan-
ma mə ra sim lə ri ilə əla qə dar 
mət buat xə bər lə ri oxu yu ruq. 
Hə min xə bər lə ri tər cü mə nə-
zə riy yə si kon teks tin də təh lil 
et dik də bun la rın Azər bay can 
di lin də cid di rəs mi-iş gü zar üs-
lub da, türk cə də sər bəst mət-
buat-in for ma si ya üs lu bun da 
ol du ğu nu, lek sik-se man tik 
müs tə vi də də xey li fərq lə rin 
or ta ya çıx dı ğı nı mü şa hi də et-
mək müm kün dür.

Bu nun la bağ lı bir ne çə nü-
mu nə yə diq qət çə kək.

Gö rüş ba şa çat dıq dan son ra 
rəs mi sə fə rin ye kun la rı na dair 
bir gə mət buat konf ran sı ke çi-
ril miş dir – Gö rüş me ler ta mam-
lan dık tan son ra res mi se fe rin 
so nuç la rı na iliş kin or tak ba sın 
top lan tı sı dü zen len di.

Döv lət baş çı la rı jur na list lər 
qar şı sın da  bə ya nat la çı xış et-
di lər – Dev let Baş kan la rı  ga ze-
te ci le re  ba sın açık la ma sı yap-
tı lar.

Pre zi den tin rəs mi sə fə ri ilə 
əla qə dar bir gə bə ya nat ver di-
lər  – Dev let Baş ka nı nın res mi 
se fe ri ne iliş kin ot rak bil di ri ya-
yın la dı lar.

Bu gün öl kə miz də iki gün-
lük rəs mi sə fər də olan Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti və-
tə nə yo la düş müş dür - Bu gün 
ül ke miz de iki gün lük res mi 
zi ya ret de bu lu nan Tür ki ye΄-
nin Cum hur baş ka nı ül ke si ne 

dön dü.

Ha va li ma nın da ali qo na ğı 
Azər bay ca nın Baş na zi ri Ar tur 
Ra si za də və di gər rəs mi şəxs lər 
yo la sal dı lar – Ha va ala nın da 
yü ce ko nu ğu  Azer bay can Baş-
ba ka nı ve di ğer res mi ki şi ler 
uğur la dı lar.

Bu qı sa mətn lər lə on la rın 
tər cü mə lə ri ara sın da kı lek-
sik-se man tik fərq lər bol lu ğu 
ilə ya na şı, bə zi qram ma tik-üs-
lub fərq lə ri də açıq ca gö rü nür. 
Azər bay can di lin də ki -dır xə-
bər lik şə kil çi si ilə pre di ka tiv-
li yi və mo dal lı ğı tə min edi lən 
nəq li keç miş za man lı in for ma-
tiv cüm lə lər türk cə də şü hu-
di keç miş za man lı qram ma tik 
konst ruk si ya lar la əvəz lə nib.

Bu qə bil dən olan bir ne çə mi-
sa la da diq qət edək. Mə sə lən, 
ilk ba xış da çox sa də gö rü nən 
rəs mi-in for ma tiv üs lub lu aşa-
ğı da kı qı sa mət nin türk cə yə 
tər cü mə si gö rün dü yü qə dər 
asan de yil:

“İyu lun 27-də Ba kı da Azər-
bay can-Tür ki yə hö ku mət lə ra-
ra sı müş tə rək (ya xud qa rı şıq) 
iq ti sa di ko mis si ya nın növ bə ti 
ic la sı ke çi ril miş dir. Əv vəl cə 
ko mis si ya nın həm sədr lə ri – 
Azər bay can Res pub li ka sı Baş 
na zi ri nin müavi ni və Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın Döv lət na zi-
ri ara sın da tək bə tək gö rüş ol-
muş dur. Son ra ic las tə rəfl  ə rin 
Ko mis si ya üzv lə ri nin iş ti ra kı 
ilə ge niş tər kib də da vam et-
miş dir.”

İn di mət nin türk cə si nə diq-
qət ye ti rək:

“27 Tem muz da Ba kü’ de 
Azer bay can Tür ki ye Hü kü-
met lera ra sı Kar ma Eko no mik 
Ko mis yo nun ola ğan top lan tı sı 
dü zen len di.

Ön ce Ko mis yon eş baş kan-
la rı; Azer bay can Cum hu ri ye ti 
Baş ba kan yar dım cı sı ve Tür ki-
ye Cum hu ri ye ti Dev let Ba ka nı 
ar sın da baş ba şa (tet-a-tet) gö-
rüş me ya pıl dı.

Son ra top lan tı, her iki ta ra-
fın Ko mis yon üye le ri nin  ka tı-
lı mıy la ge niş(le til miş) or tam da 
sür dü rül dü”.

(Davamı gələn sayımızda)

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

dok to ru, pro fes sor

Türk cə dən tər cü mə nin (is tər bə dii, is tər sə 
də di gər  mətn lə rin) prob lem lə ri ni müəy-
yən ləş di rər kən üs lub mə sə lə si üzə rin də 
xü su si da yan maq la zım dır.  Be lə ki, tər cü-

mə za ma nı ori ji nal mətn bü töv bir va hid ki mi qə bul 
edi lir və hə min mət nin üs lu bi xa rak te ris ti ka sı nın 
da tər cü mə də bir bü töv ola raq ve ril mə si nə, mü ha-
fi zə si nə səy gös tə ri lir.

rı nın tə za hü rü spektr lə ri – in-
for ma tiv, es te tik, eksp res siv, 
maarif çi, təb li ğat-təş vi qat, 
ana li tik və s. tər cü-
mə ma te rialın da 
müx tə lif kom-
bi na si ya lar da 
özü nü gös tə-
rir.

for ma si ya dan);
dön dü. fın Ko mis yon üye le ri nin  ka tı-

lı mıy la ge niş(le til miş) or tam da 
sür dü rül dü”.

(Davamı gələn sayımızda)(Davamı gələn sayımızda)

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

dok to ru, pro fes sor

Türkcədən tərcümənin üslub problemləri



Bu əsər ilk də fə 1991-ci il də 
Ba kı da rus di lin də, 2003-cü il də  
Azər bay can di lin də, 2006-cı il də 
ərəb di lin də və 2007-ci il də türk 
di lin də  çap dan çı xıb. Mo noq-
ra fi  ya nın “Əmin ər-Rey ha ni və 
ərəb ro man tiz mi nin tə şək kü lün də 
onun ro lu” ad lı III fəs lin də ümu-
mən ərəb ro man tiz mi gör kəm li 
ədi bin ya ra dı cı lı ğın dan gə ti ri lən 
nü mu nə lər fo nun da araş dı rı la-
raq təh lil olu nub. Əmin ər-Rey-
ha ni ərəb məh cər ədə biy ya tı nın 
ko ri fey lə ri ara sın da Ərəb Şər qi 
ilə mü tə ma di ola raq ma raq la nan, 
onun gə lə cə yin dən da ha çox na ra-
hat olan bir mü tə fək kir idi. Məhz 
bu sə bəb dən də, A.İman qu li ye va 
hə lə ötən əs rin 70-80-ci il lə rin də 
bu ədib haq qın da mü fəs səl təd-
qi qat iş lə ri apa rıb, ər-Rey ha ni ilə 
bağ lı qə zet, jur nal və müx tə lif 
məc muələr də Azər bay can və rus 
dil lə rin də mə qa lə lər çap et di rib. 
Bun dan əla və, o, «Ə min ər-Rey-
ha ni nin “Hə rəm xa na di var la rın-
dan kə nar da və ya Ci han” ad lı 
po ves ti” ad lı mə qa lə sin də Qərb 
ro man tiz mi nin tə si ri nin ne cə əks 
olun du ğu nu real fakt lar əsa sın da 
təd qiq edib.

Kim idi Əmin ər-Rey ha ni?
Əmin ər-Rey ha ni ibn Fa ris 1876-

cı il, no yabr ayı nın 24-də Li va nın 
Fu rey kə kən din də ana dan olub. 
Öl kə nin şi ma lın da yer lə şən bu 
dağ kən din də əha li nin bö yük ək-
sə riy yə ti xris tian ərəb lər dən iba rət 
idi. Kən din sa kin lə ri nin ək sə riy-
yə ti xris tian lı ğın ma ro nit məz hə-
bi nə mən sub idi və ora da xris tian 
di ni nin qay da-qa nun la rı, xaç pə-
rəst ayin lə ri ha kim idi. Ona gö rə 
də, Əmi nin din dar ana sı uşa ğı nın 
daim xris tian di ni nin tə si ri al tın da 
tər bi yə olun ma sı na üs tün lük ve-
rir di. Əmi nin 10 ya şı olan da ata sı 
onu Fu rey kə kən din də fəaliy yət 
gös tə rən fran sız mis sioner mək tə-
bi nə qo yur. Əmin bu ra da fran sız 
di li ni və ədə biy ya tı nı öy rə nir. O, 
ərəb di lin də ya zıb, oxu ya bil mir di. 

Əmin ər-Rey ha ni “Ərəb hökm-
dar la rı” ad lı sə ya hət əsə ri nə yaz-
dı ğı mü qəd di mə də gös tə rir ki, 
XIX əs rin son la rın da Li van da kı 
ağır iq ti sa di du rum, ailə lə ri nin 
üz ləş di yi mad di eh ti yac onun 
ata sı nı və əmi si ni çö rək da lın ca 
qür bə tə ge dən di gər həm yer li lə ri 

ki mi, ABŞ-a üz tut ma ğa məc bur 
edir. On lar on iki yaş lı Əmi ni də 
öz lə ri ilə okeanın o ta yı na apa rır-
lar. Ata sı və əmi si nin Nyu-York 
şə hə rin də aç dıq la rı ba la ca ti ca rət 
köş kün də Əmin on la ra kö mək 
edir, çox bö yük cidd-cəhd lə in gi-
lis di li ni, in gi lis və Ame ri ka ədə-
biy ya tı nı öy rən mə yə baş la yır. 
Gənc oğ lan qa zan dı ğı pul la ra in-
gi lis və fran sız dil lə rin də ki tab lar 
alır, mü ta liəyə də rin ma raq gös tə-
rir. O, fran sız ya zı çı la rın dan Hü-
qo, Vol ter və Rus so nun, in gi lis ya-
zı çı la rın dan Bay ron və Şeks pi rin 
əsər lə ri ni mü ta liə edir. Hətt  a on 
yed di ya şı na ça tan da səy yar bir 
teatr trup pa sın da Şeks pi rin əsər-
lə ri əsa sın da ha zır lan mış ta ma şa-
lar da təl xək ob ra zı nı mə ha rət lə ifa 
edir. 

Əmin ər-Rey ha ni hə min dövr-
də Ame ri ka trans sen den ta list lə ri 
R.U.Emer son və H.To ro, in gi lis 
ro man tik lə ri T.Kar leyl və Res-
ki nin əsər lə ri ilə ya xın dan ta nış 
olur və bu əsər lər san ki var lı ğı na 
ha kim kə si lə rək, ona kim li yi ni ba-
şa sa lır. Əmin ər-Rey ha ni 1897-ci 
il də ali təh sil alıb hü quq şü nas 
ol maq üçün Ko lum bi ya Uni ver-
si te ti nin hü quq fa kül tə si nə da xil 
olur və bir il ora da oxu yur. La kin 
bir il dən son ra o, na mə lum sə bəb 
üzün dən uni ver si te ti tərk edə rək 
ge ri yə, öz öl kə si nə qa yı dır. Bu ra-
da ərəb di li və ədə biy ya tı ilə çox 
cid di şə kil də məş ğul ol ma ğa baş-
la yır və ey ni za man da in gi lis di-
lin dən dərs de mək lə, özü nün gün-
də lik do la nı şıq xərc lə ri ni çı xa rır.

Li van da ol du ğu bir il ər zin də 
ərəb di li ni mü kəm məl öy rə nən 
Əmin ər-Rey ha ni ərəb ədə biy ya-
tı klas sik lə ri nin əsər lə ri ni də rin-
dən mü ta liə edir. O, əl-Ki sainin, 
Si ba vey hi nin əsər lə ri ni, Əbül Əla 
əl-Məər ri nin “Lu zum mə lə yəl-
zəm” (“Lu zu miy yat”) əsə ri ni dö-
nə-dö nə oxu yur və be lə müd rik 
mü tə fək kir lə ri, qüd rət li şair lə ri 
dün ya ya bəxş edən bir xal qın oğ-
lu ol ma sı ilə fəxr et mə yə baş la yır. 

Əmin ər-Rey ha ni Ame ri ka da qə-
rar tu ta bil mir. Ona gö rə də, tez-tez 
Li va na qa yı dır. Ədib öz fəaliy yə-
tin də Nyu-Yor ku tez-tez tərk et mə-
si nin sə bə bi ni Şər qə olan ma ra ğı 
ilə izah edir. Ərəb Şər qin də baş 
qal dı ran oya nış və dir çə liş sə da la rı 
Əmin ər-Rey ha ni ni ürək dən se vin-
di rir di. Gör kəm li rus şərq şü na sı, 
aka de mik İ.Y.Kraç kovs ki Əmin ər-
Rey ha ni ba rə sin də yaz dı ğı oçerk-
də gös tə rir ki, li van lı ədib 1908-ci il 
gənc türk lər in qi la bı ərə fə sin də öz 
ya zı la rın da və çı xış la rın da in san 
ami li ni, in san şəx siy yə ti ni tə ka-
mü lə səs lə yir di. Əmin ər-Rey ha ni 
o dövr də Li van da və Su ri ya da kı 
in qi lab la bağ lı çox lu mə qa la lər çap 
et di rir və yı ğın caq la rın ən məş hur 
na tiq lə rin dən bi ri olur. 

Əmin ər-Rey ha ni 1911-ci il-
də Nyu-Yor ka qa yı dır. La kin 3 
il son ra ye ni dən ərəb öl kə lə ri nə 
sə ya hə tə çıx maq qə ra rı na gə lir. 
Fə qət hə min vaxt ar tıq dün ya öl-
kə lə ri ni, o cüm lə dən, ərəb öl kə-
lə ri ni də Os man lı İm pe ri ya sı nın 
tər ki bin də ağu şu na alan I Dün-
ya mü ha ri bə si ona bu ar zu su nu 

hə ya ta ke çir mə yə im kan ver mir. 
Öl kə si ni bü rü yən ac lıq, xəs tə lik, 
yox sul luq, aman sız epi de mi ya nın 
on min lər lə in sa nın hə ya tı na son 
qoy ma sı xə bər lə ri onun mil li ru-
hu nu na ra hat et di yin dən, mü ha-
ci rət də ya şa yan di gər həm və tən-
lə ri ilə bir lik də “Su ri ya və Li va nın 
azad lı ğı uğ run da” ad lı bir cə miy-
yət ya ra dır. Bu cə miy yət va si tə si lə 
on lar ac lıq və sə fa lət lə qar şı laş mış 
Li van üçün ianə top la yır lar. 

Əmin ər-Rey ha ni hətt  a Ame ri-
ka da ya şa yan bü tün su ri ya lı la rı 
bir-iki gün ac qal ma ğa və yı ğı lan 
məb lə ği Li va na yar dım fon du na 
ke çir mə yə ça ğı rır. Rey ha ni 1922-
ci il də Ame ri ka nı bir də fə lik tərk 
edir və bir il ər zin də ərəb öl kə lə ri-
ni gə zib do la şır. Hə min il lə ri onun 
ədə bi fəaliy yə ti nin ən məh sul dar 
döv rü he sab et mək olar. Be lə ki, 
ədi bin iki cild lik “Mu luk əl-arab” 
və “Qal bu Lub nan” əsər lə ri nin 
ya zı lıb nəşr olun ma sı məhz hə-
min il lə rə tə sa düf edir. La kin xəs-
tə lik onu ya vaş-ya vaş üs tə lə yir di. 
Bu nun la be lə, 1936-1939-cu il lər də 
o, Li va nın bü tün böl gə lə ri ni pi ya-
da və at be lin də gə zir. 

Əmin ər-Rey ha ni 1940-cı il, 
sent yab rın 13-də və fat edir. Onun 
bü tün ədə bi ir si ki çik qar da şı Al-
bert ər-Rey ha ni nin sə rən ca mı na 
ke çir. O da öz növ bə sin də, Li va-
nın Fu rey kə kən din də qar da şı-
nın ev-mu ze yi ni ya ra da raq bü tün 
əsər lə ri ni ora top la yır.

F.MƏCIDOVA,
fi lologiya üzrə

fəlsəfə doktoru
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Bu əsər ilk də fə 1991-ci il də 

XX əs rin 70-ci il lə rin-
dən eti ba rən Əmin 
ər-Rey ha ni ya ra dı-
cı lı ğı Ba kı da əha-

tə li araş dır ma ya cəlb olu nub. Ərəb 
məh cər ədə biy ya tı nın bu fe no men 
nü ma yən də si nin Azər bay can da il-
kin təd qi qat çı sı Azər bay can şərq şü-
nas lı ğı nın par laq si ma la rın dan bi-
ri, gör kəm li şərq şü nas, fi lo lo gi ya 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor Aida 
xa nım İman qu li ye va olub.
Öz el mi fəaliy yə ti ni ərəb məh-
cər ədə biy ya tı nın təd qi qi nə 
həsr edən Aida xa nım İman-
qu li ye va hə lə Əmin ər-Rey ha-
ni yə qə dər bu ədə bi mək tə-
bin iki nə həng nü ma yən də si 
– Mi xail Nuay mə və Cüb ran Xə-
lil Cüb ra nın hə yat və ədə bi 
fəaliy yə ti ba rə də mü fəs səl el-
mi təd qi qat işi apa rıb və el-
mi ic ti maiy yə tə “Cüb ran Xə lil 
Cüb ran”,“Qə ləm lər bir li yi” və 
“Mi xail Nuay mə” ki mi də yər li 
əsər lə ri ni ta nı dıb. A.İman qu li-
ye va nın üçün cü mo noq ra fi ya sı 
onun ötən əs rin 90-cı il lə rin-
də mü da fiə et di yi dok tor luq 
dis ser ta si ya sı nın əsa sı nı təş-
kil edib.

Dua
Sevimli müəllimim, 
elmi rəhbərim Aida 

xanım İmanquliyevanın 
unudulmaz xatirəsinə

Gö rən, Al lah-taala bən də-
si nə öm rü nə ilə öl çüb 
ve rir? Ağıl la, id rak la, ka-
mal la? Nə cib lik, xe yir-

xah lıq, gö zəl lik lə? Gö rən, uca Tan rı-
nın dər ga hın da in san lıq, mə həb bət, 
şəf qət irə li dir, yox sa elm, mə ri fət?

Bəs əgər Tan rı nın ya rat dı ğı kəs 
həm nə cib və müd rik sə, həm ka mil 
və mür şid sə ni yə ona mər hə mət 
gös tə ri lib uzun ömür əta olun mur? 
Axı, Tan rı bən də sin dən heç nə yi 
əsir gə mir. Axı Al lah dır bə şə rə ağıl 
ve rən, ürə yi nə mü rüv vət, göz lə ri-
nə işıq, qəl bi nə nur sa lan, qa lan nə 
var sa həqq de yil, ya lan. Bəl kə, ona 
gö rə ki, “gü lün öm rü az olur?!”

Yə qin şəf qət lə nə ca bət ka mal la, 
ül viy yət lə mər hə mət id rak la qo vu-
şan da il lə rə sı ğış mır, əsr lə ri kə sir, 
onun sa hi bi nə ərz dar gə lir, ər şə tə-
lə sir. Ya da Ya ra da nın hər şe yi bəxş 
et di yi sev gi li bən də si ni dər ga hı na 
səs lə mə yi tez lə şir. Bəl kə dər ga hın-
da gö zəl lik, nə ca bət bir az da ha 
art sın de yə? Bəl kə yer də qa lan la rın 
dün ya nə dir, ağ lı na bat sın de yə?

Al la hım! Bu dün ya da inan dı ğım 
yü zə yet di, gü vən di yim iki ilə bit-
di. Bi ri ço xu nun hə yat, ta le, qis mət 
de di yi Sən, o bi ri ünüm ye tən bir 
İn san. Sən dün ya ya aç dın gö zü mü, 
o, ta nıt dı özü mə özü mü. Sən hel mi-
hə yat ver din mə nə, o, el mi-mə ri fət.

Sev gi li bən dən idi, ya nı na tə lə-
sir di. Rüz gar əsir di, ya man əsir di.
Ya rım çıq qal dı dər sim...

Bu tə ləs mək də mə nə bir dərs ol du, 
bil dim ki, ömür yol du. Bu yol da çox-
la rı heç ki min ol ma yan dün ya ma lın-
dan beşəl li ya pı şıb üs tün də əsir, sö zü 
də əsir dir, özü də əsir. Sev di yin o 
bən dən isə ömür ad lı yol da quş ki mi 
sək di, nə sim olub əs di, göy lə rə tə ləs-
di. Ona ina yət et di yi nin ha mı sı nı ha-
mı ilə bö lüş dü, ül vi, pak dün ya sın da 
bir il bir gün ki mi ötüş dü. Gi ley li yəm, 
mə nə o pak dün ya dan il lər yox, gün-
lər qis mət ol du, bu da yol du. Bil mi-
rəm nə dən umum- kü süm, ya rı yol da 
qal dı ğım dan, yox sa o ül vi dün ya dan 
mə nə dü şən pay dan? Se vi ni rəm, dü-
şü nü rəm ki, yə qin müəl li mim bə şə-
rin se çi lə ni dir ya ra nan lar dan. 

Nə bi lim, bu da bir sir ri-xu da dır.
Ya şa dım, ya şa yı ram. Da ha heç 

ki mə inan mı ram, gü vən mi rəm, sı-
ğın mı ram Al la hım dan sa va yı. Heç 
kim dən heç nə is tə mi rəm ha va yı.
Bir cə tə mən na da yam...

Bi li rəm, bu fə lə yin işıq la, nur la 
qov ğa sı var. Bi li rəm, kü lə yi, qa-
sır ğa sı var. Qoy əs sin, lap ta qə ti mi 
kəs sin. Bir cə, Tan rım, qoy ma, bir də 
xə za na dön dər sin gül şən lə ri, bağ la-
rı, göz dən sal sın adı na oxu du ğum 
duala rı. Əsir gə mə rəh mi ni. İn di tək-
cə Sən dən, Sən dən alı ram dər si mi. 

Rə su lu nun mü ba rək adı nı da şı-
yan, qəl bi yal nız Sə nin eş qin lə dö-
yün müş, ali-əba ya xid mət əba sı na 
bü rün müş , özü da hi, əşa rı ila hi bir 
bən dən də sir rin dən agah ol ma dı:

On dan so ru şun sir ri-də ha nı
  nə bi lim mən?
Al lah bi lir o ra zi-ni ha nı
  nə bi lim mən? 

Sən hər şe yi bi lən sən, hər şe yə 
qa dir sən, adil sən. Sə ni se vib ya nı-
na tə lə sən lə rə, sə nin se vib uca mər-
tə bə nə tə ləs dir dik lə ri nə ina yə ti ni 
əs kilt mə, ya Rəb bim!

 Faiq ƏLİYEV,
dosent

əs rin 70-ci il lə rin-
dən eti ba rən Əmin 
ər-Rey ha ni ya ra dı-
cı lı ğı Ba kı da əha-

tə li araş dır ma ya cəlb olu nub. Ərəb 
məh cər ədə biy ya tı nın bu fe no men 
nü ma yən də si nin Azər bay can da il-
kin təd qi qat çı sı Azər bay can şərq şü-
nas lı ğı nın par laq si ma la rın dan bi-
ri, gör kəm li şərq şü nas, fi lo lo gi ya 

ki mi, ABŞ-a üz tut ma ğa məc bur Li van da ol du ğu bir il ər zin də hə ya ta ke çir mə yə im kan ver mir. 

Əmin ər-Reyhani 
yaradıcılığı Aida xanım 

İmanquliyevanın 
təqdimatında
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Unudulmuş Novruz 
adətləri

Ma hiy yə tin də bö yük fəl sə fə ni da-
şı yan, ölüb-di ri lən tə biət, ye ni lə nən 
in san ru ha niy yə ti nin tə rən nüm çü sü 
olan Nov ru zun bir sı ra adət lə ri ha mı-
mı za mə lum dur. Ən azın dan get-ge də 
unu dul maq da ol ma sı na bax ma ya raq 
ton qal qa la maq, pa paq at maq (əs lin də 
qur şaq sal la maq və xur cun at maq ol-
ma lı idi - E.N) , qu laq fa lı, üzük fa lı və 
s. ki mi adət lər  bu gün də ya şa yır. 

Am ma ya şı qə dim dən qə dim 
olan ulu Nov ru zun elə adət lə ri 
olub ki, on la rı bu gün kim sə xa tır la-
mır. Ata-ba ba la rı mı zın mi fo lo ji tə-
fək kür süz gə cin dən ke çən və inanc 
sis te mi ni for ma laş dı ran adət lər, 
çox təəs süf ki, bu gün unu du lub.

Hə min adət lə rin bir ne çə si nə diq-
qət edək:

Açar fa lı: ila xır çər şən bə ax şa mı 
ürə yin də niy yət tu tan şəxs özü ilə 
açar gö tü rüb ev lə ri nin ya nın da kı yo-
la çı xır. Yo la yı rı cı olan yer də aça rı sağ 
aya ğı nın al tı na qo yub göz lə yir. Yol-
dan ötən lə rin ilk sö zü nü eşi dib ya-
dın da sax la yır və aça rı da gö tü rə rək 
ge ri qa yı dır. Eşit di yi söz xoş bir mə-
na ve rir sə, yax şı nə sə haq qın da dır sa, 
hə min adam niy yə ti nin baş tu ta ca-
ğı na ina nır. Bu ra da kı 
açar isə sim vo lik ola-

raq hə min niy yə-
tin aça rı de-

m ə k -
dir.

A l -
ma fa lı: 

İla xır çər-
şən bə və 

Nov ruz bay-
ra mı ax şa mı 

iki al ma se çi lir və 
on lar dan bi ri nə ni-

şan qo yu lur. Da ha son-
ra hə min ni şa nı giz lə də rək 

niy yət tu tu lur və ev də ki lər dən 
bi ri nə al ma lar dan han sı nı sa gö tür-

mə si de yi lir. Hə min adam əgər ni şan-
lan mış al ma nı gö tü rər sə, bu, niy yə tin 

hə ya ta ke çə cə yi nə işa rə ki mi an la şı lır. 
Bu ra da is ti fa də olu nan al ma, mi fo lo ji 
dün ya gö rüş də xoş bəxt lik, uğur bəxş 
edən rəm zi mo ti vin da şı yı cı sı dır. 

Ay na fa lı: İla xır çər şən bə si və Nov-
ruz ax şa mın da su bay qız lar bir evə 
yı ğı şıb ay na fa lı nı ic ra edir lər. Ayi nin 
qay da sı be lə dir: bir qur ğu qo yu lub 
şam yan dı rı lır.  Ev də ki di gər işıq lar 
sön dü rü lür. Güz gü yə yal nız şa mın 
işı ğı dü şür. Niy yət tu tan qız güz gü-
nün qar şı sın da otu rur. İna ma gö rə, 
qız güz gü yə xey li bax dıq da ora da oğ-
lan ək si gö rü nür. Qız, ək si gö rü nən 
hə min oğ la na ni şan lı ola ca ğı na ina nır.

Ayıoy nat ma: Nov ruz bay ra mı gün-
lə rin də gös tə ri lən ta ma şa dır. Bir ada ma 
ayı də ri sin dən kürk ge yin di ri lir. Baş qa 
bir adam onun boy nu na zən cir sa lıb ta-
ma şa çı la rın top laş dı ğı mey da na apa rır.

Bu ra da ayı on la rın üzə ri nə atıl maq-
la gu ya adam la rı qor xut maq is tə yir. 
Mey dan da kim lə ri sə yam sı la yır və in-
san la rın al qı şı nı qa za nır. Ayı nın yam-
sı la dı ğı adam la rın ara sın da müt ləq 
cüt çü ol ma lı dır.  Bu da ayı lan tor pa ğa 
olan mü na si bə ti əks et di rir. Bu oyu na 
ox şar də vəoy nat ma oyu nu da var.

Baş maq fa lı: İla xır çər şən bə ax şa-
mı ər gən qız lar evin qa pı sın da ar-
xa sı hə yə tə doğ ru da ya nıb sağ çi yin 
üzə rin dən baş maq tul la yır lar. Əgər 
baş ma ğın bu run tə rə fi  evə, da ban 
tə rə fi  yo la sa rı dü şər sə, de mə li, qar-
şı da kı il hə min qız ye nə də bu ev də 
qa la caq. Ək si nə olar sa, o za man çox 
ya xın da xe yir xə bər eşi də cək lə ri nə 
ina nır lar. Bu ra da kı baş maq isə ar-
xaik dün ya gö rüş lə əla qə dar dı.

Cı dır fa lı: ila xır çər şən bə və  Nov-
ruz da ke çi ri lən bu fa lı qız lar yox, 
oğ lan lar ic ra edir di. Kən din ca van la-
rı bay ram da cı dı ra ge dər, han sı sa atı 
ürə yin də ni şan la yıb niy yət tu tar dı-
lar. Ki min işa rə lə di yi at bi rin ci olar-
dı sa, o za man hə min ada mın niy yə ti 
ye ni il də ger çək lə şə bi lər di. Bu ra da-
kı at və cı dır isə qə dim tür kün dü-
şün cə sis te min dən qay naq la nır.

Çö kə: Bu unu dul muş adət yox, 
unu dul muş şir niy yat nö vü dür. Bi-
zim bil di yi miz şə kər bu ra ya ox şa sa 
da, on dan əsas lı də rə cə də fərq lə nir. 
Üzə rin də ki işa rə lər qə dim xal qı-
mı zın mi fo lo ji dü şün cə si ni özün də 
əks et di rib. Çö kə ilk ola raq, evə ən 
bi rin ci gə lən qo na ğa ve ri lir di.

Şal sal la maq: “Şal sal la maq” və 
bu nun di gər for ma sı olan qa şıq la ka-
sa çal maq axır çər şən bə ilə əla qə dar 
olan və ge niş ya yı lan adət dir. Bu adət 
qə dim əkin çi tay fa la rı nın bi ri nin di-
gə rin dən əkin üçün to xum luq dən 
nü mu nə lə ri top la maq adə ti ni xa tır la-
dır. Ha va qa ral dıq dan son ra əsa sən 
gənc lər qo hum la rın, ta nış la rın qa pı la-
rı na ge dib əl lə rin də sax la dıq la rı qa bı 
qa şıq la vu rub səs sa lar dı lar. Ev sa hi bi 
sə si eşi dən də qa pı ya çı xıb içə ri uza dı-
lan qa ba pay qo yar dı. Pay üçün şir ni, 
qu ru mey və, bə zək şey lə ri və s. qo yu-
lur du. Pay top la yan nə özü nü gös tə-
rər, nə də da nı şar dı. Əgər o da nış-
say dı, pay ve rən bu hə rə kə ti pis adət 
sa yar dı. “Şal sal la maq” adə ti su bay 
gənc lər tə rə fi n dən ic ra olu nan “qur-
şa qat dı”, “pa pa qat dı” və s. mə ra sim 
ayin lə ri nin məz mun ca ey ni si dir. Axır 
çər şən bə ax şa mı on lar bel şa lı, ör pək, 
kə lə ğa yı gö tü rüb sev dik lə ri qız la rın 
ev lə ri nə ge dib, şa lı ba ca dan, dam dan, 
pən cə rə dən hə yə tə, evə sal la yar dı-
lar. Əgər qı zın ata-ana sı ra zı olar dı-
sa, şa lı və ya kə lə ğa yı nı onun be li nə, 
bə zi yer lər də qo lu na bağ la yar dı lar.

Ra zı ol ma sa lar, dəs ma la şir ni qo yub ge-
ri qay ta rar dı lar. Axır çər şən bə və Nov-
ruz ax şa mı kən din ağ saq qal la rı, evin də 
hüz rü olan, bay ram ke çi rə bil mə yən 
adam la rın qa pı sı nı dö yüb, on la ra sə-
mə ni xon ça sı apa rar dı lar. Sə mə ni xon-
ça sı na gö yər dil miş sə mə ni, bəh məz, 
mey və, no ğul və s. qo yu lar dı. Sə mə ni 
xon ça sı nı apa ran lar bo yun la rı na ke-
çir dik lə ri tor ba dan hə yət də oy na yan 
uşaq la ra qoz-fın dıq, yu mur ta, kiş miş, 
qo vur ğa ve rər di lər. Bu adə tin məq sə di 
sı nıq qəlb lə ri ovun dur maq, yas da olan 
in san la rın kön lü nü al maq idi. 

Da nat ma: Nov ruz bay ra mı ge cə-
sin də ye ni ilin gə li şi ni əks et di rən sa-
lam la ma mə ra si mi dir. Əs ki tə səv vür-
lə rə əsa sən ge cə şər, gün düz isə xe yir 
qüv və lə rin əmə li dir. Bun la rın ara sın-
da ara sı kə sil məz dö yüş ge dir. Nə ha-
yət, son da dan ul du zu nun işı ğın da 
sühb - yə ni xe yir qüv və lər qa lib gə lir. 
Qə dim azər bay can lı lar da bu mə sə lə-
yə mü na si bət lə ri ni ila xır çər şən bə də 
“Da nat ma” mə ra si mi ilə gös tə rir.

Unudulmuş başqa 
inanclar:

Axır çər şən bə və Nov ruz ax şa mın-
da evin da mı na buğ da atır lar ki, bə-
rə kət çox ol sun. Ye nə bu iki gün də 
un çu va lı nın ağ zı nı açıq qo yur lar ki, 
bə rə kət pay la nan da bağ lı qal ma sın.

İla xır çər şən bə si və Nov ruz da 
axar su yun qa ba ğı nı kəs mək ol maz. 
Kəs sən sə nə xə tər to xu nar. Bu da 
əc da dı mı zın, su yu mü qəd dəs say-
ma sı na də la lət edir.

Bay ram ton qa lı ya nıb qur ta ran dan 
son ra onun döv rə si nə üç cı zıq çə kər-
di lər. De yir miş lər ki, əgər be lə et mə-
sən, sə nə xə tər to xu na bi lər. Evin də 
bə rə kə ti ge dər. Bu da əc dad la rı mı zın 
tor paq və su ya ol du ğu ki mi, oda da 
mü qəd dəs bax ma sı na bir işa rə dir.

Bay ram ax şa mı bal ta nı gö tü rüb 
bir-bir ağac la rın kö tü yü nə vu rar-
dı lar. “Hə, yat mı san, oyan, bə rə kət 
pa yı nı gö tür” de yər di lər. 

20 mar tın sə hə ri si su üs tün dən 
atıl ma adə ti də olub. Tə bii ki, axar, 
saf su nə zər də tu tu lur du. Üç də fə 
atı lan dan son ra hə min axar su yun 
uzaq ye rin də bir sax sı qab sın dı rıb 
“Nə dərd-bə la mız var sa, bu sax sıy-
nan get sin” de yər di lər.

Oxşar Novruz adətləri
Əf qa nıs tan da da Azər bay can da kı 

ki mi yu mur ta dö yüş dü rü lür. Qır-
ğız süf rə sin də məx su si ola raq Nov-
ruz da bi şi ri lən beş bar maq olur. Bu, 
qu zu ətin dən və ma ka ro na ox şar un 
mə mu la tın dan bi şi ri lir. Əl lə ye yil di-
yi nə gö rə bu ye mə yə beş bar maq de-
yi lir. Ta ci kis tan da isə Nov ruz mar tın 
20-də baş la yır, 3-4 gün da vam edir. 
Uşaq lar yaz çi çək lə rin dən də rib yı ğır, 
qa pı la rı dö yür, ev sa hi bi nə çi çək lər-
dən ba ğış la yır, ev sa hi bi də on la ra ya 
kon fet, ya yu mur ta, ya da pul ve rir. 
Öz bə kis tan da Nov ruz süf rə si üçün 
ni şa la ha zır la yır lar. Ni şa la şə kər dən 
bi şi ri lir - ağ şo ko lad ki mi olur. 

Azər bay can da isə adə tə gö rə Nov-
ruz bay ra mın da gö yər di lən sə mə ni 
ya zın gəl mə si nin, tə biətin can lan ma sı-
nın, əkin çi li yin rəm zi dir. Azər bay can 
kənd li si sə mə ni gö yərt mək lə növ bə ti 
tə sər rü fat ili nə bə rə kət, bol luq ar zu la-
ya raq, bay ra ma dörd həf tə qal mış, hər 
çər şən bə ax şa mı və bay ram gü nü ton-
qal qa la maq la, mah nı  qoş maq la ina-
mı nı ifa də edib. Bü tün bu mə ra sim lər 
İs lam dan çox-çox əv vəl möv cud ol-
muş qə dim Şərq ənə nə lə ri nin da va-
mı dır. Nov ruz bay ra mın da pa paq at-
maq, qu laq fa lı na çıx maq, ton qal dan 
tul lan maq, sə mə ni ye tiş dir mək, yu-
mur ta dö yüş dür mək ki mi adət lər var. 
An caq bir sı ra adət lər də var ki, gü nü-
mü zə təh rif olun muş for ma da ça tıb. 

Elmin NURİ

Novruz və İslam 
Nov ru zun mən şə yi ni İs lam la 

bağ la maq düz gün de yil. Nov ruz 
heç bir din və şə riət dən ası lı ol ma-
yan tə biət bay ra mı dır. Dün ya nın bir 
çox xalq la rı bu gü nü ba ha rın gə li şi, 
tə biətin oya nı şı ki mi qeyd edir. Ma-
raq lı dır ki, rus lar xris tian lı ğı qə bul 
et məz dən əv vəl yaz da ge cə-gün-
düz bə ra bər li yi gü nün dən bir həf tə 
əv vəl və bir həf tə son ra Mas le nit sa 
bay ra mı nı ke çi rir di lər. Xris tian kil-
sə si son ra lar bu bay ra mın vax tı nı 
bir qə dər irə li yə - Bö yük Pəh ri zin 
baş lan ğı cın dan əv və lə çək di. Ya zın 
ge cə-gün düz bə ra bər li yi bay ra mı 
hətt  a in di Ya po ni ya da da döv lət sə-
viy yə sin də qeyd olu nur. 

İs la mın ilk dövr lə rin də ya şa mış 
mü qəd dəs lər Nov ruz gü nü nü xoş 
söz lər lə yad edir lər. Rə va yə tə gö rə, 
Həz rət Əli ibn Əbu Ta li bin xi la fə-
ti il lə rin də Ona Nov ruz hə diy yə si 
gə ti rir lər. Bu hə diy yə nin fars la ra 
məx sus pa lu də ad lı xö rək ol du ğu 
ya zı lır. İmam Əli bu hə diy yə nin 
han sı mü na si bət lə ve ril di yi ni so ru-
şan da, Nov ruz bay ra mı ol du ğu nu 
söy lə yir lər. İmam hə diy yə ni qə-
bul edib bu yu rur: ”Hər gü nü mü zü 
Nov ruz edin“. Bu hə di sin fərq li va-
riant la rı da var. Bə zi mə lu mat la ra 
gö rə, Həz rət Əli yə hə diy yə gə ti rən 
adam – əs lən fars mən şə li olan hə-
nə fi  məz hə bi nin ba ni si Əbu Hə ni-
fə nin ba ba sı Nö man ibn Mər zi ban 
olub.

Qeyd edək ki, bə zi mən bə lər də 
Nov ruz bay ra mı nı tən qid atə şi nə 
tu tan və bu gü nü bay ram ki mi qeyd 
et mə yi ha ram sa yan rə va yət lə rə də 
rast gə li rik.

İs lam hə dis lə ri nin bə zi lə rin də 
ma raq lı müs bət fakt la ra da rast gə-
li rik. Eh ti mal la ra gö rə,  Mə həm məd 
Pey ğəm bə rə  ilk vəh yin na zil ol ma-
sı, Qə dir-Xum ha di sə si, İmam Əli-
nin xə li fə ki mi tax ta çıx ma sı  Nov-
ru za tə sa düf edir.

Rə va yət də sa da la nan bü tün ha di-
sə lə rin Nov ruz gü nün də baş ver mə-
si təq vim ba xı mın dan qey ri-müm-
kün dür. Am ma bu ha di sə lər dən 
bi ri nin – Qə dir-Xum ola yı nın məhz 
Nov ruz gü nü nə və ya xud on dan bir 
gün qa ba ğa tə sa düf et mə si he sab la-
ma la ra əsa sən öz təs di qi ni ta pıb. 

Xalq şüurun da Nov ruz – ”İmam 
Əli nin tax ta çıx dı ğı gün“ sa yı lır. 
Bə zi mən bə lər də şiələ rin Nov ruz 
bay ra mı nı Həz rət Əli nin  ha ki miy-
yə tə gə li şi nin il dö nü mü ki mi qeyd 
et mə lə ri tən qid edi lir və gös tə ri lir 
ki, İmam Əli nin  xi la fə tə gə li şi mi-
la di 656-cı ilin yay fəs lin də baş tu-
tub.

Orta əsrin  Şərq 
mənbələrində Novruz

Or ta əsr Şərq mən bə lə rin də Nov ruz 
bay ra mı ilə bağ lı bə zi rə va yət lər gü nü-
mü zə qə dər gə lib ça tıb. Ömər Xəy yam 
“Nov ruz na mə” ad lı əsə rin də bu bay-
ra mın ta ri xin dən da nı şar kən qeyd edir: 
“Nov ru zun ya ran ma sı nın bi rin ci sə bə-
bi odur ki, hə min gün də Gü nəş döv rə 
vu rub 365 gün 6 saat dan son ra öz ye ri-
nə qa yı dır. Cəm şid bu gü nü müəy yən-
ləş dir di yi nə gö rə, onu ye ni gün - Nov-
ruz ad lan dı rıb və bay ram edib”.

Bu rə va yət lər dən bə zi lə ri əf sa-
nə vi İran hökm dar la rın dan Cəm-
şi din Azər bay ca na gəl mə si ilə 
əla qə lən di ri lir. Əl-Bi ru ni “Asar əl-
Ba qiy yə” əsə rin də bu haq da ya zır:

“De yir lər, Cəm şid bir sı ra şə hər lər 
gə zə rək, nə ha yət, Azər bay ca na gə-
lən də tax ta çı xıb və ca maat onu çi yin-
lə rin də apa rıb. Gü nəş o tax ta dü şüb, 
hər yan nu ra qərq olub. Ca maat bu 
gü nü uğu run baş lan ğı cı he sab edə rək  
onu Nov ruz - Ye ni gün ad lan dı rıb”.

Cəm şid lə bağ lı baş qa bir rə va yət-
də isə Nov ruz atə şi nin Cəm şid tə-
rə fi n dən kəşf edil di yi bil di ri lir. İbn 
əl-Bəl xi “Fars na mə” əsə rin də Yaz 
bay ra mı haq qın da bil di rir ki, Cəm-
şid ye ni tik dir di yi sa ray da tax ta çı xır, 
əya lət lər dən bü tün ha kim lə ri sa ra ya 
də vət edir. Cəm şid on la ra mü ra ciət 
edir: “Bu gün Gü nəş ili nin baş lan-
ma sı gü nü imiş. Al la hın bi zə ver di yi 
bü tün ne mət lə rə şü kür edək və rəiy-
yət lə əda lət lə dav ra naq”. Ha mı dua 
et di, şad lıq ol du və bu gü nü bay ram 
edə rək Nov ruz ad lan dır dı lar.

Nov ruz haq qın da İs lam mifl  ə-
ri nin ya ran ma sı bu bay ra mı İs lam 
di ni ilə bağ la maq zə ru rə tin dən ya-
ra nıb. Bu mə ra sim lə bağ lı aşa ğı da kı 
rə va yət lər var:

Bi rin ci si, de yi lir ki, ulu Tan rı dün-
ya nı ge cə və gün dü zün bə ra bər ol-
du ğu gün də - Nov ruz da ya ra dıb. 
İkin ci si, rə va yət olu nur ki, ilk in san 
olan Adə min ça mu ru - pal çı ğı bu 
gün də - Nov ruz da yoğ ru lub, yə ni 
ilk in san məhz bu gün ya ra dı lıb. 

Üçün cü sü, şey ta nın söz lə ri nə 
uya raq Tan rı tə rə fi n dən ya saq edi-
lən mey və dən ye dik lə ri nə gö rə cən-
nət dən Yer üzü nə qo vu lan Adəm öz 
Həv va sı na məhz Nov ruz gü nün də  
Ərə fat da qo vu şub.

Dör dün cü rə va yət Nuh pey ğəm-
bər lə bağ lı dır. Bö yük daş qın dan son-
ra Nuh pey ğəm bə rin tor pa ğa ayaq 
bas dı ğı gün Nov ruz olub. 

Be şin ci rə va yət isə İmam Əli ilə 
bağ lı dır. Be lə ki, bu bay ra mı dör-
dün cü xə li fə İmam Əli nin tax ta çıx-
ma sı ilə də bağ la ma ğa ça lı şır lar.

Qeyd edək ki, mü səl man bay-
ram la rı qə mə ri təq vi mə əsas lan dı ğı 
üçün il bəil öz yer lə ri ni də yiş dik lə-
ri hal da, Nov ruz yal nız bir vaxt da 
- ya zın bi rin ci gü nü qar şı la nır. Elə 
bu na gö rə də bə zi İs lam ru ha ni lə ri 
Nov ru zu təh qir et mək məq sə di lə 
onu “to pal bay ram”, “şi kəst bay-
ram”, yə ni “ye ri yə bil mə yən” bay-
ram ad lan dı rıb lar.

İlin yaz dan baş lan ma sı haq qın-
da ilk mə lu mat I Da ra nın döv rü nə 
aid edi lir. Atəş pə rəst lik də, İs lam 
da Nov ru zu özü nün kü ləş dir mə yə, 
ona öz tə si ri ni gös tər mə yə ça lış sa 
da, Nov ruz - yaz bay ra mı yal nız bir 
tə biət bay ra mı dır.

Şu mer mə də niy yə tin də ölüb-di-
ri lən tan rı nın şə rə fi  nə mart ayın-
da bay ra mın ke çi ril mə si haq qın da 
mə lu mat ve ri lir. Hə min bay ram 
tə biətin oya nı şı nı, ya zın gə li şi ni əks 
et di rib. Şu mer lər ba ha rı bol luq, ru-
zi, məh sul dar lıq bay ra mı ki mi qar-
şı la yıb lar.

Türk düşüncəsində 
Novruz

Nov ruz, tür kün tə biətə bağ lı lı-
ğın dan və ona du yu lan sev gi dən 
tə şək kül ta pan bir bay ram dır. 
Türk dü şün cə sin də tə biət də ki də-
yi şik lik et no sun hə ya tın da dö nüş 
və tə zə lən mə nöq tə si ki mi dü şü-
nü lüb. Əs ki türk im pe ra tor luq la rı 
döv rün də ilk ba har və son ba ha-

rın rəs mi döv lət bay ram la rı ol ma-
sı haq qın da Çin qay naq la rın da 
mə lu mat ve ri lir. Tür kün dü şün-
cə sin də ye ni il tə biətin ya şıl lı ğa 
bü rün mə si ilə baş la yır. Mah mud 
Kaş ğa ri “Di va ni lü ğə ti-türk də” 
ba ha rın gə li şi ni  sel lə rin, su la rın 
çağ la ma sı, dün ya nın nə fə si nin 
isin mə si, çi çək lə rin açıl ma sı və s. 
şək lin də təs vir edir.

Ə s  k i 
türk lər də 
N o v  r u  z a 
“ye ni gün” 
de yi lir di. Bu 
əs ki bay ram ay-
rı-ay rı gün lər də 
“ulu kün”,  “Er gə nə-
kon”, “Boz qurd ça ğan”,  
“Sul tan mev riz” və s. şə kil-
lə rin də iş lə nib. Nov ruz, türk dü-
şün cə sin də xaos dan kos mo sa ke çi-
di sim vo li zə edir.

Fik ri miz cə, Nov ruz bay ra mı nın ay rı-
ay rı za man lar da müx tə lif hökm dar la ra 
aid edil mə si cəh di bir tə rəf dən əda lət li 
hökm dar ar zu su zə ru rə tin dən do ğur-
sa, di gər tə rəf dən bu gü nün ən əziz bir 
bay ram ol du ğu na şüural tı ina mı ifa də 
edən əs ki ənə nə nin tə za hü rü dür.

Novruzun yanlış 
simvolu

1967-ci il də Ba kı da gör kəm li döv-
lət xa di mi Şı xə li Qur ba no vun rəh bər-
li yi ilə Nov ruz bay ra mı na ha zır lıq la 
bağ lı ke çi ri lən ic las da qə dim bay ra-
mı mı zın adı nın də yiş di ril mə si, onun 
nə üçün ba har ad lan dı rıl ma sı və bu 
ye ni il bay ra mı nın mər kə zin də “Ba-
har qı zı” ad la nan apa rı cı qəh rə ma-
nın ol ma sı mü ba hi sə lə rə sə bəb ol du.

İc las da gör kəm li alim lə ri miz M.Təh ma-
sib, M.Se yi dov, xalq şairi Bəx ti yar Va-
hab za də çı xış edə rək bil dir di lər ki, “əgər 
biz bu gün uy dur ma Ba har qı zı nı qə bul 
et sək, o, əbə di ola raq bu bay ra mın mər-
kə zin də möh kəm və əsas lı yer tu ta caq”.  
Hə qi qə tən də, bu uzaq gö rən lik son ra-
dan öz təs di qi ni tap dı. Mosk va nın gös-
tə ri şi ilə Nov ruz bay ra mı nın əsas sim-
vol la rı sı ra sı na da xil edi lən “Ba har qı zı” 
ar tıq uzun il lər dir ki, əsas sim vol lar dan 
he sab olu nur. Am ma Nov ruz bay ra mı-
nın əsas sim vol la rı, tə bii ki, Ko sa, Ke çəl, 
ke çi, sə mə ni, Gü nəş və di gər lə ri dir.

Mər kəz, Nov ruz bay ra mın da “Ba-
har qı zı”nın su rə ti ni ya rat maq la slav-
yan mə də niy yə tin də ki Qar qız ob ra zı nı 
tək rar la dı. Məq səd, Nov ru zun qə dim 
mə də niy yə ti nə yad ele ment lər sal maq-
la xal qın ulu ta ri xi ni təh rif et mək idi.

Novruz və İslam 

bay ra mı ilə bağ lı bə zi rə va yət lər gü nü-
mü zə qə dər gə lib ça tıb. Ömər Xəy yam 

ra mın ta ri xin dən da nı şar kən qeyd edir: 

bi odur ki, hə min gün də Gü nəş döv rə 
vu rub 365 gün 6 saat dan son ra öz ye ri-
nə qa yı dır. Cəm şid bu gü nü müəy yən-
ləş dir di yi nə gö rə, onu ye ni gün - Nov-
ruz ad lan dı rıb və bay ram edib”.

nə vi
şi din Azər bay ca na gəl mə si ilə 
əla qə lən di ri lir. Əl-Bi ru ni “Asar əl-
Ba qiy yə” əsə rin də bu haq da ya zır:

Nov ruz tə biətin oya-
nı şı nı, ge cə ilə gün-
dü zün bə ra bər ləş-
mə si ni, əkin çi lik 

hə ya tı nın baş lan ğı cı nı, ölüb-
di ri lən tə bi ə ti özün də tə cəs-
süm et di rən ulu bay ram dır. 
Nov ru zu bə zən Zər düşt, bə-
zən isə İs lam mə də niy yə ti 
ilə bağ la ma ğa ça lı şır lar. İran 
mə də niy yə tin də Nov ruz, Zər-
düş tün ana dan ol du ğu, onun 
Aves ta nı dün ya ya gə tir di yi 
gün və s. mə sə lə lər lə əla qə-
lən di ri lir, ya zın baş lan ma sı, 
ge cə ilə gün dü zün bə ra bər-
ləş mə si, xe yir və şər qüv və-
lə rin gü cü nün ta raz laş ma sı, 
həm də bu an dan eti ba rən 
Ahu rə məz da nın tim sa lı olan 
işı ğın, Gü nə şin zül mə tə, şə-
rə, qa ra qüv və rəm zi olan Əh-
ri mə nə qa lib gəl mə si ki mi ba-
şa dü şü lür dü.

Yaz gəl di - is ti məm lə kət lər dən kö çüb gə lən quş la rın sə sin də, 
tə biətin ilıq nə fə si lə baş qal dı ran ya şıl ca ot la rın cü cər ti sin-
də… Nov ruz gü lü baş qal dır dı, kol di bin dən, qar al tın dan. 
Ba har  ya ğış la rın dan “ca na gə lən” çay la rın gu rul tu su hə yat, 

bol luq haq qın da nəğ mə ki mi səs lən di. Dağ lar ya vaş-ya vaş ağ pal ta rı-
nı so yun du, gü ney lə rin gö yər tə si göz ox şa dı. İn san oğ lu nun qəl bi nə 
se vinc, ca nı na ra hat lıq gəl di. Yaz gəl di…

Şə hər də oxu yan da ana la rı mız 
yaz qa ba ğı gə lib-ge dən dən bir is-
ma rıc yol lar dı lar: dur ma sın, rüs xət 
alıb, beş-üç gün lü yə gəl sin evə. Biz 
də ana sö zü nü qə rib li yə sal maz dıq, 
bir ağ bir çək öyü dü yad da şı mız dan 
boy ve rər di: “gö zü mün işı ğı, bu əziz 
gün də ki, hər kəs öz oca ğı nın ba şın-
da ol ma dı, yed di bay ram ocaq dan 
gen dü şər”. On da bay ram ov qa tı 
ru hu mu zu ba şı mız dan çı xa rar dı, 
dü şün cə mi zə ha kim kə si lər di. Ci-
bi mi zin olan-qa lan pu lu nu ve rib şi-
rin lik alar dıq, qa tar fi  ti ni, tə kər lə rin 
tıq qıl tı sı nı ana lay la sı ki mi ca nı mı za 
çə kib, tüs tü sü üçün qə rib sə di yi miz 
doğ ma oca ğa sa rı tə lə sər dik.

Tə biətin can lan dı ğı nı bir də ilıq yaz 
ya ğış la rı xə bər ve rər di. On da Qa sım 
ba ba doq qa zın ağ zı na çı xıb de mi si ni 
dol du rar dı, “bə rə kət ya ğı şı dı, - de-
yər di, - rəh mi nə qur ban ol du ğum, 
qo yun-qu zu nun, da va rın ru zu su nu 
ye ti rir, qo yun yağ sın”. Uşaq lar ye ni-
cə gö yə rən ya şıl ot la rın üs tü ilə yaz 
ha va sın dan ha va la na-ha va la na ora-
bu ra qa çar dı lar, ki çi cik göl mə çə lə rin 
su yun da oy na yar dı lar, əl lə ri ni na val-
ça lar dan axan ya ğı şın al tı na tu tar dı-
lar. Mə lək nə nə ey van dan on la ra qış-
qı rar dı ki, “ədə, a ci yə ri yan mış dar, 
əli ni zi ya ğı şın al tı na tut ma yın, yox sa 
qırx gün ya ğar”. Ki miy di qa rı nın sö-
zü nə ba xan, uşaq la rın öz alə mi var dı.

Yaz gün lə ri nin is ti si köv rəl miş 
sü mük lə ri ni aza cıq qız dı ran da Mə-
lək nə nə qız-gə li nə üz tu tar dı ki, “a 
ba la, dur maq vax tı dö yül, yır-yı ğış 
elə mək, öyə-eşi yə əl gəz dir mək la-
zım dı, bay ra ma az qa lıb”. Gü nü 
ağ ol muş la ra da bir hay la zı mıy dı, 
ba yaq bar xa na nı çə kib tö kər di lər 
eşi yə, gü nün qa ba ğı na sə rər di lər 
ki, uzun qış gün lə rin dən son ra nə-
mi qu ru sun. Qa pı-ba ca ya sə ril miş 
yed di rən gə ça lan xa lı-xal ça göz 
ox şa yar dı. Uzun çu buq lar la to zu-
nu alar dı lar. Son ra da yu yu la sı nə 
var dı sa ara ba ya yük lə yib enər di lər 
Qav rı ça yı nın qı ra ğı na. İri qa zan-
lar da qay nar ası lar dı, qız-gə li nin 
qəl bi nə yaz ha va sı do lar dı, şaq raq 
gü lüş lə ri çay ki mi axıb ge dər di…

Bay ra mın ye tiş di yi ni bir də qıp qır-
mı zı bo yan mış yu mur ta lar dan an-
lar dıq. Yu mur ta dö yüş dür mək üçün 
«or ta lıq», «qaş» de yi lən yer lər də yı ğı-
şar dıq. Yu mur ta sı bərk olan lar şəst lə 
ara-bə rə də do la şar, mey dan su la yar-
dı lar. Hər məh lə nin özü nün baş çı sı, 
“yu mur ta bi li ci si” olar dı. Uşaq lar 
ge cə-gün düz “bərk yu mur ta sa tan” 
han sı xa la nın sa doq qa zın dan əs kik 
ol maz dı lar. “Fi lan kə sin bir pa paq 
do lu su yu mur ta qır ma ğı” haq da söz-
söh bət ağız dan düş məz di.

Uşaq la rın dinc li yi ər şə çə ki lər-
di, yu xu su pə rən-pə rən dü şər di. 
Axır çər şən bə ge cə si kür kü tər si-
nə çe vi rib ge yi nər di lər, şiş pa paq 
qo yar, si fət lə ri nə üz lük ta xar dı lar. 

Onun da üs tü nə əl lə ri nə gə lə ni 
ke çi rər di lər. Zın qı rov da ki, ya xa-
la rın dan əs kik ol maz dı. Al lı-gül-
lü xur cu nu da qo yar dı lar ya nı na 
ki, bay ram pa yı nı içi nə yığ sın lar. 
Ton qal dü zəl dər di lər yan dır ma-
ğa. Son ra da ürək dö yün tü süy lə 
ilin-ayın axır ge cə si ni göz lə yər di-
lər.

Qız-gə li nin də on la ra baş qoş-
ma ğa vax tı har day dı. Kö mək lə şib 
əriş tə kə sib-qu ru dar dı lar, son ra da 
sa cın içi nə tö küb qo vu rar dı lar, dü-
yü arıt dar dı lar, ev-eşik də axı rın cı 
yır-yı ğı şı elər di lər.

İlin-ayın axır gü nü bay ram süf-
rə si ha zır la maq dan baş qa əl lə ri ni 
ay rı işə vur maz dı lar. Uşaq la rın 
da səb ri-qə ra rı kə si lər di, ax şa mın 
düş mə yi ni göz lə mə yə hal la rı qal-
maz dı. Elə ki gü nün qu la ğı yax dı, 
çox dan ha zır lan mış ton qal la ra od 
vu ru lar dı, bir-bi ri nin bəh si nə alo-
vun üs tün dən atı lar dı lar, “a ğır lı-
ğı m-uğur lu ğum köh nə il lə get sin” 
de yər di lər. Kən din bü tün ev lə ri nin 
hə yət lə rin nən alov di lim lə ri gö yə 
qal xar dı, şaq raq gü lüş lər eşi di-
lər di. Son ra da bə zə nib-bərt də nib 
xur cu nu çi yin lə ri nə aşı rar, qa pı 
pus ma ğa yol la nar dı lar.

Be lə vaxt lar da Qa sım ba ba ev də-
ki lə rə tə pi nər di ki, bax ha, az ğı nız-
dan sö zü nü zü bi şi rib çı xa rın, xe yir 
söz dər da nı şın, ürə yin də niy yət tu-
tub qa pı ya gə lən olar. Bö yük lü-ki-
çik li hər kəs də be lə bir inam olar dı 
ki, bu əziz ax şam da ha mı nın di lə yi 
ye ri nə ye tə cək. Çün ki bu ge cə in sa-
nın tə miz lən di yi, safl  aş dı ğı ge cəy di. 
Bu vax tı hə mi şə or ta lıq da fır-fır fır la-
nan ər gən qız la rı gör mək mi olar dı?! 
Xəl vət bir ye rə çə ki lib üzük sa lar dı-
lar, niy yət lə ri ni yox lar dı lar, ürək lə-
rin də kö zə rən han sı sa ar zu nu alo va 
çe vi rər di lər. O ge cə yat maq mı olar-
dı. Otu rub ul du zun doğ ma sı nı göz-
lə yər di lər ki, Qav rı ça yı na üz tut sun-
lar. On da sə hə rin lap qa ran lı ğın da 
be li sə nək li, əli cür dək li qız-gə li nin 
hay-ha ray lı dəs tə si dur na kö çü nə 
bən zə yər di. Ça ya ça tar-çat maz, ha-
mı sı da özü nü elə pal tar lı-pa laz lı su-
ya atar dı lar. “A ğır lı ğım-uğur lu ğum 
suy la get sin!” - de yər di lər. Ürək elə-
yib su ya gir mə yən lər də elə cə üz lə-
ri ni yu yar dı lar. Son ra da sə nək lə ri, 
cür dək lə ri dol du rub üz qo yar dı lar 
kən də tə rəf…

Bay ram bu nun la qur tar maz dı. 
Bu əziz gün lər də kü sü lü lər ba rı-
şar dı, xe yir iş tu tu lar dı, qo hum-
qar daş bir-bi ri nə qo naq ge dər di, 
kö nül lər xoş olar dı, üz lər dən se-
vinc, ba xış lar dan xe yir xah lıq ya-
ğar dı. Ca van lar cı dı ra çı xar dı lar, 
qur şaq tu tar dı lar, öz lə ri nə gö zal tı 
se çər di lər. Bu bay ra mın mi nil lər-
dən bə ri qo ru yub sax la dı ğı ulu 
nur lu adət lə ri ni say maq la qur tar-
maq mı olar…

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Novruz
anımları

çox təəs süf ki, bu gün unu du lub. ma şa çı la rın top laş dı ğı mey da na apa rır.

Bu ra da ayı on la rın üzə ri nə atıl maq-
la gu ya adam la rı qor xut maq is tə yir. 
Mey dan da kim lə ri sə yam sı la yır və in-
san la rın al qı şı nı qa za nır. Ayı nın yam-
sı la dı ğı adam la rın ara sın da müt ləq 
cüt çü ol ma lı dır.  Bu da ayı lan tor pa ğa 
olan mü na si bə ti əks et di rir. Bu oyu na 
ox şar də vəoy nat ma oyu nu da var.

Baş maq fa lı: İla xır çər şən bə ax şa-
mı ər gən qız lar evin qa pı sın da ar-
xa sı hə yə tə doğ ru da ya nıb sağ çi yin 

“De yir lər, Cəm şid bir sı ra şə hər lər 
gə zə rək, nə ha yət, Azər bay ca na gə-
lən də tax ta çı xıb və ca maat onu çi yin-
lə rin də apa rıb. Gü nəş o tax ta dü şüb, 
hər yan nu ra qərq olub. Ca maat bu 
gü nü uğu run baş lan ğı cı he sab edə rək  
onu Nov ruz - Ye ni gün ad lan dı rıb”.

Cəm şid lə bağ lı baş qa bir rə va yət-
də isə Nov ruz atə şi nin Cəm şid tə-
rə fi n dən kəşf edil di yi bil di ri lir. İbn 
əl-Bəl xi “Fars na mə” əsə rin də Yaz rın rəs mi döv lət bay ram la rı ol ma-

la xal qın ulu ta ri xi ni təh rif et mək idi.

Novruz bayramının 
tarixi kökləri

Hə min adət lə rin bir ne çə si nə diq-
qət edək:

Açar fa lı: ila xır çər şən bə ax şa mı 
ürə yin də niy yət tu tan şəxs özü ilə 
açar gö tü rüb ev lə ri nin ya nın da kı yo-
la çı xır. Yo la yı rı cı olan yer də aça rı sağ 
aya ğı nın al tı na qo yub göz lə yir. Yol-
dan ötən lə rin ilk sö zü nü eşi dib ya-
dın da sax la yır və aça rı da gö tü rə rək 
ge ri qa yı dır. Eşit di yi söz xoş bir mə-
na ve rir sə, yax şı nə sə haq qın da dır sa, 
hə min adam niy yə ti nin baş tu ta ca-
ğı na ina nır. Bu ra da kı 
açar isə sim vo lik ola-

raq hə min niy yə-
tin aça rı de-

m ə k -
dir.

A l -
ma fa lı:

İla xır çər-
şən bə və 

Nov ruz bay-
ra mı ax şa mı 

iki al ma se çi lir və 
on lar dan bi ri nə ni-

şan qo yu lur. Da ha son-
ra hə min ni şa nı giz lə də rək 

niy yət tu tu lur və ev də ki lər dən 
bi ri nə al ma lar dan han sı nı sa gö tür-

mə si de yi lir. Hə min adam əgər ni şan-
lan mış al ma nı gö tü rər sə, bu, niy yə tin 

rın rəs mi döv lət bay ram la rı ol ma-
sı haq qın da Çin qay naq la rın da 
mə lu mat ve ri lir. Tür kün dü şün-
cə sin də ye ni il tə biətin ya şıl lı ğa 
bü rün mə si ilə baş la yır. Mah mud 
Kaş ğa ri “Di va ni lü ğə ti-türk də” 
ba ha rın gə li şi ni  sel lə rin, su la rın 
çağ la ma sı, dün ya nın nə fə si nin 
isin mə si, çi çək lə rin açıl ma sı və s. 
şək lin də təs vir edir.

Ə s  k i 
türk lər də 
N o v  r u  z a 
“ye ni gün” 
de yi lir di. Bu 
əs ki bay ram ay-
rı-ay rı gün lər də 
“ulu kün”,  “Er gə nə-
kon”, “Boz qurd ça ğan”,  
“Sul tan mev riz” və s. şə kil-
lə rin də iş lə nib. Nov ruz, türk dü-
şün cə sin də xaos dan kos mo sa ke çi-
di sim vo li zə edir.

rın rəs mi döv lət bay ram la rı ol ma-

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

Da ha otu rub göz lə mə di. 
Bir gün İs tiq lal Məh kə mə si nin rəisi 

ka bi ne tin də əy lə şib ça lı şar kən qə bul 
ota ğı nın qa pı sı açıl dı. Ba şı nı önün də-
ki ka ğız lar dan qal dı ran gənc mə mur 
hey rət lə ye rin dən sıç ra yıb aya ğa qalx-
dı. Qar şı sın da dim dik da ya nan adam 
Ye ni bax ça lı Şük rü idi. Baş ka tib hə lə 
ağ zı nı aç ma ğa ma cal tap ma mış göz-
lə nil mə yən mü sa fi r sö zə baş la dı: 

“Mən ax tar dı ğı nız Ye ni bax ça lı Şük-
rü yəm. Ye ri mi tap ma ğı nız əs la müm-
kün de yil di. Am ma dü şün düm ki, heç 
bir gü na hım yox dur. Gü nah sız hal da 
dal da-bu caq da giz li ya şa maq dan bez-
dim. Rəisi ni zi (bu ra da onun məş hur 
lə qə bi ni ya da sal ma ğı da unut ma mış-
dı) yax şı ta nı yı ram. Ona ina nıb özü mü 
təs lim et mək qə ra rı na gəl mi şəm”. 

İ na mın da al dan ma mış dı. Son da 
bə raət al dı. 

İs tiq lal Məh kə mə si nin rəisi ki mi 
ata mın dos tu nun hər kəs də qor-
xu ya ra dan zəhm li xa rak te ri evi nin 
için də bir ailə baş çı sı nın ya rı sərt, 
ya rı yum şaq dav ra nı şı ha lın da üzə 
çı xır dı. Zən gin li yi ilə se çil mə yən 
mən zi lin də ək sər hal lar da bir kün cə 
çə ki lib otu ran, ra hat sız edil mə di yi 
müd dət də kim sə ilə işi ol ma yan gü-
lə rüz, za ra fat cıl bir ada ma çev ri lir di. 

Gö rü nü şü məh kə mə rəis li yi kür-
sü sün də nə qə dər sərt, qə zəb li, qa ba 
idi sə, o kür sü dən enər-en məz dər hal 
də yi şir, əla ğa cı na da ya na raq göv də si-
ni bir az qa ba ğa əyən ye ri şi ilə sa də, 
sı ra dan bir in san tə si ri ba ğış la yır dı. 
Ey ni sa də lik, ey ni tə va zö kar lıq evi nin 
içə ri sin də və çö lün də də özü nü ay dın 
gös tə rir di. Döv rün bir çox ta nın mış, 
nü fuz lu si ma la rı Mil li Mü ca di lə il lə-
ri nin eh ti yac lar la do lu, sı xın tı lı hə ya-
tın dan dər hal uzaq la şıb Ye ni şə hir də, 
Can ka ya da1, ya xud Ke çiörən də xa-
ri ci me mar la ra, yer li ma hir us ta la ra 
tik dir dik lə ri qə ri bə for ma lı, qül lə lər lə 
bə zən miş, Av ro pa şa to la rı nın ka ri ka-
tu ra sı na bən zə yən, sa lon la rı bir-bi ri 
ilə heç uyuş ma yan ba ha lı əş ya lar la 
dol du rul muş köşk lə rə yer ləş dik lə-
ri hal da o, ya şa mı nı Sa man ba za rı2 
yo lu nun sağ tə rə fi n də, iki mər tə bə li, 
qa pı sı nın üs tü nə iri nal vu ru lan, gö zə-
nə zə rə gəl mə mək üçün mun cuq lar 
asıl mış evin də, əs ki adət lə rə uy ğun 
dö şən miş, ya rı dan ço xu köh nə taxt-
lar dan iba rət əş ya lar ara sın da sür dü-
rür dü. Rəs mi qo na ğı ol ma yan da çox 
vaxt evin için də xa lat da gə zir di. 

İn san nə qə dər is tə sə də də, adı-
na ta le de yi lən və özün dən çox-çox 
əv vəl cı zı lan yol dan kə na ra çı xa bil-
məz. Nə qə dər çır pın sa, ira də si ni, 
ağ lı nı, zə ka sı nı bu yol dan bir tə hər 
sıy rı lıb baş qa səm tə atıl ma ğa məc-
bur et sə də, fay da sı yox dur. 

Bö yük Ya ra da nın ata mın dos tu na 
nə sib et di yi ta le qan lı bir yo lun üs-
tün də yu var lan maq dan iba rət ol du. 

Hərb də in san öl dür dü. Am ma 
və zi fə si üzün dən öl dür dü. Qə za vü 
qə də rin gər di şi nə gö rə öl dür dü. Öz 
hə ya tı nı qo ru maq üçün öl dür dü. 
Bun lar ay dın dır. Am ma öm rü nün 
di gər mər hə lə lə ri gün işı ğı na çı xa rıl-
dıq ca, ət ra fın da kı de di-qo du lar hə lə 
da vam et mək də dir. Onun la bağ lı 
şüb hə lər, sor ğu-sual lar, tə rəd düd lər 
hə lə də bir-bi ri nin ar dın ca sı ra la nıb 
gün də lik də qal maq da dır. Xə lil Pa-
şa nı3 - Şərq cəb hə si nin Ka zım Qa ra-
bə kir dən4 son ra bu ən şöh rət li ge ne-
ra lı nı nə yə gö rə öl dür dü? 

Haq qın da çox da nı şıl mış bu he ka-
yə tə ye ni dən to xun maq niy yə tin də 
de yi ləm. Yal nız bir şe yi yax şı, həm 
də çox yax şı bi li rəm ki, ata mın dos tu 
sə bəb ol du ğu bü tün di gər ölüm lər-
də ki ki mi bu ra da da sa də cə mə sum 
qur ban dan baş qa bir şey de yil. 

Mər hum Xə lil Pa şa əsə bi, qal ma-
qal lı, hətt  a adı na, rüt bə si nə, və zi-
fə si nə ya raş ma ya caq qə dər hirs və 
hik kə si nin əsi ri nə  çev ril miş in san 
idi. Atam la, nis bə tən son ra dan baş-
la sa da, çox ya xın dost lu ğu var dı. 
Döv lət iş lə ri nin ge di şi ni bə yən mir-
di, acı-acı şi ka yət lər edir di. İs tiq lal 
Məh kə mə si nin səd ri də da xil ol-
maq la bə zi şəxs lə rə qar şı hör mət-
siz li yi ni, hətt  a düş mən çi li yi ni açıq 
gös tər mək dən çə kin mir di. Xo şu na 
gəl mə yən, onu çox əsə bi ləş di rən 
mə sə lə lər dən bi ri də hərb çi itt  i had-
çı lar haq qın da de yi lən lər idi. Ölü-
mün dən az əv vəl, si nir lə ri nin çox 
gər gin ol du ğu vaxt lar da atam ona 
ailə qu rub bir ne çə ay lı ğı na cə miy-
yət dən, si ya sət dən uzaq laş ma ğı, 
bir kə na ra çə kil mə yi məs lə hət gör-
dü. Xə lil Pa şa nın ca va bı be lə ol du:

“Əh məd bəy! Be lə ru hi və ziy yət-
də ev lən səm, içi mi gə mi rən hid də-
ti min qı sa sı nı bi ça rə qa dın dan alar, 
dur du ğum yer də qa til ola ram”. 

Onun gec-tez Məc lis də ağır bir ha di-
sə yə sə bəb ola ca ğı nı çox la rı, elə cə də 
İs tiq lal Məh kə mə si rəisi yax şı bi lir di. 

Ha di sə baş ve rən gün Məc li sə ci bin-
də iki ta pan ça, tam ha zır şə kil də gəl-
miş di. Məq sə di nin, hə qi qə tən də, bir 
bə ha nə ta pıb İs tiq lal Məh kə mə si rəisi-
ni öl dür mək ol du ğu id dia edi lə bi lər. 

Gü nün bi rin də əs ki İs tiq lal Məh-
kə mə si rəisi nin Na fi ə (Ti kin ti və 
abad lıq – V.Q.) və ki li tə yin edil di yi ni 
eşi dən lə rin ço xu hey rət lən di. O, dav-
ra nı şı, xa rak te ri, iş üs lu bu ba xı mın-
dan in di yə qə dər in san la rın üz-göz-
lə ri nin alış dı ğı və kil – na zir ti pin dən 
ta mam fərq li idi. La kin Na fi ə və ki li 
kür sü sü nə nə mə mur la rın, nə də və-
ka lə tə işi dü şən lə rin xo şu gəl mə yən 
bir ada mın otur dul ma sı nın bə zi cid-
di sə bəb lə ri var dı. Onu Na fi ə və ki li 
və zi fə si nə də İs tiq lal Məh kə mə si nə 
gə ti rir lər miş ki mi tə yin et miş di lər. 

Tə yi na tın məq sə dəuy ğun lu ğu tez-
lik lə üzə çıx dı. Eti raf et mək la zım dır 
ki, Xalq Par ti ya sı nın iq ti da rı za ma nın-
da ti kin ti və abad lıq sa hə sin də diq qə-
ti çə kən, gözox şa yan az-çox nə var sa, 
ha mı sı ata mın dos tu nun ya di ga rı dır. 

Ti kin ti və abad lıq iş lə ri ilə bir sı ra-
da də mir yo lu ki mi döv lət üçün hər 
ba xım dan çox əhə miy yət li olan iq ti-
sa di sa hə ni xa ri ci şir kət lə rin əlin dən 
az qa la qo pa ra raq al ma ğı ba car dı. 
Ey ni za man da Af yon ka ra hi sar dan 
mil lət və ki li ol du ğu nu da unut ma-
dı. Mil li Mü ca di lə il lə rin dən bə ri 
türk ta ri xin də şə rəfl  i bir ad da şı yan 
bu şə hə ri ye ni dən ti kib abad laş dır-
maq iş lə ri nə baş la dı. Ora da da Xalq 
Par ti ya sı nın iq ti da rı döv rün də gö-
rü lən bü tün yax şı iş lə rin şə rə fi  ye nə 
ata mın bu dos tu nun adı na bağ lı dır.

Gö rə sən, Na fi ə və ka lə tin də bun ca 
səy lə, qey rət lə ça lış maq da məq sə di İs-
tiq lal Məh kə mə si rəisi ol du ğu dövr də 
yad daş la ra iz sa lan və o qə dər də xoş 
duy ğu lar la anıl ma yan keç miş gün-
lə ri, keç miş fəaliy yə ti ni unut dur maq 
ki mi giz li bir ar zu, is tək ola bi lər di mi?

Bəl kə adı nın məm lə kət ta ri xin də 
“qor xunc adam” ki mi qal ma sın dan 
eh ti yat edir, çə ki nir di? 

A ta mın dos tu nun vic da nı ilə be lə 
bir haqq- he sab apar dı ğı nı dü şün-
mək müm kün dür. Am ma is tə yi nə 
nail ol du mu?! Ölüm lə rin, zülm lə-
rin, qəd dar lıq la rın vur du ğu ya ra-

lar yax şı lıq la rın, xe yir xah lıq la-
rın qoy du ğu iz lər dən da ha 
də rin olur. Odur ki, is tiq lal 
ta ri xi mi zin sə hi fə lə rin də ata-
mın dos tu nun adı da ha çox 
İs tiq lal Məh kə mə lə ri ilə bir-

lik də anı la caq. Na fi ə və ki li ki-
mi gör dü yü gö zəl iş lə ri isə bəl-

kə də heç kim xa tır la ma ya caq. 
Hə ya tı nın son il lə ri ni vic da nı 

ilə bey ni ara sın da əv vəl cə ara-sı ra, 
son ra isə da yan ma dan, ge cə-

gün düz cə rə yan edən zid-
diy yət lə rin məh gə nə-

sin də ke çir di.

Hətt  a şüuru nu büs bü tün qeyb et di yi 
ölü mün dən qa baq kı həf tə lə rə qə dər 
təh did lə ri, qov ğa la rı, qəh qə hə lə ri, mi-
mi ka la rı ilə bu da xi li əzab la rın də rin-
li yi ni və ge niş li yi ni bü tün çıl paq lı ğı 
ilə bü ru zə ve rir di. 

Sa də cə ya şan mış hə ya tı əv vəl dən 
so na qə dər ye ni dən xa tır la maq la qal-
mır dı. San ki özü nün də iş ti ra kı ilə baş 
ve rən ha di sə lər dur ma dan ye ni dən 
tək rar la nır dı. Ya ta ğın dan dik atı lıb 
qal xır, Məc li sə ge də cə yi ni de yir di. 
Pal tar la rı nı ge yin di rir di lər, av to mo-
bi lə otur dub şə hə ri bir az do lan dıq-
dan son ra tək rar evə qay ta rır dı lar. 
Fə qət o, Məc li sə gəl di yi ni zənn edir di. 
Otaq da kı taxt lar dan bi rin də otu rur-
du. Özü nü bir vaxt lar mil lət və kil lə-
ri nin ayaq da, əl-əl üst də qar şı sın da 
da yan dıq la rı Məc lis ko ri do ru nun sağ 
kün cün də ki di van da əy ləş miş ki mi 
tə səv vür edir di. Son ra xə ya lın da kı 
in san lar la da nı şır dı: ki mi ni dan la yır, 
ki mi ni ələ sa lıb gü lür, bə zi lə ri ni hə-
də lə yə rək ba ğı rır dı. Ət ra fı nı sa ran bu 
xə yal lar ara sın da dar ağa cın dan asıl-
ma sı üçün ye ga nə gü na hı yal nız əs ki 
itt  i had çı la rı top la yıb ye ni bir par ti ya-
nın proq ra mı nı ha zır la maq dan iba rət 
olan İtt  i had və Tə rəq qi döv rü nün çox 
məş hur na zir lə rin dən5 bi ri də var dı. 
Al tı na im za sı nı qoy du ğu dəh şət li itt  i-
ham na mə lər, ver di yi hökm lər lə o bi ri 
dün ya ya gön də ri lən çox say lı in san-
la rın ru hu, hətt  a ən ya xın dost la rı nın 
xa ti rə si be lə bey nin də və vic da nın da 
bu xə ya lın bu rax dı ğı qor xunc, dö zül-
məz, əzi ci bas qı nı gös tə rə bil məz di. 

Ön cə hök mü ilə dar ağa cın dan ası-
lan na zi rin dul xa nı mı nı və uşaq la rı nı 
giz li-giz li güd mə yə baş la dı. Bu ailə yə 
ya xın lıq la rı ilə ta nı nan, gös tər di yi ma-
ra ğı kim sə yə açıb de mə yə cək lə ri nə 
əmin ol du ğu bə zi adam lar dan on la-
rın ba rə sin də mə lu mat top la dı. 

Ne cə ya şa yır lar? Gü zə ran la rı nı ne-
cə tə min edir lər? Bu nöq tə də də da ya-
nıb dur ma dı. Da ha irə li get di. Bir gün 
Ya lo va da6 bö yük ba cım Sü rəy ya dan7 

bu ailə ilə gö rüş mə si ni, uşaq la rın təh-
sil haq qı nı öz üzə ri nə gö tür mək niy-
yə ti ba rə də da nış ma sı nı xa hiş et di. 
Ba cım ata mı zın dos tu nun üzə ri nə 
qoy du ğu və zi fə ni ye ri nə ye tir di. Am-
ma al dı ğı ca vab acı ol du:

“Mən onun et di yi yar dı mı ilə 
uşaq la rı mı oxu da caq qə dər lə ya-
qət siz de yi ləm!”

Keç miş İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin 
vic da nı nı bun ca na ra hat edən nə idi? 
Edam kür sü sü nə gön dər di yi ada mın 
gü nah sız ol du ğu na ina na bi lər di. 
Am ma di gər tə rəf dən, asıl ma sı la zım 
gəl mə səy di, hə min hök mü ve rə bi lər-
di mi? Bəl kə o za man məhz be lə bir 
qə rar çı xar maq la in qi la bın mə na fe yi 
ba xı mın dan özü nü haq lı gö rür dü. 
Am ma bu nun qar şı lı ğın da gü nah sız 
mü qəs si rin uşaq la rı nın gə lə cək hə yat-
la rı nı tə min et mək yo lu ilə da xi lin də 
bir mü va zi nət ya rat maq is tə yir di? 
Bəl kə vic da nın da hə min na zi rin yal-
nız gü nah sız de yil, həm də sə bəb siz 
ye rə asıl ma sı ilə bağ lı şüb hə lər, tə rəd-

düd lər baş qal dır mış dı? 
Ru hu nun, vic da nı nın hər han-

sı bir yol la ge dib çat ma sı çox çə tin 
olan də rin lik lər də ki bu he sab laş ma-
la rı bil mə yə, öy rən mə yə ar tıq im ka nı 
yox idi. Yal nız ölü mün dən qa baq kı 
son ay la rı nın daim vic da nı ilə he sab 
çək mək əzab la rı içə ri sin də keç di yi ni 
söy lə mək müm kün dür. Hətt  a xəs tə li-
yi nin şüuru nu ta ma mi lə itir mək həd-
di nə gəl di yi son gün lə rin də də tez-tez, 
həm də tit rət mə-qız dır ma için də na-
zi rin adı nı çə kib sa yıq la dı ğı və “gə lir, 
gə lir!” de yə hay qır dı ğı da nı şıl maq da-
dır. Gün lə rin bi rin də nə ha yət bu qor-
xu lar, xə yal lar və va hi mə lər içə ri sin də 
göz lə ri ni dün ya ya əbə di qa pa dı.

1 Can ka ya - An ka ra nın mər kə-
zi his sə si. 1936-cı il dən il çə 
sta tu su na ma lik dir. Pre zi dent 
sa ra yı, bir çox na zir lik lər, 
döv lət ida rə lə ri və sə fi r lik lər 
bu əra zi də yer lə şir.

2 Sa man ba za rı – An ka ra nın tam 
mər kə zin də, Qı zı lay da ta ri xi 
mey dan. 

3 Xə lil Pa şa - əs lin də Xa lid Pa şa 
ol ma lı dır. Müasir lə ri ara sın da 
Də li Xa lid Pa şa adı ilə da ha çox 
ta nı nan Xa lid Kar sıalan (1883-
1925) çər kəz əsil li türk za bi ti idi. 
Bi rin ci Dün ya Mü ha ri bə si il lə-
rin də Qaf qaz cəh bə sin də dö yüş-
müş dü. II TBMM üz vü olar kən 
1925-ci il də TBMM bi na sın da 
öl dü rül müş dü. Qət lin di gər bir 
mil lət və ki li – İs tiq lal Məh kə-
mə si nin səd ri Əli Çə tin qa ya 
tə rə fi n dən tö rə dil di yi bil di ril sə 
də, bu qətl ha di sə si nə gö rə kim sə 
cə za lan dı rıl ma mış dı. 

4 Ka zım Qa ra bə kir (1882-
1948) – türk hərb çi si və si ya si 
xa dim. Bi rin ci Dün ya Mü ha ri-
bə sin də Os man lı or du la rı nın 
Şərq cəh bə si Ko man da nı. I 
TBMM-nin səd ri se çil miş di. 

5 İtt  i had və Tə rəq qi hö ku mə tin-
də ma liy yə na zi ri ol muş, 1926-
cı ilin av qus tun da Ata tür kə 
sui-qəsd itt  i ha mı ilə dar ağa-
cın dan asıl mış Meh met Ca vid 
(1875-1926) nə zər də tu tu lur. 

6 Mər mə rə də ni zi sa hi lin də ku-
rort şə hə ri. Ata türk hə ya tı nın 
son il lə rin də tez-tez Ya lo va nı 
zi ya rət edir, bə zən gün lər lə 
bu ra da qa lır dı.

7 Sü rəy ya Ağaoğ lu (1903-1989) 
– Əh məd Ağaoğ lu nun bö yük 
qı zı, Tür ki yə nin ilk qa dın hü-
quq şu na sı və dün ya miq ya sın-
da ta nı nan hü quq mü da fi əçi si. 

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

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

Bir gün İs tiq lal Məh kə mə si nin rəisi 
ka bi ne tin də əy lə şib ça lı şar kən qə bul 
ota ğı nın qa pı sı açıl dı. Ba şı nı önün də-
ki ka ğız lar dan qal dı ran gənc mə mur 
hey rət lə ye rin dən sıç ra yıb aya ğa qalx-
dı. Qar şı sın da dim dik da ya nan adam 
Ye ni bax ça lı Şük rü idi. Baş ka tib hə lə 
ağ zı nı aç ma ğa ma cal tap ma mış göz-
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bu ailə ilə gö rüş mə si ni, uşaq la rın təh-
sil haq qı nı öz üzə ri nə gö tür mək niy-
yə ti ba rə də da nış ma sı nı xa hiş et di. 
Ba cım ata mı zın dos tu nun üzə ri nə 
qoy du ğu və zi fə ni ye ri nə ye tir di. Am-
ma al dı ğı ca vab acı ol du:

“Mən onun et di yi yar dı mı ilə 
uşaq la rı mı oxu da caq qə dər lə ya-
qət siz de yi ləm!”

Keç miş İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin 
vic da nı nı bun ca na ra hat edən nə idi? 
Edam kür sü sü nə gön dər di yi ada mın 
gü nah sız ol du ğu na ina na bi lər di. 
Am ma di gər tə rəf dən, asıl ma sı la zım 
gəl mə səy di, hə min hök mü ve rə bi lər-
di mi? Bəl kə o za man məhz be lə bir 
qə rar çı xar maq la in qi la bın mə na fe yi 
ba xı mın dan özü nü haq lı gö rür dü. 
Am ma bu nun qar şı lı ğın da gü nah sız 
mü qəs si rin uşaq la rı nın gə lə cək hə yat-
la rı nı tə min et mək yo lu ilə da xi lin də 
bir mü va zi nət ya rat maq is tə yir di? 
Bəl kə vic da nın da hə min na zi rin yal-
nız gü nah sız de yil, həm də sə bəb siz 
ye rə asıl ma sı ilə bağ lı şüb hə lər, tə rəd-

düd lər baş qal dır mış dı? 

sı bir yol la ge dib çat ma sı çox çə tin 
olan də rin lik lər də ki bu he sab laş ma-
la rı bil mə yə, öy rən mə yə ar tıq im ka nı 
yox idi. Yal nız ölü mün dən qa baq kı 
son ay la rı nın daim vic da nı ilə he sab 
çək mək əzab la rı içə ri sin də keç di yi ni 
söy lə mək müm kün dür. Hətt  a xəs tə li-
yi nin şüuru nu ta ma mi lə itir mək həd-
di nə gəl di yi son gün lə rin də də tez-tez, 
həm də tit rət mə-qız dır ma için də na-
zi rin adı nı çə kib sa yıq la dı ğı və “gə lir, 

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

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

kün de yil di. Am ma dü şün düm ki, heç 
bir gü na hım yox dur. Gü nah sız hal da 

dim. Rəisi ni zi (bu ra da onun məş hur 

dı) yax şı ta nı yı ram. Ona ina nıb özü mü 

İ na mın da al dan ma mış dı. Son da 

Bö yük Ya ra da nın ata mın dos tu na 
nə sib et di yi ta le qan lı bir yo lun üs-
tün də yu var lan maq dan iba rət ol du. 

Hərb də in san öl dür dü. Am ma 

Onun gec-tez Məc lis də ağır bir ha di-
sə yə sə bəb ola ca ğı nı çox la rı, elə cə də 
İs tiq lal Məh kə mə si rəisi yax şı bi lir di. 

Ha di sə baş ve rən gün Məc li sə ci bin-

Hətt  a şüuru nu büs bü tün qeyb et di yi 
ölü mün dən qa baq kı həf tə lə rə qə dər 
təh did lə ri, qov ğa la rı, qəh qə hə lə ri, mi-
mi ka la rı ilə bu da xi li əzab la rın də rin-

zi rin adı nı çə kib sa yıq la dı ğı və “gə lir, 
gə lir!” de yə hay qır dı ğı da nı şıl maq da-
dır. Gün lə rin bi rin də nə ha yət bu qor-
xu lar, xə yal lar və va hi mə lər içə ri sin də 
göz lə ri ni dün ya ya əbə di qa pa dı.

1
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Bir gün İs tiq lal Məh kə mə si nin rəisi 
ka bi ne tin də əy lə şib ça lı şar kən qə bul 

ki ka ğız lar dan qal dı ran gənc mə mur 

dı. Qar şı sın da dim dik da ya nan adam 
Ye ni bax ça lı Şük rü idi. Baş ka tib hə lə 

Bəl kə adı nın məm lə kət ta ri xin də 
“qor xunc adam” ki mi qal ma sın dan 
eh ti yat edir, çə ki nir di? 

A ta mın dos tu nun vic da nı ilə be lə 
bir haqq- he sab apar dı ğı nı dü şün-
mək müm kün dür. Am ma is tə yi nə 
nail ol du mu?! Ölüm lə rin, zülm lə-
rin, qəd dar lıq la rın vur du ğu ya ra-

lar yax şı lıq la rın, xe yir xah lıq la-
rın qoy du ğu iz lər dən da ha 
də rin olur. Odur ki, is tiq lal 
ta ri xi mi zin sə hi fə lə rin də ata-
mın dos tu nun adı da ha çox 
İs tiq lal Məh kə mə lə ri ilə bir-

lik də anı la caq. Na fi ə və ki li ki-
mi gör dü yü gö zəl iş lə ri isə bəl-

kə də heç kim xa tır la ma ya caq. 
Hə ya tı nın son il lə ri ni vic da nı 

ilə bey ni ara sın da əv vəl cə ara-sı ra, 
son ra isə da yan ma dan, ge cə-

gün düz cə rə yan edən zid-
diy yət lə rin məh gə nə-

sin də ke çir di.

bu ailə ilə gö rüş mə si ni, uşaq la rın təh-
sil haq qı nı öz üzə ri nə gö tür mək niy-
yə ti ba rə də da nış ma sı nı xa hiş et di. 
Ba cım ata mı zın dos tu nun üzə ri nə 
qoy du ğu və zi fə ni ye ri nə ye tir di. Am-
ma al dı ğı ca vab acı ol du:

“Mən onun et di yi yar dı mı ilə 
uşaq la rı mı oxu da caq qə dər lə ya-
qət siz de yi ləm!”

Keç miş İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin 
vic da nı nı bun ca na ra hat edən nə idi? 
Edam kür sü sü nə gön dər di yi ada mın 
gü nah sız ol du ğu na ina na bi lər di. 
Am ma di gər tə rəf dən, asıl ma sı la zım 
gəl mə səy di, hə min hök mü ve rə bi lər-
di mi? Bəl kə o za man məhz be lə bir 
qə rar çı xar maq la in qi la bın mə na fe yi 
ba xı mın dan özü nü haq lı gö rür dü. 
Am ma bu nun qar şı lı ğın da gü nah sız 
mü qəs si rin uşaq la rı nın gə lə cək hə yat-
la rı nı tə min et mək yo lu ilə da xi lin də 
bir mü va zi nət ya rat maq is tə yir di? 
Bəl kə vic da nın da hə min na zi rin yal-
nız gü nah sız de yil, həm də sə bəb siz 
ye rə asıl ma sı ilə bağ lı şüb hə lər, tə rəd-

düd lər baş qal dır mış dı? 

olan də rin lik lər də ki bu he sab laş ma-
la rı bil mə yə, öy rən mə yə ar tıq im ka nı 
yox idi. Yal nız ölü mün dən qa baq kı 
son ay la rı nın daim vic da nı ilə he sab 
çək mək əzab la rı içə ri sin də keç di yi ni 
söy lə mək müm kün dür. Hətt  a xəs tə li-
yi nin şüuru nu ta ma mi lə itir mək həd-
di nə gəl di yi son gün lə rin də də tez-tez, 
həm də tit rət mə-qız dır ma için də na-
zi rin adı nı çə kib sa yıq la dı ğı və “gə lir, 

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

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

Atamın 
dostları
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Şeybək xan Özbəkin Şah 
İsmayıla yazdığı rəqəm

Se yid li yin pə nah apar dı ğı və sul tan-
lıl ğın məs kən sal dı ğı yer, hökm dar lıq 
ina yə ti nə yi yə lən miş İs ma yıl dar ğa 
bil sin ki, xoş bəxt və əbə di dövr də bi-
zim bö yük cəd di miz Səidi-şə hi din 
(?) qüd rət li əli ilə məm lə kət lə rin is ti la 
edil mə si, öl kə lə rin ələ ke çi ri lib ta lan 
edil mə si, qə ni mət alı nan sə nət əsər lə-
ri nin və ti ki li lə rin sa yı nın ar tı rıl ma sı 
si ya sə ti gör dü yü müz təd bir lər nə ti-
cə sin də da ha da güc lən miş, xi la fət ilə 
əda lət tax tı dün ya nın pə nah gə tir di yi 
və mü ha fi  zə et di yi miz əzə mət li sa ray-
da özü nə la yiq yer tap mış, şi rü rək li lik 
sik kə si igid lik və zə fər zərb xa na sın da 
bi zim hu ma yun lə qə bi miz lə mö hür-
lən miş və xi la fət ni da sı qeyb dün ya-
sın dan bi zə çat mış dır. Mə lum dur ki, 
Həz rət Ri sa lət pə na hın (s) sö zü nə gö rə, 
mi ras ata dan oğu la ça tar. Zül mət li ge-
cə dü şən ki mi ul duz lar göy də pey da 
olar lar, xü su si lə də Sü hey lin1 doğ du ğu 
yer də rən gi sa ra lar və Gü nəş do ğan da 
Sü heyl tit rə yər və süb hi-sa diq açı lan da 
çıx dı ğı ye rə enər. Bi zim zü hu ru muz 
da şərq tə rəf dən dir, onun bat ma sı isə 
qərb də dir. Gü nə şin və Sü hey lin doğ-
ma sı na əsas la na raq he sab la ma lar apa-
rar lar. On dan baş qa, Kə’ be yi-müəz-
zə mə nin zi ya rə ti is lam rükn lə rin dən 
bi ri ol du ğu na gö rə ona apa ran yol lar 
sa lın ma lı dır, çün ki zə fər ni şan əs gər lər 
şə rəfl  i ye ri zi ya rət et mək id diasın da-
dır lar. Sik kə ilə xüt bə də bi zim dün ya nı 
fəth edən lə qə bi miz çə kil mə li, üz bi zim 
uca tax tı mı zın pa ya sı na çev ril mə li-
dir. Əziz və xoş bəxt oğ lu muz, dün-
ya ya ağa lıq et mə yin par laq ul du zu, 
güc lü, mü ba riz və mü zəff  ər dö yüş çü, 
Əbul mü zəff  ər İma dəd din Ab dul lah 
xa nı əmir lə ri və əs gər lə ri ilə bir lik də, 
sa ğa-so la dön mə dən Bu xa ra nın, Sə-
mər qən din, Hə za rə nin, Nə ku də ri nin, 
Ğu run və Ğə rə cis ta nın2 sər həd lə ri nə 
onun3 üs tü nə yol la ya ca ğıq ki, qəhr və 
si ya sət lə onu məhv et sin lər. İş di-şa yəd, 
məğ lub ol ma sa, on da di gər oğ lu muz, 
ye ni yet mə xə lə fi  miz, bü tün dün ya ya 
hökm ran lıq et mə yi qar şı sı na məq səd 
qoy muş Əbul fə va ris Şü mur Ba ha dır 
xa nı ca maatı və dö yüş çü lə ri ilə gön də-
rə ci yik ki, Qun duz, Bəq lan, Hi sa ri-Şa-
di man və Bə dəx şan dan4 və Tür küs tan 
tə rəf dən üz lə ri ni bu ya na çe vi rib öz 
qol la rı nın gü cü ilə o vi la yə ti iş ğal et sin-
lər. Əgər bu ye nə də baş tut ma sa, on da 
qə lə bə ça lan bay raq la rı ça ğı rıb əv vəl ən 
əziz oğ lu muz, mu ra dı mı zın qön çə si və 
ca nı mı zın təs kin li yi Əbul mü zəff  ər Mə-
həm məd Sünk Ba ha dı rı əmir lə ri və 
ya xın la rı ilə bir yer də tə yin edə rik və 
ar dın ca ta cı mı zın in ci si, döv rü mü zün 
ən şü caət li si Həm zə Ba ha dır xan din-
dar əmir lə ri və əs gər lə ri ilə Ən di can-
dan, Meh ri ba dam dan, Qənd ba dam-
dan, Şah rü xiy yə dən5 və Daş kənd dən 
dö yüş mey da nı na gə lib ha zır ol sun lar.

Han sı mə qam da mü qa vi mət gös-
tə rə cə yi ni elan et mə li dir!

Əmir Tey mu run Rum 
qeysərinin6 ona yaz dı ğı 

biədəb söz lər ba rə də na mə si
Əl həm dü lil lah-təala ki, rüb ’i-məs-

ku nun7 məm lə kət lə ri bi zim ix ti ya rı-
mız da dır, ət raf tor paq lar bi zə itaət gös-
tə rib əm ri mi zə ta be dir, öl kə nin iş lə ri 
düz və sa vab yol da dır, dün ya nın ha-
kim lə ri baş la rı nı bi zim fər ma nı mı zın 

bo yun du ru ğun dan qur tar ma ğa can at-
mır, alə min hökm dar la rı nın bo yun la rı 
bi zim hök mü mü zün kə mən din də dir. 
Biz sə nin ha lı nın və və ziy yə ti nin gə mi 
nav xu da sı nın ke fi n dən ası lı ol du ğu-
nu bi li rik ki, əgər sə nin na xə ləf gə min 
xə yal gir da bı na atı lıb cü rət yel kə ni ni 
qal dır sa və qı naq də ni zin də ki əzab-
əziy yət dal ğa la rı nın bu rul ğa nın da bat-
ma maq üçün sa la mat lıq sa hi li ya xın lı-
ğın da peş man lıq löv bə ri ni sal sa, sə nin 
üçün öz həd di ni bil mək və aya ğı nı 
yor ğa nı na gö rə uzat maq yax şı olar. Biz 
isə nə həng or du muz la ci had fər zi mi zi 
ye ri nə ye tir mək dən öt rü ic ti had kə mə-
ri ni be li mi zə bağ la ma rıq, sə nin vi la yə-
ti nə əs la hü cum et mə rik və bi zim zə fər 
ça lan or du mu zun yü rü şü nə ti cə sin də 
qal xan zə rər li toz o di yar da kı xal qın 
ta le ətə yi nə düş məz və nəuzü bil lah, 
mü səl man la rın qə mə bat ma sı na, bəd-
niy yət li lə rin isə se vin mə si nə sə bəb ol-
maz. İn di isə yer siz söz lər söy lə mək 
yo lu na ayaq ba sa raq ba şın dan bö yük 
da nış maq bə la sın dan səc də et mək lə 
qur tul maq da is tə mir sən.

Beyt:
Kim sə nin heç vaxt
 gör mə di yi işi gör mə,
Bu yol la sən lap vəh şi ləş mi sən.
Ağ lı nı hə rə kə tə sal
Və bə la qa pı sı nı üzü nə aç ma.
Bu mis ra nın mə na sı nı an la və 

ayıq ol, çün ki ba şı na bö yük bə la gə-
lər. Fit nə kar lı ğın dan əl çək.

Əmir Tey mur Gür ga ni nin 
Sey yid Əli Ki ya Gi la ni yə8 

yaz dı ğı mək tub
Adı na bol-fi  ra van sa lam lar ün van-

lan mış Sey yid Əli Ki ya qay da-qa-
nun lar la əla qə lə ri ni za ma sal ma ğa 
və və ziy yə ti itt  i faq yo lu na gə tir mə yə 
yö nəl dil miş bü tün hu ma yun səy lə ri 
qü sur lu sa yır, am ma in di dən be lə mə-
lu mu ol sun ki, həm an laş ma za ma nı 

və həm də qar şı dur ma za ma nı ri sa lə-
lə rin gön də ril mə si uca və möh tə rəm 
Həz rə tin sün nə ti ol muş dur ki, bo yun 
əy dir mək lə və zi fə ni öh də yə qoy maq 
üçün da xil olub İla hi sün nə tə ta be 
et mək məq sə di lə ya zı lır mış. Bi zim 
Həz rə ti miz öm rü nün baş lan ğı cın dan 
ta be lik və itaət yo lu nu seç di yi nə gö rə 
ona ina yət ilə şəf qət gös tə ril miş və o 
Həz rət me rac yük sək li yi nə qalx ma-
ğa nail ola bil miş dir. Si zin isə bo yun 
əy mə və ram ol ma qə lə mi ni zin mü-
xa li fət əsər lə ri ni or ta ya çı xart ma ğı na 
bais ola bi lən heç bir sə bə bi mə lum 
de yil. So nun cu də fə hu ma yun bay-
raq lar İran əra zi si nə tə rəf hə rə kə tə 
ke çən də Al la hın kö mə yi ilə bu uğur lu 
yü rü şün nə ti cə sin də ora nın düş mən 
möv qe yi ni tut muş tərs ca maatı nın 
nə gü nə düş dü yü, mü xa li fət yo lu nu 
seç miş və is lam pad şa hı nın (“Al lah 
onun var-döv lə ti ni əbə di et sin!”) dün-
ya ya bo yun əy di rən fər ma nı na xi laf 
çıx ma ğı ürək lə rin dən ke çi rə rək itaət-
siz lik yö nü nə dön müş Mə lik İz zəd-
din Lu ra, pad şah Əh mə də və di gər 
Kür düs tan hökm dar la rı na, Şir van və 
Şə ki əmir lə ri nə və mə lik Boq rat Tifl  i sə 
nə cür ədəb-ər kan dər si nin ke çi ril di-
yi əh va la tı qu laq la ra çat mış dır. Hu-
ma yun mü ba rək bay raq lar Ki çik Lur 
tə rə fə yü rü yə rək İz zəd di nin tor paq-
la rı nı baş dan- ba şa ta lan və vi ran edib 
onun özü nü və oğul la rı nı tu tub əsir 
gö tü rən dən son ra və üs yan qal dır mış 

Kür düs tan hökm dar la rın dan hər bi-
ri ni əzib al çal dan dan son ra də fə lər lə 
öyüd-nə si hət yo lu ilə qı nan dı ğı na və 
qan dır dı ğı na bax ma ya raq, xey ri-fay-
da sı ol ma dı ğı na gö rə Əh məd də axır-
da dar ma da ğın edil di və sa ya gəl məz 
mü si bət lər onun əh va lı na yol tap dı. 
Bir lik də mü qa vi mət gös tər miş Şir-
va nın və Şə ki vi la yə ti nin əmir lə ri də 
həm çi nin pis və ziy yə tə düş dü lər. 

An caq alə min pə nah gə tir di yi sa ra-
ya sı ğı nan la ra vi la yət lər və əya lət lər 
təs lim olun du və on la ra çe şid li mər-
hə mət ilə ina yət lər gös tə ril di. Uzun 
müd dət Tifl  is di ya rı, Ab xaz və Gür-
cüs tan məm lə kət lə rin də hökm ran lıq 
ilə ha kim lik et miş mə lik Boq rat Tifl  is 
ən xoş mü na si bət və var-döv lə tə nail 
ol du və onun bö yük lü yü, hör mə ti və 
nü fu zu da ha da art dı, is la ma və itaətə 
də vət olun du, qar şı lıq lı söz ləş mə lər 
baş ver di, zə fər ça lan qo şun lar onun 
mü da fi əsi üçün üzü Tifl  i sə yol lan dı və 
Al la hın kö mə yi ilə qı sa za man da onun 
vi la yə ti nin qa la la rı ilə is teh kam la rı xi-
las olun du, onu gö tü rüb alə min pə nah 
gə tir di yi sa ra ya apar dı lar. İs la mı qə bul 
et mə mə si ni və mü xa lif möv qe tut ma-
sı nı ona ba ğış la dı lar, ona aman ve ril-
di və bun dan son ra hə vəs və rəğ bət lə 
Mü həm mə din (s) di ni ni qə bul et di yi-
nə gö rə onun itaəti qə bul olun du, iş lə-
ri qay da sı na düş dü, öz vi la yət lə ri ilə 
məm lə kət lə ri nin tax tı na əy ləş di ril di 
və hə min qə rar la di yar ona təs lim edil-
di. Bu ra da məq səd odur ki, adı çə ki lən 
ca maatın vi la yət lə ri, əya lət lə ri və qa-
la la rın və ziy yə ti, sa kin lə ri, im kan la rı 
və şə raiti hər cə hət dən da ha möh kəm 
və ələ ke çi ril mə si da ha çə tin ol muş du, 
la kin itaət şərt lə ri nə bo yun əy mə dik-
lə ri nə və is lam pad şa hı həz rət lə ri nin 
(“Al lah-təala onun var-döv lə ti ni əbə di 
et sin!”) fər ma nı nı ye ri nə ye tir mə dik-
lə ri nə gö rə Al la hın (i. və ə.) kö mə yi ilə 

on la ra qar şı asan lıq la təd bir gö rül dü 
və hal-əh val la rı po zul du, çün ki qon-
şu la rın dan ib rət al maq is tə mə di lər. 
“Ağıl sa hib lə ri ib rət al sın lar”9. Ta be 
olan lar isə Ma zan da ran və Ku his ta-
nın sey yid lə ri ki mi öz vi la yət lə ri nin 
taxt la rı na çıx dı lar və on la ra gös tə ri lən 
yar dım, dəs tək və şəf qət gü nü-gün-
dən art maq da dır. An caq mü xa lif olub 
üs yan qal dır mış Rüs təm da rın va li si 
və Ast ra ba dın ha ki mi işin so nun da nə 
ilə üz ləş di lər? Xa rəzm vi la yə ti nin, Xo-
ra sa nın və Təb ri zin və ziy yə ti də giz li 
de yil ki, nə cür ni faq ilə ix ti laf sal ma ğa 
ça lış dı lar, nə si hət lə ri qə bul et mə di lər 
və axır da əzi lib məhv ol du lar. “Et-
dik lə ri əməl lə rin mü ka fa tı”10. Bu mə-
na nı bil dir mə yin və du ru mu bu cür 
əsas lı su rət də araş dır ma ğın məq sə di 
odur ki, Həz rət Ri sa lət pə na hın “fi t nə 
tö rə dən Al la hın lə nə ti nə dü çar olar” 
kə la mın da de yil di yi ki mi, əql ilə nəql 
qay da la rı na mə həl qoy ma maq və işin 
ni za ma sal ma ğın şər ti olan fər ma na 
ta be ol ma ğın ye ri nə ona qar şı qi yam 
qal dır maq, fi t nə-fə sad tö rət mək və 
işə xə ləl gə tir mək bü töv lük də məhv 
ol ma ğa gə tiib çı xa ra bi lər, əda vət və 
düş mən çi lik yol la rı nı ax tar ma ğın da 
aqi bə ti çox təh lü kə li dir. Bun dan ön cə 
ad la rı çə ki lən lə rin ha mı sı nın baş la rı-
na gə lən lər dən o da qur tu la bil məz. 
Sö zün açı ğı, bun lar təəc cüb do ğu ran 
şey lər dir. İn di isə, əgər qa nun, mə ri-
fət və ağıl ba xı mın dan is ti qa mə ti düz 
tut maq və iş lə ri ni sah ma na sal maq 
is tə yir sə, ümi di ni pad şa hın xoş mü na-
si bə ti nə və xos ro vun lüt fü ilə yar dı mı-
na bağ la yıb hi cab sız11 üzü nü alə min 
pə nah gə tir di yi sa ra ya tut ma lı dır, ya 
qar daş la rın dan, ya da oğul la rın dan bi-
ri ni yol la yıb is lam pad şa hı həz rət lə ri ni 
öz vi la yə tin də qə bul et mək fər ma nı nı 
ver mə li dir ki, onun se yid li yi də nə zə-
rə alın maq la “o şəxs lər ki, qə zəb lə ri-
ni udar və in san la rın gü nah la rın dan 
ke çər lər”12 kə la mı na mü va fi q ola raq 
onun cə ri mə lər dəf tə ri nə əfv qə lə mi ilə 
onun əməl lə ri ilə hə rə kət lə ri haq qın da 
bir ciz gi çə kil sin və vi la yət ilə əra zi lər 
ona təs lim edil sin. Əgər bu sö zə tərs 
gə lib nə si hə ti qə bul et mə sə və baş qa-
la rı nın əh va la tın dan dərs çı xar ma sa, 
on da mü ha ri bə yə ha zır laş sın, çün ki 
bu nun ar dın ca onun vi la yə ti nə üz tu-
ta ca ğıq ki, təq dir sə hi fə si nə düş mə li 
olan lar əzə mət löv hə sin də öz ək si ni 
tap sın. Da ha son ra moizə lər lə öyüd-
nə si hət lər qə bul olun ma dı ğı na gö rə 
baş ve rə cək hər han sı qar şı dur ma ilə 
da va, qan tö kül mə si ilə ta lan çı lıq, əsa-
rət ilə qa rət – bun la rın ha mı sı onun 
boy nu na gə lə cək və gü nah kar da o 
ola caq dır. Vəs sə lam.

1 Süheyl – cənub yarımkürəsində 
birinci ölçülü parlaq ulduz.

2 Həzarə, Nəkudəri, Ğur və 
Ğərəcistan – Əfqanıstan 
vilayətlərinin adlarıdır. 

3 Yəni “sənin”
4 Hisari-şadiman – Əfqanıstanda 

Bəlx şəhərinə yaxın yerləşən 
şəhərdir. Qunduz, Bəqlan 
və Bədəxşan – Əfqanıstan 
vilayətlərinin adlarıdır.

5 Mehribadam, Qəndbadam və 
Şahrüxiyyə – vaxtilə Mərkəzi 
Asiyada olmuş şəhərlərin adlarıdır.

6 Osmanlı hökmdarı Sultan Bayəzid.
7 Rüb’i-məskun – Yer kürəsinin 

dörddə bir hissəsi, insanların 
məskunlaşdıqları quru ərazi.

8 Seyyid Əli Kiya Gilani – 
Əmir Teymurun hakimiyyəti 
dövründə Mazandaran hakimi.

9 İbrahim. 52
10 Səcdə. 17
11 Yəni, “üzüaçıq”, “sidqi-ürəklə”
12 Ali-İmran. 134

(Son)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

lan mış Sey yid Əli Ki ya qay da-qa-
nun lar la əla qə lə ri ni za ma sal ma ğa 
və və ziy yə ti itt  i faq yo lu na gə tir mə yə 
yö nəl dil miş bü tün hu ma yun səy lə ri 
qü sur lu sa yır, am ma in di dən be lə mə-
lu mu ol sun ki, həm an laş ma za ma nı 

XVIII əs rin bi rin ci ya rı sı – Sə fə vi lər sü la lə si nin 
son döv rü və Na dir Şah Əf şar im pe ri ya sı nın 
möv cud ol du ğu qı sa müd dət Azər bay can 

ta ri xi nin ən gər gin və ma raq lı dövr lə rin dən bi ri dir. Bu da tə sa dü fi 
de yil ki, hə min dövr də ya zı lı və şi fa hi ədə biy yat, xət tat lıq, mi niatür 
sə nə ti in ki şaf edib, baş ve rən ha di sə lə ri əks et di rən sal na mə lər 
qə lə mə alı nıb. Na dir Şa hın mün şi si Mir zə Meh di xan Ast ra ba di 
məhz hə min döv rün ən eti bar lı sal na mə çi si sa yı lır. Onun mət buat-
da tam şə kil də ilk də fə işıq üzü gö rə cək ta ri xi sə nəd lər top lu sun-
dan iba rət “İn şa” əsə ri ni qə ze ti mi zin oxu cu la rı na təq dim edi rik.

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri



Gör kəm li şair və pub-
li sist İsa İs ma yıl za də 
sağ ol say dı, bu il mar-
tın 15-də 75 ya şı nı qeyd 

edə cək dik. Am ma o, cə mi 57 il ya-
şa dı. Bu nun la be lə, İ.İs ma yıl za də 
özün dən son ra san bal lı poetik və 
pub li sis tik irs qo yub get di. Bu yaz 
gün lə rin də şairin xa ti rə si ni anır, 
əsər lə ri nin da ha da ge niş ya yı la-
ca ğı na, öz hə qi qi də yə ri ni ala ca ğı-
na ümid edi rik.

Tə sa dü fən köh nə ki tab la rın bi-
rin də av toq ra fı mə ni ya man tut-
du: “Öm rü bo yu sö zün qa ba ğın-
dan qaç ma mı şam... Am ma sə nə 
la yiq söz ta pa bil mi rəm...”

Bu söz lər İsa İs ma yıl za də nin idi.
Bu söz lər də elə cə:
“Hər dən sö zün-şeirin sı xın tı sın-

dan, qə lə mə gəl mə yən sö zün, əli mə 
gəl mə yən sö zün ağ rı sın dan ürə yim 
sı zıl da yır; dün ya da hər şe yin mən-
dən öt rü qur tar dı ğı be lə an lar da 
ha ra sa baş gö tü rüb qaç maq, uzaq-
lar da, əl çat ma yan, ün yet mə yən bir 
yer də yo lu mu göz lə yən it kin söz-
lə rin da lın ca düş mək, doğ ma, əziz 
adam ki mi sö zə sı ğın maq, o sö zün 
bo yu nu ox şa maq is tə yi rəm”.

Bu söz lə ri də o de miş di:
“Hər şeir öm rü mü uza dır bir gün, 
am ma... iki cə gün alır
  öm rüm dən...”
Söz di ri idi, can lı idi. Hər şey söz-

də giz liy di. Hər şe yin aç ma sı sö zə 
bağ lıy dı. Hər kəs fər qin də ol du ğu 
və ol ma dı ğı qə dər söz lər dən ası lı 
idi. Sö zün ta le yi şairin ta le yi idi.

 İsa İs ma yıl za də be lə bir şair 
idi. Özü-öz için də giz li. Yo zu mu 
an caq özü nə və sö zə bəl li. Onun 
fi k rin cə, əsl ya zı çı heç nə dən ası lı 
ol ma ma lı dır, çün ki şair ol mur lar, 
şair do ğu lur lar...

 Ən bö yük şeir lə ri və tən və 
yurd haq qın day dı, çün ki ona gö-
rə, əsl ya zı çı nın için də gö zə gö rün-
məz bir hü cey rə var ki, o, tor paq 
ağ rı sı nı tez du yur...

Qa tar ge dər Araz bo yu
Qal dım qıv rı la-qıv rı la
Qar şı dağ lar gö rü nən də
Qal dım qov ru la-qov ru la

Öm rün dən bir qa tar ke çər di hə-
mi şə.  Ba kı-Tbi li si, Tbi li si-Ba kı.

Öm rüm dən bir qa tar
 ke çər hə mi şə -
Ba kı-Tbi li si, Tbi li si-Ba kı...
Ya ğı şı, kü lə yi bi çər hə mi şə,
Yu xu mu, duy ğu mu bi çər hə mi şə,
Ge cə dən, gün düz dən ke çər hə mi şə,
İl lər lə yol la rı öl çər hə mi şə.
İsa İs ma yıl za də şeiri san ki qa tar 

sə si nə bənd idi. Bü tün ge dən lər 
bu səs lə ge ri gə lə cək san ki.

On ca il də,
Va qon pən cə rə sin dən
Boz çöl lə rə ba xa-ba xa
Göz lə ri yol çə kə cək di,
Du man ki mi, yu xu ki mi
Anam gə lib-ge də cək di,
 
On ca il də
Nə ti cə gö rə cək di, ana iti rə cək di...
Son ra mə nim to yum da
Əl lə ri ağır-ağır
 qal xa caq dı çiy ni nə
“Ən zə li” ha va sı na...
Söz nə idi sə, elas tik idi, onu is-

tə ni lən ye rə əy mək, plas ti lin ki mi 
on dan is tə di yin şək li al maq olar-
dı. Am ma bu, ha mı ya mü yəs sər 
ol mur du.

“Mən bir ter mos şü şə si yəm” -  
de yir di şair – “Çi lik-çi lik olub içi nə 
tö kül müş ter mos şü şə si...” İçi nin 
qı rıq la rı nı, sı nıq la rı nı ifa də et mək 
üçün da ha uğur lu bir ifa də tap maq 
ol maz dı. Bu, iti ri lən za ma nın qor-
xu su nu ifa də edir di həm də...

Sö zün öl çü lə ri ni bi lir di, ona gö-
rə söz lə dav ran maq onun üçün 
asan idi. Ona gö rə özü ola bi lir di. 
Ona gö rə şeirin üs tün də əziy yət 
çək mir di, sö zün qa ba ğın dan qaç-
mır dı (Ye nə av toq raf ki mi yaz dı ğı 
söz lə ri xa tır la yı ram)...

Tə pə dən-dır na ğa şair idi. İl ha mı-
na isə an caq hə səd apar maq olar dı.

O də rə
o tə pə,
o qar, o ya ğış,
O va qon bür kü sü,
təy ya rə sə si,
İçim dən duy ğu tək şü tü yən il lər,
Mə nim göz lə rim də uyu yan çöl lər
Do lar dı ota ğa…

Bir ge cə, bir mən
Uçar dım il ha mın qa nad la rın da.
Duy ğu ya ğı şın da is lan ma ğım dan,
Fi kir yo xu şun da usan ma ğım dan
Xə bə rim ol maz dı, ol maz dı on da.
İsa İs ma yıl za də nin şeir lə rin də 

həs rə tin seh ri var. Həs rət ay rı ca 
bir ob raz dır. Həs rət nə fəs alır, da-
nı şır. Hər şe yi öz ar xa sın ca apa rır. 
Can lı-can sız nə var sa, bu həs rə tə 
uy ğun laş ma ğa və onun ta le yi ni 
ya şa ma ğa məh kum dur. Am ma ən 
bö yük həs rə ti “Söz həs rə ti” idi.

İl lər lə qəl bim də söz bö yü dər dim,
Mis ra lar dö nər di yolyol da şı ma,
Kö nül sir da şı ma,
qan qar da şı ma.

İl lər lə qəl bim də söz bö yü dər dim,
Qo şu lub kö çə ri duy ğu la rı ma
Ge cə li-gün düz lü
 hey yol ge dər dim.
Şeir lə ri nin bi rin də “ürə yim ya-

ğış lı gün lər dən ası lı qal dı”, - de-
yir. Ya ğış, ötüb-ke çən vaxt dır. Ya-
ğış, za ma nın bir baş qa adı dır.

Qa lıb saç la rım da ya ğı şın ət ri,
Qa lıb do da ğım da ya ğı şın da dı.
Ya na ğım da sə rin nə fə si qa lıb
Gö züm də qu ru muş se vin ci qa lıb.
Qu la ğım da sə si qa lıb.
Ya ğış lı gün lə ri miz ni yə azal dı? 

Bu nu an caq şair de yə bi lər di.
Ya ğış lı gün lər dən ası lı qa lan
Ürə yim ca dar-ca dar
Sə sim-sö züm ca dar-ca dar...
Ye nə İsa İs ma yıl za də nin “Bir 

ömür lük ge cə” ki ta bı na yaz dı ğı 
av toq ra fı xa tır la yı ram. Bu söz lər 
də bir anın əbə diy yə ti ki mi dir: 
“Öm rüm bo yu sö zün qa ba ğın dan 
qaç ma mı şam, in di də elə cə. Am-
ma ye nə  sə nə la yiq söz tap maq da 
çə tin lik çə ki rəm”.

Atam, tər cü mə çi Na tiq Sə fə ro va 
ya zıl mış bir av toq raf... Sa ral mış 
və rəq də ta rix 89-cu ili gös tə rir. 
Əs lin də bu ta rix üçün bu qə dər 
sa ral ma ma lıy dı bu və rəq lər. Gö-
rü nür, bu da bir ta le dir.

Söz hər za man tə zə dir. Am ma 
ye nə də si zə la yiq söz ta pa bil mə-
dim, İsa müəl lim...

Gü nel NA TİQ
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Mən elə bilirdim
Yay lövhələrindən

Torpağın həniri  isti təndirtək
Üzümü, gözümü qarsalayanda,
Çöllərin ilğımı iməkləyərək,
Ləngər vura-vura sürünən anda,
Quşların qanadı salaq düşəndə,
Ayağı çirmalı, sinəsi açıq,
Başında tər rəngli bağlama yaylıq
Suçular hardansa peyda olaraq
Qovaq kölgəsinə qonaq düşəndə –
Mən elə bilirdim, elə bilirdim,
İstidən, bürküdən qarıxır günəş,
təntiyir günəş,
darıxır günəş…

Bir də görərdim ki, çimirik Kürdə.
Bizim aramızda “qonaq” da vardı –
İstidən, bürküdən qarıxan günəş,
Nəfəsi təngiyən, darıxan günəş
Özünü hardansa suya salardı.
Onun şəfəqləri qızıl tor kimi
Kürə qovuşardı, Kürdə axardı.
Ləpələr qızılı balıqlar kimi,
Tora baş vurardı, tordan çıxardı.
İyul günəşini gördüm beləcə,
Avqust günəşini gördüm beləcə.

Sonra, günortadan gün əyiləndə
Üfüqə, dağlara bağlanmış toru
Çəkib aparardı kimsə gizlicə.
Bircə biz qalardıq, bir Kür qalardı,
Axşamdan soyumuş ocaq yeritək
Sular qaralardı
qaş qaralardı.

Yaxşı adamların 
azalır, dünya…

Yaxşı adamların azalır, dünya
Kosmosdan lazerlə
nə bilim, nəylə
Ayağının altı qazılır, dünya.
Sənin nə xəbərin,
öz işindəsən;
Günlər bala-bala gödəlir, dünya,
Ömrün bala-bala qısalır, dünya
Sənin nə xəbərin,
öz işindəsən;

Dan atır, 
gün batır,
ulduzlar yanır,
Bir yanın yatanda biri oyanır,
Günəşin başına pərvanə kimi
365 yol dolansan belə,
Ürəyin soyumur, soyumur, dünya -
Günəşi sevirsən – bilirik bunu -
Planet sevgisinin nə olduğunu
Ürəyin soyumur –
havan soyumur,
Dənizin soyuyur,
gölün soyuyur.
Adamlar soyuyur, biri-birindən,
Ölkələr soyuyur biri-birindən.
Alovlu kürsülər, odlu natiqlər
Yaman oynadırlar səni yerindən
Yenə köks otürdün,
havan çatışmır-
Sənə də bir loğman gərəkdi, dünya,
Bəlkə səninki də ürəkdi, dünya?..

Qulağının dibində
hey xısın-xısın,
hey gizli-gizli
Səndən danışırlar, səndən deyirlər,
Sonra da susurlar hey sözlü-sözlü.
Eh… Bəlkə bu da bir tiryəkdi, dünya.

Pələngin, ceyranın,
cüyürün kimi
Qarağacın kimi,
turacın kimi.
Yaylağın
bulağın,
otlağın kimi,
Yaxşı adamların azalır, dünya,
Axırda bu da bir söz olar, dünya.
Çinar babaların, küknar ərlərin,
Söyüd xanımların, cüyür qızların,
Palıd kişilərin, sərv qardaşların,
Maral adamların azalır, dünya.
Axırda bu da bir söz olar, dünya…

1985

Gözləyin, dünyaya 
qayıtmağım var

Bu dünyaya bir də qayıtmağım var
Qəbrimin üstündə bitən gülləri,
Uyumuş,
soyumuş torpağı-daşı
Ölüm sükutundan oyatmağım var.
Bilmirəm çiçəklə, bilmirəm otla,
Bilmirəm ağacla, yoxsa buludla,
Dağları yerindən oynadıb gələn
Dəli qışqırıqla, yoxsa sükutla -
deyə bilmərəm.
Apardım özümlə öz dünyamı mən -
Ulduzlu göyləri, Ayı, günəşi,
İlğımlı çölləri, təpəlikləri,
Dağları, düzləri, biçənəkləri
Son gündə, son anda, son saatımda
Apardı gözüm.
O günü, o anı, dəqiqəni də
Apardım özüm.
Səsləri, sözləri, pıçıltıları,
Kür tərəfdən gələn uğultuları
Mikrofon qulağım «yazdı» apardı.
Gecəli-gündüzlü, ömrüm boyunca
Kürün uğultusu məni çağırıb,
Suyun şırıltısı məni çağırıb,
Məni haraylayıb Qarayazıdan.
Mən də yuxularda hey uça-uça
getmişəm ora.
İlğımlar çağırıb məni  uzaqdan,
Yəhərbel ilğımlar, kəhər ilğımlar,
Qarayel ilğımlar, ağyel ilğımlar –
Çağırıb düzlərdən – Qarayazıdan.

Kürün uğultusu aparıb məni,
Suyun şırıltısı çəkib aparıb.
Sehrli ilğımlar əl eləməklə
Aparıb, yaxama çöküb aparıb.
Məni bu dünyaya bir də, yenidən
Bəlkə o uğultu gətirə bildi,
Bəlkə o şırıltı gətirə bildi.
Bəlkə o ilğımlar sehrli yolla
Məni bu dünyaya ötürə bildi.

Nəsə, ürəyimə damıb, bilirəm -
Bəlkə də yüz ildən, min ildən sonra,
Milyon ildən sonra – nə bilmək olar –
Nə vaxtsa dönəcək ömrün illəri…

Gözləyin, dünyaya 
qayıtmağım var
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qayıtmağım varqayıtmağım var



Xosrov ŞAHANİ
(İran)

Os tan da rı mız dün ya sı nı 
də yi şən də (Al lah ona 
rəh mət elə sin!) çox kə-
dər lən dik. Rəh mət li yin, 

os tan da rı mız ol du ğu bü tün il lər ər-
zin də hə lə kim sə nin onun haq qın-
da pis bir söz de di yi ni eşit mə miş-
dik. Axı o, hə mi şə öz tə bəələ ri nə 
ata qay ğı sı gös tər miş, ka sıb-ku su ba 
da im ka nı da xi lin də əl tut muş du. 

Mər hu mun xid mət lə ri nə hör mət 
əla mə ti ola raq, ta bu tu mə za rıs ta na 
ki mi çi yin lər də get di. Qa ra bay raq la-
rın, ək lil lə rin yer al dı ğı ma təm kar va-
nı nın ucu-bu ca ğı gö rün mür dü.

Er tə si gün isə cü mə məs ci din də 
eh san  ve ril di. Bü tün şə hər əh li ilə 
bir lik də bən de yi-hə qi ri niz də məc-
lis də iş ti rak edir di.

Xal qın öz rəh bər lə ri ni yax şı ta nı-
dı ğı nı və hər za man na mus lu ha-
ki mi na mus suz dan fərq lən dir di yi-
ni par laq şə kil də nü ma yiş et di rən 
bu yas mə ra si mi ni əbə di ləş dir mək 
üçün fo to və ki no müx bir lər də vət 
olun muş du.  

Mən min bə rin qar şı sın da otur-
muş dum. İki qa re avaz la Qu ran 
oxu yur du. Məc lis əh li dua edir, pı-
çıl da şır, mər hu mun yük sək əx la-
qi key fi y yət lə rin dən da nı şır dı. Bu 
ağır it ki dən ne cə kə dər lən di yi hər 
kə sin üzün dən ay dın oxu nur du.

Məc li sin ən qız ğın ça ğın da, qəf-
lə tən, bir dos tu mun bir-iki gün qa-
baq da nış dı ğı lə ti fə ya dı ma düş dü. 
Dəh şət li də rə cə də gül mə li lə ti fəy di.

Bar maq la rı mı da raq ki mi bir-bi-
ri nə ke çi rib əsə bi lik lə sıx dım, mər-
hu mun ob ra zı nı xa ti rəm də can lan-
dır ma ğa ça lış dım ki, bəl kə si fə ti mə 
kə dər ifa də si ve rə bi lim. Am ma 
ha il lah edib gü lü şü mü boğ ma ğa 
ça lış  sam da,  gic gül mək mən dən 
əl çək mək is tə mir di. On da mə nə 
mə lum olan bü tün məş hur qor-
xu lu şey lər - nə bi lim, ink vi zi si ya, 
cə hən nəm əza bı, Kər bə la mü si bə ti 
haq qın da...  dü şün mə yə baş la dım. 
An caq bu nun da bir xe yi ri ol ma dı. 
San ki kim sə qəs dən mə ni gül dür-
mək üçün gah Mol la Nəs rəd di nin 
mə zə li he ka yət lə ri ni, gah da Übeyd 
haq qın da kı lə ti fə lə ri qu la ğı ma pı-
çıl da yır dı. Söz lə de yi lə si de yil, gül-
mək dən ölür düm mən ya zıq.

Düz dü, gül mə yi nə səs siz gü lür-
düm, am ma gü lüş dən qu laq la rı-
mın di bi nə cən əyil miş ağ zı mı ne cə 
giz lət mək olar dı? İla hi, əgər bir dən 
mə nim də li qəh qə həm məs ci din 
gün bə zin də əks-sə da ver sə, ney-
lə yə rəm? Qa re bu na ne cə ba xar? 
Mən hə lə şə hə ri mi zin hör mət li ağ-
saq qal la rı nı de mi rəm! Bəs rəh mət-
li yin əziz lə ri, qo hum la rı ba şı ma 
nə oyun gə ti rər lər? Sö yər lər, ya iti 
qo van ki mi qo var lar? Mən on la rın 
əlin dən ca nı mı qur tar maq üçün 
məs ci din ba şı na ne cə do lan dı ğı mı, 
on la rın da mə ni tə qib et dik lə ri ni 
ay dın tə səv vür elə yir dim...

Xü la sə, mə nim o gün bu lə nə tə 
gəl miş gü lü şə gö rə nə lər çək di yi-
mi bir Al lah bi lir. An caq yas mə ra-
si min dən son ra kü çə yə çı xan ki mi 
gül mə yim də da yan dı, elə bil heç 
ol ma mış dı...

Bu ha di sə dən on-on iki gün ke-
çir di. Bir də fə iş vax tı ota ğı mı za 
ta nı ma dı ğım bir cə nab gə lib həm-
kar la rım dan nə sə so ruş du. On lar 
baş la rıy la mən tə rə fi  ni şan ver di-
lər. Na mə lum ki şi mə nə ya xın la şıb 
qu la ğı ma pı çıl da dı:  

- Mə nim lə ge dək, yed din ci böl-
mə də nəm.

- Ki min lə da nış maq şə rə fi  nə nail 
olu ram? - ma raq lan dım.

- Mən mü vək ki ləm, - de yə ca vab 
ver di.

- Axı nə olub, ni yə si zin lə get mə-
li yəm ki?

- Bil mi rəm. Mə nim və zi fəm si zi 
ta pıb de yi lən ün va na çat dır maq dı.

Vic da nım tə miz ol du ğu na gö-
rə sa kit cə qal xıb na mə lum ki şiy lə 
yed din ci böl mə yə yol lan dım.

İçə ri gi rən də rəis mə nə yer gös-
tə rib otur ma ğı tək lif elə di. Mən 
otur dum. Rəis qar şı sın da kı qov-
lu ğu bağ la dı, baş qa sı nı aç dı. Tər-
cü me yi-ha lı ma aid mə lu mat la rı 
də qiq ləş dir dik dən son ra so ruş du:

- Mər hum os tan dar la si zin nə ki-
mi mü na si bət lə ri niz olub?

- Heç bir mü na si bə ti miz ol ma yıb, 
ağa yi rə is, - de dim. — Mən kim, os-
tan dar kim... An caq rəh mət lik çox 
yax şı adam idi! Onun ölü mü ha mı 
ki mi, mə ni də kə dər lən di rib.

- De gö rüm, yas məc li si nə ni yə 
get miş din?

- Ne cə yə ni, ni yə? Qə ri bə sual 
ve rir si niz, ağa yi-rəis! - de yə təəc-
cü bü mü giz lət mə dim, bir tə rəf dən 
də dü şün düm ki, yə qin mər hum 
nə sə bir səhv iş tu tub muş, mən də 
bun dan xə bər siz onun ya sı na get-
mi şəm. Bir cə o qal mış dı ki, bu nu 
mə nim onun la ya xın ol ma ğı mın 
sü bu tu ki mi gö zü mə sox sun lar... 
Nə isə, tü pür cə yi mi ud dum, fi k-
ri mi top la dım və çaş ma maq üçün 
eti na sız hal da: 

- Ha mı ge dir di, za ti-ali lə ri, mən 
də get dim, - de dim.

Rəis arif adam lar ki mi gü lüm-
sün dü:

- Ha mı nın get di yi ni bi li rəm. Am-
ma on lar ge dib lər ki, mər hu mun 
ya xın la rı nın dər di nə şə rik ol sun lar. 
Bəs sə nin or da nə itin az mış dı?  

- Elə mən də ona gö rə get miş-
dim, - tə rəd düd lə ca vab ver dim. - 
Bir də ki, mən ba şa düş mü rəm, siz 
nə yi nə zər də tu tur su nuz?

- Ey bi yox, bu saat ba şa dü şər-
sən, - rəis bir si qa ret alış dı rıb ca-
vab ver di. Son ra ma sa sı nın si yirt-
mə sin dən iki bö yük kar ton qu tu 
çı xa rıb so ruş du: 

- Hə lə bir de gö rüm, sən os tan-
da rın əley hi nə ol mu san?

- Əley hi nə? Bu nə söz dü, əgər 
əley hi nə ol muş ol say dım, cə na zə-
si ni qə bi ris tan lı ğa ki mi pi ya da yo-
la sa lar dım mı?

- Yax şı, əgər düş mə ni ol ma mı-
san sa, bəs ni yə onun ölü mü nə se-
vi nir din?

- Kim, ağa yi-rəis, mən se vi nir-
dim?

- Bəs kim?
İşə düş mə dik, sən Al lah? De yə-

sən, söh bə ti mi zin axı rı heç yax şı 
qur tar ma ya caq dı. Dil-do da ğım 
qu ru du, ürə yim aram sız dö yün-
mə yə baş la dı. Am ma, bu nun la be-
lə, həm də se vin dim ki, rəh mət lik 
ən azın dan, özü nü heç nəy lə lə kə-
lə mə yib. Bir də hiss olu nur du ki, 
yed din ci böl mə nin rəisi onun pə-
rəs tiş kar la rın dan dı...

- Ağa yi rəis! - de dim. - Bu nə söz-
dü da nı şır sı nız? Heç mən os tan da-
rın ölü mü nə se vi nə bi lə rəm mi? Bir 
də ki, ümu miy yət lə, ki min sə ölü-
mü nə de yib-gül mək olar mı?!

Bu nu eşi dən rəis həz rət lə ri kar-
ton qu tu nu aç dı, bir dəs tə fo to şə-
ki lin ara sın dan bi ri ni çı xa rıb mə nə 
uzat dı:

- Al, bax, ta nı dın kim di? - de di.

Mən şək lə bax dım. Mər hu mun 
yas mə ra si min dən bir gö rün tü idi. 
Bü tün şə hər ca maatı, ad lı-san lı 
həm və tən lə ri miz kə dər, üzün tü içə-
ri sin də idi lər, elə bil doğ ma ata la rı-
nı itir miş di lər. Və tək bir cə nə fə rin 
üzü gü lür dü, o da mən kül ba şın.   

- Bə li, ta nı yı ram, - de dim. - Odey, 
o sol da kı si zin bən de yi-hə qi ri niz di.

Rəis fo to nu ma sa nın üs tü nə qo yub 
di gə ri ni mə nə uzat dı. Bu şə kil də də 
ağ zım qu laq la rı mın di bin dəy di!

Bir söz lə, üç yüz şək lin ha mı sın da 
ha mı ağ la yır dı, mən sə gü lür düm.

Ağa yi rəis şə kil lə ri gös tə rib qə-
tiy yət lə de di:

- Yax şı, da ha bu na nə sö zün? Yə ni 
bun dan son ra da boy nu na al ma ya-
caq san? Əgər rəh mət lik lə düş mən çi-
li yin ol ma yıb sa, on da sə ni baş qa nə 
va dar elə yə bi lər di ki, onun ölü mü-
nə se vi nə sən, hə? Bu du, bur da beş 
də nə ki no len ti də var, on lar da sə nin 
ne cə se vin di yin, gül mək dən uğu-
nub get di yin açıq-ay dın gö rü nür!

Bə li də, in di gəl bu zi bil dən qur tar 
gö rüm, ne cə qur ta rır san! Nə qə dər 
yal var-ya xar elə səm, Al la hı şa hid 
gə tir səm də, rəisi inan dı ra bil mə dim 
ki, heç nə dən gic gül mək tut muş du 
mə ni, ona gö rə gü lür düm.  

...Bu ha di sə dən iki il keç di. Gün-
lə rin bir gü nü şə hə rə səs ya yıl dı ki, 
tə zə os tan dar qı zı nı öz müavi ni nə 
ərə ve rir. Tez lik lə bu şa yiə təs di qi-
ni tap dı və bir çox la rı na toy də vət-
na mə lə ri də gön də ril di. Də vət li lə-
rin ara sın da mən də var dım.

Də və ti alan ki mi o saat ya dı ma iki 
il əv vəl məs cid də mər hum os tan-
da rı mı zın yas məc li sin də ba şı ma 
gə lən ha di sə düş dü və tə rəd düd 
için də dü şün düm ki, ne cə elə yim, 
gö rə sən to ya ge dim, ya get mə yim?

“Əgər get mə səm, - dü şün düm, - 
bəd xah la rım ağa yi os tan da ra de yə cək-
lər ki, fi  lan kəs sə nə hör mət elə mə di yi 
üçün to ya da gəl mə yib, yox, du rub 
get səm, har dan bi lim ki, ye nə də bən-
zər bir ha di səy lə üz ləş mə yə cə yəm?”

Ən son ana ki mi tə rəd düd edir-
dim. Axır da – “eh, nə olur ol sun”, 
- de yib get mə yi qə ra ra al dım.

Toy gü nü  er tə dən ge dib sa çı mı 
kəs dir dim, üzü mü tə raş elət dir dim, 
ax şam da ge yi nib-ke ci nib to ya yol-
lan dım. Pah, toy nə toy! Hər tə rəf 
gül-çi çək lə bə zə dil miş di, rəng bə rəng 
işıq lar dan göz lər qa ma şır dı. Süf-
rə yə cür bə cür mey və lər, şir niy yat, 
şər bət lər dü zül müş dü. Hə lə qo naq-
lar! Xa nım lar və ağa lar gö zəl lik də, 
kü bar lıq da san ki ya rı şa gir miş di lər. 
Za ra fat dı bə yəm, o boy da os tan dar 
qı zı nı ərə ve rir di! 

Mən sa lo nun uzaq kün cün də, 
şam lı tor şe rin ya nın da otu rub ət ra fa 
bax ma ğa baş la dım. Gör düm ki, ha-
mı de yib-gü lür. Mən də ça lış dım ki, 
tə bəs süm üzüm dən əs kik ol ma sın.

Şər bət pay la nıb içi lən dən son ra 
əlin də hün dür ba də lər dü zül müş 
məc mə yi olan ofi  siant mə nə ya xın-
laş dı:

- İç mək is tə yir si niz?
Fi kir ləş dim ki, əgər “yox” de-

səm, yax şı düş məz, ge dib os tan-
da ra çat dı rar ki, qı zı nı zın to yun da 
fi  lan kəs onun sağ lı ğı na ba də qal dı-
rıb iç mək is tə mə di... Ye nə də zi bi lə 
dü şə cə yəm.

- Məm nu niy yət lə, - de dim.
Ba də ni ba şı ma çək dim. Qay ta-

rıb ye ri nə qoy ma ğa ma cal tap ma-
mış, qar şım da, yer dən çıx mış ki mi, 
əlin də məc mə yi ilə ikin ci ofi  siant 
pey da ol du:

- İçir si niz? - so ruş du.
- Tə şək kür edi rəm, can la-baş la! 

- de dim.
İkin ci ba də ni də bo şalt dım və 

dər hal da ca nı ma xoş bir is ti lik ya-
yıl dı ğı nı hiss elə dim. Ba şım gi cəl-
lən di, qu laq la rım da uğul tu əmə lə 
gəl di. Hər tə rəf də fo toq rafl  ar fır fı-
ra ki mi fır la nır və be lə təd bir lər də 
ol du ğu ki mi, apa rat la rı nı sağ da, 
sol da şaq qıl da dır dı lar. 

Ya vaş-ya vaş mə ni yu xu bas ma-
ğa baş la yır dı. Me lan xo lik ki mi 
göz lə ri mi şa mın xə fi f cə əsən şö-
lə si nə və od da yan mış pər va nə yə 
dik miş dim. Onun qa ral mış qa nad-
la rı mə ni çox tə sir lən dir miş, göz lə-
ri mi ya şart mış dı: - ”Atə şə aşiq olan 
za val lı pər va nə! Sən axı nə yə gö rə 
yan dın?” Və şam atə şi nə vur ğun 
pər va nə haq qın da bil di yim şeir lə ri 
pı çıl tıy la de mə yə baş la dım...

Mə ni bü rü müş kə dər dən xə ya-
lım da müx tə lif üzü cü ha di sə lər 
can lan dı. Əmoğ lu mun fa ciəli ölü-
mü nü xa tır la dım və göz lə rim dən 
gil dir-gil dir yaş lar ax ma ğa baş la dı. 

Xü la sə, mən san ki baş qa bir alə mə 
düş müş düm və tə zə dən ye rə qa yıt-
ma ğa he yim qal ma mış dı... 

Ge cə ya rı sın dan son ra, qo naq lar 
ar tıq da ğı lış ma ğa baş la mış dı. Mən 
də də rin iz ti rab lar için də kü çə yə 
çıx dım.

Üs tün dən heç bir həf tə keç mə-
miş di ki, elə hə mən ki mü vək kil 
ye nə gə lib ba şı mın üs tü nü al dı. 

- Hə, ye nə gəl din? Xe yir ola?
- Xe yir olub-ol ma dı ğı nı si zə yed-

din ci böl mə nin rəisi özü de yə cək! 
- de yib mə ni qa ba ğı na qat dı.

Ay Al la hım, de yə sən, bu yed-
din ci böl mə məx su si ola raq mən-
dən öt rü ya ra dıl mış dı.

Ota ğa da xil olan ki mi ar tıq mə nə 
ta nış ağa nı gör düm. O, ma sa ar xa-
sın da əy lə şib növ bə ti bir “işin” sə-
hi fə lə ri ni və rəq lə yir di. Mə ni gö rən 
ki mi ağa ya elə bil od qoy du lar:

- Ya ra maz! Nə de yir sən, in di biz 
sə nin lə ney lə yək? - ba ğır dı.

- Noolub ki, ağa yi rə is? Bə yəm 
mən ye nə də, Al lah elə mə miş, gü-
lüb-elə mi şəm?

- Kaş elə gü ləy din! - sə si ni ba şı na 
at dı. - Sən... sən sat qın lıq elə mi sən! 
Ba şa düş dün? Xainin ye kə si sən!

- Nə da nı şır sı nız, mən ki mə xə-
ya nət elə mi şəm axı? Mən axı ki-
məm ki, xə ya nət kar olum?

- Sən is tə ni lən ha ki miy yə tin, is-
tə ni lən os tan da rın, is tə ni lən hö ku-
mə tin düş mə ni sən! Bil din?

- Bil dim, bil dim... An caq axı nə yə 
gö rə, hə? Bu har dan ağ lı nı za gəl di? 
Əgər mən os tan da ra düş mə nəm sə, 
heç sa ba ha sağ çıx ma yım! Al la ha 
and ol sun ki, ver gi lə ri vax tı-vax-
tın da ödə yi rəm, bü tün qa nun la ra 
söz süz əməl elə yi rəm. Axı əli niz də 
nə ki mi sü bu tu nuz var ki, mən os-
tan da rın düş mə ni yəm?

O, si yir mə dən şə kil qu tu su nu çı-
xar dı və əli nə ke çən bir şək li gö tü-
rüb mə nə uzat dı.

Bə li, os tan da rın qı zı nın toy şək liy-
di. Qo naq la rın üzün dən se vinc ya ğır. 
Tək cə mən bəd bəxt, bir si fət də yəm ki, 
elə bil gə mi lə rim ba tıb, elə bil toy da 
yox, yas da yam. İkin ci şə kil də də ey ni 
mən zə rə di: ha mı de yir-gü lür, mən sə 
elə bil in di cə ən axı rın cı əzi zi mi iti rib 
ye tim qal ma ğı mın acı sı nı çə ki rəm.

- Nə di, bun dan son ra da xain ol-
du ğu nu boy nu na al ma ya caq san? 
Heç oyan-bu ya nı yox du, sən ağa yi 
os tan da rın düş mə ni ol du ğun üçün 
onun ba la sı nın xoş bəxt li yi ni həzm 
elə yə bil mir sən! Bi lə sən ki, bu şə-
kil lə ri ona gös tə rib lər, o da gös tə-
riş ve rib ki, biz sə nin üs tün dən gö-
zü mü zü çək mə yək.  

Mən ye nə nə qə dər and-aman elə-
yib: - “Val lah, göz yaş la rı ma sə bəb 
heç də os tan da ra düş mən ol ma ğım 
de yil, şa mın odun da ya nıb kül olan 
bi ça rə pər va nə di, əmim oğ lu nun 
fa ciəli ölü mü dü”, - de səm də rəisi 
inan dır maq müm kün ol ma dı.

Onun ya nın dan çı xan dan son ra 
də rin dü şün cə lə rə dal dım: bü tün 
öm rüm bu şə hər də ke çib. Bu na gö rə 
elə hər gün yas mə ra si mi nə, ya xud 
toy şən li yi nə də vət olu na bi lə rəm... 
Əgər hər on məc lis dən, çox de mi-
rəm, cə mi iki sin də iş ti rak elə miş ol-
sam da, son ra dan böl mə lə rə ge dib 
ni yə bur da gü lüb, or da ağ la dı ğı mı 
ba şa sal ma ğa on suz da nə vax tım 
var, nə də höv sə ləm. Yax şı, on da bəs 
mən ney lə yim? Bu və ziy yət dən ne cə 
çı xım? Dü şü nüb-da şı nıb tap dım...

İki il əv vəl bir cər ra hın ya nı na get-
dim və o, mə nə plas tik əmə liy yat et di. 

İn di si fə ti min bir tə rə fi  hə mi şə 
gü lür, o bi ri tə rə fi  isə san ki ağ la yır.

Farscadan tərcümə edən
Bəhlul SEYFƏDDİNOĞLU
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də qiq ləş dir dik dən son ra so ruş du:

- Mər hum os tan dar la si zin nə ki-

- Al, bax, ta nı dın kim di? - de di.

Mən şək lə bax dım. Mər hu mun Şər bət pay la nıb içi lən dən son ra 

Plastik 
əməliyyat

(Hekayə)



Əj da ha lar əs lin də 
olub mu?

Dəh şət li əj da ha lar pla ne ti mi-
zin bü tün gü şə lə rin də ya şa yan 
xalq la rın na ğıl la rı, əf sa nə lə rin-
də möv cud olan bir per so naj dır. 
On la rı təs vir edən də nə həng, 
ila na bən zər, dəh şət li məx luq lar 
qi ya fə sin də çə kir lər ki, gör kəm-
lə rin dən ada mın ca nı na üşüt mə 
dü şür. Əj da ha lar alov püs kü rür, 
on la rın ağız-bu run la rın dan qa ra 
tüs tü çı xır, nə rə lə ri isə o qə dər 
güc lü olur ki, səs lə rin dən yer tit-
rə yir. Qə dim yu nan mifl  ə rin dən 
bi rin də ki əj da ha – doq quz baş lı 
Hid ra nın şöh rə ti ge niş ya yı lıb. 
O, He rakl tə rə fi n dən öl dü rü lə-
nə dək, say sız-he sab sız gö zəl qı-
zın qə ni mi idi.

Qə dim yu nan la rın təs vir et di-
yi baş qa bir ağ zın dan od püs kü-
rən dəh şət li məx luq Xi me ra idi. 
Onu Pe qas ad lı qa nad lı atı nın 
kö mə yiy lə gənc dö yüş çü Bel ler-
fon öl dü rür. Rus xalq na ğıl la-
rın da da çox məş hur bir əj da ha 
var – Zmey Qo rı nıç. Əf sa nə vi 
əj da ha la rın ço xu say sız-he sab sız 
sər vət lə rin ke şi yin də du rur du. 
Azər bay can na ğıl la rın da kı əj da-
ha lar adə tən ça yın qa ba ğı nı kə-
sib xalq dan is tə di yi ni alır dı. Qı zıl 
qo yun də ri si ni isə baş qa bir əj da-
ha – yüz göz lü nə həng qo ru yur-
du. Əj da ha lar bir qay da ola raq, 
na ğıl lar da şər qüv və lə rin bir alə ti 
ki mi təs vir olu nur. La kin bə zi na-
ğıl lar da əj da ha in san la rın tə rə fi -
nə ke çib on la rı bə la dan qo ru yur.

Qə dim za man lar da dö yüş çü lər 
əj da ha şə kil lə ri ni qal xan la rı nın 
üzə ri nə çə kir di lər ki, düş mən lə-
ri nin can la rı na qor xu sal sın lar. 
Qeyd et mək la zım dır ki, in san-
lar bə zən əj da ha la rın real lı ğı na 
hə qi qə tən ina nır dı lar. Ko lum ba-
qə dər ki də niz çi lər ta nı ma dıq la rı 
okean la ra sə fər et mək dən məhz 
su yun də rin lik lə rin də ya şa yan, 
gə mi lə ri uda bi lən, quy ru ğu nun 
hə rə kə tiy lə dəh şət li dal ğa lar qal-
dı ra bi lən nə həng lə rə gö rə çə ki-
nir di lər.

Tə bii ki, on lar 
səhv edir di lər. 
Be lə ki, əj da ha lar 
yal nız əf sa nə və 
na ğıl lar da olur. 
Yax şı, bəs on da 
ni yə in san lar əsr lər 
bo yu on la rı real var-
lıq sa yıb? Müm kün 
izah la rın bi ri bu dur ki, 
bir za man lar yer üzün-
də hə qi qə tən nə həng yır-
tı cı, vəh şi məx luq lar ya şa-
yıb. On la rın ən dəh şət li lə ri 
di no zavr lar ailə si nə aid 
idi. La kin bu məx luq lar yer 
üzün də in san ya ra na na dək 
məhv ol muş du. Am ma ola 
bi lər ki, ma ğa ra adam la rı nın 
vax tın da Yer kü rə sin də müx tə lif 
nə həng sü rü nən lər hə lə də qa lır dı 
və na ğıl lar da kı əj da ha la rın hə yat-
da kı real pro to ti pi elə on lar olub.

Di no zavr lar ni yə 
məhv ol du?

Təx mi nən 180 mil yon il qa baq 
bi zim pla ne ti miz də sü rü nən lər, 
ya xud baş qa söz lə de sək, rep ti-
li ya lar ha ki mi-müt ləq idi. On la-
rın sa yı o qə dər çox idi və o qə-
dər güc lü idi lər ki, hə min dövr 
“kə ləz lər döv rü” adıy la ta nı nır. 
Alim lər isə o döv rə me zo zoy 
döv rü de yir lər. Rep ti li ya lar dan 
ən bö yü yü di no zavr lar idi. On-
la rın bə zi növ lə ri yer üzün də nə 
za man sa ya şa yan can lı la rın ən 
nə hən gi sa yı lır. La kin nə ha yət siz 
güc lə ri nə bax ma ya raq, təx mi nən 
60 mil yon il qa baq di no zavr lar 
məhv ol du, çün ki kəs kin şə kil-
də də yi şən hə yat şə raiti on la rın 
möv cu diy yə ti nə son qoy du.

İlk di no zavr lar yə qin qaz dan 
bö yük de yil di və ye ri yər kən elə 
qaz ki mi iki ayaq üs tə gə zir di-
lər. Am ma za man keç dik cə on-
lar bö yü yür, ağır la şır dı lar və 
nə ha yət, elə bir gün gə lib çat dı 
ki, ar tıq ayaq la rı on la rın qu ru da 
ya şa ma sı nı tə min edə bil mir di. 
Odur ki, di no zavr lar vaxt la rı nın 
çox his sə si ni çay lar da, ba taq-
lıq lar da ke çir mə yə baş la dı lar.

Su on la rın nə həng 
bə dən lə ri ni sax la yar kən ağır lı-
ğın əsas his sə si ni öz üzə ri nə gö-
tü rür dü. 

Kə ləz lər dən ən iri si bron to-
zavr idi. Bu can lı la rın bo yu 20-25 
met rə, çə ki si 38 to na ça tır dı. La-
kin kə ləz lə rin çox his sə si ye nə də 
qu ru da qal mış dı.

Mə sə lən, uzun lu ğu 14 metr, 
hün dür lü yü 8 metr olan ti ra no zav-
rın ağır və güc lü quy ru ğu, nə həng, 
dəh şət li ağ zı var dı. Çox gü man ki, 
ti ra no zavr pla ne ti mi zin bü tün ta ri-
xi ər zin də ən yır tı cı can lı olub. Bə zi 
di no zavr lar uç maq, di gər lə ri üz-
mək öy rə nir. La kin on la rın heç bi ri-
nin bey ni ki fa yət qə dər bö yü mə di. 
Bəl kə də elə bu na gö rə di no zavr lar 
yer üzün dən si li nib get di lər, çün ki 
on la rın ağ lı ye ni şə raitə uy ğun laş-
maq üçün bəs et mir di.

Alim lə rin ço xu bu fi  kir də dir 
ki, məhz iq li min qlo bal də yi şik-
li yi nə həng kə ləz lə rin məh vi nə 
sə bəb olub. Ba taq lıq lar təd ri cən 
qu ru yur du, di no zavr lar isə daim 
qu ru da ya şa ma ğa uy ğun la şa bil-
mir di lər. Üs tə lik, ye ni cə əmə lə 
gə lən dağ sil si lə lə ri on la rın yo lu-
nu kə sir, yem tap maq üçün da ha 
uzaq la ra get mə lə ri nə ma ne olur-
du. Bun dan baş qa iq li min də yiş-
mə si bit ki ör tü yü nü də də yi şir di 
və di no zavr la rın ək sə riy yə ti bit-
ki mən şə li qi da ilə ke çin di yin-
dən, sa də cə acın dan ölür dü!

Di nozavrların 
görünüşünün 

necə olduğunu 
har dan bi li rik?

Alim lər de yir ki, di no zavr lar 
yer üzün də 150 mil yon il qa baq 
ya ra nıb, 60 mil yon il qa baq isə 
kök lə ri kə si lib. Be lə lik lə, on lar 
pla net də in di ya yıl mış növ lə rin 
ək sə riy yə ti – it lər, dov şan lar, 
at lar, mey mun lar, fi l lər, adam-
lar dan xey li qa baq ya şa yıb lar. 
Yax şı, bəs on da biz bu nə həng 
kə ləz lər ba rə də har dan öy rə nə 
bi lə rik? Bi zim bu sa hə də bi lik-
lə ri mi zin ək sə riy yə ti nin mən-
bə yi yal nız daş laş mış qa lıq lar-
dır. Yə ni biz bu hey van la rın 
xa ri ci gö rü nü şü haq da an caq 
on la rın qa lıq la rı na əsa sən fi  kir 
yü rü dü rük. Bu daş laş mış qa-
lıq lar cür bə cür ola bi lər.

Bə də nin sərt his sə lə ri nin qa-
lıq la rı da ha tez-tez ta pı lır – sü-
mük lər, diş lər və drq naq la rın. 
On la rı təd qiq edən alim lər 
uzun zəh mət dən son ra di no-
zav rın bə də ni ni il kin və ziy yə-
tin də bər pa edə bi lir lər! Bə zən 
də ri nin, və tər lə rin daş laş mış 
par ça la rı ta pı lır və bu, alim-
lə rin bö yük ma ra ğı na sə bəb 
olur. Hey van la rın quy ru ğu na, 
pən cə lə ri nin qum, ya xud gil 
üzə rin də qoy du ğu iz lə rə də 
rast gəl mək müm kün dür. Bu 
iz lə rə əsa sən di no zavr la rın iki, 
yox sa dörd ayaq üs tə ye ri mə lə-
ri haq da fi kir yü rüt mək müm-
kün dür.

Daş laş mış qa lıq la rın ən na di-
ri di no zavr yu mur ta sı dır. Be lə-
lik lə, gö rür sü nüz ki, bi zim əli-
miz də qə dim dövr lə rin dəh şət li 
can lı la rı nın öl çü lə ri və xa ri ci 
gö rü nü şü, on la rın hə yat tər zi 
və dav ra nı şı haq da fi  kir yü rüt-
mək üçün üsul lar var. Biz ar tıq 

bi li rik ki,  20 metr lik bron-
to zavr ba taq lıq da ya şa yır 

və yal nız bit ki lər lə qi da la nır-
mış. Onu da bi li rik ki, iti diş lə ri 
və güc lü cay naq la rı olan baş qa 
di no zavr – al lo zavr, bron to-
zavr la rı və baş qa ot ye yən di no-
zavr la rı ye yir miş. Alim lər bu-

nu bron to zav rın qı rıq-qı rıq 
ol muş sü mük lə ri ara sın da 
al lo zav rın sın mış di şi ni ta-

pan da bi lib lər!

Bit ki və 
heyvanlar 

səhrada ne cə 
yaşaya bi lir?

Səh ra la rın çox nö vü var. On la-
rın bə zi lə rin də il bo yu dö zül məz 
is ti lər olur və bu is ti nin tə si rin-
dən hətt  a qum lar da qov ru lur.

Qo bi səh ra sı na bən zə yən lər-
də isə qay nar ya yın ye ri nə çox 
so yuq qış gə lir. La kin is tə ni lən 
səh ra da yal nız müəy yən can lı 
or qa nizm lər ya şa ya bi lir. Çün-
ki yal nız on lar hə min səh ra nın 
şə raiti nə uy ğun la şıb. Mə sə lən, 
Mek si ka səh ra la rı nın ha mı ya 
yax şı ta nış olan “sa kin lə ri nin” – 
kak tus la rın yar paq əvə zi nə  qa-
lın, ət li göv də lə ri və ti kan la rı 
olur. Ümu miy yət lə, səh ra lar da 
ya şa yan kol la rın yar paq la rı ya 
çox xır da olur, ya da heç ol mur. 
Yar paq sa hə si nin ki çik li yi bit ki-
dən bu xar la nan ma ye nin miq da-
rı nı azal dır.

Bir çox səh ra bit ki lə rin də ti-
kan lar, iy nə lər var. Bit ki onu 
ye mək is tə yən hey van lar dan bu 
yol la qo ru nur. Qu raq lıq za ma-
nı, ya xud so yuq möv süm lər də 
bit ki, bir qay da ola raq “dinc lik 
döv rü nü” ya şa yır, ya da be lə 
möv süm lə rə dö züm lü olan to-
xum ye tiş di rir. Bö yü mə za ma nı 
ça tan da to xum lar cü cə rir, on lar-
dan ye ni bit ki lər əmə lə gə lir, çi-
çək lə mə döv rü sü rət lə ke çir və 
bit ki ye ni to xum məh su lu ve rir. 
Bir ne çə həf tə dən, ya xud ay dan 
son ra bit ki ye nə dinc lik döv rü-
nə qə dəm qo yur.

Səh ra lar da ya şa yan bü tün 
hey van və bit ki lər üçün əsas şərt 
uzun müd dət su suz ke çi nə bil-
mək, ya xud bir-bi rin dən ki fa yət 
qə dər uzaq da yer lə şən su mən-
bə lə ri nə cat maq dır.

Səh ra da hə yat üçün uy ğun laş-
mış hey van la ra ən gö zəl nü mu-
nə də və lər dir.

Əj da ha lar əs lin də Tə bii ki, on lar 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır-
la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl-
mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər 
zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm 

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

İl qar ƏLFİ
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bi lər ki, ma ğa ra adam la rı nın 
vax tın da Yer kü rə sin də müx tə lif Su on la rın nə həng har dan bi li rik?

Alim lər de yir ki, di no zavr lar 

Daş laş mış qa lıq la rın ən na di-
ri di no zavr yu mur ta sı dır. Be lə-
lik lə, gö rür sü nüz ki, bi zim əli-
miz də qə dim dövr lə rin dəh şət li 
can lı la rı nın öl çü lə ri və xa ri ci 
gö rü nü şü, on la rın hə yat tər zi 
və dav ra nı şı haq da fi  kir yü rüt-
mək üçün üsul lar var. Biz ar tıq 

bi li rik ki,  20 metr lik bron-
to zavr ba taq lıq da ya şa yır 

və yal nız bit ki lər lə qi da la nır-
mış. Onu da bi li rik ki, iti diş lə ri 
və güc lü cay naq la rı olan baş qa 
di no zavr – al lo zavr, bron to-
zavr la rı və baş qa ot ye yən di no-
zavr la rı ye yir miş. Alim lər bu-

nu bron to zav rın qı rıq-qı rıq 
ol muş sü mük lə ri ara sın da 
al lo zav rın sın mış di şi ni ta-

pan da bi lib lər!

səhrada ne cə 
yaşaya bi lir?

Səh ra la rın çox nö vü var. On la-
rın bə zi lə rin də il bo yu dö zül məz 
is ti lər olur və bu is ti nin tə si rin-
dən hətt  a qum lar da qov ru lur.

Qo bi səh ra sı na bən zə yən lər-
də isə qay nar ya yın ye ri nə çox 
so yuq qış gə lir. La kin is tə ni lən 
səh ra da yal nız müəy yən can lı 
or qa nizm lər ya şa ya bi lir. Çün-
ki yal nız on lar hə min səh ra nın 

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır-
la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl-
mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər 
zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm 

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

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz-
lə yə sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. 
Məq səd uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 

Tə bii ki, on lar 
səhv edir di lər. 
Be lə ki, əj da ha lar 
yal nız əf sa nə və 
na ğıl lar da olur. 
Yax şı, bəs on da 
ni yə in san lar əsr lər 
bo yu on la rı real var-
lıq sa yıb? Müm kün 
izah la rın bi ri bu dur ki, 
bir za man lar yer üzün-
də hə qi qə tən nə həng yır-
tı cı, vəh şi məx luq lar ya şa-
yıb. On la rın ən dəh şət li lə ri 
di no zavr lar ailə si nə aid 
idi. La kin bu məx luq lar yer 
üzün də in san ya ra na na dək 
məhv ol muş du. Am ma ola 
bi lər ki, ma ğa ra adam la rı nın 

Tə bii ki, on lar 

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 

İl qar ƏLFİ

Tə bii ki, on lar 
səhv edir di lər. 
Be lə ki, əj da ha lar 
yal nız əf sa nə və 
na ğıl lar da olur. 
Yax şı, bəs on da 
ni yə in san lar əsr lər 
bo yu on la rı real var-
lıq sa yıb? Müm kün 
izah la rın bi ri bu dur ki, 
bir za man lar yer üzün-
də hə qi qə tən nə həng yır-
tı cı, vəh şi məx luq lar ya şa-
yıb. On la rın ən dəh şət li lə ri 
di no zavr lar ailə si nə aid 
idi. La kin bu məx luq lar yer 
üzün də in san ya ra na na dək 
məhv ol muş du. Am ma ola 
bi lər ki, ma ğa ra adam la rı nın 

Su on la rın nə həng 

Di nozavrların 
görünüşünün 

necə olduğunu 
har dan bi li rik?

Daş laş mış qa lıq la rın ən na di-
ri di no zavr yu mur ta sı dır. Be lə-
lik lə, gö rür sü nüz ki, bi zim əli-
miz də qə dim dövr lə rin dəh şət li 
can lı la rı nın öl çü lə ri və xa ri ci 
gö rü nü şü, on la rın hə yat tər zi 
və dav ra nı şı haq da fi  kir yü rüt-
mək üçün üsul lar var. Biz ar tıq 

və yal nız bit ki lər lə qi da la nır-
mış. Onu da bi li rik ki, iti diş lə ri 
və güc lü cay naq la rı olan baş qa 
di no zavr – al lo zavr, bron to-
zavr la rı və baş qa ot ye yən di no-
zavr la rı ye yir miş. Alim lər bu-

nu bron to zav rın qı rıq-qı rıq 
ol muş sü mük lə ri ara sın da 
al lo zav rın sın mış di şi ni ta-

pan da bi lib lər!

Səh ra la rın çox nö vü var. On la-
rın bə zi lə rin də il bo yu dö zül məz 
is ti lər olur və bu is ti nin tə si rin-
dən hətt  a qum lar da qov ru lur.

Qo bi səh ra sı na bən zə yən lər-
də isə qay nar ya yın ye ri nə çox 
so yuq qış gə lir. La kin is tə ni lən 
səh ra da yal nız müəy yən can lı 
or qa nizm lər ya şa ya bi lir. Çün-
ki yal nız on lar hə min səh ra nın 

Tə bii ki, on 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 
zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm 

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

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz-
lə yə sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. 
Məq səd uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 
mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə 

İl qar ƏLFİ

Hər suala    bir ca vab
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On la rın pən cə lə rin də - kö zər-
miş qum sal lıq lar da ra hat gəz mək 
üçün  xü su si ba lış cıq la rı olur, 
mə də si ki fa yət qə dər su eh ti ya-
tı ya rat ma ğa im kan ve rir. Də və 
uzun sə ya hət za ma nı sərf edə cə-
yi ener ji ni be lin də ki hör kü cün də 
yı ğıl mış piy dən alır. Onun qum 
tu fan la rı za ma nı də nə cik lə rin ağ 
ci yər lə rə düş mə si nə im kan ver-
mə yən bu run pə rə lə ri var.

Səh ra nın bir çox ba la ca sa kin-
lə ri isə, ümu miy yət lə, su iç mir. 
On lar su yu bit ki lə rin şi rə sin dən 
və yar paq lar, daş lar üzə rin də 
top la nan şeh dən alır lar. 

Ken tavr lar kimdir, 
yaxud nədir?

Tə səv vür edin ki, siz keç miş-
də ya şa yır sı nız və hə lə bir cə də-
nə də at gör mə mi si niz. Bir dən 
gö rür sü nüz ki, atın be li nə san ki 
ya pış mış bir sü va ri yar ğan la rın, 
çə pər lə rin üzə rin dən asan lıq la 
sıç ra yır, siz dən sü rət lə, dörd na-
la uzaq la şır. Çox gü man, ağ lı nı za 
gə lə cək ki, at la sü va ri nin iki si bir 
məx luq dur! İlk də fə sü va ri is pan 
kon kis ta dor la rı nı gö rən hin du lar 
da be lə fi  kir lə şir di. 

Qə dim za man lar da Yu na-
nıs ta nın Fes sa li ya dağ la rın da 
at be lin də vəh şi öküz ov la yan 
adam lar ya şa yır dı. On lar elə 
gö zəl ça par lar idi ki, ət raf əya-
lət lə rin sa kin lə ri qon şu la rı nı 
qə ri bə məx luq lar – ya rıat-ya-
rıadam sa yır dı lar. Ken tavr lar 
ba rə də mif də elə bur dan ya-
ran dı. Ken tavr lar qə dim yu nan 
mi fo lo gi ya sın da Fes sa li ya və 
Ar ka di ya dağ la rın da ya şa yan 
“in san-at”lar dır. On lar azad, 
vəh şi hə yat ya şa yır dı lar. Elə 
bu na gö rə də da hi yu nan şairi 
Ho mer on la rı “vəh şi hey van” 
ad lan dı rır dı. Yu nan mifl  ə ri nin 
per so naj la rı nın ba şı na daim 
qə ri bə ma cə ra lar gə lir di və 
ken tavr lar bu ba xım dan heç də 
is tis na de yil di.

Əf sa nə lər dən bi ri çar Pi ri-
foy dan söz açır. Çar, Dey da-
mi ya ad lı bir qız la toy edir. 
To yun or ta sın da sər xoş Ev ri-
tion gə li ni oğur la maq is tə yir. 
Nə ti cə də ça rın dö yüş çü lə ri ilə 
ken tavr lar ara sın da da va baş-
la nır. Bu dö yüş də ken tavr lar 
məğ lub olur lar. Qeyd et mək 
la zım dır ki, qə dim yu nan mif-
lə rin də ken tavr lar öz lə ri ni çox 
vaxt elə bu cür apa rır dı lar. Da-
ha son ra lar hey kəl lər də və təs-
vir lər də ken tavr la rı şə rab al la-
hı Dioni sin ara ba sı na qo şu lu 
və ziy yət də, ya xud mə həb bət 
al la hı Ero sun al tın da təs vir 
edir di lər. 

Tək buy nuz 
kimdir?

Qə dim za man lar da uzaq el-
lə rə sə ya hət çox uzun sü rür, 
təh lü kə li olur du. Bu na cə sa rə ti 
ça tan lar və ev lə ri nə sağ-sa la-
mat dö nən lər uzaq öl kə lər də 
gör dük lə ri qə ri bə şey lər, baş-
la rı na gə lən ma raq lı ha di sə lər 
haq da da nı şır dı lar. Çox vaxt 
söh bət dəh şət li mi fi k hey van-
lar dan ge dir di. Bu he ka yət lər 
ağız dan-ağı za ya yı la raq bir az 
da ma raq lı, bir az da cəl be di ci 
olur du. Də niz çi lər uzun lu ğu 
60, qa lın lı ğı 6 metr olan, par laq 
ma vi göz lü, adam ye yən də niz 
ilan la rın dan; də niz lər də ya şa-
yan, yo lunu az mış də niz çi lə ri 
səs lə yə rək dib siz gir dab la ra 
çə kən, uzun, ya şıl saç lı, par laq 
pul lar la ör tü lü quy ru ğu olan 
su pə ri lə rin dən söh bət açır dı-
lar.

Səy yah la rın bə zi lə ri is rar edir-
di ki, ol duq la rı uzaq öl kə lər də 
çox qə ri bə bir məx lu qa – tək buy-
nu za rast gə lib lər. Bu hey va nın 
ba şı və bə də ni at imiş, üzün də-
ki saq qal ke çi saq qa lı na, quy ru-
ğu şir quy ru ğu na bən zə yir miş!

Ən ma raq lı sı isə onun al nın-
da bir uzun, bur ma buy nuz 
var mış və bu buy nuz til sim-
li imiş. Da nı şır dı lar ki, gu ya 
hə min buy nu zun kö mə yiy-
lə ma ye də zə hər ol du ğu-
nu tə yin et mək müm kün 
imiş de yə, onu ələ ke çir mək 
üçün ha mı lap çox dan ça lı-
şır mış.

Ay dın dır ki, bu ax ta rış-
lar heç bir nə ti cə ver mə miş-
di, çün ki in san la rın inan cı na 
bax ma ya raq, tək buy nuz lar 
heç vaxt ol ma yıb. Uzun müd-
dət real lı ğı şüb hə do ğur ma yan 
baş qa mi fik hey van qri fon idi 
– şir lə qar ta lın qa rı şı ğı. Yu nan-
lar ya rıadam-ya rıat olan ken-
tavr lar haq da say sız-he sab-
sız rə va yət lər da nı şır dı lar. 
Dəh şət li, alov püs kü rən əj da-
ha la ra inam çox ge niş ya yıl-
mış dı. Müasir alim lər çox dan 
bə ri ay dın laş dır ma ğa ça lı şır lar 
ki, gö rən bu mi fik var lıq la rın 
real pro to ti pi han sı hey van lar 
olub. Ni yə in san lar əj da ha nın, 
qri fo nun, ken tav rın, su pə ri-
si nin var lı ğı na ina nıb? Bu nu 
kim sə bil mir. Ye ri gəl miş kən, 
ma raq lı dır ki, tək buy nu zun 
şək li qə dim rus top la rın da 
həkk olun muş du və hə min 
ağır top la rın öz lə ri ni də rus or-
du sun da “tək buy nuz” ad lan-
dı rır dı lar. 

Hey van lar ni yə 
du zu xoş la yır?

Duz lu ye mə yə həm in san lar-
da, həm də hey van lar da me yil 
can lı tə biətin ən ma raq lı sir lə rin-
dən bi ri dir. Biz bi li rik ki, mi nil-
lər ər zin də in san du zu yük sək 
qiy mət lən di rib və on dan, ye-
mək ha zır la yar kən daim is ti fa-
də edib. Qə dim Mek si ka da duz 
o qə dər va cib ər zaq sa yı lır dı ki, 
hər il duz al la hı na bir gö zəl qı zı 
qur ban ve rir di lər.

Bu gün elm alə mi nə duz ba-
rə də ma raq lı fakt lar bəl li dir. 
Mə sə lən, həbs xa na da olan məh-
bu sa uzun müd dət tam duz suz 
ye mək ve rən də on da hətt  a ağıl 
poz ğun lu ğu da mü şa hi də olu-
nur. Or qa niz mi miz də dövr edən 
ma ye əs lin də duz məh lu lu dur. 
Bi zim bə də ni miz özün də ki su yu 
müx tə lif yol lar la çı xar dı ğın dan, 
onun la bir yer də or qa nizm du-
zu nu da iti rir və bu it ki nin ye ri 
müt ləq dol ma lı dır. Yer üzün də 
duz eh ti yat la rı nın çox bö yük 
miq da rı okean su yu nun tər ki-
bin də dir, qu ru da duz nis bə tən 
az dır. 

Bit ki lər də çox az miq dar da 
duz olur, tor paq dan isə onu ya-
ğış su la rı yu yub ça ya, or dan da 
də niz lə rə, okean la ra apa rır. İn di 
qu ru da ya şa yan hey van lar da bir 
za man lar də niz məx luq la rın dan 
tö rə yib. On la rın bə dən lə rin də ki 
şi rə öz tər ki bi nə gö rə elə əc dad la-
rı nın bə dən lə rin də ki şi rə ki mi dir 
və də niz su yu na bən zə yir! Bit ki-
lə rin və tor pa ğın on la ra ki fa yət 
qə dər duz ve rə bil mə mə si nə gö-
rə qu ru da ya şa yan bü tün can lı-
lar is tə ni lən duz lu qi da nı hə vəs lə 
ye yir lər. Yal nız ət ye yən hey van-
lar, yə ni baş qa hey van la rın ətiy lə 
do la nan lar duz lu ye mə yə o qə-
dər də me yil et mir lər: on lar or-
qa nizm lə ri nə la zım olan du zu öz 
qur ban la rı nın ətin dən alır lar. Ək-
si nə, ot ye yən hey van la rın bö yük 
ək sə riy yə ti du zu çox se vir.

Hey vanlar 
saymağı 

bacarırmı?
Ola bi lər ki, siz sirk ta ma şa la-

rın da sa də ri ya zi he sab la ma la rı 
apa ra bi lən hey van la rı – suiti, 
ayı, it, pi şik lə ri gör mü sü nüz. 
Ada ma elə gə lir ki, bu hey van lar 
əməl li-baş lı sa ya bi lir lər. Am ma 
əs lin də qə ti be lə de yil. Sa də cə 
ola raq bu it lər, pi şik lər öz tə lim-
çi lə rin dən “işa rə” alır lar. “Beş 
çıx iki ne çə elə yər?” sualı na üç 
də fə hü rən it tə lim çi sin dən ta-
ma şa çı la rın hiss et mə di yi işa rə-
ni alan ki mi sə si ni kə sir. Tə bii ki, 
hey van lar ət raf da kı la rın az-çox-
lu ğu nu fərq lən di rə bil məz. Am-

ma on la rın ço xu için də beş ti kə 
və al tı ti kə ye mək olan 

iki zən bil-
dən ikin ci-

si ni, yə ni 
da ha çox 
y e  m ə k 

ola nı nı se çir.
Elə ey ni sö zü 

rə qəm lər ba rə də 
tə səv vü rü ol ma-

yan kör pə uşaq lar 
haq da da söy lə mək olar. La-

kin az la ço xu fərq lən dir mək lə 
say ma ğı ba car maq ey ni şey de-
yil. Am ma alim lər be lə gü man 
edir ki, bə zi hey van lar və quş lar 
bu ba ca rı ğa hə qi qə tən ma lik dir-
lər. Bu mü la hi zə nin is ba tı üçün 
ke çi ri lən təc rü bə lə rin bi rin də 

gö yər çi nə ye mək üçün hər 
də fə bir buğ da ve rir di lər. 

Özü də hər də fə al tı də nə 
əla buğ da dan son ra, 

ona xa rab, ye mək 
müm kün ol ma-

yan yed din-
ci si ni ve-

rir di lər.

Bir müd dət dən son ra gö yər çin 
al tı ya ki mi say maq öy rən di və 
yed din ci buğ da də nə si ni ve rən-
də ar tıq im ti na edir və heç da dı-
na da bax mır dı! 

Baş qa bir təc rü bə də şim pan-
ze yə yer dən bir, iki, üç, dörd, 
beş sa man çö pü gö tü rüb ada ma 
ver mə yi öy rət di lər. Özü də tə-
lim çi ne çə də nə si ni is tə yir di sə, 
mey mun da o qə dər sa man çö-
pü ve rir di. Am ma sa man çöp-
lə ri nin sa yı beş dən çox olan da, 
şim pan ze do la şıq sa lıb çaş ma ğa 
baş la yır dı.

Hey van lar ni yə 
da nı şa bil mir?

Hey van la rın “in san ki mi” da-
nı şa bil mə mə si nin, yə ni fi  kir-
lə ri ni söz lə rin kö mə yiy lə ifa də 
et mə mə si nin əsas lı bir sə bə bi 
var. Hey van la rın şüur lu hə rə-
kət lə ri nin ço xu on la ra ir sən ke-
çən dav ra nış lar dır. Bu, adi, on-
lar üçün nor mal sa yı lan şə rait də 
be lə olur. La kin ta mam baş qa 
və ziy yət lə rə dü şən də hey van lar 
bir qay da ola raq, nə edə cək lə ri-
ni bil mir lər. Bu hal da əgər ye ni 
və ziy yət heç ol ma sa, bir müd dət 
da vam edir sə, hey van lar təc rü bə 
və səhv ad dım lar yo luy la öz lə ri-
ni apar ma ğı öy rən mə yə ça lı şır-
lar. Nə bu, nə o bi ri “dav ra nış” 
üsu lu on la rın da nış ma sı na sə-
bəb ola bil məz, çün ki bu ba ca rıq 
söz lər dən real ide ya nı, ya xud 
əş ya nı əks et di rən rəmz lər ki mi 
is ti fa də et mək dən iba rət dir. 

Mə sə lən, “ev” sö zü bi zim qo-
hum la rı mız la bir yer də ya şa dı ğı-
mız, ya tıb-dur du ğu muz, ye mək 
ye di yi miz yer dir. La kin hey van-
lar rəmz lər dən in san ki mi is ti fa də 
edə, on lar dan müx tə lif kom bi na-
si ya lar qu ra bil mir. Bu nun sə bə-
bi on la rın baş bey ni nin ki fa yət 
qə dər in ki şaf et mə mə si dir. Kör-
pə uşa ğın “ana” sö zü nü de mə yi 
ne cə öy rən di yi nə göz qoy sa nız, 
da nış ma ğın nə qə dər çə tin bir iş 
ol du ğu nu gö rə cək si niz. Əv vəl cə 
kör pə hər ye ni gö rüş də ana sı nı 
ta nı ma ğı öy rə nir. Bu vər diş möh-
kəm lə nən dən son ra ana, bar ma ğı 
ilə özü nə işa rə edə rək “ana” sö-
zü nü tez-tez tək rar edir.

Kör pə bu səs lər top lu su nu hər 
də fə eşit dik cə, onu yad da sax-
la yır. Son ra lar o, ana sı nın gə li şi 
ilə “ana” sö zü ara sın da əla qə ni 
an la yır və bu sö zün nə de mək 
ol du ğu nu ba şa dü şür. On da ana 
bu sö zü ne cə tə ləff  üz et mək la-
zım ol du ğu nu gös tə rir. O, ana sı-
nın hə rə kət lə ri ni tək rar et mə yə 
baş la yır və axır da hə min sö zü 
de mə yi öy rə nir. Kör pə “ana” 
de mə yə o qə dər cəhd gös tə rir ki, 
onun səs tel lə ri və üzü nün əzə lə-
lə ri bu na uy ğun şə kil də hə rə kət 
et sin. Nə ha yət, so nun cu ha zır-
lıq mər hə lə si ba şa ça tan da, çox-
dan in ti za rın da ol duq la rı gün 
ye ti şir. Və bu dur, kör pə ana sı-
nı gö rən ki mi onu ta nı yır, sö zü 
xa tır la yır və söz lə əla qə li bü tün 
əzə lə lə ri nin bu na uy ğun şə kil də 
iş lə mə si ni tə min edə rək de yir: 
“Ana!” 

ğu şir quy ru ğu na bən zə yir miş!ğu şir quy ru ğu na bən zə yir miş!

Hər suala    bir ca vab
Qə dim za man lar da Yu na-

nıs ta nın Fes sa li ya dağ la rın da 
at be lin də vəh şi öküz ov la yan 
adam lar ya şa yır dı. On lar elə 
gö zəl ça par lar idi ki, ət raf əya-
lət lə rin sa kin lə ri qon şu la rı nı 
qə ri bə məx luq lar – ya rıat-ya-
rıadam sa yır dı lar. Ken tavr lar 
ba rə də mif də elə bur dan ya-
ran dı. Ken tavr lar qə dim yu nan 
mi fo lo gi ya sın da Fes sa li ya və 
Ar ka di ya dağ la rın da ya şa yan 
“in san-at”lar dır. On lar azad, 
vəh şi hə yat ya şa yır dı lar. Elə 
bu na gö rə də da hi yu nan şairi 
Ho mer on la rı “vəh şi hey van” 
ad lan dı rır dı. Yu nan mifl  ə ri nin 
per so naj la rı nın ba şı na daim 
qə ri bə ma cə ra lar gə lir di və 
ken tavr lar bu ba xım dan heç də 
is tis na de yil di.

Əf sa nə lər dən bi ri çar Pi ri-
foy dan söz açır. Çar, Dey da-
mi ya ad lı bir qız la toy edir. 
To yun or ta sın da sər xoş Ev ri-
tion gə li ni oğur la maq is tə yir. 
Nə ti cə də ça rın dö yüş çü lə ri ilə 
ken tavr lar ara sın da da va baş-
la nır. Bu dö yüş də ken tavr lar 
məğ lub olur lar. Qeyd et mək 
la zım dır ki, qə dim yu nan mif-
lə rin də ken tavr lar öz lə ri ni çox 
vaxt elə bu cür apa rır dı lar. Da-
ha son ra lar hey kəl lər də və təs-
vir lər də ken tavr la rı şə rab al la-
hı Dioni sin ara ba sı na qo şu lu 
və ziy yət də, ya xud mə həb bət 
al la hı Ero sun al tın da təs vir 
edir di lər. 

Ən ma raq lı sı isə onun al nın-
da bir uzun, bur ma buy nuz 
var mış və bu buy nuz til sim-
li imiş. Da nı şır dı lar ki, gu ya 
hə min buy nu zun kö mə yiy-
lə ma ye də zə hər ol du ğu-
nu tə yin et mək müm kün 
imiş de yə, onu ələ ke çir mək 
üçün ha mı lap çox dan ça lı-
şır mış.

Ay dın dır ki, bu ax ta rış-
lar heç bir nə ti cə ver mə miş-
di, çün ki in san la rın inan cı na 
bax ma ya raq, tək buy nuz lar 
heç vaxt ol ma yıb. Uzun müd-
dət real lı ğı şüb hə do ğur ma yan 
baş qa mi fik hey van qri fon idi 
– şir lə qar ta lın qa rı şı ğı. Yu nan-
lar ya rıadam-ya rıat olan ken-
tavr lar haq da say sız-he sab-
sız rə va yət lər da nı şır dı lar. 
Dəh şət li, alov püs kü rən əj da-
ha la ra inam çox ge niş ya yıl-
mış dı. Müasir alim lər çox dan 
bə ri ay dın laş dır ma ğa ça lı şır lar 
ki, gö rən bu mi fik var lıq la rın 
real pro to ti pi han sı hey van lar 
olub. Ni yə in san lar əj da ha nın, 
qri fo nun, ken tav rın, su pə ri-
si nin var lı ğı na ina nıb? Bu nu 
kim sə bil mir. Ye ri gəl miş kən, 
ma raq lı dır ki, tək buy nu zun 
şək li qə dim rus top la rın da 
həkk olun muş du və hə min 
ağır top la rın öz lə ri ni də rus or-
du sun da “tək buy nuz” ad lan-
dı rır dı lar. 

ola raq bu it lər, pi şik lər öz tə lim-
çi lə rin dən “işa rə” alır lar. “Beş 
çıx iki ne çə elə yər?” sualı na üç 
də fə hü rən it tə lim çi sin dən ta-
ma şa çı la rın hiss et mə di yi işa rə-
ni alan ki mi sə si ni kə sir. Tə bii ki, 
hey van lar ət raf da kı la rın az-çox-
lu ğu nu fərq lən di rə bil məz. Am-

ma on la rın ço xu için də beş ti kə 
və al tı ti kə ye mək olan 

iki zən bil-
dən ikin ci-

si ni, yə ni 
da ha çox 
y e  m ə k 

ola nı nı se çir.
Elə ey ni sö zü 

rə qəm lər ba rə də 
tə səv vü rü ol ma-

yan kör pə uşaq lar 
haq da da söy lə mək olar. La-

kin az la ço xu fərq lən dir mək lə 
say ma ğı ba car maq ey ni şey de-
yil. Am ma alim lər be lə gü man 
edir ki, bə zi hey van lar və quş lar 
bu ba ca rı ğa hə qi qə tən ma lik dir-
lər. Bu mü la hi zə nin is ba tı üçün 
ke çi ri lən təc rü bə lə rin bi rin də 

gö yər çi nə ye mək üçün hər 
də fə bir buğ da ve rir di lər. 

Özü də hər də fə al tı də nə 
əla buğ da dan son ra, 

ona xa rab, ye mək 
müm kün ol ma-

yan yed din-
ci si ni ve-

rir di lər.

lar. Nə bu, nə o bi ri “dav ra nış” 
üsu lu on la rın da nış ma sı na sə-
bəb ola bil məz, çün ki bu ba ca rıq 
söz lər dən real ide ya nı, ya xud 
əş ya nı əks et di rən rəmz lər ki mi 
is ti fa də et mək dən iba rət dir. 

Mə sə lən, “ev” sö zü bi zim qo-
hum la rı mız la bir yer də ya şa dı ğı-
mız, ya tıb-dur du ğu muz, ye mək 
ye di yi miz yer dir. La kin hey van-
lar rəmz lər dən in san ki mi is ti fa də 
edə, on lar dan müx tə lif kom bi na-
si ya lar qu ra bil mir. Bu nun sə bə-
bi on la rın baş bey ni nin ki fa yət 
qə dər in ki şaf et mə mə si dir. Kör-
pə uşa ğın “ana” sö zü nü de mə yi 
ne cə öy rən di yi nə göz qoy sa nız, 
da nış ma ğın nə qə dər çə tin bir iş 
ol du ğu nu gö rə cək si niz. Əv vəl cə 
kör pə hər ye ni gö rüş də ana sı nı 
ta nı ma ğı öy rə nir. Bu vər diş möh-
kəm lə nən dən son ra ana, bar ma ğı 
ilə özü nə işa rə edə rək “ana” sö-
zü nü tez-tez tək rar edir.

Kör pə bu səs lər top lu su nu hər 
də fə eşit dik cə, onu yad da sax-
la yır. Son ra lar o, ana sı nın gə li şi 
ilə “ana” sö zü ara sın da əla qə ni 
an la yır və bu sö zün nə de mək 
ol du ğu nu ba şa dü şür. On da ana 
bu sö zü ne cə tə ləff  üz et mək la-
zım ol du ğu nu gös tə rir. O, ana sı-
nın hə rə kət lə ri ni tək rar et mə yə 
baş la yır və axır da hə min sö zü 
de mə yi öy rə nir. Kör pə “ana” 
de mə yə o qə dər cəhd gös tə rir ki, 
onun səs tel lə ri və üzü nün əzə lə-
lə ri bu na uy ğun şə kil də hə rə kət 
et sin. Nə ha yət, so nun cu ha zır-
lıq mər hə lə si ba şa ça tan da, çox-
dan in ti za rın da ol duq la rı gün 
ye ti şir. Və bu dur, kör pə ana sı-
nı gö rən ki mi onu ta nı yır, sö zü 
xa tır la yır və söz lə əla qə li bü tün 
əzə lə lə ri nin bu na uy ğun şə kil də 
iş lə mə si ni tə min edə rək de yir: 
“Ana!” 

bir ca vabbir ca vab



Bö yük rus şai ri Ser gey Ye se ni nin oğ lu, dis si dent, şair, fi  lo sof, 
ri ya ziy yat çı Alek sandr Ye se nin-Vol pin 91 ya şın da ABŞ-da 
dün ya sı nı də yi şib. 

A.Ye se nin-Vol pin 12 may, 1924-cü il də Le ninq rad da (in di ki Sankt-Pe-
ter burq) ana dan olub. Onun ana sı şair və tər cü mə çi Na dej da Vol pi na dır. 
1933-cü il də ana sı ilə Mosk va ya gə lən Alek sandr, MDU-nun me xa ni ka-
ri ya ziy yat fa kül tə si ni bi ti rib. Uni ver si te ti bi tir dik dən son ra Çer novt sı 
şə hə rin də iş lə mə yə baş la yıb. 

1949-cu il də Ye se nin-Vol pin an ti so vet şeir lə ri nə gö rə ilk də fə ru hi-
əsəb xəs tə xa na sı na yer ləş di ri lib. Son ra onu Ka li ninq ra da gön də rib lər. 
1953-cü il də bə raət alan Ye se nin-Vol pin bir ne çə il son ra ye ni dən ru hi-
əsəb xəs tə xa na sı na dü şüb. 

1965-ci il də o, “aş kar lıq mi tin qi”nin təş ki lat çı sı olub. 
1968-ci il də ye ni dən ru hi-əsəb xəs tə xa na sı na dü şən Ye se nin-Vol pin 

xəs tə xa na dan çıx dıq dan son ra ABŞ-a mü ha ci rət edib. 1989-cu il dən eti-
ba rən o, tez-tez Ru si ya ya gə lir di.

“Disney”, 
“Ördək 
nağılı” 

cizgi fi lmi 
serialını 
yenidən 
çəkəcək

 “Dis ney” ki no şir kə ti nin 
“Twitt  er”də ki rəs mi fan-
klu bu “Ör dək na ğı lı” çox-
se ri ya lı ciz gi fi l mi nin ye-
ni dən çə ki lə cə yi haq qın da 
xə bər pay la şıb.  La kin ki-
no şir kət bü tün mə lu mat la rı 
məx fi  sax la dı ğın dan, la yi-
hə nin tə fər rüat la rı ba rə də 
hə lə də qiq mə lu mat yox-
dur. An caq mət buata sı zan 
mə lu mat la ra gö rə, şir kət 
ciz gi fi l mi ni ye ni dən çək-
mək fi k rin də dir.

Ciz gi fi l mi nin baş qəh rə man-
la rı ye nə də ba ba Sk ruç Mak dak, 
onun qar da şı oğ lan la rı Dil li, Vil-
li, Bil li və əl bətt  ə ki, Do nald Dak, 
elə cə də onun sa diq dos tu Po-
noç ka dır. Mult se rial da təy ya rə çi 
Ziq zaq Makkr yak və onun ya-
ra maz qar da şı Qlom qold da yer 
ala caq. 

Se rialın ek ran la ra nə vaxt 
çı xa ca ğı də qiq bi lin mir. La-
kin so sial şə bə kə də ki fan-

klub iş ti rak çı la rı gü man 
edir lər ki, çox se ri ya lı fi lm 
2017-ci il də ta ma şa çı la rın ix ti-
ya rı na ve ri lə cək.

Hazırladı: NARINGÜL

Los-An ce les də 
məş hur “Kids’ 
Choice Awards 
2016” mü ka fa tı-

nın təq di met mə mə ra si-
mi ke çi ri lib. Qa lib lə rin 
si ya hı sı nı təq dim edi rik:

  Ən çox se vi lən fi lm: 
“Ul duz sa va şı”, “Gü-
cün oya nı şı”;

  Ən se viml li akt ri sa: Ce ni-
fer Lourens  - “Ac oyun lar” 
və “Ada mı ələ sa lan zığ-zığ 
qu şu” fi l mi nin II his sə sin-
də oy na dı ğı ro la gö rə;

  Ən se vim li akt yor: Uil Fer-
rel - “Sa lam, ata”, “Ye ni il” 
fi lm lə ri nə gö rə;

  Ən çox se vi lən ani ma si ya fi l-
mi: “Bəd hey bət lər tə til də - 2”;

  Ən çox se vi lən te le se rial: “Qor-
xunc ailə”;

  Ən çox se vi lən TV akt yo ru: Cim Par sons 
- “Bö yük part la yı şın nə zə riy yə si”;

  Ən çox se vi lən TV akt ri sa sı: So fi  ya Ver qa-
ra - “Ame ri ka ailə si” fi l min də ki ro lu na gö rə;

  Ən çox se vi lən ailə te le şousu: “Map pet-
lər”;

  Ən çox se vi lən is te dad la rı se çən te le-
şou: “Səs”;

  Ən çox se vi lən ku li na ri ya şou-
su: “Şir niy yat çı lar kra lı”;

  Ən çox se vi lən ciz gi fi l mi: 
“Sün gə r Bo bun”;

  Ən çox se vi lən səs: Emi 
Po ler  - “Tap ma ca”;

“Kids’ Choice Awards 2016” 
qaliblərinin siyahısı

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə
Ən çox se vi lən fi lm: 
“Ul duz sa va şı”, “Gü-

Ən se viml li akt ri sa: Ce ni-
fer Lourens  - “Ac oyun lar” 
və “Ada mı ələ sa lan zığ-zığ 
qu şu” fi l mi nin II his sə sin-

Ən se vim li akt yor: Uil Fer-
rel - “Sa lam, ata”, “Ye ni il” 

Ən çox se vi lən ani ma si ya fi l-
mi: “Bəd hey bət lər tə til də - 2”;
Ən çox se vi lən te le se rial: “Qor-

Əf sa nə vi re jis sor Fe de ri ko Fel li ni nin çək di yi  100-dən çox 
fi lm də rol al mış akt yor Ri kar do Qar ro ne 90 ya şın da və fat 
edib. Akt yor Mi lan da kı xəs tə xa na la rın bi rin də dün ya sı nı 
də yi şib.

Qar ro ne 60 il lik fəaliy yə ti müd də tin də 200-dən çox fi l mə çə ki-
lib. O, Fe de ri ko Fel li ni dən baş qa Ma rio Mo ni çel li, Luici Dzam pa, 
Ett  o re Sko la, Da miano Da miani və Nan ni Loy ki mi re jis sor lar la 
ça lı şıb. 

Qar ro ne da ha çox “Şi rin hə yat”, “Də lə duz luq”, “Hə kim və tür kə-
ça rə çi”, “Ve ne si ya, Ay və sən”, “Gö zəl, la kin ka sıb” ki mi fi lm lər də 
ya rat dı ğı ob raz lar la ta nı nıb.  Akt yor, həm çi nin “Ailə hə ki mi” te le se-
rialın da da çə ki lib. 

“Disney”, 
“Ördək 

“Disney”, 
“Ördək 

“Disney”, 

Fellininin sevimli aktyoru 
dünyasını dəyişdi
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noç ka dır. Mult se rial da təy ya rə çi 
Ziq zaq Makkr yak və onun ya-
ra maz qar da şı Qlom qold da yer 
ala caq. 

Se rialın ek ran la ra nə vaxt 
çı xa ca ğı də qiq bi lin mir. La-
kin so sial şə bə kə də ki fan-

klub iş ti rak çı la rı gü man 
edir lər ki, çox se ri ya lı fi lm 
2017-ci il də ta ma şa çı la rın ix ti-
ya rı na ve ri lə cək.

Hazırladı: NARINGÜL

 Ən çox se vi lən te le se rial: “Qor-
xunc ailə”;

 Ən çox se vi lən TV akt yo ru: Cim Par sons 
- “Bö yük part la yı şın nə zə riy yə si”;

 Ən çox se vi lən TV akt ri sa sı: So fi  ya Ver qa-
ra - “Ame ri ka ailə si” fi l min də ki ro lu na gö rə;

 Ən çox se vi lən ailə te le şousu: “Map pet-
lər”;

 Ən çox se vi lən is te dad la rı se çən te le-
şou: “Səs”;

 Ən çox se vi lən ku li na ri ya şou-
su: “Şir niy yat çı lar kra lı”;

 Ən çox se vi lən ciz gi fi l mi: 
“Sün gə r Bo bun”;

 Ən çox se vi lən səs: Emi 
Po ler  - “Tap ma ca”;

Ən çox se vi lən te le se rial: “Qor-
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Yeseninin oğlu 
ABŞ-da vəfat edib

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

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

“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 
istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 

ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, 
“Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, 

“Bizim həyatımız - bir şeh damlası”) kitabları
şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

əldə edə bilərsiniz.  
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