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Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli yev Çin Xalq 
Res pub li ka sı na rəs mi 

sə fə rə ge dib.
Pre zi den t İl ham Əli ye vi Çin 

Xalq Res pub li ka sı nın Səd ri Si Cin-
pin qar şı la dı.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Ümum çin Xalq Nü ma yən də lə ri 
Yı ğın ca ğın da – par la ment də ki rəs-
mi qar şı lan ma mə ra si min də döv-
lə ti mi zin baş çı sı nın şə rə fi  nə fəx ri 
qa ro vul dəs tə si dü zül dü.

Çi nin rəs mi şəxs lə ri Pre zi dent 
İl ham Əli ye və, Azər bay can nü-
ma yən də he yə ti nin üzv lə ri Sədr Si 
Cin pi nə təq dim olun du.

Hər bi or kest rin ifa sın da Azər-
bay ca nın və Çi nin döv lət himn lə ri 
səs lən di.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi 
Pre zi dent İl ham Əli ye və ra port 
ver di.

Döv lət baş çı la rı fəx ri qa ro vul 
dəs tə si nin qar şı sın dan keç di lər.

Əl lə rin də Azər bay ca nın və Çi-
nin bay raq la rı olan uşaq lar döv lət 
baş çı la rı nı sa lam la dı lar.

Ge niş tər kib də gö rüş ba şa çat dıq-
dan son ra Azər bay can-Çin sə nəd lə-
ri nin im za lan ma sı mə ra si mi olub.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
və Çin Xalq Res pub li ka sı nın dost-
luq mü na si bət lə ri nin və əmək daş-
lı ğın da ha da in ki şaf et di ril mə si və 
də rin ləş di ril mə si haq qın da Bir gə 
Bə yan na mə si”ni Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev və Çin Xalq Res pub li ka sı nın 
Səd ri Si Cin pin im za la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı Hö-
ku mə ti və Çin Xalq Res pub li ka-
sı Hö ku mə ti ara sın da “İpək Yo lu 
İq ti sa di Kə mə ri”nin ya ra dıl ma sı-
nın bir gə təş vi qi nə dair An laş ma 
Me mo ran du mu”nu Azər bay ca nın 
xa ri ci iş lər na zi ri El mar Məm məd-
ya rov və Çi nin xa ri ci iş lər na zi ri 
Van İ im za la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı və 
Çin Xalq Res pub li ka sı ara sın da 
məh kum la rın ve ril mə si haq qın da 
Mü qa vi lə”ni Azər bay ca nın əd liy-
yə na zi ri Fik rət Məm mə dov və 
Çi nin əd liy yə na zi ri Vu Ay yin im-
za la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı Hö-
ku mə ti və Çin Xalq Res pub li ka-
sı Hö ku mə ti ara sın da fi  to sa ni-
tar əmək daş lıq haq qın da Sa ziş”i 
Azər bay ca nın kənd tə sər rü fa tı 
na zi ri Hey dər Əsə dov və Çi nin 
kənd tə sər rü fa tı na zi ri Xan Çan fu 
im za la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı Hö-
ku mə ti və Çin Xalq Res pub li ka sı 
Hö ku mə ti ara sın da mül ki ha va 
nəq liy ya tı na dair Sa ziş”i “Azər-
bay can Ha va Yol la rı” Qa pa lı 
Səhm dar Cə miy yə ti nin (“AZAL”) 
pre zi den ti Ca han gir Əs gə rov və 

Çi nin Mül ki Aviasi ya Ad mi nist ra-
si ya sı nın rəh bə ri Li Cias yan im za-
la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Təh sil Na zir li yi və Çin Xalq 
Res pub li ka sı nın Təh sil Na zir li-
yi ara sın da 2016-2019-cu il lər-
də təh sil sa hə sin də əmək daş lıq 
haq qın da An laş ma Me mo ran du-
mu”nu Azər bay ca nın xa ri ci iş lər 
na zi ri El mar Məm məd ya rov və 
Çi nin təh sil na zi ri Yuen Quy ren 
im za la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Nəq liy yat Na zir li yi və Çin Xalq 
Res pub li ka sı nın Nəq liy yat Na zir-
li yi ara sın da nəq liy yat sa hə sin də 
əmək daş lıq haq qın da An laş ma 
Me mo ran du mu”nu Azər bay ca nın 
xa ri ci iş lər na zi ri El mar Məm məd-
ya rov və Çi nin nəq liy yat na zi ri 
Yan Çuan tan im za la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir li yi 
ilə Çin Xalq Res pub li ka sı nın Kom-
mer si ya Na zir li yi ara sın da iki tə-
rəfl  i iq ti sa di əmək daş lı ğın təş vi qi 
üz rə An laş ma Me mo ran du mu”nu 
Azər bay ca nın iq ti sa diy yat və sə-
na ye na zi ri Şa hin Mus ta fa yev və 
Çi nin kom mer si ya na zi ri Quan 
Xu çen im za la dı lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Al ter na tiv və Bər pa Olu nan Ener ji 
Mən bə lə ri üz rə Döv lət Agent li yi və 
Çin Xalq Res pub li ka sı nın Ener ji İda-
rə si ara sın da An laş ma Me mo ran du-
mu”nu Azər bay ca nın Çin də ki sə fi  ri 
Lə tif Qən di lov və Çi nin Ener ge ti ka 
üz rə Döv lət İda rə si rəisi nin müavi ni 
Çen Şan Zye im za la dı lar.

“Azər bay can Də mir Yol la rı” Qa-
pa lı Səhm dar Cə miy yə ti ilə Çin Xalq 
Res pub li ka sı nın Mil li Də mir Yo lu 
Ad mi nist ra si ya sı ara sın da də mir yo-
lu nəq liy ya tı sa hə sin də əmək daş lıq 
haq qın da Sa ziş”i “Azər bay can Də mir 
Yol la rı” Qa pa lı Səhm dar Cə miy yə ti-
nin səd ri Ca vid Qur ba nov və Çi nin 
Mil li Də mir Yo lu Ad mi nist ra si ya sı-
nın rəh bə ri Lu Don fu im za la dı lar.

***
De kab rın 10-da Çin Xalq Res-

pub li ka sı nın Səd ri Si Cin pi nin 
adın dan Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
şə rə fi  nə rəs mi qə bul ve ri lib. 

***
Sə fər çər çi və sin də Pre zi dent İl-

ham Əli ye vin Çin Xalq Res pub li-
ka sı Döv lət Şu ra sı nın Baş na zi ri Li 
Keç yan ilə də gö rü şü olub.

Döv lət Şu ra sı nın Baş na zi ri Li 
Keç yan Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vi Çin də gör mək dən 
məm nun ol du ğu nu de di. O, öl kə-
lə ri miz ara sın da dip lo ma tik mü-
na si bət lər ya ra nan dan iki tə rəfl  i 
əla qə lə ri mi zin in ki şaf et di yi ni və 
bu sə fə rin də əmək daş lı ğın ge niş-
lən mə si nə ye ni tə kan ve rə cə yi ni 
vur ğu la dı. Döv lət Şu ra sı nın Baş 
na zi ri Çin şir kət lə ri nin əl ve riş-
li coğ ra fi  möv qe yi, zən gin tə bii 
sər vət lə ri, bö yük ener ji po ten sialı 
olan Azər bay can da inf rast ruk tur, 
is teh sal, ener ge ti ka, də mir yo-
lu və tex no park la rın ya ra dıl ma sı 
sa hə lə rin də ya xın dan iş ti rak et-
mək də ma raq lı ol duq la rı nı bil-
dir di. O, öl kə si nin Azər bay ca nın 
tə bii sər vət lə ri nin iş lə nil mə sin də, 
neft-qaz ema lı sa hə sin də ya xın-
dan iş ti rak edə bi lə cə yi ni diq qə tə 
çat dır dı. Li Keç yan hu ma ni ta ri ya, 
təh sil, in for ma si ya-kom mu ni ka-
si ya tex no lo gi ya la rı sa hə lə rin də 
əmək daş lı ğın da ha da ge niş lən di-
ril mə si nin müm kün lü yü nü qeyd 
et di.

Pre zi dent İl ham Əli yev əmin ol-
du ğu nu bil dir di ki, Çi nə döv lət sə-
fə ri nin nə ti cə lə ri öl kə lə ri mi zi bir-
bi ri nə da ha da ya xın laş dı ra caq. 

Azər bay ca nın Çin ilə əmək daş lı ğa 
bö yük önəm ver di yi ni de yən döv-
lə ti mi zin baş çı sı öl kə lə ri miz ara sın-
da fəal si ya si əla qə lə rin ol du ğu nu, 
bey nəl xalq təş ki lat lar da uğur la 
əmək daş lıq edil di yi ni diq qə tə çat-
dır dı. Azər bay ca nın Çin ilə bü tün 
is ti qa mət lər də əla qə lə ri in ki şaf et-
dir mək niy yə tin də ol du ğu nu de-
yən Pre zi dent İl ham Əli yev iq ti sa di 
sa hə də də əmək daş lıq üçün yax şı 
po ten sialın ol du ğu nu vur ğu la dı, 
Çin şir kət lə ri ni in ves tor və pod rat çı 
qis min də Azər bay can da fəaliy yət 
gös tər mə yə də vət et di. Döv lə ti mi-
zin baş çı sı Azər bay ca nın sə na ye 
is teh sa lın da, tex no park la rın ya ra-
dıl ma sın da, in for ma si ya-kom mu-
ni ka si ya tex no lo gi ya la rı sa hə sin də 
Çin şir kət lə ri ilə əmək daş lı ğın ge-
niş lən di ril mə sin də ma raq lı ol du-
ğu nu qeyd et di. Pre zi dent İl ham 
Əli yev Çin Xalq Res pub li ka sı nın 
Səd ri Si Cin pi nin irə li sür dü yü qə-
dim İpək Yo lu üz rə iq ti sa di zo la ğın 
ya ra dıl ma sı tə şəb bü sü nün Azər-
bay can tə rə fi n dən dəs tək lən di yi ni 
diq qə tə çat dır dı. Döv lə ti mi zin baş-
çı sı Azər bay ca nın da qə dim İpək 
Yo lu üzə rin də yer ləş di yi ni de di, 
Çin mal la rı nın öl kə miz dən Tür ki-
yə yə, ora dan da Av ro pa ya çı xa rıl-
ma sın da res pub li ka mı zın əl ve riş li 
coğ ra fi  möv qe yə, inf rast ruk tur im-
kan la rı na ma lik ol du ğu nu bil dir di. 
Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd et di 
ki, Azər bay can dan ke çə cək yol Çin 
mal la rı nın Av ro pa ya çat dı rı la bi lə-
cə yi ən qı sa yol ola bi lər. Bu sa hə də 
Azər bay can öz töh fə si ni ver mə yə 
ha zır dır. Azər bay can həm Şərq-
Qərb, həm də Şi mal-Cə nub tran zit 
dəh li zi la yi hə lə rin də mü hüm rol 
oy na ya bi lər və ar tıq bu sa hə də 
konk ret ad dım lar atır.

Pre zi dent İl ham Əli yev öl kə-
miz də nəq liy yat inf rast ruk tu ru na 
fəal şə kil də in ves ti si ya ya tı rıl dı-
ğı nı, bu nun həm də qon şu la rı mız 
və tə rəf daş la rı mız üçün fay da lı 
ola ca ğı nı qeyd et di. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı in for ma si ya-kom mu ni ka-
si ya tex no lo gi ya la rı, in ves ti si ya 
qo yu lu şu, kənd tə sər rü fa tı, tu-
rizm sa hə lə rin də əmək daş lı ğın 
ge niş lən di ril mə si üçün yax şı po-
ten sialın ol du ğu nu bil dir di.

Si ya si sa hə də də əla qə lə ri mi-
zin uğur la in ki şaf et di yi ni de yən 
Pre zi dent İl ham Əli yev mü hüm 
mə sə lə lər də öl kə lə ri mi zin möv qe-
lə ri nin üst-üs tə düş dü yü nü, Azər-
bay ca nın Şan xay Əmək daş lıq Təş-
ki la tı na “Dialoq üz rə tə rəf daş” 
sta tu sun da qo şul du ğu nu vur ğu-
la dı. Döv lə ti mi zin baş çı sı qeyd et-
di ki, Şan xay Əmək daş lıq Təş ki la-
tı ilə əla qə lər Azər bay ca nın xa ri ci 
si ya sə ti nin priori tet sa hə lə rin dən 
bi ri dir. Bun dan əla və, öl kə lə ri miz 
BMT-də və di gər bey nəl xalq təş ki-
lat lar da uğur lu əmək daş lıq edir.

Səmərqənddə “Azərbaycan gecəsi”

Əli şir Nə vai adı na Sə mər qənd Döv lət Uni ver si te tin də 
(SDU) “Azər bay can ge cə si” ke çi ri lib. Təd bir Öz bə kis-
tan da kı sə fi r li yi miz, bu qu ru mun nəz din də ki Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi (AMM) 

və Sə mər qənd vi la yət ha ki miy yə ti nin bir gə real laş dır dı ğı Azər-
bay can mə də niy yə ti gün lə ri çər çi və sin də təş kil edi lib.

Vi la yət ha ki miy yə ti nin təm sil-
çi lə ri nin, elm, mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri nin, SDU-nun 
pro fes sor-müəl lim he yə ti nin, 
elə cə də şə hər də ki Azər bay can 
dias po ru nun üzv lə ri nin və jur-
na list lə rin iş ti rak et di yi təd bir də 
Azər bay can haq qın da sə nəd li 
fi lm nü ma yiş olu nub. Sə mər-
qənd Döv lət Uni ver si te ti nin 

pro rek to ru Ali şer Eş taev öz bək 
və Azər bay can xalq la rı ara sın da 
dost luq əla qə lə rin dən da nı şıb, 
bu cür təd bir lə rin tez-tez ke çi-
ril mə si nin va cib li yi ni bil di rib, 
AMM-nin la yi hə si ni yük sək qiy-
mət lən di rib. O, Öz bə kis tan da 
Azər bay can mu si qi si nə, rəqs lə-
ri nə bö yük ma raq ol du ğu nu, Sə-
mər qənd də ke çi ri lən bü tün mə-

də ni-kon sert proq ram la rın da, 
el şən lik lə rin də mu si qi lə ri mi zin 
səs lən di ril di yi ni qeyd edib.

AMM-nin di rek to ru Sa mir Ab-
ba sov Bö yük İpək yo lu üzə rin də 
yer lə şən Azər bay can və Öz bə-
kis ta nın ta ri xi, mə də ni bağ lı lı ğı, 
ey ni soy kö kə, dil və adət-ənə nə-
lə rə ma lik ol du ğu nu bil di rib, bu 
xalq la rın ya rat dı ğı mə də niy yət 
nü mu nə lə ri haq qın da söh bət 
açıb. O, Öz bə kis tan da Üze yir 
Ha cı bəy li, Müs lüm Ma qo ma yev, 
Rə şid Beh bu dov, Zey nəb Xan la-
ro va və di gər sə nət çi lə rin ifa la rı-
nın çox se vil di yi ni vur ğu la yıb.

Sə mər qənd vi la yə ti üz rə Azər-
bay can dias por təş ki la tı nın rəh bə ri 
Ədi la ğa Mir zə yev Öz bə kis tan da 
azər bay can lı lar üçün ya ra dı lan şə-
rait haq qın da söh bət açıb, soy daş-
la rı mı zın bu öl kə nin ic ti mai-mə də-
ni hə ya tın da ak tiv iş ti rak et di yi ni 
vur ğu la yıb. O, Maq sud Şeyx za də, 
Se yid Rza Əli za də, Fi ru din Sə fə rov 
və di gər bu ki mi ta nı nan soy daş la-
rı mı zın qar daş öl kə nin ri fa hı üçün 
ça lış dıq la rı nı bil di rib.

Da ha son ra təq dim olu nan 
bə dii his sə də Öz bə kis ta nın “Ni-
xol” mü ka fa tı laureat la rı Ab du-
ma lik Tat lı, İs roil Saidu ma rov, 
Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti 
Köv kəb Əli ye va mu si qi lə ri mi zi 
ifa edib lər.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev Çinə rəsmi səfər edib

İki ölkə arasında mühüm sənədlər imzalanıb
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“Reklamların dilində 
olan problemlər daha 
çox Bakının mərkəzini 
əhatə edir”

  AMEA-nın Nə si mi adı-
na Dil çi lik İns ti tu tu 
kü çə ad la rı, rek lam və 
afi  şa la rın di li möv zu-
sun da 2015-ci il ər zin də 
apa rıl mış mo ni to rinq lə 
bağ lı mət buat konf ran sı 
ke çi rib. Təd bir “Azər-
bay can di li nin za ma nın 
tə ləb lə ri nə uy ğun iş-
lə dil mə si nə və öl kə də 
dil çi li yin in ki şa fı na dair Döv lət Proq ra mı”nın 
tə ləb lə ri nə uy ğun şə kil də baş tu tub .

Ba kı şə hə ri nin üç ra yo nun da – Sə bail, Nə si mi 
və Nə ri ma nov ra yon la rı əra zi sin də ke çi ril miş mo-
ni to rinq də kü çə ad la rı, afi  şa və rek lam la rın di li nin 
nor ma ya uy ğun lu ğu nə zər dən ke çi ri lib. Mət buat 
konf ran sın da İns ti tu tun di rek tor müavi ni dos. 
B.Mə hər rəm li dil lə bağ lı “Döv lət Proq ra mı”nın ye-
ri nə ye ti ril mə si sa hə sin də gö rü lən iş lər dən söz açıb. 

Mo ni to rinq şö bə si nin mü di ri prof. Q. Mə hər-
rəm li ədə bi di lin müx tə lif sa hə lər də iş lən mə si nin 
özəl lik lə ri, möv cud prob lem lər və yol ve ri lən xa-
rak te rik nöq san lar haq qın da da nı şıb. O, gös tə ri lən 
sa hə lər də dil nöq san la rı nın ara dan qal dı rıl ma sın-
da mo ni to rinq lə rin əhə miy yə ti ni xü su si qeyd edib.

İns ti tu tun apa rı cı el mi iş çi si, “Kü çə ad la rı, rek lam 
və afi  şa la rın di li”nin mo ni to ri qi üz rə qru pun rəh bə ri 
Ra sim Hey də rov sta tis tik təh lil lər əsa sın da kü çə ad-
la rı, rek lam və afi  şa la rın di li üzə rin də apa rıl mış mo-
ni to rin qin nə ti cə lə ri və mü şa hi də olu nan dil qü sur-
la rı ba rə də da nı şıb. R.Hey də rov bil di rib ki, üç ra yon 
əra zi sin də 3800-dən çox ob yekt də apa rı lan mo ni to-
rinq za ma nı ümu mi lik də 1300-ə ya xın nor ma po-
zun tu su aş kar la nıb və bu nü mu nə lər təd qi qa ta cəlb 
edi lib. Nöq san la rın ək sə riy yə ti ti ca rət və ic ti mai iaşə 
ob yek tin də və di gər xid mət sa hə lə rin də qey də alı nıb. 
Qeyd olu nub ki, ha zır da əsas nöq san lar dan bi ri də 
ob yekt ad la rı nın əc nə bi dil də və qra fi  ka ilə ve ril mə si 
və mətn lə rin əc nə bi dil də ya zıl ma sı dır.

Mət buat konf ran sın da möv cud nöq san la rın ara-
dan qal dı rıl ma sı ilə bağ lı tək lifl  ər də səs lən di ri lib. 
Son da mət buat konf ran sı nın təş ki lat çı la rı KİV nü-
ma yən də lə ri nin sual la rı nı ca vab lan dı rıb lar.

RƏBİQƏ

Problemlərin həllində 
vətəndaş təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi

  Gənc lə rin İn ki şaf Mər-
kə zi İc ti mai Bir li yi Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Qey ri 
Hö ku mət Təş ki lat la rı na 
Döv lət Dəs tə yi Şu ra sı nın 
ma liy yə dəs tə yi ilə “Prob-
lem lə rin həl lin də və tən-
daş tə şəb büs lə ri nin dəs-
tək lən mə si” ad lı la yi hə nin 
ic ra sı nı ba şa çat dı rıb.

La yi hə nin məq sə di yer li əhə miy yət li so sial prob-
lem lə rin müəy yən ləş di ril mə sin də və on la rın həll 
edil mə sin də QHT-lə rin, ic ti mai bir lik və təş ki lat la-
rın ro lu nun ar tı rıl ma sı mo de li nin ha zır lan ma sı na 
və tət biq edil mə si nə nail ol maq la so sial prob lem lə-
rin həl li nə dəs tək ver mək dən iba rət olub. La yi hə-
nin ic ra sı Go ran boy, Şəm kir, Qə bə lə, Oğuz və Şə ki 
şə hər lə ri nin hər bi rin dən se çil miş 3 bə lə diy yə və 
mə həl lə ko mi tə lə ri ni əha tə edib.

La yi hə nin rəh bə ri Zə ri fə Ab ba so va de yib: “Təh lil-
lə ri miz be lə nə ti cə yə gəl mə yə əsas ve rir ki, res pub-
li ka mız da möv cud olan ic ti mai-si ya si sta bil lik və 
və tən daş cə miy yə ti nin in ki şaf et di ril mə si üçün ya-
ran mış əl ve riş li şə rait he sa bı na mə həl lə-ra yon sə viy-
yə li ic ti mailəş miş so sial prob lem lə ri QHT-lə rin dəs-
tə yi ilə yer li bə lə diy yə lə rin və ic ti maiy yə tin kö mə yi 
ilə həll et mək müm kün dür. Dün ya təc rü bə si də təs-
diq edir ki, əsa sən o öl kə lər tə rəq qi yə nail olur lar ki, 
ora da in san re surs la rın dan sə mə rə li is ti fa də edi lir”.

De ka bın 8-də TÜRK SOY Ulus lar-
a ra sı Türk Mə də niy yə ti Təş ki-
la tı nın baş qə rar ga hın da Av ra-
si ya Ya zar lar Bir li yi, TÜRK SOY 

Ulus la ra ra sı Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı-
nın və Tür ki yə Mə də niy yət Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən, gör kəm li türk 
dra ma tur qu Hal dun Ta ne rin 100 il li yi nə 
həsr olun muş I “Bey nəl xalq Səh nə Əsər-
lə ri Mü sa bi qə si” qa lib lə ri nin mü ka fat lan-
dır ma mə ra si mi olub.

Təd bir Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin səd-
ri Ya qub Ömə roğ lu nun çı xı şı və Hal dun 
Ta ne rin ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş sə-
nəd li fil min nü ma yi şi ilə baş la yıb, son-
ra mü ka fat lan dır ma mə ra si mi ke çi ri lib. 

Mə ra sim dən son ra qo naq la ra zi ya fət ve-
ri lib, da ha son ra An ka ra nın “Kü çük Ti-
yat ro”sun da Hal dun Ta ne rin “Göz lə ri mi 
ka pa rım, va zi fe mi ya pa rım” ta ma şa sı 
gös tə ri lib.

Bil di ril di yi ki mi, mü sa bi qə nin qa li bi elan 
olun muş üç əsər sı ra sın da Azər bay can ya-
zı çı sı Afaq Mə su dun “Mən sur Həl lac” əsə ri 
də yer alıb. İlk də fə dü zən lə nən bu bey nəl-
xalq ya rış ma ya Tür ki yə, İran, İraq, Li vi ya, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan və di gər 18 öl kə dən 
qa tı lan əsər lər dən təq di mat şərt lə ri nə əməl 
olun muş 109-u bu ra xıl mış, 3 əsər qa lib elan 
olun muş dur. Qa lib əsər lə rin türk dil li öl kə-
lə rin teatr la rın da səh nə yə qo yul ma sı nə zər-
də tu tu lub.

Tərcümə 
Mərkəzinə 
Çexiyadan 
rəsmi dəvət
Azər bay can Res pub li-

ka sı Na zir lər Ka bi-
ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi 2016-cı 

ilin 12-15 may ta rix lə rin də Çex 
Res pub li ka sı nın pay tax tı Pra-
qa şə hə rin də ke çi ri lə cək 22-ci 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nə rəs-
mi də vət alıb. Çe xi ya nın “Svet 
Knihy” təş ki la tı nın di rek to ru, 
Pra qa Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si-
nin rəh bə ri xa nım Da na Ka li no-
va tə rə fi n dən Azər bay can rəs mi 
dairə lə ri nə ün van la nan mək-
tub da 21-ci Pra qa Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi sin də uğur la təm sil 
olu nan Azər bay ca nın növ bə ti 
il də ke çi ri lə cək sər gi yə rəs mi 
də vət al dı ğı bil di ri lir.

Qeyd edək ki, Tər cü mə Mər-
kə zi ötən Pra qa Bey nəl xalq Ki-
tab sər gi si nin Ən Fəal İş ti rak çı sı 
elan edil miş, Pra qa Ki tab Sər gi si 
rəh bər li yin dən Mər kə zin elekt-
ron poç tu na da xil olan mək tub-
da, sər gi də ilk də fə iş ti rak edən 
Azər bay ca nın ak tiv lik gös tə ri ci-
si nin ABŞ, Bö yük Bri ta ni ya, Ru-
si ya, Mi sir, Fran sa ki mi öl kə lə rin 
gös tə ri ci lə rin dən fərq lən mə di yi 
bil di ril miş di.

Ankarada I “Beynəlxalq Səhnə 
Əsərləri Müsabiqəsi” qaliblərinin 
mükafatlandırma mərasimi olub

ELAN
“Yeni Söz” ədəbi yaradıcılıq 

müsabiqəsinə əsər qəbulu davam edir

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin tə-
sis et di yi “Ye ni Söz” ədə bi ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si nə əsər qə bu lu da vam edir.
Əsər lə rin son qə bul ta ri xi 23 de kabr 2015-ci il dir, qa lib lə rin adı 2016-cı il 
may ayı nın 25-də ke çi ri lə cək mü ka fat lan dır ma mə ra si min də elan olu na caq.

Mü sa bi qə yə poezi ya, nəsr və es se no-
mi na si ya la rı üz rə əsər lər qə bul edi lir.

Poeziya:
poema –  hər bir iş ti rak çı həc min-
dən ası lı ol ma ya raq, 1 poema ilə 
mü sa bi qə yə qa tı la bi lər
şeir lər – 3 şeir dən ar tıq ol ma maq 
şər ti ilə

Nəsr:
ro man – hər bir iş ti rak çı həc min dən 
ası lı ol ma ya raq, 1 ro man la mü sa-
bi qə yə qa tı la bi lər
he ka yə lər – 40 000 işa rə yə qə dər

Esse:
es se lər – 20 000 işa rə yə qə dər

  Hər no mi na si ya üz rə mü ka fat yal nız 
bir müəl li fə təq dim edi lə bi lər.

  Hər bir iş ti rak çı mü ka fa ta yal nız bir 
no mi na si ya üz rə əsər təq dim edə 
bi lər.

  Mü sa bi qə yə ye ni və son iki il də dərc 
olun muş əsər lər qə bul olu nur.   

  Mü sa bi qə də iş ti rak edən na mi zəd-
lər üçün yaş məh du diy yə ti 35 ya şa 
qə dər dir.

Mü sa bi qə yə təq dim edil mək 
üçün zə ru ri olan sə nəd lər 

a) mü sa bi qə iş ti rak çı sı nın adı, so ya-
dı, ədə bi tə xəl lü sü və özü haq qın da 
qı sa mə lu mat;
b) şəx siy yət və si qə si nin su rə ti və ya 
skan olun muş va rian tı; 
c) iş ti rak çı nın əla qə nöm rə si və elekt-
ron ün va nı.
Qeyd: Mü sa bi qə yə təq dim olu nan 

mət nin əv və lin də iş ti rak et di yi no mi-
na si ya nın adı müt ləq qeyd olun ma lı dır;

Mü sa bi qə şərt lə ri nə əməl olun ma-
dan təq dim edi lən əsər lə rin mü sa bi qə-
də iş ti ra kı tə min olun mur.

Əsər lər press@aztc.gov.az elekt ron 
ün va nı na gön də ri lə və ya ka ğız for ma-
tın da AzTM-in Mət buat xid mə ti nə təq-
dim edi lə bi lər. 

Mükafat fondu
Mü  ka  fat  lan  dır  ma hər 3 no mi na si ya 

üz rə (Ən yax şı poezi ya nü mu nə si; ən 
yax şı nəsr əsə ri; ən yax şı es se) aşa ğı da-
kı şə kil də müəy yən ləş di ri lib:

I yer – 2000 (iki min) manat
II yer – 1000 (min) manat
III yer – 500 (beş yüz) manat

Mükafat diplom və pul təltifi ndən 
ibarətdir.

Müsabiqənin gedişatı barədə: 
  Qə bul edi lən əsər lər nöm rə lən miş 
qay da da (im za sız) eks pert lə rə ve ri-
lir, ikin ci mər hə lə yə – 20-li yə ke çən 
əsər lər Mü ka fat Ko mis si ya sı na təq-
dim edi lir. 

  Qa lib əsər lə rin se çi mi iki mər hə lə 
üz rə apa rı lır. Bi rin ci mər hə lə də se-
çil miş 20-lik dən 10-luq se çi lir. İkin ci 
mər hə lə də qa lib lər müəy yən edi lir. 

  Əsər lər 5-dən 10-a qə dər olan bal sis-
te mi ilə qiy mət lən di ri lir. 

  Eks pert lə rin və Mü ka fat Ko mis si ya sı 
üzv lə ri nin ad la rı giz li sax la nı lır.

Hər no mi na si ya üz rə qa lib gəl miş 
əsər xa ri ci dil lə rə çev ri lə cək və bey nəl-
xalq müs tə vi də təb li ğa tı üz rə müəy yən 
iş lər hə ya ta ke çi ri lə cək.

Ünvan: Ə.Topçubaşov 74
Email:   press@aztc.gov.az

Telefon: 595-10-42; Mob: (050) 263-02-95

müsabiqəsinə əsər qəbulu davam edir
zər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin tə-
sis et di yi “Ye ni Söz” ədə bi ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si nə əsər qə bu lu da vam edir.
Əsər lə rin son qə bul ta ri xi 23 de kabr 2015-ci il dir, qa lib lə rin adı 2016-cı il 
may ayı nın 25-də ke çi ri lə cək mü ka fat lan dır ma mə ra si min də elan olu na caq.

Mü sa bi qə yə təq dim edil mək 
üçün zə ru ri olan sə nəd lər 

a) mü sa bi qə iş ti rak çı sı nın adı, so ya-

Afaq Məsudun “Mənsur Həllac” pyesi 3 qalib əsər sırasındadır
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Allahını tanımayandan adama dost olmaz
Zakir Fəxri

Biz də ada mı yax şı tə rə fi n dən xa rak te ri zə et mək is tə yər kən, 
ona şa mil olu nan ya ra şıq lı epi tet lə rin so nu na müt ləq bir “sə-
da qət li dost” ifa də si də əla və elə mə yi unut mur lar. Xü su sən də, 
epi ta fi  ya jan rın da ya zıl mış bo ğaz dan yu xa rı si cil lə mə lər də. Bəs 
fi  lan kəs “çox sə da qət li dost idi” de yə.

Ba xır san, ada mın di ri sin dən xə bə ri ol ma ya nın bi ri si, ölü sü nün 
ba şı nın üs tü nü alıb, muzd la ağ la yan ar vad lar sa ya ğı elə şi vən qo-
pa rır ki, ölü yad dan çı xır, bu nun əh va lı na yan ma ğa baş la yır san. 

Sö züm on da de yil, mən “sə da qət li dost” haq qın da da nış maq 
is tə yi rəm. 

Bu gün lər də otur du ğum bir məc lis də mə ni dö nə-dö nə “və fa lı, 
sə da qət li dost” ki mi tə rifl  ə yib, şə ni mə ba də qal dı ran bir sə nət-
ka rın üzü nə qa yıt maq is tə dim. İs tə dim de yəm ki, bu dün ya da 
ən sə da qət li, və fa lı var lıq lar it lər dir. O da ha mı sı yox! İn san dan 
və fa um maq özü də əb ləh lik dir… 

Son ra fi  kir ləş dim ki, məc li sin pa fo su ilə heç uyuş ma yan bu 
söz lər daş və qur ba ğa gö lü eff  ek ti ya ra da caq, ba yaq dan mə nim 
sağ lı ğı ma nitq irad elə yən həm ka rı mın si fə ti qə fi l dən də yi şə cək 
və o, sö zü mün ar dı nı göz lə mə dən:

- Sən otu rub, çö rək kəs di yin adam la rı təh qir elə yir sən? – de yə 
bo za ra caq. Mən  isə “çö rək kəs mək”lə bağ lı da nə lər sə de yə cə yəm, 
mə sə lə bir az da qə liz lə şə cək. Odu ki, sə si mi içi mə sa lıb, sə bir lə 
məcl sin bit mə si ni göz lə dim və bu ya zı nı yaz ma ğı qə ra ra al dım.

On dan baş la yım ki, əs ki lər də qu lun co mərd li yi onun sa hi bi-
nə sə da qə ti ilə öl çü lür müş. Yə ni sə da qət li lik, iye rar xi ya mü na-
si bət lə ri sis te mi nin əhə miy yət li ün sür lə rin dən idi. Köh nə za-
man lar da tax ta çı xan pad şah lar and iç mir di, ək si nə, tə bəələr ona 
sə da qət an dı içir di lər. Bu, bir növ ic ti mai mü qa vi lə idi, bu an dı 
poz maq ci na yət tö rət mə yə bə ra bər tu tu lur du. 

Bəl li mə sə lə dir, in san eqo su nun özəl lik lə ri be lə dir ki, iki fər din 
be lə bir-bi ri nə ey ni də rə cə də sə da qət li ol ma sı müm kün süz dür. 

Bu nu qə dim in san lar biz dən yax şı bi lir di. 
Nə ti cə də, in san la rın bir-bi ri nə sə da qət an dı iç mə si, uzaq sə-

fər lə rə çı xan cən ga vər lə rin öz sev gi li si nə “sə da qət kə mə ri” tax-
ma sı ki mi mə sə lə lər mey da na çı xır dı. İş gən cə alə ti ni xa tır la dan 
“sə da qət kə mə ri” haq qın da ay rı ca da nış maq la zım dır. Bu kə mər 
qa dın bə də ni nin bü tün alt his sə si ni “blo ki rov ka” edən iri də mir 
konst ruk si ya dan iba rət olur du. Cən ga vər lik ro man la rın da bu 
ba rə də çox da nı şı lıb, Av ro pa mu zey lə rin də nü ma yiş et di ri lən 
be lə kə mər lə rin çe şi di isə “göz ox şa yır”.

Bu sı ra da Os kar Uayl dın “Do rian Qre yin port re ti” əsə rin də ki 
sə tir lə ri xa tır la maq la zım gə lir. Sə nət kar ya zır ki, “hə ya tın da bir-
cə də fə se vən lə ri mən da yaz adam lar sa yı ram. On la rın sə da qə ti, 
və fa sı yal nız vər diş le tar gi ya sı, ya xud tə xəy yü lün ka sad lı ğın dan 
irə li gə lir. Bu, sa də cə güc süz lü yün sü bu tu dur, mül kiy yət çi ta-
mah kar lı ğı dır”.

 Uayl dın “Sə da qət li dost” ad lı bir he ka yə si də var – bu ra da bir-
bi ri nə “dost” de yib, dör dəl li ya pı şan la rın hə yat he ka yə ti nəql 
olu nur. Axır da mə lum dur, bi ri o bi ri si nin ana sı nı ağ lar qo yur. 

“Sə da qət li dost” ifa də si nin özü də nitq ştam pın dan baş qa bir 
şey de yil mən cə. Bu, “şi rin şər bət” ki mi səs lə nir. “Dost” sö zün-
də sə da qət, və fa və s. ki mi, bu se man tik sı ra dan olan qav ram lar 
eh ti va olun mur mə gər? 

Ötən lər də sə nət kar lar klas sik dost luq an la mı nın (sə da qət bir 
ya na qal sın), yal nız fi k si ya ol du ğu nu çox gö zəl ifa də et miş lər:

Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm,
Yetişmədim bir məkana, ay Mədəd.

***
“Dost”, “dost” deyə-deyə neçəsinə sarıldım,
Mənim sadiq yarım qara topraqdır.

***   
Gunçıxandan günbatana yürüdüm,
Bir dost bulammadım, gün axşam oldu.
Hər ürəyə, hər könülə boylandım,
Bir dost bulammadım, gün axşam oldu...

Su fi  şair lə ri nin “dost” de yər kən, yal nız Al la hı nə zər də tut ma-
la rı tə sa dü fi  de yil. 

Ət ra fı nı za diq qət ye ti rin, gö rün,  han sı sa ger çək lə ri pər də lə-
mək və öz eqo su nu tə min et mək üçün “sə da qət”, “və fa”, “dost” 
ki mi iba rə lər dən çox us ta lıq la nə qə dər adam is ti fa də edir?

 Bu nun yal nız bir adı var – özün də ol ma yan lar dan da nış maq!
Bir-bi ri nə qar şı dü rüst ol maq, hər ad dım da ya la na, fənd gir li yə 

baş vur ma maq, ara da bir vic da nı nın da sə si ni din lə mək ki fa yət-
dir ki, bu ya lan çı dost luq la rın gi ro vu na çev ril mə yə sən…

Etimad
BAŞKEÇİD

“Dost”, 
“dost” 
deyə-deyə...

- Eti mad müəl lim, iki il bun dan qa-
baq bir mü sa hi bə niz də de miş di niz 
ki, “Min yol mə nə söy lər” ro ma nım 
Ru si ya da və Tür ki yə də ça pa ha zır-
la nır. Bəs nə ol du, ni yə çap olun-
ma dı?
- Ro ma nı Tür ki yə də çap elə mək 

tək li fi  İs tan bul da kı bir nəş riy yat dan 
gəl miş di, mə nim tə şəb bü süm de yil di. 
Əv vəl cə de di lər ki, ro ma nı Tür ki yə 
türk cə si nə uy ğun la şı rıb on la ra təq-
dim edim. Mə nim də be lə im ka nım 
yox idi de yə, bu nu da öz üzər lə ri nə 
gö tür dü lər. Son ra on lar dan xə bər çıx-
ma dı, mən də üs tü nə düş mə dim. 

- Hə, adə tən be lə olur, öz lə ri de yir-
lər, öz lə ri də elə mir lər...

- Ge dib da va dö yə si de yil dim ki, 
ni yə sö zü nü zü tut mur su nuz. Ru si ya-
da isə ki tab çı xa caq. Əv vəl cə jur nal da 
he ka yə lər çap olu na caq, son ra ro man 
və he ka yə lər bir yer də, ki tab ha lın da.  

 - Ye nə də iki il bun dan qa baq de miş di-
niz ki, ye ni ro ma nın es kiz lə ri ha zır dır, 
la zı mi araş dır ma lar apa rı lıb, is ti qa-
mə ti ni müəy yən elə mi şəm, am ma yaz-
ma ğa hə lə ya xın lar da baş la ya cam. Nə 
ol du, ni yə ya zıb qur tar ma dı nız? 
- Ya zıb qur tar ma mı şam, ni yə si ni də 

sən mən dən yax şı bi lir sən. Elə zə ma-
nə də ya şa yı raq ki, im ka nı mız olan da 
ya zı rıq, ürə yi miz is tə yən də yox. İm ka-
nı isə heç vaxt kə nar da ax tar ma mı şam, 
özüm ya rat ma ğa ça lış mı şam. Am ma 
be lə gö rü nür ki, çox iş lə yən az qa za nır, 
az iş lə yən çox və bu, bəl kə də, dialek ti-
ka nın qa nu nu dur. Ona gö rə də da rıl ma-
ğa dəy məz, hər şey yo lun da dır. Sa də cə, 
adam or ta ya çiy şey lər çı xar maq is tə mir. 

- Ro man nə vaxt çap olu na caq? 
- Ki ta bı gə lən il çap elə yə cə yəm, 

in şal lah. 
- Ma raq lı dır, bir ya zı çı ki mi də, bir 
in san ki mi də, son iki il də hə ya tı-
nız da nə də yiş di, nə ye ni lik ol du? 
Mə sə lən, bi ri ni mən de yim: Ba kı 
Slav yan Uni ver si te tin dən Tər cü mə 
Mər kə zi nə gəl di niz. De yə bi lər si-
niz mi baş qa nə də yiş di?
- Də yi şik lik yax şı şey dir, an caq sü-

rək li ola raq, bir ağa cı bir yer dən çı-
xa rıb baş qa ye rə əkən də on dan yax şı 
bar-bə hər göz lə mə yə dəy məz. Mən-
sə öm rüm bo yu iş lə di yim yer lə rin 
sa yı nı da itir mi şəm. Ən çox iş lə di-
yim yer Ba kı Slav yan Uni ver si te ti ol-
du. BSU-da pro rek tor və rek tor post-
la rın dan sa va yı, de mək olar, bü tün 
və zi fə lər də iş lə mi şəm. Ha mı sın dan 
da öz əri zəm lə çıx mı şam. 

- Bəs son ra dan çı xa caq dı nız sa, o 
və zi fə lər də iş lə mə yə ni yə ra zı olur-
du nuz?
- Ona gö rə ki, bir işi sə nə eti bar elə-

yir lər sə, de mə li, ina nır lar və sən də bu 
ina mı doğ rult ma ğa ça lı şır san. Həm də 
is tə mə mi şəm haq qım da fi  kir ləş sin lər 
ki, “do nu zun ba şı nı xon ça ya qo yur-
san, sü rü şüb dü şür”. Am ma çox şey 
do la nı şı ğa bağ lı dır, in di ki vaxt da ali 
mək təb lər də və zi fə maaşı ilə ke çin mək 
çə tin dir. Rəh bər lik də öz ci bin dən sə nə 
pul-pa ra ve rə si de yil. Uni ver si tet müəl-
lim lə ri öl kə nin ən fə da kar in san la rı dır. 

- Tər cü mə Mər kə zi... 

- Dü zü, son iki il də Tər cü mə Mər-
kə zin də işə baş la ma ğım dan sa va yı 
hə ya tım da elə bir də yi şik lik ol ma yıb. 

- Ay dın mə sə lə dir, heç Ame ri ka da 
da iş ye ri ni tən qid elə mək müm-
kün de yil, am ma is tər dim Tər cü-
mə Mər kə zi haq qın da da nı şaq. Siz 
Tər cü mə Mər kə zi nin fəaliy yə ti ni 
ne cə də yər lən di rir si niz və ora da nə 
iş lə məş ğul su nuz?
 - Nə tən qid elə mək is tə yi rəm, nə 

də di fi  ram ba oxu maq. Bil di yim odur 
ki, Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı döv lə tin 
hu ma ni tar sa hə də at dı ğı ən mü hüm 
ad dım lar dan bi ri dir. Bu Mər kə zin ya-
ra dıl ma sı hə ya ti eh ti yac dan do ğub. 

Heç fi  kir lə şi rik mi ki, ni yə “Ru si ya 
tər cü mə mək tə bi”, “Gür cüs tan və ya 
Tür ki yə tər cü mə mək tə bi” ifa də lə ri 
biz də heç bir qı cıq do ğur mur, am ma 
“A zər bay can tər cü mə mək tə bi” ifa də-
si qu la ğı mı zı cır maq la yır? Bu ge diş lə 
be lə bir mək təb biz də nə vaxt ya ra na-
caq dı? Dün ya da tər cü mə xid mət lə ri-
nin ümu mi həc mi 50 mld. dol lar dan 
çox dur, lap ya xın qon şu la rı mız la 
mü qa yi sə də bu nun nə qə də ri bi zim 
pa yı mı za dü şür? Ni yə Azər bay ca nın 
ali mək təb lə rin də tər cü mə şü nas lı ğa 
aid dərs lik lər yox dur və ya olan lar da 
bər bad və ziy yət də dir? Mə də ni xalq-
la rın key fi y yət gös tə ri ci lə rin dən bi ri 
də öl kə də ha zır la nıb, nəşr olun muş 
en sik lo pe di ya la rın, müx tə lif tə yi nat lı 
lü gət lə rin çe şi di və sa yı ilə müəy yən-
lə şir. Biz də in di yə cən nə qə dər en-
sik lo pe di ya, lü gət nəşr olu nub? Ni yə 
Al ma ni ya, Ru si ya ki mi, ilk ba xış da 
öz ədə biy ya tı nın təb li ği nə eh ti ya cı 
ol ma yan öl kə lər də bu iş döv lət sə-
viy yə sin də dəs tək lə nir, am ma biz bu 
ya xın la ra can yal nız da nış maq la ki fa-
yət lən mi şik? Bə dii tər cü mə sa hə sin də 
kə miy yət nə vaxt key fi y yə tə ke çə cək? 

- Be lə sual lar çox dur...
- Za ma nın ça ğı rış la rı na adek vat ol-

maq la zım dır. Mən cə, Tər cü mə Mər-
kə zi nin mis si ya sı ilə bağ lı heç bir 
qa ran lıq mə sə lə yox du. İn di yə cən 
gö rül müş və gö rü lə cək iş lər lə bağ lı 
öl kə mət buatın da da, Mər kə zin say-
tın da və qə ze tin də də ki fa yət qə dər 
mə lu mat lar ve ri lir. On la ra göz gəz-
dir mək ki fa yət dir. 

- Ma raq lı dır ki, Tər cü mə Mər kə zi də 
ye ni mü sa bi qə elan elə yib. Biz si zə 
ina nı rıq, Eti mad müəl lim. Siz də bi-
zi inan dı ra bi lər si niz mi ki, Mər kə zin 
ke çir di yi mü sa bi qə yə heç bir kə nar 
tə sir ol ma ya caq, hər şey haqq-əda lət 
çər çi və sin də müəy yən lə şə cək? 
- Mə nə ina nır sı nız sa, bu işin için-

də olan adam ki mi de yi rəm, Tər cü-
mə Mər kə zi nin mü sa bi qə si ta ma mi-
lə bə yan olun muş qay da lar əsa sın da 
ke çi ri lir. İn cil də be lə bir ifa də var: 
“Bü tün giz lin lər əv vəl-axır faş olur” 
və mən bu na ina nı ram. Mər kəz də bir 
nə fər də ta pam maz san ki, yün gül-
saq qal lıq elə yib, mü sa bi qə yə “bar-
maq elə mə yə” ça lış sın. Or ta da Afaq 
Mə sud fak to ru var, o, be lə şey lə rə 
göz yu man adam de yil. Baş qa la rı ne-
cə mü sa bi qə ke çi rir, nə tə hər elə yir - 
bu nu öz lə ri bi lər. 

- Si zin 50-dən çox ya şı nız var. Cə mi 
bir ro man yaz mı sı nız, bir ne çə he ka-
yə, bir ne çə tər cü mə əsə ri və şeir lər... 
Mə nə elə gə lir ki, çox az dır. Bəs si zə 
ne cə gə lir? İs te da dı na və in tel lek ti-
nə inan dı ğı mız üç-beş ya zı çı mız dan 
bi ris niz. Ni yə az ya zır sı nız?
- Vax tın dan əv vəl qo calt ma da, hə-

lə əl li ya şım ol ma yıb. 
- Təx mi nən, de dim. 
- Ya zı ram e, sə nət kar, yaz dıq la-

rı mı üst-üs tə qa laq la san, bəl kə də, 
Tols toy dan çox yaz mı şam. Sa də-
cə, bun lar sən de yən ya zı lar de yil. 
Be lə ba xan da az da yaz ma mı şam. 
Ədə biy yat da “bir əsər müəl li fi ” ki-
mi ta ri xə keç miş ya zı çı lar çox dur. 

Am ma o əsər də əsər ol ma lı dır.
İnan ki, mə nim yaz ma ğı mı is tə yən 
adam lar dan çox özüm-özü mü dan la-
yı ram. An caq ey bi yox dur, gö zəl gün-
lə ri miz qa baq da dır. 

- Tez-tez ya zıb tən qid edir lər ki, 
is te dad lı gənc lər əla və iş lə rə çox 
ener ji sərf edir. Mü sa hi bə lər, kö şə-
lər, re por taj lar... Ma raq lı dır, baş qa 
ne cə müm kün dür, siz han sı yo lu 
tək lif edər di niz ki, ca van lar sırf bə-
dii ya ra dı cı lıq la məş ğul ol sun lar?
- Bö yük ya zı çı la rın ək sə riy yə ti, He min-

quey, Mar kes və s. ki mi adam lar ədə biy-
ya ta jur na lis ti ka dan gə lib lər. Bu mə na da 
gənc lə rin mü sa hi bə al ma sın da, kö şə yaz-
ma sın da pis bir şey gör mü rəm. Am ma o 
ya zı çı lar bə dii ədə biy yat la məş ğul ol ma-
ğa baş la yan dan son ra, ək sə rən, jur na lis ti-
ka nın da şı nı atıb lar. Çün ki bun la rın iki si-
ni də bir ara da tut maq, har da sa müm kün 
de yil. Sa də cə, jur na list adə tən say tın, 
qə ze tin si fa ri şi ni ye ri nə ye ti rir, ça lış maq 
la zım dır ki, si fa riş li ya zı lar yaz maq vər-
diş ha lı nı al ma sın, adam ic ti mai fi k rin 
buy ruq qu lu na çev ril mə sin. Sırf ədə bi 
ya ra dı cı lıq la məş ğul ol maq is tə yir sən sə 
və əgər Tols toy ki mi qraf de yil sən sə, gö-
zə al ma lı san ki, bu yol da sə ni bö yük iz ti-
rab lar göz lə yir. Özü də çox za man axır da 
heç bir di vi dend gə tir mə yən iz ti rab lar. 

- Ye ri gəl miş kən, bə zən adam lar mü sa-
hi bə ver mək dən çə ki nir, im ti na elə yir. 
- Ni yə?

- Çün ki bi lir ki, mü sa hi bə ver sə, ya-
lan da nı şa caq. Çün ki ya lan da nış-
ma maq müm kün de yil. Siz də çox 
da nış mır sı nız. Adə tən, su sur su nuz. 
Gö rə sən, si zin də sus ma ğı nız ya lan 
da nış maq dan eh ti yat dır mı? 
- Çox pul ha ram sız, çox söz də ya-

lan sız ol mur. Bu na gö rə də ya lan-pa-
lan da nış maq dan sa, sus ma ğı üs tün 
tu tan adam la rı ba şa dü şü rəm. Bir 
də ya lan çı ki mi ad çı xar mış adam la-
rın ço xu su, əs lin də, ya lan da nış ma ğı 
ba car ma yan in san lar dır. Ya lan da-
nış maq da is te dad tə ləb elə yir. Elə 
adam lar var ki, öm rü bo yu gop elə yir, 
am ma heç kəs bu nun fər qin də ol mur. 

- Heç xa ri ci öl kə lə rin bi ri nə get mək 
is tə yir si niz mi? Öm rün qa lan his-
sə si ni mə sə lən, İs veç də, İta li ya da, 
Al ma ni ya da ya zıb-ya rat maq ne cə 
olar dı si zin üçün?
- Çox xa ri ci öl kə lər də ol mu şam və 

sə mi mi sö züm dür, müəy yən şərt lər 
da xi lin də çı xıb Baş ke çi də ge dər dim. 
Or da evim də var.
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lər, öz lə ri də elə mir lər... ra dıl ma sı hə ya ti eh ti yac dan do ğub. mi ta ri xə keç miş ya zı çı lar çox dur. 

Etimad Başkeçid:
“Çox pul haramsız,

çox söz də yalansız olmur”
Kə ra mət Bö yük çö lün Eti mad Baş ke çid lə mü sa hi bə si



- Va qif müəl lim, xey li müd-
dət dir so ra ğı nız gəl mir, da-
ha doğ ru su, mət buat da gö-
rün mür sü nüz. Si zi se vən, 
ne cə de yər lər, im za nı zı 
həs rət lə göz lə yən oxu cu-
la rı in ti zar da qoy mu su-
nuz. 
- Bi tir mək də ol du ğum 

ye ni ki ta bım çox qıs-
qanc ki tab dır. Şeir dən 
baş qa heç nə yə im kan 
ver mir. Al la hı hər an 
hiss et mə yə, Onun sev-
mə, sev dir mə sir lə ri ni 
duy ma ğa ça lı şır. Qa lan 
hər şey ma raq sız dı ona.

- Ya ra dı cı la rın dan bi ri 
ol du ğu nuz «Xə zər» jur-
na lı in di öz döv ri li yi ni 
bər pa edib, həf tə lik «Yol» 
qə ze ti isə «Ay dın yol» adıy-
la ye ni for mat da, ye ni key-
fi y yət də mü tə ma di nəşr olu-
nur. Siz cə, gö rül mə si va cib 
olan da ha han sı iş lər var?
- Doğ ma olan hər şe yi İla hi 

ha mı mı za, elə cə mə nə də duy-
du rur. De yə sən, mə ni bir az da 
ya şat maq, da ha çox duy dur-
maq is tə yir. Həm də əziz Al la-
hım elə edir ki, mən də ha mı 
ki mi hər an se vi nim, se vin di-
rim. Al lah bi zim hər yax şı işi-
mi zə gö rə se vi nir, pis işi mi zə 
gö rə isə kə dər lə nir. Bu ba xım-
dan, mən cə, Ser van tes “Don 
Ki xot”un axı rı nı çox zəif bi ti-
rib, hətt  a İla hi dən gə lə ni yaz-
maq dan qor xub, bir az döv rə 
ta be olub ədə biy yat da ədə bi 
məğ lu biy yət lə rin də da ha bir 
əsa sı nı qo yub. De di yi niz nəşr-
lər də İla hi nin yö nəlt mə siy di 
və mə ni çox se vin di rir. Əsas 
odur ki, cə sa rət li cəhd lər var. 

Müt ləq hə qi qət ol say dı, ma-
raq sız olar dı. Ən bö yük hə qi-
qət də, dün ya nı ma raq lı et mə-
yə yö nə lən bö yük cəhd lər dir. 
Ədə biy ya tı mız da qey ri-adi 
sıç ra ma lar, hətt  a qəh rə man-
lıq lar duy du ğum an lar, mis ra-
lar, cüm lə lər, ila hi mən zə rə lər 
olur. Mə ni an caq o an lar, o sıç-
ra yış lar və o mən zə rə lər ma-
raq lan dı rır.

- Va qif bəy, şeir lə ri niz müx-
tə lif dil lə rə – in gi lis, rus, 
fran sız, pol yak, çex, ərəb 
dil lə ri nə çev ri lib. Tər cü mə-
lə rin sə viy yə sin dən, key fi y-
yə tin dən ra zı qal mı sı nız mı 
və ümu miy yət lə, pro ses dən 
xə bə ri niz olur mu? 
- Şeir lə rim har da çı xır, kim 

çap edir, ço xun dan çox vaxt xə-
bə rim ol mur. Mən bi lən, 50-dən 
ar tıq di lə çev ri lib. Şeir lə ri mən 
dün ya ya gə tir mi şəm, ya şa ya 
bi lir lər sə, han sı qəl bi, ya məm-
lə kə ti is tə yir lər sə, se çib ya şa-
sın lar. Müasir tex no lo gi ya lar la 
dün ya ar tıq bir evin içi ki-
mi di. Bir də gö rür sən, 
şeiri nin ça pı üçün 
on də niz o ya-
na, uzaq Ye ni 
Ze lan di ya dan 
ica zə is tə yir-
lər, sən də bu 
Ye ni Ze lan di ya 
“to yu na” on də-
niz bu ya na oy na-
yan uşaq ki mi se vi-
nir sən.

- Pe şə kar tər cü mə çi, üs tə lik 
də “Xə zər” dün ya ədə biy ya-
tı nın re dak si ya üz vü ki mi, 
ne cə dü şü nür sü nüz:
a) han sı məş hur əsər lər di li-
mi zə çev ril mə li di, am ma in-
di yə cən çev ril mə yib;  
b) di li mi zə çev ril miş məş hur 
əsər lər dən han sı nın ye ni dən 
tər cü mə olun ma ğa eh ti ya cı 
var?
c) çağ daş Azər bay can ədə-
biy ya tı müasir dün ya da 
han sı ya zı çı lar la, han sı 
əsər lər lə təm sil olun sa, uğur 
qa za nar?
- a) Dün ya ədə biy ya tı nın 

in di yə cən dərc olun ma mış 
bü tün in ci lə ri di li mi zə çev ril-
mə li dir. 

b) Bir ne çə si ni çıx maq şər-
tiy lə, de mək olar ki, ha mı sı 
ye ni dən tər cü mə olun ma lı dır.

c) Mə nim əsas məq sə dim, 
bu dün ya da ha mı nı bir-bi ri nə 
sev dir mək di. Ədə biy ya tı mı-
zın da ha mı nı ha mı ya, həm 

də dün ya ya sev di rə cək 
nə qə dər əsər lə ri 

var, ha mı sı çev-
ril mə li dir. Bu 
pro ses, əsər-
lər dün ya 
dil lə ri nin də 
doğ ma sı ola-
na qə dər get-
mə li dir. Biz 

dün ya nı sə nət 
ə s ə r  l ə  r i  m i z 
və qəh rə man-

lıq lar la fəth 
edə cə yik.

Gə lə cək Azər bay ca nı, fət ho-
lun maz la rı fəth edən lər məm-
lə kə ti ki mi gö rü rəm.

- Va qif Ba yat lı gün də lik 
mət buatı, ədə biy yat sayt-
la rı nı, elə cə də ye ni ədə bi 
im za la rı iz lə mə yə vaxt ta-
pır mı? O, son dövr lə rin ye ni 
ədə bi mü hi ti nin, bu ye ni yet-
mə lər «or du su nun» fəaliy yə-
tin dən ra zı dır mı? 
- Ədə biy ya tı mız çox sü rət-

lə, la kin tək-tək sıç ra yış lar 
edir. İna nı ram ki, bir az dan 
son ra, ötüb- keç mə yə dün ya-
da nə bir ədə biy yat, hətt  a əbə-
diy yət də qal ma ya caq. Bi zi, 
həm də əbə diy yə tin dəh şət li 
və gö zəl ədə biy yat tən ha lı-
ğı göz lə yir. On dan son ra, ən 
ma raq lı sı – hər an özü özü nü 
və əbə diy yə ti öt mək ola caq: - 
xoş ca qal, Əbə diy yət.

- Va qif müəl lim, Dos to yevs-
ki de yir di ki, dün ya nı gö zəl lik 
xi las edə cək. Siz təx mi nən be lə 
bir ide ya irə li sü rür sü nüz ki, 
in san la rı bir-bi ri nə sev dir mək 
la zım dır, çün ki dün ya nın da, 
in san lı ğın da xi la sı sev gi dən 
ke çir. Ən ma raq lı sı bu dur ki, 
siz ide ya nı or ta ya atıb, özü nüz 
kə na ra çə kil mə di niz, ək si nə, 
öz şeir lə ri niz lə, mü sa hi bə lə ri-
niz lə, hətt  a gün də lik hə yat tər-
zi niz lə in san la rı sev gi yə, bir-
bi ri ni sev mə yə də vət et di niz. 
İde ya nız da, can fə şan lı ğı nız da 
ki fa yət qə dər sə mi mi dir. Am-
ma bu nun bir nə ti cə si ol du mu? 
İn san lar si zi eşit di mi? Müasir 
dün ya nın ic ti mai mən zə rə si nə 
nə zər sa lan da, təəs süf ki, proq-
noz la rı nı zın doğ rul ma dı ğı nın 
şa hi di olu ruq. Bir şair, söz və 
ruh ada mı ki mi ne cə dü şü nür-
sü nüz: in san la rın bir-bi ri nə 
qar şı bu əda və ti nin, yum şaq 
de sək, bu inam sız lı ğın sə bə-
bi nə dir?

- Mə nim proq noz la rım 
di li mi zin gü cün dən, əbə-
diy yə tin dən gə lir. Siz 
de yən lər ha mı sı za man 
ki mi ötə ri di. Əbə diy-
yət ki mi, əsl ədə biy-
yat da müt ləq qa lib 
gə lə cək. Mən bu na, 
ha mı nın ha mı nı se-
və cə yi nə inan dı ğım 
qə dər ina nı ram. Siz 
bu sö zə gü lüm sü-
nür sü nüz?.. Nə mə-

na da olur ol sun, si zi 
gü lüm sət di yim üçün 

çox şa dam. Bu sev dir-
mə, ən azı mə nim ürə-

yim də ki dün ya da ar tıq baş 
ve rib. Mə nim ürə yim də ha-

mı ha mı nı se vir, həm də sev-
di rir. Bir ürək çox dur, yox sa bir 
dün ya ürək? Ca va bım si zə gül-
mə li gəl sə də, bu, İla hi nin ya nın-
da gül mə li de yil. Çox la rın dan 
fərq li ola raq, mən fi  kir lə şi rəm 
ki, xoş bəxt lik dən Azər bay can – 
be yin lər yox, da ha çox, tək-tək 
ürək lər öl kə si dir, İla hi öl kə dir. 
Çox la rı de yə cək ki, be yin lər öl-
kə si ol maq da ha yax şı. Mən cə, 
ürək lər öl kə si Al la ha da ha ya xın 
ürək lə rin öl kə si di. Hər an Azər-
bay ca nı xi las edən də bu dur.

Mahir QARAYEV
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- Va qif müəl lim, xey li müd-

Müt ləq hə qi qət ol say dı, ma-
raq sız olar dı. Ən bö yük hə qi-

yə yö nə lən bö yük cəhd lər dir. 

lıq lar duy du ğum an lar, mis ra-
lar, cüm lə lər, ila hi mən zə rə lər 

ra yış lar və o mən zə rə lər ma-
raq lan dı rır.

bə rim ol mur. Mən bi lən, 50-dən 

bi lir lər sə, han sı qəl bi, ya məm-
lə kə ti is tə yir lər sə, se çib ya şa-

Va qif Ba yat lı 
Odər dən öz ca-
vab la rı na gi riş:
“Hər an Al la hı 

hiss et mə yə, onun ha mı-
nı sev mə si ni, sev dir mə-
si ni duy ma ğa ça lı şı ram. 
Ya ra da nı duy maq dan 
baş qa, hər şey mə nə ma-
raq sız gə lir. Əs lin də Al-
lah biz dü şü nən tək ida-
rə et mir, o, an caq se vir, 
sev di rir, dün ya be lə cə, 
Ya ra da nın ya rat dıq la rı na 
sev gi siy lə, sev dir mə siy lə 
ida rə olu nur. Ni yə an caq 
sev mək lə, İla hi yö nəlt-
mə hə qi qə ti tək sev mək-
dən də güc lü sev dir mək-
lə?! Çün ki sev mə sən, 
sev di rə bil məz sən. Çün-
ki tək bir bu hiss lər ila hi 
hiss lər dir, qa lan la rı in-
sa ni hiss lər di. Al lah sev-
gi ni elə be lə ya rat ma yıb, 
hiss lə rin Al la hı ən çox 
du ya nı, ən həs sa sı ki mi 
ya ra dıb. Se vir si niz sə, siz 
özü nüz sev gi niz də Al la-
hı hiss et mə li si niz. Hiss 
et mir si niz sə, Al la ha dua 
edin, si zə sev mək də kö-
mək et sin, sev dir sin. 
Əs lin də, Al lah bə zi in-
san la rı, on la rın ru hu nu 
bu dün ya dan da ha gö-
zəl, qey ri-adi bir dün ya 
üçün ha zır la yır və ora 
apa rır. Əl bət tə, kim lər sə 
mə nim bu sö zü mə gü lə-
cək, an caq ürə yin də, ki-
çik də ol sa, şüb hə ye ri 
də qa la caq...”

“Həm də sevməkdən də 
güclü sevdirməklə sevin”

də dün ya ya sev di rə cək bir ide ya irə li sü rür sü nüz ki, 
in san la rı bir-bi ri nə sev dir mək 
la zım dır, çün ki dün ya nın da, 
in san lı ğın da xi la sı sev gi dən 
ke çir. Ən ma raq lı sı bu dur ki, 
siz ide ya nı or ta ya atıb, özü nüz 
kə na ra çə kil mə di niz, ək si nə, 
öz şeir lə ri niz lə, mü sa hi bə lə ri-
niz lə, hətt  a gün də lik hə yat tər-
zi niz lə in san la rı sev gi yə, bir-
bi ri ni sev mə yə də vət et di niz. 
İde ya nız da, can fə şan lı ğı nız da 
ki fa yət qə dər sə mi mi dir. Am-
ma bu nun bir nə ti cə si ol du mu? 
İn san lar si zi eşit di mi? Müasir 
dün ya nın ic ti mai mən zə rə si nə 
nə zər sa lan da, təəs süf ki, proq-
noz la rı nı zın doğ rul ma dı ğı nın 
şa hi di olu ruq. Bir şair, söz və 
ruh ada mı ki mi ne cə dü şü nür-
sü nüz: in san la rın bir-bi ri nə 
qar şı bu əda və ti nin, yum şaq 
de sək, bu inam sız lı ğın sə bə-
bi nə dir?

- Mə nim proq noz la rım 
di li mi zin gü cün dən, əbə-
diy yə tin dən gə lir. Siz 
de yən lər ha mı sı za man 
ki mi ötə ri di. Əbə diy-
yət ki mi, əsl ədə biy-
yat da müt ləq qa lib 
gə lə cək. Mən bu na, 
ha mı nın ha mı nı se-
və cə yi nə inan dı ğım 
qə dər ina nı ram. Siz 
bu sö zə gü lüm sü-
nür sü nüz?.. Nə mə-

na da olur ol sun, si zi 
gü lüm sət di yim üçün 

çox şa dam. Bu sev dir-
mə, ən azı mə nim ürə-

yim də ki dün ya da ar tıq baş 
ve rib. Mə nim ürə yim də ha-

mı ha mı nı se vir, həm də sev-
di rir. Bir ürək çox dur, yox sa bir 
dün ya ürək? Ca va bım si zə gül-
mə li gəl sə də, bu, İla hi nin ya nın-
da gül mə li de yil. Çox la rın dan 

- Va qif müəl lim, xey li müd-
dət dir so ra ğı nız gəl mir, da-
ha doğ ru su, mət buat da gö-
rün mür sü nüz. Si zi se vən, 
ne cə de yər lər, im za nı zı 
həs rət lə göz lə yən oxu cu-
la rı in ti zar da qoy mu su-

- Bi tir mək də ol du ğum 

- Ya ra dı cı la rın dan bi ri 
ol du ğu nuz «Xə zər» jur-
na lı in di öz döv ri li yi ni 
bər pa edib, həf tə lik «Yol» 
qə ze ti isə «Ay dın yol» adıy-
la ye ni for mat da, ye ni key-
fi y yət də mü tə ma di nəşr olu-
nur. Siz cə, gö rül mə si va cib 
olan da ha han sı iş lər var?
- Doğ ma olan hər şe yi İla hi 

ha mı mı za, elə cə mə nə də duy-
du rur. De yə sən, mə ni bir az da 
ya şat maq, da ha çox duy dur-
maq is tə yir. Həm də əziz Al la-
hım elə edir ki, mən də ha mı 
ki mi hər an se vi nim, se vin di-
rim. Al lah bi zim hər yax şı işi-
mi zə gö rə se vi nir, pis işi mi zə 
gö rə isə kə dər lə nir. Bu ba xım-
dan, mən cə, Ser van tes “Don 
Ki xot”un axı rı nı çox zəif bi ti-
rib, hətt  a İla hi dən gə lə ni yaz-
maq dan qor xub, bir az döv rə 
ta be olub ədə biy yat da ədə bi 

fərq li ola raq, mən fi  kir lə şi rəm 
ki, xoş bəxt lik dən Azər bay can – 
be yin lər yox, da ha çox, tək-tək 
ürək lər öl kə si dir, İla hi öl kə dir. 
Çox la rı de yə cək ki, be yin lər öl-
kə si ol maq da ha yax şı. Mən cə, 
ürək lər öl kə si Al la ha da ha ya xın 
ürək lə rin öl kə si di. Hər an Azər-
bay ca nı xi las edən də bu dur.
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cək, an caq ürə yin də, ki-
çik də ol sa, şüb hə ye ri 
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dün ya ar tıq bir evin içi ki-
mi di. Bir də gö rür sən, 
şeiri nin ça pı üçün 
on də niz o ya-
na, uzaq Ye ni 
Ze lan di ya dan 
ica zə is tə yir-
lər, sən də bu 
Ye ni Ze lan di ya 
“to yu na” on də-
niz bu ya na oy na-
yan uşaq ki mi se vi-
nir sən.

də dün ya ya sev di rə cək 
nə qə dər əsər lə ri 

var, ha mı sı çev-
ril mə li dir. Bu 
pro ses, əsər-
lər dün ya 
dil lə ri nin də 
doğ ma sı ola-
na qə dər get-
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edə cə yik.
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öz şeir lə ri niz lə, mü sa hi bə lə ri-
niz lə, hətt  a gün də lik hə yat tər-
zi niz lə in san la rı sev gi yə, bir-
bi ri ni sev mə yə də vət et di niz. 
İde ya nız da, can fə şan lı ğı nız da 
ki fa yət qə dər sə mi mi dir. Am-
ma bu nun bir nə ti cə si ol du mu? 
İn san lar si zi eşit di mi? Müasir 
dün ya nın ic ti mai mən zə rə si nə 
nə zər sa lan da, təəs süf ki, proq-
noz la rı nı zın doğ rul ma dı ğı nın 
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mi di. Bir də gö rür sən, 

na, uzaq Ye ni 
Ze lan di ya dan 
ica zə is tə yir-
lər, sən də bu 
Ye ni Ze lan di ya 

niz bu ya na oy na-
yan uşaq ki mi se vi-
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ya ra dıb. Se vir si niz sə, siz 
özü nüz sev gi niz də Al la-
hı hiss et mə li si niz. Hiss 
et mir si niz sə, Al la ha dua 
edin, si zə sev mək də kö-
mək et sin, sev dir sin. 
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bu dün ya dan da ha gö-
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cək, an caq ürə yin də, ki-
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Vaqif 
Bayatlı 
Odərlə 
ürək 
ürəyə

Oğ lum uni ver si tet də oxu yur, de yə sən...
Bu “de yə sən” kəl mə si əs lin də, həm oğ-
lu mun “oxu ma sı”na, həm də oxu du ğu 
təh sil oca ğı nın “uni ver si tet” ol ma sı-

na aid edi lə bi lər, çün ki uşa ğın oxu ma sı nın va cib 
şərt lə rin dən bi rin ci si, həm də “oxu da nın” ol ma sı-
dır. 

Nə rek lam, nə də an ti rek lam ol ma sın de yə, hə-
min uni ver si te tin adı nı çək mə yə cəm, elə cə şər ti bir 
ad qo ya cam: mə sə lən, Məğ rib uni ver si te ti...

Test tap ma ca la rı na ca vab ver di, adı nı si ya hı da 
gö rən də, se vin dik: za ra fat de yil, Azər bay ca nın ən 
nü fuz lu, özəl təd ris ocaq la rın dan bi ri nə düş müş-
dü, özü də “Bey nəl xalq mü na si bət lər” fa kül tə si-
nə... 

Təh sil haq qı ya man yük sək idi, bil mir dim bu yü-
kü ra hat çə kə bi lə cək dim mi? Ürək lən mək üçün bir 
tə səl li ax ta rır dım özü mə söy kək ver mə yə, ya dı ma 
ata la rın gö zəl bir sö zü düş dü: “Ucuz ətin şor ba sı 
ol maz!”

Elə bu kəl mə lə ri do da ğı mın al tın da “vird” elə-
yə-elə yə uni ver si te tə özüm baş çək dim - is tə dim 
ab-ha va sı ilə şəx sən ta nış olam. Elə qa pı dan ke-
çib tur ni ke tə ya xın la şır dım ki, içə ri də ki iş gü zar 
at mos fer dən ürə yim da ğa dön dü: dəh liz bo yu 
irə li lə dik cə hər iki tə rəf dən asıl mış rəng bə rəng 
şə kil lər dən ağıl lı müəl lim lər, xoş bəxt tə lə bə lər, 
min nət dar va li deyn lər boy la nır, ada ma “gəl-gəl” 
de yir di lər... Hə lə dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 
alın mış gö zəl di zayn lı, ami ra nə im za lı, qı zı lı mö-
hür lü ser ti fi  kat la rı de mi rəm... Uzun-uzun dəh liz-
lər bit di, ser ti fi  kat lar bit mək bil mə di ki, bil mə di. 
Əməl li cə ar xa yın laş dım, öz-özü mə “yax şı ola caq” 
de yib ürək-di rək ver dim...

İn di bir ili ba şa vur mu şuq, yax şı, ümid lə rim 
doğ ru lub mu ba rı? 

Prob lem lər, əs lin də elə ilk ay lar dan baş lan mış-
dı. Özü də on la rın qay na ğı nı uni ver si tet də yox, 
elə oğ lum da gö rür düm. Ona lap uşaq lıq dan düz 
da nış maq, müs tə qil fi  kir yü rüt mək öy rət miş dim. 
Mən tiq li, ob yek tiv dir. Bə sit ye ni yet mə bey ni ilə 
müəy yən ana liz lər də edə bi lir. 

Am ma oxu ma ğa, öy rən mə yə gös tər di yi hə və si, 
öm rü nü elə ilk ay lar dan Məğ rib uni ver si te ti nə ba-
ğış la yıb bu gen dün ya dan na kam köç dü. Ni yə si ni 
araş dı ran da mə lum ol du ki, uşaq lar bu uni ver si te tə 
dərs oxu maq üçün gəl mə yib, üs tə lik, oğ lum Ame-
ri ka da üç ay lıq kurs ke çib “ame ri ka nist” ol muş bir 
müəl li mi nin fi  kir lə riy lə ra zı laş ma yıb, ara la rın da 
mü ba hi sə ya ra nıb və sair, və ila xır. Müəl lim hər 
də fə “ca na ma zı nı” açıb, hə min o do mi nant döv-
lə tin səm ti nə “na maz qıl ma ğa” gi ri şən də, oğ lum 
Vyet nam mü ha ri bə sin dən üzü bə ri axı dı lan qan lar-
dan, məz lum xalq la rın “ba şı na hö rü lən co rab lar-
dan“ sual lar ve rir miş. Sual ver mə yi bəs de yil miş 
ki mi, hə lə bir mən tiq li ca vab da tə ləb edir miş...  

Gör düm ol ma ya caq, de ka nın ya nı na özüm get-
dim. İs tə yir dim gö rəm, bi zim uşaq la ra, hə ya ta 
Azər bay ca nın ma raq la rın dan bax ma ğı, azər bay-
can pə rəst li yi öy rə dən bir müəl lim ta pı la caq bur-
da, ya yox. Gör düm ki, uni ver si te tin be lə bir pla nı 
yox dur. 

Am ma de kan la gö rü şüm fay da sız ötüş mə di, 
növ bə ti se mestr ey ni fənn dən “na ma zı nı” rus “qib-
lə si nə” qı lan müəl lim dərs de mə yə baş la dı. Axı rı 
nə ola caq bil mi rəm, am ma oğ lum in di də onun la 
mü ba hi sə də di...

Mə ni dü şün dü rən bir mə qam da var: bi rin ci 
kurs da, az qa la hər gün in gi lis di li dərs lə ri olur-
du. İkin ci kurs da in gi li sin da şı nı ya rım çıq atıb, 
baş la yıb lar fran sız di li nə. Qor xu ram  ki, dün ya lar-
ca şöh rət li Məğ rib uni ver si te ti nin kə ra mə tin dən 
üçün cü kurs da al man, dör dün cü də ru su ke çə lər, 
axır da da bə zək li dip lo mu na “dörd dil bi lir” ya zı-
lan uşaq la rı mız nə az, nə aza cıq – düz dörd dil də, 
çox mü kəm məl SU SA...

İlqar
ƏLFİ

Dörd dildə 
susmaq 
fərasəti



  “İn cə sə nət qur ban tə ləb edir”. Gün də lik hə ya tı mız da bu ifa də dən 
tez-tez is ti fa də edi rik. Bə zən bu rep li ka mü za ki rə lə rin ye ku nu ki-
mi or ta ya çı xır. Si tuasi ya dan ası lı ola raq, bə zən də sö zü ge dən cüm-
lə ümu mi söh bə tə yu mo ris tik ça lar ve rir. Am ma is tə ni lən hal da, 
fi k rin kö kün də ağ rı var. Bu ağ rı həm də ya rat maq üçün sti mul dur. 
Fa ciəvi mət ləb lər dən do ğan ağ rı oxu cu nun, ta ma şa çı nın dü şün cə-
sin də tək rar-tək rar ya şa nır, ye ni ça lar lar əl də edir, onu dü şün dü rür 
və yön lən di rir. Bu mə na da is tər ki no da, is tər sə də səh nə də akt yor 
ötü rü cü mis si ya nı da şı yır. O, müəl lifl  ə və ey ni za man da mət ləb lə 
ta ma şa çı ara sın da kör pü ro lu nu oy na yır. Akt yor müəl lif dən və ta-
ma şa çı dan fərq li ola raq, ötür dü yü ağ rı nı hər də fə fərq li for ma da 
ya şa yır. Mət nin il kin oxu nu şun dan, gün də lik məşq lər dən, prem ye-
ra dan tut muş tək rar nü ma yiş lə rə dək hər də fə əsə rə ye ni mə na, ye ni 
yo zum, ye ni ifa ça la rı qa tır.

O, daimi qur ban dır. Baş qa la-
rı nın hə ya tı nı can lan dır maq la 
hər də fə özü nü və baş qa la rı nı 
də yi şən sə nət kar də fə lər lə qur-
ban lıq olur. Bi rin ci də fə o, özü-
nü – ilk növ bə də adi adam ki mi 
ya şa maq ra hat lı ğı nı qur ban ve-
rib, bu sə nə ti se çir. İkin ci, üçün-
cü... yü zün cü... mi nin ci ifa isə 
hər də fə on dan bir zər rə alır və 
ey ni za man da hər də fə ona ye-
ni ça lar lar qa zan dı rır. O, hə mi şə 
ası lı dır – mətn dən, re jis sor dan, 
tən qid çi dən və ən çox da ta ma-
şa çı dan...

Akt yor bü tün hə ya tı nı yal nız 
və yal nız ta ma şa çı al qı şı üçün 
ya şa yır. O, bu nun üçün hər şe-
yin dən ke çə bi lər. 

Xalq ya zı çı sı, dra ma turq El-
çi nin “Sə nət ka rın ta le yi” əsə ri 
də bö yük mə na da bu mət ləb-
lər dən da nı şır. İde ya və möv-
zu nu işıq lan dır maq üçün gör-
kəm li dra ma turq, Azər bay can 
mil li teat rı mı zın in ki şa fın da 
bö yük xid mət lə ri olan öl məz 
Hü seyn Ərəb lins ki nin fa ciəli 
hə ya tı na mü ra ciət edib. Əsə rin 
əsas qəh rə ma nı nı - Ərəb lins ki-
ni əmək dar ar tist Fir dov si Ata-
ki şi yev can lan dı rır. Ha di sə lər 
XX əs rin əv vəl lə rin də Ba kı da 
cə rə yan edir. Bu dövr də Azər-
bay can teat rı, sö zün əsl mə na-
sın da çə tin gün lə ri ni ya şa yır dı. 
Bir yan dan cə ha lət içə ri sin də 
bo ğu lan küt lə nin tə qib lə ri, di-
gər tə rəf dən mad di im kan sız-
lıq akt yor la ra aman ver mir di.

On lar çox za man gün də lik ər-
zaq la rı nı be lə baq qal dü ka nın-
dan bor ca gö tür mə li olur du lar. 
Be lə bir şə rait də hə ya tı nı ris kə 
at maq la səh nə yə çı xan adam la rı 
cə miy yət ba şa düş mür dü, üs tə-
lik, qo num-qon şu, qo hum-əq-
rə ba da on la rın sə nə tiy lə ba rı şa 
bil mir di lər. Bu il lər də azər bay-
can lı qa dı nın səh nə yə çıx ma sın-
dan söh bət ge də bil məz di. Ona 
gö rə də qa dın ro lu nu ifa et mək 
üçün ki şi lər bığ la rı nı qırx ma lı 
olur du lar. Zi ya lı la rın avan qar dı 
sa yıl ma lı olan mət buat isə teatr-
la bağ lı sen sas sion ma te rial la ra 
üs tün lük ve rir, şa yiələ ri ti raj la-
yır dı. Ta ma şa da bü tün bu prob-
lem lər ək si ni ta pıb. 

Ərəb lins ki acı dil li yi ilə se çi lir. 
Bə zən çox rəhm siz, qəd dar gö-
rü nür. Mə sə lən, Hü sey nin  gös-
tə ri şiy lə teat rın ye ga nə akt ri sa sı, 
ona də li cə si nə aşiq olan yə hu di 
əsil li Ma ya - və rəm  xəs tə si son 
də qi qə lə ri ni səh nə də ke çir mə li 
olur. Sərt xa rak te ri nə gö rə bə zən 
ən ya xın həm kar la rı ona düş mən 
kə si lir, kü süb ge dir, am ma qı-
sa müd dət son ra Hü sey nin teatr 
sev gi si ni an la dıq la rı və öz lə ri də 
elə bu sev gi dən əziy yət çək dik-
lə ri üçün ge ri dön mə li olur lar. 

Ərəb lins ki ob ra zı bə zən ta ma şa çı ya 
eqoist tə sir ba ğış la yır, am ma müx tə-
lif səh nə lər də biz həm də onun ge niş 
ürək sa hi bi ol du ğu nu gö rü rük. Mə-
sə lən, qra fi n ya dan al dı ğı pul la rı Hü-
seyn özü nə gö tür mür, onu teat rın 
borc la rı na xərc lə yir, qa lan məb lə ği 
isə dost la rı ara sın da bö lür. 

Ərəb lins ki həm də zid diy yət li 
ob raz tə si ri ba ğış la yır. Onun Ma-
ya ya və qra fi n ya An na ya olan mü-
na si bə ti ta ma şa çı da çaş qın lıq ya-
ra dır. Hər çənd, bu ra da qə ri bə heç 
nə yox dur. Hü seyn on la rın heç 
bi ri ni bü tün qəl biy lə se və bil məz. 
Çün ki o, bü tün lük də tə pə dən-dır-
na ğa teat ra məx sus dur, onun bir-
cə daimi sev gi si var - səh nə!.. 

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so-
ru İra nə Ta ğı za də dir. O, uğur lu 
akt yor he yə ti top la ma ğı ba ca-
rıb. Xalq ar tis ti Şü ku fə Yu su po-
va (qra fi n ya An na), Əmək dar 
ar tist Ay şad Məm mə dov, gənc 
ol sa da, ar tıq teatr şü nas la rın diq-
qə ti ni çək miş Hik mət Rə hi mov 
(Əb dül)  və El şən Cəb ra yı lo vun 
(Ya qo) ifa la rı bu mə na da xü su si 
diq qət çə kir. Gö rü nür, akt yor la-
rın öz həm kar la rı nın hə yat la rı nı 
səh nə də can lan dır ma la rı on la-
ra fərq li hiss lər ya şa dıb. Ne cə də 
ol sa, ümu mi lik də  teat rın ta ri xi, 
akt yor la rın prob lem lə ri on la ra 
biz dən bir köy nək da ha ya xın dır. 
Bu, sə nət kar ta le yi dir. Bə zən şəx si 
hə ya tın özü nü be lə qur ban tə ləb 
edən və əvə zin də akt yo ra yal nız 
al qış qa zan dı ran sə nət kar ta le yi...

RƏ Bİ QƏ 
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  1926-cı il də “Ham let”i Azər bay can di li nə çe vir miş C.Cab bar lı 
“Tər cü mə mə sə lə si nə əhə miy yət ve ril mə li dir” ad lı mə qa lə sin də 
ya zır dı: “...Tər cü mə çi lə ri miz dən kim sə öz qüv və siy lə, bi li yiy-
lə, ba ca rı ğıy la, ix ti sa sıy la he sab laş maq is tə mir. Aza cıq rus ca, ya 
baş qa bir dil bil di sə, ilk tək lif edi lən ki ta bı alıb tər cü mə yə gi ri-
şir. Hal bu ki, rus ca dan bir ki ta bı tər cü mə edə bil mək üçün yal nız 
rus ca bil mək ka fi  de yil dir. Bir də ki ta bın bəhs et di yi mə sə lə ni 
ət rafl  ı ca bil mək və bu mə sə lə ilə mü kəm məl ta nış ol maq, da ha 
doğ ru su, o dairə də bir mü tə xəs sis ol maq la zım dır”.

Bö yük ədi bin tər cü mə işi haq-
qın da de di yi fi  kir lə ri bu gün tər-
cü mə nin iş lən di yi bü tün sa hə lər lə 
ya na şı, dubl yaj mətn lə ri nin möv-
cud və ziy yə ti nə də aid et mək olar. 
Bu gün Azər bay can di li ni, xü su-
sən, ədə bi şi fa hi nit qi, sa va dın dan, 
təh si lin dən ası lı ol ma dan, di lin, 
sa də cə, sı ra vi da şı yı cı sı ki mi bi-
lən hər bir azər bay can lı ya mə lum 
olan ay dın və çox sa də bir hə qi qət 
var: te le ka nal la rı mız da fi lm lə rin 
dubl ya jı acı na caq lı və ziy yət də dir.

Çox gü man ki, in di fi lm lə ri 
Azər bay can di li nə çe vi rən lə rin 
ək sə riy yə ti qə zəl xan şair Mir-
meh di Se yid za də nin dost la rı na 
za ra fat la de di yi hə min:

Əy lə şi rəm hər cü mə,
Ey lə yi rəm tər cü mə.
Çün ki bu, la zım olur
Xır da-xu ruş xər ci mə

- əqi də li “tər cü mə çi lər”dir. Be-
lə ol ma say dı, nə vaxt sa bax dı ğım 
fi lm lər dən qu la ğı mı (həm də qəl bi-
mi) in ci dən bir qi sim əcaib dialoq lar 
yad da şı ma əbə di həkk olun maz dı: 

Rus fi l mi. İki sev gi li nin söh bə ti:
“Qəm ye mə, Ma şa can, ev lə nə-

rik, inə yi miz olar...”
Bir Hol li vud fi l min də 3-4 yaş la-

rın da uşaq ata sın dan so ru şur:
“- Ata, in di bi zim mü qəd də ra tı-

mız ne cə ola caq?” 
Ves tern fi l mi. İki kov bo yun 

dialo qun dan:
“- Ey, bil mir sən, Con har da dı?
- Yox. Eh, Co na nə var ki, Araz 

aşı ğın dan dı, Kür to pu ğun dan.”
Öz bək fi l mi. Ana hə yət də oy-

na yan oğ lu na de yir:
“- Ba tır, üs tü nü ba tır ma.”
Bu ya xın lar da te le ka nal lar dan 

bi rin də nü ma yiş olu nan “Ham-
let” fi l mi nə bax dım. 

Şeks pi rin, onun Ham le ti nin, elə-
cə də İ.Smok tu novs ki nin (Ham let 
ro lu nun unu dul maz ifa çı sı) məğ-
lu be dil məz, ağıl lı üzü nün, Q.Ko-
zint se vin (fi l min re jis so ru) mə ha-
rət lə ya rat dı ğı in san aman sız lı ğı 
mən zə rə lə ri nin na ta raz cüm lə və 
ifa də lə rin “kö mə yi ilə” han sı şək-
lə düş dü yü nü, bü tün seh ri ni və 
mə na sı nı ne cə iti rib, məz mun suz 
ki no-etüd lər yığ na ğı na çev ril di yi-
ni ürək ağ rı sıy la iz lə mə yə baş la-
dım. Adam bil mir Ham le tin, yox-
sa Ana di li mi zin fa ciəsi nə ağ la sın. 

“Ham let” əsə ri nin məş hur epi-
zod la rın dan bi ri – Ham le tin, ata-
sı nın köl gə si ilə söh bə tin dən:

Ham let: - İp lər qı rıl dı. Bu qı rıl-
ma la rı ne cə bi tiş di rək?... (bu epi-
zod da Şeks pir pal tar ası lan zi və ni, 
ya xud ipi yox, in san mü na si bət-
lə rin də ya ra nan gö rün məz “bağ-
lar”ı, “tel lər”i nə zər də tu tur).

Di gər dialoq:
Ham let: - Onu ölü mün et di yi nə 

əmi nəm. (?)
Ham let: - Gəl di yi niz üçün xə bər 

gön dər di lər, yox sa kö nül lü gəl di-
niz? Mə nə hiy lə siz ca vab ve rin... 

Za val lı Şeks pir... Bu ra da – tər cü-
mə sə nə ti nin “de sert” sta tu su nu da-
şı dı ğı bu məm lə kət də Sə nin müəl lif 
hü quq la rı nı kim mü da fi ə edə cək? 

10-12 il bun dan əv vəl te le ka nal-
la rın bi rin də baş rol da Ken net Bra-
na nın çə kil di yi “Ham let” fi l mi nin 
dubl ya jın da C.Cab bar lı nın tər cü mə-
sin dən is ti fa də olun muş du. Hə min 
o tər cü mə də bu cüm lə be lə ve ril miş-
di: “Si zi mə nim ya nı ma gön dər miş-
lər, ya öz xo şu nuz la, kö nül lü ola raq 
gəl mi si niz? Doğ ru su nu de yin”.

Ofe li ya: -Bu ya xın lar da şən li yi-
mi, nə ilə sə məş ğul ol maq hə və si-
mi itir dim... (?)

Ham let: - Ci na yət ciz gi lə ri ilə 
bə zən miş ab-ha va (?) sa də cə üfu-
nət qo xu yur...

Akt yor lar dan bi ri: - Ne cə də 
ali cə nab ca sı na, hey rə te di ci hə rə-
kət lər lə si ma sı nı açır o?!

Ham le tin əmi si: - Nə vaxt sa 
qar da şı mın qa nı ilə əha tə olun-
muş dum...(?)

Kim sə: - Axı gü na hı çox ola nı 
nə yə gö rə ba ğış la maq olar? (?)

Ham let: - Si zin saq qa lı nız bil di-
rir ki, ha mı bər bə rə çı xıb get sin!... 
(C.Cab bar lı: “Sə nin saq qa lın ki mi. 
Hər iki si ni qı salt maq pis ol maz dı.”)

Ofe li ya: - Na mus lu qız lar on la-
ra hə diy yə ve ri lib son ra isə al da-
dıl ma ğı xo şal mır lar...(?)

Ham let: - Qəl bim mə nim, ay rıl-
ma ğa saat lar qa lıb. Sən isə sev gi və 
şöh rət için də şad ya na lıq la ya şa...

Ham let: - Bir qə dər is ti ra hət et, 
am ma bi zə ha kim ol maq is tə yən-
lər var...

Po lo nius: - Kra li ça ana nız, ol-
duq ca mə yus hal da mə ni si zin 
ar dı nız ca gön də rib...

Ham let: - Fərz elə yir siz ki, not-
la rın sə si açıq dır?

Və nə ha yət, Ham le tin məş hur 
“Olum, ya ölüm” mo no lo qu:

Ham let: - Olum, ya ölüm? Bu-
dur mə sə lə. Ta le yin zər bə lə ri nə 
bo yun əy mək əda lət li dir mi? (?)...
Öl mək. Bu nun la da ürə yi nin əziy-
yət lə ri nin məq sə di ni qır maq... 

Bu isə C.Cab bar lı: “Olum, ya 
ölüm? Bu dur mə sə lə. Düş mən 
qə za nın ağır vur ğu su na döz-
mək və ya özü nü pis lik lər sey-
la bı nın coş qun dal ğa la rı na qar şı 
qo yub, onu qu rut maq, əz mək?... 
Öl mək... Qəl bin iz ti rab la rı nı, ya-
ran mış la rın nə si bi olan min lər lə 
əzab la rı bir yu xu ilə bi tir mək!..”

Da ha nə de yim?! Mətn lər öz lə ri 
hər şe yi ay dın ca de yir...

Bəhlul
SEYFƏDDİNOĞLU

Hamletin, yoxsa 
Ana dilimizin 
faciəsi?

O, daimi qur ban dır. Baş qa la-

lə ri üçün ge ri dön mə li olur lar. 

Ağlı-qaralı 
sənətkar taleyi
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- Ye nə co şa caq! Hə lə ba şı mı zın al tı na 
yas tıq qo yur bu də niz. Ağa müəl lim, 
bir ba xın, qa ğa yı lar ne cə vur nu xur?

- Sən nə vaxt dan ma hir bi li ci si 
ol mu san də ni zin, ay Mi şa? Yox sa, 
anan sə ni də niz də do ğub, hə?

Gü lüş dü lər. Ağa müəl lim (SS Rİ 
EA-nın xü su su geolo ji eks pe di si ya sı-
nın rəh bə ri Ağa qur ban Əli yev) əli ni 
Mi şa nın (Neft Daş la rın da qa zı lan 1 
nöm rə li bu ru ğun baş us ta sı Mi xail 
Ka ve roç kin) çiy ni nə qoy du. Aram la 
sö zü nə da vam et di:

- Bu də niz çox la rı nı ro man tik elə-
yib, dos tum. Am ma Xə zər dən özü nü 
göz lə, şıl taq qa dın ki mi di, xa siy yə ti 
bəl li ol maz...

- Ağa müəl lim, də niz də bir az da 
iş lə səm, qa ğa yı ların da di li ni öy rə-
nə cə yəm. Bəs siz o lal sü xur la rı ne cə 
an la yır sı nız, baş aça bil mi rəm...

Ağa qur ban dər hal ca vab ver mə di. 
Ba yaq kı nik bin li yi yo xa çıx dı.

- Eh Mi şa, Mi şa, - de di, - sü xur la ra 
nə var ki? Daş lar la dil tap maq olar, 
an caq or da kı la rı (şə ha dət bar ma ğı-
nı yu xa rı tuş la dı) an lat maq asan iş 
de yil... O gün ye nə Mir cə fər ça ğırt-
dır mış dı. Xey li sor ğu-suala tut du. 
Ən xır da mə sə lə lər də diq qə tin dən 
ya yın mır. Qı raq-bu caq da da o qə dər 
ağ zı göy çək var ki! Hə rə si nin ağ zın-
dan bir avaz gə lir... 

- Bi rin ci yə nə de di niz, Ağa 
müəl lim?

- Nə de yə cə yəm? Da nış ma ğa im-
kan ve rir ki?! De dim, yol daş Ba ğı-
rov, ye ni sü xur la rın ana li zi gös tə rir 
ki, də ni zin bu əra zi sin də neft var! 
Özü də çox!

- Biz əli miz dən gə lə ni elə yi rik. 
Am ma bir qaz ma çı ki mi, his si ya tım 
mə ni al dat mır, Ağa müəl lim, az qa-
lıb, nef tə ya xın laş mı şıq! 

- Sə nə ina nı ram, Mi şa! Hə, az qa-
la unut muş dum. Mir cə fər sə ni xə bər 
al dı, sa lam gön dər di. Axır da da de-
di ki, Əli yev, əv vəl ba şın la, son ra da 
part bi le tin lə ca vab deh sən nef tə! An-
caq mən bil mi rəm, ba şım ge dən dən 
son ra part bi le tim ki mə la zım ola caq?

...Ağa qur ban ilk də fə bu ki çik ada ya 
gəl di yi gü nü xa tır la dı. Baş çı lıq et di yi 
eks pe di si ya 1945-ci il dən bə ri nə həng 
iş lər gör müş dü. On lar Ba kı dan 110 
km ara lı da yer lə şən və əsa sən qa ya lıq-
lar dan iba rət olan ada cıq lar da kəş fi y-
yat iş lə ri nə baş la mış, sü xur nü mu nə-
lə ri top la ya raq ana liz lər apar mış dı lar. 
A. Əli yev el mi cə hət dən sü but et miş di 
ki, Xə zə rin ən gin lik lə rin də zən gin kar-
bo hid ro gen ya taq la rı var. La kin el mi 
də lil lə rə ina nan az idi. Bəd xah lar bu 
ide ya nı cə fən giy yat ad lan dı ra raq eks-
pe di si ya nın işi ni is raf çı lıq sa yır, ali min 
adı nı isə xalq düş mən lə ri si ya hı sı na 
yaz ma ğı tə ləb edir di lər. Mə sə lə bö yü-
yə rək MK-ya qə dər ge dib çıx mış dı. Bi-
rin ci ka tib M. Ba ğı rov işə qa rı şan dan 
son ra kəş fi y yat iş lə ri nin da vam et di ril-
mə si töv si yə olun muş du.

1948-ci il no yab rın 14-də “Po be da” 
ad lı ki çik gə mi çə tin lik lə Xə zər də ki 
ada lar dan bi ri nə yan al dı. Qa sır ğa ya 
bax ma ya raq, fəh lə lər yü kü bo şalt-
dı lar. Tə ləm-tə lə sik ti ki lən 14 kvad-
rat metr lik dax ma ta qət dən düş müş 
adam la rın kük rə yən Xə zər də ilk sı-
ğı na caq ye ri ol du. 1949-cu il iyu nun 
24-də 1 nöm rə li bu ruq da qaz ma iş lə-
ri nə start ve ril di.

- Us ta, ay us ta, çay ha zır dır!
Səs lə yən, Mi xailin kö mək çi si Sü-

ley man Ba ğı rov idi. Təc rü bə li qaz-
ma çı öz za ra fat la rı ilə ha mı nın se-
vim li si nə çev ril miş di. İn di də o, 
dax ma nın qar şı sın da kı, ma zut dan 
rən gi qa ral mış ki çik ma sa da çay 
dəst ga hı aç mış dı. Ağa qur ban və Mi-
xail qa ya dan en di lər. Sü ley man çay 
sü zə-sü zə, za ra fa tın dan qal ma dı:

- Ağa müəl lim, mü rəb bə miz qur-
ta rıb, ona gö rə də kəl lə qən di sın dır-
maq siz lik dir, gə rək ba ğış la ya sı nız, 
əl lə rim ma zut lu dur...

Ağa qur ban ba mə zə lik elə di:
- Ma zut lu ça yı bi zə zor la içirt di yin 

bəs de yil, hə lə bir qən di də özü mü zə 
doğ rat dı rır san?

Gü lüş dü lər. Di gər qaz ma çı lar - 
Ni ko lay Dup li xin, İb ra him Sa dı qov, 
Məm məd Mu ra dov, Ba la Mir zə yev 
və baş qa la rı da süf rə ət ra fı na top-
laş dı lar. Ağa qur ban üzü nü fəh lə lə rə 
tut du:

- Yol daş lar, bi lir si niz ki, 10 gün dən 
son ra, no yab rın 7-də So sialist İn qi la-
bı nın il dö nü mü dür. Bay ra ma gö rə 
da ha əzm lə ça lış ma lı yıq. Neft lay la-
rı na ya xın laş mı şıq. İn di qa zı lan hər 
metr bi zim çün va cib dir. Və tən və yol-
daş Sta lin biz dən şad xə bər göz lə yir!

Mi xail ali min söz lə ri nə qüv vət 
ver di:

- Uşaq lar, çə tin dir, bi li rəm, an caq 
gü cü müz bir lik də dir! Ge cə ni gün dü-
zə qa tıb iş lə yə cə yik. Də ni zi ram edə cə-
yik! Neft çı xa caq! Mən bu na əmi nəm!

Ha mı əl çal dı. Ağa qur ban Mi-
şa nı bağ rı na ba sıb öp dü. Göz lə ri 
ya şar mış dı...

Bu fa teh lər hə lə bil mir di lər ki, 10 
gün ke çə cək və 1949-cu il no yab rın 
7-də kük rə yən də ni zin kök sü nə san-
cıl mış 1 nöm rə li qu yu fon tan vu ra caq. 

M.Ka ve roç ki nin bri qa da sı nın üzv lə ri 
heç tə səv vür be lə et məz di lər ki, qaz dıq-
la rı bu qu yu Azər bay can ta ri xi nə şan lı 
sə hi fə lər ya za caq. On la rın ağ lı na be-
lə gəl məz di ki, ən qı sa vaxt da Xə zə rin 
qoy nun da Neft Daş la rı de yi lən əf sa nə vi 
şə hər sa lı na caq, əmək və qəh rə man lıq 
es ta fe ti nə sil lər dən-nə sil lə rə ötü rü lə cək.

Bü tün bun lar 10 gün son ra baş la-
na caq dı. Hə lə lik isə... “Mö cü zə lər 
ada sı”nın “ilk qa ran quş la rı” bəh-
bəh lə Sü ley ma nın ma zut da dı ve rən 
ça yı nı içir di lər... 

Fərhad SABİROĞLU

- Ye nə co şa caq! Hə lə ba şı mı zın al tı na 

bax ma ya raq, fəh lə lər yü kü bo şalt-

rat metr lik dax ma ta qət dən düş müş 

24-də 1 nöm rə li bu ruq da qaz ma iş lə-
ri nə start ve ril di.

ley man Ba ğı rov idi. Təc rü bə li qaz-
ma çı öz za ra fat la rı ilə ha mı nın se-
vim li si nə çev ril miş di. İn di də o, 

rən gi qa ral mış ki çik ma sa da çay 

xail qa ya dan en di lər. Sü ley man çay 

Hər iki si 
ma mır 
bas-
mış, 

üs tü oyuq-oyuq olan qa ya la-
rın kə na rın da da yan mış dı. Bi-
ri ca van, di gə ri yaş lı idi. Əyin-
lə rin də ki ma zu ta bu laş mış 
iş çi ge yi mi kə nar dan bu fər qi 
o qə dər də hiss et dir mir di. 
Də niz də bu gün dal ğa lı de-
yil di. Ara-sı ra öt kəm lə pə lər 
qa ra qa ya la ra çır pı lır, kö pük-
lü su lar daş lar dan sü zü lə rək 
gə mi ki mi lən gər vu ran çör-
çö pü qa ba ğı na qa tıb apa rır-
dı. Bu iki nə fər əməl li-baş lı 
is lan sa da, fər qi nə var ma dan 
nə zər lə ri ni üfüq dən ayır mır dı.

  UNES CO-nun Qey ri-Mad di Mə də ni İr sin Qo run ma sı 
üz rə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin növ bə ti top lan tı sın-
da qə bul olun muş qə rar er mə ni lə rin “ar zu su nu” gö zün-
də qoy du.

Hər şe yin ha zı rı na alış mış, ağı na-bo zu na bax ma dan gör dü-
yü nü qa mar la ma ğa adət et miş bəd xah qon şu la rın məkr li pla nı 
bu də fə də baş tut ma dı. Söh bət xal qı mı zın mil li rəqs in ci lə-
rin dən sa yı lan “Kö çə ri”dən ge dir. De yi lə nə gö rə, Ko mi tə nin 
ic la sın da er mə ni tə rə fi  “Kö çə ri”ni “mil li ləş dir mək” üçün də-
ri dən-qa bıq dan çı xıb, ol ma zın ya lan lar uy du rub, acı göz yaş-
la rı tö küb, er mə ni nü ma yən də lər hətt  a du rub rəqs elə mə yə 
be lə ha zır imiş. Am ma ko mi tə də təm sil olu nan Azər bay can 
nü ma yən də he yə ti üzv lə ri nin or ta ya tu tar lı ta ri xi də lil lər və 
tək zibolun maz fakt lar qoy ma sı er mə ni lə ri ya man mə yus edib. 
Ko mi tə yə üzv döv lət lər də Azər bay ca nın möv qe yi ni və “Kö-
çə ri” ilə bağ lı ye kun qə ra rı dəs tək lə yib. 

Er mə ni xis lə ti bu də fə də öz hə ya sız si fə ti ni gös tər di. Bu, az-
ğın er mə ni lə rin ilk cəh di de yil. On lar xal qı mı za məx sus mu si qi 
əsər lə ri, folk lor və di gər qey ri-mad di mə də ni irs nü mu nə lə ri ni 
mü tə ma di ola raq “özü nün kü ləş dir mə yə” ça lı şır. Azər bay ca-
nın “Sa rı gə lin”, “Sü sən sün bül” və on lar ca di gər xalq mah-
nı la rı, “Yal lı”, “Vağ za lı”, “Kö çə ri”, “Uzun də rə”, “Mir zə yi” 
rəqs lə ri, qə dim mu si qi alət lə ri miz (tar, ba la ban, zur na), elə cə 
də məş hur Azər bay can bəs tə kar la rı Üze yir Ha cı bəy li nin, Qa ra 
Qa ra ye vin, Fik rət Əmi ro vun əsər lə ri, müasir bəs tə kar la rı mı-
zın mah nı la rı er mə ni lə rin öz ad la rı na çı xar ma ğa səy gös tər-
dik lə ri mil li sər vət lə ri miz dən dir. 

“Kö çə ri” ət ra fın da söz-söh bət lər, uzun müd dət dir ki, sən-
gi mək bil mir. Hə lə “Euro vi sion-2011” mah nı mü sa bi qə si nin 
fi  nal ya rış ma sın da Er mə nis tan təm sil çi si “Kö çə ri”ni er mə ni 
nü mu nə si ki mi təq dim et mə yə ça lış mış dı. Ta ri xə ötə ri nə zər 
sa lan da mə lum olur ki, bu sax ta kar lıq la rın kö kü çox qə dim dir. 

Hə lə 1868-ci il də er mə ni ədə biy yat şü na sı S.Pa la san yan 
Sankt- Pe ter burq da er mə ni di lin də nəşr et dir di yi “Er mə ni nəğ-
mə lə ri” ad lı ki ta bın da ya zır dı ki, “... biz han sı xal qın tə si ri al-
tın da olu ruq sa, onun mah nı la rı nı da özü mü zün kü he sab edi-
rik və özü mü zün kü ki mi təq dim edi rik”. M.Nal band yan ad lı 
er mə ni müəl li fi  “Qə dim şeir və nəğ mə lər haq qın da” ki ta bın da 
bil di rib ki, er mə ni lə rin “ək sər mu si qi və nəğ mə lə ri türk lər dən 
(azər bay can lı lar dan) gö tü rü lüb. Mən er mə ni lə rin ya şa dı ğı bir 
çox yer lər də ol mu şam. Hə mi şə tə miz er mə ni cə olan bir şey 
eşit mək is tə mi şəm, təəs süf ki, bu na nail ol ma mı şam”.

Azər bay can mu si qi si pe şə kar er mə ni mu si qi əsər lə ri nə də 
öz tə si ri ni gös tə rib. Be lə ki, A.Xa ça tur yan bir bəs tə kar ki mi 
Azər bay can mu ğam la rı nın spe si fi k xü su siy yət lə ri ni qav ra-
ma ğı yax şı ba ca rıb. “SS Rİ xalq la rı nın mu si qi ta ri xi”ndə çox 
də qiq gös tə ri lir ki, A.Xa ça tur ya nın “Qa ya ne” əsə rin də “xalq 
mu si qi si yal nız folk lor dan alın mış möv zu lar de yil, ba le tin bü-
tün par ti tu ra sı na, bəs tə ka rın bü tün şəx si ori ji nal möv zu la rı na 
da xil olub”. İ.Pro xo rov və Q.Sku di na “So vet mu si qi mə də niy-
yə ti” əsə rin də xü su si qeyd edib lər ki, “Qa ya ne” ba le tin də er-
mə ni ləş di ril miş “Şa la xo” və “Uzun də rə”, əs lin də Azər bay can 
rəqs lə ri dir.

Be lə fakt la rın sa yı yüz lər cə dir. Unut qan er mə ni lə rə bir da-
ha xa tır lat maq is tər dik ki, “Kö çə ri”, Azər bay can da çox məş-
hur olan qə dim “Yal lı” rəq si nin bir nö vü dür. Azər bay ca nın 
ən qə dim ta ri xi daş abi də lə rin dən sa yı lan və era mız dan əv vəl 
12-8-ci mi nil lik lə ri əha tə edən Me zo lit döv rü nə aid Qo bus tan 
qa ya la rı nın üzə rin də də “Yal lı” rəq si nin təs vir lə ri ve ri lib.

“Kö çə ri” rəq si əsa sən Azər bay ca nın ən qə dim di yar la rın dan 
bi ri olan Nax çı van da ge niş ya yı lıb. Azər bay can lı lar öz lə ri nin 
ata-ba ba yurd la rın dan, yə ni Qər bi Azər bay can dan (in di ki Er-
mə nis tan dan) ta ma mi lə de por ta si ya edil mə miş dən əv vəl ki za-
man lar da (1988-ci ilə dək) bu rəq si se və-se və ifa edib lər. Tür ki-
yə də də bu rəqs çox po pul yar dır.

İş ti rak çı lar bir-bi ri ilə əl-ələ tu ta raq dairə vi yal lı ge dir. Rəqs 
rit mik dir, əsa sən ba la ban və na ğa ra nın ifa sı ilə mü şa yiət olu-
nur, cən ga vər li yi, çe vik li yi və cə sa rə ti ifa də edir.

Be lə lik lə, “Kö çə ri”nin er mə ni mil li rəq si ki mi qə lə mə ve ril-
mə si nin heç bir el mi və ta ri xi əsa sı yox dur. Am ma xəs tə er mə-
ni tə xəy yü lü hü dud ta nı mır. Be lə get sə, er mə ni lər UNES CO-
nun növ bə ti ic las la rın da rus la rın məş hur “Ka lin ka”, ya xud 
yə hu di lə rin “Yed di-qırx” rəqs lə ri nin də er mə ni mən şə li ol du-
ğu id da sı nı or ta ya qo ya caq lar...

Ne cə de yər lər, “utan ma san, oy na ma ğa nə var ki...”

Fərhad
ABDULLAYEV

Azğınların 
həyasızlığı

sü zə-sü zə, za ra fa tın dan qal ma dı: cıl mış 1 nöm rə li qu yu fon tan vu ra caq. 

Kükrəyən 
dənizin 
fatehlərifatehlərifatehləri
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Də rin təəs süf və ürək ağ rı-
sı ilə eti raf et mək la zım dır ki, 
çox mil yon lu Cə nu bi Azər bay-
can əha li si nin çox az his sə si öz 
ana di lin də oxu ma ğa qa dir dir. 
Be lə ol du ğu hal da, tə bii ola-
raq be lə bir sual mey da na çı-
xır: Əh məd Ümid Yəz da ni nin 
2004-cü il də Al ma ni ya nın Köln 
şə hə rin də nəşr et dir di yi “Al-
man ca-azər bay can ca” söz lük 
cə nu bi azər bay can lı la rın han sı 
dər di nə ya ra ya bi lər? Ar tıq ha-
mı ya mə lum dur ki, İran da hər 
bir sa vad lı, hətt  a ib ti dai təh si-
lə ma lik olan azər bay can lı fars 
mət ni ni türk cə dən (azər bay-
can ca dan) qat-qat ra hat oxu-
yub ba şa dü şür. Məhz bu na gö-
rə də al man di li ilə məş ğul olan 
Cə nu bi Azər bay can və tən da şı 
üçün İra nın ger ma nist alim-
lə ri nin tər tib et dik lə ri al man-
ca-fars ca və ya fars ca-al man ca 
lü ğət lər dən is ti fa də et mə yin 
da ha əl ve riş li ol du ğu in ka re-
dil məz dir. Mə sə lə ora sın da dır 
ki, is tər Cə nu bi Azər bay can da, 
is tər sə də onun sər həd lə rin-
dən kə nar da ya şa yan həm və-
tən lə ri miz əgər al man di li ilə 
ma raq la nar sa, azər bay can ca da 
oxu ya bil sə be lə, Əh məd Ümid 
Yəz da ni nin lü ğə tin dən bir çox 
al man söz lə ri nin qar şı lı ğı nı ta-
pa bil mə yə cək.

Araş dır ma mız gös tər di ki, 
Ə.Yəz da ni nin tər tib et di yi lü-
ğət xey li də rə cə də C.M.Cə fə ro-
vun re dak tor lu ğu ilə 1971-ci il-
də Ba kı da, Azər bay can Döv lət 
Xa ri ci Dil lər İns ti tu tun da nəşr 
edi lən “Al man ca-azər bay can ca 
lü ğət”dən mə nim sə mə dir. Və 
bu ra da ve ri lən bir çox al man-
ca söz lə rin qar şı lı ğı nın Cə nu bi 
Azər bay can da ba şa dü şül mə si 
müm kün de yil. 
Əya ni ol sun 
de yə, bu lü-
ğət dən bə zi 
söz lə ri diq-
qə tə çat dır-
maq is tər-
dik:

1. Kühl haus = Buz xa na
2. Kühlsch rank = So yu du cu, 

buz do la bı
3. Ur laub = Mə zu niy yət
4. Nes sel = Gi cit kən
5. Bürs te = Şot ka
6. Bleis tift = Ka ran daş
7. Stec ker = Ştep sel
8. Steck do se = Ştep sel 
9. Mus ke tier = Müş ket yor
10. Hausf rau = Ev dar qa dın
11. Ras sis mus = İrq çı
12. La bo ra to rium = La-

boratoriya
13. Sch we den = İs veç
14. Ös ter reich = Avst ri ya
15. Sa tier = Sa ti ra, həcv, məz-

hə kə
16. Lohn = Maaş, əmək haq qı
17. Mon go le = Mon gol
18. Fur nier = Fa ner, Lay (Tax-

ta dan)
19. Haupt bahn hof = Mər kə zi 

vağ zal
20. Feuer wehr = Yan ğın dəs tə si
21. Fül ler = Av to mat qə ləm
22. Sta tu te = Hey kəl
23. Dreieck = Üç bu caq
24. Kes sels tein = Ərp

25. Arc haolo ge = Ar xe oloq
26. Be loh nung = Mü ka fat, 

ödül, təl tif
27. Süch tig = Müb tə la, xəs tə
28. Sen sa tion =Sen sa si ya

C.M.Cə fə ro vun lü ğə tin dən 
bir ba şa kö çü rül müş be lə mi sal-
la rın sa yı nı də fə lər lə ar tır maq 
olar. Xü su si ola raq qeyd et mək 
is tə yi rik ki, al man söz lə ri nin 
bu ra da ve ri lən qar şı lı ğı cə nu-
bi azər bay can lı lar üçün an la-
şıl maz dır. Ə.Yəz da ni nü mu nə 
gə tir di yi miz al man söz lə ri nə 
qar şı lıq üçün aşa ğı da kı söz lə-
ri əla və et mə li idi ki, cə nub da 
ba şa dü şül sün: 1) Sərd xa nə; 2) 
Yəx çal; 3) Mü rəx xə si, tə til; 4) 
Gə zə nə; 5) Çök kə, baş maq və 
ya pal tar çök kə si; 6) Mi dad; 7) 
Do şa xə; 8) Priz (lü ğət də 7 və 
8-ci söz lə rə ey ni qar şı lıq ve-
ril miş dir. Ey ni ilə Ba kı da nəşr 
edil miş lü ğət də ol du ğu ki mi. 
Cə nub da pri zə do şa xə de məz-
lər. Şi mal da isə, ümu miy yət lə, 
be lə söz iş lən mir); 9) Tü fəng çi; 
10) Xa nə dar xa nım; 11) Ni jad-
pə rəst; 12) Az ma yeş gah; 13) 

Sued; 14) Ot riş; 15) Tənz; 16) 
Hü quq; 17) Mo ğul; 18) Ru keş, 
na zik tax ta dan; 19) İs ti ga hi-
ra ha hən; 20) Atəş ni şa ni; 21) 
Xod ne viş; 22) Mü cəs sə mə; 23) 
Mü səl ləs; 24) Keh rə; 25) Bas-
tan şü nas; 26) Caizə; 27) Mö tad; 
28) Cən cal.

Ə.Yəz da ni Ku gelsch reiber 
sö zü nün qar şı lı ğı nı “di yir cək li 
qə ləm” ki mi ver miş dir ki, Cə-
nu bi Azərby can da bu nu an la-
ma ya caq lar. “Xod kar” yaz say-
dı, ba şa dü şər di lər. 

Ma raq lı dır ki,  Ə.Yəz da ni Av-
ro pa mən şə li söz lə rin də rus laş dı-
rıl mış va rian tı nı ve rib. Mə sə lən, 
Cə nu bi Azər bay can da “av to-
ban” de yil, “oto ban”, “av to mo-
bil” de yil, “oto mo bil” de yi lir.

Lü ğət də “Hu mor voll” al man 
sö zü nün qar şı lı ğı ki mi, Yəz-
da ni nin özün dən əla və et di yi 
“xoş məş rəb” sö zü ilə ra zı laş-
maq ol maz. Tər tib çi “hu mor” 
sö zü nün mə na sı nı də qiq bil-
səy di, bu ra da “xoş məş rəb” sö-
zün dən is ti fa də et məz di.

Mə lum dur ki, Cə nu bi Azər-
bay can da ərəb əlifb  a sın dan is ti-
fa də olu nur. Be lə olan su rət də o, 
nə üçün söz lü yü nü la tın əlifb  a sı 
ilə tər tib edib? Sə bəb bu dur ki, 
“Azər bay can” sö zü nü “zal” əvə-
zi nə “Ze” ilə ya zan Ə.Yəz da ni 
söz lə ri ərəb əlifb  a sı ilə yaz maq-
da çə tin lik çək di yin dən, işi ni 
asan laş dır maq üçün bu yo lu se-
çib.Be lə dü şü nən olar ki, bəl kə o, 
Şi ma li Azər bay can da kı oxu cu la-
rı da nə zər də tut du ğu üçün be lə 
edib. La kin bu fi  kir lə də ra zış la-
maq ol maz. Çün ki Şi ma li Azər-
bay can da 9 ger ma nist ali min 
tər tib et di yi “Al man ca-azər bay-
can ca” lü ğət möv cüd ol du ğu 
hal da qey ri-aka de mik və hə-
vəs kar sə viy yə də tər tib edil miş 
bir lü ğə tə nə eh ti yac ola bi lər?

Üs tə lik, Şi ma li Azər bay can da 
“Al man ca-rus ca” lü ğət lər dən 
də is ti fa də et mək im ka nı var . 
Onu da qeyd edək ki, hə min 
lü ğət 2007-ci il də on min ye ni 
söz əla və edil mək lə 25000 ti raj-
la Ba kı da ye ni dən nəşr olu nub. 
Ki ta bın ikin ci re dak to ru Çər-
kəz Qur ban lı olub.

“İran Qlo bal” say tın da İs-
ma yıl Por Mə həm mə di ad lı 
bir şəxs Əh məd Ümid Yəz da-
ni yə lü ğət lə bağ lı be lə bir sual 
ve rir: “Ağa yi-Ümid Yəz da ni, 
bə zi lə ri nin de dik lə ri nə gö rə, 
si zin lü ğət Azər bay can Elm lər 
Aka de mi ya sı nın lü ğə ti dir ki, 
uzun il lər bo yu üzə rin də iş lə-
yib əmək sərf et miş lər. Siz ona 
müəy yən də yi şik lik lər edib öz 
adı nı za çap et dir mi si niz. Be lə 
bir itt  i ha ma ca va bı nız nə dir?” 
Ümid Yəz da ni bu sualın ca va-
bın da  ya zır ki, “mən Azər bay-
can Elm lər Aka de mi ya sı nın 
al man ca-türk cə (Azər bay can-
ca) lü ğə ti ni gör mə mi şəm”. 

Yəz da ni yax şı bi lir ki, İs ma yıl 
Por Mə həm mə di nin nə zər də 
tut du ğu lü ğət elə hə min Ba kı 
nəş ri dir ki, o, uzun il lər on dan 
is ti fa də edib. Sa də cə ola raq 
o, Por Mə həm mə di nin lü ğə ti 
nəşr edən müəs si sə nin adı nı 
səhv yaz dı ğın dan sui-is ti fa də 
edə rək itt  i ham dan bo yun qa-
çır maq is tə yib.

Təb riz şə hə rin də do ğu-
lub bo ya-ba şa çat mış və or ta 
təh si li ni də ora da al mış şəxs 
nü mu nə ola raq gös tər di yi-
miz al man ca söz lə rin Cə nu bi 
Azər bay can da kı qar şı lı ğı nı 
bil mə di yi hal da, Şi ma li Azər-
bay can da kı qar şı lı ğı nı ne cə 
bi lə cək? Axı id dia olu nur ki, 
lü ğət bü tün Azər bay ca na  aid-
dir. Bu fi  kir də yik ki, Əh məd 
Yəz da ni nin bu xü sus da 1971-
ci il də C.M. Cə fə ro vun re dak-
tor lu ğu ilə Ba kı da çap edil miş 
lü ğət dən baş qa mən bə yi ola 
bil məz di.

Məhəmmədəli HÜSEYNİ,
Berlin

1. Kühl haus = Buz xa na 25. Arc haolo ge = Ar xe oloq

bil” de yil, “oto mo bil” de yi lir.

Lü ğət də “Hu mor voll” al man 

müəy yən də yi şik lik lər edib öz 
adı nı za çap et dir mi si niz. Be lə 
bir itt  i ha ma ca va bı nız nə dir?” 
Ümid Yəz da ni bu sualın ca va-
bın da  ya zır ki, “mən Azər bay-
can Elm lər Aka de mi ya sı nın 
al man ca-türk cə (Azər bay can-
ca) lü ğə ti ni gör mə mi şəm”. 

Yəz da ni yax şı bi lir ki, İs ma yıl 

bil” de yil, “oto mo bil” de yi lir.

Ə.Ü.Yəzdaninin “Almanca-
Azərbaycanca sözlük” kitabının 
cənubi azərbaycanlılara faydası varmı?

Də rin təəs süf və ürək ağ rı-

Hü quq; 17) Mo ğul; 18) Ru keş, 
na zik tax ta dan; 19) İs ti ga hi-
ra ha hən; 20) Atəş ni şa ni; 21) 
Xod ne viş; 22) Mü cəs sə mə; 23) 
Mü səl ləs; 24) Keh rə; 25) Bas-
tan şü nas; 26) Caizə; 27) Mö tad; 
28) Cən cal.

nu bi Azərby can da bu nu an la-
ma ya caq lar. “Xod kar” yaz say-

ro pa mən şə li söz lə rin də rus laş dı-
rıl mış va rian tı nı ve rib. Mə sə lən, 

ban” de yil, “oto ban”, “av to mo-
bil” de yil, “oto mo bil” de yi lir.bil” de yil, “oto mo bil” de yi lir.

Ə.Ü.Yəzdaninin “Almanca-
bil” de yil, “oto mo bil” de yi lir.

Ə.Ü.Yəzdaninin “Almanca-
bil” de yil, “oto mo bil” de yi lir.

Ə.Ü.Yəzdaninin “Almanca-Ə.Ü.Yəzdaninin “Almanca-

“Aydın yol” qəzetinin redaksiyasına

Hör mət li re dak si ya! Al ma ni ya nın pay tax tı Ber lin şə hə rin də ya şa yan, ne çə il-
lər dir ki, AMEA Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu ilə əmək daş-
lıq edən, əl yaz ma la rı mı zın su rət lə ri nin xa ri ci ki tab xa na lar dan əl də edil mə-
sin də fəal iş ti rak edən ədə biy yat ta ri xi mi zin təd qi qat çı sı, Ba kı da çap dan 

çıx mış bir ne çə ki ta bın müəl li fi Mə həm mə də li Hü sey ni nin gön dər di yi mək tub bö yük 
ma raq do ğu rur. Bu mək tub bir da ha xa tır la dır ki, Şi ma li Azər bay can da di li miz lə 
bağ lı döv lət sə viy yə li təd bir lər hə ya ta ke çi ril sə, mü əy yən iş lər gö rül sə də, Cə nu bi 
Azər bay can da kı di lin, elə cə də lü ğət lə rin və ziy yə ti ilə ki fa yət qə dər ma raq lan mı rıq. 
Əl bət tə, elə mə sə lə lər var ki, biz mü da xi lə edə bil mə rik. La kin mə gər mü tə xəs sis lə-
ri miz Cə nu bi Azər bay can da iş lə nən söz lə rin, dialekt söz lə rin lü ğə ti ni ha zır la ya bil-
məz lər mi? Şi ma li və Cə nu bi Azər bay can da kı ədə bi di lin da ha da ya xın laş ma sı üçün 
müəy yən təd bir lər gör mək ol maz mı? Sa vad sız əha li üçün bə zi ki tab və əsər lə rin 
audio və vi deo disk lə ri nin ha zır lan ma sın da kö mək edə bil mə rik mi? Mə nə elə gə lir 
ki, ya zı nı oxu duq dan son ra zi ya lı la rı mız öz fi kir və tək lif lə ri ilə çı xış et mək is tə yə-
cək lər. Bu məq səd lə mək tu bun mət ni ni diq qə ti ni zə təq dim edi rəm.

Hörmətlə: Paşa ƏLİOĞLU
fi lologiya elmləri doktoru

müm kün de yil. 
Əya ni ol sun 
de yə, bu lü-
ğət dən bə zi 
söz lə ri diq-
qə tə çat dır-
maq is tər-
dik:
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Hey hat! Par la yan an caq ke çi-
ci bir ümid işı ğı idi. Di va ni-Ali 
is tin taq he yə ti nin suç say dı ğı 
mad də lə rin ha mı sı üz rə onu gü-
nah sız he sab et di yi hal da, məh-
kə mə pro se sin də mey da na çı xan 
bir mək tub - “Ya vuz” zi reh li-
si nin tə mi ri ni üzə ri nə gö tü rən 
fi r ma nın mək tu bu bü tün iş lə ri 
poz du. Hə min sə nəd də “An ka-
ra da sö zü ke çən kim sə lər ara sın-
da pay lan maq üçün fi  lan qə dər 
yüz min fran kın” gön dər dil di-
yi bil di ri lir di. Keç miş Bəh riy yə 
na zi ri nin sə la hiy yə ti nin ba şa 
çat ma sı na bir ne çə gün qal mış 
si fa riş mü qa vi lə si ni im za la ma sı 
onun la bağ lı şüb hə lə ri da ha da 
ar tır dı. Məh kə mə adı çə kil mə-
yən nü fuz lu kim sə nin baş qa bi-
ri si de yil, mütt  ə hi min özü ol ma-
sı qə naəti nə gəl di. Nə ti cə də hər 
han sı sə nəd-sü but la ra və də lil lə-
rə yox, sa də cə eh ti ma la əsas la nıb 
onu rüş və tə bu laş maq şüb hə si 
ilə məh kum et di lər. 

Şəx siy yə ti və yük səl di yi mə-
qam lar nə zə rə alı nar sa, keç miş 
Bəh riy yə na zi ri nə qar şı irə li sü rü-
lən itt  i ham lar Cüm hu riy yə tə və 
in qi la ba da tə sir siz ötü şə bil məz-
di. Bəl kə bü tün öl kə onun gü nah-
kar ol du ğu nu dü şü nür dü. Bə raət 
al say dı, bir kim sə təq sir siz li yi nə 
inan ma ya caq, hər kəs işin yo lu-
nu ta pıb ca nı nı qur tar dı ğı nı de-
yə cək di. Məh kum edil mə si isə ən 
azı bu üsul la ye ni Cüm hu riy yə tin 
və in qi la bın fə zi lə ti sa yı la caq dı: 
in san lar dü şü nə cək di ki, rüş vət, 
yol suz luq, ça po vul çu luq, və zi-
fə sin dən sui-is ti fa də ki mi ya ra-
maz hal lar kim tə rə fi n dən, hətt  a 
onun tək re ji min ən üst qat la rı na 
yük səl miş bir in san tə rə fi n dən də 
tö rə dil miş ol sa, son da müt ləq cə-
za sı nı ala caq dır!

Bu, keç miş Bəh riy yə və ki li nin 
gü nah sız ol du ğu na ina nan bə zi 
in san la rın saf və sə mi mi fi k ri idi. 

İ ki il, düz iki il baş qa dus taq-
lar dan se çi lib fərq lən di ril mə dən 
həbs də otur du. Di gər məh kum-
lar – adi qa til lər, oğ ru lar əv vəl-
cə bu döv lət düş kü nü nə ya xın 
gəl mək is tə mə di lər. Son ra xe yir-
xah, ürə yi tə miz adam ol du ğu nu 
gör dü lər, ət ra fı na top lan dı lar.

Ona hə min vax ta qə dər xə bər siz 
qal dı ğı hə yat dərs lə ri ver di lər. 
Əs ki və kil bu iki ili bir tə rəf dən 
xa ti rə lə ri ni yaz maq la, o bi ri tə-
rəf dən da yan ma dan oxu ya raq 
ke çir di. Vax tı ça tan gün həbs xa na 
yol daş la rı na vi da edər kən göz-
lə rin də keç miş və zi fə, yax şı gün 
dost la rın dan da ha çox dörd di var 
ara sın da ta nış ol du ğu, və fa və 
eti bar gör dü yü bu in san lar üçün 
axan yaş lar pa rıl da yır dı.

An ka ra, hö ku mət mər kə zi nə - 
pay tax ta çev ri lən dən son ra si ya-
sət adam la rı nın göz dən düş dük-
lə ri za man İs tan bu la kö çüb ora da 
ya şa ma la rı bir ənə nə ha lı nı al dı. 
Əs ki Bəh riy yə və ki li də ey ni yo-
lu tut du, ço luq-ço cu ğu nu ba şı na 
top la yıb İs tan bu la köç dü. 

An ka ra dan İs tan bu la in di ki 
ge di şi ilə ön cə ki lər ara sın da-
kı bö yük fər qə diq qət et mə yə-
cək də rə cə də hər şe yi ta le ilə, 
qə dər lə bağ la ma ğa me yil li gö-
rü nür dü. Ku pe si nin pən cə rə-
sin dən şə hə rin işıq la rı nın bi rər-
bi rər qeyb ol ma sı na so na qə dər 
ta ma şa elə di. So nun cu işıq da 
göz dən itən də An ka ra onun nə-
zə rin də ar tıq hə mi şə lik keç miş-
də qal mış dı. 

Həbs xa na da xal qın için dən 
çı xan sa də adam lar la ta nış ol-
muş, qü ru run iz ti rab la rın dan 
qur tar mış, yal nız lı ğın sü ku nə-
ti ni dad mış dı. Get di yi İs tan-
bul da ye nə adi xalq adam la rı 
ara sın da ya şa maq is tə yir di. Bu 
ar zu onu Bo ğaz da ev ta pıb bu-
ra da məs kun laş ma ğa sövq et di. 

Son ra da hə ya tı nın son işi nə 
atıl dı: bir çox yer li sa kin lə rin, 
adi ma raq lı la rın əs ki Bəh riy yə 
və ki li ni gör mək üçün ət ra fı-
na top lan dıq la rı bir qa yıq alıb 
ba lıq çı lı ğa baş la dı. Ye ni işin də 
hey rə ta miz sü rət lə irə li lə di. Bir 
ne çə il ər zin də Bo ğa zın sa yı lıb-
se çi lən hə vəs kar ba lıq çı la rı ara-
sın da ta nın dı, şöh rət qa zan dı. 

İl lər sü rət lə bi ri-bi ri ni əvəz edir-
di. An ka ra dan İs tan bu la çox lu 
ye ni küs kün lər da şın dı. Vax tı ilə 
qüd rət sa hi bi ol du ğu dövr də özü-
nün vu rub sı ra dan çı xar dı ğı bə zi 
in san lar da bu bö yük şə hər də idi-
lər. Ha mı sı or taq ta le lə ri nin çev rə-
sin də bir-bi ri lə ri ilə ya xın laş ma ğa 
baş la mış dı lar. Hə min adam lar, ən 
çox da özü tək bir şe yi göz lə yir di. 
Gec-tez bu ha di sə baş ve rə cək di. 
On dan son ra ke çir dik lə ri bü tün 
ağ rı-acı lar hə zin xa ti rə yə çev ri-
lə cək di. Bir vaxt lar in qi lab çı lıq la 
din si zi yi ey ni göz də gö rüb Al lah-
sız ol duq la rı nı if ti xar la alə mə car 
çə kən lər, in di ümid lə ri ni də yi şik 
şə kil lər də rö ya la rın da gö rür dü-
lər. Bir xo ca nın ya nın dan o bi ri nin 
gö rü şü nə qa çır dı lar. Ge cə-gün düz 
na maz dan baş qal dır mır dı lar. 

Bu göz lə mə sı ra sın da əs ki Bəh-
riy yə və ki li ge ri də qa lan lar haq-
da dü şü nən də heç cür ca vab ta pa 
bil mə di yi bir sual la qar şı la şır dı.

Qa zi nə dən onu gö zün dən, 
kön lün dən uzaq sax la dı? Nə dən 
çə tin an la rın da yar dım əli ni uzat-
ma dı? Be lə dü şün cə lə rə da lan da 
nə fə si da ra lır, al nı nın qı rış la rı da-
ha da ar tır dı. 

Sər bəst Fir qə1 qa pan dıq dan 
son ra İs tan bu la kö çən atam-
la Mil li Mü ca di lə il lə rin də ki 
dost lu ğu tə zə dən can lan dı. 
La kin in di əv vəl ki coş qun, 
məğ rur, qor xu suz in san de-
yil di. Da ha çox qu laq asır, 
xa ti rə lə ri ni bö lü şür, çı xar-
dı ğı nə ti cə lə rin doğ ru olub-

ol ma dı ğı nı so ru şur du. 
Ən çox da gü nah sız ye-

rə həb sə atıl dı ğı nı hər 
kə sə is bat et mə yə ça lı şır-

dı. Məh kə mə ma cə ra sı nı 
əv vəl dən so na, ən ki çik 

tə fər rüatı na qə dər da nı şıb 
qur ta ran dan son ra qar şı-

sın da kı na diq qət lə ba xır, üz-
gö zün dən haq lı ol du ğu na 

ina nıb-inan ma dı ğı nı öy-
rən mə yə ça lı şır dı. 

Bu sı ra da pen si ya sı ilə bağ lı 
çox həs sas mə sə lə əs ki Bəh riy-
yə və ki li ilə qüd rət li düş mə ni ni 
ye ni dən qar şı-qar şı ya gə tir di. 
Rə va yə tə gö rə, ara la rın da gö rüş 
ke çi ril mə si ni, da nı şıq apa rıl-
ma sı nı is tə yən, hət ta əmr edən 
Ata türk ol muş du. Boş, mə na sız 
bə ha nə ilə həb sə atı lıb öm rü nün 
iki ili ni məh bəs də ke çir sə də, 
Ata türk, Mil li Mü ca di lə il lə rin-
də ki hə ra rət li dost lu ğun xa ti-
rə lə ri nə say ğı gös tə rə rək onun 
pen si ya haq qı nın ta nın ma sı nı 
is tə yir di. 

İs mət Pa şa ilə bu qar şı laş-
ma, de yi lə nə gö rə, İs tan bul da, 
bir otel ota ğın da baş tut muş-
du. İki si də his siz, hə yə can sız, 
so yuq nə za kət ha va sın da bir 
ne çə kəl mə da nış mış dı lar. Son-
ra isə bir da ha heç za man gö-
rüş mə mək şər ti ilə hə mi şə lik 
ay rıl mış dı lar. 

Bir gün qə zet lər dən Ata tür kün 
İs mət Pa şa nı baş və kil lik və zi-
fə sin dən uzaq laş dır dı ğı nı oxu-
du. Göz lə di yi gün lər, nə ha yət, 
ya xın la şır dı. Dər hal ye ni məh-
kə mə ke çi ril mə si im kan la rı nı 
araş dır ma ğa baş la dı. Bir qi sim 
və kil lər bu nun yal nız xü su si qa-
nu nun qə bu lu yo lu ilə müm kün 
ola bi lə cə yi ni de di lər. Çün ki 
məh kum luq qə ra rı nı Di va ni-Ali 
ver miş di. Mil lət Məc li sin də ki 
keç miş dost la rı va si tə si ilə si ya si 
ab-ha va nın is tə yi nə uy ğun olub-
ol ma dı ğı nı yox la dı. Xeyr, in di ki 
hal da müm kün gö rün mür dü. 
Bir az da göz lə mək la zım idi.

La kin ya şı irə li lə yir, ürə yi gün-
dən-gü nə sö zü nə da ha az qu laq 
asır dı. Əcə ba, o bö yük gü nə ki mi 
ya şa ya bi lə cək di mi?

A ta tür kün xəs tə li yi, bu xəs-
tə li yin get dik cə şid dət lən mə-
si keç miş Bəh riy yə və ki li üçün 
qor xunc eh ti ma lın mey da na 
çıx ma sı na yol aç dı. Ata tür kün 
ye ri nə onu çı xıl maz du ru ma 
sa lan adam gə lə cək! Bun dan 
son ra kı təh lü kə siz li yi, baş sa la-
mat lı ğı, hə min ada mın döv lə tin 
ən yük sək nöq tə sin də bər qə rar 
ol ma ma sı ilə bağ lı idi. O za man 
dü şün dü, da şın dı, ağ lı na gə lən 
fi k ri ən ya xın dost la rı na söy lə-
di. Dost la rı de dik lə ri ni hey rət lə 
din lə di lər. Son da bu uşaq ca sı na 
dü şün cə dən, heç za man baş tut-
ma ya caq fi  kir dən, xam xə yal dan 
bir də fə lik vaz keç mə si ni tə kid lə 
töv si yə et di lər. 

Əs ki Bəh riy yə və ki li ba şı-
na gə lən fə la kə tin sə bəb lə rin-

dən bi ri ni xa tır la mış, İs tiq lal 
Məh kə mə sin də haq qın da 

bə raət qə ra rı çı xar dı ğı mər hum 
Hü seyn Ca hid Yal çı nı cüm hur 
rəisi gör mək fik ri nə düş müş dü. 
Ata türk dən son ra bu ali mə qam 
Ana ya sa sər həd lə ri da xi lin də 
şə rəf möv qe yin dən baş qa bir 
şey ol ma ya caq dı. Ora bir hərb-
çi nin gəl mə si nə nə lü zum var? 
Və tə nə xid mət et miş, in san lar 
ara sın da eti ba rı, hör mə ti olan 
mül ki şəx sin gə ti ril mə si dik ta-
tor lu ğun ara dan qalx ma sı nın 
mü hüm şərt lə rin dən bi ri nə çev-
ri lə bi lər di. Hə min mül ki şəxs 
isə, mə sə lən, Hü seyn Ca hid ola 
bi lər di.

Bu dü şün cə nin al tın da ya tan 
ar zu, bir za man lar ölüm dən qur-
tar dı ğı ada ma pə nah apar maq, 
onun sa yə sin də hər gün içə ri sin-
də ölüb-di ril di yi ağır şərt lər dən 
hə mi şə lik xi las ol maq idi. 

Bi rin ci Bö yük Mil lət Məc li si nin 
öl çü süz sə la hiy yət lə rə ma lik mil-
lət və ki li, hə ya ta və ölü mə hökm 
edən İs tiq lal Məh kə mə lə ri nin 
əzə mət li rəisi gör bir nə və ziy yə-
tə düş müş dü?!

1 Sər bəst Fir qə - tam adı Sər-
bəst Cüm hu riy yət Fir qə si idi. 
Öl kə də çox par ti ya lı lı ğa ke çid 
məq sə di ilə Ata tür kün tə şəb-
bü sü əsa sın da 1930-cu ilin 
av qus tun da tə sis edil miş di. 
Səd ri Əli Fət hi Ok yar, baş 
ka ti bi Meh met Nu ri Çon-
ker idi. Əh məd Ağaoğ lu da 
par ti ya nın qu ru cu üzv lə ri 
sı ra sın da yer al mış dı. So-
nun cu tə rə fi n dən ha zır lan mış 
Proq ra mın da cüm hu riy yət-
çi lik, mil liy yət çi lik, laiq lik 
prin sip lə ri nin əsas tu tu la-
ca ğı, iq ti sa diy ya ta döv lət 
mü da xi lə si nin məh dud laş dı-
rı la ca ğı xü su si vur ğu la nır dı. 
Qı sa müd dət də xalq ara sın da 
ge niş po pul yar lıq qa za nan 
Sər bəst Fir qə Ata türk də baş-
da ol maq la bu si ya si eks pe ri-
men tin müəl lifl  ə ri ni qor xu ya 
sal dı və möv cud lu ğu nun 
üçün cü ayın da onun fəaliy-
yə ti da yan dı rıl dı. Əh məd 
Ağaoğ lu özü nün “Sər bəst 
Fir qə xa ti rə lə ri” əsə rin də bu 
ba rə də ilk də fə və ət rafl  ı bəhs 
et miş di. 

(Davamı gələn sayımızda)
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

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

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

La kin ya şı irə li lə yir, ürə yi gün-
dən-gü nə sö zü nə da ha az qu laq 
asır dı. Əcə ba, o bö yük gü nə ki mi 
ya şa ya bi lə cək di mi?

A ta tür kün xəs tə li yi, bu xəs-
tə li yin get dik cə şid dət lən mə-
si keç miş Bəh riy yə və ki li üçün 
qor xunc eh ti ma lın mey da na 
çıx ma sı na yol aç dı. Ata tür kün 
ye ri nə onu çı xıl maz du ru ma 
sa lan adam gə lə cək! Bun dan 
son ra kı təh lü kə siz li yi, baş sa la-
mat lı ğı, hə min ada mın döv lə tin 
ən yük sək nöq tə sin də bər qə rar 
ol ma ma sı ilə bağ lı idi. O za man 
dü şün dü, da şın dı, ağ lı na gə lən 
fi k ri ən ya xın dost la rı na söy lə-
di. Dost la rı de dik lə ri ni hey rət lə 
din lə di lər. Son da bu uşaq ca sı na 
dü şün cə dən, heç za man baş tut-
ma ya caq fi  kir dən, xam xə yal dan 
bir də fə lik vaz keç mə si ni tə kid lə 
töv si yə et di lər. 

Əs ki Bəh riy yə və ki li ba şı-
na gə lən fə la kə tin sə bəb lə rin-

dən bi ri ni xa tır la mış, İs tiq lal 
Məh kə mə sin də haq qın da 

bə raət qə ra rı çı xar dı ğı mər hum 
Hü seyn Ca hid Yal çı nı cüm hur 
rəisi gör mək fik ri nə düş müş dü. 
Ata türk dən son ra bu ali mə qam 
Ana ya sa sər həd lə ri da xi lin də 

Hey hat! Par la yan an caq ke çi-
ci bir ümid işı ğı idi. Di va ni-Ali 
is tin taq he yə ti nin suç say dı ğı 
mad də lə rin ha mı sı üz rə onu gü-
nah sız he sab et di yi hal da, məh-

şə rəf möv qe yin dən baş qa bir 
şey ol ma ya caq dı. Ora bir hərb-
çi nin gəl mə si nə nə lü zum var? 
Və tə nə xid mət et miş, in san lar 
ara sın da eti ba rı, hör mə ti olan 
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ara sın da eti ba rı, hör mə ti olan 
mül ki şəx sin gə ti ril mə si dik ta-
tor lu ğun ara dan qalx ma sı nın 
mü hüm şərt lə rin dən bi ri nə çev-
ri lə bi lər di. Hə min mül ki şəxs 
isə, mə sə lən, Hü seyn Ca hid ola 
bi lər di.

Bu dü şün cə nin al tın da ya tan 
ar zu, bir za man lar ölüm dən qur-
tar dı ğı ada ma pə nah apar maq, 

Sər bəst Fir qə1 qa pan dıq dan 
son ra İs tan bu la kö çən atam-
la Mil li Mü ca di lə il lə rin də ki 
dost lu ğu tə zə dən can lan dı. 
La kin in di əv vəl ki coş qun, 
məğ rur, qor xu suz in san de-
yil di. Da ha çox qu laq asır, 
xa ti rə lə ri ni bö lü şür, çı xar-
dı ğı nə ti cə lə rin doğ ru olub-

ol ma dı ğı nı so ru şur du. 
Ən çox da gü nah sız ye-

rə həb sə atıl dı ğı nı hər 
kə sə is bat et mə yə ça lı şır-

dı. Məh kə mə ma cə ra sı nı 
əv vəl dən so na, ən ki çik 

tə fər rüatı na qə dər da nı şıb 
qur ta ran dan son ra qar şı-

sın da kı na diq qət lə ba xır, üz-
gö zün dən haq lı ol du ğu na 

ina nıb-inan ma dı ğı nı öy-
rən mə yə ça lı şır dı. 
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Atamın 
dostları



Kənan HACI

Məs mə nin göz lə ri san-
ki mə yus luq uçu ru-
mu na düş müş dü. 
Hə yat xə yal la rı nı ba-

şı na uçur muş du, in di bu sı nıq-sal-
xaq xə yal lar dan özü nə ye ni hə yat 
qur maq is tə yir di, ya ra la rı nı xə-
yal la rıy la sa rı yır dı. İl lə rin ölüm-
cül sa kit li yi onun ya nın dan çay 
ki mi axıb ge dir di. Çay çı Va hab, 
Məs mə nin hər gün tək rar la nan 
söh bət lə rin dən be zar ol muş du, 
Məs mə ağ zı nı aç ma mış ağ zı nın 
üs tün dən vu rur du:

- Ay rəh mət li yin qı zı, əl çək də 
bu naf ta lin iyi ve rən ar zu lar dan. 
Sə nin ar zu la rı nı gü və ye yib e, xə-
bə rin yox du.

Məs mə zər bə ye miş it ki mi ba-
şı nı çiy ni nə qı sıb in cik ba xış lar-
la çay xa na da otu ran la ra bax dı, 
ha mı nın ba şı nər də, do mi no ya 
qa rış mış dı, onun nəin ki boş-boş 
zəv zə mə yi nin, heç var lı ğı nın be lə 
fər qin də de yil di lər. Bu və ziy yət 
qə fi l dən Məs mə ni təəc cüb lən dir di 
və üzü nə qa tı bir mə yus luq ya yıl-
dı. Sir-si fə ti əyi lib da ha da ey bə-
cər ləş di, əl lə ri ni har dan sa tap dı ğı, 
üzü üz lər gör müş nim daş, yır tıq 
ki şi pen cə yi nin cib lə ri nə dürt dü, 
Va hab an la dı ki, Məs mə si qa ret 
is tə yir. Məs mə bü tün cib lə ri ni eşə-
lə yən dən son ra ça rə siz ba xış la rı nı 
Va ha bın üzü nə dik di. Va hab ba şı-
nı bu la yıb sto lun üs tün də ki “Vi ce-
roy”dan bir də nə çı xa rıb Məs mə yə 
ver di, Məs mə əl lə ri əsə-əsə kib ri ti 
çə kib si qa re ti yan dır dı və tüs tü nü 
ac göz lük lə si nə si nə çək di.

- Axı rın cı də fə nə vaxt çim mi-
sən, ay Məs mə? – Çay çı Va hab 
bur nu nu tu tub aya ğa qalx dı. 

Ya xın lıq da otur muş ca van lar-
dan bi ri Məs mə yə ba xıb hı rıl da dı. 
Məs mə gü nah kar ca sı na gü lüm sə-
di və eti na sız lıq la:

- Nə bi lim əşi. Ya dım nan çı xıb, - 
de di.

Hə rə Məs məy lə bir cür mə zə-
lə nir di, ki mi otur du ğu stu la mis-
mar qo yur du, Məs mə otu ran da 
mis mar bü züş müş da lı na ba tır dı, 
“uyyy, Al lah öl dür sün si zi!” de yə 
qar ğış tö kür dü, ki mi otur maq is-
tə yən də stu lu Məs mə nin al tın dan 
çə kir di, ya zıq ar xa sı üs tə ye rə yı xı-
lır dı, bir baş qa sı kir dən rən gi bi-
lin mə yən tu ma nı nın ətə yi ni dar tıb 
aşa ğı çə kir di. Məs mə bü tün bu şit 
za ra fat la ra əzm lə dö zür dü. Üzün-
də il ğım ki mi tə bəs süm yel lə nir di 
və bu vec siz tə bəs süm çox keç mə-
miş sər xoş adam lar ki mi yır ğa la-
na-yır ğa la na uçu ru mun di bi nə yu-
var la nır dı. Ürə yi onun uçu ru mu 
idi, Məs mə bu uçu rum da o qə dər 
ya rı da qı rıl mış tə bəs süm lər dəfn 
et miş di ki... O, za hi rən hər şe yə bi-
ga nə, büs bü tün özü nə qa pan mış 
ki mi gö rün sə də, ət ra fın da ge dən 
söh bət lə rin də mi ni tez tu tur du, 
çox vaxt sa qəs dən özü nü qan maz-
lı ğa vu rur du. Za hi ri gör kə mi lə 
zid diy yət təş kil edən nik bin li yi-
ni hə mi şə qo ru yub sax la yır dı, ən 
ax maq və ziy yət lə rə dü şən də, bu 
ucuz nik bin lik onu xi las edir di. 

An la maq ol mur du, o, bu qə dər 
gü cü, ira də ni ha ra dan alır, bu 
nik bin lik han sı ümid dən qi da la-
nır?..

Məs mə ilk də fə bu tə rəfl  ər də 
gö rü nən də əyin-ba şı in di ki ki mi 
is ta ha dan çıx ma mış dı, köh nə hə-
sir ki mi di dil miş ətə yi on da abır-
lı kök dəy di, onu hə lə in di yə cən 
baş qa ətək də gö rən ol ma mış dı, 
yay-qış əy nin də elə bu hə sir ətə-
yi gö rər din. Pen cə yi nin qol la rı və 
yu xa rı his sə si kir dən pa rıl da yır dı, 
de yər din qət ran sür tül müş xam 
gön dür. Məs mə özü də in san lıq-
dan çı xıb çü rük bir par ça ya dön-
müş dü. Am ma o vaxt... O vaxt isə 
de yə sən heç si qa ret də çək mir di, 
hə lə nə fə si tə miz idi. Qənd ki mi 
ağap paq diş lə ri, uzun kip rik lə ri, 
ka man qaş la rı var mış, de yi lə nə 
gö rə, be li üzük qa şın dan ke çər-
miş, ye ri yən də kən din bü tün ki-
şi lə ri çev ri lib ar xa sın ca ba xar mış. 
Gö zəl li yi göz qa maş dı ran Məs mə-
yə nə ol du ki, za ma nın dan tez so-
lub-sa ral dı? Za man öz işin də də-
qiq olur, o, gö zəl li yi sol du ran da 
in sa nın ru hu da in ci mir, in san dan 
xə bər siz gö rür bu işi. “Kəm für sət 
za man” sö zü nü boş ye rə de mir-
lər ki... Məs mə ni qə za vü-qə dər 
çey nə yib ey bə cər ha la sal mış dı 
və son ra da hə min bu çay xa na nın 
kan da rı na tü pü rüb get miş di. 

***
Nə sə, de yə sən 

əlim də ki açar 
bu he ka yə tin 
qa pı sı na düş-
mür, Məs mə 
də qa pı nın 
o ta yın da 
özü nü ye-
yib-tö kür: 
- Mə ni 
çox sax-
l a  y a -
caq  san 
b u r  d a ? 
Aç qa pı nı, 
çı xıb ge dim 
işi min-gü-
cü mün da-
lın ca! 

Özüm də bil mə dim ona 
ne cə tə pin dim:

- Pah! Ki şi nin qı zı nın işi-
gü cü var mış! İşi nin-gü cü-
nün adı nə dir, de, bi lək.

Yan otaq dan gə lən yu-
xu lu səs mə ni özü mə 
qay tar dı:

- Ge cə nin bu vax tı or da 
ki min lə da nı şır san?

Sualı ve rən bi zim xa-
nım idi. Heç, - de yə mı-
zıl dan dım. Göz qa paq la-
rım yu mu lur du, ge cə düz 
ba şı mın üs tün də sal la nır dı. 
Ürə yim də Məs mə ni yaş 
yu yub qu ru sər dim. Qal 
or da sə hə rə cən, itin qı zı! 
Tə bii ki, xa nı mım Məs mə-
nin əlin də gi rinc-gi rif tar ol du-
ğum dan ta ma mi lə xə bər siz idi. 

Bir də ki, Məs mə nin qıs qa nı la caq 
tə hə ri qal ma mış dı. Mən bi lə ni, 
Məs mə sev gi ni Nuh əy ya mın da 
ya dır ğa mış dı. ...Yu xu mən gə nə 
ki mi bey ni mi sı xır, hə lə lik Məs-
mə ni əh va la tın o üzün də sax la-
yaq, sə hə rə Al lah kə rim di. 

***
O uşaq tə pə nin aya ğı na yı xıl-

mış dax ma da do ğul du. Yed di il-
dən son ra Al lah təala Tu rab ki şi yə 
axır ki, bir öv lad əta elə di. Üzü 
üz lər gör müş əbə çi So na dax ma-
nın ovu lub tö kül mək də olan çü-
rük qa pı sın dan çı xıb Tu rab ki şi-
yə gö zay dın lı ğı ve rən də o boy da 
ada mın diz lə ri əs di, di li tu tul du. 
Bil mə di qa rı ya nə ca vab ver sin. 
Bü zü şüb bir əl cə ol muş əbə çi So-
na ki şi ni ne cə düm sük lə di sə, di li 
dü yün düş müş kən dir ki mi açıl dı:

- Al lah sə ni se vin dir sin, a So na! 
Uşa ğın ma yıf do ğul ma ğı ana-

sı nı mə yus elə sə də, ata sı nın heç 
ey ni nə de yil di, se vin ci ye rə-gö yə 
sığ mır dı. Qo ca lıq dan qəd di bü kül-
müş ən cir ağa cı nın al tın da obaş-
bu ba şa ge də rək ma xor ka tüs tü lə-
dir di, ki şi xoş bəxt li yin ha va sın dan 
məst ol muş du. Gəl bir ol ma sın, əl li 
ya şın ta ma mın da bəxt üzü nə gü-
lüm sə miş di, son suz dam ğa sı üs-
tün dən gö tü rül müş dü. Aşı ğı al çı 
dur muş du, ke fi  ala bu lud day dı.

Rənc bər lik edə-edə ya rım əs rin di-
zi ni ye rə vur muş du, hə lə də dün-
ya nın iş lə rin dən bi xə bər idi. Hər 
gün obaş dan ye rin dən qal xıb bir 
lox ma çö rə yi ni ye yir di və ge dir-
di ham bal çı lı ğı nın da lın ca. Ax şam 
da yor ğun-ar ğın qa yı dıb Al lah ve-
rən dən, ar vad bi şi rən dən ye yir di, 
“çox sağ ol” əvə zi nə bi nə va ar va-
dın qaş qa sı na bir “qı sır” kəl mə si ni 
nal la yıb kəl lə si ni atıb ya tır dı. Ar-
vad de di yin də dil siz-ağız sız, Al la-
hın mağ mın bir bən də siy di. Tu rab 
ki şi dən düz iyir mi yaş ki çik idi. Nə 
az, nə çox, düz yed di il idi Tu rab 
ki şi onun bət nin də bir to xum əkə 
bil mir di. Ham bal çı lıq dan ba şı ayıl-
ma mış dı ki, ev lən sin, bir vaxt ayıl-
mış dı ki, ya şı qır xı ke çib. Kən din 
ağ saq qal la rı, ata-ana sı çox dan öl-
müş, nə nə si nin hi ma yə sin də qa lan 
bu ye tim qı zı gə ti rib onun dax ma-
sı na sal mış dı lar. 

Tu rab ki şi ax şam ça ğı iş dən qa-
yı dan da ara da özü-özüy lə nərd də 
oy na yır dı, ha il lah edir di, özü özü-
nü uda bil mir di. Bu ça ğa dün ya ya 
gə lən gü nün ax şa mı ge dib nərd tax-
ta nı tax ça dan gö tür dü və özü nə bir 
“do maş nı” mars ver di, uduz ma-
ğın dan ləz zət al dı. De yə sən, ça ğa 
da ata sı nın uduz ma ğı na se vin di, 
ba şı nı bə lək də yel lə yib gü lüm sü-
nən tə hər ol du. Ar va dı əri nə nə de-
sə yax şı dı? “Al lah sə nə ağıl ver sin!” 

Baş qa vaxt ol say dı, Tu rab ki şi 
bu sö zə gö rə ar va dı nı eş şək su dan 
gə lin cə çır par dı. Bu də fə özü nü 

elə apar dı ki, heç elə bil ar va dı-
nın bu qə fi l, kön töy at ma-

ca sı nı eşit mə di. El di li 
yüy rək olar, Tu rab 
ki şi nin qı zı bö yü-
dük cə özü tov dan 

düş dü, qız mək tə bi 
bu ra xıb ev də otu ran 

ilin bir qış gü nün də, 
ax şam ça ğı ye ri nə gir-

mək is tə yən də 
ki şi ni elə bil il dı-

rım vur du, sağ 
tə rə fi  qıc ol-
du. Ana-ba la 
k ö  m ə k  l ə  ş i b 
onu çar pa yı ya 

u z a t  d ı  l a r . 
Ar va dı bi-
rin ci də-

fəy di be lə 
qə ziy yə ilə üz-
lə şir di, ta mam 
ba şı nı itir di, 
bil mə di ney-
lə sin, qı zı na 

de di ki, də də-
nin ayaq la rı nı 

ovuş dur. Ki şi ni nə 
qə dər ovuş dur sa-

lar da, ke yi miş 
əli, aya ğı açıl-
ma dı. Hə min 

ge cə Tu rab ki şi 
əh li-əya lı nı baş sız 

qo yub qı ra ğı nı qat-
la dı. Anay la qı zı hə lə 
də nə baş ver di yi ni 
an la ya bil mir di lər. Tu-

rab ki şi in sult ke çir miş di. 

Tu rab ki şi nin qı zı mək tə bi 
be şin ci si nif dən at mış dı. Müəl-
lim lər ata-ana ya de di lər ki, bu 
uşa ğın mək tə bə gə lib-get mə sin-
də bir fay da yox dur. Beş il ər-
zin də hə lə də adı nı düzəməl li 
ya za bil mir, bu nun ku oxu maq-
dan ke çib, ev də qa lıb si zə əl tut-
ma ğı məs lə hət dir. Ev də də qı zı 
din dir mə səy din, ağ zı nı açıb bir 
kəl mə da nış maz dı. Ata sı qı zı nın 
bu sus qun lu ğun dan rən ci də hal 
olur du, ara da üs tü nə çım xı rır dı:

- A ba la, sən ha çan adam la bir 
söh bət edə cək sən? Di lin sən dən 
xə rac is tə yir bə yəm? Al lah sə nə 
dil ve rib, bir da nış, din. Bu ge-
diş lə sən ev də qa las san, evin ti-
kil sin!

Ana sı da qı zı na qah mar çı xır-
dı: - A ki şi, nə düş mü sən uşa ğın 
üs tü nə? Ürə yi is tə yən də da nı şır, 
is tə mə yən də da nış mır.

Tu rab ki şi də ba şı nı bu la yıb 
mü tək kə si nə dir sək lə nir di və 
ma xor ka sı nı eş mə yə baş la yır dı. 
İn di evin ye ga nə çö rək gə ti rə ni 
dün ya dan köç müş dü və mağ mın 
ar vad la əfəl qız ta le yin ümi di nə 
qal mış dı. Tə pə nin aya ğı na yı xıl-
mış dax ma, sa na san ki, Tu rab ki-
şi nin tə pə nin zir və si nə qal dır maq 
is tə di yi daş idi, ye ni dən aşa ğı yu-
ma lan mış dı. O dax ma nın al nı na 
aşa ğı yu var lan maq ya zıl mış dı. 

O dax ma nı ba şın dan aşa ğı ba san 
Məs mə nin ağır bəx ti idi. Məs mə-
nin ağır lı ğı Tu rab ki şi yə im kan 
ver mir di dax ma sı bö yü sün. 

Ana sı qız dır ma nın şid də tin dən 
ca nı nı tap şı ran dan son ra qız bi-
rin ci də fə o dax ma dan çö lə çıx dı, 
ne çə il lər dən bə ri için də ça ba la-
yan söz lər ni zam sız şə kil də ağ zın-
dan tö kül mə yə baş la dı. İn san lar 
onun nə de di yi ni an la ya bil mə di-
lər, bu an la şıl maz söz lə ri ya ba nı 
ot ki mi tap da yıb keç di lər. Ki şi lər 
onun sö zü nü eşit mə di lər, bə də ni-
ni gör dü lər və bi zim bu bəd bəxt 
qəh rə ma nı mız ha mı nın şə rik li 
ma lı na çev ril di.

Məs mə çay xa na nın kir li zir zə-
mi sin də pal lı-pal tar lı ya tır dı və 
ara da ge cə lər yu xu su na tə pə nin 
dö şün dən yu ma la na-yu ma la na 
ona doğ ru ya xın la şan bir dax ma 
gö rür dü və hər də fə də qan-tər 
için də, ürə yi çır pı na-çır pı na ye-
rin dən dik atı lır dı, han dan-ha na 
özü nə gə lən dən son ra it zin gil ti si-
nə bən zər səs lə uzun-uza dı ağ la-
yır dı, heç ki ri mək bil mir di. 

***
- De gö rüm, Məs mə kim dir?
Sə hər yu xu dan du ran ki mi xa-

nı mım ba şı mın üs tü nü kəs dir-
di və şüb hə li ba xış la rı nı ox ki mi 
üzü mə tuş la dı. 

- Ge cə yu xu da “Məs mə” de yir-
din, bir ne çə an la şıl maz söz də de-
din, ba şa düş mə dim nə de yir sən. 

De yə sən, bu suala ca va bım ge-
cə dən ha zır idi:

- Məs mə dün ya nın ən ağır da şı-
dı, - de dim. 
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(he ka yə)

kan da rı na tü pü rüb get miş di. dur muş du, ke fi  ala bu lud day dı. sə yax şı dı? “Al lah sə nə ağıl ver sin!” aşa ğı yu var lan maq ya zıl mış dı. 

(he ka yə)
Ən ağır daş

***
Nə sə, de yə sən 

əlim də ki açar 
bu he ka yə tin 
qa pı sı na düş-
mür, Məs mə 
də qa pı nın 
o ta yın da 
özü nü ye-
yib-tö kür: 

Aç qa pı nı, 
çı xıb ge dim 
işi min-gü-
cü mün da-

Özüm də bil mə dim ona 
ne cə tə pin dim:

- Pah! Ki şi nin qı zı nın işi-
gü cü var mış! İşi nin-gü cü-
nün adı nə dir, de, bi lək.

Yan otaq dan gə lən yu-
xu lu səs mə ni özü mə 

- Ge cə nin bu vax tı or da 
ki min lə da nı şır san?

Sualı ve rən bi zim xa-
nım idi. Heç, - de yə mı-
zıl dan dım. Göz qa paq la-
rım yu mu lur du, ge cə düz 
ba şı mın üs tün də sal la nır dı. 
Ürə yim də Məs mə ni yaş 
yu yub qu ru sər dim. Qal 
or da sə hə rə cən, itin qı zı! 
Tə bii ki, xa nı mım Məs mə-
nin əlin də gi rinc-gi rif tar ol du-
ğum dan ta ma mi lə xə bər siz idi. 

Baş qa vaxt ol say dı, Tu rab ki şi 
bu sö zə gö rə ar va dı nı eş şək su dan 
gə lin cə çır par dı. Bu də fə özü nü 

elə apar dı ki, heç elə bil ar va dı-
nın bu qə fi l, kön töy at ma-

ca sı nı eşit mə di. El di li 
yüy rək olar, Tu rab 
ki şi nin qı zı bö yü-
dük cə özü tov dan 

düş dü, qız mək tə bi 
bu ra xıb ev də otu ran 

ilin bir qış gü nün də, 
ax şam ça ğı ye ri nə gir-

mək is tə yən də 
ki şi ni elə bil il dı-

rım vur du, sağ 
tə rə fi  qıc ol-
du. Ana-ba la 
k ö  m ə k  l ə  ş i b 
onu çar pa yı ya 

qə ziy yə ilə üz-
lə şir di, ta mam 
ba şı nı itir di, 
bil mə di ney-
lə sin, qı zı na 

de di ki, də də-
nin ayaq la rı nı 

ovuş dur. Ki şi ni nə 
qə dər ovuş dur sa-

lar da, ke yi miş 
əli, aya ğı açıl-
ma dı. Hə min 

ge cə Tu rab ki şi 
əh li-əya lı nı baş sız 

qo yub qı ra ğı nı qat-
la dı. Anay la qı zı hə lə 
də nə baş ver di yi ni 
an la ya bil mir di lər. Tu-

rab ki şi in sult ke çir miş di. 

(he ka yə)(he ka yə)
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Nadir şahın Fəthəli xan 

Əfşarın Əbivərd1 və Qəllatın2 
hökumət başçısı təyin olunması 

haqqında yazdığı rəqəm
Uca Tan rı nın yar dı mı ilə bürc-

lə ri göy lə rə ucal dıl mış qa la ya 
ma lık olan Qəl la ti-Xu da fə ri ni, 
möh kəm lik də və ye nil məz lik-
də sə ma lar la bəhs lə şən əzə mət li 
Əbi vərd ilə Nə sa ki mi bu Na di rə 
döv lə ti nin uğ run da cə fa çək mə-
yin, Rüs təm-Zal ki mi aman sız 
dö yüş mey da nın da düş mən lə rin 
ürək lə ri ni de şən ox la və can la-
rı nı alan sün gü ilə öz mərd li yi ni 
sü bu ta ye tir mə yin, əzm və cidd-
cəhd lə və zi fə si ni ye ri nə ye tir mə-
yin qar şı sın da bir tə şək kür əla-
mə ti ola raq hə diy yə bu yu ra raq 
sağ lam əqi də si hərb mey da nın da 
qoy du ğu iz lə rin dən və şüurun 
hid də ti nin cöv hə ri, xa siy yə ti nin 
bərq vu ran qı lın cı nın iti li yin dən 
açıq-aş kar bi li nən Fət hə li ni ona 
la yiq olan ən sə mi mi əziz lə mə ilə 
təl tif edi rik. Bu xoş mə na lı sö zün 
məq sə di odur ki, qa bi liy yə ti mü-
kəm məl şa hən şah lıq tər bi yə si nin 
ik si rin dən fay da lan mış Fət hə li 
xan Ko saəh məd lu Əf şar əzə mət, 
hə şə mət və şöv kət sa hi bi dir və 
biz Od ili nin3 bi rin ci ayı nın əv-
və lin dən Əbi vərd və Qəl lat öl kə-
si ni nin ha ki miy yə ti ni4 ora ya ta be 
olan ma hal lar la bir yer də və elə cə 
də qə ra ra alın mış məb lə ği yu xa-
rı da adı çə ki lən ali rüt bə li şəx sin 
ix ti ya rı na bu yu ru ruq.

Əb dül lə tif xa nın Dəştistan5, 
Şu lis tan6 və Bə na dir7 

əyalətləri nin hö ku mət başçısı 
tə yin olun ma sı haq qın da 

[Nadir şa hın] yaz dı ğı rə qəm
Lütfk  ar Xu da vən di-alə min 

mər hə mə ti sa yə sin də bu əzə mət li 
döv lə tin Dəş tis ta nın da uğur gül-
lə ri Gül za ri-İrə min bir nü mu nə si-
nə çev ril miş və bu bö yük döv lə tin 
eh ti yat də ni zi nin sa hil lə ri mən-
fəət əl də edib feyz al maq la dün ya 
əh li nin ümid li ma nı na dön müş-
dür. Bu sə bəb dən biz be lə əta la ra 
gö rə şük ran lar oxu yub xe yir və 
zi yan la hə yat li ma nı na ye tiş miş 
və mül ki müami lə sa hə sin də-
ki hər işin də təc rü bə qa zan mış, 
sid qi-ürək lə və sə mi mi-qəlb lə 
öz və zi fə si ni ye ri nə ye tir miş bü-
tün möh kəm əqi də li və sə da qət li 
kəs lə ri ali rüt bə lə rə sa hib ol maq 
və ba şu ca lı ğı gə ti rən mü na si bə-
ti mi zə la yiq gö rül mək lə mü ka-
fat lan dı rıl ma la rı nı bu yu ru ruq. 
Hə min se vin di ri ci hal haq qın da 
de yi lən bu xoş mə na lı sö zün məq-
sə di odur ki, sə da qət, əzə mət və 
hə şə mət sa hi bi olan Əb dül lə tif 
xan döv lət rü sum la rı nı top la maq 
və hü qu qi xid mə ti ic ra et mək və-
zi fə si ni ni zam-in ti zam la ye ri nə 
ye tir miş dir və biz, Bars ili nin8 
əv və lin dən yu xa rı da adı çə ki lən 
ali rüt bə li şəx si Dəş tis ta na və Şu-
lis ta na, elə cə də o əya lə tin bü tün 
sa hil lə ri ilə li man la rı na ha kim tə-
yin edib fi  lan miq dar da mə va ci bi 
ona bu yur duq.

He rat bəy lər bə yi Pir 
Məhəmməd xa na novruz 

bayram lıq xə lətinin 
göndərilməsi mü na si bə ti lə 

yazılmış rə qəm
Da rüs səl tə nət9 He ra tın bəy lər-

bə yi, iz zət ilə hör mət sa hi bi və 
əzə mət ilə cə la lət yi yə si, bö yük 
əmir lə rin əmi ri, mü qəd dəs ba-
xış la rın diq qət mər kə zi nə çev ri-
lə rək im ti yaz qa zan mış və xü su-
si mər tə bə lə rə yük səl miş ali cah 
Pir Mə həm məd xan bil sin ki, 
Xos ro vun ul du zu Hə məl10 nöq-
tə si nə çat dı ğı və əmək ilə əməl 
sa hib lə ri nin zi ya fət süf rə si ni aç-
dı ğı bu şan lı dövr də və şöh rət li 
zə ma nə də bo yat ma qüv və si nin 
ye tir mə lə rin dən hər bi ri al-əl-
van pal tar la bə zə nə rək giz li sı-
ğı na caq dan çı xıb mey dan da 
zü hur edir və qol-bu daq lar dan 

hər bi ri gül-çi çək lə ör tül müş 
sa hə də gö yə rib qön çə aça raq 
ilk ad dım la rı nı atır. İla hi sə nət 
qay çı xa na sın da ti kil miş ağır 
ipək li xə lət bir bay ram lıq ola-
raq çi yi nə sa lı nır, hu ma yun 
lütf ba ha rı nın ye tiş dir dik lə rin-
dən hər bi ri nin amal ən da mı 
ali İrəm zi ya fə ti nə ay rı bir zövq 
gə ti rir, on la rın əh val qa mə ti 
bu məc li sin ya ra şı ğı na çev ri lir.

Ma dam ki, bən də lik ilə düz lük çə-
mə nin dən ke çən azad lıq yo lun da-
kı yı ğın caq lar da və top lan tı lar da 
ix las bə də ni ni gös tə rən o ali cah 

Par laq Gü nəş və
 nur mən bə yi ki mi
Nə məh rum ol ma ğa ya xın,
 nə də uzaq dır
bey tin də de yil di yi ki mi, təh-

vil saatın da mü qəd dəs məc lis dən 
uzaq la şa raq ha zır ol maq dan məh-
rum qal mış dır, biz onun üçün qı-
zı lı su ilə ya zıl mış mək tu ba Gü nəş 
ki mi işıq lı bir dəst xə lət gön dər mə-
yi bu yur duq ki, sul tan lıq Nov ru zi-
fi  ruz gü nün də xoş bəxt lik çiy ni nin 
ya ra şı ğı ol sun. La zım dır ki, gü nü-
gün dən ar tan bu cür xü su si yax şı lı-
ğın əvə zi nə o ali cah heç vaxt sə mi-
mi məc lis lər dən kə na ra çə kil mə sin 
və məm lə kə tin qay da-qa nu nu na-
mi nə ça lı şa raq ümi di ni üz mə sin.

Lə qəb lə rin ar tı rıl ma sı sə bəbi 
ilə Gi la na tın11 və zi ri Mir zə 
Hə sən haq qın da ya zıl mış 

rə qəm
Ma dam ki, ik sir tə sir li və əq-

dəs12 nə zə rin məq sə di və giz lə nən 
nə həng Gü nə şin mü qəd dəs tə za-
hü rü nün sə bə bi odur ki, daima 
məx fi  lik ni qa bı nın açıl ma sı və hi-
ca bın üz dən qalx ma sı qar şı sın da 
qo ru duq la rı sə da qə tin və hüs ni-

xid mət lə ri ilə et dik lə ri ürə ka çan 
hə sə nat la rın şa hi di ol du ğu muz o 
ima mət ni şan as ta na nın bən də lə ri 
ilə şan lı-şöh rət li dər ga hın qu lam-
la rın dan hər bi ri hə sən üsul la və 
əh sən yol la is teh san13 pa rıl tı sı nı 
yay dıq la rı na və bu fə lək va ri sa-
ra yın kan da rı na sa leh əməl lər lə 
ye tiş dik lə ri nə gö rə “yax şı əməl-
lər edən lər. On la ra gö zəl mü ka fat 
(ve ri lə cək dir)”14 kə la mı na mü va-
fi q ola raq əziz lə mə yə və bəx şi şə 
la yiq gö rül sün lər. Biz hə min şəxs-
lə rə ba şu ca lı ğı gə tir mək xa ti ri nə 
on la rı həz rət şa hın ya xın ada mı 
ol maq la və pad şa hın dün ya miq-
yas lı bü sa tın da iş ti rak et mək lə və 
həm çi nin Al la hın köl gə si nin bol-
bol əta la rı və ina yət lə ri ilə mü ka-
fat lan dır ma ğı bu yur duq. Bu gö zəl 
söz lə rin hə də fi  hu ma yun hü zu ra 
ya xın və zir ol maq səadə tin dən 

bəh rə lə nən lər dən və uğur sa hi bi-
nə qul luq et mək ar zu su na ça tan-
lar dan ol muş Gi lan və zi ri Mir zə 
Hə sən dir. Biz onu adı çə ki lən əya-
lə tə və zir tə yin edə rək in di dən be-
lə həz rə ti-əliy ye yi-aliy yə nin ya xın 
ada mı olan bu hör mət sa hi bi nin 
ma lik ol du ğu lə qəb lə rə, o dər ga ha 
ya xın şəxs lə rə və o iz zət ilə cah-
ca lal as ta na sı na se çil miş kəs lə rə 
məx sus lə qə bi ni ar tır ma ğı bu yur-
duq ki, mər hə mət məz mun lu sə-
nəd lər də və qüd rət li döv lə tin mü-
qəd də ra tı nı həll edən hökm lər də 
yaz mış ol sun lar. 

Bir şəx sin adı na ya zıl mış 
çarx çı gər lik15 rə qə mi

Ul duz lu fə lə yin əs gər qış la ğın da 
dün ya nı fəth edən Gü nə şə çarx çı-
gər li yi və sə ma nı do la şan Aya ke-
şik çi li yi tap şır mış vü cud öl kə si nin 
şa hən şa hı və var lıq məm lə kət lə ri-
nin hök mü ke çən sul ta nı nın ina yə-
ti sa yə sin də qə lə bə çal mış xa qan lıq 
ələ mi nur sa çan on dörd ge cə lik 
Ayın bay ra ğın da kı mah çə16 ki mi 
düz tor paq üzə rin də göy lə rə qalx-
mış dır. Biz də be lə mü qa yi sə olun-
maz yax şı lı ğa və öl çü yə gəl məz 
hə diy yə yə gö rə şük ran lar oxu yub 
şü caət mey da nın da və cə sa rət yo-
lun da bir ni zə ki mi ba şı nı uca və 
boy nu nu dik sax la ya raq [düş mən 
or du sun da] sı ra ya ran pəh lə van-
lar dan və ya ğı əzən qəh rə man lar-
dan hər bi ri ni mü ka fat lan dır ma ğı 
özü mü zə mü qəd dəs və zi fə bil dik. 
Bu na gö rə fi  la nın baş lan ğı cın dan 
fi  lan kə sə yük sək çarx çı gər rüt bə si-
ni bu yu ru ruq.

1 Əbi vərd (və ya Əya vərd, Ba-
vərd, Pa rat, Pa vərt və s.) – Xo-
ra sa nın şi ma lın da Də rə gö zə 
ya xın olan bir şə hər dir. Hal-ha-
zır da Türk mə nis ta nın əra zi sin-
də yer lə şir.

2 Qəl lat (Qə lat) – müasir İran 
döv lə ti nin müx tə lif böl gə lə rin də 
(o cüm lə dən Qəz vin də, Şi raz da 
və s.) bir ne çə ki çik şə hər və qə-
sə bə be lə ad la nır.

3 Əl yaz ma da məhz “od yıl” 
ya zıl mış dır.

4 Mətn də hə min əra zi məhz “öl-
kə” ad lan dı rıl mış dır.

5 Dəş tis tan – Fars kör fə zi nin 
sa hi lin də Dey ləm ilə Bu-
şeh rin ara sın da yer lə şən bir 
mən tə qə dir.

6 Şu lis tan – Fars os ta nın da əya lət.
7 Bə na dir – bən dər (li man) sö zü-

nün cəm şək li dir. Fars kör fə zi-
nin sa hi lin də yer lə şən əra zi yə 
de yi lir.

8 Əl yaz ma da məhz “bars yıl” 
ya zıl mış dır.

9 Da rüs səl tə nət – pay taxt.
10 Hə məl – qə dim gü nəş ili nin ilk 

ayı, mi la di təq vi min də mart-
ap rel ay la rı na mü va fi q dir.

11 Gi la nat – Gi lan os ta nı və şə hə ri.
12 Əq dəs – ən mü qəd dəs. 
13 Hüsn – gö zəl; hə sə nat – yax-

şı lıq; hə sən – yax şı; əh sən – ən 
yax şı; is teh san – yax şı də yər-
lən dir mə, bə yən mə. Bu beş ərəb 
mən şə li söz sə nə din baş lı ğın da 
adı çə ki lən şəx sin adı ilə ey ni 
kök dən əmə lə gəl miş dir.

14 Kəhf. 2
15 Çarx çı gər – si lah iti lə mək lə 

məş ğul olan şəxs.
16 Mah çə – bay raq dəs tə si nin 

ucun da kı ay pa ra şə kil li bə zək

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

hər bi ri gül-çi çək lə ör tül müş 
sa hə də gö yə rib qön çə aça raq 
ilk ad dım la rı nı atır. İla hi sə nət 
qay çı xa na sın da ti kil miş ağır 
ipək li xə lət bir bay ram lıq ola-
raq çi yi nə sa lı nır, hu ma yun 
lütf ba ha rı nın ye tiş dir dik lə rin-

gə ti rir, on la rın əh val qa mə ti 
bu məc li sin ya ra şı ğı na çev ri lir.

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

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

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

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



Nüsrət KƏSƏMƏNLİ

Əllərin nə yaman 
soyuqdur, gülüm

Əllərin nə yaman soyuqdur, gülüm,
Əllərin elə bil qar çiçəyidir.
Ay aman, əlində dondu ki əlim,
Əllərin əlimin buz əlcəyidir.
Biz ki cənubluyuq,
bu soyuq hardan?
Gərək külümüz də soyuq olmasın.
Gözümüz dünyada ən qaynar bulaq,
Gərək əlimiz də soyuq olmasın.

Oddan yoğrulmuşuq, atəşik axı,
Qəlbimiz duyğular tonqalı kimi.
Yanağın elə bil alov dilmi,
İllərin bir taxta yonqarı kimi…
Əllərin nə yaman soyuqdur, gülüm,
Niyə bu soyuğu indi duymuşam?
Bir ömrün məhəbbət taleyini mən
O soyuq əllərə necə qıymışam?!

Ay üzübaharlı,
əli qış sonam,
Gileyim gülməli gəlməsin mənim.
Qorxuram
sevgidə soyumağın da
Əlindən başlaya,
əlindən sənin;
Əllərin nə yaman soyuqdur, gülüm…

Bu, həmin payız deyil
Keçənilki kimi dolub buludlar,
Ağaclar həsrətə bürünüb yenə.
Keçənilki kimi qalıb buludlar,
Bəs nədən bu qədər yad gəlir mənə.
Keçən payızda da belə çən vardı,
Hərdən günəş kimi görünən vardı,
Payızdır…
Bu payız, o payız deyil.

Elə bu mahnıyla həmin bulaqlar
Keçən il vüsaldan oxuyurdular.
Ay sözlü bulaqlar, sərin bulaqlar,
Nədən səsinizdə bir intizar var?!
Hicran nəğməsidir indi nə yazsam,
Təbiət, sən məni aldadammazsan
- Payızdır…
Bu payız, o payız deyil.

Durnalar beləcə uçub gedirdi,
Yelpik qanadını açıb gedirdi.

Onda da toy-düyün fəsliydi payız,
Onda da sədalı-səsliydi payız…
Elə bil azalıb durna qatarı,
Elə bil çoxalıb toy intizarı,
Payızdır…
Bu payız, o payız deyil.

Cığırlar kəməndə dönmüşdü onda,
Könüllü düşmüşdü kəməndə o qız.
Günəş ovcumuza enmişdi onda,
İkimizin idi ən parlaq ulduz.
O payız toy üçün söz verdi mənə,
Bu payız oxşamır toy eyləyənə,
Payızdır…
Bu payız, o payız deyil.

Biri vardı, biri yox!
Olan olub, keçən keçib bəlkə də,
İndi daha kövrəlməyin yeri yox.
Ömrüm boyu belə gəlib mənimki
Əvvəlindən biri vardı, biri yox.

Uzaqdaydı mən istəyən ocaqlar,
Urəyimdən gəlib-keçdi sazaqlar.
Atalıydı, analıydı uşaqlar,
Bizim evdə biri vardı, biri yox.

Gözlərimə doldurmuşam yağışı,
Bir köynəkdə çıxarmışam mən qışı.
Şalvar-pencək geyinirdi tay-tuşum,
Məndə isə biri vardı, biri yox.

Üzüm güldü, tələbəyəm deyəndə,
Sıxılırdım dost pencəyi geyəndə.
Müəllimlə dil tapa bilməyəndə
Qiymətimin biri vardı, biri yox.

Qəlbim yandı ilk sevgimdən, eşqimdən,
Dara düşdüm, əl ummadım heç kimdən
Məclislərdə can deyib, can eşidən
Dostlarımdan biri vardı, biri yox.

Mən orduya nələr görüb getmişdim,
Ürək alıb, ürək qırıb getmişdim.
İki qıza könül verib getmişdim,
Qayıdanda biri vardı, biri yox…

Uzaq gəzdi əmi, dayı, bibilər,
Sözarası mənə “evlən” dedilər.
Nişan üçün iki şey istədilər,
Məndə isə biri vardı, biri yox.

Vaxt gələcək bu günü görəcəksən,
Çox suala gözünü döyəcəksən.
Vaxt gələcək sən özün deyəcəksən,
Deyəcəksən: “biri vardı, biri yox!”

Bir sevda ağlayır içimdə 
mənim…

Gəl dedim, köksümə yaralı düşdü,
Əl açdım, əllərim aralı düşdü,
Ona bu ağ dünya qaralı düşdü,
Bir sevda ağlayır içimdə mənim…

Qədri bilinmədi, ömrü qırıldı,
Həsrət boyun bükdü, hicran yoruldu,
O hər gün incidi, hər gün vuruldu,
Bir sevda ağlayır içimdə mənim.

Min gül solduranlar min gül dərdilər,
Yüngül çiçəkləri yüngül dərdilər,
Mən ürək açanda baxıb gördülər,
Bir sevda ağlayır içimdə mənim.

Dünənin bükülü xatirəsinə,
Vurğundur bü günü xatirəsinə,
Qısılıb mürgülü xatırəsinə,
Bir sevda ağlayır içimdə mənim…

Bacara bilmədim özüm-özümlə,
Dil tapa bilmədi işim sözümlə,
Mənim fəryadımla, mənim gözümlə
Bir sevda ağlayır içimdə mənim.

Mənəm daş daşıyan o məhəbbətə,
İtmiş qaş-daşıyam o məhəbbətə,
Özüm başdaşıyam o məhəbbətə
Bir sevda ağlayır içimdə mənim.

Gec oldu qədrini mən biləndə də,
Sevinci yaşayıb, qəm böləndə də,
Üzümə baxmayın, mən güləndə də
Bir sevda ağlayır içimdə mənim…

Daha nağıllara 
inanmıram mən!

Çapıb öz atını Ağatlı getdi, 
Atları şimşəkdən qanadlı getdi,
Uşaq yaddaşımı qanatdı getdi,
Daha nağıllara inanmıram mən.

Nənəmin inamı, dərdli nağıllar,
Namərdə aldatdı mərdi nağıllar,
Bizi yuxulara verdi nağıllar,
Daha nağıllara inanmıram mən.

Uşaq ovutmağa bir noğul idi,
Sözlərdə yaşayan bir ağıl idi,
Yaxşı adamlar da bir nağıl idi,
Daha nağıllara inanmıram mən…

“Sim-sim”i sözlə yox, zorla açdılar,
Tilsimi min cürə yolla açdılar,
Him-cimi möhürlü qolla açdılar,
Daha nağıllara inanmıram nəm.

Fatmalar ayağı kəndirdə qalmır,
Xəmrimiz küt gedir, təndirdə qalmır,
Qarğalar tülküyə daha aldanmır,
Daha nağıllara inanmıram mən.

Acı həqiqətlər bal dadır indi,
Arısı olmayan bal satır indi,
Keçəli saçlılar aldadır indi,
Daha nağıllara inanmıram mən.

Elə yuxularda atlar kişnədi,
Divləri qazana saldım, bişmədi,
Gözlədim göylərdən alma düşmədi,
Daha nağıllara inanmıram mən!..

Sən demə, təzədən 
sevmək olarmış,

Sən demə, təzədən sevmək olarmış,
Tale də təzədən gülə bilərmiş,
Küsüb gözüyaşlı gedən məhəbbət
Peşiman-peşiman dönə bilərmiş.

Ürək bulud kimi boşalırsa da
Demək bulud kimi təzədən dolur.
Sonuncu şöləsi titrəyən şamdan
Ayrı bir şamı da yandırmaq olur.

Sən demə təzədən sevmək olarmış,
Köhnə yaraları vaxt, zaman silir,
Kəsilən budaqla ölən ağaclar
Təzə pöhrələrlə dirilə bilir.

Ağlaya-ağlaya dünyaya gəlib
Biz ana südüylə gülməmişikmi?!
Hər axşam sapsarı batan günəşi
Hər səhər təzə-tər görməmişikmi?

Sən demə, təzədən sevmək olarmış,
Sevgi fürsət deyil quş kimi uça.
Nə də kölgədir ki,
Qaçasan qova,
Ya da sən qovasan
O, səndən qaça…

Çıxarsan qəlbindən ötən sevgini,
Bir gün də tənhalıq sıxacaq səni.
Kiməsə etdiyin yaxşılıq kimi
Məhəbbət qarşına çıxacaq sənin.

İlk sevgi yuvadan düşən quşcuğaz,
Körpə qanadları pöhrələnməyib.
Məcnunun ahıyla uçan məhəbbət
Min hiylə əliylə yerə enməyib…

Mən ki görməmişəm sevgini susan,
Məhəbbət zirvədə bəslənən qarmış.
Kim deyir bir dəfə sevilir insan,
Sən demə, hər zaman
 sevmək olarmış…

Getmək istəyirsən
Getmək istəyirsən,
bəhanəsiz get,
Oyatma mürgülü xatirələri.
Səsin həmin səsdir, baxışın ögey,
Gedirsən, səsin də yad olsun barı.
Sən dəniz qoynuna tullanmış çiçək,
Üstünə dalğalar atılacaqdır.
Saxta məhəbbətin, saxta sənədtək
Nə vaxtsa üstündə tutulacaqdır…
Yollartək döşənib ayaqlarına
Sənə yalvarımmı?..
Bu, mümkün deyil.
Qoymaram qəlbimtək vüqarım sına
Alçalıb yaşamaq ömür-gün deyil…
Demirəm, sən uca bir dağsan, əyil,
Demirəm, qalıbdır əlacım sənə.
Nə səndə məhəbbət qara pul deyil,
Nə mən dilənçiyəm, əl açım sənə.
Getmək istəyirsən,
nə danış, nə din,
Yox ol xəyal kimi dumanda, çəndə.
Nəyimi sevmişdin,
deyə bilmədin,
İndisə yüz eyib görürsən məndə…
Getmək istəyirsən,
bəhanəsiz get,
Oyatma mürgülü xatirələri.
Səsin həmin səsdir, baxışın ögey,
Gedirsən, səsin də yad olsun barı…

Yandır məktublarımı
Gərək bu günümü görəydin özün,
Həsrətin yaş gəlib yaşımın üstə.
Bir ac qağayıya dönüb son sözün,
Hərlənir tufanlı başımın üstə.
Bu söz dincliyimə kəsilib qənim,
Nə topa buluddur,
Nə də bir əlçim.
İlk sözün,
İlk sevgi dünyamdı mənim,
Sənin son sözünü mən necə ölçüm?
Kimi öz oduna alışan görsəm,
Atıram qəlbimi həsrət oduna,
Harda qaşqabaqlı bir oğlan görsəm,
Sanıram son sözü deyiblər ona…
Qəlbim öz səhvinə çoxmu yanacaq,
Niyə bəs qədrini bilmədim onda?!
Axır qiymətini tapdım mən, ancaq,
Səni itirmişdim onu tapanda…
Hər ürək bir ocaq,
Hər ürək nəğmə,
Nəğməm alışıbdır, tüstülənibdir.
Mənə elə gəlir hər kövrək nəğmə
Sənin son sözünə bəstələnibdir.
Getdin…
Bu gedişdən nə düşdü mənə?
Neçə lal hıçqırıq gözlərimdədir.
İlk sözü dodağın demişdi mənə,
Son sözü yaşaran gözlərin dedi.
İndi məhəbbətim həsrət dənizi,
Orda dalğaların yarışı başlar.

Tutular göylərin mavi bənizi
Sonra da son sözün yağışı başlar…
Qəlbim öz səhvinə çoxmu yanacaq,
Niyə bəs qədrini bilmədim onda?
Axır qiymətini tapdım mən,
ancaq,
Səni itirmişdim onu tapanda…
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Sən demə, təzədən 

Gedirsən, səsin də yad olsun barı…Gedirsən, səsin də yad olsun barı…Gedirsən, səsin də yad olsun barı…Gedirsən, səsin də yad olsun barı…

Tutular göylərin mavi bənizi
Sonra da son sözün yağışı başlar…

Nüsrət KƏSƏMƏNLİ

Əllərin nə yaman 
soyuqdur, gülüm

Əllərin nə yaman soyuqdur, gülüm,
Əllərin elə bil qar çiçəyidir.
Ay aman, əlində dondu ki əlim,
Əllərin əlimin buz əlcəyidir.

Onda da toy-düyün fəsliydi payız,
Onda da sədalı-səsliydi payız…
Elə bil azalıb durna qatarı,
Elə bil çoxalıb toy intizarı,
Payızdır…
Bu payız, o payız deyil.

Cığırlar kəməndə dönmüşdü onda,
Könüllü düşmüşdü kəməndə o qız.

Nənəmin inamı, dərdli nağıllar,
Namərdə aldatdı mərdi nağıllar,
Bizi yuxulara verdi nağıllar,
Daha nağıllara inanmıram mən.

Uşaq ovutmağa bir noğul idi,
Sözlərdə yaşayan bir ağıl idi,
Yaxşı adamlar da bir nağıl idi,
Daha nağıllara inanmıram mən…

“Sim-sim”i sözlə yox, zorla açdılar,
Tilsimi min cürə yolla açdılar,
Him-cimi möhürlü qolla açdılar,
Daha nağıllara inanmıram nəm.

Fatmalar ayağı kəndirdə qalmır,
Xəmrimiz küt gedir, təndirdə qalmır,
Qarğalar tülküyə daha aldanmır,
Daha nağıllara inanmıram mən.

Acı həqiqətlər bal dadır indi,
Arısı olmayan bal satır indi,
Keçəli saçlılar aldadır indi,
Daha nağıllara inanmıram mən.

Elə yuxularda atlar kişnədi,
Divləri qazana saldım, bişmədi,
Gözlədim göylərdən alma düşmədi,
Daha nağıllara inanmıram mən!..
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö-
nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za-
ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb-
zi ni yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  

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

şə kar Azər bay can hey kəl tə ra şı 
ki mi da xil ol muş Zey nal Ha cıağa 
oğ lu Əli za də, bə zi təd qi qat çı la-
rın fi k rin cə, 1895-ci il də Ba kı şə-
hə rin də, ta cir sil ki nə mən sub bir 
ailə də ana dan olub. Araş dır ma çı 
M.Əli ye vin ver di yi mə lu mat da 
isə onun həm adı və so ya dın da, 
həm də do ğum ta ri xin də cü zi 
fərq lə rin ol du ğu nu gö rü rük. Be-
lə ki, şə ha dət na mə ni əsas gö tür-
sək, Əli yev Zey na lab din bəy Ha-
cı Ağa bəy oğ lu 1894-cü il ap rel 
ayı nın 24-də do ğu lub. Şə ha dət-
na mə də ya zı lıb: “1919-cu il də, 
av qust ayı nın 27-ci gü nün də ve-
ri lib şə ha dət na mə xü su sun da ki, 
Ağa Zey na lab din bəy Ha cı Ağa-
bəy oğ lu Əli yev, Ba kı şə hə ri nin 
sa ki ni, Ha cı Qa sım bəy məs ci di-
nin ca maatı na mən sub dur. Tə-
vəl lü dü va qe olub 1894-cü il də, 
ap rel ayı nın 24-cü gü nün də, ne cə 
ki, tə vəl lü dü sü but olu nub məs-
ci din met rik dəf tə rin də. İm za nı 
təs diq edi rəm. Ha cı Qa sım bəy 
məs ci di nin mol la sı Mol la Ru hul-
la Ha cı Ab dul la oğ lu”.

Əl də olu nan mə lu mat la ra gö-
rə, onun ulu ba ba sı Ha cı Mir zə 
Əb dül rə him 1832-ci il də Ab bas-
qu lu ağa Ba ki xa nov la bir gə Ba-
kı da ilk uyezd mək tə bi ni açıb. 
Hə min mək təb də rus di li, türk 
di li, coğ ra fi  ya və di gər elm lər 
təd ris olu nur du.  Mək təb də ilk 
ola raq müəl lim li yi də Ha cı Mir-
zə Əb dül rə him edib, şa gird lə rə 
türk di li və şə riət dən dərs de yib. 
Uyezd mək tə bi nin ilk mə zun-
la rın dan bi ri də onun öz oğ lu – 
Mir zə Zey na lab din bəy Əli yev 
olub (1826-1891). 

Mir zə Zey na lab din bəy Əli ye-
vin nə və si Zey nal Əli za də uşaq-
lıq dan ya ra dı cı lı ğa me yil sa lıb,  
rəsm lə, ağac üzə rin də oy ma və 
gil dən fi  qur lar dü zəlt mək lə məş-
ğul olub. Onun yağ lı bo ya ilə 
çək di yi də niz mən zə rə si, ağac-
dan oyub dü zəl də rək əmi si qı-
zı na ba ğış la dı ğı kir şan qa bı in di-
yə cən qa lıb. Ba la ca Zey na lın ən 
bö yük ar zu su rəs sam lıq təh si li 
al maq, tə xəy yü lün də ya ra nan, 
onu ra hat bu rax ma yan mən zə rə-
lə rə və ob raz la ra  şəx si ema lat xa-
na sın da hə yat ver mək idi. 

An caq hər şey onun is tə di yi 
ki mi ol ma yıb. 1915-ci il də  or ta 
təh si li ni (“Real nı” mək tə bi) bi ti-
rən dən son ra ata sı nın tə ki di ilə 
Mosk va Kom mer si ya İns ti tu tu-
na da xil olub, üç il ora da təh si-
li ni da vam et di rib. 1917-ci il də 
Ro ma nov lar sü la lə si nin yı xıl-
ma sı, bol şe vik lə rin ha ki miy yə tə 
gəl mə si onun da ta le yin də də rin 
iz bu ra xıb. Zey nal Əli za də 1918-
ci ilin pa yı zın da, gö rü nür, mad-
di çə tin lik lər üzün dən Ba kı ya 
qa yı dıb. Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti nin Poçt və Te leq raf 
Na zir li yin də xü su si tap şı rıq lar 
üz rə baş mə mur və zi fə si nə tə yin 
olu nub. Bu nun la be lə, o, rəs sam-
lıq sə nə ti nə olan mey lin dən də 
əl çək mə yib, ya radı cı lı ğı nı fər di 
şə kil də da vam et di rib. 1919-cu 
ilin iyu nun da Poçt və Te leq raf 
Na zir li yi hö ku mə tin gös tə ri şi 
ilə poçt mar ka la rı nın la yi hə si ni 
ha zır la yır. La yi hə ni ger çək ləş-
dir mək Zey nal Əli za də yə hə va lə 
edi lir. Hə min il okt yab rın 20-də 
döv riy yə yə bu ra xı lan 10, 20, 40, 
60 qə pik lik və 1, 2, 5, 10, 25, 50 
ma nat lıq əs gi nas la rın və mar-
ka la rın üzə rin də əlin də sək kiz-
gu şə li ul du zu, ay pa ra sı olan üç-
rəng li bay raq tut muş dö yüş çü, 
oraq tut muş kənd li və şərq na-
xış lı Ba kı mən zə rə si əks olu nub.

Cüm hu riy yə tin 100 
tə lə bə sin dən bi ri

Zey nal Əli za də Kom mer si ya 
İns ti tu tun da oxu du ğu na, al man 
di li ni yax şı bil di yi nə gö rə, təh si-
li ni ya Al ma ni ya nın Frank furt şə-
hə rin də ki Si ya si-İq ti sa di Elm lər 
Aka de mi ya sın da, ya da İta li ya-
nın Ro ma və ya Tos ka na şə hər lə-
rin də ki aka de mi ya la rın  me mar-
lıq-hey kəl tə raş lıq fa kül tə lə rin də 
da vam et dir mək xa hi şi ilə Maarif 
Na zir li yi nə mü ra ciət edib. Cid di 
mü sa bi qə dən son ra o, Azər bay-
can Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin 
1919 il 1 sent yabr ta rix li qə ra rı na 
əsa sən, döv lət he sa bı na ali təh sil 
al maq, təh si li ni me mar lıq sa hə-
sin də da vam et dir mək üçün İta-
li ya ya, Pe ru ca şə hə rin də yer lə şən 
Ro ma Kral Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sı na gön də ri lib. 

Zey nal Əli za də təh sil al maq-
la ya na şı, Azər bay can De mok-
ra tik Cüm hu riy yə ti döv rün də 
mə də niy yə tin tə rəq qi si nə ça lı-
şan lar dan bi ri olub. O, hö ku mə-
tin 1919-cu il 23 mart və 1920-ci 
il 30 yan var ta rix li qə rar la rı ilə 
döv lət ger bi nin, hər bi or den-
me dal la rın və döv lət mö hü-
rü nün la yi hə lə ri nin ha zır lan-
ma sı məq sə di lə elan olun muş 
mü sa bi qə də fəal iş ti rak edib.

Gənc rəs sa mın la yi hə si əsa sın da 
ha zır lan mış döş ni şan la rı və xa-
ti rə me dal la rın da Par la men tin 
bi na sı, bay raq, ay pa ra, sək kiz gu-
şə li ul duz, gü nə şin doğ ma sı, gül 
çə lən gi təs vir olu nub.

Zey nal Əli za də nin İta li ya da 
təh sil al ma sı haq qın da kı mə lu-

mat lar az ol sa da, onun ömür və 
ya ra dı cı lıq yo lu na müəy yən 
qə dər işıq sa lır.  Ay dın dır ki, 
Azər bay can da si ya si re jim də-

yi şən dən, xa ri ci öl kə lər də təh-
sil alan tə lə bə lə rə ve ri lən döv lət 

tə qaüdü kə si lən dən son ra Zey nal 
bəy də ək sər tə lə bə lər ki mi bö yük 
mad di və mə nə vi sı xın tı ke çi rir, 
təh si li ni ta mam la ma ğa ça lı şır dı. 
Düz dür, Azər bay can da qu rul-
muş So vet hö ku mə ti nin baş çı sı 
Nə ri man Nə ri ma nov hə min tə-

lə bə lə rin və ziy yə ti nə ay dın lıq 
gə tir mək üçün Bəh ram bəy 

Axun do vu İs tan bu-
la və Av ro pa öl kə-
lə ri nə gön dər miş di.

Mə lum ol muş du ki, Os man lı da 
4, İta li ya da 3, Fran sa da 27, Al-
ma ni ya da 49, Bel çi ka da 3, Avst-
ri ya da 1 tə lə bə oxu yur, ha mı sı-
nın da və ziy yə ti ol duq ca ağır dır. 
Mad di çə tin lik lər üzün dən təh si-
li atan lar, ən ağır iş lər də ça lı şan-
lar, həb sə dü şən lər, hətt  a in ti har 
edən lər də var dı. Nə ri ma no vun 
gös tə ri şi ilə döv lət xə zi nə sin dən 
gön də ri lən yar dım o qə dər cü zi 
idi ki, tə lə bə lə rin ən adi eh ti yac-
la rı nı be lə ödə mir di. Nə ri ma nov 
Azər bay can dan uzaq laş dı rı lan-
dan son ra isə hə min cü zi yar dım 
da kə sil di.

Hə min ağır gün lər də Pa ris də 
ya şa yan Cey hun bəy Ha cı bəy li 
də fə lər lə Zey nal Əli za də nin kö-
mə yi nə çat mış dı. Onun la  Cey-
hun bəy Ha cı bəy li ara sın da kı 
gü nü mü zə cən gə lib ça tan ya zış-
ma lar da söh bət, əsa sən ya ra dı-
cı lıq qay ğı la rın dan və mad di çə-
tin lik lər dən ge dir. Zey nal bəy 
1922-ci il də mək tub la rı nın bi-
rin də ya zır ki, Pe ru ca da “Ak ka-
de mia di Bel la Ar ti”də oxu yur, 
mad di yar dı ma gö rə min nət dar-
dır. O, öz sər gi lə rin dən də söh-
bət açır. Cey hun bəy də təh si li ni 
ba şa vur ma sı, fər di sər gi si ni aç-
ma sı üçün on dan kö mə yi ni əsir-
gə mir. 

Mad di sı xın tı lar və 
sə fa lət

Zey nal Əli za də Ro ma Kral Rəs-
sam lıq Aka de mi ya sı nı üç ilə (gö rü-
nür, ya rım çıq ali təh si li ol du ğu na 
gö rə) «hey kəl tə raş lıq pro fes so ru» 
dip lo mu ilə bi ti rib. O, Azər bay ca na 
qa yıt maq is tə sə də, bu ad dı mı at ma-
ğa cə sa rət et mə yib. Şüb hə siz ki, bəy 
nəs li nə mən sub ol ma sı da bu qə ra rı 
qə bul et mə sin də həl le di ci rol oy na-
yıb. İta li ya da gü zə ra nı nı tə sa dü fi  iş-
lər lə, əsər lə ri ni sat maq la tə min edib 
am ma daimi iş tap ma dı ğı na gö rə, 
ağ la gəl məz çə tin lik lər lə üz lə şib. 
Gənc rəs sam bu nu Cey hun bəy Ha-
cı bəy li yə növ bə ti mək tu bun da da 
bil di rir. Ona gön dər di yi so nun cu 
(27 av qust, 1927-ci il ta rix li) mək tu-
bun da ya zır ki, aka de mi ya nı bi ti rib, 
iş ta pa bil mir, kor luq çə kir, bu na 
gö rə də Bra zi li ya ya köç mək is tə yir. 
Hə min mək tub da o, Ba kı dan gəl-
miş ba cı sı Sa ra nı və Ber lin də tə lə bə 
olan İbad Əli ye vi xa tır la yır.

O il lər də hey kəl tə raş Zey nal 
Əli za də nin ye ga nə gə lir mən bə-
yi fər di si fa riş lər idi. Dün ya nın ən 
san bal lı sə nət mə bəd lə rin dən bi-
ri sa yı lan İta li ya da ki fa yət qə dər 
pe şə kar rəs sam və hey kəl tə raş 
ol du ğu na gö rə, si fa riş lə rə ümid 
bağ la maq xül ya ki mi gö rü nür dü. 

Am ma Zey nal Əli za də qar şı laş-
dı ğı çə tin lik lə rə bax ma ya raq, İta-
li ya da tez bir za man da is te dad lı 
hey kəl tə raş ki mi məş hur la şıb, döv-
rün ta nın mış in san la rın dan si fa riş-
lər al ma ğa baş la yıb. Hətt  a tez lik lə 
ya rat dı ğı əsər lər dən iba rət bö yük 
fər di şər gi si ni də təş kil edib. 

İta li yann Pe ru ca şə hə rin də bö-
yük al man bəs tə ka rı Lüd viq van 
Bet ho ve nə və ru si ya lı mü ha cir, 
“La Ska la” teat rı nın məş hur ope-
ra mü ğən ni si Si giz mund Za less-
ki yə qo yul muş məş hur büst lər 
Zey nal Əli za də nin ya ra dı cı lı ğı-
nın məh su lu dur. 

O, 1925-ci il də ana sı Mər yəm-
ni sə xa nı mın xəs tə ol du ğu ba rə də 
xə bər alıb və Ba kı ya gəl mək is tə-
yib. Gö rü nür, Al ma ni ya da təh sil 
alıb Azər bay ca na qa yıt mış ya xın 
qo hu mu Cə fər Ka zı mo vun və-
tən də yax şı qar şı lan ma sı (am ma 
1938-ci il də rep res si ya ya mə ruz 
qa la caq dı) onu bu ba rə də dü şün-
mə yə va dar et miş di. Am ma na-
mə lum sə bəb lər üzün dən qə ra rı nı 
də yiş mə li, qür bət də qal ma lı olub.

Zey nal Əli za də nin son ra kı ya-
ra dı cı lıq fəaliy yə ti ABŞ və Tür ki yə 
ilə bağ lı dır. Gü man ki, o, daimi iş 
tap maq ümi di ilə Tür ki yə yə ge dib, 
ey ni za man da, bu ra da Azər bay ca-
nın me mar lıq və in cə sə nət in ci lə-
ri ba rə də mə qa lə lər dərc et di rib. 
Be lə ki, 1934-cü il də “Azər bay can 
Yurd bil gi si” dər gi sin də Atəş gah 
mə bə di, Şir van şah lar sa ra yı, Ba-
yıl bur nu, Qız qa la sı, Bi bi hey bət 
məs ci di ilə bağ lı dərc et di yi mə-
qa lə lə ri nə “Hey kəl tə raş Zey nal A. 
Sa ray” im za sı nı qo yub. Düz 20 il 
son ra, 1954-cü il də hə min dər gi də 
“Azər bay can lı Zər düşt mə bə di nin 
ta ri xi” ad lı mə qa lə si isə “Zey nal 
Ak koç” im za sı ilə çap olu nub.

Pe şə kar təh sil al mış ilk azər bay-
can lı hey kəl tə raş Zey nal Əli za də-
nin ölüm ta ri xi in di yə cən müəy yən 
olun ma yıb. Onun ötən əs rin 50-ci il-
lə rin də Pe ru ca da və fat et di yi və ora-
da da dəfn olun du ğu gü man edi lir.

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

Rəs sam ol ma ğı 

  “Qur ban” ro ma nı üzə rin də iş lə-
yər kən, Azər bay can De mok ra tik 
Cüm hu riy yə ti nin təh sil al maq 
üçün Os man lı döv lə ti nə və Av ro pa 
öl kə lə ri nə gön dər di yi gənc lə rin 
ta le yi ilə ma raq lan ma lı ol dum...
On lar Fran sa da təh sil gör müş 
Bəh ram bəy Axun do vun rəh bər-
li yi lə 1919-cu ilin axır la rın da İs-
tan bu la yo la düş müş, çə tin lik lə vi-
za alan dan son ra İta li ya ya, ora dan 
Fran sa ya get miş, bu öl kə lə rin, elə-
cə də Bel çi ka, Al ma ni ya, Avst ri ya-
nın ali mək təb lə rin də təh sil al ma ğa 
baş la mış dı lar. Am ma cə mi bir ne çə 
ay keç mə miş Azər bay can De mok ra tik 
Cüm hu riy yə ti sü qu ta uğ ra mış, qür bə-
tə bö yük ümid lər lə get miş ca van lar 
aman sız eh ti yac la rın mən gə nə sin də 
qal mış dı lar. Hə min ca van la rın bir his sə-
si Azər bay ca na qa yıt ma yıb, qa yı dan la rın 
ək sə riy yə ti isə rep res si ya ya mə ruz qa lıb.
O ca van lar dan bi ri də Zey nal Əli za də (rəs-
mi sə nəd lər də Əli yev) idi...

Gənc rəs sa mın la yi hə si əsa sın da 
ha zır lan mış döş ni şan la rı və xa-
ti rə me dal la rın da Par la men tin 
bi na sı, bay raq, ay pa ra, sək kiz gu-
şə li ul duz, gü nə şin doğ ma sı, gül 
çə lən gi təs vir olu nub.

Zey nal Əli za də nin İta li ya da 
təh sil al ma sı haq qın da kı mə lu-

mat lar az ol sa da, onun ömür və 
ya ra dı cı lıq yo lu na müəy yən 
qə dər işıq sa lır.  Ay dın dır ki, 
Azər bay can da si ya si re jim də-

yi şən dən, xa ri ci öl kə lər də təh-
sil alan tə lə bə lə rə ve ri lən döv lət 

tə qaüdü kə si lən dən son ra Zey nal 
bəy də ək sər tə lə bə lər ki mi bö yük 
mad di və mə nə vi sı xın tı ke çi rir, 
təh si li ni ta mam la ma ğa ça lı şır dı. 
Düz dür, Azər bay can da qu rul-
muş So vet hö ku mə ti nin baş çı sı 
Nə ri man Nə ri ma nov hə min tə-

lə bə lə rin və ziy yə ti nə ay dın lıq 
gə tir mək üçün Bəh ram bəy 

Axun do vu İs tan bu-
la və Av ro pa öl kə-

aman sız eh ti yac la rın mən gə nə sin də 
qal mış dı lar. Hə min ca van la rın bir his sə-
si Azər bay ca na qa yıt ma yıb, qa yı dan la rın 
ək sə riy yə ti isə rep res si ya ya mə ruz qa lıb.
O ca van lar dan bi ri də Zey nal Əli za də (rəs-

Cüm hu riy yə ti sü qu ta uğ ra mış, qür bə-
tə bö yük ümid lər lə get miş ca van lar 
aman sız eh ti yac la rın mən gə nə sin də 
qal mış dı lar. Hə min ca van la rın bir his sə-

“Qur ban” ro ma nı üzə rin də iş lə-
yər kən, Azər bay can De mok ra tik 
Cüm hu riy yə ti nin təh sil al maq 
üçün Os man lı döv lə ti nə və Av ro pa 
öl kə lə ri nə gön dər di yi gənc lə rin 
ta le yi ilə ma raq lan ma lı ol dum...
On lar Fran sa da təh sil gör müş 
Bəh ram bəy Axun do vun rəh bər-
li yi lə 1919-cu ilin axır la rın da İs-
tan bu la yo la düş müş, çə tin lik lə vi-
za alan dan son ra İta li ya ya, ora dan 
Fran sa ya get miş, bu öl kə lə rin, elə-
cə də Bel çi ka, Al ma ni ya, Avst ri ya-
nın ali mək təb lə rin də təh sil al ma ğa 
baş la mış dı lar. Am ma cə mi bir ne çə 
ay keç mə miş Azər bay can De mok ra tik 

Gənc rəs sa mın la yi hə si əsa sın da 
ha zır lan mış döş ni şan la rı və xa-
ti rə me dal la rın da Par la men tin 
bi na sı, bay raq, ay pa ra, sək kiz gu-
şə li ul duz, gü nə şin doğ ma sı, gül 
çə lən gi təs vir olu nub.

Zey nal Əli za də nin İta li ya da 
təh sil al ma sı haq qın da kı mə lu-

mat lar az ol sa da, onun ömür və 
ya ra dı cı lıq yo lu na müəy yən 
qə dər işıq sa lır.  Ay dın dır ki, 
Azər bay can da si ya si re jim də-

yi şən dən, xa ri ci öl kə lər də təh-
sil alan tə lə bə lə rə ve ri lən döv lət 

tə qaüdü kə si lən dən son ra Zey nal 
bəy də ək sər tə lə bə lər ki mi bö yük 
mad di və mə nə vi sı xın tı ke çi rir, 
təh si li ni ta mam la ma ğa ça lı şır dı. 
Düz dür, Azər bay can da qu rul-
muş So vet hö ku mə ti nin baş çı sı 
Nə ri man Nə ri ma nov hə min tə-

lə bə lə rin və ziy yə ti nə ay dın lıq 
gə tir mək üçün Bəh ram bəy 

“Qur ban” ro ma nı üzə rin də iş lə-

li yi lə 1919-cu ilin axır la rın da İs-
tan bu la yo la düş müş, çə tin lik lə vi-
za alan dan son ra İta li ya ya, ora dan 
Fran sa ya get miş, bu öl kə lə rin, elə-
cə də Bel çi ka, Al ma ni ya, Avst ri ya-
nın ali mək təb lə rin də təh sil al ma ğa 
baş la mış dı lar. Am ma cə mi bir ne çə 
ay keç mə miş Azər bay can De mok ra tik 
Cüm hu riy yə ti sü qu ta uğ ra mış, qür bə-
tə bö yük ümid lər lə get miş ca van lar 
aman sız eh ti yac la rın mən gə nə sin də 
qal mış dı lar. Hə min ca van la rın bir his sə-
si Azər bay ca na qa yıt ma yıb, qa yı dan la rın 
ək sə riy yə ti isə rep res si ya ya mə ruz qa lıb.
O ca van lar dan bi ri də Zey nal Əli za də (rəs-

Mə də niy yət ta ri xi mi zə ilk pe-
şə kar Azər bay can hey kəl tə ra şı 
ki mi da xil ol muş Zey nal Ha cıağa 
oğ lu Əli za də, bə zi təd qi qat çı la-
rın fi k rin cə, 1895-ci il də Ba kı şə-
hə rin də, ta cir sil ki nə mən sub bir 
ailə də ana dan olub. Araş dır ma çı 
M.Əli ye vin ver di yi mə lu mat da 
isə onun həm adı və so ya dın da, 
həm də do ğum ta ri xin də cü zi 
fərq lə rin ol du ğu nu gö rü rük. Be-
lə ki, şə ha dət na mə ni əsas gö tür-
sək, Əli yev Zey na lab din bəy Ha-
cı Ağa bəy oğ lu 1894-cü il ap rel 
ayı nın 24-də do ğu lub. Şə ha dət-
na mə də ya zı lıb: “1919-cu il də, 
av qust ayı nın 27-ci gü nün də ve-
ri lib şə ha dət na mə xü su sun da ki, 
Ağa Zey na lab din bəy Ha cı Ağa-
bəy oğ lu Əli yev, Ba kı şə hə ri nin 
sa ki ni, Ha cı Qa sım bəy məs ci di-
nin ca maatı na mən sub dur. Tə-
vəl lü dü va qe olub 1894-cü il də, 
ap rel ayı nın 24-cü gü nün də, ne cə 
ki, tə vəl lü dü sü but olu nub məs-
ci din met rik dəf tə rin də. İm za nı 

An caq hər şey onun is tə di yi Cüm hu riy yə tin 100 

la və Av ro pa öl kə-
lə ri nə gön dər miş di.

Mə lum ol muş du ki, Os man lı da 

miş ba cı sı Sa ra nı və Ber lin də tə lə bə 
olan İbad Əli ye vi xa tır la yır.

Əli za də nin ye ga nə gə lir mən bə-
yi fər di si fa riş lər idi. Dün ya nın ən 
san bal lı sə nət mə bəd lə rin dən bi-
ri sa yı lan İta li ya da ki fa yət qə dər 
pe şə kar rəs sam və hey kəl tə raş 
ol du ğu na gö rə, si fa riş lə rə ümid 
bağ la maq xül ya ki mi gö rü nür dü. 

dı ğı çə tin lik lə rə bax ma ya raq, İta-
li ya da tez bir za man da is te dad lı 
hey kəl tə raş ki mi məş hur la şıb, döv-
rün ta nın mış in san la rın dan si fa riş-
lər al ma ğa baş la yıb. Hətt  a tez lik lə 
ya rat dı ğı əsər lər dən iba rət bö yük 
fər di şər gi si ni də təş kil edib. 

yük al man bəs tə ka rı Lüd viq van 
Bet ho ve nə və ru si ya lı mü ha cir, 
“La Ska la” teat rı nın məş hur ope-
ra mü ğən ni si Si giz mund Za less-
ki yə qo yul muş məş hur büst lər 
Zey nal Əli za də nin ya ra dı cı lı ğı-
nın məh su lu dur. 

ni sə xa nı mın xəs tə ol du ğu ba rə də 
xə bər alıb və Ba kı ya gəl mək is tə-
yib. Gö rü nür, Al ma ni ya da təh sil 

mi sə nəd lər də Əli yev) idi... la və Av ro pa öl kə-
lə ri nə gön dər miş di.lə ri nə gön dər miş di.lə ri nə gön dər miş di.lə ri nə gön dər miş di.lə ri nə gön dər miş di.



Gi cit kən ni yə da la yır?
Yer üzün də gi cit kə nin bir ne çə 

nö vü var, am ma on la rın heç də 
ha mı sı nın da la yan tük cük lə ri ol-
mur. Bu na bax ma ya raq, gi cit kə-
nin ne cə da la dı ğı nı yə qin ha mı nız 
bi lir si niz – to xu nan da “da dı nı” 
gör mü sü nüz. Da la yan gi cit kən lə-
rin ən ge niş ya yı la nı adi gi cit kən, 
bir də Ro ma gi cit kə ni dir. Hə min 
bu Ro ma gi cit kə ni da la yan gi cit-
kən lər ara sın da müt ləq çem pion 
sa yı la bi lər.

Gi cit kə nin da la yı cı hə rə kə ti 
özü nün me xa niz mi nə gö rə me du-
za və ak ti ni ya ad la nan də niz can-
lı la rı nın qol la rın da yer lə şən yan-
dı rı cı hü cey rə lə rin hə rə kə ti nə çox 
bən zə yir. Bu hü cey rə lə rin için də 
na zik və çox iti iy nə lər var. Sa kit 
və ziy yət də yum ru la nıb qa lan bu 
iy nə lər ki çik bir to xu nuş dan açı-
lır. Gi cit kə nin ti kan la rı isə bir hü-
cey rə dən in ki şaf edib tük cük şək-
li nə dü şür. İti uc la rın da xır da ca 
yu maq lar var ki, on la rı əzil mə yə 
qoy mur. Əgər bu yu ma ğa yün-
gül cə to xun san, o an sı nır və iti 
tük cük də ri yə san cı lır. Tük cü yün 
için də ki da ğı dı cı tur şu də ri də qı-
zar tı əmə lə gə ti rir, bə zən, xü su si-
lə ağır hal lar da isə də ri ör tü yün də 
ya nıq ki mi ya ra la rın ya ran ma sı na 
sə bəb olur. La kin gi cit kə nin sap-
la ğın dan ya vaş ca ya pış san, tük-
cük lər sap la ğa sı xı lıb qal sa, zi yan 
çək mə yə cək si niz.

 Elə gü man et mə yin ki, gi cit kən 
in san üçün ta mam fay da sız bit ki-
dir. Bir çox öl kə lər də onu bö yük 
qa zan lar da bi şi rə rək ev hey van-
la rı, quş lar üçün  əla yem alır lar. 
Am ma bu bit ki nin da dı nı yə qin 
biz azər bay can lı lar dan yax şı bi-
lən ol maz. Bi zim ki lər yaz ay la rın-
da kör pə gi cit kən dən ləz zət li kə tə 
bi şi rir ki, ye dik cə, da dın dan doy-
maq ol mur. Gi cit kən kə tə si in san-
la rın vi ta min az lı ğın dan əziy yət 
çək di yi möv süm də, az qa la can 
dər ma nı sa yı lır...

Gi cit kə nin ma ya lan mış ri şə lə-
rin dən sa rı, göv də və yar paq la-
rın dan ya şıl rəng alır lar. “Ra mi” 
ad la nan Çin gi cit kə ni nin zoğ la rı nı 
emal edib on dan kən dir, qay tan, 
sap dü zəl dir, par ça to xu yur lar. 

Yer üzün də al ma nın 
neçə nö vü var?

Dün ya da ən tə ləb kar, ağız da dı 
tam fərq li olan adam la rın zöv qü-
nü ra zı sa la bi lə cək qə dər al ma nö-
vü var. Tək cə İn gil tə rə də iki min 
növ al ma bi tir. Əgər bü tün dün-
ya ya bax saq, bu rə qəm bir ne çə 
də fə çox ola caq. Al ma nın və tə ni, 
gö rü nür, Av ro pa nın cə nub-şər qi, 
Asi ya nın qər bi dir. Hər hal da bi zə 
mə lum olan bu dur ki, Av ro pa da 
al ma nın müx tə lif növ lə ri ni hə lə 
iki min il əv vəl ye tiş di rir di lər. 

Qə dim Ro ma da bu mey və nin 
azı yed di nö vün dən ge niş is ti fa də 
olu nur du. Yax şı, bəs ne cə olub ki, 
müasir za man da bu gö zəl mey və-
nin bir be lə nö vü var? Bü tün za-
man lar da öz bağ la rın da al ma ye-
tiş di rən bağ ban lar bu mey və nin 
ye ni-ye ni növ lə ri ni al maq üçün 
onun üzə rin də çox lu təc rü bə lər 
apa rır dı lar. Məq səd onun şax ta ya 
da ha da vam lı, da ha məh sul dar, 
da ha dad lı növ lə ri ni al maq idi. 

Bu üsul la ra gə lin cə, bir növ-
dən olan ağa cın tu murq cu ğu nu, 
ya xud pöh rə si ni, baş qa növ dən 
olan ca van bir ağa ca pey vənd 
edir lər. Bu yol la alı nan ye ni ağa-
cın məh su lun da onun üçün “va-
li deyn” ro lu nu oy na mış sort la rın 
həm üs tün, həm zəif cə hət lə ri əks 
olu na caq. Baş qa bir üsul isə “çar-
paz toz lan ma” ad la nır. Bu üsu lun 
ma hiy yə ti on dan iba rət dir ki, bir 
növ dən olan al ma nın çi çək lə ri-
ni baş qa növ dən olan ağac lar dan 
gö tü rül müş er kək cik lər lə toz lan-
dı rır lar. Bu hal da da fərq li növ 
ya ra nır. İn di gö rün bu sa hə də nə 
qə dər iş apa rı lıb ki, dün ya da bir 
be lə al ma nö vü var.

Ban yan nə dir?
Ban yan nə həng ağac la ra aid 

olan ağac nö vü dür. Siz də bi-
lir si niz ki, tə biət də nə həng öl-
çü lə rə ma lik bü tün məx luq lar 
son ra dan çox bö yük çə tin lik lə rə 
mə ruz qa lır lar və ağac lar da bu 
ba xım dan qə ti is tis na de yil lər.
Mə sə lən, həd din dən zi ya də iri 
göv də yə ma lik ağac lar da su yun, 
qi da mad də lə ri nin kök dən yar-
paq la ra çat dı rıl ma sın da prob-
lem lər olur. Özü də be lə ağac la-
rın gə rək möh kəm və bir xey li 
qı sa bu daq la rı ol sun ki, ağır lıq 
al tın da sın ma sın. Be lə ağa ca ge-
niş bü növ rə də la zım dır – o, qol-
bu daq la rın ağır lı ğı na da vam gə-
tir mə li dir. Bu daq lar çox uzun, 
ağır ol sa, göv də də bu, ya baş qa 
səm tə əyi lə cək və axır da ağac yı-
xı la caq.

Bu və bir çox baş qa prob lem-
lər Hin dis tan və Ma lay zi ya da 
bi tən nə həng ban yan ağa cı üçün 
ke çər li de yil. Ağac öz prob lem lə-
ri ni ori ji nal şə kil də həll edə bi lib.  
Bu ağac lar da ən qə ri bə olan on la-
rın bu daq la rı nın ne cə bit mə si dir. 
Ban ya nın çox say lı, ağır bu daq la rı 
əzə mət li göv də dən bü tün is ti qa-
mət lər də bi tir. Göv də nə qə dər 
güc lü ol sa da, bu qə dər ağır lı ğa, 
tə bii ki, tab gə tir mək iq ti da rın da 
de yil. Mə sə lə nin ən ma raq lı mə-
qa mı bu dur ki, bu daq lar bu ağır-
lı ğın xey li his sə si ni öz üzər lə ri nə 
gö tü rür lər. On la rın hər bi rin də 
qa lın zoğ lar olur ki, bu daq dan 
düz tor pa ğa ki mi uza nır və ban-
yan ağa cı nın müs tə qil kö kü nə 
çev ri lir.

Bu zoğ lar əv vəl-
cə il bəil bö yü yə rək ye rə 

ça tır. Tor paq da möh-
kəm lə nən dən son ra 

bu daq la ra əla və da-
yaq ol maq la ya na şı, 
onu qi da mad də lə ri 

və su ilə də tə min edir-
lər. Təd ri cən on lar ye ni 

göv də lə rə çev ri lir və nə ti cə də bəl li 
olur ki, ban yan bo ya ver mək-

dən da ha çox, enə ve rir. Axır-
da əsas göv də nin ət ra fın da 
hal qa va rı “qa le re ya lar” əmə-
lə gə lir və on la rın diamet-
ri bə zən 450 met rə ça tır.

Ma raq lı dır ki, bu qa le re ya lar pis ha-
va dan qo run maq üçün çox əl ve riş li 
yer dir və yer li əha li ban yan ağa cı nın 
al tın da ba zar lar dü zəl dir, yı ğın caq-
lar ke çi rir, on lar dan di gər ic ti mai 
təd bir lər üçün is ti fa də olu nur.

Bun dan baş qa, ha va da qa lan 
ha mar ri şə lər dən düm düz pa ya-
lar dü zəl dir, on la rın odun ca ğı nı 
əzə rək möh kəm kən dir hö rür lər. 
Ban ya nın nə həng öl çü lə ri nə bax-
ma ya raq, al-qır mı zı rəng də çox 
xır da mey və lə ri olur. Yer li əha li 
bu mey və lə ri ye mir, la kin ge cə 
quş la rı və ya ra sa lar üçün bu mey-
və lər çox lə ziz təam dır. 

Ko kos qo za sı ne cə bi tir?
Yə qin ha mı nız bi lir si niz ki, ko-

kos qo za la rı, ya da da ha sa də de-
sək, ko kos, pal ma lar da bi tir. Onun 
mey və lə ri çox sərt qa bıq la ör tü lü-
dür – bu qa bıq on la rın ye mə li his-
sə si ni zə də lən mək dən qo ru yur: axı 
ko kos ye ti şən də ağa cın ba şın dan 
bir baş ye rə dü şür! Ko kos qo za la-
rı nın diamet ri 8-20 san ti metr ara-
sın da olur. Sərt qa bı ğın düz al tın da 
çox da qa lın ol ma yan bir qat var – 
ağ rəng də, yum şaq bir qat. Onun 
or ta sın da isə dad lı ko kos sü dü olur. 
Əgər siz ko kos qo za sı nı ya xın dan 
gör mü sü nüz sə, yə qin fi  kir ver mi si-
niz ki, onun qa bı ğın da üç də nə xır-
da “göz cük” olur. Bu “göz cük”lər 
in ki şaf et mə miş tu mur cuq lar dır. 
Ko kos qo za sı nı tor pa ğa əkən də bu 
tu mur cuq lar dan bi ri cü cə rir və bir 
müd dət dən son ra pal ma ya çev ri lir.

Am ma bu pal ma nın məh sul 
ver mə si üçün azı sək kiz il vaxt 
la zım dır. Yet kin ko kos pal ma sı 
il bo yu çi çək lə yir və onun üzə-
rin də daim iki-üç qo za olur.

La kin bu qo za la rın ye tiş mə si 
uzun iş dir. Nə ti cə nin ha sil ol ma sı 
ağa cın bit di yi tor paq dan, ağa cın 
nö vün dən ası lı ola raq, bir ne çə 
ay dan bir ilə dək, hətt  a da ha ar tıq 
sü rə bi lər. Bir ağac da il ər zin də 
or ta he sab la əl li qo za ye ti şir. Ko-
kos pal ma la rı nın hün dür lü yü nö-
vün dən ası lı ola raq, 6 metr dən 20 
met rə dək də yi şir. Ağa cın ha mar 
göv də sin də bu daq ol mur və yal-
nız lap kəl lə sin də uzun lu ğu 3-6 
metr olan en li yar paq lar gö rər sən. 
Ko kos pal ma la rı də niz sət hin dən 
900 met rə dək yük sək lik də bi tə bi-
lir. Am ma on la rı ən çox da ha aşa-
ğı lar da əkir lər.

Bu ağac la rın xü su siy yət lə-
rin dən bi ri də niz su yu nun lap 
ya xın lı ğın da bit mə si dir. Am-
ma si zə elə gəl mə sin ki, ko ko-
sun duz lu su ya eh ti ya cı var. Elə 
de yil. Sa də cə, bu ağa cın da yaz 
kök lə ri ye rin üs tün də ki rü tu bə ti 
özü nə yax şı çə kir. Ko ko sun qa bı-
ğı duz lu də niz su yun da xa rab ol-
mur. Bu, o de mək dir ki, də ni zin 
dal ğa la rı su ya düş müş qo za nı 
lap uzaq la ra apa ra bi lər və bir də 
gö rər sən ki, ko ko sun nə ol du ğu-
nu bil mə yən yer lər də də ca van 
pal ma lar bit di!

Ni yə ən ci rin to xu mu çox 
olur?

Ən cir yer üzün də ki mey və lə rin 
ən qə ri bə lə rin dən dir. İn san onun 
qiy mə ti ni ta ri xin ən qə dim dövr lə-
rin dən bi lib. Bir za man lar onu ən 
na dir tə am ki mi fi  ron la rın qar şı sı na 
qo yur du lar. Son ra lar isə o, bir qar-
nı ac, bir qar nı tox qul la rın az qa la 
ye ga nə ye mə yi nə çev ril di. Am ma 
ən cir yal nız qi da de yil, onun şi-
rə sin dən spirt, şə rab və par ça lar 
üçün bo yaq alır lar. Onun en li, sərt 
yar paq la rın dan fi l sü mü yü nün par-
daq lan ma sın da is ti fa də olu nur. Ən-
cir ağa cı nın qa bı ğın dan möh kəm 
kən dir lər hö rür lər. Ən ci rin çox nö-
vü var və on la rın ara sın da ən dad-
lı sı İz mir ən ci ri he sab olu nur– tə bii 
ki, bu nu bi zim Ab şe ro nun kəh rə ba 
ən ci rin dən dad ma yan lar söy lə yir.

Ən ci rin gir də, ət li mey və lə ri, za-
hi rən bo ğa zın da xır da de şik olan 
bir ki sə yə bən zə yir. Bu ki sə nin için-
də mey və nin ət li his sə sin dən sa va-
yı toz cuq lar və bi zim, to xum, ya xud 
çə yir dək ad lan dır dı ğı mız şey lər də 
var. Am ma əs lin də, on lar to xum 
yox, ən ci rin əsl mey və lə ri dir! Ümu-
miy yət lə, İz mir ən ci ri nin ço xal ma-
sı pro se si çox ma raq lı dır. Mə sə lə 
bun da dır ki, onun çi çək lə ri yal nız 
Kap ri ən ci ri nin toz cuq la rı ilə ma-
ya lan ma lı dır. Hə min bu Kap ri ən-
ci ri nin mey və lə rin də er kək cik lə rin 
ki fa yət qə dər çox ol ma sı na bax ma-
ya raq, onu mey və dən çı xa rıb toz la-
nan çi çə yə yal nız bir hə şə rat çat dı ra 
bi lər – xır da ən cir arı la rı. Bu arı lar 
Kap ri ən ci ri nin için də yu mur ta qo-
ya na ki mi ya şa yır, son ra mey və ni 
tərk edir və qa nad la rı na ya pı şan 
toz cuq lar la bir yer də uçub ge dir.

Gi cit kən ni yə da la yır? Gi cit kə nin ma ya lan mış ri şə lə-

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

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

İl qar ƏLFİ
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Gi cit kə nin ma ya lan mış ri şə lə-

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

sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al-sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al-
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Bun dan son ra hə şə rat İz mir ən ci ri-
nin içi nə gi rir və bu za man qa nad-
la rın da kı toz cuq la rın bir his sə si çi-
çə yin üzə ri nə tö kü lür.   

Ta pioka nə dir?
İs ti iq lim li öl kə lər də ye tiş di ri-

lən, iri ko lun kök lə rin dən alı nan 
ni şas ta dan dü zə lən yar ma ya ta-
pioka de yir lər. Bit ki nin özü isə 
ma nioka ad la nır. Onun kök lə-
ri nin üç də bi ri ni şas ta, üç də iki-
si su dur. Bu kök lər dən ni şas ta 
alın ma sı xey li vaxt və əmək is-
tə yir. İlk növ bə də ma nioka nın 
kök lə ri ni su da yu yur, on la rın 
qa bıq la rı nı tə miz lə yir lər. Son ra 
kök lə ri su ya ya tı rır lar və bir ne-
çə gün ər zin də is la dır lar. Bə zən 
isə kök lə ri xır da-xır da doğ ra yıb 
sürt kəc dən ke çi rə rək pas ta alır-
lar. Bu pas ta dan bi la va si tə xö rək 
bi şi rən də is ti fa də et mək də olar, 
onu qu ru da raq un da al maq olar. 
Ma nioka dü zəl dən də xır da-xır-
da doğ ran mış kö kü tə miz su ilə 
qa rış dır maq la zım dır, son ra bir 
müd dət ona to xun mur lar. Tə miz 
ni şas ta dan iba rət his sə cik lər ya-
vaş-ya vaş su yun di bi nə çö kür, 
bü tün kir isə su dan ası lı və ziy-
yət də qa lır.

Son ra ni şas ta nı çı xa rır, üzə ri nə 
ye nə tə miz su tö kür lər, də nə lər 
yum şa la raq, bir-bi ri nə ya pı şır və 
axır da yar ma ki mi bir şey əmə lə 
gə ti rir. Bu yol la alın mış məh sul 
ta pioka ad la nır. Ta pioka Av ro-
pa və Ame ri ka ya da ha çox Ya va, 
Ma da qas kar və Bra zi li ya dan gə ti-
ri lir. Av ro pa və Bir ləş miş Ştat lar-
da on dan pu dinq ha zır la yır, onu 
şor ba və sous la ra əla və edir lər. 
La kin Cə nu bi Ame ri ka da və Af ri-
ka da on dan ya pas ta, ya un şək-
lin də is ti fa də edir lər. 
Müx tə lif əd va lar hardan 

ya ra nıb?
Tə biət də cür bə cür bit ki lər var. 

Bu na gö rə də on la rın ço xun dan tibb 
və ət riy yat işin də is ti fa də olun ma sı 
heç də təəc cüb lü de yil. Ot lar dan, 
bit ki lər dən çox ge niş is ti fa də olu-
nan sa hə lər dən bi ri də ku li na ri ya-
dır. Ha mı nız bi lir si niz ki, adi bir 
xö rə yə də cür bə cür əd viy yat əla və 
et mək lə, onu qey ri-adi bir təama çe-
vir mək olar. Özü də əd va la rın bə zi-
lə ri nin o qə dər güc lü da dı və qo xu-
su olur ki, on lar dan is ti fa də edər kən 
çox eh ti yat lı ol maq la zım dır. 

Yer üzün də say sız-he sab sız əd-
va var, ona gö rə də on la rın yal-
nız Av ro pa da ge niş ya yı lan la rı 
üzə rin də da yan saq, da ha məq sə-
dəuy ğun olar. 

Rey han – yum şaq, şi rin tə hər 
da dı olan, ta mın dan az ca is tiotu 
xa tır la dan əd va. Onu adə tən sa-
lat la ra və kəs kin dad lı qəl ya nal tı-
la ra qa tır lar.

Ada ça yı yağ lı xö rək lə rə uy ğun-
dur. Onun güc lü qo xu su olur. Pen-
di rə ma raq lı qo xu ver mək üçün 
onu ada ça yı yar paq la rı na bü kür lər.

Baş qa bir əd va nın – kək li ko tu-
nun bir ne çə nö vü nü ta nı yı rıq. 
Onun doğ ma və tə ni Ara lıq də-
ni zi ət ra fın da kı öl kə lər dir. Am-
ma kək li ko tu Azər bay ca nın dağ-
lıq əra zi lə rin də də ge niş ya yı lıb. 
Onun kəs kin, özü nə məx sus da dı 
var. Biz də bu ot dan çay dəm lə yir, 
onu, əti bas dır ma edər kən iş lə-
dir lər. Kək li ko tun dan həm qu-
ru dul muş, həm də tə zə yı ğıl mış 
hal da is ti fa də et mək olar.

Mi xə yi həm şi rin, həm də acı 
xö rək lə rə qa tır lar. Şi rin tə hər, kəs-
kin qo xu lu əd va dır. Mi xək Mo-
lukk ada la rın da bi tir.

Na nə nin da dı da, qo xu su da 
ha mı ya yax şı ta nış dır. Onu in-
san lar çox qə dim za man lar dan 
ye mə yə qa tır, dəm lə mə lə ri ni 
içir lər. Na nə haq qın da hə lə yu-
nan mi fi  də var. De yir lər ki, bir 
ila hə qıs qanc lı q zə mi nin də rə qi-
bi olan bir nim fa nı hə min bu bit-
ki yə çe vi rib.

Kək li ko tu, rey han, ada ça yı, 
roz ma rin, mər zə ki mi, na nə  də 
do daq çi çək li lər fə si lə si nə aid dir. 
Na nə nin 20-25 nö vü var, cür bə-
cür xö rək lər və saq qız lar da ən 
çox sa də na nə dən is ti fa də olu-
nur.

Muskat cevizi nədir?
Mus kat ce vi zi ən əvəz siz və ge-

niş ya yıl mış əd va lar dan bi ri dir. Bu 
ce viz tro pik bir mey və nin “çə yir də-
yi dir”. Yer üzün də 80-ə ya xın ağac 
və ko lun mey və lə rin də mus kat ce-
vi zi giz lə nir. Bu ağac və kol lar əsas 
eti ba riy lə Fi lip pin də, Mo lukk ada-
la rın da və Bra zi li ya da bi tir. On la rın 
ara sın da ən ge niş ya yı la nı qo xu lu 
mus kat ağa cı dır. Bu gö zəl 
hə mi şə ya şıl ağa cın hün-
dür lü yü 7 met rə ça tır. 
Ağa cın göv də sin də 
lap dib dən tut muş 
zir və si nə dək bu daq-
lar olur. Bu bu daq lar-
da qo xu sun dan zan ba-

ğı xa tır la dan xır da sa rı 
çi  çək lər 

açır.

Ağac, əki lən dən 8 il son ra çi çək 
açır və mey və ver mə yə baş la yır. 
Çi çək lə mə və məh sul gə tir mə pro-
se si fa si lə siz ola raq bü tün il bo yu 
da vam edir. La kin ağac dan əsas 
məh su lu dörd ay dan bir top la yır-
lar. Bu ağa cın mey və lə ri öl çü və 
for ma sına gö rə ar mu du xa tır la-
dır. Ye ti şən də on la rın rən gi qı zı lı 
olur, mey və or ta dan iki ye rə ay rı-
lır. Mey və nin ət li his sə si qır mı zı 
rəng də dir, için də ce vi zə ox şa yan 
çə yir dək var. Bu çə yir də yin için də 
mus kat ce vi zi nin ədə va ki mi is ti-
fa də olu nan his sə si yer lə şir.

Ce vi zin də nə si ni mey və nin ət-
li his sə sin dən ayı rıb on la rı xü su si 
so ba lar da qu ru dur lar ki, qa bıq la-
rı çat la sın. Bun dan son ra on la rı 
so ba dan çı xa rır, qa bı ğı nı tə miz-
lə yir lər və mus kat ce vi zi is ti fa-
də üçün tam ha zır olur. Ce vi zin 
qiy mət li xü su siy yət lə ri it mə sin 
de yə, on la rı uzaq mə sa fə lə rə da-
şı yan da, ya xud xey li müd dət sax-
la yan da bü töv sax la yır lar. Am ma 
müx tə lif ye mək lə rə mus kat ce vi-
zi ni dö yül müş və ziy yət də əla və 
edir lər. Xö rək bi şir mək üçün ya-
rar lı ol ma yan, aşa ğı key fi y yət li 
ce viz lər dən isə mus kat ya ğı de yi-
lən cöv hər dü zəl di lir.

Toz lan ma nə dir?
Çi çək lər ör tü lü to xum lu (baş-

qa söz lə de sək, çi çək li) bit ki lə rin 
ço xal ma or qa nı dır. Yə ni çi çək hər 
han sı bir bit ki nin er kək cik lə ri nin, 
ya to xu mu nun, ya xud da on la-
rın hər iki si nin bir dən ya ran ma sı 
üçün dür. Çi çə yin ən va cib his sə-
lə ri er kək cik lər və di şi cik lər dir. 

Bir çox çi çək lə rin ( am ma ha mı-
sın da yox) or ta sın da di şi cik (bir, 
ya xud bir ne çə) və onu döv rə yə 
al mış er kək cik lər olur. Di şi ci yin 
aşa ğı his sə sin də ki qa lın sa hə-
də to xum tu mur cuq la rı olur ki, 
on la rın hər bi ri mün bit şə rait də 
in ki şaf edib to xu ma çev ri lir. To-
xum tu mur cu ğu nun ən mü hüm 
his sə si xır da yu mur ta hü cey rə-
si dir. O qə dər ki çik olur lar ki, 
on la rı yal nız mik ros kop al tın da 
mü şa hi də et mək müm kün dür. 
Hər er kək ci yin ba şın da isə içə ri si 
toz cuq lar la do lu ki sə cik lər olur. 
Ma ya lan ma möv sü mü ye ti şən də 
bu ki sə cik lər açı lır və çox xır da 
toz şək lin də olan sa rı rəng li toz-
cuq lar ət raf mü hi tə dü şür.

To xu mun ya ran ma sı üçün bu 
toz cuq la rın hər han sı bir yol la 
di şi ci yə düş mə si la zım dır. Toz-
cu ğun di şi ci yə is tə ni lən yol la 
da şın ma sı na toz lan ma de yir lər. 
Toz lan ma nın çox üsu lu var. On-
la rın ən sa də si toz cu ğun özü nün 
di şi ci yə düş mə si dir: bu üsul özü-
nü toz lan dır ma ad la nır. La kin 
toz lan ma pro se sin də da ha çox 
ya kü lək, ya da hə şə rat lar iş ti rak 
edir. Kü lək ot ki mi lə rə aid olan 
ək sər növ lə ri (yal nız sa də çə mən-
lik ot la rı nı de yil, həm də buğ da 
və di gər ta xıl la rı) toz lan dı rır. Bu 
toz lan ma nın me xa niz mi çox sa-
də dir. Kü lək bit ki ni sil kə lə yə rək, 
er kək ci yin toz cu ğu nu ye rin dən 
çı xa rır, onu gö tü rüb bü tün zə mi-
yə sə pir. Bu toz cuq la rın bir qis mi 
di şi cik lə rə qo nur ki, bu nun la da 
ma ya lan ma baş ve rir, yə ni to xum 
əmə lə gə lir. Ma ya lan ma tez-tez 
hə şə rat lar va si tə siy lə də baş tu-
tur.

Bu nu, adə tən çi çək lə ri nin par-
laq rən gi, ya xud güc lü qo xu su 
olan bit ki lər də mü şa hi də et mək 
olar. Qo xu və rəng, hə şə rat la rı 
cəlb edir. On lar nek tar və toz cuq 
ax ta ra raq çi çə yin üzə ri nə enir lər. 
Hə şə rat lar nek tar dan bal dü zəl-
dir lər, toz cuq isə on la rın ye mi dir. 
Bu za man toz cuq la rın bir qis mi 
on la rın bə dən lə ri nə, qa nad la rı na 
ya pı şır. Arı növ bə ti çi çə yə qo nan-
da isə, hə min toz cuq lar baş qa çi-
çə yin di şi ci yi nə dü şür.

Onurğalılar nədir?
Ne cə bi lir si niz, qar ğa nı, kö pək 

ba lı ğı nı, pi to nu, qur ba ğa nı, iti, in-
sa nı bir ləş di rən bir cə hət var mı?

Əgər müs bət ca vab ver di niz sə, 
haq lı sı nız, çün ki yu xa rı da sa da la-
dı ğı mız bü tün can lı la rın ümu mi 
bir cə hə ti hə qi qə tən də var – on la rın 
ha mı sı nın onur ğa sı olur. Onur ğa 
bü töv bir sü mük de yil. O, bir-bi-
riy lə əla qə li xır da sü mük lər dən – 
fə qə rə lər dən iba rət dir. Onur ğa nın 
olub-ol ma ma sı o qə dər mü hüm, 
həl le di ci rol oy na yır ki, alim lər 
onur ğa sı olan bü tün hey van la rı ay-
rı ca bir ailə yə - “onur ğa lı lar” ailə si-
nə aid edib. Bü tün qa lan hey van lar 
– mol yusk lar, hə şə rat lar, qurd lar və 
sairə “onur ğa sız lar”a da xil dir. 

Əsl onur ğa lı lar da onur ğa sü tu-
nu nun bir ba şı na sü mük qu tu ya 
ox şa yan kəl lə bir lə şir. Onun için-
də hey va nın baş bey ni yer lə şir. 
Onur ğa sü tu nu nun yan la rın da, 
fə qə rə lə rin çö kək lik lə rin də giz-
lən miş si nir kə ləfl  ə rin dən kəl lə yə 
sa rı qa lın si nir lər ge dir. Bu kə ləf-
lər və qa lın si nir tel lə ri onur ğa 
bey ni ni əmə lə gə ti rir. Yan tə rəf-
lər dən onur ğa bey ni nə da ha na-
zik si nir lər bir lə şir – on la rın di gər 
ucu isə onur ğa lı hey va nın bə də-
ni nin bü tün his sə lə ri nə pay la nır.

Onur ğa lı la rın da ha bir sə ciy yə vi 
cə hə ti, on lar da ay rı ca qan döv ra-
nı sis te mi nin möv cud lu ğu dur. Bu 
sis tem bir-bi ri nə bir ləş miş da mar-
lar dan iba rət dir. Bu da mar lar qi da 
mad də lə ri ni, ok si ge ni or qa niz min 
hər bir hü cey rə si nə çat dı rır. Xır da 
da mar lar bir lə şə rək da ha iri lə ri ni 
– ve na və ar te ri ya la rı əmə lə gə ti rir 
ki, on la rın ən əsas la rı qan döv ra nı 
sis te mi nin mər kə zin də qə rar tu-
tan ürə yə ge dir. Onur ğa lı lar, bü-
tün qa lan hey van lar dan öz lə ri nin 
yax şı in ki şaf et miş da yaq-hə rə kət 
apa ra tı ilə fərq lə nir lər. Bu apa rat 
ske let dən baş qa, əzə lə və və tər lər-
dən iba rət dir. Fə qə rə sü tu nu na qa-
bır ğa lar və qa lan sü mük lər bir lə şir 
ki, on la rın da üzə rin də hey va nın 
aşa ğı və yu xa rı ət rafl  a rı yer lə şir. 

Onur ğa lı la rın ət rafl  a rı nın sa yı 
heç vaxt dörd dən çox ol mur, bə-
zi hey van lar da, mə sə lən ilan lar da 
hə min bu ət rafl  ar, ümu miy yət-
lə, yox dur. Ət rafl  ar for ma ca çox 
müx tə lif ola bi lər. Quş lar da əf raf-
la rın bir cü tü tə ka mül nə ti cə sin də 
qa na da, in san da isə bir cü tü ələ, 

di gər cü tü aya ğa çev-
ri lib. Onur ğa lı la rın 
ti pik nü ma yən də-
lə ri nin quy ru ğu da 
olur. La kin on la rın 
bə zi lə rin də tə ka-
mül nə ti cə sin də 
ət rafl  ar, ümu miy-

yət lə, yo xa çıx dı ğı 
ki mi, in san da öz 

möv cu diy yə ti nin 
lap il kin döv-

rün də quy ru-
ğu nu iti rib.

Hər suala    bir ca vab
ara sın da ən ge niş ya yı la nı qo xu lu 
mus kat ağa cı dır. Bu gö zəl 
hə mi şə ya şıl ağa cın hün-
dür lü yü 7 met rə ça tır. 
Ağa cın göv də sin də 
lap dib dən tut muş 
zir və si nə dək bu daq-
lar olur. Bu bu daq lar-
da qo xu sun dan zan ba-

ğı xa tır la dan xır da sa rı 
çi  çək lər 

açır.

da isə, hə min toz cuq lar baş qa çi-
çə yin di şi ci yi nə dü şür.

Onurğalılar nədir?
Ne cə bi lir si niz, qar ğa nı, kö pək 

ba lı ğı nı, pi to nu, qur ba ğa nı, iti, in-
sa nı bir ləş di rən bir cə hət var mı?

la rın bir cü tü tə ka mül nə ti cə sin də 
qa na da, in san da isə bir cü tü ələ, 

di gər cü tü aya ğa çev-
ri lib. Onur ğa lı la rın 
ti pik nü ma yən də-
lə ri nin quy ru ğu da 
olur. La kin on la rın 
bə zi lə rin də tə ka-
mül nə ti cə sin də 
ət rafl  ar, ümu miy-

yət lə, yo xa çıx dı ğı 
ki mi, in san da öz 

möv cu diy yə ti nin 
lap il kin döv-

rün də quy ru-
ğu nu iti rib.
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2016-cı ilin yan va rın da ABŞ-da “Əli və Ni no” fi l-
mi nin prem ye ra sı ola caq. Ya zı çı Qur ban Səi-
din ey niad lı ro ma nı əsa sın da çə kil miş fi lm 
yan va rın 21-dən 31-dək ke çi ri lə cək ABŞ-ın 

nü fuz lu “Sun dan ce” bey nəl xalq fi lm fes ti va lın da nü ma yiş olu na caq. 
“Əli və Ni no” fi l mi nin ic ra çı pro dü se ri Ley la Əli ye va, pro dü se ri 

Kris Tik yer, re jis so ru “BAF TA” mü ka fa tı laureatı Asif Ka pa dia, sse na ri 
müəl li fi  isə “Aca demy Award” mü ka fa tı laureatı Kris to fer Hemp ton-
dur. Film də Adam Bak ri, Ma ri ya Val ver de, Ha lit Er genç, Men di Pe tin-
kin, Kon ni Nil son, Rik kar do Sa ma ri ko, Ho ma yun Er şar di, Fəx rəd din 
Ma na fov, Əsad Bub, Nu man Akar və di gər məş hur akt yor lar çə ki lib lər.

 Qeyd edək ki, fi l min çə ki liş lə ri 2015-ci il fev ra lın 24-dən baş la mış 
və iyun ayı na dək da vam et miş di. Çə ki liş lər Ba kı nın bir sı ra mə kan-
la rın da, ta ri xi İçə ri şə hə rin kü çə lə rin də, Qo bus tan, Xı na lıq və s. əra-
zi lər də apa rı lıb.

 Fil min ya ra dı cı he yə ti gö zəl sse na ri, bey nəl xalq iş çi he yə ti, çə ki liş üçün 
çox gö zəl mə kan lar və güc lü akt yor he yə ti nə əsas la na raq, bu ek ran əsə ri-
nin bö yük uğur əl də edə cə yi nə ilk gün dən əmin li yi ni bil dir miş di.

 Film ilk də fə “Sun dan ce” bey nəl xalq fi lm fes ti va lın da ge niş ic ti maiy-
yə tə təq dim edi lə cək. ABŞ-ın Yu ta şta tı nın Park Si ti şə hə rin də baş tu-
ta caq say ca 31-ci fes ti val da 16 bə dii, 10 sə nəd li fi l min, uşaq lar üçün 3 
ek ran işi nin prem ye ra sı ola caq, elə cə də 9 fi l mə ba xış ke çi ri lə cək.

Mosk va da ke çi ri lən gənc ifa çı la rın XVI Bey nəl xalq te-
le vi zi ya mü sa bi qə si - “Şel kun çik”, de kab rın 7-də ba-
şa ça tıb. Ru si ya nın “Mə də niy yət” ka na lı tə rə fi n dən 
real la şan mü sa bi qə bö yük ma ra ğa sə bəb olub. Ya rış-

ma da 24 öl kə ni təm sil edən 48 gənc ifa çı 3 ix ti sas üz rə (for te piano, 
sk rip ka, nə fəs və zərb alət lə ri) mü ba ri zə də iş ti rak edib.

Mü sa bi qə Ru si ya nın «Mə də niy yət” ka na lı ilə can lı nü ma yiş olu nub. 
Mosk va Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın Çay kovs ki za lın da ke çi ri lən açı lış və bağ-
la nış kon sert lə rin də Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
di ri jo ru, bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı Əy yub Qu li ye vin rəh bər li yi ilə Ru-
si ya mil li sim fo nik or kest ri (bə dii rəh bər və baş di ri jor M.Plet nev) çı xış edib.

Mü sa bi qə nin əsas təş ki lat ko mi tə si nin üzv lə ri dün ya şöh rət li mu-
si qi xa dim lə ri - Eve lin Qlen ni (İn gil tə rə), Vla di mir Spi va kov (Ru si ya), 
İri na Xelfl  i ger (İs veç rə), De nis Mat su yev (Ru si ya), Mar kus Xin ter-
xoy zer (Avst ri ya), Pa lo ma Oşi (İs pa ni ya) və Alek sey Şa la şov (Ru si ya) 
olub. Gənc ifa çı la rın çı xış la rı dün ya ca məş hur mu si qi bi li ci lə ri tə rə fi n-
dən qiy mət lən di ri lib. Mün sifl  ər he yə tin də pro fes sor lar - Za xar Bron 
(Al ma ni ya-Ru si ya), Xans yorq Şel len ber ger (Al ma ni ya), Dmit ri Alek-
se yev (Ru si ya-İn gil tə rə), Aki ko Tat su mi (Ya po ni ya), Mark Pe kars ki 
(Ru si ya), Sankt-Pe ter burq Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın rek to ru Alek-
sey Va sil yev, Lanq Lanq Bey nəl xalq Fon du nun pre zi den ti Lu kas Bor-
vins ki (ABŞ) və bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin laureat la rı yer alıb lar.

Qeyd edək ki, Ru si ya mil li sim fo nik or-
kest ri “Fi nan cial Ti mes” jur na lı nın sor-
ğu su na əsa sən, dün ya nın ən yax şı 20 or-
kest ri nin si ya hı sı na da xil olub.

Hazırladı: NARINGÜL

Şahzadə biabır oldu 
Şah za də Uil yam fut bol mey dan ça sın da biabır olub. Be lə ki, 

Uil yam 13 yaş lı qa pı çı nın mü da fi ə et di yi qa pı ya qol vu ra 
bil mə yib. Bu nun üçün o, 3 uğur suz cəhd gös tə rib. Şah za də-
nin ilk pe nal ti zər bə si ni qa pı çı tu tub. Son ra kı cəhd lər də isə 

top qa pı nın üs tün dən ke çib.
Ma raq lı sı bu dur ki, şah za də qol vu ra bil mə yə cə yi ni təx min et di yin-

dən, əv vəl cə dən özü nü sı ğor ta la ya raq de yib:
“Nə zə rə alın ki, mən id man ge yi min də de yi ləm. Gör dü yü nüz ki mi, 

əy nim də  kost yum, aya ğım da isə qış ayaq qa bı sı var”.
Uğur suz luq la qar şı la şan Uil yam, son ra dan hə yə can lı ol du ğu nu bil-

di rib.
13 yaş lı qa pı çı isə: “Mən bi lir dim. Be lə də ol ma lı idi”, - de yib.

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

Ba kı da Türk ki no həf-
tə si ke çi ri lə cək. De-
kab rın 12-dən 16-dək 
da vam edə cək təd bir-

də 9 fi lm nü ma yiş olu na caq.
Açı lış mə ra si min də iş ti rak et-

mək üçün ta nın mış türk re jis so ru, 
sse na rist Os man Sı nav da Ba kı ya 
gə lib. Qo naq Döv lət Film Fon-
dun da olub, fon dun mu ze yi və 
ki no ava dan lıq la rı ilə ta nış olub.

Film Fon du ilə ta nış lıq dan son-
ra O.Sı nav Azər bay can və Tür-
ki yə ki ne ma toq ra fi  ya sı nın or taq 
tə rəfl  ə ri ni mü za ki rə edib.

Re jis sor gə lə cək də Azər bay-
can la müş tə rək fi lm çək mək ar-
zu su nu da di lə gə ti rib.

Qeyd edək ki, “Də-
li ürək” çox se ri ya lı 
fi l mi ilə məş hur-

la şan Os man Sı nav 
“Ek mek tek ne si”, “Acı 

ha yat” və “Kurt lar va-
di si” se rial la rı ilə ta-
nı nıb.
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Bakıda

“Əli və Nino” filmi Amerikada

2016-cı ilin yan va rın da ABŞ-da “Əli və Ni no” fi l-

Osman Osman 

“Əli və Nino” filmi Amerikada“Əli və Nino” filmi Amerikada

Qeyd edək ki, Ru si ya mil li sim fo nik or-
kest ri “Fi nan cial Ti mes” jur na lı nın sor-
ğu su na əsa sən, dün ya nın ən yax şı 20 or-
kest ri nin si ya hı sı na da xil olub.

Hazırladı: NARINGÜL

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

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

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

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

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

ra O.Sı nav Azər bay can və Tür-
ki yə ki ne ma toq ra fi  ya sı nın or taq 
tə rəfl  ə ri ni mü za ki rə edib.

Re jis sor gə lə cək də Azər bay-
can la müş tə rək fi lm çək mək ar-
zu su nu da di lə gə ti rib.

Qeyd edək ki, “Də-
li ürək” çox se ri ya lı 
fi l mi ilə məş hur-

la şan Os man Sı nav 
“Ek mek tek ne si”, “Acı 

ha yat” və “Kurt lar va-
di si” se rial la rı ilə ta-
nı nıb.

Rusiya milli simfonik orkestri 
azərbaycanlı dirijorun 

rəhbərliyi altında çıxış edib

BakıdaBakıda
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