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Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın (ABŞ) Pre zi den ti Ba rak Oba ma 
Pre zi dent İl ham Əli ye və mək tub gön də rə rək Azər bay can döv-
lət baş çı sı nı 2016-cı il də Va şinq to na IV Nü və Təh lü kə siz li yi 
Sam mi ti nə də vət edib. Oba ma mək tub da qeyd edib ki, Azər-

bay can qlo bal nü və təh lü kə siz li yi ar xi tek tu ra sı na qə tiy yət li dəs tək nü-
ma yiş et di rir: “Ümid va ram ki, Azər bay can nü və və ra diolo ji tö kün tü lə ri-
nin qa da ğa sı üçün xü su si səy lə ri ni da vam et di rə cək”.

Ba rak Oba ma nın bu də və ti bir da-
ha ABŞ-Azər bay can mü na si bət lə-
ri nin yük sək sə viy yə də ol du ğu nu 
sü bu ta ye tir di. Ağ Ev rəh bə ri nin bu 
ad dı mı son vaxt lar ABŞ ilə Azər bay-
can ara sın da kı mü na si bət lə rin gər-
gin ləş mə si ni is tə yən bə zi qüv və lə rin 
sə si ni kəs di. Döv lət baş çı la rı bir da ha 
sü but et di ki, ABŞ-Azər bay can mü-
na si bət lə ri daim sıx, yük sək sə viy yə-
də olub və bu mü na si bət lər bun dan 
son ra da ha da müs bə tə doğ ru in ki şaf 
edə cək. Ba rak Oba ma bu mü na si bət-
lə rə pa xıl lıq edən qüv və lə rə növ bə ti 
də fə rədd ca va bı nı ver di.

Bir müd dət ön cə er mə ni və er-
mə ni pə rəst qüv və lə rin do la yı si lə 
si fa ri şi əsa sın da Hel sin ki Ko mis si-
ya sı nın səd ri, konq res men Kris Smi-
tin ABŞ Konq re si nə an tiazər bay can 
xa rak ter li “Azər bay can de mok ra ti ya 
ak tı” ad lı la yi hə təq dim et mə si hə-
min qüv və lər tə rə fi n dən “fəxr lə” 
qar şı lan dı və on lar ABŞ-Azər bay-
can mü na si bət lə ri nin gər gin lə şə cə-
yi ni bə yan et di lər. Hə min qüv və-
lər, Azər bay ca nın özü nü mü xa li fət 
he sab edən bə zi şərh çi lə ri va si tə si lə 
hay-küy lə ic ti maiy yə tə təq dim et di-
lər ki, gu ya ABŞ Azər bay ca na sank-
si ya təq dim edə cək, Azər bay can la 
düş mən möv qe də da ya na caq və sair.

Əs lin də bu mə sə lə ni şi şir də rək öz lə-
ri ni rek lam et mə yə ça lı şan lar er mə-
ni də yir ma nı na su tök mək is tə yir-
di. Daim Azər bay ca nın uğur la rı nı 
qə bul et mə yən, öl kə nin in ki şa fı na 
pa xıl lıq edən bu şəxs lə rə Kris Smi-
tin bu hə rə kə ti sərf edir di. Kris Smi-
tin bu cür ağıl sız və dü şü nül mə miş 
fi k ri Azər bay ca nın düş mən lə ri ni bir 
müd dət se vin dir di. Am ma...

Ba rak Oba ma hə min qüv və lə rə bu 
də və ti ilə konk ret ca vab ver di. Ağ 
Ev rəh bə ri sü but et di ki, ABŞ-Azər-
bay can mü na si bət lə ri nə nəin ki er-
mə ni pə rəst qüv və lər, hətt  a dün ya da 
öz sö zü nü de yə bi lən qüv və lər də 
ma ne ola bil məz. Çün ki ABŞ Azər-
bay can la sıx əmək daş lıq edir və bu 
əmək daş lıq yük sək temp lə irə li lə yir.

Bu gün rəs mi Ba kı ilə Va şinq ton ara-
sın da kı mü na si bət lər bü tün dün ya ya 
mə lum dur. Ha zır da iki öl kə nin par la-
ment lə ri ara sın da da dost luq əla qə lə ri 
yük sək sə viy yə də da vam edir.

Ar tıq 2004-cü il dən Azər bay can 
Mil li Məc li sin də Azər bay can-ABŞ 
par la ment lə ra ra sı əla qə lər üz-
rə iş çi qru pu, ABŞ Konq re sin də 
isə “Azər bay can üz rə İş çi Qru pu” 
fəaliy yət gös tə rir. Ha zır da Bill Şus-
ter və Dan Bo ren “Azər bay can üz-
rə İş çi Qru pu”nun həm sədr lə ri dir. 

Azər bay can-ABŞ par la ment lə ra ra-
sı əla qə lər üz rə iş çi qru pu nun səd-
ri isə Sə məd Se yi dov dur.

Bu gü nə ki mi iki öl kə ara sın da 75 
sə nəd im za la nıb və ge niş miq yas lı 
əmək daş lıq üçün mü va fi q nor ma-
tiv-hü qu qi ba za ya ra dı lıb.

Be lə bir dost luq mü na si bət lə ri 
olan iki öl kə nin əla qə lə ri nə han sı sa 
təx ri bat çı qüv və lə rin ma ne ol ma sı 
müm kün de yil. Çün ki ABŞ dün ya-
ya de mok ra ti ya dər si ke çən, iq ti sa di 
in ki şa fı na gö rə he ge mon döv lət dir, 
Azər bay can isə yük sək sü rət li in ki-
şa fı na gö rə dün ya da li der öl kə lər-
dən dir. Be lə öl kə lə rin isə mütt  ə fi q-
li yi ni, mü na si bət lə ri ni kor la ma ğa 
cəhd hə mi şə bo şa çı xıb və çı xa caq. 
Azər bay can-ABŞ mü na si bət lə ri nin 
xır da bir qüv və tə rə fi n dən po zu la ca-
ğı heç vaxt müm kün de yil. Çün ki hər 
iki döv lə tin dün ya gö rüş lü, ba ca rıq lı 
rəh bər lə ri var. Hər iki döv lət baş çı-
sı daim nəin ki öz öl kə lə rin də, elə cə 
də bü tün dün ya da sül hün bər qə rar 
ol ma sı na, in san la rın əmin-aman lıq 
şə raitin də, prob lem siz ya şa ma sı na, 
qon şu döv lət lər lə mü na si bət lə rin 
nor mal ol ma sı na ça lı şan li der lər dir. 
On lar daim bu is ti qa mət də əl lə rin-
dən gə lə ni edib və bun dan son ra da 
edə cək lər.

Ba rak Oba ma nın Pre zi dent İl-
ham Əli ye vi IV Nü və Təh lü kə siz-
li yi Sam mi ti nə də vət et mə si nin bir 
sə bə bi də hər iki döv lət baş çı sı nın 
bu is ti qa mət də əl lə rin dən gə lə ni 
et mə si nə bir işa rə dir. Hər iki li der 
üçün öz öl kə lə ri ilə ya na şı, dün ya-
da təh lü kə siz li yin tə min edil mə si, 
in san tə lə fa tı nın qar şı sı nın alın ma-
sı, in san la rın so sial və ziy yə ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı əsas məq səd lər-
dən dir.

Samir ƏLİ

ABŞ Prezidentinin məktubu
iki ölkə arasındakı münasibətlərin 
pozulmasını istəyənlərə zərbə oldu

Azərbaycan sülhməramlılarının
bir qrupu Əfqanıstana yola salınıb

 NA TO-nun Əf qa nıs tan İs lam Res pub li ka-
sın da hə ya ta ke çir di yi “Qə tiy yət li dəs tək” 
qey ri-dö yüş mis si ya sı nın tər ki bin də fəaliy-
yət gös tə rən Azər bay can Res pub li ka sı Si-
lah lı Qüv və lə ri nin 42 nə fər dən iba rət qru-
pu pla na uy ğun ola raq ro ta si ya qay da sın da 
Əf qa nıs ta na yo la sa lı nıb.

Mü da fi ə Na zir li yi nin mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di rib lər ki, Azər bay can Res pub li-
ka sı Si lah lı Qüv və lə ri nin Əf qa nıs tan da kı sülh-
mə ram lı mis si ya sı 2002-ci il no yab rın 20-dən 
baş la yıb.

Ha zır da Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı 
Qüv və lə ri nin 94 nə fər dən iba rət hər bi qul luq-
çu su, 2 hər bi hə ki mi və 2 mü hən dis-is teh kam 
ix ti sa sı üz rə za bi ti Əf qa nıs tan da kı mis si ya da iş-
ti rak edir.

“Gürcüstan ilə Azərbaycan 
arasında nümunəvi dostluq 
münasibətləri var“

  “Gür cüs tan ilə Azər bay can ara sın da əla-
qə lər in ki şaf edir. St ra te ji tə rəf daş lar olan 
öl kə lə ri mi zin dost luq mü na si bət lə ri baş qa 
döv lət lər üçün nü mu nə dir”.

Azər TAc-ın xü su si müx bi ri nə mü sa hi bə sin də 
Gür cüs tan par la men ti nin ma liy yə-büd cə ko mi-
tə si nin səd ri Ta maz Me çiauri be lə de yib.

Ko mi tə səd ri vur ğu la yıb ki, Gür cüs tan ilə 
Azər bay ca nın ox şar cə hət lə ri çox dur: “Hər iki 
öl kə də to le rant lı ğın sə viy yə si yük sək dir. Biz 
əla qə lə ri mi zin da ha da möh kəm lən di ril mə si nə 
ça lış ma lı, iq ti sa di sa hə də ki im kan la rı mız dan 
sə mə rə li is ti fa də et mə li yik. Hər iki öl kə nin par-
la ment lə ri nin de pu tat la rı bu is ti qa mət də da ha 
fəal ça lış ma lı dır lar”.

“ASAN məktub” davam edir
 Ailə, Qa dın və Uşaq Prob lem lə ri üz rə Döv-
lət Ko mi tə si “ASAN Kö nül lü lə ri” təş ki la-
tı ilə bir lik də “ASAN mək tub” la yi hə si ni 
uğur la da vam et di rir.

Ko mi tə dən Azər TAc-a bil di rib lər ki, la yi hə-
nin ke çi ril mə sin də məq səd həs sas tə bə qə dən 
olan, 14 ya şı na dək uşaq la rın ar zu və is tək lə ri-
nin real laş dı rıl ma sı dır. Bu də fə Şü və lan Uşaq 
və Ailə lə rə Dəs tək Mər kə zi nin kö mək li yi ilə 
qə sə bə də ya şa yan, az tə mi nat lı ailə lər dən olan 
15 uşa ğın mək tub da yaz dı ğı hə diy yə lər öh də-
çi li yə gö tü rü lüb xe yir xah və tən daş lar dan təh-
vil alı na raq, aidiy yə ti üz rə öz sa hi bi nə təq dim 
edi lib.

Qeyd edək ki, hər bir və tən daş www.asan-
mek tub.az say tı na da xil ola raq, bir uşa ğın mək-
tu bu nu öh də si nə gö tür mək lə on la rı se vin di rə 
bi lər.

Barak Obamadan Azərbaycan 
Prezidentinə rəsmi dəvət
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Ya man tə lə sir dik. Ya şa dı ğı mız Həm şə ri 
pa la nın dan Bak so ve tin ya nı na xey li yol 
var dı. Bi zim uşaq bağ ça sı Tey mur Qu li-
ye vin mül kün dəy di (in di hə min bi na da 

İran sə fi r li yi yer lə şir). Anam dos tum Azad la mə-
nim əlim dən tu tub bağ ça da kı Ye ni il şən li yi nə 
apa rır dı. Hər iki miz dov şan pal ta rı mı zı ax şam-
dan ge yib yox la mış dıq… Ya ra şır dı… Şək li miz 
də var o pal tar da, üzü mü zün bü tün ciz gi lə rin dən 
bəx ti yar lıq ya ğır…

İçə ri gi rən də inan ma dıq; gö zü mü zün öy rəş di yi 
mən zə rə dən əsər-əla mət yox idi. Bağ ça mız sehr li 
bir sa ra ya dön müş dü – bər-bə zək, dəbdə bə… 

Ağ zı mı zı ayı rıb nə həng yol ka ya, al tın da kı 
oyun caq la ra ba xır dıq. Ayı, ma ral, tül kü, xo ruz 
pal ta rı gey miş tər bi yə çi lə ri miz ba şı mı zı qat maq, 
bi zi məc li sin baş qəh rə ma nı olan Şax ta ba ba həz-
rət lə ri nin və gö zəl Qar qı zın təş rif gə ti rə cə yi xoş-
bəxt mə qa ma ha zır la maq üçün də ri dən-qa bıq dan 
çı xır, biz ba la ca lar sa uzaq Şi mal buz laq la rın dan 
ma ra la mi nib gö rü şü mü zə gə lən ba ba mı za de yə-
cə yi miz şeir lə ri tək rar la yır dıq…

Xa nı ma na müəl li mə pən cə rə dən boy lan dı və 
bi zə sa rı çö nüb Şax ta ba ba nın az son ra gə lə cə yi ni 
elan et mək is tə yir di ki, ya man pis iş ol du: qəfl  ə tən 
tuale tə get mə yim gəl di. Aya ğı mın bi ri ni qal dı rıb 
o bi ri si ni qo ya-qo ya, bir az döz düm. Am ma yox, 
gör düm ki, get mə səm ol ma ya caq. Bil mir dim, əy-
nim də ki dov şan pal ta rı nı çı xa ra bi lə cək dim mi, 
am ma ye nə də cər gə dən xəl vət cə ara lan dım, di-
va rın di biy lə si vi şib dəh li zə çıx dım, tuale tə tə rəf 
yü yür düm. Ya man tə lə sir dim – axı Şax ta ba ba ya 
xoş gəl di ni mən elə mə liy dim, ge ci kə bil məz dim…

Dəh liz dən qa lın pər dəy lə ay rıl mış tuale tə ya-
xın la şan da or dan bir hə nir ti gəl di yi ni duy dum, 
am ma da yan maq ol maz dı, iş-iş dən ke çə bi lər di. 
Əlim lə pər də ni qal dı ran da dəh şə tə gəl dim: düz 
qa pı nın ağ zın da Qar qız pal ta rı gey miş bir xa la 
dur muş du, əsə bi-əsə bi “Tez ol da, ay ba şı bat mış, 
qur tar!” de yir di. 

Baş qa vaxt ol say dı, bəl kə də qor xub qa çar dım, 
am ma in di yox: in di ge ri yə yol yox idi…

Bi zim 11 nöm rə li tram vay da kı qır mı zı do daq 
kon duk to ra bən zə yən ar va dın düz qol tu ğu nun 
al tın dan si vi şib tuale tə so xul dum… Şax ta ba ba içi 
pam bıq la sı rın mış gü mü şü ul duz lu qır mı zı kür-
kü nü sü pür gə nin dəs tə sin dən as mış, dik pa pa ğı-
nı da ağa cın ba şı na ke çir miş di, qur şa ğı yer də, özü 
isə bərk məş ğul idi…

Nəy lə? Adam tualet də nəy lə məş ğul olar?
Mə nim dağ ki mi gü vən di yim Şax ta ba bam elə 

or da, gö zü mün qa ba ğın da ke çin di… 
Şax ta ba ba mə nim hə ya tım dan elə hə min gün 

çı xıb get di, bay ram la bağ lı bü tün ar zu-is tək lə ri mi 
də hə mi şə lik apar dı…

İn di ha mı nız da tə bəs süm do ğu ran bu ha di sə-
nin beş ya şı ta mam ol ma mış bir uşaq üçün nə 
boy da sar sın tı ol du ğu nu, yə qin mən dən baş qa 
kim sə an la maz…

Özü mə söz ver mi şəm: əli mə für sət düş sə, ba-
la ca la rın Şax ta ba ba lı öm rü nü im ka nım ye tin cə 
uza da cam. O qə dər uza da cam ki, ömür lə ri nin ən 
yet kin çağ la rın da be lə, il də heç ol ma sa bir gün – 
Ye ni il ax şa mı o gö zəl na ğı la inan sın lar. On da ya-
şa maq da asan ola caq, ya şat maq da…

İlqar
ƏLFİ

1959-cu 
ilin Şaxta 
babası…

Mosk va da Tret ya kov Qa le re ya sın da ilk də-
fə dün ya şöh rət li fır ça us ta sı, Azər bay ca-
nın Xalq Rəs sa mı Ta hir Sa la ho vun əsər lə ri 
sər gi lə nə cək.

Azər TAc qa le re ya nın say-
tı na is ti nad la xə bər ve rir ki, 
“Gü nəş üfüq də” ad la nan 
sər gi yan va rın 22-si açı la caq. 
Qa le re ya nın 160 il li yi nə həsr 
olun muş sər gi mar tın 20-
dək da vam edə cək.

Sər gi də “sərt üs lu bun” 
apa rı cı nü ma yən də lə rin dən 

bi ri olan rəs sa mın Tret ya-
kov qa le re ya sı, Döv lət Rus 
Mu ze yi, Azər bay can Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yi, Azər bay-
can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı, 
Ta hir Sa la ho vun ev-mu ze-
yi nin eks po zi si ya sı və şəx si 
kol lek si ya lar da olan əsər lə ri 
nü ma yiş edi lə cək.

Yan va rın 31-də Mosk va da Vse vo-
lod Me yer hold adı na Mər kəz-
də bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Fə rəc Qa ra ye vin “İş lə rin 

və ziy yə ti” (Der Stand der Din ge) əsə ri 
səs lən di ri lə cək.

AzərTAc bəs tə ka rın say tı na is ti nad la xə-
bər ve rir ki, əsər Ye ni Mu si qi Stu di ya sı nın 
an samb lı tə rə fi n dən ifa olu na caq. An samb lı 
di ri jor İqor Dro nov ida rə edə cək.

İnst ru men tal an sambl üçün ya zıl mış bu 
əsər Ru si ya bəs tə ka rı, mu si qi şü nas Vik tor 
Ye ki movs ki yə it haf edi lib.

Yan va rın 9-da Azər-
bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın 

səh nə sin də Xalq ar tis ti Əf-
ra si yab Bə dəl bəy li nin iki-
pər də li “Qız qa la sı” ba le ti 
nü ma yiş olu na caq.

Teat rın mət buat xid mə-
tin dən Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, mil li ba let sə nə ti mi zin ilk 
nü mu nə si olan “Qız qa la-
sı” ar tıq 75 il dir Azər bay can 
səh nə sin də dir və hər za man 
ta ma şa çı lar tə rə fi n dən ma-
raq la qar şı la nır.

Ta ma şa da əsas rol la rı Xalq 
ar tis ti Gü la ğa sı Mir zə yev, 
Əmək dar ar tist lər Ni gar 
İb ra hi mo va, Ta mil la Məm-
məd za də, teat rın apa rı cı 

so list lə ri Ma kar Ferş tandt, 
Ye le na Ve re me yen ko, La ri sa 
Sem yo no va ifa edə cək lər.

Səh nə əsə ri nin bə dii rəh-
bə ri və mu si qi tər ti bat çı-
sı Xalq ar tis ti, pro fes sor 

Ca van şir Cə fə rov, qu ru luş-
çu ba let meys te ri Xalq ar tis ti 
Qə mər Al mas za də, qu ru-
luş çu rəs sa mı isə Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Əy yub 
Fə tə li yev dir.

Ö
z bə kis ta nın “Re view.uz” por ta lın da Hey dər Əli yev Fon-
du nun ye ni la yi hə si olan Zi rə Mə də niy yət Mər kə zi nin 
və eko-par kın açı lı şı ilə bağ lı rus di lin də mə qa lə ya yı lıb.

Mə qa lə də Mər kə zin və eko-
par kın bu ya xın lar da açı lı şı nın 
ol du ğu, mə ra sim də Azər bay-
can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin, 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre-
zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın 
və Fon dun vit se-pre zi den ti, 
IDEA İc ti mai Bir li yi nin tə sis-
çi si və rəh bə ri Ley la Əli ye va-
nın iş ti rak et dik lə ri oxu cu la rın 
diq qə ti nə çat dı rı lır.

Bil di ri lir ki, bu la yi hə Hey-
dər Əli yev Fon du nun son il-
lər də Azər bay can da hə ya ta 
ke çir di yi ori ji nal la yi hə lər dən 
bi ri dir.

Zi rə Mə də niy yət Mər kə-
zi nin ümu mi sa hə si 6 min 
kvad rat metr dir. Qa le re ya da 
ya şıl lıq sa hə si sa lı nıb, müx tə-
lif növ ek zo tik bit ki lər, gül və 
ağac lar əki lib, köşk lər qu ru-
lub, su-ka nal sis te mi ya ra dı-
lıb. Mər kə zin xa ri ci dil ka bi-
ne tin də in gi lis, rus və fran sız 
dil lə ri nin öy rə nil mə si üçün 
bü tün dərs və sait lə ri var.

Qeyd edi lir ki, mu zey for-
ma tın da ya ra dı lan Zi rə Xal ça 
Mu ze yi də Mə də niy yət Mər-
kə zin də yer lə şir. Bu ra da xov-
lu və xov suz xal ça lar, ki lim, 
pa laz nü mu nə lə ri nü ma yiş 
olu nur. Mər kəz də 300 nə fər-
lik 3D ki no za lı da fəaliy yət 
gös tə rir. Bu mə kan da müx-
tə lif təd bir lə rin ke çi ril mə si 
üçün hər cür şə rait ya ra dı lıb.

Mə qa lə də eko-park haq qın-
da da ət rafl  ı mə lu mat ve ri lir.

Qulu KƏNGƏRLİ

Mosk va da Tret ya kov Qa le re ya sın da ilk də-

Tretyakov qalereyasında Tahir 
Salahovun əsərləri sərgilənəcək

Yan va rın 31-də Mosk va da Vse vo-

Azərbaycanlı bəstəkarın əsəri Vsevolod 
Meyerhold adına Mərkəzdə səslənəcək

Yan va rın 9-da Azər-

“Qız qalası” yenidən səhnədə

Mə qa lə də Mər kə zin və eko-

Özbəkistan portalında Zirə 
Mədəniyyət Mərkəzi və eko-park 
haqqında məqalə yayılıb

Rusiyanın 
məşhur jurnalı 

Azərbaycan
teatrından yazdı

Ö
tən 87-ci teatr möv sü-
mün də Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa-
çı lar Teat rın da ha zır-

lan mış “Xort da nın cə hən nəm 
mək tub la rı” hə lə də ən çox da-
nı şı lan, haq qın da ma raq lı fi  kir-
lər səs lən di ri lən ta ma şa sta tu-
su nu qo ru yub sax la maq da dır. 
Haq qın da bir sı ra yer li və xa ri ci 
mət buat sə hi fə lə rin də ya zı lar 
dərc olu nan ta ma şa bu də fə Ru-
si ya nın məş hur jur nal la rın dan 
olan “Иные берега”da mü za-
ki rə ob yek ti nə çev ri lib.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, Əmək-
dar mə də niy yət iş çi si, is te dad lı 
teatr şü nas Va len ti na Rez ni ko va-
nın qə lə mə al dı ğı “Dru jit do ma-
mi – eto zdo ro vo” baş lıq lı ya zı da 
Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rı və Ru si ya Fe de ra-
si ya sı Kal mık Mil li Dram Teat rı 
ara sın da dörd ilə ya xın da vam 
edən sıx ya ra dı cı lıq mü na si bət-
lə ri öz ək si ni ta pıb. Ya zı da iki 
teatr kol lek ti vi nin ya ra dı cı lıq 
mü ba di lə si nin ən ma raq lı mər-
hə lə sin də ər sə yə gə lən iki ye ni 
səh nə əsə ri – Döv lət Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın baş re jis so ru, 
Azər bay can və Kal mı ki ya Res-
pub li ka la rı nın Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi Bəh ram Os ma no vun 
Kal mık Mil li Dram Teat rın da 
ya zı çı-dra ma turq Əli Əmir li nin 
ey niad lı əsə ri əsa sın da səh nə-
ləş dir di yi “Se vən qa dın” və Kal-
mık Mil li Dram Teat rı nın bə dii 
rəh bə ri, Ru si ya nın Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Bo ris Mand ji-
ye vin Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da gör kəm li dra ma turq 
Əb dür rə him bəy Haq ver di ye vin 
“Xort da nın cə hən nəm mək tub-
la rı” po ves ti əsa sın da ha zır la dı ğı 
ey niad lı ta ma şa haq qın da ge niş 
mə lu mat ve ri lib.

Qeyd edək ki, “Иные берега” 
jur na lı Ru si ya Fe de ra si ya sı Teatr 
Xa dim lə ri İtt  i fa qı tə rə fi n dən 
2006-cı il də tə sis olu nub.

Təkzib
“Ay dın yol” qə ze ti nin 31 de kabr 2015-

ci ta rix li sa yın da Xalq ya zı çı sı El çi nin 
“İki Çal Pa pa ğın və bir Qa ra Kep ka nın 
na ğı lı” he ka yə si yan lış ola raq Xalq ya zı-
çı sı Meh di Hü sey nin im za sıy la təq dim 
olu nub. Baş ve rən xə ta ya gö rə müəl lif-
dən və oxu cu lar dan üzr is tə yi rik.



A Mol la Nəs rəd din 
əmi! Bi zim də sə nə 
bir işi miz dü şüb-
dür.

...Bax, bi zim bir müəl li mi miz 
var, bir  də gö rür sən ki, əlin də 
bir ki tab gəl di bi rin ci kla sa dərs 
ver mə yə. Əv vəl de yir ki, bu, şə-
riət ki ta bı dır, özü nü də türk ali-
mi siz lər dən öt rü lap ana di lin də 
ya zıb dır, çox da asan dır. Baş la yır 
dər sə, de yir ki: “...Onun əva mir 
və nə va hi si ni əxz və tə ləq qi edib 
xə la yi qə ye tir sin, zi ra ki, xu da-
vən di-hə ki mə rə va və şa yis tə de-
yil ki, xəl qi za ye və müh mil qo-
ya”. Bi zi az ca qa lır yu xu apar sın. 
Bir də de yir ki: “...Cüm lə əv sa fi -
hə mi də də sə ra məd olub əx la qi-
rə zi lə dən ari və bə ri ola”.

Du rur bey ni miz qa ral ma ğa. 
O baş la yıb de yir ki, “gə rək dir 
xil qə ti eyb lər dən və əm ra zi-
mis riy yə və mü tə nəffi    rə dən ari 
olub... və il la onun üçün qəlb-
lər də mə həl qal ma yıb mət lub 
mün tə fi  olur”.

Qu laq la rı mız taq-taq baş la-
yır taq qıl da ma ğa. De yi rik: “Cə-
nab müəl lim, bun lar nə di li dir?” 
Baş la yır acı ğı tu tub çı ğır ma ğa: 
“Bun lar xa lis türk di li, lap ana 
di li, nə ola caq?” De yi rik: “A ki şi, 
in saf elə! Val lah, nə bi zim ana la-
rı mı zın be lə di li var, nə də nə nə-
lə ri mi zin!” Bu nu da söy lə yən də 
acıq lan mış du rub ge dir ikin ci 
kla sa, əlin də bir qey ri ki tab. 

Hə, hə... bi zim də bi ri miz da-
lın ca xəl vət cə ge dib qa pı nın 
da lın dan qu laq ası rıq ki, gö rək 
ora da nə ola caq dır. Elə içə ri gi-
rən ki mi baş la yır: “Bu ki tab lap 
türk ana di lin də dir. Özü nü də 
bir nə fər çox fi k riaçıq və elm-
li türk müəl li mi siz lə rə ana di li 
öy rət mək üçün ya zıb dır, qu laq 
asın!” Baş la yır oxu ma ğa, de yir: 
“”Ğə ra bət” bir ləfz və ya iba rə 
ki, qu la ğı mı za ağır gə lir və on lar 
ilə ün siy yət ol ma yıb dır, on la-
ra “ğə ra bət” de yi lir. Asa ri-ədə-
biy ya ta is te ma lı adət ol ma yan 
ərəb və fars və ya əc nə bi is ti la hı 
“ğə ra bət”ə sə bəb olur. Məəha za 
tür kün di lin də mə na ya ki fa yət 
edə cək qə dər bir lü ğət ol du ğu 
su rət də onun əvə zin də... “ğə ra-
bət”dən dir”.

Bu hal da şa gir din bi ri: “Müəl-
lim, “is te ma lı” nə de mək dir?” 
Müəl lim: “İş lət mə yi” de mək-
dir. Şa gird: Pəs “məəha za” nə 
de mək dir?” Müəl lim: “Bu nun-
la be lə” de mək dir. Şa gird lər: 
“Bun lar nə di li dir?” Müəl lim: 
”Ərəb di li dir.” Şa gird lər: ”Pəs 
əgər “iş lət mə yi” və “bu nun la 
be lə” yaz say dı, nə olar dı? Yox-
sa mə na ya ki fa yət edə cək qə də ri 
lü ğət de yil lər?” Müəl lim: ”Hə-
ya sız lar, kə sin sə si ni zi!..

Müəl lim ge nə baş la yır: “...Və-
zi fe yi-bə şə riy yə nin ic ra sı na ol 
kəs müq tə dir ola bi lər ki... mə-
lu ma tı ka mil, əx la qi-hə sə nə si 
ali ola... Sə bi nin his siy ya ti-hey-
va niy yə si nə və eh ti ya ca ti-cis-
ma niy yə si nə xə ləl... ki bi qə liz 
xö rək lər ve rə sən, ol vəqt tifl  in 
mə de yi-zə ri fe yi-zəifə si bi şəkk 
po zu lub bə də ni də xi əlac pə zir 
ol ma yan mə rəz lə rə müb tə la ola-
caq dır”.

Şa gird lər qa lır lar məətt  əl və 
axır da bi ri cü rət ey lə yib de yir: 
”Cə nab müəl lim! Bun la rı heç 
qa na bil mə dik, pəs bun lar nə di-
li dir?”

Rəh mət li yin oğ lu müəl li min 
du rur acı ğı tut ma ğa, baş la yır 
ağ zı na gə lə ni de mə yə ki, a hə-
ya sız lar, öz ana di li ni zi bil mə-
di yi niz bəs de yil, hə lə bir baş-
la yır sı nız ki tab ya za na da irad 
tut ma ğa?

...İn di, ay Mol la əmi, biz qal-
mı şıq məətt  əl. Ba ri sən bi zi ba-
şa sal gö rək, bu dil nə di li dir. 
Val lah, bil lah biz ana mız dan bu 
söz lə rin bi ri ni də eşit mə mi şik.

Aman gü nü dü, a Mol la əmi, 
bi zə bir ca vab.

Uşaq lar.
1907, 8 (ix ti sar la).

***
Ba kı dan ida rə mi zə bu məz-

mun da mək tub gə lib:
“Biz per vi russ ki-ta tars ki uş ko-

la nın pas led ni kla sı nın uçe nik lə ri 
qas pa din Mol la Nəs rəd din dən 
pra sit (tə vəq qe) edi rik ki, bi zim 
bu ja lo ba mı zı (şi ka yət) öz jur na-
lın da na pe çat (çap) elə sin: biz sə-
hər lər pri xa dit elə yi rik uş ko la ya, 

gö rü rük ki, uş ko la nın di ver lə ri 
(qa pı la rı) pa pi rat dı (bağ lı dır lar).
İs tər dojd (ya ğış) yağ sın, is tər qar 
yağ sın, is tər ve ter (yel) ol sun, biz 
gə rək tri (üç) ça şa (saat) du raq 
uş ko la nın dve ri nin (qa pı la rı nın) 
qa ba ğın da və uç te lin qor xu sun-
dan as mi lit sa (cü rət) elə yə bil mi-
rik qa pı nı is tu çat (döy mək) edək. 
Na ka nets (axı rı) uç tel qa pı nı at va-
rit (açıb) elə yir, yey boq (val lah) 
göz lə ri elə şiş miş olur ki, kras ni 

yab lo ka ya (qır mı zı al ma ya) ox-
şa yır. Bi zə de yir, ay is vo loç lar 
(əc lafl  ar), mə ni ni yə bes po ko yit 
(na ra hat) elə yir siz? Axı mən ge-
cə çe tı re ça sa da yat mı şam. Biz 
so ru şu ruq: Çe tı re (dörd) ça sa ya 
(saata) ki mi ni yə is pat elə mir sən, 
neuje li (mə gər) əh ya sax la yır san? 
Uç tel bi zə hirs ilə ot ve çat (ca vab) 
elə yir: İs vo loç lar, ka ko ye vam de-
lo (Əc lafl  ar, nə işi niz var)?”

Hər çənd, bu mək tu bu biz 
məc muəmiz də çap elə yi rik və 
la kin şa gird lə rin gi le yi nə biz şə-
rik de yi lik: mək tu bun im la və 
in şa sın dan hər bir in saf əh li təs-
diq edə bi lər ki, mil lə ti mi zin ba-
la la rı heç ol ma sa ana di li mi zi ör-
gən mək də ar tıq tə rəq qi edir lər.

1906, 5.
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“Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz”
M.Şəhriyar

Son za man lar az qa la ha mı lıq la doğ ma Azər bay can 
di li nin tə miz li yi, rəs mi döv lət di li ol du ğu ba rə-
də söh bət lər, mü ba hi sə lər apar dı ğı mız bir vaxt-
da ye nə də bə zən rəs mi mək tub laş ma lar da, rəs mi 

və qey ri-rəs mi söh bət lər də, mət buat sə hi fə lə rin də, ra dio 
və te le vi zi ya ka nal la rın da ye ri ol du-ol ma dı, elə “rus de-
miş...”, “tür kün sö zü” de yi bən di li mi zə hör mət siz li yi mi-
zi is tər-is tə məz bü ru zə ve rir, özü mü zün gül ki mi söz lə ri-
mi zi “unu dub” ya ban çı kəl mə lə rə, iba rə lə rə “qol-qa nad” 
ve ri rik. Və tə bii ki, ana di li mi zin “qol-qa bır ğa sı nı”sın dı-
rı rıq.

Bir dən elə dü şü nər si niz ki, prob lem bu gü nü mü zün dər-
di dir, xeyr, di li mi zin safl  ı ğı, bəl kə də di li miz bir dil ki mi 
for ma laş ma ğa baş la yan vaxt lar dan “di lin me mar la rı” olan 
ya zı çı la rı mı zı, qə ləm sa hib lə ri ni dü şün dü rüb. On lar öz ya-
zı la rın da heç vaxt in di di li mi zə güc lə so xul muş “ilk ön cə, 
bu gün kü gün də, mü hüm əhə miy yət, qa tıl maq, haq da, 
han sı ki, tə rə fi  miz dən, bir lik də li yi miz, pres tij, ku ral lar, 
tə kər-tə kər, na ra zı çı lıq, sen sa sion, po lis nar yad la rı, li po-
sakşn” və s. və i.a. bu ki mi söz və iba rə lər dən is ti fa də et-
mə yib lər. Düz dür, mə nə irad tu ta bi lər si niz ki, bu söz lə rin 
ək sə riy yə ti di li miz də var axı. Elə dir, var, an caq on la rı yer li-
ye rin də iş lə dən çox az dır.

Ha şi yə: 1927-ci il də “Kom mu nist” qə ze ti nin 2000-ci sa yı-
nın işıq üzü gör mə si mü na si bə ti lə bu ra xıl mış “Re dak si ya-
mı zın güz gü sü” məc muəsin də, qə ze tin di gər əmək daş la rı-
nın dost luq şarj la rı ilə ya na şı, o dövr də tər cü mə çi iş lə yən 
C.Cab bar lı nın da dost luq şar jı (rəs sam Əzim Əzim za də) ve-
ril miş, al tın da bu söz lər ya zıl mış dı:

Cüm lə lər qıs sa, açıq dil də çı xır tər cü mə lər,
Oxu san, bit mə yə bir cüm lə ni Tifl  i sə qə dər.
Ya za ram sa də cə, “təy ya rə”yə “uç quç” de yə rəm,
Bir cə “dil bil” də özüm bur da bi na ey lə yə rəm.
Sal ma ram tər cü mə yə far si, ərəb söz lə ri ni,
Elə tür ki de yə rəm, türk də dö yər göz lə ri ni.
Nə qə dər ki, ərə bə güc ve rə Mah mu di Nə dim
Vu ra caq sa də li yə qüv və ti Cim za de yi – Cim.

(“Cim-Cim”, “Cim za de yi-Cim” C.Cab bar lı nın giz li im-
za la rın dan dır – B.S.)

Hə min dövr də C.Cab bar lı di li mi zin safl  ı ğı, tə miz li yi 
uğ run da yo rul ma dan mü ba ri zə apar mış, di li mi zə ərəb cə 
iş lə nən “elan” ye ri nə “bil di riş”, “təs hih” əvə zi nə “dü zə-
liş” və bir çox di gər saf türk, Azər bay can söz lə ri ni gə tir-
miş di.

Bəs bu gün biz nə edi rik? Bu gö zəl təc rü bə dən ya rar lan-
maq, di li mi zi ana la rı mız dan, nə nə lə ri miz dən eşit di yi miz, 
unu dul maq da olan söz lər lə zən gin ləş dir mək əvə zi nə, az 
qa la türk lə rin, mən şə yi ni bəl kə heç öz lə ri nin də də qiq bil-
mə dik lə ri “çok mer si”, “par don”, “ku ral”, “tə kər-tə kər” ki-
mi iba rə lər lə kor la yı rıq.  

Qə zet lə ri miz də rast gəl di yim bə zi cüm lə lə ri diq qə ti ni zə 
çat dır sam, mə nim nə də rə cə də haq lı olub-ol ma dı ğı mı dil 
sər rafl  a rı ba şa dü şər yə qin. 

 “İlk ön cə onu vur ğu la yaq ki...”
“Bu gün kü gün də gün də lik də ki ən əsas mə sə lə...”
“Kol lek tiv qar şı sın da du ran ən va cib və zi fə lər dən bi ri 

olan gənc nəs lin ye tiş di ril mə si ol duq ca mü hüm əhə miy yət 
kəsb edir.”

Bu ya zı la rın müəl lifl  ə ri nə üz tu tub de mək is tə yir sən ki, 
əş şi, ana di li mi zə də bu qə dər, lap elə rus de miş, “be zat-
vetst ven ni at na şe ni” olar? 

Am ma fars de miş, çi fay da?
Ərəb de miş, əl qə rəz...
Yə ni bun la rı, “nə fay da sı?, qı sa sı...” ki mi de mə mək lə, Mə-

şə di İbad de miş, “ab ra za vons ki” ol du ğu mu zu gös tər mək 
is tə yi rik?

Bəhlul
SEYFƏDDİNOĞLU

“Rus demiş... 
türkün sözü...”

tut ma ğa? göz lə ri elə şiş miş olur ki, kras ni 

“Molla 
Nəsrəddin”in 
poçtundan



(Əvvəli ötən sayımızda)
La kin vaxt sız ölü mü, Gü la rə ni səh nə də 

gör mə yə Cə fə rə im kan ver mə di. Mən Cə fə-
rin ölü mün dən sək kiz il son ra - 1943-cü il də, 
onun ar zu su nu ye ri nə ye tir mək üçün qı zı mı 
Əziz bə yov adı na teat ra apar dım. Ba la ca Gü-
la rə bir ne çə də fə Sür mə ro lun da çı xış et di.

Cə fər “1905-ci il də” əsə ri ni “Al maz”dan 
son ra, 1931-ci il də ya zıb. O, hə mi şə ki ki mi, 
bu pye si də yaz maz dan əv vəl bu ba rə də 
çox lu ədə biy yat oxu yur, 1905-ci il ha di sə-
lə ri nin iş ti rak çı sı olan qo ca ki şi lər lə söh bət 
edir di. Adı nı unut du ğum bir in qi lab çı fəh-
lə nin öl dü rül mə si ni gö rən adam lar dan ət-
rafl  ı mə lu mat al mış dı. Hə min adam lar 
Cə fə rə in qi lab çı nın ne cə, ha ra da, nə vaxt öl-
dü rül mə si ni söy lə miş di lər.

Cə fər, ki tab lar dan əl də et di yi mə lu mat və 
adam lar la apar dı ğı söh bət lər əsa sın da əsə-
rin pla nı nı tər tib et miş di. Əsə rin pla nı 5-6 
sə hi fə lik dəf tər və rə qin də idi. Mən hə min 
pla nı özüm bil mə dən Cə fə rin bə zi ka ğız la rı 
ara sın da ha ra ya isə qoy muş dum. Cə fər bir 
gün mə nə de di ki, ay So na sı, mə nim bir pla-
nım var idi, ax ta rı ram, ta pa bil mi rəm. Or da 
fəh lə lə rin da nı şıq la rı və mə nim bə zi qeyd lə-
rim ya zıl mış dı. Bəl kə sə nə rast gə lib?

Mən üç gün dən son ra Cə fə rin de di yi pla-
nı ta pıb ona ver dim. Cə fər o gün dən “1905-
ci il də” əsə ri üzə rin də iş lə mə yə baş la dı. 
Cə fər de yir di ki, bu, çox çə tin möv zu dur. 
Er mə ni-azər bay can lı qır ğı nı nın sə bəb lə ri ni 
ca maata ba şa sal maq la zım dır. Cə fər hə min 
əsər üzə rin də bir il dən ar tıq iş lə yə rək, onu 
teat ra təq dim et di.

“1905-ci il də” əsə ri teatr kol lek ti vi tə rə-
fi n dən oxu nub mü za ki rə olun du. Pyes hə lə 
ta ma şa ya qo yul maz dan əv vəl bö yük mü ba-
hi sə lə rə sə bəb ol du. Bir çox la rı əsə rin mü vəf-
fə qiy yət qa zan ma ya ca ğı nı və pye sin si ya si 
xətt  i nin düz gün ol ma dı ğı nı id dia edir di lər. 

Ta ma şa nın qu ru lu şu o za man Mosk va-
dan Ba kı ya də vət olun muş Lut se fa mi li ya lı 
bir re jis so ra tap şı rıl mış dı. Cə fər də Lut se ilə 
bir lik də iş lə yir di. Cə fər yay da ba ğa gön dər-
di yi mək tub la rın bi rin də ya zır dı: “Öz iş lə-
rim o qə dər yax şı de yil. Lut se pye si yax şı 
ba şa düş mür. Bir az üzü mü o ya na çe vi-
ri rəm, bir də gö rü rəm ki, vu rub alə mi qa-
rış dı rıb bir-bi ri nə, dön də rib şu luq-ba za ra.

İn di gəl ça lış, dü zəlt. Lap əl dən düş mü şəm. 
Qor xu ram ki, pyes adi tər cü mə əsər lə ri nin 
bi ri nin kö kü nə düş sün. Hər hal da, nə olur-
sa-ol sun, bü tün qüv və si lə ge də bil mə yə-
cək dir. Bir qə dər zəifl  ə yə cək dir. Mən əlim-
dən gə lən qə dər o nöq san la rı yum şalt ma ğa 
ça lı şa ca ğam. İn di bil mi rəm nə ola caq dır.
Bir də qi qə ev də ra hat du ra bil mi rəm, ayaq-
üs tü bir par ça çö rək ye yib qa çı ram. Gö rək, 
bəl kə bir tə hər et dik. Ba ğa da ona gö rə gə lə 
bil mi rəm. Mü di riy yət özü də bir az pye sin 
kor lan ma sın dan qor xur”. 

Son ra dan, “1905-ci il də” pye si ye ni qu ru-
luş da ikin ci də fə ta ma şa ya qo yul du ğu za-
man re jis sor lu ğu Cə fə rin özü nə tap şır dı lar. 
Cə fər mək tub la rı nın bi rin də bu ba rə də ya-
zır dı: “Azər bay can teat rın da “1905-ci il də” 
pye si ni ye ni qu ru luş da ver mə li yəm. Rus 
teat rın da “1905-ci il də” ge dir. Ma yo rov de-
yir ki, gə rək müt ləq iki miz iş lə yək, tək ba-
car ma ram. Ope ra dan da de yir lər ki, gə rək 
“Sə fa”nın qu ru lu şu nu sən ve rə sən. Bi zim 
teatr da da “Otel lo”nu tə zə lə mək mə nim 
boy nu ma qal mış dır. Ha mı sı da bir vaxt da. 
Xü la sə, aləm qa rı şıb bir-bi ri nə. Hə, “Od gə-
li ni”ni də gə rək Ma yo rov la mən iş lə yəm. 
Bu dur, mə nim təx mi ni iş lə rim”.

Cə fər, “Dö nüş”ü 1932-ci il də Fat ma yı 
bağ la rın da Azər bay can Döv lət Dram Teat-
rı nın So vet ha ki miy yə ti il lə rin də ye ni dən 
açıl ma sı nın 10 il li yi mü na si bə ti lə yaz mış dı. 
Biz ba ğa kö çən də bu yu bi le yə bö yük ha zır-
lıq ge dir di. 

Cə fər şə hər dən ba ğa gön dər di yi bir mək-
tub da mə nə ya zır dı: “So na sı, bu saat heç bir 
qu ru şum da yox dur, lat-lüt, zü var imam 
Rza. Çox gü man ki, sa bah pul ala ram, an caq 
tram vay al tın da-zad da qal ma sam. Ya zı iş lə-
rim ya man de yil, ye ri yir. 3-4 gün dən son ra 
ba la ca bir pyes yaz ma ğa baş la ya ca ğam. Bu-
ra da qur tar ma sam, gə ti rib bağ da ya za ram. 
Məz mu nu nu sən bi lir sən, is tə yir sən ya dı na 
sa lım. 

Hic rin lə za rəm,
Biix ti ya rəm.
Dər din dən ey gül, 
Mən bi qə ra rəm,
Mən bir ba ğa gir mi şəm,
Gö zəl bir gül gör mü şəm,
Ona kö nül ver mi şəm,
Biix ti ya rəm”

Bir ne çə gün dən son ra o, özü də ba ğa gəl-
di. An caq is ti ra hət üçün yox, iş lə mək üçün. 
Ba ğa gə lən ki mi Cə fər mə nə de di: - So na-
sı, teat rın yu bi le yi mü na si bə ti lə ar tist lə rin 
hə ya tın dan bir əsər ya zı ram. Mə nim üçün 
bur da şə rait ya rat ki, iş lə yə bi lim. 

Bağ da bir ota ğı mız var idi. Ona gö rə də 
biz gü nü mü zü əsa sən köl gə lik lər də ke çi rir, 
ota ğı Cə fə rin ix ti ya rı na ve rir dik. Bir gün sə-
hər Cə fər qan-tər için də otaq dan çıx dı. Bərk 
hə yə can lı idi. Sə bə bi ni so ruş dum. De di:

- “Dö nüş”ün bir ye ri ni – Gü lə rin səh nə yə 
gəl di yi ye ri ni nə qə dər dü zəl di rəm ol mur, 
“Oq tay”da kı na ox şa yır. 

O gün Cə fər sə hər dən ax şa ma ki mi əli ni 
ağ dan-qa ra ya vur ma ya raq, hey fi  kir lə şir di. 
Bir-iki gün dən son ra mən on dan so ruş dum 
ki, ay Cə fər, nə ol du, Gü lə rin səh nə yə gəl-
mə si ye ri ni dü zəl də bil din mi, da ha “Oq ta-
ya” ox şa mır ki? O gü lüb de di:

- Əl bətt  ə, dü zəlt dim, da ha heç bən zə mir. 
“Dö nüş”ü ya zar kən baş ve rən bir ha di sə də 

bu gün kü ki mi ya dım da dı. Cə fər hə mi şə iş lə-
yən də çox lu çay içər di. Bu, onun ürə yi nə zə rər 
idi. Bir də fə ona de dim ki, ay Cə fər, ça yı az iç, 
bağ ye ri dir, qən di miz az dır. Bir az son ra mən 
Cə fər üçün ikin ci stə ka nı gə ti rən də o, mə nə 
bir ka ğız uzat dı. Ka ğız da be lə ya zıl mış dı:

“Ay So na sı, çay gə tir mə nim çün,
Qə lən də rəm, pay gə tir mə nim çün.
Bağ ye ri dir, qən di çox iş lət mə rəm,
İs tə yir sən say gə tir mə nim çün”.

Cə fər bağ da “Dö nüş”ü ya zıb qur tar dı və 
Ba kı ya apar dı. Ora dan gön dər di yi baş qa bir 
mək tu bun da ya zır dı:

“Pye si ar tist lə rə oxu dum. Bə yən di lər. İn di o 
ya nı nı, bu ya nı nı dü zəlt mək lə məş ğu lam, bir 
də “1905-ci il”i məşq elə yi rik. Mən dən ni ga ran 
qal ma, bu ra da bir tə hər do la nı ram. Ürə yim ağ rı-
yır dı. So yuq dəy miş di, son ra da is ti idi. İn di ba-
bat dır, yə ni yax şı dır. Sa bah bi zim vı xod noy dur.

Çox ça lış dım bu gün gə lim, müm kün ol ma dı, 
pyes ge ci kər. Aya ğı mı bir ad dım bir ya na at ma-
ğa qoy mur lar. Gü man ki, gə lən vı xod noy gə lə-
rəm. Uşaq la rı ye ri mə öp. Ba qi sa lam”.

“Dö nüş”də Cə fər teat rın, de mək olar ki, 
bü tün iş çi lə ri nin hə rə kət lə rin dən, dav ra nı-
şın dan is ti fa də et miş di. O özü de yər di ki, 
mən bu əsər də dram teat rı nın qa pı çı sın dan 
tut muş, di rek to ru na ki mi ha mı nı təs vir et-
mi şəm, ha mı nın xa siy yə ti ni, hə rə kət lə ri ni, 
dav ra nış la rı nı nə zə rə al mı şam.

Tə sa dü fi  de yil di ki, pyes ta ma şa ya qo yu-
lan dan son ra ar tist lər ara sın da de di-qo du 
baş lan mış dı. Bə zi lə ri na ra zı lıq edir di lər. Hətt  a 
bir də fə teat rın qo ca man ar tist lə rin dən Ba ğır 
Cab bar za də ma ğa za da mə nə rast gə lib de di:

- So na ba cı, Cə fər qar daş mə ni tə zə əsə ri-
nə ni yə ya zıb?

- Sə ni? Han sı əsə ri nə? – de yə, on dan 
so ruş dum.

- Bəs sən bil mir sən, So na ba cı? O 
“Dö nüş”də ki Xos məm məd mə nəm 
də. Sən uşaq la rı nın ca nı, Cə fə rə 
de yi nən o ro lu pyes dən çı xart sın. 

Mən Ba ğı rın şi ka yə ti ni Cə fə rə 
de dim. Cə fər ca vab ver di ki, Ba-
ğır ni yə in ci yir? Ora da bir o yox, 
bü tün ar tist lər, re jis sor lar, bə zi ya-
zı çı lar da var. Hətt  a mən özüm də 
va ram. Bu ra da in ci mə li bir şey yox-
dur ki? Nə var, onu yaz mı şam. Elə-
mə sin lər, yaz ma yım.

“Dö nüş” əsə ri 1932-ci il də ta ma şa-
ya qo yul du. Əsər ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən yax şı qar şı lan dı.

“Dö nüş”dən son ra Cə fər “Ya şar”ı 
yaz dı. Bu pyes Cə fə rin son dram əsə-
ri dir. Cə fər bu əsə rin üzə rin də çox 
inad la iş lə yir di. O, “Ya şar”ı bir həf tə-
yə yaz mış dı.

Sə hər tez dən ge cə ya rı ya dək ota ğa 
çə ki lib çö lə çıx mır dı. Çay-çö rə yi ni də 
ora da ye yib-içir di.

Bir də fə Cə fər ev də iş lə yər kən nə üçün sə 
mən ota ğa get dim. Cə fər otaq da gə zi şib əl-
lə ri al nın da nə isə fi  kir lə şir, bə zən ay rı-ay rı 
cüm lə lə ri də bərk dən tək rar edir di. O, mə ni 
otaq da gö rüb in ci di, de di ki, ni yə ota ğa gəl-
din, fi k ri mi da ğıt dın, da ha iş lə yə bil mi rəm. 
Hə qi qə tən, o gün Cə fər yaz ma dı. Bir az bi-
zim lə söh bət et dik dən son ra, qal xıb işə get-
di. Evə gə lən dən son ra ye ni dən işə baş la dı. 

“Ya şar” pye si ya zı lıb qur tar mış dı. O gün-
lər də Cə fə rin ya xın dos tu, bəs tə kar Asəf Zey-
nal lı və fat et miş di. Asəf Zey nal lı nı dəfn et dik-
dən son ra Cə fər, o za man re dak si ya da iş lə yən 
bir yol daş la evə gəl di. Çö rək ye yən dən son ra 
iki lik də əsə rin bə zi yer lə ri ni oxu du lar. Du rub 
işə ge dən də əsə ri də öz lə ri ilə apar dı lar. 

Cə fər evə gə lən də gör düm ki, şal va rı nın 
diz lə ri ge dib, əli-qo lu sıy rı lıb. Sə bə bi ni so ruş-
duq da be lə ca vab ver di:

- So na sı, so ruş ma, ev dən çı xıb hər iki miz 
tram va ya min dik. Tram vay dan dü şüb bir qə-
dər get miş dik ki, gör dük, port fel yox du. Sən 
de mə, o elə bi lib ki, port fe li mən gö tür mü-
şəm, mən də elə bil mi şəm ki, o gö tü rüb. Düş-
dük, bu tram vay la rın da lın ca. O tram vay dan 
bu tram va ya min dik. Hətt  a Karl Marks mey-
dan ça sı nın ya nın da az qal mış dı ki, tram-
va yın al tı na dü şüm. Tram vay sü rən lər dən 
port fe li so ruş dum, gör düm de yən ol ma dı. 
Axır ki, öz min di yi miz tram va yı bir tə hər 
tap dıq. Tram vay sü rən de di: “Cə fər, port fe li-
niz dən ta nı dıq ki, si zin ki dir, ver dik Bak so ve-
tin qa ba ğın da kı tram vay mən tə qə si nə. Ora-
ya yü yür dük, port fe li mi hə min mən tə qə dən 
tap dıq. Yax şı dır ki, tap dıq. Əgər tap ma say-
dım, bə zi “dost la rım” de yə cək di lər ki, Cə fər 
əsə ri bi lə-bi lə iti rib. İkin ci də fə də mən onu 
ye ni dən, o cür ya za bil məz dim...

“Ya şar” oxu nub teatr tə rə fi n dən bə yə-
nil di və ta ma şa ya qo yul ma sı qə ra ra alın dı. 
Ta ma şa nın qu ru lu şu nu re jis sor Var şavs ki yə 
tap şır mış dı lar. Səf tər Tu ra bov da qu ru luş çu 
re jis so run la bo ran tı idi. Cə fər özü ilə Səf tə ri 
gö tü rüb ma ğa za la rı gə zir, müx tə lif kim yə vi 
mad də lər alır, təc rü bə lər ke çi rir di. Əsə rin 
la bo ra to ri ya səh nə si də ki part la yış la rın ha-
mı sı nı Cə fər özü dü zəlt miş di. 

Nə ha yət, “Ya şar” ta ma şa ya qo yul du və 
bö yük mü vəff  ə qiy yət qa zan dı.
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Tö rə xa nım Şə rə ba nı nı bi zə 
gə tir di. Cə fər onun la xey-
li söh bət et di. ”Al maz”ın 
fi na lın da Fat ma ni sə nin 

ko mis si ya qar şı sın da söy lə di yi 
söz lə rin bə zi lə ri Şə rə ba nı nın 
hə min söh bə tin dən gö tü-
rülüb. Son ra dan mən “Al-
maz”ı oxu yan da Cə fər dən 
so ruş dum ki, de yə sən, Şə-
rə ba nın söz lə ri ni Fat ma ni-
sə nin di li ilə ver mi sən?
Cə fər de di:
- O cür ada mı mən göy-
də gə zir dim, əli mə yer də 
keç di.
İn di hə mi şə “Al maz”a ba-
xan da Şə rə ba nı ar va dı xa-
tır la yı ram.
“Al maz” əsə ri səh nə yə 
qo yu lan da qu ru luş çu re-
jis so run baş qa sı ol ma sı na 
bax ma ya raq, rol la rı ifa edən 
ar tist lər lə Cə fər özü iş lə yir di. 
Hət ta rol la rın pal tar la rı nı da 
Cə fər özü se çir di. Yax şı nın, ge-
cə uşa ğı əmiz dir mə yə gə lən də 
gey di yi tu man ana mın tu ma nı 
idi. Cə fər mə nə de di ki, bu tu-
man əsl Yax şı nın ma lı dır. Anan 
bil mə sin, qoy onu apa rım gey di-
rim Yax şı ya. Mən ra zı lıq ver dim. 
İn di yə dək də anam tu ma nı nın 
ha ra yox ol du ğu nu bil mir.
Cə fər “Al maz” əsə rin də ki Sür mə 
ro lu haq qın da de yir di: “Gü la rə 
bö yü yən ki mi apa ra ca ğam onu 
səh nə yə, Sür mə ni oy na sın”.

Çox ça lış dım bu gün gə lim, müm kün ol ma dı, 
pyes ge ci kər. Aya ğı mı bir ad dım bir ya na at ma-
ğa qoy mur lar. Gü man ki, gə lən vı xod noy gə lə-
rəm. Uşaq la rı ye ri mə öp. Ba qi sa lam”.

“Dö nüş”də Cə fər teat rın, de mək olar ki, 
bü tün iş çi lə ri nin hə rə kət lə rin dən, dav ra nı-
şın dan is ti fa də et miş di. O özü de yər di ki, 
mən bu əsər də dram teat rı nın qa pı çı sın dan 
tut muş, di rek to ru na ki mi ha mı nı təs vir et-
mi şəm, ha mı nın xa siy yə ti ni, hə rə kət lə ri ni, 
dav ra nış la rı nı nə zə rə al mı şam.

Tə sa dü fi  de yil di ki, pyes ta ma şa ya qo yu-
lan dan son ra ar tist lər ara sın da de di-qo du 
baş lan mış dı. Bə zi lə ri na ra zı lıq edir di lər. Hətt  a 
bir də fə teat rın qo ca man ar tist lə rin dən Ba ğır 
Cab bar za də ma ğa za da mə nə rast gə lib de di:

- So na ba cı, Cə fər qar daş mə ni tə zə əsə ri-
nə ni yə ya zıb?

- Sə ni? Han sı əsə ri nə? – de yə, on dan 
so ruş dum.

- Bəs sən bil mir sən, So na ba cı? O 
“Dö nüş”də ki Xos məm məd mə nəm 
də. Sən uşaq la rı nın ca nı, Cə fə rə 
de yi nən o ro lu pyes dən çı xart sın. 

de dim. Cə fər ca vab ver di ki, Ba-
ğır ni yə in ci yir? Ora da bir o yox, 
bü tün ar tist lər, re jis sor lar, bə zi ya-
zı çı lar da var. Hətt  a mən özüm də 
va ram. Bu ra da in ci mə li bir şey yox-
dur ki? Nə var, onu yaz mı şam. Elə-
mə sin lər, yaz ma yım.

“Dö nüş” əsə ri 1932-ci il də ta ma şa-
ya qo yul du. Əsər ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən yax şı qar şı lan dı.

“Dö nüş”dən son ra Cə fər “Ya şar”ı 
yaz dı. Bu pyes Cə fə rin son dram əsə-
ri dir. Cə fər bu əsə rin üzə rin də çox 
inad la iş lə yir di. O, “Ya şar”ı bir həf tə-
yə yaz mış dı.

Sə hər tez dən ge cə ya rı ya dək ota ğa 
çə ki lib çö lə çıx mır dı. Çay-çö rə yi ni də 

ö rə xa nım Şə rə ba nı nı bi zə 
gə tir di. Cə fər onun la xey-
li söh bət et di. ”Al maz”ın 
fi na lın da Fat ma ni sə nin 

ko mis si ya qar şı sın da söy lə di yi 
söz lə rin bə zi lə ri Şə rə ba nı nın 
hə min söh bə tin dən gö tü-
rülüb. Son ra dan mən “Al-
maz”ı oxu yan da Cə fər dən 
so ruş dum ki, de yə sən, Şə-
rə ba nın söz lə ri ni Fat ma ni-

jis so run baş qa sı ol ma sı na 
bax ma ya raq, rol la rı ifa edən 
ar tist lər lə Cə fər özü iş lə yir di. 
Hət ta rol la rın pal tar la rı nı da 
Cə fər özü se çir di. Yax şı nın, ge-
cə uşa ğı əmiz dir mə yə gə lən də 
gey di yi tu man ana mın tu ma nı 
idi. Cə fər mə nə de di ki, bu tu-
man əsl Yax şı nın ma lı dır. Anan 
bil mə sin, qoy onu apa rım gey di-
rim Yax şı ya. Mən ra zı lıq ver dim. 
İn di yə dək də anam tu ma nı nın 

Cə fər “Al maz” əsə rin də ki Sür mə 
ro lu haq qın da de yir di: “Gü la rə 
bö yü yən ki mi apa ra ca ğam onu 
səh nə yə, Sür mə ni oy na sın”.

Hic rin lə za rəm,
Biix ti ya rəm.
Dər din dən ey gül, 
Mən bi qə ra rəm,
Mən bir ba ğa gir mi şəm,
Gö zəl bir gül gör mü şəm,
Ona kö nül ver mi şəm,
Biix ti ya rəm”

Çox ça lış dım bu gün gə lim, müm kün ol ma dı, 
pyes ge ci kər. Aya ğı mı bir ad dım bir ya na at ma-
ğa qoy mur lar. Gü man ki, gə lən vı xod noy gə lə-
rəm. Uşaq la rı ye ri mə öp. Ba qi sa lam”.

“Dö nüş”də Cə fər teat rın, de mək olar ki, 
bü tün iş çi lə ri nin hə rə kət lə rin dən, dav ra nı-
şın dan is ti fa də et miş di. O özü de yər di ki, 
mən bu əsər də dram teat rı nın qa pı çı sın dan 
tut muş, di rek to ru na ki mi ha mı nı təs vir et-
mi şəm, ha mı nın xa siy yə ti ni, hə rə kət lə ri ni, 
dav ra nış la rı nı nə zə rə al mı şam.

Tə sa dü fi  de yil di ki, pyes ta ma şa ya qo yu-
lan dan son ra ar tist lər ara sın da de di-qo du 
baş lan mış dı. Bə zi lə ri na ra zı lıq edir di lər. Hətt  a 
bir də fə teat rın qo ca man ar tist lə rin dən Ba ğır 
Cab bar za də ma ğa za da mə nə rast gə lib de di:

- So na ba cı, Cə fər qar daş mə ni tə zə əsə ri-
nə ni yə ya zıb?

- Sə ni? Han sı əsə ri nə? – de yə, on dan 
so ruş dum.

zı çı lar da var. Hətt  a mən özüm də 
va ram. Bu ra da in ci mə li bir şey yox-
dur ki? Nə var, onu yaz mı şam. Elə-
mə sin lər, yaz ma yım.

ya qo yul du. Əsər ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən yax şı qar şı lan dı.

“Dö nüş”dən son ra Cə fər “Ya şar”ı 
yaz dı. Bu pyes Cə fə rin son dram əsə-
ri dir. Cə fər bu əsə rin üzə rin də çox 
inad la iş lə yir di. O, “Ya şar”ı bir həf tə-
yə yaz mış dı.

Sə hər tez dən ge cə ya rı ya dək ota ğa 
çə ki lib çö lə çıx mır dı. Çay-çö rə yi ni də 

ö rə xa nım Şə rə ba nı nı bi zə 
gə tir di. Cə fər onun la xey-
li söh bət et di. ”Al maz”ın 
fi na lın da Fat ma ni sə nin 

ko mis si ya qar şı sın da söy lə di yi 
söz lə rin bə zi lə ri Şə rə ba nı nın 
hə min söh bə tin dən gö tü-
rülüb. Son ra dan mən “Al-
maz”ı oxu yan da Cə fər dən 
so ruş dum ki, de yə sən, Şə-
rə ba nın söz lə ri ni Fat ma ni-

jis so run baş qa sı ol ma sı na 
bax ma ya raq, rol la rı ifa edən 
ar tist lər lə Cə fər özü iş lə yir di. 
Hət ta rol la rın pal tar la rı nı da 
Cə fər özü se çir di. Yax şı nın, ge-
cə uşa ğı əmiz dir mə yə gə lən də 
gey di yi tu man ana mın tu ma nı 
idi. Cə fər mə nə de di ki, bu tu-
man əsl Yax şı nın ma lı dır. Anan 
bil mə sin, qoy onu apa rım gey di-
rim Yax şı ya. Mən ra zı lıq ver dim. 
İn di yə dək də anam tu ma nı nın 

Cə fər “Al maz” əsə rin də ki Sür mə 
ro lu haq qın da de yir di: “Gü la rə 
bö yü yən ki mi apa ra ca ğam onu 
səh nə yə, Sür mə ni oy na sın”.

La kin vaxt sız ölü mü, Gü la rə ni səh nə də 
gör mə yə Cə fə rə im kan ver mə di. Mən Cə fə-
rin ölü mün dən sək kiz il son ra - 1943-cü il də, 
onun ar zu su nu ye ri nə ye tir mək üçün qı zı mı 
Əziz bə yov adı na teat ra apar dım. Ba la ca Gü-

Cə fər “1905-ci il də” əsə ri ni “Al maz”dan İn di gəl ça lış, dü zəlt. Lap əl dən düş mü şəm. 

ora da ye yib-içir di.
Bir də fə Cə fər ev də iş lə yər kən nə üçün sə 

mən ota ğa get dim. Cə fər otaq da gə zi şib əl-
lə ri al nın da nə isə fi  kir lə şir, bə zən ay rı-ay rı 
cüm lə lə ri də bərk dən tək rar edir di. O, mə ni 
otaq da gö rüb in ci di, de di ki, ni yə ota ğa gəl-
din, fi k ri mi da ğıt dın, da ha iş lə yə bil mi rəm. 
Hə qi qə tən, o gün Cə fər yaz ma dı. Bir az bi-

Sona Cabbarlının 
xatirələri
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“Riyaziyyat – baş aldatmagın ən mükəmməl metodudur”
A.Eynşteyn

Si zə har dan de yim, kim dən xə bər ve rim? Ta le siz tər cü mə çi 
işin dən…

Şərq dil lə rin dən gö zəl tər cü mə lə rin müəl li fi , şair Mir meh-
di Se yid za də vax ti lə de yir di ki:

Otururam hər cümə,
Eyləyirəm tərcümə,
Düşünürəm yarayar
Xırda-para xərcimə.

İn di ki vaxt da kül fə ti qu ru zi ya lı ma a şıy la ke çin dir mək çə tin dir. 
Odur ki, mən xır da-pa ra xər ci mə ya ra ma sı üçün de yil, uşaq la rın bö-
yü dük cə ar tan tə ləb lə ri ni qar şı la maq üçün tər cü mə elə yi rəm. 

Ba şı nı zı ağ rıt ma yım, bir həf tə ön cə mö tə bər bir döv lət ida rə sin dən 
hör mət li bir şəxs mə nə te le fon aç dı. Hal-əh val tut duq dan son ra mə-
nim mə ri fət lə ri mi sa da la dı və xey li tə rifl  ə di. Adə tən be lə hal lar da da-
la ğım san cır; acı təc rü bəm dən bi li rəm ki, bu gö zəl lə mə nin so nu yax şı 
qur tar ma ya caq, don Kar leone de miş, mə nə elə “tək lif” ve rə cək ki, işim 
ba şım dan aş sa da, bo yun qa çı ra bil mə yə cə yəm. Har da sa, elə də ol du. 

- Mə nə bax, sə nət kar, - hə min şəxs qı lıq lı səs lə de di, - otuz sə hi fə lik 
bir ya zı var, bir az qə liz tekst dir, onu tə ci li tər cü mə elə mək la zım dır. 
Mə nə sə ni məs lə hət gö rüb lər, nə de yir sən?

Ca va bın da in di lər də bərk məş ğul ol du ğum, üs tə lik, bir az da özü-
mü xəs tə hal hiss et di yim ba rə də əz bər dən ki çik im ti na nit qi söy lə dim. 
O, mə ni sə bir lə din lə dik dən son ra, gu ya elə-be lə ma raq la nır mış ki mi 
so ruş du:

- Sən, ümu miy yət lə, sə hi fə si ni ne çə dən tər cü mə elə yir sən?
- On beş ma nat dan, - onu ba şım dan elə mək üçün ağ lı ma gə lən ilk 

rə qə mi de dim. 
- De dik lə ri ni nə zə rə ala raq, sə nə iyir mi ma nat ve ri rəm, - am ma vaxt 

az dır, bir həf tə yə tər cü mə ni təh vil ver mə li sən!
- On gün! – bey nim də ani 30x20=600 he sab la ma sı apa rıb, gu ya kö-

nül süz ra zı laş dım. 
- Da nış dıq! – Te le fo nun o ba şın da kı səs özün dən ra zı hal da nıq qıl-

da dı. 
Şən bə gü nü idi, adam ba la sı ki mi uik-end ke çi rim de yə, işə bi rin ci 

gün dən baş la ma ğı qə ra ra al dım. Am ma sən say dı ğı nı say...
Ba zar gü nü nün ax şa mı anam zəng elə di ki, bəs, Os man ki şi ölüb. Mə-

nim adət-ənə nə, mə ra sim, ri tual ki mi mə sə lə lər lə bağ lı ba şı so yuq lu ğu-
mu bil di yin dən, bərk-bərk tap şır dı ki, Os man ki şi ailə mi zə ya xın adam 
olub, ona gö rə də, elə cə gö rü nüb ara dan çıx ma ğa ça lış ma yım, dost var, 
düş mən var, qoy gör sün lər ki, biz haqq-sa ya sə da qət li adam la rıq. 

Yas da əv vəl dən-axı ra ki mi iş ti rak elə dim, gün ax şam ol du. Yas da 
şi vən qur maq üçün ki ra yə lən miş ar vad la rın ah-va yı, mol la nın cə ha lət 
döv rü nə aid moizə lə ri, yağ lı da na əti, şax ta lı ha va mə ni elə ha la gə tir-
di ki, hə min gün tər cü mə elə yə si ol ma dım. Evə gə lib ya zı sto lu mun 
üs tün də zər li-baf tağ lı iki də vət na mə gör düm. Bu da əh va lı ma ay rı bir 
“rəng” qat dı. Açıb gör düm ki, xa laoğ lu mə ni sa bah (!) saat al tı da nə-
və si nin sün nət, o bi ri gün isə mək təb yol da şım qı zı nın toy məc li si nə 
ça ğı rır. 

Ge cə saat 12 ra də lə rin də te le fo nu ma zəng gəl di. Bu da kim ola, ba-
ca na ğım! 

- Ayə, xə bə rin var mı, a qib lə siz, be şin ci gün uşaq əs gər ge dir, - ba ca-
naq te le fon da ağ lam sın dı. – Gə lər sən, yo la sa la rıq!

Sa ba hı sı gü nü özüm qız to yu na get dim, xa laoğ lu mun məc li si nə isə 
nə mər gön dər dim. 

Uzun çu luq elə mə yim, be lə cə bü tün həf tə ni “dərd alıb, qəm sat dım” 
və “kef elə dim”. Tər cü mə yə tə rəf bax ma ğa ma ca lım be lə ol ma dı.

Həf tə so nu ev də otu rub Azər bay can in sa nı nın bir ri tual sə viy yə si-
nə yük səlt di yi toy-yas, əs gər li yə uğur la ma, ins ti tu ta qə bul, yu bi ley lər 
və s. və i a. ki mi mə ra sim lə rin acı sı nı ca nım dan çı xar ma ğa ça lı şır dım. 
Dü şü nür düm ki, bu ri tual lar azər bay can lı nın ana dan gəl mə trav ma sı-
dır; azər bay can lı özü nün uy dur du ğu mifl  ə rə di ni eks taz də rə cə sin də 
si ta yiş elə yir; həm qo hum-əq rə ba nın işi nə ya ra maq, sa yı-he sa bı bi-
lin mə yən toy-yas mə ra sim lə ri ni yo la ver mək, evi nə gə lən qo naq la rı 
yük sək sə viy yə də qar şı la maq, həm də or ta ya çı xa rı la sı bir iş gör mək 
– bun lar bir ara ya sığ mır. Be lə-be lə dü şün dü yüm yer də xa laoğ lum dan 
bir is ma rıc gəl di. İs ma rı ca onun nə və si nin sün nət to yu na gön dər di-
yim nə mər də əla və olun muş du. İs ma rı cı gə ti rən adam xa laoğ lu mun 
soz lə ri ni “ol du ğu ki mi” mə nə çat dır dı: “De di ki, de nən, pu lu tə pə si nə 
dəy sin, mən onun pu lu na qal ma mı şam, sa yıb məc li si mə də vət et mi-
şəm, zəh mət çə kib özü gə ləy di”. 

İn di də otu rub, is tək li xa laoğ lu mun kön lü nü ne cə al maq və si fa riş-
çi yə nə ca vab ver mək haq qın da fi  kir lə şi rəm. 

Fə lə yin xər ci nə get miş 600 ma nat ba rə də isə dü şün mə yə vaxt yox-
dur…

Etimad
BAŞKEÇİD

Doğrudanmı 
30 x 20 = 600 
eləyir? Kamran NƏZİRLİ

Qa ğa yı la rın yu va sa lan 
vax tın da mən o qı zı sev-
mə yə baş la dım; o qız 
mə nim ana ma ox şa yır dı, 

sü mü yü yün gül idi. Na zik, in cə 
bar maq la rı da ana mın bar maq la-
rı ki miy di. Doğ ru dur, mə nim bir 
ya şım olan da anam öl müş dü, am-
ma ağ lım kə sən çağ la rım da atam 
mə nə ana mın şə kil lə ri ni gös tər-
miş di, ana mın gənc li yin də çək-
dir di yi son suz hə yat eşq li şə kil lə-
ri də yad da şı ma ho pub qal mış dı. 
Atam ikin ci də fə ev lə nən dən son-
ra ana mın şə kil lə ri evi miz dən bir-
də fə lik yox ol du. Və mən bir da ha 
ana mın şə kil lə ri ni gö rə bil mə dim. 
Çox xiff  ət çə kir dim. Bir də fə ana-
lı ğım mə nə ki na yə ilə de di:

- Lap qız ki mi sən... Ki şi gə rək 
bu qə dər xiff  ət çək mə sin! Axı o, 
sə ni heç bö yüt mə yib?!

Atam ana lı ğı ma tə pin di:
- Uşaq la işin ol ma sın! Xiff  ə ti 

qey rət li oğul çə kər də... Çə ti ni bi-
ri ni se və nə cən di... Sev gi hər şe yi 
unut du rur...

Ana mın xiff  ə ti elə bil mə nim lə 
bir gə do ğul muş du, ya tıb-du rur-
du, ev də, uni ver si tet də, hər yer-
də mən dən əl çək mir di. Sra ğa gün 
sə hər or ta mək təb gün də li yi min 
ara sın dan bir şə kil tap dım. Çox 
se vin dim. Mə nə elə gəl di ki, dün-
ya da ən qiy mət li bir şə kil tap dım. 
Dü şün düm: onu müt ləq sev di-
yim qı za gös tə rə cə yəm. 

Biz ar tıq bir ne çə gün dür ki, 
onun la gö rü şü rük. Dü zü nü de-
yim ki, in di yə dək əlim əli nə be lə 
dəy mə yib. Gö rü şən də hər dən yad, 
hər dən də doğ ma adam lar ki mi 
söh bət lə şi rik. Hiss edi rəm ki, onu 
gö rən ki mi içim də do nub buz la şan 
xiff  ət ya vaş-ya vaş əri yib yox olur.

Hə min gü nün ax şa mı bul var da 
ana ma ox şa yan qız la ye nə gö rüş-
düm, tap dı ğım şək li də ona gös tər-
dim. O, şək lə xey li ba xan dan son-
ra sual do lu göz lə ri ni mə nə dik di, 
üz-gö züm, bü tün vü cu dum qı zın 
müəm ma lı ba xış la rı na bə lən di. Or-
da gör mək is tə di yim is ti nə va ziş, 
sev gi, mər hə mət və diq qət yox idi. 
Özü mü bir qə dər na ra hat hiss elə-
dim (gə rək bu şək li ona gös tər mə-
yəy dim!). Qız de yə sən ka rıx mış dı. 
O, də ni zin üs tün də qa ğıl da şan qa-
ğa yı la ra xey li bax dı. Elə bil su yun 
üzün də şüb hə li hə rə kət lə ri iz lə yə-
iz lə yə sü rüş kən ov la rı dər hal tu tub 
sax la ya bi lən və dim dik lə ri ni qa ba-
ğa ve rə rək qa nad la rı nı yel lət mə dən 
tən bəl-tən bəl ha va da sü zən o ağ, 
əl van, bu ruq tük lü qa ğa yı lar ki miy-
di - hü cum anı ye ti şən ki mi siq nal 
sis tem lə ri ni işə sa la caq, müx tə lif 
səs lər çı xa ra caq, be lə lik lə, o sülh pər-
vər də niz sa ni tar la rı dö nüb ola caq dı 
aman sız və tə ca vüz kar uça ğan (Bu 
an lar da o quş la rın ro man tik ob ra-
zın dan əsər-əla mət be lə qal mır!). 
Ba şım da do la şan bu fi  kir lər dən mə-
ni qı zın göz lə ni lən sualı ayır dı.

- Bu kim di?
- Mən...
- Sən? (Bu də fə şək lə da ha diq-

qət lə bax ma ğa baş la dı).

Son ra ifa də siz və la qeyd bir 
gör kəm alıb əla və et di:

- Heç ox şa mır san... Ne çə ya şın 
var?

- On sək kiz....
- Yox, şə kil də ki ya şı nı so ru şu-

ram...
- Hə, or da... Bir ya şın da yam...

Kres lo da otur mu şam... O əl isə 
ana mın əli dir... Tu tub ki, yı xıl ma-
yım...

- Hımmmmm...

Biz sus duq. Qız isə hə lə də şək lə 
ba xır dı. Hər dən qə ri bə ba xış la rı nı 
üzü mə tuş la yır, bu nun la nə de-
mək is tə di yi ni an la ya bil mir dim; 
is tə yir dim ağ zı nın da dı nı alım. 
Yax şı ki, ye nə də özü baş la dı:

- Ha is tə dim bu şə kil də ki ciz gi-
lər dən heç ol ma sa bi ri ni sən də ta-
pım... ta pa bil mə dim. Yə ni, in san 
bu qə dər də yi şə bi lər? Axı uşa ğın 
şək liy lə on sək kiz yaş lı ca van oğ-
lan ara sın dan cə mi on yed di il 
ötüb... On yed di il...

- Hə.... - mən də təəs süfl  ə təs diq 
elə dim. - Elə bil on yed di saat ötüb...

- Elə mən də o ba rə də dü şü nü-
rəm. On yed di saat nə dir ki? Bir 
qət rə də ox şar lı ğın yox du... Bəl kə?

- Nə bəl kə? Şə kil mə nim ki dir... 
Val lah, mə nim ki dir!

- Heç ox şa mır! İn san da bu qə-
dər də yi şər? - qız ye nə təəc cü bü-
nü bil dir di.

- Axı biz şə kil lər də də yiş mi rik? 
Çün ki on lar hə rə kət elə mir lər... İn-
san hə rə kət də olan da də yi şir də...

Qız ba şı nı tər pət di. Yə ni sə nin-
lə ra zı yam. Am ma ye nə kor tut-
du ğu nu bu rax ma dı ğı ki mi de di:

- Əs lin də in san özü də şə kil ki-
mi di... Heç za man də yiş mir...

Bun dan son ra iki miz də sa hil-
də ki də mir mə həc cə rə sa rı ye ri dik. 
O, şək li əlin də tu tub sax la mış dı, o 
tə rəf, bu tə rə fə çe vi rir, hər dən də 
də ni zin üs tün də uçu şan qa ğa yı-
la ra ba xır dı. Qa ğa yı lar çox qə ri bə 
səs lər çı xa rır, gah qəfl  ə tən şap pıl-
tıy la su ya baş vu rur, dim dik lə ri-
nə ke çən xır da ba lıq la rı, ya xud da 
ötüb- ke çən lə rin su ya tul la dı ğı qı-
rın tı la rı tu tub udur, gah da ha va-
da hey rə ta miz şə kil də qa nad ça lır, 

tox luq nəğ mə lə ri 
oxu yur, sü zür, 

bir-bi ri lə ri nə 
ma ne olur, 
y a  ş a  m a -
ğın da dı nı 
öz lə ri  nə 
m ə x  s u s 
şə kil də çı-

xa rır dı lar.

Qız mə həc cə rə söy kən miş di, mən 
isə az ca ara lı du rub ar xa dan onun 
yün gül me hin yel lət di yi saç la rı na 
ba xır, gah da su yu nən ni ki mi 
yır ğa la yan ni zam lı lə pə lə ri seyr 
edir dim. Özüm üçün xoş xə yal lar 
qu rur dum. Bir dən, ne cə ol du sa, 
qı zın əlin də ki şə kil su ya düş dü. 
Mən qey ri-ix ti ya ri qış qır dım:

- Ney lə din? Axı on dan bir də-
nəy di...

- O şə kil da ha bi zə la zım de yil, - 
de yə qız ya vaş ca, özü də ar xa yın-ar-
xa yın mə nim əlim dən tut du. Onun 
əli ilk də fəy di əli mə də yir di. Bar-
maq la rı buz ki miy di, əsir di. Hiss et-
dim ki, o da hə yə can ke çi rir, am ma 
bu nu bü ru zə ver mək is tə mir. Nə ha-
yət, ye nə yum şaq səs lə da vam elə di:

- İn san şə kil ki mi ol sa da... (bir 
qə dər sus du!) şə kil in san ki mi de-
yil... Mə gər bi zim şə kil lər lə ya şa-
yan vax tı mız dı?

- Ahhh! Uff ff !... - de yə özüm dən 
ası lı ol ma ya raq uful da dım. - Or-
da axı... ana mın əli... anam dan ye-
ga nə qa lan ya di gar... ana mın əli... 
Axı onun mən də da ha heç bir xa-
ti rə si yox du... Ah... ana mın əli!..

Qız bu də fə hər iki əli ni mə nim 
mə həc cər dən ya pı şan tit rə yən əl-
lə ri min üs tü nə qo yub sı ğal la dı.

2016. 

tox luq nəğ mə lə ri 
oxu yur, sü zür, 

bir-bi ri lə ri nə 
ma ne olur, 
y a  ş a  m a -
ğın da dı nı 
öz lə ri  nə 
m ə x  s u s 
şə kil də çı-

xa rır dı lar.

Şəkil 
haqqında 
ballada

(Esse)
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1953-cü ilin Teh ra nın da azər bay-
can lı lar ya şa yan mə həl lə də ki məş-
hur çay xa na ad la ta nı nır. Ona gö-
rə yox ki, bur da dün ya nın ən lə ziz 
ça yı nı ve rir, süf rə yə də növ bə növ 
ətir li kiş miş, no ğul, çə rəz dü-
zür lər. Bu ra həm də Teh-
ran da ya şa yan azər bay-
can lı mü ha cir lə rin, sə nət 
adam la rı nın bir ara ya 
gəl di yi mə kan dır.

Elə bu ax şam da çay-
xa na da qə lə bə lik dir. 
Tən bə ki qo xu su na və 
qəl yan du ma nı na qərq 
ol muş ki çik sa lo nun 
bir kün cün də əy ləş miş 
sa zən də lər üç lü yü qə-
dim Azər bay can mu ğam 
və təs nifl  ə ri ni ifa edir. “Rast”, 
“Şur”, “Zə min xa rə”...Zən gu-
lə lər ürək dağ la yır. Ha mı nə-
fə si ni çə kib, tit rək bar maq la rı ilə 
köh nə lik dən rən gi bo zar mış də fi  
kök sü nə sıx mış 86 yaş lı xa nən də nin 
“Se gah” üs tə ya nıq lı ifa sı nı din lə yir...

Sən dən ay rı düş səm də mən,
 eş qin ilə ya şa yı ram,
Ya ra lan mış qəl bim ki mi,
 qəl bi vi ran Azər bay can...
Və tən eş qi mək tə bin də
 can ver mə yi öy rən mi şik,
Us ta dı mız de yib heç dir
 Və tən siz can, Azər bay can!
Şəh ri ya rın ürə yi də
 sə nin ki tək ya ra lı dır,
Azad lıq dır mə nə məl həm,
 sə nə dər man, Azər bay can.
Yaş öt sə də, səs hə min səs di. Bir də, 

daim Və tən həs rə ti ilə dö yü nən ürək 
hə lə əl dən düş mə yib. Sa lon da əy lə-
şən lə rin ço xu göz yaş la rı nı sax la ya 
bil mir. Elə xa nən də də. Qı na yan ol-
ma say dı, də fi  bir kə na ra atıb hön kür-
hön kür ağ la yar dı, ürə yi ni bo şal dar dı. 

Göz lə rin də hə yat eş qi çağ la yan bu 
kim sə siz ada mı ayaq da sax la yan sə-
nət eş qi dir. O, ta rın, ka ma nın əs ra rən-
giz ava zın dan, sehr li qə zəl lər dən güc 
alır. Çev rə sin də ki özü ki mi nis gil li 
in san la rın sev gi si və mər hə mə ti ona 
məl həm dir. Qo ca xa nən də yax şı bi-
lir ki, oxu duq la rı, qəl bi Və tən eş qi ilə 
alı şıb-ya nan bu za val lı la ra çö rək dən, 
su dan da va cib dir. Özü uzun il lər dir 
onun-bu nun ver di yi beş-on qu ruş la 
bir tə hər ke çi nir. Am ma Və tən siz...

Çay xa na müş tə ri lə ri nin heç də ha-
mı sı bil mir ki, nə va ziş lə “Se yid ağa” 
de dik lə ri bu qo ca, vax ti lə məş hur 
xa nən də və Ba kı mil yon çu su ol muş 
Se yid Mir ba ba yev dir. Əsl adı Mir ta-
ğı olan bu şəxs 1867-ci il də mər si yə-
xan ailə sin də do ğu lub və son ra dan 
xa nən də ki mi şöh rət qa za nıb. Sə nə ti-
nə ve ri lən qiy mət ki mi o, 1906-cı il də 
“Qram mo fon” səs yaz ma şir kə ti tə rə-
fi n dən Ri qa ya və Var şa va ya sə si nin 
va la ya zıl ma sı üçün də vət də alıb.

Mə la hət li sə si ilə qəlb lə ri fəth edən 
Se yid, Ba kı toy la rı nın par laq ul du zu 
idi. Kü bar cə miy yət onu öz məc lis-
lə rin də gör mək dən şə rəf du yur du. 

Qı zı lı, pu lu ba şı na xə zəl ki mi tö kür-
dü lər. Xa nən də nin qram mo fon val-
la rı ba ha qiy mə tə sa tı lır dı. Mil yon çu 
Şıx ba la ye vin ye ga nə oğ lu nun to yu 
Se yi din hə ya tı nı kö kün dən də yiş di. 
Be lin də ki qı zıl kə mər dən üzə ri ba-
ha lı bril yant lar la iş lən miş qı zıl xən-
cər asıl mış şəxs - bə yin da yı sı xa nən-
də yə şəst lə de miş di:

- Se yid, nə nəm dən mi ras qa lan “Ba-
la şo ran lıq”da kı qu yu nu sə nə hə diy-
yə ve ri rəm. Ora da qaz ma iş lə ri ni hə lə 
bi tir mə yib lər, am ma mən hər şe yi öz 
boy nu ma gö tü rü rəm. Qu yu fon tan 
vur sa, mil yon cu ola caq san. İn di isə 
möh tə şəm ifan la bi zi fey zi yab elə”.

Bü tün Ba kı hə min toy dan da nı şır-
dı, çox la rı bu bəx şi şin ya lan ol du ğu nu 
söy lə yir di. La kin az son ra qu yu fon tan 
vur du və gün lə rin bir gü nü xa nən də 
Se yid mil yon çu Se yid ağa ya çev ril di. 

Göz lə nil məz sər vət dən ça şan Se-
yi də ha mı dan çox H.Z.Ta ğı yev qay-
ğı gös tə rir di. Ha cı onun ifa çı lıq mə-
ha rə ti ni yük sək qiy mət lən di rir di, 
tez-tez xa nən də nin val la rı nı din lə-
yir di. Məhz Ta ğı ye vin tə ki di ilə Mir-
ba ba yev Qo ri se mi na ri ya sı nı hi ma-
yə dar lı ğa gö tür müş dü. 

Neft pul la rı Se yi di ta mam 
də yiş dir di. Var la nan xa nən-
də əv vəl ki pe şə sin dən uta-
nır, val la rı nı alıb çi lik-çi lik 
edir di. İn di onu dəb də bə li 
hə yat, mil yon la rın pa rıl tı sı 
cəlb edir di. Ailə qur maq dan 
vaz ke çən Se yid ye nə də Ta-
ğı ye vin məs lə hə ti ilə Ba kı nın 
ən gö zəl bi na la rın dan bi ri ni 

(in di ki ARDNŞ-in bi na sı) al-
dı, la kin mülk də cox ya şa maq 

ona qis mət ol ma dı. İn qi lab, 
di gər lə ri ki mi Mir ba ba ye-

vi də mü ha cir hə ya tı 
ya şa ma ğa va-

dar et di. 

Se yi din Pa ri sə apar dı ğı sər vət bir 
göz qır pı mın da tü kən di. Mufl  is-
ləş miş mil yon çu Pa ri sin kü çə lə ri ni 
sə fa lət icə ri sin də do la şar kən, Aşur-
bəy li lər nəs li nin gör kəm li nü ma-
yən də si Tey mur bəy Aşur bəy li yə 
rast gəl di. Onun ağır və ziy yə ti ni 
gö rən Tey mur bəy sə si nə və sə nə ti-
nə hör mət et di yi xa nən də ni Teh ra na 
apar dı, özü və öv lad la rı ona daim 
bö yük qay ğı gös tər di.

Se yid Mir ba ba ye vin məhv et mək 
is tə di yi val la rı isə qə dir bi lən xalq 
bö yük sə nət kar dan əziz xa ti rə ki mi 
qo ru yub sax la dı.

...Teh ra nın gö bə yin də ki bu ki çik 
çay xa na in di qo ca xa nən də üçün 
Azər bay ca nın bir par ça sı dır. O, çox-
dan an la yıb ki, ömür və fa et mə yə-
cək, il lər lə həs rə ti ni çək di yi, ca nın-
dan əziz tut du ğu Azər bay ca nı bir 
da ha gör mək ona nə sib ol ma ya caq. 
Se yid so nun cu də fə “Se gah”la hıç-
qı rıq la rı nı bo ğur: “heç dir Və tən siz 
can...” 

Se yid Mir ba ba yev 1953-cü il-
də 86 ya şın da Teh ran da dün ya sı nı 
də yiş di.

Fər had SA Bİ ROĞ LU

  ...Sir li Teh ran ya zın ilk qə dəm lə ri nə 
qu laq ver sə də, hə lə qış yu xu sun dan 
tam oyan ma yıb. Gü nə şin zəif şüala rı 
san ki bu nə həng şə hə ri isin dir mə yə 
ki fa yət elə mir. Bir də ki, ilk ba ha rın 
bu er kən, ya lan çı is ti si qo ca Teh ra-
nın nə yi nə gə rək di? Qa zan ki mi qay-
na yan möh tə şəm şə hə rin hə ya tı on-
suz da bu rul ğa nı xa tır la dır. Təm kin li 
Teh ran nə yin nə vaxt və nə qə dər la-
zım ol du ğu nu yax şı bi lir...

Ye ni il tə ti li hər bi ri mi zin yad da şın da fərq li iz 
bu rax dı. Ki mi ya xın-uzaq öl kə lə rə sə ya hə tə 
çıx dı, ki mi bay ra mı dost la, qo hum la süf rə ar-
xa sın da ke çir di, bə zi lə ri də şax ta lı yan va rın ilk 

gün lə rin də ev də otu rub mü ta liəyə, ya xud TV ka nal lar-
da ha zır lan mış bay ram ve ri liş lə ri nə bax ma ğa üs tün lük 
ver di.

Eti raf edim ki, mən də tə ti li für sət bi lib bay ram gün lə-
rin də vax tı mın çox his sə si ni ma vi ek ran qar şı sın da ke çir-
dim. Sev di yim fi lm lə rə ye ni dən bax dım, məş hur mü ğən-
ni lə rin bən zər siz ifa sın dan həzz al dım. 

Am ma bay ram efi  rin də bir sü jet xü su si lə diq qə ti mi çək di 
və açı ğı, mə ni çox tə sir lən dir di. TRT ka na lı nın ha zır la dı ğı 
qı sa sü jet, qə zet lər də və sayt lar da heç də hə mi şə oxu ya bil-
mə di yim, hə yat da çox na dir hal lar da şa hi di ol du ğum adi, 
ey ni za man da  ib rə ta miz bir hə qi qə ti or ta ya çı xar dı. 

An tal ya da uşaq bağ ça sın da ke çi ril miş Ye ni il şən li yin-
dən çə ki lən kadr la ra həd siz ma raq la bax dım. Mil liy yət cə 
türk, rus və su ri ya lı olan uşaq la rın yol ka ət ra fın da bir lik də 
şən lən mə si, Şax ta ba ba və Qar qız la müx tə lif oyun lar da 
əy lən mə si bay ra ma xü su si ab-ha va ver miş di. Hə lə va li-
deyn lə ri de mi rəm.  Oxu yub rəqs elə mək də on lar öv lad la-
rın dan heç də ge ri qal mır dı. Sən de mə, Şax ta ba ba və Qar 
qız ro lu nu da rus və türk va li deyn ifa edir miş. Bir söz lə, 
Ye ni il üçün təş kil olun muş bu çal-ça ğır bü tün iş ti rak çı la-
rın ürə yin cə idi.

Vi deokadr la ra ba xan da ke çir di yim məm nun luq hiss lə-
ri ni söz lə ifa də et mək müm kün de yil. Bir gö rəy di niz, üç 
mil lə tin ba la la rı və on la rın va li deyn lə ri əl-ələ tu tub ne cə 
rəqs edir di. Bu an lar da on lar üçün adi şam ağa cı nın ət ra fı 
dün ya nın ən xoş bəxt və gü vən li, şən və qay ğı sız mə ka nı 
idi. 

Su ri ya lı uşaq lar uca dan ərəb cə və türk cə şeir söy lə di. 
Su ri ya dan qaç qın düş müş bu ba la lar hətt  a rus di lin də də 
bir ne çə söz öy rə nib lər.

Bu kadr la ra ba xan da, nə dən sə il lər ön cə Dağ lıq Qa ra bağ 
və Qər bi Azər bay can dan, xü su si lə də Xo ca lı dan qaç qın 
düş müş kör pə lər gö zü mün önü nə gəl di. On lar da bu za-
val lı su ri ya lı kör pə lə rə bən zə yir di. Da nış sa lar da, gül sə lər 
də, hər an göz lə rin də qor xu, ürək lə rin də nis gil du yu lur-
du. Bə li, di dər gin li yin mil liy yə ti ol mur...

Sa rı şın rus oğ la nın türk cə, ala göz lü türk qı zı nın rus di-
lin də oxu du ğu mah nı lar ha mı nın se vin ci nə sə bəb ol du. 
Söy lə ni lən bü tün şeir və mah nı lar ana, Və tən, dost luq 
möv zu su na həsr olun muş du. Bu ür kək və bir az da hə yə-
can lı ba xış la rı nı giz lət mə yə ça lı şan kör pə lə rin əz bər lə di yi 
şeir və mah nı lar son ay lar dün ya nı çən gi nə al mış üzü cü 
si ya si və iq ti sa di ha di sə lə rə san ki eti raz ki mi səs lə nir di.

Şən li yə ba xan da inan mır san ki, cə mi bir ne çə yüz ki-
lo metr ara lı da, Su ri ya tor paq la rın da aman sız mü ha ri bə 
ge dir, gü nah sız in san lar qı rı lır, ana la rın, za val lı ba la la rın 
qa nı axır.  Am ma təəs süfl  ər ol sun ki, bu, acı hə qi qət dir və 
Su ri ya da mü ha ri bə nin hə lə də so nu gö rün mür.

Bu məz lum uşaq la rın ka me ra qar şı sın da qol-bo yun da-
ya nıb xoş bəxt tə bəs süm lə ri ni gö rən də heç cür an la ya bil-
mir sən ki, iki möh tə şəm döv lət – Tür ki yə və Ru si ya ara-
sın da ni yə eti mad sız lıq rü şeym lə ri cü cər mə yə baş la yıb, 
dü nən dost və qar daş he sab olu nan məm lə kət lər han sı 
sə bəb dən bir-bi ri nə qar şı sank si ya lar tət biq edir? 

Am ma gö rü nür, bu kör pə lə rin baş ve rən lə rə öz “ba xış 
bu ca ğı” var. On lar ki çik qəlb lə ri ilə ar tıq an la yır lar ki, bu 
gün tə mə li qo yu lan dost luq və sə mi miy yə ti, bö lüş dük lə ri 
bay ram sov qa tı nı heç nə əvəz lə yə bil məz. Bu in san pər vər-
li yi və ən ül vi hiss lə ri heç bir mü ha ri bə, heç bir sank si ya 
on la rın əlin dən ala bil məz.  

Mən cə, say sız-he sab sız sam mit lə rə, konf rans la ra, fo-
rum la ra top la şan, dün ya nın qlo bal prob lem lə ri ni həll 
et mə yə ça lı şan və il lər lə qə naət bəxş nə ti cə lər əl də edə 
bil mə yən li der lə ri il də heç ol ma sa bir də fə be lə uşaq şən-
lik lə ri nə, da ha doğ ru su “açıq dərs”ə də vət et mək la zım-
dır. Qoy gə lib gör sün lər və dərs al sın lar. Mil yon lar la in-
san la ra iz ti rab gə ti rən, is ti yu va sı nı da ğı dan, ev-eşi yin dən 
di dər gin sa lan, dos tu düş mə nə çe vi rən mü ha ri bə lər bir 
gü nah sız uşa ğın se vinc göz yaş la rı na də yər mi?

Dəy məz!

Fərhad
ABDULLAYEV

Böyüklər 
üçün dərs

1953-cü ilin Teh ra nın da azər bay-
can lı lar ya şa yan mə həl lə də ki məş-
hur çay xa na ad la ta nı nır. Ona gö-
rə yox ki, bur da dün ya nın ən lə ziz 
ça yı nı ve rir, süf rə yə də növ bə növ 
ətir li kiş miş, no ğul, çə rəz dü-
zür lər. Bu ra həm də Teh-
ran da ya şa yan azər bay-
can lı mü ha cir lə rin, sə nət 
adam la rı nın bir ara ya 

Elə bu ax şam da çay-
xa na da qə lə bə lik dir. 

ol muş ki çik sa lo nun 
bir kün cün də əy ləş miş 
sa zən də lər üç lü yü qə-
dim Azər bay can mu ğam 
və təs nifl  ə ri ni ifa edir. “Rast”, 
“Şur”, “Zə min xa rə”...Zən gu-
lə lər ürək dağ la yır. Ha mı nə-
fə si ni çə kib, tit rək bar maq la rı ilə 
köh nə lik dən rən gi bo zar mış də fi  
kök sü nə sıx mış 86 yaş lı xa nən də nin 
“Se gah” üs tə ya nıq lı ifa sı nı din lə yir...

Sən dən ay rı düş səm də mən,
 eş qin ilə ya şa yı ram,

Neft pul la rı Se yi di ta mam 
də yiş dir di. Var la nan xa nən-
də əv vəl ki pe şə sin dən uta-
nır, val la rı nı alıb çi lik-çi lik 
edir di. İn di onu dəb də bə li 
hə yat, mil yon la rın pa rıl tı sı 
cəlb edir di. Ailə qur maq dan 
vaz ke çən Se yid ye nə də Ta-
ğı ye vin məs lə hə ti ilə Ba kı nın 
ən gö zəl bi na la rın dan bi ri ni 

(in di ki ARDNŞ-in bi na sı) al-
dı, la kin mülk də cox ya şa maq 

ona qis mət ol ma dı. İn qi lab, 
di gər lə ri ki mi Mir ba ba ye-

vi də mü ha cir hə ya tı 
ya şa ma ğa va-

dar et di. 

...Sir li Teh ran ya zın ilk qə dəm lə ri nə 
qu laq ver sə də, hə lə qış yu xu sun dan 
tam oyan ma yıb. Gü nə şin zəif şüala rı 
san ki bu nə həng şə hə ri isin dir mə yə 
ki fa yət elə mir. Bir də ki, ilk ba ha rın 
bu er kən, ya lan çı is ti si qo ca Teh ra-
nın nə yi nə gə rək di? Qa zan ki mi qay-
na yan möh tə şəm şə hə rin hə ya tı on-
suz da bu rul ğa nı xa tır la dır. Təm kin li 
Teh ran nə yin nə vaxt və nə qə dər la-
zım ol du ğu nu yax şı bi lir...

Qı zı lı, pu lu ba şı na xə zəl ki mi tö kür- Se yi din Pa ri sə apar dı ğı sər vət bir 

“Heçdir 
vətənsiz 
can...”
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Şeir də söh bət bir və tə gə dən, 

bir tor dan yox, İs tan bu lun Bo ğa-
zi çi (Bos for) kör fə zi nin və Xə lic 
bux ta sı nın at ri but la rın dan olan 
ba lıq və tə gə lə rin dən, ba lıq çı la-
rın tor la rı hay la-küy lə çə kiş lə rin-
dən, da ha doğ ru su, İs tan bu lun 
vur ğu nu olan poetik qəh rə ma-
nın bu şə hə rə qu laq asar kən eşit-
di yi səs lər dən ge dir. Li rik qəh rə-
man öz doğ ma şə hə ri nə o qə dər 
aşiq dir ki, ey ni an da ba lıq çı tor-
la rı nın sə si ni, göy üzün də qa tar-
qa tar ke çən quş la rın qaq qıl tıs nı, 
hətt  a su da şap pıl da yan qa dın 
ayaq la rı nın sə si ni hiss edə, eşi də 
bi lir. Bü töv lük də bənd be lə tər-
cü mə edi lə bi lər di:

İs tan bu lu din lə yi rəm,
 göz lə rim qa pa lı.
Quş lar ke çir tam bu an da
Yük sək lər dən, qa tar-qa tar, 
qaq qıl da şa-qaq qıl da şa;
Tor lar  çə ki lir və tə gə lər də;
Bir qa dı nın su ya
 də yir ayaq la rı;
İs tan bu lu din lə yi rəm,
 göz lə rim qa pa lı.
Şeirin dör dün cü bən din də ki 

üçün cü və dör dün cü, axı rın cı 
bən di nin son dan əv vəl ki mis-
ra la rın da da sax ta ek vi va lent-
lər var və mis ra la rın tər cü mə si 
uğur suz dur.

Loş ka yık ha ne le riy le bir ya lı
Din miş lo dos la rın
 uğul tu su için de.
Tər cü mə si be lə ve ri lib:

Zül mət (?) qa yıq xa na sıy la(?)
 bir sa hil (?);
Din miş (?) cə nub kü lə yi nin
 uğul tu su için də
Türk cə də loş sö zü zül mət 

(zil qa ran lıq) yox, “ala to ran”, 
“ya rı qa ran lıq” de mək dir. Qa-
yıq xa na ter mi ni ni sa hil kəl mə-
siy lə bir ara da iş lət mək olar, 
nis bə tən ba şa dü şü lür. Ori ji-
nal da isə söh bət sa hil dən yox, 
bir ya lı dan – li rik qəh rə ma na 
məh rəm olan sa hil ya nı bir ma-
li ka nə dən, köşk dən ge dir. Bu 
köşk lə rin müt ləq iri li-xır da lı 
qa yıq la rı (gə zin ti və ba lıq çı) və 
bu qa yıq la rın yan al dı ğı, löv bər 
sal dı ğı, yer ləş di yi mə kan la rı 
(qa yıq xa na la rı) olur. Bu mə-
kan lar adə tən kü lə yin tut ma dı-
ğı, sa kit, dal da, iri sa hil ma li ka-
nə lə ri nin köl gə lə di yi ala to ran 
(zül mət yox!) bir yer olur ki, 
şair bu mis ra lar da məhz hə-
min bə dii löv hə ni çə kib.

Din mək fe li isə ya lan çı ek vi va-
lent dir, di li miz dən fərq li mə na-
da dır və sa kit ləş mək, da yan maq, 
kəs mək, din ci ni al maq de mək dir. 
(Mə sə lən, Ya ğış kəs di; Kü lək da-
yan dı cüm lə lə ri türk cə də Yağ mur 
din di; Rüzgâr din di şək lin də dir). 
Yu xa rı da kı mis ra lar da bə dii tə-
zad ya ra dı lıb. Li rik qəh rə ma na 
“ba şın da əs ki aləm lə rin sər xoş lu-
ğu” ov qa tı nı ya şa dan (su üzün də 
lən gər vu ran!) və ala to ran bir ye-
rə –  qa yıq xa na ya çə kil miş qa yıq-
lar üçün kəs miş, sən gi miş cə nub 
kü lə yi, əs lin də,  əs mə yə, uğul-
da ma ğa da vam edir. Bü tün ya-
lı – sa hil ya nı ma li ka nə bu cə nub 
kü lə yi nin (gi la va rın) uğul tu su, 
vı yıl tı sı or ta sın da qal sa da, qa yıq-
xa na la ra çə kil miş qa yıq lar sa kit-
lik için də din cə lir lər:

Ala to ran qa yıq xa na la rıy la 
 bir ma li ka nə
Din cə lir gi la va rın
 uğul tu la rı için də...
So nun cu bənd də ki “Kal bi nin 

vu ru şun dan an lı yo rum” mis ra-
sı nın di li mi zə “Qəl bi nin vu ru-
şun dan (?) an la yı ram” şək lin-
də ki tər cü mə sin də də ya lan çı 
ek vi va lent var. Türk cə də kalp 
“ürək” de mək dir və mis ra da kı 
kalp vu ru şu “fıs tıq la rın ar xa sın-
dan do ğan bə yaz Ayın” nəb zi, 
ürək dö yün tü lə ri mə na sın da dır. 
Tər cü mə də ki “qəl bi nin vu ru şu” 
söz bir ləş mə si  di li miz də heç 
bir mə na ifa də et mir. Bu mis ra 
“Ürə yi nin dö yün tü sün dən (çır-
pın tı sın dan) bu nu an la yı-
ram” şək lin də ve ril-
mə liy di.

Şeirin aşa ğı da kı bən di nin 
tər cü mə sin də də bə zi xə ta lar 
gö zə çar pır:

İs tan bul ’u din li yo rum,
 göz le rim ka pa lı;
Bir yos ma ge çi yor
 kal dı rım dan.
Kü für ler, şar kı lar, tür kü ler,
 laf at ma lar.
Bir şey dü şü yor elin den ye re; 
Bir gül ol ma lı.
İs tan bul ’u din li yo rum,
 göz le rim ka pa lı.
Tər cü mə be lə dir:

İs tan bu lu din lə yi rəm,
 göz lə rim qa pa lı;
Bir yos ma ke çir kör pü dən (?)
Küfr lər, nəğ mə lər, tür kü lər,
 söz at ma lar.
Bir şey dü şür əlin dən ye rə
Bir gül (?) ol ma lı
İs tan bu lu din lə yi rəm,
 göz lə rim qa pa lı...
İkin ci mis ra da kı “kal dı rım” 

sö zü di li mi zə, nə dən sə, “kör-
pü” ki mi çev ri lib, hal bu ki “sə-
ki” de mək dir. Qı zın əlin dən 
dü şən (qəs dən dü şür dü yü!) 
isə çi çək de yil, qı zıl gül dür 
(yu xa rı da türk çə də ki “gül”ün 
di li miz də ki “qı zıl gül”ün qar-
şı lı ğı ol ma sın dan bəhs et miş-
dik), yos ma nın ona sa ta şan-
la ra naz lan ma sı və müs bət 
ca va bı dır (bi ri nin əyi lib qı zıl-
gü lü yer dən gö tü rə rək, ona 
təq dim et mə si üçün dür!). 
Bu, İs tan bu lun möh tə şəm bir 

bə dii löv hə-
si dir.

Bu ra da Tür ki yə nin döv lət 
him ni olan məş hur “İs tiq lal 
mar şı”nın bir mis ra sı nın  di li-
mi zə səhv tər cü mə si ni də qeyd 
et mək is tər dik:

Ulu sun, kork ma, na sıl böy le
 bir ima nı bo ğar
Me de ni yet de di ğin tek di şi
 kal mış ca na var.
Bi rin ci mis ra da kı ulu sö zü 

di li miz də ki “ulu, bö yük, uca” 
mə na sın da qə bul edi lə rək “Ulu-
san, qorx ma, ne cə böy lə bir ima-
nı bo ğar...” şək lin də ba şa dü-
şü lür. Hal bu ki, bu mis ra lar da 
Qərb mə də niy yə ti ilə Şərq mə-
də niy yə ti mü qa yi sə edi lir, Qərb 
si vi li  za si ya sı tək di şi qal mış yır-
tı cı ya, vəh şi hey va na ox şa dı lır. 
Şair, türk mil lə ti ni yır tı cı hey-
va nın ula ma sın dan qorx ma ma-
ğa ça ğı rır və bu ra da kı ulu sun 
kəl mə sin də vur ğu ikin ci yox, 
üçün cü he ca nın üzə ri nə dü şür. 
Ula maq fei li nin əmr şək li nin III 
şəx sin tə ki dir (Ula sın!), di li  miz-
də ki ulu kəl mə si ilə al da dı cı ox-
şar dan baş qa bir şey de yil , yə ni 
ya lan çı ek vi va lent dir.

Bir mi sal da Ki çik İs kən də rin 
qa nad lı söz lə rin dən bi ri nin tər-
cü mə sin də rast laş dı ğı mız ya-
lan çı ek vi va lent dən gə tir mək 
is tər dik. Ori ji na lı be lə dir:

Kar puz se çer ken gös ter di ği-
miz öze nin ya rı sı nı sev gi li se-
çer ken de gös ter sey dik, bu ka-
dar ke lek aşk lar ya şa maz dık.

Tər cü mə də oxu yu ruq:
Qar pız se çən də gös tər di yi-

niz diq qə ti (əs lin də, diq qə tin 
ya rı sı nı – Ə.R.) sev gi li se çən də 
də gös tər səy di niz, bu qə dər 
kə lək (əs lin də kə lək eşq – Ə.R.) 
ya şa maz dı nız.

Tər cü mə çi de yim də ki söz 
oyu nu na diq qət et mə yib. Türk-
çə də bir ne çə mə na sı olan kə lək 

kəl mə si nin di li miz də ol ma yan 
kal, ye tiş mə miş, xam ça lar-

la rı da var və afo rizm də 
də məhz bu mə na da – eşq 
kəl mə si nin tə yi ni ki mi 
(ke lek aşk) iş lə di lir. Müəl-

lif vur ğu la yır ki, diq qət li 
seç mə dik də kal qar pız ala bi-

lə cə yi miz ki mi, eşq-mə həb bət 
mə sə lə lə rin də də xam dav-

ran saq, əsl sev gi nin nə 
ol du ğu nu dad ma mış 

qa la rıq, sax ta sev-
giy lə qar şı la şa 

bi lə rik.

Sıx-sıx rast laş dı ğı mız ya lan çı 
ek vi va lent lər dən bi ri də “ki şi” 
kəl mə si dir. Mə sə lən, Yəh ya 
Ka ma lın “Dü şün cə” ad lı şeiri-
nin bər cəs tə mis ra la rı olan son 
bey ti be lə dir:

Öl mek de ğil dir öm rü mü zün
 en fecî işi,
Müş kül bu dur ki öl me den
 ev vel ölür ki şi.
Azər bay can di lin də:

Ölüm de yil dir öm rü mü zün
 ən fə ci işi;
Müş kül bu dur ki, öl mə dən
 ön cə ölür ki şi(?)
Türk cə də “ki şi” sö zü adam, 

in san de mək dir. Qa fi  yə cüt lü-
yü nün po zul ma ma sı üçün şair-
tər cü mə çi onu ori ji nal da kı ki mi 
– “ki şi” sax la yıb. Be lə çı xır ki, qa-
dı nın ölü mü onun öm rü nün ən 
fə ci işi de yil və bu, an caq ki şi lə rə 
məx sus fa ciədir. Üs tə lik, ori ji nal-
da kı ev vel sö zü nü ön cə şək lin də 
ver mək də mən tiq siz gö rü nür.

Or xan Və li nin aşa ğı da kı rü-
baisi nin üçün cü mis ra sı nın tər-
cü mə sin də də mü tər cim ey ni 
ya lan çı ek vi va len tin tə lə sin dən 
qur tu la bil mə yib:

Öm rün o bü yük sır rı nı gör
 bir bak da
Bir tek kö kü kal mış ağa cın
 top rak ta
Dün ya ne ka dar tat lı ki
 bin ler ce ki şi
Kol suz ve ba cak sız ya şa yıp
 dur mak ta.
Tər cü mə si:

Öm rün o bö yük sir ri ni gör
 bir bax da
Bir tək kö kü qal mış ağa cın
 tor paq da
Dün ya nə qə dər dad lı ki
 min lər cə ki şi (?)
Əl siz və ayaq sız ya şa yıb
 dur maq da
Rü bainin ori ji na lın da kı “ki-

şi” kəl mə si, yu xa rı da qeyd et-
di yi miz ki mi, türk cə də adam, 
in san, şəxs de mək dir (di li miz-
də ki “ki şi”yə türk lər er kek de-
yir lər) və onu “ki şi” sö zü ilə 
tər cü mə et mək ol maz. Mis ra-
da kı və bü töv lük də rü baidə ki 
fəl sə fi  yük sa də cə ki şi lə rə yox, 
bü tün in san la ra aid dir. 

Ey ni xə ta ya Zi ya Pa şa nın afo-
riz mə çev ril miş və di li miz də 
tez-tez mü ra ciət edi lən məş hur

“Âyi ne si iş tir ki şi nin
 la fa ba kıl maz
Şah sın gö rü nür rüt be-i
 ak lı ese rin de”
mis ra la rı nın tər cü mə sin də 

də rast gə li rik:
Ayi nə si iş dir ki şi nin,
 la fa ba xıl maz,
Şəx sin gö rü nür rüt be yi-
 əq li əsə rin də.
Bu ra da da nə zər də tu tu lan 

sa də cə ki şi de yil, ümu mi lik də 
in san dır. Tər cü mə də ki şi sö zü 
ye ri nə düz gün olar dı ki, in san, 
ya xud adam kəl mə lə rin dən bi-
ri iş lə dil sin.

(Davamı gələn sayımızda)

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

pro fes sor

(Əv və li ötən sa yları mız da)

Din mək fe li isə ya lan çı ek vi va-
lent dir, di li miz dən fərq li mə na-

kəs mək, din ci ni al maq de mək dir. 

yan dı cüm lə lə ri türk cə də Yağ mur 

Yu xa rı da kı mis ra lar da bə dii tə-
zad ya ra dı lıb. Li rik qəh rə ma na 

lən gər vu ran!) və ala to ran bir ye-
rə –  qa yıq xa na ya çə kil miş qa yıq-
lar üçün kəs miş, sən gi miş cə nub 
kü lə yi, əs lin də,  əs mə yə, uğul-

lı – sa hil ya nı ma li ka nə bu cə nub 
kü lə yi nin (gi la va rın) uğul tu su, 

Quş la rın dəs tə şək-
lin də dü zül mə si nə 
türk lər sü rü, azər-
bay can lı lar qa tar və 

ya dəs tə de yir (sü rü sö zü nü 
əsa sən biz quş lar üçün yox, 
hey van lar üçün iş lə di rik). 
Əl bətt  ə, dəs tə-dəs tə sö zü nü 
də iş lət mək qə ba hət de yil, 
la kin qa tar-qa tar  ifa də si şei-
rin poetik üs lu bu na da ha çox 
ya ra şır. Ey ni mis ra da kı çığ-
lık çığ lık ifa də si nin qar şı lı-
ğı ola raq hay la-küy lə ye ri nə, 
qaq qıl da şa-qaq qıl da şa iş lət-
mək tər cü mə nin da ha uğur lu 
ol ma sı na kö mək edər di.

pın tı sın dan) bu nu an la yı-
ram” şək lin də ve ril-
mə liy di.

bə dii löv hə-
si dir.

Qar pız se çən də gös tər di yi-
niz diq qə ti (əs lin də, diq qə tin 
ya rı sı nı – Ə.R.) sev gi li se çən də 
də gös tər səy di niz, bu qə dər 
kə lək (əs lin də kə lək eşq – Ə.R.) 
ya şa maz dı nız.

Tər cü mə çi de yim də ki söz 
oyu nu na diq qət et mə yib. Türk-
çə də bir ne çə mə na sı olan kə lək 

kəl mə si nin di li miz də ol ma yan 
kal, ye tiş mə miş, xam ça lar-

la rı da var və afo rizm də 
də məhz bu mə na da – eşq 
kəl mə si nin tə yi ni ki mi 
(ke lek aşk) iş lə di lir. Müəl-

lif vur ğu la yır ki, diq qət li 
seç mə dik də kal qar pız ala bi-

lə cə yi miz ki mi, eşq-mə həb bət 
mə sə lə lə rin də də xam dav-

ran saq, əsl sev gi nin nə 
ol du ğu nu dad ma mış 

qa la rıq, sax ta sev-
giy lə qar şı la şa 

bi lə rik.

Tərcümədə
yalançı 

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

Ata mın bu söz lə ri qar şı sın da 
dər hal yum şa lır, “Ey Əh məd bəy, 
mə nim be lim də hör güc lə rim var” 
- de yir di. Bu söz lər lə hə lə çox ki-
çik yaş da olan uşaq la rı na işa rə 
edir, on la rı ra hat bo ya-ba şa çat-
dır maq üçün mad di və mə nə vi 
fə da kar lıq la ra məc bur qal dı ğı nı 
an la dır dı. 

Ar tıq ço luq-ço cuq sa hi bi ol ma ğı 
dü şün mə di yi, əs lin də hətt  a bu na 
eh ti yac du yul ma dı ğı yaş da ailə 
qur ma sı bu ta nın mış si ya sət çi və 
fi  kir ada mı ilə ata mın hə lə Trab-
lüs qərb sür gü nün dən üzü bə ri 
da vam edən bö yük dost lu ğu nun 
son sürp ri zi nə çev ril miş di. 

Bir qı zı, bir oğ lu var dı. Öv lad 
mə həb bə ti nin hə qi qi iz ti rab ha-
lın da, ro man la ra möv zu ola caq 
də rə cə də ya şan ma sı na bu ailə-
dən da ha hə zin mi sal ola bi lər di-
mi? Ata sı ilə ana sı do ğul duq la rı 
an dan uşaq la rı nın üs tün də əsir-
di lər. Zən gin ki tab xa na la rın da 
tibb ədə biy ya tın dan iba rət bö yük 
bir gu şə ya ran mış dı. Uşaq la rın 
üzü aza cıq sa ral dı mı, dal ba dal 
iki də fə as qır dı lar mı, ya xud hə-
ra rət lə ri bir qə dər art dı mı, dər hal 
ki tab la rın üs tü nə cu mur, bə zən 
ən təh lü kə li lə ri də da xil ol maq-
la müx tə lif xəs tə lik lə rin müali cə 
üsul la rı araş dı rı lır, bir ne çə dok-
tor gə lib uzun müayi nə lər apa-
ra na və ba la ca la rın sağ lam lıq la-
rı na qə ti tə mi nat ve rə nə qə dər 
evi ma təm ha va sı bü rü yür dü. Bir 
çox la rı na şux, za ra fat cıl, hər kə sə 
is teh za et mək dən xoş la nan in san 
tə si ri ba ğış la yan pro fes so run öz 
uşaq la rı na az qa la xəs tə li yə va-
ra caq də rə cə də bağ lan dı ğı nı gö-
rən lər onun is teh za lı ha lı nın in cə 
qəl bi qı rıl maq dan qo ru maq üçün 
əl atı lan mü da fi ə üsu lun dan baş-
qa bir şey ol ma dı ğı nı an la yır-
dı lar. Bu hal müx tə lif sə bəb lə rə 
gö rə bey nin dən heç cür çı xa ra 
bil mə di yi baş qa la rı na xor gö rün-
mə mək qor xu su al tın da əl atı lan 
va si tə ki mi də qə bul edi lə bi lər-
di. Məhz bu na gö rə dir ki, onun la 
məh rə ma nə mü na si bət də olan-
la rın heç bi ri baş qa la rı na kəs kin, 
hətt  a qor xunc gö rü nən is teh za lı 
zə ka dan ki çi cik bir şi ka yət be lə 
et mə miş di.

Onun di gər hal la rı da var dı. 
Mə sə lən, ye nə ey ni əsir türk el lə-
rin dən hür Tür ki yə yə pə nah gə-
ti rən lə rin bə zi lə ri nə, xü su si lə də 
bir nə fə ri nə qar şı iza hı an la şıl ma-
yan, bö yük, hətt  a haq sız düş mən-
çi li yi ni açıq şə kil də gös tər mək-
dən əs la çə kin məz di. 

An ka ra Uni ver si te ti hü quq fa-
kül tə si nin si ya si ta rix pro fes so-
ru nun zəif cə hət lə rin dən bi ri də 
xo şa gəl mə yən ha di sə lər qar şı sın-
da dər hal ümid siz li yə qa pıl ma sı, 
pə ri şan lı ğa yol açan ira də siz li yə 
təs lim ol ma sı idi. Bu, bü tün hə-
ya tı bo yu içə ri sin də ça ba la dı ğı 
tə zad la rın ən ağı rı ol du. Hə min 
xa siy yə ti onu müəy yən fi  kir və 
hə rə kət is ti qa mə ti tut maq dan 
uzaq laş dı rır, bi ri-bi ri nə zidd qə-
rar la ra, tə şəb büs lə rə va dar edir di. 

Ölü mün dən son ra bil mi rəm, 
ya Türk Ta rix Qu ru mu na, ya da 
Mil li Maarif na zir li yi nə və siy yət 
edil miş ki tab la rı nı seç mək, saf-
çü rük et mək dost la rım dan bi ri nə 
tap şı rıl mış dı. Bir gün o, pro fes so-
run ki tab xa na sı na bir lik də bax-
ma ğı mı zı tək lif et di. Çox yax şı 
bə ləd ol du ğum bu ki tab xa na ya 
ayaq bas dı ğım za man pro fes so-
ru mun üs tü ka ğız lar, ki tab lar, 
rəsm lər lə do lu ma sa nın ar xa sın-
da ye nə də göz lə rin də is teh za lı 
qı ğıl cım lar oy na şan bir şə kil də 
bi zə bax dı ğı nı san dım. Dos tum 
ki tab la rı qa rış dır ma ğa baş la dı. 
Ara da qə ri bə bir mək tub tap dı ğı-
nı söy lə yib sa ral mış ka ğız par ça-
sı nı mə nə uzat dı. Ora da oxu duq-
la rı ma inan maq müm kün idi mi?

Ha mı ra zı la şar ki, Bi rin ci Dün ya 
Hər bi nin nə ti cə lə ri türk mil lə ti üçün 
son də rə cə ağır ol muş dur. La kin hər 
kə sin sər bəst şə kil də gə lib çı xa ca ğı 
bir nə ti cə pro fes so ru ni yə bu də rə cə-
də bəd bin ləş dir miş, ya zı da əks olu-
nan dü şün cə lər qəl bi nə və bey ni nə 
ne cə yol tap mış dı? Əlim də ki mək-
tub heç vaxt ta ri xin ma lı ol ma ma lı 
idi. Dos tu mun üzü nə bax dım. 

“Mə nə qu laq as! - de dim. - Mək tub 
də rin bir ru hi sar sın tı ha lın da ya zı-
lıb. O, sə nin də müəl li min sa yı lır. Bu 
mək tu bun qə lə mə alın dı ğı gün müəl-
li mi mi zin çək di yi iz ti rab la rı ba şa düş-
mə li yik. İn di mə nim gö rə cə yim iş, tə-
bii ki, hə min iz ti ra ba la yiq dir”.

Dos tum ba şı nı aşa ğı di kə rək 
qə ra rı mı göz lə yir di. Ka ğı zı ti kə-
ti kə elə yib yan dır dım. 

O, “Ar va dım dan son ra ya xın 
dost la rım da mə ni atıb ge dir lər. 
İn di bu hə yat da tək ba şı na nə iş 
gö rə cə yəm?” - de  miş di: Onun 
ata mı iz ti rab lı dü şün cə lə rə sövq 
edən ölü mü be lə ol muş du:

Bir ax şam üs tü ya nın da uşaq la rı, 
əl lə ri on lar üçün al dı ğı hə diy yə lər-
lə do lub-daş mış hal da Hey dər pa şa 
stan si ya sın dan tər pən mək də olan 
qa ta ra tə lə sir di. Bir dən da yan dı, 
əl lə ri ni bo ğa zı na apa ra raq ye rə yu-
var lan dı. İki ba la ca uşaq hey rət və 
qor xu içə ri sin də ata la rı nın üs tü nə 
atıl dı lar. Bə yaz saq qa lı xə fi f-xə fi f 
tit rə yir di. Uşaq lar hətt  a on la rın ən 
ki çik baş ağ rı la rı za ma nı qor xu ilə 
üz ə ri lə ri nə əyi lən bu si fət də ey ni 
tit rə mə lə ri də fə lər lə gör müş dü lər. 
La kin ata la rı nın si fə ti in di ilk də fə 
sı xın tı sız, sa kit, qəm için də idi...

Üç insan
Üçü də öz gə mil lət lə rin, öz gə 

din lə rin əsa rə tin də olan yurd la-
rın dan köç edib Os man lı im pe ra-
tor lu ğun da, Xə li fə nin ya nın da, 
bir tə rəf dən bö yük İs lam bir li yi, 
o bi ri yan dan Tu ran idealı nın 
ger çək ləş mə si uğ run da ça lış-

maq ama lı ilə İs tan bu la gəl-
miş di lər. Əb dül hə mid iq-
ti da rı nın qa ran lıq, sü ku nət 

və dur ğun luq la sə ciy yə lə-
nən son il lə rin dən Məş ru tiy-

yə nin hə yə can, hə vəs, həm lə 
do lu döv rü nə ke çi lər-ke çil-

məz, bi ri nə Ru si ya əley hi nə 
və is lam le hi nə təb li ğat iş lə ri-

ni qur maq və zi fə si ve ril di. Bu işi 
bü tün Şərq məm lə kət lə ri ni at 

be lin də gə zib do la şa raq 
ye ri nə ye ti rə cək di. 

Yə qin ki, sə fər za ma nı əs la tə rəd düd 
et mə dən vi zit kar tı na ad və so ya dı nın 
ye ri nə “Səy ya hi Şə hir” – yə ni “Ta nın-
mış səy yah” ün va nı nı ya za bi lər di. 

İkin ci si nin üzə ri nə dü şən və zi fə-
ni isə şi rin sə si, Qu ran və hə dis lə rin 
an la maq və an lat maq da kı də rin zə-
ka sı, son də rə cə tə va zö kar xa siy yə ti 
öz-öz lü yün dən bəl li et miş di. Uzaq 
Şərq məm lə kət lə rin də is lam tə si ri ni 
yay maq yo lun da ça lı şa caq, türk lə rin 
möh tə şəm mü səl man alə mi nin ön-
cü lü, dü şü nən bey ni ol du ğu nu gös-
tə rə cək di. Ona da “Çin vaizi” de di lər. 

Üçün cü sü, Şərq və Qərb dil lə-
ri nə də rin bə ləd li yi, dün ya din-
lə ri nin fəl sə fə si üzə rin də araş dır-
ma la rı ilə ta nın mış dı. Fəaliy yət 
mey da nı İs tan bul Da rül fü nu nun 
ka fed ra la rın dan bi ri ola caq dı. 

Uşaq lıq xa ti rə lə rim ara sın da ata-
mın bu üç dos tu na aid olan lar ya-
dım da qa lan la rın yal nız ən köh nə-
lə ri de yil, həm də ən da vam lı la rı dır. 

“Səy ya hi-Şə hir” ilə ev lə ri miz 
İs tan bu lun ey ni mə həl lə sin də - 
Mol la Gu ra ni də yan-ya na idi. Bir 
evin bağ ça sın dan o bi ri nə keç mək 
üçün ara da ki çik qa pı da var dı. 

Ata mın bu dos tu nun yaş lı sı nı 
məm lə kə tin də qo yub gəl di yi, ca-
va nı nı özü ilə İs tan bu la gə tir di yi iki 
xa nı mı, hər iki sin dən ara la rın da kı 
yaş fər qi çox bö yük olan oğul-qız la-
rı var dı. Dü şü nü rəm ki, uzun, ağır 
sü mük lü vü cu du nun, iri qa fa sı nın, 
en li, qa ra ya nız, ço pur üzü nün, ba-
şın da kı nə həng çal ma nın və bə yaz, 
sey rək saq qa lı nın ya rat dı ğı qor-
xunc gö rü nü şü ol ma say dı, uşaq la-
rı, bir az da ikin ci ana la rı nın tə si ri 
ilə bir-bir lə ri nin qa nı nı içər di lər. 

Am ma “Səy ya hi-Şə hir” Tür ki yə də 
və evin də qal dı ğı vaxt lar çiy nin də 
cüb bə si, ba şın da rəng bə rəng na xış lı 
ta tar araq çı nı, süf rə nin ba şın da otu-
rub dur ma dan çay içib iri-iri ti kə lər-
lə ət ye yə rək uşaq la rı na, tə si ri ye ni 
sə ya hə tin so nu na qə dər da vam 
et mə li olan nə si hət lər ve rir, üzər lə-
ri nə bi ri-bi rin dən qor xunc hə də və 
təh did lər yağ dı rır dı. Bə zən var sə si 
ilə ba ğı ra raq, bə zən as ta dan, xa hiş 
yo lu ilə ya rat dı ğı qor xu xo fu növ-
bə ti sə ya hət dən qa yıt ma sı na bir ne-
çə gün qa la na qə dər da vam edir di. 
Ev lə ri nin için də qo pan qi ya mə tin 
ilk gu rul tu la rı di var la rı aşıb qon-
şu la rın qa pa lı pən cə rə lə rin dən içə ri 
dol ma ğa baş la dı ğı əs na da, ata mın 
dos tu qa pı sı nın zən gi ni ça lır dı. 

Atam la çox vaxt sə hər lər, çay 
süf rə si ət ra fın da gö rü şür dü lər. 
Be lə vaxt lar da ota ğın bir tə rə fi  nə 
çə ki lib üzü nə bir az qor xu, bir az 
da hey rət lə ba xar dım. Qa lın, gur 
sə si tə səv vü rüm də göy gu rul tu-

su na bən zə yir di. Kir li, sa rı, 
sey rək diş lə ri nin ağ zı nın yan 

tə rəfl  ə rin də olan la rı, o bi ri lər dən 
da ha bö yük, da ha siv ri idi. On la ra 
ta ma şa et dik cə, ana mın, xa la la rı-
mın da nış dıq la rı na ğıl lar da kı div-
lər göz lə rim önün də can la nır dı. 

Hə yat da kı ilk dost la rım da ata-
mın bu dos tu nun ki çik qı zı ilə 
oğ lu ol muş du. O qız həm də hə-
ya tı mın ilk sev gi si idi. Al tı-yed di 
ya şın sev gi si! San dal ya la rı yan-
ya na qo yub üs tü nə bir səc ca də, 
ya xud ki lim sə rir, al tı na iki yas tıq 
qo yur və bu ki çi cik evi mi zin için-
də bi ri-bi ri mi zə sa rı la raq, bi ri-bi-
ri mi zi öpə rək ev cik-ev cik oyu nu 
oy na yar dıq. 

Rus in qi la bı1 baş ve rin cə, ata-
mın dos tu bi tib-tü kən mək bil mə-
yən sə ya hət lə ri nin so nun cu su nu 
do ğul du ğu məm lə kə tə et mək 
ba rə sin də əmr al dı. Çar re ji mi 
sü qu ta uğ ra mış dı. Or ta Asi ya da 
qu ru lan ye ni döv lət lər dən bi ri də 
onun dün ya ya göz aç dı ğı, bö yü-
yüb bo ya-ba şa çat dı ğı əra zi lər-
də idi. Bəl kə bir də heç za man 
İs tan bu la dön mə yə bi lər di. Ye ni 
türk döv lə tin də il lər bo yu fi  kir-
lə rin də, xə yal la rın da can lan dır-
dı ğı bir işin ba şı na ke çə bi lər di. 
Bu ümid lər lə gənc xa nı mı ilə ki-
çik uşaq la rı nı da özü ilə gö tür dü. 
Am ma, hey hat! Do ğul du ğu yur-
da sə ya hət “Səy ya hi-Şə hir”in acı 
ha di sə lər lə do lu son ma cə ra sı nın 
baş lan ğı cı ol du. Ru si ya da qə lə bə 
ça lan in qi lab ye ni müs tə qil döv-
lət lə ri yer üzün dən si lib at dı. Ata-
mın dos tu bu də fə ailə si ni gah 
pay-pi ya da, gah at be lin də, gah 
ara ba ilə Çin dən ke çi rib Ya po ni-
ya ya apar ma ğa məc bur ol du. Bu 
ara da san dal ya lar dan qur du ğu-
muz ev ci yi miz də ki ilk sev gim də 
ya ta laq xəs tə li yin dən öl dü. On lar 
İs tan bul dan ge dən dən bir ne çə 
ay son ra Fa tih də  baş la yan bö yük 
yan ğın ev lə ri mi zin kül lə ri al tın da 
uşaq lıq mə həb bə ti mi zi də hə mi-
şə lik dəfn et di. İn di on dan mə nə 
qa lan xa ti rə üzü mü ox şa yan bir 
nə fə sin dad lı is ti li yi ilə, pırt la şıq 
saç la rın dan bu nə fəs lə bə ra bər 
bur nu ma do lan qə ri bə ra yi hə dir.

1 Ru si ya da ça riz min dev ril-
mə si ilə nə ti cə lə nən 1917-ci 
il Fev ral in qi la bı nə zər də 
tu tu lur.

(Davamı gələn sayımızda)
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

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

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

Am ma “Səy ya hi-Şə hir” Tür ki yə də 
və evin də qal dı ğı vaxt lar çiy nin də 
cüb bə si, ba şın da rəng bə rəng na xış lı 
ta tar araq çı nı, süf rə nin ba şın da otu-
rub dur ma dan çay içib iri-iri ti kə lər-
lə ət ye yə rək uşaq la rı na, tə si ri ye ni 
sə ya hə tin so nu na qə dər da vam 
et mə li olan nə si hət lər ve rir, üzər lə-
ri nə bi ri-bi rin dən qor xunc hə də və 
təh did lər yağ dı rır dı. Bə zən var sə si 
ilə ba ğı ra raq, bə zən as ta dan, xa hiş 
yo lu ilə ya rat dı ğı qor xu xo fu növ-
bə ti sə ya hət dən qa yıt ma sı na bir ne-
çə gün qa la na qə dər da vam edir di. 
Ev lə ri nin için də qo pan qi ya mə tin 
ilk gu rul tu la rı di var la rı aşıb qon-
şu la rın qa pa lı pən cə rə lə rin dən içə ri 
dol ma ğa baş la dı ğı əs na da, ata mın 
dos tu qa pı sı nın zən gi ni ça lır dı. 

Atam la çox vaxt sə hər lər, çay 
süf rə si ət ra fın da gö rü şür dü lər. 
Be lə vaxt lar da ota ğın bir tə rə fi  nə 
çə ki lib üzü nə bir az qor xu, bir az 
da hey rət lə ba xar dım. Qa lın, gur 
sə si tə səv vü rüm də göy gu rul tu-

su na bən zə yir di. Kir li, sa rı, 
sey rək diş lə ri nin ağ zı nın yan 

tə rəfl  ə rin də olan la rı, o bi ri lər dən 
da ha bö yük, da ha siv ri idi. On la ra 
ta ma şa et dik cə, ana mın, xa la la rı-
mın da nış dıq la rı na ğıl lar da kı div-
lər göz lə rim önün də can la nır dı. 

Hə yat da kı ilk dost la rım da ata-
mın bu dos tu nun ki çik qı zı ilə 
oğ lu ol muş du. O qız həm də hə-
ya tı mın ilk sev gi si idi. Al tı-yed di 
ya şın sev gi si! San dal ya la rı yan-

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

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

Ata mın bu söz lə ri qar şı sın da 
dər hal yum şa lır, “Ey Əh məd bəy, 
mə nim be lim də hör güc lə rim var” 
- de yir di. Bu söz lər lə hə lə çox ki-
çik yaş da olan uşaq la rı na işa rə 

və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 

ya şın sev gi si! San dal ya la rı yan-
ya na qo yub üs tü nə bir səc ca də, 
ya xud ki lim sə rir, al tı na iki yas tıq 
qo yur və bu ki çi cik evi mi zin için-
də bi ri-bi ri mi zə sa rı la raq, bi ri-bi-
ri mi zi öpə rək ev cik-ev cik oyu nu 
oy na yar dıq. 

Rus in qi la bı
mın dos tu bi tib-tü kən mək bil mə-
yən sə ya hət lə ri nin so nun cu su nu 
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din lə rin əsa rə tin də olan yurd la-
rın dan köç edib Os man lı im pe ra-
tor lu ğun da, Xə li fə nin ya nın da, 
bir tə rəf dən bö yük İs lam bir li yi, 
o bi ri yan dan Tu ran idealı nın 
ger çək ləş mə si uğ run da ça lış-

maq ama lı ilə İs tan bu la gəl-
miş di lər. Əb dül hə mid iq-
ti da rı nın qa ran lıq, sü ku nət 

və dur ğun luq la sə ciy yə lə-
nən son il lə rin dən Məş ru tiy-

yə nin hə yə can, hə vəs, həm lə 
do lu döv rü nə ke çi lər-ke çil-

məz, bi ri nə Ru si ya əley hi nə 
və is lam le hi nə təb li ğat iş lə ri-

ni qur maq və zi fə si ve ril di. Bu işi 
bü tün Şərq məm lə kət lə ri ni at 

be lin də gə zib do la şa raq 
ye ri nə ye ti rə cək di. 

Am ma “Səy ya hi-Şə hir” Tür ki yə də 
və evin də qal dı ğı vaxt lar çiy nin də 
cüb bə si, ba şın da rəng bə rəng na xış lı 
ta tar araq çı nı, süf rə nin ba şın da otu-
rub dur ma dan çay içib iri-iri ti kə lər-
lə ət ye yə rək uşaq la rı na, tə si ri ye ni 
sə ya hə tin so nu na qə dər da vam 
et mə li olan nə si hət lər ve rir, üzər lə-
ri nə bi ri-bi rin dən qor xunc hə də və 
təh did lər yağ dı rır dı. Bə zən var sə si 
ilə ba ğı ra raq, bə zən as ta dan, xa hiş 
yo lu ilə ya rat dı ğı qor xu xo fu növ-
bə ti sə ya hət dən qa yıt ma sı na bir ne-
çə gün qa la na qə dər da vam edir di. 
Ev lə ri nin için də qo pan qi ya mə tin 
ilk gu rul tu la rı di var la rı aşıb qon-
şu la rın qa pa lı pən cə rə lə rin dən içə ri 
dol ma ğa baş la dı ğı əs na da, ata mın 
dos tu qa pı sı nın zən gi ni ça lır dı. 

Atam la çox vaxt sə hər lər, çay 
süf rə si ət ra fın da gö rü şür dü lər. 
Be lə vaxt lar da ota ğın bir tə rə fi  nə 
çə ki lib üzü nə bir az qor xu, bir az 
da hey rət lə ba xar dım. Qa lın, gur 
sə si tə səv vü rüm də göy gu rul tu-

tə rəfl  ə rin də olan la rı, o bi ri lər dən 
da ha bö yük, da ha siv ri idi. On la ra 
ta ma şa et dik cə, ana mın, xa la la rı-
mın da nış dıq la rı na ğıl lar da kı div-
lər göz lə rim önün də can la nır dı. 

Hə yat da kı ilk dost la rım da ata-
mın bu dos tu nun ki çik qı zı ilə 
oğ lu ol muş du. O qız həm də hə-
ya tı mın ilk sev gi si idi. Al tı-yed di 
ya şın sev gi si! San dal ya la rı yan-

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

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

Onun di gər hal la rı da var dı. Ha mı ra zı la şar ki, Bi rin ci Dün ya Yə qin ki, sə fər za ma nı əs la tə rəd düd 

Atamın 
dostları



Be lə bir vaxt da ilk bə dii fi l mi nin çə ki-
li şi ni ger çək ləş di rən «Fil ma» ak sioner 
cə miy yə ti yer li ta ma şa çı la rın qəl bi nə yol 
tap maq üçün «Qaf qaz hə ya tın dan bəhs 
edən» möv zu seç mə yi qə rar laş dır dı. Bu 
möv zu ya zı çı İb ra him bəy Mu sa bə yo vun 
oxu cu lar ara sın da ge niş ya yıl mış və rəğ-
bət lə qar şı lan mış «Neft və mil yon lar səl-
tə nə tin də» ro ma nı idi. 

Gör kəm li Azər bay can ya zı çı sı İb ra him 
bəy Meh di bəy oğ lu Mu sa bə yov (1880-
1942) 1902-ci il də Qo ri se mi na ri ya sı nı bi-
tir miş di. Şə ki şə hə ri nin üçü nü cü rus-ta-
tar mək tə bin də, 1911-ci il dən isə Ba kı da 
bi rin ci rus-ta tar mək tə bin də müəl lim lik 
et mək lə ya na şı, «Tə rəq qi», və «Gü nəş» 
qə zet lə rin də mə qa lə lə rin, «Mək təb» jur-
na lın da isə he ka yə lə ri ni, tər cü mə lə ri ni 
çap et di rir di. Onun «Xoş bəxt lər» (1913), 
«Cə ha lət fə dailə ri» (1924), «Gö zəl lə rin və-
fa sı» (1915), «Neft və mil yon lar səl tə nə-
tin də» (1915), elə cə də «R za nın qu tu su», 
«Çay», «Üç ar vad» əsər lə ri, V.Q.Ko ro len-
ko və P.N.Po le voy dan tər cü mə lə ri rəğ bət-
lə qar şı lan mış, «Üç he ka yə» ki ta bı (1915) 
nəşr olun muş du. Qeyd edək ki, 1918-ci 
il də Rəşt də müəl lim lik döv rün də həbs 
olun muş İ.Mu sa bə yov azad edi lən dən 
son ra Trab zon da mə lu mat bü ro su nun tər-
cü mə çi si, son ra lar isə Krım da bir sı ra mə-
sul və zi fə lər də iş lə yib. Sür gü nə gön də ri-
lən İ.Mü sa bə yov Qa za xıs ta nın Ka ra qan da 
şə hə rin də və fat edib. 

Hə min vaxt lar da döv ri mət buat da çap 
olun muş gö zəl he ka yə lə ri ilə şöh rət qa-
zan mış İb ra him bəy Mu sa bə yo vun bu əsə-
ri nin ilk cid di ek ran laş dır ma üçün se çil-
mə si heç də tə sa dü fi  de yil di. Ya zı çı əsər də 
neft Ba kı sın da ya şa yan in san la rın məişət 
və mə nə viy ya tı nın tu tum lu mən zə rə si ni 
ya rat mış, əx la qi sü qu tun, şəh və tin, ac göz-
lü yün, qəd dar lı ğın və yox sul lu ğun xa rak-
te rik ciz gi lə ri ni us ta lıq la təs vir et miş di. 
Ro man da baş ve rən ha di sə lə ri və həd dən 
ar tıq ta nış qəh rə man la rı ek ran da gör mək 
fi l min is teh sal çı la rı nı yal nız kom mer si ya 
sa rı dan ma raq lan dır sa da, bu, ta ma şa çı-
lar üçün föv qə la də və hey rə ta miz bir ha-
di səy di. 

Həcm cə bö yük ol ma yan «Neft və mil-
yon lar səl tə nə tin də» ro ma nı, baş qəh-
rə ma nı Cə li lin şəx sin də ta le yin bü tün 
dö nəm lə ri ni - yox sul lu ğu, zən gin li yi, 
mə nə vi sü qu tu ya şa mış in sa nın fa ciəsi 
fo nun da neft Ba kı sı nın so sial mən zə rə si-
ni təs vir edir. Cə lil yox sul ol du ğu il lər-
də da ha xoş bəxt dir: öz ha lal zəh mə ti ilə 
do la nır, ka sıb ailə nin öv la dı nı, ona hi ma-
yə çi lik et miş ada mın qı zı nı se vir, am ma 
tor pa ğın dan neft fon tan vu ran dan, var-
la nan dan son ra şöh rət və şəh vət gö zü nü 
ör tur, bü tün mə nə vi hü dud la rı tap da la-
yır. Ta le isə axır da al da dıl mış, al çal dıl-
mış, müfl  is ol muş Cə li li hə min ailə nin 
aya ğı na gə ti rir. 

Ro ma nın üs lu bu yığ cam dır, baş qəh rə-
ma nın ta rix cə si ni, onun zən gin ləş mə si və 
müfl  is ləş mə si pro se si ni oxu cu ya la ko nik 
çat dır ma ğa im kan ve rir. Cə li lin mə nə vi 
sü qu tu müfl  is ləş mə si üçün baş lı ca rol 
oy na yır. Hə min dövr üçün ro ma nın 
maarif çi və nə si hət ve ri ci təh ki yə də 
ya zıl ma sı da əsə rin uğu ru nu şərt lən-
dir miş di. Baş lı ca sı isə, İ.Mu sa bə yo-
vun ro ma nı za man la, so sial və mə-
nə vi və ziy yət lə səs lə şir di. 

Fil min çə ki li şi nə 1915-
ci ilin axır la rın da 
baş lan ma sı haq qın-
da döv ri mət buat da 
ye tə rin cə fakt lar var. 
Mə sə lən, «A çıq söz» 
qə ze ti nin 17 
yan var 1916-
cı il ta rix li 
(№189) sa yın-
da fi l min nü ma yi-
şi ilə bağ lı mə lu mat ve ri lib. 
Fik ri miz cə, bu nü ma yiş çə ki li-
şi ba şa çat mış bi rin ci se ri ya ya ta-
ma şa çı la rın mü na si bə ti ni yox la maq 
məq sə di lə ger çək ləş di ril miş sı naq nü-
ma yi şi olub. 

XIX və XX yü zil lik lə rin qov şa ğın da 
Azər bay can hə ya tı nın və məişə ti nin 
dol ğun mən zə rə si ni ya ra dan ro ma-
nın mo tiv lə ri üz rə ya zıl mış sse na ri-
nin 1916-cı ilin əv vəl lə rin də «Fil ma» 
ak sioner cə miy yə ti tə rə fi n dən ay rı ca 
ki tab ça şək lin də bu ra xıl mış nəş ri nin 
üz qa bı ğın da ya zı çı İb ra him bəy Mu-
sa bə yo vun, sse na ri çi A.D.Pa no va-
Pot yom ki na nın və qu ru luş çu-re-
jis sor B.Svet lo vun, ti tul və rə qin də 
isə əsas və ikin ci də rə cə li rol la rın 
ifa çı la rı nın ad la rı ya zıl mış dı. 
Azər bay can türk cə sin də bu ra-
xıl mış bu nəş rin üs lu bu və di li-
nin xü su siy yət lə ri ya zı çı nın di-
gər əsər lə ri ni xa tır la dır. Bü tün 
bun la ra əsa sən cə sa rət lə de-
mək olar ki, sse na ri nin mət ni 
bi la va si tə İ.Mu sa bə yo vun 
ya xın dan iş ti ra kı ilə ya zıl-
mış, am ma han sı sə bəb lər 
üzün dən sə ya zı çı, sse na-
ri çi lər dən bi ri ki mi təq-
dim olun ma mış dır. Bu 
eh ti ma lı mı zı bir fakt 
da təs diq edir. İ.Mu-
sa bə yov 30-cu il lər-
də Krım da mə sul 
və zi fə də iş lə yən də 
iki sse na ri ya zıb 
Yal ta ki nos tu di-
ya sı na təq dim 
et miş, la kin 
na mə lum sə-
bəb lər üzün-
dən hə min 
sse na ri lər 
çə kil mə-
miş dir.

Yal ta ki nos tu di ya sı nın 1936-cı il ar xi vi 
sax la nıl ma dı ğın dan, hə min ki nos se na ri lə-
ri tap maq təd qi qat çı la ra mü yəs sər ol ma sa 
da, ya zı çı nın ar tıq bu sa hə də sə riş tə li ol-
du ğu nu sü but edir. 

İki se ri ya dan, 9 his sə dən iba rət, o dövr 
üçün çox bö yük la yi hə sa yı lan fi l min ta-

ma şa çı ma ra ğı nı tə min 
et mək üçün re jis sor 
B.Svet lov «Fil ma» rəh-
bər li yi nin ra zı lı ğı ilə 
«mü səl man ar tist lə ri ni» 
də də vət et mə yi qə ra ra 

al mış dı. Əsə-
rin əsas ob ra-
zı olan Lüt fə-

li bə yi ek ran da 
can lan dır maq 
döv rün məş-
hur səh nə us-

ta la rın dan bi ri, ilk pe şə-
kar akt yo ru muz Hü seyn 
Ərəb lins ki yə qis mət ol-

muş du. Epi zo dik rol lar da ad-
lı-san lı tar zən Qur ban Pi ri mov 

(tar çı), şöh rət li xa nən də Cab bar 
Qar yağ dıoğ lu (mü ğən ni) və Mir mah-

mud Ka zı movs ki (epi zo dik), Məm-
məd Əli li (mol la xa na şa gir di), Mə də-
tov (rəq qas) çə kil miş di lər. 

Qur ban Pi ri mov (1880-1965) Azər-
bay can ta rı nın ya ra dı cı sı Sa dıq ca nın 
ye tir mə si dir, C.Qar yağ dıoğ lu və 

S.Oqa ne zaş vi li ilə Qaf qaz üç lü yü nün 
tər ki bin də çı xış edib. Ü.Ha cı bə yo-
vun «Ley li və Məc nun» ope ra sı nın 
ilk ta ma şa sı nın iş ti rak çı sı dır. Son-
ra lar Xan Şu şins ki nin mü şaiyət çi si 
ol muş du.

Cab bar Qar yağ dıoğ lu (1861-
1944) isə Azər bay can xa nən də lik 
sə nə ti nin ko ri fey lə rin dən bi ri 
olub. Şu şa da do ğu lan C.Qar yağ-
dıoğ lu öm rü nün 60 ili ni 500 
Azər bay can xalq mah nı sı nın 
bər pa sı na həsr edib. 

Məm məd Əli li (1906-1993) 
teatr da sufl  yor luq et mək lə 
ya ra dı cı lı ğa baş la yıb. Son-
ra lar trup pa mü di ri, re jis-
sor asis ten ti, re jis sor olub. 
«Al maz», «Ma vi də niz 
qoy nun da», «Kənd li lər», 
«Ye ni ho ri zont», «Bəx ti-
yar», «Bir mə həl lə li iki 
oğ lan», «Ö gey ana», 
«Ye nil məz ba tal yon», 
«Dağ lar da dö yüş», 
«Də li Kür», «Nə si-
mi», «Ba bək» və s. 
bə dii, «Xə zər neft-
çi lə ri haq qın da 
das tan», «Də niz 
fa teh lə ri» sə-
nəd li fi lm lə-
rin də re jis sor 
as sis ten ti və 
ikin ci re jis-
sor olub.

Mir mah mud Ka zı movs ki (1882-1940) 
1897-ci il dən səh nə yə qə dəm qo yub. 
1906-cı il dən Ba kı mü səl man teat rı nın 
ilk üzv lə rin dən bi ri olub və əsa sən qa-
dın rol la rı nı ifa edib. Həm də bir pər də li 
pyes lə rin, vo de vil lər, mu si qi li ko me di ya-
lar müəl li fi  dir. H.B.Zər da bi ilə çi yin-çi yi-
nə müəl lim lik edib. Son ra lar «Bis mil lah» 
fi l min də çə ki lib.

Azər bay can səh nə si nin ilk pe şə kar 
akt yo ru H.Ərəb lins ki (Xə lə fov Hü seyn 
Hü seyn ba la oğ lu, 1881-1919) mol la xa-
na da, gör kəm li maarif çi H.Mah mud-
bə yo vun mək tə bin də, son ra isə Ba kı 
real nı və tex ni ki mək təb lə rin də oxu-
yub. C.Zey na lo vun tə ki di ilə səh nə yə 
gə lib, 1904-cü il də akt yor trup pa sı ya-
ra dıb teatr səh nə sin də və xey riy yə ge-
cə lə rin də çı xış edib. 1906-1913-cü il lər-
də «Ni cat» və «Sə fa» cə miy yət lə ri nin 
tər ki bin də teatr trup pa sı na rəh bər lik 
et miş H.Ərəb lins ki «Qa çaq lar», «O tel-
lo», «Na dir şah», «A ğa Mə həm məd şah 
Qa car» və s. ta ma şa la ra qu ru luş ve rib, 
özü də baş rol la rın ifa çı sı olub. 1918-ci 
il dən Ha cı bə yov qar daş la rı teatr trup-
pa sı nın akt yo ru və baş re jis so ru olan 
H.Ərəb lins ki 1919-cu il mar tın 17-də fa-
ciəli su rət də qət lə ye ti ri lib. 

Qa lan ob raz la rı isə ye nə də A.Po lon-
ski nin və P.Ami ra qo nun baş çı lıq et dik-
lə ri rus teatr trup pa la rı nın akt yor la rı 
K.M.Piont kovs ka ya (Şə fi qə), A.La za ro-
va (at ça pan qa dın Ol qa), (Cə li lin ata sı), 
Y.V.İva novs ki (Şə fi qə nin ata sı), Y.P.Mu-
roms ki (Qur ban), V.A.Bya zems ki (dü-
kan çı Hə sən), N.A.Dob rı nin (hə kim) 
ya rat mış dı lar. Əl bət tə, fil min əsas ob-
raz la rı ara sın da «mü səl man akt yor la rı-
na» cə mi bir yer ay rıl ma sı ob yek tiv və 
sub yek tiv sə bəb lər lə bağ lı idi. Əv və la, 
qeyd et di yi miz ki mi, əsa sən əc nə bi sə-
na ye çi lər tə rə fin dən ma liy yə ləş di ri lən 
və «Pi ro ne qar daş la rı» şir kə ti nə ta be 
olan «Fil ma» ak sioner cə miy yə ti mil-
li ki ne ma toq raf la rın ya ran ma sın da və 
for ma laş ma sın da ma raq lı de yil di. İkin-
ci si, re jis so ra və çə ki liş qru pu na «mü-
səl man akt yor la rı» ilə tə mas da ol maq 
ye tə rin cə çə tin lik tö rə dir di: ara da kı 
dün ya gö rüş, tə fək kür və dil ma neələ-
ri ni keç mək o qə dər də asan mə sə lə 
de yil di, bü tün bu ma neələ ri ara dan 
qal dır maq xey li vaxt tə ləb edir di, kom-
mer si ya məq sə di lə ger çək ləş di ri lən fil-
min çə ki li şi isə qı sa vaxt ər zin də ba şa 
çat ma lı idi. 

Ba kı ət ra fın da ya şa yan, qul luq çu luq 
et mək lə ailə si ni güc lə do lan dı ran dul 
qa dın, oğ lu Cə li li ta cir Hə sə nin ya nın-
da işə dü zəl dir. Ana sı nın və fa tın dan 
son ra ev lə ri nə qa yı dan Cə lil var-döv-
lət sa hi bi olan qon şu su Lüt fə li bə yin 
məs lə hə ti lə öz hə yə tin də şə rik li qu yu 
qaz dı rır. Neft fon ta nı nə ti cə sin də var-
la nıb mal-mülk sa hi bi olan Cə lil qeyd 
et di yi miz uşaq lıq dos tu – bir az əv-
vəl dün ya sı nı də yiş miş ka sıb qo ca nın 
qı zı Şə fi qə ilə ev lə nir. Şə fi qə yə gö zü 
dü şən Lüt fə li bəy onu cür bə cür yol-
lar la ələ al ma ğa ça lı şır, bu na nail ola 
bil mə yən də isə Cə li li məhv et mə yi qə-
ra ra alır. Onun təh ri ki ilə sər xoş lu ğa, 
qu ma ra, qa dın la ra me yil sa lan, Lüt fə li 
bəy ilə əla qə də olan at ça pan qa dın Ol-
qa ya uyub sə ya hə tə çı xan Cə lil ta mam 
müf lis olur. Cə li lin evi ni əlin dən alıb 
Şə fi qə ni qo van Lüt fə li bəy bu nun la da 
ra hat lıq tap mır. Ba kı ya qa yı dıb mül-
kü nün əlin dən çıx dı ğı nı, ar va dı nın 
yad evə sı ğın dı ğı nı gö rən Cə li lin ürə yi 
bu dərd lə rə tab gə tir mir. Bun dan xə-

bər tu tan Lüt fə li bəy Şə fi qə yə onun la 
ev lən mə yi tə kif edir. Şə fi qə isə çək-

di yi əzab lar dan qur tul maq üçün 
Lüt fə li bə yi öl dü rür. 

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI
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Be lə bir vaxt da ilk bə dii fi l mi nin çə ki-

1915-1917-il lər də – Ru si ya im pe ri-
ya sı nın tər ki bin də olan Azər-
bay can məm lə kə ti cür bə cür 
ən di şə lər için də idi. Bi rin ci 

dün ya mü ha ri bə si hə lə də da vam edir, cə miy yə tin için də qar şı-
sıalın maz in qi lab ha va sı ye ti şir di. Çök mək də olan im pe ri ya nın 
gə lə cək ta le yi nin ciz gi lə ri get dik cə da ha qa ba rıq gö-
rü nür dü. Öl kə nin ay dın la rı azad lıq, mill lət çi lik və 
türk çü lük mü ba ri zə lə ri nə qa tıl mış dı lar.

Be lə bir vaxt da ilk bə dii fi l mi nin çə ki-
li şi ni ger çək ləş di rən «Fil ma» ak sioner 
cə miy yə ti yer li ta ma şa çı la rın qəl bi nə yol 
tap maq üçün «Qaf qaz hə ya tın dan bəhs 
edən» möv zu seç mə yi qə rar laş dır dı. Bu 
möv zu ya zı çı İb ra him bəy Mu sa bə yo vun 
oxu cu lar ara sın da ge niş ya yıl mış və rəğ-
bət lə qar şı lan mış «Neft və mil yon lar səl-

Gör kəm li Azər bay can ya zı çı sı İb ra him 
bəy Meh di bəy oğ lu Mu sa bə yov (1880-
1942) 1902-ci il də Qo ri se mi na ri ya sı nı bi-
tir miş di. Şə ki şə hə ri nin üçü nü cü rus-ta-
tar mək tə bin də, 1911-ci il dən isə Ba kı da 
bi rin ci rus-ta tar mək tə bin də müəl lim lik 
et mək lə ya na şı, «Tə rəq qi», və «Gü nəş» 
qə zet lə rin də mə qa lə lə rin, «Mək təb» jur-
na lın da isə he ka yə lə ri ni, tər cü mə lə ri ni 
çap et di rir di. Onun «Xoş bəxt lər» (1913), 
«Cə ha lət fə dailə ri» (1924), «Gö zəl lə rin və-
fa sı» (1915), «Neft və mil yon lar səl tə nə-
tin də» (1915), elə cə də «R za nın qu tu su», 
«Çay», «Üç ar vad» əsər lə ri, V.Q.Ko ro len-
ko və P.N.Po le voy dan tər cü mə lə ri rəğ bət-
lə qar şı lan mış, «Üç he ka yə» ki ta bı (1915) 
nəşr olun muş du. Qeyd edək ki, 1918-ci 
il də Rəşt də müəl lim lik döv rün də həbs 
olun muş İ.Mu sa bə yov azad edi lən dən 
son ra Trab zon da mə lu mat bü ro su nun tər-
cü mə çi si, son ra lar isə Krım da bir sı ra mə-
sul və zi fə lər də iş lə yib. Sür gü nə gön də ri-
lən İ.Mü sa bə yov Qa za xıs ta nın Ka ra qan da 

Hə min vaxt lar da döv ri mət buat da çap 
olun muş gö zəl he ka yə lə ri ilə şöh rət qa-
zan mış İb ra him bəy Mu sa bə yo vun bu əsə-
ri nin ilk cid di ek ran laş dır ma üçün se çil-
mə si heç də tə sa dü fi  de yil di. Ya zı çı əsər də 
neft Ba kı sın da ya şa yan in san la rın məişət 
və mə nə viy ya tı nın tu tum lu mən zə rə si ni 
ya rat mış, əx la qi sü qu tun, şəh və tin, ac göz-
lü yün, qəd dar lı ğın və yox sul lu ğun xa rak-
te rik ciz gi lə ri ni us ta lıq la təs vir et miş di. 
Ro man da baş ve rən ha di sə lə ri və həd dən 
ar tıq ta nış qəh rə man la rı ek ran da gör mək 
fi l min is teh sal çı la rı nı yal nız kom mer si ya 
sa rı dan ma raq lan dır sa da, bu, ta ma şa çı-
lar üçün föv qə la də və hey rə ta miz bir ha-

Həcm cə bö yük ol ma yan «Neft və mil-
yon lar səl tə nə tin də» ro ma nı, baş qəh-
rə ma nı Cə li lin şəx sin də ta le yin bü tün 
dö nəm lə ri ni - yox sul lu ğu, zən gin li yi, 
mə nə vi sü qu tu ya şa mış in sa nın fa ciəsi 
fo nun da neft Ba kı sı nın so sial mən zə rə si-
ni təs vir edir. Cə lil yox sul ol du ğu il lər-
də da ha xoş bəxt dir: öz ha lal zəh mə ti ilə 
do la nır, ka sıb ailə nin öv la dı nı, ona hi ma-
yə çi lik et miş ada mın qı zı nı se vir, am ma 
tor pa ğın dan neft fon tan vu ran dan, var-
la nan dan son ra şöh rət və şəh vət gö zü nü 
ör tur, bü tün mə nə vi hü dud la rı tap da la-
yır. Ta le isə axır da al da dıl mış, al çal dıl-
mış, müfl  is ol muş Cə li li hə min ailə nin 

Ro ma nın üs lu bu yığ cam dır, baş qəh rə-
ma nın ta rix cə si ni, onun zən gin ləş mə si və 
müfl  is ləş mə si pro se si ni oxu cu ya la ko nik 
çat dır ma ğa im kan ve rir. Cə li lin mə nə vi 
sü qu tu müfl  is ləş mə si üçün baş lı ca rol 
oy na yır. Hə min dövr üçün ro ma nın 
maarif çi və nə si hət ve ri ci təh ki yə də 
ya zıl ma sı da əsə rin uğu ru nu şərt lən-
dir miş di. Baş lı ca sı isə, İ.Mu sa bə yo-
vun ro ma nı za man la, so sial və mə-

Fil min çə ki li şi nə 1915-
ci ilin axır la rın da 
baş lan ma sı haq qın-
da döv ri mət buat da 
ye tə rin cə fakt lar var. 
Mə sə lən, «A çıq söz» 
qə ze ti nin 17 
yan var 1916-
cı il ta rix li 
(№189) sa yın-
da fi l min nü ma yi-
şi ilə bağ lı mə lu mat ve ri lib. 
Fik ri miz cə, bu nü ma yiş çə ki li-
şi ba şa çat mış bi rin ci se ri ya ya ta-
ma şa çı la rın mü na si bə ti ni yox la maq 
məq sə di lə ger çək ləş di ril miş sı naq nü-
ma yi şi olub. 

XIX və XX yü zil lik lə rin qov şa ğın da 
Azər bay can hə ya tı nın və məişə ti nin 
dol ğun mən zə rə si ni ya ra dan ro ma-
nın mo tiv lə ri üz rə ya zıl mış sse na ri-
nin 1916-cı ilin əv vəl lə rin də «Fil ma» 
ak sioner cə miy yə ti tə rə fi n dən ay rı ca 
ki tab ça şək lin də bu ra xıl mış nəş ri nin 
üz qa bı ğın da ya zı çı İb ra him bəy Mu-
sa bə yo vun, sse na ri çi A.D.Pa no va-
Pot yom ki na nın və qu ru luş çu-re-
jis sor B.Svet lo vun, ti tul və rə qin də 
isə əsas və ikin ci də rə cə li rol la rın 
ifa çı la rı nın ad la rı ya zıl mış dı. 
Azər bay can türk cə sin də bu ra-
xıl mış bu nəş rin üs lu bu və di li-
nin xü su siy yət lə ri ya zı çı nın di-
gər əsər lə ri ni xa tır la dır. Bü tün 
bun la ra əsa sən cə sa rət lə de-

bi la va si tə İ.Mu sa bə yo vun 

Yal ta ki nos tu di-

bəb lər üzün-

İki se ri ya dan, 9 his sə dən iba rət, o dövr 
üçün çox bö yük la yi hə sa yı lan fi l min ta-

ma şa çı ma ra ğı nı tə min 
et mək üçün re jis sor 
B.Svet lov «Fil ma» rəh-
bər li yi nin ra zı lı ğı ilə 
«mü səl man ar tist lə ri ni» 
də də vət et mə yi qə ra ra 

al mış dı. Əsə-
rin əsas ob ra-
zı olan Lüt fə-

li bə yi ek ran da 
can lan dır maq 
döv rün məş-
hur səh nə us-

ta la rın dan bi ri, ilk pe şə-
kar akt yo ru muz Hü seyn 
Ərəb lins ki yə qis mət ol-

muş du. Epi zo dik rol lar da ad-
lı-san lı tar zən Qur ban Pi ri mov 

(tar çı), şöh rət li xa nən də Cab bar 
Qar yağ dıoğ lu (mü ğən ni) və Mir mah-

mud Ka zı movs ki (epi zo dik), Məm-
məd Əli li (mol la xa na şa gir di), Mə də-
tov (rəq qas) çə kil miş di lər. 

Qur ban Pi ri mov (1880-1965) Azər-
bay can ta rı nın ya ra dı cı sı Sa dıq ca nın 
ye tir mə si dir, C.Qar yağ dıoğ lu və 

S.Oqa ne zaş vi li ilə Qaf qaz üç lü yü nün 
tər ki bin də çı xış edib. Ü.Ha cı bə yo-
vun «Ley li və Məc nun» ope ra sı nın 
ilk ta ma şa sı nın iş ti rak çı sı dır. Son-
ra lar Xan Şu şins ki nin mü şaiyət çi si 
ol muş du.

Cab bar Qar yağ dıoğ lu (1861-
1944) isə Azər bay can xa nən də lik 
sə nə ti nin ko ri fey lə rin dən bi ri 
olub. Şu şa da do ğu lan C.Qar yağ-
dıoğ lu öm rü nün 60 ili ni 500 
Azər bay can xalq mah nı sı nın 
bər pa sı na həsr edib. 

Məm məd Əli li (1906-1993) 

pyes lə rin, vo de vil lər, mu si qi li ko me di ya-
lar müəl li fi  dir. H.B.Zər da bi ilə çi yin-çi yi-
nə müəl lim lik edib. Son ra lar «Bis mil lah» 
fi l min də çə ki lib.

Azər bay can səh nə si nin ilk pe şə kar 
akt yo ru H.Ərəb lins ki (Xə lə fov Hü seyn 
Hü seyn ba la oğ lu, 1881-1919) mol la xa-
na da, gör kəm li maarif çi H.Mah mud-
bə yo vun mək tə bin də, son ra isə Ba kı 
real nı və tex ni ki mək təb lə rin də oxu-
yub. C.Zey na lo vun tə ki di ilə səh nə yə 
gə lib, 1904-cü il də akt yor trup pa sı ya-
ra dıb teatr səh nə sin də və xey riy yə ge-
cə lə rin də çı xış edib. 1906-1913-cü il lər-
də «Ni cat» və «Sə fa» cə miy yət lə ri nin 
tər ki bin də teatr trup pa sı na rəh bər lik 
et miş H.Ərəb lins ki «Qa çaq lar», «O tel-
lo», «Na dir şah», «A ğa Mə həm məd şah 
Qa car» və s. ta ma şa la ra qu ru luş ve rib, 
özü də baş rol la rın ifa çı sı olub. 1918-ci 
il dən Ha cı bə yov qar daş la rı teatr trup-
pa sı nın akt yo ru və baş re jis so ru olan 
H.Ərəb lins ki 1919-cu il mar tın 17-də fa-
ciəli su rət də qət lə ye ti ri lib. 

Qa lan ob raz la rı isə ye nə də A.Po lon-
ski nin və P.Ami ra qo nun baş çı lıq et dik-
lə ri rus teatr trup pa la rı nın akt yor la rı 
K.M.Piont kovs ka ya (Şə fi qə), A.La za ro-
va (at ça pan qa dın Ol qa), (Cə li lin ata sı), 
Y.V.İva novs ki (Şə fi qə nin ata sı), Y.P.Mu-
roms ki (Qur ban), V.A.Bya zems ki (dü-
kan çı Hə sən), N.A.Dob rı nin (hə kim) 
ya rat mış dı lar. Əl bət tə, fil min əsas ob-
raz la rı ara sın da «mü səl man akt yor la rı-
na» cə mi bir yer ay rıl ma sı ob yek tiv və 
sub yek tiv sə bəb lər lə bağ lı idi. Əv və la, 
qeyd et di yi miz ki mi, əsa sən əc nə bi sə-
na ye çi lər tə rə fin dən ma liy yə ləş di ri lən 
və «Pi ro ne qar daş la rı» şir kə ti nə ta be 
olan «Fil ma» ak sioner cə miy yə ti mil-
li ki ne ma toq raf la rın ya ran ma sın da və 
for ma laş ma sın da ma raq lı de yil di. İkin-
ci si, re jis so ra və çə ki liş qru pu na «mü-
səl man akt yor la rı» ilə tə mas da ol maq 
ye tə rin cə çə tin lik tö rə dir di: ara da kı 
dün ya gö rüş, tə fək kür və dil ma neələ-
ri ni keç mək o qə dər də asan mə sə lə 
de yil di, bü tün bu ma neələ ri ara dan 
qal dır maq xey li vaxt tə ləb edir di, kom-
mer si ya məq sə di lə ger çək ləş di ri lən fil-
min çə ki li şi isə qı sa vaxt ər zin də ba şa 
çat ma lı idi. 

Ba kı ət ra fın da ya şa yan, qul luq çu luq 
et mək lə ailə si ni güc lə do lan dı ran dul 
qa dın, oğ lu Cə li li ta cir Hə sə nin ya nın-
da işə dü zəl dir. Ana sı nın və fa tın dan 
son ra ev lə ri nə qa yı dan Cə lil var-döv-
lət sa hi bi olan qon şu su Lüt fə li bə yin 
məs lə hə ti lə öz hə yə tin də şə rik li qu yu 
qaz dı rır. Neft fon ta nı nə ti cə sin də var-
la nıb mal-mülk sa hi bi olan Cə lil qeyd 
et di yi miz uşaq lıq dos tu – bir az əv-
vəl dün ya sı nı də yiş miş ka sıb qo ca nın 
qı zı Şə fi qə ilə ev lə nir. Şə fi qə yə gö zü 
dü şən Lüt fə li bəy onu cür bə cür yol-
lar la ələ al ma ğa ça lı şır, bu na nail ola 
bil mə yən də isə Cə li li məhv et mə yi qə-
ra ra alır. Onun təh ri ki ilə sər xoş lu ğa, 
qu ma ra, qa dın la ra me yil sa lan, Lüt fə li 
bəy ilə əla qə də olan at ça pan qa dın Ol-
qa ya uyub sə ya hə tə çı xan Cə lil ta mam 
müf lis olur. Cə li lin evi ni əlin dən alıb 
Şə fi qə ni qo van Lüt fə li bəy bu nun la da 
ra hat lıq tap mır. Ba kı ya qa yı dıb mül-
kü nün əlin dən çıx dı ğı nı, ar va dı nın 
yad evə sı ğın dı ğı nı gö rən Cə li lin ürə yi 
bu dərd lə rə tab gə tir mir. Bun dan xə-

bər tu tan Lüt fə li bəy Şə fi qə yə onun la 
ev lən mə yi tə kif edir. Şə fi qə isə çək-

di yi əzab lar dan qur tul maq üçün 
Lüt fə li bə yi öl dü rür. 

Be lə bir vaxt da ilk bə dii fi l mi nin çə ki- Fil min çə ki li şi nə 1915-

dün ya mü ha ri bə si hə lə də da vam edir, cə miy yə tin için də qar şı-
sıalın maz in qi lab ha va sı ye ti şir di. Çök mək də olan im pe ri ya nın 
gə lə cək ta le yi nin ciz gi lə ri get dik cə da ha qa ba rıq gö-
rü nür dü. Öl kə nin ay dın la rı azad lıq, mill lət çi lik və 
türk çü lük mü ba ri zə lə ri nə qa tıl mış dı lar.

mək olar ki, sse na ri nin mət ni 
bi la va si tə İ.Mu sa bə yo vun 
ya xın dan iş ti ra kı ilə ya zıl-
mış, am ma han sı sə bəb lər 
üzün dən sə ya zı çı, sse na-
ri çi lər dən bi ri ki mi təq-
dim olun ma mış dır. Bu 
eh ti ma lı mı zı bir fakt 
da təs diq edir. İ.Mu-
sa bə yov 30-cu il lər-
də Krım da mə sul 
və zi fə də iş lə yən də 
iki sse na ri ya zıb 
Yal ta ki nos tu di-
ya sı na təq dim 
et miş, la kin 
na mə lum sə-
bəb lər üzün-
dən hə min 
sse na ri lər 
çə kil mə-
miş dir.

teatr da sufl  yor luq et mək lə 
ya ra dı cı lı ğa baş la yıb. Son-
ra lar trup pa mü di ri, re jis-
sor asis ten ti, re jis sor olub. 
«Al maz», «Ma vi də niz 
qoy nun da», «Kənd li lər», 
«Ye ni ho ri zont», «Bəx ti-
yar», «Bir mə həl lə li iki 
oğ lan», «Ö gey ana», 
«Ye nil məz ba tal yon», 
«Dağ lar da dö yüş», 
«Də li Kür», «Nə si-
mi», «Ba bək» və s. 
bə dii, «Xə zər neft-
çi lə ri haq qın da 
das tan», «Də niz 
fa teh lə ri» sə-
nəd li fi lm lə-
rin də re jis sor 
as sis ten ti və 
ikin ci re jis-
sor olub.

100
yaşlı

“Neft və
milyonlar 

səltənətində”
(Birinci yazı)
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(Əv və li ötən sa yları mız da)

Nadir şahın Üçüncü 
Şah Abbasın səltənəti 

haqqında Təbriz naibinə 
yazdığı rəqəm

Bö yük qay ğı lar la və son suz 
say ğı lar la ulu iz zət xa ti ri nə tə yin 
olun muş səl tə nə tin Təb riz naibi 
bil sin ki, səl tə nət və hökm ran lıq 
işi nə mü vək kil ol maq və və zi fə-
dən kə nar laş dı rıl maq “is tə di yin 
kim sə yə mülk ve rər sən və is tə-
di yin kim sə dən mül kü alar san”1 
ayə si nin hök mün cə hə ya ta ke-
çi ri lir və uca pad şah lıq iş lə rin də 
də yi şik lik lə rin baş ver mə si “is tə-
di yin kim sə ni ucal dar, is tə di yin 
kim sə ni al çal dar san”2 ifa də si ilə 
ye nil məz şa hən şa hın hik mət li 
dü şün cə si nə bağ lı dır. Bu səadət-
ni şan an lar da “və bu gün lə ri in-
san lar ara sın da dövr edi rik”3 ya-
zı sı na mü va fi q ola raq uzaq gö rən 
mə mur la rın məs lə hə ti lə səl tə nət 
və hökm ran lıq tax tı və ca han-
dar lıq öv rən gi “və ona uşaq lıq da 
bi lik ba ğış la dıq”4 əsə ri nin nü mu-
nə si və “onu ulu ye rə qal dır dıq”5 
ayə si nin tə za hü rü olan o xoş bəxt, 
qə lə bə ça lan, hör mət li və mü-
qəd dəs əla həz rət za tı na təq dim 
olun muş və onun əzəl çağ dan 
dün ya ya ağa lıq et mək lüt fü nə 
və məm lə kə ti ida rə et mə yə, yə ni 
mülk ilə mil lə tin in ti za mı na bais 
və öl kə, din və döv lət iş lə rin də 
Üçün cü Şah Ab ba sa va ris (“Al lah 
onun öm rü nü [bəd] ha di sə lər dən 
qo ru sun!”) ol ma sı təq dir edil miş-
dir. Se çil miş baş çı lar və mö tə bər, 
ad lı-san lı xa dim lər şəh ri yar lıq gö-
zü nün nu ru və ca han dar lıq al nı-
nın qür rə si ilə zi nət lən di ril miş, o 
gü nə şə bən zər ali ca hın fəx ri xə lət-
lə ri qə lə bə ni şan or du nun sər kər-
də lə ri nə şəf qət və mü ba rək sik kə 
ilə gön də ril miş dir. La zım dır ki, 
hu ma yun hökm və xür şid ün van-
lı nın xə lət lə ri adət ilə qə bul olun-
sun, fəx ri xə lət lər eti bar çiy ni nin 
və şə rəfl  i ni şan if ti xar də bil qə si-
nin bə zə yi edil sin, qay da-qa nun-
la ra mü va fi q ola raq bay ram məc-
lis lə ri dü zəl dil sin, sər kər də lə rin 
xə lət lə ri on la ra təs lim olun sun 
və bu əta la rın əvə zi nə Ya ra da nın 
adı na şükr səc də lə ri qı lın sın, Təb-
riz zərb xa na sın da üs tün də adı çə-
ki lən qı zıl və gü müş sik kə kə sil-
sin, şad lıq na ğa ra la rı uca avaz la 
səs lən sin, ha mı ya və hər kə sə 
se vinc müj də si ni çat dır maq üçün 
Azər bay ca nın ət raf məm lə kət lə-
ri nə ali hökm gön də ril sin.

Bən də nin azad edil mə si 
haq qın da ya zıl mış sə nəd

Ma dam ki, Bən də pər vər Ha ki-
min lütf ilə mər hə mə ti və Həz rət 
Xey rül bə şə rin (əley his-sə lə va tül la-
hil-ma li kil-ək bər) ailə si nə bağ lı lı-
ğın bə rə kə ti ilə sul tan lı ğın bü növ-
rə si nin bu as ta na sın da bən də lik, 
hökm dar lıq rüt bə si dir və bu dün-
ya nın ki çi yi də, bö yü yü də “heç 
nə yə gü cü çat ma yan bir qul”6dur, 

biz dən ön cə ki lər və ümu mən bu 
aləm də ya şa yan lar qu lam lıq hal-
qa sı nı can la rı nın qu la ğın dan as-
dı lar və Al la hın bü tün bən də lə ri 
bu kan da rın yo lun da azad lıq bo-
yun la rı nı qal dır dı lar. “Kim ki bir 
mö mi ni azad et sə, Al lah onun bü-
tün əza la rı nı cə hən nəm odun dan 
azad edər” hə di si nin məz mu nu na 
gö rə, kö lə lə rin bo yun du ruq la rı nı 
aç maq iki dün ya da gü nah kar la-
rın və asi lə rin azad edil mə si nə yol 
açır və Al lah bən də lə ri nin bo yun-
la rın da kı zən ci ri aç maq “yu xu ya 
ge dən gün” azad lı ğa sə bəb olur. 
Biz də hə mi şə Cə nab Haq qın ri za-
sı nın tə lə bin də və Ma li kür ri qa bın7 
ra zı lı ğı nın ax ta rı şın da ola raq kö-
lə lik dü yü nü nü bən də lə rin boy-
nun dan aç ma ğı bir Xos rov ki mi 
özü mü zə borc bil dik və bu nu Hə-
qi qi Pad şa hın dər ga hı na apa ran 
azad lıq yo lu san dıq. Yu xa rı da 
de yi lən lə ri əsas tu ta raq, qür bə tən 
iləl lah, iş lət di yi miz gü nah lar la 

xə ta la rı mı zın kəff  a rə si ye ri nə şə ra-
fət li və hör mət li cə na bın fi  lan ad lı 
qu la mı nı azad edə rək azad ya şa-
yan lar züm rə si nə qat maq yo lun-
da öz xos ro va nə mər hə mə ti mi zi 
gös tə rib onun nə fə si nin ci lo vu nu 
aç dıq ki, in dən be lə, uca as ta na nın 
bən də lə ri və gö yə dək yük səl miş 
dər ga hın qu lam la rı onu hür riy yə-
tə qo vuş muş bi ri si ol du ğu nu ta nı-
yıb bu na xi laf çıx ma sın lar.

He rat və zi ri Əmir 
Mehrab bə yə ya zıl mış 

rə qəm
He rat və zi ri Əmir Meh rab bəy 

bil sin ki, o və za rət pə na hın8 He rat 
qa la sın da uca ima rə tin, qəh və xa-
na nın, xəl vət sa ra nın, hə rəm xa na-
nın və mülk lə rin tər hi ni9 çək di yi 
bu gün lər də bi zim ər zi mi zə çat mış-
dır. Onun təd bi ri düş mən üçün 
mey da nı dar et di yi ki mi, onun 
dəm-dəst ga hı nın ge niş li yi qa la 
əh li üçün ər sə ni təng et di. Biz hu-
ma yun nəv vab ki, bu fa ni dün ya da 
hər mülk və hər şə hər üz rə ix ti yar 
sa hi bi yik, hə mi şə evi çiy nin də10 və 
əzab-əziy yət pi ya lə sin dən qan iç-
di yi miz hal da, bu ailə nin ən rə zil 
qul la rın dan olan və o di ya rın su yu 
ilə tor pa ğı nı zəbt et mək üçün əlin-
də heç bir sə nə di ol ma yan o və za-
rət pə nah han sı haq la o yer lə rin 
tor pa ğı na əl uza dır və xid mət et-
mə yin qay da-qa nu nu nu unu dur? 

O ki, uzun müd dət xid mət et di yi-
nə əsas la nıb id diası nı irə li sü rür, 
onun bu xid mə ti “odun da şı yan”11 
eş şə yin hök mün də dir ki, məs rə-
fi  su ilə odun apa rıb-gə tir mək dir. 
Əgər bu yü kün da şı yı cı sı bi zim 
fər ma nı mı zı ye ri nə ye ti rər sə, çay 
onun axu ru na axa caq, əks hal da 
isə onun boy nu qı lın cın im ta ha-
nın dan keç mə li ola caq dır. Hə min 
vaxt öz ba şı na lıq la məş ğul ola-ola, 

o, hə lə bir fi t nə-fə sad tö rət mək dən 
də əl çək mə miş di. Da ha nə iş gö-
rüb – ali cah lar Qən də ha rın baş çı-
sı və He ra tın bəy lər bə yi ara sın-
da kı o xo şa gəl məz du rum onun 
sə yi ilə çə kil miş bo ru dan axan 
fi t nə tə ri dir və bu şər hə min onun 
iki çax maq da şı nı bir-bi ri nə vur-
maq la za hir ol muş qı ğıl cım dır. 
Biz hər hal da be lə qə ra ra gəl dik 
ki, yu xa rı da ad la rı çə ki lən ali cah-
lar da rüs səl tə nə12 He rat da və ona 
ta be olan əra zi lər də ti kil miş ye ni 
ima rət lə ri, ha mam la rı və mülk lə-
ri di van üçün zəbt edib sa kin lə rin 
ya şa yış ye ri ki mi nə zər də tu tul-
muş evi isə onun ix ti ya rı na ver-
sin lər. La zım dır ki, hə min ki çik 
və ucuz ev lə və mü tə va zi şə rait lə 
ki fa yət lə nib ya rat dı ğı o təm tə ra-
ğı kö kün dən qo par sın və mad di 
və ziy yə tin zən gin li yi ni nü ma yiş 
et di rən o yığ dı ğı da şın maz əm lak 
ilə tor paq sa hə lə ri ni bu döv lə tin 
xid mə ti nə təh vil ver sin ki, bi höv li 

və qüv və til lah nə qə dər ki bu 
döv lə tin tən di ri ya nır sa, bu şah 
yo lun da zəh mət çə kən lə rin çö rə-
yi biş sin və mülk lər ilə bağ-bos-
tan lar al ma ğa eh ti yac qal ma sın.

Şah İs ma yılın13 
qüfranməab14 və 

rizvanmə kan15 hökm dar 
Mə həm məd Hə sən xa na16 

yaz dı ğı mək tub
Fəth qa pı sı nın aça rı, ruh sa ra yı-

nın çı ra ğı, zə fər bay ra ğı nın bə zə-
yi və döv lət gü lüs ta nı nın ba ha rı, 
yə ni o ali cah la17 Kə rim xan Zənd18 
ara sın da Gü lu na bad da19 baş ver-
miş mü ha ri bə dən söy lə yən o əri-
zə gə lib çat mış və yu xa rı da adı çə-
ki lə nin Ma li kül mül kün kö mə yi 
ilə ye nil mə si, onun or du sun dan 
ərəb, fars və Bə na dir20 sər kər də-
lə ri baş da ol maq la on-on iki min 
nə fə rin öl dü rül mə si və ya əsir 
alın ma sı, onun hərb mey da nın da 
də fə lər lə dar ma da ğın edil mə si, 
hər cür dö yüş sur sa tı nın, ava dan-
lı ğın və top xa na nın ələ ke çi ril mə-
si, İra qın bü tün məm lə kət lə ri ilə 
bir lik də da rüs səl tə nə İs fa ha nın 
da tu tul ma sı xə bə ri oxu maq üçün 
qə bul olun muş dur. Bu qə lə bə lər-
lə do lu za man da, ürək se vin di rən 
an da və şad lıq ba ğış la yan saat da 
Nov ruz süb hü nün şe hi gü nə şə-
bən zə rin nə zə ri nə ye tiş di. Bay-
ram qa pı la rı bu qeyb lə ti fə si nin 
in ti za rın da olan la rın üzü nə açıl dı 
və kö nül ay na sın da kı kə dər pa sı 
si lin di. Bu hal üçün çox mü na sib 
bir qi tə bə da hə tən mü qəd dəs xa-
ti rə mi zə gəl di:

İs fa ha nın fət hi xə bə ri gəl di,
Can sız bə dən lə rə can gəl di.
Qəm ya xın idi, fə rəh uzaq.
Bir an da bu get di və o gəl di.

1 Ali-İm ran. 26
2 Ali-İm ran. 26
3 Ali-İm ran. 140
4 Mər yəm. 12
5 Mər yəm. 57
6 Nəhl. 75
7 Ma li kür ri qab – Bən də lər Sa hi bi, 

Al lah.
8 Yə ni “Siz”
9 Tərh – la yi hə, ciz gi, plan.
10 Yə ni, “ev siz-eşik siz”
11 Mə səd. 4
12 Da rüs səl tə nə – pay taxt. 
13 Üçün cü Şah İs ma yıl Sə fə vi
14 Qüf ran məab – mər hə mə tin 

sı ğı na ca ğı.
15 Riz van mə kan – ye ri be hişt olan.
16 Mə həm məd Hə sən xan Qa car 

(1714-1787), III Şah İs ma yı lın 
ha ki miy yə ti döv rün də onun 
tə rə fi n dən uzun müd dət Kə rim 
xan Zənd lə mü ba ri zə apar mış 
sər kər də və si ya si xa dim.

17 O ali cah – yə ni “Siz”
18 Və ki lür rüaya (“Rəiy yət lə rin 

və ki li”) lə qəb li Kə rim xan Zənd 
(1705-1779). 1750-ci il dən III 
Şah İs ma yı lı Aba də də yer lə şən 
qa la da dus taq sax la yıb onun 
adın dan öl kə ni ida rə et miş dir.

19 Gü lu na bad – Ast ra ba dın ya xın-
lı ğın da bir kənd dir. 1757-ci il də 
ora da Mə həm məd Hə sən xa nın 
və Kə rim xan Zən din baş çı lıq 
et dik lə ri or du lar ara sın da dö-
yüş baş ver miş dir.

20 Bə na dir – bən dər (li man) sö zü-
nün cəm şək li dir. Fars kör fə zi nin 
sa hi lin də yer lə şən əra zi yə de yi lir.

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

xə ta la rı mı zın kəff  a rə si ye ri nə şə ra-
fət li və hör mət li cə na bın fi  lan ad lı 
qu la mı nı azad edə rək azad ya şa-
yan lar züm rə si nə qat maq yo lun-

gös tə rib onun nə fə si nin ci lo vu nu 
aç dıq ki, in dən be lə, uca as ta na nın 
bən də lə ri və gö yə dək yük səl miş 

tə qo vuş muş bi ri si ol du ğu nu ta nı-
yıb bu na xi laf çıx ma sın lar.

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

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

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

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



Rəbiqə NAZİMQIZI

Aynur üçün
Qızım, paltarını yığ, yığış gedək,
daha buralarda bir işimiz yox.
Bizim indimiz yox, keçmişimiz yox,
bircə yolumuz var, o da gələcək.

Biz güclü deyilik, zəifi k, zəif,
gələr üstümüzə daşla adamlar.
Baş aça bilmərik nə istəyirlər
Bu cavan adamlar, yaşlı adamlar.

- Hara gedəcəyik? – Burdan uzağa.
- Orda məktəb varmı? – Əlbətt ə ki, var.
- Bəs təzə evimiz, orda qalmayaq?
- Bizsiz də o evdə qalan tapılar.

Daha sual vermə, cavabım yoxdur,
hər gün əsəblərim itir bu yerdə…
Darıxma, nənənə zəng eləyərsən,
dayına bir məktub yazarsan hərdən.

Bəsdi sözə tutdun, vaxt yoxdu, quzum,
uzun yolumuz var – üzü qüruba.
Qırmızı kərpicdən evimiz olsa,
bir də şimal qışı, balaca soba.

Niyə geyinmirsən, gözləmirəmmi?
Deyirsən qaranlıq düşübdü artıq?
Eybi yox, bu gün də qalası olduq,
Səhər paltarları yığışdırarıq.

Atılmışlar
Kişisinin ətri gəlirdi
stula geydirdiyi kürkdən.
Yaxalığından öpdü,
stula çökdü.
Başını masaya söykəyib
saçlarını üzünə tökdü.
Əcəb yumşaq idi - ya üzü,
ya saçları,
ya da sürtülmüş köhnə kişi kürkü…

***
Nə sevgi, nə əsəb,
nə nifrət, nə qəzəb
qaldı səndən sonra.
yığdım
ürəyimi yol çantama.
yolum bəlli deyil...
Getsəm, 
hara qayıdacaqsan?

***
Nə vaxtsa hamımızın ürəyi
 belə döyünüb 
hamımız da unutmuşuq həmin vaxtı. 
Amma dünən Allah üzümə baxdı 
Ürəyimin divarları yumulub açılınca
saydım – kirpiklərini ...

Nağıl
Mənim ömrüm nağıldı -
nə gəzirsən içində?
Yoxdur bir qəhrəmanım
sən cilddə, sən biçimdə.
Sən bu dar küçələrdə
azarsan, karıxarsan.
Birdənəm, bu nağılda
özün də darıxarsan.
Axtarma almaları,
almalar əvvəl vardı.
Gecikdin, divlər gəldi,
gördü, aldı, apardı...
Sona çatır nağılım:
biri var, biri yoxdu.
Nə gəzirsən, qırxıncı
qapının sirri yoxdu.
Boylanma, baxma yola –
nə işıq var, nə də it.
Hələ ki, görən yoxdu,
Gələn yoxdu, özün get.

Rahatlıq
Dənizin ortasında
qorxurdum öləcəyəm
dalğalar arasında.
Soyuqdan, fırtınadan,
boğulmaqdan qorxurdum,
Yosunların içınə
yıxılmaqdan qorxurdum,
balıqların ağzında
yox olmaqdan qorxurdum...

İndi dörd yanım dəniz,
dayanmışam sularda
tək-tənha, bir kimsəsiz.
Nə soyuq, nə fırtına,
nə də ki, boğulmaq var...
Suda sınır qorxular...
“Birdənəm deyilsənmiş”
deyib bu qəmli şeiri
sahilə oxuyuram...
Nə duz, nə yosun, dostum,
ətrimi ala bilir,
inanarsansa deyim,
indi başdan-ayağa
rahatlıq qoxuyuram...
rahatlıq qoxuyuram...

Tozağacıları
Yalnız onlar mənə səndən
 hündür göründülər,
sən olmayanda təkcə onlar vardı.
Cavandılar,
yaxındılar,
amma uzaqdan baxırdılar...
Sən olmayanda onlara da
 toxunmadım...
Təkcə baxıb köks ötürdüm
tozğacılarına
Məni qısqanma...

Kafedə
Əqrəblər on biri dişləyir,
Qanına işləyir saatın zəhər.
O ki var içibdir sərxoş fi ncanım,
Limon parçaları çayda çimiblər.

Gecədir, yorğunam, səhv tutma,
Cümləmdə pozuldu uzlaşma -
Cəmdə görünsə də cansız xəbəri,
Qarson, sən yenə qarışma...

Gilasın gözləri üzümdə qalıb,
Bu gün gec bağlasan kafeni...
Bilirəm, ikimiz qalmışıq, gecədi,
Soyuyur, sən də iç qəhvəni...

Beş üstə bir artıq əskinas,
Ümiddir, bu da pul, al gedim...
Demişdim, nə olsun,
 yalan demişdim,
Bu gün heç kəsi gözləmirdim...

Feminist şeir
Bir Tanrı tanıyır, bir də iblis-ilan
qadın ürəyinin gücünü.
Adəmə dərmişdi almanı Həvva -
qurban eləmişdi özünü.

Kişinin hələ də yoxdu xəbəri,
başı elə o vaxtdan bəri
ayaqlarına qarışıb
çılpaq gördüyü qadının...

Balıqçı üçün nəğmə
Səni tora salıblar, balıqçı...
balıqların başqa çaylara üzüb,
başqa süfrələrdə çörək olub,
başqa əllərlə yeyilib...
Mənim sözlərim bitib,
mənədək hər şey deyilib,
alqışlanıb,
daşlanıb...
Sənin torun,
mənim əllərim boş qalıb...

Səsimi çoxdan alıblar, balıqçı...
Səni tanımırdım onda.
Bağışla
bağışladıqlarımı,
yaşadıqlarımı,
yaşamadıqlarını...

Qarını tanımıram,
bilirəm, onunçun
çörək gətirən ayaqsan,
hər gün gələn,
bir qismət yemək yeyən,
bir fi ncan çay içən qonaqsan...
Sonuncu dayaqsan,
sonuncu dayanacaqdır sənə, bilirəm -
hara getsən, ona dönəcəksən
balıqlı-balıqsız...

Evimi tanımırsan, deyim -
daş parçasıdır,
kağız üzlüklərdir,
paltar yığınıdı,
kitab qalasıdı...
Heç vaxt balıq qızartmadığım 
qaz sobasıdır...
Özümlə aparıb-gətirdiyim
mehmanxana havasıdı
sənsiz...

Yaxındayam, balıqçı,
gəlirəm,
atıram özümü dənizə -
balıq olmağa...
Heç yana aparmazsan,
heç kəsə satmazsan...
Ya atarsan,
ya tutarsan...
Torunda məni görüb sevinsən…
bəsimdi...

Zümrüd quşuna
Ətcə balalarını yerindən,
əjdahanı yemindən etmişdim,
 Zümrüd quşu.
Yuvanı tapmamışdım -
ovcumda saxlamışdım
 balalarını...

Körpə bədənlərindəki
 xəfi f qızartı -
sığal yeri keçəcək,
Ana qucağında ağrıdan yox,
 sevgidən ağlayırlar,
səsləri kiriyəcək...

İstəsən, bir də dolaşmaram
 yaşıl ağacların altında,
əjdahanı görəndə
 yüz ağaclığından keçərəm,
köçərəm quşların
 olmadığı yerlərə -
yəni kor ola bilərəm göy üzünə.
İstəmə...

Sən yenə qanadın üstündə
qaranlıqdan çıxdığımı xatırla,
işığa dönmüşdün
 tükdən asılı günlərimdə,
“qu” deyəndə “qurban olum”,
“qa” deyəndə “qadan alım”
 söyləmişdim...

İndi alovlu ahlarını
 tökmə üstümə,
 Zümrüd quşu,
qəzəbli lələklərini lənət tək
 yağdırma başıma,
şimşək gözlərində sevməyə nəsə 
saxla,
nəsə...

Nəm şeir
Tısbağa yerişli günün
üstünü xaçla örtürəm hər gecə
təqvim vərəqində...
Qələm neyləsin...

Adını ah kimi çəkirəm köksümə
gündə neçə dəfə...
Qulaqların nə bilsin...

Selsi necə ölçsün
Pəncərənin altında 
nə qədər üşüyürəm....

Qapının arasından keçirəm
İşıq sürəti necə çatsın...

Və divarların necə qurusun
dodaqlarımın, gözlərimin əlindən...
Hər yer nəm..
Hər yer sən...

***
Qüssədən sarılıq
 tutmuş divarlara,
Gözləri yol çəkən
 tənha tavana,
xanalı örtüyə həbs olan
biradamlıq divana
yola salmaq səni...
Sonra da gözləmək
balaca otaqdan
mənə uzanan
qollarının mötərizələrini.

***
Kilsələrin şiş ucları yara bilmirdi
 göy üzünü -
yenə eyni tavanın altındaydıq.
Bir hecaya sığmışdı nəfəsimiz
 eşq dəyəndə.
Eyni sait birləşdirirdi adımızı
ikinci hecada
Və cırcıramalar
 dünyanın hər yerində
bizim bildiyimiz
 mahnını oxuyurdu...

Şahmat
Piyadalar dönük,
atlar susuz…
toplar yaralı.
Fillər ölüm yaşında.
Az qalır,
sonuna az qalır.
Sənin kimi şaha
 özüm yenilərdim
Heyif gec bildim
vəzirim gəzirmiş
xəyanətin qapısında…
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Rahatlıq Feminist şeir Zümrüd quşuna ***

“Qu” deyəndə “qurban olum”,
“Qa” deyəndə “qadan alım” söyləmişdim...



Bü tün ge cə kən di lər zə yə sal mış top 
səs lə ri sə hə rə ya xın kə sil di. Xə zan gül 
elə bil bir dən-bi rə gu rul tu lu, çax na şıq 
bir aləm dən dib siz, qa ran lıq bir yar ğa-
na yu var lan dı. La kin bu səs siz lik ona 
top və mər mi lə rin qu laq ba tı rı cı gu rul-
tu sun dan da ha müd hiş gö rün dü. Qu-
laq la rı səs al dı. Ax şam dan çax naş ma 
içə ri sin də vur nu xan ca maatın çı ğır-ba-
ğır tı sı da da ha eşi dil mir di. “Bu nə dir? 
Ha mı qa çıb mı? - fi  kir ləş di, - tək-tən ha-
mı qal mı şam bu cə hən nəm də? Yə ni, 
ca maatın içə ri sin də bir nə fər də ta pıl-
ma dı ki, mə ni ya da sal sın? Yox, bu ola 
bil məz. Kim bil mə sə də, Xey ran sa ilə 
əri gö zəl bi lir lər ki, mən tər pə nə bil-
mi rəm. Yox sa er mə ni lər baş la rı nın 
üs tü nü bir dən-bi rə elə alıb lar ki, hə rə-
si ağ zı nı bir səm tə tu tub, qa çıb? Əl lə ri 
heç ye rə çat ma yıb?” Xə zan gül bun la rı 
fi  kir lə şən də qon şu la rı nı o qə dər də qı-
na mır dı. Bi lir di ki, hə rə si nin bir çə tən 
uşa ğı var. Bu mə rə kə də ha mı öz ba şı-
nın ha yın da olub.

Boy la nıb şü şə lə ri qı rıq-qı rıq ol muş 
pən cə rə dən eşi yə bax maq is tə di, la-
kin hə lə də qan sı zan aya ğı nın ya ra sı 
elə sı zıl da dı ki, ye rin dən tər pə nə bil-
mə di. Ba şın da da bərk ağ rı baş la mış-
dı. Çün ki bü tün ge cə ni bir də qi qə be-
lə çi mir vur ma mış dı. Top mər mi lə ri 
ev lə ri nin lap böy rün də part la yır dı. 
Də qi qə bə də qi qə göz lə miş di ki, on-
lar dan bi ri də in di cə dam la rı na dü şə-
cək və onu kör pə si ilə bir lik də gö yə 
so vu ra caq. Za val lı kör pə də süb hə-
dək ki ri mə miş di.

Üç gün qa baq hə yət lə ri nin or ta-
sın da part la mış top mər mi sin dən 
ya ra la nan aya ğı nın sı zıl tı sı isə ara 
ver mir di. Bal dı rı nın sal la na qal mış 
əti ni ye ri nə ya pış dı rıb, üs tün dən 
bərk-bərk sa rı sa da, ağ rı sı kəs mir-
di. Qa nı hə lə də axır dı.

Bu za man bur nu na har dan sa yan-
ğın iyi gəl di. Ca nı nı di şi nə tu ta raq, 
ye nə pən cə rə yə tə rəf boy lan dı. Dağ la-
rın ba şı tüs tü dən gö rün mür dü. Aşa ğı-
lar da qo şa çi nar tə rəf də ki bü tün ev lər 
alov için də idi. Uçuq daş-di var dan 
qal xan toz-tor paq bu lud la rı, yan ğı nın 
tüs tü lə ri nə qa rı şa raq bu ru la-bu ru la 
on la ra tə rəf ya yı lır dı. Bir dən eşik tə-
rəf dən hə nir ti eşi dil di. Səs lər get dik cə 
güc lən di. Xə zan gül ya xın lıq da er mə-
ni da nı şıq la rı nı ay dın ayırd edə bil di. 
Bun dan dəh şə tə gəl di: “Aman Al lah, 
er mə ni lər kən də gi rib lər!” Bə də ni ni 
tit rət mə bü rü dü. Yar paq ki mi əsən əl-
lə ri ilə kör pə si ni be şi yin dən qal dı rıb, 
si nə si nə bas dı. Buz ki mi so yuq ya-
naq la rı ilə sü zü lən göz yaş la rı ana sı nı 
əm mə yə baş la mış kör pə nin də si fə ti ni 
is lat dı. Xə zan gü lün ürə yi san ki si nə-
sin dən qo pub, bo ğa zın da çır pı nır dı.

Bir dən qa pı ya vu ru lan tə pik onu da-
ha da sar sıt dı. Qa pı nın cəf tə si ye rin dən 
qo pub düş dü. İki nə fər ye kə pər saq qal lı 
er mə ni içə ri so xul du. Bir an lı ğa as ta na-
da du rub, ota ğa göz gəz dir di lər. Son ra 
əl lə rin də ki av to mat la rı düz Xə zan gü lə 
tə rəf tuş la dı lar. Uzan dı ğı yer də san ki 
da şa dön müş Xə zan gü lün göz lə ri bə-
rə lə qal mış dı. Qor xu dan kir pik də ça la 
bil mir di: yol da şın dan xey li ca van gö rü-
nən o bi ri er mə ni nin be lin dən dəs tə yi 
cey ran aya ğın dan olan bı çaq da asıl-
mış dı. O, yol da şı nı düm sük lə di:

- Sar kis da yı, bu nu, de yə sən, bi-
zə qə ni mət qo yub ge dib lər axı.

Bu nu de yə rək, Xə zan gü lün ya-
ta ğı na ya xın laş dı. Bir həm lə ilə əli-
ni uza dıb yor ğa nı onun üs tün dən 
çək di. Xə zan gü lün sar ğı lı aya ğı nı 
gö rüb is teh za ilə gü lüm sə di:

- Be lə de. De mək, bu na gö rə qaç-
ma mı san? - o, Xə zan gü lün açıq da 
qal mış diz lə ri ni eh ti ras lı göz lə ri ilə 
sü zən də Xə zan gül güc-bə la əyi lib, 
yor ğa nı si nə si nə dək yu xa rı çək di. 
Er mə ni nin saq qal lı si fə tin də ye nə 
iy rənc bir is teh za du yul du:

- Ay ya zıq, ni yə giz lə dir sən? On suz 
da bir ma tah de yil sən. Di şə də yən ol-
say dın, çox dan qa çıb get miş din.

Son ra av to mat la rı nı çi yin lə rin-
dən çı xa rıb, ota ğın künc-bu ca ğı nı 
ax tar ma ğa baş la dı lar. Hər ye ri eşib 
tök dü lər. Yol da şı nın “Sar kis” ça-
ğır dı ğı yaş lı er mə ni de di:

- Le von, sən bun la rın di li ni yax-
şı bi lir sən. So ruş ki, qı zıl və bə zək 
şey lə ri ni ha ra da giz lə dib.

Ca van er mə ni ye nə Xə zan gü lə ya-
xın la şıb, ami ra nə bir tərz də so ruş du:

- Ax çi, de gö rüm, qı zıl la rı nı zı ha-
ra da giz lət mi sən?

Göz lə ri hə lə də bə rə lə qal mış Xə-
zan gül dən səs çıx ma dı. Di nə bil mir di. 
Söz lər elə bil bo ğa zın da ili şib qal mış dı.

- Hə, din sə nə, ca vab ver.
Xə zan gül, nə ha yət, sə si bo ğa zın-

da tı xa na-tı xa na de di:
- Bi zim qı zı lı mız yox dur.
- Ya lan de yir sən, qı zıl la rın ye ri ni 

de. Gö rü rəm, sır ğa la rı nı da çı xa rıb, 
giz lət mi sən.

- Bi zim qı zı lı mız yox dur, - Xə-
zan gül ye nə tək rar et di, - inan mır-
san, ax tar, bax.

Yol da şı so ruş du:
- Hə, nə de yir?
- De yir ki, qı zı lı mız yox dur.
- Zə rər yox dur. Özü müz ax ta rıb, 

ta pa rıq. Mü səl man ola, qı zı lı ol ma-
ya. Gəl bə ri, özü müz ta pa rıq.

Le von Xə zan gül dən uzaq la şan-
da onu hə də lə di;

- Heç ey bi yox dur. Bu nun əvə zi-
nə gör sə nin ba şı na nə oyun aça ca-
ğam.

On lar ye nə də ota ğı eşə lə mə yə baş-
la dı lar. Bü tün boğ ça-bağ la ma lar açı-
lıb, evin içə ri si nə sə pə lən di. Əl lə ri nə 
qiy mət li bir şey keç mə yən də bu run-
la rı nın al tın da ev sa hi bi nin ün va nı na 
sö yüş yağ dı rır dı lar. Qul dur la rın hün-
dür dən da nış ma la rın dan kör pə ağ la-
ma ğa baş la dı. Ana sı onu hər va si tə ilə 
sa kit ləş dir mə yə ça lı şır dı. Er mə ni lər 
otaq da bir şey tap ma dıq da ay na bən-
də çıx dı lar. Bir az dan ora da sın dı rı lan 
qab-qa caq sə sin dən kör pə da ha da 
va hi mə lə nib, sə si ni ucalt dı. Ora dan 
ca van er mə ni nin sə si eşi dil di:

- Ax çi. Ay it qı zı, onun sə si ni kə-
sə bil mir sən?! Ba car mır san sa, bu 
saat gə lib, bır gül lə ilə sus du ra ram.

Bu söz lər dən bü tün otaq Xə zan-
gü lün ba şı na hər lən di. Ona elə gəl-
di ki, qul dur in di cə içə ri ke çə rək, 
ba la sı nı qa nı na qəl tan edə cək.

Əl lə ri əsə-əsə kör pə si nin ağ-
zı nı yum du. Ba la sı isə nə fə si 
da rıx dı ğın dan ayaq la rı nı çır pa-
raq, ağ la ma ğı na da vam edir di.

Ça rə si kə sil miş ana tə zə dən dö şü-
nü onun ağ zı na sal dı. Kör pə axır ki, 
sa kit dü şüb, içi ni çə kə-çə kə ana sı nı 
əm mə yə baş la dı.

Ba yır da kı yan ğı nın is ti nə fə si içə ri 
do lub on la rın nə fə si ni tı xa yır dı. Gö rü-
nür dü ki, yan ğın on la ra lap ya xın la şıb. 
Xə zan gül ba şa düş dü ki, ya nan on lar-
la qa pı bir qon şu olan Sə fər ki şi nin iki-
mər tə bə li mül kü dür. “Gö rü nür ki, - fi -
kir ləş di, - bi zi də ev qa rı şıq yan dır maq 
niy yə tin də dir lər”. An caq bu nun la be lə 
özü nə təs kin lik ve rir di ki, er mə ni lər tez 
ev dən çı xıb get sə lər, bir tə hər sü rü nüb, 
kör pə si ilə bir lik də eşi yə çı xa bi lər.

Qul dur lar ay na bən di ax ta ran dan 
son ra tək rar ota ğa qa yıt dı lar. Ota ğı ye-
nə ələk-və lək elə di lər. Bir yer qal ma dı 
ki, bu run la rı nı sox ma mış ol sun lar. Bir-
dən göz lə ri üs tü nə köh nə pa laz par ça sı 
sa lın mış otu ra ca ğa sa taş dı. Bu, əs lin də 
köh nə bir san dıq dı. Əri Ca han gir Gə də-
bə yə vu ruş ma ğa get mə miş dən qa baq 
on dan otu ra caq ki mi is ti fa də edir di. Be-
lə ba xan da heç kəs de məz di ki, köh nə 
pa laz par ça sı nın al tın da kə til de yil, san-
dıq dır. Xə zan gül bü tün pal-pal ta rı nı 
onun için də sax la yır dı. Ora da elə pal tar 
var dı ki, heç qa tı açıl ma mış dı. Bir də fə 
do ol sun, əy ni nə gey mə miş di. Yaş lı er-
mə ni otu ra caq dan şüb hə lə nib, ya xın-
laş dı. Köh nə pa laz par ça sı nı çə kib ye rə 
sal dı. Onun al tın da kı san dı ğı gö rüb, se-
vin cək qa pa ğı nı qal dır dı. San dı ğın için-
də ki lə ri gö rən də göz lə ri bə rə lə qal dı.

- Le von, bu ra ya gəl! Xə zi nə tap-
mı şam.

San dıq da kı pal-pal ta rı bir lik də 
çı xa rıb, ota ğın içə ri si nə sə pə lə di lər. 
Ca van er mə ni üzü nü Xə zan gü lə tə-
rəf çe vi rib, de di:

- Ay it qı zı, be lə pal-pal ta rı ola-
nın qı zı lı ol maz?! Sə nin də ri ni so-
ya ca ğam qı zıl la rın ye ri ni de mə sən.

Yaş lı er mə ni din mə dən tə lə sik 
ye rə sə ril miş pal-pal ta rı, Xə zan-
gü lün qa tı açıl ma mış don la rı nı, 
kof ta la rı nı, baş yay lıq la rı nı ki sə yə 
dol dur du. Ba yır da ma şın sə si eşi-
di lən ki mi, ki sə ni da lı na alıb çıx dı. 
Ca van er mə ni isə hə lə də ax ta rır dı. 
Av to ma tı nın qun da ğı ilə di var la rı, 
dö şə mə nin tax ta la rı nı dö yəc lə yir, 
hər yer də qı zıl ax ta rır dı.

Son ra ya xın la şıb, Xə zan gü lün ba-
şı üs tün də ağac ki mi bit di. Eh ti ras lı 
göz lə ri ni onun si nə si nə zil lə yib, be-
lə cə dur du. Xə zan gül yor ğa nı nı bir 
az da yu xa rı çə kib, si nə si ni ört dü.

- Aç si nə ni. Ma tah şe yin var ki, 
bir giz lə dir sən də.

O, əli ni atıb, yor ğa nı güc lə onun 
si nə sin dən aşa ğı çək di. Son ra ya-
nın da kı kör pə ni qal dı rıb, onun 
ayaq la rı al tı na at dı. Xə zan gül dən 
acı bir fər yad qop du. Ba yır da kı er-
mə ni hə yə can la içə ri gir di:

- Le von, nə ey lə yir sən? - so ruş du.
- Heç. Sən işin də ol, Mən onun 

di li ni aça ca ğam.
Yaş lı er mə ni yer də qa lan süf rə və 

dəs mal la rı, Xə zan gü lün heç gey-
mə di yi iki cüt ayaq qa bı nı və baş qa 
xı rım-xır da şey lə ri də ki sə yə dol-
du rub çıx dı. Xə zan gü lün ayaq la rı 
al tı na atıl mış kör pə az qa la özü nü 
yır tır dı. Ana əyi lib onu qal dır ma-
ğa cəhd et sə də, ba car ma dı. Le von 
əmr et di ki, tər pən mə sin. Bir dən nə 
fi  kir ləş di sə, əli ni atıb, Xə zan gü lün 
əy nin də ki köy nə yi ni iki ye rə par ça-
la dı. Qa dı nın açıq döş lə ri aş kar da 
qal dı. Xə zan gül qol la rı nı si nə sin də 
çar paz la yıb, döş lə ri ni ört dü.

- Qı zıl la rın ye ri ni de yə cək sən, ya yox?
- De dim ki, bi zim qı zı lı mız yox dur.
- Ya lan de yir sən!
- Al lah haq qı, düz sö züm dür.
- Si zin Al la hı nı zı da... in di de yər sən.
O, kə mə ri nə bağ la dı ğı bı ça ğı nı 

çı xa rıb yor ğa nın üs tü nə at dı:
- Al, öl dür kör pə ni öz əlin lə. Ya qı zıl-

la rın ye ri ni de yə cək sən, ya onu öz əlin-
lə öl dür mə li sən. Bo ğa zı nı üz mə li sən.

Xə zan gül qu laq la rı na inan ma dı. 
Ayaq la rı al tın da ağ la maq dan sə si xı-
rıl da yan kör pə si ni gör mə səy di, ona elə 
gə lər di ki, yu xu gö rür. “Yox, yox. İn san 
öv la dı bu söz lə ri di li nə gə ti rə bil məz. 
Bu, an caq hey van ba ğır tı sı dır. O, cə-
hən nəm də idi. Ona əmr elə yən sə Əz-
ra yıl idi. Aman Al lah, kaş onun özü nü 
öl dü rəy di, kör pə si nin qət li ni göz lə ri ilə 
gör mə yəy di. Kin, qə zəb lə do lu qul dur 
göz lə ri ilə, mər hə mət di lə yən, köv rək 
yal va rış lar la cil və lə nən ana göz lə ri bir-
bi ri nə zil lən miş di. Bi ri qa na hə ris di, o 
bi ri isə mə sum bir kör pə nin ke şi yin də 
dur muş du. Kim ki mi ye yə cək di?

Ara ya çö kən sü kut er mə ni nin səb-
ri ni tü kən dir di. Əli ni uza dıb, Xə zan-
gü lün döş lə ri ni ört mək üçün si nə sin-
də çar paz la dı ğı qol la rı nı ara la dı:

- De yə cək sən, ya yox?
Xə zan gül var gü cü ilə çır pı nıb, er-

mə ni nin əlin dən xi las ol du və ağ zı-
nı dol du rub, onun üzü nə tü pür dü.

- Al çaq! - de di.
En mə ni töv rü nü poz ma dan üzü-

nü sil di:
- Gör dün ki, mən sə nin hə rə kə ti ni 

ne cə qə bul elə dim. İn di gö rək sən də 
mə nim hə rə kə tim qar şı sın da be lə sa-
kit du ra bi lə cək sən mi. Gö tür bı ça ğı.

Xə zan gül onun niy yə ti ni əv vəl cə-
dən. ba şa düş müş dü. Kör pə si ni öz əli-
lə ona öl dürt mək is tə yir di. Bu na gö rə 
ona yal var ma dı, qü ru ru nu poz ma dı. 
Bı ça ğı əli nə alıb, öz hök mü nü ver di:

- Kör pə ni ver mə nə. Mən əyi lə 
bil mi rəm.

Er mə ni onun be lə qə tiy yə ti nə 
məətt  əl qal dı. Qaş la rı nı ça tıb diq-
qət lə ona bax dı.

- Ni yə dur mu san? Uşa ğı mə nə 
ver. Onu ne cə sa kit doğ mu şam, 
elə cə də sa kit öl dü rə cə yəm.

Le von uşa ğı gö tür mək üçün Xə-
zan gü lün ayaq la rı na tə rəf dar tı nar-
kən, Xə zan gü lün qar şı sın da qə ri bə 
bir mən zə rə açıl dı: er mə ni nin kü rə yi 
Xə zan gü lün göz lə rin də ani ola raq 
elə bö yü yüb açıl dı ki, san ki ge niş bir 
mey dan dır. Ürə yin də Al la hı kö mə-
yə səs lə di və bir anı be lə itir mə dən 
bı ça ğı san ki har dan sa qüv vət al mış 
əli ilə düş mə nin kü rə yi nə elə sanc dı 
ki, er mə ni hey van ki mi ba ğı rıb, üzü-
üs tə düş dü. Son ra bı ça ğı kü rə yin dən 
çı xar ma ğa çox cəhd et di sə də, ba car-
ma dı. Kü rə yin dən qan fəv va rə vu-
rur du. Axır da üzü üs tə Xə zan gü lün 
yor ğanı üs tə dü şüb hə rə kət siz qal dı. 
Bı çaq düz ürə yi nə san cıl mış dı. Xə-
zan gül do nub qal mış dı. İna na bil mir-
di ki, bu işi o tu tub. Be lə bir gü cü o, 
ha ra dan ala bil di? Bir az dan yaş lı er-
mə ni yü yü rə-yü yü rə içə ri gir di,

- Le von, nə olub? - so ruş du,
Le vo nun kü rə yi nə san cıl mış bı çaq la 

üzüüs tə düş dü yü nü gö rüb, bir an lı ğa 
özü nü itir di. Yol da şı na kö mək elə yib, 
kü rə yi nə san cıl mış bı ça ğı çı xar maq 
əvə zi nə ba yı ra yü yür dü. Xə zan gül isə 
daş hey kəl ki mi do nub qal mış dı, nə bir 
şey du yur, nə də bir şey eşi dir di. Ağ-
la maq da da vam edən kör pə si nin sə si-
nə də san ki bi ga nə idi. An caq onu hiss 
et di ki, əlin də av to mat içə ri gi rən qo ca 
er mə ni onu ni şan alıb atəş aç dı.

Bun dan son ra ara ya sü kut çök dü. 
Yaş lı er mə ni Le vo nun ya nı na yü yür-
dü. Xən cə ri onun kü rə yin dən çı xart dı. 
Bü tün üst-ba şı qa na bu laş dı. Son ra Le-
vo nu nə qə dər ça ğır dı sa, on dan ca vab 
çıx ma dı. Aya ğa qal xıb, pa pa ğı nı çı-
xar dı və xaç vur du. Bir an keç mə di ki, 
ikin ci gül lə də açıl dı. La kin bu gül lə nin 
sə si ni Xə zan gül da ha eşit mə di.
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm-
lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə-
yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan 
bir tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər 

yer dən üzü lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, bə-
dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za man sı naq-
lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə yir. 
Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu 
gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan xaotik bir 
söz bu mu na da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə 
qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı 
ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, mə sə-
lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da dın-
dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də 
ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə-
biy yat se vər lə ri mə yus edir. Be lə-
də qə ləm adam la rın dan ta ri xin 
do lan bac la rın dan ke çib gəl miş 
əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma ğa 
də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba-
xım dan, on la rın əsər lə rin dən ör-
nək lər ver mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya tı nın gör-
kəm li ədib lə rin dən olan Qıl man 
İl ki nin “İn ti qam” he ka yə si ilə 
mis si ya mı zı davam etdiririk.

(Hekayə)

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm-
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qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı 
ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, mə sə-
lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da dın-
dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də 
ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə-
biy yat se vər lə ri mə yus edir. Be lə-
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lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə yir. 
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qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı 
ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, mə sə-
lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da dın-
dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də 
ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə-
biy yat se vər lə ri mə yus edir. Be lə-

Bü tün ge cə kən di lər zə yə sal mış top 
səs lə ri sə hə rə ya xın kə sil di. Xə zan gül 
elə bil bir dən-bi rə gu rul tu lu, çax na şıq 
bir aləm dən dib siz, qa ran lıq bir yar ğa-
na yu var lan dı. La kin bu səs siz lik ona 
top və mər mi lə rin qu laq ba tı rı cı gu rul-
tu sun dan da ha müd hiş gö rün dü. Qu-

Bü tün ge cə kən di lər zə yə sal mış top 

Azər bay can ədə biy ya tı nın gör-
kəm li ədib lə rin dən olan Qıl man 
İl ki nin “İn ti qam” he ka yə si ilə 

- Hə, din sə nə, ca vab ver.

də ki lə ri gö rən də göz lə ri bə rə lə qal dı.
- Le von, bu ra ya gəl! Xə zi nə tap-

mı şam.

San dıq da kı pal-pal ta rı bir lik də 
çı xa rıb, ota ğın içə ri si nə sə pə lə di lər. (Hekayə)

İntiqam



Ye ra tlı bu laq la 
artezian qu yu su nun 

fər qi nədədir?
Şə hər də ya şa yan in san lar su 

da lın ca qu yu ya, ya xud bu la ğa 
get mə li ol mur. Su bi zim mən zil-
lə rə bo ru xətt  i ilə gə lir. La kin iri 
ya şa yış məs kən lə rin dən uzaq da 
yer lə şən kənd yer lə rin də və ziy yət 
ta mam fərq li ola bi lər. Bu laq, yer 
sət hin də ki tə bii də lik dən iba rət su 
mən bə yi dir. Ya ğış za ma nı su yun 
bir his sə si ye rin ca zi bə si nə gö rə 
tor pa ğa və onun al tın da kı daş lı 
lay la ra çat lar va si tə siy lə, müm kün 
qə dər də rin dən ho pur. Tor paq 
qa tı nın al tın da müx tə lif də rin lik-
lər də bü tün də lik lə ri, çat la rı su ilə 
do lu olan la yın alt nöq tə si yer lə şir. 
Hə min la yın üst nöq tə si nə isə “yer 
su la rı nın sə viy yə si” de yir lər.

Tor pa ğın, yer su la rı nın sə-
viy yə sin dən aşa ğı da yer ləş di yi 
va di lər də, də rə lər də ki daş la rın 
ara sın dan bu laq çağ la ma ğa baş-
la yır. Baş qa söz lə de sək, tor paq-
da yı ğıl mış su ye rin üs tü nə çı xır. 
Bu laq la rın bə zi lə ri bü tün il bo yu 
qu ru mur, çün ki on la rın su yu 
tor pa ğın su lu la yı nın lap aşa ğı la-
rın dan gə lir. Baş qa bu laq la rı isə 
yal nız ya ğış möv sü mün də, yer 
su la rı nın sə viy yə si özü nün ən 
yük sək nöq tə sin də olan da gör-
mək müm kün dür.

Ar te zian qu yu su da tə bii su 
mən bə yi dir, am ma bu hal da su-
yun çıx ma sı üçün de şik, in san 
əliy lə açı lır. Çın qıl, ya xud qum 
la yı sıx qa ya lay la rı nın ara sın da 
olan da su or ta, da ha mə sa mə li 
tə bə qə də top la nır. Əgər hə min 
yer də su lu tə bə qə müəy yən qə-
dər maili dir sə, su onu ağ zı na dək 
dol du rur. Və ba yı ra çıx ma ğa yol 
tap ma dı ğın dan qa ya la rın ara sın-
da yük sək təz yiq ya ra nır. Hə min 
yer də qu yu qa zıl sa, su özü nün 
bü tün ağır lı ğı ilə fəv va rə vu ra-
caq. Bu qu yu la ra ar te zian qu yu-
su de yir lər.

Qrand-Kan yon ne cə 
əmə lə gə lib?

Ame ri ka nın Ari zo na şta tın da 
tə biətin qüd rə tin dən ya ran mış 
bir mö cü zə var. Onun adı Qrand-
Kan yon dur (bö yük uçu rum). 

Əgər si zin tə xəy yü lü nüz zəif 
de yil sə, ona ba xan da rəng ça-
lar la rıy la in sa nı va leh edən mə-
bəd lə ri, qül lə lə ri, qəsr lə ri olan 
sehr li bir şə hər gö rə cək si niz. 
Ye ri gəl miş kən, bəl kə də kim sə 
kan yo nun nə ol du ğu nu bil mir. 
Ame ri ka da bu adı uzun, ki fa yət 
qə dər də rin sıl dı rım lı uçu rum la-
ra ve rir lər. 

Bü tün kan yon la rın ən əzə mət-
li si, ən nə hən gi Qrand-Kan yon-
dur. Bu kan yon dan söz açar kən, 
çox ma raq lı bir fak tı diq qə ti ni zə 
çat dır ma lı yıq: Qrand-Kan yo nu 
çay ya ra dıb. Mi nil lik lər ər zin-
də Ko lo ra do ça yı nın su la rı bu 
uçu ru mu sal qa ya la rın bağ rın da 
də lib. Ça yın qüd rə ti ni la yi qin cə 
qiy mət lən dir mək üçün yad da 
sax la maq la zım dır ki, çox yer-
lər də Ko lo ra do öz məc ra sı nı 
sərt qa ya sü xur la rın da aç ma lı 
olub. 

Hətt  a in di be lə Ko lo ra do ça-
yı nın sü rət li su la rı öz məc ra sı nı 
il bəil də rin ləş di rir. Qrand-Kan-
yo nun də rin li yi bə zi yer lər də 1,5 
ki lo metr dən ar tıq dır. Onun eni 
isə 6-30 ki lo metr ara sın da də yi-
şir. Kan yo nun daş tə bə qə si nə iş-
lə yən çay, bi zim göz lə ri miz qar-
şı sın da mil yon-mil yon il lə rin, 
uçu ru mun qa ya lı di var la rın da 
ək si ni tap mış mən zə rə si ni açır. 
Kan yo nun di bi qə dim kris tal lik 
sü xur lar dan iba rət dir. Bu, ha va 
və ça yın da ğıt dı ğı dağ la rın qa-
lıq la rı dır.

Yal nız Qrand-Kan yo na gö-
rə biz bil mi şik ki, bu yer lər-
də bir za man lar dağ sil si lə si 
var mış. Hə mi şə lik yox ol muş 
bu dağ la rın qə dim bü növ rə-
sin də qa lın kvar sit, qum da-
şı, əhəng da şı lay la rı gö rü nür.

On la rı bu yer lə rə bir za man lar bu 
re gionu şərq dən və qərb dən bas-
mış okean dal ğa la rı gə tir miş di. 
Am ma hə min okean da elə yo xa 
çıx mış dağ lar ki mi yox ol muş du. 
Bir za man lar bur da kük rə yən nə-
həng də ni zin iz lə ri ni bu gün biz 
tap dı ğı mız daş laş mış nü mu nə-
lər də – də niz yo sun la rın da, ba lıq-
qu la ğı lar da, ba lıq lar da gö rü rük.

Buz laq lar ne cə
hə rə kət edir?

Elə fi  ki ləş mə yin ki, buz laq lar 
yal nız buz laq döv rün də olub. 
On la ra bu gün də ki fa yət qə dər 
tez-tez rast gəl mək olar. Buz laq-
lar ara sın da ən ge niş ya yı la nı Alp 
buz laq la rı dır. On la rın adı Av ro-
pa nın mər kə zin də ki dağ sil si lə si-
nin adın dan gö tü rü lüb. Alp dağ-
la rın da 1200 buz laq var. Al yas ka 
ya rı ma da sı nın cə nu bun da kı dağ-
lar da isə on min lər lə be lə buz la ğa 
rast gəl mək olar! Alp, ya da baş qa 
ad la de sək, “də rə buz laq la rı” dağ 
zir və lə rin dən də rə lə rə sü rü şür. 

Buz laq la rı əmə lə gə ti rən kül li 
miq dar da qa rın mən bə yi də rə nin 
sıl dı rım zir və lər lə əha tə olu nan, 
am fi  teatr şək lin də olan baş lan ğı-
cın da dır. Qa rı ora kü lək dol du rur 
və o, ya mac aşa ğı uç qun lar şək lin-
də tö kü lür. Yay da hə min qar əri-
mə yə ma cal tap mır və il bəil bu qar 
ör tü yü qa lın la şır. Nə ha yət, qa rın 
alt da kı lay lar sı xı lır, əri yə rək do-
nur və bu za çev ri lir. Ya mac da kı 
qa rın ağır lı ğı al tın da buz küt lə si 
təd ri cən aşa ğı ya, də rə yə sü rü şür.
Buz laq, dağ la rın qar lı na hi yə lə rin-
dən aşa ğı enən də əri mə yə baş la yır.

Əgər bu əri mə pro se si buz la-
ğın hə rə kə tin dən da ha sü rət lə 
baş ver mir sə, buz laq hə mi şə ey-
ni yer də qa lır. Əgər ək si nə olur-
sa, buz laq san ki “ge ri dö nür” və 
də rə nin üst his sə lə ri nə “qa yı-
dır”. Alp buz laq la rı də niz sa hil-
lə rin də yer lə şən dağ la rın ya mac-
la rın dan sü rü şən də on lar dan 
iri buz par ça lar qo pur və on lar 
üzən buz ada la ra – ays berq lə rə 
çev ri lir. 

Okean lar ne cə 
yaranıb?

Pla ne ti mi zin ta ri xin də açıl-
ma mış sir lər hə lə çox dur. On-
lar dan bi ri də okean la rın ne cə 
ya ran ma sı dır. Əs lin də biz bu-
nun nə vaxt baş ver di yi ni də 
bil mi rik. Am ma be lə bir əmin lik 
var ki, Yer kü rə si nin ən qə dim 
dövr lə rin də okean lar ol ma yıb. 
Müm kün ki, əv vəl lər okean nə-
həng bu xar bu lu dun dan iba rət 
olub və pla net so yu duq ca, su ya 
çev ri lib.

Alim lər okean su la rın da kı 
mi ne ral duz la rın miq da rın dan 
çı xış edə rək de yir lər ki, okean-
la rın ya ran ma sı 500 mil yon il-
dən 1 mil yard ilə dək qa baq baş 
ve rib. Müasir nə zə riy yə lər de-
yir ki, bir za man lar bü tün yer 
üzü də niz dən iba rət olub. Yer 
kü rə si nin bə zi na hi yə lə ri hət-
ta bir ne çə də fə də ni zin al tın-
da qa lıb. Am ma in di hə min o 
yer lə rin müasir okean la rın əra-
zi si nə dü şüb-düş mə di yi bəl li 
de yil.

Pla ne ti mi zin ay rı-ay rı qu ru əra-
zi lə ri nin müəy yən dövr lər də da yaz 
də niz lər lə ör tü lü ol ma sı ba rə də əli-
miz də xey li sü but lar var. Müasir 
qu ru sa hə lə rin də ta pıl mış əhəng-
da şı, qum da şı və gil li şist lə rin əs-
lin də mil yon lar la il ər zin də də niz 
su la rın da olan mi ne ral duz la rın 
çö kün tü sün dən ya ran ma sı bir fakt-
dır. Ən adi tə ba şi rin özü be lə qə dim 
za man lar da də niz lər də ya şa mış xır-
da ca can lı la ra məx sus ça naq la rın sı-
xı la raq pres lən miş ha lı dır.

Bu gün dün ya okeanı nın dal-
ğa la rı pla ne ti mi zin dörd dən üç 
his sə si ni ör tür. Bir çox re gion-
lar da okean di bi nin hə lə təd qiq 
olun ma ma sı na bax ma ya raq, biz 
ar tıq onun gör kə mi ni təx min edə 
bi li rik. Okean di bi, tə bii ki, ma te-
rik lə rin sət hi qə dər rən ga rəng de-
yil, am ma or da da dağ sil si lə lə ri, 
dü zən lik lər, də rin də rə lər var.

Okeanın 
qabarmasından 

istifadə et mək olar mı?
Əgər siz nə vaxt sa okean sa hil lə-

rin də ol mu su nuz sa, on da, yə qin ki, 
qa bar ma və çə kil mə za ma nı su yun 
sə viy yə si nə diq qət ye tir mi si niz.

Bəl li dir ki, su yun  mün tə zəm ola-
raq qa bar ma sı və çə kil mə si in sa-
nın uzun müd dət fi  kir ver mə di yi 
nə həng ener ji mən bə yi dir. Əgər 
on dan şə la lə lər və çay la rın ener ji si 
ki mi, bir yol la is ti fa də et mək müm-
kün ol say dı, tə biət üçün kül li miq-
dar da, ta ma mi lə zi yan sız ener ji al-
maq müm kün olar dı.

Yer üzün də ilk qa bar ma su-
elekt rik stan si ya sı Fran sa da, 
Bre tan da kı Sent-Ma lo şə hə rin-
də ti ki lib. Di nard və Sent-Ma ko 
ara sın da yer lə şən Ko tan ten ya rı-
ma da sın da yer lə şən bu stan si ya, 
La-Manş bo ğa zı na qa bar ma ilə 
qo vu lan su yun ya rı sın dan ço-
xu nu elekt rik ener ji si nə çe vi rir. 
Bənd üzə rin də yer lə şən 24 qur-
ğu il də 540 mil yon ki lo vatt -saat 
ener ji is teh sal edir. Bu, bə zi çay-
lar da kı su-elekt rik stan si ya la rı nın 
is teh sal et di yi ener ji dən az dır, 
am ma qa bar ma elekt rik stan si ya-
la rı nın eti bar lı lı ğı na yüz faiz bel 
bağ la maq olar – okean qa bar ma-
çə kil mə lə ri də yiş kən ha va nın şıl-
taq lıq la rın dan qə ti ası lı de yil!

Çay lar ne cə ya ra nıb?
Yer üzün də çox lu çay var. Xır-

da çay lar axıb bir məc ra da bir lə-
şə rək da ha iri lə ri ni əmə lə gə ti rir, 
on lar sa öz su la rı nı də niz lə rə, 
okean la ra da şı yır. Di gər çay lar, 
mə sə lən nə həng Vol qa ça yı, da-
xi li də niz lə rə, göl lə rə tö kü lür. 
Qu raq lıq əra zi lər lə axan baş qa 
çay la rın su yu isə get dik cə aza lır 
və axır da ya bu xar la na raq, ya da 
qu ru tor pa ğa ho pa raq, sov ru la-
raq ta mam yox olur.

Ye ra tlı bu laq la 

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 su-
alın 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 su-
ala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə 
sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. Məq səd 
uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş lən-
dir mək, on la rı hə mi şə diq qət mər kə-
zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe-
vir mək dir.

İl qar ƏLFİ
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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 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə mü rək kəb su-
alın 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 su-
ala 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-

On la rı bu yer lə rə bir za man lar bu Əgər bu əri mə pro se si buz la-

Hər suala    bir ca vab
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Çay lar su yu ya ğış lar dan, dağ 
zir və lə rin də ki buz la rın əri mə-
sin dən, bu laq lar dan və xır da 
dağ göl lə rin dən alır. İri çay la rın 
çox lu qol la rı olur, yə ni on la ra 
da ha xır da çay lar tö kü lür. Hət-
ta Ame ri ka nın nə həng Oha yo və 
Mis su ri çay la rı da əs lin də da ha 
gur su lu Mis si si pi ça yı nın qol-
la rı dır. On la rın hər bi ri öz növ-
bə sin də da ha xır da qol lar dan 
qi da la nır və be lə lik lə, Mis si si pi 
çay sis te mi iri li-xır da lı min lər lə 
çay dan iba rət dir. Su yun bu və 
ya xud baş qa sis te mi qi da lan dı-
ran qu ru his sə si nə çay höv zə si 
de yi lir. 

Yer üzün də çay höv zə lə ri ara-
sın da ən nə hən gi Cə nu bi Ame-
ri ka da kı Ama zon höv zə si dir ki, 
onun sa hə si 7 050 000 kvad rat 
ki lo metr əra zi ni tu tur. Dün ya-
nın ən uzun ça yı isə Af ri ka da, 
uzun lu ğu 6670 ki lo metr olan 
Nil dir.

Çay lar tor pa ğı tək cə su var mır, 
həm də aşın dı rır. İl dən-ilə tor-
paq lar yu yu la raq, çay su la rıy la 
axıb okean la ra, də niz lə rə tö kü-
lür. Bu pro ses çox ləng ge dir, 
am ma min il lər ər zin də da vam 
et di yin dən, nə ti cə lə ri bəl li olur. 

Ni yə Yer kü rə si nin 
dərin lik lə ri is ti dir?
Yer qa bı ğı nın qa lın lı ğı müx-

tə lif yer lər də 15 ki lo metr dən 50 
ki lo met rə dək də yi şir, özü də 
onun tem pe ra tu ru Ye rin mər-
kə zi nə ya xın laş dıq ca, ar tır. 
Təx mi nən, hər 40 metr dən bir 
tem pe ra tur bir də rə cə ar tır. Üç 
ki lo metr də rin lik də ar tıq o qə-
dər is ti dir ki, əgər ora bir stə kan 
su en dir sən, qay na ya caq! Əgər 
ye rin tə ki nə 50 ki lo metr en mək 
müm kün ol sa, ter mo metr 
110 də rə cə gös tə rər-
di. Be lə şə rait də 
hətt  a qa ya lar 
be lə əri mə yə 
b a ş  l a  y ı r . 
Alim lə rin 
f i k  r i  n ə 
gö rə, Yer 
k ü  r ə  s i -
nin mər-
kə  z in  də 
tem pe ra-
tur 5500 
d ə  r ə  c ə  y ə 
ça tır. 

Yer qa bı ğı iki qat dan iba rət dir. 
Üst qat qi tə lə rin qra nit tə bə qə lə-
ri dir. Onun al tın da qa ra rəng də 
olan çox sərt bir sü xur – ba zalt 
yer lə şir. Okean çö kək lik lə ri hə-
min tə bə qə də dir, qi tə lər hə min 
tə bə qə nin üzə rin də du rur. 

Alim lə rin fi k ri nə gö rə, Ye rin 
mər kə zi diamet ri 6500 ki lo metr 
olan ma ye də mir dən iba rət kü-
rə dir. Bəs bu nun sə bə bi nə dir, 
ni yə be lə dir? Bir çox el mi nə-
zə riy yə lə rə əsa sən, Yer kü rə si 
nə za man sa Gü nəş dən qo pub.
Pla ne ti miz Gü nə şin ət ra fı na hər-
lən mə yə baş la yan da, qa za bən-
zər, ma ye və sərt mad də lər dən 
iba rət alov lu kü rə idi.

Za man keç dik cə, bu küt lə 
daimi hə rə kət də ol du ğu na gö rə 
bir qə dər so yu du, pla ne ti mi zin 
həc mi də ki çil di və Yer kü rə si 
qütb lər də bir qə dər ba sıl mış kü-
rə şək li ni al dı. Nə ha yət, onun 
üzü tam so yu du və sərt ləş di. 
Heç kəs de yə bil məz, bu pro ses 
nə qə dər sü rüb, la kin əl də olu-
nan fakt la ra əsa sən, söy lə mək 
olar ki, bi zim Yer kü rə si nin qa-
bı ğı al tın da giz lə nən nü və si elə 
əv vəl ki ki mi, od püs kü rən küt-
lə dir.

Ətraf mühitin 
qorunması nədir?

Bü tün yer üzün də in san lar 
ət raf mü hi tin qo run ma sı na yö-
nə lən təd bir lər kam pa ni ya sı ke-
çi rir lər. Bəs bu ifa də nin mə na-
sı nə dir? Bə zi lə ri ət raf mü hi tin 
qo run ma sı de yən də, hər şey-
dən əv vəl Yer üzün də hə lə ki, 
to xu nul maz qal mış, in sa nın za-
va lı na gəl mə miş tək-tük yer lə ri 
qo ru ma ğı nə zər də tu tur . Di gər-

lə ri hey van və bit ki növ-
lə ri nin qo run ma sı-

na da ha bö yük 
əhə miy yət 

ve rir. 

Ət raf mü hi tin qo run ma sı ifa-
də si özün də me şə lə rin nə za-
rət siz şə kil də qı rıl ma sı ilə mü-
ba ri zə ni də eh ti va edir, tə bii 
sər vət lər dən ağıl lı is ti fa də ni də. 
Ət raf mü hi tin qo run ma sı bi zim 
gün lər də ona gö rə be lə ak tual 
olub ki, in sa nın cür bə cür tə bii 
sər vət lə rə eh ti ya cı əv vəl kin dən 
qat-qat çox dur.

Pla ne ti miz də əha li nin sa yı 
art dıq ca on la rın hə yat sə viy yə si 
də yük sə lir və de mə li, adam lar 
tə bii sər vət lə ri da ha çox ta lan 
edir lər. Tə bii eh ti yat la rı qo ru-
maq la zım dır – həm pla ne ti mi-
zi, həm də bə şə riy yə tin gə lə cə-
yi ni qo ru maq na mi nə. Yax şı, 
bəs tə bii sər vət lər de yən də, nə-
yi nə zər də tu tu ruq? Biz tə bii 
sər vət lər de yər kən hər şey dən 
qa baq on la rı üç bö yük qru pa 
bö lə bi lə rik.

Bi rin ci qru pa bər pa olu nan 
sər vət lər - mə sə lən, su, tor paq, 
me şə lər da xil dir. Yə ni on lar dan 
is ti fa də et sək be lə, əgər ağıl lı ya-
naş saq, bu eh ti yat la rı bər pa edə 
bi lə rik. Bu hal da tə biətin qo run-
ma sı de yən də, tor pa ğın ero zi-
ya dan mü da fi əsi, su var ma ki mi 
mə sə lə lər nə zər də tu tu lur.

İkin ci qrup, bər pa olun ma-
yan eh ti yat lar dır. Bu, əsas eti-
ba riy lə fay da lı qa zın tı lar: kö-
mür, neft, tə bii qaz, fi liz lər dir.
On la rın ye rin al tın da kı eh ti-
yat la rı məh dud dur və heç bir 
yol la ar tı rı la, bər pa olu na bil-
məz.

Üçün cü qru pa gü nəş ener ji si 
ki mi tü kən məz eh ti yat lar da xil-
dir.

Kainat sonsuzdurmu?
Ast ro nom lar kainat ter mi nin-

dən is ti fa də edər kən bü tün fə za nı 
və onun için də ki bü tün ci sim lə ri 
nə zər də tu tur lar. Ən par laq tə xəy-
yül be lə bu an la yı şa nə lə rin da xil 
ol du ğu nu tə səv vür et mək də aciz 
qa lır. Kaina tın bü tün əzə mə ti ni 
an la ma ğı mız üçün, bu nu aşa ğı-
da kı nü mu nə də ay dın laş dır ma ğa 
ça lı şaq. İşıq ili de yi lən bir an la yış 
var. Əs lin də, adın da il sö zü nün 
ol ma sı na bax ma ya raq, işıq ili an la-
yı şı mə sa fə gös tə ri ci si dir. Yə ni işıq 
şüası nın bir il ər zin də qət et di yi 
mə sa fə nə zər də tu tu lur. İşı ğın bir 
sa ni yə də 300 000 ki lo metr qət et-
di yi ni nə zə rə al saq, bir işıq ili 5460 
mil yard ki lo met rə bə ra bər dir.

Gü nəş sis te mi nin də yer al dı ğı 
bi zim Qa lak ti ka, yə ni Süd Yo lu-
nun uzun lu ğu təx mi nən 100 000 
işıq ili dir. Am ma kainat da ən ya-
xı nı biz dən 2 000 000, ən uza ğı 
isə tril yon lar la işıq iliy lə öl çü lən 
mə sa fə də mil yon lar la baş qa qa-
lak ti ka lar da var. Bu isə kaina tın 
yal nız bi zə bəl li olan ki çik qis mi-
dir. Əs lin də onun öl çü lə ri qat-qat 
bö yük dür! Ast ro nom lar əmin dir 
ki, hə qi qə tən də hər şey məhz 
on la rın dü şün dü yü ki mi dir. Söh-
bət bir cə bun dan ge dir ki, Kainat 
əs lin də nə boy da dır? Alim lər bu 
suala ca vab ver mə yə ça lı şan da 
müt ləq fə za nın məx su si xas sə lə-
ri ni nə zə rə al ma lı olur lar. 

Müasir nə zə riy yə lə rə əsa sən, 
fə za öz ət ra fın da əyi lir. Bu, o de-
mək dir ki, hə min bu fə za nın “sər-
həd lə rin dən” çıx maq müm kün 
de yil, çün ki siz han sı sa düz xətt  
bo yun ca nə qə dər get sə niz be lə, 
hə min xətt  əyi lə cək və fə za nın 
“içə ri” tə rə fi n də qa la caq. Bu nun 
ne cə baş ver di yi ni baş qa bir nü-
mu nə ilə izah et mə yə ça lı şaq. 
Ba kı dan Vla di vos to ka ey ni yük-
sək lik də uçan təy ya rə, əs lin də Yer 
kü rə si nin sət hi nin əy ri li yi ni göy-
də tək rar edən nə həng bir qövs 
cı zır. Əgər o düz xət lə uç say dı, 
mən zil ba şı na ça tan da ne çə min 
ki lo metr yük sək lik də olar dı.

Ast ro nom lar be lə he sab edir 
ki, ey ni ha di sə fə za da is tə ni-
lən hə rə kə tin ba şı na gə lir. Fərq 
bir cə bun da dır ki, 
fə za nın əyil mə-
si bun dan qat-
qat mü rək kəb 
h a  d i  s ə  d i r .
Onu han sı sa 
şə kil də təs vir 
et mək, ya xud 
han sı sa mo del 
üzə rin də gös tər-
mək ol maz. Bu nu 
yal nız ali ri ya ziy-
yat qa nun la rı-
nın kö mə yiy lə 
he sab la maq 
müm kün-
dür.

Qə dim ast ronomlar 
Kaina tı ne cə 

təsəvvür edir di lər?
Nə qə dər qə ri bə səs lən sə də, 

biz Kainat haq da nə qə dər çox 
öy rə ni rik sə, onu tə səv vür et-
mək bir o qə dər çə tin olur. Bu 
gün biz bi li rik ki, Kainat da yal-
nız Yer və baş qa pla net lər de yil, 
bi zim Gü nəş sis te mi nin də da xil 
ol du ğu Süd Yo lu qa lak ti ka sı və 
onun ki mi baş qa qa lak ti ka lar 
da var. Yal nız bi zim qa lak ti ka-
da 200 000 000 000 ul duz var sa, 
gö rün baş qa qa lak ti ka lar da nə 
qə dər dir! İn san şüuru sa də cə 
ola raq be lə bir nə ha yət siz li yi 
qav ra maq da aciz dir.

La kin qə dim za man lar da 
kainat ba rə də çox bə sit bir tə-
səv vür var dı. İn san lar be lə 
he sab edir di ki, gu ya Gü nəş, 
Ay, Ul duz lar və pla net lər Yer 
ət ra fın da fır la nan ki çik sə ma 
ci sim lə ri dir. On lar kaina tı ne-
cə gör mək is tə yir di lər sə, elə də 
gö rür dü lər. Yə ni mər kəz də yas-
tı, nə həng, hə rə kət siz Yer, onun 
ba şı üs tün də min lər lə par laq ul-
duz bər ki dil miş göy qüb bə si...

Kainat haq da ilk hə qi qi tə li-
min rü şeym lə ri Qə dim Yu na-
nıs tan da ya ran dı. Yu nan ast-
ro nom la rı nın ço xu elə əv vəl ki 
ki mi Ye rin, Kaina tın mər kə zin də 
hə rə kət siz dur du ğu nu gü man 
edir di lər. La kin ta nın mış alim 
Pi fa qor ar tıq era mız dan əv vəl 
VI əsr də be lə bir fər ziy yə irə li 
sür dü ki, Yer, kü rə şək lin də dir.
Era mız dan əv vəl III əsr də ya şa-
mış Aris tarx isə Yer kü rə si nin 
həm öz oxu, həm də hə rə kət siz 
Gü nəş ət ra fın da fır lan ma sı ba-
rə də fər ziy yə yü rüt dü. On dan 
yüz il son ra isə baş qa yu nan as-
tro no mu Pto lo mey, “Al ma gest” 
ad lı ki tab yaz dı.

O, Kaina tın mər kə zin də Ye-
rin dur du ğu ba rə də səhv id-
diaya qa yı da raq, gu ya Yer ət-
ra fın da hər lə nən Gü nə şin və 
baş qa pla net lə rin or bit lə ri ni 
he sab la ma ğa ça lış dı. Onun təs-
vir et di yi Kainat mən zə rə si Av-
ro pa el min də uzun əsr lər bo yu 
ha kim ol du.

Yal nız 1543-cü il də Ko per nik 
Kaina tın mər kə zin də Gü nə-
şin dur du ğu ba rə də ide ya 
irə li sür dü. Son ra te les kop 
kəşf olun du və ast ro no mi ya 
sü rət li in ki şaf yo lu na qə dəm 

qoy du. Təd ri cən bə şə riy yət 
bi zi əha tə edən Kainat haq da 
da ha çox mə lu mat əl də et-
dik cə, onun haq-
qın da müasir 
tə səv vür lər 

for ma laş-
dı.

dər is ti dir ki, əgər ora bir stə kan 
su en dir sən, qay na ya caq! Əgər 
ye rin tə ki nə 50 ki lo metr en mək 
müm kün ol sa, ter mo metr 
110 də rə cə gös tə rər-
di. Be lə şə rait də 
hətt  a qa ya lar 
be lə əri mə yə 
b a ş  l a  y ı r . 
Alim lə rin 
f i k  r i  n ə 
gö rə, Yer 
k ü  r ə  s i -
nin mər-
kə  z in  də 
tem pe ra-
tur 5500 
d ə  r ə  c ə  y ə 
ça tır. 

va lı na gəl mə miş tək-tük yer lə ri 
qo ru ma ğı nə zər də tu tur . Di gər-

lə ri hey van və bit ki növ-
lə ri nin qo run ma sı-

na da ha bö yük 
əhə miy yət 

ve rir. 

bir cə bun da dır ki, 
fə za nın əyil mə-
si bun dan qat-
qat mü rək kəb 
h a  d i  s ə  d i r .
Onu han sı sa 
şə kil də təs vir 
et mək, ya xud 
han sı sa mo del 
üzə rin də gös tər-
mək ol maz. Bu nu 
yal nız ali ri ya ziy-
yat qa nun la rı-
nın kö mə yiy lə 
he sab la maq 
müm kün-
dür.

ha kim ol du.
Yal nız 1543-cü il də Ko per nik 
Kaina tın mər kə zin də Gü nə-
şin dur du ğu ba rə də ide ya 
irə li sür dü. Son ra te les kop 
kəşf olun du və ast ro no mi ya 
sü rət li in ki şaf yo lu na qə dəm 

qoy du. Təd ri cən bə şə riy yət 
bi zi əha tə edən Kainat haq da 
da ha çox mə lu mat əl də et-
dik cə, onun haq-
qın da müasir 
tə səv vür lər 

for ma laş-
dı.

Hər suala    bir ca vab



Ame ri ka lı re jis sor Corc Lu kas bu 
gün lər də verd yi mü sa hi bə sin də ma-
raq lı və zid diy yət li fi  kir lər söy lə yib. O 
de yib ki, SS Rİ-də olan re jis sor lar ya ra dı cı lıq 

ba xı mın dan Hol li vud re jis sor la rın dan da ha azad 
idi lər.

“Ul duz mü ha ri bə si”nin ya ra dı cı sı nın söz lə ri-
nə gö rə, so vet re jis sor la rın dan yal nız hö ku mə ti 
tən qid mə sə lə sin də eh ti yat lı ol maq tə ləb olu nur-
du. “Ya şa dı ğı mız dün ya da, özü mü zün ya rat dı ğı 
bu sis tem nə həng bir sə na ye dir və nə olur-ol sun, 
bu sə na ye pul itir mək is tə mir. Nə ti cə də bu sə-
na ye nin ma raq la rı na uy ğun fi lm çək mək la zım 
gə lir. Hə lə So vet İtt  i fa qı döv rün də mə nə Ame-
ri ka da ya şa dı ğım dan məm nun olub-ol ma dı ğım 
ba rə də sual ve ri lən də hə mi şə be lə ca vab ve rir-
dim: “Mən çox rus re jis sor la rı ta nı yı ram ki, on-
lar mən dən qat-qat azad dır lar. On lar sa də cə hö-
ku mə ti tən qid mə sə lə sin də eh ti yat lı ol ma lı dır lar. 
Bun dan baş qa nə is tə sə lər edə bi lər lər”.

  Fran sa nın ta nın mış akt yo ru Mi şel Qa labr yu 93 ya şın da və fat edib.
Ya xın la rı nın ver di yi mə lu ma ta gö rə, akt yor yu xu da ikən dün ya sı-
nı də yi şib.
Mi şel Qa labr yu Lui de Fü nes lə bir lik də çə kil di yi po lis ser jan tı 
Ler ber ro lu ilə yad daş lar da qa lıb.
O, ya ra dı cı lı ğı bo yu 250-dən ar tıq fi l mə çə ki lib.

İro nik üs lu buy la ta nı nan şair, ya zı çı və hü quq şü nas İgid Okur 81 
ya şın da və fat edib. Ya zı çı yan va rın 4-də tor pa ğa tap şı rı lıb.
İgid Okur 1934-cü il də Tür ki yə nin Ər zin can şə hə rin də ana dan 
olub. 1954-cü il də Qa la ta sa ray li se yi ni bi ti rib. Vax ta şı rı  “Var lıq”, 
“Ye ni lik”, “Ma vi” jur nal la rın da şeir lə ri çap edi lib. O, 1958-ci il də 
İs veç rə də hü quq təh si li alıb. 1965-ci il də Tür ki yə yə qa yı dan Okur, 
bu ra da və kil ki mi fəaliy yət gös tər mə yə baş la yıb. Bu il lər də o, 
ya ra dı cı lıq la məş ğul ol ma yıb. 40 il dən son ra Okur “Hul ku bəy və 
dost la rı” ad lı ro ma nı ilə ye ni dən ya ra dı cı lı ğa baş la yıb.
60 ya şın da ro man lar yaz ma ğa baş la yan İgid Oku run 13 ki ta bı işıq 
üzü gö rüb. 2003-cü il də “O za man mah nı la rı kim oxu ya caq” ad lı 
ki ta bıy la “Hal dun Ta ner Öy kü Ödü lü”nü qa za nıb. 2005-ci il də 
isə “Yu nus Na di Ro man Ödü lü”nə la yiq gö rü lən Oku run son işi 
2015-ci il də yaz dı ğı “Bu ra lar dan ke çən də” ad lı ki ta bı dır. 

Ame ri ka nın R’n’B və caz mu si qi si nin məş hur sə si, “Grammy” 
mü ka fa tı sa hi bi Na ta li Koul 65 ya şın da vəfat edib. Bu ya xın lar da 
üs tün də böy rək transp lan tı ke çi rən sə nət çi nin ürək ça tış maz lı ğın-
dan dün ya sı nı də yiş di yi açıq la nıb.
Caz mu si qi si nin əf sa nə si Nat Kinq Koulun qı zı olan Na ta lie 2008-
ci il dən bə ri He pa tit C xəs tə li yin dən əziy yət çə kir di.
Xa tır la daq ki, Na ta li Koul ata sı ilə bir lik də səs lən dir di yi duet ilə 
məş hur laş mış dı.

Məşhur fransız bəstəkarı və dirijo ru Pyer Bulez dünyasını dəyişib. 
Xarici mətbuatın yaydığı xəbərə görə, bu barədə 90 yaşlı musiqiçi-
nin ailə üzvləri məlumat verib. Fransanın baş naziri Manuel Vals, 
Tvitt er səhifəsində “Cəsarət, innovasiya, yaradıcılıq - Pyer Bulezi 
bütün dünyada tanıdan keyfi yyətlər dir” sözlərini yazıb. 
Qeyd edək ki, dünya şöhrətli dirijor Paris Filarmoniyasının mu-
siqi rəhbəri olub. Bulez karyerasına 1948-ci ildə başlayıb.

Hazırladı: NARINGÜL

Azərbaycanlı pianoçu 
iki övladı ilə birlikdə 

İstanbulda konsert verib

Ta nın mış azər bay can lı piano çu İs lam Ma na fo vun öv lad la rı, 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureat la rı, piano çu-bəs tə kar və ha-
zır da məş hur ital yan maest ro An to nio Pi rol li nin sin fi n də or-
kestr di ri jor lu ğu üz rə təh sil alan Abu zər və Tu ran Ma naf za-

də lər 31 de kabr - Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü və Ye ni 
il mü na si bə ti lə İs tan bul da kon sert proq ra mı ilə çı xış edib lər.

Kon sert də Ma naf za də lər əv vəl cə bö yük ro man tik bəs tə kar Şo pe-
nin piano üçün so lo əsər lə ri ni, da ha son ra isə bir piano ar xa sın da 
iki si bə ra bər, al man bəs tə ka rı Bram sın 4 əl lə çal maq üçün bəs tə lə di-
yi ma car rəqs lə ri ni səs lən di rib lər. Son ra Ma naf za də lər öz bəs tə lə ri 
ilə səh nə ni can lan dı rıb lar. Öz mah nı la rı nı piano da ifa edən Tu ran 
Ma naf za də həm də mə la hət li sə si ilə ta ma şa çı la ra xoş an lar ya şa dıb.

Son da İs lam Ma na fov və öv lad la rı piano da bir lik də ifa edə rək, 
kon ser ti ba şa vu rub lar.

İ
n ter net də fi lm pi rat çı lı ğı ilə 
məş ğul olan dəs tə nin üzv lə ri 
Ta ran ti no nun “The Ha te ful 
Eight” ad lı fi l mi nin ki no zal-

lar dan əv vəl pi rat ba za rı na çı xar-
dıq la rı na gö rə peş man ola raq, 
Kven tin Ta ran ti no dan üzr is tə-
yib lər. “Hi ve – SM8” ad lı qru-
pun yay dı ğı mə lu mat da məq səd-
lə ri nin, fi l mi im kan sız ol ma yan 
adam lar üçün pay laş maq ol du-
ğu nu söy lə yib lər. Qeyd edək ki, 
qrup ye ni il də gös tə ri lə cək fi l mi 
de kab rın 21-də in ter net lə ya yım-
la mış dı. 

Hol li vu dun bu prob lem lə mü-
ba ri zə si nə bax ma ya raq, fi lm 
pi rat çı lı ğı ilə məş ğul olan lar 
“fəaliy yət lə rin dən” qal mır, po-
pul yar fi lm lə ri tor rent sayt la rı ilə 
pay laş maq da da vam edir lər. 

Re jis sor dan üzr is tə yən pi rat lar 
öz mü ra ciət lə rin də - “bu gö zəl 
fi lm üçün Ta ran ti no ya tə şək kür 
edi rik” - de yə rək in san la rı müt-
ləq fi l mi iz lə mək üçün ki no teatr-
la ra ge dib “pul ödə mə yə” təş viq 
edib lər.  Mü ra ciət də de yi lir: “Fil-
mi ər sə yə gə ti rən lə rin xərc lə ri ni 
qar şı  la  maq üçün bi let sa tı şı-

na eh ti-
yac la rı 
var”.

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

Hazırladı: NARINGÜL

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

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

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

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

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

“Sovet rejissorları məndən 
daha azad idi”

gün lər də verd yi mü sa hi bə sin də ma-
raq lı və zid diy yət li fi  kir lər söy lə yib. O 
de yib ki, SS Rİ-də olan re jis sor lar ya ra dı cı lıq 

ba xı mın dan Hol li vud re jis sor la rın dan da ha azad 

“Ul duz mü ha ri bə si”nin ya ra dı cı sı nın söz lə ri-
nə gö rə, so vet re jis sor la rın dan yal nız hö ku mə ti 
tən qid mə sə lə sin də eh ti yat lı ol maq tə ləb olu nur-
du. “Ya şa dı ğı mız dün ya da, özü mü zün ya rat dı ğı 
bu sis tem nə həng bir sə na ye dir və nə olur-ol sun, 
bu sə na ye pul itir mək is tə mir. Nə ti cə də bu sə-
na ye nin ma raq la rı na uy ğun fi lm çək mək la zım 

dim: “Mən çox rus re jis sor la rı ta nı yı ram ki, on-
lar mən dən qat-qat azad dır lar. On lar sa də cə hö-
ku mə ti tən qid mə sə lə sin də eh ti yat lı ol ma lı dır lar. 

“Sovet rejissorları məndən “Sovet rejissorları məndən 
daha azad idi”daha azad idi”

na eh ti-
yac la rı 
var”.

2016-cı ilin itkiləri

N 01(60) 08.01.2016

Piratlar 
Tarantinodan 

üzr istədi
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