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  Pre zi dent, Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli yev Si lah lı 
Qüv və lə rin Baş Qə rar ga hı-
nın ye ni in zi ba ti bi na sı nın 
açı lı şın da iş ti rak edib.

Mü da fi ə na zi ri, ge ne ral-pol-
kov nik Za kir Hə sə nov Pre zi-
dent, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye və ra port ver di.

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

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev 
bi na da ya ra dı lan şə rait lə ta nış 
ol du.

Bi na da Ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin büs tü qo yu lub, Ümum mil li 
li de rin hə yat və fəaliy yə ti nin əks 
olun du ğu mu zey ya ra dı lıb. Mu-
zey də Ulu ön də rin or du qu ru cu-
lu ğu fəaliy yə ti nə ge niş yer ve ri lib. 
Ümum mil li li de rin res pub li ka ya 
rəh bər li yi nin həm bi rin ci, həm 
də ikin ci döv rün də öl kə də or du 
qu ru cu lu ğu ilə bağ lı hə ya ta ke çir-
di yi təd bir lə ri əks et di rən fo to lar 
mu zey də sər gi lə nir. Bun dan əla-
və, Pre zi dent İl ham Əli ye vin güc-
lü mad di-tex ni ki ba za ya ma lik, 
və tən pər vər or du nun for ma laş dı-
rıl ma sı is ti qa mə tin də gör dü yü iş-
lər də mu zey də ge niş əks olu nub.

Baş Qə rar ga hın bi na sın da 
müx tə lif təd bir lə rin ke çi ril mə-
si nə im kan ve rən, səs yaz ma və 
pro yek tor sis tem lə ri ilə təc hiz 
olu nan akt za lı da ya ra dı lıb.

Bil di ril di ki, ümu mi sa hə si 12600 
kvad rat metr olan al tı mər tə bə li bi-
na da bü tün otaq lar müasir ava-
dan lıq və in ven tar la təc hiz edi lib.

Da ha son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev Mər kə zi Ko man da Mən-
tə qə si nin fəaliy yə ti ilə ta nış ol du.

Mü da fi ə na zi ri, ge ne ral-pol-
kov nik Za kir Hə sə nov və Si-
lah lı Qüv və lə rin Baş Qə rar gah 
rəisi, ge ne ral-pol kov nik Nəc-
məd din Sa dı kov Pre zi dent, Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye-
və mə lu mat ver di lər ki, Si lah lı 

Qüv və lə rin gün də lik və dö yüş 
fəaliy yə ti nin plan laş dı rıl ma sı və 
ida rə olun ma sı üçün ya ra dı lan 
Mən tə qə də 140 nə fə rin iş lə mə si 
üçün hər cür şə rait var. Mən tə-
qə yə hər bi ida rəet mə sis te mi nin 
müx tə lif ele ment lə ri da xil dir.

Bil di ril di ki, Mər kə zi Ko man da 
Mən tə qə si əmə liy yat şə raiti ba-
rə də mə lu mat la rın top lan ma sı na 
və təh li li nə, qo şun la rın dö yü şə 
ha zır lıq pro se si nə, dö yüş xid-
mə ti nin apa rıl ma sı na nə za rət 
edil mə si nə, dö yüş fəaliy yə ti nə 
ha zır lıq döv rün də və onun ge-
di şin də qo şun la rın ida rə olun-
ma sı na, di gər ida rəet mə mən tə-
qə lə ri ilə müx tə lif növ mə lu mat 
mü ba di lə si nin apa rıl ma sı na və 
vi deokonf rans la rın təş ki li nə, vi-
deomə lu mat la rın ötü rül mə si nə 
im kan ve rir.

Son ra düş mən mü da fi əsi nin 
də rin li yin də ha va kəş fi y ya tı 
apa ran pi lot suz uçuş apa ra tın-
dan və aeros tat dan alı nan gö-
rün tü lər nü ma yiş et di ril di.

Da ha son ra əsas ko man-
da mən tə qə lə ri ilə bir ba şa vi-
deobağ lan tı lar qu rul du. Müx-
tə lif or du kor pus la rı nın və 
bir lik lə ri nin ko man dir lə ri vi-
deobağ lan tı va si tə si lə Pre zi dent, 
Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye-
və ra port ver di lər.

Son da Pre zi dent, Si lah lı Qüv-
və lə rin Ali Baş Ko man da nı İl-
ham Əli yev müx tə lif tə yi nat lı 
zi reh li dö yüş ma şın la rı na bax-
dı.

Bu ma şın la rın funk si ya la rı və 
im kan la rı ba rə də döv lət baş çı sı-
na ət rafl  ı mə lu mat ve ril di.

“Açıq kitab” 
online 

mütaliəçilərin 
portalıdır!

ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin 
“Açıq ki tab” on li ne 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 rus dil li ver si ya sı da fəaliy-
yət gös tə rir.

Bil di ril di ki, ümu mi sa hə si 12600 Mü da fi ə na zi ri, ge ne ral-pol- Qüv və lə rin gün də lik və dö yüş 

İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrin 
Baş Qərargahının yeni inzibati 
binasının açılışında iştirak edib

BMT-nin mənzil-qərargahında 
Sivilizasiyalar Alyansının
VII Qlobal Forumunun 
yekunlarına dair tədbir keçirilib

BMT-nın mən zil-
qə rar ga hın da 
Ba kı da ke çi-

ril miş Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII 
Qlo bal Fo ru mu nun ye kun la rı na həsr 
olu nan təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də BMT-yə və Si vi li za si ya-
lar Al yan sı nın Dost luq Qru pu na da xil 
olan öl kə lə rin rəs mi lə ri iş ti rak edib lər.

BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı üz-
rə ali nü ma yən də si Na sir Əb dü lə ziz 
Əl-Na sir Si vi li za si ya lar Al yan sı na və 
ümu miy yət lə, dün ya da mə də niy yət lə-
ra ra sı dialo qa dəs tə yi nə gö rə Azər bay-
can Hö ku mə ti nə və öl kə Pre zi den ti nə 
tə şək kü rü nü bil di rib. O, BMT Si vi li za-
si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal Fo ru mu-
nun yük sək sə viy yə də ke çi ril di yi ni, 
Fo ru mun dün ya da sülh və əmək daş-
lı ğın qo run ma sı prin sip lə ri nə xid mət 
et di yi ni söy lə yib.

Azər bay ca nın mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri Əbül fəs Qa ra yev qeyd edib ki, Si vi-
li za si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal Fo ru mu 
BMT-nin ən ali top lan tı la rın dan bi ri dir. 

Bu Fo ru mun Azər bay can da yük sək sə-
viy yə də ke çi ril mə si öl kə mi zin gü cü nü, 
zən gin mə də niy yə ti ni, to le rant lı ğı nı və 
yük sək təş ki lat çı lıq qa bi liy yə ti ni bir 
da ha nü ma yiş et di rir.

Təd bir də çı xış edən müx tə lif öl kə-
lə rin nü ma yən də lə ri bil di rib lər ki, ha-
zır da ekst re miz min qar şı sı nın alın ma-
sı və fərq li mə də niy yət lə rin, din lə rin 
təm sil çi lə ri ara sın da dialoq və sül hün 
möh kəm lən di ril mə si üçün BMT-yə 
üzv öl kə lər öz səy lə ri ni da ha da ar tır-
ma lı dır lar.

***
BMT Si vi li za si ya lar Al yan sı ilə Azər-

bay can ara sın da əmək daş lıq mə sə lə-
lə ri mü za ki rə edi lib. Bu mü za ki rə lər 
mə də niy yət və tu rizm na zi ri Əbül fəs 
Qa ra ye vin BMT Si vi li za si ya lar Al yan-
sı nın ali nü ma yən də si Nas sir Ab du la-
ziz Al-Nas ser lə gö rü şü za ma nı apa rı-
lıb.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
gö rüş də ali nü ma yən də Ba kı nın BMT 
Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 7-ci Qlo bal 

Fo ru mu na yük sək sə viy yə də ev sa hib-
li yi et di yi nə, ha be lə Pre zi dent İl ham 
Əli ye vın bu təd bi rin təş ki li nə və Al-
yan sa Azər bay can hö ku mə ti nin dəs tə-
yi nə gö rə tə şək kü rü nü bil di rib.

Na zir Əbül fəs Qa ra yev BMT ali nü-
ma yən də si nə öl kə rəh bər li yi nin sa lam-
la rı nı çat dı ra raq, mul ti kul tu ra lizm ili 
çər çi və sin də Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 
qlo bal məq səd lə ri nə uy ğun ola raq sil-
si lə təd bir lə ri nin ke çi ril mə si nin nə zər-
də tu tul du ğu nu qeyd edib.

Gö rüş də 2017-ci ilin BMT tə rə fi n dən 
elan edil miş “Da vam lı Tu rizm Bey nəl-
xalq ili” çər çi və sin də sil si lə təd bir lə ri-
nin ke çi ril mə si, həm çi nin 4-cü Ümum-
dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq 
Fo ru mu nun təş ki li məq sə di lə di gər tə-
rəf daş lar la bir gə ha zır lıq iş lə ri nin apa-
rıl ma sı qə ra ra alı nıb.

***
BMT Baş As samb le ya sı nın pre zi-

den ti Mo gens Lyk ke toft Azər bay ca nın 
BMT-nin eti bar lı tə rəf da şı ol du ğu nu 
bil di rə rək, bu tə rəf daş lıq dan məm nun-
lu ğu nu ifa də edib.

O, bu fi  kir lə ri mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri Əbül fəs Qa ra yev lə gö rüş də səs-
lən di rib.

Gö rüş də Azər bay can ilə BMT ara-
sın da, xü su si lə BMT Baş As samb le ya-
sı ara sın da əmək daş lıq mə sə lə si ge niş 
mü za ki rə olu nub.

Əbül fəs Qa ra yev Er mə nis tan-Azər-
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si və 
onun fə sad la rı, həm çi nin doğ ma tor-
paq la rın dan qo vul muş məc bu ri köç kün 
və qaç qın la rın və ziy yə ti haq da mə lu-
mat ve rib və bu ba rə də BMT Təh lü kə-
siz lik Şu ra sı nın qə bul et di yi 4 qət na mə-
nin hə lə də ic ra olun ma ma sı nın cid di 
na ra hat lıq do ğur du ğu nu bil di rib.

Son da na zir Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü ilə hə ya ta 
ke çi ri lən Ba kı Pro se si ba rə də mə lu mat 
ve rə rək M.Lyk kett  of tu 2017-ci il də Ba-
kı da ke çi ri lə cək 4-cü Ümum dün ya 
Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu na 
də vət edib.

Yusif BABANLI
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İ
yu nun 28-dən 30-dək Ba kı da “Azər bay can, doğ ma di yar” de vi zi 
ilə Mil li Az lıq la rın V Res pub li ka Fes ti va lı ke çi ri lib. İyu nun 30-
da Xal ça Mu ze yin də mil li az lıq la rın hə yat və məişə tin dən söh bət 
açan “Va hid ailə də” ad lı fo to sər gi təq dim olu nub və “Azər bay can-

da ya şa yan mil li az lıq la rın mah nı və rəqs folk lo ru nü mu nə lə ri” dis-
ki nin və fo to ka ta lo qu nun Azər bay can, in gi lis, rus, fran sız və al man 
dil lə rin də təq di ma tı ke çi ri lib.

Eks po zi si ya da öl kə nin mil li az-
lıq la rı nın – avar la rın, ləz gi lə rin, 
sa xur la rın, ru tul la rın, tat, rus, yə-
hu di və baş qa la rı nın hə ya tın dan 
fo to şə kil lər nü ma yiş et di ri lib. 
Elə hə min gün Xal ça Mu ze yin də 
“Mul ti kul tu ra liz min Azər bay can 
mo de li” möv zu sun da “də yir mi 
ma sa” olub. İc las da mə də niy yət 
və tu rizm na zi ri nin müavin lə ri 
Va qif Əli yev, Sev da Məm mə də li-
ye va, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
mil lət lə ra ra sı, mul ti kul tu ra lizm 

və di ni mə sə lə lər üz rə Döv lət mü-
şa vi ri, aka de mik Ka mal Ab dul-
la yev, Mil li Məc li sin de pu tat la rı, 
mil li ic ma la rın nü ma yən də lə ri iş-
ti rak edib lər. İş ti rak çı la ra mil li az-
lıq la rın folk lo ru haq qın da “Azər-
bay can, doğ ma di yar” vi deoçar xı 
nü ma yiş et di ri lib.

Çı xış edən lər qeyd edib lər ki, 
Azər bay can da bü tün din lə rin nü-
ma yən də lə ri azad ya şa yır, din lə-
rin və mə də niy yət lə rin ha mı sı na 
ey ni mü na si bət bəs lə ni lir.

K.Ab dul la yev vur ğu la yıb ki, 
müasir dövr də Azər bay ca nın 
mul ti kul tu ra lizm si ya sə ti dün ya 
döv lət lə ri nə, o cüm lə dən bu sa hə-
də zən gin təc rü bə si olan Qərb öl-
kə lə ri nə ör nək dir. Bu gün inam la 
de yə bi lə rik ki, Azər bay can mul ti-
kul tu ra liz mi öl kə nin si ya si si ma sı-
nın əsas xü su siy yət lə rin dən bi ri nə 
çev ri lib. Döv lət mü şa vi ri de yib: 
“Azər bay can mul ti kul tu ra liz mi-
nin si ya si ba ni si Hey dər Əli ye vin 
əsas ar zu la rın dan bi ri məhz bu 
idi”.

Aka de mik bil di rib ki, Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin 2016-cı ili 
“Mul ti kul tu ra lizm ili” elan et-
mə si bir çox ob yek tiv amil lər-
dən qay naq la nır. Əsr lər bo yu 
müx tə lif mə də niy yət lə rin qo vuş-
du ğu mə kan olan Azər bay can 
din lə ra ra sı və si vi li za si ya la ra ra-
sı dialoq da apa rı cı rol oy na yıb, 
zən gin ta ri xi ba za ya ra dıb. Öl-
kə miz də di ni və mil li zə min də 
qar şı dur ma heç vaxt ol ma yıb və 
in di də yox dur. Azər bay can cə-
miy yə ti nə xas dö züm lü lük öl kə-
də uni kal to le rant mü hit ya ra dıb. 
Ha zır da bu mü hit bir ör nək ki mi 
bey nəl xalq ic ti maiy yə tin diq qə-
ti ni cəlb edir. Nə ha yət, Azər bay-
can da mul ti kul tu ra lizm ənə nə lə-
ri nin in ki şa fı və möh kəm lən mə si 
üçün zə ru ri si ya si və iq ti sa di şə-
rait möv cud dur.

“Ceviz ağacı” pyesi səhnələşdirilir
Cə fər Cab bar lı adı na İrə-

van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rın da ya zı çı-
dra ma turq Aq şin Ba ba-

ye vin gör kəm li türk şa i ri və dra-
ma tur qu Na zim Hik mə tin hə yat və 
mü ba ri zə si ni əks et di rən “Ce viz 
ağa cı” pye si nin oxu nu şu ke çi ri lib.

Teatr dan Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru 
Xalq Ar tis ti Ra miz Hə sə noğ lu dur. 
Səh nə əsə rin də Na zim Hik mə tin ob ra zı nı İf ti xar Pi ri yev can lan dı ra caq.

Qeyd edək ki, ta ma şa ye ni möv süm də səh nə ləş di ri lə cək.

Kaliforniyada Azərbaycan kulinariyası 
haqqında kitabın təqdimatı olub

Ka li for ni ya şta tı nın Ver-
non şə hə rin də həm və tə-
ni miz Fə ri də Bu yu ra nın 
“Nar və zə fə ran: Azər-

bay ca na ku li na ri ya sə ya hə ti” ki ta-
bı nın təq di ma tı və im za ses si ya sı 
ke çi ri lib. ABŞ-da qi da de li ka tes lə-
ri nin ən bö yük dist ri bü te ri “Me-
lis sa’s Pro du ce”un eks pe ri men tal 
mət bəx la bo ra to ri ya sın da ke çi ri lən 
təd bi rə 30-dək ku li na ri ya ic mal çı sı, 
blo ger və jur na list lər də vət edi lib.

Qo naq lar “Me lis sa’s Pro du ce” aş paz la rı nın “Nar və zə fə ran: Azər-
bay ca na ku li na ri ya sə ya hə ti” ki ta bın da kı re sept lər dən is ti fa də et mək lə 
ha zır la dıq la rı Azər bay can mil li ye mək lə rin dən da dıb lar. Təd bir çər çi-
və sin də Fə ri də Bu yu ran Azər bay can mət bə xi haq qın da mə lu mat ve rib.

“Nar və zə fə ran: Azər bay ca na ku li na ri ya sə ya hə ti” (Po meg ra na tes and Saff -
ron: A Cu li nary Jour ney to Azer baijan) ki ta bı 2014 və 2015-ci il lər də nəşr edi lib. 
Ki tab Azər bay can mət bə xi haq qın da in gi lis di lin də ilk mü fəs səl nəşr dir. 336 
sə hi fə dən iba rət ki tab da oxu cu la ra 200 ad da qəl ya nal tı və sa lat, şor ba lar, xə mir 
xö rə yi, ət, tə rə vəz və yu mur ta dan is ti fa də edil mək lə ha zır la nan xö rək lər, çö rək 
növ lə ri, plov, iç ki və çə rəz lə rin Qərb öl kə lə ri şə raitin də ha zır lan ma sı üçün uy-
ğun laş dı rıl mış re sept lər tək lif olu nur. Ki ta ba, həm çi nin Fə ri də Bu yu ra nın po-
pul yar az cook book.com blo qun dan se çil miş re sept lər da xil dir.

“Qatil” növbəti dəfə AzDrama-da

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da Xalq 
ya zı çı sı El çi nin ey niad lı əsə ri 
əsa sın da ha zır lan mış “Qa til” 

ta ma şa sı nü ma yiş olu nub.
Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər-

TAc-a bil di ri lib ki, ta ma şa nın qu ru luş-
çu re jis so ru Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Meh ri ban Ələk bər za də, bəs tə ka rı Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi Ay gün Sə məd za də, 
qu ru luş çu rəs sa mı Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si İl ham El xa noğ lu dur.

Səh nə əsə rin də rol la rı Xalq ar tis ti Səidə 
Qu li ye va, Əmək dar ar tist lər Mü nəv vər Əli ye va, El xan Qu li yev və akt-
yor Hik mət Rə hi mov oy na yır.

Möv zu su qa dın sev gi si olan ta ma şa nın sü jet xətt  i, uzun müd dət dir 
müəl li mə iş lə yən bir qa dı nın fa ciəli hə ya tı üzə rin də qu ru lub.

Sax ta kar, ya lan çı, fı rıl daq çı oğ lan ba şı an caq şa gird lə ri nə qa rı şan, 
tən ha, ya şı öt müş, sev gi göz lə yən müəl li min hə ya tı na gi rir. O, ya lan-
lar la saf qa dı nın tə miz hiss lə ri nin qa ti li olur. Müəl li min evi ni və ürə yi-
ni zəbt edən oğ lan son da onu qa til edir.

So sial də yi şik lik lər fo nun da də rin mə nə vi-psi xo lo ji real lıq la rı əks et-
di rən səh nə əsə ri ta ma şa çı lar tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

ABŞ-da “Anamın ailəsinin tarixçəsi”
ABŞ-ın Hyus ton şə-

hə rin də, “Blurp” 
nəş riy ya tın da Yu-
sif Pə nah pu run 

təq ri bən 200 sə hi fə həc min də, in gi lis 
di lin də “Heç vaxt bit mə yə cək sə ya hət. 
Ana mın ailə si nin ta rix çə si” ki ta bı çap dan 
çı xıb.

Bu ba rə də Azər TAc-a re jis sor Zi ya Şıx-
lins ki mə lu mat ve rib.

Ki tab gör kəm li şəx siy yət lər dən iba rət 
bü töv bir ple ya da ye tiş dir miş ad lı-san lı 
bir nəs lin – Şıx lins ki lər ailə si nin ta rix çə-
si nə həsr olu nub. Bu nəs lin bir çox nü-
ma yən də lə ri (hər bi qul luq çu lar, ədib lər, alim lər, döv lət qul luq çu la rı, 
sa hib kar lar və s.) fi t ri is te dad la rı və yük sək pe şə kar lıq la rı sa yə sin də 
tək cə Azər bay can da de yil, bü töv lük də Qaf qaz da, Ru si ya da, İran və 
Tür ki yə də müx tə lif sa hə lər də hör mət və nü fuz qa za nıb lar.

Ki ta bın müəl li fi  Yu sif Pə nah bur ana tə rəf dən bu ailə nin nü ma yən-
də lə rin dən bi ri dir. İn qi lab dan son ra on la rın ailə si İran da ya şa yıb, son-
ra Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı na mü ha ci rət edib.

Müəl lif mü qəd di mə də Qaf qa zın coğ ra fi  ya sı haq qın da mə lu mat ve-
rir. Ki ta bın bi rin ci böl mə sin də bu so ya dın İran qo lu nun gör kəm li nü-
ma yən də lə ri nin, o cüm lə dən Ca han gir Şıx lins ki nin (ki ta bın müəl li fi  
onun nə və si dir) bioq ra fi  ya sı təq dim olu nub. Ge ne ral Əla ğa Şıx lins ki-
nin əmi si oğ lu C.Şıx lins ki 1920-ci ilə qə dər Qa zax qə za sı nın rəisi olub. 
O, bu ba rə də öz xa ti rə lə rin də ya zır. Ge ne ral-ma yor Ca vad bəy Şıx lins-
ki Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə tin də kor pus ko man di ri, ha be lə Gən-
cə an ti bol şe vik üs ya nı nın rəh bər lə rin dən bi ri olub. Gən cə uğ run da 
dö yüş lər də ağır ya ra la nıb, 1920-ci ilin ma yın da əv vəl cə İra na, son ra 
Tür ki yə yə mü ha ci rət edib, 1959-cu il də Tür ki yə də və fat edib.

Bu ailə nin Azər bay can qo lu na - əs lən Qa zax dan olan məş hur nü ma-
yən də lə ri nə ki ta bın ay rı ca böl mə si həsr olu nub. Qa zax lı Şıx lins ki lə rin 
ən məş hur la rı “Rus ar til le ri ya sı nın al la hı” ge ne ral Əla ğa Şıx lins ki, gör-
kəm li Azər bay can şairi Mol la Və li Vi da di, Azər bay ca nın ilk Xalq şairi 
Sə məd Vur ğun, Xalq ya zı çı sı İs ma yıl Şıx lı və baş qa la rı dır.

Ki tab da Şıx lins ki lər nəs li nin mən şə yi nin ət rafl  ı ta ri xi ve ri lib. Qeyd 
edi lir ki, bu nəs lin kök lə ri XIV-XV əsr lə rə ge dib çı xır. O dövr də Türk-
mə nis tan dan Azər bay ca nın in di ki Qa zax ra yo nu əra zi si nə qə dim türk 
tay fa la rı köç edib lər. “Şıx lı” to po ni mi bu tay fa nın adı ilə bağ lı dır. Tay-
fa “Qa zax lı” ad la nır mış. Qa zax lı kən di nin əsa sı nı bu tay fa nın nü ma-
yən də si Mə həm məd Ağ do la ğın iki oğ lu – Al qa zax ağa və Şı xı ağa qo-
yub lar. Ha zır da möv cud ol ma yan Qa zax lı kən di Kür ça yı sa hi lin də, 
Aşa ğı Sa lah lı kən di nin ya xın lı ğın da yer lə şib.

“Şıx lins ki lər” so ya dı Şı xı ağa nın adın dan ya ra nıb. Nə sil şə cə rə si iki 
qo la bö lü nüb. Şıx lins ki lər və Al qa zax lı lar. Al qa zax Şıx lins ki lər nəs li-
nin qə dim so ya dı dır. Əla ğa Şıx lins ki nin “Mə nim xa ti rə lə rim” ad lı me-
muar la rın da Şıx lins ki lər nəs li haq qın da ət rafl  ı in for ma si ya ve ri lir. O 
ya zır: “Azər bay can Ru si ya nın tər ki bi nə da xil olan dan son ra bü tün yer-
li lər rus so yad la rı na bən zər so yad lar qə bul et di lər. Nəs li mi zin hər iki 
qo lu nun nü ma yən də lə ri öz lə ri nə Şıx lins ki so ya dı gö tür dü lər”.

Yu sif Pə nah pur bir ne çə də fə əc dad la rı nın və tə nin də olub. So nun cu 
də fə Qa za xa 2010-cu il də gə lib. Sə fər za ma nı onu ta nın mış re jis sor Zi ya 
Şıx lins ki mü şa yiət edib.

Müəl lif mü qəd di mə də əmək daş lı ğa, sə nəd lə rə və fo to şə kil lə rə gö rə 
ya xın qo hu mu Zi ya Şıx lins ki yə xü su si tə şək kür edir.

Ki tab nə fi s tər ti bat da çap olu nub. Bu ra xü su si də yə ri olan na dir ta-
ri xi fo to şə kil lər, o cüm lə dən Şıx lins ki lə rin ailə vi və gör kəm li nü ma-
yən də lə ri nin fo to şə kil lə ri, Qa zax ra yo nu nun mən zə rə lə ri ni, ötən əs rin 
mil li ge yim lə ri ni əks et di rən şə kil lər da xil edi lib.

Tanınmış caz 
ifaçısı Elçin 

Şirinov Londonda 
konsert verəcək

İ
yu lun 3-də Lon do nun “Spi-
ce of li fe jazz” klu bun da 
ta nın mış caz ifa çı sı El çin Şi-
ri nov kon sert proq ra mı ilə 

çı xış edə cək.
İfa çı Azər TAc-a bil di rib ki, 

iyu lun 15-də isə onu mü şa yiət 
edən qrup la bir gə Lon do nun 
“Vor tex jazz” klu bun da kon sert 
ve rə cək. Kon sert çər çi və sin də 
gör kəm li Azər bay can bəs tə kar-
la rı Üze yir Ha cı bəy li, Qa ra Qa-
ra ye vin əsər lə ri ilə ya na şı, bir sı-
ra xalq və bəs tə kar mah nı la rı da 
səs lən di ri lə cək.

Həm çi nin, kon sert lər də E.Şi ri-
nov özü nün bəs tə si olan müx tə lif 
mu si qi nöm rə lə ri ilə də çı xış edə-
cək. Azər bay ca nın xalq və klas sik 
mu si qi ele ment lə ri nin bir ləş di yi 
kon sert proq ra mı ta ma şa çı la ra 
unu dul maz an lar ya şa da caq.

K.Ab dul la yev vur ğu la yıb ki, 

Azərbaycanın multikulturalizm 
siyasəti dünya dövlətlərinə örnəkdir
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əcnəbi sözlər

Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən qurama 
sözlər

Lüzumsuz
sözlər və söz 

hallandırmaları

daldırıcı
daldırma
daldırmaq
daldırtma
daldırtmaq
dalğagöstərmə
damarlama
damarlamaq
damarlanma
damarlanmaq
damarlaşma
damarlaşmaq
damarlatma
damarlatmaq
damarvarılıq
danakimi (-lər)
danaquşu (-lar)
daraqağzı
dəcqalma
dəcləşmə
dədəlikedən
dədəliketmə
dədəsiniyandırma
dəftərçi
dəlikdeşən
dəmir-boz
dəngillik
dürəklik
dürənglik
dürtükolma
düşünücü
düyünolma
düzağızlı
düzbucaqvarılıq
düzdalğalılıq
düzdamarlılıq
düzdişli
düzdişlilik
düzdoğuş
düzdoğuşlu
düzgörən
düzgörmə
düzoxluluq
düzolma
düztezlikli
düztutumlu
düzyonuşçu
ekstratlı

damarıqırıqlıq
dansaqlı
dansaqsız
erağac
ergetmə
ergəlmə
erişim
erişmək
əbə
əbəçi
əbəçilik
məməyeyəndən-
pəpəyeyənəcən
mərdimgiriz
mərdimgirizlik
mərəköçdü
mıçır
mığır
mığır-mığır
mırça
mırçalıq
mırtamırt
mırtanma
mırtanmaq
mırtedən
mırtetmə
mısma
mısmaq
mitil-mütül
mızqoyan
mucuqlatma
mucuqlatmaq
mucuqlayıb-
soncuqlatma
mucuqlayıb-
soncuqlatmaq
mucullamaq
mucullanma
mucullanmaq
mucullatma
mucullatmaq
muzu
muzulama
muzulamaq
mürtədoğlu
mütrübbaz
mütrübbazlıq
müzüroğlu

dəlixəkliketmə
dəlixəkolma
eklektik-ensiklopedist
ekran-gün
eşsizlik
əhliyyətkeçən
əhliyyətkeçmə
qisvət
qiyas 
qiyasi
qonuşma
qonuşmaq
qönçədəhan
qönçələb
qövl
qövlən
qövmi
qövmiyyət
qravürovka
qullabı
qurab
qülğülə
laəqəl
laəqəllən
laəlac
laf-kaf
laləgun
laməzhəb
lamis
lampoçka
lampoçkalı
lampoçkasız
lanə
lanuqo
laş, laşə
laşə, leş
laşəkk
laşübhə
latinist
latinizm
laübalı
laübalılıq
lents
lepta
letkayenka
letuçka
leviafan
levirat

lempira
leonye
lepidolit
leporoskopik
leporoskopiya 
lepra 
lepromin
lepton (-lar) 
letilan
levallua 
leveller (-lər) 
levkas
levomenol
levorin
levulyoza
leykoensefalit
leykokrat 
leyşmanioz (tib.) 
leyşmaniya
leytt embr
lignin
lixenologiya 
likopodr 
liktor
likvasiya
likvator
liqanda 
liqatura
liqnin
liqnit
liqroin
liqulyoz
limb 
limfangit
limfanqoit
limfaplast (-lar)
limfoqranulematoz  
limfoleykosit
limfosarkoma
limniqraf
limnofi l
limnoloji
limonit 
linneit 
liofi l
liofob
liparit 
lipaza 

dağyalı
dalğadöymə
damarlı-kapillyarlı
damğabasan
damğabasma
damğavuran
damğavurma
darağız
darboğazlı
darburunlu
darürəkli
darürəklik
darürəklilik
dastanqoşma
dəfçalma
dəfqayıran
dəfnetmə
dəftərdarlıq
dəğəlliketmə
dəh-dəhetmə
dəhrəağzı
dəhrəburunlu
dəhrəsapılıq
dəlalətetmə
dələduzluqetmə
dələduzolma
dələquyruqlu
dəliedilmə
dəlietmə
dəlikaçma
dəlik-dəliketmə
dəlik-dəlikolma
dəliolma
dəllallıqetmə
dəmiraxtarma
dəmiraparan
dəmiraparma
dəmir-betonluq
dəmir-betonluluq
dəmirçi-presçi
dəmirçi-presçilik
dəmirçi-ştamplayan
dəmirdonlu
dəmirdonluq
dəmirdonluluq
dəmirləşdirilmə
dəmirləşdirilmək
dəmirləşdirmə

dağ-dərəsiz
dağlana-dağlana
daxalçalı
daxalçasız
daxıl-daxıl
daxıldar
daxıldarlıq
dairəvarılıq
dalaqotuluq
dalaqotusuz
daldalatma
daldalatmaq
dalğavarılıq
dalğavericilik
dallatma
dallatmaq
damacıqlıq
damarabənzərlik
damaraoxşarlıq
damarcıqlı
damarcıqsız
damarlılıq
damarsız
damarsızlıq
damcılandırılma
damcılandırılmaq
damcısız
damcıvarılıq
damğalılıq
damğasız
damlalı
damlasız
damlatdırılma
damlatdırılmaq
damlı
damsızlıq
dandırma
dandırmaq
dandırtma
dandırtmaq
danışdırtma
danışdırtmaq
danışmamaq
danqıltılı
danqıltısız
daraqbığcıqlı (-lar)
daraqqabılı
daraqqabısız

ekstratsız
elləşdirmə
elləşdirmək
ellikləşdirilmə
ellikləşdirilmək
ellikləşdirmə
ellikləşdirmək
elm-helm
endirmə-qaldırma
enəcək-qalxacaq
eşşəkbelisındırma
eşşəkqabırğa
eşşəkqabırğalı
eşşəksaqqızı
etidallıqetmə

nağıllamaq
nağıl-mağıl
nağıl-nuğul
naxış-nuxuş
naqqalxana
naqqallama
naqqallamaq
naqqallaşma
naqqallaşmaq
nalpara
namala
nanıx
nanıxlıq
nanıxolma
nazlı-qazlı

leyk
leyka
leyl
leyli
ləbşəkər
ləc
ləcləşmə
ləcləşmək
ləclik
ləcliketmə
ləfz
ləfzən
ləğəndə
ləhn
ləhzə

lipman
lipofustsin
lipoproteid (-lər)
lipşito
lisensiat
listerellyoz
listerioz 
listvenit 
literli 
litium
litofi l
litogenezis
litoqlif
litoqlifi ka
litopon

dəmirləşdirmək
dəmirtikanlı
dəmirtikanlıq
dəmirtikanlılıq
dəmiryayan
dəmiryayma
dəmvuran
dəmvurma
dəmyəbecərmə
dəmyəəkən
dəmyəyetişdirmə
dənalan
dənalma
dənbağlama
dən-dənetmə

daraqlıq
daraqvarı
daraldan
daraldılmaq
daralmaq
daranqıltısız
darbalaqlı
darca
dard (-lar)
dar-düdüklük
dartəhərlik
dartımlı
dastanolma
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İşlənməyən

Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də 
“İş lək or foq ra fi ya lü ğə ti” üzə rin də iş ge dir. Məq səd, ha zır da 
is ti fa də də olan “A zər bay can di li nin or foq ra fi ya lu ğə ti”n də yer 
al mış min lər lə ya zı lı şı səhv, qə liz ərəb, fars söz lə ri nin, mə na sı 

və mən bə yi bi lin mə yən söz və söz bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və 
hal lan dır ma lar la ar tı rıl mış, bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş ifa də lə rin, elə-
cə də sa hə lü ğət lə ri nə aid ter min lə rin, dər man, kim yə vi ele ment ad la-
rı nın tə miz lən mə si, əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər dən ara nıb ta pıl mış 
söz lər da xil edil mək lə, iş lək, ay dın dil və saiti nin ər sə yə gə ti ril mə si dir. 
Adı çə ki lən ki tab dan, or foq ra fi ya lü ğə ti qay da la rı na uyuş ma yan söz lə rin 
təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı rır, oxu cu la rın, dil və lü ğət mü tə xəs sis lə ri nin 
fi kir və mü la hi zə lə ri ni, irad və tək lif lə ri ni göz lə yi rik. Or foq ra fi ya lü ğə-
tin dən çı xa rı lan söz lə rin təs ni fa tı 6 fev ral 2016-cı il ta rix dən (62 say lı 
buax rı lış) eti ba rən mü tə ma di ola raq “Ay dın yol” qə ze tin də dərc edi lir.

(Əvvəli ötən saylarımızda)
Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti -
sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”.

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



Elə bu çis kin li sent yabr ge cə si, Tifl  i-
sin qa ran lıq kü çə lə rin də do la şan qa ra 
“M-1”-i gö rən lər, yə qin ki, ürək lə rin də 
dü şü nür dü lər: “Ye nə han sı sa bəd bəx-
tin evi ni yıx ma ğa ge dir lər”. Adam la rın 
be lə dü şün mə yə əsa sı var idi. Rep res-
si ya lar baş la yan gün dən Gür cüs ta nın 
ad lı-san lı adam la rı, par ti ya və döv lət 
xa dim lə ri, in cə sə nət us ta la rı plan lı şə-
kil də məhv edi lir di. Hə min il lər də bü-
tün Qaf qaz qan gö lün də üzür dü...

 Ma şın iki mər tə bə li köh nə bi na nın 
qar şı sın da da yan dı. Gi rə cək də mi lis pos-
tu qu rul muş du. Ma şın dan mül ki ge yim-
də üç nə fər düş dü, sü rü cü mü hər ri ki 
sön dür mə di. Post da kı mi lis za bit lərin-
dən bi ri gə lən lə ri qar şı la dı. Mül ki şəxs-
lər və si qə gös tər di, za bit fa ra ğat da yan-
dı, hər bi sa lam ver di, son ra sa kit cə de di:

- Bəl kə, Qri qo ri Art yo mo vi çə gə li şi-
ni zi xə bər ve rim... Tə li mat be lə tə ləb 
elə yir...

Evin gi rə cə yi nə da xil olan “qo naq-
lar dan” bi ri nin ca va bı qı sa və sərt ol-
du:

- Gə li şi miz məx fi  dir! İşi niz lə məş ğul 
olun!

On lar ev yi yə si, şə hər par ti ya ko mi-
tə si nin bi rin ci ka ti bi Qri qo ri Art yo mo-
viç Ar yut yu nov la da qı sa da nış dı lar:

- Yol daş ka tib, gös tə riş var ki, si zi 
tə ci li şə hər də mir yo lu vağ za lı na çat dı-
raq. Bu ba rə də kim sə yə xə bər ver mək 
ol maz. Xid mə ti ma şın la yox, bi zim lə 
ge də cək si niz. Ha zır lıq üçün beş də qi-
qə vax tı nız var!

Qri qo ri təc rü bə li və gö rüb-gö tür-
müş adam idi. Dər hal an la dı ki, nə sə 
föv qə la də ha di sə baş ve rib. Am ma 
ağ lın dan baş qa fi  kir də keç di: “Bəl kə, 
mə nim də so num dur. Axı ni yə? Har da 
səhv bu rax mı şam?” Bu da ğı nıq sual la-
ra ca vab ax tar ma ğa in di vaxt yox dur.

Lap vaxt ol sa da, bu qa rı şıq za man da 
kim dir sən dən adı nı so ru şan? Bir müd-
dət əv vəl Qri qo ri nin qar da şı nı da ge cə 
həbs elə miş di lər. O, Tifl  i sin in zi ba ti ra-
yon la rın dan bi ri nin par ti ya ka ti bi idi, 
elə hə min ge cə, məh kə mə siz-fi  lan sız 
“xain” dam ğa sı vu rub gül lə lə di lər. 
Qri qo ri xə bər tu tan da çox gec idi... 
Hə yat yol da şı nın qar da şı da 37-ci il-
də bol şe vik lə rin qə zə bi nə tuş gəl di. O, 
Aca rıs ta nın bi rin ci ka ti bi və Gür cüs tan 
na zir lər şu ra sı səd ri nin müavi ni idi. 
Rep res si ya dal ğa sı onu da məhv et di. 

Qri qo ri ki te li ni düy mə lə yən də hiss 
et di ki, əl lə ri əsir, bar maq la rı sö zü nə 
bax mır. Gö zü güz gü yə sa taş dı, me yit 
rən gin də idi. “Ma cal ta pıb ev də ki lər-
lə vi da laş maq la zım dır, dün ya nın işi-
ni bil mək ol maz, atam ne cə de yir di, 
dərd-qəm gə lən də, bat man la gə lir...”

37 yaş lı ka tib ölüm dən qorx mur du, 
bi lir di ki, gec-tez qa pı sı nı dö yə cək-
lər. Ölüm ka bu su də fə lər lə ya nın dan 
keç miş, hə ya tı nı də fə lər lə təh lü kə yə 
at mış dı. O, 1900-cü il də, Tifl  is qu ber-
ni ya sı nın Te la vi kən din də do ğul muş-
du. Ata sı ki çik ti ca rət lə və şə rab çı lıq la 
məş ğul olur du. Qri qo ri gim na zi ya da 
oxu yan da mark sist ide ya la rı ilə ya xın-
dan ma raq la nır dı. Və tən daş mü ha ri bə-
si il lə rin də hö ku mət əley hi nə mi tinq-
lər də iş ti ra kı na gö rə həbs edil di. Qı zıl 
Or du Gür cüs ta nı iş ğal edən də Qri qo ri 
də si lah daş la rı ki mi azad lı ğa çıx dı və 
1919-cu il də Kom mu nist Par ti ya sı nın 
sı ra la rı na da xil ol du. Bir müd dət par ti-
ya təş ki lat la rın da müx tə lif və zi fə lər də 
ça lış dı, K.Marks adı na Mosk va Döv-
lət Xalq Tə sər rü fa tı İns ti tu tu nu bi tir di. 
Lav ren ti Be ri ya nın ən ya xın adam la-
rın dan sa yı lır dı. Elə bu ya xın lıq sa yə-
sin də də 1934-cü il də par ti ya nın Tifl  is 
şə hər təş ki la tı na rəh bər se çil di. 

...Tifl  i sin mər kə zi də mir yo lu vağ za-
lı na xey li qal mış hər bi və mi lis post la rı 
qu rul muş du. Ge dib-gə lən ma şın la rı, 
adam la rın üst-ba şı nı diq qət lə yox la yır-
dı lar. Ar yut yu no vun min di yi ma şı nı 
da bir ne çə də fə sax la dı lar, am ma və-
si qə ni gö rən ki mi bu rax dı lar. Qri qo ri-
ni mü şa yiət edən çe kist lər Mosk va dan 
gəl miş di lər, bu sə bəb dən də yol bo yu 
on la ra ya şıl işıq yan dı rı lır dı. Əs gər lər, 
zi reh li tex ni ka vağ za lı üzük qa şı ki mi 
döv rə yə al mış dı. Ka tib baş ve rən lə rin 
şo kun dan hə lə ayıl ma mış dı: “Bu nə 
föv qə la də hal dır be lə? Qo şun la rı nə 
vaxt aya ğa qal dır dı lar? Ni yə əv vəl cə-
dən xə bər ver mə yib lər, bir ka tib ki mi 
mən bil mə liy dim axı...”

Kə nar per ron da da yan mış xü su-
si va qo na ça ta na qə dər ürə yi ni ye di. 
Kim sə siz, qa ran lıq vağ zal da əli si lah lı 
əs gər lər dən baş qa kim sə yox idi. Onu 
va qo na min dir di lər. Bu ra da ku pe lər 
əvə zi nə uzun sov, ya rı qa ran lıq otaq 
var dı. Ye rə ba ha lı xa lı dö şən miş di, or-
ta lıq sto lu nun üs tü müx tə lif ye mək lər, 
qəl ya nal tı lar və iç ki şü şə lə ri ilə do lu 
idi. 

- Qri şa, Qri şa can, axır ki, gəl din, 
göz lə mək dən gö zü mü zün kö kü sa ral-
dı ki...

Bu səs Qri qo ri yə çox doğ ma idi. Öl-
kə də çox az adam ta pı lar dı ki, Lav ren ti 
Be ri ya onun la bu ton da, meh ri ban ca sı-
na da nış sın. La kin ko mis sa rın nə vaxt 
cid di, nə vaxt iki mə na lı, ya xud ey ham-
la da nış dı ğı nı kim sə ayırd edə bil mir-
di, de yi lə nə gö rə, hətt  a Sta lin də!

Qri qo ri nin bo ğa zı qu ru du, san ki di-
li tu tul du. Bey nin də bir fi  kir do laş dı: 
“Əgər Lav ren ti gə lib sə, yax şı heç nə 
göz lə mə, yə qin, Mosk va ya apa rıb or da 
gül lə lət di rə cək!”

Qu caq la şıb öpüş dü lər və xey li be-
lə və ziy yət də qal dı lar. Va qon da olan 
ikin ci adam – Anas tas Mi ko yan on la-
rı ara la ma say dı, hə lə xey li qu caq la şıb 
da ya na caq dı lar. 

Anas tas araq do lu qə dəh lə ri Qri qo ri-
yə və Be ri ya ya uzat dı:

- Dost lu ğun və İosi fi n şə rə fi  nə!
Bir nə fə sə iç di lər. Qri qo ri də, Lav ren-

ti də su sur du. Am ma Be ri ya ey nə yi nin 
ar xa sın dan güc lə se zi lən göz lə ri ni dos-
tu na zil lə miş di. Qri qo ri yə isə mə sə lə-
nin nə ilə bi tə cə yi ni yal nız gü man et-
mək qa lır dı. Da nı şan Mi ko yan idi:

- Bir mə sə lə var, Qri qo ri, - Anas tas 
sö zü nə ara ver di, - yol daş Sta lin... gös-
tə riş ve rib ki...

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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I YAZI
  ...Qa ra “M-1” dar kü çə lər lə nə ril də yə-nə ril də yə şə hə rin dağ lıq his-
sə si nə qal xır. Ge cə dən xey li ke çib. Bu vaxt qo ca Tif li sin kü çə lə rin də 
kim sə ni gör məz sən. 1937-nin xo fu adam la rın ca nı na elə qor xu sa-
lıb ki, ge cə nə dir, heç gün düz lər də kü çə lər də, mey dan lar da kim sə-
yə rast gəl məz sən. İn di “xain”, “ca sus” tap ma ğa nə var? Mə həl lə də 
qon şu na tərs-tərs bax dın, ya da ta nı şın la baş ve rən müəm ma lı ha di-
sə lər ba rə də pı çıl daş dın, sa də cə çö rək növ bə sin də ağ zın dan bir söz 
qa çır dın, de mə li, “düz” adam de yil sən, düş mə nə sa tıl mı san. Gö zü-
nü açıb gö rə cək sən ki, NKVD-nin zir zə mi sin də sən, əl lə ri nə qan dal 
vu rub lar, sto lüs tü lam pa nın işı ğı nı üzü nə sa lıb lar, göz lə ri qan su-
sa mış sa vad sız bir müs tən ti qin qar şı sın da də mir stul da otur mu san, 
gü nah sız ol du ğu nu sü but et mə yə ça lış san da, xey ri yox dur, bol şe vik 
cəl lad lar dan iba rət föv qə la də “üç lük” qa ra qə ləm lə sə nin ta le yi nin 
üs tün dən çox dan xətt çə kib, Və tən xaini ki mi gül lə yə tuş gə lə cək-
sən, heç mə za rı nı da tap ma ya caq lar, vəs sə lam! Qə ze ti mi zin ötən nöm rə sin də İrə van da İkin ci 

dün ya mü ha ri bə si döv rün də III Reyx lə əmək-
daş lıq et miş fa şist lə rin əlal tı sı Qa re gin Nj de-
yə hey kəl qo yul ma sı ilə bağ lı  yaz mış dım. 

Bu fakt sülh se vər in san lar, tə rəq qi pər vər döv lət lər 
tə rə fi n dən haq lı ola raq pis lə nib. Am ma qə zə bi miz so-
yu ma mış bir baş qa hey kəl lə bağ lı xə bər gəl di. Sayt da 
ya zıl mış dı ki, Lən kə ran da Ni za mi nin abi də si da ğı dı-
lıb, ye rin də də şad lıq sa ra yı ti ki lir. 

Əv vəl cə inan ma dım, dü şün düm ki, xə bə ri ya ucuz 
rek lam xət ri nə ya zıb lar, ya da kim lər sə bu yol la bir-bi ri 
ilə haqq-he sab çü rü dür. Am ma yox... Mə sə lə çox cid di 
imiş. Ha di sə baş ve rən əra zi də əv vəl və son ra çə kil miş 
fo to la rı gö rən də an la dım ki, hə qi qə tən da hi şairin özü 
və hey kə li Lən kə ran da ki min sə qə zə bi nə tuş gə lib.

Ne cə olur ki, ilin-gü nün bu vax tın da Lən kə ran şə hə-
rin də Ni za mi Gən cə vi nin hey kə li və şairin adı nı da şı yan 
döv lət tə rə fi n dən mu ha fi  zə yə gö tü rül müş ta ri xi me mar-
lıq abi də si sö kü lür, kim sə sə si ni çı xar ma ğa cü rət et mir?

 “Qəsr” Mə də ni İr si və Ta ri xi Abi də lə ri Qo ru yaq” İc-
ti mai Bir li yi nin rəh bə ri Fəx rəd din Gö zə lov bu işə bi ga-
nə qa la bil mə yib. 

Onun söz lə ri nə gö rə, ta ri xi me mar lıq abi də si “Neon-
111” MMC tə rə fi n dən sö kü lə rək məhv edi lib: “Ni za mi 
adı na ki no teatr”ın bi na sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 2 av qust 
2001-ci il ta rix li 132 nöm rə li qə ra rı na əsa sən, 4792 in ven-
tar sı ra sı ilə döv lət mü ha fi  zə si nə gö tü rü lüb. Bi na heç bir 
hü quq müəy yən e di ci sə nəd ol ma dan “Neon-111” Məh-
dud Mə su liy yət li Cə miy yət tə rə fi n dən sö kü lüb, ye rin də 
“Neon” şad lıq sa ra yı ti ki lir. Ki no teat rın qar şı sın da olan 
Ni za mi Gən cə vi nin hey kə li də sö kü lüb”.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi ya nın da “Mə də ni 
İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid-
mə ti”nin Lən kə ran şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nə mü ra-
ciətin dən son ra ti kin ti iş lə ri da yan dı rı lıb. Am ma F.Gö-
zə lov bil di rir ki, ti kin ti giz lin cə da vam edir.

...Sə hər açı lan ki mi qal dı rı cı kra nı Ni za mi nin hey kə li-
nin qar şı sı na gə tir di lər. Fəh lə lər abi də nin  ət ra fın da do-
la şır dı. “Neon-111” MMC-in rəh bə ri isə gö rü lə cək iş ba-
rə də “mü hüm” gös tə riş lər ve rir di. Fəh lə lər dən bi ri de di:

- Rəis, ay rəis, bəl kə, sök mə yək, ne cə ol sa azər bay-
can lı dır, şair dir, gö zəl kə lam la rı var...

- Sök get sin! Hər gö zəl kə lam de yə nə hey kəl qoy say-
dıq, şə hər lər də yer qal maz dı.

İkin ci fəh lə:
- Rəis, Lən kə ra na ya ra şıq ve rir, qo naq la ra da fə rəh lə 

gös tə ri rik ki, ba xın, dün ya nın ta nı dı ğı, hə lə də se və-se-
və oxu du ğu Ni za mi nin biz də də hey kə li var...

- Sök get sin! De yir lər, Lən kə ran dan bir kəl mə də 
yaz ma yıb. Bər də li lər onun qı lı ğı na ne cə gi rib lər sə, elə 
hey Bər də ni tə rifl  ə yib...

- Rəis, bəl kə, sök mə yək, hey kəl dir də, du rub ye rin-
də. Ət ra fı nı dü zəl dək, ki çik xi ya ban sa laq, qo ca-ca van, 
gə lib is ti ra hət elə sin, ölü mü zə rəh mət oxu sun lar...

- Sök get sin! Qo ca lar ge dib se rial la ra bax sın lar. Ca-
van la rın da te le fon dan ba şı açıl mır. İn di ki tab oxu yan 
var? O bö yük lük də şad lıq sa ra yı ti kə cə yik. Bəs gə lən 
qo naq lar ma şın la rı nı har da sax la sın lar? Bax, bəy-gə lin 
üçün qır mı zı xa lı nı düz bu ra qə dər uza da ca ğam...

Əv vəl cə mə sə lə nin hü qu qi tə rə fi  nə nə zər sa laq. “Ta rix 
və mə də niy yət abi də lə ri nin qo run ma sı haq qın da”qa nu-
nun 4-cü mad də sin də gös tə ri lir ki, “özəl ləş di ril miş yer li 
əhə miy yət li me mar lıq abi də lə ri nin gör kə mi ni və da xi li 
qu ru lu şu nu poz maq, on la rın mə də ni, ta ri xi də yə ri nə xə ləl 
gə ti rə bi lə cək hər han sı bir hə rə kət et mək qa da ğan dır. Abi-
də nin bə dii-es te tik gör kə mi nin də yiş di ril mə si, uçu rul maq 
və on lar üçün təh lü kə ya ra da bi lə cək tə mir, in şaat, tə sər rü-
fat və di gər iş lə rin apa rıl ma sı da qa nun la qa da ğan edi lib. 
Abi də ni məhv edən lər cə za lan dı rıl ma lı dır lar”.

Am ma prob le min mə nə vi tə rə fi  də var. Da hi Ni za-
mi öz əsər lə rin də saf mə həb bət duy ğu la rın dan, Və tə nə, 
xal qa əvəz siz sev gi dən ya zıb. Şad lıq sa ray la rı uzun əsr-
lə rin ağır lı ğı na tab gə tir mə yə bi lər, Ni za mi isə öl məz dir!
Eşq dir meh ra bı uca göy lə rin, 
Eşq siz, ey dün ya, nə dir də yə rin?! 
Eş qin qu lu ol ki, doğ ru yol bu dur, 
Arifl  ər ya nın da, bil, eşq ulu dur.

Fərhad
ABDULLAYEV

Eşqsiz
dünyanın
dəyəri
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İşıq di lin də 
da nı şan lar

İc ti mai Te le vi zi ya və Ra dio 
Ya yım la rı şir kə ti nin di rek to ru, 
re jis sor Cə mil Qu li ye vin ide-
ya sı əsa sın da çə ki lən fi l min re-
jis so ru Ma hi rə Cab ba ro va dır. 
Film san ki “Aves ta” mətn lə rin-
də ki işıq la-qa ran lı ğın aram sız 
mü ba ri zə si nin ek ra na kö çü rül-
müş for ma sı dır. Bir göz hə ki mi 
haq qın da çə ki lən fi l min əsas 
qa yə si nin işıq la qa ran lı ğın mü-
ca di lə si ki mi təs vi ri an la şı lan-
dır. Fil min əv və lin də elə Pa şa 
Qəl bi nur tə rə fi n dən de yi lən  
“Ya za da bi li rəm işıq di lin də, 
kə sə də bi li rəm zül mət ge cə-
ni” mis ra la rı son ra kı ha di sə lə-
ri, təs vir lə ri və onun haq qın da 
olan çı xış la rı öz ar xa sın ca apa-
rır.  Film qəh rə ma nın xa rak te ri-
ni tam aç maq üçün onun mən-
sub ol du ğu sa hə lə rə uy ğun 
ola raq bir ne çə ye rə bö lü nür: 
cər rah, alim, şair və müəl lim. 
Bu bö yük dörd lü yün əsas mis-
si ya sı isə bir lə şə rək şəx siy yə tə 
apa ran yo lu gös tər mək dir. Re-
jis sor Ma hi rə Cab ba ro va qəh-
rə ma nın mo no lo qun dan çox 
is ti fa də edə rək bu na nail olub. 
Am ma cər rah, şair Pa şa Qəl bi-
nu ru tək cə fi lm də ki Pa şa Qəl bi-
nur ob ra zı ta ma şa çı la ra təq dim 
et mir. Vax ti lə Pa şa müəl li min 
müali cə, hətt  a əmə liy yat et di yi 
məş hur lar - mər hum xalq şairi 
Ca bir Nov ruz, xalq ar tis ti Şə fi -
qə Axun do va, pro fes sor Zəh ra 
Qu li ye va, elə cə də Flo ra Kə ri-
mo va,  Arif Mə li kov, Nə ri man 
Məm mə dov ki mi sə nət kar lar, 
xa rak te rin bi zə ta nı dıl ma sın da 
yar dım çı olur lar. 

Özü nün de di yi ki mi, “qə-
dim Zər düşt təq vi mi nin Sağ-
lam lıq ayın da” dün ya ya göz 
açan və göz açan ki mi bir işıq 
to pa sı ilə qar şı la şan Pa şa Qəl-

bi nu run bü tün hə ya tı, əs lin də 
hə min işı ğı əl lə ri nə kö çür mək 
olub. Bə zən əlin də ki qə lə mə, 
bə zən isə bı ça ğa ke çən hə min 
işıq o qə ləm dən də, o bı çaq-
dan da sü zü lə rək baş qa la rı na 
işıq bəxş edib. Film də də biz 
hə rə kət edən, bir in san dan 
baş qa in sa na ötü rü lən İşıq fe-
no me ni ni gö rü rük. İşıq bu ra-
da həm hə qi qi, həm də mə ca zi 
mə na da yer də yiş mə lər edir. 
Göz hə ki mi Pa şa Qəl bi nu run 
cər rah bı ça ğın dan ke çib hə qi-
qi ka te qo ri ya ki mi xəs tə gö-
zün də di ri lir. Şair, es seist Pa şa 
Qəl bi nu run qə lə min dən sü zü-
lə rək  rəm zi məf hum ki mi in-
san ru hun da can la nır. Film də 
tə ba bət lə poezi ya nı zi ya, nur 
rəmz lə ri va si tə si lə bir ləş di rən 
Pa şa Qəl bi nur ob ra zı  “Aves-
ta” mətn lə rin də ki şərq qüv və 
olan Əh ri mən lə dö yü şən Hör-
müz əs gə ri nə bən zə yir. Film-
də bu xətt, ob ra zın mo no lo qu 
və onun səs lən dir di yi şeir lə rin 
he sa bı na  açı lır:

Əl lə ri min ha ki miy yə ti
 bər qə rar olur,
Əmə liy yat vax tı.
Qa ran lıq la işı ğın
 ra dar tut ma yan
Sər hə di nə uçur əl lə rim.
Ürə yim ki mi dir,
Mən ya tan da da
 oyaq olur əl lə rim.

Film də alim haq qın da səs lən-
di ri lən bə zi  va cib fakt la ra diq-
qət edək: 

“Ta nın mış Azər bay can ali mi-
nin elm sa hə sin də qa zan dı ğı 
ən yük sək nailiy yət lər dən bi ri 
– dün ya nın apa rı cı tibb müəs-
si sə lə ri tə rə fi n dən tət biq olu nan 
– or qan və to xu ma transp lan-
ta si ya sın da ye ni el mi is ti qa mət 
sa yı lan “Qlauko ma nın cər ra hi 
müali cə sin də Mu sa yev üsu-
lu”dur sa (göz də “qa ra su” yun 
müali cə si), di gər uğu ru isə 
Azər bay can da son 100 il də ilk 
də fə Pa şa Mu sa ye vin rəh bər li yi 
al tın da, Se vinc Mu sa ye va-Ək-
bə ro va nın və Ol qa St ro ye va nın 
həm müəl lifl  i yi ilə kəşf edil miş 
və Ru si ya Far ma ko lo gi ya Ko-
mi tə si tə rə fi n dən XX əsr də rəs-
mi təs diq edi lən və küt lə vi is-
teh sal və tət biq edil mə si üçün 
li sen zi ya ve ri lən, dün ya da bu 
gü nə qə dər is ti fa də olu nan ən 
eff  ekt li dər man lar dan sa yı lan 
“Ak ti pol” an ti vi rus pre pa ra tı-
dır. 

2002-ci ilin 12-17 no yabr ta rix-
lə rin də Brüs se lin (Bel çi ka) “51-
ci Ümum dün ya İx ti ra lar Sa lo-
nu”nda ke çi ri lən “Brüs sel Ev ri ka 
2002” sər gi sin də Of tal mo lo gi ya-
da ye ni lik sa yı lan “Ak ti pol”un 
kəş fi  “Bö yük qı zıl me dal”a və 
Bel çi ka Ma liy yə Na zir li yi nin 
“Xü su si priz”inə la yiq gö rü lüb.

Bö yük Bri ta ni ya nın Kemb-
ric Uni ver si te ti nin tə şəb bü sü ilə 
2003-cü il də ke çi ri lən sor ğu da 
bü tün za man lar üçün 2000-ci ilin 
alim-in tel lek tual la rı sı ra sın da la-
yiq ol du ğu ye ri ni alan ta nın mış 
Azər bay can ali mi, 2005-ci il dən 
“Tibb jur na lı”nın Rə ya sət He-
yə ti nin üz vü, elə hə min il də də 
Ru si ya Tibb Elm lə ri Aka de mi ya-
sı nın fəx ri dok to ru se çi lib”.

No bel
mü za ki rə lə ri 

Çı xış çı lar ara sın da təd bi rin 
apa rı cı sı pro fes sor Ni za məd din 
Şəm si za də və Tibb Uni ver si te-
ti nin ka fed ra mü di ri pro fes sor 
Can ba xış Nə cə fov Pa şa Qəl bi-
nur dan da nı şar kən ma raq lı bir 
de ta la to xun du lar. Da ha son ra 
pro fes sor Əli xan Mu sa yev də bu 
mə qa mı unut ma dı. Azər bay can 
ney ro fi  ziolo gi ya və ney ro kim-
ya mək tə bi nin ya ra dı cı la rın dan 
olan bö yük alim Qəh rə man 
Qəh rə ma no vun Pa şa Qəl bi nu-
ra olan bö yük rəğ bə tin dən söz 
açıl dı. Qeyd edək ki, Qəh rə man 
Qəh rə ma no vu öm rü nün so nun-
da ən se vim li tə lə bə lə rin dən 
olan Pa şa Qəl bi nur  əmə liy yat 
et miş di. Qəh rə ma nov o alim lər-
dən idi ki, Top çu ba şov la bir lik-
də adı tibb üz rə No bel mü ka fa-
tı na təq dim olun muş du. La kin 
son ra dan bə zi xo şa gəl məz hal-
lar baş ver di və Yu sif Məm mə-
də li ye vin aqi bə ti ni bu iki alim 
də ya şa dı. Ad la rı nı çək di yi miz 
na tiq lər də  Qəh rə ma no va qis-
mət ol ma yan No bel mü ka fa tı-
nı Pa şa Qəl bu nu ra ar zu la dı lar. 
“Qlauko ma nın cər ra hi müali cə-
sin də Mu sa yev üsu lu”na gö rə, 
yə ni, xalq di lin də de sək, göz də 
“qa ra su” yun müali cə si nə gö rə 
və ma hiy yə ti nə va ra bil mə di yi-
miz baş qa ye ni üsul la rı na gö rə 
Pa şa müəl lim bu mü ka fa tı haqq 
edən lər cər gə sin də dir. 

“Val lah, tə şək kür 
ona dü şür”

Film lə bağ lı Pa şa müəl lim dən 
təəs sü ra tı nı so ru şan za man re-
jis so run və ümu mi lik də ya ra-
dı cı he yə tin zəh mə ti ni yük sək 
qiy mət lən dir di. “Val lah, tə şək-
kür on la ra dü şür” de yə rək fi lm 
ba rə də da nış dı: “Fil min ide ya 
müəl li fi  hör mət li re jis so ru muz 
Cə mil Qu li yev dir. Ma hi rə Cab-
ba ro va və ya ra dı cı qrup ek ran 
işi nin ər sə yə gəl mə sin də çox 
zəh mət çək di lər. On la ra hə qi-
qə tən də də rin tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm. Mən on la rın bu ide-
ya sı nı çox yax şı qar şı la dım. İna-
nı ram ki, həm si zin lə, me dia ilə, 
həm də bu ra da kı zi ya lı lar la bu 
fi l min mü za ki rə si yük sək sə viy-
yə də ke çə cək”.

El min NU Rİ

İşıq di lin də 

Azər bay can Mil-
li Kon ser va to ri-
ya sı nın kon sert 
za lın da ta nın-

mış şair, of tal mo loq alim, 
Tibb Uni ver si te ti nin Of-
tal mo lo gi ya ka fed ra sı nın 
mü di ri Pa şa Qəl bi nu ra 
həsr olu nan “Nur adım-
dı, işıq an dım” fil mi nin 
təq di ma tı ke çi ri lib. Təq-
di mat da öl kə nin ta nın mış 
elm və mə də niy yət xa dim-
lə ri, gör kəm li zi ya lı lar və 
ic ti mai sfe ra nın məş hur 
si ma la rı iş ti rak edib lər. 
53 də qi qə lik sə nəd li fil mə 
ba xış dan son ra təq di ma ta 
də vət olu nan zi ya lı lar dan 
bir ço xu çı xış edə rək həm 
ek ran əsə ri, həm də Pa şa 
Qəl bi nur haq qın da ürək 
söz lə ri ni de yib lər. Fil mə 
ba xış dan  son ra kı rəs mi 
his sə nin  apa rı cı sı pro fes-
sor, ədə biy yat şü nas Ni za-
məd din Şəm si za də olub. 
Çı xış çı lar və on la rın ürək 
söz lə ri ba rə sin də bir qə-
dər son ra da nı şa ca ğıq. 
İn di isə ye ni dən fil mə qa-
yı daq:

bi nu run bü tün hə ya tı, əs lin də 

İşıq dilində 
danışan film
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“Na tiq Sə fə rov de di ki, 
bu əsər mən lik de yil”

- Va qif müəl lim, ne cə ol du ki, bu 
ro ma nı tər cü mə et mək fi k ri nə 
düş dü nüz?
- Çin giz Ayt ma to vun “Qi ya-

mət” ro ma nı də rin fəl sə fə si olan 
bir əsər di. SS Rİ və dün ya miq ya-
sın da “Edam kö tü yü” adı ilə ta-
nı nır. Am ma qır ğız ədə biy ya tı nın 
özün də “Qi ya mət” ad la nır. Fik-
rim cə, keç miş so vet ədə biy ya tın-
da o cür fəl sə fi  yük də, ağır lıq da 
olan ikin ci bir əsər yox du. Çün ki 
o döv rün rus nəs ri əsa sən realist 
is ti qa mət də in ki şaf edir di. Kənd 
pro za sı, şə hər pro za sı ora da əsas 
ya ra dı cı xətt  idi. Bu əsər də təs vir 
olu nan tə biət-in san prob le mi nə 
bir cə Va len tin Ras pu tin də rast gəl-
mək olar dı. Əsə ri 1990-cı il də tər-
cü mə et mi şəm. Rəh mət lik Na tiq 
Sə fə rov “Azər bay can” jur na lın da 
tər cü mə şö bə si nin rəh bə ri idi. Mə-
nə bu işi o tap şır dı. De di, əv vəl cə 
is tə dim özüm tər cü mə edim, am-
ma ilk ab za sı nı oxu dum, gör düm 
ki, mən lik de yil.

- Na tiq Sə fə rov da çox pe şə kar və 
is te dad lı tər cü mə çi idi. O, nə yi 
əsas gə ti rə rək əsə ri özü tər cü mə 
et mə di və bu nu siz dən xa hiş et di?
- Na tiq Sə fə rov çox bö yük tər-

cü mə çi idi. Hər hal da onun da 
bil di yi nə sə var idi. Əsər də ki həm 
kənd, həm şə hər üs lu bu, ora da kı 
də rin fəl sə fi  qat üst-üs tə qa lan-
mış dı. O da, yə qin, bun la rı nə zə rə 
ala raq, ro ma nın tər cü mə si ni mə nə 
tap şır mış dı. 

- Ro ma nın adı ilə bağ lı bir ne-
çə ver si ya var: “Edam kö tü yü”, 
”Qi ya mət”, “Di şi qur dun rö ya-
sı”. Türk lər də onu “Dar ağa cı” 
ki mi tər cü mə edib. Siz cə, əsə rin 
adı ilə bağ lı fi  kir müx tə lifl  i yi nə-
dən qay naq la nır?
- Ayt ma to vun bu ro ma nın da bir 

ne çə sü jet xətt  i var. Əsə rin sü jet xətt  i 
Bul qa ko vun “Us tad və Mar qa ri ta”, 
Yu sif Sə mə doğ lu nun “Qətl gü nü”, 
ro ma nı nın st ruk tu ru ilə ey ni dir. Yə-
ni, bu ra da ro man için də ro man me-
xa niz min dən is ti fa də olu nub. Bul-
qa kov da da elə dir: İn cil mo tiv lə ri 
ilə ya na şı, Us tad və Mar qa ri ta xətt  i 
də pa ra lel ge dir. Bu st ruk tur bi rin ci 
Bul qa kov dan baş la yıb və Ayt ma-
tov da on dan is ti fa də edib. Şəx sən 
mə nə qal sa, “Qi ya mət”də di ni mo-
tiv li Av di Kal list ra tov - xaç pə rəst 
dün ya sın dan gə lən is ti qa mət yox, 
ca na var lar la bağ lı sü jet xətt  i da ha 
mü kəm məl dir. O xətt  sa də cə ola raq 
da hi ya nə təs vir edi lib. Türk lər də 
adı “Dar ağa cı” ki mi tər cü mə olu-
nub, biz də də uzun müd dət “Edam 
kö tü yü” ki mi bi li nib. Be lə bir fi  kir 
var ki, hər bir in san vax tı ye tiş di yi 
mə qam da ba şı nı cəl lad kö tü yü nün 
üs tü nə qoy ma lı olur. Yə ni he sa bat 
ve rir. Bu mən tiq lə ya na şan da ro-
ma nın adı nın “Dar ağa cı”, “Edam 
kö tü yü” ol ma sı heç də yan lış de yil. 

Ayt ma tov, dü şü nü rəm ki, ro ma nın 
adın da da xaç pə rəst li yə me yil edib. 
“Pla xa” adı nı seç mək lə dün ya oxu-
cu su nu nə zə rə al ma ğa ça lı şıb. No-
bel mü ka fa tı üçün cəhd gös tə rib. 
Son ra dan yaz dı ğı “Kas sand ra dam-
ğa sı” də bu cəh din ar dı idi.

- De mə li, siz cə, “Qi ya mət”də 
və “Kas sand ra dam ğa sı”nda kı 
xris tian lı ğa aid di ni mo tiv lər 
sırf No bel üçün edi lən cəhd lər 
idi?
- Mən cə, elə idi. Bun lar ey ni 

za man da bə şə ri mo tiv lər di. Am-
ma mə nə elə gə lir ki, həm də ey ni 
za man da ya zı çı bic li yi di. Am ma 
onu da de yim ki, Ayt ma tov hə lə 
o əsər lə ri yaz maz dan əv vəl No bel 
mü ka fa tı na la yiq idi. Hə lə “Bə yaz 
gə mi” po ves ti çı xan da mən ki no-
stu di ya da iş lə yir dim. Bir se mi na ra 
get miş dik. Ora da qa da ğan olun-
muş fi lm lər dən də bəhs olu nur du. 
Qır ğız la rın baş re dak to ru de di ki, 
is veç li lər Ayt ma tov haq qın da sə-
nəd li fi lm çə kir lər. Bu ya xın lar da 
ona No bel mü ka fa tı ve rə cək lər. 
Am ma bu, baş ver mə di. “Əl vi da, 
Gül sa rı” po ves ti nə gö rə SS Rİ ona 
Döv lət Mü ka fa tı ver di. Ar dıy-
ca da, So sialist Əmək Qəh rə ma nı 
adı na la yiq gör dü və bu nun la da 
No bel söh bət lə ri bağ lan dı.

“Bu tər cü məm lə bağ lı 
tə ri fə eh ti ya cım var idi”
- “Qi ya mət”i si zin tər cü mə niz-
də oxu mu şam. Bu ra da dialekt 
söz lər və şi və lər dən çox is ti fa də 
olu nub. Siz cə, dialekt söz lər dən 
iza fi  is ti fa də oxu cu küt lə si üçün 
çə tin lik ya rat mır ki?

- Be lə dü şün mü rəm. İri çay la-
rın ha mı sı on la ra gə lib tö kü lən 
sıs qa çay la rın, ki çik qol la rın he-
sa bı na for ma la şır. Dialekt söz lər 
də bu ra da hə min ki çik çay la rın 
ro lu nu oy na yır, di li zən gin ləş di-
rir. Mən tez-tez ki tab ma ğa za la-
rı na ge di rəm və Azər bay can di-
li nə tər cü mə olu nan ki tab lar la 
ma raq la nı ram. Ək sər tər cü mə lər 
bər bad hal da dı. Ha mı sı bir-bi ri nə 
ox şa yır. Yax şı olar ki, bü tün tər-
cü mə lər ori ji nal dan edil sin. Ori-
ji nal dan edil mə di yi nə gö rə, xey li 
nöq san lar mey da na çı xır. Gö züm 
ye mə di yi ye ga nə ya zı çı Pla to nov-
du. O, tər cü mə yə gəl mir. Am ma 
Pla to nov xü su si ya naş ma ilə tər-
cü mə olun ma lı dı. 

“Qi ya mət” ro ma nı nı mən 
1990-cı il də tər cü mə et mi şəm. 
Bir-iki də fə eşit mi şəm ki, heç ta-
nı ma dı ğım adam lar o tər cü mə-
nin adı nı çə kib, bə yən dik lə ri ni 
de yib. Bir də fə də rəh mət lik Arif 
Əm ra hoğ lu mə nim tər cü mə min 
adı nı çək di. İc las da dur du de di 
ki, o boy da əsə ri Va qif us ta lıq la 
tər cü mə edib. Çox tə rifl  ə di. On-
dan son ra mən bu tər cü məm lə 
bağ lı tə rif eşit mə mi şəm. Hal bu ki 
mə nim bu na eh ti ya cım var idi. 
Pis lə yax şı ya qiy mət ve ril mə li-
dir. 

- Siz tər cü mə ni zin adı nı “Qi ya-
mət” qoy mu suz. Ayt ma to vun 
qi ya mə ti nin ma hiy yə ti nə dən 
iba rət dir?
- Ayt ma tov onu da hi ya nə fi  kir lə-

şib. İn san Yer üzü nə həm də tə bii fə-
la kət ki mi gə lir. Hər bir in san po ten-
sial ola raq tə bii fə la kət mən bə yi dir.

Bu ra da kı in san, fə la kə tin 
ya ra dı cı sı dır. Pla nı dol-
dur maq üçün tə biəti, say-
qak la rı qı rır, qar şı sı na çı-

xan hər şe yi məhv edir. 
Am ma bu gün tə biət də 
öz in ti qa mı nı alır. Dün-
ya nı su ba sır, baş qa fə la-

kət lər ço xa lır, son ra sı ne-
cə ola caq? Bu nu heç kəs 

bil mir. 

- De mə li, Ayt ma to vun “Qi ya-
mət”ini nə za man sa baş ve rə cək 
qi ya mə tin is ma rı cı ki mi an la ya 
bi lə rik?
- Bə li! Haq lı sız! O da Çin giz 

Ayt ma to vun biz lə rə is ma rı cı dır. 
Bu gün qütb lər də buz lar əri yir. 
Nü və si la hı nın sı naq la rı at mos fe-
ri zə hər lə yir. Ötən il Mosk va da 40 
də rə cə is ti ol du. Mən ora da üç il 
hər bi xid mət də ol mu şam. 20 də-
rə cə is ti olan da torf me şə lə ri nin 
iyin dən da yan maq ol mur du. İn-
di gö rün, 40 də rə cə də ne cə olur?! 
Bü tün iq lim də yi şir. İn san tə bii 
fə la kət mən bə yi olan dan son ra 
ya vaş-ya vaş öz so nu nu da ha zır-
la yır. Ora da kı ca na var ob raz la rı 
- Ağ bə rə ilə Daş çey nə rin hə ya tı 
in san üçün əsl nü mu nə dir. 

- Ayt ma tov ro man da kı ca na var 
və in san mü na si bət lə rin də İla-
hi əda lət fe no me ni ni ne cə təs vir 
edib?
- İla hi əda lə tin tə rən nü mü çox 

uğur lu alı nıb. Ro man da ya lan çı 
so vet ideolo gi ya sı yox du. Real lıq 
ne cə dir sə, o cür də təs vir olu nub. 
Ayt ma tov ca na var və in san qar şı-
dur ma sın da ikin ci nin get di yi yo-
lun kon tur la rı nı cı zır. Yə ni ki, ay 
in san, sən bu fə la kə tə doğ ru ge-
dir sən!

“Ayt ma tov bə zi 
məqamlar da Bul qa ko vu 

tək rar la yıb”
- Xris tian mi fo lo gi ya sı ilə qə dim 
tür kün xi las to te mi olan ca na-
var xətt  i nin sin te zi əsər də nə də-
rə cə də uğur lu alı nıb?

- Mən cə, xris tian mi fo lo gi ya sı nın 
təb li ği nə aid olan Av di Kal list ra tov 
xətt  i ro man da, sa də cə, bir ya maq-
dı. Ya zı çı bu nun la, gu ya bə şə ri ide-
ya ya xid mət et mək is tə yib. Bə şə ri 
ide ya nın təs vi ri üçün ca na var lar 
bəs idi. Həm o ca na var lar - Ağ bə rə 
və Daş çey nər, on la rın ya şa dı ğı və 
ölüm-di rim mü ca di lə si apar dı ğı 
çöl bə şə ri ide ya nın təs vi ri üçün bəs 
edir di. Çö lün öz poeti ka sı, mu si qi-
si, rit mi nə yə de sən də yər di. Əsər-
də ki xaç pə rəst xətt  i, təəs süf ki, bu 
cür gö zəl təs vir lə rə ya maq lan dı. 

- Biz ikin ci sü jet xətt  i ni çö lün 
poeti ka sı na xə ya nət ki mi 

an la ya bi lə rik?
- Mə nə qal sa, bə li! Am-

ma, tə bii ki, o da bö yük 
ya zı çı dı. İn di be lə ya-
zıb sa, de mə li, bu cür 
gö rüb. Am ma mən 
dü şü nü rəm ki, o xətt  

Ayt ma tov dan kə nar dı. 
Ayt ma to vun dü şün cə-

sin dən, mil li yad daş sis te-
min dən qı raq da dır. Am ma 
nə üçün sə ya zıb. Əsər də ki 
Pon ti Pi lat, İsa Mə sih xət-
ti Ayt ma to vun dü şün cə 
tər zi nə yad dı. Həm də ki, 

bun la rı Bul qa kov ya zıb da. O, ye ni 
bir şey elə mə yib. Bul qa ko vun st ruk-
tu ru nu tək rar la yıb. Bul qa kov da kı 
Pon ti Pi lat mə nə da ha xoş gə lir. Çün-
ki onun Pon ti Pi la tı ori ji nal idi.

“Ayt ma tov Avro pa nın 
xo şu na gəlmək is tə yib”
- Ro man da bü tün din lə ri ey ni hə-
qi qət al tın da top la maq mey li var. 
Am ma bu na bax ma ya raq, Av di 
ölən za man kö mə yə qur du ça ğı rır... 
- ...Bir da ha tək rar edi rəm: Ora-

da kı xaç pə rəst xətt  i əsə rin ümu mi 
məz mu nu na ya maq dı. O sü jet xət-
ti ro ma nın ümu mi qa yə si nə ya pış-
mır. Am ma ya zı çı nə üçün sə edib 
bu nu. Yə qin Av ro pa nın xo şu na 
gəl mək is tə yib (gü lür).

- Əsər də xris tian lıq xətt  i qa ba rıq 
təs vir olu nub. Hətt  a Tür ki yə də bu 
əsər tər cü mə olu nan da xris tian lı-
ğın təb li ği ki mi eti raz la qar şı lan-
dı. Az qal dı ki, Ayt ma to va mis-
sioner dam ğa sı vu rul sun...
- ...Bu, dar dü şün cə nin gös tə ri ci-

si dir. Bü tün pey ğəm bər lər bi zim di, 
ha mı mı zın dı. Qu ra ni-Kə rim də də, 
gö rün, ne çə də fə İsa nın adı çə ki lir. 
Çox təəs süf ki, bu, ora da eti raz-
la qar şı la nıb. Bu nu yal nız dar dü-
şün cə ilə əla qə lən dir mək olar. Heç 
baş qa şey lə rə eti raz et mir lər, am ma 
İsa ya eti raz edir lər. Bu, bə şə ri ide-
ya dır. İn san lar Puş kin mu ze yin-
də kil sə xo ru nu ne cə din lə yir lər sə, 
mən də özü mü ora da, o mu si qi nin 
sə da la rı al tın da hiss edə-edə ro ma-
nı tər cü mə et dim. Tür ki yə də ta nın-
maq üçün gə rək Av ro pa dan fır la nıb 
gə lə sən. Vax ti lə Ara qon “Cə mi lə” 
po ves ti ni tər cü mə et mə səy di, Ayt-
ma tov heç Tür ki yə də məş hur laş-
maz dı. Nə da nı şır lar, mis sioner 
nə dir?! Ayt ma to va mə gər Tür ki yə 
la zım idi?! Sa də cə, onu Tür ki yə yə 
ru hu, ürə yi, yad da şı çə kir di. Yad-
da şın dəh şət li ca zi bə gü cü var.

- Yad da şın bu ca zi bə gü cü Ayt-
ma to va bir ya zı çı ki mi nə qa-
zan dır dı?
- Ayt ma to vun bü tün əsər lə rin də 

mi fo lo ji qat güc lü idi. Mif elə onun 
bə də nin də yer ləş miş di. Bü tün 
əsər lə ri ru hun da kı mifl  ər dən axıb 
gə lir di. Bu, ona bir ya zı çı və bir 
şəx siy yət ki mi çox şey qa zan dır dı.

El min NURİ

Bu say dan eti ba rən “Ay dın yol” qə ze tin də 
“Ən bə yən di yim tər cü məm” ad lı rub ri-
ka ya baş la yı rıq. Rub ri ka da xa ri ci ədə bi 
nü mu nə lə ri di li mi zə çe vi rən tər cü mə-

çi ilə onun ən uğur lu tər cü mə işi say dı ğı əsər haq qın da 
da nı şa ca ğıq. İlk mü sa hi bi miz tər cü mə çi, dra ma turq, 
“Qo bus tan” jur na lı nın baş re dak to ru Va qif Əli xan lı-
dır. O, 1990-cı il də tər cü mə et di yi Çin giz Ayt ma to vun 
“Qi ya mət” ro ma nı haq qın da da nı şa caq. Oxu cu lar 
əsə ri “Azər bay can“ jur na lın dan, da ha çox “Edam 
kö tü yü”  adı ilə ta nı sa lar da, tər cü mə çi Ayt ma-
to vun bu ro ma nı nı ki tab se vər lə rə “Qi-
ya mət” adı ilə təq dim edib:

N 21(80) 01.07.2016

Bu ra da kı in san, fə la kə tin 
ya ra dı cı sı dır. Pla nı dol-
dur maq üçün tə biəti, say-
qak la rı qı rır, qar şı sı na çı-

xan hər şe yi məhv edir. 
Am ma bu gün tə biət də 
öz in ti qa mı nı alır. Dün-
ya nı su ba sır, baş qa fə la-

kət lər ço xa lır, son ra sı ne-
cə ola caq? Bu nu heç kəs 

bil mir. 

- Mən cə, xris tian mi fo lo gi ya sı nın 
təb li ği nə aid olan Av di Kal list ra tov 
xətt  i ro man da, sa də cə, bir ya maq-
dı. Ya zı çı bu nun la, gu ya bə şə ri ide-
ya ya xid mət et mək is tə yib. Bə şə ri 
ide ya nın təs vi ri üçün ca na var lar 
bəs idi. Həm o ca na var lar - Ağ bə rə 
və Daş çey nər, on la rın ya şa dı ğı və 
ölüm-di rim mü ca di lə si apar dı ğı 
çöl bə şə ri ide ya nın təs vi ri üçün bəs 
edir di. Çö lün öz poeti ka sı, mu si qi-
si, rit mi nə yə de sən də yər di. Əsər-
də ki xaç pə rəst xətt  i, təəs süf ki, bu 
cür gö zəl təs vir lə rə ya maq lan dı. 

- Biz ikin ci sü jet xətt  i ni çö lün 
poeti ka sı na xə ya nət ki mi 

an la ya bi lə rik?

ma, tə bii ki, o da bö yük 
ya zı çı dı. İn di be lə ya-

Ayt ma tov dan kə nar dı. 
Ayt ma to vun dü şün cə-

sin dən, mil li yad daş sis te-
min dən qı raq da dır. Am ma 
nə üçün sə ya zıb. Əsər də ki 
Pon ti Pi lat, İsa Mə sih xət-
ti Ayt ma to vun dü şün cə 

 say dan eti ba rən “Ay dın yol” qə ze tin də 
“Ən bə yən di yim tər cü məm” ad lı rub ri-
ka ya baş la yı rıq. Rub ri ka da xa ri ci ədə bi 
nü mu nə lə ri di li mi zə çe vi rən tər cü mə-

çi ilə onun ən uğur lu tər cü mə işi say dı ğı əsər haq qın da 
da nı şa ca ğıq. İlk mü sa hi bi miz tər cü mə çi, dra ma turq, 
“Qo bus tan” jur na lı nın baş re dak to ru Va qif Əli xan lı-
dır. O, 1990-cı il də tər cü mə et di yi Çin giz Ayt ma to vun 
“Qi ya mət” ro ma nı haq qın da da nı şa caq. Oxu cu lar 
əsə ri “Azər bay can“ jur na lın dan, da ha çox “Edam 
kö tü yü”  adı ilə ta nı sa lar da, tər cü mə çi Ayt ma-
to vun bu ro ma nı nı ki tab se vər lə rə “Qi-

Ayt ma tov, dü şü nü rəm ki, ro ma nın - Be lə dü şün mü rəm. İri çay la- - De mə li, Ayt ma to vun “Qi ya-

“Avdi Kallistratov 
xətti romanda, 

sadəcə, bir yamaqdı”
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

B
Ba ba I – ata; Ba ba adam – hör-

mət li, ağ saq qal, nü fuz lu adam; 
Ata türk Türk  mil le ti nin ba ba sı-
dır. Azər bay can di lin də ki ba ba  
türk cə də de de,  bü yük ba ba.

Ba ba II – di rək, knext (gə mi gö-
yər tə sin də və ya sa hil kör pü sün-
də gə mi ip lə ri ni bağ la maq üçün 
dairə vi sü tun, di rək cik). Tek ne 
is ke le ye yan al dı ve çı ma cı, ha la tı 
yu var lak baş lık lı ba ba ya bağ la dı.

Ba ba III – şiş (baş bar ma ğı nı 
şə ha dət bar ma ğı ilə or ta bar maq 
ara sın dan çı xa rıb gös tər mə); Ba-
ba yı al mak (gös ter mek) – heç nə 
al ma maq (ver mə mək). 

Ba ba can – xoş qəlb, hə lim xa siy yət, 
meh ri ban, yum şa qü rək li, eti bar lı ki-
şi; Bu du rum da or ta da Dok tor Hay-
rul lah gi bi sin den ba ba can bir ko ru-
yu cu nun  bu lun ma sı ye ter liy di.

Ba ba lan mak – 1.qə zəb lən mək, 
qeyz lən mək, hirs lən mək; 2.xo-
ruz lan maq. Ho ca oda dan çı kın ca 
es ki ha li ne dön müş, ba ba lan ma ya 
baş la mış tı.

Bağ – üzüm ba ğı (da ha çox bu 
mə na da iş lə di lir, bağ-bağ ça mə-
na sı da var); Azər bay can di lin-
də ki bağ (bağ ça) türk cə də bah çe, 
park; Di li miz də ki bağ (evi) türk-
çə də yaz lık, say fi  ye.

Bağ cı – üzüm çü; Amaç üzüm 
ye mek tir, bağc yı döv mek de ğil. 
Azər bay can di lin də ki bağ ban  
türk cə də bah çi van.

Bağ cı lık – üzüm çü lük; Tür ki-
ye de bağ cı lık da ha çok İz mir böl-
ge sin de ge liş miş tir.

Ba ğım lı – ta be, ası lı olan; Ba-
ğım lı bi le şik cüm le – ta be li mü-
rək kəb cüm lə. Azər bay can di lin-
də ki ba xım lı  türk cə də ba kım lı.

Ba ğım sız – müs tə qil, azad, bi tə-
rəf; Par la men to da  15 ba ğım sız mil-
let ve ki li var. Ba ğım sız bi le şik cüm le 
– ta be siz mü rək kəb cüm lə. Azər-
bay can di lin də ki ba xım sız  
türk cə də ba kım sız.

Ba ğım sız lık – 
is tiq la liy yət, 
müs tə qil lik. 
1 9 9 1 - d e 
Azer bay-
can ba-
ğım sız lık 
ka zan dı. 
Azər bay-
can di lin-
də ki ba xım-
sız lıq  türk cə də 
ba kım sız lık.

Ba ğış – hə diy yə, bəx şiş, sov-
qat, ianə; Ço cuk yu va sı na bir mil-
yon ba ğış ya pıl dı.

Ba ğış la ma – əfv et mə, ba ğış la-
ma.  Azər bay can di lin də ki ba ğış-
la maq (hə diy yə et mək) türk cə də  
ar ma ğan et me, he di ye et me (ver-
me).

Bağ la ma – saz (mu si qi alə ti); 
Hem tür kü söy ler, hem bağ la ma 
ça lar. Azər bay can di lin də ki bağ-
la ma  türk cə də pa ket, ko li.

Bağ lan tı – əla qə, ra bi tə, mü na-
si bət; Hat lar da ko puk luk var dı ve 
şe hir le ra ra sı bağ lan tı ya pı la mı-
yor du. 

Bağ lan tı sız – bi tə rəf, blok la ra 
qo şul ma yan (öl kə); Şu ve ya bu 
blok la ra ka tıl mak ye ri ne bağ lan-
tı sız ül ke ol mak da ha mı gü ven-
ce li?

Bağ laş ma – itt  i faq, mütt  ə fi q-
lik; I Dün ya sa va şın da Bağ laş ma 
dev let le ri İti laf ül ke le ri ne ye nil-
di ler. 

Ba ha rat – əd viy yat, əd viy yə; 
Oda da kes kin bir ba ha rat ko ku su 
his se di li yor. 

Bah çe – bağ-bağ ça, bos tan, hə-
yət; Ale vi ve bağ rış ma la rı gö ren 
ka dın er kek her kes evi mi zin bah-
çe si ne dol du. Azər bay can di lin-
də ki uşaq bağ ça sı türk cə də ço cuk 
yu va sı, kreş.

Ba kan – na zir; Dı şiş le ri ba ka nı 
öl ke mi zi zi ya ret ett  i. Ba kan lar Ku-
ru lu – Na zir lər Ka bi ne ti.

Ba kım – tə mir; Şir ke tin gün lük, 
ay lık ve üçay lık ba kım prog ra mı 
ya pıl dı.

Ba kı şım lı – sim met rik; Ba-
kı şım lı lık, be lir li ek sen, özek 
nok ta ve iş lem le re gö re nok ta-
la rı nın yer le ri de ğiş ti ril di ğin de, 
gö rü nü mü nü boz ma yan nes ne 
ya da iş lev le rin ni te li ği de mek-
tir.

Bak la – 1. zən cir hal qa sı;
2. pax la; Ev le ri nin uğ ru bak la / 
Al be ni koy nun da sak la. Bak la yı 
ağız dan çı kar mak – di lin al-
tın da kı nı çı xart maq; nə-
ha yət, in sa fa gə lib 
da nış maq, sirr 
aç maq.

Ba la ban – 1. iri-ya rı adam; 2. iri 
ba ra ban, tə bil; 3. yır tı cı bir quş; 
He rif, ba la ban dı ve ka pı gi bi ka-
lı bı var dı. Azər bay can  di lin də ki 
ba la ban türk cə də ka val.              

Bal çık – gil və gil li pal çıq; Yol la-
rı ve tar la la rı gö rün ce bir bal çık ve 
ça mur gö lü nü yar mak zo run da ol-
du ğu mu zu an la mış tım. Azər bay-
can di lin də ki pal çıq  türk cə də, əsa-
sən,  ça mur sö zü ilə ifa də olu nur.

Bal dız – bal dız (yal nız ki şi yə 
gö rə ar va dın ba cı sı); Ha nım, ab-
la na, ya ni bi zim bal dı za söy le, ak-
şam eşi ni de alıp bi ze mi sa fi r gel-
sin ler. Ar va da gö rə ki şi nin ba cı sı  
türk cə də gö rüm ce.

Ba le – ba let; Ba le, in sa nın vü cu-
duy la şiir yaz ma sı dır.

Ba le rin – ba le ri na, rəq qa sə; 
Azər bay can di lin də ki ba le rin  
türk cə də ba let. Ya ni şim di o ol ma-
say dı, ba le rin ler par mak uç la rın-
da yü rü mek için ken di le ri ni he lak 
et me ye cek ler di, öy le mi?

Ba let – ba le rin, ki şi ba let ar tis ti; 
Söy le se ne, As ya, se ni se ven şu ba-
le tin adı ney di? Azər bay can di lin-
də ki ba let  türk cə də ba le.

Ba lı ka dam – dal ğıc, ak va lan-
qist; De niz de kay bo lan ço cu ğu 
bul mak için iki ba lı ka dam su ya 
dal mış tı.

Ba lon – şar, ba lon; Ço cu ğun 
elin de ki ba lon ani den pat la dı. 
Azər bay can di lin də ki ba lon türk-
cə də tüp, (cam) ka va noz.

Bal ta la ma – bir işə ma ne ol ma, 
sa bo taj; Bi le rek, ka sıt lı ola rak bu 
işi boz muş, bal ta la mış tı.

Bank – skam ya, kə til; Yo lu mun 
üze rin de ki park ta bir ban ka otur-
dum. Azər bay can di lin də ki bank  
türk cə də ban ka.

Ban ket – 1. skam ya, otu ra caq 
(nəq liy yat da); 2. şə hər lə ra ra sı yol 
kə nar la rı, pi ya da yo lu; Azər bay-
can di lin də ki ban ket  türk cə də re-
sep si yon, par ti, eğ len ce.

Bant – lent, zo laq; Ses ban dı – 
maq ni to fon len ti.  Sa hil ban dın da 
yü rü yüş ya pan va tan daş lar var dı. 
Azər bay can di lin də ki saç (ban tı) 
len ti türk cə də kur-
de la.

Bar dak – stə kan, sə həng; Bir 
bar dak çay iç ti. Bar dak tan bo-
şa lır ca sı na yağ mur ya ğı yor du. 
Azər bay can di lin də ki bar daq  
türk cə də tes ti.

Ba rış – sülh, ba rı şıq, əmin-
aman lıq; Ba rış için de yan ya na 
ya şa ma – dinc ya na şı ya şa ma 
(prin si pi). Ata türk ’ün in san hak-
la rı na ve dün ya ba rı şı na ne ka-
dar say gı lı bir li der ol du ğu nu 
ifa de ett  i.

Ba sı lı – mət bu; Ba sı lı ya pıt – 
mət bu əsər. Ba sı lı oyun lar sa kın-
ca lı gö rü lün ce yok edi li yor du.

Ba sıl mış – çap olun muş, nəşr 
edil miş, dərc olun muş; Ki tap İs-
tan bul mat baasın da ba sıl mış tı.

Ba sit – sa də, bə sit, adi; Ba sit 
cüm le – sa də cüm lə. Bu ba sit ta-
kıl ma lar, her se fe rin de on la rı gül-
dür dü.

Bas kı –  1. çap, nəşr; 2. təz yiq; 
Ki ta bın ilk bas kı sı 1989 yı lın da 
ya pıl dı.

Bas tır mak – 1. təz yiq gös-
tər mək; 2. çap (nəşr) et dir mək; 
Ki ta bı İs tan bul da bas tır ma yı 
dü şü nü yor du. Azər bay can di lin-
də ki bas dır maq türk cə də top ra ğa 
göm mek. Ağac bas dır maq – ağaç 
dik mek. 

Baş – baş; Baş et mek – öh də-
sin dən gəl mək; Kuş ba şı – ki çik 
doğ ran mış ti kə ət; Azər bay can 
di lin də ki ba şa düş mək  türk cə də 
an la mak. Ço cuk la baş et mek ko-
lay ol ma dı.

Ba şı bo zuk – 1. ava ra, sər gər-
dan; 2. müş kü lat, qa rı şıq lıq, çı xıl-
maz və ziy yət; Böy le bir du rum da 
ken di hâ li ne bı rak mak an cak ba-
şı bo zuk bir eko no mi or ta mı na yol 
aça bi lir di.

Baş kan – sədr, rəh bər, baş çı, 
rəis, mü dir; Par ti baş ka nı – par ti-
ya səd ri. Dev let baş ka nı – Döv lət 
baş çı sı, pre zi dent. Ye ni müs te-
şar, ya rın daire baş kan la rı nı ola-
ğanüs tü top lan tı ya ça ğır mış.

Baş kent – pay taxt; Tür ki ye’ nin 
baş ken ti An ka ra’ dır.

Ba şör tü(sü) – baş yay lı ğı, lə çək; 
Tür ban de ni len ba şör tü sü tar tış-

ma ko nu su ol du.

Baş vur mak – mü ra ciət et mək; 
Üni ver si te rek tör lü ğü ne biz zat 
baş vur ma nız ge rek.

Baş ya zar – baş re dak tor; Ga ze-
te nin baş ya za rı ve ya zı iş le ri mü-
dü rü idi.

Baş ya zı – baş mə qa lə, baş re-
dak to run (re dak si ya) mə qa lə si; 
Bu gün kü baş ya zı da  Tak sim olay-
la rı ko nu edi li yor du.

Ba ya ğı – (vur ğu ilk he ca da dır) 
1. sa də, adi, hə mi şə ki; 2. çox, xey-
li, ol duq ca; Bu iş be ni ba ya ğı yor-
du.

Ba yıl mak – 1. hey ran ol maq, 
bi ri si nə, bir şe yə hey ran lıq duy-
maq; 2. özün dən get mək, hu şu nu 
itir mək; Ba zı in san la rın do ğum 
gün le ri ne ne den bu ka dar ba yıl-
dı ğı nı bil mi yor du. Has ta acı dan 
ba yıl mış tı.

Ba yır – al çaq tə pə, yo xuş, ya-
mac; Azər bay can di lin də ki ba yır 
türk cə də dış,  dı şa rı. Biz de uğul-
tu lar la de ni zin ar dı sı ra / Baş ka 
bir de niz gi bi dağ dan ak tık ba yı-
ra.

Bay rak ya rı şı – es ta fet, (bay raq-
la) id man ya rı şı (qa çış, üz gü çü lük 
və s.). Bu bir bay rak ya rı şı dır, ku-
şak tan ku şa ğa ge çer.

Be bek – 1. sü də mər kör pə; 2. 
kuk la, gə lin (oyun caq); Ya rın se ni 
bon mar şe ye gö tü re ce ğim, be ğen-
di ğin be be ği ala ca ğım.

Be cer mek – 1. ba car maq, öh-
də sin dən gəl mək; 2. bi ri si nin na-
mu su na tə ca vüz et mək; 3. bi ri ni 
öl dür mək; 4. xa rab et mək, kor la-
maq; Bay ram lık el bi se ni ilk gi yiş-
te be cer din. Azər bay can di lin də ki 
be cər mək (ək mək,  ye tiş dir mək)  
türk cə də  ye tiş tir mek.

Bekar – 1. su bay, ev lən mə miş, 
ərə get mə miş; 2. ev li, la kin ailə-
sin dən ay rı ya şa yan; Beka ra ka rı 
bo şa mak ko lay. Azər bay can di-
lin də ki be kar  türk cə də boş, ay-
lak, ava re.

Be la lı – su ten yor, aş na, oy naş; 
Be la lı la rı ba şın dan taş kın ka dın-
lar la uğ ra şa cak yaş ta de ği liz.

Bel le me  – yə hə ral tı, tər lik; Atın 
eye ri nin al tı na ke çe ve me şin den 
ya pıl mış bel le me yer leş tir di.

Bel le mek  – (e-lər ə ki mi tə-
ləff  üz olu nur) əz bər lə mək, ha fi -

zə də tut maq; Sö zü mü 
din le yi niz, de-

d i k  l e  r i  m i 
b e l  l e  y i  n i z . 

A z ə r  b a y  c a n 
di lin də ki bel lə-

mək (qaz maq) 
sö zü də türk cə-
də bel lə mək (la-

kin e-lər e ki mi 
tə ləff  üz edil mək lə) 

iş lə di lir.
Ben  –  xal, lə kə; Yü zün-

de ki çif te ben ona çok ya kı-
şı yor du.
Ben cil lik – eqoizm; An la ya-

ma dı ğı, ba ba sı gi bi ben cil lik ten 
na si bi ni al ma mış bir er ke ğin na-
sıl olup da an ne si gi bi ben cil lik 
abi de si bir ka dı na ev len me  tek lif 
ede bil di ğiy di.

Ben zet mek – döy mək; Ada ma 
had di ni bi dir mek için il la  kav ga 
et mek, onu  ben zet mek mi la zım-
dı? 

Be re I – əzik, bə dən də gö yər-
miş, cı zıl mış, əzil miş yer; Ada mın 
her ta ra fı be re ler  için dey di.

Be re II – be ret, pa paq; La ci vert 
be re si ni sal la ya rak bir fır tı na gi bi 
içe ri ye gir di. Azər bay can di lin də-
ki bə rə (gə mi)  türk cə də fe ri bot.

Davamı gələn sayımızda

Bağ la ma – saz (mu si qi alə ti); 

Тür 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

ye mek tir, bağc yı döv mek de ğil. 
Azər bay can di lin də ki bağ ban  
türk cə də bah çi van.

Bağ cı lık – üzüm çü lük; Tür ki-
ye de bağ cı lık da ha çok İz mir böl-
ge sin de ge liş miş tir.

Ba ğım lı – ta be, ası lı olan; Ba-
ğım lı bi le şik cüm le – ta be li mü-
rək kəb cüm lə. Azər bay can di lin-
də ki ba xım lı  türk cə də ba kım lı.

Ba ğım sız – müs tə qil, azad, bi tə-
rəf; Par la men to da  15 ba ğım sız mil-
let ve ki li var. Ba ğım sız bi le şik cüm le 
– ta be siz mü rək kəb cüm lə. Azər-
bay can di lin də ki ba xım sız  
türk cə də ba kım sız.

Ba ğım sız lık – 
is tiq la liy yət, 
müs tə qil lik. 
1 9 9 1 - d e 

ka zan dı. 
Azər bay-
can di lin-
də ki ba xım-
sız lıq  türk cə də 
ba kım sız lık.

 – hə diy yə, bəx şiş, sov-
qat, ianə; Ço cuk yu va sı na bir mil-
yon ba ğış ya pıl dı.

Ba ğış la ma – əfv et mə, ba ğış la-
ma.  Azər bay can di lin də ki ba ğış-
la maq (hə diy yə et mək) türk cə də  
ar ma ğan et me, he di ye et me (ver-

gö rü nü mü nü boz ma yan nes ne 
ya da iş lev le rin ni te li ği de mek-
tir.

Bak la – 1. zən cir hal qa sı;
2. pax la; Ev le ri nin uğ ru bak la / 
Al be ni koy nun da sak la. Bak la yı 
ağız dan çı kar mak – di lin al-
tın da kı nı çı xart maq; nə-
ha yət, in sa fa gə lib 
da nış maq, sirr 
aç maq.

len ti türk cə də kur-
de la.

Tür ban de ni len ba şör tü sü tar tış-
ma ko nu su ol du.

eye ri nin al tı na ke çe ve me şin den 
ya pıl mış bel le me yer leş tir di.

Bel le mek  – (e-lər ə ki mi tə-
ləff  üz olu nur) əz bər lə mək, ha fi -

zə də tut maq; Sö zü mü 
din le yi niz, de-

A z ə r  b a y  c a n 
di lin də ki bel lə-

mək (qaz maq) 
sö zü də türk cə-
də bel lə mək (la-

kin e-lər e ki mi 
tə ləff  üz edil mək lə) 

iş lə di lir.
Ben  –  xal, lə kə; Yü zün-

de ki çif te ben ona çok ya kı-
şı yor du.
Ben cil lik – eqoizm; An la ya-

ma dı ğı, ba ba sı gi bi ben cil lik ten 
na si bi ni al ma mış bir er ke ğin na-
sıl olup da an ne si gi bi ben cil lik 
abi de si bir ka dı na ev len me  tek lif 
ede bil di ğiy di.

Ben zet mek – döy mək; Ada ma 
had di ni bi dir mek için il la  kav ga 
et mek, onu  ben zet mek mi la zım-
dı? 

Be re I – əzik, bə dən də gö yər-
miş, cı zıl mış, əzil miş yer; Ada mın 
her ta ra fı be re ler  için dey di.

Be re II – be ret, pa paq; La ci vert 
be re si ni sal la ya rak bir fır tı na gi bi 
içe ri ye gir di. Azər bay can di lin də-
ki bə rə (gə mi)  türk cə də fe ri bot.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

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

Bun dan son ra sı nı bir tə rə fə bu-
ra xıb ona ye nə ata mın dos tu de yə 
bax mı ram. Hə ya tı nın ge ri də qa lan 
ma cə ra la rı ilə ara la rın da möv cud 
ol muş mü na si bət lə rin heç bir əla-
qə si yox dur. Yal nız son bir yar paq:

1946-cı il də Ti ca rət Na zir li yin də 
Da xi li Ti ca rət baş mü di ri idim. Ar tıq 
qə rar ver miş dim: mə mur luq dan çı-
xa caq, De mok rat Par ti ya sı nın üzv lə ri 
sı ra sı na da xil ola caq, məm lə kə tə xid-
mə ti mi bu yol la da vam et di rə cə yəm. 

İ yu nun son gün lə rin dən bi rin də 
bö yük ba cım Sü rəy ya  mə ni gör mək 
üçün Na zir li yə gəl miş di. Söh bət za-
ma nı “Sə məd, - de di, - sə nin si ya-
sət lə məş ğul ol ma ğı nı da, De mok rat 
Par ti ya sı na qo şul ma ğı nı da məq bul 
sa yı ram. Am ma (bu yer də ata mın ən 
gənc dos tu nun adı nı çək di) onun ver-
di yi sö zün üs tün də əs la dur ma yan 
adam ol du ğu nu bi lir sən mi? Diq qət li 
ol, elə bir gün gə lə cək ki, hə mi şə ki 
qay da sı ilə in di yə qə dər ki di gər dost-
la rı ki mi, si zi də atıb ge də cək. Ona 
inan maq ol maz. İnan maq ol maz”!

Əzab qa pı sı
Ha fi  zəm də ata mın ki şi dost la rı 

ara sın da yer tap mış üzü şə fəq rəng-
li bir qa dın can la nır. O il lər də də bu 
üz be lə cə bə yaz idi mi gö rə sən? Yox-
sa saç la rı nın üs tün dən bərk-bərk 
bağ lan mış qa ra yay lı ğı onu be lə 
gös tə rir di? Ata mın ki tab xa na sın dan 
tez-tez gö tü rüb bax dı ğım “İla hi ko-
me di ya”nın rəsm li nəş rin də ki qa ra 
tuş la çə kil miş Beat ri çe yə1 nə qə dər 
bən zə yir di! Son ra bu üzə tam uy-
ğun, si nə si nin də rin lik lə rin dən qo-
pub gə lən in cə, am ma can lı, kəl mə-
lə ri bir-bir söy lə yən tə sir li səs!

U şaq lı ğı mın uzaq sa hil lə rin də 
bu rax dı ğım dost la rım var. On lar-
dan iki si hə min xa nı mın oğul la-
rı idi. Mol la Gü ra ni də ki evi mi zin 
bağ ça sın da giz lən qaç oy na dı ğı-
mız gün lər, ya rı qa ran lıq odun an-
ba rın da nə fə si mi zi içi mi zə çə kib 
otur ma ğı mız hə lə də ya dım da dır. 

Am ma, nə qə ri bə dir ki, özü nü, 
uşaq la rı nı yax şı xa tır la dı ğım bu şə fəq 
üz lü qa dı nın əri ilə bağ lı o uzaq il lə rə 
qə dər uza nan ən ki çik iz, ən ki çik bir 
ciz gi də yad da şı ma həkk olun ma yıb. 
Yal nız ara dan uzun il lər ke çən dən 
son ra an la ya caq dım ki, əs lin də əri ni 
- uşaq la rı nın ata sı nı bir ki şi yə çe vi rən 
bu qa dı nın sə nət kar əl lə ri ol muş du. 

A na mın da rə fi  qə si sa yı lır dı. 
La kin ki şi lə rin sı ra sı na anam-
dan da, ata mın di gər dost la rın-
dan da çox qa rı şan bu qa dın idi! 
Be lə sər bəst li yi sə bəb siz de yil di.

Məc muə və qə zet lər də çı xan ya zı la-
rı, bi ri-bi ri nin ar dın ca işıq üzü gö rən 
Qərb tip li ro man la rı, məm lə kə tin 
ic ti mai da va la rın da üzə ri nə gö tür-
dü yü idealist tə şəb büs lər lə bü tün 
bu fəaliy yət sa hə lə rin də ad çı xar mış 
ki şi lə rin ək sə riy yə ti ni çox dan ar xa da 
qoy muş du. Di gər mə sə lə lər lə ya na-
şı, qa dın hü quq la rı nın qo run ma sı is-
ti qa mə tin də də bö yük iş lər gö rür dü. 

İn di bu sə tir lə ri ya zar kən Bə ya zid-
də ki2 Türk Ocaq la rı nın səh nə si göz-
lə ri min önü nə gə lir. Bu qa dın, üzü 
ye nə şə fəq ki mi bə yaz, qa ra yay lı ğı 
saç la rı nı sıx-sıx çev rə lə miş hal da səh-
nə də da nı şır dı. Az son ra pyes lə rin-
dən bi ri ni hə qi qi türk oğ lan və qız la rı 
oy na ya caq dı lar. Son ra az qa la höc cə-
lə yə-höc cə lə yə oxu du ğum bir ki ta bı 
xa tır la yı ram. Döv rün mür şü dü Zi ya 
Gö yal pın sehr li tə si ri ilə ya zıl mış hə-
min ki tab da tür kün qur du ğu möh tə-
şəm im pe ra tor lu ğun yı xıl ma sı ərə fə-
sin də ki həs rət və fər ya dı eşi di lir di:

 Ye ni Tu ran, gü zəl ül ke, 
 Söy le, sa na yol ne re de?
A ra dan bir müd dət ke çən dən 

son ra mil lə tin ən fə la kət li gün lə-
rin də bu yo lu yüz min lər lə in sa na 
gös tə rən lər dən bi ri o özü ola caq dı. 

İs tan bul, İz mir, Ada na düş mən 
tap da ğı al tın da dır. Atam Mal ta da 
əsa rət də dir. Ana mın əlin dən ya pış-
mı şam, İs tan bu lun Fa tih dən tut muş 
Sul tan Əh mə də qə dər bü tün mey-
dan la rı nı do la şı rıq. Ara lı dan qa ra 
bir nəh rə bən zə yən, sa yı mə ka nı na 
gö rə bəl kə iyir mi, bəl kə yüz mi nə 
ça tan bö yük in san qə lə bə li yi tri bu-
na nın çev rə si ni tut muş du. Küt lə 
mey da nın uğul tu la rı al tın da xi ta-
bət kür sü sü nə qal xan ki şi na tiq lə rin 
söy lə dik lə ri nin, bəl kə də, ya rı sı nı 
din lə yir di. La kin ata mın qa dın dos-
tu kür sü də gö rü nər-gö rün məz ət ra-
fa tü kür pər di ci sü kut çö kür dü. Ona 
qu laq asır dı lar. Nə fəs çək mə dən 
din lə yir di lər. Ar tıq sö zü nün so nu na 
gə lib ça tıb. Var sə si ilə hay qı rır:

“Sa va şa ca ğıq! So nun da, bəl kə də, 
yı xıl dıq. Am ma elə yı xı la ca ğıq ki, bü-
tün dün ya al tı mız da qa lıb əzi lə cək!”

Qə lə bə lik, eşit di yi söz lə ri tək-
rar la ya-tək rar la ya mey dan lar dan 
ay rı lır dı. 

Bir ax şamüs tü hə min vaxt ya-
şa dı ğı mız Şah za də ba şı mə həl lə-
sin də, Ha cı Akif Pa şa mül kü nün 
bağ ça sın da idik. Anam, ba cı-qar-
daş la rım, üs tə lik, bir ne çə qo na ğı-
mız da var dı. Xa nım lar dan bi ri qə-
zet oxu yur du. Hər bi məh kə mə nin 
edam la rı na qə rar ver di yi itt  i had-
çı la rın si ya hı sı idi. Ara la rın da ata-
mın qa dın dos tu nun da adı var dı. 

Xa ti rə lə rim İs tan bul dan An ka ra-
ya, Ke çiörən bağ la rı na uçar kən bir 
an lı ğa Qə lə bə kən di nin qar şı sın-
da kı Qır mı zı köş kə qo nur. Ək sər 
gün lər ax şa ma doğ ru atam hə min 
köş kə baş çə kir di. Bə zən mə ni də 
ya nı na alır dı. Köşk də ata mın haq-
qın da da nış dı ğım qa dın dos tu ya-
şa yır dı. Əri Bi rin ci Bö yük Mil lət 
Məc li si nin sədr müavi ni idi. Qa dın 
özü isə əy ni nə şal var, ayaq la rı na 
uzun bo ğaz çək mə gey miş hə qi qi 
bir on ba şı ya bən zə yir di! Am ma ba-
şı hə mi şə ki ki mi qa ra yay lıq la bərk-
bərk bağ lan mış olur du. Üzü ye nə 
bə yaz, sə si ye nə ami ra nə, ha kim!

Zə fər dən son ra ta Doq qu zun cu 
Bö yük Mil lət Məc li si açı la na qə-
dər ha fi  zəm də onun la bağ lı ya şa-
yan lar yal nız he ka yə lə ri, ro man-
la rı ol du. Bir də ba şın dan ke çən 
ma cə ra la rı var dı. Evi miz də həm 
özü, həm də əri haq qın da tez-tez 
da nı şı lır dı. Qa zi Mus ta fa Ka mal 
Pa şa ilə ara la rı təd ri cən dəy mə yə 
baş la yır dı. Yol la rı nın bu şə kil də 
ay rıl ma sın da sa də cə hiss lər de yil, 
fi  kir lər də müəy yən rol oy na mış dı. 
Mus ta fa Ka mal özü ilə Mil li Mü ca-
di lə nin di gər rəh bər lə ri ara sın da-
kı mə sa fə lə ri ço xalt dıq ca, ya xın 
si lah daş la rı nın bir qis mi as ta-as ta 
on dan kə nar gə zib-do la nır dı lar.

Mus ta fa Ka mal mey da na çı xan 
so yuq lu ğu “İn qi lab si lah daş la-
rı mın id rak sər həd lə ri ni aş dıq ca 
mən dən ay rı lır lar” – de yə izah 
edir di. Am ma əs lin də hər şey 
hə qi qə tən be lə de yil di. Mə sə lən, 
ata mın qa dın dos tu da, əri də 
nə mü xa li fət çi, nə də səl tə nət 

tə rəf da rı idi lər. On lar sa də cə 
döv lət ida rə çi li yin də xal qın 
is tək və ira də si nin nə zə rə 
alın ma sı fi k ri nə sə mi mi şə-
kil də dəs tək ve rir di lər. Hər 
iki si ni Tə rəq qi pər vər Cüm-

hu riy yət Fir qə si nə gə ti rən 
əsas sə bəb də, çox bö yük eh-

ti mal la bu is tək sa yı la bi lər di. 
Ye nə də ey ni sə bəb dən Ata türk lə 
ara la rın da ya ra nan an la şıl maz-

lıq elə həd də gə lib çat dı ki, 
gü nün bi rin də məm lə kə ti 

tərk edib mü ha ci rə-
tə yol lan dı lar. 

Tam on beş il – Ata türk ölə nə qə-
dər öl kə hü dud la rın dan kə nar da 
ya şa dı lar. 

U zun qür bət yol çu lu ğun dan 
dön dük lə ri za man iki si də uni-
ver si tet ka fed ra la rın da, ye ni nə-
sil lə rin təm sil çi lə ri ilə sıx əha tə 
olun muş möv qe də idi lər. İki si ni 
də ol duq ca də yi şik, ye ni və fərq li 
fi  kir lə rin müj də çi si say maq olar dı. 
Bu fi  kir lər də ürək lə ri nin ən də rin 
qat la rı na qə dər enən in cik lik lə ri-
nin müəy yən əks-sə da sı da yox 
de yil di. Mad di sı xın tı lar la, və tən 
həs rə ti ilə, məm lə kət də ar xa la rın-
ca uy du rul muş müx tə lif de di-qo-
du la rın acı la rı ilə mü şa yi ət olu nan 
uzun mü ha ci rət il lə ri nin ruh la rın-
da ya rat dı ğı də yi şik li yi ya zı la rın-
da, söz-söh bət lə rin də, da nı şıq la-
rın da giz lət mir di lər. Doğ ru dur, 
giz lət mir di lər, am ma uni ver si tet 
tar la sın da çox son ra lar təh lü kə li 
şə kil də cü cə rib boy atan fi  kir anar-
xi ya sı nın to xum la rı nı ilk də fə, bəl-
kə də, is tə mə dən on la rın səp dik lə-
ri ni dü şün mək üçün əl də əsas var.

De mok rat Par ti ya sı qu rul du. 
İki si də ye ni dən si ya si hə ya ta qo-
şul maq hə və si nə düş dü lər. Bu hə-
vəs də keç mi şin bə zi qi sas la rı nı, 
in ti qa mı nı al maq niy yə ti da ha çox 
əri nin hə rə kə lə rin də özü nü gös tə-
rir di. Məc li sə seç ki lər za ma nı iki 
par ti ya dan gə lən tək li fə əsa sən, 
iki sin dən də ey ni vaxt da na mi-
zəd gös tə ril mək şər ti irə li sü rül dü. 
Məm lə kə tin si ya si hə ya tı na par-
ti ya lar föv qün də da ya nan ha kim 
ki mi qa tıl maq is tə yir di. Xa nı mı isə 
əs ki prin sip lə ri nə sa diq qa lıb De-
mok rat Par ti ya sı nın si ya hı sın dan 
müs tə qil na mi zəd ol ma ğa üs tün-
lük ver di. Ərin tək li fi  hər iki par ti-
ya tə rə fi n dən rədd olun du, xa nım 
isə Bö yük Mil lət Məc li si nə se çil di. 
Onun la ara dan az qa la iyir mi beş 
il son ra qar şı laş dı ğı mız yer bu də-
fə Məc lis ko ri dor la rı ol du. 

Mə nə uşaq lıq il lə rim də ol du-
ğu ki mi, “Sə məd, yav rum” – de yə 
mü ra ciət edir di. Par ti ya li der lə ri ilə 
ara sın da mə sa fə sax la yır, Ana do-
lu nun müx tə lif yer lə rin dən gəl miş 
o qə dər də ta nın ma yan in san lar la 
ün siy yə tə da ha çox üs tün lük ve-
rir di. La kin gənc əya lət və kil lə ri, 
il çə əş rə fi , ye ni nə sil lə rin hə yə can lı 
ya zar və dok tor la rı adı nı əsa sən ro-
man la rın dan eşit dik lə ri, üzü nü ilk 
də fə gör dük lə ri, be li bir az bü kük, 
şi rin səs li ix ti yar qa dı nın nə da nı şıq 
üs lu bu nu, nə də fi  kir lə ri ni asan lıq-
la an la ya bi lir di lər. Be lə cə, Məc lis 
yol daş la rı ara sın da ba xı şı, du ru şu, 
üzü nün ciz gi lə ri ilə keç mi şin bir 
ya di ga rı ki mi ya şa maq da idi. Gün-
lə rin bi rin də ağ zın dan çı xan söz lər-
lə özü də bu nu eti raf et miş di: 

“Bir tə sa düf nə ti cə sin də gə lib 
ara nı za düş düm”.

Son ra da “Bu nə de mək dir?”- 
hay qır tı la rı, dö şə mə yə çır pı lan 
ayaq tap pıl tı la rı və ma sa la ra vu-
ru lan yum ruq la rın sə si al tın da tə-

lə sik söz lə ri ni bi ti rib sa lon dan 
çıx mış dı. 
O gün dən son ra hə mi şə bir az 

əsə bi və hid dət li gö rü nür dü. De-
mok ra tik iq ti da rın ün va nı na söy-
lə nən, ək sə riy yə ti de di-qo du lar-
dan iba rət tən qid lə rə sa kit cə qu laq 
asır dı. De yə sən, bir za man lar özü 
haq qın da ya yı lan bu çe şid if ti ra la-
rı ar tıq unut muş du. Çün ki hər sö-
zə dər hal ina nır dı. 

Bir gün Məc li sin məş hur pil lə-
kən lə ri al tın da mə nə ya xın laş dı. 
Üzün dən əsə bi ol du ğu bi li nir di.

“Heç sən dən göz lə məz dim, Sə-
məd, - de yə sö zə baş la dı. – Tə pə-
ba şı Teat rın da3 bir pye sin oy nan-
ma sı na qa da ğa qoy mu san. Bu, 
olan iş dir mi? Sən dən da ha çox, 
ata nı ya dı ma sa lıb üzül düm”. 

Hey rət lən dim!
“Siz nə dən da nı şır sı nız? Be-

lə mə sə lə dən yer li-dib li xə bə rim 
yox dur”.

İ zah et di. Teatr da bir pyes hə lə 
bə dii şu ra dan keç mə dən oy na nıl-
dı ğı üçün po lis tə rə fi n dən ya saq 
edi lib miş. Gu ya tap şı rı ğı da mən 
ver mi şəm. Bu ba rə də ona bir xa-
nım söy lə yib miş. 

Be lə qə rar dan tam xə bər siz li yi mi, 
ümu miy yət lə, ha di sə nin baş na zir 
müavi ni nin fəaliy yət dairə si ilə heç 
bir əla qə si nin ol ma dı ğı nı söy lə dim. 
Am ma üzün dən söz lə ri mə inan-
ma dı ğı se zi lir di. Bir müd dət son-
ra xə bə ri gə ti rən xa nım la ha ra da sa 
rast laş dım. O da kim dən eşit di yi ni 
bil mə yə rək, mə sə lə nin kö kü nə var-
ma dan dost-ta nış la rı na da nış dı ğı nı 
söy lə di və son da “Si zin bu mə sə lə-
yə heç bir mü da xi lə ni zin ol ma dı ğı nı 
öy rən dik” – de yib üzr is tə di. 

1 Beat ri çe Por ti na ri (1266- 1290) 
İta li ya nın in ti bah şairi Dan-
te nin il ham pə ri si və giz li sev-
gi li si. Onun, şairin əsər lə rin də 
pla to nik mə həb bət möv zu su-
nun ge niş yer al ma sın da tə si ri 
bö yük ol muş du. 

2 İstan bu lun ta ri xi mər kəz lə rin-
dən bi ri. İs tan bul Uni ver si te-
ti nin əsas gi riş qa pı sı, Bə ya zid 
ca mi si və Qa pa lı çar şı Bə ya-
zid mey da nın da yer lə şir.

3 Tə pə ba şı Teat rı – İs tan bu lun 
köh nə teatr la rın dan bi ri. 1890-
1969-cu il lər də fəaliy yət gös tə-
rib. Ən par laq döv rü Cüm hu-
riy yət dö nə mi nə tə sa düf edir.
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Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

Bun dan son ra sı nı bir tə rə fə bu-
ra xıb ona ye nə ata mın dos tu de yə 
bax mı ram. Hə ya tı nın ge ri də qa lan 
ma cə ra la rı ilə ara la rın da möv cud 
ol muş mü na si bət lə rin heç bir əla-
qə si yox dur. Yal nız son bir yar paq:

1946-cı il də Ti ca rət Na zir li yin də 
Da xi li Ti ca rət baş mü di ri idim. Ar tıq 
qə rar ver miş dim: mə mur luq dan çı-

Mə nə uşaq lıq il lə rim də ol du-
ğu ki mi, “Sə məd, yav rum” – de yə 
mü ra ciət edir di. Par ti ya li der lə ri ilə 
ara sın da mə sa fə sax la yır, Ana do-
lu nun müx tə lif yer lə rin dən gəl miş 
o qə dər də ta nın ma yan in san lar la 
ün siy yə tə da ha çox üs tün lük ve-
rir di. La kin gənc əya lət və kil lə ri, 
il çə əş rə fi , ye ni nə sil lə rin hə yə can lı 
ya zar və dok tor la rı adı nı əsa sən ro-
man la rın dan eşit dik lə ri, üzü nü ilk 
də fə gör dük lə ri, be li bir az bü kük, 
şi rin səs li ix ti yar qa dı nın nə da nı şıq 
üs lu bu nu, nə də fi  kir lə ri ni asan lıq-
la an la ya bi lir di lər. Be lə cə, Məc lis 
yol daş la rı ara sın da ba xı şı, du ru şu, 
üzü nün ciz gi lə ri ilə keç mi şin bir 
ya di ga rı ki mi ya şa maq da idi. Gün-
lə rin bi rin də ağ zın dan çı xan söz lər-
lə özü də bu nu eti raf et miş di: 

“Bir tə sa düf nə ti cə sin də gə lib 
ara nı za düş düm”.

Son ra da “Bu nə de mək dir?”- 
hay qır tı la rı, dö şə mə yə çır pı lan 
ayaq tap pıl tı la rı və ma sa la ra vu-
ru lan yum ruq la rın sə si al tın da tə-

lə sik söz lə ri ni bi ti rib sa lon dan 
çıx mış dı. 
O gün dən son ra hə mi şə bir az 

əsə bi və hid dət li gö rü nür dü. De-
mok ra tik iq ti da rın ün va nı na söy-
lə nən, ək sə riy yə ti de di-qo du lar-
dan iba rət tən qid lə rə sa kit cə qu laq 
asır dı. De yə sən, bir za man lar özü 
haq qın da ya yı lan bu çe şid if ti ra la-
rı ar tıq unut muş du. Çün ki hər sö-
zə dər hal ina nır dı. 

Bir gün Məc li sin məş hur pil lə-
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qə rar ver miş dim: mə mur luq dan çı-
xa caq, De mok rat Par ti ya sı nın üzv lə ri 
sı ra sı na da xil ola caq, məm lə kə tə xid-
mə ti mi bu yol la da vam et di rə cə yəm. 

İ yu nun son gün lə rin dən bi rin də 
bö yük ba cım Sü rəy ya  mə ni gör mək 
üçün Na zir li yə gəl miş di. Söh bət za-
ma nı “Sə məd, - de di, - sə nin si ya-
sət lə məş ğul ol ma ğı nı da, De mok rat 
Par ti ya sı na qo şul ma ğı nı da məq bul 
sa yı ram. Am ma (bu yer də ata mın ən 

Məc muə və qə zet lər də çı xan ya zı la-
rı, bi ri-bi ri nin ar dın ca işıq üzü gö rən 
Qərb tip li ro man la rı, məm lə kə tin 
ic ti mai da va la rın da üzə ri nə gö tür-

“Sa va şa ca ğıq! So nun da, bəl kə də, 
yı xıl dıq. Am ma elə yı xı la ca ğıq ki, bü-
tün dün ya al tı mız da qa lıb əzi lə cək!”

Qə lə bə lik, eşit di yi söz lə ri tək-

Tam on beş il – Ata türk ölə nə qə-
dər öl kə hü dud la rın dan kə nar da 
ya şa dı lar. 

U zun qür bət yol çu lu ğun dan 

kən lə ri al tın da mə nə ya xın laş dı. 
Üzün dən əsə bi ol du ğu bi li nir di.

məd, - de yə sö zə baş la dı. – Tə pə-
ba şı Teat rın da
ma sı na qa da ğa qoy mu san. Bu, 
olan iş dir mi? Sən dən da ha çox, 
ata nı ya dı ma sa lıb üzül düm”. 

Bun dan son ra sı nı bir tə rə fə bu-

ma cə ra la rı ilə ara la rın da möv cud 
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Mus ta fa Ka mal mey da na çı xan 
so yuq lu ğu “İn qi lab si lah daş la-
rı mın id rak sər həd lə ri ni aş dıq ca 
mən dən ay rı lır lar” – de yə izah 
edir di. Am ma əs lin də hər şey 
hə qi qə tən be lə de yil di. Mə sə lən, 
ata mın qa dın dos tu da, əri də 
nə mü xa li fət çi, nə də səl tə nət 

tə rəf da rı idi lər. On lar sa də cə 
döv lət ida rə çi li yin də xal qın 
is tək və ira də si nin nə zə rə 
alın ma sı fi k ri nə sə mi mi şə-
kil də dəs tək ve rir di lər. Hər 
iki si ni Tə rəq qi pər vər Cüm-

hu riy yət Fir qə si nə gə ti rən 
əsas sə bəb də, çox bö yük eh-

ti mal la bu is tək sa yı la bi lər di. 
Ye nə də ey ni sə bəb dən Ata türk lə 
ara la rın da ya ra nan an la şıl maz-

lıq elə həd də gə lib çat dı ki, 
gü nün bi rin də məm lə kə ti 

tərk edib mü ha ci rə-
tə yol lan dı lar. 
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«Az döv ki no» nun bu cə hət dən ilk 
ad dım la rın dan bi ri «so vet ha ki miy-
yə ti nin ilk il lə rin də Azər bay can da 
neft sə na ye si nin in ki şa fı uğ run da 
fəh lə sin fi  nin mü ba ri zə si» nə həsr 
olun muş du. «Müx tə lif sa hil lər də» 
(«Əl bə ya xa», bə zi araş dır ma lar-
da «Üz-üzə» də ad la nır) ad la nan 
ye ni ek ran əsə ri nin sse na ri müəl-
lifl  ə ri A.Lit vi nov, P.Vaynş teyn və 
İ.Tar ta kovs ki idi lər. A.Lit vi nov və 
İ.Tar ta kovs ki ey ni za man da fi lm də 
qu ru luş çu-pe jis sor və qu ru luş çu-
ope ra tor ki mi ça lı şır dı lar. Fil min 
tər ti ba tı nı A.Plak sin və M.Vla sov 
ver miş di lər. Əsas rol la rı M.Əli yev, 
M.Mər da nov, P.Ven de lin, S.Troits-
ki, P.Ki ril lov, K.Vyaz no va və baş-
qa la rı ifa edir di lər. La kin bü tün 
cəhd lə rə bax ma ya raq, is teh sa lı ba şa 
çat dı rıl mış və 1926-cı ilin ap re lin-
dən Ümu mitt  i faq ek ran la rı na bu ra-
xıl mış bu lent ta ma şa çı lar ara sın da 
uğur qa za na bil mə di. 

Film de tek tiv jan rın da, Qərb və 
Ame ri ka fi lm lə ri nin tə si ri al tın da 
çə kil miş di. Ame ri ka dan neft tə sər-
rü fa tı nın bər pa sı məq sə di lə Azər-
bay ca na də vət olun muş mü tə-
xəs sis lə rin sö zü bir ye rə qo yub, 
po zu cu luq fəaliy yə ti lə məş ğul 
ol ma la rı, on la ra təh kim edil miş 
so vet mü tə xəs sis lə ri nin ayıq-sa yıq-
lı ğı, nə ti cə də əc nə bi təx ri bat çı la rın 
if şa olun ma la rı bu ek ran əsə ri nin 
sü jet xətt  i ni təş kil edir di. «Müx tə lif 
sa hil lər də bü tün öl çü lə ri nə (sse na ri-
si nə, re jis sor işi nə, akt yor oyu nu na, 
rəs sam işi nə...) gö rə bə sit və sö nük, 
bə dii cə hət dən zəif idi. Film də re-
jis sor as sis ten ti iş lə miş M.Mi ka yı-
lo vun şə ha də ti nə gö rə, «ob raz la rın 
mü na si bə ti çox açıq, ha di sə lər bə sit 
və sxe ma tik idi, be lə ki, ek ran da baş 
ve rən ha di sə lə ri ta ma şa çı qa baq ca-
dan da nı şa bi lər di». 

Tə bii ki, lent zəifl  i yi nin il kin sə bə-
bi sse na ri də idi. Bu tam met raj lı ek-
ran əsə rin də ye ga nə konfl  ikt əc nə bi 
mü tə xəs sis lər lə so vet mü tə xəs sis lə ri 
ara sın da baş ve rən mü na qi şə dən 
iba rət idi. Sü jet bo yu bit kin ob raz 
ya ra dıl ma dı, bə dii cə hət dən bü töv 
epi zod iş lən mə di. Tə bii ki, sse na-
rist lər və re jis sor Azər bay can hə ya-
tı nı, xal qı mı zın adət-ənə nə lə ri ni və 
məişət xü su siy yət lə ri ni ye tə rin cə bil-
mə dik lə rin dən, do la şıq sü jet dən və 
qon dar ma konfl  ikt dən sə viy yə li ek-
ran əsə ri or ta ya çı xar ma ğı ba car ma-
yıb lar. A.Lit vi nov qərb və so vet dü-
şün cə tər zi nin toq quş ma sı nı yal nız 
za hi ri gö rü nüş lə (da ma lı kep ka lar, 
qı sa pen cək lər, qa dın şl ya pa la rı və 
s.) ta ma şa çı ya çat dır ma ğa ça lış mış-
dı. Bu nun la ya na şı, ope ra to run bir 
və ya iki nöq tə dən çək di yi ay rı-ay rı 
plan lar, kadr lar... fi l min bə dii də yə-
rin dən da nış ma ğa im kan ver mir di. 

«So vet hə yat tər zi nin üs tün lük-
lə ri» ni təb liğ et mək məq sə di gü-
dən «Müx tə lif sa hil lər də» fi l mi 
akt yor oyu nu və rəs sam işi sa rı dan 
da diq qə ti çək mir di. Hətt  a M.Əli-
yev və M.Mər da nov ki mi təc rü bə li 
və po pul yar akt yor la rın ifa sı fi l mi 
xi las et mək iq ti da rın da de yil di.

(Onu da qeyd 
edək ki, bə zi 
araş  dı  r ı  c ı -
lar fi lm də 
s ə h  v ə n 
A.M.Şə rif-
za  də nin 
də çə kil-
d i  y i  n i 
ya zır lar). 
Film də ki 
r ə s  s a m 
işi da ha 
çox Qərb 
ki no la rı-
nın tə si ri ni 
və an la şıl-
maz rəmz-
lə ri ifa də 
edir di. Təd qi-
qat çı N.Sa dı-
xo vun qə naəti nə 
gö rə, fi lm sax lan-

ma mış dır. 

Mən bə lər 1927-ci il də «Ba lıq çı-
lar» ad lı qı sa met raj lı bə dii fi l min 
çə kil di yi ba rə də xə bər ve rir. İki his-
sə li bu len tin qu ru luş çu-re jis so ru 
R.Təh ma sib, qu ru luş çu-ope ra to ru 
İ.Tar ta kovs ki idi. Rol la rı C.Cab-
bar lı və A.Qu li yev ifa et miş lər. İki 
ba lıq çı nın ba şı na gə lən əh va la tı əks 
et di rən bu ek ran əsə ri, çox gü man 
ki, həm də C.Cab bar lı nın sse na ri-
si üz rə çə kil miş di. Təəs süf ki, fi lm 
sax lan ma dı ğın dan, hə lə əli miz də 
bu nu sü but edə cək fakt yox dur. 

De tek tiv sa hə də ki uğur suz luq 1927-
ci il də res pub li ka nın ki no rəh bər li yi ni 
baş qa möv zu lar ax tar ma ğa məc bur 
et di. Bu də fə çə ki lə cək fi lm ta ma mi lə 
fərq li bir möv zu ya - 1920-ci il də İran-
da qalx mış mil li-azad lıq hə rə ka tı na, 
şah və in gi lis qo şun la rı nın güc lü təz-
yi qi al tın da «Gi la nın fa ciəli sü qu tu-
na» həsr olun du. Ya zı çı Y.Sl yoz ki nin 
«Tunc ay» ro ma nı nın mo tiv lə ri üz rə 
çə kil miş «Gi lan qı zı» tam met raj lı bə dii 
fi l mi məhz re jis sor, ope ra tor, rəs sam 
işi cə hət dən, akt yor oyu nu sa rı dan 
nis bə tən bit kin və ma raq lı dır. 

«Gi lan qı zı» nın sse na ri si-
ni qu ru luş çu-re jis sor Leo Mur 
(leonid Mu raş ko) A.Bıx lovs ki 
ilə bir lik də yaz mış dı. Fil mi 20-
ci il lər Azər bay can ki no su nun 
ən təc rü bə li ope ra tor la rın dan 
bi ri olan İ.Fro lov len tə al mış-
dı, rəs sam isə A.Qon çars ki idi.

Əsas rol la rı S.Ru hul la (Ha cı Zə ki-
dar), S.Ma ku xi na (Sə ki nə), A.Bə-
zir ga nov (Ha cı Mü ba rək), L.Sə fə-
rov (Gül gül), G.Pa ri saş vi li (Ki çik 
xan), Əh sə nul la (Əh sə nul la xan), 
A.Qlins ki (Əli sa hib), V.Qo re lov 
(Hə sən), Z.Tsis (rəq qa sə Ma ro), 
A.Alek sand rovs ki, Mir sey fəd din 
Kır man şah lı, A.Qu li yev, (Əli), 
Q.Zey na lov (Ha cı bəy) ifa edir di-
lər. Fil min sü je ti nə gö rə, İra nın 
in gi lis və çar hö ku mə ti tə rə fi n-
dən iş ğal edil mə sin dən son ra 
mil li-azad lıq hə rə ka tı can la nır, 
1918-1928-ci il lər də Gi lan əya lə-
tin də şah və in gi lis qo şun la rı nı 
par ti zan lar la cən gəl li lər məğ lub 
et sə lər də, Ki çik xa nı nın baş çı-
lı ğı al tın da mü vəq qə ti hö ku mət 
ya ra dı lır. Bu hö ku mə tin on la rın 
mə na fe yi nə ca vab ver mə di yi ni 
gö rən gi lan lı lar Ki çik xa na qar şı 
çı xır, Əh sə nul la xa nın rəh bər li yi 
ilə ha ki miy yə ti öz əl lə ri nə alır lar. 
La kin «şah və in gi lis mü da xi lə-
çi lə ri gənc Gi lan Res pub li ka sı nı 
qan için də bo ğur lar». 

Kör pü də yük da şı yan fəh lə lə rin 
güc lə nən eti ra zı nı gö rən Ha cı Zə ki-
dar üs yan çı la ra rəh bər lik edir. Qar da-
şı Ha cı Mü ba rək onun bu ad dı mı nın 
qar şı sı nı al maq üçün müx tə lif yol lar-
dan is ti fa də edir, hətt  a Ha cı Zə ki da-
rın ar va dı Sə ki nə yə də böh tan atır. 
Ha cı Zə ki dar fəh lə lər lə bir lik də dağ-
la ra çə ki lib, cən gəl lik lər lə in gi lis iş ğal 
or du su na qar şı dö yü şə ha zır laş ma ğa 

baş la yır. Bu za man yer li xan lar 
Ha cı Zə ki da rın öl dü rül mə si 

üçün təd bir tö kür lər. Sə-
ki nə öl dü rü lən əri nin 

xən cə ri ni gö tü rüb 
par ti zan la rın ya-

nı na qa çır. Onu 
ələ ke çir mək 
üçün Ha cı 
M ü  b a  r ə k 
S ə  k i  n ə -
nin oğ lu 
Gül gü lü 
o ğ u r  l a -
dır. Gül-
gü lü xi las 
edən Hə-
sən uşa ğı 
d a ğ  l a  r a 

q a  ç ı  r ı r . 

Yol da baş ve rən atış ma da Sə ki-
nə Ha cı Mü ba rə ki öl dü rür. La kin 
hü cu ma ke çən şah və in gi lis or du-
su na qar şı dö yüş də par ti zan lar la 
çi yin-çi yi nə dö yü şən bu qorx maz 
qa dın hə lak olur. Ha cı Zə ki da rın 
xən cə ri ni oğ lu Gül gül gö tü rür. 

Ki no şü nas N.Sa dı xov fi l mi ət rafl  ı 
araş dır dı ğı na gö rə, onun gəl di yi qə-
naət lər lə ra zı laş ma maq müm kün de-
yil. Əv və la o, haq lı ola raq qeyd edir ki, 
«ro ma nı oxu ma dan və ya hə min döv-
rün ha di sə lə ri ni bil mə dən fi lm də ki 
ob raz la rı an la maq, fi  kir lə ri başa düş-
mək çox çə tin dir». Çün ki fi l min titr 
ya zı la rın da söh bət ge dən ha di sə lər 
ba rə də epi zod lar da nəin ki da nı şıl mır, 
hətt  a bu zid diy yət sü ni qa rı şıq lı ğın 
ya ran ma sı na sə bəb olur. «Ek ran da 
gör dük lə ri miz titr ya zı la rı ilə uz laş-
mır, hə qi qi ta rix əvə zi nə təh rif olun-
muş ha di sə lər, xır da və in tim məişət 
mə sə lə lə ri ve ri lir». Xü su si lə ha di sə-
lə rin in qi la bi pa fos la yük lən mə si, la-
kin bu pa fo sun be lə, la zı mi ki ne ma-
toq ra fi k sə viy yə yə  qal dı rıl ma ma sı 
fi l min bə dii də yə ri nə xə ləl gə ti rir.

İkin ci si, fi l min adın dan gö rün dü yü 
ki mi, bu ek ran əsə ri Gi lan qı zı na - qa-
dı nın mil li-azad lıq hə rə ka tın da iş ti ra-
kı na həsr olun ma lı idi. La kin Sə ki nə 
fi l min sü jet xətt  in dən apa rı cı ob ra za 
çev ril mə miş, baş ve rən ha di sə lə rə 
onun mü na si bə ti ta ma mi lə na mə lum 
qal mış dır. Əri nin qar da şı tə rə fi n dən 
tə qib olu nan (həm də in tim məq səd-
lə) Sə ki nə par ti zan la rın dü şər gə si nə 
ge dib çıx sa da, ta ma şa çı nın tə səv vü-
rün də yal nız xır da məişət de tal la rı 
(mə sə lən, qol baq əh va la tı) ilə qa lır. 
Üçün cü sü, sse na ri nin möv zu su və 
re jis so run məq sə di in qi la bi ha di sə-
lə rin əks et di ril mə si nə yö nəl dil sə də, 
bu, yal nız titr lər dən bəl li olur, «ki no 
di lin də, ki no pri yom la rı və ki no de-
tal la rı ilə ay dın ifa də edil mir, vu ruş-
ma səh nə lə ri əsas lan dı rıl mır, xü su sən 
ikin ci ya rı sın da bol atış ma epi zod la rı 
ol sa da, xal qın art maq da olan in qi la-
bi ru hu hiss olun mur». Bü tün bun lar 
bə dii cə hət dən bö yük ümid bağ la nan 
ek ran əsə ri nin də yə ri ni azal dır. Dör-
dün cü sü, fi lm də ki ob raz lar da ki fa yət 
qə dər bit kin sə viy yə yə qal dı rıl ma yıb. 
Mə sə lən, son epi zod la ra qə dər ta ma-
şa çı Ha cı Zə ki dar la Ha cı Mü ba rə kin 
qar daş ol duq la rı nı bil mir, çün ki on la-
rın qar şı lıq lı mü na si bə ti həd dən ar tıq 
bə sit və sü ni dir.

Bü tün bu kəm-kə sir lə ri nə bax ma-
ya raq, «Gi lan qı zı» fi l mi Azər bay can 
ki no sun da möv zu ax ta rış la rı sa rı dan 
müs bət ad dım ki mi diq qə ti çə kir. 
Onu da qeyd edək ki, bu ek ran əsə ri 
is teh sa la ta «Tunc ay» adı ilə bu ra xıl-
mış dı. Çə ki liş get di yi dövr də mət-

buat da ya zı çı Se yid Hü sey nin «Gi lan 
qı zı» ad lı he ka yə si dərc olun muş, qı sa 
müd dət ər zin də oxu cu lar ara sın da 
ge niş ya yıl mış dı. «Gi lan qı zı» he ka yə-
si də «Tunc ay» ro ma nın da və fi lm də 
təs vir olu nan ha di sə lər dən bəhs et di-
yin dən, re jis sor L.Mur len ti bu ad la 
ad lan dır ma ğı qə ra ra al mış dı. Am ma 
bu nun la be lə, bö yük dra ma tur qu-
muz C.Cab bar lı Azər bay can ki no su-
nun və ziy yə ti nə həsr et di yi mə qa lə-
sin də len ti, ba ya ğı fi lm lər dən sa yır. 

Azər bay can hö ku mə ti ki ne ma to-
qra fi  ya dan hə lə də göz lə di yi sə mə-
rə ni ala bil mə di yin dən, baş lı ca çı xış 
yo lu nu təş ki la ti ye ni dən qur ma da 
gö rür dü. 1928-ci ilin axı rın da Xalq 
Ko mis sar la rı So ve ti nin qə ra rı əsa sın-
da res pub li ka da ki no is teh sa lı na və 
nü ma yi şi nə rəh bər li yin yax şı laş dı-
rıl ma sı məq sə di lə AF Kİ-nin qu ru lu-
şun da də yi şik lik lər apa rıl dı və onun 
ba za sın da «Az döv ki no» ye ni dən 
təş kil olun du. Bu qu ru mun tər ki bi nə 
Döv lət Ki no-fab ri ki (Ba kı ki nos tu-
di ya sı), Döv lət Ki nop ro kat Kon to ru 
və s. ida rə lər da xil ol du. Gör kəm li 
ki no təş ki lat çı sı Ş.Mah mud bə yov 
bu ye ni dən qur ma nə ti cə sin də «Az-
döv ki no» nun rəh bər li yin dən uzaq-
laş dı rıl dı, AK(b)P, onun Ba kı Şə hər 
Ko mi tə si XMK-nın Baş Si ya si-Maarif 
İda rə si və s. si ya si-ideolo ji təş ki lat lar 
ki ne ma toq raf dan təb li ğat-təş vi qat 
va si tə si ki mi is ti fa də edil mə si nə diq-
qə ti da ha da ar tır dı lar. Hə min ərə fə-
də ke çi ri lən XVII Ümum ba kı par ti ya 
konf ran sı nın qət na mə sin də də bu 
işin zə ru ri li yi xü su si qeyd olu nur du. 
Konf rans ki no işi nin «Az döv ki no»-
nun əlin də bir ləş mə si ni düz gün say-
mış, bu qu ru ma «öz ki no fi lm lə ri nin 
is teh sa lı nı güc lən dir mə yi, məh su lun 
key fi y yə ti nə diq qə ti ar tır ma ğı, fi lm-
lə ri türk ya zı la rı ilə ki no təş ki lat la rı-
na ki no ba zar la rı nı ideolo ji cə hət dən 
ki fa yət qə dər sağ lam fi lm lər lə təc hiz 
et mə yi, ilk növ bə də bu fi lm lə ri fəh-
lə ra yon la rın da nü ma yiş et dir mə yi, 
Ba kı uyez din də fi lm lə rin təc hi zi ni və 
səy yar xid mə ti yax şı laş dır ma ğı» bir 
və zi fə ki mi qar şı ya qoy muş du. 
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

«Az döv ki no» nun bu cə hət dən ilk 

1925-ci il də Azər bay can Fo to-Ki no 
İda rə si (AK Fİ) ye ni dən qu ru-
lan dan, həm si ya si-ideolo ji, 
həm də pe şə kar lıq sa rı dan ilk 

uğur lu bə dii ek ran əsə ri ya ra dı lan dan son ra res pub li ka rəh bər-
li yi ki ne ma toq ra fa nə za rə ti və təz yi qi da ha da ar tır dı. Hə min 
vaxt N.Nə ri ma nov Azər bay can dan uzaq laş dı rıl mış dı, şə rik siz 
ha ki miy yət sa hi bi olan AK (b) P-nın bi rin ci ka ti bi S.M.Ki rov və 
baş qa pil lə lər də da yan mış «mə tin bol şe vik lər» ek ran sə nə tin-
dən «da ha da irə li get mə yi, so sializ min düş mən lə ri ni if şa edən 
əsər lər ya rat ma ğı» tə ləb edir di lər. Bu sə bəb dən də Azər-
bay can so vet bə dii ki no sun da baş ve rən möv zu ax ta-
rış la rı çox şa xə li idi, am ma atı lan ad dım lar heç də 
hə mi şə uğur la nə ti cə lən mir di. 

«Az döv ki no» nun bu cə hət dən ilk 
ad dım la rın dan bi ri «so vet ha ki miy-
yə ti nin ilk il lə rin də Azər bay can da 
neft sə na ye si nin in ki şa fı uğ run da 
fəh lə sin fi  nin mü ba ri zə si» nə həsr 
olun muş du. «Müx tə lif sa hil lər də» 
(«Əl bə ya xa», bə zi araş dır ma lar-
da «Üz-üzə» də ad la nır) ad la nan 
ye ni ek ran əsə ri nin sse na ri müəl-
lifl  ə ri A.Lit vi nov, P.Vaynş teyn və 
İ.Tar ta kovs ki idi lər. A.Lit vi nov və 
İ.Tar ta kovs ki ey ni za man da fi lm də 
qu ru luş çu-pe jis sor və qu ru luş çu-
ope ra tor ki mi ça lı şır dı lar. Fil min 
tər ti ba tı nı A.Plak sin və M.Vla sov 
ver miş di lər. Əsas rol la rı M.Əli yev, 
M.Mər da nov, P.Ven de lin, S.Troits-
ki, P.Ki ril lov, K.Vyaz no va və baş-
qa la rı ifa edir di lər. La kin bü tün 
cəhd lə rə bax ma ya raq, is teh sa lı ba şa 
çat dı rıl mış və 1926-cı ilin ap re lin-
dən Ümu mitt  i faq ek ran la rı na bu ra-
xıl mış bu lent ta ma şa çı lar ara sın da 

Film de tek tiv jan rın da, Qərb və 
Ame ri ka fi lm lə ri nin tə si ri al tın da 
çə kil miş di. Ame ri ka dan neft tə sər-
rü fa tı nın bər pa sı məq sə di lə Azər-
bay ca na də vət olun muş mü tə-
xəs sis lə rin sö zü bir ye rə qo yub, 
po zu cu luq fəaliy yə ti lə məş ğul 
ol ma la rı, on la ra təh kim edil miş 
so vet mü tə xəs sis lə ri nin ayıq-sa yıq-
lı ğı, nə ti cə də əc nə bi təx ri bat çı la rın 
if şa olun ma la rı bu ek ran əsə ri nin 
sü jet xətt  i ni təş kil edir di. «Müx tə lif 
sa hil lər də bü tün öl çü lə ri nə (sse na ri-
si nə, re jis sor işi nə, akt yor oyu nu na, 

(Onu da qeyd 
edək ki, bə zi 
araş  dı  r ı  c ı -
lar fi lm də 
s ə h  v ə n 
A.M.Şə rif-
za  də nin 
də çə kil-
d i  y i  n i 
ya zır lar). 
Film də ki 
r ə s  s a m 
işi da ha 
çox Qərb 
ki no la rı-
nın tə si ri ni 
və an la şıl-
maz rəmz-
lə ri ifa də 
edir di. Təd qi-
qat çı N.Sa dı-
xo vun qə naəti nə 
gö rə, fi lm sax lan-

ma mış dır. 

dı, rəs sam isə A.Qon çars ki idi. Ha cı Zə ki dar fəh lə lər lə bir lik də dağ-
la ra çə ki lib, cən gəl lik lər lə in gi lis iş ğal 
or du su na qar şı dö yü şə ha zır laş ma ğa 

baş la yır. Bu za man yer li xan lar 
Ha cı Zə ki da rın öl dü rül mə si 

üçün təd bir tö kür lər. Sə-
ki nə öl dü rü lən əri nin 

xən cə ri ni gö tü rüb 
par ti zan la rın ya-

nı na qa çır. Onu 
ələ ke çir mək 
üçün Ha cı 
M ü  b a  r ə k 
S ə  k i  n ə -
nin oğ lu 
Gül gü lü 
o ğ u r  l a -
dır. Gül-
gü lü xi las 
edən Hə-
sən uşa ğı 
d a ğ  l a  r a 

q a  ç ı  r ı r . 

qal mış dır. Əri nin qar da şı tə rə fi n dən 
tə qib olu nan (həm də in tim məq səd-
lə) Sə ki nə par ti zan la rın dü şər gə si nə 
ge dib çıx sa da, ta ma şa çı nın tə səv vü-
rün də yal nız xır da məişət de tal la rı 
(mə sə lən, qol baq əh va la tı) ilə qa lır. 
Üçün cü sü, sse na ri nin möv zu su və 
re jis so run məq sə di in qi la bi ha di sə-
lə rin əks et di ril mə si nə yö nəl dil sə də, 
bu, yal nız titr lər dən bəl li olur, «ki no 
di lin də, ki no pri yom la rı və ki no de-
tal la rı ilə ay dın ifa də edil mir, vu ruş-
ma səh nə lə ri əsas lan dı rıl mır, xü su sən 
ikin ci ya rı sın da bol atış ma epi zod la rı 
ol sa da, xal qın art maq da olan in qi la-
bi ru hu hiss olun mur». Bü tün bun lar 
bə dii cə hət dən bö yük ümid bağ la nan 
ek ran əsə ri nin də yə ri ni azal dır. Dör-
dün cü sü, fi lm də ki ob raz lar da ki fa yət 
qə dər bit kin sə viy yə yə qal dı rıl ma yıb. 
Mə sə lən, son epi zod la ra qə dər ta ma-
şa çı Ha cı Zə ki dar la Ha cı Mü ba rə kin 
qar daş ol duq la rı nı bil mir, çün ki on la-
rın qar şı lıq lı mü na si bə ti həd dən ar tıq 
bə sit və sü ni dir.

Bü tün bu kəm-kə sir lə ri nə bax ma-
ya raq, «Gi lan qı zı» fi l mi Azər bay can 
ki no sun da möv zu ax ta rış la rı sa rı dan 
müs bət ad dım ki mi diq qə ti çə kir. 
Onu da qeyd edək ki, bu ek ran əsə ri 
is teh sa la ta «Tunc ay» adı ilə bu ra xıl-
mış dı. Çə ki liş get di yi dövr də mət-

buat da ya zı çı Se yid Hü sey nin «Gi lan 
qı zı» ad lı he ka yə si dərc olun muş, qı sa 
müd dət ər zin də oxu cu lar ara sın da 
ge niş ya yıl mış dı. «Gi lan qı zı» he ka yə-
si də «Tunc ay» ro ma nın da və fi lm də 
təs vir olu nan ha di sə lər dən bəhs et di-
yin dən, re jis sor L.Mur len ti bu ad la 
ad lan dır ma ğı qə ra ra al mış dı. Am ma 
bu nun la be lə, bö yük dra ma tur qu-
muz C.Cab bar lı Azər bay can ki no su-
nun və ziy yə ti nə həsr et di yi mə qa lə-
sin də len ti, ba ya ğı fi lm lər dən sa yır. 

Azər bay can hö ku mə ti ki ne ma to-
qra fi  ya dan hə lə də göz lə di yi sə mə-

«Az döv ki no» nun bu cə hət dən ilk (Onu da qeyd 

ha ki miy yət sa hi bi olan AK (b) P-nın bi rin ci ka ti bi S.M.Ki rov və 
baş qa pil lə lər də da yan mış «mə tin bol şe vik lər» ek ran sə nə tin-
dən «da ha da irə li get mə yi, so sializ min düş mən lə ri ni if şa edən 
əsər lər ya rat ma ğı» tə ləb edir di lər. Bu sə bəb dən də Azər-
bay can so vet bə dii ki no sun da baş ve rən möv zu ax ta-
rış la rı çox şa xə li idi, am ma atı lan ad dım lar heç də 
hə mi şə uğur la nə ti cə lən mir di. 

Mən bə lər 1927-ci il də «Ba lıq çı- Əsas rol la rı S.Ru hul la (Ha cı Zə ki- Yol da baş ve rən atış ma da Sə ki-

20-ci illərin 
iki filmi
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L.BORİSOV
(Əv və li ötən sa yı mız da)

«Mav ra nif rət edi rəm,
 de yir lər, gu ya,
Mə nim ar va dım la
 gə zir Otel lo.
Bu na inan mı ram,
 an caq qoy ol sun,
Bu, mü ba ri zəm də
 mə nə haqq ve rər».
Qıs qanc lıq bu ra da yır-

tı cı, ya ra maz tə biət li Ya qo 
üçün özü nə haqq qa zan-
dır maq va si tə si dir. Ya qo 
yu xa rı tə bə qə lə ri aman sız-
lıq, ikiüz lü lük, sat qın lıq və 
ta mah kar lıq da ad çı xar mış 
or ta əsr lər Ve ne si ya sı nın 
ic ti mai mü hi ti nin məh su lu-
dur. O, Otel lo nun lə ya qə ti nə, 
uğur la rı na, xoş bəxt li yi nə hə səd 
apa rır, Mav rın qəl bi nin safl  ı ğı na, 
özün də ol ma yan hiss lə ri nə nif rət 
edir, onun mə həb bət mü cəs sə mə-
si ol du ğu nu qə bul et mir.  Otel lo ilə 
Ya qo bu ra da yal nız iki qıs qanc in san 
de yil, on lar bir-bi ri nə zidd iki baş lan-
ğı cı, iki dün ya gö rü şü nü təm sil edir. 
Fa ciənin fəl sə fi  mə ra mı, də rin hu-
ma niz mi məhz bu ra da üzə çı xır ki, 
bi zim so vet teat rı bu mə qa mı bü tün 
tə fər rüatı ilə gös tər mə yə nail olub. 
So vet teatı üçün Şeks pir ya ra dı cı lı ğı 
məhz Karl Mark sın qiy mət lən dir-
di yi cə hət lə ri ilə ya xın və doğ ma-
dır. Marks dra ma tur qun əsər lə rin-
də, hər şey dən əv vəl, müd rik və 
cə sa rə ti fi  kir lər, in san la ra sev gi, 
hə yat bil gi lə ri və on la rın doğ ru-
dü rüst təs vi ri nə bö yük qiy mət 
ve rir di. 

Ya qo – Əf qan lı teat ral laş-
mış ci na yət kar yox, təd-
bir li, eh ti yat lı, ha mı ya nif-
rət edən bə şər düş mə ni dir. Ar tis tin 
nü ma yiş et dir di yi yün gül de mo-
nizm Ya qo ob ra zı nın realis tik şər hi 
ilə zid diy yət təş kil et mir. Əf qan lı 
çox da qa ba rıq ol ma yan, an caq son 
də rə cə ifa də li mi mi ka ya ma lik dir.

Biz qar şı mız da güc lü, an caq al çaq, rə zil 
eh ti ras la rın çul ğa dı ğı in san si fə ti gö rü-
rük. Əf qan lı heç yer də oyu na alu də olub, 
qəs dən eff  ekt li po za lar dan və jest lər dən 
is ti fa də et mir, an caq bu, onun ifa sın da Ya-
qo  ob ra zı nın mə şum tə biəti nin üzə çıx-
ma sı na ma ne ol mur. Məhz bu cür adi, son 
də rə cə saf, yax şı yol daş ki mi ta nı nan Ya-
qo da ha qor xu lu dur. «Mə nim və fa lı, xe-
yir xah dos tum Ya qo» - Ya qo nun aman sız-
ca sı na baş dan çı xar dı ğı Otel lo be lə de yir.

Azər bay can SSR-nin xalq ar tis ti Ba rat 
Şə kins ka ya nın ifa et di yi Dez de mo na ro-
lu nu qiy mət lən dir mək da ha çə tin dir. Ay-
rı-ay rı səh nə lər də və epi zod lar da Şə kins-
ka ya Dez de mo na ro lu nun ifa sı ilə bağ lı 
möv cud səh nə ənə nə si nin til si min dən 
çı xa bi lir. Bu za man ta ma şa çı ar tis tin par-
laq ya ra dı cı ya naş ma sı nı, özü nə məx sus-
lu ğu nu və sə mi miy yə ti ni hiss edə bi lir. 
An caq bü töv lük də Dez de mo na – Şə kins-
ka ya onil lik lər bo yu sxe mə çev ril miş ənə-
nə çər çi və sin də qa lır. Şeks pi rin əsə rin də 
Dez de mo na in ti bah döv rü nün ira də li və 
qə tiy yət li qa dın ob ra zı nı tə cəs süm et di rir. 

Onu aşa ğı da kı fakt çox yax şı xa rak te ri zə 
edir: o, min lər lə möv hu mi, xu ra fat sə ciy-
yə li inanc la rın hökm sür dü yü or ta əsr lər 
Ve ne si ya sın da, pat riar xal ailə də tər bi yə 
alıb. Bu na bax ma ya raq, Dez de mo na yad 
öl kə dən, baş qa irq dən olan «qa ra» adam-
la ev lən mək üçün özün də ira də və güc 
ta pır. 

Biz səh nə də Dez de mo na nın bir tə rəf-
li, məz mun laş dı rıl mış ob ra zı nı gö rü rük. 
Bu ra da əsas mo tiv Dez de mo na nın sen ti-
men tal da nı şıq la rı, ger çək lik lə bir ara ya 
sığ ma yan sü ni ağ lam sın ma la rı dır. Dez-
de mo na öz ta le yi ilə ba rış mış mü ti qa-
dın ki mi çı xış edir. Yal nız oyun ele men ti 
ki mi is ti fa də olu na bi lə cək mo tiv lər bu-
ra da ob ra zın ümu mi sə ciy yə si nə xə ləl 
gə ti rir.

So vet teat rı Otel lo ob ra zı nı ye ni dən 
mə na lan dır mış, bu ob ra zı gö zü nü qan 
ört müş, qıs qanc, ek zo tik şərq eh ti ras-
la rı nın əsi ri ki mi təq dim edən ya naş-
ma lar dan çox dan im ti na et miş dir. Bi-
zim səh nə lə ri miz də ta ma mi lə ax maq 
Rod ri qo ob ra zı na da az-az rast gə li nir. 

O, uza ğı gö rə bil mə yən, al da dıl mış, hər 
şe yə tez ina nan tra gi ko mik in san ob ra-
zı dır. Azər bay can teat rı nın ta ma şa sın-
da, Azər bay can SSR-nin əmək dar ar tis ti 
Fa te Fə tul la ye vin ifa sın da biz məhz be-
lə bir ob raz gö rü rük. Ya qo nun ar va dı 
Emi li ya da bu ra da yal nız yün gül mə zac, 
sögz gəz di rən adam ki mi təs vir olun ma-
yıb. Tə sa dü fi  de yil ki, Azər bay can SSR-
nin xalq ar tis ti, Emi li ya ro lu nun ifa çı sı 
Fat ma Qəd ri öz oyu nu nun ağır lıq nöq-
tə si ni, haq lı ola raq, be şin ci pər də nin son 
səh nə si nə sa lıb. Fat ma Qəd ri bu ra da 
Emi li ya nın if şaedi ci mo no lo qu nu da ha 
eh ti ras la ifa edir və bu za man bö yük us-
ta lıq nü ma yiş et di rir. 

Də qi qə ba şı ağ lam sı nan, de yin gən Dez-
de mo na ob ra zı, de mək olar, ta ma mi lə 
keç miş də qa lıb. Köh nə teatr zövq süz ta-
ma şa çı la rı hər vəch lə riq qə tə gə tir mə-
yə, vəh şi Mav rın qət lə ye tir di yi mə sum 
Dez de mo na nın ha lı na acı yan, köv rə lən 
in san la rın hiss lə ri ni is tis mar et mə yə ça lı-
şır dı. Gu ya Dez de mo na nın mə nə vi safl  ı-
ğı nı, əzab la rı nın də rin li yi ni gös tər mə yin, 
onun zə rif, tə sir li, poezi ya ilə süs lən miş 
ob ra zı nı ya rat ma ğın baş qa üsul la rı yox-
dur…

Yu xar da de yi lən lə ri Şə kins ka ya nın ifa-
sı na şa mil et mək ol maz. La kin ta ma şa nın 
qu ru luş çu re jis so ru, Azər bay can SSR-nin 
Xalq ar tis ti, Sta lin mü ka fa tı laureatı Adil 
İs kən də rov və teat rın bü tün kol lek ti vi 
Dez de mo na ob ra zı nın ye ni dən mə na la-
dı rıl ma sı ilə bağ lı ya ra dı cı tə şəb büs lə ri ni 
da vam et dir mə li dir lər. 

Kas sio ro lu nu nun ifa çı sı, Azər bay-
can SSR-nin Xalq ar tis ti Əj dər Sul ta nov 
səh nə də bir qə dər sta tik tə sir ba ğış la yır. 
Azər bay can SSR-nin Xalq ar tis ti Əli Qur-

ba no vun ifa sın da Bra ban-
sio – Dez de mo na nın 

ata sı nın ob ra zı ifa-
də li alı nıb. 

Ta ma şa nın səh-
nə tər ti ba tı nı, an-
samb lın uy ğun lu-

ğu nu və ahən gi ni də 
(rəs sam lar – Nüs rət 

Fə tul la yev və Bə du rə 
Əf qan lı) qeyd et mə li yik.  

Te at rın öz ya ra dı cı işin-
də ən bö yük mü qa vi-

mət xətt  i nə is ti nad 
et mə si, Şeks pi rin 
əsə rin də edi lən ix-
ti sar la rın mi ni mu-
ma en di ril mə si nə 
im kan ya ra dıb.  
Edi lən ix ti sar lar 
isə, ümu mi sə-
ciy yə da şı yır.

«O tel lo» - 
Əziz bə yov adı-
na Teat rın möh-
tə şəm, par laq 
ta ma şa sı ki mi 
yad da qal dı. 
Ə l ə k  b ə  r o  v u n 
ifa et di yi Otel lo 
ob ra zı nın mə-
ziy yət lə ri və 
ümu miy yət lə, ta-
ma şa nın yük sək 
key fi y yə ti Azər-
bay ca nın Əziz bə-
yov adı na Teat rı-
nın bu uğu ru nu 
bü tün so vet teat-
rı nın uğu ru ki mi 
qiy mət lən dir-
mə yə im kan 
ve rir.

Tərcümə 
edən: 

Etimad 
BAŞKEÇİD

L.BORİSOV

Teatr bü tün za man lar da cə-
miy yə tin mə də ni, ic ti mai- si-
ya si hə ya tı nın ay rıl maz his-
sə si olub. Səh nə nin in ki şaf 

ta ri xi nin hər bir mər hə lə si ay rı-ay rı 
sə nət kar la rın və bü töv kol lek tiv lə-
rin ya rat dı ğı şe devr lər lə bağ lı dır – bu 
əsər lər in di nin özün də də teatr la rın 
re per tuarın dan düş mür. Azər bay can 
teat rı nın pers pek tiv lə ri haq qın da da-
nı şar kən, şüb hə siz, onun keç di yi ta ri-
xi təc rü bə ni da ha də rin dən öy rən mək, 
təh lil et mək və qiy mət lən dir mək la zım 
gə lir. Ta nın mış jur na list Fa zil Bəh mən-
za də çox dan dır ki, Azər bay can teat rı-
nın ta ri xi in ki şaf mər hə lə lə ri ilə bağ lı 
ən müx tə lif ma te rial la rı ar xiv ləş dir mək 
və gə lə cək nə sil lə rə ötür mək ki mi nə-
cib, fay da lı fəaliy yət lə məş ğul dur. Be lə 
ma te rial lar dan bi ri də M.Əziz bə yov adı-
na Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın 
1951-ci il də Öz bə kis ta na qast rol sə fə-
ri ilə bağ lı dır. Te atr şü nas L.Bo ri so vun 
qə lə mə al dı ğı mə qa lə də Azər bay can 
Döv lət Dram Teat rı nın səh nə ləş dir di yi 
«O tel lo» ta ma şa sı, Azər bay can SSR-nin 
Xalq ar tist lə ri Ələs gər Ələk bə rov, Ba-
rat Şə kins ka ya, Rza Əf qan lı ki mi sə-
nət kar la rın ya rat dı ğı rol lar təh lil edi lir. 
Mə qa lə 1951-ci il də keç miş Öz bə kis-
tan KP MK-nın, Ali So ve ti nin və Na zir lər 
So ve ti nin or qa nı olan «P rav da Vos to-
ka» qə ze tin də dərc olu nub. Qə ze ti mi-
zin oxu cu la rı üçün ma raq lı ola ca ğı nı 
nə zə rə ala raq, öz pe şə kar sə viy yə si ilə 
se çi lən «O tel lo» mə qa lə si ni diq-
qə ti ni zə çat dı rı rıq.

yu xa rı tə bə qə lə ri aman sız-
lıq, ikiüz lü lük, sat qın lıq və 
ta mah kar lıq da ad çı xar mış 
or ta əsr lər Ve ne si ya sı nın 
ic ti mai mü hi ti nin məh su lu-
dur. O, Otel lo nun lə ya qə ti nə, 
uğur la rı na, xoş bəxt li yi nə hə səd 
apa rır, Mav rın qəl bi nin safl  ı ğı na, 
özün də ol ma yan hiss lə ri nə nif rət 
edir, onun mə həb bət mü cəs sə mə-
si ol du ğu nu qə bul et mir.  Otel lo ilə 
Ya qo bu ra da yal nız iki qıs qanc in san 
de yil, on lar bir-bi ri nə zidd iki baş lan-
ğı cı, iki dün ya gö rü şü nü təm sil edir. 
Fa ciənin fəl sə fi  mə ra mı, də rin hu-
ma niz mi məhz bu ra da üzə çı xır ki, 
bi zim so vet teat rı bu mə qa mı bü tün 
tə fər rüatı ilə gös tər mə yə nail olub. 
So vet teatı üçün Şeks pir ya ra dı cı lı ğı 
məhz Karl Mark sın qiy mət lən dir-
di yi cə hət lə ri ilə ya xın və doğ ma-
dır. Marks dra ma tur qun əsər lə rin-
də, hər şey dən əv vəl, müd rik və 
cə sa rə ti fi  kir lər, in san la ra sev gi, 
hə yat bil gi lə ri və on la rın doğ ru-
dü rüst təs vi ri nə bö yük qiy mət 

Ya qo – Əf qan lı teat ral laş-

bir li, eh ti yat lı, ha mı ya nif-
rət edən bə şər düş mə ni dir. Ar tis tin 
nü ma yiş et dir di yi yün gül de mo-
nizm Ya qo ob ra zı nın realis tik şər hi 
ilə zid diy yət təş kil et mir. Əf qan lı 
çox da qa ba rıq ol ma yan, an caq son 
də rə cə ifa də li mi mi ka ya ma lik dir.

«O tel lo» ta ma şa sı, Azər bay can SSR-nin 
Xalq ar tist lə ri Ələs gər Ələk bə rov, Ba-
rat Şə kins ka ya, Rza Əf qan lı ki mi sə-
nət kar la rın ya rat dı ğı rol lar təh lil edi lir. 
Mə qa lə 1951-ci il də keç miş Öz bə kis-
tan KP MK-nın, Ali So ve ti nin və Na zir lər 
So ve ti nin or qa nı olan «P rav da Vos to-
ka» qə ze tin də dərc olu nub. Qə ze ti mi-
zin oxu cu la rı üçün ma raq lı ola ca ğı nı 
nə zə rə ala raq, öz pe şə kar sə viy yə si ilə 
se çi lən «O tel lo» mə qa lə si ni diq-

qə tiy yət li qa dın ob ra zı nı tə cəs süm et di rir. Rod ri qo ob ra zı na da az-az rast gə li nir. 
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Dez de mo na ob ra zı nın ye ni dən mə na la-
dı rıl ma sı ilə bağ lı ya ra dı cı tə şəb büs lə ri ni 
da vam et dir mə li dir lər. 

Kas sio ro lu nu nun ifa çı sı, Azər bay-
can SSR-nin Xalq ar tis ti Əj dər Sul ta nov 
səh nə də bir qə dər sta tik tə sir ba ğış la yır. 
Azər bay can SSR-nin Xalq ar tis ti Əli Qur-
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mət xətt  i nə is ti nad 
et mə si, Şeks pi rin 
əsə rin də edi lən ix-
ti sar la rın mi ni mu-
ma en di ril mə si nə 
im kan ya ra dıb.  
Edi lən ix ti sar lar 
isə, ümu mi sə-
ciy yə da şı yır.

«O tel lo» - 
Əziz bə yov adı-
na Teat rın möh-
tə şəm, par laq 
ta ma şa sı ki mi 
yad da qal dı. 
Ə l ə k  b ə  r o  v u n 
ifa et di yi Otel lo 
ob ra zı nın mə-
ziy yət lə ri və 
ümu miy yət lə, ta-
ma şa nın yük sək 
key fi y yə ti Azər-
bay ca nın Əziz bə-
yov adı na Teat rı-
nın bu uğu ru nu 
bü tün so vet teat-
rı nın uğu ru ki mi 
qiy mət lən dir-
mə yə im kan 
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Ağ at ilə ağ çu xa nın əh va la tı xə ya li bir 
ma sal dır. Bəl kə, ma sal su rə tin də bir hə qi-
qət dir və ya hə qi qət şək lin də bir xə yal dır. 
Mən bu nu təh lil et mə yə cə yəm, yal nız ol-
du ğu ki mi söy lə yib ke çə cə yəm.

Ba kı xa nı Hü seyn qu lu xa nın qa yət gö zəl 
və dil bər bir qı zı var idi. Onun adı Mah-
ni gar idi.

Öm rü nün ba har ça ğın da olan Mah ni-
gar ol duq ca cə sur, qəh rə man bir qız idi. 
O, at min mək dən, qı lınc oy nat maq dan, 
tü fəng atıb ni şan vur maq dan pək xoş la-
nar, bu si fət lə ri haiz olan gənc lə ri se vər, 
özü də bu xü sus da hər za man mü ma ri sə 
edər di.

Mah ni gar hər il Nov ruz bay ra mın da 
ata sı Hü seyn qu lu xa nın rəiy yət və bəy lə-
rin dən han kı bi ri Tə mə nis dü zən li yin də at 
qov maq da və cı dır oy na maq da bi rin ci li yi 
qa zan say dı, ona öz əli lə iş lə miş bir hə diy-
yə ve rər di.

Mah ni ga rın özü nün bir Ağ atı var idi. 
Bu atı “Uzun ate” türk mən lə ri Hü seyn qu-
lu xa na peş kəş gə tir miş, Hü seyn qu lu xan 
da onu Mah ni ga ra ba ğış la mış imiş. Ara-sı-
ra Mah ni gar oğ lan pal ta rın da Ağ atı mi nər 
və şə hə rin əra fın da sü rər miş.

Rə va yət edi yor lar ki, Ağ atın ye mi nə, 
su yu na Mah ni gar özü nə za rət edər miş. 
Bu at o qə dər ha rın imiş ki, nö kər lər dən 
kim sə ona ya xın du ra bil məz imiş. Bir ne-
çə nö kə rin ba şı nı tə pi yi ilə əz di yi hər kə sə 
mə ruf imiş.

Mah ni ga rı bir çox yer dən is tə yir di lər. 
Şə ki xa nı, Gən cə xa nı, Qa ra bağ və Şa ma xı 
xa nı öz oğ lan la rı üçün Hü seyn qu lu xa na 
də fə lər ilə el çi lər gön dər miş di lər.

Bu nun la bə ra bər Mah ni ga rın dəs tiz di-
va cı nı bir çox bəy za də lər də is tə yir di lər. 
Mah ni gar bu ba rə də kim sə yə qə ti bir ca-
vab ver məz idi.

Gün lə rin bir gü nü Mah ni gar öz əli lə 
qa yət zə rif ipək lə qa rı şıq bir ağ şal to xu-
yur, ye nə öz əli lə, əl lə ri nə ya qı şar bir zə-
ra fət lə on dan bir çu xa ti ki yor. Bu çu xa nın 
bü tün sır ma la rı və il mək lə ri həp qı zıl dan 
olu yor.

Mah ni gar bü tün kən di si nə xast kar olan 
bəy za də lər və xan za də lə rə elan edi yor ki, 
o yal nız o igi di se və bi lə cək ki, bu ağ çu xa 
onun əy ni nə gəl sin və Ağ atı da mi nib sü-
rə bil sin.

Mah ni ga rın bu ela nı əs ki ma sal lar da 
olan ki mi bir şey idi. Hər yer də ağ çu xa ilə 
Ağ atın söh bə ti idi. Nəin ki yal nız xan za də 
və bəy za də lər, hətt  a rəiy yət lə rin də igid və 
qo çaq oğ lan la rı ağ çu xa nın xə ya lı ilə ya şa-
yır dı lar.

Ağ çu xa nın tə ri fi  yal nız Azər bay can da 
de yil, bir az za man içə ri sin də Gür cüs tan 
və İran da da söy lən mə yə baş la dı.

Hər kəs ağ çu xa ba rə sin də bir söz söy-
lə yir di. De yir di lər ki, ağ çu xa nı Mah ni gar 
Nov ruz bay ra mı at oy nat ma sın da bi rin ci li yi 
qa za nan mi ni ci yə hə diy yə ola raq ba ğış la ya-
caq dır. Ək sə rən xal qın sə da sı haq qın ni da-
sı olur. Cə maətin söy lə di yi hə qi qət ola raq 
mey da na çı xır. Ağ çu xa ba rə sin də söy lə nən 
söz doğ ru ol du. Mah ni ga rın car çı la rı Nov-
ruz bay ra mı na bir həf tə qal mış bü tün ər raf 
və ək na fa elan et di lər ki, ağ çu xa nı at qov-
maq da bi rin ci li yi qa za nan igid ge yə cək dir.

Nov ruz bay ra mı gü nü Gü nəş öz zər rin 
şüası ilə Tə mə nis dü zən li yi ni işıq lan dır-
mış, bü tün ət raf kənd lər dən ar vad, ki şi, 
bö yük, ki çik axın-axın ora ya top lan maq da 
idi: hər il ki ki mi bu ra da Hü seyn qu lu xa-
nın hü zu run da “keç di-keç di” ola caq, pəh-
lə van lar qur şaq tu tub gü lə şə cək lər di.

Xan tax ta dan ya pıl mış bir san dal ya üzə-
rin də xal ça sa lıb əy ləş miş, ət ra fı nı da ağ saq-
qal lar və kənd xu da lar al mış, qo çaq oğ lan lar, 
xan za də və bəy za də lər də qı zıl və gü müş 
vəz nə li çu xa lar ilə at çap maq vax tı nın hu lu-
lu nu kə ma li-sə bir siz lik lə göz lə yir di lər.

Pəh lə van lar gü ləş dik dən, qoç lar dö-
yüş dük dən son ra, sı ra at ça pan la ra gəl di. 
Car çı ye nə uca səs lə hə zə ra ta elan et di ki, 
Mah ni ga rın bu il hə diy yə si mə ruf ağ çu-
xa dır. Hər kəs bu ra dan ge dib Şa qan qa la-
sı nın ba şı na do la na raq qa yı dar sa, bi rin ci 
ola raq şə hə rin sağ qa pı sın dan içə ri gi rər sə, 
Mah ni gar ağ çu xa nı ona ba ğış la ya caq dır.

At lar dör da yaq Şa qan qa la sı na tə rəf ça pı-
yor du lar. Hər kəs o bi ri si ni keç mə yə ça lı şı-
yor du. Bir dən şə hər tə rə fi n dən bir toz qalx dı. 
Bu, ilk əv vəl kim sə nin nə zər-diq qə ti ni cəlb 
et mə yir di. Fə qət son ra hər kəs o tə rə fə bax-
ma ğa baş la dı. Bu gə lən bir sü va ri idi. Özü də 
qa yət sü rət lə gə lir di. Ya xın laş dıq da, bu nun 
As lan ad lı bir də li qan lı ol du ğu an la şıl dı.

As lan, xa nın adam la rın dan idi. Hər kə si 
bir hey rət gö tür dü. Çün ki As lan, Mah ni-
ga rın Ağ atı nı min miş di. Xalq dan bö yük 
bir səs və vəl və lə qalx dı. Hər kəs bu na bir 
cür mə na ve ri yor du. Ki mi si de yir di ki, As-
lan Ağ atı töv lə dən bir kə sə xə bər edib bil-
dir mə dən al mış dır. Ki mi si də de yir di ki, 
Mah ni gar özü Ağ atı As la na ver miş dir. 
Hər nə isə, As lan yıl dı rım ki mi ta ma şa çı-
la rın qar şı sın dan ötüb- keç di.

Ağ at əsə bi bir şir ki mi yü yə ni ni çey nə-
yir di. Şa qan qa la sı nı dö nüb qa yıt maq is tə-
yən mi ni ci lə rə tə rəf yö nəl di.

Ta ma şa çı lar Ağ atı əv vəl ki at lı la rın ar-
xa sın ca gə lən gö rür dü lər. Tə mə ni si ke çib 
Keş lə nin ya nın da Ağ at o bi ri si lər ilə bə ra-
bər ge di yor du. Ağ at şə hə rin bi rin ci sən-
gə ri nə çat dıq da otə ki lər bir ça ğı rım ge ri də 
idi lər. Bi rin ci ola raq hər kəs dən əv vəl şə-
hə rə Ağ at da xil ol muş du.

Şə hər də hər kəs As la nın ağ çu xa nı ge yə-
cə yi ni söy lü yor du. Hal bu ki bu əh va lat dan 
bir gün keç miş, As lan ağ çu xa nı al maq 
üçün Mah ni ga rın hü zu ru na çıx ma mış dı. 
Bu nun özü də hər kə si hey rə tə sal mış dı. 
Mah ni gar da bun dan ma raq lan mış dı.

Böy le da nı şır lar ki, bir ge cə Mah ni gar 
As la nı ya nı na ça gı rıb on dan bu ba rə də so-
ruş muş du. Mah ni gar de miş di: “Nə üçün 
sən hə diy yə ni al ma yır san?”

As lan ba şı nı aşa ğı sa lıb ca vab ver mə miş-
di. Son ra Mah ni ga rın əm ri üzə ri nə de miş di:

- Siz an caq ağ çu xa nı ge yə cək igi di se və 
bi lə cə yi ni zi elan et miş idi niz. Son ra bil dir di-
niz ki, ki min atı bi rin ci li yi qa za nar sa, ağ çu-
xa nı ona ve rə cək si niz. Bu “keç di-keç di də” 
bi rin ci li yi Ağ at qa zan dı, o da si zin atı nız dır.

Mah ni gar As la na ikin ci bir sual da ver-
miş di. O so ruş muş du ki, “ni yə sən mən dən 
iz n siz Ağ atı töv lə dən çı xa rıb min din?”.

Bu suala As lan be lə ca vab ver miş di: 
“Mən ağ çu xa nı kim sə nin əy nin də gör-
mə mək üçün bu nu yap dım”. “Ne çin?” - 
sualı na: “Mah ni ga rın bir kə si sev di yi ni 
is tə mə yir dim!” - de miş di.

Mah ni gar ağ çu xa nı As la na ba ğış la-
mış dı. Əla və ola raq Ağ atı da ona ver-
miş di.

Rus lar Ba kı ya gəl dik də Hü seyn qu lu 
xan təs lim ol maq is tə miş di. Ona gö-
rə də şə hə rin qo şa qa pı sın dan çı xıb 
Si si a no vu is tiq ba la get miş, şə hə rin 
açar la rı nı ona təq dim et miş di. Bu na 

Mah ni gar ra zı de yil di. O, xə bər gön də-
rib ge cə ikən As la nı ça ğır mış, nə xü sus-

da isə xəl vət cə onun la uzun-uza dı söh bət 
et miş di. Böy lə de yir lər ki, gu ya Si si a no vu 
qəfl  ə tən gül lə ilə vu rub öl dü rən As lan ol-
muş dur.

Rus lar ikin ci kə rə Ba kı ya or du gön dər-
di lər. Hü seyn qu lu xan şə hə ri bu ra xıb Keş-

lə yə çə kil di. Mah ni gar özü nün sev di yi 
sa ra yı bu rax ma dı, o, ora da qal dı. 

Rus əs gər lə ri sa ra yı iş ğal edib, 
Mah ni ga rın ya şa dı ğı ötə nin ət-

ra fı na mü ha fi z lər qoy du lar. 
Xa nın tək rar şə hə rə hü-

cum edə cə yi göz lə ni yor-
du. Hər gün İran dan və 
ət raf kənd lər dən qüv-

və lər top lan dı ğı haq qın-
da şə hər də müx tə lif şa yiələr 

döv ran edi yor du. Rus lar ge cə lər 
şə hə rin qa pı la rı nı bağ la yıb, kü çə lər də 
qa ro vul qo yur du lar. Hal bu ki xan Keş-

lə dən də yı ğı şıb İra na qaç mış dı.
Bir ge cə şə hər də bö yük bir hə yə can 

qalx dı; bü tün yat mış lar uy qu dan oyan-
dı lar. Hər yer dən gül lə sə si eşi di li yor du. 
Xa nın adam la rı nın şə hə rə, rus əs gər lə ri nə 
şəb xun vur duq la rı zənn edi li yor du. Hə qi-
qət hal da isə böy le de yil di. Bu atış ma nın, 
bu gu rul tu nun sə bə bi As lan idi. As lan ge-
cə ikən Mah ni ga rı əsa rət dən qur tar maq 
üçün tək ba şı na şə hə rə hü cum et miş di. As-
la nın kö mə yi onun al tın da kı Ağ atı və əy-
nin də ki ağ çu xa sı idi. As lan sa ra yın gün çı-
xan tə rə fi n dən hə yə tə aşa raq, Mah ni ga rın 
sax lan dı ğı otə yə tə rəf get miş, mü ha fi z lə ri 
olan bir ne çə qa za ğı ye rə sə rə rək, içə ri da-
xil ol muş, Mah ni ga rı ala raq dı şa rı çıx mış, 
Ağ atın tər ki nə ala raq onu şə hər dən çı xar-
maq üçün rus əs gər lə ri ilə çar pış maq da 
idi. Ağ at şə hə rin bür cü nü aş maq la on la rı 
rus la rın əlin dən qur tar mış dı. La kin rus lar 
on la rı tut maq üçün aya ğa qalx mış, hep 
on la rı tə qib edi yor du lar.

Gü nəş Xə zər də ni zin dən ye ni cə çıx mış dı. 
Ağ at rus la rın mü ha si rə sin dən çıx ma ğa ça lı-
şır dı. Uzun qa la dü zən li yi ni ke çib Ku ne sa-
qi qa ya lı ğı na tə rəf iş tab edi yor du. Ku nə sa qi 
uçu ru mu nu aşıb Tə mə nis dü zən li yin də yıl-
dı rım sü rə ti lə irə li lə mək də idi. Rus lar, rus 
qa zaq la rı nın hep tə qi bi da vam edi yor du.

Ağ at As lan ilə Mah ni ga rı Bu zov na kən-
di nə qə dər gə tir di. Rus lar hər tə rəf dən kən-
di əha tə et miş lər di. Ağ atın ar tıq ge də cək 
yo lu qal ma mış dı. İrə li də də niz var idi. Ağ 
at də niz qı ra ğın da qa ya lar üs tün də da-
ya nıb As la nın əm ri ni göz lə yir di. On la rın 
baş qa ça rə lə ri qal ma mış dı. As lan qa yı dıb 
Mah ni ga ra bax dı. Bu za man hər iki si nin 
gö zün dən bir atəş par la dı. Rus qa zaq la rı ilə 
on la rın ara sın da öy lə bır fa si lə qal ma mış dı. 
On la ra təs lim olub əsir düş mək tək lif edi li-
yor du. Ağ atın qa ça caq yo lu yal nız Quz ğun 
də niz idi. Də ni zin ağ və mu nis su la rı on la-
rı özü nə tə rəf ça ğı rır dı. As lan Mah ni ga rın 
əlin dən tut du, O da qo lu nu As la nın boy nu-
na sal dı. Böy lə lik lə hər iki si Ağ ata də ni zə 
tə rəf atıl ma ğa əmr ver di lər. Ar tıq Quz ğun 
də niz on la rı öz müş fi q ağu şu na çək miş idi.

Şim di hə min va qe dən bir əsr dən ar tıq bir 
za man dır ki, ke çib dir. Bu zov na da də niz 
kə na rın da hə min Ağ atın də ni zə atıl dı ğı yer 
in di də möv cud dur. Xalq o ye ri bi lir. Əbə di 
ola raq o ye rin adı qal maq üçün ora da möv-
cud qa ya lar dan bi ri nə “As lan qa ya sı”, bi ri-
si nə də Mah ni ga rın adın dan məh ruf ola raq 
“Muy ni gar” qa ya sı de yir lər. Biz də bu he-
ka yə miz ilə bu iki qa ya nı təs diq elə dik.
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Ağ at ilə ağ çu xa nın əh va la tı xə ya li bir 

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

hər yer dən üzü lən də dün ya, qə lə min gü cü nə, 
bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za man sı-
naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə-
yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na-
şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan 
xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir 
xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa-
nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, 
is te da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat-
se vər lə ri mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta-
ri xin do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə 
bir da ha üz tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, də yər li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi Se yid 
Hü seyn Sa di qin (1887-1937) “Ağ at və 
ağ çu xa” he ka yə si ilə mis si ya mı zı 
davam etdiririk.

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

hər yer dən üzü lən də dün ya, qə lə min gü cü nə, 
bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za man sı-
naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə-
yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na-
şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan 
xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir 
xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa-
nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, 
is te da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat-
se vər lə ri mə yus edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta-
ri xin do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə 
bir da ha üz tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, də yər li ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən dəsi Se yid 
Hü seyn Sa di qin (1887-1937) “Ağ at və 

Bu suala As lan be lə ca vab ver miş di: 
“Mən ağ çu xa nı kim sə nin əy nin də gör-
mə mək üçün bu nu yap dım”. “Ne çin?” - 
sualı na: “Mah ni ga rın bir kə si sev di yi ni 
is tə mə yir dim!” - de miş di.

Mah ni gar ağ çu xa nı As la na ba ğış la-
mış dı. Əla və ola raq Ağ atı da ona ver-

Rus lar Ba kı ya gəl dik də Hü seyn qu lu 
xan təs lim ol maq is tə miş di. Ona gö-
rə də şə hə rin qo şa qa pı sın dan çı xıb 
Si si a no vu is tiq ba la get miş, şə hə rin 
açar la rı nı ona təq dim et miş di. Bu na 

Mah ni gar ra zı de yil di. O, xə bər gön də-
rib ge cə ikən As la nı ça ğır mış, nə xü sus-

da isə xəl vət cə onun la uzun-uza dı söh bət 
et miş di. Böy lə de yir lər ki, gu ya Si si a no vu 
qəfl  ə tən gül lə ilə vu rub öl dü rən As lan ol-

Rus lar ikin ci kə rə Ba kı ya or du gön dər-
di lər. Hü seyn qu lu xan şə hə ri bu ra xıb Keş-

lə yə çə kil di. Mah ni gar özü nün sev di yi 
sa ra yı bu rax ma dı, o, ora da qal dı. 

Rus əs gər lə ri sa ra yı iş ğal edib, 
Mah ni ga rın ya şa dı ğı ötə nin ət-

ra fı na mü ha fi z lər qoy du lar. 
Xa nın tək rar şə hə rə hü-

cum edə cə yi göz lə ni yor-
du. Hər gün İran dan və 
ət raf kənd lər dən qüv-

və lər top lan dı ğı haq qın-
da şə hər də müx tə lif şa yiələr 

döv ran edi yor du. Rus lar ge cə lər 
şə hə rin qa pı la rı nı bağ la yıb, kü çə lər də 
qa ro vul qo yur du lar. Hal bu ki xan Keş-

lə dən də yı ğı şıb İra na qaç mış dı.
Bir ge cə şə hər də bö yük bir hə yə can 

qalx dı; bü tün yat mış lar uy qu dan oyan-
dı lar. Hər yer dən gül lə sə si eşi di li yor du. 
Xa nın adam la rı nın şə hə rə, rus əs gər lə ri nə 

Bu suala As lan be lə ca vab ver miş di: 
“Mən ağ çu xa nı kim sə nin əy nin də gör-
mə mək üçün bu nu yap dım”. “Ne çin?” - 
sualı na: “Mah ni ga rın bir kə si sev di yi ni 
is tə mə yir dim!” - de miş di.

Mah ni gar ağ çu xa nı As la na ba ğış la-
mış dı. Əla və ola raq Ağ atı da ona ver-
miş di.

Rus lar Ba kı ya gəl dik də Hü seyn qu lu 
xan təs lim ol maq is tə miş di. Ona gö-
rə də şə hə rin qo şa qa pı sın dan çı xıb 
Si si a no vu is tiq ba la get miş, şə hə rin 
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da isə xəl vət cə onun la uzun-uza dı söh bət 
et miş di. Böy lə de yir lər ki, gu ya Si si a no vu 
qəfl  ə tən gül lə ilə vu rub öl dü rən As lan ol-
muş dur.

Rus lar ikin ci kə rə Ba kı ya or du gön dər-
di lər. Hü seyn qu lu xan şə hə ri bu ra xıb Keş-

lə yə çə kil di. Mah ni gar özü nün sev di yi 
sa ra yı bu rax ma dı, o, ora da qal dı. 

Rus əs gər lə ri sa ra yı iş ğal edib, 
Mah ni ga rın ya şa dı ğı ötə nin ət-

ra fı na mü ha fi z lər qoy du lar. 
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Bir ge cə şə hər də bö yük bir hə yə can 

qalx dı; bü tün yat mış lar uy qu dan oyan-
dı lar. Hər yer dən gül lə sə si eşi di li yor du. 

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

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

Ağ at və 
ağ çuxa
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Mən do daq dan oxu-
ya bi li rəm. Bu “di-
li” uşaq lıq da, cid di 
eşit mə prob lem lə ri 

olan əmim uşaq la rın dan öy rən-
mi şəm. Doq quz ya şım var dı və 
on da fi  kir lə şir dim ki, əcəb yax şı 
iş di, əgər be lə uşaq la rın ya nın-
da ol saz, on da he sab elə yin ki, 
bü tün sir lə ri niz get di; dəh li zin o 
ba şın dan sə nin do daq la rı nın tər-
pə ni şi nə diq qət kə si lir lər.

Bu qa bi liy yə ti mi giz li sax la yır-
dım. Heç kim bil mir di ki, mən dən 
qırx, bə zən sək sən yard ara lı ki-
min sə do da ğın dan dü şən is tə ni lən 
kəl mə dər hal mə nim mül kiy yə ti-
mə ke çir. Kim üçün sə ya vaş ca səs-
lə nən is tə ni lən söz mə nim an la yıb 
gü lə bil mə yim üçün heç də ya vaş 
de yil di. Bu qa bi liy yə ti mə ar xa yın 
olub tez-tez res to ra na ge dər dim. 
Ma sa da tək otur sam da, hə mi şə 
elə bi lər dim ki, bü tün ailəm lə na-
har elə yi rəm. Gö züm tə sa dü fən 
ağ zı na sa ta şan is tə ni lən müş tə ri o 
saat mə nim ya ba cı-qar da şı ma, ya 
ata ma, ana ma, ya da ərə get mə miş 
xa la ma çev ri lir di. On la ra “qu laq 
as maq” mə ni bez di rən də, nə zər lə-
ri mi şə ra bın və ya bifş tek sin üzə ri-
nə çe vi rir dim, qa şıq-bı çaq dəs ti nə 
və ya çilçı ra ğa ba xır dım. Am ma si-
zə da nı şa ca ğım ge cə, mən çil çı raq 
ha yın da de yil dim. 

Ye ni cə si fa riş ver miş dim ki, o ailə 
mə nim qar şım da kı ma sa da otur du. 
O qə dər ya xın idi lər ki, mən xoş və 
ya na xoş rep li ka nı on la rın do daq la-
rın dan oxu ma say dım be lə, ay dın ca 
eşi dər dim. Qırx yaş la rın da ya ra şıq lı 
va li deyn lər və on la rın dün ya lar gö-
zə li oğul la rı. Bu ki şi yə, qa dı na və 
on la rın be lə zə rif oğ lu na kə nar dan 
bax maq çox kə dər liy di. Men yu nu 
elə oxu yur du lar ki, elə bil bü tün 
ta le lə ri or da ya zıl mış dı. Qa dın çox 
ra ha tıy dı, ki şi ta le yin zər bə si ni al-
mış ki miy di. Ata nın oğ lu na yö nə lən 
ba xış la rın da mə zəm mət yo xuy du, 
kə dər var dı. Oğ lan, de yə sən, ailə-
nin tək uşa ğıy dı, ev lən dir mək, nə və 
sa hi bi ol maq is tə yir di lər. O ge cə hə-
min ma sa ar xa sın da hə ya ta uy ğun-
laş ma ğa çə tin lik çək mə si nə bax ma-
ya raq, çox se vi lən bu uşaq la bağ lı 
bü tün ümid lə rə son qo yul du. Ata 
bəx ti nə qar ğı yıb, oğ lu nu qo va caq 
ada ma bən zə mir di. Onun ümid siz-
li yi son suz ol sa da, nəs li nin da vam 
elə mə si ni çox is tə yir di. On lar şə rab 
si fa riş elə di lər, qə dəh lə ri ni dol dur-
du lar. Sü ku tu poz ma dan içən də 
on la rı ta nı dı ğı mı xa tır la dım. Aman 
Al lah! Mən axı on la rı bir il əv vəl 
bur da gör mü şəm. 
De mək, bir az dan 
hə min ha di sə nin 
ikin ci his sə si baş la-
ya caq və mən bu müd-
dət də nə lər baş ver di yi-
ni öy rə nə bi lə cəm.

Doğ ru dan da, bu, hə min bəd bəxt 
ailəy di, hər çənd bu də fə üz-göz lə-
rin dən əzab çək dik lə ri o qə dər də 
hiss olun mur du. Özü mü ələ al dım, 
on la rın da nı şı ğın dan və do daq la-
rı nın tər pən mə sin dən ma sa da kı 
mən zə rə ni öz lü yüm də bər pa elə yə 
bil dim. Bir il əv vəl na har fa ciəy lə 
bit miş di. Ailə nin baş çı sı ye mə yi ni 
ya rım çıq sax la yıb, əsə bi və pört-
müş hal da ma sa dan qal xıb get miş-
di, qa dın onun da lın ca qa çıb qa yıt-
ma sı üçün yal var mış dı. Oğul isə 
tə ləs mə dən şə ra bı nı iç dik dən son ra 
he sa bı ve rib sa kit cə ora nı tərk elə-
miş di. Mə nə elə gəl di ki, ötən ilin 
yan va rı ilə mü qa yi sə də Ro bin son-
lar (baş ofi  siant ailə baş çı sı na be lə 
mü ra ciət elə yir di) bir az ca van la-
şıb lar. Bir il əv vəl on la rın ün siy yə-
tin də sar sın tı nın, dəh şə tin, inam-
sız lı ğın və qə zə bin bir-bi ri ni əvəz 
elə di yi ni sez miş dim. Hər hal da, 
ata bu və ziy yət də idi. Onun si fə ti 
get dik cə da ha çox qı za rır, ar va dı-
nın isə rən gi ağa rır dı. Oğu lun si fə ti 
san ki va li deyn lə ri nin üz lə rin də ki 
rəng lər dən borc al mış ki mi, xə ca-
lət dən lə kə lər lə ör tül müş dü. 

Oğul onu din lə yən va li deyn lə-
rin can la rı nın sı xıl dı ğı nı çox gec 
hiss elə di və an la dı ki, eti raf heç də 
hə mi şə yün gül lük gə tir mir. 

Mən sa kit cə otu rub ata nın ira də-
si ni top la maq üçün iç di yi şə rab qə-
dəh lə ri ni sa yır dım. Ki şi irə li əyi lib 
da nış ma ğa baş la dı ğı za man elə bil 
nur sa çır dı və söz lə ri elə sə li qə ilə 
tə ləff  üz elə yir di ki, onun do daq la rı-
nı oxu maq mə nim çün çox asan idi. 

- Qu laq asın, gö rün nə de yi rəm, - 
de yə o, sö zə baş la dı. İna nın ki, da nış-
ma ğa söz çox du. O, qə dəh lə rə şə rab 
süz dü. Ötən il bu vaxt bu res to ran da 
na har elə mə yi miz ya dı nız da dı? On-
da ye ni iliy di, in di isə Mi lad bay ra-
mı na az qa lır. Ro nald, ke çən də fə 
sən bi zə hə ya tın haq qın da kı ger çək-
lə ri da nış dın. De səm ki, sən öz hə yat 
he ka yən lə bi zi məhv elə din, az olar. 
Düz dü, bi zim də bə zi şüb hə lə ri miz 
var dı, am ma be lə yer də ən yax şı sı 
özü nü bil məz li yə vur maq dı. Çün ki 
ina nır dım ki, bi zim ailə miz də be lə 
bir şey, sa də cə ola raq, müm kün de-
yil. Am ma biz sə nin dost la rın dan 
bə zi lə ri lə ta nış olan da məhv ol duq, 
elə bil dün ya üs tü mü zə yı xıl dı. İnan, 
şi şirt mi rəm. Bir ay özü mə gə lə bil-
mə dim. Ge cə lər yu xum ər şə çə kil di. 
Və gün lə rin bir gü nü dün yam ikin-
ci də fə ba şı ma yı xıl dı. Bu, ina nıl maz 
də rə cə də dəh şət li zər bəy di. Mən 
çı xı şı ol ma yan la bi rint için də ki si ço-
vu la bən zə yir dim. Sən axı bi zim ye-
ga nə oğ lu muz san! Sə ni ev lən mə yə, 
ailə, uşaq sa hi bi ol ma ğa inan dır maq 
mə na sı zıy dı. Bil mi rəm, qa nu ni ni-
kah lar da be lə hal lar tez-tez baş ve-
rir, ya yox?! İna nı ram ki, baş ve rir, 
sa də cə biz bun dan xə bər tut mu ruq, 
ya da bo şa nan dan son ra öy rə ni rik. 
Hər hal da, bir ne çə uğur suz cəhd dən 
son ra an la dım ki, gə lə cə yin lə bağ lı 
sə nin lə ra zı lı ğa gəl mək mə na sız dı, 
sən heç mə ni din lə mir din də. 

Ca van oğ lan boş qə də hi ni ma sa-
nın üs tü nə qoy du. 

- Aman Tan rım! Ata, mət lə bə keç. 

- Nə di, çox uzun da nı şı ram? - 
ata təəc cüb lən di. 

- Hə, əzi zim, bir az uzun ol du, 
- qa dın əri nə sa rı çev ril di. Nə de-
mək is tə yir sən? 

Ata bir az pərt hal da ba şı nı aşa ğı 
sal dı, son ra ye ni dən qə dəh lə ri şə-
rab la dol dur du. 

- İn di an la yar san. Mə nim ka ti-
bəm mis sis Gil he mi ta nı yır san? 

- Hə, qə şəng qız dı, uzun ayaq la-
rı var, nə olub ki? 

- De mə li, sən də fi  kir ver mi sən.
Ata ye ni dən ba şı nı aşa ğı sal dı, 

pört müş dü. 
- De yə sən, nə de mək is tə di yi ni 

an la ma ğa baş la yı ram, - oğul de di.
- Heç bir şey an la mır san. 
- Am ma mən hər şe yi an la dım, - 

qa dın de di. 
Ata ar tıq aya ğa qalx mış dı. 
- İn di qa yı dı ram, - de di və ma sa-

da kı la rı bu və ziy yət də qo yub (elə bil 
bu də fə dün ya müt ləq on la rın üs tü nə 
yı xıl ma lıy dı) ayaq yo lu na sa rı get di. 

- Aman Al lah! – oğul dil lən di, - 
de yə sən, ağ lı nı iti rib. 

Qa dın səs siz cə otur muş du. Nə-
ha yət, ata qa yıt dı, ye ri nə otur du, 
şə ra bı nı iç di və on la rın üzü nə bax-
ma dan – Həə - de di.

- Nə hə? - oğ lu so ruş du. İşə bax 
da, mər mi ni atıb, özü də tualet də 
giz lə nir. Bi zi ələ sal mı san? Be lə bir 
şe yi tək lik də da nış san da, adam 
sə nin ye ri nə uta nar dı. Sən sə iki mi-
zə bir dən xə bər ve rir sən . 

- Baş qa cür ba car maz dım, - ata 
eti raf elə di. Tək-tək hər bi ri ni zin 
göz lə ri ni zin içi nə bax maq mə nim-
çün iş gən cə olar dı. İn di sə siz bir 
söz de mə miş dən qa baq...

- Biz hə lə sə nə bir kəl mə de mə-
mi şik, - qa dın dil lən di. 

- Mə nim ev dən get mək, ya da bo-
şan maq niy yə tim yox du. Mən sə ni 
əv vəl ki ki mi se vi rəm və öz ka ti bəm-
lə həf tə də bir də fə dən ar tıq gö rüş-
mə yə cəm. O da an caq çe ki ver mək...

- Sə nə inan mı ram, - qa dın əri nin 
sö zü nü kəs di. 

- Bir də o qa dı na bar ma ğı mın 
ucuy la da to xun ma ya cam. Uşaq 
Mi lad bay ra mın dan bir az son ra 
do ğu la caq. Yax şı vaxt dı. Ən yax şı 
xə bər isə uşa ğın oğ lan ol ma sı dı. 

O, gü lüm sə yə rək stu la ya yıl dı 
və qar şı sın da kı la rın reak si ya sı nı 
göz lə mə yə baş la dı. Ar va dı yal nız 
köks ötür dü, qaş qa ba ğı nı tö küb 
bir kəl mə də de mə di. Oğ lan stu lu-
nu ma sa dan çə kib, əlin də ki sal fe ti 
boş qa bın içi nə tul la dı. 

- Sən bu nun la mə ni sın dır maq 
is tə yir sən? 

- Yox, bu, sa də cə ca vab təd bi riy-
di. Mən gə lə cə yim ol ma dan ya şa-
ya bil mə rəm. Mən dəh şət li də rə-
cə də bəd bəxt idim. Bu na gö rə də 
sə nin dav ra nı şı na ne cə sə ca vab 
ver mə liy dim. Və bir dən ağ lı ma 
gəl di ki, ye ni hə ya ta baş la maq la-
zım dı. Mü na sib bir qa dın ta pı ram, 
mə nim çün bir oğ lan do ğur, ona 
öz adı mı ve ri rəm və iyir mi il dən 
son ra hə yat ye ni dən baş la yır. Ye ni 
ailə, uşaq lar. Hər şey is tə di-
yim ki mi - gö zəl ola-
caq. 

- O ax maq da sə nin bu ağıl sız 
tək li fi n lə ra zı laş dı? – oğ lu so ruş-
du. 

- O, ax maq de yil. Ca zi bə dar dı. 
Ke çir di yim sar sın tı nı, ruh düş-
kün lü yü nü bü tün ağır lı ğı ilə an la-
dı. Ba şa düş dü ki, oğ lum sağ ola-
ola, mən özü mü qə bir də ki ki mi 
hiss edi rəm. Və o, mə nə ne cə əmr 
et mə li ol du ğu nu bi lir di: “La zar, 
qalx və get” . Mən qə bir dən çıx-
dım. İyir mi il son ra ya şım yet mi şə 
ya xın ola caq. Yet mi şin də xoş bəxt 
ol maq o qə dər də pis de yil. Tə bii 
ki, oğ lum mə nim so ya dı mı da şı-
ya caq. Na ra hat ol ma, sən onun la 
gö rüş mə yə cək sən. Qal dı bir ne çə 
mə sə lə ni də qiq ləş dir mək. Bun dan 
son ra əv vəl ki ki mi ya şa ya bi lə cə-
yik mi? Ar va dım mən dən so yu-
ma ya caq ki? Yet kin ləş miş oğ lum 
mən dən küs mə yə cək ki? Bu sual-
la ra ürə yi ni zin sə si nə qu laq asıb 
ca vab ve rə cə yi ni zə ina nı ram. Aha, 
de sert də gəl di. 

Ata ofi  siant dan çi yə lək li tor tu 
alıb ma sa nın üs tü nə qoy du, oğ lu 
de di: 

- Adı nı nə qo ya caq san o... o...? – 
di li do laş dı, qıp qır mı zı ol du. 

- Dü dü yün? 
- Yox!
- “O dü dü yün” de mək is tə yir-

din? De, de, utan ma.
- Hə, dü dü yün. 
- Yün gül ləş din? Giz lət mə yə-

cəm, yax şı ad da tap mı şam onun-
cun. Mak si mi lian!

- Mak si mi lian?
- Ya da sa də cə Maks. Oğ lum 

Maks. Mən cə pis səs lən mir. Bu ad-
da nə sə bir əzə mət var. Maks. Oğ-
lum Maks. 

- Hə, son ra? Mən ev dən ge dən-
dən son ra gə lib ota ğı ma yer lə şə-
cək? 

- Sən ev dən get mək is tə yir sən 
ki? Bu na eh ti yac yox du. Ana nı 
iki qat əziy yə tə sal maq is tə mi rəm. 
Üs tə lik, mə nim ka ti bəm hə mi şə 
ana lıq his si ni ya şa maq ar zu sun da 
olub, Maks la lap iyir mi il də qal-
ma ğa ha zır dı. Əl bətt  ə, mən həf tə-
də al tı-yed di də fə ge dib onu gəz-
di rə cəm. Uşa ğın ata sı ol ma lı dı, 
axı.

Ofi  siant üç fi n can qəh və ni ma sa-
nın üzə ri nə qoy du. 

- Ana, - Ro nald qa dı na tə rəf çev-
ril di, - sən bir kəl mə də de mə yə-
cək sən? 

Ana sı qaş qa baq la dil lən di: 
- Cə hən nəm ol sun... 
Bu də fə res to ran dan bi rin ci çı-

xan ata yox, oğul ol du. O, yel kən-
li gə mi ki mi bur nu ilə ha va nı ya-
ra-ya ra get di. Ana sı onun da lın ca 
qaç dı. 

Ata tə ləs mə dən şə ra bı nı iç di, he-
sa bı ver di və qa pı ya tə rəf yol lan dı. 
Ya nım dan ke çən də ma sa ya pa ra-
lel, üzü qa pı ya da yan dı və ya vaş ca 
so ruş du:

- Siz do daq dan oxu ya bi lir siz? 
Əv vəl cə mə nə mü ra ciət elə di-

yi ni an la ma dım. O, sualı nı tək rar 
elə di və mən ona tə rəf çev ril dim. 
Onun boz rəng li göz lə rin də ki ar-
xa yın ba xış la rı gör düm. 

- Yə qin lal-kar ailə sin də bö yü-
mü süz? 

- Onun ki mi bir şey di. 
- Ay dın dı. Siz tə sa dü fən ya zı çı 

de yil siz ki? 
- Har dan bil diz? 
- Gö zü nü zü biz dən çək mir diz. 

He ka yə üçün pis möv zu de yil, elə-
mi? 

- Çox da fi  kir ver mə dim, - mən 
ya lan de yir dim.

O gü lüm sə di və ba şı nı bu la dı. 
- Siz de diz, mən də inan dım. 

Əs lin də, bu, o qə dər də va cib 
de yil. Eşit dik lə ri ni zin hə qi-

qət lə zər rə qə dər əla qə si 
yox du. 

Az qal dı de sert qa şı-
ğı əlim dən ye rə düş-

sün. 
- Ne cə yə ni? 
- Bi lir siz, nə-

sə uy dur ma lıy dım. Bir 
il əv vəl bur da otu ran da gö tür-
qoy elə dim və bu gün qə fi l dən 
hə də fi  vur dum. Nə de yir siz, 

bu nu he ka yə niz də ya za caq-
sız? 

- Yox... Bəl kə də hə... Hə lə 
bil mi rəm. Təəs süf...

- Ni yə sus duz? Bir hal da ki, 
baş la mı sız, sö zü nü zü bi ti rin. 

- Təəs süf ki, bun la rın heç 
bi ri ger çək de yil. 

O, döş ci bin dən si qa rı nı çı-
xart dı, çax ma ğı nı ax tar dı, si-
qa rı nı alış dır dı, bir qul lab al-
dı, ağ zın dan tüs tü hal qa la rı 
çı xart dı və on la rın for ma sı nı 
də yi şə rək get-ge də əri yib yox 
ol ma sı nı uzun-uza dı mü şa hi-
də elə di. Göz lə ri ya şar dı. 

- Təəs süf, çox təəs süf... 
Mən ofi  sian tı ça ğır dım 

və bir şü şə şə rab si fa riş 
elə dim. Şü şə nin ağ zı-

nı aç dım, o, 
sa kit cə so-
ruş du:

- Yə ni 
d ü  ş ü  n ü r -

süz ki, bu nun 
ha mı sı nı içə bi lə cə yik? 

- Hər hal da yox la yaq, - mən 
ca vab ver dim. 
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nə çe vi rir dim, qa şıq-bı çaq dəs ti nə 
və ya çilçı ra ğa ba xır dım. Am ma si-
zə da nı şa ca ğım ge cə, mən çil çı raq 
ha yın da de yil dim. 

Ye ni cə si fa riş ver miş dim ki, o ailə 
mə nim qar şım da kı ma sa da otur du. 
O qə dər ya xın idi lər ki, mən xoş və 
ya na xoş rep li ka nı on la rın do daq la-
rın dan oxu ma say dım be lə, ay dın ca 
eşi dər dim. Qırx yaş la rın da ya ra şıq lı 
va li deyn lər və on la rın dün ya lar gö-
zə li oğul la rı. Bu ki şi yə, qa dı na və 
on la rın be lə zə rif oğ lu na kə nar dan 
bax maq çox kə dər liy di. Men yu nu 
elə oxu yur du lar ki, elə bil bü tün 
ta le lə ri or da ya zıl mış dı. Qa dın çox 
ra ha tıy dı, ki şi ta le yin zər bə si ni al-
mış ki miy di. Ata nın oğ lu na yö nə lən 
ba xış la rın da mə zəm mət yo xuy du, 
kə dər var dı. Oğ lan, de yə sən, ailə-
nin tək uşa ğıy dı, ev lən dir mək, nə və 
sa hi bi ol maq is tə yir di lər. O ge cə hə-
min ma sa ar xa sın da hə ya ta uy ğun-
laş ma ğa çə tin lik çək mə si nə bax ma-
ya raq, çox se vi lən bu uşaq la bağ lı 
bü tün ümid lə rə son qo yul du. Ata 
bəx ti nə qar ğı yıb, oğ lu nu qo va caq 
ada ma bən zə mir di. Onun ümid siz-
li yi son suz ol sa da, nəs li nin da vam 
elə mə si ni çox is tə yir di. On lar şə rab 
si fa riş elə di lər, qə dəh lə ri ni dol dur-
du lar. Sü ku tu poz ma dan içən də 
on la rı ta nı dı ğı mı xa tır la dım. Aman 
Al lah! Mən axı on la rı bir il əv vəl 
bur da gör mü şəm. 
De mək, bir az dan 
hə min ha di sə nin 
ikin ci his sə si baş la-
ya caq və mən bu müd-
dət də nə lər baş ver di yi-
ni öy rə nə bi lə cəm.

da ye ni iliy di, in di isə Mi lad bay ra-
mı na az qa lır. Ro nald, ke çən də fə 
sən bi zə hə ya tın haq qın da kı ger çək-
lə ri da nış dın. De səm ki, sən öz hə yat 
he ka yən lə bi zi məhv elə din, az olar. 
Düz dü, bi zim də bə zi şüb hə lə ri miz 
var dı, am ma be lə yer də ən yax şı sı 
özü nü bil məz li yə vur maq dı. Çün ki 
ina nır dım ki, bi zim ailə miz də be lə 
bir şey, sa də cə ola raq, müm kün de-
yil. Am ma biz sə nin dost la rın dan 
bə zi lə ri lə ta nış olan da məhv ol duq, 
elə bil dün ya üs tü mü zə yı xıl dı. İnan, 
şi şirt mi rəm. Bir ay özü mə gə lə bil-
mə dim. Ge cə lər yu xum ər şə çə kil di. 
Və gün lə rin bir gü nü dün yam ikin-
ci də fə ba şı ma yı xıl dı. Bu, ina nıl maz 
də rə cə də dəh şət li zər bəy di. Mən 
çı xı şı ol ma yan la bi rint için də ki si ço-
vu la bən zə yir dim. Sən axı bi zim ye-
ga nə oğ lu muz san! Sə ni ev lən mə yə, 
ailə, uşaq sa hi bi ol ma ğa inan dır maq 
mə na sı zıy dı. Bil mi rəm, qa nu ni ni-
kah lar da be lə hal lar tez-tez baş ve-
rir, ya yox?! İna nı ram ki, baş ve rir, 
sa də cə biz bun dan xə bər tut mu ruq, 
ya da bo şa nan dan son ra öy rə ni rik. 
Hər hal da, bir ne çə uğur suz cəhd dən 
son ra an la dım ki, gə lə cə yin lə bağ lı 
sə nin lə ra zı lı ğa gəl mək mə na sız dı, 
sən heç mə ni din lə mir din də. 

Ca van oğ lan boş qə də hi ni ma sa-
nın üs tü nə qoy du. 

- Aman Tan rım! Ata, mət lə bə keç. 

şan maq niy yə tim yox du. Mən sə ni 
əv vəl ki ki mi se vi rəm və öz ka ti bəm-
lə həf tə də bir də fə dən ar tıq gö rüş-
mə yə cəm. O da an caq çe ki ver mək...

- Sə nə inan mı ram, - qa dın əri nin 
sö zü nü kəs di. 

- Bir də o qa dı na bar ma ğı mın 
ucuy la da to xun ma ya cam. Uşaq 
Mi lad bay ra mın dan bir az son ra 
do ğu la caq. Yax şı vaxt dı. Ən yax şı 
xə bər isə uşa ğın oğ lan ol ma sı dı. 

O, gü lüm sə yə rək stu la ya yıl dı 
və qar şı sın da kı la rın reak si ya sı nı 
göz lə mə yə baş la dı. Ar va dı yal nız 
köks ötür dü, qaş qa ba ğı nı tö küb 
bir kəl mə də de mə di. Oğ lan stu lu-
nu ma sa dan çə kib, əlin də ki sal fe ti 
boş qa bın içi nə tul la dı. 

- Sən bu nun la mə ni sın dır maq 
is tə yir sən? 

- Yox, bu, sa də cə ca vab təd bi riy-
di. Mən gə lə cə yim ol ma dan ya şa-
ya bil mə rəm. Mən dəh şət li də rə-
cə də bəd bəxt idim. Bu na gö rə də 
sə nin dav ra nı şı na ne cə sə ca vab 
ver mə liy dim. Və bir dən ağ lı ma 
gəl di ki, ye ni hə ya ta baş la maq la-
zım dı. Mü na sib bir qa dın ta pı ram, 
mə nim çün bir oğ lan do ğur, ona 
öz adı mı ve ri rəm və iyir mi il dən 
son ra hə yat ye ni dən baş la yır. Ye ni 
ailə, uşaq lar. Hər şey is tə di-
yim ki mi - gö zəl ola-
caq. 

Əs lin də, bu, o qə dər də va cib 
de yil. Eşit dik lə ri ni zin hə qi-

qət lə zər rə qə dər əla qə si 
yox du. 

Az qal dı de sert qa şı-
ğı əlim dən ye rə düş-

sün. 
- Ne cə yə ni? 
- Bi lir siz, nə-

sə uy dur ma lıy dım. Bir 
il əv vəl bur da otu ran da gö tür-
qoy elə dim və bu gün qə fi l dən 
hə də fi  vur dum. Nə de yir siz, 

bu nu he ka yə niz də ya za caq-
sız? 

- Yox... Bəl kə də hə... Hə lə 
bil mi rəm. Təəs süf...

- Ni yə sus duz? Bir hal da ki, 
baş la mı sız, sö zü nü zü bi ti rin. 

- Təəs süf ki, bun la rın heç 
bi ri ger çək de yil. 

O, döş ci bin dən si qa rı nı çı-
xart dı, çax ma ğı nı ax tar dı, si-
qa rı nı alış dır dı, bir qul lab al-
dı, ağ zın dan tüs tü hal qa la rı 
çı xart dı və on la rın for ma sı nı 
də yi şə rək get-ge də əri yib yox 
ol ma sı nı uzun-uza dı mü şa hi-
də elə di. Göz lə ri ya şar dı. 

- Təəs süf, çox təəs süf... 
Mən ofi  sian tı ça ğır dım 

və bir şü şə şə rab si fa riş 
elə dim. Şü şə nin ağ zı-

nı aç dım, o, 
sa kit cə so-
ruş du:

- Yə ni 
d ü  ş ü  n ü r -

süz ki, bu nun 
ha mı sı nı içə bi lə cə yik? 

- Hər hal da yox la yaq, - mən 
ca vab ver dim. 

Tər cü mə edən:
GÜLDƏSTƏ

- Aman Tan rım! Ata, mət lə bə keç. caq. - Aman Tan rım! Ata, mət lə bə keç. caq. 

Oğlum Maks



Ne cə olur ki, biz 
üçöl çü lü gö rü rük?
Ne cə olur ki, biz açıq lıq dan 

ba xar kən, bir əş ya nın di gə rin-
dən uzaq dur du ğu nu, ya xud, 
bi ri nin qa baq da, di gə ri nin ar-
xa da ol du ğu nu tə yin edə bi li-
rik? Ni yə bü tün ci sim lər bi zə 
yas tı gəl mir, biz on la rı üç öl çü-
də, bir-bi riy lə hə qi qi qar şı lıq lı 
əla qə və ziy yə tin də qiy mət lən-
di ri rik? Mə sə lə bun da dır ki, 
biz hər han sı bir əş ya nı yal nız 
gö zü müz lə de yil, həm də bey-
ni miz lə gö rü rük. Biz əş ya la rı 
təc rü bə mi zə əsas la na raq qiy-
mət lən di ri rik. Və nə qə dər ki, 
gör dük lə ri mi zi bey ni miz qiy-
mət lən dir mə yib, biz səhv edə 
bi lə rik.

Mə sə lən, təc rü bə miz bi zə 
əş ya la rın öl çü sü haq da tə-
səv vür ve rir. Sa hil dən müəy-
yən mə sa fə də olan qa yıq da kı 
adam sa hil də kin dən qat-qat 
ki çik gö rü nür. La kin siz heç 
vaxt de yə bil məz si niz ki, on-
lar dan han sı uca boy, han sı 
isə bəs tə boy dur. Bi zim tə fək-
kü rü müz da ha han sı işa rə lər-
dən bəh rə lə nir? On lar dan bi ri 
pers pek tiv dir. Siz də mir yo lu 
rels lə ri nə ba xan da bi lir si niz 
ki, iki rels uzaq lar da bir nöq-
tə də bir lə şə cək. Ona gö rə də 
siz rels lə rin ara sın da kı mə sa-
fə ni təx min edir si niz və mə sa-
fə haq da özü nüz də tə səv vür 
ya ra dır sı nız.

Təc rü bə miz bi zə de yir ki, 
ya xın lıq da olan əş ya la rın kon-
tur la rı də qiq, uzaq da kı la rın kı 
po zuq gö rü nür. Biz təc rü bə yə 
əsas la na raq, köl gə lə ri də “oxu-
ya” bi li rik. On lar bi zə əş ya la-
rın for ma sı, öl çü sü, bir-bi ri nə 
nis bət də ye ri haq da mə lu mat 
ve rir. Ya xın da kı ob yekt lər çox 
vaxt uzaq da yer lə şən ob yekt-
lə rin müəy yən his sə si ni ör tür. 

Ba şı nı zın hə rə kə tiy lə siz qar şı-
nız da kı ağa cın, yox sa di rə yin da-
ha uzaq da ol du ğu nu tə yin edə 
bi lir si niz. Bir gö zü nü zü yu mun 
və ba şı nı zı çe vi rin. Da ha uzaq-
da olan ob yekt san ki ba şı nı zın 
hə rə kə ti nə uy ğun hə rə kət edir. 
Ya xın lıq da kı ob yekt isə əks tə rə-
fə ge dir. Hər iki gö zün səy lə ri nin 
bir ləş mə si də bi zə mü hüm işa rə-
lər ve rir. Ob yekt siz tə rə fə hə rə kət 
edən də, siz isə onu fo kus da sax la-
ma ğa cəhd gös tə rən də göz lə ri ni-
zin gör mə xətt  i bir lə şir və gör mə 
əzə lə lə rin də bir gər gin lik ya ra nır. 
Bax, bu gər gin lik də do la yı yol la 
mə sa fə nin gös tə ri ci si dir. 

Biz müx tə lif səs lə ri 
ne cə eşi di rik?

Bü tün səs lər vib ra si ya edən əş-
ya lar dan gə lir, da ha doğ ru su, o 
əş ya lar dan ki, sü rət li hə rə kət lər 
edir, ya xud tit rə yir lər. Bu vib ra-
si ya ha va mo le kul la rı nı tər pə dir, 
hə min mo le kul lar isə yan la rın-
da kı mo le kul la rı hə rə kə tə gə ti rir 
və tez lik lə ha va da mo le kul la rın 
hə rə kə ti baş la nır ki, bu pro ses də 
bi zim səs dal ğa la rı ad lan dır dı ğı-
mız ha di sə ni ya ra dır.

La kin vib ra si ya lar fərq li olur 
və fərq li də səs lər çı xa rır. Səs-
lər bir-bi rin dən üç əsas xa rak te-
ris ti ka sı na gö rə fərq lə nir: gü cü, 
yük sək li yi və to nu, ya xud ahən-
gi nə gö rə. Sə sin gü cü vib ra si ya 
edən əş ya ilə in san qu la ğı ara-
sın da kı mə sa fə dən, ha be lə bu 
vib ra si ya nın bö yük lü yün dən 
ası lı dır. Vib ra si ya nın bö yük lü-
yü, yə ni amp li tu da sı nə qə dər 
çox ol sa, səs o qə dər güc lü çı xa-
caq. Sə sin yük sək li yi isə vib ra si-
ya nın sü rə tin dən (tez li yin dən) 
ası lı dır. Ahəng, ya xud to nal lıq 
isə ta mam baş qa xü su siy yə tə 
ma lik dir. O, sə sin tər ki bin də ki 
ober ton la rın miq da rı və gü cü ilə 
bağ lı dır. Ahəng zil və bəm səs-
lər qa rı şan da ya ra nır.

Səs dal ğa sı qu laq də li yi miz-
dən ke çib qu laq pər də si nə çat-
ma yın ca, biz heç nə eşit mə rik. 
Qu laq pər də si tə bi lin pər də si 
ki mi iş lə yir və or ta qu laq da olan 
üç xır da sü mü yü sə sin rit mi nə 
uy ğun hə rə kə tə gə ti rir. Bu nun 
nə ti cə sin də da xi li qu laq da kı 
ma ye yer də yiş mə lə rə baş la yır.

Səs dal ğa la rı ma ye ni hə rə-
kə tə gə ti rir və hə min ma ye nin 
için də ki xır da ca hü cey rə-tük-
cük lər də hə rə kə tə gə lir. Bu hü-
cey rə-tük cük lər hə rə kə ti si nir 
im puls la rı na çe vi rir, on lar da 
be yi nə kö çür, be yin isə ar tıq 
bu im puls la rı səs ki mi qiy mət-
lən di rir. La kin müx tə lif səs lər 
bi zim qu laq la rı mız da müx tə lif 
hə rə kət lər də ya ra dır ki, bu hə-
rə kət lər də be yi nə müx tə lif si-
nir im puls la rı yol la yır və bü tün 
bun lar ona sə bəb olur ki, biz 
cür bə cür səs lər eşi di rik!

Biz mah nı nı
ne cə oxu yu ruq?

Bi zə bəl li olan mu si qi alət lə-
rin dən heç bi ri özü nün diapa-
zo nu na və ahəng ça lar la rı nın 
zən gin li yi nə gö rə in san sə siy lə 
mü qa yi sə yə gə lə bil məz! İn sa-
nın səs apa ra tı çox mü rək kəb 
bir me xa nizm dir. Gə lin, qırt laq-
dan baş la yaq. Bu ra da qı ğır daq 
əsas lı səs apa ra tı yer lə şir – əli-
ni zi sürt sə niz, onu bo ğa zı nı zın 
qa baq his sə sin də hiss edər si niz.

Qırt la ğın için də iki çöm çə şə kil-
li qı ğır daq var – on la ra bi zim 
səs tel lə ri miz bir lə şir. On al tı 
müx tə lif əzə lə bu səs tel lə ri ni 
gə rib-bo şal da raq hə rə kə tə gə-
ti rir – ey nən sk rip ka ça lan öz 
alə ti nin sim lə rin də ki gər gin li-
yi bar maq la rıy la tən zim lə yən 
ki mi. Səs tel lə ri təx mi nən 170 
və ziy yət ala bi lər! Diaf raq ma 
və baş qa əzə lə lə rin kö mə yiy-
lə yu xa rı müəy yən qə dər ha va 
qal xan da, səs tel lə ri tit rə mə yə 
baş la yır, bu isə nə fəs yol la rın-
da kı ha va nı tit rə dir. Məhz ha-
va nın tit rə mə si ni biz səs ki mi 
qə bul edi rik.

Əgər səs tel lə ri çox gə ril mə-
yib sə, on lar təx mi nən sa ni yə də 
80 də fə vib ra si ya edir və eşit-
di yi miz səs bəm olur. Əgər səs 
tel lə ri gər gin dir sə, on lar sa ni-
yə də təx mi nən 1000 də fə tit rə-
yə bi lər və biz yük sək səs eşi də-
rik. İn sa nın sə si nin yük sək li yi 
səs tel lə ri nin uzun lu ğun dan da 
ası lı dır.

Sə sin diapa zon və key fi y yə-
ti re zo nan sa gə lən boş luq la rın 
for ma və öl çü sün dən də ası-
lı dır. Bu boş luq la rın sı ra sı na 
səs tel lə ri nin bir qis mi, tra xe ya, 
köks qə fə si, ağız və bu run boş-
luq la rı da da xil dir. Gö zəl sə si 
olan adam lar da re zo nan sa gə-
lən boş luq lar elə for ma da dır ki, 
on la rın vib ra si ya sın dan “mu si-
qi li” səs əmə lə gə lir. 

Dil nə edir?
Dil, ey ni za man da həm 

əzə lə lə rin ən hey rə ta-
mi zi, həm də bə-

də ni mi zin bir 
or qa nı dır. Dil 
ye ga nə əzə lə-
dir ki, yal nız bir 
tə təf dən bər ki-
di lib. Ona gö rə 
də dil baş qa heç 
bir əzə lə nin edə 
bil mə yə cə yi hə-
rə kət lə ri edir 
ki, bu da onun 
ye ri nə ye tir di yi 
və zi fə nin hə-
ya ta ke çi ril mə-
sin də müs təs na 
əhə miy yət da-
şı yır.

Biz da nı şa raq 
ən müx tə lif səs-
lə ri çı xa ran da 
dil də müx tə lif 
və ziy yət lər alır, 
müx tə lif for ma-
la ra dü şür və bu, 

bi zə hə min səs lə ri 
çı xar ma ğa im kan ve rir. 

Aram la bü tün əlifb  a nı tə ləff  üz 
edin. Gö rə cək si niz ki, müx tə lif 
səs lə rin tə ləff  ü zü za ma nı dil 
müx tə lif və ziy yət lə rə dü şür.

Onun üzə rin də ki se lik li qi şa 
qi da nın qə bu lun da, sax lan ma-
sın da və çey nən mə sin də iş ti rak 
edir. Di lin sət hi elə bil sürt kəc, 
vər də nə, pal tar tax ta sı, fır ça, 
dır mıq və qə bul et di yi miz qi-
da ya tə sir gös tə rən nöq tə lə rin 
kom bi na si ya sın dan iba rət dir.

Dil həm də his siy ya tı na gö-
rə ən həs sas or qan lar dan bi ri-
dir. O daim ağız da baş ve rən 
də yi şik lik lər dən xə bər ve rir və 
ye yib-iç dik lə ri miz haq da in for-
ma si ya nı mər kə zi si nir sis te mi-
nə gön də rir. Və nə ha yət, di lin 
üzə rin də dad bil mə so ru cu la rı 
yer lə şir. Onun sət hi xır da ca, 
zi yi lə bən zər şiş cik lər lə ör tü lü-
dür. Bu şiş cik lə rin di var la rın da 
dad so ru cu la rı qə rar tu tub.

İn sa nın di lin də təx mi nən 
3000 dad so ru cu su var. İnək də 
on la rın sa yı təx mi nən 35 min, 
ba li na da isə ya lap az dır, ya da 
heç yox dur. On la rın sa yı hey-
va nın eh ti ya cın dan bir ba şa ası-
lı dır. İn san da kı dad so ru cu la rı 
üç müx tə lif da dı qey də ala bi lir: 
şi rin, duz lu, acı. İn san turş da dı 
da se çə bi lir, am ma bu dad, yu-
xa rı da sa da la dı ğı mız üç da dın 
kom bi na si ya sı da ola bi lər.

Di lin müx tə lif his sə lə ri müx-
tə lif dad la ra qar şı həs sas dır. 
Onun ar xa tə rə fi  da ha çox acı-
ya, yan la rı turş və duz lu ya, ucu 
isə şi rin dad la ra qar şı həs sas 
olur.

Ne cə olur ki, biz Ba şı nı zın hə rə kə tiy lə siz qar şı-

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. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min-
lər lə mü rək kəb sualın sa də ca va bı nı 
ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin ək sə riy-
yə ti ilə or ta mək təb də rast laş mı şıq, 
am ma, təəs süf ki, dərs lik lə ri mi zin, nə-
dən sə, hə mi şə qə liz olan el mi di li uc-
ba tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər sua-
la bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad-
la na caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın 
dün ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq-
qət mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.
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Dil nə edir?
Dil, ey ni za man da həm 

əzə lə lə rin ən hey rə ta-
mi zi, həm də bə-

də ni mi zin bir 
or qa nı dır. Dil 
ye ga nə əzə lə-
dir ki, yal nız bir 
tə təf dən bər ki-
di lib. Ona gö rə 
də dil baş qa heç 
bir əzə lə nin edə 
bil mə yə cə yi hə-
rə kət lə ri edir 
ki, bu da onun 
ye ri nə ye tir di yi 
və zi fə nin hə-
ya ta ke çi ril mə-
sin də müs təs na 
əhə miy yət da-
şı yır.

Biz da nı şa raq 
ən müx tə lif səs-
lə ri çı xa ran da 
dil də müx tə lif 
və ziy yət lər alır, 
müx tə lif for ma-
la ra dü şür və bu, 

bi zə hə min səs lə ri 
çı xar ma ğa im kan ve rir. 

Aram la bü tün əlifb  a nı tə ləff  üz 
edin. Gö rə cək si niz ki, müx tə lif 
səs lə rin tə ləff  ü zü za ma nı dil 
müx tə lif və ziy yət lə rə dü şür.
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Ba şı nı zın hə rə kə tiy lə siz qar şı-
nız da kı ağa cın, yox sa di rə yin da-
ha uzaq da ol du ğu nu tə yin edə 
bi lir si niz. Bir gö zü nü zü yu mun 

Ba şı nı zın hə rə kə tiy lə siz qar şı-

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-

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. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min-
lər lə mü rək kəb sualın sa də ca va bı nı 
ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin ək sə riy-
yə ti ilə or ta mək təb də rast laş mı şıq, 
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Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər sua-
la bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad-
la na caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın 
dün ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq-
qət mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.
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də ni mi zin bir 
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ya ta ke çi ril mə-
sin də müs təs na 
əhə miy yət da-
şı yır.
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əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. 
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Qo xu nə dir?
Bi zim iy bil mə yi miz ada-

ma çox adi gə lir. La kin iy bil-
mə pro se si və ümu miy yət lə, 
qo xu lar la bağ lı hər şe yin çox 
mü rək kəb me xa niz mi var. İn-
sa nın iy bil mə qa bi liy yə ti baş-
qa hey van la rın kın dan qat-qat 
zəif dir. İn sa nın iy bil mə or qa nı 
bur nun da yer lə şir: qo xu ba rə-
də in for ma si ya nın da xil ol du-
ğu yer məhz bu run dur. Bu run 
ki çik bir or qan dır – onun hər 
ya rı sı baş bar ma ğın dır na ğın-
dan bö yük de yil.

Bu or qan si nir hü cey rə lə ri 
olan se lik li tə bə qə dən iba rət dir. 
Bu tə bə qə hər iki tə rəf dən si nir 
lifl  ə ri ilə əha tə olu nub və on-
lar se lik və zi lə ri nin kö mə yiy lə 
daim nəm qa lır lar. Hü cey rə-
lər dən na zik tüc küç lər çı xır və 
bu run boş lu ğu na ke çir. La kin 
bu tük cük lə rin uc la rı qa lın hü-
cey rə qa tı ilə ör tü lü dür. Əgər 
bu ör tük yox dur sa, biz qo xu la rı 
se çə bil mək qa bi liy yə ti ni iti ri-
rik. Adi nə fə sal ma pro se sin də 
ha va axı nı qo xu bil mə zo na sı 
ilə tə ma sa gir mir, ona gö rə də 
biz han sı sa qo xu nu seç mək is-
tə yən də, məhz bu məq səd lə 
nə fəs çək mə li yik ki, ha va bi zə 
la zım olan ye rə girə bil  sin.

Bi zim qo xu la dı ğı mız mad də 
tük cük lə rin üzə rin də ki qa lın 
hü cey rə qa tın da həll ol ma lı dır 
ki, biz qo xu nu du ya bi lək. Ona 
gö rə də qo xu nu “tut maq” üçün 
bi zə müəy yən vaxt la zım olur.
Bu, həm də ona gö rə baş ve-
rir ki, qo xu su olan mad də lər 
həm də uçu cu ol ma lı dır, yə ni 
hə rə kət edə bil mə li dir, iy bil-
mə tük cük lə rin də həll ola bi lən 
yağ lı mad də lər if raz et mə li dir. 
Əş ya nın qo xu su müəy yən iyin 
da şı yı cı sı olan atom qrup la-
rın dan ası lı dır. Ona gö rə də 
qo xu mad də nin kim yə vi 
for mu lun dan ası lı dır, 
hər tip qo xu nun isə 
öz kim yə vi tər ki-
bi olur.

Bi zim qo xu or qan la rı mı zın 
oyan ma sı üçün ki fa yət qə dər az 
miq dar da iy li mad də ki fa yət dir. 
Be yin də ki çik bir qo xu mər kə zi 
var ki, bu run da kı si nir lər dən in-
for ma si ya nı ala raq, han sı iyi ni 
duy du ğu mu zu müəy yən edir.

Burunda selik
nəyə lazımdır?

İn san or qa niz min dən söz dü-
şən də, qə ti şüb hə et mə yə bi lər si-
niz ki, on da olan hər şe yin öz və-
zi fə si var. Bu, həm də bu ru nun 
se lik li qi şa sı na aid dir. Bu run or-
qa niz mə ha va nın gir di yi ke çid-
dir. La kin bu ha va ağ ci yər lə rə 
düş mə miş dən, onun üzə rin də 
müəy yən iş get mə li dir. O ha va-
nı isit mək və tə miz lə mək la zım-
dır. Ha va nın tər ki bin də or qa-
niz mə düş mə yə ça lı şan toz la rın 
əhə miy yət li bir his sə si bu run 
va si tə siy lə tu tu lur.

Ha va nın il kin tə miz lən mə-
si bu run də lik lə ri nin gi ri şin-
də bi tən cod tük lər va si tə siy-
lə baş ve rir. Bu ra da ən iri toz 
his sə cik lə ri fi lt ra si ya olu nur.
Bu run dan baş la ya raq ağ ci yər-
lə rin gi ri şi nə ki mi, nə fəs yol la rı 
xır da ca tük cük lər lə ör tü lü dür. 
Bu tük cük lə rə kir pik lər de yi lir. 

Bi zim bur nu muz da kı se lik tam 
şəff  af dır. Onun son ra dan boz-
ya şıl rən gə düş mə si bun dan dır 
ki, kir pik cik lər ha va yol la rıy la 
bu ru na ən xır da toz cuq la rı be lə 
çı xa rır və bu toz, bu run da se-
lik lə qa rı şır.

Ge cə-gün düz, hər də qi qə in-
san mil yon lar la toz də nə ci yi ni 
ha vay la bir yer də içi nə çə kir və 
bu nun ya şa dı ğı nız yer də ki ha-
va nın tə miz li yiy lə o qə dər də 
əla qə si yox dur. Yal nız okean 
üzə rin də ki ha va da, sa hi lə 1000 
ki lo metr dən az mə sa fə ol ma-
yan yer lər də ha va tam tə miz 
olur. Hətt  a şə hər dən kə nar da 
bi zə tə miz gö rü nən ha va nı ci-
yər lə ri mi zə çə kər kən onun la 
bir yer də ya rım mil yo na dək toz 
his sə ci yi udu ruq! Nə fəs alar-
kən bur nu mu za toz la bir yer də 
cür bə cür bak te ri ya lar dü şür. 
Bu bak te ri ya lar da bur nu mu-
zun se lik li qi şa sın da ili şib qa-
lır. Bu run se li yi nin an ti sep tik 
tər ki bə ma lik ol ma sın dan dır 
ki, bir çox bak te ri ya lar onun la 
tə ma sa gi rən ki mi ölür... 

Be lə lik lə, siz gör dü nüz ki, 
bur nu muz da kı se lik bi zim sağ-
lam lı ğı mı zın qo run ma sı yo-
lun da çox bö yük iş lər gö rür!

Föv qəl tə bii qav ra yış 
nəy lə izah olu nur?
Ət ra fı mız da kı dün ya da baş 

ve rən lər dən biz ne cə xə bər tu tu-
ruq? Bi zə gör mək, eşit mək, hiss 
et mək, duy maq im ka nı ve rən 
his siy yat la rı mız va si tə siy lə. La-
kin bə zi alim lər be lə he sab edir 
ki, in san öz duy ğu or qan la rı nın 
kö mə yi ol ma dan da in for ma si ya 
ala bi lər. On lar fi  kir lə şir ki, in san 
şüuru in di yə dək açıl ma mış bə zi 
im kan la ra ma lik dir və bu, duy-
ğu üzv lə rin dən kə nar in for ma si-
ya nın alın ma sı nı müm kün edir. 
Bu pro se sə föv qəl tə bii qav ra yış 
de yir lər. Tə bii qav ra yış in sa nın 
hiss üzv lə rin dən gə lən qav ra yış-
dır sa, föv qəl tə bii bu hiss lər dən 
kə nar qav ra yış ola caq. Bu mə-
sə lə ni araş dı ran la rın ço xu psi xo-
loq alim lər olub. On la rın fəaliy-
yət sa hə si isə pa rap si xo lo gi ya 
ad la nır. Bu elm, hə lə ki, fi  zi ki 
iza hı ol ma yan şey lə rin, ha di sə-
lə rin təd qi qi ilə məş ğul dur.

Be lə qə bul olu nub ki, üç növ 
föv qəl tə bii qav ra yış var. On lar-
dan bi ri nə nü mu nə, bə zi in san-
la rın baş qa la rı nın fi k ri ni oxu-
ma sı dır. İkin ci nö vü be lə bir 
nü mu nə ilə il lüst ra si ya et mək 
olar: bir şə hər də qa dın yu xu da 
gö rür ki, baş qa şə hər də ya şa yan 
qı zı av to mo bil qə za sın da xə sa rət 
alıb. Er tə si gün isə ona xə bər ça-

tır ki, dü nən qı zı nı 
ma şın vu-

r u b . 

Üçün cü növ, gə lə cə yə ba xıb bə zi 
ha di sə lə ri qa baq ca dan söy lə mək 
im ka nı olan adam lar la bağ lı dır. 
Bi zə bəl li dir ki, bu na bən zər ha-
di sə lər hə qi qə tən olub, am ma 
be lə xə bər lə ri vax tın da yox la maq 
və bu nun əs lin də ne cə baş ver di-
yi ni öy rən mək çox çə tin dir.

Bun dan baş qa, çox la rı be lə 
şey lə rə inan ma ğa me yil li dir 
və doğ ru nu ya lan dan ayır maq 
müm kün ol ma dı ğın dan, baş 
ve rən lə rin də qiq qey diy ya tı 
apa rıl mır. Föv qəl tə bii qav ra yı-
şın var lı ğı nı sü but et mək üçün 
çox təc rü bə lər apa rı lıb, la kin 
alim lə rin ək sə riy yə ti üçün be lə 
bir ha lın müm kün lü yü hə lə də 
qə bu le dil məz dir.

Biz ni yə yo ru lu ruq?
Yor ğun lu ğu zə hər lən mə-

nin bir nö vü ki mi qiy mət lən-
dir mək olar! Or qa niz mi mi zin 
əzə lə lə ri han sı sa işi gö rən də 
süd tur şu su if raz edir. Əgər 
yor ğun əzə lə dən süd tur şu su 
çı xa rıl sa, hə min əzə lə ye ni dən 
iş lə yə bi lə cək. Or qa nizm əzə-
lə ak tiv li yi za ma nı yor ğun luq 
tok si ni, ya xud ke no tok sin ad-
lan dır dı ğı mız baş qa mad də 
ya ra dır. Qan onu or qa niz mə 
ya yır və həm əzə lə nin özü, 
həm bü tün bə dən, xü su si lə də 
be yin yor ğun luq hiss edir. 

Alim lər yor ğun luq la bağ lı 
ma raq lı təc rü bə lər apa rıb. Əgər 
iti əl dən dü şə nə dək iş lə mə yə 
məc bur et sək, o, axır da yu xu ya 
ge də cək. Yor ğun itin qa nı nı baş-
qa itə kö çür sən, o da yor ğun luq 
hiss edib ya ta caq! Əgər yax şı ca 
din cəl miş itin qa nı nı yor ğun dü-
şüb yat mış itə kö çür sək, o, hə-
min an oya na caq və da ha ca nın-
da yor ğun luq hiss et mə yə cək!

La kin yor ğun luq  yal nız 
kim yə vi pro ses de yil, həm də 

biolo ji pro ses dir. Biz yor ğun lu-
ğu din cəl mək dən baş qa heç bir 
şey lə çı xa ra bil mə rik – müt ləq 
bə də nin hü cey rə lə ri nə dinc lik 

ver mə li yik. İt ki lər bər pa olun-
ma lı dır, be yin hü cey rə lə ri ye ni-
dən “ener ji al ma lı dır”, ət rafl  a rın 
oy naq la rı isə iş lə dib tü kən dir di-
yi sürt kü ma te rialı nı bər pa et-
mə li dir.

Yor ğun luq dan son ra yu xu bə-
də nin ener ji si nin bər pa sı üçün 
zə ru ri dir. Bir çox hal lar da yo-
rul muş or qa niz min iş qa bi liy yə-
ti ni bər pa et mək üçün bə də nin 
baş qa his sə lə ri ni ak tiv ləş dir mək 
la zım olur. Bə zən ak tiv is ti ra hət 
hə qi qə tən də xe yir gə ti rir, çün ki 
nə fə sin tə miz lən mə si nə sə bəb 
olur. Qan da ha tez dövr edir, 

və zi lə rin fəaliy yə ti ak tiv lə şir, 
tul lan tı lar bə də nin yor ğun 

yer lə rin dən da ha in ten-
siv çı xır. La kin lap əl dən 

düş mü sü nüz sə, bu za-
man ən yax şı üsul ya-
tıb din cəl mək dir.

Hər suala      bir ca vab
Bi zim qo xu la dı ğı mız mad də 

tük cük lə rin üzə rin də ki qa lın 
hü cey rə qa tın da həll ol ma lı dır 
ki, biz qo xu nu du ya bi lək. Ona 
gö rə də qo xu nu “tut maq” üçün 
bi zə müəy yən vaxt la zım olur.
Bu, həm də ona gö rə baş ve-
rir ki, qo xu su olan mad də lər 
həm də uçu cu ol ma lı dır, yə ni 
hə rə kət edə bil mə li dir, iy bil-
mə tük cük lə rin də həll ola bi lən 
yağ lı mad də lər if raz et mə li dir. 
Əş ya nın qo xu su müəy yən iyin 
da şı yı cı sı olan atom qrup la-
rın dan ası lı dır. Ona gö rə də 
qo xu mad də nin kim yə vi 
for mu lun dan ası lı dır, 
hər tip qo xu nun isə 
öz kim yə vi tər ki-
bi olur.

tır ki, dü nən qı zı nı 
ma şın vu-
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ge də cək. Yor ğun itin qa nı nı baş-
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və zi lə rin fəaliy yə ti ak tiv lə şir, 
tul lan tı lar bə də nin yor ğun 

yer lə rin dən da ha in ten-
siv çı xır. La kin lap əl dən 

düş mü sü nüz sə, bu za-
man ən yax şı üsul ya-
tıb din cəl mək dir.

Bi zim qo xu la dı ğı mız mad də 
Hər suala      bir ca vabHər suala      bir ca vab



Yazıçı Coanna Roulinq 
Britaniyadan getdi 

  “Har ri Pott  er” ro man sil si lə si nin müəl li fi , in gi lis ya zı çı sı Coan na 
Roulinq öl kə si ni tərk et mək qə ra rı na gə lib. Coan na Roulinq Bö-
yük Bri ta ni ya nın Av ro pa Bir li yin dən çıx ma sı üçün ke çi ril miş re-
fe ren du mun nə ti cə lə rin dən mə yus lu ğu nu giz lə də bil mə yib və öz 
Tvitt  er sə hi fə sin də “Əl vi da, Bö yük Bri ta ni ya!“ - ya zıb.

Qeyd edək ki, Coan na 
Roulinq Bö yük Bri ta ni ya nın 

Av ro pa Bir li yin də qal ma sı-
nı ak tiv mü da fi ə edir di.

C.Roulinq “Brek sit”in 
ən bö yük me mar la-
rın dan bi ri, Bö yük 
Bri ta ni ya Müs tə qil-
lik Par ti ya sı nın səd-
ri Nay cel Fa ra jın: 
“Bu, sa də, lə ya qət li 
in san la rın qə lə bə si-
dir, - söz lə ri nə, öz 
sə hi fə sin də: -  Mən 
lə ya qət siz az lıq-
da ol ma ğım dan 
qü rur du yu ram - 
yaz maq la, kəs kin 

reak si ya ve rib.
Hazırladı: 

NARINGÜL

  “Gett y Re search Por tal” on-
layn por ta lı ya ran ma sı nın 4 
il li yi mü na si bə ti lə ma raq lı 
bir la yi hə yə im za atıb.

Por tal in cə sə nət, me mar lıq, mə-
də niy yət, uşaq ədə biy ya tı və baş-
qa sa hə lə rə aid 100 min dən çox 
ki tab və jur na lı pul suz oxu maq 
və yük lə mək im ka nı ya ra dıb. 
Por ta lın ar xi vi nin ya ra dıl ma sın-
da 20-dən çox dün ya ca məş hur 
mə də niy yət mər kə zi iş ti rak edib. 
On la rın ara sın da Nyu-Yor kun 
Met ro po li ten mu ze yi, Çi ka qo 
İn cə sə nət İns ti tu tu, Al mani ya ki-
tab xa na sı da var. Təq dim edi lən 
ki tab kol lek si ya sı ara sın da ən 
də yər li ma te rial lar dan bi ri Ed-
qar Po nun “Quz ğun” ad lı şeiri nə 
fran sız rəs sa mı Eduard Ma ne nin 
1875-ci il də çək di yi il lüst ra si ya-
dır. Kol lek si ya da dün ya nın 100-ə 
ya xın di lin də ki tab var.

İ
yu lun 15-dən 23-ə qə dər ke çi ri lə cək Odes sa Bey nəl xalq ki no fes-
ti va lı nın proq ra mı açıq la nıb. Fes ti val da 75 öl kə dən olan 864 fi lm 
nü ma yiş et di ri lə cək. Fes ti va lın ko mis si ya sı in di yə qə dər Yu na nıs-
tan, Fran sa, Bra zi li ya, Por tu qa li ya, Al ma ni ya, Ru si ya, Pol şa, Li van, 

Bel çi ka, Ru mı ni ya, Qə tər, İs pa ni ya, Bö yük Bri ta ni ya və Xor va ti ya dan 
olan 12 fi l mə ba xış ke çi rib. Bu fi lm lər Odes sa ki no fes ti va lı nın Qran-
pri və baş qa bey nəl xalq mü ka fat la rı uğ run da ya rı şa caq. 

Fes ti val da 5 tam met raj lı və 20 qı sa met raj lı yer li fi lm Mil li və Bey nəl-
xalq mü ka fat uğ run da mü ba ri zə apa ra caq. 

Bun dan baş qa  7-ci Odes sa ki no fes ti va lı na 6 sə nəd li fi lm təq dim edi-
lib. On lar dan bi ri 2015-ci ilin fev ral ayın da Mosk va nın mər kə zin də qət lə 
ye ti ril miş  rus mü xa li fət çi  Bo ris Nemt sov haq qın da olan es to ni ya lı re jis-
sor Zo si Rad ke vi çin çək di yi “Mə nim dos tum Bo ris Nemt sov” fi l mi dir. Bu 
fi lm də Bo ris Nemt so vun şəx siy yə ti, onun Ru si ya ya olan mü na si bə ti, si ya-
sə ti, de mok ra ti ya haq qın da fi  kir lə ri və gə lə cək plan la rın dan bəhs edi lir.

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

ömür”, “Latın Amerikası romanı”, “Xilas yolunun 
yolçuları”, “Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – “Qadınsız 

kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların istehzası”, 
Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin sahillərində”, 
“Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” (şeir 

antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, “Modianonun 
seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, “Bizim həyatımız 
- bir şeh damlası”  “7 pyes“, Nəcib Məhfuz - “Bildirçin və 

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

Qeyd edək ki, Coan na 
Roulinq Bö yük Bri ta ni ya nın 

Av ro pa Bir li yin də qal ma sı-
nı ak tiv mü da fi ə edir di.

C.Roulinq “Brek sit”in 
ən bö yük me mar la-
rın dan bi ri, Bö yük 
Bri ta ni ya Müs tə qil-
lik Par ti ya sı nın səd-
ri Nay cel Fa ra jın: 
“Bu, sa də, lə ya qət li 
in san la rın qə lə bə si-
dir, - söz lə ri nə, öz 
sə hi fə sin də: -  Mən 
lə ya qət siz az lıq-
da ol ma ğım dan 
qü rur du yu ram - 
yaz maq la, kəs kin 

reak si ya ve rib.
Hazırladı: 

NARINGÜL

bir la yi hə yə im za atıb.
Por tal in cə sə nət, me mar lıq, mə-

də niy yət, uşaq ədə biy ya tı və baş-
qa sa hə lə rə aid 100 min dən çox 
ki tab və jur na lı pul suz oxu maq 
və yük lə mək im ka nı ya ra dıb. 
Por ta lın ar xi vi nin ya ra dıl ma sın-
da 20-dən çox dün ya ca məş hur 
mə də niy yət mər kə zi iş ti rak edib. 
On la rın ara sın da Nyu-Yor kun 
Met ro po li ten mu ze yi, Çi ka qo 
İn cə sə nət İns ti tu tu, Al mani ya ki-
tab xa na sı da var. Təq dim edi lən 
ki tab kol lek si ya sı ara sın da ən 
də yər li ma te rial lar dan bi ri Ed-
qar Po nun “Quz ğun” ad lı şeiri nə 
fran sız rəs sa mı Eduard Ma ne nin 
1875-ci il də çək di yi il lüst ra si ya-
dır. Kol lek si ya da dün ya nın 100-ə 
ya xın di lin də ki tab var.

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

ömür”, “Latın Amerikası romanı”, “Xilas yolunun 
yolçuları”, “Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – “Qadınsız 

kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların istehzası”, 
Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin sahillərində”, 
“Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” (şeir 

antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, “Modianonun 
seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, “Bizim həyatımız 
- bir şeh damlası”  “7 pyes“, Nəcib Məhfuz - “Bildirçin və 

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

ya xın di lin də ki tab var.

“Getty” portalı 
100 min kitabı 

oxucuların 
ixtiyarına verdi

İ
yu lun 15-dən 23-ə qə dər ke çi ri lə cək Odes sa Bey nəl xalq ki no fes-

Odessada Beynəlxalq 
kinofestival başlayır

N 21(80) 01.07.2016

Ame ri ka lı ya zı çı, şair, tər cü mə-
çi Hen ri Cu lian Louen feld 
bu gün lər də bö yük rus şairi 
Alek sandr Puş kin haq qın-

da ye ni ki ta bı nı təq dim edib. Bu ba-
rə də Ru si ya nın “İtar TASS” agent-
li yi mə lu mat ve rir. “Mə nim 
til si mim - Puş ki nin poezi ya sı 
və hə ya tı” ad lı ki tab da hi 
şa i rin tər cü me yi-ha lın-
dan və se çil miş əsər lə-
rin dən iba rət dir.

Ki tab da Puş ki nin 
şeir lə ri rus və in gi lis dil-
lə rin də təq dim edi lib. Ki ta-
bın təq di mat mə ra si mi Nyu-Yor-
kun Man hett  en ra yo nun da kı Mil li 
Bə dii Klub da ke çi ri lib. Agent li-
yə ver di yi mü sa hi bə də Louen-
feld de yib ki, ki tab da Puş ki nin 
ən çox se vi lən əsər lə ri yer alıb:

“Mən ge niş in gi lis dil li oxu cu 
küt lə si nə Puş ki nin ya ra dı cı lı ğı ilə 
ta nış ol maq im ka nı ya rat maq is tə-
dim. Mə nə elə gə lir ki, Puş ki nin 
ya ra dı cı lı ğı na olan ba xı şım rus lar 
üçün də ma raq lı ola caq”.

Ki tab da Puş ki nin 130-dan çox 
əsə ri, həm çi nin “Yev ge ni One gin”  
poema sın dan par ça lar yer alıb. Ki-
ta bın təq di ma tı Rus-Ame ri ka Fon-
du nun Nyu-York da təş kil et di yi 
14-cü “Bi zim ir si miz” fes ti va lı çər-
çi və sin də baş tu tub.

Ame ri ka lı ya zı çı, şair, tər cü mə-

Nyu-Yorkda Puşkinin
rus və ingilis
dillərində
kitabı
çap olunub
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