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Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Mərkəzində 
keçirilən Ümumdünya Ərzaq Gününə 

həsr olunmuş tədbirdə çıxış edib

Bu gün lər də Hey dər Əli yev Mər kə zin də İDEA İc ti mai Bir-
li yi nin, Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yi nin, Eko lo gi ya və Tə bii 
Sər vət lər Na zir li yi nin və BMT-nin Ər zaq və Kənd Tə sər-
rü fa tı Təş ki la tı – FAO-nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Ümum-

dün ya Ər zaq Gü nü nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.
Təd bir də Hey dər Əli yev Fon-

du nun vit se-pre zi den ti, İDEA 
İc ti mai Bir li yi nin tə sis çi si və rəh-
bə ri, FAO-nun xoş mə ram lı sə fi  ri 
Ley la Əli ye va iş ti rak edib.

Ley la Əli ye va çı xı şın da qeyd 
edib ki, bu təd bir dün ya nın diq-
qə ti ni ac lıq və ər zaq təh lü kə siz-
li yi ki mi ça ğı rış la ra cəlb et mək 
üçün bö yük im kan dır. Buil ki ər-
zaq gü nü nün möv zu su na to xu-
nan Ley la Əli ye va vur ğu la yıb ki, 
FAO-nun xoş mə ram lı sə fi  ri və ət-
raf mü hi tin qo run ma sı sa hə sin də 
yo rul maz fəal, ən əsa sı dün ya nın 
sa ki ni ki mi bu mə sə lə yə çox həs-
sas ya na şır. “Də yi şən iq li min ye-
ni real lı ğı ilə əla qə dar biz ər za ğı 
is teh sal və is teh lak et mə yi mi zin 
tər zi ni əsas lı şə kil də də yiş mə li-
yik”, - de yən Ley la Əli ye va Pa ris 
İq lim Sa zi şi nin və 2030-cu ilə qə-
dər olan dövr də Da vam lı İn ki şaf 
Gün də li yi nin əhə miy yə ti ni vur-
ğu la yıb.

“Əgər biz təd ri cən ar tan dün ya 
əha li si nin ər zaq təh lü kə siz li yi-
ni tə min et mək is tə yi rik sə, kənd 
tə sər rü fa tın da da ya nıq lı lıq, məh-
sul dar lıq və da vam lı in ki şa fa nail 
ol ma lı yıq”, - de yən Ley la Əli ye-
va iq lim də yi şik li yi nin eko sis te-
mə və kənd əha li si nə da ha çox 
tə sir et di yi ni söy lə yib. Bu mə na-
da, kənd tə sər rü fa tı sis tem lə ri ni 
də yiş dir mək və on la ra ye ni is-
ti qa mət ver mək üçün FAO-nun 
iq lim əsas lı ağıl lı kənd tə sər rü fa-
tı ya naş ma sı nın bü tün dün ya da 
tət bi qi nin va cib li yi ni qeyd edib. 
İDEA İc ti mai Bir li yi nin fəaliy-
yə tin dən, ötən beş il də gö rü lən 
təd bir lər dən da nı şı lıb, ər zaq təh-
lü kə siz li yi və ət raf mü hi tin qo-
run ma sın da xü su si əhə miy yət 
kəsb edən ye ni la yi hə ba rə də mə-
lu mat ve ri lib.

“Də niz mü hi ti ni ya şat maq və 
on dan ası lı olan kənd ic ma la rı-
na yar dım gös tə ril mə si nə töh fə 
ver mək məq sə di lə gös tər di yi miz 
səy lər sa yə sin də İDEA bu ya xın-
lar da Kür ça yı nın del ta sı nın çox-
tə rəfl  i tə miz lən mə si la yi hə si ni 
irə li sü rüb. Bu la yi hə nə yə gö rə 
çox va cib dir? İlk ola raq bil dir mək 
is tər dim ki, Kür qərb sər həd lə ri-
miz dən baş la ya raq Xə zər də ni zi nə 
qə dər təx mi nən min ki lo met ri qət 
edir və onun sa hil lə rin də ya şa yan 
in san la rın hə ya tı üçün bö yük əhə-
miy yət da şı yır. Bun dan əla və, Kür 
ça yı dün ya da ən qə dim və na dir 
ba lıq nö vü olan Xə zər nə rə ba lı ğı-
nın art ma sı nın əsas sa hə si dir”.

Ye ni la yi hə nin ət raf mü hit və 
yer li əha li üçün fay da lı ola caq 
ba lıq eh ti yat la rı nın, su yun key-
fi y yə ti nin və bü töv lük də eko lo-
gi ya nın yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di ni güd dü yü bil di ri lib, ər zaq 
ça tış maz lı ğın dan çox say da in sa-
nın əziy yət çək di yi, bu nun QİÇS, 
mal ya ri ya və və rəm ki mi xəs tə-
lik lə rin ümu mi sa yın dan da ha 
çox in sa nı tə ləf et di yi vur ğu la nıb.

Son da Ley la Əli ye va de yib: 
“İşi miz lə, ümid lə, inam la, nə za-
kət lə və sev gi ilə biz bü tün prob-
lem lə ri həll edə və da ha par laq 
gə lə cək qu ra bi lə rik”.

Təd bir də eko lo gi ya və tə bii sər-
vət lər na zi ri Hü seyn qu lu Ba ğı rov 
və FAO-nun Azər bay can da kı Tə-
rəf daş lıq və Əla qə lən dir mə Ofi  si nin 
rəh bə ri Mə lək Çak mak çı xış edib lər.

Son ra FAO-nun baş di rek to-
ru Jo ze Qrat siano da Sil va nın 
Ümum dün ya Ər zaq Gü nü nə dair 
vi deome sa jı nü ma yiş olu nub.

Təd bir “İq lim də yi şik li yi, ər-
zaq təh lü kə siz li yi və ki çik ailə tə-
sər rü fat la rı” möv zu sun da pa nel 
mü za ki rə lər lə da vam edib.

Ba kı da Azər bay can-Xor va ti ya biz nes fo ru mu ke çi-
ri lib. Pre zi dent İl ham Əli yev və öl kə miz də rəs mi 
sə fər də olan Xor va ti ya Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
xa nım Ko lin da Qra bar-Ki ta ro viç biz nes fo rum da 

iş ti rak edib lər.
Biz nes fo rum da Azər bay can 

və Xor va ti ya tə rə fi n dən rəs mi 
şəxs lər lə ya na şı, gə mi qa yır-
ma, nəq liy yat, ma şın qa yır ma, 
qi da sə na ye si, kim ya, teks til, 
əc za çı lıq, ti kin ti, ener ge ti ka, 
in for ma si ya-kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı, sə hiy yə, tu-
rizm, da şın maz əm lak, kon-
sal tinq və di gər sa hə lər də 
fəaliy yət gös tə rən 150-dən çox 
iş ada mı iş ti rak edib.

Pre zi dent lər biz nes fo rum-
da çı xış edib lər.

Son ra Azər bay ca nın biz-
nes və in ves ti si ya im kan la rı 
xor vat iş adam la rı na təq dim 
edi lib, həm çi nin Xor va ti-
ya nın biz nes mü hi ti və iş 
adam la rı ara sın da əla qə lə rin 
ge niş lən di ril mə si is ti qa mət-
lə ri nə dair mə lu mat ve ri lib, 

iş adam la rı qar şı lıq lı fəal 
əmək daş lı ğa də vət olu nub.

Biz nes fo rum da Azər bay-
can və xor vat iş adam la rı 
ara sın da iki tə rəfl  i gö rüş lər 
ke çi ri lib, ener ge ti ka, ti kin ti, 
tu rizm, in for ma si ya-kom-
mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı, 
kənd tə sər rü fa tı, qi da sə na-
ye si və s. sa hə lər də əmək daş-
lıq, elə cə də yer li is teh sal da 
is ti fa də olu nan müx tə lif xa ri-
ci kom po nent lə rin öl kə miz-
də is teh sa lı na dair Xor va ti ya 
ilə bir gə müəs si sə lə rin ya ra-
dıl ma sı, gə mi qa yır ma sa hə-
sin də bir sı ra eh ti yat his sə-
lə ri nin bir gə is teh sa lı na dair 
mü za ki rə lər apa rı lıb. Bu-
nun la ya na şı, Azər bay can da 
kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı-
nın ema lı üçün əl ve riş li şə-

raitin ol du ğu diq qə tə çat dı-
rı lıb və Xor va ti ya iş adam la rı 
bu sa hə də fəaliy yət gös tər-
mə yə də vət edi lib.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, ha-
zır da Azər bay can da müx tə-
lif sa hə lər üz rə ix ti sas la şan 
sə na ye park la rı ya ra dı lıb. 
Xor vat iş adam la rı bu ra da 
in ves tor lar üçün ya ra dıl mış 
əl ve riş li im kan lar dan ya-
rar la na bi lər lər. Əc za çı lıq 
sa hə sin də Xor va ti ya nın təc-
rü bə si nə zə rə alı na raq, bu is-
ti qa mət də bir gə əmək daş lıq 
hə ya ta ke çi ri lə bi lər.

Biz nes fo rum da iş adam-
la rı ara sın da əsas mü za ki rə 
möv zu la rın dan bi ri də ti ca rət 
əla qə lə ri nin ge niş lən di ril mə-
si olub. Azər bay ca nın kənd 
tə sər rü fa tı məh sul la rı nın, xü-
su si lə də mey və şi rə lə ri nin, 
kim ya sə na ye si məh sul la rı nın 
Xor va ti ya ya ix ra cı, Xor va ti ya-
dan güb rə id xa lı mə sə lə lə ri nə 
dair fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Ba kı da Azər bay can-Xor va ti ya biz nes fo ru mu ke çi- raitin ol du ğu diq qə tə çat dı-

Azərbaycan və Xorvatiya 
Prezidentləri biznes 

forumda iştirak ediblər

Vaşinqtonda Azərbaycan 
Mədəniyyəti Günü keçirilib
Va şinq ton da yer lə şən və Corc Va şinq ton Uni ver-

si te ti nin nəz din də fəaliy yət gös tə rən məş hur 
Teks til mu ze yin də Azər bay can Mə də niy yə ti Gü-
nü ke çi ri lib. Təd bir öl kə mi zin ABŞ-da kı sə fi r li-

yi nin, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Corc 
Va şinq ton Uni ver si te ti nin azər bay can lı tə lə bə lər as so siasi-
ya sı tə rə fi n dən təş kil olu nub. Təd bi rə uni ver si te tin tə lə bə, 
müəl lim və təd qi qat çı la rı ilə ya na şı, ic ti maiy yət nü ma yən-
də lə ri də qa tı lıb.

Mə ra sim də Corc Va şinq ton 
Uni ver si te ti nin bey nəl xalq 
st ra te gi ya üz rə de ka nı Duq-
las Şau çı xış edə rək Azər bay-
can mə də niy yə ti nin zən gin-

li yi ni vur ğu la ya raq təd bi rin 
təş ki li ni yük sək qiy mət lən di-
rib. Həm çi nin, Corc Va şinq-
ton Uni ver si te ti nin tə lə bə si 
Çi lə nay Sə fər li və sə fi r lik 

əmək daş la rı qo naq la ra öl kə-
mi zin zən gin ta ri xi, mə də ni 
ir si, o cüm lə dən mil li mu si-
qi si və ge yim lə ri, xal ça çı lıq 
sə nə ti və rəs sam lıq mək tə bi, 
zən gin ta ri xi ir sə əsas la nan 
Azər bay ca nın mül ti kul tu ra-
lizm ənə nə lə ri və bu sa hə də 
döv lət si ya sə ti ba rə də ge niş 
mə lu mat ve rib lər.

Son ra qo naq la ra öl kə mi-
zin ta ri xi, coğ ra fi  ya sı, tu rizm 
po ten sialı, o cüm lə dən Ba kı 
və böl gə lər də gör mə li yer-

lər dən bəhs edən vi deoçarx 
təq dim olu nub. Ey ni za man-
da, Azər bay can la bağ lı in te-
rak tiv oyun lar təş kil edi lib və 
qa lib lə rə öl kə mi zə dair xa ti rə 
hə diy yə lə ri ve ri lib.

Son ra qo naq lar üçün Azər-
bay ca nın zən gin mət bə xi nin 
lə ziz ye mək, şir niy yat və iç ki-
lə rin dən iba rət zi ya fət təş kil 
olu nub. Mil li mu si qi nü mu-
nə lə ri mi zi din lə yən təd bir iş-
ti rak çı la rı na öl kə miz lə bağ lı 
ha zır lan mış çap ma te rial la rı 
pay la nı lıb.

Hər za man ol du ğu ki mi, 
Azər bay ca nın zən gin və rən-
ga rəng mə də niy yə ti bu də fə 
də Va şinq ton ic ti maiy yə ti nin 
nü ma yən də lə ri ni va leh edib.

Yusif BABANLI
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No yab rın 3-dən 12-dək Ba kı da VII Av ro pa Film Fes ti va lı 
ke çi ri lə cək. Fes ti val da Av ro pa İtt  i fa qı nın 19 öl kə sin də 
is teh sal olun muş bə dii və sə nəd li fi lm lər nü ma yiş olu-
na caq. Fes ti val çər çi və sin də ta ma şa çı la ra müx tə lif ka te-

qo ri ya lar da - ko me di ya, dram, ro man ti ka, fan tas ti ka, ma cə ra janr-
la rın da bə dii və sə nəd li ek ran əsər lə ri təq dim edi lə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, bu 
ba rə də VII Av ro pa Film Fes ti-
va lı nın açı lı şı na həsr olun muş 
mət buat konf ran sın da Av ro pa 
İtt  i fa qı nın Azər bay can da kı nü-
ma yən də li yi nin rəh bə ri Ma le na 
Mard mə lu mat ve rib.

O, ar tıq yed din ci də fə ke çi-
ri lən fes ti va lın “Park Ci ne ma” 
ki no teatr lar şə bə kə si ilə əmək-
daş lıq çər çi və sin də təş kil olun-
du ğu nu de yib. Bil di rib ki, fes ti-
va lın proq ra mı na 2015-2016-cı 
il lər də is teh sal olun muş və 
müx tə lif mü ka fat la ra la yiq gö-
rül müş fi lm lər da xil dir. Fes ti-
val da nü ma yiş edi lə cək fi lm lər 
va si tə si lə Av ro pa mə də niy yə ti 
müx tə lif ra kurs lar dan gös tə ri-
lə cək. Ori ji nal dil də və in gi lis 
di lin də alt ya zı ilə təq dim olu-
na caq fi lm lə rin nü ma yi şi 
pul suz dur.

Ma le na Mard qeyd edib ki, 
fes ti val çər çi və sin də iz lə yi ci lər 
üçün es se və jur na list lər üçün 
mə qa lə ya rış ma sı ke çi ri lə cək. 
Ya zı lar Aİ-nin Azər bay can da kı 
nü ma yən də li yi nin “fa ce book” sə-
hi fə sin də yer ləş di ril mə li dir. Qa lib-
lər fev ral da ke çi ri lə cək Ber lin fi lm 
fes ti va lın da iş ti rak et mək im ka nı 
qa za na caq lar. Fes ti va la ilk də fə qa-
tı lan öl kə lə rin də ola ca ğı nı bil di rən 
“Park Ci ne ma” ki no teatr lar şə bə-
kə si nin baş di rek to ru Na miq Qu li-
yev bil di rib ki, fes ti va lın ke çi ril di yi 
müd dət 10 gü nə dək ar tı rı lıb.

N.Qu li yev fes ti val da mak si-
mal say da iş ti rak çı və ta ma şa çı 
sa yı nı tə min et mək üçün Av ro-
pa İtt  i fa qı nın Azər bay can nü-
ma yən də li yi və “Park Ci ne ma” 
ki no teatr lar şə bə kə si nin ge niş-
miq yas lı PR kam pa ni ya sı hə ya ta 
ke çir dik lə ri ni qeyd edib.

Fes ti va lın Yu na nıs tan və İs pa ni-
ya fi lm lə ri ilə açı la ca ğı nı de yən di-
rek tor Azər bay ca nın Av ro pa Film 
Fes ti va lın da “Qır mı zı bağ” dra mı 
ilə iş ti rak edə cə yi ni söy lə yib.

N.Qu li yev fes ti va lın Azər bay-
can və Av ro pa ki no xa dim lə ri-
nin mü ba di lə apar ma la rı üçün 
əl ve riş li plat for ma ol du ğu nu 
söy lə yib. Bil di rib ki, fes ti val da 
Yu na nıs tan, İs pa ni ya, Avst ri ya, 
Fran sa və Xor va ti ya dan akt yor 
və re jis sor lar iş ti rak edə cək.

Nə zə rə çat dı rı lıb ki, fi lm lər proq-
ra ma əsa sən “Park Ci ne ma” ki no-
teatr lar şə bə kə si nin “Park Bul var”, 
“Met ro park” və “Fla me To wer” ki-
no teatr la rın da nü ma yiş olu na caq.

İs pa ni ya nın öl kə miz də ki sə-
fi r li yi nin mü vəq qə ti iş lər və ki li 
Xo se Luis Dies və Yu na nıs ta nın 
Azər bay can da kı sə fi r li yi nin mü-
vəq qə ti iş lər və ki li Kons tan ti nos 
Ada mo poulos öl kə lə ri nin fes ti-
val da nü ma yiş olu na caq fi lm lə ri 
ba rə də mə lu mat ve rib lər.

Bil di ri lib ki, Yu na nıs ta nı fes ti-
val da re jis sor Pan te lis Vul qa ri sin 
öl kə nin ki no aka de mi ya sı nın al tı 
mü ka fa tı na la yiq gö rül müş “Ki-
çik İn gil tə rə” dra mı təm sil edə-
cək. Re jis sor Da vid Truebe nin 
ko me di ya-dram jan rın da çək di yi 
və fes ti va lın ilk gü nün də təq dim 
olu na caq İs pa ni ya is teh sa lı olan 
“Bağ lı göz lər lə ya şa maq asan-
dır” fi l mi də bir sı ra mü ka fat lar, 
o cüm lə dən ən yax şı fi lm no mi-
na si ya sı da da xil ol maq la, al tı 
Qoy ya mü ka fa tı qa za nıb.

Qeyd edək ki, fes ti val Av ro-
pa İtt  i fa qı nın Azər bay can da-
kı nü ma yən də li yi, itt  i fa qa üzv 
döv lət lə rin öl kə miz də akk re di tə 
olun muş sə fi r lik lə ri və “Park Ci-
ne ma” ki no teatr lar şə bə kə si ilə 
bir gə təş kil olu nur.

Bakıda Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın
110 illiyi qeyd ediləcək

Okt yab rın 28-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də gör kəm li 
Azər bay can şairi Mə həm məd-
hü seyn Şəh ri ya rın ana dan ol-

ma sı nın 110 il li yi qeyd edi lə cək.
Azər TAc xə bər ve rir ki, yu bi ley mə ra-

si mi Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi ilə 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin bir gə təş-
ki lat çı lı ğı əsa sın da baş tu ta caq.

Təd bir də şeiri mi zi yük sək zir və lə rə 
qal dı ran, in san la ra və tən pər vər lik duy-
ğu la rı aşı la yan, mil li həm rəy lik ide ya sı 
təb liğ edən, mil li ru hun oya nı şın da, mil li özü nü ta nı ma da bö yük 
xid mət lə ri olan Şəh ri yar ya ra dı cı lı ğın dan söz açı la caq. Klas sik şei-
rin bü tün janr la rı na mü ra ciət edən şairin şeir lə rin dən nü mu nə lər 
səs lən di ri lə cək.

Cəfər Cabbarlının yaradıcılığına həsr 
edilmiş bədii qiraət və dram müsabiqəsi

Okt yab rın 28-də Ya sa mal ra-
yo nu Ni ya zi adı na 22 nöm rə-
li mu si qi mək tə bin də Cə fər 
Cab bar lı nın ya ra dı cı lı ğı na 

həsr edil miş bə dii qi raət və dram mü sa-
bi qə si ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, C.Cab bar lı nın 
ev-mu ze yi nin di rek to ru Qə mər Sey fəd-
din qı zı təd bi rin əhə miy yə tin dən da nı şıb. 
Bil di rib ki, “Cə fər Cab bar lı adı na mə də-
niy yət, elm və təh si lin in ki şa fı na yar dım” 
İc ti mai Bir li yi nin “Müasir cə miy yət də 
mil li-mə nə vi də yər lə rin qo run ma sı, maarif çi li yin in ki şaf et di ril-
mə si. Azər bay ca nın klas sik və müasir ədə biy yat xa dim lə ri nin ya-
ra dı cı lı ğı nın təb li ği” la yi hə si çər çi və sin də ke çi ri lən mü sa bi qə mək-
təb li lə rin ədə bi-bə dii sə viy yə si nin yük səl mə si nə kö mək et mək 
məq sə di da şı yır.

Şa gird lər ara sın da ke çi ri lən bə dii qi raət və dram mü sa bi qə sin də 
ya şın dan ası lı ol ma ya raq həm aşa ğı, həm də yu xa rı si nif şa gird lə ri, 
həm çi nin müx tə lif dil lər də təh sil alan mək təb li lər iş ti rak edir lər.

Aşıq Pənah ad günündə anılıb

Okt yab rın 25-də R.Beh bu dov 
adı na Döv lət Mah nı Teat rın-
da Azər bay can aşıq sə nə ti nin 
gör kəm li nü ma yən də si Aşıq 

Pə na hın ana dan ol ma sı nın 90 il li yi nə 
həsr edil miş tən tə nə li təd bir ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin və Azər bay can Aşıq lar 
Bir li yi nin (AAB) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi-
ri lən təd bir də aşı ğın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı 
əks et di rən vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

AAB-nin səd ri, Əmək dar elm xa di mi Mə hər rəm Qa sım lı XX əsr 
aşıq sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən də lə rin dən bi ri olan Aşıq Pə na-
hın tək cə Azər bay can da de yil, öl kə mi zin hü dud la rın dan kə nar da 
da ta nın dı ğı nı bil di rib. Aşı ğın bir çox əsər lə ri nin in di də ədə biy ya-
tı mı zın və mu si qi ta ri xi mi zin qı zıl fon du nu bə zə di yi ni vur ğu la yıb. 
Az ömür ya şa yan, la kin us tad lar-us ta dı ad lan dı rı lan Aşıq Pə nah 
saz da 32 ənə nə vi aşıq ha va sı nı mə ha rət lə ifa edib. Qay nar is te da-
dı, rə van tə bi ona im kan ve rib ki, 18 aşıq ha va sı (“Dil bər”, “Yed di 
qar daş”, “Azər bay can” və s.) bəs tə lə sin. Ey ni za man da mah nı lar 
da bəs tə lə yən aşı ğın “Nə qə şəng bə zən mi sən!”, “Ana Kü rüm” və 
di gər mah nı la rı hə lə aşı ğın sağ lı ğın da çox ge niş ya yı lıb, bu gün də 
se vi lə-se vi lə mü ğən ni lə ri mi zin re per tuarı nı bə zə mək də dir.

Bil di ri lib ki, Aşıq Pə nah Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü, 
“Saz və söz”, “Mə həb bət dən da nı şaq”, “Tə zə söz, tə zə mah nı”, 
“Mə nim sa zım” ki mi şeir ki tab la rı nın müəl li fi  idi.

Aşıq Pə na hın əvəz siz sə nət kar, si nə dəf tər el aşı ğı ol du ğu nu bil-
di rən Xalq ar tis ti Arif Mə li kov xü su si ola raq onun, “Qəh rə man şah 
Nə cəf”, “Əs li və Kə rəm”, “Aşıq Qə rib” və s. das tan la rı məc lis lər də 
mə ha rət lə ifa et di yi ni de yib. Aşıq Pə na hın özü nün ya rat dı ğı 2 das-
tan (“Sülh”, “Pam bıq çı lar”) və 130-a ya xın qoş ma müəl li fi  ol du ğu-
nu da bil di rib.

Gör kəm li aşı ğın xa ti rə si nə həsr edil miş təd bir də in cə sə nət us ta-
la rı, ta nın mış aşıq lar la ya na şı, is te dad lı gənc aşıq lar və “Çeş mə” 
folk lor qru pu, “Mis ri”, “Bu ta”, “Qo bus tan”, “La çın” qrup la rı aşı-
ğın söz lə ri ni saz ha va sı üs tün də ifa edib lər.

Fes ti va lın Yu na nıs tan və İs pa ni-

Bakıda VII Avropa Film 
Festivalı keçiriləcək

Nizami Kino Mərkəzində türk 
filminin qala-gecəsi baş tutub
Okt yab rın 26-da Ni za-

mi Ki no Mər kə zin də 
Tür ki yə nin is teh sa lı 
olan “İki mi zin ye ri nə” 

fi l mi nin qa la-ge cə si baş tu tub.
Azər TAc xə bər ve rir ki, ge cə-

də ek ran işin də baş ro lu can lan-
dı ran Se re nay Sa rı ka ya və Zer-
rin Te kin dor iş ti rak edib.

Pə rəs tiş kar la rın coş qu lu al qış-
la rı ilə qar şı la nan ar tist lər ta ma-
şa çı lar la bir lik də fi l mi iz lə yib lər.

Ek ran əsə rin də ki ha di sə lər ki çik 
qə sə bə də ya şa yan və ya şa ma ğın, 
hə yat da qal ma ğın sir ri ni ax ta ran 
gənc qız Çi çə yin ba şı na gə lən lər 
üzə rin də qu ru lub. Dün ya ya dair, 
ca va bı ol ma yan sual la rı olan gənc 
qı zın hə ya tı, qə sə bə yə ye ni gə lən 
ədə biy yat müəl li mi Do ğan ilə 
qar şı la şan dan son ra ta mam də yi-
şir. Do ğan bu müm kün süz sev gi-
yə qar şı di rən sə də, Çi çə yə aşiq ol-
ma ya bil mir. Bu iki in san ara sın da 
bö yük sev gi baş la yır.

Re jis so ru Umur Tu ra gay, sse-
na ri müəl li fi  Pı nar Bu lut olan 
fi lm də baş rol la rı Ne jat İş ler və 
Se re nay Sa rı ka ya can lan dı rıb. 
Ek ran əsə rin də, həm çi nin Zer rin 
Te kin dor, İş tar Gök se ven, Mer ve 
Ça ğı ran, As lı Be ki roğ lu ve Öz-
gür Em re Yıl dı rım çə ki lib.

Fil min nü ma yi şin dən son-
ra mət buat konf ran sı ke çi ri lib. 

Pay tax tı mı zı çox bə yən dik lə ri ni 
söy lə yən qo naq lar fi lm ba rə sin-
də mə lu mat ve rib lər. Bil di ri lib 
ki, ek ran əsə ri nin çə ki liş lə ri beş 
həf tə da vam edib.

Ba kı ya ilk də fə gəl di yi ni söy-
lə yən Se re nay Sa rı ka ya de yib 
ki, Azər bay can dan fi l mə çə-
kil mək lə bağ lı tək lif al sa, çox 
se vi nər.
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Lüzumsuz sözlər
və söz hallandırmaları

fonoqramoxuma
fonoqramoxuyan
fontanlama
fontanlamaq
fontanvuran
fontanvurma
forsorlaşmaq
fototeleviziya
fut-şam
qiymətşünas
qiymətşünaslıq
yarımdağılma
yarımdağılmış
yarımdəli
yarımgecə
yarımgirdə
yarımgizli
yarımgünbəz
yarımhəqiqət
yarımhərbi
yarımincə
yarımipək
yarımisti
yarımişıq
yarımişıqlı
yarımişsiz
yarımkar
yarımkarlıq
yarımkefl i
yarımkefl ilik
yarımkərpic
yarımkəskin
yarımkor
yarımkosa
yarımköçəri
yarımköçərilik
yarımkök
yarımkökə
yarımkölgə
yarımkölgəlik
yarımküt
yarımkütlə
yarımqaba
yarımqabayunlu
yarımqapaq
yarımqaranlıq
yarımqarın
yarımqat

kretin
krivospin
kubatura
kupelyasiya
kupyur 
kursovka
küdurətamiz
küfran
külah
külahduz
külxan
külxar
kümdar
kümdarlıq
künfəyəkün
künh
künyə
küstax
küstaxlıq
küştü
qafi lanə
qaimməqam
qalibən
qalü-bəla
qarətgər
qarətgərlik
qarmoşka
qarmoşkalı (yubka)
qarmoşkasız
qasib
qasiblik
qayət
qeydkeş
qeydkeşlik
qeydkeşliklə
qeyrətkeş
qeyrətkeşlik
qeyrətmənd
qeyrətməndlik
qeyrətpərəst
qeyrətpərəstlik
qeyri-müstəqim
qeyri-mütənahi
qeyri-mütənahilik
qeyznak
qəbalə
qəbalənamə
qəddarə

heteroepitaksiya
heterogen
heterogenez
heteroxrom
heteromorfoz 
heterotopiya
hidradenit
hidradenokarsinoma
hidrant
hidratasiya
hidrazid
hidrazin
hidremiya
hidrobur
hidroid
hidroin
hidrolaza
hidrolimfa
hidroliz
hidrolizin
hidromeningit
hidropnevmatik
hidropon
hidroponika
hidrops
hidrosilindr
hidroterpen
hidrotoraks
hidrozol
hifema
hifi llin
hifomikoz
hifomiset
hiqrin
hiqroqraf
hiqroma
hiqrometr
hiqrometriya
hiqroparesteziya
hiqroskop
hiqroskopik
hipalgeziya
hipallrlomorf
hiperadrenalinemiya
hiperadrenalizm
hiperakuziya
fotoelektromaqnit
hiperbilirubinemiya

fi nalaçıxma
fi nalaqalan
fi nalaqalma
fındıqburunlu
fındıqqırma
fındıqsındırma
fındıqyığma
fi nişəçatma
fi ravanyaşama
fırıldaqgələn
fırıldaqgəlmə
fırıldaqişlədən
fırıldaqişlətmə
fi ronluqetmə
fi şəngqayıran
fi şəngqayırma
fışqırığabasan
fışqırığabasma
fıştırığabasma
fıştırıqçalma
fi tçalan
fi tçalma
fi tətutma
fi tnəsalma
fi tnətörətmə
fi trəçıxarma
fi trəvermə
fi tvaverən
fi tvavermə
fl eytaçalan
fl eytaçalma
fl uktuasiyaetmə
fokus-qrup
folqa-karton
fonomüntəxəbat
foraverən
foravermə
forelyetişdirən
forelyetişdirmə
formadüzəldici
formadüzəltmə
formaverən
formavermə
formayaradan
formayaratma
forssatan
forssatma
forssuzluq

fl ügerləmə
folqalı
folqasız
forint, pul vahidi
formalıq
formalılıq
formalistcə
formalistcəsinə
formalistik
formasiyasız
formativlik
forsluluq
forssuz
fotocavab
fotocərəyan
fotoelastik
fotoelastiklik
fotoenergetika
fotoetüdlü
fotoetüdsüz
fotofoniklik
fotofonlu
fotofonsuz
fotoitt iham
fotokəşfi yyatçı
fotokəşfi yyatçılıq
fotokitablı
fotokitabsız
fotoklublararası
fotoqəzetçi
fotoqəzetçilik
fotoqrammetrik
fotoqrammetriya
fotomateriallı
fotomateriallıq
fotomaterialsız
fotomexanika
fotomexaniki
fotomexanikilik
fotomexaniklik
fotomonoqrafi ya
fotomontajçı
fotomontajçılıq
fotomozaikalı
fotomozaikasız
fotomüntəxəbat
fotoneqativli
fotoneqativsiz

yarımqaynar
yarımqəlib
yarımqıvırcıq
yarımqiymətli
yarımqızğın
yarımləkəli
yarımlövbər
yarımlüt
yarımmaye
yarımmayeli
yarımməxmər
yarımməlumat
yarımmərkəz
yarımmıx
yarımmismar
yarımmövzu

qədəhnuş
qədəri
qədid
qədirdan
qədirdanlıq
qədirşünas
qədirşünaslıq
qəhrəmananə
qələndəranə
qələndəri
qəllaş
qəmavər
qəmavərlik
qəmdidə
qəməngiz
qəmküsar

hiperergeneziya
hiperergiya
hipergenitalizm
hiperhaploid
hiperhemoqlobinemiya
hiperhidratasiya
hiperhidropeksiya
hiperhidroz
hiperimmun
hiperimmunizasiya
hiperkaliemiya
hiperkalsiemiya
hiperkalsinuriya
hiperkeratoz
hiperqammaqlobulinemiya
hiperqlikemik

fotoalma
fotodövrilik
fotokinorentgen
fotoqrafl ıqetmə
fotoqrafolma
fotomontajçılıqetmə
fotomontajetmə
fotosənədlik
fövqəlsinfi 
fövqəlürək
fövqəlürəkli
fraksiyayaratma
fransızdillik
frantlıq
frezerçilik
frezerləmə

fotonüvə 
fotooçerkli
fotoparça
fotoperiodiklik
fotoreproduksiyalı
fotoreproduksiyasız
fotoreseptorlu
fotoreseptorsuz
fotorezistor
fotorezistorlu
fotorezistorsuz
fotosintezləşdirmə
fotostendlik
fototəbəqəli
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(Davamı gələn sayımızda)

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 
çıxarılan sözlərin təsnifatı

  Or foq ra fi ya lü ğə ti nin tə ri fin də de yi lir: “Or foq ra fi ya lü-
ğə ti - söz lə rin düz gün ya zı lış qay da sı nı bil di rən dil və-
saiti dir”. La kin ha zır da döv riy yə də olan “Azər bay can 
di li nin or foq ra fi ya lü ğə ti” min lər lə ya zı lı şı səhv, qu-
ra ma və ən təəc cüb lü sü, heç bir mən tiqə, ən da zə yə 
sığ ma yan “söz”lər lə do lu dur: FIŞ QI RI ĞA BA SAN, YA-
RIM MIX, FOR MA VE RƏN, KRE TİN, FİT ÇA LAN, YA-
RI MİŞ SİZ, FIŞ QI RI ĞA BAS MA, FORS SA TAN, FORS-
SATMA, FO TOAL MA, QAR MOŞ KA LI, FO RA VE RƏN, 
FRAK Sİ YA YA RAT MA, FORS SUZ LUQ, FIŞ TI RIQ ÇAL-
MA, FOR MA DÜ ZƏLT MƏ, FİTƏTUTMA ... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Am ma 1905-ci ilin çis kin li pa yız 
ax şa mı sev gi na ğıl la rı nın do laş dı ğı əs ra-
rən giz Şu şa nın hü dud suz kəh kə şa nın da 
ən gur par la yan o iki ul du zu kim sə gör-
mə di. Gö rə də bil məz di! Bi ri Mə ci din ul-
du zu idi, di gə ri isə…

Şə hər əh li ara sın da ya nıq lı sə si ilə 
qəlb lə ri riq qə tə gə ti rən, qa pı-qa pı gə-
zib par ça, baf ta, kof ta sa tan, nur lu 
çöh rə sin dən hə mi şə tə bəs süm ya ğan 
və “ar şın mal çı” ki mi se vi lən gənc xa-
nən də Mə cid Beh bu dov, nə ha yət, ax-
tar dı ğı nı tap mış dı. Az ön cə bəy lər dən 
bi ri nin ma li ka nə sin də qız la ra par ça sa-
tan da xa nım lar dan bi ri ni gö rüb vu rul-
muş du. De yə sən, elə qız da ona bi ga nə 
de yil di. Mə ci din qəl bi ni qə ri bə duy ğu-
lar bü rü müş dü, ürə yin də elə hey qız-
la da nı şır, xə yal lar qu rur du. Se vin ci ni 
ana sı ilə bö lüş dü, evin ye ri ni an lat dı.

Ana mə yus-mə yus oğ lu na de di:
- Ay ba la, sən nə da nı şır san, bi zi heç 

o qa pı nın hən də və ri nə bu rax maz lar, el 
için də xar ola rıq…

- Öl dü var, dön dü yox dur, ana. Əgər 
ev lən səm, qis mə tim yal nız o qız ola caq!

Mə cid ata sı ki mi tərs və inad kar idi, 
ana sı da bu nu yax şı bil di yin dən, mü ba-
hi sə yə gi riş mə di. An caq qüd rət li 
bəy lə kəl lə-kəl lə yə gəl mə yin 
nə ol du ğu nu se vim li 
öv la dı na an lat maq is-
tə di.

- Qoy o bəy ol sun, 
mən də ar şın mal çı 
Mə cid! Ba xaq, gö rək, 
qı zı mə nə nə de yib ver-
mə yə cək! 

Er tə si gün dən baş la ya-
raq, Mə cid ar şın ma lı sat maq bə-
ha nə si ilə hər gün bu ma li ka nə nin 
qar şı sı na  gə lir və ya nıq lı səs lə 
uca dan oxu yur du. Qız lar da 
bir bə ha nə ta pıb gən ci hə yə tə 
də vət edir, çox şey al ma sa lar 
da, at ma ca lı söz lər lə Mə ci di 
yan dı rıb-ya xır dı lar. Nə ha yət, 
qə ra ra gəl di ki, gö zal tı et di yi xa-
nı mın adı nı so ruş sun və  kön lü nü 
ona aç sın.

- Adım Fi ru zə…

Ağ kə la ğa-
yı sı nın ucu nu çiy ni-

nə atıb utan caq ba xış la rı nı ye rə dik di. 
Di gər qız lar bi lə rək dən ho vu zun kə na-
rı na get miş di lər ki, Fi ru zə ar şın mal çı ilə 
tək lik də da nı şa bil sin.

- Mən də Mə ci dəm, bu dağ la rın oğ-
lu yam. Sə ni gö rən gün dən  ağ lı mı 
itir mi şəm, həs rət odu mə ni yan dı rır. 
Məc nun ki mi çöl lə rə düş mü şəm. Bir 
əla cım qa lıb, özü mü, bax o gö rü nən 
sıl dı rım qa ya lar dan aşa ğı atım!

- Aman Al lah! Yox at ma!
Fi ru zə ba şı nı qal dı rıb Mə ci din göz-

lə ri nə bax dı. Bu göz lər də saf sev gi və 
çağ la yan hə yat eş qi gör dü. Mə cid isə 
göy lər də uçur du.

- Əgər adax lım ol san, at ma ram, val-
lah, xoş bəxt lik dən gö yün yed din ci qa-
tı na qal xa ram!

- Mən qız la rın ya nı na ge dim, atam 
gö rər, am ma sən ye nə gəl…     

Mə cid aşiq ol du ğu Fi ru zə nin pol kov-
nik Ab bas qu lu bəy Və ki lo vun öv la dı ol-
du ğu nu son ra dan öy rən di. Bu ailə əs lən 
Qa zax qə za sı nın Sa lah lı kən din dən, məş-
hur Və ki lov lar nəs lin dən idi. Fi ru zə xa-
nım Tifl  is də Mü qəd dəs Ni na Qız lar Gim-
na zi ya sı nı bi tir miş di, rus, fran sız dil lə ri ni 
mü kəm məl bi lir di, müasir li yi və dün-
ya gö rü şü ilə ya şıd la rın dan fərq lə nir di.

Teat rı, mu si qi ni se vir di, Av ro pa ədə-
biy ya tı na ya xın dan bə ləd idi. Am ma 
hər iki gənc yax şı ba şa dü şür dü ki, 
in di ki mü hit də bəy qı zı ilə  ar şın mal-
çı nın ailə qur ma sı müm kün iş de yil…
Fi ru zə mə həb bə tin dən vaz ke çə 

bil məz di: ul duz la rı göy lər də qo vuş-
muş du, ta le lə ri də elə ora da ya zıl mış-
dı… Gün lə rin bi rin də on lar ha mı dan 
xəl vət qo şu lub Qa ra bağ dan uzaq 

bir məm lə kə tə - Tifl  i sə qaç dı lar. Şu şa 
əha li si uzun müd dət bu ha di sə dən 

da nış dı, Mə cid lə Fi ru zə-
nin sev gi das ta nı dil lə rə 
düş dü və il lər son ra  da-

hi bəs tə kar Üze yir Ha-
cı bəy li məş hur “Ar şın 

mal alan” ope rett  a sı nın 
qəh rə ma nı Əs gə rin tim-

sa lın da Mə cid Beh bu do vun 
ob ra zı nı ya ra da raq bu sev gi-

yə əbə diy yət qa zan dır dı.
Mə cid lə Fi ru zə Tifl  i sin azər bay can-

lı lar ya şa yan Hav la bar mə həl lə sin də 
məs kun laş dı lar və şu şa lı gənc gə lə cək 
hə ya tı nı bu şə hər lə bağ la dı. Mə cid ar-
şın mal çı lı ğın da şı nı atıb xa nən də lik 
et mə yə baş la dı. Zil sə si var dı, xü su sən 
də “Se ga hi Mir zə Hü seyn” və “Şüş-
tər”i  bö yük us ta lıq la ifa edir di.  

O, 1910-cu il də “Qram mo fon“ şir kə-
tin dən də vət alıb tar zən Mə şə di Cə mil, 
qar mon ça lan Kər bə la yi Lə tif, Ma lı bəy li 
Hə mid ki mi xa nən də lər lə Ri qa ya yol-
lan dı. Bir ne çə mu ğam, xalq mah nı sı və 
təs ni fi  va la yaz dır dı. Hə min il lər də bu 
məq səd lə ona di gər Av ro pa öl kə lə rin-
dən də də vət lər  gəl di. Onu bu sə fər lər də 
rus və fran sız dil lə ri ni gö zəl bi lən hə yat 
yol da şı Fi ru zə xa nım mü şa yiət edir di.

Us tad xa nən də ope ra səh nə sin də də çı-
xış edir di. 1911-ci il də Ba kı da “Fər had və 
Şi rin” ope ra sın da Xos rov ro lu nu oy na dı. 
1915-ci il də Gən cə də Mə şə di Cə mil Əmi-
ro vun “Sey fəl-mülk” ope ra sı nın ilk ta ma-
şa sın da Ələs gər Ab dul la yev və Bül bül lə 
tə rəf-mü qa bil ol du. 1921-ci il də Gür cüs-
tan da so vet ha ki miy yə ti qu ru lan dan son-
ra Mə cid Beh bu dov mu si qi, Fi ru zə xa nım 
Və ki lo va isə maarif sa hə sin də ça lı şır, şə-
hə rin Azər bay can mək təb lə rin də rus və 
fran sız di li ni təd ris edir di. Maa rif çi qa dın 

həm də Tifl  is də Kla ra Set kin adı na 
Türk Qa dın lar Klu bu-

nun rəh bə ri idi. O, 
1933-cü il də, 44 ya şın-
da və fat et di. Bu it ki dən 
son ra Mə cid Beh bu dov 
İrə van da kı İn cə sə nət 
İş çi lə ri İtt  i fa qı nın Şərq 
or kest rin də işə dü zəl-

di. Am ma ora da da çox 
qa la bil mə di. Fi ru zə nin 
do ğul du ğu Qa zax ra-
yo nu na gə lib mə də niy-
yət evin də işə dü zəl di.

Am ma, nə yax şı ki, 
oğ lu, məş hur mü ğən-
ni Rə şid Beh bu do vun 
1945-ci il də “Ar şın mal 

alan” fi l min də ya rat dı ğı 
Əs gər ob ra zı nı gör mək 
ona nə sib ol du. O, elə hə-

min il  dün ya sı nı də yiş di...
Fər had
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Am ma 1905-ci ilin çis kin li pa yız 

III YAZI
  …Dağ la rın ba şın dan ba xan da ul duz lar 
ta mam baş qa cür gö rü nür. Qə ri bə dir, bö-
yük şə hər lər dən ba xan da qa ran lıq sə ma 
heç be lə tə sir ba ğış la mır. Sıl dı rım qa ya la-
rın ucun da isə…  Bu ra da tən ha lıq hiss et-
məz sən, çün ki ba şı nın üs tün də nə ha yət siz 
və müd rik bir asi man var.
Elə bil dağ la ra yox, bir-bi ri nə qı sı lıb göz vu ran 
ul duz la ra qo naq gəl mi sən, kəh kə şan sə ni çə kib 
apa rır, sir li ağu şu na alır. Əli ni atıb ul duz la ra sı-
ğal ver sən naz la na caq lar...
Bir pa yız ax şa mı Şu şa ya, bir-bi ri ilə 
bəh sə gi rir miş ki mi ya nıb-sö nən ul-
duz la rın sey ri nə çıx san, müt ləq da-
ha gur ya nan sə ma ci sim lə ri ni 
fərq lən di rə bi lə cək sən. Dü-
şü nür sən, ni yə gur işıq sa-
çır? Bəl kə, o, bəxt ul du zu-
dur, bəl kə, han sı sa aşi qin 
qəl bi dir, tez-tez dö yü nür, 
bəl kə, sev gi dən kam alıb, bəl-
kə, göy lər də qis mə ti ni ax ta-
rır…  Nə bil mək olar?

Er mə nis ta nın keç miş xa ri ci iş lər na zi ri, ha-
zır da mü xa li fət də olan “Bir lik” par ti ya sı nın 
li de ri Var dan Os kan yan mə lu mat ya yıb ki, 
Ame ri ka da ya şa mış er mə ni mil yard çı Kirk 

Ker kor yan və siy yə tin də Er mə nis ta na 2 mil yard dol-
lar dan çox pul ba ğış la yıb.

Mü xa li fət çi nin söz lə ri nə gö rə, bu pul lar bir ne çə 
xey riy yə təş ki la tı ara sın da bö lüş dü rül mə li idi. La kin 
si ya sət çi na ra hat lı ğı nı bil di rib ki, Ker kor yan əv vəl lər 
də Er mə nis ta na xey li miq dar da tə mən na sız pul ve-
rib, an caq hə min və sait lər ha ra da sa “itib” və ün va nı-
na çat ma yıb. Çox gü man ki, in di ki ianə ni də oğur la-
yıb bö lüş dü rə cək lər...

Za val lı və sa də lövh Var dan! Ne çə il Xa ri ci İş lər Na-
zir li yi nə baş çı lıq edib, an caq hə lə də bir çox mət ləb lə-
ri an la ya bil mə yib. Ay-hay! Mə gər bil mir ki, be lə pul-
lar har dan gə lib, ha ra ge dir? Ser jin ba şı xa rab olub ki, 
2 mil yar dı aşan dol la rı gə ti rib ver sin ca maata? Alın, 
mən ye yə bil mi rəm, siz ye yin!

Yə qin, cə nab Os kan yan uşaq lı ğın da yax şı pad şah-
lar haq qın da çox lu na ğıl oxu yub və ona elə gə lir ki, 
Er mə nis ta nın in di ki baş çı sı da be lə hu ma nist rəh-
bər lər dən dir. Am ma bir mə səl var, de yir lər, oğ ru-
dan oğ ru ya ha lal dır. Nə cə? Çox sa də! Mil yard çı Kirk 
Ker kor yan sər və ti ni har da və ne cə top la yıb? Be ver-
li-Hil zin ən var lı iş baz la rın dan bi ri ol muş bu er mə ni, 
Las-Ve qas da kı məş hur otel və ka zi no la rın da 40 faiz 
pa ya ma lik idi. Qu mar biz ne si ona fan tas tik gə lir gə-
ti rir di. Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si baş la yan dan bə ri 
qa nun suz er mə ni qul dur dəs tə lə ri nin ya ra dıl ma sı na, 
si lah və sur sat alın ma sı na ətək-ətək pul lar xərc lə yib. 
Hə mi şə də çir kin məq sə di ni giz lət mə yib və de yib ki, 
“Qa ra bağ müs tə qil olan dan son ra ora da dəb də bə li 
otel və ka zi no lar tik di rib ikin ci Las-Ve qas ya ra da caq 
və bu di ya rı dün ya nın möh tə şəm tu rizm mər kə zi nə 
çe vi rə cək”. Ame ri ka mət buatı nın yaz dı ğı na gö rə, bu 
adam Serj lə dost luq edir miş. Hətt  a Serj Av ro pa da 
olar kən ka zi no da 70 mil yon av ro udu zan da ona yar-
dım əli ni də uza dıb. Nə isə. Am ma Ker kor ya nın “ar-
zu su” ürə yin də qal dı, ha ram pul la rı axı ra qə dər ye-
yib qur ta ra bil mə di, yə qin, in di cə hən nəm də ya nır...

Bəs bu pul lar ki mə qis mət ol du? Di gər oğ ru və fı-
rıl daq çı, qa ni çən və xain Sər kis ya na! Oğ ru nun pu lu-
nu baş qa kim ye mə li dir ki? Özü də gu ya Qa ra ba ğa 
yar dım adı al tın da! 

Var dan, axı sən ha mı dan yax şı bil mə li sən ki, Dağ-
lıq Qa ra bağ prob le mi nin çö zül mə si nə ən gəl tö rə dən 
məhz Serj Sər kis yan dır. Azər bay can də fə lər lə bə yan 
edib ki, mü na qi şə nin ye ga nə həl li əra zi lə rin iş ğal dan 
azad olun ma sı, Dağ lıq Qa ra ba ğın er mə ni və Azər bay-
can ic ma sı nın mux tar sta tus da ye ni dən sülh şə raitin də 
bir gə ya şa yı şı şərt lə ri da xi lin də müm kün dür. 

Er mə nis tan dip lo ma tik kor pu su nun keç miş rəh bə ri 
ki mi, Os kan ya na yax şı mə lum dur ki, mü na qi şə nin həl li 
ilə əla qə dar Azər bay ca nın möv qe yi bey nəl xalq hü qu-
qun nor ma və prin sip lə ri, BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
mə lum qət na mə lə ri, Hel sin ki Ye kun Ak tı və di gər bey-
nəl xalq təş ki lat la rın mü va fi q qə rar və qət na mə lə ri nə 
əsas la nır. An caq Er mə nis ta nın və er mə ni lob bi si nin tə-
si ri al tın da olan bə zi məh dud dairə lər Qa ra ba ğın “müs-
tə qil li yi” ki mi uto pik və cə fəng fi  kir lər lə Azər bay ca na 
təz yiq gös tər mə yə ça lı şır və im kan dü şən ki mi, öl kə-
mi zə qar şı qa ra yax ma kam pa ni ya sı hə ya ta ke çi rir lər. 
Təx ri bat və bə ha nə lər lə mü na qi şə nin həl li nə ma ne olan 
tə rəf Er mə nis tan dır. Xun ta re ji mi nin hökm sür dü yü bir 
öl kə ilə han sı ra zı laş ma dan söh bət ge də bi lər? 

Yə qin yax şı bi lir si niz ki, Er mə nis tan əha li si nin 70 
faizin dən ço xu nəin ki yox sul luq, hətt  a ac lıq dan əziy-
yət çə kir. İş siz li yin sə viy yə si 50 faizə qə dər yük sə lib. 
2,5 mil yard dol lar büd cə si olan öl kə nin xa ri ci bor cu 5 
mil yar da ya xın la şır. Mən cə, Er mə nis ta na 2  yox, 102 
mil yard ianə  ay rıl sa da, və ziy yət ol du ğu ki mi qa la caq. 

Əgər keç miş na zir ki mi, 2 mil yard dol la rın ha ra qeyb 
ol du ğu si zi ma raq lan dı rır sa, özü nü zə çox əziy yət ver-
mə yin, cə nab Os kan yan, sa də cə, Serj dən so ru şun... 

Fərhad
ABDULLAYEV

Haram
ianə

Am ma 1905-ci ilin çis kin li pa yız 
ax şa mı sev gi na ğıl la rı nın do laş dı ğı əs ra-

Ağ kə la ğa-
yı sı nın ucu nu çiy ni-

Teat rı, mu si qi ni se vir di, Av ro pa ədə-
biy ya tı na ya xın dan bə ləd idi. Am ma 
hər iki gənc yax şı ba şa dü şür dü ki, 
in di ki mü hit də bəy qı zı ilə  ar şın mal-
çı nın ailə qur ma sı müm kün iş de yil…
Fi ru zə mə həb bə tin dən vaz ke çə 

bil məz di: ul duz la rı göy lər də qo vuş-
muş du, ta le lə ri də elə ora da ya zıl mış-
dı… Gün lə rin bi rin də on lar ha mı dan 
xəl vət qo şu lub Qa ra bağ dan uzaq 

bir məm lə kə tə - Tifl  i sə qaç dı lar. Şu şa 
əha li si uzun müd dət bu ha di sə dən 

da nış dı, Mə cid lə Fi ru zə-
nin sev gi das ta nı dil lə rə 
düş dü və il lər son ra  da-

hi bəs tə kar Üze yir Ha-
cı bəy li məş hur “Ar şın 

mal alan” ope rett  a sı nın 
qəh rə ma nı Əs gə rin tim-

sa lın da Mə cid Beh bu do vun 
ob ra zı nı ya ra da raq bu sev gi-

yə əbə diy yət qa zan dır dı.
Mə cid lə Fi ru zə Tifl  i sin azər bay can-

lı lar ya şa yan Hav la bar mə həl lə sin də 
məs kun laş dı lar və şu şa lı gənc gə lə cək 
hə ya tı nı bu şə hər lə bağ la dı. Mə cid ar-Am ma 1905-ci ilin çis kin li pa yız 

…Dağ la rın ba şın dan ba xan da ul duz lar 
ta mam baş qa cür gö rü nür. Qə ri bə dir, bö-
yük şə hər lər dən ba xan da qa ran lıq sə ma 
heç be lə tə sir ba ğış la mır. Sıl dı rım qa ya la-
rın ucun da isə…  Bu ra da tən ha lıq hiss et-
məz sən, çün ki ba şı nın üs tün də nə ha yət siz 

Elə bil dağ la ra yox, bir-bi ri nə qı sı lıb göz vu ran 
ul duz la ra qo naq gəl mi sən, kəh kə şan sə ni çə kib 
apa rır, sir li ağu şu na alır. Əli ni atıb ul duz la ra sı-
ğal ver sən naz la na caq lar...
Bir pa yız ax şa mı Şu şa ya, bir-bi ri ilə 
bəh sə gi rir miş ki mi ya nıb-sö nən ul-
duz la rın sey ri nə çıx san, müt ləq da-
ha gur ya nan sə ma ci sim lə ri ni 
fərq lən di rə bi lə cək sən. Dü-
şü nür sən, ni yə gur işıq sa-

qəl bi dir, tez-tez dö yü nür, 
bəl kə, sev gi dən kam alıb, bəl-
kə, göy lər də qis mə ti ni ax ta-

hi sə yə gi riş mə di. An caq qüd rət li 
bəy lə kəl lə-kəl lə yə gəl mə yin 
nə ol du ğu nu se vim li 

Mə cid! Ba xaq, gö rək, 
qı zı mə nə nə de yib ver-

Er tə si gün dən baş la ya-
raq, Mə cid ar şın ma lı sat maq bə-
ha nə si ilə hər gün bu ma li ka nə nin 
qar şı sı na  gə lir və ya nıq lı səs lə 
uca dan oxu yur du. Qız lar da 
bir bə ha nə ta pıb gən ci hə yə tə 
də vət edir, çox şey al ma sa lar 
da, at ma ca lı söz lər lə Mə ci di 
yan dı rıb-ya xır dı lar. Nə ha yət, 
qə ra ra gəl di ki, gö zal tı et di yi xa-
nı mın adı nı so ruş sun və  kön lü nü 

na zi ya sı nı bi tir miş di, rus, fran sız dil lə ri ni 
mü kəm məl bi lir di, müasir li yi və dün-
ya gö rü şü ilə ya şıd la rın dan fərq lə nir di.

Türk Qa dın lar Klu bu-

da və fat et di. Bu it ki dən 
son ra Mə cid Beh bu dov 

or kest rin də işə dü zəl-
di. Am ma ora da da çox 
qa la bil mə di. Fi ru zə nin 
do ğul du ğu Qa zax ra-
yo nu na gə lib mə də niy-
yət evin də işə dü zəl di.

oğ lu, məş hur mü ğən-
ni Rə şid Beh bu do vun 
1945-ci il də “Ar şın mal 

alan” fi l min də ya rat dı ğı 
Əs gər ob ra zı nı gör mək 
ona nə sib ol du. O, elə hə-

min il  dün ya sı nı də yiş di...
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- Məm məd müəl lim, ön cə “Kö-
çü rül mə”nin möv zu su və ya-
ran ma ta rix çə sin dən da nı şaq. 
Əsə ri nə vaxt yaz ma ğa baş la-
dı nız? 1980-ci il lə rin so nun da 
Er mə nis tan da ya şa yan soy-
daş la rı mı zın ba şı na gə ti ri lən 
fa ciələ rin ro ma nın ya zıl ma sı-
na nə də rə cə də tə si ri ol du?
- “Kö çü rül mə” mə nim uşaq-

lı ğı mın ta rix çə si dir və əs lin də, 
mən bu ro ma nım da Ame ri ka- 
zad kəşf et mə mi şəm, uşaq lıq il-
lə ri mi xro no lo ji ar dı cıl lıq la “ipə-
sa pa” düz mü şəm. Ni yə? Çün ki 
bu acı na caq lı mə qam lar la do lu 
ha di sə lər mə ni hə mi şə dü şün dü-
rüb. Sək sə nin ci il lə rin so nun da 
“Kö çü rül mə”ni ta mam la maq la 
san ki ürə yi mi bo şalt dım. O ki 
qal dı,  əsə rin ya zıl ma ta ri xi nə, 
bu nu müəy yən bir çər çi və yə sa la 
bil mə rəm, çün ki “Kö çü rül mə”ni 
bir ro man ki mi baş la yan da, bu ra-
da ara-sı ra is ti fa də et di yim “Göz 
da ğı” po ves ti ni bi tir miş dim və 
“İn ti zar dan son ra” ki ta bı mı da 
çap et dir miş dim. Ro ma na ay rı ca 
bir fə sil ki mi əla və et di yim “Şan-
qo” po ves ti də ar tıq ha zır idi. 
Ye ri gəl miş kən, “Şan qo”, po vest 
ki mi yal nız Mosk va da rus di lin-
də çı xan “Tan se val na ya me lo di-
ya” ki ta bım da çap olu nub. Yə qin 
ki, “Şan qo”, vax tın da Azər bay-
can da, Azər bay can di lin də çap 
olun say dı, mən onu ay rı ca fə sil 
ki mi “Kö çü rül mə” ro ma nı na 
da xil et məz dim. So ruş du nuz ki, 
1980-ci il lə rin so nun da Er mə nis-
tan da ya şa yan soy daş la rı mı zın 
ba şı na gə ti ri lən fa ciələ rin ro ma-
nın ya zıl ma sı na nə də rə cə də tə-
si ri ol du? Əl bətt  ə, bu ha di sə lər 
mə ni ne çə il lər dən bə ri ra hat lıq 
ver mə yən əh va lat la rı bə dii əsər 
ki mi yaz ma ğa is ti qa mət lən dir di. 
Ye ri gəl miş kən, bu za man ar tıq 
Krım ta tar la rı nın Krım dan, Axıs-
ka türk lə ri nin Axıs ka el lə rin dən 
sür gün olun ma sı da So vet mət-
buatı üçün ya saq möv zu sa yıl-
mır dı. Qor ba ço vun “ye ni dən-
qur ma sı” sel ki mi gə lir di. Sel isə, 
təəs süf ki, yal nız sən gi yən dən 
son ra du ru lur və yal nız on da bi-
lir sən ki, bu sel nə apa rıb, nə gə-
ti rib…

- Ro ma nın ya zıl ma pro se si 
ne cə ol du? Onu nə qə dər müd-
də tə ta mam la dı nız?
- İkiay lıq mə zu niy yət gö tü rüb 

Yur ma la ya, Ya ra dı cı lıq evi nə 
get dim və elə bu iki ay ər zin də 
də ro ma nı ta mam la dım. Ya dım-
da dır, hətt  a elə gün olur du ki, 
10-15 sə hi fə ya za bi lir dim. Çün-
ki heç nə uy dur ma ğa eh ti yac 
yox idi – gör dük lə ri mi, yad da-
şım da qa lan la rı ya zır dım. Bu na 
rus di lin də “po vest vo va ni ye” 
de yir lər. Am ma əl yaz ma sı nı 
“Kar van” jur na lın da oxu yan lar 
jan rı nı həc mi nə gö rə müəy yən-
ləş di rib “Bu, ro man dı” de di lər.

- “Kö çü rül mə” bir xal qın, et-
no sun dər di ni çıl paq lıq la əks 
et di rən ağ rı ro ma nı dır. Hə-
min ağ rı nı ro man laş dır maq 
si zin üçün nə də rə cə də çə tin 
ol du?     
- Mən cə, in sa nın işi ni-gü-

cü nü atıb yaz ma sı na sə bəb ya 
ağ rı dı, ya se vinc. Mə ni qə lə mi 
əli mə al ma ğa yal nız ağ rı va dar 
elə yib və inan mı ram ki, se vinc 
də mə nə nə sə yaz dı ra.

- Oxu cu la rın ço xu ən yax şı 
əsə ri ni zin “Oyun ha va sı” ol-
du ğu nu dü şü nür. Xal qın ağ rı-
la rın dan yoğ ru lan “Kö çü rül-
mə”, siz cə, o bi ri əsər lə ri ni zə 
nis bə tən diq qət dən kə nar qal-
ma yıb mı?
- Si zin çev rə niz də olan oxu-

cu lar la müəy yən mə na da 
həm rə yəm. O ki qal dı “Kö-
çü rül mə”yə, ro man, gü man 
et di yi niz ki mi, o qə dər də 
diq qət dən kə nar qal ma yıb. 
“Kar van” jur na lın da çap olu-
nan il M.F.Axun dov mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb. Bu, elə-
be lə sı ra dan bir təl tif de yil di. 
Ar xa sın da 2500 ma nat pul du-
rur du və bu heç də az məb ləğ 
de yil di. İkin ci si, Azər bay can 
Ya zı çı la rı nın X qu rul ta yın da 
ro man təq dir olun du. Nəsr 
üz rə mə ru zə çi Vi la yət Qu li-
yev ro man haq qın da ət rafl  ı 
bəhs elə di. O ki qal dı ro ma nın 
son ra kı ta le yi nə, bə li, ro man 
la tın qra fi  ka sı ilə nəşr olu nan 
məş hur əsər lə rin si ya hı sı na 
düş mə di və ye ni oxu cu nəs li 
bu ro man dan xə bər siz qal dı. 
Am ma qə ra ra al mı şam ki, gə-
lən ilin əv vəl lə rin də – 70 ya-
şı mın as ta na sın da ro ma nı la-
tın qra fi  ka sı ilə şəx si və saitim 
əsa sın da çap elə yim, sağ lıq 
ol sun.

- Bə zi oxu cu la rın fi k rin cə, 
əsə rin müəy yən yer lə rin də 
san ki bir qə dər uzun çu luq 
var. Mə sə lən, So vet bu ğa sı – 
Şan qo ilə bağ lı his sə də So vet 
hö ku mə ti nin ma hiy yə ti ni if-
şa edən tə fər rüat la rı nü mu nə 
gə ti rə bi lə rik.
- Bu gün ro ma nı ye ni göz lə 

va raq la yan da lü zum sız par ça-
lar gö rü rəm, am ma So vet bu ğa-
sı – Şan qo ilə bağ lı fə sil, mən cə, 
ro ma nın ən uğur lu ye ri dir.

- “Kö çü rül mə”ni in di yaz sa-
nız, ora da nə lə ri də yi şər di-
niz, nə lə ri əla və edər di niz?
- “Kö çü rül mə”ni in di yaz-

say dım, üç pa ra lel apa rar dım, 
azər bay can lı lar la ya na şı, Krım 
ta tar la rı nın, Axıs ka türk lə ri-
nin de por ta si ya sı nı da bu ro-
man da qə lə mə alar dım və bu 
üç top lu mun nü ma yən də lə-
ri ni Or ta Asi ya çöl lük lə rin də 
gö rüş dü rər dim. Çün ki hər üç 
de por ta si ya nın sə bə bi ey ni di. 
Sə bəb ey ni dir sə, nə ti cə fərq li 
ola bil məz.

- Əsas ob raz lar dan bi ri olan 
Al mu rad əsər də de yir ki, Ve di 
tor pa ğı əv vəl-axır bu gün zor-
la kö çü rü lən adam la rı ye ni dən 
ba şı na yı ğa caq. Ümu miy yət-
lə, tor pa ğın, mə ka nın han sı sa 
mis ti ka sı ola bi lər mi? 

- Hər şey göz qa ba ğın da-
dır, bu gün son suz çə tin lik lə-
rə bax ma ya raq, Krım ta tar la rı 
Krı ma, Axıs ka türk lə ri Axıs ka-
ya qa yı dır lar, bəs elə isə Azər-
bay can türk lə ri nə dən Qər bi 
Azər bay ca na qa yıt ma sın lar? 
Krım ta tar la rı nı, Axıs ka türk-
lə ri ni bu gün Krı ma, Axıs ka ya 
qay ta ran nə dir? Mən cə, qan 
yad da şı heç də gə li şi gö zəl bir 
söz de yil, ger çək lik di.

- Ve di dən çı xan da ne çə ya şı-
nız var idi və ən çox ya dı nız-
da nə lər qa lıb?
- Mən 1947-ci ilin mar tın da 

do ğul mu şam. Bi zi Ve di dən 
1951-ci ilin pa yı zın da de por-
ta si ya elə yib lər. Bu fəs lin də-
qiq ya dım da qal ma sı ata mın 
köç-kül fə ti miz lə bir yer də 
Daş bu run stan si ya sı na gə tir di-
yi ar mud ye şik lə ri ilə bağ lı dır. 
Atam o ar mud dan biz uşaq la ra 
ver mir di, stan si ya da sa tır dı ki, 
do la nı şıq üçün  pul elə sin.

- “Kö çü rül mə” ro ma nı nın gi-
ri şin də bir daş dan söz açır sı-
nız. O daş in di də si zə nə lər sə 
yaz dı rır?
- O daş ya zı çı tə xəy yü lü-

nün bəh rə si – uy dur ma-fi  lan 
de yil. Hə qi qə tən, kö çü rül mə 
ərə fə sin də de yir di lər ki, ge-
də cə yi niz yer də daş yox dur. 

Mən də o da şı gö tür müş düm 
ki, ye ni mə ka nı mız da əli mə 
qoz, fın dıq düş sə, sın dı ra bi-
lim. Doğ ru su, ümu miy yət lə, 
ar tıq heç nə yaz maq is tə mi-
rəm, bir ağac bö yüt mək mə-
nim üçün da ha ma raq lı dı.

- Kö çü rül mə dün ya ədə biy-
ya tın da ye tə rin cə po pul yar 
möv zu dur. Ro ma nın tər cü-
mə olu nub dün ya ya çıx ma sı 
haq qın da dü şün mü sü nüz-
mü?
- Bə li! Bu möv zu da -Axıs ka 

türk lə ri nin de por ta si ya sı haq-
qın da Tür ki yə ki ne ma toq raf-
çı la rı gö zəl se rial da çə kib lər, 
bax mı şam, Fa zil İs gən dər də, 
de yi lə nə gö rə, bu möv zu da 
mü kəm məl ro man ya ra dıb. 
O ki qal dı mə nim ro ma nı mın 
baş qa dil lə rə tər cü mə si nə, 
qeyd edim ki, əsər hə lə 25 il 
qa baq Mə di nə xa nım El da ro va 
və Na dir Ağa sı yev  tə rə fi n dən 
rus di li nə çev ri lib  və “Li te ra-
tur nıy Azer bayd jan” jur na-
lın da çap olu nub. Bir za man 
qar daş Tür ki yə dən Sey fəd din 
Al tay lı ro ma nı Tür ki yə türk cə-
si nə çe vir mək is tə yir di, am ma 
nə sə, baş tut ma dı.

- Ro ma nın mo tiv lə ri əsa sın-
da fi lm çə kil sə, siz cə, nə də rə-
cə də uğur lu alı nar?
- Mən cə, bu re jis sor dan ası-

lı dı, türk lə rin ey ni möv zu da 
çək dik lə ri “Sür gün” se rialı na 
bən zə yər də, bən zə məz də… 
Ye ri gəl miş kən, hə lə ro man 
gün dəm də olan da re jis sor Ra-
sim İs ma yı lov ro ma nın sse na-
ri va rian tı nı yaz mış dı, bə dii 
şu ra dan ke çir mək is tə yir di, 
am ma ömür aman ver mə di, 
sse na ri də, yə qin ki, ar xi vin də 
olar. Hər hal da, fi lm çə kil sə 
yax şı olar dı, in di han sı sa bir 
əsə ri da ha çox fi lm va rian-
tı ilə gün də mə gə tir mək olar. 
İn ter net və  te le ka nal lar, tə bii 
ola raq, oxu cu la rı əli miz dən 
al dı, elə bi zim özü mü zü də 
ta ma şa çı ya çe vir di. Da ha nə 
de yim?

- Bir qə dər ön cə de di niz ki, 
da ha heç nə yaz maq is tə mir-
si niz, bir ağac bö yüt mək da-
ha ma raq lı dı, am ma son üç 
il də iki ro man çap et dir mi si-
niz: “Qı sa qa pan ma” və “Qa-
ra güz gü”...
- ...“Qa ra güz gü”, əs lin də 

“Kö çü rül mə” nin əv və li, “Qı-
sa qa pan ma” isə do la yı sı yol-
la ar dı dır. Am ma gə lin gö rək, 
bu iki ro ma nı na şir lə ri – yə ni 
re dak tor la rı, kor rek tor la rı çıx-
maq şər ti lə on-on iki adam 
oxu yub mu? Hər dən fi  kir lə şi-
rəm, gö rən,  biz ni yə ya zı rıq? 
Bir dil dən pər ga rın söy lə di yi 
ki mi, qa loş ge yi nən yox dur-
sa, qa loş fab ri ki ni yə iş lə yir? 
Am ma söz dün ya sı xa li de-
yil. Oxu yan lar da var. Re jis sor 
Ra fi q Hə şi mov, hətt  a “Qı sa 
qa pan ma” nı ek ran laş dır maq 
niy yə ti nə dü şüb və mən də ra-
zı lı ğı mı ver mi şəm.

Elmin NURİ

- Məm məd müəl lim, ön cə “Kö-

Ö
m rü bo yu yaz sa da, hər bir ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğın da se çi lən, di-
gər lə rin dən fərq lə nən bir və ya bir ne çə şah əsə ri olur ki, bu da 
onun ədə biy yat da ye ri ni və möv qe yi ni müəy yən ləş di rir. “Ay dın yol” 
qə ze ti nin  “Uğur lu əsər lər” rub ri ka sın da  bu sil si lə dən növ bə ti həm-

söh bə ti ta nın mış ya zı çı Məm məd Oruc dur. Müəl lif lə, onun 1948-1951-ci il-
lər də Qər bi Azər bay can tor paq la rın dan zor la kö çü rü lən həm və tən lə ri mi zin fa-
ciəsin dən bəhs edən “Kö çü rül mə” ro ma nı haq qın da söh bət ləş dik:

- “Kö çü rül mə” bir xal qın, et-
no sun dər di ni çıl paq lıq la əks 
et di rən ağ rı ro ma nı dır. Hə-
min ağ rı nı ro man laş dır maq 
si zin üçün nə də rə cə də çə tin 
ol du?     
- Mən cə, in sa nın işi ni-gü-

cü nü atıb yaz ma sı na sə bəb ya 
ağ rı dı, ya se vinc. Mə ni qə lə mi 
əli mə al ma ğa yal nız ağ rı va dar 
elə yib və inan mı ram ki, se vinc 
də mə nə nə sə yaz dı ra.

- “Kö çü rül mə” bir xal qın, et-

m rü bo yu yaz sa da, hər bir ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğın da se çi lən, di-
gər lə rin dən fərq lə nən bir və ya bir ne çə şah əsə ri olur ki, bu da 
onun ədə biy yat da ye ri ni və möv qe yi ni müəy yən ləş di rir. “Ay dın yol” 
qə ze ti nin  “Uğur lu əsər lər” rub ri ka sın da  bu sil si lə dən növ bə ti həm-

söh bə ti ta nın mış ya zı çı Məm məd Oruc dur. Müəl lif lə, onun 1948-1951-ci il-
lər də Qər bi Azər bay can tor paq la rın dan zor la kö çü rü lən həm və tən lə ri mi zin fa-
ciəsin dən bəhs edən “Kö çü rül mə” ro ma nı haq qın da söh bət ləş dik:

- Oxu cu la rın ço xu ən yax şı - Bə zi oxu cu la rın fi k rin cə, - Hər şey göz qa ba ğın da-

““Köçürülmə” 
mənim uşaqlığımın 

tarixçəsidir”



Doğmalıq
Sənin adın çəkiləndə
“Tahir-Zöhrə” düşür yada.
O dastanın qəhrəmanı
Bəlkə, sənsən bu dünyada?!

Dalğa gəlir - hər bir dağ,
Dalğalarla əl-ələ qalx!
Müşəmbəsiz sandığa bax,
Fırtınalı bir dəyrada!

Gözlərində bir həsrət var:
Ləpələrdən tonqal çatar!
Su dağlanar cadar-cadar,
Qurunu da yaxar oda!

Sən istiqbal gözləyirdin,
Həsrətlə yol gözləyirdin,
Sən bir vüsal gözləyirdin,
Hardan gəldi qəfi l qada?!

Araz olub zülmə şərik,
Bir palandır: döyəclərik...
Könlüm gəzər perik-perik,
Qərar tutmaz bir yuvada.

Sərhəd dağı almaz olsa,
Əridərik muraz olsa!
Baisimiz Araz olsa,
Qurudarıq uda-uda!..

Dilək
Ya Rəbbim, gözümü sən ac eləmə,
Acgöz olanlara əlac eləmə,
Məni heç kimsəyə möhtac eləmə,
Nə versən, özün ver öz xəzinəndən!

Qüdrətin qəlbimdə bir həvəs oldu,
Dünyam çiçəkləndi, xoş nəfəs oldu.
Bir ömür yazmağa mənə bəs oldu:
Bir zərrə vermişdin söz xəzinəndən.

Zaman mal-dövləti büt kimi sevir,
Acgözlük dövrüdür yaşanan dövr.
Sərvət verdiyinə adamlıq da ver,
Artıq şey ummasın göz, xəzinəndən.

1998

Tapdanmış “qiblə”
Qələm reketlərinə

Atomdan, raketdən, hər şeydən əvvəl
Uzaq ulduzlara yol açdı qələm.
Vəhşət çirkabından, zülmət içindən
İşığa bürünüb, dil açdı qələm.

İlahi qüdrətdən feyzyab oldu,
Döndükcə yazdığı sərhesab oldu,
Səs sözə çevrildi, söz kitab oldu,
Gördülər, hər dərdə əlacdı qələm.

Qələmdən süzüldü kağıza hikmət,
Qələmlə çözüldü gözlərdən zülmət,
Qələmlə şahlandı mehri-məhəbbət,
Dünyanı sevgiylə dolaşdı qələm.

Bir vaxt aydan arı, sudan duruydu,
Qələmin yazdığı Allah nuruydu.
Qələm olduğu yer: qutsal piriydi...
Rəzalət kirinə bulaşdı qələm.

İndi qələm söyür, qələm şər yazır.
Qələm hər qələti qusmağa hazır.
Qələm var: qırx arşın quyular qazır,  
Zalımdı, rəzildi, qəllaşdı qələm.

Nə müəmma qaldı qələmdə, nə sirr...
Şeytanın əmrində qələm müntəzir.
Qələm rüşvət alır, qələm yol kəsir,
Caniyə, cəllada yoldaşdı qələm.

Başdan qopub düşdü, qılçaya döndü,
Cindarlıq elədi, falçıya döndü,
Axır torba taxdı, yolçuya döndü,
Hər gəlib-gedənə əl açdı qələm...

2002

Bu, elə bir
dərddi ki...

Gördüyüntək mən deyiləm:
Yarı mənəm, yarı dərdim.
Kiritməyi bacarsaydım –
Bu dərdimi kiridərdim.

Dərdinə bax, tanı fərdi,
Dərdsizlik dərddən betərdi.
Dağa verə bilsəm dərdi,
Daş-qayanı əridərdim.

Ömrüm boyu ağrı-təlaş,
Yanıb çökdüm yavaş-yavaş.
Dərd əlimə düşəydi kaş,
Haqq-hesabı çürüdərdim.

1997

Unudulmuş yurd yeri
Mən köhnə bir yurd yeriyəm,
Nə yaxınım, nə bir dostum.
O görünən - günbatanım,
Bu qaralan - axşamüstüm.

Gəlməz oldu doğmam, yadım,
Öz yadımdan çıxdı adım.
Mən də məni yadırğadım,
Öz-özümdən ayaq kəsdim.

Məmmədə fürsət vermədin,
Verdiyini mərd vermədin,
Çəkiləsi dərd vermədin,
Küsdüm, dünya,
 səndən küsdüm.

1993

Bir ondan özgə
Başıma hər şey gəldi
Bir quru tükdən özgə.
Hər ağac bir heykəldi
Qara kötükdən özgə.

Sar tapışar sarsaqla,
Sarsaqlardan sirr 

saxla.
Kim dost olar 

qursaqla
Acgöz xirt-
dən özgə.

Çoxüzlüdə üz gəzmə,
Sürünəndə iz gəzmə.
Bundan özgə söz gəzmə,
Üz yox örtükdən özgə.

Qarşısında cin nədi?!
İnsan yox, əcinnədi.
Bığ altdan keçən nədi
Sabun-kirtikdən özgə?

Dodaq saxta, dil saxta,
Sözü donub saplaqda.
Sirmi gəzər sırtıqda –
Üzü sürtükdən özgə?!

Nəfəsimiz ətirləndi
Yenə gəldi yaz görüşə,
Bələdçisi - qan bənövşə.
Çətir-çətir qalxdı meşə,
Sanki dünya ətirləndi.

Coşdu sellər, elə coşdu,
Yerlər, göylər elə xoşdu!
Səcdəsinə el axışdı,
Buz bulaqlar xətirləndi.

Ay bu bağın gülü şuxdu,
Elə bil, hər gül uşaqdı.
Çəmənlərə gülüş axdı,
Nəfəsimiz ətirləndi.

Bir bax gülün butasına,
Az qalır ki, budaq sına.
Qız baharın ədasına
Sinəmdə söz sətirləndi.

Söz və şair
Üz göstərmə bu dünyaya,
Baxır, baxsın qərib sənə.
Var-yoxunu salma saya,
“Əhsən” desin arif sənə.

Nə arzuda, nə həvəsdə,
Nə istəsən Haqdan istə!
Mələklər var başın üstə;
Qanadını gərib sənə.

Bürünmüsən söz xəzini,
Xəz verənə tut üzünü!
Əl-ətəkdən çək gözünü,
Rəbbin ilham verib sənə.

Fanilərə dünya duzaq,
Bu fanilik səndən uzaq.
Haqdan gələn mülkünə bax:
Sözdən qala qurub sənə!

Sözə dünya sığdırsınlar,
Sözdən şərbət sağdırsınlar,
Bundan sonra yağdırsınlar –
Nə verəcək tərif sənə?
Nə verib, Haqq verib sənə!

1993

Ürək möhlət verə...
Dolaşıb ömür kələfi m,
Avand ucun gəzməliyəm.
Axtarıb ilan başını-
Xıncım-xıncım əzməliyəm.

Ömür ki var, hesabatdı;
Fürsət gəzdim, hesab artdı.
Hesab artdı - əzab artdı,
Bu hesabı üzməliyəm.

Yollar uzun, kəsə - sənin,
Bu yolda var nəsə - sənin...
Daha giley kisəsinin
Qaytanını büzməliyəm.

İtirmişəm gündə bir can,
Düşünmə var məndə bir can,
Məndə ha ki mində bir can,
Mində birə dözməliyəm.

Zərrə daha şirin olur,
Damla daha dərin olur,
Şüa gündən zərrin olur...
Azdan inci düzməliyəm!

1978

Tənhalıq
Biz tənhalıq bürcüyük,
Göydə Odur, yerdə mən.
Dərdə ki əyilmirəm,
Dağ çəkirəm dərdə mən.

Nə bəndim var, nə bərəm;
Köç geri dönür görəm.
Mən bilirəm neylərəm
Cavan olsam bir də mən.

Hardan belə bunca dərd?
Haqq göndərib, çək, Məmməd!
Sevinc dönük, kədər mərd,
Sığınmışam mərdə mən.

1999
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün 
dö nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za-
ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb-
zi ni yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  

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

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

Gər di şin əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə-
lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za-
man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da 
təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə 
ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan 
xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. Bu, 
əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal 
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əsər lə rin dən ör nək lər ver-
mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy-
ya tı nın gör kəm-
li şair lə rin dən 
olan Məm məd 
As la nın şeir-
lə ri ilə mis-
s i  y a  m ı  z ı 
davam et-

Bir ondan özgə
Başıma hər şey gəldi
Bir quru tükdən özgə.
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Qara kötükdən özgə.
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mə si ədə biy yat se vər lə ri mə yus edir. 
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Tapdanmış “qiblə” Çoxüzlüdə üz gəzmə,

Xıncım-xıncım əzməliyəm.

Qələmlə şahlandı mehri-məhəbbət,
Dünyanı sevgiylə dolaşdı qələm
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ya tı nın gör kəm-
li şair lə rin dən 
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

Ü
Üçka ğıt çı – fı rıl daq çı, də lə-

duz, hiy lə gər; Özel lik le üçkâ ğıt-
çı la rı ve is pat lan mış suç lar iş le-
yen le ri ara dı.

Ün – 1. səs; 2. şan, şöh rət; Ün 
ka zan mak – məş hur laş maq, şan-
şöh rət sa hi bi ol maq. O ka dar 
ünü ve ba şa rı yı ya kış tı ra ma mış tı 
bu yü ze.

Ün lü – 1. səs li hərf, sait; 2. 
məş hur, şöh rət li; Çağ daş Türk çe 
al fa be sin de se kiz ün lü harf bu lu-
nu yor.

Üst – 1. baş və zi fə, rüt bə eti-
ba ri lə bö yük, yu xa rı (an to ni mi: 
ast); 2. qa lıq; Üstt  eğ men – baş 
ley te nant; Pa ra nın üs tü – pu lun 
qa lı ğı. So nun da, üst le ri nin de 
ona yıy la bir sı nav yap ma ya ka-
rar ver di.

Üşüt mek – so yuq la maq, üşü-
yüb xəs tə lən mək; Ka fa yı üşüt-
mek– də li ol maq, ba şı xa rab ol-
maq, sə feh lə mək, ax maq la maq. 
Adam ak li den ge si ni kay bet miş, 
üşüt mü şe ben zi yor du.

Üz gü – sı xın tı, əzab, əziy yət; 
Bu üz gü yü, ona yer siz ve ge rek-
siz ola rak çek ti ri len bu sı kın tı nın 
ne de ni ni an la mak ta zor la nı yor-
du. Azər bay can di lin də ki üz gü 
– türk cə də yüz me.

Üz mek – kə dər lən dir mək, 
qüs sə lən dir mək, mə yus et mək, 
dil xor et mək; Bu bek len me dik 
ha re ke tin le an ne ni çok üz dü ğü-
nün far kın da mı sın? Azər bay can 
di lin də ki üz mək – türk cə də yüz-
mek.

V
Va rak – 1. tə bə qə, na zik zər-

li me tal löv hə; 2. yar paq; 3. ya-
zı lı (rəs mi) və rəq; Azər bay can 
di lin də ki və rəq – türk cə də 
yap rak.

Va ro luş çu luk – 
ek zis ten sializm; 
Fel se fe oku-
ma yı se-
v e  r i m , 
b i l  h a s  s a 
va ro luş çu-
luk il gi mi 
çe ker.

Var sa yım 
– fər zi yə, fərz 
et mə; Ne var ki Ro-
se, ço cuk lu ğun dan bu ya-
na et ra fın da ki her şe yin ken di-
siy le il gi li ol du ğu nu var say ma yı 
adet edin miş ti. 

Ve kil – 1. və kil edil miş, mü-
vək kil 2. müavin; Mü dür ve ki li 
– mü dir əvə zi; Azər bay can di lin-
də ki və kil – türk cə də avu kat.

Ver di – de bit, sər fi y yat, ver mə, 
ve ril mə; Do ğal gaz ver di si bu ay 
çok dü şük ol du.

Ve si ka lı – 1. fa hi şə (qey diy ya-
ta alı na raq və si qə ve ril miş); 2. sə-
nəd li, və si qə li; Na sıl unu tu rum 
se ni ben / Ve si ka lı yâ rim.

Vi da – vint, bolt, şu rup; Vi-
da lar çok sık ol du ğu için azı cık 
gev şett  im. Azər bay can di lin də ki 
vi da – türk cə də ve da.

Vi ze – 1. yox la ma, kol lok vium, 
ara im ta han (ali mək təb də); 2. 
dər kə nar (rəs mi sə nəd də); Üni-
ver si te de vi ze ve fi  nal ler her ya-
rı yıl da ya pı lır. 

Vur dum duy maz – 1. gö nü qa-
lın, bi ga nə; 2. küt, fəhm siz, fə ra-
sət siz. Ne say gı sız, ne vur dum-
duy maz mi sa fi r di bun lar.

Vur gun – qə ni mət, qa rət, soy-
ğun; Bu bir vur gun sa yı lır dı, 
çün kü ko lay ve hak sız el de edil-
miş ka zanç tı.

Y
Ya ban – 1. çöl, çöl-bi ya ban; 2. 

əh li ləş di ril mə miş, vəh şi; 3.ya-
ban çı, yad, gəl mə; Ya ban ke di si 
or man lar da, kır lar da, dağ lar da 
ya şar. Yer li ler bi ze ya ban der ler 
ve ara mı za ka tıl maz lar dı.

Ya dır ga mak – 1.öz gə he sab et-
mək, say ma maq; 2.qor xub qaç-
maq, çə kin mək, alı şa bil mə mək; 
Ço cuk ga li ba si zi ya dır ga dı. İçi-
ne pal dır kül dür yu var lan dı ğı 
bu cur cu na yı ya dır ga dı.

Yağ cı – yal taq; Yağ cı lar bir top-
lu mun asa lak la rı dır lar.

Yağ cı lık – yal taq lıq; Yağ-
cı lık, muh bir lik bu ada-
mın al nı na ka zıl-
mış san ki.

Ya ğış – ya ğın tı, yağ ma; Kar ya ğı-
şı – qar yağ ma sı, qar düş mə si; Her 
yağ mur ve kar ya ğı şın da yol lar ka-
pa nır köy ler de. Azər bay can di lin-
də ki ya ğış – türk cə də yağ mur.

Ya ğış lı – ya ğın tı lı; Bu gün ha-
va nın ya ğış lı ola ca ğı, kar ya ğa ca-
ğı söy le ni yor. 

Yağ ma – qa rət, ta lan, oğur luq; 
Yağ ma ve hır sız lık la gü ven lik ve 
hu zu ru boz mak ta dır.

Yak mak – yan dır maq, alış dır-
maq, od la maq; Di li miz də ya-
xıb-yan dır maq şək lin də iş lə di lir. 
Ken di si ga ra sı için yak tı ğı kib ri ti 
ba na uzatt  ı. Azər bay can di lin də-
ki yax maq (mə sə lən, çö rə yə yağ) 
– türk cə də sür mek.

Ya lak – 1. nov dan; 2. su ho vu-
zu re zer vuarı; 3. uni taz. Az ile-
ri de yo lun so lun da, kü çük bir 
çeş me nin su yu, önün de ki ya la ğa 
dö kü lü yor du.

Ya lan la ma – tək zib; Ga ze te nin 
bi rin ci say fa sın da bir ya lan la ma 
çık mış tı.

Ya lan la mak – tək zib et mək, 
tək zib ver mək; Rad yo dün kü ha-
be ri ya lan la dı.

Ya lı – 1. sa hil; 2. sa hil kə na rın-
da köşk, vil la; 3. bağ evi; Ay şe 
Bo ğaz da ki iki kat lı bir ya lı da otu-
ru yor du.

Ya lın – 1. çıl paq; 2. tək, yal nız; 
3. saf, sa də; Ya lın kat – bir mər tə-
bə li; Ya lın hal – ad lıq hal (qram-
ma ti ka da). Dı şa rı dan içe ri ye 
el le rin de ya lın ka sa tu ra lar la po-
lis ler dal dı.

Ya mak – şə yird, kö mək çi; Eli 
yü zü düz gün, iş gü zar bir ya ma-
ğı mek tup çu efen di nin ya nı na 
ka pı lan dı ra cak lar. Mut fak ya-
ma ğı nın ge tir di ği ko va yı çı kar-
dı. Azər bay can di lin də ki ya maq 
– türk cə də ya ma.

Ya naş ma – xid mət çi, kö mək-
çi iş çi, ağa nın tə sər rü fat iş lə ri ni 
ida rə edən iş çi; Ara ba yı yaş lı bir 
çift lik ya naş ma sı sü rü yor.

Yan cüm le – bu daq cüm lə; Ba-
ğım lı bi le şik cüm le ler de yan 
cüm le baş cüm le ye 
ge nel de bağ laç-
la bağ la nır.

Yan ke si ci – oğ ru, cib gir; Çar-
şı da her tür lü in san var dı: ki bar, 
tüc car, ka ba da yı, yan ke si ci, sa-
hir, çin ge ne fal cı lar. Di len ci ler 
sa da ka, yan ke si ci ler çar pa cak 
adam arı yor lar dı.

Yan lı – tə rəf tu tan, tə rəf sax la-
yan, tə rəfk  eş, tə rəf dar; Ba kın ben 
ta rih çi de ği lim, bu ko nu lar da 
bil gim sı nır lı ve yan lı.

Yan sız – bi tə rəf, neyt ral; Bi lim-
sel ko nu lar da yan sız dav ran mak 
la zım.

Yan sız lık – bi tə rəfl  ik, neyt ra li-
tet. Hiç kim se ye kar şı hiç bir suç iş-
le me di; bir dü rüst lük, bir yan sız-
lık ör ne ği ola rak kal dı her za man.

Yap ma – sü ni, sax ta, qəlp; Kö-
şe de bir pi ya no, pi ya no nun üs-
tün de yap ma çi çek ler. 

Yap rak – və rəq, sə hi fə; Ki tap 
epey es kiy di ve yap rak la rı sa rar-
mış tı.

Yar – yar ğan, uçu rum; Den ge-
si ni kay be dip bir yar dan te pe-
tak lak yu var lan mış tı.

Ya rak – 1. ya raq, si lah; 2. ki şi 
cin siy yət or qa nı; Dal ya rak – ax-
maq, sır tıq, həd di ni aşan.

Yar dım cı – müavin; Baş ba kan 
yar dım cı sı – Baş na zi rin müavi ni 
(diq qət: kö mək çi si yox!). 

Ya rı çap – ra dius; Çem be rin 
her han gi bir nok ta sıy la mer ke zi-
ni bir leş ti ren doğ ru hatt  a ya rı çap 
de nir.

Ya rım – bi rin ya rı sı (vax tın 
saat la bil di ril mə sin də). Ona saat 
ya rı ma ran de vu ver miş ti – Ona 
saat bi rin ya rı sı na (saat ya rı ma 
yox!) gö rüş tə yin elə miş di.

Yar ma – 1. ke çid; 2. şor ba nö-
vü; 3. ko bud; De mir yo lu bir çok 
yar ma lar dan ge çer.

Ya se min – jas min ağa cı, jas min 
çi çə yi; Ya se min be yaz, kır mı zı 
ve ya sa rı renk li ko ku lu çi çek le ri 
olan ağaç ve bu ağa cın çi çe ği dir. 
Azər bay can di lin də ki ya sə mən – 
türk cə də ley lak.

Yat – yax ta (mü hər rik li, ya xud 
yel kən li gə mi, qa yıq); Se ni ken di 
ya tı mız da kap tan ki ya fe tiy le gö-

re me ye ce ğim.

Ya ta ğan – əy ri uc lu qı lınc; 
Kal kan la rı par ça la yan çe lik ya-
ta ğan lar, zırh la rı ke sen ağır sal-
dır ma lar ya pa cak tı. Azər bay can 
di lin də ki ya ta ğan (çox ya tan) – 
türk cə də uy ku cu.

Ya tak lık – 1 çar pa yı, ya taq; 2. 
ci na yət ka rı giz lət mə, ci na yə ti 
ört-bas dır et mə; Bu kö yün te rö-
rist le re ya tak lık ett  i ği ni her kes 
bi li yor. 

Ya tı lı – 1. in ter nat mək təb, pan-
sion; 2. in ter nat mək tə bin şa gir di, 
pan sioner; İl ko kul day ken İs tan-
bul’ da ya tı lı bir öğ ren ci idim.

Ya tır – pir, nə zir oca ğı; Ya tı ra 
mum ada mak – Pi rə nə zir de-
mək. Bu ya tı rın do ğaüs tü gü cü 
bu lun du ğu na in san lar ina nır lar.

Ya tı rım – in ves ti si ya, ka pi tal 
qo yu lu şu; Ül ke eko no mi si ne ya-
pı lan yurt dı şı ya tı rım lar ka dar 
yur ti çi ya tı rım lar da önem li dir.

Ya tır mak – pul qoy maq (ban-
ka), pul ödə mək; Bu gün ban ka-
ya ver gi yi ya tır dım. 

Yat mak – uzan maq, uza nıb 
yat maq; Ka ne pe de boy lu bo-
yu na ya tı yor, te le viz yon sey re-
di yor du. Azər bay can di lin də ki 
yat maq (yu xu la maq) – türk cə də 
uyu mak.

Yay lak – ot laq, örüş; Arap atı 
olan iş tah lı bi ner / Aşi re ti olan 
yay la ğa ko nar. Yay la cı lar hay-
van la rıy la bir lik te yaz mev si mi ni 
ge çir mek için yük sek yay lak la ra 
çı kar lar. Azər bay can di lin də ki 
yay laq – türk cə də yay la.

Yay lan mak – 1. ya yın vib ra-
si ya sı, tit rə yi şi; 2. çə ki lib get-
mək; 3. yay lar üzə rin də hə rə kət 
et mək; Bu ra sı aile mu hi ti, ders 
ça lı şan lar var; hay di ba ka yım, 
yay la nın! Bu se fer Ömer, ba cak-
la rı nın üs tün de yay la na rak dö-
vü şe ha zır, ce vap ver miş.

Yaz – yay, yay möv sü mü; İlk-
ba har yaz mev sim mev sim / Bir-
kaç mek tup bir kaç re sim. Pas tır-
ma ya zı – pa yı zın əv vəl lə ri nin 
is ti gün lə ri. Pas tır ma ya zı ise, 
Ha liç kı yı la rın da da bir ma sal 
rü ya sıy dı. Azər bay can di lin də ki 
yaz, ba har – türk cə də ilk ba har.

Yaz lık – 1. bağ evi; 2. yay möv-
sümü üçün ev; Onun yaz-

lı ğı Ba kır köy’-
de ki köş kü 
idi. Gi de ce ği-

miz ka sa ba da 
iki yaz lık si ne ma 

var sa ha pı yut-
mu şuz dur.

Ya zar – müəl-
lif, ya zı çı; Her ta-

rih ese ri, doğ ru dan 
doğ ru ya ve ya do lay lı 

ola rak ya za rın ha yat tec-
rü be si ne bağ lı dır.

Yaz ma – 1. iş lə mə li çit; 2. lə-
çək, baş yay lı ğı; 3. qa ba qu laq; 
Sel vi boy lum, al yaz ma lım. Sır-
tın da si yah bir yel dir me, ba şın da 
yaz ma bir ba şör tü sü, çe ne si nin 
ya nın da il mik li.

Yaz mak – 1. ya ra maq; 2. üz-
gö zü nü bə zə mək (gə li nin); Bi li-
yo rum, “ABD soy kı rı mı ta nı sa 
ne ya zar?”- di yen ler var.

Ya zı cı – 1. çap qur ğu su (prin-
ter); 2. mir zə, ka tib; 3. mux bir, ya-
zı çı; Ba zı ga ze te ve mec muala rın 
ya zı cı la rı na faz la pa ra ver di ğin-
den şikâ yet edi li yor. Azər bay can 
di lin də ki ya zı çı – türk cə də ya zar.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Ver di – de bit, sər fi y yat, ver mə, 

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

– türk cə də yüz me.
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zı lı (rəs mi) və rəq; Azər bay can 
di lin də ki və rəq – türk cə də 

Va ro luş çu luk – 
ek zis ten sializm; 
Fel se fe oku-
ma yı se-

luk il gi mi 

Var sa yım
– fər zi yə, fərz 
et mə; Ne var ki Ro-
se, ço cuk lu ğun dan bu ya-
na et ra fın da ki her şe yin ken di-
siy le il gi li ol du ğu nu var say ma yı 
adet edin miş ti. 

 – 1. və kil edil miş, mü-
vək kil 2. müavin; Mü dür ve ki li 
– mü dir əvə zi; Azər bay can di lin-
də ki və kil – türk cə də avu kat.

maq, çə kin mək, alı şa bil mə mək; 
Ço cuk ga li ba si zi ya dır ga dı. İçi-
ne pal dır kül dür yu var lan dı ğı 
bu cur cu na yı ya dır ga dı.

Yağ cı – yal taq; Yağ cı lar bir top-
lu mun asa lak la rı dır lar.

Yağ cı lık – yal taq lıq; Yağ-
cı lık, muh bir lik bu ada-
mın al nı na ka zıl-
mış san ki.

cüm le baş cüm le ye 
ge nel de bağ laç-
la bağ la nır.

ya tı mız da kap tan ki ya fe tiy le gö-
re me ye ce ğim.

Ha liç kı yı la rın da da bir ma sal 
rü ya sıy dı. Azər bay can di lin də ki 
yaz, ba har – türk cə də ilk ba har.

Yaz lık – 1. bağ evi; 2. yay möv-Yaz lık – 1. bağ evi; 2. yay möv-Yaz lık
sümü üçün ev; Onun yaz-

lı ğı Ba kır köy’-

miz ka sa ba da 
iki yaz lık si ne ma 

var sa ha pı yut-
mu şuz dur.

Ya zar
lif, ya zı çı; Her ta-

rih ese ri, doğ ru dan 
doğ ru ya ve ya do lay lı 

ola rak ya za rın ha yat tec-
rü be si ne bağ lı dır.

Yaz ma – 1. iş lə mə li çit; 2. lə-
çək, baş yay lı ğı; 3. qa ba qu laq; 
Sel vi boy lum, al yaz ma lım. Sır-
tın da si yah bir yel dir me, ba şın da 
yaz ma bir ba şör tü sü, çe ne si nin 
ya nın da il mik li.

Yaz mak – 1. ya ra maq; 2. üz-
gö zü nü bə zə mək (gə li nin); Bi li-
yo rum, “ABD soy kı rı mı ta nı sa 
ne ya zar?”- di yen ler var.

Ya zı cı – 1. çap qur ğu su (prin-
ter); 2. mir zə, ka tib; 3. mux bir, ya-
zı çı; Ba zı ga ze te ve mec muala rın 
ya zı cı la rı na faz la pa ra ver di ğin-
den şikâ yet edi li yor. Azər bay can 
di lin də ki ya zı çı – türk cə də ya zar.
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1939-cu il də ek ran la ra çı xan 
da ha bir müasir möv zu lu fi lm – 
«Ha zır ol» len ti də qu ra ma sü jet 
üz rə çə kil miş di. Öz sse na ri si üz-
rə re jis sor M.Mi ka yı lo vun len tə 
al dı ğı bu ek ran əsə ri Azər bay can 
Döv lət Qan kö çür mə İns ti tu tu nun 
si fa ri şi ilə çə ki lə rək, ma cə ra jan-
rın da öl kə də do nor çu lu ğun əhə-
miy yə tin dən bəhs edir di. Fil min 
qu ru luş çu-ope ra to ru C.İs mi xa-
nov, qu ru luş çu-rəs sa mı V.Aden, 
əsas rol la rın ifa çı la rı M.Mus ta fa-
yev (trak tor çu), Y.Frik (təx ri bat-
çı), F.Əfən di yev (cər rah), A.Po pov 
(sər həd zas ta va sı nın rəisi), N.Kə-
sə məns ki (sər həd po zan), M.Ba-
ba yev (or di na tor) idi. Gö rün dü yü 
ki mi, rol la rın, ope ra tor lar M.Mus-
ta fa yev və L.Aris ta ke so va, re jis-
sor lar A.Po pov və M.Ba ba ye və, 
pe şə kar cər rah F.Əfən di ye və və 
s. tap şı rıl ma sı, əs lin də cid di ek ran 
əsə ri de yil, təb li ğat-təş vi qat ki no-
len ti ya rat maq məq sə di gü dür dü. 

Fil min sü jet xətt  i də sxe ma-
tik və bə sit idi. So vet sər hə di ni 
məx fi  keç mə-
yə ça lı şan 
təx ri bat çı 
sa hə də yer 
ş u m  l a  y a n 
trak tor çu nu 
ağır ya ra la-
yır. Onun 
für sət ta pıb, 
xə bər ver di yi sər həd-
çi lər uzun və gər gin 
ax ta rış lar dan son-
ra sər həd po za nı 
ya xa la yır, ya ra lı 
trak tor çu nu Ba-
kı ya çat dı rır lar. 
Bu ra da vax tın da cər-
ra hiy yə əmə liy ya tı 
və qan kö çü rül mə si 
nə ti cə sin də ya ra lı-
nın hə ya tı xi las edi-
lir. Film də cər rah Fuad 
Əfən di yev or qa niz min 
ta ma mi lə qan dan azad 
olun ma sı və qan kö çü rül-
mə si va si tə si lə in sa nın hə-
yat fəaliy yə ti nin ye ni dən bər pa 
edil mə si sa hə sin də əl də edil miş 
el mi təc rü bə ni sə nəd li kadr lar la 
nü ma yiş et di rir. 

1940-cı il də is teh sal olun muş 
«Ye ni ho ri zont» fi l mi isə «ye ni so-
vet ada mı» nın mə nə vi in ki şa fı na 
həsr olun muş du. Gənc mü tə xəs sis-
geoloq Kə rim ins ti tu tu bi ti rən dən 
son ra tə yi nat la is teh sa la ta gön də ri-
lir. O, ye ni neft ya taq la rı nın iş lən mə-
si sa hə si üz rə bu ra da yu va qur muş 
mən səb pə rəst, öz mə na fe yi ni gü-
dən və ikiüz lü adam lar la rast la şır. 
Tə biidir ki, özü nə tə rəf dar lar ta pan 
gənc mü tə xəs sis be lə adam lar üzə-
rin də qə lə bə qa za nır. Sü je tin əsa-
sın da du ran «qa lib gəl miş tə lə bə» 
ob ra zı elm də ye ni və köh nə nəs lin 
mü na si bət lə ri ni aş ka ra çı xa rır. 

Əl bətt  ə, ideolo ji tə lə ba tın məh-
su lu olan «Ye ni ho ri zont» fi l mi-
nin sse na ri si ki ne ma toq raf üçün 
ye tə rin cə ma te rial ver mə sə də, 
ek ran da is teh sa lat möv zu su nun 
əks et di ril mə si yö nü mün də atı-
lan ad dım ki mi ma raq lı idi. Bu 
fi lm ya zı çı İm ran Qa sı mo vun 
ki no da ilk işi ol du. Len tin qu ru-
luş çu-re jis sor la rı A.Qu li yev və 
Q.Bra gins ki, qu ru luş çu-ope ra tor-
la rı F.No vits ki və M.Da da şov, qu-
ru luş çu-rəs sa mı Q.Sə lim xa nov, 
bəs tə ka rı Ni ya zi, səs ope ra to ru 
İ.Ozers ki, re jis sor as sis tent lə ri 
L.Sə fə rov, M.Əli li və Z.Ka zı mo va 
idi, rol la rı Ə.Ələk bə rov (par torq 
As la nov), R.Əf qan lı (Əh mə dov), 
İ.Əfən di yev (Kə ri mov), Ə.Qur-
ba nov (bu ruq us ta sı Hey dər ki şi), 
M.Sə na ni (Ru ben), Ə.Məm mə do-
va (Fat ma), S.Bə sir za də (Va li də), 
Ə.Mə li kov (Rüs təm), M.Mər da-
nov (trest rəisi) ifa edir di lər. 

«Kənd li lər» fi l mi ilə ya na şı, mü-
ha ri bə yə qə dər ki ilk səs li bə dii 
lent lə ri miz dən iki si («Ba kı lı lar» və 
«Sə bu hi») Azər bay can ta ri xi nin 
ay rı-ay rı dövr lə rin dən bəhs edən 
ek ran əsər lə ri idi. 1938-ci il də ek-
ran la ra çı xan «Ba kı lı lar» len ti çox 
bö yük çə tin lik lə ba şa gəl miş di. 
Film hə lə 1935-ci ilin de kab rın dan 
is teh sa la ta bu ra xıl mış dı. Len tin 
Mosk va dan də vət olun muş qu-
ru luş çu-re jis so ru V.Tu rin sse na ri 
üzə rin də V.Pav lovs ki ilə bir gə iş-
lə miş, la yi hə yə baş ope ra tor lar 
ki mi L.Kos ma tov və D.Feld-
ma nı, qu ru luş çu-rəs sam ki-
mi V.Ade ni də vət et miş di. 
Fil min ikin ci ope ra tor la rı 

Ə.Ata ki şi yev və M.Mus ta fa yev, 
səs ope ra tor la rı İ.Ozers ki, P.Po pov, 
A.Kə ri mov idi. Fil min çə ki li şin də 
və dubl ya jın da Ə.Mə li kov, L.Sə fə-
rov, H.Se yid za də, M.Əli li, N.Bə də-
lov da ça lı şır dı lar. Baş rol la rı R.Əf-
qan lı (Cə fər), N.Şul gin (Mi xay lov), 
B.Bay kov (Za xa rıç), di gər rol la rı 
isə V.Qod ziaş vi li (Va so), V.Baq ra-
tu ni (Ru ben), L.Kutlr ye va (Li da), 
Ə.Mə li kov və Ş.Ba ba yev (Cə fə rin 
dost la rı), A.Kost riç kin (jan darm 
rot mist ri), K.Dob jins ki (us ta), 
M.Mər da nov və V.Ot ra dins ki 
(men şe vik lər), M.Ka zı movs ki, Bül-
bül, Z.Adı gö zə lov (xa nən də lər), 
Q.Pi ri mov (tar zən), T.Zey na lo va 
(ara hə ki mi) ifa edir di lər. 

Fil min çə ki li şin də or ta ya çı xan 
prob lem lər əsa sən təş ki la ti mə-
sə lə lər lə bağ lı idi. Azər bay can 
Fo to- Ki no İda rə si (Az.FKİ) son 
uğur suz luq la rı nın əvə zi ni çıx maq 
üçün 1936-cı il de kab rın 15-də çə-
ki liş qru pu nun ak kord for ma sı na 
keç mə si üçün qə rar qə bul et miş-
di. Az son ra V.Tu rin və as sis ten ti 
H.Se yid za də akt yor seç mək üçün 
Tifl  i sə, da ha son ra isə H.Se yid za-
də ye ni dən Tifl  i sə, Gən cə yə və Ye-
re va na ezam olun du lar. 1937-ci il 
mar tın 17-də çə ki liş qru pu təs diq 
olu nan dan son ra fi lm üzə rin də iş 
baş lan dı. La kin V.Tu rin lə H.Se yid-
za də ara sın da mü na qi şə baş ver di-
yi nə gö rə, çə ki liş lər lən gi mə li ol du. 
Nə ha yət, Azər bay can Xalq Ko mis-
sar la rı So ve ti (XKS) ya nın da İn cə-
sə nət İş lə ri İda rə si nin rəis müavi ni 
M.Mi ka yı lov və Az.FKİ-nin rəisi 
Q.Sul ta nov işə qa rış dıq dan, «q ru-
pun işin də qey ri-sağ lam və ziy yət 
ya ra dan, H.Se yid za də M.Ba ba yev-
lə əvəz edil dik dən son ra çə ki liş lər 
da vam et di ril di. 

 «1905-ci il də Ba kı pro le ta riatı-
nın in qi la bi yük sə li şi nin art ma sı nı, 
onun çar müt lə qiy yə ti ni yıx maq 
uğ run da mü ba ri zə si ni, Azər bay-
can fəh lə lə ri nin in qi la bi şüuru-
nun oya n ışı nı əks et di rən» «Ba-
kı lı lar» möv zu və ide ya sı na gö rə,

«Vul kan üzə rin də ev» və «26 ko-
mis sar» fi lm lə ri ilə səs lə şir di. Hər 
üç ek ran əsə rin də «Ba kı bol şe-
vik təş ki la tı nın rəh bər li yi al tın da 
mü ba ri zə apa ran xalq küt lə lə ri» 
ha di sə lə rin mər kə zin də da ya nır. 
«Ba kı lı lar» fi l min də neft mə dən-
lə rin də ki ağır əmək dən, ac lıq dan 
və hü quq suz luq dan ca na doy-
muş fəh lə lər hə rə kə tə ke çir lər. 
Hə yə can dal ğa sı fab rik və za vod-
la ra ya yı lır, tə ti lə çev ri lir. Tə ti lə, 
tə bii ki, bol şe vik Za xa rıç rəh bər-
lik edir. Fəh lə lər si lah lı üs ya na 
ha zır lıq gö rür lər. Feld şer Mi xay-
lo vun evin də giz li yı ğın caq ke çi-
ri lər kən həbs olu nan fəh lə Cə fər, 
məh bəs də Za xa rıç və Mi xay lov la 
dost la şır və həbs dən pe şə kar in-
qi lab çı ki mi çı xır. O, baş qa mil lət-
lər dən olan in qi lab çı lar la bir lik də 
si lah lı üs yan da iş ti rak edir. Fil-
min fi  na lın da fəh lə lər iz di ham la 
qət lə ye ti ril miş Mi xay lo vun cə na-
zə si nin ar xa sın ca ge dir lər: ən ağır 
it ki lər be lə, pro le ta riatı xoş bəxt 
gə lə cək uğ run da mü ba ri zə yo-
lun dan dön də rə bil mir. 

Tə bii ki, fi lm təb li ğat-təş vi qat 
xa rak te ri da şı dı ğın dan, in qi la bi 
pa fos, si ya si kon yuk tu ra ilə len tə 
alın mış, fəh lə lə rin, in qi lab çı la rın, 
xalq lar dost lu ğu nun ro lu həd-
dən ar tıq şi şir dil miş di, re jis sor 
gö rü mün də, elə cə də akt yor la rın 
ifa sın da təb li ğat çı lıq və pla kat-
çı lıq ça lar la rı ay dın du yu lur du. 
Bu nun la ya na şı, fi lm də zor la 
bey nəl mi ləl mü hi tin ya ra dıl ma-
sı hiss olu nur du. Bü tün bun la ra 
bax ma ya raq, «Ba kı lı lar» yük sək 
pe şə kar sə viy yə də çə kil miş di, 
ma raq lı re jis sor ta pın tı la rı, bir 
sı ra akt yor la rın (da ha çox R.Əf-
qan lı nın) ifa də li oyu nu Bül bü lün 
və Z.Adııgö zə lo vun ifa et dik lə ri 
xalq mah nı la rı ilə yad da qal dı. 
Bu ek ran əsə ri nü ma yiş et di ril di-
yi ilk dövr lər dən ta ma şa çı lar tə-
rə fi n dən rəğ bət lə qar şı lan dı. 

1940-cı il də çə ki li şi nə zər də 
tu tu lan möv zu lar dan bi ri «a lov-
lu le nin çi, mə tin bol şe vik» Ste-

pan Şaum ya na həsr 
o lun  muş  du .

Bu möv zu A.Bəy nə zə rov tə rə fi n-
dən hə lə 20-ci il lə rin or ta la rın da 
irə li atıl mış dı. Sse na ri il dən-ilə 
mü za ki rə olu nur, tək mil ləş di ri-
lir, bu ra ye ni-ye ni epi zod lar əla-
və olu nur du. 1940-cı il mar tın 
27-də «A zər fi lm» də Azər bay can 
K(b)P MK-nın, Ya zı çı lar İtt  i fa qı-
nın və S.Şaum yan adı na İns ti-
tu tun bir gə ke çir dik lə ri növ bə ti 
mü za ki rə də fi l min baş lı ca məq-
səd lə rin dən bi ri nin «N.Nə ri-
ma no vun if şa edil mə si» ol du ğu 
aş ka ra çı xır. V.Şk lovs ki və İ.Alt-
ma nın yaz dıq la rı, M.Bley ma nın 
üzə rin də iş lə di yi «S te pan Şaum-
yan» sse na ri si ni A.Bəy nə zə rov 
ek ran laş dır ma lı idi. Am ma na-
mə lum sə bəb lər dən möv zu nun 
ger çək ləş di ril mə si baş tut ma dı 
və bir də fə lik unu dul du. 

1940-cı il də is teh sa la ta bu ra xıl-
mış di gər fi l min – Ə.Məm məd-
xan lı nın «Ay na» po ves ti üz rə 
yaz dı ğı ey niad lı sse na ri nin ta-
le yi isə gə tir mə di. H.Se yid za də 
və N.Bə də lo vun qu ru luş ver di yi 
fi lm (baş ope ra tor D.Feld man, 
re jis sor as sis ten ti M.Əli li, ope ra-
tor S.Bə də lov, qu ru luş çu-rəs sam 
G.Əli yev, səs ope ra to ru Y.Ho me-
rov, fi l min di rek to ru T.Hü sey-
nov) müx tə lif sə bəb lər üzün dən 
ba şa çat dı rıl ma dı. 1940-cı il mar-
tın 12-də Ba kı ki nos tu di ya sın da 
ke çi ri lən mü şa vi rə də çə ki liş qru-
pu nun işi zəif və ya rar sız sa yıl dı, 
tez lik lə plan və sme ta nın təs di qi-
ni, iki va riant da akt yor sı naq la-
rı nın ke çi ril mə si ni, Azər bay can 
və rus va riant la rı nın is teh sa lı nı 
müəy yən ləş dir mək tək lif olun-
du. Ey ni za man da, rus va rian tı 
üzə rin də iş lə mək üçün pe da qoq, 
elə cə də tər ti bat mə sə lə lə ri üçün 
«Mos fi lm» dən rəs sam lar də vət 
edil mə si, ma yın 15-dən çə ki liş-
lə rin baş lan ma sı, Ə.İs ma yı lo vun 
qu ru luş çu-ope ra tor tə yin olun-
ma sı mə sə lə lə ri mü za ki rə edil di. 
Ba kı ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
Ş.Ab ba so vun təs diq et di yi rol 
böl gü sün də (L.Ca van şi ro va (Ay-
na), Ə.Ələk bə rov (Ayaz), Li zi na 
(Sə nəm Jas men (Çim naz), İ.Əfən-
di yev (Mən sur), K.Zi ya (Di yar 
ki şi), Ə.Məm mə do va (Ni sə xa-
nım), X.Əmir za də (El dar), Ə.Hü-

seyn za də (müx bir), Mah mu-
do va (Ley la) və baş qa la rı) 
olan uy ğun suz luq lar teatr 
akt yor la rı nın çə ki liş lər də 
iş ti rak üçün vaxt tap ma-

ma la rı ilə əsas lan dı rı-
lır dı. Bə dii fi lm lə rin 

is teh sa lı üz rə Baş 
İda rə bü tün mər hə-
lə lər də iş pro se si nə 
mü da xi lə et mək-
lə və ziy yə ti da ha 
da çə tin ləş di rir di. 

Məhz ida rə nin rəisi 
Kur ya no vun təz yi qi 
nə ti cə sin də M.Sə na-
ni və İ.Os man lı Ayaz 

ro lu na təs diq olun ma-
mış, Ə.Ələk bə ro vun na-
mi zəd li yi isə çə tin lik lə 

keç miş di. Bü tün bun lar 
çə ki liş qru pun da əsə bi 

və ziy yət ya ra dır, nor mal iş 
şə raiti nin for ma laş ma sı na im-
kan ver mir di. Nə ha yət, 1940-
cı ilin so nun da ta mam la nan 
fi lm çıx daş edil di, ek ran la ra 
bu ra xıl ma dı.

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

1939-cu il də ek ran la ra çı xan 

Əsa sən müasir möv-
zu da film lər ər sə yə 
gə ti rən Azər bay can 
ki no su 1937-ci il-

də tam met raj lı «Də cəl dəs-
tə» ki no len ti ni is teh sal et di. 
«Mə həb bət oyu nu» və «Ma vi 
də niz qoy nun da» lent lə ri nin 
ru hun da çə kil miş bu ek ran 
əsə ri «ye ni so vet ada mı»-
nın for ma laş dı rıl ma sı» nın 
ideolo ji tə mi na tı nı hə ya ta 
ke çir mək məq sə di gü dür dü. 
«Mək təb il lə ri nə, şa gird lə-
rin mə na lı is ti ra hə ti nə, so-
vet mək tə bi nin uşaq lar da 
yol daş lıq, dost luq, qar şı lıq lı 
yar dım, kol lek tiv çi lik hiss-
lə ri tər bi yə et mə si nə» həsr 
olun muş «Də cəl dəs tə» fil mi-
nin sse na ri müəl li fi Y.Fid ler, 
qu ru luş çu-re jis sor la rı A.Po-
pov və Q.Sa lam za də idi, rol-
la rı A.Ba ğı ro va (əla çı Ni na), 
A.Mir zə yev (Yu sif, bi rin ci şa-
gird), L.Bə dir bəy li (mək təb li 
qız) və baş qa la rı İfa edir di-
lər. Bə zi mil li ki no us ta la rı-
nın ek ran da kı ilk iş lə ri ba xı-
mın dan ma raq lı olan bu film, 
qu ru ri to ri ka sə viy yə sin dən 
yu xa rı qal xa bil mə miş di.

sor lar A.Po pov və M.Ba ba ye və, 
pe şə kar cər rah F.Əfən di ye və və 
s. tap şı rıl ma sı, əs lin də cid di ek ran 
əsə ri de yil, təb li ğat-təş vi qat ki no-
len ti ya rat maq məq sə di gü dür dü. 

Fil min sü jet xətt  i də sxe ma-
tik və bə sit idi. So vet sər hə di ni 
məx fi  keç mə-

ş u m  l a  y a n 
trak tor çu nu 
ağır ya ra la-
yır. Onun 

üzə rin də V.Pav lovs ki ilə bir gə iş-
lə miş, la yi hə yə baş ope ra tor lar 
ki mi L.Kos ma tov və D.Feld-
ma nı, qu ru luş çu-rəs sam ki-
mi V.Ade ni də vət et miş di. 
Fil min ikin ci ope ra tor la rı 

lu le nin çi, mə tin bol şe vik» Ste-
pan Şaum ya na həsr 

o lun  muş  du .

böl gü sün də (L.Ca van şi ro va (Ay-
na), Ə.Ələk bə rov (Ayaz), Li zi na 
(Sə nəm Jas men (Çim naz), İ.Əfən-
di yev (Mən sur), K.Zi ya (Di yar 
ki şi), Ə.Məm mə do va (Ni sə xa-
nım), X.Əmir za də (El dar), Ə.Hü-

seyn za də (müx bir), Mah mu-
do va (Ley la) və baş qa la rı) 
olan uy ğun suz luq lar teatr 
akt yor la rı nın çə ki liş lər də 
iş ti rak üçün vaxt tap ma-

ma la rı ilə əsas lan dı rı-
lır dı. Bə dii fi lm lə rin 

is teh sa lı üz rə Baş 
İda rə bü tün mər hə-

İlk səsli bədii 
filmlərimiz
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Azər bay can da xalq rəqs lə-

ri nin çox qə dim ta ri xi var. 
Bu nu qə dim Me zo lit döv-
rü nə aid olan Qo bus tan 

qa yaüs tü rəsm lə rin də ək si ni ta pan 
rəqs səh nə lə ri sü but edir.  Hə lə era-
mız dan 2-3 min il əv vəl, tunc döv-
rün də Azər bay can da rəqs sə nə ti 
in san la rın məişə tin də, adət-ənə nə-
sin də müəy yən möv qe tu tub. Azər-
bay can da ib ti dai xalq mu si qi alət-
lə ri mey da na gəl məz dən çox-çox 
əv vəl rəqs in san la rın çə pik çal ma sı 
ilə əl də edi lən rit mik zərb lə rin mü-
şa yiəti ilə ya ra nıb. Müx tə lif pe şə-
lər lə, hət ta ov çu luq la məş ğul olan 
tay fa lar öz sehr li ayin lə ri ni çe vik lik, 
qıv raq lıq, in san gü cü nü nü ma yiş 
et di rən plas tik hə rə kət lər dən iba-
rət rəqs lər lə hə ya ta ke çi rib lər. 

Azər bay can xalq rəqs lə ri möv zu ba-
xı mın dan bir ne çə nö və bö lü nür - əmək, 
mə ra sim, məişət, qəh rə man lıq, id man, 
oyun rəqs lə ri. Da va met mə müd də ti nə, ri-
tual la rı nın zən gin li yi və rən ga rəng li yi nə 
gö rə mə ra sim rəqs lə ri bun lar dan  ən əhə-
miy yət li si he sab olu nur. 

Rit mi nə gö rə isə rəqs lə ri miz  3 
qru pa bö lü nür: 1-ci qrup ağır, 
aram rəqs lər –  “Mir zə yi”, “Tu-
ra cı”, “Uzun də rə”. Bu rəqs lə ri 
əsa sən yaş lı in san lar ifa edir. 2-ci qrup 
yün gül, şən rəqs lər dən təş kil olu nub.  
“Tə rə kə mə”, “Cey ra nı” ki mi rəqs lər  da-
ha çox gənc qa dın, ya ki şi lər tə rə fi n dən 
oy na nı lır. So nun cu qru pa aid olan lar isə  
cəld rəqs lər ad la nır.  “Qay ta ğı”, “Qa za-
ğı”, “Xan ço ba nı” ki mi rəqs lə ri ifa et mək 
in san dan xü su si cəld lik tə ləb edir. 

Azər bay can xalq oyun ha va la rı bir qay-
da ola raq rit mik ar dı cıl lı ğa və müəy yən 
öl çü nün daimi su rət də tək rar lan ma sı na 
əsas la nır.

Mil li rəqs lə ri mi zin rit mik çev rə si bir 
çox hal lar da da xi lən iki qi sim li zərb lə üç 
qi sim li zər bin ar dı cıl su rət də növ bə ləş-
mə si əsa sın da təş kil olu nur. 

Rit min dən, nö vün dən, me lo dik qu ru lu-
şun dan ası lı ol ma ya raq, Azər bay ca nın is tə-
ni lən oyun ha va sı xal qın qə dim mi fi k dün-
ya gö rü şü nü, ge ne tik yad da şı nı us ta lıq la 
özün də qo ru yub sax la yır. Rəqs lə ri miz əsr lər-
dir ki, mil li yad daş sis te mi nin xü su si şif rə lə-
ri ni əl, qol və bə dən hə rə kət lə ri ilə biz lə rə çat-
dı rır. İs tə ni lən mil li rəq si miz də ki hər  xır da 
əl hə rə kə ti be lə, xal qın əx laq ka te qo ri ya sı nın, 
dü şün cə pa ra met ri nin gös tə ri ci si dir. Rəqs 
za ma nı xa nım lar su üzə rin də üzən so na nın 
məğ rur du ru şu nu, göy də sü zən qu şun ob ra-
zı nı can lan dı rır. Ki şi lər isə rəqs za ma nı da ha 
çox ba ba la rın dö yüş mey da nın da gös tər dik-
lə ri xa rak te ri əl-qol, xü su sən də ayaq lar va si-
tə si lə ta ma şa çı ya nü ma yiş et di rir lər. 

Mil li rəqs lə ri miz və 
erməni pla giat lı ğı  

Təəs süfl  ər ol sun ki, ta ri xi mi zin, mə də niy-
yə ti mi zin bir par ça sı olan rəqs lə ri miz də za-
man-za man düş mən hə də fi  nə tuş gə lib.

Er mə ni lər Azər bay can   tor paq la rı nı 
zəbt et mək lə  ya na şı, hər za man onun 
zən gin mə də niy yə ti nə də  göz di kib lər.  
Mən fur qon şu lar müx tə lif vaxt lar da 
Azər bay ca na məx sus olan mu si qi əsər-
lə ri ni, folk lor və di gər qey ri-mad di mə-
də ni irs nü mu nə lə ri ni öz ad la rı na çı-
xar ma ğa ça lı şıb lar.  Bu na mi sal ola raq,  
“Sa rı gə lin”, “Sü sən sün bül” və on lar-
ca xalq mah nı la rı nı, “Yal lı”, “Vağ za lı”, 
“Kö çə ri”, “Uzun də rə”, “Mir zə yi” rəqs-
lə ri ni, həm çi nin tar, ba la ban, zur na 
ki mi mil li mu si qi alət lə ri mi zi gös-
tər mək olar. Hətt  a məş hur Azər-
bay can bəs tə kar la rı Üze yir Ha cı bəy-
li nin, Qa ra Qa ra ye vin, Fik rət Əmi ro vun 
əsər lə ri ni, elə cə də müasir bəs tə kar la rı mı-
zın mah nı la rı nı er mə ni nü mu nə lə ri ki mi 
təq dim et mək dən be lə  çə kin mə yib lər.

“Kö çə ri” 
Er mə ni lər mil li rəq si miz olan “Kö çə-

ri”ni bir ne çə də fə özəl ləş dir mə yə cəhd 
edib lər. “Euro vi sion-2011” mu si qi ya rış-
ma sın da ifa et dik lə ri mah nı ya bu rəq si 
əla və et mə lə ri isə pla giat lı ğın ən pik nöq-
tə si idi. Azər bay can Res pub li ka sı Müəl lif 
Hü quq la rı Agent li yi nin mü da xi lə sin dən 
son ra hə qi qət öz ye ri ni tap dı. Agent lik 
rəq sin ta ri xi, onun Azər bay can xal qı na 
məx sus lu ğu, hətt  a “kö çə ri” sö zü nün eti-
mo lo gi ya sı ba rə sin də ge niş araş dır ma ha-
zır la ya raq, onu Ümum dün ya Əq li Mül-
kiy yət Təş ki la tı na yol la dı.  

“Kö çə ri” rəq si bir yer də qə rar tut ma-
yan, tez-tez köç edib yer lə ri ni də yi şən in-
san züm rə si nin – kö çə ri lə rin hə yat tər zi ni 
əks et di rir. Bir-bi ri nin kə mə rin dən tu tan 
rəq qas lar dairə vi yal lı ge dir lər, yə ni yer-
lə ri ni də yi şir lər.

Çox təəs süfl  ər ki, Azər bay can bəs tə-
kar la rın dan kim sə nin ya rar lan ma dı ğı  
rəqs 1940-cı il də də er mə ni pla giat lı ğı-
nın qur ba nı olur. Aram Xa ça tur yan ad lı  
er mə ni bəs tə ka rı özü nün “Qa ya ne” ad lı 
ba le tin də “Kö çə ri” rəq si nin mo tiv lə rin-
dən is ti fa də edir. Bu nun la bə ra bər, baş qa 
iki mil li rəq si mi zə aid müəy yən par ça la rı 
da ora da xil edir. La kin Xa ça tur ya nın bu 

ad dı mı onu tez bir za man da if şa edir. 

SS Rİ-nin məş hur mu si qi şü nas la rı ba le-
tin tər ki bin də ki folk lor nü mu nə lə ri nin 
er mə ni lə rə de yil, azər bay can lı la ra məx-
sus ol du ğu nu üzə çı xa rır lar. Xa ça tur yan 
bun dan son ra özü nü sı ğor ta la maq üçün  
be lə bir fi  kir söy lə yir ki, gu ya uşaq vax-
tı nə nə si ona həm Azər bay can, həm də 
er mə ni nəğ mə lə ri oxu yar mış. Gu ya onu 
al da dan da hə min uşaq yad da şı olub. 
Am ma bu sı ğor ta la ma cəh di özü nüif şa-
dan baş qa bir şey de yil di. 

“Şa la xo” 
İgid lik, cə sur luq, qə tiy yət li lik ki mi müs-

bət xa rak ter lə ri şif rə şək lin də özün də 
əks et di rən “Şa la xo” ad lı mil li rəq si miz 
də er mə ni pla giat lı ğı nın qur ba nı olub. 
1959-cu il də SS Rİ-də ha zır la nan “Mu si qi li 
en sik lo pe dik lü ğət də” “Şa la xo”,  “er mə-
ni so lo ki şi rəq si” ki mi təq dim olu nub. 
Bu mə sə lə də, tə bii ki, Mər kə zi Ko mi tə də  
çox luq təş kil edən er mə ni lə rin əli olub. 
Aram Xa ça tur yan “Qa ya ne” ba le tin də 
“Şa la xo”dan ge ni nə-bo lu na is ti fa də edib.

 “Şa la xo”nun sırf Azər bay ca na məx sus 
ol ma sı o za man ki-
mə sə sirr de yil di. 
Xü su sən, Gür-
cüs tan azər bay-
can lı la rı da  
“Şa la xo ”nun 
Azər bay can 

rəq si ol ma sı nı çox gö zəl bi lir di lər. Çün ki 
bu rəq sin fəl sə fə sin də qə dim türk çü lü yə 
aid rəmz lər lə  Qaf qaz dağ la rın da ya şa yan 
top lu mun xa rak te ri sin tez olu nub.  Bə zən 
“Şə lə küm” ki mi də təq dim edi lən rəqs so-
lo və duet şək lin də ifa olu nur. Rəqs də ifa-
çı özü nün bü tün gü cü nü or ta ya qoy ma lı, 
bü tün ba ca rı ğı nı gös tər mə li dir.

“Uzun də rə” 
Da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin   “O 

ol ma sın, bu ol sun” ope rett  a sın da is ti fa də 
et di yi “Uzun də rə” mil li rəq si də, çox təəs-

süf ki, er mə ni pla giat lı ğı na mə ruz qa lıb.
Er mə ni mu si qi şü nas lar – R.Bo yaç-

yan və A.Se ri yeks tə rə fi n dən ça pa ha-
zır la nan “Er mə ni xalq nəğ mə lə ri” ki-
ta bı nın Pa ris nəş rin də  “Uzun də rə” və 
“Cey ra nı” ki mi  folk lor nü mu nə lə ri-
miz er mə ni rəq si ki mi gös tə ri lib. Hə lə 
bu az mış ki mi, Xa ça tur yan özü nün 
“Qa ya ne” ba le tin də “Kö çə ri” və 
“Şa la xo” ilə ya na şı, bu rəqs dən də 
ya rar la nıb. La kin “Uzun də rə”nin 
aqi bə ti di gər iki oyun ha va sı na nis-
bə tən yax şı olub. Çün ki pla giat çı lıq 
fak tı na qə dər Üze yir Ha cı bəy li  ar-
tıq özü nün “O ol ma sın, bu ol sun” 

ad lı ope rett  a sın da əsas ob raz olan 
Mə şə di İba dı bu rəq sin ritm lə ri al tın-

da “rəqs et dir miş di”. Oxu cu lar, yə qin 
ki, “mən nə qə dər, nə qə dər qo ca ol-
sam da, də yə rəm min ca va na” mis ra sı 

ilə baş la yan məş hur mu si qi par ça sı nı  
unut ma yıb. İn di isə “Uzun də rə”nin 

ya ran ma ta ri xi ni xa tır la yaq:
Qa ra bağ da Ağ dam la Göy tə pə ara-

sın da bir də rə var ki,  adı na “Uzun də rə” 
de yi lir. De yi lə nə gö rə,  rəqs məhz hə min 
də rə yə həsr olu nub. Uzun də rə ad la nan 
yer  tə rə kə mə lə rin  dü şər gə si olub, on lar 
dağ lar qoy nun da kı yay laq la ra kö çər kən, 
yo lüs tü bu ra da əy lə nib rəqs edər, şən lə-
nər və din cə lər di lər. Həm çi nin gə lin apa-
rı lar kən yol də rə nin içə ri sin dən ke çir miş. 
Yol çoх uzun ol du ğun dan, mu si qi çi lər gə-
li ni li rik mu si qi ilə mü şa yiət edər,  oğ lan 
evin dən olan qa dın lar gə li nin önün də oy-
na yıb ona xe yir-dua ve rər miş. Be lə lik lə, 
“Uzun də rə” oyun ha va sı ya ra nıb. 

O za man dan baş la ya raq şən lik lər də  
hə min ha va ya oy na maq is tə dik də “gə li ni 
o uzun də rə nin için dən apa ran mu si qi ni 
ça lın” de yi lir. 

“Vağ za lı”
 Az qa la toy la rın him ni sa yı lan bu hə zin 

rəqs də er mə ni lə rin “diq qət və hör mət”in-
dən kə nar da qal ma yıb. Rəq sin qə dim adı 
“At lan dır ma”dır. Qə dim və Or ta Çağ 
türk lə ri nin toy mə ra sim lə rin də bu oyun 
ha va sın dan is ti fa də edi lib. Hə lə XVl əsr-
də Azər bay can da məs kun la şan Qa ra-
qo yun lu qə bi lə si nə məx sus olan  rəqs 
“Qa ra ba ğın ağı rı” ad lan dı rı lıb. Oyun 
ha va sı XlX əs rin so nu XX əs rin əv vəl-

lə rin dən eti ba rən  “Vağ za lı” ad lan ma ğa 
baş la nıb. O za man iri şə hər və qə sə bə lər 
ara sın da ye ga nə əl ve riş li nəq liy yat va si tə-
si qa tar lar ol du ğun dan, gə li ni di gər şə hə rə 
vağ zal dan “Qa ra bağ ağı rı”nın sə da la rı al-
tın da yo la sa lar dı lar. Rəqs də bu sə bəb dən 
xalq ara sın da “Vağ za lı” ki mi məş hur la şır. 
Rəq sə qu laq asar kən ora da se vinc və kə dər 
duy ğu la rı nın sin te zi ni hiss et mək olar. 

“Vağ za lı” rəq si nin əc da dı  “Ki ta bi-Də-
də Qor qud”da  adı ke çən “Ye lət mə” ha-
va sı sa yı lır.  “Ye lət mə” – “yel lən dir mə”, 
“hə vəs lən dir mə”, “coş dur ma” mə na la rı-
nı əks et di rir. Bu oyun ha va sı nın qə dim 
Oğuz elin də gə lin kö çü rən za man ifa 
olun du ğu gü man edi lir: “Qan tu ra lıy la qı-
zı gö tü rüb gər də yə qoy du lar. Ozan gəl di, 
ye lət mə çal dı”. (Ki ta bi-Də də Qor qud)

Keç miş də bu rəqs mə şəl və atəş sə da-
la rı al tın da toy evi nə gə lin gə lə nə qə dər 
mü şa yiət olu nar dı. İn di nin özün də də bu 
rəqs Azər bay can toy la rı nın rəm zi sa yı lır.

El min NU Rİ

ilə əl də edi lən rit mik zərb lə rin mü-ilə əl də edi lən rit mik zərb lə rin mü-
şa yiəti ilə ya ra nıb. Müx tə lif pe şə-
lər lə, hət ta ov çu luq la məş ğul olan 
tay fa lar öz sehr li ayin lə ri ni çe vik lik, 
qıv raq lıq, in san gü cü nü nü ma yiş 
et di rən plas tik hə rə kət lər dən iba-
rət rəqs lər lə hə ya ta ke çi rib lər. 

Azər bay can xalq rəqs lə ri möv zu ba-
xı mın dan bir ne çə nö və bö lü nür - əmək, 
mə ra sim, məişət, qəh rə man lıq, id man, 
oyun rəqs lə ri. Da va met mə müd də ti nə, ri-
tual la rı nın zən gin li yi və rən ga rəng li yi nə 
gö rə mə ra sim rəqs lə ri bun lar dan  ən əhə-

Rit mi nə gö rə isə rəqs lə ri miz  3 
qru pa bö lü nür: 1-ci qrup ağır, 

ra cı”, “Uzun də rə”. Bu rəqs lə ri 
əsa sən yaş lı in san lar ifa edir. 2-ci qrup 
yün gül, şən rəqs lər dən təş kil olu nub.  
“Tə rə kə mə”, “Cey ra nı” ki mi rəqs lər  da-
ha çox gənc qa dın, ya ki şi lər tə rə fi n dən 
oy na nı lır. So nun cu qru pa aid olan lar isə  
cəld rəqs lər ad la nır.  “Qay ta ğı”, “Qa za-
ğı”, “Xan ço ba nı” ki mi rəqs lə ri ifa et mək 
in san dan xü su si cəld lik tə ləb edir. 

Azər bay can xalq oyun ha va la rı bir qay-
da ola raq rit mik ar dı cıl lı ğa və müəy yən 
öl çü nün daimi su rət də tək rar lan ma sı na 

Mil li rəqs lə ri mi zin rit mik çev rə si bir 
çox hal lar da da xi lən iki qi sim li zərb lə üç 
qi sim li zər bin ar dı cıl su rət də növ bə ləş-

Rit min dən, nö vün dən, me lo dik qu ru lu-
şun dan ası lı ol ma ya raq, Azər bay ca nın is tə-
ni lən oyun ha va sı xal qın qə dim mi fi k dün-
ya gö rü şü nü, ge ne tik yad da şı nı us ta lıq la 
özün də qo ru yub sax la yır. Rəqs lə ri miz əsr lər-
dir ki, mil li yad daş sis te mi nin xü su si şif rə lə-
ri ni əl, qol və bə dən hə rə kət lə ri ilə biz lə rə çat-
dı rır. İs tə ni lən mil li rəq si miz də ki hər  xır da 
əl hə rə kə ti be lə, xal qın əx laq ka te qo ri ya sı nın, 
dü şün cə pa ra met ri nin gös tə ri ci si dir. Rəqs 
za ma nı xa nım lar su üzə rin də üzən so na nın 
məğ rur du ru şu nu, göy də sü zən qu şun ob ra-
zı nı can lan dı rır. Ki şi lər isə rəqs za ma nı da ha 
çox ba ba la rın dö yüş mey da nın da gös tər dik-
lə ri xa rak te ri əl-qol, xü su sən də ayaq lar va si-
tə si lə ta ma şa çı ya nü ma yiş et di rir lər. 

Mil li rəqs lə ri miz və 
erməni pla giat lı ğı  

Təəs süfl  ər ol sun ki, ta ri xi mi zin, mə də niy-
yə ti mi zin bir par ça sı olan rəqs lə ri miz də za-
man-za man düş mən hə də fi  nə tuş gə lib.

Er mə ni lər Azər bay can   tor paq la rı nı 
zəbt et mək lə  ya na şı, hər za man onun 
zən gin mə də niy yə ti nə də  göz di kib lər.  
Mən fur qon şu lar müx tə lif vaxt lar da 
Azər bay ca na məx sus olan mu si qi əsər-
lə ri ni, folk lor və di gər qey ri-mad di mə-
də ni irs nü mu nə lə ri ni öz ad la rı na çı-
xar ma ğa ça lı şıb lar.  Bu na mi sal ola raq,  
“Sa rı gə lin”, “Sü sən sün bül” və on lar-
ca xalq mah nı la rı nı, “Yal lı”, “Vağ za lı”, 
“Kö çə ri”, “Uzun də rə”, “Mir zə yi” rəqs-
lə ri ni, həm çi nin tar, ba la ban, zur na 
ki mi mil li mu si qi alət lə ri mi zi gös-
tər mək olar. Hətt  a məş hur Azər-
bay can bəs tə kar la rı Üze yir Ha cı bəy-
li nin, Qa ra Qa ra ye vin, Fik rət Əmi ro vun 
əsər lə ri ni, elə cə də müasir bəs tə kar la rı mı-
zın mah nı la rı nı er mə ni nü mu nə lə ri ki mi 
təq dim et mək dən be lə  çə kin mə yib lər.

zır la ya raq, onu Ümum dün ya Əq li Mül-zır la ya raq, onu Ümum dün ya Əq li Mül-
kiy yət Təş ki la tı na yol la dı.  

“Kö çə ri” rəq si bir yer də qə rar tut ma-
yan, tez-tez köç edib yer lə ri ni də yi şən in-
san züm rə si nin – kö çə ri lə rin hə yat tər zi ni 
əks et di rir. Bir-bi ri nin kə mə rin dən tu tan 
rəq qas lar dairə vi yal lı ge dir lər, yə ni yer-
lə ri ni də yi şir lər.

Çox təəs süfl  ər ki, Azər bay can bəs tə-
kar la rın dan kim sə nin ya rar lan ma dı ğı  
rəqs 1940-cı il də də er mə ni pla giat lı ğı-
nın qur ba nı olur. Aram Xa ça tur yan ad lı  
er mə ni bəs tə ka rı özü nün “Qa ya ne” ad lı 
ba le tin də “Kö çə ri” rəq si nin mo tiv lə rin-
dən is ti fa də edir. Bu nun la bə ra bər, baş qa 
iki mil li rəq si mi zə aid müəy yən par ça la rı 
da ora da xil edir. La kin Xa ça tur ya nın bu 

ad dı mı onu tez bir za man da if şa edir. 

İgid lik, cə sur luq, qə tiy yət li lik ki mi müs-İgid lik, cə sur luq, qə tiy yət li lik ki mi müs-
bət xa rak ter lə ri şif rə şək lin də özün də 
əks et di rən “Şa la xo” ad lı mil li rəq si miz 
də er mə ni pla giat lı ğı nın qur ba nı olub. 
1959-cu il də SS Rİ-də ha zır la nan “Mu si qi li 
en sik lo pe dik lü ğət də” “Şa la xo”,  “er mə-
ni so lo ki şi rəq si” ki mi təq dim olu nub. 
Bu mə sə lə də, tə bii ki, Mər kə zi Ko mi tə də  
çox luq təş kil edən er mə ni lə rin əli olub. 
Aram Xa ça tur yan “Qa ya ne” ba le tin də 
“Şa la xo”dan ge ni nə-bo lu na is ti fa də edib.

 “Şa la xo”nun sırf Azər bay ca na məx sus 
ol ma sı o za man ki-
mə sə sirr de yil di. 
Xü su sən, Gür-
cüs tan azər bay-
can lı la rı da  
“Şa la xo ”nun 
Azər bay can 

süf ki, er mə ni pla giat lı ğı na mə ruz qa lıb.süf ki, er mə ni pla giat lı ğı na mə ruz qa lıb.
Er mə ni mu si qi şü nas lar – R.Bo yaç-

yan və A.Se ri yeks tə rə fi n dən ça pa ha-
zır la nan “Er mə ni xalq nəğ mə lə ri” ki-
ta bı nın Pa ris nəş rin də  “Uzun də rə” və 
“Cey ra nı” ki mi  folk lor nü mu nə lə ri-
miz er mə ni rəq si ki mi gös tə ri lib. Hə lə 
bu az mış ki mi, Xa ça tur yan özü nün 
“Qa ya ne” ba le tin də “Kö çə ri” və 
“Şa la xo” ilə ya na şı, bu rəqs dən də 
ya rar la nıb. La kin “Uzun də rə”nin 

tıq özü nün “O ol ma sın, bu ol sun” 
ad lı ope rett  a sın da əsas ob raz olan 

Mə şə di İba dı bu rəq sin ritm lə ri al tın-
da “rəqs et dir miş di”. Oxu cu lar, yə qin 

ki, “mən nə qə dər, nə qə dər qo ca ol-
sam da, də yə rəm min ca va na” mis ra sı 

ilə baş la yan məş hur mu si qi par ça sı nı  
unut ma yıb. İn di isə “Uzun də rə”nin 

ya ran ma ta ri xi ni xa tır la yaq:
Qa ra bağ da Ağ dam la Göy tə pə ara-

sın da bir də rə var ki,  adı na “Uzun də rə” 
de yi lir. De yi lə nə gö rə,  rəqs məhz hə min 
də rə yə həsr olu nub. Uzun də rə ad la nan 
yer  tə rə kə mə lə rin  dü şər gə si olub, on lar 
dağ lar qoy nun da kı yay laq la ra kö çər kən, 
yo lüs tü bu ra da əy lə nib rəqs edər, şən lə-
nər və din cə lər di lər. Həm çi nin gə lin apa-
rı lar kən yol də rə nin içə ri sin dən ke çir miş. 
Yol çoх uzun ol du ğun dan, mu si qi çi lər gə-
li ni li rik mu si qi ilə mü şa yiət edər,  oğ lan 
evin dən olan qa dın lar gə li nin önün də oy-
na yıb ona xe yir-dua ve rər miş. Be lə lik lə, 
“Uzun də rə” oyun ha va sı ya ra nıb. 

O za man dan baş la ya raq şən lik lər də  
hə min ha va ya oy na maq is tə dik də “gə li ni 
o uzun də rə nin için dən apa ran mu si qi ni 
ça lın” de yi lir. 

 Az qa la toy la rın him ni sa yı lan bu hə zin 
rəqs də er mə ni lə rin “diq qət və hör mət”in-
dən kə nar da qal ma yıb. Rəq sin qə dim adı 
“At lan dır ma”dır. Qə dim və Or ta Çağ 
türk lə ri nin toy mə ra sim lə rin də bu oyun 
ha va sın dan is ti fa də edi lib. Hə lə XVl əsr-
də Azər bay can da məs kun la şan Qa ra-
qo yun lu qə bi lə si nə məx sus olan  rəqs 
“Qa ra ba ğın ağı rı” ad lan dı rı lıb. Oyun 
ha va sı XlX əs rin so nu XX əs rin əv vəl-

lə rin dən eti ba rən  “Vağ za lı” ad lan ma ğa 
baş la nıb. O za man iri şə hər və qə sə bə lər 
ara sın da ye ga nə əl ve riş li nəq liy yat va si tə-
si qa tar lar ol du ğun dan, gə li ni di gər şə hə rə 
vağ zal dan “Qa ra bağ ağı rı”nın sə da la rı al-
tın da yo la sa lar dı lar. Rəqs də bu sə bəb dən 
xalq ara sın da “Vağ za lı” ki mi məş hur la şır. 
Rəq sə qu laq asar kən ora da se vinc və kə dər 
duy ğu la rı nın sin te zi ni hiss et mək olar. 

“Vağ za lı” rəq si nin əc da dı  “Ki ta bi-Də-
də Qor qud”da  adı ke çən “Ye lət mə” ha-
va sı sa yı lır.  “Ye lət mə” – “yel lən dir mə”, 
“hə vəs lən dir mə”, “coş dur ma” mə na la rı-
nı əks et di rir. Bu oyun ha va sı nın qə dim 
Oğuz elin də gə lin kö çü rən za man ifa 
olun du ğu gü man edi lir: “Qan tu ra lıy la qı-
zı gö tü rüb gər də yə qoy du lar. Ozan gəl di, 
ye lət mə çal dı”. (Ki ta bi-Də də Qor qud)

Keç miş də bu rəqs mə şəl və atəş sə da-
la rı al tın da toy evi nə gə lin gə lə nə qə dər 
mü şa yiət olu nar dı. İn di nin özün də də bu 
rəqs Azər bay can toy la rı nın rəm zi sa yı lır.

Utanmasan, 
oynamağa 
nə var ki...

Erməni plagiatlığının 
əndazəsizliyi və ya
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Elə haq qın da söh bət aç dı ğı-
mız pir lər, ocaq lar da bu yer lə-
rin həm də ötə nin dən-dü nə nin-
dən so raq ve rir. 

Mü səl man Şər qi nin ən mü-
qəd dəs zi ya rət gah la rın dan bi ri 
də Xı zır-zin də pi ri dir.

Ab bas qu lu ağa Ba kı xa nov 
ta ri xi mi zin əvəz siz qay naq la-
rın dan olan məş hur “Gü lüs-
ta ni-İrəm” ki ta bın da ya zır ki, 
“Qu ran da adı çə ki lən Məc məül-
bəh reyn, yə ni iki də niz qov şa ğı, 
Şir van vi la yə tin də ol muş dur. 
Mu sa və Xı zır pey ğəm bər lə-
rin səx rə si (qa ya sı) də or da dır. 
Adı na və əla mət lə ri nə gö rə bu 
qa ya Xı zır-zin də ola bi lər və hə-
min Xı zır-zin də xalq tə rə fi n dən 
“Xı dır-zin də” şək lin də tə ləff  üz 
olu nur”.

A.Ba kı xa nov öz fi k ri ni şərh 
edər kən baş qa müəl lifl  ə rin də 
bu ba rə də ki el mi mü la hi zə lə ri-
nə əsas lan dı ğı nı qeyd edir.

“Xı zır-zin də” adı nın tər ki bin-
də ki “zin də” sö zü “sağ”, “di ri” 
an la mın da dır ki, bu da qə dim 
Şərq folk lo run da tez-tez adı çə-
ki lən “abi-zəm zəm” - “di ri lik su-
yu” iç miş Xı dır (Xı zır) pey ğəm-
bə rə işa rə dir. Ona gö rə də bə zi 
ta ri xi mən bə lər də Si yə zən böl gə-
si nin əra zi sin də, Xə zər də ni zi nin 
sa hi lin də “Beş bar maq” ad lı beş 
çıl paq zir və dən iba rət olan da ğa 
xalq ara sın da “Xı zır-zin də ba-
ba” və ya xud “Xı dır zin də da ğı” 
da de yi lir. “Beş bar maq” sö zü ilə 
bağ lı mən bə lər də də müx-
tə lif fi  kir lər, rə va yət lər 
do la şır.

Araş dı rı cı lar dan 
Rəm zi Yüz ba şov 
qeyd edir ki, Beş-
bar ma ğın tər ki bin-
də ki “bar maq” 
ifa də si “şiş tə-
pə” an la mın-
da dır. Baş qa 
bir fi k rə gö rə 
isə “Beş bar-
ma ğı” “baş 
bar maq” ad-
lan dı rır lar.

Xalq eti mo lo gi ya sın da “baş 
bar maq” bö yük qar daş mə-
na sın da dır. Ab şe ron ya rı ma-
da sı nın qərb his sə sin də, Ba-
kı-Şa ma xı yo lu nun cə nu bun da 
yer lə şən Üç tə pə da ğı “üç qar-
daş”, Beş bar ma ğın qar şı sın da, 
də niz də yer lə şən qa ya isə dör-
dün cü qar daş dır. Ta ri xi mən bə-
lər də adı çə ki lən “Mu sa qa ya sı” 
da odur.

Bö yük Azər bay can səy ya hı 
Əb dül rə şid əl-Ba ku vi ya zır ki, 
Qu ra nın “Əl-Kəhv”” (Ma ğa ra) 
su rə sin də söh bət açı lan Mu-
sa və Xı zır pey ğəm bər lə rə aid 
he ka yət bu yer lər də baş ve rib.

Mu sa nın xid mə tin də olan Yu-
şə ibn Nu sun ye mə yə gö tü rüb 
son ra yad dan çı xart dı ğı ba lıq 
iki də ni zin qo vuş du ğu bu yer də 
su ya atı lıb di ril miş di...

Xə zər də ni zi nə aid Ka ta lo ni-
ya (İs pa ni ya da ta ri xi vi la yət) 
xə ri tə sin də (1375-ci il) “Beş-
bar maq” – Bar maq, döv rü nün 
ta nın mış ali mi, XVI əsr də Al-
ma ni ya da olan xır da feodal 
döv lət lə rin dən bi ri nin – Qolş-
ti ni ya her so qu nun sa ra yın da 
ça lı şan Adam Oleari nin xə ri tə-
sin də isə “Bar max” ki mi gös tə-
ri lir.

Gör kəm li ta rix çi H.Ab dul la-
yev ya zır ki, XVIII əs rin ikin ci 
ya rı sın da Azər bay can da kı xan-
lıq lar içə ri sin də mü hüm yer tu-
tan Qu ba xan lı ğı nın tər ki bi nə 8 
ma hal da xil idi. Bu ma hal lar dan 
bi ri də Bər mək ad la nır dı. Ma-
ha lın in di ki əra zi si Xı zı ilə Si-
yə zən böl gə lə ri nin qo vu şu ğun-
da kı uca dağ la rın qoy nun da dır.

Ar xiv sə nəd lə rin dən mə lum 
olur ki, 600-dan çox evi əha tə 
edən 24 kənd olub. Ma ha lın ni-
yə məhz Bər mək ad lan dı rıl ma-
sı ma raq lı dır. Ni za mül mül kün, 
A.Ba kı xa no vun, Z.Bün ya do vun, 
Bar tol dun əsər lə rin də Bər mək lər 
haq qın da müəy yən mə lu mat lar 
var. Bu müəl lifl  ə rə gö rə, Bər mək 
or ta əsr lər Azər bay ca nın da nü-
fuz və ad la rı ilə se çi lən məş hur 
və zir ailə si nin so ya dı dır. Bu so-
yad dan olan so nun cu və zir Cə fər 
Bər mə ki xə li fə Ha run ər-Rə şid 
tə rə fi n dən öl dü rül müş, onun sağ 
qa lan ailə üzv lə ri uzaq Bağ dad-
dan qa çıb can la rı nı qur ta ra raq 
bu yer lər də məs kun laş mış lar. 
Bəl kə də, il lər keç dik cə “bər mək” 
də yi şə rək “bar maq” olub.

El yad da şın da isə in di yə cən be-
lə söz gə zir ki, gu ya Beş bar maq 
da ğı bir vaxt üç qar da şın pə nah 
ye ri, məs kə ni, yurd-yu va sı olub. 
Qar daş lar bir-bi ri nə can de yib 
can eşi dər, ar xa, da yaq olar mış lar.

Bö yük qar da şın sö zü, tap şı rı ğı 
özün dən ba la ca lar üçün qa nun 
imiş. Onun adı Xı dır-Zin də, or-
tan cıl qar da şın adı Xı dır-İl yas, 
son be şi yin adı isə Xı dır-Nə bi 
imiş. Gün lə rin bir gü nü bö yük 
qar daş ki çik qar da şı ya nı na ça ğı-
rır. Ona bir xəl bir uza dıb qa yı dır 
ki, su suz luq dan di lim-do da ğım 
qu ru yub. Tez ol, mə nə bir su!

Xı dır Nə bi xəl bir lə su ar dın ca 
Xə zə rə tə rəf cu mur. Xəl bi ri su ya 
sa lır, nə qə dər əl lə şir sə, su gö tü-
rə bil mir. Bö yük qar daş da göz-
lə yə-göz lə yə qa lır. Ki çik qar da-
şın dan bir səs-so raq çıx ma dı ğı nı 
gö rüb bu də fə su gö tür mək üçün 
Xı dır İl ya sı yol la yır.

Or tan cıl qar da şın da gə lib 
çıx ma dı ğı nı gö rüb təş vi şə dü-
şür. Son be şik lə or tan cıl qar daş 
bö yük qar daş la rı nın tap şı rı ğı nı 
ye ri nə ye ti rə bil mə dik lə ri ni gö-
rüb Al la ha yal va rıb-ya xa rır, da-
şa dön mə lə ri üçün dualar oxu-
yur lar.

Be lə rə va yət olu nur ki, Xı zır-
zin də ba ba da ğı ilə üz bəüz olan 
Xə zər də ki sal qa ya lar da şa dön-
müş qar daş lar dır.

Azər bay can en sik lo pe di-
ya sı nın II cil din də oxu yu ruq: 
““Beş bar maq” təq ri bən IV-VII 
əsr lə rə aid mü da fi ə səd di. Bar-
maq da ğı nın ətək lə rin dən Xə-
zər də ni zi nə qə dər uza nır dı. 
Səd din bir his sə si qa lır. Da ğın 
ətə yin də iri çiy kər pic dən ti kil-
miş sədd bir-bi rin dən iki yüz 
metr ara lı iki di var dan iba rət 
idi. Al ban ta rix çi si Mov ses Ka-
la kant lı Beş bar maq səd di nin 
Sa sa ni pad şa hı Yez də gir di döv-
rün də (437-57) çə kil di yi ni gös-
tə rib. Beş bar maq kö çə ri lə rin 
hü cu mu nun qar şı sı nı al maq 
üçün in şa edil miş di...”

Xı zır-zin də ba ba da ğı mü qəd-
dəs zi ya rət gah ol-
maq la ya na şı, ulu, 
şan lı ta ri xi mi zin 
qiy mət li ya di gar-
la rın dan dır. Həm 
də mü qəd dəs-
dir...

Aydın
TAĞIYEV
Şabran

Elə haq qın da söh bət aç dı ğı- Xalq eti mo lo gi ya sın da “baş 

Uzun müd dət ateist li yi miz lə  öyü nə-öyü nə di-
ni miz dən, mə nə viy ya tı mız dan da uzaq dü şüb 
ba ba la rı mı zın, nə nə lə ri mi zin iman gə tir dik lə-
ri, eti qad et dik lə ri pir lə ri, ocaq la rı da az qa-

la unut muş duq. Bu unut qan lı ğı mız bi zi tək cə di ni-
miz dən-ima nı mız dan ay rı sal ma mış dı, həm də doğ ma 
yurd-yu va mı zın ta ri xi keç mi şi nin ne çə-ne çə ma raq lı sə-
hi fə lə ri ni də yad dan çı xar mış dıq.

Xızır-zində piri,
yaxud “Beşbarmaq” 

dağı əfsanəsisi nin əra zi sin də, Xə zər də ni zi nin 
sa hi lin də “Beş bar maq” ad lı beş 
çıl paq zir və dən iba rət olan da ğa 
xalq ara sın da “Xı zır-zin də ba-
ba” və ya xud “Xı dır zin də da ğı” 
da de yi lir. “Beş bar maq” sö zü ilə 
bağ lı mən bə lər də də müx-
tə lif fi  kir lər, rə va yət lər 
do la şır.

Araş dı rı cı lar dan 
Rəm zi Yüz ba şov 
qeyd edir ki, Beş-
bar ma ğın tər ki bin-
də ki “bar maq” 
ifa də si “şiş tə-
pə” an la mın-
da dır. Baş qa 
bir fi k rə gö rə 
isə “Beş bar-
ma ğı” “baş 
bar maq” ad-
lan dı rır lar.

Sa sa ni pad şa hı Yez də gir di döv-
rün də (437-57) çə kil di yi ni gös-
tə rib. Beş bar maq kö çə ri lə rin 
hü cu mu nun qar şı sı nı al maq 
üçün in şa edil miş di...”

Xı zır-zin də ba ba da ğı mü qəd-
dəs zi ya rət gah ol-
maq la ya na şı, ulu, 
şan lı ta ri xi mi zin 
qiy mət li ya di gar-
la rın dan dır. Həm 
də mü qəd dəs-
dir...

Aydın
TAĞIYEV
Şabran

dağı əfsanəsidağı əfsanəsi
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Ra yon mər kə zi hər tə rəf dən 
dağ lar la, də rə lər lə əha tə olun-
muş du. Bir an lıq mə nə elə gəl di 
ki, dağ lar Ağ də rə ni ov cu nun için-
də sax la yıb. Şə hər də ba şı nı as ta ca 
onun zir və si nə söy kə yib ar xa yın-
ca sı na uyu yub. San ki dağ lar şə hə-
ri əlin də möh kəm sax la yıb bu rax-
maq is tə mir, qor xur ki, ye rə düş sə, 
əzi lər, sı nar, gö zəl li yi ni iti rər. 

Hə min gün lər də Ağ də rə kök-
sün dən ağır ya ra lan mış dı, tor pa-
ğın dan, da şın dan qan sı zır dı. Ne çə 
vaxt dan bə ri onun si nə sin də ağır 
dö yüş lər ge dir di. Er mə ni lər in san-
lı ğa sığ ma yan əməl lə riy lə ev lə ri 
yan dır mış, kör pü lə ri uçu ra raq hər 
ye ri vi ran qoy muş du lar. Düş mən 
tap da ğın dan ye ni cə azad olun muş 
Ağ də rə nin ba xış la rı tut qun, göz-
lə ri yaş idi. Onun gü lüm sər çöh-
rə si nə qan çi lən miş di. Am ma hiss 
olu nur du ki, er mə ni lər dən al dı ğı 
ağır ya ra la rı ya vaş-ya vaş sa ğa lır, 
doğ ma sa kin lə ri ni qoy nu na al dıq-
ca ürə yi nin hə ra rə ti da ha da ar tır.

Ağ də rə tor pa ğı na ayaq bas dı-
ğım ilk an da ca gül lə səs lə ri eşit-
dim. Hə min gün şə hər bi zi gur 
atəş lə qar şı la sa da, bu na mə həl 
qoy ma dan üzü sən gə rə tə rəf get-
dik. Yol bo yu ət raf da kı göz ox şa-
yan mən zə rə lə ri seyr et mək dən 
də qal mır dıq.

Bi rin ci də fə gör dü yüm bu yer lər 
mə nə çox doğ ma və əziz gə lir di. 
Bu ra lar mə ni özü nə elə çə kir di ki, 
san ki bu tor paq da, bu gö zəl li yin 
qoy nun da dün ya ya göz aç mış dım, 
ne çə il lər bu ra lar da ya şa mış dım. 
Bu ra da mə ni özü nə çə kən, yə qin 
ki, əc dad la rı mı zın öl məz ru hu 
idi. Mə ni seh ri nə sa lan gö zəl-
lik qəl bi mi ox şa yıb ürə yi mi 
açır dı. Hər dən ma şı nı sax la-
yıb qa rın üs tün də gə zə-gə zə 
gözü do lu su dağ la ra, me şə-
lə rə ta ma şa edir dik.

Bu gö zəl di ya rın qar lı 
me şə lə ri nin için dən ke çib 
sən gər lər də tor paq la rı mı-
zı qo ru yan oğul la-
rın ya nı na tə-
lə sir dik.

Göz iş lə dik cə uza nan bu gö zəl-
li yi er mə ni iş ğal çı la rın dan azad 
et dik lə ri nə gö rə dö yüş çü lə ri mi zi 
bağ rı mı za bas dıq. Əs gər lə ri mi zin 
hü cum la rı qar şı sın da du ruş gə ti rə 
bil mə yən er mə ni lər ad dım-ad dım 
ge ri çə ki lir di lər. Əra zi lə ri miz ad-
dım-ad dım düş mən dən azad olu-
nur du. Üs tü nə xa lı ki mi qa lın qar 
dö şən miş tor paq la rı mız ra hat ca 
nə fəs alıb köks ötü rür dü.

Sır xa vənd kən di uğ run da ge dən 
qan lı dö yüş lər sən gi mək bil mir di. 
Bö yük st ra te ji əhə miy yə ti olan bu 
ya şa yış mən tə qə si əl dən-ələ ke-
çir di. Düş mən mü da fi ə olun ma ğa 
ça lış sa da, cəh di bo şa çı xır dı. Dö-
yüş çü lə ri miz də hər an həm lə və 
hü cum la rı güc lən di rir di lər. Biz də 
qeyd lər apa rır, şə kil lər çə kir dik.

Dağ la rın dö şün də ilan ki mi qıv-
rı lan qar lı yol lar la sən gər lər dən 
ge ri qa yı dır dıq. İş ğal çı lar dan azad 
olun muş əra zi lə ri mi zə bax dıq ca 
ürə yi miz da ğa dö nür dü. Qəl bi miz 
se vinc lə do lur, üzü müz gü lür dü. 
Yo lüs tü Sər səng su an ba rı na da baş 
çək dik. Sər səng, gö zəl li yi, bə zək-
dü zə yi ilə gə li nə ox şa yır dı. Qar-
lı dağ lar qoy nun da yer lə şən göl, 
san ki bu yer lə rin göz mun cu ğu idi. 
Sü ku tu po zul muş Sər səng elə bil 
şıl taq dal ğa la rı ilə sa hil lə ri ni qu caq-
la yıb tor paq la, daş la baş-ba şa ve rib 
as ta-as ta pı çıl da şır dı. Hün dür lük-
dən az ca aşa ğı dü şüb onun buz 
ki mi su yun dan bir ovuc üzü mə 
vur dum, bir qur tum iç dim. Son ra 
gö lün sa hi lin də xey li gə zib gö zəl-
li yi nə ta ma şa et dim. Elə bil vaxt, 
za man tez ötüb keç di. Sər səng lə sa-
ğol laş maq anı gə lib çat dı. «Sa la mat 
qal, Sər səng! İn şal lah, ya xın vaxt-
lar da ye nə də gö rü şə rik», de dim.  

Bir ay dan son ra ye nə də Ağ-
də rə yə eza miy yə tə get dim. Ötən 
müd dət ər zin də və ziy yət xey li də-
yiş miş di. Er mə ni iş ğal çı la rı öz ha-
va dar la rı na ar xa la nıb əks-hü cu ma 
ke çə rək bir ne çə kən di ye ni dən iş-
ğal et miş di lər. St ra te ji yük sək lik-
lər düş mən əli nə keç miş di. Güc lü 
hü cum lar şə hə rin mər kə zi nə tə rəf 
yö nəl miş di.

1993-cü il, fev ra lın 9-u. Ağ də rə 
ra yo nun dan çox da uzaq da ol ma-
yan Or ta kənd. Qar lı, şax ta lı bir 
gün. Hə min vaxt lar hər bi his sə nin 
qə rar ga hı ora da yer lə şir di. Hə yət-
də çox lu köh nə trak tor atı lıb qal-
mış dı. De yə sən, əv vəl lər bu ra tex-

ni ki-pe şə mək tə bi ol muş du. 

…Fev ra lın 9-u - ömür ki ta bı-
mın sə hi fə lə ri nə bö yük hərfl  ər lə 
ya zıl mış və heç vaxt unu dul ma-
yan bir gün. Hə min gün, bəl kə də, 
hə ya tı mın ən gər gin, na ra hat və 
hə yə can lı an la rı nı ya şa dım. Gü-
nor ta ya can sən gər lə ri gə zib xey li 
ma te rial top la mış, şə kil lər çək miş-
dik. Ge ri qa yı dan dan son ra hər bi 
his sə nin hə yə tin də otu rub din ci-
mi zi alır, ya za ca ğı mız ma te rial la-
rı iş yol da şım El də niz lə mü za ki rə 
edir dik. Bu vaxt qə rar gah növ bət-
çi si olan za bit ya xın la şıb de di ki, 
ma yor Qa bil Za ma nov si zi ça ğı rır. 
Qa bil Za ma nov o vaxt lar Da xi li 
Qo şun la rın qə rar gah rəisi və zi fə-
si ni ic ra edir di. Tə lə sik onun ya-
nı na yol lan dıq. Bi zi baş dan-aya ğa 
sü zən ma yor Za ma nov göz lə ri ni 
mə nə zil lə yib so ruş du:

- Fo toapa ra tın var mı?
- Var, - de dim.
Son ra bir az fi k rə get di. Sə si nin 

to nu nu də yi şib as ta dan dil lən di:
- Dü nən Meh ma nə kən di ət ra-

fın da ge dən ağır dö yüş lər də it ki lə-
ri miz də ol du. Bu yer lə rin tor pa ğı 
şə hid lə ri mi zin qa nı ilə su va rıl dı. 
Təəs süfl  ər ki, düş mən hü cum la rı 
güc lən di yin dən, şə hid lə rin me yit-
lə ri ni çı xa ra bil mə dik. Öy rən mi şik 
ki, er mə ni lər əs gər lə rin me yit lə ri ni 
təh qir edib lər. İn di hə min yer lə-
ri qəsb kar lar dan azad et mək üçün 
gər gin dö yüş lər ge dir. Er mə ni lər 
ya vaş-ya vaş ge ri sı xış dı rı lır. Bir az-
dan kənd qəsb kar lar dan azad olu-
na caq. Tə ci li Meh ma nə yə ge din, 
həm me yit lə ri çı xa rıb gə ti rin, həm 
də on la rın şə kil lə ri ni çə kin. Er mə-
ni lə rin in san lı ğa sığ ma yan hə rə kət-
lə ri ni bü tün dün ya ya bə yan et mək 
la zım dır. Şə kil lə ri həm öl kə miz də ki 
sə fi r lik lə rə, həm də bey nəl xalq təş-
ki lat la ra gön də rə cə yik. Qoy er mə ni 
vəh şi li yi ni bü tün dün ya gör sün.

Ma yor Qa bil Za ma no vun əm-
ri ilə iki hər bi jur na lis tə – El də niz 
Ab ba so va, mə nə, hə ki mə və 11 
nə fər əs gə rə si lah ver di lər. Sü rü cü 
QAZ-66 mar ka lı ma şı nın ya na caq 
çə ni ni dol du ran dan son ra yo la 
dü zəl dik. Qar lı dağ lar, na ra hat 
yol lar ye nə də bi zi ağu şu na al dı. 
Mu sa hə kim yol-yo la ğa nı yax şı 
ta nı dı ğın dan, sü rü cü nün ya nın da 
otur du. Dağ la rın, də rə lə rin qoy-
nun dan ke çən yol lar la xey li irə li 
ge dib ax şam saat doq quz ra də lə-
rin də Meh ma nə yə çat dıq. Ar tıq 
qa ran lıq öz ça dı rı nı yer üzü nə 
sər miş di. Yer-yurd qar la ör tül dü-
yün dən, ər taf o qə dər də qa ran lıq 
gör sən mir di. Qar di zə çı xır dı, ha-

va çox so yuq idi. Bu lud lar göy 
üzün dən çə kil miş, sə ma nın 
ən gin li yin də ki ul duz lar ar xa-
yın-ar xa yın say rı şır dı. Ay hə-
lə gö zə dəy mir di, elə bil ha ra-
da sa lən gi yib qal mış dı.

Yük sək lik də bir az göz lə dik dən 
son ra Meh ma nə nin içə ri lə ri nə 
doğ ru get dik. Hə lə lik ət raf da sa-
kit lik dir, si lah lar su sub. Ta bo run 
kənd də ki ev lər dən bi rin də yer lə-
şən qə rar ga hı na ça tıb da yan dıq. 
Ora da yüz dən çox əs gər var dı, 
on lar dan az ca ara lı da dörd tank 
da yan mış dı. Zi reh li tex ni ka la rın 
mü hər rik lə ri gur-gur gu rul da yıb 
saat ki mi ey ni ritm lə iş lə yir di. 
Ha mı ayaq üs təy di, ha mı na ra-
hat idi. Bir az dan nə ola ca ğı nı, nə 
baş ve rə cə yi ni heç kim bil mir di. 
Dö yüş çü lər lə söh bət edər kən öy-
rən dim ki, şə hid lə rin me yit lə ri 
qa lan əra zi er mə ni lə rin nə za rə-
tin də dir. Hə lə lik ora nı düş mə nin 
cay na ğın dan azad et mək müm-
kün ol ma yıb. Hü cum üçün cid di 
ha zır lıq ge dir. Bir an da ol sun ra-
bi tə va si tə lə ri sus mur, gur səs lər 
xət də bir-bi ri nə qa rı şır. Hər dən 
ara da boş luq ya ra nır, qur ğu lar-
dan yal nız qu laq la rı de şən xı şıl tı 
sə si eşi di lir. 

Hərb çi lə rə de dim ki, əra zi düş-
mən dən azad olu nan dan son ra 
me yit lə rin şə kil lə ri ni çə kə cəm. 
Am ma on lar eti raz edib «Ge cə nin 
qa ran lı ğın da fo toapa ra tın işıq sa ça-
nı ilə şə kil çək sə niz, dö yüş çü lə ri er-
mə ni gül lə si nin qar şı sın da qoy muş 
olar sı nız. Bə zən elə hal lar olub ki, 
düş mən, hətt  a si qa re tin kö zər ti si nə 
əs gər lə ri mi zi vu rub, o ki qal mış-
dı fo toapa ra tın işıq lan dı rı cı sı ola. 
İşı ğı gö rən ki mi, qəsb kar lar atəş 
aça caq lar.» - de di lər. Bu söh bət dən 
son ra fi k rim dən da şın dım, apa ra tı 
sə li qə ilə bü küb ye ri nə qoy dum. 
Əra zi er mə ni lər dən azad olu nan-
dan son ra me yit lə rin çı xa rıl ma sı na 
kö mək et mə yə qə rar ver dim.

Çox keç mə di ki, kənd uğ run da 
qan lı dö yüş baş lan dı. Gül lə səs lə ri 
ha va nı ya rıb ba yaq dan bə ri hökm 
sü rən sü ku tu poz du. Əv vəl cə av-
to mat lar «dil lən di», son ra qum ba-
raatan, pu lem yot və baş qa si lah lar 
atəş səs lə ri ni da ha da güc lən dir-
di. Aram sız şaq qıl da yan si lah lar 
«ağ zın dan» od püs kü rür dü. Atəş 
səs lə rin dən qu laq tu tu lur du. Va-
hi mə li ge cə dən qan və ölüm qo-
xu su gə lir di. Ba şı mı zın üs tün dən 
vı yıl tı ilə sü züb ke çən mər mi lər, 
gül lə lər hər an bi zi qa nım za bo ya-
ya bi lər di. Am ma nə qə dər təh lü-
kə li ol sa da, ve ri lən tap şı rıq ye ri nə 
ye ti ril mə liy di. Həm qar şı, həm də 
biz tə rəf dən atı lan gül lə lər səs-sə-
sə ve rib qu laq la rı mı zı ba tı rır dı. 
Qəfl  ə tən biz dən on-on beş metr 
ara lı ya bir ne çə mər mi düş dü. Dö-
yüş çü lər de di lər ki, qəsb kar lar mi-
naatan lar dan atəş açır lar.

Ba şı mı zın üs tün dən ötən mər mi-
lər dən bir ne çə si iri göv də li ağac la-
rın üs tü nə düş dü. So yuq dan don-
muş ağac lar bu zər bə dən şaq qıl tı 
ilə his sə lə rə par ça la nıb ye rə aş dı. 
Me şə də güc lü uğul tu qop du. Bu səs 

qar lı dağ lar da əks-
sə da ver di.

Ara dan il lər keç sə də, mər mi lə rin 
gü cün dən ağac la rın his sə lə rə par-
ça lan ma sı nın sə si hə lə də qu laq la-
rım da dır. Bu, bəl kə də, ağac la rın 
son nə fə si idi. Be lə hiss elə dim ki, 
mər mi lə rin od lu zər bə lə ri nə döz-
mə yən ağac lar par ça la na raq ah çə-
kir, na lə qo pa rır, can ver di lər. 

Ge cə nin qa ran lı ğın da, düş mə nin 
«üç ad dım lı ğın da» öm rü mü zün 
na ra hat an la rı nı, hə yə can lı də qi qə-
lə ri ni ya şa yır dıq. Hər an düş mən 
mər mi si nə tuş gə lə bi lər dik. Hə lə-
lik mər mi lər biz dən yan ke çir di. Bir 
az qa baq da isə qan lı dö yüş ge dir di. 
Əs gər lə ri miz düş mə ni sı xış dı rıb 
Meh ma nə kən din dən çı xar ma ğa 
ça lı şır dı. Top və mi naatan qur ğu la-
rın dan atı lan od lu mər mi lər san ki 
ca na var lar ki mi səs-sə sə ve rib ula-
şır dı lar. Od sa çan mər mi lər il dı rım 
ki mi göy də qə fi l ça xıb qa ran lıq la rı 
işıq lan dı rır dı.   

Az keç miş qa ça-qa ça dö yüş dən 
dö nən bir ne çə əs gər bil dir di ki, 
və ziy yət çox gər gin dir, düş mən 
hü cum la ra ara ver mə dən irə li lə-
yir, ge ri çə kil mə sək, mü ha si rə yə 
dü şə cə yik. Çə tin lik lə də ol sa, ge-
cə nin qa ran lı ğın da kən din ar xa 
tə rə fi n də ki yük sək li yə qalx dıq. 
Meh ma nə düş mən nə za rə tin də 
qal dı. Da yan dı ğı mız yük sək li yə 
xey li can lı qüv və və zi reh li tex ni ka 
cəm lən miş di. Əs gər lər dö yü şə gir-
mək əvə zi nə, si lah-sur sa tı ma şın-
la ra yük lə yib ge ri çə kil mə yə ha zır-
la şır dı. Bu vaxt uca boy, en li kü rək 
bir za bit on la ra ya xın la şıb üst lə-
ri nə qış qır dı. Ko man di rin zəhm li 
sə si ni eşi dən dö yüş çü lər si lah-sur-
sa tı ma şın dan ye rə bo şal dıb ba-
yaq kı möv qe lə ri nə qa yıt dı lar. 

11 əs gər lə xey li pi ya da yol ge dib 
hə kim lə rin ya nı na çat dıq. On lar 
qa la dıq la rı iri ton qa lın kə na rı na 
yı ğış mış dı lar. Bir az da ya nıb nə-
fə si mi zi dər mək is tə dik. Tə zə cə 
otur muş duq ki, sü rət lə gə lən bir 
ma şın ya nı mız da sax la dı. Sü rü cü 
gur səs lə ça ğı rıb, «Ma şın da ya ra-
lı var, tez olun, on la ra su ve rin» 
- de di. Oca ğın qı ra ğın da kı su qa-
bı nı gö tü rüb ma şı na tə rəf qaç dım. 
Ya ra lı la rı, bi zi ön xətt  ə gə ti rən ma-
şı na qo yub Ağ də rə də ki hos pi ta la 
çat dır maq üçün yo la çıx dıq. Ma-
şın da üç ya ra lı əs gər var dı. On lar-
dan iki si aya ğın dan, bi ri  qar nın-
dan ya ra lan mış dı. 

Dağ la rın, də rə lə rin qoy nun dan 
çə kil miş sü rüş kən və təh lü kə li 
yol lar dan ke çib ge cə ya rı sı hos pi-
ta la çat dıq. Er tə si gün Meh ma nə 
kən di nin düş mən əli nə keç di yi ni 
eşi dən də ürə yim sanc dı, qəl bim-
dən ağ rı qop du. Er mə ni lər ad-
dım-ad dım Ağ də rə nin mər kə zi nə 
doğ ru irə li lə yir di lər. Bir müd dət-
dən son ra isə həm Ağ də rə, həm 
də onun dağ lar, də rə lər qoy nun-
da yer lə şən kənd lə ri düş mən əli nə 
keç di... Ağ də rə ağ rı sı nı, Sər səng 
yan ğı sı nı bir an ol sun be lə unu da 
bil mi rəm... 

Va hid MƏ HƏR RƏ MOV

Ra yon mər kə zi hər tə rəf dən 

Ağ də rə yə ilk gə li şim 
1993-cü ilin əv və-
li nə tə sa düf et miş-
di. Hə min il qış bu 

böl gə yə tez və sərt gəl miş-
di. Ayaq bas dı ğım an dan Ağ-
də rə ni qar için də, ağap paq 
gör düm. Elə o an bu şə hə rin 
gö zəl li yi mə ni hey ran et di. 
Dü şün düm ki, əgər Ağ də rə-
nin qı şı be lə əs ra rən giz dir sə, 
in di gör ya zı, ya yı ne cə dir. Ağ 
ör pə yə bü rün müş me şə lər, 
dağ lar, də rə lər göz ox şa yıb, 
kö nül açır dı. Təəs süf lər ol sun 
ki, Ağ də rə nin ya zı nı, ya yı nı 
gör mək mə nə nə sib ol ma dı. 
Bu gö zəl şə hə rə so yuq yan var 
ayın da gə lib, fev ra lın şax ta lı 
gün lə rin də ora dan ay rıl dım. 

qoy nun da dün ya ya göz aç mış dım, 
ne çə il lər bu ra lar da ya şa mış dım. 
Bu ra da mə ni özü nə çə kən, yə qin 
ki, əc dad la rı mı zın öl məz ru hu 
idi. Mə ni seh ri nə sa lan gö zəl-
lik qəl bi mi ox şa yıb ürə yi mi 
açır dı. Hər dən ma şı nı sax la-
yıb qa rın üs tün də gə zə-gə zə 
gözü do lu su dağ la ra, me şə-
lə rə ta ma şa edir dik.

Bu gö zəl di ya rın qar lı 
me şə lə ri nin için dən ke çib 
sən gər lər də tor paq la rı mı-
zı qo ru yan oğul la-
rın ya nı na tə-
lə sir dik.

də çox lu köh nə trak tor atı lıb qal-
mış dı. De yə sən, əv vəl lər bu ra tex-

ni ki-pe şə mək tə bi ol muş du. 

ge dib ax şam saat doq quz ra də lə-
rin də Meh ma nə yə çat dıq. Ar tıq 
qa ran lıq öz ça dı rı nı yer üzü nə 
sər miş di. Yer-yurd qar la ör tül dü-
yün dən, ər taf o qə dər də qa ran lıq 
gör sən mir di. Qar di zə çı xır dı, ha-

va çox so yuq idi. Bu lud lar göy 
üzün dən çə kil miş, sə ma nın 
ən gin li yin də ki ul duz lar ar xa-
yın-ar xa yın say rı şır dı. Ay hə-
lə gö zə dəy mir di, elə bil ha ra-
da sa lən gi yib qal mış dı.

kə li ol sa da, ve ri lən tap şı rıq ye ri nə 
ye ti ril mə liy di. Həm qar şı, həm də 
biz tə rəf dən atı lan gül lə lər səs-sə-
sə ve rib qu laq la rı mı zı ba tı rır dı. 
Qəfl  ə tən biz dən on-on beş metr 
ara lı ya bir ne çə mər mi düş dü. Dö-
yüş çü lər de di lər ki, qəsb kar lar mi-
naatan lar dan atəş açır lar.

Ba şı mı zın üs tün dən ötən mər mi-
lər dən bir ne çə si iri göv də li ağac la-
rın üs tü nə düş dü. So yuq dan don-
muş ağac lar bu zər bə dən şaq qıl tı 
ilə his sə lə rə par ça la nıb ye rə aş dı. 
Me şə də güc lü uğul tu qop du. Bu səs 

qar lı dağ lar da əks-
sə da ver di.

dan ya ra lan mış dı. 
Dağ la rın, də rə lə rin qoy nun dan 

çə kil miş sü rüş kən və təh lü kə li 
yol lar dan ke çib ge cə ya rı sı hos pi-
ta la çat dıq. Er tə si gün Meh ma nə 
kən di nin düş mən əli nə keç di yi ni 
eşi dən də ürə yim sanc dı, qəl bim-
dən ağ rı qop du. Er mə ni lər ad-
dım-ad dım Ağ də rə nin mər kə zi nə 
doğ ru irə li lə yir di lər. Bir müd dət-
dən son ra isə həm Ağ də rə, həm 
də onun dağ lar, də rə lər qoy nun-
da yer lə şən kənd lə ri düş mən əli nə 
keç di... Ağ də rə ağ rı sı nı, Sər səng 
yan ğı sı nı bir an ol sun be lə unu da 
bil mi rəm... 

Va hid MƏ HƏR RƏ MOV

Ağdərə ağrısı, Sərsəng yanğısı



Uilyam O.HENRİ
(ABŞ)

Za ma nın ən mü hüm 
xü su siy yə ti nis bi ol-
ma sı dır. Mə sə lən, su-
da bo ğu lan bir in san 

bü tün öm rü nü ki çik bir anın 
için də cə xa tır la ya bi lər. Ya xud 
da baş qa bir adam, əl cək lə ri-
ni çı xa rar kən baş tut ma mış bir 
sev da sı nı ye ni dən ya da sa la, 
köh nə acı la rı ye ni dən ya şa ya 
bi lər. 

...Qo naq ota ğın da ma sa nın 
ya nın da əy lə şən Trays deyl də 
hə min an məhz bu cür xa ti rə lə-
rə dal mış dı. Ma sa nın üs tün də 
gil dən dü zəl dil miş qır mı zı bir 
dib çək var idi. İçin də ki yam ya-
şıl kak tu sun uzun yar paq la rı as-
ta-as ta yel lə nə rək zə rif bir meh 
ya ra dır və san ki bu meh lə ya-
nın da kı ada ma nə yi sə ba şa sal-
ma ğa ça lı şır dı.

Gə li nin qar da şı Trays dey lin 
dos tu idi. İn di o da Trays dey lin 
ol du ğu otaq da bu fe tin ya nın da 
da yan mış dı və Trays deyl ona 
qo şul ma dı ğı üçün qey ri-məm-
nun hal da tək ba şı na iç mə yə da-
vam edir di. Dost la rın hər iki si 
ax şam kı ge yim lə rin də idi lər. 
Pen cək lə ri nin üs tün də ul duz ki-
mi gö rü nən toy bə zək lə ri ota ğın 
qa ran lıq sü ku tun da səs siz-səs-
siz pa rıl da yır dı.

Əl cək lə ri ni çı xara- çı xa ra, 
Trays deyl, son bir ne çə saat da 
gör dük lə ri ni ye ni dən göz lə ri nin 
qa ba ğı na gə ti rə rək, olan la rı bir 
də xa tır la ma ğa ça lış dı. Və hər 
şe yi ye ni dən xa tır la yar kən kil-
sə ni əha tə lə yən gül lə rin qo xu-
su nu tə zə dən duy du, bu ra top-
laş mış in san la rın xə fi f pı çıl tı sı, 
on la rın şıq pal tar la rı nın xı şıl tı-
sı, in cə səs lə ri və o qı zı əbə di lik 
baş qa bi ri nə ni kah la yan ke-
şi şin as ta-as ta de di yi söz-
lər ye ni dən qu laq la rın da 
səs lən di.

Fi kir ləş dik cə, onu ne cə 
və nə yə gö rə itir di yi ba rə də 
son nə ti cə yə gəl mək is tə yi 
Trays dey li da ha çox na ra hat 
edir di. Qı zın ar tıq bir də fə lik 
əlin dən alın dı ğı nın dəh şə-
ti ni da ha ay dın an la dıq dan 
son ra bü tün olan la rın gü-
nah ka rı ki mi in di yə cən heç 
vaxt dü şün mə di yi bir sə bəb 
ağ lı na gə lir di - özü, öz da-
xi li və sir li dün ya sı, hə mi şə 
uca tut du ğu lov ğa mən li yi. 
Am ma ar tıq an la yır dı ki, bir 
vaxt lar lov ğa lıq dan, xud bin-
lik dən və qü rur dan ge yin di yi 
zi reh in di kü lək lə uçub get-
mə yə ha zır olan əs gi par ça la-
rı na dö nüb. Və qor xur du ki, 
ət ra fın da olan la rın ha mı sı in di 
onun bu ha lı nı hiss edər... Qü-
rur və tə kəb bür? Bə li, bun lar 
onun ən pis xü su siy yət lə rin-
dən idi.

Qız as ta-as ta meh ra ba tə rəf 
ad dım la yar kən Trays dey lin içi-
ni an la şıl maz, sı xı cı bir se vinc 
bü rü müş dü. Ona elə gəl miş di 
ki, gə li nin üzün də ki sol ğun luq 
toy hə yə ca nı na və ya ev lən di yi 
adam haq qın da olan dü şün cə-
lə ri nə yox, ta mam baş qa bi ri ilə 
bağ lı xa ti rə lə ri nə gö rə dir. La-
kin, hətt  a bu fi  kir də ona tə səl-
li ver mək iq ti da rın da de yil di. 
Çün ki özü nə təs kin lik ver mək 
is tə di yi hə min an da 
bəy, gə li nin əl lə ri ni 
əli nə al mış və bu 
vaxt Trays deyl 
gə li nin bə yə 
yö nə lən ba-
xış la rı nı gör-
dük dən son-
ra qı zın onu 
b i r  d ə  f ə  l i k 
unut du ğu nu 
dəh şət li bir 
hə qi qət ki mi 
a n  l a  m ı ş  d ı . 
Bir vaxt lar 
hə min qız-
da ey nən bu 
b a  x ı ş  l a r  l a 
ona bax mış-
dı və Trays-
deyl on da da 
bu ba xış la rın 
mə na sı nı an-
la ya bil miş di. 
İn di isə öz gə-
si nə yö nə lən 
bu ba xış la rı 
g ö r  d ü k  d ə n 
son ra Trays-
dey lin qü rur 
və tə kəb bü rü 
yaz gü nə şi nə 
təs lim olan so-
nun cu qar ki mi 
əri yib get mis-
di. La kin bir 
sual hə lə də ca-
vab sız idi. Ni yə 
be lə ol du? Axı 
on lar bir də fə də 
mü ba hi sə et mə-
miş di lər, bir cə 
də fə də bir-bi ri-
lə rin dən küs mə-
miş di lər.

Bəl kə, ar tıq mi nin ci də fə idi 
ki, o, son gün lər də baş ve rən lə ri 
bir da ha təh lil et mə yə ça lı şır dı.

Hər gö rüş də qız ona ol ma zın 
tə rifl  ər de yir və Trays deyl də bu 
tə rifl  ə ri bö yük bir nə cib lik ki mi 
qə bul edir di. Qız bu tə rifl  ər lə 
onu hə yə can lan dır ma ğı ba ca-
rır dı. “O, ne cə də tə va zö kar, sa-
də, sə mi mi və pə rəs ti şə la yiq bir 
qız dır” – Trays deyl dü şü nür dü. 
Hər də fə bu cür say sız tə rifl  ər 
de yər kən qız, Trays dey lin ən 
yük sək key fi y yət lə ri ni bir-bir sa-
da la maq dan yo rul mur du. O da 

bü tün bu tə rifl  ə ri ya ğış su la rı nı 
ac göz lük lə içən səh ra tor paq-

la rı ki mi öz ca-
nı na çə kir di.

Trays deyl əl cə yi ni çı xa rar kən 
in di gü nah kar bil di yi qü rur his si 
ya vaş-ya vaş ye nə də onun ürə-
yi nə gir mə yə ça lı şır dı. O, hə min 
ge cə ni dü şü nür, am ma əzab çək-
mə mək üçün qı zın o ge cə ki fü-
sun kar lı ğı nı – xə fi f kü lək də dal-
ğa la nan saç la rı nı, ba xış la rı nın 
və söz lə ri nin ba ki rə gö zəl li yi ni 
xa tır la maq is tə mir di. Am ma o 
gün bu gö zəl lik onu da nış ma ğa 
va dar et miş di. Söh bə ti za ma nı 
qız on dan so ruş muş du:

“Ka pi tan Kar ru sers de yir di ki, 
sən is pan di li ni də bi lir sən, özü 
də əsl is pan ki mi da nı şır san. Ni-
yə in di yə cən bu mə ha rə ti ni mən-
dən giz lət mi sən? Ümu miy yət lə, 
sə nin bil mə di yin nə sə var?”

Ehh, Kar ru sers ne cə də sə feh 
imiş. Düz dü, əs lin də gü nah kar 
elə onun özü (Trays deyl) idi, 
çün ki nə vaxt sa, han sı sa lü ğə-
tin künc-bu ca ğın dan ta pıb öy-
rən di yi Kas ti li ya ata lar söz lə ri-
ni tez-tez zi ya fət lər də de yər di. 
Kar ru sers Trays dey lin hey ran-
la rın dan idi və yal nız onun ki mi 
sə bir siz bir adam beş-on ata lar 
sö zü nü əz bər bi lən Trays dey lin 
is pan di lin də mü kəm məl da nış-
dı ğı nı de yə bi lər di.

Am ma çox təəs süf! Qız bu 
ba ca rı ğı na gö rə Trays dey lə öz 
hey ran lı ğı nı bil di rən də elə şi-
rin, elə gö zəl idi və elə şövq lə 
da nı şır dı ki, qı zın de di yi ni in-

kar et mə yə Trays dey lin di li 
gəl mə di. Trays deyl hə lə 

on da tə səv vü rü nə gə ti rə 
bil məz di ki, is pan di li ni 
bil mə di yi ni giz lət mək 
son ra lar ona nə qə dər 
əzab ve rə cək.

Hə min gün o, ne cə 
se vinc li, ne cə utan caq, 
ne cə də hə yə can lı idi! 
Trays deyl onun sev gi 
do lu ba xış la rı na qar şı lıq 
ve rən də qı zın duy du ğu 

se vinc onun gö zəl li yi ni 
da ha da unu dul maz edir-
di. Trays deyl qı zın göz-
lə rin də ki mə na nı xa tır la-
yar kən in di də and iç mə yə 
ha zır idi ki, o göz lər ra zı lıq-

dan baş qa heç 

nə ifa də et mir di, la kin qız dər hal 
ra zı lıq ver mə yib, şi rin bir iş və-
kar lıq la ona be lə de miş di. “Ca-
va bı mı sə nə sa bah gön də rə cəm”. 
Trays deyl isə qə lə bə sin dən ar-
xa yın ol du ğu üçün bu ca vab dan 
na ra hat ol ma mış dı. Sə hə ri si gün 
o, sə bir siz hal da ev də var-gəl 
edə rək ax şa ma can qı zın ca va bı-
nı göz lə miş di. Gü nor ta ça ğı qı-
zın xid mət çi si Trays dey lə için də 
qə ri bə bir kak tus olan qır mı zı 
rəng li, gil dən dü zəl dil miş dib çək 
gə tir miş di. Am ma Trays dey lin 
göz lə di yi ca vab dan əsər-əla mət 
yox idi. Nə bir ya zı, nə də bir söz. 
Tək cə dib çə yin için də han sı sa 
yad dil də bit ki nin adı ya zıl mış 
bir ka ğız var idi. O, ge cə ya rı sı na 
qə dər də göz lə di, am ma qız dan 
ca vab gəl mə di. Qü ru ru nun sın-
dı rıl dı ğı nı dü şü nən Trays deyl qı-
zı ax tar ma ğa, onun la da nış ma ğa 
heç bir cəhd gös tər mə di. İki gün 
son ra on lar bir zi ya fət də qar şı laş-
dı lar. Bir-bi ri lə ri nə heç nə hiss et-
dir mə dən sa lam laş sa lar da, qı zın 
ba xış la rın da də rin bir hə yə can, 
ni ga ran lıq və gər gin lik var idi. 
Özü nü nə za kət lə apa ran və qız-
dan iza hat göz lə yən Trays dey lin 
gör kə min də isə həm də ye nil məz 
bir qü rur və tə kəb bür hiss olu-
nur du. Bu, qı zın göz lə rin dən ya-
yın ma dı. Bu qü rur və tə kəb bür lə 
Trays dey lin nə de mək is tə di yi ni 
an la yan qız, zi ya fə tin so nu na can 
bir də Trays dey lin üzü nə bax ma-
dı. Və be lə cə, on lar ay rıl dı lar. Bəs 
bun da Trays dey lin gü na hı nə idi? 
Ümu miy yət lə, gü nah kim də idi? 
Özü nü al çal mış hiss edən Trays-
dey lin o ge cə ki qü ru run dan in di 
heç nə qal ma mış dı. Am ma əgər...

Otaq da kı ada mın qə fi l sə si 
onu fi  kir lə rin dən ayır dı.

- Sə nə nə olub, Trays deyl? Elə 
bil ki, to yu olan sən sən, ni yə ke-
fi n yox du? Mən sı nıq- sal xaq gə-
mi də Ame ri ka nın bir ucun dan 
o boy da yo lu ba sa-ba sa du rub 
gəl mi şəm bu ra, sən də, sağ ol , 
ya man qul luq elə yir sən mə nə. 
Bir cə ba cım var idi, o da ərə ge-
dir. Gö tür, gö tür bu nu içək. Ke-
fi  ni, bəl kə, bu nun la dü zəl də sən.

- Yox, nə sə heç iç mə yim gəl-
mir in di. Trays deyl ca vab ver di.

 - Ye ri gəl miş kən, kon ya kın 
heç iç mə li de yil. Nə vaxt sa 
biz tə rəfl  ə rə, Pun ta Re don-
da ya yo lun düş sə, ya dı ma 
sa lar san, sə nə bun la rın ən 
yax şı sın dan ve rə rəm. Sağ ol-

sun, o qa çaq mal çı qo ca Qar sia 
mə nə heç kor luq ver mir. Köh nə 
dos tu muz da bur da imiş ki, har-
dan al mı san bu kak tu su?

“Hə diy yə di, Trays deyl de di,  
- bir dos tum dan. Han sı növ dən-
di, bil mir sən?

- Bi li rəm, bu kak tus lar ən çox 
is ti yer lər də, tro pik iq lim də bi-
tir. Pun ta da do lu du bun lar dan. 
Bur da adı da ya zı lıb ki. İs pan ca 
bi lir sən sən?

“Yox – Trays deyl acı bir tə bəs-
süm lə ca vab ver di, – is pan ca dı?”

- Hə, yer li ca maat de yir ki, 
gu ya bu yar paq lar ada ma nə sə 
de mək üçün be lə uza nır... Adı nı 
da bu na uy ğun qo yub lar - Ven-
to mar me. İn gi lis cə “gəl, mə ni 
apar ” de mək di.

Tər cü mə edən:
Təvəkkül ZEYNALLI
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a ma nın ən mü hüm 
xü su siy yə ti nis bi ol-
ma sı dır. Mə sə lən, su-
da bo ğu lan bir in san 

bü tün öm rü nü ki çik bir anın 
için də cə xa tır la ya bi lər. Ya xud 
da baş qa bir adam, əl cək lə ri-
ni çı xa rar kən baş tut ma mış bir 
sev da sı nı ye ni dən ya da sa la, 
köh nə acı la rı ye ni dən ya şa ya 

...Qo naq ota ğın da ma sa nın 
ya nın da əy lə şən Trays deyl də 
hə min an məhz bu cür xa ti rə lə-
rə dal mış dı. Ma sa nın üs tün də 
gil dən dü zəl dil miş qır mı zı bir 
dib çək var idi. İçin də ki yam ya-
şıl kak tu sun uzun yar paq la rı as-
ta-as ta yel lə nə rək zə rif bir meh 
ya ra dır və san ki bu meh lə ya-
nın da kı ada ma nə yi sə ba şa sal-

Gə li nin qar da şı Trays dey lin 
dos tu idi. İn di o da Trays dey lin 
ol du ğu otaq da bu fe tin ya nın da 
da yan mış dı və Trays deyl ona 
qo şul ma dı ğı üçün qey ri-məm-
nun hal da tək ba şı na iç mə yə da-
vam edir di. Dost la rın hər iki si 
ax şam kı ge yim lə rin də idi lər. 
Pen cək lə ri nin üs tün də ul duz ki-
mi gö rü nən toy bə zək lə ri ota ğın 
qa ran lıq sü ku tun da səs siz-səs-

Əl cək lə ri ni çı xara- çı xa ra, 
Trays deyl, son bir ne çə saat da 
gör dük lə ri ni ye ni dən göz lə ri nin 
qa ba ğı na gə ti rə rək, olan la rı bir 
də xa tır la ma ğa ça lış dı. Və hər 
şe yi ye ni dən xa tır la yar kən kil-
sə ni əha tə lə yən gül lə rin qo xu-
su nu tə zə dən duy du, bu ra top-
laş mış in san la rın xə fi f pı çıl tı sı, 
on la rın şıq pal tar la rı nın xı şıl tı-
sı, in cə səs lə ri və o qı zı əbə di lik 
baş qa bi ri nə ni kah la yan ke-

Fi kir ləş dik cə, onu ne cə 
və nə yə gö rə itir di yi ba rə də 
son nə ti cə yə gəl mək is tə yi 
Trays dey li da ha çox na ra hat 
edir di. Qı zın ar tıq bir də fə lik 
əlin dən alın dı ğı nın dəh şə-
ti ni da ha ay dın an la dıq dan 
son ra bü tün olan la rın gü-
nah ka rı ki mi in di yə cən heç 
vaxt dü şün mə di yi bir sə bəb 
ağ lı na gə lir di - özü, öz da-
xi li və sir li dün ya sı, hə mi şə 
uca tut du ğu lov ğa mən li yi. 
Am ma ar tıq an la yır dı ki, bir 
vaxt lar lov ğa lıq dan, xud bin-
lik dən və qü rur dan ge yin di yi 
zi reh in di kü lək lə uçub get-
mə yə ha zır olan əs gi par ça la-
rı na dö nüb. Və qor xur du ki, 
ət ra fın da olan la rın ha mı sı in di 
onun bu ha lı nı hiss edər... Qü-
rur və tə kəb bür? Bə li, bun lar 
onun ən pis xü su siy yət lə rin-

is tə di yi hə min an da 
bəy, gə li nin əl lə ri ni 
əli nə al mış və bu 
vaxt Trays deyl 
gə li nin bə yə 
yö nə lən ba-
xış la rı nı gör-
dük dən son-
ra qı zın onu 
b i r  d ə  f ə  l i k 
unut du ğu nu 
dəh şət li bir 
hə qi qət ki mi 
a n  l a  m ı ş  d ı . 
Bir vaxt lar 
hə min qız-
da ey nən bu 
b a  x ı ş  l a r  l a 
ona bax mış-
dı və Trays-
deyl on da da 
bu ba xış la rın 
mə na sı nı an-
la ya bil miş di. 
İn di isə öz gə-
si nə yö nə lən 
bu ba xış la rı 
g ö r  d ü k  d ə n 
son ra Trays-
dey lin qü rur 
və tə kəb bü rü 
yaz gü nə şi nə 
təs lim olan so-
nun cu qar ki mi 
əri yib get mis-
di. La kin bir 
sual hə lə də ca-
vab sız idi. Ni yə 
be lə ol du? Axı 
on lar bir də fə də 
mü ba hi sə et mə-
miş di lər, bir cə 
də fə də bir-bi ri-
lə rin dən küs mə-
miş di lər.

de yər kən qız, Trays dey lin ən 
yük sək key fi y yət lə ri ni bir-bir sa-
da la maq dan yo rul mur du. O da 

bü tün bu tə rifl  ə ri ya ğış su la rı nı 
ac göz lük lə içən səh ra tor paq-

la rı ki mi öz ca-
nı na çə kir di.

qız on dan so ruş muş du:
“Ka pi tan Kar ru sers de yir di ki, 

sən is pan di li ni də bi lir sən, özü 
də əsl is pan ki mi da nı şır san. Ni-
yə in di yə cən bu mə ha rə ti ni mən-
dən giz lət mi sən? Ümu miy yət lə, 
sə nin bil mə di yin nə sə var?”

Ehh, Kar ru sers ne cə də sə feh 
imiş. Düz dü, əs lin də gü nah kar 
elə onun özü (Trays deyl) idi, 
çün ki nə vaxt sa, han sı sa lü ğə-
tin künc-bu ca ğın dan ta pıb öy-
rən di yi Kas ti li ya ata lar söz lə ri-
ni tez-tez zi ya fət lər də de yər di. 
Kar ru sers Trays dey lin hey ran-
la rın dan idi və yal nız onun ki mi 
sə bir siz bir adam beş-on ata lar 
sö zü nü əz bər bi lən Trays dey lin 
is pan di lin də mü kəm məl da nış-
dı ğı nı de yə bi lər di.

Am ma çox təəs süf! Qız bu 
ba ca rı ğı na gö rə Trays dey lə öz 
hey ran lı ğı nı bil di rən də elə şi-
rin, elə gö zəl idi və elə şövq lə 
da nı şır dı ki, qı zın de di yi ni in-

kar et mə yə Trays dey lin di li 
gəl mə di. Trays deyl hə lə 

on da tə səv vü rü nə gə ti rə 
bil məz di ki, is pan di li ni 
bil mə di yi ni giz lət mək 
son ra lar ona nə qə dər 
əzab ve rə cək.

Hə min gün o, ne cə 
se vinc li, ne cə utan caq, 
ne cə də hə yə can lı idi! 
Trays deyl onun sev gi 
do lu ba xış la rı na qar şı lıq 
ve rən də qı zın duy du ğu 

se vinc onun gö zəl li yi ni 
da ha da unu dul maz edir-
di. Trays deyl qı zın göz-
lə rin də ki mə na nı xa tır la-
yar kən in di də and iç mə yə 
ha zır idi ki, o göz lər ra zı lıq-

dan baş qa heç 

rəng li, gil dən dü zəl dil miş dib çək 
gə tir miş di. Am ma Trays dey lin 
göz lə di yi ca vab dan əsər-əla mət 
yox idi. Nə bir ya zı, nə də bir söz. 
Tək cə dib çə yin için də han sı sa 
yad dil də bit ki nin adı ya zıl mış 
bir ka ğız var idi. O, ge cə ya rı sı na 
qə dər də göz lə di, am ma qız dan 
ca vab gəl mə di. Qü ru ru nun sın-
dı rıl dı ğı nı dü şü nən Trays deyl qı-
zı ax tar ma ğa, onun la da nış ma ğa 
heç bir cəhd gös tər mə di. İki gün 
son ra on lar bir zi ya fət də qar şı laş-
dı lar. Bir-bi ri lə ri nə heç nə hiss et-
dir mə dən sa lam laş sa lar da, qı zın 
ba xış la rın da də rin bir hə yə can, 
ni ga ran lıq və gər gin lik var idi. 
Özü nü nə za kət lə apa ran və qız-
dan iza hat göz lə yən Trays dey lin 
gör kə min də isə həm də ye nil məz 
bir qü rur və tə kəb bür hiss olu-
nur du. Bu, qı zın göz lə rin dən ya-
yın ma dı. Bu qü rur və tə kəb bür lə 
Trays dey lin nə de mək is tə di yi ni 
an la yan qız, zi ya fə tin so nu na can 
bir də Trays dey lin üzü nə bax ma-
dı. Və be lə cə, on lar ay rıl dı lar. Bəs 
bun da Trays dey lin gü na hı nə idi? 
Ümu miy yət lə, gü nah kim də idi? 
Özü nü al çal mış hiss edən Trays-
dey lin o ge cə ki qü ru run dan in di 
heç nə qal ma mış dı. Am ma əgər...

Otaq da kı ada mın qə fi l sə si 
onu fi  kir lə rin dən ayır dı.

- Sə nə nə olub, Trays deyl? Elə 
bil ki, to yu olan sən sən, ni yə ke-
fi n yox du? Mən sı nıq- sal xaq gə-
mi də Ame ri ka nın bir ucun dan 
o boy da yo lu ba sa-ba sa du rub 
gəl mi şəm bu ra, sən də, sağ ol , 
ya man qul luq elə yir sən mə nə. 
Bir cə ba cım var idi, o da ərə ge-
dir. Gö tür, gö tür bu nu içək. Ke-
fi  ni, bəl kə, bu nun la dü zəl də sən.

- Yox, nə sə heç iç mə yim gəl-
mir in di. Trays deyl ca vab ver di.

da ya yo lun düş sə, ya dı ma 
sa lar san, sə nə bun la rın ən 
yax şı sın dan ve rə rəm. Sağ ol-

sun, o qa çaq mal çı qo ca Qar sia 
mə nə heç kor luq ver mir. Köh nə 
dos tu muz da bur da imiş ki, har-
dan al mı san bu kak tu su?

“Hə diy yə di, Trays deyl de di,  
- bir dos tum dan. Han sı növ dən-
di, bil mir sən?

- Bi li rəm, bu kak tus lar ən çox 
is ti yer lər də, tro pik iq lim də bi-
tir. Pun ta da do lu du bun lar dan. 
Bur da adı da ya zı lıb ki. İs pan ca 
bi lir sən sən?

“Yox – Trays deyl acı bir tə bəs-
süm lə ca vab ver di, – is pan ca dı?”

- Hə, yer li ca maat de yir ki, 
gu ya bu yar paq lar ada ma nə sə 
de mək üçün be lə uza nır... Adı nı 
da bu na uy ğun qo yub lar - Ven-
to mar me. İn gi lis cə “gəl, mə ni 
apar ” de mək di.

nı na çə kir di.



Sav ça ri ça sı – cə nub 
torpaq la rı nın hökm da rı

Mü qəd dəs ki tab olan İn cil bə şər 
ta ri xin də ki sir lə ri aç ma ğa can atan 
in san lar üçün əbə di il ham mən bə yi 
olub. Be lə sir lər dən bi ri də öz müd-
rik li yi ilə məş hur olan çar So lo mo-
nun zi ya rə ti nə onu, “tap ma ca la rı 
ilə sı na ğa çək mək” üçün gə lən 
Sav ça ri ça sı haq da rə va yət lər dir.

Ça ri ça Ye ru sə li mə zən gin hə-
diy yə lər lə gə lir, So lo mon la söh-
bət edən dən son ra onun “bü-
tün müd rik li yi nin şa hi di olur”, 
hökm da ra çox lu qı zıl, ləl-cə va-
hi rat, xoş qo xu lu ətir lər hə diy yə 
edir. Ca va bın da So lo mon da ona 
öz hə diy yə lə ri ni təq dim edir və 
Sav ça ri ça sı nö kər-naibi ilə bir 
yer də öl kə si nə qa yı dır.

Bu ha di sə ba rə də «Çar lıq lar ki ta-
bı» nın 3-cü cil di nin 10-cu fəs lin də 
və «Pa ra li po me non» ki ta bı nın 2-ci 
cil di nin 9-cu fəs lin də bəhs edi lir. İn-
cil də bun lar dan baş qa, Sav ça ri ça sı 
ba rə də heç bir mə lu mat yox dur. 
La kin Sav di ya rı nın adı də fə lər lə 
çə ki lir, Əh di-Cə did də isə “Cə nub 
ça ri ça sı” pey da olur ki, onun si ma-
sın da Sav ça ri ça sı nı ta nı maq heç 
də çə tin de yil. Bu ça ri ça dan bəhs 
edən çox lu əf sa nə lər də var. Bir çox 
müəl lifl  ər, hətt  a onun So lo mo na 
ver di yi tap ma ca la rı da sa da la yır lar.

Yax şı, gö rə sən, əs lin də ne cə 
olub? Gö rə sən, mü qəd dəs ki ta bı 
tər tib edən lər əsl ta ri xi şəx siy yət-
dən mi da nı şıb lar? Gö rə sən, hə-
min şəx sin əsl adı nə olub?

Bu qa dın hökm da rın adı İn cil-
də çə kil mir. Ərəb mətn lə rin də isə 
onu Bal kis, Bil kis, ya xud Bal ki da, 
hə bəş əf sa nə lə rin də Ma ke da ad-
lan dı rır lar. Hər dən onun la əla-

qə li iş lə nən Sa ba 
isə əs lin də, öl kə 
adı dır.

İn cil də, pey ğəm bər İsay ya, 
İye re mi ya, İye ze ki lin, ha be-
lə İova nın ki tab la rın da və kil sə 
psa lom la rın da Sav öl kə si nin adı 
tez-tez çə ki lir. Bu gün hə min 

ye ri ifa də et mək üçün 
Sa ba adı da ha məq bul 
sa yı lır. Be lə bir öl kə-

nin qə dim za man lar-
da möv cud 

o l  d u  ğ u 
XIX əsr-

də ay dın la-
şıb. İ.Qa le vi və 

Qla zer Ərə bis tan 
səh ra sın da, müasir 

Yə mən əra zi sin də nə-
həng Ma rib şə hə ri nin 

xa ra ba lıq la rı nı aş kar 
edər kən, ora dan 

ta pı lan ya zı lar-
da dörd cə nu bi 
Ərə bis tan döv-
lə ti nin ad la rı nı 

oxu du lar: Mi nea, 
Qad ra mut, Ka ta-
ban və Sa va (Sa-
ba). Sab çar la rı-
nın pay tax tı elə 
Ma rib şə hə ri nin 

özü olub.

Bu isə Ərə bis tan ya rı ma da sı nın 
cə nu bun dan olan ça ri ça haq da 
ənə nə vi ver si ya nı bir da ha təs diq-
lə yir di. Yə mən də bu gün də alim-
lər Sab çar lı ğı nın sir lə ri ni açan qa-
zın tı la rı da vam et di rir lər.

Sa ba çar lı ğı haq da ilk xa tır lat ma-
lar era mız dan əv vəl VIII əs rə aid dir. 
Çar lı ğın çi çək lən mə döv rü isə era-
mız dan əv vəl VII əs rə tə sa düf edir. 
O za man Sa ba ya xın lı ğın da nə həng 
bir bənd qu ru lur və əv vəl lər qup qu-
ru düz lər dən iba rət öl kə, bə rə kət li 
va di yə çev ri lir. Gö rün dü yü ki mi, 
Sa ba nın çi çək lən mə si xro no lo ji ola-
raq So lo mo nun çar lı ğı döv rü nə, yə-
ni era mız dan əv vəl 965-926-cı il lə rə 
tə sa düf edir və is tis na et mək ol maz 
ki, bu öl kə lər ara sın da han sı sa ti ca-
ri əla qə lər, hətt  a X əsr də də möv-
cud ola bi lər di. İs rail ça rı Qır mı zı 
də ni zin sa hil lə rin də möh kəm lən-
mə yə ça lı şır, Sa ba çar lı ğı nın və di-
gər cə nu bi Ərə bis tan döv lət lə ri nin 
Su ri ya və Me so po ta mi ya ilə kar-
van ti ca rə tin də ya rat dı ğı mo no po-
li ya nı ara dan qal dır maq is tə yir di.

Ona gö rə də, çox gü man ki, So-
lo mo nun döv rün də Ye ru sə li mə 
hə min ərəb çar lıq la rın dan han sı-
sa bi ri nin ti ca rət nü ma yən də lə ri 
gə lib. Bə zi təd qi qat çı lar isə bu fi -
kir də dir ki, Sav ça ri ça sı nın, ya xud 
onun real pro to ti pi nin və tə ni cə-
nu bi de yil, şi ma li Ərə bis tan olub. 

Sav ça ri ça sı  ba rə də da ha bir ver-
si ya var. İosif Fla vi özü nün “Yə-
hu di qə dim li lyi” əsə rin də nəql 
edir ki, So lo mo nun zi ya rə ti nə o 
za man lar “Mi sir və Efi opi ya nın 
(Hə bə şis tan) ha ki mi olan, özü nün 
müd rik li yi və di gər də yər li mə ziy-
yət lə ri ilə se çi lən ça ri ça” təş rif gə-
tir miş di.

Hə qi qə tən də, be lə he sab edi lir 
ki, era mız dan əv vəl VI əsr də sa ba-
lı lar Bab-əl-Mən dəb bo ğa zın dan 
ke çə rək, Qır mı zı də ni zin sa hil lə-
rin də məs kun laş dı lar və Efi opi-
ya nın bir his sə si ni iş ğal et di lər. 
Gö rü nür, on lar öz ça ri ça la rı haq da 
xa ti rə lə ri ni öz lə riy lə ye ni və tən lə-
ri nə gə tir miş di lər. Tə sa dü fi  de yil 
ki, Efi opi ya nın əya lət lə rin dən bi ri 
elə Çe va (Şa va, in di ki Şoa) ad la nır.

Da ha son ra lar, yə ni II-IX əsr lər-
də müasir Efi opi ya nın əra zi sin-
də Ak sum çar lı ğı möv cud olub. 

IV əsr də, çar Eza nın döv rün də 
Ak sum Af ri ka nın şi mal-şər qin-
də və Qır mı zı də niz sa hil lə rin də 
hökm ran lıq edə rək, Ro ma ilə rə-
qa bət apa rır dı. Yə mən və Efi opi ya 
ara sın da kı əla qə lər çox qə dim və 
möh kəm idi. 

Sav ça ri ça sı haq da əf sa nə bir 
çox tə fər rüat lar la zən gin lə şib. 
Hə bəş lə rin, ən er kən nüs xə si XII 
əs rə aid olan “Keb ra Na qast” 
(“Çar la rın şöh rə ti”) ki ta bı na əsa-
sən, Sav ça ri ça sı, So lo mon dan 
Bay na-Lek hem ad lı bir oğ lan 
uşa ğı do ğur. Əf sa nə lər dən bi-
ri nə əsa sən, uşaq Ye ru sə lim də, 
di gə ri nə əsa sən isə ana sı nın və-
tə nin də bo ya-ba şa ça tır, son ra da 
ata sı na baş çə kir. La kin hər iki 
ver si ya da oğ la nın məş hur Əhd 
San dı ğı nı Ye ru sə lim dən çı xar dı-
ğı de yi lir. Efi opi ya ya qa yı dan da, 
ana sı onun xey ri nə taxt dan im ti-
na edir və o, Bi rin ci Me ne lik adı 
ilə ha ki miy yə tə gə lir. Hə bə şis-
tan da in di yə dək öz lə ri ni “fa laş” 
ad lan dı ran yə hu di ic ma sı var.

Sav ça ri ça sı – cə nub 

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

gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar-
kən bö yük lər nə sə öy rən mə yə-
cək. Müt ləq öy rə nə cək. Çün ki 
elm öy rən mək, sa vad al maq 
in sa nın əbə di, hə mi şə ca van 
ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za-
man-za man adam la rı iki ye rə 
bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la-
ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö-
rə si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in san-
lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət 
ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can 
at maq da ha va cib dir, çün ki dü-
nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr 
ola raq qa lan çox mət ləb lər ar-
tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik-
lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza-
lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən 
qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da rast la şa ca ğı nız 
“Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də bə şər 
ta ri xi nin müəm ma lı dö nəm lə ri, 
ha di sə lə ri araş dı rı la caq, dərs lik-
lər də, el mi təd qi qat lar da təq-
dim olu nan hə qi qət lər oxu cu-
la rı mı za “Hər suala bir ca vab” 
ad lan dır dı ğı mız po pul yar en-
sik lo pe dik top lu ya xas rə van dil-
lə təq dim olu na caq.
Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü da ha da ge niş lən dir mək, 
on la rı hə mi şə diq qət mər kə zin də 
olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir-
mək dir.
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də çə tin de yil. Bu ça ri ça dan bəhs 
edən çox lu əf sa nə lər də var. Bir çox 
müəl lifl  ər, hətt  a onun So lo mo na 
ver di yi tap ma ca la rı da sa da la yır lar.

Yax şı, gö rə sən, əs lin də ne cə 
olub? Gö rə sən, mü qəd dəs ki ta bı 
tər tib edən lər əsl ta ri xi şəx siy yət-
dən mi da nı şıb lar? Gö rə sən, hə-
min şəx sin əsl adı nə olub?

Bu qa dın hökm da rın adı İn cil-
də çə kil mir. Ərəb mətn lə rin də isə 
onu Bal kis, Bil kis, ya xud Bal ki da, 
hə bəş əf sa nə lə rin də Ma ke da ad-
lan dı rır lar. Hər dən onun la əla-

qə li iş lə nən Sa ba 
isə əs lin də, öl kə 
adı dır.

bir bənd qu ru lur və əv vəl lər qup qu-
ru düz lər dən iba rət öl kə, bə rə kət li 
va di yə çev ri lir. Gö rün dü yü ki mi, 
Sa ba nın çi çək lən mə si xro no lo ji ola-
raq So lo mo nun çar lı ğı döv rü nə, yə-
ni era mız dan əv vəl 965-926-cı il lə rə 
tə sa düf edir və is tis na et mək ol maz 
ki, bu öl kə lər ara sın da han sı sa ti ca-
ri əla qə lər, hətt  a X əsr də də möv-
cud ola bi lər di. İs rail ça rı Qır mı zı 
də ni zin sa hil lə rin də möh kəm lən-
mə yə ça lı şır, Sa ba çar lı ğı nın və di-
gər cə nu bi Ərə bis tan döv lət lə ri nin 
Su ri ya və Me so po ta mi ya ilə kar-
van ti ca rə tin də ya rat dı ğı mo no po-
li ya nı ara dan qal dır maq is tə yir di.

(“Çar la rın şöh rə ti”) ki ta bı na əsa-
sən, Sav ça ri ça sı, So lo mon dan 
Bay na-Lek hem ad lı bir oğ lan 
uşa ğı do ğur. Əf sa nə lər dən bi-
ri nə əsa sən, uşaq Ye ru sə lim də, 
di gə ri nə əsa sən isə ana sı nın və-
tə nin də bo ya-ba şa ça tır, son ra da 
ata sı na baş çə kir. La kin hər iki 
ver si ya da oğ la nın məş hur Əhd 
San dı ğı nı Ye ru sə lim dən çı xar dı-
ğı de yi lir. Efi opi ya ya qa yı dan da, 
ana sı onun xey ri nə taxt dan im ti-
na edir və o, Bi rin ci Me ne lik adı 
ilə ha ki miy yə tə gə lir. Hə bə şis-
tan da in di yə dək öz lə ri ni “fa laş” 
ad lan dı ran yə hu di ic ma sı var.

Sav çariçası ilə görüş. Solomon Sav çariçasını qəbul edir. C.Deminin tablosundan.

Ça ri ça Ye ru sə li mə zən gin hə-

İn cil də, pey ğəm bər İsay ya, 
İye re mi ya, İye ze ki lin, ha be-
lə İova nın ki tab la rın da və kil sə 
psa lom la rın da Sav öl kə si nin adı 
tez-tez çə ki lir. Bu gün hə min 

ye ri ifa də et mək üçün 
Sa ba adı da ha məq bul 
sa yı lır. Be lə bir öl kə-

nin qə dim za man lar-
da möv cud 

o l  d u  ğ u 
XIX əsr-

də ay dın la-
şıb. İ.Qa le vi və 

Qla zer Ərə bis tan 
səh ra sın da, müasir 

Yə mən əra zi sin də nə-
həng Ma rib şə hə ri nin 

xa ra ba lıq la rı nı aş kar 
edər kən, ora dan 

ta pı lan ya zı lar-
da dörd cə nu bi 
Ərə bis tan döv-
lə ti nin ad la rı nı 

oxu du lar: Mi nea, 
Qad ra mut, Ka ta-
ban və Sa va (Sa-
ba). Sab çar la rı-
nın pay tax tı elə 
Ma rib şə hə ri nin 

özü olub.

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

gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar-
kən bö yük lər nə sə öy rən mə yə-
cək. Müt ləq öy rə nə cək. Çün ki 
elm öy rən mək, sa vad al maq 
in sa nın əbə di, hə mi şə ca van 
ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za-
man-za man adam la rı iki ye rə 
bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la-
ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö-
rə si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in san-

Müasir dövr də el mə, bi li yə can 
at maq da ha va cib dir, çün ki dü-
nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr 
ola raq qa lan çox mət ləb lər ar-
tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik-
lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza-
lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən 

Hər sa yı mız da rast la şa ca ğı nız 
“Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də bə şər 
ta ri xi nin müəm ma lı dö nəm lə ri, 
ha di sə lə ri araş dı rı la caq, dərs lik-
lər də, el mi təd qi qat lar da təq-
dim olu nan hə qi qət lər oxu cu-
la rı mı za “Hər suala bir ca vab” 
ad lan dır dı ğı mız po pul yar en-
sik lo pe dik top lu ya xas rə van dil-

Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü da ha da ge niş lən dir mək, 
on la rı hə mi şə diq qət mər kə zin də 
olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir-
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İn cil də, pey ğəm bər İsay ya, 
İye re mi ya, İye ze ki lin, ha be-
lə İova nın ki tab la rın da və kil sə 
psa lom la rın da Sav öl kə si nin adı 
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ye ri ifa də et mək üçün 
Sa ba adı da ha məq bul 
sa yı lır. Be lə bir öl kə-

nin qə dim za man lar-
da möv cud 

o l  d u  ğ u 
XIX əsr-

də ay dın la-
şıb. İ.Qa le vi və 

Qla zer Ərə bis tan 
səh ra sın da, müasir 

Yə mən əra zi sin də nə-
həng Ma rib şə hə ri nin 

xa ra ba lıq la rı nı aş kar 
edər kən, ora dan 

ta pı lan ya zı lar-
da dörd cə nu bi 
Ərə bis tan döv-
lə ti nin ad la rı nı 

oxu du lar: Mi nea, 
Qad ra mut, Ka ta-
ban və Sa va (Sa-
ba). Sab çar la rı-
nın pay tax tı elə 
Ma rib şə hə ri nin 

özü olub.

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər 
üçün ha zır la mı şıq. 
Am ma bu, heç 
də o an la ma 
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rə si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in san-
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at maq da ha va cib dir, çün ki dü-
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tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik-
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bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən 
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dim olu nan hə qi qət lər oxu cu-
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ad lan dır dı ğı mız po pul yar en-
sik lo pe dik top lu ya xas rə van dil-

Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü da ha da ge niş lən dir mək, 
on la rı hə mi şə diq qət mər kə zin də 
olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir-
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Bu ha di sə ba rə də «Çar lıq lar ki ta- Bu isə Ərə bis tan ya rı ma da sı nın IV əsr də, çar Eza nın döv rün də Bu isə Ərə bis tan ya rı ma da sı nın 

Hər suala       bir ca vab

Sav çariçasının 
timsalında güclü bir 
dövlətə rəhbərlik 
edən Şərq hökmdarı 
təsvir olunur.
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On lar öz lə ri ni yə hu di za də gan-
la rı nın Hə bə şis ta na Bay na-Lek-
hem lə gə lən nəs lin dən sa yır lar. 
“Keb ra Na qast”da ya zı lır ki, 
Me ne lik, So lo mo nun ilk öv la-
dı - bö yük oğ lu olub və ona gö rə 
də San dıq (və əv vəl lər köl gə si-
ni İs rail xal qı üzə ri nə sa lan ila hi 
rəhm), bö yük öv lad ola raq onun 
pa yı na dü şüb. Ma raq lı dır ki, Hə-
bə şis ta nın 1974-cü il də dev ril miş 
so nun cu im pe ra to ru Bi rin ci Hay-
le Se las si ye özü nü Sav ça ri ça sı nın 
224-ci nə sil dən olan tö rə mə si sa-
yırd lı.

Xa rap pın qü ru bu – 
Mohen co-

Da ro nun sir ri
Xa rapp si vi li za si ya sı Hind va-

di sin də ya ra nıb. Bu si vi li za si ya 
öz adı nı baş şə hə rin dən – Xa-
rapp dan gö tü rüb. Hə min si vi li-
za si ya nın di gər məş hur mər kə zi 
isə Mo hen co-Da ro dur. Hin di di-
lin də bu, “Ölü lər tə pə si” an la-
mın da dır. Şə hə rin əsl adı nıi sə 
heç kim bil mir, çün ki bu yer lər-
də məs kun la şan xal qın ya zı sı nı 
oxu maq hə lə kim sə yə nə sib ol-
ma yıb.

Bi zim era dan təx mi nən 2500 il 
qa baq Pa kis tan da kı Hind ça yı-
nın məh sul dar va di si nə qərb dən 
əkin çi lər köç elə di. On la rın çay 
qı ra ğın da kı ya şa yış məs kən lə ri 
təd ri cən şə hə rə çev ri lir di. Mo-
hen co-Da ro dan və Xa rapp dan 
sa va yı, Hind va di sin də çox lu şə-
hər lər olub ki, on la rın ha mı sı təx-
mi nən era mız dan əv vəl 1700-cü 
il də iz siz-so raq sız yo xa çı xıb.

Mo hen co-Da ro şə hə ri mü kəm-
məl plan laş dı rıl mış dı: onun bü tün 
kü çə lə ri şi mal dan cə nu ba və şərq-
dən qər bə uza nır dı, şə hər möh kəm 
ha sar lar ara sın da idi. Onun mər kə zi 
his sə sin də sa ray lar, nə həng ki tab-
xa na lar, mə bəd və park lar yer lə şir-
di. Mər kə zi his sə yə bir lə şən ya şa yış 
mə həl lə lə ri isə yas tı dam la rı olan, 
bə zək-dü zək siz, pən cə rə lə ri kü çə yə 
açıl ma yan 2-3 mər tə bə li ev lər dən 
iba rət idı. Ev lə rin 4-6 ota ğı, çir kab 
su la rı nı xü su si qu yu la ra, ka na li za-
si ya qur ğu la rı na axı dan yu yun ma 
yer lə ri olur du. Bir çox bi na la rın ay-
rı ca ha mam la rı, tualet lə ri də var dı. 
Şə hər də su tə mi na tı, 
çir kab su la rı nın axı dıl-
ma sı, zi bil da şın ma sı 
üçün xü su si xid mət lər 
fəaliy yət 
gös tə rir-
di.

Mo hen co-Da ro nun bi na la rı biş-
miş kər pic dən ti ki lir, bir-bi ri nin ya-
xın lı ğın da yer ləş di ri lə rək, iri blok lar 
for ma laş dı rır, or ta sın da su qu yu su 
olan ümu mi iç hə yət lə rin ət ra fın da 
mə həl lə lər əmə lə gə ti rir di.

Şə hər lə rin əsas kü çə lə ri ha mar 
və ki fa yət qə dər ge niş olur du. Bü-
tün kü çə və dön gə lər düz bu caq 
al tın da kə si şir di, bi na la rın kü çə-
lə rə çı xan da lan la rı nı isə hə rə kə-
tə ma ne ol ma maq üçün dai rə vi 
e dir di lər. Daş dö şən miş yol lar da 
fi l lər, öküz lər qo şul muş ara ba la-
rın tə kər lə ri üçün də rin cı ğır lar 
qo yu lur du və ya ğış za ma nı su lar 
da hə min cı ğır lar la axıb ge dir di. 

Şə hər min il ər zin də dur ma dan 
in ki şaf edir, çi çək lə nir di. La kin 
şə hər era mız dan əv vəl təx mi nən, 
1700-cü il də məhv ol du, özü də 
təd ri cən yox, qəfl  ə tən. Mo hen-
co-Da ro nun məh vi nin sə bəb lə-
ri ba rə də çox lu ver si ya lar var. 
Mə sə lən, zəl zə lə, daş qın, ya del-
li qəsb kar la rın hü cu mu və hət-
ta... nü və bom ba sı nın part la yı şı!

“Ma hab ha ra ta” das ta nın da 
“min gü nəş dən da ha par laq 
part la yış”dan bəhs olun ma-
sı na, şə hə rin mər kə zin də 
yük sək tem pe ra tur dan tam 
əri miş kər pic nü mu nə lə ri nin 
ta pıl ma sı na bax ma ya raq, so-
nun cu ver si ya ver si ya ola-
raq qa lır. Be lə ki, nü və 
si la hı nın ha zır lan ma sı 
üçün yük sək in ki şaf 
yo lu keç miş si vi li-
za si ya ya eh ti yac 
var dı və be lə 
bir si vi li za si ya 
ta rix üçün bu 
qə dər qı sa za-
man ər zin də 
ya ra na bil-
məz di. 3700 
il əv vəl, yə ni 
bü rünc döv-
rün də, be lə bir sə-
viy yə yə çat maq, ümu-
m i y  y ə t  l ə , 
m ü m  k ü n 
de yil di. 

Da ha bir eh ti mal, kos mos dan 
gə lən lə rin hü cu mu da ağ la sığ-
maz dır. Axı yadp la net li lər in ki-
şaf sə viy yə si nə gö rə on lar dan 
qat-qat aşa ğı da olan bir şə hə ri 
ni yə məhv et mə liy di lər ki? Bu, 
qə tiy yən ay dın de yil. On suz da 
o za man lar gəl mə lər öz lə ri üçün 
is tə dik lə ri qə dər boş əra zi ta pa 
bi lər di lər. Söh bət əgər in san la rı 
qor xut maq dan ge dir sə, gəl mə-
lə rin öz güc lə ri ni yün gül cə nü-
ma yiş et dir mə si bu nun üçün bəs 

idi.

Yax şı, on da bəs Mo hen co-Da ro-
da əs lin də nə baş ver miş di? Uzun 
müd dət be lə bir fər ziy yə var dı ki, 
şə hə rin da ğıl ma sı nın sə bə bi çox 
qəd dar bir kö çə ri xal qın o yer lə rə 
hü cu mu olub. Hə qi qə tən də, şə-
hər də apa rı lan qa zın tı lar za ma nı 
on lar la ske let ta pıl mış dı ki, on la-
rın üzə rin də qı lınc, ya xud baş qa 
so yuq si lah lar la en di ri lən zər bə-
lə rin iz lə ri var dı. La kin şə hər də 
kü çə dö yüş lə ri nin get di yi nə dair 
heç bir sü but aş kar edil mə miş di. 
Çox gü man ki, Mo hen co-Da ro 
şə hə ri nin məh vi ta mam baş qa, 
komp leks sə bəb lər lə bağ lı olub.

Hind ça yı tek to nik hə rə kət lər 
sə bə bin dən bu yer lər də öz 
məc ra sı nı tez-tez də yi şir di. 
Da ğı dı cı zəl zə lə lər, daş qın-
lar baş ve rir di. Əha li əsr lər 

bo yu tə bii fə la kət lər lə mü ba ri-
zə apa rır, mü da fi ə di var la rı ti kir di, 
am ma son da ye nə tə biət qüv və lə ri 
qa lib gə lir və ilk zər bə şə hər li lə rə 
de yil, o ət rafl  ar da ça lı şan əkin çi lə rə 
də yir. Daim su alt da qa lan tar la lar, 
ər zaq qıt lı ğı... Bü tün bun lar ona gə-

ti rib çı xa rır dı ki, kənd li lər 
ev lə ri ni tərk edir, nə həng 
daş sə ki lə rin üzə rin də 
in şa edil di yin dən, zi yan 

gör mə yən şə hər lə rə top la-
şır dı lar. Xa rapp və Mo hen-

co-Da ro şə hər lə ri gö rün mə miş əha-
li sıx lı ğın dan bo ğu lur du. Be lə lik lə, 
ac lıq baş lan dı, si vi li za si ya özü-
nün tə nəz zül döv rü nə qə dəm 
qoy du. Su təc hi za tı, ka na li za si ya 
sis tem lə ri təd ri cən da ğıl dı. Və 
be lə bir və ziy yət də növ bə ti zəl-
zə lə ilə hər şey bit di. Yan ğın baş 

ver di və gö rü nür, güc lü daş qın lar 
be lə, bu yan ğı nın qar şı sı nı ala bil-
mə di. Bu fa ciənin ar dın ca isə şi mal-
dan ari lə rin hü cu mu baş lan dı...

Bü tün bun lar yal nız fər ziy yə-
lər dir. Də qiq bəl li ola nı isə yal nız 

bu dur ki, Xa rapp si vi li za si ya sı 
öz ye ri ni təd ri cən, ye ni bir 

mə də niy yə tə ver di. İn di 
hə min bu ye ni mə də-
niy yə tin si vi li za si ya 
ya rat maq dö nə mi 
baş la ma lı idi...

XX əs rin əv vəl lə-
rin də isə bir za man-
lar möv cud ol muş 
bu si vi li za si ya özü-
nü tək rar xa tır la dıb, 
in san lar qar şı sın da 
ca va bı bu gün də ta-
pıl ma yan say sız-he-
sab sız sual lar qoy du.
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gə lən lə rin hü cu mu da ağ la sığ-
maz dır. Axı yadp la net li lər in ki-
şaf sə viy yə si nə gö rə on lar dan 
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məc ra sı nı tez-tez də yi şir di. 
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bo yu tə bii fə la kət lər lə mü ba ri-
zə apa rır, mü da fi ə di var la rı ti kir di, 
am ma son da ye nə tə biət qüv və lə ri 
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tikirdilər. Bu gün də o yerlərin kəndliləri 
inşaatda eyni materiallardan istifadə edir.

Sina dağı (Cəbəl-Musa).

bə zək-dü zək siz, pən cə rə lə ri kü çə yə 
açıl ma yan 2-3 mər tə bə li ev lər dən 
iba rət idı. Ev lə rin 4-6 ota ğı, çir kab 
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rı ca ha mam la rı, tualet lə ri də var dı. 
Şə hər də su tə mi na tı, 
çir kab su la rı nın axı dıl-
ma sı, zi bil da şın ma sı 
üçün xü su si xid mət lər 
fəaliy yət 
gös tə rir-
di.

təd ri cən yox, qəfl  ə tən. Mo hen-
co-Da ro nun məh vi nin sə bəb lə-
ri ba rə də çox lu ver si ya lar var. 
Mə sə lən, zəl zə lə, daş qın, ya del-
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Xarapp sivilizasiyası, təxminən min il Hind çayı sahillərində çiçəklənmə dövrü yaşayıb.

Buddistlərin ibadət etməsi 
üçün nəzərdə tutulan bu 
heykəl Kuşan çarlığı zamanı 
yüksək təpənin zirvəsində, 
böyük şəhərin məhvindən 15 
əsr sonra ucaldılıb. 



2016-cı ilin Ədə biy yat üz-
rə No bel mü ka fa tı na 
la yiq gö rül-
müş şair 

və mu si qi çi Bob Di lan öz qey ri-adi 
dav ra nış la rıy la mət buatın diq qə tin-
də dir. Əv vəl cə No bel mü ka fa tı na la-
yiq gö rül mə si haq qın da in for ma si ya-
nı şəx si say tın dan gö tü rən Di la nın in di 
də təq di mat mə ra si mi nə gə lib-gəl mə yə cə yi 
sual al tın da dır.

Be lə ki, İs veç Aka de mi yay sı tən tə nə li təq di mat 
mə ra si mi nə də vət et mək üçün Bob Di lan la heç cür 
əla qə sax la ya bil mir. Bu ba rə də Aka de mi ya nın mət-
buat la əla qə lər üz rə mə sul əmək da şı Ul rik Çel lin 
mə lu mat ve rib: “Biz onun kö mək çi si ilə əla qə ya-
rat dıq. O de di ki, Bob Di lan Las-Ve qas da ve rə cə yi 
kon sert ön cə si ya tıb din cə lir. Biz onun la şəx sən da-
nı şa bil mə mi şik. Onun de kab rın 10-da baş tu ta-
caq təq di mat mə ra si mi nə gə lib-gəl mə yə cə yi ni 
də qiq ləş dir mək is tə yi rik”. Di la nın dav ra nı şın dan 
na ra zı qa lan Çel lin əla və edib ki, İs veç Aka de mi-
ya sı nın daimi ka ti bi Sa ra Da nius bü tün ge cə ni Di-
la na zəng et sə də, o, dəs tə yi qal dır ma yıb. 

 Qeyd edək ki, No bel mü ka fa tı nın təq di mat mə ra-
si mi Alf red No be lin ölü mü nün il dö nü mü gü nü – 
de kab rın 10-da Stok holm Fi lar mo ni ya sın da ke-
çi ri lə cək. Laureat la ra dip lom və 8 mil yon kron 
(1 mil yon 500 min ma nat) təq dim edi lə cək.

Bu gün lər də alim lər Şeks pir haq qın da sen sa si ya lı 
bə ya nat la çı xış edib lər. Be lə ki, 23 alim dən iba-
rət təd qi qat qru pu kom pü ter tex no lo gi ya sı nın 
kö mə yi lə uzun müd dət apar dıq la rı araş dır ma lar-

dan son ra in gi lis ya zı çı sı Kris to fer Mar lo nu Şeks pi rə şə rik müəl lif 
ki mi qə bul edib .

Alim lə rin söz lə ri nə gö rə, in di yə dək Şeks pi rə məx sus ol du ğu he-
sab edi lən “VI Hen ri” ta ri xi xro ni ka sı üzə rin də hər iki ədib iş lə yib. 
Odur ki, bun dan son ra əsə rin aka de mik nəş ri nin ti tul və rə qin də iki-
si nin də adı ya zı la caq. Qeyd edək ki, Oks ford Uni ver si te ti əsə ri çap 
et dir mə yə ha zır la şır. Alim lə rin ver di yi rə yə gö rə, “Vİ Hen ri” əsə ri-
nin hər üç his sə si ni Mar lo və Şeks pir bir lik də iş lə yib. Di gər eh ti ma la 
gö rə isə Şeks pir 44 pye sin dən 17-ni baş qa ədib lər lə bir gə iş lə yib. 

Kris to fer Mar lo XVI əsr Bri ta ni ya şairi və dra ma tur qu dur. Şeks pi-
rin müasir lə rin dən  olan Mar lo həm də onun rə qi bi sa yı lır dı. Alim lər 
on la rın bir-bi ri nə tə si ri eh ti ma lı üzə rin də çox dan araş dır ma apa rır-
dı lar. Hətt  a Şeks pi rin bə zi əsər lə ri ni məhz Mar lo nun yaz dı ğı nı 
id dia edən bir 
sı ra kons pi-
ro lo ji nə zə-
riy yə lər də 
var.
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İ
n gi lis ya zı çı sı, şairi, Oks-
ford Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru ol muş Con 
Ro nald Ruel Tol ki nin əv-

vəl lər nəşr edil mə miş “Be ren 
və Lü tien haq qın da po vest” 
ad lı əsə ri ya zıl dı ğın dan düz 
100 il son ra işıq üzü gö rə-
cək. Əsə rin əsas sü jet xətt  i ni 
Be ren və elfl  i Lü tien ad lı iki 
gən cin mü rək kəb sev gi ta rix-
çə si təş kil edir. Elf lor du olan 
Lü tienin ata sı qı zı nın bu sev-
gi si nə qar şı çı xır.  Ona gö rə də 
qız la ev lən mək üçün Be ren 
çə tin tap şı rıq la rın öh də sin-
dən gəl mə li olur. 

Tol kin, po ves ti ni 1917-ci il-
də cəb hə dən qa yıt dıq-
dan son ra qə lə mə alıb. 
Əsə rin qəh rə man la rı 
Be ren və Lü tien ad-
la rı Tol kin və hə yat 
yol da şı Edit Bre tin 
mə zar la rı üzə ri nə 
həkk edi lib. 

2017-ci ilin may 
ayın da “Be ren və 
Lü tien haq qın da 
po vest” ilk də fə 
ola raq “Har per 
Col lins” nəş riy ya-

tın da çap dan çı xa-
caq. Əsə ri ya zı çı nın 

oğ lu Kris to fer Tol kin 
nəş rə ha zır la yır. Ki ta bı 
məş hur rəs sam, “Üzük lə-
rin hökm da rı: Şah za də nin 
qa yıt ma sı” fi l mi nin de ko-
ra si ya la rı na gö rə “Os kar” 
mü ka fa tı na la yiq gö rül-
müş Alan Li nin il lüst ra si-
ya la rı bə zə yə cək.
Hazırladı: NARINGÜL

Okt yab rın 25-də 2016-cı il Bu ker mü ka fa tı ilk də fə ame ri ka-
lı ya zı çı ya təq dim edi lib. Pol Bitt  i “Sa tış” ad lı so sial ro ma-
nı na gö rə Bu ker mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Laureatın adı 
Lon don da təş kil edil miş tən tə nə li təq di mat mə ra si min də 

elan edi lib. Ənə nə yə gö rə, mü ka fa tı ya zı çı ya şah za də Çarl zın hə yat 
yol da şı her so gin ya Ka mil la təq dim edib. Mü ka fa tın məb lə ği 50 min 
funt ster linq təş kil edir.

“Sa tış” ro ma nı Los-An ce le sin şə hər kə na rı qə sə bə lə rin dən bi ri nə 
kö lə li yi gə tir mək is tə yən bir qa ra də ri li gənc dən bəhs edən sa ti rik 
əsər dir. 

Ro man sent yabr da elan edi lən şort-list dən se çi lib. Hə min şort-list də 
De bor Le vi nin “Qay nar süd”, Qrem Mak ri Bar ne tin “Onun qan lı la yi-
hə si”, Otes sa Moş fi  qin “Ey lin”, De vid Sza li nin “İn sa nın bü tün ma hiy-
yə ti” və Mad len Tye nin “De mə ki, biz də heç nə yox dur” əsər lə ri də var 
idi. Məh kə mə pro se si ilə baş la yan ro ma nı mün sifl  ər “hey rət lən di rən və 
qə fi l dən gül dü rən” ro man ki mi də yər lən di rib lər. Mün sifl  ər he yə ti nin 
üz vü Aman da For man de yib ki, bu ki tab bü tün so sial ta bu la rı da ğı dır.  

Pol Bitt  i 1962-ci il də Los-An ce les də do ğu lub. “Sa tış” ya zı çı nın 
dör dün cü ro ma nı dır. Əsər ar tıq ABŞ-da bir ne çə mü ka fat qa za nıb. 

Xa tır la daq ki, ke çən il Bu ker mü ka fa tı nı ya may ka lı ya zı çı Mar lon 
Ceyms “Yed di qət lin ki çik ta rix çə si” əsə ri nə gö rə qa zan mış dı. 

1969-cu il də tə sis edil miş Bu ker in gi lis dil li ədə biy yat nü mu nə lə ri-
nə ve ri lən ən nü fuz lu mü ka fat sa yı lır.

  “Uolt Dis ney” şir kə ti Mi gel de Ser van te sin “Don Ki xot” ro ma nı-
nın mo tiv lə ri əsa sın da fi lm çək mə yə qə rar ve rib. Fil min pro dü se-
ri “Təc rü bə siz”, “Məğ lub et mək”, “Mil yon luq əl” ki mi fi lm lər lə 
ta nı nan Qor don Qrey, sse na ri müəl li fi  isə Syu zen Kol lin zin “Ac 
oyun lar” əsə ri nin sse na ri si ni yaz mış, elə cə də “Ka pi tan Fi lips” fi l-
mi nin sse na ris ti Bill Re yu dur. Hol li vud bu fi l mi də özü nə məx sus 
tərz də çək mə yi plan laş dı rır. Be lə ki, 2003-cü il də ek ran la ra çıx mış 
“Ka rib də ni zi nin pi rat la rı” ad lı məş hur ek ran əsə ri nin də bə zi 
ele ment lə rin dən fi lm də is ti fa də edi lə cə yi göz lə ni lir. 

Xa tır la daq ki, 2016-cı il İs pa ni ya da Mi gel de Ser van tes ili elan edi-
lib. İl bo yu öl kə də, xü su sən də ya zı çı nın do ğul du ğu Al ka la-de-Ena res 
şə hə rin də onun ölü mü nün 400 il li yi ilə əla qə dar bir sı ra təd bir lər ke çi-
ri lir. “Don Ki xot” Mi gel de Ser van tes Saaved ra nın ən məş hur əsə ri dir. 

İki his sə dən iba rət olan əsə rin I 
his sə si 1605-ci il də, II-si isə 

1615-ci il də nəşr edi lib.
1616-cı il də və fat et miş 

Ser van te sin mə za rı in di-
yə dək mə lum 

de yil di. 2015-
ci il də onun 

nə şi nin qa lıq la rı 
Mad rid də ki 

bir kil sə nin 
hə yə tin də  

ta pıl mış-
dı.

Tolkinin yüz il 
əvvəl yazdığı 
əsər işıq üzü 

görəcək

İki his sə dən iba rət olan əsə rin I 
his sə si 1605-ci il də, II-si isə 

1615-ci il də nəşr edi lib.
1616-cı il də və fat et miş 

Ser van te sin mə za rı in di-
yə dək mə lum 

de yil di. 2015-
ci il də onun 

nə şi nin qa lıq la rı 
Mad rid də ki 

bir kil sə nin 
hə yə tin də  

ta pıl mış-
dı.
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Okt yab rın 25-də 2016-cı il Bu ker mü ka fa tı ilk də fə ame ri ka-

Buker mükafatının 
ilk amerikalı qalibi

id dia edən bir 
sı ra kons pi-
ro lo ji nə zə-
riy yə lər də 
var.

100 il son ra işıq üzü gö rə-
cək. Əsə rin əsas sü jet xətt  i ni 
Be ren və elfl  i Lü tien ad lı iki 
gən cin mü rək kəb sev gi ta rix-
çə si təş kil edir. Elf lor du olan 
Lü tienin ata sı qı zı nın bu sev-
gi si nə qar şı çı xır.  Ona gö rə də 
qız la ev lən mək üçün Be ren 
çə tin tap şı rıq la rın öh də sin-
dən gəl mə li olur. 

Tol kin, po ves ti ni 1917-ci il-
də cəb hə dən qa yıt dıq-
dan son ra qə lə mə alıb. 
Əsə rin qəh rə man la rı 
Be ren və Lü tien ad-
la rı Tol kin və hə yat 
yol da şı Edit Bre tin 
mə zar la rı üzə ri nə 

caq. Əsə ri ya zı çı nın 
oğ lu Kris to fer Tol kin 

nəş rə ha zır la yır. Ki ta bı 
məş hur rəs sam, “Üzük lə-
rin hökm da rı: Şah za də nin 
qa yıt ma sı” fi l mi nin de ko-
ra si ya la rı na gö rə “Os kar” 
mü ka fa tı na la yiq gö rül-
müş Alan Li nin il lüst ra si-
ya la rı bə zə yə cək.
Hazırladı: NARINGÜL

-cı ilin Ədə biy yat üz-
rə No bel mü ka fa tı na 
la yiq gö rül-

yiq gö rül mə si haq qın da in for ma si ya-
nı şəx si say tın dan gö tü rən Di la nın in di 
də təq di mat mə ra si mi nə gə lib-gəl mə yə cə yi 

Be lə ki, İs veç Aka de mi yay sı tən tə nə li təq di mat 
mə ra si mi nə də vət et mək üçün Bob Di lan la heç cür 
əla qə sax la ya bil mir. Bu ba rə də Aka de mi ya nın mət-
buat la əla qə lər üz rə mə sul əmək da şı Ul rik Çel lin 
mə lu mat ve rib: “Biz onun kö mək çi si ilə əla qə ya-
rat dıq. O de di ki, Bob Di lan Las-Ve qas da ve rə cə yi 
kon sert ön cə si ya tıb din cə lir. Biz onun la şəx sən da-
nı şa bil mə mi şik. Onun de kab rın 10-da baş tu ta-
caq təq di mat mə ra si mi nə gə lib-gəl mə yə cə yi ni 
də qiq ləş dir mək is tə yi rik”. Di la nın dav ra nı şın dan 
na ra zı qa lan Çel lin əla və edib ki, İs veç Aka de mi-
ya sı nın daimi ka ti bi Sa ra Da nius bü tün ge cə ni Di-
la na zəng et sə də, o, dəs tə yi qal dır ma yıb. 

 Qeyd edək ki, No bel mü ka fa tı nın təq di mat mə ra-
si mi Alf red No be lin ölü mü nün il dö nü mü gü nü – 
de kab rın 10-da Stok holm Fi lar mo ni ya sın da ke-
çi ri lə cək. Laureat la ra dip lom və 8 mil yon kron 
(1 mil yon 500 min ma nat) təq dim edi lə cək.

2016-cı ilin Ədə biy yat üz--cı ilin Ədə biy yat üz-

Bob Dilan “Nobel”ini 
almağa gələcəkmi?

nəş rə ha zır la yır. Ki ta bı 
məş hur rəs sam, “Üzük lə-
rin hökm da rı: Şah za də nin 
qa yıt ma sı” fi l mi nin de ko-
ra si ya la rı na gö rə “Os kar” 
mü ka fa tı na la yiq gö rül-
müş Alan Li nin il lüst ra si-
ya la rı bə zə yə cək.

Şekspir barədə 
sensasiyalı 

bəyanat
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