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İyu lun 25-dən baş la ya raq qə dim Qə bə lə şə hə ri Hey dər Əli yev 
Fon du nun möh tə şəm bey nəl xalq la yi hə si olan mu si qi fes ti va lı-
na uğur la ev sa hib li yi edir. Sək kiz öl kə dən gör kəm li mu si qi çi lər, 
bə dii kol lek tiv lər, so list lər və di ri jor la rın iş ti rak et dik lə ri Qə bə lə 

VII Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı çər çi və sin də dün ya şöh rət li mu si qi-
çi lər lə ya na şı, gənc ifa çı lar da səh nə yə çı xır lar. Əsa sən klas sik mu si qi 
əsər lə ri nin səs lən di ril di yi bir mu si qi bay ra mı ki mi dün ya da ta nı nan 
Qə bə lə Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lın da hər il ənə nə vi ola raq mil li 
mu si qi miz olan mu ğa ma da ge niş yer ve ri lir. Yer li və xa ri ci mu si qi-
se vər lər fes ti va lın proq ra mı na uy ğun ola raq iyu lun 29-da açıq ha va da 
ke çi ri lən mu ğam ax şa mı na xü su si ma raq gös tə rib lər. Ha mı nın sə bir-
siz lik lə göz lə di yi kon ser tə bö yük ta ma şa çı axı nı ol du ğu üçün Hey dər 
Əli yev adı na Konq res Mər kə zi nin qar şı sın da kı park da əla və otu ra-
caq lar yer ləş di ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, ta ma şa-
çı la ra unu dul maz mu si qi bay ra mı 
hə yə ca nı ya şa dan kon sert də Hey-
dər Əli yev Fon du nun təş kil et di yi 
Mu ğam Te le vi zi ya Mü sa bi qə si nin 
iş ti rak çı la rı olan ta nın mış xa nən-
də lər- “Mu ğam alə mi” Bey nəl xalq 
Mu ğam Fes ti va lı çər çi və sin də II 
Bey nəl xalq Mu ğam Mü sa bi qə-
si nin qa li bi, Azər bay can Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti Eh ti ram 
Hü sey no vun, bir sı ra mü sa bi-
qə lə rin mü ka fat çı sı, Azər bay can 

Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti Ar zu Əli ye va nın, 
“Mu ğam Te le vi zi ya Mü sa bi qə si-
2011”də üçün cü ye ri tu tan Ni gar 
Şa ba no va nın, 2007-ci il də ke çi ri-
lən mu ğam mü sa bi qə sin də II ye rə 
la yiq gö rü lən Ab gül Mir zə li ye vin 
çı xı şı bö yük ma ra ğa sə bəb olub.

Mu ğam ifa çı la rı nı tar da əmək-
dar ar tist, Azər bay can Mil li Kon-
ser va to ri ya sı nın do sen ti, Pre zi-
dent mü ka fat çı sı Sa hib Pa şa za də, 
ka man ça da bir sı ra mü sa bi qə lə rin 

iş ti rak çı sı, Azər bay can Mil li Kon-
ser va to ri ya sınn müəl li mi Toğ rul 
Əsə dul la yev, na ğa ra da Azər bay-
can Döv lət Xalq Çal ğı Alət lə ri Or-
kest ri nin üz vü Emin Cəb ra yı lov 
mü şa yiət edib lər. İs te dad lı xa nən-
də lər Azər bay ca nın xalq mah nı la-
rı nı, mu ğam la rı və təs nifl  ə ri mə-
ha rət lə ifa edib lər. Ümu mi lik də 
1500-ə ya xın ta ma şa çı nın iş ti ra kı 
ilə iki saat da vam edən kon sert al-
qış lar la ba şa ça tıb.

***
İyu lun 29-da Hey dər Əli yev 

Konq res Mər kə zin də Azər bay can 
və Ru si ya piano çu la rı nın kon ser-
ti olub.

Mər kə zin ka me ra za lın da bir 
çox bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa-
li bi, Stok holm da ke çi ri lən İs veç 
Kral Fes ti va lı nın və “Er mi taj” so-
list lər an samb lı nın bə dii rəh bə ri 
olan dün ya şöh rət li ru si ya lı piano-
çu Alek sandr Qin di nin kon ser ti 
bö yük ta ma şa çı ma ra ğı na sə bəb 
olub.

Həm çi nin bir sı ra yer li və bey-
nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa li bi, fes-
ti val la rın iş ti rak çı sı olan Səidə 
Ta ğı za də (piano) və Azər bay ca-
nın Əmək dar ar tis ti, Azər bay can 
Döv lət Sim li Kvar te ti nin üz vü 
Alek sey Mil tıx (violon çel) bəs-
tə kar A.Skr ya bın və S.Rax ma ni-
no vun for te piano və violon çel 
üçün yaz dı ğı əsər lə ri səs lən di rib-
lər. Kon sert də ifa olu nan klas sik 
əsər lər mu si qi se vər lə rin zöv qü nü 
ox şa yıb.

***
Fes ti val çər çi və sin də iyu lun 30-

da Hey dər Əli yev Konq res Mər kə-
zin də Azər bay can, ABŞ, İn gil tə rə, 
Ru si ya və Uk ray na nın ta nın mış 
sk rip ka, violon çel və piano çu la rı-
nın kon ser ti olub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, “Ki-
yev so list lə ri” Mil li Ka me ra An-
samb lı nın bə dii rəh bə ri, “Can dia 
Piano Trio” An samb lı nın tə sis çi si 
olan uk ray na lı Alek sey Yas ko nun 
(sk rip ka), bir çox bey nəl xalq fes-
ti val və mü sa bi qə lə rin iş ti rak çı sı 
in gil tə rə li To mas Bla xın (piano), 
ru si ya lı Alek sandr Roj dest vens-
ki nin (sk rip ka), “Ye ni Ru si ya” 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin di ri-
jo ru, “Grammy” mü ka fa tı laure-
atı olan violon çel ifa çı sı, Qə bə lə 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın 
bə dii rəh bə ri Dmit ri Yab lons ki nin 
(ABŞ-Ru si ya), Ü.Ha cı bəy li adı-
na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru, Azər bay can Döv lət Fi-
lar mo ni ya sı nın di rek to ru Mu rad 
Adı gö zəl za də nin, P.İ.Çay kovs ki 
adı na Uk ray na Mil li Mu si qi Aka-
de mi ya sı nın müəl li mi, bir sı ra 
bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa li bi 
Ta ras Ya ro pu dun (sk rip ka), Uk-
ray na nın “Cham ber Art Mu sic” 
Bey nəl xalq Fes ti va lı nın bə dii rəh-
bə ri Yu ri Po qo rejs ki nin (violon çel) 
və ta nın mış piano çu Ok sa na Yab-
lons ka ya nın (ABŞ-Ru si ya) iş ti rak 
et di yi kon sert də Av ro pa bəs tə kar-
la rı nın əsər lə ri səs lən di ri lib. Kon-
sert də bö yük us ta lıq la ifa olu nan 
P.İ.Çay kovs ki nin, Ç.Ko reanın, 
G.Enes ku nun, L.V.Bet ho ve nin 
klas sik əsər lə ri mu si qi se vər lə rin 
zöv qü nü ox şa yıb.

***
Xa tır la daq ki, iyu lun 30-31-də 

Qə bə lə səh nə sin də “Mosk va vir-
tuoz la rı” Ka me ra Or kest ri nin 
kon sert lə ri də ola caq. Həm çi nin 
iyu lun 31-də fes ti val çər çi və sin də 
təş kil edi lən III Qə bə lə Bey nəl xalq 
Piano Mü sa bi qə si nin qa lib lə ri nin 
kon ser ti və təd bi rin bağ la nış mə-
ra si mi ke çi ri lə cək.
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Türkiyədə Bəxtiyar 
Vahabzadə haqqında 
kitab nəşr ediləcək

Tür ki yə də bö yük Azər-
bay can şa i ri Bəx ti yar 
Va hab za də nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan bəhs 

edən ki tab çap edi lə cək.
Bu ba rə də  İs tan bul Met ro pol 

bə lə diy yə si nin Baş mə də niy yət 
ida rə sin dən mə lu mat ve ri lib.

1000 sə hi fə lik ki tab azər bay-
can lı alim Es mi ra Fuad Şü kü ro va 
tə rə fi n dən ça pa ha zır la nıb.

Ki ta ba ali min Bəx ti yar Va hab-
za də nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
ba rə də təd qi qa tın dan əla və “Gü-
lüs tan”, “Atıl mış lar”, “Şə hid lər” 
poema la rı və şeir lə ri  da xil edi lib.

Baş  mə də niy yət ida rə sin dən 
de yi lib ki, ki tab bu ilin çap pla-
nın da dır.

Ki ta ba Bəx ti yar Va hab za də nin 
ya xın dos tu, müasir Türk poezi-
ya sı nın ta nın mış nü ma yən də si 
Ya vuz Bü lənt Ba ki lər ön söz ya-
zıb. Ki ta bın sent yabr ayın da işıq 
üzü gör mə si plan laş dı rı lır. Ki ta-
bın ça pın dan son ra Bəx ti yar Va-
hab za də nin 90 il lik yu bi le yi nin 
ke çi ril mə si göz lə ni lir.

Qeyd edək ki, İs tan bul met ro-
pol bə lə diy yə si nin Baş mə də niy-
yət ida rə si 2014-cü ilin ap re lin də 
Es mi ra Fuad Şü kü ro va nın bö yük 
Azər bay can şairi Mə həm məd 
Hü seyn Şəh ri yar ba rə də mo noq-
ra fi  ya sı nı çap edib.

Onu da əla və edək ki, Bəx ti yar 
Va hab za də so vet döv rün də Tür-
ki yə də  ki ta bı çap edil miş ilk azər-
bay can lı  şair ol maq la bir lik də 
Türk oxu cu la rı nın  ən çox ta nı dı ğı 
azər bay can lı söz sə nət ka rı dır.

Kino günü münasibətilə “Şəhər motivləri” 
almanaxı təqdim ediləcək
Azər bay can Ki no su 

gü nü mü na si bə ti lə 
təd bir ke çi ri lə cək. 
Mə də niy yət və Tu-

rizm Na zir li yi nin ic ti maiy yət-
lə əla qə lər şö bə sin dən APA-ya 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, iyu lun 
31-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də 
ke çi ri lə cək mə ra sim də C. Cab-
bar lı adı na “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sın da len tə alı nan 
“4.1 Şə hər mo tiv lə ri” ad lı ki-
noal ma nax təq dim edi lə cək. 

Ki noal ma nax xa ric də təh sil 
alan azər bay can lı re jis sor la rın 
çək dik lə ri 5 qı sa met raj lı fi lm dən 
iba rət dir.

Azər bay can Pro dü ser lər Gil-
di ya sı nın elan et di yi “Ge niş ba-
xış” sse na ri mü sa bi qə si nin qa-
li bi olan ki no la yi hə si əv vəl cə 
“Mo tiv lər...” adı ilə len tə alı nıb.

“4.1 şə hər mo tiv lə ri” al ma na xı na 
“Qon şu qa dın” (re jis sor Anar Ab ba-
sov, ope ra tor Alek sey Şe pi lev), “20-
ci mər tə bə” (re jis sor Tey mur İs ma-
yı lov, ope ra tor Na dir Meh di yev), 
“Dmit rov kü çə si ev 86” (re jis sor 
Cə fər Axund za də, ope ra tor Əli şir 
Ha mid Xo ca yev), “Kə də rim” (re jis-
sor Rü fət Hə sə nov, ope ra tor Mi xail 
Ben kin) və “Za bi tin şə rə fi ” (re jis sor 
Vü qar İs lam za də, ope ra tor Ca bir 
Əli yev) qı sa met raj lı fi lm lə ri da xil dir.

Qeyd edək ki, al ma na xın re-
dak to ru Yu sif Şey xov, pro dü ser-
lə ri Müş fi q Hə tə mov və İra də Ba-
ğır za də dir. La yi hə nin qu ru luş çu 
rəs sa mı Ra fi q Nə si rov, ic ra çı pro-
dü se ri isə Azər Qu li yev dir.

Azər bay can da Ki no gü nü av-
qus tun 2-də qeyd edi lir.



Bu gün lər də ta nın mış ya zı çı 
Əj dər Olun “Can lı lə ti fə-
lər, əh va lat lar, de yim lər” 
ad lı növ bə ti ki ta bı işıq 

üzü gö rüb. Bu ki tab da ta nın mış lar, həm-
çi nin adi in san lar ba rə də lə ti fə lər, ma raq lı 
əh va lat lar, sər rast de yim lər top la nıb. Top lu 
sə ləfl  ə ri mi zin və müasir lə ri mi zin hə ya tın-
da baş ve rən ən yad da qa lan, ən duy ğu lu, ən 
həs sas, ən müd rik, ən ha zır ca vab, ən uzaq-
gö rən və fəhm li mə qam la rı üzə çı xa rır.

Bu ra da Ümum mil li li de ri miz Hey dər 
Əli ye vin, aka de mik Zi ya Bün ya do vun, 
gör kəm li rəs sam Sətt  ar Bəh lul za də nin, ka-
man us ta sı Ha bil Əli ye vin, fan tas tik janr da 
əsər lər müəl li fi  Na miq Ab dul la ye vin, xalq 
şairi Xə lil Rza Ulu tür kün, elə cə də, di gər 
şəxs lə rin de yim lə ri nə rast gəl mək müm-
kün dür.

Ki tab ümu mi lik də dörd böl mə dən iba-
rət dir. Bi rin ci böl mə “Si ya sət çi lər və döv lət 
adam la rı” ad la nır. Böl mə də Hey dər Əli yev, 
Mə həm məd Əmin Rə sul za də, Sta lin, Mir cə-
fər Ba ğı rov, İmam Mus ta fa yev lə bağ lı müx-
tə lif ma raq lı əh va lat və de yim lər yer alıb.

İkin ci böl mə “Ya zı çı lar və alim lər”dir. Bu 
böl mə də təx mi nən 1930-cu il lər dən baş la ya-
raq ya zı çı və şair lə rin ba şı na gə lən mə zə li 
əh va lat lar, on la rın sər rast de yim lə ri top la-
nıb. Qeyd edək ki, bu böl mə həc mi nə gö rə 
di gər his sə lər dən da ha bö yük dür.

Üçün cü böl mə “Sə nət çi lər” ad la nır. Müəl-
lif müx tə lif sə nət sa hə lə rin də öz işi nin pe şə-
ka rı olan məş hur la rın hə ya tın da olan duz-
lu-mə zə li an la rı oxu cu la ra çat dı rır. Ki tab da 
da hi Üze yir Ha cı bə yov dan tut muş müasir-
lə ri mi zə qə dər bir çox sə nət çi lə rin ba şı na 
gə lən ma raq lı ha di sə lə rə işıq tu tu lur.

Dör dün cü, so nun cu böl mə “Ta nış-bi liş-
lər” ad la nır. Bu his sə də oxu cu müəl li fi n şəx-
sən-ta nıdı ğı in san la rın ba şı na gə lən ma raq lı 
ha di sə lər dən xə bər tu tur.

Müəl lif, özü nün də de di yi ki mi, za man-
za man ağız dan-ağı za gə zən, gö rüş lər də, 

məc lis lər də, or da-bur da qu la ğı ça lan bu 
can lı lə ti fə lə ri, ol muş əh va lat la rı, yi yə si ta-
nı nan de yim lə ri əli nə dü şən ka ğız la ra qeyd 
edib. Gör kəm li şəx siy yət lər lə ya na şı sa də 
in san la rı da qəh rə ma na çe vi rən ki tab şux 
lə ti fə lər, şən za ra fat lar, ma raq lı əh va lat lar, 
ye rin də və mə qa mın da ve ril miş sər rast ca-
vab lar top lu su dur.

Ya zı çı ki ta ba yaz dı ğı ön söz də qeyd edir ki, 
əv vəl-əv vəl yal nız ya zı çı lar la bağ lı əh va lat la-
rı qey də al sa da, son ra lar əha tə dairə si ni ge-
niş lən di rə rək, sə nət adam la rı na, si ya sət çi lə-
rə, döv lət nü ma yən də lə ri nə də yer ayı rıb və 
diq qə ti ni bu mə sə lə yə da ha çox yö nəlt dik cə 
sa də in san la ra da ki ta bın da yer ver mək qə-
ra rı na gə lib və za man keç dik cə sa də in san lar 
da Əj dər Olun qəh rə man la rı na çev ri lib lər: 
“Əv vəl lər ya zı çı lar la bağ lı lə ti fə lə ri, əh va-
lat la rı, de yim lə ri ya zıb gö tü rür düm. Son ra 
sə nət çi lə ri də diq qət lə din lə mə yə baş la dım. 
Sı ra ya si ya sət çi lər, döv lət adam la rı da gəl di. 
Da ha son ra gör düm ki, yox ba lam, ya zı çı lar-
dan, sə nət çi lər dən, si ya sət çi lər dən baş qa da 
yan-yö rə miz də, ya xud, biz dən kə nar da kə-
sər li, müd rik, mə zə li de yim lə ri lə se çi lən xey li 
adam var. Və ar tıq mə ni, onu ki min de mə sin-
dən ası lı ol ma ya raq də yər li söz, də rin mə na, 
tu tar lı fi  kir lər ma raq lan dır dı. Açı ğı nı de yim 
ki, in di də vax tın da de yi lən, ye ri nə dü şən, işə 
ke çən di ri söz qə dər heç nə mə nə tox taq lıq 
gə tir mir”.

Əj dər Ol bu ki tab la bağ lı məq sə di ni be-
lə izah edir: “Bu ra da kı can lı lə ti fə lə rin, əh-
va lat la rın, de yim lə rin itib-bat ma sı na ra zı 
ol ma dım. Həm də de yim ki, bu xə zi nə ni 
ya ra dan la rın ha mı sı özü mü zün kü lər – öz 
si ya sət çi lə ri miz, öz ya zı çı la rı mız, öz alim-
lə ri miz, öz sə nət kar la rı mız, öz ta nış-bi liş lə-
ri miz dir. Ha mı sı nın da bir-bir adı nı çək mi-
şəm.

Val lah, mən bu ki ta bım da kı la rı yaz ma-
say dım, ömür-bil lah, heç kəs on la rın ha mı-
sı na yi yə dur ma ya caq dı. Bəl kə də on la rın 
bir his sə si ad da-bud da onun-bu nun ya zı sı-
na sə pə lə nə cək di, de yə bil mə rəm, an caq bir 
ki ta ba top lan ma sı müş kül iş di.

Uzaq keç miş dən üzü bə ri sa yı lıb-se çil miş 
adam la rı mı zın de yi lən, la kin ya zı ya alın ma-
yıb ha va ya uçan o qə dər mü ba rək fi  kir lə ri 
olub ki…”

Xa tır la daq ki, Əj dər Ol 30-dan ar tıq bə dii 
ki ta bın müəl li fi  dir. Pyes lə ri Aka de mik Mil li 
Dram, Döv lət Mu si qi li və Gənc Ta ma şa çı lar 
Teatr la rın da uğur la oy na nı lıb, sse na ri lə ri 
əsa sın da fi lm lər çə ki lib.

SE VİNC
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Ru si ya pre zi den ti Vla di mir Pu-
ti nin im za la dı ğı sə rən ca ma 
əsa sən, Dər bənd şə hə ri nin 
2000 il li yi tən tə nə li şə kil də 

qeyd olu na caq. V.Pu ti nin özü nün də 
iş ti rak edə cə yi təd bir bu ilin sent yabr 
ayın da real la şa caq.

Ar tıq iki il dən çox dur ki, qə dim şə hər-
də abad lıq və ye ni dən qur ma iş lə ri apa-
rı lır. Bu məq səd lə res pub li ka da ope ra tiv 
ştab ya ra dı lıb. Dər bənd də apa rı lan ti-
kin ti-abad lıq iş lə ri çər çi və sin də şə hə rin 
kü çə lə rin dən bi ri Hey dər Əli ye vin adı 
ilə ad lan dı rı lıb.

So nun cu mü şa vi rə də Da ğıs tan Res-
pub li ka sı hö ku mə ti səd ri nin müavi ni 
Ana to li Qə ri bov Dər bən din 2000 il lik 
yu bi le yi ilə bağ lı mü za ki rə lər apa rıb, 
in for ma si ya tə mi na tı və yan ğın təh-
lü kə siz li yi mə sə lə lə ri ge niş mü za ki rə 
edi lib.

Elə hə min gün qə dim şə hər də “I Pyotr 
Evi “ mu zey komp lek si nin açı lış mə ra-
si mi ke çi ri lib. Mə ra sim də çı xış edən RF 
Mə də niy yət Na zir li yi nin nü ma yən də si 
Mi xail Brız qa lov bil di rib ki, abi də nin 
açı lı şı Dər bəntd əha li si nin öz ta ri xi ni 
sev di yi nə, qo ru ma ğa və onu nə sil lə rə 
ötür mə yə ha zır ol du ğu na əya ni sü but-
dur”.

Bil di rək ki, Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
Da ğıs tan Res pub li ka sı əra zi si nə da xil 
olan in di ki Dər bənd şə hə ri ro ma lı la rın 
Şər qə olan hü cum la rı döv rün dən (era-
mı zın 68-ci ili) eti ba rən Kas pi dar va za sı 
ad lı yer ki mi mə lum olub. Bi rin ci əs rin 
müəl lifl  ə rin dən olan İosif Fla vi də bu 
ye ri Kas pi dar va za sı ad lan dı rır.

İl kin mən bə lə rin ver di yi mə lu ma ta 
gö rə, hə lə era mız dan əv vəl (I əsr) in di-
ki Dər bənd əra zi sin də möv cud ol muş 
üzüm lük lər və mey və bağ la rı də ni zə 
qə dər olan əra zi ni ör tüb. Dər bən din adı 
Azər bay can türk lə ri nin, elə cə də bü tün 
türk dün ya sı nın nə həng ədə bi abi də si 
olan Ki ta bi-Də də Qor qud das ta nın da 
da çə ki lir. Al man səy ya hı Adam Oleari 
(XVII əsr) və türk səy ya hı Öv li ya Çə lə-
bi Də də Qor qu dun mə za rı nın Dər bənd-
də ol du ğu nu qeyd edir lər. Bu haqq da 
“Dər bənd namə”də də mə lu mat ve ri lir.

Sa sa ni lər hə lə II Yez də ger din ha ki-
miy yə ti döv rün də Beş bar maq da ğı nın 
zir və sin də mü da fi ə əhə miy yət li ilk is teh-
ka mın (Beş bar maq səd di) in şa sı nı hə ya ta 
ke çi rib lər. Dər bənd səd di va si tə si ilə yal-
nız Dər bənd ke çi di nin mü ha fi  zə si de yil, 
ey ni za man da Şi mal-Şərq də olan dağ 
yol la rı nın da qo run ma sı tə min edi lib.

Mə lu mat la ra gö rə, səd din ye ni dən 
daş la ti kil mə si 537-568 il lər də olub. Bu 
müd dət ər zin də səd din in şa sın da iş ti rak 
edən min lər lə qul və kənd li Sa sa ni ha-
kim lə ri tə rə fi n dən ağır bir şə rait də is tis-
mar edi lib lər.

“Dər bənd na mə”də olan mə lu mat lar dan 
gö rü nür ki, VI əs rin or ta la rın da İra nın da-
xi li ra yon la rın dan Dər bən də üç min ailə 
kö çü rü lüb. Sa sa ni ha ki miy yə ti dev ril dik-
dən son ra da Dər bənd şə hə ri öz iq ti sa di-
si ya si əhə miy yə ti ni uzun müd dət sax la ya 
bi lib. Şə hə rin st ra te ji möv qe yin dən is ti fa də 
edən ərəb xə li fə lə ri onun abad laş dı rıl ma-
sı na səy gös tə ri rib lər. Tə sa dü fi  de yil ki, 
Azər bay ca nın ən qə dim məs cid lə rin dən 
bi ri Dər bənd Cü mə məs ci di dir.

Dər bənd şə hə ri Şi ma li Azər bay can xan-
lıq la rın dan Dər bənd xan lı ğı nın mər kə zi 
olub və 1796-cı il də Ru si ya tə rə fi n dən iş-
ğal edi lib. 1829-cu il dən əya lə tə çev ri lib. 
Ru si ya da tət biq edi lən ye ni in zi ba ti-əra zi 
böl gü sü nə əsa sən 1840-cı il də Dər bənd 
qə za sı ya ra dı lıb və Dər bənd qə za mər kə-
zi olub. 1846-cı il də isə ye nə də mər kə zi 
Dər bənd şə hə ri ol maq la Dər bənd qu ber-
ni ya sı ya ra dı lıb. 1860-cı il də Dər bənd qu-
ber ni ya sı ləğv edi lib, onun tər ki bin də ki 
Qu ba qə za sı Ba kı qu ber ni ya sı na ve ri lib, 
qa lan əra zi də Da ğıs tan dairə si ya ra dı lıb. 
1920-ci il mar tın 25-də XI Qı zıl or du nun 
kö mə yi ilə Dər bənd də so vet ha ki miy yə ti 
qu ru lub. Dər bənd şə hə ri 1921-ci il də ya-
ra dıl mış Da ğıs tan Mux tar So vet So sialist 
Res pub li ka sı nın tər ki bi nə da xil edi lib. 
Bu nun la, Azər bay ca nın ta ri xi şə hə ri olan 
Dər bənd Ru si ya So vet Fe de ra tiv So sialist 
Res pub li ka sı nın tər ki bi nə qa tı lıb.

Qəbələ Musiqi festivalında 
Cahangir Qarayevin bərpa 

edilmiş əlyazması təqdim olunub

Bu gün lər də VII Qə bə lə Bey nəl xalq Mu-
si qi Fes ti va lı çər çi və sin də Azər bay ca-
nın for te piano və bəs tə kar lıq mək tə-
bi nin par laq nü ma yən də lə rin dən bi ri 

olan Ca han gir Qa ra ye vin (1950-2013) so na ta sı nın təq-
di ma tı olub. Fes ti va lın bə dii rəh bə ri, Üze yir Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın rek to ru, Xalq ar tis-
ti, pro fes sor Fər had Bə dəl bəy li nin el mi re dak tor lu ğu ilə 
“Təh sil” nəş riy ya tı tə rə fi n dən ha zır la na raq nəşr edil miş 
bu üç his sə li əsər dün ya dan vaxt sız köç müş gö zəl bəs-
tə ka rın və piano çu nun 65 il lik yu bi le yi nə həsr olu nub.

Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın Or ta ix ti sas mu si qi mək-
təb-stu di ya sı nın di rek to ru, əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
sə nət şü nas lıq dok to ru, xü su si for te piano ka fed ra sı nın 
pro fes so ru Tər lan Se yi dov Azər TAc-a bil di rib ki, nəş rin 
əsa sın da C. Qa ra ye vin iti ril miş əl yaz ma sı nın BMA-nın 
mək təb-stu di ya sı nın ar xi vin də sax la nı lan key fi y yət siz 
su rə ti olub. Su rə ti nəş rə ha zır la yan za man so na ta nın not 
mət ni ni bər pa və re dak tə et mək üçün bö yük və çox şa-
xə li iş gö rü lüb. Ye ni dən yı ğı lan mətn lə ya na şı, iti ril miş 
əl yaz ma nın əs li nin rep ro duk si ya sı nın nəş rə əla və sin də 
yer ləş di ril mə si onu da ha də yər li edib.

Təq di ma tı açan sə nət şü nas lıq dok to ru Cey ran Mah-
mu do va Ca han gir Qa ra ye vin ya ra dı cı lı ğı nın əsas mər-
hə lə lə ri ni xa rak te ri zə edə rək bil di rib ki, 1976-cı il də yaz-
dı ğı for te piano üçün so na ta onun ya ra dı cı lı ğın da xü su si 
yer tu tur. Bu ra da so na ta for ma sı nın sər bəst trak tov ka sı 
bə dii tə fək kü rün də rin mil li zə mi ni nə söy kə nir. Bu əsər 
üçün spe si fi k olan mo no sent rizm (üç his sə nin hər bi ri 
va hid möv zu ya əsas la nıb) so na ta for ma sı nın ka non la-
rı nın yox lu ğu ilə bağ lı dır. So na ta da tək cə dil va si tə lə ri, 
for ma de tal la rı sə viy yə sin də de yil, da ha ge niş əha tə li 
sə viy yə də - mu si qi dra ma tur gi ya sı sə viy yə sin də mu ğa-
mın sti lis tik qa nu nauy ğun luq la rı ilə əla qə üzə çı xır.

Ca han gir Qa ra ye vin əsə ri mək təb-stu di ya nın müəl li mi, 
piano çu la rın Bey nəl xalq mü sa bi qə si nin laureatı Fə qan Hə-
sən li nin yük sək bə dii in terp re ta si ya sın da təq dim olu nub. 
So na ta onun vir tuoz ifa sın da coş qun imp ro vi za si ya ki mi 
səs lə nib və din lə yi ci lər tə rə fi n dən bö yük ma raq la qar şı la nıb.

Zərrə-zərrə yığılan, toplanan 
və yazılan kitab

Dərbəndin 2000 illiyi təntənəli 
şəkildə qeyd olunacaq



Ərəb əlifb  a sı yü zil lər bo yu ge niş mə kan-
da Mü səl man Şər qi xalq la rı nın ümu mi ya zı 
sis te mi ki mi for ma la şıb. Bö yük Azər bay can 
ədib lə ri, alim lə ri, mü tə fək kir lə ri, İs lam mə-
də niy yə ti nin tə şək kül ta pıb in ki şaf et mə sin də 
mü hüm rol oy na ya raq bə şər si vi li za si ya sı-
nı zən gin ləş di rib lər. La kin əsr lər lə müx tə lif 
xalq la rın mə də ni əla qə si nə xid mət edən ərəb 
qra fi  ka sı nın di li mi zin səs sis te mi ni bü tün dol-
ğun lu ğu ilə əks et di rə bil mə mə si, onun qu ru-
lu şu və xa rak te ri haq qın da tam ay dın tə səv-
vür ya rat ma ma sı XIX əs rin ikin ci ya rı sın dan 
eti ba rən Mir zə Fə tə li Axun dov baş da ol maq la, 
döv rün mü tə rəq qi maarif çi zi ya lı la rı nı əlifb  a 
is la ha tı prob le mi üzə rin də dü şün mə yə va dar 
edib. Bu, Azər bay can xal qı nın hə min dövr də 
ya şa dı ğı ta ri xi şə rait dən do ğan zə ru rət idi. 
Öz qay na ğı nı Av ro pa dan alan ye ni döv rün 
maarif çi lik hə rə ka tı Azər bay can mə də niy yə ti-
nin in ki şaf is ti qa mə ti ni müəy yən ləş dir miş və 
bu da ye ni mə də niy yət ti pi nə uy ğun müasir 
əlifb  a ya olan eh ti ya cı ak tual laş dır mış dı.

XX əs rin əv vəl lə rin də cə rə yan edən ic ti-
mai-si ya si və mə də ni pro ses lə rin ge di şa tı, 
möv cud əlifb  a nı da ha mü na si bi ilə əvəz et-
mək ide ya sı nı mey da na at mış dı.

1922-ci il də Azər bay can hö ku mə ti nin qə ra rı 
əsa sın da ye ni Əlifb  a Ko mi tə si nin ya ra dıl ma-
sı, hə min ko mi tə yə Azər bay can di li üçün la-
tın qra fi  ka lı əlifb  a tər ti bi nin tap şı rıl ma sı ye ni 
qra fi  ka ya ke çil mə si yo lun da atıl mış ilk cid-
di ad dım ol du. 1923-cü il dən eti ba rən la tın 
əsas lı əlifb  a ya keç mə pro se si su rət lən di ril di. 
1926-cı il də ke çi ril miş Bi rin ci Ümu mitt  i faq 
Tür ko lo ji qu rul ta yın töv si yə lə ri nə ca vab 
ola raq 1929-cu il yan va rın 1-dən eti ba-
rən Azər bay can da küt lə vi şə kil də la tın 
qra fi  ka lı əlifb  a tət biq edil di. Qı sa bir 
müd dət ər zin də la tın qra fi  ka sı nın iş lə-
dil mə si Azər bay can da ge niş küt lə lər 
ara sın da sa vad sız lı ğın ləğ vi üçün ol-
duq ca əl ve riş li zə min ya rat dı. Bü tün 
bu nailiy yət lə rə bax ma ya raq, hə min 
əlifb  a 1940-cı il yan va rın 1-dən ki-
ril ya zı sı əsa sın da tər tib edil miş ye ni 
qra fi  ka lı əlifb  a ilə əvəz olun du. Ya-
rım əsr dən çox bir müd dət ər zin də 
ki ril qra fi  ka sı ilə Azər bay can el mi və 
mə də niy yə ti nin qiy mət li nü mu nə lə ri 
ya ra dıl dı. La kin ki ril qra fi  ka sı nın di li-
mi zin səs qu ru lu şu na uy ğun gəl mə mə si 
Azər bay can zi ya lı la rı nı bu əlifb  a nın tək-
mil ləş di ril mə si yo lun da mü tə ma di iş apar-
ma ğa sövq et di. Təc rü bə gös tər di ki, ki ril 
qra fi  ka sı nın di li mi zin səs qu ru lu şu na uy ğun-
laş dı rıl ma sı yo lun da nə qə dər cəhd gös tə ril sə 
də, op ti mal va rian tın əl də edil mə si müm kün 
de yil və bu da onun və vaxt sa də yiş di ri lə cə yi 
eh ti ma lı nı güc lən di rir di.

Müs tə qil li yi mi zin qa za nıl ma sın dan son ra 
ya ran mış ta ri xi şə rait xal qı mı zın dün ya xalq-
la rı nın ümu mi ya zı sis te mi nə qo şul ma sı üçün 
ye ni pers pek tiv lər aç dı və la tın qra fi  ka lı Azər-
bay can əlifb  a sı nın bər pa sı nı zə ru ri et di. Bu isə 
mü va fi q qa nu nun qə bul olun ma sı ilə nə ti cə-
lən di. 1991-ci il de kab rın 25-də Azər bay can 
Ali So ve ti la tın qra fi  ka lı Azər bay can əlifb  a sı-
nın bər pa olun ma sı ilə bağ lı qə rar qə bul et di.

Bu nun la da ta ri xi əda lət bər pa edil di və hə-
min vaxt dan müs tə qil Azər bay can Res pub li-
ka sın da təd ri cən la tın qra fi  ka lı mil li əlifb  a mı-
za ke çid mər hə lə si baş lan dı.

Bu qə ra rın tam rəs mi tət bi qi nə isə 10 il 
son ra baş la nıl dı. Azər bay can Res pub li ka sı 
əra zi sin də bü tün ida rə-müəs si sə lər, döv-
lət və qey ri-döv lət qu rum la rı, Azər bay can 
di lin də olan bü tün nəşr lər la tın qra fi  ka lı 
əlifb  a ya keç di lər. Bu ta ri xi pro ses Ümum-
mi li li de ri miz Hey dər Əli ye vin 18 iyun 
2001-ci il ta rix li fər ma nı na əsa sən ger çək-
ləş di. Pre zi dent Hey dər Əli yev la tın qra-
fi  ka lı əlifb  a nın tət bi qi nin Azər bay ca nın 
si ya si hə ya tın da, ya zı mə də niy yə ti mi zin 

ta ri xin də mü hüm ha di sə ol du ğu nu nə-
zə rə ala raq 2001-ci il av qus tun 9-da da ha 
bir fər man im za la dı. Hə min fər man la 1 
av qust – Azər bay can əlifb  a sı və Azər bay-
can di li gü nü elan edil di. Hə min vaxt dan 
eti ba rən hər il av qust ayı nın 1-i Azər bay-
can Res pub li ka sın da Azər bay can əlifb  a sı 
və Azər bay can di li gü nü ki mi qeyd edi lir.

Ta ri xi əda lə tin bər pa edil mə si haq qın da 
qə rar müs tə qil li yi mi zin ilk ili olan 1991-ci il-
də qə bul edil sə də, bü töv lük də ye ni əlifb  a ya 
ke çid pro se si nin baş lan ma sı və onun uğur-
la ba şa çat dı rıl ma sı müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin me ma rı və qu ru cu su, Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ lı dır.

Tə sa dü fi  de yil ki, Ümum mil li li de ri miz 
Hey dər Əli ye vin 2001-ci il 9 av qust ta rix li 
Fər ma nın da on ilə ya xın bir müd dət də la-
tın qra fi  ka lı Azər bay can əlifb  a sı na ke çi din 
öl kə miz də 2001-ci ilin av qust ayın da bü-
töv lük də tə min edil di yi və ye ni əlifb  a dan 
is ti fa də nin müs tə qil Azər bay can Res pub-
li ka sı nın ic ti mai-si ya si hə ya tın da, ya zı mə-
də niy yə ti mi zin ta ri xin də mü hüm ha di sə 
ol du ğu nə zə rə alı na raq hər il av qust ayı-
nın 1-nin öl kə miz də Azər bay can əlifb  a sı və 
Azər bay can di li gü nü ki mi qeyd edil mə si 
qə ra ra alı nıb.

Azər bay can xal qı nın mil li var lı ğı nın əsa sı 
olan ana di li miz də za man-za man əlifb  a mı-
zın ya şa dı ğı ta le yi ya şa yıb. Ya del li iş ğal çı lar 
di li mi zi məhv edib sı ra dan çı xar ma ğa, onu 
gah ərəb ləş dir mə yə, gah fars laş dır ma ğa, 
gah da rus laş dır ma ğa ça lı şıb lar.

Azər bay can əlifb  a sı ki mi, di li nin də hər tə-
rəfl  i in ki şa fı, onun rəs mi döv lət di li sta tu su 
al ma sı, bey nəl xalq mü na si bət lər sis te min də 
dün ya dip lo ma ti ya sı na yol tap ma sı məhz Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ lı dır.1978-ci 
il də o vaxt kı SS Rİ rəh bər li yi nin cid di na ra zı-
lıq və eti ra zı na bax ma ya raq, Hey dər Əli ye vin 
bö yük qə tiy yə ti sa yə sin də Azər bay can SSR 
Kons ti tu si ya sı na Azər bay can di li nin döv lət 
di li ol du ğu nu təs diq edən mad də da xil edi lib. 
Müs tə qil Azər bay can Res pub li ka sı nın 1995-ci 
il no yab rın 12-də qə bul olu nan ilk Kons ti tu si-
ya sın da xalq re fe ren dum yo lu ilə öz möv qe-
yi ni nü ma yiş et di rə rək, öl kə də döv lət di li nin 
Azər bay can di li ad lan dı rıl ma sı na yek dil lik lə 
tə rəf dar ol du ğu nu bil dir di.

Bun dan son ra kı il lər də “Döv lət di li nin 
tət bi qi işi nin tək mil ləş di ril mə si haq qın da”, 
“Azər bay can əlifb  a sı və Azər bay can di li gü-
nü nün tə sis edil mə si haq qın da” im za la dı ğı 
fər man lar, mil li- mə nə vi də yər lə rin qo ru nub 
sax lan ma sı is ti qa mə tin də hə ya ta ke çir di yi 
məq səd yön lü si ya sət Hey dər Əli ye vin azər-
bay can çı lıq ide ya sı nın for ma laş ma sı yo lun-
da gös tər di yi mi sil siz xid mət lər dən dir.

Se vin di ri ci hal dır ki, Ümum mil li li de rin 
ide ya la rı nın la yiq li da vam çı sı Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev doğ ma di li mi zə həs-
sas lıq la ya na şır. Bu gün di li mi zin in ki şa fı nın 
əsas qa ran tı da məhz öl kə Pre zi den ti nin özü-
dür. Azər bay can ədə biy ya tı nı, azər bay can lı 
dü şün cə si ni əks et di rən san bal lı əsər lə rin la-
tın qra fi  ka sın da ye ni dən nəşr edil mə si məhz 
İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü ilə baş tut du. Pre-
zi den tin 2004-cü il yan va rın 12-də im za la dı ğı 
“Azər bay can di lin də la tın qra fi  ka sı ilə küt lə vi 
nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si haq qın da”kı sə-
rən ca mı həm də əlifb  a ilə bağ lı prob lem lə-
ri ta ma mi lə həll et di. Bu nun da nə ti cə sin də 
küt lə vi nəşr lə rin la tın qra fi  ka sı na ke çi ril mə-
si baş tut du. Döv lət baş çı sı nın son ra kı sə-
rən cam la rın da isə 150 cild lik “Dün ya ədə-
biy ya tı ki tab xa na sı”, 100 cild lik “Dün ya 
uşaq ədə biy ya tı ki tab xa na sı”, 100 cild lik 
“Azər bay can ədə biy ya tı ki tab xa na sı” se-
ri ya sın dan olan ye ni nəşr lər res pub li ka 
ki tab xa na şə bə kə si nin la tın qra fi  ka lı ədə-
biy yat fon du nu zən gin ləş dir di.

Öl kə pre zi den ti 2012-ci il ma yın 23-
də im za la dı ğı “Azər bay can di li nin qlo-
bal laş ma şə raitin də za ma nın tə ləb lə ri nə 

uy ğun is ti fa də si nə və öl kə də dil çi li yin in-
ki şa fı na dair Döv lət Proq ra mı haq qın da” 

sə rən cam da onun ana di li mi zə ver di yi bö-
yük önəm dən xə bər ve rir di.

Qeyd edək ki, Azər bay can di li Azər bay-
can Res pub li ka sı nın döv lət di li və Azər bay-
can da ya şa yan müx tə lif xalq la rın əsas ün-
siy yət va si tə si dir. Azər bay can di li nin ta ri xi 
ümu mi lik də türk di li ta ri xi nin bir his sə si dir. 
Oğuz türk cə si nin ən az təh rif olun muş for-
ma sı Azər bay can türk cə si dir. Azər bay can 
di li, ey ni za man da, İran İs lam Res pub li ka-
sın da ya şa yan 30 mil yon dan ar tıq azər bay-
can lı nın ana di li dir. Ana di li miz Ural-Al tay 
dil lə ri ailə si nin türk di li qru pu nun oğuz ya-
rım qru pu na da xil dir və ən ya xın qo hum la rı 
olan türk, türk mən və qa qauz dil lə ri ilə bir-
lik də türk dil lə ri arealı nın Cə nub-qərb qo-
lu nu təş kil edir. İn gil tə rə nin Dil lər üz rə Sta-
tis ti ka Ko mi tə si nin si ya hı sın da Azər bay can 
türk cə si ən har mo ni ya lı 3-cü dil dir. 

SEVİNC
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“Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir”
Heydər Əliyev

“Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir”

Avqustun 1-i 
Azərbaycan dili və 
əlifbası günüdür

Ərəb əlifb  a sı yü zil lər bo yu ge niş mə kan- “Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir”“Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir”

Azərbaycan dili və Azərbaycan dili və 
Qə dim və zən gin mə də niy yə tə 

ma lik olan Azər bay can xal qı 
dün ya si vi li za si ya sı na bir çox 
də yər li töh fə lər ve rib. On la-

rın ilk nü mu nə lə ri bə şər ta ri xi nin bö-
yük kəş fi olan ya zı va si tə si ilə Qo bus-
tan və Gə mi qa ya təs vir lə ri, həm çi nin 
epiq ra fik abi də lər şək lin də daş la rın 
yad da şı na həkk olu na raq bu gü nə-
dək ya şa yır. Ta ri xi fakt lar sü but edir 
ki, za man-za man Azər bay can xal qı 
müx tə lif əlif ba lar dan is ti fa də edib. 
İs la mın qə bu lu na qə dər olan döv rün 
ya zı la rı ilə ya ra dı lan bu qiy mət li xə zi-
nə nin bö yük bir qis mi məhv edi lib və 
dövr keç dik də hə min abi də lə rin qə lə-
mə alın dı ğı ya zı şə kil lə ri unu du lub və 
ya ərəb qra fi ka sı na ke çi ri lib. İs la mın 
ya yıl dı ğı dövr lər dən isə xal qı mız ərəb 
əlif ba sın dan is ti fa də et mək lə min il-
dən ar tıq bir za man ər zin də ta ri xi mi-
zin ən ye ni mər hə lə si nə dək zən gin 
mə də ni irs ya ra dıb.

maarif çi lik hə rə ka tı Azər bay can mə də niy yə ti-
nin in ki şaf is ti qa mə ti ni müəy yən ləş dir miş və 
bu da ye ni mə də niy yət ti pi nə uy ğun müasir 
əlifb  a ya olan eh ti ya cı ak tual laş dır mış dı.

XX əs rin əv vəl lə rin də cə rə yan edən ic ti-
mai-si ya si və mə də ni pro ses lə rin ge di şa tı, 
möv cud əlifb  a nı da ha mü na si bi ilə əvəz et-

1922-ci il də Azər bay can hö ku mə ti nin qə ra rı 
əsa sın da ye ni Əlifb  a Ko mi tə si nin ya ra dıl ma-
sı, hə min ko mi tə yə Azər bay can di li üçün la-
tın qra fi  ka lı əlifb  a tər ti bi nin tap şı rıl ma sı ye ni 
qra fi  ka ya ke çil mə si yo lun da atıl mış ilk cid-
di ad dım ol du. 1923-cü il dən eti ba rən la tın 
əsas lı əlifb  a ya keç mə pro se si su rət lən di ril di. 
1926-cı il də ke çi ril miş Bi rin ci Ümu mitt  i faq 
Tür ko lo ji qu rul ta yın töv si yə lə ri nə ca vab 
ola raq 1929-cu il yan va rın 1-dən eti ba-
rən Azər bay can da küt lə vi şə kil də la tın 
qra fi  ka lı əlifb  a tət biq edil di. Qı sa bir 
müd dət ər zin də la tın qra fi  ka sı nın iş lə-
dil mə si Azər bay can da ge niş küt lə lər 
ara sın da sa vad sız lı ğın ləğ vi üçün ol-
duq ca əl ve riş li zə min ya rat dı. Bü tün 
bu nailiy yət lə rə bax ma ya raq, hə min 
əlifb  a 1940-cı il yan va rın 1-dən ki-
ril ya zı sı əsa sın da tər tib edil miş ye ni 
qra fi  ka lı əlifb  a ilə əvəz olun du. Ya-
rım əsr dən çox bir müd dət ər zin də 
ki ril qra fi  ka sı ilə Azər bay can el mi və 
mə də niy yə ti nin qiy mət li nü mu nə lə ri 
ya ra dıl dı. La kin ki ril qra fi  ka sı nın di li-
mi zin səs qu ru lu şu na uy ğun gəl mə mə si 
Azər bay can zi ya lı la rı nı bu əlifb  a nın tək-
mil ləş di ril mə si yo lun da mü tə ma di iş apar-
ma ğa sövq et di. Təc rü bə gös tər di ki, ki ril 
qra fi  ka sı nın di li mi zin səs qu ru lu şu na uy ğun-
laş dı rıl ma sı yo lun da nə qə dər cəhd gös tə ril sə 
də, op ti mal va rian tın əl də edil mə si müm kün 
de yil və bu da onun və vaxt sa də yiş di ri lə cə yi 

Müs tə qil li yi mi zin qa za nıl ma sın dan son ra 
ya ran mış ta ri xi şə rait xal qı mı zın dün ya xalq-
la rı nın ümu mi ya zı sis te mi nə qo şul ma sı üçün 
ye ni pers pek tiv lər aç dı və la tın qra fi  ka lı Azər-
bay can əlifb  a sı nın bər pa sı nı zə ru ri et di. Bu isə 
mü va fi q qa nu nun qə bul olun ma sı ilə nə ti cə-
lən di. 1991-ci il de kab rın 25-də Azər bay can 
Ali So ve ti la tın qra fi  ka lı Azər bay can əlifb  a sı-
nın bər pa olun ma sı ilə bağ lı qə rar qə bul et di.

bay can çı lıq ide ya sı nın for ma laş ma sı yo lun-
da gös tər di yi mi sil siz xid mət lər dən dir.

Se vin di ri ci hal dır ki, Ümum mil li li de rin 
ide ya la rı nın la yiq li da vam çı sı Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev doğ ma di li mi zə həs-
sas lıq la ya na şır. Bu gün di li mi zin in ki şa fı nın 
əsas qa ran tı da məhz öl kə Pre zi den ti nin özü-
dür. Azər bay can ədə biy ya tı nı, azər bay can lı 
dü şün cə si ni əks et di rən san bal lı əsər lə rin la-
tın qra fi  ka sın da ye ni dən nəşr edil mə si məhz 
İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü ilə baş tut du. Pre-
zi den tin 2004-cü il yan va rın 12-də im za la dı ğı 
“Azər bay can di lin də la tın qra fi  ka sı ilə küt lə vi 
nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si haq qın da”kı sə-
rən ca mı həm də əlifb  a ilə bağ lı prob lem lə-
ri ta ma mi lə həll et di. Bu nun da nə ti cə sin də 
küt lə vi nəşr lə rin la tın qra fi  ka sı na ke çi ril mə-
si baş tut du. Döv lət baş çı sı nın son ra kı sə-
rən cam la rın da isə 150 cild lik “Dün ya ədə-
biy ya tı ki tab xa na sı”, 100 cild lik “Dün ya 
uşaq ədə biy ya tı ki tab xa na sı”, 100 cild lik 
“Azər bay can ədə biy ya tı ki tab xa na sı” se-
ri ya sın dan olan ye ni nəşr lər res pub li ka 
ki tab xa na şə bə kə si nin la tın qra fi  ka lı ədə-
biy yat fon du nu zən gin ləş dir di.

də im za la dı ğı “Azər bay can di li nin qlo-
bal laş ma şə raitin də za ma nın tə ləb lə ri nə 

uy ğun is ti fa də si nə və öl kə də dil çi li yin in-
ki şa fı na dair Döv lət Proq ra mı haq qın da” 

sə rən cam da onun ana di li mi zə ver di yi bö-
yük önəm dən xə bər ve rir di.

Qeyd edək ki, Azər bay can di li Azər bay-
can Res pub li ka sı nın döv lət di li və Azər bay-
can da ya şa yan müx tə lif xalq la rın əsas ün-
siy yət va si tə si dir. Azər bay can di li nin ta ri xi 
ümu mi lik də türk di li ta ri xi nin bir his sə si dir. 
Oğuz türk cə si nin ən az təh rif olun muş for-
ma sı Azər bay can türk cə si dir. Azər bay can 
di li, ey ni za man da, İran İs lam Res pub li ka-
sın da ya şa yan 30 mil yon dan ar tıq azər bay-
can lı nın ana di li dir. Ana di li miz Ural-Al tay 
dil lə ri ailə si nin türk di li qru pu nun oğuz ya-
rım qru pu na da xil dir və ən ya xın qo hum la rı 
olan türk, türk mən və qa qauz dil lə ri ilə bir-
lik də türk dil lə ri arealı nın Cə nub-qərb qo-
lu nu təş kil edir. İn gil tə rə nin Dil lər üz rə Sta-
tis ti ka Ko mi tə si nin si ya hı sın da Azər bay can 
türk cə si ən har mo ni ya lı 3-cü dil dir. 
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“Türk cə “Təm si lat”ı tər cü mə 
edən Teh ran sa ki ni Mir zə Mə həm-
məd Cə fə rə

Əziz və meh ri ban qar da şım 
Mir zə Mə həm məd Cə fər, Al lah 
öm rü nü zü uzun elə sin!

Si zin mək tu bu nuz ye tiş di, son-
suz se vin ci mə və qəl bi min şad lı ğı-
na sə bəb ol du.

Əv və la, siz dən bir xa hi şim var-
dır: əzə mət li ağam cə nab Mir-
zə Yu sif xan ke çən mək tu bun-
da müx tə sər ola raq yaz mış dı ki, 
azad xah şah za də nəv vab-əş rəf-
əm cəd, sər kar Cə la ləd din Mir-
zə hal-ha zır da xəs tə dir. Bu xə bər 
mə ni çox-çox kə dər lən dir di. Xa hiş 
edi rəm ki, va la həz rət şah za də nin 
xəs tə li yi nin nə dən iba rət ol ma sı 
haq qın da tez lik lə mə nə mə lu mat 
ve rə si niz ki, hə yə can və ni ga ran-
çı lı ğım ara dan get sin. Mə nim bəd-
bəxt li yim dən dir ki, bü tün İran da 
özü mə bir nə fər sir daş tap mış dım, 
o da dost lu ğu mu zun lap baş lan ğı-
cın da xəs tə lən di.

İkin ci si isə, si zin mişk sa çan qə-
lə mi ni zə afə rin, yüz afə rin ol sun 
ki, “Mol la İb ra him Xə lil”i əs li nə 
ta ma mi lə uy ğun və çox-çox gö zəl 
tər cü mə et miş si niz. Tər cü mə də 
qə tiy yən ori ji nal dan kə na ra çı xıl-
ma mış dır. Tər cü mə nin də əsas 
şər ti bu dur ki, on da ori ji nal dan 
nə ar tıq, nə də əs kik bir şey ol sun. 
Bun dan yax şı, bun dan yük sək tər-
cü mə ola bil məz. Tər cü mə ni müt-
ləq çap et dir mə yə ça lı şın!

Şək li mi hə min mək tub la bə ra bər 
si zə gön də ri rəm. Əsə rin ta ma şa la-
rın da iş ti rak edən bü tün per so naj-
la rın şə kil lə ri ni də hər bir əsər də 
çap et di rə bil səy di niz, hə qi qət də 
mi sil siz bir hə diy yə olar və ki tab lar 
baş qa bir gö zəl li yə ma lik olar dı.

Baş qa əsər lə rin tər cü mə si ni ar-
tıq Tifl  i sə gön dər mək la zım de yil-
dir. Vax tı nı zı itir mə yin, ha mı sı nı 
bir baş çap et di rin! Mə nim si zin qə-
lə mi ni zə bö yük inam və eti ba rım 
var dır. Hər bir əsər çap dan çıx dıq-
dan son ra 3-4 nüs xə mə nə hə diy yə 
gön də rin!

“Georq Kliff  ord” söz lə ri nin 
mə na sı nı so ruş muş su nuz. De mə-
li yəm ki, bun lar hər iki si bir nə-
fər əmi rin adı dır, bir şəx sin 
adı dır...

Yə ni Kliff  or doğ lu Georq. Ne-
cə ki, ərəb lər də Səd ibn-Vəq qas, 
Ömər ibn-Səd və Əmr ibn-As əvə-
zi nə – Səd-e Vəq qas, Ömər-e Səd, 
Əmr-e As yaz maq mə lum dur. 
Cüm lə nin mə na sı cə hət dən “cə-
nab Lin ne yin ha mi si olan Georq 
ibn-Kliff  ord dan yük sək və əzə-
mət li ola caq dır”.

O ki qal dı “qı ğıl cım” kəl mə si, 
türk cə “qı ğıl cım” ən ki çik od şə-
ra rə lə ri nə de yi lir. Fars ca “əbi zə”, 
“xəd rə” və “si ta rə çə” de mək dir.

Siz ne cə qa ra dağ lı sı nız ki, bu 
kəl mə nin mə na sı nı bil mir si niz?

Mən özüm bu kəl mə ni Qa ra dağ-
da öy rən mi şəm. Mən yed di ya şım-
dan 12 ya şı ma qə dər Qa ra dağ da 
Ho rand kən din də, son ra Və li bəy li 
oba sın da Ün küt eli içə ri sin də ya-
şa mı şam. Pas ke viç lə Naibüs səl tə-
nə ara sın da baş la nan mü ha ri bə-
dən bir il əv vəl Ara zın bu ta yı na 
– rus tor pa ğı na ke çib gəl mi şəm.

“Hə kim çul lu” isə “bi ya ba ni” 
(çöl lü) de mək de yil dir. “Çul” türk 
di lin də atın be li nə sa lı na na de yir-
lər. Rə va yə tə gö rə, 90 il bun dan 
əv vəl, dər viş tə biət li bir hə kim 
sə ya hət məq sə di lə İran dan 
Nu xa ya gəl miş və bir müd dət 
bu şə hər də qal mış dı. Onun 
tə ba bət də və bir sı ra qə-
ri bə elm lər də, gu ya, tam 
mə ha rə ti var mış. Onun 
adı bu şə hər də və onun 
ət ra fın da məş hur dur. 
Hə mi şə çu la bü rün-
dü yü nə gö rə, “Çul lu 
hə kim” adı ilə şöh rət 
tap mış dır. Yə ni çul 
və ya kə pə nək ge-
yi nən hə kim. Nu xa 
ca maatı hə lə bu gü-
nə qə dər hə min hə-
ki mi kim ya sir lə ri ni 
bi lən bir adam ki mi 
zənn edir lər.

Üçün cü sü – əziz 
qar da şım! “Kə ma-
lüd döv lə mək tub-
la rı” ba rə də qeyd 
et miş si niz ki, 
on la rı hə lə 
o x u  m a -
mış sı nız. 

Bəs ha ra dan bi lir-
si niz ki, bəd xah-
lıq məq sə di lə ya-
zıl mış dır? Bu ra da 
bəd xah lıq yox dur. 
An caq irad tut maq 
və tən qid var dır. Bu 
isə çox bö yük bir 
mə sə lə dir.

Onun iza hı üçün uzun-uza-
dı da nış maq la zım gə lir. Əl bət-
tə, be lə bir iza hat bu mək tu ba 
sı ğış maz. Ona gö rə də, qı sa ca 
ya zı ram ki, siz gə rək tən qi din 
şərt lə rin dən xə bər dar ola sı nız 
ki, bu mə sə lə dən də baş çı xa ra 
bi lə si niz. İrad tu tul ma dan is teh-
za sız, mə zəm mət siz və məs xə-
rə siz tən qi di əsər ya zı la bil məz. 
“Kə ma lüd döv lə mək tub la rı” 
moizə, nə si hət de yil, tən qid dir. 
İn san lar pis əməl lə rə adət et di yi 
bir hal da, tən qid va si tə si lə ol ma-
yıb, moizə, nə si hət və ata mə-
həb bə ti tər zin də ya zı lan bir əsə-
rin bə şər tə biəti nə heç bir tə si ri 
ol ma ya caq dır.

İn san la rın tə biəti, moizə və 
nə si hət lə ri oxu yub-din lə mə yə 
nif rət edir. Hal bu ki in san lar 
tən qi di əsər oxu ma ğa hə mi şə 
hə vəs kar olur lar. Av ro pa fi -
lo sofl  a rı nın təc rü bə lə ri və bir 
çox in ka re dil məz hə ya ti də lil-
lər sü but et miş dir ki, tən qid, 
is teh za və məs xə rə dən baş qa, 

pis və ya ra maz əməl lə ri in-
san tə biətin dən heç 

bir va si tə ilə 
məhv et-

mək ol-
m a z . 

Əgər nə si hət və moizə nin in san-
la ra tə si ri ol say dı, mər hum Şeyx 
Sə di nin “Gü lüs tan” və “Bus tan” 
əsər lə ri əv vəl dən-axı ra qə dər nə-
si hət dir. Bəs nə üçün İran ca maatı 
600 il dən bə ri on la rı oxu yur, la kin 
ora da kı nə si hət və moizə lə rə əs la 
əhə miy yət ver mir?! Nə ti cə də isə 
zülm və is tib dad gün dən-gü nə ar-
tır ki, əs kil mə yir.

Nə isə, biz bu ba rə də mü ba hi-
sə yə gi riş mə mə li yik. Əgər mü ba-
hi sə yə baş la saq, heç bir şüb hə ola 
bil məz ki, siz məğ lub olar sı nız. 
Tən qid fən ni is lam ədə biy ya tın da 
bu gü nə qə dər hə lə tət biq edil mə-
miş dir. Məhz bu na gö rə də, siz 
bu ki mi əsər lər dən tez qor xu ya 
dü şür sü nüz. Nə ha yət, xal qı tər-
bi yə lən dir mək, həm məz həb lə ri-
mi zin əx la qı nı safl  aş dı rıb is lah et-
mək, döv lə ti ni zam-in ti za ma sa lıb, 
onun əmr lə ri nin və qa da ğan et di yi 
iş lər haq qın da kı hökm lə ri nin tə si-
ri ni ar tır maq üçün tən qid dən fay-
da lı heç bir va si tə ola bil məz.

Kə ma lüd döv lə vaiz və nə si hət çi 
de yil. O, tən qid çi dir. Əgər o, vaiz 
və nə si hət çi ol say dı, ona da Mol la 
Mə həm məd Rə fi  Vaizi-Qəz vi ni ki-
mi ba xar dı lar. Əsər lə ri də Mol la Rə-
fi  nin yaz dı ğı “Əb va bül-ci nan” ki mi 
duz suz, tam sız, ləz zət siz çı xar dı. Elə 
bir adam ta pa bi lər mi si niz ki, “Əb-
va bül-ci na nı” öz me yi li ilə kə sa lət-
siz oxu muş ol sun? Ki ta bı nın adın-
dan be lə ada mın zəh lə si ge dir.

La kin, Kə ma lüd döv lə nin mək tub-
la rı bir şəx sin əli nə ke çər sə, ye yib-
yat ma ğı özü nə ha ram edə rək, bu laq 
ba şı na ça tan su suz bir adam ki mi, on-
la rı oxu ya caq və on la rın mət ləb lə ri ni 
an la ma ğa, on lar dan ib rət al ma ğa və 
bi lik əl də et mə yə ça lı şa caq dır. Oxu-
duq dan son ra is tər-is tə məz be lə bir 
qə ra ra gə lə cək dir ki, tən qid çi nin pis-
lə di yi hər bir əməl dən uzaq laş maq və 
tə rif et di yi əməl lə ri müt ləq ic ra et mək 
la zım dır. İn di gö rün, nə si hət lə tən-
qid və nə si hət çi ilə tən qid çi ara sın da 
nə qə dər bö yük fərq var dır! Tən qi din 
moizə və nə si hət dən bu qə dər üs tün 
ol ma sı nın sə bə bi nə dir? Tən qi di əsə ri 
su sa maq eh ti ra sı na ox şar bir hə vəs lə 
oxu maq me yi li ha ra dan do ğu lub dur? 
Bu üs tün lü yün sə bə bi odur ki, tən qi di 
əsər is teh za, gül gü və məs xə rə yo lu 
ilə ya zı lır. Bu na gö rə də, tən qi din oxu-
nu şu na bu qə dər bö yük hə vəs var dır. 
Bu elə bir giz li sir dir ki, onu Av ro pa 
alim lə ri kəşf edə bil miş lər. Mə nim 
xal qım bu sir dən hə lə də xə bər siz dir. 
Əgər, in şal lah, Kə ma lüd döv lə nin 
mək tub la rı nəşr edi lər sə, mə nim 
xal qım da tər bi yə və mə ri fət mey-
da nı na qə dəm qo yar. De mə li yəm 
ki, mə nim xal qı mın fi t ri is te da dı 
Av ro pa xalq la rı nın fi t ri is te da dın-
dan qat-qat ar tıq dır.

Tən qi din moizə və nə si hət-
dən üs tün lü yü nü sü but edən 
ən par laq mi sal si zin gö zü nüz 
qar şı sın da dır. Nə üçün uza ğa 
ge dək? Fərz edək ki, bir vaiz 
nə si hət çi ata mə həb bə ti şi və-
sin də bir ki tab ya za raq, kim-
ya nın hə yat da möv cud ol ma-

dı ğı nı xal qa an lat maq is tə miş dir.
Sonu gələn sayımızda

Da hi mü tə fək kir Mir zə Fə tə li Axund za də mil li di lin saf lı ğı uğ run da bö yük mü ba riz ol-
sa da, o, dil lər ara sın da kı can lı əla qə ni, zən gin ləş mə yol la rı nı da qə bul edir di. O ye ri 
gəl dik cə bə dii dil və üs lub mə sə lə lə ri nə də to xu nub, xalq di li zə mi nin də ya ra nan 
ədə bi di lin müx tə lif mə sə lə lə ri ni işıq lan dı rıb. Mə sə lən, onun “Sər gü zəş ti-və zi ri-xa-

ni-Lən kə ran” (“Lən kə ran xan lı ğı nın və zi ri nin ma cə ra la rı”) ko me di ya sı nın adı “Sə rab xan lı ğı-
nın və zi ri nin ma cə ra la rı” idi. Əsər elə bu ad la da 1853-cü il də”Qaf qaz” qə ze tin də nəşr olun-
muş du. 1874-cü il də Axund za də ko me di ya nı fars di lin də ya zıl mış və “Lən kə ran xan lı ğı nın 
və zi ri nin ma cə ra la rı haq qın da po vest” adın da əsər lər top lu mu na əla və et miş di. Bu na is ti nad 
edə rək, bir sı ra Qər bi Av ro pa şərq şü nas la rı he sab edir di lər ki, əsə rin adı nı əsə rin tər cü mə çi si 
Mir zə Mə həm məd Cə fər Qa ra ca da ği də yi şib. Am ma bə zi təd qi qat lar dan son ra sü but olun du 
ki, Mir zə Mə həm məd Cə fər Qa ra ca da ği adı bi la va si tə Axund za də nin məs lə hə ti ilə də yiş di rib. 
Adın də yi şil mə si nə sə bəb o idi ki, “...əsər də niz kə na rın da olan şə hər də baş la yır və bi tir, Sə-
rab şə hə ri isə də niz dən uzaq da dır”. Axund za də pub li sist Mir zə Yu sif xa na 17 de kabr 1870-ci 
il də gön dər di yi mək tu bun da ya zır dı: “Ə ziz tər cü mə çi yə de yin ki, hər yer də “Sə rab xan lı ğı nın 
və zi ri nin ma cə ra la rı haq qın da” adı nı “Lən ka ran xan lı ğı nın və zi ri nin ma cə ra la rı haq qın da”ya 
də yiş sin... Sə rab səhv ya zı lıb, Lən kə ran yaz maq la zım dır. Çün ki Sə rab da də niz yox dur”. Mir-
zə Yu sif xan bu is tə yi tər cü mə çi yə çat dı rıb, o da əsə rin adı nı də yi şib. Bun dan son ra he ka yət 
“Lən kə ran xan lı ğı və zi ri nin ma cə ra la rı haq qın da” adı ilə çap olun ma ğa baş la yıb.
Bu mə na da dra ma tur qun onun “Türk cə “Təm si lat”i tər cü mə edən Teh ran sa ki ni 
Mir zə Mə həm məd Cə fə rə” sər löv hə li mək tu bu bö yük ma raq kəsb edir. Mək tu bu 
oxu cu la rı mı za təq dim edi rik.

“Türk cə “Təm si lat”ı tər cü mə 
edən Teh ran sa ki ni Mir zə Mə həm-
məd Cə fə rə

Əziz və meh ri ban qar da şım 
Mir zə Mə həm məd Cə fər, Al lah 
öm rü nü zü uzun elə sin!

Si zin mək tu bu nuz ye tiş di, son-
suz se vin ci mə və qəl bi min şad lı ğı-
na sə bəb ol du.

Əv və la, siz dən bir xa hi şim var-
dır: əzə mət li ağam cə nab Mir-
zə Yu sif xan ke çən mək tu bun-
da müx tə sər ola raq yaz mış dı ki, 
azad xah şah za də nəv vab-əş rəf-
əm cəd, sər kar Cə la ləd din Mir-
zə hal-ha zır da xəs tə dir. Bu xə bər 
mə ni çox-çox kə dər lən dir di. Xa hiş 
edi rəm ki, va la həz rət şah za də nin 
xəs tə li yi nin nə dən iba rət ol ma sı 
haq qın da tez lik lə mə nə mə lu mat 
ve rə si niz ki, hə yə can və ni ga ran-
çı lı ğım ara dan get sin. Mə nim bəd-
bəxt li yim dən dir ki, bü tün İran da 
özü mə bir nə fər sir daş tap mış dım, 
o da dost lu ğu mu zun lap baş lan ğı-
cın da xəs tə lən di.

İkin ci si isə, si zin mişk sa çan qə-
lə mi ni zə afə rin, yüz afə rin ol sun 
ki, “Mol la İb ra him Xə lil”i əs li nə 
ta ma mi lə uy ğun və çox-çox gö zəl 
tər cü mə et miş si niz. Tər cü mə də 
qə tiy yən ori ji nal dan kə na ra çı xıl-
ma mış dır. Tər cü mə nin də əsas 
şər ti bu dur ki, on da ori ji nal dan 
nə ar tıq, nə də əs kik bir şey ol sun. 
Bun dan yax şı, bun dan yük sək tər-
cü mə ola bil məz. Tər cü mə ni müt-
ləq çap et dir mə yə ça lı şın!

Şək li mi hə min mək tub la bə ra bər 
si zə gön də ri rəm. Əsə rin ta ma şa la-
rın da iş ti rak edən bü tün per so naj-
la rın şə kil lə ri ni də hər bir əsər də 
çap et di rə bil səy di niz, hə qi qət də 
mi sil siz bir hə diy yə olar və ki tab lar 
baş qa bir gö zəl li yə ma lik olar dı.

Baş qa əsər lə rin tər cü mə si ni ar-
tıq Tifl  i sə gön dər mək la zım de yil-
dir. Vax tı nı zı itir mə yin, ha mı sı nı 
bir baş çap et di rin! Mə nim si zin qə-
lə mi ni zə bö yük inam və eti ba rım 
var dır. Hər bir əsər çap dan çıx dıq-
dan son ra 3-4 nüs xə mə nə hə diy yə 
gön də rin!

“Georq Kliff  ord” söz lə ri nin 
mə na sı nı so ruş muş su nuz. De mə-
li yəm ki, bun lar hər iki si bir nə-
fər əmi rin adı dır, bir şəx sin 
adı dır...

Yə ni Kliff  or doğ lu Georq. Ne-
cə ki, ərəb lər də Səd ibn-Vəq qas, 
Ömər ibn-Səd və Əmr ibn-As əvə-
zi nə – Səd-e Vəq qas, Ömər-e Səd, 
Əmr-e As yaz maq mə lum dur. 
Cüm lə nin mə na sı cə hət dən “cə-
nab Lin ne yin ha mi si olan Georq 
ibn-Kliff  ord dan yük sək və əzə-
mət li ola caq dır”.

O ki qal dı “qı ğıl cım” kəl mə si, 
türk cə “qı ğıl cım” ən ki çik od şə-
ra rə lə ri nə de yi lir. Fars ca “əbi zə”, 
“xəd rə” və “si ta rə çə” de mək dir.

Siz ne cə qa ra dağ lı sı nız ki, bu 
kəl mə nin mə na sı nı bil mir si niz?

Mən özüm bu kəl mə ni Qa ra dağ-
da öy rən mi şəm. Mən yed di ya şım-
dan 12 ya şı ma qə dər Qa ra dağ da 
Ho rand kən din də, son ra Və li bəy li 
oba sın da Ün küt eli içə ri sin də ya-
şa mı şam. Pas ke viç lə Naibüs səl tə-
nə ara sın da baş la nan mü ha ri bə-
dən bir il əv vəl Ara zın bu ta yı na 
– rus tor pa ğı na ke çib gəl mi şəm.

“Hə kim çul lu” isə “bi ya ba ni” 
(çöl lü) de mək de yil dir. “Çul” türk 
di lin də atın be li nə sa lı na na de yir-
lər. Rə va yə tə gö rə, 90 il bun dan 
əv vəl, dər viş tə biət li bir hə kim 
sə ya hət məq sə di lə İran dan 
Nu xa ya gəl miş və bir müd dət 
bu şə hər də qal mış dı. Onun 
tə ba bət də və bir sı ra qə-
ri bə elm lər də, gu ya, tam 
mə ha rə ti var mış. Onun 
adı bu şə hər də və onun 
ət ra fın da məş hur dur. 
Hə mi şə çu la bü rün-
dü yü nə gö rə, “Çul lu 
hə kim” adı ilə şöh rət 
tap mış dır. Yə ni çul 
və ya kə pə nək ge-
yi nən hə kim. Nu xa 
ca maatı hə lə bu gü-
nə qə dər hə min hə-
ki mi kim ya sir lə ri ni 
bi lən bir adam ki mi 
zənn edir lər.

Üçün cü sü – əziz 
qar da şım! “Kə ma-
lüd döv lə mək tub-
la rı” ba rə də qeyd 
et miş si niz ki, 
on la rı hə lə 
o x u  m a -
mış sı nız. 

Bəs ha ra dan bi lir-
si niz ki, bəd xah-
lıq məq sə di lə ya-
zıl mış dır? Bu ra da 
bəd xah lıq yox dur. 
An caq irad tut maq 
və tən qid var dır. Bu 
isə çox bö yük bir 
mə sə lə dir.

ol ma ya caq dır.
İn san la rın tə biəti, moizə və 

nə si hət lə ri oxu yub-din lə mə yə 
nif rət edir. Hal bu ki in san lar 
tən qi di əsər oxu ma ğa hə mi şə 
hə vəs kar olur lar. Av ro pa fi -
lo sofl  a rı nın təc rü bə lə ri və bir 
çox in ka re dil məz hə ya ti də lil-
lər sü but et miş dir ki, tən qid, 
is teh za və məs xə rə dən baş qa, 

pis və ya ra maz əməl lə ri in-
san tə biətin dən heç 

bir va si tə ilə 
məhv et-

mək ol-
m a z . 

bu ki mi əsər lər dən tez qor xu ya 
dü şür sü nüz. Nə ha yət, xal qı tər-
bi yə lən dir mək, həm məz həb lə ri-
mi zin əx la qı nı safl  aş dı rıb is lah et-
mək, döv lə ti ni zam-in ti za ma sa lıb, 
onun əmr lə ri nin və qa da ğan et di yi 
iş lər haq qın da kı hökm lə ri nin tə si-
ri ni ar tır maq üçün tən qid dən fay-
da lı heç bir va si tə ola bil məz.

Kə ma lüd döv lə vaiz və nə si hət çi 
de yil. O, tən qid çi dir. Əgər o, vaiz 
və nə si hət çi ol say dı, ona da Mol la 
Mə həm məd Rə fi  Vaizi-Qəz vi ni ki-
mi ba xar dı lar. Əsər lə ri də Mol la Rə-
fi  nin yaz dı ğı “Əb va bül-ci nan” ki mi 
duz suz, tam sız, ləz zət siz çı xar dı. Elə 
bir adam ta pa bi lər mi si niz ki, “Əb-
va bül-ci na nı” öz me yi li ilə kə sa lət-
siz oxu muş ol sun? Ki ta bı nın adın-
dan be lə ada mın zəh lə si ge dir.

La kin, Kə ma lüd döv lə nin mək tub-
la rı bir şəx sin əli nə ke çər sə, ye yib-
yat ma ğı özü nə ha ram edə rək, bu laq 
ba şı na ça tan su suz bir adam ki mi, on-
la rı oxu ya caq və on la rın mət ləb lə ri ni 
an la ma ğa, on lar dan ib rət al ma ğa və 
bi lik əl də et mə yə ça lı şa caq dır. Oxu-
duq dan son ra is tər-is tə məz be lə bir 
qə ra ra gə lə cək dir ki, tən qid çi nin pis-
lə di yi hər bir əməl dən uzaq laş maq və 
tə rif et di yi əməl lə ri müt ləq ic ra et mək 
la zım dır. İn di gö rün, nə si hət lə tən-
qid və nə si hət çi ilə tən qid çi ara sın da 
nə qə dər bö yük fərq var dır! Tən qi din 
moizə və nə si hət dən bu qə dər üs tün 
ol ma sı nın sə bə bi nə dir? Tən qi di əsə ri 
su sa maq eh ti ra sı na ox şar bir hə vəs lə 
oxu maq me yi li ha ra dan do ğu lub dur? 
Bu üs tün lü yün sə bə bi odur ki, tən qi di 
əsər is teh za, gül gü və məs xə rə yo lu 
ilə ya zı lır. Bu na gö rə də, tən qi din oxu-
nu şu na bu qə dər bö yük hə vəs var dır. 
Bu elə bir giz li sir dir ki, onu Av ro pa 
alim lə ri kəşf edə bil miş lər. Mə nim 
xal qım bu sir dən hə lə də xə bər siz dir. 
Əgər, in şal lah, Kə ma lüd döv lə nin 
mək tub la rı nəşr edi lər sə, mə nim 
xal qım da tər bi yə və mə ri fət mey-
da nı na qə dəm qo yar. De mə li yəm 
ki, mə nim xal qı mın fi t ri is te da dı 
Av ro pa xalq la rı nın fi t ri is te da dın-
dan qat-qat ar tıq dır.

Tən qi din moizə və nə si hət-
dən üs tün lü yü nü sü but edən 
ən par laq mi sal si zin gö zü nüz 
qar şı sın da dır. Nə üçün uza ğa 
ge dək? Fərz edək ki, bir vaiz 
nə si hət çi ata mə həb bə ti şi və-
sin də bir ki tab ya za raq, kim-
ya nın hə yat da möv cud ol ma-

dı ğı nı xal qa an lat maq is tə miş dir.
Sonu gələn sayımızda

“Türk cə “Təm si lat”ı tər cü mə Yə ni Kliff  or doğ lu Georq. Ne- Bəs ha ra dan bi lir-

“Lən kə ran xan lı ğı və zi ri nin ma cə ra la rı haq qın da” adı ilə çap olun ma ğa baş la yıb.
Bu mə na da dra ma tur qun onun “Türk cə “Təm si lat”i tər cü mə edən Teh ran sa ki ni 
Mir zə Mə həm məd Cə fə rə” sər löv hə li mək tu bu bö yük ma raq kəsb edir. Mək tu bu 
oxu cu la rı mı za təq dim edi rik.

Böyük mütəfəkkir və dilimiz



Qə lə mi ni söz sə nə ti nin müx tə-
lif janr la rın da sı na yan Nə cib Fa zil, 
hər şey dən əv vəl, qüd rət li şair və 
is te dad lı dra ma turq dur. Bu nun la 
ya na şı, o, həm də bir ne çə ro man və 
on lar la he ka yə müəl li fi  ki mi ta nı-
nan na sir, alov lu pub li sist və ori ji nal 
es seist dir. Nə cib Fa zil öz öl kə sin-
də idealist-me ta fi  zik fi  lo sof, is lam 
mü tə fək ki ri, jur nal na şi ri, si ya si 
par ti ya funk sione ri, is la mi ide ya-
la rı və tə səv vüf hik mət lə ri ni təb liğ 
edən bə la ğət li na tiq ki mi də məş hur 
olub. Ədib 30-cu il lə rin axır la rın dan 
eti ba rən if rat mü ha fi  zə kar lı ğı na, 
mis tik is lam çı lı ğı na, açıq di ni-si ya-
si-ideolo ji tu tum və dav ra nış la rı na 
gö rə bas qı və ya saq lar al tın da 40 
il ya şa yıb, na şi ri ol du ğu jur nal lar, 
qur du ğu cə miy yət lər tez-tez bağ la-
nıb, di ni-si ya si məz mun lu ya zı la rı 
üzün dən mü tə ma di ola raq nə za rə tə 
alı nıb, il lər lə məh kə mə sa lon la rın-
da sü rün dü rü lüb, də fə lər lə qı sa və 
uzun müd dət li məh bus hə ya tı ya şa-
yıb, hətt  a öm rü nü in zi va ya çə kil di yi 
evin də əfv göz lə yə-göz lə yə məh-
kum ki mi ba şa vu rub.

Mə lum dur ki, bir sə nət ka rın əsə-
ri ni onun şəx siy yə tin dən ay rı tə səv-
vür et mək müm kün de yil. Onun 
şəx siy yə ti ni, kim li yi ni ya şa dı ğı ic-
ti mai-si ya si mü hit for ma laş dır dı ğı 
ki mi, əsər lə ri də for ma laş mış şəx-
siy yə ti nin, əqi də si nin, dün ya gö-
rü şü nün dam ğa sı nı da şı yır. Nə cib 
Fa zi lin də əsər lə ri onun çə tin mü-
ba ri zə lər lə do lu hə ya tı nın güz gü-
sü dür və sə nət ka rın ədə bi-bə dii ya-
ra dı cı lı ğı nı düz gün dərk və doğ ru 
təh lil edə bil mək üçün onun hə ya tı, 
ədə bi mü hi ti, Müt ləq Hə qi qət ki mi 
öm rü nün so nu na qə dər mü da fi ə 
et di yi is la mi-fəl sə fi  dü şün cə haq-
qın da mə lu mat lı ol maq la zım dır.

Nə cib Fa zil ru huy la, qa nıy la 
şair dir. Bu ba xım dan onun poezi-
ya sı, da ha doğ ru su, poetik dü ha sı 
Fran sa da qı sa müd dət li təh sil al dı-
ğı dövr də ya ra dı cı lıq la rı ilə ta nış-
ol ma für sə ti ya xa la dı ğı, son ra lar 
özü nün də də fə lər lə rəğ bət lə bəhs 
et di yi və bə yən di yi ni, tə sir lən di yi-
ni söy lə di yi  XIX əs rin Şarl Bod ler, 
Ar tur Rem bo, Frid rix Höl der lin, 
Hen ri fon Kleyst ki mi şair lə ri nə 
ya xın dır... 

Nə cib Fa zi lin şeirin də ki ahəng 
və səs ru hi bir də rin lik dən gə lir. O 
də rin lik də isə ölüm, qor xu, se vinc, 
şüb hə, şəf qət, mər hə mət, hirs-qə zəb 
ki mi bə şə ri hiss lər, sı xın tı lar yer alır. 

Ru hi sı xın tı, psi xo lo ji böh ran mo tiv-
lə ri ni şair özü nün say sız-he sab sız 
əsər lə rin də iş lə yib. La kin di gər şair-
lər də bu ru hi sı xın tı la rın qay na ğı, 
ya ra dı cı sı ki mi, əsa sən, so sial sə bəb-
lər gös tə ri lir. Us ta dın poezi ya sın da 
ru hi tə la tüm lər da ha çox me ta fi  zik 
ma hiy yət da şı yır. O, şeirə fəl sə fə 
və dü şün cə ni hop du rur, mis ra la rı-
nı bun la rı əks et di rə cək sim vol lar-
la yo ğu rur. Kəl mə lər lə zər gər ki mi 
dav ra nır, on la rı qi ya fə dən-qi ya fə yə 
bü rü yür, söz lə rə on la rın da şı ya bi lə-
cək lə ri qə dər mə na, se man tik siq lət 
yük lə yir.

Nə cib Fa zil şeirin əsas qa yə si-
nin Müt ləq Hə qi qə ti ax tar maq ol-
du ğu nu irə li sür sə də, poezi ya da 
“sə nət üçün sə nət” prin si pin dən 
qə tiy yən əl çək mir, yal nız “Al la ha 
və Al lah da va sı nı top lu ma” çat dır-
dı ğı öl çü də “cə miy yət üçün sə nət” 
an la yı şı nı qə bul edir. Sə nət də özü-
nü xa rak te ri zə edər kən də: - “Mə-
ni də Al lah və Pey ğəm bər di va nə si 
ola raq xa tır la yın”, - de yir.

Dra ma turq Nə cib Fa zi lə gə lin cə, 
onun pyes lə rin də iş lə di yi möv zu la-
rın ide ya məz mu nu, yu xa rı da qeyd 
et di yi miz ki mi, poezi ya sı nın da va-
mı dır. Ədi bin 15-ə ya xın dram əsə ri 
var. Bun lar dan ən məş hur la rı “To-
xum” (1935), “Bir adam ya rat maq” 
(1937), “Pul” (1941) və “Rəis Bəy” 
(1964) pyes lə ri dir. İl lər lə öl kə nin 
ən ta nın mış re jis sor la rı tə rə fi n dən 
ta ma şa ya qo yu lan və səh nə lər dən 

düş mə yən bu pyes lər dən bir-ne çə-
si nin mo tiv lə ri əsa sın da tam met raj-
lı bə dii fi lm lər və te le vi zi ya fi lm lə-
ri də çə ki lib. Us tad özü 6 ki no fi lm 
üçün “Se nar yo ro man la rım” adı nı 
ver di yi sse na ri lər qə lə mə alıb, son-
ra lar bun la rı ey niad lı ki tab da top la-
yıb (1972).

Nə cib Fa zi lin bü tün dram əsər-
lə rin də vur ğu la nan baş lı ca ide-
ya bu dur ki, in san alın ya zı sı, 
mü qəd də rat hik mə tiy lə kaina tın 
meh və rin də qə rar tu tur. “To xum” 
pye sin də Tür ki yə mil li-azad lıq 
hə rə ka tı nın baş la ma sə bəb lə ri nin 
ye ni bə dii-es te tik təq di ma tı ilə 
qar şı la şı rıq. Nə cib Fa zi lin İs tan-
bul da baş la yıb, Zon qul daq da ta-
mam la dı ğı “Bir adam ya rat maq” 
pye sin də ha di sə lər na mə lum bir 
ta rix də fi  kir böh ra nı için də ömür 
sür mək də olan 38 yaş lı ya zı çı Xos-
rov bə yin evin də cə rə yan edir. Beş 
pər də lik “Pul” pye si nin mər kə zin-
də pul qa zan maq xa ti ri nə bü tün 
va si tə lə ri məq bul sa yan  “mis kin 
he sab lar ada mı”- bir bank mü di ri 
da ya nır. 

Təx mi nən on il dən ar tıq bir 
müd dət ər zin də dram əsə ri yaz-
ma yan Nə cib Fa zil 1960-cı il hər bi 
çev ri li şin dən son ra sa lın dı ğı həbs-
xa na da dal ba dal üç pyes qə lə mə 
alır. Bun lar dan bi ri türk dra ma-
tur gi ya sı nın şah əsər lə rin dən he-
sab edi lən üç pər də lik  “Rəis Bəy” 
pye si dir. 

Nə cib Fa zi lin “Ay na da-
kı ya lan” və av to bioq ra fi k 
“Qa fa ka ğı zı” (“Şəx siy yət 
və si qə si”) ad lı iki ro ma nı 
var. Qeyd edək ki, ədi-
bin ro man la rı, şeir lə ri 
və pyes lə ri ilə mü qa yi sə 
edil mə yə cək də rə cə də  
zəif dir. Bun lar dan bi ri-
nin – “Ay na da kı ya lan” 
ro ma nı nın ana ide ya sı bu-
dur ki, bir in sa nın səadə tə 
qo vuş ma sı üçün Al la hı na 

qo vuş ma sı, da ha doğ ru su, 
onu Al la ha qo vuş du ra bi lə-
cək yo lu ax ta rıb tap ma sı la-

zım dır. Bu nun üçün dün yə vi 
bi lik lər ye tər li de yil. 

Nə cib Fa zi lin he ka yə lə ri 
onun “Bir-ne çə he ka yə, bir-
ne çə təh lil” (1933), “Ruh sı-
xın tı la rı” (1965) və “He ka yə-
lə rim” (1970) ad lı ki tab la rın da 

top la nıb.

Ədi bin çox say da me muar ki-
ta bı, ədə bi-ta ri xi-di ni port ret lə ri, 
bioq ra fi k əsər lə ri, es se lə ri və epis-
tol yar mi ra sı işıq üzü gö rüb. 

Nə cib Fa zil, ey ni za man da, di ni 
məfk  u rə si ni və mən su bu ol du ğu si-
ya si par ti ya nın ideolo ji proq ra mı nı 
alov lu nitq lər va si tə si lə ya yan və təb liğ 
edən eh ti ras lı və bə la ğət li na tiq idi. Sə-
nət ka rın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın təd qi-
qat çı la rın dan olan Mus ta fa Mi ya soğ lu 
qeyd edir ki, o, Tür ki yə nin müx tə lif vi-
la yət lə rin də 1963-1977-ci il lər ara sın da 
ke çi ri lən konf rans lar da təx mi nən 30 
mə ru zə ilə çı xış edib və 60-dan ar tıq iz-
di ham lı mi tinq də ge niş nitq söy lə yib. 
Ədi bin nitq lə ri bir ne çə ki tab da top la-
nıb. Onun çı xış la rı el mi mə ru zə, can-
sı xı cı mü ha zi rə de yil di, bə dii nit qin 
gö zəl, eh ti ras lı nü mu nə lə ri idi. Nə cib 
Fa zi lin nitq lə ri sar sı dı cı tə sir ba ğış la yır, 
ob raz lı sö zün qüd rət li fü sun kar lı ğı nı 
əks et di rir di. Onun bü tün nitq lə ri nin 
leyt mo ti vi ni bir ila hi gü cə da ya nan üs-
tün lük və qur tu luş və di, fəl sə fi  ru ha-
niy yət təş kil edir di. Us tad vəh yə söy-
kə nən son di nin və də yiş məz Ki ta bı n 
il ha mıy la mü səl man lıq yo lun da İs lam 
dü şün cə si ni, İs lam kül tü rü nü və ya şa-
yı şı nı bir hə yat və mə də niy yət an la yı şı 
ola raq təb liğ edib.

Ədi bin bu zid diy yət li hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı so vet dö nə mi nin ste reotip 
si ya si-ideolo ji tə fək kü rü süz gə cin dən 
də ke çə bil mə yib, tür ko lo gi ya mız da, 
bə zi ki çik is tis na la rı nə zə rə al ma saq, 

onun haq qın da el mi-təd qi qat iş lə ri 
apa rıl ma yıb, bə dii əsər lə ri nin tər cü-
mə si və nəş ri qa da ğa la ra mə ruz qa lıb. 
La kin bu ra da ca qeyd edək ki, “də mir 
pər də”nin bü tün təz yiq və ya saq la rı-
na bax ma ya raq, hə lə 1958-ci il də bö-
yük şairi miz Rə sul Rza onun məş hur 
“Otel oda la rın da” şeiri ni di li mi zə çe-
vi rə rək, “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə-
ze tin də çap et di rib, bu “aya qaç dı”dan 
son ra Nə cib Fa zi lin bir ne çə şeiri  elə 
hə min il Ba kı da nəşr olu nan “Sülh 
və dost luq” al ma na xı na da xil edi lib. 
Sə nət ka rın poetik nü mu nə lə ri nin öl-
kə mi zə ikin ci gə li şi tam otuz il son ra 
– müs tə qil li yi mi zin ilk il lə rin də baş 
tu tub. Son iyir mi il də is te dad lı şairin 
şeir lə ri ay rı-ay rı lıq da və ki tab şək lin də 
di li mi zə pe şə kar mü tər cim lər tə rə fi n-
dən qa zan dı rı lıb, xalq ya zı çı mız Ana-
rın tər tib et di yi iki cild lik “Min beş yüz 
ilin oğuz şe i ri” an to lo gi ya sın da təm sil 
olu nub, özü və ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
el mi və pub li sis tik mə qa lə lər qə lə mə 
alı nıb. Ədi bin ir si nin Tür ki yə də və 
öl kə miz də öy rə nil mə si nə dair ət rafl  ı 
mə lu ma tı is te dad lı təd qi qat çı Eş qa-
nə Ba ba ye va-Əzi mo va nın BDU-nun 
“Dil və ədə biy yat bey nəl xalq el mi-nə-
zə ri jur nal”ın da çap olun muş (2008, 
№ 6) “Nə cib Fa zil Qı sa kü rə yin təd qi-
qat ta ri xi nə dair” ad lı də yər li el mi mə-
qa lə sin dən əl də et mək müm kün dür. 
Nə ha yət, Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin sə rən ca mı əsa sın da 
nəşr edil miş 150 cild lik Dün ya Ədə-
biy ya tı Ki tab xa na sın dan bö yük Us ta-
dın ya ra dı cı lı ğı na bir cild ay rıl ma sı da 
əla mət dar dır. Cil də da xil edi lən he ka-
yə lə ri və pyes lə ri N.Əb dül rəh man-
lı, şeir lə ri isə T.Ab din, R.Qa ra ca və 
A.Haq qıx lı çe vi rib lər. Bun dan baş qa, 
ar tıq şairin “Çi lə” ki ta bı da di li miz də 
işıq üzü gö rüb.

Nə cib Fa zi lin hə yat və ya ra dı cı lı ğı-
na dair Tür ki yə də on lar la el mi-təd qi-
qat işi ya zı lıb, ki tab, mo noq ra fi  ya, me-
muar  və mə qa lə nəşr edi lib. Əl bətt  ə, 
bu təd qi qat əsə ri və mə qa lə lər dən 
ta nış ol maq im ka nı əl də et di yi miz 
bə zi lə ri müasir ədə biy yat şü nas lı ğın 
el mi-nə zə ri sə viy yə si nə ca vab ver-
mək dən çox uzaq dır. Bə zi müəl lifl  ər 
şairin ya ra dı cı lı ğı na ob yek tiv ya naş-
mır, el mi-nə zə ri təh lil ye ri nə, if rat 
də rə cə də şi şirt mə lə rə yol ve rir, öz 
mü ha ki mə lə rin də fak ti ki ma te riala 
söy kən mir lər, di gər lə ri isə, ək si nə, 
Nə cib Fa zi li ori ji nal şair və dra ma turq 
ki mi ta ma mi lə in kar edir, onu yal nız 
is lam mü tə fək ki ri ola raq də yər lən-
di rir lər. Mə sə lən, Tür ki yə Mə də niy-
yət Na zir li yi nin Nə cib Fa zi lin 100-cü 
il dö nü mü mü na si bə ti lə bu rax dı ğı 
Xa ti rə ki ta bın da yer alan do sent Əli 
İh san Qol cu nun “el mi” mə qa lə sin də 
şairin bir-çox şeiri nin möv zu, ob raz, 
sim vol, hətt  a mis ra la rı nın Bod ler dən 
iq ti bas ol du ğu id dia edi lir, baş qa söz-
lə, Nə cib Fa zil pla giat lıq da gü nah-
lan dı rı lır! (Ye ri gəl miş kən, xa tır la daq 
ki, hə lə 1942-ci il də bir vaxt lar şairin 
ya xın dost luq et di yi məş hur ro man çı 
Pe ya mi Sə fa da ədi bin “Pul” pye si ni 
pla giat ad lan dı ra raq onu məh kə mə-
yə ver miş, son ra dan bu hə rə kə ti nin 
səhv ol du ğu nu qə bul edə rək id dia 
əri zə si ni ge ri gö tür müş dü).  

Ta nın mış türk ədə biy yat şü na sı 
Əh məd Həm di Tan pı na rın bir sö-
zü var: “İn san lar da qu yu la ra bən-
zər lər, iç lə rin də bo ğu la bi lər si niz”. 
Nə cib Fa zil özü be lə bir İn san ol-
maq la bə ra bər, in san da bo ğul ma-
ma sı üçün İs la ma sı ğı nıb, bü tün 
hə ya tı və ya ra dı cı lı ğı nı sa də bir 
düs tur da ifa də edib: “Al lah və Rə-
su lu –  baş qa hər şey heç və ba til”.

Əs gər RƏ SU LOV
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 

pro fes sor
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Qə lə mi ni söz sə nə ti nin müx tə-

Nə cib Fa zil Qı sa kü rək Tür ki yə nin 
XX əsr də ye tiş dir di yi, keş mə keş li 
hə ya tı və zid diy yət li ədə bi-bə dii 
ya ra dı cı lı ğı olan bö yük sə nət-

kar lar dan bi ri dir. Hə lə 30 ya şı na çat-
ma dan öm rü nün so nu na qə dər fəxr lə 
da şı ya ca ğı “Us tad” lə qə bi lə şə rəf lən di-
ri lən, şeir lə ri or ta mək təb dərs lik lə ri-
nə sa lı nan şairin əsər lə ri son ra lar san-
ki diq qət lər dən ya yı nıb, öz ifa də si ilə 
de sək, “üzə ri nə sü kut kü lü tö kü lüb”. 
Və fa tın dan bir-ne çə il əv vəl “Tür ki yə-
nin ya şa yan ən bö yük şairi” və “Şair lər 
sul ta nı” ki mi fəx ri ad lar la mü ka fat lan-
dı rıl sa da, bu ge cik miş diq qət onu öz 
evin də hər an həb si ni göz lə yən bir 
gu şə ni şin ol maq dan xi las edə bil mə-
yib.
Yet miş doq quz il lik öm rün də sə nət-
ka rın iri li-xır da lı sək sə nə ya xın ki ta bı 
işıq üzü gö rüb. Bu ki tab lar dan təx mi-
nən ya rı sı şeir, dram, nəsr, ədə bi port ret, 
me muar və es se jan rın da qə lə mə alın mış 
ədə bi-bə dii əsər lər dir. Di gər ya rı sı di ni, 
fəl sə fi və ta ri xi təd qi qat lar, bioq ra fi ya lar, 
pub li sistk mə qa lə və kö şə ya zı la rı nın, 
si ya si-ideolo ji-is la mi məz mun lu mə-
ru zə, çı xış və nitq lə ri nin top lan-
dı ğı ki tab lar dır.

Ru hi sı xın tı, psi xo lo ji böh ran mo tiv- düş mə yən bu pyes lər dən bir-ne çə-

kı ya lan” və av to bioq ra fi k 
“Qa fa ka ğı zı” (“Şəx siy yət 
və si qə si”) ad lı iki ro ma nı 

bin ro man la rı, şeir lə ri 
və pyes lə ri ilə mü qa yi sə 
edil mə yə cək də rə cə də  

nin – “Ay na da kı ya lan” 

dur ki, bir in sa nın səadə tə 
qo vuş ma sı üçün Al la hı na 

qo vuş ma sı, da ha doğ ru su, 

zım dır. Bu nun üçün dün yə vi 

Nə cib Fa zi lin he ka yə lə ri 

lə rim” (1970) ad lı ki tab la rın da 
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ya ra dı cı lı ğı olan bö yük sə nət-

kar lar dan bi ri dir. Hə lə 30 ya şı na çat-
ma dan öm rü nün so nu na qə dər fəxr lə 
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ri lən, şeir lə ri or ta mək təb dərs lik lə ri-
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de sək, “üzə ri nə sü kut kü lü tö kü lüb”. 
Və fa tın dan bir-ne çə il əv vəl “Tür ki yə-
nin ya şa yan ən bö yük şairi” və “Şair lər 
sul ta nı” ki mi fəx ri ad lar la mü ka fat lan-
dı rıl sa da, bu ge cik miş diq qət onu öz 
evin də hər an həb si ni göz lə yən bir 
gu şə ni şin ol maq dan xi las edə bil mə-

Yet miş doq quz il lik öm rün də sə nət-
ka rın iri li-xır da lı sək sə nə ya xın ki ta bı 
işıq üzü gö rüb. Bu ki tab lar dan təx mi-
nən ya rı sı şeir, dram, nəsr, ədə bi port ret, 
me muar və es se jan rın da qə lə mə alın mış 
ədə bi-bə dii əsər lər dir. Di gər ya rı sı di ni, 
fəl sə fi və ta ri xi təd qi qat lar, bioq ra fi ya lar, 
pub li sistk mə qa lə və kö şə ya zı la rı nın, 
si ya si-ideolo ji-is la mi məz mun lu mə-
ru zə, çı xış və nitq lə ri nin top lan-

Nə cib Fa zi lin “Ay na da-
kı ya lan” və av to bioq ra fi k 
“Qa fa ka ğı zı” (“Şəx siy yət 
və si qə si”) ad lı iki ro ma nı 
var. Qeyd edək ki, ədi-
bin ro man la rı, şeir lə ri 
və pyes lə ri ilə mü qa yi sə 
edil mə yə cək də rə cə də  
zəif dir. Bun lar dan bi ri-
nin – “Ay na da kı ya lan” 
ro ma nı nın ana ide ya sı bu-
dur ki, bir in sa nın səadə tə 
qo vuş ma sı üçün Al la hı na 

qo vuş ma sı, da ha doğ ru su, 
onu Al la ha qo vuş du ra bi lə-
cək yo lu ax ta rıb tap ma sı la-

zım dır. Bu nun üçün dün yə vi 
bi lik lər ye tər li de yil. 

Nə cib Fa zi lin he ka yə lə ri 
onun “Bir-ne çə he ka yə, bir-
ne çə təh lil” (1933), “Ruh sı-
xın tı la rı” (1965) və “He ka yə-
lə rim” (1970) ad lı ki tab la rın da 

top la nıb.
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XX əsr də ye tiş dir di yi, keş mə keş li 
hə ya tı və zid diy yət li ədə bi-bə dii 
ya ra dı cı lı ğı olan bö yük sə nət-

kar lar dan bi ri dir. Hə lə 30 ya şı na çat-
ma dan öm rü nün so nu na qə dər fəxr lə 
da şı ya ca ğı “Us tad” lə qə bi lə şə rəf lən di-
ri lən, şeir lə ri or ta mək təb dərs lik lə ri-
nə sa lı nan şairin əsər lə ri son ra lar san-
ki diq qət lər dən ya yı nıb, öz ifa də si ilə 
de sək, “üzə ri nə sü kut kü lü tö kü lüb”. 
Və fa tın dan bir-ne çə il əv vəl “Tür ki yə-
nin ya şa yan ən bö yük şairi” və “Şair lər 
sul ta nı” ki mi fəx ri ad lar la mü ka fat lan-
dı rıl sa da, bu ge cik miş diq qət onu öz 
evin də hər an həb si ni göz lə yən bir 
gu şə ni şin ol maq dan xi las edə bil mə-

Yet miş doq quz il lik öm rün də sə nət-
ka rın iri li-xır da lı sək sə nə ya xın ki ta bı 
işıq üzü gö rüb. Bu ki tab lar dan təx mi-
nən ya rı sı şeir, dram, nəsr, ədə bi port ret, 
me muar və es se jan rın da qə lə mə alın mış 
ədə bi-bə dii əsər lər dir. Di gər ya rı sı di ni, 
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si ya si-ideolo ji-is la mi məz mun lu mə-
ru zə, çı xış və nitq lə ri nin top lan-

Olduğu kimi 
görünən Ustad



Həkimliyi yox, təbiəti seçir
Oğ lu nun tibb təh si li ni ax sat dı ğı nı gö rən 

ata sı, onu 1827-ci il də Edin burq dan gə ti rib 
Kemb ric Uni ver si te ti nin kol lec lə rin dən bi ri-
nə yaz dı rır və Dar vi ni din ada mı ki mi ye tiş-
dir mək qə ra rı na gə lir. Dar vin hə kim lik lə mü-
qa yi sə də teolo gi ya ya da ha çox vaxt ayır sa da, 
əsas ma raq dairə si ye nə tə biə tin ta ri xi olur. 

Əmi si oğ lu Vil yam Dar vin Foks la bir lik də 
bö cək top la yan Dar vi nin tə biətə olan ma ra ğı 
onu bo ta ni ka pro fes so ru Con Sti vens Hens lo-
vun ya nı na gə ti rir. Gənc Çarlz bu pro fes sor la 
dost la şır, onun tə biət ta ri xi dərs lə ri nə ya zı lır. 
Bir müd dət son ra Hens lov dan fər di dərs lər 
al ma ğa baş la yan Dar vin bu dərs lə rin sa yə sin-
də kol le ci əla çı tə lə bə ki mi bi ti rir.

O, 1831-ci ilin ya yın da geolo gi ya pro fes so-
ru Adam Sedq vik lə bir lik də Uel sin geolo ji 
xə ri tə si ni çı xa rır.

Ta ri xi sə ya hət
1831-ci ilin pa yı zın da isə 

Hens lov Dar vi ni “HMS 
Beag le” gə mi si nin ka pi ta nı 
Ro bert Fitz  Roy la ta nış edir. 
Dar vin 1831-ci ilin de kab rın da 
Fitz  Ro yun gə mi si ilə iki il lik Cə-
nu bi Ame ri ka sə fə ri nə çı xır. Bu 
sə fər də Dar vin adı nı ta ri xə həkk 
edə cək araş dır ma la rı na baş la yır.

Onun sə ya hə ti nə az, nə çox – düz 
beş il da vam edir. Bu sə fər də Dar vin 
cid di araş dır ma lar apa rır, müəy yən 
el mi qə naət lə rə gə lir, el mə mə lum 
ol ma yan can lı lar kəşf edir, mü şa hi də-
lə ri əsa sın da apar dı ğı qeyd lə ri Kemb ric 
Uni ver si te ti nə gön də rir.

Dar vin sə fər gün də li yi nə rast gəl-
di yi müx tə lif in san top lum la rı ilə 
bağ lı ant ro po lo ji mü şa hi də lə ri ni 
də qeyd edir. (O, bu gün də li yi 
1839-cu il də “Beag le ilə sə fər” 
baş lı ğı ilə dərc edib). 

Bu sə fər Dar vin üçün çox çə tin ke-
çir. 1833-cü ilin okt yab rın da Ar gen-
ti na da qız dır ma ya tu tu lur, 1834-cü 
ilin iyu lun da And dağ la rın dan Çi li-
yə qa yı dar kən ye ni dən xəs tə lə nir və 
ya ta ğa dü şür. 

Ye ni kəşfl  ər as ta na sın da
Sə ya hət baş la yan da ka pi tan Fitz  Roy 

Dar vi nə Çarlz Lielin “Geolo gi ya nın prin-
sip lə ri” ki ta bı nı ba ğış la yır. Liel bu ki ta bın-
da geolo ji in ki şa fın mi nil lər bo yu, təd ri cən 
tə şək kül tap dı ğı nı ya zır dı. Dar vin Qər bi 
Af ri ka nın Sant ya qo ada sın da –vul ka nik qa-
ya la rın ya ma cın da mər can və ba lıq qu la ğı 
qa lıq la rı ta pır və bu ya mac la rın bir za man-
lar də ni zin al tın da ol du ğu, Lielin de di yi 
ki mi mi nil lər bo yu yük sə lib qa ya ya çev-
ril di yi qə naəti nə gə lir. 

Dar vin bu sə ya hət za ma nı Cə nu bi 
Ame ri ka da nəs li kə sil miş nə həng 
mə mə li lə rə aid qa lıq lar ta pır. Bu 
qa lıq la rın ol du ğu qat lar da ba lıq-
qu la ğı qa lıq la rı da olur. Dar vin 
bur dan be lə qə naətə gə lir ki, 
bu mə mə li lə rin so yu ya-
xın vaxt lar da 
– han sı sa iq lim 
də yi şik li yi, ya-
xud fə lə kət nə-
ti cə sin də yox, 
ö z - ö z ü  n ə , 
t ə d  r i  c ə n 
t ü  k ə  n i b . 

Dar vin bu hey van la rın 
Af ri ka və Av ro pa da-
kı ox şar mə mə li lər-
lə qo hum ol du ğu nu 
dü şü nür. 

Dar vin sə ya hət də 
ol du ğu vaxt İn gil tə-
rə yə gön dər di yi mək-
tub lar, nəs li kə sil miş 
hey van la rın qa lıq la rı 
müəl li mi Hens lov 

tə rə fi n dən in gi lis tə biət alim lə ri nə təq dim 
edi lir, Dar vi nin şöh rə ti bü tün İn gil tə rə yə 
ya yı lır.

Sə fər dən son ra
Dar vin İn gil tə rə yə qa yı dan dan son ra 

Kemb ri cə gə lə rək “Beag le” sə fə rin də top la-
dı ğı nü mu nə lə ri se çib si nifl  ən dir mək üçün 
el mi araş dır ma la ra baş la yır. Hens lov bit ki 
nü mu nə lə ri nin təs nif edil mə sin də Dar vi nə 
bö yük kö mək gös tə rir. La kin hey van qa lıq-
la rı nı təd qiq et mək üçün Dar vi nin zooloq la-
ra eh ti ya cı ya ra nır. Ata sı nın mad di dəs tə yi 
ilə Lon do na ge dib, ta nın mış zooloq lar la 

gö rü şən Dar vin, Ri çard Oven adın da bir 
alim lə ta nış olur. Oven Dar vi nin gə tir-
di yi qa lıq la rı araş dı rır, o gü nə qə dər 
el mə mə lum ol ma yan bir çox nəs li kə-
sil miş hey van nö vü aş kar la yır. Bu hey-
van la rın ana to mik ba xım dan Dar vi nin 
dü şün dü yü ki mi Af ri ka hey van la rı na 
yox, Cə nu bi Ame ri ka hey van la rı na ya-
xın ol du ğu müəy yən edi lir.

Dar vin bir tə rəf dən tə ka mü l möv-
zu sun da araş dır ma la rı nı da vam edir, 
bir tə rəf dən “Beag le” gün də lik lə ri-

ni ça pa ha zır la yır, bir tə rəf dən də 
Çarlz Lielin fi  kir lə ri ni dəs-

tək lə yən mə qa lə lər ya zır 
və ey ni za man da, özü-

nün gə tir di yi ör nək-
lər ba rə də mü tə xəs-

sis fi  kir lə ri ni ifa də 
edə cək bir əsər 

üzə rin də iş lə-
mə yə baş la-

yır. 

Bu ağır re ji mə tab gə tir mə yən Dar vi nin 
ürə yin də prob lem ya ra nır. O, 1837-ci ilin 
sent yab rın da hə kim lə rin məs lə hə ti ilə araş-
dır ma la rı na bir müd dət lik ara ve rə rək din-
cəl mək üçün Şaff  ord şay ra – qo hum la rı nın 
ya nı na gə lir. Da yı sı qı zı Em ma da bu ev-
də ya şa yır, xəs tə bir qo hum la rı na ba xır dı. 
1838-ci ilin iyu nu na ki mi bur da qa lan Dar-
vin el mi araş dır ma la rı na da vam edir, həm 
alim lə rin fi  kir lə rin dən fay da la nır, həm də 
hey van dar lıq la məş ğul olan lar, quş sax la-
yan lar la gö rü şüb öz araş dır ma la rı na aid bə-
zi sual la ra ay dın lıq gə ti rir.

Bir müd dət son ra o, Em ma dan xo şu gəl di-
yi ni hiss edir, bir ne çə də fə Em ma ya ev li lik 
tək lif et mək is tə sə də, bu na cə sa rət edə bil mir. 
Nə ha yət bir ne çə ay son ra Em ma ya ev li lik tək-
lif edən Dar vin, 1839-cu il də onun la ev lə nir. 
Dar vin lər toy dan son ra Lon do na kö çür lər.

Dün ya ya səs sa lan ki tab
1859-cu il də Dar vi nin “Hər şe yin mən şə-

yi” ki ta bı dərc olu nur. O, bu ki tab da in sa nın 
mən şə yi ni araş dı rır və be lə bir qə naətə gə lir di 
ki, in san la mey mu nun mən şə yi ey ni dir. Əsər 
dərc olu nan dan son ra bü tün elm alə mi bir-bi-
ri nə də yir, kil sə aya ğa qal xır. Dün ya mət buatı 
Dar vi nin irə li sür dü yü tə ka mül nə zə riy yə si ni 
mü za ki rə yə çı xa rır. Ali min fi  kir lə ri Av ro pa 
din dar la rı nın bö yük hid də ti nə sə bəb olur. 

İn gil tə rə kil sə si nə bağ lı olan nü fuz lu elm 
adam la rı bu ki ta ba qar şı ol sa lar da, bir çox gənc 
tə biət ali mi onu dəs tək lə yir, araş dır ma la rı nın is-
ti qa mə ti nin düz ol du ğu nu mü da fi ə edir lər.

“Hər şe yin mən şə yi” ilə bağ lı ən məş hur 
mü ba hi sə 1860-cı ilin iyu nun da – Oks ford 
Uni ver si te tin də baş ve rir. Din ali mi Sa muel 
Vil ber fors tə ka mül nəz riy yə si ni to pa tut-
du ğu na gö rə Dar vi nin dost la rı Jo zef Hu ker 
və To mas Haks li nin eti raz la rı ilə qar şı la şır. 
Haks li Dar vi ni o qə dər ürək lə mü da fi ə edir 

ki, din dar lar ona “Dar vi nin bul do-
qu” lə qə bi ni ve rir lər.

Bu qız ğın mü ba hi sə za ma nı Sa-
muel Vil ber fors Haks li yə “Mey-
mun la qo hum lu ğu nuz nə nə tə rəf-
dən gə lir, yox sa ba ba tə rəf dən?” 
sualı na Haks li “Təc rü bə si ni ya la na 

xid mət et mək üçün is ti fa də edən sa-
vad lı in san ol maq dan sa mey mun 

ol maq da ha yax şı dır” ca va bı-
nı ve rir. 

Dar vin xəs tə ol du ğu na 
gö rə şəx sən iş ti rak edə 
bil mə di yi mü za ki rə lə-
ri mət buat dan iz lə yir, 
müx tə lif alim lə rə mək-
tub lar ya zıb, özü nə dəs tək 
xa hiş edir.

Qı sa vaxt ər zin də min lər-
lə nüs xə si sa tı lan və bir çox 
di lə çev ri lən ki ta b bü tün 

Av ro pa da bö yük şöh-
rət ta pır. 

Özü nə 
ç o x -
lu tə-

r ə f  d a ş 
top la maq la 

ya na şı, müəl li fi  nə 
min lər lə əleyh dar da 

qa zan dı rır.
Çarlz Dar vin 1882-ci 

ilin 19 ap re lin də – dün ya-
ca məş hur bir alim, 
bə şər ta ri xi nin ən 
məş hur ki tab la rın-
dan bi ri nin müəl li fi  

ki mi əbə di ola raq göz-
lə ri ni yu mur.
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Həkimliyi yox, təbiəti seçir

Bə şər ta ri xi nin ən bö yük alim lə rin dən bi ri, tə ka mül nə-
zə riy yə si nin ya ra dı cı sı Çarlz Dar vin 1809-cu il də hə-
kim ailə sin də ana dan olub. O, uşaq yaş la rın dan ana-
sı nı itir di yi nə gö rə ata sı nın hi ma yə sin də bö yü yüb. 

1825-ci il də mək tə bi bi ti rən Dar vin bir müd dət ata sı nın ya-
nın da asis sent ki mi iş lə dik dən son ra Şot lan di ya nın Edin burq 
Uni ver si te ti nin tibb fa kül tə si nə qə bul olub.
Bir müd dət son ra Dar vin ba şa dü şür ki, hə kim lik sə nə ti üçün 
ya ran ma yıb. O, tə biət ta ri xi ilə ma raq la nan tə lə bə lə rin tə sis 
et di yi təş ki la ta üzv olur və tə biətin ta ri xi ilə ma raq lan ma ğa, 
bu möv zu da araş dır ma lar apar ma ğa baş la yır.

Həkimliyi yox, təbiəti seçir
Oğ lu nun tibb təh si li ni ax sat dı ğı nı gö rən 

ata sı, onu 1827-ci il də Edin burq dan gə ti rib 
Kemb ric Uni ver si te ti nin kol lec lə rin dən bi ri-
nə yaz dı rır və Dar vi ni din ada mı ki mi ye tiş-
dir mək qə ra rı na gə lir. Dar vin hə kim lik lə mü-
qa yi sə də teolo gi ya ya da ha çox vaxt ayır sa da, 
əsas ma raq dairə si ye nə tə biə tin ta ri xi olur. 

Əmi si oğ lu Vil yam Dar vin Foks la bir lik də 
bö cək top la yan Dar vi nin tə biətə olan ma ra ğı 
onu bo ta ni ka pro fes so ru Con Sti vens Hens lo-
vun ya nı na gə ti rir. Gənc Çarlz bu pro fes sor la 
dost la şır, onun tə biət ta ri xi dərs lə ri nə ya zı lır. 
Bir müd dət son ra Hens lov dan fər di dərs lər 
al ma ğa baş la yan Dar vin bu dərs lə rin sa yə sin-
də kol le ci əla çı tə lə bə ki mi bi ti rir.

O, 1831-ci ilin ya yın da geolo gi ya pro fes so-
ru Adam Sedq vik lə bir lik də Uel sin geolo ji 
xə ri tə si ni çı xa rır.

Ta ri xi sə ya hət
1831-ci ilin pa yı zın da isə 

Hens lov Dar vi ni “HMS 
Beag le” gə mi si nin ka pi ta nı 
Ro bert Fitz  Roy la ta nış edir. 
Dar vin 1831-ci ilin de kab rın da 
Fitz  Ro yun gə mi si ilə iki il lik Cə-
nu bi Ame ri ka sə fə ri nə çı xır. Bu 
sə fər də Dar vin adı nı ta ri xə həkk 
edə cək araş dır ma la rı na baş la yır.

Onun sə ya hə ti nə az, nə çox – düz 
beş il da vam edir. Bu sə fər də Dar vin 
cid di araş dır ma lar apa rır, müəy yən 
el mi qə naət lə rə gə lir, el mə mə lum 
ol ma yan can lı lar kəşf edir, mü şa hi də-
lə ri əsa sın da apar dı ğı qeyd lə ri Kemb ric 
Uni ver si te ti nə gön də rir.

Dar vin sə fər gün də li yi nə rast gəl-
di yi müx tə lif in san top lum la rı ilə 
bağ lı ant ro po lo ji mü şa hi də lə ri ni 
də qeyd edir. (O, bu gün də li yi 
1839-cu il də “Beag le ilə sə fər” 
baş lı ğı ilə dərc edib). 

Bu sə fər Dar vin üçün çox çə tin ke-
çir. 1833-cü ilin okt yab rın da Ar gen-
ti na da qız dır ma ya tu tu lur, 1834-cü 
ilin iyu lun da And dağ la rın dan Çi li-
yə qa yı dar kən ye ni dən xəs tə lə nir və 
ya ta ğa dü şür. 

Ye ni kəşfl  ər as ta na sın da
Sə ya hət baş la yan da ka pi tan Fitz  Roy 

Dar vi nə Çarlz Lielin “Geolo gi ya nın prin-
sip lə ri” ki ta bı nı ba ğış la yır. Liel bu ki ta bın-
da geolo ji in ki şa fın mi nil lər bo yu, təd ri cən 
tə şək kül tap dı ğı nı ya zır dı. Dar vin Qər bi 
Af ri ka nın Sant ya qo ada sın da –vul ka nik qa-
ya la rın ya ma cın da mər can və ba lıq qu la ğı 
qa lıq la rı ta pır və bu ya mac la rın bir za man-
lar də ni zin al tın da ol du ğu, Lielin de di yi 
ki mi mi nil lər bo yu yük sə lib qa ya ya çev-
ril di yi qə naəti nə gə lir. 

Dar vin bu sə ya hət za ma nı Cə nu bi 
Ame ri ka da nəs li kə sil miş nə həng 
mə mə li lə rə aid qa lıq lar ta pır. Bu 
qa lıq la rın ol du ğu qat lar da ba lıq-
qu la ğı qa lıq la rı da olur. Dar vin 
bur dan be lə qə naətə gə lir ki, 
bu mə mə li lə rin so yu ya-
xın vaxt lar da 
– han sı sa iq lim 
də yi şik li yi, ya-
xud fə lə kət nə-
ti cə sin də yox, 
ö z - ö z ü  n ə , 

Dar vin bu hey van la rın 
Af ri ka və Av ro pa da-
kı ox şar mə mə li lər-
lə qo hum ol du ğu nu 
dü şü nür. 

Dar vin sə ya hət də 
ol du ğu vaxt İn gil tə-
rə yə gön dər di yi mək-
tub lar, nəs li kə sil miş 
hey van la rın qa lıq la rı 
müəl li mi Hens lov 

ra eh ti ya cı ya ra nır. Ata sı nın mad di dəs tə yi 
ilə Lon do na ge dib, ta nın mış zooloq lar la 

gö rü şən Dar vin, Ri çard Oven adın da bir 
alim lə ta nış olur. Oven Dar vi nin gə tir-
di yi qa lıq la rı araş dı rır, o gü nə qə dər 
el mə mə lum ol ma yan bir çox nəs li kə-
sil miş hey van nö vü aş kar la yır. Bu hey-
van la rın ana to mik ba xım dan Dar vi nin 
dü şün dü yü ki mi Af ri ka hey van la rı na 
yox, Cə nu bi Ame ri ka hey van la rı na ya-
xın ol du ğu müəy yən edi lir.

Dar vin bir tə rəf dən tə ka mü l möv-
zu sun da araş dır ma la rı nı da vam edir, 
bir tə rəf dən “Beag le” gün də lik lə ri-

ni ça pa ha zır la yır, bir tə rəf dən də 
Çarlz Lielin fi  kir lə ri ni dəs-

tək lə yən mə qa lə lər ya zır 
və ey ni za man da, özü-

nün gə tir di yi ör nək-
lər ba rə də mü tə xəs-

sis fi  kir lə ri ni ifa də 
edə cək bir əsər 

zi sual la ra ay dın lıq gə ti rir.
Bir müd dət son ra o, Em ma dan xo şu gəl di-

yi ni hiss edir, bir ne çə də fə Em ma ya ev li lik 
tək lif et mək is tə sə də, bu na cə sa rət edə bil mir. 
Nə ha yət bir ne çə ay son ra Em ma ya ev li lik tək-
lif edən Dar vin, 1839-cu il də onun la ev lə nir. 
Dar vin lər toy dan son ra Lon do na kö çür lər.

Dün ya ya səs sa lan ki tab
1859-cu il də Dar vi nin “Hər şe yin mən şə-

yi” ki ta bı dərc olu nur. O, bu ki tab da in sa nın 
mən şə yi ni araş dı rır və be lə bir qə naətə gə lir di 
ki, in san la mey mu nun mən şə yi ey ni dir. Əsər 
dərc olu nan dan son ra bü tün elm alə mi bir-bi-
ri nə də yir, kil sə aya ğa qal xır. Dün ya mət buatı 
Dar vi nin irə li sür dü yü tə ka mül nə zə riy yə si ni 
mü za ki rə yə çı xa rır. Ali min fi  kir lə ri Av ro pa 
din dar la rı nın bö yük hid də ti nə sə bəb olur. 

İn gil tə rə kil sə si nə bağ lı olan nü fuz lu elm 
adam la rı bu ki ta ba qar şı ol sa lar da, bir çox gənc 
tə biət ali mi onu dəs tək lə yir, araş dır ma la rı nın is-
ti qa mə ti nin düz ol du ğu nu mü da fi ə edir lər.

“Hər şe yin mən şə yi” ilə bağ lı ən məş hur 
mü ba hi sə 1860-cı ilin iyu nun da – Oks ford 
Uni ver si te tin də baş ve rir. Din ali mi Sa muel 
Vil ber fors tə ka mül nəz riy yə si ni to pa tut-
du ğu na gö rə Dar vi nin dost la rı Jo zef Hu ker 
və To mas Haks li nin eti raz la rı ilə qar şı la şır. 
Haks li Dar vi ni o qə dər ürək lə mü da fi ə edir 

ki, din dar lar ona “Dar vi nin bul do-
qu” lə qə bi ni ve rir lər.

Bu qız ğın mü ba hi sə za ma nı Sa-
muel Vil ber fors Haks li yə “Mey-
mun la qo hum lu ğu nuz nə nə tə rəf-
dən gə lir, yox sa ba ba tə rəf dən?” 
sualı na Haks li “Təc rü bə si ni ya la na 

xid mət et mək üçün is ti fa də edən sa-
vad lı in san ol maq dan sa mey mun 

ol maq da ha yax şı dır” ca va bı-
nı ve rir. 

Dar vin xəs tə ol du ğu na 
gö rə şəx sən iş ti rak edə 
bil mə di yi mü za ki rə lə-
ri mət buat dan iz lə yir, 
müx tə lif alim lə rə mək-
tub lar ya zıb, özü nə dəs tək 
xa hiş edir.

Qı sa vaxt ər zin də min lər-
lə nüs xə si sa tı lan və bir çox 
di lə çev ri lən ki ta b bü tün 

Av ro pa da bö yük şöh-
rət ta pır. 

Özü nə 
ç o x -
lu tə-

r ə f  d a ş 
top la maq la 

ya na şı, müəl li fi  nə 
min lər lə əleyh dar da 

qa zan dı rır.
Çarlz Dar vin 1882-ci 

ilin 19 ap re lin də – dün ya-
ca məş hur bir alim, 
bə şər ta ri xi nin ən 
məş hur ki tab la rın-
dan bi ri nin müəl li fi  

ki mi əbə di ola raq göz-
lə ri ni yu mur.
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Həkimliyi yox, təbiəti seçir Dar vin bu hey van la rın 

bu möv zu da araş dır ma lar apar ma ğa baş la yır.

edə cək bir əsər 
üzə rin də iş lə-

mə yə baş la-
yır. 

ti qa mə ti nin düz ol du ğu nu mü da fi ə edir lər.

mü ba hi sə 1860-cı ilin iyu nun da – Oks ford 
Uni ver si te tin də baş ve rir. Din ali mi Sa muel 
Vil ber fors tə ka mül nəz riy yə si ni to pa tut-
du ğu na gö rə Dar vi nin dost la rı Jo zef Hu ker 
və To mas Haks li nin eti raz la rı ilə qar şı la şır. 
Haks li Dar vi ni o qə dər ürək lə mü da fi ə edir Bəşər 

düşüncəsini 
dəyişdirən 

alim
qa lıq la rın ol du ğu qat lar da ba lıq-
qu la ğı qa lıq la rı da olur. Dar vin 

lə ri ni yu mur.
MÖVLUD



Se yi da ğa Möv süm lü 1954-cü 
il dən dir. Ucar ra yo nun da do-
ğu lub. Ba kı Də mir Yol Tex ni-
ku mu nu bi ti rib. Bir müd dət 
son ra Azər bay can Döv lət 
Te le ra dio ve ri liş lə ri Ko mi tə-
sin də te leope ra tor as sis ten-
ti ki mi iş lə mə yə baş la yıb. 
1980-ci il də Ümu mitt  i faq 
Te le ra dio İns ti tu tun da da-
ha bir ix ti sa sa yi yə lə nə rək 
te le vi zi ya işi nin sir lə ri ni öy-
rə nib.

1988-ci il dən baş la yan er-
mə ni tə ca vü zü nün ən ağır, 
dəh şət li mə qam la rı nı vi-
deolen tə kö çü rə rək tö rə dil miş 
ci na yət lə ri ta ri xin yad da şı na 
həkk edib. Də fə lər lə Şu şa, La çın, 
Zən gi lan, Nax çı van, Xo ca lı və di-
gər böl gə lə ri miz də olub.

Ka me ra sı nın ob yek ti vi ni 20 
Yan var fa ciəsi nin qan lı səh nə lə ri-
nə tuş la yan Se yi da ğa müəl lim, elə 
Xo ca lı fa ciəsi ni çə kən də də hə ya tı-
nı təh lü kə al tı na at mış dı. Qa ra bağ-
da qan lı dö yüş lər baş la yan da kö-
nül lü ola raq cəb hə yə yol lan mış dı.

26 fev ral, 1992-ci il də Xo ca lı soy-
qı rı mı nı ilk hər bi ope ra tor ki mi 
len tin yad da şı na kö çü rən Se yi da-
ğa Möv süm lü ilə Mil li İs tiq lal Mu-
ze yin də gö rüş dük. 

- Söh bət on dan ge dir ki, 20 Yan-
var və Xo ca lı fa ciələ ri baş ve rən də 
Döv lət Te le vi zi ya sı nın rəh bər li yi 
ka me ra la rı giz lət miş di. Mən hə lə 
də bil mi rəm ki, və tə nin fa ciəsi nə 
ni yə bu qə dər bi ga nə idi lər? Axı, 
o an la rı çə kib ta rix ləş dir mək la-
zım idi. Mə nə elə gə lir di ki, əgər 
ka me ra la rı giz lə dir lər sə, de mə li, 
on la rın da bu ci na yət də əli var. O 
za man lar 20 Yan var ha di sə si ni çək-
mək üçün ka me ra nı Xalq ar tis ti 
Zey nəb Xan la ro va dan al dım. O fa-
ciəni çə kən lə rin ha mı sı ka me ra la rı 
kim lər dən sə gö tür müş dü. Xo ca lı 
fa ciəsi baş ve rən də isə ar tıq Şu şa-
da, Ma lı bəy li də, Kər ki ca han da, Cə-
mil li də vu ruş muş dum. Şu şa iş ğal 
olu nan da Kər ki ca han da sağ aya-
ğım dan ağır ya ra lan dım. Bir həf tə 
Şu şa hos pi ta lın da ya tan dan son ra, 
1991-ci ilin de kabr ayı nın 25-26-da 
mə ni bir dəs tə ya ra lı ilə bir lik də 
Ağ da ma apar maq üçün he li kop ter 
gön dər di lər. Bu vaxt zəng elə di lər 
ki, Ma lı bəy li kən di mü ha si rə də-
dir, ya ra lı la rı təx li yə et mək la zım-
dı. He li kop ter Ma lı bəy li yə enən 
ki mi yer li ca maat bi zə sa rı qaç dı. 
Av to ma tı on la rın üs tü nə çək dim 
ki, ge ri çə kil sin lər. Elan elə dik ki, 
yal nız ya ra lı la rı gö tü rə cə yik. Bü-
tün he li kop ter qan için də idi. Ağ-
da ma gə lən də dəs tə ko man di ri miz 
Ələk bər bi zi qar şı la dı, am ma əs-
gər lə rin və ziy yə ti ağır ol du ğun-
dan, Ba kı ya uç ma ğa qə rar ver dik.

O ərə fə də Ağ dam da da dö yüş lər 
get di yin dən, ya ra lı la rın sa ğal ma-
sı üçün şə rait yox idi. Pi lot bi lən də 
ki, Ba kı ya uç maq la zım dı, əv vəl 
eti raz elə di,- “na vi qa si ya sis te mim 
yox du, - de di. De dim, ma şın yo lu-
nun üs tü ilə uç saq, ge dib düz Ba kı-
ya çı xa ca ğıq. Bi nə Ha va Li ma nı na 
ça tan da pi lo ta de dim, zəng elə sin 
ki, iyir mi-otuz tə ci li yar dım ma şı-
nı gön dər sin lər. Çün ki dö yüş çü lər 
gö zü mü zün qa ba ğın da can ve rir-
di lər, və tən uğ run da ölü mə atı lan-
la rı tə ci li xəs tə xa na la ra çat dır maq 
la zım idi. Dü şən də gör dük ki, tə ci li 
yar dım ma şın la rı nın sa yı-he sa bı bi-
lin mir. Bi nə və ya xın kənd lə rin sa-
kin lə ri ya ra lı la rın gəl di yi ni eşi dib 
ha va li ma nı na hü cum çək miş di lər. 
Adam əlin dən tər pə nə bil mir dik. 

Se yi da ğa müəl li min səs to nu 
bir dən də yiş di. Ba yaq dan bə ri o 
qə dər so yuq qan lı lıq la da nı şır dı ki, 
hə yə can la na ca ğı ağ lı ma da gəl mir-
di. Dö yüş çü lər be lə köv rə lir miş 
yə qin, sə si nin ən tit rək ye ri ni giz-
lət mək üçün, tez-tez ud qu na raq...

- He li kop ter da ya nan ki mi adam-
lar bi zə sa rı qaç dı lar. Ya ra lı la rı dü-
şürt dük cə ca maat on la rı, öz ba la sı 
ki mi əziz lə yir di. Azər bay can lı la rın 
la zım olan da ne cə yum ruq ki mi 
bir ləş di yi ni on da gör düm. Ha va li-
ma nın dan Ba kı ya əl li yə ya xın tə ci li 
yar dım ma şı nı ge dir di. Sağ aya ğım 
am pu ta si ya ol maq üz rə idi. Bi zi 
Trav ma to lo gi ya İns ti tu tu na gə tir di-
lər. Hə kim lə rin, tibb ba cı la rı nın bi-
zim lə ne cə meh ri ban, is ti qan lı dav-
ran dıq la rı nı heç vaxt unut ma ram. 

Axın-axın in san lar xəs tə xa na ya 
gə lir di. Fev ral ayı nın 12-də Mü da-
fi ə Na zir li yin də ilk hər bi re port yor 
ki mi əm rim ve ril di. Xo ca lı nın is tər 
Əs gə ran, is tər sə də Şu şa tə rə fi n dən 
yol la rı bağ lı idi. Ora da kı ra bi tə çi 
qız la rın ço xu nu ta nı yır dım. İra də 
var idi, Gül ba har var idi. 

- On lar dan sağ qa lan la rı var? 
Bəl kə, bir gün on lar la da 

gö rüş düm?
- Gül ba har 
sağ dı. On la rı 

ax ta ran yox-
du, qı zım. 

H a  m ı  n ı 
şou ma-

r a q -
l a n -

d ı -
rır. 

Xo ca lı nın get mə si o vaxt kı rəh bər-
li yin ve ci nə də de yil di. On lar ye-
yib-içir, Xo ca lı, La çın, Şu şa isə can 
ve rir di. Bir ara is tə yir dim, “Ru hum 
dağ lar aşar sa” ad lı sə nəd li fi lm çə-
kim. Mən o tor paq la rın dağ la rı nı, 
düz lə ri ni qa rış-qa rış gəz mi şəm. 
Tez-tez yu xu ma da gi rir lər. Mə nə 
elə gə lir ki, ora da do la şan ruh lar bir 
gün Ba kı ya gə lə cək, əli miz dən tu-
tub bi zi itir di yi miz tor paq la ra apa-
ra caq lar. O vaxt Azər bay can Döv lət 
Te le vi zi ya sı xə bər ver miş di ki, Xo-
ca lı da iki nə fər ölüb. Am ma Xo ca lı-
da yüz lər lə in san qət lə ye ti ril miş di. 
Ha mı mız bi li rik ki, mət buat da çı-
xan ilk xə bər, di gər mət bu or qan-
la rın is ti nad ye ri olur. Son ra han sı 
xə bə ri ya zır san yaz, fay da sı yox du.

Azər bay can Te le vi zi ya sın da ölü mə 
ge dən re port yo ra vi deoka me ra ver-
mə di lər. Mə nə de di lər ki, ka me ra yox-
dur. Son ra ya dı ma düş dü ki, o vaxt kı 
mil lət və ki li Eti bar Məm mə dov da 
ka me ra var. Mu zey də gör dü yü nüz 
hə min ka me ra dır. Ona mü ra ciət edən 
ki mi, sağ ol sun, ka me ra nı mə nə ver di. 
Mən ona min nət da ram ki, onun ka-
me ra sı nın he sa bı na o fa ciəni ta ri xə sa-
la bil dim. Ka me ra nı alan ki mi, gəl dim 
Mü da fi ə Na zir liy nə. Şair Ra miz Duy-
ğun na zir li yin mət buat xid mə ti nin rəi-
si idi. Bi zə M-1 tip li he li kop ter ayır dı. 
Be lə lik lə, biz Ağ da ma yo la düş dük. 
Mə ni ora da yax şı ta nı yır dı lar. Əv-
vəl lər Ağ dam da çox ol muş dum. Ağ-
dam lı lar de yir di lər ki, Se yi da ğa yax şı 
gün lə ri miz də ya nı mız da olub, ağır 
gün lə ri miz də də bi zi tək qoy ma yıb.

Ki şi lər olub ki, Turş su da ka bab çə-
kib ye yib lər, mü ha ri bə olan ki mi qa çıb 
giz lə nib lər. Çox şair lər, ya zı çı lar gö zə 
dəy mə di. On la rın sən gər də üzü nü nə 
mən gör  düm, nə də baş qa əs gər və 
za bit lər. Ağ dam da dos tum, Xalq Cəb-
hə si nin səd ri Al lah ver di Ba ğı ro vun 
ya nı na gəl dim. Gör düm əsə bin dən 
ağ la yır. De di: “Se yi da ğa, bö yük qır-
ğın olub!” Mən bu ha di sə ni müt ləq 
çək mə li idim. Vaxt gə lə cək, bu na 
si ya si qiy mət də ve ri lə cək. Bu çə-
ki liş lər dün ya nın hər ye rin də gös-
tə ri lə cək. Onun ma şı nı na mi nib, 
Ağ da mın Qa ra ğa cı qəb ris tan lı ğı na 

gəl dik. Or dan o ya na Əs gə ran idi. 

Er mə ni lə rin ora da kı hər bi dəs tə si nə 
Vi ta lik Bağ da sar yan baş çı lıq edir di. 
İn di Er mə nis tan Mü da fi ə Na zir li yin-
də ge ne ral-ma yor du. Or ta təh si li də 
yox du. Qa ra bağ da tö rət di yi vəh şi li yə 
gö rə Er mə nis tan rəh bər li yi onu yük-
sək qiy mət lən dir di. Al lah ver di Vi ta-
lik dən so ru şan da ki, bu vəh şi li yi siz 
elə mi si niz? Vi ta lik ha di sə də əli ol ma-
dı ğı na and iç di. De di ki, bu nu 366-cı 
rus ala yı edib. Am ma - de di ki, bi zim 
də xü su si tə yi nat lı lar ar xa dan gə lib ya-
ra lı la rı öl dü rüb. Al lah ver di mə ni təq-
dim edə rək de di ki, Se yi da ğa ha di sə 
ye ri ni çək mə yə get mə li dir və ora dan 
sa la mat qa yıt ma lı dır. Vi ta lik Al lah ver-
di dən qor xur du. Ona söz ver di ki, mə-
nə bir şey ol ma ya caq. “Vil lis” ma şı nı 
ilə ha di sə ye ri nə yol lan dıq... 
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Se yi da ğa Möv süm lü 1954-cü 

Uşaq dı lar,
Yə qin qor xub lar öz lə rin-
dən,
ən çir kin oyun caq la rın dan 

vaz keç mə dik lə ri ki mi
əl çək mir di lər gül lə deş miş ya xa la rın-
dan:
“gə lin ge dək oy na ma ğa,
Si zə ya xa nız da do nub qa lan qan dan qır-
mı zı don lar ge yin miş gə lin cik lər al-
mı şam, gə ti rə cəm,
Yu xum da kı eni-uzu nu bi-
lin mə yən
Tən dir çö rə yi ni gə tir-
mə yə kö mək edən ta-
pıl sa...”

Yə qin qor xub lar öz lə rin-

ən çir kin oyun caq la rın dan 
vaz keç mə dik lə ri ki mi
əl çək mir di lər gül lə deş miş ya xa la rın-

“gə lin ge dək oy na ma ğa,
Si zə ya xa nız da do nub qa lan qan dan qır-

Se yi da ğa Möv süm lü 1954-cü 
il dən dir. Ucar ra yo nun da do-

deolen tə kö çü rə rək tö rə dil miş 
ci na yət lə ri ta ri xin yad da şı na 
həkk edib. Də fə lər lə Şu şa, La çın, 
Zən gi lan, Nax çı van, Xo ca lı və di-

Ka me ra sı nın ob yek ti vi ni 20 
Yan var fa ciəsi nin qan lı səh nə lə ri-
nə tuş la yan Se yi da ğa müəl lim, elə 

Se yi da ğa Möv süm lü 1954-cü 

mı zı don lar ge yin miş gə lin cik lər al-

Yu xum da kı eni-uzu nu bi-

Tən dir çö rə yi ni gə tir-
mə yə kö mək edən ta-

Azər bay can Te le vi zi ya sın da ölü mə 
ge dən re port yo ra vi deoka me ra ver-
mə di lər. Mə nə de di lər ki, ka me ra yox-
dur. Son ra ya dı ma düş dü ki, o vaxt kı 
mil lət və ki li Eti bar Məm mə dov da 
ka me ra var. Mu zey də gör dü yü nüz 
hə min ka me ra dır. Ona mü ra ciət edən 
ki mi, sağ ol sun, ka me ra nı mə nə ver di. 
Mən ona min nət da ram ki, onun ka-
me ra sı nın he sa bı na o fa ciəni ta ri xə sa-
la bil dim. Ka me ra nı alan ki mi, gəl dim 
Mü da fi ə Na zir liy nə. Şair Ra miz Duy-
ğun na zir li yin mət buat xid mə ti nin rəi-
si idi. Bi zə M-1 tip li he li kop ter ayır dı. 
Be lə lik lə, biz Ağ da ma yo la düş dük. 
Mə ni ora da yax şı ta nı yır dı lar. Əv-
vəl lər Ağ dam da çox ol muş dum. Ağ-
dam lı lar de yir di lər ki, Se yi da ğa yax şı 
gün lə ri miz də ya nı mız da olub, ağır 
gün lə ri miz də də bi zi tək qoy ma yıb.

Ki şi lər olub ki, Turş su da ka bab çə-
kib ye yib lər, mü ha ri bə olan ki mi qa çıb 
giz lə nib lər. Çox şair lər, ya zı çı lar gö zə 
dəy mə di. On la rın sən gər də üzü nü nə 
mən gör  düm, nə də baş qa əs gər və 
za bit lər. Ağ dam da dos tum, Xalq Cəb-
hə si nin səd ri Al lah ver di Ba ğı ro vun 
ya nı na gəl dim. Gör düm əsə bin dən 
ağ la yır. De di: “Se yi da ğa, bö yük qır-
ğın olub!” Mən bu ha di sə ni müt ləq 
çək mə li idim. Vaxt gə lə cək, bu na 
si ya si qiy mət də ve ri lə cək. Bu çə-
ki liş lər dün ya nın hər ye rin də gös-
tə ri lə cək. Onun ma şı nı na mi nib, 
Ağ da mın Qa ra ğa cı qəb ris tan lı ğı na 

gəl dik. Or dan o ya na Əs gə ran idi. 

Se yi da ğa Möv süm lü 1954-cü 

deolen tə kö çü rə rək tö rə dil miş 
ci na yət lə ri ta ri xin yad da şı na 
həkk edib. Də fə lər lə Şu şa, La çın, 
Zən gi lan, Nax çı van, Xo ca lı və di-

Ka me ra sı nın ob yek ti vi ni 20 
Yan var fa ciəsi nin qan lı səh nə lə ri-
nə tuş la yan Se yi da ğa müəl lim, elə 

Axın-axın in san lar xəs tə xa na ya 
gə lir di. Fev ral ayı nın 12-də Mü da-
fi ə Na zir li yin də ilk hər bi re port yor 
ki mi əm rim ve ril di. Xo ca lı nın is tər 
Əs gə ran, is tər sə də Şu şa tə rə fi n dən 
yol la rı bağ lı idi. Ora da kı ra bi tə çi 
qız la rın ço xu nu ta nı yır dım. İra də 
var idi, Gül ba har var idi. 

- On lar dan sağ qa lan la rı var? 
Bəl kə, bir gün on lar la da 

gö rüş düm?
- Gül ba har 
sağ dı. On la rı 

ax ta ran yox-
du, qı zım. 

H a  m ı  n ı 
şou ma-

r a q -
l a n -

d ı -
rır. 

Azər bay can Te le vi zi ya sın da ölü mə 
ge dən re port yo ra vi deoka me ra ver-
mə di lər. Mə nə de di lər ki, ka me ra yox-
dur. Son ra ya dı ma düş dü ki, o vaxt kı 
mil lət və ki li Eti bar Məm mə dov da 
ka me ra var. Mu zey də gör dü yü nüz 
hə min ka me ra dır. Ona mü ra ciət edən 
ki mi, sağ ol sun, ka me ra nı mə nə ver di. 
Mən ona min nət da ram ki, onun ka-
me ra sı nın he sa bı na o fa ciəni ta ri xə sa-
la bil dim. Ka me ra nı alan ki mi, gəl dim 
Mü da fi ə Na zir liy nə. Şair Ra miz Duy-
ğun na zir li yin mət buat xid mə ti nin rəi-
si idi. Bi zə M-1 tip li he li kop ter ayır dı. 
Be lə lik lə, biz Ağ da ma yo la düş dük. 
Mə ni ora da yax şı ta nı yır dı lar. Əv-
vəl lər Ağ dam da çox ol muş dum. Ağ-
dam lı lar de yir di lər ki, Se yi da ğa yax şı 
gün lə ri miz də ya nı mız da olub, ağır 
gün lə ri miz də də bi zi tək qoy ma yıb.

Ki şi lər olub ki, Turş su da ka bab çə-
kib ye yib lər, mü ha ri bə olan ki mi qa çıb 
giz lə nib lər. Çox şair lər, ya zı çı lar gö zə 
dəy mə di. On la rın sən gər də üzü nü nə 
mən gör  düm, nə də baş qa əs gər və 
za bit lər. Ağ dam da dos tum, Xalq Cəb-
hə si nin səd ri Al lah ver di Ba ğı ro vun 
ya nı na gəl dim. Gör düm əsə bin dən 
ağ la yır. De di: “Se yi da ğa, bö yük qır-
ğın olub!” Mən bu ha di sə ni müt ləq 
çək mə li idim. Vaxt gə lə cək, bu na 
si ya si qiy mət də ve ri lə cək. Bu çə-
ki liş lər dün ya nın hər ye rin də gös-
tə ri lə cək. Onun ma şı nı na mi nib, 
Ağ da mın Qa ra ğa cı qəb ris tan lı ğı na 

gəl dik. Or dan o ya na Əs gə ran idi. 

Se yi da ğa Möv süm lü 1954-cü 

Yə qin qor xub lar öz lə rin-

ən çir kin oyun caq la rın dan 
vaz keç mə dik lə ri ki mi
əl çək mir di lər gül lə deş miş ya xa la rın-

“gə lin ge dək oy na ma ğa,
Si zə ya xa nız da do nub qa lan qan dan qır-
mı zı don lar ge yin miş gə lin cik lər al-

Yu xum da kı eni-uzu nu bi-

Tən dir çö rə yi ni gə tir-
mə yə kö mək edən ta-

O ərə fə də Ağ dam da da dö yüş lər Se yi da ğa müəl li min səs to nu 

“Onlar yeyib-içir,     Xocalı, Laçın, Şuşa 
isə can verirdi”
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Al lah ver di Ba ğı ro vun qəb ri Ağ-
dam da dır. Onu da de yim ki, onun 
qəb ri nin üs tü nə er mə ni lər gül qo-
yur du lar. Bu nu er mə ni lər dən kim 
edir və nə yə gö rə edir di? Onun 
qəh rə mən lı ğı na gö rə mi? Və tən pər-
vər li yi nə gö rə mi? Bə zi dır na qa ra sı 
müx bir lər də o vaxt de yir di lər ki, 
ni yə onun qəb ri nin üs tü nə er mə-
ni lər gül qoy sun lar, axı? Am ma 
ta rix də bu cür qəh rə man ki  şi  lə  rin 
na dir hal lar da ol sa da be lə hətt  a 
qa tı düş mən tə rə fi n dən qiy mət lən-
di ril di yi fakt lar az de yil. Sə xa vət 
Məm mə do vun da qəb ri nə gül qo-
yur du lar. Həm sə nə ti nə görə, həm 
də bir vaxt lar o, çox er mə ni nin to-
yun da oxu muş du... 

Şel li dən Əs gə ra na ke çən də yüz-
lər lə me yit gör düm, qı zım. Ağ la-
maq vax tı de yil di, ar xam da düş-
mən da yan mış dı. Bi ri av to ma tın 
lü lə si ni boy nu mun ar xa sı na tuş la-
yıb de yir di ki, si zin ha mı nı zı qı ra-
ca ğıq. Siz türk sü nüz, öl mə li si niz. 
Mə nə Al lah dan sə br di lə mək qa-
lır dı ki, hir si mi bü ru zə ver mə yim, 
tap şı rı ğı so na qə dər ye ri nə ye ti rə 
bi lim. Qar şı ma bir uşaq me yi ti 
çıx dı. Üzü nün də ri si ni kəs miş di-
lər. So yuq dan do nub qal mış dı. 
Ha va da bərk so yuq idi. Bil mir-
dim ca van qız-gə li ni,  ağ bir çək 
qa dın la rı, ahıl ki şi lə ri çə kim, yox-
sa son ana qə dər vu ruş muş əs gər-
lə ri. Ka me ra nı sön dür mür düm.

Axı, hər də fə ya nıb sö nən də ak ku-
mul ya tor zəifl  ə yir di. İş lək və ziy-
yət də  qoy muş dum ki, nə qə dər 
gü cü var çək sin. Ora bi zim ar xa-
mız ca baş qa ma şın da Ağ da mın 
mərd oğul la rı da get miş di. On lar 
ar xa dan me yit lə ri yı ğır dı lar. Azər-
bay ca nın mil li qəh rə ma nı Əlif Ha-
cı ye vin də me yi ti ni ora dan tap dıq. 
O, Xo ca lı ha va li ma nı nın ko men-
dan tı idi. Sağ qa lan qa dın la rın 
üz-gö zü kol-ko sa ili şib cı zıl mış-
dı. Ağ dam hos pi ta lın da ço xu nun 
ayaq la rı kə sil di. On la rın bə zi lə ri 
Şü və lan da kı, Pir şa ğı da kı sa na to ri-
ya lar da məs kun la şıb.

Mu ze yin əmək daş la rı xo ca-
lı la rın Ba kı ət ra fın da yer lə şən 
dü şər gə lə ri ni bir-bir gəz di yi mi, 
ha mı sı ilə tək-tək gö rü şüb söh-
bət ləş di yi mi bi lir di lər. Se yi da ğa 
müəl lim da nış dıq ca, on lar dan 
eşit di yim ha di sə lər ki no len ti 
ki mi gö zü mün önün də ye ni dən 
can la nır dı. 

- Al lah ver di nin Vi ta lik lə ra zı laş-
ma sı na əsa sən, sağ qa lan qa dın-
la rın bir his sə si azad olun muş du. 
İn di Naf ta lan sa na to ri ya sın da ça lı-
şan Məm məd hə kim o vaxt Xo ca lı 
xəs tə xa na sın da iş lə yir di. O da nı-
şır dı ki, fa ciə gü nü giz lə nib miş. 
Er mə ni lər qa dın la rı, qız la rı mü-
ha si rə yə al mış dı lar. On la rın saç la-
rın dan tu tub sü rü yür, av to ma tın 
qun da ğı ilə baş la rı na vu rur du lar.

Üz-göz lə ri qan için də idi. Məm-
məd hə kim dö zə bil mə yib giz lən-
di yi yer dən çı xıb. Əsir qa dın la ra 
qo şu lub ki, on la ra tib bi yar dım 
gös tə rə bil sin. Er mə ni lər bir ana nın 
iki az yaş lı oğ lu nun ba şı nı hə lak ol-
muş dö yüş çü lə ri nin qəb ri üs tün də 
kəs miş di lər. Son ra Məm mə də de-
yib lər ki, çıx, sə ni öl dür mə yə apa rı-
rıq. Bu vaxt Qı zıl Xaç Cə miy yə ti nin 
nü ma yən də lə ri gə lib və on la rı alıb 
ge ri qay ta rıb. Məm məd hə ki min 
ki şi ki mi et di yi bu qəh rə man lı ğın 
əvə zi ni Al lah ödə di, onu xi las elə-
di. Son ra dan Ümum mil li li de ri miz 
Hey dər Əli yev onu “Şöh rət or de-
ni” ilə təl tif et di. 

Se yi da ğa müəl lim da nış dıq la-
rın dan qat-qat çox şey gör müş dü, 
eşit miş di, bi lir di. Vaxt da az idi və 
bu fa ciə bir mü sa hi bə yə sı ğa caq 
de yil di. Mən sə onun hər sö zü nə, 
hətt  a xo ca lı la rın di lin dən eşit di-
yim ha di sə lə rə be lə, san ki ilk də-
fə din lə yir mi şəm ki mi, ki ri miş cə 
diq qət kə sil miş dim.  

- Qı zım, mən or da st res dən şə-
kər xəs tə li yi tap dım. Qor xaq adam 
de yi ləm, mə ni ta nı yan lar ta nı yır. 
Am ma kö mək edə bil mə mək his si 
çox ağır dı.  Ağ da ma kö mək et mə-
yə bel nən, kü rək nən  də ol sa, heç 
ol ma sa, beş mil yon adam gəl mə-
liy di, am ma heç kim gəl mə di. 

Bu yer də mü da xi lə et mək-
dən özü mü sax la ya bil mə dim. 

Ya dı ma düş dü ki, Xo ca lı sa kin-
lə rin dən bə zi lə ri ha di sə nin baş 
ver mə sin də həm də Ağ dam dö-
yüş çü lə ri ni qı na yır dı. De yə sən, 
dö yüş çü lər, xo ca lı la rı inan dır-
mış dı lar ki, on la ra kö mək gön-
də ri lə cək. Bu na gö rə də, əha li 
Xo ca lı nı tərk et mə miş di. Bu itt  i-
ha mın nə də rə cə də hə qi qə tə uy-
ğun olub-ol ma dı ğı nı də qiq ləş-
dir mə li idim.

- Mən an caq gö züm lə gör dü yü-
mü fakt sa yı ram, - Se yi da ğa müəl-
lim de di. - Elə de mək əda lət siz lik 
olar. Bü tün Ağ dam ayaq üs tə idi. 
Xo ca lı dan gə lən axın-axın adam-
la rı Ağ dam ca maatı qə bul elə di. 
Adam la rı ye dirt mək üçün nə qə-
dər mal, qo yun kə sil di. Döv lət 
rəh bər li yin dən heç kim yox idi, 
bir ma nat yar dım gəl mir di. Döv lət 
ko mis si ya sı be lə ya ra dıl ma mış dı. 
Bu, xal qın fa ciəsi idi. Kim ağ dam-
lı la rı bu mə sə lə də itt  i ham elə sə, 
ca vab ver ki, mən elə ki şi ni da-
nış dır mı şam, o, sək sən sək ki zin ci 
il dən dağ lar da dı... Şu şa nı gör mə-
mi sən?

- Xeyr!
- Qu bad lı nı, Zən gi la nı?
- Yox! Bir cə Ağ dam da ol mu-
şam.
- Er mə nis tan la sər həd olan bü tün 

ra yon la rı qa rış-qa rış gəz mi şəm. Azər-
bay can xal qı bö yük bir fa ciə ya şa yıb.

Biz hə lə mü ha ri bə ni bi tir mə mi şik. 
Bə zən de yir lər ki, Bi rin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si be lə gəl di, İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə si be lə get di. Bi rin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si nə vaxt bit di 
ki, ikin ci si baş la sın? Mə nim lə çox 
adam üz-üzə gə lə bil mir. Mə nim 
çək di yim vi deoçarx lar fakt dır. 
Mən si zə də o vi deola rı disk də ve-
rə cə yəm. Özü nüz gö rə cək si niz ki, 
Ağ dam ca maatı Xo ca lı dan gə lən-
lə ri qol la rın da ne cə apa rır dı. 

- Adi lin, El ma nın ba tal yo nu so na 
qə dər vu ruş du. Er mə ni lər Av ro pa 
te le vi zi ya la rı na xə bər yay mış dı lar 
ki, biz xo ca lı la ra yol ver miş dik. Yol 
isə yox idi, ya lan de yir di lər. Mən 
or da yol gör mə dim. Ağ dam da hər-
bi his sə yox idi, beş özü nü mü da fi ə 
ba tal yo nu var idi. Ona gö rə də, heç 
kim de yə bil məz di ki, Ağ dam dan 
bi zə kö mək ni yə gəl mə di. Xo ca lı 
fa ciəsi ar tıq plan laş dı rıl mış dı, am-
ma biz on dan, ha mı ki mi, son gün 
xə bər tut duq. Bi zim ki lər də isə on 
nə fə rə bir qum ba ra, bar maq sa yı 
si lah var idi. Mən çox şey de yə bi-
lə rəm, am ma Al lah var axı, gə rək 
gör dü yü nü de yə sən. 

- İs tiq lal Mu ze yin də qo ru nan 
bu ka me ra ilə Se yi da ğa müəl-
lim Zən gi la nı, Qu bad lı nı, Şu-
şa nı çə kib. Bir mə qa ma da 
ay dın lıq gə tir mə li idim: Xo ca-
lı da kı me yit lə rin bir ne çə gün 
son ra təh qir olun ma sı ilə bağ lı 
xə bər lər ya yıl mış dı. Se yi da ğa 
müəl lim dən baş qa, ən doğ ru-
su nu kim bi lər ki?
- Bu ya lan dı, qı zım. Mən ha di-

sə ni çə kən ilk re port yor ki mi de-
yi rəm ki, ar tıq o iş gən cə lər olun-
muş du. Ki mi nin bey ni nin də ri si 
çı xa rıl mış dı, ki mi nin qu la ğı, bur-
nu kə sil miş di. Bun la rı pol kun Su-
ri ya dan olan əs lən er mə ni mən şə li 
hərb çi lə ri elə miş di. 

Se yi da ğa müəl lim de yən də ki, 
mə nə ha di sə lə ri araş dır maq üçün 
ki tab lar ve rə cək, bu ba rə də ki, 
özü nün ne cə xa ti rə lə ri ni ya zıb-
yaz ma dı ğı nı so ruş dum.

- Yaz ma ğa səb rim yox dur. Gah 
özü mü nə də sə itt  i ham edi rəm, gah 
əsə bi lə şib nə yə gö rə sə qı na yı ram. 
Axı, ka me ra dan sa va yı ya nım da heç 
kim ol mur. Hər dən Yu sif, Al lah ver-
di, Ra miz yu xu ma gi rir. De yir lər, 
Se yid, ni yə gə lib bi zi gör mür sən? 
On da ayı lı ram ki, qı zım mə ni ça ğı rır 
ki, ata, yas tı ğın bü tün su du. Yu xu da 
o qə dər ağ la yı ram ki...

Da ha özü mü sax la ya bil mi rəm. 
Bu vaxt Se yi da ğa müəl lim ya nın da-
kı stu lun üs tün də ki sel lo fan tor ba-
nı ma sa nın üs tü nə qo yur. On la rın 
için də kö kə, qo ğal var. Mən tə lə sik 
sa ğol la şıb qa pı dan çıx maq is tə yən-
də, Se yi da ğa müəl lim otur du ğu 
yer dən qal xıb qa pı nın qa ba ğı nı kə-
sir. Aya ğın da kı qəl pə lər bir həf tə 
qa baq çı xa rıl mış dı. Ya ra lı aya ğı nı 
çə kə-çə kə gə lib qa pı nın dəs tə yi ni 
tut ma sı nın qar şı sın da aciz idim. Al-
lah-bil lah la bir qo ğal, bir kö kə gö-
tür düm. Ba şı mı qal dır ma dan sa ğol-
laş dım ki, ov qa tı mı duy ma sın. Bə li, 
bu adam lar çö rək qə dər mü qəd dəs 
idi lər. Biz on suz da on la rın qo ru du-
ğu tor pa ğın çö rə yi ni ye yi rik...

Mu zey dən re dak si ya ya ne cə gəl-
di yi mi bil mə dim. Bun la rı ki mə ve-
rim, ha ra qo yum,- de yə fi  kir ləş dim. 
Yo lu mun üs tün də ki park da, köl gə-
lik də otu ran yaş lı qa dı nın ya nın da-
kı uşaq mə nə tə rəf di yir lə nən to pu-
nun da lın ca qa çır dı. Nə nə sin dən 
ica zə alıb, kö kə lə ri ona uzat dım. 
Qo ğal bir diş lək dən son ra, yem ax-
ta ran gö yər çin lə rə qis mət ol du.

FEYZİYYƏ
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***
2002-ci ilin ya zın da Xətt  a bın öl-

dü rül mə si ba rə də növ bə ti xə bər 
ya yıl dı. Çox la rı bu na ye nə inan-
ma sa da, az son ra xə bər öz təs-
di qi ni rəs mən tap dı. Ru si ya nın, 
dün ya nın küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə rin də onun qət liy lə nə ti-
cə lə nən xü su si əmə liy yat haq da 
cür bə cür ver si ya lar ya yıl ma ğa 
baş la dı. La kin əsas ma raq lı tə rəf 
olan Ru si ya nın xü su si xid mət or-
qan la rı əmə liy ya tın tə fər rüatı nı 
açıq la yan rəs mi bə ya nat la çı xış et-
mə di yin dən bü tün ya zı lan lar hə-
lə lik fər ziy yə ola raq qa lır.

İn di Si zə təq dim edə cə yi miz ver-
si ya da çox inan dı rı cı gö rün mə si nə 
rəğ mən, yal nız mü la hi zə dir.

***
Ru si ya xü su si tə yi nat lı la rı Çe çe-

nis ta nın dağ lıq əra zi lə rin də par-
ti zan lar əley hi nə qur duq la rı pus-
qu lar dan bi rin də iki dö yüş çü ələ 
ke çi rir lər. On la rın üzə rin də iki 
ədəd AKM av to ma tı, iki ədəd ta-
pan ça, NA TO qo şun la rın da is ti fa də 
edi lən si nə bənd şə kil li pat ron daş-
lar, hər bi xən cər lər aş kar edi lə rək 
gö tü rü lür. Par ti zan lar dan bi ri nin 
ka mufl  yaj gö dək cə si nin giz li ci bin-
dən isə üzə rin də ərəb əlifb  a sı ilə 
“Al la hu-Ək bər” kəl mə lə ri ya zıl mış 
bir lent ta pı lır. Çox gü man ki, elə o 
özü də ərəb idi. Rus lar bu nun han-
sı sa məx fi  mək tub ol du ğu nu dü-
şü nür lər, çün ki ara la rın da ərəb di li 
bi lən bi ri si yox idi. 

Bəl kə də bu fi k rə düş dük lə rin-
dən par ti zan la rı sağ-sa la mat qə-
rar gah la rı na çat dır dı lar.

Or du əks-kəş fi y ya tı işə baş la dı. 
Ərəb mil liy yə tin dən olan çe çen par-
ti za nıy la gər gin iş pro se si nə rə vac 
ver di, bü tün psi xo lo ji tə sir və təz yiq 
va si tə lə rin dən is ti fa də olun du. Xey li 
zəh mət çə ki lən dən son ra bu ərəb-
dən Xətt  ab haq da bə zi mə lu mat lar 
al ma ğa mü vəff  əq ol du lar. Son ra da 
Xətt  a bın şəx si ra bi tə çi si olan Da ğıs tan 
və tən da şı, 26 yaş lı  Ma qo me ta li Ma qo-
me tov ba rə də in for ma si ya top lan dı.

Ma qo me tov çe çen par ti zan la rı ara-
sın da ya “İb ra him”, ya da “Əl-Qu-
ri” lə qə biy lə ta nı nır dı, vəh ha bi tə ri-
qə ti nə inan cı olan fa na tik lər dən idi.

Xü su si əmə liy yat ke çi ril di. Nə ti-
cə də Azər bay can sər hə di ni “Mer-
se des 600” mar ka lı av to mo bil də 
keç mək is tə yən İb ra him və onun 
bö yük qar da şı Ka zi ma qo met ələ 
keç di.

İl kin ax ta rış bir sə mə rə ver mə-
di. La kin da ha cid di araş dır ma 
za ma nı av to mo bi lin eh ti yat tə kə-
ri nin için də yer ləş di ril miş giz li 
yer də bir ne çə vi deoka set ta pıl dı. 
Ka set lər də Ru si ya hər bi post la-
rı na edi lən hü cum lar, hər bi əsir-
lə rin gül lə lən mə si, mi na dü zən 
dö yüş çü lə rə tə li mat ve ril mə si əks 
olu nur du. Ka set lə rin bi rin də İb ra-
hi min, ya da Əl-Qu ri nin gi rov gö-
tü rü lən han sı sa şəx sin bar ma ğı nı 
şəx sən ne cə kəs di yi gö rü nür dü. 
So nun cu ka set isə da ha qiy mət li 
idi. Or da Xətt  a bın Səudiy yə Ərə-
bis ta nın da ya şa yan qar da şı na mü-
ra ciəti var dı...

Bir xey li gö tür-qoy dan son ra 
rus lar bu qə naətə gəl di lər ki, hə-
min ka set lər Xətt  a bın gö rü lən iş lər 
ba rə də he sa ba tı dır və bu he sa bat 
Səudiy yə Ərə bis ta nın da ya şa yan 
üçün cü bir şəx sə gön də ril mək 
üçün nə zər də tu tu lub. 

Ma qo me tov qar daş la rı Ru si ya-
nın hü quq- mü ha fi  zə or qan la rı na 
çox dan ta nış idi lər. On lar in san 
oğur lu ğun da gü nah lan dı rı lır dı lar. 
İki qar daş Ar bi Ba ra ye vin dö yüş-
çü lə ri nə öz im kan lı həm yer li lə ri-
ni ni şan ve rir, son ra da oğur la nan 
şəxs lə rin azad olun ma sı üçün va-
si tə çi qis min də çı xış edə rək kül li 
miq dar da pul qa za nır dı lar.

İb ra him Əl-Qu ri yə, yə ni Ma qo-
me ta li yə ağır cə za - ömür lük həbs 
cə za sı ve ri lə bi lər di və o, öz ta le-
yin dən bərk na ra hat idi. Tə bii ki, 
rus mü tə xəs sis lə ri bu na ra hat lı ğı 
ar tır maq üçün bü tün psi xo lo ji təz-
yiq me tod la rın dan gen-bol is ti fa-
də edir di lər...

Bir müd dət dən son ra onun lap 
sın dı ğı nı gö rən rus lar Ma qo me tə 
Xətt  a bı məhv et mək üçün əmək-
daş lıq tək li fi n də bu lun du lar. Bu-
nun əvə zin də isə ci na yət ka ra am-
nis ti ya vəd olu nur du.

Əl-Qu ri bir qə dər dü şün dük-
dən son ra ra zı laş dı və Ru si ya nı 
döv lət təh lü kə siz lik or qan la rıy-
la kö nül lü əmək daş lıq ba rə də 
il ti zam im za la dı. Yal nız bun dan 
son ra onu Ba kı ya bu rax dı lar. 
Bö yük qar da şı Ka zi ma qo met isə 
gi rov ki mi, rus la rın əlin də qal-
dı.

Ma qo me to vun ələ ke çi ril mə-
si və əmək daş lı ğa cəlb olun ma sı 
əmə liy ya tı lap il dı rım sü rə tiy lə 
ke çi ril di yin dən onun sər həd də 
lən gi mə si ni əsas lan dı ran bir əf-
sa nə uy dur ma ğa be lə eh ti yac qal-
ma dı.

Ma qo me ta li Ba kı ya ça tan da Xət-
ta ba ça ta sı poçt ar tıq Ba kı da idi. 
Bağ la ma nın için də onun Səudiy-
yə Ərə bis ta nın da ya şa yan bö yük 
qar da şın dan mək tub da var dı. Bu 
mək tu ba or qa niz mi bir göz qır pı-
mın da ifl  ic et mə yə qa dir xü su si 
zə hər hop du rul du. Bu nu ki min, 
əmə liy ya tın han sı mər hə lə sin də 
et di yi hə lə lik çox az ada ma bəl-
li olan bir sirr dir. Am ma Ru si ya 
xü su si xid mət or qan la rı nın be lə 
üsul lar dan ara-sı ra is ti fa də et mə si 
çox dan bəl li dir.

Zə ru ri ha şi yə:
Əl tə ma sı ilə zə hər lə mə yə qa dir 

öl dü rü cü mad də lər hə lə So vet əy-
ya mın da xü su si tok si ko lo ji la bo ra to-
ri ya da ha zır la nır dı. Be lə fəaliy yət lə 
məş ğul ol maq üçün nə zər də tu tu lan 
ilk məx fi  müəs si sə hə lə 1921-ci il də 
ya ra dıl mış dı və “Xü su si ka bi net” 
adı ilə ta nı nır dı. Son ra lar bu müəs si-
sə yə May ra novs ki so yad lı bir hə kim 
rəh bər lik edir di. On da müəs si sə nin 
adı nı da də yi şib “La bo ra to ri ya” qoy-
muş du lar. 60-cı il lə rin axır la rın dan 
eti ba rən isə məx fi  müəs si sə So vet 
İtt  i fa qı Döv lət Təh lü kə siz lik Ko mi-
tə si nin xü su si və ye ni tex no lo gi ya lar 
üz rə “12 say lı xü su si la bo ra to ri ya sı” 
adı al tın da fəaliy yət də olub. 

1970-ci il də müəs si sə rəs mən 
ləğv edi lib və hə min vaxt dan eti-
ba rən So vet xü su si xid mət or qan-
la rı üçün zə hər li mad də lə rin is-
teh sa lı da yan dı rı lıb...

Bu mə sə lə nin göz qa ba ğın da 
olan tə rə fi  dir. Am ma in di yə dək 
kim sə hə min la bo ra to ri ya da kı 
ço xil lik zə hər eh ti ya tı nın rəs mən 
məhv edil mə si ba rə də rəs mi akt 
gör mə yib. 50 il ər zin də is teh sal 
olu nan zə hər, yə qin, azı 50 il də is-
ti fa də yə bəs edər...

Bu nu ye ri gəl miş kən de dim. 
Am ma bu da bir fakt dır ki, hə-
min la bo ra to ri ya nın gür zə zə hə ri 
əsa sın da ha zır lan mış məh sul la-
rı bü tün so vet res pub li ka la rı nın 
təh lü kə siz lik or qan la rın da olub. 
Hə min zə hər lər ara sın da ani tə-
sir gös tə rə rək iz bu ra xan lar da 
olub, təd ri cən öl dü rə rək heç bir 
iz qoy ma yan lar da. Mü tə xəs sis-
lər de yir ki, zə hə rin fər di nə vaxt 
öl dü rə cə yi ni də qiq he sab la maq 
da müm kün dür və on la rın ara sın-

da ada mı bir ne çə sa ni yə dən tut-
muş, bir ne çə saata, gü nə, aya dək 
məhv edən lər var. Hə min zə hər lə-
rin için də elə lə ri də var ki, in sa nın 
çox ya yıl mış, adi bir xəs tə lik dən 
öl dü yü gö rün tü sü ya ra dır və heç 
bir ana liz ölü mün hə qi qi sə bə bi ni 
or ta ya çı xa ra bil mir...

Yax şı dü şün sək, ya xın ta ri xi-
miz də be lə müəm ma lı və vaxt sız 
ölüm lə rin ha mı sı nı xa tır la ya rıq. 
Bi ri ni mən de yim: Türk dün ya sı-
nın li de ri Tur qut Öza lın ölü mü. 
Müəm ma de yil di mə gər?..

O ki, qal dı Xətt  ab əmə liy ya tı nın 
so nu na, gö rü nür ona qar şı da be lə 
bir dər man dan is ti fa də olun muş du. 

“Qa ra Ərəb” ax şam qar da şı nın 
mək tu bu nu oxu muş, er tə si gün 
sə hər isə ürək əzə lə si nin ifl  i cin-
dən ke çin miş di. Xətt  a bın ya xın la rı 
onun ölü mün dən elə sar sıl mış dı-
lar ki, onun adi in farkt nə ti cə sin də 
dün ya sı nı də yiş di yi nə şüb hə be lə 
et mə miş di lər. Tə bii ki, vəh ha bi lər 
me yi tin ya rıl ma sı na izn ver məz di-
lər de yə, qət li tö rə dən lər bu sir rin 
açıl ma ya ca ğı na ar xa yın idi lər.

Elə də ol du. Və tə nin dən min lər-
lə ki lo metr uzaq da “ci had”a  qal-
xan bir fa na tik vəh ha bi qay da sıy-
la dəfn edil di və ölü mü nün sir ri ni 
özüy lə apar dı...

P.S. Xətt  a bın si lah daş la rın dan yal-
nız Şa mil Ba sa yev onun qət lə ye ti ril-
di yi nə əmin idi. O öz araş dır ma sı nı 
apa ra raq bu qətl də Ma qo me ta li Ma-
qo me to vu itt  i ham et di.

2002-ci ilin may ayın da Ba kı da-
kı Bi nə qə di zi bil li yin də Ma qo me ta li 
Ma qo me to vun me yi ti ta pıl dı. Ağ zın-
da di li kə sil miş di, bə də nin də isə beş 
gül lə ya ra sı var dı...

On da Şa mil hə lə sağ idi...

***

Çe çen mü-
ha ri bə sin-
də Ru si ya 
qo şun la rı na 

qar şı çı xan ən ra di kal 
si ma lar dan bi ri, hət ta 
bəl kə də bi rin ci si “Qa ra 
Ərəb” lə qəb li Səudiy-
yə və tən da şı Xət tab idi. 
Onu çe çen dö yüş çü lə-
ri nin ideolo ji li der lə rin-
dən bi ri, on la rın ma liy yə 
da ya ğı sa yır dı lar. Uzun 
il lər bo yu onun adı Çe-
çe nis tan da kı ha di sə lə-
rin fo nun da mət buatın 
gün də min dən düş-
mür dü. Mü ha ri bə bo yu 
Xət ta bın ağır ya ra lan ma-
sı, hət ta məh vi ba rə də 
mə lu mat lar də fə lər lə 
ya yı lır dı, am ma “Qa-
ra Ərəb” hər də fə 
ye ni dən ka me ra lar 
qar şı sı na çı xıb bu 
qə bil xə bər lə ri 
şəx sən ya lan la-
yır dı.

Xəttabın ölümü
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DOS YE:
Əsl adı ya Sa mir bin Sa leh əs-Su vey lim, ya da Hə bib Ab dul Rəh man dır. 1969-cu il də Səudiy yə Ərə bis ta nı nın Ərar 
şə hə rin də ana dan olub.
Əmir Xət ta bın özü nün jur na list lə rə de di yi nə gö rə, Səudiy yə de yil, İor da ni ya və tən da şı olub. On la rın nəs li Ərə bis-
ta nın şə cə rə si iz lə ni lən ən qə dim soy la rın dan imiş. Ata sı ərəb, ana sı türk dür. Ailə də sək kiz uşaq olub lar. 15 ya-
şın da ikən ata sı onu təh sil al maq üçün Ame ri ka ya gön dər mək is tə yir. La kin o, mü qəd dəs Ci had da iş ti rak et mək 
üçün ev dən qa çır, kö nül lü ola raq Əf qa nıs ta na ge dir.
Bir ne çə il So vet qo şun la rı na qar şı dö yüş lər də iş ti rak edir, ya ra la nır. So vet qo şun la rı Əf qa nıs ta nı tərk edən dən 
son ra və tə nə qa yı dır, am ma az son ra ta cik və öz bək qaç qın la rı na kö mək et mək üçün ye nə Əf qa nıs ta na dö nür.
1994-cü il də Qaf qaz da kı sa vaş haq da mə lu mat alır. 1995-ci il də üç dos tu ilə Çe çe nis ta na gə lə rək ora da qa lır.
1995-2002-ci il lər də rus si lah lı qüv və lə riy lə dö yüş lə rin fəal iş ti rak çı sı na çev ri lir.
1996-cı il də Çe çe nis tan hər bi təd ris mər kə zi nin rəisi tə yin olu nur. Da ğıs tan və İç ke ri ya mü ca hid lə ri məc li si nin 
hər bi əmi ri olur, Şa mil Ba sa ye vin müavi ni tə yin olu nur. Bey nəl mi ləl İs lam bri qa da sı nın ko man di ri sa yı lır.
Çe çe nis ta nın bü tün ali or den lə ri nə la yiq gö rü lür.
Hə yat yol da şı Da ğıs ta nın Ka ra ma xi kən din dən olan dar gin qı zı dır.

İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı 
“Tam məx fi ” la yi hə sin də



Ağ daş dan Teh ra na
Ay dı nın ba ba sı ağ daş lı Ha cı Mə-

həm məd ağa ötən əs rin əv vəl lə rin-
də tək cə var-döv lə ti lə yox, həm də 
xe yir xah lı ğı, sə xa və ti, gö züaçıq lı ğı 
ilə ta nı nır dı. Hətt  a o vaxt lar çə tin 
gün lə ri ni ya şa yan Os man lı əha li si nə 
yar dım top la nan da da Ha cı Mə həm-
məd ağa bu xe yir xah işə qo şu lan lar-
dan bi rin ci si ol muş, onun və saiti he-
sa bı na Ada na şə hə rin də şə hid lə rin 
öv lad la rı üçün sı ğı na caq ti kil miş di. 
İn di Ağ daş da fəaliy yət gös tə rən ta-
rix-di yar şü nas lıq mu ze yi nin bi na sı 
da Ha cı Mə həm məd ağa nın mülk lə-
rin dən olub. Hə min mu zey də Ay dı-
nın da rəsm lə ri sax la nı lır. 

Ha cı Mə həm məd ağa oğ lu Məm-
mə də gö zəl tər bi yə və təh sil ver-
miş di. Məm məd Ha cı yev gənc lik 
il lə rin dən mü tə rəq qi dün ya gö rü-
şə ma lik ol muş, rus im pe ri ya sı nın 
sü qu tun dan son ra baş la nan müs-
tə qil lik hə rə ka tı na qo şul muş du. 
Azər bay can De mok ra tik Res pub li-
ka sı qu ru lan dan son ra Da xi li İş lər 
Na zir li yin də mə sul və zi fə də ça lı şan 
Məm məd Ha cı yev bü tün qüv və və 
ba ca rı ğı nı gənc döv lə tin möh kəm-
lən di ril mə si nə sərf et miş di.

1920-ci ilin ap re lin də is-
ti la nə ti cə sin də sü qut 
edən ADR-in bir çox xa-
dim lə ri ki mi, Məm məd 
Ha cı yev də bol şe vik lə-
rin rep res si ya sın dan can 
qur tar maq üçün qür bə tə üz 
tut du. O, hə yat yol da şı Na hi də 
xa nı mı da gö tü rüb bö yük çə-
tin lik lər lə Təb ri zə get di. La kin 
İran da say sız-he sab sız so vet 
ca su su ol du ğu nu, ra hat ya-
şa ya bil mə yə cə yi ni də gö zəl 
ba şa dü şür dü. Ona gö rə də, 
so ya dı nı “Ağ daş lı” ilə əvəz elə di, 
üs tə lik, da ha eti bar lı sı ğı na caq say-
dı ğı Rəş tə köç dü. Be lə cə, Ağ daş lı 
ailə si nin qür bət hə ya tı baş la dı.

Öv lad la rı Ay dın gec - 1940-
cı ilin pa yı zın da do ğul du. Az 
son ra da İkin ci Dün ya mü ha-
ri bə si baş lan dı. İran mü ha ri-
bə də bir ba şa iş ti rak elə mə sə 
də, bö yük fə la kə tin gə tir di yi 
çə tin lik lə ri bu ailə də ya şa dı. Mü-
ha ri bə ba şa ça tan da – 1945-ci il də 
Məm məd Ağ daş lı ailə si ni gö tü rüb 
Teh ra na köç dü. 

...Er kən yaş la rın da pe şə kar 
rəs sam ki mi ta nın dı...

Ay dın or ta təh sil al dı ğı il lər də 
rəs sam lı ğa bö yük ma raq gös tə-
rir di. İlk vaxt lar uşaq ma ra ğıy la 
çək di yi rəsm lər get-ge də püx tə lə-
şir, onun ya şan tı la rı nı, ət raf aləm-
də gör dük lə ri ni və iç dün ya sın da 
can lan dır dıq la rı nı əks et di rir di. 

Sə nət dən ba şı çı xan yaş lı lar Ay dı-
nın rəsm lə ri nə təəc cüb və hey ran-
lıq la ba xır, tə rifl  ə yir, gə lə cə yi nə 
bö yük ümid bəs lə yir di lər. 

Hə min il lər də Ay dın, de mək 
olar, bü tün boş vax tı nı rəsm çək-
mə yə, rəs sam lı ğın sir lə ri ni öy rən-
mə yə sərf elə yir di. Ar tıq yağ lı bo-
ya və fır çay la iş lə mə yi öy rən miş di, 
mol ber ti var dı, sa kit bir gu şə yə çə-
ki lib iş lə mə yi se vir di.

İlk rəs mi ni sa tan da cə mi 14 ya şı 
var dı. Yə qin elə on da bü tün hə ya-
tı nı rəs sam lı ğa həsr elə mə yi qə ra ra 
al mış dı. İki il son ra – 1956-cı il də 
ata sı nın və fa tı Ay dı nın ömür yo-
lun da ye ni ma neələr ya rat sa da, 
niy yə ti ni ger çək ləş dir mək üçün 
bü tün çə tin lik lə rə tab gə tir di.

Ay dın Ağ daş lı Teh ran uni ver-
si te tin də rəs sam lıq təh si li al dı ğı 
il lər də də, pe şə kar rəs sam ki mi 
fəaliy yət gös tər di yi dövr də də 
ya ra dı cı lıq ax ta rış la rın dan qal-
ma dı. Onun rəsm lə ri sər gi lər də 
nü ma yiş et di ri lir, sə nət şü nas lar 
tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di-
ri lir, ka ta loq la ra da xil edi lir di. 
Ay dın dün ya, xü su si lə, Qərb rəs-
sam lı ğı nı cid di su rət də öy rə nir, 
mo der nizm cə rə ya nı nı mə nim sə-
yir, ya ra dı cı lı ğın da ye ni lik çi ol-
ma ğa can atır dı. O, İn ti bah döv rü 
rəs sam lı ğı na, xü su si lə, Sand ro 
Bo ti çel li nin ya ra dı cı lı ğı na bö-
yük diq qət gös tə rir, əsər lə ri nin 
üzü nü mə ha rət lə çı xa rır dı. Gənc 
rəs sam ən yax şı və ən məş hur 
tab lo la rın dan bi ri ni – “Da ğın tı 
haq qın da xa ti rə lər”i də hə min 
dövr də ya rat mış dı. 

Tə sa dü fi  de yil di ki, elə 
bu na gö rə də, daim adı 
İra nın üz də olan rəs-
sam la rı sı ra sın da çə-
ki lir di. Hə min nə sil 
sə nə tin qa pa lı-
lıq dan çı xıb dün-
ya ya qo vuş ma sı 
üçün mü ba ri zə 
apa rır dı.

Şah ba nu Fə rə hin ya nın da
Elə hə min dövr də İran Qər bə in teq-

ra si ya yo lun da mü hüm ad dım lar at-
ma ğa baş la mış dı. Öl kə nin hə ya tın da 
dün yə vi ləş mə və av ro pa laş ma pro se-
si vü sət al mış dı.  1959-cu il də Şah Mə-
həm məd Rza Pəh lə vi Pa ris Uni ver si-
te tinin tə lə bə si Fə rəh Di ba ilə ev lən di. 
1967-ci il də Fə rəh ba nu ya tac qoy ma 
mə ra si mi ke çi ril di və Şah ba nu ti tu lu 
ve ril di. O dövr də Şərq də qa dın la ra 
be lə hü quq lar ve ril mə di yin dən, bu 
ha di sə bö yük əks-sə da do ğur du. 

İlk vaxt lar Şah ba nu döv lət iş lə ri-
nə ma raq gös tər mir di, onun fəal lı-
ğı nın pik vax tı 1970-ci il lər ol du. 
Fə rəh xa nım İran da dəb qay da la-
rı nı ya rat dı, onun za ma nın da qız-
la rın ba let lə məş ğul ol ma sı na ica zə 
ve ril di, on lar Qərb də oxu ma ğa, bir 
ne çə dil öy rən mə yə baş la dı lar. Şah-
ba nu ən bö yük uğur la rı nı in cə sə nət 
sa hə sin də qa zan mış dı. Onun tə şəb-
bü sü ilə İra na bir çox ta ri xi sər vət-
lər qay ta rıl mış, həm çi nin bu ra da ən 
bö yük mu zey ya ra dıl mış dı. 

Ay dın Ağ daş lı nın ya ra dı cı lı ğı hə-
min vaxt Şah ba nu nun da diq qə ti ni 
çək miş di. Fə rəh Pəh lə vi 70-ci il lə rin 
əv vəl lə rin də gənc, məş hur və is te dad-
lı sə nət şü nas-rəs sa mı “Şah ba nu Şəx si 
Bü ro su nun Sə nət İş lə ri Baş çı sı” tə yin 
elə di. Ay dın dün ya rəs sam lı ğı ilə bağ lı 
araş dır ma la rı nı da vam et dir di, İra nın 
sə nət əsər lə ri nin dün ya da ta nın ma-
sın da, ey ni za man da, dün ya sə nət in-
ci lə ri nin öl kə yə ta nı dıl ma sın da bö yük 
zəh mət çək di. O, Teh ran Müasir Sə nət 

Mu ze yi üçün En di Uor-
xol, Pab lo Pi kas so 

və  Klod Mo ne 
ki mi sə nət çi-

lə rin rəsm lə-
ri nin sa tın 
alın ma sı na 
nail ol du.

A y  d ı n 
A ğ  d a ş -
lı 1977-ci 
il də Teh-

ran da Rza 
Ab ba si Mu-

ze yi nin qu-
rul ma sın da da 

kö mə yi ni əsir gə-
mə di, 1979-cu 

ilə qə dər 
də mu-

z e  y ə 
r ə h -
b ə r -
l i k 
elə-
di. 

70-ci il lər Ay dın Ağ daş lı nın hə-
ya tı nın ən uğur lu döv rü idi...

Elə hə min il lər də də 
Şöhrə yə rast gəl di...

Akt ri sa Şöh rə Pə ri Və zi ri-Tə bər 
1952-ci il də Teh ran da ya zı çı ailə sin-
də do ğu lub. Hə lə Teh ran Uni ver si-
te ti nin tə lə bə si ol du ğu il lər də teatr 
səh nə si nə çı xıb, 1976-cı il də “Təh-
lü kə li oyun” fi l min də çə ki lib, 1977-
ci il də isə re jis sor Ab bas Kiaros tə mi 
onu “Sə ya hət” fi l mi nə də vət elə yib. 
Şöh rə hə min ek ran əsə rin də ki ro lu-
na gö rə Bey nəl xalq Mosk va ki no-
fes ti va lın da ki no tən qid çi lə rin mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 1978-ci il də 
Əli Ha tə mi nin len tə al dı ğı “Sın mış 
qəlb” fi l mi isə ona da ha bö yük 
uğur gə tir di – 26 yaş lı qız “İra nın 
ən yax şı akt ri sa sı” se çil di.

İki məş hur sə nət çi - Ay dın və 
Şöh rə elə hə min dövr də ta nış ol-
du lar. Am ma on la rın xoş bəxt 
gün lə ri İra nın qa sır ğa lı döv rü nə 
tə sa düf elə di. 1979-cu il də İs lam 
in qi la bı nə ti cə sin də Şah və Şah ba-
nu, o cüm lə dən, re ji min tə rəf dar-
la rı öl kə dən ge dən də Şöh rə təh si-
li ni İn gil tə rə də da vam et di rir di. O, 
bey nəl xalq mü na si bət lər sa hə sin-
də ba ka lavr də rə cə si alan dan son-
ra Teh ra na qa yıt dı.

Ay dın və Şöh rə nin mü na si bət lə ri 
az son ra cid di şə kil al dı və 1980-ci il-
də on lar ev lən di lər və Şöh rə “Ağ daş-
lı” so ya dı nı gö tür dü. Bu nun la be lə, 
İran da kı hə yat la rı sı xın tı lı ke çir di. 
Ay dın iş siz qal mış, öl kə dən çıx ma sı-
na qa da ğa qo yul muş du. Şöh rə da ha 
fi lm lər də çə ki lə bil mir di.

1987-ci il də cüt lük ay rıl dı, Şöh-
rə Los-An ce le sə -- Hol li vu da get di. 
Şərq li ləh cə siy lə da nı şan akt ri sa nın 
məş hur ki no mə bə din də rol al ma sı 
asan de yil di. Am ma akt ri sa qə tiy-
yə ti sa yə sin də is tə yi nə nail ol du, 
1989-cu il də ”As to ri ya” meh man xa-
ma sı nın qo naq la rı” fi l min də ek ra na 
çıx dı, bir il son ra isə 
“Met lok” te le-
se rialın-
da çə-
kil di.

Son ra kı il lər ər zin də re jis sor lar 
Şöh rə Ağ daş lı nı daim fi lm lə ri nə də-
vət elə sə lər də, onun ən bö yük uğu-
ru 2003-cü il də çə kil miş “Qum dan 
və du man dan ev” len ti ilə bağ lı dır. 
Hə min ek ran əsə rin də ki epi zo dik rol 
ona  “İn de pen dent Spi rit Awards» 
(“A zad ruh”), Los-An ce les, Van ku-
ver və Nyu-York ki no tən qid çi lə ri 
as so siasi ya la rı nın, ABŞ Mil li ki no 
tən qid çi lə ri cə miy yə ti nin mü ka fat la-
rı nı, 2004-cü il də isə “İkin ci də rə cə li 
rol la rın ən yax şı ifa çı sı” no mi na si ya sı 
üz rə “Os kar” mü ka fa tı nı qa zan dır dı.  

Şöh rə Ağ daş lı ar tıq çə ki lə cə yi 
fi lm lə ri özü seç mək haq qı qa zan-
mış dı. Onun müx tə lif ob raz lar ya-
rat dı ğı “Emi li Rouz üçün al tı ib lis” 
(2005), “Göl kə na rın da kı ev” (2006), 
“İla hi do ğu luş” (2006), “Ame ri ka 
ar zu su” (2006), “Daş-qa laq” (2008), 
“Də yi şən ger çək lik lər” (2011) “Ti-
mo ti Qri nin qə ri bə hə ya tı” (2012) və 
s. fi lm lər ta ma şa çı la rın və ki no tən-
qid çi lə rin diq qə ti ni çə kib. Akt ri sa, 
ey ni za man da, on lar la te le se rial da 
çə ki lib, 2009-cu il də “Səd da mın evi” 
mi ni-se rialın da kı ro lu na gö rə “Em-
mi” mü ka fa tı na layiq gö rü lüb.

Şöh rə Ağ daş lı teatr səh nə si nə 
çıx ma ğa, pro dü ser ki mi ça lış ma ğa, 
fi lm lər səs lən dir mə yə də vaxt ta pır. 

Sə nət şü nas və sə nət ta rix çi si
Ay dın Ağ daş lı öz ya ra dı cı lı ğın-

da Şərq, xü su si lə, Azər bay can mi-
niatür sə nə ti nə də əsas lı yer ayı rıb. 
Onun mi ni a tür sil si lə si bö yük ma-
raq do ğu rur.

O, ey ni za man da, is la ma qə dər ki və 
İs lam döv rü sə nət əsər lə ri nin məş hur 
bi li ci si ki mi ta nı nır, “Sot bi” və “Kris ti” 
hər rac la rı üçün bu cür nü mu nə lə rin 
qiy mət lən di ril mə sin də ya xın dan iş ti-
rak edir. Sə nət çi in di yə dək 8 ki tab, 2 
mə qa lə lər top lu su, 2 rəng kar lıq əsər-
lə ri top lu su nəşr et di rib, sə nət ta ri xi 
ilə bağ lı 2 mo noq ra fi  ya qə lə mə alıb. 
“Si ma lar” (sil si lə rəsm lər), “Zövq dən 
və həs rət dən” (se çil miş mə qa lə lər), 
“Ağa Lüt fə li Su rət gər-i Şi ra zi”, “Od lu 
və qar lı il lər” (çı xış lar), “Yer li-göy lü” 
(baş lan ğıc dan bu gü nə dək İran kal-

liq ra fi  ya sə nə ti) ki tab la rı sə nət çi nin 
ya ra dı cı lı ğı nın nə qə dər çox şa xə li 
ol du ğu nu gös tə rir. 

O 2012-ci il də ki ne ma toq-
rafl  a bağ lı mə qa lə lə rin dən və 
çı xış la rın dan iba rət “Uzaq dan 

və ya xın dan cü mə gü nü” ad lı 
ki ta bı nı nəşr et di rib.
Bu nun la ya na şı, Ay dın Ağ-

daş lı Teh ran uni ver si tet lə rin də 
sə nət dən və sə nət ta ri xin dən 

mü ha zi rə lər oxu yur. 
Ar tıq 75 ya şı nı 
haq la yan Ay dın 

Ağ daş lı hə lə 
də məh sul dar 
ya ra dı cı lıq la 
məş ğul dur.
NƏRİMAN
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Ağ daş dan Teh ra na

Ne çə il lər əv vəl mət-
buat da müasir İra nın 
dün ya ca məş hur rəs-
sa mı, sə nət ta rix çi si, 

tən qid çi və qra fik di zayn  Ay-
dın Ağ daş lı nın adı na rast gə-
lən də diq qə ti mi ya ra dı cı lı ğın-
dan da ha çox so ya dı çək miş di. 
O vaxt sə nət çi nin Ağ da şa bağ-
lı lı ğı nın iz lə ri ni tap maq fik ri nə 
düş müş düm.
Bir qə dər son ra ta nın mış Hol-
li vud akt ri sa sı, “Os kar” mü ka-
fa tı na la yiq gö rül müş Şöh rə 
Ağ daş lı nın adı na da tə sa düf 
elə dim. Bu də fə mə ni Ağ daş-
lı so ya dı da şı yan iki sə nət çi 
ara sın da kı bağ lı lıq ma raq lan-
dır dı. Be lə cə, müx tə lif mən bə-
lər dən top lan mış mə lu mat lar 
əsa sın da Ay dın və Şöh rə Ağ-
daş lı la rın bən zər siz hə yat he-
ka yə ti ya ran dı...

da Ha cı Mə həm məd ağa nın mülk lə-
rin dən olub. Hə min mu zey də Ay dı-
nın da rəsm lə ri sax la nı lır. 

Ha cı Mə həm məd ağa oğ lu Məm-
mə də gö zəl tər bi yə və təh sil ver-
miş di. Məm məd Ha cı yev gənc lik 
il lə rin dən mü tə rəq qi dün ya gö rü-
şə ma lik ol muş, rus im pe ri ya sı nın 
sü qu tun dan son ra baş la nan müs-
tə qil lik hə rə ka tı na qo şul muş du. 
Azər bay can De mok ra tik Res pub li-
ka sı qu ru lan dan son ra Da xi li İş lər 
Na zir li yin də mə sul və zi fə də ça lı şan 
Məm məd Ha cı yev bü tün qüv və və 
ba ca rı ğı nı gənc döv lə tin möh kəm-
lən di ril mə si nə sərf et miş di.

1920-ci ilin ap re lin də is-
ti la nə ti cə sin də sü qut 
edən ADR-in bir çox xa-
dim lə ri ki mi, Məm məd 
Ha cı yev də bol şe vik lə-
rin rep res si ya sın dan can 
qur tar maq üçün qür bə tə üz 
tut du. O, hə yat yol da şı Na hi də 
xa nı mı da gö tü rüb bö yük çə-
tin lik lər lə Təb ri zə get di. La kin 
İran da say sız-he sab sız so vet 
ca su su ol du ğu nu, ra hat ya-
şa ya bil mə yə cə yi ni də gö zəl 
ba şa dü şür dü. Ona gö rə də, 
so ya dı nı “Ağ daş lı” ilə əvəz elə di, 
üs tə lik, da ha eti bar lı sı ğı na caq say-
dı ğı Rəş tə köç dü. Be lə cə, Ağ daş lı 
ailə si nin qür bət hə ya tı baş la dı.

Öv lad la rı Ay dın gec - 1940-
cı ilin pa yı zın da do ğul du. Az 
son ra da İkin ci Dün ya mü ha-
ri bə si baş lan dı. İran mü ha ri-
bə də bir ba şa iş ti rak elə mə sə 
də, bö yük fə la kə tin gə tir di yi 
çə tin lik lə ri bu ailə də ya şa dı. Mü-
ha ri bə ba şa ça tan da – 1945-ci il də 
Məm məd Ağ daş lı ailə si ni gö tü rüb 

...Er kən yaş la rın da pe şə kar 
rəs sam ki mi ta nın dı...

Ay dın or ta təh sil al dı ğı il lər də 
rəs sam lı ğa bö yük ma raq gös tə-
rir di. İlk vaxt lar uşaq ma ra ğıy la 
çək di yi rəsm lər get-ge də püx tə lə-
şir, onun ya şan tı la rı nı, ət raf aləm-
də gör dük lə ri ni və iç dün ya sın da 
can lan dır dıq la rı nı əks et di rir di. 

tab lo la rın dan bi ri ni – “Da ğın tı 
haq qın da xa ti rə lər”i də hə min 
dövr də ya rat mış dı. 

Tə sa dü fi  de yil di ki, elə 
bu na gö rə də, daim adı 
İra nın üz də olan rəs-
sam la rı sı ra sın da çə-
ki lir di. Hə min nə sil 
sə nə tin qa pa lı-
lıq dan çı xıb dün-
ya ya qo vuş ma sı 
üçün mü ba ri zə 

Mu ze yi üçün En di Uor-
xol, Pab lo Pi kas so 

və  Klod Mo ne 
ki mi sə nət çi-

lə rin rəsm lə-
ri nin sa tın 
alın ma sı na 
nail ol du.
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Şöhrə və Aydın



Ata lar və oğul lar 
möv zu su bə şər 
öv la dı nın ya ra nı-
şın dan möv cud 

olub. Bu mə sə lə məişət-
dən tut muş el min, sə nə tin 
müx tə lif sa hə lə rin də də 
za man-za man bə zən yum-
şaq, bə zən isə çox sərt for-
ma da ifa də olu nan fi kir ay-
rı lıq la rı, yaxud ox şar lıq la rı 
şək lin də tə za hür edib. 
Elə biz də rub ri ka mız da 
bu mə sə lə lə rə to xun ma-
ğa, yaş lı və gənc nəs li təm-
sil edən sə nət adam la rı-
nı sö zün yax şı mə na sın da 
üz-üzə qoy ma ğa, on la rın 
müx tə lif ha di sə lə rə ya naş-
ma la rı nı ay dın laş dır ma ğa 
və bu ya naş ma la rı siz lə rə 
təq dim et mə yə ça lı şa ca-
ğıq. 
“Ata lar-oğul lar” rub ri ka-
sı nın bu də fə ki qo naq la rı 
aktyorlar İl ham Na miq Ka-
mal və Fər da Xu da ver di-
yev dir.

- İlk ön cə is tər dim Azər bay-
can da yu mor jan rı nın, ko me-
di ya nın in ki şa fın dan da nı-
şaq. Bu gün Azər bay can da bu 
sa hə də və ziy yət qə naət bəxş-
dir mi? Yu mo rist lə ri mi zin, ko-
me di ya us ta la rı nın sə viy yə si 
ba rə də nə dü şü nür sü nüz?
İl ham Na miq Ka mal: Yu mor 

yal nız in sa nın qəh qə hə çə kib 
gül mə si de mək de yil. O həm 
də alt qa ta ma lik ol ma lı dır, ey-
ni za man da bu gü lüş in sa nın 
qəl bin dən ti kan çı xar ma lı dır. 
Klas sik lə ri miz dən Mir zə Fə tə li 
Axund za də nin, Sa bit Rəh ma nın 
ko me di ya la rı nı, ya elə müasir lə-
ri miz dən Va qif Sə mə doğ lu nun 
səh nə əsər lə ri ni gö tü rək. Bun lar 
həm əy lən di rir, həm də dü şün-
dü rür. O ki qal dı ay rı-ay rı est ra-
da par ça la rı na, bu, ta mam baş-
qa janr dır. Yə ni hər bir sa hə nin 
kö kü var. Bu mə na da mən teat rı 
nə həng bir pa lıd ağa cı na bən-
zə di rəm. Ki no da, te le vi zi ya da, 
est ra da da onun qol la rı dır. Re jis-
sor la ra min nət da ram ki, teatr da 
iş lə yə-iş lə yə mə ni həm də ki no 
və te le vi zi ya ya cəlb edib lər. “Mo-
za lan” sa ti rik ki no jur na lı la yi hə-
sin də də iş ti rak et mi şəm, est ra da 
səh nə cik lə rin də də. Bu nun la be-
lə, teatr mə nim üçün hə mi şə əsas 
olub. Uzun il lər dir sırf teatr la 
məş ğul ol du ğum üçün da ha çox 
teatr dan da nı şa bi lə rəm. 

Fər da Xu da ver di yev: Hər kə-
sin öz yo lu var. Ümu miy yət lə 
gö tür dük də, müasir yu mo rist lər-
dən də, yu mo run sə viy yə sin dən 
də ra zı yam. Ən azın dan, özüm 
də on la rın içə ri sin də yəm. Öl kə-
də 9 mil yon dan çox əha li ya şa-
yır, on la rın ha mı sı nın zöv qü nü 
nə zə rə al maq, ha mı nın xo şu na 
gəl mək çə tin mə sə lə dir. Bu ba-
xım dan da, ümu mi xa rak te ri zə 
et mə yə çə tin lik çə ki rəm. Sa də cə, 
ümid edi rəm ki, il lər keç dik cə bu 
sa hə da ha da in ki şaf edə cək və 
ara-sı ra gö zə də yən qü sur lar da 
ara dan qal xa caq. Hər hal da, mən 
özüm bu na ça lı şı ram.

- Çox za man teatr re jis sor la rı 
da, tən qid çi lər də, hətt  a akt-
yor la rın öz lə ri də son il lər 
dra ma tur gi ya mız da bir zəif-
lə mə ol du ğu nu qeyd edir lər. 
San ki bu sa hə də gənc nə sil 
ye tiş mir. Bu ba rə də dü şün-
mü sü nüz mü? Siz cə, ye ni səh-
nə əsər lə ri nin ya zıl ma ma sı-
nın sə bə bi nə dir?
İ.N.K.: Bə li, bu sa hə də müasir 

və gənc ya zar lar, de mək olar ki, 
yox də rə cə sin də dir.  Bu nu dan-
maq ol maz. San ki bi zim ya zar-
lar in ki şaf et miş dün ya dan ge-
ri qa lır, onun sə viy yə si nə ça ta 
bil mir lər. Düz dür, re jis sor öz 
ya naş ma sı və ta pın tı la rı ilə ta-
ma şa ya ye ni bir rəng qa tır, ona 
ye ni hə yat bəxş edir, am ma dra-
ma tur ji ma te rialın özü yük sək 
sə viy yə də ol mur. Çox is tər dim 
ki, dün ya nın bu gü nü ilə ayaq la-
şa bi lən ye ni ya zar lar nəs li ye tiş-
sin. Sə bəb lə ri bil mi rəm. Am ma 
sə mi mi şə kil də de mək la zım dır 
ki, biz də ümu miy yət lə dra ma-
tur gi ya ənə nə lə ri zəif in ki şaf 
edib. Şöh rət na mi nə o qə dər 
adam əsə ri ni səh nə yə təq dim 
edir ki. Bə zən hə min əsər ta ma-
şa ya da qo yu lur, am ma ya şa mır, 
çün ki içə ri sin də dra ma tur gi ya 
yox dur. Ona gö rə də hər dən 
məc bur olu ruq köh nə re per-
tuara, ar tıq uğur qa zan mış, özü-
nü təs diq et miş klas sik əsər lə rə 
mü ra ciət edək. Mə sə lən, mən 
səh nə üçün Sa bit Rəh ma nın 
“Əli qu lu ev lə nir” ko me di ya sı-
nı ye ni qu ru luş da ha zır la yı ram. 
Dü şü nü rəm ki, əsər bu gün kü 
gün lə səs lə şir.

F.X.: Müasir dra ma tur gi ya mız-
da, xü su sən də ko me di ya sa hə sin-
də ge ri lə mə ni mən də hiss edi rəm. 
Hər dən bi zə də irad tu tur lar ki, ni yə 
in di “Hic ran” ki mi ta ma şa lar yox-
dur, ni yə ora da rol alan akt yor lar 
ki mi gül dü rə bil mir si niz? Əl bətt  ə, 
haq lı dır lar, am ma bu sual mə nə ün-
van lan ma lı de yil. Bu nun ca va bı nı o 
sa həy lə bir ba şa məş ğul olan in san-
lar dan tə ləb et mək la zım dır.

- Sualım bir qə dər şab lon ola-
caq, am ma çox za man ona ca-
vab lar fərq li olur: bu sə nə tə 
si zi nə gə ti rib? 
İ.N.K.: Tə bii ki, hər bir in sa nın 

da xi lin də öz sə nə ti nə sev gi olur. 
Mə ni də bu sa hə yə uşaq lıq da na-
ğıl la ra olan hə vəs gə tir di. Onu 
da qeyd edim ki, ke çən əs rin 60-
70-ci il lə rin də teat ra hə vəs da ha 
çox idi, nəin ki in di. Tə lə bə olan 
vax tı teatr la ra ge dib bir çox ta-
ma şa la ra ba xır dıq. Hər bir mək-
təb də dram dər nək lə ri var idi. 
O za man teatr klub la rı da ha çox 
idi. An caq təəs süfl  ər ol sun ki, in-
di de mək olar ki, heç bir mək təb-
lər də dram dər nək lə ri yox dur.

F.X.: Mək təb vax tın dan yu mor 
sa hə si nə me yi lim güc lü olub. 
Müx tə lif səh nə cik lər ifa et mi şəm. 
Tə lə bə lik il lə rin də Şən və Ha zır-
ca vab lar Ko man da sın da çı xış et-
mi şəm. İki il son ra o ko man da nın 
ka pi ta nı ol mu şam. Hər bi xid mət-
də də ya ra dı cı bö lük də qul luq 
keç mi şəm. Nax çı van bi rin ci si ol-
mu şuq. Hər bi xid mət dən Son ra 
Li der TV-də çı xış la rım ya yım la-
nıb, po pul yar “Tək sə bir” la yi hə-
sin də iş ti rak çı ol mu şam. Son ra sı-
nı da özü nüz bi lir si niz... 

- Kim lər dən öy rən mi si niz? 
Dün ya yu mo rist lə ri nin çı xış-
la rı nı iz lə yir si niz mi?
İ.N.K.: Ye nə mən da ha çox 

teatr dan da nı şa ca ğam. Çox ad 
çə kə bi lə rəm, am ma üç müəl li-
mi min adı nı de səm, mən cə, ki fa-
yət edər – Ədil İs gən də rov, Rza 
Təh ma sib, To fi q Ka zı mov ki mi 
sə nət kar lar dan. Mə nim  sə nə tə 
gəl mə yim də bu üç şəx siy yə tin 
ro lu əvəz siz dir. On lar dan çox 
şey öy rən mi şəm. Və bu gün də 
ça lı şı ram ki, tə lə bə lə ri mə on lar-
dan öy rən dik lə ri mi öy rə dəm.

F.X.: Söz süz ki, dün ya yu mo rist-
lə ri ni iz lə yi rəm. Vax ti lə Şən və Ha-
zır ca vab lar Klu bu nun - “Par ni iz 
Ba ku”nun azar keş lə rin dən ol mu-
şam. An caq in di de məz dim, kim-
dən sə öy rə ni rəm, ar tıq 36 ya şım 
var, öy rən di yi mi öy rən mi şəm. 
İn di ar tıq mən dən öy rə nir lər. Şou-
men ki mi özü mə heç kə si rə qib 
gör mü rəm. On lar yaş da və təc rü-
bə ba xı mın dan mən dən bö yük-
dür lər. Za man la biz on la ra ba xıb, 
öy rən mi şik. Amma hər kə sin öz 
dəs ti- xətt  i var. Mən də ça lı şı ram 
nə sə edim ki, ta ma şa çı mız üçün 
ma raq lı ol sun. Am ma si zə bir şe-
yi de yim, Cem Yıl maz da olan sər-
bəst li yin ki çik bir his sə si mən də 
ol sa, in di dün ya da ta nı nar dım. 
He yif, mən də o sər bəst lik yox dur. 

- Ko mik rol lar, səh nə cik lər ifa 
et mi si niz və bu mə na da ki fa-
yət qə dər ta nın mı sı nız. Bəs, 
özü nü zü sse na rist ki mi sı na-
maq ne cə, ağ lı nız dan ke çib-
mi? Heç özü nüz, ya bir baş qa-
sı üçün yu mo ris tik səh nə cik 
yaz mı sı nız?

İ.N.K.: Yox, bu, in sa nın için-
dən gəl mə li dir. Yə ni, bu bir Al-
lah ver gi si dir. Cəhd et mə mi şəm, 
hə və sim də ol ma yıb. Fik rim cə, 
akt yor və re jis sor ki mi öz ye rim-
də yəm. 

F.X.: Bəs siz cə, mə nim dialoq-
la rı mı kim ya zır? On al tı il dir 
ki, ifa et di yim bü tün səh nə cik-
lə rin mət ni ni özüm ya zı ram. 
Film lər də ki dialoq la rım da, 
kon sert lər də ki çı xış la rım da, 
“Tək sə bir” və “Tam sər bəst” 
te le vi zi ya la yi hə lə rin də ki yu-
mor səh nə cik lə rim də bu ra aid-
dir. 

- Bə zən de yir lər ki, yax şı akt-
yor özü nü bü tün sa hə lər də 
təs diq et mə yi ba car ma lı dır. 
Mə sə lən, ko mik rol la rı ilə 
ta nı nan adam sa bah ey ni us-
ta lıq la fa ciə və ya dram da da 
oy na ya bil mə li dir. Bu fi  kir lə 
ra zı sı nız, yox sa dü şü nür sü-
nüz ki, akt yo run bəl li bir am-
pu la sı, is ti qa mə ti ol sa, da ha 
yax şı dır?
İ.N.K: Hər bir akt yor cild-

dən-cil də gir mə yi ba car ma lı-
dır. Əgər hə min sə nət ada mı 
pe şə kar dır sa, ro lu na uy ğun 
da oy na yır. Tə bii ki, ta ma şa 
qur ta ran dan son ra ye nə də öz 
ya şa dı ğın hə ya ta qa yı dır san. 
An caq bu nun la bə ra bər unut-
maq la zım de yil ki, hər bir sə-
nət ada mı müasir cə miy yə tin 
ay rıl maz fər di ol ma lı dır. Əgər 
bu qa bi liy yət var sa, sa ba hı sı 
gün o ye nə də baş qa cil də gi-
rə bi lə cək. Bu mə na da, Al lah 
şans ve rib, re jis sor lar mə nə 
dra ma tik rol la rı da tap şı rıb lar. 
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Mə sə lən, Hü seyn Ca vi din əsə-
ri əsa sın da ha zır la nan “Afət” 
ta ma şa sın da Dok tor Qa ra tay 
ro lu nu ifa et mi şəm. Bu, fa ciəvi 
bir ob raz dır. Tək rar edi rəm, 
bu mə sə lə da ha çox re jis so run 
ya naş ma sın dan ası lı dır. O, 
akt yo ru fərq li am pu la da gö rə 
bil mə li dir.

F.X.: Bu ya xın lar da İl qar Fəh-
mi nin “Vam pir” əsə ri əsa sın da 
Kə nan M.M.-in çək di yi “Ge cə 
qo na ğı” fi l min də rol al mı şam. 
İn şal lah, fi lm sent yabr da ek ran-
la ra çı xa caq. Ora da dra ma tik 
am pu la da yam. Bu, kim lə rə sə 
qə ri bə gə lə bi lər. Am ma dü şü-
nü rəm ki, yax şı akt yor hər janr da 
özü nü sı na ma lı dır. Əl bətt  ə, əsas 
qiy mə ti ta ma şa çı ve rə cək, am ma 
mən cə, pis alın ma yıb.  

- Da ha çox ko mik rol la rı nız-
la ta nı nır sı nız. Bu, gün də lik 
hə yat da si zə ma ne ol mur ki? 
Yə ni akt yo ru səh nə də gö rən 
ta ma şa çı hə yat da kı müx tə lif 
si tuasi ya lar da on dan ba mə zə 
rep li ka, ya za ra fat göz lə yə bi-
lər ... 
İ.N.K.: Qə tiy yən ma ne ol mur. 

Ta ma şa çı sə ni tək cə rol la rın la 
yox, həm də hə yat da olan möv qe-
yin lə ta nı yır. Hər bir fərd iş lə di yi 
pe şə yə öz tər bi yə si ni gə ti rir. Yə ni 
ən da zə mə sə lə si var. Xa tır la mı-
ram akt yor lar ba rə də bu ifa də ni 
ilk də fə kim de yib  - ül gü cün üs-
tün də elə ayaq ya lın gəz mə li sən 
ki, da ba nın qa na ma sın. No va tor 
re jis so ru muz, rəh mət lik To fi q 
Ka zı mo vun yax şı bir sö zü var 
idi, de yir di ki, akt yor hə yat da di-
gər adam lar dan se çil mə mə li dir.

Bir var gül mə li adam, bir də var 
baş qa la rı nı gül dü rən adam. Bun-
lar fərq li mə sə lə lər dir. Yə ni ola 
bi lər ki, bu gün ko mik rol ifa 
edən akt yor sa bah dra ma tik, ya 
fa ciəvi ob ra zı can lan dır sın. Ola 
bil sin, mə nim ko mik rol la rım da-
ha çox olub. Am ma ne cə de yər-
lər, bu da bir ta le dir. Adi hə yat da 
ha mı ki mi in sa nam. Səh nə dən 
kə nar da heç vaxt akt yor luq qa bi-
liy yə tim dən is ti fa də et mə mi şəm. 
Heç be lə şey dən xo şum da gəl-
mir. Mə sə lən, tez-tez sual ve rir lər 
ki, ye ni dən hə ya ta gəl səy di niz, 
ye nə akt yor olar dı nız mı? Bəl kə 
də, ol maz dım. Bil mi rəm. Bu, ye-
nə de yi rəm, da ha çox ta le mə sə-
lə si dir. Am ma in di akt yo ram və 
ça lı şı ram ki, işim də mə su liy yət li 
olum, ta ma şa çı la ra fərq li oyun, 
ma raq lı ta ma şa gös tə rim. 

F.X.: Sə nə tim heç vaxt mə nə 
ma ne ol ma yıb. Şəx si hə ya tım-
da da ək si nə, yar dım çı olur. 
Ye kə çıx ma sın, mə ni söz lə 
məğ lub edə bi lə cək ada mı ax-
ta rı ram...

- Son za man lar yu mo rist lə-
rin ün va nı na ən çox səs lə nən 
qı naq lar dan bi ri də ba ya ğı 
gü lüş lə bağ lı dır. Yə ni ta ma-
şa çı nı da ha çox vul qar söz lər 
və hə rə kət lər lə gül dür mə yə 
ça lı şır lar. Bu fi  kir lə ra zı sı-
nız mı?
İ.N.K.: Bu, teat ra aid de yil, ola 

da bil məz. Teatr ha di sə, si tuasi-
ya nın gös tə ri si dir. İn san la rı yal-
nız ha di sə ma raq lan dı rır. Ta ma-
şa çı nə sə gör mə li dir. Mə sə lən, 
“Ölü lər” əsə ri ni gö tü rək. Gü lüş 
ya ra dan, si tuasi ya nın özü dür. 

Şeyx Nəs rul la hın ölü lə ri di rilt-
mə sin dən tut muş, di ri lə rin bu 
işə ra zı lıq ver mə mə si nə qə dər 
hər şey acı gü lüş do ğu rur. Gü lüş 
dü şün dü rü cü ol ma lı dır. Akt yor 
de di yi hər sö zün mə na sı nı bil-
mə li dir.

F.X.: Yox, mən bu na ba ya ğı 
yu mor de məz dim. Ta ma şa çı la-
rın 99 faizi türk “stend-up”çı sı 
Cem Yıl ma za ba xıb gü lür, çün-
ki o, biz dən 1:0 he sa bı ilə irə-
li də dir. Sa də cə, bi zim cə miy-
yət bir qə dər mü ha fi  zə kar dır, 
açıq, sər bəst yu mo ra tam ha zır 
de yil. Yə ni dos tun la, rə fi  qən-
lə tək lik də za ra fat da edir sən, 
lap açıq-sa çıq lə ti fə də da nı-
şıb gü lür sən, am ma lo ru dil də 
be lə de yək, ar vad-uşaq la Cem 
Yıl ma zın kon ser ti nə ge dib ba-
xa bil mir sən. Çün ki ora da bə-
zən sö yüş də iş lə di lir. Biz də bu 
qə bul olun mur, hal bu ki hirs-
lə nən də ək sə riy yə ti miz sö yüş 
də sö yü rük. Tür ki yə də isə be-
lə za ra fat la ra nor mal ya na şır-
lar. Cem Yıl ma zın üs tün lü yü 
bun da dır. Be lə gö rü nə bi lər 
ki, “qur şaq dan aşa ğı” yu mor-
la ta ma şa çı nı gül dür mək çox 
asan dır. Əs lin də, elə de yil. Bu, 
yu mo rist dən bö yük mə ha rət 
tə ləb edir. O, da ha də rin qat-
la ra en mə yi ba car ma lı dır. Mə-
sə lə tək cə gül dür mək lə bit mir, 
yu mor həm də dü şün dür mə-
li dir axı. Hər kə sin bir zöv qü, 
hə rə nin gü lü şü bir cür qav ra-
ma sə viy yə si var. Heç ki mi qı-
na maq ol maz. Biz lər də hər bir 
in sa nın zöv qü nü nə zə rə al maq 
məc bu riy yə tin də yik.

- Bə zən de yir lər ki, hər gü lü-
şün al tın da göz ya şı var, hər 
tə bəs sü mün ar xa sın da bir fa-
ciə giz lə nib. Bu te zis səh nə də 
də özü nü doğ rul dur mu?
İ.N.K.: Əl bətt  ə, be lə dir. Akt-

yor səh nə də ona ve ri lən tap şı-
rı ğı ic ra edir. Bu nun la bə ra bər, 
o, bü tün ca nı-qa nı ilə ob ra za 
da xil olur. Ola bil sin, rol ko-
mik olur və akt yor ta ma şa çı-
nı gül dü rür.  Am ma o akt yor 
hə min vaxt nə lər çə kir, bu nu 
tək cə özü bi lir. Bə zən o, əsə bi-
lə şir, qan təz yi qi qal xır, qan-tər 
için də olur. Am ma akt yor qə-
dər güc lü ol ma lı dır ki, ta ma şa çı 
bu nu hiss et mə sin. Akt yor öm-
rü nün so nu na dək çox sağ lam 
ol ma lı dır. Çün ki ta ma şa vax tı 
– iki saat ya rım ər zin də onun 
itir di yi ener ji ni heç bir baş qa 
sa hə nin mü tə xəs si si itir mir.  

F.X.: Söz süz ki, hər gü lü şün ar-
xa sın da bir fa ciə giz lə nir. Əl bət-
tə, hər sse na ris tin öz ya naş ma-
sı var. Hə rə ha di sə yə müx tə lif 
bu caq dan ya na şa bi lər. Am ma 
is tə ni lən hal da yu mo ris tik səh-
nə ci yin ar xa sın da nə sə da yan-
ma lı dır. Əgər yu mo run alt qa tı 
yox dur sa, ta ma şa çı ikin ci də fə 
hə min yu mo ris tin ifa et di yi səh-
nə ci yə bax maq is tə mə yə cək. 

- Akt yor la rın mad di və ziy yə-
ti si zi qa ne edir mi? Mə lum 
mə sə lə dir ki, toy lar da, məs-
lis lər də ta ma da lıq et mək lə 
yax şı qa za nan lar da var.
İ.N.K.: Yax şı akt yor hə mi şə çö-

rək ta pır. Onun hə mi şə də yə ri ni 
bi lə cək lər. Döv lət də öz sə nət-
kar la rı na da im qay ğı gös tə rir. 

Teatr la rı mı zın bu gün kü mad di-
tex ni ki ba za sı na söz ola bil məz. 
Bi rin ci Av ro pa oyun la rı za ma nı 
xey li tu rist ta ma şa la rı mı za bax-
ma ğa gəl di. Bi na nı, şə raiti, ta ma-
şa nı gö rüb az qa la, də li ol muş-
du lar. Uza ğa get mə yək, qon şu 
Tür ki yə də bu gün bə lə diy yə 
teat rın dan baş qa bir döv lət teat rı 
ta pa bil mə rik. Biz də isə bu gün 
iyir mi sək kiz döv lət teat rı fəaliy-
yət gös tə rir. Am ma so vet döv-
rüy lə mü qa yi sə də akt yor la rın 
qo no rar la rı az dır. Am ma əvə-
zin də, in di akt yor la ra tə qaüd-
lər, mü ka fat lar ve ri lir və açı ğı, 
mad di çə tin li yi mən hiss elə mə-
mi şəm. Am ma mən həm də tə-
lə bə lə ri mi dü şü nü rəm axı. Uni-
ver si te ti bi ti rib teat ra gə lən gənc 
170-180 ma nat la ne cə ailə qur sun? 
Gənc is te dad lı akt yor la rın teat ra 
də vət olun ma sı və on lar şə raitin 
ya ra dıl ma sı üçün də fə lər lə mü va-
fi q döv lət qu rum la rı na mü ra ciət lər 
et mi şik. Bil di yim qə dər gənc akt-
yor lar və akt yor maaş la rı ilə bağ lı 
ola raq la yi hə ha zır la na caq. Bu mə-
sə lə həll olun sa, is te dad lı la rın akt-
yor luq sə nə ti nə gə li şi ço xa la caq. 
Bi lir si niz, gə rək akt yor ra hat ol sun. 
O mə na da ki, qay ğı la rı ol ma sın, 
mə i şət prob lem lə ri ni dü şün mə sin. 
Bun dan baş qa, akt yor la rın nə ge-
yin mə si, ha ra da, ne cə ya şa ma sı da 
cə miy yət üçün önəm li dir. Gənc lər 
ara sın da ma raq lı akt yor lar var. So-
vet döv rün də nə qə dər te le vi zi ya 
ta ma şa la rı çə kil di – “Ev lə ri kön də-
lən yar”, “Meh man xa na sa hi bə si”, 
“Ev lən mə” və sair. Ye nə sağ ol sun 
Mə də niy yət ka na lı, bu ya xın lar da 
mə nim təq di ma tım da iki sil si lə 
ve ri liş çək di – “Dün ya nı ya ra dan-
lar” və “Dün ya ki no su nun ya ra nı-
şı”. Mü qa vi lə bağ la dıq, pu lu mu zu 
alıb çə kil dik, ve ri liş ya yım lan dı 
və son ra da gə lə cək üçün fond da 
qal dı. Bu gün öl kə də yed di-sək kiz 
ka nal var, am ma AzTV və Mə də-
niy yət ka nal la rın dan baş qa han sı 
te le ka nal te le ta ma şa çə kir, han sı 
teatr ta ma şa sı nı gös tə rir lər ki, gənc 
akt yor lar da ta nı na bil sin lər? Akt-
yor la rı ya şou ve ri liş lə ri nə ça ğı rır-
lar, ya da elə proq ram la ra eks pert 
ki mi də vət edir lər ki, kə nar dan 
ba xan da adam uta nır. Am ma o 
şoula rın təş ki lat çı la rı da adam la-
rı nı ta nı yır lar, bi lir lər, ki mi də vət 
edir lər. Açıq de mək la zım dır ki, 
te le vi zi ya ol ma say dı, bu gün mən 
bu qə dər po pul yar ol ma ya caq dım. 
Çün ki tele vi zi ya nın im kan la rı da-
ha ge niş dir, o, hər ev də ya yım la na 
bi lir, teatr za lı isə, uza ğı, 300-500 
nə fər tu tur. Bu na gö rə də gənc akt-
yor la rın iş ti ra kı ilə te le ve ri liş lər, 
te le ta ma şa lar çə kib ya yım la maq 
la zım dır. 

F.X.: İna nın Al la ha, mən kon-
sert lər za ma nı nə qə dər uduz-
mu şam. Söh bət, əl bətt  ə ki, mad-
di tə rəf dən ge dir. Bu ba rə də 
ge niş da nış maq is tə məz dim. 
Çün ki mən yu mor suz, za ra fat sız, 
səh nə siz ya şa ya bil mi rəm. Kon-
sert lər dən ye ga nə qa zan cım gör-
dü yüm iş dən al dı ğım həzz dir. O 
ki qal dı qa zan ca, şü kür lər ol sun, 
son za man lar fi lm lə rə çə ki lər kən 
qo no rar da ala bi li rik. Am ma kon-
sert lər heç bir qa zanc gə tir mir. 
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Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-
te tin də dərs de yir, “Est ra da sə nə ti” te tin də dərs de yir, “Est ra da sə nə ti” 

ka fed ra sı nın mü di ri dir. ka fed ra sı nın mü di ri dir. 
“Şöh rət” or de ni ilə “Şöh rət” or de ni ilə 

təl tif edi lib.təl tif edi lib.
Ha zır da Mu si qi li Ha zır da Mu si qi li 
Teatr da akt yor Teatr da akt yor 
və re jis sor ki mi və re jis sor ki mi 
ça lı şır.ça lı şır.

FFər da Xu da ver di yev 1979-cu Fər da Xu da ver di yev 1979-cu FFər da Xu da ver di yev 1979-cu FFər da Xu da ver di yev 1979-cu Fər da Xu da ver di yev 1979-cu 
il də ana dan olub. Azər-Fil də ana dan olub. Azər-Fil də ana dan olub. Azər-Fil də ana dan olub. Azər-Fil də ana dan olub. Azər-il də ana dan olub. Azər-il də ana dan olub. Azər-
bay can Döv lət İq ti sad Fbay can Döv lət İq ti sad Fbay can Döv lət İq ti sad 
Uni ver si te ti ni bi ti rib. Uni ver si te ti ni bi ti rib. FUni ver si te ti ni bi ti rib. FUni ver si te ti ni bi ti rib. FUni ver si te ti ni bi ti rib. FUni ver si te ti ni bi ti rib. Uni ver si te ti ni bi ti rib. 

Tə lə bə lə rin Şən və Ha zır ca-Tə lə bə lə rin Şən və Ha zır ca-
vab lar Klub la rın da çı xış lar vab lar Klub la rın da çı xış lar 
edib. edib. 
Te le vi zi ya ilə ya yım la nan Te le vi zi ya ilə ya yım la nan 
“Tam sər bəst” və “Tək sə-“Tam sər bəst” və “Tək sə-
bir” şoula rı nın iş ti tak çı sı bir” şoula rı nın iş ti tak çı sı 
olub. olub. 
Son il lər çə kil miş İz Son il lər çə kil miş İz 
(2002), Toy (2005), “İn-(2002), Toy (2005), “İn-(2002), Toy (2005), “İn-(2002), Toy (2005), “İn-
ter pa pa” (2006), Vərdiş ter pa pa” (2006), Vərdiş 
(2006), “Ögey ata” (2013), (2006), “Ögey ata” (2013), (2006), “Ögey ata” (2013), (2006), “Ögey ata” (2013), (2006), “Ögey ata” (2013), (2006), “Ögey ata” (2013), 
“Xo xan” (2014) “Yu mur ta” “Xo xan” (2014) “Yu mur ta” 
bə dii film lər ində rol bə dii film lər ində rol 
alıb. alıb. 
Müx tə lif şou-Müx tə lif şou-
kon sert lər-kon sert lər-
də iş ti rak də iş ti rak 
edib.edib.

İlham Namiq Kamal:
“Bir var gülməli 
adam, bir də 
var başqalarını 
güldürən adam”

və son ra da gə lə cək üçün fond da 

ka nal var, am ma AzTV və Mə də-
niy yət ka nal la rın dan baş qa han sı 
te le ka nal te le ta ma şa çə kir, han sı 
teatr ta ma şa sı nı gös tə rir lər ki, gənc 

yor la rı ya şou ve ri liş lə ri nə ça ğı rır-
lar, ya da elə proq ram la ra eks pert 
ki mi də vət edir lər ki, kə nar dan 
ba xan da adam uta nır. Am ma o 

rı nı ta nı yır lar, bi lir lər, ki mi də vət 
edir lər. Açıq de mək la zım dır ki, 
te le vi zi ya ol ma say dı, bu gün mən 
bu qə dər po pul yar ol ma ya caq dım. 
Çün ki tele vi zi ya nın im kan la rı da-
ha ge niş dir, o, hər ev də ya yım la na 
bi lir, teatr za lı isə, uza ğı, 300-500 
nə fər tu tur. Bu na gö rə də gənc akt-
yor la rın iş ti ra kı ilə te le ve ri liş lər, 
te le ta ma şa lar çə kib ya yım la maq 
la zım dır. 

Fərda Xudaverdiyev:
“Yekə çıxmasın, 

məni sözlə məğlub 
edə biləcək adamı 

axtarıram”
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Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ

(Əv və li ötən sa yları mız da)
Be şin ci bab ağız, dil, diş, qırt-

laq, bo ğaz və do daq xəs tə lik lə ri 
haq qın da dır.

Be lə ağız boş lu ğu xəs tə lik lə ri 
za ma nı to yuq pi yi və inək ya ğı nı 
ağı za qo yar lar.

Ni şas ta, gə vən kit rə si və ma-
zı nı bi şir dik dən son ra qa rış dı ra-
raq, hə vəng dəs tə də dö yüb, ağız 
boş lu ğu na çək mək də xe yir dir.

Bun dan əla və, qay nan mış to yuq 
yu mur ta sı nın iç qa bı ğı nı bir ne çə 
gün ər zin də ağız da sax la maq olar.

Ağız da qı zar tı lı səp ki əmə lə gə lər-
sə, ön cə xəs tə nin dörd şa xə li da ma-
rın dan qan alar və hə ca mət edər lər.

Son ra xəs tə ni nar su yu və biş-
miş mi ro ba lan lar va si tə si lə sif raq 
et di rər lər.

Da ha son ra ağı zı tut şi rə si və 
qay na dıl mış su maq qa rı şı ğı ilə 
və ya xud mər ci, su maq qa rı şı ğı 
ilə ya xa la maq la zım dır.

A ğız dan həd siz də rə cə də ağız 
su yu axar sa, aka si ya ağa cı nın qat-
ra nı nı qu şü zü mü su yun da həll 
edib, üzə ri nə sir kə əla və et dik dən 
son ra onun la ağı zı ya xa la yar lar.

A ğız da səp ki ağım tıl olar sa, 
rus itü zü mü nü sir kə də qay na dıb 
ağı zı ya xa la yar lar.

Ab ka mi ya (qu ru xə mir dən, 
qa tıq, sir kə, süd və üzər lik to xu-
mun dan ha zır la nır) həm qır mı zı, 
həm də ağım tıl səp ki yə xe yir dir.

A ğız da kı səp ki çox ağ ol du ğu 
hal da, na rın duz ilə ba lı qa rış-
dır dıq dan son ra onu müm kün 
qə dər uzun müd də tə ağız da sax-
la maq la zım dır.

Son ra ağı zı is kən cə bin lə ya xa-
la maq məs lə hət dir.

Bun dan baş qa, ağ kök yum ru-
la rı, qa ra is tiot, kə ba bə is tiotu-
nun, ana sik lüs bit ki si nin to xum-
la rı nı na rın dö yüb, ab ka mi ya 
qa tıb ağı zı ya xa la maq da olar.

A ğız da kı səp ki qa ra ya ça l sa, sa-
rı ar sen, bo raks du zu, Yə mən zə yi, 
zağ (ağır me tal la rın sul fat duz la-
rı), ma zı, aka si ya ağa cı nın qat ra nı 
və dö yü lə rək bi şi ril miş nar qa bı ğı-
nı ba la qa tır lar. Son ra onu əs ki yə 
bü küb gil lə bağ la yır və od üzə ri nə 
qo yur lar. Gil qı za ran dan son ra çı-
xa rıb dö yür və ağı za sə pir lər.

Da ha son ra yul ğun fı rı nı (ağac 
xəs tə li yi) sir kə də qay na dır və 
ağı zı ya xa la yır lar.

Bu qa rı şıq yan dı rı cı olar sa, 
ağız da yağ və gü lab sax la yar lar.

Diş əti nin ye yil mə si, qa na ma sı 
və diş lə rin zəifl  i yi nə qar şı edi lən 
müali cə təd bir lə ri ağız da qır mı-
zı səp ki za ma nı apa rı lan müali cə 
üsu lu ilə ey ni dir.

Bun dan baş qa, ma zı, Yə mən 
zə yi, cə viz, mir ra, sərv ağa cı nın 
yar pa ğı, yul ğun fı rı, nar qa bı ğı 
və su ma ğı sir kə də qay na dıb ağı-
zı ya xa la maq olar.

Diş əti nin ye yil mə si za ma nı 
dö yül müş qə lə vi ni bal la qa tıb 
di şin di bi nə tö kər lər.

Bu üsul la ətin iri ni tə miz lə nir və 
diş əti əv vəl ki gö rü nü şü nü alır.

A ğız dan pis qo xu nun gəl mə si-
nin sə bə bi diş də olar sa, di şi gü lab 
və mis vak la tə miz lə mək la zım dır.

Ye mək dən son ra al ma, hey-
va və ya ba dam çey nə mək məs-
lə hət dir ki, diş lə rin ara sın da 
qal mış ət xa ric ol sun və hə min 
qa lıq lar ora da xa rab olub, pis qo-
xu ya sə bəb ol ma sın.

Bu təd bir lər dən son ra diş lə rin 
ara sın da ye mək qa lar sa, onu na-
zik çöp lə tə miz lə yər lər.

3  dir həm cığ kök yum ru la rı, 1 
dir həm duz, 3 dir həm yul ğun fı rı, 
5 dir həm əz vay, 5 dir həm kö mü-
rü hə rə sin dən 2 dir həm ol maq la 
mi xək, kə ba bə is tiotu nun to xum-
la rı, mus kat qo za sı və mərd otu 
ilə bir lik də dö yə rək dər man dü-
zəl dər və mis vak la di şə çə kər lər.

Tez özün dən çı xan in san la ra 
əz vay, mi xək, sən dəl və ka fur 
ağa cı nın kit rə sin dən ha zır lan mış 
qa rı şı ğı ve rər lər.

Bun dan baş qa, bu cür adam-
la ra az miq dar da ka fur ağa cı nın 
kit rə si ni də ver mək olar. Pis qo-
xu nun sə bə bi mə də dən olar sa, 
ki çik ət ri fel (bal da yoğ rul muş 
də va lar dan ha zır la nan dər man), 
acı yov şan şər bə ti, na nə, əz vay 
və acı ya rəc dən ha zır lan mış dər-
man məs lə hət gö rü lür.

Diş ağ rı sı ilk ön cə so yuq və is ti 
su ilə yox la nı lır. Əgər ağ rı so yuq 
su ilə sa kit lə şər sə, xəs tə ni hə ca-
mət edər lər.

Son ra xəs tə bə növ şə və əz vay 
dər ma nı va si tə si lə sif raq et mə li, 
da ha son ra, sir kə və gü lab qa rı şı-
ğı ilə ağı zı ya xa la ma lı dır.

Mər sin yar pa ğı nı çey nə mək və 
ya dil al tı na qoy maq da xe yir dir 
və ya xud dörd şa xə li da mar dan 
qan alıb ana sik lus bit ki si nin to-
xum la rı və bir az ka fur ağa cı nın 
kit rə si ni qa rış dı ra raq di şə qo yur-
lar.

Ə gər ağ rı so yuq su ilə sa kit ləş-
məz sə, di şin üzə ri nə ma car da rı-
sı və is ti duz ilə tə pit mə qo yar lar.

O yuq ki mi açıl mış di şə mik ro ba-
lan lar və cığ kök yum ru la rı qo yur-
lar, raz ya na to xu mu çey nə yir lər.

 Dörd his sə li tir yaq, bö yük tir-
yaq və qı zar mış əkin qa ra çö rə ko-
tu na sir kə da mız dı rıb di şin oyu-
ğu na qoy maq olar. 

Ə gər diş ətin də və diş də is ti lik 
olar sa, ey ni miq dar da so ğan to-
xu mu və kə tan to xu mu nu dö yüb 
mu ma qa tır və tüs tü lə dir, ağı zı 
aça raq bu tüs tü yə ve rir lər. Bu üsul 
diş əti üçün ol duq ca fay da lı dır.

Diş lə rin küt ləş mə si nə qar şı 
pər pə rəng yar pa ğı nı, ya xud acı 
ba dam, mum və duz qa rı şı ğı nı 
çey nə mək la zım dır.

Diş lə rin qa ral ma sı nın əla cı 10 
dir həm mi ro ba lan lar, 3 dir həm 
ma zı və 10 dir həm yan dı rıl mış 
ma lo batr yar pa ğı nı qa tıb, mis-
vak va si tə si lə di şə çək mək dir. 

Di lin şiş mə si. Bu xəs tə li yin 
əla cı ağız da səp ki za ma nı gö-
rü lən müali cə təd bi ri ilə ox şar-
dır.

Xəs tə inaq olar sa və ya xud di li 
çat la yar sa, ağ zın da kor di ya (al-
ba lı nö vü) sax la ma lı dır. Hey va 
çə yir də yi nin hə lim li su yu və ya 
yu mur ta va ri ba ğa yar pa ğı nın to-
xum la rı nın hə lim li su yu da xe-
yir dir.

Be lə xəs tə lə rə yağ lı to yuq şor-
ba sı, kə rə ya ğı və ya rı biş miş yu-
mur ta ye mək məs lə hət dir.

Dil çə yin şiş mə si nin əla cı na 
gəl dik də, bu za man əgər is ti lik 
əla mət lə ri özü nü bü ru zə ve rər sə, 
qu şü zü mü su yu, turş nar şi rə si, 
su maq biş mi şi, qı zıl gül, nar qa bı-
ğı, xər nub, kö mür dər ma nı, yul-
ğun fı rı və ma zı nı qa rış dı rır və 
ağı zı ya xa la yır lar.

Pər pə rəng to xu mu nun su yu, 
kiş miş su yu və mey və şi rə lə ri 
iç mək və ya ba nı nar çi çə yi nin 
dər ma nı nı qə bul et mək də xe-
yir li dir.

Bu dər ma nı dü zəlt mək üçün 
6 dir həm ya ba nı na rın çi çə yi ni, 
4 dir həm Yə mən zə yi, 2 dir həm 
zə fə ran – hər bi rin dən bir dir həm 
ka fur ağa cı nın kit rə si və na şa tı rı 
dö yüb qa rış dı rır və dər man dü-
zəl dib dil çə yə çə kir lər. 

Ey ni miq dar da müşk, na şa tır 
və Yə mən zə yi ni qa rış dı rıb iş lət-
mək də olar.

Bun dan baş qa, küst və na şa tı-
rı dö yüb, bal lı su ya qa rış dı rır və 
qap qa ra edir lər.

Di lin ağır laş ma sı nın sə bə bi 
ağız da qu ru luq ol duq da, yan dı-
rı cı is ti lik, turş mey və lə rə tə lə-
ba tın ço xal ma sı ki mi əla mət lər 
or ta ya çı xır, sif raq hal la rı baş 
ve rir.

Əla cı uzun qu la ğın sü dü nü, 
biş miş Yu nan gül dəf nə si ni və 
biş miş ən ci ri qa rış dı rıb qar qa ra 
et mək dir.

Xəs tə li yin sə bə bi to xu ma və 
əzə lə lə rin süst lü yü və zəifl  i yi 
olar sa, əla cı ifl  ic xəs tə li yi nə qar şı 
gö rü lən təd bir lər lə ey ni dir.

Be lə xəs tə lə rə acı iya rəc və qu-
qa ya dər ma nı va si tə si lə sif raq 
et mək və hər gün di lə na şa tır, 
ana sik lüs bit ki si nin to xum la rı və 
qa ra xar da lın qa rı şı ğı nı çək mək 
la zım dır.

Dil çə yin şiş mə si nə ti cə sin də 
ağız da yan ğı əla mət lə ri olar sa və 
ağız su yu qan lı axar sa, əla cı sir-
kə və qa ra xar da lı qa tıb bo ğa za 
tök mək dir.

İ naq xəs tə li yi za ma nı qan 
mü şa hi də olu nar sa, bu na qar şı 
di lal tı da mar dan və to puq da-
ma rın dan qan alar və hə ca mət 
edər lər.

Nar dər ma nı ilə qar qa ra et mək 
də çox fay da lı dır.

Nar dər ma nı nın ha zır lan ma 
qay da sı be lə dir:

Turş və şi rin na rı də nə lə yib 
su yu nu sı xır lar. Yə mən zə yi,ma-
zı və dö yül müş ya ba nı nar çi çə-
yi ni biş miş nar şi rə si nə qa tır və 
onun la qar qa ra edir lər.

Ağ rı bərk olar sa, tə zə süd və 
bə növ şə şər bə ti ni qa tıb qar qa ra 
edər lər.

Keş niş su yu ilə qar qa ra et mək 
də xe yir dir.

Xəs tə lik za ma nı bəl ğəm əla-
mət lə ri özü nü bü ru zə ve rər sə, 
Yu nan gül dəf nə si və ən cir biş mi-
şi ilə qar qa ra edər lər.

Ü züm bəh mə zin də inək ya ğı nı 
əri dib qar qa ra et mək də xe yir dir.

Bo ğaz da irin za ma nı is ti su, 
bə növ şə ya ğı və inək ya ğı nı qa-
rış dı rıb, irin tə miz lə nə nə qə dər 
qar qa ra edər lər.

Bun dan son ra qay nan mış su-
maq su yu və bu ki mi dər man 
va si tə lə ri ilə də qar qa ra et mək 
məs lə hət dir.

(Ardı gələn sayımızda)
Farscadan tər cü mə edən:

Zem fi  ra MƏM MƏ DO VA

Xəfi-Əlayi
(Xəs tə lik lər və on la rın müali cə si nin müx tə sər şər hi)

Zeynəddin Əl-QOR QA Nİ

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

Qə dim vaxt lar dan in san lar ay rı-ay rı bit ki lə rin xü su siy yət lə ri nə bə ləd ol muş, on la rın kö mə yi ilə 
tu tul duq la rı azar lar dan xi las ol ma ğa ça lış mış lar.
İl lər, əsr lər öt dük cə, xalq tə ba bə ti ilə məş ğul olan mü tə xəs sis lər ye tiş di və ya zı mə də niy yə ti 
or ta ya çıx dıq dan son ra tə ba bə tin təc rü bə lə ri qə lə mə alın dı.

Müx tə lif müali cə üsul la rı na həsr edil miş əsər lər yü zil lik lər bo yun ca ka tib və xətt  at lar tə rə fi n dən kö çü-
rü lür və ki tab xa na lar da sax la nı lır dı.
Tə ba bət sa hə sin də ya zıl mış ri sa lə lər di gər xalq la rın dil lə ri nə tər cü mə edi lir və be lə lik lə, tə ba bət ba rə-
də ki bi lik lər zən gin lə şir di.
Or ta əsr lər də tə ba bə tə aid çox say lı də yər li əsər lər ya zı lıb.
On lar ay rı-ay rı xəs tə lik lər, on la rın əla mət lə ri və müali cə üsul la rı, in san bə də ni nin xü su siy yət lə ri, dər-
man lar, əd viy yə lər, sürt mə məl həm lə ri, ot lar, mey və lər, tə bib lə rə ve ri lən məs lə hət lər dən iba rət idi.
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tun da el min müx tə-
lif sa hə lə ri ni əha tə edən əl yaz ma lar ara sın da tə ba bə tə həsr edil miş çox lu say da abi də lər qo ru nub sax-
la nı lır.
On la rın ara sın da Zey nəd din bin Əbu İb ra him İs mail ibn Hə sən ibn Əh məd ibn Mə həm məd Əl-Hü sey ni 
Əl-Qor qa ni nin “Xə fi -əla yi” (“Xəs tə lik lər və on la rın müali cə si nin müx tə sər şər hi”) əsə ri xü su si yer tu tur.
Qeyd et mək la zım dır ki, Qor qa ni öz vax tı nın ta nın mış və müd rik şəx siy yət lə rin dən ol ub. Mən bə lə rin 
ver di yi çox say lı mə lu mat la ra gö rə, ol duq ca sa vad lı və də rin el mi bi li yə ma lik olan Zey nəd din Əl-Qor-
qa ni ərəb və fars dil lə ri ni mü kəm məl bi lib, dün ya nın bir çox alim  və tə bib lə ri nin əsər lə ri ilə ya xın dan 
ta nış ol ub.
Tib bi də rin dən bi lən Qor qa ni dər man lar ha zır la yır, xəs tə lə ri müali cə edir di.
Müasir tibb el mi nin yük sək sə viy yə də in ki şaf et di yi bir za man da xəs tə lik lə rin tə bii bit ki lər lə müali cə-
si nə xü su si diq qət ye ti ri lir.
Be lə bir za man da “Xə fi -əla yi” ki mi əl yaz ma la rın əsas lı öy rə nil mə si nə eh ti yac ar tır.
Odur ki, qə dim və zən gin keç mi şi olan tibb ta ri xi ni öy rə nib, gə lə cək nə sil lə rə çat dır maq bi zim mü qəd-
dəs bor cu muz dur.
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Hakimiyyətə gəlişi
Ya vuz Sul tan Sə li min ölü mün-

dən son ra ha ki miy yə tə onun oğ lu 
Sü ley man gəl di. Ta rix də I Sü ley-
man Qa nu ni ki mi ta nı nan bu sul-
ta nın döv rün də ma car kral lı ğı na 
son qo yul du, türk lə rin Av ro pa da-
kı möv qe yi da ha da güc lən di.  

Sü ley man Şah 1495-ci ilin ap-
re lin də – Trab zon da ana dan ol-
muş du. O dövr də Trab zon va li si 
olan ata sı Sə lim, oğ lu nun təh si li nə 
bö yük diq qət gös tə rir di. Sü ley-
man hə lə ki çik yaş la rın dan ta ri xi, 
ədə biy ya tı, di ni öy rən mək üçün 
Top qa pı Sa ra yı na gön də ril miş, 
bu ra da Qa ra qı zoğ lu Xey rəd din 
Əfən di dən də qiq elm lə ri və zər-
gər lik sə nə ti ni əxz elə miş di. 

Sü ley man gənc yaş la rın da Şe-
bin qa ra hi sar və Bo lu da san caq-
bə yi ol ma ğı ar zu la yır mış. La kin 
Ama si ya da san caq bə yi olan əmi-
si Şah za də Əh məd onun niy yə ti-
nə qar şı çı xır. Sü ley ma nı 1509-cu 
il də Krım da kı Ke fe Qu ber na tor-
lu ğu na tə yin edir lər. 1512-ci il də 
ata sı I Sə lim tax ta çı xan ki mi onu 
Ma ni sa ya gön də rir lər. Bu nun la 
da, I Sü ley ma nın sul tan lı ğa ge-
dən yo lu nun əsa sı qo yu lur. Ma-
ni sa da ida rə çi lik lə, hərb sə nə ti 
ilə bağ lı bö yük təc rü bə qa za nan 
Sü ley man qı sa vaxt ər zin də sa ray 
əyan la rı, or du sər kər də lə ri ara-
sın da nü fuz qa za nır. Ha mı onu 
gə lə cək sul tan ki mi gör mə yə baş-
la yır. 1520-ci il də – Sul tan Sə li min 
və fa tın dan son ra bü tün sa ray onu 
güc lü şəx siy yət, döv lət baş çı sı ki-
mi qə bul edir.

Xal qa zülm edən lə rə ve-
ri lən cə za

Sü ley man ha ki miy yə tə gə lən də 
özün dən əv vəl ki xə li fə lər ki mi ka-
sıb la ra, kim sə siz lə rə sə də qə pay-
la yır, zin dan da olan bə zi keç miş 
mə mur la rı ba ğış la yır, bir sı ra hu-
ma nist qə rar lar ve rir.

Sul tan Sü ley man bə zən sərt 
cə za lar ver mək dən də çə kin mir. 
Əlin də ki sə la hiy yət dən is ti fa də 
edib kənd li lə rə zülm ve rən lə ri, 
qul dur luq la məş ğul olan la rı 
cə za lan dır dı ğı na gö rə xalq 
ara sın da ona bö yük rəğ-
bət və mə həb bət ya ra nır. 
Xal qa zülm elə yən Dər-
ya Cə fər bə yin eda-
mın dan son ra isə ona 
“Qa nu ni” tə xəl lü sü 
ve ri lir. 

Sul ta nın
se vim li
ar va dı -
Xür rəm
Sul tan 

Sul tan Sü ley ma-
nın dörd ar va dı olub: 
Uk ray na əsil li Xür rəm 
Sul tan, Ma hi döv ran Sul-
tan, Gül fəm Xa tun, Fü la nə 
Xa tun.

Xür rəm Sul tan Sü ley-
man Qa nu ni nin ən se-
vim li qa dı nı idi. Pol yak 
əsil li yə hu di ailə sin də do ğu lan 
Xür rə min əsl adı Rok se lan na idi. 
Gö zəl ol du ğu üçün ki çik yaş la-
rın da – 1520-ci il də in di ki Uk ray-
na əra zi sin də yer lə şən Ro ha tin 
şə hə rin dən qa çı rıl mış dı. Son ra 
Krım xa nı tə rə fi n dən Os man lı 
sa ra yı na hə diy yə edi lən Xür rəm 
zə ka sı və ba ca rı ğı ilə hökm da rın 
diq qə ti ni cəlb et miş, hə rəm xa na 
qa dın la rı və sa ray da kı lar ara sın-
da nü fuz qa zan mış dı.

Par qa lı İb ra hi min acı 
ta le yi 

Os man lı ta ri xin də “Par qa-
lı, Fi rəng” lə qəb lə ri ilə ta nı nan 
İb ra him, Yu na nıs ta nın Par qa 
şə hə rin də – ba lıq çı ailə sin də 
ana dan olub. O, hə lə uşaq yaş la-
rın da qa çı rı la raq Ma ni sa da dul 
qa dı na sa tı lır. Qa dın ona qay ğı 
gös tə rir, yax şı təh sil al ma sı na 
şə rait ya ra dır, sk rip ka da ifa et-
mə yi öy rə dir.  

Bu so nun cu amil də İb ra hi min 
və liəhd Sü ley man la ta nış ol ma sı-
na sə bəb olur. Bir sə nət kar ki mi 
sa ra ya gə lən İb ra him, bu ra da öz 
ağ lı, el mi sa yə sin də qı sa vaxt ər-
zin də bö yük və zi fə lə rə sa hib ola 
bi lir. Səd ri-əzəm li yə qə dər yük sə-
lən İb ra hi mə həm Ana do lu, həm 
də Ru me li bəy lər bəy li yi nin ida rə-
çi li yi tap şı rı lır. 

Xür rəm Sul tan la 
toqquşan möv qe lər

Sa ray da bö yük nü fuz sa hi bi 
olan İb ra him Par qa lı əlin də olan 
sə la hiy yət lər dən ge ni nə-bo lu-
na is ti fa də edir, el çi lər lə gö rü şür, 
döv lə tin xa ri ci si ya sə ti ilə bağ lı ve-
ri lən qə rar la ra tə sir edir di.

Onun gün dən-gü nə ar tan nü-
fu zu Xür rəm Sul tan la ara sın da 
ni fa qa sə bəb olur. Xür rəm Sul tan 
onun la bağ lı əks-təb li ğa ta baş-
la yır. Bu təb li ğat öz “bəh rə”si-
ni ve rir: Sul tan Sü ley man İb ra-
him dən şüb hə lən mə yə baş la yır. 

Araş dır ma lar za ma nı mə lum 
olur ki, İb ra him Par qa lı bə-

zi ci na yət lə ri giz lə dir, 
hə diy yə gön də ri lən 

“Qu ra ni-Kə rim” 
nü xə lə ri ni qə bul 

et mir, giz lin də 
xris tian ayin-
lə ri ye ri nə 
ye ti rir, döv-
lə tin pu lu-
nu eyş-iş rə-
tə xərc lə yir. 
S ü  l e y  m a n 
Qa nu ni qə ti 
qə rar ve rir: 
“Par qa lı öl-
dü  rü l  mə  l i -
dir!”

1536-cı ilin 
mart ayın da sa-

ra ya if ta ra ça ğı-
rı lan İb ra him Pa-

şa nı if tar dan son ra 
dörd cəl lad giz li ota-

ğa sa lıb bo ğur.

Oğ lu nu ni yə öl dür dü?
Şah za də Mus ta fa I Sü ley ma nın 

Ma hi döv ran Sul tan dan olan ilk 
öv la dı idi. Şah za də Mus ta fa yet-
kin li yə ça tan da Os man lı ənə nə si-
nə uy ğun ola raq Ama si ya ya va li 
gön də ril miş di.

Şah za də Mus ta fa nın I Sü ley-
ma nın bö yük oğ lu və se vi lən 
şah za də ol ma sı na gö rə ata sın dan 
son ra tax ta çı xa ca ğı göz lə ni lir di. 
An caq Mus ta fa ata sı na qar şı bir 
müd dət son ra qi yam qal dı rır. Bö-
yük təh lü kə yə çev ri lən Mus ta fa 
1553-cü il də Erey li dü zən li yin də 
boğ du ru lur. 

Qı zı nı çox se vən 
hökm dar 

Sü ley man ömür bo yu qı zı Mih-
ri mah la dost ca sı na dərd lə şir, ona 
sə mi mi mü na si bət gös tə rir. On lar 
ədə biy yat, mu si qi ba rə də saat lar la 
söh bət lə şir, hətt  a döv lət mə sə lə-
lə ri ni be lə mü za ki rə yə çı xa rır lar. 

Sü ley man əhə miy yət li qə rar la rı nı 
ver məz dən qa baq onun la məs-
lə hət lə şir. Os man lı ta rix çi lə ri nin 
yaz dı ğı na gö rə, “Do nan ma ne cə 
ol ma lı dır, han sı və zir də yiş di ril-
mə li dir?” tip li va cib mə sə lə lər-
də be lə Mih ri ma hın fi k ri nə zə rə 
alı nır mış. 

Me mar lı ğa bö yük önəm 
ve rən sul tan

I Sü ley ma nın döv rün də İs tan-
bul da bö yük abad lıq iş lə ri gö rü-
lür, in şa sı na ata sı nın baş la dı ğı 
İs tan bul Sul tan Sə lim Məs ci di nin 
ti kin ti si ye kun la şır və Os man lı ta-
ri xi nin ən möh tə şəm abi də lə rin-
dən bi ri is ti fa də yə ve ri lir.

I Sü ley man döv rü nün ən bö yük 
me ma rı Me mar Sə nan he sab olu-
nur. O, Sü ley ma niy yə məs ci di ni 
in şa edən dən son ra Qa nu ni yə de-
yir: “Si zə elə bir məs cid tik dir dim 
ki, qi ya mə tə qə dər qa la caq”.

Sü ley man su ka nal la rı na bö yük 
əhə miy yət ve rir. O, bir çox köh nə 
an bar lar dan İs tan bu la su gə ti rir.

Ölü mü
Avst ri ya nın İs tan bul mü qa vi lə-

si nin şərt lə ri ni poz ma sı, ver gi lə ri 
ödə mə mə si və Os man lı ta be çi li-
yin də olan əra zi lə rə bas qın et mə-
si Sü ley man Qa nu ni ni Zi get va ra 
yü rü şə va dar edir. An caq sul tan 
Zi get va rın fət hin dən bir gün əv-
vəl və fat edir.

Əs gər lər dö yüş ru hu nu itir mə-
sin de yə Qa nu ni nin ölüm xə bə ri 
giz lə di lir. Os man lı or du su sul ta-
nın ölü mü nün sə hə ri Zi get va rı 
fəth edir.

Sul tan Sü ley ma nın ha ki miy yə ti 
döv rün də Os man lı hər cə hət dən 
in ki şaf et di. Sü ley man döv lə tin 
güc lən mə si, xal qın ya şa yı şı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı, Os man lı əra zi-
lə ri nin ge niş lən mə si üçün bö yük 
iş lər gör dü.

İda rə çi lik üsul la rı
Sul tan Sü ley ma nın bö yük bir 

döv lət ada mı ki mi özü nün ida-
rə çi lik üsul la rı, cə za ver mə, mü-
ka fat lan dır ma qay da la rı var idi. 
O, döv lə ti ida rə et mək üçün bö-
yük bir or du ya, or du nu sax la maq 
üçün güc lü iq ti sa diy ya ta, iq ti sa-
diy ya tı güc lən dir mək üçün xal qın 
ri fa hı nı yax şı laş dır ma ğa, xal qın 
ri fa hı nı yax şı laş dır maq üçün isə 
qa nun la rın əda lət li ol ma sı na eh ti-
yac gö rür, bu zən cir həl qə lə rin dən 
bi ri ol ma sa, döv lə tin çö kə bi lə cə-
yi ni de yir di.

Sul tan Sü ley man Qa nu ni nin 
ha ki miy yət il lə rin də Os man lı im-
pe ri ya sı bö yük in ki şaf yo lu ke çir, 
Ana do lu da və Av ro pa da öz nü-
fuz dairə si ni ge niş lən di rir. Onun 
fa teh lik yo lu 1521-ci il də Belq ra-
dın fət hi ilə baş la yıb, Ro dos, Ma-
ca rıs tan, Təb riz, Bağ dad, Sə fə vi 
tor paq la rı nın bir qis mi və nə ha yət 
Zi get va rın alın ma sı ilə ba şa ça tır. 
Sul tan Sü ley man ata sı I Sə lim dən 
qa lan səl tə nə ti Av ro pa, Asi ya və 
Af ri ka da fəth et di yi öl kə lə rin he-
sa bı na iki də fə dən çox ar tı rır.

Sü ley man Qa nu ni qüd rət li döv-
lət xa di mi, ma hir sər kər də ol maq-
la ya na şı, həm də is te dad lı şair ki-
mi ta ri xə dü şüb. Onun di va nın da 
2779 qə zəl top la nıb. Bu qə zəl lər də 
həm dün yə vi, həm də ila hi eşq tə-
rən nüm edi lir, in sa nın Al la ha ge-
dən yol da hər cür məh ru miy yət-
lə rə döz mə li ol du ğu vur ğu la nır. 

MÖV LUD

Hakimiyyətə gəlişi

Os man lı im pe ri-
ya sı. Bu çox mil-
lət li və çox din-
li türk döv lə ti 

ta ri xin ən bö yük im pe ri-
ya la rın dan bi ri və bü tün 
dün ya da ya şa yan türk-
lə rin qü rur mən bə yi dir. 
Döv lə tin əsa sı 1299-cu il-
də oğuz la rın Qa yı bo yun-
dan olan Os man bəy tə rə-
fin dən qo yu lub. Ba ni si nin 
Os ma no ğul la rı Bəy li yi 
ad lan dır dı ğı döv lət, son-
ra lar nə həng im pe ri ya ya 
çev ri lib – dün ya ta ri xi nə, 
si ya sə ti nə bö yük tə sir 
gös tə rib. Üç qi tə yə ya yıl-
dı ğı il lər də ən qüd rət li 
döv rü nü ya şa yan Os man-
lı im pe ri ya sı ma hiy yət cə 
əsa sı Səl cuq lar tə rə fin-
dən qo yu lan Tür ki yə döv-
lə ti nin ikin ci mər hə lə si 
he sab olu nur. 
Os man lı sul tan la rı nın hə-
ya tı na nə zər sal maqda 
məqsədimiz bir türk im-
pe ri ya sı nın ya ra nı şı, möv-
cud lu ğu, dün ya gü cü nə 
çev ril mə si ki mi ta ri xi mə-
qam la rı bir da ha göz önü-
nə gə tir mək dir.

Oğlunu öldürən, qızını eşidən 
rəhmli və zəhmli sultan

Sul tan Sü ley man bə zən sərt 
cə za lar ver mək dən də çə kin mir. 
Əlin də ki sə la hiy yət dən is ti fa də 
edib kənd li lə rə zülm ve rən lə ri, 
qul dur luq la məş ğul olan la rı 
cə za lan dır dı ğı na gö rə xalq 
ara sın da ona bö yük rəğ-
bət və mə həb bət ya ra nır. 
Xal qa zülm elə yən Dər-
ya Cə fər bə yin eda-
mın dan son ra isə ona 
“Qa nu ni” tə xəl lü sü 
ve ri lir. 

Sul ta nın
se vim li
ar va dı -
Xür rəm
Sul tan 

Sul tan Sü ley ma-
nın dörd ar va dı olub: 
Uk ray na əsil li Xür rəm 
Sul tan, Ma hi döv ran Sul-
tan, Gül fəm Xa tun, Fü la nə 
Xa tun.

Xür rəm Sul tan Sü ley-
man Qa nu ni nin ən se-

Bu so nun cu amil də İb ra hi min 

Araş dır ma lar za ma nı mə lum 
olur ki, İb ra him Par qa lı bə-

zi ci na yət lə ri giz lə dir, 
hə diy yə gön də ri lən 

“Qu ra ni-Kə rim” 
nü xə lə ri ni qə bul 

et mir, giz lin də 
xris tian ayin-
lə ri ye ri nə 
ye ti rir, döv-
lə tin pu lu-
nu eyş-iş rə-
tə xərc lə yir. 
S ü  l e y  m a n 
Qa nu ni qə ti 
qə rar ve rir: 
“Par qa lı öl-
dü  rü l  mə  l i -
dir!”

1536-cı ilin 
mart ayın da sa-

ra ya if ta ra ça ğı-
rı lan İb ra him Pa-

şa nı if tar dan son ra 
dörd cəl lad giz li ota-

ğa sa lıb bo ğur.

rəhmli və zəhmli sultan

Xür rəm Sul tan Sü ley-
man Qa nu ni nin ən se-
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Qabriel Qarsia MARKES

Kim sə be lə bir söz de-
yib: “Tər cü mə çi lik 
– mü ta liənin ən yax şı 
üsu lu dur”.

Gü man edi rəm ki, bu, həm də 
qə dir-qiy mə ti bi lin mə yən, ən çə tin 
və haq qı çox pis ödə ni lən pe şə dir.

“T ra dutt  o re tra di to re” - yə ni, tər-
cü mə çi xə ya nət kar dır.

İtal yan lar da be lə bir məş hur ata lar 
sö zü var. Mə na sı ay dın dır: tər cü mə-
çi, özün dən ası lı ol ma dan, müəl li fi n 
niy yə ti ni təh rif edib ona xə ya nət et-
miş olur. Am ma ən ağıl lı və ən xe-
yir xah fran sız tər cü mə çi lə rin dən bi ri 
say dı ğım Mo ris Ed qar Kuand ro öz 
hə ya tın dan bəhs edən də bir sı ra məh-
rəm fi  kir lə ri ni bö lüş müş dü və hə min 
fi  kir lər, hər hal da, yu xa rı da kı fi k rin 
ək si ni sü but edir. Mo riakın tə bi rin-
cə, Kuand ro tər cü mə çi nin, əs lin də, 
müəl li fi n “mey mu nu” ol du ğu nu söy-
lə miş, bu nun la tər cü mə çi nin öz ira də-
sin dən ası lı ol ma ya raq müəl li fi n hər 
han sı hə rə kə ti ni yam sı la ma ğa məc-
bur qal dı ğı nı vur ğu la maq is tə miş di.

Şəx sən Kuand ro nun Şi ma li Ame-
ri ka nın o za man lar hə lə ad la rı yax-
şı ta nın ma yan ca van na sir lə rin dən 
– Folk ner dən, Dos Pas sos dan, He-
min quey dən, Steyn bek dən et di yi 
tər cü mə lər Fran sa ya bü töv bir ya-
zı çı lar nəs li təq dim elə di ki, şüb-
hə siz, hə min ya zı çı la rın müasir lə ri 
olan av ro pa lı həm kar la rı na, o cüm-
lə dən Sartr və Kam yu ya ra dı cı lı ğı-
na bö yük tə si ri ol du.

Be lə lik lə, Kuand ro-tər cü mə-
çi “xə ya nət kar” yox, ək si nə, da-
hi həm fi  kir ol du. Elə cə də, bü tün 
za man la rın və bü tün xalq la rın ən 
yax şı tər cü mə çi lə ri nin çe vir dik lə ri 
əsər lə rə çə ki lən zəh mə ti bə zən gör-
məz li yə vu rur, əvə zin də tər cü mə-
lər də ki qü sur la rı hə vəs lə şi şirt mə-
yə gi ri şir lər.

Yad dil də ya zıl mış əsə ri oxu yan-
da ya ra dı cı adam da oxu duq la rı nı 
çe vir mək ar zu su baş qal dı rır. Bu, 
təəc cüb lü de yil, çün ki mü ta liədən al-
dı ğın ləz zə ti mu si qi dən al dı ğın zövq 

ki mi, dost lar la 
b ö  l ü ş  m ə k 

is tə yir sən.

Çox gü man ki, Mar sel Prus tun ən 
məh rəm və mü qəd dəs, am ma hə-
ya ta ke çir mə yə ma cal tap ma dı ğı ar-
zu la rın dan bi ri məhz bu nun la izah 
olu nur: o, özü nə qə tiy yən bən zə ri 
ol ma yan Con Ros ki ni in gi lis cə dən 
çe vir mək is tə yir di.

Mə nim ar zum isə ha zır da öz və-
tə nin də çox da po pul yar ol ma yan 
iki ya zı çı nın – Mar lo və Sent-Ek zü-
pe ri nin əsər lə ri ni çe vir mək olub: bu 
işi çe vir mə pro se sin dən, pro se sin 
özün dən həzz al maq xət ri nə gör-
mək is tə yir dim. La kin is tə yim, elə 
hə vəs ola raq da qal dı. Əvə zin də, bir 
xey li müd dət dir ki, asu də ol du ğum 
na dir hal lar da bö yük məm nun luq la 
Ca ko mo Leopar di ni çe vi ri rəm.

İnan mı ram ki, əsə ri nin hər han sı 
tər cü mə va rian tı nə vaxt sa ya zı çı nın 
tam ürə yin cə ol sun. Axı, hər söz də, 
hər ləh cə də yal nız müəl li fi n özü nə 
bəl li olan sə ti ral tı mə na giz lə nir. Ona 
gö rə, yax şı olar dı ki, tər cü mə pro se-
sin də müəl lif im kan da xi lin də tər cü-
mə çi ilə bə ra bər özü də iş ti rak et sin.

Bu cür əmək daş lı ğın ən par laq 
nü mu nə si ki mi, Ceyms Coy sun 
“U liss” ro ma nı nın fran sız di li nə 
edi lən çox gö zəl tər cü mə si ni mi sal 
gös tər mək olar. İl kin, “çiy” tər cü-
mə Ögüst Mo ra ya məx sus dur; son 
va rian tı isə o, Va le ri Lab ro və Coy-
sun özüy lə bir gə iş lə miş di.

Mü tə xəs sis lə rin yek dil rə yi nə 
gö rə, o, əsl şe devr dir, an caq, bəl-
kə də An to nionun por tu qal di li nə 
et di yi tər cü mə dən ge ri qa la bi lər. 
Hə min əsə rin is pan di lin də ki ye-
ga nə tər cü mə si isə, ək si nə, çox key-
fi y yət siz və bər bad dır.

İs pan ca ya onu sı ğor ta eks per ti 
olan Sa las Su bi rat ad lı ar gen ti na lı 
çe vi rib. Bəd bəxt lik dən, hə min tər-
cü mə də Sant ya qo Ruede nin əli nə 
ke çib və 40-cı il lə rin axır la rın da na-
şir onu çap edib.

Güs tav Çin-Ab ri və Fi lipp Ni lin 
fran sız ca ya çe vir dik lə ri Kon ra dın 
ro man la rı nın tər cü mə va riant la rı nı 
ta ri xi tər cü mə ba xı mın dan xü su si 
qeyd et mək olar. Pol şa da do ğul muş 
hə min gör kəm li ya zı çı nın əsl adı 

Teodor Kon rad Ko je nevs ki dir; ata-
sı in gi lis ədə biy ya tı nın, o cüm lə dən, 
Şeks pi rin tər cü mə çi siy di. Kon ra dın 
doğ ma di li pol yak di li ol sa da, in gi lis 
və fran sız dil lə ri ni uşaq lıq dan öy rən-
miş di və hər iki dil də ya zır dı.

Söy lə yir lər ki, Kon rad əsər lə ri ni 
fran sız ca ya çe vi rən tər cü mə çi lə ri nin 
gü nü nü qa ra edir miş. La kin bu da 
çox ma raq lı dır ki, o heç vaxt öz əsər lə-
ri nin tər cü mə si nə gi riş məz miş. Ümu-
miy yət lə, qə ri bə bir fak tı mü şa hi də 
et mi şəm: iki dil də ya zan ya zı çı lar 
ara sın da öz əsər lə ri nin tər cü mə siy lə 
məş ğul olan la ra çox na dir hal lar da tə-
sa düf edi lir.

Əsər lə ri ni iki dil də – əv vəl cə fran sız, 
son ra in gi lis di lin də ya zan məş hur ir-
land ya zı çı sı, No bel mü ka fa tı laureatı 
Se muel Bek ke tin ya ra dı cı lı ğı bu ba-
xım dan da ha diq qə tə la yiq dir. Ma-
hiy yət cə bun lar ey ni əsər lər dir, an caq 
müəl lif is rar edir ki, ikin ci də fə qə lə mə 
alı nan va riant heç də bi rin ci nin tər cü-
mə si de yil; yə ni bun la ra, sa də cə, tər cü-
mə va rian tı ki mi ya naş maq düz gün ol-
maz, gu ya hər bi ri ay rı-ay rı əsər lər dir.

Bir ne çə il əv vəl, is ti bir yay gü nü 
Si ci li ya nın cə nu bun da kı ada la rın bi-
rin də tər cü mə işi nin sir lə ri ilə ta nış 
ol dum; öm rü nün so nu na can mə nim 
əsər lə ri min ital yan ca ya tər cü mə si ilə 
məş ğul ol muş qraf Er ri ko Si kon ya o 
za man Le sa ma Li ma nın “Cən nət” ro-
ma nı nın tər cü mə si üzə rin də iş lə yir di.

Li ma poezi ya sı nın sa diq pə rəs tiş ka-
rı ki mi, mən in di onun özü nə məx sus 
nəs ri – her me tik ro ma nıy la ya xın dan 
ta nış ol maq für sə ti ni qa çır maq is tə mə-
dim. Gü cüm ça tan qə dər Si kon ya ya 
kö mək et mə yə baş la dım; mən mət ni 
açıq la yır dım, o isə çe vi rir di.

Bax, on da ba şa düş düm ki, tər cü-
mə, hə qi qə tən, ən sə mə rə li mü ta liə 
üsu lu dur. Ye ri gəl miş kən, hə min 
mətn də ən azı on sə tir olan qə liz bir 
cüm lə də ili şib qal mış dıq – bur da 
aləm bir-bi ri nə dəy miş di; müb tə da 
bir ne çə də fə öz cin si ni və şə kil çi si ni 
də yi şir, söh bə tin kim dən get di yin-
dən, ha di sə lə rin nə vaxt, ha ra da baş 
ver di yin dən, bir söz lə, nə yin ne cə ol-
du ğun dan baş aç maq ol mur du.

Li ma ya ya xın dan bə ləd çi li yi miz 
be lə fərz et mə yə im kan ve rir di ki, 
bu pə ra kən də lik şüur lu şə kil də, bi-
lə rək dən edi lib. Si kon ya da prob-
le mə çev ri lən bir mə sə lə üzə rin də 
baş sın dı rır dı: tər cü mə çi qram ma-
tik əla qə nin po zul ma sıy la ba rış ma-
lı dır, yox sa hə min pə ra kən də li yi 
ni za ma, cid di sis te mə sal ma lı dır? 
Mə nim fi k rim be lə idi: ori ji na lın 
bü tün xü su siy yət lə ri ol du ğu ki mi 
sax la nıl ma lı dır ki, ro man öz uğur 
və qü sur la rıy la, əs lin də ne cə var sa, 
baş qa dil də də ey ni lə hə min şə kil-
də gö rün sün. Be lə dü şü nü rəm ki, 
bu həm də oxu cu la ra mü na si bət də 
lo yal lıq ak tı dır.   

Şəx sən mən dən öt rü ən xo şa gəl-
məz iş, bil di yim üç dil də öz əsər lə-
ri min tər cü mə si ni oxu maq dır. İs-
pan ca dan baş qa, o bi ri dil lə rin heç 
bi rin də özü mü ta nı ya bil mi rəm. 
Düz dür, Qre qo ri Ra bas sa nın in gi-
lis cə yə çe vir di yi bir ne çə ki ta bı oxu-
yan da, eti raf edim ki, hətt  a mə nə 
is pan ca olan ori ji na lın özün dən də 
qat-qat xoş gə lən yer lər lə rast laş dım.

Ra bas sa nın tər cü mə lə ri be lə tə sir 
ba ğış la yır ki, san ki o, ki ta bı baş dan-
aya ğa can əz bər lə yib, son ra onu bi-
rin ci sə tir dən so nun cu sət rə qə dər 
in gi lis cə tə zə dən kö çü rüb: onun 
ori ji na la sa diq li yi hər fi  tər cü mə dən 
da ha mü rək kəb mə sə lə dir. Rab ba-
sa nın çe vir mə lə ri nin uğu ru onun la 
şərt lə nir ki, o heç vaxt sə ti ral tı qeyd-
lə rin kö mə yi nə ar xa lan mır; təəs süf 
ki, na şı tər cü mə çi lər da ha çox məhz 
bu üsu la üz tu tur lar.

Bu ba xım dan, por tu qal di li nə 
çev ril miş bir ki ta bı mı mi sal gös tər-
mək olar. Əsə rin mə na sı da, səs lə-
ni şi də, heç şüb hə siz, onu çe vi rə nin 
vic da nı nın öh də si nə qa lır. Mə sə-
lən, sə hi fə nin al tın da kı qeyd lə rin 
bi rin də “ast ro me li ya” sö zü nə be lə 
izah ve ri lib: “Q.Q.Mar ke sin uy dur-
du ğu fan tas tik çi çək”. Hal bu ki, bu 
söz elə por tu qal di li nin məh su lu-
dur, üs tə lik, ast ro me li ya çi çə yi ni 
bi zim Qə raib də ha mı  ta nı yır…

Hazırladı: NƏRİMAN

Yev ge ni YEV TU ŞEN KO

Durnalara 
oxşayan 
dəst-xətt
Poezi ya ba ğış la mır. Pas-

ter nak ay rı lan da de di:
-Si zə bir məs lə hət 

ver mək is tə yi rəm. Heç 
vaxt özü nü zün fa ciəli ölü mü-
nüz ba rə də şeir lə ri niz də söh bət 
aç ma yın, çün ki söz də bö yük 
qüv və var, o özü nə təl qin lə si-
zi, əv vəl cə dən xə bər ver di yi niz 
ölü mə apa rıb çı xa ra bi lər. Heç 
ol ma sa, nə ti cə də kən dir və gül-
lə ilə in ti har et miş Ye se nin və 
Ma ya kovs ki nin öz ölüm lə ri ni 
əv vəl cə dən xə bər ver mək də nə 
qə dər eh ti yat sız lıq et dik lə ri ni 
xa tır la yın. Mən ona gö rə bu ya-
şa gə lib çat mı şam ki, öz ta le yim 
ba rə də əv vəl cə dən xə bər ver-
mək dən qaç mı şam...

İlk ta nış lı ğı mız gü nü, 1959-cu 
il, ma yın 3-də Pas ter na kın ki tab-
da yaz dı ğı av toq raf da de yi lir di:

“Əziz Jen ya, Yev ge ni Alek-
sand ro viç. Siz bu gün bi zə şeir lə-
ri ni zi oxu du nuz, mə ni və məc lis-
də ki lə ri öz is te da dı nı zın sü bu tu 
olan şeir lər lə tə sir lən di rib köv-
rəlt di niz. Si zin işıq lı gə lə cə yi ni zə 
ina nı ram. Gə lə cək də də bu cür 
uğur lar ar zu la yı ram ki, dü şün-
cə lə ri niz də ki lər mü kəm məl for-
ma da aş ka ra çıx sın, son ra kı niy-
yət lə ri niz üçün özü nə yer aç sın. 
Bö yü yün və in ki şaf edin.

B.Pas ter nak”.
De yə sən, Sve ta ye va söy lə yib 

ki, Pas ter na kın xətt  i, uçan dur-
na la ra ox şa yır.

Bir vaxt lar Pas ter nak ba rə də 
çox şey lə ri üzə çı xar mış, hə-
yat dan er kən köç müş V. Bar las 
ya zıb: “Çox adam lar həd dən 
ar tıq uzun müd dət sağ qa lır-
lar... Am ma on lar yal nız 
ya lan və qor xu il lə ri ni 
udur lar...”

Pas ter nak da 
hər za man bir-
ba şa ya la nın 
üzə ri nə ge-
dib mü ba ri zə 
apar mır dı. 
Pas ter nak 
da qor-
x u r  d u . 

Am ma o, 
ö z ü  n ü n 
y a  l a  n a 
çev ri lə bi lə-
cək qor xu su-
na qa lib gəl di və 
ölən də onun “dur-
na la rı”nın qis mə ti nə 

uzun il lər 
uç maq düş-
dü”.

dı ğın ləz zə ti mu si qi dən al dı ğın zövq 
ki mi, dost lar la 

hə min gör kəm li ya zı çı nın əsl adı du ğun dan baş aç maq ol mur du.
ya zıb: “Çox adam lar həd dən 
ar tıq uzun müd dət sağ qa lır-
lar... Am ma on lar yal nız 
ya lan və qor xu il lə ri ni 
udur lar...”

Pas ter nak da 
hər za man bir-
ba şa ya la nın 
üzə ri nə ge-
dib mü ba ri zə 
apar mır dı. 
Pas ter nak 
da qor-
x u r  d u . 

Am ma o, 
ö z ü  n ü n 
y a  l a  n a 
çev ri lə bi lə-
cək qor xu su-
na qa lib gəl di və 
ölən də onun “dur-
na la rı”nın qis mə ti nə 

uzun il lər 
uç maq düş-
dü”.

ki mi, dost lar la 
b ö  l ü ş  m ə k 

is tə yir sən. Tərcümə -
ən yaxşı 
mütaliə
üsulu



(Əv və li ötən sa yı mız da)

Po le voy dan son ra is tər in qi lab dan 
əv vəl ki, is tər sə də in qi lab dan son-
ra kı rus tər cü mə çi lə ri bu nu ol du ğu 
ki mi sax la dı lar. “To be or not to be” 
ifa də si nin hər fi  mə na sı “ol maq ya 
ol ma maq” de mək dir. Əl bətt  ə, Şeks-
pir də bu ifa də nin mə na sı “ya şa maq” 
de yil. Şeks pir tək cə “ya şa yıb- ya şa-
ma maq” de mir, bu, hə ya tın əzab la-
rı na, qa nun la rın iki üz lü lü yü nə qar şı 
mü ba ri zə yə ça ğı rış dır. Mo no lo qun 
son ra kı his sə sin də bu fi  kir bil lur la-
şır, fəl sə fi  də rin li yi lə üzə çı xır, odur 
ki, “ne jit - ya şa ma maq” sö zü də bu 
mə na nı ver mir. Po le voy rus di li nin 
qa nun la rı na uy ğun “ne bıt” de yən-
də, rus di li nin nor ma la rı na riayət 
edə rək həm mə na, həm də for ma nı 
sax la ya bil di. Cab bar lı isə “ol ma-
maq” sö zü nü iş lət mək dən sərf-nə-
zər et di, “not to be”-nin mə na sı nı 
tam ifa də edən, həm də di li miz də 
son də rə cə tə bii bir ifa də ya rat dı.

Cab bar lı özün dən əv vəl ki türk tər-
cü mə çi si A.Cöv də ti də haq lı ola raq tək-
rar et mə di. Öz tən qid çi si nə ca va bın da 
Cab bar lı bu nu be lə izah edir: “Gə lək 
“o lum, ya ölüm” mo no lo qu na. Bu ra sı, 
doğ ru dan da, “Ham let” üçün ən ca na-
lı cı nöq tə dir; çün ki bü tün əsə rin psi-
xo lo ji və fəl sə fi  meh və ri dir. Tən qid çi 
ya zır: “Bu ra da Cab bar za də yə məx sus 
bir çox mə na sız söz lər var dır. Mə sə lən, 
(olum ya ölüm), hal bu ki, “ya şa maq ya 
öl mək” la zım dır”… Biz “ol maq, ya öl-
mək” söz lə ri ni “o lum, ya ölüm” gö tür-
mü şüz. Ya şa maq, ya öl mək isə doğ ru 
de yil dir: çün ki o za man lar Ham let ata-
sı nın qa ti lin dən in ti qam al maq is tə yir-
di. Bu nun üçün on da la zı mi qə tiy yət 
yox idi. Dü şü nür, da şı nır, bir qə tiy yə-
tə gə lə bil mir. Ey ni za man da, mü hit 
ilə mən li yi ara sın da kı tə zad la ra, da xi li 

mü ba ri zə lə ri nə da yan ma yıb in ti har et-
mək fi k ri nə be lə, gəl miş di. Bu da onun 
dü şün cə lə ri ara sın da itib ge dir di. Bu na 
gö rə də, mo no loq Ham le tin bu əh va-
li-ru hiy yə si nə uy ğun ola raq in gi lis cə 
“to be or not to be” tə bi ri lə baş la yır ki, 
bü tün tər cü mə lər də təh təl ləfz bu ra sı 
rus ca “bıt ili ne bıt” tər cü mə edi lir. Bu-
ra dan ci nas ola raq əmi si ni öl dür mək 
la zım olub-ol ma dı ğı və in ti har la zım 
olub-ol ma ma sı çı xa rı la bi lir. Bu ra sı-
nı Ab dul la Cöv dət bəy “var lıq mı, ya 
yox luq mu?” tər cü mə et miş dir. “Ya şa-
maq, ya öl mək” isə mə sə lə ni bir tə rəfl  i 
qə tiy yət ləş dir mək de mək dir. Hal bu ki 
Ham let müəy yən za man da “qə za nın 
ağır to kat la rı na da yan maq, ya da mü-
ba ri zə yə gi ri şib fə na lı ğı məhv et mək” 
la zım ol du ğu nu dü şü nür ki, “bıt, ili ne 
bıt” qis mən bu ra ya da aid dir. “O lum, 
ya ölüm” də bu ra sı nı hər tə rə fə aid edə 
bil mək üçün gö tü rül müş dür”.

Po le voy mo no lo qun tər cü mə-
sin də bir çox sər bəst li yə yol ve rib. 
Cab bar lı isə ori ji na lın mə na sı nı 
da ha ay dın aça bi lib, Po le vo yun 
səhv lə ri ni tək rar et mə yib. 

Po le voy və Cab bar lı tə rə fi n dən 
konk ret ifa də lə rin tər cü mə si nin 
mü qa yi sə li təh li li fi k ri mi zi ta ma-
mi lə sü but edir. Po le voy da bu mo-
no loq be lə baş la yır: “Bıt, ili ne bıt- 
vot v çem vop ros! Çto dob lest nee 
dl ya du şi: sno sit uda rı os kor bi tel-
noy sud bı, İli vooru jits ya pro tiv 
mor ya zla i po be dit eqo, is çer pav 
ra zom?” Şeks pir “ə zab dər ya sı na 
qar şı si lah qal dır maq və ona qar şı 
çıx maq dan” da nı şır, o, qə lə bə dən 
yox, üs yan dan söz açır. Cab bar lı 
bu ra da ori ji na lı düz gün ba şa dü-
şə rək Po le vo yun “po be dit” sö zü-
nü bu ra xıb, “Whet her tis nob ler 
itn the mind to suff  er” ifa də si ni 
“döz mək” ki mi tər cü mə edib. 

Bu mo no loq da tər-
cü mə üçün çə tin söz-

lər dən bi ri də “the re’s 
the rub” ifa də sin də “rub” 

sö zü dür. Bu sö zün mə na sı 
“yer də şar oyu nun da qar şı ya 
çı xan ma neə” de mək dir. İn gi-

lis di lin də “ma neə” mə na sın da 
bu sö zü ilk də fə Şeks pir iş lə dib. 

Po le voy bu nu “vot i zat rud-
nen ye” ki mi tər cü mə edir. 
Cab bar lı da bu tər cü mə ni 
sax la yır: “bu dur mə sə lə nin 
ən çə tin ye ri”. Son ra kı tər-

cü mə çi lə ri miz bu sö zün 
mü qa bi li ni tap ma ğa 

ça lı şıb lar.

Mo no lo qun bə zi mətn lə rin də “des-
pi sed lo ve (rədd edil miş mə həb bət)” 
bə zi lə rin də “disp riz’d lo ve (qiy mət-
lən di ril mə miş mə həb bət)” söz lə ri iş lə-
di lir. Po le vo yun tər cü mə üçün seç di yi 
mətn də “des pi sed” sö zü olub və bu nu 
o: “L yub vi ot verq nu toy tos ki” ki mi tər-
cü mə edib. Cab bar lı isə Po le vo yun tər-
cü mə sin dən is ti fa də et mə si nə bax ma-
ya raq, ori ji na lı da ha də rin dən du ya raq 
hər iki sö zün tər cü mə si ni ve rir, “qay ta-
rıl mış, tap dan mış”, yə ni “qiy mət lən di-
ril mə miş mə həb bət” de yir. Tə bii ki, bu 
söz da ha ay dın və tə sir li dir. 

Tər cü mə sə nə ti ba xı mın dan mo-
no lo qun ən çə tin his sə si onun son 
mis ra la rı dır. Bu his sə də tər cü mə çi-
nin qar şı sı na çı xan çə tin lik, “cons-
cien ce” sö zü nün müəl lif tə rə fi n dən 
han sı mə na da iş lə dil mə si ni ay dın-
laş dır maq və onun düz gün ek vi va-
len ti ni tap maq dır. Rus di li nə hə min 
sö zü “so vest”, “za mı sel”, “mısl” və 
s. ki mi tər cü mə edib lər. Şüb hə siz ki, 
bu ra da Şeks pir “cons cien ce” sö zü nü 
fəl sə fi  mə na da iş lə dib. Cab bar lı da 
əsə rin ümu mi mə na sı na, Ham le tin 
hə yat və cə miy yət haq qın da dü şün-
cə lə ri nə uy ğun ola raq, bu sö zü “tə-
fək kü rat” ki mi ve rib və mo no lo qun 
nəzm lə olan va rian tın da bu his sə ni 
da ha sa də və ay dın tər cü mə edib. 

“Ham let ”in müx tə lif dil lər də 
tər cü mə lə ri ni araş dır dıq dan son ra 
öz tər cü mə çi lik ba ca rı ğı nı, şair lik 
is te da dı nı tam sə fər bər li yə alan 
T.Əy yu bov fa ciənin poetik tər cü-
mə si ni ya rat dı. O, bu mo no lo qun 
tər cü mə sin də bə zi par ça la rı da ha 
ay dın bir dil də tər cü mə et mə yə 
nail olub, la kin bə zən sər bəst li yə də 
yol ve rib. T.Əy yu bov Cab bar lı nın 
“O lum, ya ölüm? Bu dur mə sə lə” 
tər cü mə si ni tək rar et mək dən çə-
ki nə rək, “O lum mu, qa lım mı, sual 

bu dur, 
bu” va-

rian tı nı se-
çib. Hər şey dən 

əv vəl, qeyd edək ki, 
T.Əy yu bo vun va rian-
tı həm de yim üs lu bu, 
həm də xü su si lə ifa-
də nin bü tün mə na də-

rin li yi ni üzə çı xar maq, 
azər bay can lı din lə yi ci-
lə rə çat dır maq ba xı mın-
dan, Cab bar lı va rian tın-
dan ge ri qa lır. 

Tər cü mə də Ham let öz-özü nə sual 
ve rir, la kin fa ciənin ori ji na lın da Ham let 
bü tün bə şər ta ri xi nə, gə lə cə yə, Tan rı ya, 
kaina ta, ey ni za man da, ata sı nın köl gə-
si nə, al çaq əmi si nə, sat qın ana sı na sual 
ve rir. Ori ji nal da bu sual ilk də fə ge cəy lə 
gün dü zün, xe yir lə şə rin, pis lik lə yax şı-
lı ğın qar şı laş ma sı ilə üz-üzə gə lib də rin 
hey rə tə qa pıl mış mü tə rəd did bir zi ya-
lı nın ni da sı dır. Tər cü mə də isə bu ifa də 
yal nız öz şəx si prob lem lə ri ilə məş ğul 
olan zəif, eqo sent rik bir ada mın hiss-
lə ri nə çev ri lir. Sual şə kil çi si olan “mı” 
mis ra nın de yi li şi ni də zəifl  ə dir. “Bu dur 
sual, bu” ifa də si yan lış dır. Ham let adi 
sual ver mir, bu söz məhz “mə sə lə” mə-
na sın da iş lə di lib. “Mü ti bir qul” ifa də si 
Şeks pir də yox dur. “O gö zəl son məq-
səd” ifa də sin də “gö zəl” sö zü yan lış dır. 
Bu, tə rəd düd edən Ham le tə aid ola 
bil məz, o, ölüm dən da nı şır, la kin onun 
bü tün dün ya əzab la rı na son qoy maq 
üçün “gö zəl ol du ğu nu de mir” “Bax, 
ca vab bu dur, bu” ifa də si də yan lış 
tər cü mə dir. Ham let qar şı ya qoy du ğu 
məq səd lə rə tam ca vab ver mir, öl mək-
lə hə ya tın əzab la rı na son qoy ma ğın 
ye ga nə yol ol du ğu nu qə tiy yət lə de-
mir. “Gül ki mi so lur” bən zət mə si ni də 
Ham le tə aid et mək ol maz… 

Meh di Məm mə do vun tər cü mə-
sin də səh nə və teatr sə nə ti nin xü-
su siy yət lə ri nə zə rə alı nıb. Bu ra da 
mü tər ci min qar şı sın da Ham le tin 
dü şün dük lə ri ni din lə yi ci lə rə ay-
dın və tə sir li bir şə kil də çat dır maq 
məq sə di du rur du. Bu na da o, tam 
nail ola bil di. O, mo no lo qun ümu mi 
məz mu nu nu sax la yıb, la ko nik bir 
tərz də bü tün məz mu nu ve rə bi lib. 
Cab bar lı tər cü mə sin dən mə ha rət lə 
is ti fa də edən M.Məm mə dov ye ni və 
ha mı üçün an lam lı ifa də lər iş lə dib, 
müasir di li mi zin zən gin xə zi nə sin-
dən mə ha rət lə is ti fa də edə bi lib. 

Cab bar lı “ə ziy yət lər bə la lar də ni zi” 
ifa də si ni “fə na sey la bı” ki mi tər cü mə 
et miş di. T.Əy yu bov öz tər cü mə sin də 
bu söz lə ri bu ra xıb, M.Məm mə dov 
isə “bə la lar se li” ki mi tər cü mə edib. 
Ori ji nal da kı “də niz” sö zü nün “sel” 
ki mi tər cü mə olun ma sı da ha eff  ekt-
li dir. Bu əvə zo lun ma Şeks pi rin söz-
lə ri nin mə na sı nı da ha da tə sir li edir. 
Ümu miy yət lə, qeyd et mək la zım dır 
ki, M.Məm mə do vun tər cü mə sin də 
edi lən atıl ma lar, əvə zo lun ma lar, əla-
və lər an caq ori ji na lın mə na sı nın tam 
açıl ma sı na xid mət edir. Hər bir əla və, 
elə bil ki, ori ji nal da kı fi k ri ta mam la yır. 
Bu da mü tər ci min tər cü mə sə nə ti nə 
və nə zə riy yə si nə yax şı bə ləd ol ma-
sın dan irə li gə lir di. “Qan lı vu ruş lar-
da öl mək” söz lə ri Şeks pir də yox dur. 
Tər cü mə çi bu söz lə ri əla və et mək lə, 
“op po se (əks çıx maq)” sö zü nün mə-
na tə si ri ni da ha da qüv vət lən di rir. 
M.Məm mə dov çə tin olan və bir çox 
tər cü mə çi lə rin çe vir mə di yi “mor tal 
coil” sö zü nün gö zəl qar şı lı ğı nı ve rir: 
“can üzən dərd lər”, la kin o da “that 
fl esh is heir to” ifa də si ni bu ra xıb, “the-
re’s the rub” ifa də si ni isə o, Cab bar lı-
dan və T.Əy yu bov dan fərq li ola raq, 
“bil mə cə dir bu” ki mi tər cü mə edir. 
Bu tər cü mə adek vat ol ma sa da, ye ni 
bir ifa də və mə na ca ori ji na la ya xın dır. 
Bu his sə dən son ra olan par ça lar atı lıb. 
M.Məm mə dov “kim hə yat yü kü nü 
çiy nin də bu son suz yol lar da kam sız 
gəz di rər di?” Who would the se fard-
les bear To grunt and sweat un der a 
weary li fe,- mis ra la rı nı mə ha rət lə tər-
cü mə edib, ümu mi mə na nı tam və 
düz gün ve rib. “Cons cien ce” sö zü nü 
də sa də söz lə - “fi  kir” ki mi çe vi rib…

Şair, alim və gö zəl tər cü mə çi ki-
mi As lan As la no vun bu tər cü mə si, 
şüb hə siz, Ham le tin mo no lo qu nun 
di li mi zə çev ril mə sin də ye ni bir ad-
dım dır. Av ro pa klas sik lə rin dən bir 
ne çə si nin əsər lə ri ni di li mi zə tər cü mə 
et miş A.As la no vun “Ham let ”ə mü-
ra ciət et mə si tə biidir. A.As la nov, hər 
şey dən əv vəl, ori ji nal da olan çə tin söz 
və ifa də lə rin düz gün ek vi va len ti ni 
ta pa bi lib. Bu tər cü mə də mü tər ci min 
öz dü şün mə tər zi, şair lik is te da dı, üs-
lu bu, sə lis di li dər hal gö zə çar pır. Mo-
no lo qun əv və li, ori ji na la tam ya xın 
və bö yük mə ha rət lə tər cü mə edi lib. 
Bu nun la ya na şı, qeyd et mək la zım dır 
ki, tər cü mə də Ham le tin dü şün cə tər-
zi nə uy ğun ol ma yan və mo no lo qun 
bü töv lük də tə sir qüv və si ni azal dan 
və yal nız vəzn və qa fi  yə xa ti ri nə iş lə-
di lən söz lər də var. Mə sə lən, “bən də”, 
“mırt la na-mırt la na”, “qa nad aç ma ğa 
qoy ma yır”. Tər cü mə çi “cons cien ce” 
sö zü nü “dər ra kə” ki mi tər cü mə edib 
ki, bu nun la da ra zı laş maq ol maz. 

Bu mo no lo qun son tər cü mə si isə 
Sa bir Mus ta fa ye və məx sus dur. Yu-
xa rı da qeyd et di yi miz bə zi nöq san-
lar S.Mus ta fa ye vin tər cü mə sin də 
də tək rar edi lib: “qə lə bə çal maq”, 
“so lur cü rə ti miz bir çi çək ki mi” 
ifa də lə ri də yan lış dır. Şeks pir “də-
niz lər” de yil, “də niz” de yib ki, bu 
da sö zün mə ca zi mə na sı nı da ha da 
də qiq ifa də edir, “gö zəl aqi bət” sö zü 
də səhv dir, “ge cə-gün düz dua et di-
yi miz” ifa də si ori ji nal da yox dur, bu, 
Ham le tə xas ola bil məz. Qeyd edək 
ki, mo no lo qun son his sə si ori ji na la 
da ha ya xın dır. Biz qə ti əmi nik ki, 
ya xın gə lə cək də Azər bay can di lin də 
Şeks pir dü ha sı nın ən qiy mət li in ci si 
olan bu əsər öz tam bə dii ifa də si ni 
ta pa caq, C.Cab bar lı nın və on dan 
son ra “Ham let” fa ciəsi ni, xü su si-
lə da ni mar ka lı şah za də nin məş hur 
mo no lo qu nu Azər bay can xal qı na 
doğ ma laş dır maq da bö yük iş gör-
müş T.Əy yu bo vun, M.Məm mə do-
vun, A.As la no vun, S.Mus ta fa ye vin 
xid mət lə ri də unu dul ma ya caq.
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Cə fər Cab bar lı tə rə fi n dən 
“Ham let” fa ciəsi nin, xü-
su si lə, onun məş hur mo-
no lo qu nun tər cü mə si ni 

yal nız ədi bin qey ri-adi dra ma tur ji 
is te da dı, Şeks pir pa fo su nun za-
ma nın pa fo su na uy ğun gəl mə si, 
onun tər cü mə çi lik ba ca rı ğı ilə 
izah et mək düz gün ol maz dı. Bü-
tün bu kom po nent lər gör kəm li 
dra ma turq-tər cü mə çi nin Şeks pir 
dün ya sı na nü fuz et mək, onun dü-
şün cə və hiss lə ri nə də rin dən bə-
ləd ol maq və Azər bay can di lin də 
bun la rın adek vat qar şı lı ğı nı tap-
maq ba ca rı ğı ilə bir lə şir. Bu mo-
no loq da tər cü mə çi lə rin və təd qi-
qat çı la rın diq qə ti ni cəlb edən “to 
be or not to be” ifa də si olub. Rus 
di li nə bu məş hur ifa də ni ilk də fə 
1775-ci il də M.İ.Pleş şe yev “Жить, 
или не жить” ki mi zəif və mə-
na ca yan lış tər cü mə et miş di. Pleş-
şe yev dən son ra A.L.So ko lovs ki də 
bu mis ra nı “Жить, или не жить”, 
D.V.Aver ki yev isə “Жизнь, или 
смерть” ki mi tər cü mə edib. Po-
le voy ilk də fə ola raq, bu mis ra nı 
rus di li nə “Быть, или не быть”” 
ki mi tər cü mə et miş, fa ciənin bü-
tün ide ya sı nı bir ləş di rən, bəl kə də 
bə şə riy yə ti dü şün dü rən bu sualın, 
de mək olar ki, bə dii cə hət dən ən 
op ti mal va rian tı nı tap mış dı.

ifa də si ni “fə na sey la bı” ki mi tər cü mə 
et miş di. T.Əy yu bov öz tər cü mə sin də 
bu söz lə ri bu ra xıb, M.Məm mə dov 
isə “bə la lar se li” ki mi tər cü mə edib. 
Ori ji nal da kı “də niz” sö zü nün “sel” 
ki mi tər cü mə olun ma sı da ha eff  ekt-
li dir. Bu əvə zo lun ma Şeks pi rin söz-
lə ri nin mə na sı nı da ha da tə sir li edir. 
Ümu miy yət lə, qeyd et mək la zım dır 
ki, M.Məm mə do vun tər cü mə sin də 
edi lən atıl ma lar, əvə zo lun ma lar, əla-
və lər an caq ori ji na lın mə na sı nın tam 
açıl ma sı na xid mət edir. Hər bir əla və, 
elə bil ki, ori ji nal da kı fi k ri ta mam la yır. 
Bu da mü tər ci min tər cü mə sə nə ti nə 
və nə zə riy yə si nə yax şı bə ləd ol ma-
sın dan irə li gə lir di. “Qan lı vu ruş lar-
da öl mək” söz lə ri Şeks pir də yox dur. 
Tər cü mə çi bu söz lə ri əla və et mək lə, 
“op po se (əks çıx maq)” sö zü nün mə-
na tə si ri ni da ha da qüv vət lən di rir. 
M.Məm mə dov çə tin olan və bir çox 
tər cü mə çi lə rin çe vir mə di yi “mor tal 
coil” sö zü nün gö zəl qar şı lı ğı nı ve rir: 
“can üzən dərd lər”, la kin o da “that 
fl esh is heir to” ifa də si ni bu ra xıb, “the-
re’s the rub” ifa də si ni isə o, Cab bar lı-
dan və T.Əy yu bov dan fərq li ola raq, 
“bil mə cə dir bu” ki mi tər cü mə edir. 
Bu tər cü mə adek vat ol ma sa da, ye ni 
bir ifa də və mə na ca ori ji na la ya xın dır. 
Bu his sə dən son ra olan par ça lar atı lıb. 
M.Məm mə dov “kim hə yat yü kü nü 
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Bu mo no loq da tər-
cü mə üçün çə tin söz-

lər dən bi ri də “the re’s 
the rub” ifa də sin də “rub” 

sö zü dür. Bu sö zün mə na sı 
“yer də şar oyu nun da qar şı ya 
çı xan ma neə” de mək dir. İn gi-

lis di lin də “ma neə” mə na sın da 
bu sö zü ilk də fə Şeks pir iş lə dib. 

Po le voy bu nu “vot i zat rud-
nen ye” ki mi tər cü mə edir. 
Cab bar lı da bu tər cü mə ni 
sax la yır: “bu dur mə sə lə nin 
ən çə tin ye ri”. Son ra kı tər-

cü mə çi lə ri miz bu sö zün 
mü qa bi li ni tap ma ğa 

ça lı şıb lar.

bu dur, 
bu” va-

rian tı nı se-
çib. Hər şey dən 

əv vəl, qeyd edək ki, 
T.Əy yu bo vun va rian-
tı həm de yim üs lu bu, 
həm də xü su si lə ifa-
də nin bü tün mə na də-

rin li yi ni üzə çı xar maq, 
azər bay can lı din lə yi ci-
lə rə çat dır maq ba xı mın-
dan, Cab bar lı va rian tın-
dan ge ri qa lır. 

ifa də si ni “fə na sey la bı” ki mi tər cü mə 

bu söz lə ri bu ra xıb, M.Məm mə dov 
isə “bə la lar se li” ki mi tər cü mə edib. 
Ori ji nal da kı “də niz” sö zü nün “sel” 
ki mi tər cü mə olun ma sı da ha eff  ekt-
li dir. Bu əvə zo lun ma Şeks pi rin söz-
lə ri nin mə na sı nı da ha da tə sir li edir. 
Ümu miy yət lə, qeyd et mək la zım dır 
ki, M.Məm mə do vun tər cü mə sin də 

və lər an caq ori ji na lın mə na sı nın tam 

Bu da mü tər ci min tər cü mə sə nə ti nə 
və nə zə riy yə si nə yax şı bə ləd ol ma-

Tər cü mə çi bu söz lə ri əla və et mək lə, 

na tə si ri ni da ha da qüv vət lən di rir. 
M.Məm mə dov çə tin olan və bir çox 
tər cü mə çi lə rin çe vir mə di yi “mor tal 

fl esh is heir to” ifa də si ni bu ra xıb, “the-

Bu tər cü mə adek vat ol ma sa da, ye ni 
bir ifa də və mə na ca ori ji na la ya xın dır. 
Bu his sə dən son ra olan par ça lar atı lıb. 
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Tərcüməçi 
şəxsiyyəti

(Hamletin monoloqunun Azərbaycan 
dilinə bir neçə tərcümə variantı haqqında)



Qorxma, mən səninləyəm
İndi Yer kürəsi sənin bəbəklərindən
 ibarətdir, xanım qız
Uşaq vaxtı qəndqabıdan
 qənd oğurlamağın da,
anana danışdığın yalanlar da
 ən böyük həqiqətdir indi
İndi sənin saçların üçün darıxır yastığın,
Güldanda boynunu büküb
 səni gözləyir çobanyastığı,
Qarderobda üşüyür paltarın
İndi hətt a səni arzulayır soyuducudakı 
 dondurma payın da
Bəs görəsən, qaranlıq neçə dərəcədir
 dünyanın o tayında?

Pəncərənin şehindən su içir göyərçinlər
Utanma gəl, onlara bir az çörək
 qırıntıları bağışla
Ovcunu aç göy üzünə
Əl uzadıb salamlaş bu yağışla

Yolumun gözü yol çəkir... 
Gəlsən göy qurşağından
 sənə çələng hörəcəm
Vallah, təkcə gəlmək deyil,
sən hətt a tez getsən də,
 mən də çox tez gələcəm 

Kəpənək qanadına adını yazır çiçəklər
Dünya səni gözləyir, xanım qız
Hətt a tənha qadınlartək pəncərədən 
yola baxır dibçəklər 

Yağış istəsən əgər, 
Ən gözəl yağış da sevinc göz yaşlarıdır,
 utanma, bir az ağla
Mən sənə şeir yox, “yaşamaq” göndərirəm
Aç günahsız qollarını “yaşamağ”ı qucaqla.

Bir qucaqlıq canın var
Elə darıxıram ki,
az qala, evdən çıxıb
sənin arxanca gəlsin
mənim ayaq izlərim
Ay balaca xanımım,
Mən sən boyda sevməyi
Axı harda gizlədim?

Vallah, qəlbin qəribədi
Nə qıfıl düşür, nə açar
Gəl, mənlə söz güləşdirmə
Bir qucaqlıq canın var.

Elə gülümsədin ki,
bütün bu ağlamaqlar
dodaqlarında itdi
Eh, balaca xanımım,
Sənlə müqayisədə
xoşbəxtlik çox bəsitdi

Durub səndən baxanda
Darıxmaq da gözəldi
Özümdən qaçan hisslərim
Sənə çatıb gözlədi

Gözlədi ki, yapışıb
tutasan barmağımdan
“Səni sevirəm” sözün
Beləcə bir öpüşlə
alasan dodağımdan.
Vallah, mən öyrəşmişəm
Qucaqlayıb saçını
gecələr tək yatmağa
Neynirəm bir oyanmağı,
gecələr bir yatmağı?
Mənə bircə əl lazımdır
əllərindən tutmağa.

Ay balaca xanımım,
nəyə lazım evdarlıq?
Lap yemək duzlu olsun
...Soyuq çay, çirkli yataq
Neynirsən bu daş-qaşı
Bu isti xəz paltonu?
Geyin köhnə çəkməni
Gəl gedək xoşbəxt olaq.

Keçmişin lazımsız xatirələri
Ömrümdən illər aram-aram
 qopub buxarlanır
siqaretdən ayrılan boz tüstü kimi,
Mənə qalan təkcə zərif kül,
Onu itaətlə qoruyuram
əxlaqsız Buddanın saxta büstü kimi
 
Bir vaxt partalara, dəftərlərimə
 həyəcanla “A+A=S” yazırdım,
İndi gələcək qayğılar əmr edir;
 “x+y=z” yazıram
Arzular və məqsədlər sevgimizi
 qətlə yetirdi
Maddiyyat adlanan boya
partada yaratdığım
 məhəbbət abidəmi silib itirdi
 
Gözümdən axan damlalar
dodağımdakı gülüşü aşağı əyib kədər etdi,
Sağ və ya sol yanağıma düşən
 kirpiyi səhv seçməyim
arzularımı hədər etdi
 
Hə, bir də ənənəvi
“İtdən qorxursan, yoxsa pişikdən?” 
sualına cavabım həmişə
“İnsannan” olub,
Qəribədir, elə indiyə qədər də
 bütün bəlalarım
nə divdən, nə şeytandan
 elə insandan olub

Cəhəti itirmişəm,
kompasımın əqrəbi xərçəngə çevrilib;
buna görə də gün keçdikcə geriyə gedirəm,
azmışam yolumu
Günah sönmüş mayakda deyil,
mən öz lövbərimlə
cızmışam həyat yolumu

Ağ göyərçinlərə atdığım dən
qayıdıb anamın saçına düşüb;
indi onun başındakı ağ tükə
“anacan, ağ sapdır düşüb”
 deməyə lüzum yox!
Anam mənə həqiqəti göstərib həmişə
ona yalan deməyə üzüm yox!
 
Biz heç qəm yemədik;
anamızın ömrün yeyib bitirdik istəmədən,
Doğrudan da, ana şirin şeydir

İndi qrammofonumda son rekviyem 
səslənir;
“Sən ey uşaqlıq,

Sən bizdən uzaq düşdün artıq
De səni yellər apardı,
Ya soyuq əllər apardı?”
Əslində, oyuncağa həris o şıltaq uşaqlığı
canımıza susamış qəddar illər apardı

Elə bu gün usanıb,
toz-dumandan görünməyən
gələcəyə baxdım,
baxdım, baxdım
Öyrəşmişəm,
gələcəyə baxmaq gözümün əzbəridir,
Və baxıb anladım ki, ən lazımlı varlığım
elə “keçmişin lazımsız xatirələridir”

Yol nəqliyyatı
Bir gün uşaqlığın
 oyuncaqlarını götürüb,
üççarxlı velosipedini sürüb
 ömründən gedəcək,
Alın tərini örtəcək qara saçlar
Və bir gün başın şahmatlaşacaq;
qara saçlar, ağ saçlar
At fi qurunu xatırladacaq
Ömründən atan gedəcək,
sonra anan,
sonra can sağlığın...
Gözünün nuru evinin işığında
 tez sönəcək
Kamodun üstündəki yaddaş
         dərmanının yerini unudacaqsan
İki qulpunu göyə qaldırıb
 dua edəcək eynəyin,
Sənə güləcək stəkandakı qoyma dişin
Ənsəndən vurub xoşbəxt anları 
gözündən gətirəcək ləkəli keçmişin...
Otağından ana qayğısı,
ata nəfəsi gedəcək
Qulağından uşaq səsi gedəcək 
İtəcək boş əlil arabası bu yolun sonunda
bu yolun sonunda baxışların uçurumdur,
Ümidlərin ayaqçatmaz dib
Üstünü örtüb yatacaqsan,
Ayılıb görəcəksən ki,
Allah da gedib.

Zəng vuruludu:
5 dəqiqəlik tənəff üs

Biz əlifb anı sevgi məktubu yazmaq 
üçün öyrənmişdik
Bunu 3-cü sinifdə oxuyarkən anladım.
Dəftərimdən qopardığım qoşa vərəqə 
iki söz yazmışdım:
“sənin adın+mənim adım”.

Rəsm dərsində ürək şəkli çəkirdik 
bayraqla gerb əvəzinə
Körpə qəlbimiz sümük beşiyində 
yenicə gülürdü onda 
Onda hələ bilmirdik, dördbucaq çəkə 
bilməyən dostumuz dörd divara düşəcək
Bilmirdik ki, ampermetrdən 5 alan qız
 cərəyandan öləcək
Onda hələ bizə öyrətməmişdilər ki,
hər şey boş çoxluqdur,
Bu yaddaş kitabçasında adam
 öz əllərini unudur
Yaxın otur,
bir az etiraf edəcəm, yaxın otur,
 əziz müəlliməm.

Azərbaycan dili dərsində
 “unutmaq” feilini
şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişirdik.
Və mən həmişə 1-ci şəxsin təkində
 yalan danışırdım.
Çünki mən unutmamışdım...

Bilologiya bizdən gizlətmişdi ki,
gözlərin 2 funksiyası var:
“ağlamaq və danışmaq”
Əslində, ürəyin dili imiş baxışlar

Onda Tarix Turqut Özal deyildi, 
 Corc Buş deyildi
Onda hələ əkiz qüllələr
 başını aşağı salmamışdı,
Onda əkiz qüllələrin başı göyə dəyirdi

Fizika çin işgəncəsi idi
Bircə “Ümumdünya cazibə qanunu”nu 
        səni qucaqlayarkən başa düşdüm
Nyutonun başına alma
 düşməmişdən qabaq
sən mənim ürəyimə düşmüşdün
Bu, ilahi cəzbetmə idi.

Coğrafi ya dərsində bütün yollar
 sənə gedirdi,
bütün çaylar sənə axırdı
Hərdən ayaqlarımı geyinib
 qaçırdım ekvator boyu
Hara dönürdümsə kompasın
 əqrəbi sənə baxırdı.

Qlobusu qucaqlayan paralellərtək
səni qucaqlamışdı bu qollar
Onda mən bilmirdim ki, Yerin nüvə
        qatından başqa nüvə silahı da var

Əziz müəlliməm,
İndi “həyat dərsi”ndən
 kəsr imtahanına gəlmişəm,
Dəftərimi yoxlayın,
 davranışıma qiymət verin,
istəyirsiz valideynimi çağırıb
 iclasda şikayətlənin.

Amma xahiş edirəm, məndən 
“sevməy”i soruşmayın.
Çünki “sevmək” yadımdan çıxıb
 evdə qalıb.

Gün var qəsrə bərabər
Elə bu sabah Qazaxıstan çöllərində
bir atom bombası siqaret yandırdı,
Qızılı dişlərini qabardıb
 tüstü üfürdü səmaya
Elə bu sabah pensiyasını
 corabına qoyan
 sonuncu nənə də öldü
Daha pulun da dadı-duzu qalmadı
Və anamın dizlərindəki duz
 ağrı verəndə,
Nənəm süfrədəki son çimdik duzu
başıma  çevirəndə uduzdum
 bu uşaqlığı...
İndi mənim doğmalarımla da
 aramda bircə bağ qalıb:
Uzaqlığım.

Hər şey elə bu sabah baş verdi...

Elə bu sabah
özümü meyvə oğurladığım ağaca 
bağlayıb qaçdım
Uşaqlığım dalımca ağlayıb daban-
larını “Yer”ə döydü,
Göz yaşım axıb böyütdü ağacı 
Fındıq dabanlarım üyütdü
 Yer kürəsini

Hər şey elə bu sabah baş verdi...

Elə bu sabah
atam ayaqqabımı geyinəndə
 bildim ki,
mən böyümürəm, atam qocalır
Elə bu sabah bildim ki,
əslində, pis hərəkətimiz zamanı ata-
mız bizə şillə vurmur,
Doğru gələcək üçün üzümüzdə əl çalır

Hər şey elə bu sabah baş verdi...

Elə bu sabah bildim ki,
atamla anam ayrılanda oxumuşam
Gülüstan müqaviləsini
Mən parfüm vitrinlərində ax-
tarmışam ana qoxusunu
Pampers reklamlarında eşitmişəm
 ana səsini

Hər şey elə bu sabah baş verdi...

Elə bu sabah bildim ki,
Torpağını bütöv saxlamaqçün
əlinin yarısını itiribmiş atam
daha yaxşı qardaş qazanmaqçün ərə 
gedibmiş bacım
Elə bu sabah öyrəndim ki,
Yer kürəsi günəş ətrafında fırlanmaqla
bizə bir şeyi demək istəyir:
“Qaçın!
İnsanlar qaçın!”
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Sən bizdən uzaq düşdün artıq

 əziz müəlliməm.

Azərbaycan dili dərsində Hər şey elə bu sabah baş verdi...

Elə bu sabah öyrəndim ki,
Torpağını bütöv saxlamaqçün
əlinin yarısını itiribmiş atam

Aqşin EVRƏN

Aqşin Evrenin 
şeirlərini oxuy-
anacan onun 
haqqında təsəv-

vürüm fərqli geyimi, pan-
aması, qəribə imzası və son 
vaxtlar beynimdə ilişib 
qalan “Bakının köhnə 

stalinkalarında can verir 
SSRİ” misrasından ibarət 

idi. Ancaq onun yaradıcılığı ilə 
tanış olandan sonra gördüm ki, Evren təkcə 
geyim-keçimi ilə fərqli görünməyə 
çalışmır, müsahibələrindəki 
fikirlərində və şeirlərindəki obra-
zlarında orijinallığa cəhd edir.

Rəşad MƏCİD

Aqşin EVRƏN

A
vürüm fərqli geyimi, pan-

aması, qəribə imzası və son 
vaxtlar beynimdə ilişib 
qalan “Bakının köhnə 

stalinkalarında can verir 
SSRİ” misrasından ibarət 

idi. Ancaq onun yaradıcılığı ilə 
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Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI
…O, in di cə gə lə cək… 
Çox poetik baş lan ğıc dı, lap o 

xoş la dı ğım türk mah nı sı nın söz-
lə ri nə ox şa dı. Fərq bu ra sın da dı 
ki, mah nı da kı xoş bəxt kim sə nin 
gəl mə si ge cə göz lə ni lir, bu za lım-
sa, tu la çez məz dən gə lib, kəs di rir 
ba şı mın üs tü nü, elə bil, can gü də-
nim di. Bir fərq də var - mah nı da kı 
ada mı həs rət nən, ürək çır pın tı sıy-
nan göz lə yir lər, bu gə lə ni sə, na ra-
hat lıq, bez gin lik nən; san ki, gə lən 
adam ev dən çı xan dan bə ri içim 
bo yu ye ri yir; ürə yi min dö yün tü sü 
də elə-be lə taq qıl tı de yil, onun ad-
dım səs lə ri di, o ad dım səs lə ri dır-
na ğım dan ba şı ma can bü tün əza la-
rım dan ke çir, da mar la rım la qal xıb 
bey nim də gu rul ta ya çev ri lən də 
bi li rəm ki, bu də qi qə içə ri gi rə cək. 
Elə hə min an da qa pı açı lır, onun 
mü ba rək si ma sı gö rü nür…

…İn di ev dən çıx mış olar…
Kəl me yi-şə ha də ti ni düz-əməl li bil-

mir, am ma mə nim iş re ji mi mi bü tün 
xır da lıq la rı na can əz bər lə yib; bi lir ki, 
sə hə rin sa kit li yin də iş-gü cüm nən 
məş ğul ol maq dan öt rü ha mı dan tez 
gə li rəm: bi na, otaq do la na, mə rə-
kə baş la na na can gö rü lə si işi mi gö-
rü rəm, dər di min-aza rı mın ça rə si ni 
ax ta rı ram. Həm də gü nün bu vax tı 
mə ni ax ta ran olur, la zım lı adam la rı 
ye rin də tap maq şan sım ar tır. Bu da 
für sə ti əl dən bu rax mır, gə lir, otu rur 
düz bur nu mun ucun da, çə nə min al-
tın da, da nış dı ğı nı da nı şır, elə di yi ni 
elə yir, beş dən-on nan da alır, iri şə-iri-
şə çı xıb ge dir. Hə mi şə be lə cə ol say dı, 
nə dər dim va rı dı; çox vaxt da bu mə-
şəq qət mən iş dən çı xa na can sü rür, 
üs tə lik də, dü şür ya nı ma, ha ra ge di-
rəm, yen gə ki mi böy rü mü kəs di rir, 
ye yib-iç di yi mi bur num dan gə ti rir. 
Ca nı mı onun əlin dən qur ta ra na can 
gün ba tır, ax şam olur, ba xıb gö rü-
rəm ki, bir gü nüm də be lə cə, mə na-
sız keç di. Ax şam nə yi sə dü zəlt mək 
çə tin di; çar-na çar qa lıb o gü nün ha yı-
fı nı özüm dən alı ram. De yə bil mi rəm 
ki, ca nım, əl çək mə nim ya xam dan, 
nə qır-saq qız olub ya pış mı san. De-
səm, yu ma caq gö zü nü, aça caq ağ zı-
nı, bax ma ya caq ki, dost var, düş mən 
var, di şi nin di bin dən ça xı nı dö şə yə-
cək qa bır ğa ma. Ona gö rə də ab rı ma 
qı sı lıb su su ram…

…Gə li şi nə lap az qa lıb…
De yə sən, bu da mah nı dan dı. Han-

sın dan dı, gö rə sən? Yox, ya dı ma düş-
dü, Va qif Sə mə doğ lu nun şe i rin dən-
di: “Gə li şi nə lap az qa lıb, cə mi iki cə 
saat…” Am ma o gə liş ha ra, bu gə liş 
ha ra?! O gə liş poetik di, me lod ra ma-
tik di, bu gə liş sə, psi xo lo ji dram dı, tra-
gi-fars dı, tra gi-ko me di ya dı, nə bi lim, 
da ha nə di. İn di bir əli ni so xub şal va-
rı nın ci bi nə, kim dən sə al dı ğı si qa re ti 
ya rı sı nı sü mü rə-sü mü rə bu ra tə lə sir; 
gu ya çox va cib gö rü şə ça ğı rıb lar, ta-
le yi bu gö rüş dən ası lı dı, bir cə də qi qə 
ge cik sə, dün ya-aləm alt-üst ola caq, ya 
da bur da mə sul bir iş də ça lı şır, vax tın-
da özü nü çat dır ma sa, şid dət li töh mət 
ve rə cə yəm, bir az da o ya na keç sə, və-
zi fə sin dən çı xa ra ca ğam. “Gəl mə, qur-
ban olum, gəl mə”, - bu nu yax şı de yib: 
am ma mə nim an la dı ğı mın şairin de-
di yi nə dəx li yox du…

Gə lə cək, heç bir yal va rış-fi  lan 
onu yo lun dan sax la ya bil məz. İn di 
qə fi l dən qa pı nı aça caq, qı rı şa-qı-
rı şa, say maz ya na sa lam ve rə cək, 
son ra üz bəüz də ki kres lo da ye rin 
bər ki dib aça caq ağ zı nı – yə ni ke-
fi m is tə yə nə cən bur da yam, oğul-
san, hirs lən, özün dən çıx, sə ni elə 
ha la sa la ram ki, in farkt olar san; 
bor cun du, mə nə dö zə sən, hör mət 
elə yə sən. Mən də içim dən ye yə-
ye yə, qu la ğım on da, fi k rim-zik rim 
iş-gü cü mün ya nın da, elə bil, ti kan 
üs tün də otu ra ca ğam, hə lə ar sız-ar-
sız du rub çay da qo ya ca ğam, çay 
qay na ya na can qə zet də ve rə cə yəm 
ki, bəl kə ba şı qa rı şa, ca nım dan bir 
müd dət əl çə kə, heç ol ma sa, oğ run-
oğ run xır da-pa ra iş lə ri mi gö rüm. 
Yox sa əli mi nə yə vu ru ram, gə rək 
ona he sa bat ve rəm, gör dü yüm işi 
ta mam-ka mal izah elə yəm. Hə-
rif məq sə di mi ba şa dü şür, por suq 
ka la fa sı na ox şa yan ağ zın dan tü-
pür cək sıç ra da-sıç ra da kim lə rin-
sə qa ra sın ca da nı şır, vax tı ça tan da 
ha mı sı nın dər si ni ve rə cə yi ni, bə yan 
elə yir. Di, döz, gö rüm, ne cə dö zür-
sən?! İçim də ona tuş gəl di yim gü nə 
möh kəm yağ laş dı ra-yağ laş dı ra su-
su ram. Am ma da nı şıq tər zi elə di ki, 
gə rək qu laq asa san, ca vab ve rə sən, 
eti raz sız-fi  lan sız ra zı la şa san. Yox sa 
gü nü nü lap çıx daş elə yə cək, sə ni də 
o “kim lə rə sə” qa tıb qa ra si ya hı sı na 
sa la caq, elə acı la ya caq ki, ax şa ma-
can özü nə gə lə bil mə yə cək sən, heç 
ge cə ni də düz-əməl li ya ta bil mə-
yə cək sən. Yax şı sı bu du ki, bir tə hər 
özün də güc ta pıb, qı lı ğı na gi rə sən, 
olub-qa la nın dan ci bi nə qo yub yo la 
sa la san, ya da zəng vu rub ki min lə-
sə ca laş dı ra san ki, bəl kə Al lah üzü-
nə bax dı, öz xo şuy la du rub get di… 

…Yə qin, beş-üç də qi qə yə gə lib 
çı xa caq…

Adam ki mi gə lib-get sə, bu ra hat-
sız lı ğı ke çir mə rəm. Onun əlin dən 
te le fon da za ra gə lib. Üzü üz lər 
gör müş cib dəf tər çə si ni qo yur qa-
ba ğı na, ras tı na çı xan nöm rə yə zəng 
vu rur; ki min lə sə söh bə ti tu tan da ya-
rım saat dəs tə yi qu la ğın dan ayır mır. 
Qa lı ram ta sa la na-ta sa la na, yu xa rı 
tü pü rü rəm – bığ, aşa ğı tü pü rü rəm 
– saq qal, sə hər işə gə lə nə cən dü züb-
qoş du ğum plan lar alt-üst olur. Zəng 
elə yən də elə bi lir, da nı şan mə nəm. 
Da ha bil mir ki, Al la hın gön dər di yi 
bə la dı, ke çib bo ğa zı ma, at gə nə si ki-
mi bu rax mır ki, bu rax mır. 

Bir ya na ba xan da, ona qar şı ki-
nim, nif rə tim, qə zə bim yox du, ol sa-
ol sa, nə sə, ağ rı, acıq qa rı şıq təəs süf 
his si var. Əs li nə qal sa, düş mə nim-
zad de yil, elə bir na mərd lik də elə-
mə yib – be lə xa siy yə ti yox du, gü-
na şı rı ke fi  mə so ğan doğ ra ma ğı da 
mə nə qar şı pis niy yə ti ni bil dir mir; 
sa də cə, baş qa cür ya şa ma ğı ba car-
mır, içi nin ağır lı ğı nı bo şal dıb özü-
nü yün gül ləş dir mək dən öt rü ay rı 
əlac ta nı mır. Ge də si ye ri, üz tu ta sı, 
ərk elə yə si ada mı yox, ha mı mə-
nim ki mi üzü yum şaq, mü na si bət 
göz lə yən de yil ki. Bir də fə qa pı la rı-
nı açan da elə üz gös tə rir lər ki, üzü 
daş dan olan adam da du ruş gə ti rə 
bil məz… 

Mə nim ona özü nü bu gü nə sal dı-
ğı na gö rə acı ğım tu tur. Nə az, nə çox, 
düz yed di il bir yer də iş lə mi şik, dost-
luq elə mi şik, çö rək kəs mi şik. O yed di 
ilin əv vəl ki üç ili əməl li-baş lı ada mıy-
dı, heç kə sin ağ lı na gəl məz di ki, yo-
lu nu bu qə dər aza caq. Düz dü, on da 
da onu-bu nu acı la ma ğı, çə ti nə sal-
ma ğı se vir di; bir də fə üç gün har da sa 
itib-bat mış dı, mü dir sıx ma-boğ ma ya 
sa lan da qa yıt mış dı ki, min il di böy rə-
yim ağ rı yır, ya zıq ki şi nin eşit di yin dən 
göz lə ri kəl lə si nə çıx mış dı ki, iyir mi 
yed di yaş lı uşa ğın böy rə yi min il ne cə 
ağ rı ya bi lər; elə cə də, fi  kir lə şib-fi  kir lə-
şib ba şı nı bu rax mış dı. Onun da aya ğı 
yer al mış, gün dən-gü nə elə dik lə ri nin 
üs tü nə ar tır mış dı. Ev lə nən də, ev-eşik, 
ar vad-uşaq yi yə si olan da fi  kir ləş dik 
ki, da ha atiş lə məz yol la rın dan dö-
nər, am ma ol ma dı, iç ki yə qur şan-
maq axı rı na çıx dı. Əli nə gə lə ni ver di 
ara ğa, tök dü gö də ni nə, ye tə nə yet di, 
yet mə yə nə daş at dı, ailə-fi  lan ba rə də 
dü şün mə di. Öyüd-nə si hət ve rə nə də 
dir sək gös tər di, sö zü nü-so vu nu bu 
qu la ğın dan alıb, o qu la ğın dan bu rax-
dı. Elə bil di, elə-be lə ge də cək, am ma 
du man lı bey nin dən ke çir mə di ki, hər 
şe yin bir axı rı olur, özü də çox vaxt so-
nu cun ne cə ola ca ğı nı bil mək çə tin di. 
Onun yol suz hə ya tı nın axı rı da bu ol-
du ki, gül ki mi işin dən çı xart dı lar, qal-
dı onun-bu nun əli nə ba xa-ba xa. 

Üs tə lik də, ca nı əyil di, ki şi lik dən 
düş dü. Ar va dı daş-də mir ha de yil di, 
bir ay döz dü, bir il döz dü, yal var-ya-
xar elə di, iki uşa ğı nı or ta ya qo yub 
göz ya şı axıt dı ki, iç ki zəh ri mar dan əl 
çə kib müali cə olun sun; axır da gör dü, 
yox, dü zə lə nə ox şa mır, iş lə mə yə-iş-
lə mə yə hər gün gö zü ala bu lud da oy-
na yır, rah va tı gö tü rül dü,  bir gə lir ye-
ri ol ma dı ğın dan ya vaş-ya vaş aya ğı nı 

yan qoy ma ğa baş la dı. O da, de yə sən, 
da ha düş dü yü yol dan qa yı da bil mə-
yə cə yi ni, ar tıq hər şe yin so na var dı-
ğı nı an la mış dı. Ar vad-uşaq la ara sın-
da kı bağ nə tə hər qı rıl mış dı sa, nə yi sə 
tə zə dən baş la ma ğa cəhd elə mə di. 

Olan-qa lan bir dəst pal ta rı nı ge-
yin di, beş-on ka ğız-ku ğu zı nı kar ton 
ye şi yə yı ğıb ev dən çıx dı; so ru şan da 
da de yir di ki, xa siy yə ti miz tut mur. 
Əv vəl bir gün onun, bir gün bu nun 
qo na ğı olur du, bir-iki gün də biz də 
qal mış dı. Yax şı ki, mək təb dos tu-
nun ba xım sız evin də yer ləş dir mək 
ki min sə ağ lı na gəl di. Am ma qis mət-
dən ev də düz qu la ğı mın di bin də di. 
Az qa la, hər gün mə nə baş çək mək 
adıy la gə lir; gu ya qey diy yat ida rə-
si yəm, gə rək adı nı ki tab-dəf tə rə sa-
lam, hə lə də ya şa dı ğı na şa hid lik elə-
yəm. Nə sə, ya man zi bi lə keç mi şik… 

Elə biz bir yer də iş lə yən dən bu 
xa siy yə ti üs tün dəy di, nə il lah elə-
dik, yo lun dan dön də rə bil mə dik.  
Gi ri nə ke çə ni acı la ma ğı bir ya na, 
Al la hın var gü nü iç ki li olur du.
Sə hər işə gə lən də gö rür dük ki, 
“pax mel” elə yib gə lib, ha zır dı; gü-
nor ta ya xın la şan da yox olur du, qa-
yı dan da ba xır dım ki, göz lə ri axır.  
Ax şa ma pu lu-pa ra sı qal mır dı, ya 
on nan-bun nan borc alır dı (gu ya 
qay ta ra caq), ya da ki min sə saq qı zı-
nı oğur la yıb ucuz xa na lar dan bi ri-
nə apa rır dı. Hər gün ey ni şey cı zıq 
pa te fon va lı ki mi tək rar olu nur du, 
bu yek nə səq li yə ha mı ki mi mən də 
alış mış dım. Əv vəl lər ba şı na ağıl 
qoy ma ğa, nor mal hə yat haq qın da 
mü ha zi rə oxu ma ğa ça lı şır dım, son-
ra gör düm, da şa-di va ra de din, ona 
de din, heç fər qi yox du. Bir be lə, beş 
be lə, axır da ba şı nı bu rax dım. Ney lə-
yim, özü mü öl dü rə si ha de yi ləm…

Ora sı yax şı ol du ki, iş ye ri mi də yiş-
dim, ca nım bir müd dət onun əlin dən 
din cəl di. Düz dü, bu xoş bəxt li yin öm rü 
o qə dər də uzun ol ma dı, iy lə yib-çüy-
lə yib tap dı. Ara da gə lib-ge dir di; mən 
də quy ruq ələ ver mir dim, xo ruz sə si 
eşit mə miş bə ha nə lər ax ta rıb ta pır dım, 
im ka nım ça tan dan ci bi nə pul ba sıb ba-
şım dan əkir dim. Bir il di, yə ni o, dos tu-
nun ba xım sız evin də löv bər sa lan dan 
ye nə gü nüm göy əs ki yə bü kü lüb…

…İn di cə qa pı açı la caq…
Hə lə bu nun na şü kür lü yü nə bax 

ki, ev dən də na ra zı dı: “O nə ev-
di, - de yir, - ha ma mı yox, te le vi zo ru 
yox”; - gu ya dos tu nun ona bor cu var, 
evi əməl li-baş lı tə mir elət dir mə li di, 
sauna tik dir mə li di, rəng li te le vi zor 
al ma lı dı, diz çö küb on dan xa hiş elə-
mə li di ki, sən mə nim ca nım, gəl ya şa. 
De yi rəm, bəy ve rən atın di şi nə bax-
maz lar, baş la yır, onun var-döv lə tin-
dən da nış ma ğa, gu ya qa zan dı ğı nı 
gə ti rib də də ma lı ki mi ya rı bö lə si di. 

Hə lə si qa ret çək mə yi ni de mi rəm. Ye-
ri ni bər ki dən dən son ra ilk sö zü bu olur: 
“Pa pi ro sun nan bi ri ni ver, gö rüm”. Vay 
o gü nə ki, de yə sən, yox du; baş la ya caq 
ki, ye kə adam san, bu boy da və zi fə də 
otu rur san, ci bi nə pa pi ros alıb qoy mur-
san. Si qa re ti ve rən də də bir xey li eni nə-
uzu nu na ba xır, son ra min nət qo yur: 
“Bu nə pa pi ros du, əəə, çə kir sən, pu lun 
ki var, o yax şı sın dan, ba ha lı sın dan al, 
adın-sa nın var, sə nə be lə şey ya raş mır”. 
Am ma si qa re tin ya rı sı nı qı rıb qo yur 
qu la ğı nın di bi nə, o bi ri ya rı sı nı kib rit lə 
yan dı rıb də rin dən sü mü rür, ağ zın dan-
bur nun dan tüs tü bu ra xa-bu ra xa da nış-
ma ğı na da vam elə yir: kim üzü nə bax-
ma yıb, kim onu ba şın dan elə yib, kim 
özü nü dan dı rıb, kim beş dən-üç dən 
ver mə yib ha mı sı vax tı ça tan da dər si ni 
ala caq… Be lə cə, si qa ret bar maq la rı-
nın ucu nu yan dı ra na can so rur, son ra  
onun odu na qu la ğı nın di bin də ki ya-
rı sı nı yan dı rır. Lap bir qu tu ver sən də, 
xa siy yə ti ni tər git mir, so ru şan da da ca-
va bı bu olur ki, “al dı ğım ləz zə tin öm rü-
nü uza dı ram”. Ge də nə cən azı üç-dörd 
si qa re tin axı rı na çı xır, özün dən son ra 
otaq do lu su tüs tü, az qa la, bir kül qa bı 
si qa ret kö tü yü, kib rit çö pü qo yub ge-
dir. Gə rək ara bir onun zir-zi bi li ni tə-
miz lə yəm, yox sa gə lən olan da, bir söz 
de mə sə lər də, üz-göz lə ri ni tur şu dur lar. 
Hə lə tüs tü yə qa rış mış çirk li pal tar iyi ni, 
araq-sa rım saq qo xu su nu de mi rəm… 

Məs lə hət nən, yal var maq nan, ya sa-
la maq nan ba şa düş səy di, in di əməl-
li-baş lı adam ol muş du. Am ma ara da 
ayı lan, du ru lan vaxt la rı da olur; on da 
öm rü nü düz ya şa ma dı ğı nı boy nu na 
alır, baş qa cür ya şa ma ğı ba car ma dı-
ğı nı eti raf elə yir, qay ğı sız gün lə ri nin 
xiff  ə ti ni çə kir, be lə an lar da mən də ba-
şa dü şü rəm ki, olan olub, onun qa ta rı 
ge dib, nə özü, nə də mən nə yi sə də yiş-
mək iq ti da rın da de yi lik, sa də cə, ta le yə 
bo yun əy mə li yik. Bir-iki saat sü rən bu 
ov qat elə hə min hə qi qət lə də çə ki lib 
ge dir, ye nə qa yı dıb olur əv vəl ki adam. 

Gö zü mün qa ba ğın da ca so yu lub ge-
dir; əyin-ba şı lap tö kü lüb: o gün tə zə 
köy nək lə rim dən bi ri ni gə ti rib ver mi-
şəm, son ra gə lən də əy nin də gör mə-
dim, de yə sən, də yər-dəy mə zi nə sa tıb 
ve rib ara ğa. Diş lə ri sey rə lib, göz lə ri 
işıq dan dü şüb, gün də pen cə yi nin ya-
xa sın dan bir ovuc tük yı ğır. Qorx du-
ğum bu du ki, Əz ra yıl bir gün har da sa 
qa pı sı nı dö yə cək, öl dü sün dən-qal dı-
sın dan xə bə rim ol ma ya caq. Am ma 
qə ri bə həm də bu ra sı dı ki, gün lə ri mi, 
iş lə ri mi alt-üst elə yən bu ada ma bən-
zər məx luq üç cə gün gö rün mə yən də 
ra hat sız olu ram, özüm onu so raq la yıb 
ta pı ram. Gö rü nür, adam yax şı ya da, 
pi sə də alı şır, son ra alış dı ğı şe yi qə fi l-
dən hə ya tın dan çı xa rıb ata bil mir…

…De yə sən, dəh li zin qa pı sı açı-
lıb-ör tül dü…

Al lah, özün kö mək ol!

(he ka yə)

…Yə qin, beş-üç də qi qə yə gə lib 

(he ka yə)

Gələn adamGələn adamGələn adamGələn adamGələn adamGələn adam



Qə ləm uc lu ğu nu
kim kəşf edib?

Ya zı, si vi li za si ya nın in ki şa fın da 
müs təs na rol oy na yıb. Ya zı  in sa na 
dü şün cə lə ri ni, gör dü yü iş lə ri qeyd 
et mək im ka nı ve rir. Qə ləm uc lu-
ğu kəşf olu na na dək in san hərfl  ə ri 
yaz maq üçün müx tə lif üsul lar dan 
is ti fa də edir di. 

Mə sə lən, qə dim za man lar da 
adam lar ma ğa ra la rın di var la rın da 
təs vir lər cız maq üçün ucu iti yo nul-
muş daş lar dan is ti fa də edir di. Az 
son ra ilk rəs sam lar bar maq la rı nı 
bit ki lə rin şi rə si nə, hətt  a hey van la-
rın qa nı na ba tı rıb di var lar da nə lər-
sə çək mə yə baş la dı lar. Da ha son ra  
tə ba şir və gil par ça la rın dan is ti fa də 
edil di. Çin də ieroq lifl  ə rin təs vi ri 
üçün də və yu nun dan dü zə lən na-
rın fır ça lar dan is ti fa də olu nur du. 

Çox müm kün ki, ilk qə ləm uc lu ğu 
Mi sir də kəşf olu nub. Mi sir li lər içi boş 
qa mı şın ucu na tə ba şir ta xır dı lar. İlk 
mək tu bu isə şu mer lər təx mi nən 5-6 
min il əv vəl ya zıb lar. Yu na nıs tan da 
ya zı lan ilk mək tu bun 4000 ya şı var. 
On da qə ləm ucu ki mi me tal par-
ça sın dan, fi l sü mü yün dən is ti fa də 
edir, ya zı nı üzə ri mum la ör tül müş 
löv hə lər də ya zır dı lar. Son ra qa mış 
qə ləm lər dü zəlt di lər. Bu nun üçün 
qa mış par ça sı nın ucu nu eh ti yat la ya-
rır, onu rəng li ma ye yə ba tı rıb hərfl  ə-
ri pa pi ru sun üzə ri nə ya zır dı lar.

Or ta əsr lər də ka ğı zın kəş fi  ilə in-
san lar qaz la rın, qar ğa la rın lə lək lə rin-
dən is ti fa də et mə yə baş la dı lar. Lə lə-
yin ucu nu iti lə yir və iki yə ya rır dı lar. 
Ma raq lı dır ki, in gi lis di lin də “qə ləm 
ucu” mə na sın da olan söz la tın di lin-
də “quş lə lə yi” mə na sın da iş lə nən 
söz dən ya ra nır. Be lə qə ləm lə rin az 
ömür lü ol ma sı na bax ma ya raq, in san-
lar on dan azı min il is ti fa də et di lər.

Po lad qə ləm uc luq la rı İn gil-
tə rə də 1780-ci il də ya ra nıb, am ma 
onun ya yıl ma sı 40 il dən ar tıq za-
man tə ləb edib. İlk av to qə lə mi isə 
təx mi nən, 1880-ci il də Ame ri ka da 
dü zəl dib lər. Uc lu ğu qı zıl dan dü-
zəl dir, üzə ri ni os mium-iri dium, 
ya xud tə miz iri dium tə bə qə siy lə 
ör tür dü lər ki, ya zar kən uc luq ka-
ğı zı cız ma sın. Qə lə min içə ri sin də 
plas tik mad də dən, ya xud re zin-
dən olan kap sul var dı ki, onu mü-
rək kəb lə dol du rur du lar.

Di yir cək li qə ləm isə iyir min ci əs-
rin kəş fi  dir. Bur da ya zı, diamet ri 1 
mil li metr olan xrom lan mış di yir cək 
va si tə siy lə ya zı lır. Xü su si yu va da 
bər ki di lən bu di yir cək qə ləm ka ğı-
zın üzə rin də hə rə kət edər kən hər-
lə nir. Ya zı yaz maq üçün mü rək kəb-
dən xey li qa tı olan pas ta isə qə lə min 
için də ki xü su si pe nal dan gə lir.   

Ka ran da şı kim 
fi kirlə şib?

Müasir ka ran daş la rın 200-dən 
ar tıq ya şı var. Təx mi nən 500 il qa-
baq İn gil tə rə də ki Kem ber len şə-
hə ri nin şax ta la rın da qra fi t ta pıl dı. 
Bax, qra fi t li ka ran da şı məhz o za-
man lar dan eti ba rən dü zəl dir lər.

1760-cı il dən bə ri Al ma ni ya nın 
Nürn berq şə hə rin də məş hur Fa ber 
ailə si qra fi t to zun dan is ti fa də edə rək 
ka ran daş la rın is teh sa lı na baş la yır, 
am ma elə uğur qa za na bil mir. Nə-
ha yət, 1775-ci il də Kont ad lı bir nə fər 
qra fi t lə bə zi gil növ lə ri nin qa rı şı ğı nı 
so ba da yan dır maq la bir qa rı şıq əl də 
edir və on lar dan ka ran daş dü zəlt mə-
yə baş la yır. Qeyd edək ki, ey ni tex no-
lo gi ya dan bu gün də is ti fa də olu nur.

“Sa də” ka ran daş lar qra fi t dən 
dü zəl di lir və ka ğı zın üzə rin də 
tünd-boz iz qo yur.

Ka ran daş la rın is teh sa lı za ma nı 
qu ru qra fi t to zu nu gil və su ilə qa-
rış dı rır lar. Gil nə qə dər çox ol sa, 
ka ran daş bir o qə dər sərt; qra fi t nə 
qə dər çox ol sa, ka ran daş bir o qə-
dər yum şaq olur. Qa rı şıq dan xə mir 
şə kil li pas ta əmə lə gə lən ki mi, onu 
qə lib-pres dən ke çi rir və na zik, ya-
pış qan lı kü rə alır lar. Son ra o kü rə-
lə ri ya yır, düz ləş di rir, öl çü yə uy ğun 
kə sir, qu ru dur və bər ki mə si üçün 
so ba ya yol la yır lar. Ka ran da şın əsas 
his sə si sidr, ya xud kük nar ağa cın-
dan dü zə lir. Çu buq la rı ya ra raq hər 
iki par ça sın da qri fel üçün yu va lar 
açır lar. Son ra qri fel ye ri nə qo yu lur 
və par ça lar bir-bi ri nə ya pış qan la 
bir ləş di ri lir. Bu nun da lın ca uzun ka-
ran daş la rı bəl li öl çü də kə sir və kə-
nar la rı nı ci la la yır lar.

Bu gün dün ya da müx tə lif məq-
səd lər üçün 300 növ dən ar tıq ka-
ran daş dü zəl di lir. Biz dü kan dan 
sərt lik də rə cə si müx tə lif olan sa də 
ka ran daş lar ala bi lə rik. İs tə sək, 72 
rəng dən iba rət dəst də si fa riş edə 
bi lə rik! Şü şə, par ça, sel lo fan, plas-
mas və ki no len ti üzə rin da yaz maq 
üçün xü su si ka ran daş lar da var. İn-
şaat da is ti fa də olu nan, açıq ha va da 
ne çə il qo ru nan ya zı lar yaz ma ğa 
qa dir ka ran daş lar da möv cud dur!

Ka ğı zı kim kəşf edib?
Bir və rəq ka ğız gö tü rüb onu eni-

nə, uzu nu na cı rın. Gö rə cək si niz ki, 
ka ğı zı ya eni nə, ya da uzu nu na cır-
maq da ha asan olur və cı rı lan yer-
lər də tük dən də na zik tif tik lər qa lır.

Bu nə de mək dir? Əv və la, de-
mə li, bu ka ğı zı dəz gah da dü zəl-
dib lər, yox sa hər iki səmt də ey ni 
asan lıq la kə si lər di. İkin ci si, ka ğız 
aşac la rın göv də si ni təş kil edən 
xır da sel lü lo za his sə cik lə rin dən 
iba rət dir.

İn san, üzə rin də ya zı ya za bil-
di yi müx tə lif xü su si səth lə ri ka-
ğız dan çox-çox qa baq kəşf edib. 
Qə dim mi sir li lər 4000 il əv vəl pa-
pi rus bit ki si nin pöh rə lə ri ni gö tü-
rüb qa bı ğı nı so yur, onu düz ləş di-
rir di lər. Son ra pa pi rus zo laq la rı nı 
eni nə-uzu nu na, üst-üs tə yı ğır dı lar 
və pres lə elə sı xır dı lar ki, par ça lar  
bir-bi ri nə ya pış sın. Qu ru muş pa-
pi rus tə bə qə ya zı üçün çox əla bir 
səth təş kil edir di.

La kin bu, hə lə ka ğız de yil di. 
Ka ğı zı Çin də, era mı zın təx mi nən 
105-ci ilin də Tsay Lun ad lı bir nə-
fər dü zəlt di. O, ka ğı zın tut ağa cı-
nın qa bı ğı nın iç tə rə fi n də ki lifl  ər-
dən dü zəlt mək üsu lu nu kəşf et di.

Çin li lər ağac qa bı ğı nı su yun 
için də dö yür dü lər ki, lifl  ər bir-bi-
rin dən ay rıl sın. Son ra bu məh lu lu 
ta baq la ra tö kür dü lər. Ta baq la rın 
di bi bam buk par ça la rın dan idi. 
Nə ti cə də su sü zü lür, ta ba ğın di-
bin də lifl  ər qa lır dı. On la rı düz bir 
səth də qu ru ma ğa bu ra xır dı lar. Bu 
məq səd lə ye nə bam buk zo laq lar-
dan, köh nə cır-cın dır dan is ti fa də 
olu nur du. Son ra lar ka ğı zın key fi y-
yə ti ni yax şı laş dır maq üçün ki min-
sə ağ lı na gəl di ki, ona ni şas ta da 
əla və et sin.

Çin ta cir lə ri uzaq şi mal, qərb 
tor paq la rı na sə ya hət edir di lər və 
bir gün də gə lib Sə mər qənd şə-
hə ri nə çıx dı lar. Or da ərəb lər çin-
li lər dən ka ğız dü zəlt mə yin sir ri ni 
öy rə nib onu İs pa ni ya ya gə tir di lər. 
Or dan isə ka ğız is teh sa lı bü tün 
Av ro pa ya və dün ya ya ya yıl dı.

Za man keç dik cə, ka ğız is teh sa-
lın da ye ni üsul lar ya ran dı, dəz-

gah lar ix ti ra olun du. On-
lar dan ən mü hü mü çox 
na zik və rəq lər dü zəlt mə-
yə im kan ve rən xü su si 
dəz gah idi. Onu 1798-ci 
il də Fran sa da kəşf et di lər.

İlk qə zet har da 
nəşr olu nub?

Yə qin, si zin mək təb-
də də elan lar löv hə si var. 
Onun qar şı sın da du rub 
oxu yan da siz nə alır sı nız? 
İn for ma si ya! Nə vaxt sa çox 
qə dim lər də yer üzün də 
möv cud olan ye ga nə qə zet 
də bu na bən zə yir di. Bü tün 
xə bər lə ri ya hö ku mət ve rir, 
ya da uzaq öl kə lər dən qa-
yı dan səy yah lar gə ti rir di. 
Xə bər lə ri, ye ni lik lə ri xü su si 
löv hə lər də yer ləş di rir di lər 
ki, ha mı oxu ya bil sin.

Tə bii ki, bu hə lə əsl 
qə zet de yil di, çün-

ki əsl qə ze ti özü nüz lə 
ha ra de sə niz, apa ra bi-

lər si niz. Be lə lik lə, ilk qə-
zet lə ta nış ol maq üçün biz 

Qə dim Çi nə yol lan ma lı yıq.

Təx mi nən 1300 il əv vəl Çin hö ku-
mə ti “Tçin Pao” – “Pay taxt xə bər lə-
ri” ad lı bir qə zet bu rax dı. Hö ku mət 
öz və tən daş la rı nı ən mü hüm ha di-
sə lər dən bu yol la xə bər dar edir di. 

Qə dim Ro ma da da hö ku mət qə ze-
ti var dı. Onu ca maat ara sın da pul suz 
ya yır dı lar. Qə ze tin adı “Ak ta Diur na” 
– “Gü nün ha di sə lə ri” idi. Bi zə mə lum 
olan ilk iki qə zet elə bun lar dır.

16-cı əsr də isə adam lar qə zet al maq 
üçün ar tıq pul ver mə yə baş la dı lar! 
Ve ne si ya da hö kü mət “No ti sie Sk rit-
te” (“Ya zı lı xə bər lər”) qə ze ti bu ra xır dı 
və onu al maq üçün hər kəs bir qad-
zett  a (Ve ne si ya da pul va hi di) ödə yir-
di. Di li miz də ki “qə zet” sö zü də elə bir 
də nə qə zet al ma ğa im kan ve rən qad-
zett  a ad lı pul va hi din dən gö tü rü lüb.

18-ci əsr üçün qə zet lər ar tıq nis-
bə tən mün tə zəm çı xır, on la rın sə hi-
fə lə rin də ar tıq yal nız xə bər lər yox, 
ha di sə lə rə ve ri lən şərh lər də olur du. 
Be lə qə zet lər dən bi ri 1663-cü il də 
Lon don da çı xır və “Xə bər çi” ad la-
nır dı. Qə zet lə rin ək sə riy yə ti həf tə də 
bir də fə işıq üzü gö rür dü və bu da 
on la rın is teh sa lı nın vaxt apar ma sı, 
ya yı mı nın çə tin li yi ilə əla qə dar idi.

Ame ri ka nın ilk qə ze ti “Cə miy-
yət xə bər lə ri” ad la nır dı. İlk də fə 
Mas sa çu sets şta tı nın Bos ton şə-
hə rin də çıx mış dı. Onun nəş ri ni 
ko lo ni ya nın qu ber na to ru tez bir 
za man da da yan dır dı. 1729-1765-
ci il lər də isə Ben ca min Frank lin 
“Pen sil va ni ya Qə ze ti”nə rəh bər lik 
edir di. 
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Qə ləm uc lu ğu nu Po lad qə ləm uc luq la rı İn gil-

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

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

İl qar ƏLFİ

Po lad qə ləm uc luq la rı İn gil-
tə rə də 1780-ci il də ya ra nıb, am ma 
onun ya yıl ma sı 40 il dən ar tıq za-
man tə ləb edib. İlk av to qə lə mi isə 
təx mi nən, 1880-ci il də Ame ri ka da 
dü zəl dib lər. Uc lu ğu qı zıl dan dü-
zəl dir, üzə ri ni os mium-iri dium, 

Çin ta cir lə ri uzaq şi mal, qərb 
tor paq la rı na sə ya hət edir di lər və 
bir gün də gə lib Sə mər qənd şə-
hə ri nə çıx dı lar. Or da ərəb lər çin-
li lər dən ka ğız dü zəlt mə yin sir ri ni 
öy rə nib onu İs pa ni ya ya gə tir di lər. 
Or dan isə ka ğız is teh sa lı bü tün 
Av ro pa ya və dün ya ya ya yıl dı.

Za man keç dik cə, ka ğız is teh sa-
lın da ye ni üsul lar ya ran dı, dəz-

gah lar ix ti ra olun du. On-
lar dan ən mü hü mü çox 
na zik və rəq lər dü zəlt mə-
yə im kan ve rən xü su si 
dəz gah idi. Onu 1798-ci 
il də Fran sa da kəşf et di lər.

İlk qə zet har da 
nəşr olu nub?

Yə qin, si zin mək təb-
də də elan lar löv hə si var. 
Onun qar şı sın da du rub 
oxu yan da siz nə alır sı nız? 
İn for ma si ya! Nə vaxt sa çox 
qə dim lər də yer üzün də 
möv cud olan ye ga nə qə zet 
də bu na bən zə yir di. Bü tün 
xə bər lə ri ya hö ku mət ve rir, 
ya da uzaq öl kə lər dən qa-
yı dan səy yah lar gə ti rir di. 
Xə bər lə ri, ye ni lik lə ri xü su si 
löv hə lər də yer ləş di rir di lər 
ki, ha mı oxu ya bil sin.

qə zet de yil di, çün-
ki əsl qə ze ti özü nüz lə 

ha ra de sə niz, apa ra bi-
lər si niz. Be lə lik lə, ilk qə-

zet lə ta nış ol maq üçün biz 
Qə dim Çi nə yol lan ma lı yıq.

Po lad qə ləm uc luq la rı İn gil-

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

rən mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la-
rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: 
sa vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö rə si-
vi li za si ya olub ki, için də ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in san-
lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da bi lib.

çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da 
bir sirr ola raq qa lan çox mət ləb lər 
ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri miz 
ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə-
dər öy rən sək də, bil mə dik lə ri miz bil di yi miz-
dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər-
lə mü rək kəb sualın sa də ca va bı nı ta-
pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta 
mək təb də rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, dərs-
lik lə ri mi zin, nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi di li 
uc ba tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala bir ca-
vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na caq, alim 
ola caq sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə 
diq qət mər kə zin də olan ma raq lı həm-

İl qar ƏLFİ

Ka ran daş la rın is teh sa lı za ma nı Bu nə de mək dir? Əv və la, de-

Hər suala    bir ca vab
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1752-ci il də Ame ri ka da cə mi iki 
qə zet var dı, la kin Ame ri ka in qi la-
bı ərə fə sin də on la rın sa yı ar tıq 37-
yə çat mış dı!

Lon don da bu gün də dün ya nın 
ən nü fuz lu qə zet lə rin dən bi ri olan 
“Tayms” qə ze ti çı xır ki, onun ilk 
sa yı 1785-ci il də işıq üzü gö rüb.

İlk ki tab nə vaxt
ya ra nıb?

Bu gün bi zim qə bul et di yi miz 
ki tab lar yal nız or ta əsr lər də ya ra-
nıb. Da ha qa baq lar lü lə şək lin də 
bu rul muş pa pi rus la r ki tab sa yı-
lır dı. Pa pi rus və rəq lə ri ni bir yer də 
ya pış dı rır və lü lə ki mi bü kür dü-
lər. Ro ma sa kin lə ri on la ra “vol-
yu men” de yir di. İn gi lis sö zü olan, 
“cild” mə na sı ve rən “vol yum” da 
elə hə min söz dən ya ra nıb.

15-ci əs rin or ta la rın da pa pi ru-
su per qa ment sı xış dı rıb ara dan 
çı xar dı. Onu qo yun-ke çi də ri sin-
dən dü zəl dir di lər. Ən na zik per-
qa ment da na də ri sin dən alı nır dı. 
Onun bir üzün də mət ni ya zır, 
son ra isə ey ni öl çü də kə sib və-
rəq lə ri bir-bi ri nə gön qa yış la bər-
ki dir di lər. İlk ki tab lar bun lar idi 
– tə bii ki, əgər bu na ki tab de mək 
olar sa. 

La kin in di ki ki tab la ra az da ol-
sa bən zə yən ilk ki tab lar or ta əsr-
lər də dü zəl di lib. Dörd per qa ment 
par ça sı nı iki yə bü kür dü lər: on la-
rın hər bi rin dən iki və rəq çı xır dı. 
Son ra on la rı bir-bi ri nin içi nə qo-
yur du lar, nə ti cə də 8 və rəq, ya xud 
1 böl mə alı nır dı.

Ha zır böl mə lə ri xətt  a ta gön də-
rir di lər. O da mət ni ya zır dı. Xət-
tat və rəq lə ri bir-bi rin dən ayı rıb 
hər bi ri üzə rin də ay rı ca iş lə yir di. 
Per qa ment hər iki üzün də ya zı 
yaz maq üçün ki fa yət qə dər qa lın 
idi.

Son ra ha zır böl mə-
lər cild çi yə ve ri lir di. 
O hər böl mə ni qat 
ye rin dən möh kəm 
sap la ti kir di. Da ha 
son ra on la ra ağac-
dan üz qa bı ğı dü zə-
lir di. Sap la rın ucu 
ağa cın de şik lə rin dən 
çö lə çı xa rı lır, böl mə 
ilə cild bir-bi ri nə 
möh kəm bir ləş di-
ri lir di. Lap son-
ra ağac üz qa bı ğı 
üzə ri nə iri gön 
par ça çə kir, bər-
ki dir və onun 
va si tə siy lə böl mə-
lə rin qat ye ri ni giz-
lə dir di lər. Ha zır ki tab-
la rı bə zə yib göz bə bə yi 
ki mi qo ru yur du lar.

Or ta əsr lə rin ilk ki tab la rı 
ək sə riy yət İn cil, müx tə lif moizə 
top lu la rı və baş qa di ni ədə biy-
yat dan iba rət idi. Son ra hü qu-
qi, tib bi və el mi-küt lə vi ki tab lar 
ya ran dı. Da ha son ra sal na mə lər, 
ro man lar əmə lə gəl di. Or ta əsr-
lər də ki tab lar əsa sən, la tın di lin-
də ya zı lır dı.

Ko miks lə ri
kim fi  kir lə şib?

Siz yə qin, bi lir si niz ki, çox dan 
möv cud olan bə zi şey lər öz lə ri nin 
müasir va riant la rın dan xey li fərq-
lə nir lər. Bu nu gör mək üçün müa-
sir ko miks lər və ka ri ka tu ra lar dan 
yax şı nü mu nə yox dur. 

Müasir ko miks lə rin, ne cə de yər-
lər, “əc dad”ını İn ti bah döv rü nün 
rəs sam la rı ix ti ra edib. Əv vəl cə, on lar 
ye kə şə kil lə rin, fres ka la rın, qo be len-
le rin, ya xud vit raj la rın etüd lə ri ni bir 
kar ton par ça sı üzə rin də çə kir di lər. 
Etüd lər dən is ti fa də tex ni ka sı na “kar-
ton” de yir di lər və bu tex ni ka rəs sam-
lar ara sın da bu gü nə dək ya şa yır.

Son ra qə zet və jur nal lar hə min 
şə kil lər dən həm xə bər lə rin, şərh lə-
rin il lüst ra si ya sı, həm də elə əy lən cə 
ki mi is ti fa də et mə yə baş la dı. Be lə şə-
kil lə rə ar tıq “ka ri ka tu ra” de yi lir di.

Am ma da ha əv vəl lər, yə ni hə lə qə-
zet ol ma yan da, məş hur ka ri ka tu ra çı lar 
Ho qart, Qoy ya, Dom ye və Rouland-
son müx tə lif möv zu lar da sil si lə şə kil-
lər çə kir di lər. Be lə şə kil lər çox vaxt bir 
per so na jın ba şı na gə lən ma cə ra la ra 
həsr olu nur du. Bax, müasir ko miks lə-
rin də də-ba ba sı məhz hə min şə kil lər-
dir. 19-cu əs rin axır la rın da – 20-ci əs rin 
əv vəl lə rin də yal nız ko miks lər dərc 
edən xü su si jur nal lar ya ran dı – Pa ris də 
“Şa ri va ri”, Lon don da “Panç”, Bir ləş-
miş Ştat lar da “Hə yat və ha kim”... 

Ame ri ka da qə zet və jur nal la rın ək-
sə riy yə ti hər sa yın da ko miks lər ver-
mə yə baş la yan da isə bir çox yu mor 
jur nal la rı ar tıq öz əhə miy yə ti ni itir di 
və sı ra dan çıx ma ğa məc bur ol du.

İlk ko miks 20-ci əs rin əv vəl lə rin-
də pey da ol du. Ri çard Aut kolt “Bas-
ter Braun” ad lı bir ko miks fi  kir ləş di 
və onu 1902-ci il də nəşr et dir di. Hə-
min ki tab ça o qə dər po pul yar ol du 
ki, bü tün öl kə nin uşaq la rı Bas ter 

Braun oy na yır dı lar.

Baş qa məş hur ko miks isə 1912-ci 
il də ya ran dı. Onun adı “Ata nın tər-
bi yə si” idi. Ko mik si 27 di lə çe vi rə rək 
dün ya nın 71 öl kə sin də dərc et di lər.

İlk in gi lis lü ğə ti ni 
kim ya zıb?

İlk lü ğə tin ne cə ya ran dı ğı nı bi lir-
si niz mi? La tın di lin də “dik siona-
rius” de yi lən bir söz var dı, mə na sı 
“söz kol lek si ya sı” idi. Con Har land 
ad lı in gil tə rə li müəl lim şa gird lə ri-
nin əz bər bil mə li ol du ğu la tın söz-
lə ri nin si ya hı sı na bu adı ver miş di. 
Bu, təx mi nən 1225-ci il də ol muş du. 
İzah lı lü ğə tin in gi lis di lin də adı da 
hə min o la tın sö zün dən ya ra nıb.

On dan son ra, təx mi nən 300 ilə ya xın 
bir müd dət də İn gil tə rə də ha zır la nan 
heç bir lü ğət də bir cə də nə də ol sun 
in gi lis sö zü gö rün mə di. İn gil tə rə də 
lü ğət lə rin ço xu la tın di li ni öy rən mək 
is tə yən in san la ra kö mək məq sə diy lə 
ya zı lır dı. Bu ki tab la rın ad la rı hə qi qə-
tən çox bə dii idi, mə sə lən, “Kör pə lər 
üçün an bar”, ya xud “Söz bağ ça sı”.

Nə ha yət, 1552-ci il də in gi lis söz lə-
rin dən iba rət ilk lü ğət ki ta bı işıq üzü 
gör dü. Onu Ri çard Ha loet tər tib et-
miş di. Lü ğə tin adı ya man uzun idi: 
“Ab se da rium Anq li ko-La ti num pro 
Ti run ku lis”. Gör dü yü nüz ki mi, bu 
ki ta bın adı da la tın di lin də idi. Onun 
baş qa lü ğət lər dən fər qi bun da idi ki, 
lü ğə tə da xil edil miş hər in gi lis sö-
zü nün əv vəl cə in gi lis di lin də iza hı, 
son ra la tın di li nə tər cü mə si ve ri lir di. 
Lü ğət də bi rin ci in gi lis söz lə ri nin mə-
na sı ve ri lir di de yə, onu in gi lis di li nin 
ilk izah lı lü ğə ti say dı lar.

“Ab se da rium” da 26 000 söz 
var dı. O çox po pul yar və ki fa yət 
qə dər ba ha lı idi. Nə ti cə də bu na 
bən zər, am ma həcm cə da ha ki çik, 
da ha ucuz ki tab la rın nəş ri nə baş-
lan dı ki, sa də oxu cu nun da bu nu 
al maq im ka nı ol sun.

O dövr də lü ğət tər tib çi lə ri ki tab-
la rı na in gi lis di lin də ki bü tün söz lə ri 
sal ma ğa can at mır dı lar: on lar yal nız 
ən mü rək kəb söz lə ri izah edir di lər. 
“İn gi lis di li nin izah lı lü ğə ti” adı al-
tın da ilk ki tab isə 1623-cü il də çıx dı. 
Onu Hen ri Ko ke rem tər tib et miş di.

1807-ci il də Bir ləş miş Ştat lar da 
Noy Vebs ter nə həng bir ki tab üzə-
rin də işə baş la dı. Hə min ki tab 1828-ci 
il də işıq üzü gör dü. Ki tab da 12 000 
söz və on la ra aid 40 000 şərh var dı. 
Vebs te rə qə dər heç kim bu həcm də iş 
gö rə bil mə miş di. Müəl lif çə tin söz lə-
rin or foq ra fi  ya sı nı bir qə dər sa də ləş-
dir miş di. Elə bu na gö rə də İn gil tə rə 
və Ame ri ka da bə zi in gi lis söz lə ri nin 
ya zı lı şı in di  bir-bi rin dən fərq li dir. 

İlk en sik lo pe di ya nı 
kim ya zıb?

Si zə la zım olan in for ma si ya nı al-
maq üçün tez-tez cür bə cür en sik-
lo pe di ya la ra mü ra ciət edir si niz. Bu 
o de mək dir ki, en sik lo pe di ya lar da 
bü tün va cib möv zu lar ba rə də in-
for ma si ya nın top lan dı ğı nı bi lir si niz. 
“En sik lo pe di ya” sö zü Yu na nıs tan-
da ya ra nıb və mə na sı “bü tün hə ya ti 
və ziy yət lər üçün tə li mat” de mək dir. 
Bu sö zü in gi lis di li nə ilk də fə ser To-
mas Eliot 1538-ci il də da xil edib və 
onu “bü tün bəl li elm lər və fənn lə ri 
izah edən ki tab” ki mi şərh edib.

Bu gün en sik lo pe di ya lar da söz-
lər əlifb  a sı ra sıy la yer ləş di ri lir de-
yə, sə nə la zım olan sö zü asan lıq la 
ta pa bi lir sən. La kin qə dim en sik lo-
pe di ya la rın müəl lifl  ə ri ki tab la rı na 
sal dıq la rı söz lə ri ürək lə ri is tə yən 
ki mi dü zür dü lər. Mə sə lən, or ta əsr-
lə rə məx sus olan bir en sik lo pe di ya-
nın müəl li fi   ki ta bı nı Tan rı və onun 
mə lək lə ri ba rə də söh bət lə baş la yıb, 
ətir lər və qo xu la rın, rəng lə rin, 36 
növ yu mur ta nın şər hi ilə bi tir miş di.

Bi zim əli mi zə ye ti şən ən qə dim 
en sik lo pe di ya era mız dan əv vəl 1-ci 
əsr də Ro ma da, Pli ni tə rə fi n dən ya-
zıl mış dı. Onun adı “Tə bii ta rix” idi. 
Ki ta bın 37 cil din də 20 000-dən ar-
tıq mə qa lə var dı. Pli ni 450-dən çox 
müəl lif dən si tat gə ti rir di. Bu ki ta bı 
o qə dər qiy mət li sa yır dı lar ki, 1536-
cı ilə dək 43 də fə çap et miş di lər!

Ən bö yük en sik lo pe di ya isə çin-
li lə rin üçün cü en sik lo pe di ya sı idi. 
1723-cü il də dün ya sı nı də yi şən, 
Tsin sü la lə sin dən Kan si ad lı Çin 
im pe ra to ru bu ki ta bın ha zır lan-
ma sı ba rə də əmr ver miş di. Ki tab 

nə az, nə çox, düz 5020 
cild dən iba rət 

idi!

Söz lə rin əlifb  a sı ra sıy la yer ləş-
di ril di yi ilk en sik lo pe di ya nı isə 
in gi lis ke şi şi Con Har ris tər tib et-
miş di. Ki tab 1704-cü il də işıq üzü 
gör müş dü, adı “Elm və İn cə sə nət 
üz rə Uni ver sal İn gi lis Lü ğə ti” idi.

Fran sa da 1743-cü il də adı “En sik-
lo pe di” olan da ha bir en sik lo pe di-
ya nın nəş ri nə baş lan dı.  Onun mə-
qa lə lə ri üzə rin də o za ma nın Vol ter, 
Rus so, Did ro ki mi mü tə fək kir lə ri 
iş lə yir di və bu ki ta bın baş qa la rın-
dan fər qi də məhz bun da idi.

“Bri ta ni ka En sik lo pe di ya sı, ya-
xud İn cə sə nət və Elm Lü ğə ti” ilk 
də fə 1768-ci il də Şot lan di ya da çap 
olun du. 1911-ci il dən onu Bir ləş miş 
Ştat lar da da dərc et mə yə baş la dı lar.

Rə qəm lər ne cə 
yaranıb?

Bu çox sa də bir şey dir: əgər iki qə-
pi yin üzə ri nə da ha iki si ni gəl sə niz, 
4 qə pi yi niz ola caq. Bəs bi lir si niz ki, 
si zin ki mi dü şün mək üçün in sa na 
mil yon lar la il la zım olub? Hə qi qə tən, 
ən çə tin şey uşa ğı müasir rə qəm sis te-
min dən is ti fa də et mə yə öy rət mək dir.

Qə dim za man lar da in san ne çə hey-
va nı ol du ğu nu gös tər mək is tə yən də 
onun rə qəm lər dən hə lə xə bə ri yox 
idi. Və o, fi k ri ni ifa də et mək üçün iri 
bir ki sə yə hey van la rı nın sa yı qə dər 
daş yı ğır dı. Hey van nə qə dər çox ol-
sa, daş la rın sa yı da bir o qə dər çox 
olur du. Ma raq lı dır ki, “kal kul ya tor” 
sö zü nün özü də la tın di lin də “daş” 
mə na sı nı da şı yan “kal kul yus” sö zün-
dən ya ra nıb!

Son ra lar in san ay rı-ay rı he sab va-
hid lə ri üçün işa rə lər dən is ti fa də et-
mə yə baş la dı. O say dı ğı əş ya lar üçün 
cür bə cür işa rə lər qo yur du, am ma bu 
işa rə lə ri söz lə ifa də et mək üçün hə lə 
sö zü yox idi. Da ha son ra lar adam lar 
əl bar maq la rıy la say maq öy rən di lər. 
Be lə lik lə, əl bar maq la rı mı zın sa yı 10 
ol du ğu üçün say da on luq sis tem dən 
is ti fa də et mə yə baş la dı lar.

Qə dim za man lar da bü tün öl kə lər 
üçün va hid say sis te mi yox idi. Bə zi 
si tem lə rin əsa sın da 12, di gər lə rin də 
60, üçün cü lər də 20, 2, 5, 8 du rur du. 
Ro ma lı la rın tət biq et di yi say sis te mi 
bü tün Av ro pa da 16-cı əs rə ki mi ge niş 
ya yıl mış dı. Ro ma rə qəm lə rin dən in-
di yə dək saat lar da, ki tab baş lıq la rın da 
is ti fa də edir lər, am ma bu sis tem həd-
din dən zi ya də mü rək kəb idi de yə, ya-
vaş-ya vaş sı xış dı rı lıb ara dan çı xa rıl dı.

Bi zim bu gün is ti fa də et di yi miz say 
sis te mi ni Hin dis tan da kəşf edib lər və 
ilk ola raq onu ərəb lər gö tü rüb. Son ra-
dan ərəb ta cir lə ri təx mi nən 900-cu il də 
onu bü tün Av ro pa ya yay dı lar və bu 
sis tem ərəb rə qəm lə ri adı ilə ta nın dı. 
Bu say sis te min də 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

və 0 rə qəm lə rin dən is ti fa də olu nur-
du. Bu, on rə qəm əsa sın da 

ya ra dıl mış on luq 
say sis te mi 

idi. 

və sı ra dan çıx ma ğa məc bur ol du.

Hər suala    bir ca vab
Son ra ha zır böl mə-

lər cild çi yə ve ri lir di. 
O hər böl mə ni qat 
ye rin dən möh kəm 
sap la ti kir di. Da ha 
son ra on la ra ağac-
dan üz qa bı ğı dü zə-
lir di. Sap la rın ucu 
ağa cın de şik lə rin dən 
çö lə çı xa rı lır, böl mə 
ilə cild bir-bi ri nə 
möh kəm bir ləş di-
ri lir di. Lap son-

va si tə siy lə böl mə-
lə rin qat ye ri ni giz-
lə dir di lər. Ha zır ki tab-
la rı bə zə yib göz bə bə yi 
ki mi qo ru yur du lar.

Or ta əsr lə rin ilk ki tab la rı 
ək sə riy yət İn cil, müx tə lif moizə 
top lu la rı və baş qa di ni ədə biy-
yat dan iba rət idi. Son ra hü qu-
qi, tib bi və el mi-küt lə vi ki tab lar 
ya ran dı. Da ha son ra sal na mə lər, 
ro man lar əmə lə gəl di. Or ta əsr-
lər də ki tab lar əsa sən, la tın di lin-

Braun oy na yır dı lar.
al maq im ka nı ol sun. im pe ra to ru bu ki ta bın ha zır lan-

ma sı ba rə də əmr ver miş di. Ki tab 
nə az, nə çox, düz 5020 

cild dən iba rət 
idi!
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Tols to yun ana tə rəf dən Puş ki nə 
qo hum lu ğu ça tır dı. 1-ci Pyot run 
si lah da şı, bo yar İvan Mi xay lo viç 
Qo lo vin on la rın ümu mi əc da dı idi. 
İ.Qo lo vi nin qız la rın dan bi ri Puş ki-
nin, o bi ri isə Tols to yun ana sı nın 
ulu nə nə si idi. Be lə lik lə, Puş kin 
Tols to yun 4-cü nə sil da yı sı sa yı lır.

Ya zı çı nın uşaq lıq il lə ri Yas na ya Pol-
ya na da, də də-ba ba mül kün də keç miş-
di. Onun ədə biy ya ta ma ra ğı çox er kən 
yaş la rın dan baş la mış dı. Kənd ca maatı- 
can lı folk lor idi. Tols toy xalq na ğıl la rı, 
əf sa nə lər, das tan lar la bö yü müş dü. O, 
zəh mət keş xal qın gü zə ra nı nı mü şa hi-
də edir, on la rın dün ya ya ba xı şı, hə yat 
du yu mun dan bəh rə lə nir di. 

Tols to yun ana sı xe yir xah, ağıl lı və 
təh sil li qa dın idi. O, 4 dil də sər bəst 
da nı şır, for te piano da ça lır, rəng kar-
lıq la məş ğul olur du. Am ma hə ya tı 
qı sa sür müş dü, Tols toy cə mi 2 ya-
şın da olan da ana sı nı itir miş di. Onu 
xa tır la ma sa da, tə səv vü rün də can-
lan dı ra bi lir di. “Mə nim yad da şım da 
ana mın yal nız mə nə vi si ma sı qa lıb 
və onun haq qın da eşit di yim hər bir 
şey o qə dər gö zəl dir ki…” 

“Atam or ta boy lu idi, xo şa gə lim li 
si ma sı və kə dər li göz lə ri var idi”-de-
yə Lev Tols toy xa tır la yır dı. “O, heç 
vaxt heç ki min qar şı sın da əyil mə-
miş di, öz şəx si mən li yi ni hər şey dən 
üs tün tu tur du. Lə ya qət li in san ol-
ma sı, kənd li lər lə əda lət li dav ra nı şı 
ona olan sev gi mi da ha da ar tı rır dı”. 
Ki çik oğ lu nun - Tols to yun bə dii is-
te da dı nı da ilk əv vəl ata sı sez miş di.

Tols to yun 9 ya şı olan da ata sı onu 
özüy lə Mosk va ya apa rır. Tols toy or da 
öz gə lə cək əsər lə ri nin qəh rə man la rı nı 
gö rür. Ma raq lı idi ki, onu bö yük şə hə-
rin yal nız par laq rəng lə ri de yil, həm 
də köl gə li tə rəfl  ə ri cəlb edir di.

1837-ci ilin ya yın da Tu la ya iş da-
lın ca ge dən Ni ko lay İliç qə fi l dün-
ya sı nı də yi şir. Az son ra isə Tols toy 
və ba cı-qar daş la rı da ha bir fa ciə ya-
şa yır lar. Ailə yə baş çı lıq edən nə nə 
Pe la qe ya Ni ko la yev na oğ lu nun ölü-
mü nə döz mə yə rək öm rü nü nə və lə-
ri nə ba ğış la yır. Bir ne çə il dən son ra 
uşaq la rı öz hi ma yə si nə gö tür müş 
bi bi də dün ya sı nı də yi şir. Uşaq la rı 
Ka za na, on la rın ye ni hi ma yə da rı Pe-
la qe ya xa la nın ya nı na apa rır lar.

Lev Tols toy Ka zan da 6 il ya şa yır. 
Bu, onun xa rak te ri nin for ma laş dı-
ğı il lər idi. O, iki il dal ba dal Ka zan 
uni ver si te ti nə da xil ol maq üçün im-
ta han ve rir. Tols toy Şərq dil lə ri fa-
kül tə si nə da xil ol ma ğı ar zu la yır dı. 
Nə ha yət, ar zu su na ça tan gənc, tez-
lik lə, fi k ri ni də yi şir; Şərq dil lə ri fa-
kül tə sin dən hü quq fa kül tə si nə ke çir.

Am ma təd ris olu nan fən lər on da 
ma raq oyat mır dı. O, müs tə qil şə kil-
də fəl sə fə ni öy rə nir, özü üçün “Hə yat 
qa nun la rı” tər tib edir, on la rı sə li qəy lə 
gün də li yi nə kö çü rür dü. Üç il dən son-
ra o, qə ra ra alır ki, uni ver si tet ni zam-
in ti za mı onun müs tə qil ar dı cıl fəaliy-
yə ti nə yal nız ma ne olur. Ona gö rə 
uni ver si te ti tərk et mək qə ra rı na gə lir. 
Am ma işə gir mək üçün dip lo ma eh ti-
yac var dı. Ona gö rə cid di ha zır la şa raq 
im ta han la rı nı vax tın dan əv vəl ve rir 
və 1847-ci ilin ap re lin də uni ver si tet 
dip lo mu nu ala raq Ka za nı tərk edir.

1851-ci il də or du da za bit olan bö-
yük qar da şı Ni ko lay Ni ko la yev lə 
Qaf qa za gə lir. Rus or du sun da dö-
yüş əmə liy yat la rın da iş ti rak edir. Bu 
təəs sü rat lar onun “Ka zak lar”, “Ha cı 
Mu rad” əsər lə rin də öz ək si ni ta pır.

Lev Tols toy sa də kənd li lər dən 
tut muş, kü bar tə bə qə yə qə dər, in-
san la rın hə ya ta ba xı şı nı in cə lə yir-
di. Mü ha ri bə nin fə la kət lə ri əs lin də 
in san la rın iç üzü nü açır, on la rı if şa 
edir di. Tols toy ay rı-ay rı fərd lə rin 
mü ha ri bə dən çox-çox yük sək də 
du ran fa ciələ ri ni ya zır dı.

1855-ci ilin no yabr ayın da Lev 
Tols toy Pe ter bur qa gə lir. Bu vaxt 
ər zin də o ar tıq ədə bi dairə lər də ta-
nın ma ğa baş la yır. 1857-ci il də xa ri cə 
sə fər edir. O, Fran sa da, İs veç rə də, 
İta li ya da, Al ma ni ya da olur, Qər bi 
Av ro pa öl kə lə ri nin mə də niy yə ti ilə 
ya xın dan ta nış olur. Sə fər təəs sü rat-
la rı onun əsər lə rin də öz izi ni qo yur.

1862-ci il də Tols toy mosk va lı hə-
ki min qı zı Sof ya And re yev na Vers lə 
ev lə nir. Sof ya gö zəl ailə tər bi yə si al-
mış dı,1862-ci il də o, Mosk va uni ver-
si te ti nin ev müəl lim li yi fa kül tə si nə 
da xil ol muş du. Tols toy la ev lə nən-
də 16 ya şın day dı. Ev li lik dən son ra 
Tols toy gün də li yin də ya zır dı: “Biz 
həd siz xoş bəx tik. Ola bil məz ki, bü-
tün bun lar ömür lə bir lik də bit sin”.

Əriy lə bə ra bər Yas na ya Pol ya na-
ya yer lə şən Sof ya ra hat ev şə raiti ya-
rat maq üçün əlin dən gə lə ni edir. Bu 
ərə fə də ya zı çı “Hərb və sülh” ro ma nı 
üzə rin də iş lə yir di. Bu, ta ri xi ro man 
de yil di. O, in sa ni hiss lə ri ni ta ri xi qəh-
rə man lar dan irə li çı xar mış dı. O, açıq-
aş kar de yir di ki, sa də lik, xe yir xah lıq, 
hə qi qət ol ma yan yer də bö yük hə qi-
qət lər dən söh bət ge də bil məz.

80-ci il lər də Tols toy Mosk va ya kö-
çür. 19-cu əs rin 90-cı il lə rin də öl kə nin 
mər kə zi qu ber ni ya la rı nın ya rı sı nı 
ac lıq bü rü müş dü. Xal qın yox sul luq-
la mü ba ri zə si nə Tols toy da qo şu lur. 
Onun ça ğı rı şı ilə ianə lər yı ğı lır, ər zaq 
alı nır və kənd lə rə da şı nır. Bu müd-
dət ər zin də Tols to yun rəh bər li yi 
al tın da Tu la və Rya zan qu ber ni ya la-
rın da ac lıq çə kən əha li üçün iki yü zə 
ya xın pul suz ye mək xa na lar açı lır. 
Elə cə də ya zı çı, xal qın acı na caq lı və-
ziy yə ti ni təs vir edən mə qa lə lər ya zır, 
əlin dən gə lə ni et mə yə ça lı şır dı.

90-cı il lər də o, “Di ril mə” əsə ri ni 
ya zır, onun üzə rin də fa si lə lər lə 10 il 
iş lə yir. Bu əsər də o, ha kim dairə lə rə 
olan nif rə ti ni açıq-aş kar gös tə rir di. 

Əsər sen zu ra ya mə ruz qa lır. Ro ma-
nın bö yük bir his sə si ix ti sar edi lir. 
Ha kim dairə lər ya zı çı nın əley hi nə 
fəal təb li ğat apar ma ğa baş la yır lar. 
Am ma ey ni za man da ona qar şı açıq 
rep res si ya tət biq et mək dən də eh ti-
yat edir di lər. Ya zı çı nın hər ad dı mı nı 
po lis iz lə yir di. Dün ya ic ti maiy yə ti 
Lev Ni ko la ye vi çin tə qib edil mə si ni 
pis lə yir, öz eti ra zı nı bil di rir di. Kənd-
li lər, ön cül zi ya lı lar da Tols to yun tə-
rə fi n də idi. Xal qın sev gi si və an la yı şı 
onun üçün ən eti bar lı da yaq idi.

1901-1902-ci il lər də Tols toy xəs tə-
lə nir və müali cə üçün Krı ma get mə-
li olur. O, Krım da qal dı ğı il ya rım 
ər zin də Çe xov, Qor ki, Ko ro len ko, 
Şal ya pin ki mi ya zı çı lar, ar tist lər, rəs-
sam lar la gö rü şür dü. Ya zı çı Krım-
dan qa yı dan da onu stan si ya da yüz-
lər lə sa də adam qar şı la mış dı.

Tols toy gün də li yin də ailə si ilə 
onun ara sın da olan konfl  ikt dən 
ya zır dı. Ya zı çı öz tor paq la rı nı 
kənd li lə rə ba ğış la maq is tə yir di. 
O, elə cə də müəl lif hü quq la rın dan 
vaz keç mək niy yə tin dəy di, de yir-
di əsə ri ni kim is tə yir, o da çap edə 
bi lər. Am ma ailə si onun is tə yi nə 
qar şı çı xır, nə tor paq lar dan, nə də 
ki tab la rın müəl lifl  ik hü quq la rın-
dan im ti na et mək is tə yir di. 

Onun hə ya ta ba xış la rı nı hətt  a hər 
za man onun ya nın da olan hə yat 
yol da şı Sof ya da bö lüş mür dü. Hər-
çənd an la yır dı ki, onun əri nin is tə yi 
nə dir, o, han sı mə nə vi mər tə bə yə 
yük sə lib. Tols to yun ölü mün dən 
son ra o, ya za caq dı: “Mə nim za val lı 
ərim, əzi zim... Onun mən dən göz lə-
di yi mə nə vi bir li yi ona ve rə bil mə-
dim. Çün ki qay ğı lar dan və mad-
di hə yat dan ası lı idim. Mə ni tə qib 
edən qay ğı lar dan qaç maq müm kün 
de yil di. Ar xam da bö yük ailəm var-
dı və əri min is tə yi ni hə ya ta ke çir-
mək im ka nım xa ri cin də idi”.

Ahıl ya şı na çat mış, hər şey dən 
bez miş, usan mış  ya zı çı tər ki dün ya 
ol maq is tə yir di, bir ne çə də fə Yas-
na ya Pol ya na nı tərk et mə yə cəhd 
et miş di. Am ma ar va dı na və uşaq la-
rı na rəhm et di yin dən ge ri dön müş-
dü. Am ma bu də fə qə ra rı qə ti idi. 

Ev dən çı xa caq və bir da ha ge ri qa-
yıt ma ya caq dı. O, qa lan öm rü nü 
adi bir kənd dax ma sın da ke çir-
mək, sa də adam la rın ya nın da 

ya şa maq is tə yir di. Am ma 
yol da ya zı çı xəs tə lə nir və 

ki çik As to po vo stan si ya-
sın da düş mə li olur. Öm-
rü nün son 7 gü nü nü 
bö yük ya zı çı, stan si ya 
rəisi nin evin də ke çi rir 
və bu ra da və fat edir.

1910-cu il, 29 no yabr-
da Sof ya Tols ta ya ya zır-

dı: Dö zül məz xiff  ət, vic-
dan əza bı mə nə ra hat lıq 

ver mir. Özü mü çox zəif hiss 
edi rəm, bü tün bun la ra tab gə-

tir mək çox çə tin dir...”
Sof ya Tols ta ya 1919-cu il də dün-

ya sı nı də yiş di. Son ya zı sı bu söz-
lər lə bi tir di: “Mən ba car dı ğı mı elə-
dim. Qoy in san lar mə nə - bu qa dı na 
rəhm et sin lər  və onu an la ma ğa ça-
lış sın lar, çün ki o, lap gənc yaş la rın-
dan öz zəif çi yin lə rin də bö yük ya-
zı çı nın ar va dı ol maq ki mi yük sək 
və zi fə da şı mış dı...”

Uzun il lər ər zin də Sof ya Tols to yun 
ya xın kö mək çi si ol muş, onun əl yaz-
ma la rı nın üzü nü kö çür müş, tər cü mə-
çi lik et miş, ki tab la rı nın nəş riy lə məş-
ğul ol muş du. İn cə ədə bi uyu mu olan 
bu qa dın özü uşaq he ka yə lə ri, po-
vest lər, me muar lar, oçerk lər ya zır dı, 
mu si qiy lə, rəng kar lıq la ma raq la nır dı. 
Tols to yun ölü mün dən son ra  sar sın-
tı ke çir miş qa dın özü nü çox bəd bəxt 
hiss edir di. 

Döv rü nün bö yük ya zı çı la rın dan 
olan Tols to yun ölü mü bü tün dün-
ya nı sar sıt mış dı. Onun ya rat dıq la-
rı dün ya üçün çox də yər li idi... Ya-
zı çı de yir di ki, güc hə qi qət də dir və 
yal nız hə qi qə ti  de yə rək qəh rə man 
ol maq olar. 

İn san lar da bu söz lə rə inan maq 
is tə yir di lər...

Günel
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po lis iz lə yir di. Dün ya ic ti maiy yə ti 
Lev Ni ko la ye vi çin tə qib edil mə si ni 
pis lə yir, öz eti ra zı nı bil di rir di. Kənd-
li lər, ön cül zi ya lı lar da Tols to yun tə-

Za man keç miş, hə ya ta ba xı şı də yiş miş di. İn di əsər lə ri nin qəh rə man la rı hə ya tın mə na sız lı ğın dan 
da ha çox gi ley lə nir di. Ya xın la rın dan heç bi ri onun hə ya ta ba xı şı nı pay laş mır dı: “Ni yə on lar an la-
mır lar ki, ən bö yük xoş bəxt lik ki min üçün sə ya şa maq dır. Elə bil in san la ra xoş bəxt ol maq tə li ma tı 
ve ri lib və san ki bu, qa nu ni lə şib. Əs lin də isə xoş bəxt lik har da sa uzaq lar da dır….”

…Bö yük rus ya zı çı sı Lev Ni ko la ye viç Tols toy 9 sent yabr, 1828-ci il də Yas na ya Pol ya na ma li ka nə sin də 
do ğu lub. Ana tə rə fi  məş hur Vol kons ki lər nəs lin dən idi, ata tə rə fi  idə qə dim qraf nəs li Tols toy la ra ge dib 
çı xır dı. Ya zı çı nın ana ba ba sı kn yaz Vol kons ki hə lə 7 ya şın dan hər bi xid mə tə cəlb olun muş du. O, rus-türk 
mü ha ri bə si nin iş ti rak çı sıy dı və ge ne ral-an şef rüt bə siy lə is te fa ya çıx mış dı. Ya zı çı nın ata ba ba sı qraf İl-
ya And re ye viç Tols toy də niz do nan ma sın da, son ra isə Preob ra jens ki ala yı nın leyb-qvar di ya sın da qul luq 
edir di. Ya zı çı nın ata sı qraf Ni ko lay İLiç Tols toy 17 ya şın dan kö nül lü ola raq hər bi xid mə tə yol lan mış dı. O, 
1812-ci il mü ha ri bə sin də iş ti rak et miş,  fran sız la ra əsir düş müş, Na po leonun or du su məğ lub edil dik dən 
son ra Pa ri sə gi rən rus hər bi his sə lə ri tə rə fi n dən azad edil miş di.
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Çi to-qri to
Xa tır la daq ki, bu gün lər də 77 ya şı nı 

qeyd edən Vax tanq Ki ka bid ze yə məş hur-
lu ğu  “Mi mi no” fi l mi gə ti rib. Tək cə ki no-
teatr lar da bu ek ran əsə ri ni 24,4 mil yon 
ta ma şa çı iz lə yib. Bun dan son ra çə kil di yi 
fi lm lər də akt yor tək cə mah nı oxu ma yıb, 
ey ni za man da na ğa ra da ifa edib. Bu nun-
la be lə, “Bu ba”nı da ha çox təy ya rə çi ob-
ra zı na gö rə se vir lər. 

“Mi mi no” fi l mi nin sü je ti nə gö rə, bö-
yük aviasi ya sı ra la rın da xid mət et mək is-
tə yən ver tol yot pi lo tu öz ar zu su na ça tır, 
dün ya nı kəşf edir və nə ti cə də öz kö kü nə 
- doğ ma kən di nə, əv vəl ki işi nə qa yı dır. 

Ki ka bid ze bu ob raz la öz ta le yi ara sın-
da ox şar lıq gö rür. Onun söz lə ri nə gö rə, 
Mi mi no ona özü nü xa tır la dır: “Mən öz 
qəh rə ma nı ma çox bən zə yi rəm. Bu, bə zən 
ma ne olur.  Am ma bu ra da qey ri-adi heç 
nə yox dur, çün ki ro lu elə mə nim üçün 
ya zıb lar, bü tün pro ses də də iş ti rak et mi-
şəm. Hər çənd, sse na ri ni ilk də fə oxu yan-
da dü şün düm ki, bu nə dir axı çə kir lər. 
Am ma Mosk va da bə dii şu ra da ilk nü ma-
yiş za ma nı ha mı gül mək dən yı xı lır dı”. 

Fil min so nun da baş qəh rə man – Va li ko 
Mi zan da ri xoş bəxt li yi nə qo vu şur. Bəs, bu 
ob ra zı can lan dı ran akt yor ne cə, xoş bəxt-
dir mi? 

Bu ba rə də sualı eşi dən də Ki ka bid ze bir 
qə dər dü şü nür və son ra ca vab ve rir: “Əv-
və la, siz fi l mi so na dək gör mə mi si niz, çün ki 

fi  nal səh nə si ni bü tün lük də kə-
sib doğ ra yıb lar. Bü tün ma-

hiy yət itib. Əs lin də, bu 
heç də ko me di ya de yil, 

tra gi ko me di ya dır, hətt  a 
de yər dim, fa ciədir. Ora da, elə hə min 

dağ kən din də Pyotr ad lı qəh rə man 
var dı, nal bənd idi. Fi nal səh-

nə si ni son ra dan kəs dik-
lə rin dən bu ob raz da 

ix ti sa ra düş dü. 

Pyotr baş qəh-
rə ma nın öz ar zu la rı nın 
so ra ğıy la kənd dən get mək 
is tə di yi ni 
bi lən də 
on dan 
s o  r u -
ş u r : 
“Va l i -
ko, sən, 
hə qi qə tən 
də, xa ri cə 
ge də cək sən?”. 
Qəh rə man ca vab 
ve rir: “Bə li”. Bu 
za man Pyotr xa-
hiş edir: “Mə nə 
üzə rin də “ma de 
in USA” ya zıl mış 
nal gə tir’”. Va li ko 
da ba la ca dos tu üçün 
tim sah, Pyotr üçün nal 
alır... Son luq isə Pyort la Va-
li ko nun ara sın da kı çox mə na lı 
dialoq la bi tir”.

Qa nu ni oğ ru?
Bir ne çə il əv vəl in ter net də Vax tanq Ki-

ka bid ze nin qal ma qal lı bir fo to su ya yıl dı. 
Şə kil qa nu ni oğ ru la rın əha tə sin də çə kil-
miş di. Ümu miy yət lə, akt yo run kri mi nal 
aləm lə əla qə lə ri ba rə sin də  də çox da nı-
şı lır dı.

Bu ba özü isə bü tün bun la rı in kar edir: 
“Heç bir əla qə lə ri miz yox dur, sa də cə, 
ya nı ma çox adam gə lib-ge dir. Qaf qaz lı 
ol du ğum üçün mə ni öz lə ri nin ki bi lir lər. 
Rus kri mi na li te ti ara sın da da ta nış la rım 
olub. Bi lir si niz mi, akt yor bü tün ta ma şa-
çı la ra məx sus dur. Gənc lər bir az məş hur-
la şan ki mi gi ley lə nir lər ki, av toq raf pay-
la maq dan yo rul mu şuq. Mən be lə şey lə ri 
ba şa düş mü rəm. Be lə ol maz axı. İn di düz 
ba şa dü şün, mə ni də qo naq ça ğı rır lar, 
süf rə açır lar, de yim ki, mən si zin lə bir 
yer də otu ra bil mə rəm? Ye ri gəl miş kən, 
kriminal aləmin adamları baş qa la rı nın 
ya nın da öz lə ri ni ol duq ca yax şı apa rır lar”.

Po lis onu ni yə ax ta rıb mış?
Ki ka bid ze re jis sor luq la da məş ğul olur. 

De yir ki, xü su sən qı sa met raj lı fi lm lər çək-
mə yə ma ra ğı var: “Ümu miy yət lə, mən 
mü şa hi də et mə yi çox se vən ada mam. 
Mə nə ma raq lı idi, gö rən, re jis sor luq nə-
dir. Be lə cə baş la dım”.  

İlk fi l mi ni Ki ka bid ze 1981-ci il də çə kir. 
“Sağ lam ol, əzi zim” ad lı ek ran əsə ri nin 
sse na ri si xəs tə xa na da ya zı lır. Ağır əmə-
liy yat ke çi rən “Bu ba” özü ya za bil mə sə 
də, mət ni hə yat yol da şı na dik tə edir. Nə-
ti cə də, fi lm Qab ro vo (Bol qa rıs tan) fes ti-
va lın da Qran-pri yə la yiq gö rü lür. 

Ma raq lı bu ra sı dır ki, son ana qə dər 
Ki ka bid ze uğur qa za na ca ğı na inan ma-
yıb: “Əmin dim ki, mə nə heç nə ver mə-
yə cək lər, ona gö rə də jur na list Va le ra 
Ma ke yev lə fes ti val da otur ma yıb ara-
dan çıx dıq. Bi zi cə mi yed di gün son-
ra Plov div də po lis tap dı. Sən de mə, 
bü tün öl kə bi zi ax ta rır mış. Təd qi ma ta 
get mək üçün ya nım da kost yu mum da 
yox idi, am ma bir tə hər və ziy yət dən 
çıx dıq”. 

 “Şah Ab bas”ın oxşarı
Bu ba nın dün ya ca məş hur həm yer li-

miz Va qif Mus ta fa za də ilə dost lu ğu da 
heç kə sə sirr de yil. On lar al tı il bir gə iş-
lə yib lər. Ki ka bid ze bəs tə bo yu na və şə və 
bığ la rı na gö rə Va qi fə “Şah Ab bas” lə qə bi 
ve rib. 

On lar tez-tez qast rol lar da bir gə çı xış 
edib lər: “Va qif hə mi şə mə nə de yir di ki, 
da ha sə nin lə çö rək ye mə yə cə yəm. De yir-
di, mən yax şı ye yi rəm, sən sə, de mək olar, 
heç nə yə to xun mur san. O qə dər arıq san 
ki, adam lar kə nar dan elə bi lir lər, nə sə 
xəs tə li yin var”.

Bir də fə Va qif Mus ta fa za də dos tu Bu-
ba üçün kö kəlt mə re sep ti də ya zır: gün də 
dörd por si ya borş, al tı por si ya ma ka ron 
və kot let lə qa ra ba şaq...

Gün lə rin bi rin də isə Va qif Ba kı da olan 
Ki ka bid ze ni ka ba ba qo naq edir. Bu ba ya 
de yir ki, tə miz çə ki si 23 ki loq ram olan  
qo yun kə sib. Bu ba so ru şur ki, baş qa ki mi 
ça ğır mı san?

Va qif ca vab ve rir: “Baş qa kim ol ma lı dır 
ki? Heç kim. Bir sən, bir mən!”

Gür cü ça rı
Ki ka bid ze nin hə ya tın da çox lu ma raq lı əh-

va lat lar baş ve rib. Bə zən isə heç bir əsa sı ol-
ma yan şa yiələr ta ri xi fakt ki mi qey də alı nıb. 

Mə sə lən, bir də fə o, ha ra da sa za ra fat la 
evi nin qa rət olun du ğun dan da nı şır. De yir 
ki, gu ya oğ ru lar onun kim ol du ğu nu bi lən-
də nəin ki hər şe yi ge ri qay ta rıb lar, üs tə lik 
üzr xah lıq mək tu bu da gön də rib lər: “Əziz 
Vax tanq, bu mən zi lin sə nə məx sus ol du ğu-
nu bil mir dik və çox xa hiş edi rik ki, bun dan 
son ra be lə an la şıl maz lıq lar ya ran ma sın de yə 
qa pı nın üzə ri nə so ya dın olan löv hə as dır”.

Bu ba nın bu za ra fa tı nı jur na list lər hə lə 
də cid di he sab edir və vax ta şı rı ye ni qa rət 
ha di sə siy lə qar şı la şıb-qar şı laş ma dı ğı ilə 
ma raq la nır lar. 

İn ter net də baş qa bir qə ri bə mə lu ma ta 
da rast gəl mək olur: gu ya 90-cı il lə rin əv-
vəl lə rin də mo ra xist lə rin tə şəb büs qru pu 
Ki ka bid ze ni gür cü ça rı elan et mək tək li fi  
ve rir. Əs lin də isə, hər şe yi Bu ba nın Mosk-
va da sə fi r iş lə yən dos tu nun bu möv zu da 
za ra fa tın dan son ra baş la yır. Be lə cə, za ra-
fat real ta rix çə yə “çev ri lir”.

Za ra fat bir ya na, am ma bu əh va lat da qə-
ri bə bir mis ti ka da var: ar tist ana tə rəf dən 
Baq ra tioni-Da vi taş vi li kn yaz nəs lin dən dir 
ki, bu da Baq ra tioni çar sü la lə si nin bir qo-
lu dur. Bu ba nın ata sı jur na list idi, o, 1942-
ci il də Kerç dö yüş lə rin də hə lak olub. 

Qals tuk la ayaq qa bı sil mək
Ki ka bid ze hə mi şə si ya sət dən uzaq ol-

ma ğa ça lı şır. Bu ba rə də da nı şar kən o, 
uşaq lı ğın dan bir xa ti rə dən söz aç ma ğı da 
unut mur: “Pioner olan vaxt cə mi bir cüt 
ayaq qa bım var dı. Dərs dən son ra fut bol oy-
na yar dıq. Oyun qur ta ran da mən qals tu ku 
çı xa rıb, onun la ayaq qa bı mı sil dim – bu nun 
üçün əli min al tın da baş qa heç nə yox idi. 
Əks hal da, anam çirk li ayaq qa bı la ra gö rə 
mə ni dan la ya caq dı. Kim sə o za man mə ni 
sat dı. Sə hə ri si ha mı nı cər gə yə düz dü lər və 
mə ni pioner sı ra la rın dan çı xar dı lar”...

İlk mə həb bət döy mə si
Bu ba ilk də fə on ya şın da aşiq olur. Am-

ma bu sev gi ni öm rü bo yu unu da bil mir. 
Da ha doğ ru su, aya ğın da kı döy mə hər 
də fə ona uşaq lıq da ke çir di yi ro man tik 
hiss lə ri xa tır la dır. Bu döy mə nin isə ma-
raq lı ta rix çə si var. 

De mə li, məh lə nin bü tün oğ lan la rı Zo-
ya nı se vir miş lər. Am ma bu əl çat maz qız 
heç kəs lə ta nış ol maq is tə mir miş. Bir də fə 
Vax tanq dost la rı na qız la söh bət et di yi ni 
de yir. Ona inan mır lar və sü but is tə yir lər. 
Vax tanq ya ax şam ala qa ran lıq da Zo ya 
ilə sa hil ya nı kü çə də gəz mə li, ya da qı zın 
adı nı bə də ni nə döy dür mə li imiş. Bu ba 
da ha asan olan ikin ci yo lu se çir, aya ğı na 

“Z+V” ini sial la rı nı özü 
dö yür.  

Ailə
Ki ka biz de 60-cı il lə rin 

əv və lə rin də gənc ba let ar-
tis ti İri na ilə ailə qu rur. Elə 
o vaxt dan bu gü nə dək də 

bir gə ya şa yır lar. 
Qı zı Ma ri na teatr 

ins ti tu tu nu bi ti rib, 
akt ri sa dır. Oğ lu 
Kons tan tin isə ata-
sı nın yo luy la ge dir 
– həm yax şı rəs-
sam, həm də mu si-
qi çi dir. 

RƏ Bİ QƏ
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Dost la rı, ta nış la rı və 
pə rəs tiş kar la rı onu 
“Bu ba” ça ğı rır lar. Vax-
tanq Ki ka bid ze “dün-

ya da ən məş hur gür cü” he sab 
olu nur. 
O, jur na list lə rin də se vim li si dir. 
Hər çənd, bə zən “Bu ba”nın nə 
za man cid di, nə za man za ra fat-
la da nış dı ğı nı müəy yən et mək 
çox çə tin olur. Ümu miy yət lə, 
bir şey də qiq dir: o, ta ma şa çı nı 
da, mü sa hi bi ni də əy lən dir mə yi 
se vir.

da dü şün düm ki, bu nə dir axı çə kir lər. 
Am ma Mosk va da bə dii şu ra da ilk nü ma-
yiş za ma nı ha mı gül mək dən yı xı lır dı”. 

Fil min so nun da baş qəh rə man – Va li ko 
Mi zan da ri xoş bəxt li yi nə qo vu şur. Bəs, bu 
ob ra zı can lan dı ran akt yor ne cə, xoş bəxt-
dir mi? 

Bu ba rə də sualı eşi dən də Ki ka bid ze bir 
qə dər dü şü nür və son ra ca vab ve rir: “Əv-
və la, siz fi l mi so na dək gör mə mi si niz, çün ki 

fi  nal səh nə si ni bü tün lük də kə-
sib doğ ra yıb lar. Bü tün ma-

hiy yət itib. Əs lin də, bu 
heç də ko me di ya de yil, 

tra gi ko me di ya dır, hətt  a 
de yər dim, fa ciədir. Ora da, elə hə min 

dağ kən din də Pyotr ad lı qəh rə man 
var dı, nal bənd idi. Fi nal səh-

nə si ni son ra dan kəs dik-
lə rin dən bu ob raz da 

ix ti sa ra düş dü. 

Pyotr baş qəh-
rə ma nın öz ar zu la rı nın 
so ra ğıy la kənd dən get mək 
is tə di yi ni 
bi lən də 
on dan 
s o  r u -
ş u r : 
“Va l i -
ko, sən, 
hə qi qə tən 
də, xa ri cə 
ge də cək sən?”. 
Qəh rə man ca vab 
ve rir: “Bə li”. Bu 
za man Pyotr xa-
hiş edir: “Mə nə 
üzə rin də “ma de 
in USA” ya zıl mış 
nal gə tir’”. Va li ko 
da ba la ca dos tu üçün 
tim sah, Pyotr üçün nal 
alır... Son luq isə Pyort la Va-
li ko nun ara sın da kı çox mə na lı 
dialoq la bi tir”.

çı xa rıb, onun la ayaq qa bı mı sil dim – bu nun 
üçün əli min al tın da baş qa heç nə yox idi. 
Əks hal da, anam çirk li ayaq qa bı la ra gö rə 
mə ni dan la ya caq dı. Kim sə o za man mə ni 
sat dı. Sə hə ri si ha mı nı cər gə yə düz dü lər və 
mə ni pioner sı ra la rın dan çı xar dı lar”...

İlk mə həb bət döy mə si
Bu ba ilk də fə on ya şın da aşiq olur. Am-

ma bu sev gi ni öm rü bo yu unu da bil mir. 
Da ha doğ ru su, aya ğın da kı döy mə hər 
də fə ona uşaq lıq da ke çir di yi ro man tik 
hiss lə ri xa tır la dır. Bu döy mə nin isə ma-
raq lı ta rix çə si var. 

De mə li, məh lə nin bü tün oğ lan la rı Zo-
ya nı se vir miş lər. Am ma bu əl çat maz qız 
heç kəs lə ta nış ol maq is tə mir miş. Bir də fə 
Vax tanq dost la rı na qız la söh bət et di yi ni 
de yir. Ona inan mır lar və sü but is tə yir lər. 
Vax tanq ya ax şam ala qa ran lıq da Zo ya 
ilə sa hil ya nı kü çə də gəz mə li, ya da qı zın 
adı nı bə də ni nə döy dür mə li imiş. Bu ba 
da ha asan olan ikin ci yo lu se çir, aya ğı na 

“Z+V” ini sial la rı nı özü 
dö yür.  

Ailə
Ki ka biz de 60-cı il lə rin 

əv və lə rin də gənc ba let ar-
tis ti İri na ilə ailə qu rur. Elə 
o vaxt dan bu gü nə dək də 

bir gə ya şa yır lar. 
Qı zı Ma ri na teatr 

ins ti tu tu nu bi ti rib, 
akt ri sa dır. Oğ lu 
Kons tan tin isə ata-
sı nın yo luy la ge dir 
– həm yax şı rəs-
sam, həm də mu si-
qi çi dir. 

RƏ Bİ QƏ
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ma bu sev gi ni öm rü bo yu unu da bil mir. 
Da ha doğ ru su, aya ğın da kı döy mə hər 

ya nı se vir miş lər. Am ma bu əl çat maz qız 
heç kəs lə ta nış ol maq is tə mir miş. Bir də fə 
Vax tanq dost la rı na qız la söh bət et di yi ni 
de yir. Ona inan mır lar və sü but is tə yir lər. 
Vax tanq ya ax şam ala qa ran lıq da Zo ya 
ilə sa hil ya nı kü çə də gəz mə li, ya da qı zın 
adı nı bə də ni nə döy dür mə li imiş. Bu ba 
da ha asan olan ikin ci yo lu se çir, aya ğı na 

Ən məşhur 
gürcü -
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Ame ri ka nın məş hur 
yu mo ris ti Bill Kos bi 
tə rə fi n dən tə ca vü zə 
uğ ra dıq la rı  nı de yən 

qa dın la rın şə kil lə ri “New York 
Ma ga zi ne” jur na lı nın üz qa bı ğı-
na çı xa rı lıb.

Son il lər da vam lı ola raq haq qın da 
tə ca vüz id diala rı ya yı lan Bill ilə 

bağ lı məh kə mə yə mü ra ciət 
edən qa dın la rın sa yı 40-ı 
keç miş di. 

78 yaş lı akt yo ra qar şı 
id dia qal dı ran 35 qa dın 

jur na la ver di yi mü sa hi bə-
də ba şı na gə lən lə ri nəql edib. 

Bü tün ma te rial lar qa dın la-
rın ifa də lə rin dən və fo to, vi deo 

gö rün tü lər dən ha zır la nıb. Dər-
gi nin üz qa bı ğın da 35 qa dın dan 
əla və, boş stul şək li də yer alıb. 
Bu isə sim vo lik ola raq, “36-cı qur-

ban” mə na sı nı da şı yır. 
Qeyd edək ki, qa dın lar la 
ha zır lan mış re por ta jın diq-

qət çə kən mə qa mı on la rın 
da nış dıq la rı nın bir-bi ri-

nə çox ox şa ma sı olub.

  “For bes” jur na lı nın ma raq la göz lə ni lən “Ən çox qa za-
nan ya zar lar” si ya hı sı, nə ha yət, açıq lan dı. Si ya hı ya ye nə 
Ceyms Patt  er son baş çı lıq edir. E. L. Ceyms dən Corc R. R. 
Mar ti nə qə dər, dün ya nın ən çox gə lir əl də edən ya zar-
la rı nın bu il qa zan cı 355 mil yon dol lar olub.

1. Ceyms Patt  er son - 89 mil yon dol lar
Az qa la ma şın ki mi iş lə yən Ceyms Patt  er son 

hər il rə qib lə rin dən bö yük fərq lə se çil mə yi ba-
ca rır. İl də or ta he sab la 16 ki tab çap edən ya za rın 
ötə nil ki qa zan cı 90 mil yon dol lar təş kil et miş di.

 2. Con Qrin - 26 mil yon dol lar
Gənc lər ara sın da da ha çox se vi lən Qrin, qa zan cı nın bö yük 

his sə si ni “Ul duz lar gü nah kar dır” (“The Fault in Our Stars”) 
ro ma nı sa yə sin də əl də edib. Tək cə ABŞ-da 3,5 mil yon dan 
çox nüs xə si sa tı lan bu ro ma nın əsa sın da fi lm də çə ki lib.

3. Ve ro ni ka Ros - 25 mil yon dol lar
26 yaş lı Ros si ya hı da yer alan ən gənc ya zar dır. O, “Ay-

rıl ma” (“Di ver gent”) tri lo gi ya sı ilə 2014-2015-ci il lər də 3,9 mil-
yon dol lar qa za nıb. Tri lo gi ya nın “Tə rəf dar” (“In sur gent”) 
ad lı ikin ci ki ta bı ek ran laş dı rı lıb. Fil min kas sa gə li ri 295 
mil yon dol lar olub.

4. Da niel Stil  - 25 mil yon dol lar
Da niel Sti lin 94 ki ta bı, 1973-cü il dən bə ri ən çox oxu-

nan lar sı ra sın da yer alır.
5. Cef Kin ney - 23 mil yon dol lar
“Aci zin gün də li yi” (“Diary of a Wimpy Kid”) əsə ri nin müəl-

li fi  Cef Kin ney si ya hı nın yu xa rı pil lə lə rin də ki ye ri ni bu il də qo-
ru yur. 45 di lə çev ri lən əsər müəl li fə bö yük sər vət qa zan dı rıb.

6. Ca net Eva no viç - 21 mil yon dol lar
“Ste fa ni nin ga va lı sı” (“Step ha nie Plum”) sil si lə si nin müəl li fi  olan Ca-

net Eva no vi çin bu il da ha 3 ki ta bı çap olu nub.
7. J. K. Roulinq - 19 mil yon dol lar
J.K. Roulinq il lər dir si ya hı da ye ri ni qo ru yub sax la yan lar dan bi ri dir.
8. Ste fan Kinq - 19 mil yon dol lar
Ste fan Kinq ya zı çı lıq kar ye ra sı bo yun ca qa zan dı ğı 433 mil yon dol lar la 

“For bes”in si ya hı sın da hər za man yu xa rı pil lə lər də qə rar tu tub.
9. No ra Ro berts - 18 mil yon dol lar
Kar ye ra sı ər zin də 220-dən çox ro man ya zıb. O, yu xa rı pil lə lə rə, Ste fan 

Kinq və Da niel Stil dən fərq li ola raq ye ni yaz dı ğı ro man la rı ilə de yil, əv-
vəl lər qə lə mə al dı ğı əsər lə ri sa yə sin də qal xıb.

10. Con Qri şam - 14 mil yon dol lar
1988-ci il dən bə ri hər il ye ni bir ki ta bı çap olu nan ya zı çı nın “Boz dağ” 

(“Gray Moun tain”) ro ma nı 2014-cü il də 620 min nüs xə sa tı lıb.
11. Den Braun - 13 mil yon dol lar
Braun ötən il 28 mil yon dol lar la si ya hı da ikin ci yer də idi. 
12. Su zan na Kol lins - 13 mil yon dol lar
“Ac lıq oyun la rı” (“The Hun ger Ga mes”) əv vəl ki ki mi 

sa tıl ma sa da, Kol lin sin qa zan cı, əsa sən, əsər lə ri nin 
ek ran laş dı rıl ma sın dan gə lir. Onun əsə ri əsa sın da 
çə kil miş fi lm 752 mil yon dol lar gə lir gə tir miş di.

13. Gil lian Flin - 13 mil yon dol lar
“İt gin qız”ın müəl li fi  olan Flin də fi lm sa yə-

sin də qa zanc əl də edən ya zı çı lar dan dır. Onun 
ro ma nı əsa sın da çə kil miş fi lm 368 mil yon 
dol lar gə lir gə ti rib.

14. Rik Rior dan - 13 mil yon dol lar
Rior dan fan tas ti ka və gənc lər üçün yaz dı ğı 

əsər lə ri ilə bu sa hə nin ən çox gə lir əl də edən 
ya zı çı la rı sı ra sın da dır.

15. E. L. Ceyms - 12 mil yon dol lar
“Bo zun əl li ça la rı” tri lo gi ya sı və ar dın-

ca on la rın ek ran laş dı rıl ma sın dan ki-
fa yət qə dər bö yük məb ləğ də qa-
zanc əl də edən Ceym sin, ötən 
ay çap olun muş “Boz” əsə ri ilə 
gə lən il də si ya hı nın ön sı ra-
lar da yer ala ca ğı göz lə ni lir.

  2009-cu 
il də və fat edən 
dün ya şöh rət li 
ul duz Maykl 
C e k  s o  n u n 
“Pis” (“Bad”) 
ad lı al bo mun-
da ge yin di yi 
qa ra gö dək cə 
ilə ağ əl cək-
lə ri hər rac-
da sa tı şa 
ç ı  x a  r ı  l ı b . 
Ə l  c ə k  l ə r 
üçün il kin 
qiy mət 20 
min dol lar 
tə yin edi-

lib.
Qeyd edək ki, Maykl Cek so nun “Mook walk” al bo-

mun da ge yin di yi bə yaz əl cək lər 2009-cu il də 350 min 
dol la ra, di gər əl cə yi isə 160 min dol la ra sa tıl mış dı.

“For bes” jur na lı nın ma raq la göz lə ni lən “Ən çox qa za-
nan ya zar lar” si ya hı sı, nə ha yət, açıq lan dı. Si ya hı ya ye nə 
Ceyms Patt  er son baş çı lıq edir. E. L. Ceyms dən Corc R. R. 
Mar ti nə qə dər, dün ya nın ən çox gə lir əl də edən ya zar-

Az qa la ma şın ki mi iş lə yən Ceyms Patt  er son 
hər il rə qib lə rin dən bö yük fərq lə se çil mə yi ba-
ca rır. İl də or ta he sab la 16 ki tab çap edən ya za rın 
ötə nil ki qa zan cı 90 mil yon dol lar təş kil et miş di.

Gənc lər ara sın da da ha çox se vi lən Qrin, qa zan cı nın bö yük 
his sə si ni “Ul duz lar gü nah kar dır” (“The Fault in Our Stars”) 
ro ma nı sa yə sin də əl də edib. Tək cə ABŞ-da 3,5 mil yon dan 
çox nüs xə si sa tı lan bu ro ma nın əsa sın da fi lm də çə ki lib.

26 yaş lı Ros si ya hı da yer alan ən gənc ya zar dır. O, “Ay-
rıl ma” (“Di ver gent”) tri lo gi ya sı ilə 2014-2015-ci il lər də 3,9 mil-
yon dol lar qa za nıb. Tri lo gi ya nın “Tə rəf dar” (“In sur gent”) 
ad lı ikin ci ki ta bı ek ran laş dı rı lıb. Fil min kas sa gə li ri 295 

Da niel Sti lin 94 ki ta bı, 1973-cü il dən bə ri ən çox oxu-

“Aci zin gün də li yi” (“Diary of a Wimpy Kid”) əsə ri nin müəl-
li fi  Cef Kin ney si ya hı nın yu xa rı pil lə lə rin də ki ye ri ni bu il də qo-
ru yur. 45 di lə çev ri lən əsər müəl li fə bö yük sər vət qa zan dı rıb.

“Ste fa ni nin ga va lı sı” (“Step ha nie Plum”) sil si lə si nin müəl li fi  olan Ca-

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

Nerudayla yaşanan ömür”, “Latın Amerikası 
romanı”, “Xilas yolunun yolçuları”, 

“Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 
“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – 

“Tanrıların istehzası”, Jasmina Mixayloviç 
– “Xəzər dənizinin sahillərində”, “Serbcə-

Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” 
(şeir antologiyası) kitabları şəhərin aşağıdakı 

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə na çı xa rı lıb.
Son il lər da vam lı ola raq haq qın da 

tə ca vüz id diala rı ya yı lan Bill ilə 
bağ lı məh kə mə yə mü ra ciət 

edən qa dın la rın sa yı 40-ı 
keç miş di. 

78 yaş lı akt yo ra qar şı 
id dia qal dı ran 35 qa dın 

jur na la ver di yi mü sa hi bə-
də ba şı na gə lən lə ri nəql edib. 

Bü tün ma te rial lar qa dın la-
rın ifa də lə rin dən və fo to, vi deo 

gö rün tü lər dən ha zır la nıb. Dər-
gi nin üz qa bı ğın da 35 qa dın dan 
əla və, boş stul şək li də yer alıb. 
Bu isə sim vo lik ola raq, “36-cı qur-

ban” mə na sı nı da şı yır. 
Qeyd edək ki, qa dın lar la 
ha zır lan mış re por ta jın diq-

qət çə kən mə qa mı on la rın 
da nış dıq la rı nın bir-bi ri-

nə çox ox şa ma sı olub.

“Ac lıq oyun la rı” (“The Hun ger Ga mes”) əv vəl ki ki mi 
sa tıl ma sa da, Kol lin sin qa zan cı, əsa sən, əsər lə ri nin 
ek ran laş dı rıl ma sın dan gə lir. Onun əsə ri əsa sın da 
çə kil miş fi lm 752 mil yon dol lar gə lir gə tir miş di.

13. Gil lian Flin - 13 mil yon dol lar
“İt gin qız”ın müəl li fi  olan Flin də fi lm sa yə-

sin də qa zanc əl də edən ya zı çı lar dan dır. Onun 
ro ma nı əsa sın da çə kil miş fi lm 368 mil yon 
dol lar gə lir gə ti rib.

14. Rik Rior dan - 13 mil yon dol lar
Rior dan fan tas ti ka və gənc lər üçün yaz dı ğı 

əsər lə ri ilə bu sa hə nin ən çox gə lir əl də edən 
ya zı çı la rı sı ra sın da dır.

15. E. L. Ceyms - 12 mil yon dol lar
“Bo zun əl li ça la rı” tri lo gi ya sı və ar dın-

ca on la rın ek ran laş dı rıl ma sın dan ki-
fa yət qə dər bö yük məb ləğ də qa-
zanc əl də edən Ceym sin, ötən 
ay çap olun muş “Boz” əsə ri ilə 
gə lən il də si ya hı nın ön sı ra-
lar da yer ala ca ğı göz lə ni lir.
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Bu ilin ən çox qazanan 
yazarları

Tanınmış 
aktyorun 

təcavüz etdiyi 
35 qadın bir 

arada
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il də və fat edən 
dün ya şöh rət li 
ul duz Maykl 
C e k  s o  n u n 
“Pis” (“Bad”) 
ad lı al bo mun-
da ge yin di yi 
qa ra gö dək cə 
ilə ağ əl cək-
lə ri hər rac-
da sa tı şa 
ç ı  x a  r ı  l ı b . 

lib.
Qeyd edək ki, Maykl Cek so nun “Mook walk” al bo-

mun da ge yin di yi bə yaz əl cək lər 2009-cu il də 350 min 
dol la ra, di gər əl cə yi isə 160 min dol la ra sa tıl mış dı.

2009-cu 

Maykl Ceksonun 
məşhur geyimi 
satışa çıxarıldı
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