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Pa ris də UNES CO Baş 
Konf ran sı nın 38-ci ses si-
ya sı nın Li der lər Fo ru mu 
ke çi ri lib. Pre zi dent İl-

ham Əli yev və xa nı mı, UNES CO-
nun xoş mə ram lı sə fi  ri Meh ri ban 
Əli ye va Fo rum da iş ti rak edib lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev və xa-
nı mı Meh ri ban Əli ye va UNES CO 
Baş Konf ran sı nın 38-ci ses si ya sı-
nın Li der lər Fo ru mun da iş ti rak 
et mək üçün təş ki la tın mən zil-qə-
rar ga hı na gəl di lər.

Bu il UNES CO-nun Ni zam na-
mə si nin qə bu lun dan 70 il ötür. 
Təş ki la tın ya ra dıl ma sı nın 70 il li-
yi mü na si bə ti lə bir sı ra təd bir lə-
rin ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub. 
UNES CO Baş Konf ran sı nın 38-ci 
ses si ya sı nın Li der lər Fo ru mu da 
təş ki la tın ya ra dıl ma sı nın 70 il li yi-
nə həsr edi lib.

Əv vəl cə Pre zi dent İl ham Əli-
yev UNES CO-nun qo naq ki ta bı na 
ürək söz lə ri ni yaz dı.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin və xa nı mı Meh ri ban Əli-
ye va nın UNES CO-nun sa biq baş 
di rek to ru Koişi ro Mat suura ilə qı-
sa söh bət lə ri ol du.

UNES CO Baş Konf ran sı nın 38-
ci ses si ya sı nın səd ri, Na mi bi ya nın 
in for ma si ya və kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı na zi ri nin müavi ni 
Stan ley Mu tum ba Si ma taa təd bi ri 
aça raq Fo ru mun gün də li yi ba rə də 
mə lu mat ver di.

Mal ta nın Pre zi den ti xa nım Ma-
ri-Luiz Ko ley ro Fo rum da çı xış 
edə rək UNES CO-nun ya ran dı ğı 
70 il ər zin də dün ya nın xey li də-
yiş di yi ni bil dir di. Qeyd et di ki, 
bu Fo rum UNES CO-nun gə lə-
cə yi ni müəy yən ləş dir mək üçün 
yax şı təd bir dir. Mal ta Pre zi den ti 
de di ki, in ki şaf real mə də ni mü-
hit lə bağ lı dır. O, mə də ni müx tə lif-
lik, təh sil, yox sul luq, sa vad sız lıq, 
gen der bə ra bər li yi mə sə lə lə ri nə 
to xun du, qlo bal prob lem lə rin həl-
lin də UNES CO-nun ro lu nu və bir-
gə fəaliy yə tin əhə miy yə ti ni qeyd 
et di.

Son ra Slo va ki ya Baş na zi ri nin 
müavi ni, xa ri ci iş lər na zi ri Mi-
ros lav Lay çak çı xış et di. O, Pa-
ris də baş ver miş ter ror akt la rı nı 
pis lə yə rək ter ror çu la rın bü tün 
bə şə riy yə tin düş mə ni ol du ğu nu 
vur ğu la dı, ter ror la bir gə mü ba-
ri zə nin önə mi ni diq qə tə çat dır dı. 
Baş na zi rin müavi ni vur ğu la dı ki, 
UNES CO ter ro rizm və ekst re miz-
min yer al ma dı ğı dün ya nın qu-
rul ma sın da mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik dir. Mi ros lav Lay çak qlo bal 
prob lem lə rin həl lin də bir gə səy-
lə rin gös tə ril mə si nin zə ru ri li yi ni 
vur ğu la dı.

Fo ru ma sədr lik edən Stan ley 
Mu tum ba Si ma taa Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər-
bay ca nın da vam lı iq ti sa di in-
ki şa fın dan, bey nəl xalq aləm də 
qa zan dı ğı bö yük nü fuz dan da-
nış dı. O, öl kə mi zin UNES CO-nun 
eti bar lı tə rəf da şı na çev ril di yi ni 
bil dir di.

Pre zi dent İl ham Əli yev Fo rum-
da çı xış et di.

Döv lət baş çı sı əv vəl cə no yab rın 
13-də Pa ris də baş ver miş dəh şət li 
ter ror ha di sə si ilə bağ lı Azər bay-
can xal qı adın dan Fran sa xal qı na 
baş sağ lı ğı ver di. Bil dir di ki, bu 
dəh şət li ter ror ha di sə si bey nəl-
xalq ic ti maiy yə tin bu bə la ilə mü-
ba ri zə apar maq üçün öz səy lə ri ni 
bir ləş dir mə li ol du ğu nu bir da ha 
gös tə rir. Pre zi dent İl ham Əli yev 
keç miş də çox say lı ter ror ha di sə lə-
rin dən əziy yət çə kən Azər bay ca-
nın ter ro riz mə qar şı mü ba ri zə də ki 
ro lun dan da nış dı.

Azər bay can-UNES CO əla qə-
lə ri nə to xu nan Pre zi dent İl ham 
Əli yev öl kə mi zin bu təş ki la tın 
fəal üz vü ki mi bə şə ri də yər lə rin 
təş vi qi nə öz töh fə si ni ver mək-
də da vam et di yi ni de di. Bil dir-
di ki, Azər bay can UNES CO-nun 
bü tün kon ven si ya la rı nı və di gər 
sə nəd lə ri ni im za la yıb, ra ti fi  ka si-
ya edib. 2003-cü il də Azər bay can 
və UNES CO ara sın da mə də niy-

yət, elm, təh sil və kom mu ni ka-
si ya sa hə lə rin də əmək daş lıq üz-
rə Çər çi və Sa zi şi im za la nıb. Bu, 
Azər bay ca na UNES CO-nun do-
nor la rın dan bi ri nə çev ril mək 
im ka nı ve rib. Pre zi dent İl ham 
Əli yev əmin lik lə vur ğu la dı ki, 
UNES CO-nun təh sil, mə də niy yət 
və elm sa hə lə ri nin in ki şa fı na ver-
di yi dəs tək dün ya mı zı da ha da 
təh lü kə siz edə cək.

Döv lət baş çı sı de di ki, Azər-
bay ca nın bey nəl xalq sə viy yə də 
ta nı nan əra zi lə ri nin Er mə nis tan 
tə rə fin dən iş ğa lı bu gü nə ki mi 
da vam edir. Er mə nis ta nın et nik 
tə miz lə mə si ya sə ti nə ti cə sin də 
bir mil yon dan ar tıq azər bay-
can lı qaç qın və məc bu ri köç kün 
və ziy yə ti nə dü şüb. Çox lu say da 
ta ri xi abi də lə ri miz, mu zey lə ri-
miz er mə ni lər tə rə fin dən ta ma-
mi lə da ğı dı lıb. Pre zi dent İl ham 
Əli yev Er mə nis ta nın nəin ki bey-
nəl xalq hü quq nor ma la rı nı, həm 
də ta ri xi əda lə ti poz du ğu nu, 
bey nəl xalq təş ki lat lar tə rə fin-
dən qə bul edi lən qət na mə lə rə 
mə həl qoy ma dı ğı nı vur ğu la dı. 
“Azər bay ca nın əra zi bü töv lü-
yü is tə ni lən di gər öl kə nin əra zi 
bü töv lü yü ki mi ey ni də yə rə ma-
lik dir”, - de yən Pre zi dent İl ham 
Əli yev öl kə mi zin əra zi bü töv lü-
yü nün bər pa edi lə cə yi nə əmin li-
yi ni bil dir di.

Döv lət baş çı sı Azər bay can da möv-
cud olan to le rant lıq dan, mul ti kul tu-
ra lizm dən da nış dı, öl kə mi zin mə də-
niy yət lə ra ra sı və si vi li za si ya la ra ra sı 
dialo qa töh fə lə ri ba rə də Fo rum iş ti-
rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat ver di. Pre-
zi dent İl ham Əli yev UNES CO-nun 
70 il li yi mü na si bə ti lə Fo rum iş ti rak çı-
la rı na təb rik lə ri ni çat dır dı.

Son ra ABŞ Pre zi den ti Ba rak 
Oba ma nın Fo ru ma ün van la dı ğı 
mək tub oxun du.

Da ha son ra Fran sa Pre zi den ti 
Fran sua Ol land çı xış et di. O, Pa ris də 
tö rə di lən son ter ror akt la rın dan bəhs 
et di, Fran sa nın ter ror çu la ra sərt ca-
vab ve rə cə yi ni bil dir di. Fran sa Pre-
zi den ti ter ro riz min bə şə ri də yər lə rə 
bö yük təh did ol du ğu nu qeyd et di.

Pre zi dent Fran sua Ol land ter ror 
ha di sə lə ri ilə bağ lı bü tün dün ya da 
Fran sa xal qı na gös tə ri lən həm rəy-
lik dən də da nış dı. O vur ğu la dı ki, 
Pa ris də ter ror akt la rı nı tö rə dən lər 
qa til lər dir və on lar heç bir si vi li za-
si ya ya aid de yil lər.

Fran sa döv lə ti nin baş çı sı bə şə ri 
də yər lə rin qo run ma sın da UNES-
CO-nun mü hüm rol oy na dı ğı nı 
bil dir di, təş ki la tın Əf qa nıs tan da, 
Ma li də və di gər öl kə lər də da ğı dıl-
mış abi də lə ri bər pa et di yi ni vur ğu-
la dı. Fran sa Pre zi den ti UNES CO-
nun mə də ni də yər lə rin qo run ma sı 
ilə bağ lı çox lu la yi hə lər hə ya ta ke-
çir di yi ni də diq qə tə çat dır dı.

Fo rum dan son ra Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va UNES CO-nun 
baş di rek to ru İri na Bo ko va ilə gö-
rüş dü lər.

Gö rüş də Azər bay can ilə UNES-
CO ara sın da uzun il lər sə mə rə li 
uğur lu əmək daş lı ğın hə ya ta ke-
çi ril di yi vur ğu lan dı. Azər bay-
can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin və 
xa nı mı, UNES CO-nun xoş mə-
ram lı sə fi  ri Meh ri ban Əli ye va nın 
UNES CO Baş Konf ran sı nın 38-ci 
ses si ya sı nın Li der lər Fo ru mun da 
iş ti ra kı əmək daş lı ğı mı zın yax şı 
gös tə ri ci si ki mi də yər lən di ril di. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin bu təd-
bir də çı xı şı nın önə mi qeyd edil di.

Söh bət za ma nı Azər bay ca-
nın UNES CO-nun fəaliy yə tin də 
ro lu, bu təş ki la tın işi nə ver di yi 
töh fə yük sək qiy mət lən di ril di. 
Həm çi nin Azər bay can da mul ti-
kul tu ra liz min in ki şa fı, öl kə mi-
zin mə də niy yət lə ra ra sı dialo qun 
möh kəm lən di ril mə si nə ver di yi 
töh fə lər diq qə tə çat dı rıl dı. UNES-
CO-nun xətt  i ilə Azər bay can da 
mü hüm bey nəl xalq təd bir lə rin 
ke çi ril mə si nin əhə miy yə ti qeyd 
edil di.

Gö rüş də əmək daş lı ğı mı zın 
bun dan son ra da ge niş lən di ril mə-
si nə əmin lik ifa də olun du və bu 
əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri ət ra-
fın da fi  kir mü ba di lə si apa rıl dı.

Da ha son ra Azər bay can Pre-
zi den ti İl ham Əli yev və xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va UNES CO-nun 
mən zil-qə rar ga hın da təş ki la tın 
İc ra Şu ra sı nın za lı və nü ma yən də 
he yət lə ri nin sa lo nu ilə ta nış ol-
du lar. Qeyd edil di ki, bu za lın və 
sa lo nun yük sək sə viy yə də tə mir 
olun ma sı Azər bay can döv lə ti nin 
dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lib. Zal da 
İc ra Şu ra sı nın təd bir lə ri ilə ya na-
şı, xoş mə ram lı sə fi r lə rin gö rüş lə ri, 
top lan tı la rı da ke çi ri lir.

Döv lət baş çı sı və xa nı mı öl kə-
mi zin UNES CO-ya üzv ol ma sı nın 
20 il li yi mü na si bə ti lə Azər bay can 
Res pub li ka sı tə rə fi n dən hə diy yə 
edi lən daş at və daş qoç abi də lə ri-
nə bax dı lar.

UNES CO-nun mən zil-qə rar ga-
hı nın hə yə tin də qo yu lan bu hey-
kəl lər bu ra da daimi ola raq sər-
gi lə nir. Hə min hey kəl lər XII-XIII 
əsr lə rə aid dir və To vuz ra yo nu nun 
Aşa ğı Ayıb lı kən din dən ta pı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev və xa nı-
mı Meh ri ban Əli ye va di gər öl kə-
lə rin UNES CO-ya təq dim et di yi 
abi də lə rə də bax dı lar. Qeyd edil di 
ki, UNES CO-nun mən zil-qə rar-
ga hı nın hə yə tin də və bi na da sər-
gi lə nən bu abi də lər ta ri xi, mə də ni 
əhə miy yət da şı yır.

Azərbaycan UNESCO Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçildi

Ü
mum dün ya mə də ni və 
tə bii ir sin qo run ma sı 
üz rə Kon ven si ya ya üzv 
döv lət lə rin 20-ci Baş As-

samb le ya sı UNES CO-nun 38-ci 
Baş Konf ran sı çər çi və sin də no-
yab rın 18-dən 20-dək təş ki la tın 
mən zil-qə rar ga hın da ke çi ri lir.

Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yin dən Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, Baş As samb le ya nın no yab rın 
18-də real la şan ic la sın da Ümum-
dün ya İrs Ko mi tə si nə seç ki lər 
ke çi ri lib və Azər bay can bu ko mi-
tə yə üzv se çi lib. Seç ki lər də uğur 
qa zan ma ğı mız öl kə mi zin dün ya 
ir si nin qo run ma sın da ro lu nu ar-
tır maq la ya na şı, Azər bay ca nın öz 
ir si nin təş vi qin də və qo run ma sın-
da bö yük rol oy na ya caq.

Öl kə mi zin Ko mi tə yə üzv se çil mə-
yi Pre zi dent İl ham Əli ye vin uğur lu 
xa ri ci si ya sə ti, Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, UNES CO-nun xoş mə ram lı 
sə fi  ri Meh ri ban Əli ye va nın dəs tə yi 
nə ti cə sin də baş tu tub.

Ko mi tə Ümum dün ya mə də ni 
və tə bii ir sin qo run ma sı üz rə Kon-
ven si ya ya uy ğun ola raq fəaliy-
yət gös tə rir və Ümum dün ya İrs 
Si ya hı sı na əla və lər edi lən də ye-
kun və qə rar ve ri ci sə sə ma lik dir.

Həm çi nin ko mi tə Ümum dün ya İrs 
Fon du nun is ti fa də si ni müəy yən ləş-
di rir, Ümum dün ya İrs Si ya hı sı na 
ar tıq əla və olun muş irs nü mu nə lə-
ri nin kon ser va si ya sı na nə za rət edir 
və Təh lü kə al tın da olan İrs Si ya hı sı-
na əla və lər et mə yə qə rar ve rir.

Qeyd edək ki, Azər bay can tə rə fi  
Ümum dün ya İrs Ko mi tə si nə seç ki 
kam pa ni ya sı çər çi və sin də okt yab-
rın 15-də Pa ris də, UNES CO-nun 
mən zil-qə rar ga hın da Azər bay can 
mə də ni ir si nin təq di ma tı nı və zi ya-
fət təş kil edib.

Xa tır la daq ki, 2000-ci il də Qız 
qa la sı və Şir van şah lar sa ra yı ilə 
bir gə İçə ri şə hər komp lek si, 2007-
ci il də isə Qo bus tan Döv lət Bə-
dii-Ta ri xi Qo ru ğu UNES CO-nun 
Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil edi lib.

Fo ru ma sədr lik edən Stan ley yət, elm, təh sil və kom mu ni ka- Döv lət baş çı sı Azər bay can da möv-

İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 
UNESCO Baş Konfransının 38-ci sessiyasının 

Liderlər Forumunda iştirak ediblər
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  “Mi lan Ex po 2015” ümum-
dün ya sər gi sin də Azər bay-
ca nın iş ti ra kı nın ye kun la rı 
ilə əla qə dar no yab rın 19-da 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
mət buat konf ran sı ke çi ri lib.

AzərTAc xə bər ve rir ki, Hey-
dər Əli yev Mər kə zi nin di rek to-
ru Anar Ələk bə rov “Mi lan Ex po 
2015” ümum dün ya sər gi sin də 
Azər bay can pa vil yo nu la yi hə si-
nin hə ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı 
gö rü lən iş lər dən da nı şıb. Bil di-
ri lib ki, “Pla ne ti mi zi qi da lan dı-
raq, hə yat üçün ener ji qa za naq” 
(“Feeding the Pla net, Energy 
for Li fe”) de vi zi al tın da ke çi ri-
lən “Mi lan Ex po 2015” sər gi si nə 
ma raq həd din dən ar tıq bö yük 
olub.

Qeyd edi lib ki, “Mi lan Ex po 
2015” sər gi sin də dün ya nın 145 
öl kə sin dən yal nız 54-ü, o cüm lə-
dən Azər bay can öz mil li pa vil yo-
nu nu təq dim edib. “Azər bay can: 
Biomüx tə lifl  i yin xə zi nə si” ad lan-
dı rı lan dörd mər tə bə li, 2000-dək 
kvad rat metr əra zi də təş kil olu-
nan mil li pa vil yo nu mu zun tə mə-
li 2014-cü ilin iyu lun da qo yu lub. 
İyir mi beş ay ər zin də 300 nə-
fər dən iba rət iş çi qru pu ümum-
dün ya sər gi sin də Azər bay can 
pa vil yo nu la yi hə si nin ha zır lan-
ma sın da iş ti rak edib.

“Mi lan Ex po 2015” sər gi sin də 
Azər bay can mil li pa vil yo nun da 
iş lə rin Hey dər Əli yev Fon du və 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin dəs-
tə yi ilə təş kil olun du ğu nu söy lə-
yən Anar Ələk bə rov de yib: “Həm 
xa ri ci, həm də yer li mü tə xəs sis lər 
tə rə fi n dən ha zır la nan la yi hə nin 
ye ku nun da ar xi tek tu ra və tər ti-
bat ba xı mın dan gö zəl iş ər sə yə 
gəl di. Azər bay can mil li pa vil yo-
nu öl kə miz üçün ən uğur lu la yi-
hə lər dən bi ri ol du”. A.Ələk bə rov 
la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə sin də 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi-
den ti Meh ri ban Əli ye va nın dəs tə-
yi ni xü su si vur ğu la yıb. O bil di rib 
ki, Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin gös tə riş lə ri və tap şı rıq-
la rı nə ti cə sin də iş lər tez bir vaxt-
da ba şa çat dı rıl dı.

Mər kə zin di rek to ru dün ya da 
qi da lan ma sa hə sin də ça ğı rış la ra 
ye ni ca vab lar ax tar maq üçün çox 
önəm li bir mə kan olan sər gi də 
öl kə mi zin “Azər bay can: Biomüx-
tə lifl  ik xə zi nə si” pa vil yo nu ilə 
uğur la təm sil ol du ğu nu söy lə yib. 
İta li ya hö ku mə ti nin Azər bay can 
pa vil yo nu na “Mi lan in ci si” adı 
ver di yi ni bil di rən A.Ələk bə rov 
de yib: “Azər bay can pa vil yo nu-
nun ti kin ti si bir ne çə ay ər zin də 
ba şa çat dı. İlk pa vil yon idi ki, 
mart ayın da ar tıq “Mi lan Ex po 
2015”ə ti kin ti nin ba şa çat ma sı 
haq qın da mə ru zə et dik. Ma yın 
1-də isə pa vil yo nun açı lı şı nı et-
dik”.

A.Ələk bə rov gö zəl tə biətə və 
biolo ji müx tə lifl  i yə ma lik Azər-
bay ca nın coğ ra fi  və iq lim müx-
tə lifl  i yi ni, mə də niy yə ti ni, in cə-
sə nə ti ni, fü sun kar tə biəti ni, lə ziz 
mət bə xi ni, qə dim ənə nə lə ri ni, 
keç mi şi ni və bu gü nü nü da ha ət-
rafl  ı təq dim et mək üçün sər gi nin 
ge niş im kan lar ya rat dı ğı nı vur-
ğu la yıb. Qeyd edib ki, Azər bay-
can mil li pa vil yo nu nun əl də et di-
yi uğur lar Er mə nis ta nın “Mi lan 
Ex po 2015” də iş ti rak dan im ti na 
et mə si nə sə bəb olub.

Mər kə zin di rek to ru bil di rib ki, 
ümu mi lik də al tı ay ər zin də 23 
mil yon dan çox in san “Mi lan Ex-
po 2015” sər gi si ni zi ya rət edib. 
Bu müd dət ər zin də Azər bay can 
mil li pa vil yo nun da 3 mil yon 250 
min dən çox iz lə yi ci olub. Anar 
Ələk bə rov pa vil yo nun əra zi sin-
də, həm çi nin IDEA Biomüx tə-
lifl  i lik Par kı nın ol du ğu nu qeyd 
edib. Əra zi si 400 kvad rat metr 
olan park da Azər bay can da 
IDEA tə rə fi n dən hə ya ta ke çi-

ri lən eko lo ji la yi hə lər, fl o ra və 
fauna nın, nəs li kə sil mək də olan 
hey van la rın qo run ma sı üz rə təd-
bir lər ba rə də mə lu mat ve rib. Bu-
ra da müx tə lif eko lo ji təd bir lə rin 
ke çi ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb. O 
bil di rib ki, park da qu raş dı rıl mış 
bö yük mo ni tor lar va si tə si lə bi-
rin ci Av ro pa Oyun la rı nü ma yiş 
et di ri lib.

Mi lan da kı Azər bay can mil li pa-
vil yo nu nun öl kə mi zə kö çü rü lə cə-
yi ni söy lə yən Mər kə zin di rek to ru 
de yib: “Biz is tər dik ki, pa vil yo nu 
Azər bay ca nın ən gö zəl gu şə lə-
rin dən bi rin də qu raş dı raq. Bə zi 
döv lət lər öz pa vil yon la rı nı ar tıq 
sök dü lər. Am ma biz bil dir dik ki, 
pa vil yo nu Azər bay ca na qay ta-
ra ca ğıq. Pa vil yo nun Ba kı Bul va-
rın da qu raş dı rıl ma sı mə sə lə si nə 
ba xı lır. Şə hər də uy ğun mə ka nın 
ay rıl ma sı ilə bağ lı Na zir lər Ka bi-
ne ti nə və Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy-
yə ti nə mü ra ciət et mi şik. Ha zır da 
isə pa vil yo nun qar dan, ya ğış dan 
qo run ma sı üçün iş lər apa rı lır.

Bu iş lər təx mi nən iki həf tə da vam 
edə cək. Bun dan son ra isə konk ret 
ad dım lar ata ca ğıq”. Anar Ələk bə-
rov qeyd edib ki, pa vil yon Ba kı da 
qu ru lar kən ha zır kı məz mun ümu-
mən sax la nı la caq, la kin müəy yən 
ye ni lən mə lər edi lə cək”.

Di rek tor vur ğu la yıb ki, la yi hə 
Azər bay ca nın dün ya da ta nın-
ma sı işi nə xid mət edib: “He sab 
edi rəm ki, öl kə mi zin 2015-ci il də 
Av ro pa Oyun la rın da qa zan dı-
ğı uğur dan son ra bu sər gi bi zim 
növ bə ti yük sək nə ti cə miz ol du”.

Pa vil yo nun me ma rı Ri kar do 
Ci qo lott  i Azər bay ca nın ecaz-
kar tə biətə, zən gin mə də niy yə tə 
ma lik ol du ğu nu, la yi hə ni ha zır-
la yar kən bu ele ment lə rə xü su si 
fi  kir ver di yi ni söy lə yib. Sər gi də 
ən gö zəl pa vil yo nun Azər bay ca-
na məx sus ol du ğu nu de yən R.Ci-
qo lott  i ic ti maiy yə tin bu la yi hə ni 
ma raq la qar şı la ğı nı bil di rib.

Mət buat konf ran sın da, həm-
çi nin Azər bay can pa vil yo nu ilə 
bağ lı vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

Qeyd edək ki, pa vil yon da qu-
ru lan 3 bios fe ra ət raf mü hi ti və 
qə dim mə də niy yə ti daim har-
mo ni ya da olan Azər bay ca nı tə-
cəs süm et di rir. Pa vil yo nu əha tə 
edən tax ta di var lar bu di ya ra xas 
olan kü lə yin və hə mi şə bu ra da 
dövr edən mə də ni və ya ra dı cı 
axı nın rəm zi dir.

Pa vil yo nun bi rin ci mər tə bə-
si “Səs lər sim fo ni ya sı” ad la nır. 
Bu ra da Azər bay can la bağ lı mə-
lu mat lar təq dim olu nub. İkin-
ci mər tə bə də - “Rəng lər sim-
fo ni ya sı”nda iq lim, land şaft la 
bağ lı mə lu mat lar çat dı rı lıb. 
Üçün cü mər tə bə “Dad lar sim-
fo ni ya sı” ad la nır. Bu mər tə bə də 
mil li mət bəx lə bağ lı nü mu nə lər 
təq dim edi lib.

Dör dün cü mər tə bə də isə res to-
ran dır.

Pa vil yo nun ti kin ti si za ma nı 18 
ki lo metr qay naq iş lə ri, 15 ton də-
mir is ti fa də edi lib. Bun dan əla və, 
680 şü şə pa nel də is ti fa də olu nub. 
Pa vil yo nun məz mu nu nun ha zır-
lan ma sı ilə əla qə dar Azər bay can 
150 gün çə ki liş edib və bu çə ki liş-
lər bü tün re gion la rı əha tə edib.

Pa vil yo nun Mi lan da fəaliy yət 
gös tər di yi müd dət də, həm çi nin 
təh sil, mə də niy yət, elm, iq ti sa-
diy yat və di gər sa hə lər də müx-
tə lif konf rans lar, biz nes fo rum lar 
təş kil olu nub.

Mil li pa vil yon İta li ya nın Ət raf 
Mü hit və Də niz Eh ti yat la rı nın 
Mü ha fi  zə si Na zir li yi nin “Da vam-
lı Eks po ya doğ ru” proq ra mı çər-
çi və sin də “Di zayn və ma te rial-
lar” no mi na si ya sı üz rə ən uğur lu 
eko lo ji la yi hə ki mi mü ka fat la 
təl tif olu nub və mil li pa vil yon lar 
sı ra sın da öz ka te qo ri ya sı üz rə ən 
gö zəl pa vil yon se çi lib.

Zərdabda keçirilən qanvermə 
aksiyasında 500-dək könüllü iştirak edib

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın 
tə şəb bü sü ilə ta las se mi ya xəs tə li yin dən əziy yət çə kən in-
san la ra yar dım məq sə di lə ke çi ri lən qan ver mə ak si ya la rı 
da vam edir.

Növ bə ti be lə bir təd bir Zər dab ra-
yo nun da ke çi ri lib. Bu nun üçün ra-
yon po lik li ni ka sın da hər cür şə rait 
ya ra dı lıb. Ak si ya Azər bay can Res-
pub li ka sı Sə hiy yə Na zir li yi B.Ey va-

zov adı na He ma to lo gi ya və Trans-
fu ziolo gi ya İns ti tu tu nəz din də ki 
Mər kə zi Qan Ban kı nın hə kim bri qa-
da sı tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lib. Əv-
vəl cə do nor la rın ümu mi sağ lam lıq 

du ru mu yox la nı lıb. Səh hə ti im kan 
ve rən sa kin lər dən qan gö tü rü lüb.

Hu ma ni tar ak si ya da 500 nə fə rə 
ya xın ra yon sa ki ni kö nül lü ola-
raq qan ve rib. Təh sil, sə hiy yə və 
mə də niy yət iş çi lə ri, po lis əmək-
daş la rı və bir sı ra di gər müəs si sə-
lə rin kol lek tiv lə ri ak si ya da da ha 
fəal iş ti rak edib lər.

“Milan Expo 2015”də Azərbaycan pavilyonunu 
3 milyon 250 mindən çox insan ziyarət edib



Hə yat əbə di dir, in san əbə di,
Nə öm rün so nu var, nə mə həb bə tin.
De mə yin bəs ölüm ay rı lıq nə di,
O da ne mə ti dir bu tə biətin.

Ca nın da Azə ri qa nı do la şan hər kəs, tə-
bii ki, və tə ni mi zi, döv lə ti mi zi se vir, və tən 
üçün əlin dən gə lə ni əsir gə mir. An caq elə 
kəs lər də var ki, və tən sev gi si onun ama lı-
na, məs lə yi nə, ya şa mı nın mə na sı na çev ri lir. 
Bu amal onun bü tün mən li yi nə ha kim kə-
si lir. Və tən üçün ya şa maq, mü ba ri zə apar-
maq, ca nı nı fə da et mək. Alı Mus ta fa yev də 
bu yo la baş qo yan lar dan, bu ama lı ya şa yan-
lar dan idi.

Dü şün düm əs sə də min dəli kü lək,
Pa lıd dan ib rə ti biz al ma lı yıq.
Kök lər tor pa ğı nı qo ru du ğu tək,
Biz də bu və tə ni qo ru ma lı yıq.

O özü də bu yo la baş qoy du ğu nun fər qi-
nə var mış dı. Seç di yi yo lun çə tin li yi ni, keş-
mə keş li yi ni bi lir di. La kin və tən sev gi si ona 
qə tiy yət, mə tin lik bəxş et miş di.

Mə nə bəl li öz yo lum, öz mən zi lim,
Bi li rəm ki, nə dir bə mim, ya zi lim.
İs tə mi rəm yad öl kə də əzi lim,
Val lah, da ha heç qorx mu ram ölüm dən,
Ar tıq gec dir çı xam ma ram yo lum dan.

De mə li, şair özü də bi lir di ki, ölüm, əcəl 
qa ra li ba sa bü rü nüb onu an baan iz lə yir, onu 
“qa ra cay naq la rı na” alıb apar maq is tə yir.

Nə ha yət, hə min müd hiş , o fa ciəli üçün cü 
qə za...

1991-ci il 20 no yabr Tuğ, Xo ca vənd, Qa-
ra dağ lı və baş qa kənd lə rin fa ciələ ri ni yox la-
ma ğa yol la nan Mİ-8 hər bi ver tol yo tu Mar tu-
ni ra yo nu nun Qa ra kənd kən di ya xın lı ğın da 
er mə ni ter ror çu la rı tə rə fi n dən iri çap lı si lah-
la vu rul du və fa ciəli su rət də hə lak olan bu 
23 in san Azər bay ca nın mərd və qəh rə man 
oğul la rı idi. Bu müəm ma lı ölü mün qa ra xə-
bə ri Azər bay can xal qı nı sar sıt dı. Bu dəh şət li 
ha di sə nin tö rə dil mə si nə sə bəb, ilk növ bə də 
DQMV xü su si ra yon ko men dan tı nın qul-
dur la rı nın sər bəst hə rə kət lə ri nə im kan ya-
rat ma sı idi. Qan lı ci na yə ti ört-bas dır et mək 
üçün tez-tə lə sik ya lan mə lu mat ve ril di ki, 
gu ya ver tol yot, du man ol du ğu üçün da ğa 
to xu nub part la yıb. Hal bu ki, hə min vaxt nə 
du man olub, nə də ora da elə dağ var ki, ver-
tol yot to xun sun.

No yab rın 22-də Dağ lıq Qa ra bağ əra zi-
sin də ver tol yot part la dıl ma sı və xal qı mı-
zın mərd oğul la rı nın qət lə ye ti ril mə si ilə 
əla qə dar Nax çı van Şə hər Mə də niy yət sa ra-
yın da iz di ham lı ma təm yı ğın ca ğı ke çi ril di.

Hə min yı ğın caq da MR-nın Ali Məc li si nin 
səd ri Hey dər Əli yev çı xış edə rək bil dir di ki, 
er mə ni qa til lə ri və vəh şi rus im pe ri ya sı nın 
əli ilə ver tol yot part la dı lıb. Bə li, bu 23 nə fər 
gü nah sız qur ban la rın içə ri sin də is te dad lı qə-
ləm sa hi bi, xe yir xah və ba ca rıq lı te le jur na list 
Alı Mus ta fa ye vin də adı var dı. Alı Mus ta fa-
yev ya şa dı ğı müd dət ər zin də ça lış dı ki, onun 
əməl lə ri ha mı ya ör nək ol sun. Bəl kə də bu na 
gö rə “Qor xu ram, bu dün ya unu da mə ni” 
de yə rək qor xu səd di ni yıx dı və Azər bay can 
xal qı nın yad da şı na əbə di həkk olun du.

Qoy ma sam öm rüm də daş üs tün də daş,
Bu el lər ar xam ca axıt ma sa yaş.
Sən dən nə giz lə dim, qor xu ram, qar daş,
Qor xu ram, bu dün ya unu da mə ni.

…Çox təəs süf ki, Azər bay can Alı sız qal dı. 
Azər bay can Te le ra dio Ve ri liş lə ri Şir kə ti ilin, bəl-
kə də il lə rin ən yax şı jur na lis ti ni, “Qı zıl qə ləm” 
sa hi bi ni itir di. Bir ana tək ba şı na bö yüt dü yü, göz-
lə rin dən göz lə ri nə işıq, nur, qəl bin dən ürə yi nə 
hə yat ve rən, can ve rən bir oğ lu nu itir di. Bəl kə də 
əbə diy yə tə əs gər yol la dı. Ən ali bir zir və yə, mü-
qəd dəs şə hid lik zir və si nə. Ana yo la sal dı, oğul 
yol lan dı. Bəl kə də bu, hər iki si nin və tən bor cu idi.

Alı Mus ta fa yev də min lər lə şə hi di miz, 
qa zi miz ki mi son dam la qa nı nı əsir gə mə di. 
Və tə ni üçün şə hid ol du. Şə hid lər xi ya ba nı-
nın sa ki ni nə çev ril di. Azər bay ca na la yiq-
li bir və tən daş ol maq üçün və tə nin da şı na 
çev ril di. Qə rən fi l olub göy dən yağ dı. Bay-
raq olub tor pa ğa san cıl dı.

De mə və tən bat dı oğul qa nı na,
Əh sən bu tor pa ğın bu üs ya nı na.
Mü qəd dəs Şə hid lər xi ya ba nı na,
Qə rən fi l ya ğı şı ya ğır, İla hi.

Alı Mus ta fa yev özü də bir qə rən fi  lə çev ril di, 
özü nün də şeirin də qeyd et di yi “Mə bə dim, be-
şi yim Azər bay can” de di yi Azər bay ca nı na so-
nun cu bor cu daim ol sun de yə, Və tə ni nə əbə di 
ke şik çə kən əs gər, sü va ri ol sun de yə...

Mən dən bö yük şair ol ma sa, nə qəm
Ba car ram ot bi çib, ta xıl ək mə yi,
Gə rək sə si pə rə çev ri lər si nəm,
Ba car ram sər həd də ke şik çək mə yi.

Bə li, Alı Mus ta fa yev bu yo lu seç di.
Ölü müy lə öl məz li yi seç di. Ölü müy lə be lə 

düş mə nin dən qi sas al dı. Kö nül lər də qəh rə-
man lıq abi də si ucalt dı.

Alı Mus ta fa ye vin şeir lə rin dən də gö rün-
dü yü ki mi, o, san ki əcə lin ona ad dım-ad-
dım ya xın laş dı ğı nı hiss edir di. Qə lə mi ni 
əli nə gö tü rüb bu mis ra la rı yaz dı. Ya za-ya za 
qar tal olub, ölü mün göz lə ri nə san cıl dı.

Ölüm pən cə rə mi döy dü bu ax şam
Ba şı mın üs tün də ölə zi di şam.
İs tə dim söy lə yəm “əl vi da” dün yam
Anam “Da yan!” de di, el “Da yan!” de di

Ana sı nı dü şün dü bəl kə, Ana və tən, ana 
tor paq qə dər sev di yi ana sı nı... Bir də ömür-
gün yol da şı, se vib kö nül ver di yi La lə si ni .. 
Və bu mis ra la rı yaz dı.

Mən öl səm, qəb ri min üs tün də an caq
Baş qa gül qoy ma yın La lə dən qey ri
Qoy onu si nəm də bi tir sin tor paq,
Əzəl dən si nəm dir La lə nin ye ri.

O, bi lir di ki, həm er mə ni vəh şi lik lə ri nə, er-
mə ni ter ro ru na, həm rus im pe ri ya sı nın sax-
ta kar lı ğı na, həm də sa pı özü müz dən olan 
Azər bay ca nı mı zın bə zi cı lız ira də li na dan-
la rı na, ta mah kar la rı na, “Mən dən öt sün sə nə 
dəy sin” de yən şə rəf siz lə ri nə qar şı mü ba ri zə 
heç də asan de yil. O, həm qə lə mi, həm mik-
ro fo nu ilə xal qın gö zü nü aç maq is tə di. Onun 
vax tın da nə Şu şa, nə La çın, nə də di gər ra-
yon lar alın mış dı. An caq o, daim na ra hat idi. 
Tor pa ğı mız sa tı la caq de yə na ra hat idi.

Və tən tor pa ğı dır haq qın dər ga hı
Və tən siz ruh lar da dü şər di dər gin
Al lah qar ğı şı dır şə hi din ahı
Tor pa ğı sa ta nı tu ta caq bir gün.

Onun bə zi şeir ləin də bu qor xu, bu tə laş 
du yu lur. Na ra hat lıq lar san ki mis ra la ra dü-
yün lə nə rək ki lid sa lır, hə yə can tə bi li ça lır. 
Və tən oğul la rı nı ça ğı rır, və tə ni qo ru maq, 
və tən üçün, tor paq üçün, mü ba ri zə apar ma-
ğa “Tor paq, uğ run da ölən var sa və tən dir” 
de vi zi ilə əz mə, ölüm süz lü yə səs lə yir di.

Məhz bu hiss lər, və tən it ki si qor xu su mü-
ba riz in sa na ölü mü be lə adi ləş dir di. Axı 
Alı Mus ta fa yev ya şa maq, ya rat maq, gö zəl 
dün ya da gö zəl iz lər qoy maq is tə yin də idi. 
Ya şam se vin ci, hə yat eş qi, ata lıq qü ru ru, var 
ol maq his si ona hə yat ve rir di, can ve rir di.

Ömür nə şi rin di, ay mə ni du yan
Hə yat dan, dün ya dan be zən kim olub?
Hər gü nə bir şi rin nəğ mə oxu yan,
Xoş gün də ümü din üzən kim olub?

A.Mus ta fa yev bir çox şeir lə rin də ya şam 
gü cü nü elə hə yat dan, düz lük dən, dü rüst lük-
dən, ba car maq his sin dən al dı ğı nı izah edir.

De mə mən ge də cəm, nə yim qa la caq,
Alı, elə yan dır sön mə sin ocaq.
Və tə nin yo lun da an caq,
Ya şa ma ğı ba car, öl mə yi ba car.

O ya şa maq, hə ya tı sev mək, var ol maq is-
tə yir di.

Ya şa maq is tə yi rəm
  axan bir bu laq ki mi,
Ya şa maq is tə yi rəm,
  gül açan tor paq ki mi
Ya şa maq is tə yi rəm,
  yer üzün də haqq ki mi.

Əgər 24 il bun dan ön cə ki hə min müd hiş 
qə za ol ma say dı, o, da ha ne çə-ne çə əsər lə rə 
im za ata caq dı. Ne çə-ne çə şeir lər həsr olu-
na caq dı Azər bay can tor pa ğı na, Alı Mus ta-
fa yev öz qı zıl qə lə mi ilə nə lər ya ra da caq dı. 
Dü şün dük cə, öz ifa də si ni az ca də yiş sək, 
“də li bir ağ la maq ke çir kön lü müz dən”. 
Düş mən hiy lə si nin qa li biy yə ti nə, tor paq it-
ki si nə, qan la rıy la ta rix ya zan şə hid lər kar-
va nı na, sa ğal ma yan ya ra mı za, açıl ma yan 
Xa rı bül bü lü mü zə, oxu ma yan So na bül-
bü lü mü zə, ər siz qa lan La lə lə ri mi zə, ata sız 
Toğ rul la rı mı za ba xıb də li bir ağ la maq ke çir 
kön lü müz dən...

Tor paq da haq qı var, axar qa nın da,
Bir nə rin qol la rı dü şüb ya nın da,
Mü qəd dəs Şə hid lər xi ya ba nın da
Də li bir ağ la maq ke çir kön lüm dən.

Kön lü müz dən də li bir ağ la maq ke çə-ke-
çə sə ni və ne çə-ne çə sən lə ri daima xa tır la yı-
rıq və hər daim xa tır la ya ca ğıq. Kön lü müz-
də qü rur his si ke çi ri rik. Nə yax şı ki, siz lər 
var dı nız, ey və tə nin uyu yan əs gər lə ri, əbə-
diy yət şa hin lə ri, şə hid lə ri. Siz daim bi zim-
lə si niz. Ey və tən oğul la rı, ne çə-ne çə il lər, 
əsr lər, qə ri nə lər ke çə cək, an caq siz unu dul-
ma ya caq sı nız. Azər bay can öv la dı bi lə cək 
ki, ta rix də Xə tai qey rət li bir Alı Mus ta fa yev 
var dı. Onun qı lın cı, qə lə mi, həm də mü ba-
riz qəl bi var dı.

Do yun ca da nı şıb gü lə bil mə səm,
Ya şar mış bir gö zü si lə bil mə səm,
Ölən də ki şi tək ölə bil mə səm,
Qor xu ram, bu dün ya unu da mə ni.

Əbə di ləş dir mək məq sə di ilə Nə ri ma nov 
ra yo nun da kı 202 say lı or ta mək tə bə, 3-cü 
mik ro ra yon da kı kü çə yə onun adı ve ri lib.

Alı Mus ta fa yev Qa ra ba ğın dağ lıq his sə-
sin də baş ve rən ha di sə lə rin res pub li ka və 
dün ya ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sın da xü su-
si xid mət lə ri nə, xid mə ti bor cu nu ye ri nə ye-
ti rər kən, igid lik və şü caət gös tər di yi nə gö rə, 
ölü mün dən son ra Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Mil li Qəh rə ma nı adı na la yiq gö rü lüb. 

P.S.: Bu gün, 1991-ci il no yab rın 20-də Xo ca-
vənd sə ma sın da er mə ni ter ro ru nə ti cə sin də baş 
ver miş fa ciəli ver tol yot qə za sı nın, Azər bay ca-
nın mərd və qey rət li oğul la rı nı itir di yi hə min o 
müd hiş ha di sə nin üs tün dən 24 il ötür. Biz şə-
hid lə ri mi zi daim anır, on lar la fəxr edi rik.

Ay nu rə ƏLİ YE VA

Hə yat əbə di dir, in san əbə di,

Qəh rə man, te le jur na list, gö zəl şair, sə mi mi, bö yük ürə yə sa hib olan 
Alı Mus ta fa oğ lu Mus ta fa yev 1952-ci il də Qa zax ra yo nu nun Qa zax-
bəy li kən din də ana dan ol muş du. Da şı-tor pa ğı, ha va sı-su yu şair lər, 
zi ya lı lar, şəx siy yət lər ye tiş di rən Qa zax, Alı Mus ta fa ye və şair qəl bi, 

şair qə lə mi bəxş et di. Onun ilk şeir lə ri 1973-cü il də “Elekt rik” qə ze tin də 
dərc olun ma ğa baş la dı. 1975-ci il də Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti nin jur-
na lis ti ka fa kül tə si nə da xil ol du. Be lə lik lə A.Mus ta fa yev 1981-ci il dən Azər-
bay can Döv lət Te le ra dio Ve ri liş lə ri Şir kə ti nin “Xə bər lər” proq ra mın da jur na-
list ki mi fəaliy yə tə baş la dı. İş lə di yi müd dət də “İlin ən yax şı jur na lis ti”, “Qı zıl 
qə ləm” mü ka fat la rı na la yiq gö rül dü. Alı Mus ta fa yev da ha son ra lar iş lə yə-iş-
lə yə Ali Par ti ya mək tə bi ni də bi tir di. O, re por taj la rın da fakt la rı və rə qəm lə-
ri təh rif et mə dən ta ma şa çı la ra çat dı rıb. Son za man lar cəb hə nin ən qay nar 
nöq tə lə rin dən, Top xa na me şə  sin dən, Mosk va Qu rul tay lar sa ra yın dan, İce van 
gö rüş lə rin dən ye tə rin cə ma raq lı, dol ğun ve ri liş lər ha zır la yır dı. Və tə ni üçün 
bü tün qüv və si ni, mə nə vi, fi zi ki gü cü nü or ta ya qoy muş du. Onun şair qəl bi yal-
nız və tən üçün dö yü nür dü. Hə qi qə ti, haqq-əda lə ti, ger çək li yi, əda lə tin doğ ru 
üzü nü ic ti maiy yə tə, xal qa gös tər mək üçün o, re por taj lar la, fakt lar la, təh rif siz, 
ak tual xə bər lər lə tez-tez efi rə çı xar, ha di sə lə ri ye rin də cə ge dib yox la yar, çə-
kib efi rə ve rər di. Hət ta ölü mün üzə ri nə ye ri yir di. Çə kin mə dən, qorx ma dan, Alı 
Mus ta fa yev nə qə dər ölü mün göz lə ri nə bax sa da, gö rü nür, onun ölüm fər ma nı 
ver tol yot qə za sı na ya zı lıb mış. Alı Mus ta fa yev üç də fə, düz üç də fə ver tol yot 
qə za sı na dü şür. Bi rin ci qə za da ver tol yot du ma na dü şən də on lar ça ya tö kül-
müş dü lər. Alı o vaxt bərk xəs tə lən di və xəs tə xa na da müali cə olun du. İkin ci 
də fə 1991-ci ilin ap rel ayın da döv lət nü ma yən də lə ri ilə Ağ dam ra yo nu üs tün-
dən ke çər kən er mə ni lər ver tol yo tu vur du lar. Hə min vaxt 15 ap rel də 
oğ lu Tu ra lın do ğum gü nü nü də xəs tə xa na da ke çir di. Alı Mus ta fa yev 
xoş bəxt lik dən bu də fə də sa la mat qal dı. Çün ki o, ölüm dən yox, 
ölüm on dan qorx du san ki. Axı onun ya zı la caq ne çə-ne çə 
şeir lə ri, efi rə ge də cək ne çə-ne çə re por taj la rı, bir söz lə, 
xal qı üçün gö rü lə cək çox iş lə ri var dı. O, nəin ki ölüm-
dən qorx mur, ona mey dan oxu yur du.
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Hə min yı ğın caq da MR-nın Ali Məc li si nin Mən dən bö yük şair ol ma sa, nə qəm

Dəli bir ağlamaq 
keçir könlümüzdən
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Təd bi ri gi riş sö zü ilə Mər kə zin 
di rek to ru Afaq Mə sud aç dı:

– Sa day la ilk də fə 1978-ci il də 
Zu ğul ba da ke çi ri lən “Gənc ədib-
lə rin ya ra dı cı lıq se mi na rı”nda ta-
nış ol mu şuq. Bu se mi nar da gənc 
ya zar lar öz şeir və he ka yə lə ri ni 
oxu yur, son ra mü za ki rə lər ke çi-
ri lir di. Sa da yın ya ra dı cı lı ğı ilə də 
ilk ta nış lı ğım o vaxt baş ver di. O 
he ka yə nin adı nı in di xa tır la mı-
ram, am ma hə lə də bir uşa ğın, 
ölü mü ilk də fə duy ma sı nın fərq li 
bə dii in cə lik lər lə, ağ saq qal ya zı çı 
təm ki ni və sə bi ri ilə təs vir olun-
du ğu o he ka yə nin tə si ri al tın da-
yam. Ədə biy yat bu dur. Bə li, ya-
zı çı öz təs di qi ni bir cə he ka yə də 
ta pır. Sa day çox az ya zır, la kin 
yaz dıq la rı yad daş lar da uzun 
müd dət ya şa ma ğa qa dir dir. Sa-
day, nə yin ba ha sı na olur sa ol sun, 
gün dəm də qal ma ğa, ta nın ma ğa 
me yil li ol ma yan, ədə biy ya ta qa-
zanc və şöh rət mən bə yi ki mi bax-
ma yan, şəx siy yə ti ni, qü ru ru nu 
qo ru yub-sax la yan ya zı çı la rı mız-
dan dır. Ədə bi də yər lə rin iti ril di-
yi, bə dii ki tab la rın çox vaxt ucuz 
ma ku la tu ra ya çev ril di yi bir dö-
nəm də Sa day qə lə mə, sö zə olan 
sə da qə ti ni heç nə yə də yiş mə di, 
öz sa kit ədə biy yat əra zi sin də ya-
şa yıb-yaz ma ğı na da vam elə di. 
Bu gün 60 ya şı nın ta ma mı mü-
na si bə ti ilə Mər kə zin nəşr et di yi 
bu ki tab, Sa da yın iyir mi beş il də 
la tın qra fi  ka sın da nəşr olu nan ilk 
ki ta bı dır.

Sa da yın hə ya tı ba rə də qı sa bib-
lioq ra fi k mə lu mat onun, sək sə-
nin ci il lə rin əv vəl lə rin də Mak sim 
Qor ki adı na Ədə biy yat İns ti tu-
tun da təh sil al dı ğı nı və bu qı sa 
müd dət ər zin də - 1982-86-cı il lər-
də Ru si ya ədə bi mət buatı nın bir 
ne çə nü fuz lu ödül lə ri nə - 1982-ci 
il də Mosk va nın “Ne del ya” həf-
tə lik məc muəsi nin laureatı, hə-
min il də “Druj ba Na ro dov” jur-
na lı nın “İlin ən yax şı he ka yə si” 
mü ka fa tı, 1986-cı il də Mosk va da 
nəşr olu nan “Uduş” ki ta bı na gö-
rə Mak sim Qor ki adı na Ümu mit-
ti faq Mü ka fa tı na la yiq gö rül dü-
yü nü fi k sə edir. Ümid va rıq ki, 
ya zı çı Azər bay can da da öz la yiq-
li qiy mə ti ni ala caq.  

Sa day həm də gö zəl bə dii tər-
cü mə çi dir. Onun tər cü mə lə ri 
hər za man ya zı çı nə fə si ilə, yad 
əc nə bi dü şün cə ni Azər bay can 
di li nin bü tün bə dii im kan la rı 
çər çi və sin də ala bil mək ba ca rı-
ğı ilə se çi lir. Onun M.Bul qa kov, 
Y.Ka va ba ta, Q.Mar kes, M.Lyo sa, 
X.Onett  i, K.Se la, M.De li bes ki mi 
bir-bi rin dən fərq li ədə bi üs lub 
da şı yı cı la rı nın əsər lə rin dən ər-
sə yə gə tir di yi tər cü mə lər, mil li 
bə dii tər cü mə sə nə ti mi zin in-
ci lə ri sı ra sın da dır. 2009-cu il də 
Sa day Bu daq lı M. Bul qa ko vun 
“Mas ter və Mar qa ri ta” ro ma-
nı na gö rə Azər bay can Res pub-
li ka sı Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin “Qı zıl Kəl mə” mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb”.

Da ha son ra ya zı çı nın həm kar la-
rı, iş yol daş la rı çı xış edə rək, Sa day 
Bu daq lı nın ya ra dı cı lı ğı ba rə də fi -
kir lə ri ni bö lüş dü lər, yu bil ya rı təb-
rik edib, ürək söz lə ri ni bil dir di lər. 

Za kir Fəx ri: 
Sa day ki ta bın adı nı “Yo lüs tü 

söh bət” qo yub. Bə li, bə zən, söh-
bət ləş mə yə, dərd ləş mə yə heç nə 
ol mur, ye ga nə qa lan söz dür. Mən 
be lə dü şü nü rəm ki, Sa da yın bir 
xoş bəxt li yi də on da dır ki, gə lə-
cək nə sil lər söh bət ləş mə yə adam 
ax ta ran da onun ya zı la rı nı oxu ya-
caq lar. O ki qal dı az yaz ma ğı na, 
ya zı za man sız dır, za man sız ol du-
ğu üçün, sə nə ve ri lən is te dad da 
za man sız dır. Sa day Azər bay can-
da cid di ədə biy yat adam la rın dan-
dır. Bu, ar tıq ya zı çı qə lə bə si dir. 

Ya şar Əli yev: 
Ədə biy yat da me yar, kə miy yət 

yox, hə mi şə key fi y yət olub. Yə ni 
ya zı çı nəin ki bir ki tab, hətt  a bir he-
ka yə ilə də ədə biy yat da qa la bi lər. 
Bu mə na da Sa da yın, bəl kə də ən 
bö yük xoş bəxt li yi on da dır ki, nə 
ya zıb sa yax şı ya zıb, heç vaxt sö zə 
xə ya nət et mə yib. Sa da yın son ki-
ta bın da top la nan əsər lə rə gə lin cə, 
mən bur da ma raq lı bir mə qam la 
rast laş dım. Bu gün biz onun həm 
də 60 ya şı nın işı ğı na yı ğış mı şıq. 
Və o ki tab da müx tə lif il lər də – 20, 
30 il əv vəl ya zıl mış əsər lər də mə-
nə 60 yaş lı müəl li fi n əsər lə ri ki-
mi gö rün dü. De mə li, Sa da yın bir 
vaxt lar yaz dıq la rı özün dən xey li 
yaş lıy mış. Və de mə li, müd rik lik 
heç də yaş la bağ lı de yil. 

Xa nım İs ma yıl qı zı:
Mən çox se vi ni rəm ki, Tər cü mə 

Mər kə zin də Sa day Bu daq lı ki mi bir 
ya zı çı və də yər li bir in sa nı ta nı dım. 
Son də fə “Ay dın yol” qə ze tin də he-
ka yə ni zi oxu dum, çox xo şu ma gəl-
di. Yə ni yax şı əsər lər sil si lə si da vam 
edir. Bü tün təb rik lə rə qo şu lu ram 
və mən də dost lar de yə ni söy lə mək 
is tə yi rəm: bir az çox ya zın! 

Za hid Sa rı tor paq:
Mə nə Sa day la bir yer də oxu-

maq qis mət olub. Gənc lik il lə ri-
miz də biz bir qə dər də li sov ol-
mu şuq, am ma Sa day əv vəl dən 
cid di idi. İn di Al lah qis mət elə di, 
bir yer də iş lə yi rik. “Ay dın yol” 
qə ze tin də bu yu bi ley lə bağ lı fi -
kir lə ri mi zi bil di rən də mən be lə 
bir ifa də iş lət dim: ada ma elə gə-
lir, za man bir gün ədə bi mü hi tə 
hay qı ra caq ki, kim yat mış, kim 
oyaq? On da  dil lə nən beş-üç im-
za için dən Sa day Bu daq lı nın da 
sə si uca la caq: bu yur, bur da yam!.. 
Am ma bu nu cırt dan ki mi qor xa-
qor xa de mə yə cək, bir div ki mi 
hay qı ra caq və sü tun ki mi di kə-
lə cək. Sa day, sən ar tıq 7-ci qa pı-
nı dö yüb içə ri gir mi sən, ən sehr li 
mə kan bu ra dır və ən gö zəl əsər-
lə ri ni bur da yaz ma lı san. 60 ya şın 
mü ba rək! 

Əli sə mid Kür:
Sa da yın ilk oxu du ğum əsə ri 

“Fi ru zə qaş lı üzük” he ka yə si dir, 
səhv elə mi rəm sə, 1986-cı il idi. 
Elə hə min dövr dən onu bir ya zı çı 
ki mi kəşf et dim. Onun təh ki yə si 
çox xo şu ma gə lir. Bir in san ki mi 
isə onu iki miz bir otaq da otu ran-
dan bə ri da ha yax şı ta nı yı ram və 
mən dən yaş ca ba la ca ol sa da, hə-
mi şə on dan cid di lik öy rə ni rəm.

İl qar Əl fi :
Sa da la nan nailiy yət lə rin han-

sı də yər də ol du ğu nu o döv rün 
adam la rı yax şı bi lir. Yə ni biz bi-
li rik ki, o dövr də Qor ki mü ka fa tı 
al maq nə de mək idi. Sa day zən-
gin in san dır. Ümu miy yət lə, az 
da nı şan in san lar zən gin olur. Hə-
mi şə ağ zı nı açan da hiss edi rəm 
ki, ma raq lı nə sə da nı şa caq. İn di 
hər ya şa dı ğı mız gün ta rix dir. 
Oxu cu lar bu ha di sə lə ri Sa da yın 
əsər lə rin də oxu ma ğa ta mar zı dır-
lar, ya zı çı gə rək on la rı se vin dir-
sin. Ar zu edi rik ki, Sa day ye ni-
ye ni əsər lər yaz sın.

Ma hir Qa ra yev: 
Mən Sa day la bur da otu ran la rın 

ha mı sın dan gec ta nış ol mu şam, 
ya zı la rı nı sayt lar da oxu dum, bu ra 
gə lən dən son ra ki ta bı nı is tə dim, 
mə lum ol du ki, bu cür ya zı çı nın 
düz əməl li ki ta bı yox muş. Biz in di 
otu rub de yi rik, da nı şı rıq, bu, ta-
mam baş qa şey dir, am ma ta rix də 
qa lan bu ki tab ola caq. Bu ki ta ba 
gö rə təb rik edi rəm, Sa day!

Eti mad Baş ke çid: 
Bəl kə də kə nar dan ba xan elə 

bi lər ki, biz iş yol da şı mız dı de yə 
bu söz lə ri Sa day Bu daq lı ya ün-
van la yı rıq, am ma o, hə qi qə tən 
də yər li ya zı çı dır. Azər bay can da 
beş-on ədə bi im za var ki, oxu cu 
da, ədə biy yat çı da onun ya zı sı na 
ina nır. İn sa nın bir is te da dı da on-
da dır ki, baş qa bir ya zı çı ya də yər 
ver sin. Bu mə na da Sa day, ne cə 
de yər lər tək cə oxu cu la rın yox, 
həm də ya zı çı la rın ya zı çı sı dı. 

Nə ri man Əb dül rəh man lı:
Sa da yı 30 il dir ta nı yı ram, hə-

qi qə tən də Sa day dan ədə biy ya ta 
mü na si bət də çox şey öy rən mi şik. 
Mən də qeyd et mək is tə yi rəm ki, 
ən bö yük sa vab bu ki tab dır. Ya zı çı 
sus du ğu nu ya zır, de mə li, bu mə-
na da Sa day hə yat da çox da nı şan 
adam dır. Sa da yın itir dik lə ri çox-
dur, am ma əsas bir şe yi qa za nıb ki, 
bu gün cid di ya zı çı ki mi ta nı nır. 

To fi q Qa ra qa ya:
Cid di ədə biy ya tın mey da nı hə-

mi şə dar dır, yə ni onun key fi y yət 
əm sa lı nə qə dər çox dur sa, təəs süf 
ki, kə miy yət əm sa lı - oxu cu la-
rın sa yı bir o qə dər az dır. Söh bət 
seç kin ya zar la rın oxu cu la rın dan 
ge dir. Sa day cid di ya zı çı dır. Bir cə 
onu bi li rik ki, onun itir dik lə ri, nə 
qə dər ağ rı lı ol sa da, tap dıq la rı na 
– in di bu ki ta ba top la nan bir-bi-
rin dən də yər li əsər lə rin və bir sı ra 
gö zəl tər cü mə lə rin ara ya-ər sə yə 
gəl mə si nə çox həs sas lıq la, zər gər 
də qiq li yi ilə he sab la nıb mış...

Hə lə Mi lad dan çox-çox ön cə lər-
dən gü nü mü zə baş alıb gə lən be lə 
bir di ri söz var: sim ya, yə ni əl kim ya. 
Bu, dün ya nı el mi yol lar la de yil, me-
ta fi  zik cə si nə qav ra maq la, de yək ki, 
də mi ri qı zı la, da şı bən gü da şa, otu 
hə yat otu na, bir söz lə, əbə di ya şar lı-
ğa, ik si rə, ölüm süz lü yə, əbə diy yə tə 
çe vir mək id diasıy la hə ya ta ke çi rən 
təc rü bə lər lə he sab la nan dün ya gö-
rü şü dür. Bu mə na da mən Sa da yı 
bu dün ya gö rü şü nün da şı yı cı sı, söz 
kim ya gə ri he sab edi rəm. 

Bu ra da onun az yaz ma sın dan, 
hətt  a heç yaz ma ma sın dan da-
nış dı lar. Am ma bə zən yaz maq – 
yaz ma maq, bə zən də yaz ma maq, 
yə ni sus maq elə yaz maq dı. Bu, 
cid di olan sə nə tin, ne cə de yim, 
kri te ri ya sı dır... 

Sə xa vət Sa hil:
Təb rik elə yi rəm. Mən hə mi şə 

Sa day müəl li mə “sə nət kar-müəl-
lim” de mi şəm, bu ki ta bı da bir 
re dak tor ki mi se və-se və oxu dum. 
Ən çox sev di yim əsər “Şə bə kə” 
po ves ti ol du. Bir da ha 60 ya şı nı 
və ye ni ki ta bı nı təb rik edi rəm.

Kə ma lə Cə fər za də:
Sa day Bu daq lı nın im za sı nı 

mən gənc lik il lə rin dən ta nı yı ram. 
Onun la ta nış lı ğı mı zın ta ri xi isə çox 
qı sa dır. Mən bu də yər li zi ya lı mı zı, 
bən zər siz qə ləm sa hi bi ni Mər kəz-
də ki iş bir li yi miz za ma nı ta nı dım. 
Təəs süf edi rəm ki, nəş rə ha zır lıq 
pro se sin də bu ki ta bı sü rət lə, qı sa 
bir müd dət də, sa də cə iş ki mi oxu-
dum. Bu na bax ma ya raq, ki tab da 
in san mə nə viy ya tı nı, Azər bay can 
in sa nı nın psi xo lo gi ya sı nı, hətt  a 
ağac la rın di li ni be lə gö zəl bi lən tə-
biət vur ğu nu, mü kəm məl bir qə-
ləm sa hi bi  gör düm. Ha mı de di ki, 
Sa day müəl lim az ya zır, mən de-
yər dim ki, az ya zın, am ma hə mi şə 
be lə san bal lı ya zın. 

Bəh lul Ab ba sov:
Sa day la biz tə lə bə olan da ey-

ni mə həl lə də ya şa mı şıq. Am ma 
Tər cü mə Mər kə zi nə gəl dik dən 
son ra onu da ha ya xın dan ta nı-
dım. İlk növ bə də özü mü şans lı 
sa yı ram ki, gəl dim, bur da be-
lə gö zəl in san lar la ta nış ol dum. 
Mən də öz növ bəm də Sa da yı təb-
rik elə yi rəm. Çox yaz sın, oxu cu-
la rı nı tez-tez se vin dir sin.

Tə ra nə Məm mə do va: 
Sa day Bu daq lı im za sı ilə çox-çox 

il lər əv vəl rast laş mış dım və ya zı la-
rı nı oxu muş dum. Ta le elə gə tir di 
ki, biz bir yer də iş lə dik. Mən onun 
çox az in san la ra xas olan şəx si key-
fi y yət lə ri ni yük sək də yər lən di-
ri rəm. Hətt  a be lə dü şü nü rəm ki, 
onu n in sa ni key fi y yət lə ri ya ra dı cı-
lı ğın dan be lə üs tün dür. 

Bəl kə də bu gün müasir gənc lik 
“Yo lüs tü söh bət”i də yər lən di rə bil-
mə yə cək. Am ma ina nı ram ki, 5-10 
il son ra ge ri yə boy la nan oxu cu lar 
bu ki ta bın əsl qiy mə ti ni ve rə cək-
lər. Mən isə 5-10 il son ra yox, elə 
bu gün Sa day müəl li mə bu ki ta ba 
gö rə çox sağ olun, de yi rəm və ona 
ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yı ram. 

Sa day Bu daq lı: 
Mən xoş bəxt ada mam ki, hə-

mi şə qar şı ma yax şı in san lar çı xıb. 
Daim ha mı dan yax şı lıq gör mü-
şəm. Və bu mə na da özü mü ha-
mı ya borc lu he sab edi rəm. Mən 
hə mi şə üzə rim də Afaq xa nı mın 
qay ğı sı nı, diq qə ti ni hiss et mi şəm. 
Bir dost ki mi, bir ya zı çı ki mi sağ 
olun. Bu ki ta bı da 60 ya şı ma ən 
bö yük hə diy yə he sab edi rəm.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə Mər kə zin 

No yab rın 18-də 
Azər bay can Res-
pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da 

Tər cü mə Mər kə zin də ta nın-
mış ya zı çı, tər cü mə çi Sa day 
Bu daq lı nın 60 il lik yu bi le yi 
və “Yo lüs tü söh bət” ki ta bı-
nın təq di ma tı ke çi ril di.

Da ha son ra ya zı çı nın həm kar la- Za hid Sa rı tor paq: Ma hir Qa ra yev: 

bən zər siz qə ləm sa hi bi ni Mər kəz-

bir müd dət də, sa də cə iş ki mi oxu-

Saday Budaqlının 
“Yolüstü söhbət”

kitabı təqdim olundu



Müd rik lə rin bir de yi mi var: ka mil in san 
öz hə ya tın da dörd va cib şər tə əməl et-
mə li dir – ev tik mə li, ağac ək mə li, öv lad 
bö yüt mə li, ki tab yaz ma lı dır. Əl bət tə, 

bu ka mil lik heç də hər kə sə qis mət ol mur. Am-
ma qis mə ti nə be lə xoş bəxt lik dü şən lər, ka mil lik 
şərt lə ri ni ta le yin də ya şa yan lar da yox de yil. Öm-
rü nün sək ki zin ci onil li yi ni ya şa yan Sə məd Qa ra-
yev də be lə in san lar dan bi ri dir.

Sə məd Al lah ver di oğ lu Qa-
ra yev 1923-cü il mar tın 23-də 
Qər bi Azər bay ca nın Gərd 
kən din də dün ya ya göz açıb. 
Ali pe da qo ji təh sil alan dan 
son ra Cı ğı kən din də müəl-
lim lik fəaliy yə ti nə baş la yıb, 
son ra par ti ya-tə sər rü fat sa-
hə si nə ke çib, kol xoz səd ri, 
par ti ya təş ki lat ka ti bi, sov xoz 
di rek to ru ki mi mə sul və zi fə-
lər də ça lı şıb, ple num üz vü, 
qu rul tay nü ma yən də si olub, 
“Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” or-
de ni və çox lu me dal lar la təl-
tif olu nub, ən baş lı ca sı isə 
ca maat ar şın da iş gü zar, əda-
lət li, təəs süb keş in san ki mi 
ta nı nıb. O, 1988-ci ilin so nu na 
– soy daş la rı mız er mə ni şo vi-
nist lə ri tə rə fi n dən öz 
də də-ba ba yurd la rın-
dan di dər gin sa lı na na-
dək lə ya qət lə iş lə yib, 
yal nız özü nə, öz ba ca-
rı ğı na və xal qı na ar xa-
la nıb. 

“Heç vaxt xal qı mın 
pi si ni də er mə ni lə rin 
aya ğı na ver mə mi şəm, - 
Sə məd Qa ra yev o il lə ri 
xa tır la ya raq ya zır. - Be lə 
ki, 40 ilə ya xın və zi fə də 
iş lə mi şəm, ci na yət tö rə-
dən, tə sər rü fa ta mad di 
zi yan vu ran adam la rın da 
həb si nə im kan ver mə mi-
şəm, heç bir in saf sız lıq et-
mə mi şəm. Hətt  a qey ri iş lər 
üz rə həbs edil miş adam la rı 
in zi ba ti or qan la rın əlin dən 
al mı şam”. 

Sə məd Qa ra yev tək cə 
kənd də, tə sər rü fat da de yil, 
bü tün ra yon da bö yük nü fuz 
sa hi bi olub. Hətt  a ray ko mun 
bi rin ci ka tib lə ri in zi ba ti or-
qan iş çi lə ri nə tap şı rır mış ki, 
azər bay can lı lar haq qın da 
nə mə sə lə ol sa, Sə məd Qa-
ra yev lə mü za ki rə edin. Bu 
tap şı rıq onun xalq qar şı sın da 
mə su liy yə ti ni da ha da ar tı rır, 
ca maatın əmin-aman lı ğı nı 
tə min et mək, ya şa yış sə viy-
yə si ni yük səlt mək üçün da ha 
cid di təd bir lər gör mə yə va-
dar edir di. 

Onun uşaq lıq il lə ri ağır və 
keş mə keş li 1930-40-cı il lə rə 
dü şüb. Sə məd müəl lim hə-
min il lə ri öm rün dən he sab 
et mə sə də, ar tıq ta le yi nə ya zı-
lıb. Ac lıq, ka sıb lıq, na ra hat lıq 
tək cə on la rın ailə sin də de yil, 
bü tün ailə lər də möv cud idi. 
O dövr də  in san la rın həb si, 
sür gü nü və ailə lə rin da ğıl ma-
sı adi ha la çev ril miş, kim sə-
nin sa ba ha ümi di qal ma mış-
dı.

“Ya dım da dır, - Sə məd Qa-
ra yev xa tır la yır, - Sta li nin ha-
ki miy yə ti döv rün də  ca maat 
va hi mə içə ri sin də idi. Cı ğı də-
rə sin də ya şa yış şə raiti çox pis-
ləş miş di. Ailə lər o qə dər həbs 
olu na ca ğı va hi mə si için də idi 
ki, do la nı şı ğın pis ol ma sı haq-
qın da fi  kir lə şən be lə yox idi. 

Kənd lər dən tez-
tez, fi  lan kənd dən 
fi  lan kə sin tu tul du ğu ba rə də 
xə bər gə lir di, sə hə ri gün o bi ri 
kənd dən xə bər eşi dir dik. Ailə-
miz dən tu tu lan ol ma mış dı, 
ona gö rə də  çox ni ga ran çı lıq 
ke çi rir dik, qor xur duq ki, ata-
mı zı tu tar lar. Ata mın və zi fə si 
yox idi. Və zi fə li lə ri də bir müd-
dət iş lə yən dən son ra həbs edir-
di lər. Adam la rın qə dir-qiy mə ti 
qal ma mış dı, heç kə sin ailə si 
ba rə də fi  kir ləş mir di lər, kör pə 
uşaq la rın qay ğı sı nı çə kən yox 
idi. Tu tu lan adam la rın ev lə ri-
ni mü sa di rə edir, yax şı nə var, 
gö tü rür dü lər. Bö yük Və tən 
mü ha ri bə sin dən son ra Sta li-
nin ye ni fər ma nı çıx dı. Cı ğı 
də rə sin də çox muz dur, əkin çi, 
bi çin çi, və zi fə li şəxs hə min fər-
ma nın gü da zı na get di. 1953-cü 
il də, Sta li nin ölü mün dən son ra 
on la rın ha mı sı əfv edil di”.

Bu çə tin lik lə rə bax ma ya raq, 
şə rəfl  ə ömür sü rən, bü tün ba-
ca rı ğı nı ca maatın ri fa hı na sərf 
edən Sə məd Qa ra yev doğ ma 
yurd-yu va sın dan di dər gin dü-
şən dən son ra Ba kı da məs kun-
la şıb. Ye nə də boş otur ma yıb, 
bü tün ener ji si ni və qa zan dı ğı 
hə yat təc rü bə si ni do ğul du ğu 
Gərd kən di nin ta ri xi ni araş dır-
ma ğa və yad da şın da qa lan la-
rı ki ta ba çe vir mə yə sərf edib.

Onun işıq üzü gör müş “Qa-
zan göl həs rə ti”, “Gərd” və 
“80 il lik təəs sü rat la rım” ki-
tab la rı fakt la rın və qa za nıl-
mış təc rü bə nin zən gin li yi ba-
xı mın dan diq qə ti çə kir.

 Müəl li mi, ağ saq qa lı, se-
vim li bö yük qar da şı, əmək-
dar müəl lim Əliş Qa ra ye vin 
xa ti rə si nə həsr et di yi “Gərd” 
top lu su uzun il lə rin bəh rə-
si dir. Müəl lif əv vəl cə Qər bi 
Azər bay ca nın Zən gə zur vi-

la yə ti nin 
ta ri xi nə nə zər sa lır, son ra vi-
la yə tin dil bər gu şə lə rin dən 
bi ri olan Qa fa nın keç mi şi ni 
və rəq lə yir. Müəl lif, xü su si lə 
1905-1919-cu il lər Zən gə zur-
da baş ve rən ha di sə lə rə, Gərd 
kən di nin sa kin lə ri nə er mə ni-
lə rin et dik lə ri zülm lə rə, 1948-
1953-cü il lər de por ta si ya sı na 
xey li yer ayı rıb. Müəl lif 1968-
ci il zəl zə lə si və uy dur ma “er-
mə ni soy qı rı mı”, ötən əs rin 
60-80-ci il lə rin də baş ve rən 
ha di sə lər ba rə də söh bət açır, 
gör kəm li şəxs lə rin və mən-
bə lə rin er mə ni xis lə ti ba rə də 
söy lə dik lə ri ni oxu cu cu la ra 
çat dı rır.

 Nə ha yət, Sə məd Qa ra yev 
do ğu lub bo ya-ba şa çat dı ğı 
Gərd kən di nə üz tu tur, doğ-
ma yur du nun əha li si, me şə-
lə ri, köv şən lə ri, bi çə nək lə ri, 
yay laq la rı, bu laq la rı, bağ la rı, 
qə bi ris tan lıq la rı, to po nim-
lə ri, maari fi  və mə də niy yə ti 
ba rə də mə lu mat ve rir. Sə-
məd müəl li min qə lə mi ilə 
Gər din mə ra sim lə ri, bay-
ram la rı, toy adət lə ri, tay fa-
la rı oxu cu la rın göz lə ri qar şı-
sın da can la nır. Müəl li fi n öz 
nə sil şə cə rə si ba rə də ver di yi 
mə lu mat da diq qə ti çə kir.

Top lu da ey ni za man da Gərd 
kən din də do ğu lub-bö yü müş 
gör kəm li şəx siy yət lə rin bioq-
ra fi  ya sı və folk lor nü mu nə lə-
ri nin ve ril mə si də diq qə tə la-
yiq dir.

“Gərd” top lu su ki mi ki tab-
la rın ara ya-ər sə yə gəl mə si 
uzun il lə rin, bö yük zəh mə tin, 
bir də öl çü yə gəl məz yer-yurd 
sev gi si nin nə ti cə si dir. Gör-
dük lə ri ni, eşit dik lə ri ni, bil dik-
lə ri ni tə fək kür süz gə cin dən 
ke çir mək, mən ti qin mə hək 
da şın da yox la maq, sev gi yə 
bə lə yib oxu cu la rın ix ti ya rı na 
ver mək heç də asan iş de yil, 
üs tə lik, adam dan sə bir, höv-
sə lə və təəs süb keş lik tə ləb 
edir. Xoş bəxt lik dən bü tün 

bun lar Sə məd müəl li min xa-
rak te rin də var və nə ti cə də tək-

cə gərd li lər üçün de-
yil, həm də ta ri xi miz 
və yad da şı mız üçün 
be lə bir fay da lı ki tab 
ara ya-ər sə yə gə lib.

Sə məd Qa ra yev “80 
il lik təəs sü rat la rım” 
ad la nan ki ta bın da əv-
vəl ki ki tab la rın dan 
fərq li ola raq, ya zıl ma-
mış təəs sü rat la rı nı qə lə-
mə alıb. Be lə ki, mü əl lif 
va li deyn lə ri, soy kök lə ri, 
on lar dan tö rə yən ye ni 
nə sil və nəs lin lə ya qət li 
nü ma yən də lə ri haq qın da 
ya zı la rı bir ara ya top la yıb. 

Ki tab da “Dost la rım - ya-
xın la rım” baş lıq lı ya zı lar ve-
ri lib. Müəl lif hə min ya zı la rı 
əv vəl cə ay rı ca ki tab şək lin də 
çap et dir mək is tə sə də, son 
mə qam da bu  ki ta ba da xil et-
mək qə ra rı na gə lib. “Qo hum-

la rım haq qın da” böl mə sin də 
isə cə miy yət də öz lə ri nə müəy-
yən möv qe tut muş, el ara sın da 
hör mət qa zan mış doğ ma la rı nı 
oxu cu la ra ta nı dıb.

Ki ta ba da xil et di yi “Ma-
raq la nan lar üçün” böl mə si 
Sə məd Qa ra ye vin nə qə dər 
ge niş dün ya gö rü şə ma raq və 
mü ta liə dairə si nə ma lik ol-
ma sı nın ba riz nü mu nə si dir. 
Bu ra da mü əl li fi n xalq hik mə ti 
və xalq tə ba bə ti nə olan bə ləd-
li yi bir da ha təs diq lə nir.

Ki ta bın “Lə ti fə lər” böl mə si 
isə ma raq lı folk lor nü mu nə lə-
ri ki mi diq qə ti çə kir. Müəl lif 
ağız ədə biy ya tı mı zın bu jan-
rın da ya ran mış nü mu nə lə ri 
top la maq la da ha bir fay da lı 
işə im za atıb.

İn san öm rü nün uzun lu ğu il-
lər lə de yil, gör dü yü fay da lı iş lə-
rin san ba lı ilə öl çü lür. Bu mə na-
da da Sə məd Qa ra ye vi xoş bəxt 
adam say maq olar. O, qis mə ti-
nə dü şən ta le yi ya şa ya-ya şa ya 
il lə ri ni boş ke çir mə yib, həm 
əmək cəb hə sin də, həm də əq li 
sa hə də xal qı na fay da ver mə yə 
can atıb. On dan mi ras qa la caq 
ömür və yad daş mə qam la rı nə-
sil lə rə bir ör  nək ola  caq.

NƏRİMAN
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Tən qid çi, pro fes sor N.Şəm si za də nin 
“Ədə biy yat qə ze ti”ndə dərc olun muş 
“Tən qid də me yar sız lıq sind ro mu” baş-
lıq lı sil si lə 10 mə qa lə si ni oxu duq dan 

son ra mə də niy yə ti miz, ədə biy ya tı mız və tən qi di-
mi zin də yər lən dir mə li ol du ğu, aşa ğı da kı on ab-
zas da qeyd edə cə yim 10 is ti qa mət ba rə də gəl di-
yim ümu mi qə naət bu dur ki, çağ daş Azər bay can 
ədə bi tən qi di nin əhə miy yət li his sə si çap olu nan 
ədə bi nü mu nə lə ri dün ya ədə biy ya tı kon teks tin-
dən qiy mət lən di rib təh lil et mək də çə tin lik çə kir. 

Ədə bi tən qi di mi zin ək sər nü ma yən də lə ri müasir 
nəsr, dra ma tur gi ya və poezi ya nü mu nə lə ri nə Türk 
– İs lam əx la qi də yər lə ri və bə şə ri mə də niy yət me-
yar la rı çər çi və sin də tən qi di şərh və yön ver mə yi 
ta mam unu dub san ki. 

Tən qid çi lə ri mi zin bir qis mi ədə bi nü mu nə lə ri 
bə dii sə nət kar lıq ba xı mın dan de yil, müəl lifl  ə ri nə 
şəx si mü na si bət müs tə vi sin də ya tə rifl  ə yə rək göy-
lə rə qal dı rır, ya da he çə sa ya raq iz lə ri ni gör məz li yə 
vur maq la tə şəx xüs gös tə rir lər. 

Azər bay can döv lət çi li yi nin və və tən da şı nın ön-
cə li yi ni, bö lün müş Azər bay ca nı və iş ğal olun muş 
Qa ra ba ğı unut dur ma maq ki mi mil li – mə nə vi bor-
cu nu ədə biy ya tı mız və ədə bi tən qi di miz özü nün 
bir nöm rə li kri te ri ya sı na çe vi rə bil mə di yi ni də eti-
raf et mə li dir.

60-cı il lər ədə biy ya tın da ək si ni tap ma ğa baş la-
mış in san psi xo lo gi ya sı, fəl sə fi  dü şün cə lə ri, mə nə-
vi dün ya sı və baş qa də rin lik lə rin gü nü mü zün ədə-
bi nü mu nə lə ri nin bir qis min də fərq li ra kurs dan 
ya naş ma tər zin də iş lən mə si ədə bi tən qi di mi zin də 
təq dir et di yi ya ra dı cı lıq üs lu bu ki mi da vam et di-
ril mək də dir.

Kec miş də və bu gün də cə miy yət də rast gəl di yi-
miz ne qa tiv pro ses lə ri, ida rəet mə st ruk tur la rın da 
in ki şa fa ən gəl olan prob lem lə ri qa bar dan və çı xış 
yol la rı gös tər mə yə ça lı şan sə nəd li, ta ri xi, pub li sis-
tik janr la ra cid di eh ti yac ol sa da, ədə bi tən qi di mi-
zin əha tə dairə si da ral dı ğın dan, bu qə bil dən olan 
nü mu nə lə rə diq qət ayır ma dı ğı göz önün də dir. 

Ka pi ta lizm ka tak liz mi və ba zar bren di nin top-
lum da ya rat dı ğı tə bəd dü la tın mən ti qi nə ti cə si ola-
raq elm, ədə biy yat alə min də kim han sı möv zu da, 
sə viy yə də ki tab, mo noq ra fi  ya nəşr et di rir sə, özü və 
nəş riy yat lar bi lər. Am ma çap olun muş əsər lər və 
ya ya zar la rın, alim lə rin ya ra dı cı lı ğı haq da ya zı lan 
mə qa lə və ki tab lar da ədə bi-tən qi di me yar lar göz-
lə nil mə li dir.

Bə dii və ya sə nəd li pyes, sse na ri ya ra dı cı lı ğı nın 
səh nə, ek ran tə cəs sü mü olan can lı ob raz lar la təq di-
ma tı da ha cəl be di ci, tə si re di ci va si tə dir ki, dra ma-
tur gi ya, sə nət şü nas lıq və tən qi din yü kü nü çə kən-
lə ri iki qat mə su liy yət qar şı sın da qo yur. 

Mə nə vi kör pü olan ədə biy yat ümu mən an la şıq lı 
dil və mə də ni ün siy yət fak to ru na əsas lan dı ğı üçün 
mah nı mətn lə ri, bə dii tər cü mə və ki no dubl ya jı 
pe şə kar tər cü mə çi lə rin, dil çi və tən qid çi alim lə rin 
daim diq qət mər kə zin də ol ma lı dır. 

Ailə və mü hit dən son ra gə lə cə yi mi zin tər bi yə çi-
si və tə kan ve ri ci si olan uşaq ədə biy ya tı və teat rı, 
ha be lə ciz gi fi lm lə ri bü növ rə ro lu oy na dı ğı üçün 
so na sax la dım: Ya zar la rı mız, ədə bi tən qi di miz və 
re jis sor lar ya ra dı cı lı ğın bu sa hə si nə məx su si diq-
qət yö nəlt mə li dir ki, top lum da və tən daş və zövq 
tər bi yə si nin özü lü sə viy yə li və key fi y yət li əsər lər lə 
qo yul sun. 

Nə ti cə ola raq onu da əla və edim ki, ədə biy yat, 
ya ra dı cı lıq yo lu na çıx mış hər bir ya zar cə miy yə tin 
dü şü nən və se çi lən bir üz vü ola raq mə su liy yət və 
sə mi miy yə ti ni itir mə dən ilk növ bə də özü nü yaz-
ma lı dır. Təd qi qat, ədə bi tən qid yo lun da olan alim, 
tən qid çi isə mil li ədə bi ca meənin keç mi şi ilə gə lə-
cə yi ara sın da el mi kör pü ro lu oy na dı ğın dan is te-
dad və zəh mə ti nin bəh rə si olan əsər lə ri nin özü lü-
nə müx tə lif ideolo ji tə sir lər dən qo run ma pey vən di 
ki mi vic dan his si ni yer ləş dir mə li dir.

Cabir
ALBANTÜRK

Ədəbi-
tənqidi 
qeydlər

– soy daş la rı mız er mə ni şo vi-
nist lə ri tə rə fi n dən öz 
də də-ba ba yurd la rın-
dan di dər gin sa lı na na-
dək lə ya qət lə iş lə yib, 
yal nız özü nə, öz ba ca-
rı ğı na və xal qı na ar xa-

“Heç vaxt xal qı mın 
pi si ni də er mə ni lə rin 
aya ğı na ver mə mi şəm, - 
Sə məd Qa ra yev o il lə ri 
xa tır la ya raq ya zır. - Be lə 
ki, 40 ilə ya xın və zi fə də 
iş lə mi şəm, ci na yət tö rə-
dən, tə sər rü fa ta mad di 
zi yan vu ran adam la rın da 
həb si nə im kan ver mə mi-
şəm, heç bir in saf sız lıq et-
mə mi şəm. Hətt  a qey ri iş lər 
üz rə həbs edil miş adam la rı 
in zi ba ti or qan la rın əlin dən 

Sə məd Qa ra yev tək cə 
kənd də, tə sər rü fat da de yil, 
bü tün ra yon da bö yük nü fuz 
sa hi bi olub. Hətt  a ray ko mun 
bi rin ci ka tib lə ri in zi ba ti or-

Kənd lər dən tez-
tez, fi  lan kənd dən 
fi  lan kə sin tu tul du ğu ba rə də 
xə bər gə lir di, sə hə ri gün o bi ri 

la yə ti nin 
ta ri xi nə nə zər sa lır, son ra vi-

rak te rin də var və nə ti cə də tək-

il lik təəs sü rat la rım” 
ad la nan ki ta bın da əv-
vəl ki ki tab la rın dan 
fərq li ola raq, ya zıl ma-
mış təəs sü rat la rı nı qə lə-
mə alıb. Be lə ki, mü əl lif 
va li deyn lə ri, soy kök lə ri, 
on lar dan tö rə yən ye ni 
nə sil və nəs lin lə ya qət li 
nü ma yən də lə ri haq qın da 
ya zı la rı bir ara ya top la yıb. 

Ki tab da “Dost la rım - ya-
xın la rım” baş lıq lı ya zı lar ve-
ri lib. Müəl lif hə min ya zı la rı 
əv vəl cə ay rı ca ki tab şək lin də 
çap et dir mək is tə sə də, son 
mə qam da bu  ki ta ba da xil et-
mək qə ra rı na gə lib. “Qo hum-

la rım haq qın da” böl mə sin də 

xa ti rə si nə həsr et di yi “Gərd” 
top lu su uzun il lə rin bəh rə-
si dir. Müəl lif əv vəl cə Qər bi 
Azər bay ca nın Zən gə zur vi-

bir də öl çü yə gəl məz yer-yurd 
sev gi si nin nə ti cə si dir. Gör-
dük lə ri ni, eşit dik lə ri ni, bil dik-
lə ri ni tə fək kür süz gə cin dən 
ke çir mək, mən ti qin mə hək 
da şın da yox la maq, sev gi yə 
bə lə yib oxu cu la rın ix ti ya rı na 
ver mək heç də asan iş de yil, 
üs tə lik, adam dan sə bir, höv-
sə lə və təəs süb keş lik tə ləb 
edir. Xoş bəxt lik dən bü tün 

bun lar Sə məd müəl li min xa-
rak te rin də var və nə ti cə də tək-
bun lar Sə məd müəl li min xa-
rak te rin də var və nə ti cə də tək-

Ömür və
yaddaş kitabı
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Səh nə əsə rin də əmək dar ar tist-
lər El şən Rüs tə mov, Sa bir Məm-
mə dov, Ay şad Məm mə dov, Mü-
nəv vər Əli ye va, İra də Hə sə no va, 
akt yor lar Hik mət Rə hi mov, Rüs-
təm Rüs tə mov, Vü sal Mus ta fa-
yev, Cüm şüd Zey na lov, Ül vi Hə-
sə nov, Şa mil İb ra hi mov, El gün 
Hə mi dov çı xış edir lər.

Ta ma şa nın qu ru luş çu rəs sa mı 
İl ham El xa noğ lu, mu si qi tər ti bat-
çı sı Ka mil İs ma yı lov, re jis sor as-
sis ten ti Dil bər İs ma yı lo va dır.

Qeyd edək ki, səh nə əsə rin də 
keç miş lə in di ki za man qo vu şur. 
Da ha doğ ru su, Teatr ada mı ha-
di sə lə rə, qəh rə man la ra bə ləd çi lik 
edir. O, ta ri xin qa ran lıq sir lə ri nə 
ay dın lıq gə tir mək is tə yir və bu 
sə bəb dən iki min il əv vəl ki döv rə 
dü şür. Am ma Teatr ada mı yal nız 
qəh rə man lar la gö rü şə, baş ve-
rən lə ri mü şa hi də edə bi lər, onun 
mü da xi lə yə haq qı yox dur.

Sü jet ta rix dən gö tü rü lüb. Ha-
di sə lər bi zim era dan əv vəl 356-cı 
il də Efes şə hə rin də baş ve rir. Ba-
zar al ver çi si He rost rat bu gün də 
dün ya nın yed di mö cü zə sin dən 
bi ri sa yı lan Ar te mi da mə bə di-
ni yan dır dı ğı üçün həbs olu nur. 
Onun sə hə ri si gün edam olu na-
ca ğı göz lə ni lir. Şə hər sa kin lə ri 
onu öl dür mək üçün həbs xa na ya 
gə lir lər, am ma vax tın da özü nü 
çat dı ran ha kim Kleon məh bu su 
on la rın əlin dən alır və He rost ra-
tın ta le yi nin əda lət məh kə mə sin-
də həll olu na ca ğı nı de yir. Tək-
bə tək söh bət lə rin də He rost rat, 
Kleona mə bə di Al lah la ra mey-
dan oxu maq, şöh rət qa zan maq 
üçün yan dır dı ğı nı eti raf edir. 

He rost rat ke şik çi ni pul la ələ 
alıb, sax lan dı ğı ka me ra da ca ta cir 
Kriss pip lə gö rüş mə yə nail olur. 
Keç miş qa yı na ta sı Kris si pə köh nə 
bor cu nu qay ta ra ca ğı na söz ve rən 
He rost rat ona asan qa zanc yo lu 
tək lif edir – dün ya nın ən bö yük 
mə bə di ni yan dı ran ada mın – He-
rost ra tın əl yaz ma la rı nı ti raj la yıb 
sat sın. Əvə zin də on dan 500 drah-
ma alır və bu pu lu ke şik çi va si tə-
si lə Dionis mey xa na sın da top la-
şan Efes əy yaş la rı na gön də rir. 

Bu ara da Efes ha ki mi və İran 
şa hı nın sat ra pı Tis sa fern ar va dı 
Kle men ti na və dos tu Kleon la baş 
ve rən lə ri mü za ki rə edir. Kleon 
bil di rir ki, He rost rat bu ad dı mı 
adı nı əbə di ləş dir mək üçün edib. 
Kle men ti na nın fi k rin cə isə, He-
rost rat mə bə di qar şı lıq sız mə-
həb bət dən əzab çək di yi üçün 
yan dı rıb. Söh bə tin bu ye rin də 
Ar te mi da mə bə di nin ka hi ni Eri-
ta gə lib çı xır. Kleon sa bah məh-
kə mə ola ca ğı nı bil di rən də qa dın 
qə fi l bə yan edir ki, He rost ra tın 
cə za lan ma sı na qar şı dır, onun cə-
za sı nı Ar te mi da özü ver mə li dir. 
Bu na gö rə də o, Del fi  ya da kı mə-
bə də el çi gön də rib ila hə nin möv-
qe yi ni öy rən mək is tə yir. Bu na bir 
ay vaxt la zım dır – Kleon bu va-
rian tın qə ti əley hi nə dir, Tis sa fern 
isə qə rar ve rə bil mir. 

Kle men ti na gənc və ya ra şıq lı 
məh bus la ma raq lan ma ğa baş-
la yır və He rost ra tın gö rü şü nə 
ge dir. Qa dın mə bəd də ki yan-
ğın əh va la tın da sev gi mo ti vi nin 
ol ma dı ğı nı bi lən də qə zəb lə nir. 
Məh bus isə qa dı nın sev gi si qar-
şı lı ğın da söz ve rir ki, edam dan 
əv vəl ki çı xı şın da mə bə di onun 
na mi nə yan dır dı ğı nı bil di rə cək. 

Bu ara da He rost ra tın şöh rə ti get-
dik cə ar tır. Efes əy yaş la rı ona al qış 
edir, əl yaz ma la rı ya yı lır. Kleon ke-
şik çi dən şüb hə lə nir. İş gən cə lə rə 
döz mə yən ke şik çi eti raf edir ki, He-
rost rat la gö rü şən lər ara sın da Kri-
sipp və baş qa bir nə fər də olub. Bu 
za man Kle men ti na gə lir və ke şik çi 
is tə mə dən onu ələ ve rir. Kle men ti-
na et riaf edir ki, He rost rat mə bə di 
onun üçün yan dı rıb. Kleon bu na 
inan mır və an la yır ki, He rost rat sa-
də cə nə yin sə qar şı lı ğın da qa dı nın 
bu ver si ya sı ilə ra zı la şıb. Kris sip 
isə bil di rir ki, hətt  a şə hər hökm da rı 
Tis sa fern özü də He rost ra tın pa pi-
ru sun dan si fa riş edib. Kle men ti na 
əri nə heç za man He rost ra tın ya nın-
da ol ma dı ğı nı söy lə yir. Kleon onun 
ya lan da nış dı ğı nı sü but et mək is tə-
yən də mə lum olur ki, şa hid – ke-
şik çi öl dü rü lüb. Tis sa fern dos tu na 
yox, ar va dı na ina nır. Kleon özü nü 
He rost ra ta ke şik çi elan edir. Bu ara-
da Tis sa fern He rost rat la gö rü şür, 
ar va dı ilə bağ lı hə qi qə ti öy rə nir. 
Məh bus ona çı xış yo lu tək lif edir: 
hökm dar onu azad edə cək, o isə 
əvə zin də Kle men ti na ilə mü na si-
bət lə ri ilə bağ lı söz-söh bət lə rin əsas-
sız ol du ğu nu bil di rə cək. Bu za man 
Tis sa fern ke şik çi nin ölü mün də əli 
ol du ğu nu eti raf edir və He rost ra ta 
Kleonu öl dü rüb qaç ma sı üçün xən-
cər ve rir. Tis sa fern ge dən dən son ra 
He rosrt rat Kleonu öl dür mə yə cəhd 
edir, bu də fə Teatr ada mı işə qa rı-
şır və Kleona xən cər atır. Be lə lik lə, 
Kleon He rost ra tı qət lə ye tir mək lə 
əda lə ti bər pa edir... 

Re jis sor pyes də za man la rın 
bir-bi ri nə keç mə ele men tin dən 
us ta lıq la fay da la nıb. Ta ma şa bi-
zim era dan əv və lə uy ğun laş dı-
rıl mış vi deogö rün tü lə rin pər də-
ek ran pro yek si ya sı ilə baş la yır.

Teatr ada mı xa tır lat ma ve rir. Ye-
ri gəl miş kən, M.Ələk bər za də nin 
qu ru lu şun da bu qəh rə ma nın adı 
də yiş di ri lib. Ta ma şa da onun adı 
Ta rix dir. Ta rix fo to ka me ra lı te le-
fon la gö rü nür, gah özü nün, gah 
da ta ri xi şəx siy yət lə rin şə kil lə ri ni 
çə kir. Am ma səh nə də Azər bay-
can ta ma şa çı sı na ma raq lı gə lən 
tək cə fo to ka me ra lı te le fo nun və 
şel fi  jan rı nın (öz çə kim) gö rün tü-
lən mə si de yil. Səh nə nin sağ tə rə-
fi n də çəl lək də su qo yu lub. Qəh rə-
man lar la zım gəl dik də bu su dan 
is ti fa də edir lər, mə sə lən, iş gən cə 
məq sə di lə gah He rost ra tın, gah 
da sər xoş ke şik çi nin ba şı o çəl lə-
yin içə ri si nə sa lı nıb çı xa rı lır. Bə-
zən də su – “ya ğış” göy dən tö kü-
lür. Akt yor lar - El şən Rüs tə mov 
(Ta rix), Sa bir Məm mə dov (Tis sa-
fern), Ay şad Məm mə dov (Kleon), 
Mü nəv vər Əli ye va (Kle men ti na), 
Hik mət Rə hi mov (He rost rat) isə 
hə mi şə ki ki mi ma raq lı və yad da-
qa lan oyun nü ma yiş et di rir lər.

Bir mə qa mı da qeyd edək ki, 
tra gi ko me di ya da son luq ta ma-
mi lə də yiş di ri lib. Ta ma şa da - 
əsər dən fərq li ola raq – Ta rix pro-
se sə mü da xi lə et mək is tə sə də, 
He rost rat çe vik tər pə nib Kleonu 
öl dü rür. 

Re jis sor yo zu mu nun ma raq-
lı əsa sı var. He rost rat mə bə di 
yan dı rıb – in san la rın də yə ri nə əl 
uza dıb, am ma iki min il dən çox-
dur ki, ta rix də qa lır. O, məq sə di-
nə ça ta bi lib. Bu nu ba ca rıb sa, de-
mə li, hə lə lik, qa lib odur. Tan rı ya 
üs yan edən, in san la ra, cə miy yə-
tə, əx laq nor ma la rı na qar şı çı xan 
şəx sin adı ya şa yır sa, bu, elə ta ri xi 
ya zan Kleon la rın ölü mü de mək 
de yil mi? 

“He ros ta tı unu dun”. Bu, şə hər 
hökm da rı nın əm ri dir. Bir az da 
bi zim Mir zə Fə tə li Axun do vun 
“mey mu nu ya da sal ma” mi sa lı na 
ox şa yır. Qa da ğa müt ləq ma raq 
ya ra dır. Bu hal da zi yan lı ola nın 
qar şı sı nı ne cə al ma lı? Bu mə na da 
M.Ələk bər za də nin uğur lu qu ru-
lu şu nu bü tün lük də bə şə riy yə tə 
siq nal ki mi də an la maq olar.

Rə bi qə NA ZİM QI ZI

Səh nə əsə rin də əmək dar ar tist-

Ö
tən həf tə Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da 
“He rost ra tı unu dun” 
ta ma şa sı nın prem ye-

ra sı ke çi ri lib.
Rus dra ma tur qu Qri qo ri Qo-
ri nin ey niad lı əsə ri əsa sın da 
ha zır la nan ta ma şa nın qu-
ru luş çu re jis so ru əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Meh ri ban 
Ələk bər za də dir.

Kle men ti na gənc və ya ra şıq lı Teatr ada mı xa tır lat ma ve rir. Ye-

Unudulmaz 
Herostatın

daha bir “qələbəsi”

AzDrama Belarusda

Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı Mins-
kə qast rol sə fə ri nə 

yol la nıb. Teat rın mət buat xid-
mə tin dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, kol lek tiv Be la rus da ke-
çi ri lə cək Gənc lə rin II Bey nəl-
xalq Teatr Fo ru mun da “İla-
hi oyun” ta ma şa sı ilə iş ti rak 
edə cək. 

Sə fər Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi, Azər bay can 
Teatr Xa dim lə ri İtt  i fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə baş tu tub. 

Bey nəl xalq təd bir MDB və Bal tik ya nı öl kə lə ri, Gür cüs ta nı əha tə 
edir və “İla hi oyun” ta ma şa sı ilə açı la caq.  

“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı nın “Dir sə xan oğ lu Bu ğac” 
bo yu əsa sın da ha zır lan mış bir his sə li et no-mü zik lın qu ru luş-
çu re jis so ru Mi ka yıl Mi ka yı lov, qu ru luş çu rəs sa mı Mus ta fa 
Mus ta fa yev dir.

Səh nə əsə ri nin mu si qi tər ti ba tı Vi da di Hə sə nov və Mi ka yıl Mi ka-
yı lo va, rəqs lə rin qu ru lu şu Pər viz Məm mədr za yev və Ni gar Gü ləh-
mə do va ya məx sus dur.

Ta ma şa da əmək dar ar tist lər Vi da di Hə sə nov, Pər viz Məm məd-
rza yev, akt yor lar Ni gar Gü ləh mə do va və Nov ruz Nov ruz lu çı xış 
edir lər.

“İla hi oyun” ta ma şa sı Be la ru sun Yan ka Ku pa la adı na Mil li Aka-
de mik Teat rın da oy na nı la caq.

Qeyd edək ki, Gənc lə rin II Bey nəl xalq Teatr Fo ru mu Bey nəl xalq 
Çe xov Teatr Fes ti va lı çər çi və sin də gənc re jis sor la rın iş lə ri nə ba xış 
məq sə di ilə təş kil olu nur.

Musiqili Teatrda
“Kimdir müqəssir?”

No yab rın 20-də Azər-
bay can Döv lət Mu-
si qi li Teat rın da 
Əb dür rə him bəy 

Haq ver di ye vin “Kim dir mü-
qəs sir?” ad lı iki his sə li ko-
me di ya sı 25-ci də fə nü ma yiş 
olu na caq.

Qu ru mun mət buat xid mə tin-
dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, ta-
ma şa iki il dən çox dur Mu si qi li 
Teat rın re per tuarın da dır. Azər bay ca nın klas sik lə rin dən olan Əb-
dür rə him bəy Haq ver di yev bu uni kal əsə rin də in sa nın ya ran dı ğı 
an dan bə ri keç di yi kəş mə kəş li tə ka mül yo lu nu in cə bir yu mor la 
qə lə mə alıb.

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru İra də Gö zə lo va, qu ru luş çu rəs sa-
mı Na bat Sə mə do va, qu ru luş çu ba let meys ter lə ri, Xalq ar tis ti Tə ra-
nə Mu ra do va və Qa li na Sem yo no va, re jis sor as sis ten ti El məd din 
Da da şov dur. Səh nə əsə rin də ki mu si qi lər Əmək dar ar tist Na tiq Şi-
ri no vun rəh bər lik et di yi “Na tiq” ritm qru pu nun ifa sın da səs lən di-
ri lir. Ta ma şa da rol la rı Əmək dar ar tist lər Çin giz Əh mə dov, Fə ri də 
Mə li ko va, akt yor lar Hü seyn Əli li, El məd din Da da şov və Gül tac 
Əli li ifa edir lər.

Qeyd edək ki, ta ma şa çı la rın hər za man bö yük diq qət və ma raq la 
iz lə di yi bu səh nə əsə ri nin prem ye ra sı 2013-cü il ma yın 6-da ke çi ri-
lib. Ta ma şa bi rin ci Şə ki Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lın da iş ti rak edib və 
fəx ri dip lom la təl tif olu nub.

Səhnəmizin yeni “Leyli”si 
- Güllü Muradova

Gənc xa nən də, ikin ci 
Res pub li ka Mu ğam 
Mü sa bi qə si nin qa li-
bi Gül lü Mu ra do va 

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın səh-
nə sin də ilk də fə ola raq Ley li 
ob ra zı nı can lan dı ra caq.

Teat rın mət buat xid mə tin-
dən AzərTAc-a bil di ri lib ki, de-
kab rın 3-də nü ma yiş olu na caq 
“Ley li və Məc nun” ope ra sın da Məc nun ro lun da Əmək dar ar tist, 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti Sə bu hi İba yev çı xış edə cək.

Ta ma şa Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ha fi z Qu li ye vin qu ru lu şun da 
təq dim olu na caq.

Qeyd edək ki, səh nə əsə ri Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti ol muş, 
Xalq ar tis ti Ba ba Mah mu doğ lu nun 75 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
real la şa caq.
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Ötən əs rin 80-ci il lə ri nin so nu – 90-
cı il lə ri nin əv vəl lə rin dən eti ba rən, 
xü su si lə öl kə miz ye ni dən öz müs tə-
qil li yi ni əl də et dik dən son ra xalq la rı-
mı zın qar şı lıq lı mü na si bət lə ri sü rət li 
in ki şaf yo lu na qə dəm qo yub. Tür ki-
yə də və öl kə miz də ta le yük lü ta ri xi 
ha di sə lər, fun da men tal ic ti mai-si ya si 
də yi şik lik lər baş ve rir, döv lət lə ri miz 
ara sın da kı si ya si-dip lo ma tik, iq ti sa-
di-ti ca rət, ədə bi-mə də ni və el mi əla-
qə lər di na mik in ki şafl  a sə ciy yə lə nir. 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
türk dün ya sın da afo riz mə çev ril miş 
“bir mil lət, iki döv lət” müd rik  kə la-
mı müasir Azər bay can - Tür ki yə qar-
şı lıq lı mü na si bət lə ri nin xa rak te ri ni 
ki fa yət qə dər ay dın şə kil də izah edir 
və  xalq la rı mız ara sın da kı əla qə lə rin 
in ki şaf for mu lu ki mi qə bul olu nur.

Bu gün türk dil lə ri ailə si nin ən  
bö yük qo lu nu təş kil edən Tür ki yə 
türk cə si nin ob yek tiv və el mi şə kil də 
öy rə nil mə si nə şə rait ya ra nıb. Söz süz 
ki, be lə bir şə rait də Tür ki yə türk cə-
si nin qo hum dil lər dən tər cü mə nin 
nə zə riy yə si və təc rü bə si müs tə vi sin-
də Azər bay can di li ilə qar şı laş dır ma-
lı-mü qa yi sə li şə kil də araş dı rıl ma sı 
da xü su si əhə miy yət kəsb edir. Bu 
son də rə cə mü rək kəb pro se sin öy rə-
nil mə si, iki ya xın qo hum di lin ümu-
mi və fərq li cə hət lə ri nin el mi-nə zə ri 
təd qi qi, bu fərq lə rin türk cə dən azə-
ri cə yə şi fa hi və ya zı lı tər cü mə işin-
də mey da na çı xar dı ğı çə tin lik lə rin 
müəy yən ləş di ril mə si Tür ki yə türk-
cə si mü tə xəs sis lə ri nin qar şı sın da du-
ran ak tual prob lem lər dən dir.

Qo hum dil lər dən tər cü mə nə zə-
riy yə si nin özü nə məx sus özəl lik lə ri, 
umu mi tər cü mə şü nas lıq dan, elə cə 
də xü su si tər cü mə nə zə riy yə sin dən  
fərq li mə ziy yət lə ri var. Hər şey dən 
əv vəl, qo hum dil lər dən tər cü mə 
edən mü tər cim öz üzə rin də daima 
“ha zır lıq lı” oxu cu nə za rə ti hiss edir. 
Be lə ki, uzaq dil lər dən fərq li ola raq 
(tə bii ki, söh bət bu dil lə ri bi lən lər-
dən və mü tə xəs sis lər dən get mir) 
qo hum di li ümu mi şə kil də ol sa da 
(gün də lük da nı şıq, məişət lek si ka sı 
və s. sə viy yə lər də) ha mı ba şa dü şür. 

Tər cü mə çi öz tər cü mə si ni iki di li də 
bi lən oxu cu ya ün van la yır, tam və 
ya qis mi “iki dil li lik” (“bi linq vizm”) 
mə kan və şə raitin də iş lə yir. Mü qa-
yi sə üçün de yək ki, mə sə lən, Çin, 
is pan, ya xud ya pon di lin dən mü tər-
ci min be lə bir “oxu cu nə za rə ti” xo fu 
yox dur. Bu qə bil dən dil lə rin mü tə-
xəs si si ol ma yan la rın hə min dil lə-
rin ori ji na lın dan hər han sı bir bə dii 
əsə ri di li mi zə tər cü mə et mə si fak tı 
ilə qar şı laş maq müm kün ol ma dı ğı 
hal da, Tür ki yə türk cə si mü tə xəs si-
si ol ma yan xey li müəl lif var ki, bu 
dil dən azər bay can ca ya tər cü mə lər 
edib lər.

Türk cə dən azər bay can ca ya tər cü-
mə də “oxu cu nə za rə ti xo fu” və ya 
“ey ni dil” ste reotip dü şün cə sə bə-
biy lə əmək lə ri nin is teh za ilə qar şı-
la na bi lə cə yi eh ti ma lı nı nə zə rə alan 
mü tər cim lər türk cə dən tər cü mə lər 
üçün “azə ri cə ləş di rən”, “azər bay-
can ca ya uy ğun laş dı ran”, “di li mi zə 
nəql edən”, “azə ri cə iş lə yən”, “di-
li mi zə uy ğu la yan” və s. ya zır lar. 

Tür ki yə də isə türk dil lə rin dən tər-
cü mə işi üçün da ha çox “ak tar ma”, 
“ak ta rım” (nəql et mə) ter mi ni nə üs-
tün lük ve rir lər. Hal bu ki, tər cü mə 
tər cü mə dir, hətt  a bu, trans li te ra si ya 
ol sa be lə, ye nə tər cü mə dir. Mə sə lən, 
os man lı ca dan müasir türk çə yə, ya-
xud di li mi zə  mətn trans li te ra si ya sı 
bə zən bir mət nin tər cü mə sin dən da-
ha çə tin olur və mü tər cim dən da ha 
çox əmək tə ləb edir.

Ye ri gəl miş kən, müasir türk cə 
və azər bay can ca nın ey ni ol ma sı, 
bu dil lər dən tər cü mə nin ab surd-
lu ğu, bü tün bun la rın “dil mə sə-
lə sin də ya lan dan qal dı rıl mış hay-
küy ol ma sı” ba rə də mü la hi zə lər 
də irə li sü rü lür. 

Vax ti lə türk ali mi Mus ta fa Haq-
qı Tür kə qul, Ca vi din di li ba rə də 
ya zır dı: “Ca vi din di li is tər Azər-
bay can da xi lin də, is tər sə də Azər-
bay can xa ri cin də ən çox mü na qi şə 
və mü ba hi sə olu nan bir möv zu-
dur. Mə lum ol du ğu ki mi, İs tan bul 
türk cə si ilə Azər bay can türk cə si 
ara sın da, ufaq da ol sa, bir ləh cə 
fər qi var. Ca vid İs tan bul türk cə si ni 
mə nim sə miş, bu şi və ni bü tün in cə-
lik lə ri nə qə dər öy rən miş di. Ya ra-
dı cı lı ğı nın ilk dövr lə rin də İs tan bul 
şi və si ni mə ha rət lə kul la na raq ya rat-
dı ğı əsər lə rin də bu şi və ni Azər bay-
can ədə bi türk cə si nə ya xın laş dır-
ma ğa ça lış mış və bu işə mü vəff  əq 
ol muş dur. Bu nun üçün də Ca vi-
din türk cə si nə nə ta ma mi lə İs tan-
bul türk cə si, nə də ta ma mi lə Azər-
bay can türk cə si de mək qa bil dir.

Cə sa rət lə de yə bi lə rik ki, Ca vid bu 
iki türk cə ara sın da bir kör pü ya rat-
mış və hər iki şi və ara sın da kı mə sa-
fə ni qı salt mış dı. ...Ca vi din iş lət di yi 
türk cə ol duq ca dad lı və iş lən miş, 
gö zəl bir türk cə dir. Şi ma li və Cə nu-
bi Azər bay can, Tür ki yə, Tür küs tan 
və s. türk el lə rin də tək bir mü nəv-
vər bu lun maz ki, Ca vi di oxu sun, 
onu an la ma sın və onun türk cə sin-
dən zövq al ma sın”.

Tür ki yə də təh sil al mış, “İs tan bul 
türk cə si ni mə nim sə miş, bu şi və ni 
bü tün in cə lik lə ri nə qə dər öy rən miş” 
Hü seyn Ca vi din XX əs rin I qə ri nə-
sin də qə lə mə al dı ğı əsər lə ri nə mü na-
si bət də de yil miş bu fi  kir  də qiq dir və 
heç bir şüb hə yə yer qoy mur. Hə qi-
qə tən də, Hü seyn Ca vi din di li məhz 
türk el lə ri nin – mə nə vi əra zi mi zin 
or taq di li dir. Bi zim bu ra da üzə rin də 
da yan dı ğı mız mə sə lə, hər iki di lin 
şi fa hi, ya xud ya zı lı nit qi və mətn lə ri-
nin son 70-80 il də di fe ren sial laş ma sı 
və müasir sinx ron müs tə vi də fərq li-
ləş mə si mə sə lə si dir.

Ötən əs rin əv vəl lə rin də us tad 
M.Ə.Sa bir də ya zır dı:

“Os man lı ca dan tər cü mə tür kə” - 
 bu nu bil məm,
Ger çək ya zı yor gən cə li,
 yain ki hə nək dir,
Müm kün iki dil bir-bi ri nə
 tər cü mə, am ma
“Os man lı ca dan tər cü mə tür kə” -
 nə de mək dir?
Bö yük şair bu nu os man lı ca dan 

türk cə yə olan tər cü mə yə eti raz ola-
raq de yib və “tür kə elə mək tər cü-
mə” ləf zi ni mən tiq lə qə lət ad lan dı-
rıb (ye ri gəl miş kən, us ta dın müasi ri 
Əli qu lu Qəm kü sar bu eti ra zın əsas-
sız lı ğı na ca vab yaz sa da, şairi öz 
fi k rin dən dön də rə bil mə yib). Sa bi-
rin bu ta zi ya nə sin də di lə gə ti ri lən 
eti raz şeirin qə lə mə alın dı ğı 1910-
cu il üçün də, xey li son ra lar da (təx-
mi nən ötən yü zi lin 30-cu il lə ri nə 
qə dər) ba şa dü şü lən dir.  İn di bil mə-
yən yox dur ki, Ca vid ya ra dı cı lı ğı-
nın ən mü qəd dəs ide ya la rın dan bi-
ri bö yük mü tə fək ki rin 
dil mə sə lə si, 
Tu ran çı 
dil məf-
ku rə si idi.

Bu gün türk dil li xalq la rın or taq 
ədə biy ya tı və di li nin irə li sü rül dü-
ğü ide ya bö yük Ca vi din məfk  u rə-
si nin əks-sə da sı və da va mı dır.

Vax ti lə Tür ki yə də də, öl kə miz də 
də klas sik ədib lə rin şeir lə ri ol du ğu 
ki mi nəşr edi lir, ba şa dü şül mə yən 
ərəb, fars kəl mə lə ri nin qar şı lı ğı 
mət nin axı rın da (sə hi fə nin aşa ğı-
sın da kı ha şi yə də) gös tə ri lir di. Klas-
sik dö nəm əsər lə ri nə mü na si bət də 
özü nü doğ rult muş bu üsul və me-
tod dan müasir mətn lə rin tər cü mə-
si işin də də qis mən is ti fa də edi lir.

Biz cə, tər cü mə pro se sin də dil lə-
rin qo hum, ya xud uzaq ol ma sı nın 
tər cü mə nin asan lı ğı-çə tin li yi mə-
sə lə si ilə bir ba şa bağ lan tı sı yox-
dur və mü tər ci min hər iki di li və 
ya dil lər dən bi ri ni zəif bil mə sin-
dən qay naq la nır. 

Qo hum dil lər dən tər cü mə mət-
nin əs lin dən – ori ji nal dan edi lir (tə-
bii ki, vax ti lə türk cə əsər lə rin rus 
di li nə, da ha son ra bu dil dən azə-
ri cə yə çe vi ril di yi ni unut mu ruq), 

yə ni sət ri tər cü mə ta ma mi lə or ta-
dan qal xır, üçün cü bir dil üzə rin-
dən tər cü mə yə eh ti yac du yul mur. 
Tə biidir ki, ori ji nal dan tər cü mə yə 
im kan ya ra dan qo hum luq müs bət 
cə hət dir. Lek sik-fra zeolo ji tər ki bin 
bö yük öl çü də or taq lı ğı, mor fo lo-
ji-sin tak tik ümu mi lik tər cü mə nin 
öz əs li nə tam adek vat ol ma sı na 
im kan ve rir.  Bu müs bət cə hət özü-
nü poetik tər cü mə lər də xü su si lə 
gös tə rir. Tər cü mə pro se sin də şei-
rin for ma, mis ra, bənd ki mi kom-
po nent lə ri nin bü tün lük lə ori ji na la 
uy ğun lu ğu nu sax la maq, qa fi  yə 
cüt lə ri nin qar şı lıq la rı nı, ək sər hal-
lar da, tam mü ha fi  zə et mək müm-
kün olur. Mə sə lən, Tür ki yə nin ta-
nın mış şair lə rin dəm Ka ma ləd din 
Ka mu Ka mi nin di li mi zə çev ril miş 
“Qür bət” şeiri nə ba xaq:

Gur bet o ka dar acı,
Ki, ne var sa içim de,
Hep si ba na ya ban cı,
Hep si baş ka bi çim de.

Eri yo rum git gi de,
El ve da her ümi de,
Gur bet ben li yi mi de,
Bi tir di bir bi çim de.

Ne ar zum, ne eme lim,
Ya ra lan mış bir elim,
Ben gur bett  e de ği lim,
Gur bet be nim içim de.
Bu şeirin tər cü mə si nə ba xaq. Bi-

rin ci və ikin ci bənd lər cü zi əl gəz di-
ril mək lə  trans li te ra si ya edil miş dir:

Qür bət o qə dər acı,
Ki, nə var sa içim də,
Hər şey mə nə ya ban çı,
Hər şey baş qa bi çim də.

Əri yi rəm get-ge də,
Əl vi da hər ümi də,
Qür bət mən li yi mi də
Bi tir di bir bi çim də. 
Diq qət et sək, ritm, böl gü, qa fi  yə 

cüt lük lə ri tər cü mə də ey ni lə mü ha fi  zə 
olun muş dur ki, bu, dil lə ri mi zin ya xın 
qo hum lu ğu nun ən ba riz gös tə ri ci si-
dir. La kin şeirin üçün cü bən di nin ilk 
iki mis ra sı nın tər cü mə sin də qey ri-də-
qiq lik nə zə rə çar pır ki, nə qə dər qə ri-
bə ol sa da, bu səhv də türk və Azər-
bay can dil lə ri nin qo hum lu ğun dan 
qay naq la nır. Be lə ki, şəxs (xə bər lik) 
şə kil çi lə ri ilə mən su biy yət şə kil çi lə ri 

türk cə də üst-üs tə düş dü yü hal da, di-
li miz də fərq li dir (Mü qa yi sə et: türk cə 
ben mü dü rüm, be nim mü dü rüm; 
azə ri cə mən mü di rəm, mə nim mü-
di rim). Bu na diq qət edil mə mə si tər-
cü mə də mə na təh ri fi  nə yol aç mış dır:

Nə ar zu, nə əmə ləm,
Ya ra lan mış bir eləm.
Mən qür bət də de yi ləm,
Qür bət mə nim içim də.
Mü tər cim eme lim və elim kəl mə-

lə rin də ki mən su biy yət şə kil çi lə ri ni I 
şəxs (xə bər) şə kil çi lə ri ilə ver miş, is-
mi xə bə rin de ği lim in ka rı nın so nun-
da kı şəxs (xə bər) şə kil çi si ilə qa fi  yə 
cüt lü yü nü qo ru ma ğa cəhd et miş, 
mə na təh ri fi  nə yol aç mış dır. İlk iki 
bənd də ki ki mi ori ji na lın trans li te ra si-
ya sı nın ve ril mə si da ha doğ ru olar dı:

Nə ar zum, nə əmə lim,
Ya ra lan mış bir elim,
Mən qür bət də de yi ləm,
Qür bət mə nim içim də.
Ori ji nal da li rik qəh rə ma nın – şairin  

nə ar zu su, nə  bir əmə li qa lıb, Və tə ni, 
eli ya ra lı dır, özü qür bət də ol ma sa da, 

bu sı xın tı lar – ar zu suz-
luq, hə vəs siz lik, öl kə si-
nin düş mən tə rə fi n dən 
iş ğa lı, par ça lan mış lı ğı 
ona öz Və tə nin də qür-
bət çi lik his si ya şa dır. 
Tər cü mə də isə san ki li-
rik qəh rə ma nın özü nə 

ar zu, nə əməl dir, o özü 
ya ra lan mış bir el dir.

(Ar dı var)
Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya elm lə ri 

dok to ru, pro fes sor

Tür ki yə də isə türk dil lə rin dən tər- Ötən əs rin əv vəl lə rin də us tad yə ni sət ri tər cü mə ta ma mi lə or ta-

iki mis ra sı nın tər cü mə sin də qey ri-də-
qiq lik nə zə rə çar pır ki, nə qə dər qə ri-
bə ol sa da, bu səhv də türk və Azər-
bay can dil lə ri nin qo hum lu ğun dan 
qay naq la nır. Be lə ki, şəxs (xə bər lik) 
şə kil çi lə ri ilə mən su biy yət şə kil çi lə ri 

türk cə də üst-üs tə düş dü yü hal da, di-

Qohum dillərdən 
tərcümə problemləri

Ötən əs rin 80-ci il lə ri nin so nu – 90-

Tər cü mə çi öz tər cü mə si ni iki di li də 
bi lən oxu cu ya ün van la yır, tam və 
ya qis mi “iki dil li lik” (“bi linq vizm”) 
mə kan və şə raitin də iş lə yir. Mü qa-
yi sə üçün de yək ki, mə sə lən, Çin, 
is pan, ya xud ya pon di lin dən mü tər-

yox dur. Bu qə bil dən dil lə rin mü tə-
xəs si si ol ma yan la rın hə min dil lə-
rin ori ji na lın dan hər han sı bir bə dii 

ilə qar şı laş maq müm kün ol ma dı ğı 
hal da, Tür ki yə türk cə si mü tə xəs si-

edib lər.

mə də “oxu cu nə za rə ti xo fu” və ya 

biy lə əmək lə ri nin is teh za ilə qar şı-
la na bi lə cə yi eh ti ma lı nı nə zə rə alan 
mü tər cim lər türk cə dən tər cü mə lər 
üçün “azə ri cə ləş di rən”, “azər bay-

nəql edən”, “azə ri cə iş lə yən”, “di-
li mi zə uy ğu la yan” və s. ya zır lar. 

Qo hum dil lə rin tə li-
mi və öy rə nil mə si, 
hə min dil lər də nitq 
vər di şi nin ya ra dıl-

ma sı və qar şı lıq lı tər cü mə lər 
xü su si ha zır lıq, də rin nə zə ri 
bi lik və bö yük təc rü bə tə ləb 
edir. Fik ri miz cə, türk cə dən 
azər bay can ca ya və ək si nə 
tər cü mə lə rə məhz bu bağ-
lam da – qo hum dil lər dən tər-
cü mə nə zə riy yə si kon teks-
tin də ya naş maq la zım dır.
Azər bay can və Tür ki yə xalq-
la rı nı qə dim və zən gin 
ümum türk mə də niy yə ti, or-
taq ta ri xi keç miş, ge no tip 
və dil kö kü, məişət, din və 
adət-ənə nə lər də ki bir lik və 
ya xın lıq bir ləş di rir. Dün ya-
da ya şa yan türk xalq la rı nın 
əha li sa yı 200 mil yo na ya xın-
dır. Bu nun 100 mil yon dan 
ço xu nu Tür ki yə və Azər bay-
can xalq la rı təş kil edir.

ran ak tual prob lem lər dən dir.
Qo hum dil lər dən tər cü mə nə zə-

riy yə si nin özü nə məx sus özəl lik lə ri, 
umu mi tər cü mə şü nas lıq dan, elə cə 
də xü su si tər cü mə nə zə riy yə sin dən  
fərq li mə ziy yət lə ri var. Hər şey dən 
əv vəl, qo hum dil lər dən tər cü mə 
edən mü tər cim öz üzə rin də daima 
“ha zır lıq lı” oxu cu nə za rə ti hiss edir. 
Be lə ki, uzaq dil lər dən fərq li ola raq 
(tə bii ki, söh bət bu dil lə ri bi lən lər-
dən və mü tə xəs sis lər dən get mir) 
qo hum di li ümu mi şə kil də ol sa da 
(gün də lük da nı şıq, məişət lek si ka sı 
və s. sə viy yə lər də) ha mı ba şa dü şür. 

türk cə si ilə Azər bay can türk cə si 
ara sın da, ufaq da ol sa, bir ləh cə 
fər qi var. Ca vid İs tan bul türk cə si ni 
mə nim sə miş, bu şi və ni bü tün in cə-
lik lə ri nə qə dər öy rən miş di. Ya ra-
dı cı lı ğı nın ilk dövr lə rin də İs tan bul 
şi və si ni mə ha rət lə kul la na raq ya rat-
dı ğı əsər lə rin də bu şi və ni Azər bay-
can ədə bi türk cə si nə ya xın laş dır-
ma ğa ça lış mış və bu işə mü vəff  əq 
ol muş dur. Bu nun üçün də Ca vi-
din türk cə si nə nə ta ma mi lə İs tan-
bul türk cə si, nə də ta ma mi lə Azər-
bay can türk cə si de mək qa bil dir.

ri bö yük mü tə fək ki rin 
dil mə sə lə si, 
Tu ran çı 
dil məf-
ku rə si idi.

eli ya ra lı dır, özü qür bət də ol ma sa da, 
bu sı xın tı lar – ar zu suz-
luq, hə vəs siz lik, öl kə si-
nin düş mən tə rə fi n dən 
iş ğa lı, par ça lan mış lı ğı 
ona öz Və tə nin də qür-
bət çi lik his si ya şa dır. 
Tər cü mə də isə san ki li-
rik qəh rə ma nın özü nə 

ar zu, nə əməl dir, o özü 
ya ra lan mış bir el dir.

(Ar dı var)
Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya elm lə ri 

dok to ru, pro fes sor
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Qa zi nin əs ki İtt  i had və Tə rəq qi 
nü ma yən də lə ri ni bir lik də ça lış-
ma ğa də və ti nin çe şid li sə bəb lə ri 
var dı. Bu yol la bir tə rəf dən Bi rin-
ci Bö yük Mil lət Məc li sin də qüv-
vət li frak si ya lar ya ra dan İkin ci 
qrup üzv lə ri nin məm lə kət da xi-
lin də ki si ya si fəaliy yət lə ri nin qar-
şı sı na ye ni güc lər çı xa ra raq mü-
va zi nə ti sax la ma ğı dü şü nür dü. O 
bi ri yan dan isə təc rü bə lə ri, cə sur, 
fəal xa rak ter lə ri ilə se çi lən, ən 
baş lı ca sı isə öl kə də öz lə ri nə tək-
rar mad di və mə nə vi möv qe lər 
ve ril mə si nin do ğur du ğu min nət-
dar lıq hiss lə ri ilə Qa zi yə borc lu 
olan, ona bağ la nan itt  i had çı la rın 
bi lik və ba ca rı ğın dan, irə li də ger-
çək ləş dir mək is tə di yi in qi lab lar-
da ya rar lan maq niy yə tin də idi. 

Nə ha yət, bu yol la bü tün eh ti-
ras, xa rak ter və əməl lə ri nə də rin-
dən bə ləd ol du ğu köh nə dost la-
rı nın, həm kar la rı nın nə za man sa 
özü nə qar şı va hid qüv və şək lin də 
bir ləş mə lə ri nin qar şı sı nı əv vəl cə-
dən ala bi lər di. 

La kin Qa zi nin in qi lab la rı müm-
kün qə dər qan sız, qar şı dur ma sız, 
təd ri ci şə kil də və sa kit şə rait də 
hə ya ta ke çir mək lə bağ lı dü şün dü-
yü təd bir lər yal nız qis mən nə ti cə 
ver di. Əs ki itt  i had çı la rın bə zi lə ri 
ilə İkin ci qru pun rəh bər lə ri, hətt  a 
Mil li Mü ca di lə nin ay rı-ay rı məş-
hur ad la rı çox asan lıq la ümu mi dil 
ta pıb bir ləş di lər. Ar dın ca isə on la-
rın ya nın da və tən daş hey siy yət və 
şə rə fi  ni he çə sa yan, şan taj, təh did, 
hiy lə, ya lan, fi t nə-fə sad, ix ti laf va-
si tə si ilə Mil li Mü ca di lə li der lə ri nin 
xid mət lə ri ni, şəx siy yət lə ri ni ki-
çilt mək yo lu tu tan bir qrup in san-
lar yer al dı. Baş da din ol maq üz rə 
bü tün mü qəd dəs məfh  um la rı sə-
viy yə siz si ya sət is tə yi nə alət edən 
dü şün cə tər zi, zeh niy yət bir dən bi-
rə mü tə şək kil güc ha lın da Qa zi nin 
qar şı sın da di kəl di. 

Be lə ol duq da ön lə yi ci təd bir-
lər gör mək zə ru rə ti mey da na çıx-
dı. Mil li Mü ca di lə nin zə fər lə ba-
şa çat ma sın da bö yük xid mət lə ri 
olan İs tiq lal Məh kə mə lə ri ye ni dən 
qu rul du. Top çu min ba şı sı Mil-
li Mü ca di lə il lə rin də ki ki mi ye nə 
məh kə mə lə rin rəisi tə yin edil di.

Fə qət bu tə yi nat on dan ötə ri 
həm də ye ni və qor xunc zid diy-
yə tin, düş mən çi li yin baş lan ğı cı 
ol du. Bə zi lə ri nin fi k rin cə, top çu 
min ba şı sı na tap şı rı lan ye ni və zi-
fə həm də cə za lan dır ma funk si-
ya sı nın ve ril mə si idi. An ka ra dan 
İs tan bu la yo la dü şər kən də mir-
yol vağ za lın da qo lu na gi rib onu 
yo la sal ma ğa top laş mış çox say-
lı dost-ta nış la rın ara sın dan bir 
tə rə fə çə kən, qu la ğı na “Siz dən 
in qi la bın qo run ma sı nı is tə yi-
rəm” – pı çıl da yan sə sin sa hi bi ilə 
bir lik də Mil li Mü ca di lə il lə rin-
də in gi lis ca su su Mus ta fa Sa ğır1 
edam kür sü sü nə çı xa ran İs tiq lal 
Məh kə mə si rəisin dən qor xunc 
if ti ra nə ti cə sin də Ağa xa nın2 ca-
sus la rı ki mi qə lə mə ve ri lən in-
san lar ba rə sin də də ey ni qə ra rı 
göz lə yən lər onun so nun cu la rı 
gü nah sız elan edən hök mü qar-
şı sın da əv vəl cə şa şır dı lar. Son ra 
bü tün düş mən çi lik lə ri ni top çu 
min ba şı sı na yö nəlt mək də əs la 
tə rəd dü də yol ver mə di lər. Onu 
vur maq üçün für sət göz lə mə yə 
baş la dı lar. 

Qə zet çi lə rin bə raət al ma la rı nın 
ilk reak si ya sı nı İz mir də gör dü. 
Məh kə mə dən son ra İs tan bul da 
təq sir siz say dı ğı in san lar la bir-
lik də ye mək ye miş, sə mi mi söh-
bət lər et miş, hətt  a da ha irə li 
ge də rək on la rın Qa zi ilə gö rüş-
mə lə ri ni is tə miş di. Bu məq səd lə 
gön dər di yi mək tub la rı xoş qar-
şı la yan Ata türk gö rü şün bir şər-
tə bağ lı ol du ğu nu bil dir miş di. 

Qə zet çi lə ri gö rü şə də vət et mə-
yə cək di, on lar Ata tür kün qə-
bu lu na düş mək lə bağ lı xa hiş lə-
ri ni öz lə ri di lə gə tir mə li idi lər.
Qa zi hə min vaxt İz mir də idi. Qə-
zet çi lər onun la gö rüş mək üçün 
İz mi rə get di lər. “Təs vi ri-əfk  ar”3 
məc muəsin də də və tin Qa zi dən 
gəl di yi ni yaz dı ğı üçün adı he yə-
tin si ya hı sın dan çı xa rı lan mər-
hum Və lid Əbüz zi ya dan4 baş qa 
qa lan la rı Qa zi ilə gö rüş dü lər. 

İs tan bul İs tiq lal Məh kə mə si nin 
rəisi də ey ni vaxt da İz mi rə gəl di. 
Əv vəl cə şə hər də olan baş və kil lə5 
gö rüş mək is tə di. Baş və kil mü sa fi r 
qal dı ğı ev də ol sa da, gö rüş lə bağ lı 
yox ca va bı ver di. Bun dan bir də qi qə 
son ra isə, açıq-ay dın şə kil də, onun 
göz lə ri önün də bi na dan çı xıb av to-
mo bi li nə min di və sa lam da ver mə-
dən ya nın dan sü rət lə ötüb keç di.

Bu ha di sə dən son ra da ye nə 
ora dan-bu ra dan acı ey ham lar, 
za ra fat yo lu ilə de yi lən tən qid-
lər, onu in qi la bın zə ru ri xü su siy-
yət lə ri ni an la ma maq da itt  i ham 
edən sər zə niş lər eşi dil mək də idi. 
Əgər baş və kil də yi şə rək ye ri nə 
Fət hi bə yin6 ka bi nə si gəl mə səy-
di, əs ki top çu min ba şı sı nın ta le yi 
bəl kə elə hə min o gün lər də həll 
olu na caq dı. Fət hi bəy ka bi nə si nin 
qu rul ma sı za ma nı Bəh riy yə və ka-
lə ti nin (Də niz çi lik na zir li yi - V.Q.) 
təş ki li nə də qə rar ve ril di yi za man 
Qa zi Mus ta fa Ka ma lın ağ lı na ye-
ni və zi fə tə yi na tı ilə bağ lı ilk gə-
lən na mi zəd o ol du. Si ya si hə ya ta 
min ba şı rüt bə si ilə atıl mış dı. İn di 

Bəh riy yə və ki li kür sü sün də otu-
ra caq dı. Bu, əs lin də hər bi və zi fə 
sa yı lır dı. Be lə olan təq dir də özü-
nü bir dən-bi rə bir ne çə rüt bə nin 
üzə rin dən ad la ya raq ad mi ral 
gör mə yə haq qı var dı. Ağ lı na gə-
lən mə sum his sin hə yə ca nı ilə 
bir tə rəf dən üzü nə əsl ad mi ral 

nü fu zu nun mas ka sı nı ta xıb 
bər bad və ziy yə tə düş müş 
do nan ma da müəy yən qay-
da-qa nun ya rat maq üçün 
nə za rə ti güc lən di rər kən, o 

bi ri tə rəf dən də özü nə hə qi-
qi ad mi ral əda sı və qi ya fə ti 

tə min et mək für sə ti ni əl dən 
qa çır ma mış dı. Qə zet lər də ba-

şın da də niz çi pa pa ğı, əy nin də ağ 
şal var, la ci vərd rəng li pen cək-

lə çək dir di yi şə kil lə ri tez-
tez çap olu nur du. 

Am ma, de yə sən, bu da ona ye tər-
li gö rün mə miş di. Da ha irə li get di: 
ki çik oğ lu na ad mi ral uni for ma-
sı tik dir mək lə ki fa yət lən mə yib 
Ke çiörən də ki yığ cam, mü tə va zi 
evi nin qa pı sı na də niz çi lik və do-
nan ma rəmz lə ri ni əks et di rən 
tu ta caq lar tax dır dı. Ar tıq adı dil-
lər də das tan olur, do nan ma üçün 
gör dü yü yax şı iş lər də avam ya na, 
toy hə rə kət lə ri ni xa tır la dan əməl-
lə ri üzün dən gü lüş möv zu su na 
çev ri lir di. Onun ida rə iş çi lə ri nə 
qə naət məq sə di ilə içə ri sin də ki 
məh lu lun bu xar la nıb ha va ya uç-
ma ma sı üçün mü rək kəb şü şə lə ri-
nin ağ zı nı daim bağ lı sax la ma la rı 
ba rə sin də əmr ver mə si dil dən- di-
lə dü şən za ra fat lar dan bi ri ki mi 
məş hur laş mış dı.

Şeyx Səid üs ya nı7 za ma nı da ha 
məq bul say dı ğı yum şaq si ya sə tin 
baş və ki lin möv qe lə ri ni zəifl  ət-
di yi ni hiss edər-et məz xa ri ciy yə 
və ki li ilə bə ra bər da ha şid dət li 
təd bir lər gö rül mə si nin tə rəf da rı 
ki mi çı xış et mə yə baş la dı. Bu yol la 
tək rar hö ku mət ba şı na ke çə cə yi ni 
sez di yi şəx sə ya xın laş maq is tə yir-
di. Məq səd qı sa müd dət də ürək-
dən vu rul du ğu Bəh riy yə və ki li 
və zi fə si ni qo ru yub sax la maq idi. 

Ha di sə lər təx min lə rə uy ğun 
şə kil də da vam et di. Fət hi bəy və-
zi fə dən çə kil di, ye ri nə İs mət Pa şa 
baş və kil ol du. Fət hi bə yə qar şı 
ye ni baş və ki li nə qə dər mü da fi ə 
et sə də, kök lə ri Mil li Mü ca di lə il-
lə ri nə ge dib çı xan bir pa ra ən di-
şə lə ri, na ra hat lıq la rı var dı. 

Məş ru tiy yə dən ön cə Ədir nə də 
xən cər və Qu ran üzə ri nə gö zü bağ-
lı and içə rək giz li İtt  i had və Tə rəq qi 
cə miy yə ti nə üzv ya zıl ma sı pro se si-
nə rəh bər lik et mə si İs mət Pa şa ilə 
ul duz la rı nın ba rış ma sı na heç cür 
im kan ver mə di. Xo şa gəl məz tə-
sa düfl  ər on la rı az qa la hər yer də 
qar şı-qar şı ya çı xa rır, üz bəüz qo-
yur du. Bur sa nın yu nan lar tə rə fi n-
dən iş ğa lı na im kan ya ra dan hər bi 
səhv lə ri hər yer də açıq və kəs kin 
şə kil də tən qid et miş di. An ka ra İs-
tiq lal Məh kə mə si rəisi ol du ğu za-
man Qərb Cəb hə si Ko man da nı nın 
Ali İh san Pa şa8 ilə bağ lı itt  i ham la-
rı nı təh qiq et miş di. Nə ti cə də mə sə-
lə nin İs tiq lal Məh kə mə si nin ma raq 
dairə si nə da xil ol ma ma sı ilə bağ lı 
qə rar ver mək lə bir sı ra da itt  i ham-
la rın tam əsas sız lı ğı nı da Mus ta fa 
Ka mal Pa şa nın diq qə ti nə çat dır-
mış dı. İs tan bul qə zet çi lə ri nə bə raət 
ver mə si isə ət ra fın da cə rə yan edən 

ha di sə lə rin son hal qa sı na çev-
ril miş di. Be lə lik lə, bu dü şün-

cə lə ri ilə düz-doğ ru Ata tür kün 
ya nı na get di, “Pa şam, - de yə sö zə 
baş la dı. – Ağ lım da, xə ya lım da yox 
ikən mə nə və kil və zi fə si ver di niz, 
bö yük hə vəs lə ye ni sa hə də xid mə-
tə baş la dım. Am ma in di hö ku mət 
də yi şir. Baş və ki lin lap əv vəl dən 
mə nə mü na si bə ti nin ne cə ol du ğu-
nu bi lir si niz. Mə ni mü da fi ə edin ki, 
Bəh riy yə və kil li yin də qa la bi lim”. 

1 Mus ta fa Sa gir (1877-1921) – 
hin dis tan lı mü səl man, 1919-
1921-ci il lər də İs tan bul və 
Ana do lu da in gi lis lə rin le hi nə 
ca sus luq fəaliy yə ti işə məş ğul 
ol muş du. İs tiq lal Məh kə mə si-
nin qə ra rı ilə 1921-ci ilin ma-
yın da An ka ra da dar ağa cın-
dan ası la raq edam edil miş di. 

2 Ağa Xan - is maili lə rin 48-ci 
ima mı III Ağa xan (1877-
1957) nə zər də tu tu lur.

3 “Təs vi ri-əfk  ar” - Os man lı 
im pe ra tor lu ğun da və Tür ki yə 
Cüm hu riy yə tin də 1862-1925-
ci il lər də çap olu nan gün də lik 
ic ti mai-si ya si qə zet.

4 Və lid Əbüz zi ya (1884-1945) – 
türk jur na lis ti və na şir. 

5 1920-1945-ci il lər ara sın da 
Tür ki yə də hö ku mət baş çı-
sı nın rəs mi ün va nı. 1945-ci 
il də in di də is ti fa də də olan 
“baş ba kan” ifa də si ilə əvəz 
olu nub. 

6 Ali Fət hi Ok yar (1880-1943) 
– türk hərb çi si, si ya si xa dim 
və dip lo mat. Ata tür kün ən 
ya xın si lah daş la rın dan bi ri 
idi. TBMM hö ku mə ti nin Baş 
na zi ri və zi fə sin də ça lış mış dı. 

7 Kürd əşi rə ti nin baş çı sı, Nəqş-
bən di tə ri qə ti nin şey xi Şeyx 
Səidin (1865-1925) rəh bər li-
yi ilə 1924-cü ilin mar tın da 
za za-kürd tay fa la rı nın fə al 
iş ti ra kı ilə cə nub-şər qi Ana-
do lu da xi la fət tə rəf dar la rı-
nın mər kə zi hö ku mə tə qar şı 
qal dır dıq la rı üs yan. 

8 Ali İh san Sa bis (1882-1957) 
– türk hərb çi si və si ya-
si xa dim. Ata tür kün ya xın 
si lah da şı.
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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 
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ədə biy ya tı nın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-
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onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya-
tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ-
lu nun (1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və 
si ya sət alə min də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ-
run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad dım la dı ğı bir 
sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı-
lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə-
vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, 
elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə 
və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 
aş ka ra çı xa rır.
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Bəh riy yə və kil li yin də qa la bi lim”. 

1 

Bəh riy yə və ki li kür sü sün də otu-
ra caq dı. Bu, əs lin də hər bi və zi fə 
sa yı lır dı. Be lə olan təq dir də özü-
nü bir dən-bi rə bir ne çə rüt bə nin 
üzə rin dən ad la ya raq ad mi ral 
gör mə yə haq qı var dı. Ağ lı na gə-
lən mə sum his sin hə yə ca nı ilə 
bir tə rəf dən üzü nə əsl ad mi ral 

nü fu zu nun mas ka sı nı ta xıb 
bər bad və ziy yə tə düş müş 
do nan ma da müəy yən qay-
da-qa nun ya rat maq üçün 
nə za rə ti güc lən di rər kən, o 

bi ri tə rəf dən də özü nə hə qi-
qi ad mi ral əda sı və qi ya fə ti 

tə min et mək für sə ti ni əl dən 
qa çır ma mış dı. Qə zet lər də ba-

şın da də niz çi pa pa ğı, əy nin də ağ 
şal var, la ci vərd rəng li pen cək-

lə çək dir di yi şə kil lə ri tez-
tez çap olu nur du. 
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Bu in sa nın ma raq lı hə ya tı, sar-
sıl maz əqi də si var dı, gör dü yü 
iş lər oxu naq lı bir ro ma na çev ri-
lə rək bu jan rın ən həs sas hə vəs-
kar la rı nı be lə tə sir lən di rə bi lər-
di... Am ma Soute rin hə ya tı həm 
də məhv ol muş il lü zi ya lar, puç 
ar zu lar, ya lan çı də yər lər top-
lu su dur. O, 1989-cu il də özü nü 
öl dü rən dən son ra, Ru si ya nın 
kəş fi y yat boss la rı ha di sə dən çox 
tə sir lən sə lər də, bu nu acı na caq-
lı tə sa düf, fa ciəvi an la şıl maz lıq 
ad lan dır dı lar. Am ma Qle ni ta nı-
yan lar bi lir di ki, bu qiy mət lən-
dir mə ağ ya lan dır. Bu gün ar tıq 
və ziy yət də yi şib. Bu gün Qlen 
Soute rin ba şı na gə lən lə rin mə su-
liy yə ti ni yal nız onun öz boy nu na 
yıx maq əda lət siz lik olar dı...

“SS Rİ-də ya şa maq 
is tə yi rəm”

80-ci il lər dən eti ba rən So vet 
xa ri ci kəş fiy ya tın da Uqo lə qə-
bi al tın da Ame ri ka və tən da şı 
Souter Qlen Maykl ça lış ma ğa 
baş la dı. 1957-ci il də İn diana şta-
tı nın Ham mond şə hə rin də ana-
dan ol muş Qlen 1977-ci il dən 
1982-ci ilə dək İta li ya da dis lo-
ka si ya olu nan 6-cı Ame ri ka do-
nan ma sı nın kəş fiy yat qu rum-
la rın da qul luq edir di. O, ey ni 
za man da do nan ma nın ic ti maiy-
yət lə əla qə lər böl mə si nin mə sul 
iş çi si və bu bir ləş mə yə ko man-
dan lıq edən ad mi ra lın şəx si fo-
toq ra fı idi.

1983-cü il dən 86-cı ilə dək o, 
Nor folk şə hə rin də ki Old Do mi-
nion uni ver si te tin də za bit rüt-
bə si nə yi yə lən mək üçün təh sil 
ala raq, ey ni za man da Ame ri ka 
Hər bi Də niz do nan ma sı nın elə 
Nor folk da kı ba za sın da kos mik 
kəş fi y yat ma te rial la rı nın iş lən-
mə siy lə məş ğul olur du.

Dost la rı nın de di yi nə gö rə, Qlen 
hə mi şə ana li tik dü şün cə tər ziy lə 
fərq lə nib. O, ət ra fın da baş ve rən-
lə rin ma hiy yə ti nə va rır, hə ya tın 
mə na sı ba rə də dü şü nür dü. Nə ti-
cə də bu ca van oğ lan dün ya ya öz 
ba xış me yar la rı nı tə yin edə bil di, 
priori tet lə ri ni müəy yən ləş dir di. 
Və bü tün bu mə nə vi mə sə lə lə-
rin ba şın da özü nün de di yi ki mi, 
“ümum bə şə ri də yər lər” du rur du. 

Bu də yər lər han sı lar idi? Əda-
lət, bə ra bər lik, fərd lə rin ümum-
bə şə ri bir li yi, kol lek tiv çi li yin fər-
di çi lik dən üs tün lü yü... 

Qlen Soute rin şəx siy yə ti məhz 
bu bü növ rə üzə rin də for ma la şır-
dı...

80-ci il lə rin əv vəl lə rin də o, bir 
də fə Ro ma da kı so vet qu rum la rın-
dan bi ri nə gə lir. İş elə gə ti rir ki, 
hə min müəs si sə də onu so vet xa-
ri ci kəş fi y ya tı nın çox təc rü bə li bir 
re zi den ti qar şı la yır və on lar xey li 
söh bət lə şir lər. Souter SS Rİ-dən si-
ya si sı ğı na caq is tə mir di, Ame ri ka 
hö ku mə ti tə rə fi n dən hər han sı 
tə qib lə rə, təz yiq lə rə mə ruz qal dı-
ğı nı da söy lə mir di. O, sa də cə ola-
raq, SS Rİ-də ya şa maq is tə di yi ni 
bil di rə rək, xa hiş edir di ki, So vet 
və tən daş lı ğı al ma sı üçün nə et mə-
li ol du ğu nu ona ba şa sal sın lar...

Son ra lar hə min rus kəş fi y-
yat çı sı, Qlen Souter lə ilk söh-
bə ti ni xa tır la ya raq be lə de yir di:

“O za man bu Ame ri ka və tən da şı-
nın ağ lın dan be lə keç mir di ki, bi-
zə əlin də olan məx fi  mə lu mat la rı 
so vet pas por tu na də yiş mə yi tək lif 
et sin... Yox, o, və tə ni nə xə ya nət et-
mək fi k rin dən tam uzaq idi – bu 
in san, sa də cə ola raq, özü nə ye ni 
və tən tap maq is tə yir di. Odur ki, 
bur da mad diy ya tın heç bir ro-
lu yox idi – al ver dən söh bət be lə 
ge də bil məz di. Söh bət əs na sın da 
mən onun mə lu mat dairə si ni ay-
dın laş dır maq is tə yər kən konk ret 
de di ki, heç bir məx fi  mə lu ma-
ta ma lik de yil. O, bi zi al dat ma ğa 
ça lış mır dı. Sa də cə ola raq, ağ lı na 
be lə gə tir mir di ki, ne cə bö yük im-
kan la ra ma lik dir...”

Hə qi qət isə ta mam baş qa idi. 
Soute rin məş hur “Ni mets” təy-
ya rə gə mi sin də, Bir ləş miş Ştat-
la rın di gər dö yüş və xü su si lə də 
qə rar gah gə mi lə rin də qul luq et-
mə si so vet kəş fi y ya tı üçün çox 
qiy mət li idi. Am ma bun dan da 
qiy mət li bir mə qam var dı: onun 
əlin dən ta ma mi lə məx fi  sə nəd lər 
keç miş di.

“Soute rə gö rə, 
müharibə də So vet lə rə 
məğ lub ola bi lər dik”
Qlen Souter kəş fi y yat çı lar da 

ar tıq ilk kon takt dan özü haq da 
xoş təəs sü rat ya rat dı – bəl li idi 
ki, ar tist lik et mir, sə mi mi dir, 

So vet lər Bir-
li yi nə açıq 
rəğ bə ti var 
və əlin də ki 
bü tün im-
k a n  l a r  l a 
d ü n  y a  d a 
ə d a  l ə  t i n 
d a  y a  ğ ı 
s a y  d ı  ğ ı 
bu öl kə-
yə fay da lı 
ol maq is-
tə yir. Və 
son ra kı ha-
di sə lər gös-

tər di ki, bu 
göz lən ti lə rin-

də ya nıl ma-
yıb lar: Souter 

tez lik lə So vet kəş-
fi y yat or qan la rı nı 

qı zıl dan qiy mət li 
mə lu mat lar la təc hiz 

et mə yə baş la dı. 

O, So vet İtt  i fa qı na sırf si ya si, 
mə nə vi, in sa ni möv qe yi nə gö rə 
kö mək gös tə rir, əmə yi mü qa bi-
lin də tək lif olu nan pu lu qə tiy yət lə 
rədd edir di. Soute rin dav ra nı şı nı 
ob yek tiv qiy mət lən dir sək gö rə rik 
ki, o, yad öl kə yə iş lə yən klas sik 
agent lər dən ta ma mi lə fərq li dir. 
Bu fərq li lik son ra lar da onun bü-
tün fəaliy yə ti nin ana xətt  i ni təş kil 
edir di və tə bii ki, So vet kəş fi y ya tı-
nın rəh bər lə ri də onu çox yük sək 
qiy mət lən di rir di lər.

Gö rə sən, Qlen Soute rin özü bu 
ba rə də nə dü şü nür dü? Bu təh lü-
kə li əmək daş lı ğa ni yə get miş di? 
Bu əmək daş lıq onun han sı is tək-
lə ri nin hə ya ta keç mə si üçün həl-
le di ci idi? Bu həs sas mə qam bir 
çox amil lər lə bağ lı dır, am ma əsas 
mə sə lə bu idi ki, Souter bu yol-
la bə şə riy yət üçün qlo bal dəh şət 
vəd edən nü və mü ha ri bə si nə qar-
şı mü ba ri zə apar dı ğı na əmin idi...

Bi lən lər yə qin yax şı xa tır la yır ki, 
sək sə nin ci il lə rin əv vəl lə ri bey nəl-
xalq gər gin li yin art ma sıy la ta ri xə 
ya zı lıb. “So yuq mü ha ri bə” qı zı şa-qı-
zı şa ge dir di. Souter də ça lış dı ğı yer-
lə rə gö rə, dün ya nın mə ruz qal dı ğı 
ölüm cül təh lü kə ni an la yır, an bar la rı 
ağ zı na dək nü və si la hıy la do lu “Ni-
mets” gə mi si nin fəaliy yə ti ni bu təh-
lü kə nin ba riz tə za hü rü sa yır dı. O, 
“nü və qı şı nın” nə ol du ğu nu, pla ne-
ti mi zə nə vəd et di yi ni yax şı bi lir di...

1981-ci il də Bir ləş miş Ştat la rın 
6-cı do nan ma sı bi rin ci də rə cə-
li dö yüş ha zır lı ğı na gə ti ril di. Bu 
qə rar Soute rin tə xəy yü lü nü möh-
kəm sar sıt dı. Məhz o vaxt qə ra ra 
gəl di ki, nü və zər bə si en dir mək 
plan la rı na qar şı ak tiv fəaliy yə tə 
baş la sın. Və o, öz niy yə ti ni konk-
ret əmə lə çe vir di. Hə min an dan 
eti ba rən Souter üçün təh lü kə li, 
gər gin hə yat baş lan dı. Son ra lar 
o özü eti raf edir di ki, dö yüş pos-
tun da ke şik çək di yin saat lar da 
ke çir di yin gər gin li yi tək ba şı na 
ya şa maq, daim ayıq-sa yıq ol maq, 
için də ki dərd lə ri ha mı dan, hətt  a 
çox sev di yin doğ ma anan dan be lə 
giz lət mək asan de yil di. O bi lə rək-
dən ris kə ge də rək hər bi-st ra te ji və 
hər bi-tak ti ki xa rak ter li mə lu mat-
la rı mün tə zəm ola raq, vax tın da 
ötü rür dü. Onun fəaliy yə ti nə bi-
la va si tə bə ləd olan lar de yir lər ki, 
Soute rin nü və mü ha ri bə si nin baş-
lan ma sı na gös tər di yi mü qa vi mət 
çox əhə miy yət li sa yıl ma lı dır. 

Qərb də ona son ra lar “Su pera-
gent” adı qoy du lar. Ame ri ka 
kəş fi y yat or qan la rın dan bi ri nin 
yük sək çin li mə mu ru be lə de yir-
di: “Soute rin uc ba tın dan biz So-
vet lər lə mü ha ri bə də məğ lub ola 
bi lər dik”. Pen ta qo nun mət buat 
ka ti bi Uil yams 1986-cı ilin iyul 
ayın da eti raf et di ki, Souter qəf-
lə tən yo xa çı xa na dək Ame ri ka 
əks-kəş fi y yat or qan la rın da onun 
SS Rİ kəş fi y ya tı ilə hər han sı bir 
əla qə si ni təs bit edə bi lə cək heç 
bir fakt ol ma yıb.

Bu eti ra fın bir mə na sı var dı: Uqo 
pe şə kar ca sı na, eh ti yat la iş lə yir, 
kons pi ra si ya nın qay da la rı na cid-
di riayət edir di. Odur ki, Ame ri ka 
əks-kəş fi y ya tı Soute rin so vet kəş fi y-
yat çı la rıy la əla qə sin dən tam bi xə bər 
idi.  Uqo yo xa çı xan dan son ra şəx si 
işiy lə də rin dən ma raq la nan mə mur-
lar onun bu xid mə ti yal nız mə nə vi 
də yər lə rə, ide ya ya söy kə nə rək ta-
ma mi lə qə rəz siz gös tər di yi nə ina na 
bil mir di lər. Soute rin özü isə son ra-
lar daim vur ğu la yır dı ki, bu se çi-
min də yal nız öz dün ya gö rü şü, mə-
nə viy ya tı, prin sip lə ri rol oy na yıb.

Qlen Souter dən alı nan mə lu mat-
lar SS Rİ-nin mü da fi əsi üçün bi rin-
ci də rə cə li əhə miy yət kəsb edir di. 
O, Mosk va ya qa çı rı lan dan son ra 
Bir ləş miş Ştat la rın küt lə vi in for ma-
si ya va si tə lə rin də xə bər lər ya yıl dı ki, 
ame ri ka lı la rın Li vi ya li de ri Qəd da fi -
nin fi  zi ki məh vi nə yö nəl miş, 1986-cı 
ilin av qus tun da ke çi ri lən əmə liy yat-
da uğur suz lu ğu da Soute rin vic da-
nın da dır. Onu həm də bü tün yer 
üzün də ki Ame ri ka nü və ob yekt lə-
ri nin də qiq koor di nat la rı nı rus la ra 
ötür mək də gü nah lan dır dı lar. 

Qlen Soute rin xid mət lə ri nin 
konk ret əhə miy yə ti haq da in di fi -
kir yü rüt mək çə tin dir, çün ki bir 
çox mə sə lə lər hə lə də məx fi  sax la-
nıl ma lı dır. Bi zə bəl li ola nı bu dur ki, 
Soute rin mə lu mat la rı nı “Mər kəz” 
daim yük sək qiy mət lən di rib...

(Davamı gələn sayımızda)
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Bu in sa nın ma raq lı hə ya tı, sar-

Kəş fiy yat və əks-kəş fiy yat elə bir sa hə dir 
ki, on dan ya zan da tə zə ma te rial tap maq 
çox çə tin olur. Bu na gö rə bə zən, bəl kə 
də oxu cu la rın qı naq ob yek ti nə çev ri li rik. 

Çün ki adam lar şa hid lə ri ol du ğu, ya şa dıq la rı dövr-
də baş ve rən lər lə da ha çox ma raq la nır lar. Am ma 
bu nu da nə zə rə alın ki, ötən əs rin 70-90-cı il lə ri-
nin si zi cəlb edən möv zu la rı heç yer də ge niş işıq-
lan dı rıl mır. Kəş fiy yat da hət ta 50-ci il lə rin ha di sə lə-
ri də nis bə tən tə zə sa yı lır. Ne cə de yər lər, kəş fiy yat 
ma te rial la rı nın “ya ra dı cı lıq müd də ti” çox uzun dur...
Bu nun sə bə bi lap üz də ol sa da, bə zi oxu cu la rı mız 
üçün ay dın laş dır ma ğa də yər. Nis bə tən son dövr lə rin 
kəş fiy yat ta ri xi nə mü ra ciət edən araş dır ma çı yal nız 
ma raq sız ya zı ya za bi lər, çün ki ha di sə lə rin tə fər rü at-
la rı nı, iş ti rak çı la rı nı aç maq müm kün ol mur – on la rın 
bə zi lə ri hə lə də sağ-sa la mat və iş ba şın da dır. 
Am ma bu, heç də o de mək de yil ki, son dövr lər də bu 
ta ri xin sə hi fə lə ri ya zıl mır. Bu il lər ər zin də, mə sə lən, 
so vet kəş fiy ya tı na Uoker, Lip ke, Eyms, Han sen, Ho-
vard və baş qa la rı ki mi qiy mət li agent lər xid mət gös-
tə rib. Elə fi kir ləş mə yin ki, bu in san lar adi adam lar idi. 
On lar Ame ri ka nın Mər kə zi Kəş fiy yat İda rə sin də, Fe de ral 
Təh qi qat Bü ro sun da, Mil li Təh lü kə siz lik Agent li yin də, Bir-
ləş miş Ştat lar or du su nun şifr lə mə xid mə tin də ça lı şır dı lar. 
Rus kəş fiy ya tı bu qiy mət li agent lər lə əla qə si ni, bir qay-
da ola raq, heç vaxt eti raf et mir və bu yol la mət buatın 
qal dır dı ğı ca vab sız sual la rı ca vab lan dır maq mə su-
liy yə tin dən azad olur. 
Bu si ya hı nı da ha da uzat maq olar dı. Am ma 
bu ya zı da məq sə dim ta mam baş qa dır. 
Mən bu gün Ru si ya Xa ri ci Kəş fiy yat 
or qa nı nın öz əmək da şı say dı ğı, Bir-
ləş miş Ştat lar dan qa çan dan son ra 
rəs mən rus kəş fiy ya tı nın za bi ti rüt-
bə si nə la yiq gö rül müş bir şəxs dən 
söh bət aç maq is tə yi rəm. Bu, SSRİ-
yə kö çən dən son ra Mi xail Or lov 
adı gö tü rən Qlen Souter dir.

Dost la rı nın de di yi nə gö rə, Qlen “O za man bu Ame ri ka və tən da şı- O, So vet İtt  i fa qı na sırf si ya si, Bu eti ra fın bir mə na sı var dı: Uqo 
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ki, on dan ya zan da tə zə ma te rial tap maq 
çox çə tin olur. Bu na gö rə bə zən, bəl kə 
də oxu cu la rın qı naq ob yek ti nə çev ri li rik. 

Çün ki adam lar şa hid lə ri ol du ğu, ya şa dıq la rı dövr-
də baş ve rən lər lə da ha çox ma raq la nır lar. Am ma 
bu nu da nə zə rə alın ki, ötən əs rin 70-90-cı il lə ri-
nin si zi cəlb edən möv zu la rı heç yer də ge niş işıq-
lan dı rıl mır. Kəş fiy yat da hət ta 50-ci il lə rin ha di sə lə-
ri də nis bə tən tə zə sa yı lır. Ne cə de yər lər, kəş fiy yat 
ma te rial la rı nın “ya ra dı cı lıq müd də ti” çox uzun dur...
Bu nun sə bə bi lap üz də ol sa da, bə zi oxu cu la rı mız 
üçün ay dın laş dır ma ğa də yər. Nis bə tən son dövr lə rin 
kəş fiy yat ta ri xi nə mü ra ciət edən araş dır ma çı yal nız 
ma raq sız ya zı ya za bi lər, çün ki ha di sə lə rin tə fər rü at-
la rı nı, iş ti rak çı la rı nı aç maq müm kün ol mur – on la rın 
bə zi lə ri hə lə də sağ-sa la mat və iş ba şın da dır. 
Am ma bu, heç də o de mək de yil ki, son dövr lər də bu 
ta ri xin sə hi fə lə ri ya zıl mır. Bu il lər ər zin də, mə sə lən, 
so vet kəş fiy ya tı na Uoker, Lip ke, Eyms, Han sen, Ho-
vard və baş qa la rı ki mi qiy mət li agent lər xid mət gös-
tə rib. Elə fi kir ləş mə yin ki, bu in san lar adi adam lar idi. 
On lar Ame ri ka nın Mər kə zi Kəş fiy yat İda rə sin də, Fe de ral 
Təh qi qat Bü ro sun da, Mil li Təh lü kə siz lik Agent li yin də, Bir-
ləş miş Ştat lar or du su nun şifr lə mə xid mə tin də ça lı şır dı lar. 
Rus kəş fiy ya tı bu qiy mət li agent lər lə əla qə si ni, bir qay-
da ola raq, heç vaxt eti raf et mir və bu yol la mət buatın 
qal dır dı ğı ca vab sız sual la rı ca vab lan dır maq mə su-
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ki, on dan ya zan da tə zə ma te rial tap maq 
çox çə tin olur. Bu na gö rə bə zən, bəl kə 
də oxu cu la rın qı naq ob yek ti nə çev ri li rik. 

Çün ki adam lar şa hid lə ri ol du ğu, ya şa dıq la rı dövr-
də baş ve rən lər lə da ha çox ma raq la nır lar. Am ma 
bu nu da nə zə rə alın ki, ötən əs rin 70-90-cı il lə ri-
nin si zi cəlb edən möv zu la rı heç yer də ge niş işıq-
lan dı rıl mır. Kəş fiy yat da hət ta 50-ci il lə rin ha di sə lə-
ri də nis bə tən tə zə sa yı lır. Ne cə de yər lər, kəş fiy yat 
ma te rial la rı nın “ya ra dı cı lıq müd də ti” çox uzun dur...
Bu nun sə bə bi lap üz də ol sa da, bə zi oxu cu la rı mız 
üçün ay dın laş dır ma ğa də yər. Nis bə tən son dövr lə rin 
kəş fiy yat ta ri xi nə mü ra ciət edən araş dır ma çı yal nız 
ma raq sız ya zı ya za bi lər, çün ki ha di sə lə rin tə fər rü at-
la rı nı, iş ti rak çı la rı nı aç maq müm kün ol mur – on la rın 
bə zi lə ri hə lə də sağ-sa la mat və iş ba şın da dır. 
Am ma bu, heç də o de mək de yil ki, son dövr lər də bu 
ta ri xin sə hi fə lə ri ya zıl mır. Bu il lər ər zin də, mə sə lən, 
so vet kəş fiy ya tı na Uoker, Lip ke, Eyms, Han sen, Ho-
vard və baş qa la rı ki mi qiy mət li agent lər xid mət gös-
tə rib. Elə fi kir ləş mə yin ki, bu in san lar adi adam lar idi. 
On lar Ame ri ka nın Mər kə zi Kəş fiy yat İda rə sin də, Fe de ral 
Təh qi qat Bü ro sun da, Mil li Təh lü kə siz lik Agent li yin də, Bir-
ləş miş Ştat lar or du su nun şifr lə mə xid mə tin də ça lı şır dı lar. 
Rus kəş fiy ya tı bu qiy mət li agent lər lə əla qə si ni, bir qay-
da ola raq, heç vaxt eti raf et mir və bu yol la mət buatın 
qal dır dı ğı ca vab sız sual la rı ca vab lan dır maq mə su-

Bu si ya hı nı da ha da uzat maq olar dı. Am ma 
bu ya zı da məq sə dim ta mam baş qa dır. 
Mən bu gün Ru si ya Xa ri ci Kəş fiy yat 
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İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı 
“Tam məx fi ” la yi hə sin də
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Ma dam ki, cə fə ri məz hə bi-

nin təs diq lən mə si ha cı la rın rəğ-
bə ti nin art ma sı na sə bəb ola caq 
rük nün bər qə rar edil mə si üçün 
la zım dır və Bey tül lah həc ci əmi-
ri-ha cı1nın tə yin olun ma sıy la 
əla qə dar dır, əmi ri-ha cı nın tə yin 
edil mə si iki döv lə tin pay taxt-
la rın da şə rəfl  i iqa mə tin ol ma sı 
üçün şərt dir ki, həcc əh li nin ge-
diş-gə li şin dən xə bər alıb bu mə-
lu ma tı bir-bi ri lə ri nə ötür sün lər. 
Bu na gö rə, bir-bi ri lə rin dən ası lı 
və bir-bi ri lə ri nə la zım olan bu 
üç mə sə lə nin çö zül mə si Al la hın 
köl gə si olan pad şah dan xa hiş 
olun du və hə qi qə tən də bu dörd 
mət ləb də məq səd, əs lin də cə fə ri 
məz hə bi nin sə hih li yi nin təs di qi 
və rükn hök mün də tə yin edil mə-
si dir və ali cə nab lıq adət lə ri nin 
tə lə bi ilə iki tə rə fi n əsir lə ri nin 
azad lı ğa bu ra xıl ma sı na baş lan-
ma sı hə min mət ləb lə rin əla və-
sin də dərc olun muş dur.

Bu xe yir dü şün cə li nin el çi lə ri: ali-
cah baş və zir Mus ta fa pa şa, kə ra-
mət li alim lə rin ən bi lik li si Möv la na 
səd ri-Ana to li2 və Ədir nə nin qa zi si, 
dər ra kə ilə mər hə mə tin sı ğı na caq 
ye ri Möv la na Xə lil yol daş lıq edib 
xa qan lıq sa ra yı na da xil ola raq sul-
tan lı ğın ali as ta na sı na ayaq bas maq 
şə rə fi  nə nail ol duq la rı bir za man-
da və pad şa hın hu ma yun mək tu-
bun da məz hə bin sə hih li yin dən və 
ba rı şın əsa sın da du ran rükn lə rin 
ən bö yü yün dən ya zı lan la rın ar zu 
edi lən nə ti cə nin sər həd di nə ye tiş-
dik lə ri bir an da bə la ğət li ka ti bin 
qə lə mi kə na ra çə ki lib rük nə aid 
olan mad də dən şər ’i və mül ki mə-
sə lə lə rə keç mə yə tə şəb büs gös tər-
di. Bu ni yaz mənd hə min işin mü-
ha ki mə si ni o is lam pə nah pad şa hın 
in sa fı na hə va lə edir. İla hi ha lal lıq 
və gö zəl lik su rət lə ri nin şə rəfl  i tə-
za hü rü olan pad şa hın mü qəd dəs 
nur lu ürə yi üçün məx fi  de yil ki, 
bu cür bö yük top lan tı da be lə öh-
də lik bü tün İra na bir xə bər dar lıq 
ol du ğu hal da ha mı in ti zar için də, 
göz lər is tə ni lə nin ha sil et mə si yo-
lun da və qu laq lar mə sə lə nin qə-
bul olun ma sı ava zın da dır və xe yir 
ax ta ran sə fi r lə rin in kar ca va bı nı 
alıb əl dən düş müş və ziy yət də ge-
ri dön dük lə rin dən son ra bu mə-
sə lə ni eşit miş yer üzün də ki bəl kə 
də bü tün səl tə nət lə rin avam, la kin 
iti göz lü adam la rı mə həb bə tin yox 
ol ma sın dan baş qa heç bir fi k rə gəl-
məz lər. Pey ğəm bə ri-ək rə min və 
Ki ta bi-üməm3in tək və məz həb də 
mütt  ə hi dül-üsul4 ol ma la rı dün ya 
sa kin lə ri üçün ay dın dır və əgər 
bə zi fər’ lər də5 ix ti laf ya ran sa be lə, 
bu ra da mil lət lə ra ra sı düş mən çi lik-
dən və məz həb lə ra ra sı nif rət dən 
söz ge də bil məz. Keç miş za man-
lar da əs rin sul ta nı və Bə ni-Ab bas 
xə li fə lə ri nin qüd rət lən mə si na mi-
nə ix ti lafl  a rın qa da ğan olun du ğu-
na ar xa la nıb bu çə kiş mə ni or ta dan 
qal dır maq üçün dörd məz həb də 
təq li di-ümə min6 əsa sı nı qoy du lar. 

Al la ha həmd ol sun ki, ata-ba ba dan 
nə sil lik cə keç miş qüd rət ilə nə ca bə-
tin sa hi bi olan o qo lu zor lu pad şah 
bə ni-Afə ru nun7 xə li fə lə rin dən və 
rüb ’i-məs ku nun8 sul tan la rı nın ən 
əzə mət li lə rin dən dir və Tan rı nın ina-
yə ti ilə biz hu ma yun hökm dar da 
Türk man eli nin bö yü yü və İran ilə 
Tür küs tan məm lə kət lə ri nin sa hi bi-
yik. Cəm şid hə şə mət li iki pad şa hın 
öz səy lə ri ni və him mət lə ri ni bu hə nif 
məz hə bin ya yıl ma sı na və şöh rət qa-
zan ma sı na sərf et dik lə ri və bu haqq 
məz hə bi nə o dörd rə vac məz həb lə 
bə ra bər be şin ci məz həb de yil mə si ni 
is tə dik lə ri hal da, bu na qa nu ni yol la 
və söz lə nə ma ne və ən gəl ola bi lər 
və bi lik li alim lər ilə din pər vər mö-
min lər Al la hın köl gə si olan və nə bə-
vi şə riətə hi ma yə dar lıq edən pad şah-
dan ne cə üzr is tə yə cək lər? Əgər uca 
Os man lı döv lə ti nin bə zi mə mur la rı 
bu mə sə lə nin çö zül mə si nə ma ne çi-
lik tö rət sə lər, hər bi ri si nin qə rəz li li yi 
onun xa ti rə si nə sa lı na caq dır, çün-
ki qar daş lıq alə min də sö zü ge dən 
iş lə rin tək rar ilə təz ka rı9 la zım dır.

Bu na gö rə ali rüt bə li əya lət və cə la-
lət sa hib lə ri: bö yük əmir lə rin əmi ri, 
Lu ris ta ni-Fi li nin bəy lər bə yi si Əli 
Mər dan xa nı, He ra tın şey xü lis la mı, 
əl la mə Mir zə Mə həm məd Möh sü-
nü və Su ri ya nın hökm da rı, cə la lət 
yi yə si Uğur lu xa nı bu sö zü bə yan 
et mək üçün o uca döv lə tin sə fi r lə-
ri ilə bə ra bər xa qan lı ğın göy ki mi 
yük sək sa ra yı na yol la dıq və la zı mi 
mad də lə ri on la ra izah bu yur duq. 

Şam10 yo lu ilə Həcc zi ya rə ti nə get-
mək mə sə lə si nə gə lin cə, ma dam 
ki o döv lə tin rəh bər lə ri mül kiy yət 
ma neələ ri nə son qo yub lar, Zü bey-
da yo lu nun sa lın ma sı na əmr ve ril-
sin. Sul tan lıq mə həb bə tin dən ar zu-
muz odur ki, o yo lun azu qə si ni və 
ha cı la ra gə rək li olan mi nik və yük 
hey van la rın dan və ye yə cək lər dən 
Bağ dad da on la rın sə rən cam la rı-
na ve ril mə si ni qə ra ra al sın lar ki, 
həcc əh li heç bir cə hət dən əziy yət 
çək mə sin və be lə ol sun ki, beş lik 
məq səd lə ri tam şə kil də ta mam la-
na raq sülh işi nə ən ka mil su rət də 
xi tam ve ri lən dən son ra ad la rı çə ki-
lən sə fi r lər bü tün dün ya ya hökm-
ran lıq edən sa ray dan tez lik lə ge ri 
dön mək rüx sə ti ni al sın lar. Ümi di-
miz odur ki, pad şah lı ğın dün ya-
nı isin di rən gü nə şi İla hi kö mə yin 
üfü qün dən pa rıl da yan və mülk ilə 
mil lət aləm lə ri nə nur sa çan ol sun!
Ta daire yi-si pehr bol ğay,
Ta kim ana nöq te yi-mehr bol ğay,
Həm öv ci-si pehr təxt ga hın,
Həm nöq te yi-mehr xa ki-ra hın.11

Na dir şa hın Ru mun baş 
və zi ri Əli pa şa ya yaz dı ğı 

rə qəm
Şa hən şah lı ğın hüs ni-rəğ bə ti nin 

şan-şöv kət də rə cə lə ri ilə və zil lül-
lah lı ğın12 lütfk  ar lıq adət lə ri ilə fəxr 
edib qü rur la nan və za rət, cə la lət 
və şü caət sa hi bi və igid lik, bö yük-
lük və ulu luq yi yə si, düz təd bir li 
və əla fi  kir li və zir, hökm dar la rın 
ya ra şı ğı və Müş tə ri yə bən zər mü-

şa vi ri, əzə mət li baş çı la rın ön lə rin-
də ge də ni, ali Os man lı döv lə ti nin 
əsas la rı nın tə sis çi si, uca sul tan lıq 
səl tə nə ti nin tə məl lə ri ni möh kəm-
lən di rən, alə min ni za mı, xalq küt-
lə lə ri nin uzaq gö rən sü kan çı sı, ən 
bö yük sədr və ən kə ra mət li məs-
lə hət çi baş və zir Əli pa şa bil sin ki, 
biz o əbə di döv lə tin yük sək rüt-
bə li qul luq çu la rı nın va si tə si lə iki 
tə rə fi n fə ra ri lə ri mə sə lə si ni zə fər 
bay raq la rı nın bu hü dud la ra da xil 
ol duq la rı və iki döv lət ara sın da is-
la hat apar ma və xid mət et mə fəaliy-
yə ti nin baş lan dı ğı ta rix dən bu yol-
da xa qan lıq ina yə ti nə la yiq olan 
Axıs qa nın va li si ali cah kə ra mət li 
və zir Yu sif pa şa ya bun dan ön cə 
bil di rib o qə ra rın şan-şöh rət sa hi bi-
nin ra zı lı ğı na ya xın olan bir üsul la 
ye ri nə ye ti ril mə si üçün hə min əm-
ri ali Os man lı döv lə ti nin mə mur la-
rı nın ix ti ya rı na bu yur muş duq. O 
ali cah tə rə fi n dən adı çə ki lən və zi rə 
yaz dı rıl mış sə nəd şər hi ilə bir yer-
də xa qa nın ya xın xid mət çi lə rin-
dən olan yük sək rüt bə li Mus ta fa 

xa nın va si tə si lə ulu və mü qəd dəs 
xi la fə tin xid mə tin də du ran la rın 
nə zə ri nə çat dı rıl dı ğı vaxt iki tə rə-
fi n fə ra ri lə ri nin rədd edi lib ge ri 
qay ta rıl ma sı nın o əbə di döv lə tin 
xe yir xah la rı nın xoş tə biət li nə zər-
lə ri nin hə də fi  nə çev ril di yi ay dın 
ol du. İn di ki, Da ra zə ka lı əla həz-
rət, İs gən dər ki mi ağıl lı və Əf ra-
si yab təd bir li hökm dar, ca han-
dar lıq bay raq la rı nı Fə ri dun ki mi 
şan-şöv kət li ucal da nı, şəh ri yar-
lıq ilə xi la fət ayət lə ri nin naibi, 
din ilə mil lət pak lı ğı nın hi ma yə-
da rı, mül kiy yət ilə döv lət var lı-
ğı nın qo ru yu cu su, qu ru nun sul-
ta nı və də niz lə rin xa qa nı, ikin ci 
İs gən dər Zül qər neyn, Hə rə mey-
ni-şə ri fey nin xa di mi, Al la hın 
köl gə si olan pad şah, is lam pə-
nah xə li fə (“əsr lə rin bə zə yi olan 
o ikin ci Si mak za va la uğ ra ma-
sın!”) biz hu ma yun hökm da rın 
bö yük qa rın da şı dır13, özü mü zü 
ki çik sa yıb o hu ma yun həz rə tin 
gü nə şə bən zər xa siy yət li ürə yin-
dən bu iki əbə di tə məl li döv lət 
ara sın da xətm, lü zum, dost luq 
və itt  i faq na mi nə aləm sa kin lə-
ri nə pa rıl tı ve rən mü qəd dəs öh-
də lik üçün ra zı lıq is tə mə yi miz 
xa hiş şək lin də və ya zı lı su rət də 
təq dim olun muş dur. Hu ma yun 
əm rin qüv və yə min mə si ilə bu 
tə rə fi n sı nır la rı nın ha kim lə ri və 
sər həd lə ri nin qo ru yu cu la rı iki 
döv lət ara sın da olan bu qay da-
nı nə zə rə al sın lar və iki həz rət 
ara sın da itt  i fa qın qu rul ma sı nı 
xə ləl və qü sur bə la sın dan uzaq 
sax la sın lar. Sul tan lıq ina yə ti nin 
en di yi ye ri və qaan lı ğın kə ra mət 
ilə mər hə mət işıq la rı nın düş dü-
yü mə ka nı, ali baş və zir rüt bə si-
nə ba şu ca lı ğı gə ti rən, o yük sək 
mən sə bə la yiq və şa yəs tə olan, 
fi t ri bağ lı lı ğı ol du ğu və hər yer-
də dil lər əz bə ri nə çev ril di yi özü-
nün gö züaçıq, ayıq, is la hat çı lı ğa 
me yil li və xe yir xah lıq adət lə ri nə 
sa diq ol ma sı ilə hu ma yun hökm-
da rın sə xa vət li hüs ni-rəğ bə ti ni 
qa zan mış o ali cah bi zim xə tir14 
xa ti ri mi zin təf si lat la rı nı son suz 
qa yə ilə tə səv vü rə gə ti rib, fə lə-
yin as ta na sın da olan mət ləb lər 
ilə müd dəala rı tam ümid var lıq la 
ərz et mə yə mü vəff  əq ola ca ğı nı 
öh də si nə al ma lı dır. 

1 Ə mi ri-ha cı – ha cı la rın baş çı sı, 
Həcc zi ya rə ti nə ge dən lə rə rəh-
bər lik edən şəxs

2 Ana do lu nun şey xü lis la mı Ab-
dul lah Əfən di

3 Ki ta bi-üməm – Üm mət lər ki-
ta bı, Qur ’a ni-Mə cid

4 Mütt  ə hi dül-üsul – ey niəsil li, 
əs li ey ni olan

5 Fər’ – (bu ra da) ikin ci də rə cə li 
mə sə lə

6 Təq li di-ümə min – üm mət lə rin 
təq li di

7 Bə ni-Afə run (Afə rin) – ya ra-
dıl mış, məx luq

8 Rüb ’i-məs kun – Yer kü rə si nin 
dörd də bir his sə si, in san la rın 
məs kun laş dıq la rı qu ru əra zi si

9 Təz kar – xa tır lat ma
10 Şam – Də məşq şə hə ri
11 Türk cə olan bu şeir əl yaz ma-

da ol du ğu ki mi sax la nıl mış dır
12 Zil lül lah – Al la hın köl gə si
13 Bu söz mək tub da məhz əs ki 

türk şək lin də ve ril miş dir
14 Xə tir – bö yük, ali

Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

Bu na gö rə ali rüt bə li əya lət və cə la-
lət sa hib lə ri: bö yük əmir lə rin əmi ri, 
Lu ris ta ni-Fi li nin bəy lər bə yi si Əli 
Mər dan xa nı, He ra tın şey xü lis la mı, 

nü və Su ri ya nın hökm da rı, cə la lət 
yi yə si Uğur lu xa nı bu sö zü bə yan 
et mək üçün o uca döv lə tin sə fi r lə-
ri ilə bə ra bər xa qan lı ğın göy ki mi 
yük sək sa ra yı na yol la dıq və la zı mi 
mad də lə ri on la ra izah bu yur duq. 

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.

ya ra şı ğı və Müş tə ri yə bən zər mü-

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

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



İntiqam YAŞAR

Bu adam
Bu adam bir vaxtlar sənə sığındı,
Bu adam bir vaxtlar dağ bildi səni.
Bu adam bir vaxtlar tək sənə baxdı,
Bu adam bir vaxtlar haqq bildi səni. 

Vaxtında hayına gəlməsən də sən,
Təbəssüm umanda gülməsən də sən,
Onun kimliyini bilməsən də sən,
Bu adam hamıdan çox bildi səni. 

O, çox gözəl bildi, vallah, nə dedi,
Ayrılıq əbədi, ölüm əbədi.
Çarə tükəndikdə: - Getdi! - demədi,
Bu adam səssizcə yox bildi səni. 

Pəncərədən
darıxmaq

Adam pəncərədən yaxşı darıxır,
alnı buz şüşədə, gözləri yolda.
Gedir gəlməyəni qarşılamağa,
Ümidlər ən sonda ölür hər halda.

Yolboyu geriylə küsülü qalır.
Əlində məchulun hasili qalır.
Hava boşluğundan asılı qalır,
Neçə ünvanlanmış “salam-sağ ol” da.

Daha o şəhər də 
mənə ögeydi…

Daha o şəhər də mənə ögeydi,
daha o şəhərdə kimim var mənim?
Bircə Xəzərində qərq olub itmiş,
Sahildə ümidsiz gəmim var mənim

Ömür yuxusundan dərhal ayılır,
Adam ümidindən yıxıldığı an.
Dünyanın hər şeyi heç nə sayılır,
Köksündə ürəyin sıxıldığı an.

Dünənlər...
Amansızdı dünənlər…
Əzazildi dünənlər…
Dünən getmədilərmi,
Bizdən qopub gedənlər. 

Nə səbəb, nə bəhanə,
Yaraya məlhəm olmaz.
İtirdiklərin itdi,
Onlar bir də cəm olmaz. 

Dünənləri sevmədim,
Bu günlərə yadam, yad.
Sabahlar da ya qismət,
Onlara hər adam yad. 

***
Bu gün bir az da içmişəm,
Tənhalığın sağlığına.
Uzaq olmasan gələrdin
Yoxluğun qonaqlığına. 

Neynəyək ki, həyatdı da,
Bir gün elə, bir gün belə.
Bugünkü dərdə min şükür,
Sabahı bilmirəm hələ.

Hardasa bir bayquş ular,
Burda da mən, şeir deyən.
O, viranəni oxşayan,
Mən ziyana xeyir deyən. 

Bu gecənin köksü dərin,
Hələ çox “ah”lar batacaq.
O ulartıyla şeir,
Təkcə Allaha çatacaq.

Bəlkə də
Bəlkə də, bu, bir yazıdır,
ürəyimiz qırılmaqçün yaranıb...
Bəlkə, özü də buna razıdır,
ürəyimiz qırılmaqçün yaranıb. 

Həyatın gedişinə,
- hərdən yüksəlişinə,
hərdənbir enişinə,
şahidlik etmək üçün.
Bir az ayaqlaşmağa,
sevinclə rastlaşmağa,
qəmlə qabaqlaşmağa.
Bunları görə-görə,
Ürəyimiz yorulmaqçün yaranıb. 

Hədəfə dəyməyəndə,
atılan mərmilərin
 qəlbi sınmasın deyə,
Vurulmamış hədəfl ərin yerinə,
Ürəyimiz vurulmaqçün yaranıb.

***
Ölüm qoxusu çöküb,
bu gecənin üstünə. 
Bu dalanın üstünə,
bu küçənin üstünə.

Gəlsəm, necə gəlim mən,
Dönüb heçə gəlim mən?
Görən, neçə gəlim mən
Bir neçənin üstünə?

Deyir ki, get, söz verib,
Ünvanı da düz verib.
Tanrı borca göndərib,
Məni sənin üstünə.

Barışmaya-barışmaya
Səni də itirmək varmış,
Barışmaya-barışmaya. 
Demək, olacaq olarmış,
Barışmaya-barışmaya. 

Qınadıqca qına məni,
Qınama məndən özgəni.
Ölümə verirəm səni,
Barışmaya-barışmaya. 

Mənim heç kimim, hər kəsim,
Yaşam eşqim, son həvəsim.
Birtəhər gəlir nəfəsim,
Barışmaya-barışmaya. 

Get biryolluq, qal biryolluq,
Etdiyini et biryolluq.
Yox bil, unut, sil biryolluq,
Barışmaya-barışmaya. 

Evdə yoxam
Qapımı döyən ayrılıq,
Evdə yoxam, evdə yoxam.
Qonağam deyən ayrılıq,
Evdə yoxam, evdə yoxam.

Gördüyüm mənə çoxdumu,
Xoş günüm iti oxdumu,
Döyməyə qapı yoxdumu,
Evdə yoxam, evdə yoxam.

Sənə kim dedi gündə gəl,
Ömür bitəndə - sonda gəl,
Haçan çağırsam, onda gəl,
Evdə yoxam, evdə yoxam.

Mülkümdən qoparıb məni,
Bu qayğı lap sarıb məni.
Aparan aparıb məni.
Evdə yoxam, evdə yoxam.

Divardakı nəm danışır.
Dam dolusu qəm danışır.
Yerimə qələm danışır,
Evdə yoxam, evdə yoxam.

Biz inanırdıq
Tərəddüdləri bir-birinə vurduqca,
Hasilin ayrılıq olacağını söyləməmişdi
Bizə həyat müəllimimiz…
Odur ki, nələrisə həll edəcəyimizə,
İnamla doluydu məktəb çantamız. 
Gözümüzdə ulduzlu “beş”lərlə evə
Qayıtmaqdan başqa nə ola bilərdi ki?!
Bizdən güclüsü,
 bizdən qoçağı yoxuydu…
Biz inanırdıq hər şeyə…
Biz inanırdıq!

(susqunluğun düşüncələri)

Saatda kiçik əqrəb,
ilişib qalıb üçə. 
Birinci dəfə deyil,
təkrarlanır hər gecə.

Küçəmizə deyəsən,
ağ xalı sərir Allah.
Bu soyuqdan qıvrılan,
döngəni görür Allah.

Həzin pıçıltı axır,
boşluğuna zamanın.
Az qalır ki inanım,
dostluğuna zamanın.

Budur bir boz sərçə də,
qonub pəncərəmizə.
Tanış bir üz cizgisi,
donub pəncərəmizdə.

Bircə məni unutsan 
Bircə məni unutsan,
hamını unudarsan.
Məni kim unudardı,
gülüm, nə yaxşı varsan.

Heç utanıb eləmə,
Unut cəsarət ilə.
Sıradan dərd olmasın,
Belə, qiyamət elə.

Ayrılıq addımın da,
özünəməxsus olsun.
Ayrıla bilməyənlər,
hamısı məyus olsun.

Mən sənə inanmışam,
bir azdan gələcəksən.
Bəhanən bu olacaq,
“Ayrılsam, öləcəksən.”

***
Bir az hönkürmək gəlir içimdən,
Bir az hıçqırmaq gəlir içimdən.
Taleyin amansız oyunlarına 
tamaşaçı alqışı olsun deyə.
Ən sonuncu addım intihardı…
İntiharla divar qonşusudu
 susmaq…
Yüzüncü nömrədi
 intiharın mənzili…
Susmaq ha cəhd elədi
 yüzə çatmadı,
Doxsan doqquzda dayandı. 
Ən gözəl təsəllidi
 bircə rəqəmin azlığı…

Bir az qopaq bu 
səhərdən

Bir az qopaq bu səhərdən,
Bir az dönək özümüzə.
Elə qopaq, qopanda da,
Düşməsinlər izimizə. 

Ürəkağrısından başqa,
Nə verdi bu şəhər bizə.
Gecələri yağı oldu,
Səhər güldü üzümüzə.

Saxta təbəssümlərə bax,
Vitrin-vitrin, dükan-dükan.
Çəkilən sədlər ardında,
Ruhumuzdu imdad uman.

Bəlkə bir quş qanadından,
Düşən lələklə gəlmişəm.
Öz xoşumla gəlməmişəm,
Hiylə-kələklə gəlmişəm.

Məni aldadan aldatdı,
Baxma, qürrələnməyimə.
Neynim, gücüm çatan deyil,
Qürurumu yenməyimə.

Qız
Yuxuma qonaq gəlmişdin, 
Adını unutduğum qız. 
Bulaq kimi qaynar olan, 
Gözünü qurutduğum qız. 

Öz bildiyini sayanda, 
Dərd üstümə əl qoyanda, 
Dünyadan cana doyanda, 
Dərdimi ovutduğum qız. 

Rast gəldin necə birinə?! 
Bağlandın qəm zəncirinə. 
Öz-özümün xatirinə, 
Həyatdan soyutduğum qız.

***
Üşüyən əllərimçün 
Əlini ocaq bilmişəm.
Bəlkə bu səhvimdi mənim,
Bilmişəm, nahaq bilmişəm. 

Əlindən bərk-bərk yapışıb,
Daşmışam yandırmaqçün.
Saçlarımda gəzdirmişəm,
Həyata inandırmaqçün. 
Yandıqca incə əllərin,
Öz başımı dağ bilmişəm. 

Eh, çox qəribə adamam,
Sanki heç nə görməmişəm. 
O qədər fi kirliyəm ki,
Öz fərqimə varmamışam.
Öz əlim də yanıb, gedib,
Onu da bayaq bilmişəm.
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Bugünkü dərdə min şükür,
Sabahı bilmirəm hələ
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Barat VÜSAL

Bü tün söz lər ağız dan 
-Nə si mi nin tə bi rin cə 
de sək, “Giz li bir nöq-
tə”dən çı xır.

...Nöq te yi-məfh  um mu dur,
 ya göv hə ri fərd, ol ağız,
Mən bəi-ma-i-müin” ya
 çeş mə yi hey van mı dır?

Bey tin mə na sı bu dur ki, sə nin 
ağ zın xə ya li bir nöq tə dir mi, yox sa 
bir göv hər dir, ila hi su yun mən bə-
yi, Di ri lik su yu dur.

Baş lan ğıc və son mə na sın da, or-
ta sın da bir nöq tə olan çev rə ni tan-
rı çı lı ğın sim vo lu sa yır dı lar.

Əv hə di “Ənəl həqq” sö zü nün özü-
nü bir nöq tə he sab edir di. De yir di:

“Ənəl həqq sir ri dir han sı nöq tə-
nin?!”

Bu na işa rə edən Ha cı Bek taş Və li 
haq lı ola raq de yir di. “Ya zı nın baş-
lan ğı cı da nöq tə dir, so nu da nöq tə”.

Qa zax şairi Ol jas Sü ley me nov da 
məş hur “Az- Ya” əsə rin də nöq təy lə 
bağ lı ma raq lı fi  kir lər söy lə yib:

 “Qə dim dövr lər də nöq tə nin və-
zi fə si ni tə yin et mə yə ça lı şan mak-
ro şair lər ilk in san ide ya sı na gə lib 
çı xır lar. 

On lar nöq tə yə qə dim se mit sı ra 
sa yı nın adı nı ve rir lər. Ax tum – bi-
rin ci!  

Bun dan son ra Mi sir də bi rin ci 
ki mi Atum pey da ola caq. Hind- 
İran mü hi tin də Adəm do ğu-
la caq. Mik ro şair lər mad də nin 
ən ki çik his sə ci yi nin - Ato mun 
dər ki nə va ra caq lar. Və Ato mu 
bi rin ci ola raq in sa nın ya ra dı lı-
şı haq qın da kı Mif də da ha ki çik 
his sə lə rə bö lə cək lər.”

Qeyd: Şu mer di lin də nöq tə yə 
“Deş” de yib lər. (1 mə na sın da).

Nöq tə - Al la hın rəm zi dir. 
Hətt  a qi ya mət gü nü nü 
də son nöq tə yə bən zə-
dən lər var. “Əgər biz 
Al la ha ina nı rıq sa və o, öz ki ta bın-
da dün ya nın so nu nun qi ya mət lə 
bi tə cə yi ni dö nə-dö nə vur ğu la-
yır sa, de mə li, dün ya nın get dik cə 
po zul ma sı, Mi zan-Tə rə zi nin əyil-
mə si ila hi mən ti qə söy kə nir və qa-
nu nauy ğun dur. Çün ki Qi ya mət, 
məhz bu poz ğun lu ğun üsu lu, ona 
qo yu lan nöq tə, bə şə ri Gü nah la ra 
ve ri lən sə ma vi cə za dır” (Əsəd Ca-
han gir. “Kör pü” jur na lı №2. 2005)

İbn-Si na “Bər zəx”dən son ra kı 
fə za nı be lə tə səv vür elə yir: “Bu ra 
da xil olan hər kəs həd siz də rə cə də 
yün gül lə şib çe vik olur və ar tıq su-
yun di bi nə dar tıl ma dan su lar üzə-
rin də da ya na bi lir”.

Bu ob raz lı mü qa yi sə açıq-aş kar 
hə min fə za da ar tıq Yer ku rə si nin 
ca zi bə qüv və si ni, iti ril di yi nə və 
bu ra da çə ki siz lik şə raiti nin hökm 
sür dü yü nə işa rə dir.

Ni za mi Gən cə vi san ki İbn-Si na-
nın mü qa yi sə si ni təs diq lə yə rək: 
“O, ad dım la dı, am ma qə də mi-
ni qoy ma ğa bir əsas tap ma dı, o, 
hop pan dı, am ma qə də mi ni duy-
ma dı, onun va rid ol du ğu fə za nın 
nə aşa ğı sı, nə yu xa rı sı var idi.”

- de mək lə, hə min fə za da çə ki siz lik şə-
raiti nin baş ver di yi ni, yə ni Yer üzün-
də ki aşa ğı- yu xa rı, ön-ar xa, sağ-sol 
ki mi al tı cə hə tin bu ra da itib ta mam 
bir səm tə, va hid cə hə tə (bəl kə nöq tə-
yə!) çe vi ril di yi ni qeyd et mək is tə yir. 
So nuc da “bər zəx”dən yu xa rı da kı 
mə kan haq da: “Bu fə za da döv ra nın 
pər ga rı bir dən da ya nır, səmt lər və 
həd lə rin hök mü so na ye tir və s. ya zır. 
(nə yə sə nöq tə qo yu lur. B.V). 

 (El çin Mux tar El xan ”Mə həm-
mə din me ra cı”, “Kör pü” jur na lı 
№2, 2005.)

Me rac ge cə si is lam pey ğəm bə ri 
asi ma nın 7-ci qüb bə si , Süd rə til-
Mün tə ha və bər zə xi ge ri də bu ra-
xan kaina tın uca lar dan uca nöq tə-
si (!) Ər şi-Əla ya ça tır”.

 “Al lah bü tün mə sə lə lə rə nə sağ dan, 
nə sol dan yox, mər kəz nöq tə dən (!), 
həm də uca dan ba xır” (Ə.Ca han gir).

Bu fi  kir lə rin da ha ba riz təs di qi 
Ni za mi də dir: O, ya zır dı:
Ən uca nöq tə ni aşar sa bir xətt ,
Öz əs ki ha lı na meyl edər fə qət.
Fi kir nə za man ki, son həd də ça tar,
Da ya na bil mə yib ge ri qa yı dar.
Tək rar do lan sa da öz döv rə si nə,
Bi rin ci nöq tə də da ya nar ye nə.

Nöq təy lə bağ lı mü la hi zə lər lə ta-
nış ol duq ca, onun rəm zi və mə ca zi 
an lam la rı na diq qət et dik cə ay dın 
olur ki, nöq tə ni bir gör nə lə rə bən-
zət mə yib lər, nə lə ri nöq tə yə bən-
zət mə yib lər? Hətt  a gö zəl lə rin xa lı 
da!

...Ni ha li sərv dir qəd din,
 qa şın nun ol ni hal üz rə,
Mi sa li-nöq tə yi-nun
 xa lın ol mis kin hi lal üz rə...

(Fü zu li)

Nöq tə dən baş la yır hər şey dün ya da,
Əv və li miz nöq tə, so nu muz nöq tə.
Nöq tə di dər ya da tək lən miş ada,
Bir nöq tə boy da dı ca nı mız, nöq tə!

Nöq tə dən baş la yıb ot lar, çi çək lər,
Nöq tə boy da ca dı nöq tə sə si də.
Ey ni cə nöq tə di fi l lər, bö cək lər,
Nöq tə sü rü sü dü Yer kü rə si də.

Nöq tə dən baş la yıb qib lə yə yö nüm,
Nöq tə-bir cə kəl mə, Nöq tə-yed di rəng.
Sə nin ağ rın alım, ba şı na dö nüm,
Mə nim nöq tə boy da bir şək li mi çək!

 (İb ra him İl yas lı)
... Yer kü rə si nin özü nün də nöq-

tə ol du ğu nu fran sız ya zı çı sı Ek-
zü pe ri də duy muş du, gör müş dü, 
“Hər bi təy ya rə çi” əsə rin də 10 min 
metr yük sək lik dən ba xıb de miş di: 
“Nə üçün or da, aşa ğı da olan o in-
san məs kə ni qa ra nöq tə dir?!” 

 “Kainat, Yer üzü yum ru ol du ğu 
ki mi, Eşq də yum ru du. Mən hər 
şe yi yum ru gö rü rəm” (V.B.Odər)
...Eşq də nöq tə dir bəl kə?! 
Səh ra da nöq təy miş, sən de mə... 
Kaina tın son nöq tə si?!

 “Göy də Al lah dır, Yer də Nöq tə lər”

(Qu lu Ağ səs)

 “Hər xətt  bir nöq tə dən baş alıb gə lir”

(Xa qa ni)
Nöq tə dün ya nın ni za mı dır. 

Nöq tə lər özü də nöq tə dən öt rü dür.
Nöq tə nin xa lın da bir lə şib on lar,
İl, ay, gün hə mi şə, bü tün za man lar.
Əzəl lə əbəd tək bir ləş di möh kəm,
Eni şiy lə İsa, icad la Adəm.

Bax, bu sil si lə də hər bir nöq tə dən,
Min şə kil, min for ma dü zəl di əs lən.
On da hər nöq tə dən dairə lər var,
Özü həm mər kəz dir, həm də fır la nar.

O vəh dət kəs rət dən aşi kar ol du,
Bir say dı ğın za man o, çox var ol du.
Ye rin dən tər pət sən bir nöq tə ni sən,
Dün ya nın ni za mı po zu lar hə mən.

(M.Əv hə di)
Əv hə di yə gö rə “Bə dən cə hər 

mil çək bir ne çə Fil dir.
...Hər qət rə bir ne çə Nil dir.”
Pey ğəm bər lə rin xət mi (son 

nöq tə si) Mə həm məd pey ğəm bər-
dir.

Nə si mi özü nü in sa nın son nöq-
tə si sa nıb, özü nə “Xət mi-İn sa-
nam” de yib.

S.Ə.Şir va ni isə özü nü aşiq lə rin 
xət mi (son nöq tə si) he sab edib:
Mül ki - ca han da Sey yi da,
 xa tə mi-aşi qan mə nəm,
Nöq te yi-əv və ləm, və li,
 növ bə də da la düş mü şəm.

Al lah hey ra nı, in san aşi qi, 9 fə-
lə yi bir-bi ri nə ti kə rəm, de yən Nə-
ba ti nin də nöq tə yə özü nə məx sus 
ya naş ma sı olub. O, ”Nöq tə lə rin 
hər bi ri bir qi tə dir” söy lə yib.

Nə i mi yə gö rə tör pa ğın mər kə zi 
nöq tə si (Dün ya nın mər kə zi) Kə bə 
evi dir.

Həcc zi ya rə ti ona gö rə də or da o 
nöq tə nin - mər kə zin ət ra fın da hə-
ya ta ke çi ri lir.

***
... Fi lan kə sin öm rü nə nöq tə qo-

yul du.
Nöq tə ni qo yan kim di?
Bəl kə də ... Nöq tə?!
Nöq tə nin nə ol du ğu Həl lac 

Mən su run “Ki tab Ət-Tə va sin” 
əsə ri nin V bö lü mün də (“Ta sin 
nöq tə”) be lə ay dın laş dı rı lıb:

“Bun dan da ha də qiq olan noq-
tə nin zik ri dir. O, (nöq tə) art mır, 
azal mır, tü kən mir.

...Nöq tə töv hi din mə na sı dır, an-
caq töv hi din özü de yil”.

...Tan rı hər şe yi nöq tə şək lin də 
(zər rə, dam la, çev rə, dairə, kü rə, 
ha lə... ja lə, xal,) ya rat dı ğı ki mi, hər 
şe yin so nu na üç nöq tə qoy ma ğı da 
unut ma yıb.

Hər şey bi tib və heç nə bit mə yib.
Hər dən in sa nın iki gö zü də (göz 

gi lə si) mə nə tan rı nın qoy du ğu iki 
nöq tə ni xa tır la dır.

Üçün cü nöq tə də ol ma lı dır!
Har da?!
O iki nöq tə nin ara sın da!
Biz onu gör mü rük. Da ha doğ ru-

su, hər adam onu gör mür və gö rə 
də bil məz.

Bə li, o üçün cü nöq tə də (göz də!) 
var. Yox du sa, bəs on da bə zən ni yə de-
yi rik ki, fi  lan kə sin üçün cü gö zü də var.

***
Hər şey nöq tə dən baş la yır.
Hər şey nöq təy lə qur ta rır.

Dün ya dairə, çev rə şək lin də dir. 
Mə gər bu nə həng nöq tə yə ox şa mır?!

Tan rı nöq tə şək li çə kib. Və əs-
lin də nöq tə qo yub. Nə yə?! Bəl kə 
bu dün ya dan da va cib da ha gö zəl, 
da ha bö yük ya rat dıq la rı na?! Fa ni-
li yə, yox sa daimi li yə?!

Hər han sı cüm lə nin so nu na 
nöq tə qo yu lur. Bu nun la gu ya 
cüm lə bit miş he sab olu nur. Və əs-
lin də bi tir mi!?

Axı hər son tə zə bir baş lan ğıc dır. 
Ya xud “Baş la maq qur tar maq dır.”

Bü tün söz lə rin ilk şək li nöq tə-
dir. Löv hü-Məh fuz da, Kə bə da şı 
da (Bə li, məhz Fü zu li Kə bə də ki 
Qa ra da şı Yer kü rə si nin ya na ğın-
da kı xa la (nöq tə yə) bən zət miş-
dir).

Ömür bir an dır, bir göz qır pı-
mı dır. Bəl kə elə ömür özü də nöq-
tə di?! Tan rı bu alə mi Həz rə ti Mə-
həm mə din nu ru eş qi nə ya ra dıb. 
Nur da nöq tə de yil mi? 

İn san da nöq tə di. Nüt və şək lin də!
Həz rə ti-Mə həm məd de yir di ki, 

“Elm bir nöq tə dir”.
Nöq tə ni uşaq lıq da dur ğu işa-

rə si ki mi öy rən mə yə baş la mı şıq. 
Qə ri bə dir, fər qi nə var ma mı şıq ki, 
bur da da nöq tə nin ye ri ni yə məhz 
bi rin ci dir, ilk sı ra da dır?!

Bu adi bir dur ğu işa rə si de yil-
miş. Bü töv bir əlifb  ay mış:
Mən aşiq yaz, in cə gül,
Açıb dı yaz in cə gül!
Bül bül yüz ki tab oxur,
Bir əlif ya zın ca gül!

(Sa rı Aşıq)

Hər nöq tə də bir aləm, bəl kə də 
18 min aləm var mış...
İn cə li yi gö rən yox du, Saib,
 yox sa du yar dı lar,
Gö zəl lə rin xa lı ki mi
 hər nöq tə də bir aləm var! 

(Saib Təb ri zi)
Fü zu li nöq tə yə bir çox priz ma-

lar dan ya na şıb, nöq tə ni gö rən ki-
mi ta nı yıb, de yib:

 “Bu dün ya Nuh tu fa nın dan bir 
dam la dır” (bir nöq tə dir!?).

***
Be lə bir fi  kir var ki, nə qə dər söz 

de yir sən de, xey ri yox du, bu söz-
lə rin için də mil lə ti oya dan bir cə 
söz dür! Ne cə de yər lər:
“Sə də fi n axar su yu ol sa da
 son suz üm man,
Bir cə dam la ya ğış dır
 on da in ci ya ra dan” 

 (Ni za mi)
Ar xi med də be lə bir nöq tə nin 

var gü cü nü hiss et miş di: “Mə nə bir 
da yaq nöq tə si ve rin, de miş di, ye ri 
öz oxun dan çı xa rım”. Ax tar mış dı, 
ta pa bil mə miş di, gör mə miş di, gö rə 
bil mə miş di - gö zü nün qar şı sın da 
Ay, Gü nəş, ul duz lar, pla net lər hə-
rə si bir nöq tə ol du ğu hal da!

Nöq tə nin bö yük əhə miy yə tə 
ma lik ol du ğu ərəb qra fi  ka sın da 
özü nü da ha ba riz şə kil də gös tə rir. 
Bir nöq tə nin ye rin də ol ma ma sı ya-
xud yad dan çı xa rı lıb qo yul ma ma-
sı acı nə ti cə lə rə sə bəb olub.

... Əli şir Nə vai öz qə zəl lə ri nin üzü-
nü zə ma nə si nin ən sa vad lı xətt  a tı na 
kö çürt dü rür dü. Ne cə ol du sa, bir 
gün hə min xətt  at xəs tə lən di. Bun dan 

xə bər tu tan və özü nü məş hur 
xətt  at he sab edən bir nə-

fər Əli şi rin ya nı na gə lib 
“Möv la nə, ra zı ol say-

dı nız, qə zəl lə ri ni zin 
üzü nü mən kö çü-

rər dim” - de di. 
Bir gün bö yük 

bir şeir məc li sin də 
Əli şi rin qu la ğı na: - “Mə li kül-Şüəra-
nın özü səhv edir sə, baş qa la rın dan 
nə göz lə mək olar” - söz lə ri gəl di.

Söh bə tin nə dən get di yi ni o saat 
an la yan şair tə zə cə üzü nü kö çürt-
dür dü yü qə zə li ni alıb, ba xıb nə gör-
sə yax şı dır?! Əli sın mış xətt  at “Göz” 
sö zün də ki nöq tə ni qoy ma dı ğı na gö-
rə, “kor“ oxu nub. Şeirin də mə na sı 
də yi şib, tər si nə olub.

Əli şir Nə vai şeir əh li nə ba xıb: 
- Gö zü mü kor edən lər kor ol-

sun, - de di və xətt  a tı qov du.
***

Nöq təy lə eh ti yat lı olun!
Nə yə sə, ki mə sə nöq tə qoy ma ğa 

tə ləs mə yin!
Nöq tə qo yan, nöq tə qoy du ran var.
Nöq tə qoy maq Tan rı nın işi dir!
Bir yol luq bil mək la zım dır: 
Dün ya bir nöq təy lə baş la yıb, üç 

nöq təy lə qur ta rır. 
Və dün ya ona gö rə də əbə di di.
Və hər şe yi bir nöq tə də yer ləş dir-

mək bə ni-adəm işi de yil, Tan rı nın 
işi dir. Tan rı nın qüd rə ti nə ən mü hüm 
də la lət lər dən (işa rət lər dən!) bi ri dir.

Hər şey bi tib və heç nə bit mə yib.
Hər şey nöq tə dən baş la yır.
Hər şey nöq təy lə qur ta rır.
P.S.: Tan rı nın min bir adı için də 

ilk adın “Sə bir” ol du ğu nu bi lir dim.
Tan rı nın son adı nın nə ol du ğu-

nu, əf sus ki, mən də bil mir dim.
İn di cə de di lər...
İn di cə bil dim:
Nöq tə!..

S.Ə.Şir va ni isə özü nü aşiq lə rin Bü tün söz lə rin ilk şək li nöq tə-

Nöqtə

bağ lı ma raq lı fi  kir lər söy lə yib:
 “Qə dim dövr lər də nöq tə nin və-

zi fə si ni tə yin et mə yə ça lı şan mak-
ro şair lər ilk in san ide ya sı na gə lib 

On lar nöq tə yə qə dim se mit sı ra 
sa yı nın adı nı ve rir lər. Ax tum – bi-

Bun dan son ra Mi sir də bi rin ci 
ki mi Atum pey da ola caq. Hind- 
İran mü hi tin də Adəm do ğu-
la caq. Mik ro şair lər mad də nin 
ən ki çik his sə ci yi nin - Ato mun 
dər ki nə va ra caq lar. Və Ato mu 
bi rin ci ola raq in sa nın ya ra dı lı-
şı haq qın da kı Mif də da ha ki çik 

 Şu mer di lin də nöq tə yə 
“Deş” de yib lər. (1 mə na sın da).

Nöq tə - Al la hın rəm zi dir. 
Hətt  a qi ya mət gü nü nü 

zət mə yib lər? Hətt  a gö zəl lə rin xa lı 
da!

...Ni ha li sərv dir qəd din,

dir.
Nə si mi özü nü in sa nın son nöq-

tə si sa nıb, özü nə “Xət mi-İn sa-
nam” de yib.

lin də bi tir mi!?
Axı hər son tə zə bir baş lan ğıc dır. 

Ya xud “Baş la maq qur tar maq dır.”

sı acı nə ti cə lə rə sə bəb olub.
... Əli şir Nə vai öz qə zəl lə ri nin üzü-

nü zə ma nə si nin ən sa vad lı xətt  a tı na 
kö çürt dü rür dü. Ne cə ol du sa, bir 
gün hə min xətt  at xəs tə lən di. Bun dan 

xə bər tu tan və özü nü məş hur 
xətt  at he sab edən bir nə-

fər Əli şi rin ya nı na gə lib 
“Möv la nə, ra zı ol say-

dı nız, qə zəl lə ri ni zin 
üzü nü mən kö çü-

rər dim” - de di. 
Bir gün bö yük 

bir şeir məc li sin də 
Əli şi rin qu la ğı na: - “Mə li kül-Şüəra-
nın özü səhv edir sə, baş qa la rın dan 
nə göz lə mək olar” - söz lə ri gəl di.

Söh bə tin nə dən get di yi ni o saat 
an la yan şair tə zə cə üzü nü kö çürt-
dür dü yü qə zə li ni alıb, ba xıb nə gör-
sə yax şı dır?! Əli sın mış xətt  at “Göz” 
sö zün də ki nöq tə ni qoy ma dı ğı na gö-Nöqtə



Hey van lar bir-bi ri ni 
anla yır mı?

Əgər biz hey van la rın müəy yən 
siq nal lar ve rə rək, ya xud səs lər çı-
xa ra raq, bir-bi riy lə ün siy yət sax la-
ma sı nı nə zər də tu tu ruq sa, de mə-
li, bə li, an la yır. Əgər in san di li nə 
bən zər bir dil lə ün siy yət nə zər də 
tu tu lur sa, on da ca vab da, tə bii ki, 
mən fi  ola caq.

Am ma in san lar ara sın da ün siy-
yət hə mi şə söz lər lə ol mur axı. Biz 
qə zə bi mi zi özü nə məx sus tərz də 
bil di ri rik - çi yin lə ri mi zi çə kən də 
nə yə sə bi ga nə lik nü ma yiş et di rir, 
ra zı lıq və na ra zı lı ğı mı zı ba şı mı zı 
tər pət mək lə, bu la maq la bil di ri rik. 
Hey van la rın ço xu da müəy yən 
şey lə ri işa rə lər lə bil di rir. 

To yuq bəm səs lər çı xa ra raq, ye-
rə əyi lən də cü cə lə rin ha mı sı an-
la yır ki, bu, təh lü kə haq da xə bər-
dar lıq dır. At kiş nə yən də, ya xud 
dır na ğı nı ye rə dö yən də, baş qa 
hey van lar bu nu müəy yən siq nal 
ki mi qav ra yır lar. Bə zi hey van lar 
zor la se zi lən işa rə lə ri, səs lə ri be lə 
ba şa dü şür lər. Quş, ət ra fı na göz 
gəz dir mək üçün bu da ğa qo nur sa, 
baş qa la rı hə rə kət siz qa lır. Onun 
hə min yer də qal maq niy yə ti ol sa, 
baş qa quş lar ona müt ləq işa rə ve-
rə cək ki, bur dan get sə yax şı dır və 
quş da çox gü man, bu məs lə hə tə 
riayət edə cək. 

İt lər müx tə lif va si tə lər lə ün siy-
yət sax la yır. On lar tək cə hür mür, 
həm də ula yır, zin gil də yir, nə ril-
də yir, pən cə lə ri ni qal dı rır, ya xud 
diş lə ri ni qı ca yır lar. Özü də it lər 
bü tün bun la rın nə de mək ol du ğu-
nu gö zəl ba şa dü şür.

Hey van lar bir-bi ri ni yal nız səs-
lər və hə rə kət lər va si tə siy lə yox, 
həm də qo xu lar la ba şa sa lır lar. Bu, 
mə sə lən, sü rü şək lin də ya şa yan 
hey van la rın da ğı lış ma ma sı nı, bir 
yer də qal ma sı nı tə min edir. İt lər 
və pi şik lər üçün bu nun əhə miy yə-
ti çox bö yük dür.

Mey mun ən ağıl lı hey van sa yı lır, 
am ma, təəs süf ki, on la rın ün siy yət 
di li heç də baş qa la rın kın dan zən gin 
de yil. On lar da qə zəb lə ri ni, ac lıq la-
rı nı, məm nu niy yət lə ri ni ifa də et mək 
üçün səs lər dən, mi mi ka dan is ti fa də 
edir lər. On la rın da ün siy yət di lin də 
in sa nın kı na bən zər heç nə yox dur. 

Da nış ma ğı təd ri cən öy rə nən in-
san dan fərq li ola raq, mey mun lar və 
baş qa hey van lar öz “dil lə ri ni” ar tıq 
ana dan olan da bi lir lər. Hey van-
lar öz lə ri nə bən zər baş qa fərd lər lə 
rast laş ma sa lar be lə, öz növ lə ri nə 
xas siq nal la rı, işa rə lə ri ve rə cək lər.

La kin quş lar oxu ma ğı təd ri cən 
öy rə nir. Bax elə bu na gö rə də sa-
rı köy nək lə rin ara sın da qa lan sər çə  
on lar ki mi oxu ma ğa cəhd gös tə rir. 
O, elə bil, “xa ri ci dil” öy rə nir!

Hey van lar ağ la ya,
gü lə bi lir mi?

Əgər ev də, mə sə lən, it, pi şik sax-
la yır sı nız sa, yə qin ki, ona möh kəm 
bağ la nır sı nız və bə zən hətt  a si zə elə 
gə lir ki, gu ya o da adam ki mi dir. 
Elə bil o da in san ki mi öz emo si ya-
la rı nı ifa də edə bi lir, gü lür, ağ la yır.

Am ma əs lin də, bu, heç də elə de yil. 
Ağ la maq, gül mək yal nız in sa na xas-
dır, baş qa heç bir can lı bu nu ba car-
mır. Tə bii ki, hey van ağ rı hiss edən də 
nıq qıl da ya, zin gil də yə bi lər, am ma 
gö zün dən heç vaxt yaş gəl məz.

Am ma bu, heç də o de mək de yil ki, 
on la rın gö zün də ma ye-zad yox dur. 
Sa də cə ola raq, on lar da kı ma ye yal-
nız gö zün buy nuz qi şa sı nı qo ru maq 
üçün dür. Ağ la maq üçün dü şün mə yi 
ba car maq, emo sional cə hət dən həs-
sas ol maq la zım dır. Ağ la ma ğı hətt  a 
uşaq lar da ba ca rır, am ma bu, ana dan 
olan ki mi baş ver mir. Ana dan tə zə 
olan da uşaq ağ la mır, yal nız çı ğı rır. 

Ağ la maq müəy yən mə na da da-
nı şı ğı əvəz edir. Biz içi miz dən ke-
çən lə ri di li mi zə gə ti rə bil mə yən də, 
bu nu göz yaş la rıy la ifa də edi rik. 
Bu, biz dən ası lı ol ma yan bir ref-
leks dir və içi miz də ki üzü cü hiss-
lər dən can qur tar ma ğa kö mək edir. 

Gü lüş in sa na xas olan bir fe no men-
dir. Bə zən ada ma elə gə lə bi lər ki, 
müx tə lif hey van lar da gü lür, am ma 
bi zim hey van lar da gö rə rək gü lü şə 
bən zət di yi miz ta mam baş qa şey dir və 
in sa na xas olan gü lü şə dəx li yox dur.

Biz han sı sa za ra fa ta ona gö rə gü lü-
rük ki, o, bi zə gül mə li gə lir. Gü lü şün 
və onu do ğu ran sə bəb lə rin çox nö-
vü var: si zə qə ri bə gə lən və ziy yət lər 
(mə sə lən, əlin də xır da ca çə tir olan nə-
həng cüs sə li kök ki şi), gül mə li şey lər 
(kloun), yu mor (za ra fat lar) və sairə. 
Biz, hə lə de sən, nif rət lə də gü lə bi li rik.

Mü tə xəs sis lər he sab edir lər ki, 
gü lüş so sial fe no men dir. Biz nə-
yi sə gül mə li sa ya raq, ona gü lən 
adam la rın ara sın da olan da gü lü-
rük. Hey van lar isə bu sə bəb lə rin 
heç bi ri nə gü lə bil mir.

Hey van lar da dı
hiss edir mi?

Bi zim dad bil mə yi miz bö yük 
zövq mən bə yi dir. O, bi zə im kan ve-
rir ki, ye mək dən ləz zət alaq. La kin 
bu ba ca rıq bi zə yal nız zövq al maq 
üçün yox, həm də özü nü mü da fi ə 
üçün ve ri lib. O, bi zi or qa niz mi miz 
üçün təh lü kə li ola bi lə cək qi da nı 
qə bul et mək dən çə kin di rir.

Dad his si nin tə biəti nə dir? Bu, 
əs lin də mo le kul la rın toq quş ma sı nı 
hiss et mək im ka nı dır. Bu hə rə kət li 
his sə cik lər dad bil mə si ni ri ni qı cıq-
lan dı rır və biz bu, ya xud baş qa dad 
ki mi qə bul olu nan siq nal lar alı rıq. 
Am ma nə zə rə al maq la zım dır ki, 
mo le kul lar yal nız ma ye şək lin də 
olan qi da lar da nis bə tən sər bəst hə rə-
kət edə bi lir de yə, biz da dı du yu ruq. 
Mə sə lən, bir şü şə par ça sı nın bi zim 
üçün heç bir da dı yox dur. Mo le kul-
la rı da ha sü rət lə hə rə kə tə gə ti rən 
nə var sa, bi zim dad bil mə his si mi zi 
güc lən di rir. Ona gö rə də bi zim dad 
ad lan dır dı ğı mız his si, is ti ye mək lər 
so yuq lar dan da ha güc lü duy du rur.

Da da həs sas si nir lər bir növ tu mur-
cu ğa bən zə yir. Bi zə dad de di yi miz şe-
yi hiss et di rən də məhz on lar dır.

Bu tu mur cu ğa bən zər xır da ca or-
qan lar adam lar da, in ki şaf et miş 
hey van lar da dil üzə rin də yer lə şir. 
Am ma on la rın sa yı müx tə lif növ lər-
də müx tə lif ola bi lər. Ye ri gəl miş kən, 
in sa nın dad bil mə qa bi liy yə ti or ta-
bab dır. Onun yal nız 3 min dad bil mə 
tu mur cu ğu var. Bir də fə yə xey li xır da 
ba lı ğı çey nə mə dən udan ba li na da isə 
onun bir də nə si be lə yox dur. 

Nə qə dər qə ri bə ol sa da, do nuz 
dad bil mə də in san dan həs sas dır: 
onun 5500 dad bil mə or qa nı var. 
İnək lər də bu rə qəm 35000, an ti lop-
lar da 50000-dir! Odur ki, hey van-
lar nəin ki dad bi lir, hətt  a on la rın 
ək sə riy yə ti bu ba xım dan in san dan 
çox-çox üs tün dür.

Bir çox də niz hey van la rı nın hə-
min bu tu mur cuq la rı çox vaxt də-
ri lə rin də olur. Mə sə lən, ba lıq lar 
da dı bə dən lə riy lə du yur lar. La kin 
mil çək, kə pə nək ki mi məx luq lar qi-
da nın da dı na pən cə lə riy lə ba xır lar.

İlan lar, kər tən kə lə lər bu məq-
səd lə dil lə rin dən is ti fa də edir lər. 
On lar dil lə ri ni sü rət lə ağız la rın-
dan çö lə çı xa rır, onun la qi da nın 
xır da ca zər rə cik lə ri ni tu tur lar. Bu 
zər rə cik lər elə dil va si tə siy lə də 
ağı zın yu xa rı his sə sin də ki xü su si 
or qa na çat dı rı lır və o, ye min həm 
da dı nı, həm də iyi ni du yur.

Hey van lar rəng lə ri
seçə bi lir mi?

Bir ət ra fı nı za nə zər sa lın – ha ra 
bax sa nız, al-əl van gö zəl lik gö rə-
cək si niz və adam heç tə səv vü rü nə 
də gə ti rə bil mir ki, kim sə bü tün 
bun la rı ta mam baş qa cür gö rə bi-
lər. Yax şı, bəs in san hey van la rın 
rəng lə ri se çib-seç mə mə si ni ne cə 
ay dın laş dı rır, axı on la rın bu nu 
söy lə mək üçün di li yox dur.

Alim lər bu sualın ca va bı nı öy rən-
mək üçün çox lu təc rü bə lər apa rıb lar. 
Yüz lər lə be lə təc rü bə nin ob yek ti arı-
lar olub, çün ki bu, hə qi qə tən ma raq lı-
dır - arı lar müəy yən çi çək lə ri rən gin-
dən ta nı mır sa, bəs ne cə ta nı ya bi lir?

Be lə bir təc rü bə ke çi rib lər: ma vi bir 
tə bə qə üzə ri nə bir qə dər şi rə tö küb-
lər, qır mı zı tə bə qə ni isə boş sax la-
yıb lar. Arı lar ma vi löv hə yə tə rəf 
uçub lar. Son ra da şi rə ni qır mı zı 
löv hə nin üzə ri nə tö kə rək, ma vi si ni 
boş sax la yıb lar. Arı lar isə ye nə ma-
vi löv hə nin ba şı na yı ğı şıb. Bu yol la 
is ba ta ye ti ri lib ki, arı lar rəng lə ri se-
çə bi lir.

Bun dan az son ra arı la rın rəng-
lə ri qav ra ma sın da iki qə ri bə xü-
su siy yət aş kar lan dı. Əv və la, on lar 
qır mı zı rən gi se çə bil mir, onu tünd 
boz, ya xud qa ra ki mi gö rür lər. 

İkin ci si, in san üçün qa ran lıq 
gö rü nən ult ra-bə növ-

şə yi şüala rı on lar 
rəng ki mi qə bul 

edir lər!

Quş la rın er kək lə ri çox vaxt ala bə-
zək olur. Bəs di şi lər ne cə, bu rən gi 
se çə bi lir lər mi?  To yuq lar üzə rin də 
apa rı lan təc rü bə də bəl li olub ki, on-
lar göy qur şa ğı nın bü tün rəng lə ri-
ni se çir lər! Am ma ma raq lı mə qam 
bun da dır ki, in san la rın dos tu olan it 
rəng lə ri heç se çə bil mir. Uzun za man 
be lə gü man edib lər ki, it, rəng lə ri 
seç mək də də qo xu la rı, səs lə ri, öl çü lə-
ri və sairə ni bir-bi rin dən se çə bil di yi 
qə dər us ta dır. La kin hə qi qi it pə rəs-
tiş kar la rı bu qü su ra bax ma ya raq, 
bu gö zəl hey va na qar şı bəd gü man 
ol ma dı lar, çün ki onun həs sas lı ğı bu 
ça tış maz lı ğı nı tam əvəz elə yir. Ye ri 
gəl miş kən, pi şik lər də rəng ta nı mır.

Mey mun la rın çox yax şı rəng 
seç mək qa bi liy yə ti var, baş qa mə-
mə li lə rin ço xu, o cüm lə dən öküz 
də rən gi ta nı mır!

Bu nun sə bə bi odur ki, bu hey-
van la rın ço xu ge cə lər, rəng lə ri se çə 
bil mək əhə miy yət siz olan da ova çı-
xır. Üs tə lik, on la rın öz lə ri də da ha 
çox tut qun, boz-bu la nıq rəng lər də 
olur lar de yə, rən gin on la rın hə ya-
tın da elə bir əhə miy yə ti yox dur.

Dör da yaq lı lar dan han sı 
da ha sü rət li dir?

İn san özü nün hə rə kət sü rə tiy lə 
çox qür rə lə nir. Axı o, bö yük mə sa-
fə lə ri səs dən də sü rət lə qət edə bi lir, 
okean la rı bir-ne çə saata ke çib ge dir.

Bun la ra gö rə in san ona be lə sü rət-
li ma şın lar ya rat ma ğa im kan ver miş 
zə ka sı na min nət dar ol ma lı dır. La-
kin söh bət bi la va si tə öz sü rə ti miz-
dən ge dən də, biz, hey van lar ara sın-
da çem pion luq dan çox uza ğıq. 

Gə lin gö rək, bə zi dör da yaq lı məx-
luq la rın hə rə kət sü rə ti nə qə dər dir.  
Xa tır lat ma lı yıq ki, bir çox hey van-
lar uni kal sü rə tə ma lik dir lər, am-
ma bu sü rə ti heç də uzun müd dət 
sax la ya bil mir lər. Elə ada mın özü 
də saat da 35-40 ki lo metr sü rət lə qa-
ça bil mə si nə rəğ mən bu sü rə ti yal-
nız 200 metr mə sa fə də gös tə rə bi lir.

Hey van lar bir-bi ri ni Mey mun ən ağıl lı hey van sa yı lır, 

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

14 N 44(53) 20.11.2015

Bu Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la-sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la-Bu Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la-Bu Bu mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə-mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə-Bu Bu mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə-Bu Bu sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq Bu Bu sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq Bu Bu al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm Bu Bu al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm Bu Bu 
öy rən mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu-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 la rın dan dır. Bə şə riy yət 
za man-za man adam-za man-za man adam-
la rı iki ye rə bö lüb: la rı iki ye rə bö lüb: 
sa vad lı la ra və bi sa-sa vad lı la ra və bi sa-
vad la ra. Bü tün si-vad la ra. Bü tün si-
vi li za si ya lar ona vi li za si ya lar ona 

dü şü nən in san lar dü şü nən in san lar 
ar tıb, fərq li bir mə-ar tıb, fərq li bir mə-
də niy yət ya ra da bi lib.də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, Müasir dövr də el mə, 
bi li yə can at maq da ha bi li yə can at maq da ha 
va cib dir, çün ki dü nə nə ki-va cib dir, çün ki dü nə nə ki-
mi qar şı mız da bir sirr ola raq mi qar şı mız da bir sirr ola raq 
qa lan çox mət ləb lər ar tıq qa lan çox mət ləb lər ar tıq 
çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik-çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik-
lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz 
aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək 
də, bil mə dik lə ri miz bil di yi miz dən də, bil mə dik lə ri miz bil di yi miz dən 
qat-qat çox ola raq qa la caq. qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə-Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə-
niz, min lər lə mü rək kəb sualın niz, min lər lə mü rək kəb sualın 
sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. 
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Be lə bir təc rü bə ke çi rib lər: ma vi bir 
tə bə qə üzə ri nə bir qə dər şi rə tö küb-
lər, qır mı zı tə bə qə ni isə boş sax la-
yıb lar. Arı lar ma vi löv hə yə tə rəf 
uçub lar. Son ra da şi rə ni qır mı zı 
löv hə nin üzə ri nə tö kə rək, ma vi si ni 
boş sax la yıb lar. Arı lar isə ye nə ma-
vi löv hə nin ba şı na yı ğı şıb. Bu yol la 
is ba ta ye ti ri lib ki, arı lar rəng lə ri se-
çə bi lir.

Bun dan az son ra arı la rın rəng-
lə ri qav ra ma sın da iki qə ri bə xü-
su siy yət aş kar lan dı. Əv və la, on lar 
qır mı zı rən gi se çə bil mir, onu tünd 
boz, ya xud qa ra ki mi gö rür lər. 

İkin ci si, in san üçün qa ran lıq 
gö rü nən ult ra-bə növ-

şə yi şüala rı on lar 
rəng ki mi qə bul 

edir lər!

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la-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-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 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 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-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 la rın dan dır. Bə şə riy yət 
za man-za man adam-za man-za man adam-
la rı iki ye rə bö lüb: la rı iki ye rə bö lüb: 
sa vad lı la ra və bi sa-sa vad lı la ra və bi sa-
vad la ra. Bü tün si-vad la ra. Bü tün si-
vi li za si ya lar ona vi li za si ya lar ona 

dü şü nən in san lar dü şü nən in san lar 
ar tıb, fərq li bir mə-ar tıb, fərq li bir mə-
də niy yət ya ra da bi lib.də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, Müasir dövr də el mə, 
bi li yə can at maq da ha bi li yə can at maq da ha 
va cib dir, çün ki dü nə nə ki-va cib dir, çün ki dü nə nə ki-
mi qar şı mız da bir sirr ola raq mi qar şı mız da bir sirr ola raq 
qa lan çox mət ləb lər ar tıq qa lan çox mət ləb lər ar tıq 
çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik-çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik-
lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz 
aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək 
də, bil mə dik lə ri miz bil di yi miz dən də, bil mə dik lə ri miz bil di yi miz dən 
qat-qat çox ola raq qa la caq. qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə-Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə-
niz, min lər lə mü rək kəb sualın niz, min lər lə mü rək kəb sualın 
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Gü lüş in sa na xas olan bir fe no men- Bu tu mur cu ğa bən zər xır da ca or-

Hər suala    bir ca vab
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Hey van la rın sü rə ti ba rə də tə səv vü-
rü müz müx tə lif in san la rın apar dı ğı 
ölç mə lər və mü şa hi də lər əsa sın da 
for ma la şıb, la kin alı nan mən zə-
rə tam də qiq ol ma sa da, hər hal da 
hə qi qə tə ki fa yət qə dər ya xın dır və 
müx tə lif sü rət lə ri tu tuş dur maq im-
ka nı ve rir. 

Be lə lik lə, çem pion he pard dır 
(ona gil lik pi şi yi də de yir lər, bə bi-
rin bir nö vü dür) onun sü rə ti saat-
da 112 ki lo met rə ça tır. On dan son-
ra qa ra ma ral gə lir – 104 ki lo met rə 
ya xın. Saat da 96 ki lo metr sü rət lə 
mon qol cey ra nı və an ti lop qa çır. 
Yu xa rı da ad la rı çə ki lən hey van la-
rın hər bi ri bir ki lo metr mə sa fə də 
bü tün qa lan mə mə li lə ri ötə bi lər.

Ye ri gəl miş kən, şir öz düş mən-
lə rin dən qa çan da saat da 80 ki lo-
metr sü rət yı ğır, am ma bu sü rə ti 
uzun müd dət sax la ya bil mir. Çox-
la rı nın sü rət li hey van say dı ğı xal lı 
ma ral saat da cə mi 72-80 ki lo metr 
sü rət lə qa çır və ey ni sü rə ti cı dır da 
qa çan at lar da yı ğa bi lir. 

Cı dır da ya rı şan baş qa bir hey-
van ta zı dır. O, 56-64 ki lo met rə-
dək sü rət yı ğır və bu gös tə ri ci 
ayı nın kın dan cə mi bir-ne çə ki-
lo metr çox dur. Özü nün sü rə tiy-
lə ad çı xar ma mış fi l isə saat da 
40 ki lo metr sü rət lə hə rə kət edə 
bi lir! 

Ən çox ya şa yan hey van 
han sıdır?

Uzu nömür lü hey van lar haq da 
xey li əf sa nə lər var. La kin on la rın 
ço xu həd din dən ar tıq şi şir di lib. 
Gə lin, bu sa hə də bir ne çə real re-
kord dan da nı şaq.

Mə mə li lər ara sın da adə tən fi  li 
ən uzu nömür lü hey van sa yır lar. 
On la rın ara sın da bə zi fərd lə rin 
150-200 il ya şa dı ğı nı söy lə yir lər, 
am ma bu nu is bat edən ol ma yıb. 
Çox müm kün ki, han sı sa fi l hə qi-
qə tən yüz il ya şa yıb, la kin bu sa-
hə də qeyd olun muş real re kord 60 
il dən aza cıq ar tıq dır.

At uzu nömür lü lük ba xı mın dan 
bi rin ci li yi fi l lə bö lü şür. 50 il dən 
ar tıq ya şa yan at lar haq da çox lu 
mə lu mat var. Di gər, ar tıq şüb hə 
al tı na heç alın ma yan fakt lar isə 
be lə dir: be ge mot – 41 il, kər gə dan 
– 40 il, ayı – 34 il, mey mun lar – 20 
il dən ar tıq, pi şik lər – 23 il, it lər – 
22 il. Bu mə lu mat lar ay rı-ay rı hey-
van la ra aid dir və bu sa hə də or ta 
gös tə ri ci ni müəy yən et mək müm-
kün ol ma yıb.

Quş lar ara sın da isə və ziy yət 
be lə dir: or da da bə zi lə ri is rar 
edir ki, tu tu qu şu lar və qar tal lar 
100 il dən ar tıq ya şa yır, am ma 
bu da kim sə tə rə fi n dən sü bu ta 
ye ti ril mə yib. O ki qal dı yox lan-
mış fakt la ra, quş lar ara sın da ən 
uzunö mür lü lə ri kon dor – 52 il; 
tu tu qu şu – 54 il; qar tal – 55 il; ağ 
qu tan 51 il. Xır da quş lar ara sın-
da: sı ğır çın – 17 il; sa rı köy nək – 
22 il; in gi lis sər çə si – 23 il; kar di-
nal qu şu – 30 il.

Müx tə lif ba lıq lar haq da da cür bə-
cür əf sa nə lər dil lər də do la şır. Karp 
uzu nö mür lü sa yı lır, am ma bəl li dir 
ki, on la rın ən çox ya şa ya nı 25 il ya şa-
yıb. Bi zim xa nı ba lı ğı ilə qo hum olan 
diş li ba lıq mö tə bər mə lu mat la ra əsa-
sən, İn gil tə rə də ki bir göl də 60 il dən 
ar tıq ya şa yıb. Ame ri ka da bir ilan ba-
lı ğı nın sin ni isə 50 ya şı na ça tıb. 

Və nə ha yət, çem pion luq ti tu lu-
nun ki mə nə sib ol du ğu nu söy lə mək 
vax tı çat dı. Bu, tıs ba ğa dır. “Mav ri-
ta ni ya tıs ba ğa sı” ki mi ta nı nan bir 
tıs ba ğa 152 ya şı na dək ya şa yıb və 
bioloq la rın eh ti ma lı na gö rə, 200 ya-
şı na ki mi sağ qa la ca ğı təx min edi lir. 
Və da ha bir şüb hə siz fakt: Bir ləş miş 
Ştat lar da kı “kral tıs ba ğa sı” 123 ya şı-
na ki mi ya şa ya bi lər!  

Hey van lar ni yə
qış yuxu su na ge dir?

İn di isə, qış yu xu su na ge dən 
hey van lar dan da nı şaq. Də lə lər-
dən fərq li ola raq, on la rın heç bi-
ri özü üçün qı şa azu qə top la mır. 

Be lə hey van lar da ha çox ot ye yən 
olur lar de yə, qı şın gə li şi ilə ya şıl-
lıq tü kə nir, qi da ər şə çə ki lir. La kin 
hey van lar ilin is ti möv süm lə rin də 
öz bə dən lə rin də piy yı ğır lar. Odur 
ki, uzun müd dət öz lə ri nə yem ta-
pa bil mə yən də, yu va la rı na çə ki lib 
yu xu ya ge dir lər. Be lə cə, bü tün qı şı 
yu xu da ke çi rir, yal nız top la dıq la rı 
pi yin he sa bı na ya şa yır lar.

Ayı ki mi bir çox mə mə li lər 
əs lin də qış yu xu su na get mir lər. 
Sa də cə, on lar qış ay la rın da yay da 
ol du ğun dan da ha ar tıq ya tır lar, 
am ma bu, heç də qış yu xu su na 
xas olan də rin yu xu de yil. İlıq, 
gü nəş li gün lər də ayı, də lə, bu-
run duk yu xu dan oya nır, çö lə 
çı xır.

Əsl qış yu xu su isə ölü-
mə bən zər bir şey dir və 
adi yu xu ya heç ox şa mır. 
Hey van lar qız yu xu sun da olan da, 
on la rın hə yat ak tiv li yi sı fı ra dü şür. 
Bə də nin tem pe ra tu ru elə sə viy yə-
yə dək enir ki, hey van ət raf da kı ha-
va dan yal nız yün gül cə is ti olur.  

Elə bu na gö rə də hey van lar bə-
dən lə rin də top la dıq la rı ener ji dən 
çox az is ti fa də edir lər. 
Ya na caq dan az is ti-
fa də et dik-
l ə  r i n  d ə n , 
ok si ge nə eh-
ti yac la rı da az 
olur və nə ti cə də 
on la rın tə nəff  ü sü 
zəifl  ə yir, ürək lə ri 
zor la vu rur. Yu-
va da tem pe ra tur 
çox aşa ğı dü şər-
sə, qış yu xu su na 
get miş hey van 
oya nır, özü nü tor-
pa ğın için də bir az da də ri nə bas-
dı rıb ye nə yu xu ya ge dir.

Ba har gə lən də hey van lar tem-
pe ra tu run, rü tu bə tin də yiş mə sin-
dən və ac lıq hiss lə rin dən oya nır-
lar. On da yu va la rı nı tərk edib çö lə 
çı xır lar.

Bəs siz  qa nı is ti ol ma yan hey-
van la rın ço xu nun qış yu xu su na 
get di yi ni bi lir si niz? So xul can lar 
tor pa ğın don muş üst qat la rın dan 
aşa ğı da giz lə nir lər; qur ba ğa lar su 
höv zə lə ri nin lil li di bi nə sı ğı nır lar; 
ilan lar qa ya la rın çat la rı na, ya xud 
tor paq yu va la ra do lu şur; bə zi ba-
lıq lar su yun di bin də ya tır lar. Hə-
şə rat lar isə tor paq da kı ağac la rın, 
daş la rın al tın da giz lə nir lər.

İnək nə vaxt əh liləşdirilib?
Şə hər də ya şa yan uşaq la rın ço xu-

nu iri buy nuz lu hey van la ra ve ri lən 
ad lar təəc cüb lən di rir. Gə lin, bu nu 
bə ri baş dan ay dın laş dı raq. Ye ni 
do ğu lan inə yin həm er kək, həm 
di şi ba la sı na bu zov de yir lər. Bir az 
bö yü yən dən son ra er kək da na, di şi 
dü yə olur. 2-3 il ər zin də da na ökü-
zə, dü yə inə yə çev ri lir.

Kəl əh li ləş di ri lən iri buy nuz lu 
hey van la rın il ki dir. Yə qin ona gö rə 
ki, er kək lər da ha üzü yo la olur lar, 
on la rın di şi lə ri nin isə öz ba la la rı-

na sü dü, la zım olan dan xey li ar tıq 
olur. Hey van la rı ət əl də et mək üçün 
kə sir di lər, am ma bir çox xalq lar 
onun əti ni öz di ni inanc la rı uc ba tın-
dan ye mək üçün ya rar lı say mır lar. 
İri buy nuz lu hey van la rın ət lik bö-
yü dül mə si nis bə tən müasir is ti qa-

mət dir.

Biz ca mı şın ilk də fə əh li ləş di ril-
mə si nin də qiq ta ri xi ni bil mə sək 
də, ar tıq daş döv rün də ya şa yan 
in san la rın hey van sax la dı ğı yax şı 
bəl li dir. Bu da mə lum dur ki, 6000 
il qa baq ya şa yan mi sir li lə rin də ev 
hey van la rı olub, ba bil li lər də isə 
hey van dar lıq da ha qə dim dir.

Kəl, bi zon lar, ya xud zubr lar 
ailə si nə aid dir (on la ra bə zən vəh şi 
kəl lər də de yir lər). Bu hey van lar 
Av ro pa, Asi ya və Şi ma li Af ri ka da 
lap qə dim za man lar dan möv cud 
olub. Av ro pa da ilk əh li ləş di ri lən 
nis bə tən xır da, qı sa buy nuz lu kəl-
lər olub. Çox gü man ki, on la rı Asi-
ya dan daş döv rün də kö çən adam-
lar gə ti rib.

Da ha son ra lar, ar tıq tunc döv-
rün də Av ro pa da ye ni, iri buy nuz-
lu hey van lar pey da ol du.

İn di yer üzün də bu hey van la rın 
çox fərq li cins lə ri var. Yal nız Av-
ro pa da onun 50 nö vü nü say maq 
olar. On la rın ən qə dim növ lə rin-
dən bi ri qəh və yi İs veç rə cin si dir. 
Süd lük inək lər isə cə mi 2000 min 
il qa baq tam for ma la şıb.

İnək ni yə göv şə yir?
Min il lər qa baq hey van lar var idi 

ki, öz lə ri ni güc lü və qa ni çən düş-
mən lə rin dən qo ru ya bil mir di lər. On-
lar sü rət lə qa ça bil mir di, iti cay naq-
la rı, güc lü diş lə ri yox idi. Get-ge də, 
tə ka mül pro se sin də bu hey van la rın 
özü nə məx sus ye mək tər zi for ma laş-
dı. On lar məc bur idi lər ki, ye mi lən gi-
mə dən, cəld qa pıb uda raq qa çıb get-
sin lər. Son ra, ar tıq tam təh lü kə siz bir 
gu şə də, sa kit və ziy yət də ba yaq dan 
mə də yə tə lə sik dol dur du ğu ru zi ni 
ləz zət lə çey nə mək olar dı.

Bi zim göv şə yən hey van lar tə ka-
mül nə ti cə sin də bu gün gör dü yü-
müz və ziy yə tə gə lib lər. On la rın 
adı da elə bu xü su siy yət lə rin dən 
gö tü rü lüb. Diq qət edin ki, in san 
üçün fay da lı olan hey van la rın ço-
xu göv şə yən dir. İnək, qo yun, ke çi, 
də və, ma ral, la ma, an ti lop...

Bəs, göv şə yən hey van la ra göv şə-
mək im ka nı ve rən nə dir? Be lə hey-
van la rın xü su si, 5 his sə dən iba rət 
həzm sis te mi olur. Bi rin ci si mə də nin 
iş kəm bə de yi lən bi rin ci qis mi dir ki, 
ora da bak te ri ya la rın tə si ri al tın da qıc-
qır ma pro se si baş la nır. Son ra qi da tor 
de yi lən ikin ci his sə yə dü şür və bu ra-
da on dan tək rar çey nə mək üçün ra-
hat olan kü rə şə kil li pay lar əmə lə gə lir. 

Bu kü rə cik lər tək rar ağı za qa yı dır, 
har da sa otu rub din cə lən hey van on-
la rı tə ləs mə dən çey nə yir. Nə ha yət, 
hə min kü rə cik lər tə zə dən udu lur və 
hey va nın üçün cü mə də si nə - ki tab-
ça ya dü şür. Bur dan isə qur sa ğa yol-
la nır – yem də ki qi da lı mad də lə rin 
mə nim sə nil mə si pro se si də ora da 
baş ve rir. Də və lər də di gər göv şə yən 
hey van lar dan fərq li ola raq, mə də-
nin son böl mə si yox dur.

İnək lə rin üst diş lə ri ol mur. 
Əvə zin də, on la rın da ma ğı sərt ör-
tük ki mi dir. İnək ot la yan da otu 
ba şı nın ya na kı hə rə kə tiy lə, alt diş-
lə ri nin kö mə yiy lə qı rır.

İnək ni yə süd ve rir?
Qə dim za man lar dan adam lar 

süd dən ər zaq ki mi is ti fa də edir di lər 
de yə, bu məq səd lə xü su si cins hey-
van lar ye tiş dir mə yə baş la dı lar. Biz 
əsa sən inək sü dü nü içi rik, İs pa ni ya da 
isə qo yun sü dü nə üs tün lük ve rir lər.

Səh ra lar da ya şa yan bir çox qə bi-
lə lər də və sü dün dən, Mi sir də ca mış 
sü dün dən, Pe ru da la ma sü dün dən 
is ti fa də olu nur, bir çox öl kə lər də isə 
ke çi sü dü da ha qiy mət li sa yı lır.

Süd, mə mə li hey van la rın ye ni cə 
ana dan ol muş ba la la rı nı yem lə mək 
üçün on la rın süd və zi lə rin də ya-
ra nan ma ye dir. Ma hiy yət cə kör pə 
dün ya ya gə lə nə dək, süd hə lə ana 
bət nin də olar kən qi da lan dı ğı ana qa-
nı nı tam əvəz edə bi lir. Hə qi qə tən də, 
öz tər ki bi nə gö rə süd qa na çox bən-
zə yir – fərq yal nız on da piq ment və 
qan hü cey rə lə ri nin ol ma ma sın da dır.

Süd ve rən hey va nın nö vün dən ası-
lı ola raq, onun key fi y yə ti də çox fərq-
lə nir. La kin onun tər ki bin də nö vün-

dən ası lı ol ma ya raq, hə mi şə piy lər, 
pro tein, kar bo hid rat və mi ne ral 

mad də lər var. Ke çi sü dü, tər-
ki bin də ki ya ğa gö rə inək sü-
dün dən iki, ma ral sü dü isə 
hətt  a beş də fə də yər li dir!

Süd də kör pə or qa niz mi 
üçün zə ru ri olan duz lar var. 
Kör pə nin in ki şa fı nə qə dər 
sü rət li ol sa, ana sı nın sü dün-
də də bu duz la rın miq da rı 
ar tır. İnə yin ba la sı öz çə ki si ni 
47 gün ər zin də iki də fə ar tı rır, 
in san ba la sı isə bu nu 180 gün 
ər zin də edir. Bax elə bu na gö rə 
də inək sü dü pro tein və duz lar-
la bu qə dər zən gin dir və onu 
kör pə uşa ğa ve rər kən müt ləq 
suy la qa rış dır maq la zım dır.

Am ma ey ni növ dən olan 
hey van la rın da sü dü bir-bi-
rin dən fərq lə nir. Bu, tə bii ki, 
cins dən və fər di bə dən qu ru lu-
şun dan ası lı dır. İkin ci si, sü dün 
key fi y yə ti iki sa ğım ara sın da kı 
vaxt la da əla qə dar dır. Hər sa-
ğım da sü dün axı rı da ha yağ lı 
olur. Be lə lik lə, əgər inə yi tam 

sağ ma sa lar, növ bə ti sa ğım da ha 
yağ lı ola caq.
Ya şıl bit ki lər inək qi da sı nın əsas 

his sə si ni təş kil et di yi üçün yay da 
sa ğı lan süd qış da sa ğı la na nis bə tən 
da ha key fi y yət li olur, çün ki qış ay-
la rın da hey van ot laq la ra çı xa bil-
mir. Sü dün hər lit rin də 110 qram 
bərk qi da mad də lə ri var. Bu, yağ-
dan, ka zein dən, süd şə kə rin dən və 
mi ne ral mad də lər dən iba rət dir.

yu xu da ke çi rir, yal nız top la dıq la rı 
pi yin he sa bı na ya şa yır lar.

Ayı ki mi bir çox mə mə li lər 
əs lin də qış yu xu su na get mir lər. 
Sa də cə, on lar qış ay la rın da yay da 
ol du ğun dan da ha ar tıq ya tır lar, 
am ma bu, heç də qış yu xu su na 
xas olan də rin yu xu de yil. İlıq, 
gü nəş li gün lər də ayı, də lə, bu-
run duk yu xu dan oya nır, çö lə 

Əsl qış yu xu su isə ölü-
mə bən zər bir şey dir və 
adi yu xu ya heç ox şa mır. 
Hey van lar qız yu xu sun da olan da, 
on la rın hə yat ak tiv li yi sı fı ra dü şür. 
Bə də nin tem pe ra tu ru elə sə viy yə-
yə dək enir ki, hey van ət raf da kı ha-
va dan yal nız yün gül cə is ti olur.  

Elə bu na gö rə də hey van lar bə-
dən lə rin də top la dıq la rı ener ji dən 
çox az is ti fa də edir lər. 
Ya na caq dan az is ti-
fa də et dik-

ti yac la rı da az 
olur və nə ti cə də 
on la rın tə nəff  ü sü 
zəifl  ə yir, ürək lə ri 
zor la vu rur. Yu-
va da tem pe ra tur 
çox aşa ğı dü şər-
sə, qış yu xu su na 
get miş hey van 
oya nır, özü nü tor-
pa ğın için də bir az da də ri nə bas-
dı rıb ye nə yu xu ya ge dir.

Ba har gə lən də hey van lar tem-
pe ra tu run, rü tu bə tin də yiş mə sin-
dən və ac lıq hiss lə rin dən oya nır-
lar. On da yu va la rı nı tərk edib çö lə 

mət dir. üçün fay da lı olan hey van la rın ço-
xu göv şə yən dir. İnək, qo yun, ke çi, 
də və, ma ral, la ma, an ti lop...

qan hü cey rə lə ri nin ol ma ma sın da dır.
Süd ve rən hey va nın nö vün dən ası-

lı ola raq, onun key fi y yə ti də çox fərq-
lə nir. La kin onun tər ki bin də nö vün-

dən ası lı ol ma ya raq, hə mi şə piy lər, 
pro tein, kar bo hid rat və mi ne ral 

mad də lər var. Ke çi sü dü, tər-
ki bin də ki ya ğa gö rə inək sü-
dün dən iki, ma ral sü dü isə 
hətt  a beş də fə də yər li dir!

üçün zə ru ri olan duz lar var. 
Kör pə nin in ki şa fı nə qə dər 
sü rət li ol sa, ana sı nın sü dün-
də də bu duz la rın miq da rı 
ar tır. İnə yin ba la sı öz çə ki si ni 
47 gün ər zin də iki də fə ar tı rır, 
in san ba la sı isə bu nu 180 gün 
ər zin də edir. Bax elə bu na gö rə 
də inək sü dü pro tein və duz lar-
la bu qə dər zən gin dir və onu 
kör pə uşa ğa ve rər kən müt ləq 
suy la qa rış dır maq la zım dır.

hey van la rın da sü dü bir-bi-
rin dən fərq lə nir. Bu, tə bii ki, 
cins dən və fər di bə dən qu ru lu-
şun dan ası lı dır. İkin ci si, sü dün 
key fi y yə ti iki sa ğım ara sın da kı 
vaxt la da əla qə dar dır. Hər sa-
ğım da sü dün axı rı da ha yağ lı 
olur. Be lə lik lə, əgər inə yi tam 

sağ ma sa lar, növ bə ti sa ğım da ha 
yağ lı ola caq.
Ya şıl bit ki lər inək qi da sı nın əsas 

his sə si ni təş kil et di yi üçün yay da 
sa ğı lan süd qış da sa ğı la na nis bə tən 
da ha key fi y yət li olur, çün ki qış ay-
la rın da hey van ot laq la ra çı xa bil-
mir. Sü dün hər lit rin də 110 qram 
bərk qi da mad də lə ri var. Bu, yağ-
dan, ka zein dən, süd şə kə rin dən və 
mi ne ral mad də lər dən iba rət dir.

Be lə hey van lar da ha çox ot ye yən 

Hər suala    bir ca vab
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TRT te le ka na lın da Azər bay can la bağ lı növ-
bə ti ma te rial ha zır la na caq. TRT-nin 
Ba kı təm sil çi li yi nin rəh bə ri Yıl dı ray 
Ars lan bil di rib ki, no yab rın 22-nə ki-

mi da vam edə cək “Ömür de di yin” ad lı ve ri li şin növ bə ti bö lü mü 
Azər bay can dan bəhs edə cək. Çə ki liş lər Ba kı, Saat lı və Gən cə də 
apa rı lır.

“Ömür de di yin” proq ra mı 2009-cu il dən bu ya na həf tə də bir də fə 
TRT te le ka na lın da Ze li ha İl han Doy mu şun re jis sor lu ğu ilə ek ran la-
ra gə lir. Ve ri liş də fərq li, ey ni za man da yaş lı in san la rın hə yat yo lu na 
sə ya hət edi lir, on la rın keç miş lə ri ilə bağ lı söh bət lər öz ək si ni ta pır.

Ve ri liş “TRT Ha ber” ka na lın da şən bə gün lə ri Ba kı vax tı ilə saat 
22:30-da nü ma yiş olu nur.

Azərbaycan 
kinosu günləri
No yab rın 20-dən eti ba rən Azər bay can ki no gün lə ri nə 

start ve ri lir. Be lə ki, bü tün ki no teatr lar da Cə fər Cab-
bar lı adı na “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın is teh-
sa lı olan “Axın la aşa ğı”, “Na bat”, “Dərs” və “Ya rım çıq 

xa ti rə lər” fi lm lə ri nü ma yiş olu na caq.
“Axın la aşa ğı” fi l mi id man çı gənc lə rin hə ya tı fo nun da cə rə yan 

edən psi xo lo ji ailə dra mı dır. “Na bat” Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən 
bəhs edən, am ma dö yüş, ölüm-itim səh nə lə ri nin ol ma dı ğı ek ran 
əsə ri dir. Mü ha ri bə haq qın da da nı şıl ma sa da, ta ma şa çı onu da xi-
lən hər kadr da hiss edir. “Dərs” bə dii fi l mi mək təb hə ya tın dan, 
ye ni yet mə mək təb li uşaq la rın qar şı lıq lı mü na si bət lə rin dən, dost lu-
ğa və hə ya ta ba xış la rın dan, bu ba xış la rın for ma laş ma sın dan bəhs 
edir. “Ya rım çıq xa ti rə lər” isə Brest qa la sı nı fa şist lər dən qəh rə man-
ca sı na qo ru muş və 50 il dən son ra doğ ma Dağ lıq Qa ra ba ğı 
er mə ni iş ğal çı la rın dan mü da fi ə et mə yə qalx mış bir əs gə rin 
ta le yin dən bəhs edir.

Qor Vidalın malikanəsi 
satışa çıxarılıb

Məş hur ame ri ka lı ya zı çı Qor Vi da lın İta li ya nın Amal fi  
kör fə zi sa hi lin də yer lə şən ma li ka nə si sa tı şa çı xa rı-
lıb. Sa hə si təq ri bən 976 kvad rat metr olan ma li ka nə yə 
21,1 mil yon dol lar qiy mət qo yu lub. 

1930-cu il də ti kil miş ma li ka nə nin 7 ya taq və 6 van na ota ğı, açıq və 
qa pa lı ho vuz la rı, ən əsa sı isə So ler no kör fə zi nə açı lan ey van la rı var. 

Ya zı çı bu evi 1948-ci il də ya xın dos tu ilə İta li ya ya sə fər edər kən 
bə yən miş, la kin onu yal nız 1972-ci il də ala bil miş di. Mik Caq qer, Su-
san Sa ran don, Hil la ri Klin ton, şah za də Mar qa ret, Ten nes si Vil yams, 
En di Uor hol, Lo ren Be koll və di gər məş hur lar bu ra da ve ri lən zi ya-
fət lər də qo naq qis min də iş ti rak edib lər. 

Qor Vi dal 86 ya şın da və fat edib. O, 25 ro ma nın, çox lu pyes lə rin 
və bir ne çə sse na ri nin müəl li fi  dir. Ya zı çı nın “Şə hər və sü tun”, “Lin-
koln”, “May ra Bre kin ric” ki mi əsər lə ri da ha məş hur dur.

Türkiyədə serial 
və televiziyaların 

ən yaxşıları seçildi

TRT-nin daha bir verilişi 
Azərbaycana həsr edilib

ca sı na qo ru muş və 50 il dən son ra doğ ma Dağ lıq Qa ra ba ğı 
er mə ni iş ğal çı la rın dan mü da fi ə et mə yə qalx mış bir əs gə rin 
ta le yin dən bəhs edir.

 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 tab.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

Nerudayla yaşanan ömür”, “Latın Amerikası 
romanı”, “Xilas yolunun yolçuları”, “Bəşəri 
poeziya”, Ernest Heminquey – “Qadınsız 
kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 

istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 
sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 

Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les 
(101 ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan Markesə 
qədər”, “Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya 

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

Tür ki yə də “Kris tal Fa-
re Ödül le ri” təq dim 
olu nub. 15 ka te qo ri ya-
da se rial və te le vi zi ya 

dün ya sı nın məş hur la rı nın mü-
ka fat lan dı rıl dı ğı ge cə nin apa rı-
cı sı Öy kü Ser ter olub.

 Ən yax şı tok-şou - “Be yaz 
Show”  (Be ya zıt Öz türk) 

 Ən yax çı akt ri sa - Tu ba Bü-
yüküs tün (“Ka ra pa ra aşk”)

 Ən yax şı akt yor - En gin Ak-
yü rek (“Ka ra pa ra aşk”)

 Ən yax şı xə bər apa rı cı sı - Fa-
tih Por ta kal (Fox TV)

 Ən yax şı TV ka na lı - TV8 
(Acun İlı ca lı)

 Ən yax şı se rial - “Ki ra lık aşk”
 Ən yax şı ya rış ma proq ra mı - 
“O ses Tür ki ye”

 Ən yax şı apa rı cı - Öy kü Ser ter
 Ən yax şı mün sif - Gök han 
Özo ğuz

Ge cə də İva na Sert, Uğur kan 
Erez, Ke mal Do ğu lu, Nur Yer-
li taş “İş te be nim sti lim”ə, Ba rış 
Ar duç, El çin San gu və Si nem 
Öz türk isə “Ki ra lık aşk” se rialı-
na ve ri lən mü ka fat la rı al maq 
üçün səh nə yə çı xıb lar.

Hazırladı: NARINGÜL
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