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  Pre zi dent İl ham Əli yev Qə bə lə yə sə fə ri ni ba şa çat dı ra raq İs ma yıl lı ra-
yo nu na gə lib. Döv lət baş çı sı əv vəl cə Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin İs ma-
yıl lı şə hə ri nin mər kə zin də ucal dıl mış abi də si ni zi ya rət edə rək önü nə 
gül dəs tə si qo yub.

İs ma yıl lı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Mir da məd Sa dı qov Pre-
zi dent İl ham Əli ye və Ümum mil li li-
de rin adı nı da şı yan park da apa rı lan 
abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri, həm çi nin 
son dövr də ra yon da gö rü lən iş lər və 
ic ra sı nə zər də tu tu lan la yi hə lər ba-
rə də mə lu mat ver di.

***
Da ha son ra Pre zi dent İl ham Əli-

yev “İs ma yıl lı-2” Su Elekt rik Stan si-
ya sı nın açı lı şın da iş ti rak et di.

Döv lət baş çı sı na mə lu mat ve ril di 
ki, ümu mi la yi hə gü cü 1,6 me qa vat 
olan stan si ya nın əsas kom po nent lə-
ri su qə bu le di ci, hər bi ri nin uzun lu-
ğu 2115 metr, diamet ri 800 mil li metr 
olan üç bo ru, stan si ya nın bi na sı, nə-
za rət, mü ha fi  zə, ida rəet mə və uçot 
sis tem lə ri, ümu mi la yi hə gü cü 1,6 
me qa vat olan üç hid ro tur bin və üç 
hid ro ge ne ra tor, 10 və 0,4 ki lo volt-
luq ya rıms tan si ya və elekt rik ve ri li şi 
xət lə rin dən iba rət dir.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, “İs ma yıl-
lı-1” su elekt rik stan si ya sı nın aşa ğı 
bye fi n dən çı xan tə miz lən miş su “İs-
ma yıl lı-2” su elekt rik stan si ya sı na 
da xil ola caq. Be lə lik lə, İs ma yıl lı su 
elekt rik stan si ya sı ümu mi gü cü 3,2 
me qa vat olan su elekt rik stan si ya la-
rı sil si lə si ni təş kil edə cək. Ra yo nun 
Su ma ğal lı kən di ya xın lı ğın da in şa 
edi lən de ri va si ya tip li su elekt rik 
stan si ya sı il də 8 mil yon ki lo vat-saat 
eko lo ji cə hət dən tə miz elekt rik ener-
ji si is teh sal et mək im ka nı na ma lik-
dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev su elekt rik 
stan si ya sı nı işə sal dı.

***
İs ma yıl lı ra yo nu na sə fər çər çi və-

sin də Pre zi dent İl ham Əli yev əsas lı 
şə kil də ye ni dən qu ru lan Qa ra mər-
yəm-İs ma yıl lı av to mo bil yo lu nun 
açı lı şın da iş ti rak et di.

Döv lət baş çı sı na mə lu mat ve ril di 
ki, üçün cü tex ni ki də rə cə li av to mo-
bil yo lu nun hə rə kət his sə si nin eni 6 
metr idi. Ye ni dən qur ma dan son ra 
yo lun hə rə kət his sə si nin eni 7 met-
rə qə dər ge niş lən di ri lib, da ğıl mış 
suötü rü cü bo ru lar ye ni lə nib, köh nə-
lə ri bər pa edi lib.

Yo lun ikin ci ki lo metr li yin də Meh-
man lı ça yı üzə rin də qə za lı və ziy-
yə tə düş müş kör pü nün də in şa sı 
apa rı lıb. Da ha bir kör pü Kürd ma şı 
ça yı üzə rin də ti ki lib. Nəq liy yat va si-
tə lə ri nin hə rə kə ti nin tən zim lən mə si 
məq sə di lə yol ni şa nı və mə lu mat ve-
ri ci tab lo lar qu raş dı rı lıb, 12 ye ni av-
to bus da ya na ca ğı in şa edi lib.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, yo lun əsas lı 
şə kil də tə mir olun ma sı İs ma yıl lı və 
Göy çay ra yon la rı nın 30-dan çox ya-
şa yış mən tə qə si nin 27 min dən ar tıq 
əha li si nin ge diş-gə li şi ni xey li asan-
laş dı ra caq. Bun dan baş qa, Ba kı-Şa ma-
xı-Yev lax, həm çi nin Ba kı- Ələt- Qa zax- 
Gür cüs tan ilə döv lət sər hə di av to mo bil 
yol la rı na ma neəsiz şə kil də çı xı şı tə min 
edə cək və re gionun tu rizm sek to ru na 
müs bət tə sir gös tə rə cək.

Döv lət baş çı sı yo lun rəm zi açı lı şı-
nı bil di rən len ti kəs di.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Hey dər 

Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə İs-
ma yıl lı da əsas lı şə kil də ye ni dən qu-
ru lan kör pə lər evi-uşaq bağ ça sın da 
ya ra dı lan şə rait lə ta nış ol du.

Döv lə ti mi zin baş çı sı uşaq bağ ça-
sı nın rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti 
kəs di.

Mə lu mat ve ril di ki, əv vəl ki il lər də 
iki qrup la fəaliy yət gös tər miş uşaq 
bağ ça sı nın Hey dər Əli yev Fon du-
nun tə şəb bü sü ilə əsas lı şə kil də ye-
ni dən qu rul ma sı na 2015-ci ilin əv-
və lin dən baş la nı lıb. Ha zır da uşaq 
bağ ça sı beş qrup luq ye ni mək tə bə-
qə dər təh sil müəs si sə si nə çev ri lib. 

Əsas lı tə mir iş lə rin dən son ra kör pə-
lər evi-uşaq bağ ça sın da şə rait müa-
sir sə viy yə yə çat dı rı lıb.

Bi na nın fo ye sin də Ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin, döv lə ti mi zin baş çı sı 
İl ham Əli ye vin və Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli-
ye va nın uşaq la ra gös tər dik lə ri diq-
qət və qay ğı nı əks et di rən fo to lar-
dan iba rət gu şə ya ra dı lıb. Ha zır da 
bağ ça da uşaq la rın tə lim-tər bi yə si 
ilə məş ğul ol maq, on la rın is ti ra hə-
ti ni yük sək sə viy yə də təş kil et mək 
üçün hər cür şə rait var.

***
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli-

yev İs ma yıl lı da da ha bir müəs si sə nin 
- “İS MA Bİ KES” ve lo si ped is teh sa lı 
za vo du nun açı lı şın da da iş ti rak et di.

Döv lət baş çı sı na mə lu mat ve ril di 
ki, İs ma yıl lı şə hə rin dən 6 ki lo metr 
mə sa fə də yer lə şən Di yal lı kən di 
əra zi sin də in şa olun muş bu is teh sal 
müəs si sə si nin la yi hə si Bol qa rıs ta nın 
So fi  ya ve lo si ped za vo du ilə əmək-
daş lıq çər çi və sin də ic ra olu nub.

Müəs si sə Bol qa rıs tan, Da ni mar ka, 
Ni der land, Çin və Tür ki yə is teh sa lı 
olan ava dan lıq lar la təc hiz edi lib. Za-
vo dun is teh sal gü cü il də 20-30 min 
ve lo si ped dir. Bu ra da 5 növ də ve lo si-
pe din is teh sa lı nə zər də tu tu lur.

Müəs si sə də il kin mər hə lə də 60 iş çi 
ça lı şa caq. Gə lə cək də za vo dun fəaliy-
yə ti nin ge niş lən di ril mə si ilə iş çi lə rin 
sa yı nın ar ta ca ğı nə zər də tu tu lur.

Zə ru ri inf rast ruk tu ru ilə Qaf qaz-
da ye ga nə olan bu za vo dun məh sul-
la rı yük sək key fi y yə ti ilə se çi lə cək.

Müəs si sə nin əra zi sin də müasir 
ve lot rek mey dan ça sı da ya ra dı lıb. 
Üç hek tar sa hə si olan ve lot rek də id-
man ya rış la rı nın ke çi ril mə si üçün 
hər cür şə rait var.

Pre zi dent İl ham Əli yev müəs si sə-
ni işə sal dı.

Döv lət baş çı sı za vo dun is teh sal 
et di yi ve lo si pe di sı naq dan ke çir di.

Bun dan son ra döv lət baş çı sı ra yon 
ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri və 
müəs si sə nin kol lek ti vi ilə gö rüş dü.

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

portalıdır!
ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin “Açıq ki tab” 

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

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

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

Azərbaycan Prezidenti 
ABŞ Konqresinin 
nümayəndəsini qəbul edib

  Pre zi dent İl ham Əli yev Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı 
Konq re si nin nü ma yən də si, Ki çik Biz nes üz rə Pa la-
ta Ko mi tə si nin səd ri, ey ni za man da, Xa ri ci İş lər üz rə 
Pa la ta Ko mi tə sin də və Hü qu qi İş lər üz rə Pa la ta Ko-
mi tə sin də fəaliy yət gös tə rən Stiv Şa bo tu qə bul edib.

Cə nu bi Qaf qa zın mü hüm re gion ol du ğu nu qeyd edən 
ABŞ Konq re si nin nü ma yən də si, Ki çik Biz nes üz rə Pa la ta 
Ko mi tə si nin səd ri Stiv Şa bot re giona sə fər lə ri nə onun qeyd 
et di yi ki mi, Cə nu bi Qaf qa zın ən va cib öl kə si olan Azər-
bay can dan baş la dıq la rı nı vur ğu la dı. Sə fə ri nin re gionun, 
o cüm lə dən Azər bay ca nın da ha yax şı ta nın ma sı işi nə öz 
töh fə si ni ve rə cə yi ni bil di rən Stiv Şa bot əl də et dik lə ri mə lu-
mat la rı Konq res də ki həm kar la rı na çat dı ra ca ğı nı de di.

Pre zi dent İl ham Əli yev bil dir di ki, Azər bay ca nın ar tıq 
25 il dir müs tə qil döv lət ki mi dün ya xə ri tə sin də öz ye ri ni 
tut ma sı na bax ma ya raq, hə lə də bə zi dün ya si ya sət çi lə ri-
nin və bey nəl xalq ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri nin öl kə mi-
zin real lıq la rı, yü rüt dü yü si ya sət, əl də et di yi nailiy yət lər 
və gə lə cək plan la rı ba rə də mə lu mat lan dı rıl ma sı na eh ti yac 
du yu lur. Stiv Şa bo tun Azər bay ca na sə fə ri nin öl kə mi zi və 
in san la rı mı zı da ha ya xın dan ta nı maq, in ki şaf pro ses lə ri ni 
mü şa hi də et mək, priori tet lər lə ya xın dan ta nış ol maq üçün 
yax şı für sət ya rat dı ğı nı de yən döv lə ti mi zin baş çı sı sə fə rin 
uğur lu ke çə cə yi nə əmin li yi ni bil dir di.

Gö rüş də Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin həl li ilə bağ lı da nı şıq lar pro se si, Azər bay can da 
son il lər də ge dən in ki şaf pro ses lə ri, hə ya ta ke çi ri lən is la-
hat lar, həm çi nin bir sı ra qar şı lıq lı ma raq do ğu ran mə sə lə-
lər ət ra fın da ge niş fi  kir mü ba di lə si apa rıl dı.

 Pre zi dent İl ham Əli yev Qə bə lə yə sə fə ri ni ba şa çat dı ra raq İs ma yıl lı ra- Əsas lı tə mir iş lə rin dən son ra kör pə-

Prezident İlham Əliyev 
İsmayıllı rayonuna səfər edib
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ABŞ-da ge niş oxu cu küt lə si top la mış in gi lis dil li 
məş hur “Ye ru sə lim Post” qə ze tin də ta nın mış 
rav vin İs rael Ba roukun gör kəm li ya zı çı, aka-
de mik Ka mal Ab dul la nın “Ya rım çıq əl yaz-

ma” əsə ri haq qın da yaz dı ğı “An la ma sə nə ti” (“The Art of Un ders-
tan ding”) ad lı mə qa lə si dərc olu nub.

Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra-
lizm Mər kə zi nin mət buat xid mə tin-
dən Azər TAc-a bil di rib lər ki, mə-
qa lə də müəl lif “Ya rım çıq əl yaz ma” 
ro ma nı nın bə dii-fəl sə fi  mə ziy yət lə ri 
ilə bağ lı fi  kir və dü şün cə lə ri ni qə lə-
mə alıb. Müəl lif ya zır: “Ka mal Ab-
dul la “Ya rım çıq əl yaz ma”nın qəh-
rə ma nı olan araş dır ma çı gən cin hər 
şey lə ma raq la nan də rin dü şün cə 
priz ma sın dan ta rix ad lan dı rı lan bir 
nəs nə nin içə ri sin də olan seh ri araş-
dı rır, oxu cu su nu öz şıl taq sual lar və 
ide ya lar alə mi nə apa rır. Bə zən he-
ka yə lər sa də cə öz-özü nə möv cud 
olur, nə əv və li bəl li dir, nə də so nu.

Ki tab özün də Də də Qor qud və ta ri-
xi şəx siy yət Şah İs ma yıl Xə tai haq-
qın da kı təh ki yə ni bir ləş di rir və bu 
iki möv zu nun kə siş di yi or taq və 
fərq li nöq tə lə ri cəm ləş di rə rək, həm 
təd qi qat çı nı, həm də oxu cu nu na-
mə lum ola nın ba ti nin də da ha nə lə-
rin giz lən di yi ni aç ma ğa sövq edir.

“Ya rım çıq əl yaz ma” ro ma nın-
da Ka mal Ab dul la hər bir in sa nın 
da xi lin də olan na ta mam lıq və ziy-
yə ti haq qın da, elə cə də araş dır ma 
və özü nüana liz pro se si nin bi zim 
bil di yi mi zə və inan dı ğı mı za ne cə 
tə sir edə cə yi nə dair oxu cu qar şı-
sın da də rin sual lar qo yur.

Əsər cə miy yə tin ta rix bo yun ca 
qar şı ya qo yu lan to le rant lıq, sülh 
ki mi də rin fun da men tal sual la ra 
ca vab tap ma sı pro se sin dən ke çə-
rək ne cə in ki şaf et mə si ni ana liz 
edir. Bu xü su si təh ki yə çi lik ele-
ment lə ri nə Azər bay can ta ri xin də 
tez-tez rast gə li nir və məhz on lar 
müasir cə miy yət və onun prob-
lem lə ri nin öy rə nil mə si nə ma-
raq lı ra kurs dan bax ma ğa im kan 
ve rir.

Ka mal Ab dul la oxu cu su nu 
bə şər ta ri xi nin ver di yi çox say lı 
dərs lə rin dün ya nı bü rü müş mə-
də niy yət lə ra ra sı və din lə ra ra sı 
konf likt lə rin həll olun ma sın da 
han sı müs təs na ro la ma lik ol-
du ğu nu dü şün dür mə yə va dar 
edir.

“Ya rım çıq əl yaz ma” və şəx-
si müd rik li yi va si tə si ilə Ka mal 
Ab dul la mil li ta ri xin mü rək kəb 
ide ya lar zə mi nin də in ki şaf edən, 
bə şər ta ri xi nin müx tə lif za man la-
rı nı əha tə edən və in san lar ara sın-
da müm kün olan ye ni dün ya nın 
təd qi qa tı nı apa ran özü nə məx sus 
mə də ni kon teks ti ni aç ma ğa da-
vam edir. “Ya rım çıq əl yaz ma” 
Ka mal Ab dul la şəx siy yə ti nin bə-
diiləş miş tə za hü rü dür”.

İs rael Ba rouk mə qa lə də Ka mal 
Ab dul la nın bə dii ya ra dı cı lı ğı na 
işıq tut maq la ya na şı, gör kəm li 
ya zı çı nın el mi və ic ti mai-si ya si 
fəaliy yə tin dən söz açıb və onu 
Azər bay can mul ti kul tu ra liz mi 
mo de li nin təb li ği və təş vi qi işin-
də ən gör kəm li eks pert lər dən bi ri 
ki mi sə ciy yə lən di rib.

Əsər cə miy yə tin ta rix bo yun ca 

“Yerusəlim Post” qəzetində
Kamal Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” 
romanı haqqında məqalə dərc edilib

 “Qarabağ müharibəsi: xronika 
(1988-94)” adlı sənədli film çəkilib

  “Sağ lam İn ki şaf və Maarifl  ən dir mə” İc ti mai Bir li yi (İB) in gi lis 
və rus dil lə rin də “Er mə nis ta nın Azər bay ca na tə ca vü zü 1988-
1994” sə nəd li fi l mi nin ha zır lan ma sı la yi hə si ni ba şa çat dı rıb.

İB-dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, la yi hə çər çi və sin də in gi lis və rus dil lə-
rin də “Qa ra bağ mü ha ri bə si: xro ni ka (1988-94)” ad lı sə nəd li fi lm çə ki lib.

Film Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı 1988-94-cü il lər də hər bi tə-
ca vü zü haq qın da dır. Film də 1988-ci il dən baş la ya raq Er mə nis ta nın 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Dağ lıq Qa ra bağ böl gə si və onun ət raf 
ra yon la rın da apar dı ğı ter ror və iş ğal ha di sə lə ri xro no lo ji ar dı cıl lıq la 
fakt la ra söy kə nən mə lu mat lar la öz ək si ni ta pıb. İş ğal olun muş şə hər 
və kənd lə ri miz haq qın da mə lu mat lar da fi lm də yer alıb.

Xa tır la daq ki, ic ti mai bir lik bun dan əv vəl 3 dil də “Qa ra bağ abi də lə-
ri”, “Qa ra bağ yad da şı” ki tab la rı nı, in gi lis di lin də “Qa ra ba ğın Xris tian 
abi də lə ri”, “Qaf qa zın kon ser va to ri ya sı” və “Qa ra ba ğın mə də niy yət 
xə zi nə lə ri”, in gi lis, rus dil lə rin də isə “Azər bay ca nın iş ğal olun muş 
əra zi lə rin də do ğu lan gör kəm li şəx siy yət lər” fi l mi ni ha zır la yıb.

“Ölülər XXI əsr” filminin premyera 
tarixi açıqlanıb

  “Pla ne ta par ni iz Ba ku” teat rı nın 
rəh bə ri, Əmək dar ar tist Ta hir İma-
no vun ek ran laş dır dı ğı “Ölü lər 
XXI əsr” fi l mi nin prem ye ra ta ri xi 
açıq la nıb.

Azər TAc ek ran əsə ri nin “fa ce book”da-
kı sə hi fə si nə is ti nad la xə bər ve rir ki, fi lm 
gör kəm li dra ma turq C. Məm məd qu lu-
za də nin “Ölü lər” pye si əsa sın da çə ki lib.

Fil min prem ye ra sı sent yab rın 21-də 
baş tu ta caq. Sent yab rın 22-dən baş la-
ya raq ek ran əsə ri bü tün ki no teatr lar da 
nü ma yiş olu na caq.

Fil min qu ru luş çu ope ra to ru Lit va nın ən pe şə kar ope ra tor la rın dan 
olan Saulius Lu ko se vi çius, səs re jis so ru isə ha zır da Ru si ya da ya şa-
yan həm yer li miz Rüs təm Məm mə dov dur.

Ek ran əsə ri nin mon ta jı Lit va nın Vil nüs şə hə rin də, səs mon ta jı isə Mosk-
va da apa rı lıb. Fi lim də rol la rı Xalq ar tis ti Va leh Kə ri mov, Əmək dar ar tist-
lər Ta hir İma nov, Ca bir İma nov, Bəh ram Ba ğır za də, Azər Məm məd za də, 
Meh ri ban Xan la ro va, Röv şən Kə rim duxt və baş qa la rı ifa edir.

Fil min de vi zi be lə dir: “Fil min heç bir qəh rə ma nı uy dur ma de yil. 
On la rı Azər bay ca nın gör kəm li dra ma tur qu və sa ti ri ki Cə lil Məm-
məd qu lu za də fi  kir lə şib”.

Azərbaycanın Əməkdar artisti London 
Kral Opera Teatrında çıxış edəcək

  2017-ci ilin iyu lun da Lon don Kral 
Ope ra Teat rın da Ca ko mo Puç çi ni nin 
“Tu ran dot” ope ra sı nü ma yiş et di ri-
lə cək. Azər TAc Lon don Kral Ope-
ra Teat rı nın say tı na is ti nad la xə bər 
ve rir ki, iyu lun 5-də, 9-da, 12-də və 
15-də “Tu ran dot” ope ra sın da Liu ob-
ra zı nı Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti 
Di na ra Əli ye va can lan dı ra caq.

Di na ra Əli ye va 2009-cu il dən Ru si-
ya da Bol şoy Teat rın so lis ti dir. O, Ru si-
ya, İta li ya, Fran sa, Yu na nıs tan, Çe xi ya, 
Mon te-Kar lo, ABŞ və Ya po ni ya nın ope-
ra teat rı səh nə lə rin də və kon sert zal la rın da çı xış edib. İfa çı nın 2010-
cu il də Ba kı da məş hur te nor Pla si do Do min qo ilə bir gə kon ser ti olub. 
Onun C.Ver di nin ana dan ol ma sı nın 200 il li yi mü na si bə ti lə Fran sa nın 
Kol mar və Çe xi ya nın Pra qa şə hər lə rin də “Ga la Ver di” ad lı so lo kon-
sert lə ri bö yük uğur la ke çib. 2015-ci il də Mosk va da Di na ra Əli ye va-
nın “Ope ra Art” Bi rin ci Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı təş kil olu nub.

Di na ra Əli ye va kon sert lər də rus və Azər bay can xalq mah nı la rın-
dan, ope ra və ope rett  a lar da kı ari ya lar dan tut muş ro mans və ca za dək 
müx tə lif əsər lə ri ifa edir.

Av ro pa İtt  i fa qı nın (Aİ) 
Azər bay can da kı nü-
ma yən də li yi itt  i fa qa 
üzv öl kə lə rin Ba kı-

da kı sə fi r lik lə ri ilə bir lik də və 
Də niz kə na rı Bul var İda rə si nin 
tə rəf daş lı ğı ilə “Av ro pa şə hər ci-
yi - 2016” fes ti va lı ke çi rə cək.

Aİ-nın Azər bay can da kı nü ma-
yən də li yin dən Azər TAc-a bil-
di ri lib ki, təd bir okt yab rın 1-də 
Də niz kə na rı Mil li Park da təş kil 
olu na caq.

Bu il Av ro pa İtt  i fa qı nın öl kə-
miz də ki nü ma yən də li yi Azər-
bay can Res pub li ka sı ilə möv cud 
əmək daş lı ğın 25 il li yi ni itt  i fa qa 
üzv öl kə lə rin Ba kı da kı sə fi r lik lə-
ri ilə bir ne çə təd bir çər çi və sin də 
qeyd edir. Təd bir lər dən bi ri də 
2013-cü il dən eti ba rən ar dı cıl ola-
raq İçə ri şə hər də ke çi ri lən “Av ro-
pa şə hər ci yi”dir.

“Av ro pa şə hər ci yi” bü tün əha li 
üçün açıq ic ti mai mə kan da təş kil 
edi lən bir mə ra sim dir. Fes ti va lın 
ke çi ril mə sin də məq səd Av ro pa 
İtt  i fa qı na üzv öl kə lə rə öz mə də-
niy yət və ənə nə lə ri ni nü ma yiş et-
dir mək üçün im kan ya rat maq dır. 
Bir gün da vam edə cək bu fes ti va-
la heç kəs la qeyd qa la bil mə yə cək. 
Be lə ki, “Av ro pa şə hər ci yi - 2016” 
fes ti va lı çər çi və sin də uşaq və bö-
yük lər üçün çox say lı mü sa bi qə 

və vik to ri na lar, Av ro pa öl kə lə ri-
nə vir tual sə ya hət, mil li rəqs və 
ka raoke ifa la rı, feys-art, şah mat 
ya rı şı və s. təş kil olu na caq. Mü-
sa bi qə və vik to ri na la rın qa lib lə ri-
ni isə xü su si hə diy yə lər göz lə yir.

Fes ti va la gə lən qo naq lar “Qas-
pa ço” və “Pael la” ki mi ta nın mış 
Av ro pa ye mək lə ri nin ha zır lan-
ma sı üz rə ku li na ri ya şousu na 
ta ma şa et mək lə ya na şı, piz za 
xə mi ri nin vir tuoz-aş paz tə rə fin-
dən ha va da fır la dıl ma sı şousu-
nu ya xın dan iz lə yə bi lə cək lər. 
“Av ro pa şə hər ci yi - 2016” fes-
ti va lı nın səh nə sin də uşaq dan 
tut muş bö yü yə ki mi ha mı nı bir 
sı ra sürp riz lər göz lə yir. Təd bir-
də xü su si ola raq uşaq lar üçün 
sehr ba zın çı xı şı və müx tə lif 
şoular təş kil olu na caq. Ar dın ca 
“Səs Azər bay can” la yi hə si nin 
iş ti rak çı la rı öz ifa la rı nı təq dim 
edə cək lər. Fes ti val Av ro pa dan 
də vət olun muş est ra da ul du zu-
nun möh tə şəm kon sert proq ra-
mı ilə ye kun la şa caq.

Fes ti va la gə lən qo naq lar “Qas-

Dənizkənarı Milli Parkda 
“Avropa şəhərciyi - 2016” 
festivalı keçiriləcək
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(Davamı gələn sayımızda)

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti -
sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”.

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı
Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti -
sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”.

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Am ma ailə si nin nə va ziş lə “Liz” ça-
ğır dı ğı bu qa dın ta le yin ona bəxş elə-
di yi pa yı bö yük min nət dar lıq la qə bul 
et miş di. Ata sı Nə cib Hə lə bi əs lən Su ri-
ya dan idi, ana sı isə İs veç dən ABŞ-a köç-
müş mü ha cir ailə sin də bö yü müş dü. 
Nə cib uzun müd dət “Pan Ame ri kan 
World Air way” şir kə ti nin pre zi den ti 
ol du ğu üçün Liz, ba cı sı və qar da şı eh ti-
ya cın nə ol du ğu nu bil mə miş di lər. Ailə 
yay və qış tə til lə ri ni bir qay da ola raq İs-
veç rə və Avst ri ya da ke çi rir di. 

Ne cə ol du sa, gün lə rin bir gü nü Li-
zin me mar lı ğa ma ra ğı sön dü. O, Nyu-
York da kı Ko lum bi ya Uni ver si te tin də 
jur na lis ti ka ix ti sa sı üz rə as pi ran tu ra ya 
ha zır laş ma ğa baş la dı. Ata sı isə xey-
li müd dət idi ki, Əm man da Ame ri ka 
aviaşir kə ti nin ic ra çı di rek to ru ki mi 
fəaliy yə tə baş la mış və tez bir vaxt da 
Kral Hü seyn lə dost laş mış dı. On la rın 
hər iki si ni aviasi ya ya ma raq bir ləş di-
rir di.

Bəl kə də, Nə sib Hə lə bi ha di sə lə-
rin ne cə so nuc lan dı ğı nı bil səy di, heç 
1977-ci ilin bir yaz gü nü se vim li qı zı-
nı özü ilə Əm ma na apar maz dı. Am ma 
bu na ğıl şə hər elə ilk an dan Li zi va leh 
et di. Nyu-York la mü qa yi sə də bu ra da 
hə yat tam fərq li idi. Ağ əhəng da şın-
dan ti kil miş ev lər, ağ li bas lı ərəb lər, 
hi cab lı və sir li qa dın lar, Her ku les mə-
bə di...

Liz gün lər lə şə hə ri gəz mək dən doy-
mur du. Ata sı nın dost la rı ona ye ni ha-
va li ma nı nın di zay nı üzə rin də iş lə mə-
yi tək lif et di. Qız işə elə hə vəs lə gi riş di 
ki, jur na lis ti ka nı ta mam unut du.

On lar ilk də fə sa ray da gö rüş dü lər. 
Kral Hü seyn “Cam bo”-“Boinq-747” 
təy ya rə si nin Əm man ha va li ma nı na 
ilk eni şi mü na si bə ti lə ver di yi zi ya fə tə 
Nə sib və Liz Hə lə bi lə ri də də vət et-
miş di. Ame ri ka da qay ğı sız hə yat sür-
müş, şah lar və kral lar ba rə də yal nız 
ki tab lar dan oxu muş  və fi lm lə rə bax-
mış gənc qı zın can lı kral la gö rü şü nün 
nə de mək ol du ğu nu tə səv vür edir si-
niz mi? 

Am ma 42 yaş lı Hü seyn Li zin şah lar 
ba rə də bü tün tə səv vür lə ri ni alt-üst 
et di. Hü seyn in gi lis di lin də ləh cə siz 
sər bəst da nı şır, şən za ra fat lar edir, 
hər bir qo na ğa də rin hör mət və nə va-
ziş gös tə rir, özü nü əsl məc lis ada mı 
ki mi apa rır dı. Bo yu hün dür ol ma sa 
da, qa ra göz lə ri üzü nə xü su si ya ra şıq 
ve rir di. Hü seyn yel kən li qa yıq la rı, 
id man mo to sik let lə ri və av to mo bil lə-
ri ni, hər bi qı rı cı təy ya rə lə ri us ta lıq la 
ida rə edir, dün ya si ya sə tin dən əla baş 
çı xa rır dı.

Hü seyn lə Liz xey li söh bət ləş di. Kral gənc 
qı za İn gil tə rə də ki məş hur Har rou mək tə-
bin də və son ra Sad herst Hər bi Kral Aka-
de mi ya sın da kı təh sil il lə rin dən da nı şır dı.

Sən de mə, gə lə cək kral hə min il lər də hər 
gün tez dən oya nır, id man la məş ğul olur, 
so yuq duş qə bul edir, son ra ota ğı sə li qə yə 
sa la raq uzun bo ğaz çək mə lə ri ni tə miz lə-
yir miş. Hətt  a şal var və köy nə yi nə də özü 
ütü çə kir miş. 

Bir gün aka de mi ya nın rəisi kur sant 
Hü sey nin dərs vax tı hə yət də iki kə nar 
şəxs lə gə zi şə rək söh bət et di yi ni gö rür. 
Rəis qə zəb lə nə rək hər üçü nə hə yət bo yu 
əs gə ri ad dım lar la o baş-bu ba şa get mə yi 
əmr edir. Hü seyn və ya nın da kı lar əm ri 
ye ri nə ye ti rir lər. Rəis son ra dan öy rə nir 
ki, hə min kə nar şəxs lər İor da ni ya nın 
Baş na zi ri və Baş qə rər gah rəisi imiş, on-
lar Hü sey nə baş çək mə yə gə lib lər miş.

- Ye ni ha va li ma nı üçün ha zır la dı-
ğı nız es kiz lər xo şu ma gəl di. Mə sə lə ni 
çox cə sa rət lə həll et mi siz. Hə yat da da 
be lə cə sa rət li siz, yox sa...

Liz uşaq şıl taq lı ğı ilə ca vab ver di:
- Siz nə da nı şır sız, əla həz rət. Mən də 

cə sa rət nə gə zir? Adi hə yat da si çan-
dan da qor xu ram.

- Es kiz lər də şərq üs lu bu nu da gö-
zəl duy mu suz. Bu nu si zə Ame ri ka da, 
uni ver si tet də öy rə dib lər?

- Xeyr, əla həz rət, axı da mar la rım da 
su ri ya lı qa nı axır, de mə li, mən də bu 
səh ra la rın qı zı yam...

Hü seyn həm söh bə ti ni çox mə na lı 
ba xış lar la süz dü və söh bə ti be lə ye-
kun laş dır dı:

- De di yi niz o səh ra lar si zin fü sun kar 
gö zəl li yi niz qar şı sın da kül olub ha va-
ya sov rul ma ğa məh kum dur. Yax şı sı 
bu dur, Əm mən də qa lın, ila hi var lı ğı-
nız da bu öl kə ni hifz elə sin... 

Bu söh bət dən son ra, Liz, qəl bi nin də-
rin lik lə rin də Hü sey nə qar şı baş qal dır mış 
qə ri bə hiss lə ri qov ma ğa ça lış sa da, heç nə 
alın mır dı. Göz lə nil mə dən hə ya tı na da-
xil ol muş və in cə qəl bi ni ov sun la mış bu 
sehr li ov çu ba rə də saat lar la dü şü nür dü... 

Bə li, bu, sev gi ad lı çi çə yin ilk tu mur-
cuq la rı idi. Lap na ğıl lar da kı ki mi - şah-
za də ilə adi bir qı zın na ğı lı! An caq sa rı şın 
ame ri ka lı gö zəl Liz Kral Hü sey nin qar şı-
lıq lı hiss lə ri nə ümid bəs lə yə bi lər di mi? 

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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Hə yat çox qə ri bə dir. Sa bah ba şı na nə gə lə cə yi ni əs la bil-
mir sən. Ta le yin çər xi-fə lə yi elə sü rət lə fır la nır ki...Sən 
say dı ğı nı say, bir gün gö zü nü açıb gö rür sən ki, hər şey 
ina nıl maz də rə cə də də yi şib, san ki yu xu dan ayıl mı san. 

Dü şü nür sən: axı be lə ol ma ma lı idi! Mən tam fərq li şey lər plan laş-
dır mış dım. Son ra an la yır san ki, hə yat və plan lar hə mi şə tərs mü tə-
na sib dir, tə zad lar la do lu dur...
Bu ax şam Əm man dan Av ro pa nın gö bə yi nə - Vya na ya uçub gəl miş, bü-
tün dün ya nın hə səd apar dı ğı və diq qət mər kə zin də olan kra li ça Nur 
ye nə də ta le kə lə fi nin ucu nu yı ğıb-yı ğış dı ra bil mir. 1991-ci ilin 12 
yan var ge cə si Vya na so yu ğa qərq olub, elə onun da köv rək qəl bin dən 
sır sı ra lar sal la nır. Bi lir ki, hər də qi qə nin öz hök mü var. Kör fəz mü-
ha ri bə si ilə əla qə dar hə yat yol da şı kral Ab dul la nın ba şı üzə ri ni qa ra 
bu lud lar alıb. Elə özü də son gün lər çox dal ğın gö rü nür... Azər bay can Res pub li ka sı nın qa nun la rı na gö rə, 

az yaş lı uşaq la rın əmə yin dən is ti fa də qa da-
ğan dır. 

...Ya yın qız mar gü nə şin dən can qur ta ra raq, aza cıq 
sə rin lə mək ar zu sun da olan əha li hə mi şə ki ki mi Ab şe-
ron çi mər lik lə ri nə üz tu tub. Nov xa nı çi mər li yin də də 
ba zar gü nü qə lə bə lik dir. Ki mi si Xə zə rin la ci vərd su la-
rın da üz mə yə, ki mi si gü nəş van na sı qə bul et mə yə, ki-
mi si isə çə tir lə rin köl gə sin də din cəl mə yə üs tün lük ve-
rir. Çiy nin də ağır tor ba da şı yan uşaq lar isə çi mər lik də 
uca dan müş tə ri səs lə yir.

- İs ti qar ğı da lı, qay nar qar ğı da lı!
- İs ti qu tab. Ət, göy qu ta bı! Ucuz pe raş ki!
- Si qa ret! Qu tu ilə, də nə-də nə, alış qan!
Bö yük lə rin is ti ra hət mə kan la rın da qa nun suz ti ca rə-

ti nə çox dan alış saq da, uşaq la rın gü nün al tın da tər-su 
için də al ver et mə si çox acı na caq lı mən zə rə dir. On lar 
sə hər dən-ax şa ma dək çi mər lik də vur nu xur,  adam la rı 
na ra hat edir, ər zaq və xır da vat mal la rı nı is rar la sı rı ma-
ğa ça lı şır, söv də ləş mə baş tut ma yan da isə, hətt  a sə də qə 
is tə mək dən çə kin mir lər. 

Baş qa bir dəs tə isə ar xa sın da iri ki sə lər lə gə zə rək bo-
şal mış iç ki şü şə lə ri ni top la yır. Ob yekt sa hib lə ri ça ğı rıl-
ma mış bu üz lü qo naq la rı nə qə dər qov ma ğa ça lış sa da 
heç nə alın mır, bir anın için də göz dən itən ba la ca “ta-
cir lər” ye nə çi mər lik də pey da olur lar.

Si qa ret sa tan oğ la nı işa rə ilə ça ğı rı ram. Bu nu gö rən di-
gər ba la ca sa tı cı lar da axı şıb ya nı ma gə lir. Oğ lan ya xa sın-
dan as dı ğı qu tu nun qa pa ğı nı qal dı rıb si qa ret lə ri gös tə rir.

- Əmi, han sın dan ve rim?
Əl-aya ğı çirk li, üst-ba şı da sə li qə siz dir.
- Atan var?
- Yox, xəs tə lik dən ölüb, anam, bir də bö yük ba cım la 

ya şa yı ram.
- Bəs adın nə di?
- Ra sim.
Mə lum olur ki, Ra sim Nov xa nı çi mər li yi ya xın lı ğın-

da kı pan sionat da məs kun la şıb.        
- Ra sim, ne çə ya şın var?
- 11 ola caq.
- Ma şal lah, ar tıq bö yük oğ lan san. Bəs bur da si qa ret 

sat ma ğa sə ni kim məc bur edir?
- Heç, bir nə fər tap şı rıb... 
- Dos tum, an caq bil mə li sən ki, sən yaş da  uşaq la ra 

iş lə mək, xü su sən də si qa ret sat maq ol maz. Bu na gö rə 
po lis sə ni sax la ya bi lər.

Ra si min is ti qar ğı da lı sa tan dos tu cəld söh bə tə qo-
şu lur:

- Po lis ne çə də fə da lı mız ca dü şüb, bi zi qo vub, an caq 
ça ta bil mə yib. Ra sim ara mız da ha mı dan bərk qa çır.

- Hə! Elə qa çı ram ki... Bö yü yən də id man çı ol maq is-
tə yi rəm.

- Dos tum, yax şı id man çı ol maq, gə lə cək də la yiq li və-
tən daş adı nı da şı maq üçün həm yax şı oxu maq, həm də 
ya şa dı ğın öl kə nin qa nun la rı na riayət elə mək la zım dır. 
Sən isə in di dən qa nu nu po zur san... 

Uşaq lar heç nə de mə yib get di lər. Əl bətt  ə, mə nim bir 
sö züm lə on la rın bu iş dən uzaq la şa ca ğı na inan maq çə tin-
dir. An caq az keç miş or ta yaş lı bir adam mə nə ya xın la şıb 
uşaq lar la hər han sı prob le min olub-ol ma ma sı nı so ruş du. 
Üs tə lik de yin di ki, bu ba la ca lar ağıl la rı na gə lə ni da nı şır-
lar. An la dım ki, bu elə uşaq la rın əmə yi ni is tis mar edən, 
on la rı qa nun suz si qa ret və di gər mal lar sat dı ran adam-
dır. Sö zün dən be lə çıx dı ki, o, bu uşaq la rı iş lət mək lə on la-
ra gu ya yax şı lıq elə yir, kü çə lər də ve yil lən mə yə  qoy mur, 
pul, çö rək ve rir və üs tə lik, bu adam mə nim ki mi “de mo-
qoq”lar dan  da qorx mur, çün ki güc lü ar xa sı var...

Hə min şəx sə bil dir mək is tər dim ki, qa nun suz əməl-
lə rin üs tü gec-tez açı la caq. Gü nah sız uşaq la rı qor xut-
maq, ya xud əy ri yol la ra şir nik lən dir mək Al lah qar şı-
sın da ən bö yük gü nah lar dan dır. Bu kör pə lə rin ta le yi 
si zi na ra hat et mir mi? Ki tab oxu ma yan, ki no ya bax ma-
yan, fay da lı iş lər lə məş ğul ol ma yan az yaş lı bö yü yən də 
cə miy yət də la yiq li yer tu ta bi lər mi? Əs la! Son ra da cə-
miy yət on la rı is lah edib düz yo la qay tar maq üçün mil-
yon lar la və sait və bö yük zəh mət sərf edə cək. Am ma bir 
mə sə lə də var:  bu gün hə ya tı nı və mə nə viy ya tı nı kor la-
ma ğa ça lış dı ğı nız bu uşaq lar sa bah si zi əfv edə cək mi?

Fərhad
ABDULLAYEV

Uşaq əməyi:
düşünməyə
dəyər!
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Kaina tı iş ota ğı na çe vir mək
- Atam tək cə iş ota ğın da dü şün-

mür dü ki! Onun bey ni daim fi  kir gə-
mi sin də sə ya hət də idi. Bu nun üçün 
iş ota ğı na keç mək la zım de yil di.

An la dıq ki, Se vinc xa nı mın de-
di yi bu söz lər söh bə tin əsas işıq 
qay na ğı ola caq. İsa Mu ğan na nın 
ha zır da yal qız qal sa da, ailə si nin 
mü qəd dəs bil di yi ya zı ma sa sı, o 
ma sa nın yer ləş di yi iş ota ğı bu iki 
cüm lə nin için də əri yə cək. İsa Mu-
ğan na nın sə ya hət də ol du ğu fi  kir 
gə mi si  nə bu iş ota ğı na, nə də ora-
da kı  ya zı ma sa sı na sı ğır. Saf Ağ hə-
qi qət lə ri ni işıq di lin də ya zan ya zı çı 
əs lin də, kaina tın özü nü iş ota ğı na, 
ya zı ma sa sı na çe vi rib. Bi zim gör dü-
yü müz ya zı ma sa sı isə bö yük “ma-
sa”nın yer üzün də ki təm sil çi si dir. 
Yə ni, İsa Mu ğan na ara-sı ra özü nün 
bö yük “iş ota ğı”ndan - kainat dan 
ay rı lıb, evin də ki ota ğa ke çib. Ora-
dan yığ dıq la rı nı bu ra da “bo şal dıb”:

- Ca van vaxt la rı ata mın iş ota ğı 
mət bəx olub. Ona gö rə yox ki, ka-
bi ne ti yox idi. Ona gö rə ki, atam 
ge cə ya rı iş lə mə yi se vir di. Gö zü mü 
açan dan be lə gör mü şəm. Atam de-
yər di ki, çay ni kin mı ğıl tı sı gəl mə-
sə, il ham pə rim qa çar. Ge cə dən 
sə hər 6-ya ki mi iş lə yər, 3-4 saat 
ya tıb işə ge dər di. Son ra lar səh hə ti 
ilə əla qə dar ge cə iş lə mə yi hə kim-
lər qa da ğan et di lər və məc bur olub 
ka bi net də iş lə di. Çay ni ki nin mı-
ğıl tı sı nı, yə ni, il ham pə ri si ni ar tıq, 
nə və lə ri nin səs-kü yü əvəz lə miş di. 
Hər dən za ra fat la de yir dim ki, ay 
“pa pa”, mən ya zıq cın qı rı mı çı xar-
da bil mir dim, bu uşaq la ra ni yə heç 
nə de mir sən? Qı mı şıb de yər di ki, 
xə tir lə ri nə dəy mə. İş ota ğın da hər 
şey nəin ki əziz, de yər dim ki, mü-
qəd dəs idi. Bu nu uşaq lar da bi lir-
di lər. Ona gö rə də ha mı bu ra da eh-
ti yat la dav ra nır dı. Ota ğa, bu ra da kı 
əş ya la ra, ya zı ma sa sı na bu mü na si-
bət  in di də da vam edir.
Ya zı ma sa sı - Ru hu Göy lə 

bağ la yan kən dir
İsa Mu ğan na Odər fəl sə fə si, Saf 

Ağ el mi nin bü tün kaina tı qu caq la-
maq gü cün də ol du ğu nu de yir di. 
Kaina tı qu caq la ya caq bö yük lük də 
olan  fəl sə fə tə bii ki, bu ota ğa sı ğan 
de yil di. Se vinc xa nım da, bu de ta-
lı unut mur: ota ğın sir li ener ji si və 
onun mən bə yi haq qın da da nı şır:

- Ya zı ma sa sı sa də cə dü şün dük-
lə ri ni ağ ka ğı za kö çür mək dən öt-
rü bir va si tə idi. Bu fəl sə fə göy lə-
rə uca lır dı. İn şal lah, de di yi olar, 
gə lə cək də kainat la qu caq la şar. 
Bu nun üçün gə rək in san lar doğ-
ru yol tut sun lar, haq qa gəl sin lər, 
ka mil ləş sin lər.

Atam dün ya şöh rət li ya zı çı lı ğa 
la yiq us tad sə nət kar dır. Çox is tə-
yir di ki, əsər lə ri dün ya dil lə ri nə 
tər cü mə olun sun, bu na ina nır dı 
da. De yir di ki, ola bil sin mən gör-
mə yə cəm, am ma bu baş ve rə cək, 
dün ya mən dən da nı şa caq. 

Ye ni əsər var dı bey nin də - biş-
miş, ha zır və ziy yət də idi. Ya rım-
çıq qal dı. Təəs süf... Qı zı yox, oxu-
cu su ola raq, əmin lik lə de yi rəm ki, 
ata mın əsər lə ri tər cü mə olun sa, 
Azər bay ca na bö yük şöh rət gə tir-
miş olar. Döv lə ti miz sağ ol sun, 
ra zı yıq. Ulu Ön dər də çox bö yük 
də yər ve rir di ata ma.

Bu otaq da kı, ya zı ma sa sı nın ar-
xa sın da kı sir li ener ji onun göy lə-
rə bağ lı lı ğı, Ey sa ra mə həb bə ti nin 
əsas va si tə çi si olub. Bu mə həb bət, 
sir li ener ji tək cə iş ota ğın da de yil, 
hər yer də onun la idi.

Bu iş ota ğın dan, bu ya zı ma sa-
sı nın ar xa sın dan in san la rı eş qə 
ha ray la dı, ka mil li yə qo vuş ma ğa 
ça ğır dı, elm li ol ma ğa səs lə di. Nə 
də rə cə də eşi dil di, de yə bil mə rəm.
Ey sar dan qo pa rı lan xa ti rə

Se vinc xa nım dan ata sı nın iş ota-
ğın da, ya zı ma sa sı nın ət ra fın da han-
sı sa ma raq lı xa ti rə ni ya da sa lıb, bi zə 
da nış ma sı nı xa hiş edi rik. Xə ya lı uzaq-
la ra ge dir. Məhz o uzaq lar dan elə bir 
xa ti rə ni dar tıb gə ti rir ki, onu an caq 
Ey sa rın əlin dən qo par maq olar dı.

İsa Mu ğan na nın və nə və si-
nin var ol du ğu bir epi zod - o 

epi zod da kı sev gi göy lər-
dən qo pub, bu iş ota-

ğı nı, ya zı ma sa sı nı, 
bu ra da kı ki tab xa-

na nı sir li ener-
ji du ma nı na 
qərq edən bir 

qüv və dir. 
Qı zı da nış-
dıq ca, biz 
o qüv və-
ni da ha 
ya xın-
d a n 
hiss 
edi-
rik:

- 

- Qı zım ba la ca idi. 2-3 ya şı olar dı. 
Atam da iş ota ğın da ça lı şır dı. Bu 
da oyun caq mik ro fo nu nu gö tü-
rüb düz gə lib dur du ata mın qən-
şə rin də, bərk dən mah nı oxut ma-
ğa baş la dı. On da çox qorx duq ki, 
əsə bi lə şər, am ma qə ri bə dir ki, heç 
ve ci nə al ma dı, işi nə da vam et di. 
Nə və lə ri nin mə həb bə ti qar şı sın da  
aciz idi. On la ra acıq la nan da in ci-
yir di, uşaq ki mi köv rə lir di. Mə ni 
dan la yır dı ki, gü nah sən də dir.

İn di on suz bu otaq da ad dım la-
maq, ya zı ma sa sı na ya xın laş maq 
çox çə tin dir. Bir cə tə səl lim odur 
ki, onun qı zı yam. İş ota ğı nın bö-
yük bir his sə si  bu ki tab xa na dan 
iba rət dir. Ata mın ki tab xa na sın da, 
əsa sən rus və dün ya ədə biy ya tı-
nın na dir nü mu nə lə ri top la nıb. 
Əl bətt  ə, klas sik ədə biy ya tı mı zın 
in ci lə ri də bu ra da öz ək si ni ta pıb. 
İş ota ğı nın bö yük bir his sə si elə bu 
ki tab xa na dan iba rət dir.  Ata mın 
Ağs ta fa ra yo nun da şəx si evi var. 
Qis mət ol sa, özü nün və siy yə ti nə 
uy ğun ola raq, evi miz də ki, bü tün 
əş ya la rı ki tab xa na sı ilə bir lik də 
ora yer ləş dir mək fi k rim var. Bu, 
us ta dın öz ar zu su idi.

Sa zın seh ri
Xalq ya zı çı sı nın həm də təd qi-

qat çı sı olan qı zı na “ola bil məz ki, 
İsa Mu ğan na nın in san lar dan in cik 
dü şən vaxt la rı ol ma sın”, sualı nı 
ve ri rik. Se vinc xa nım da fi k ri mi zi 
təs diq lə yir: 

- Bu an lar onun hə ya tın da ye tə-
rin cə olub. Ca van lıq da be lə şey lə rə 
o qə dər də önəm ver mir di, am ma 
axır vaxt lar mə nim lə və anam la bu 
ba rə də fi k ri lə ri ni bö lü şür dü. Bir xa-
siy yə ti var idi: ona pis lik edən lə ri 
sa də cə hə ya tın dan si lib atır dı. Eş qi 
güc lü ol du ğu ki mi, nif rə ti də güc lü 
idi. Ge ne tik ola raq, mən də ata ma 
ox şa mı şam. Bu gün də iş ota ğın dan 
heç nə yi mu ze yə ver mə mi şəm. Ata-
mın ət ri ni on lar dan alı ram”. 

Yə qin ki, bu ya zı ma sa sı nın ət ra-
fın da çox zi ya lı lar otu rub, dərd lə-
şib, söh bət lə şib lər. Se vinc xa nım-
dan bu ba rə də da nış ma sı nı xa hiş 
edi rik. Hü sü Ha cı yev kü çə sin də-
ki “Ya zı çı lar bi na sı”nda bö yü yən 
bü tün in san lar ki mi onun da ürə yi 
bu xa ti rə lər lə do lu dur: 

- Anar, Fik rət Qo ca, aka de mik 
Ni za mi Cə fə rov, rəh mət lik Nə bi 
Xəz ri, Qa bil, Nüs rət Kə sə mən li, 
si ya hı nı ar tır maq olar, bir söz lə 
çox la rı bu ka bi net də atam la fi  kir 
or ta ğı olub lar.  Am ma Zə lim xan 
Ya qu bu və Ba rat Vü sa lı xü su si 
qeyd et mək la zım dır. Çün ki ən 
çox evi miz də on lar qo naq olub-
lar. Ümu miy yət lə, son za man lar 
ata mın ya zar lar ara sın da dost luq 
et di yi, məs lə hət ləş di yi dörd in san 
olub: Zə lim xan Ya qub, Ba rat  Vü-
sul, Ni za mi Cə fə rov və  İn ti qam 
Qa sım za də. On lar la fi  kir lə ri ni bö-
lü şər, dərd lə ri ni de yər di.

Zi ya lı la rı mı zın hər bi ri ilə ün siy-
yət ma raq lı dır. Am ma Zə lim xan 
müəl li min saz lı, söz lü məc lis lə ri nin 
sə da sı qu la ğım dan get mir. Söy lə di-
yi şeir lər, qoş ma lar, hətt  a uşa ğı be lə 
ov sun la yır dı. Bir də fə qı zım ba la ca 
olan da Zə lim xan müəl lim də evi-
miz də qo naq idi. Uşa ğı heç cür sus-
du ra bil mir dim. Utan dı ğım dan bil-
mir dim ki, ney lə yim.  Bu nu qo naq lar 
da, atam da hiss et miş di. Atam uşa ğı 
ota ğa gə tir mə yi mi is tə di. Qə ri bə bir 
səh nə idi: Zə lim xan müəl lim baş la dı 
ba la ca nı vəsf elə mə yə, tə rif de mə yə. 
İna nır sız,  uşa ğın gö zün də yaş don-
du, axı ra can di van da otu rub onu 
din lə di. Gö rün, şeirin qüd rə ti nə qə-
dər bö yük dür ki, ye ni cə dil açan kör-
pə ni də ov sun la ya bil miş di.

Xa ti rə lə rim son suz dur. İn di fi -
kir lə şən də ki, kim lər lə ün siy yət də 
ol mu şam, qə rib sə yi rəm. O gün lər 
üçün çox da rı xı ram. Atam lı gün-
lə ri miz də evi miz hə mi şə adam la 
do lu olar dı, in di isə...

Ki çik iş otağın dan 
böyüyünə - ya xud, ev dən 

kosmo sa ge dən yol
Ya rım baş lıq da haq qın da söh-

bət edi lən yol İsa Mu ğan na nı yer 
üzün dən ayı ran yol dur. Onun özü 
də öm rü nün so nun da ha ra sa tə lə-
sir di. De yə sən, bə şə ri hə qi qət lə ri 
qə lə mə al dı ğı iş ota ğı ona çox dar-
lıq edir di. O, işıq gə mi si nə mi nə-
rək bö yük iş ota ğı na doğ ru get di: 

- So nun cu gün heç özün də ol-
ma dı, elə bil tər ki dün ya ol muş-
du. Ye mək də ye mə di, ka bi ne tə də 
keç mə di. Sa də cə di van da sus qun 
otur muş du. Ax şam 6-da əh va lı 
də yiş di. Ge cə 01.30 da dün ya sı nı 
də yiş di. Quş ki mi uçub get di se-
vim li Ey sa rı nın ya nı na. Bi zə isə 
on dan qa lan an caq şi rin xa ti rə lər 
və da hi ya nə əsər lə ri ol du.

El min NU Rİ

Kaina tı iş ota ğı na çe vir mək

  “Ay dın yol” qə ze ti nin “Ya zı ma sa sı” rub ri ka sın da dün ya sı nı 
də yi şən, həm çi nin ha zır da ara mız da olan ya zı çı, şair, elm 
və mə də niy yət xa dim lə ri nin iş otaq la rın dan, ürək lə ri ni aç-
dıq la rı ya za ma sa sın dan və on la rın ta le yin dən da nı şı lır. Bu 
də fə mər hum Xalq ya zı çı sı İsa Mu ğan na-
nın iş ota ğı nı zi ya rət edib, onun ya-
zı ma sa sın dan, bu ma sa nın ət ra fın da 
ya şa nan acı lı-şi rin li xa ti rə lər dən da-
nış maq la ru hu nu yad et dik. Mər hum 
ya zı çı nın qı zı Se vinc Mu ğan na bi-

zə bu yol da yar dım çı 
ol du:
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İsa Mu ğan na nın və nə və si-
nin var ol du ğu bir epi zod - o 

epi zod da kı sev gi göy lər-
dən qo pub, bu iş ota-

ğı nı, ya zı ma sa sı nı, 
bu ra da kı ki tab xa-

na nı sir li ener-
ji du ma nı na 
qərq edən bir 

qüv və dir. 
Qı zı da nış-
dıq ca, biz 
o qüv və-
ni da ha 
ya xın-
d a n 
hiss 
edi-
rik:

- 
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də fə mər hum Xalq ya zı çı sı İsa Mu ğan na-
nın iş ota ğı nı zi ya rət edib, onun ya-
zı ma sa sın dan, bu ma sa nın ət ra fın da 
ya şa nan acı lı-şi rin li xa ti rə lər dən da-
nış maq la ru hu nu yad et dik. Mər hum 
ya zı çı nın qı zı Se vinc Mu ğan na bi-

zə bu yol da yar dım çı 
ol du:

- Qı zım ba la ca idi. 2-3 ya şı olar dı. 

“Atam deyirdi ki, bütün 
dünya məndən danışacaq”



N 27(86) 12.08.20167

İ
n san üçün Və tə nin var lı ğı bö yük 
xoş bəxt lik di, am ma bu həm də 
bəl li çər çi və nin, sər həd lə rin ol ma-
sı de mək dir. Bu Və tən dən gö yün 

yed din ci qa tı na qalx dıq ca, in san la rın, 
ma şın la rın, ev lə rin elə həm də sər həd-
lə rin gö rün mə di yi bu lud la rın üs tün-
dən bax dıq ca bam baş qa bir hə ya tın da 
ol du ğu na se vi nir sən. Bu çər çi və siz lik, 
bəl kə də, ra hat lıq, hü dud suz luq de-
mək de yil, am ma o hər za man in sa na 
ca zi bə dar gö rü nür.  Ba kı-İs tan bul təy-
ya rə si, içə ri sin də ki sər ni şin lə ri xır da 
na ra hat lıq be lə ke çirt mə dən uçu şu nu 
mü vəf fə qiy yət lə ba şa çat dır dı. Bu, İs-
tan bu la ilk sə fə rim idi. Dil lə rə das tan 
olan, adı ta rix də qı zıl hərf lər lə ya zı lan 
İs tan bul mə ni də hey rət lən di rə cək di-
mi, bil mi rəm. İlk ayaq qoy du ğu muz 
yer İs tan bu lun Emin Önü sü bir qə dər 
mə ni elə türk lər öz lə ri de miş, xə yal qı-
rıq lı ğı na uğ rat dı. Müx tə lif öl kə lər dən 
gə lən məc bu ri köç kün lər, müx tə lif öl-
kə lə rin mə də niy yət lə ri nin da şı yı cı la rı 
olan tu rist lər və üs tə gəl on la rın özü-
nə məx sus dav ra nış la rı, de yi lə nə gö rə 
ter ror akt la rı uc ba tın dan heç yer də 
gö zə dəy mə yən zi bil qu tu la rı nın yox-
lu ğun dan hər ad dım ba şı qar şı laş dı ğı-
mız qi da qa lıq la rı, boş su qab la rı ke-
fi mə so ğan doğ ra mış dı. İl lah da, Qa ra 
də ni zin Emin Önü sa hi lin dən gö rü nən 
tə rə fi nin xoş ol ma yan qo xu su dər hal 
İs tan bul haq qın da olan xə yal la rım da 
çat lar əmə lə gə tir di. Əl bət tə, de yə bi-
lər si niz ki, me qa po lis lər də bu ki mi hal-
lar la qar şı laş maq göz lə ni lən dir və hə lə 
ilk gör dü yün İs tan bul  heç də İs tan bul 
de mək de yil. Yük lə ri hote lin nöm rə si-
nə yer ləş di ri nə, ye mək ye yib yol yor-
ğun lu ğu mu zu çı xa ra na can ha va ar tıq 
qa ral mış dı. Am ma bu də fə gə zin ti si-
nə çıx dı ğı mız Tak sim mey da nı, İs tiq lal 
cad də si kü çə mu si qi çi lə ri nin ifa et di yi 
tür kü lə rin fo nun da ol duq ca ca zi bə dar 
gö rü nür dü və in sa nın içi nə qə ri bə bir 
ra hat lıq gə ti rir di. Ayaq sax la yıb ara 
kü çə lə rin bi rin də açıl mış çay evi nə ya-
xın laş dıq. Dar kü çə yə dü zül müş ki çik 
ma sa la rın ət ra fın da əy ləş miş in san-
lar türk ça yı nı da da raq can lı tür kü lər 
din lə yir di lər. Biz də on la ra qo şul ma ğı 
qə ra ra al dıq. Çay dan doy duq, am ma 
is te dad lı gənc lə rin ifa la rı nı ya rım çıq 
qo yub yo lu mu za da vam et mə yə ayaq-
la rı mız qalx mır dı. Am ma gec idi…

Sə hə ri gə zin ti yə “Sul ta nəh məd” məs ci-
di ni zi ya rət et mək lə baş la ya caq dıq. Bu ra 
fo to lar da ol du ğun dan da ha gö zəl idi. İçə ri 
gir məz dən əv vəl məs ci din sa ğın da və so-
lun da, önün də və ar xa sın da şə kil lər çək-
di rən tu rist lə rə qo şu lub zi ya rə ti mi zi fo-
toapa ra tın yad da şı na kö çür dük. Müx tə lif 
öl kə lər dən gəl miş in san la rın bu ta ri xi abi-
də yə olan hey ran lıq la rı dər hal gö rü nür dü. 

Biz də on la ra qo şu lub məs ci din hə yə ti nə 
doğ ru irə li lə dik. Hə yət də məs ci də da xil ol-
maq üçün qa dın la rın və ki şi lə rin ge yim qay-
da la rı təs vir olu nan şə kil lər dən iba rət löv hə-
lər var idi. Qay da la ra uy ğun ola raq hə yət də 
qo yul muş köşk lə rin bi ri nə ya xın la şıb qa dın-
lar üçün nə zər də tu tul muş li bas lar dan bi ri ni 
gö tür düm və bu ge yim çox xo şu ma gəl di, 
özü də, de yə sən, mə nə pis ya raş ma dı. 

“Sul ta nəh məd” məs ci di haq qın da eşit-
di yim, oxu du ğum, bil di yim mə lu mat la rı 
xa tır la dım:

Me ma rı Sə dəfk  ar Məm məd Ağa olan 
məs ci din in şa sı na 1609-cu il də baş lan mış 
və 1616-cı il də ta mam lan ma iş lə ri gö rül-
müş dü. 6 mi na rə li məs ci din hün dür lü yü 45 
metr di. Os man lı sul ta nı I Əh mə din si fa ri şi 
ilə ti ki lən məs cid ma vi, ya şıl və ağ rəng li İz-
nik çi ni lə riy lə, qüb bə lə ri isə sırf ma vi ça lar lı 
əl iş lə ri ilə bə zən di yi üçün av ro pa lı lar tə rə-
fi n dən “Ma vi məs cid” ki mi də ad lan dı rı lır 
və Aya sof ya nın 1935-ci il də mu zey ki mi is-
ti fa də yə ve ril mə sin dən son ra, İs tan bu lun 
əsas məs ci di möv qe yi ni da şı yır.

Sul ta nəh məd məs cid komp lek si nə məs cid, 
məd rə sə lər, dü kan lar, ha mam, bu laq, tür bə, 
ki ra yə lik otaq lar və s. da xil olub və on lar dan 
bir qis mi gü nü mü zə qə dər gə lib çıx ma yıb.

Ti kin ti nin me mar lıq ba xı mın dan ən diq-
qət çə kən mə qa mı onun 20000-i aşan İz nik 
çi ni siy lə bə zə dil mə si dir. Məs ci din iba dət-
xa na bö lü mü 64x72 metr öl çü sün də dir. 43 
metr yük sək li yin də ki mər kə zi qüb bə si nin 
diamet ri 23,5 metr dir. Məs ci din içi 200-
dən çox rəng li şü şə ilə işıq lan dı rı lıb. 

“Sul ta nəh məd” məs ci di, 1985-ci il də 
UNES CO Dün ya İrs lə ri si ya hı sı na da xil 
olu nub.

Məs cid in şa edil di yi dövr lər də uzun 
müd dət cü mə gün lə ri Top ka pı Sa ra yın da-
kı in san la rın iba dət ye ri olub. 

Məs ci din 6 mi na rə li ol ma sı haq qın da bir 
əf sa nə də be lə de yi lir: “ I Əh məd, mi na rə-
lə rin qı zıl dan ol ma sı nı is tə yib miş, an caq 
bu nun üçün la zım olan qı zı lın də yə ri pad-
şa hın büd cə si im ka nın da ol ma dı ğın dan, 
məs ci din me ma rı Sə dəfk  ar Ağa bu əm ri 
gu ya yan lış  “qı zıl” - (al tun) sö zü nü “al tı” 
eşit di yi sə bə bin dən 6 mi na rə li in şa edib.

Öv li ya Çə lə bi nin sə ya hət na mə sin də ki 
rə va yə tə gö rə, ca mi nin bü növ rə si nin qa-
zıl dı ğı za man Sul tan I Əh məd özü şəx sən 
bu pro ses də iş ti rak edib və bu ra xa la tı nın 
ətə yin də tor paq da şı yıb. Onun bü növ rə si-
nin qa zıl dı ğı za man is ti fa də et di yi alət lər 
isə Top qa pı sa ra yın da qo run maq da dır.

Məs ci din ma raq lı yer lə rin dən bi ri də Hün-
kar Mah fi  li ad la nan mə kan dır ki, de yi lən lə rə 
gö rə sul tan I Əh məd hər Ra ma zan ayı nın son 
on gü nü ora çə ki lə rək zikr edər miş. 

Tür ki yə yə gə lən elə  bir si ya sət çi, sə-
nət çi, ya xud adi tu rist tap maq çə tin dir ki, 
bu məs ci di zi ya rət et mə miş ol sun. Rəs-
mi nü ma yən də lə rin bu ra gə li şi isə az qa-
la pro to kol sə viy yə sin də dir. Keç miş ABŞ 
pre zi den ti Bill Klin to nun məs ci di iki də-
fə zi ya rət et mə si bu na ba riz nü mu nə dir. 
Klin ton məs ci də ikin ci gə li şi za ma nı san ki 
bə ləd çi ki mi zi ya rət çi lə rə bu ta ri xi abi də-
ni özü təq dim et miş di. O, “İs tan bu la gə lib 
Sul ta nəh məd məs ci di ni gör mə mək bö yük 
yan lış lıq olar” de miş di.

 Am ma bü tün gö zəl lik lə ri nə bax ma ya-
raq bu ra məhz iba dət et mək üçün gə lən lər 
də az de yil di və yə qin ki, on la rın ço xu nu 
bu abi də nin han sı sa ta ri xi və me mar lıq 
mə ziy yət lə ri bir o qə dər də ma raq lan dır-
mır dı. 

Təəs süf ki, nə Aya so fi  ya nı, nə də Top qa-
pı sa ra yı nı zi ya rət et mə yə za ma nı mız yox 
idi. İs tan bu lu qı sa za man da da ha bit kin və 
dol ğun gör mə yin  ən mü na sib yo lu Emin 
Önü də dü zü lən gə mi lə rin bi ri ilə də niz sə-
ya hə ti nə çıx maq idi və biz də bu şan sı də-
yər lən dir mə yə ça lış dıq. Gə mi dən fü sun kar 
tə biəti, tək ra ro lun maz me mar lıq abi də lə ri, 
qə dim qa la la rı ilə gö zü müz önün də əs ra-
rən giz bir gö zəl lik açı lır dı. Bu, qə dim lik lə 
müasir li yin vəh də tin dən do ğu lan bir gö-
zəl lik idi. Ona həm tə biət, həm mu zey, həm 
şə hər, həm də öl kə de mək olar dı. Bu gö zəl-
lər gö zə li nin adı İs tan bul idi.  

FEY ZİY YƏ
Ba kı-İs tan bul-Ba kı

So vet döv rü rus dil li ədə biy ya tın ən 
məş hur si ma la rın dan bi ri olan ab-
xaz əsil li ya zı çı Fa zil İs gən dər 88 
ya şın da Haq qa qo vuş du...

Bu im za gənc li yi ötən əs rin 70-80-ci il-
lə ri nə düş müş nə sil üçün da ha da doğ ma 
idi: rus dil li ya zı çı lar bol lu ğun da Çin giz 
Ayt ma tov, Ol jas Sü ley me nov, Qay sın Qu-
li yev... İm za la rı ki mi məh rəm gö rü nür dü.

On da Fa zil İs gən də rin ömür he ka yə ti lə 
bağ lı bə zi tə fər rü at la rı bil mə di yi mi zə gö rə, 
onu türk, acar sa yan lar da var dı. Son ra lar 
xə bər tut duq ki, Fa zil İs gən dər Su xu mi də 
kər pic za vo du sa hi bi olan iran lı Əb dül İs-
gən dər lə ab xaz qa dı nın ailə sin də do ğu lub, 
tez lik lə də ata sı nı sür gün elə yib lər, on dan 
son ra onun üzü nü gör mə yib.

Fa zil İs gən dər ya ra dı cı lı ğa şair ki mi baş-
la mış, bir-bi ri nin ar dın ca al tı poetik top lu 
nəşr et dir miş di.  Am ma ədə bi aləm onu 
da ha ge niş miq yas da düz əl li il bun dan əv-
vəl – 1966-cı il də çap olun muş “Ke çi-tə kə 
kəh kə şa nı” po ves ti nə gö rə ta nı mış dı. Son-
ra do ğu lub bö yü dü yü Çe gem haq qın da 
he ka yə lə ri, po vest lə ri, ro man la rı işıq üzü 
gör dü. “Çe gem li Sand ro” ro man-epo pe-
ya sı, “Çi kin uşaq lı ğı” epo su, “Dov şan lar 
və ilan lar” po vest-prit ça sı Fa zil İs gən də ri 
tək cə Ab xa zi ya da, Gür cüs tan da yox, bü-
tün So vet lər Bir li yin də ta nıt dı. Tə sa dü fi  
de yil di ki, “Çe gem li Sand ro” əsə ri 1989-cu 
il də SS Rİ Döv lər Mü ka fa tı na la yiq gö rül-
müş dü. Mü ba li ğə siz, onun Çe ge mi rus dil-
li oxu cu la ra Qab riel Qar sia Mar ke sin Ma-
kon do su, Uil yam Folk ne rin Yok na pa to fu, 
Çin giz Ayt ma to vun  Şə kər aulu qə dər ta-
nış idi.

Fa zil İs gən də rin he ka yə və po vest lə ri 
ya zı çı nın özü nə məx sus möv zu la rı,  üs lu-
bu, tə xəy yül zən gin li yi və qəh rə man la rı ilə 
oxu cu nun yad da şı na ya zı lır. O, ək sər əsər-
lə ri ni bi rin ci şəx sin di lin dən qə lə mə alıb, 
özü ilə ədə bi qəh rə man la rı ara sın da kı hü-
dud la rı us ta lıq la ara dan gö tür mə yi ba ca rıb. 
Üs tə lik, onun rə van təh ki yə si, də qiq mü şa-
hi dələ ri və in cə yu mo ru əsər lə ri ni da ha da 
oxu naq lı edir.

Onun “İn san və onun ət ra fı”, “Mək təb 
val sı”, “So fi ç ka”, “Şair”, “İn san da ya na ca-
ğı” po vest lə ri, ək sər he ka yə lə ri in di də ma-
raq la oxu nur. 

Bü tün bu il lər ər zin də o, poezi ya dan ara-
lı düş mə miş di, oxu cu la ra təq dim elə di yi üç 
poetik top lu da bu nu təs diq edir. Am ma, 
şüb hə siz, o Haq qa qo vu şan dan son ra da 
yad daş lar da Çe gem haq qın da kı nəsr əsər-
lə ri nin müəl li fi  ki mi qa la caq.

Fa zil İs gən dər yük sək və zi fə lər də də ça-
lı şıb, de pu tat da olub, döv lət mü ka fat la rı na 
da la yiq gö rü lüb, am ma heç vaxt si ya sət lə 
məş ğul ol ma yıb. Onun fi k rin cə, yal nız ya-
ra dı cı lıq da uğur suz lu ğa dü çar ol muş qə ləm 
adam la rı ic ti mai-si ya si fəaliy yət lə məş ğul 
olur lar. “Mən hə mi şə hə qi qə ti üzə çı xar ma-
ğa ça lış mı şam, - ya zı çı de yir di, - fi k rim cə, 
yaz ma ğın ma hiy yə ti də bun dan iba rət dir”. 

Fa zil İs gən də rin rus dil li ədə bi mə kan da 
bö yük şöh rə tə ma lik ol du ğu nu nəşr olu nan 
əsər lə ri nin sa yın dan və ti ra jın dan da dərk 
elə mək müm kün dür...

Bu nun la be lə, onun  yox lu ğu tək cə rus-
dil li ədə biy yat üçün yox, bü töv lük də ədə-
biy yat üçün it ki dir...

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Çegem 
nəğməkarı

və ya altı, altunu necə xilas etdi?

Gözəllər gözəli 
İstanbul...
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(Əv və li ötən say la rı mız da)
İh mal – eti na sız lıq, say maz lıq, 

la qeyd lik, mə həl qoy ma ma, səhv, 
xə ta; Ama ben ya şı mın toy lu ğu na 
ka pıl mış, ufak te fek ih mal ler bul-
muş tum bu ter cü me de. Azər bay-
can di lin də ki eh mal türk cə də iti-
na, ih ti yat.

İh ti yar – qo ca, ahıl; İh ti yar lar 
Mec li si – Ve te ran lar Şu ra sı. Bir 
gün oda ma kız gın bir ih ti yar gir-
di, elin de ki bir to mar kâ ğı dı ne re-
dey se fır latt  ı ma sa ma. Azər bay can 
di lin də ki ix ti yar türk cə də yet ki, 
sa la hi yet.

İka met – ya şa yış ye ri; İka met tez-
ke re si – Ya şa yış ye ri haq qın da və si-
qə. Ya ban cı la rın Tür ki ye’ de ika met 
ve se ya hat le riy le il gi li iş lem ler, 
5683 sa yı lı Ka nun la dü zen le nir.

İki le me – tək rar lar, qo şa söz lər; 
Türk çe de “ye ni ye ni, ko şa ko şa” 
iki le me le ri ara sın da çiz gi işa re ti 
kon maz.

İki li – iki tə rəfl  i, cüt, iki his sə li; 
İki li gö rüş me ler – iki tə rəfl  i da nı-
şıq lar. İki li kol tu ğun ke na rın da ki 
ufa cık, sim si yah de lik, be be ği gör-
me ye ge len bir ak ra ba nın si ga ra sı-
nın kü lün den ha tı ray dı.

İk ti sat – qə naət, tu tum; Pa ra ar-
tı ra bil mek için ik ti sat et mek şart. 
Azər bay can di lin də ki iq ti sad türk-
cə də eko no mi. 

İl – vi la yət, ra yon (Tür ki yə də ən 
bö yük in zi ba ti-coğ ra fi  əra zi); İs-
tan bul ve An ka ra İl le ri – İs tan bul 
və An ka ra ra yon la rı. Azər bay can 
di lin də ki il türk cə də yıl.

İlaç – dər man, da va, dər man pre-
pa ra tı; İlaç do la bı – dər man qu tu su.

İlan – elan (l in cə a uzun tə ləff  üz 
olu nur); Afi ş te, ilan da ya zı lı va kit 
gel me miş de ol sa per de açı la cak 
de mek ti.

İle ri ge len – gör kəm li, ta nın mış, 
qa baq cıl; Top lum da ile ri ge len le re 
say gı du yar, ile ri gi den le ri sev-
mez ler.

İli şik – 1. qoş ma, əla və; 2. yi yə-
lik hal; Mek tu bun ili şi ğin de bir-
kaç fo toğ raf ve bel ge var dı.

İliş mek – ya nı nı qoy-
maq, kə nar dan 
otur maq; Ma-
sa nın bir par-
ça sı ol mak-
tan zi ya de 
ra hat sız ca 
ucu na iliş-
miş gi bi gö-
rü nü yor du.

İlk – ib ti-
dai; İlk okul – or-
ta mək tə bin I-V si nifl  ə ri. 
Kü çük kar de şim il ko kul bi re 
gi di yor.

İl kel – ib ti dai, bə sit, pri mi tiv, sa-
də. İl kel aşk is te rim, aş kın en il kel 
ha li ni.

İma me vi – qa dın lar həbs xa na sı; 
Ay şe ge çen se ne tu tuk lan mış, ka-
sa ba da kı ima me vi ne tı kan mış tı.

İma ret (ha ne) – xey riy yə çi lik, 
xey riy yə cə miy yə ti; Va li de sul-
tan fa kir ler için bir ima ret aç tır dı. 
Gön lü o ka dar ge niş imiş ki sair 
yok sul lar gi bi ima ret ha ne den bir 
tas çor ba iç me yi da hi aç göz lü lük 
sa yar mış.

İnam – əma nət, əma nət ve ril miş 
mal, əş ya; Bu, ba ba sı na inam ola rak 
ge çi ci bı ra kı lan ve bir yıl son ra tes-
lim alı nan eş ya idi. Azər bay can di-
lin də ki inam türk cə də inan, inanç.

İn ce – na zik, na rın, xır da, zə rif, 
axış qan; İn ce adam – zə rif, kü bar, 
həs sas ki şi. Sa rı şın, ku ru, in ce bir 
ka dın dı. 

İn ce lik – nə za kət, in cə lik, kü bar-
lıq, zə rifl  ik, həs sas lıq; Yü zün de ki 
in ce lik, ol gun luk onu bam baş ka 
se vi ye de bir er kek gös te ri yor.

İn di – (so nun cu i uzun tə ləff  üz 
edi lir) 1. sub yek tiv; 2. əsas sız, ix ti ya-
ri; Biz den ev vel ki za man la rın ta rih-
le ri hep de ğil se de ek se ri yet le in di 
ve si ka la ra is ti nat et miş tir. Azər bay-
can di lin də ki in di türk cə də şim di.

İn ti zar – 1. lə nət, nif rin, qar ğış; 
2. in ti zar, həs rət lə göz lə mə; İn ti-
zar al mak - lə nət lən mək; İn ti zar 
et mek – qar ğış et mək. Bi ri si ne in ti-
zar edip al lah tan onun adı na iyi ol-
ma yan di lek te bu lun ma yın. Azər-
bay can di lin də ki in ti zar türk cə də 
öz lem, has ret le bek le me. 

İp – 1. sap; 2. kən dir; 3. asa raq 
edam cə za sı; Ta van dan ip yu mak-
la rı, ur gan lar, ge mi ci fe ner le ri sar-
kar dı.

İp lik – sap; İp li ği iğ ne ye ge çir-
mek – iy nə sap la maq; Ka ran lık ta 
ip li ği iğ ne ye ge çir mek çok zor ol sa 
ge rek.

İpek çi – 1. ba ra ma çı, ipək çi;
2. ipək sa tı cı sı; Ta nış tı ğı adam 
ipek çiy di, ipek bö ce-
ği ye tiş ti rir, za man 
za man ipek de 
sa tar dı.

İri baş – çöm çə quy ruq (qur ba-
ğa); Gö le tin içi kur ba ğa ve iri baş-
lar la do luy du.

İşa da mı – sa hib kar, biz nes men, 
işə gö tü rən; Bu işa da mı, şim di-
ye dek ta nı dık la rı mız dan ol duk ça 
fark lı, iyi oku tul muş.

İş bir li ği – əmək daş lıq; İki ül ke-
nin Mil li Eği tim Ba kan lık la rı ara-
sın da İş bir li ği An laş ma sı im za lan-
dı. 

İş çi – fəh lə; Üs lub fər qi nə diq qət 
et mə li: Azər bay can di lin də ki iş çi 
kəl mə si, ümu miy yət lə, mü va fi q iş 
ye rin də haq qı ödə nil mək lə ça lı şan 
fi  zi ki şəxs mə na sın da olub, həm 
fəh lə, həm də qul luq çu, mə mur 
an la yış la rı nı eh ti va edir.

İş gü zar – 1. iş baz, fənd gir; 
2. can fə şan lıq edən, gö zə gi-
rən; Azər bay can di lin də ki iş gü-
zar türk cə də ha ma rat, ça lış kan. 
Ga ze te ci Naz lı Ilı cak ’a Sin can 
Hâ ki mi Os man Kaç maz ’a kö şe 
ya zı sın da ‘iş gü zar’ de di ği ge rek-
çe siy le 11 ay 20 gün ha pis ce za sı 
ve ril di.

İş gü zar lık – 1. iş baz lıq; 2. can fə-
şan lıq, gö zə gi rən lik; İş gü zar lık et-
me ne lü zum yok, se nin kim ol du-
ğu nu za tən bil me yen yok tur.

İş lek – 1. gur, iz di ham lı; 2. məh-
sul dar, sə mə rə li; İş lek ek ler – məh-
sul dar şə kil çi lər. İki harp es na-
sın da, bu ra sı ko lay ka zanç la rın, 
vur gun cu lu ğun en iş lek mer kez le-
rin den bi riy di.

İş le me – 1. na xış iş lə mə, hör mə; 
2. emal; Her do ku ma par ça renk-
li iş le me ve oya lar la be zen miş ti. 
Azər bay can di lin də ki iş lə mə türk-
cə də ça lış ma.

İş le mek – na xış sal maq, na xış 
vur maq, bə zə mək; Pa ra için iş-
le me di ği ni id dia eden bu fa kir 
ih ti yar şüp he siz sa na tı nın âşı ğıy-
dı. Azər bay can di lin də ki iş lə mək 
türk cə də ça lış mak. 

İş le me li – na xış lı, kru je va lı, hör-
gü işi; Ba şın da iş le me li bir eşarp 
var dı.

İş len miş – na xış la bə zə dil miş, na-
xış lan mış; Ma sa, dan tel gi bi iş len miş 
oy ma lar, kü çü cük çek-
me ce ler, giz li böl-
me ler le süs-
len miş ti.

İş let me – 1. müəs si sə, ob yekt. 
2. is tis mar. İş let me mas rafl  a rı – 
(müəs si sə nin) is tis mar xərc lə ri. 
Ay nı se ne için de lo ko mo tif fab ri-
ka sı iş let me ye açıl mış tır. 

İş let mek – 1. is tis mar et mək; 
2. bi ri si ilə əy lən mək, za ra fat et-
mək, riş xənd (is teh za) et mək, 
məs xə rə yə qoy maq, ələ sal maq; 
Fab ri ka yı iş let mek in şa et mek 
ka dar zor dur. Sa na ya lan söy le-
miş ler, kan dır mış lar, iş let miş ler 
se ni.

İş te – 1. bu dur, bax bu dur!; 2. 
bəs be lə!, be lə cə; 3. məhz, elə özü-
dür ki, var! İş te bü tün man za ra 
bu dur!

İş ti rak – or taq lıq, pay sa hi bi; 
İş ti rak ha lin de mül ki yet – ic ti mai 
mül kiy yət; Hol din gin iş ti rak le ri-
nin sa yı sı beş ten faz la dır.

İş ve ren – işə gö tü rən, sa hib kar; 
Fab ri ka la rı, atöl ye le ri ge zin, iş çi-
ler le, iş ve ren ler le ko nu şun.

İt – tər bi yə siz adam, ya ra maz, 
əc laf; Di li miz də ki it kəl mə si ilə üs-
lub fər qi var. Ba ba la rı da za ten itin 
bi ri. Azər bay can di lin də ki it (hey-
van) türk cə də kö pək.

İt me – itə lə mə, dürt mə; Bir 
aya ğıy la kol tuk la rı it me yi sür-
dü rür ken bir yan dan da oğ lu nun 
bes len me çan ta sı nı ha zır lı yor du. 
Azər bay can di lin də ki it mə türk cə-
də ka yıp, kay bol ma.

İt mek – 1. itə lə mək, dürt mək lə-
mək; 2. rədd et mək; Mo to ru stop 
eden ara ba yı itt  ik. Ci cian ne boğ-
ma dan sev me yi ba şa rır dı, it mez, 
iğ ne le mez di. Ka pı da kı iti niz ke li-
me si ni gö rün ce şa şır dı. Azər bay-
can di lin də ki it mək türk cə də yit-
mek, kay bol mak.

İzin – 1. mə zu niy yət; 2. ica zə; 
Azer bay can Ça lış ma Mev zuatı na 
gö re iş çi le re ve ri len öde niş li se ne-
lik izin sü re si, 21 tak vim gü nün-
den az ola maz. 

İzin li – 1. mə zu niy yət də olan, 
mə zu niy yə tə ge dən; 2. ica zə li; 
Öle bil sey dim, öl me ye izin li ol say-
dım, boy num da bir ip, ayak la rı mı 
yer den kes mek şek liy le ve en kor-
kunç ira dey le öl me ye ka dar gi de-
bi lir dim.

J
Jur nal – 1. ra port, mə lu mat, xə bər, 

çu ğul; 2. xa ti rə dəf tə ri, gün də lik; Jur-
nal et mek - mə lu mat (xə bər) ver mək, 
sat maq, çu ğul la maq, da nos baz lıq et-
mək. Onun la il gi li yet ki li le ri ne ih bar 
ya zı sı yaz mış, jur nal ede rek kö tü le-
miş ti. Fe ri de’ nin jur na li bu ra da bi ti-
yor du. Azər bay can di lin də ki jur nal 
türk cə də der gi, ra por def te ri.

Jur nal ci – da nos çu, xə bər çi, çu-
ğul çu; Jur nal ci lik et mek le yö ne ti-
ci le re ya rın mak is te di ği ni her kes 
bil yor du.

K
Ka bak – 1. kəl, daz, ke çəl; 2. kal, 

ye tiş mə miş; 3. bal qa baq; Ka bak 
adam – sa çı tö kül müş (daz baş) 
ki şi. Kel ya nın da ka bak anıl maz. 
Sa çı hız la dö kü lü yor du ve ya kın-
da ka bak ola ca ğın dan kork ma ya 
baş la mış tı. Azər bay can di lin də ki 
qa baq türk cə də ön, ile ri

Ka ban – 1. dik yo xuş, tə pə;
2. ya rım pal to, gö dək cə; Sır tı na 
kal ça ya ka dar inen bir ka ban giy-
miş ti. Azər bay can di lin də ki qa ban 
türk cə də ya ban do mu zu.

Ka bart ma – rel yef, ba rel yef; Bir sa-
natkâr eliy le al çı dan ya pıl mış, bem-
be yaz, ter te miz bir ka bart ma. Azər-
bay can di lin də ki qa bart ma (şi şirt mə), 
türk cə də abart ma, bü yüt me.

Ka bul – le hi nə, qə bul (səs ver mə 
pro se du run da, an to ni mi: ret). Top-
lan tı da on ki şi ka bul, iki ki şi ret, bir 
ki şi de çe kim ser oy kul lan dı.

Ka çak – 1. qa çaq, de zer tir, fə ra ri; 
2. qa çaq mal, kont ra ban da; 3.qey-
ri-qa nu ni; İs tan bul’ da ki ya pı la rın 
yüz de 70 ’i ka çak. Va pur da bir de 
ka çak Rus aile si var. Azər bay can 
di lin də ki qa çaq türk cə də eş ki ya.

Ka çak çı lık – qa çaq mal çı lıq, 
kont ra ban da çı lıq; Ka çak çı lık edi-
yor muş, çok pa ra vur muş.

Ka çış – 1. bir şey dən (yer dən) 
qaç ma, ara lan ma, uzaq laş ma; 2. 
qop ma, ara lan ma; Üs lub fər qi nə 
diq qət et mə li. Yü kü ağır laş tık ça 
şa ra bı bir ka çış ola rak gö rü yor ol-
ma lıy dı. Azər bay can di lin də ki qa-
çış (id man da) türk cə də ko şu.

Kaç mak – uzaq laş maq, qaç maq; 
Bir teh li ke sez di ğin an da he men eve 

ka çar sın. Di li miz də ki qaç maq mə-
na sı ilə tam üst-üs tə 

düş mür, id man 
ter mi ni ki mi 
lek sik-se man tik 

fər qə diq qət et mə-
li: id man ya rı şın da 
yüz metr mə sa fə ni 
qaç maq – yüz met-
re yi koş mak. 
Ka dın bu du – kot let 

nö vü; La kan ta da ka dın-
bu du ile kar nı mı zı do yur-

duk. Ka dın bu du köf te nin en 
bü yük özel li ği için de ki pi rinç tir.
Kad ro – 1. ştat, ştat cəd və li, şəx-

si he yət; 2. va kan si ya; Şir ke ti mi zin 
tüm kad ro su do lu dur ve ye ni ele-
ma na ih ti ya cı mız yok tur.

Ka fa – baş, qa fa; ka fa (yı) çek-
mek – spirt li iç ki iç mək; Onun 
hak kın da her şe yi bi li yor du: ka fa-
yı kim ler le çek ti ği ni, ne le re ke der-
len di ği ni, ka rı sı na olan aş kı nı.

Ka ğıt – kart; Bir kaç el ka ğıt oy-
na dık, son ra uyu duk. 

Kah pe – 1. xain, xə ya nət kar, na-
mərd, və fa sız; 2. fa hi şə, əx laq sız 
qa dın; Üs lub fər qi nə diq qət et mə-
li. Bu kah pe dün ya dan kim doy du 
ki, sen de do ya sın.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) İma ret (ha ne) – xey riy yə çi lik, 

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

və An ka ra ra yon la rı. Azər bay can 
di lin də ki il türk cə də yıl.
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mek – iy nə sap la maq; Ka ran lık ta 
ip li ği iğ ne ye ge çir mek çok zor ol sa 
ge rek.

İpek çi – 1. ba ra ma çı, ipək çi;
2. ipək sa tı cı sı; Ta nış tı ğı adam 
ipek çiy di, ipek bö ce-
ği ye tiş ti rir, za man 
za man ipek de 
sa tar dı.

oy ma lar, kü çü cük çek-
me ce ler, giz li böl-
me ler le süs-
len miş ti.

kunç ira dey le öl me ye ka dar gi de-
bi lir dim.

ma lıy dı. Azər bay can di lin də ki qa-
çış (id man da) türk cə də ko şu.

Kaç mak – uzaq laş maq, qaç maq; Kaç mak – uzaq laş maq, qaç maq; Kaç mak
Bir teh li ke sez di ğin an da he men eve 

ka çar sın. Di li miz də ki qaç maq mə-
na sı ilə tam üst-üs tə 

düş mür, id man 

lek sik-se man tik 
fər qə diq qət et mə-

li: id man ya rı şın da 
yüz metr mə sa fə ni 
qaç maq – yüz met-
re yi koş mak. 
Ka dın bu du

nö vü; La kan ta da ka dın-
bu du ile kar nı mı zı do yur-

duk. Ka dın bu du köf te nin en 
bü yük özel li ği için de ki pi rinç tir.
Kad ro – 1. ştat, ştat cəd və li, şəx-

si he yət; 2. va kan si ya; Şir ke ti mi zin 
tüm kad ro su do lu dur ve ye ni ele-
ma na ih ti ya cı mız yok tur.

Ka fa – baş, qa fa; ka fa (yı) çek-
mek – spirt li iç ki iç mək; Onun 
hak kın da her şe yi bi li yor du: ka fa-
yı kim ler le çek ti ği ni, ne le re ke der-
len di ği ni, ka rı sı na olan aş kı nı.

Ka ğıt – kart; Bir kaç el ka ğıt oy-
na dık, son ra uyu duk. 

Kah pe – 1. xain, xə ya nət kar, na-
mərd, və fa sız; 2. fa hi şə, əx laq sız 
qa dın; Üs lub fər qi nə diq qət et mə-
li. Bu kah pe dün ya dan kim doy du 
ki, sen de do ya sın.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

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

Ye ni köç dü yü müz yer bö yük 
bağ ça içə ri sin də, iri, ge niş, işıq-
lı otaq la rı olan ra hat bir ev idi. 
Uşaq lı ğı mı zın, ailə mi zin ən iz ti-
rab lı il lə ri nin bu ra da keç mə si, gö-
rü nür, ta le yi mi zə ya zı lıb mış. İn di 
Fa teh mə həl lə si nin sol tə rə fi n də, 
Ak sa ra ya enən yo lun üzə rin də-
ki ya şıl lıq əra zi hə min o de di yim 
bağ ça dır. Für sət düş dük cə ora 
ge di rəm, bir skam ya da otu rub, o 
keç miş il lə ri xa tır la yı ram.

Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si Os-
man lı üçün məğ lu biy yət lə bit-
miş, İtt  i had və Tə rəq qi hö ku mə ti 
iş ba şın dan çə kil miş di. Fir qə nin 
rəh bər lə ri məm lə kə ti bu ra xıb get-
miş di lər. Atam isə hə lə Azər bay-
can dan ge ri dön mə miş di. Anam 
“Gə lər-gəl məz onu da ya xa la ya-
caq lar” - de yir, ya xın la şan fə la kət-
li gün lə rin ağır lı ğı nı hiss lə ri, duy-
ğu la rı ilə dərk edir di. Nə ha yət, 
atam qa yıt dı. La kin elə gəl di yi nin 
er tə si gü nü şid dət li sə təl cəm dən 
yor ğan-dö şə yə düş dü. Üç-dörd 
gün son ra, bir ge cə ya rı sı evi mi-
zin bağ ça sı po lis lər lə dol du. Zəif 
bə dən li, uca boy lu, tər bi yə li adam 
olan po lis ko mis sa rı “Bu ge cə evi-
ni zə oğ ru gə lə cə yi haq qın da xə bər 
al dıq, mü ha fi  zə üçün gəl dik” - de-
di. Anam ona otur maq üçün kür-
sü gös tər di və hə zin tə bəs süm lə 
“Xeyr, oğ lum, siz əri mi tut ma ğa 
gəl di niz. Am ma in di xəs tə dir, apa-
ra bil mir si niz. Bu nu özü nüz də ba-
şa dü şür sü nüz, hər eh ti ma la qar şı, 
bir dən qa çar dü şün cə si ilə bu ra-
da sı nız”. Ko mis sar ba şı nı si nə si nə 
əy di, “Xa nım, mən buy ruq qu lu-
yam” - de yib sus du. Bu və ziy yət 
gün lər lə da vam et di. Son da hö ku-
mə tin gön dər di yi hə kim xəs tə nin 
ya taq dan qalx ma sı na izin ve rən-
dən son ra ata mı həbs edib, Bə ki ra-
ğa bö lü yü nə apar dı lar.

Hər bi məh kə mə lər qu rul du. 
Həbs olu nan itt  i had çı la rın mü ha ki-
mə si baş lan dı. Hər kəs ki mə han sı 
cə za nın ve ri lə cə yi ilə ma raq la nır-
dı. Yal nız anam “Heç bi ri nə cə za 
ver mə yə cək lər, - de yir di. – On la rı 
in gi lis lə rə təs lim edə cək lər”. Bu fi k-
ri ni həbs xa na da söy lə yə yən də atam 
özün dən çıx dı. “Be lə şey öm rün də 
ola bil məz! Bir döv lət öz tə bəəsi-
ni baş qa döv lə tə, hə lə üs tə lik də 
düş mə nə təs lim edə bil məz”- de yə 
ba ğır dı. La kin hey hat! Atam al da-
nır dı, anam isə haq lı idi. Bir gün 
anam mət bəx də Bə ki ra ğa bö lü yü-
nə, ata ma apar maq üçün ye mək 
ha zır la yır dı. Mən kü çə qa pı sı nın 

qa ba ğın da da yan mış dım. Tibb mək-
tə bi nin tə lə bə si olan ta nış bir gən cin 
tə laş la evi mi zə ya xın laş dı ğı nı gör-
düm. Ana mı so ruş du. Mət bəx də 
ol du ğu nu de dim. Qa ça raq ya nı na 
get di, “Xa nım əfən di, apa rır lar!” 
- de yə qış qır dı. Anam, əs lin də çox-
dan təx min et di yi və göz lə di yi xə-
bər qar şı sın da özü nü itir mə di. Tez 
ha mı mı zı bir ye rə top la dı. Əv vəl cə 
Bə ki ra ğa bö lü yü nə get dik. Am ma 
məh bus la rın Ərəb yan kar van sa ra sı-
na apa rıl dıq la rı nı söy lə di lər. Dər hal 
ora qaç dıq. Nə ha yət, Qız qül lə si nin 
ya xın lı ğın da rən gi tö kül müş köh nə 
yük gə mi si nin ya nı na sı ra ilə dü zü-
lən qa yıq la rın ara sı na keç dik. Gə mi 
təx mi nən əl li metr lik bir mə sa fə də 
da yan mış dı. Hər tə rəf dən si lah lı in-
gi lis əs gər lə ri ilə do lu mü hər rik li qa-
yıq lar la əha tə olun muş du.

A tam gö yər tə nin də mir bar maq-
lıq la rı na söy kə nib bi zə ba xır dı. Ya-
nın da Zi ya Gö yalp da yan mış dı. 
Hər tə rəf dən səs-küy eşi di lir di. İn di 
hə min an da nə da nış dı ğı mı zı, han-
sı hə rə kə ti et di yi mi zi xa tır la mı ram. 
Yal nız mər hum qar da şım Əb dür rəh-
ma nın bir dən-bi rə qa yı ğın içə ri sin də 
aya ğa qalx dı ğı nı gö rür, ürə yi nin və 
sə si nin bü tün gü cü ilə “Ya şa sın itt  i-
had çı lar!” - ba ğır dı ğı nı eşi di rəm...

A tam Azər bay can dan dö nər kən 
Ke rens ki hö ku mə ti nin1 tə da vü lə bu-
rax dı ğı ka ğız pul lar gə tir miş di. O ara 
Ke rens ki tə rəf dar la rı bol şe vik lə ri hər 
tə rəf də əzir, kom mu nist in qi la bı məğ-
lu biy yə tə uğ ra yır dı. On la rın qa zan-
dıq la rı zə fər lər lə bir lik də pul la rı nın 
da də yə ri dur ma dan ar tır dı. Anam 
ye nə bir gün Bə ki ra ğa bö lü yün də 
“Əh məd,- de di,- Ke rens ki məğ lub 
ola caq, bol şe vik lər sa va şı uda caq lar.

Qoy bu pul la rı apa rıb türk pa ra-
sı na də yi şək. Önü müz də qa ran lıq 
gün lər var, işi mi zə ya ra yar”. Atam 
isə ca va bın da “Xeyr! - de di. - Kom-
mu nist lə rin məğ lu biy yə ti la büd-
dür, İn gi lis lər lə fran sız lar on la rın 
qə lə bə çal ma sı na im kan ver məz-
lər. Pul la rı sax la, qiy mət lə ri da ha 
da qal xan da də yiş di rər sən”.

A tam ye nə al da nır dı, anam ye nə 
haq lı idi. Bu söh bət dən az keç mə miş 
Ke rens ki or du la rı da, əli miz də ki pul-
la rın də yə ri də bir dən-bi rə yo xa çıx dı. 

A ta mın Mal ta da kı iki ilə ya xın 
əsa rət hə ya tı nın onun idealist, ro-
man tik ru hun da ya rat dı ğı bö yük 
hərc-mərc li yi ana ma, biz lə rə yaz dı ğı 
mək tub lar dan gör mək müm kün dür. 
Ana mın sa kit, sə bir li ca vab la rı isə 
ata mın üs yan la rı na qar şı ən bö yük 
tə səl li mən bə yi olur du. Na rın hərf-
lər lə, nəs tə liq xətt  i və Azə ri ləh cə si ilə 
ya zı lan bu mək tub la rın ha mı sı “Əh-
məd can!” xi ta bı ilə baş la nır, son ra isə 
de mək olar ki, ey ni kəl mə lər, ey ni 
cüm lə lər lə evi mi zin ha lı və məm lə-
kə tin və ziy yə ti an la dı lır dı.

“19 fev ral 1920-ci il
Əh məd can!
Şü kür ol sun Al la ha, siz dən mək-

tub al dım. Biz ha mı mız sa la ma tıq. 
Bir dər di miz yox dur sən dən baş qa. 
Al lah bu iş lə rə bir xe yir li son luq ver-
sin. Uşaq lar yax şı dır. Bu gün poçt 
gü nü idi. Çox se vi ni rəm ki, sən dən 
mək tub ala ca ğam. Çün ki mək tub 
al dı ğı mız gün sə nin lə gö rüş müş ki-
mi olu ruq. Al lah tez gön dər sin sə ni 
bi zə. Ge cə lər sə ni yu xu da gö rüb çox 
se vi ni rəm. Al lah sə ni ora da sa la mat 
sax la sın. Kə rim və Əmir bəy lər sa-
lam gön də rir lər. Bu ra da bi zə də yar-
dım edir lər. Bi zim fi k ri mi zi çək mə. 

Mən dən Əsəd Pa şa ya - göz hə ki mi 
Əsəd Pa şa ya və Zi ya bə yə - Zi ya 
Gö yal pa sa lam söy lə. Xa nım la-
rı yax şı dır. Gö rü şü rük. Üzün dən 
və göz lə rin dən öpü rəm. Baş qa nə 
ya zım?”

“20 okt yabr 1920-ci il
 Əh məd can!

 Şü kür ol sun Al la ha, sən dən 
bu ya xın da mək tub al dım. 
...xa nım bu gün lər də Pa ri sə 
ge dir. Sə nin haq qın da çox 
da nış dım. Gö rək nə olur? 
La kin bi zə Al lah dan baş qa 

kö mək, yar dım yox dur. Hər 
kəs öz ke fi n də dir. Biz pə ri şan 

ol duq. Bö yük adam la rın ha-
mı sı nı tu tub lar, çox adam qa çıb. 
Hü seyn bəy əmim ora da dır2 və 

sa la mat dır. Ora nın iş lə ri çox 
pə ri şan dır. Dün ya nın hər 

ye ri ni atəş bü rü yüb, 
hər yer ya nır.

Gül tə kin (o za man hə lə yal nız bir 
ya şın da olan ba cım - müəl li fi n 
qey di) hər gün de yir: “Atam gə-
lə cək, onun üzün dən, gö zün dən 
öpə cə yəm...”

 Atam ana ma yaz dı ğı mək tub-
lar da əs ki döv rün ailə ənə nə lə ri nə 
uy ğun ola raq bi zim lə bir lik də ya-
şa yan xa la ma da mü ra ciət edir di. 
Bu mək tub lar ata mın İs tan bul da 
tən ha və pul suz-pa ra sız qo yub get-
di yi ailə si üçün ne çə hə yə can ke çir-
di yi ni, çır pın dı ğı nı ay dın gös tə rir:

“Mal ta, Pol ve ris ta, 23 fev ral 
1920-ci il.

Ə zi zim Si ta rə və Hu may!
7 fev ral ta rix li mək tu bu nu zu al-

dım. Ara sın da Əb dür rəh man la Əb-
dül sə mə din də mək tub la rı ol du ğun-
dan ən di şə lə rim da ğıl dı və ra hat lıq 
tap dım. Hə lə Əb dül rəh ma nın mək-
tu bu, hə qi qə tən, “dəh şət dir”. Bü tün 
yol daş lar bir-bir oxu du lar və al qış-
la dı lar. Ha mı sı ona və ba cı-qar daş-
la rı na bol-bol sa lam lar gön dər di lər. 
Uşa ğın ya zı sı da özü ki mi dir. Yol-
daş la rım bə yən dik cə, tə bii ki, mən 
də fəxr edir dim. Yal nız təəs süfl  ə ni-
rəm ki, qız lar son si nif də ikən, Əb-
dül rəh man la Əb dül sə mə din tam bir 
bö yü yə - ağ saq qa la eh ti yac la rı olan 
za man da on lar dan ay rı düş düm. 
Ar tıq Tan rım dan bu ay rı lı ğa bir son 
ver mə si ni is tə yi rəm... Haq qım da çox 
fi  kir ləş mə yin. Doğ ru dur ki, hə ya tı-
mız çox yek nə səq dir. La kin qə tiy yən 
kə dər lən di ri ci de yil. Al lah məm lə kət 
və mil lə ti mi zin aqi bə ti ni yax şı elə sin. 
Bu acı lar unu du lar. İn şal lah, iş lə rin 
yo lu na düş dü yü hiss olu nur. Ar tıq 
haq qın qə lə bə si üz gös tər mə yə baş-
la dı. Bir az da ha sə bir et mə li. Ha mı-
nı zın göz lə ri niz dən öpü rəm”.

“Mal ta, Po li vers ta, 28 fev ral 
1920-ci il

 Əzi zim Si ta rə və Hu may!
Dü nən 4 fev ral ta rix li mək tu bu-

nu zu al dım. Təəs süf ki, mək tub-
la rı bi zə gec ver mə yə baş la yıb lar. 
La kin, Si ta rə can, elə ümid edi rəm 
ki, ar tıq qo vuş maq döv rü baş la nır. 
İn di Lon don da düş mən lər lə bi zim-
ki lər ara sın da mü za ki rə lər da vam 
edir. Bu də fə mü za ki rə lə rin cid di 
zə min üzə rin də apa rıl dı ğı və onun 
ilk sə nəd lə rin dən məm lə kət lə bir-
lik də bi zim də qur tu la ca ğı mı za 
ümid lər gö rün mək də dir. Ana do lu-
nun na mus lu və şə rəfl  i mü ca di lə si 
öz nə ti cə lə ri ni ver mək də dir və mən 
mil lə ti min sa yə sin də xi las ol ma ğı 
baş qa la rı nın lütf və ina yə ti lə qur-
tul maq dan, əl bətt  ə, üs tün tu tu ram. 
Bu xü su sa dair bu ra da al dı ğı mız 
möv cud mə lu mat mə sə lə nin so-
nu nun ya xın laş dı ğı na ümid ve rir. 
Top çu ba şo vun ün va nı nı yaz mı sı-
nız. Ona mək tub gön dər mək dən 
vaz keç dim. Əbəs ye rə min nət dar 

ol maq is tə mi rəm. Hər kə si ta nı-
dıq, öy rən dik. Get sin lər, zövq və 

sə fa la rı nı sür sün lər3. Sü rəy ya nın 
ilk qa zan cın dan şir ni ye mək, bi lir-
sən mi mə nə ne cə ləz zət elə di! Hə-
min şə kə ri al dı ğım vaxt öm rü mün 
ən bəx ti yar də qi qə si idi. Öv lad la rı-
mı zın be lə cid di, mə tin və xe yir xah 
ol ma la rı, əl bətt  ə ki, sə ni də məm-
nun və bəx ti yar et miş dir. Al lah ha-
mı sı nı is tək lə ri nə ye tir sin...”

1 Ru si ya da Fev ral və Okt yabr 
in qi lab la rı ara sın da, 1917-ci 
il mar tın 2(15) də okt yab rın 
25 (7 no yabr ) ali ic raedi ci, 
sə rən cam ve ri ci və qa nun ve ri ci 
or qan ki mi fəaliy yət gös tə rən 
Mü vəq qə ti hö ku mət və onun 
baş çı sı A.F.Ke rens ki (1881-
1970) nə zər də tu tu lur. 

2 Söh bət 1920-ci il ap re lin 28-də 
Azər bay can da mil li ha ki miy-
yə tin dev ril mə sin dən və bol şe-
vik re ji mi nin qu rul ma sın dan 
ge dir. Əh məd bə yin əmi si 
Hü seyn bəy Ağa yev bir ne çə 
il dən son ra İs tan bu la gəl mə yə 
mü vəff  əq ol muş du.

3 Tə bii ki, məh bəs hə ya tı ya şa-
yan və güc lü psi xo lo ji təz yiq 
al tın da olan Əh məd Ağaoğ lu 
özü nün bu id diasın da haq lı de-
yil di. Hə lə 1905-ci il də “Hə yat” 
qə ze ti nin nəş ri za ma nı onun la 
qə ze tin na şi ri Ə.Top çu ba şov 
ara sın da mey da na çı xan fi  kir 
ix ti lafl  a rı mü na si bət lə rin də 
so yuq lu ğa gə ti rib çı xar mış dı. 
Bu so yuq mü na si bət son ra kı 
il lər də də da ha çox Əh məd bəy 
tə rə fi n dən da vam et di ril miş di. 
İs tan bu la gəl dik dən az son ra 
həbs edil mə si və nü ma yən də 
he yə ti nin tər ki bin də Pa ri sə 
ge də bil mə mə si də gər gin li yi 
ar tı ran sə bəb lər dən bi ri ol-
muş du. Əh məd bə yə elə gə lir di 
ki, Ə.Top çu ba şov nü ma yən də 
he yə ti nin rəh bə ri ki mi onun 
həbs dən azad olun ma sı və Pa-
ri sə get mə si üçün ki fa yət qə dər 
səy gös tər mir. 1920-ci il lə rin 
or ta la rın da Ə.Top çu ba şov 
Pa ris dən hər iki si nin ümu mi 
dos tu Əli bəy Hü seyn za də yə 
gön dər di yi mək tub va si tə si ilə 
ara la rın da il lər bo yu da vam 
edən so yuq luq və gər gin li yi 
ara dan qal dır maq is tə sə də, 
bu na mü vəff  əq ola bil mə 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 apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

Ye ni köç dü yü müz yer bö yük 
bağ ça içə ri sin də, iri, ge niş, işıq-
lı otaq la rı olan ra hat bir ev idi. 
Uşaq lı ğı mı zın, ailə mi zin ən iz ti-
rab lı il lə ri nin bu ra da keç mə si, gö-
rü nür, ta le yi mi zə ya zı lıb mış. İn di 
Fa teh mə həl lə si nin sol tə rə fi n də, 
Ak sa ra ya enən yo lun üzə rin də-
ki ya şıl lıq əra zi hə min o de di yim 

“Mal ta, Po li vers ta, 28 fev ral 
1920-ci il

 Əzi zim Si ta rə və Hu may!
Dü nən 4 fev ral ta rix li mək tu bu-

nu zu al dım. Təəs süf ki, mək tub-
la rı bi zə gec ver mə yə baş la yıb lar. 
La kin, Si ta rə can, elə ümid edi rəm 
ki, ar tıq qo vuş maq döv rü baş la nır. 
İn di Lon don da düş mən lər lə bi zim-
ki lər ara sın da mü za ki rə lər da vam 
edir. Bu də fə mü za ki rə lə rin cid di 
zə min üzə rin də apa rıl dı ğı və onun 
ilk sə nəd lə rin dən məm lə kət lə bir-
lik də bi zim də qur tu la ca ğı mı za 
ümid lər gö rün mək də dir. Ana do lu-
nun na mus lu və şə rəfl  i mü ca di lə si 
öz nə ti cə lə ri ni ver mək də dir və mən 
mil lə ti min sa yə sin də xi las ol ma ğı 
baş qa la rı nın lütf və ina yə ti lə qur-
tul maq dan, əl bətt  ə, üs tün tu tu ram. 
Bu xü su sa dair bu ra da al dı ğı mız 
möv cud mə lu mat mə sə lə nin so-
nu nun ya xın laş dı ğı na ümid ve rir. 
Top çu ba şo vun ün va nı nı yaz mı sı-
nız. Ona mək tub gön dər mək dən 
vaz keç dim. Əbəs ye rə min nət dar 

ol maq is tə mi rəm. Hər kə si ta nı-
dıq, öy rən dik. Get sin lər, zövq və 

sə fa la rı nı sür sün lər
ilk qa zan cın dan şir ni ye mək, bi lir-
sən mi mə nə ne cə ləz zət elə di! Hə-
min şə kə ri al dı ğım vaxt öm rü mün 
ən bəx ti yar də qi qə si idi. Öv lad la rı-
mı zın be lə cid di, mə tin və xe yir xah 
ol ma la rı, əl bətt  ə ki, sə ni də məm-
nun və bəx ti yar et miş dir. Al lah ha-
mı sı nı is tək lə ri nə ye tir sin...”

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

bağ ça dır. Für sət düş dük cə ora 
ge di rəm, bir skam ya da otu rub, o 

Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si Os-
man lı üçün məğ lu biy yət lə bit-
miş, İtt  i had və Tə rəq qi hö ku mə ti 
iş ba şın dan çə kil miş di. Fir qə nin 
rəh bər lə ri məm lə kə ti bu ra xıb get-
miş di lər. Atam isə hə lə Azər bay-
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Ye ni köç dü yü müz yer bö yük 
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Fa teh mə həl lə si nin sol tə rə fi n də, 
Ak sa ra ya enən yo lun üzə rin də-
ki ya şıl lıq əra zi hə min o de di yim 

Mən dən Əsəd Pa şa ya - göz hə ki mi 
Əsəd Pa şa ya və Zi ya bə yə - Zi ya 
Gö yal pa sa lam söy lə. Xa nım la-
rı yax şı dır. Gö rü şü rük. Üzün dən 
və göz lə rin dən öpü rəm. Baş qa nə 
ya zım?”

“20 okt yabr 1920-ci il
 Əh məd can!

 Şü kür ol sun Al la ha, sən dən 
bu ya xın da mək tub al dım. 
...xa nım bu gün lər də Pa ri sə 
ge dir. Sə nin haq qın da çox 
da nış dım. Gö rək nə olur? 
La kin bi zə Al lah dan baş qa 

kö mək, yar dım yox dur. Hər 
kəs öz ke fi n də dir. Biz pə ri şan 

ol duq. Bö yük adam la rın ha-
mı sı nı tu tub lar, çox adam qa çıb. 
Hü seyn bəy əmim ora da dır2 və 

sa la mat dır. Ora nın iş lə ri çox 
pə ri şan dır. Dün ya nın hər 

ye ri ni atəş bü rü yüb, 
hər yer ya nır.

1920-ci il
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Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
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təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin 
ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya tın da 
müs təs na xid mət lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min də, ye ni 
Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad-
dım la yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-
li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın 
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qa ba ğın da da yan mış dım. Tibb mək- Qoy bu pul la rı apa rıb türk pa ra- Gül tə kin (o za man hə lə yal nız bir 

Atamın 
dostları



Or ta əsr lər Azər bay ca nın da elm adam la rı nın – alim, fi-
lo sof və mü tə fək kir lə rin mü ha cir hə ya tı ya şa ma sı adi 
hal lar dan sa yı lır dı. Hət ta id ra kın la bi rint li yol la rı nı, 
tə fək kü rün çox qat lı di var la rı nı aşıb ka mil lə şən ali min 

Və tən də qal ma sı fak tı şüb hə mən bə yi nə çev ri lir di. Tə bii ki, əgər 
alim sa ra ya mən sub idi sə, onun Və tə ni ni tərk edib qür bət el lə-
rə sı ğın ma sı na qə ti gə rək qal mır dı. Be lə ki, sa ray alim lə ri di gər 
alim lər dən fərq li ola raq, da ha yax şı so sial tə mi na ta və hör mə-
tə ma lik idi lər. Ata bəy lər, Ağ qo yun lu lar, Sə fə vi lər, Şir van şah lar 
ki mi döv lət lə rin sa ray la rın da alim lə rə hər za man xü su si rəğ bət 
bəs lə nib. Or ta əsr lər də Azər bay can elm adam la rı nın qür bə tə 
get mə lə ri nin bir ne çə sə bə bi var idi ki, bun lar dan bi rin ci si, tə bii 
ki, ya şa dı ğı dövr də müt ləq ha kim olan hökm dar la rın ida rə re ji mi 
ilə ba rı şa bil mə mə lə ri idi və bu cər gə yə da xil olan alim lər öz lə ri-
ni edam kö tü yün dən xi las et mək üçün yad el lə rə üz tu tur du lar. 

İkin ci qrup ya şa dı ğı coğ ra fi  ya nın 
el mi po ten sialı na qa ne ol ma yıb, da-
ha çox bi li yə sa hib lən mək üçün Və-
tə ni tərk edən lər idi. On lar da ha çox 
döv rün elm mər kə zi olan şə hər lə rə 
– Şam, Ni şa pur, Bağ dad, Sə mər-
qən də üz tu tur du lar. Üçün cü qrup 
mü ha cir alim lər isə hökm dar la rın 
təz yi qi ilə öz yurd-yu va la rın dan di-
dər gin sa lı nan lar idi. Mə sə lən, Əmir 
Tey mur Azər bay ca na yü rüş dən 
son ra (elə cə də, iş ğal et di yi baş qa 
əra zi lər dən) yer li alim və sə nət kar-
la rın Sə mər qən də apa rıl ma sı nı əmr 
et miş di. Bu əmr dən son ra hə min 
öl kə lə rin qay maq la rı, dü şü nən bey-
ni sa yı lan alim-sə nət kar la rın ge di şi 
bö yük boş lu ğa sə bəb olur du. 

Çin el mi nin me ma rı 
Elə alim lər olub ki, on lar get dik-

lə ri öl kə də Azər bay can da möv cud 
olan el mi ənə nə lər dən fay da la nıb 
və bu nun la da, hə min öl kə nin in tel-
lek tual ri fa hı na töh fə ve rib lər. Mə-
sə lən, Cə ma ləd din Bu xa ri ad lı alim 
baş qa mü ha cir elm xa dim lə rin dən 
fərq li ola raq, ya xın coğ ra fi  ya da de-
yil, ta uzaq Çin də el min in ki şa fı na 
tə sir gös tə rib. O za man Fao Mun Çi 
və bir sı ra baş qa Çin alim lə ri Ma ra-
ğa rə səd xa na sın da ast ro no mi ya el-
mi ni öy rə nir və bu ra da ix ti sas la rı nı 
ar tı rır dı lar. Fao Mun Çi və Cə ma-
ləd din Bu xa ri Ma ra ğa rə səd xa na-
sın da bir müd dət iş lə yən dən son ra 
rə səd xa na nın la yi hə si nin öz lə ri ilə 
gö tü rüb Pe ki nə qa yıt mış dı lar. Yal-
nız bun dan son ra Pe kin də rə səd xa-
na nın ti kil mə si müm kün ol du.

XIII-XIV əsr lər dən eti ba rən 
Azər bay can da elm da ha da in ki-
şaf et mə yə baş la dı. Azər bay ca nın 
əl ve riş li coğ ra fi  möv qe də ol ma sı, 
kar van yol la rı nın qov şa ğın da yer-
ləş mə si bu ra da elm və mə də niy-
yə ti baş qa öl kə lə rə nis bə tən, bir 
pil lə irə li apar mış dı. Bu dövr də 
müx tə lif elm sa hə lə rin də bir sı-
ra gör kəm li şəx siy yət lər ye tiş di, 
ri ya ziy yat çı Übeyd Təb ri zi nin 
“Ri sa lət ül-he sab”, Nəc məd din 
Əh məd Nax çı va ni nin İbn Si na-
nın tibb və fəl sə fə üz rə əsər lə ri nə 
şərh və ha şi yə lə ri, Nəm var Təb-
ri zi nin “Ən mü hüm dər man lar” 
əsə ri bü tün Şər qə ya yıl dı. Şər qin 
məş hur elm ocaq la rı və məd rə sə lə-
rin də ad la rı nı çək di yi miz alim lə rin 
əsər lə rin dən is ti fa də edil di. Həm çi-
nin Azər bay ca nın və ümu miy yət lə, 
mü səl man Şər qi nin ən gör kəm li əc-
za çı la rın dan bi ri İbn Kə bir tə xəl lü sü 
ilə məş hur laş mış Yu sif İbn İs ma yıl 
Xoy lu nun 1311 il də yaz dı ğı “Ca-
me yi-Bağ da di” (“Bağ dad top lu su”) 
bü tün Şərq də dər man şü nas lıq üz rə 
ən mü kəm məl əsər sa yı lır dı. 

Bu dövr də Azər bay ca nın tək cə 
cə nu bun da 67 xəs tə xa na var dı və 
ora da tibb elm lə ri üz rə pe şə kar 
mü tə xəs sis lər ça lı şır dı lar. XIV əs-
rin əv vəl lə rin də Təb riz də “Dar 
üş-Şə fa” ad lı el mi mər kəz təş-
kil edil miş di ki, bu ra nın ye-
tiş dir di yi alim lər son ra lar 
ay rı-ay rı Şərq öl kə lə ri nin 
göz bə bə yi nə çev ril di lər.

Qə ti əmin lik lə de yə bi lə rik ki, or-
ta əsr lər də in ki şaf et miş Şərq el mi 
mü ha ci rət hə ya tı ya şa yan Azər bay-
can alim lə ri nə min nət dar ol ma lı dır.

“Bir qə ri bin şi ka yə ti”
Or ta əsr lər də mü ha cir hə ya-

tı ya şa mış alim lə ri mi zi say dıq-
ca bit məz. Am ma on lar dan ən 
na kam ta le ni ya şa mış bir şəxs 
ba rə sin də da nış maq is tər dik.

Ya rım baş lıq da qeyd et di yi miz 
“Bir qə ri bin şi ka yə ti” əsə ri hə min 
bu na kam fi  lo so fun – Ey nəl qü zat 
Mi ya nə çi nin qə lə mi nin məh su lu-
dur. O, pan teist dün ya gö rü şü nə 
gö rə çox gənc yaş la rın dan din 
xa dim lə ri tə rə fi n dən tə qib olu-
nur du. Gənc fi  lo so fun “xe yir” və 
“şər” an la yı şı, on la rın dialek tik 
əla qə si, Müt ləq Var lıq haq qın-
da kı dü şün cə lə ri düz gün qə bul 
edil mir di. Nə ti cə də, din xa dim-
lə ri onun ba rə sin də ölüm fi t va sı 
ver di lər. Bə zi mən bə lər də ali min 
bu sə bəb dən Bağ da da get di yi, 
bə zi lə rin də isə həbs olu na raq hə-
min şə hə rə apa rıl dı ğı de yi lir. Bu 
ba rə də Mi ya nə çi nin müasir lə rin-
dən bi ri nin qeyd lə ri çox ma raq lı-
dır:

“O, 1128-ci il də həbs olu nur və 
Bağ da da gön də ri lir. Onun müasi-
ri İma dəd din İs fa ha ni ya zır dı ki, 
Əbül qa sim Dər gə za ni Mi ya nə çi ni 
həb sə al dı, öz zül mün də tə ləs di, 
hök mün də in saf sız lıq et di. 

Mi ya nə çi zin dan da ikən yaz-
dı ğı “Şək va əl Qə rib” (Bir qə ri-
bin şi ka yə ti) əsə rin də acı lar do lu 
hə ya tın dan da nı şır. O, doğ ma 
elin dən-oba sın dan uzaq düş dü-
yü nə gö rə iz ti rab ke çi rir, yu xu-
suz qa lır, həs rə tə dö zə bil mə yib 
göz yaş la rı nı axı dır. Əsər də be lə 
cüm lə diq qə ti çə kir: ”Və tən sev-
gi si iman dır, giz li de yil dir ki, 
Və tən sev gi si in san fi t rə tin dən 
do ğur”.

Qeyd lər dən də gö rün dü yü ki-
mi, qür bət də qa lan alim üçün öz 
və tə nin dən uzaq düş mək nə də-
rə cə də çə tin olub. “Bir qə ri bin şi-
ka yə ti” əsə ri or ta əsr lər də mü ha cir 
öm rü ya şa mış bü tün alim lə ri mi-
zin ümu mi dər di nin tə cəs sü mü-
dür. Ey nəl qüz zət Mi ya nə çi nin 
qür bət hə ya tı baş qa alim lə ri miz 
ki mi uzun sür mür. O, bir müd-
dət dən son ra Hə mə da na qa yı dır. 
Cə mi bir il son ra - 1131- ci il də 33 
ya şın da dərs de di yi məd rə sə də 
edam edi lir.

Elm na mi nə qür bət
Elm na mi nə həm və tə nin dən, 

həm də ailə sin dən məh rum olan 
Xə tib Təb ri zi (XI əsr-E.N.) bi li yi ni 
ar tır maq üçün Şərq şə hər lə ri ni bir-
bir gəz di. Son mən zi li isə Bağ dad 
ol du. Təb riz də yük sək nü fuz sa hi bi 
ola raq, dil çi alim, xətt  at, nəq qaş ki-
mi məş hur la şan Xə tib hər şey dən-
qa zan dı ğı ad-san dan, ailə sin dən, 
zən gin ki tab xa na sın dan əl çə kə rək 
ağ rı lı-acı lı elm yo lu na çıx dı. Ölə-
nə qə dər Və tə nə qa yıt ma dı. Am-
ma hər za man Və tən həs rə ti çək di. 
Onun qür bət xiff  ə ti ni aşa ğı da kı he-
ka yət də da ha yax şı hiss et mək olar:

“Ərəb şə hə ri olan Nü man da 
məs cid lə rin bi rin də Xə tib Təb ri zi 
öz qon şu su ilə rast la şır. İki il ər zin-
də öz Və tə nin dən heç kə si gör mə-
miş di. Bir dən na maz qıl maq üçün 
içə ri gi rən lə rin ara sın da hə min 
qon şu nu gö rür. Se vinc dən ha lı 
də yi şir. Müəl li mi Xə tib dən nə baş 
ver di yi ni so ru şur. Xə ti bin ca va bı 
müəl li mi ni tə sir lən di rir:

- İki il dir öz Və tə nim dən heç 
kim lə rast laş ma mı şam. İn di bir 
qon şu mu gör düm.

- Get, bir az onun la söh bət elə.
- Bəl kə, dər si mi bi ti rim, son ra?
- Dur, mən sə ni göz lə yə rəm!
Xə tib aya ğa qal xıb, qon şu su ilə 

gö rü şür. Bir-bi ri lə ri lə ana di lin-
də söh bət edir lər. Müəl lim də sən 
de mə, bu söh bə ti uzaq dan din lə-
yir miş. Xə tib qon şu su ilə sa ğol la-
şan dan son ra ərəb müəl li mi ona 
nə di lin də da nış dıq la rı nı so ru şur. 
Xə tib “da nış dı ğı mız dil ana di lim 
– Azər bay can di li dir” de yən dən 
son ra, müəl lim fi k rə ge dir. Qı sa 
fa si lə dən son ra de yir ki, mən bu 
di li heç vaxt eşit mə miş dim. Am ma 
çox sə lis, ahəng dar və gö zəl di li niz 
var. Müəl lim bu söz lə rin dən son ra 
tə lə bə si nin göz lə rin dən yaş gi lə-
lən di yi ni gö rür.

Öm rü nü Bağ dad da ba şa vu ran 
Xə tib de mək olar ki, bü tün Şər-
qi gə zib do lan dı. Oxu maq hə və si 
onu ilk ola raq Və tən dən Su ri ya ya 
çə kib apa rır. Xə tib bu ra da ta nın-
mış ərəb alim lə rin dən ila hiy yat, 
lek si koq ra fi  ya və poeti ka dərs lə-
ri alır. 1064-cü il də Xə tib Də məş-
qə gə lir və bu ra da onun ta nın mış 
ta rix çi Xə tib Bağ da di ilə dost lu ğu 
baş la yır. Bağ da di onun üçün yal-
nız yax şı müəl lim və sə mi mi dost 
de yil, həm də zən gin bir ha mi olur.

Da ha son ra Mi si rə yo la dü şən 
Təb ri zi ora da sa ray ali mi Ta hir ibn 
Ba ba şaz dan ərəb qram ma ti ka sı nı 
öy rə nir. 1067-ci il sent yab rın 22-də 
Şər qin mə də ni hə ya tın da əla mət-
dar ha di sə baş ve rir. Bağ dad da 
türk-Səl cuq ha kim lə ri nin və saiti 
he sa bı na məş hur və zir Ni za mül-
mül kün şə rə fi  nə “Ni za miy yə” ad-
lan dı rı lan və son ra lar bü tün Şərq də 
şöh rət ta pan məd rə sə açı lır. Bu ra-
da ta rix, ədə biy yat şü nas lıq, dil çi-
lik, ast ro no mi ya, ri ya ziy yat və bir 
çox baş qa dün yə vi elm lər də təd-
ris olu nur du. Bu na gö rə də hə min 
uni ver si tet ən müx tə lif elm lə rin in-
ki şa fın da mü hüm rol oy na mış dı. 
Hə min məd rə sə yə mü əl lim lə ri 
Səl cuq ha kim lə ri öz lə ri se çir di-
lər. Xə tib Təb ri zi “Ni za miy yə” 
məd rə sə si nin açı lış gü nün dən 
öm rü nün so nu na qə dər, təx-
mi nən 40 il bu ra da fi  lo lo gi ya-
nı təd ris edir və məd rə sə də ki 
məş hur ki tab xa na nın təş ki-
lat çı sı və rəh bə ri olur.

1109-cu ilin yan va rın 3-də, 
ba zar gü nü bö yük ali min 
ürə yi da ya nır və Xə tib Təb ri-
zi Bağ da dın “Bab Ab raz” qə-
bi ris tan lı ğın da dəfn olu nur.

El min NU Rİ 
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ba rə sin də da nış maq is tər dik.

Orta əsrlərdə 
mühacirət etmiş 

alimlərimizin ğa rə səd xa na sın da ast ro no mi ya el-
mi ni öy rə nir və bu ra da ix ti sas la rı nı 
ar tı rır dı lar. Fao Mun Çi və Cə ma-
ləd din Bu xa ri Ma ra ğa rə səd xa na-
sın da bir müd dət iş lə yən dən son ra 
rə səd xa na nın la yi hə si nin öz lə ri ilə 
gö tü rüb Pe ki nə qa yıt mış dı lar. Yal-
nız bun dan son ra Pe kin də rə səd xa-
na nın ti kil mə si müm kün ol du.

XIII-XIV əsr lər dən eti ba rən 
Azər bay can da elm da ha da in ki-
şaf et mə yə baş la dı. Azər bay ca nın 
əl ve riş li coğ ra fi  möv qe də ol ma sı, 
kar van yol la rı nın qov şa ğın da yer-
ləş mə si bu ra da elm və mə də niy-
yə ti baş qa öl kə lə rə nis bə tən, bir 
pil lə irə li apar mış dı. Bu dövr də 
müx tə lif elm sa hə lə rin də bir sı-
ra gör kəm li şəx siy yət lər ye tiş di, 
ri ya ziy yat çı Übeyd Təb ri zi nin 
“Ri sa lət ül-he sab”, Nəc məd din 
Əh məd Nax çı va ni nin İbn Si na-
nın tibb və fəl sə fə üz rə əsər lə ri nə 
şərh və ha şi yə lə ri, Nəm var Təb-
ri zi nin “Ən mü hüm dər man lar” 
əsə ri bü tün Şər qə ya yıl dı. Şər qin 
məş hur elm ocaq la rı və məd rə sə lə-
rin də ad la rı nı çək di yi miz alim lə rin 
əsər lə rin dən is ti fa də edil di. Həm çi-
nin Azər bay ca nın və ümu miy yət lə, 
mü səl man Şər qi nin ən gör kəm li əc-
za çı la rın dan bi ri İbn Kə bir tə xəl lü sü 
ilə məş hur laş mış Yu sif İbn İs ma yıl 
Xoy lu nun 1311 il də yaz dı ğı “Ca-
me yi-Bağ da di” (“Bağ dad top lu su”) 
bü tün Şərq də dər man şü nas lıq üz rə 
ən mü kəm məl əsər sa yı lır dı. 

Bu dövr də Azər bay ca nın tək cə 
cə nu bun da 67 xəs tə xa na var dı və 
ora da tibb elm lə ri üz rə pe şə kar 
mü tə xəs sis lər ça lı şır dı lar. XIV əs-
rin əv vəl lə rin də Təb riz də “Dar 
üş-Şə fa” ad lı el mi mər kəz təş-
kil edil miş di ki, bu ra nın ye-
tiş dir di yi alim lər son ra lar 
ay rı-ay rı Şərq öl kə lə ri nin 
göz bə bə yi nə çev ril di lər.

tə lə bə si nin göz lə rin dən yaş gi lə-
lən di yi ni gö rür.

Öm rü nü Bağ dad da ba şa vu ran 
Xə tib de mək olar ki, bü tün Şər-
qi gə zib do lan dı. Oxu maq hə və si 
onu ilk ola raq Və tən dən Su ri ya ya 
çə kib apa rır. Xə tib bu ra da ta nın-
mış ərəb alim lə rin dən ila hiy yat, 
lek si koq ra fi  ya və poeti ka dərs lə-
ri alır. 1064-cü il də Xə tib Də məş-
qə gə lir və bu ra da onun ta nın mış 
ta rix çi Xə tib Bağ da di ilə dost lu ğu 
baş la yır. Bağ da di onun üçün yal-
nız yax şı müəl lim və sə mi mi dost 
de yil, həm də zən gin bir ha mi olur.

Da ha son ra Mi si rə yo la dü şən 
Təb ri zi ora da sa ray ali mi Ta hir ibn 
Ba ba şaz dan ərəb qram ma ti ka sı nı 
öy rə nir. 1067-ci il sent yab rın 22-də 
Şər qin mə də ni hə ya tın da əla mət-
dar ha di sə baş ve rir. Bağ dad da 
türk-Səl cuq ha kim lə ri nin və saiti 
he sa bı na məş hur və zir Ni za mül-
mül kün şə rə fi  nə “Ni za miy yə” ad-
lan dı rı lan və son ra lar bü tün Şərq də 
şöh rət ta pan məd rə sə açı lır. Bu ra-
da ta rix, ədə biy yat şü nas lıq, dil çi-
lik, ast ro no mi ya, ri ya ziy yat və bir 
çox baş qa dün yə vi elm lər də təd-
ris olu nur du. Bu na gö rə də hə min 
uni ver si tet ən müx tə lif elm lə rin in-
ki şa fın da mü hüm rol oy na mış dı. 
Hə min məd rə sə yə mü əl lim lə ri 
Səl cuq ha kim lə ri öz lə ri se çir di-
lər. Xə tib Təb ri zi “Ni za miy yə” 
məd rə sə si nin açı lış gü nün dən 
öm rü nün so nu na qə dər, təx-
mi nən 40 il bu ra da fi  lo lo gi ya-
nı təd ris edir və məd rə sə də ki 

alimlərimizin alimlərimizin 
taleyi

çox baş qa dün yə vi elm lər də təd-
ris olu nur du. Bu na gö rə də hə min 
uni ver si tet ən müx tə lif elm lə rin in-
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Teatr iş lə rin dən ba şı açı lan dan 

son ra ki no ya qa yı dan C.Cab bar lı 
«Al mas» pye si nin mo tiv lə ri əsa-
sın da ey niad lı sse na ri üzə rin də işə 
baş la dı. O, «Al mas» sse na ri si nin 
ya zıl ma sı sə bəb lə ri», mə qa lə sin-
də «...son il lər də ped tex ni ku mu 
və ya baş qa təd ris kurs la rı nı qur-
ta ran qız la rın iş lə mək üçün kənd-
lə rə get mək dən bo yun qa çır ma sı-
nın «Al mas »ı ki no di li nə çe vir mək 
fi k ri do ğur du ğu nu» qeyd edir. 
1934-cü ilin əv vəl lə rin də ədə bi 
sse na ri ni bi ti rən C.Cab bar lı fi l min 
re jis sor sse na ri si üzə rin də iş lə mə-
yə baş la mış, nə ha yət, len tin qu ru-
lu şu nu öz boy nu na gö tür mə yi qət 
et miş di. Onun ki no ya də rin dən 
bə ləd li yi, fi t ri is te da dı və qa zan dı-
ğı təc rü bə bu na əsas ve rir di. 

«Al mas» fi l mi 1934-cü ilin ikin-
ci ya rı sı nın pla nı na sa lın mış dı. 
C.Cab bar lı ikin ci re jis sor Q.Bra-
gins ki ni, qu ru luş çu-ore ra tor 
İ.Fro lo vu, qu ru luş çu-rəs sam ki mi 
isə V.Ade ni də vət et miş di. 

Fil min baş ob ra zı na İz zət Oruc-
za də, əsas rol la ra isə Mir zəağa 
Əli yev, İs ma yıl Hi da yətz  a də, 
Rza Təh ma sib, Xey ri Əmir za-
də, Ələs gər Ələk bə rov, Hö ku mə 
Qur ba no va, Ələk bər Hü seyn-
za də, Əzi zə Məm mə do va, P.Ta-
naili di, Əli Qur ba nov, Əli sətt  ar 
Mə li kov* təs diq olun muş du lar. 
C.Cab bar lı ikin ci re jis sor, ope ra-
tor və rəs sam la bir gə na tu ra çə ki-
liş lə ri apar maq üçün seç di yi ye rə 
– Şa ma xı ra yo nu nun Də də gü nəş 
kən di nə get miş, sse na ri də ki epi-
zod la ra mü na sib tə bii mən zə rə lər 
seç miş, rast gəl di yi ma raq lı, xır da 
de tal la rı əsə rə əla və et miş di. 

C.Cab bar lı nın «ki no po vest» 
ad lan dır dı ğı lib rett  or da 1930-cu 
il də dağ lar ara sın da itib qal mış 
Sa rı tor paq kən di nə gə lən Al mas 
Əli ye va ad lı gənc müəl li mə nin 
bu ra da köh nə li yə, möv hu mat çı lı-
ğa və fa na tiz mə qar şı mü ba ri zə si 
əks olu nub. Tə bii ki, bu möv zu 
kənd də kol lek tiv ləş mə si ya sə ti ni 
hə ya ta ke çir mə yə baş la mış si ya si-
ideolo ji rəh bər li yin xətt  i nə uy ğun 
idi. C.Cab bar lı nın təq di ma tın da 
gənc zi ya lı qız qa ra qüv və lə rə 
qar şı mü ba ri zə də qa lib çı xır, ye ni 
ideal la rın car çı sı na çev ri lir. 

1934-cü ilin son ayın da çə ki liş 
qru pu nun üzv lə ri lə akt yor sı naq-
la rı apa ran C.Cab bar lı de kab rın 31-
də stu di ya nın pa vil yo nun da ürək 
tut ma sın dan və fat et di. Bö yük ədib, 
teatr xa di mi, sse na ri çi, re jis so run 
ya ra dı cı lıq plan la rı ya rım çıq qal dı.

«Al mas» fi l mi nin çə ki-
li şi bir il tə xi rə sa lın sa 
da, 1935-ci ilin fev ral 
ayın da A.Qu li yev və 
Q.Bra gins ki nin qu-
ru lu şu ilə ye ni dən 
is teh sa la ta bu ra xıl dı. 
Sse na ri si C.Cab bar-
lı tə rə fi n dən ta ma-
mi lə ha zır edil miş 
len tin bə dii rəh bə ri 
ki mi, re jis sor N.Şen ge-
la ya də vət olun muş-
du. Film də bü tün-
lük lə C.Cab bar lı nın 
seç di yi akt yor lar çə-
kil miş, yal nız ikin ci 
ope ra tor ki mi, Ə.İs-
ma yı lov qru pa da xil 
edil miş di. 1936-cı il 
de kab rın 25-də ek-
ran la ra çı xan «Al-
mas» len ti C.Cab-
bar lı nın əziz 
xa ti rə si nə həsr 
edil di və ədi bin 
və fa tı nın ikin ci 
il dö nü mü gü-
nün də gös tə-
ril di. Fil min 
ilk va rian tı 
səs siz ol sa 
da, titr lər də 
bəs tə kar lar 
Ni ya zi və 
Z.Ha cı bə-
yo vun, səs 
ope ra to ru 
İ.Ozers ki-
nin ad la rı 
ya zıl mış-
dır. Son-
ra lar bu 
e k  r a n 
əsə ri  nin 
səs li va-
rian tı da 
ek ran la-
ra çıx-
dı. 

Film ta ma mi lə C.Cab bar lı nın re-
jis sor gö rü mü nə uy ğun çə kil miş di. 
Hətt  a ikin ci ope ra tor Ə.İs ma yı lo vun 
qeyd et di yi ki mi, na tu ra nı ədi bin 
özü nün seç di yi Şa ma xı ra yo nu nun 
Də də gü nəş kən din də len tə al mış-

dı lar: «A zər ki no nun iş çi lə ri öz 
se vim li yol daş la rı və dost la-

rı əziz Cə fə rin baş la dı ğı işi 
şə rəfl  ər ye ri nə ye tir di lər». 
«Al mas» Azər bay can 
so vet bə dii ki no su nun 
20-30-cu il lər nü mu nə-
lə ri ara sın da ən diq qə tə-
la yiq ek ran əsər lə rin dən 
bi ri ki mi qə bul olu nur. 

C.Cab bar lı nın xa ti rə-
si ni uca tu tan Azər bay-
can ki ne ma toq raf çı la rı 
elə və fa tı nın ilk gün lə rin-
dən cə onun adı na la yiq 
ol ma ğa ça lı şır dı lar. 1935-
cı ilin əv vəl lə rin də Azər-
bay can Döv lət Ki no-fab-
ri kin də «fab ri kin də yər li 
re jis sor la rın dan olan Cə-
fər Cab bar lı nın xa ti ra tı-
nı əbə di ləş dir mək üçün 
onun adı na zər bə çi bri-
qa da» təş kil edil miş di. 
Hə min bri qa da M.Mi-
ka yı lo vun re jis sor lu ğu 
al tın da «Al tın cı hiss» 
fi l mi ni çə kir di. Mət buat 
«Al mas» len ti nin çə ki li-
şi ni daim diq qət mər-
kə zin də sax la yır, iş lə rin 
ge di şi ba rə də tez-tez 
mə lu mat lar dərc edir-
di. Bu xə bər lər də «re-
jis sor la rın pa vil yon 

çə ki liş lə ri nə baş la dıq la rı, 
ma yın 15-də fi l mi çə kən qru-
pun Ağ dam ra yo nu na na tu-
ra çək mə yə ge də cə yi, fi l mi 
«Se vil», «Gilan qı zı» lent lə-
ri ni çə kən məş hur ope ra tor 
Fro lo vun çək di yi, baş rol da 
«Se vil» fi l mi nin qəh rə ma nı 
olan ilk türk ki no akt ri sa sı 
İz zət Oru co va nın oy na dı-
ğı, ayın 19-da «Az döv ki-
no sə na ye» nin eks pe di si-
ya sı nın Şa ma xı ya get di yi 
xə bər ve ri lir di. «A zər-
fi lm »in di rek to ru İ.Du-
bins ki «ya ra dı cı kol-
lek tiv qar şı sın da Cə fər 
Cab bar lı nın xa ti rə si-
nə la yiq əsər ya ra da 
bi lə cək qə dər yax şı 
iş lə mək və zi fə si dur-
du ğu nu, qru pun 
hər bir iş çi si nin bu 

mə su liy yə ti ba-
şa düş dü yü nü,

«A zər fi lm» kol lek ti vi nin len ti Cə fər 
Cab bar lı nın xa ti rə si nə həsr et di yi ni 
söy lə yir di. C.Cab bar lı nın və fa tı nın 
ikin ci il dö nü mü ilə əla qə dar ke çi-
ri lən təd bir lər də «Al mas» len ti nin 
nü ma yi şi də əsas yer tu tur du.

Azər bay can so vet ki no su nun səs-
siz döv rü C.Cab bar lı nın adı ilə sıx 
bağ lı dır. O, mil li kadr la rın ek ran 
sə nə ti nə cəlb olun ma sı üçün yo rul-
ma dan ça lı şıb. «A zər ki no» nun qü-
sur cə hət lə ri» ad lı mə qa lə sin də qeyd 
edir di ki, «A zər bay can ki no su yal nız 
«So na» («Ha cı Qa ra») fi l min də sırf 
türk akt yor la rın dan iba rət bir qru-
pun ça lış ma sı na şa hid olub. La kin bu 
qrup da da baş qa dın ro lu nu gəl mə 
akt ri sa oy na yır dı. Bu gün səh nə miz 
be lə akt ri sa cə hə tin dən kor luq çə kir». 
Ədib «Se vil» fi l min də çə kil mə yə 
elan üz rə gəl miş 180 qa dı nın «bir cə-
ci yi nin be lə türk qa dı nı ol ma dı ğı nı», 
hətt  a «ya rı türk qa dı nı na bən zər tip-
lə rin» ta pıl ma dı ğı nı, «ki no iş çi lə ri nin 
kü çə-kü çə, qa pı-qa pı dü şüb gəz dik-
lə ri ni» ürək ağ rı sı ilə qeyd edir di. O, 
İz zət Oru co va nı çox bö yük çə tin lik-
lər dən son ra çə ki liş mey dan ça sı na 
gə ti rə bil miş di. İz zət xa nım son ra lar 
ya zır dı: «C.Cab bar lı də fə lər lə evi mi-
zə gə lər, saat lar la va li deyn lə rim lə 
söh bət edər di. O, atə şin söh bət lə rin-
də ki no alə min dən mə həb bət lə da-
nı şar dı... Mən ki no da çə kil mək is tə-
yir dim, an caq qo hum-qar da şım dan, 
xü su si lə atam dan çə ki nir dim». 

C.Cab bar lı ki no sa hə sin də sağ-
lam re per tuar təş kil olun ma sı na 
ça lı şır, ba ya ğı sse na ri lə rin çə kil-
mə si nə qar şı mü ba ri zə apa rır dı. 
O, «Ha ra ge dir A zər ki no?» mə qa-
lə sin də is teh sa lı ye ni cə ba şa çat mış 
«Gi lan qı zı» fi l mi nin sət hi və ba ya-
ğı ol du ğu nu, fi lm ya ra dıl ma sı nı ki-
ne ma toq ra fi  ya mək tə bi ni ye ni cə bi-
tir miş adam la ra tap şı rıl ma sı nı» ön 
pla na çə kir, tə ləb edir di ki, «A zər-
ki no» öz kadr la rı na inam sız lıq dan 
bir də fə lik əl çək mə li dir... Azər bay-
can ki no su nun si ma sı nı yal nız mil li 
kadr la rın iş ti ra kı tə yin edə bi lər». 

C.Cab bar lı «ki no nun spe si fi k xü-
su siy yət lə ri nə mü ra ciət et mək lə akt-
yor im kan la rı nın ge niş lən mə si nə, 
akt yor luq üçün ya ra dı cı lıq mey da nı-
nın bö yü mə si nə» ça lı şır dı. O, ob raz-
la rı tə səv vü rün də can lan dı rır, onun 
üçün ma raq lı və ziy yət lər, mil li şt rix-
lər ta pır dı. Dra ma turq təc rü bə li ek ran 
us ta la rı nın məs lə hət lə ri nə qu laq asır, 
öz ya ra dı cı lı ğı üçün fay da lı olan cə-
hət lə ri qə bul edir di. «Se vil» fi l mi nin 
çə ki li şi za ma nı Ba kı da olan gör kəm-
li ek ran us ta sı V.Pu dov kin çə kil miş 
ma te riala bax mış, bir sı ra məs lə hət lər 
ver miş di. C.Cab bar lı pye sin məz mu-
nu nu ona da nış mış, sü jet Pu dov ki nin 
çox xo şu na gəl miş di. 

C.Cab bar lı Azər bay can ki no sun-
da mil li lik ax ta rış la rı nı A.M.Şə rif-
za də ilə çi yin-çi yi nə apa ran sə nət-
kar dır. Azər bay can ki no sə nə ti nin 
– ki nod ra ma tur gi ya nın, re jis sor-
lu ğun, akt yor ifa sı nın for ma laş-
ma sın da bö yük ədi bin xü su si ro-
lu olub, Teatr və ki no sa hə sin də ki 
xid mət lə ri nə gö rə, bö yük sə nət çi 
1933-cü il də «A zər bay can SSR 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi» fəx ri 
adı na la yiq gö rü lüb. Son ra lar onun 
ki no ya ra dı cı lı ğı ki no şü nas lar 
N.Sa dı qov, M.Rza ye va, R.Hey dər 
tə rə fi n dən araş dı rıl mış, haq qın-
da «Cə fər Cab bar lı» (rej. H.İs ma-
yı lov), «Səh nə tə cəs süm lə ri» (rej. 
O.Mir qa sı mov), «Öl məz ba har 
ki mi» (rej. C.Zey na lov) sə nəd li 
fi lm lə ri çə kil miş dir. «A zər bay-
can fi lm» ki nos tu di ya sı 1960-cı il-
dən C.Cab bar lı nın adı nı da şı yır. 

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

(Əv və li ötən sa yı mız da)

Cə fər Cab bar lı Mir zə Fə tə li Axun do vun «Ha cı Qa ra» ko me di-
ya sı na ol du ğu ki mi, «Ö lü lər »ə də ya ra dı cı ya naş mış, əsə rə 
əla və epi zod lar və ob raz lar da xil et miş, on la rı əsas tən qid 
hə dəf lə ri seç miş dir. Bu əla və lər öz ko mik ov qa tı ilə əsə rə 

xə ləl gə tir mir, ək si nə, sü jet xət ti ni qüv vət lən di rir. Mə sə lən «İs fa-
han lo tu su», Şeyx Nəs rul la hın li man da qar şı la nıb eş şək üs tün də 
Ha cı Hə sə nin evi nə gə ti ril mə si be lə səh nə lər dən dir. Dra ma-
turq bu cür ta pın tı la rı ilə «ö zü nü ki no sə nə ti nin in cə lik-
lə ri nə bə ləd olan sə nət kar ki mi gös tə rə bil miş dir».
C.Cab bar lı nın bu il lər də ki no ilə ya na şı, teatr da 
da yo rul ma dan ça lı şır dı. O, dra ma turq, ədə bi 
his sə mü di ri, qu ru luş çu-re jis sor ki mi ax ta rış-
lar apa rır, səh nə yə da ha gö zəl əsər lə rin çıx ma-
sı üçün əlin dən gə lə ni edir di. Hə min il lər də 
ədib ya zır dı: «... «Sə fa» nın an caq dör dün cü 
pər də si qa lıb... Bu yan dan da Qli yer gə lib, Nar-
komp ros (Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı) gə lib de-
yir, gə rək üç həf tə yə «Şah sə nəm »i qur ta ra san. 
Bu yan dan da Şil le rin «Qa çaq lar »ı, o yan dan da 
«Əf qa nıs tan»... Dram teat rın da «1905-ci il də» ni ye-
ni qu ru luş da ver mə li yəm. Rus teat rın da «1905-ci il də» 
ge dir... Ope ra da de yir lər, gə rək «Sə fa» nın qu ru lu şu nu 
ve rə sən. Bi zim teatr da da «O tel lo» nu tə zə lə mək boy-
num da qal mış dır... O bi ri lə rin dən də bir cür ilə bo yun 
qa çır mı şam. «Od gə li ni» ni də gə rək... mən iş lə yəm...».

N 27(86) 12.08.2016

«Al mas» fi l mi nin çə ki-
li şi bir il tə xi rə sa lın sa 
da, 1935-ci ilin fev ral 
ayın da A.Qu li yev və 
Q.Bra gins ki nin qu-
ru lu şu ilə ye ni dən 
is teh sa la ta bu ra xıl dı. 
Sse na ri si C.Cab bar-
lı tə rə fi n dən ta ma-
mi lə ha zır edil miş 
len tin bə dii rəh bə ri 
ki mi, re jis sor N.Şen ge-
la ya də vət olun muş-
du. Film də bü tün-
lük lə C.Cab bar lı nın 
seç di yi akt yor lar çə-
kil miş, yal nız ikin ci 
ope ra tor ki mi, Ə.İs-
ma yı lov qru pa da xil 
edil miş di. 1936-cı il 
de kab rın 25-də ek-
ran la ra çı xan «Al-
mas» len ti C.Cab-
bar lı nın əziz 
xa ti rə si nə həsr 
edil di və ədi bin 
və fa tı nın ikin ci 
il dö nü mü gü-
nün də gös tə-
ril di. Fil min 
ilk va rian tı 
səs siz ol sa 
da, titr lər də 
bəs tə kar lar 
Ni ya zi və 
Z.Ha cı bə-
yo vun, səs 
ope ra to ru 
İ.Ozers ki-
nin ad la rı 
ya zıl mış-
dır. Son-
ra lar bu 
e k  r a n 
əsə ri  nin 
səs li va-
rian tı da 
ek ran la-
ra çıx-
dı. 

Film ta ma mi lə C.Cab bar lı nın re-
jis sor gö rü mü nə uy ğun çə kil miş di. 
Hətt  a ikin ci ope ra tor Ə.İs ma yı lo vun 
qeyd et di yi ki mi, na tu ra nı ədi bin 
özü nün seç di yi Şa ma xı ra yo nu nun 
Də də gü nəş kən din də len tə al mış-

dı lar: «A zər ki no nun iş çi lə ri öz 
se vim li yol daş la rı və dost la-

rı əziz Cə fə rin baş la dı ğı işi 
şə rəfl  ər ye ri nə ye tir di lər». 
«Al mas» Azər bay can 
so vet bə dii ki no su nun 
20-30-cu il lər nü mu nə-
lə ri ara sın da ən diq qə tə-
la yiq ek ran əsər lə rin dən 
bi ri ki mi qə bul olu nur. 

C.Cab bar lı nın xa ti rə-
si ni uca tu tan Azər bay-
can ki ne ma toq raf çı la rı 
elə və fa tı nın ilk gün lə rin-
dən cə onun adı na la yiq 
ol ma ğa ça lı şır dı lar. 1935-
cı ilin əv vəl lə rin də Azər-
bay can Döv lət Ki no-fab-
ri kin də «fab ri kin də yər li 
re jis sor la rın dan olan Cə-
fər Cab bar lı nın xa ti ra tı-
nı əbə di ləş dir mək üçün 
onun adı na zər bə çi bri-
qa da» təş kil edil miş di. 
Hə min bri qa da M.Mi-
ka yı lo vun re jis sor lu ğu 
al tın da «Al tın cı hiss» 
fi l mi ni çə kir di. Mət buat 
«Al mas» len ti nin çə ki li-
şi ni daim diq qət mər-
kə zin də sax la yır, iş lə rin 
ge di şi ba rə də tez-tez 
mə lu mat lar dərc edir-
di. Bu xə bər lər də «re-
jis sor la rın pa vil yon 

çə ki liş lə ri nə baş la dıq la rı, 
ma yın 15-də fi l mi çə kən qru-
pun Ağ dam ra yo nu na na tu-
ra çək mə yə ge də cə yi, fi l mi 
«Se vil», «Gilan qı zı» lent lə-
ri ni çə kən məş hur ope ra tor 
Fro lo vun çək di yi, baş rol da 
«Se vil» fi l mi nin qəh rə ma nı 
olan ilk türk ki no akt ri sa sı 
İz zət Oru co va nın oy na dı-
ğı, ayın 19-da «Az döv ki-
no sə na ye» nin eks pe di si-
ya sı nın Şa ma xı ya get di yi 
xə bər ve ri lir di. «A zər-
fi lm »in di rek to ru İ.Du-
bins ki «ya ra dı cı kol-
lek tiv qar şı sın da Cə fər 
Cab bar lı nın xa ti rə si-
nə la yiq əsər ya ra da 
bi lə cək qə dər yax şı 
iş lə mək və zi fə si dur-
du ğu nu, qru pun 
hər bir iş çi si nin bu 

mə su liy yə ti ba-
şa düş dü yü nü,

«A zər fi lm» kol lek ti vi nin len ti Cə fər 
Cab bar lı nın xa ti rə si nə həsr et di yi ni 
söy lə yir di. C.Cab bar lı nın və fa tı nın 
ikin ci il dö nü mü ilə əla qə dar ke çi-
ri lən təd bir lər də «Al mas» len ti nin 
nü ma yi şi də əsas yer tu tur du.

siz döv rü C.Cab bar lı nın adı ilə sıx 
bağ lı dır. O, mil li kadr la rın ek ran 
sə nə ti nə cəlb olun ma sı üçün yo rul-
ma dan ça lı şıb. «A zər ki no» nun qü-
sur cə hət lə ri» ad lı mə qa lə sin də qeyd 
edir di ki, «A zər bay can ki no su yal nız 
«So na» («Ha cı Qa ra») fi l min də sırf 
türk akt yor la rın dan iba rət bir qru-
pun ça lış ma sı na şa hid olub. La kin bu 
qrup da da baş qa dın ro lu nu gəl mə 
akt ri sa oy na yır dı. Bu gün səh nə miz 
be lə akt ri sa cə hə tin dən kor luq çə kir». 
Ədib «Se vil» fi l min də çə kil mə yə 
elan üz rə gəl miş 180 qa dı nın «bir cə-
ci yi nin be lə türk qa dı nı ol ma dı ğı nı», 
hətt  a «ya rı türk qa dı nı na bən zər tip-
lə rin» ta pıl ma dı ğı nı, «ki no iş çi lə ri nin 
kü çə-kü çə, qa pı-qa pı dü şüb gəz dik-
lə ri ni» ürək ağ rı sı ilə qeyd edir di. O, 
İz zət Oru co va nı çox bö yük çə tin lik-
lər dən son ra çə ki liş mey dan ça sı na 
gə ti rə bil miş di. İz zət xa nım son ra lar 
ya zır dı: «C.Cab bar lı də fə lər lə evi mi-
zə gə lər, saat lar la va li deyn lə rim lə 
söh bət edər di. O, atə şin söh bət lə rin-
də ki no alə min dən mə həb bət lə da-
nı şar dı... Mən ki no da çə kil mək is tə-
yir dim, an caq qo hum-qar da şım dan, 
xü su si lə atam dan çə ki nir dim». 

lam re per tuar təş kil olun ma sı na 
ça lı şır, ba ya ğı sse na ri lə rin çə kil-
mə si nə qar şı mü ba ri zə apa rır dı. 
O, «Ha ra ge dir A zər ki no?» mə qa-
lə sin də is teh sa lı ye ni cə ba şa çat mış 
«Gi lan qı zı» fi l mi nin sət hi və ba ya-
ğı ol du ğu nu, fi lm ya ra dıl ma sı nı ki-
ne ma toq ra fi  ya mək tə bi ni ye ni cə bi-
tir miş adam la ra tap şı rıl ma sı nı» ön 
pla na çə kir, tə ləb edir di ki, «A zər-
ki no» öz kadr la rı na inam sız lıq dan 
bir də fə lik əl çək mə li dir... Azər bay-
can ki no su nun si ma sı nı yal nız mil li 
kadr la rın iş ti ra kı tə yin edə bi lər». 

su siy yət lə ri nə mü ra ciət et mək lə akt-
yor im kan la rı nın ge niş lən mə si nə, 
akt yor luq üçün ya ra dı cı lıq mey da nı-
nın bö yü mə si nə» ça lı şır dı. O, ob raz-
la rı tə səv vü rün də can lan dı rır, onun 
üçün ma raq lı və ziy yət lər, mil li şt rix-
lər ta pır dı. Dra ma turq təc rü bə li ek ran 
us ta la rı nın məs lə hət lə ri nə qu laq asır, 
öz ya ra dı cı lı ğı üçün fay da lı olan cə-
hət lə ri qə bul edir di. «Se vil» fi l mi nin 
çə ki li şi za ma nı Ba kı da olan gör kəm-
li ek ran us ta sı V.Pu dov kin çə kil miş 
ma te riala bax mış, bir sı ra məs lə hət lər 
ver miş di. C.Cab bar lı pye sin məz mu-
nu nu ona da nış mış, sü jet Pu dov ki nin 
çox xo şu na gəl miş di. 

da mil li lik ax ta rış la rı nı A.M.Şə rif-
za də ilə çi yin-çi yi nə apa ran sə nət-
kar dır. Azər bay can ki no sə nə ti nin 
– ki nod ra ma tur gi ya nın, re jis sor-
lu ğun, akt yor ifa sı nın for ma laş-
ma sın da bö yük ədi bin xü su si ro-
lu olub, Teatr və ki no sa hə sin də ki 
xid mət lə ri nə gö rə, bö yük sə nət çi 
1933-cü il də «A zər bay can SSR 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi» fəx ri 
adı na la yiq gö rü lüb. Son ra lar onun 
ki no ya ra dı cı lı ğı ki no şü nas lar 
N.Sa dı qov, M.Rza ye va, R.Hey dər 
tə rə fi n dən araş dı rıl mış, haq qın-
da «Cə fər Cab bar lı» (rej. H.İs ma-
yı lov), «Səh nə tə cəs süm lə ri» (rej. 
O.Mir qa sı mov), «Öl məz ba har 
ki mi» (rej. C.Zey na lov) sə nəd li 
fi lm lə ri çə kil miş dir. «A zər bay-
can fi lm» ki nos tu di ya sı 1960-cı il-
dən C.Cab bar lı nın adı nı da şı yır. 

«Al mas» fi l mi nin çə ki-

ə fər Cab bar lı Mir zə Fə tə li Axun do vun «Ha cı Qa ra» ko me di-
ya sı na ol du ğu ki mi, «Ö lü lər »ə də ya ra dı cı ya naş mış, əsə rə 
əla və epi zod lar və ob raz lar da xil et miş, on la rı əsas tən qid 
hə dəf lə ri seç miş dir. Bu əla və lər öz ko mik ov qa tı ilə əsə rə 

xə ləl gə tir mir, ək si nə, sü jet xət ti ni qüv vət lən di rir. Mə sə lən «İs fa-
han lo tu su», Şeyx Nəs rul la hın li man da qar şı la nıb eş şək üs tün də 
Ha cı Hə sə nin evi nə gə ti ril mə si be lə səh nə lər dən dir. Dra ma-
turq bu cür ta pın tı la rı ilə «ö zü nü ki no sə nə ti nin in cə lik-
lə ri nə bə ləd olan sə nət kar ki mi gös tə rə bil miş dir».
C.Cab bar lı nın bu il lər də ki no ilə ya na şı, teatr da 
da yo rul ma dan ça lı şır dı. O, dra ma turq, ədə bi 
his sə mü di ri, qu ru luş çu-re jis sor ki mi ax ta rış-
lar apa rır, səh nə yə da ha gö zəl əsər lə rin çıx ma-
sı üçün əlin dən gə lə ni edir di. Hə min il lər də 
ədib ya zır dı: «... «Sə fa» nın an caq dör dün cü 
pər də si qa lıb... Bu yan dan da Qli yer gə lib, Nar-
komp ros (Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı) gə lib de-
yir, gə rək üç həf tə yə «Şah sə nəm »i qur ta ra san. 
Bu yan dan da Şil le rin «Qa çaq lar »ı, o yan dan da 
«Əf qa nıs tan»... Dram teat rın da «1905-ci il də» ni ye-
ni qu ru luş da ver mə li yəm. Rus teat rın da «1905-ci il də» 
ge dir... Ope ra da de yir lər, gə rək «Sə fa» nın qu ru lu şu nu 
ve rə sən. Bi zim teatr da da «O tel lo» nu tə zə lə mək boy-
num da qal mış dır... O bi ri lə rin dən də bir cür ilə bo yun 
qa çır mı şam. «Od gə li ni» ni də gə rək... mən iş lə yəm...».

xid mət lə ri nə gö rə, bö yük sə nət çi 
1933-cü il də «A zər bay can SSR 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi» fəx ri 
adı na la yiq gö rü lüb. Son ra lar onun 
ki no ya ra dı cı lı ğı ki no şü nas lar 
N.Sa dı qov, M.Rza ye va, R.Hey dər 
tə rə fi n dən araş dı rıl mış, haq qın-
da «Cə fər Cab bar lı» (rej. H.İs ma-
yı lov), «Səh nə tə cəs süm lə ri» (rej. 
O.Mir qa sı mov), «Öl məz ba har 
ki mi» (rej. C.Zey na lov) sə nəd li 
fi lm lə ri çə kil miş dir. «A zər bay-

Cəfər Cabbarlı 
və ekran sənəti
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Kamran NƏZİRLİ

Mən ilk də fə öz köl gəm-
dən qorx mu şam, ağ 
köl gəm dən, beş ya şım 
olan da. Elə, bəl kə,  hə-

yat da ilk qorx du ğum şey də köl gə 
olub. Əl bətt  ə, o za man lar qorx du ğum 
da ha çox şey lər var dı, in di ya dı ma 
sa la bil mi rəm; bir cə o anı yax şı xa tır-
la yı ram - ağ köl gəm dən qorx du ğum 
anı. Bi zim bağ ça uşaq la rı da köl gə dən 
qor xur du lar. Bu nun sə bə bi ni bil mir-
dim. La kin ya şa dol duq ca ya vaş-ya-
vaş an la ma ğa baş la dım ki, əs lin də heç 
kim öz köl gə sin dən qorx mur; köl gə 
ye ga nə mi fo lo ji per so naj dır ki, xə-
tər siz di, si la hı yox du, əziz gi ra mi bir 
ada mı da yox du ki, itir sin; köl gə özü 
itir (bu nun sə bə bi ni heç özüm də izah 
edə bil mi rəm), o, hər za man qa ra, ya 
da tünd rəng də olur, bu da o de mək di 
ki, ya xın da işıq var. Bəl kə, elə uşaq la-
rın ha mı sı qa ra köl gə dən qor xur? Axı 
ağ köl gə ol mur! Mə nim gör dü yüm o 
ağ köl gə isə ay rı alə miy di...  

Gü nəş li ap re lin iyir mi dör dün cü 
gü nüy dü. Ko ma rov gö yə uç muş-
du və Ye rə qa yı dan da onun kos mik 
gə mi si nin pa ra şü tü açıl ma mış dı, 
yed di ki lo metr lik hün dür lük dən 
ye rə çır pıl mış dı: so vet te le vi zi ya la rı, 
ra diola rı bü tün gü nü  ma təm xə bə-
ri ve rir di lər. Mən İran la sər həd də 
yer lə şən hər bi his sə nin ağ yar paq lı 
qo vaq əra zi si ni tut muş, kü mü qır-
mı zı ki rə mit lə ör tül müş, qa lan hər 
şe yi əlif ya ğın da qay na dıl mış uzu-
nö mür lü Si bir şam la rın dan dü zəl-
di lən ge niş ay na bənd li və gur işıq lı 
fi n evin də, pən cə rə qa ba ğın da da-
ya nıb ana mı göz lə yir dim. Sər həd çi-
lə rə məx sus bu ev uşaq bağ ça sıy dı, 
su ya da vam lı rəng lə bo yan mış dı və 
hər sə hər içə ri gi rən də mə nim bur-
nu ma ilk ön cə hə min qə ri bə rən gə 
qa rış mış me şə ət ri də yir di. Bax ça nın 
ar xa sı hər bi his sə yə, xır da hə yə ti və 
gi riş qa pı sı isə kü çə yə açı lır dı. Bax ça 
mü di rə si də hər bi his sə ko man di ri 
Kons tan tin Qod zo ye vin ar va dı be-
la rus qa dın Ni na Ni ko la yev na idi. 
Biz on lar la ailə vi dost idik, anam elə 
mə ni də Ni na xa la ya gö rə o bax ça ya 
qoy muş du. 

Ni na Ni ko la yev na Əzə mət xa la ya 
sa bah kı ye mək lə rin si ya hı sı nı yaz-
dı rır, ara bir su sur, gü nəş şüala rı nın 
öp dü yü ara kəs mə də du rub kos mo-
navt la bağ lı kə dər li söh bət lər edən 
ar vad la ra nə sə de yir di. Tər bi yə çi 
müəl lim lər evə get mə yə ha zır la şır-
dı lar. Ha va bir dən-bi rə tu tul du, ba-
yaq dan gün işı ğın dan az qa la göz 
qa maş dı ran qa pı la rı tay ba tay açıq 
qal mış otaq la rın ha mı sı na qa ran lıq 
çök dü. Uşaq la rın səs-kü yü xırp kə-
sil di. Mən qu laq la rı mı şək lə yib bö-
yük lə rin söh bət lə ri nə qu laq as ma ğa 
baş la dım. Bir gö züm də qa pı da qal-
mış dı. Dü şü nür düm ki, bax, in di cə, 
anam gö rü nə cək, ha mıy la meh ri-
ban ca sı na sa lam la şa caq, son ra mə-
ni ça ğı ra caq, ba şı ma sı ğal çə kə cək, 
ayaq qa bı la rı mı ge yin di rib əlim dən 
tu ta caq, Ni na xa lay la sa ğol la şıb evi-
mi zə ge də cə yik. La kin nə sə kə dər li 
şey lər eşit mə yə baş la dım: ha mı kos-
mo nav tın ölü mün dən da nı şır dı; elə 
bil əziz gi ra mi adam la rı öl müş dü. 
Ar vad lar az qa la göz ya şı tö kə cək-
di lər. On lar bi zə fi  kir ver mir di lər. 

Bəl kə də, bi zim uşaq la rın heç ve ci nə 
de yil di; ki mi ağ la yır (yu xu dan tə zə-
cə du ran da uşaq la rın ço xu ağ la yır dı, 
bə zi lə ri sıs qa-sıs qa mı zıl da nır, bə-
zi lə ri isə çox tə ca vüz kar olur du...), 
ki mi ki sel içir, ki mi də kün cə çə ki lib 
xı sın-xı sın “tax ta” pe çen ye si ni içə ri 
ötü rür dü. Çox qə ri bəy di ki, mə nim 
qu laq la rım bö yük lə rin ağ zın dan ası-
lıb qal mış dı.  Ni na Ni ko la yev na nın 
sə sin də ki hökm lü, la kin hə zin to nu 
bəl kə də, bi rin ci mən hiss elə dim.

- Çox ca van, ya ra şıq lı bir ki şiy di...
İki uşa ğı qal dı ye tim. Kost ya (gö rü-
nür, əri ni nə zər də tu tur du) Vla di mir 
Mi xa lı çı yax şı ta nı yır dı...Ya lan-ger-
çək, de yir lər, or bit dən kə na ra çı xıb... 
- hə yə can dan Ni na xa la nın tünd-
çəh ra yı do daq la rı tit rə mə yə baş la-
dı. (Doğ ru su, mən “or bit” sö zü nün 
mə na sı nı bil mir dim, son ra dan anam 
de yir di ki, or bit göy cis mi nin hə rə-
kət yo lu du, o dairə dən çıx maq ol-
maz, çıx dın sa, məhv olar san. Anam 
fi  zi ka müəl li miy di, be lə şey lə ri yax şı 
bi lir di).

- Vay, vay, lap ca van idi ki! Ya-
zıq! De yir, axı göy də bo ğu lub? 
Heç, ye rə gə lib çat ma yıb... Ax ta-
rır lar, ta pa bil mir lər...- Əzə mət xa-
la nın da köv rək sə si əs di.

- Həəə, mən də eşit dim... Qon-
şu muz mol la Mü təl lim de di ki, 
onu göy oğur la yıb... Gör mür süz, 
ha va da tu tu lub? Ax şa ma hə lə bir 
ax şam qa lıb, am ma hər yan qa-
ran lıq dı... - xa di mə ar vad əlin də ki 
dö şə mə si lən nəm li əs ki ni bür mə-
lə yib di va rın kün cün də ki xə kan-
da zın üs tü nə tul la dı. O da elə bil 
Əzə mət xa la nın söz lə ri ni təs diq 
et mək is tə yir di. Son ra:

- Ya zıq, ya zıq...Gö rə sən, elə hə-
mi şə lik göy də qa la caq?- de yə qol-
la rı nı məz lum ca sı na si nə sin də çar-
paz la yıb na mə lum nöq tə yə bax dı.

- Yox, ay qız, ölü sü nü də ol sa, 
dü şür dər lər ye rə...

- Dəfn ko mis si ya sı ya ra dı lıb, 
eşit mə din? - Ni na xa la ye nə mü-
da xi lə et di.

- Ya lan dı... Nə dəfn? Heç uçan gə-
mi ye rə dü şüb ki?- qa pı nın kan da-
rın da dik da ban ayaq qa bı la rı nı taq qıl-
da da-taq qıl da da pil lə kən lə ri dü şən 
va li deyn lər dən bi ri eti raz elə di.

- Yox, yox, - Ni na Ni ko la yev na, 
nə ha yət, qa ba ğın da kı qə ləm-dəf tə ri 
mi zin gö zü nə qoy du, aya ğa dur du. - 
Pa ra şü tü açıl ma yıb, ye rə enən gir də 
qa bın için dəy miş, elə sü rət lə çır pı lıb 
ki... Dü nən ax şam  “Vrem ya” de di...

Doğ ru su, o za man is tə səy dim də 
bu dialoq la rı dü züb-qo şa bil məz-
dim. Yad da şım da ili şib qa la nı bu du 
ki, söh bət təx mi nən bu məz mun da 
ge dir di. Əgər gü nün axı rı na ki mi 
tək qal ma say dım və əgər uşaq lar 
ya nım da ol say dı, yə qin, o məz mun 
da ya dım dan çı xar dı. Am ma saat 
dörd dən son ra  ata-ana lar bir-bir gə-
lib uşaq la rı nı bax ça dan apar dı lar. 
So nun cu va li deyn qa pı dan çı xan da 
Əzə mət xa la ya de di ki, ha va tu tu-
lub, gö yün qa ran lıq köl gə si ye rin 
üzü nü qa ral dıb... Al lah axı rı nı xe yir 
elə sin... O, bu söz lə ri elə hə yə can la 
de di ki, mən də is tər-is tə məz na ra-
hat ol ma ğa baş la dım. Son ra pən cə-
rə nin qa ba ğın da da yan dım, anam 
hə yət qa pı sı nı açıb gi rən də, qa çıb gi-
riş qa pı sı nı on dan qa baq aç maq is-
tə yir dim... O cür hə yə can lı xə bər lə rə 
qu laq ver dik cə özüm də hə yə can la-
nır dım, nə dən sə, o an lar da is tə yir-
dim ki, anam tez gəl sin, mə ni bax ça-
dan tez apar sın. Bax ça nın kə dər li və 
sü kut do lu  ha va sı mə ni ya vaş-ya vaş 
xofl  an dır ma ğa baş la mış dı. Ar tıq Ni-
na Ni ko la yev na da Əzə mət xa lay la 
sa ğol la şıb get di. Biz Əzə mət xa lay la 
bir gə o boy da fi n evin də tək qal dıq. 

Bax ça dan ən gec 
çı xan Əzə mət xa lay-
dı. O, bi zim üçün 
həf tə nin beş gü nü 

dad lı ye mək lər bi şi rər-
di. Qon şu muz ol du ğu 
üçün mə nə də xü su si 
diq qət gös tə rər di; bi lir di 

ki, mə nim onun dov ğa sın dan xo şum 
gə lir, dov ğa bi şi rən də mə nim üçün 
iki ka sa çə kər di. O gün Əzə mət xa la 
ye nə dov ğa bi şir miş di, mə nə iki ka sa 
ver di, do yun ca iç dim. Gü nor ta ye mə-
yin dən son ra yat dıq, du ran da bi zə ki-
sel və pe çen ye ver di lər. Mən öz ki sel 

pa yı mı Tel ma na ver dim, o, ki se li 
xoş la yır dı; gü nor ta yax şı ye-

miş dim de yə, ürə yim heç 
nə is tə mir di. Pe çen ye mi 

də Rə na ya ver dim, on dan 
xo şum gə lir di. Nə dən sə o 

ağ la yan da mən də ağ la maq 
is tə yir dim, gü lən də mən də 
gül mək is tə yir dim. Bi zim bax-
ça uşaq la rı bir cə gü nün axı rı 
gə lən də da rıx ma ğa baş la-
yır dı lar - ev üçün, ata-ana 

üçün. Vəs sa lam. Qa lan 
saat lar bi zim üçün dün-

ya çox gö zəl oyun caq 
alə miy di - top suz-

tü fəng siz, qor xu-
suz-hür kü süz, 

mə su ma nə 
bir hə yat! 

Əzə mət xa la 
mət bəx də qur da la nır dı, 

mən isə pən cə rə qa ba ğın da 
du rub hə yət qa pı sı na ba xır dım. 

Anam hə lə də gö rün mür dü. Bir-
dən qa ram tıl göy lər dən qə ri bə bir 
səs gəl di, elə bil dim kim sə mə ni 
səs lə di. Səs cü yül tü ki miy di. Pən-
cə rə şü şə sin dən yu xa rı boy lan dım, 
göy üzü, doğ ru dan da qap qa ray dı. 
Ürə yim əs mə yə baş la dı. Mə nə elə 
gəl di ki, bax in di cə o kos mo navt 
və için də ol du ğu gir də qab yum-
ba la na-yum ba la na düz pən cə rə min 
önü nə dü şə cək, onun ti kə-ti kə ol-
muş bə də ni ni gö rə cə yəm, hövl lə nib 
qış qı ra ca ğam. Am ma ət ra fa qə ri bə 
bir səs siz lik çök müş dü. Göy bir-
cə də fə gu rul da dı, son ra bir cə də fə 
şaq qıl tı gəl di, da ha son ra pən cə rə-
min önün də ki hün dür  ağ ca qo va-
ğın al tı na ağ, par laq bir köl gə düş-
dü, ağap paq idi, düz mən boy da!  
Xır da, ba la ca, tər tə miz ağ mə lə fə-
yə bü rün müş dü. Köl gə səs siz cə 
üs tü mə ye ri di. Əl lə ri ni gü lə rüz lə 
pən cə rə dən içə ri uzat dı, gö rü nür, 
mə ni bağ rı na ba sıb ha ra sa, bəl kə, 
elə o kos mo nav tın ya nı na apar-
maq is tə yir di? Elə xoş bəxt gö rü-
nür dü ki! “Gəl, gəl uçaq göy lə rə, 
ora lar da ha gö zəl di!”. Hə, bax, 
be lə cə eşit dim, de yə sən. Dik sin-
dim və ge ri yə boy lan dım. Qış-
qır maq is tə dim, ba car ma dım. 
Və bir dən ne cə çı ğır dım sa, sə si-
mə Əzə mət xa la qa çıb gəl di.

- Can, can ba la, nool du? Yı-
xıl dın?- so ruş du.

- Yox... Qorx dum!
- Bis mil lah, bis mil lah...- ar-

vad so ğan iyi ve rən əl lə riy lə 
mə ni qu caq la dı. - Qorx ma, ba-
şı na dö nüm, göy gu rul da dı...

- Ora bax, ağ köl gə! Gə lir!..
- Al lah mə ni öl dür sün! Uşa ğı 

bur da tək qo yub gir mi şəm mət-
bə xə! - ar vad diz lə ri nə döy dü, 
dər hal əlim dən tu tub mət bə xə 
apar dı. Mə nə su içirt di. 

- İç, mə nim ba lam, qorx ma, bu nu 
iç! Bis mil lah de... (Son ra ət ra fa) Bu 
ar vad lar da uşaq la rın ya nın da ağız-
la rı na gə lə ni da nı şır lar! Gic bə sər lər! 
O qə dər ölü dən da nış dı lar ki!.. Uşa ğı 
qa ra bas dı! Əhhhh! Lə nət şey ta na! İç, 
qa dan alım... Anan in di lər də gə lər...

Mən hıç qı ra-hıç qı ra bir-iki qur-
tum iç dim. Bir qə dər sa kit ləş dim. 
Bu vaxt anam qa pı da gö rün dü, 
özü mü ana mın üs tü nə at dım, 
ye nə baş la dım hıç qır ma ğa, göz-
lə rim dən gil dir-gil dir yaş tö kü-
lür dü... Anam mə ni qu caq la yıb 
öp dü. Heç nə an la ma dı, elə bil di 
hə mi şə ki ov qa tım la bağ lı dı.

- A ba la, ni yə be lə ya nıq lı-ya nıq-
lı ağ la yır san, əti ni kə sib lər? Mən 
gəl mi şəm də... bur da yam!

- Uşaq qorx du... -Əzə mət xa la 
de di. -De yə sən, gö zü nə nə sə gö-
rün müş dü, su içirt dim...

- Ana, o köl gə dən qor xu ram! - 
de dim.

- Nəəəə? Köl gə? Han sı köl gə dən?
- Köl gə dən də... Bax or da dı... bax 

or da...ağ köl gə! - əli mi adam ki mi 
boy atan ağ ca qo vaq, kük nar və şam 
ağac la rı nın al tı na uzat dım. Anam 
heç nə ol ma yıb mış ki mi qıv rım 
saç la rı mı qa rış dır dı, son ra di li nin 
ucun da “sü də də zənd lə bax san, 
qan gö rər sən, ge dək evi mi zə!” de di.

Biz hə yə tə dü şən də qəfl  ə tən ye nə 
gün çıx dı. Mən ana mın qa ba ğın da 
ge dən köl gə si nə bax dım, qa ray dı. 
Qə ri bəy di, qorx ma dım. San ki mə-
nim də köl gəm qa ra lıb qo vuş muş-
du ana mın kı na,  meh ri ban ca sı na 
yol ge dir di lər. Bir qə dər tox ta dım. 
Bir dən bar ma ğı mı öz köl gə mə sa rı 
tu tub ana ma nə sə de mək is tə dim, 
am ma o, mə ni qa baq la dı:

-  Öz köl gən di, ca nım mə nim, 
qorx ma!- de di.

Göy dən ara bir iri ya ğış dam cı-
la rı tö kü lür dü, anam çan ta sın dan 
gün çə ti ri ni çı xart dı, gü lə-gü lə  
ə la və elə di:

- Gö rü nür, səs siz şim şək ça xıb, 
işı ğı sə nin köl gə nin üs tü nə dü şüb...
Səs siz şim şək uşaq la rın köl gə si nə 
dü şən də köl gə ağ olur... (Əl bətt  ə, 
bu nu özün dən uy dur muş du!)

- Ni yə?
- Çün ki sən pak san, gü nah sız-

san... Or bi tin dən heç vaxt çıx mır-
san... Al lah ba ba sə ni də,  köl gə ni 
də be lə cə qo ru yur... qa ra-qu ra şey-
lə rin ha mı sın dan qo ru yur sə ni... 

- Bəs sə nin köl gən ni yə qa ra dı, 
ana?

- Bö yük lə rin köl gə si qa ra olur, 
ca nım mə nim!

- ................
Anam da ha heç nə de mə di. Gö-

rü nür, o da kos mo navt ba rə də dü-
şü nür dü və çox son ra lar mən bi lə-
cək dim ki, nəin ki kos mo navt lar, 
elə adi in san lar da or bit dən kə na ra 
çı xan da köl gə lə ri yox olur və on-
lar ölür lər...Gö rü nür, anam elə bu 
sə bəb dən de yir di ki, in san or bi tin-
dən çı xan da köl gə si itir və o ölür.

Biz evi mi zə ça ta na dək sus duq. 
Hə yə ti mi zə gi rən də ar tıq ley san 
tö kür dü... 

...Həə, o ağ köl gəm düz əl li il di 
ki, mən dən ay rı lıb. Bəl kə də, sa-
də cə, mən on dan ay rı düş mü şəm? 
Bəl kə elə bu na gö rə o za man dan 
bir cə də fə də ol sun onu ya dı ma 
sal ma mı şam?  Eh... o qə dər iş lər, 
o qə dər qor xu lu-qor xu suz an lar, 
gün lər, ay lar və il lər olub ki... Heç 
baş qa şı ma ğa im kan tap mı şam ki?!

İn di mə nim də köl gəm ana mın 
köl gə si ki mi qa ra lıb, o mə ni hər 
gün iz lə yir. Qor xu ram ki, o da it-
sin. Ağ köl gəm üçün isə bur nu mun 
ucu göy nə yir.

2016

(Hekayə)
Əziz dostum Muxtar 
Şiriyevə ithaf edirəm
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Şervud ANDERSON
(ABŞ)

Rey Pier son və Hel Vin terz 
Vaynz burq dan üç mil şi-
mal da yer lə şən fer ma nın 
fəh lə lə ri idi. On lar şən bə 

gü nü ax şam lar şə hə rə gə lir və bur-
da kı dost la rı ilə kü çə lə ri gə zib do-
la şır dı lar. 

Əl li yaş lı Rey tə biət cə sa kit, am-
ma əsə bi adam idi. Saq qa lı qəh və-
yi rən gə ça lır dı və çox iş lə mək dən 
çi yin lə ri əyil miş di. Hel Vin terz lə 
dost ol sa da, on lar xa siy yət cə bir-
bi ri lə ri nə ta mam zidd adam lar idi. 

Hə yat Re yi çox cid di adam elə-
miş di. Sərt xa siy yət li və acı dil bir 
ar va dı var idi. On lar öz can sız-
cüs sə siz uşaq la rı ilə bir gə Re yin 
iş lə di yi Vilz fer ma sı nın ar xa sın-
dan axan ça yın sa hi lin də ki köh nə, 
uçuq-sö kük dax ma da ya şa yır dı lar. 

İş yol da şı Hel Vin terz ca van oğ-
lan idi. Vaynz burq da xü su si hör-
mə ti olan Ned Vin ter zin ailə si ilə 
onun heç bir qo hum lu ğu yox idi. 
Al tı mil uzaq lıq da kı Yu nion vil də 
də yir ma nı olan ata sı Vind pe ter 
Vin ter zi Vaynz burq da ha mı əx laq-
sız və al çaq adam ki mi ta nı yır dı. 

Vaynz bur qun yer ləş di yi Şi ma li 
Oha yo da Vind pe te rin qey ri-adi və 
fa ciəli ölü mü nü bil mə yən yox idi. 
Bir ax şam o, içib sər xoş ol duq dan 
son ra də mir yo lu nun içi ilə Yu nion-
vil də ki evi nə ge dir miş. Yol da onu 
gö rən qəs sab Hen ri Bratt  en berq 
bir az dan or dan qa ta rın ke çə cə yi-
ni de yib. Am ma sər xoş luq dan nə 
et di yi ni bil mə yən Vind pe ter qam-
çıy la onu vu ra raq sö zü nü axı ra can 
de mə yə də im kan ver mə yib. Qa tar 
onu və fay to nu na qo şul muş iki atı 
vu ran da yol dan ke çən bir fer mer lə 
ar va dı ha di sə ni gör müş dü. On lar 
da nı şır dı lar ki, Vind pe ter üs tü nə 
gə lən qa ta rı gö rən də nə edə cə yi ni 
bil mə dən qış qır ma ğa və qış qı ra-
qış qı ra ağ zı na gə lən sö yüş lə ri söy-
mə yə baş la yıb. Dəh şət dən çaş baş 
qal mış at lar isə də mir yo lun dan çə-
kil mək əvə zi nə bir baş pa ra vo zun 
üs tü nə ge dib lər. Corc Vil lard və Ses 
Riç mond ki mi ca van lar bu ha di sə ni 
çox yax şı xa tır la yır dı lar və Vaynz-
burq da ha mı Vind pe ter dən can la-
rı nı qur tar dıq la rı nı, dün ya dan bir 
pis in sa nın azal dı ğı nı de yə rək çox 
üzül mə sə lər də, o vaxt hə lə ye ni-
yet mə li yə tə zə qə dəm qo yan oğ lan 
uşaq la rı Vind pe te rin bu hə rə kə ti 
qəs dən, bi lə-bi lə et di yi ni dü şü nə rək 
onun bu cə sa rə ti nə hey ran qal mış-
dı lar. On la rın ço xu Vaynz burq da 
can sı xı cı hə ya ta da vam edib, ma-
ğa za da sa tı cı iş lə mək dən sə bu cür 
şöh rət li ölü mü ar zu la yır dı lar. 

Əs lin də bu he ka yə miz nə Vind-
pe ter Vin terz, nə də Rey Pier son la 
bir gə Vilz fer ma sın da iş lə yən oğ lu 
Hel Vin terz haq qın da dı. Am ma bu 
he ka yə ni yax şı an la ma ğı mız üçün 
Hel haq qın da da bə zi şey lə ri bil-
mə li si niz. 

Hel çox pis adam idi. Bu nu ha mı 
bi lir di. Qar daş la rı Corc və Ed vard 
da xa siy yət cə ona ox şa mış dı. On-
la rın üçü də ata la rı Vind pe ter ki mi 
can lı-cüs sə li, ye kə pər, da laş qan və 
ar vad baz idi. 

Hel üç qar da şın ən pi si idi. Bir 
də fə o, ata sı nın də yir ma nın da kı 
tax ta la rı oğur la yıb sat mış dı. Qa-
zan dı ğı pu la isə ucuz, am ma qə-
şəng pal tar lar al mış və yax şı ca içib 
kefl  ən miş di. Ata sı oğ lu nu sö yə-
sö yə onu tap maq üçün qə sə bə yə 
gə lən də yol da bir- bir lə riy lə rast-
laş mış və yum ruq sa va şı na çıx mış-
dı lar. Son ra po lis on la rın iki si ni də 
tu tub həbs xa na ya at mış dı. 

He lin Vilz də yir ma nın da iş lə mə-
yi nin sə bə bi vu rul du ğu müəl li mə-
nin o tə rəfl  ər də ya şa ma sı idi. Hə-
min vaxt He lin iyir mi iki ya şı var 
idi. O vax ta qə dər Hel ne çə qız la 
sev gi li olub on la rı al dat mış və bu 
cür iş lə ri nə gö rə Vaynz burq da 
əməl li-baş lı ad çı xar mış dı. 

Onun hə min mək təb müəl li mə-
si nə vu rul du ğu nu eşi dən ki mi, 
ha mı bu mə sə lə nin nə ilə qur ta ra-
ca ğı nı əv vəl cə dən öz tə səv vür lə-
rin də can lan dı ra bil miş di. “Ya zıq 
qı zın ba şı na Al lah bi lir nə oyun 
aça caq,” ha mı be lə de yir di. 

Okt yab rın axır gün lə ri nin bi rin də 
Rey və Hel ye nə tar la da iş lə yir di lər. 
On lar qar ğı da lı nın qa bı ğı nı çı xa ra-
çı xa ra söh bət edir, hər dən bir de-
yib- gü lür dü lər. Söh bət lə ri nin ar dı 
kə si lən dən son ra ara ya sa kit lik çök-
dü. Həd dən ar tıq həs sas adam olan 
Rey yo rul du ğu nu hiss elə di. Əl lə-
ri ni bir-bi ri nə vu ra raq pen cə yi nin 
cib lə ri nə qoy du. Ba şı nı qal dı rıb tar-
la ya göz gəz dir di. Hə min gün kən-
din gö zəl li yi ona çox tə sir elə miş-
di. Əgər siz də pa yı zın o ça ğın da 
Vaynz burq da ol say dı nız, uzaq la ra 
sə pə lən miş sa rı-qır mı zı tə pə cik lə ri 
gör səy di niz, Re yin nə hiss lər ke çir-
di yi ni çox yax şı an la yar dı nız. 

İn di onun ya dı na gənc lik il lə ri, 
ata sı ilə bir gə ya şa dı ğı vax lar, son-
ra Vaynz burq da bir çö rək çi ilə ey ni 
evi bö lüş dü yü za man lar dü şür dü. 
Hə min gün lər qoz-fın dıq yığ maq, 
dov şan ov la maq üçün hər gün ne-
cə hə vəs lə me şə yə gəl di yi ni, bə-
zən sə hər şey dən yo ru lub sa də cə 
si qa re ti ni çə kə-çə kə ya şıl ağac la rın 
dü zül dü yü yam ya şıl me şə də gəz-
di yi ni xa tır la yır dı. Elə o vaxt lar da, 
o gə zin ti lə rin bi rin də ba şı na gə lən 
ha di sə nə ti cə sin də o ev lən miş di. 
Ata sı nın ma ğa za sın da gör dü yü bir 
qız la ta nış ol muş və qı zı baş dan 
çı xa rıb onun la gö rüş mə yə ra zı sal-
mış dı. İn di Re yin göz lə ri önün də 
hə min ax şam ye ni dən can la nır dı 
və bü tün hə ya tı nın hə min gü nə 
gö rə ne cə də yiş di yi ni acı-acı dü şü-
nür, için də hər şe yə qar şı acıq lı bir 
qə zəb oya nır dı. Rey ya nın da da ya-
nan He li unut muş du və öz-özü nə 
da nış ma ğa baş la mış dı. “Mən ne cə 
al dan dım, İla hi, hə yat mə ni ne cə 
al dat dı, ne cə ax maq lıq elə dim,” o 
as ta səs lə di li nin ucun da de yir di. 

Hə min an san ki onun fi  kir lə ri ni 
oxu yur muş ki mi Hel Vin terz sə hər-
dən bə ri Re yə de mək is tə di yi söz-
lə ri, nə ha yət ki, di li nə gə tir di. “Hə, 
Rey, bir de gö rüm ney ni yim. Nə 
de yir sən, sən cə, də yər o qız la ev lən-
mə yi mə?” o gü lüm sə yə-gü lüm sə yə 
sö zə baş la dı. Üzün də tə bəs süm ol sa 
da, Hel bu söz lə ri çox cid di so ru şur-
du. “Sən cə, də yər ev lən mə yə, ömür 
bo yu bu boy da yü kü da şı ma ğa?”

Hel sualı na ca vab göz lə mə dən 
aya ğa qal xıb ye rə qa laq lan mış qar-
ğı da lı la rın ara sın dan ke çə rək var-
gəl et mə yə baş la dı. O, get dik cə 
hə yə can la nır dı. Aşa ğı əyi lib yer-
dən bir qar ğı da lı gö tür dü və gü cü 
gəl dik cə ha sar tə rə fə tul la dı. “O qı-
zın ba şı nı bə la ya sal mı şam, eşi dir-
sən?”, - o de di, “ Nel Qan se ri de-
yi rəm, heç ki mə de mə yə sən, bir cə 
sə nə aç mı şam bu sir ri.” 

Rey aya ğa qal xıb He lə sa rı gəl-
di. Hel, əli ni boy ca özün dən bö yük 
olan Re yin çi yin lə ri nə qoy du. Kə-
nar dan on la rı bu cür gö rən ol say-
dı, ət ra fı na qır mı zı və sa rı tə pə cik-
lə rin sə pə lən di yi bom boş dü zün 
or ta sın da, qar ğı da lı qa laq la rı nın 
önün də da ya nan bu adam la rın bir-
bi ri ni an la yan iki ya xın dost ol du-
ğu nu dü şü nər di. 

 - Hə, mə nim müd rik dos tum, 
- Hel yön dəm siz-yön dəm siz de-
di, mə nə bir məs lə hət ver gö rüm. 
O qız nan ney ni yim? Bəl kə, sə nin 
də ba şı na nə vaxt sa be lə şey gə lib. 

Kim dən so ruş sam, de yə cək ki, ev-
lə nim on nan. Bəs sən nə de yir sən? 
Ev lə nim? Mən də ha mı ki mi bu 
yü kü gö tü rüm çiy ni mə? Hə, nə 
de yir sən, Rey? Sən mə ni yax şı ta-
nı yır san, bi lir sən ki, özüm dən baş-
qa heç kim mə ni heç nə yə məc bur 
edə bil məz. De gö rüm ney ni yim? 
Ev lə nim, yox sa ca nı mı qur ta rım o 
qız dan? Bax sən nə de sən, onu da 
elə yə cəm.

Rey ca vab ve rə bil mə di. O He lin 
əl lə ri ni çiy nin dən gö tür dü. Üzü nü 
çe vi rib, sa man lı ğa tə rəf ad dım-
la ma ğa baş la dı. Rey çox köv rək 
adam idi və in di onun göz lə ri dol-
muş du. Rey bi lir di ki, He lə cə mi 
bir cə kəl mə söz de mək la zım dır və 
bi lir di ki, onun bu sö zü, əs lin də, 
elə ha mı nın ürə yin dən ke çən söz-
dü. Am ma Rey bu sö zü özü üçün 
de yə bil mə miş di. Ar tıq çox gec idi 
və vax tın da da ona bu söz lə ri heç 
kim de mə miş di. 

Ax şa müs tü saat be şin ya rı sın-
da ar va dı gə lib onu ça ğı ran da Rey 
hə lə də ve yil-ve yil do la şır dı. Hel lə 
söh bət dən son ra o, tar la ya qa yıt-
ma mış dı. Ax şa ma nə işi var dı sa, 
Rey ha mı sı nı gö rüb qur tar mış dı. 
He lin hər gün kü kef məc li si üçün 
tar la dan çıx ma ğa ha zır laş dı ğı nı 
gö rən də özü də ya vaş-ya vaş fer-
ma dan çı xıb, evi nə tə rəf üz tut du. 
Ar va dı qa baq da, o isə ar xa da ge-
dir di. Ge də-ge də dü şü nür, göz lə-
ri ni yer dən ayır mır dı. Ba şa dü şə 
bil mir di ki, ona nə olub. Hər də fə 
göz lə ri ni qal dı rıb gü nə şin ölə zi yən 
işı ğı al tın da kı kən din gö zə li yi ni 
gö rən də əv vəl lər et mə di yi bir şe yi 
et mək, qış qır maq, ula maq, ar va dı-
nı döy mək, ya da nə sə bu cür qə fi l 
və dəh şət li bir şey et mək is tə yir-
di. Ba şı nı qa şı ya-qa şı ya dü şü nür, 
bu his sin nə ol du ğu nu an la ma ğa 
ça lı şır dı. Hər şe yin qay da sın da 
ol du ğu nu bil mək üçün göz lə ri ni 
qal dı rıb bir də ət ra fa bax dı. Uzaq-
da qal mış tar la nın da, yan la rın dan 
axan ça yın da, hər gün ge dib gəl di-
yi bu yo lun da, ar va dı nın çi yin lə-
ri nə tö kü lən saç la rın da, hər şe yin, 
hər şe yin əv vəl ki ki mi ol du ğu nu, 
heç nə yin də yiş mə di yi ni gör dü. 

Ar va dı ba zar lıq elə mə si üçün 
Re yi şə hə rə gön dər mək is tə yir di. 
Tə zə cə evə çat mış dı lar ki, o, hə mi-
şə ki ki mi Re yi dan la ma ğa baş la dı. 
“Nə di ye nə boş-boş ava ra la nır san? 
Tez ol, ev də ye mə yə heç nə yox du, 
get nə sə al, özü də tez qa yıt gəl.”

Rey içə ri gi rib qa pı nın ar dın da-
kı asıl qan dan pen cə yi ni gö tür dü. 
Pen cə yi nin cib lə ri cı rıl mış dı və çox 
ge yil mək dən ya xa lı ğı pa rıl da yır dı. 
Ar va dı ya taq ota ğın dan çı xıb bir 
əlin də çirk li əs ki par ça sı, bir əlin-
də də üç gü müş dol lar la ona sa rı 
gəl di. Hə min an evin ha ra sın da sa 
bir uşaq ağ la dı və so ba nın ya nın da 
yat maq da olan it oya nıb əs nə mə yə 
baş la dı. Son ra Rey ye nə də ar va dı-
nın dan laq la rı nı bir-bir din lə mə yə 
məc bur ol du:

- Uşaq lar ağ la ma sın, ney nə sin? 
Ney nə sin ya zıq lar? Sən axı işi ni 
qur ta ran dan son ra ni yə evə gəl-
mir sən, ni yə ve yil lə nir sən ora lar-
da? Bi lir sən ki, ev də ye mə yə bir 
şey yox du. 

Rey ev dən çıx dı, ha sa rı aşıb, 
tar la tə rə fə üz tut du. Ar tıq ha va 
qa ral mış dı və Re yin göz lə ri önün-
də ki mən zə rə, hə qi qə tən də, va-
le he di ci idi. Ba la ca tə pə cik lə rin 
üs tü nə san ki göy dən nə sə sehr li 
rəng lər çi lən miş di. Hətt  a ha sar la-
rın di bin də ki kol-kos da bu fü sun-
kar mən zə rə yə əla və bir gö zəl lik 
qa tır dı. Bü tün dün ya, bü tün kənd 
in di Re yə elə doğ ma, elə əziz gö-
rü nür dü ki, o, saat lar ön cə tar la da 
üz bəüz da ya nıb söh bət et di yi He li 
an la dı ğı ki mi bu ot la rın da, bu tor-
pa ğın da, qar şı da kı tə pə cik lə rin də 
di li ni an la dı ğı nı hiss edir di. 

Am ma o ax şam Rey, Vaynz bur-
qun gö zəl li yi nə çox da vam gə ti rə 
bil mə di. Bu gö zəl li yə bax dıq ca 
ürə yin də ya ra nan əzab lı duy ğu-
la ra da ha dö zə bil mə di və qə fi l-
dən kim ol du ğu nu, nə çi ol du ğu-
nu unu da raq ha ra get di yi ni, nə 
et di yi ni dü şün mə dən əy nin də ki 
pen cə yi ye rə atıb tar la bo yun ca 
qaç ma ğa baş la dı və qaç dıq ca da 
için də vul kan ki mi qay na yan söz-
lər lə öz hə ya tı nı, bü tün dün ya nı 
və onun öm rü nü zə hə rə çe vi rən 
hər şe yi qış qı ra-qış qı ra lə nət lə-
mə yə baş la dı. “Heç kim ver di yi 
sö zün üs tün də dur mur,” o, önün-
də ki bom boş düz lə rə səs lən di, 
“Mən Min ni yə heç bir vəd ver-
mə miş dim. Hel də o qı za heç bir 
vəd ver mə yib. Bi li rəm, bi li rəm ki, 
Hel ona heç nə de mə yib. Əgər o 
is tə mə səy di, Hel ona to xun maz-
dı. O özü is tə di yi üçün Hel nən 
me şə yə ge dib. He lin is tə di yi ni o 
da is tə yir di. Bu nun cə za sı nı ni yə 
Hel çək mə li di? Ni yə bu nun cə za-
sı nı mən çək mə li yəm? Ni yə kim sə 
bu na gö rə zülm çək mə li di? Ni yə? 
Yox, mən is tə mi rəm ki, Hel də 
mə nim ki mi bəd bəxt ol sun. Ona 
hər şe yi bir-bir de yə cəm. Onu 
ev lən mə yə qoy ma ya cam. Şə hə rə 
get mə miş He li ta pıb ona hər şe yi 
ba şa sa la cam”. 

Bir az da qaç dıq dan son ra sən-
də lə yib ye rə yı xıl dı. “He li ta pıb 
müt ləq on nan da nış ma lı yam,” Rey 
dü şün dü və aya ğa qal xıb nə fə si kə-
si lə-kə si lə ye nə qaç ma ğa baş la dı.

Ye ni dən qaç ma ğa baş la yan da il-
lər bo yu heç vaxt dü şün mə di yi 
şey lə ri bir-bir xa tır la dı: Ev lən məz-
dən əv vəl o, nə xə yal lar qur muş-
du?! Qər bə kö çüb, Port lənd də ki 
əmi si ilə bir gə ya şa ma ğı ne cə də 
ar zu la yır dı! Fer ma da nə vaxt sa 
fəh lə iş lə yə cə yi Re yin ağ lı na da 
gəl mir di. Rey heç vaxt fer ma da 
fəh lə iş lə mək is tə məz di. O Qər bə 
köç dük dən son ra də ni zə ge də cə-
yi ni, də niz çi ola ca ğı nı, ya da har-
da sa Ora qon da kı hey van dar lıq 
fer ma la rı nın bi rin də iş ta pa ca ğı nı, 
ge cə lər ağ atı na mi nib kən din kü-
çə lə rin də qay ğı sız- qay ğı sız, gü lə-
gü lə ev lər də ki in san la rı yu xu dan 
oya da raq gə zə cə yi ni ne cə bö yük 
ümid lə xə yal edir di! Son ra o, in di-
ki hə ya tı nı və uşaq la rı nı xa tır la dı. 
Qə fi l dən ona elə gəl di ki, uşaq la-
rı nın ba la ca əl lə ri onun qo lun dan 
möh kəm-möh kəm ya pı şıb. Son ra 
hiss et di ki, o əl lər ba yaq dan bə-
ri haq qın da dü şün dü yü He lin də 
qol la rın dan tu tub. “Yox, on lar hə-
ya tın bəd bəxt tə sa düfl  ə ri di,” Rey 
qış qır dı, “on lar mə nim de yil, on lar 
sə nin de yil. On la ra gö rə mən gü-
nah kar de yi ləm”.

Rey Pier so nun qaç dı ğı bom boş 
tar la in di ya vaş-ya vaş qa ran lı ğa 
qərq olur du. Hıç qı ra-hıç qı ra ha sar 
tə rə fə gə lib nə fə si ni dər di. Si qa-
ret çə kə-çə kə ona tə rəf ya xın la şan 
şıq pal tar lı He li gö rən də hiss et di 
ki, ba yaq dan bə ri de mək is tə di yi 
söz lə rin bi ri ni də ona de yə bil mə-
yə cək. 

Rey özü nü itir di və san ki ba-
yaq dan bə ri ke çir di yi hiss lər He li 
gö rən ki mi so na yet di. Əli ni ha sa-
ra da ya yıb, gö zü nü qar şı dan gə-
lən He lə zil lə yən də ar tıq hər tə rəf, 
de mək olar ki, ta mam qa ral mış dı. 
Hel Vin terz ar xı ad la dı. Re yə ya-
xın la şa raq əli ni ci bi nə qo yub tə-
bəs süm lə onun üzü nə bax dı. O, elə 
bil tar la da Rey dən məs lə hət al maq 
is tə yən ba yaq kı na ra hat adam de-
yil di. Son ra Hel güc lü əl lə ri ni Re-
yin çiy ni nə qo yub, san ki onu yu-
xu dan ayılt ma ğa ça lı şır mış ki mi 
möh kəm cə sil kə lə di.

- Mə nə nə sə de yə cək din, Rey? 
- o so ruş du, yax şı is tə yir sən heç 
özü nü yor ma. Mən qor xaq de yi-
ləm. Nə edə cə yi mi ar tıq özüm bi-
li rəm.

Hel ye ni dən gü lüm sə di və ba-
yaq kı ar xı ge ri yə ad la ya raq sö-
zü nü ta mam la dı. Bi lir sən, Nel, 
əs lin də, çox ağıl lı qız dı. O, mə nə 
ev lən mək lə bağ lı heç nə de mə yib. 
Mən dən heç nə um mur. Am ma 
mən on un la ev lən mək is tə yi rəm. 
Hə, düz eşit din, mən də is tə yi rəm 
ev lə nim, qə şəng bir evim ol sun, 
bir ailəm ol sun. Hə, bir də çox lu 
uşaq la rı mız ol sun.

Rey də gü lüm sə di. Və hiss et di 
ki, o, əs lin də, öz hə ya tı na və bü tün 
dün ya ya gü lür. 

Hel Vin ter zin qa ra köl gə si 
Vaynz bur qun qa ran lı ğın da göz-
dən itən dən son ra Rey ge ri çev-
ri lib, ba yaq köh nə pen cə yi ni tul-
la dı ğı ye rə tə rəf yor ğun-yor ğun 
get mə yə baş la dı və yor ğun ad-
dım la rı nı bir-bir at dıq ca ça yın qı-
ra ğın da kı ka sıb dax ma sın da arıq, 
çə lim siz uşaq la rı ilə ke çir di yi xoş 
gün lə ri ya dı na sal dı. “Yax şı ki, ona 
heç nə de mə dim. On suz da o söz-
lə ri de səy dim, ya lan de miş ola caq-
dım,” Rey ya zıq-ya zıq, sa kit-sa kit 
mı zıl dan dı və son ra o da zül mət li 
tar la nın səs siz və tən ha qa ran lı ğı-
na qa rı şıb göz dən it di.
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aça caq,” ha mı be lə de yir di. də ba şı na nə vaxt sa be lə şey gə lib. şey yox du. 

Deyilməmiş yalan



İlk tü fəng lər
ne cə olub?

Atı cı si lah la rın ilk nü mu nə lə-
ri on dör dün cü əsr də ya ra nıb. 
On la ra “əl to pu” de yir di lər. Bu 
si lah la rın ar xa tə rəf dən qa pa lı 
mis, də mir bo ru la rı (lü lə lə ri) 
var dı. Hə min lü lə lə rin qun da-
ğa ya xın tə rə fi n dən ki çik de şik 
açı lır dı – bu de şik dən ba rı tı 
yan dı rır dı lar. Qun da ğın içə ri-
sin də ya taq qo yu lan çö kək lik 
olur du. Tü fən gin atəş aç ma sı-
na sə bəb olan me xa niz mə isə 
ki lid de yir di lər.

Təx mi nən, 1425-ci il də hə-
min ya ta ğa iki baş lı bir də mir 
yer ləş dir di lər. Bu də mir lər ya-
nan fi  ti li sax la maq üçün idi. 
Bu qur ğu nun kö mə yiy lə fi  til 
ba rı tı alış dı rır dı. Bu üsul la atəş 
açan tü fəng lə rə muş ket de yir-
di lər. Növ bə ti tək mil ləş dir mə 
qun da ğın for ma sı nın də yiş-
mə si ol du. Qun daq qı sal dı, 
onun yan tə rə fi  çə pi nə yo-
nul du və bu da atı cı ya qun-
da ğı ya na ğı na söy kə yib si la hın 
lü lə si bo yu ba xa raq, ni şan al-
maq im ka nı ver di.

Təx mi nən, 1515-ci il də tə kər li 
ki lid ix ti ra edil di. Üzə rin də qa-
ba ça pıq lar olan tə kər çax maq-
da şın dan qı ğıl cım qo pa rır dı. 
Nə ti cə də bu qı ğıl cım lü lə nin 
için də ki ba rıt la əla qə li olan az 
miq dar da ba rı tı alış dı rır dı. XVII 
əs rin axır la rı na doğ ru çax maq lı 
tü fənfl  ər tək mil ləş mə si nin son 
həd di nə çat dı. La kin bü tün son-
ra kı mo del lə rin də iş prin si pi 
ey ni idi və on lar dan düz 1840-
cı ilə dək is ti fa də olun du.

1807-ci il də “zər bə” sis te mi 
ix ti ra edil di. Bu sis te min mə-
na sı bu idi ki, ba rıt çax maq da şı 
va si tə siy lə yox, için də de to na-
si ya edən mad də olan kap sul 
va si tə siy lə alış dı rı lır dı. Hə min 
kap su lun de to na si ya sı na isə 
çax ma ğın çə ki ci ilə vu ru lan 
zər bə sə bəb olur du.

İlk bay raq lar nə 
vaxt ya ra nıb?

Bay raq nə dir? Bay raq par ça dan 
dü zəl miş rəmz, ya xud ni şan dır. 
Onu uca tu tub əl də gəz dir mək 
olar, onu yel lə mək olar, hün dür 
bir yer dən asan da kü lə yin al tın-
da əzə mət lə dal ğa la na bi lər. Be lə 
qə bul olu nub ki, əlin də han sı sa 
bay ra ğı gəz di rən, onu har dan sa 
asan in san lar bu yol la öz lə ri nin 
müəy yən təş ki la ta, ya xud öl kə-
yə mən sub ol duq la rı nı nü ma yiş 
et di rir lər. Bay raq ide ya sı ilk də fə, 
yə qin ki, min il lər bun dan qa baq, 
qə dim ov çu lar və dö yüş çü lər ara-
sın da ya ra nıb. On lar elə bir ni şan 
dü zəlt mək is tə yib lər ki, onu həm 
dost la rı ta nı sın, həm düş mən lə ri. 
Ona gö rə də ilk bay raq lar gö rü-
nür ya hey van də ri lə rin dən, ya 
quş lə lək lə rin dən olub.

Qə dim Mi sir də dö yüş çü lər 
ucu na han sı sa qu şun, hey va-
nın, ya da bir əş ya nın təs vi ri 
san cıl mış uzun ci da lar gəz di-
rir di lər. Par ça dan dü zəl miş ilk 
bay raq lar isə ya çin li lər də, ya 
da hin dis tan lı lar da olub. Be lə 
he sab olu nur ki, çin li lə rin bay-
ra ğı era mız dan əv vəl 1100-cü 
il də ar tıq var mış. Ro ma əs gər-
lə ri də ilk dövr də ci da nın ba-
şın da hey van, quş təs vir lə rin-
dən is ti fa də edir miş lər. Am ma 
son ra lar on lar da bu məq səd lə 
par ça dan is ti fa də et mə yə baş-
la yıb lar.

Or ta əsr lər ər zin də bay raq lar 
təd ri cən Av ro pa da da ya yı lır. 
Di ni mü ha ri bə lər də sə lib çi lə rin 
öz bay raq la rı var dı. Kral ailə lə ri, 
ta nın mış za də gan nə sil lə ri öz-
lə ri üçün nə sil dən-nəs lə ke çən 
bay raq lar ya ra dır dı lar. Bu bay-
raq lar da nəs lin fərq li cə hət lə ri 
vur ğu la nır dı. Ən qə dim döv lət 
bay ra ğı isə, yə qin ki, Da ni mar-
ka nın bay ra ğı dır – qır mı zı fon da 
ağ xaç. Rə va yə tə gö rə bu bay raq 
ilk də fə 1219-cu il də gö rü nüb.

San caq lar ne cə ya ra nıb?
Əgər biz adi san ca ğın han sı 

mə qam lar da ka ra gəl di yi ni ya-
dı mı za sal saq, in san la rın bir za-
man lar bu va cib əş ya ol ma dan 
ne cə do lan dıq la rı na təəc cüb qa-
la rıq. Bu, ya xud baş qa şə kil li, 
müx tə lif ma te rial lar dan olan 

san caq lar dan in san lar lap qə dim 
za man lar dan is ti fa də edir lər.

San ca ğın ən qə dim nö vü çox 
gü man ki, bit ki lə rin ti ka nı olub. 
Tə sa dü fi  de yil ki, bə zi dil lər də 
“san caq” sö zü nün mən şə yi la-

tın di lin dən gə lir və mə na sı 
da elə “ti kan” de mək dir. Da-
ha son ra lar san ca ğı hey van la-

rın, ba lıq la rın sü mük lə rin dən 
dü zəlt mə yə baş la dı lar. 

Neolit döv rün-
də san caq lar ar-
tıq bü rünc dən 

dü zə l ir-
di. Si zə, 
bəl kə də, 
ma raq l ı 
gə lə cək, 
am ma in-
d i  k i  l ə  r ə 
bən zə yən 
t ə h  l ü -
k ə  s i z 

san caq-
lar (on la ra 

in gi lis san-
ca ğı da 
de yir lər ) 

çox gü man 
ki, Av ro pa əra-

zi sin də tunc döv rü nün 
son la rın da, yə ni era mız dan əv-
vəl təx mi nən 1000-ci il lər dən 
baş la ya raq is ti fa də olu nub. 
Onu bü rünc dən dü zəl dir di lər 
və bu xır da san ca ğın iti ucu 
in di ki lər ki mi, baş lı ğın içi nə 
gir di yin dən da ha heç bir şe yə 
ili şə bil mir di. Av ro pa da qə-
dim za man lar da san caq dan 
da ha çox bə zək əş ya sı ki mi 
is ti fa də olu nur du. Am ma bi-
zim san caq la rın ey ni si olan 
san caq la rı təx mi nən XV əs rin 
axır la rın dan is teh sal edir lər. 
O za man lar san caq lar qiy mət li 
əş ya he sab olu nur du və san caq 
dəs ti bö yük hə diy yə sa yı lır dı.

Bə zən san caq ye ri nə ki mə sə san-
caq dəs ti al ma ğa im kan ve rən 
qə dər pul da hə diy yə edir di lər. 
İn gi lis di lin də bu ənə nə ni xa tır-
la dan ifa də də var: “san caq pu lu”.

Müasir növ san caq la rı fran sız-
lar dü zəl dir di və onu İn gil tə rə yə 
də fran sız lar sa tır dı. Am ma tez-
lik lə, Bö yük Bri ta ni ya da da əla 
san caq lar dü zəlt mə yi öy rən di lər. 
1775-ci il də isə Şi ma li Ame ri ka 
müs təm lə kə lə ri nin Qi tə lər ara sı 
Konq re si İn gil tə rə dən id xal edi-
lən san caq lar qə dər key fi y yət li 
san caq la rın ilk 300 nü mu nə si ni 
dü zəl də bi lən sə nət kar lar üçün 
mü ka fat elan et di və Ame ri ka da 
san caq prob le mi öz həl li ni tap dı!

İlk iy nə ni kim dü zəl dib?
Mə lum ol du ğu ki mi, iy nə bir 

ba şı iti, di gə rin də isə sap ke çir-
mək üçün de şik olan çox xır da 
bir alət dir. İn san iy nə ni o qə dər 
qə dim za man lar da dü şü nüb 
ki, bu nun nə vaxt baş ver di yi-
ni söy lə mək müm kün de yil. 
Bi li rik ki, ilk iy nə lər fi l di şin-
dən, bü rünc dən, ya xud hey van 
buy nuz la rın dan dü zəl di lir di. 
On la rın bə zi lə ri da ha çox çək-
mə çi lə rin is ti fa də et di yi bi zi xa-
tır la dır dı, çün ki de şik lə ri yox idi.

On dan müx tə lif ma te rial lar da 
de şik aç maq üçün is ti fa də edir di-
lər. Ar xeoloq lar daş döv rü nə aid 
tə bə qə lər dən ki fa yət qə dər us-
ta lıq la iş lən miş iy nə lər ta pıb lar. 
Mi nil lik lər ər zin də hə min o sap 
üçün de şi yi olan sü mük iy nə lər-
dən, ən in ki şaf et miş xalq lar be lə 
da vam lı şə kil də is ti fa də edib lər. 

Qə dim Mi sir döv rün dən qa-
lan xa ra ba lıq lar da, hətt  a daş 
iy nə lər də ta pı lıb. Ro ma lı lar isə 
ar tıq bü rünc və də mir iy nə lər-
dən is ti fa də edir di lər. Pom pey 
şə hə rin də ki qa zın tı lar za ma nı 
çox lu key fi y yət li iy nə aş kar la-
nıb. Müasir iy nə lə rə bən zə yən 
po lad iy nə lə ri ilk də fə çin li lər 
dü zəl dib. Av ro pa ya on la rı hə-
bəş lər or ta əsr lər də gə ti rib. Av-
ro pa da ilk iy nə lə ri isə Al ma ni-
ya nın Nürn berq şə hə rin də XIV 
əsr də dü zəl dib lər.

Kra li ça I Ye li za ve ta nın za-
ma nın da al man Elias Qrouze 
in gi lis lə rə po lad dan iy nə dü-
zəlt mək öy rət di. İn di bu İn gil-
tə rə sə na ye si nin çox mü hüm 
bir sa hə si dir – in gi lis lər fran-
sız lar la bir yer də uzun müd dət 
dün ya nın əsas iy nə is teh sal çı sı 
olub lar. Ti kiş iy nə lə ri nin ha zır-
lan ma sı pro se si nin ta ma mi lə 
av to mat laş dı rıl ma sı na bax ma-
ya raq, on la rın is teh sa lı hə lə də 
mü rək kəb pro ses sa yı lır. Bir iy-
nə ha zır ola na dək, 20 nə fər dən 
ar tıq iş çi nin əlin dən ke çir!

İlk tü fəng lər

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

ləq öy rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq 
in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə-
şə riy yət za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: 
sa vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya-
lar ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki sa-
vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li 
bir mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq 
da ha va cib dir, çün ki dü nə nə ki mi qar-
şı mız da bir sirr ola raq qa lan çox 
mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, 
bil dik lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz 
aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək 
də, bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz-
dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min-
lər lə mü rək kəb sualın sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. 
Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast-
laş mı şıq, am ma, təəs süf ki, dərs lik lə ri mi zin, nə-
dən sə, hə mi şə qə liz olan el mi di li uc ba tın dan çox 
şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 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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Atı cı si lah la rın ilk nü mu nə lə-
ri on dör dün cü əsr də ya ra nıb. 
On la ra “əl to pu” de yir di lər. Bu 
si lah la rın ar xa tə rəf dən qa pa lı 
mis, də mir bo ru la rı (lü lə lə ri) 
var dı. Hə min lü lə lə rin qun da-
ğa ya xın tə rə fi n dən ki çik de şik 
açı lır dı – bu de şik dən ba rı tı 
yan dı rır dı lar. Qun da ğın içə ri-
sin də ya taq qo yu lan çö kək lik 
olur du. Tü fən gin atəş aç ma sı-
na sə bəb olan me xa niz mə isə 

Təx mi nən, 1425-ci il də hə-
min ya ta ğa iki baş lı bir də mir 
yer ləş dir di lər. Bu də mir lər ya-
nan fi  ti li sax la maq üçün idi. 
Bu qur ğu nun kö mə yiy lə fi  til 
ba rı tı alış dı rır dı. Bu üsul la atəş 
açan tü fəng lə rə muş ket de yir-
di lər. Növ bə ti tək mil ləş dir mə 
qun da ğın for ma sı nın də yiş-
mə si ol du. Qun daq qı sal dı, 

da ğı ya na ğı na söy kə yib si la hın 
lü lə si bo yu ba xa raq, ni şan al-

Təx mi nən, 1515-ci il də tə kər li 
ki lid ix ti ra edil di. Üzə rin də qa-
ba ça pıq lar olan tə kər çax maq-
da şın dan qı ğıl cım qo pa rır dı. 
Nə ti cə də bu qı ğıl cım lü lə nin 

İlk bay raq lar nə 
vaxt ya ra nıb?

Bay raq nə dir? Bay raq par ça dan 
dü zəl miş rəmz, ya xud ni şan dır. 
Onu uca tu tub əl də gəz dir mək 

Or ta əsr lər ər zin də bay raq lar 
təd ri cən Av ro pa da da ya yı lır. 
Di ni mü ha ri bə lər də sə lib çi lə rin 
öz bay raq la rı var dı. Kral ailə lə ri, 
ta nın mış za də gan nə sil lə ri öz-
lə ri üçün nə sil dən-nəs lə ke çən 
bay raq lar ya ra dır dı lar. Bu bay-
raq lar da nəs lin fərq li cə hət lə ri 
vur ğu la nır dı. Ən qə dim döv lət 
bay ra ğı isə, yə qin ki, Da ni mar-
ka nın bay ra ğı dır – qır mı zı fon da 
ağ xaç. Rə va yə tə gö rə bu bay raq 
ilk də fə 1219-cu il də gö rü nüb.

San caq lar ne cə ya ra nıb?
Əgər biz adi san ca ğın han sı 

mə qam lar da ka ra gəl di yi ni ya-
dı mı za sal saq, in san la rın bir za-
man lar bu va cib əş ya ol ma dan 
ne cə do lan dıq la rı na təəc cüb qa-
la rıq. Bu, ya xud baş qa şə kil li, 
müx tə lif ma te rial lar dan olan 

san caq lar dan in san lar lap qə dim 
za man lar dan is ti fa də edir lər.

San ca ğın ən qə dim nö vü çox 
gü man ki, bit ki lə rin ti ka nı olub. 
Tə sa dü fi  de yil ki, bə zi dil lər də 
“san caq” sö zü nün mən şə yi la-

tın di lin dən gə lir və mə na sı 
da elə “ti kan” de mək dir. Da-
ha son ra lar san ca ğı hey van la-

rın, ba lıq la rın sü mük lə rin dən 
dü zəlt mə yə baş la dı lar. 

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

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

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq 
da ha va cib dir, çün ki dü nə nə ki mi qar-
şı mız da bir sirr ola raq qa lan çox 
mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, 
bil dik lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz 
aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək 
də, bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz-
dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min-
lər lə mü rək kəb sualın sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. 
Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast-
laş mı şıq, am ma, təəs süf ki, dərs lik lə ri mi zin, nə-
dən sə, hə mi şə qə liz olan el mi di li uc ba tın dan çox 

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-
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Neolit döv rün- On dan müx tə lif ma te rial lar da 

Hər suala      bir ca vab
Neolit döv rün-
də san caq lar ar-
tıq bü rünc dən 

dü zə l ir-
di. Si zə, 
bəl kə də, 
ma raq l ı 
gə lə cək, 
am ma in-
d i  k i  l ə  r ə 
bən zə yən 
t ə h  l ü -

san caq-
lar (on la ra 

in gi lis san-
ca ğı da 
de yir lər ) 

çox gü man 
ki, Av ro pa əra-

zi sin də tunc döv rü nün 

Neolit döv rün-
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İnsan çarpayı nı
nə vaxt

düzəltməyə başlayıb?
İlk çar pa yı nın nə vaxt dü zəl-

di yi ni bi lən yox dur. “Çar pa yı” 
de yən də, biz üzə rin də yat dı-
ğı mız me bel əş ya sı nı nə zər də 
tu tu ruq. Ar tıq as su ri ya lı lar da, 
mi di ya lı lar da və fars lar da çox 
mü rək kəb çar pa yı lar var dı. 
On la rı daş dan, ağac dan, ya-
xud me tal dan dü zəl dir, çox 
vaxt üzə ri nə bə zək-dü zək vu-
rur du lar.

Qə dim mi sir li lər tax ta çar-
pa yı lar da ya tır dı lar. Bu çar-
pa yı la rın kar ka sı müasir 
çar pa yı la rın kı na bən zə yir-
di. Yu nan la rın çar pa yı sı isə 
ağac kar kas və hün dür söy-
kə nə cək dən iba rət olur du. 
Bu çar pa yı la rın üs tü nə kön-
də lən qa yış lar bər ki di lir və 
üzə ri nə hey van də ri lə ri atı-
lır dı. Son ra lar bu çar pa yı lar 
çox mü rək kəb ləş di, bər li-bə-
zək li ol du. Çar pa yı nı ba ha lı 
ağac növ lə ri ilə iş lə yir, ya xud 
büs bü tün fi l di şin dən dü zəl-
də rək ona gü müş ayaq lar qo-
yur du lar. Bü rünc çar pa yı lar 
da olur du.

Ro ma lı la rın çar pa yı sı isə o 
qə dər hün dür olur du ki, yat-
maq üçün ona dır ma nan da 
müt ləq pil lə lər dən is ti fa də et-
mək la zım gə lir di. Yə qin, iki-
yer lik çar pa yı lar dü zəlt mək də 
ilk də fə ro ma lı la rın ağ lı na gə-
lib. Bu çox bə zək li çar pa yı la rın 
üs tün də ba ha lı par ça lar dan mi-
çət kən olur du. Ro ma im pe ra-
tor la rın dan bi ri nin çar pa yı sı isə 
baş dan-aya ğa gü müş dən idi!

Or ta əsr lər də Av ro pa da adam-
la rın ço xu elə yer də cə cür bə cür 
hə sir lə rin üs tün də, ya xud di va ra 
bağ la nan skam ya lar da ya tır dı-
lar. Av ro pa lı lar həm də içi tük lə, 
yun la do lu dö şək lər dən is ti fa də 
edir, üst lə ri ni hey van də ri lə riy lə 
ör tür dü lər. La kin XIII əs rə ya xın 
çar pa yı lar da ha dəb də bə li ol-
ma ğa baş la dı. On la rın kar ka sı nı 
ağac dan dü zəl dir, üzə ri nə rəng li 
na xış lar vu rur du lar. Da ha son-
ra lar ta van dan ası lan, di var la ra 
bər ki di lən çar pa yı lar da ya ran dı 
və tez lik lə çar pa yı evin ən mü-
hüm əş ya sı na çev ril di.

İlk me bel nə vaxt ya ra nıb?
Me be lə aid əş ya lar adam la rın 

otur du ğu, yat dı ğı, ya xud üs tün də 
otu rub ye mək ye di yi əş ya lar dır. 

Ona gö rə də ib ti dai in san la rın 
ma ğa ra sın da olan, onun üzə-
rin də yat dı ğı hey van də ri si nə 
də müəy yən an lam da me bel 
de mək olar. İn san özü nün ilk 
və çox ko bud ye şi yi ni dü zəl dib 
için də sü mük əmək alət lə ri ni 
sax la ma ğa baş la yan da, əs lin də 
ilk şka fı dü zəlt miş ol du. 

Müasir mə na da me bel haq-
qın da ilk in for ma si ya nı biz 
qə dim Mi sir ta ri xin dən alı rıq. 
Azı 4000 il qa baq mi sir li lər 
ar tıq stul, ma sa, kə til və san-
dıq lar dan is ti fa də edir di lər. 
On la rın dü zəlt di yi bə zi kres-
lo la rın hün dür söy kə nə cə yi 
və qol tu qal tı la rı var dı. Me-
bel lə rin zən gin bə zək-dü zə yi 
var dı, on lar hey van la rın oy ma 
təs vir lə ri ilə bə zən miş di. Am-
ma mi sir li lə rin sa də dörd künc 
kə til lə ri də var dı. Bu kə til lə rin 
ayaq la rı in di ki tu rist kə til lə-
rin ki ki mi qat la nır dı. Mi sir li-
lə rin çar pa yı sı isə sa də cə çox 
al çaq dörd künc çər çi və dən 
iba rət idi. On lar ba lış lar dan 
is ti fa də et mir, baş la rı nın al-
tı na ya ağac dan, ya da fi l di-
şin dən dü zə lən mü tək kə yə 
bən zər, am ma sərt əş ya lar qo-
yur du lar. 

Ba bil li lə rin və as su ri ya lı la rın 
da me be li ki fa yət qə dər mü rək-
kəb idi. Hökm dar lar və on la rın 
xa nım la rı çox hün dür taxt lar da 
din cə lir, ya da hün dür kres lo-
lar da otu rur du lar. Ye mək ma-
sa la rı da otu ra caq la ra uy ğun 
ola raq çox hün dür idi. Yu nan-
la rın məişə ti isə ki fa yət qə dər 
sa də idi. On la rın ev lə rin də yal-
nız taxt, yün gül stul lar və ye-
mək ma sa la rı olur du. Ye mək 
za ma nı ki şi lər al çaq taxt lar da 
dir sək lə nir, qa dın lar isə stul da 
otu rur du lar. On la rın çar pa yı la-
rı, ya xud taxt la rı ey nən mi sir li-
lə rin ki nə bən zə yir di. 
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si bət də yu nan la rın ya naş ma sı-
nı gö tür müş dü lər. La kin on lar 
öz ev lə ri ni cür bə cür əş ya lar la 
bə zə yir di lər və ona gö rə də bö-
yük şkafl  a ra eh ti yac la rı olur-
du. Elə şka fı da ilk də fə ro ma-
lı lar fi  kir ləş di lər və onun içi nə 
ar tıq əş ya la rı nı yığ ma ğa baş la-
dı lar. Ro ma lı lar həm də oy ma, 
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İlk ümum dün ya sər gi si 
nə vaxt olub?

Yar mar ka lar hə lə lap qə-
dim za man lar dan al ver üçün 
nə zər də tu tu lan ən po pul yar 
üsul olub. Am-
ma sər gi lə-
rin məq sə-
di ta mam 
baş  qa dır . 

On lar ay rı-ay rı öl kə lə rin mü-
əy yən bir müd dət ər zin də 
sə na ye, in cə sə nət sa hə sin də 
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Hayd-Par kın da kı Sə na ye sər gi-
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Sa ray da yer lə şir di. Bu bi na nə-
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gi nin işin də dün ya nın 23 öl kə-
sin dən gəl miş 5000-dən ar tıq 
ada mın iş ti ra kı na bax ma ya-
raq, bu təd bir bö yük uğur qa-
za na bil mə di.
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di. İlk də fə bu sər gi də min lər lə 
adam öl kə sə na ye si nin is teh-
sa lı ilə ta nış ol du. Alek sandr 
Qrem Bell də özü nün te le fon 
apa ra tı nı elə hə min sər gi də 
təq dim et di.

Di gər məş hur sər gi lər dən 
1900-сü il də ke çi ri lən, Ey fel 
qül lə si nin açı lı şı ilə yad da 
qal mış Pa ris sər gi si ni, 1951-ci 
il də ke çi ril miş “Bri ta ni ya fes-
ti va lı nı”, Ka na da da kı “Eks-
po-67” sər gi si ni xa tır lat maq 
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He len Fil din qin Bri cit Cons haq qın da dör dün cü ki ta bı 
okt yabr da nəşr edil cək. “Uşaq Bri cit Cons” əsə ri Re ne 
Zell ve ge rin üçün cü fi l mi nin prem ye ra sın dan 1 ay son ra 
işıq üzü gö rə cək. Xə bər də da ha son ra de yi lir ki, ye ni 

ro ma nın sü jet xətt  i ikin ci və üçün cü ki tab da baş ve rən ha di sə lə ri 
bir növ əla qə lən di rə cək. 

Qeyd edək ki, bu ro ma nın ya zıl ma ta ri xi 1995-ci il də Fil din qin 
“The In de pen dent” qə ze tin də çap et dir di yi kö şə ya zı sıy la baş la yıb. 

2001-ci il də işıq üzü gö rən “Bri cit Con sun gün də li yi” ro man tik ko-
me di ya sı əsa sın da re jis sor Şe ron Ma quayr fi lm çə kib. 26 mil yon dol-
la ra ba şa gə lən fi lm 282 mil yon dol lar gə lir gə ti rib. 2004-cü il də ya zı-
çı nın “Bir cit cons: ağ lın sər həd din də” əsə ri də bö yük uğur qa za nıb.

ABŞ-da ya zı çı Corc 
Mar ti nin çox se ri-
ya lı “Taxt-tac oyu nu” 
ki ta bı se ri ya sın dan olan 

“Buz və alo vun nəğ mə si” əsə ri əsa sın da fi lm çə ki lə-
cək. Ar tıq əsə rin ek ran laş dırl ma sı üçün “Uni ver sal 
Cab le Pro duc tions” stu di ya sı ilə mü qa vi lə im za la-
nıb. Bu ki tab in di yə qə dər bir ne çə böl mə si çap edil-
miş “Taxt-tac oyu nu”nun ən uğur lu his sə si sa yı lır. 

Ya zı çı Corc Mar tin bu sil si lə ni 1987-ci il də qə-
lə mə alıb. Sil si lə 20 ki çik he ka yə dən iba rət dir. 
Ye ni çı xan se ri ya da al ter na tiv ta rix dən bəhs 
olu nur. Əsər də Yer kü rə si ni yadp la net li lər vi-
rus la yo lux du rur və bu da in san lar da mu ta si-
ya ya sə bəb ola raq, on lar da qey ri-adi ba ca rıq-
la rın əmə lə gəl mə si nə gə ti rib çı xa rır.

Türk mə nis tan Pre zi-
den ti Qur ban qu lu 
Ber dı mə həm mə dov 
da ha iki ki ta bı nı ça-

pa ha zır la yır.
Pre zi den tin ha zır-

la dı ğı ki tab lar dan bi-
ri türk mən xal qı nın 
ya ra nı şın dan, Oğuz 
xan dan bəhs edə cək. 
Di gər ki tab isə türk-

mən lə rin to le rant lı ğı 
haq qın da ola caq.
Qeyd edək ki, Türk mə-

nis tan pre zi den ti iyu lun 25-
dən mə zu niy yət də dir. O, bu 

il ar tıq 5 ki ta b çap et di rib.
Hazırladı:

NARINGÜL

Ya zı çı Coan Roulin qin ye-
ni ki ta bı bir ne çə gün 
ər zin də best sel le rə çev-
ri lib. “Har ri Pott  er və lə-

nət lən miş uşaq lar” ad lı əsər sa tı şa 
çıx dı ğı ilk həf tə də son onil lik də 
İn gil tə rə də ən çox sa tı lan ki tab 
olub. Son mə lu mat la ra gö rə, ar tıq 
ki ta bın 680 min nüs  xə si sa tı lıb. 
Ey ni za man da Şi ma li Ame ri ka da 2 
mil yon ki tab sa tı lıb. Eks pert lə rin 
fi k rin cə, bu sa tış re kor du na sə bəb, 
əsə rə ve ri lən yük sək qiy mət və bö-
yük po pul yar lıq dır.
Xa tır la daq ki, Coan Ro lu niq “Har ri 

Pott  er və lə nət lən miş uşaq lar”ın so nun-
cu ol du ğu nu bil dir miş di. Ya zı çı bu ki tab-

la sil si lə ni bi tir di yi ni açıq la mış dı. 
Qeyd edək ki, bu sil si lə dən olan 

8 ki ta bın hər bi ri nin 
mo tiv lə ri əsa sın-

da fi lm çə ki-
lib.

Bricit Cons haqda 
dördüncü kitab
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la sil si lə ni bi tir di yi ni açıq la mış dı. 
Qeyd edək ki, bu sil si lə dən olan 

2001-ci il də işıq üzü gö rən “Bri cit Con sun gün də li yi” ro man tik ko-
me di ya sı əsa sın da re jis sor Şe ron Ma quayr fi lm çə kib. 26 mil yon dol-
la ra ba şa gə lən fi lm 282 mil yon dol lar gə lir gə ti rib. 2004-cü il də ya zı-
çı nın “Bir cit cons: ağ lın sər həd din də” əsə ri də bö yük uğur qa za nıb.

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

payız”) kitabları şəhərin aşağıdakı kitab
mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  “Taxt-tac oyunu”nun 

ən uğurlu seriyası
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Prezidentin 
“Oğuz xan” 
kitabı çapa 
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