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“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin portalıdır!

ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin “Açıq ki tab” on-
lay n ki tab xa na sı Azər bay can, rus və di gər xa ri ci dil-
lər də yüz lər lə klas sik, müasir bə dii ədə biy yat nü mu-
nə lə ri nin, mətn və ma te rial la rın, lü ğət lə rin, müx tə lif 
sa hə lə rə dair el mi, pub li sis tik ədə biy yat la rın, dün ya 
dil lə ri nə tər cü mə edil miş Azər bay can ədə biy ya tı nın, 
həm çi nin Azər bay can di li nə tər cü mə edil miş dün ya 
ədə biy yat la rı nın elekt ron ver si ya sı nı mü tə ma di ola raq, 
pul suz ya yım la yır. 

Ki tab xa na va si tə si ilə Tər cü mə Mər kə zi nin “Xə zər” 
dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın və “Ay dın yol” qə ze ti nin 
döv ri say la rı nı da pul suz əl də edə bi lər si niz. Bun un 
üçün www.achiqki tab.az ün van lı ki tab xa na ya da xil ol-
maq la yüz lər lə nəş ri ödə niş siz əl də et mək olar!

Onu da qeyd e dək ki, ar tıq on layn ki tab xa na mı zın 
rusdil li ver si ya sı da fəaliy yət gös tə rir.

Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 
“Daşın nəğməsi” heykəltəraşlıq simpoziumu 

və “Qız qalası” festivalı keçiriləcək

Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə VII “Qız qa-
la sı” Bey nəl xalq in cə sə nət fes ti va lı çər çi və sin də sen-
tyab rın 24-dən okt yab rın 2-dək Ba kı da “Da şın nəğ-
mə si” (Mu sic in Sto ne) ilk Bey nəl xalq hey kəl tə raş lıq 

sim po ziumu ke çi ri lə cək.
La tın Ame ri ka sı, Av ro pa və Asi ya dan olan 10 ta nın mış hey kəl tə-

ra şın də vət olun du ğu sim po ziumun əsas məq sə di yer li tə bii daş-
lar dan (Şəm kir qum da şı, Ab şe ron əhəng da şı) müx tə lif əsər lə rin 
ya ra dıl ma sı dır. Təd bir də, həm çi nin Azər bay ca nın 4 hey kəl tə ra şı 
iş ti rak edə cək. Ba kı nın Qa la qə sə bə sin də açıq sə ma al tın da ça lı-
şa caq hey kəl tə raş lar üçün konk ret möv zu məh du diy yə ti yox dur, 
on la ra tam özü nüifa də azad lı ğı ve ri lir. Ye ga nə şərt əsər lə rin gə lə-
cək də açıq sə ma al tın da nü ma yi şi nin nə zər də tu tul ma sı dır. Sim-
po zium çər çi və sin də ya ra dı lan iş lər Ba kı şə hə ri nin park la rın dan 
bi rin də sər gi lə nə cək.

Qeyd edək ki, hey kəl tə raş lıq təs vi ri in cə sə nə tin ən qə dim sa hə-
lə rin dən bi ri dir və Azər bay can da bu sə nə tin kök lə ri ta ri xin də-
rin lik lə ri nə ge dib çı xır. Hə lə qə dim za man lar dan Azər bay can da 
fərq li xas sə lə rə və rəng lə rə ma lik müx tə lif tə bii daş lar əl də edir-
di lər. Ab şe ron əhəng da şı nın, Qa ra bağ çay da şı və qa ra mər mə rin, 
sa rım tıl-ağ rəng li Şəm kir qum da şı nın plas tik xü su siy yət lə ri yer li 
me mar lı ğın və onun de ko ra tiv bə zək lə ri nin özü nə məx sus lu ğu nu 
tə yin edir.

Təd bi rin hər il ke çi ril mə si, gə lə cək də müx tə lif öl kə lər dən olan 
hey kəl tə raş la rın ya rat dıq la rı əsər lər dən iba rət açıq sə ma al tın da 
mu zey – hey kəl tə raş lıq par kı nın qu rul ma sı plan laş dı rı lır.

Qeyd edək ki, Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə ənə nə vi 
təş kil olu nan “Qız qa la sı” Bey nəl xalq in cə sə nət fes ti va lı bu il 18-21 
sent yabr da Fran sa nın pay tax tı Pa ris də “Azər bay can şə hər ci yi” çər-
çi və sin də ke çi ri lə cək. VII “Qız qa la sı” fes ti va lın da Fran sa və Azər-
bay can rəs sam la rı iş ti rak edə cək lər.

La yi hə çər çi və sin də Ba kı da, həm çi nin 17-18 sent yabr da uşaq lar 
üçün “Qız qa la sı” fes ti va lı ke çi ri lə cək. Fes ti val da  30-dək iş ti rak çı 
öz əl iş lə ri ni təq dim edə cək. 

Qeyd edək ki, “Qız qa la sı” Bey nəl xalq in cə sə nət fes ti va lı 2010-cu 
il dən ke çi ri lir. La yi hə nin məq sə di 2000-ci il də UNES CO-nun Dün-
ya İrs Si ya hı sı na da xil edil miş İçə ri şə hə rin əra zi sin də yer lə şən və 
Ba kı nın rəm zi he sab olu nan Qız qa la sı nın dün ya da ta nı dıl ma sı dır. 
Fes ti val da iş ti rak edən müx tə lif öl kə lə rin rəs sam la rı Qız qa la sı nın 
ma ket lə ri ni öz mil li üs lub la rın da bə zə yə rək, fərq li mə də niy yət və 
adət-ənə nə lə rin sin te zi ni əks et di rən əsər lər ya ra dır lar.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli yev okt yab rın 
19-da Qa zax ra yo nu na 

sə fər edib. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
əv vəl cə ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin şə hə rin mər kə zin də 
ucal dıl mış abi də si ni zi ya rət edə-
rək, önü nə gül dəs tə si qoy du.

Qa zax Ra yon İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Rə cəb Ba ba şov Pre-
zi dent İl ham Əli ye və abi də nin 
ət ra fın da sa lı nan Hey dər Par-
kın da apa rı lan abad lıq-qu ru cu-
luq iş lə ri, həm çi nin son il lər də 
ra yon da hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-
lər ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ver di.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev Qa zax 
Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu-
ze yi nin ye ni bi na sı nın açı lı şı nı 
et di. Döv lə ti mi zin baş çı sı əv vəl-
cə bi na nın rəm zi açı lı şı nı bil di-
rən len ti kəs di.

Mə lu mat ve ril di ki, 1984-cü il də 
ya ra dı lan mu zey müasir tə ləb lə rə 
ca vab ver mə yən bir mər tə bə li bi na-
da fəaliy yət gös tə rir di. Ta rix-Di yar-
şü nas lıq Mu ze yi nin ye ni bi na sı nın 
in şa sı na 2015-ci ilin no yabr ayın da 
baş la nı lıb və 2016-cı ilin okt yab rın-
da ti kin ti iş lə ri ba şa çat dı rı lıb.

Bi na nın ti kin ti sa hə si 432,6 
kvad rat metr, ümu mi sa hə si 
1728 kvad rat metr dir. Mu ze yin 
iki mər tə bə li bi na sın da ra yo nun 
tə biəti ni və ta ri xi ni əks et di rən 
2450 eks po nat mü ha fi  zə olu nur.

Bi na nın bi rin ci mər tə bə sin də 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin və Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin fəaliy yə ti ni əks 
et di rən fo to lar dan iba rət gu şə lər 
ya ra dı lıb. Həm çi nin bu mər tə bə-
də mu zey ba rə də ümu mi mə lu-
mat, tə biət, ar xeolo gi ya, qə dim 
daş döv rü, or ta əsr lər və “bəy 
evi” böl mə lə ri var.

Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi-
nin ikin ci mər tə bə sin də “Qa zax 
xal ça mək tə bi”, “Et noq ra fi  ya və 
folk lor”, “Qa zax XIX-XXI əs rin 
əv vəl lə rin də”, “Sə məd Vur ğun”, 
“Gör kəm li şəx siy yət lər”, “1929-
1990-cı il lər”, “Müasir dövr” və 

“Azər bay can XXI əsr də” böl mə-
lə ri ya ra dı lıb. Bu ra da Qa za xın 
qə dim dən bu gü nə dək keç di yi 
in ki şaf yo lu, tə biəti, mə də niy yə-
ti, adət-ənə nə si, məişə ti, ta nın mış 
in san la rı haq da ma raq lı mə lu-
mat lar və eks po nat lar top la nıb.

Bi na nın man sar dın da isə iş 
otaq la rı, konf rans za lı, ki tab xa-
na, mət bəx və ka fe ya ra dı lıb.

Mu ze yin bi na sı müasir ha va-
lan dır ma sis te mi və mü şa hi də 
ka me ra la rı ilə təc hiz edi lib.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev son ra 

Ağs ta fa ra yo nu na sə fər et di.
Döv lət baş çı sı əv vəl cə ulu ön dər 

Hey dər Əli ye vin şə hə rin mər kə-
zin də ucal dıl mış abi də si ni zi ya rət 
edə rək, önü nə gül dəs tə si qoy du.

Ağs ta fa Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Mə hər rəm Qu-
li yev Pre zi dent İl ham Əli ye və 
ət raf da apa rı lan abad lıq-qu ru-
cu luq və ye ni dən qur ma iş lə ri 
ba rə də mə lu mat ver di. Bil di ril di 
ki, əra zi də ge niş ya şıl laş dır ma 
iş lə ri apa rı lıb, müasir işıq lan dır-
ma sis te mi qu ru lub.

Pre zi dent İl ham Əli yev Ağs-
ta fa ya sə fə ri çər çi və sin də əsas lı 
şə kil də ye ni dən qu ru lan Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də ya ra dı lan şə-
rait lə ta nış ol du.

Ağs ta fa da Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin in şa sı na 2008-ci ilin 
fev ra lın da baş la nı lıb və hə min 
ilin sent yab rın da Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə Mər kə-
zin açı lı şı olub. Mər kə zin bi na-
sın da 2016-cı ilin yan var-fev ral 
ay la rın da əsas lı tə mir və ye ni-
dən qur ma iş lə ri apa rı lıb.

Apa rı lan əsas lı tə mir iş lə ri nə-
ti cə sin də mər kə zin funk sional lı ğı 
da ha da ar tı rı lıb. Mər kəz də “Sa-
loğ lu” me bel və ”Ak kord” ti kiş 
fab rik lə ri nin sər gi sa lon la rı açı lıb.

Bu ra da ya ra dı lan 400 yer lik 
akt za lı müasir akus ti ka ava-
dan lı ğı ilə təc hiz olu nub. Akt 
za lın da ra yon əhə miy yət li mü-
hüm təd bir lə rin ke çi ril mə si 
üçün hər tə rəfl  i şə rait ya ra dı lıb.

Mər kəz də ni kah mə ra sim lə-
ri üçün otaq, me mar lıq, in cə sə-
nət, rek lam, xal ça çı lıq stu di ya la rı 
fəaliy yət gös tə rə cək. Bun dan baş-
qa, bu ra da dis tant təh sil, eko tu-
rizm, uşaq ya ra dı cı lı ğı və in for-
ma si ya mər kəz lə ri, rəqs stu di ya sı, 
rəsm qa le re ya sı və dil kurs la rı da 
ya ra dı lıb. Ki çik ki no za lı, 30 və 70 
yer lik konf rans zal la rı da ra yon 
sa kin lə ri nin ix ti ya rı na ve ri lə cək. 

Da ha son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev  Ağs ta fa şə hə rin də Mu si qi 
Mər kə zi nin açı lı şın da iş ti rak et di.

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

Son dövr lər də böl gə lər də müa-
sir tip li ye ni mə də niy yət infra-
struk tur la rı ya ra dı lır. Bu, özü nü 
möv cud mə də niy yət və in cə sə nət 
ob yekt lə ri nin ye ni dən qu rul ma-
sın da və ye ni lə ri nin in şa sın da ay-
dın gös tə rir. Ağs ta fa da müasir üs-
lub da in şa edi lən Mu si qi Mər kə zi 
də bu sı ra da mü hüm yer tu tur.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat 
ve ril di ki, ha zır da Ağs ta fa şə hər 
Mu si qi Mər kə zin də 90 müəl lim 
ça lı şır və 269 şa gird təh sil alır. Bu-
ra da təh sil müd də ti 5 və ya 7 il dir. 
Bu ra da 400 yer lik müasir kon sert 
za lı ya ra dı lıb. Mər kəz ye ni mu si qi 
alət lə ri və in ven tar la təc hiz edi lib.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli-
yev Ağs ta fa Ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zin də əsas lı tə mir və ye-
ni dən qur ma dan son ra ya ra dı lan 
şə rait lə ta nış ol du.

Azər bay can Pre zi den ti nə mə lu-
mat ve ril di ki, bi na da ye ni dən qur-
ma və tə mir iş lə ri 2015-ci ilin de-
kab rın da ba şa ça tıb. Mər kə zin əsas 
ta ma şa sa lo nu ta ma mi lə ye ni lə nib 
və ge niş lən di ri lə rək 220 yer lik 
olub. Sa lon da müasir otu ra caq lar 
qu raş dı rı lıb və yük sək stan dart la-
ra uy ğun səh nə ya ra dı lıb. Ha va-
lan dır ma sis te mi ilə təc hiz olu nan 
bi na nın ümu mi sa hə si 680 kvad-
rat metr dir. Bu ra da ka fe, in zi ba ti, 
yar dım çı otaq lar və qrim otaq la rı, 
həm çi nin ki tab xa na fəaliy yət gös-
tə rir. Mər kə zin yer ləş di yi Ey vaz 
Qə ləm çə li və Nüs rət Kə sə mən li 
kü çə lə ri əsas lı tə mir olunub.

Azər bay can Res pub li- “Azər bay can XXI əsr də” böl mə- Mər kəz də ni kah mə ra sim lə-

Prezident İlham Əliyev Qazax və 
Ağstafa rayonlarına səfər edib
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Okt yab rın 19-da Al-
ma ni ya nın Frank-
furt-Mayn şə hə-
rin də dün ya nın ən 

bö yük ki tab sər gi si sa yı lan 
Frank furt bey nəl xalq yar mar-
ka sı işə baş la yıb.

Sər gi də öl kə mi zi mə də niy-
yət və tu rizm na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni Va qif Əli ye vin rəh-
bər li yi ilə nü ma yən də he yə ti 
təm sil edir.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil-
di ri lib ki, qu rum hər il xa ri ci 
öl kə lər də ke çi ri lən müx tə lif ki-
tab sər gi lə ri nin iş ti rak çı sı olur, 
Azər bay can nəşr lə ri ni dün ya-
da təq dim və təb liğ edir. Bu 
sı ra da Frank furt yar mar ka sı 
nü fu zu, miq ya sı, iş ti rak çı və 
zi ya rət çi sa yı ilə xü su si yer tu-
tur. Ötən il lər də na zir li yin xətt  i 
ilə öl kə miz bu sər gi də uğur la 
təm sil olu nub, mil li sten di miz 
çox lu zi ya rət çi cəlb edib.

Buil ki sər gi də 56 kvad rat-
metr sa hə də qu ru lan Azər bay-
can sten di xü su si di zay nı ilə 
se çi lir. Sten di miz də öl kə mi zin 
ta ri xi, mə də niy yə ti, müasir in-
ki şa fı, ədə bi nü mu nə lə ri miz lə 
bağ lı nə fi s nəşr lər, di gər çap 
məh sul la rı, ay rı-ay rı nəş riy yat-
la rın ki tab la rı nü ma yiş olu nur.

Okt yab rın 22-də Azər bay can 
sten din də, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin mü va fi q Sə rən ca mı-
na əsa sən, ca ri ilin “Mul ti kul-
tu ra lizm ili” elan edil mə si ilə 
bağ lı təd bir ke çi ri lə cək. Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
və öl kə mi zin Al ma ni ya da kı 
sə fi r li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ger çək lə şə cək təd bi rə müx-
tə lif öl kə lər dən qo naq lar da 
qa tı la caq.

Okt yab rın 24-dək da vam 
edə cək sər gi müd də tin də sten-
di miz də nəşr məh sul la rı nın 
nü ma yi şi ilə ya na şı, iş gü zar 

gö rüş lə rin də ke çi ril mə si 
plan laş dı rı lır.

Qeyd edək ki, Av ro pa da ki tab 
sər gi mə də niy yə ti nin ta ri xi hə lə 
XVI-XVII əsr lər də təş kil olu nan 
Frank furt və Leyp siq yar mar ka-
la rın dan baş la yır. 1949-cu il dən 
ənə nə vi ola raq ke çi ri lən Frank-
furt yar mar ka sı dün ya nın ən nə-
həng ki tab sər gi-yar mar ka sı he-
sab olu nur. Ümu mi eks po zi si ya 
sa hə si 170 min kvad rat metr dən 
çox olan yar mar ka ya hər il 100-
dən çox öl kə qa tı lır. Buil ki yar-
mar ka nın fəx ri qo na ğı Ni der-
land Kral lı ğı dır.

Azərbaycan və Latviya arasında 
dostluq əlaqələri genişlənir
XX əs rin son la-

rın da Azər-
bay can Res-
pub li ka sı nın 

öz müs tə qil li yi nin ye ni dən 
bər pa et mə si ağır mü ca di lə lər, 
şə hid lər ba ha sı na ba şa gəl di.

SS Rİ da ğıl dıq dan son ra müs tə-
qil lik qa za nan öl kə mi zin növ bə ti 
xoş bəxt li yi öl kə rəh bər li yi nə dün-
ya şöh rət li si ya sət çi Hey dər Əli-
ye vin gəl mə si ol du. Hey dər Əli-
ye vin st ra te gi ya sı nı uğur la da vam 
et di rən Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
yü rüt dü yü si ya sət nə ti cə sin də 
Azər bay can Res pub li ka sı dün ya 
şöh rət li la yi hə lə rə im za at maq da-
dır. Tə sa dü fü de yil ki, Azər bay can 
xal qı nın to le rant lıq ənə nə lə ri nə, 
mə də niy yət lə ra ra sı dialo qa mü-
hüm töh fə lər ver di yi ni nə zə rə alan 
Pre zi dent İl ham Əli yev 2016-cı ili 
“Mul ti kul tu ra lizm ili” elan et mək-
lə dün ya ya sülh me sa jı ver miş ol-
du. Mul ti kul tu ra lizm müasir türk 
dün ya sı nı iq ti sa di, ic ti mai-si ya si 
və mə nə vi-ideolo ji ba xım dan sə-
ciy yə lən di rən ən mü hüm mə də ni 
gös tə ri ci lər dən bi ri, bəl kə də, bi-
rin ci si dir. Öl kə mi zin bey nəl xalq 
sə viy yə li təd bir lə rə vax ta şı rı ev sa-
hib li yi et mə si dün ya döv lət lə ri nin 
diq qət mər kə zin də dir və hər tə rəfl  i 
əla qə lə ri mi zin ar tan xət lə in ki şa fı-
nın gös tə ri ci si dir.

Be lə öl kə lər dən bi ri də Lat vi ya 
Res pub li ka sı dır. Öl kə miz ki mi za-
man-za man iş ğal la ra mə ruz qa lan, 

SS Rİ da ğıl dıq dan son ra öz döv-
lət müs tə qil li yi ni qa za nan Lat vi ya 
Res pub li ka sı ilə ha zır da sıx əmək-
daş lı ğı mız var. Fran sız so siolo qu və 
psi xo lo qu Güs tav le Bon “Xalq la rın 
psi xo lo gi ya sı” əsə rin də di ni ide-
ya la rın, ir qin, so y-kö kün xalq la rın 
xa rak te ri nə, dav ra nış la rı na tə si ri ni 
ta ri xi fakt lar əsa sın da ümu mi ləş-
di rən ma raq lı təh lil lər apa rıb. Yə ni 
həm bi zim, həm də Av ro pa öl kə si 
sa yı lan Lat vi ya Res pub li ka sın da 
əha li nin əs rin sı na ğın dan al nıaçıq 
çıx ma sı, öz di li ni, di ni ni qo ru yub 
sax la maq la müs tə qil öl kə ki mi 
fəaliy yət gös tər mə si diq qə tə la yiq 
hal ki mi qiy mət lən di ril mə li dir.

İki müs tə qil öl kə - Azər bay-
can və Lat vi ya res pub li ka la rı 
ara sın da iq ti sa di, si ya si, mə də-
ni, el mi və s. sa hə lər də əmək-
daş lıq in ki şaf et mək də dir. Bu-
gün lər də M.F.Axund za də adı na 

Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın da 
“Art Nouveau (in cə sə nət) me mar-
lı ğı: Ri qa və Lat vi ya” ad lı sər gi-
nin açı lı şı ol du. Sər gi Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi, Lat vi ya nın 
öl kə miz də ki sə fi r li yi və Mil li Ki-
tab xa na rəh bər li yi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə ke çi ril di. Mə ra sim də çı xış 
edən mə də niy yət və tu rizm na-
zi ri nin bi rin ci müavi ni Va qif Əli-
yev Azər bay can da sə fər də olan 
Lat vi ya Res pub li ka sı Sey mi nin 
səd ri xa nım İna ra Mur niet se ni 
sa lam la ya raq öl kə lə ri miz ara-
sın da qar şı lıq lı mü na si bət lər dən 
söz aç dı. Azər bay ca nın Lat vi ya-
da kı föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Ca han gir Axun do vun və 
di gər döv lət nü ma yən də lə ri nin 
də qa tıl dı ğı təd bir yük sək sə viy-
yə də təş kil olun muş du. Lat vi-
ya lı qo naq diq qə tə çat dır dı ki, 

Azər bay ca na sə fə ri si ya si xa rak ter 
da şı sa da, mə də niy yət və in cə sə-
nət siz dost luq və bir gə əmək daş lıq 
müm kün de yil. “İn san lar yal nız 
bir-bi ri nin ta ri xi nə və mə də ni ir si nə 
bə ləd ol maq la əla qə lər qu ra bi lər-
lər. Məhz bu sə bəb dən də biz, Ba kı 
sa kin lə ri ni XX əs rə aid Ri qa me-
mar lıq abi də lə ri ilə ta nış et mək is tə-
dik. Bu sər gi va si təilə azər bay can lı-
lar Lat vi ya və Ri qa haq qın da da ha 
çox mə lu mat öy rə nə bi lə cək lər”.

“Lat vi ya bu gün” sər gi sin də 
Lat vi ya Res pub li ka sı nın me mar lıq 
sə nə ti nin nə fi s nü mu nə lə ri ni əks 
et di rən əsər lər, bro şür lər, stend lər 
diq qə ti cəlb edir di. Ma raq lı fakt lar-
dan bi ri də “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
və “Qu ra ni- Kə rim” ki tab la rı nın la-
tış di li nə tər cü mə olun muş nüs xə-
lə ri nin sər gi də təq dim edi lən di gər 
qiy mət li əsər lər ara sın da ol ma sı 
idi. Son ra Lat vi ya Res pub li ka sı 
Sey mi nin səd ri xa nım İna ra Mur-
niet se öl kə si ilə bağ lı nəşr lə ri Mil li 
Ki tab xa na ya hə diy yə et di. 

Sə la hiy yət li qo naq ey ni za man-
da Hey dər Əli yev Mər kə zin də ol-
du və dün ya me mar lı ğı nın na dir 
in ci lə rin dən sa yı lan mər kəz haq-
qın da ona ge niş mə lu mat ve ril di. 
Qeyd olun du ki, dün ya şöh rət li 
me mar Za hi Ha di din la yi hə si əsa-
sın da in şa edil miş Mər kə zin bi na-
sın da rəs mi qə bul lar, bey nəl xalq 
könf rans lar, ic las lar və di gər təd-
bir lə rin ke çi ril mə si üçün hər cür 
şə rait ya ra dı lıb. Mər kəz də ya ra dıl-
mış Hey dər Əli yev Mu ze yi qo naq-
la rın bö yük ma ra ğı na sə bəb ol du 
və İna ra Mur niet se Mər kə zin xa ti-
rə ki ta bı na ürək söz lə ri ni yaz dı. 

Eşqin RÜFƏTLİ 
Riqa Beynəlxalq 

Universitetinin tələbəsi

Tərcümə Mərkəzinin yeni 
nəşri - “Zəfər və ilğım” 
kitabı işıq üzü gördü

Azər bay can Res pub li ka sı 
Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi nin ye ni 
nəş ri – ta nın mış rus ya zı çı-

sı Va le ri İva nov-Ta qans ki nin “Zə fər 
və il ğım” ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Ki tab Mosk va nın məş hur Ta qan-
ka Teat rı nın ta ri xi ni, bu qə dim sə nət 
oca ğın da ça lış mış Yu ri Lü bi mov, Va-
le ri Zo lo tu xin, Vla di mir Vı sots ki ki-
mi sə nət adam la rı nın, elə cə də azad 
ya ra dı cı lıq ha va sıy la ya şa yan teatr 
trup pa sı nın so vet ideolo gi ya sı bas qı-
sı al tın da üz ləş di yi çə tin lik lə ri, mə-
də niy yət sa hə sin də hökm sü rən əta-
lə tin ya ra dı cı kol lek ti və tə si ri, teat rın 
yük sə li şi və par ça lan ma sı pro ses lə ri-
ni sə nəd li fakt lar la əks et di rir.

Ki ta bı Azər bay can di li nə ya zı çı-
tər cü mə çi Eti mad Baş ke çid çe vi rib. 
Nəş rin re dak to ru Əy yub Qi yas dır.

Əsə rin elekt ron ver si ya sı ya-
xın gün lər də Mər kə zin “Açıq ki-
tab” elekt ron ki tab xa na sı va si tə si 
ilə on layn mü ta liəçi lə rin ix ti ya rı na 
ve ri lə cək.

Xalq yazıçısı Elçinin 
Türkiyədə yeni 

kitabı çapdan çıxıb
  Bu gün lər də İs tan bul da kı 
məş hur “Ötü ken” nəş riy-
ya tı Azər bay ca nın Xalq Ya-
zı çı sı El çi nin “Sa rı gə lin” 
ad lı he ka yə və po vest lər ki-
ta bı nı ye ni dən çap edib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, ye ni 
nəşr də ki əsər lə ri gör kəm li türk 
ədə biy yat şü na sı Yu sif Gə dik li 
tər cü mə edib və ki ta ba “Ön söz” 
ya zıb. Ey ni za man da, nəş riy yat 
da Xalq ya zı çı sı haq qın da ge niş 
təq di mat dərc edib. Təq di mat-
da de yi lir: “Türk dün ya sı ədə-
biy ya tı nın ən se çil miş ya zı çı la-
rın dan olan El çi nin bu ki ta bı na 
bir-bi rin dən gö zəl on he ka yə si 
da xil dir. Bu on he ka yə də hə ya-
tın ən dra ma tik səh nə lə rin dən 
ən fan tas tik an la rı na qə dər müx-
tə lif in sa ni du rum lar föv qə la də 
bir üs lub la qə lə mə alın mış dır”.

Qeyd edək ki, Xalq ya zı çı sı 
El çin Tür ki yə də ən çox ta nı nan 
və nəşr olu nan ya zı çı lar dan bi-
ri dir. Onun ro man, po vest və 
he ka yə lə ri, təd qi qat la rı, es se lə ri 
qar daş öl kə nin bir çox nəş riy-
yat la rın da də fə lər lə nəşr edi lib. 
Ya zı çı nın pyes lə ri An ka ra, İs tan-
bul, Kon ya, Ər zu rum teatr la rın-
da ta ma şa ya qo yu lub və bö yük 
uğur qa za nıb. Onun ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da mo noq ra fi  ya lar nəşr 
olu nub, dis ser ta si ya lar ya zı lıb. 
Ədib Tür ki yə nin bir sı ra uni ver-
si tet lə ri nin fəx ri dok to ru dur.

Türkmənistanın 
müstəqilliyinin 25 
illiyinə həsr olunmuş 
kitab sərgisi

 M.F.Axund za də adı na Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sın-
da “Türk mə nis tan-25” ad lı 
ki tab sər gi si açı lıb.

Mil li Ki tab xa na dan Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, sər gi Türk mə nis ta-
nın müs tə qil li yi nin bər pa sı nın 25 
il li yi nə həsr olu nub.

Türk mə nis ta nın Azər bay-
can da kı sə fi r li yi əmək daş la-
rı nın da qa tıl dı ğı sər gi də bu 
öl kə nin si ya sə ti nə, döv lət çi li yi-
nə, mə də niy yə ti nə və tə biəti nə 
aid ki tab lar yer alıb. Sər gi də 
nü ma yiş olu nan ki tab lar qo-
naq la rın ma ra ğı na sə bəb olub.

Son da sə fi r lik tə rə fi n dən 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı na 
müx tə lif ki tab lar hə diy yə edi lib.

Okt yab rın 19-da Al-

Azərbaycan Frankfurt beynəlxalq 
kitab yarmarkasında təmsil olunur



Mənası
anlaşılmayan

sözlər

Mənası və
yazılışı qüsurlu 

sözlər

İşlənməyən ərəb, 
fars və digər əcnəbi 

sözlər
Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən qurama 
sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz hallandırmaları

fi kirbirliyinipozma
fısıqlıq
fısqırığabasan
fısqırığabasma
fi şləyib-qovma
fi şləyib-qovmaq
kirbas
torboğazlıq
tor-top
traktatimzalama
troykaçı
tuarlılıq
tulaetmə
tulapayıalan
tulapayıalma
tulapayıverən
tulapayıvermə
tuluğadönən
tuluğadönmə
tunel-sıçrayış
tuşluq
tutqurusu-çörək
tüstüvarılıq
tütəkvarılıq
ulduzburun
unyemə
ürkücü
üzücırıqlıq
üzükvarılıq
vaq
ver-al
vəzifəgörmə
vəzifəgöstərmə
vəzifəşünas
vəzifəşünaslıq
vığ-vığsalan
vığ-vığsalma
vitrindəolma
vizir
vız-vızıldama
yaxıb-yıxan
yaxıb-yıxma
yaxıb-yıxmaq
yalandanölən
yalandanölmə
yalıqqaçırtma
yarımbotanika
yarımdaldırılmış

fənn-mövzu
kontrolçu
kontrolsuz
kvinoa
vəhməli
vəhməsiz
vəhmlənmə
vəhmlənmək
vəhmlənmiş
vəhmlətmə
vəhmlətmək
vəhşitəbiət
vəzifətutma
vəzifəvermə
vint-manivela
vışka-qaynaq
vışkaquraşdıran
vışkaquraşdırıcı
vışkaquraşdırma
vizasızgetmə
vizasızqalma
volta
vurğunşünas
vurğunşünaslıq
vurma-bərkimə
yaban
yadfi kir
yadfi kirlik
yadlama
yadlamaq
yağıntıəmələgələn 
yağıntıəmələgəlmə
yağışlatma
yağışlatmaq
yağqatışdıran
yağqatışdırma
yağlı-kağızlı
yağsız-qarasız
yaxıb-bəzəmə
yaxıb-bəzəmək
yaralandırılma
yaralandırılmaq
yarəb
yarəbbi
yarıağıl
yarımallah
yarımasılı
yarımasılılıq

kəmtər
kəmyek
kərahət
kərahətli
kərahətsiz
kərrat
kərrə
kəsalətli
kəsalətlilik
kəsəb
kəsəbə
kəsəbəlik
kəsrət
kəsrətli
kəst
kəşakəş
kəşf-kəramət
kətəbə
kəvir
kəzzab
kibr
kibriya
kiliddar
kiliddarlıq
kilk
kindar
kindarlıq
kirdar
kisbənd
kisvət
kitabfüruş
kitabiyyat
kizb
kliyentli
kliyentsiz
knopka
kollektivist
koloşnik
kommunarka
kompton
konto-ader 
konto-avizo
konto-lora
konto-nostro
kontorka
kontrol
kontrolyor
korş

girolazer
giromaqnit
giromaqnitli
giroorbit
giroorbitant
girooriyentator
giropilot
giroplatforma
girosfer
giroskop
giroskopik
girostabilizator
girostatik
girotaxometr
giroteodolit
gistrion 
git
halofi t (-lər)
harmalin
harmatan
hecer 
hecinq 
heksaedr
heksaqonal
heksavit
heksod
heksoxloron
hektoqrafi k
hektoqram
hektopaskal
helioenergetika
heliokompleks
heliokon 
helioqravüra
helioqurğu
helioquruducu
heliometr
helioport
heliosentrik
heliosentrizm
helioskop
heliostat
heliotexnik
heliotexnika
helioterapiya
heliotrop
heliotropizm
helium-neon

feyzyabetmə
feyzyabolma
fəallıqgöstərmə
fədaetmə
fədaolma
fəğanetmə
fəhləişləmə
fəhləişlətmə
fəhləlikedən
fəhləliketmə
fəhlətoplama
fəhlətutma
fəlakət-faciə
fənaetmə
fənaolma
fəndəsalma
fənərçilik
fənəryandıran
fənəryandırma
fərariliketmə
fərariolma
fərasətgöstərmə
fərclənmə
fərclənmək
fərdiyyətçiliketmə
fərdiyyətçiolma
fərəhbəxşetmə
fərəhgətiricilik
fərəhgətirmə
fərəhvermə
fərqliolma
fərmanalma
fəryadçəkmə
fəryadetmə
fəryadqoparma
fərzedən
fərzetmə
fəsəliyayan
fəsəliyayma
fəthedən
fəthetmə
fəvvarəişlədən
fəvvarəişlətmə
fəvvarəquran
fəvvarəqurma
fəzilətçi
fi kircik
fi kirçəkmə

fərəhləndiricilik
fətirlənmə
fətirlənmək
fi lizlik
fi lizsiz
fi ltrlik
fi ltrlilik
fi ltrsizlik
fındıqcıq
fınxırışma
fınxırışmaq
fınxırtılı
fınxırtısız
fınxırtma
fınxırtmaq
fi ravanca
fi ravancasına
fırçavarı
fırçavarılıq
fırçayabənzər
fırçayabənzərlik
fırçayaoxşar
fırçayaoxşarlıq
fırıqlıq
fırıldanma
fırıldanmaq
fırıldaşma
fırıldaşmaq
fırıldatma
fırıldatmaq
fi ronca
fi roncasına
fi ronluqla
fırtıqlılıq
fırtınalılıq
fısıltısız
fısqırtılı
fısqırtısız
fışqırtılı
fışqırtısız
fi tləşə-fi tləşə
fi tnəkarca
fi tnəkarcasına
fi tnəlilik
fi tobioloji
fi topatoloq
fi toplazma
fi tosanitar

yarımduyğu
yarımhis
yarpaqgüdən
yarpaqgüdmə
yastı-gərgin
yaz-yaza
yedəkcil
yerciyəz
yerinigörmə
yığım-nəqliyyat
yox-bəli
yoldaşvarılıq
yonqarqarın
yozan-azan
yozma-azma

yarımbarbar
yarımbatırılmış
yarımbayğın
yarımbərk
yarımbığ
yarımbitişik
yarımbitişiklik
yarımbükük
yarımcanlı
yarımciddi
yarımcır
yarımçılpaq
yarımçürük
yarımçürüklük
yarımçürümüş

koşar
koşitse
kotelok
köktürk
köməkdar
köməkdarlıq
köməkkeş
köməkkeşlik
kraxmal
kraxmallama
kraxmallamaq
kraxmallanma
kraxmallanmaq
kraxmallı
kraxmallı-ütülü

hemafi t
hematit
hematoblast
hematokok
hemofi lik
hemoqram
hemolimfa
hemosorbsiya
hemotoraks
henrimetr
heraldik
heteroatom
heteroatomlu
heterodin 
heterodinirləmə

fi kriaçıq
fi kriaçıqlıq
fi ksəedən
fi ksəetmə
fi qurluüzən
fi lmbərpaedən
fi lmbərpaedicilik
fi lmbərpaetmə
fi lmçəkən
fi lmçəkmə
fi lm-həcv
fi lm-monoqrafi ya
fi lm-mülahizə
fi losofl uqetmə
fi nalaçatma

fi tsiz
fi ziokrat
fi ziokratik
fi ziopatik
fi ziopatiya
fl eş-aksiya
fl eş-xəbər
fl eytaçılıq
fl ibustyer
fl int
fl or, parça
fl orin, qızıl və gümüş sikkə
fl oristik
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(Davamı gələn sayımızda)

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 
çıxarılan sözlərin təsnifatı

  Or foq ra fi ya lü ğə ti nin tə ri fin də de yi lir: “Or foq ra fi ya lü ğə-
ti - söz lə rin düz gün ya zı lış qay da sı nı bil di rən dil və saiti-
dir”. La kin ha zır da döv ri yə də olan “Azər bay can di li nin or-
foq ra fi ya lü ğə ti” min lər lə ya zı lı şı səhv və ən təəc cüb lü sü, 
heç bir mən tiqə, ən da zə yə sığ ma yan “söz”lər lə do lu dur: 
VƏZİFƏŞÜNAS, YA LAN DA NÖ LƏN, UL DUZ BU RUN, YAR-
PAQ GÜ DƏN, VƏ Zİ FƏ GÖS TƏR MƏ, TU LA PA YIALAN, 
TU LA PA YI VE RƏN, VİT RİN DƏOL MA, KİR BAS, TRAK-
TA TİM ZA LA MA, YA RIM DAL DI RIL MIŞ, TÜS TÜ VA RI LIQ, 
TÜ TƏK VA RI LIQ, YA LAN DA NÖL MƏ, VAQ, TROY KA ÇI, 
FİŞ LƏ YIB-QOV MA, YOL DAŞ VA RI LIQ, VIĞ-VIĞ SA LAN, 
TU LAET MƏ... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Əgər be lə ol ma say dı, Şu şa alın maz 
qa la ya çev ri lər di mi? Bu mərd adam-
lar heç vaxt düş mən qar şı sın da baş 
əy mə yib lər və əy mə yə cək lər! Xa tır la-
yın, 1757-ci il də Mə həm məd hə sən xan 
Qa car, 1760-cı il də Fə tə li xan Əf şar, 
1795-ci il də Ağa Mə həm məd xan Qa-
car ki mi sər kər də lər Şu şa nı ala bil mə-
yib, Pə nahə li xan və İb ra him xə lil xa nın 
ma hir azər bay can lı us ta la rın əli ilə ya-
rat dıq la rı mü da fi ə qur ğu la rı düş mə-
nin aman sız hü cum la rı na si nə gə rib.

...1905-ci ilin Şu şa sın da ye nə ul duz-
lar say rı şır. Şə hər ya şa yır, nə fəs alır, 
de mə li, ba xış lar gə lə cə yə di ki lib. Bu 
şə hər XVIII əs rin son la rın dan baş la ya-
raq, bü tün Cə nu bi Qaf qa zın mü hüm 
ti ca rət mər kəz lə rin dən bi ri nə çev ri lib. 
Ta cir lər Şu şa ya Dər bənd dən qı zıl bo-
ya, Şə ki dən si lah, ipək, ma hud, Ba kı-
dan neft və zə fə ran, Nax çı van dan duz 
və bez par ça, Gən cə dən zəy və mey və 
gə ti rir lər. Şu şa nın ti ca rət əla qə lə rin də 
Cə nu bi Azər bay can və Os man lı İm-
pe ri ya sı, Ru si ya, Hin dis tan və Av ro-
pa öl kə lə ri mü hüm rol oy na yır. Şu şa lı 
ta cir lər Al ma ni ya nın məş hur Leyp siq, 
Ru si ya nın Nij ni-Nov qo rod yar mar ka-
la rın da daim iş ti rak edir lər...

...Şu şa da qəl bi hə yat eş qi ilə dö yü nən 
yüz lər lə ca van dan bi ri də ar şın mal çı 
Mə cid dir. O, Beh bu dov lar ailə si nin ye-
ga nə çö rək ağa cı dır. Ar şın-ar şın sat dı ğı 
mal la rı sə hər tez dən iri boğ ça sı na yı ğıb 
çiy ni nə atır, mə həl lə-mə həl lə gə zib-do-
la şır, xoş avaz la oxu yub müş tə ri səs lə-
yir, par ça sa tıb qə pik-qu ruş qa za nır. 
Mə la hət li sə si nə gö rə onu hər dən el 
şən lik lə ri nə də ça ğı rır lar, am ma xa nən-
də lər di ya rın da gö zəl səs lə ki mi təəc-
cüb lən di rə bi lər sən ki?

Mə ci din 31 ya şı ol sa da, su bay-
dır, ana sı heç cür onu yo la gə ti-
rə bil mir. Hər də fə 
ev lən mək dən 
söz dü şən-
də Mə cid 
de yir:

- Mən gör mə di yim, sev mə di yim qız-
la ev lən mə rəm!

Ana sı nın əli üzün də qa lır.
- Ba şı na dö nüm, ay ba la, bu zə ma-

nə də kim qı zı nı sə nə gös tə rər? Han sı 
qız sə nin lə söh bət et mə yə ra zı olar? Nə 
qə dər su bay qa la caq san, hə? Al la ha şü-
kür, nə çox ha lal süd əm miş, bir cə “hə” 
de, ge dim ən yax şı sı nı alıb gə ti rim, sə-
nə ar vad, mə nə də yax şı gə lin ol sun.

Dağ adam la rı nın tərs li yi tut du sa, 
üzü nü gör mə!

- Yox ana, göz lə rim gör mə sə, kön-
lüm sev mə sə, ev lə nən de yi ləm! De-
dim, qur tar dı!

Bu da Mə ci din qə ra rı! Bi ça rə qa dın 
hər də fə to ya, ni şa na ge dən də tə ra vət 
ətir li mə sum qız la ra həs rət lə ba xır, də-
rin dən köks ötü rür dü.

...İn di Mə cid möh tə şəm ma li ka nə nin 
ya ra şıq lı hə yə tin də da ya nıb göz lə yir di 
- ba şın da qu zu də ri sin dən pa paq, əlin-
də də ar şın. Nə dən sə, ana sı ilə ev lən-
mək mə sə lə si ba rə də söh bə ti xa tır la dı. 
“Gə rək be lə sərt da nış ma yay dım, axı 
anam yax şı lı ğı mı is tə yir, am ma mə ni 
də ba şa düş sün də! Baş qa cür ev lə nə 
bil mə rəm! Sev gi siz nə hə yat? Eh, nə 
isə, ax şam müt ləq ar va dın kön lü nü 
ala cam...” 

Ma li ka nə  qul luq çu su nun de di yi nə 
gö rə, ev sa hi bi to ya ha zır la şır, çox lu 
qo na ğı var. Qız lar par ça al maq is tə yir-
lər, ar şın mal çı da göy dən düş müş ki-
mi lap vax tın da gə lib. Mə cid ya ra şıq lı 
lə lək lə ri ni açıb si nə si ni qa ba ğa ve rən 
to vuz qu şun dan gö zü nü ayı ra bil mir, 
am ma bü tün fi k ri  ana sı nın ya nın da 
qa lıb. 

- Ar şın mal çı, ay ar şın mal-
çı, gös tər gö rək, nə yin 

var?

Sə sə dik sin di. Qar şı sın da üç hu ri-mə-
lək da yan mış dı. Na ğıl lar da kı ki mi, elə bil 
si murq qu şu in di cə on la rı öz qa nad la rı 
üs tün də bu cən nə tə gə tir miş di. Üçü də 
bir-bi rin dən gö zəl! Al-əl van kə la ğa yı la rı-
nın uc la rı nı yel oy na dır dı, uzun ətək lə ri 
ye rə də yir di, tük ki mi na zik bel lə ri nə daş-
qaş la bə zə dil miş kə mər tax mış dı lar. İn cə 
do daq lar, tünd qəh və yi  göz lər, ən lik siz-
kir şan sız çöh rə lə ri nə qon muş bən zər siz 
tə bəs süm... Mə cid san ki yu xu da idi. Öm-
rün də be lə zə rif məx luq lar gör mə miş di. 
Bə də ni ni so yuq tər bas mış dı, al nın da kı 
dam cı lar gü nəş işı ğın da bərq vu rur du. 
Utan ma say dı, bəl kə də, sev di yi mə həb-
bət qə zəl lə rin dən bi ri ni oxu yub bu gö zəl-
li yi vəsf edər di...

- Bu gə də yə nool du be lə? Rən gi ni yə 
ağa rıb?

- Ay ar şın mal çı, din sə nə... de yə sən, 
di li ni udub axı!

- Qız lar, bəl kə, lal dır, heç da nı şa bil mir.
Qız la rı mü şa yiət edən qul luq çu qa-

dın bir ad dım irə li ye ri di.
- Lal-zad de yil! Bəs ba yaq dan dar va-

za nın ağ zın da ya nıq lı-ya nıq lı oxu yan 
kim idi? Mən idim?... A gə də, di lin-ağ-
zın ni yə qu ru yub? Dil lən sə nə!

Mə cid an caq in di özü nə gəl mə yə 
baş la dı, göy lər dən ye rə en di. Uta na-
uta na boğ ça sı nı açıb mal la rı sər di, gü-
lüm sü nüb xa nım la ra səs lən di:

- Gö zəl xa nım lar xoş gə lib, sə fa gə ti-
rib. Bu yu run, se çin, zöv qü nü zə uy ğun 
nə is tə sə niz, bur da var... 

Qız lar  par ça la rı çək-çe vir edir, hər-
dən də Mə ci də ba xıb ara la rın da pı çıl-
da şır, son ra da gü lü şür dü lər. O, gö zü-
nü qız lar dan çək mir di, xü su sən də bi ri 
Mə ci di məf tun elə miş di. Ürə yi ni elə 
ov sun la mış dı ki, gö zü nü qırp maq be lə 
is tə mir di. De yə sən, qız da ar şın mal çı nı 
bə yən miş di, naz lı ba xış la rı ilə tez-tez 
onu sü zür dü Son ra kof ta lıq par ça lar-
dan bi ri ni gö tü rüb so ruş du:

- Ay oğ lan, bu nun ar şı nı ne çə yə dir?
- Heç ne çə yə, xa nım, si zin üçün ha-

va yı...
- Bü tün qız la ra par ça nı ha va yı ver-

sə niz...
- Bü tün qız la ra yox, yal nız si zin ki mi 

gö zəl xa nı ma...
Tez lik lə alış-ve riş bit di. Xa nım lar 

xey li baf ta, par ça alıb ar tıq la ma sı ilə 
pu lu nu ver di lər və gəl dik lə ri ki mi də 
göz dən it di lər. Mə ci din ürə yi bərk-bərk 
dö yü nür dü, vü cu du tit rə yir di, əl-aya ğı 
sö zü nə bax mır dı. Qəl bin də in di yə qə-

dər duy ma dı ğı qə ri bə hiss-
lər baş qal dır mış dı...

Fər had
SA Bİ ROĞ LU
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Əgər be lə ol ma say dı, Şu şa alın maz - Mən gör mə di yim, sev mə di yim qız-

II YAZI
  ...De yir lər ki, bu yer lə rin ha va sı bül lur ki mi saf və şə fa lı ol du-
ğu üçün “Şu şa” (yə ni şü şə) adı ve rib lər. 
Bəs adam la rı? On la rın çöh rə sin dən, mə na lı ba xış la rın dan ni-
yə nur ya ğır? Bu gü cü, qüd rə ti, sə bir və də ya nə ti ha ra dan 
əxz elə yib lər? Bəl kə, bu adam lar uca dağ la rın ba şın da ya şa-
yıb Ulu Tan rı ya ya xın ol ma ğın, qa ya lar la, quş lar la, bu laq lar la 
on la rın di lin də da nı şıb,  ölüm süz lük və müd rik li yə çat ma ğın 
yol la rı nı bi lir lər? Bəs ni yə ha mı ki mi aran da, düz də məs kən 
sal ma yıb qar tal la rın yurd-yu va sı olan dağ la rı se çib lər? On lar, 
yə qin ki, hə yat cöv hə ri nin ar dın ca ge dib lər, bu sir ri öy rən mək 
üçün dağ la ra çı xıb lar, in san lı ğın ən uca zir və si nə yük sə lib lər 
və bil gi ni göy lər dən, kaina tın ən gin lik lə rin də do la şan say rı-
şan ul duz lar dan alıb lar... Er mə nis tan Si lah lı Qüv və lə ri nin mü hən dis 

bir ləş mə lə rin də hər bi xid mət ke çən Ma rat 
Şa mir ya nı də li xa na ya sa lıb lar. Am ma bi ça-
rə Ma rat hər bi xid mət döv rün də qay da nı 

poz ma yıb, rəs mi dil lə de sək, ko man dan lıq tə rə fi n-
dən heç bir mən fi  rəy al ma yıb.

Mə sə lə nin çox gül mə li əv və li var. Be lə ki, gün lə rin 
bi rin də Ma rat gö rüb ki, əs gər yol daş la rı tez-tez qa-
rın ağ rı sın dan şi ka yət lə nir lər, ge cə-gün düz qa lıb lar 
tuale tin qa pı sın da. Tez lik lə hər bi his sə də ki əs gər lə-
ri bir-bi ri nin ar dın ca na mə lum ba ğır saq in fek si ya sı 
diaq no zu ilə baş la yır lar hos pi ta la yol la ma ğa. Ma rat 
da döz mür, məx fi  təh qi qat apa rır.

Bax, so ru şan la zım dır, ay Ma rat, axı kim sən dən 
xa hiş elə miş di ki, bu qa ran lıq işi araş dı ra san? Sə nin 
qar nı nın ağ rı sı nə dir? Beş qə pik lik qu tab ki mi nə düş-
mü sən or ta lı ğa? O boy da Er mə nis tan da haqq və əda-
lə tin bər pa sı sə nə qa lıb?

Nə isə, uşa ğı çox sıx ma-boğ ma ya sal ma yaq. Hə.... 
Şa mir ya na mə lum olur ki,  hərb çi lə rə ve ri lən kon-
serv lə rin və di gər qi da məh sul la rı nın is ti fa də yə ya-
rar lı lıq müd də ti çox dan bi tib. Ko man dan lıq rüş vət 
mü qa bi lin də bu zay məh sul la rı əs gər lə rə ye diz di rir. 
Ma rat da tən bəl lik elə mə yib, əv vəl cə his sə ko man-
di ri nə mə lu mat ve rir. La kin təd bir gör mək əvə zi nə, 
onun özü nü qaupt vax ta sa lır lar ki, ağ lı ba şı na gəl sin.

Am ma kim sə özü nə əziy yət ve rib Ma ra tın şəx si işi-
nə bax mır ki, bu gə də gö rə sən har dan dır, kim lər dən-
dir? Bil mir lər ki, o, İrə van da uşaq evin də bö yü yüb, 
də fə lər lə ya lan la, haq sız lıq la üz lə şib. Uşaq ev lə rin də 
tər bi yə alan lar isə, adə tən baş qa la rın dan fərq lə nir lər. 
On lar heç kim dən və heç nə dən qorx mur, sö zü üzə 
de mə yi ba ca rır lar.  

Ma rat da azad olu nan ki mi qə ra ra alır ki, or du da-
kı fı rıl daq çı lar la “dö yü şü” da vam et dir sin. Ko man-
dan lı ğa ye ni mü ra ciətin heç bir nə ti cə ver mə yə cə yi ni 
an la yan Ma rat  son ad dı ma əl atır – vax tı öt müş qi da 
məh sul la rı ba rə də mü da fi ə na zi ri Sey ran Ohan ya na 
və pre zi dent Serj Sar kis ya na mək tub ya zır. Ən dəh-
şət li bə la lar da bun dan son ra baş la yır və mək tub əs-
gə rin hə ya tı nı büs bü tün də yi şir.

Mək tub haq da öy rə nən Er mə nis tan si lah lı qüv və-
lə ri nin mü hən dis qo şun la rı ida rə si nin rəisi Ka ren 
Ab ram yan (bu ya xın lar da 5-ci or du kor pu su na ko-
man dan tə yin edi lib) Ma ra tı də li xa na ya yol la ma ğa 
qə rar ve rir. Hər bi xid mət dən ön cə tib bi ko mis si ya-
dan keç miş əs gə ri heç bir müayi nə apar ma dan “şi-
zof re ni ya” diaq no zu ilə Ye re van da kı hər bi hos pi ta lın 
psi xiat ri ya şö bə si nə yer ləş di rir lər.

De yir lər, Ma rat bur da da dinc da yan ma yıb, Ser jə 
mək tub ün van la yıb. “Əziz pre zi den tim! Mə nə gös tər-
di yi niz qay ğı və diq qə tə gö rə min nət da ram. Bur da iş-
lə rim pis get mir, din cə li rəm özüm çün. Am ma ye mək 
sa rı dan ya man kor luq çə ki rik. Hər bi his sə də heç ol-
ma sa, vax tı öt müş kon serv ve rir di lər, bur da heç onu 
da bi zə qıy mır lar. Baş hə ki mə irad tu tan da de yir ki, 
“bəl kə, si zə ev də ha zır lan mış bos dur ma da gə ti rim? 
O de, dəh liz də to yuq şə ki li var, ba xın, qar nı nız doy-
sun!” Qə ri bə də ol sa, bi zi də li he sab edir, am ma özü-
nün müali cə yə eh ti ya cı var. Bur da mə nim ki mi ağıl lı 
də li lər çox dur, sa rım sa ğı qa ra çö rə yə sür tüb ye yi rik 
ki, acın dan öl mə yək. Serj əmi, biz əs gər lər ətin, to yu-
ğun da dı nı unut mu şuq, an caq təəs süfl  ən mi rik, tə ki 
ko man dir lə ri miz tox ol sun... İm kan ol sa, vax tı keç miş 
kon serv lər dən bir ne çə si ni gön də rin, ha mı mız se vi nə-
rik, ye yə rik, gö zü mü zə işıq gə lər. Tan rı Si zi və acın-
dan gü nor ta du ran əs gər lə ri mi zi qo ru sun!”

...Bu gün bir ne çə ay lıq fak ti ki məh kum luq dan son-
ra Ma rat, nə ha yət, azad lı ğa çı xıb.

Ma ra ta hos pi tal da qo yu lan diaq noz uc ba tın dan 
onu in di heç kim işə gö tür mək is tə mir. İş ve rən lə kim 
iş lə yər? Ma ra tın o mək tub la rı “ün va na” ye tiş mə di, 
üs tə lik, ba şı na bə la ol du. İn di iş siz-güc süz Ma ra tın 
əs gər lik dən fərq li ola raq qar nı ağ rı mır, acın dan qu-
rul da yır...

Fərhad
ABDULLAYEV

Maratın 
məktubu

də lər di ya rın da gö zəl səs lə ki mi təəc-
cüb lən di rə bi lər sən ki?

Mə ci din 31 ya şı ol sa da, su bay-
dır, ana sı heç cür onu yo la gə ti-
rə bil mir. Hər də fə 
ev lən mək dən 
söz dü şən-
də Mə cid 
de yir:

- Ar şın mal çı, ay ar şın mal-
çı, gös tər gö rək, nə yin 

var?

pu lu nu ver di lər və gəl dik lə ri ki mi də 
göz dən it di lər. Mə ci din ürə yi bərk-bərk 
dö yü nür dü, vü cu du tit rə yir di, əl-aya ğı 
sö zü nə bax mır dı. Qəl bin də in di yə qə-

dər duy ma dı ğı qə ri bə hiss-
lər baş qal dır mış dı...

Fər had
SA Bİ ROĞ LU
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- Sev da xa nım, uşaq lı ğı nı zı ne-
cə xa tır la yır sı nız? 
- Mir zə İb ra hi mo vun qı zı ol-

maq o de mək di ki, mən çox 
gö zəl uşaq lıq, ye ni yet mə lik, 
gənc lik il lə ri ya şa mı şam. Atam 
ta mam baş qa in san idi, hər şey-
lə ma raq la nar dı. Teat ra, ki no ya, 
kon sert lə rə ge dər di, bi zi də apa-
rar dı. Ora da bi zə hər şe yi ba şa 
sa lar dı, səs lə nən mu si qi haq qın-
da mə lu mat ve rər di. Üze yir bəy 
onu öz doğ ma sı ki mi se vər di. Bu 
sev gi nin sə bə bi ata mın mu si qi yə 
olan mü na si bə ti idi. Üze yir bəy 
öm rü nün so nu na qə dər ata ma 
ya xın dost ol du. Öm rü nün son 
il lə rin də elə an lar olur du ki, heç 
ki mi yox, an caq ata mı gör mək, 
onun la söh bət ləş mək is tə yir di. 
Elə hə min gö rüş lər də də an caq 
mu si qi dən da nı şar dı lar.

Ev də isə atam la ün siy yə ti miz 
az olar dı. Hər za man cə miy yət 
ada mı olub, gər gin re jim tə ləb 
edən iş lər də ça lı şıb. İş dən evə 
qa yı dan da onu an caq ya zı ma-
sa sı nın ar xa sın da ya ya zı ya zan, 
ya da ki tab oxu yan gö rər dik. 
Ev də an caq bu iki iş lə məş ğul 
olar dı. Hər dən ona ba xıb dü şü-
nər dim ki, kim sə siz bir uşaq, ne-
cə ol du ki, bu cür kü bar şəx siy-
yət ki mi for ma laş dı? Ne cə ol du 
ki, hə yat da öz ye ri ni ta pa bil di? 
Ne cə ol du ki, anam la o cür sev-
gi ya şa dı lar? Ne cə ol du ki, həm 
ana mın, həm də ba bam Qur ban 
Pi ri mo vun eti ma dı nı qa za na bil-
di? Bü tün bu sual lar uşaq vax tı  
hər za man mə nim lə olar dı. 

- Siz cə, Mir zə İb ra hi mov yük-
sək nü fuz və möv qe  sa hi bi ol-
du ğu so vet döv rün də yox, in di-
ki za man da ya zıb-ya rat say dı, 
bö yük ya zı çı ki mi ye nə se çi lə 
bi lər di mi?
- Elə mə sə lə lər var ki, ar tıq 

biz dən ası lı de yil. “Ne cə ola-
caq dı”, “nə ola caq dı”nı bil mək 
in sa nın şüuru xa ri cin də dir. İn-
sa nın hə yat da ol du ğu za man 
gör dü yü iş lə rə diq qət et mək 
la zım dı. Am ma de yim ki, müt-
ləq də yiş mə yən bir mə qam ola-
caq dı - ata mın in san lı ğı, da xi lən 
bö yük lü yü. Çox za man hər şe-
yi ailə tər bi yə si ilə bağ la yır lar. 
Am ma elə de yil. O, ana sı nı üç, 
ata sı nı isə al tı ya şın da itir miş di, 
ye tim çi lik lə bö yü müş dü. Am ma 
gö rün, onun ne cə bö yük da xi-
li alə mi, in sa niy yə ti var idi. Siz, 
təəs süf ki, ata mı hə yat da gör mə-
mi si niz, onun  çı xış la rı nı, də rin 
nit qi ni din lə mə mi si niz. Əgər 
din lə səy di niz, onun ne cə bö yük 
mə də niy yət sa hi bi ol du ğu nu 
gö rər di niz. Hə yat çox qə ri bə dir. 
Hər dən gö rür sən ki, ata lı-ana-
lı, zi ya lı ailə də bö yü yən uşaq da 
cid di tər bi yə prob lem lə ri olur. 
Am ma ye tim çi lik lə bö yü yən 
atam bö yük mə də niy yət sa hi bi 
idi. İn di də atam dan da nı şan da 
həm köv rə li rəm, həm də hey rət-
lə ni rəm. Bun la rı ona gö rə de yi-
rəm ki, atam şə rait dən ası lı ol-
ma ya raq, hər za man yax şı in san 
ki mi qa la caq dı.

- Uzun müd dət  yük sək və zi-
fə lər də ça lış maq ata nı zın ədə-
biy ya ta olan bağ lı lı ğı na nə də-
rə cə də tə sir et di?
- Atam nə edir di sə, ha mı sı nı 

ürək dən edir di. Əgər bir iş  ürə-
yin cə de yil di sə, heç za man ona 
ya xın dur maz dı. Han sı və zi fə yə 
sa hib lən mə sin dən ası lı ol ma ya-
raq, işi nə can yan dı rar dı. Am ma 
mən de yər dim ki, ya zı çı lıq onun 
üçün iş yox, san ki hə yat sir da şı 
idi. Bü tün yor ğun lu ğu nu ya zı 
ma sa sı nın ar xa sın da çı xa rar dı, 
bü tün prob lem lə ri ni ya zı pro se-
sin də unu dar dı. Ya zı ma sa sın-
dan qal xan da elə şən əh val da 
olar dı ki... Üzü işıq sa çar dı. Mən 
hə min işıq lı də qi qə lə rin çox şa-
hi di ol mu şam.

- Yük sək mə qam sa hi bi ki mi, 
Mir zə İb ra hi mo vun da adı bir 
çox   çə kiş mə lər də hal la nıb...
- ...Atam uşaq lıq çağ la rın dan 

öm rü nün so nu na qə dər çox  əziy-
yət lə rə qat laş ma lı olub. So vet 
döv rün də mü hüm post lar da ça-
lış maq çə tin idi. Am ma bu ağır-
lı ğı bi zə bil dir məz di. Evə gə lib 
ya zı ma sa sı nın ar xa sı na ke çər di. 
Ya zı ma sa sı nın ar xa sı na keç di mi, 
nə sə yaz ma ğa baş la dı mı, vəs sa-
lam, da ha on dan xoş bəxt adam 
ta pa bil məz din. Nə sə yaz ma ğa 
baş la yan da və ya zı nı bi ti rən də 
dün ya nın ən xoş bəxt in san la rın-
dan bi ri olur du. O, çöl də ki prob-
lem lə ri də bu yol la unu dar dı. 

- Mir zə İb ra hi mov Azər bay-
can di li ilə bağ lı mə sə lə ni 
qa bar dar kən də təz yiq lər lə 
üz-üzə qal dı, iş dən çı xa rıl dı. 

O za man lar da ya zı ma sa sı 
ona mə nə vi cə hət dən kö mək 
edə bil di mi?
- Bə li! Atam çox möh kəm 

adam idi. İn ci dil di yi ni bi zə hiss 
et dir məz di. Hə min ha di sə lər za-
ma nı da  bi zə de yər di ki, qı zım, 
möh kəm ol, sə bir elə, hər şey 
dü zə lə cək, yax şı ola caq. Səhv et-
mi rəm sə, bu ha di sə 1956-cı il də 
olub. O za man biz ha ra sa gəz-
mə yə çı xan da, kü çə də in san lar 
ata ma ya xın la şıb, ürək-di rək ve-
rir di lər. Bu, ata mı çox se vin di-
rir di. Mə sə lə nin an caq bu tə rə-
fi  ni de yə bi lə rəm. Onun ana di li 
uğ run da apar dı ğı mü ba ri zə lə ri, 
et di yi xid mət lə ri atam la bir gə iş-
lə yən in san lar, hə min ha di sə lə-
rin şa hi di olan lar da ha yax şı bi-
lər. De di yim odur ki, atam iş dən 
çı xa rı lan da qə tiy yən pis ol ma dı, 
öz xoş bəxt mə ka nı na – ya zı ma-
sa sı na pə nah apar dı.

- Ata nız Ya zı çı lar İtt  i fa qın da 
da yük sək və zi fə də ça lı şıb və 
de yi lən lə rə gö rə, ora da Mir zə 
İb ra hi mov la baş qa ya zı çı lar 
ara sın da ara-sı ra çə kiş mə lər 
də olub...
- ...Xeyr, o dövr ta mam baş qa 

idi. Ya zı çı lar bir-bi ri lə ri ilə çox 
doğ ma idi lər. Bir-bi ri lə ri nin evi-
nə ge dər, əsər lə ri ni, yaz dıq la rı nı 
mü za ki rə edər di lər. Mən bun la-
rın ha mı sı nı öz göz lə rim lə gör-
mü şəm. Sə məd Vur ğun, Rə sul 
Rza, Ni gar Rə fi  bəy li, Sü ley man 
Rüs təm, Sa bit Rəh man ki mi ya-
zı çı lar ata ma hər za man mə nə vi 
da yaq olub lar. Atam 1937-ci il də 
Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın üz vü se çil di. 

Yə qin, bi lir si niz ki, o il lər ne cə 
ağır olub. Uşaq lıq, ye ni yet mə-
lik və gənc lik döv rün də baş qa-
sı nın evin də gü nə muzd ça lı şan, 
ac lı ğın, sə fa lə tin hər üzü nü gö-
rən kim sə siz, da yaq sız bir in-
san üçün bu dövr iki qat ağır idi. 
Am ma sağ ol sun lar, ya zı çı dost-
la rı ona çox kö mək et di lər. Ata-
mın ailə qur ma sın da  da ad la rı nı 
çək di yim in san la rın xid mə ti çox 
olub. Ailə qu ran dan son ra ata-
mın hə ya tı da də yiş di. 

Ya zı çı lar ara sın da baş qa mü-
na si bət, ümu miy yət lə, ola  bil-
məz di. O döv rün ya zı çı la rı nı 
yal nız ədə biy yat bir ləş di rir di. 
Bi zim evə tez-tez gə lər di lər. Si-
zə de yim ki, ha mı sı da  mu si qi ni  
se vir di. San ki ha mı sı ədə biy yat 
yox, mu si qi bi li ci lə ri idi. Atam 
özü Üze yir bəy lə bə ra bər Qa ra 
Qa ra yev, To fi q Qu li yev, Fik rət 
Əmi rov ki mi in san lar la da mu si-
qi ba rə də tez-tez söh bət lər edər-
di.  Elə mə nim mu si qi çi, bəs tə-
kar ki mi ye tiş mə yim də on la rın 
əvəz siz ro lu olub. 

- Evi niz də  bu cür gör kəm li 
şəxs lər olub sa, de mə li, siz də 
on lar la bağ lı ma raq lı xa ti rə lər 
də ya şa yır....
- ...Əl bətt  ə, o xa ti rə lər bu gün 

də mə nim lə ya şa yır. Heç nə 
ya dım dan çıx ma yıb. Atam hər 
gün bi zə Azər bay can və dün ya 
ədə biy ya tın dan nə sə oxu yar-
dı. Biz də qu laq asar dıq. Bə zən 
evi miz də  mu si qi ge cə lə ri miz 
olar dı. Ba bam Qur ban Pi ri-
mov bi zə gə lən də hə min gün-
lər san ki bay ra ma çev ri lər di.

Ba bam tar ça lar dı, atam da mu-
si qi söh bət lə rin dən qal maz dı. 
De yim ki, mə nim mu si qi yə hə-
vəs lən mə yim də ata mın xid mət-
lə ri ba bam dan çox olub (gü lür).

Ata mın iş ota ğı və bö yük ki-
tab xa na sı var idi. Han sı ki ta bın 
ha ra da ol du ğu nu əz bər bi lir di.  
Onun ya zı ma sa sı na və ki tab-
xa na sı na to xun maq, ki tab la rın 
ye ri ni də yiş mək, hətt  a qay da ya 
sal maq be lə müm kün de yil di. 
San ki ora lar to xu nul maz əra zi 
idi. Hər ax şam hə min to xu nul-
maz əra zi dən çı xıb bi zə də vaxt 
ayı rar dı. Han sı sa bə yən di yi  
əsə ri oxu ma ğı bi zə də məs lə hət 
gö rər di. Am ma mən o ki tab xa-
na dan, o iş ota ğın dan çox şey 
qa za na bil mə dim. Özü mü ki-
tab lar da yox, mu si qi də tap dım. 
İn di də bu sa hə də ça lı şı ram. 
Pro fes so ram, mu si qi lə rim və iki 
ope ram var. Atam  da mu si qi yə 
me yil et mə yi mə se vi nər di. Hər 
də fə mə ni not lar üzə rin də iş lə-
yən gö rən də, se vin cək de yər di 
ki, qı zım, yaz e, yaz...

- Mir zə İb ra hi mo vun bir Gü-
ney Azər bay can nis gi li də var 
idi... 
- Atam hər za man uşaq lı ğı nı, 

bö yü dü yü yer lə ri xa tır la yar dı.  
Cə nu bi Azər bay ca nın, do ğul du-
ğu Sə rab tor pa ğı nın  nis gi li hər 
za man onun la ya şa dı. Ora da çox 
az ya şa mış dı. Məc bu riy yət qar-
şı sın da qa lıb çə tin lik lə Ara zın 
bu tə rə fi  nə keç miş di lər.  

Hə mi şə ora da kı gün lər dən 
həs rət lə da nı şar dı. De yər di, gö-
rə sən, bir də o yer lə ri gö rə bi lə-
cə yəm mi? Gö rə sən, bir də hə min 
gün lər gə lə cək? Atam “Gü lə bə-
tin, ay Gü lə bə tin”, “Azad” he ka-
yə lə rin də, “Gə lə cək gün” ro ma-
nın da öz ob ra zı nı  ya rat mış dı. 
Adı nı çək di yim he ka yə lər də Sə-
rab dan gəl di yi ilk il lər də ata mın  
çək di yi əziy yət lər təs vir olu nub. 
Hə min il lər də o, ac lıq və sə fa lət-
lə üz-üzə qal dı. Am ma müt ləq 
de mə li yəm ki, o, ira də li in san 
idi. Hər za man güc lü ol ma ğa 
ça lı şır dı. Pis fi  kir lə ri, acı hiss lə-
ri özün dən qo vur du. Uşaq vax-
tı doğ ma tor paq dan ay rı la raq 
bu ra la ra gə lib, tə bii ki, bü tün 
bun la rın nis gi li ola caq dı. Am ma 
ürə yin də hə mi şə gö zəl hiss lə rə 
yer sax la yar dı. Onun bəd bin li-
yə təs lim ol ma ma sın da ana mın 
da ro lu çox olub. Anam Sa ra xa-
nı mın  ata mın hə ya tın da kı ro lu  
da nıl maz dı. Anam çox qey ri-adi 
qa dın idi. Al la hın qis mə ti dir ki, 
on la rı bir-bi ri nə rast edib və bir-
bi ri lə ri nə hə yat da da yaq olub-
lar. Atam san ki on dan güc alır dı. 
Anam da, Qur ban ba bam da ata-
mı çox is tə yir di.

Mir zə İb ra hi mo vun ailə si elə 
Qur ban Pi ri mo vun ailə si olub. 
Ba bam bi zi öv lad la rın dan ayır-
maz dı. O da, anam da ata ma də-
yər ve rir di lər.  Mən elə Qur ban 
ba ba mın evin də bö yü mü şəm. 

- Mir zə müəl li mə xalq tə rə fi n-
dən olan ha zır kı mü na si bət si-
zi qa ne edir?
- Əl bətt  ə! Sağ ol sun lar, atam  

hər za man xa tır la nır. Qar şı mı kə-
sib mə nə atam ba rə sin də da nı şan 
in san lar olur. Hər də fə də onun 
xe yir xah lı ğın dan bəhs edir lər.

Elmin NURİ

- Sev da xa nım, uşaq lı ğı nı zı ne-

  “Məş hur in san la rın öv lad la rı” rub ri ka sın da “Ay dın yol” qə ze ti nin 
növ bə ti mü sa hi bi Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor, bəs tə kar 
Sev da İb ra hi mo va dır. O, bi zim lə okt yab rın 15-də 105 il li yi ta mam 
olan ata sı – Azər bay ca nın Xalq ya zı çı sı 
Mir zə İb ra hi mov ba rə də xa ti rə lə ri-
ni bö lüş dü:

“Məş hur in san la rın öv lad la rı” rub ri ka sın da “Ay dın yol” qə ze ti nin 
növ bə ti mü sa hi bi Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor, bəs tə kar 
Sev da İb ra hi mo va dır. O, bi zim lə okt yab rın 15-də 105 il li yi ta mam 
olan ata sı – Azər bay ca nın Xalq ya zı çı sı 
Mir zə İb ra hi mov ba rə də xa ti rə lə ri-

“1956-cı ildə, küçədə 
insanlar atama yaxınlaşıb, 

ürək-dirək verirdilər”

“1956-cı ildə, küçədə “1956-cı ildə, küçədə “1956-cı ildə, küçədə “1956-cı ildə, küçədə 



Bir içim su
Bir içim su verin təşnə dodağa, –
Dodaq gül açar.
Bir içim su səpin solan yarpağa –
Yarpaq gül açar.

Bir ovuc su bəsdir
Sudan çıxarılmış xırda balığa –
Balıq dirçələr.
Bir damcı su verin –
Doyar sərçələr.

Bir udum su verin 
poladəridənə –
odlu ürəyilə od əridənə – 
soyuyar bir anlıq alnının təri…

Mənə dodaq verin
öpüm gülləri.
Mənə balıq verin 
atım dəryaya
Mənə sərçə verin
buraxım,
uçsun havaya.

Mənə al günəşli bir ürək verin,
bir də ki, 
bir də ki, qələm-dəftəri.

Mən ağac olsaydım
İnsan olmasaydım, ağac olardım,
Bitərdim dünyanın mərkəzində mən.
Torpağın üstünə kölgə salardım
Yayın qızmarında, bürküsündə mən.

Ağac var – yel yıxıb, tufanda sınıb,
Ağac var – şikəstdir müharibədən...
Əgər barsız olsam, ocaqda yanıb
Yenə insanları isidərəm mən.

Çiçək bağışlardım qışda hamıya,
Yayda budağımda qar gətirərdim.
Qədrimi bilsəydi sevdiyim dünya
Yaz nədir, qışda da bar gətirərdim.

***
Günəş gözlərini qamaşdırmasın –
deyə çeşmək taxdın, 
 ürəyim yandı.
Sevgilim, bəs niyə hiss etmədin ki, 
Mənim günəşimin gözü qapandı?!

***
Bir şeir oxudum,
 dedi: qəmlidir,
Elə yaz, elə de, sevinsin ürək.
Görünür, bir insan ölümünü də
Sevinclə, fərəhlə yazasan gərək…

Daş
Çöldə ayaqyalın gəzəndə quşlar
Aman, ayağına daş dəyməyəydi!
Uşaqkən sərçəyə sapand atmışam,
Urəyim qışqırıb: kaş dəyməyəydi!

Görəndə bəzən də daş ürəkləri
Deyirəm: dünyada daş olmayaydı.
Deyirəm daş kimi yaşayanların
Qəbrinə heç daş da qoyulmayaydı.

Ellər gedənlərin dalınca hər vaxt 
Su atıb, amma ki, daş atmayıbdı.
Özgə yuvasına daş atanları
Daşların özü də yaşatmayıbdı.

Daş deyil Qobustan qayalıqları,
Zərdüşt ocağıdır – yanıb sönüblər.
Onlar Koroğlunun dəliləridir,
Əsir düşməməkçin daşa dönüblər.

Dəni yarmalayıb töküb dəyirman,
Fətirlə quruyub gözümün yaşı.
Əgər ki, sözlərdən daş düzəlsəydi,
Yonardım şeirdən dəyirman daşı.

Məsəldir qan düşər dəysə daş daşa,
Daşı elə atın daşa dəyməsin.
Daşdan çoxdur indi ağıllı başlar,
Daş elə atılsın başa dəyməsin.

Səni gözləyirəm
Gəl, gülüm, gəl, səni gözləyirəm mən
Düzənlər baharı gözləyən kimi.
Səninçin min arzu bəsləyirəm mən
Ana körpəsini bəsləyən kimi.

Sükut keşiyimi çəkir bayaqdan,
Nə bilsin can özü keşikdə qalıb.
Nəfəsim gəlsə də mənim otaqdan
Ürəyim elə bil eşikdə qalıb.

Budur, yavaş-yavaş yanır çıraqlar,
Mənim ocağıma nur saçılmayır.
Günəş paylasa da qızıl saçaqlar
Bəzən göyün üzü heç açılmayır.

Gəl, ütü çəkmişəm ağ köynəyimə,
Sevdiyin kostyumu geyinmişəm, bax.
Demə ki, gərəkdir bunlar nəyimə,
İlk bahar gələndə bəzənər torpaq.

Gəl, gülüm, gəl, səni gözləyirəm mən,
Çəmənlər baharı gözləyən kimi...
...Urəyim qurtardı döyüntülərdən
 Qapını astaca sən döyən kimi.

Külək
Külək hayqırırdı sərsəri kimi,
Yoxsa bir cinayət etmişdi yenə?
Necə də oxşayır küləyin səsi
Döyülən qadının fəryad səsinə.

Külək öz hökmüylə axşam düşməmiş
Qapı-pəncərəni bağlamışdı bərk. 
İndi də kimsəsiz bir yetim kimi
Küçədə tək-tənha qalmışdı külək.

Gündüzlər bürküdən sərinləməkçün
Hamı sinəsini açmışdı ona.
Sığınacaq gəzən küləyi indi
Heç kəs buraxmırdı öz otağına.

Yaz yağışı
Muncuq-muncuq su axdı
Otların yanağından.
Quşlar öpdü güllərin
İslanmış dodağından.

Yerin təndir nəfəsi
Sərinlədi buz kimi.
Ağaclar da bəzəndi
Təzə sevən qız kimi.

Küçələrdə çoxaldı
Çətirlər göbələyi.
Söküldü təbiətin
Səma adlı ələyi.
Gizləndik mağazada –
Telefon budkasında.
Dünya göründü gözə
Zərif tül arxasından.

Yerimi çöldə sal…
Bu gecə yerimi çöldə sal, ana,
Torpağın nəfəsi sinəmə dolsun.
Buludlar üstümdə dönsün yorğana,
Qayanın sal daşı balışım olsun.

Çinarlar çətrini açsın üstümə,
Çiçəkli səmanı bağrıma basım.
Ulduzlar qırılıb düşsün üstümə
Toplayım, ay ana, boynundan asım.

Çay da simfoniya çalsın aramsız,
Konservatoriya “bitirim axşam”.
Gecə növbəsindən tək qayıdan qız
Üşənməz, görsə ki, çöldə yatmışam.

Xəncərtək çıxanda ay da buluddan
Mən də öz yuxumda çıxım haşiyə.
Ayaq üstə yatan silsilə dağlar 
Sabahki şeirimdə olsun qafi yə.

Yagış “zarafatla” islatsın məni
Bulud yorğanımı çəkim başıma.
Hövlnak yuxudan oyatsın məni
Alnıma yapışan bir dəli damla.

Yanılır gecəyə “qara” deyənlər
Gecələr istəmir işıqsız keçə.
Axşamdan qapını cəftələyənlər
Nə bilər harada uyuyur gecə.

Yerimi çöldən sal, nə qədər sağam
Torpağın ətrini udum doyunca.
Torpağın altında çox yatacağam,
Torpağın üstündə yatım doyunca.

Qoşma
Döndərməsəm gülüstana bu bağı,
Daha mənim gül nəyimə gərəkdir.
Yox, qoymaram dünya dönsün ocağa,
Odum varsa, kül nəyimə gərəkdir.

Dünən biri köçüb getdi dünyadan,
Damla deyil, dərya qopdu dəryadan.
Təlatümlü bir dəryadır hər insan.
Durğun, donuq göl nəyimə gərəkdir!

Gül qoxlayıb, gah da ki,
 buz yemişəm,
Sevinclə qəm, çörəklə duz yemişəm.
Hər sözümdə oba-oymaq demişəm,
Heç demədim: el nəyimə gərəkdir.

Dörd divar
Bu gecə bir soyuq otaq kimiyəm,
Süpürgə-sükutla süpürülmüşəm.
Qapımın açarı itib elə bil,
Sınıbdı pəncərəm, sınıbdı şüşəm.

Dağılıb ətrafa sözlər, fi kirlər,
Güzgüdə qorxuram özüm-özümdən.
Bəlkə də, köməyə adam çağırım:
Deyim ki, qoymayın,
 talanmışam mən.

Ogru səfeh imiş: aparmayıbdı
Qızıl saatımı, şifonerimi.
Oğru çırağımı söndürüb mənim,
Aparıb ən yaxşı lirik şeirimi.

Dünyanı dolanır xəyal bir anda,
Zirvədən zirvəyə açır qol-qanad.
Ürək otaqlardan geniş olanda
Dörd divar içinə sığır kainat.

***

Ayrıldıq toqquşan qılınclar kimi
Ayrıldı arzular, ayrıldı yollar.
Nakam eşqimizdən
 sənə yazdığım
Bu sadə şeirlər qaldı yadigar.

Bir daha üzünü görsəydim, gülüm,
Bu xoşbəxt dünyada nə idi dərdim.
Bir daha səninlə qovuşmaq üçün
Bütün varlığımı qurban verərdim.

Sahildə
Dəniz oxşayırdı bir alagözə –
O qız dayanmışdı bir xəyal kimi...
Qəlbimi atdılar sanki dənizə,
O baxdı sakitcə, baxdı lal kimi.

Dəniz oxşayırdı o alagözə –
Daha səbr etməyib onu çağırdım.
Ancaq bilmədim ki, qızmı dənizə,
Yoxsa göy dənizmi qıza baxırdı.

Vida mahnısı
Ey ürək, yananda yanma yaş kimi,
Deyərlər o yandı, tüstüsü qaldı.
Sən elə alış ki, sən elə yan ki,
Desinlər: o yandı, istisi qaldı,

Mən ölsəm, deməyin siz son nəfəsdə:
Daş üstə bir daş da qoymadı, getdi.
Çopur bir daş qoyub məzarım üstə
Deyin: bu dünyadan doymadı, getdi.
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Bir içim su Mən ağac olsaydım

  “Öm rü ya rım çıq qa lan, ya şı qır xı haq la ma mış ara-
mız dan ge dən dost la rın ölü mü nə inan ma dı ğım ki mi, 
Sa bir Al ma zo vun da ölü mü nə inan ma dım. Elə in di 
də inan mı ram… “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də 
bir şö bə də iş lə yir dik. Heç vaxt işə ge cik məz di. Qib tə 
edi lə cək ni zam-in ti za mı var dı. Bir gün iş dən son ra 
de yə-gü lə onu Qa zı məm mə də yo la sal dıq. “Həf tə nin 
bi rin ci gü nü hök mən iş də yəm” – de di. Və öm rün də bi-
rin ci də fə dost la rı na ver di yi və də xi laf çıx dı…”
Bu sə tir lər şair-tər cü mə çi Ab bas Ab dul la nın Sa bir Al ma-
zo vun və fa tın dan son ra çap olun muş şeir lər ki ta bı na yaz-
dı ğı “Gö zü müz yol da qa lıb…” ad lı ön sö zün dən dir. 
Sağ lı ğın da ürə yi hə yat eş qi lə aşıb-da şan, bü-
tün mə də ni-ic ti mai ha di sə lə rin mər kə zin də 
do la şan Sa bir Al ma zo vun adı nı xa tır la yan-
la rın sa yı, tə bii ki, bu gün elə də çox de-
yil. Ona gö rə yox ki, ar tıq dost la rı nın bir 
ço xu dün ya sı nı də yi şib. Yox, əsas sə bəb 
bu de yil. Baş lı ca sə bəb ölü mün onu öz 
bu da ğın dan hə qi qə tən çox er kən (hə-
lə aman sız de mi rik) qo par ma sı dır. Be lə 
ki, Sa bir Al ma zov “unu dul ma nı” he çə 
en di rən sə nət yo lu nun əv və lin də, hə lə 
lap baş lan ğı cın day dı. Mosk va da M.Qor-
ki adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun poezi ya şö bə si ni bi ti rən 
gənc şairin sağ lı ğın da – 1967-ci il də “Fi kir” ad lı hə lə yal-
nız bir cə ki tab ça sı nəşr olun muş du (onun poetik ya ra dı-
cı lı ğı nı da ha ge niş eh ti va edən “Mə nim sə sim” ad lı ikin ci 
ki ta bı və fa tın dan son ra – 1978-ci il də çap dan çı xıb).

Mən öl səm, de mə yin siz son nə fəs də:
Daş üs tə bir daş da qoy ma dı, get di.
Ço pur bir daş qo yub mə za rım üs tə
De yin: bu dün ya dan doy ma dı, get di.

Cə mi si otuz doq quz il ömür sü rən və bu dün ya dan doy-
ma yıb ge dən Sa bir Al ma zo vun şeir lə ri ni (ən azın dan bu 
mis ra la rı!) oxu yan da, onun daş üs tə daş qoy ma dı ğı nı 
dü şün mək, sa də cə, in saf sız lıq olar dı.

Ye ri mi çöl dən sal, nə qə dər sa ğam
Tor pa ğın ət ri ni udum do yun ca.
Tor pa ğın al tın da çox ya ta ca ğam,
Tor pa ğın üs tün də ya tım do yun ca.

“Tor pa ğın al tın da çox ya ta ca ğam” – bu mis ra da Sa-
bir Al ma zov qə lə mi nə məx sus dur və nə ya zıq lar ki, dü-
şün dük lə ri doğ ru çıx dı. Yüz də yüz doğ ru: bu dün ya da 
cə mi si otuz doq quz il ömür sü rən Sa bir Al ma zov ar tıq 
qırx il dir ki, ara mız da yox dur…
Ara ya ay rı lıq düş dü – qır xil lik tünd sir kə ki mi qır xil lik 
acı ay rı lıq!

Ay rıl dıq toq qu şan qı lınc lar ki mi
Ay rıl dı ar zu lar, ay rıl dı yol lar.
Na kam eş qi miz dən
sə nə yaz dı ğım
Bu sa də şeir lər qal dı ya di gar...

Na kam şairi mi zin ya di gar qa lan sa də şeir lə rin dən bir 
qis mi ni oxu cu la rı mı za təq dim edi rik.

Külək hayqırırdı sərsəri kimi,
Yoxsa bir cinayət etmişdi yenə?
Necə də oxşayır küləyin səsi
Döyülən qadının fəryad səsinə.

Külək öz hökmüylə axşam düşməmiş
Qapı-pəncərəni bağlamışdı bərk. 
İndi də kimsəsiz bir yetim kimi
Küçədə tək-tənha qalmışdı külək.

Gündüzlər bürküdən sərinləməkçün
Hamı sinəsini açmışdı ona.
Sığınacaq gəzən küləyi indi
Heç kəs buraxmırdı öz otağına.

“Öm rü ya rım çıq qa lan, ya şı qır xı haq la ma mış ara-“Öm rü ya rım çıq qa lan, ya şı qır xı haq la ma mış ara-
mız dan ge dən dost la rın ölü mü nə inan ma dı ğım ki mi, 
Sa bir Al ma zo vun da ölü mü nə inan ma dım. Elə in di 
də inan mı ram… “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də 
bir şö bə də iş lə yir dik. Heç vaxt işə ge cik məz di. Qib tə 
edi lə cək ni zam-in ti za mı var dı. Bir gün iş dən son ra 
de yə-gü lə onu Qa zı məm mə də yo la sal dıq. “Həf tə nin 
bi rin ci gü nü hök mən iş də yəm” – de di. Və öm rün də bi-
rin ci də fə dost la rı na ver di yi və də xi laf çıx dı…”
Bu sə tir lər şair-tər cü mə çi Ab bas Ab dul la nın Sa bir Al ma-
zo vun və fa tın dan son ra çap olun muş şeir lər ki ta bı na yaz-
dı ğı “Gö zü müz yol da qa lıb…” ad lı ön sö zün dən dir. 
Sağ lı ğın da ürə yi hə yat eş qi lə aşıb-da şan, bü-
tün mə də ni-ic ti mai ha di sə lə rin mər kə zin də 
do la şan Sa bir Al ma zo vun adı nı xa tır la yan-
la rın sa yı, tə bii ki, bu gün elə də çox de-
yil. Ona gö rə yox ki, ar tıq dost la rı nın bir 
ço xu dün ya sı nı də yi şib. Yox, əsas sə bəb 
bu de yil. Baş lı ca sə bəb ölü mün onu öz 
bu da ğın dan hə qi qə tən çox er kən (hə-
lə aman sız de mi rik) qo par ma sı dır. Be lə 

ki adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun poezi ya şö bə si ni bi ti rən 

Külək hayqırırdı sərsəri kimi,
Yoxsa bir cinayət etmişdi yenə?
Necə də oxşayır küləyin səsi
Döyülən qadının fəryad səsinə.

Külək öz hökmüylə axşam düşməmiş
Qapı-pəncərəni bağlamışdı bərk. 
İndi də kimsəsiz bir yetim kimi
Küçədə tək-tənha qalmışdı külək.

Gündüzlər bürküdən sərinləməkçün
Hamı sinəsini açmışdı ona.
Sığınacaq gəzən küləyi indi
Heç kəs buraxmırdı öz otağına.

“Öm rü ya rım çıq qa lan, ya şı qır xı haq la ma mış ara-“Öm rü ya rım çıq qa lan, ya şı qır xı haq la ma mış ara-
mız dan ge dən dost la rın ölü mü nə inan ma dı ğım ki mi, 
Sa bir Al ma zo vun da ölü mü nə inan ma dım. Elə in di 
də inan mı ram… “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də 
bir şö bə də iş lə yir dik. Heç vaxt işə ge cik məz di. Qib tə 
edi lə cək ni zam-in ti za mı var dı. Bir gün iş dən son ra 
de yə-gü lə onu Qa zı məm mə də yo la sal dıq. “Həf tə nin 
bi rin ci gü nü hök mən iş də yəm” – de di. Və öm rün də bi-
rin ci də fə dost la rı na ver di yi və də xi laf çıx dı…”
Bu sə tir lər şair-tər cü mə çi Ab bas Ab dul la nın Sa bir Al ma-
zo vun və fa tın dan son ra çap olun muş şeir lər ki ta bı na yaz-
dı ğı “Gö zü müz yol da qa lıb…” ad lı ön sö zün dən dir. 
Sağ lı ğın da ürə yi hə yat eş qi lə aşıb-da şan, bü-
tün mə də ni-ic ti mai ha di sə lə rin mər kə zin də 
do la şan Sa bir Al ma zo vun adı nı xa tır la yan-
la rın sa yı, tə bii ki, bu gün elə də çox de-
yil. Ona gö rə yox ki, ar tıq dost la rı nın bir 
ço xu dün ya sı nı də yi şib. Yox, əsas sə bəb 
bu de yil. Baş lı ca sə bəb ölü mün onu öz 

Yaz yağışı

Heç demədim: el nəyimə gərəkdir.

Dörd divarDaş

Yarımçıq ömrün yarpaqları,
yaxud yadigar qalan şeirlər...

Sabir 
Almazov
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

T
Tem sil – 1. nü ma yən də lik; 2. 

teatr trup pa sı; 3. teatr ta ma şa sı; 
Tem sil he ye ti – nü ma yən də he-
yə ti; Böy le ol mak la be ra ber, ge-
rek or ta oyu nu nun ge rek tu luatın 
köy lü tem sil le ri ile bir mü na se be-
ti ol sa ge rek. Azər bay can di lin də-
ki təm sil – türk cə də fabl, ma sal.

Tem sil ci – nü ma yən də; Top-
lu mu muz da çiz gi le ri be lir len miş 
bir ti pin tem sil ci siy di.

Te ra ne – nə qa rət, sıx-sıx tək-
rar edi lən söz, hə rə kət; Sa də cə 
ken dim ol mak is ti yo rum, ma-
lum te ra ne… Bi raz ken di ha li me 
bı ra kıl sam… Bu te ra ne le ri çok 
işitt  ik.

Ter bi ye – xö rə yə, ətə və s. dad 
ve rən əd viy yat qa tıl ma sı, ya rım-
fab ri kat ha zır lı ğı; Ter bi ye li – əd-
viy yat qa tıl mış (ye mək, ət və s.); 
Köf te ler iyi ce ter bi ye li dir. Azər-
bay can di lin də ki tər bi yə – türk-
cə də ahlak, edeb.

Te ren nüm – nəğ məoxu ma, 
me lo di ya, nəğ mə, ha va; Arap la-
rın ses le yap tık la rı nağ me le re te-
ren nüm, şiir le söy le dik le ri nağ-
me le re gınâ de nir di.

Ter lik – 1. şap şap, nə le yin, çə-
kə lək; 2. araq çın, tə sək. Bu sı cak 
mev sim de toz lu ve yün ter lik le-
ri ni sü rü ye rek gi di yor. Ke nar-
la rı dört par mak yağ bağ la mış 
fe si nin es ki ter lik ten hiç far kı 
kal ma mış.

Ter ti bat – 1. təd bir; Ter ti bat 
al mak – təd bir gör mək; 2. ava-
dan lıq, təc hi zat; Elekt rik ter ti ba-
tı – elekt rik li ava dan lıq. Fab ri ka-
ya ha va lan dır ma ter ti ba tı ku rup 
buz do la bı ga zı nı ma vi gök yü zü-
ne mi sa vu ra cak?

Ter tip – 1. se ri ya (sə nəd də, lo-
to re ya bi le tin də və s.); 2. do za, 
miq dar (dər man da); 3. for-
mat (po liq ra fi  ya da); 
4. ey ni ça ğı rı şın 
(döv rün) hə-
qi qi hər bi 
qul luq çu-
la rı, ey ni 
hər bi his-
sə də qul luq 
edən əs gər-
lər. Ya ni pay-
la şın, on lar da 
as ker de kaç ter tip 
ola cak la rı nı öğ ren sin ler.

Tez – 1. dis ser ta si ya, mü da fi ə 
edi lə cək təd qi qat əsə ri (dok tor luq, 
dip lom işi, kurs işi və s.); 2. te zis, 
müd dəa; Te zi ni ede biy yat üze ri ne 
ha zır la mış ve ge çen se ne dok to ra 
yap mış tı. Azər bay can di lin də ki 
tez – türk cə də ace le,acil, ive di.

Te za hü rat – 1. gu rul tu lu al-
qış; 2. nü ma yiş; Te za hü rat yap-
mak – gu rul tu lu al qış la maq, 
nü ma yiş ka ra nə şə kil də azar-
keş lik et mək (sta dion da). Ba-
zı da vet li ler gi der ken genç ler 
tem po tu tup te za hü rat ya pı-
yor lar dı. Öy le si ne bir te za hü rat 
var dı be yaz fi  le.

Tez can lı – tə ləs kən, daim vur-
nu xan, tə laş lı; Ada mın ya şıy la 
sü rü şün de ki tez can lı lık ara sın da 
tam bir uyum suz luk var dı.

Tezgâh – piş tax ta; So kak sa-
tı cı sı nın tezga hın da ki ci ğer le re 
bak tı.

Tezgâh tar – sa tı cı, bu fet çi. Bi-
zim ha tun bir ma ni fa tu ra ma ğa-
za sın da tezgâh tar dı.

Tır man(dır)ma – es ka la si ya; 
Son ge len ha ber olay la rı da ha da 
tır man dır dı.

Tır mık – cır maq, cır maq ye ri, 
sıy rın tı; Yü zü tır mık için de kal dı.

Tır mık la mak – cır maq la maq; 
Ke di ço cu ğun yü zü nü fe na hal-
de tır mık la dı.

Tin – ruh, can, mə nə viy yat; 
Tin sel ya şam – mə nə vi hə yat. 
İn sa nın mad di ya şa mı gö rü-
nen, tin sel ha ya tı az bi li nen ya-
nı dır.

Tok – at çı lıq da jo key lə rin 
gey di yi baş lıq.

To mar – lü lə (ru lon) şək lin də 
ka ğız; Ge niş bir oda da to mar lar, 
ki tap lar, ha ri ta lar var dı.

Top lu – 1.küt lə vi; 2.bir ye rə 
top lan mış (hərb də); 3.kol lek-
tiv; Top lu ba kış – ümu mi nə zər; 
Top lu söz leş me – kol lek tiv 
mü qa vi lə; Top lu iğ ne – 
san caq.

Tort – xü su si qab lar da bi şi ri-
lən mey və li keks; Azər bay can 
di lin də ki tort – türk cə də pas ta.

Toy – 1. şən lik mə ra si mi; 2. təc-
rü bə siz, xam, sa də lövh adam; 
Bel ki us ta sı genç ve toy ol say dı, 
her iki si iyi dost ola bi lir miş gi bi 
gel di. Mes lek taş la rım, kim bi lir, 
be ni ne ka dar bil gi siz ve toy bu-
la cak lar dı. Azər bay can di lin də ki 
toy – türk cə də dü ğün.

Tuş – kla viş, dil, tox ma cıq 
(piano da, ya zı ma ki na sın da və 
s.). Pi ya no nun tuş la rın dan, ke-
ma nın tel le rin den uçan ses ler, 
in sa na, in san ol ma nın mut lu lu-
ğu nu tatt  ı rır.

Tu tar – 1. məb ləğ, qiy mət; 2. ye-
kun, cəm; Kre di kar tıy la ya pı lan 
top lam har ca ma nın bir ay için de-
ki ala cak tu ta rı ne ka dar dır?

Tu tar lı – 1. ra bi tə li, sa bit qə-
dəm; 2. ahəng dar; Tu tar lı ol mak, 
in san ru hu nun gar di ya nı dır. 
Ara la rın da çe liş ki bu lun ma yan, 
her ba kım dan uyum lu, in si cam lı 
ve tu tar lı dır lar.

Tu tar sız lık – qey ri-müəy yən-
lik, sə bat sız lıq, uyuş maz lıq; Asıl 
umut suz lu ğa dü şü ren, se nin bu 
tu tar sız lı ğın, bir de di ğin bir de-
di ği ni tut mu yor.

Tut ma – xid mət çi, da yə, ba xı-
cı; Ev iş le rin de ona yar dım eden 
tut ma sı var dı.

Tu tu cu – 1. kon ser va tiv, mü-
ha fi  zə kar; 2. tut qac; Da ha mo-
dern, hem de kork tu ğum ka dar 
tu tu cu de ğil.

Tu tul mak – aşiq ol maq, sev-
mək, vu rul maq; O gün gör dü yü 
kı za tu tul muş tu ve ev len me ye 
ka rar lıy dı.

Tu tum – 1. tövr, tərz, dav ra nış; 
2. qə naət; Bu ada mın tu tu mu nu 
be ğen mi yo rum.

Tu tum lu – qə naət cil, qə naət çi; 
Ay şe he sa bı nı ki ta bı nı bi lir, tu-
tum lu bir ev ka dı nıy dı.

Tu tuş mak – 1. alış maq, yan maq, 
od lan maq; Bah se tu tuş mak – mərc 
gəl mək. Bu fe ner le ri bir bi ri ne bağ-
la yan çi çek li as kı-
lar da ki kü çük 
lam ba lar tu-
tuş tu.

Tu tuş tur mak – alış dır maq, 
yan dır maq, od la maq; Mut fak ta 
mal tız za ten yan mak ta dır, an ne 
iki göz lü oca ğı da tu tuş tu ru yor.

Tuz la ma – 1. qa rın-qar ta dan 
ha zır lan mış şor ba; 2. duz lan mış, 
du za qo yul muş; İş kem be den ya-
pı lan tuz la ma ya ba yı lı yor du.

Tü ken mek – 1. qur tar maq, 
ba şa çat maq, bi ti ril mək; 2. bi tib-
tü kən mək; zəifl  ə mək, ta qət dən 
düş mək. İn san sev di ği bi ri ni tü-
ken miş gör mek is te mez. Hiç mi 
öz le me din, tü ken dim ar tık.

Tü ken mez – 1. ev də ha zır lan-
mış turş mə zə mey və şi rə si; 2. 
pen dir li şor ba. 3. di yir cək li qə-
ləm; Es ki den tü ken mez mi var-
dı, bir hok ka, bir ka lem, ban dır 
mü rek ke be yaz.

Tü ke tim – is teh lak; Tü ke-
tim mal la rı ma ğa za sı – is teh lak 
mal la rı ma ğa za sı; İç ki ve si ga ra 
tü ke ti mi her yıl azal mak ye ri ne 
ar tı yor.

Tüt sü – 1. bu xur, ra yi hə li mad-
də; 2. tüs tü lət mə, tüs tü ver mə 
(üzər lik və s. ki mi ətir li bit ki lə-
rin yan dı rı la raq tüs tü lə dil mə si); 
Ka fa yı tüt sü le mek – kefl  ən mək, 
dəm lən mək. Ye şil el ma ko ku lu 
bir tüt sü yü ya kıp sa lo nun tam 
or ta sı na yer leş tir di. Azər bay can 
di lin də ki tüs tü – türk cə də du-
man. 

Tü tün lük – bas dır ma (qa xac 
ət), bas dır ma lıq ət; En gev rek 
pas tır ma, tü tün lük ten, ya ni sır tın 
kuy ru ğa ya kın ye rin den ya pı lır.

U
Uca – 1. büz düm;  2. uca (dialekt-

də); Kuy ruk so ku mu ke mi ği nin 
is mi ne uca der ler. Azər bay can di-
lin də ki uca – türk cə də yü ce.

Uç kun – qı ğıl cım, pa rıl tı; Ateş-
ten dört bir ya na uç kun fır lı yor-
du. Azər bay can di lin də ki uç qun 
(qar, tor paq və s.) – türk cə də çığ, 
he ye lan.

Uçurt ma – çər pə ləng; Otuz 
se ne saatim iş le miş, ben dur-
mu şum / Gök yü zü ne boy la nıp 

uçurt ma uçur mu şum.

Uğ ra mak – 1. baş çək mək, dəy-
mək; 2. tuş gəl mək, ələ keç mək, 
to ra (tə lə yə) düş mək; 3. cəld çıx-
maq; Zel ze le çığ lı ğıy la be ra ber 
hep si ev den dı şa rı uğ ra dı lar.

Uğ raş – 1. mü ba ri zə, mü ca di lə; 
2. iş, məş ğə lə; Bu iş için bir hay li 
uğ raş ver dim. 

Uğun mak – 1. hə vəs siz dav-
ran maq; 2. ağ rı dan qıv ran maq; 
3. ağ la ya-ağ la ya ba yıl maq, nə-
fə si kə sil mək; Gö nül süz ya zı-
yor um, is te me di ğim için, çev-
re sin de do la nıp uğu nu yo rum. 
Azər bay can di lin də ki uğun-
maq – türk cə də ka tı la-ka tı la 
gül mek.

Ulak – kur yer, ça par, xə bəra-
pa ran; Az son ra ulak lar oba 
bey le ri ne ha ber ulaş tır mak için 
at lan mış lar dı. Der ken bir ulak 
mek tup ge tir di. 

Ula ma – 1. əla və, əla və et mə, 
ca la ma; 2. vəsl (əruz da), bağ la-
ma; Azər bay can di lin də ki ula ma 
türk cə də ulu ma.

Ula mak – əla və et mək, ca la-
maq. Azər bay can di lin də ki ula-
maq – türk cə də ulu mak.

Ulaş mak – çat maq, var maq, 
əl də et mək; Hala sul ta nın mü-
cev her le ri ne ulaş ma nın bir yo lu-
nu bu la ma mış tı.

Un van – 1. baş lıq, ad, sər löv hə; 
2. ti tul, və zi fə, el mi də rə cə; Bo şu-
na de ğil di la ka bı, hak edil miş bir 
un van dı. Azər bay can di lin də ki 
ün van – türk cə də ad res.

Uran – 1. pe şə, sə nət; 2. sə na-
ye; Azər bay can di lin də ki uran – 
türk cə də uran yum.

Usul – sa kit, as ta, aram la, oğ-
run-oğ run; Ço cuk içe ri ye usul 
usul gir di.

Uşak – ki şi xid mət çi, la key, 
nö kər; Sağ da, du var kı yı sın da 
ahır, ara ba cı, uşak oda la rı var. 
Bir uşak, mi sa fi  ri bah çe ka pı sın-
da kar şı la dı. Azər bay can di lin-
də ki uşaq – türk cə də ço cuk.

Uy du – peyk, sput nik; Uy du 
an ten – ça naq (peyk ra bi tə li) an-
ten. Ay, ye rin uy du su dur.

Uyum – uz laş ma, ahəng, har-
mo ni ya, ra zı lıq; Ses li (ün lü) uyu-
mu – ahəng qa nu nu. Ger çek ten 

de son suz bir ses siz lik, 
bir uyum, bir 

şiir sar mış tı 
or ta lı ğı.
U y u ş  m a 

– ra zı laş ma, 
uz laş ma, uy-
ğun luq, mü va-
fi q lik, mü na sib-

lik. Hay van lar, 
bit ki ler, bö cek ler, 

ço cuk lar do ğa ile uyuş-
ma için de dir ler.

Uyuş mak – ra zı laş maq, 
uy ğun laş maq, mü va fi q ol maq, 

mü na sib ol maq; Edir ne da ya nıp 
du rur ken biz İs tan bul’ da düş-
man la pa zar lık ede ce ğiz, uyu şa-
ca ğız öy le mi?”

Uyuş tu ru cu – 1. ke yi di ci, key-
ləş di ri ci, sa kit ləş di ri ci (pre pa rat, 
dər man və s.); 2. nar ko tik, nar-
ko tik mad də; Son dö nem ler de 
uyuş tu ru cu kul la nan la rın sa yı sı 
hız la ço ğal mak ta dır.

Uz laş ma – ba rı şıq, ba rış ma, 
kon sen sus; Par ti le ra ra sı Uz laş-
ma Ko mis yo nu, Ana ya sa’ nın 51 
mad de si nin de ğiş ti ril me si ko nu-
sun da uz laş ma ya var dı.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Te za hü rat – 1. gu rul tu lu al-

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

mev sim de toz lu ve yün ter lik le-
ri ni sü rü ye rek gi di yor. Ke nar-
la rı dört par mak yağ bağ la mış 
fe si nin es ki ter lik ten hiç far kı 

– 1. təd bir; Ter ti bat 
al mak – təd bir gör mək; 2. ava-
dan lıq, təc hi zat; Elekt rik ter ti ba-
tı – elekt rik li ava dan lıq. Fab ri ka-
ya ha va lan dır ma ter ti ba tı ku rup 
buz do la bı ga zı nı ma vi gök yü zü-
ne mi sa vu ra cak?

 – 1. se ri ya (sə nəd də, lo-
to re ya bi le tin də və s.); 2. do za, 
miq dar (dər man da); 3. for-
mat (po liq ra fi  ya da); 
4. ey ni ça ğı rı şın 
(döv rün) hə-
qi qi hər bi 

sə də qul luq 
edən əs gər-
lər. Ya ni pay-
la şın, on lar da 
as ker de kaç ter tip 
ola cak la rı nı öğ ren sin ler.

 – 1. dis ser ta si ya, mü da fi ə 
edi lə cək təd qi qat əsə ri (dok tor luq, 
dip lom işi, kurs işi və s.); 2. te zis, 
müd dəa; Te zi ni ede biy yat üze ri ne 
ha zır la mış ve ge çen se ne dok to ra 
yap mış tı. Azər bay can di lin də ki 
tez – türk cə də ace le,acil, ive di.

To mar – lü lə (ru lon) şək lin də 
ka ğız; Ge niş bir oda da to mar lar, 
ki tap lar, ha ri ta lar var dı.

Top lu – 1.küt lə vi; 2.bir ye rə 
top lan mış (hərb də); 3.kol lek-
tiv; Top lu ba kış – ümu mi nə zər; 
Top lu söz leş me – kol lek tiv 
mü qa vi lə; Top lu iğ ne – 
san caq.

la yan çi çek li as kı-
lar da ki kü çük 
lam ba lar tu-
tuş tu.

mu şum / Gök yü zü ne boy la nıp 
uçurt ma uçur mu şum.

ten. Ay, ye rin uy du su dur.
Uyum – uz laş ma, ahəng, har-

mo ni ya, ra zı lıq; Ses li (ün lü) uyu-
mu – ahəng qa nu nu. Ger çek ten 

de son suz bir ses siz lik, 
bir uyum, bir 

– ra zı laş ma, 
uz laş ma, uy-
ğun luq, mü va-
fi q lik, mü na sib-

lik. Hay van lar, 
bit ki ler, bö cek ler, 

ço cuk lar do ğa ile uyuş-
ma için de dir ler.

Uyuş mak – ra zı laş maq, 
uy ğun laş maq, mü va fi q ol maq, 

mü na sib ol maq; Edir ne da ya nıp 
du rur ken biz İs tan bul’ da düş-
man la pa zar lık ede ce ğiz, uyu şa-
ca ğız öy le mi?”

Uyuş tu ru cu – 1. ke yi di ci, key-
ləş di ri ci, sa kit ləş di ri ci (pre pa rat, 
dər man və s.); 2. nar ko tik, nar-
ko tik mad də; Son dö nem ler de 
uyuş tu ru cu kul la nan la rın sa yı sı 
hız la ço ğal mak ta dır.

Uz laş ma – ba rı şıq, ba rış ma, 
kon sen sus; Par ti le ra ra sı Uz laş-
ma Ko mis yo nu, Ana ya sa’ nın 51 
mad de si nin de ğiş ti ril me si ko nu-
sun da uz laş ma ya var dı.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
S.Mər da no vun ya ra dı cı lı ğın-

da, bü töv lük də 30-cu il lər Azər-
bay can ki no sun da özü nə məx sus 
yer tu tan “Kənd li lər” fi l mi ta ri-
xi-in qi la bi möv zu da len tə alın-
mış ən yax şı ek ran əsər lə rin dən 
sa yı lır. “Ö lü lər ”i ek ran laş dır maq 
ar zu sun da olan S.Mər da nov bu 
möv zu nu məc bu rən iş lə mə li ol-
muş du. Bu nu re jis so run özü də 
eti raf edir di: “Mən “Ö lü lər ”i çək-
mək üçün mü ba ri zə apa rır dım. 
Mə nə isə de di lər: “Ö lü lər” bir il 
son ra ya qal sın, Azər bay can və ya 
Ru si ya şə raitin də XIX əs rin gənc 
adam la rı nın ta rix çə si ilə məş ğul 
ol ma yın. İyir mi il lik yu bi le yə 
(So vet Azər bay ca nı nə zər də tu-
tu lur) la zım olan fi lm çə kin. Ona 
gö rə də mən “Kənd li lər ”i çək-
mək qə ra rı na gəl dim”. Nə ti cə də 
si ya si-ideolo ji rəh bər li yin gös tə-
riş lə ri nə uy ğun ola raq, o, Azər-
bay can Fo to-Ki no İda rə si nin 
(Az.FKİ) tək lif et di yi bu möv zu 
üzə rin də 1937-ci ilin əv vəl lə rin-
dən iş lə mə yə baş la mış, sse na ri 
müəl li fi  se çil miş Geor gi Mdi va ni 
ilə bir gə ça lış maq üçün Tbi li si-
yə ezam olun muş du. Sse na ri nin 
bi rin ci va rian tı əsas ki mi qə bul 
edil miş, ikin ci va rian tı az son ra 
SS Rİ Xalq Ko mis sar la rı So ve ti 
(XKS) ya nın da Baş Ki ne ma toq ra-
fi  ya İda rə si nə (BKİ) gön də ril miş-
di. BKİ rəh bər li yi nin “A zər fi lm ”ə 
gön dər di yi rəy də gös tə ri lir di ki, 
bu va riant “...əv vəl ki rəy lə ri miz-
də gös tər di yi miz səhv lər dən hə-
lə tam azad ol ma mış dır. Be lə bir 
gös tə ri şi ye ni dən tək rar et mə yi-
miz la zım gə lir ki, “Kənd li lər” 
sse na ri si (hətt  a ye ni va riant da 
be lə) Azər bay can da kənd li hə-
rə ka tı nı bə dii cə hət dən ki fa yət 
qə dər dol ğun aça bil mir. Ha di-
sə lə rin dar mə qam da gös tə ril mə-
si, kənd li hə rə ka tı rəh bər lə ri nin 
yad da qa lan və par laq ob raz la rı-
nın ol ma ma sı hə lə də onun baş lı-
ca ça tış maz lıq la rın dan dır”. Rəy-
də, ha be lə müəl lifl  ə rin bir sı ra 
səhv lə ri ara dan qal dır dıq la rı, əş-
ya la rın eks po zi si ya sı nın yax şı laş-
dı rıl dı ğı, bir sı ra ob raz la rın tək-
mil ləş di ril di yi, la kin sse na ri çi nin 
apar dı ğı dü zə liş lə rin baş lı ca ça-
tış maz lıq la rı ara dan qal dır ma-
dı ğı, Azər bay ca nın so vet ləş di ril-
mə si uğ run da kənd li in qi la bı nın 
ta ri xi ki mi be lə bir mə sul si ya si 
möv zu nun tə ləb edi lən sə viy yə-
yə yük səl mə di yi qeyd olu nur du. 
Nə ha yət, BKİ-nin gös tər di yi ça-
tış maz lıq lar 1938-ci il də ara dan 
qal dı rıl mış, sse na ri nin üçün cü 
va rian tı təs diq olun muş du. 

Fil min sse na ri si təs diq olu nan-
dan son ra qu ru luş çu-ope ra tor 
D.Feld man, ikin ci ope ra tor Ə.İs-
ma yı lov, ope ra tor lar Ə.İs ma-
yı lov, M.Da da şov, qu ru luş çu-
rəs sam lar V.Aden və G.Əli yev, 
bəs tə kar Ni ya zi, səs ope ra to ru 
A.Kə ri mov, qrim rəs sa mı G.Pa-
ri saş vi li fi l mə də vət olun muş du-
lar. Film də re jis sor as sis tent lə ri 
ki mi, M.Əli li, A.Po pov, A.İs lam-
za də ça lı şır dı lar. L.Sə fə rov re jis-
sor kö mək çi si, T.Hü sey nov fi l-
min di rek to ru idi.

S.Mər da nov əsas rol la ra 
M.Mər da no vu (Təh məz), T.İs-
gən də ro va nı (Təh mə zin qı zı Ül-
fət), Ə.Ələk bə ro vu (Aşıq Göy-
də mir), B.Bay ko vu (də mir yol çu 
Pet ro), R.Da rab lı nı (qol ço maq 
Ha cı Hə sən), A.Rza ye vi (Ha cı 
Hə sə nin oğ lu), X.Əmir za də ni 
(Meh man dar bəy), R.Əf qan lı nı 
(Ab bas), S.Ru hul la nı (Pris tav), 
M.Sə na ni ni (El dar), M.Mi ka-
yı lo vu (Bə yoğ lu), Ə.Mə li ko vu 
(Rə him), İ.Os man lı nı (mü sa-
vat çı), Ə.Qur ba no vu (Ağ saç-
lı), A.Vo lo xo vu (pol kov nik), 
F.Fə tul la ye vi, M.Ka zı movs ki ni, 
T.Zey na lo va nı, M.Şeyx za ma no-
vu də vət et miş di. Qı sa müd dət 
ər zin də 30-cu il lər üçün gö zəl 
çə ki liş qru pu ya ra dan S.Mər-
da nov özü nün bö yük tem pe ra-
men ti, par laq fər di xü su siy yət-
lə ri, təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti ilə 
çə tin bir işin öh də sin dən ba ca-
rıq la gəl di. 

Tə bii ki, fi l min möv zu su 
möv cud ideolo ji xət lə ta mam 
səs lə şir di və təb li ğat-təş vi qat 
xa rak te ri da şı yır dı. Ek ran da kı 
ha di sə lər “Ba kı ko mis sar la rı ilə 
haqq-he sab çə ki lən dən, qan lı 
Mü sa vat ha ki miy yə tə gə lən-
dən son ra – 1919-1920-ci il lər də

Ba kı bol şe vik təş ki la tı nın rəh-
bər li yi al tın da fəh lə və kənd li lə-
rin bir gə mü ba ri zə sin dən” bəhs 
edir. Əl bətt  ə, ta ri xin sax ta laş dı-
rıl ma sı so vet qu ru lu şu nun, si ya-
si-ideolo ji rəh bər li yin ye rit di yi 
xətt  in ma hiy yə tin dən irə li gə lir-
di. Hər va si tə ilə küt lə lə rə ta ri xin 
mil li oya nış la bağ lı sə hi fə lə ri ni 
unut dur ma ğa can atan ha ki miy-
yət so sialist in qi la bı nın “ə da lət li” 
ob ra zı nı ya rat ma ğa cəhd gös tə-
rir di: “Kənd li lər” fi l mi də məhz 
bu mis si ya nı ye ri nə ye ti rən ek ran 
əsər lə rin dən bi ri idi. 

Fil min sü je ti bu yö nüm lü lent-
lə rə xas olan ta nış sxem üzə rin də 
qu rul muş du: mül kə dar la rın və 
mü sa vat çı la rın qa ni çən li yi, zəh-
mət keş kənd li lə rin na ra zı lı ğı nın 
bö yü yüb in qi la bi çı xış la ra çev ril-
mə si və nə ti cə də möv cud qu ru-
lu şun də yiş di ril mə si. Bu sxe mə 
gö rə, Gən cə qə za sın da ya şa yan 
kənd li Təh məz din cəl mə dən ça-
lı şır, öz və ziy yə ti ni dü zəlt mək 
üçün qı zı Ül fə ti mül kə dar Ha cı 
Hə sə nin oğ lu na ver mə yə məc-
bur olur. La kin qız bu na ra zı 
de yil, o, Aşıq Göy də mi ri se vir. 
“Kənd li əmə yi nin ağır lı ğı, mül-
kə dar la rın qəd dar lı ğı və za lım-
lı ğı haq qın da mah nı lar qo şan, 
kənd li lə ri qə ti mü ba ri zə yə səs lə-
yən” Aşıq Göy də mir Ba kı bol şe-
vik təş ki la tı nın Gən cə də ki nü ma-
yən də si Pet ro ilə əla qə ya ra dır. 
Kənd li hə yə can la rın dan qor xub, 
Ba kı da kənd li lə rin qu rul ta yı-
nı ça ğı ran Mü sa vat hö ku mə ti-
nin təz yiq lə ri nə bax ma ya raq, 
Gən cə qə za sın dan nü ma yən də 
Aşıq Göy də mir se çi lir. Qu rul-
tay baş tut ma yan da kənd li lər 
pro le ta riat la da ha da sıx bir lə şir-
lər. Ba kı bol şe vik təş ki la tı Gən-
cə yə si lah lı dəs tə lər gön də rir.

Ül fə tin to yu olan gün Aşıq Göy-
də mir kənd li lə rə si lah pay la yır, 
Meh man dar bə yin ma li ka nə si ni 
ələ ke çi rir lər. Nə ti cə də kənd li lə-
rin si lah lı üs ya nı mül kə dar la rın 
qo vul ma sı və on la rın tor paq la-
rı nın ələ ke çi ril mə si ilə ba şa ça-
tır. Bir ne çə gün son ra Ba kı da öz 
ha ki miy yət lə ri ni iti rən mü sa vat-
çı lar Gən cə üzə ri nə ye ri yir lər. 
La kin kənd li lər XI Qı zıl Or du 
his sə lə ri nin kö mə yi ilə Gən cə ni 
ələ ke çi rir lər. 

Fil min sü jet xətt  i səhv, da-
ha doğ ru su, sax ta laş dı rıl mış 
kon sep si ya üzə rin də qu rul sa 
da, ki ne ma toq ra fi k ba xım dan 
yük sək pe şə kar lıq la çə kil miş-
di. Bö yük ener ji, hə vəs və eh-
ti ras la iş lə yən S.Mər da nov öz 
nə fə si, çıl ğın lı ğı, çe vik li yi və 
li riz mi lə bir-bi rin dən fərq lə nən 
ob raz lar ya rat ma ğa can atır dı. 
Özü nə məx sus fər di ya ra dı cı lıq 
üs lu bu nu for ma laş dı ran re jis-
sor ritm, li ri ka və hiss öl çü lə-
ri nin vəh də ti ni mil li ko lo rit lə 
bir ləş dir mə yə ça lı şır, ək sər epi-
zod lar da bu na nail olur du. O, 
Ümu mitt  i faq Döv lət Ki ne ma-
toq ra fi  ya İns ti tu tun da (ÜİD Kİ) 
qa zan dı ğı bi lik lə ri və döv rü-
nün məş hur ki no us ta la rın dan 
mə nim sə di yi yax şı cə hət lə ri öz 
ya ra dı cı lı ğın da mə ha rət lə tət-
biq edir di. Mə sə lən, fi l min bir-
bi ri ni əvəz lə yən toy və dö yüş 
səh nə lə ri ay rı-ay rı ritm lər də çə-
kil miş di ki, bu da da xi li dra ma-
tiz mi nə gö rə bir-bi ri ni ta mam-
la yır dı. 

S.Mər da nov akt yor la rın ifa-
sın da kı hə ya ti li yə, ifa də li li yə və 
ob raz lı lı ğa xü su si diq qət ye ti-
rir di. Onun uğur lu akt yor se çi-
mi re jis sor gö rü mü nü ta mam-
la yan kom po nent lər dən idi.

M.Mər da no vun, Ə.Ələk bə ro-
vun, X.Əmir za də nin, R.Da-
rab lı nın ifa sı si ya si ça lar la rı na 
bax ma ya raq, ye tə rin cə tə sir li 
alın mış dı. S.Mər da nov fi lm də 
özü nə xas ki no di li və mon taj 
üs lu bu tap ma ğa, ay rı-ay rı epi-
zod la rın və kadr la rın bit kin 
kom po zi si ya sı nı ya rat ma ğa 
nail ol muş du. O, bir çox epi-
zod la rın mon ta jı na (bu nun la 
bağ lı B.Bar net lə tez-tez məs lə-
hət lə şir di) dö nə-dö nə qa yıt mış, 
on la rı ci la la mış dı. Mu si qi si ni 
Ni ya zi nin, söz lə ri ni R.Rza nın 
yaz dı ğı mah nı lar fi l mə xü su si 
ko lo rit ve rir di. Bu nun nə ti cə si 
idi ki, tez lik lə ümu mitt  i faq ek-
ra nı na bu ra xı lan fi l min mon ta-
jı nı B.Bar net və A.Bəy nə zə rov 
hə ya ta ke çir miş di lər. “Kənd li-
lər” fi l mi 30-cu il lə rin ən ba xım-
lı ek ran əsər lə ri sı ra sı na da xil 

edil miş di. Hətt  a müəl li mi 
B.Bar net re jis so ra 

ya zır dı: “...İn di-
cə sə nin is te dad lı 

və sə mi mi fi l mi-
nə ta ma şa et dim. 
Ürək dən se vi ni-

rəm. Ay rı-ay rı epi zod-
lar ada mı va leh edir...” 

Gör kəm li ki no us ta la rı 
S.Ey zenş teyn, M.Romm, 

Q.Alek san drov, İ.Sav çen ko 
fi lm haq qın da müs bət fi  kir lər 
söy lə miş di lər.

1939-cu il, av qus tun 6-da xəs-
tə lik dən və fat edən S.Mər da nov 
ki ne ma toq ra fa bö yük ar zu lar 
və ya ra dı cı lıq po ten sialı ilə gəl-
miş di. Hə lə tə lə bə lik il lə rin-
də “Kö çə ri lər” və “Ma vi də niz 
qoy nun da” fi lm lə ri ni çək mək lə 
ya na şı, döv rü nün bö yük us ta-
la rın dan olan Vse vo lod Me yer-
hold onu qu ru luş ver mə yə ha-
zır la dı ğı “So nun cu, həl le di ci” 
ta ma şa sın da iş lə mə yə də vət et-
miş di. Bu ba rə də Sə məd, qar da-
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yer hol dun ya nın da iş lə yi rəm. 
Onun ye ni ta ma şa sı üçün ki no 
səh nə lə ri qu raş dı rı ram. Ey ni 
za man da qa pa lı məşq lə rə ba xı-
ram. Bu, çox va cib dir. Mən çox 
şey öy rə nə bi lə rəm...” 

Onun ya ra dı cı lıq pla nın da 
S.Vur ğu nun “Xan lar” pye si ni və 
M.F.Axun do vun “Al dan mış ka-
va kib” po ves ti ni ek ran laş dır maq 
var dı. O, ey ni za man da 1937-
1938-ci il lər də Ba kı Teatr Tex ni-
ku mu nun ki no şö bə sin də dərs 
de yir, ki noakt yor kadr la rı nın ye-
tiş di ril mə si nə xü su si diq qət gös-
tə rir di. O de yir di ki, “...Ki no akt-
yor la rı nı təc rü bə də ye tiş dir mək 
la zım dır. Bu ra da da məşq döv rü, 
müəy yən fi lm üçün akt yo run çə-
ki li şə ha zır lan ma sı baş lı ca ol ma-
lı dır... Biz də çox vaxt mil li for ma 
de yən də fi l min xa ri ci gö rü nü şü-
nün rən ga rəng li yi kost yum lar 
ko lo rit li məişət səh nə lə ri və s. ba-
şa dü şü lür. Akt yo ra mil li ciz gi lə-
ri tək cə kost yum və qrim də yox, 
əsa sən xa rak te rin də gör mə yi və 
ax tar ma ğı öy rət mək la zım dır. 
Yal nız bu za man fi lm lə ri miz də 
bö yük xalq ob raz la rı ya ra da bi lə-
rik”. (“Ki no” qə ze ti, rus di lin də, 
17 iyul 1939-cu il). 

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

(Əv və li ötən sa yı mız da)

  “Ma vi də niz qoy nun da” fil mi akt yor oyu nu və re jis sor işi ba-
xı mın dan 30-cu il lər də len tə alı nan bir çox ek ran əsər lə-
ri ni (“Şən uşaq lar”, “Vol qa-Vol qa”, “Sirk” və s.) xa tır la-
dır dı. 1936-cı il, ap re lin 1-də ek ran la ra bu ra xı lan, uzun 
müd dət ər zin də ek ran dan düş mə yən, ta ma şa çı lar tə rə-
fin dən dö nə-dö nə ba xı lan bu fil mi, fik ri miz cə, sırf mil li 
ek ran əsə ri say maq çə tin dir. Bax ma ya raq ki, bu film son-
ra lar ki no şü nas lar ara sın da ki ne ma toq ra fın 100 il li yi mü-
na si bə ti lə ke çi ri lən sor ğu da dün ya ki no su nun 10 ən yax şı 
əsə ri (“Ki no ved çes ki ye za met ki”, 1995, 27), ən yax şı film 
ki mi B.Ay zen şits (Fran sa) və N.Kley ma nın (Ru si ya) si ya hı la rı-
na dü şüb. Ha di sə lər Azər bay can da baş ver sə, film Xə zər də-
ni zin də ki ada da çə kil sə də, bu ek ran işi ümu mi ru hu ilə ti pik 
“so vet ki no su” nun nü mu nə si idi. Ya ra dı cı qru pa S.Mər da nov, 
M.Mus ta fa yev, M.Əli yev, İ.Əfən di yev və Ni ya zi dən (tex ni ki iş-
çi lə ri nə zə rə al mı rıq – M.Əli li re jis sor as sis ten ti, M.Mus ta fa-
yev ikin ci re jis sor və qu raş dı rıl mış səh nə lə rin ope ra to ru idi) 
baş qa, yer li kadr lar cəlb olun ma mış dı. Bu na gö rə də, ek ran-
da mil li xa rak ter lər və ob raz lar yox də rə cə sin də dir. 
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rab lı nın ifa sı si ya si ça lar la rı na 
bax ma ya raq, ye tə rin cə tə sir li 
alın mış dı. S.Mər da nov fi lm də 
özü nə xas ki no di li və mon taj 
üs lu bu tap ma ğa, ay rı-ay rı epi-
zod la rın və kadr la rın bit kin 
kom po zi si ya sı nı ya rat ma ğa 
nail ol muş du. O, bir çox epi-
zod la rın mon ta jı na (bu nun la 
bağ lı B.Bar net lə tez-tez məs lə-
hət lə şir di) dö nə-dö nə qa yıt mış, 
on la rı ci la la mış dı. Mu si qi si ni 
Ni ya zi nin, söz lə ri ni R.Rza nın 
yaz dı ğı mah nı lar fi l mə xü su si 
ko lo rit ve rir di. Bu nun nə ti cə si 
idi ki, tez lik lə ümu mitt  i faq ek-
ra nı na bu ra xı lan fi l min mon ta-
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Fil min sse na ri si təs diq olu nan- Ba kı bol şe vik təş ki la tı nın rəh- Ül fə tin to yu olan gün Aşıq Göy-

Səməd Mərdanov
Qısa ömrün
uzun hekayəti
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Or ta əsr lər Azər bay ca nı nın alim, mü tə fək kir, fi lo-

sof və şair lə rə aid xey li say da də yər li əl yaz ma la rı 
bu gün dün ya nın müx tə lif öl kə lə ri nin ki tab xa na-
la rın da sax la nı lır. Azər bay can or ta əsr lər də Qərb-

lə Şər qin kə siş mə nöq tə si ol du ğu üçün ta ri xi əl yaz ma la rı-
mı za ha zır da həm Av ro pa, həm də Asi ya da rast gə li nir. 

Azər bay can əl yaz ma la rı Asi-
ya da ən çox İran, Tür ki yə ki mi 
öl kə lə rin, Av ro pa da isə Mosk va, 
Sankt-Pe ter burq, Lon don, Pa ris, 
Dub lin, Ber lin, Drez den, Va ti-
kan, Vya na, Pra qa, Sa ra ye vo, 
Up sa la ki mi bir sı ra şə hər lə rin 
ən məş hur ki tab xa na və mu zey-
lə rin də sax la nı lır. Həm çi nin, Qa-
hi rə, Daş kənd, Dü şən bə, Kəl küt-
tə, Lak nau, Dək kə, Pən cab ki mi 
şə hər lə rin ar xiv lə rin də də Azər-
bay ca nın or ta əsr lər döv rü nə 
aid na dir əl yaz ma lar var. Hə min 
əl yaz ma la rın bu gün biz də yox, 
Şərq-Qərb şə hər lə ri nin ar xiv və 
ki tab xa na la rın da ol ma sı nın bir 
ne çə sə bə bi var. Bi rin ci sə bəb bu-
dur ki, XII-XIX əsr lər də hər han-
sı azər bay can lı şair, alim, fi  lo sof, 
xətt  a tın Şər qin mə də ni cə hət dən 
in ki şaf et miş şə hə rin də ya şa-
ma sı adi hal he sab edi lir di. Ta-
rix dən də mə lum ol du ğu ki mi, 
ne çə-ne çə mü tə fək ki ri miz Azər-
bay can sər həd lə rin dən kə nar da 
ya şa yıb və ora da da və fat edib. 
De mə li, qür bət də ya şa yıb-ya ra-
dan şairi mi zin əl yaz ma la rı nın 
biz də yox, baş qa di yar da ol ma sı 
tə bii hal dır. Həm çi nin or ta əsr-
lər də alim lər ara sın da öz əsər lə-
ri ni əl yaz ma şək lin də bir-bi ri lə-
ri nə ba ğış la maq ənə nə si olub. 

Əl yaz ma la rın yad əl lə rə düş-
mə si nin baş lı ca və əsas sə bə bi 
isə mü ha ri bə lər olub. Ata bəy-
lər, El xa ni lər və Sə fə vi lə rin 
ha ki miy yə ti za ma nı nə həng 
im pe ri ya la ra han sı sa dö yüş də 
məğ lu biy yət ey ni za man da ki-
tab xa na la rın, elm ocaq la rı nın 
yağ ma lan ma sı de mək idi. 

1828-ci il də Ru si ya-İran mü-
ha ri bə si so na ça tan dan son ra 
Ər də bil də, Şeyx Sə fi  məq bə rə-
sin də, Sə fə vi hökm dar la rı nın 
uzun il lər top la dı ğı və zən gin-
ləş dir di yi ki tab xa na nı rus lar 
bü töv lük lə ələ ke çi rə rək Sankt-
Pe ter bur qa apar dı lar. Hə min 
əl yaz ma lar əsa sın da XIX yü-
zil li yin əv vəl lə rin də Ru si ya da 
şərq şü nas lıq el mi mey da na gə-
lib və in ki şaf edib.

Ən ağ rı lı mə qam bu dur ki, 
hə min qiy mət li əl yaz ma lar 
öküz ara ba la rı ilə də yər siz 
əş ya ki mi yad di yar la ra da şı-
nıb. Sə fə vi ki tab xa na sın dan 
Ru si ya Döv lət Er mi ta jı na 
da şı nan mə də ni sər və ti-
miz dən bi ri də Ni za mi-
nin “Xəm sə”si nin əl-
yaz ma sı dır. Əl yaz ma 
1430-cu il də məş hur 
azər bay can lı xətt  at 
Cə fər Təb ri zi tə-
rə fi n dən He rat da 
kö çü rü lüb. “Xəm-
sə”nin bu va rian-
tı na 38 ori ji nal 
mi niatür çə ki lib. 
Əl yaz ma nın son 
sə hi fə sin də onun 
Er mi ta ja gə lib ça ta na 
qə dər keç di yi yol qeyd olu nub. 
Hə min qeyd dən mə lum olur ki, 
qiy mət li nüs xə Na dir şa hın sər-
kər də lə ri nin bi ri nə məx sus olub.

Uzun müd dət yo xa çı xan əl yaz-
ma nın son ra kı ta le yi araş dır-
ma çı lar üçün də qa ran lıq qa lıb. 
Mə lum olan bu dur ki, “Xəm-
sə”nin na dir əl yaz ma sı iran lı ta-
cir tə rə fi n dən Sankt-Pe ter bur qa 
gə ti ri lə rək, öz şəx si mu ze yi olan 
Ştiq lis ad lı al ma na sa tı lıb. Yal-
nız 1917-ci il in qi la bın dan son ra 
Döv lət Er mi ta jı na gə ti ri lib. Bu 
cür fakt la rı sa da la maq la qur tar-
maz. Dün ya nın ar xiv və ki tab-
xa na la rın da sax la nı lan əl yaz ma-
la rı mı zın də qiq sa yı bi lin mə sə 
də, bu rə qə min 10.000-dən ar tıq 
ol du ğu na heç bir şüb hə yox dur. 
Azər bay can əl yaz ma la rı Dün ya 
Yad daş Xə zi nə si nə da xil edi lən 
əl yaz ma  la rın təx mi nən 3 faizi ni 
təş kil edir. Yə ni dün ya ta ri xi nin 
ən va cib ya zı lı sə nəd lə ri nin üç 
faizi bi zə məx sus dur. 

Va ti kan da kı 
əl yaz ma la rı mız 

Azər bay can əl yaz ma la rı nın 
sax la nıl dı ğı xa ri ci öl kə lər dən 
bi ri də Va ti kan dır. Cırt dan döv-
lə tin bü tün dün ya da məş hur 
olan iki bö yük ki tab xa na sın da- 
Va ti kan Məx fi  Ar xiv lər və Va ti-
kan Apos to lik Ki tab xa na sın da 
Azər bay ca na aid na dir nüs xə lər 
bu gün alim lər qru pu tə rə fi n-
dən təd qiq edi lir. Hey dər Əli yev 
fon du Va ti kan da kı əl yaz ma la rın 
araş dı rıl ma sı na dəs tək ve rən-
dən son ra bu iş sis tem li şə kil də 
hə ya ta ke çi ril mə yə baş lan dı.

Va ti kan Məx fi  Ar xiv lər Ki tab-
xa na sın da rəfl  ə rin uzun lu ğu 85 
ki lo metr dir. Bu ra da əl yaz ma lar 
330 nə həng fond da cəm lə şib. 
Hə min fond lar da VII əsr dən XX 
əs rə qə dər ki ta ri xi döv rü əha tə 
edən na dir əl yaz ma lar sax la-
nı lır. Pro fes sor Fə rid Ələk bər li 
Va ti kan Məx fi  Ar xiv lər Ki tab-
xa na sın da Azər bay ca na aid 85 
na dir sə nəd aş kar la yıb. Hə min 
sə nəd lər X-XX əsr lə ri, yə ni ta ri-
xi mi zin mi nil lik döv rü nü əha tə 
edir. On la rın ək sə riy yə ti El xa ni, 
Ağ qo yun lu, Qa ra qo yun lu, Sə-
fə vi döv lət lə ri nin, Qa ra man lı, 
Əf şar, Qa car tay fa la rı nın Ro ma 
pa pa la rı ara sın da kı mək tub laş-
ma la rı dır. Va ti kan da kı Məx fi  
Ar xiv lər Ki tab xa na sın da əsa sən 
rəs mi ya zış ma la rın aş kar lan-
ma sı tə bii hal dır. Çün ki hə min 
ki tab xa na nın əsas funk si ya sı 
qə dim dövr dən bu ya na olan 
döv lət lə ra ra sı mü na si bət lə rə 
aid rəs mi sə nəd lə ri qo ru yub 
sax la maq dır. Fər ziy yə lə rə gö-
rə, əgər Va ti kan da kı Məx fi  Ar-
xiv lər Ki tab xa na sın da kı ya zış-
ma lar sirr ki mi sax la nıl ma yıb, 
ic ti maiy yə tə açıq lan sa, o za man 
bü tün dün ya si ya si bu rul ğan da 
bo ğu la, ən yax şı hal da III Dün-
ya Mü ha ri bə si baş la na bi lər. 

Va ti kan Apos to lik Ki tab xa na-
sın da sax la nı lan əl yaz ma lar isə 
da ha çox ay rı-ay rı öl kə lə rin alim 
və mü tə fək kir lə ri nin el mi, bə dii 
əsər lə rin dən iba rət dir. Pro fes sor 
Fə rid Ələk bər li hə min ki tab xa na-
dan Azər bay ca na aid 65 sə nəd aş-
kar la yıb. On la rın ara sın da Əb dül-
Mə cid Şir va ni nin “Ki ta bi-Sih ri”, 
Əb dül-Vəh hab Zən ca ni nin ərəb 
qram ma ti ka sı na aid əsə ri nin şər-
hi, Cə la ləd din ət-Təb ri zi nin, Əli 

Şir va ni nin, Yu sif Qa ra ma ni nin, 
İb ra him Zən ca ni nin el mi möv zu-
lar dan bəhs edən əl yaz ma la rı var. 

Əl yaz ma prob lem lə ri
Təəs süfl  ər ol sun ki, ta ri xi mi zə 

güz gü tu ta bi lə cək na dir sə nəd-
lər ha zır da bi zim ki tab xa na və 
ar xiv lər də de yil. Xa ri ci öl kə lər də 
sax la nı lan qiy mət li əl yaz ma la rın 
də qiq sa yı isə mə lum de yil. Çün ki 
Azər bay ca na aid əl yaz ma lar ka-
ta loq laş dı rıl ma yıb. Azər bay can 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Mə-
həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma-
lar İns ti tu tu nun di rek tor müavi-
ni, fi  lo lo gi ya elm lər dok to ru Pa şa 
Əlioğ lu nun söz lə ri nə gö rə, ha zır-
da Şər qi Av ro pa da və dün ya nın 
baş qa yer lə rin də Azər bay ca na aid 
əl yaz ma lar müəy yən edi lir, on la-
rın bə zi lə ri öl kə yə gə ti ri lir:

“Dün ya Yad daş Xə zi nə si nə əsa-
sən, Azər bay ca na aid sə nəd lə rin, 
əl yaz ma la rın də qiq sa yı nı de mək 
müm kün de yil. Çün ki on la rın 
ək sə riy yə ti ka ta loq laş dı rıl ma-
yıb. Əl yaz ma la rın Azər bay can da 
de yil, baş qa döv lət lər də ol ma sı 
tə bii hal dır. Çün ki na dir sə nəd lə-
rin qo run du ğu ki tab xa na lar hər 
za man pay taxt şə hər lər də olar dı. 
Bi zim də or ta əsr lər də ki pay taxt 
şə hər lə ri miz əsa sən Təb riz, Ər də-
bil, ya xud Cə nu bi Azər bay ca nın 
baş qa şə hər lə ri olub. Rus-İran is-
ti la sı za ma nı elə hə min şə hər lə-
rin ki tab xa na la rın dan xey li say da 
əl yaz ma lar Ru si ya ya da şın dı. Bu 
gün xa ri ci öl kə lər də ki Azər bay-
can əl yaz ma la rın dan da nı şan da 
da ha çox Va ti ka nın adı çə ki lir. 
Am ma si zə de yim ki, Şər qi Av-
ro pa öl kə lə rin də - Çe xi ya, Pol şa, 
Bos ni ya və Her se qo vi na da olan 
əl yaz ma la rı mı zın sa yı heç də 

Va ti kan da kı sə nəd lər dən az de-
yil. Mə sə lən, biz son il lər ər zin də 
Va ti kan dan de yil, Pa ris dən xey-
li say da əl yaz ma lar al mı şıq. Bə zi 
Şərq öl kə lə rin də – İran da, Tür ki-
yə də, Hin dis tan da, Pa kis tan da, 
hətt  a Əf qa nıs tan da olan Azər bay-
ca na əl yaz ma la rı nın sa yı Va ti ka-
nın Məx fi  Ar xiv lər Ki tab xa na sı 
və Apos to lik Ki tab xa na sın da bi zə 
aid sə nəd lər dən də fə lər lə çox dur. 
Sa də cə, təəs süfl  ər ol sun ki, bu 
gün ad la rı nı çək di yim öl kə lər də 
Azər bay can aid əl yaz ma la rın sa-
yı də qiq ləş di ril mə yib. Ək sə riy yə-
ti nin adı ka ta loq la ra sa lın ma yıb 
de yə, pə ra kən də lik ya ra nıb. Va ti-
kan da kı əl yaz ma lar, de mək olar 
ki, ta ri xi mi zin bü tün dövr lə ri ni 
əha tə edir. On la rın ara sın da Qə-
dim Al ba ni ya döv lə ti nə aid rəs-
mi sə nəd lər lə ya na şı, Səl cuq la ra, 
Ata bəy lə rə, El xa ni lə rə, Sə fə vi lə rə, 
Ağ qo yun lu la ra, Əf şar la ra aid əl-
yaz ma lar var. Ək sə riy yə ti də Ro-
ma pa pa la rı ilə rəs mi ya zış ma lar-
dır. Or ta əsr lər də mis sioner lik çox 
ya yıl mış dı. Ar xiv lər də sax la nı lan 
bə zi əl yaz ma lar da mis sioner lə-
rin bir-bi ri lə ri ilə olan ya zış ma-
la rı dır. On la rın ara sın da də yər li 
el mi, fəl sə fi , ast ro lo ji nü mu nə lə rə 
də rast gəl mək müm kün dür. Or-
ta əsr səy yah la rı nın Azər bay can-
da olan za man yaz dıq la rı qeyd lər 
bi zim ta ri xi mi zi öy rən mək üçün 
va cib mən bə lər ola bi lər. Hol land 
səy yah la rı nın bi ri nə aid olan əl-
yaz ma da Azər bay ca nın xə ri tə-
si us ta lıq la təs vir olu nub, bü tün 
əra zi lə ri miz , sər həd lə ri miz ora da 
gös tə ri lib. Va cib fakt lar dan bi ri də 
bu dur ki, hə min əl yaz ma lar da er-
mə ni adı qə ti çə kil mir”. 

Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
şərq şü nas Sə nan İb ra hi mov isə 
ta ri xi mi zə, mə də niy yə ti mi zə aid 
na dir əl yaz ma la rın Azər bay can-
da de yil, baş qa öl kə lər də sax lan-
ma sı nı mə də ni ir sə vu ru lan zər-
bə ki mi də yər lən di ri lib:

“Yu sif Qa ra ba ği nin ədə bi ir si 
Oks ford da dır. Klas sik lə rin, de-
mək olar ki, ha mı sı nın əsər lə ri 
biz də yox, xa ri ci öl kə lər də sax la-
nı lır. Bu na mi sal ola raq Ni za mi-
nin, Fü zu li nin, Fə lə ki Şir va ni nin, 
Şah Qa sım Ən va rın və baş qa la-
rı nın adı nı çək mək olar. Təəs-
süfl  ər ol sun ki, on la ra aid na dir 
əl yaz ma la rın heç bi ri ni öl kə yə 
gə ti rə bil mə mi şik. O əl yaz ma-
la rın ha mı sı bi zim mil li- mə-
nə vi ir si miz dir. Ha mı sı bi zim 
ta ri xi mi zin bir par ça sı dır. 
Düz dür, Əl yaz ma lar İns ti-
tu tu bu iş lər lə cid di məş-

ğul olur, hətt  a uzaq Hin-
dis tan dan Azər bay ca na 

aid sə nəd lə ri, əl yaz-
ma la rı gə ti rir. Am ma 

ye nə də gö rü lə si iş-
lər çox dur. Bu nun 
üçün mü tə xəs sis-
lə ri miz az dı. Siz 
tə səv vür edin ki, 
1828-ci il də rus-
lar Azər bay ca nı 

iş ğal edən za man 
Sə fə vi lə rin Ər də bil-

də ki ki tab xa na la rı nın 
əl yaz ma la rı nı öküz ara-

ba la rı ilə da şı dı lar. Ta rix çi lər ya-
zır ki, heç o əl yaz ma la rı öküz lər 
də dar tıb apa ra bil mir di”.

El min NU Rİ

Dünya Yaddaş Xəzinəsinin
3 faizi Azərbaycana məxsusdurbü töv lük lə ələ ke çi rə rək Sankt-

Pe ter bur qa apar dı lar. Hə min 
əl yaz ma lar əsa sın da XIX yü-
zil li yin əv vəl lə rin də Ru si ya da 
şərq şü nas lıq el mi mey da na gə-
lib və in ki şaf edib.

Ən ağ rı lı mə qam bu dur ki, 
hə min qiy mət li əl yaz ma lar 
öküz ara ba la rı ilə də yər siz 
əş ya ki mi yad di yar la ra da şı-
nıb. Sə fə vi ki tab xa na sın dan 
Ru si ya Döv lət Er mi ta jı na 
da şı nan mə də ni sər və ti-
miz dən bi ri də Ni za mi-
nin “Xəm sə”si nin əl-
yaz ma sı dır. Əl yaz ma 
1430-cu il də məş hur 
azər bay can lı xətt  at 
Cə fər Təb ri zi tə-
rə fi n dən He rat da 
kö çü rü lüb. “Xəm-
sə”nin bu va rian-
tı na 38 ori ji nal 
mi niatür çə ki lib. 
Əl yaz ma nın son 
sə hi fə sin də onun 
Er mi ta ja gə lib ça ta na 

nı lır. Bu na mi sal ola raq Ni za mi-
nin, Fü zu li nin, Fə lə ki Şir va ni nin, 
Şah Qa sım Ən va rın və baş qa la-
rı nın adı nı çək mək olar. Təəs-
süfl  ər ol sun ki, on la ra aid na dir 
əl yaz ma la rın heç bi ri ni öl kə yə 
gə ti rə bil mə mi şik. O əl yaz ma-
la rın ha mı sı bi zim mil li- mə-
nə vi ir si miz dir. Ha mı sı bi zim 
ta ri xi mi zin bir par ça sı dır. 
Düz dür, Əl yaz ma lar İns ti-
tu tu bu iş lər lə cid di məş-

ğul olur, hətt  a uzaq Hin-
dis tan dan Azər bay ca na 

aid sə nəd lə ri, əl yaz-
ma la rı gə ti rir. Am ma 

ye nə də gö rü lə si iş-
lər çox dur. Bu nun 
üçün mü tə xəs sis-
lə ri miz az dı. Siz 
tə səv vür edin ki, 

iş ğal edən za man 
Sə fə vi lə rin Ər də bil-

də ki ki tab xa na la rı nın 
əl yaz ma la rı nı öküz ara-

ba la rı ilə da şı dı lar. Ta rix çi lər ya-
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On min əlyazma



N 37(96) 22.10.201611

(Əv və li ötən sa yı mız da)
1469-cu il də Xo ra san ha ki miy yə tin də də-

yi şik lik baş ver di, Hü seyn Bay qa ra Xo ra san 
pad şa hı ol du və He rat da tax ta çıx dı. Uşaq-
lıq dan bir yer də  oxu yub təh sil alan Hü seyn 
Bay qa ra ilə Əli şir Nə vai ara sın da dost luq əhd-
pey ma nı ol muş du: “Yə ni han sı bi ri döv lə tə 
nail ol sa, o bi ri ni unut ma sın”. Bu sə bəb dən 
də o, Sə mər qənd də ya şa yan dos tu nu, is te da-
dı na və qu rub-ya rat maq mə ha rə ti nə bə ləd ol-
du ğu Əli şir Nə vaini ya nı na də vət et di. Nə vai 
bu də vət lə He ra ta gə lər kən uşaq lıq dos tu na 
təb rik hə diy yə si ki mi “Hi la li” qə si də si ni təq-
dim edir. Sul tan Hü seyn Bay qa ra qə si də ni çox 
bə yə nir. Dər hal, yə ni 1469-cu il də onu sa ray-
da mö hür dar lıq və zi fə si nə tə yin et di. “Xo ra-
sa nın üç hökm da rı nı gö rüb, on lar dan iki si nin 
(Əbul qa sım Ba bur və Əbu Səid) sa ra yın da 
qul luq edən Əli şir Nə vai an caq Hü seyn Bay-
qa ra nın səl tə nə ti döv rün də (1469-1506, şah lıq 
döv rü ) bö yük ic ti mai xa dim ki mi ta nın dı” .

Əli şir Nə vai 1472-ci il də Sul tan Hü seyn Bay-
qa ra sa ra yı nın baş və zi ri və zi fə si nə keç dik dən 
son ra fəaliy yə ti ni ge niş lən dir di. Boş bir dü-
zən gah da Həz rət İmam Əli adı na tik dir di yi 
tür bə, tür bə nin üzə rin də ucalt dır dı ğı ca me-
ni gö rən də onun qu rub-ya rat maq ba ca rı ğı na 
hey ran qal ma maq ol mur, özü nü o əsr də ha-
di sə lə rin bir ba şa iş ti rak çı sı ki mi hiss edir sən. 
Bə li, hə min o boş dü zən gah da sa lı nan və bu 
gün ucu-bu ca ğı gö rün mə yən Mə za ri-Şə rif şə-
hə ri Nə vai ya di ga rı, Nə vai xa ti rə si dir, elə cə də 
tik dir di yi on lar la kör pü lə ri, ca me və məs cid-
lər, ta ri xi me mar lıq abi də lə ri... O, sa ray və zi ri 
olan dan son ra Or ta Asi ya, Əf qa nıs tan, İran, 
Azər bay can, Hin dis tan və baş qa öl kə lə rin bir 
ne çə fi  lo sof, şair, alim, rəs sam, mu si qi çi, xətt  at 
və di gər sə nət adam la rı nı He ra ta top la yır və 
öl kə nin mə də ni hə ya tın da bö yük də yi şik lik 
edir. Da hi sə nət kar və gör kəm li döv lət xa di mi 
Ə.Nə vai H.Bay qa ra üsu li-ida rə si ni də tək mil-
ləş di rir. O, öl kə nin si ya si-mə nə vi qüd rə ti nin 
art ma sın da ya xın dan iş ti rak et miş, bü tün gə-
li ri ni abad lıq iş lə ri nə sərf et miş dir.

Mir xon dun təz ki rə si nə gö rə, Sul tan Hü sey-
nin ar zu su uşaq lıq dos tu nu ən bö yük mə qa-
ma ye tir mək ol du ğun dan, onu baş və zir tə yin 
et dik dən bir il son ra (876-cı ilin şa ban ayın da) 
hökm dar lıq tax tı nı Əli şir Nə vaiyə tək lif et di. 
Əli şir o za man 32 ya şın da idi. La kin Əli şir Nə-
vai bu tək li fi  qə ti ola raq qə bul et mə miş di.

“Əli şir Nə vai ata sı nın mi ra sı na sa hib və 
məm lə kə tin də bir çox mən səb lə rə nail ol du ğu-
na gö rə çox lu döv lə ti var idi. Bu döv lə ti hə mi şə 
xe yir li yol la ra sərf edər di. Fü qə ra və züəfa nın 
qəl bi ni tik mə yə ça lı şar dı. Ol du ğu mə mu riy yət-
lər də heç maaş al maz dı. Əla və tən hər il hökm-
da ra qiy mət li hə diy yə lər gön də rər di. Bir çox 
xey riy yə müəs si sə lə ri tik miş və tə mir et miş dir”. 
Lüt fə li bəy və Sam Mir zə nin təz ki rə lə rin də gös-
tə ril di yi ki mi, onun yal nız Xo ra san da tik dir di-
yi xey riy yə bi na la rı 370-ə ya xın dır və bun la rın 
ara sın da səy yah la rın gə lib to qif və is ti ra hət et-
mək lə ri nə məx sus “Rü bai” ad lı 90 kar van sa ra 
var. “Rü bai” isə o kar van sa ra la ra dü şən şəxs lər 
üçün mü qa liəyə məx sus tə sis edi lib.

Am ma Nə vai ki mi uca in sa nın, şairin, ali min 
vic da nı hökm dar lıq əx la qı ilə yo la get mir di. 
Sa ray xa dim lə ri nin xal qa et di yi zülm lər na ra-
zı lı ğa yol aç mış dı. “Za lım la rın ço xu Əli şi ri yo-
la ver mə di lər, o, sür gün olun du. Ye nə He ra ta 
qa yıt dı və bü tün və zi fə lər dən is te fa ver di. On 
bir il ər zin də el mi, ədə bi iş lər lə məş ğul ol du.  
Bö yük əsər lə ri ni ya rat dı. “Xəm sə”si ni ya zıb 
ta mam la dı. Ya şa maq üçün Ast ra ba da get di. 
1488-ci il də He ra ta qa yıt dı. Öz bək mü təff  ək ki-
ri, şairi biz lə rə yük sək də yər li əsər lər bəxş et di.  

Şairin özü nün ha zır la dı ğı dörd “Di-
van”ı, əs lin də li rik-fəl sə fi  duy ğu la rı nın, 
hə ya ta ger çək ba xış la rı nın  məc mu su dur.

O, cı ğa tay 
türk cə sin də 
yaz dı ğı li rik 
şeir lə rin-
dən iba-
rət dörd 
“Di van” – 
“İlk Di van” 
(1465, ma hir 
xətt  at Sul ta nə li 
Məş hə di nin ha zır la dı ğı 
434 şeir dən iba rət), “Bə-
da ye ül-bi da yə” (1470-
1476, “Bə diili yin ib ti da-
sı”, 1046 şeir dən iba rət 
ikin ci di van), “Nə va dir 
un-ni ha yə” (1476-1482, 
“Son na dir lik lər”, 862 
qə zə li əsa sın da üçün-
cü di va nı) və “Xə zain 
ül-məani”  (1491-1492, 
“Mə na lar xə zi nə si”, 
dör dün cü di va nı) ya-
ra dıb.

“Xə zain ül-məani” 
ad lı son “Di van”ı öz-
lü yün də dörd qi sim-
dən iba rət dir (bə zən 
bu di va nı “Ça har 
di van” (“Dörd di-
van”) da ad lan dı rır-
lar): 1.“Qə raüb üs-
si ğər” (“Uşaq lı ğın 
qə ri bə lik lə ri”, 839 
şeir), 2.“Nə va dir 
ül-şə rab” (“Gənc-
lik na dir lik lə ri”, 
759 şeir),  3.“Bə-
da ye ül-vü sət” 
(“Or ta ya şın gö-
zəl lik lə ri”, 740 
şeir), 4.“Fə vaid 
ül-ki bar” (“Bö-
yük lü yün fay-
da la rı”,793 şeir). 
“Xə zain ül-məani” 
cə mi 3132 şeir dən 
iba rət dir.

Nə vai fars di lin də yaz dı ğı şeir lə rin dən 
– qə zəl lər dən, qə si də lər dən, mü xəm məs-
lər dən, mü səd dəs lər dən, tu yuq lar dan ....
(ümu miy yət lə, 21 ədə bi janr for ma sın dan 
16-sın dan is ti fa də et miş di) ... – li rik əsər-

lə rin dən iba rət ha zır la dı ğı  “Di va ni 
Fa ni”dən (bu ra da fars di lin-

dən olan klas sik əsər lə rin 
tər cü mə lə ri (1097 şeir), 
“Mux ta ra” və “İx ti ra” 
sər löv hə li böl mə lər də 
isə 50 ori ji nal qə zə li 
var) əla və qə si də lə-

rin dən də iba rət iki 
top lu bağ la mış dı: 
“Al tı zə ru rət” (bu 
top lu da: Əmir 
Xos rov Dəh lə vi, 

Əb dür rəh man Ca mi, 
Ha fi z Şi ra zi, Sə di Şi ra zi, 

Mir  Ən var Qa sım, Əf zə ləd-
din Xa qa ni, Sal man So vai və 
di gər qə si də çi lə rin tə si ri ilə 
ya zıl mış 6 qə si də var) və 
“İlin dörd fəs li”.  

 “Ər bain” (“40 rü bai”) 
və nəsr lə yaz dı ğı “Mi na-
cat” isə (1499-1500) di ni 
məz mun lu əsər lə ri dir.

Nəsr lə yaz dı ğı əsər lə ri: 
“Vəq fi y yə” (1481), “Nəzm 
ül-cə va hir” (“Nəzm-Şeir 
göv hər lə ri” 1485),  “Ta-
ri xi ən bi ya və hu kə ma” 
(“Pey ğəm bər lər və ha-
kim lər ta ri xi”, 1485-
1488),  “Ta ri xi mü lük 
Əcəm” (“Əcəm məm-
lə kət lə ri ta ri xi”, 1488), 
“Ri sa le yi-ti rən da zi” 
(“Ox at maq haq qın-
da”), “Ha lə ti Sey yid 
Hə sən Ər də şir” (“Sey-
yid Hə sən Ər də şi rin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı”, 
1491), “Ha lə ti Pəh-
lə van Mə həm məd” 
(“Mə həm məd Pəh-
lə va nın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı”, 1493), 
“Mə ca lis ün-nə fais” 
(“Nə fi s məc lis lər”, 
1491), “Mi zan ul-
əv zan” (“Vəzn-
lə rin tə rə zi si”, 
1492), “Muf rə-

dat” (“Muəm ma 
haq qın da ri sa lə”, 1485), 

“Xəm sət ul-mu ta hay yi rin” 

(“Beş hey rət”, 1492-1494), “Mün şəat” (“Mək-
tub lar”, 1494), “Nə saim ul-mə həb bət” (“Mə-
həb bət kü lək lə ri”, 1495), “Mü ha ki mət ül-lü-
ğə teyn” (“İki di lin mü ha ki mə si”, 1499), “Si rac 
ül-müs li min” (“Mü səl man lar çı ra ğı”, 1499), 
“Tə va rix və qa fi  yə” (“Ta rix lər və qa fi  yə”), 
“Qis se yi Şeyx Sə nan” (“Şeyx Sə nan he ka yə ti”), 
“Züb dət ül-tə va rix” (“Ta rix lə rin qay ma ğı”) 
(özü nün yaz dı ğı na gö rə, be lə bir əsər də ya zıb, 
am ma bu əsər bi zə gə lib çat ma yıb)”.

Nə vai “Li san üt-teyr” (“Quş la rın di li”, 1498-
1499), “Məh bub ul-qu lub” (“Ürək lə rin sev gi-
si”, 1500) ki mi əsər lə rin də əruz nə zə riy yə si, 
dil şü nas lıq, ədə biy yat şü nas lıq, tə səv vüf  ki mi 
ədə bi-ta ri xi mə sə lə lər ət ra fın da mü kəm məl el-
mi-nə zə ri prob lem lə ri qə lə mə alıb. El min, ədə-
biy ya tın, tə səv vü fün, döv rün mü hüm və də qiq 
ta ri xi fakt la rı nı, ic ti mai-si ya si ha di sə lə ri ni və s. 
öy rə nən lər üçün bu əsər lər eti bar lı qay naq dır.

Nə vainin zən gin tər cü mə ya ra dı cı lı ğı sı-
ra sın da Şərq ədə biy ya tı ta ri xi nin klas sik 
əsə ri Şeyx Sə di Şi ra zi nin “Gü lüs tan”, Ni-
za mi Aru zi Sə mər qən di nin “Dörd mə qa lə” 
(“Çor ma ka la)”, Ə.Ca mi nin və baş qa la rı nın 
əsər lə ri ni nü mu nə ki mi gös tə rə bi lə rik. 

Be lə lik lə, Nə vai ir si nə sı ra la ma ba xış dan 
son ra onun ədə bi-el mi ir si ni 4 qrup da sis-
tem ləş di rə bi lə rik: “Di van”la rı, “Xəm sə”si, 
fars di lin də ki ya ra dı cı lı ğı və el mi-fi  lo lo ji, 
nəsr və ta ri xi əsər lə ri.

İki təz ki rə si ni (“Mə ca lis ün-nə fais” və “Nə-
saim ül-mə həb bət”) ta ri xi və ədə bi fakt lar la 
zən gin li yi nöq te yi-nə zə rin dən Nə vai döv-
rü nün güz gü sü və ya o dövr dən əv vəl ki və 
müasi ri ol du ğu ta ri xə ba xış ad lan dı ra bi lə rik.

“Mə ca lis ün-nə fais”də 459 şairin, “Nə-
saim ül-mə həb bət”də 770 su fi  şair və ali-
min, şey xin bioq ra fi  ya sın dan bəhs edi lir. 

Nə vai Bay qa ra sa ra yın da cə mi 4 il və zir və zi-
fə sin də ça lış mış və 1476-cı il də is te fa ver miş di. 
Sa ray çə kiş mə lə ri nin nə ti cə si ola raq qar da şı nın 
şa hın qə zə bi nə tuş gə lə rək asıl dı ğı nın şa hi di 
olur. Am ma Bay qa ra onun la heç za man əla qə-
si ni kəs mək is tə mə yə rək, əv vəl ki dost luq mü-
na si bə ti ni tən zim lə mə yə cəhd et sə də, Nə vai sa-
ra ya dön mə yə cə yi ni elə sa ray dan ay rıl dı ğı gün 
qə ti ləş dir miş di. Bay qa ra da ina dın dan dön mə-
yə rək, Nə vainin qar şı sın da gü na hı nı yu maq 
üçün 1500-cü il də sə fə rə çı xar kən He ra ta - sa ra-
ya rəh bər li yi Ə.Nə vaiyə tap şı rır. Naəlac qa lan 
Nə vai səh hə ti yol ver mə sə də, ar tıq şə hər dən 
çıx mış dos tu nun sö zü nü qı ra bil mir.

1476-cı il də sa ray mə mur lu ğun dan is te fa 
ve rən dən son ra Nə vai bö yük mü tə fək kir, 
şair Ca mi ilə gö rüş dü, onu özü nə us tad və 
pir bil di. Tə səv vüf əx la qı na də rin dən mə-
həb bət bağ la dı. Hətt  a mən bə lər dən mə-
lum dur ki, o, elə hə min il lər də bü tün lük lə 
dər vi şa nə hə ya ta bağ lan maq is tə yib, la kin 
Bay qa ra cid di tə ki di ilə onu bu fi k rin dən da-
şın dı rıb. Ə.Nə vai bü tün öm rü nü nəq şi bənd-
lik tə ri qə tin də ke çi rən Ca mi ni özü nə mür şid 
bil di, Ətt  ar el mi nin də rin li yi nə qərq ol du. 

Ə.Nə vainin ən bö yük ar zu la rın dan bi ri 
də Həcc zi ya rə ti nə get mək olub. Dos tu, us-
ta dı Ə.Ca mi bu sə fə rə 17 də fə  ge dib-qa yıt sa 
da, Nə vainin Həcc sə fə ri hər də fə müəy yən 
sə bəb lər üzün dən  baş tut ma dı.

Əli şir Nə vainin xa ti rə lə rin dən: “O də rə cə-
də zəifl  ə mi şəm ki, vü cu du mun əz la tı nı say-
maq qa bil de yil dir. Da ha düz da ya na bil mə-
yi rəm. Bir çox xəs tə lik lə rə dü çar ol mu şam 
ki, tə bib lər dər man ta pa bil mə yir. ... Gün düz 
əs la ye mək ye yə bil mə yi rəm, ge cə lə ri bir ləh-
zə ya ta bil mə yi rəm. Bir əsa ya söy kə nə bil mə-
dən du ra bil mə yi rəm. İki adam ya nım da du-
rub kö mək et mə yin cə, xa ri ci ha va nı al maq 
üçün ata mi nə bil mə yi rəm”. 

Nə ha yət, bö yük şair 1501-ci ilin 3 yan va rın da 
və fat et di. Öl mə miş dən əv vəl Qüd siy yə Ca mi-
si nin (Göv hər şad Bə yim tür bə si nin ya xın lı ğın-
da) ya nın da ha zır lat dı ğı mə zar da dəfn  edil di.

Onun ölü mü bü tün məm lə kət üçün bö-
yük ma tə mə çev ri lir. Bu mü na si bət lə ya zı-
lan yüz lər lə xa ti rə lər şairin hə lə sağ lı ğın da 
sər həd ta nı ma yan şöh rə tə ma lik ol du ğu nu 
gös tə rir. “Və fat edən da hi sə nət ka ra Sul tan 
Hü seyn Bay qa ra nın əm ri ilə düz bir il bü-
tün öl kə ma təm sax la yır”.

Nə vai bu gün də qəlb lər də, ədə biy yat da, 
ədə biy yat ta ri xin də, tə səv vüf el min də ya şa yır.

Almaz ÜLVİ (BİNNƏTOVA)
Filologiya elmləri doktoru

(Əv və li ötən sa yı mız da) O, cı ğa tay 

Əbul qa sım Ba bu run və fa tın dan son ra Nə vai 1464-cü il də 
Hə ri yə – He ra ta (He ra tın əv vəl ki adı “Hi ri” olub, bə zən 
“Hə ri”də ya zı lıb) qa yı dıb gəl di. Bu ra da bə dəx şan lı lar la 
dost laş dı. Son ra bə dəx şan lı lar Əbu Səid Mir zə yə qar şı üs-

ya na qalx dı. Sul tan Əbu Səid bu üs ya na Əli şir Nə vainin baş çı lıq et mə-
sin dən şüb hə lə nir və 1466-cı il də onu Sə mər qən də sür gün et di-
rir. Əli şir Mir zə, Uluğ bəy məd rə sə sin də o za man la rın  məş hur 
ali mi və mü dər ri si Möv la na Əbu leys Sə mər qən di dən elm 
öy rən mə yə baş la yır. Bu ra da məş hur alim və mu si qi çi lər-
dən baş qa, di gər elm sa hib lə ri ilə də ta nış olur.

Əlişir Nəvai və onun ədəbi 
xəzinəsinin inciləri

O, cı ğa tay 
türk cə sin də 
yaz dı ğı li rik 
şeir lə rin-

rət dörd 
“Di van” – 
“İlk Di van” 
(1465, ma hir 
xətt  at Sul ta nə li 
Məş hə di nin ha zır la dı ğı 
434 şeir dən iba rət), “Bə-
da ye ül-bi da yə” (1470-
1476, “Bə diili yin ib ti da-
sı”, 1046 şeir dən iba rət 
ikin ci di van), “Nə va dir 
un-ni ha yə” (1476-1482, 
“Son na dir lik lər”, 862 
qə zə li əsa sın da üçün-
cü di va nı) və “Xə zain 
ül-məani”  (1491-1492, 
“Mə na lar xə zi nə si”, 
dör dün cü di va nı) ya-

“Xə zain ül-məani” 
ad lı son “Di van”ı öz-
lü yün də dörd qi sim-
dən iba rət dir (bə zən 
bu di va nı “Ça har 
di van” (“Dörd di-
van”) da ad lan dı rır-
lar): 1.“Qə raüb üs-
si ğər” (“Uşaq lı ğın 
qə ri bə lik lə ri”, 839 
şeir), 2.“Nə va dir 
ül-şə rab” (“Gənc-
lik na dir lik lə ri”, 
759 şeir),  3.“Bə-
da ye ül-vü sət” 
(“Or ta ya şın gö-
zəl lik lə ri”, 740 
şeir), 4.“Fə vaid 
ül-ki bar” (“Bö-
yük lü yün fay-
da la rı”,793 şeir). 
“Xə zain ül-məani” 
cə mi 3132 şeir dən 

Nə vai fars di lin də yaz dı ğı şeir lə rin dən 
– qə zəl lər dən, qə si də lər dən, mü xəm məs-
lər dən, mü səd dəs lər dən, tu yuq lar dan ....
(ümu miy yət lə, 21 ədə bi janr for ma sın dan 
16-sın dan is ti fa də et miş di) ... – li rik əsər-

lə rin dən iba rət ha zır la dı ğı  “Di va ni 
Fa ni”dən (bu ra da fars di lin-

dən olan klas sik əsər lə rin 
tər cü mə lə ri (1097 şeir), 
“Mux ta ra” və “İx ti ra” 
sər löv hə li böl mə lər də 
isə 50 ori ji nal qə zə li 
var) əla və qə si də lə-

rin dən də iba rət iki 
top lu bağ la mış dı: 
“Al tı zə ru rət” (bu 
top lu da: Əmir 
Xos rov Dəh lə vi, 

Əb dür rəh man Ca mi, 
Ha fi z Şi ra zi, Sə di Şi ra zi, 

Mir  Ən var Qa sım, Əf zə ləd-
din Xa qa ni, Sal man So vai və 
di gər qə si də çi lə rin tə si ri ilə 
ya zıl mış 6 qə si də var) və 
“İlin dörd fəs li”.  

 “Ər bain” (“40 rü bai”) 
və nəsr lə yaz dı ğı “Mi na-
cat” isə (1499-1500) di ni 
məz mun lu əsər lə ri dir.

Nəsr lə yaz dı ğı əsər lə ri: 
“Vəq fi y yə” (1481), “Nəzm 
ül-cə va hir” (“Nəzm-Şeir 
göv hər lə ri” 1485),  “Ta-
ri xi ən bi ya və hu kə ma” 
(“Pey ğəm bər lər və ha-
kim lər ta ri xi”, 1485-
1488),  “Ta ri xi mü lük 
Əcəm” (“Əcəm məm-
lə kət lə ri ta ri xi”, 1488), 
“Ri sa le yi-ti rən da zi” 
(“Ox at maq haq qın-
da”), “Ha lə ti Sey yid 
Hə sən Ər də şir” (“Sey-
yid Hə sən Ər də şi rin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı”, 
1491), “Ha lə ti Pəh-
lə van Mə həm məd” 
(“Mə həm məd Pəh-
lə va nın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı”, 1493), 
“Mə ca lis ün-nə fais” 
(“Nə fi s məc lis lər”, 
1491), “Mi zan ul-
əv zan” (“Vəzn-
lə rin tə rə zi si”, 
1492), “Muf rə-

dat” (“Muəm ma 
haq qın da ri sa lə”, 1485), 

“Xəm sət ul-mu ta hay yi rin” 

O, cı ğa tay 

bul qa sım Ba bu run və fa tın dan son ra Nə vai 1464-cü il də 
Hə ri yə – He ra ta (He ra tın əv vəl ki adı “Hi ri” olub, bə zən 
“Hə ri”də ya zı lıb) qa yı dıb gəl di. Bu ra da bə dəx şan lı lar la 
dost laş dı. Son ra bə dəx şan lı lar Əbu Səid Mir zə yə qar şı üs-

ya na qalx dı. Sul tan Əbu Səid bu üs ya na Əli şir Nə vainin baş çı lıq et mə-
sin dən şüb hə lə nir və 1466-cı il də onu Sə mər qən də sür gün et di-
rir. Əli şir Mir zə, Uluğ bəy məd rə sə sin də o za man la rın  məş hur 
ali mi və mü dər ri si Möv la na Əbu leys Sə mər qən di dən elm 
öy rən mə yə baş la yır. Bu ra da məş hur alim və mu si qi çi lər-
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1992-ci ilin de kab rı. So yuq bir 
qış gü nü. İlin so nun cu gü nü hər-
bi müx bir ki mi cəb hə böl gə si nə 
ilk eza miy yə tə get dim. Ye ni ili 
yol lar da qar şı la dım. 1993-cü ilin 
ilk sə hə ri ni Ağ dam da aç dım. 
Ha va çox so yuq idi. Ax şam dan 
çox lu qar yağ mış dı. Qar lı-şax ta lı 
bir gün idi. Hər bi his sə şə hə rin 
mər kə zin də ki mək təb lə rin bi-
rin də yer lə şir di. Si nifl  ər də par-
ta la rın ye ri nə əs gər çar pa yı la rı 
dü zül müş dü, ki tab xa na nın bir 
his sə si nə si lah-sur sat yı ğıl mış dı. 
Bir söz lə, mək təb, si nif otaq la rı 
hərb çi lə rin ix ti ya rı na ve ril miş di. 
Bir vaxt lar şa gird lə rin fut bol oy-
na dıq la rı mey dan ça da in di dö-
yüş tex ni ka la rı da yan mış dı.   

Ağ da mı ilk də fə di gö rü rəm. 
Sə hər göz lə ri ni tə zə-tə zə açır. 
Kü çə lər də sey rək lik dir, kim sə 
gö zə dəy mir. Uzaq dan atəş səs-
lə ri eşi di lir. Ha va nın gö zü tu tu-
lub, göy üzün dən qa ra bu lud lar 
ası lıb. Ax şam dan yağ ma ğa baş-
la yan qar kəs mək bil mir. Üzü-
nü qa ra bu lud lar ört dü yün dən, 
Gü nəş də gö zə gö rün mür. San-
ki bu lud lar göy üzü nə qa lın bir 
di var hö rüb.

Ma şın lar dan dü şən ki mi qə-
rar ga ha baş çək dik. İlk ad dım-
dan hiss olun du ki, bu ra da 
gər gin lik var. Bi zi hər bi his sə 
ko man di ri ma yor Bəx ti yar Ab-
dul la yev qar şı la dı. Onun sağ qo-
lu nu sa rıq lı gör dük. Öy rən dim 
ki, dü nən ki dö yüş də ya ra la nıb. 
Ko man dir si la hı nı sto lun üs tü nə 
qoy muş du. “Hə yə can” siq na lı 
ve ri lən ki mi, dö yü şə yol lan ma ğa 
ha zır idi. Ma yor Bəx ti yar Ab dul-
la yev böl gə də ki gər gin və ziy yət-
dən xey li da nış dı. Qı sa söh bət dən 
son ra Fər rux da ğı is ti qa mə tin də 
tor paq la rı mı zı mü da fi ə edən za-
bit və əs gər lə rin ya nı na yo la 
düş dük... 

Şə hə rin ya ra şıq lı və ge-
niş kü çə lə rin dən ke çib cəb-
hə xətt  i nə ge dir dik. Ağ dam 
baş dan-aya ğa əy ni nə ağ don 
ge yin miş di. Qar şı da kı dön-
gə dən sağ tə rə fə ay rı lan yol 
bi zi cəb hə böl gə si nə apa-
rır dı. Xey li ge dən dən son ra 
Əla ğa lı lar kən di nə çat dıq. 
Fər rux da ğı na yol bu kən din 
ətə yin dən ke çir di. Bu ra da atəş 
səs lə ri lap güc lü eşi di lir di. Ax-
şam dan ya ğan qar di zə çı xır dı. 
Ba şı göy lə rə söy kə nən da ğın 
zir və si nə qa tı du man çok müş-
dü. Ada ma ox şa yan iri qa ya lar 
san ki Fər ru xun zir və sin dən 
üzüaşa ğı boy la nır dı. 

Xa çın ça yın üs tün dən sa lın mış 
kör pü dən ke çib Fər rux da ğı nın 
ya mac la rın da, ətək lə rin də sən gər 
qu ran, möv qe tu tan dö yüş çü lər lə 
gö rü şüb söh bət et dik. Sol tə rəf də 
ar til le ri ya çı lar möv qe tut muş du-
lar. Top çu lar aram sız ola raq düş-
mən sən gər lə ri nə atəş açır dı lar. 
Xey li yol ge dib ön möv qe yə çat-
dıq. Sən gər lər də da ya nan dö yüş-
çü lər dən öy rən dik ki, ne çə vaxt-
dan bə ri bu yük sək lik uğ run da 
ağır dö yüş lər ge dir. Yük sək lik lər 
əl dən-ələ ke çir di. Hər gün bu ra-
da si lah lar od püs kü rür dü. Fər-
rux da ğı əl dən-ələ ke çir, möv-
qe lə rin yer lə ri tez-tez də yi şir di. 
Er mə ni lər bü tün qüv və lə ri ni sə-
fər bər edib hücuma keçir, st ra te ji 
yük sək li yi al ma ğa can atır dı lar.
Sən gə rin də möh kəm da yan mış 
dö yüş çü lə ri miz də ge ri çə kil mir, 
qə tiy yət lə vu ru şur, nə yin ba ha sı-
na olur sa-ol sun, 
Fər rux da-
ğı nı əl də 
sax la ma-
ğa ça lı-
ş ı r  d ı -
lar. 

Dö yüş çü lə ri miz möv qe lə-
rin də möh kəm da yan mış dı lar. 
On lar düş mə nin bü tün həm-
lə lə ri ni dəf edir di lər. Bir ne çə 
saat dan son ra yük sək ov qat la 
sən gər lər dən ge ri dön dük. Yo-
lu muz Xa çın ça yın sa hi lin də 
yer lə şən Əla ğa lı lar kən din dən 
ke çir di. Ət raf da gör dü yü müz 
mən zə rə lər ürək dağ la yır dı. 
Və ziy yət gər gin və təh lü kə li 
ol du ğun dan, sa kin lər doğ ma 
ocaq la rı nı çox dan tərk et miş-
di lər. Kənd, su yu so vul muş 
də yir ma na bən zə yir di. Bə zi ev-
lə rin üs tü nə dü şən mər mi hər 
şe yi yer lə-yek san et miş di. Ev-
lə rin ye rin də də rin ça la lar əmə-
lə gəl miş di. Əla ğa lı lar min ilin 
xa ra ba lı ğı na bən zə yir di. Onu 
er mə ni lə rin at dı ğı top, “Qrad” 
mər mi lə ri bu gü nə sal mış dı. 
Kən din kü çə lə rin də çox lu sa-
hib siz və ac-ya la vac qal mış 
it lər do la şır dı. On lar ev lə rin 
ara sın da do la şır, öz sa hib lə ri ni 
ax ta rır dı lar. 

Da rıs qal kü çə lər dən bi ri ilə 
üzü yu xa rı qalx dıq. Ge niş 
hə yə ti və hün dür ha sa-
rı olan evin ya nın da 

ma şın dan düş dük. 
Öy rən dik ki, 

bö lü yün eh-
ti yat qüv-
v ə  l ə  r i 
bu ra da 
y e r -
lə şir . 

Əv vəl cə sən gər dən ye ni cə qa-
yıt mış əs gər lər lə gö rüş dük. İş-
ti rak çı sı ol du ğu dö yüş lər dən 
da nı şan la rın çöh rə sin də tə bəs-
süm oy na yır, üz-göz lə rin dən cə-
sur luq ya ğır dı. Söh bə ti miz ba şa 
ça tan dan son ra dö yüş çü lər bi zi 
ça ya qo naq et di lər. Ka pi tan Oq-
tay Mür sə lov de di ki, bö lü yü-
müz də Şə ki şə hə rin dən  ça ğı rıl-
mış Xanoğ lan ad lı bir əs gər var. 
Onun mə la hət li sə si ha mı mı zı 
va leh edir. O, tez-tez gö zəl mah-
nı lar ifa edib əs gər dost la rı na 
mə nə vi güc ve rir, on la rı dö yü şə, 
qə lə bə yə ruh lan dı rır. 

Za bi tin sö zün dən son ra biz də 
Xa noğ lan la gö-

rüş mək ma-
ra ğı oyan dı. 
O, gü lə rüz 
bir əs gər idi. 
Söh bət za-

ma nı on dan 
bir ne çə mah nı 

oxu ma ğı xa-
hiş et dik.

Əs gər lər qı sa vaxt ər zin də hə yət-
də bir az sə li qə-sah man ya rat dı-
lar, “səh nə” dü zəl dib ha ra dan sa 
köh nə bir qa val da ta pıb gə tir di lər. 
Xanoğ lan utan caq əs gə rə ox şa yır-
dı. Üzü qı zar mış, ya naq la rı pört-
müş dü. Onu be lə gö rən də fi  kir ləş-
dim ki, yə qin, əs gər bu və ziy yət də 
oxu ya bil məz. Am ma özü nü ələ 
al dı. Onu qa val da mü şa yiət edən 
Şa hin ad lı əs gər də, de yə sən, bu 
sə nə tin xi ri da rı idi. Mah nı nın rit-
mi nin düz gün tu tul ma sı əs gər 
İma no vu da ha da hə vəs lən di rir di. 

Çox keç mə di ki, Xa noğ lan gö-
zəl mah nı la rı bir-bi ri nə ca la dı. 
Onun sə si dal ğa-dal ğa ağ ör pə yə 
bü rün müş Fər rux da ğı na ya yı-
lır dı. Bu an lar da san ki atəş səs lə-
ri də eşi dil mir di. Onun oxu du ğu 
bü tün mah nı lar gö zəl idi. Əs gə-
rin ifa et di yi “Ley lam” mah nı sı 
da ha çox qəl bi mə yat dı, ru hu mu 
ox şa dı, ürə yi mi ye rin dən oy nat-
dı. Əs gə rin di lin dən, do da ğın-
dan söz lər san ki bu laq su yu ki-
mi şı rım-şı rım sü zü lür dü: 

Da nı şıb gül mə yir sən, Ley lam,
Ha lı mı bil mə yir sən, Ley lam.
Gö rü şə gəl mə yir sən, Ley lam.
Ley lam, Ley lam,
 mə nim Ley lam…

…Bu so yuq və şax ta lı qış 
gü nün də dö yüş çü lər lə gö-
rü şü müz ba şa çat dı. Bir 
az dan on lar la sa ğol la şıb 
ye ni dən gö rüş mək ümi di 
ilə ay rıl dıq. Hə min gün iş-
lə ri miz çox idi. Baş qa möv-
qe lər də da ya nan əs gər lə rin 
də ya nı na get mə liy dik. Ha-

ra da olur dum sa, Xa noğ la-
nın mə la hət li, ürə yə ya tım lı 

hə zin sə si qu laq la rım dan get-
mir di. Əs gər İma nov bu mah nı-

nı çox ya nıq lı, san ki min cür rəng 
vu ra-vu ra oxu yur du. Elə bil, 
mah nı lar dan rən ga rəng bir xal ça 
to xu yur du. İl mə lə ri ni, zən gu lə lə-
ri ni də çox as ta-as ta vu rur du.  

Ara dan il lər ke çən dən son ra 
in di dü şü nü rəm ki, yə qin, hə-
min vaxt lar da Xa noğ la nı kənd-
lə rin də göz lə yən bir “Ley la” sı 
var idi. Ona gö rə də bu mah nı nı 
var gü cü ilə oxu yur du ki, bəl kə, 
sə si qar lı dağ lar dan aşıb, də rə-
lər dən do la şıb, uzun yol lar dan 
ke çib sev gi li si nə çat sın. Nə bi-
lim, bəl kə də, bu mah nı nı uca-
dan oxu yur du ki, sə si in san la ra 
ölüm gə ti rən gül lə lə rin sə da sı nı 
ba tır sın, onu bir də fə lik kəs sin. 
Azər bay ca nın mu si qi be şi yi olan 
Qa ra ba ğa sülh gəl sin, bu ra da 
yal nız xoş mah nı lar səs lən sin.

O vaxt dan “Ley lam” mah nı sı-
nı ha ra da, han sı məc lis də, han sı 
el şən li yin də eşi di rəm sə, so yuq 
de kabr gü nün də ta nış ol du ğum 
mə la hət li sə si nə qu laq as dı ğım, 
mah nı la rı nı din lə di yim əs gər Xa-
noğ lan İma no vun cə sur çöh rə si 
gə lib göz lə rim önün də da ya nır. 
Mə nə elə gə lir ki, bu mah nı nı ifa 
edən ye nə də əs gər İma nov dur, 
oxu ya-oxu ya, qar lı dağ lar da do-
la şıb hə lə də “Ley la” sı nı so raq-
la yır, sev gi li si ni ax ta rır. Gö rə-
sən, hə min qar lı-şax ta lı gün lər də 
Xanoğ la nın mə la hət li sə si, söz-
lə ri sev gi li si nə ge dib ça tır dı mı? 
Gö rə sən, Xa noğ lan qan lı dö yüş-
lər dən sağ-sa la mat  ge ri dö nüb 
“Ley lam” mah nı sı nı ifa edə-edə 
öz Ley la sı na qo vu şa bi lib mi?

Va hid MƏ HƏR RƏ MOV

1992-ci ilin de kab rı. So yuq bir 

Cəb hə böl gə si nə 
get di yim eza miy-
yət lər, qar lı-şax ta-
lı ha va lar, toz-tor-

paq lı yol lar, ba rıt qo xu yan 
sən gər lər, gər gin dö yüş an-
la rı, tü kür pə di ci səh nə lər, 
qu laq ba tı ran atəş səs lə ri, 
top gu rul tu su, av to mat və 
pu lem yot la rın şaq qıl tı sı, 
gül lə vı yıl tı sı, mər mi part-
la yı şı, zi reh li tex ni ka la rın 
nə ril ti si... Qa ra bağ mü ha-
ri bə si ilə bağ lı yad da şı mın 
də rin li yi nə ho pub qal mış, 
də rin iz sal mış o qə dər 
qan lı ha di sə lər var ki, on-
lar xa tır lan dıq ca çö zə lə nir, 
ya zıl dıq ca ya zı lır, sə hi fə lən-
dik cə sə hi fə lə nir... 

1992-ci ilin de kab rı. So yuq bir 
qış gü nü. İlin so nun cu gü nü hər-
bi müx bir ki mi cəb hə böl gə si nə 
ilk eza miy yə tə get dim. Ye ni ili 
yol lar da qar şı la dım. 1993-cü ilin 
ilk sə hə ri ni Ağ dam da aç dım. 
Ha va çox so yuq idi. Ax şam dan 
çox lu qar yağ mış dı. Qar lı-şax ta lı 
bir gün idi. Hər bi his sə şə hə rin 
mər kə zin də ki mək təb lə rin bi-
rin də yer lə şir di. Si nifl  ər də par-
ta la rın ye ri nə əs gər çar pa yı la rı 
dü zül müş dü, ki tab xa na nın bir 
his sə si nə si lah-sur sat yı ğıl mış dı. 
Bir söz lə, mək təb, si nif otaq la rı 
hərb çi lə rin ix ti ya rı na ve ril miş di. 
Bir vaxt lar şa gird lə rin fut bol oy-
na dıq la rı mey dan ça da in di dö-

Ağ da mı ilk də fə di gö rü rəm. 
Sə hər göz lə ri ni tə zə-tə zə açır. 
Kü çə lər də sey rək lik dir, kim sə 
gö zə dəy mir. Uzaq dan atəş səs-
lə ri eşi di lir. Ha va nın gö zü tu tu-
lub, göy üzün dən qa ra bu lud lar 
ası lıb. Ax şam dan yağ ma ğa baş-
la yan qar kəs mək bil mir. Üzü-
nü qa ra bu lud lar ört dü yün dən, 
Gü nəş də gö zə gö rün mür. San-

gər gin lik var. Bi zi hər bi his sə 
ko man di ri ma yor Bəx ti yar Ab-
dul la yev qar şı la dı. Onun sağ qo-
lu nu sa rıq lı gör dük. Öy rən dim 
ki, dü nən ki dö yüş də ya ra la nıb. 
Ko man dir si la hı nı sto lun üs tü nə 
qoy muş du. “Hə yə can” siq na lı 
ve ri lən ki mi, dö yü şə yol lan ma ğa 
ha zır idi. Ma yor Bəx ti yar Ab dul-
la yev böl gə də ki gər gin və ziy yət-
dən xey li da nış dı. Qı sa söh bət dən 
son ra Fər rux da ğı is ti qa mə tin də 
tor paq la rı mı zı mü da fi ə edən za-
bit və əs gər lə rin ya nı na yo la 

Er mə ni lər bü tün qüv və lə ri ni sə-
fər bər edib hücuma keçir, st ra te ji 
yük sək li yi al ma ğa can atır dı lar.
Sən gə rin də möh kəm da yan mış 
dö yüş çü lə ri miz də ge ri çə kil mir, 
qə tiy yət lə vu ru şur, nə yin ba ha sı-
na olur sa-ol sun, 
Fər rux da-
ğı nı əl də 
sax la ma-
ğa ça lı-
ş ı r  d ı -
lar. 

lə rin ye rin də də rin ça la lar əmə-
lə gəl miş di. Əla ğa lı lar min ilin 
xa ra ba lı ğı na bən zə yir di. Onu 
er mə ni lə rin at dı ğı top, “Qrad” 
mər mi lə ri bu gü nə sal mış dı. 
Kən din kü çə lə rin də çox lu sa-
hib siz və ac-ya la vac qal mış 
it lər do la şır dı. On lar ev lə rin 
ara sın da do la şır, öz sa hib lə ri ni 
ax ta rır dı lar. 

Da rıs qal kü çə lər dən bi ri ilə 
üzü yu xa rı qalx dıq. Ge niş 
hə yə ti və hün dür ha sa-
rı olan evin ya nın da 

ma şın dan düş dük. 
Öy rən dik ki, 

bö lü yün eh-
ti yat qüv-
v ə  l ə  r i 
bu ra da 
y e r -
lə şir . 

Xa noğ lan la gö-
rüş mək ma-
ra ğı oyan dı. 
O, gü lə rüz 
bir əs gər idi. 
Söh bət za-

ma nı on dan 
bir ne çə mah nı 

oxu ma ğı xa-
hiş et dik.

bü rün müş Fər rux da ğı na ya yı-
lır dı. Bu an lar da san ki atəş səs lə-
ri də eşi dil mir di. Onun oxu du ğu 
bü tün mah nı lar gö zəl idi. Əs gə-
rin ifa et di yi “Ley lam” mah nı sı 
da ha çox qəl bi mə yat dı, ru hu mu 
ox şa dı, ürə yi mi ye rin dən oy nat-
dı. Əs gə rin di lin dən, do da ğın-
dan söz lər san ki bu laq su yu ki-
mi şı rım-şı rım sü zü lür dü: 

Da nı şıb gül mə yir sən, Ley lam,
Ha lı mı bil mə yir sən, Ley lam.
Gö rü şə gəl mə yir sən, Ley lam.
Ley lam, Ley lam,
 mə nim Ley lam…

…Bu so yuq və şax ta lı qış 
gü nün də dö yüş çü lər lə gö-
rü şü müz ba şa çat dı. Bir 
az dan on lar la sa ğol la şıb 
ye ni dən gö rüş mək ümi di 
ilə ay rıl dıq. Hə min gün iş-
lə ri miz çox idi. Baş qa möv-
qe lər də da ya nan əs gər lə rin 
də ya nı na get mə liy dik. Ha-

ra da olur dum sa, Xa noğ la-
nın mə la hət li, ürə yə ya tım lı 

hə zin sə si qu laq la rım dan get-
mir di. Əs gər İma nov bu mah nı-

nı çox ya nıq lı, san ki min cür rəng 
vu ra-vu ra oxu yur du. Elə bil, 
mah nı lar dan rən ga rəng bir xal ça 
to xu yur du. İl mə lə ri ni, zən gu lə lə-
ri ni də çox as ta-as ta vu rur du.  

Ara dan il lər ke çən dən son ra 
in di dü şü nü rəm ki, yə qin, hə-
min vaxt lar da Xa noğ la nı kənd-
lə rin də göz lə yən bir “Ley la” sı 
var idi. Ona gö rə də bu mah nı nı 
var gü cü ilə oxu yur du ki, bəl kə, 
sə si qar lı dağ lar dan aşıb, də rə-
lər dən do la şıb, uzun yol lar dan 
ke çib sev gi li si nə çat sın. Nə bi-
lim, bəl kə də, bu mah nı nı uca-
dan oxu yur du ki, sə si in san la ra 
ölüm gə ti rən gül lə lə rin sə da sı nı 
ba tır sın, onu bir də fə lik kəs sin. 
Azər bay ca nın mu si qi be şi yi olan 

1992-ci ilin de kab rı. So yuq bir 

lar xa tır lan dıq ca çö zə lə nir, 
ya zıl dıq ca ya zı lır, sə hi fə lən-

Əsgərin 
“Leyla”sı



Robert QASS
(ABŞ)

Bir gün ar va dım Yu dit lə 
qə ra ra gəl dik ki, qı zı mız 
Ley la nı da gö tü rüb, bir-
gə sə ya hə tə çı xaq. İçə ri-

sin də sə fər üçün hər cür ava dan lı-
ğı olan av to fur qo nu ki ra yə lə yib, 
Mek si ka nın iki şta tı yer lə şən 
Aşa ğı Ka li for ni ya ya yol lan dıq. 
San-Dieqo ya qa yıt maz dan bir 
gün qa baq isə biz əl dən-ayaq dan 
uzaq adam sız çi mər li yin ya nın da 
köç sa la sı ol duq – axı rın cı is ti ra-
hət ge cə mi zi tə biətin qoy nun da 
ke çir mək is tə dik.

Ge cə ya rı sı yu xu dan hövl nak ayıl-
dım – Yu dit dir sə yi ilə böy rü mü 
düm sük lə yib, tə ci li qalx ma ğı mı tə-
ləb edir di. Ba yır dan qış qı rıq səs lə ri 
eşi di lir di, qa pı nı bərk-bərk taq qıl da-
dır dı lar. Heç nə dərk et mə dən fur qo-
nun da mı al tın da kı çar pa yı dan lüt-
ma dər zad sıç ra yıb, pən cə rə dən çö lə 
bax dım. Ba yır da gör dük lə rim mə ni 
yu xu dan tam ayılt dı: üzü mas ka lı 
ki şi lər ma şı nı döv rə yə alıb qa pı-pən-
cə rə ni yum ruq la yır dı lar. Qa baq lar 
ma cə ra fi lm lə ri nə ba xan da özü mə 
hə mi şə sual ve rər dim ki, gö rə sən, nə 
vaxt sa əsl təh lü kə ilə qar şı laş sam, nə 
hiss lər ke çi rə rəm? Ney lə mək olar dı, 
vaxt itir mə dən dər hal “qəh rə man” 
ob ra zı na gir dim. Heç bir qor xu dan 
söh bət ge də bil məz di – ailə nin şə rə-
fi  ni qo ru maq mə qa mı çat mış dı.

Cəld sü rü cü ye ri nə ke çib aça rı 
hər lət dim. İşə bax ki, bü tün sə ya-
hət müd də tin də mü hər rik dər hal 
işə düş müş, bi zi bir də fə də ol sun 
peş man et mə miş di. Am ma in di, o 
yal nız bir ne çə də fə “as qır maq la” 
ki fa yət lən di. Bu vaxt sü rü cü otu ran 
tə rə fi n şü şə si qı rıl dı və mən ka bi-
nə yə so xu lan han sı sa əli gör düm. 
Dər hal da ona zər bə iliş dir dim. 
(Bu ra da ne cə zo ra kı ol ma ya san! 
Bü tün hə ya tım bo yu mə nə ha kim 
kə si lən pa si fi st inam təh lu kə nin 
təz yi qi al tın da bir an da ca pu ça çıx-
dı. Son ra dan si la hım ol ma dı ğı na 
bərk se vi nə cək dim, çün ki bu və-
ziy yət də onu dər hal işə sa lar dım.)

Xə ya lım da qəh rə man ro lu nu 
in di yə cən, bəl kə, min də fə oy na-
mış dım və onu ger çək hə yat da 
da oy na ya bi lə cə yi mə əs la şüb hə 
et mir dim. Aça rı da ha bir də fə bur-
dum. Mü hər rik can la nan ki mi ol-
du, di gəl, ye ni dən sön dü. Son ra 
tü fən gin lü lə si hül qu mu ma di rən-
di. Bey nim dən bir fi  kir keç di: “İn-
di be lə çı xır ki, mən öz ailə mi xi las 
edə bil mə yə cəm?”

- Pul! Pul ver! – qul dur lar dan 
bi ri qış qı rır dı; ara la rın da in gi lis cə 
az-maz da nı şa bi lən tək cə o idi.

Lü lə nin ucu az qa la bo ğa zı mı de-
şir di. Əli mi otu ra ca ğın alt tə rə fi  nə 
apar dım, pul ki sə mi sın mış şü şə dən 
qul du ra tə rəf uzat dım. Ümid edir-
dim ki, mə sə lə bu nun la bi tə cək. 

Am ma bit mə di.
Ma şı nın sı nıq şü şə sin dən əl lə ri ni 

içə ri so xan mek si ka lı qa pı nın ki li-
di ni aç dı və əli si lah lı adam mə nə 
güc lü zər bə en dir di. Dö şə mə nin 
üs tü nə yı xıl dım, qul dur dəs tə si 
hay-küy lə fur qo na do luş du. On lar 
ey nən ba ya ğı Hol li vud fi lm lə rin-
də ki mek si ka lı ban dit lə rə ox şa-
yır dı lar. Üz lə ri ni yay lıq la ört müş 
soy ğun çu lar dörd nə fər idi: bi ri nin 
əlin də si lah, bi rin də qəs sab bı ça ğı, 
o birn də ma çe te1 var dı; dör dün cü 
qul dur isə si lah sız idi. Bi ri tü fən-
gin lü lə si ni si nə mə di rə yib mə ni 
tər pən mə yə, yer dən qalx ma ğa qoy-
mur du, o bi ri lər isə is pan ca çı ğı rı şa-
çı ğı rı şa fur qo nun al tı nı üs tü nə çe vi-
rir, əş ya la rı ələk-və lək elə yir di lər. 

Ma raq lı dır, nə qə dər ki, ailə min 
xi la sı üçün nə sə elə yə bi lər dim (ya 
da ən azın dan xam xə ya la qa pı lıb, 
nə sə elə yə bi lə cə yi mi, mə sə lən, 
mü hər ri ki işə sa la ca ğı mı dü şü nür-
düm), ca nım da bir ti kə qor xu-fi -
lan yox idi, in di isə tü fəng si nə mə 
di rən miş hal da dö şə mə də çıl paq 
uza nıb qa lar kən kö mək siz li yi mi 
hiss edir dim. Tit rə mə yə baş la dım; 
qor xu dan mə ni dəh şət bü rü dü. 

Bey nim də qə fi l fi  kir doğ du: me-
di ta si ya ya yük lən mə yin və öyüd-
nə si hət ba rə də Tan rı dan kö mək is-
tə mə yin mə qa mı dır. Də rin dən ah 
çə kib kö mə yə ça ğır dım. Zə bur su-
rə si içim də uca dan və ay dın şə kil-
də səs lən mə yə baş la dı: “Sən mə nə 
düş mən lə ri min cil din də süf rə ha-
zır la mı san…” 

- Nə? – özüm dən sa kit cə so ruş-
dum. - Ba şa düş mü rəm, bu nə yə 
gə rək dir?! 

Dər hal da tə səv vü rüm də bay-
ram süf rə si ha zır la dı ğı mı can lan-
dır dım və özü mə de dim: hə, bi zə 
qul dur lar bas qın edib, iş lə ri miz 
xa rab dır. Am ma əgər bü tün bun-
lar baş qa cür ol say dı, ne cə alı nar-
dı? Əgər on lar qul dur yox, ge cə nin 
so yu ğun da bi zə qa ran lıq çöl lük-
dən qo naq gəl miş köh nə dost la rı-
mız ol say dı, on da ne cə? Əl bətt  ə, 
bu gə li şə şad olar, ha mı sı nı da ən 
hör mət li qo naq ki mi qar şı la yar dıq. 

Da xi lim də san ki ye ni im kan la ra 
ma raq gös tə rən ay dın, sa kit bir mə-
kan açıl mış dı. Axı on lar da Al lah 
ada mı dır. Bə yəm özü mə az de miş-
dim ki, məq sə dim in san la ra xid mət 
et mək dir? Bu da sə nə in san! İn di 
mən on la ra ye ni göz lə, sırf in sa ni 
nöq te yi-nə zər dən ba xır dım. 

“Bir da yan gö rüm ey! Bun lar 
qul dur-fi  lan de yil! İla hi, bun lar ki, 
hə lə uşaq dır!” 

Bir dən mə nə ay dın ol du ki, qa-
rət çi lər, hə qi qə tən çox ca van, təc rü-
bə siz, ağıl sız uşaq lar dı. Əsə bi lə şib 
öz lə rin dən çı xır dı lar. On la rın aman-
sız lı ğı, çı ğır-ba ğır la rı gü cə yox, qor-
xu ya də la lət edir di. Fur qo nun için də 
ağa lıq edən ca hıl lar bir çox qiy mət li 
qə ni mət lə ri gör mə dən əş ya la rı sə-
li qə siz şə kil də tö küb-tö-
küş dür mək lə 
məş ğul idi. 
Bu vaxt 
bey nim-
də qə ri-
bə bir 
a y -
dın lıq 
əmə lə 
g ə l  d i : 
“süf rə aç-
maq” - bi zi ta la maq-
da on la ra kö mək 
et mək de mək idi.

İn gi lis cə-
ni bi lən 
c a  h ı  l a 
üz tut-
dum: 

- Ey, siz ən yax şı şey lə ri gör mür-
sü nüz! Bax, or da pal-pal tar to pa-
sı nın al tın da yax şı bir ka me ra var.

Oğ lan mə nə çaş qın nə zər lər lə 
ba xıb, ya nın da kı lar dan bi ri nə is-
pan ca nə sə de di, o da dər hal ka-
me ra nı mə nim ni şan ver di yim yer-
dən ta pıb çı xart dı. 

- Otuz beş mil li metr lik dir, əla şey-
dir, - onu hə vəs lə ba şa sa lıb, sö zü mə 
da vam et dim: - Dost la rın na haq ye-
rə can fə şan lıq edir, qiy mət li şey lə rin 
ye ri ni özüm si zə gös tə rə rəm. 

Oğ lan ye nə mə ni qə ri bə ba xış-
lar la süz dü. Mə nim dav ra nı şım 
onun ko bud qa rət sse na ri si nə qə-
tiy yən uy ğun gəl mir di. Mən şey lə-
ri bir-bir on la ra gös tə rir dim.

- Bax, əla gi ta ra dır, – bar ma ğı-
mı gi ta ra nın tel lə ri nə to xun du rub 
de dim. – Kim bu nu gö tür mək is tə-
yir? Bax, “Sony” ple ye ri, bir ne çə 
ka set də var! Kim is tə yir? Han sı nı-
za la zım dır sa, gö tü rün!

Bir vaxt lar hin du lar hər şey lə ri-
ni bi zə ve rir di lər, özü də müf tə cə. 
Fi kir ləş dim ki, bi zim gün lə ri miz-
də sər vət böl gü sü qey ri-bə ra bər 
apa rı lır və bu uşaq la rın bi zim əş-
ya la rı mı za sa hib çıx ma sı han sı 
mə na da sa, hətt  a əda lət li ola caq. 
Ba ğış la maq im ka nı mə nə məm-
nun luq bəxş et mə yə baş la dı, fi  kir-
ləş dim, gö rə sən, bu ca van la ra da-
ha nə ba ğış la ya bi lə rəm.

Ar tıq şə raitə tə sir et mə yə baş la-
mış dım, am ma və ziy yə ti tam də-
yi şə bil mə dim. Xü su sən də, əlin də 
qəs sab bı ça ğı tut muş oğ lan özü nü 
yax şı apar mır dı. Ola bil sin, nar ko-
ti kin tə si ri öz sö zü nü de yir di. O, 
mə ni elə hey itə lə yir, nə sə çı ğı rır dı. 
İn gi lis cə lü ğət eh ti ya tı isə cə mi si bir 
ne çə söz dən iba rət idi. “Nar ko tik 
ver! Araq ver! Pul ver!” Bu gə də 
mət bəx qu tu sun da dər man şü şə si 
ax ta rır dı. Gö rü nür, onu qa rın ağ rı sı 
tut muş du və bu təh lü kə li na xoş luq-
dan bir yol luq qur tul maq is tə yir di. 
Mən bu bəd bəx ti di lə tut ma ğa ça lı-
şır dım ki, bü tün həb lə ri bir də fə yə 
ud ma sın, an caq xey-
ri yox idi. 

Mə nim “in gi lis dil li dos tum” o 
bi ri qul dur la rı sa kit ləş dir mə yə, 
ara nı dü zəlt mə yə ça lı şır dı.

Nə ver mək müm kün dü sə, ha mı-
sı nı pay la yıb fur qo nun ar xa tə rə fi -
nə, Yu dit lə Ley la nın yor ğa na bü-
rü nə rək bü zü şüb otur duq la rı ye rə 
nə zər sal dım. Yu dit uşa ğa edi lə bi-
lə cək zo ra kı lıq dan, onun oğur la na-
ca ğın dan qor xur du. İn di yə cən bir 
də fə də ol sun “pis” adam gör mə yən 
iki yaş lı Ley la isə tez-tez ey ni sualı 
ve rir di: “A ta, bu adam lar kim di?”

- Bir şey ye mək is tə yir si niz?
İn gi lis cə ni an la yan oğ lan söz lə ri mi 

dost la rı na çat dır dı. Am ma so yu du-
cu nun qa pı sı nı açan da gö zü mə arıt-
lan mış dən li bit ki lər dən, yo ğurt və 
qoz ya ğın dan baş qa bir şey dəy mə di. 
Çox pis və ziy yə tə düş düm, bu ra da 
“qo naq la rı mın” ye mək he sab edə cə-
yi bir şey yox idi. Rəf də ki ye tiş miş al-
ma nı gö rən də isə öz-özü mə de dim: 
“Bax, bu, işə ya ra yar”. Onu gö tü rüb 
əli bı çaq lı oğ la na uzat dım. Bu, çox 
va cib mə qam idi. Qo naq et mək mə-
də niy yə ti ək sər hal da bir li yin, dost-
lu ğun, ba rı şı ğın rəm zi nə çev ri lir. 

Oğ lan tə rəd düd edir di – gö tür-
sün, ya gö tür mə sin? Son ra üzün də 
ani tə bəs süm ya ran dı və əli ni irə li 
uzat dı. Əl lə ri miz bir-bi ri nə to xu-
nan da ara mız da ani ener ji mü ba-
di lə si hiss et dim.

Be lə lik lə, hə diy yə ver mə və qo-
naq lıq “mə ra si mi” baş tut du. Bir dən 
“tər cü mə çi” de di ki, bəs biz ma şın la 
gəz mək is tə yi rik. Qor xum tə zə dən 
qa yıt dı. Bil mir dim, niy yət lə ri nə-
dir. Hər çənd bi zi öl dür mək fi  kir lə ri 
var dı sa, on da bu yer baş qa yer lər-
dən heç də pis de yil di. O də rə cə də 
sə riş tə li gö rün mür dü lər ki, bi zi gi-
rov gö tü rüb, son ra da əvə zin də pul 
qo part sın lar. Tək lif et dim ki, ma şı nı 
gö tür sün lər – on lar la ha ra sa get mək-
dən sə, çö lün dü zün də heç nə siz qal-
maq da ha yax şı idi. Am ma soy ğun-
çu lar ye nə bi zi si lah la hə də lə mə yə 
baş la dı lar. On da bir şe yi an la dım: 

mən qor xu “re ji mi nə” ke-
çən ki mi, oğ lan lar da 

dər hal qul du ra 
çev ril di lər.

- Yax şı. 
Get dik!

Ke çib Yu dit lə Ley la nın ya nın-
da özü mə yer elə dim və ge cə vax-
tı yo la düş dük. İn di, heç ol ma sa, 
əy nim də tu man var dı və bu na gö-
rə ürə yim də bir az yün gül lük hiss 
edir dim. Hər dən real lıq la əla qə mi 
iti rir, çöl lük də ki ge cə gə zin ti sin-
dən, sa də cə, ləz zət alır dım. Son ra 
uzaq da say rı şan işıq la rı gö rüb fi  kir-
ləş dim ki, əgər han sı sa kən din ya-
xın lı ğın da ma şı nı sax la sa lar, dər hal 
qa pı nı açıb Yu dit lə uşa ğı ma şın dan 
dü şür mək la zım dır. Son ra özüm-
dən so ruş dum: “Ə gər in di ən əziz 
qo naq la rım la yol get səy dim, on da 
ney lər dim?” Əl bətt  ə ki, oxu yar dım.

Yu dit, Ley la və mən bir lik də 
oxu ma ğa baş la dıq:
Din lə, din lə qəl bi min nəğ mə si ni, 
Heç vaxt unut ma ram, at ma ram sə ni.

De yə sən, oxu ma ğı mız on la rın xo-
şu na gə lir di. Am ma bir dən mə nə 
çat dı ki, biz ki fa yət qə dər qo naq pər-
vər de yi lik: axı, on lar bi zim mah nı la rı 
ba şa düş mür dü lər. Bir an lıq fi k rə get-
dim. Və tap dım, la zım ola nı tap dım:

Guan ta na me ra, guaji ra, guan-
ta na me ra.

Guan ta na me ra...
Alın dı! On lar da bi zə qo şu lub 

oxu ma ğa, bi zə dəm tut ma ğa baş-
la dı lar. İn di nə qul dur var dı, nə 
qur ban lıq – ha mı mız ayaq la rı mı zı 
mah nı nın ahən gi nə uy ğun tərz də 
ma şı nın dö şə mə si nə vu rur duq və 
bi zim ürək lə ri miz boş çöl lük də ge-
cə nin qa ran lı ğı nı ya rıb ke çən fur-
qo nun üzə rin də uçur du. 

Aman Al lah! Kən din böy rün dən 
ma şı nı sax la ma dan ötüb- keç dik 
və mən ailə mi xi las et mək ki mi gö-
zəl pla nı mı hə ya ta ke çi rə bil mə dim. 
İşıq lar ar tıq xey li ar xa da qal mış dı, 
biz han sı sa sərt tə pə li yə doğ ru ge-
dir dik. Qa ran lıq bir yo la bu ru lan dan 
son ra ma şın da yan dı. Yu dit lə ba xış-
dıq: ola bil sin, in di bi zi öl dü rə cək lər.

Qul dur lar ma şı nın qa pı sı nı açıb 
şey-şüy lə ri bo şalt dı lar. Bi ri ma şın-
dan çı xan da bi zə “A dios” de di. İn-
gi lis cə an laş dı ğı mız oğ lan ye rə dü-
şər kən ayaq sax la yıb tə lə sik de di:

- Nə olar, bi zi ba ğış la yın. Biz – 
ka sıb adam la rıq. Ata la rı mız da ka-
sıb dır… Biz pu lu bu yol la əl də edi-
rik. Mən çox təəs süfl  ə ni rəm. Siz 
– xe yir xah adam sı nız. Ar va dı nız 
da, qı zı nız da çox yax şı dır. Siz çox 
yax şı adam lar sı nız. Nə olar, haq-

qı mız da pis şey lər fi  kir ləş mə yin. 
Ümid edi rəm ki, bu ha di sə is ti-
ra hə ti ni zi kor la ma dı.

Son ra mə nim bank kar tı mı 
özü mə qay tar dı.

- Gö tü rün. On suz da biz bun-
dan is ti fa də edə bil mə rik. Yax şı 
olar, elə siz də qal sın.

Sü rü cü lük və si qə mi də qay tar-
dı, üs tə lik, bir ne çə Mek si ka əs ki-
na sı da ayı rıb öz dost la rı nın hey-
rət li ba xış la rı al tın da mə nə uzat dı:

- Ben zin üçün ve ri rəm. 
Elə özüm də hey rət lən miş-

dim: qul dur mə nə pul qay ta rır-
dı! Ara nı nə yol la sa dü zəlt mə yə 
ça lı şır dı! 

Əli mi sıx dı. Göz lə ri miz qar-
şı laş dı, ara mız da kı di var yox ol-
du. İki sa ni yə li yə qar şı lıq lı an laş-
ma mə ka nın da ol duq. Nə ha yət, 
“A dios” de di. Bu sö zün tər cü mə si 
isə “Xu da ha fi z” de mək dir. Son ra 
qo naq lar mız ge cə yə qa rı şıb qa ran-
lıq da it di lər. 

Və yal nız bu za man biz üç lük də 
bir-bi ri mi zə sa rı lıb hön kür dük.

1 Ma çe te – so yuq si lah (is pan ca). 
Tər cü mə edən:

Mahir N.QARAYEV
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kə si lən pa si fi st inam təh lu kə nin 
təz yi qi al tın da bir an da ca pu ça çıx-
dı. Son ra dan si la hım ol ma dı ğı na 
bərk se vi nə cək dim, çün ki bu və-
ziy yət də onu dər hal işə sa lar dım.)

Xə ya lım da qəh rə man ro lu nu 
in di yə cən, bəl kə, min də fə oy na-
mış dım və onu ger çək hə yat da 
da oy na ya bi lə cə yi mə əs la şüb hə 
et mir dim. Aça rı da ha bir də fə bur-
dum. Mü hər rik can la nan ki mi ol-
du, di gəl, ye ni dən sön dü. Son ra 
tü fən gin lü lə si hül qu mu ma di rən-
di. Bey nim dən bir fi  kir keç di: “İn-
di be lə çı xır ki, mən öz ailə mi xi las 
edə bil mə yə cəm?”

- Pul! Pul ver! – qul dur lar dan 
bi ri qış qı rır dı; ara la rın da in gi lis cə 
az-maz da nı şa bi lən tək cə o idi.

Lü lə nin ucu az qa la bo ğa zı mı de-
şir di. Əli mi otu ra ca ğın alt tə rə fi  nə 
apar dım, pul ki sə mi sın mış şü şə dən 
qul du ra tə rəf uzat dım. Ümid edir-
dim ki, mə sə lə bu nun la bi tə cək. 

Am ma bit mə di.
Ma şı nın sı nıq şü şə sin dən əl lə ri ni 

içə ri so xan mek si ka lı qa pı nın ki li-
di ni aç dı və əli si lah lı adam mə nə 
güc lü zər bə en dir di. Dö şə mə nin 
üs tü nə yı xıl dım, qul dur dəs tə si 
hay-küy lə fur qo na do luş du. On lar 
ey nən ba ya ğı Hol li vud fi lm lə rin-
də ki mek si ka lı ban dit lə rə ox şa-
yır dı lar. Üz lə ri ni yay lıq la ört müş 
soy ğun çu lar dörd nə fər idi: bi ri nin 
əlin də si lah, bi rin də qəs sab bı ça ğı, 
o birn də ma çe te1 var dı; dör dün cü 
qul dur isə si lah sız idi. Bi ri tü fən-
gin lü lə si ni si nə mə di rə yib mə ni 
tər pən mə yə, yer dən qalx ma ğa qoy-
mur du, o bi ri lər isə is pan ca çı ğı rı şa-
çı ğı rı şa fur qo nun al tı nı üs tü nə çe vi-
rir, əş ya la rı ələk-və lək elə yir di lər. 

bə siz, ağıl sız uşaq lar dı. Əsə bi lə şib 
öz lə rin dən çı xır dı lar. On la rın aman-
sız lı ğı, çı ğır-ba ğır la rı gü cə yox, qor-
xu ya də la lət edir di. Fur qo nun için də 
ağa lıq edən ca hıl lar bir çox qiy mət li 
qə ni mət lə ri gör mə dən əş ya la rı sə-
li qə siz şə kil də tö küb-tö-
küş dür mək lə 
məş ğul idi. 
Bu vaxt 
bey nim-
də qə ri-
bə bir 
a y -
dın lıq 
əmə lə 
g ə l  d i : 
“süf rə aç-
maq” - bi zi ta la maq-
da on la ra kö mək 
et mək de mək idi.

İn gi lis cə-

dan bir yol luq qur tul maq is tə yir di. 
Mən bu bəd bəx ti di lə tut ma ğa ça lı-
şır dım ki, bü tün həb lə ri bir də fə yə 
ud ma sın, an caq xey-
ri yox idi. 

çu lar ye nə bi zi si lah la hə də lə mə yə 
baş la dı lar. On da bir şe yi an la dım: 

mən qor xu “re ji mi nə” ke-
çən ki mi, oğ lan lar da 

dər hal qul du ra 
çev ril di lər.

- Yax şı. 
Get dik!

Qul dur lar ma şı nın qa pı sı nı açıb 
şey-şüy lə ri bo şalt dı lar. Bi ri ma şın-
dan çı xan da bi zə “A dios” de di. İn-
gi lis cə an laş dı ğı mız oğ lan ye rə dü-
şər kən ayaq sax la yıb tə lə sik de di:

- Nə olar, bi zi ba ğış la yın. Biz – 
ka sıb adam la rıq. Ata la rı mız da ka-
sıb dır… Biz pu lu bu yol la əl də edi-
rik. Mən çox təəs süfl  ə ni rəm. Siz 
– xe yir xah adam sı nız. Ar va dı nız 
da, qı zı nız da çox yax şı dır. Siz çox 
yax şı adam lar sı nız. Nə olar, haq-

qı mız da pis şey lər fi  kir ləş mə yin. 
Ümid edi rəm ki, bu ha di sə is ti-
ra hə ti ni zi kor la ma dı.

Son ra mə nim bank kar tı mı 
özü mə qay tar dı.

- Gö tü rün. On suz da biz bun-
dan is ti fa də edə bil mə rik. Yax şı 
olar, elə siz də qal sın.

Sü rü cü lük və si qə mi də qay tar-
dı, üs tə lik, bir ne çə Mek si ka əs ki-
na sı da ayı rıb öz dost la rı nın hey-
rət li ba xış la rı al tın da mə nə uzat dı:

- Ben zin üçün ve ri rəm. 
Elə özüm də hey rət lən miş-

dim: qul dur mə nə pul qay ta rır-
dı! Ara nı nə yol la sa dü zəlt mə yə 
ça lı şır dı! 

Əli mi sıx dı. Göz lə ri miz qar-
şı laş dı, ara mız da kı di var yox ol-
du. İki sa ni yə li yə qar şı lıq lı an laş-
ma mə ka nın da ol duq. Nə ha yət, 
“A dios” de di. Bu sö zün tər cü mə si 
isə “Xu da ha fi z” de mək dir. Son ra 
qo naq lar mız ge cə yə qa rı şıb qa ran-
lıq da it di lər. 

Və yal nız bu za man biz üç lük də 
bir-bi ri mi zə sa rı lıb hön kür dük.

1 Ma çe te – so yuq si lah (is pan ca). 
Tər cü mə edən:

Mahir N.QARAYEV

İn gi lis cə-İn gi lis cə-
ni bi lən 
c a  h ı  l a 
üz tut-
dum: Gecə 
qonaqları



Mi sir dən köç –
“İn cil” bir ta rix ki mi

İako vun (Ya qub) oğ lu İosif (Yu sif) 
öz qar daş la rı tə rə fi n dən qul ki mi sa-
tı lır və gə lib Mi si rə çı xır. Sa hi bi nin 
ar va dı onu şər lə yə rək məh bə sə sal-
dı rır. İosif ora da iki həbs xa na yol da-
şı nın yu xu la rı nı düz gün yo zur.

Fi ron bun dan xə bər tu tub, İosi-
fi  ya nı na ça ğı rır, özü nün gör dü yü 
qə ri bə bir yu xu nun yo zul ma sı nı 
on dan tə ləb edir. İosif ona izah edir 
ki, gə lə cək də Mi si ri yed di məh-
sul dar, yed di qıt lıq ili göz lə yir. Bu 
ön cə gör mə yə əsa sən, öl kə çə tin lik-
lər dən qur tu la bi  lir. Bun dan son-
ra İosif yük sək döv lət və zi fə lə ri nə 
uca lır, ona bir za man lar xə ya nət 
et miş, in di isə ac lıq dan qa çıb Mi-
si rə sı ğı nan qar daş la rı nı da qə bul 
edir, on la rın gü nah la rın dan ke çir.

Y ə  h u  d i  l ə r 
Mi sir də be lə cə 
məs kən sa lır lar. La kin 
İosi fi n ölü mün dən son-
ra on lar fak ti ki ola raq qul 
və ziy yə ti nə dü şür lər. Son ra lar 
fi  ron yə hu di lə rin sa yı nın art ma ma-
sı üçün on la rın bü tün tə zə do ğu lan 
oğ lan uşaq la rı nı öl dür mə yi əmr 
edir. Ana lar dan bi ri öz kör pə si ni 
Nil ça yı nın sa hi lin də ki qa mış lıq da 
giz lə dir. Hə min oğ la nı fi  ro nun qı zı 
ta pır, öv lad lı ğa gö tü rür. Adı Moi-
sey (Mu sa)  olan bu uşaq sa ray da 
əsl şah za də ki mi bö yü yür. La kin 
heç vaxt öz mən şə yi ni, har dan çıx-
dı ğı nı, kim- lər dən ol du ğu nu 
u n u t  m u r 
və gün lə-
rin bi rin də 
yə hu di qu-
la qəd dar 

cə za ve rən bir mi sir li nə za rət çi-
ni öl dü rür. Moisey Mi sir dən Si-
na ya rı ma da sı na qa çır və ora da 
qırx il ço ban hə ya tı ya şa yır. Son-
ra Tan rı nın ça ğı rı şı ilə öz xal qı nı 
xi las et mək üçün Mi si rə dö nür. 
Fi ron, Tan rı nın öl kə si nə gön dər-
di yi bə la ları – kör pə lə rin ölü-

mü, çə yirt kə bas qı nı və sairə ni 
gö rən dən son ra Moise yin, 

öz xal qı ilə bir gə öl kə si-
ni tərk et mək is tə yi 

ilə ra zı laş ma lı 
olur...

L a  k i n 
ra  z ı  l ı  ğ ı -
nı ve rən-
dən son ra 
be lə, qo-
ş u  n u  n u 
köç kün lə-
rin da lın-

ca yol la yır. 
Qo şun, yə hu-

di lə ri Qır mı zı 
də ni zin sa hil-

lə rin də haq la yır. La kin də ni zin 
su la rı is rail li lər qar şı sın da iki 
ye rə ay rı lır, on lar ke çən dən 

son ra isə fi  ro nun qo şun la rı qar şı-
sın da qa pa nır. 

İs rail li lə ri yol bo yu tə za hür 
edən Tan rı ru hu hi da yət edir di. 
Yed di həf tə dən son ra on lar Si-

na da ğı na ye ti şir-
lər. Bu ra da Moisey 
Tan rı ilə ün siy yə tə 

gi rir və bu tə mas yə-
hu di lə rin mü qəd-
dəs ki ta bı olan “On 
Əhd”in tə mə li ni 
təş kil edir. Rəh bər 
on la rı iki gil löv-
hə üzə rin də çı zır. 

Mü qəd dəs da ğın ətək lə rin də 
sal dıq la rı dü şər gə də bir il qa-
lan dan son ra xalq Vəd olun-
muş Tor paq la ra, yə ni Xa naana 
doğ ru yo lu na da vam edir. La-
kin on la ra be lə məs lə hət gö rür 
ki, hə lə ora da xil ol ma sın lar və 
xalq da ha qırx il səh ra la rı do la-
sır...

İl lər son ra, ar tıq ye ni nə sil, 
azad lıq da do ğul muş nə sil yet-
kin lə şən də, yə hu di lər Xa naanın 
sər həd lə ri olan, İor dan kə na rı na 
Ölü də niz tə rəf dən ya xın la şır lar. 
Moisey İisus Na vi ni özü nün va ri-
si tə yin edir, aya ğı nı Vəd olun muş 
Tor paq la ra bas ma dan Ne vo da-
ğın da ca nı nı tap şı rır.

Moisey və bu Köç ba rə də qə dim 
Mi sir mən bə lə rin də və mi xi xro-
ni ka lar da heç nə yox dur. Freyd, 
Moise yi is la hat çı fi  ron Ex na to nun 
ya xın la rın dan bi ri ilə, hətt  a özü 
ilə ey ni ləş di rir di. Bu fər ziy yə mo-
no teist di nin mey da na çıx ma sı nı 
Aton kul tu ilə əla qə lən di rir, la kin 
Kö çün özü nü izah et mir di.

Bü töv bir xal qın mü vəq qə ti dü-
şər gə si nin iz lə ri ni heç Si na səh ra-
sın da da tap maq müm kün ol ma-
yıb. La kin fərz et sək ki, be lə bir 
ha di sə hə qi qə tən baş ve rib, onu 
müx tə lif ta ri xi fakt lar la uy ğun laş-
dır maq la zım dır. Bəl li dir ki, era-
mız dan əv vəl XVII əsr də Mi si rə 
kö çə ri xalq olan gik sos lar yü rüş 
edib. On lar Aşa ğı Mi sir də ha ki-
miy yə ti qı sa bir za man da ələ ke-
çir mə yə mü vəff  əq ol muş, fi  ro nu 
öz ara la rın dan seç miş və yal nız 
era mız dan əv vəl 1550-ci il də öl kə-
dən çı xa rıl mış dı lar. XVIII sü la lə-
nin bi rin ci fi  ro nu Bi rin ci Yax mos 
ya del li lə ri cə nu bi Fə ləs ti nə dək 
tə qib edə rək, ora da Şa ru xen şə hə-
ri ni tut muş du. La kin Mü qəd dəs 
ki ta ba əsa sən, is rail li lər dinc kö-
çə ri lər və keç miş qul lar dan iba rət 
olub, fa teh lər dən, dö yüş çü lər dən 
yox. La kin is tis na et mək ol maz 
ki, gik sos la rın ha ki miy yə ti za ma-
nı Mi si rə baş qa kö çə ri tay fa lar da 
ke çir di və on lar qul və ziy yə ti nə 
dü şə, son ra da baş gö tü rüb qa ça 
bi lər di lər. Bu ver si ya də ni zin çə-
kil mə si və alov lu sü tu nun ya ran-
ma sı nı izah et mə yə im kan ve rir.

Təx mi nən elə o za man lar San to rin 
vul ka nın da bir part la yış ol muş-
du və bu nun ar dın ca isə su na mi, 
baş qa müx tə lif tə bii fə la kət lə rin 
baş ver mə si müm kün idi. Am ma 
hə min su na mi nin Qır mı zı də ni zə 
çat ma sı eh ti ma lı sı fı ra bə ra bər dir. 

Bə zi ta rix çi lər be lə gü man edir-
lər ki, “Qır mı zı də niz” ifa də si 
yan lış tər cü mə nə ti cə sin də ya ran-
mış söz bir ləş mə si dir və söh bət 
Sü veyş ka na lı na hi yə sin də ki “Qa-
mış lıq də niz” ad la nan ba taq lıq 
yer dən ge dir. Hə min də ni zi həm 
də Sü veyş kör fə zi ilə ey ni ləş di rir-
lər. Ora da qa bar ma lar za ma nı su-
yun sə viy yə si iki met rə dək də yi-
şir di və de mə li, qaç qın lar çə kil mə 
za ma nı qar şı sa hi lə ke çə bi lər di-
lər. Bu nun ar dın ca gə lən qa bar ma 
isə on la rı tə qib edən mi sir li lə rin 
qar şı sı nı kə sə bi lər di.  Be lə lik lə, 
də ni zin su na mi nə ti cə sin də ya-
rıl ma sı na da eh ti yac qal mır dı və 
bu, Kö çün ta ri xi haq da da ha po-
pul yar nə zə riy yə ni qə bul et mə yə 
im kan ve rir. 

İn cil də bir ba şa de yi lir ki, yə hu-
di lər “fi  ron üçün eh ti yat şə hər lər 
tik di lər: Pi tom və Raam ses”. Bu, 
era mız dan əv vəl 1225-ci il də, Bö-
yük Ram se sin döv rün də baş ve-
rib. De mə li, Köç Raam se sin oğ lu 
Mer nep ta hın ha ki miy yə ti döv rün-
də ola bi lər di. Mer nep ta hın sü tu-
nun da fi  ro nun Asi ya da fəth et di yi 
çar lıq və xalq la rın si ya hı sın da be lə 
de yi lir: “İs rail vi ran olub və onun 
ailə si məhv edi lib”.

Bəs qaç qın lar yo lu ne cə qət 
e dir di lər? Mi sir dən Xa naana ən 
qı sa yol Ara lıq də ni zi sa hil lə rin-
dən dir. İs rail bu yol la ge də bil-
məz di, çün ki də niz sa hil lə ri bo yu 
mi sir li lə rin ne çə-ne çə qar ni zo nu 
var dı. Çox la rı bu fi  kir də dir ki, 
xalq şi mal is ti qa mə ti nə yol la nıb. 
Pi tom və Raam ses dən çı xan is-
rail li lər əv vəl cə şi mal-şər qə, müa-
sir Ku sey ma na hi yə si nə dö nür lər. 
Bu hal da, Si na da ğı Ka deş Bar-
neanın qər bin də ki Cə bəl əl-Hə ləl 
ilə üst-üs tə dü şür. Mər kə zi yol 
nə zə riy yə si nə əsa sən isə is rail li-
lər Qo şen dən cə nub-şər qə ge də-
rək Sü veyş ka na lı ilə Ni lin del ta sı 
ara sın da kı Acı göl lər dən ke çib lər.

Mi sir dən köç –

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha-
zır la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma 
gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən 
bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. 

Müt ləq öy rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad 
al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın-
dan dır. Bə şə riy yət za man-za-
man adam la rı iki ye rə 
bö lüb: sa vad lı la ra 
və bi sa vad la ra. 
Bü tün si vi li za-
si ya lar ona gö-
rə si vi li za si ya 
olub ki, için də-
ki sa vad lı kə sim, 
dü şü nən in san-
lar ar tıb, fərq li bir 
mə də niy yət ya ra da 
bi lib.
Müasir dövr də el mə, 
bi li yə can at maq da ha 
va cib dir, çün ki dü nə-
nə ki mi qar şı mız da bir 
sirr ola raq qa lan çox 
mət ləb lər ar tıq çö zü-
lə-çö zü lə ge dir, bil dik-
lə ri miz ar tır, bil mə dik-
lə ri miz aza lır. Am ma nə 
qə dər öy rən sək də, bil mə-
dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-
qat çox ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da rast la şa ca ğı nız “Ta ri-
xin sir lə ri” böl mə sin də bə şər ta ri xi-
nin müəm ma lı dö nəm lə ri, ha di sə lə ri 
araş dı rı la caq, dərs lik lər də, el mi təd-
qi qat lar da təq dim olu nan hə qi qət lər 
oxu cu la rı mı za “Hər suala bir ca vab” 
ad lan dır dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 
top lu ya xas rə van dil lə təq dim olu na caq.
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 oxu cu la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
da ha da ge niş lən dir mək, on la rı hə-
mi şə diq qət mər kə zin də olan ma-
raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.
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qə ri bə bir yu xu nun yo zul ma sı nı 
on dan tə ləb edir. İosif ona izah edir 
ki, gə lə cək də Mi si ri yed di məh-
sul dar, yed di qıt lıq ili göz lə yir. Bu 
ön cə gör mə yə əsa sən, öl kə çə tin lik-
lər dən qur tu la bi  lir. Bun dan son-
ra İosif yük sək döv lət və zi fə lə ri nə 
uca lır, ona bir za man lar xə ya nət 
et miş, in di isə ac lıq dan qa çıb Mi-
si rə sı ğı nan qar daş la rı nı da qə bul 
edir, on la rın gü nah la rın dan ke çir.

giz lə dir. Hə min oğ la nı fi  ro nun qı zı 
ta pır, öv lad lı ğa gö tü rür. Adı Moi-
sey (Mu sa)  olan bu uşaq sa ray da 
əsl şah za də ki mi bö yü yür. La kin 
heç vaxt öz mən şə yi ni, har dan çıx-
dı ğı nı, kim- lər dən ol du ğu nu 
u n u t  m u r 
və gün lə-
rin bi rin də 
yə hu di qu-
la qəd dar 

na da ğı na ye ti şir-
lər. Bu ra da Moisey 
Tan rı ilə ün siy yə tə 

gi rir və bu tə mas yə-
hu di lə rin mü qəd-
dəs ki ta bı olan “On 
Əhd”in tə mə li ni 
təş kil edir. Rəh bər 
on la rı iki gil löv-
hə üzə rin də çı zır. 

çə ri lər və keç miş qul lar dan iba rət 
olub, fa teh lər dən, dö yüş çü lər dən 
yox. La kin is tis na et mək ol maz 
ki, gik sos la rın ha ki miy yə ti za ma-
nı Mi si rə baş qa kö çə ri tay fa lar da 
ke çir di və on lar qul və ziy yə ti nə 
dü şə, son ra da baş gö tü rüb qa ça 
bi lər di lər. Bu ver si ya də ni zin çə-
kil mə si və alov lu sü tu nun ya ran-
ma sı nı izah et mə yə im kan ve rir.

Pi tom və Raam ses dən çı xan is-
rail li lər əv vəl cə şi mal-şər qə, müa-
sir Ku sey ma na hi yə si nə dö nür lər. 
Bu hal da, Si na da ğı Ka deş Bar-
neanın qər bin də ki Cə bəl əl-Hə ləl 
ilə üst-üs tə dü şür. Mər kə zi yol 
nə zə riy yə si nə əsa sən isə is rail li-
lər Qo şen dən cə nub-şər qə ge də-
rək Sü veyş ka na lı ilə Ni lin del ta sı 
ara sın da kı Acı göl lər dən ke çib lər.

“Qırmızı dənizdən keçid”. Alimlər belə hesab edir ki, “Qırmızı dəniz” adı altında yalnız müasir Qırmızı dəniz 
deyil, Nil deltasını Süveyş kanalından ayıran Süveyş körfəzi də nəzərdə tutula bilərdi.

Mü qəd dəs da ğın ətək lə rin də 
sal dıq la rı dü şər gə də bir il qa-
lan dan son ra xalq Vəd olun-
muş Tor paq la ra, yə ni Xa naana 
doğ ru yo lu na da vam edir. La-
kin on la ra be lə məs lə hət gö rür 
ki, hə lə ora da xil ol ma sın lar və 
xalq da ha qırx il səh ra la rı do la-

İl lər son ra, ar tıq ye ni nə sil, 
azad lıq da do ğul muş nə sil yet-
kin lə şən də, yə hu di lər Xa naanın 
sər həd lə ri olan, İor dan kə na rı na 
Ölü də niz tə rəf dən ya xın la şır lar. 
Moisey İisus Na vi ni özü nün va ri-
si tə yin edir, aya ğı nı Vəd olun muş 
Tor paq la ra bas ma dan Ne vo da-
ğın da ca nı nı tap şı rır.

Moisey və bu Köç ba rə də qə dim 
Mi sir mən bə lə rin də və mi xi xro-
ni ka lar da heç nə yox dur. Freyd, 
Moise yi is la hat çı fi  ron Ex na to nun 
ya xın la rın dan bi ri ilə, hətt  a özü 
ilə ey ni ləş di rir di. Bu fər ziy yə mo-
no teist di nin mey da na çıx ma sı nı 
Aton kul tu ilə əla qə lən di rir, la kin 
Kö çün özü nü izah et mir di.

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

Müasir dövr də el mə, 
bi li yə can at maq da ha 
va cib dir, çün ki dü nə-
nə ki mi qar şı mız da bir 
sirr ola raq qa lan çox 
mət ləb lər ar tıq çö zü-
lə-çö zü lə ge dir, bil dik-
lə ri miz ar tır, bil mə dik-
lə ri miz aza lır. Am ma nə 
qə dər öy rən sək də, bil mə-
dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-
qat çox ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da rast la şa ca ğı nız “Ta ri-
xin sir lə ri” böl mə sin də bə şər ta ri xi-
nin müəm ma lı dö nəm lə ri, ha di sə lə ri 
araş dı rı la caq, dərs lik lər də, el mi təd-
qi qat lar da təq dim olu nan hə qi qət lər 
oxu cu la rı mı za “Hər suala bir ca vab” 
ad lan dır dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 

Mi sir dən köç –
“İn cil” bir ta rix ki mi

İako vun (Ya qub) oğ lu İosif (Yu sif) 
öz qar daş la rı tə rə fi n dən qul ki mi sa-
tı lır və gə lib Mi si rə çı xır. Sa hi bi nin 
ar va dı onu şər lə yə rək məh bə sə sal-

və ziy yə ti nə dü şür lər. Son ra lar 
fi  ron yə hu di lə rin sa yı nın art ma ma-

ye rə ay rı lır, on lar ke çən dən 
son ra isə fi  ro nun qo şun la rı qar şı-

Bü töv bir xal qın mü vəq qə ti dü-
şər gə si nin iz lə ri ni heç Si na səh ra-
sın da da tap maq müm kün ol ma-
yıb. La kin fərz et sək ki, be lə bir 
ha di sə hə qi qə tən baş ve rib, onu 
müx tə lif ta ri xi fakt lar la uy ğun laş-
dır maq la zım dır. Bəl li dir ki, era-
mız dan əv vəl XVII əsr də Mi si rə 
kö çə ri xalq olan gik sos lar yü rüş 
edib. On lar Aşa ğı Mi sir də ha ki-
miy yə ti qı sa bir za man da ələ ke-
çir mə yə mü vəff  əq ol muş, fi  ro nu 
öz ara la rın dan seç miş və yal nız 
era mız dan əv vəl 1550-ci il də öl kə-
dən çı xa rıl mış dı lar. XVIII sü la lə-
nin bi rin ci fi  ro nu Bi rin ci Yax mos 

Mi sir dən köç –

top lu ya xas rə van dil lə təq dim olu na caq.
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 oxu cu la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
da ha da ge niş lən dir mək, on la rı hə-
mi şə diq qət mər kə zin də olan ma-
raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.

Mi sir dən köç –
“İn cil” bir ta rix ki mi

İako vun (Ya qub) oğ lu İosif (Yu sif) 
öz qar daş la rı tə rə fi n dən qul ki mi sa-
tı lır və gə lib Mi si rə çı xır. Sa hi bi nin 

Y ə  h u  d i  l ə r 
Mi sir də be lə cə 
məs kən sa lır lar. La kin 
İosi fi n ölü mün dən son-
ra on lar fak ti ki ola raq qul 
və ziy yə ti nə dü şür lər. Son ra lar 

cə za ve rən bir mi sir li nə za rət çi-
ni öl dü rür. Moisey Mi sir dən Si-
na ya rı ma da sı na qa çır və ora da 
qırx il ço ban hə ya tı ya şa yır. Son-
ra Tan rı nın ça ğı rı şı ilə öz xal qı nı 
xi las et mək üçün Mi si rə dö nür. 
Fi ron, Tan rı nın öl kə si nə gön dər-
di yi bə la ları – kör pə lə rin ölü-

mü, çə yirt kə bas qı nı və sairə ni 
gö rən dən son ra Moise yin, 

öz xal qı ilə bir gə öl kə si-
ni tərk et mək is tə yi 

ilə ra zı laş ma lı 
olur...

L a  k i n 
ra  z ı  l ı  ğ ı -
nı ve rən-
dən son ra 
be lə, qo-
ş u  n u  n u 
köç kün lə-
rin da lın-

ca yol la yır. 
Qo şun, yə hu-

di lə ri Qır mı zı 
də ni zin sa hil-

lə rin də haq la yır. La kin də ni zin 
su la rı is rail li lər qar şı sın da iki 
ye rə ay rı lır, on lar ke çən dən 

Mü qəd dəs da ğın ətək lə rin də 
sal dıq la rı dü şər gə də bir il qa-
lan dan son ra xalq Vəd olun-
muş Tor paq la ra, yə ni Xa naana 
doğ ru yo lu na da vam edir. La-
kin on la ra be lə məs lə hət gö rür 
ki, hə lə ora da xil ol ma sın lar və 
xalq da ha qırx il səh ra la rı do la-
sır...

İl lər son ra, ar tıq ye ni nə sil, 
azad lıq da do ğul muş nə sil yet-
kin lə şən də, yə hu di lər Xa naanın 
sər həd lə ri olan, İor dan kə na rı na 
Ölü də niz tə rəf dən ya xın la şır lar. 
Moisey İisus Na vi ni özü nün va ri-
si tə yin edir, aya ğı nı Vəd olun muş 
Tor paq la ra bas ma dan Ne vo da-
ğın da ca nı nı tap şı rır.

Moisey və bu Köç ba rə də qə dim 
Mi sir mən bə lə rin də və mi xi xro-
ni ka lar da heç nə yox dur. Freyd, 
Moise yi is la hat çı fi  ron Ex na to nun 
ya xın la rın dan bi ri ilə, hətt  a özü 
ilə ey ni ləş di rir di. Bu fər ziy yə mo-
no teist di nin mey da na çıx ma sı nı 
Aton kul tu ilə əla qə lən di rir, la kin 
Kö çün özü nü izah et mir di.

Bü töv bir xal qın mü vəq qə ti dü-
şər gə si nin iz lə ri ni heç Si na səh ra-
sın da da tap maq müm kün ol ma-
yıb. La kin fərz et sək ki, be lə bir 
ha di sə hə qi qə tən baş ve rib, onu 
müx tə lif ta ri xi fakt lar la uy ğun laş-
dır maq la zım dır. Bəl li dir ki, era-
mız dan əv vəl XVII əsr də Mi si rə 
kö çə ri xalq olan gik sos lar yü rüş 
edib. On lar Aşa ğı Mi sir də ha ki-
miy yə ti qı sa bir za man da ələ ke-
çir mə yə mü vəff  əq ol muş, fi  ro nu 
öz ara la rın dan seç miş və yal nız 
era mız dan əv vəl 1550-ci il də öl kə-
dən çı xa rıl mış dı lar. XVIII sü la lə-

Mi sir dən köç – Y ə  h u  d i  l ə r 

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

Müasir dövr də el mə, 
bi li yə can at maq da ha 
va cib dir, çün ki dü nə-
nə ki mi qar şı mız da bir 
sirr ola raq qa lan çox 
mət ləb lər ar tıq çö zü-
lə-çö zü lə ge dir, bil dik-
lə ri miz ar tır, bil mə dik-
lə ri miz aza lır. Am ma nə 
qə dər öy rən sək də, bil mə-
dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-
qat çox ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da rast la şa ca ğı nız “Ta ri-
xin sir lə ri” böl mə sin də bə şər ta ri xi-
nin müəm ma lı dö nəm lə ri, ha di sə lə ri 
araş dı rı la caq, dərs lik lər də, el mi təd-
qi qat lar da təq dim olu nan hə qi qət lər 
oxu cu la rı mı za “Hər suala bir ca vab” 
ad lan dır dı ğı mız po pul yar en sik lo pe dik 
top lu ya xas rə van dil lə təq dim olu na caq.
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 oxu cu la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
da ha da ge niş lən dir mək, on la rı hə-
mi şə diq qət mər kə zin də olan ma-
raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.
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İn cil də bir ba şa de yi lir ki, yə hu-
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Son ra on lar cə nu ba, Sü veyş kör-
fə zi nin şərq sa hi li nə, ora dan da 
şi mal-şər qə – Ka deş Bar neaya ke-
çib lər. Əgər be lə dir sə, on da Si na 
müasir Sü veyş şə hə rin dən 50 ki lo-
metr cə nub-şərq də, ya xud Bir əl-
Hə sən dən cə nub-qərb də yer lə şən 
Cəəbəl-Yəəl lək əra zi sin də dir.

Bun lar dan ən çox qə bul olu na nı 
isə cə nub yo lu nə zə riy yə si dir ki, 
hə min ver si ya ya əsa sən, Qa mış lıq 
də ni zi Sü veyş kör fə zi ilə ey ni su 
höv zə si dir.

On da Si na da ğı Si na 
səh ra sı nın cə nub his-
sə sin də ol ma lı dır ki, bu da Si na nı 
Cə bəl Sir bal, Cə bəl Kə tə rin, ya xud 
Cə bəl-Mu sa ilə ey ni ləş di rən xris tian 
ənə nə si nə uy ğun gə lir. İs rail öv lad-
la rı nın keç di yi yo lun qa lan his sə si nə 
və on la rın Xa naana gə li şi nə gə lin cə, 
bu gün ar xeoloq lar be lə he sab edir 
ki, be lə bir yü rüş iki də fə ola, xal qın 
yad da şın da isə bir ha di sə ki mi qa la 
bi lər di. Hər hal da, bu ta ri xi ha di sə-
lər Mü qəd dəs ki tab da öz ək si ni ta-
pa raq bir inanc mən bə yi nə çev ri lib.

Əhd San dı ğı –
mü qəd dəs

tə bər rü kün ta le yi
Əhd san dı ğı – qə dim mü qəd dəs 

tə bər rük dür. Onun ta le yi ar tıq ne-
çə əsr lər dir, bir sirr pər də si al tın-
da giz lə nir. İn ci lə gö rə, hə min san-
dıq, üzə ri nə qı zıl tə bə qə çə kil miş 
bir qu tu imiş. Onu Moisey, Si na 
da ğın da qırx gün qa lan dan son ra 
Al la hın əm ri ilə dü zəl dib miş. Bu 
san dıq da üzə rin də On Əhd ya-
zıl mış daş ki ta bə lər qo ru nur muş. 
Ki ta bə lər Əh din  tə mə li ni təş kil 
edir miş və Əhd san dı ğı adı da 
elə bun dan gə lir. Hə min san dıq 
Al lah la İs rail xal qı nın itt  i fa qı nın 
rəm zi idi.

Slav yan la rın kil sə di lin də ki İn-
cil, Əhd san dı ğı an la yı şı nı ifa-
də et mək üçün yu nan sö zü olan 

“ki vot”dan is ti fa də 
edir ki, onu 

Nu hun gə mi sin dən fərq lən-
dir mək müm kün ol sun – axı 
bi zim dil də Nu-
hun “gə mi si” ki-
mi səs lə nən ifa də 
İn cil də “san dıq” 
ad lan dı rı lır. “Ki vot” 
sö zü həm də Əhd san-
dı ğı nı kör pə Moise yin 
qo yul du ğu zən bil dən 

fərq lən dir mək məq sə di 
ilə is ti fa də olu-
nur.

İn ci lə əsa-
sən, yə hu di lə-
rin Mi sir dən qa çı şı za ma-
nı San dıq To xu nul maz lar 
to xu nul ma zı Ski ni ya da 
(səy yar mə bəd də), son ra 
isə To xu nul maz lar to xu-
nul ma zı Ye ru sə lim mə bə-
din də mü ha fi  zə olu nub. 

“Köç” ki ta bın da bu ar te fakt təf-
si la tı ilə təs vir olu nur: “Və qoy 
sitt  im ağa cın dan san dıq dü zəlt-
sin lər: uzu nu iki dir sək ya rım və 
eni bir dir sək ya rım, hün dür lü-
yü bir dir sək ya rım ol ma lı dır bu 
san dı ğın. Və üzə ri nə tə miz qı zıl 
çə kər sən - həm içə ri, həm çöl tə-
rə fi n dən; və üst tə rə fi n də qı zıl dan 
çə ləng dü zəl dər sən”.

La kin bu mət nin özü də müx tə lif 
cür yo zu lur. Düz dür, sitt  im ağa cı-
nın, ha di sə lə rin cə rə yan et di yi yer -
lər də çox ge niş ya yıl mış aka si ya nın 
bir nö vü ol ma sı ba rə də ha mı da yek-
dil fi  kir var. San dı ğın öl çü lə ri təx mi-
nən, 125x75x75 san ti metr təş kil edib.

Am ma bun dan son ra fərq li yo-
zum lar baş la nır. Ver si ya lar dan bi-
ri nə əsa sən, san dıq hə qi qə tən bir-
bi ri nin için də olan üç ağac qu tu dan 
iba rət imiş, həm içə ri, həm ba yır tə-
rəf dən qı zıl tə bə qə ilə ör tü lüb müş.

Ən xır da və ən iri qu tu lar qı zıl dan, 
or ta da kı isə ağac dan imiş. Ağac 
san dıq da həm içə ri, həm ba yır tə-
rəf dən qı zıl tə bə qə si ilə ör tü lüb müş.

Bə zi alim lər he sab edir ki, bu 
ye şi yin dörd aya ğı olub. Özü də 
on la rı gah hey van pən cə lə ri, gah 
adi ayaq lar ki mi, gah da san dı ğın 
al tın dan kə nar la ra çı xan tə məl ki-
mi qə lə mə ve rir lər. 

San dı ğın ya dörd, ya da ya rım 
bar maq qa lın lı ğı olan ağır qı zıl qa-
pa ğı var mış. Bu qa paq bir-bi riy lə 
üz bəüz du ran, qa nad la rı nı San dı-
ğı qo ru yur muş ki mi aç mış iki qı zıl 
xe ru vim lə bir yer də, tök mə üsu lu 
ilə ha zır lan mış dı.

597-ci il də hökm dar Na vu ho-
do no sor Ye ru sə li mi zəbt edə rək 
mə bə di ta la yır, da ha 11 il son ra 
isə onu yer lə yek san edir. La kin 
San dıq hə lə mə bəd da ğı-
dıl ma mış dan yo-
xa çıx mış dı.

Onu nə Ba bi lə da şı-
nan xə zi nə nin si ya hı sın da, 

nə son ra dan İran şa hı Ki rin 
Ye ru sə li mə qay tar dı ğı əş ya lar 
ara sın da gör mək müm kün ol du. 
Sı fır dan in şa edil miş tə zə mə bəd də 
isə ar tıq San dıq yox idi.

Mü qəd dəs San dı ğın ta le yi haq-
da çox ver si ya lar var. Mak ka vey-
lə rin ikin ci ki ta bı na əsa sən, pey-
ğəm bər İye re mi ya Al la hın əm ri 
ilə San dı ğı Ne vo da ğın da kı ma ğa-
ra da giz lə dib.

Bə zi ta rix çi lər bu fi  kir də dir ki, 
San dı ğı da Ba bi lis ta na apa rıb lar 
və o, Şərq də iz siz yo xa çı xıb. Be lə 
bir qeyd də var ki, Ye ru sə li mi era-
mız dan əv vəl 70-ci il də yan dı ran 
Ro ma sər kər də si Tit, gu ya San dı ğı 
ora da ta pa raq Ro ma ya apa rıb.

Be lə rə va yət lər də var ki, gu ya, 
çar İosi ya San dı ğı Mü qəd dəs lər 
Mü qəd də si nin künc da şı nın al tın-
da giz lət mə yi əmr edib. Məhz elə 
bu sə bəb dən tamp li yer-cən ga vər-
lər öz lə ri nin ilk sə lib yü rü şün də 
hə min san dı ğı ax ta rır mış lar və 
bəl kə, ta pıb lar da. 

Mü qəd dəs Əhd San dı ğı nın ax-
ta rış la rı Ye ru sə lim də, hətt  a bu 
gün də da vam edir. Onun izi nə də 
dü şüb lər. Bu iz lər dən ən ma raq lı-
sı Efi opi ya ya apa rır. Efi opi ya nın 
pra vos lav kil sə si bə-
yan edir ki,

San dıq Ak sum da, Sionun Mü qəd-
dəs Mər yəm ana kil sə sin-

də dir. Bu San dıq kopt 
xris tian la rı nın ən bö yük 

tə bər rü kü sa yı lır və onun 
nüs xə lə ri öl kə nin bü tün kil-

sə lə rin də var. Hər il ya ğış möv-
sü mü bi tən za man la ra 
tə sa düf edən 

Mak-
sal bay ra mın da 

mə bəd dən sir li tə bər rü-
kün su rə ti ni çö lə çı xa rır lar.

San dı ğın Af ri ka ya ne cə ge dib 
çıx ma sı ba rə də də bir ne çə əf sa nə 
var. On lar dan bi ri nə hə bəş lə rin 
“Keb ra Na qast” (“Çar la rın şöh-
rə ti”) ad la nan ədə bi abi də sin də 
rast gəl mək olar. Ora da de yi lir ki, 
So lo mon la Sav ça ri ça sı nın oğ lu 
Əhd San dı ğı nı Efi opi ya ya gə ti rib. 
La kin So lo mon bi zim era dan əv-
vəl X əsr də ya şa yıb, San dıq haq da 
so nun cu xa tır lat ma isə era mız dan 
əv vəl VII əs rə aid dir. İnan dı rı cı 
de yil ki, çar be lə mü qəd dəs bir tə-
bər rü kü, hətt  a bö yük oğ lu na be lə 
eti bar et sin.

La kin Mü qəd dəs San dıq Efi opi-
ya ya ta mam baş qa yol lar la da gə-
lib çı xa bi lər di. “Efi opi ya izi”nin 
tə rəf dar la rı he sab edir ki, çar Mo-
nas si ya nın ha ki miy yə ti döv rün də 
(era mız dan əv vəl 687-642-ci il lər) 
San dı ğı mə bəd dən hökm dar la 
düş mən çi lik edən ru ha ni lər apa-
rıb. On lar Mü qəd dəs tə bər rü kü 
mur dar lan maq dan qo ru ma ğa ça-
lı şa raq San dı ğı Mi si rə, Ele fan tin 
ada sı na apa rıb lar. San dıq iki yüz 
il ora da mü ha fi  zə olu nub, son ra 
isə cə nu ba apa rı lıb. Onu Ta na-
Kir kos ada sı na gə ti rib adi ça dı rın 
için də sax la yıb lar və bü tün sa də 
xalq, tə bər rü kə məhz ora da si ta yiş 
edib. Sək kiz yüz il son ra isə xris-
tian lar onu Ak su ma yol layıb lar, 
ora da Sionun Mü qəd dəs Mər yəm 
kil sə si nə yer ləş di rib lər.

Bu nun hə qi qət olub-ol ma dı ğı 
bəl li de yil. İn di hə min San dı ğı bü-
tün dün ya nın göz lə ri qar şı sı na çı-
xar sa lar be lə, onun hə qi qi li yi ye nə 
bö yük şüb hə lər do ğu ra caq.

De mə li, sirr elə sirr ola raq 
qa la caq...

elə bun dan gə lir. Hə min san dıq 
Al lah la İs rail xal qı nın itt  i fa qı nın 
rəm zi idi.

Slav yan la rın kil sə di lin də ki İn-
cil, Əhd san dı ğı an la yı şı nı ifa-
də et mək üçün yu nan sö zü olan 

“ki vot”dan is ti fa də 
edir ki, onu 

Am ma bun dan son ra fərq li yo-
zum lar baş la nır. Ver si ya lar dan bi-
ri nə əsa sən, san dıq hə qi qə tən bir-
bi ri nin için də olan üç ağac qu tu dan 
iba rət imiş, həm içə ri, həm ba yır tə-
rəf dən qı zıl tə bə qə ilə ör tü lüb müş.

597-ci il də hökm dar Na vu ho-
do no sor Ye ru sə li mi zəbt edə rək 
mə bə di ta la yır, da ha 11 il son ra 
isə onu yer lə yek san edir. La kin 
San dıq hə lə mə bəd da ğı-
dıl ma mış dan yo-
xa çıx mış dı.

pra vos lav kil sə si bə-
yan edir ki,

bö yük şüb hə lər do ğu ra caq.
De mə li, sirr elə sirr ola raq 

qa la caq...
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Son ra on lar cə nu ba, Sü veyş kör-
fə zi nin şərq sa hi li nə, ora dan da 
şi mal-şər qə – Ka deş Bar neaya ke-
çib lər. Əgər be lə dir sə, on da Si na 
müasir Sü veyş şə hə rin dən 50 ki lo-
metr cə nub-şərq də, ya xud Bir əl-
Hə sən dən cə nub-qərb də yer lə şən 
Cəəbəl-Yəəl lək əra zi sin də dir.

Bun lar dan ən çox qə bul olu na nı 
isə cə nub yo lu nə zə riy yə si dir ki, 
hə min ver si ya ya əsa sən, Qa mış lıq 
də ni zi Sü veyş kör fə zi ilə ey ni su 

sə sin də ol ma lı dır ki, bu da Si na nı 
Cə bəl Sir bal, Cə bəl Kə tə rin, ya xud 
Cə bəl-Mu sa ilə ey ni ləş di rən xris tian 
ənə nə si nə uy ğun gə lir. İs rail öv lad-
la rı nın keç di yi yo lun qa lan his sə si nə 
və on la rın Xa naana gə li şi nə gə lin cə, 
bu gün ar xeoloq lar be lə he sab edir 
ki, be lə bir yü rüş iki də fə ola, xal qın 
yad da şın da isə bir ha di sə ki mi qa la 
bi lər di. Hər hal da, bu ta ri xi ha di sə-
lər Mü qəd dəs ki tab da öz ək si ni ta-
pa raq bir inanc mən bə yi nə çev ri lib.

Nu hun gə mi sin dən fərq lən-
dir mək müm kün ol sun – axı 
bi zim dil də Nu-
hun “gə mi si” ki-
mi səs lə nən ifa də 
İn cil də “san dıq” 
ad lan dı rı lır. “Ki vot” 
sö zü həm də Əhd san-
dı ğı nı kör pə Moise yin 
qo yul du ğu zən bil dən 

fərq lən dir mək məq sə di 
ilə is ti fa də olu-
nur.

İn ci lə əsa-
sən, yə hu di lə-
rin Mi sir dən qa çı şı za ma-
nı San dıq To xu nul maz lar 
to xu nul ma zı Ski ni ya da 
(səy yar mə bəd də), son ra 
isə To xu nul maz lar to xu-
nul ma zı Ye ru sə lim mə bə-
din də mü ha fi  zə olu nub. 

Onu nə Ba bi lə da şı-
nan xə zi nə nin si ya hı sın da, 

nə son ra dan İran şa hı Ki rin 
Ye ru sə li mə qay tar dı ğı əş ya lar 
ara sın da gör mək müm kün ol du. 
Sı fır dan in şa edil miş tə zə mə bəd də 
isə ar tıq San dıq yox idi.

Mü qəd dəs San dı ğın ta le yi haq-

San dıq Ak sum da, Sionun Mü qəd-
dəs Mər yəm ana kil sə sin-

də dir. Bu San dıq kopt 
xris tian la rı nın ən bö yük 

tə bər rü kü sa yı lır və onun 
nüs xə lə ri öl kə nin bü tün kil-

sə lə rin də var. Hər il ya ğış möv-
sü mü bi tən za man la ra 
tə sa düf edən 

Mak-
sal bay ra mın da 

mə bəd dən sir li tə bər rü-
kün su rə ti ni çö lə çı xa rır lar.

San dı ğın Af ri ka ya ne cə ge dib 
çıx ma sı ba rə də də bir ne çə əf sa nə 
var. On lar dan bi ri nə hə bəş lə rin 
“Keb ra Na qast” (“Çar la rın şöh-
rə ti”) ad la nan ədə bi abi də sin də 
rast gəl mək olar. Ora da de yi lir ki, 
So lo mon la Sav ça ri ça sı nın oğ lu 
Əhd San dı ğı nı Efi opi ya ya gə ti rib. 
La kin So lo mon bi zim era dan əv-
vəl X əsr də ya şa yıb, San dıq haq da 
so nun cu xa tır lat ma isə era mız dan 
əv vəl VII əs rə aid dir. İnan dı rı cı 
de yil ki, çar be lə mü qəd dəs bir tə-
bər rü kü, hətt  a bö yük oğ lu na be lə 
eti bar et sin.

Əhd Sandığı

Sina dağı (Cəbəl-Musa).

pa raq bir inanc mən bə yi nə çev ri lib.pa raq bir inanc mən bə yi nə çev ri lib. din də mü ha fi  zə olu nub. 
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  “Küt lə vi axın” ki ta bın da sen sa si ya lı id dialar la çı xış edən al man ya zı çı sı Nor man 
Oler, Adolf Hit ler haq qın da qal ma qal lı fi  kir lər irə li sü rüb. Ya zı çı Adolf Hit le-
rin nar ko tik mad də lər dən ası lı lı ğı ba rə də fakt lar la da nı şıb. Onun söz lə ri nə 
gö rə, bir çox na sist lər, o cüm lə dən, Hit ler ko kain, he roin, mor fi n və me ta fe ta-
min mad də lə rin dən da vam lı şə kil də is ti fa də edib lər:

“Al man dər man fi r ma la rı tə rə fi n dən is teh sal 
olu nan me ta fe ta min müx tə lif pe şə sa hib lə ri 
tə rə fi n dən sti mul ya tor ki mi is ti fa də edi lib. 
Hətt  a bu mad də bə zi şir niy yat mə mu lat-
la rı nın, o cüm lə dən, şo ko la dın tər ki bi nə 
qa tı lıb”. Oler de yir ki, me ta fe ta min dən al-
man or du sun da da çox is ti fa də edi lib. Tibb 
iş çi lə ri əs gər lər də tez-tez rast gə li nən zəif-
lik, ruh düş gün lü yü nü bu mad də ilə ara-
dan qal dı rıb. Bu mad də nin qə bu lun dan 
son ra on lar da ey fo ri ya his si baş qal dı rır-
mış. Mə lum dur ki, məş hur al man ya zı-
çı sı Hen rix Böll cəb hə dən doğ ma la rı na 
yaz dı ğı mək tub da ona da ha çox me ta-
fe ta min gön dər mə yi xa hiş edib.  Oler 
id dia edir ki, 1940-cı ilin may ayın da 
al man əs gər lə ri Fran sa nı, gün düz 
1, ge cə lər isə 3-4 həb qə bul  et dik-
lə ri me ta fe ta mi nin sa yə sin də zəbt 
edib lər. O, əla və edib ki, da vam-
lı ola raq me ta fe ta min qə bul et miş 
Hit ler də öm rü nü nar ko man ki mi 
ba şa vu rub. BBC ra diosu na mü sa-
hi bə ve rən ABŞ xü su si xid mət or-
qan la rı nın əmək daş la rı da bu fak tı 
təs diq lə yib. On la rın söz lə ri nə gö rə, 
Hit ler tər ki bin də 74 növ nar ko tik 
mad də olan dər man qə bul edir miş.

Okt yab rın 13-də - ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı təq dim edi lən gün 1997-ci il də No bel 
mü ka fa tı na la yiq gö rül müş ital yan dra ma-
tur qu, Av ro pa mey dan teat rı ənə nə si nin 

da vam çı sı, re jis sor, akt yor, rəs sam Da rio Fo Mi lan da 
90 ya şın da və fat edib. İt ki dən təəs sü fü nü ifa də edən 
İta li ya nın baş na zi ri Matt  eo Ren si de yib ki, “Fo nun 
tim sa lın da öl kə si ya sə ti və mə də niy yə ti nin nə həng fi -
qu ru nu itir di”.

Da rio Fo 24 mart, 1926-cı il də İta li ya nın San ca no 
kom mu na sın da dün ya ya gə lib. Mi lan Aka de mi ya sın-
da kı təh si li ni İkin ci Dün ya mü ha ri bə si nin baş lan ma sı 
sə bə bin dən ya rım çıq qo yan Da rio Fo mü ha ri bə yə get-
mək dən də ya yı nıb. Elə hə min vaxt dan sa ti rik he ka yə-
lər yaz ma ğa baş la yan Fo ra dioda çı xış et mə yə baş la yıb.  
Ya zı çı nın “Mis ter-buff ” pye si (1969), “Bəd bəxt ha di sə-
dən ölən anar xist” (1970), “Tuk-tuk! Kim dir? Po lis dir” 
(1974), “Ödə mə yə bi lər sən sə, ödə mə” (1981) ki mi əsər-
lə ri oxu cu la rın rəğ bə ti ni qa za nıb. 

Fo həm də si ya si fəaliy yət lə məş ğul idi. O, Mi la nın 
me ri pos tu uğ run da mü ba ri zə apa ran lar dan bi ri və İta-
li ya Kom mu nist Par ti ya sı nın üz vü olub.
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ABŞ-da “Qa la nın na ha-
rı” (“Les Di ners de 
Ga la”) ad lı ki tab ye-
ni dən nəşr edi lib. 

Ku li na ri ya re sept lə rin dən iba rət olan ki-
tab Qa la nın hə yat yol da şı Sal va dor Da li nin 
sür realist il lüst ra si ya la rı ilə bu ra xı lıb. İlk 
də fə “Qa la nın na ha rı” ki ta bı 1973-cü il də 
məh dud say da nəşr edi lib. Hal-ha zır da ilk 
nəşr dən dün ya da cə mi 400 ori ji nal nüs xə 
qa lıb. Ən bö yük ki tab in ter net-ma ğa za sı 
olan “Ama zon” say tın da köh nə nüs xə 180 
ABŞ dol la rı na sa tı lır. 

“Sür realist” ye mək ki ta bı nın ye ni nəş ri 12 
fə sil dən, 136 re sept dən, Sal va dor Da li nin il-
lüst ra si ya la rı və ha zır ye mək lə rin fo to şə kil-
lə rin dən iba rət dir. Ön söz də Da li oxu cu la rı 
xə bər dar edir ki, ki tab bə zi lə ri üçün fay da sız 
ola bi lər: “Dər hal ay dın lıq gə tir mək is tə yi rik 
ki, “Qa la nın na ha rı” ki ta bın da kı il lüst ra si ya-
lı re sept lər bü töv lük də ye mək dən həzz al-
maq məq sə di ilə ya ra dı lıb. Ona gö rə də bu 
ki tab da özü nü zə pəh riz ye mək lə ri ax tar ma-
yın. Bi lə rək dən sxem və cəd vəl lər dən is ti fa-
də et mə dik. Əgər siz də ka lo ri sa yan lar dan, 
ye mək xöş bəxt li yi ni cə za for ma sı na çe vi rən-
lər dən si niz sə, dər hal bu ki ta bı bağ la yın. Si zə 
gö rə, bu ki tab son də rə cə can lı, aq res siv və 
cə sa rət li dir”. 

Ki ta bın müəl lifl  ə ri nin söz lə ri nə gö rə, bu 
ye mək lər da ha çox 
pe şə kar lar üçün nə-
zər də tu tul sa da, on-
la rı ev də də ha zır la-
maq olar. No yab rın 
20-də sa tı şa çı xa rı la-
caq ki ta bın qiy mə ti 
36 dol lar dır.
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Bu ya xın lar da 64 ya şı ta mam olan Vla di mir Pu ti nə rus 
sayt la rın dan bi ri ma raq lı hə diy yə edib. Sayt pre zi-
dent haq qın da “Pu tin: müasir mə də niy yəti nin baş 
ro lun da” ad lı ki ta bı oxu cu la rın ix ti ya rı na ve rib.

Ki tab da müx tə lif jur nal lar da, ki tab lar da, te le vi zi ya ve ri liş lə rin-
də, fi lm lər də, qraffi    ti lər də, hey kəl tə raş lıq əsər lə rin də və mu si qi də 
Pu tin ob ra zı ilə bağ lı müx tə lif ma te rial lar top la nıb. Müəl lif is teh-
lak mal la rın da Pu ti nin imi cin dən is ti fa də edil mə sin dən də ya zıb. 
Həm çi nin, Pu ti ni dəs tək lə mək üçün təş kil edi lən ak si ya lar dan çə-
kil miş çox say lı fo to lar da ki tab da yer alıb. Ki ta bı ər sə yə gə ti rən 
“Qo sin deks” say tı nın re dak to ru Vik tor Le va no vun söz lə ri nə gö rə, 
top lu Pu tin şəx siy yə ti nin fər di sər həd lə ri aşa raq, dün yə vi fe no me-
nal mə də niy yə tə çev ril mə si ni oxu cu la ra çat dır maq məq sə di gü dür. 
Re dak tor da ha son ra de yib ki, çox la rı nın dü şün dü yü nə rəğ mən, ki-
tab döv lət tə rə fi n dən ma liy yə ləş di ril mə yib, sa tış dan gə lən gə lir isə 
pre zi den tin ya rat dı ğı Amur pə ləng lə ri nin mü da fi ə mər kə zi nə ve-
ri lə cək.  Ki tab da müəl lif, Pu ti nin Qərb mət buatın da təh rif edil miş 
ob ra zı mə sə lə si nə də to xu nub. Mə sə lən, həf tə lik al man jur na lı “Der 
Spiegel”də dərc olu nan şə kil də Pu tin Ke me ron, Mer kel və Oba ma-
dan yük sək də du rur.

Düz 90 il əv vəl - 1926-cı il, okt yab rın 14-də ya zı çı Alan Mil-
nin, son ra lar best sel le rə çev ril miş Vin ni-Pux haq qın da 
ilk ki ta bı işıq üzü gö rüb. Alan Miln əsə ri öz oğ lu Kris-
to fer üçün ya zıb. 1921-ci il də o, oğ lu na ad gü nü mü na-

si bə ti ilə içi tax ta kə pək lə dol du rul muş ayı oyun ca ğı hə diy yə edir.
Hər ax şam ata sın dan Vin ni-Pux ad lı top puş hey va nın na ğı lı nı eşi-

dən Kris to fer hə diy yə ni gö rən də çox se vi nir. Kris to fer bu na ğıl la rın 
səh nə ləş di ril mə sin də uzun xov lu məx mər par ça dan dü zəl dil miş 
oyun caq lar dan is ti fa də et mə yə baş la yır. Səh nə qu ru lu şun da ailə nin 
bü tün üzv lə ri iş ti rak edir. Məhz bu səh nə cik lə ri də Alan Miln qə-
lə mə alır. Son ra lar Alan de yir di ki, onun ki ta bı nın ya ra dı cı sı Kris-
to fer dir. Nə ha yət, 1926-cı il də, Ye ni il dən bir gün əv vəl, Bri ta ni ya 
ya zı çı sı nın Vin ni-Pu xun ma cə ra la rın dan bəhs edən “Pər qu ta la da 
ev” ad lı ilk ki ta bı işıq üzü gö rür. İlk vaxt lar o qə dər də diq qət cəlb 
et mə yən ki tab bir ne çə ay dan son ra best sel le rə çev ri lir. A.Miln oğ-

lu yet kin lik ya şı na ça ta na qə dər Vin ni-Pux 
haq qın da na ğıl lar sil si lə si ni da vam et-

di rir. La kin bu ki tab la bü tün dün-
ya da şöh rət qa zan mış ya zı çı  son-

ra lar əsə rin adı nı be lə eşit mək 
is tə mir di. Çün ki bu əsə rə gö rə 
ar tıq ha mı onu sırf uşaq ya zı çı sı 

ki mi ta nı yır dı.

“Sürrealist” yemək kitabı

lu yet kin lik ya şı na ça ta na qə dər Vin ni-Pux 
haq qın da na ğıl lar sil si lə si ni da vam et-

di rir. La kin bu ki tab la bü tün dün-
ya da şöh rət qa zan mış ya zı çı  son-

ra lar əsə rin adı nı be lə eşit mək 
is tə mir di. Çün ki bu əsə rə gö rə 
ar tıq ha mı onu sırf uşaq ya zı çı sı 

ki mi ta nı yır dı.

“Baş rolda: müasir 
mədəniyyətdə Putin”

 “Küt lə vi axın” ki ta bın da sen sa si ya lı id dialar la çı xış edən al man ya zı çı sı Nor man 

Hitler narkotik aludəçisi olub

li ya Kom mu nist Par ti ya sı nın üz vü olub.

Nobel mükafatçısının 
adı açıqlanan gün başqa 

bir laureat
dünyasını

dəyişdi

lər dən si niz sə, dər hal bu ki ta bı bağ la yın. Si zə 
gö rə, bu ki tab son də rə cə can lı, aq res siv və 
cə sa rət li dir”. 

Ki ta bın müəl lifl  ə ri nin söz lə ri nə gö rə, bu 
ye mək lər da ha çox 
pe şə kar lar üçün nə-
zər də tu tul sa da, on-
la rı ev də də ha zır la-
maq olar. No yab rın 
20-də sa tı şa çı xa rı la-
caq ki ta bın qiy mə ti 
36 dol lar dır.
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“Küt lə vi axın” ki ta bın da sen sa si ya lı id dialar la çı xış edən al man ya zı çı sı Nor man 
Oler, Adolf Hit ler haq qın da qal ma qal lı fi  kir lər irə li sü rüb. Ya zı çı Adolf Hit le-
rin nar ko tik mad də lər dən ası lı lı ğı ba rə də fakt lar la da nı şıb. Onun söz lə ri nə 
gö rə, bir çox na sist lər, o cüm lə dən, Hit ler ko kain, he roin, mor fi n və me ta fe ta-
min mad də lə rin dən da vam lı şə kil də is ti fa də edib lər:

“Al man dər man fi r ma la rı tə rə fi n dən is teh sal 
olu nan me ta fe ta min müx tə lif pe şə sa hib lə ri 
tə rə fi n dən sti mul ya tor ki mi is ti fa də edi lib. 
Hətt  a bu mad də bə zi şir niy yat mə mu lat-
la rı nın, o cüm lə dən, şo ko la dın tər ki bi nə 
qa tı lıb”. Oler de yir ki, me ta fe ta min dən al-
man or du sun da da çox is ti fa də edi lib. Tibb 
iş çi lə ri əs gər lər də tez-tez rast gə li nən zəif-
lik, ruh düş gün lü yü nü bu mad də ilə ara-
dan qal dı rıb. Bu mad də nin qə bu lun dan 
son ra on lar da ey fo ri ya his si baş qal dı rır-
mış. Mə lum dur ki, məş hur al man ya zı-
çı sı Hen rix Böll cəb hə dən doğ ma la rı na 
yaz dı ğı mək tub da ona da ha çox me ta-
fe ta min gön dər mə yi xa hiş edib.  Oler 
id dia edir ki, 1940-cı ilin may ayın da 
al man əs gər lə ri Fran sa nı, gün düz 

“Küt lə vi axın” ki ta bın da sen sa si ya lı id dialar la çı xış edən al man ya zı çı sı Nor man 
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90 yaşlı “Vinni-Pux”
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