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De kab rın 24-də Azər-
bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin və 

xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın iş-
ti ra kı ilə pay tax tın Nə ri ma nov 
ra yo nun da göz dən əlil lər üçün 
in şa olu nan ya şa yış bi na sı is ti-
fa də yə ve ri lib.

Əmək və əha li nin so sial mü-
da fi əsi na zi ri Sə lim Müs lü mov 
gö rü lən iş lər lə bağ lı döv lə ti mi zin 
baş çı sı na mə lu mat ver di. Bi na nın 
ti kin ti si nə 2011-ci ilin de kab rın-
da baş la nı lıb və ar tıq bi na is tis-
ma ra ha zır dır. Bi na da göz dən 
əlil lər üçün xü su si la yi hə əsa sın-
da məişət şə raiti ya ra dı lıb. On la-
rın əl və ayaq la hiss et mə lə ri nin 
asan laş dı rıl ma sı üçün mü va fi q 
yer lər də xü su si ti kin ti ma te rial-
la rın dan və işa rə lər dən is ti fa də 
olu nub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı ye ni bi na-
nın sa kin lə ri ilə gö rüş dü.

***
Da ha son ra Döv lə ti mi zin baş-

çı sı mən zil lə rin or der lə ri ni sa kin-
lə rə təq dim et di.

Son ra xa ti rə şək li çək di ril di.
Pre zi dent İl ham Əli yev və xa nı-

mı Meh ri ban Əli ye va mən zil lər də 
ya ra dı lan şə rait lə ta nış ol du lar. 
Bi na da kı 132 mən zil dən 22-si üç, 
44-ü iki, 66-sı isə bir otaq lı dır. Bu-
ra da sa kin lə rin ra hat lı ğı üçün hər 
cür şə rait ya ra dı lıb.

Qeyd edək ki, son il lər də Azər-
bay ca nın iq ti sa di hə ya tın da mü-
hüm nailiy yət lə rin əl də edil mə si 
ilə ya na şı, əha li nin so sial mü da-
fi əsi nin da ha da möh kəm lən di-
ril mə si is ti qa mə tin də va cib təd-
bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Öl kə mi zin 
da vam lı tə rəq qi si so sial mü da-
fi əyə da ha çox eh ti ya cı olan tə-
bə qə nin zə ru ri tə lə bat la rı nı ödə-
mək üçün ye ni im kan lar ya ra dır. 
Bu ba xım dan əlil in san la rın mən-
zil-məişət şə raiti nin yax şı laş dı rıl-
ma sı Azər bay can Pre zi den ti nin 
fəaliy yə ti nin əsas is ti qa mət lə rin-
dən bi ri ni təş kil edir.

Nə ri ma nov ra yo nun da göz dən 
əlil lər üçün ye ni bi na nın is ti fa də yə 
ve ril mə si də bu ka te qo ri ya dan olan 
in san la ra döv lə ti mi zin baş çı sı nın 
gös tər di yi qay ğı nın ba riz nü mu-
nə si dir. Ha zır da göz dən əlil lə rin 
ic ti mai hə ya tın bü tün sa hə lə rin də 
iş ti ra kı na la zı mi şə raitin ya ra dıl-
ma sı üçün da vam lı iş lər gö rü lür.

Hey dər Əli yev Fon du tə rə fi n-
dən hə ya ta ke çi ri lən la yi hə çər-
çi və sin də öl kə nin üç böl gə sin də 
fəaliy yə tə baş la yan Re gional İn-
for ma si ya mər kəz lə ri göz dən əlil 
şəxs lə rin və gör mə qa bi liy yə ti 
zəif in san la rın in for ma si ya-kom-
mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rın-
dan is ti fa də si nə ge niş im kan lar 
ya ra dıb. Göz dən əlil lə rin pe şə 
reabi li ta si ya sı və məş ğul luq im-
kan la rı nın dəs tək lən mə si məq-
sə di lə Əmək və Əha li nin So sial 
Mü da fi əsi Na zir li yi tə rə fi n dən 
tək cə 2014-2015-ci il lər də 100-ə 
ya xın be lə şəxs brayl sis te mi üz-
rə pe şə ha zır lı ğı na cəlb olu nub. 
Ey ni za man da, ha zır da Ba kı nın 
Sa bun çu ra yo nu nun Zab rat qə-
sə bə sin də göz dən əlil lər üçün 
Təd ris-Bər pa Mər kə zi nin bi na sı 
in şa olu nur. Bu ra da həm pe şə 
təd ri si nin, həm də tib bi xid mə-
tin təş ki li üçün mü va fi q şə rait 
ya ra dı la caq.

***
Da ha son ra Pre zi dent İl ham 

Əli yev və xa nı mı Meh ri ban Əli-
ye va Nə ri ma nov ra yon Əha li nin 
So sial Mü da fi əsi Mər kə zi və 8 
say lı tib bi so sial eks pert ko mis-
si ya sı nın ye ni in zi ba ti bi na sı nın 
açı lı şın da iş ti rak et di lər. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı bi na nın 
rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti kəs-
di.

Bi na nın fo ye sin də ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin və Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin sağ lam lıq 
im kan la rı məh dud in san la ra 
gös tər dik lə ri qay ğı nı və on lar la 
ke çi ri lən gö rüş lə ri əks et di rən 
fo to lar dan iba rət gu şə ya ra dı-
lıb.

Onu da de yək ki, Əmək və Əha-
li nin So sial Mü da fi əsi Na zir li yi 
tə rə fi n dən Tib bi-So sial Eks pert 
ko mis si ya la rın da əha li yə xid-
mət şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı 
ilə bağ lı mü hüm iş lər apa rı lır.

Ar tıq na zir li yin bü tün eks pert 
ko mis si ya la rı müasir iş şə raiti və 
tib bi ava dan lıq la, müayi nə ci haz-
la rı ilə tə min olu nub lar. Bu ra da 
da ko mis si ya nın nor mal fəaliy yət 
gös tər mə si üçün hər cür şə rait var. 
Bi na eks per ti za ci haz la rı, məişət 
ava dan lı ğı ilə tam tə min olu nub. 
Ye ni bi na da ya ra dı lan şə rait əlil lik 
müayi nə lə ri nin apa rıl ma sı na, elə-
cə də müayi nə lə rin nə ti cə lə ri nə 
dair mə lu mat la rın aidiy yə ti qu-
rum lar ara sın da elekt ron şə kil də 
mü ba di lə si nə xid mət edir. Bu isə 
əlil lik tə yi na tı pro se sin də şəff  af-
lı ğın tə min olun ma sı na, mə mur-
və tən daş ün siy yə ti nin mi ni mu ma 
en di ril mə si nə im kan ya ra da caq.

Nə ri ma nov ra yon Əha li nin So-
sial Mü da fi əsi Mər kə zi də müasir 
tex ni ki ava dan lıq la təc hiz olu nub. 
Mər kəz də və tən daş la rın mü ra-
ciət lə ri nə ba xıl ma sı üçün zə ru ri 
şə rait var. Bu da mü ra ciət lə rə ba-
xıl ma sın da şəff  af iş re ji mi nin tə-
min olun ma sı na xid mət edir.

Pre zi dent İl ham Əli ye və Əmək 
və Əha li nin So sial Mü da fi əsi Na-
zir li yi nin mər kəz ləş di ril miş in-
for ma si ya sis te min də ün van lı 
döv lət so sial yar dı mı üz rə Va hid 
Elekt ron Mü ra ciət və Tə yi nat Alt 
Sis te mi - VEM TAS üz rə gö rü lən 
iş lər lə bağ lı da mə lu mat ve ril di. 
Ye ni sis tem və tən daş la ra ün van lı 
döv lət so sial yar dı mı üz rə sü rət-
li, ra hat və şəff  af xid mət lə rə ge niş 
çı xış im ka nı ya ra da caq. Ün van lı 
so sial yar dım la rın tə yi na tı pro se-
sin də mə mur-və tən daş tə mas la rı-
nın mi ni mu ma en di ril mə si üçün 
bu sa hə nin tam av to mat laş dı rıl-
ma sı is la hat təd bir lə ri nin əsa sı-
nı təş kil edib. Bu nun la əla qə dar 
mü ra ciət lə rin elekt ron qay da da 
qə bu lu nu və yar dım la rın av to ma-
tik şə rait də tə yi na tı nı nə zər də tu-
tan sis tem for ma laş dı rı lıb. Be lə ki, 
və tən daş la rın in fo köşk lər dən et-
dik lə ri elekt ron mü ra ciət lər VEM-
TAS va si tə si lə qə bul edi lə cək. Bu 
mü ra ciət lər əsa sın da və tən daş la-
rın ün van lı döv lət so sial yar dı mı 

al maq hü qu qu na ba xıl ma sı üçün 
la zı mi ara yış və mə lu mat lar ar-
tıq on lar dan yox, mü va fi q döv lət 
qu rum la rın dan elekt ron for ma da 
əl də olu na caq. Son ra əha li nin so-
sial mü da fi əsi mər kəz lə ri hə min 
ailə lə rin mad di-məişət şə raiti nin 
müayi nə si ni apa ra caq və nə ti cə-
lə rin VEM TAS-a ötü rül mə si ni tə-
min edə cək. Məhz bun dan son ra 
mü ra ciət edən ailə yə yar dı mın tə-
yin olun ma sı ilə bağ lı qə rar qə bul 
edi lə cək.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu-
mat ve ril di ki, Res pub li ka Göz dən 
Əlil lər Cə miy yə ti də bu bi na da 
fəaliy yət gös tə rə cək. Zir zə mi his-
sə si Cə miy yə tin is teh sa lat sa hə si 
üçün nə zər də tu tu lub. Bi na nın 
aşa ğı mər tə bə lə rin də isə göz dən 
əlil lə rin asu də vaxt lar da mə na lı 
is ti ra hə ti, ha be lə on lar la bağ lı ic-
ti mai-mə də ni təd bir lə rin ke çi ril-
mə si üçün la zı mi şə rait ya ra dı lıb, 
ət raf da abad lıq iş lə ri apa rı lıb. 

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Cəlilabadda 
inşa edilmiş yeni bina istifadəyə verilib
Fondun Rusiya nümayəndəliyi isə Moskvada kimsəsiz və 
valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün şənlik təşkil edib

De kab rın 23-də Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə 
Cə li la bad şə hər 5 nöm rə li kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı 
üçün in şa edil miş ye ni iki mər tə bə li bi na is ti fa də yə ve-
ri lib.

16 otaq dan iba rət olan bağ ça da 
ba la ca la rın tə lim-tər bi yə si üçün 
hər cür şə rait ya ra dı lıb. Təh sil oca-
ğın da fəaliy yət gös tə rə cək dörd 
qru pun hər bi ri nin məş ğə lə, oyun, 
gim nas ti ka zal la rı, komp yu ter, ya-
taq otaq la rı və ye mək xa na sı var.

Bi na ye ni ava dan lıq və in ven-
tar la təc hiz edi lib.

***
Hey dər Əli yev Fon du nun Ru-

si ya nü ma yən də li yi tə rə fi n dən 

Ümum ru si ya Azər bay can lı-
lar Konq re si (ÜAK) ilə bir lik də 
Mosk va da kı “Ba ku” ki no teat rın-
da kim sə siz və va li deyn hi ma-
yə sin dən məh rum uşaq lar üçün 
Ye ni il şən li yi təş kil edi lib.

Bay ra ma 500-dən çox uşaq – 
ge ne ral Kə rim Kə ri mov adı na 
1583 nöm rə li gim na zi ya nın və 
1331 nöm rə li gür cü et no mə də ni 
tə ma yül lü mək tə bin şa gird lə ri, 
RF pay tax tın da kı uşaq ev lə rin də 
tər bi yə alan ba la ca lar gə lib.

Hey dər Əli yev Fon du nun Ru-
si ya nü ma yən də li yi nin əmək da şı 
Ayan Hə sə no va de yib: “Biz Ye ni 
il bay ra mı na xü su si ha zır la şı rıq. 
Uşaq la ra se hir li və hey rə ta miz 
na ğıl dün ya sı bəxş et mək bi zi hə-
mi şə se vin di rir. Hər il təc rü bə li 
ar tist lə ri də vət edir, təd bi rin sse-
na ri si ni və xü su si eff  ekt lə ri hər-
tə rəfl  i gö tür-qoy edi rik. Bü tün bu 
iş lər Hey dər Əli yev Fon du nun 
Ru si ya nü ma yən də li yi nin rəh bə-
ri Ley la Əli ye va nın cid di nə za rə ti 
al tın da ke çi ri lir”.

Hə min gün pe şə kar ani ma tor-
lar “Ak va-qrim”, “Ba ca rıq lı əl lər 
dər nə yi”, Şax ta Ba ba, Qar Qız 

və Kü pə gi rən qa rı nın iş ti ra kı ilə 
“Yol ka ət ra fın da”, “Sa bun qo-
vuq la rı şousu”, “Şo ko lad lı fon-
tan”, “Fo to-teatr” att  rak sionu və 
baş qa in te rak tiv proq ram lar la 
uşaq la rı se vin di rib lər.

Ru si ya nın Əmək dar ar tis ti, teatr 
və ki no akt yo ru, “Os tan ki no” Uşaq 
Aka de mi ya sı nın ema lat xa na rəh-
bə ri Alek sandr Oleş ko ki no teat rın 
ta ma şa za lın da öz re per tuarın dan 
məş hur uşaq mah nı la rı nı ifa edib.

S.Ob razt sov adı na Mosk va 
Aka de mik Kuk la Teat rı nın ar tist-
lə ri tə rə fi n dən ha zır lan mış “Mo-
roz ko” kuk la ta ma şa sı xü su si 
ma raq la qar şı la nıb.

 Bay ra ma gəl miş uşaq la rın ha-
mı sı na ənə nə vi Ye ni il hə diy yə lə-
ri pay la nıb.

Hey dər Əli yev Fon du tə rə fi n- *** Ar tıq na zir li yin bü tün eks pert 

rın ün van lı döv lət so sial yar dı mı 

al maq hü qu qu na ba xıl ma sı üçün 

Prezident İlham Əliyev gözdən əlillər üçün 
yeni yaşayış binasının açılışında iştirak edib
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Ya po ni ya nın Hok kay do Uni ver si te tin də ke çi ri lən Bey nəl xalq Mə də-
niy yət Fes ti va lın da (In ter na tional Cul tu ral Fes ti val 2015) Azər bay can 
da təm sil olu nub. Ənə nə vi ola raq hər il təş kil olu nan fes ti val ye ni il 
ərə fə sin də Hok kay do Uni ver si te ti Əc nə bi Tə lə bə lər As so siasi ya sı nın 

(HUISA) təş ki la ti dəs tə yi ilə real la şıb.
HUISA-nın pre zi den ti, dok to rant tə-

lə bə Əli bəy Məm mə dov Azər TAc-ın Ya-
po ni ya da kı xü su si müx bi ri nə bil di rib ki, 
hər il təş kil olu nan fes ti val da bir-bi rin-
dən gö zəl çı xış la rı iz lə mək üçün yüz lər-
lə in san qa tı lır. Bu il ki fes ti val isə Sap po-
ro şə hər me ri ya sı nın nü ma yən də lə ri nin 
və şə hər zi ya lı la rı nın onu iz lə mə yə gəl-
mə si ilə da ha da yad da qa lan olub. Müx-
tə lif öl kə lə ri təm sil edən tə lə bə lər mil li 
ge yim lər də mil li rəqs lər və mu si qi nöm-
rə lə ri nü ma yiş et di rib lər.

Uni ver si tet də təh sil alan həm yer li lə ri-
miz də fes ti val da Azər bay can rəqs lə ri ni 
təq dim edib lər. Azər bay ca nın “Naz elə-
mə” rəq si ba rə də iş ti rak çı la ra ət rafl  ı mə-
lu mat ve ri lib, rəq sin vi deo gö rün tü sü 
nü ma yiş olu nub. Çı xış bit dik dən son ra 
bir çox ta ma şa çı lar Azər bay can rəqs lə ri 
ilə bağ lı ma raq la rı nı ifa də edib lər.

Uni ver si te tin biz ne sin ida rəolun ma sı və 
me nec ment fa kül tə si nin ma gistr tə lə bə si 
Qa bil Əli yev ta ma şa çı la ra Azər bay can mu-
si qi sə nə ti haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve rib.

Azər bay can mu si qi si nin kök lə ri nin qə-
dim dövr lə rə ge dib çıx dı ğı nı qeyd edən 
həm yer li miz bil di rib ki, Azər bay can da 
me lo di ya və ritm zən gin li yi ilə fərq lə-
nən çox lu say da xalq mah nı la rı var. Ta-
ma şa çı la ra UNES CO-nun qey ri-mad di 
mə də ni İrs si ya hı sı na da xil edil miş mu-
ğam sə nə ti ba rə də də ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib.

Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Çin giz 
Meh di ye vin ifa sın da “Qa val da şı”, Mə-
sum İb ra hi mo vun ifa sın da “Sə ni qəm-
li gö rən də”, Alim Qa sı mov və Fər qa nə 
Qa sı mo va nın mu ğam la sin tez şək lin də 
ifa et di yi “Say it right (Nelly Fur ta do)” 
mah nı la rı səs lən di ri lib.

Q.Əli yev 1965-ci il də ek ran laş dı rıl mış 
Çar Ru si ya sı na qar şı qi ya mı əks et di rən 
“Ye nil məz ba tal yon” fi l mi nin mu si qi si 
haq da mə lu mat ve rib və ek ran əsə rin də-
ki mah nı nı can lı səs lən di rib. Həm yer li-
lə ri mi zin çı xış la rı iz lə yi çi lər tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nıb.

Vüqar AĞAYEV

Azər bay can ma raq lı di yar dır. Biz-
də hər şey müt ləq qə fi l olur. Ge cə 
də qə fi l dü şür, sə hər də qə fi l açı-
lır; qış da qə fi l ye ti şir, yay da... 

Yə qin ya dı nız da dır, çox qa baq lar, so vet 
döv rün də, hə lə at mos fer də ozon də li yi pey da 
ol ma mış, Ba kı da hər dən qar-zad da ya ğar dı. 
Ya rım ca qa rış qar yağ dı sa, vəs sa lam - hə yat 
bil mər rə da ya nar dı. Qaz, işıq kə si lər, çö rək 
ta pıl maz, yol lar da hə rə kət da ya nar, mək təb-
lər uşaq la rı se vin dir mək üçün bağ la nar dı. So-
yuq dan “dər sə ge də bil mə yən” biz uşaq lar da 
mək tə bin qa ba ğın da yı ğı şıb qız lı-oğ lan lı cu-
mar dıq Da ğüs tü par ka. Qar ya ğan gü nü ic ra-
sı va cib bir ri tualı mız var dı: Da ğüs tü park dan 
tə pəaşa ğı sü rü şə-sü rü şə enər dik Ba kı zoopar-
kı na, qa rın yağ ma sın dan, ey nən hö ku mə ti miz 
ki mi çaş mış hey van lar la mə zə lə nib, or dan da 
dü şər dik Ve ne si ya ya - əməl li do nub sa, bu zun 
üs tün də sü rüş mə yə. Son ra da “Sad ko” ka fe-
sin də is ti qəh və içib dərs dən gə lir mi şik ki mi, 
qa yı dar dıq evi mi zə...

Bəs hö ku mət ney nər di? Hö ku mət də uzaq 
kənd lə ri Al lah ümi di nə bu ra xıb, ya xın kənd-
lə rə ver tol yot la çö rək da şı yar dı. Ax şam xə-
bər lə ri nə ba xan da gö rər din ki, ha mı qı şın də-
vət siz gə li şin dən dad elə yir, bu qə fi l gə li şin 
gül ki mi hə ya tı mı zın nor mal axa rı nı ne cə in-
saf sız ca sı na poz du ğun dan, şə hər sa kin lə ri nin 
ne cə də rin na ra hat lı ğı na sə bəb ol du ğun dan 
dəm vu rur.

Şə hər rəh bə ri də, kim li yin dən ası lı ol ma ya-
raq, qı şın gə li şin dən ax şam te le vi zo ra ba xan-
da xə bər tu tar, ərin di yin dən du rub ey va na 
çıx maz, sə hər-sə hər is ti ya ta ğın dan qal xan da 
isə qa şı na-qa şı na pən cə rə önü nə ke çib kü çə də 
ağa ran qa ra, də və nal bən də ba xan ki mi ba xar, 
ma tı-qu tu çə ki lər, bə rəl miş göz lə ri ni dö yüb 
əl lə ri ni-əl lə ri nə vu ra-vu ra, “pat aton nan, qa-
ra bax, e-e-e!.. Müt ləq föv qə la də ic las ça ğır-
maq la zım dır!” de yər di. Elə təəc cüb lə nər di, 
san ki göy dən ya ğan Al la hın qa rı yox, so ve tin 
pa ra vo zu dur.

Mən tə bii, adi, göz lə ni lən şey lə rə heç cür 
adət edə bil mə yən, on la rı “qə fi l” ad lan dır-
maq la sta tu su nu mil li fa ciə sə viy yə si nə qal dı-
ran xal qı mı za hey ran qa lı ram. Öz lü yüm də bu 
fe no me nin iza hı nı da tap mı şam.

“Qə fi l” və “qəfl  ət” söz lə ri ey ni kök dən dir. 
Ba şı mı za gə lən qa nu nauy ğun ha di sə lə rə “qə-
fi l” de mə yi miz isə yə qin, qəfl  ət yu xu sun da 
ol ma ğa öy rən cə li li yi miz dən dir...

İn di bu kö şə ni yaz dım ki, qı şın ar tıq xey li 
vaxt dı gəl di yi ni ya da sa lım, ha va ya al dan ma-
sın lar, əla qə dar təş ki lat lar tex ni ka nın ha zır-
lı ğı nı qar yağ ma mış dan yox la sın lar; gö zəl-
gö zəl kör pü lə rin al tı na do lub on la rı ka na la 
çe vi rən ya ğış-qar su yu nu çək mək üçün na-
sos la rı nı in di dən saz la sın lar; bə zi yer lər də 
is ti fa də siz qal mış, bərk kü lək əsən də tirtap 
aşan hün dür kran la rın be li ni daş-di va ra in-
di dən möh kəm-möh kəm bağ la sın lar; xəz ri 
baş la yan ki mi üz lük daş la rı ru sun “Kor vet” 
ra ke ti tək üzüaşa ğı şı ğı yan göy də lən lə rin ət ra-
fı na təh lü kə siz lik kə mə ri çək sin lər ki, ca maat 
xa ta-ba la dan xi las olub gö zəl qa rın da dı nı 
əməl li cə çı xa ra bil sin...

Bax, son ra de mə yin ki, de mə di!..

İlqar
ƏLFİ

Deməyin ki, 
demədi...

  “La hıc mis gər lik sə nə-
ti”nin UNES CO-nun 
Qey ri-mad di mə də ni irs 
üz rə Rep re zen ta tiv si ya-
hı sı na da xil edil mə si və 
2016-cı ilin 25-27 ap rel 
ta ri xin də Ba kı da ke çi-
ri lə cək BMT Si vi li za-
si ya lar Al yan sı nın 7-ci 
Qlo bal Fo ru mu nun lo-
qo ti pi nin təq di mat mə-
ra si mi ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, təd-
bir dən əv vəl mər kə zin fo ye-
sin də Qə dim Mu si qi Alət lə ri 
An samb lı nın ifa sın da mu si-
qi lər səs lən di ri lib, UNES CO 
və İSES CO-nun xətt  i ilə öl kə-
miz də ke çi ri lən təd bir lər ba-
rə də mə lu mat la rı əks et di rən 
stend lər və mis gər lik sə nə ti 
nü mu nə lə ri sər gi lə nib.

Təq di mat mə ra si min də çı-
xış edən mə də niy yət və tu-
rizm na zi ri Əbül fəs Qa ra yev 
bu təd bi ri iki ha di sə yə həsr 
et dik lə ri ni söy lə yib. Bun-
lar dan bi ri “La hıc mis gər lik 
sə nə ti”nin UNES CO-nun 

Qey ri-mad di mə də ni irs üz rə 
Rep re zen ta tiv si ya hı sı na da-
xil edil mə si ilə bağ lı dır. Qeyd 
olu nub ki, bu il no yab rın 30-
da Na mi bi ya Res pub li ka sı nın 
pay tax tı Vind huk şə hə rin də 
UNES CO-nun Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin qo run ma sı üz rə 
Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si-
nin 10-cu ses si ya sı ke çi ri lib. 
Azər bay can tə rə fi n dən “La-
hıc mis gər lik sə nə ti” no mi na-
si ya sı təq dim olu nub və fayl 
Qey ri-mad di mə də ni ir sin 
qo run ma sı na dair Kon ven-
si ya nın bü tün kri te ri ya la rı na 

ca vab ver mək lə ya na şı, nü-
mu nə vi na mi zəd lik fay lı ki-
mi UNES CO-nun Bə şə riy yə-
tin Qey ri-mad di mə də ni irs 
üz rə Rep re zen ta tiv si ya hı sı-
na da xil edi lib. Bu nun la da 
tar, mu ğam, aşıq, kə la ğa yı 
sə nə ti və di gər mə də niy yət 
nü mu nə lə ri miz lə bə ra bər La-
hıc mis gər lik sə nə ti də bü tün 
bə şə riy yə tə məx sus olub.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, bu 
pro ses lə ri uğur la hə ya ta ke-
çir mək üçün bir çox amil lər 
la zım dır. Bun lar dan bi ri də 
bey nəl xalq aləm də öl kə mi zin 

nü fu za sa hib ol ma sı dır. Vur-
ğu la nıb ki, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin yü rüt dü yü si ya sət 
və Azər bay ca nın bi rin ci xa-
nı mı Meh ri ban Əli ye va nın 
UNES CO-da kı fəaliy yə ti nə-
ti cə sin də bu na nail olu nub.

Na zir ey ni za man da bil di-
rib ki, 2016-cı il ap re lin 25-
dən 27-dək Ba kı şə hə rin də 
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı-
nın Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 
7-ci Qlo bal Fo ru mu ke çi ri lə-
cək. Bu məq səd lə Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin mü va fi q Sə rən ca mı ilə 
BMT Si vi li za si ya lar Al yan sı-
nın 7-ci Qlo bal Fo ru mun Ba kı 
şə hə rin də ke çi ril mə si ilə bağ-
lı Təş ki lat Ko mi tə si ya ra dı lıb.

Mis gər lik sə nə ti nin və tə ni 
olan La hıc la bağ lı vi deo çarx 
nü ma yiş edil dik dən son ra 
BMT Si vi li za si ya lar Al yan sı-
nın 7-ci Qlo bal Fo ru mu nun 
lo qo ti pi nin və in ter net sə hi-
fə si nin təq di ma tı olub.

Təd bir kon sert proq ra mı 
ilə da vam edib.

Bakıda keçiriləcək BMT Sivilizasiyalar Alyansının 
7-ci Qlobal Forumunun loqotipi təqdim olunub

Avstriyanın turizm regionunda 
Azərbaycan musiqisi və 
mətbəxi nümayiş edilib

Avst ri ya nın ən fü sun kar tə biətə 
ma lik Ka rin ti ya əya lə tin də, 
Alp dağ la rı nın qoy nun da yer-
lə şən və yay-qış id ma nı im-

kan la rı na gö rə məş hur olan Hay li qenb lut 
re gionun da Azər bay can mu si qi si və mət-
bə xi nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.

Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi və 
Hay li qenb lut qə sə bə sin də yer lə şən “Ho-
tel Ru per ti haus” ote li nin bir gə tə şəb bü sü 
ilə ke çi ri lən təd bir də yer li bə lə diy yə və ic-
ra ha ki miy yə ti nin rəs mi lə ri, ic ti maiy yə tin 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bi ri açan ote lin sa hi bi Fə rid Haq ver-
di yev Azər bay can mə də niy yə ti, mu si qi si 
və mət bə xi ba rə də mə lu mat ve rib. O, Azər-
bay can və Avst ri ya ara sın da ox şar cə hət-
lə rə to xu nub, Avst ri ya nın ən yük sək da ğı 
Qrossq lok ne rin ətək lə rin də yer lə şən bu tu-
rizm re gionun da gə lə cək də hər iki öl kə nin 
mə də ni əla qə lə ri ni ya xın laş dır ma ğa xid-
mət edən təd bir lə rə ge niş yer ve ri lə cə yi ni 
vur ğu la yıb.

Hay li qenb lut qə sə bə si nin me ri Yo zef 
Şax ner Azər bay can mə də niy yə ti, mət bə xi 
və mu si qi si ni ta nıt ma ğa tə şəb büs gös tə-
rən lə rə tə şək kür edib. O qeyd edib ki, sırf 
tu rizm re gionu olan Hay li qenb lut da yer li 
əha li üçün Azər bay can və onun rən ga rəng 
mə də niy yə ti ilə ta nış ol maq çox xoş dur. 
Bu ilin av qust ayın da Azər bay can mu si qi-
çi lə ri nin bu qə sə bə də ki klas sik kon ser ti ni 
məm nun luq la xa tır la dan Y.Şax ner Azər-
bay can in cə sə nə ti nin təq dim edil di yi təd-
bir lə rin ənə nə ha lı nı ala ca ğı na ümid var ol-
du ğu nu bil di rib.

F.Haq ver di yev Azər bay can xal ça la rı nın 
İrə van qru pu na aid ki ta bı şə hər me ri ya sı-
na hə diy yə edib.

Gənc tar ifa çı sı Ars lan Növ rəs li Azər-
bay can mil li mu si qi par ça la rı nı səs lən di-
rib. Son ra qo naq la ra Azər bay can dan də vət 
olun muş aş pa zın ha zır la dı ğı mil li xö rək lər 
təq dim olu nub.

Otel də, həm çi nin Azər bay can mə də niy-
yə ti, in cə sə nə ti və ta ri xi nə aid ki tab lar nü-
ma yiş et di ri lib.

Elgün NİFTƏLİYEV

Ya po ni ya nın Hok kay do Uni ver si te tin də ke çi ri lən Bey nəl xalq Mə də-

Yaponiyada təşkil olunan 
Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında 

Azərbaycan musiqisi səslənib
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Elçinin Türkiyədə
yeni kitabı nəşr edilib

  Xalq ya zı çı sı El çin, əsər-
lə ri Tür ki yə də ən çox 
nəşr olu nan müasir dün-
ya ya zı çı la rın dan bi ri dir. 
Onun həm ro man, po-
vest və he ka yə lə ri, həm 
də pyes lə ri qar daş öl kə-
də də fə lər lə nəşr olu nub, 
bir çox şə hər teatr la rın da 
ta ma şa ya qo yu lub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 
bu gün lər də Tür ki yə nin ən 
nü fuz lu nəş riy yat lar dan bi-
ri olan “Ötü ken” Xalq ya-
zı çı sı nın “Köl gə” ad lı ye ni 

ki ta bı nı nəşr edib. Ki ta ba müəl li fi n məş hur “Bay raq dar” 
və “Ka şe yin ta le yi” po vest lə ri, elə cə də son il lər də yaz dı ğı 
he ka yə lə ri da xil edi lib.

Nəş riy yat bu əsər lər haq qın da ya zır: “El çin di gər he ka-
yə və ro man la rın da ol du ğu ki mi, in san la rı yal nız təs vir 
edil dik lə ri an lar da de yil, on la rın bü tün var lıq la rı nı gös-
tər mə yi ba ca ran ya zı çı dır”.

Ki tab da müəl li fi n ge niş bioq ra fi  ya sı da ve ri lib.
“Köl gə”, El çi nin Tür ki yə də nəşr olu nan iyir mi dör dün-

cü ki ta bı dır.

Kamran Nəzirlinin yeni 
romanı çapdan çıxıb

  “Mü tər cim” nəş riy ya tı 
ya zı çı Kam ran Nə zir li-
nin ye ni ki ta bı nı - “Dör-
dün cü Mö hür” ro ma-
nı nı çap edib. Bu, qı sa 
he ka yə lər müəl li fi  ki mi 
ta nı nan müəl li fi n ilk iri-
həcm li əsə ri dir. Ro man 
33 fə sil, 464 sə hi fə dən 
iba rət dir. Ma raq lı sü jet 
xətt  i olan bə dii-fəl sə fi -
psi xo lo ji məz mu na ma-
lik bu əsər də ya zı çı ta ri xi 
fakt lar dan və sə nəd lər-
dən də is ti fa də edib. 

Ro ma nın əsas qəh rə ma nı Ba nu, iki də fə qaç qın lıq hə ya-
tı ya şa mış gənc azər bay can lı qı zı dır. Ye ni yet mə lik çağ la-
rın dan bə ri ta le yin bü tün ağır zər bə lə ri ni – ba ba, ata, əmi, 
oğul və di gər qo hum la rın it ki si ni ya şa mış bu gənc qız sın-
mır, Tür ki yə də tib bi təh sil alır, və tə nə dö nür, kli ni ka da işə 
dü zə lir, inad la el min da lın ca dü şür; bi rin ci ev li lik hə ya tı, 
sev gi si uğur suz olur, doğ ma ba la sı nı iti rir... Ta le yin ye ni 
zər bə lə ri onun el mi araş dır ma la rı na ma ne ol mur... dün ya-
nın qib tə edə bi lə cə yi hə kim-psi xiatr ki mi ta nı nır. Bun dan 
son ra an la yır ki, in san la rın psi xo lo ji du ru mun da bö yük 
prob lem var, dün ya əha li si nin ya rı dan ço xu nun psi xo lo-
ji du ru mu acı na caq lı dır... mü ha ri bə lər, et nik mü na qi şə lər, 
qaç qın lıq, xəs tə lik lər, ter ror lar... bəl kə elə bü tün bun lar 
psi xo lo ji po zun tu lar la bağ lı dır? Bu qlo bal prob le mi ara dan 
qal dır maq üçün gənc alim qız yol lar ax ta rır, tə lim proq-
ra mı ha zır la yır. Onun psi xo-ana li tik mü la hi zə lə ri ye ni dir, 
dün ya alim lə ri tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nır. O, dün ya nın 
xi las olun ma sı nın yol la rı nı gös tər mə yə ça lı şır. Bun lar nə-
dən iba rət dir? Ümu miy yət lə, bu, müm kün dür mü?

Ro man da bu sual la ra ca vab tap maq olar. Əsər də ye ni lik 
bir də bun dan iba rət dir ki,  Qa ra bağ mü ha ri bə si tək cə sən-
gər də yox, həm də çöl də-ba yır da, kü çə də, ev də, ailə lə rin, 
in san la rın için də, bey nin də, qəlb lə rin də, psi xo lo ji du rum la-
rın da, hə rə kət və dav ra nış la rın da qə lə mə alı nır, ir real və real 
ta ri xi ha di sə lər bir-bi riy lə har mo nik vəh dət də təs vir edi lir.

Ki ta bı, Ba kı Ki tab Klu bun dan əl də et mək olar.

De kab rın 23-də Mosk-
va nın “Xa ri ci öl kə lər 
ədə biy ya tı” ki tab xa-
na sı nın Bö yük za lın-

da iki cild lik “Müasir Azər bay can 
ədə biy ya tı” an to lo gi ya sı ki ta bı-
nın təq di mat mə ra si mi ke çi ri-
lib. Təd bir də Mosk va Ya zı çı lar 
Bir li yi, “Poetik Mosk va” jur na lı, 
Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi r li-
yi, Azər bay can Mə də niy yə ti Mər-
kə zi nin nü ma yən də lə ri ilə ya na-
şı, ta nın mış rus şair və ya zı çı la rı, 
elm və sə nət adam la rı da iş ti rak 
edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə Azər bay-
can Mə də niy yət Mər kə zi nin di-
rek to ru Ni sə Mus ta fa ye va aça raq, 
nəş rin hər iki öl kə nin ədə biy ya tı 
üçün mü hüm əhə miy yə tin dən, 
öl kə lər və xalq la ra ra sı an laş ma da 
oy na dı ğı mü hüm ro lun dan da-
nı şıb və ki ta bın tər tib çi si – Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin fəaliy yə ti ni əks et di rən 
vi deoçarx nü ma yiş et di ri lib.

Da ha son ra söz, Mər kə zin di-
rek to ru Afaq Mə su da ve ri lib:

“Nə zə ri ni zə təq dim olu nan 
bu iki cild lik, bi zim mil li ədə-
biy ya tı mız ta ri xin də ilk ha di-
sə dir. İlk də fə dir ki, Azər bay-
can ədə biy ya tı dün ya ya be lə 
bir for mat da təq dim olu nur. Bu 
vax ta qə dər ay rı-ay rı ya zı çı və 
şair lə ri miz za man-za man Ru si-
ya da, elə cə də di gər öl kə lər də 
nəşr olun sa da, mil li ədə biy ya-
tı mız be lə bir cid di aka de mik 
for mat da təq dim olun ma yıb. 
Təəs süfl  ə bil dir mə li yəm ki, bəl-
kə də bu nun nə ti cə si dir ki, bu 
gün dün ya ədə bi müs tə vi sin də 
Azər bay can ədə biy ya tı haq qın-
da real tə səv vür yox dur, dün ya 
ki tab xa na la rın da bu ədə biy ya-
tı təm sil edən ki tab la ra, de mək 
olar ki, rast gə lin mir. Dün ya-
nın, be lə bir qə dim ta ri xi, zən-
gin ənə nə lə ri olan ədə biy yat dan 
xə bər siz li yi yal nız ürək ağ rı dır.

Ar tıq bir ne çə di lə tər cü mə olu-
nan bu ki ta bın ya ran ma məq sə di 
də məhz bu dur: Azər bay ca nın 
zən gin ədə biy ya tı nı, la yiq ol du-
ğu sə viy yə də dün ya ya ta nıt maq. 
Üzü mü zə gə lən il an to lo gi ya nın, 
ərəb di lin də Qa hi rə də, türk di-
lin də An ka ra da, be la rus di lin də 
Minsk də nəş ri göz lə ni lir. Ha-
zır da ki tab in gi lis, al man, is pan, 
fran sız və fars dil lə ri nə tər cü mə 
edi lir”.

Son ra Mosk va Ya zı çı lar Bir li-
yi nin sədr müavi ni, ya zı çı Va-
le ri İva nov Ta qans ki cı xış edə-
rək, iki cild li yin ta ri xi və ədə bi 
əhə miy yə tin dən, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın rus oxu cu su na 
bu vax ta qə dər mə lum ol ma-
yan giz li im kan la rın dan da nı şıb:

“Si zə sə mi miy yət lə bil dir mə li-
yəm ki, bu ki tab mə nim üçün, sö-
zün əsl mə na sın da bir kəşf ol du. 
Azər bay ca nın be lə bir ədə biy ya-
ta ma lik ol du ğu nu bil məz dim. 
Bu, bö yük ədə biy yat dır və be lə 
bir ədə biy ya tı olan xalq, şüb hə-
siz ki, bö yük xalq dır”.

Da ha son ra nəş rin ic ti mai əhə-
miy yə ti və ədə bi də yə ri ba rə də 
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Anas-
ta si ya Qa çe va, “Poetik Mosk va” 
jur na lı nın baş re dak to ru Na tal ya 
Ro diono va, Ümum ru si ya Azər-
bay can Konq re si nin (ÜAK) ic ra cı 
di rek to ru İl qar Ha cı yev, Konq-
re sin mü şa vi ri Ma naf Ma na fov, 
Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi r-
li yi nin mü şa vi ri Vü qar İma mə li-
yev çı xış edə rək, iki cild lik də yer 
alan əsər lər ba rə də fi  kir lə ri ni bö-
lü şüb lər. Təd bi rin bə dii his sə sin-
də Mosk va “Bol şoy teat rı”nın so-
lis ti Fyo dor Ta ra sov, Mosk va nın 
“Kat yu şa” Es te ti ka Mər kə zi nin 
uşaq xo ru, Ru si ya nın Əmək dar 
ar tis ti Qa li na Ul yo to va və Dmit ri 
Mal çe vin ifa sın da, an to lo gi ya da 
yer al mış Azər bay can şair lə ri nin 
şeir lə ri oxu nub, mah nı lar və mu-
si qi par ça la rı səs lən di ri lib. 

Təd bi rin so nun da Afaq Mə su-
da, bu il may ayı nın 13-də hə qi qi 
üz vü se çil di yi Pyotr Aka de mi ya-
sı nın Dip lo mu və man ti ya sı təq-
dim olu nub.

“Aydın yol”

“Si zə sə mi miy yət lə bil dir mə li-

İkicildlik “Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı” antologiyası 
Moskvada təqdim olundu
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- Nə sir müəl lim zəng vur muş du, 
de di ax şam on la ra gə lə si niz, dip lom 
işi niz lə əla qə dar qeyd lə ri var...

So nun cu kurs tə lə bə si ol du ğum 
Döv lət Uni ver si te ti nin jur na lis ti ka 
fa kül tə sin də ka ti bə nin ver di yi bu 
xə bə rə se vin dim. Kim se vin məz 
ki? Bi lir dim ki, onun qa pı sı ha mı-
nın üzü nə açıq dır. Təh sil al dı ğı mız, 
təc rü bə yə get di yi miz və son ra da 
müx tə lif mət bu or qan lar da ça lış-
dı ğı mız il lər də bu gör kəm li pe-
da qo qun hə mi şə is ti nə fə si ni hiss 
edir dik. 

Bir də fə se mi nar məş ğə lə sin də de-
miş di ki, “oğ lum yox dur, am ma be lə 
he sab edi rəm ki, siz ha mı nız mə nim 
oğlum suz”. Biz – onun çox say lı tə lə-
bə lə ri bu söz lə rin sə mi mi li yi nə ina-
nır dıq. Bi lir dik ki, kö mə yə və qay ğı-
ya eh ti ya cı olan adam lar üçün Nə sir 
müəl lim əlin dən gə lə ni əsir gə mir. 
Mə sə lən, hə lə o vaxt gənc şair Nüs rət 
Kə sə mən li ni “Ba kı” qə ze ti nə işə gö-
tür müş dü, ona toy elə miş di, mən zil 
ver miş di. Be lə fakt lar çox dur. Hal bu-
ki so vet dö nə min də, kom mu nist par-
ti ya sı nın tüğ yan et di yi bir za man da 
be lə xoş mə ram lı iş lər gör mək bö yük 
səy və cə sa rət tə ləb edir di.

...Ni za mi kü çə sin də ki bi na nın 3-cü 
mər tə bə si nə bir nə fə sə qalx dım. Qa-
pı nı Nə sir müəl li min hə yat yol da şı 
Göv hər xa nım aç dı. Bəs tə boy, zə rif 
qa dın idi. Xı na lı saç la rı sə li qə ilə da-
ran mış dı. Hə yat eş qi sa çan göz lə ri bu 
müd rik qa dı na xü su si ya ra şıq ve rir-
di. Çöh rə si nə tə bəs süm qon du.

- Xoş gəl mi sən, keç, utan ma, keç 
içə ri, oğ lum, Nə sir müəl lim BK-da 
(Ba kı Şə hər Par ti ya Ko mi tə si), bü ro-
nun ic la sın da dır. Ba yaq zəng vur-
muş du, de di bir az dan gə lə cək. Sən 
keç ka bi ne tə, mən sə nə bir pür rən gi 
çay dəm lə yim...

Onun iş ota ğı mə nə na ğıl lar alə mi ni 
xa tır lat dı. Rəfl  ər də say sız-he sab sız ki-
tab lar, klas sik lə rin əsər lə ri dü zül müş-
dü. Çər çi və yə sa lın mış fo to lar diq qə-
ti mi cəlb et di. Nə sir müəl li min ye ga nə 
öv la dı Aida xa nı mın (gör kəm li şərq-
şü nas-alim, pro fes sor Aida İman qu li-
ye va), onun qız la rı - ba la ca Meh ri ban 
xa nım (Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va) və Nər giz xa nı mın 
( M.Lo mo no sov adı na Mosk va Döv-
lət Uni ver si te ti Ba kı fi  lialı nın rek to ru, 
pro fes sor Nər giz Pa şa ye va) fo to la rı na 
ma raq la bax dım. Ba şım elə qa rış mış-
dı ki, si ni də çay gə tir miş Göv hər xa nı-
mın ota ğa nə vaxt da xil ol du ğun dan 
xə bə rim ol ma mış dı. 

- Nə və lə ri miz. Bu da qı zı mın şək-
li dir. Nə sir müəl lim on lar la nə fəs 
alır. Qız lar da onu çox is tə yir. Elə 
gün yox dur ki, ba ba la rı ilə da nı şıb 
gö rüş mə sin lər...

Qa pı nın zən gi ça lın dı. Gə lən Nə-
sir müəl lim idi. Mən də dəh li zə çıx-
dım. Göv hər xa nım hə yat yol da şı-
nı çox meh ri ban qar şı la dı, ona üst 
ge yi mi ni so yun maq da kö mək et di, 
şl ya pa sı nı, qov lu ğu nu al dı. Mə nə 
işa rə edə rək:

- Nə gec gəl din, ay Nə sir müəl lim, 
- de di, - uşaq ba yaq dan sə ni göz lə yir.

- Bü ro ic la sı nı bil mir sən... Bü tün 
mə sə lə lər qur ta rıb, in di də ke çib-
lər məh kə mə oçer ki nin mü za ki-
rə si nə. Hər çı xış çı bir söz de yir.
Bi rin ci ka tib də gi ley lən di ki, ni yə 
dərc elə mi si niz, gu ya be lə ya zı lar 
cə miy yə tə lə kə vu rur...

- Sə nə de yir dim də, ay Nə sir 
müəl lim, bu ya zı söz-söh bə tə sə bəb 
ola caq. 

De mə Göv hər xa nım da ya zı nı 
oxu yub muş. Söh bə tin nə dən get-
di yi ni dər hal an la dım. Bu ərə fə də 
“Ba kı” qə ze ti nin dal ba dal bir ne çə 
nöm rə sin də məh kə mə oçer ki dərc 
olun muş du. Bü tün şə hər bir-bi ri nə 
dəy miş di. (İn di müəl li fi  və oçer kin 
adı nı xa tır la mı ram. Ya dım da qa lan 
tək cə odur ki, Ma zan Əli yev ad lı şəx-
sə 30-dan çox bı çaq zər bə si vur muş-
du lar, o isə sağ qal mış dı). Köşk lər də 
qə zet tap maq müm kün de yil di. Ha-
mı bu ya zı dan da nı şır dı...

- Mən bir qə zet re dak to ru ki mi 
he sab edi rəm ki, be lə ya zı lar da ol-
ma lı dır. Cə miy yət də yax şı da var, 
pis də. Əs lin də, biz şa yiələ rin qar-
şı sı nı al dıq. Oxu cu hər şe yi doğ ru-
dü rüst öy rən di. Nə isə, da nı şıb qə-
rar çı xar maq bü ro nun işi dir.

Nə sir müəl lim mə nim lə əl ve rib 
gö rüş dü. Sə si nin to nu tam də yiş di. 
Ba mə zə li yi ni bu də fə də gös tər di:

- Əgər Göv hər xa nı mın ça yı nı iç-
mi sən sə, de mə li, ya rı jur na list sən, 
yüz faiz sə nət kar ol maq üçün isə, 
müt ləq onun bi şir di yin dən də dad-
ma lı san. Ay Göv hər, bax gör ney-
nir sən, iki ac pəh lə va nın qar nı nı 
doy dur maq sən lik dir...

Gü lüş dük. Nə sir müəl lim qo lu-
ma gi rib mə ni ka bi ne ti nə apar dı. 
Dip lom işi mi mü za ki rə et dik. Bü tün 
qeyd lə ri ni sə li qə ilə və rəq lə rin kə na-
rı na yaz mış dı. Də yər li məs lə hət lər 
ver di. Söh bə ti miz xey li uzan dı.

- Ha zı ra na zir gə lən dən jur na-
list ol maz. Hə yat da gə rək əziy yə-
tə qat la şa san, çə tin lik gö rə sən ki, 
yax şı nın qəd ri ni bi lə sən. Mən çox 
ağ rı lı gün lər ya şa mı şam, oğ lum.

Atam Əsə dul la ki şi, anam Rey han 
xa nım bi zi min bir zil lət lə bö yü düb. 
Mən, qar daş la rım Ab dul la, İba dul la, 
Sey ful la, ba cım Suğ ra hə yat da mü-
ca di lə apar ma ğı va li deyn lə ri miz dən 
öy rən mi şik. Am ma heç vaxt in sa ni 
si fə ti mi zi, əqi də mi zi, lə ya qə ti mi zi itir-
mə mi şik, ha ram ye mə mi şik, ya lan 
da nış ma mı şıq. Yaz ma ğı gə rək di zi nin 
üs tün də öy rə nə sən. Əv və la, tor pa ğa 
ya xın ola caq san, son ra da in san la ra 
yu xa rı dan aşa ğı ba xa bil mə yə cək sən. 
Diz lə rin və bar maq la rın qa bar olan da 
bil ki, ar tıq nə yə sə nail ol mu san...

Göv hər xa nım bi zi süf rə yə də-
vət et di. Get mək is tə səm də, Nə sir 
müəl lim qoy ma dı. Aida xa nım da 
gəl miş di. Süf rə ar xa sı na əy ləş dik. 
Göv hər xa nım to yuq qı zart ma sı 
ha zır la mış dı. 

- Möh sü nə (Nə sir müəl li min xid-
mə ti “Vol qa”sı nın sü rü cü sü) tap-
şır mış dım, Pir şa ğı dan tə zə to yuq 
alıb. Bə yə nər siz yə qin...

Süf rə ar xa sın da Aida xa nım ata sı-
na son təd qi qat iş lə rin dən da nış dı. 
Ərəb fi  lo so fu Çub ran Xə lil Çub ran 
haq qın da yaz dı ğı ki ta bın bə zi mə-
qam la rı nı Nə sir müəl lim lə mü za ki rə 
et di. Ərəb di lin də si tat lar gə ti rib, tər-
cü mə si ni söy lə di. Bu gö zəl və zi ya lı 
qa dı nın bi lik dairə si nə, onun nur lu 
qəl bin də çağ la yan hə yat eş qi nə hey-
ran qal ma maq müm kün de yil di. 

Ay rı lan da Nə sir müəl lim müd rik 
nə si hət ver di:

- Mey və vax tın dan tez ye tiş mir. 
Am ma ye ti şə nə ki mi bö yük tə ka mül 
yo lu ke çir. İn san da il lər lə for ma la şır, 
püx tə lə şir. Əl bətt  ə ki, bu nun üçün is-
tək və səy gös tər mək la zım dır. Əgər 
bun la rı qəl bin də bir ləş di rə bil sən, de-
mə li, xoş bəxt adam san, mə nim ki mi! 

Fərhad SABİROĞLU

- Nə sir müəl lim zəng vur muş du, 

Gör kəm li jur na list, “Ba kı” və “Ba-
ku” ax şam qə zet lə ri nin baş re dak-
to ru, jur na lis ti ka fa kül tə si nin 
pro fes so ru Nə sir İman qu li ye-

vin do ğum gü nün dən 104 il ötür...

  “Cən nət ana la rın ayaq la rı al tın da dır” de yən lər ya nıl-
ma yıb. Ana üçün öv la dın xoş bəxt li yin dən, xoş gü zə-
ra nın dan, kör pə nin süd ətir li do daq la rın dan, şi rin 
tə bəs sü mün dən qiy mət li nə ola bi lər? Ba la sı nın bir-
cə nə fə sin dən öt rü ca nı nı qur ban ver mə yə ha zır olan 
ana, daim uca lıq rəm zi sa yı lıb...

Bu ya xın lar da Min gə çe vir şə hə rin də gənc qa dın kör pə qız 
öv la dı nı park da mü vəq qə ti sax la maq bə ha nə si ilə ta nı ma-
dı ğı baş qa bir qa dı na ve rə rək qa çıb.

Hə min qa dın bir-iki saat dan son ra iki yaş lı qı zın ana sı nın 
qa yıt ma dı ğı nı gö rə rək, uşa ğı Min gə çe vir Şə hər Po lis Şö bə-
si nə təh vil ve rib. Po lis əmək daş la rı isə Min gə çe vir Şə hər İc-
ra Ha ki miy yə ti nin nü ma yən də lə ri ilə bir gə uşa ğı Min gə çe-
vir Uşaq Nev ro lo ji Sa na to ri ya sı na yer ləş di rib lər.

Bu az yaş lı uşa ğın sə nə di ol ma dı ğı na gö rə onun adı, so-
ya dı, va li deyn lə ri nin kim li yi və ya şı da də qiq mə lum de yil. 
Qı za Mə lək adı ve rib lər. Hə kim lə rin de di yi nə gö rə, uşaq da 
heç bir xəs tə lik yox dur, sap sağ lam dır. Kör pə Mə lək hər gün 
“ana”, “nə nə” ça ğı rıb ağ la yır...

Bax be lə! İn di po lis hər yer də bu qa dı nı ax ta rır. Şüb hə siz 
ki, qa nun ba xı mın dan bu ana (əgər ona ana de mək müm-
kün dür sə) ta pı lıb mə su liy yə tə cəlb olun ma lı dır. Mən cə, bu 
məx luq is tə ni lən bə ha nə ilə ca nı nı qur tar ma ğa ça lış sa da, 
dər hal ana lıq hü qu qu onun əlin dən alın ma lı dır. Ne cə de-
yər lər, bə ha nə qə bul olun mur!

...1941-ci il də ba bam Əliab bas ki şi cəb hə yə ge dən də ana-
mın 6 ya şı olub. Fə da kar də mir yol çu tez lik lə Kursk ət ra fın-
da dö yüş lər də hə lak olub və ailə si nə “qa ra ka ğız”ı gə lib. 3 
uşaq la dul qa lan nə nəm Kü ba rə xa nım bü tün ailə lər ki mi 
mü ha ri bə nin ağ rı-acı sı nı köv rək çi yin lə rin də da şı yıb. Ge cə-
ni gün dü zə qa ta raq xal ça, cəb hə üçün yun co rab və əl cək 
to xu maq la məş ğul olan bu qa dın, ba la la rı nı min bir zil lət lə 
ər sə yə çat dı rıb, on la ra mü kəm məl təh sil ve rib. Ana mın de-
di yi nə gö rə, gənc yaş la rın da dul qal mış ana sı na çox lu ev li-
lik tək lifl  ə ri olub. La kin nə nəm öz öv lad la rı  na mi nə bü tün 
el çi lə ri naümid qay ta rıb. Anam xa tır la yır ki, nə nəm gün lər-
lə ac qa lıb, alın tə ri ilə qa zan dı ğı bir par ça çö rə yi ba la la rı na 
ye dir dib.

Bə li, azər bay can lı ana lar, qız-gə lin lər be lə fə da kar lıq lar 
gös tə rib. Bu epi zo du nə yə gö rə xa tır la dım? Əmi nəm ki, 
kör pə Mə lə yin adı nı bil mə di yim ana sı ta pıl sa, onun ilk bə-
ha nə si bu ola caq ki, do la nı şıq çə tin dir, uşa ğa ba xa bil mir-
dim, məc bur qal dım və sair... Mən bu qa dı na bə zi mə qam-
la rı an lat maq is tər dim.

Çə tin lik lə, mad di prob lem lər lə is tə ni lən adam rast la şa bi-
lər. Mə gər bu, öv la dı at maq üçün sə bəb sa yı la bi lər mi? Qa-
dın ta nı yı ram ki, bu gün ailə ni do lan dır maq üçün bir ne çə 
iş də ça lı şır, ge cə ni gün dü zə qa tır ki, öv lad la rı kor luq çək-
mə sin, təh sil dən ya yın ma sın.

Hə min qey rət li ana lar dan si zin nə yi niz ar tıq dır? Əgər siz 
hə yat da ən asan, la kin şə rəf siz yol seç mi si niz sə, “şi rin” ar-
zu la rı nız na mi nə ba la nı zı ayaq lar al tı na atıb qur ban ver mi-
si niz sə, de mə li, ək si nə, on lar dan əs kik si niz. 

Har da, kim dən və ne cə tər bi yə al dı ğı nı zı bil mi rəm. Si zin 
ki mi lə ri Azər bay can və tən daş lı ğın dan məh rum et mək la-
zım dır. Çün ki bu şə rəfl  i adı da şı ma ğa la yiq de yil si niz.

Am ma si zi əmin edi rəm, o gün ki gül üz lü Mə lə yin əli ni 
bu ra xıb get di niz, elə hə min an öz gə lə cək hə ya tı nı zın, ta le-
yi ni zin üs tün dən də qır mı zı qə ləm lə xətt  çək mə li ol du nuz. 
Heç şüb hə et mi rəm ki, 20-25 il dən son ra te le ka nal la rın bi-
rin də ya yım la na caq ax ta rış ve ri li şi nə çı xıb qı zı nı zı ax ta ra-
caq, göz yaş la rı tö kə cək si niz. Am ma əmin olun ki, Mə lək 
si zi əfv et mə yə cək!   

Bun dan son ra o, bi zim ha mı mı zın, bü tün Azər bay ca nın 
şi ri ni-şə kə ri, mə lək bə niz li qı zı ola caq. Azər bay can döv lə ti 
ne çə-ne çə Mə lək lə rə sa hib çıx dı ğı ki mi, bu kör pə ni də bö-
yü də cək, ona mü kəm məl təh sil ve rə cək, cə miy yə ti miz üçün 
la yiq li və tən daş ki mi ye tiş di rə cək. Mə lək özü isə se vən və 
se vi lən, ba la la rı nı göz bə bə yi ki mi qo ru yan əsl ana öm rü 
ya şa ya caq. 

Siz dən fərq li ola raq!

Fərhad
ABDULLAYEV

Mələyin 
İblis anası

ör kəm li jur na list, “Ba kı” və “Ba-
ku” ax şam qə zet lə ri nin baş re dak-
to ru, jur na lis ti ka fa kül tə si nin 
pro fes so ru Nə sir İman qu li ye-
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ör kəm li jur na list, “Ba kı” və “Ba-
ku” ax şam qə zet lə ri nin baş re dak-
to ru, jur na lis ti ka fa kül tə si nin 
pro fes so ru Nə sir İman qu li ye-
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- Sə nə de yir dim də, ay Nə sir Atam Əsə dul la ki şi, anam Rey han 

Nəsir 
İmanquliyevin 

həyat dərsi



Təd bir də Azər bay can mə də niy yət 
və tu rizm na zi ri Əbül fəs Qa ra yev çı-
xış edib. O, Ca han gir Zey na lo vun 
Azər bay can teat rı qar şı sın da xid mət-
lə rin dən və sə nət ka rın ifa et di yi rol-
lar dan da nı şıb. Na zir qeyd edib ki, 
C.Zey na lov bü tün rol la rı nı can lı mü-
şa hi də lə ri sa yə sin də zən gin ləş di rib 
və dol ğun su rət lər sil si lə si (Mir zə Fə-
tə li Axund za də nin “Ha cı Qa ra”sın da 
Ha cı Qa ra, “Müs yö Jor dan və dər viş 
Məs tə li şah”da Şah baz bəy və Məs tə li 
şah, “Mol la İb ra him xə lil kim ya gər”də 
Mol la İb ra him xə lil, “Xırs qul dur ba-
san”da Tar ver di, “Lən kə ran xa nı nın 
və zi ri”ndə Mir zə Hə bib, Nə cəf bəy 
Və zi ro vun “Ha cı Qəm bər”in də Ha cı 
Qəm bər, “Ağa Kə rim xan Ər də bi li”də 
Ağa Kə rim xan, “Mü si bə ti-Fəx rəd-
din”də Və li, Əb dür rə him bəy Haq ver-
di ye vin “Ağa Mə həm məd şah Qa car” 
fa ciəsin də Ta vad Ma qo be li, Rza qu lu 
Mir zə, Mir zə Cə fər xan, “Bəxt siz ca-
van” (“Ta mah”), “Kim dir mü qəs sir?”, 
“Mil lət dost la rı” dram la rın da Ki şi, 
Ha cı Sə məd ağa, Mah mud, “Xə ya-
lət”də Dər viş, Nə ri man Nə ri ma no-
vun “Di lin bə la sı”nda Şam dan bəy və 
Ha cı İb ra him, “Na dir şah” fa ciəsin də 
Əd həm və Ca vad, İs ma yıl Rüs təm bə-
yo vun “Döv lə ti-bi sə mər”, Meh di bəy 
Ha cıns ki nin “Sul tar Əb dü lə zi zin xə li” 
pyes lə rin də Ha cı Fə rəc, Hə sən Xey rul-
la Əfən di və s.) ya ra dıb.

TÜRK SOY-un baş ka ti bi Dü sen Ka-
seinov və Azər bay can Teatr Xa dim-
lə ri İtt  i fa qı nın səd ri, Xalq ar tis ti Azər 
Pa şa Ne mət də Ca han gir Zey na lo vun 
Azər bay can teatr sə nə ti nin in ki şa fı na 
ver di yi töfh  ə lər dən söz açıb lar. 

Qeyd olu nub ki, Ca han gir Zey na-
lov 1865-ci il də Ba kı da, ta cir ailə sin də 
do ğu lub. İb ti dai təh sil alıb, rus və fars 
dil lə ri ni mü kəm məl bi lib, ge niş mü-
ta liəyə sa hib olub. Səh nə yə ilk də fə 
1885-ci il də qız ro lun da çı xıb. Ba kı da 
fəaliy yət gös tə rən Lans koy, Şorş teyn, 
Aq ript se va ki mi akt yor la rın trup pa-
la rı ilə ya xın dan əla qə sax la yıb, şə hə-
rə gə lən qast rol çu la rın ta ma şa la rı nı 
mün tə zəm iz lə yib. Hətt  a 1916-1918-ci 
il lər də bax dı ğı ta ma şa lar ba rə də rəy-
lə ri ni, sə nət haq qın da mü ha ki mə lə-
ri ni tə cəs süm et di rən “Teat ro dəf tər-
çə si”ndə (“Əxz et di yim hə rə kət lər”) 
nə zə ri-təc rü bi fi  kir lə ri ni trak tat səp ki-
sin də ya zıb. Müəy yən və rəq lə ri it miş 
hə min dəf tər çə ha zır da Azər bay can 
Döv lət Teatr Mu ze yin də sax la nı lır.

Ge niş mad di im kan la ra sa hib olan 
Ca han gir Zey na lov akt yor la ra hə mi şə 
əl tu tur, on la ra pul yar dı mı edir miş. O, 
in di ki Hü sü Ha cı yev və Di la rə Əli ye-
va kü çə lə ri nin kə siş mə sin də yer lə şən 
Şah mat klu bu nun ye rin də ki evi nin 
bö yük bir za lı nı məşq üçün ayı ra raq, 
ota ğın baş his sə sin də səh nə də dü zəlt-
di rib miş. Ha cıağa Ab ba sov, Mir za ğa 
Əli yev, Mə həm məd bəy Əl vən di, Hü-
seyn Ərəb lins ki, Mir mah mud Ka zı-
movs ki ki mi akt yor lar, Sul tan mə cid 
Qə ni za də, Hə bib bəy Mah mud bə yov, 
Bə dəl bəy Bə dəl bəy li ki mi müəl lim və 
səh nə fə dailə ri də fə lər lə hə min zal da 
məşq edib, ta ma şa lar ha zır la yır mış lar. 
Məşq dən son ra müt ləq iş ti rak çı la rın 
ha mı sı na süf rə açı lar mış və xər ci, əl-
bətt  ə ki, Kər bə la yı özü ödə yər miş.

Ca han gir Zey na lov ey ni za man-
da Hə bib bəy Mah mud bə yov la Sul-
tan mə cid Qə ni za də nin ha zır la dıq la rı 
ta ma şa lar da oy na yıb. XIX əs rin son-
la rın da isə sə nət dos tu Nə cəf qu lu Və-
li yev lə bir gə əsər lər ta ma şa ya qo yub. 
1900-cü il lər də Mü səl man dram ar tist-
lə ri şir kə ti nin  təş ki lin də Zey na lo vun 
müs təs na ro lu olub. “Ni cat” (1906) və 
“Sə fa” (1912), “Nəş ri-maarif” mə də ni-
maarif cə miy yət lə ri nəz din də ki teatr 
trup pa la rın da Kər bə la yı Ca han gir əsa-
sən akt yor luq edib və həm də ta ma şa-
la ra qu ru luş ve rib. Ba kı da qa baq cıl 
elm ocaq la rın dan sa yı lan “Sə fa” mək-
tə bin də Sə məd Mən sur, Ab bas Mir zə 
Şə rif za də, Cə fər Bün yad za də ilə ya na-
şı, Ca han gir Zey na lov da dərs de yib.

Ca han gir Zey na lov ilk Azər bay-
can akt yo ru dur ki, teatr ic ti maiy yə ti 
ona tən tə nə li yu bi ley (“Yo mi ali”) 
ke çi rib. Yu bi ley mü na si bə ti lə “Gü-
nəş”, “Kas pi”, “Ni cat”, “Sə da”, “Ba-
kı”, “Bür ha ni-Tə rəq qi”, “Qaf qaz-
ska ya ko pey na” qə zet lə ri mə qa lə lər 
və Nə ri man Nə ri ma no vun, Meh di 
bəy Ha cıns ki nin, Bo yars ki trup pa sı 
akt yor la rı nın, re dak si ya he yət lə ri-
nin təb rik lə ri ni çap edib.

Mir za ğa Əli yev, Ha cıağa Ab ba-
sov, Məm mə də li Və li xan lı ki mi 
akt yor la rın səh nə yə gə li şin də Kər-
bə la yı Ca han gi rin bö yük xid mət lə ri 
olub. Səh nə miz də qa dın la rın ol ma-
ma sın dan hə mi şə na ra hat lıq ke çi rən 
akt yor, qı zı nı akt ri sa gör mək is tə-
yib, am ma əcəl, ar zu su nu real laş dı-
ğı nı gör mək üçün ona im kan ver mə-
yib. Bu nun la be lə, üç ya şın da, ata sı 
Ca han gir Zey na lo vu itir miş Nə si bə 
Zey na lo va, son ra lar Azər bay can-
da ata sı nın bü növ rə si ni qoy du ğu 
akt yor luq mək tə bi nin ən la yiq li da-
vam çı sı ki mi ta ri xə im za atıb.

Xa tır la daq ki, yu bi ley təd bi rin-
də iş ti rak et mək üçün sə nət ka rın 
nə və si, ha zır da Tür ki yə də ça lı şan 
Azər bay ca nın əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Ca han gir Nov ru zov da və-
tə nə təş rif bu yu rub. O, yu bi ley gü-
nü “Ca han gir dən Ca han gi rə” ad lı 
bə dii la yi hə çər çi və sin də öz qu ru-
lu şun da rus dra ma tur qu An ton 
Çe xo vun “Qu qu şu nun nəğ mə si” 
əsə ri əsa sın da ha zır lan mış ey niad-
lı ta ma şa nı təq dim edib. Səh nə 
əsə rin də Ca han gir Nov ru zov la ya-
na şı, akt yor Hik mət Rə hi mov da 
çı xış edib. Akt yor ta le yin dən bəhs 
edən bir pər də li əsər ta ma şa çı al-
qış la rıy la qar şı la nıb. Pye sin sü je ti-
nə uy ğun ola raq, akt yor və onun 
sufl  yor yol da şı ta ma şa içə ri sin də 
ta ma şa gös tə rib, “Bo ris Qo du nov”, 
“Kral Lir”, “Ham let” ki mi əsər lər-
dən par ça lar səs lən di rib lər. Səh nə 
əsə ri nin so nun da Azər bay can teat-
rı nın in ki şa fın da xid mət lə ri olan 
dra ma turq lar, re jis sor və akt yor lar 
xa tır la nıb. 

Ta ma şa dan son ra ta nın mış akt-
yor la rın ifa sın da ic ti mai xa dim lə rin 
və sə nət adam la rı nın Ca han gir Zey-
na lov la bağ lı xa ti rə lə ri səs lən di ri lib. 

Son da, yu bil ya rın nə və si, əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, Ada na Çu-
ku ro va Uni ver si te ti Döv lət Kon ser-
va to ri ya sı nın pro fes so ru Ca han gir 
Nov ru zov çı xış edib. O, təd bi rin 
təş ki lat çı la rı na və ta ma şa çı la ra min-
nət dar lı ğı nı ifa də edib. C.Nov ru-
zov söz lə ri ni ba ba sı nın 1910-cu il də 
səh nə fəaliy yə ti nin 25 il lik tən tə nə li 
ge cə sin də səs lən dir di yi fi  kir lə ye-
kun laş dı rıb: “Kaş min ca nım olay dı, 
mi ni ni də mil lə ti mə qur ban ver miş 
olay dım”.
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Dü nən Azər bay can 

Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da pro fes-
sional teat rı mı zın 

ba ni lə rin dən bi ri, gör kəm li 
akt yor, teatr xa di mi və pe da-
qoq Ca han gir Zey na lo vun 150 
il lik yu bi le yi qeyd olu nub. Yu bi-
ley öl kə pre zi den ti nin C.Zey-
na lo vun 150 il lik yu bi le yi nin 
ke çi ril mə si ilə bağ lı im za la dı ğı 
sə rən ca ma əsa sən təş kil edi lib.

Azərbaycanın teatr xadimlərinə TÜRKSOY-un 
“Haldun Tanər” medalı təqdim olunub

De kab rın 23-də Döv lət Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da Azər bay ca nın bir qrup teatr xa di mi nə 
TÜRK SOY-un “Hal dun Ta nər” me da lı təq dim 
olu nub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, təd bir də Xalq ar tis ti Azər pa şa Ne mət 
son il lər TÜRK SOY-un hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər dən söz açıb. 
Bil di rib ki, bu qu rum türk dil li xalq la rın or taq mə də niy yə ti nin 
da ha ge niş coğ ra fi  ya da ta nın ma sı is ti qa mə tin də mü hüm iş lər 
gö rür.

TÜRK SOY-un baş ka ti bi Dü sen Ka seinov Azər bay can teat-
rı nın son il lər ər zin də bö yük in ki şaf yo lu keç di yi ni söy lə yib.

“Teat rı sev mə yən in san özü nü sev mir. Azər bay can teat rı na 
çox ya xın dan bə lə dəm və bu sa hə də ça lı şan in san la rın bir ço-
xu ilə dos tam. Azər bay ca nın ən ki çik şə hər lə rin də be lə, bö yük 
teatr lar fəaliy yət gös tə rir. Bu, ol duq ca təq di rə la yiq dir”, - de yə 
o, vur ğu la yıb.

Rəh bər lik et di yi qu ru mun teatr sə nə ti sa hə sin də gör dü yü iş-
lər dən da nı şan D.Ka seinov bil di rib ki, TÜRK SOY hər bir uğur-
lu la yi hə ni dəs tək lə mək də ma raq lı dır.

TÜRK SOY-un elan et di yi “Hal dun Ta nər ili” çər çi və sin də hə-
ya ta ke çi ri lən iş lər dən söz açan baş ka tib de yib ki, il ər zin də 
qu ru ma üzv öl kə lər də fərq lə nən bir çox teatr xa dim lə ri, sə nət 
adam la rı mü ka fat lan dı rı lıb. On la ra teatr sə nə ti nin in ki şa fın da-
kı xid mət lə ri nə gö rə “Hal dun Ta nər” me da lı təq dim edi lib. Bu 
sı ra da Azər bay ca nın sə nət adam la rı, teatr xa dim lə ri, dra ma-
turq la rı da var.

Son ra teatr sə nə ti nin in ki şa fı na ver di yi töh fə lə rə gö rə Azər-
pa şa Ne mət, pro fes sor lar İs ra fi l İs ra fi  lov, Mər yəm Əli za də, 
ya zı çı-dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Afaq Mə sud və 
akt yor-re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, Ada na Çu ku ro va 
Uni ver si te ti Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru Ca han gir 
Nov ru zo va “Hal dun Ta nər” me da lı təq dim olu nub.

Yük sək mü ka fa ta gö rə TÜRK SOY-un rəh bər li yi nə min nət-
dar lı ğı nı bil di rən Ca han gir Nov ru zov de yib ki, Hal dun Ta nər, 
Ba kı da bi zim evin qo na ğı olub. O, Mu si qi li Teatr da “Qa yı na-
na” ta ma şa sı na bax mış, Nə si bə Zey na lo va nın ifa sı nı bə yən miş-
di. Bu ta ma şa nı Tür ki yə də, iş lə di yi teatr da da səh nə ləş dir mək 
is tə yir di. Hətt  a Nə si bə Zey na lo va nı da Tür ki yə yə də vət et miş-
di. La kin o vaxt lar bu mə sə lə nin real lı ğa çev ril mə si müm kün 
ol ma dı.

Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru İs ra fi l İs ra fi  lov de yib ki, bu 
gün teat rı mız üçün ol duq ca əla mət dar bir gün dür. Ona gö-
rə ki, TÜRK SOY özü nün ən də yər li mü ka fat la rın dan bi ri ni 
Azər bay ca nın gör kəm li sə nət çi lə ri nə təq dim edir. Ey ni za-
man da bu gün Azər bay can teat rı Ca han gir Zey na lo vun 150 
il li yi ni qeyd edir. C.Zey na lo vun 150 il li yi Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin mü va fi q Sə rən ca mı ilə qeyd olu nur. Bu, 
bü töv lük də Azər bay can teat rı na ve ri lən qiy mət dir. Bu na gö rə 
də bü tün teatr se vər lər adın dan döv lə ti mi zin baş çı sı na min-
nət dar lı ğı mı bil di ri rəm.

“Mən və Mən” Dövlət Pantomima Teatrında

De kab rın 26-da Döv lət 
Pan to mi ma Teat rı nın 
səh nə sin də ya zı çı-dra-
ma turq C. Da da şo vun 

“Mən və Mən” əsə ri əsa sın da 
səh nə ləş di ril miş ey niad lı ta ma şa 
nü ma yiş olu na caq.

Teatr dan Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, ta ma şa, teat rın akt yo ru Cey-
hun Da da şo vun qu ru lu şun da təq-
dim edi lə cək. Səh nə əsə ri nin əsas 
möv zu su in san lıq, mər hə mət və 
hu ma nizm dir. Bir his sə li ta ma şa-

nın bə dii rəh bə ri, Xalq ar tis ti Bəx ti yar Xa nı za də, mu si qi tər ti-
bat çı sı, Əmək dar ar tist El man Rə fi  yev dir.

Qeyd edək ki, ta ma şa nın prem ye ra sı 2010-cu il də baş tu tub.

Ca han gir Zey na lov ey ni za man- Xa tır la daq ki, yu bi ley təd bi rin-

“Cahangirdən 
Cahangirə”cən

davam edən uzun 
səhnə və sənət yolu
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Bo ris Ni ko la ye viç Svet lov 
1880-ci il də Pe ter burq da ana-
dan ol muş, 1900-cü il dən müx-
tə lif teatr lar da iş lə miş, 1912-ci 
il dən ki no ya gəl miş di. Tə bii ki, 
“Fil ma” ak sioner cə miy yə tin-
dən ası lı olan B.Svet lov möv zu 
seç mək də ye tə rin cə azad de-
yil di. Həm də döv rün və ta ma-
şa çı la rın diq qə ti ni cəlb et mək 
üçün ori ji nal yol ax ta rı şı, onu o 
za man lar dəb də olan M.Art sı-
ba şe vin “Ər” ro ma nı na mü ra-
ciətə təh rik et di. Ro ma nın tərs 
va rian tı nı ek ran da ya rat maq la 
müəl li fə ca vab ver mə yi nə zər də 
tu tan re jis sor dəb də olan məişət 
dra mı nın hü dud la rın dan kə na-
ra çı xa bil mə di.

Fil min sse na ri müəl li fi  A.Pa-
no va-Pot yom ki na, qu ru luş çu-
ope ra to ru Qri qo ri Lem berq, baş 
rol la rın ifa çı la rı, Ba kı da kı rus 
teatr la rı nın akt yor la rı K.Piont-
kovs ka ya, L.La za re va, Y.İva no-
va, Y.Mu roms ki və baş qa la rı idi. 
Fil min çə ki liş lə ri Ba kı da və Ba kı-
ət ra fı ra yon lar da apa rıl mış dı. 

“Fil ma”nın ilk tam met raj lı (6 
his sə dən iba rət) bə dii fi l mi olan 
“Ar vad” len ti 1916-cı il mar tın 
28-də ta ma şa çı la ra təq dim edil-
di. Hə min gün lər də döv ri mət-
buat da bu cür elan lar ve ril miş di: 

“Teatr Eksp ress”. 
Bu il mar tın 28-i, ba zar er tə-

sin dən “Fil ma”nın Ba kı cə miy-
yə ti nin (kon to ru Bir je voy kü çə si, 
3-də) nəşr et di yi, Ba kı da çə kil-
miş ilk fi l mi olan “Ar vad” nü ma-
yiş et di ri lə cək dir. Art sı ba şo vun 
“Ər” ro ma nı na ca vab dır. 

A.D.Pa no va-Pat yom ki na nın 
sse na ri si üz rə 6 his sə li dram. Po-
lons ki və Ami ra qo nun trup pa la-
rı ar tist lə ri nin iş ti ra kı ilə. 

Qu ru luş B.N.Svet lo vun dur. 
Şək lin met ra jı bö yük ol du ğun-

dan yal nız üç se ans ve ri lə cək dir: 
bi rin ci, ax şam saat 6-da, ikin ci, 
ax şam saat 8-də, üçün cü, ax şam 
saat 10-da ola caq dır. 

Bu şək lə şa gird lər və uşaq lar 
bu ra xıl ma ya caq lar.” 

“Ar vad” fi l mi nin möv zu-
su sırf Azər bay can hə ya tın dan 
gö tü rül mə di yin dən, üs tə lik, 
qu ra ma və zəif ol du ğun dan, 
ta ma mi lə rus tə fək kü rün dən 
do ğul du ğun dan, ya ra dı cı la rı na 
göz lə dik lə ri uğu ru qa zan dı ra 
bil mə di. Gö rü nür, məhz bu sə-
bəb dən B.Svet lov növ bə ti fi l mi 
çək mə yə ha zır la şan da Azər bay-
can mü hi ti nin, məişə ti nin və 
tə fək kü rü nün xü su siy yət lə ri-
ni nə zə rə al ma ğa məc bur ol du. 
“Fil ma”nın və re jis so run növ bə-
ti ek ran əsə ri – “Neft və mil yon-
lar səl tə nə ti də” fi l mi bir çox cə-
hət lə ri nə gö rə göz lə ni lən uğu ru 
şərt lən dir di. 

“Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” 
fi l mi nin qa zan dı ğı uğur, təəs süf 
ki, “Fil ma”nın və B.Svet lo vun son-
ra kı iş lə rin də da vam et di ril mə di.

Bu də fə Ba kı meş şan la rı nın hə-
ya tın dan ki no yu mo res ka – fars 
çək mə yi qə ra ra alan re jis sor ye-
ni dən Azər bay can mü hi ti nə və 
tə fək kü rü nə yad olan möv zu-
la ra əl at dı. “Çək mə siz mə həb-
bət” (“Ba kı da ha di sə”) ad la nan 
qı sa met raj lı (2 his sə li) fi lm də baş 
ve rən ha di sə lər Ba kı nın kü çə-
lə rin də, də niz kə na rın da, meh-
man xa na da və gə mi də cə rə yan 
edir di. A.D.Pa no va-Pot yom ki na 
(o, həm də fi l min sse na ri müəl-
li fi  idi), L.La za ro va, Y.Mu roms-
ki və baş qa la rı nın çə kil di yi bu 
lent 1916-cı il iyu lun 15-də Ba kı 
ki no teat rın da nü ma yiş et di ril di 
və tə bii ola raq sə nət ha di sə si nə 
çev ril mə di. 

B.Svet lo vun Ba kı da çək di yi 
baş qa fi lm lə rin də ol du ğu ki mi, 
bu len tin qu ru luş çu ope ra to-
ru da Q.Lem berq idi.  Qri qo ri 
Moise ye viç Lem berq (1873-1945) 
də Pe ter burq da ana dan ol muş, 
uzun müd dət fo toq raf iş lə yən-
dən son ra ki no ya gəl miş, 1911-
1917-ci il lər də 30-dan çox fi l min 
ope ra to ru ol muş du. 

B.Svet lo vun növ bə ti – “Ar-
vad lar ər lə ri nə ne cə kar ye ra 
dü zəl dir lər?” fil mi bir za də gan 
ailə si nin hə ya tı nı ek ran da can-
lan dı rır dı. Re jis sor hər his sə ni 
(film 6 his sə li dir) ay rı ca epi zod 
ki mi təq dim edə rək, baş ve rən 
ha di sə lə rin mə na sı nı ta ma şa-
çı la ra çat dır maq üçün ya rım-
baş lıq la ra (“Əya lət ba taq lı ğı”, 
“Qan alo vu alov dan güc lü dür”, 
“Mə həb bət məc li si baş la sın”, 
“Ər lə rə iş dü zəl dir lər”, “Şə rab 
pə ri si nin ayaq la rı al tın da”, “Ar-
vad lar hə mi şə gü nah sız dır lar”) 
ayır mış dı. 

B.Svet lov özü fi lm də baş rol-
lar dan bi ri ni ifa edir di, qa lan 
rol lar da isə Y.Bu ra novs ka ya, 
A.D.Pa no va-Pot yom ki na, S.Şo-
lo xo va, A.Ver ner, Q.Kra mer və 
baş qa la rı çə kil miş di lər. 

De mək olar ki, 1 ay müd də tin-
də çə ki li şi ba şa çat dı rıl mış hə min 
fi lm 1916-cı il iyu lun 23-də Ba kı 
ki no teat rın da nü ma yiş et di ril-
miş, am ma nə zə rə çar pa caq uğur 
qa zan ma mış dı. Azər bay can ta-
ma şa çı sı nın psi xo lo gi ya sı na yad 
olan bu ek ran əsə ri nin bü tün ifa-
çı la rı nın və seyr çi lə ri nin də məhz 
qey ri-mil lət lər dən ol ma la rı (fi l min 
nü ma yi şi haq qın da elan la ra yal nız 
döv rün rus dil li mət buatın da rast 
gəl mək müm kün idi) mü ra ciət 
olun muş möv zu ya gö rə idi. 

“Fil ma” ak sioner cə miy yə ti ilə 
re jis sor B.Svet lo vun əmək daş-
lı ğı nın növ bə ti məh su lu “Ye ni 
tərz də köh nə əh va lat” fi l mi ol du. 
Bu qı sa met raj lı fi lm (iki his sə dən 
iba rət) o dövr də dün ya da baş ve-
rən mə sə lə lə rə həsr olu na raq, II 
Vil helm və Frans İosif haq qın da 
sa ti rik ko me di ya idi. La kin 1916-
cı il ma yın 8-də ilk nü ma yi şi olan 
ye ni ek ran əsə ri də is teh sal çı la ra 
göz lə ni lən uğu ru gə tir mə di.

“Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” 
fi l min dən son ra dal ba dal uğur-
suz lu ğa dü çar ol du ğu nu gö rən 
re jis sor B.Svet lov növ bə ti ek ran 
işi ni Qaf qaz hə ya tı na həsr et mək-
lə, çox gü man ki, ta ma şa çı la rın və 
yer li pro kat çı la rın ma ra ğı nı nə zə-
rə al maq is tə di. Onun len tə al dı ğı 
“Kn yaz Te mir Bu lat” me lod ra mı 
mü rək kəb in san mü na si bət lə-
ri, məişə tin şər ti lik lə ri haq qın-
da dır: bu şər ti lik lə rin po zul ma sı 
fa ciəli nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa rır.

La kin L.La za ro va, V.Le vin, A.Po-
lons ki, Y.Mu roms ki, A.Mo ro zovs-
ki və baş qa akt yor la rın çə kil di yi 
bu fi lm də Ba kı nın mə də ni hə ya-
tın da, ki çi cik də ol sa, uğur qa za na 
bil mə di. 1916-cı il sent yab rın 8-də 
ilk nü ma yi şi olan “Kn yaz Te mir 
Bu lat” len ti bir müd dət dən son ra 
ek ran lar dan yı ğış dı rıl dı. 

B.Svet lov ta ma şa çı la rı ma raq-
lan dır maq və “Fil ma” rəh bər-

li yi nin eti ma dı nı doğ rult-
maq üçün da ha bir 

üsu la əl at dı.

Onun cə mi bir həf tə yə çək di yi 
“Ölü mü nə bir saat qal mış” ki-
nod ra mı 1916-cı il sent yab rın 
15-də ek ran la ra çıx dı. 3 his sə dən 
iba rət olan fi l min möv zu su məh-
kə mə xro ni ka sın dan gö tü rül-
müş dü. Y.Mu roms ki, A.İva no va, 
A.Po lons ki, L.La za ro va və baş qa 
akt yor la rın çə kil di yi bu lent də 
ta ma şa çı la rı və pro kat çı la rı ye-
tə rin cə ma raq lan dır ma dı, yal nız 
“Fil ma”nın və B.Svet lo vun is teh-
sal və ya ra dı cı lıq si ya hı sı nı uzat-
ma ğa yar dım et di.

Bu nun la be lə, tə bii ki, cə mi bir 
il ər zin də is teh sal olun muş 6 fi lm 
1916-cı il də Azər bay can da ki no 
sə na ye si nin for ma laş ma sın dan 
xə bər ve rir di. 

Ki no şü nas N.Sa dı qov gör kəm li 
re jis sor A.M.Şə rif za də haq qın da 
mə qa lə sin də B.Svet lo vun, 1915-ci 
il də qast rol da olan A.M.Şə rif za-
də ni “Xaz bu lat” fi l min də çə kil-
mək üçün Ba kı ya də vət et di yi ni 
ya zır. Mə lum ol ma yan sə bəb lər-
dən. A.M.Şə rif za də bu fi lm də çə-
kil mə yib.

Xü su si lə, “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” ki mi iki se ri ya lı 
ek ran əsə ri nin çə kil mə si, fi l min 
qa zan dı ğı uğur mil li Azər bay-
can ki no su nun for ma laş ma sı 
yo lun da atı lan va cib ad dım lar-
dan idi. Ki no araş dı rı cı la rı nın 
əl də et di yi fakt la ra gö rə, 1916-
cı il də ədə biy yat hə vəs ka rı 
M.S.Axun do vun “Bi zim ata və 
ba ba la rı mı zın gü nah la rı” ad lı 
ki no ma te rialı olub. Müəl lif bu 
ma te rialı ba cı sı na – ilk Azər-
bay can müəl li mə lə rin dən olan 
Sə fi y yə Axun do va ya (Ola bil-
sin, bir sı ra he ka yə, pyes, ko me-
di ya, tər cü mə müəl li fi  Sə ki nə 

Axund za də (1865-1927) nə zər də 
tu tu lur) həsr edib. Təəs süf ki, 
bu haq da əli miz də ki fa yət qə-
dər tu tar lı fakt ol ma dı ğın dan, 
hə min fi lm ba rə sin də də bir-
mə na lı söz de yə bil mə rik. Hər 
hal da, o vaxt lar ki no nun ye tə-
rin cə po pul yar ol du ğu, iq ti sa di 
cə hət dən in ki şaf et miş Ba kı da, 
“Fil ma” ak sioner cə miy yə ti nin 
in hi sa rın dan qı raq çə ki liş lə rin 
möv cud lu ğu tə biidir. 

“Fil ma” ak sioner cə miy yə ti nin 
və re jis sor B.Svet lo vun rəh bər lik 
et di yi ya ra dı cı lıq qru pu nun ki fa-
yət qə dər uğur qa za na bil mə mə-
si nin baş lı ca sə bə bi on lar la ta ma-
şa çı la rın çox his sə si ni təş kil edən 
yer li əha li ara sın da kı psi xo lo ji 
ma neənin möv cud lu ğu idi: ta-
ma şa çı lar için də ya şa dıq la rı hə-
ya tın real lıq la rı na uy ğun gə lən 
ha di sə lə ri, hər gün hə yat da gör-
dük lə ri adam la ra ox şa yan tip lə-
ri, öz məişət lə rin də rast laş dıq la rı 
adət-ənə nə lə ri ek ran da gör mə-
yə can atır dı lar; yad tə fək kü rün 
or ta ya çı xar dı ğı yad hə yat mən-
zə rə lə ri, ha di sə lə ri və adət-ənə-
nə lə ri on la rı ma raq lan dır maq 
iq ti da rın da de yil di. “Neft və mil-
yon lar səl tə nə tin də” əsə ri ni və 
ey niad lı fi lm də baş ro lu ifa edən 
Hü seyn Ərəb lins ki ni (lent də epi-
zo dik rol lar da çə ki lən lə ri nə zə rə 
al mı rıq) çıx saq, “Fil ma” ak sioner 
cə miy yə ti və re jis sor B.Svet lov 
Ba kı da rus ki no su nun bir qo lu nu 
ya rat maq mis si ya sı nı ger çək ləş-
dir di lər. 

Ki no şü nas N.Sa dı qov 1916-
1917-ci il lər də len tə alın mış da-
ha bir  na mə lum fi lm haq qın da 
mə lu mat ve rib. “Ah, sən mə ni 
ni yə öp dün” ad lı 4 his sə li dram 
P.Ba to ri nin ey ni ad lı ro ma nı əsa-
sın da re jis sor V.Mak si mov tə rə-
fi n dən len tə alı na raq, 1917-ci il 
ap re lin 2-də nü ma yiş et di ri lib. 
Bu fi l min “Fil ma” ak sioner cə-
miy yə ti tə rə fi n dən is teh sal olun-
ma sı haq qın da əli miz də mə lu-
mat yox dur.

Hə min dövr də Azər bay can hə-
ya tı nı əks et di rən ədə bi nü mu nə-
lə rin və güc lü teatr akt yor la rı nın 
ol ma sı na bax ma ya raq, tə sa dü fi , 
zəif möv zu la ra mü ra ciət edi lir, 
fi lm lə rə A.Po lons ki və P.Ami-
ra qo nun rəh bər lik et dik lə ri rus 
teatr trup pa la rı nın akt yor la rı çə-
ki lir di lər. Hal bu ki,  M.F.Axun do-
vun, Ə.Haq ver di ye vin, N.Və zi-
ro vun, C.Məm məd qu lu za də nin, 
Y.V.Cə mən zə min li nin... pyes lə ri, 
he ka yə və po vest lə ri ek ran üçün 
gö zəl möv zu lar ve rir di, H.Ərəb-
lins ki ilə ya na şı, A.M.Şə rif za də, 
M.Əli yev, H.Sa rabs ki, M.Mər da-
nov, M.Sə na ni... ki mi səh nə us-
ta la rı nın ifa çı lıq qa bi liy yə tin dən 
ki no da ya rar lan maq müm kün 
idi. Tə bii ki, o vaxt hə lə Azər bay-
can da sse na ri çi lə rin, re jis sor la-
rın, ope ra tor la rın, üs tə lik, qa dın 
ifa çı la rın ol ma dı ğı tək zi be dil-
məz fakt lar dır. Bu nun la be lə, so-
vet döv rü nə qə dər ki Azər bay can 
ki ne ma toq ra fi  ya sın da “Neft və 
mil yon lar səl tə nə tin də” fi l mi nin 
ye ga nə uğur lu fakt ki mi qeyd 
olun ma sı nı möv cud real lı ğın nə-
ti cə si qis min də qə bul edə rək, bu 
iş də “Fil ma” ak sioner cə miy yə ti-
nin və re jis sor B.Svet lo vun müs-
bət ro lu nu qiy mət lən dir mə yə 
bil mə rik.
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

Film lə ri, ki no apa rat la rı nı təb liğ et mək və yay-
maq la məş ğul olan, son ra isə Ba kı sə na ye çi-
lə ri nin bir qis mi nin si ma sın da özü nə ma liy yə 
da yaq la rı ta pan “Fil ma” ak sioner cə miy yə-

ti 1915-ci ilin son la rın da bə dii film lə rin çə ki li şi ni 
ger çək ləş dir mək yö nü mün də ilk vaxt lar cid di ad-
dım lar at dı. Tə bii ki, bu iş də baş lı ca çə tin lik mü na-
sib re jis so run ta pıl ma sı idi. V.Bars ki ni Tif li sə gön də-
rən dən son ra da nı şıq lar apa rıl dı ğı re jis sor B.Svet lov 
tez lik lə Ba kı ya gə lib ilk çə ki liş üçün ha zır lıq gör mə yə 
baş la dı.

La kin L.La za ro va, V.Le vin, A.Po-
lons ki, Y.Mu roms ki, A.Mo ro zovs-
ki və baş qa akt yor la rın çə kil di yi 
bu fi lm də Ba kı nın mə də ni hə ya-
tın da, ki çi cik də ol sa, uğur qa za na 
bil mə di. 1916-cı il sent yab rın 8-də 
ilk nü ma yi şi olan “Kn yaz Te mir 
Bu lat” len ti bir müd dət dən son ra 

B.Svet lov ta ma şa çı la rı ma raq-
lan dır maq və “Fil ma” rəh bər-

li yi nin eti ma dı nı doğ rult-
maq üçün da ha bir 

lə ri nin bir qis mi nin si ma sın da özü nə ma liy yə 
da yaq la rı ta pan “Fil ma” ak sioner cə miy yə-

ti 1915-ci ilin son la rın da bə dii film lə rin çə ki li şi ni 
ger çək ləş dir mək yö nü mün də ilk vaxt lar cid di ad-
dım lar at dı. Tə bii ki, bu iş də baş lı ca çə tin lik mü na-
sib re jis so run ta pıl ma sı idi. V.Bars ki ni Tif li sə gön də-
rən dən son ra da nı şıq lar apa rıl dı ğı re jis sor B.Svet lov 
tez lik lə Ba kı ya gə lib ilk çə ki liş üçün ha zır lıq gör mə yə 

ilm lə ri, ki no apa rat la rı nı təb liğ et mək və yay-
maq la məş ğul olan, son ra isə Ba kı sə na ye çi-

La kin L.La za ro va, V.Le vin, A.Po-
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ciətə təh rik et di. Ro ma nın tərs 
va rian tı nı ek ran da ya rat maq la 
müəl li fə ca vab ver mə yi nə zər də 
tu tan re jis sor dəb də olan məişət 
dra mı nın hü dud la rın dan kə na-

Fil min sse na ri müəl li fi  A.Pa-
no va-Pot yom ki na, qu ru luş çu-
ope ra to ru Qri qo ri Lem berq, baş 
rol la rın ifa çı la rı, Ba kı da kı rus 
teatr la rı nın akt yor la rı K.Piont-
kovs ka ya, L.La za re va, Y.İva no-
va, Y.Mu roms ki və baş qa la rı idi. 
Fil min çə ki liş lə ri Ba kı da və Ba kı-

“Fil ma”nın ilk tam met raj lı (6 
his sə dən iba rət) bə dii fi l mi olan 
“Ar vad” len ti 1916-cı il mar tın 
28-də ta ma şa çı la ra təq dim edil-
di. Hə min gün lər də döv ri mət-

Bu də fə Ba kı meş şan la rı nın hə- B.Svet lov özü fi lm də baş rol- Onun cə mi bir həf tə yə çək di yi 
“Ölü mü nə bir saat qal mış” ki-

adət-ənə nə lə ri ek ran da gör mə-
yə can atır dı lar; yad tə fək kü rün 
or ta ya çı xar dı ğı yad hə yat mən-
zə rə lə ri, ha di sə lə ri və adət-ənə-
nə lə ri on la rı ma raq lan dır maq 
iq ti da rın da de yil di. “Neft və mil-
yon lar səl tə nə tin də” əsə ri ni və 
ey niad lı fi lm də baş ro lu ifa edən 
Hü seyn Ərəb lins ki ni (lent də epi-
zo dik rol lar da çə ki lən lə ri nə zə rə 
al mı rıq) çıx saq, “Fil ma” ak sioner 
cə miy yə ti və re jis sor B.Svet lov 
Ba kı da rus ki no su nun bir qo lu nu 
ya rat maq mis si ya sı nı ger çək ləş-
dir di lər. 

1917-ci il lər də len tə alın mış da-
ha bir  na mə lum fi lm haq qın da 
mə lu mat ve rib. “Ah, sən mə ni 
ni yə öp dün” ad lı 4 his sə li dram Bu də fə Ba kı meş şan la rı nın hə- B.Svet lov özü fi lm də baş rol- Onun cə mi bir həf tə yə çək di yi 
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Ümu mi tər cü mə şü nas lıq da adı-
na “mü tər ci min ya lan çı dost la rı” 
de yi lən bu ter min ilk də fə fran sız 
tər cü mə şü nas-dil çi lə ri tə rə fi n dən 
iş lə dil miş, kal ka üsu lu ilə di gər dil-
lə rə keç miş dir. Ya lan çı, ya xud sax ta 
ek vi va lent lə rə al da dı cı ox şar lar da 
de yir lər. Uzaq dil lər də dil lə ra ra sı 
tə sa dü fi  üst-üs tə düş mə lər, yan lış 
qar şı lıq lar, tran so mo nim lər, dil lə ra-
ra sı omo nim lər ki mi tə za hür edən 
ya lan çı ek vi va lent lər qo hum dil lər-
də özü nü müx tə lif şə kil də gös tə rir. 
İrə li də, qo hum dil lər dən tər cü mə-
nin qram ma tik prob lem lə rin dən 
bəhs edər kən türk cə dən çe vi ril miş 
tər cü mə ədə biy ya tı ma te rial la rı əsa-
sın da ya lan çı ek vi va lent lər üzə rin də 
ət rafl  ı da ya na ca ğı mız dan, bu ra da 
biz hə min ek vi va lent lə ri lek sik-se-
man tik ba xım dan qrup laş dır maq 
və on lar haq qın da qı sa bil gi ver-
mək lə ki fa yət lə ni rik.

Türk cə və Azər bay can di lin də 
ya lan çı ek vi va lent lər özü nü, əsa-
sən,  üç şə kil də gös tə rir:

1. Ori ji na lın və tər cü mə nin di lin-
də ya zı lı şı və tə ləff  ü zü nə gö rə ey ni 
olub (bu ra da bə zi for mal or foepik 
və qra fi k fərq lə ri nə zə rə al mı rıq), 
müx tə lif kök lər dən gə lən, eti mo lo-
gi ya la rı və mə na la rı bir-bi rin dən ta-
ma mi lə fərq lə nən tran so mo nim lər, 
ya xud uy ğun lu uy ğun suz luq lar: 
gar – vağ zal, kar – gə lir, çe lik– po-
lad, pin ti – xə sis, ak tar mak – nəql 
et mək, ka tık – ya van lıq və s. Bu 
kəl mə lə rin di li miz də ki omo nim lə ri 
– yal nış qar şı lıq la rı (qar, kar, çə lik, 
pin ti,  ax tar maq, qa tıq) ilə heç bir 
mə na ya xın lı ğı yox dur. Bu qə bil-
dən olan tran so mo nim lər tər cü mə-
də cid di çə tin lik tö rət mir, dar və ya 
ge niş kon tekst də mə na la rı asan lıq la 
müəy yən ləş di ri lir və tər cü mə di lin-
də sax la nıl mır lar. Bun lar məz mun 
və mə na ox şar lı ğı ol ma dan ifa də 
ox şar lı ğı olan kəl mə lər dir.

2. Ori ji nal da və tər cü mə di lin də 
ya zı lı şı və tə ləff  ü zü ey ni olan, ey ni 
eti mo lo gi ya ya sa hib, ey ni kök dən 
gə lən, ya xud hər iki di lə üçün cü 
dil dən ke çən, la kin lek sik-se man tik 
(lü ğə vi) mə na la rı müasir sinx ron 
plan da  üst-üs tə düş mə yən 
omo nim lər: 

ha la – bi bi, ba ba – ata, ders lik – si nif 
ota ğı, ba let – ba let ar tis ti, erik – al-
ça, sü mük – bu run se li yi, ki şi – şəxs, 
su bay – za bit, be kar – su bay  və s. 
Bu qə bil dən olan tran so mo nim-
lər tər cü mə də diq qət tə ləb edir və 
mü tər ci min ən çox “ya xa lan dı ğı” 
sax ta ek vi va lent lər – al da dı cı ox şar-
lar qru pu nu təş kil edir. Ye ri gəl miş-
kən, qeyd edək ki, şi fa hi tər cü mə də, 
türk cə da nı şıq da azər bay can lı la rın 
ən çox “iliş dik lə ri”, gü lüş hə də fi  nə 
çe vi ril dik lə ri mə qam lar məhz bu 
söz lər lə əla qə dar olur.

3. Ori ji nal da və tər cü mə di lin də 
ey ni kök dən gə lən, mə na la rı qis mən 
ör tü şən (bir ba xı ma, nis bi si no nim lər 
ki mi çı xış edən), la kin bir-bi rin dən 
fərq li mə na lar da da iş lə di lən, müx tə-
lif  üs lub la ra aid olan omo nim lər:

ka pı – a) otaq qa pı sı, b) fut bol 
oyu nun da kı qa pı (türk cə də bu 
mə na da “ka le” kəl mə si iş lə di lir);

kalp – a) ürək;  b) qəlb;
er kek – a) ki şi;  b) er kək;
yen ge – a) qar daş ar va dı; b) yen gə;
kar deş – a) qar daş;  b) ba cı;
in ti zar – a) qar ğış; b) in ti zar;
şeh la – a) çaş, çəp göz; b) iri göz-

lü, şəh la;
ata – a) cədd, əc dad; b) ata.
Bu qə bil dən olan kəl mə lə rə sti lis tik 

tran so mo nim lər də de yi lir və qo hum 
dil lər dən tər cü mə za ma nı bu sax ta 
ek vi va lent lə rin iş lən di yi mət nə diq-
qət li ya naş maq la zım dır. Bu kəl mə lər 
qis mi “uy ğun lu uy ğun luq lar dır”.

Bi rin ci qrup da yer alan sax ta tran-
so mo nim lər tər cü mə də cid di çə tin lik 
tö rət mə di yi nə gö rə, ikin ci və üçün cü 
qru pa da xil olan kəl mə lər dən bir ne-
çə si ni bə zi nü mu nə lər əsa sın da da ha 
ət rafl  ı nə zər dən ke çi rək. 

Mə sə lən, fars di lin dən alın ma, 
türk cə də və Azər bay can di lin də 
həm omo nim, həm də tran so mo-
nim kəl mə lər ola raq iş lə di lən saz 
sö zü nə ba xaq.

“Saz” sö zü nün mə na la rın dan 
bi ri  “qa mış” (“in ce ka mış”), “me-
şə” (“or man”), “ba taq lıq, su laq 
yer lər də bi tən bit ki” (“ha sı ro tu”), 
“sol gun, sa ral mış” (“saz be niz li”) 
de mək dir. Möv la na Cə la ləd din 
Ru mi nin “Məs nə vi”si nin ilk beyt-
lə ri nin türk çə tər cü mə lə rin dən bi-
rin də oxu yu ruq: 

Din le ney den kim hi ka yet et me de,
Ay rı lık lar dan şi ka yet et me de.
Kes ti ler saz lık için den der be ni,
Din ler ağ lar hem ka dın, hem er be ni.

Saz lık (qa mış lıq) kəl mə si di li miz-
də bu mə na lar da iş lə dil mir, tran so-
mo nim dir - hər iki dil də olub, müx-
tə lif mə na la ra gə lən kəl mə dir.

Elə cə də Azər bay can di lin də “iş-
lə yən, sağ lam, is tis ma ra ha zır və-
ziy yət də” mə na sın da iş lət di yi miz 
“saz” si fə ti bu mə na da türk çə də 
iş lən mir. Türk di lin də bu mə na da 
“ayar lan mış, ayar lı, aya rı ya pıl-
mış” söz lə rin dən is ti fa də olu nur. 
Əl bətt  ə, bu tran so mo nim lər tər cü-
mə də çə tin lik tö rət mir, mətn içə ri-
sin də (dar və ya ge niş kon tekst də) 
düz gün mə na la rı asan lıq la müəy-
yən ləş di ri lə bi lir. Bu ra da bi zi ma-
raq lan dı ran və üzə rin də dur maq 
is tə di yi miz “saz” kəl mə si nin hər 
iki dil də nis bi si no nim ki mi iş lə di-
lən mə na la rı dır ki, ya lan çı ek vi va-
ve lent lik məhz bu mə qam da mey-
da na çı xır. Fars di lin dən alın ma 
“saz” kəl mə si nin türk cə də ki mə na-
la rın dan bi ri “hər han sı bir mu si qi 
alə ti, çal ğı” de mək dir:

Dün bez mi ni zin bir eze li
 ne şe si var dı,
Saz ses le ri ta fec re ka dar
 Kör fe zi sar dı,
Vak ta ki su lar şar kı lar
 in ler ken ağar dı,
Ben dim ge çen, ey sev gi li,
 san dal la de niz den.

(Yəh ya Ka mal)
Türk cə də ki “ne fes li saz lar”, 

“şar kı cı ve saz ar ka daş la rı (ta kı-
mı)” di li mi zə “nə fəs li mu si qi alət-
lə ri”(“nə fəs li çal ğı lar”), “mü ğən ni 
və onun an samb lı”, “sə nət kar və 
onu mü şa yi ət edən mu si qi kol lek-
ti vi” şək lin də çe vi ri lə bi lər. “Saz” 
kəl mə si ədə bi di li miz də bu mə na-
da iş lə dil mir. Azər bay can da saz 
ad la nan “miz rab la ça lı nan tel li 
mu si qi alə ti nə” türk cə də “bağ la-
ma” de yi lir. Bu nun la ya na şı, türk-
cə də “saz” kəl mə si nin mə na la-
rın dan bi ri Azər bay can di lin də ki 
ki mi elə “saz” de mək dir və lü ğət-
də “mız rap la ça lı nan uzun sap lı 
halk çal gı sı” ki mi açıq la nır. “Saz 
şairi”  isə “aşık” (aşıq) kəl mə si nin 
si no ni mi dir.

Di gər tə rəf dən, di li miz də bu 
kəl mə nin mə na sı bə zən bu sö zün 
türk cə də ki  mə na la rı  ilə qis mən ör-
tü şür, bə zən hətt  a üst-üs tə dü şür: 
“Sa zı mız - sö zü müz” ifa də sin də ki 
“saz” kəl mə si ilə sırf saz mu si qi alə-

ti nə zər də tu tul mur.

Bu na gö rə də, bu kəl mə nin sax ta 
ek vi va lent ola bil mə eh ti ma lı na 
tər cü mə də diq qət et mək la zım dır. 
Mə sə lən, tər cü mə za ma nı türk cə 
mətn də rast laş dı ğı mız “Or han gü-
zel saz ça lı yor” cüm lə si ni “Or xan 
gö zəl saz ça lır” şək lin də tər cü mə 
et mək səhv ola ca ğı na gö rə, də-
qiq ləş dir mə yə eh ti yac var. Mət nin 
ori ji na lın da Or xa nın çal dı ğı sa zın 
han sı mu si qi alə ti ol du nu müəy-
yən ləş dir mək müm kün de yil sə, 
sa də cə “Or xan mu si qi alə tin də gö-
zəl ça lır” de mək da ha doğ ru dur.

İn di isə türk cə nin ərəb di lin dən 
alın ma “kalp” omo ni mi nin lü ğə vi 
mə na la rı na ba xaq:

Kalp I - 1. yü rek; 2. yü rek has ta-
lı ğı; 3. duy gu, his

Kalp II - dö nüş tür me, bir du rum-
dan baş ka bir du ru ma çe vir me.

Kalp III - düz me, sah te 
Bu ra da üzə rin də dur maq is tə di-

yi miz bu sö zün bi rin ci mə na sı dır. 
İkin ci mə na sı di li miz də yox dur. 
Üçün cü mə na sı isə (qəlp, sax ta) 
hər iki dil də üst-üs tə dü şür.

Türk cə də “kalp” kəl mə si nin il-
kin as so siasi ya sı bə dən üz vü dür, 
ana to mik or qan dır, di li miz də-
ki “ürək” ter mi ni nin qar şı lı ğı dır. 
Türk cə də ki kal bim çar pı yor (atı-
yor), kalp ame li ya tı, kalp kri zi, 
kalp ila cı, kalp has ta lı ğı ki mi söz 
bir ləş mə lə ri Azər bay can di lin də 
iş lən məz. La kin işin çə tin li yi bu ra-
sın da dır ki, I kalp kəl mə si nin 3-cü 
mə na sı di li miz də də qəlb, duy-
ğu, kö nül mə na sın da iş lə di lir və 
ya lan çı ek vi va lent ol ma eh ti ma lı 
çox dur. Mə sə lən, Sen çok kalp siz 
bi ri sin cüm lə sin də ki kalp siz  kəl-
mə si di li miz də ki qəlb siz, his siz, 
duy ğu suz mə na sın da dır. 

 Sax ta ek vi va lent lə rin bir his sə-
si bir-bi ri nə ta ma mi lə tərs mə na lı, 
hətt  a  an to nim kəl mə lər ki mi çı xış 
edir lər. Mə sə lən, ka pı-qa pı kəl mə-
si türk cə də fut bol mey dan ça sın da-
kı qa pı mə na sın da iş lə dil məz, bu 
mə na da ka le kəl mə si iş lə di lir:

Stad da ka le ar ka sı sı ra lar da ge-
nel lik le ra kip ta kı mın ta raf tar la rı 
otu rur – Sta dion da qa pı ar xa sın-
da kı çər gə lər də, əsa sən rə qib ko-
man da nın azar keş lə ri otu rur.

Ey ni kök dən dü zəl di lən ka pı-
cı-qa pı çı türk çə də ev, otel ki mi 
yer lər də gö zət çi, xid mət çi, qa pı-
çı de mək dir. So nun cu mə na da 
Azər bay can di lin də də iş lə di lir. 

Di li miz də ki di gər mə na da kı qa-
pı çı ya isə türk cə də ka le ci de yi lir. 
Mə sə lən, Rüş tü yax şı qa pı çı dır 
cüm lə sin də qa pı çı kəl mə si nin mə-
na sı türk cə yə kon tekst dən kə nar-
da düz gün tər cü mə edi lə bil məz, 
çün ki onun fut bol çu ya xud xid-
mət çi ol ma sı də qiq ləş di ril mə dən 
bu sö zü türk cə yə çe vir mək müm-
kün de yil.

İlk ba xış da son də rə cə sa də 
gö rü nən söz lə rin tər cü mə sin də, 
be lə xır da diq qət siz lik mə na an-
laş maz lı ğı na sə bəb ola bi lər. Mə-
sə lən, “Ça lı qu şu”nun türk cə sin də 
oxu yu ruq: “Gel di yin gün den be ri 
ge ce de mez sin gün düz de mez sin, 
ya zar sın da ya zar sın. Ne bi tip tü-
ken mez bir ya zı dır bu! Mek tup 
de sem de ğil; mek tup def te re ya-
zıl maz...”

İn di tər cü mə si nə ba xaq: “Gəl-
di yin gün dən bə ri ge cə bil mir sən, 
gün düz bil mir sən, ya zır san, hey 
ya zır san. Bu nə bi tib-tü kən mə yən 
bir ya zı dır! Mək tub de sən, mək tub 
de yil, mək tub dəf tə rə ya zıl maz...”

Bü töv lük də əsə rin ha mı sı ki mi 
bu par ça nın da tər cü mə si gö zəl dir, 
ori ji na lı na sə da qət lə çe vi ril miş dir 
və türk cə ni də, di li mi zi də əla bi-
lən pe şə kar mü tər cim əlin dən çıx-
mış dır. La kin bu cüm lə də dəf tər 
sö zü ilə türk cə də nə zər də tu tu lan 
bil di yi miz şa gird dəf tə ri yox, gün-
də lik dir, adi dəf tər dən qa lın, gün-
də lik, xa ti rə yaz maq üçün nə zər də 
tu tu lan dəf tər dir (əsə rin qəh rə ma-
nı Fə ri də xa nı mın gün də li yi). Mü-
tər cim özü də tər cü mə yə yaz dı ğı 
qı sa, la kin dol ğun ön söz də əsə-
rin jan rın dan bəhs edər kən onun 
“gənc bir qı zın gün də li yi” ol du ğu-
nu qeyd edir. Əsə rin qə lə mə alın-
dı ğı ke çən əs rin ilk rü bün də dəf tər 
(jur nal), dəf tər tut maq (yaz maq) 
gün də lik tut maq, xa ti rə yaz maq 
mə na la rın da iş lə di lir di. Bu ba rə də 
mü tər cim qey di ve ril mə di yi üçün 
dəf tər kəl mə si sax ta ek vi va lent tə-
si ri ba ğış la yır və “mək tub dəf tə rə 
ya zıl maz” cüm lə si  ye rin də iş lə dil-
mə miş ki mi gö rü nür. Çün kü mək-
tu bun dəf tər sə hi fə si nə ya zıl ma sı 
ta ma mi lə tə biidir, təəc cüb və sual 
do ğur ma ma lı dır.

Əs gər
RƏ SU LOV,

Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru,
pro fes sor

Ümu mi tər cü mə şü nas lıq da adı-

ha la – bi bi, ba ba – ata, ders lik – si nif 

Bu qə bil dən olan tran so mo nim-
lər tər cü mə də diq qət tə ləb edir və 
mü tər ci min ən çox “ya xa lan dı ğı” 

lar qru pu nu təş kil edir. Ye ri gəl miş-
kən, qeyd edək ki, şi fa hi tər cü mə də, 
türk cə da nı şıq da azər bay can lı la rın 

Ya xın qo hum dil lər 
üçün sə ciy yə vi lek sik-
se man tik – ori ji na lın 
lek sik va hi di nin tər-

cü mə di li nin lek sik va hi di ilə 
ya zı lış və tə ləff  üz ba xı mın dan 
ey ni, mə na la rı nın fərq li ol ma sı 
– psev doek vi va lent omo nim lər 
mə sə lə si çox cid di prob lem lər-
dən bi ri dir.

ya zı lı şı və tə ləff  ü zü ey ni olan, ey ni 
eti mo lo gi ya ya sa hib, ey ni kök dən 
gə lən, ya xud hər iki di lə üçün cü 
dil dən ke çən, la kin lek sik-se man tik 
(lü ğə vi) mə na la rı müasir sinx ron 
plan da  üst-üs tə düş mə yən 
omo nim lər: 

Din ler ağ lar hem ka dın, hem er be ni.
“saz” kəl mə si ilə sırf saz mu si qi alə-

ti nə zər də tu tul mur. Azər bay can di lin də də iş lə di lir. pro fes sorDin ler ağ lar hem ka dın, hem er be ni. ti nə zər də tu tul mur. Azər bay can di lin də də iş lə di lir. 

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

Ata mın dost la rı ara sın da ev lə ri-
mi zin bi ri-bi ri ilə bu qə dər iç dən-içə 
ya xın ol du ğu, bu qə dər qay na yıb-
qa rış dı ğı baş qa bir kim sə yox idi. 

Bu nun çe şid li sə bəb lə ri var dı. 
Zən nim cə, bu, həm də da ha çox aşa-
ğı da gös tə rə cə yim amil lə əla qə dar 
idi. “Türk Yur du”1 məc muəsi nin 
ida rə çi li yi şairə ve ril miş di. Mər kəz 
də ya şa dı ğı ev idi. Atam, Yu sif Ak-
çu ra, Meh met Emin, Hü seyn za də 
Əli ki mi Türk Yur du nun qu ru cu la rı, 
fəal xa dim lə ri ora da çox tez-tez gö-
rü şür dü lər. Şairin uşaq la rı ilə mən 
və ba cı-qar daş la rım da çox tez dost-
laş mış dıq. Ata la rı mız bir otaq da iş lə-
ri ni gö rər kən biz hə yət də, bağ ça da 
oy na yıb vax tı mı zı ke çi rir dik. Çox əs-
ki uşaq lıq xa ti rə lə ri mi ya da sal dı ğım 
za man şairin üçü də bi ri-bi rin dən 
can sız-çə lim siz, bi ri-bi rin dən arıq iki 
qı zı ilə bir oğ lu göz lə rim önü nə gə lir. 
Şairin ana sı oğ lu nun və nə və lə ri nin 
tam ək si nə ola raq sərt tə biət li, can ta-
raq və şiş man bir qa dın idi. Am ma 
za hi rən ko bud gö rü nü şü al tın da oğ-
lu na sə nət hə yə ca nı aşı la yan qüv vət-
li və in cə bir zə ka sı, güc lü his siy ya tı 
var dı. Evin ha ki mi-müt lə qi idi. Hət-
ta uzun il lər ya taq xəs tə si ol ma sı na 
bax ma ya raq, hə ya tı nın son anı na 
qə dər də ha ki miy yə tin dən əl çək-
mə miş di. Oğ lu nun eşq ma cə ra la rı 
da da xil, bü tün əməl lə ri onun özü nü 
gör məz li yə vur ma sı, ək sər hal lar da 
isə ra zı lı ğı ilə baş ve rir di. Qa dın şairi 
hə qi qi bir qa dı nın oğ lu idi. Bü tün di-
gər qa dın la rı da ana sı nın sa yə sin də 
yax şı ta nı ya bil miş di. 

Onu si ya si dairə lər də əl üs tün də 
tut du ran sə bəb lər dən bi ri də uşaq lıq 
döv rün dən baş la ya raq, şəx siy yə ti-
nin ay rıl maz par ça sı ha lı na gəl miş 
xəs tə li yi idi. XIX əs rin xəs tə lik lə ri 
içə ri sin də if rat həs sas lı ğın sim vol-
la rın dan bi ri də və rəm sa yı lır dı. 
Və rəm hə min əs rin mo da sı na gö rə 
həm də eş qin, ümid siz qəlb çır pın tı-
la rı nın rəm zi idi. Mər hə mət, şəf qət, 
gö zəl lik və rəm xəs tə li yi nin qa nad-
la rı al tı na sı ğın mış dı. Gənc qa dın lar 
əv vəl dən qır mı zı rəng lə bo yan mış 
dəs mal la rı nı do daq la rı na apa ra raq 
zəif, hal sız ös kür mə lər dən son ra bu 
lə kə lə ri hər kə sə gös tər mək lə diq qə-
ti çək mə yə, ca van oğ lan lar və rəm li 
sev gi li nin öpüş lə ri ilə öz lə ri ni bu 
xəs tə li yə yo lux dur ma ğa ça lı şır dı lar. 

Qa dın şairi nin ən par laq za man la-
rı olan 1910-cu il lər dən Bi rin ci Dün-
ya Hər bi nin so nu na qə dər ki dövr də 
İs tan bu lun yük sək cə miy yə ti də hə-
lə bu də bin tə si ri al tın da qal maq da 
da vam edir di. Be lə cə, şairin xəs tə li-
yi onun şöh rə ti ni ar tı ran ami lə çev-
ril miş di. La kin bu, za man-za man 
onu ay lar la ya ta ğa sa lan, bə zən 
ölü mün as ta na sı na qə dər gö tü rən, 
am ma hər də fə sin də də ət ra fın da kı 
sev gi ni, hey ran lı ğı bir az da ar tı ran 
təh lü kə li xəs tə lik di. Qa dın şairi ni 
so nun cu də fə 1934-cü il də, yo lux-
du ğum ağır ya ta laq xəs tə li yin dən 
qalx dıq dan son ra gör düm. Mə nim 
ya şa dı ğım ev oza man kı İs mət, in-
di ki Mid hət Pa şa kü çə sin də yer lə-
şir di. Şairin evi də tam bi zim ki nin 
qar şı sın da idi. De mək olar ki, ey ni 
vaxt da ya ta ğa düş müş dük. Qa dın 
şairi bu də fə hə ya tı nın sü sü olan 
və rəm dən de yil, xər çəng dən əziy-
yət çə kir di. İki ay da vam edən təh-
lü kə li xəs tə li yim sı ra sın da də fə lər lə 
onu dü şün müş düm. Özü mün ölə 
bi lə cə yim ağ lı ma da gəl mir di. Fə-
qət sı ra şairə gə lən də fi  kir lə şir dim 
ki, “o, bu sə fər müt ləq ölə cək. Heç 
ol ma sa, so nun cu də fə də gö rə bil-
səy dim”. Bir müd dət son ra və ziy-
yə tim nis bə tən yax şı laş dı, İs tan bu la 
apa rıl dım. Bir ayın ta ma mın da ge ri 
dö nün cə ilk işim ata mın şair dos-
tu nu zi ya rət et mək ol du. Uza dıl dı-
ğı ya taq da ske let dən fər qi yox idi. 
Mə ni gör dü yü za man hə yə can lan-
dı. Güc lə eşi di lə cək səs lə “Sə məd, 
- de di, - sə ni ayaq üst də, sağ lam 
gör mə yim dən çox bəx ti ya ram. Kim 
bi lir, Əh mə dim nə qə dər üzü lüb”.

Son ra isə do daq la rı nı güc lə tər-
pə də rək əla və et di: “Öl mə miş dən 
əv vəl ata nı da bir də fə qu caq la ya 
bil səy dim...”

Bir na zir 
Sübh ça ğı san ki bir əl bo ğa zı nı 

şid dət lə sıx dı. Qar şı sın da dar ağa cı 
gö rün dü. Gənc lik il lə ri nin idealist 
dos tu diş lə ri nin ara sın da sı xıl mış 
di li, gö yər miş, şiş miş si fə ti, hə də qə-
sin dən çıx mış göz lə ri ilə ona ba xır-
dı. Qol la rı nı uzat dı və oyan dı. 

Bu ge cə qırx il əv vəl bö yük bir 
məm lə kə tin bö yük bir şə hə rin-
də ta nış olan iki in san dan bi ri dar 
ağa cın dan sal la nır. Di gə ri isə onu 
məh kum edən lər ara sın da dır! Hə-
zin tə səl li dir? Yox, gü lünc tə səl li-
dir! Bu gün ni yə iki si də ey ni yer də 
de yil lər? Be lə də ola bi lər di! Açı lan 
sa ba hın sübh ça ğı na qə dər be lə bir 
aqi bə tin ya şa na ca ğı nə onun, nə də 
dos tu nun ağ lı na gəl miş di. 

İlk də fə Pa ris də qar şı laş dı lar. Atam 
hü quq şü nas, dos tu isə hə kim ola caq-
dı. Bi rin ci si əsir bir türk yur dun dan 
gəl miş di. Di gə ri türk lə rin son müs tə-
qil top lu mu na mən sub du. Hər iki si 
Qər bin azad lıq yo lun da nə ha yət siz 
qan lar axıt mış möh tə şəm şə hə rin də 
çox tez dil tap dı lar. O il lər də Pa ris hər 
cür fi  kir lə rin qay naş dı ğı, ye ni dün ya-
nın tə mə li nin qo yul du ğu bir mü hit 
idi. Bü tün bu fi  kir lər ən ro man tik şə-
kil də bi ri di gə ri nə qar şı çı xır, Re nan, 
Zol ya2, Kos tans3 ki mi nə həng şəx siy-
yət lə rin ya nın da Sa ra Ber nar4 ki mi 
bö yük ar tist lər, Jo res5 və Kle man-
so6 ki mi qor xu bil mə yən mü ba riz-
lər küt lə lə ri ar xa la rın ca apa rır dı lar.

Van Qoq7, Qo gen8 ki mi rəs sam lar 
sə nə tin üfüq lə ri ni o za ma na qə dər 
məc hul qa lan göz qa maş dı rı cı rəng-
lə rə bo ya yır dı lar.

Atam da, dos tu da bu ra do ğu-
lub-bö yü dük lə ri yer lə rin mis tik, 
qa ran lıq və həs sas əh val-ru hiy yə-
si ilə gəl miş di lər. Bəl kə elə bu na 
gö rə də qür bət his si iki si ni də 

dər hal ey ni idealın ət ra fın da 
bir ləş dir di - türk mil lə ti də 

bu sə viy yə yə yük səl mə li dir!
Gə lə cək lə bağ lı bir gə la yi-

hə lər cı zır dı lar. Atam məm-
lə kə ti nə qa yıt dıq dan son ra iş-

lə ri ni sah ma na sa lıb İs tan bu la 
kö çə cək di. Dos tu isə ona ye ni, 

azad və tə nin də sı xın tı çək mə dən 
ya şa maq və iş lə mək im kan la rı ya-

ra da caq dı. Xə yal la rı ilə bağ lı 
ilk ra zı laş ma nı da Pa ris-

də əl də et di lər. 

Hə min vaxt Əh məd Rza9 da Pa ri sə 
gəl miş di. Çox yox sul bir ömür sü-
rür dü. An caq vü qar lı idi. Fran sa-
nın Kle man so ki mi məş hur si ya sət 
adam la rı Əh məd Rza nı ta nı yır, hi-
ma yə edir, mad di yar dım gös tə rir-
di lər. La kin o, ve ri lən pul la rı və yar-
dım la rı qə bul et mir di. 

Atam və dos tu tez-tez Əh məd 
Rza nın ya nı na ge dir di lər. İlk gö rüş-
lə ri ata mın üzə rin də bü tün hə ya tı 
bo yu daim xa tır la dı ğı də rin təəs sü-
rat bu rax mış dı. 

“Ma li ka nə nin qa pı sın da kı zən gin 
düy mə si ni ba sar kən əlim tit rə yir di. 
Qa pı açıl dı, qar şı ma uca boy, ağ bə niz, 
aza cıq dən düş müş uzun, ya ra şıq lı 
saq qa lı olan bir şəxs çıx dı. Bu, Əh-
məd Rza idi. Di lim to puq vu ra-vu ra 
ya nı na nə üçün gəl di yi mi izah et dim. 
Əlim dən tut du, içə ri çək di. Ki çik bir 
otaq da qa baq-qa ba ğa otur duq. Mən-
dən məm lə kə ti mi zin və ziy yə ti ni so-
ruş du, təh si li mi ba şa vu ran dan son ra 
nə iş gö rə cə yim lə ma raq lan dı. ... ilə 
gəl di yi miz qə ra rı ona söy lə dim. 

- Ya xın vaxt lar da, lap ya xın da 
Tür ki yə azad lı ğı na qo vu şa caq. O 
za man İs tan bu la qa yı da ca ğam. Mə-
ni müt ləq ax ta rıb ta par sı nız. 

Bir dən göz lə rim ayaq la rı na sa-
taş dı. Co rab la rı nın rən gi bi ri-bi ri nə 
uy ğun gəl mir di. Bax dı ğı mı sez di, 
gü lə rək “Azad lıq be lə bir məh ru-
miy yə tə dəy məz mi?”- de di”.

Təh si li ni bi tir dik dən son ra yo-
lüs tü İs tan bul dan ke çə rək məm lə-
kə ti nə dö nən ata mı, bir ne çə il dən 
son ra Məş ru tiy yət in qi la bı nı ger-
çək ləş di rə cək bir qi sim adam lar-
la bu dok tor dos tu ta nış et miş di.

Onun sa yə sin də atam Azər bay can-
dan İs tan bu la köç dük dən az son ra 
İtt  i had və Tə rəq qi par ti ya sı nın sı ra la-
rın da dər hal öz ye ri ni tut muş du. Pa-
ris də baş la yan dost luq, Əh məd Rza ilə 
ölün cə yə dək, əhd-pey man bağ la dı ğı 
di gər şəxs lə isə bu sə hə rin qor xunc 
də qi qə si nə qə dər da vam et miş di. 

Ye nə də ata mın xa tır la dıq la rın dan:
“İş üçün ya nı na gə lən bir müəl-

lim qa dın la tə ləb olun du ğun dan 
da ha sə mi mi da nış ma sı, və zi fə-
dən uzaq laş dı rıl ma sı üçün für sət 
sa yı lan keç miş maarif na zi ri nin10 
ye ri nə tə yin edil di yi gün, na zir-
li yin qa pı sın dan sən də lə yə rək 
içə ri gi rən köh nə re dinq ton lu bu 
gon bul adam döv rü nün sar sıl-
maz na mus və doğ ru luq pər də-
si nə bü rü nüb çe şid li gü nah la rın 
hə də fi  se çi lən mə sum bir şəxs 
idi. Safl  ıq onu mə mur qar da şı nın 
sür dü yü möh tə şəm hə ya tı gör-
mə yə cək də rə cə də sar mış dı. Qa-
nu ni haq qı olan döv lət ma şı nı na 

min mək dən im ti na et mək lə 
ki fa yət lən mir di. Adi dəf tər-

xa na mü di ri olan qar da şı nın iki 
qa ra at qo şul muş şa ha nə fay to nu 
ya nın dan ke çər kən hətt  a ba şı nı 
be lə qal dı rıb bax mır dı. Bir ge cə 
Bö yü ka da da dost la rı ona qar da-
şın dan şi ka yət et di lər. Heç bir söz 
de mə dən on la rı hey rət lə din lə di. 
Üç gün son ra qə zet lər İs tan bul 
dəf tər da rı nın Bur sa ya gön də ril-
di yi ni yaz dı lar”.

1 “Türk Yur du” – 1911-ci il dən 
eti ba rən müəy yən fa si lə lər lə 
nəşr olu nan mil liy yət çi fi  kir 
məc muəsi. Ha zır da “Türk 
Ocaq la rı”nın ay lıq mət bu or-
qa nı ki mi An ka ra da çı xır.

2 Emil Zol ya (1840-1902) – 
fran sız ya zı çı sı, na tu ra list 
ədə bi mək tə bin gör kəm li 
nü ma yən də si.

3 Söh bə tin ki min haq qın da 
get di yi ni müəy yən ləş dir mək 
müm kün ol ma dı.

4 Sa ra Ber nar (1844-1923) – 
fran sız dra ma tik akt ri sa sı, 
XX əs rin əv vəl lə rin də “bü tün 
ta rix bo yu ən məş hur akt ri-
sa” ki mi də yər lən di ri lir di. 

5 Jan Jo res (1859-1914) – ta nın-
mış fran sız so sialist li de ri.

6 Georg Kle man so (1841-1929) 
– fran sız si ya sət çi si və döv lət 
xa di mi, 1906-1909 və 1917-
1920-ci il lər də Fran sa nın baş 
na zi ri, Ver sal Sülh konf ran sı-
nın təş ki lat çı la rın dan bi ri.

7 Vin sent van Qoq (1853-1890) 
– pos timp res sionizm cə rə ya-
nı na mən sub hol land rəs sa mı

8 Pol Qo gen (1848-1903) – pos-
timp res sionist və pri mi ti vist 
fran sız rəs sa mı

9 Əh məd R za (1858-1930) – 
türk si ya sət çi si, İtt  i had və 
Tə rəq qi hə rə ka tı nın ideoloq-
la rın dan bi ri.

10 1917-ci ilin de kab rın dan 
1918-ci ilin iyu lu na qə dər Tə-
lət Pa şa hö ku mə tin də maarif 
na zi ri ol muş Os man lı si ya sət 
və döv lət xa di mi Ali Mü nif 
Ye ge na ğa (1874-1951) nə zər də 
tu tu lur. Əh məd Ağaoğ lu nun 
Mal ta ada sın da kı sür gün 
yol daş la rın dan bi ri olub.

(Davamı gələn sayımızda)
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

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

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

Ata mın dost la rı ara sın da ev lə ri-
mi zin bi ri-bi ri ilə bu qə dər iç dən-içə 
ya xın ol du ğu, bu qə dər qay na yıb-

Bu nun çe şid li sə bəb lə ri var dı. 

Onun sa yə sin də atam Azər bay can-
dan İs tan bu la köç dük dən az son ra 
İtt  i had və Tə rəq qi par ti ya sı nın sı ra la-
rın da dər hal öz ye ri ni tut muş du. Pa-
ris də baş la yan dost luq, Əh məd Rza ilə 
ölün cə yə dək, əhd-pey man bağ la dı ğı 
di gər şəxs lə isə bu sə hə rin qor xunc 
də qi qə si nə qə dər da vam et miş di. 

Ye nə də ata mın xa tır la dıq la rın dan:
“İş üçün ya nı na gə lən bir müəl-

lim qa dın la tə ləb olun du ğun dan 
da ha sə mi mi da nış ma sı, və zi fə-
dən uzaq laş dı rıl ma sı üçün für sət 
sa yı lan keç miş maarif na zi ri nin
ye ri nə tə yin edil di yi gün, na zir-
li yin qa pı sın dan sən də lə yə rək 
içə ri gi rən köh nə re dinq ton lu bu 
gon bul adam döv rü nün sar sıl-
maz na mus və doğ ru luq pər də-
si nə bü rü nüb çe şid li gü nah la rın 
hə də fi  se çi lən mə sum bir şəxs 
idi. Safl  ıq onu mə mur qar da şı nın 
sür dü yü möh tə şəm hə ya tı gör-
mə yə cək də rə cə də sar mış dı. Qa-
nu ni haq qı olan döv lət ma şı nı na 

min mək dən im ti na et mək lə 
ki fa yət lən mir di. Adi dəf tər-

xa na mü di ri olan qar da şı nın iki 
qa ra at qo şul muş şa ha nə fay to nu 
ya nın dan ke çər kən hətt  a ba şı nı 
be lə qal dı rıb bax mır dı. Bir ge cə 
Bö yü ka da da dost la rı ona qar da-
şın dan şi ka yət et di lər. Heç bir söz 
de mə dən on la rı hey rət lə din lə di. 
Üç gün son ra qə zet lər İs tan bul 
dəf tər da rı nın Bur sa ya gön də ril-
di yi ni yaz dı lar”.

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

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

di yi ni yaz dı lar”.

1

2

Van Qoq7Van Qoq7Van Qoq , Qo gen7, Qo gen7 8, Qo gen8, Qo gen  ki mi rəs sam lar 
sə nə tin üfüq lə ri ni o za ma na qə dər 
məc hul qa lan göz qa maş dı rı cı rəng-
lə rə bo ya yır dı lar.

Atam da, dos tu da bu ra do ğu-
lub-bö yü dük lə ri yer lə rin mis tik, 
qa ran lıq və həs sas əh val-ru hiy yə-
si ilə gəl miş di lər. Bəl kə elə bu na 
gö rə də qür bət his si iki si ni də 

dər hal ey ni idealın ət ra fın da 
bir ləş dir di - türk mil lə ti də 

bu sə viy yə yə yük səl mə li dir!
Gə lə cək lə bağ lı bir gə la yi-

hə lər cı zır dı lar. Atam məm-
lə kə ti nə qa yıt dıq dan son ra iş-

lə ri ni sah ma na sa lıb İs tan bu la 
kö çə cək di. Dos tu isə ona ye ni, 

azad və tə nin də sı xın tı çək mə dən 
ya şa maq və iş lə mək im kan la rı ya-

ra da caq dı. Xə yal la rı ilə bağ lı 
ilk ra zı laş ma nı da Pa ris-

də əl də et di lər. 

Onun sa yə sin də atam Azər bay can-
dan İs tan bu la köç dük dən az son ra 
İtt  i had və Tə rəq qi par ti ya sı nın sı ra la-
rın da dər hal öz ye ri ni tut muş du. Pa-
ris də baş la yan dost luq, Əh məd Rza ilə 
ölün cə yə dək, əhd-pey man bağ la dı ğı 
di gər şəxs lə isə bu sə hə rin qor xunc 
də qi qə si nə qə dər da vam et miş di. 

Ye nə də ata mın xa tır la dıq la rın dan:
“İş üçün ya nı na gə lən bir müəl-

lim qa dın la tə ləb olun du ğun dan 
da ha sə mi mi da nış ma sı, və zi fə-
dən uzaq laş dı rıl ma sı üçün für sət 
sa yı lan keç miş maarif na zi ri nin
ye ri nə tə yin edil di yi gün, na zir-
li yin qa pı sın dan sən də lə yə rək 
içə ri gi rən köh nə re dinq ton lu bu 
gon bul adam döv rü nün sar sıl-
maz na mus və doğ ru luq pər də-
si nə bü rü nüb çe şid li gü nah la rın 
hə də fi  se çi lən mə sum bir şəxs 
idi. Safl  ıq onu mə mur qar da şı nın 
sür dü yü möh tə şəm hə ya tı gör-
mə yə cək də rə cə də sar mış dı. Qa-
nu ni haq qı olan döv lət ma şı nı na 

xa na mü di ri olan qar da şı nın iki 
qa ra at qo şul muş şa ha nə fay to nu 
ya nın dan ke çər kən hətt  a ba şı nı 
be lə qal dı rıb bax mır dı. Bir ge cə 
Bö yü ka da da dost la rı ona qar da-
şın dan şi ka yət et di lər. Heç bir söz 
de mə dən on la rı hey rət lə din lə di. 
Üç gün son ra qə zet lər İs tan bul 
dəf tər da rı nın Bur sa ya gön də ril-
di yi ni yaz dı lar”.

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

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

Atamın 
dostları



(Əvvəli ötən sayımızda)
Mor du xay Va nu nu 1954-cü il də 

Mə ra keş də ya şa yan bö yük bir yə-
hu di ailə sin də ana dan ol muş du. 
60-cı il lə rin əv vəl lə rin də bu ailə də 
“Mos sad”ın hə ya ta ke çir di yi təd-
bir lər nə ti cə sin də giz li ola raq İs-
railə kö çən lər ara sın da idi. Va nu nu 
ailə si Ne gev səh ra sın da kı Beer-Şe-
va kən din də məs kun la şır. Mor du-
xay özü isə or du da qul luq edən dən 
son ra uni ver si te tin fi  zi ka fa kül tə-
sin də təh sil al ma ğa baş la yır, am ma 
aşa ğı qiy mət lər al dı ğın dan təh si li 
ya rım çıq qa lır. 1975-ci il də tex nik 
kö mək çi si və zi fə si nə na mi zəd lər 
ax ta rıl ma sı ba rə də bir elan gö rə-
rək xü su si kurs la ra ya zı lır, 1976-cı 
il də isə təh lü kə siz lik za bit lə riy lə 
söh bət dən son ra nü və mər kə zin də 
sı naq müd də tiy lə işə qə bul olu nur. 

Onun bi la va si tə işə baş la ma sı 
isə 1977-ci il də baş tu tur. O vax ta-
dək Va nu nu əla və ola raq nü və fi -
zi ka və kim ya sı kur su nu bi ti rir və 
yə qin ki, da ha də rin dən yox la nı lır.

De yir lər ki, Di mo ne də ça lış dı ğı 
müd dət də Va nu nu nun dün ya gö-
rü şün də bö yük də yi şik lik lər baş 
ve rir. Ailə lə rin dən uzaq la şır, di ni 
eh kam la rın tə ləb lə ri nə nis bə tən 
sər bəst ya naş ma ğa baş la yır, on da 
ərəb lə rə da ha lo yal  
mü na si bət for ma-
la şır. Qa baq lar 
Mor du xay ərəb-
lər lə si lah lı mü-
ba ri zə nin zə ru-
ri li yi nə tam əmin 
idi, am ma İs railin 
1982-ci il də Li va na 
qan lı tə ca vü zün dən 
s o n  r a , 

“Ərəb lə rin is tis ma rı na son qo-
yun!” şüarı nı dəs tək lə yən lər ara-
sın da yer al dı.

1985-ci il də Di mo ne reak to ru-
nun təh lü kə siz lik xid mə ti Va nu-
nu nun “cə miy yət əley hi nə hə rə-
kət lə rin dən” xə bər tut du. Bö yük 
səs-küy qo par ma dı lar, am ma elə 
hə min ilin no yabr ayın da “ştat la-
rın ix ti sa rı” bə ha nə siy lə onu da 
180 di gər əmək da şın ara sın da iş-
dən uzaq laş dır dı lar...

Bir ay dan son ra Va nu nu həm 
mən zi li ni, həm də av to mo bi li ni sa-
ta raq uzun müd dət li dün ya sə ya hə-
ti nə çıx dı ğı nı elan et di. İş elə gə tir di 
ki, onun yo lu Avst ra li ya ya düş dü, 
ora da anq li kan kil sə si nin bir pas to-
ru ilə ta nış lıq dan son ra xris tian lı ğı 
qə bul et di və be lə lik lə, və tə ni sa yı-
lan yə hu di döv lə tiy lə bü tün ideolo-
ji bağ la rı nı qır mış ol du...

Elə hə min Avst ra li ya da o, elə özü 
ki mi ava ra bi ri siy lə - ko lum bi ya-
lı Os kar Ger re ro ad lı “azad jur na-
list”lə ta nış ol du, dost laş dı lar. Ger-
re ro yax şı həm söh bət, əla din lə yi ci 
idi və bir də fə elə ol du ki, Va nu nu 
için də gəz dir di yi sir lə ri onun la 
bö lüş mə yə eh ti yac duy du. Jur na-
list elə hə min də qi qə ba şı na qon-
muş “döv lət qu şu”nu bu rax ma dı.

O, yax şı ba şa dü şür dü ki, in di cə eşit-
di yi in for ma si ya ilə həm var lan maq, 
həm də şöh rət qa zan maq olar...

Vu nu nu İs railin nü və mər kə-
zin dən da nış maq la ki fa yət lən-
mir di, öz söz lə ri ni həm də ge cə 
növ bə sin də olar kən əsl agent ki-
mi, giz lin cə çək di yi fo to şə kil lər lə 
təs diq lə yir di. O, məx fi  ob yekt dən 
72 kadr çək miş di...

Ger re ro dos tu nu inan dır ma ğa 
ça lı şır dı ki, bil dik lə ri ni sa tıb özü-
nü öm rü nün so nu na ki mi tə min 
edə bi lər. Əs lin də Mor du xa yın 
niy yə ti də elə bu idi. O, İs railin 
nü və si la hı na yi yə lən mək is tə yi-
ni hə mi şə mə nə viy yat sız lıq sa yır-
dı və in di əli nə bu sir ri dün ya ya 
açıq la maq für sə ti düş dü yün dən 
məm nun idi...

Va nu nu və onun ədə bi agen ti 
ol ma ğa ra zı lıq ver miş Ger re ro ey-
ni an da bir ne çə Av ro pa nəşr lə riy-
lə da nı şıq lar apar ma ğa baş la dı lar, 
am ma elə bir uğur lu nə ti cə əl də 
edə bil mə di lər: na şir lər Va nu-
nu ki mi bi ri si nin elə mü hüm ob-
yekt də ça lış dı ğı na, bu iki şəx sin 
de dik lə ri nin hə qi qət ol du ğu na 
inan mır dı lar. On lar la heç Avst ra-
li ya nın yer li qə zet lə ri də iş gör-
mək is tə mir di lər...

Am ma Bri ta ni ya nın “San di 
tayms” qə ze ti ris kə get di. Qə zet, 
ix ti sas ca fi  zik olan müx bi ri Pi ter 
Hauna mı, Va nu nu ilə gö rüş mək 
üçün Sid ne yə yol la dı. On lar bir ne çə 
də fə gö rüş dü lər və əmin ol du lar ki, 
Va nu nu nun söy lə dik lə ri blef de yil, 
əsl hə qi qət dir. Pi ter Haunam re dak-
si ya adın dan Mor du xa ya 50 min 
dol lar pul tək lif et di. Bu pu lun mü-
qa bi lin də “San di tayms” mə lu ma-
tın, fo to şə kil lə rin və gə lə cək ki ta bın 
eksk lü ziv hü qu qu nu alır dı. Bu ye ni 
kom bi na si ya da Ger re ro, ar tıq adam 
ki mi, oyun dan kə nar da qal dı...

Son ra kı ha di sə lər isə de tek tiv 
jan rı nın ənə nə lə ri nə uy ğun da-
vam et mə yə baş la dı.

Sent yab rın 11-də Haunam la Va-
nu nu, Ger re ro dan giz li şə kil də 
Lon do na uç du lar. On la rın izi nə 
düş müş Ger re ro da növ bə ti reys lə 
Lon do na yol lan dı. Elə hə min təy-
ya rə də ar tıq Ger re ro nun izi nə düş-
müş “Mos sad” agent lə ri də var dı...

Bəs “Mos sad”, Va nu nu ilə Ger-
re ro dan ne cə xə bər tut muş du? 

İs rail kəş fi y yat çı la rı na bu xə bə-
ri, bu iki şəx sin şüb hə li da nı şıq la-
rın dan du yuq dü şən “Avst ra li ya 
kəş fi y yat və təh lü kə siz lik agent-
li yi”ndə ki həm kar la rı ver miş di. 
Avst ra li ya lı lar bu ba rə də həm də 
Bö yük Bri ta ni ya nın xü su si xid-
mət st ruk tu ru olan “Mİ-5”-ə in-
for ma si ya ötür müş dü lər...

Mor du xay Va nu nu “San di 
tayms”a Ne gev səh ra sın da kı 
nü və mər kə zi nin 60 fo to şək li ni 
ve rə rək bu ma te riala ora da is teh-
sal olu na caq nü və si la hı haq da 
mü fəs səl mə lu mat da əla və et di. 
Bun dan sa va yı, o, ob yek tin yer 
al tın da qə rar tu tan 6 mər tə bə si-
nin də şək li ni çək miş di. Bü tün 
fo to lar da iv rit di lin də “ra dioak-
tiv mad də” xə bər dar lı ğı ya zıl mış 
ele ment lər ay dın gö rü nür dü.

Bir ne çə fo to şə kil də isə şü şə ka-
me ra la rın için də ça lı şan mü tə-
xəs sis lə rin po lad dan olan sfe rik 
qur ğu lar üzə rin də ma ni pul ya si-
ya la rı gö rü nür dü. Va nu nu de yir-
di ki, bu sfe rik ob yekt lər gə lə cək 
nü və bom ba la rı nın za hi ri qı la fı-
dır...

Qə ze tin işə cəlb et di yi mü tə-
xəs sis lər bu qə naətə gəl di lər ki, 
onil lik fəaliy yə ti nə ti cə sin də bu 
za vod azı yüz atom bom ba sı bu-
ra xa bi lər. Ma te rial la rı açıq la maq 
ba rə də qə ti qə rar ve rən “San di 
tayms” rəh bər li yi öz “bom ba sı nı” 
tə ləs mə dən ha zır la yır, onu “part-
lat maq la” gö rün mə miş sen sa si ya 
ya ra da ca ğı nı dü şü nür dü...

Am ma Ger re ro da “bir gül lə-
yə ölən lər”dən de yil di. O, “San-
di tayms”ı qa baq la maq fik ri nə 
dü şür və on la rın in for ma si ya 
ba za rın da kı rə qi bi “San di mir-
ror”a mü ra ciət edir, Va nu nu nun 
söh bət lə rin dən xa tır la dıq la rı nı 
da nı şır. Onun di le tant söh bə ti 
qə ze tin diq qə ti ni çək mir, am ma 
“San di tayms”ın bu işə gi riş di-
yi ni yə qin edən dən son ra, Ger-
re ro dan iki min dol la ra fo to la rı 
ala raq iki sə hi fə lik re por taj ha-
zır la yır lar. Bu re por taj da Mor-
du xay Va nu nu və onun to ru na 
düş müş “San di tayms” la ğa qo-
yu lur...

“San di mir ror”un bu ya zı sın-
dan son ra Va nu nu nun ca nı na 
əməl li-baş lı vəl və lə dü şür. Onu 
mət buat da la ğa qo yul du ğu na-
ra hat et mir di. O, öz hə ya tı üçün 
na ra hat lıq ke çi rir di, çün ki “Mos-
sad”ın əliuzun lu ğun dan xə bər dar 
idi. “San di tayms”ın əmək daş la rı 
onu sa kit ləş dir mək is tə sə lər də, 
alın mır dı. Məc bur qa lıb Va nu nu-
nun qal dı ğı meh man xa na la rı gü-
na şı rı də yiş mə yə baş la dı lar.

(Davamı gələn sayımızda)
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(Əvvəli ötən sayımızda) “Ərəb lə rin is tis ma rı na son qo- O, yax şı ba şa dü şür dü ki, in di cə eşit-

tayms” qə ze ti ris kə get di. Qə zet, 
ix ti sas ca fi  zik olan müx bi ri Pi ter 
Hauna mı, Va nu nu ilə gö rüş mək 
üçün Sid ne yə yol la dı. On lar bir ne çə 

Va nu nu nun söy lə dik lə ri blef de yil, 

tın, fo to şə kil lə rin və gə lə cək ki ta bın 
eksk lü ziv hü qu qu nu alır dı. Bu ye ni 
kom bi na si ya da Ger re ro, ar tıq adam 
ki mi, oyun dan kə nar da qal dı...

jan rı nın ənə nə lə ri nə uy ğun da-

İ
s rail müs tə qil lik alan an dan ye ni döv lə tin baş çı sı Ben-Qu rion ən ya xın vaxt da nü-
və si la hı na ma lik öl kə lər sı ra sı na qo şul ma ğı mil li priori te tə çe vir di. Bu is ti qa mət də 
ilk əhə miy yət li ad dım 1955-ci il də atıl dı. O vaxt Bir ləş miş Ştat lar pre zi den ti Duayt 
Ey zen haue rin tə şəb bü süy lə İs rail 5 me qa vatt gü cün də bir nü və reak to ru al dı. Bu 

reak tor hər bi is ti qa mət də nə sə bir cid di iş gör mək üçün həd din dən zi ya də güc süz idi. 
Bun dan baş qa, dinc məq səd lər üçün is ti fa də olun ma lı hə min reak tor, ame ri ka lı la rın özü 
tə rə fin dən mün tə zəm yox la ma la ra mə ruz qa lır dı.
Bir müd dət son ra İs railin baş na zi ri Şi mon Pe res əsl dip lo mat, kəş fiy yat çı, si lah al ver çi-
si ki mi hə rə kət edə rək Fran sa dan 24 me qa vatt lıq nü və reak to ru al ma ğa mü vəf fəq ol du. 
Məhz o vaxt dan İs rail də nü və si la hı nın ha zır lan ma sı yo lun da konk ret iş baş lan dı. Am ma 
öl kə nin öz için də nü və si la hı na yi yə lən mək plan la rı heç də bir mə na lı qar şı lan ma dı. Tə-
səv vür edin ki, nü və prob lem lə riy lə məş ğul olan ko mis si ya nın sək kiz üz vün dən yed di si 
hö ku mə tin bu qə ra rı na eti raz əla mə ti ola raq is te fa ver di. Am ma bu nun nü və proq ra mı-
nın aqi bə ti nə heç bir tə si ri ol ma dı, küt lə vi qır ğın si la hı na yi yə lən mək is ti qa mə tin də çox-
dan müəy yən ləş di ril miş ad dım lar tam məx fi lik şə raitin də atıl ma ğa baş lan dı...

Vanununun həbsi
ərəb lə rə da ha lo yal  
mü na si bət for ma-
la şır. Qa baq lar 
Mor du xay ərəb-
lər lə si lah lı mü-
ba ri zə nin zə ru-
ri li yi nə tam əmin 
idi, am ma İs railin 
1982-ci il də Li va na 
qan lı tə ca vü zün dən 
s o n  r a , 

Vanununun həbsiVanununun həbsi

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)

Nadir şahın müqəddəs 
Məşhədin əhalisinə 

yazdığı rəqəm
Ulu və mü qəd dəs Məş həd də Al la-

hın yar dı mı ilə mü vəff  ə qiy yə tə nail 
ol muş və Uca Tan rı nın hüs ni-rəğ bə ti 
sa yə sin də nü fuz qa zan mış ən mö tə-
bər cə nab lar sü la lə si nin baş çı sı, mü-
tə vəl li1 Mir zə Mə həm məd Rza və bu 
şə hə rin kə lən tə ri, ən hör mət li şəxs lə-
ri və əyan la rı bil sin lər ki, ar zu su na 
çat mış şə ra fət li hökm dar Təh ma sib 
Mir zə nin bü tün İran da əmr sa hi bi ol-
du ğu müd dət də o döv lə tin mə mur-
la rı nın ver di yi əmr lər və məs lə hət lər 
be lə bir ha di sə yə bais olar dı ki, xalq 
ge cə ra hat ya ta bil məz di və on la rın 
əda lət tə rə zi sin də ağır zəh mət dən 
baş qa bir şey çə kil məz di, bö yük lü-
ki çik li ha mı on la rın ta le bu da ğın dan 
gü lün ye ri nə həs rət əli ni ba şı na vu-
rar dı, ca va nı da, qo ca sı da on la rın 
eh san süf rə sin dən dad lı bir iç ki nin 
əvə zi nə çi yər qa nı içər di. Bu na gö-
rə “biz bu gün lə ri in san lar ara sın da 
növ bə ilə də yiş di ri rik”2 sö zü nü əsas 
tu ta raq qı zıl baş lar, bö yük lə ri nin və 
bu fi r qə nin haqq uğ run da səy edən 
baş çı la rı nın məs lə hə ti ilə səl tə nət 
xə lə ti ni adı çə ki lən hökm da rın bəxt 
qa mə tin dən çı xa rıb hə min hökm da-
rın ix ti ya rın da olan mülk ilə mil lə tin, 
İraq, Fars və Azər bay can öl kə lə ri nin 
səl tə nət ilə pad şah lıq işi nin və hökm-
ran lıq ilə şa hən şah lıq və zi fə si nin “o 
uşaq ikən biz ona hik mət ver dik”3 
kə ra mət li ifa də si nə uy ğun və “biz 
onu yük sək bir mə qa ma qal dır dıq”4 
lə ta fət li sö zü nə mü va fi q ola raq gər-
dun məhd5, fi  ru zəhd6, İs gən dər bəxt 
və asi man təxt7 həz rət lə ri, sul tan bin 
əs-sul ta nın va ri si Üçün cü Şah Ab-
ba sa (“Al lah onun mül kü nü əbə di-
ləş dir sin və bəd bəxt ha di sə lər dən 
qo ru sun!”) [hə va lə edil mə si] qə ra ra 
alın dı. Sul tan lıq döv lə ti nin məm lə-
kə tin də min bər rəh bər lə ri nə öl kə nin 
gö zü nün qa ra sı və dün ya nın al nı nın 
xa lı olan bu yük sək və məş hur şəx-
sin xa ti ri nə ha zır lıq gö rüb adı çə ki lən 
hökm da rın mü qəd dəs tor paq da da-
yan ma sı üçün həz rə tin xid mə tin də 
fi  lan-fi  lan iş lə rin gö rül mə si tap şı rıl-
sın. İtaət edi lən şəx sin bu mək tu bu-
nun məz mu nu bü tün məc lis lər də, 
uzaq da və ya xın da tür kün və ta ci kin 
qu la ğı na çat dı rıl ma lı dır ki, Al la hın 
lüt fü ilə bu müj də ni ürək lə rin dən 
ke çi rib gö zay dın lı ğı ve ril mə si nə va-
si tə çi lik et sin lər.

Nadir şahın Məşhədin 
mütəvəllisi Mirzə 
Məhəmməd Rzaya 

yazdığı rəqəm
Süb ha ni ina yət lə eti bar sa hi bi 

ol muş və Ulu Sa hi bin uc suz-bu-
caq sız mər hə mə ti ilə hör mət qa-
zan mış Ri zə vi lə qəb li Mə həm məd 
Rza bil sin ki, Al la hın kö mə yi ilə 
mü ca hid lə rin hü cum la rı bəd gü-
man qəlb lə ri lər zə yə gə tir mək də, 
on la rın top la rı nın atə şi pis niy yət-
li lə rin bə dən lə ri nə yan dı rı cı tit rət-
mə sal maq da və qa zi lə rin qın dan 

çı xa rıl mış qı lınc la rı ilə də bil qə ya-
ran top puz la rı ya ğı la rın tə pə lə ri ni 
əz mək də ol du ğu bir vaxt da uca 
üzən gi nin önün də öl mək üçün ya-
şa yan o məğ lu be dil məz can baz8 
əs gər lər dən bə zi lə ri hər dən na-
xoş mə zac, tə bi bə möh tac və əlac 
va si tə si nin ax ta rı şın da olur lar. 
Hər çənd igid lər də ürək il ti ha bı-
nı düş mən qa nı nın axıt ma sın dan 
baş qa bir yol la ara dan gö tür mək 
və ağız su suz lu ğu nu qan iç mək-
dən sa va yı bir üsul la ya tırt maq 
müm kün ol ma sa da, aləm su rə-
ti nin za hi ri gö rü nü şü nə önəm 
ve rən lər dən və qə rəz dün ya sı nı 
tə ləb edən lər dən öt rü hə ki min 
gə li şi səh hə tin qo run ma sı na və 
xəs tə li yin sa ğal ma sı na bir sə bəb 
olar. Məhz bu na gö rə o bə rə kət 
pay la yan yük sək rüt bə li cə na-
bın9 hə ki mi nin tib bi dəs tu ru nun 
bu as ta na da10 şə fa ilə ni cat dəs-
tu ru və o bol luq ye ti rən cə na bın 
məs kə nin də ha zır lan mış dər man 

im kan alə mi nin əlil lə ri nin sağ lam-
lı ğı üçün di ri lik şər bə ti və hə yat 
mad də si hök mün də ola caq dır. Bu 
sə bəb dən ha zır kı şə ra fət li mək tub 
mü qəd dəs as ta na nın da xı lın dan 
fi  lan məb ləğ lə bə ra bər da va-dər-
ma nın ha zır lan ma sı üçün o cə na-
bın hə kim lə rin dən bir nə fə rə təs-
lim olu nub tibb qa nun la rı nı tət biq 
et mək dən öt rü hə min adam tə ci li 
su rət də ali or du ga ha yol lan sın. 

Nadir şahın Məhəmməd 
Hüseyn xana yazdığı 

rəqəm
Əb da li ca maatı nın və o tay fa nın 

öz ba şı na lıq edən lə ri nin xe yir siz iş-
lər dən düz yo la gə ti ril mə si haq qın da 
ya zıl mış bu şərh bə zi mad də lə ri is lah 
et mək və qə ləm lə çə kil miş fə sad la rı 
ara dan gö tür mək üçün iz har olun-
muş dur. Ali cah Mə həm məd Hü-
seyn xa nın da xil ol ma sın dan ön cə 
“[Adam la rı] yax şı hik mət və öyüd 
ilə sə nin Rəb bi nin yo lu na də vət et və 
on lar la ən yax şı yol ilə çə kiş”11 kə ra-
mət li ifa də si ilə o tay fa nı itaət və ir-
şad yo lu na və ta be ol maq ilə bo yun 
əy mə yi qə bul et mə yə yö nəlt dik, 
la kin bu də fə höc cə tə son qoy maq 
üçün o ali ca hın el çi lə ri nin hər bi ri si-
ni si fa riş lə rin ye ri nə ye ti ril mə si ni və 
ya zı lan la rın məz mu nu nu ün va nı na 
çat dı rıl ma sı nı ic ra et mək üçün üzü 
He ra ta yo la sal dıq. Qa yı dan dan son-
ra mə lum ol du ki, “və əgər [Al lah] 

si zi az dır maq is tə sə, mən si zə nə si hət 
ver səm də, fay da sı ol maz”12 məz mu-
nu na uy ğun ola raq “Onun la yum şaq 
[dil lə] da nı şın”13 di li ilə o tay fa ya söz 
söy lə mək yum şaq bar ma ğın ucu ilə 
bərk da şı deş mə yə bən zə yər. O ca-
maat nə bu tə rə fə qar şı sə mi miy yət 
gös tə rir, nə də özü nü o ali ca ha la yiq 
tərz də apar maq niy yə tin də dir. “On-
lar and içir lər ki, siz lər dən dir lər və 
on lar siz lər dən de yil lər və la kin on lar 

qor xaq bir tay fa dır”14 və o tay fa nın 
bü tün gö zəl li yi iki rəng li lik təəs sü ra tı 
ba ğış la yır, on la rın ha lı həm fi  kir ol-
ma ğın ək si dir və ni faq su rət li ol duq-
la rı ay dın bi li nir. “Çox la rın da əh də 
və fa nı gör mə dik... On lar üçün fərq 
et məz: on la rı qor xut san da, qor xut-
ma san da, iman gə tir məz lər”15. O fi r-
qə nin al nın da məkr ilə hiy lə nin iz lə ri 
pey da ol sa da, “on lar mək ri öz lə rin-
dən baş qa kim sə yə qar şı iş lət məz lər 
... On lar bir hiy lə dü şü nür lər və mən 
bir hiy lə dü şü nü rəm”16. Müd rik lik-
dən uzaq olan o tay fa əcə li nə ça ta caq 
və “ölüm gəl sə, göz lər qa ra lar” ifa-
də si nə mü va fi q ola raq bə si rət göz lə-
ri nə qa ran lıq ilə zül mət düş dü, çün ki 
on lar “özü nə ev qu ran hö rüm çək ki-
mi dir”17 də li li ilə qa la nın ha sa rı nı sı-
ğın maq və itaət siz li yi çə tin lik lə ri dəf 
et mək üçün əsas tu tub lar. “Və əgər 
Al lah bir tay fa ya pis lik is tə sə, heç nə 
Ona ma ne ol maz”18. “İs tə di yi miz hər 
kə si da ha yük sək də rə cə lə rə qal dı rı-
rıq”19 söz lə ri aid edi lən lər lə “ha mı nız 

ço ban sı nız [nə za rət edən si niz] və ha-
mı nız otar dı ğı nı za [nə za rət et di yi ni-
zə] gö rə ca vab deh si niz” sö zü nü əsas 
tu ta raq rəf tar et mək, xal qın ha lı nın 
qo run ma sı və əh va lı nın hifz edil mə-
si üzə rin də ça lış maq la zım dır, qov-
ğa tə ləb lə rin pe şə si və inad kar lar la 
fi t nə kar la rın tut duq la rı yol “tar la la-
rı və nəs li [mal-da va rı] məhv edər. 
Və Al lah fə sa dı sev məz”20. Bir göz 
qır pı mın da, göz lə ri qa pat ma ya raq 
itaət edən lər lə “əgər sül hə yö nəl sə-
lər, sən də sül hə yö nəl”21 hök mü ilə 
dav ra nar lar, fi t nə-fə sad tö rə dən lə ri 
isə “əgər bir ya na çə kil mə yib sülh 
et mə sə lər və öz əməl lə rin dən əl çək-
mə sə lər, on la rı ta pan ki mi tu tun və 
öl dü rün”22 kəl mə si nə mü va fi q qı-
lınc dan ke çi rər lər. Bu tə rəf “Al lah la 
əh di ni bağ la dıq dan son ra po zan lar, 
Al la hın Ona vəsl olu na caq la rı nı əmr 
et di yi [il qa rı] po zan lar və yer üzün də 
fə sad sa lan lar”23 olan əb da li fi r qə sin-
dən itaət dən baş qa bir şey is tə mir və 
o ca maatın üzü nə şər qı lınc la möh-
kəm sədd çək mək lə Yə cu cun fə sad 
yo lu nu düz məc ra ya yö nəlt mək dən 
sa va yı bir məq sə di miz yox dur, la-
kin on lar, sö zün əsl mə na sın da, bu 
gö zəl işi ara dan qal dı rıb ye ni dən 
köh nə adət lə ri nə qa yıt maq is tə yir-
lər və mə lum dur ki, “bu sö zü tək zib 
edən”24 o qəd dar lar dan dır ki, “dil də 
bir şey de yər lər ki, kö nül lə rin də yox-
dur”25 və na mərd lik o sə da qət şüar-
la rın tə biətin də dir. “Və bi li rik ki, sən 
on la rın söz lə rin dən da rı xır san ...Və 
on la ra gö rə kə dər lən mə və hiy lə lə-
rin dən da rıx ma”26. O hə rə kət lər dən 
heç tə sir lən mə yib hə yə ca na, ürək-
lə ri nə gir mək üçün yol ver məz lər 
ki, in şal lah-təala, in ka rın qor xu su o 
tay fa nın ruz ga rı nı bü rü yə cək dir. Be-
lə və ziy yət də o ali cah on la rın kö mək 
ilə ianə lə ri ni həm Cə nab Ba ri nin ri-
za sı na zidd və həm haqq pə rəst lik ilə 
səadət şüar lıq adət lə ri nə mü xa lif ol-
du ğu nu sa na raq İla hi hövl və qüv və 
ilə o tay fa nın iş lə ri nə son qoy ma ğı iti 
qı lın cın ti yə si nə hə va lə edə cək və on-
la rın mu rad qu şu, şa hi nin qan tö kən 
cay naq la rı nın ovu na çev ri lə cək dir. 

Di gər iş lər isə hü zu ru nuz da mü za-
ki rə olun ma sı üçün ad la rı çə ki lən el çi-
lə rə (?27) şi fa hi su rət də söy lə nil miş dir.

1 Mü tə vəl li – va li, mü dir.
2 Ali-İm ran. 140
3 Mər yəm. 12 
4 Mər yəm. 57
5 Gər dun məhd – be şi yi fə lək də, 

göy də olan.
6 Fi ru zəhd – ya şa dı ğı öm rü qə lə-

bə lər lə do lu olan.
7 Asi man təxt – tax tı göy lər də olan.
8 Can baz – (bu ra da) ma hir atmi nən.
9 Yə ni “Si zin”
10 Yə ni “bu ra da”
11 Nəhl. 125
12 Hud. 34
13 Ta ha. 44
14 Töv bə. 56
15 Ə’ raf. 102 və Bə qə rə. 6
16 Ən ’am. 123 və Ta riq. 15-16
17 Ən kə but. 41
18 Rə’d. 11
19 Ən ’am. 83
20 Bə qə rə. 205
21 Ən fal. 61
22 Ni sa. 91
23 Bə qə rə. 27
24 Nun. 44
25 Fəth. 11
26 Hicr. 97 və Nəhl. 127
27 Əl yaz ma da be lə dir, la kin bu 

mək tub da heç bir el çi nin adı 
çə kil mə miş dir.

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

im kan alə mi nin əlil lə ri nin sağ lam-
lı ğı üçün di ri lik şər bə ti və hə yat 
mad də si hök mün də ola caq dır. Bu 
sə bəb dən ha zır kı şə ra fət li mək tub 
mü qəd dəs as ta na nın da xı lın dan 
fi  lan məb ləğ lə bə ra bər da va-dər-
ma nın ha zır lan ma sı üçün o cə na-
bın hə kim lə rin dən bir nə fə rə təs-
lim olu nub tibb qa nun la rı nı tət biq 
et mək dən öt rü hə min adam tə ci li 
su rət də ali or du ga ha yol lan sın. 

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. su rət də ali or du ga ha yol lan sın. su rət də ali or du ga ha yol lan sın. 

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

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



Konstantin Simonov

Açıq məktub
Viçuqa şəhərində yaşayan 

qadına

Məcburam deyim ki, siz biləsiniz,
Sizin məktubunuz çatmadı ona. 
Bilmirəm nə təhər gəldi əliniz
Məktubu saldınız poçt qutusuna.

Yaxşı ki, əriniz onu almadı,
Sözünüz qəlbinə vurmadı yara.
Əsib-titrəmədi, dəli olmadı,
Dünya bürünmədi qaranlıqlara.

Xaraba vağzalda əsgərlərinə
O, hücum  əmrini verdiyi zaman
Sizin məktubunuz yoldaydı hələ.
Yoxdu ərinizin xəbəri ondan.

O, səndirləyirdi, birtəhər tutub,
Qanlı dəsmalıyla öz yarasını.
Yaxşı ki, vurmadı sizin o məktub,
Güllə yarasına söz yarasını.

O, daşın üstünə yıxılan zaman
Ölüm söndürəndə son nəfəsini,
Hələ xəbər yoxdu məktubunuzdan,
Heç kim eşitmirdi nifrət səsini.

Söyləyim, sonralar nə olduğunu,
Dostumu bir daha gətirim yada,
Qanlı paltarına bürüyüb onu
Gecə dəfn elədik şəhər bağında.

İndi başı üstə dəmirdən ulduz,
Bir də tənhalıqdan əyilmiş cökə,
Ürəyim söyləyir: sus deyirəm, sus,
O qadın çətin ki, bu dərdi çəkə.

Bəlkə də xeyli var çıxmış yadından,
Odur, danışmayıb yorucu, uzun – 
Sizə xatırladım alay adından
Qısa məzmununu məktubunuzun.

Belə yazırdınız: bir il olar ki,
Artıq tanışsınız təzə kişiylə.
Köhnə qayıtsa da, sizə nə var ki,
Əşi, nə işiniz özgə kişiylə.

Ömür sürürsünüz dərdsiz, kədərsiz,
Keçir sevinc ilə saat da, an da.

Daha siz əbədi bəxtəvərsiniz,
Yad bir adamsınız bu leytenanta.

Hətt a üçcə sözlə əl boyda kağız,
Göndərib, verməsin əziyyət sizə.
Odur ki, ən acı söz axtardınız
Və qeyd elədiniz xoş «namənizə».

Bu qədər! Bu qədər! Məncə bəs edər!
Birtəhər çatdı ki, dostların səbri,
Oxuya bildilər axıra qədər
Sizin o sözləri, acı sözləri.

«Əziyyət vermə gəl»,
 «Familya», «ad», «ər»….
Harda itirdiniz ürəyinizi?
O ər dediyiniz əsgərdi, əsgər,
Ömrü bahasına qorudu sizi.

Doğrusu, sevmirəm hakim olmağı,
Ayrılıq dərdinə dözmür hər ürək.
Bacarmır hər adam sadiq qalmağı,
Vəfalı olmağı son nəfəsədək.

Amma məətt ələm təkcə bir şeyə
Ola bilərdiniz ölümə bais;
Necə qorxmadınız bura – cəbhəyə
Taun göndərdiniz, söz göndərdiniz.

Poçtun markasını  alanda ələ
Barı fi krə belə dalmamışsınız.
Məktubu bir cəllad sakitliyilə
Yazıb, bir ləkə də salmamışsınız.

Bəlkə lazımınca sevməyib oğlan,
Heç sizə bir daha deyildir gərək.
Dördəlli yapışın tapdığınızdan,
Ona ərmi deyək, aşnamı deyək?

Söyləyin, əsgər heç günahkardımı,
Sizin uğrunuzda can verdi, axı.
Onun azca belə vaxtı vardımı,
Ölümün üstünə gedirdi axı.

Sizin məktub isə… həzərlər ondan,
Burda hər əsgəri nə fi krə saldı.
Bəlkə sizin kimi başqa qadından,
Başqa bir əsgər də bir məktub aldı.

Bütün qadınların məhkəməsinə
Sizi göndəririk. Bir ləkədir bu,
Bu məktub onlara! Əsgər qəlbinə 
Səpdiniz ani bir şübhə toxumu.

Qoy sizə deyim ki, quş ürəyini,
Köksünüz altında gizlətmişsiniz.
Bütün qadınların saf diləyini,
Az qala, az qala xar etmişsiniz.

Köhrə ərinizsə ömr etmir daha.
Nə yaxşı! Yaşayın o təzə ərlə.
Köhnəsi məktub da yazmaz bir daha,
Sizə xoş gəlməyən ifadələrlə.

O, sizə bir daha cavab da verməz,
Yaşayın, şad çıxın küçəyə, yola.
Qayıtmaz geriyə, sizi də görməz
Bir yeni «sevimli» ərlə qol-qola.

Amma bağışlayın bir şeydə onu,
Hələ də yollarda məktubları var.
Bəlkə bu həsrətli məktublarını
Sizə  neçə həftə daşıyacaqlar.

Neyləmək, həyatın öz qanunu var:
Məktublar güllə tək sürətli deyil.
O, mərdanə öldü, iki ay olar –
Gələr məktublarsa bu ay, ya bu il.

Əsgərin bir söz də çıxmaz yadından:
Məktublar deyildir ürəyinizdən.
Onların sözünü alay adından
İndidən geriyə götürürəm mən.

Əlvida zamanı yetişib deyən,
Alın, göndəririk nifrət odları.
Sizə bircə zərrə hörmət odları
Mərhumun vəfalı alay dostları.  

Andrey Voznesenski

Neizvestnı haqqında 
rekviyem

İkinci Ukrayna cəbhəsində 
döyüş vaxtı «həlak»  olmuş  

Sovet ordusu leytenantı Ernest 
Neizvestnının xatirəsinə. 

Sonralar məlum olmuşdur ki, 
E.Neizvestnı sağ-salamatdır.

Ey leytenant Neizvestnı,
Aşıb-daşır qəlbin kini,
Ölüm, sonsuz çölü, düzü
Ütüləyir ütü kimi.
Çox çətindir indi hücum.
Əmr gəlir: - Keç həmləyə,
Üstündən də yağlı «söyüş»;
Sən qalxırsan «oldu» deyə.

Vzvodunsa sanki kardır,
Yerə sinib, durmur nədən.
Sən qəzəblə düşmənlərin
Üstünə tək yeriyirsən.
Çiynində bir ağırlıq var,
Çiynindədir bu kainat.
Gözlərini qamaşdırır,
Hərdən ölüm, hərdən həyat.

Ölüm deyir: - Rədd olub get!
Sən nəsən, bir qarışqasan.
Sən nəsən ki, bir nəhəngin
İşlərinə qarışasan.

Sən,
Dörd milyon beş yüz – 
Qırx min səkkiz yüz iyirmi üç – 
kvadratmetrlik dəhşət
əleyhinəsən?
Sən,
sinənə tuşlanmış
20 745 243 lülənin.
O güclü fl otun,
ordunun
mədəni cəlladların etdiyi,
odlu-alovlu, tüstülü,
boğanaqlı
hücumlarınmı əleyhinəsən,
Nasional-sosializminmi əleyhinəsən?

Sən qlobal 
vəhşiliyin əleyhinə?
Çağa, artıq ölmüsənmi?
«Əlbətt ə ki» - deyir Ernest,
Hücum edir igid kimi,
Həyat isə deyir: - Erik,
canlılara canlı gərək.
Batacaqdır qulaqların,
gözlərin də görməyəcək
Olmayacaq
1945, 1949, 1956, 1963-cü illər, 
olmayacaq!
Ölmüş bəşəriyyətdən
bir düstur qalacaq:
31nx6385+1,
Universitetə girə bilməyəcəksən.
Sonra dəyişilməyəcəksən
heykəltəraşlığa.
Heç vaxt 
başa düşməyəcəksən ki, 
isti gips
Təzə süd ətri verir.
Sretenkada emalatxanan olmayacaq. 
Manejdə sərgin olmayacaq.
1964-cü ilin 17 aprelində
Dinka qaça-qaça gəlməyəcək
Və gipsə vurmayacaq
manikürü qopmuş
çeçələ barmağını.
Sən bir də görməyəcəksən
onun qaça-qaça 
getməyini,
qaça-qaça gəlməyini.
Dinka mərkəzi bazardan
kağız torbasında
novbar albalı almayacaq 
və onu
27 aprel tarixli
«Komsomolkaya» büküb 
gətirməyəcək.
Albalı
birdən tökülməyəcək
kosmonavtın
gips postamentinə.
Nə Dinka olacaq,
nə də kosmonavt.
Daha doğrusu,
olacaqlar;
Amma sənin üçün yox,
Qorxub, o vaxt səngərdən
başını çıxarmayan
sarışın Mitka Filin üçün.
Sənin üçün isə heç zaman, heç nə,

Heç nə!
Heç nə!
Heç nə!
Bir gün qara kağız alıb
Titrəyəcək anan tir-tir.
Bilirsənmi bunu, Erik?
«Əlbətt ə ki» Ernest deyir.
Ölümdən də, həyatdan da
daha böyük, güclü bir hiss
tələb edir bəzən bizi.
«Gəldim» - deyə gedirik biz.
Bəli, insan, ali insan
bir saf, təmiz, uca hissə
verər qızıl qanını da,
qəlbini də, canını da.

Yeganə Rusiyam mənim,
Yer üzündə yeganəmsən.
Ləyaqətli oğul deyə
Məni seçdin sağ ol ki, sən.
Ey leytenant Neizvestnı,
stolun arxasında
sən içəndə, məst olanda
ixtiozavrı xatırladıb,
eşidəndə pijonların
bu barədə sözlərini,
Mən görürəm heykəl kimi
Qalxıb uca duran səni.
Papağımı çıxarıram.
Və onlara aram-aram
Deyirəm ki: - Zövqunuz var;
Üzünüz də qırxılar.
gözəldir şıq geyiminiz.
Amma doğma Vətən üçün
deyin, ölmüsünüzmü siz?!

Bakı
Güclü, əzəmətli, uca divarlı,
Tufan önündə də sal qaya kimi.
Pəhləvan cüssəli, igid vüqarlı,
Gözəl şəhərlərə verdim qəlbimi.

Mən şimal qütbündə şəhər salmışam,
Bakının görkəmi tamam başqadır.
Günəşli qəlbinə aşiq olmuşam,
Duyulur hər yerdə alovu, odu.

Narahat ürəyi bir şəhər boyu,
Sözsüz nəğmələrlə alışır, coşur.
Uzaqdan görünən mədənlər boyu
Üfüqdən-üfüqə axıb qovuşur.

Keçib xiyabanı, yan aldı maşın
Sahildə salınan təzə mədənə.
Maşında özümü  Kirov yoldaşın?
Bəlkə buruqlara baş çəkir yenə?

O gəzir, dolaşır… Tələsir, durur.
Hər saat böyüyür, boy atır şəhər.
O gəzir, gözündə, könlündə qürur,
Çırpılır sahildə güclü ləpələr.

Budaqmı tərpəndi, yarpaqmı dindi,
Yoxsa neft dalğası səsləndi birdən?
Sevirəm hər zaman sal qaya kimi,
Möhtəşəm, vüqarlı şəhərləri mən.
Təqdim etdi: Paşa ƏLIOĞLU
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Amma bağışlayın bir şeydə onu,

Nasional-sosializminmi əleyhinəsən?

Sən qlobal 

qəlbini də, canını da.

Yeganə Rusiyam mənim,

Əli Kərimin rus 
ədəbiyyatından 

tərcümələriƏli Kərim



Qab riel Qar sia MAR KES
(Ko lum bi ya)

“İs tə yi rəm, ədə bi kar ye ram la 
bağ lı əsas mə qa mı bi lə si niz: qırx 
ya şı na dək (o vax ta qə dər beş ki-
ta bım çıx mış dı) bir qə pik be lə 
müəl lif haq qı al ma mı şam. Bir ro-
man çı in san la rı inan dır dı ğı müd-
dət cə is tə di yi hər şe yi edə bi lər. 
İnan dır maq hər ya zı çı üçün prob-
lem dir. İnan dı ra bi lir sə, ha mı nə-
sə ya za bi lər. Be lə ba xan da, ədə-
biy yat dül gər lik dən fərq lən mir.

Da ha ro man oxu mu ram. Me-
muar və sə nəd li əsər lər oxu yu-
ram, sə nəd lər sax ta ol sa lar da, 
fər qi yox dur. Bir də, ən sev di-
yim ki tab la rı ye ni dən oxu yu-
ram. Tək rar oxu ma ğın ən bö yük 
üs tün lü yü bu dur ki, is tə di yi niz 
sə hi fə ni açıb çox bə yən di yi niz 
his sə ni ye ni dən oxu ya bi lir si niz. 
Yal nız ədə bi əsər lər oxu maq fi k-
rin dən vaz keç mi şəm. Baş qa nə 
ol sa oxu yu ram. Dün ya nın hər 
ye rin dən, de mək olar ki, bü-
tün cid di və mü hüm ye ni lik lə ri 
oxu yan dan son ra ar va dım gə lib 
heç eşit mə di yim xə bər lə ri ve rir. 
Bun la rın mən bə yi ni so ru şan da 
isə gö zəl lik sa lo nun da kı bir jur-
nal da oxu du ğu nu de yir. Ona gö-
rə də dəb jur nal la rı nı, bü tün qa-
dın jur nal la rı nı, hətt  a de di-qo du 
dər gi lə ri ni be lə oxu yu ram. Və 
on lar da dün ya lar qə dər mə lu-
mat ta pı ram. Bun lar mə ni daima 
məş ğul edir.

Ya zı yaz maq, ən azı, ma sa dü-
zəlt mək qə dər çə tin dir. İki sin də 
də əli niz də ki ma te rial hə qi qi dir, 
tax ta qə dər sərt, çə tin iş lə nən ma-
te rial dır. Hər iki sin də ki çik fənd-
lə ri və tex ni ka nı bil mək la zım dır. 
İşin əsa sın da az ca sehr və xey li 
ağır iş çi qüv və si da ya nır. 

An caq tex ni ka nı öy rən mə səy-
dim, gə lə cək də il ham mən bə lə ri 
aza lıb tex ni ki eh ti yac la əvəz lən-
dik cə, çə tin lik çə kə cək dim. Əgər 
vax tın da öy rən mə səy dim, in di 
he ka yə nin st ruk tu ru nun əsas xət-
lə ri ni əv vəl cə dən müəy yən ləş dir-
mə yi ba car maz dım. Hör gü ta-
ma mi lə tex ni ki mə sə lə dir və 
onu er kən yaş lar da mə-
nim sə mə sə niz, son ra 
əs la öy rə nə bil mə-
yə cək si niz.

Yax şı ya zı çı ol maq üçün iş pro-
se si nin hər anın da zeh ni niz ta-
ma mi lə açıq, sağ lam lı ğı nız isə 
ye rin də ol ma lı dır. Mən ro man-
tik ədə biy yat an la yı şı na, yə ni bu 
inan ca qar şı yam ki, iq ti sa di şərt-
lə ri niz və emo sional və ziy yə ti niz 
nə qə dər pis dir sə, yaz dıq la rı nız 
da bir o qə dər yax şı olur. İna nı-
ram ki, emo sional və fi  zi ki sağ-
lam lı ğı nız çox yax şı ol ma lı dır. 
Ədə bi əsər or ta ya çı xar maq üçün 
sağ lam ol maq la zım dır.

Mən cə, tən qid çi lər in tel lek-
tual lı ğın ən uğur lu məh sul la-
rı dır. Əv vəl cə ya zı çı nın tə ri fi ni 
ve rən nə zə riy yə lər irə li sü rür, 
son ra da ya zı çı nı bu mo de lə uy-
ğun laş dır ma ğa ça lı şır lar. Uy-
ğun gəl mə sə, mo de lin sər həd-
lə ri ni də yi şir lər. Tən qid çi lə rin 
haq qım da nə dü şün dük lə ri ilə 
ma raq lan mı ram, il lər dir yaz dıq-
la rı nı da oxu mu ram. Öz öh də lə-
ri nə oxu cu ilə ya zı çı ara sın da 
va si tə çi və zi fə si ni gö tü rüb lər. 
Mən hə mi şə tən qid çi lə rin va-
si tə çi li yi nə eh ti yac duy ma dan 
oxu cu ya bir ba şa to xun ma ğa 
cəhd et mi şəm.

Tər cü mə çi lik, haq qı tam ve ril-
mə yən və az gə lir gə ti rən çə tin bir 
iş dir. Yax şı tər cü mə hə mi şə əsə ri 
baş qa dil də ye ni dən ya rat ma ğa 
bə ra bər dir. Bu na gö rə tər cü mə-
çi lə rə pə rəs tiş edi rəm. On la rın 
in tel lek tual lıq dan çox in tuisi ya 
gü cü nə ma lik ol duq la rı nı de mək 
olar. Na şir lə rin bu işə gö rə ödə-
dik lə ri məb ləğ çox az dır, on la rın 
ədə bi əsər ya rat dıq la rı nı da gör-
mür lər.

Şöh rə ti ya zı çı ya zə rər ve rir. 
Xü su si lə də mü tər cim lə rin şəx-
si hə ya tı nı iş ğal et di yi üçün, 
dost la rıy la ke çi rə bi lə cə yi və 
ya iş lə yə bi lə cə yi vaxt la rı əlin-
dən al dı ğı üçün. Bir də, şöh rət 
in sa nı hə qi qi dün ya dan təc rid 
edir. Yaz ma ğa da vam et mək 
is tə yən məş hur ya zı çı özü nü 
şöh rə tin gə tir dik lə rin dən və 
apar dıq la rın dan qo ru ma lı dır.

Heç vaxt sə mi miy yə ti mə ina nıl-
ma ya ca ğı üçün de mək də çə tin lik 
çə ki rəm, am ma hə qi qə tən, ki tab-
la rı mın yal nız ölü müm dən son ra 
nəşr edil mə si ni is tər dim. Be lə cə, 
şöh rət de yi lən şey lə və möh tə şəm 
ya zı çı fak tı ilə məş ğul ol ma ğa eh-
ti yac qal maz dı. Mə nim və ziy yə-
tim də şöh rə tin ye ga nə üs tün lü yü 
si ya sət sa hə sin də işə ya ra ma sı dır. 
Di gər tə rəf dən, ada mı, çox na ra-
hat edir. Gü nün iyir mi dörd saatı 
məş hur su nuz…”

Var qas LYO SA
(Pe ru)

“Ədə biy ya tın işi üs yan dır, yaz-
maq üs yan et mək dir. Hə mi şə qar-
ma qa rı şıq, sel va nı xa tır la dan qa-
ra la ma yaz maq mə nim üçün çox 
əhə miy yət li dir. Bu, mə nə hər han-
sı bir he ka yə tə baş la yan da şüb-
hə lə ri mi da ğıt ma ğa im kan ve rir. 
Hər də fə əsər yaz ma ğa də rin pes-
si mizm lə baş la yı ram, elə bi li rəm 
ki, heç nə alın ma ya caq. On da yaz-
ma ğa baş la yı ram, xaotik şə kil də, 
səh nə lə ri tək rar la ya raq, bə zən bir 
səh nə ni da ha yax şı alı na na qə dər 
iki-üç də fə ya zı ram. Nə st ruk tur, 
nə də di lə gö rə heç vaxt na ra hat 
ol mu ram, çün ki maq ma nı ta pan-
dan son ra hər şey də yi şir. Da ha 
yax şı alı nır, bun dan bö yük zövq 
alı ram. Ar tıq əmin lik lə iş lə yi rəm, 
he ka yət ha zır dır və in di hər şey 
mən dən ası lı dır. Sel va nı ay dın-
laş dı rı ram, ar tıq yer lə ri ni ix ti sar 
edi rəm. Be lə de yək ki, həm st ruk-
tu ru nu, həm də di li ni mü kəm-
məl ləş di ri rəm və bu, çox əs ra rən-
giz dir. Mən an la yı ram ki, fər qi nə 
var ma dan şey lə ri bir-bi ri nə qa rış-
dır mı şam, bə zi per so naj lar da ha 
va cib ob raz la rın ya nın da epi zo dik 
səp ki də ol ma sı na rəğ mən, ba şa 
ke çir, qəh rə man ola caq ob raz la rı 
“sön dü rür” və ya ki çil dir lər. Hə-
mi şə təəc cüb lü şey lə ri aş ka ra çı-
xa rı ram, mə sə lən, ya zar kən tək cə 
şüuru muz da, ağ lı mız da olan la rı 
de yil, həm də qə ri bə ins tinkt lə ri-
mi zi, is tək lə ri mi zi qə lə mə alı rıq.

Bu da he ka yə ti ta ma mi lə göz lə-
nil məz is ti qa mə tə apa rır və çox 
vaxt ya zı lan lar hə ya tın də rin lik lə-
rin dən gə lən be lə ele ment lər dən 
ya ra na raq ta bu ya üs yan edir və 
çox la rı nın qa pa lı sax la maq is tə di-
yi qa pı la rı aça raq ta ri xə çev ri lir. 
Dü şü nü rəm ki, bu za man ro man 
yaz maq ağ rı lı pro ses dir, ne cə ol-
du ğu mu zu, da xi li alə mi mi zi gö-
rü rük. Növ bə ti mər hə lə də, di lin 
üzə rin də iş lə yi rəm və ix ti sar lar 
edi rəm. Ray mun do Li re Xar ba ra 
İn ti bah döv rü haq qın da dər si nə 
baş la yan da hə mi şə öz şa gird lə ri-
nə de yir di: “Yad da sax la yın, si-
fət lər on lar dan is ti fa də et mə mək 
üçün ya ra dı lıb”. Bu fi k ri hə mi şə 
yad da sax la yı ram. Bə zən ürək ağ-
rı sı ilə si fət lə ri si lib atı ram...

Real lıq he ka yə tə da xil olan da 
onu də yi şir, ta ma mi lə baş qa is-
ti qa mə tə apa rır. Bu, ro man yaz-
ma ğın di gər hey ra ne di ci cə hət lə-
rin dən dir. Bə zən yaz dı ğı mız dan 
ta mam fərq lə nən şey lər bi zə tə sir 
edir, ide ya ve rir və he ka yə ti daha 
par laq edir. Ona gö rə də ro man 
yaz maq sürp riz qu tu su na bən zə-
yir. Fi kir lə şir sən ki, yaz dıq la rın 
sə nin nə za rə tin al tın da dır və bir-
dən ha ra dan sa bir alət, bir qüv və 
or ta ya çı xır və əh va la ta di na mik-
lik ve rir, ye kun is ti qa mə ti müəy-
yən ləş di rir.

Gün də lik hə yat hər gün baş ve-
rən və bi zi se vin di rən, kə dər lən-
di rən, üzən ha di sə lər ki ta ba möv-
zu ve rən amil lər dir. Bu ki tab lar 
bi zə hə ya tı, bü tün səs-kü yü və 
trans for ma si ya la rı ilə izah edir, 
da ha yax şı ba şa sa lır. Ədə biy ya ta 
hə qi qi lik, dü rüst lük qa tır. Mə nim 
üçün ədə biy yat bun lar dır.

Mə nim üçün ədə biy ya tın özü 
bö yük bir sər gü zəşt dir. Həm-
çi nin, real ma cə ra lar da var ki, 
mən məhz on la rın sa yə sin də 
ədə biy yat ya ra da bil dim. Əgər 
özü mə tə rif ver miş ol say dım, 
Flo be rin bu fik ri ni tək rar la yar-
dım: “Yaz maq hə yat tər zi dir”. 
Mən də nə vaxt sa be lə ya şa ma-
ğa baş la dım - ədə biy yat üçün 
ya şa ma ğa. Et dik lə ri min ədə biy-
yat la əla qə si ol ma sa be lə, han-

sı sa şə kil də ədə bi ya-
ra dı cı lı ğım da öz 

ək si ni ta pır dı,

o n u 
zən gin-

l ə ş  d i -
rir, ma-
t e  r i a l 

v e  r i r  d i . 
Be lə lik lə, ədə-
biy yat mə nim 
ay rıl maz his-
səm dir, bax-
ma ya raq ki, 
on dan baş qa 
da çox şey lər 
möv cud dur.

Əsər lər ya-
zı lıb çap olun-
duq dan son ra 

öz öm rü nü ya şa-
yır və ar tıq müəl li-

fi n son söz haq qı 
ol mur. Bu, ar-

tıq oxu cu la-
rın sə la hiy-

y ə  t i n  d ə 
olur. 
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Kafkanın 
hikmətli 
sözləri

  İn san lar sə bir siz ol duq-
la rı üçün cən nət dən qo-
vul du lar, tən bəl ol duq la rı 
üçün ge ri dö nə bil mir lər.
 Ki tab, içi miz də ki don muş 
də ni zə enən bal ta ki mi ol-
ma lı dır. 
  İş siz lik bü tün pis lik lə rin 
qay na ğı, bü tün bə la la rın 
ta cı dır.
 Hə dəf var, yol yox; bi zim 
yol de di yi miz, bir fa si lə 
mə ka nı dır.... 
 Dün ya ilə aran da kı dö-
yüş də, dün ya nın ya nın da 
ol. 
 Son suz luq yo lun da be lə 
asan lıq la irə li lə yə bil di-
yi nə hey rət lə nən bi ri si 
var dı. Am ma əs lin də o,  
ger çək də sü rət lə üzüaşa ğı 
di yir lə nir di.
 Özü nü son su za can ki çilt-
mək, ya da son suz ki çik 
ol maq. Bi rin ci si mü kəm-
məl lik, yə ni hə rə kət siz-
lik dir; İkin ci si baş lan ğıc, 
yə ni hə rə kət dir. 
 Müəy yən bir nöq tə dən 
son ra ge ri dö nüş yox dur. 
Am ma ilk ön cə bu nöq tə-
yə çat maq la zım dır.
 Qi ya mət gü nü nü be lə 
ad lan dır ma ğı mı zın sə-
bə bi an caq bi zim za man 
an la yı şı mız dan irə li gə-
lir. Əs lin də, bu, məh kə-
mə dir.
 Əgər oxu du ğu muz bir ki-
tab bi zi ba şı mı za vu ru lan 
bir zər bə ki mi sar sıt mır sa, 
ni yə zəh mət çə kək ki?
 Özü nü in san lı ğa ba xa raq 
sı na. Şüb hə edə ni şüb hə-
yə, ina na nı inan ca apa rar 
bu.
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mə yi ba car maz dım. Hör gü ta-
ma mi lə tex ni ki mə sə lə dir və 
onu er kən yaş lar da mə-
nim sə mə sə niz, son ra 
əs la öy rə nə bil mə-
yə cək si niz.



Me tal nə dir?
Me tal nə dir? Bu suala də qiq ca-

vab ver mək elə də asan de yil. Əgər 
fi  zi ki xas sə lə ri ni gö tür sək, me tal 
par laq rən gi olan, is ti lik və elekt ri ki 
yax şı ke çi rən mad də dir. La kin bu 
key fi y yət lə rə me tal ol ma yan mad-
də lər də ma lik ola bi lər. Me tal lar 
bir-bi rin dən sərt li yi, sıx lı ğı, dö yül-
mə və dar tıl ma qa bi liy yə ti ilə də 
fərq lə nir lər (Dö yül mə qa bi liy yə ti 
de yən də, me ta lın də mir çi çə ki ci və 
press; dar tıl ma qa bi liy yə ti de yən-
də isə on dan sim çək mək im kan la rı 
nə zər də tu tu lur). Hər bir me ta lın 
müəy yən əri mə tem pe ra tu ru və 
baş qa me tal lar la bir lə şə rək xə li tə lər 
ya rat maq ba ca rı ğı olur.  

Adi otaq tem pe ra tu run da ci və-
dən sa va yı bü tün me tal lar bərk 
mad də dir. Bə zi me tal lar (mə sə lən, 
qı zıl) tə biət də tə miz şə kil də ta pı lır, 
am ma on la rın ək sə riy yə ti baş qa ele-
ment lər lə qa rış mış və ziy yət də olur. 
On lar da ha çox, sul fi t lər, ok sid lər, 
kar bo nat lar və si li kat lar şək lin də, 
əsa sən, qra nit və di gər dağ sü xur-
la rıy la qa rış mış hal da olur. Bir çox 
me tal la rı fi  liz lə rin tər ki bin də, baş-
qa me tal lar la qa tı şıq hal da ta pır lar. 
On la ra qur ğu şun, sink, də mir, mis, 
xrom, ni kel və baş qa la rı aid dir. 

Bə zi me tal lar tə biət də o qə dər 
na dir ta pı lır ki, on dan az ca əl də 
et mək üçün on lar la ton fi  li zə eh ti-
yac olur. Mə sə lən, ra dium da be lə 
na dir me tal lar dan dır. Tə bii xam-
mal dan tə miz me tal lar, on la rın 
xə li tə lə ri ni əl də et mək lə məş ğul 
olan sə na ye sa hə si nə me tal lur gi ya 
de yi lir. Bir çox me tal lar tə miz hal-
da elə xas sə lə rə ma lik dir ki, on lar-
dan bu və ya baş qa məq səd lə is ti-
fa də et mək müm kün ol mur. Ona 
gö rə də sə na ye də, adə tən me tal la-
rın müx tə lif kim yə vi bir ləş mə lər-
lə xə li tə si da ha ge niş ya yı lıb.

Bu sə bəb dən də mi rin kar bon la bir-
ləş mə si olan po la da da baş qa me tal-
lar əla və edi lir, mə sə lən, xrom, volf-
ram, va na dium və sair. Bə zi me tal lar 
can lı or qa nizm lə rin ya şa ma sı üçün 
müs təs na əhə miy yə tə ma lik dir.

Be lə me tal la ra də mir, kal sium, 
nat rium, maq nium və ka lium aid-
dir. Or qa niz min nor mal in ki şa fı 
üçün az miq dar da ol sa be lə, mis, 
alü mi nium və mar qans va cib dir.

Alü mi nium nə dir?
Alü mi nium də mir dən, təx mi-

nən üç də fə yün gül olan gü mü-
şü-ağ rəng də me tal dır. On dan 
tük na zik li yin də sim çək mək, 
və rəq na zik li yin də tə bə qə dü-
zəlt mək müm kün dür. Siz bəl-
kə də alü mi niumun Yer üzün də 
ən ge niş ya yıl mış me tal ol du ğu 
ba rə də fak ta təəc cüb lə nər si niz. 
Am ma elə dir ki, var. Alü mi nium 
Yer qa bı ğı nın təx mi nən 8 faizi ni 
təş kil edir. 

La kin tə biət də alü mi nium heç 
vaxt tə miz şə kil də möv cud ol-
mur. Baş qa ele ment lər və mad-
də lər lə asan əla qə yə gir di yin dən 
o, həm tor pa ğın, həm də dağ 
sü xur la rı nın tər ki bin də ta pı lır. 
Bir çox gö zəl qiy mət li daş lar – 
sap fir, ya qut, sü ley man da şı və 
baş qa la rı alü mi niumun bir ləş-
mə lə ri dir. Alü mi niumun qa rı-
şıq lar dan ay rıl ma sı çox çə tin 
ba şa gə lən pro ses ol du ğun dan, 
uzun müd dət onun qiy mə ti də 
ba ha idi.

1886-cı il də kim ya çı-alim Çarlz 
Mar tin Holl bu me ta lı kül li miq-
dar da al maq üçün ucuz üsul tap-
dı. O, alü mi nium, nat rium və ftor 
bir ləş mə si olan krioli ti ki çik miq-
dar da alü mi nium ok si di ilə ərit di. 
Son ra qa rı şı ğı qra nit qa ba tö küb 
on dan daimi elekt rik cə rə ya nı 
bu rax dı. Bir-iki saat dan son ra qa-
bın di bin də tə miz alü mi nium dan 
iba rət xır da, par laq “düy mə cik-
lər” aş kar et di. Bu üsul in di yə dək 
dün ya da is teh sal olu nan bü tün 
alü mi niumun əsa sın da du rur. 
Kriolit yer üzün də yal nız Qren-
lan di ya da ta pı lıb, am ma onu sü ni 
yol la da al maq olur. Alü mi nium 
üçün əsas xam mal bok sit lə rin tər-
ki bin də ki alü mi nium ok si di dir. 
Bok sit ya taq la rı isə dün ya nın bir 
çox re gion la rın da var.

Alü mi nium mət bəx əş ya la rı nın 
dü zəl dil mə si üçün az qa la ideal 
ma te rial dır. O, is ti ni yax şı ke çi rir, 
asan tə miz lə nir. Am ma bu me tal 
təy ya rə lər də və mü hər rik his sə lə-
rin də lap əvə zo lun maz dır.

Talk nə dir?
Talk in sa na bəl li olan mi ne ral la-

rın ən yum şa ğı dır. O qə dər yum-
şaq dır ki, hətt  a dır naq la be lə qa şı-
maq olur. Talk gü mü şü-ağ, ya xud 
ya şı lım tıl rəng də mi ne ra lın xır da ca 
his sə cik lə ri nə de yi lir. Bərk for ma-
da olan talk, qə dim za man lar dan 
mə lum dur. Qo nur lə kə lə ri olan, 
çox yum şaq, əl vu rar kən yağ lı lı ğı 
hiss olu nan bo zum tul, ya xud ya şı-
lım tıl mi ne ral sa bun da şı adıy la ta-
nı nır. Tal kın ən yax şı sı nı İta li ya da, 
Pye mont şə hə rin də çı xa rır lar.

La kin bu mi ne ra lın ya taq la-
rı İn gil tə rə, Ka na da, Al ma ni ya, 
Ru si ya, Zim bab ve də də var. Ən 
bö yük talk eh ti ya tı isə Bir ləş miş 
Ştat la rın At lan tik sa hil lə rin də dir. 
Sa bun da şı nın is ti lik dən qo ru ma 
xü su siy yət lə ri nə gö rə qə dim za-
man lar da on dan çox vaxt mət bəx 
lə va zi ma tı dü zəl dir di lər və bu sə-
bəb dən ona hə lə “qab da şı” adı da 
qoy muş du lar. O, həm də bo ru lar, 
su ça naq la rı is teh sa lın da da ka ra 
gə lir di. Sa bun da şı tur şu lar da pis 
əri di yi nə gö rə, on dan kə si lən löv-
hə lər lə ye yi ci məh lul lar sax la nan 
la bo ra to ri ya qab la rı nın di bi ni və 
di var la rı nı ör tür lər.

Qə dim mi sir li lər bu mi ne ral dan 
til sim li tə bər rük lər və göz mun-
cuq la rı kə sir, onun üzə ri ni rəng li 
mi na ilə ör tür dü lər. Yer üzün də 
olan bü tün tal kın dörd də üç his-
sə sin dən kos me tik va si tə lə rin, 
mi na lı ka şı tə bə qə lə rin və baş qa 
ke ra mik mə mu lat la rın, ka ğı zın, 
re zi nin və ör tük ma te rial la rı nın 
is teh sa lın da is ti fa də olu nur.

 Uran nə dir?
Uran yer üzün də mil yard lar la 

il dir ki var, la kin in san la rın ço xu 
onun ba rə sin də nü və si la hı nın kəş-
fi  və atom elekt rik stan si ya la rı nın 
ya ran ma sın dan son ra xə bər tut du.

Uran, kim yə vi ele ment lə rin ən 
ağır la rın dan bi ri dir. O me tal dır və 
yer qa bı ğın da ura nın miq da rı ci və 
və gü müş ki mi qə dim za man lar-
dan bəl li olan me tal lar dan çox dur. 
Uran fi  li zi ya taq la rı pla ne ti mi zin 
bir çox yer lə rin də ta pı lıb. Xü su si lə 
Ru si ya, Ka na da, Bir ləş miş Ştat lar, 
Zair və bir sı ra baş qa öl kə lər uran 
eh ti yat la rı ilə zən gin dir. Tə miz 
me tal uran elə gü müş ki mi par laq 
olur. La kin onu cə mi bir ne çə də-
qi qə ha va da sax la san, me tal par-
laq lı ğı nı iti rir və qəh və yi ça lar alır. 
Onun üzə rin də uran ok si din dən 
iba rət tə bə qə əmə lə gə lir. Hə min 
tə bə qə nin ya ran ma sı na isə ura nın 
ok sid ləş mə si de yir lər. Bu tə bə qə 
me ta lın üzə rin də əmə lə gə lə rək 
onun da ha də rin dən ok sid ləş mə-
si nə im kan ver mir.

Ura nın bir çox baş qa ele ment-
lər dən fər qi bun da dır ki, o, tə-
bii ra dioak tiv li yə ma lik dir. Bu, 
o de mək dir ki, uran atom la rı öz-
özü nə təd ri cən də yi şir, özün dən 
göz lə gö rün mə si müm kün ol ma-
yan müəy yən şüalar bu ra xır. Bu 
şüalar üç növ olur – al fa, be ta və 
qam ma şüalan ma. Uran atom la-
rın da baş ve rən də yi şik lik lər pro-
se sin də on lar baş qa ra dioak tiv 
ele ment lə rə çev ri lir. Am ma ye ni 
ya ra nan ele ment də sa bit de yil, 
çev ril mə də, şüalan ma da, tə bii ki, 
da vam edir. Bu pro ses ra dioak tiv 
ol ma yan bir ele ment ya ra na na-
dək da vam edir. Bu çev ril mə pro-
se sin də 14 mər hə lə var. On la rın 
bi rin də bi zə yax şı bəl li olan ra-
dium, so nun cu sun da isə qur ğu-
şun əmə lə gə lir.

Qur ğu şun ra dioak tiv ele ment 
de yil və bu sə bəb dən, onun ya-
ran ma sıy la çev ril mə pro se si ba şa 
ça tır. Ura nın qur ğu şu na çev ril-
mə si mil yard lar la il çə kir. Ura-
nın bir ne çə izo to pu olur. Ey ni 
ele men tin müx tə lif çə ki li atom-
la rı na izo top de yi lir. İzo to pun 
atom çə ki si ele men tin adın dan 
son ra ya zı lır. Atom bom ba la-
rı üçün ma te rial, atom elekt rik 
stan si ya la rı üçün ya na caq ola-
raq uran-235-dən is ti fa də olu nur.

Hə min məq səd lər lə is ti fa də edi-
lən baş qa ele ment isə plu to nium-
dur ki, ona tə biət də tə miz şə kil də 
rast gəl mək ol mur. Plu to niumu 
uran dan xü su si qur ğu la rın kö-
mə yiy lə alır lar. 

Ra dioak tiv ya ğın tı lar 
nə dir?

Nü və part la yı şı nə ti cə sin də 
- nü və si la hı nın sı na ğı, ya xud 
atom elekt rik stan si ya sın da qə-
za dan son ra – ha va ya qal xan və 
son ra ye rə enən to za ra dioak tiv 
ya ğın tı lar de yi lir. Bu toz ət raf da-
kı hər şe yi ona gö rə zə hər lə yir ki, 
özü ra dioak tiv dir. Bu, o de mək-
dir ki, bu to zun tər ki bin də öz-
özü nə par ça lan maq qa bi liy yə ti 
olan müəy yən növ atom lar var. 
Bu atom lar dan hər bi ri da ğı lar-
kən az miq dar da ener ji və ma-
te ri ya ay rı lır ki, bu ha di sə yə ra-
diasi ya de yi lir. 

Nü və bom ba sı nın part la yı şı za-
ma nı bö yük miq dar da is ti lik ay-
rı lır və çox lu ra dioak tiv atom lar 
əmə lə gə lir. Bu atom lar part la yış 
nə ti cə sin də  ha va ya qal xan tor paq 
his sə cik lə ri ilə qa rı şa raq çox ton luq 
ra dioak tiv toz bu lu du əmə lə gə ti-
rir. Bir müd dət dən son ra bu toz, 
ra dioak tiv ya ğın tı şək lin də ye rə 
tö kü lür. Bu lu dun ən ağır his sə cik-
lə ri yer üzü nə part la yış dan son ra-
kı ilk də qi qə lər də, ya xud saat lar da 
ya ğır. La kin da ha yün gül his sə cik-
lər at mos fer də uzun müd dət qa lır. 
Kü lək on la rı ay lar, hətt  a il lər uzu-
nu Yer kü rə si nin ba şı na do lan dı ra 
bi lər. La kin axır da bu toz müt ləq 
ya ğış, qar və du man la ye rə tö kü-
lür.

İn san də ri si nə dü şən ra dioak-
tiv ya ğın tı la rı su ilə yu maq olar. 
La kin or qa niz min da xi li nə dü-
şən ra dioak tiv toz uzun il lər 
ora da qa la bi lər. Bu toz zər rə-
cik lə ri bə də nə ha va ilə, qi da ilə 
dü şür. Özü də ikin ci, da ha ge niş 
ya yı lıb. Ra dioak tiv toz bit ki lə-
rin yar paq la rı, mey və lə ri üzə-
ri nə dü şür, tor pa ğı zə hər lə yir.
Tor paq dan bu ra dioak tiv atom lar 
kök lər va si tə siy lə bit ki lə rə ke çir. 

Me tal nə dir? Be lə me tal la ra də mir, kal sium, 

Bu s ə  h i  f ə  n i 
uşaq lar, ye-
ni yet mə lər 
üçün ha zır-

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

İl qar ƏLFİ
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s ə  h i  f ə  n i s ə  h i  f ə  n i 

çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan çox 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-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-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. 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 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-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 sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast laş mı şıq, am ma təəs süf 

la mı şıq. Am ma bu, heç də o la mı şıq. Am ma bu, heç də o 
an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə mi-an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə mi-
zi oxu yar kən bö yük lər zövq al-zi oxu yar kən bö yük lər zövq al-
ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki 
elm öy rən mək, sa vad al maq in sa nın elm öy rən mək, sa vad al maq in sa nın 
əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. 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 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-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-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 ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va cib dir, 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 çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan çox 

an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə mi-an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə mi-
zi oxu yar kən bö yük lər zövq al-zi oxu yar kən bö yük lər zövq al-
ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki 
elm öy rən mək, sa vad al maq in sa nın elm öy rən mək, sa vad al maq in sa nın 
əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. 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 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-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-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 ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va cib dir, 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 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-mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil-

Hər suala    bir ca vab
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Əgər in san bu bit ki lər dən qi da ki mi 
is ti fa də et mə sə be lə, on la rı hey van-
lar ye yə bi lər. Bu yol la zə hər lən miş 
hey van la rın ətin dən isə in san da 
ye yə bi lər, baş qa hey van lar da. Or-
qa niz min da xi li nə dü şən ra dioak tiv 
atom lar can lı hü cey rə lə ri tə ləf edən, 
ya da ən azın dan on la rın müx tə lif 
xəs tə lik lər qar şı sın da mü qa vi mə ti-
ni azal dan zi yan lı ra diasi ya tö rə dir.

Mü tə hər rik qumsallıq 
nə dir?

Yer kü rə si nin çox yer lə rin də 
in san lar əsr lər bo yu mü tə hər rik 
qum sal lıq la rın qar şı sın da qor xu 
ke çi rib lər. On la rın haq qın da xalq 
ara sın da dəh şət li əf sa nə lər do la şır-
dı. De yir di lər ki, gu ya bu qum sal-
lıq lar ada mı bət ni nə çə kib uda bi lir.

Əs lin də isə mü tə hər rik qum sal lıq-
la rın be lə bir gü cü yox dur. Əgər 
onun nə ol du ğu nu və özü nü zü 
qum sal lıq da ne cə apar ma lı ol du-
ğu nu zu bil sə niz, on dan zi yan gör-
mək müm kün de yil. Yax şı, on da 
mü tə hər rik qum lar, ya xud baş qa 
adıy la de sək, üzən qum lar nə dir? 
Bu, açıq rəng li, yum şaq qum dur 
ki, tər ki bin də çox lu su olur. Za hi-
ri gör kə min dən adi qum dan heç 
nəy lə fərq lən mir.

La kin on la rın ara sın da, hər hal-
da fərq var: mü tə hər rik qum sal-
lıq lar ağır şey lər üçün bü növ rə 
ola bil məz. Bu qum sal lıq lar adə-
tən iri çay la rın ya taq la rı na ya xın, 
əy dəm li sa hil lər də olur. On la rın 
al tın da ya pış qan lı, sərt gil tə bə-
qə yer lə şir. Bu tə bə qə su yu ye rin 
al tı na bu rax mır. Ona gö rə də ya-
ğış, da ha çox çay su yu bu qum sal-
lıq lar da top la nır. Qey ri-düz gün 
qu ru lu şu, iti uc la rı olan adi qum 
də nə cik lə rin dən fərq li ola raq, mü-
tə hər rik qum sal lıq la rın qum də-
nə cik lə ri çox xır da və kü rəşə kil li 
olur. On la rın al tın da yı ğı lan su, 
qu mu yum şal dır və qum də nə-
cik lə ri san ki su yun üzü nə qal xır. 
Elə ona gö rə də bu qum sal lıq lar 
üzər lə rin də ağır ob yekt lər sax la ya 
bil mir.

Mü tə hər rik qum sal lı ğın qum-
dan iba rət ol ma sı da va cib de-
yil. Onun üçün is tə ni lən yum şaq 
tor paq, qum la li lin qa rı şı ğı, lil lə 
xır da çın qı lın qa rı şı ğı ya rar lı-
dır. Mü tə hər rik qum sal lıq la ra 
ayaq ba san in san qu ma 
b a t  m ı r .

Onun tər ki bin-
də çox lu su ol du ğu na gö rə, 
bu qum lar da elə su da kı ki mi 
üz mək olar. Özü də bu qum-
lar su dan sıx dır de yə, onun 
üzün də qal maq da ha asan dır.

La kin yad da sax la maq la zım dır 
ki, be lə qum sal lı ğa ayaq ba sar-
kən çox eh ti yat la hə rə kət et mək 
la zım dır. Bu, qu ma, im kan ve rə-
cək ki, si zin bə də ni ni zi su ki mi 
quc sun – elə bil su da üzür sü nüz. 
Bu hal da hə ya tı nı za heç bir təh-
lü kə ol ma ya caq. 

Gips nə dir?
İn san la rın gips dən is ti fa də si 

o qə dər ge niş lə nib ki, son il lər 
dün ya da onun is teh sa lı iki də-
fə ar tıb. Alo va və su ya da vam lı-
lı ğı na, so yu ğu pis ke çir mə si nə 
gö rə, bu ma te rial dan ti kin ti də, 
di var la rın üz lən mə sin də çox ge-
niş is ti fa də edir lər. Ye ri gəl miş-
kən, gips blok la rı və kər pic lə ri 
mi şar la kəs mək, on la rı tax ta ki-
mi mıx la maq da müm kün dür.

Gip sin az miq dar da se ment lə və 
di gər kom po nent lər lə qa rı şı ğın-
dan su vaq ad la nan in şaat ma te-
rialı alır lar. Bu ma te rial müasir 
bi na la rın ti kin ti sin də ge niş is ti fa-
də olu nur. Yax şı, bəs gips özü nə-
dir? Gips, kal sium sul fat ad la nan 
mi ne ra lın su ilə qa rı şı ğı dır.

Gip sin ya rım şəff  af nö vü də 
var. Onun adı na se le nit de yir lər. 
Da ha bir gips nö vü isə ale bastr-
dır – o, par laq olur. Gips tor pa-
ğın al tın da müx tə lif də rin lik lər-
də yer lə şən qa lın lay lar dan çı xır. 
Bu lay la rın bə zi si yer sət hi nə lap 
ya xın olur, di gər lə ri çox də rin də 
yer lə şir. Bir ləş miş Ştat la rın Te xas 
şta tın da yüz kvad rat ki lo metr lər-
lə sa hə ni əha tə edən, qa lın lı ğı 100 
metr dən ar tıq gips lay la rı aş kar 
edi lib. Ma raq lı bir fak tı diq qə ti-
ni zə ye ti rək: gips dən hə lə qə dim 
Mi sir za ma nın dan di var la rın və 
ta van la rın su van ma sı məq sə diy lə 
is ti fa də olu nub.

Tə miz gips və onun qum, ya-
xud əhəng lə qa rı şı ğın dan tök mə 
bə zək lər, üz lük tə bə qə lə ri, de-
ko ra tiv su vaq dü zəl di lir. On dan 
kər pic, hətt  a bü töv di var blok-
la rı dü zəlt mək də müm kün dür. 
Film çə ki liş lə rin də, ta ma şa lar da 
de ko ra si ya nı da əsa sən gips dən 
ha zır la yır lar; diş hə kim lə ri, hey-
kəl tə raş lar bu ma te rial dan 
daim is ti fa də edir lər. 
Gips ucuz in-
ş a a t 

m a  t e -
rialı dır və onun eh ti-
yat la rı yer üzü nün bü tün 
na hi yə lə rin də bol dur.

Şi fer nə dir?
Mil yon il lər qa baq xır da də nə li 

gil his sə cik lə ri göl lə rin, da xi li də-
niz lə rin di bi nə çö kə rək yum şaq 
lil əmə lə gə ti rir di. Bir müd dət dən 
son ra bu çö kün tü bər ki yir, şist ya-
ra nır dı. O za man lar yer qa bı ğın da 
daimi hə rə kət var dı. Nə ti cə də, baş-
qa dağ sü xur la rıy la ör tül müş gil li 
şist tə bə qə lə rin də qı rış lar əmə lə gə-
lir di. O tə bə qə lə rə üst lay la rın təz-
yi qi elə güc lü olur du ki, şist pres-
lə nə rək şi fer adı ilə ta nı nan baş qa 
bir ma te rial əmə lə gə lir di. Gil his-
sə cik lə ri göl lə rin, də niz lə rin di bi nə 
sə li qə li lay lar şək lin də ya tır və on-
lar şis tin şi fe rə çev ril mə sin dən son-
ra be lə, öz for ma la rı nı itir mir di lər. 
Məhz bu na gö rə də biz bu gün onu 
ge niş, na zik tə bə qə lə rə bö lə bi li rik.

Şi fer, bir qay da ola raq, tünd- boz, 
ya xud qa ra rəng də olur, am ma hər-
dən qır mı zı, ya şıl, ya xud açıq-boz 
rən gi nə də rast gəl mək müm kün dür. 
Şi fe rin da ha çox qa ra rəng də ol ma sı-
nın sə bə bi bu dur ki, li lin il kin ha lın-
da on da ya şa yan mik roor qa nizm lər 
ölə rək gil la yın da xır da kö mür to-
zu şək lin də tə bə qə lər ya ra dır dı lar.
Qeyd edək ki, şi fe ri yer kü rə si nin yal-
nız o ra yon la rın da tap maq müm kün-
dür ki, ora da sü xur əmə lə gə ti rən təz-
yiq və yer qa bı ğı nın hə rə kə ti qə dim 
gil li şist lay la rı na ak tiv tə sir gös tə rib.

İn san şi fer dən çox ge niş is ti fa də 
edir. Onun ən ge niş tət biq olun-
du ğu sa hə in şaat dır. On dan ev lə-
rin və di gər bi na la rın da mı üçün 
ör tük ki mi is ti fa də edir lər. 

Toz nə dir?
Toz ha va dan ası lı və ziy yət də qa-

lan xır da bərk his sə cik lər dən əmə lə 
gə lir. To zu bir qay da ola raq, yer dən 
kü lək qal dı rır, son ra o, ha va da müx-
tə lif axın la ra dü şə rək hə rə kət edir, 
axır da ya ye rin ca zi bə qüv və si, ya da 
ya ğın tı va si tə siy lə ye rə enir. To zun 
mən bə yi çox müx tə lif ola bi lər. O, 
həm tor pa ğın ero zi ya sın dan əmə lə 
gə lir, həm vul kan püs kü rər kən kra-

ter lər dən qal xır, av to mo bil və di gər 
nəq liy yat va si tə lə ri nin qaz la rı nın, 
hətt  a okean dal ğa la rı nın tər ki bin də 
olur. Bəl kə də adı nı so nun cu çək di-
yi miz mən bə si zə inan dı rı cı gö rün-
məz. Hə qi qə tən də, okean su yu toz 
mən bə yi ne cə ola bi lər axı?

Si zə ma raq lı bir fakt de yək. Bi lir-
si niz ki, hər il okean dan yer at mos-
fe ri nə 2 000 000 000 ton müx tə lif duz 
dü şür? Su bu xar la na raq bu xa ra çev-
ri lir, okean su la rın da olan kim yə vi 
ele ment lər isə ha va da qa lır. Yə qin 
siz lər dən hər kəs toz qa sır ğa sı de-
yi lən tə biət ha di sə si ba rə də eşi dib. 
Bu ha di sə yə tə bii bit ki ör tü yü nün 
qu raq lıq uc ba tın dan məhv ol du ğu 
na hi yə lər də rast gəl mək olar. Be lə 
qa sır ğa za ma nı min ton lar la toz ha-
va ya qal xır, 3000 ki lo metr və da ha 
ar tıq mə sa fə yə da şı nır!

Mə sə lən, 1933-cü il də Bir ləş miş 
Ştat la rın Ye ni İn gil tə rə na hi yə sin də 
(öl kə nin şi mal-qərb ra yo nu) əra zi-
nin hər kvad rat ki lo met ri nə 10 ton 
toz yağ mış dı. Qa sır ğa nə ti cə sin də 
Af ri ka səh ra sın dan qal xan toz Lon-
do na, Av ro pa nın di gər bö yük şə-
hər lə ri nə ki mi gə lib çıx mış dı! Ümu-
miy yət lə, at mos fer də daim kül li 
miq dar da toz olur. Bir ləş miş Ştat lar 
əra zi si nə hər il 43 000 000 ton toz tö-
kü lür və onun təx mi nən 13 000 000 
to nu in san fəaliy yə ti nin nə ti cə si dir.

Ha va nın toz la kir lən mə si iri şə-
hər lə rin üzə rin dən ası lan kir du-
ma nı nın baş lı ca sə bə bi dir. Hal-ha-
zır da bü tün in ki şaf et miş öl kə lər də 
in san sağ lam lı ğı na və ət raf mü hi tə 
zi yan vu ran bu ha di sə ilə mü ba ri-
zə üçün xü su si üsul lar tət biq edi lir.

Azot nə dir?
Bü tün can lı var lıq lar azo ta eh ti-

yac du yur, çün ki o, həm bit ki lə rin, 
həm də in san və hey van la rın or qa-
niz min də mü hüm rol oy na yır. Azot 
in san bə də ni üçün in şaat ma te rialı 
ro lu nu oy na yan zü la lın tər ki bi nə 
da xil dir. Bu mad də lər ol ma dan heç 
nə bö yü yə bil məz, ya ra lar sa ğal maz, 
öl müş hü cey rə lər ye ni lən məz. Bi zim 
nə fəs al dı ğı mız ha va da 78 faiz azot 
olur. Yer kü rə si nin hər kvad rat ki lo-
met ri nə  12 500 000 ton azot dü şür.

Azot rəng siz, dad sız, qo xu suz 
qaz dır. O, su da lap aza cıq əri yir. 
Çox aşa ğı tem pe ra tur lar da, ya xud 
yu xa rı təz yiq də azot ma ye yə çev-
ri lir. Adi at mos fer təz yi qi şə raitin-
də azot ma ye ha lı na mən fi  210 də-
rə cə də ke çir. 

Za hi rən ada ma elə gə lir ki, ha va da 
bu qə dər azot var sa, can lı or qa nizm-
lə rin bu qa za olan eh ti ya cı nı ödə-
mək də heç bir prob lem ol ma ma lı dır. 

Am ma əs lin də, tə biət də yal nız 
pax la ki mi lər ailə sin dən olan bit ki-
lər azo tu ha va dan ala bi lir. Bü tün 
qa lan can lı or qa nizm lər, o cüm lə-
dən in san tə miz azo tu mə nim sə yə 
bil mir. İn san lar or qa nizm lə ri nə 
zə ru ri olan azo tu al maq üçün bə-
zi bit ki lər dən, ya xud ot ye yən hey-
van lar dan ha zır lan mış qi da qə bul 
edir lər. Biz nə fəs alan da ha va da kı 
azo tu da ci yər lə ri mi zə çə ki rik. La-
kin ci yər lə ri miz ok si gen dən fərq li 
ola raq, azo tu qə tiy yən mə nim sə-
mir – biz onu sa də cə ola raq çö lə 
bu rax dı ğı mız ha va ilə çı xa rı rıq. 

La kin azo tun at mos fer də var lı-
ğı ona sə bəb olur ki, biz ok si ge ni 
həd din dən ar tıq qə bul et mi rik. 
Ok si ge nin ar tıq lı ğı da onun az lı ğı 
qə dər təh lü kə li dir. O ki qal dı baş-
qa can lı la ra, on lar azo tu baş qa ele-
ment lər lə bir ləş mə şək lin də bit ki-
lər və baş qa hey van lar va si tə siy lə 
qə bul edir lər. 

Azot baş qa ele ment lər lə çox 
çə tin reak si ya ya gi rir. Mə sə lən, 
onun ok si gen lə əla qə si yal nız çox 
yük sək tem pe ra tur əmə lə gə ti rən 
şim şək çax ma sı za ma nı baş ve rir. 

Spirt nə dir?
Yer üzün də say sız-he sab sız 

spirt lər var. On la rın ara sın da ən 
ge niş ya yı la nı al ko qol lu iç ki lər-
də is ti fa də olu nan etil spir ti dir. 
Etil spir ti ni ni şas ta və şə kər dən 
alır lar. Onu buğ da, çov dar, qar-
ğı da lı, mey və-tə rə vəz dən də al-
maq müm kün dür. Xam mal ki mi 
ni şas ta dan is ti fa də edən də, o, əv-
vəl cə şə kə rə çev ri lir, yal nız bun-
dan son ra qıc qır ma nə ti cə sin də 
şə kər dən etil spir ti alı nır. Mə sə-
lən, İr lan di ya da spir ti kar tof dan, 
Bir ləş miş Ştat lar da isə qa ra pat-
ka dan alır lar. 

Bəs si zin xə bə ri niz var ki, spirt-
dən həm də ya na caq ki mi is ti fa də 
et mək olur? O, hətt  a da xi li yan ma 
mü hər rik lə rin də ben zi nin əvə ze-
di ci si də sa yı lır. Mü hər rik lər də 
is ti fa də üçün ona baş qa qa rı şıq-
lar da əla və edi lir. İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə si il lə rin də ben zin qıt-
lı ğı ya şa yan öl kə lər də spirt dən 
ya na caq ki mi is ti fa də olu nur du. 
Spirt su dan yün gül ol sa da, bu iki 
ma ye müx tə lif nis bət lər də asan ca 
qa rı şa raq su dan aşa ğı tem pe ra-
tur da do nan ma ye lər əmə lə gə ti-
rir. Bu qa rı şıq la ra an tif riz de yi lir 
və on dan ma şın la rın so yut ma 
sis tem lə rin də, ra diator lar da is ti-
fa də edir lər. 

Spirt həm də həlle di ci ki mi 
ge niş ya yı lıb. Onun bu key fi y-

yə ti, mə sə lən, 
lak is teh sa lın-
da ka ra gə lir.

Bun-
d a n 
b a ş  q a 
s p i r t 
xlo ro-

form və efi r ki mi ağ-
rı kə si ci lər dü zəl dər kən, rəng 

əla və lə ri, du ru məl həm lər və sir-
kə is teh sal edər kən də la zım olur.

Spirt an ti sep tik dir, yə ni de zin-
fek si yaedi ci, çü rü mə və il ti hab-
əley hi nə va si tə dir. Ona gö rə də 
mu zey lər də, xəs tə xa na lar da tez 
xa rab olan nü mu nə lə ri spirt də 
sax la yır lar.

üzər lə rin də ağır ob yekt lər sax la ya 
bil mir.

Mü tə hər rik qum sal lı ğın qum-
dan iba rət ol ma sı da va cib de-
yil. Onun üçün is tə ni lən yum şaq 
tor paq, qum la li lin qa rı şı ğı, lil lə 
xır da çın qı lın qa rı şı ğı ya rar lı-
dır. Mü tə hər rik qum sal lıq la ra 
ayaq ba san in san qu ma 
b a t  m ı r .

Onun tər ki bin-
də çox lu su ol du ğu na gö rə, 
bu qum lar da elə su da kı ki mi 
üz mək olar. Özü də bu qum-
lar su dan sıx dır de yə, onun 
üzün də qal maq da ha asan dır.

Film çə ki liş lə rin də, ta ma şa lar da 
de ko ra si ya nı da əsa sən gips dən 
ha zır la yır lar; diş hə kim lə ri, hey-
kəl tə raş lar bu ma te rial dan 
daim is ti fa də edir lər. 
Gips ucuz in-
ş a a t 

m a  t e -
rialı dır və onun eh ti-
yat la rı yer üzü nün bü tün 
na hi yə lə rin də bol dur.

mək də heç bir prob lem ol ma ma lı dır. ge niş ya yı lıb. Onun bu key fi y-
yə ti, mə sə lən, 
lak is teh sa lın-
da ka ra gə lir.

Bun-
d a n 
b a ş  q a 
s p i r t 
xlo ro-

form və efi r ki mi ağ-
rı kə si ci lər dü zəl dər kən, rəng 

əla və lə ri, du ru məl həm lər və sir-
kə is teh sal edər kən də la zım olur.

Spirt an ti sep tik dir, yə ni de zin-
fek si yaedi ci, çü rü mə və il ti hab-
əley hi nə va si tə dir. Ona gö rə də 
mu zey lər də, xəs tə xa na lar da tez 
xa rab olan nü mu nə lə ri spirt də 
sax la yır lar.

Əs lin də isə mü tə hər rik qum sal lıq-

Hər suala    bir ca vab
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2016-cı il, 13 yan var - 28 fev ral ta rix lə rin də Lon-
do nun “Saatc hi” qa le re ya sın da ta nın mış 
azər bay can lı rəs sam Ay dan Sa la ho va nın 
“Re ve la tions” ad lı fər di sər gi si açı la caq.

“Tsu ka nov Fa mily” Fon du tə rə fi n dən təq dim olu nan sər gi nin ku ra to ru 
Cen ni Kris tens son dur. Zi ya rət çi lə rə Ay dan Sa la ho va nın ye ni əsər lə ri ilə 
ya na şı, 2012-ci il də Mosk va nın “Mul ti me dia art” mu ze yin də sər gi lə nən 
əsər lə ri də təq dim olu na caq. Sər gi yə VIP ba xış yan va rın 12-də baş tu ta caq.

Qeyd edək ki, Ay dan Sa la ho va Azər bay ca nın gör kəm li rəs sa mı Ta hir 
Sa la ho vun qı zı dır. Mosk va da ya şa yan A.Sa la ho va 1992-ci il də Ru si ya da 
ilk müasir in cə sə nət qa le re ya la rın dan bi ri ni (“Ay dan”) açıb. Sa la ho va nın 
əsər lə ri Tret ya kov qa le re ya sın da, Mosk va Müasir İn cə sə nət Mu ze yi nin 
kol lek si ya la rın da, Ro ma və Nyu-York qa le re ya la rın da sax la nı lır.

A.Sa la ho va nın iş lə ri bir çox bey nəl xalq in cə sə nət sər gi lə rin də, 1991 və 
2011-ci il lər də Ve ne si ya Bien na le sin də, elə cə də 2007-ci il də İkin ci Mosk-
va Müasir İn cə sə nət Bien na le sin də nü ma yiş olu nub.

Müsəlmanları təhqir etdi, yarışmadan qovuldu
  “Miss Ame ri ka” gö zəl lik ya rış ma sı na qa tı lan Puer-
to-Ri ko dan olan gö zəl Des ti ni Ve let mü səl man la-
ra qar şı tvit lə ri nə gö rə ya rış ma dan qo vu lub.

Xa ri ci KİV-lə rin mə lu ma tı na gö rə, o, “ha mı mız 
mü səl ma nıq” de yən re jis sor Maykl Mu ru hə dəf 
ala raq ya zıb:

“Mü səl man la rın Al la hı ilə xris tian la rın, yə hu di-
lə rin Al la hı ey ni de yil. Mü səl man lar on lar la 
qa rış dı rı la bil məz. Çün ki nə xris tian la rın, nə 
də yə hu di lə rin mü qəd dəs ki tab la rın da ter-
ror haq qın da heç nə yox dur”.

Bu ifa də lə ri nə gö rə tən qid olu nan Ve let, 
son ra üzr is tə yib: “Öm rüm bo yu təh qi rə 
və tə kəb bü rə qar şı ol mu şam. Be lə bir çı xış 
et mə yi əs la is tə məz dim. Çə tin və ziy yət də 
qoy du ğum hər kəs dən üzr is tə yi rəm”.

Akt yor Leonar do di Kap rio Ru si ya və tən daş lı ğı al maq is tə-
yir. Ru si ya mət buatı nın yay dı ğı xə bə rə gö rə, Je rar De pard-
ye, Ke ri-Hi ro yu ki Ta qa va dan son ra in di də Hol li vu dun ya-
ra şıq lı akt yo ru bu ar zu ya dü şüb.

Leonar do di Kap rio “Pla net To day”-ə mü sa hi bə sin də Ru si ya nı çox sev-
di yi ni və ek ran da Le nin ob ra zı nı can lan dır maq is tə di yi ni di lə gə ti rib.

O, Le ni nin ca van lı ğı na ox şa dı ğı nı de yib. Hətt  a bil di rib ki, be lə bir fi lm 
çə ki lər sə, pro dü ser li yi də öz üzə ri nə gö tü rər.

Akt yor hə lə 2010-cu il də “Kom so mols ka ya prav da” qə ze ti nə 
mü sa hi bə sin də İosif Sta li nin ob ra zı nı can lan dır maq is tə di yi ni 
də bil dir miş di. Ye ri gəl miş kən, qeyd edək ki, akt yo run nə nə si 
Ye le na Ste pa nov na Smir no va mil liy yət cə rus dur.

Smir no va nın ailə si Ru si ya da baş ve rən 1917-ci il Okt yabr in-
qi la bın dan son ra Al ma ni ya ya mü ha ci rət edib. Da ha son ra 

Ye le na Vil helm İn den ber qə ərə ge də rək, He le na İn den-
berq olub. 1955-ci il də isə Vil helm lə He le na Ame-

ri ka ya kö çüb lər. Yə ni Leonun ana sı 
al man və rus mü ha cir lə ri nin 

ailə sin də do ğu lub.
Onu da əla və 

edək ki, buya xın lar-
da Leonar do di Kap rionun 

çə kil di yi ye-
ni “Sağ qal-
mış” (“Re ve-
nant”) ad lı 
fi l min təq di-

ma tı ke çi ri lib.

Arnold Şvartseneger Vitali 
Kaloyev rolunu ifa edəcək

Word you.ru say tı nın ver di yi xə bə rə gö rə, məş hur akt yor Ar-
nold Şvart se ne ger re jis sor Da ren Aro nofs ki nin “478” ad lı 
kri mi nal dra mın da çə ki lir. Film 2002-ci il də ose tin Vi ta li Ka-
lo ye vin hə ya tın da də rin iz bu rax mış ha di sə lər dən bəhs edir. 

Be lə ki, Ka lo yev hə min il Al ma ni ya da təy ya rə qə za sın da bü tün ailə üzv-
lə ri ni itir miş di. “Hol li vud Re por ter”in mə lu ma tı na əsa sən, hə min qə za da 
Ka lo ye vin hə yat yol da şı və uşaq la rın dan baş qa, 71 adam hə lak ol muş du.

Şvart se ne ger bu fi lm də çə kil mək lə akt yor kar ye ra sı nı uğur la da vam et di rir. Fil-
min əsas sü jet xətt  i ni təy ya rə nin qə za ya uğ ra ma sı və on dan son ra baş ve rən ha di-
sə lər təş kil edir. 2002-ci il də ТU-154M təy ya rə si BOEİNG-747 təy ya rə si ilə toq qu-
şur və Al ma ni ya nın Bo den gö lü ət ra fın da ye rə dü şür. Fa ciə nə ti cə sin də 49-u uşaq 
ol maq la, 71 nə fər hə lak olur. Al tı ay araş dır ma apa rıl ma sı na bax ma ya raq, ha di sə-
nin gü nah kar la rı aş kar edil mir. Ka lo yev isə “Sky guide” ye rüs tü ida rə mər kə zin-

də TU-154 və BOEİNG-747 
təy ya rə lə ri ni ida rə et miş 
aviadis pet çer P.Nil se ni ta pır, 
onu evin də, hə yat yol da şı və 
3 uşa ğı nın gö zü qar şı sın da 
aman sı ca sı na qət lə ye ti rir. 
Məh kə mə nin qə ra rıy la Ka-
lo yev İs veç rə də 8 il lik həbs 
cə za sı na məh kum edi lir. 

La kin son ra dan cə za müd-
də ti azal dı la raq 5 il 3 aya 

en dir lir. Cə za müd də ti 
vax tın dan qa baq ba şa 

ça tan Ka lo yev və-
tə ni Ose ti ya ya 

qa yı dır. 

Ame ri ka nın məş hur re-
jis sor la rın dan sa yı lan 
Kven tin Ta ran ti no da 
Hol li vu dun “Şöh rət 

xi ya ba nı”nda ul du zu nu alıb. Bu 
mü na si bət lə ke çi ri liən təd bi rə 
re jis so run pə rəs tiş kar la rı və sə-
nət adam la rı De mian Bi şir, Tim 
Rot, Uol ton Qoq qins, Pa me la 
Qrir top la şıb lar. Mə ra si mə akt-
yo run ya xın dos tu - hə min gün 
do ğum gü nü nü qeyd edən akt-
yor Sam yuel Cek son da qa tı lıb. 
Jur na list lər lə söh bə tin də re jis-
sor bu ha di sə dən qü rur duy du-
ğu nu bil di rib. “Mən bil mir dim 
ul du zum ha ra da ola caq. Elə 
bi lir dim ki, onu xi ya ba nın aşa-
ğı his sə sin də yer ləş di rə cək lər. 
Mən bu ra da 7 ya şın da olan da 
ilk də fə fi l mə bax mı şam. An caq 
ağ lı ma gəl məz di ki, nə vaxt sa 
bu ra da mə nim də adım ola caq” 
– de yə, Ta ran ti no bil di rib.

Xa tır la daq ki, “FHM” jur na lı-
nın araş dır ma sı na əsa sən, Kven-
tin Ta ran ti no nun çək di yi fi lm lər 
6 il ər zin də “Bü tün dövr lə rin və 
xalq la rın 100 ən yax şı fi l mi” si ya-
hı sın da yer alıb.

Onu da qeyd edək ki, Hol li-
vud da “Şöh rət xi ya ba nı”nda ilk 
də fə 1958-ci il av qus tun 15-də 
akt yor Pres ton Fos te rin 
ul du zu “par la-
yıb”. Hal-ha-
zır da Xi ya ban-
da 2500-ə 
ya xın ul duz 
var.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Bəstəkar Aygün 
Səmədzadənin

yaradıcılıq
gecəsi keçirilib

Aydan Salahovanın Londonda 
fərdi sərgisi açılacaq

O, Le ni nin ca van lı ğı na ox şa dı ğı nı de yib. Hətt  a bil di rib ki, be lə bir fi lm 
çə ki lər sə, pro dü ser li yi də öz üzə ri nə gö tü rər.

Akt yor hə lə 2010-cu il də “Kom so mols ka ya prav da” qə ze ti nə 
mü sa hi bə sin də İosif Sta li nin ob ra zı nı can lan dır maq is tə di yi ni 
də bil dir miş di. Ye ri gəl miş kən, qeyd edək ki, akt yo run nə nə si 
Ye le na Ste pa nov na Smir no va mil liy yət cə rus dur.

Smir no va nın ailə si Ru si ya da baş ve rən 1917-ci il Okt yabr in-
qi la bın dan son ra Al ma ni ya ya mü ha ci rət edib. Da ha son ra 

Ye le na Vil helm İn den ber qə ərə ge də rək, He le na İn den-
berq olub. 1955-ci il də isə Vil helm lə He le na Ame-

ri ka ya kö çüb lər. Yə ni Leonun ana sı 
al man və rus mü ha cir lə ri nin 

ailə sin də do ğu lub.
Onu da əla və 

edək ki, buya xın lar-
da Leonar do di Kap rionun 

çə kil di yi ye-
ni “Sağ qal-
mış” (“Re ve-
nant”) ad lı 
fi l min təq di-

ma tı ke çi ri lib.

akt yor Pres ton Fos te rin 
ul du zu “par la-
yıb”. Hal-ha-
zır da Xi ya ban-
da 2500-ə 
ya xın ul duz 
var.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Leonardo di Kaprio vətəndaşlığını dəyişmək istəyirLeonardo di Kaprio vətəndaşlığını dəyişmək istəyirLeonardo di Kaprio vətəndaşlığını dəyişmək istəyir

 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.  

fərdi sərgisi açılacaqfərdi sərgisi açılacaq
Aydan Salahovanın Londonda Aydan Salahovanın Londonda 

fərdi sərgisi açılacaqfərdi sərgisi açılacaqfərdi sərgisi açılacaqfərdi sərgisi açılacaq

Hollivudun “Şöhrət 
Xiyabanı”nda Kventin 

Tarantinonun da 
ulduzu olacaqdə TU-154 və BOEİNG-747 

təy ya rə lə ri ni ida rə et miş 
aviadis pet çer P.Nil se ni ta pır, 
onu evin də, hə yat yol da şı və 
3 uşa ğı nın gö zü qar şı sın da 
aman sı ca sı na qət lə ye ti rir. 
Məh kə mə nin qə ra rıy la Ka-
lo yev İs veç rə də 8 il lik həbs 
cə za sı na məh kum edi lir. 

La kin son ra dan cə za müd-
də ti azal dı la raq 5 il 3 aya 

en dir lir. Cə za müd də ti 
vax tın dan qa baq ba şa 

ça tan Ka lo yev və-
tə ni Ose ti ya ya 

qa yı dır. 

“Miss Ame ri ka” gö zəl lik ya rış ma sı na qa tı lan Puer-
to-Ri ko dan olan gö zəl Des ti ni Ve let mü səl man la-
ra qar şı tvit lə ri nə gö rə ya rış ma dan qo vu lub.

Xa ri ci KİV-lə rin mə lu ma tı na gö rə, o, “ha mı mız 
mü səl ma nıq” de yən re jis sor Maykl Mu ru hə dəf 

“Mü səl man la rın Al la hı ilə xris tian la rın, yə hu di-
lə rin Al la hı ey ni de yil. Mü səl man lar on lar la 
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