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Azər bay can ilə Pa kis tan ara sın da si ya si mü na si bət lə rin 
yük sək sə viy yə si nin məm nun luq do ğur du ğu nu vur ğu la-
yan Pre zi dent İl ham Əli yev öl kə lə ri mi zin ya xın tə rəf daş 
və mütt  ə fi q döv lət lər ol du ğu nu, xalq la rı mı zın bir-bi ri nə 

qar daş lıq mü na si bə ti bəs lə di yi ni de di. Döv lə ti mi zin baş çı sı Pa kis-
tan İs lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Məm nun Hü sey nin Azər-
bay ca na sə fə ri ni və sə fər za ma nı apa rı lan konst ruk tiv mü za ki rə lə ri 
məm nun luq la xa tır la dı. Öl kə lə ri miz ara sın da bü tün sa hə lər də, o 
cüm lə dən hər bi sa hə də əla qə lə rin ge niş lən di ril mə si nin önə mi ni 
vur ğu la yan Pre zi dent İl ham Əli yev bu sa hə də əmək daş lı ğın iki tə-
rəfl  i mü na si bət lə ri mi zin da ha da güc lən di ril mə si nə xid mət edə cə-
yi nə ümid var ol du ğu nu bil dir di. Döv lə ti mi zin baş çı sı Pa kis ta nın 
Hər bi Də niz Qüv və lə ri nin ko man da nı Mu ham mad Za kaul la hın 
öl kə mi zə sə fə ri nin bu sa hə də əla qə lə ri mi zin da ha da ge niş lən di ril-
mə si işi nə öz töh fə si ni ve rə cə yi nə əmin li yi ni ifa də et di.

Hər bi Də niz Qüv və lə ri nin ko-
man da nı Mu ham mad Za kaul lah 
Pa kis tan Pre zi den ti Məm nun 
Hü sey nin və Baş na zir Mə həm-

məd Nə vaz Şə ri fi n sa lam la rı nı 
və ən xoş ar zu la rı nı döv lə ti mi-
zin baş çı sı na çat dır dı. Pa kis-
tan lı qo naq öl kə mi zin, xü su si lə 

Ba kı nın gö zəl li yi nin on da də rin 
təəs sü rat ya rat dı ğı nı de di. Pa-
kis tan ilə Azər bay can ara sın da 
iki tə rəfl  i əla qə lə rin ta ri xi, di ni və 
mə də ni kök lə rə ma lik ol du ğu nu 
xü su si vur ğu la yan Mu ham mad 
Za kaul lah xalq la rı mı zın mü na-
si bət lə ri nin yük sək sə viy yə də 
ol du ğu nu de di, öl kə lə ri miz ara-
sın da əla qə lə rin gə lə cək də da ha 
da ge niş lən di ril mə si nin va cib li-
yi ni qeyd et di.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Pre zi dent 
Məm nun Hü sey nin və Baş na zir 
Mə həm məd Nə vaz Şə ri fi n sa-
lam la rı na gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil dir di, onun da sa lam la rı nı Pa-
kis ta nın Pre zi den ti nə və Baş na-
zi ri nə çat dır ma ğı xa hiş et di.

Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında 
sənədli film Qırğızıstanın

İctimai Televiziyasında göstərilib

Re jis sor Va qif Mus ta fa ye vin Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
haq qın da çək di yi “Bir hə sə din ta ri xi” sə nəd li fi l mi Qır-
ğı zıs ta nın İc ti mai Te le vi zi ya sın da nü ma yiş et di ri lib. 
Film dən əv vəl Azər bay ca nın Qır ğı zıs tan da kı sə fi  ri Hi-

da yət Oru cov ka nal da efi  rə ge dən “Za ma na” proq ra mı nın can lı 
ya yım da qo na ğı olub.

Sə fi r apa rı cı la rın dün ya şöh rət li si ya sət çi Hey dər Əli ye vin hə yat və 
fəaliy yə ti, şə rəfl  i ömür yo lu, Azər bay ca nın ta ri xin də ki müs təs na xid-
mət lə ri, qır ğız xal qı na mü na si bə ti ilə bağ lı sual la rı nı ca vab lan dı rıb. O, 
Ulu ön də rin həm keç miş SS Rİ döv rün də, həm də müs tə qil lik il lə rin də 
Azər bay ca na rəh bər lik et di yi dövr də əl də olu nan uğur lar dan da nı şıb, 
onun dün ya şöh rət li si ya si və döv lət xa di mi ol du ğu nu vur ğu la yıb.

H.Oru cov bil di rib ki, 1993-cü il iyu nun 15-də Azər bay can xal-
qı nın tə kid li tə lə bi ilə Hey dər Əli yev Ali So ve tin səd ri, hə min il 
okt yab rın 3-də isə öl kə Pre zi den ti se çi lib. Be lə lik lə, 15 iyun Azər-
bay can ta ri xi nə Mil li Qur tu luş Gü nü ki mi da xil olub.

Dip lo mat de yib ki, o dövr də Ümum mil li li de rin qə tiy yə ti xal qa 
ruh yük sək li yi gə ti rib, öl kə də sa bit lik və əmin-aman lıq ya ra dıb:

“Hey dər Əli ye vin Azər bay ca na rəh bər lik et di yi dövr də mil li 
mə nə vi də yər lə ri miz bər pa edi lib. Onun qə tiy yə ti, apar dı ğı uğur-
lu da xi li və xa ri ci si ya sət sa yə sin də öl kə miz xaos dan xi las olub, 
si vil de mok ra tik in ki şaf yo lu ilə ge dib, bö yük nailiy yət lər qa za nıb. 
Hey dər Əli yev öz gü cü nə, təc rü bə si nə gü və nən da hi si ya sət çi ki mi 
də fə lər lə söy lə di yi məş hur kə la mı na sa diq qal dı ğı nı sü but edib. Bu 
bö yük şəx siy yət de yir di: “Azər bay ca nın döv lət müs tə qil li yi əbə di-
dir, sar sıl maz dır, dön məz dir”. Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin müs tə-
qil Azər bay can döv lə ti nin və döv lət çi li yi nin möh kəm lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də müs təs na xid mət lə ri olub və bu, da nıl maz dır”.

Bil di ri lib ki, türk dün ya sı nın bö yük şəx siy yət lə rin dən bi ri olan 
Hey dər Əli yev türk dil li öl kə lər lə qar daş lıq mü na si bət lə ri nin ya-
ran ma sı üçün mü hüm iş lər gö rüb:

“Mər kə zi Asi ya öl kə lə ri, elə cə də Qır ğı zıs tan ilə qar şı lı lıq lı əmək-
daş lı ğın in ki şa fı Hey dər Əli ye vin xa ri ci si ya sə ti nin priori tet is ti qa-
mət lə rin dən idi”.

Sə fi r bö yük döv lət xa di mi Hey dər Əli ye vin qır ğız xal qı na xü su si 
diq qət və mə həb bət lə ya naş dı ğı nı vur ğu la yıb. Hey dər Əli yev de-
yir di: “Ma na sın di li bi zim ümu mi di li miz dir. Biz kö kü bir, di li bir 
olan xalq la rıq”.

Dip lo mat de yib:
“Mə nim şəx si fi k rim dir ki, XX əs rin ikin ci ya rı sın da türk dün ya sı 

bə şə riy yə tə iki bö yük şəx siy yət bəxş edib. Dün ya si ya sə tin də Hey-
dər Əli ye vi, ədə biy ya tın da Çin giz Ayt ma to vu”.

Sə fi r Azər bay can və Qır ğı zıs tan pre zi dent lə ri İl ham Əli ye vin və 
Al maz bek Atam ba ye vin xid mət lə ri sa yə sin də öl kə lə ri miz ara sın da 
əmək daş lı ğın, dost luq və qar daş lıq mü na si bət lə ri nin in ki şaf et di-
yi ni vur ğu la yıb.

Qulu KƏNGƏRLI

Azər bay can ilə Pa kis tan ara sın da si ya si mü na si bət lə rin Ba kı nın gö zəl li yi nin on da də rin 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Pakistanın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 
komandanını qəbul edib

BMT-də “Multikulturalizm ili” və BMT 
Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal 
Forumuna hazırlıq məsələsi müzakirə olunur

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
Bey nəl xalq əmək daş lıq şö bə si nin 
mü di ri, BMT Si vi li za si ya lar Al-
yan sı nın 7-ci Qlo bal Fo ru mu nun 

Təş ki lat Ko mi tə si nin ka ti bi Va sif Ey vaz za də nin 
rəh bər li yi ilə nü ma yən də he yə ti Nyu-York da sə-
fər də dir.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, nü ma yən də 
he yə ti nin yan va rın 16-dək da vam edə cək sə fə ri nin 
məq sə di BMT Si vi li za si ya lar Al yan sı nın rəh bər li yi 
ilə gö rüş lər ke çir mək və qu ru mun qə rar ga hın da 
BMT Si vi li za si ya lar Al yan sı nın əla qə lən di ri ci lə-
ri nin “İna mın ya ra dıl ma sı: zo ra kı ekst re miz min 
qar şı sı nın alın ma sı is ti qa mə tin də əla qə lər” möv-
zu sun da təş kil et dik lə ri gö rüş də iş ti rak et mək dir.

Sə fər çər çi və sin də ilk ola raq BMT-nin Si vi li za-
si ya lar Al yan sı üz rə Ali nü ma yən də si nin ka bi-
net rəh bə ri Ni hal Saadın rəh bər li yi al tın da nü-
ma yən də he yə ti ilə gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də bu 
il ap re lin 25-dən 27-dək Ba kı da ke çi ri lə cək BMT 
Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 7-ci Qlo bal Fo ru mu-
na ha zır lıq iş lə ri nin ca ri və ziy yə ti və di gər tə-
fər rüat la rı, ha be lə Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mü va fi q Sə rən ca mı ilə elan edil miş “Mul ti kul tu-
ra lizm ili” ilə bağ lı əmək daş lıq mü za ki rə olu nub.

Qeyd edi lib ki, həm 7-ci Qlo bal Fo rum, həm də 
“Mul ti kul tu ra lizm ili” Azər bay ca nın dün ya da kı 
mə də niy yət lər və si vi li za si ya lar ara sı dialo qa töh-
fə si ilə ya na şı, dün ya da kı sülh və əmək daş lı ğa 
həm döv lət baş çı sı nın, həm də xal qın mil li ira də-
si nin ifa də si dir.

Sə fər çər çi və sin də yan va rın 15-də BMT-də Si vi-
li za si ya lar Al yan sı üz rə Mil li Əla qə lən di ri ci lə rin 
top lan tı sın da 7-ci Qlo bal Fo rum və Azər bay ca nın 
ev sa hib li yi ba rə də ge niş təq di ma tın ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lur.
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Ar tıq bir müd dət dir ki, Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də “Azər bay can di li-
nin iş lək or foq ra fi ya lü ğə ti” üzə rin də işə baş la nı lıb. Mər-
kə zin El mi Şu ra sın da və də yir mi ma sa lar da bu mə sə lə ilə 

bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb, irad və tək lif lər bil di ri lib, töv si yə lər və 
məs lə hət lər ve ri lib. Məq səd, möv cud lü ğə tin iş lək və ziy yə tə gə-
ti ril mə si, prak tik li yi nin ar tı rıl ma sı, di li miz də iş lən mə yən ərəb və 
fars söz lə rin dən, ara ifa də lər dən və ter min lər dən tə miz lə nil mə si, 
əvə zin də Azər bay ca nın gör kəm li söz us ta la rı  Mir zə Ələk bər Sa bir, 
Cə lil Məm məd qu lu za də, Hü seyn Ca vid, Cə fər Cab bar lı, Sü ley man 
Rə hi mov, Əli Və li yev, İs ma yıl Şıx lı və di gər bu ki mi qə ləm sa hib-
lə ri nin əsər lə rin dən ara nıb ta pı lan söz və ifa də lər lə zən gin ləş di-
ril mə si dir. Ədə bi ir si miz dən tap dı ğı mız nü mu nə lə rə qə ze ti mi zin 
sə hi fə lə rin də ara-sı ra yer ayı ra ca ğıq. Bu söz lə rə dair tək lif və irad-
la rı nı zı ün va nı mı za gön dər mə yi ni zi xa hiş edi rik.
Qeyd: Diq qə ti ni zi cəlb et mək is tə di yi miz söz lər yağ lı şrift lə ve ri lir.

(Düş mən) si cil li sin dən.
(Eş qin də) sü zan (ol maq).
Ra zı-mənd lik (et mək). 
Ərus məh rəm (et mək).

Pə rəs tar lıq (gös tər mək).
(Ta le yi) zə bun dur.
Tə nu mənd (ata).
(Xan) dər ba rı. 

Mü sünn ça ğı.
(Qo ca dan) fər zənd (ol maz). 
(Nə ünas, nə) zü kür.
Hə yu la ya (çev ri lən). 
Nə mək bə ha ram adam.
(Ço ban-ço luq) is tı lı ğı. 
Kal la yı (otaq).
Tə bəx xür dən (ke çir mək).
Də ru ni (dö yün tü lər).
(Rən gi) süd dü yan (sa rı sı).
(Bir tə rə fi ) cıl da rəiy yət. 
(Xu da ya) səd hə zar (şü kür).
(Kim ver gi yə) ra yic dir.
Cir-ci vir li (kol-kos).
(Ni yə) kü tah lıq (gös tə rir si niz).

Mənbə: Süleyman RƏHİMOV, 
“Məhtaban” povesti

Seçilmiş əsərləri
Bakı, 2005

Unudulmuş və ya unudulmaz sözlər

- Ma ma!
- Nə di, ay ba la?
- Bi lir sən, bi zim bağ ça da Ra mil var ha, onun 

iki nə nə si, iki ba ba sı var, bi lir sən?
- Lap yax şı, qı zım...
- Bəs mə nim ki ni yə yox dur?
- Ba la, sə nin ki lə ri Al lah ba ba tez apa rıb da...
- Ni yə, ha ra apa rıb?..
Ca vab gəl mə di.
Dö nüb bax dım – elə şi rin ba la idi ki... “Qa-

ra ca qız”da kı Tu tu düş dü ya dı ma. Uşa ğın 
ürə yi  söz lə do lu idi, am ma hə lə lik din mir di 
nə sə – av to bu sun pən cə rə sin dən ba xır, göz lə-
ri yol çə kir di.

- Ma ma, gəl, ata ya de yək, ba la ca it al sın bi-
zə... Yox, mə nə... ya da pi şik...

- Qı zım, ev də hey van sax la maq ol maz.
- Ye şik də sax la ya rıq, bal kon da...
- Ol maz...
- Am ma Ra mi lin va rı dı...
Gə lin de mə yə söz tap ma dı, uşaq isə ki ri-

mək bil mir di:
- Mən ev də da rı xı ram... Ma ma, bi lir sən, Ra-

mi lin iki də nə ba cı sı var... Bö yük qar da şı da 
var... İti də var... 

- Sə nin də anan, atan var.
- Onun ku da var... Son ra da yı sı da var... Xa-

la sı da var... Əmi si də var, bi bi si də... İti də... 
Mə nim ki ni yə yox dur?

Ana dan ca vab gəl mə di.
- Ma ma mə nim ba cım ol say dı, heç it is tə-

məz dim... Ya da qar da şım... Yax şı olar dı, hə?
Bu sual ar tıq ri to rik de yil di – “Tu tu”nun 

göz lə ri gir də lən miş di, ca vab tə ləb edir di.
- Əl bətt  ə, yax şı olar dı...
- Bəs ni yə ol ma dı?..
Gə lin ye rin də na ra hat-na ra hat qur ca lan dı, 

ət ra fı na göz gəz di rib, bax dı ğı mı gö rün cə, bir 
az da sı xıl dı elə bil, am ma dil lən mə di.

Az qal dım “Tu tu”ya de yəm ki, ay ba la, hə lə 
ha ra sı nı bi lir sən? Sə nin heç da yıoğ lu-da yı qı-
zın, əmioğ li-əmi qı zın, bi bioğ lu-bi bi qı zın, xa-
laoğ lu-xa la qı zın da yox du... Heç uşaq la rı nın-
kı da ol ma ya caq...

Da ya na caq ye tiş di. Mən dü şür düm. Yan la-
rın dan ötən də, özü mü sax la ya bil mə dim:

- Qı zım, bu şi rin kör pə yə bir it alın ba rı... 
P.S. Mə nim 1 qar da şım, 1 ba cım, 5 əmim, 3 

bi bim, 4 xa lam, 2 da yım var dı...
Xoş bəxt uşaq lı ğım olub...
İn di ki lə rin yo xu du. Ne cə bir şey ol du ğu nu 

da bil mir lər, bil mə yə cək lər də. Bi zim gü na hı-
mız dan do la yı...

İn sa fı nız ol sun, on la ra it alın ba rı!

İlqar
ƏLFİ

“Tutu”nun 
arzusu

Azər bay can Döv lət “YUĞ” Teat rı-
nın bi na sı nın sö kül mə si nə zər də 
tu tu lub. Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin in for ma si ya və ic ti-

maiy yət lə əla qə lər şö bə sin dən Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, Ba kı şə hə ri nin baş pla nı na uy-
ğun ola raq, Ya sa mal ra yo nu əra zi sin də abad-
lıq iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. Apa rı lan ye ni dən-
qur ma iş lə ri ni nə zə rə ala raq, hə min əra zi də 
yer lə şən Azər bay can Döv lət “YUĞ” Teat rı-
nın bi na sı nın da sö kül mə si plan laş dı rı lır.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi tə rə fi n-
dən teat rın mü vəq qə ti ola raq yer ləş di ril mə si 
və fəaliy yə ti üçün zə ru ri iş lər hə ya ta ke çi-
ri lə cək. Qeyd olu nub ki, teat rın mü vəq qə-
ti fəaliy yət gös tər mə si üçün ün van mə lum 

ol duq dan son ra ic ti maiy yə tə bu ba rə də mə-
lu mat ve ri lə cək.

Bil di ri lib ki, sə nət oca ğı üçün ye ni bi na nın 
ti kil mə si mə sə lə si də gün dəm də dir.

Qeyd edək ki, teat rın bi na sı M. Mux ta rov 
kü çə si, 83 ün va nın da yer lə şir.

Azər bay can Döv lət “YUĞ” Teat rı-

“YUĞ” Teatrı yeni binaya köçəcək

Kinorejissor 
Eldar Quliyev 
“Milli kino” 
mükafatına 

layiq görülüb

Xalq ar tis ti, ta nın mış ki-
no re jis sor El dar Qu li yev 
“Mil li ki no” mü ka fa tı 
ilə təl tif olu nub. Azər-

TAc xə bər ve rir ki, El dar Qu li yev 
bu mü ka fa ta 75 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar Azər bay can Res pub li-
ka sı Ki ne ma toq raf çı lar İtt  i fa qı 
ida rə he yə ti nin qə ra rı na əsa sən, 
Azər bay can ki no su na ver di yi 
töh fə lə rə gö rə la yiq gö rü lüb.

Xa tır la daq ki, gör kəm li bəs tə kar 
To fi q Qu li ye vin ailə sin də dün ya-
ya gə lən El dar Qu li yev Ümu mit-
ti faq Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya İns-
ti tu tu nun re jis sor luq fa kül tə sin də 
təh sil alıb. O, ilk bö yük ek ran əsə ri 
olan “Bir cə nub şə hə rin də” fi l mi 
ilə Azər bay can ki no sun da ye ni 
mər hə lə nin tə mə li ni qo yub.

El dar Qu li yev “Ba bək”, “Ən 
va cib mü sa hi bə”, “Var olun, 
qız lar...”, “Ürək... Ürək...”, “Ni-
za mi”, “Nə gö zəl dir bu dün-
ya...”, “Gi rov”, “İs tan bul rey si”, 
“Dər vi şin qeyd lə ri” və di gər 
fi lm lə rə qu ru luş ve rib. Çək di yi 
fi lm lə rin bir ne çə si ki no fes ti val-
lar da mü ka fat la ra la yiq gö rü-
lüb. Ha zır da “De büt” stu di ya-
sı nın bə dii rəh bə ri, Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin ki no ka fed ra sı-
nın pro fes so ru, Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi Hi-
ma yə çi lik Şu ra sı nın üz vü dür.

Döv lət Mü ka fa tı laureatı olan 
El dar Qu li yev Xalq ar tis ti fəx ri 
adı na la yiq gö rü lüb, “Şöh rət” və 
“Şə rəf” or den lə ri ilə təl tif olu nub.

Sloveniyanın paytaxtında Nizami 
Gəncəvinin abidəsi ucaldılacaq

Slo ve ni ya nın pay tax tı Lyubl ya na şə hə ri-
nin mər kə zi park la rın dan bi rin də da hi 
Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za-
mi Gən cə vi nin abi də si ucal dı la caq.

Lyubl ya na şə hər bə lə diy yə sin dən Azər-
bay ca nın Avst ri ya, Slo ve ni ya və Slo va ki-
ya da kı sə fi r li yi nin Lyubl ya na ofi  si nə da xil 
olan mək tub da qeyd edi lir ki, şə hər bə lə diy-
yə si nin mü va fi q ko mis si ya sı Şi ma li Şə hər 
Par kı nın ye ni sa lı na caq his sə sin də abi də nin 
ucal dıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib.

Ni za mi Gən cə vi nin me mo rial abi də si nin 
ya nın da da hi şairin ədə bi əsər lə ri nin nü ma-
yiş olu na ca ğı elekt ron löv hə nin qu raş dı rıl-
ma sı da nə zər də tu tu lub. Ya xın ay lar da açı-
lı şı göz lə ni lən abi də nin müəl li fi  Uk ray na nın 
Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş və me mar Sey fəd-
din Qur ba nov dur.

Elgün NİFTƏLİYEV

Vyanada Tofiq Quliyevin xatirəsinə həsr olunmuş konsert keçirilib

Vya na da kı Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zin də Azər bay ca nın gör kəm li bəs tə-
ka rı, Xalq ar tis ti To fi q Qu li ye vin xa ti rə-
si nə həsr olun muş kon sert ke çi ri lib.

Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin rəh bə ri 
Ley la Qa sı mo va qo naq la ra bəs tə kar To fi q Qu li ye-
vin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə lu mat ve rib, 
onu müasir Azər bay can est ra da mu si qi si nin ba-
ni lə rin dən bi ri ki mi xa rak te ri zə edib. O, Azər bay-
can da mah nı jan rı nın in ki şa fın da müs təs na rol oy-
na mış To fi q Qu li ye vin ya rat dı ğı əsər lə rin bu gün 
də dil lər əz bə ri ol du ğu nu, Azər bay can da və öl kə 
hü dud la rın dan kə nar da se vil di yi ni vur ğu la yıb.

“Mə də niy yət lə rin gö rüş mə mə ka nı” ic ti mai 
qu ru mu nun ida rə he yə ti nin üz vü və mu si qi 
di rek to ru Fə rəh Ta hi ro va bəs tə ka rın ya ra dı cı lı-
ğı nın bə dii mə ziy yət lə ri ba rə də ət rafl  ı da nı şıb.

O, To fi q Qu li ye vin XX əsr də Azər bay ca nın 
mu si qi sə nə ti nin in ki şa fın da, elə cə də ic ti mai 
hə ya tın da oy na dı ğı rol dan, Azər bay can mu-
ğam la rı nın no ta kö çü rül mə sin də onun əvəz-
siz xid mət lə rin dən, Azər bay can da ilk est ra da 
or kest ri nin ya ra dı cı sı ki mi müasir Azər bay can 
mu si qi si nə ver di yi töh fə lər dən bəhs edib.

Kon sert də gör kəm li ope ra mü ğən ni lə ri, Azər-
bay ca nın Xalq ar tist lə ri, döv lət mü ka fat la rı laureat-
la rı Fi dan və Xu ra man Qa sı mo va ba cı la rı To fi q 
Qu li ye vin re per tuarın dan mah nı lar ifa edib lər. For-
te piano da on la rı Ni gar Mə li ko va mü şa yiət edib.

Gör kəm li bəs tə ka rın ən ta nın mış “Azər bay-
can”, “Ba kı”, “Ax şam mah nı sı”, “Dost luq mah-
nı sı”, “Qı zıl üzük” mah nı la rı, elə cə də di gər 
Azər bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə ri ta ma şa çı-
lar tə rə fi n dən rəğ bət lə qar şı la nıb.

Kon sert də To fi q Qu li yev haq qın da çə kil miş 
sə nəd li fi lm lər dən sü jet lər, onun can lı for te-
piano ifa la rı, xü su si lə də Ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin To fi q Qu li ye vin 80 il lik yu bi le yin-
də bəs tə kar haq qın da söy lə di yi fi  kir lə rin əks 
olun du ğu kadr lar nü ma yiş et di ri lib.

Elgün NİFTƏLİYEV



  “Ay dın Yol” qə ze ti 1990-
cı il yanv rın 20-də Ba kı ya, 
dinc şə hə rə vəh şi cə si nə hü-
cum edən so vet qo şun la rı-
nın tö rət dik lə ri nin şa hi di 
olan adam la rın xa ti rə lə ri ni 
dərc edir. Mosk va  mət buatı 
1990-cı il də dinc nü ma yi şə 
çı xıb qət lə ye ti ri lən in san la-
rı ekst re mist ad lan dır dı. Bu 
ya zı da 1990-cı il yan va rın 
19-dan 20-nə ke çən ge cə 
hər bi ter ror dan əziy yət çə-
kən lə rə ina nıl maz də rə cə də 
ağır şərt lər də yar dım edən 
hə kim lə rin ifa də lə ri top la-
nıb.

Ba kı xəs tə xa na la rı nın hə kim lə ri  
o müd hiş ge cə ni be lə xa tır la yır lar.

Vü qar Yu sif za də - 1 say lı Kli ni-
ki Xəs tə xa na nın (1990-cı il də Se-
maş ko adı na xəs tə xa na) hə ki mi:  

20 yan var ge cə si mən Sal yan ka-
zar ma sı tə rəf də idim. Hər bi mək-
tə bin əra zi sin dən tank lar çı xır dı,  
on la rın lyuk la rın da gənc əs gər-
lər var dı. Za bit bi zə ya xın laş dı və 
tank la ra yol ver mə yi mi zi is tə di. 
Biz mək tə bin qar şı sın da kı as fal tın 
üzə rin də otur duq. O za man əs gər-
lər bi zə tə rəf bir ne çə tüs tü şaş ka sı 
at dı lar. Kü lək tüs tü nü da ğı dan da 
gör dük ki, biz dən 50 ad dım lıq mə-
sa fə də əs gər lər da ya nıb lar. Za bi tin 
ko man da sı eşi dil di və av to mat la-
rın tə tik lə ri şaq qıl da dı. 

Əs gər lər “Ura”, “İrə li” çı ğır tı la rı 
ilə təx mi nən qırx nə fər lik, içə ri sin də 
qa dın la rın da ol du ğu dəs tə nin üzə-
ri nə şı ğı dı lar. Pa ni ka ya ran dı və biz 
qaç ma ğa baş la dıq. Ar xa mız ca gül lə 
səs lə ri eşi dil di, bir ne çə nə fər ya ra-
lan dı. Mən kol luq la rın ara sın da giz-
lə nə bil dim və öz gö züm lə gör düm 
ki, əs gər lər ya ra lı la ra ya xın la şır, on-
la rı sün gü-bı çaq la vu rur lar. 

Be lə cə yo lu aç dı lar, son ra tank-
lar tor pa ğa uzan mış in san la rı əzə-
rək hə rə kə tə keç di.

El dar Əli yev - Kli ni ki Eks pe ri-
men tal Cər ra hiy yə İns ti tu tu nun 
hə kim-anes te ziolo qu:

Yan va rın 20-də, ge cə şə hər də 
atış ma baş la yan ki mi, şəx si ma şı-
nı olan bir çox cər rah la rı mız dər-
hal işə gəl di lər. Ya ra lı lar ge cə saat 
bir dən son ra da xil ol ma ğa baş la dı 
və ilk əmə liy yat saat iki də apa rıl-
dı. Bü tün ge cə ni bir-bi ri nin ar dın-
ca cər ra hiy yə əmə liy ya tı apa rır dıq. 
Sə hə rə ya xın öy rən dik ki, şə hə rin 
di gər mər kə zi xəs tə xa na la rın da da 
və ziy yət ey ni cür olub.

Ca han gir Hü sey nov - Tə ci li 
Tib bi Yar dım Xəs tə xa na sı nın o 
za man kı baş hə ki mi: 

Yan va rın 22-də xəs tə xa na mız da 
176 ya ra lı var dı, on lar iki sut ka ər-
zin də bi zim cər rah la rın əmə liy yat 
et di yi xəs tə lər idi.

Elə bir cə bu mə qam, mər kə zi 
mət buatın qo şun la rı nın Ba kı ya gir-
mə si za ma nı gu ya cə mi yüz nə fə-
rin ya ra lan ma sı ba rə də yay dı ğı xə-
bər lə rin ya lan ol du ğu nu gös tə rir.

Ya ra lı lar dan baş qa, xəs tə xa na ya 
öl dü rül müş in san la rın me yit lə ri 
gə ti ri lir di, yan va rın 20-də sə hə rə 
ya xın 30 me yit gə tir di lər. Ya ra lı lar-
dan da hər gün ölən olur du.

Nü şa bə Əsəd za də - hə kim-te ra-
pevt: 

Me yit lə ri ha mam ota ğı na yı ğır, 
son ra mor qa da şı yır dı lar. Yan va rın 
20-nə ke çən ge cə sa at ba sa at ya ra lı la-
rın sa yı da ha da ar tır dı. Bü tün ka bi-
net lər də, hətt  a sar ğı və qə bul otaq-
la rın da da cər ra hiy yə əmə liy yat la rı 
apa rı lır dı.  Çün ki yer yox idi, yan-
va rın 20-də sə hə rə ya xın və  son ra kı 
gün lər də də ya ra lı axı nı güc lə nir di. 

Əda lət Rüs tə mov - Tə ci li Tib bi 
Yar dım Xəs tə xa na sı nın cər ra hı: 

Yan va rın 20-də ge cə saat düz bi-
rin ya rı sı xəs tə xa na da işıq lar sön-
dü. Biz əmə liy yat la rı hə ya ta ke çir-
mək üçün şam yan dır dıq, son ra 
ke ro sin lam pa sı gə tir di lər. Xoş bəxt-
lik dən, xəs tə xa na nın öz ge ne ra to ru 
var dı və tez lik lə onu işə sa la bil dik.

D. Hü sey nov - cər rah: 
Mən 35 il dir cər ra hiy yə əmə liy-

ya tı apa rı ram, bu dün ya da çox şey 
gör mü şəm, am ma be lə ya ra lı lar-
la hə ya tım bo yu rast laş ma mış dım. 
Yan va rın 20-də da xil olan ya ra lı la rın 
nəin ki da xi li or qan la rı, hətt  a sü mük-
lə ri də bir cə gül lə ilə da ğıl mış dı.

Fuad Əli yev - pa to lo qoana tom: 
Yan va rın 20-də, gü nor ta bi zim 

mor qa 85 me yit gə ti ril di. On la rın 
75-i kü rə yin dən gül lə ya ra sı al mış-
dı. İki si dö yül mək dən dün ya sı nı 
də yiş miş di, al tı sı nı BTR əz miş, bir 
ne çə nə fər kə sil miş-de şil miş ya ra-
lar dan və ya sün gü zər bə sin dən 
öl müş dü lər. 19 nə fər gül lə ya ğı şı-
na tu tul muş du, ölən lər dən bi ri nin 
üzə rin də al tı gül lə ya ra sı say dıq. 
Atəş ya xın mə sa fə dən açıl mış dı, 
məq səd, hərb çi lər de miş, on la rı 
tam məhv et mək idi.  

Fuad Ab dul la yev - Mir qa sı mov 
adı na Kli nik Xəs tə xa na nın hə ki mi: 

Mən hə min ge cə növ bət çi idim 
və gör düm ki, hərb çi lər bi zim tibb 
ba cı la rı nı və hə kim lə ri ya ra lı la ra 
və ölü lə rə ya xın get mə yə qoy mur.

Xəs tə xa na mı zın bi na sı qar şı sın da 
və ovaxt kı XI Qı zıl Or du abi də si-
nin ya xın lı ğın da ya ra lı və ölü sa yı 
çox idi, şə hə rə hü cum edən tank lar 
əha li yə bu ra da atəş aç mış dı lar.

Ca han gir Ata ki şi yev - hə min 
xəs tə xa na nın hə kim-uro lo qu: 

Biz Fuad la cər ra hiy yə şö bə sin də 
növ bə çə kir dik. Atış ma baş la yan da 
mən xəs tə xa na nın da mı na qalx dım. 
Ora dan XI Qı zıl Or du abi də si nin 
qar şı sın da dairə vu rub, atəş aça raq 
və in san la rı əzə rək şə hə rin müx tə-
lif pros pekt lə ri nə is ti qa mət gö tü rən 
tank lar yax şı gö rü nür dü. Hə min 
abi də qar şı sın da çox adam hə lak 
ol du. Top la şan adam lar tə rə fi n dən 
tank la ra bir cə gül lə də atıl ma dı. 
Qur ban la rın sa yı çox idi, çün ki abi-
də qar şı sın da kı mey dan bö yük idi 
və tank dan qa çıb giz lən mə yə im kan 
yox idi. Tank lar hey kə lin ya nın dan 
uzaq la şan ki mi biz ya ra lı la rı xi las 
et mə yə atıl dıq. Ge cə saat bi rin ya-
rı sın dan baş la ya raq, ya ra lı lar da xil 
ol ma ğa baş la dı. Od lu si lah la ya ra-
la nan lar dan baş qa, qaz la zə hər lən-
mə əla mət lə ri olan xəs tə lər də var dı, 
on lar da qus ma, göz lə rin su lan ma sı, 
qan lı ös kü rək, bo ğul ma ha lı mü şa hi-
də olu nur du. Bir ya ra lı nın qa rın na-
hi yə si ni kə sən ki mi, bü tün əmə liy yat 
ota ğı zə hər li qaz qo xu su ilə dol du. 
Məc bu rən əmə liy ya tı da yan dı rıb 
ota ğın ha va sı nı də yiş mə li ol duq. Sə-
hə rə qə dər iş lə dik, ya ra lı axı nı yal nız 
sə hər saat al tı ya ya xın sən gi di. 

Bi zim tibb ba cı la rın dan bi ri ya-
ra lı la rı xəs tə xa na ya apa ran da od lu 
si lah dan açı lan gül lə yə tuş gəl miş-
di. 

O vaxt bi zim şö bə yə 38 ya ra lı 
da xil ol du, on lar dan al tı sı əmə liy-
ya ta qə dər ke çin di. İki nə fər əmə-
liy yat za ma nı öl dü. Tra va mo to lo-
gi ya şö bə si nə hə min ge cə 40 ya ra lı 
gə tir di lər, ha mı sı gənc lər idi, ən 
bö yü yü nün  30 ya şı var dı.

M. Qa sı mov - Res pub li ka Xəs tə-
xa na sı nın 1990-ci il də baş hə ki mi: 

Yan va rın 21-də xəs tə xa na da sar-
ğı ma te rialı, an ti biotik lər, ağ rı kə-
si ci lər bit di. Bir cə qan ça tış maz lı ğı 
prob le mi yox idi, yan va rın 20-də 
sə hər saat la rın dan in san lar dəs tə-
dəs tə qan kö çür mə stan si ya sı na gə-
lir di lər. Bi zim xəs tə xa na ya da qan 
ver mə yə gə lən lər var dı, tibb ba cı-
la rı və hə kim lə ri miz də çox lu qan 
ver di lər. Ağ su, Bey lə qan, Şa ma xı 
və res pub li ka nın di gər şə hər lə rin-
dən olan həm kar la rı mız bi zi dər-
man və əmə liy yat lar üçün la zım 
olan di gər ma te rial la tə min et di lər. 
Mosk va dan və SS Rİ-nin di gər şə-
hər lə rin dən heç bir yar dım ol ma-
dı. Yan va rın 25-də reani ma si ya da 
o qə dər ya ra lı dan cə mi 3 nə fə ri qal-
mış, qa lan la rı cər ra hiy yə şö bə si nin 
pa la ta la rı na kö çü rül müş dü. Yan-
va rın 25-də  bü tün səy lər ona yö-
nəl dil miş di ki, so vet qo şun la rı nın 
eh ti mal edi lən ye ni hü cum la rı na 
ha zır ol maq üçün dər man top la yaq.

Hə kim lər he sab edir di lər ki, bu eh-
ti mal çox yük sək dir. Yan va rın 20-də 
gü nor ta üç mi nə dək adam qan ver-
mək üçün bi zim la bo ra to ri ya ya mü-
ra ciət et miş di. Biz 145 nə fər dən qan 
gö tü rüb, qa lan la rı nı res pub li ka qan-
kö çür mə stan si ya sı na gön dər dik.

Sol tan Əli yev - hə min xəs tə xa-
naın baş hə ki m müavi ni:

Yan va rın 20-də böl mə lər üz rə 
növ bət çi lər dən baş qa, hə kim və 
tibb ba cı la rın dan iba rət 31 bri qa da 
ya rat dıq, on lar bir-bi ri ni əvəz edə-
rək ge cə-gün düz xəs tə xa na da növ-
bə çək mə li idi lər. Ba kı nın bü tün iri 
xəs tə xa na la rı bu cür iş qra fi  ki nə 
keç miş di. Biz dər man, ağ rı kə si ci, 
əmə liy yat ma te rial la rı eh ti ya tı nı 
ar tır dıq  və ya ra lı la rın ye ni axı nı-
na ha zır laş dıq. Xoş bəxt lik dən, bu, 
baş ver mə di. Ye ni küt lə vi ya ra lı 
axı nı nın qə bu lu na ha zır lıq pro se-
si ol ma say dı, bi zim bir çox hə kim 
və tibb ba cı la rı nın st ress li və ziy-
yə ti bir az da gər gin lə şə cək di. 
Yan va rın 20-də cər rah la rın şa hi di 
ol duq la rı mən zə rə o qə dər dəh şət-
liy di ki, on la rı ke çir dik lə ri psi xo lo-
ji şo kun fə sad la rın dan yal nız ye ni 
dal ğa ya yük sək ha zır lıq təd bir lə ri 
gör mək xi las edə bi lər di. 

İs tin taq ko mis si ya sı
1990-cı ilin 22 yan var Azər bay-

can Res pub li ka sı Ali So ve ti nin 
ses si ya sın da 20 yan var ha di sə lə ri-
nin araş dı rıl ma sı üz rə is tin taq ko-
mis si ya sı ya ra dıl dı. Bu ko mis si ya 
yan va rın 19-dan 20-nə ke çən ge cə 
və son ra kı gün lər də SS Rİ Mü da-
fi ə Na zir li yi nin, Döv lət Təh lü kə-
siz li yi Ko mi tə si nin və  Da xi li İş lər 
Na zir li yi qo şun la rı nın Azər bay can 
və tən daş la rı na qar şı tö rət dik lə ri  
qan lı qır ğı nın təş ki lat çı və ic ra çı la-
rı nın aş kar lan ma sı və zi fə si ni qar-
şı ya məq səd qoy muş du. 

İs tin taq ko mis si ya sı nın müavi-
ni Ta mer lan Qa ra yev da nı şır:

Ko mis si ya da Ali So ve tin de pu-
tat la rı, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri, 
sə hiy yə, əd liy yə, da xi li iş lər na zir-
lə ri, Ali So ve tin səd ri iş ti rak edir-
di lər. Ko mis si ya ya tək cə Ba kı dan 
de yil, bü tün lük də res pub li ka dan 
mə lu mat lar da xil olur du.

Ölüm şə rait lə ri çox müx tə lif idi. 
Bə zi lə ri ev dən çıx ma dan hə lak ol-
muş du lar.

12 yaş lı La ri sa Məm mə do va atəş 
səs lə ri eşi dib ey va na qaç mış və  
gül lə yə tuş gəl miş di. Ata sı onun 
da lın ca yü yür müş, o da ya ra lan-
mış və hu şu nu itir miş di. Qı zı nın 
öl dü yü ba rə də xə bə ri, ata xəs tə xa-
na ya çat dı rı lan da al mış dı. 

Son ra kı gün lər də də çox lu ölən 
və ya ra la nan ol muş du. Əs gər lər 
dinc in san la ra tək cə ko men dant 
saatı baş la yan dan son ra de yil, 
gün düz də atəş açır dı lar.

Tə ci li Tib bi Yar dım Xəs tə xa na-
sı nın qə bul şö bə si nin jur na lın-
dan 23 yan var ta rix li çı xa rış:

“Yan va rın 23-də sə hər saat 
10.00-da döş qə fə sin dən gül lə ya-
ra sı al mış  10 yaş lı Sa mi rə Ba ğı ro va 
xəs tə xa na ya da xil olub. Saat 14.00-
da boy nun dan gül lə ya ra sı al mış 
12 yaş lı Gül tə kin Pa şa ye va xəs tə-
xa na ya gə ti ri lib”.

Ta mer lan Qa ra ye vin söz lə ri nə 
gö rə, 1990-ci ilin yan va rın da dinc 
və tən daş la rın hə lak ol ma sı fak tı ilə 
bağ lı Ba kı Hər bi Ko men da tu ra sın da 
heç bir ci na yət işi açıl ma yıb. Bir cə is-
tis na “BTR”in içə ri sin də El mi Tə di-
qat İns ti tu tu nun alim lə ri nin ol du ğu 
av to mo bi li əz mə si ha di sə si ilə bağ-
lı dır.

(Davamı gələn sayımızda)
Şirin MANAFOV
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20 Yanvar 
şəhidləri şahidlərin 

yaddaşında



Elə o il lər də Sə məd Vur ğun 
bu şeir haq qın da fi  kir lə ri ni be-
lə ifa də et miş di: “Kons tan tin 
Si mo no vun “Göz lə mə ni” şeiri 
mil yon lar la ada mı də rin dən hə-
yə can lan dır dı. Çox saf və də rin 
bir sə mi miy yət lə aşı lan mış olan 
bu şeir Bö yük Və tən mü ha ri bə si 
iş ti rak çı la rı nın bir ço xu nu dü şün-
dü rən fi  kir lə rə san ki bir ca vab idi”. 
Qar şı lıq lı ola raq, Sə məd Vur ğu nun 
“Mən tə ləs mi rəm”, “Şair, nə tez qo-
cal dın sən...”, “Gö dək cə” şeir lə ri-
nin rus ca ya şe devr tər cü mə lə ri nin 
müəl li fi  K.Si mo no vun Azər bay can 
ədə biy ya tı na sev gi si ni bir cə mi sal la 
ya da sal maq is tə yi rəm: “Sə məd gö-
zəl şair, mərd in san və əda lət li dost 
idi. O, hə qi qi xalq lar dost lu ğu nun, 
şair lər ara sın da kı dost lu ğun nə de-
mək ol du ğu nu çox gö zəl bi lir di. 
Məhz bu na gö rə də öl kə mi zin hər 
ye rin də və onun hü dud la rı xa ri cin-
də Sə mə din çox lu dost la rı var dı...”. 

Tə sa dü fi  de yil ki, şeir dərc edi-
lən dən (14 yan var 1942-ci il) dər hal 
son ra, ay rı-ay rı xalq la rın ədə biy-
yat la rın da, o cüm lə dən Azər bay-
can ədə biy ya tın da da tə sir li əks-sə-
da la rı eşi dil di. Tə bii ki, Azər bay can 
ədə biy ya tın da on dan ge ri qal ma-
yan “Ana və poç tal yon”u Sü ley-
man Rüs təm yaz dı. Yə ni Azər bay-
can şeiri də bu ki mi nü mu nə lər lə 
zir və yə doğ ru özü nə cı ğır aç mış dı.

Nəğ mə olub do daq lar da səs lə-
nən “Göz lə mə ni” şeiri nin Azər-
bay can di lin də xey li say da uğur lu 
tər cü mə nü mu nə lə ri var, yə qin ki, 
hə lə ola caq da. Çün ki araş dır ma 
za ma nı mə lum ol du ki, nis bə tən 
yaş lı nə sil lə (Ə.Kür çay lı, X.R.Ulu-
türk, Əli Kə rim, Anar, İsa İs ma-
yıl za də, S.Məm məd za də və s.) ya-
na şı müasir döv rü müz də poezi ya 
alə mi nə gə lən gənc lər də (S.Ba bul-
laoğ lu, Va leh Mir zə, X.Əfən di ye va 
və s.) hə min şeirə mü ra ciət et miş, 
di li mi zə tər cü mə et miş lər.

Ötən əs rin 90-cı il ədə biy ya tı-
na gə lən gənc lər ara sın da xü su si 
dəst-  xətt  i olan Ül vi Bün yad za də-
nin dün ya ədə biy ya tın dan xey li 
tər cü mə lə ri (18 müəl lif dən 20 tər-
cü mə) mə lum dur və bu əsər lə r 
müx tə lif vaxt lar da (1990, 1991, 
1993, 2005 və s. il lər də) is tər döv rü 
mət buat da, is tər sə də ki tab la rın da 
oxu cu la ra təq dim edi lib. 

Qeyd edim ki, Ül vi nin mü ta-
liə mə həb bə ti nin qay na ğı ata sı 
ol muş du: ara la rın da kı ədə bi mü-
ba hi sə lər, ədə bi ye ni lik lər lə ta nış 
ola raq hər söh bə tin də ata sı nı hey-
rət lən dir mək ma ra ğı və s. Oxu du-
ğu əsər lə rin tə si ri, tə bii ki, onun 
ya ra dı cı lı ğın da da özü nü gös tə rib. 
Kons tan tin Si mo no vun “Göz lə 
mə ni” (“Жди меня”) şeiri nin tə sir 
dairə si nə dü şən şair lər dən bi ri də 
Ül vi Bün yad za də olub. Bu əsə rin 
tə si ri ilə öz “Göz lə mə ni” (1987) 
şeiri ni mi yaz mış, yox sa, elə hə min 
əsə ri tər cü mə et miş di?

H ə t  t a 
1993-cü il-
də Ül vi nin 
“Gənc lik” 
n ə ş  r i y -
y a  t ı n  d a 
çap olu nan 
ki ta bı  “Bir 
ölü mün acı-
ğı na” ad lan-
dı rıl dı.

Bir mə sə lə ni 
xü su si lə qeyd 
et mə yi özü mə 
borc bi li rəm. Bu, 
nə dir? 

1990-cı il ha di-
sə lə ri baş ver di. 20 
yaş lı tə lə bə Ül vi o 
ge cə şə hid ol du. Ha-
di sə dən az son ra təs-
kin lik xa ti ri nə onun əl-
yaz ma şeir lə rin dən bir 
ne çə si ni, o cüm lə dən 
“And”ını mət buat da 
dərc et dir dim. Bun la-
rın içə ri sin də “Anam da, 
öv lad la rım da mə ni qəm-
gin xa tır la sın” sə tir lə ri ilə 
baş la yan bir şeiri diq qə ti mi 
xü su si cəlb et di. Bu, şeir-
dən çox ağı ya bən zə yir di. 
Elə ağı ki mi də dü şü nüb hey-
rət lən dim ki, ne cə olub özü nə 
be lə bir şeir həsr edib. 

Anam da, öv lad la rım da
Mə ni qəm gin xa tır la sın,
Qoy ən əziz dost la rım sa
Hə mi şə lik ya dır ğa sın.
Bir oca ğın ət ra fın da
Mə nə eh san pay la sın lar.
Qoy lap mə ni “bəxt siz” - de yə
Bən zət sin lər bir ya zı ğa.
An caq göz lə, gəl mə li yəm,
Bir ölü mün acı ğı na.

Şeirin al tın da ya-
zıl ma ta ri xi 1987-ci ilə aid idi. 20 yaş lı 
Ül vi nin 45 il li yi nə bir ki tab hə diy yə 
et mək is tə dim. Dün ya ədə biy ya tın-
dan et di yi tər cü mə lə rin dən - şeir və 
he ka yə lər dən iba rət “Qə hər lən miş 
kön lüm” ad lı bir ki tab ha zır la ya raq, 
nəş riy ya ta təh vil ver dim. 

Bun dan 5-10 gün son ra İc ti mai 
TV-nın “Ya di gar lar” ve ri li şi üçün 
bə zi əl yaz ma la rı ha zır la maq məq-
sə di lə Ül vi nin ar xiv qov luq la rı-
na ye ni dən nə zər sal ma lı ol dum.

Ötən 25 il də 4, ya 5-ci 
də fə idi ki, hə min qov-

luq la rı sah man la-
yır dım, am ma ba şa 
çat dı ra bil mir dim... 
Döz mə yib ya rı-ya-
rım çıq yı ğış dır-
mı şam. Bu də fə 
ba xan da tə sa dü-
fən 3-4 və rəq də 

“Göz lə mə ni” 
şeiri nin qa ra-
la ma la rı, son-
ra ma ki na da 
rus əlifb  a sı 
ilə ya zıl mış 
nüs xə si əli-
mə keç di. 

Yu xa rı da 
qeyd et-
d i  y i m 
ağı - şeir 

mis ra-
la rı nın 
da bu 
şeirin 
s o -
n u n -
d a 
g ö -

rün cə, ma-
tım-qu tum qu ru du. 

De mə li, tər cü mə əsə ri nin bir 
his sə si ni in di yə cən Ül vi nin öz 
əsə ri ki mi təq dim et mi şəm. Dü-
zü utan dım, “Ül vi nin qəl bi nə to-
xun mu şam mı?” de yə fi k rə-xə ya la 
get dim. Am ma o var ki, o za man-
lar ha di sə lər elə cə rə yan edir di ki, 
adam özü-özü nü unu dur du, o ki 
qa la, bu şeirin ki mə məx sus ol du-
ğu nu bi lə sən. Mə ni çaş dı ran mə-
sə lə şeirin Ül vi nin öz dəst-  xətt  i ilə 
ya zıl ma sı və əsl müəl li fi n adı nın 
qeyd edil mə mə si idi (adə tən o, bü-
tün tər cü mə lə rin də müəl li fi n adı nı 
baş da ya zıb). 

Bir də hə min gün lər Ül vi ölüm-
dən ya man çox da nı şır dı, şeir lər 
ya zır dı, yə ni özün də-sö zün də ol ma-
ma sı mə nim fi k ri mi da ğı nıq et miş di. 
Am ma ağı ad lan dır dı ğım hə min sə-
tir lə ri oxu duq ca, han sı sa bir ya rım-
çıq lıq, ya da ha ra da sa xa tır la ma ğa 
ça lış dı ğım nə isə bir şey fi  kri mi tut-
qun laş dı rır dı. Bu dur, 25 il dən son ra 
ras tı ma çıx dı. Özü də əli min al tın da 
ola-ola. Gec də ol sa, səh vi mi dü zəlt-
mə yə eh ti yac duy dum, da xi lən sa kit 
ol maq üçün (Am ma çox üzül düm 
ki, bu şeiri onun dün ya ədə biy ya-
tın dan tər cü mə lər ki ta bı na da xil 
edə bil mə dim). Hə min tər cü mə ni 
tam hal da, əl yaz ma qa ra la ma la rı 
ilə bir gə diq qə ti ni zə çat dı rı ram.

Константин СИМОНОВ

Жди меня!
Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверять сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино.
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спиши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло,-
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил будем знать
Только мы с тобой-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

***
Gözlə məni!

(Ülvi Bünyadzadənin tərcüməsi) 
Gözlə məni, gözlə, gülüm,
Gəlməliyəm, gələcəm də.
Gözlə məni, gözlə, könlün
Qəm gölündə dincələndə 
Gözlə məni, bürküdə də,
Gözlə qarda, dumanda da.
Gözlə məni, gözlə, yenə,
Hamı məni unudanda.
Gözlə məni, gözlə, gözlə,
Təsəllisiz qalsan belə.
Bezdirsə də gözləməyin.
Dost-qohumu yenə gözlə.
Kim ki, sənə unut deyir,
Umma ondan hörmət, gülüm.
Sən həyatın özündən də,
Gözləmə mərhəmət, gülüm.
Anam da, övladlarım da
Məni qəmgin xatırlasın,
Qoy ən əziz dostlarımsa
Həmişəlik yadırğasın.
Bir ocağın ətrafında
Mənə ehsan paylasınlar.
Qoy lap məni «bəxtsiz» - deyə
Bənzətsinlər bir yazığa.
Ancaq gözlə, gəlməliyəm,
Bir ölümün acığına.

 1987
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Elə o il lər də Sə məd Vur ğun 

Bö yük rus ya zı çı sı, ic ti mai xa dim, 
So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Le nin 
mü ka fa tı və 6 də fə SS Rİ Döv lət 
mü ka fa tı laureatı olan Kons tan tin 

Mi xay lo viç Si mo no vun (1915-1979) ya ra dı cı lı ğın-
dan söz dü şər kən, ilk ola raq “Göz lə mə ni!” («Жди 
меня!») şeiri ni xa tır la yı rıq. Hal bu ki in di qeyd et-
di yim fəx ri ad la rı nın heç bi ri ni bu şeirə gö rə al-
ma yıb. 
Bö yük Və tən mü ha ri bə si nin baş lan ğı cın dan hər bi 
jur na list ki mi ça lış ma ğa baş la yan K.Si mo nov pa yız 
ay la rın da “Jdi men ya” (“Göz lə mə ni”) şeiri ni ya zır. O, 
bu şeiri ni öz sev gi li si nə həsr et sə də, mü ha ri bə də vu ru-
şan ər lə ri ni göz lə yən bü tün qa dın la rın an dı na çev ri lir. 
“Göz lə mə ni” şeiri poetik gü cü nün tə si ri ilə dün-
ya nın bir çox dil lə ri nə, özü də də fə lər lə 
tər cü mə olu na raq ya yı lıb.

mil yon lar la ada mı də rin dən hə-
yə can lan dır dı. Çox saf və də rin 
bir sə mi miy yət lə aşı lan mış olan 
bu şeir Bö yük Və tən mü ha ri bə si 

Bir də hə min gün lər Ül vi ölüm-
dən ya man çox da nı şır dı, şeir lər 
ya zır dı, yə ni özün də-sö zün də ol ma-
ma sı mə nim fi k ri mi da ğı nıq et miş di. 
Am ma ağı ad lan dır dı ğım hə min sə-
tir lə ri oxu duq ca, han sı sa bir ya rım-
çıq lıq, ya da ha ra da sa xa tır la ma ğa 
ça lış dı ğım nə isə bir şey fi  kri mi tut-
qun laş dı rır dı. Bu dur, 25 il dən son ra 
ras tı ma çıx dı. Özü də əli min al tın da 
ola-ola. Gec də ol sa, səh vi mi dü zəlt-
mə yə eh ti yac duy dum, da xi lən sa kit 
ol maq üçün (Am ma çox üzül düm 
ki, bu şeiri onun dün ya ədə biy ya-
tın dan tər cü mə lər ki ta bı na da xil 
edə bil mə dim). Hə min tər cü mə ni 
tam hal da, əl yaz ma qa ra la ma la rı 
ilə bir gə diq qə ti ni zə çat dı rı ram.

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,

ö yük rus ya zı çı sı, ic ti mai xa dim, 
So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Le nin 
mü ka fa tı və 6 də fə SS Rİ Döv lət 
mü ka fa tı laureatı olan Kons tan tin 

Mi xay lo viç Si mo no vun (1915-1979) ya ra dı cı lı ğın-
dan söz dü şər kən, ilk ola raq “Göz lə mə ni!” («Жди 
меня!») şeiri ni xa tır la yı rıq. Hal bu ki in di qeyd et-
di yim fəx ri ad la rı nın heç bi ri ni bu şeirə gö rə al-

Bö yük Və tən mü ha ri bə si nin baş lan ğı cın dan hər bi 
jur na list ki mi ça lış ma ğa baş la yan K.Si mo nov pa yız 
ay la rın da “Jdi men ya” (“Göz lə mə ni”) şeiri ni ya zır. O, 
bu şeiri ni öz sev gi li si nə həsr et sə də, mü ha ri bə də vu ru-
şan ər lə ri ni göz lə yən bü tün qa dın la rın an dı na çev ri lir. 
“Göz lə mə ni” şeiri poetik gü cü nün tə si ri ilə dün-
ya nın bir çox dil lə ri nə, özü də də fə lər lə 

yə can lan dır dı. Çox saf və də rin 
bir sə mi miy yət lə aşı lan mış olan 
bu şeir Bö yük Və tən mü ha ri bə si 

Bir də hə min gün lər Ül vi ölüm-
dən ya man çox da nı şır dı, şeir lər 
ya zır dı, yə ni özün də-sö zün də ol ma-
ma sı mə nim fi k ri mi da ğı nıq et miş di. 
Am ma ağı ad lan dır dı ğım hə min sə-
tir lə ri oxu duq ca, han sı sa bir ya rım-
çıq lıq, ya da ha ra da sa xa tır la ma ğa 
ça lış dı ğım nə isə bir şey fi  kri mi tut-
qun laş dı rır dı. Bu dur, 25 il dən son ra 
ras tı ma çıx dı. Özü də əli min al tın da 
ola-ola. Gec də ol sa, səh vi mi dü zəlt-
mə yə eh ti yac duy dum, da xi lən sa kit 
ol maq üçün (Am ma çox üzül düm 
ki, bu şeiri onun dün ya ədə biy ya-
tın dan tər cü mə lər ki ta bı na da xil 
edə bil mə dim). Hə min tər cü mə ni 

ö yük rus ya zı çı sı, ic ti mai xa dim, 
So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Le nin 
mü ka fa tı və 6 də fə SS Rİ Döv lət 
mü ka fa tı laureatı olan Kons tan tin 

Mi xay lo viç Si mo no vun (1915-1979) ya ra dı cı lı ğın-
dan söz dü şər kən, ilk ola raq “Göz lə mə ni!” («Жди 
меня!») şeiri ni xa tır la yı rıq. Hal bu ki in di qeyd et-
di yim fəx ri ad la rı nın heç bi ri ni bu şeirə gö rə al-

Bö yük Və tən mü ha ri bə si nin baş lan ğı cın dan hər bi 
jur na list ki mi ça lış ma ğa baş la yan K.Si mo nov pa yız 
ay la rın da “Jdi men ya” (“Göz lə mə ni”) şeiri ni ya zır. O, 
bu şeiri ni öz sev gi li si nə həsr et sə də, mü ha ri bə də vu ru-
şan ər lə ri ni göz lə yən bü tün qa dın la rın an dı na çev ri lir. 
“Göz lə mə ni” şeiri poetik gü cü nün tə si ri ilə dün-
ya nın bir çox dil lə ri nə, özü də də fə lər lə 

Ötən 25 il də 4, ya 5-ci 

“Gözlə məni” 
Ülvinin öz şeirimi, 

yoxsa tərcüməsimi?
Ülvinin öz şeirimi, 

H ə t  t a 
1993-cü il-
də Ül vi nin 
“Gənc lik” 
n ə ş  r i y -
y a  t ı n  d a 
çap olu nan 
ki ta bı  “Bir 
ölü mün acı-
ğı na” ad lan-

Bir mə sə lə ni 
xü su si lə qeyd 
et mə yi özü mə 
borc bi li rəm. Bu, 

1990-cı il ha di-
sə lə ri baş ver di. 20 
yaş lı tə lə bə Ül vi o 
ge cə şə hid ol du. Ha-
di sə dən az son ra təs-
kin lik xa ti ri nə onun əl-
yaz ma şeir lə rin dən bir 
ne çə si ni, o cüm lə dən 
“And”ını mət buat da 
dərc et dir dim. Bun la-
rın içə ri sin də “Anam da, 
öv lad la rım da mə ni qəm-
gin xa tır la sın” sə tir lə ri ilə 
baş la yan bir şeiri diq qə ti mi 
xü su si cəlb et di. Bu, şeir-

Elə ağı ki mi də dü şü nüb hey-
rət lən dim ki, ne cə olub özü nə Şeirin al tın da ya-

zıl ma ta ri xi 1987-ci ilə aid idi. 20 yaş lı 
Ül vi nin 45 il li yi nə bir ki tab hə diy yə 

Ötən 25 il də 4, ya 5-ci 
də fə idi ki, hə min qov-

luq la rı sah man la-
yır dım, am ma ba şa 
çat dı ra bil mir dim... 
Döz mə yib ya rı-ya-
rım çıq yı ğış dır-
mı şam. Bu də fə 
ba xan da tə sa dü-
fən 3-4 və rəq də 

“Göz lə mə ni” 
şeiri nin qa ra-
la ma la rı, son-
ra ma ki na da 
rus əlifb  a sı 
ilə ya zıl mış 
nüs xə si əli-
mə keç di. 

Yu xa rı da 
qeyd et-
d i  y i m 
ağı - şeir 

mis ra-
la rı nın 
da bu 
şeirin 
s o -
n u n -
d a 
g ö -

rün cə, ma-
tım-qu tum qu ru du. 

De mə li, tər cü mə əsə ri nin bir 
his sə si ni in di yə cən Ül vi nin öz 

Ötən 25 il də 4, ya 5-ci 

yoxsa tərcüməsimi?yoxsa tərcüməsimi?
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“Cızığından çıxma” deyir atam mənə haçandı,
Bəs çıxmasam, hardan bilim, cızığım haracandı.

Ramiz Rövşən

 Bu gün lər də çin li lər və Kon fut si haq qın da bir ya zı 
oxu dum. İro nik tərz də də ol sa, Kon fut si və kon-
fut si çi li yin ma hiy yə ti dü rüst gös tə ri lir di. La kin 
Kon fut si ilə bağ lı əsl iro ni ya nın nə dən iba rət ol-
du ğu nu bil mə yi miz heç də pis ol maz dı. 

De mə li, Kon fut si və ya xud Kun-ts zı (hər fən, Kun müəl-
lim) era mız dan əv vəl 551-ci il də dün ya ya gə lib. Onu Çin 
tə rəfl  ər də “lə ya qət li hə ya tın nor ma tiv proq ra mı”nı in-
san lı ğa bəxş et miş adam ad lan dı rır lar. İn sa fən, Kon fut si 
bu yön də az iş də gör mə yib. Mə sə lən, Av ro pa mə də ni 
ənə nə sin də ki əx laq və ədə bin qı zıl qay da sı nı – özü nə rə-
va bil mə di yi ni baş qa sı na da rə va gör mə – məhz Kon fut si 
for ma laş dı rıb. Bu prin sip bü tün mü qəd dəs ki tab lar da öz 
la yiq li ye ri ni tu tub.

Çin xal qı nın mə nə vi ata sı sa yı lan Kon fut si nin tə li mi 
“Mü la hi zə lər və söh bət lər” ad lı ki çik bir ki tab ça da top-
la nıb. Onun bü tün tə li mi ri tualın eti ka sı ki mi də qə bul 
olu nur. “İn san se vər lik – hər za man ri tualın tə ləb lə ri nə 
uy ğun hə rə kət et mək dir” - Kon fut si be lə de yir. Onun 
çağ daş nöq te yi-nə zər dən son də rə cə zid diy yət li müd-
dəala rı ata lar və oğul lar mə sə lə sin də bir mə na lı ola raq 
ata la rın tə rə fi  ni tu tur. O de yir di ki, in san lar da kı də yi-
şik lik hə və si və şöv qü əc dad kul tu na xə ləl gə tir mə mə-
li dir. Kon fut si ri tualı nın nor ma la rı na gö rə, ata nın ev də 
qoy du ğu qay da-qa nu nu uşaq lar onun ölü mün dən yal nız 
üç il ke çən dən son ra də yiş di rə bi lər di lər. O, be lə he sab 
edir di ki, in san daim ideal keç mi şin sə viy yə si nə yük səl-
mək  is ti qa mə tin də mə nə vi, əx la qi səy lər gös tər mə li dir: 
“İn san pər vər li yin əsa sı nı ata-ana ya eh ti ram, bö yük qar-
daş la ra hör mət təş kil edir”. Ata öv lad üçün son əx la qi və 
mə nə vi ins tan si ya dır. 

Kon fut si nin tə li mi nə uy ğun ola raq: “Hökm dar - hökm-
dar, əyan - əyan, ata - ata, oğul da oğul ol ma lı dır”, yə ni 
hər kəs öz ye ri ni bil mə li, cı zı ğın dan çıx ma ma lı, mə ri fət li, 
qa na caq lı adam ol ma lı dır. Sö zü uzat ma maq üçün bir şe-
yi də qeyd edim ki, Kon fut si müəl li min söz lə ri nə gö rə, 
in san za də gan züm rə si nə aid dir sə, onun işi xey li yün gül-
ləş miş olur. Sı ra dan, adi in san hə ya tı ya şa yan adam la rın 
“yax şı ki şi” ol ma maq şan sı çox yük sək dir.

İn di gə lin gö rək, Kon fut si ilə bağ lı iro ni ya nə də dir?
Kon fut si nin ata sı Şul yan Xe şöh rət li bir sa vaş çı imiş, 

ha mı ona hör mət edir, yo lu nu göz lə yir miş. An caq o 
dövr lər Çin (əs lin də bü tün Şərq) cə miy yə tin də ki tə səv-
vür lə rə gö rə, Şul yan, az qa la bəd bəxt adam sa yı lır mış. 
Be lə ki, onun çox say lı öv lad la rı nın ha mı sı qız uşa ğı 
imiş. Doq qu zun cu qız dan son ra Şul yan ar tıq hər şe yə 
tü pü rüb, öz kə ni zi nə ev lə nir. Onun kə niz dən bir oğ lu 
olur, la kin bəd bəxt çi lik dən bu uşaq çox xəs tə və şi kəst 
do ğu lur. 66 yaş lı dö yüş çü ye ni dən ev lən mək qə ra rı na 
gə lir və bu də fə 20 yaş lı bir qı za ev lə nir. De yə bi lər si niz, 
nol sun? O ol sun ki,  hə min döv run qay da-qa nun la rı-
na və müt ləq mə na da göz lə nil mə li olan ri tual la ra gö rə, 
Şul ya nın öz kə ni zi nə ev lən mə si, son ra onu bo şa yıb ca-
van bir qız al ma sı əsl bar bar lıq sa yı lır dı, çün ki əv və la, 
ər-ar va dın yaş fər qi 10 ili keç mə mə li idi, ikin ci si isə, 64 
yaş dan son ra ev lən mək bö yük ədəb siz lik he sab olu-
nur du. Be lə cə, Kon fut si, bü tün hə ya tı nı qoy du ğu ri tual 
nor ma la rın bö yük po zun tu su nə ti cə sin də bu dün ya ya 
gəl miş olur. 

Yə ni əgər də də si Kon fut si nin sö züy lə otu rub-dur muş 
ol say dı, o za man dün ya da Kon fut si adın da fi  lo sof ol ma-
ya caq dı. Bu, ta le yin iro ni ya sı de yil sə, nə dir?

Bəl kə, doğ ru dan da, qay da lar on la rı poz maq üçün qo-
yu lur…

Və ya xud Kon fut si bu dün ya ya gəl mə sin dən çox pe şi-
man mış və odur ki, gə lə cək də be lə hal la rın baş ver mə-
mə si üçün be lə bir tə lim fi  kir lə şib ər sə yə gə ti rib.

Etimad
BAŞKEÇİD

Konfutsi, 
atasına 
qarşı…

Mu qi tə si bir za man lar Sa kit okean-
da möv cud ol muş, 12-14 min il 
əv vəl ye ral tı tə kan lar nə ti cə sin də 
okeanın də rin lik lə rin də qey bə çə-

ki lən si vi li za si ya nın adı dır. El mi fər ziy yə lə rə gö rə, Mu 
qi tə si Avst ra li ya ma te ri kin dən iki də fə bö yük olub. Bu 
qi tə də 50-70 min il əv vəl si vi li za si ya ən yük sək həd də ça-
tıb. 20-ci yü zil li yin əv vəl lə ri nə qə dər Mu qi tə si ilə bağ lı 
bü tün bil gi lər folk lor müs tə vi sin də idi və bu qi tə haq-
qın da bü tün de yi lən lər mif və əf sa nə he sab olu nur du. İlk 
də fə ola raq in gi lis ali mi Ceyms Çörç vard bu qi tə haq qın-
da el mi araş dır ma la ra baş la dı və 50 il lik araş dır ma so nu-
cun da it miş qi tə və onun qeyb ol muş mə də niy yə ti haq-
qın da el mi də lil lər lə çı xış et di. Çeyms Çörç var dın 50 il lik 
araş dır ma la rın dan son ra, Mu möv zu su cid di el mi araş-
dır ma la rın ob yek ti nə çev ril di.

Mu qi tə si nin ilk el mi 
araş dır ma çı sı Ceyms Çörç-
vard 1868-ci il də Hin dis-
ta na gə lir. O, bu ra araş-
dır ma üçün gəl mə miş di, 
Hin dis tan da mey da na çı-
xan qıt lıq la əla qə dar in gi lis 
döv lə ti tə rə fi n dən yar dım 
məq sə di ilə gön də ril miş di. 
O, bu ra da Ri çi ad lı bir baş 
ra hib lə ta nış olur. Baş ra-
hib Ri çi əs ki mə də niy yət lər 
üz rə çox bil gi li ol maq la bə-
ra bər, əs ki mə də niy yət lə rə 
aid zən gin ya zı lı ar xi və ma-
lik idi. Ax şam la rın bi rin də 
baş ra hib tə rə fi n dən qo naq 
ça ğı rı lan Ceyms Çörç vard, 
otaq da əs ki əl yaz ma la-
rın ol du ğu nu gö rür. Baş 
ka hin dən bun la rın nə ilə 
bağ lı ol du ğu nu so ruş duq-
da, Ri çi on la rın min il lər 
əv vəl möv cud ol muş Mu 
qi tə si nin ta ri xi ol du ğu nu 
de yir. Ya zı lar haq qın da bir 
ne çə sual ver dik dən son ra 
bu möv zu Ceyms Çörç var-
da ol duq ca ma raq lı gə lir. 
Bun dan son ra o, bu ya zı la rı 
oxu maq və Mu mə də niy-
yə ti ni öy rən mək üçün 12 
il baş ra hib Ri çi nin ya nın-
da qa lır. On dan Mu di li ni 
və əlifb  a sı nı öy rə nir. Son ra 
mo nas tır da möv cud olan 
min lər lə ya zı lı əs ki sə nəd-
lə ri oxu ma ğa, dün ya mə-
də niy yə ti nin il kin qay na-
ğı nı öy rən mə yə baş la yır. 
O, Hin dis tan da möv cud 
olan əs ki ya zı lı xə zi nə ni 
öy rən mək lə ki fa yət lən mə-
yə rək, Al tay əra zi sin də, 
Ural da, Or ta Asi ya da və 
di gər yer lər də araş dır ma-
lar apa rır. Bu müd dət də 
may ya la rın di li ni, sansk rit 
di li ni və di gər bir ne çə əs-
ki dil lə ri və əlifb  a la rı öy rə-
nir. Mek si ka da May ya la ra 
aid min lər lə sə nə di, biş miş 
löv hə lər üzə rin də ya zıl mış, 
mi nil lər lə ya şı olan mətn lə-
ri göz dən ke çi rir, Mi sir də 
əs ki qay naq lar la ta nış olur. 
Bü tün bu inad kar və ar dı cıl 
ça lış ma lar isə 50 il da vam 
edir. 1930-cu il lər də Ceyms 
Çörç vard 50 il lik araş dır-
ma la rın so nu cu ola raq 
qeyb ol muş Mu qi tə si və 
Mu mə də niy yə ti ilə bağ lı 4 
cild lik əsər ya zıb çap et di-
rir. Bun lar dün ya xalq la rı-
nın il kin mə də niy yət be şi yi 
olan Mu qi tə si ilə bağ lı ilk 
el mi araş dır ma lar idi:

  “Mu qi tə si nin öv lad la rı”
  “Qeyb ol muş Mu qi tə si”
  “Mu qi tə si nin mü qəd-
dəs əsər lə ri”

  “Mu qi tə si nin kos mik 
gü cü”

Ceyms Çörç var dın araş-
dır ma la rı na gö rə, Mu qi tə si 
Sa kit okeanın bö yük his sə-
si ni əha tə edir di. Qi tə nin 
şərq dən-qər bə uzun lu ğu 8 
min ki lo metr, şi mal dan-cə-
nu ba doğ ru eni isə 5 min ki-
lo metr ol muş dur.

Mu qi tə sin də ki inanc sis-
te mi də gü nü müz üçün çox 
ma raq lı dır. Mu da ya şa yan 
in san lar Tan rı nın tək ol du ğu 
inan cın day dı və on lar Gü-
nə şi Tan rı nın sim vo lu ola raq 
gö rür dü lər. Ma raq lı olan mə-
qam da bu dur ki, on la rın di-
lin də Tan rı nın adı Ra idi. Gü-
nə şi Tan rı nın sim vo lu ola raq 
gör dük lə ri üçün Mu qi tə si nə 
Gü nəş İm pe ra tor lu ğu da de-
yi lir. Ra adı nın Gü nəş tan rı sı 
ola raq əs ki mə də niy yət lər də 
sıx-sıx gö rün dü yü nü bi li rik.

Mu qi tə si ilə bağ lı el mi 
araş dır ma lar in gi lis ali mi ilə 
baş la dı, la kin onun la bit mə di, 
bu yön də ax ta rış lar bə zi araş-
dır ma çı lar tə rə fi n dən da vam 
et di ril di. On la rın qeyb ol muş 
qi tə ilə bağ lı fərq li araş dır ma-
la rı və möv qe yi ol sa da bü tün 
araş dır ma çı la rı bir ləş di rən 
or taq so nuc lar var.

Mu qi tə si araş dır ma çı la-
rı nın or taq qə naət lə ri əsa-
sən bun lar dır:

  Yer üzün də ilk si vi li za-
si ya Mu qi tə sin də mey-
da na gə lib.

  Mu qi tə si in di ki Avst-
ra li ya qi tə sin dən təx mi-
nən 2 də fə bö yük olub.

  Qi tə ye ral tı qaz part la-
yış la rı nə ti cə sin də 12-14 
min il əv vəl okeanın də-
rin lik lə rin də qeyb olub. 
Bu qey bol ma so nu cun-
da 60 mil yon dan ar tıq 
in san okeanın də rin lik-
lə ri nə qərq olub.

  Mu qi tə sin də 70 min 
il ön cə tək tan rı lı din 
möv cud olub.

  Qi tə də dörd ay rı irq ya-
şa yıb. Bu dörd ir qin hər 
bi ri nin öz əlifb  a sı olub, 
la kin qi tə nin əha li si ey-
ni dil də da nı şıb.

  Mu qi tə sin də ya şa yan 
in san lar çağ daş döv rü-
mü zün in san la rın dan 
da ha üs tün ba ca rıq la ra 
sa hib olub lar.

  “Ra” sö zü Gü nəş an la-
mın da iş lə nir di və gü nə-
şin sim vo lu dairə idi. Bu 
dairə həm də “O” de dik-
lə ri Tan rı nı ifa də edir di. 
Mu qi tə si nin im pe ra-
to ru “Mu nun Gü nə şi” 
an la mı nı ve rən “Ra Mu” 
ad la nır dı. Ra sö zü son-
ra lar di gər qi tə lə rə, elə cə 
də, Mi si rə ke çib.

  Mu qi tə sin də 200 min il-
lik mə də niy yət möv cud 
olub və bu mə də niy yət 
50-70 min il ön cə ən yük-
sək sə viy yə si nə ça tıb.

Ceyms Çörç var dın 
1930-cu il lə rin əv vəl lə rin-
də Mu qi tə si ilə bağ lı çap 
olu nan 4 cild lik əsə rin-
dən Ata türk xə bər tu tur.

Və dər hal bu ki tab la rın Tür-
ki yə türk cə si nə tər cü mə olun-
ma sı üçün gös tə riş ve rir. Əsə-
ri 60 mü tər cim qı sa za man 
içə ri sin də tər cü mə edir. Əsər-
lə ya xın dan ta nış olan Ata türk 
Mu qi tə si ni də rin dən araş dır-
maq qə ra rı na gə lir və bu işi 
Təh sin Ma ya tə pə kə tap şı rır.

Təh sin Ma ya tə pək 1882-ci 
il də Ədir nə də ana dan ol muş-
du. Ata sı Os man lı or du su nun 
pa şa la rın dan olan Ka ra Ömər 
Vəh bi pa şa idi. O, Os man-
lı sul tan la rı ilə qo hum idi.

Be lə ki, Təh sin Ma ya tə pə kin 
xa nı mı Tür kan Sul tan, Sul-
tan Vəh dəd di nin qı zı Na ci yə 
Sul ta nın və məş hur türk pa-
şa sı Ən vər pa şa nın qı zı idi.

Təh sin Ma ya tə pək 1935-ci 
il də Ata türk tə rə fi n dən Mek-
si ka ya sə fi r ki mi gön də ri lir. 
Məq səd, May ya mə də niy-
yə ti ni və Mu si vi li za si ya sı nı 
öy rən mək, türk lə rin əc dad-
la rı nın May ya lar və Mu qi tə si 
ilə nə də rə cə də əla qə si ol du-
ğu nu üzə çı xar maq idi. Mek-
si ka ya gə lən Təh sin Ma ya-
tə pək May ya mə də niy yə ti ni 
araş dır ma ğa baş la yır və ma-
raq lı so nuc lar la rast la şır. Be lə 
ki, may ya la rın di lin də çağ daş 
türk cə də iş lə nən yüz lər lə söz 
var idi. Ma ya tə pək so ya dı nı 
da özü nə  məhz bu ra da ça lış-
dı ğı dö nəm də gö tü rür. Türk-
lə rin “tə pə” de di yi var lı ğa 
may ya lar “tə pək” de yir di. O, 
da “ma ya” və “tə pək” sö zü-
nü bir ləş di rə rək özü nə so yad 
se çir. Am ma bu adın ona Ata-
türk tə rə fi n dən ve ril di yi də 
de yi lir. O vax ta qə dər onun 
so ya dı nəs li nin so ya dı na uy-
ğun ola raq Sər ho şoğ lu idi.

(Davamı gələn sayımızda)

Namiq HACIHEYDƏRLİ

“Mu ölkəsində 10 xalq vardı”
Platonun “Taymeus ve Qritias” əsərindən

dır ma la rın ob yek ti nə çev ril di.
lı sul tan la rı ilə qo hum idi.

“Mu ölkəsində 10 xalq vardı”

İtmiş sivilizasiya -
Mu qitəsi
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Re jis sor hə lə fi lm üzə rin də işə 
baş la maz dan əv vəl bi lir di ki, bu 
akt yor he yə ti ilə iş lə mək çox çə tin 
ola caq. Ha mı sı ko ri fey dir, özü nə-
məx sus oyun tər zi ilə fərq lə nən, tə-
kəb bür lü sə nət kar lar dır. Di gəl ki, 
uşaq ki mi adi bir söz dən, hə rə kət-
dən kü sür lər. Əliağa Ağa yev, Möh-
sün Sə na ni, Lüt fə li Ab dul la yev, İs-
ma yıl Os man lı, Mus ta fa Mər da nov, 
Ağa sa dıq Gə ray bəy li və baş qa akt-
yor la rı ey ni vaxt da bir çə ki liş mey-
dan ça sı na top la maq hər oğu lun işi 
de yil di. Gəl in di bun la rın hə rə si 
ilə öz di lin də da nış gö rüm, ne cə 
da nı şır san?!

 Onun fi k rin cə, Rüs təm bə yin 
evin də ki qo naq lıq səh nə si “O ol-
ma sın, bu ol sun!” fi l mi nin bü tün 
qa yə si ni açıq şə kil də or ta ya qoy ma-
lı, hə min döv rün ümu mi ləş di ril miş 
tip lə ri nin da xi li alə mi ni açıb gös-
tər mə li idi. Am ma o, bü tün var lı ğı 
ilə əmin idi ki, son dubl da bu səh nə 
sax ta alı nıb, çün ki bu da va, o da va-
lar dan de yil...

Əf sa nə vi fi l min re jis so ru Hü seyn 
Se yid za də 1956-cı ilin so yuq bir pa-
yız gü nün də, çə ki liş pro se si nin ən 
çə tin mər hə lə sin də 3-cü dubl ba rə-
də qə rar ver mə li idi, elə bir qə rar 
ki, son ra öm rü bo yu vic dan əza bı 
çək mə sin...

Hü sey nin vic dan ba rə sin də öz rə yi 
var dı. Bu rəy il lə rin sı na ğın dan çıx-
mış dı və onun keş mə keş li hə ya tın-
da sön məz bir ma ya ka çev ril miş di. 
1910-cu il okt yab rın 19-da İrə van da 
ta cir Əli ki şi nin ailə sin də dün ya ya 
göz aç mış Hü seyn, gə li şi ilə Se yid-
za də lər nəs li nə həd siz se vinc bəxş 
et miş di. An caq bu se vin cin öm rü 
uzun ol ma dı. Er mə ni təh qir lə rin dən 
ca na doy muş Əli ki şi əv vəl Tifl  i sə, 
son ra Ba kı ya köç dü. Hü seyn, ki no 
sə nə ti nə də elə bu şə hər də bağ lan dı.

Mosk va Ümu mitt  i faq Döv lət Ki-
ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tun da Ser gey 
Ey zenş teyn, Mi xail Romm, Lev Ku-
li ca nov ki mi us ta lar dan dərs alan 
gənc re jis sor, ya rat maq eş qi ilə çağ-
la yır dı. Ba kı ki no fab ri kin də  müx-
tə lif il lər də “İlk kom so mol bu ru-
ğu”(1930), “Əl siz adam lar”(1932), 
“Ba kı lı lar”(1938), “Bir ailə”(1943), 
“Sov qat”(1943), “Əbə di od lar öl kə-
si”(1945), “Doğ ma xal qı ma”(1954) 
fi lm lə ri ni çək di.

Əsl şöh rə ti isə ona, 1956-cı il də 
len tə al dı ğı “O ol ma sın, bu ol sun” 
fi l mi gə tir di. Da hi Üze yir Ha cı bəy-
li nin lib rett  o su əsa sın da çə kil miş 
bu fi l mi inam la Hü seyn Se yid za-
də nin şah əsə ri ad lan dır maq olar. 
Dün ya nın 40-dan çox öl kə sin də 
uğur la nü ma yiş et di ril miş bu ek ran 
əsə ri bu gün də ta ma şa çı rəğ bə ti ni 
qo ru maq da dır.

Növ bə ti il lər də Hü seyn Se yid za-
də Azər bay can mil li ki no su nun qı zıl 
in ci lə ri ni ya rat dı. “Ko roğ lu”, “Ye nil-
məz ba tal yon” ki mi fi lm lər təc rü bə li 
re jis so run bən zər siz dəst-xətt  in dən, 
hə yat real lıq la rı na fərq li ba xı şın dan 
xə bər ve rir di.

Məhz fərq li dü şün cə, ha di sə lə rə 
müasir ba xış us ta sə nət ka rın ya ra dı cı-
lıq yo lun da cid di ma neəyə çev ri lir di. 
İs ma yıl Şıx lı nın ey niad lı ro ma nı əsa-
sın da çə kil miş və 1970-ci il də ek ran-
la ra çıx mış “Də li Kür” fi l mi Mosk va 
sen zu ra sı nın qə zə bi nə tuş gə lir. H. 
Se yid za də Mosk va da nə qə dər qa pı-
lar döy sə də, haq qı nı sü but et mə yə 
ça lış sa da is tə yi nə nail ola bil mir, mil li 
qü ru ru muz üçün çox də yər li sa yı lan 
epi zod lar fi lm dən çı xa rı lır. 

1970-ci il də “Qa tır Məm məd” fi l mi 
üzə rin də iş baş la nır. İl kin va riant da 
əsər “Gən cə ba sar lı qi sas çı” ad la nır-
dı. Hü seyn 3 də fə Mosk va ya ge dir, 
sse na ri müəl lifl  ə ri - Mi xail Mak lars ki 
və Ki rill Ra po port ilə gö rü şür, bir çox 
epi zod lar la bağ lı on lar la qız ğın mü-
ba hi sə lər edir. Re jis so run prin si pial 
möv qe yi ni, qon dar ma ta ri xi fakt lar-
la ba rış ma dı ğı nı gö rən rus müəl lifl  ər 
“Azər bay can fi lm”in di rek to ru Ədil 
İs gən də ro va şi ka yət mək tu bu ün van-
la yır. Hü seyn, Bə dii şu ra nın ic la sın-
da “Heç ki min haq qı yox dur ki, ta ri xi 

fakt la rı sax ta laş dır sın, azər bay can lı-
la rın mil li mən li yi ni tap da la sın. Qoy 
get sin lər Ça pa yev dən, Brej nev dən 
yaz sın lar! Qa tır Məm məd on la rın 
ye mi de yil!” - de yə rək, qa pı nı çır pıb 
ge dir. O dövr də bu söz lər kar ye ra nın 
so nu, hətt  a ci na yət mə su liy yə ti de-
mək idi. Nə ti cə də, “Qa tır Məm məd” 
fi l mi ni baş qa re jis sor çək di.

Bö yük fa si lə dən son ra qo ca man 
re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
H.Se yid za də ha mı nın se vim li si nə 
çev ril miş “Qa yı na na”nı ek ran laş-
dır dı. Bu fi lm öl məz sə nət ka rın son 
ek ran işi ol du. 

...Bü tün bun lar son ra ola caq dı. Hə lə-
lik isə 1956-cı ilin so yuq pa yız gün lə-
rin dən bi ri idi və “O ol ma sın, bu ol sun” 
fi l mi nin çə ki liş mey dan ça sın da ha mı 
re jis so run “hök mü nü” göz lə yir di.

- Bir ye şik araq gə ti rin! Ma sa nın 
üs tün dən bu ta for la rı yı ğış dı rın, əsl 
qab-qa caq dü zün!

...Azər bay can ki no sə nə ti ta ri xin-
də can lı dərs li yə çev ril miş bu epi zod 
- Rüs təm bə yin evin də ki qo naq lıq da 
da va səh nə si be lə çə kil di. Hü seyn 
Se yid za də bir kə nar da du rub bö yük 
məm nun luq la us ta sə nət kar la rın 
da va-da laş səh nə si ni iz lə yir di. Göz-
lə ri gü lür dü. Hə lə heç kim onu be lə 
xoş bəxt gör mə miş di...

Fərhad SABİROĞLU 

Re jis sor hə lə fi lm üzə rin də işə 

 ...Ba yaq dan özü nə yer ta-
pa bil mir, çə ki liş mey dan-
ça sın da fi kir li-fi kir li var-gəl 
edir di. İkin ci dubl da alın ma-
mış dı. İlk ba xış dan, bəl kə də 
çə kil miş ma te rial pis de yil di, 
mon taj da yar dım çı plan la rın 
kö mə yi ilə və ziy yət dən çıx-
maq olar dı. La kin bu kadr-
lar lap ha mı nı qa ne et səy di 
be lə, onu, ne çə ilin təc rü bə li 
re jis so ru nu heç bir vəch lə ra zı 
sa la bil məz di. İn di bü tün çə ki liş 
qru pu - işıq çı lar dan tut muş əl bə-
sə çi lə rə dək, ope ra tor dan tut muş 
akt yor la ra dək ha mı nə fə si ni çə kib 
onun qə ra rı nı göz lə yir di.

De yir lər, Sü ley man pey ğəm bər hey van la rın, 
xü su sən də quş la rın di li ni mü kəm məl bi lir 
və dün ya nın bir çox hik mət lə ri ba rə də bu 
məx luq lar la söh bət edir miş...

ABŞ alim lə ri isə he sab edir ki, ya xın 10 il də in san lar 
xü su si ci haz la rın kö mə yi ilə hey van la rın di li ni tam an-
la ya caq. Şi ma li Ari zo na Uni ver si te ti nin pro fes so ru Kon 
Slo bod çi ko vun söz lə ri nə gö rə, elekt ron tər cü mə çi ro lu nu 
oy na yan ye ni ci haz əv vəl cə hey va nın sə si ni ha fi  zə si nə ya-
za caq, son ra isə onu təh lil edə rək in san la rın da nış dı ğı di lə 
çe vi rə cək. Pro fes sor tam əmin dir ki, in san can lı lar la ya xın-
dan ün siy yət qu ra bi lər və bir çox la rı nın şüur suz he sab 
et dik lə ri bu məx luq la rın bi zə de mə yə hə mi şə sö zü var.

...Hər sə hər işə gə lən də met ro nun “28 May” stan si ya-
sı nın qar şı sın da kı C.Cab bar lı nın hey kə li önün dən ke-
çi rəm. Qra nit hey kə lin ba şı na pər vaz la nan rəng bə rəng 
gö yər çin lə rə dən sə pən, çö rək ov xa la yan ağ saç lı nu ra ni 
qa dı nı bu ra da də fə lər lə gör mü şəm. Quş lar yol dan ötən-
lər dən hür küb uç sa da, nə dən sə bu qa dın dan heç çə kin-
mir, onun qol la rı üs tü nə, çiy nin lə ri nə qo nur, ov cun da kı 
çö rək qı rın tı la rı nı ac göz lük lə ye yir lər. Açı ğı nı de yim ki, 
bu mən zə rə ni gö rən lər ayaq sax la yıb qa dı nın quş lar la 
ne cə nə va ziş lə dav ran dı ğı nı, on la ra nə sə pı çıl da dı ğı nı 
ma raq la seyr edir.

Bu sə hər mən də ayaq sax la dım. Qa dın ye rə iki plas tik 
qab qoy du, son ra da çan ta sın da gə tir di yi şü şə dən bu qab-
la ra su tök dü. Ba yaq dan özü nü onun ayaq la rı na sür tən 
iki pi şik bir-bi ri ni itə lə yə rək su yu iç mə yə baş la dı. Ha va da 
do la şan gö yər çin lər də san ki bu nu göz lə yir miş ki mi, su 
qab la rı nın ya nı na en di. Qa dı na ya xın la şıb sa lam ver dim.

- Pi şik lə gö yər çi nin dost lu ğu nu heç gör mə miş dim. Nə 
yax şı, pi şik lər quş la ra to xun mur?

Qa dın gö zü nü gö yər çin lər dən çək mə yə rək sualı mı 
ca vab lan dır dı:

- Bun lar kim sə siz ev pi şik lə ri dir, bir də fə on la ra tap şır-
mı şam ki, quş la ra to xun maq ol maz, sö züm dən çıx mır lar.

Qa dın çöh rəm də ki tə bəs sü mü dər hal duy du:
- On la rın bi zim da nı şı ğı mı zı an la dı ğı na inan mır sı nız?
- İna nı ram...
- Ba xın, bu iki ha ça quy ruq o xal lı gö yər çi ni sev dik-

lə ri üçün hər gün da la şır dı. Hər iki si ni xey li dan la dım, 
de dim ki, qız üs tə da laş maq yax şı de yil, qoy xal lı öz is-
tə di yi ni seç sin. İn di gö rür süz mü, üçü bir yer də ne cə 
meh ri ban dır?

- De mə li, bu can lı lar la ün siy yət qur maq müm kün dür? 
- Əl bətt  ə, on la rı gə rək qəl bin lə du ya san, daim nə va ziş 

gös tə rə sən, xoş söz lər söy lə yə sən. Əgər eti na sız lıq et sən, 
o da əvə zin də say ğı sız lıq gös tə rə cək. Hey van lar bə zi in-
san lar dan fərq li ola raq, mər hə mə ti dər hal du yur, qiy mət-
lən di rir. Hey kə lin ya nın da gö rüş üçün top la şan gənc lər 
var. Əv vəl bə zi lə ri mə nə gü lür dü, hətt  a la ğa da qo yur-
du lar ki, qo ca nə nə sən, otur evin də, işin-gü cün qur ta rıb? 
Ca vab ver mir dim on la ra. O gün gö rü rəm, hə min gənc-
lər dən bi ri ev dən çö rək gə ti rib, quş la rı yem lə yir. Se vin-
dim ki, bu sehr li mə həb bət ona da si ra yət elə yib. De mə li, 
bir in san ki mi on dan nə sə alı na caq. 

 - Xa ri ci şə hər lə rin ço xun da quş la rın sıx uçuş du ğu mə-
kan lar da quş yem lə ri nin ki çik pa ket lər də sa tı şı təş kil olu-
nur. Ra hat dır, al, quş la rı yem lə...

- Ni yə də ol ma sın? Va li deyn uşa ğı nı bu ra gə ti rir ki, öv-
la dı quş lar la oy na sın, dən ver sin. Uşaq la ra mər hə mət his si 
aşı la ma ğın, on la ra tə biəti, can lı la rı sev dir mə yin ən yax şı 
üsu lu hey van lar la ün siy yət dir. Dil siz-ağız sız he sab et di-
yi miz bu hey van la rın bi zə hə mi şə eh ti ya cı var: qış da da, 
yay da da. Xü su sən Ba kı nın şax ta lı gün lə rin də on la ra da ha 
çox qay ğı gös tər mək la zım dır. Qa pı nı zın kan da rı na su qa-
bı qo yun, quş la ra dən, çö rək qı rın tı sı ve rin. Qoy mər hə-
mə ti niz əs kik ol ma sın. Ulu Tan rı yax şı lı ğı unut mur...

Bu sa də və müd rik qa dın la sa ğol la şıb ay rı lan dan son ra 
yol bo yu dü şün düm ki, hey van la rın di li ni an la maq üçün 
heş də ABŞ alim lə ri nin 10 il lik təd qi qa tı nın so nu nu göz-
lə mək la zım de yil, kü çə də ac lıq dan və su suz luq dan bir 
kün cə qı sı lıb yal va rış, ümid do lu ba xış la rı nı sə nə zil lə-
yən hey van la rın göz lə ri nə bax maq ki fa yət dir...

Fərhad
ABDULLAYEV

“Bu, quş 
dilidir...”

...Ba yaq dan özü nə yer ta-
pa bil mir, çə ki liş mey dan-
ça sın da fi kir li-fi kir li var-gəl 
edir di. İkin ci dubl da alın ma-
mış dı. İlk ba xış dan, bəl kə də 
çə kil miş ma te rial pis de yil di, 
mon taj da yar dım çı plan la rın 
kö mə yi ilə və ziy yət dən çıx-
maq olar dı. La kin bu kadr-
lar lap ha mı nı qa ne et səy di 
be lə, onu, ne çə ilin təc rü bə li 
re jis so ru nu heç bir vəch lə ra zı 
sa la bil məz di. İn di bü tün çə ki liş 
qru pu - işıq çı lar dan tut muş əl bə-
sə çi lə rə dək, ope ra tor dan tut muş 
akt yor la ra dək ha mı nə fə si ni çə kib 

Növ bə ti il lər də Hü seyn Se yid za- fakt la rı sax ta laş dır sın, azər bay can lı-

İnadkar, 
dürüst, 
haqlı...
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(Əv və li ötən sa yları mız da) 
1.Trans li te ra si ya. Bu, ori ji-

na lın ya zı sis te min də ki hərfl  ə-
ri nin tər cü mə edi lən di lin ya zı 
sis te mi hərfl  ə ri ilə ve ril mə si-
dir. Bu üsul dan əsas eti ba ri lə 
bib lioq ra fi k gös tə ri ci lə rin, ka-
ta loq la rın tər ti bin də is ti fa də 
olu nur. İlk ba xış da bə zi is tis na-
lar la ey ni ya zı qra fi  ka sın dan is-
ti fa də edən türk və Azər bay can 
dil lə rin də trans li te ra si ya ən 
doğ ru və asan üsul ki mi gö rü-
nür. Əs lin də isə bu üsu lun öz 
çə tin lik lə ri var. Mə sə lən, Meh-
me tin Meh met mi – Məm məd-
mi, Or ha nın Or han mı 
– Or xan mı, Ali nin 
Ali mi – Əli mi 
ya zıl ma sı hə-
lə də mü ba-
hi sə pred me ti 
ola raq qa lır.

2.Transk rip-
si ya. Ori ji na-
lın ono mas tik 
va hi di tər cü mə 
di li nə transk rip-
si ya edi lir, yə ni 
tə ləff  ü zə uy ğun 
şə kil də ya zı ya alı-
nır. Ya zı qra fi  ka la-
rı ey ni olan qo hum 
dil lər də, o cüm lə dən 
türk cə və Azər bay can di-
lin də ən çox  bi rin ci üsul dan 
- trans li te ra si ya dan is ti fa də 
olun du ğu na gö rə, transk rip si-
ya ya na dir hal lar da mü ra ciət 
edi lir. Bu, əsa sən o za man la-
zım gə lir ki, mü tər cim ori ji nal-
da qey ri-türk ono mas tik va-
hid lə ri ilə qar şı la şır. Mə sə lən, 
türk cə də rast gə lə cə yi miz Mo-
zart, Brü tüs, Ni ko las, And res 
ki mi xü su si isim lə rin, “Tos hi-
ba”, “Hi tac hi”, “Sam sung” ki-
mi bey nəl xalq aləm də bi li nən 
fi r ma ad la rı nın transk rip si ya 
ilə ve ril mə si müm kün dür. Bu 
şərt lə ki, hə min ono mas tik va-
hid lər al da dı cı ox şar la rı ilə qa-
rış dı rıl ma sın və türk cə də ki ki-
mi di li mi zə səhv transk rip si ya 
edil mə sin. Mə sə lən, Mo zart – 
Mot sart, Brü tüs – Brut cüt lük-
lə ri doğ ru dur, la kin Ni ko las 
adı nın Ni ko lay, And re sin And-
rey ki mi ve ril mə si səhv olar dı 
və bu ad la rın transk rip si ya sı nı 
ver mək la zım dır: Ni ko las və 
And res. Bey nəl xalq fi r ma ad-
la rı na gə lin cə, bu ono mas tik 
va hid lə rin di li miz də ki tə ləff  ü-
zü ori ji nal la rı na adek vat de yil. 

Be lə ki, əsil lə ri nə uy ğun ola raq 
“To şi ba” – “To si ba”, “Xi ta çi” 
– “Hi ta ti”, “Sam sung” – “Sam-
son” şək lin də tə ləff  üz edil mə-
li dir. Yə qin ki, “Vi ce roy” ad lı 
si qa re tin “Vi ke roy” şək lin də ki 
tə ləff  ü zü nü eşi dən lər çox dur. 
Hal bu ki bu si qa re tin doğ ru tə-
ləff  ü zü “Vays roy” ol ma lı dır.      

3. Trans po zi si ya. Bu üsul da ey-
ni bir ono mas tik va hi din qo hum 
dil lə rin hər bi rin də ta ri xən iş lə dil-
miş for ma sı nə zə rə alı nır: Kay se-
ri – Qey sə ri(yə), Şam – Də məşq, 
Ür dün – İor da ni ya, Lond ra – Lon-
don, Lüb nan – Li van, Bük reş – Bu-
xa rest, Mü nih – Mün xen, İs koç ya 
– Şot lan di ya, Fas – Mə ra keş, Ba kü 
– Ba kı, Kafk  as ya – Qaf qaz və s.

4. Kal ka üsu lu. Bu üsul la 
ono mas tik va hi din (tək kəl mə 
və ya söz bir ləş mə si şək lin də) 
səs tər ki bi yox, kom bi na tor tər-
ki bi (mor fem lər və lek sem lər 
ola raq) tər cü mə di li nin mü va-
fi q ele ment lə ri ilə ve ri lir. Mə-
sə lən, Tür ki yə də əs gə rə meh-
met çik də de yi lir ki, di li miz də 
bu nun məh mət cik, ya xud 
da meh met cik (məm-
məd cik yox) şək-
lin də ve ril mə si 
l a  z ı m  d ı r .

Türk cə yə in gi lis di lin dən (Whi-
te House) kal ka edil miş Be yaz  
Sa ra yın di li miz də ki Ağ ev qar-
şı lı ğı ve ril mə li dir. 

İlk ba xış da to po nim və an-
tro po nim lə rin, ge niş mə na da 
ono mas tik va hid lə rin tər cü mə-
si an la yı şı nın özü san ki bir az 
qey ri-cid di səs lə nir. Əs lin də isə 
bu son də rə cə cid di və tər cü mə-
də diq qət tə ləb edən mə sə lə dir.  
Ona gö rə ki, hər şey dən əv vəl, 
ono mas tik va hid lər də bu və 
ya di gər xal qın mil li xü su siy-
yət lə ri əks olu nur. İn sa nın ad 
və so ya dın da za man, on la rın 
da şı yı cı sı olan xal qın ta ri xi, so-
sial, coğ ra fi  hə ya tı don muş və-
ziy yət də dir. Bu va hid lə rin alt 
qa tın da xal qın əsr lər dir məs-
kun ol du ğu tor paq, bu tor pa-
ğın fl o ra və fauna sı, in san la rın 
məş ğu liy yə ti giz li dir, xal qın 
ya xın-uzaq qon şu la rı ilə mü na-
si bət lə ri, bu əla qə lər fo nun-
da ekst ra linqvs tik tə-
sir lən mə lər əks 
olu nur.

Baş qa söz lə, ilk ba xış da no mi-
na tiv funk si ya da şı yan ono-
mas tik va hid di lin reali si dir. 
Bu va hid lər ta ri xi yer, ha di sə 
və şəx siy yət ad la rı dır sa, tər-
cü mə də iki qat mə su liy yət tə-
ləb olu nur. Mə sə lən, Ka nu ni 
Sul tan Sü ley man, av ro pa lı lar 
üçün “Möh tə şəm Sü ley man”, 
rus lar üçün “Su ley man Ve-
li ko lep nıy”, azər bay can lı lar 
üçün ori ji na lın da kı ki mi “Qa-
nu ni Sul tan Sü ley man”dır.  
Bə zi rus mən bə lə rin də “Su-
ley man Za kon nıy” şək lin də 
iş lə dil di yi də mü şa hi də olu-
nur.

Türk cə dən di li mi zə çev ri-
lən əsər lə rin ək sə riy yə tin də 
tər cü mə şü nas lıq el mi nin ono-
mas tik va hid lər lə əla qə dar 
nə zə ri müd dəala rı na, əsa sən, 
riayət olun du ğu nu gö rü rük. 
Mə sə lən, Rə şad Nu ri nin “Ça-

lı qu şu” ro ma nı nın tər cü mə-
sin də əsə rin ori ji na lın-

da kı to po nim və 
ant ro po nim lə-

rin əsil lə ri-
nə uy-

ğun şə kil də trans li te ra si ya 
edil di yi ni, ye ri gəl dik də, mü-
tər ci min bu xü su si ad lar la 
əla qə dar qeyd və şərh lə ri ni 
sə hi fə nin aşa ğı sın da ver di yi-
ni mü şa hi də edi rik: Üs kü dar, 
Hey dər pa şa vağ za lı, Ey yub, 
Ni şan ta şı, Te kir dağ və s.

Təəs süf ki, türk cə ono mas-
tik va hid lə rin Azər bay can di-
lin də ve ril mə si nə hə mi şə ey ni 
də rə cə də riayət edil mir, xü su-
si isim lə rin, ad və fa mi li ya la-
rın, rəs mi və zi fə lə rin, coğ ra fi  
ad la rın ya zı lı şın da müx tə lif-
lik mü şa hi də olu nur. Uzaq 
dil lər dən tər cü mə də nis bə tən 
az nə zə rə çar pan bu mə sə-
lə qo hum dil lər dən tər cü mə 
za ma nı da ha ba riz şə kil də 
özü nü gös tə tir. Mə sə lən, Tür-
ki yə dən öl kə mi zə gə lən ey ni 
bir rəs mi qo naq la əla qə dar in-
for ma si ya xa rak ter li cüm lə də 
onun özü nün, iş lə di yi təş ki-
la tın və və zi fə si nin adı nı iki 
müx tə lif qə zet də fərq li şə kil-
də gö rü rük:

“Ötən gün Tür ki yə nin Mil-
li İs tih ba rat Təş ki la tı nın (MİT) 
rəh bə ri Əm rə Ta ne rin Ba kı ya 
sə fə ri ba rə də mə lu mat ya yı-

lıb”.
“Azər bay can Pre zi-

den ti Tür ki yə Mil-
li Təh lü kə siz lik 

T ə ş  k i  l a  t ı  n ı n 
rəisi Em re Ta-
ne ri qə bul et-

miş dir”.
İkin ci cüm lə də 

Tür ki yə rəs mi qu-
ru mu nun adı, bu 
təş ki la tın ba şın da-

kı şəx sin və zi fə si 
və ad-so ya dı düz-

gün ve ril miş dir. 
Azər bay can di lin-

də Tür ki yə nin Di-
yar ba kır ad lı şə hə ri 

(həm də ey ni ad lı vi la-
yət) səhv ola raq Di yar bə kir 

şək lin də ve ri lir. Hal bu ki bun-
lar müx tə lif mən şə li söz lər dir 
və ay rı-ay rı ta ri xi ha di sə lər lə 
əla qə dar or ta ya çı xıb. İn di Di-
yar-ba kır ad la nan şə hə rin keç-
miş adı Amid olub. Bir ne çə əsr 
bun dan əv vəl Ərə bis tan ya rı-
ma da sın dan Bə kir lər ad lı bir 
qə bi lə kö çə rək Ana do lu ya gəl-
miş və Dəc lə ça yı sa hi li nə, da-
ha doğ ru su, in di ki Di yar ba kır 
şə hə ri nin ət ra fı na yer ləş miş lər. 
Bun dan son ra bu qə bi lə nin ya-
yıl dı ğı əra zi Di yar-i Bə kir, yə-
ni Bə kir lə rin di ya rı ad lan mış, 
1867-ci il dən eti ba rən isə  Di-
yar bə kir şək lin də rəs mi ləş di-
ril miş dir. 1937-ci il də Mus ta-
fa Ka mal Ata tür kün tək li fi  ilə 
Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si 
şə hə rin adı nın o böl gə də mis 
mə dən lə ri nin ol ma sı nə zə-
rə alı na raq Di yar ba kır ol ma sı 
haq qın da qə rar qə bul et miş dir. 
Ba kır sö zü türk cə də  mis  de-
mək dir: Di yar ba kır – yə ni  mis 
di ya rı.

(Davamı gələn sayımızda)

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

pro fes sor

(Əv və li ötən sa yları mız da)

Be lə ki, əsil lə ri nə uy ğun ola raq 

– “Hi ta ti”, “Sam sung” – “Sam-
son” şək lin də tə ləff  üz edil mə-
li dir. Yə qin ki, “Vi ce roy” ad lı 
si qa re tin “Vi ke roy” şək lin də ki 
tə ləff  ü zü nü eşi dən lər çox dur. 
Hal bu ki bu si qa re tin doğ ru tə-
ləff  ü zü “Vays roy” ol ma lı dır.      

ni bir ono mas tik va hi din qo hum 

miş for ma sı nə zə rə alı nır: Kay se-
ri – Qey sə ri(yə), Şam – Də məşq, 
Ür dün – İor da ni ya, Lond ra – Lon-

xa rest, Mü nih – Mün xen, İs koç ya 
– Şot lan di ya, Fas – Mə ra keş, Ba kü 
– Ba kı, Kafk  as ya – Qaf qaz və s.

Tər cü mə yə aid el mi 
ədə biy yat da is tər 
ant  ro  po  nim lə  r in 
(xü su si ad la rın), is-

tər sə də to po nim lə rin (coğ ra-
fi  ad la rın) tər cü mə də əs li nə 
uy ğun şə kil də sax la nıl ma sı, 
müm kün ol du ğu qə dər on-
la rın spe si fi k mil li özü nə-
məx sus lu ğu nun qo run ma sı 
və mü ha fi  zə edil mə si mə sə-
lə lə ri öz təh li li ni la zı mın ca 
ta pıb. Tər cü mə şü nas lıq da 
ono mas tik va hid lə rin – xü su-
si isim lə rin, coğ ra fi  ad la rın, 
ida rə, təş ki lat, döv ri nəşr və 
s. və i.a. ve ril mə sin də dörd 
əsas yol məq bul sa yı lır:

dir. Bu üsul dan əsas eti ba ri lə 
bib lioq ra fi k gös tə ri ci lə rin, ka-
ta loq la rın tər ti bin də is ti fa də 
olu nur. İlk ba xış da bə zi is tis na-
lar la ey ni ya zı qra fi  ka sın dan is-
ti fa də edən türk və Azər bay can 
dil lə rin də trans li te ra si ya ən 
doğ ru və asan üsul ki mi gö rü-
nür. Əs lin də isə bu üsu lun öz 
çə tin lik lə ri var. Mə sə lən, Meh-
me tin Meh met mi – Məm məd-
mi, Or ha nın Or han mı 
– Or xan mı, Ali nin 

2.Transk rip-
 Ori ji na-

lın ono mas tik 
va hi di tər cü mə 
di li nə transk rip-
si ya edi lir, yə ni 
tə ləff  ü zə uy ğun 
şə kil də ya zı ya alı-
nır. Ya zı qra fi  ka la-
rı ey ni olan qo hum 
dil lər də, o cüm lə dən 
türk cə və Azər bay can di-
lin də ən çox  bi rin ci üsul dan 
- trans li te ra si ya dan is ti fa də 
olun du ğu na gö rə, transk rip si-
ya ya na dir hal lar da mü ra ciət 
edi lir. Bu, əsa sən o za man la-
zım gə lir ki, mü tər cim ori ji nal-
da qey ri-türk ono mas tik va-
hid lə ri ilə qar şı la şır. Mə sə lən, 
türk cə də rast gə lə cə yi miz Mo-
zart, Brü tüs, Ni ko las, And res 
ki mi xü su si isim lə rin, “Tos hi-

ola raq) tər cü mə di li nin mü va-
fi q ele ment lə ri ilə ve ri lir. Mə-
sə lən, Tür ki yə də əs gə rə meh-
met çik də de yi lir ki, di li miz də 
bu nun məh mət cik, ya xud 
da meh met cik (məm-
məd cik yox) şək-
lin də ve ril mə si 
l a  z ı m  d ı r .

si bət lə ri, bu əla qə lər fo nun-
da ekst ra linqvs tik tə-
sir lən mə lər əks 
olu nur.

lı qu şu” ro ma nı nın tər cü mə-
sin də əsə rin ori ji na lın-

da kı to po nim və 
ant ro po nim lə-

rin əsil lə ri-
nə uy-

onun özü nün, iş lə di yi təş ki-
la tın və və zi fə si nin adı nı iki 
müx tə lif qə zet də fərq li şə kil-
də gö rü rük:

“Ötən gün Tür ki yə nin Mil-
li İs tih ba rat Təş ki la tı nın (MİT) 
rəh bə ri Əm rə Ta ne rin Ba kı ya 
sə fə ri ba rə də mə lu mat ya yı-

lıb”.
“Azər bay can Pre zi-

den ti Tür ki yə Mil-
li Təh lü kə siz lik 

T ə ş  k i  l a  t ı  n ı n 

miş dir”.
İkin ci cüm lə də 

Tür ki yə rəs mi qu-
ru mu nun adı, bu 
təş ki la tın ba şın da-

kı şəx sin və zi fə si 
və ad-so ya dı düz-

gün ve ril miş dir. 
Azər bay can di lin-

də Tür ki yə nin Di-
yar ba kır ad lı şə hə ri 

(həm də ey ni ad lı vi la-
yət) səhv ola raq Di yar bə kir 

şək lin də ve ri lir. Hal bu ki bun-
lar müx tə lif mən şə li söz lər dir 
və ay rı-ay rı ta ri xi ha di sə lər lə 
əla qə dar or ta ya çı xıb. İn di Di-
yar-ba kır ad la nan şə hə rin keç-
miş adı Amid olub. Bir ne çə əsr 
bun dan əv vəl Ərə bis tan ya rı-
ma da sın dan Bə kir lər ad lı bir 
qə bi lə kö çə rək Ana do lu ya gəl-
miş və Dəc lə ça yı sa hi li nə, da-
ha doğ ru su, in di ki Di yar ba kır 
şə hə ri nin ət ra fı na yer ləş miş lər. 
Bun dan son ra bu qə bi lə nin ya-

Tərcümədə 
onomastik 
vahidlərin 
verilməsi
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

“Çin vaizi”, “Səy ya hi-Şə hir lə” 
mü qa yi sə də da ha se vim li, da ha 
ürə yə ya tım lı adam idi. O da səy-
yah ki mi mü səl man dün ya sı nın 
tə rəq qi və in ki şa fı nın yal nız is-
la mın ca nı na son ra dan mü səl lət 
ol muş zə rər li, yan lış inanc lar dan 
tə miz lən mə si sa yə sin də ger çək-
lə şə bi lə cə yi nə ina nır dı. Bu işin 
öh də sin dən isə an caq türk döv-
lə ti nin gə lə cə yi ni dü şü nür dü. 
Mə sə lə ilə bağ lı fi  kir lə ri ni bir 
tə rəf dən məc muə və qə zet lər də 
çap olu nan ya zı la rı, di gər tə rəf-
dən İs tan bu lun iz di ham lı ca mi-
lə rin də, çe şid li İs lam məm lə kət-
lə ri nin bö yük şə hər lə rin də et di yi 
vəz lər lə cə miy yət ara sın da ya-
yır dı. Bu li be ral, cə sur, qüv vət li 
vəz lər döv rün təəs süb keş kə si-
mi ni, mil liy yət çi lik cə rə ya nı nın 
düş mən lə ri ni həd siz hid dət lən-
dir di yin dən, haq qın da or ta lı ğa 
müx tə lif de di-qo du lar çı xa rır, 
bu va si tə ilə onu tut du ğu yol dan 
çə kin dir mə yə ça lı şır dı lar. La kin 
ar xa sı nı İtt  i had və Tə rəq qi nin 
idealist li der lə ri nə da ya mış vaiz, 
bil di yi ni kim sə yə ver mək niy yə-
tin də de yil di. 

“Səy ya hi-Şə hi rin” ək sər vaxt 
çox sərt gö rün mə si mü qa bi lin də 
“Çin vaizi”nin üzü hər za man 
nə şə li olur, tə bəs sü mü do daq la-
rın dan çə kil mir di. Ata mın is la mı 
xu ra fa tın cən gin dən qur tar maq 
niy yə tin də olan dos tu il də bir ne-
çə də fə ata mı çıx maq şər ti ilə ailə-
mi zin bü tün üzv lə ri ni di zi üst də 
otur dur, tək bir lər, dualar, sə na lar 
oxu yub üs tü mü zə üfl  ə yir di. “Çin 
vaizi” bu duala rı nın fay da sı na 
ürək dən əmin idi. “Mən ürə yi min 
tə miz li yi ni si zə də ke çi ri rəm” – 
de yir, ar dın ca əla və edir di: “Çün-
ki Pey ğəm bər sü la lə sin də nəm!” 
Ana mın ailə si də Azər bay can da 
“Sa datt  an” – se yid lər dən ol du ğu, 
yə ni kö kü, mən şə yi ilə Pey ğəm-
bə rə bağ lan dı ğı üçün ona əq rə ba 
gö zü ilə ba xır dı. 

A ta mın dos tu is la mın mü qəd-
dəs gün lə rin də ya şıl əm ma mə si-
ni qo yub şə rəfl  i soy kö kü nü hər 
kə sə nü ma yiş et di rir di. Ba şın da 
bu ya şıl sa rıq ol du ğu za man san-
ki ye ri şi, ba xı şı, xa siy yə ti, rəf ta rı 
da ta ma mi lə baş qa la şır dı. 

Hər yer də sev gi və eti bar gö rən, 
məc lis dən məc li sə, süf rə dən süf rə yə 
də vət olu nan “Çin vaizi” də Bi rin ci 
Dün ya Hər bi nin so nun da itt  i had-
çı lar la bir lik də göz dən, nə zər dən 
düş dü. Ar tıq İs tan bul düş mən qüv-
və lə rin əli nə keç miş di, atam tu tu lub 
Mal ta sür gü nü nə gön də ril miş di. 
Uşaq lıq döv rü mün ən hə zin, qa ran-
lıq il lə ri be lə baş la mış dı. İn di evi mi-
zin qa pı sı nı – o vax ta qə dər ha mı nın 
üzü nə açıq olan, hər kə sin se və-se və 
gir di yi bu qa pı nı çox az adam dö-
yür dü. Be lə lə rin dən bi ri də ata mın 
vaiz dos tu idi. “Çin vaizi” fə la kət li 
il lə ri mi zin ən və fa lı dos tu ol du. Özü 
də daim tə qib edi lir di. Düz dür, keç-
miş döv rün si ya si mə sə lə lə ri nə əs la 
qa rış ma mış dı. Üzə ri nə dü şən di ni 
və zi fə ni qay da-qa nun lar dan bir ad-
dım kə na ra çıx ma dan ye ri nə ye tir-
miş di. Bun dan əla və, ix ti laf çı xo ca lar 
ara sın da bə zi ya xın dost-ta nış la rı da 
var dı. Çox gü man ki, elə bu sə bəb-
dən üs tü nə çox düş mə miş di lər. Yal-
nız ay lıq maaşı nı azalt mış, bir də vəz 
oxu ma sı na ya saq qoy muş du lar. 

Mil li Mü ca di lə zə fər lə ba şa çat-
dı. Ne cə de yər lər, ya man gü nün 
öm rü az ol du. An caq ata mın dos-
tu ar tıq əs ki eti ba rı nı bər pa et mək 
iq ti da rın da de yil di. İn qi lab lar 
onun dü şün dü yü di ni is la hat la rın 
hü dud la rı nı çox ar xa da qoy muş-
du. Şap qa qa nu nu1 çı xan da san ki 
əv vəl ki mü va zi nə ti ni bir qə dər də 
itir di. Hətt  a ara da-bə rə də bu qa-
nu nun əley hi nə da nış maq cə sa rə-
ti gös tər di. Atam dos tu nun hə ya-
tın da, bəl kə də, ilk də fə mey da na 
çı xan əsə bi li yi us ta lıq la ya tırt dı. 

Sa kit lə şib özü üçün ay rı lan bir ne çə 
yer də imam lı ğı nı elə mə yə baş la dı, 
son ra isə, ümu miy yə tə, kö çüb Ko-
ca mus ta fa pa şa2 mə həl lə si nə yer ləş-
di. İs tan bu lun ən əs ki, kə dər və mə-
lal do lu bu səm tin də özü ki mi vax tı 
ilə məm lə kə tə xid mət gös tər miş 
həm kar la rı var dı. On la rın ara sın da 
get-ge də da ha da ka sıb la şıb zəifl  ə-
yə rək, fə qət do daq la rın da kı əbə di 
tə bəs sü mü heç za man itir mə yə rək 
ya şa ma ğa baş la dı. “Çin vaizi” bu il-
lər də xoş gün döv rü dost la rı nın çox 
az qis mi ni ara yıb-ax tar dı. Yal nız İs-
tan bul da ya şa dı ğı mız za man lar hər 
həf tə bi zə gə lir, süf rə mi zin ba şın-
da kı köh nə ye ri ni tu tur du. Ge dən-
də də ata mın gü zə ra nı nı aza cıq da 
ol sa yün gül ləş dir mək üçün ver di yi 
ki çik hə diy yə ni min bir xa hiş-min-
nət lə, zor-bə la ilə qə bul edə rək ay-
rı lır dı. Atam İs tan bu la çə kil dik dən 
son ra köh nə dos tu na, de yə sən, yal-
nız bir cə yer də imam lıq et mə yə ica-
zə ver miş di lər. Əli nə gə lən pa ra da, 
ya nıl mı ram sa, ay da beş yüz qu ru şa 
en miş di. Bu cü zi pa ra ilə ye mə yi-
ni, iç mə yi ni tə min et mə li, əyin-baş 
al ma lı idi. Ta le yin kə dər li gər di şi 
qar şı sın da be lə ye nə qə tiy yən sar-
sıl ma dı. Gü zə ra nı ilə bağ lı qə ra rı nı 
dər hal ver di: azu qə si yal nız çay və 
ya van çö rək ola caq, köh nə pal tar-
la rı nı ya ma yıb ge yə cək, zə ru rət ol-
ma yın ca ev dən çıx ma ya caq. Be lə 
ol duq da, Əh məd bəy ki mi özü nə 
ya xın say dı ğı bir ne çə dos tun edə-
cək lə ri ki çik yar dım la rı da göz önü-
nə al maq la hə ya tı nın so nu na qə dər 
“na mər də möh tac ol ma dan” ya şa-
ya bi lə cək di.

“Çin vaizi” qə ra rı nı gü zə ra nı na 
tət biq et di. Ar tıq bi zim evə - Maç ka 
mə həl lə si nə Ko ca mus ta fa pa şa dan 
pi ya da gə lib- ge dir di. Uşaq lıq çağ-
la rın da ol du ğu ki mi, ye nə mə la-
hət li sə si, nu ra ni üzü ilə bay ram-
lar da, xoş və kə dər li gün lər də 
ara mız da idi. Atam, anam, bö-
yük qar da şım rəh mə tə ge dən-

də ilk duala rı o oxu du, 
uşaq la rı mız do ğu lan da ad-

la rı nı qu laq la rı na pı çıl da yıb 
ilk xe yir-duanı o ver di. Evi-

miz də ki ye ri də hər za man 
də yiş məz qal dı. Nə ha yət, bir 

gün ta uşaq lıq il lə rin dən bi-
zim lə bir lik də ad dım la yan bu 

can lı xa ti rə di gər lə ri ki mi ger çək 
aləm dən ay rı lıb ha fi  zəm də öz 

hə mi şə lik ye ri ni tut du. 

***

İn di üçün cü in san göz lə rim 
önü nə gə lir. 

O nu or ta ya ya xın bo yu nun üs-
tün də ki çə kik göz lə ri, al lan mış, 
tə ra vət li, bir az siv ri çə nə ilə bi-
tən üzü, sərt si fət ciz gi lə ri, cod 
və qı sa kə sil miş sa çı, ye nə dik 
və əy nin də şax da ya nan na xış lı 
ağ köy nə yi, dar şal va rı ilə xa tır-
la yı ram. Stul da, ya xud kres lo da 
otur ma sın dan, ayaq üst də da-
yan ma sın dan ası lı ol ma ya raq 
hə mi şə şax gö rü nən bu in san ət-
raf da kı la ra ey ni an da məh rəm lik 
və uzaq lıq duy ğu su təl qin et mə yi 
ba ca rır dı. 

A ta mın daim ət ra fa tə miz lik 
duy ğu su sa çan, gü nü müz də mo-
da baz ad la nan lar ki mi şıq ge yi-
nən, yo ğun səs lə, şi rin bir ləh cə 
ilə da nı şan dos tu nun tut du ğu 
rəs mi və zi fə lər aşa ğı da kı lar idi:

İs tan bul Da rül fü nu nun is lam 
ta ri xi pro fes so ru, Ba bi-Me şi hat 
(İtt  i had və Tə rəq qi ha ki miy yə-
ti döv rün də təx mi nən Di ni İş-
lər Na zir li yi funk si ya sı nı ye ri nə 
ye ti rən qu rum – V.Q.) mü şa vi ri, 
Təd qi qi-Müəl li fa tı-Şə riy yə Ən cü-
mə ni (Di ni əsər lə ri təd qiq edən 
şu ra – V.Q.) üz vü. 

O, özü nün bü tün rəs mi si fət lə-
ri ilə məm lə kə ti miz də Tən zi mat-
dan3 son ra ye ti şən in tel lek tual, 
ge niş dü şün cə li, azad fi  kir li, fərq-
li mü la hi zə lə rə dö züm lü ya naş-
ma ğı ba ca ran bö yük din ada mı 
ti pi nin klas sik ör nək lə rin dən bi-
ri ni or ta ya qoy muş du. Çal ma sız, 
cüb bə siz, tər-tə miz ge yim li bir 
din ada mı!

A ta mın dos tu din və hə yat haq-
da inan cı nı özü nün nəşr et di yi, 
son yüz il türk fi  kir hə ya tı nın mü-
hüm sə nəd lə rin dən bi ri sa yı la caq 
“İs lam Məc muəsi”nin4 də yiş məz 
prin si pi ki mi, “Din lə do lu bir hə-
yat, hə yat la do lu bir din” şək lin-
də əsas lan dır dı. Öz hə ya tı nı da 
əv vəl dən so na qə dər bu prin si pə 
uy ğun ya şa dı. 

A ta mın bu dos tu ilə bağ lı xa ti-
rə lə ri min ilk qis mi mə nə, nə dən-
sə səs lər, rəng lər və ba xış lar məc-
mu su ki mi gö rü nür. Ha fi  zəm də 
içə ri si nə gü nəş işı ğı çə tin lik lə yol 
ta pan bir sa lon can la nır. Ör tü lə ri 
açıq rəng li ipək lər dən olan yün-
gül me bel lər, ağap paq di var lar, 
al çaq və ra hat kres lo lar ara sın da 
arıq, uzun, bə yaz üz lü bir qa dı-
nın hə zin sə si ni eşi di rəm. Ana la rı 
ki mi zə rif, in cə, ağ bə niz li qız və 
yə qin, qar da şı olan oğ lan la oy na-
ma ğa ça lı şı ram. An caq uşaq lar 
elə çə kin gən dir lər ki, hə və sim 

ölür, ge dib ana mın böy rü nə 
qı sı lı ram. 

Bu ilk xa ti rə lə rin ar dın ca bir-
dən-bi rə ata mın Mal ta əsa rə ti il-
lə ri ya da dü şür. O dövr də ata mın 
dos tu bi zi əs la tək bu rax mır dı. 
De mək olar ki, hər həf tə, bəl li 
gün lər də, bəl li saat lar da dim dik 
ye ri yə-ye ri yə qa pı mız dan içə ri 
gi rir, anam dan baş la ya raq hər bi-
ri miz dən hər kə sin ye ri nə, ya şı na 
gö rə hər də fə ey ni sual la rı so ru-
şur, bir az otu ran dan son ra vi da-
la şıb ge dir di. 

Döv rün si ya si cə rə yan la rı na 
qo şul ma dı. Am ma bu na bax ma-
ya raq İtt  i had və Tə rəq qi li der lə-
ri, is lam bir li yi, türk çü lük idealı, 
Ru si ya mə sə lə lə ri ilə bağ lı hər 
za man onun fi  kir və mü la hi zə lə-
rin dən ya rar lan ma ğı ba car dı lar. 
Mü ta ri kə il lə rin də iş ğal qüv vət-
lə ri Da rül fü nun la əla qə lə ri ni kəs-
mək dən baş qa ona hər han sı bir 
təz yiq gös tər mə di lər.

Mil li Mü ca di lə dən son ra tək rar 
Da rül fü nun da kı ye ri nə qa yıt dı. 
Da rül fü nun uni ver si tet olan dan 
son ra da kür sü sü özün də qal dı.

1 Ata tür kün mə də ni in qi lab la rı-
nın tər kib his sə si olan “şap qa 
qa nu nu” Tür ki yə Bö yük Mil-
lət Məc li si nin 25 no yabr 1925-
ci il ta rix də qə bul edil miş di. 
Qa nu na əsa sən ənə nə vi Os-
man lı fə si ara dan qal dı rıl mış 
və pe şə lər üz rə ye ni baş ge-
yim lə ri müəy yən ləş di ril miş di.

2 Ko ca mus ta fa pa şa – İs tan-
bu lun tam mər kə zi nə, Fa tih 
il çə si nə bağ lı ta ri xi mə həl lə.

3 Tən zi mat – Os man lı im pe ri-
ya sın da 1839-cu il dən baş la-
ya raq 1876-cı ilə qə dər da vam 
edən və ilk Ana ya sa nın 
– Kons ti tu si ya nın qə bu lu ilə 
nə ti cə lə nən is la hat lar döv rü. 
İq ti sa di, si ya si, hər bi, mə də-
ni, qa nun ve ri ci lik və so sial 
sa hə lər də apa rı lan is la hat-
la rın əsas məq sə di tə nəz zül 
döv rü nə qə dəm qoy muş im pe-
ri ya nın hə ya tı nı və ida rə çi li-
yi ni müasir ləş dir mək idi. 

4 “İslam məcmuəsi” – 1914-
cü ilin yanvarından 1918-ci 
ilin noyabr ayına qədər 
İstanbulda iki həftədə bir dəfə 
nəşr olunan dini-tarixi jurnal. 

(Davamı gələn sayımızda)

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

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

A ta mın dos tu din və hə yat haq-
da inan cı nı özü nün nəşr et di yi, 
son yüz il türk fi  kir hə ya tı nın mü-
hüm sə nəd lə rin dən bi ri sa yı la caq 
“İs lam Məc muəsi”nin
prin si pi ki mi, “Din lə do lu bir hə-
yat, hə yat la do lu bir din” şək lin-
də əsas lan dır dı. Öz hə ya tı nı da 
əv vəl dən so na qə dər bu prin si pə 
uy ğun ya şa dı. 

A ta mın bu dos tu ilə bağ lı xa ti-
rə lə ri min ilk qis mi mə nə, nə dən-
sə səs lər, rəng lər və ba xış lar məc-
mu su ki mi gö rü nür. Ha fi  zəm də 
içə ri si nə gü nəş işı ğı çə tin lik lə yol 
ta pan bir sa lon can la nır. Ör tü lə ri 
açıq rəng li ipək lər dən olan yün-
gül me bel lər, ağap paq di var lar, 
al çaq və ra hat kres lo lar ara sın da 
arıq, uzun, bə yaz üz lü bir qa dı-
nın hə zin sə si ni eşi di rəm. Ana la rı 
ki mi zə rif, in cə, ağ bə niz li qız və 
yə qin, qar da şı olan oğ lan la oy na-
ma ğa ça lı şı ram. An caq uşaq lar 
elə çə kin gən dir lər ki, hə və sim 

ölür, ge dib ana mın böy rü nə 
qı sı lı ram. 

Bu ilk xa ti rə lə rin ar dın ca bir-
dən-bi rə ata mın Mal ta əsa rə ti il-
lə ri ya da dü şür. O dövr də ata mın 
dos tu bi zi əs la tək bu rax mır dı. 
De mək olar ki, hər həf tə, bəl li 
gün lər də, bəl li saat lar da dim dik 
ye ri yə-ye ri yə qa pı mız dan içə ri 
gi rir, anam dan baş la ya raq hər bi-
ri miz dən hər kə sin ye ri nə, ya şı na 
gö rə hər də fə ey ni sual la rı so ru-
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ya sət çi və döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu 
(1909-1982) çağ daş Tür ki yə də me muar 
ədə biy ya tı nın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-

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

“Çin vaizi”, “Səy ya hi-Şə hir lə” 
mü qa yi sə də da ha se vim li, da ha 
ürə yə ya tım lı adam idi. O da səy-
yah ki mi mü səl man dün ya sı nın 
tə rəq qi və in ki şa fı nın yal nız is-

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 

gö rə hər də fə ey ni sual la rı so ru-
şur, bir az otu ran dan son ra vi da-
la şıb ge dir di. 

Döv rün si ya si cə rə yan la rı na 
qo şul ma dı. Am ma bu na bax ma-
ya raq İtt  i had və Tə rəq qi li der lə-
ri, is lam bir li yi, türk çü lük idealı, 
Ru si ya mə sə lə lə ri ilə bağ lı hər 
za man onun fi  kir və mü la hi zə lə-
rin dən ya rar lan ma ğı ba car dı lar. 

“Çin vaizi” qə ra rı nı gü zə ra nı na 
tət biq et di. Ar tıq bi zim evə - Maç ka 
mə həl lə si nə Ko ca mus ta fa pa şa dan 
pi ya da gə lib- ge dir di. Uşaq lıq çağ-
la rın da ol du ğu ki mi, ye nə mə la-
hət li sə si, nu ra ni üzü ilə bay ram-
lar da, xoş və kə dər li gün lər də 
ara mız da idi. Atam, anam, bö-
yük qar da şım rəh mə tə ge dən-

də ilk duala rı o oxu du, 
uşaq la rı mız do ğu lan da ad-

la rı nı qu laq la rı na pı çıl da yıb 
ilk xe yir-duanı o ver di. Evi-

miz də ki ye ri də hər za man 
də yiş məz qal dı. Nə ha yət, bir 

gün ta uşaq lıq il lə rin dən bi-
zim lə bir lik də ad dım la yan bu 

can lı xa ti rə di gər lə ri ki mi ger çək 
aləm dən ay rı lıb ha fi  zəm də öz 

hə mi şə lik ye ri ni tut du. 

***

A ta mın dos tu din və hə yat haq-
da inan cı nı özü nün nəşr et di yi, 
son yüz il türk fi  kir hə ya tı nın mü-
hüm sə nəd lə rin dən bi ri sa yı la caq 
“İs lam Məc muəsi”nin
prin si pi ki mi, “Din lə do lu bir hə-
yat, hə yat la do lu bir din” şək lin-
də əsas lan dır dı. Öz hə ya tı nı da 
əv vəl dən so na qə dər bu prin si pə 
uy ğun ya şa dı. 

A ta mın bu dos tu ilə bağ lı xa ti-
rə lə ri min ilk qis mi mə nə, nə dən-
sə səs lər, rəng lər və ba xış lar məc-
mu su ki mi gö rü nür. Ha fi  zəm də 
içə ri si nə gü nəş işı ğı çə tin lik lə yol 
ta pan bir sa lon can la nır. Ör tü lə ri 
açıq rəng li ipək lər dən olan yün-
gül me bel lər, ağap paq di var lar, 
al çaq və ra hat kres lo lar ara sın da 
arıq, uzun, bə yaz üz lü bir qa dı-
nın hə zin sə si ni eşi di rəm. Ana la rı 
ki mi zə rif, in cə, ağ bə niz li qız və 
yə qin, qar da şı olan oğ lan la oy na-
ma ğa ça lı şı ram. An caq uşaq lar 
elə çə kin gən dir lər ki, hə və sim 

dən-bi rə ata mın Mal ta əsa rə ti il-
lə ri ya da dü şür. O dövr də ata mın 
dos tu bi zi əs la tək bu rax mır dı. 
De mək olar ki, hər həf tə, bəl li 
gün lər də, bəl li saat lar da dim dik 
ye ri yə-ye ri yə qa pı mız dan içə ri 
gi rir, anam dan baş la ya raq hər bi-
ri miz dən hər kə sin ye ri nə, ya şı na 
gö rə hər də fə ey ni sual la rı so ru-

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si-
ya sət çi və döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu 
(1909-1982) çağ daş Tür ki yə də me muar 
ədə biy ya tı nın  gör kəm li nü ma yən də lə rin-
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lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə-
vi ciz gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, 
elə cə də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə 
və ideal la rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni 

Atamın 
dostları



“Ha mı hə min yan ğı nı sön dür mə yə səy 
edir di. Yan ğın sön dü rən ara ba lar bir-bi ri-
ni əvəz edir, adam lar tor paq do lu ki sə lə ri 
çox da en li ol ma yan tax ta lar üzə rin dən 
ke çi rir, apa rıb ya nan bu ru ğun üs tü nə 
atır dı lar. Alov ət ra fı ya la yır dı... Kə nar-
da bir dəs tə adam apa rat la şə kil çə kir di. 
Mən be lə şə kil çə kən apa rat, bi rin ci də fə 
idi, gö rür düm... Yan ğın son dü rü lən dən 
son ra yol daş lar dan öy rən dim ki, hə min 
apa rat la ki no çə kir lər miş”. Bu nun nə ti-
cə sin də fi l min hə min epi zod la rı o qə dər 
tə bii və can lı alın mış dı ki, ta ma şa çı la rı 
vəc də gə ti rir di. 

O za man üçün həcm cə çox bö yük olan 
fi lm, elə in di nin özün də be lə qib təedi lə cək 
də rə cə də qı sa müd də tə çə ki lib ba şa çat dı. 
Ye ni  ek ran əsə ri nin I se ri ya sı nın (5 his sə) 
ki no teatr lar da nü ma yi şi nə 1916-cı ilin 14 
ma yın dan baş lan dı. Bu nun la bağ lı mət-
buat sə hi fə lə rin də sen sa si ya lı elan lar ve-
ri lir di: “E lekt ro teatr Edi son ”un ek ra nın da 
öz dost la rı nı zı və ta nış la rı nı zı gö rə cək si-
niz...”, “Mü səl man ar tist lə rin dən Hü seyn 
Ərəb lins ki cə nab la rı və baş qa la rı iş ti rak 
edə cək dir lər...”, “Gör mə yə tə cil edi niz...”, 
“An caq dörd gün dür...”, “Mə dən lər də va-
qe olan bö yük yan ğın də xi gös tə ri lə cək-
dir...”, “Bu şə kil Ba kı da an caq Fran suzs ki 
elek to ro-ba yoq raf da gös tə ri lə cək dir...”, 
“Ba ku” qə ze ti nin ver di yi elan da fi lm-
lə bağ lı ək sər mə lu mat la ra rast gəl mək 
müm kün idi. “F ran sız ek lekt ro-ba yoq ra fı, 
H.Z.Ta ğı ye vin pas sa jı, tel. 34-31.  Uşaq lar 
və şa gird lər bu ra xıl mır lar”. 

“Bu il ma yın 14-də Ba kı da, neft mə dən-
lə rin də Ba kı mil yo ner lə ri nin hə ya tın dan 
çə kil miş nə həng fi l min 1-ci se ri ya sı nü-
ma yiş et di ri lə cək dir. 

“Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” 
İb ra him bəy Mu sa bə yo vun ro ma nı 

üz rə ki nod ram dır. Sse na ri A.D.Pa no va- 
Pot yom ki na nın, qu ru luş məş hur rus və 
mü səl man ar tist lə ri nin bir ləş miş qüv-
və lə ri nin iş ti ra kı ilə B.N.Svet lo vun dur. 
Met raj bö yük ol du ğun dan, yal nız ax şam 
seans la rı ve ri lə cək dir. Bi rin ci sean sın 
baş lan ğı cı ax şam saat 6-da, ikin ci ax şam 
saat 8-də, üçün cü ax şam saat 10-da dır. 

Yer lə rin qiy mə ti az ca ar tı rıl mış dır”. 
Fil min hə min gün Aza dov və İs gən də-

ro vun evi nin bi rin ci mər tə bə sin də (in di ki 
“Araz” ki no teat rın da) təş kil olun muş ilk 
nü ma yi şin dən əv vəl məş hur xa nən də Ke-
çə çi Ələs gər, tar zən Ba la Mə li ko vun mü şa-
yiəti ilə ki çik bir kon sert ver di. Ta ma şa çı lar 
ara sın da Hü seyn Ərəb lins ki, Qur ban Pi ri-
mov, Cab bar Qar yağ dıoğ lu ilə ya na şı, döv-
rün bir çox ta nın mış zi ya lı la rı da var idi. 

Tar zən Qur ban Pi ri mo vun şə ha də ti nə 
gö rə “... fi lm bö yük uğur la “Re nes sans”, 
“Mon-Re no” və “Mk ka do” nun sa lon la-
rın da nü ma yiş et di ril di. Fil min “Toy” və 
“Ka zi no da şən lik” epi zod la rın da xa nən-
də Cab bar və mən də çə kil miş dik. Mən 
ça lır dım, Cab bar oxu yur du. Hü seyn 
Ərəb lins ki nin ifa sı çox xo şu ma gəl di. 
Lüt fə li bə yin par-par ya nan fay ton dan 
ne çə çıx dı ğı yax şı ya dım da dır. Ərəb-
lins ki ta ma mi lə Lüt fə li bə yin ob ra-
zı na gir miş di. Tifl  i sə sə fər lə ri mi zin 
bi rin də bu haq da Ərəb lins ki yə de-
dim. O da ki no nun bö yük gə lə cə-
yin dən vəcd lə da nış ma ğa baş la dı”. 

Fil min məz mu nu-
nu açıq la yan ya zı lar 
– titr lər həm rus ca, 
həm də Azər bay can 
türk cə sin də ya zıl mış-
dı, döv rün ta ma şa-
çı la rı nın psi xo-
lo ji qav ra mı na 
və sa lon dram 
əsə ri nin ru hu na 
uy ğun idi. “Ka zi no”, 
“Ka zi no da qu mar”, “Neft 
fon ta nı” və “Yan ğın” epi zod la rı 
ta ma şa çı la ra çox güc lü tə sir gös tə-
rir di. Fil min son ra kı nü ma yiş lə ri ilə 
bağ lı elan lar da “Sə li mo vun mə də nin-
də nə həng yan ğı nın çə kil di yi”, “fi l min 
xü su si də vət olun muş Qaf qaz sa zan-
dar lar mu si qi si ilə mü şa yiət olu na-
ca ğı”, “bö yük xərc çə kil di yi nə gö rə, 
yer lə rin qiy mə ti nin 10 qə pik ar tı rıl-
ma sı” ba rə də mə lu mat lar da ve ril-
miş di. Bu elan lar dan gö rü nür ki, 
“Fil ma” nın rəh bər li yi fi l mə çə ki lən 
xər ci ödə mək üçün hər va si tə ilə ta-
ma şa çı la rı cəlb et mə yə ça lı şıb. 

Fil min bi rin ci se ri ya sı son ra kı 
ay lar da da ki no teatr la rın ek ra-
nın dan düş mə di. “A çıq söz” qə-
ze ti 24 may 1916-cı il ta rix li sa-
yın da mə lu mat ve rir di: 

“Ki no-Pa las”da 
22, 23, 24 may da 4 his sə dən 

iba rət “Neft və mil yon lar səl-
tə nə tin də” fi l mi nü ma yiş et-
di ri lir. 

İb ra him bəy Mü sa bə-
yo vun ro ma nı üz rə Ba kı 
mil yon çu la rı nın hə ya-
tın dan çə kil miş nə həng 
dram dır. Sse na ri Pa no-
va-Pot yon ki na nın dır. 
Rus və mü səl man 
ar tist lə ri: La za re-
va, Piont kovs ka ya, 
Or lits ka ya, Ərəb-
lins ki, Le vin, 
Mu roms ki, İva-
novs ki və b. 
iş ti rak edir lər. 

Qeyd: “Neft və mil yon lar səl tə nə tin-
də” şək li üçün sim li or kestr dən baş qa 
bö yük il lü zi ya üçün sa zan dar lar da də-
vət edil miş lər. 

Bu gün lər də “Neft və mil yon lar səl tə-
nə tin də” şək li nin ikin ci se ri ya sı gös tə ri-
lə cək dir. 

29, 30 və 31 may is tis-
na sız ola raq bö yük lər 
üçün dür” (“A çıq söz”, 
№ 193, 24 may 1916-cı 
il). 

Fil min nü ma yi şi ta-
ma şa çı lar və 

m ə t  b u a t  l a 
ya na şı, sə nət 

adam la rı na da 
tə sir et miş di. 
“Kas pi”, “Ba-

ku”, “Ye ni iq bal”... 
qə zet lə rin də və “Ba-
ba yi-Əmir” jur na lın da 

fi lm lə bağ lı ya zı lar ve ril miş di. 
“Ba ba yi Əmir” jur na lı ya zır dı: 
“Neft və mil yon lar səl tə nə tin-

də” şək li nin bi rin ci his sə sin dən beş 
səh nə gös tə ri lə cək. Bu səh nə lər Ba kı-

da çə kil miş dir. Əv vəl lər ka sıb ailə dən 
olan, son ra al dat maq la bir bəd bəx tin 

mil yon la rı nı əli nə ke çi rən bir mil-
yon çu nun ma cə ra la rın dan bəhs 
olu na caq... Mu si qi çi lər dən Cab-
bar, Qur ban və Qu lu ifa edə cək lər”. 
Jur nal da bu nun la ya na şı, “qa dın lar 
üçün qa pa lı lo ja la rın ol du ğu, yal-
nız mü səl man qa dın lar üçün ay rı ca 
seans la rın gös tə ri lə cə yi” haq qın da 
da mə lu mat ve ri lib. 

“Neft və mil yon lar səl tə nə tin-
də” fi l mi nin teat ra da tə sir gös-
tər di yi ni qeyd et mək la zım dır. 
“A çıq söz” qə ze tin də çap olun-
muş “O yun çu nun so nu” mə-
qa lə sin də gös tə ri lir di: “Dü nən 
H.Z.Ta ğı ye vin teat rın da cə-
nab Ə.Haq ver di ye vin qu ma-
ra qur şan mış mil yon la rın 
ifl  a sın dan bəhs edən “Da ğıl-
mış ti faq” fa ciəsi “Qu mar-
ba zın so nu” adı al tın da 
Şə ri fo vun (A.M.Şə rif za-
də) səh nə tə cəs sü mün də 
təq dim edil miş dir. Gö-
rü nür, “Neft və mil-
yon lar səl tə nə tin də” 
“e lekt ro ba yoq raf” ki-
no nun uğu ru bi zim 
ar tist lə ri mi zi də 
şir nik lən dir miş və 
on lar qu mar baz – 
mil yon çu nu oy-
na ma ğı qə ra ra 

al mış lar”. 

Çox gü man ki, fi lm tam şə kil də ta ma-
şa çı la ra 1916-cı ilin iyul ayın dan gös tə ri-
lib. Çün ki hə min vax ta qə dər mət buat da 
ve ri lən elan lar da “nə həng şək lin bi rin ci 
se ri ya sı nın nü ma yiş et di ri lə cə yi” vur ğu-
la nır. Son ra kı elan lar da isə iyul ayı nın 
18-dən “Mon-Re po” ki no teat rın da açıq 
ha va da is tis na sız bö yük lər üçün “İb ra-
him bəy Mu sa bə yo vun ro ma nı üz rə Ba kı 
ta ma şa çı la rı na ta nış olan ar tist ka Piont-
kovs ka ya nın və mü səl man trup pa sı nın 
ar tis ti H.Ərəb lis ki nin iş ti ra kı ilə, məş hur 
sa zan dar lar xo ru nun iş ti ra kı ilə “Neft və 
mil yon lar səl tə nə tin də” fi l mi nin nü ma yiş 
et di ri lə cə yi” xə bər ve ri lir. De mə li, fi l min 
ikin ci se ri ya sı (4 his sə) məhz hə min vaxt-
lar da pro kat üçün ha zır olub. 

Akt yor la rın ifa sın da bə zi kəm-kə sir lə-
rə bax ma ya raq, “Neft və mil yon lar səl tə-
nə tin də” fi l mi Ru si ya nın və bir sı ra xa ri ci 
öl kə lə rin ek ran la rın da nü ma yiş et di ril-
di. Bu nu gör kəm li ədə biy yat şü nas-alim, 
pro fes sor A.Za ma nov İ.Mu sa bə yo vun 
ey niad lı po vest və he ka yə lər ki ta bı na 
yaz dı ğı ön söz də qeyd edir. Mil li ki no-
mu zun öz möv cud lu ğu na ba ya ğı möv-
zu lar la de yil, döv rün va cib əx la qi prob-
lem lə rin dən bəhs edən ek ran əsə ri lə 
baş la ma sı diq qə tə la yiq ha di sə idi. Təəs-
süf ki, ilk Azər bay can bə dii fi l mi də ne-
çə-ne çə qiy mət li sə nət abi də miz ki mi 
qo ru nub-sax lan ma mış dır. Ola bil sin ki, 
Pe ter bur qun, Mosk va nın, ya xud Tbi li-
si nin... sax lanc la rın da bu fi l min su rə ti-
ni tap maq müm kün dür, am ma bu nun la 
be lə, gü nü mü zə cən gə lib ça tan sə nəd lə-
rə, fo to la ra və di gər ma te rial la ra əsa sən 
de mək olar ki, ilk Azər bay can bə dii fi l mi 
do ğul du ğu za ma nın ru hu nu əks et di rən 
də yər li sə nət əsər lə rin dən olub. Tə sa dü fi  
de yil ki, “Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” 
fi l mi nin ilk rəs mi nü ma yiş gü nü – 1916-cı 
il ma yın 14-ü, 1998-ci ilə qə dər sə nət ta ri-
xi miz də mil li ki no gü nü ki mi qeyd edi lib. 

Azər bay can ki no su “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” po ves ti nə bir da ha 1980-ci 
il də mü ra ciət edib. Təəs süf ki, M.Mir-
möv sü mo vun əsə rin mo tiv lə ri əsa sın da 
yaz dı ğı sse na ri si üz rə re jis sor F.Əli ye vin 
çək di yi “Qı zıl uçu rum” ad lı bu ek ran 
əsə ri ilk va rian tın yad daş lar da ya şa yan 
şöh rə ti ni üs tə lə yə bil mə di. 

H.Ərəb lin ski nin di gər fi lm lə rə çə kil mə-
si ba rə də əli miz də yal nız də qiq ləş di ril mə-
si çə tin olan mə lu mat lar var. Şüb hə siz ki, 
onun sə nət uğur la rı və bir-bi ri ilə rə qa bət 
apa ran ki no fi r ma la rın da ha çox ta ma-
şa çı cəlb et mək is tə yi bu cür la yi hə lə rin 
or ta ya çıx ma sı na rə vac ve rir di. Mə sə lən, 
mət buatı mı zın sal na mə si ni ya ra dan Qu-
lu Məm məd li ya zır: “1915-ci ilin son ay-
la rın da Mosk va nın məş hur Xan jon kov 
fi r ma sı öz nü ma yən də lə ri ni Ba kı ya gön-
dər miş və bu ra da “mü səl man pyes lə ri” 
əsa sın da fi lm çə kil mə si üçün şə rait və və-
sait olub-ol ma ma sı nı yox la maq is tə miş di. 
Fir ma nın nü ma yən də si səh nə mi zin məş-
hur akt yor la rı Hü seyn Ərəb lins ki və Mir-
za ğa Əli yev lə gö rü şüb da nış mış, on lar la 
məs lə hət lə şib işə baş la mış dı. “Bə si rət” 
jur na lı 1916-cı il 12 yan var ta rix li sa yın da 
qeyd edir di: “Mosk va Xan jon kov fi r ma sı 
nü ma yən də lə ri Ba kı ya gə lib, bu ra da mü-
səl man pyes lə rin dən bir ne çə si ni len ta ya 
çək mək fi k ri ni söy lə yib lər. Film lər də oy-
na maq üçün fa ciələr də Ərəb lins ki ni, ko-
me di ya lar da Mir zə a ğa Əli ye vi də vət et-
mək is tə yir lər”. Am ma müx tə lif sə bəb lər 
üzün dən bu çə ki liş lər baş tut ma mış dı. 

Bu nun la be lə, hə lə sağ lı ğın da “A zər-
bay can səh nə si nin dü ha sı”, teatr sə nə-
tin də “ye ga nə mü səl man da hi si”, “mü-
qəd dəs türk səh nə si nin bö yük xa di mi” 

ad lan dı rıl mış bö yük akt yor və re jis so-
run bu ye ga nə ek ran ob ra zı mil li ki no-

mu zun ta ri xin də özü nə xas yer tu tur.
 Nə ri man ƏB DÜL RƏH MANLI
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“Ha mı hə min yan ğı nı sön dür mə yə səy 

Ro ma nın sü jet xət ti ni və ru hu nu müm kün qə dər sax la-
ma ğa ça lı şan re jis sor fil mi ta ma şa çı la ra ki nod ram jan-
rın da təq dim et mə yi qar şı sı na məq səd qoy muş du. Pa-
vil yon çə ki liş lə ri Tif lis də, na tu ra epi zod la rı isə Ba kı da 

və ət raf bo yu əra zi lər də – Ba la xa nı, Zığ, Bi nə qə di mə dən lə rin də 
və sa hil kə na rın da apa rıl mış dı. Qu ru luş çu-ope ra tor Q.Lem berq 
1916-cı ilin əv vəl lə rin də Bi nə qə di neft mə dən lə rin də 
baş ve rən yan ğı nı mə ha rət lə len tə al mış dı. Şa hid-
lər hə min an la rı be lə xa tır la yır:

“Ha mı hə min yan ğı nı sön dür mə yə səy 
edir di. Yan ğın sön dü rən ara ba lar bir-bi ri-
ni əvəz edir, adam lar tor paq do lu ki sə lə ri 
çox da en li ol ma yan tax ta lar üzə rin dən 
ke çi rir, apa rıb ya nan bu ru ğun üs tü nə 
atır dı lar. Alov ət ra fı ya la yır dı... Kə nar-
da bir dəs tə adam apa rat la şə kil çə kir di. 
Mən be lə şə kil çə kən apa rat, bi rin ci də fə 
idi, gö rür düm... Yan ğın son dü rü lən dən 
son ra yol daş lar dan öy rən dim ki, hə min 
apa rat la ki no çə kir lər miş”. Bu nun nə ti-
cə sin də fi l min hə min epi zod la rı o qə dər 
tə bii və can lı alın mış dı ki, ta ma şa çı la rı 

O za man üçün həcm cə çox bö yük olan 
fi lm, elə in di nin özün də be lə qib təedi lə cək 
də rə cə də qı sa müd də tə çə ki lib ba şa çat dı. 
Ye ni  ek ran əsə ri nin I se ri ya sı nın (5 his sə) 
ki no teatr lar da nü ma yi şi nə 1916-cı ilin 14 
ma yın dan baş lan dı. Bu nun la bağ lı mət-
buat sə hi fə lə rin də sen sa si ya lı elan lar ve-
ri lir di: “E lekt ro teatr Edi son ”un ek ra nın da 
öz dost la rı nı zı və ta nış la rı nı zı gö rə cək si-
niz...”, “Mü səl man ar tist lə rin dən Hü seyn 
Ərəb lins ki cə nab la rı və baş qa la rı iş ti rak 
edə cək dir lər...”, “Gör mə yə tə cil edi niz...”, 
“An caq dörd gün dür...”, “Mə dən lər də va-
qe olan bö yük yan ğın də xi gös tə ri lə cək-
dir...”, “Bu şə kil Ba kı da an caq Fran suzs ki 
elek to ro-ba yoq raf da gös tə ri lə cək dir...”, 
“Ba ku” qə ze ti nin ver di yi elan da fi lm-
lə bağ lı ək sər mə lu mat la ra rast gəl mək 
müm kün idi. “F ran sız ek lekt ro-ba yoq ra fı, 
H.Z.Ta ğı ye vin pas sa jı, tel. 34-31.  Uşaq lar 

“Bu il ma yın 14-də Ba kı da, neft mə dən-
lə rin də Ba kı mil yo ner lə ri nin hə ya tın dan 
çə kil miş nə həng fi l min 1-ci se ri ya sı nü-

“Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” 
İb ra him bəy Mu sa bə yo vun ro ma nı 

üz rə ki nod ram dır. Sse na ri A.D.Pa no va- 
Pot yom ki na nın, qu ru luş məş hur rus və 
mü səl man ar tist lə ri nin bir ləş miş qüv-
və lə ri nin iş ti ra kı ilə B.N.Svet lo vun dur. 
Met raj bö yük ol du ğun dan, yal nız ax şam 
seans la rı ve ri lə cək dir. Bi rin ci sean sın 
baş lan ğı cı ax şam saat 6-da, ikin ci ax şam 
saat 8-də, üçün cü ax şam saat 10-da dır. 

Yer lə rin qiy mə ti az ca ar tı rıl mış dır”. 
Fil min hə min gün Aza dov və İs gən də-

ro vun evi nin bi rin ci mər tə bə sin də (in di ki 
“Araz” ki no teat rın da) təş kil olun muş ilk 
nü ma yi şin dən əv vəl məş hur xa nən də Ke-
çə çi Ələs gər, tar zən Ba la Mə li ko vun mü şa-
yiəti ilə ki çik bir kon sert ver di. Ta ma şa çı lar 
ara sın da Hü seyn Ərəb lins ki, Qur ban Pi ri-
mov, Cab bar Qar yağ dıoğ lu ilə ya na şı, döv-
rün bir çox ta nın mış zi ya lı la rı da var idi. 

Tar zən Qur ban Pi ri mo vun şə ha də ti nə 
gö rə “... fi lm bö yük uğur la “Re nes sans”, 
“Mon-Re no” və “Mk ka do” nun sa lon la-
rın da nü ma yiş et di ril di. Fil min “Toy” və 
“Ka zi no da şən lik” epi zod la rın da xa nən-
də Cab bar və mən də çə kil miş dik. Mən 
ça lır dım, Cab bar oxu yur du. Hü seyn 
Ərəb lins ki nin ifa sı çox xo şu ma gəl di. 
Lüt fə li bə yin par-par ya nan fay ton dan 
ne çə çıx dı ğı yax şı ya dım da dır. Ərəb-
lins ki ta ma mi lə Lüt fə li bə yin ob ra-
zı na gir miş di. Tifl  i sə sə fər lə ri mi zin 
bi rin də bu haq da Ərəb lins ki yə de-
dim. O da ki no nun bö yük gə lə cə-

Fil min məz mu nu-
nu açıq la yan ya zı lar 
– titr lər həm rus ca, 
həm də Azər bay can 
türk cə sin də ya zıl mış-
dı, döv rün ta ma şa-
çı la rı nın psi xo-
lo ji qav ra mı na 
və sa lon dram 
əsə ri nin ru hu na 
uy ğun idi. “Ka zi no”, 
“Ka zi no da qu mar”, “Neft 
fon ta nı” və “Yan ğın” epi zod la rı 
ta ma şa çı la ra çox güc lü tə sir gös tə-
rir di. Fil min son ra kı nü ma yiş lə ri ilə 
bağ lı elan lar da “Sə li mo vun mə də nin-
də nə həng yan ğı nın çə kil di yi”, “fi l min 
xü su si də vət olun muş Qaf qaz sa zan-
dar lar mu si qi si ilə mü şa yiət olu na-
ca ğı”, “bö yük xərc çə kil di yi nə gö rə, 
yer lə rin qiy mə ti nin 10 qə pik ar tı rıl-
ma sı” ba rə də mə lu mat lar da ve ril-
miş di. Bu elan lar dan gö rü nür ki, 
“Fil ma” nın rəh bər li yi fi l mə çə ki lən 
xər ci ödə mək üçün hər va si tə ilə ta-
ma şa çı la rı cəlb et mə yə ça lı şıb. 

Fil min bi rin ci se ri ya sı son ra kı 
ay lar da da ki no teatr la rın ek ra-
nın dan düş mə di. “A çıq söz” qə-
ze ti 24 may 1916-cı il ta rix li sa-
yın da mə lu mat ve rir di: 

“Ki no-Pa las”da 
22, 23, 24 may da 4 his sə dən 

iba rət “Neft və mil yon lar səl-

nə tin də” şək li nin ikin ci se ri ya sı gös tə ri-
lə cək dir. 

29, 30 və 31 may is tis-
na sız ola raq bö yük lər 
üçün dür” (“A çıq söz”, 
№ 193, 24 may 1916-cı 
il). 

Fil min nü ma yi şi ta-
ma şa çı lar və 

m ə t  b u a t  l a 
ya na şı, sə nət 

adam la rı na da 
tə sir et miş di. 
“Kas pi”, “Ba-

ku”, “Ye ni iq bal”... 
qə zet lə rin də və “Ba-
ba yi-Əmir” jur na lın da 

fi lm lə bağ lı ya zı lar ve ril miş di. 
“Ba ba yi Əmir” jur na lı ya zır dı: 
“Neft və mil yon lar səl tə nə tin-

də” şək li nin bi rin ci his sə sin dən beş 
səh nə gös tə ri lə cək. Bu səh nə lər Ba kı-

da çə kil miş dir. Əv vəl lər ka sıb ailə dən 
olan, son ra al dat maq la bir bəd bəx tin 

mil yon la rı nı əli nə ke çi rən bir mil-
yon çu nun ma cə ra la rın dan bəhs 
olu na caq... Mu si qi çi lər dən Cab-
bar, Qur ban və Qu lu ifa edə cək lər”. 
Jur nal da bu nun la ya na şı, “qa dın lar 
üçün qa pa lı lo ja la rın ol du ğu, yal-
nız mü səl man qa dın lar üçün ay rı ca 
seans la rın gös tə ri lə cə yi” haq qın da 
da mə lu mat ve ri lib. 

“Neft və mil yon lar səl tə nə tin-
də” fi l mi nin teat ra da tə sir gös-
tər di yi ni qeyd et mək la zım dır. 
“A çıq söz” qə ze tin də çap olun-
muş “O yun çu nun so nu” mə-
qa lə sin də gös tə ri lir di: “Dü nən 
H.Z.Ta ğı ye vin teat rın da cə-
nab Ə.Haq ver di ye vin qu ma-
ra qur şan mış mil yon la rın 

la nır. Son ra kı elan lar da isə iyul ayı nın 
18-dən “Mon-Re po” ki no teat rın da açıq 
ha va da is tis na sız bö yük lər üçün “İb ra-
him bəy Mu sa bə yo vun ro ma nı üz rə Ba kı 
ta ma şa çı la rı na ta nış olan ar tist ka Piont-
kovs ka ya nın və mü səl man trup pa sı nın 
ar tis ti H.Ərəb lis ki nin iş ti ra kı ilə, məş hur 
sa zan dar lar xo ru nun iş ti ra kı ilə “Neft və 
mil yon lar səl tə nə tin də” fi l mi nin nü ma yiş 
et di ri lə cə yi” xə bər ve ri lir. De mə li, fi l min 
ikin ci se ri ya sı (4 his sə) məhz hə min vaxt-
lar da pro kat üçün ha zır olub. 

Akt yor la rın ifa sın da bə zi kəm-kə sir lə-
rə bax ma ya raq, “Neft və mil yon lar səl tə-
nə tin də” fi l mi Ru si ya nın və bir sı ra xa ri ci 
öl kə lə rin ek ran la rın da nü ma yiş et di ril-
di. Bu nu gör kəm li ədə biy yat şü nas-alim, 
pro fes sor A.Za ma nov İ.Mu sa bə yo vun 
ey niad lı po vest və he ka yə lər ki ta bı na 
yaz dı ğı ön söz də qeyd edir. Mil li ki no-
mu zun öz möv cud lu ğu na ba ya ğı möv-
zu lar la de yil, döv rün va cib əx la qi prob-
lem lə rin dən bəhs edən ek ran əsə ri lə 
baş la ma sı diq qə tə la yiq ha di sə idi. Təəs-
süf ki, ilk Azər bay can bə dii fi l mi də ne-
çə-ne çə qiy mət li sə nət abi də miz ki mi 
qo ru nub-sax lan ma mış dır. Ola bil sin ki, 
Pe ter bur qun, Mosk va nın, ya xud Tbi li-
si nin... sax lanc la rın da bu fi l min su rə ti-
ni tap maq müm kün dür, am ma bu nun la 
be lə, gü nü mü zə cən gə lib ça tan sə nəd lə-
rə, fo to la ra və di gər ma te rial la ra əsa sən 
de mək olar ki, ilk Azər bay can bə dii fi l mi 
do ğul du ğu za ma nın ru hu nu əks et di rən 
də yər li sə nət əsər lə rin dən olub. Tə sa dü fi  
de yil ki, “Neft və mil yon lar səl tə nə tin də” 
fi l mi nin ilk rəs mi nü ma yiş gü nü – 1916-cı 
il ma yın 14-ü, 1998-ci ilə qə dər sə nət ta ri-
xi miz də mil li ki no gü nü ki mi qeyd edi lib. 

Azər bay can ki no su “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” po ves ti nə bir da ha 1980-ci 
il də mü ra ciət edib. Təəs süf ki, M.Mir-
möv sü mo vun əsə rin mo tiv lə ri əsa sın da 
yaz dı ğı sse na ri si üz rə re jis sor F.Əli ye vin 
çək di yi “Qı zıl uçu rum” ad lı bu ek ran 
əsə ri ilk va rian tın yad daş lar da ya şa yan 
şöh rə ti ni üs tə lə yə bil mə di. 

H.Ərəb lin ski nin di gər fi lm lə rə çə kil mə-
si ba rə də əli miz də yal nız də qiq ləş di ril mə-
si çə tin olan mə lu mat lar var. Şüb hə siz ki, 
onun sə nət uğur la rı və bir-bi ri ilə rə qa bət 
apa ran ki no fi r ma la rın da ha çox ta ma-
şa çı cəlb et mək is tə yi bu cür la yi hə lə rin 
or ta ya çıx ma sı na rə vac ve rir di. Mə sə lən, 
mət buatı mı zın sal na mə si ni ya ra dan Qu-
lu Məm məd li ya zır: “1915-ci ilin son ay-
la rın da Mosk va nın məş hur Xan jon kov 
fi r ma sı öz nü ma yən də lə ri ni Ba kı ya gön-
dər miş və bu ra da “mü səl man pyes lə ri” 
əsa sın da fi lm çə kil mə si üçün şə rait və və-
sait olub-ol ma ma sı nı yox la maq is tə miş di. 
Fir ma nın nü ma yən də si səh nə mi zin məş-
hur akt yor la rı Hü seyn Ərəb lins ki və Mir-
za ğa Əli yev lə gö rü şüb da nış mış, on lar la 
məs lə hət lə şib işə baş la mış dı. “Bə si rət” 
jur na lı 1916-cı il 12 yan var ta rix li sa yın da 
qeyd edir di: “Mosk va Xan jon kov fi r ma sı 
nü ma yən də lə ri Ba kı ya gə lib, bu ra da mü-
səl man pyes lə rin dən bir ne çə si ni len ta ya 
çək mək fi k ri ni söy lə yib lər. Film lər də oy-
na maq üçün fa ciələr də Ərəb lins ki ni, ko-
me di ya lar da Mir zə a ğa Əli ye vi də vət et-
mək is tə yir lər”. Am ma müx tə lif sə bəb lər 
üzün dən bu çə ki liş lər baş tut ma mış dı. 

Bu nun la be lə, hə lə sağ lı ğın da “A zər-
bay can səh nə si nin dü ha sı”, teatr sə nə-
tin də “ye ga nə mü səl man da hi si”, “mü-
qəd dəs türk səh nə si nin bö yük xa di mi” 

ad lan dı rıl mış bö yük akt yor və re jis so-
run bu ye ga nə ek ran ob ra zı mil li ki no-

mu zun ta ri xin də özü nə xas yer tu tur.

“Ha mı hə min yan ğı nı sön dür mə yə səy Fil min məz mu nu-

və ət raf bo yu əra zi lər də – Ba la xa nı, Zığ, Bi nə qə di mə dən lə rin də 
və sa hil kə na rın da apa rıl mış dı. Qu ru luş çu-ope ra tor Q.Lem berq 
1916-cı ilin əv vəl lə rin də Bi nə qə di neft mə dən lə rin də 
baş ve rən yan ğı nı mə ha rət lə len tə al mış dı. Şa hid-
lər hə min an la rı be lə xa tır la yır:

iba rət “Neft və mil yon lar səl-
tə nə tin də” fi l mi nü ma yiş et-
di ri lir. 

İb ra him bəy Mü sa bə-
yo vun ro ma nı üz rə Ba kı 
mil yon çu la rı nın hə ya-
tın dan çə kil miş nə həng 
dram dır. Sse na ri Pa no-
va-Pot yon ki na nın dır. 
Rus və mü səl man 
ar tist lə ri: La za re-
va, Piont kovs ka ya, 
Or lits ka ya, Ərəb-
lins ki, Le vin, 
Mu roms ki, İva-
novs ki və b. 
iş ti rak edir lər. 

ra qur şan mış mil yon la rın 
ifl  a sın dan bəhs edən “Da ğıl-
mış ti faq” fa ciəsi “Qu mar-
ba zın so nu” adı al tın da 
Şə ri fo vun (A.M.Şə rif za-
də) səh nə tə cəs sü mün də 
təq dim edil miş dir. Gö-
rü nür, “Neft və mil-
yon lar səl tə nə tin də” 
“e lekt ro ba yoq raf” ki-
no nun uğu ru bi zim 
ar tist lə ri mi zi də 
şir nik lən dir miş və 
on lar qu mar baz – 
mil yon çu nu oy-
na ma ğı qə ra ra 

al mış lar”. 

100
yaşlı

“Neft və
milyonlar 

səltənətində”
(İkinci yazı)
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Hə qi qə tən də bu əri zə bö yük bir 

or du idi ki, onun bir dəs tə si xa ti rə-
lər öl kə si ni qəm-qüs sə qa ran lı ğın dan 
çı xart dı və bu mək tub bir ya zı idi ki, 
onun sı ra lan mış sə tir lə ri kə dər to zu-
nu qəl bin iq li min dən sü pü rüb at dı. 
Onun hər “əlif”i sa bah qı zar tı sı nın 
ayə si dir, hər hər fi  fəth su rə lə rin dən 
bi ri dir, hər “sin”i üs yan çı la rın ba şın-
dan ta cı qo part mış sər kər də dir, hər 
“dal”ı1 cə sur kö nül lə ri iti qı lınc la yar-
mış də li dir, hər ləf zi par laq xən cə ri ni 
qın dan çə kib dö yüş mey da nı na atıl-
mış ba ha dır dır və hər kəl mə si hərf 
dairə lə rin dən ha zır la nan qa ra zi re hi 
çiy ni nə sa lıb ürək sın dı ran kə dər gü-
ru hu nu və rəq or du ga hı na apar mış 
pəh lə van dır. Həmd ol sun Al la ha ki, 
Zənd tay fa sı nın yan dır dı ğı fi t nə-fə-
sad atə şi sön dü rül dü, bə də məl lə rin 
üs ya nı ya tı rıl dı və əbə di döv lə tin 
za lım mü xa lifl  ə ri ilə bəd xah la rın var-
gü cü Al la hın kö mə yi ilə məhv edil di. 
O ali ca hın üzü ağ və iti qı lın cı qa ra 
ba tin li lə rin sa rı qa nın dan hə mi şə 
qır mı zı ol sun! Hə qi qə tən də, bö yük 
xan la rın bir lə şə rək mər di-mər da nə 
ça lı şıb-vu ruş ma ğı və hə ki ma nə ağıl 
iş lə dib təd bir gör mə yi ara ya ni faq 
sa lan fi t nə-fə sad çı la rın pis niy yət-
lə ri ni pu ça çı xart maq la nə ti cə lən di. 
Şad ya na lıq və qü rur sə da la rı iki ca-
han da səs lən di və on lar “yax şı əməl-
lər edən lə rə gö zəl mü ka fat (ve ri lə-
cək dir)”2 kə la mı na mü va fi q bö yük 
na i liy yət əl də et di lər. Ümid va rıq ki, 
Xu da vən di-kə ri mi-kə ri mi-kə ri min 
kö mə yi ilə qa ni çən şir lə rin qaç dıq la rı 
va di də ov lan ma sı baş tu ta caq, bü tün 
bən də lə rin ürək lə ri qəm dən azad 
ola caq və o ali ca hın sə yi sa yə sin də 
əbə di döv lə tin hər gü nü ye ni bir fəth-
lə yad da qa la caq dır.

Mir zə Meh di xa nın Rumun 
vəzi ri-əzə mi nə3 yaz dı ğı mək tub

Gü nəş ki mi par laq fi k ri ilə məm-
lə kət lə ri bə zə yən ri ya sız və sə mi mi 
dost bi lir ki, zə ma nə miz də baş ve-
rən əziy yət li-iş kən cə li ha di sə lə rin 
in safl  ı şa hi di nin müşk sa çan saç lar 
sa hib lə ri nin hö rük lə ri nə bən zə yən 
kə ki li ni dərd al dı ğı və sə da qə tin tə bii 
ay na sı nı ni faq sa lan la rın əməl lə ri nə-
ti cə sin də çək di yi qəm dən və qəd dar 
niy yət li çar xın hə rə kə tin dən qal xan 
toz dan be hişt də ki ye ni yet mə lə rin 
ya naq la rın da çı xan tə zə saq qal ki mi 
na zik pas qa tı ört dü yü bir vaxt da 
Yə mən tə rəf dən Köv kə bi-Yə ma ni4 
de yi lən par laq bir bəxt ul du zu qal xıb 
gö zəl iba rə lər lə gö zay dın lı ğı ve rə rək 
o qəm-qüs sə ni ara dan gö tür dü, dav-
ra nış tər zi ni bil mək dən və bən də ni 
əziz lə mək dən ayüz lü lə rin tel lə ri tö-
kül dü və va le he di ci büt lə rin ya naq la-
rı si fə tin çi çək lən mə si həs rə tin də qal-
maq dan qı zıl gül ki mi qa na bu laş dı. 
Yə ni, adı çə ki lən sə da qət li bən də nin 
yaz dı ğı bu şə fəq va ri kə ra mət li mək-
tub və il ti fat məz mun lu ina yət na mə 
bi zə ye tiş mək şə rə fi  ni bəxş edib o xoş 
mə ra mı dost nü mu nə lə ri ilə bə zə di. 
İs gən dər ki mi əzə mət li və Da ra ki mi 
bi lik li əla həz rət, Yer kü rə si nin sa ğın-
da-so lun da və bü tün kainat da qəh rə-
man adı nı qa zan mış mərd, “biz sə ni 
yer üzün də xə li fə et dik”5 kə la mı nın 

təs di qi, qu ru nun sul ta nı və də niz lə-
rin xa qa nı, ikin ci İs gən dər Zül qər-
neyn, Cəm şid ki mi vü qar lı is lam-
pə nah pad şa hın əmin-aman lı ğı nın 
za mi ni, Sü ley man ki mi qüd rət li şa-
hən şah (“onun hökm lə ri nin döv riy-
yə də olan nağd ya ğış dam cı la rın dan 
za va la uğ ra ma sın!”) bir min sik kə ni 
və elə cə də bəx şiş pay la yan yük sək 
mə qam lı baş çı nın hə yat də qi qə lə ri ni 
ölç mək üçün cə va hi rat la bə zən miş 
qı zıl saatı hör mət və qüd rət sa hi bi, 
əzə mət li döv lət mə mu ru, Bağ dad va-
li si həz rət Mə həm məd Pa şa nın va si-
tə si lə özü nün asi man ki mi ge niş xə zi-
nə sin dən tə bər rük və eh san et miş dir. 
Hökm da rın zərb xa na sın dan gə lən 
bu ik sir tə sir li, qır mı zı qı zı la və üfü-
qü qı zar dan gü nə şin xos ro va nə mər-
hə mə ti nə həm qədr olan nağd pu lun 
tə si rin dən xoş bəxt saat lar ya şan dı 
və ix la sa var mış ürək si nə fə za sın da 
həd di ni aş mış də rə cə də şad ya na lıq 
et di, fə la kətt  ö rə dən əq rəb onun qey-
rə tin dən öz ət ra fın da bu rul muş ila na 
ox şar di li ilə bu mi sil siz əta la ra gö rə 

itaət na mi nə saat ba saat şü kür lər yağ-
dır dı və bu cür say sız bəx şiş lər dən 
if ti xar his si ni ke çi rə nin tə pə si o fır la-
nan çar xa yük səl di. İn şal lah-təala, nə 
qə dər ki, fə lək şüası ka mi lə yar lı pul-
lar la do lu dur, par laq ləl-cə va hi rat ilə 
göz qa maş dı ran in ci lər ta le yin xə zi nə-
sin də sax la nı lır, za ma nın sa ni yə lə ri 
ilə də qi qə lə rin dən ası lı olan saat dövr 
edir və çarx kəh kə şa nın çən bə ri ilə 
bir lik də fır la nır, dün ya xə zi nə si nin və 

im kan də fi  nə si nin aça rı Al la hın köl-
gə si olan şa hən şah və is la mın pə nah 
gə tir di yi xə li fə əla həz rət lə ri nin əlin də 
qal sın və qi yam saatı ilə saat qi ya mı6 
bən də lə rin xoş bəxt lik ilə səadət gün-
lə ri ni say sın! Ali cah Mus ta fa xa nın 
qə bul edil mə si la zım olan gös tə riş-
lər əsa sın da əda lət şə hə ri Bağ dad da 
o əbə di döv lə tin qü sur suz qəs ri sa-
kin lə ri nin və sul ta nın son suz ina yət 
ne mət lə ri nə nail olan la rın sa yə sin də 
kül fət için də qal ma qa la son qo yul-
sun və qar şı lıq lı xoş mü na si bət lər 
qay da sı na düş sün! İn şal la hül-əziz, 
qə ra ra alı nan la ra mü va fi q ola raq 
ümu mi xe yi  rin və əmin-aman lı ğın 
tə mə lin də da ya na caq sülh na mə nin 
əsas la rı nı möh kəm lət mə və tək mil-
ləş dir mə işi nin ta mam lan ma sı baş 
tu ta caq dır. Ba qi, döv lə tin əzə mə ti ilə 
gə lə cə yi əbə di ol sun!
Mir zə Meh di xa nın bir şəx sə 

yaz dı ğı mək tub
Ər zi ni zə çat sın ki, xe yir xah lar gö-

zü zə fər müj də si nin gəl di yi yol da 
və ümid lə ya şa yan lar, qu la ğı şad 

xə bə rin səs lən di yi avaz da ol duq la-
rı za man muş tu luq gü nə şi bəx tə vər 
yer də do ğub is tək gö zü nü dan ul du-
zu ki mi ay dın edib rən ga rəng gül lə-
rin açıl ma sı ilə sə da qət sa hib lə ri nin 
mey da nı nı İrəm ba ğı na bən zər bir 
gü lüs ta na çe vir di. Əgər sağ lam lı ğın 
ən ba ha lı ma ya sı olan can nəq di ni 
bu kö nü la çan xə bə rin əvə zi nə qur-
ban ver sə lər – rə va dır və əgər se vinc 
mə lə yi nin en di yi da xil də ki xa ra ba lı-

ğa abad lıq mə ka nı de sə lər – ye ri nə 
dü şər. Ürək ix las mən zi li ol du ğu na 
gö rə id ra kın va si tə si lə ali xid mət gös-
tə rər və bu yol da səadət qa pı sı onun 
üzü nə açı lar. Bu ürək se vin di rən fət-
hin şa hi di qeyb pər də si nin ar xa sın-
dan gö zəl su rət də çı xıb və itaət siz lik 
gös tə rən lə rin kə lək baz lı ğı na ulu gə-
lə cə yin qol gü cü ilə son qo yub hər 
za man ina yət gü nə şi nin bu hə diy yə-
si nə gö rə şükr edə rək ci və ki mi qə rar 
ta pa bil mə yən şeh va ri vü cud suz bə-
də ni ni ali lütfl  ər də ni zi nə atar, bu zəi-
fi  də ənam lar dər ya sı na çör-çöp ki mi 
sü rük lə yər və qu lu na yax şı bax maq 
adə tin dən uzaq düş məz.
Mir zə Meh di xa nın bir şəx sə 

yaz dı ğı mək tub
İla hi, nə qə dər ki, in san öv la dı 

ya şa yır, o şəxs də sağ ol sun! Döv-
ra nın sa qi si mu rad ca mı nı döv rə yə 
sal dı ğı müd dət də ay rı lıq məst xa-
na sın da kı şə ra bi çən lər və həs rət 
mey xa na sın da kı iç ki baz lar su suz-
lu ğa dü çar olub lar, yə ni dost la rın 
kef məc li sin də içi lən me yin kö pü yü 

olan o də yər li və rəq də ve ri lən vəd, 
qa pı da kı bir ke çid dir ki, se vinc ora-
dan ca na da xil olub da maq ve rər. 
La kin hə rifl  ər “çö kün tü ku zə nin 
bo ğa zın da yı ğı lar” sö zü nə mü va fi q 
ola raq “ka sa nın al tı ka sa nın ya rı sı-
dır” de yib dərd siz lik yo lu ilə irə li-
lə yər lər və ka sa nı o əzi zin ba şın da 
sın dı rar lar, içi acı ba də ni ya da sa lıb 
qə min qan lı su yu nu və əza bın öl dü-
rü cü zə hə ri ni dost la rı nın ka sa sı na 
dol du rar lar. Əziz lə ri ni tap dı ğı yer-
də qu yu ya sal maq üçün ip ver mək 
ara qı zış dır ma ğı öz lə ri üçün pe şə 
seç miş qar daş la rın qay da sı, ye rə yı-
xı la nı gö rən də üz lə ri ni o bi ri ya na 
çe vir mək, an caq bu na yar dım adı nı 
qoy maq da on la rın adə ti dir. Am-
ma ora sı se vin di ri ci hal dır ki, Al la-
ha həmd ol sun, yük sək mən səb li 
və gö zəl xa siy yət li bən də lər ön cə o 
cə nab haq qın da möh tə rəm həz rə tə 
ya zıb mə ru zə et miş di lər. Bu nun tə-
si ri nin olub-ol ma ma sı, yax şı lıq da, 
pis lik də Qəlb lə rin Qa li bi və Hə yat 
Bəxş Edən Həz rə tin əlin də dir – bun-
dan ar tıq nə yaz maq olar? Vəs sə lam.

Mirzə Mehdi xanın Mirzə 
Tufana yazdığı məktub

Qə ri nə lə rin qə si də lə ri, ay la rın qə-
zəl lə ri, ge cə-gün düz lə rin məs nə vi-
lə ri, fə sil lə rin rü bailə ri və za ma nın 
bəh ri-tə vi li hə ya tın sə hi fə lə rin də 
ya zıl maq im ka nı na ma lik ol duq ca, 
se çil miş bey tin və ya ra nış di va nı nın, 
yə ni xoş bəxt və də yər li vü cu dun ta-
le yin ağ ka ğı zın da və dövr lə rin məc-
muəsin də var lı ğı ye nil məz qal sın! Şa-
ha nə ləl-cə va hir lə do lu də niz də üzən 
də rin mə na lar in ci lə ri ilə yük lən miş 
gə mi, yə ni cöv hər ki mi qiy mət li rəy-
lər lə qa ra lan mış bə yaz, gö zəl və mö-
cü zə li fi  kir mü ba di lə si mə qa mı na 
çat dı. Onun bə la ğət ər şi nə yük sə lə rək 
tə vaf et miş hər bey ti in cə sə nət lə rə və 
ruh alə mi nə aid lə ti fə lə rin bə ya nı dır. 
Bey tül-mə mu ru oxu yu ram və sö zü-
mü kür sü yə otuz du ru ram və Kə bə-
də ki Sə fa tə ləb lər lə Mər və mə na la rın 
qa ra pal tar lı qə lə mi ilə yaz dıq la rı 
ürə yə yol ta pan hər şeirə bey tül-ətiq 
de yi rəm və Zəm zə ma vaz sö zə ye ni-
dən eh ti ya cım ol du ğun dan al nım-
dan xə ca lət tə ri ni tö kü rəm. Növ bə-
növ söz lə rin tə cəl li şö lə si xa nə da nın 
kə lam söy lə yə nin ailə si nin çı ra ğı nı 
yan dır dı və nit qin nur sa çan pa rıl tı sı 
şərq ilə qər bə İla hi ni cat ver di. İki dil li 
qə ləm bir dil li və ya min qol lu bül bül 
ki mi olur və o təp tə zə şeir lər dən bir 
ya zı əmə lə gəl di yi mə qam da qu ru 
qə lə min cı rıl tı sın da ab dar mə na la rın 
sə si ni eşit mək müm kün dür. Qa lın 
mə na la rın əriş lə ar ğa cı nı7 şeir kar-
xa na sı nın şeir lə ri ilə üz-üzə qo yan 
na zik xə yal lar Ay işı ğı nın önü nü kə-
tan la alar lar. Xü la sə, ina yət edi lən-
lə rin ha mı sı beyt ilə qə zəl idi. Əgər 
adı çə ki lən qi tə gön də ril sə, dər viş pal-
ta rı nın si nə ilə çi yin his sə lə ri nin təq ti8 
edil mə si nə sə bəb ola caq dır – bun dan 
ar tıq nə yaz maq olar?

1 Fars ya zı sın da mü va fi q ola raq 
“ayə” sö zü “əlif” hər fi n dən, “sər-
kər də” sö zü “sin” hər fi n dən və “də-
li” sö zü “dal” hər fi n dən baş la yır.

2 Kəhf. 2
3 Və zi ri-əzəm – baş və zir.
4 Köv kə bi-Yə ma ni (və ya Nə sə qi-

Yə ma ni) – İlan da şı yan bür cün də 
bir ul duz dur.

5 Sad. 26
6 Yə ni, “qi ya mə tə qə dər iş lə yə cək 

saat”
7 Yə ni, “bü tö vü nü”, “var-yo xu nu”
8 Təq ti – 1) par ça la ma; 2) şeiri vəz ni-

nə və bəh ri nə gö rə his sə lə rə böl mə.

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

itaət na mi nə saat ba saat şü kür lər yağ-

if ti xar his si ni ke çi rə nin tə pə si o fır la-
nan çar xa yük səl di. İn şal lah-təala, nə 
qə dər ki, fə lək şüası ka mi lə yar lı pul-
lar la do lu dur, par laq ləl-cə va hi rat ilə 
göz qa maş dı ran in ci lər ta le yin xə zi nə-
sin də sax la nı lır, za ma nın sa ni yə lə ri 
ilə də qi qə lə rin dən ası lı olan saat dövr 
edir və çarx kəh kə şa nın çən bə ri ilə 
bir lik də fır la nır, dün ya xə zi nə si nin və 

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

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

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

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



Şeir, qoş ma, gə ray-
lı, poema, mə qa lə 
yaz ma sın dan ası lı 
ol ma ya raq, Zə lim-
xan Ya qub öm rü-
nün so nu na qə dər 
yal nız bir mis si-
ya nın da şı yı cı sı 
ol du: yu xa rı da kı 
şeir də de di yi ki-
mi, “də də oca ğın-
dan köz al maq” və 
hə min kö zü bu gün 
də sön mə yə qoy ma maq 
mis si ya sı nın. Köz de di yin, 
əs lin də də də lər dən, ba ba lar dan 
qa lan və mil li yad daş sis te mi mi-
zi for ma laş dı ran hə qi qət top lu-
su dur. Zə lim xan Ya qub nə yaz dı, 
nə ya rat dı sa, ha mı sı elə o KÖZ 
üçün idi. Yu nus Əm rə dən, Möv-
la na dan, Di ri li Qur ba ni dən, Şah 
Xə taidən, Mis kin Ab dal dan, Ha cı 
Bek taş dan, Qa ra caoğ lan dan, Də-
də Ələs gər dən şö lə lə nə-şö lə lə nə 
gə lən KÖZ üçün…

1950-ci ilin yan va rın da Bor ça lı-
da dün ya ya göz açıb, 2016-cı ilin 
yan va rın da dün ya ya göz yu man 
şair bu za man mə sa fə sin də Zə-
lim xan Ya qub ol ma ğın düs tur la-
rı nı da o də də lə rin he sa bı na çö zə 
bil di.

“Yu nus Əm rə das ta nı” poema-
sı nın gi ri şin də yaz dı ğı ki mi: ”Nə-
sə ürə yi mə dam mış dı. Sü mü yü-
mə dü şən, kön lü mə ya tan bir 
mü qəd dəs duy ğu mə nə ra hat lıq 
ver mir di. Ki mi sə ax ta rır dım, nə-
yi sə gə zir dim. Heç özüm də bil-
mir dim, ki mi ax ta rı ram, nə yi gə-
zi rəm. Gün lə rin bi rin də mə nə elə 
gəl di ki, qeyb dən qu la ğı ma səs lər 
gəl di. “Ax tar dı ğın Xo ra san dər vi-
şi, ozan lar oza nı Yu nus Əm rə dir. 
Gəz di yin onun haq qa qo vu şan 
nə fə si dir, ax tar, tap, qo vuş o dər-
ga ha” – de di lər. O gün dən bu 
səs lə rin so ra ğı na düş düm. Tür-
kün ya zı lı ta ri xi ki mi sə sə ho pan, 
sö zə çö kən, yad da şa ya zı lan Yu-
nus Əm rə dər ga hı na doğ ru ge-
dən bir yol çu ya dön düm”.

“Yu nus sö zü de mək üçün
 yurd di li ni bil mə li sən
Bu mil lə tin xi las ka rı
 qurd di li ni bil mə li sən
Mə lək lər lə söh bət üçün
 quş di li ni bil mə li sən
Tor paq ilə həm dərd olub
 xış di li ni bil mə li sən

Bu alə min, bu dün ya nın
İç di li ni bil mə li sən,
 dış di li ni bil mə li sən” 

 (Z.Ya qub, “Yu nus Əm rə
das ta nı” poema sın dan)

Zə lim xan Ya qub şeir lə rin də, 
türk-is lam əx la qı nın iz lə ri ni ara-
yan araş dır ma çı lar dan bi ri Kə-
nan Ay dı noğ lu hə min şeir lə rin 
Şeyx Tap dıq ta pu sun dan, Möv-
la na dər ga hın dan su iç mə si nə, 
ora dan ruh al ma sı na işa rə ola raq 
ya zır:

“Əsər lə ri ni fars di lin də yaz ma-
sı na bax ma ya raq, ilk də fə türk 
di lin də söy lə yən, XIII əsr tə səv-
vüf poezi ya sı nın ilk bö yük nü-
ma yən də si Möv la na Cə la ləd din 
Ru mi yə həsr et di yi “Möv la na 
tür bə sin də” əsə ri şairin türk-is-
lam ənə nə lə ri nə sa diq li yi ni ədə bi 
fakt ki mi bir da ha təs diq lə yir.

Müasir dövr də türk-is lam əx-
la qı nın ən gö zəl xü su siy yət lə ri-
ni özün də bir ləş di rən Zə lim xan 
Ya qub əsər lə ri ta rix bo yu türk 
xal qı nın yük sək əx laq sa hi bi 
ol ma sı nı bir da ha, sö zün hə qi-
qi mə na sın da oxu cu nun gö zü 
önün də can lan dır ma ya bil mir. 
Bu da öz növ bə sin də əsa sı XIII 
əsr də Yu nus Əm rə tə rə fi n dən 
“Vəh də ti-vü cud” fəl sə fə si nin, 
ya xud da Möv la na Cə la ləd din 
Ru mi nin zər rə nin - in sa nın bü-
tö və - Al la ha ya xın laş ma sı fəl sə-
fə si nin qa ran lı ğı na dal ma sın dan 
irə li gə lən fak tor dur.

Qar sın xo ca sı Föv zi pa şa, mək-
təb mü di ri Şah mət Bil gi rə ulu 
sev gi lər lə ün van la dı ğı “Şah mət 
Ho ca” şeirin də poetik ol ma sı ba-
xı mın dan poezi ya hə vəs kar la rı-
nın qəl bi ni Türk-İs lam əx la qı nın 
ça lar la rı ilə zən gin ləş di rir.

Qars ilə oya nır dım,
 Kon ya ilə ya tır dım,
Ən şi rin ar zu la rın
 xoş ət ri nə ba tır dım.
Bu tor paq la gö rü şə
 lap çox dan can atır dım,
Yax şı ki, öm rüm sə nə
 tuş ol du, Şah mət Qo ca!” 
Hü ru fi  lər var lı ğın hik mə ti nin, 

kaina tın sir lə ri nin in san si fə tin də tə-
cəl la et mə si ni əsas nə zə riy yə ki mi 
qə bul edir di lər. On la rın dü şün cə si-
nə gö rə, in san si ma sı ila hi ni za mı əks 
et di rən bir ki ta bə dir. İn san üzün də 
baş ve rən hər bir də yi şik lik kainat da 
də yi şil mə lə rə gə ti rib çı xa rır. 

Zə lim xan Ya qu bun 4 il dən çox 
xəs tə ha lı nı, fi  zi ki ba xım dan xey li 
də yiş mə si ni, zəifl  ə mə si ni, in san lar 
ürək ağ rı sı ilə qar şı la yır dı lar. Am ma 
kim nə de yir de sin, şəx sən mə nim 
üçün Zə lim xan Ya qub məhz o si-
ma da, o for ma da əsl şair və mil lət, 
Haqq sev da lı sı idi. Ağar mış saç-saq-
qal, nu ra ni si ma və bu nu ra ni lik də 
əks olu nan üzün tü, ağ rı onu san-
ki xa nə gah şeyx lə ri nə bən zə dir di. 
Məhz o for ma da kı Zə lim xan Ya qub 
məz mun eti ba ri lə də əsl Zə lim xan 
Ya qub idi. Yu xa rı da de di yi miz ki-

mi, köz qo ru yu cu su idi. Hü ru fi  lə-
rin de di yi ki mi, kaina tın bü tün 

ahən gi, ila hi ni za mı si ma sı na 
nu ra ni lik, müd rik lik ver sə 
də, bə şə ri in san əza bı onun 
vü cu du nu zəifl  ə dir di. Odur 
ki, Zə lim xan Ya qub öm rü-
nün so nun da tək cə qə lə mi 
ilə yox, həm də ye ri şi ilə, nə-
fəs al ma sı ilə də şeir ya zır dı.

Bir ne çə də fə onu ədə bi təd bir-
lər də gör müş düm, hər za man da 
ağır-ağır ye ri şin də han sı sa şeirin 
ya zıl ma şa hi di ol muş dum.

O ha lı ilə Zə lim xan Ya qub əlin-
də də mir əsa, aya ğın da cı rıq ça-
rıq olan, çil lə si nin so nu na çat mış, 
mür şid ləş miş, Haq qa ge dən yo-
lun bü tün koor di nat la rı nı müəy-
yən et miş bir dər viş idi… 

Şaq raq, gur ça ğın da yox, məhz 
ağ rı lı, ağ saç lı-saq qa lı ha lın da bu 
yo lu, bu izi tap mış dı Zə lim xan 
Ya qub… Bu iz lə ge dir di. Hər dən 
Əh məd Ya sə vi, hər dən Möv la na, 
hər dən Pir Sul tan la, hər dən də 
Yu nus la söh bət lər edir di. Söh bət 
edə-edə uzaq la şır dı, uşaq la şır dı 
şair… Möv la na gi ley lə nir di ki, 
Tan rı ya ge dən yo lun han sı pil lə-
lə ri ni fəth et dim sə, qo ca türk mən 
şairi Yu nu su qar şım da gör düm. 

Bi zim şair isə us ta dın onun qar-
şı sı na çıx ma sı nı çox is tə yir di, bu 
eşq lə ya şa yır dı. Çün ki bi lir di ki, 
“mə lək lər di lin də da nı şan us tad 
Yu nus” nə za man sa qar şı sı na 
çıx sa, de mə li, o, öz şair sə la hiy-
yə ti ni, KÖZ qo ru ma mis si ya sı nı 
uğur la ye ri nə ye ti rib:

“Yır tıl dı aya ğım da
 gey di yim də mir ça rıq
Nə olar ki, bir də fə
 mə nim də qar şı ma çıx”
Böy rək lə rin dən əmə liy yat olu-

na raq ke çir di yi ağır xəs tə lik il lə-
ri, əs lin də kim sə siz Ana do lu çöl-
lə rin də, dər viş ba ba la rı nın izi ni 
ax tar dı ğı il lər idi… Ağ rı lı da ol sa, 
xoş bəxt il lər... 

Xəs tə ha lı ilə bu dörd il ər zin də 
öz için də, Ana do lu tor paq la rın-
da, Rum el lə rin də, Azər bay can 
məm lə kə tin də dər viş lə rin keç di-
yi iz lər lə gəz di… Şair, bəl kə nə 
vaxt sa xə yal et məz di ki, için də 
gəz mək bu qə dər çə tin, bu qə dər 
də rin bir aləm də sə ya hət imiş… 
Əs lin də Zə lim xan Ya qu bun öm-
rü nün son il lə rin də üz ciz gi lə ri 
də yiş mə sə idi, o, bəl kə də bu iz-
lə ri ta pa bil məz di. Çün ki Nəimi 
ba ba de miş, üz ciz gi lə ri nin də-
yiş mə si in san la kainat ara sın da kı 
han sı sa giz li dialo qa bir işa rə dir. 

Şairin şeir lə ri ilə ney na lə si, saz 
cin gil ti si ara sın da da xi li si ner ge tik 
əla qə lər hər za man hiss olu nub. 
Hə min şeir lər dən ne yi çı xa rıb, 
sa zı gö tür mək, əs lin də Zə lim xan 
Ya qu bun ru hu nu öl dür mək de-
mək idi. Am ma bu gün də hə min 
şeir lər də ne yin, sa zın baş-ba şa ve-
rib mə na alə mi haq qın da kı pı çıl tı-
la rı nı eşi də bi li rik. 

Əf sa nə yə gö rə, Tan rı in sa nın 
vü cu du na öz ru hu nu gön dər mək 
is tə di. Onun özün dən bir zər rə 
edib özü nə qo vu şa na qə dər müd-
rik olub-ol ma ya ca ğı nı yox la maq 
qə ra rı na gəl di. Am ma ne cə et di sə, 
nə et di sə ye nə də bir nə ti cə ha sil 
ol ma dı. Axır da Cəb ra yıl mə lək 
saz ol du, səs lən di. Bə ni-Adəm öv-
la dı o sə si eşi dən ki mi məst ol du. 
Al la hın ru hu da o za man in sa nın 
kö nül dün ya sı na da xil ol du… 

Tə səv vüf alim lə ri, öv li ya lar bu 
əf sa nə ni çox se vər və hər za man 
tək kə də ki mü rid lə rə söy lər miş-
lər. İr fan şair lə ri nin yaz dıq la-
rın da, haqq aşıq la rı nın qoş duq-
la rın da İla hi nur, Göy işı ğı ora 
saz va si tə si lə da xil olub. Bu gün 
də hə min şeir lə ri oxu yan da ar xa 
fon da kı saz sə si in san ru hu nu ox-
şa yır. Bu, çox tə biidir… Çün ki in-
san ru hu o sə si eşi dər  kən gəl di yi 
yer lə ri, bir an lıq da ol sa xa tır la yır. 
Si lin miş yad daş sis te mi ni, bir an-
lıq da ol sa bər pa edir. Zə lim xan 
Ya qu bun şeir lə ri də əs lin də si lin-
miş yad da şın bər pa sı yo lun da bir 
ad dım dır. Yu xa rı da de di yi miz 
ki mi, şairin ölü mü, əs lin də mil-
li yad daş sis te mi ni qo ru yan bir 
qur ğu nun sü qu tu idi…

2016-cı il yan va rın 9-da şair fi -
zi ki ba xım dan öl dü… Hə min gün 
ya ra dı cı lı ğı nın son məh sul la rın-
dan olan “Yu nus Əm rə das ta nı” 
və “Pey ğəm bər” poema la rı nı və-
rəq lə dim. Saz sə si, ney na lə si, cı-
rıl mış ça rıq tap pıl tı sı bir-bi ri nə 
qa rış mış dı… Zə lim xan Ya qub isə 
xoş bəxt gö rü nür dü. ”Nə olar, bir 
də fə mə nim də qar şı ma çıx” de-
di yi Yu nus Əm rə ilə qə dim türk 
top raq la rı, türk in san la rı haq qın-
da quş di lin də söh bət edir di lər…

Elmin NURİ
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Şeir, qoş ma, gə ray-

 “Bir Mən vardır məndə, məndən içəri”

 (Yunus Əmrə)

“Sözdən öz ömrümə bir heykəl yonub,
Gözəllik önündə heyrətdən donub,
Arıtək çiçəkdən-çiçəyə qonub,
Dədə ocağından köz almağım var”.

(Zəlimxan Yaqub)

Zə lim xan Ya qub bir ne çə gün bun dan 
ön cə, yan va rın 9-da dün ya sı nı də-
yi şən za man so sial şə bə kə-
lər də ya zı lan çox say lı 

baş sağ lıq la rı içə ri sin də ta-
nın mış şair lər dən bi ri nin 
qey di diq qə ti mi zi çək di. 
O, Zə lim xan Ya qu bun 
ölü mü nü Azər bay can 
poezi ya sı nın yad daş 
it ki si sa yır dı. ”Azər-
bay can şeiri öz 
yad da şı nı itir di”, 
yaz mış dı Rüs təm 
Beh ru di…

Şeir, qoş ma, gə ray-
lı, poema, mə qa lə 
yaz ma sın dan ası lı 
ol ma ya raq, Zə lim-

dan köz al maq” və 
hə min kö zü bu gün 
də sön mə yə qoy ma maq 
mis si ya sı nın. Köz de di yin, 
əs lin də də də lər dən, ba ba lar dan 
qa lan və mil li yad daş sis te mi mi-

Qars ilə oya nır dım,
 Kon ya ilə ya tır dım,
Ən şi rin ar zu la rın
 xoş ət ri nə ba tır dım.
Bu tor paq la gö rü şə
 lap çox dan can atır dım,
Yax şı ki, öm rüm sə nə
 tuş ol du, Şah mət Qo ca!” 
Hü ru fi  lər var lı ğın hik mə ti nin, 

kaina tın sir lə ri nin in san si fə tin də tə-
cəl la et mə si ni əsas nə zə riy yə ki mi 
qə bul edir di lər. On la rın dü şün cə si-
nə gö rə, in san si ma sı ila hi ni za mı əks 
et di rən bir ki ta bə dir. İn san üzün də 
baş ve rən hər bir də yi şik lik kainat da 
də yi şil mə lə rə gə ti rib çı xa rır. 

Zə lim xan Ya qu bun 4 il dən çox 
xəs tə ha lı nı, fi  zi ki ba xım dan xey li 
də yiş mə si ni, zəifl  ə mə si ni, in san lar 
ürək ağ rı sı ilə qar şı la yır dı lar. Am ma 
kim nə de yir de sin, şəx sən mə nim 
üçün Zə lim xan Ya qub məhz o si-
ma da, o for ma da əsl şair və mil lət, 
Haqq sev da lı sı idi. Ağar mış saç-saq-
qal, nu ra ni si ma və bu nu ra ni lik də 
əks olu nan üzün tü, ağ rı onu san-
ki xa nə gah şeyx lə ri nə bən zə dir di. 
Məhz o for ma da kı Zə lim xan Ya qub 
məz mun eti ba ri lə də əsl Zə lim xan 
Ya qub idi. Yu xa rı da de di yi miz ki-

mi, köz qo ru yu cu su idi. Hü ru fi  lə-
rin de di yi ki mi, kaina tın bü tün 

ahən gi, ila hi ni za mı si ma sı na 
nu ra ni lik, müd rik lik ver sə 
də, bə şə ri in san əza bı onun 
vü cu du nu zəifl  ə dir di. Odur 
ki, Zə lim xan Ya qub öm rü-
nün so nun da tək cə qə lə mi 
ilə yox, həm də ye ri şi ilə, nə-
fəs al ma sı ilə də şeir ya zır dı.
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Şeir, qoş ma, gə ray-

 “Bir Mən vardır məndə, məndən içəri”

 (Yunus Əmrə)

“Sözdən öz ömrümə bir heykəl yonub,
Gözəllik önündə heyrətdən donub,
Arıtək çiçəkdən-çiçəyə qonub,
Dədə ocağından köz almağım var”.

(Zəlimxan Yaqub)

ə lim xan Ya qub bir ne çə gün bun dan 
ön cə, yan va rın 9-da dün ya sı nı də-
yi şən za man so sial şə bə kə-
lər də ya zı lan çox say lı 

baş sağ lıq la rı içə ri sin də ta-
nın mış şair lər dən bi ri nin 
qey di diq qə ti mi zi çək di. 
O, Zə lim xan Ya qu bun 
ölü mü nü Azər bay can 
poezi ya sı nın yad daş 
it ki si sa yır dı. ”Azər-
bay can şeiri öz 
yad da şı nı itir di”, 
yaz mış dı Rüs təm 

Xalq şairi Zəlimxan Yaqubun əziz xatirəsinə

Bu alə min, bu dün ya nın Müasir dövr də türk-is lam əx- Bir ne çə də fə onu ədə bi təd bir-

Ədəbiyyatdan 
əbədiyyətə...



Zəlimxan YAQUB

Eylə
Dünya duracaq yer deyil,

ey can, səfər eylə!
Nəsimi 

Yollarına göz dikmişəm,
 biz tərəfə səfər eylə,
Axşamları, gecələri
 Günəş dolu səhər eylə. 

Qov səyirdək atımızı düzdən-düzə,
 dağdan-dağa,
Dumanları boz yapıncı,
 qayaları kəhər eylə. 

Arzu çoxdu, ömür gödək,
beş günlük bir dünyamız var,
Hər gördüyün mənzərəni
bir ölümsüz əsər eylə.

Ətəklər də, zirvələr də 
dolsun haqqın nuru ilə,
Eşqimiz bol bəhrə versin,
dağı-düzü bəhər eylə.  

Gəliş varsa, getməliyik,
gediş varsa, köçməliyik,
Bu yolların girdabında 
nə qəm, nə də qəhər eylə. 

Abad olaq, azad olaq, 
hər dövrdə, hər zamanda,
Xarabadan nə çıxacaq,
öz könlünü şəhər eylə.

Kəbə də var, Məkkə də var
Allah evi olan yerdə,
Oxu onu damar-damar,
Qara daşa nəzər eylə! 

Hər görüşün məndən ötrü
 bir müqəddəs ziyarətdi,
Mən də gedim ziyarətə,
mənə də bir xəbər eylə! 

Sən cahana sığmasan da 
zaman mənə sığar ustad,
“Ənəlhəq”də nəyimiz var,
 dilimizdə əzbər eylə!

Allah kimi
Bulud kimi qar-yağışla doluyam,
Göylər qədər dərdim-ahım var mənim. 
Zaman kimi dərdsiz, qəmsiz, kədərsiz, 
Nə axşamım, nə sabahım var mənim.

Ərənlərin badəsini içmişəm,
Haqq yolunda tükü tükdən seçmişəm. 
Qıl körpüdən gülə-gülə keçmişəm,
Yoxa çıxıb, nə günahım var mənim.

Yamanlara tərs açılan şillədir,
Naqislərin ürəyinə güllədir. 
Yaxşılara ucalıqdı, pillədi, 
Qələm adlı bir silahım var mənim.

Çəkinmədim nə düşməndən,
 nə dostdan, 
Dərsim aldım Mövlanadan,
 Yunusdan. 
Haqqdan gəldi oxuduğum bu dastan, 
İlham adlı bir pənahım var mənim.

Ağac dindir, kaman bağla, saz yarat,
Hər pərdədə işvə, qəmzə, naz yarat. 
Dedi oğlum, ürəyincə yaz, yarat,
Allah kimi uca şahım var mənim.

Yoxdu
Mən sevirəm bu dünyanı,
Ocağım var, külüm yoxdu. 
Heç bir kəsdən küsməmişəm,
Küsmək var, küsülüm yoxdu.

Tapdanmış bir dağ olasan,
Pozulmuş bir bağ olasan. 
Sevgiyə yamaq olasan,
Bundan artıq zülüm yoxdu.

Büdrəməsin eşqin atı,
Bağrına bas kainatı. 
Sev dünyanı, sev həyatı,
Sevənlərə ölüm yoxdu.

Yanıma bir adam göndər
Yanıma bir adam göndər,
Qoy dərdimdən halı olsun. 
Ürəyində məhəbbəti,
Dodağında balı olsun.

Yanıma bir adam göndər,
Düşüncəsi dərin olsun. 
Yayılsın cana yağ kimi,
Söz-söhbəti şirin olsun.

Yanıma bir adam göndər,
Deyən adam, gülən adam. 
Məni ölməyə qoymayan,
Məndən ötrü ölən olsun.

Yanıma bir adam göndər,
Təmiz olsun mələk kimi. 
Məni elə təmizləsin,
Yüksəlləşim lələk kimi. 

Yanıma bir adam göndər,
Nurla açılsın sabahım. 
Tək olmaq sənə yaraşar,
Məni tək qoyma, Allahım. 

30.01.2015

Məni axtar, məni gör
Şimşəklərin çaxışında,
Yaz gününün yağışında, 
Çiçəklərin naxışında,
Məni axtar, məni gör. 

Külək öpən yarpaqda, 
Hər bağçada, hər bağda, 
Göydə, yerdə, torpaqda, 
Məni axtar, məni gör. 

Ulduza bax, Aya bax,
Haqqdan gələn paya bax, 
Çeşməyə bax, çaya bax,
Məni axtar, məni gör. 

Səhranın qumunda da, 
Torpağın şumunda da,
Toxumun tumunda da,
Məni axtar, məni gör. 

Çəkilən nəfəs mənəm,
Tükənməz həvəs mənəm, 
Ən yatımlı səs mənəm,
Məni axtar, məni gör.  
 
Ruh ilə bədən kimi,
Çiçəkdə çəmən kimi,
Sünbül ilə dən kimi,
Məni axtar, məni gör. 

Duy sonsuz kainatı,
Anı, vaxtı, saatı. 
Duymaq üçün həyatı,
Məni axtar, məni gör.  

21.02.2015

Ağaclar
Yayın bu çağında xoş gördük sizi,
Barı budaqları əyən ağaclar. 
Torpaqdan götürüb öz mayasını,
Başı buludlara dəyən ağaclar.

Tutar bir-birini gövdələr, şaxlar,
Göylərin yükünü çiynində saxlar.
Torpağa baş əyər barlı budaqlar,
Barsızdı gözünü döyən ağaclar.

Ürəyim döyünsün ahənginizlə,
Varlığım bəzənsin çələnginizlə.
Məni də bəzəyin öz rənginizlə,
Payızda qızılı geyən ağaclar. 

25.02.2015

Xan qızı
Varımdır sinəmdə dərdü-qəm, 

nihan, ölürəm.

X.Natəvan
Qarabağın zərif qızı,
 gözəl şairi,
Şuşamızın gur bulağı,
 Natəvan xanım.
                 
Bir gül kimi bitirmişdi
 təbiət səni,
Xanımlığın yaşıl tağı,
 Natəvan xanım.
                 
Bu gün yenə səndən deyir,
 səndən danışır,
Gözəllərin gül dodağı,
 Natəvan xanım.
                 
Çağır bizi, yığ başına,
 “Məclisi-üns”ə,
Qoy alışsın söz ocağı,
 Natəvan xanım.
                 
Sən “ölürəm” söyləsən də,
 ölməzdir adın,
Xalq unutmaz səs-sorağı,
 Natəvan xanım.
                 
Xan qızısan, xanlığımın
 bir memarısan,
Bəzəmisən bu otağı,
 Natəvan xanım.
                 
Şair kimi qat səsini
 uca səslərə,
Dur vəsf eylə bu torpağı,
 Natəvan xanım.

Axşamüstü
Göylərdə kövrələn buludlar deyil,
Beynimin içinə dolan tüstüdü. 
Bilirəm qarşıdan qaranlıq gəlir,
Yaman darıxıram, axşamüstüdü.

Qəlbin həm sevinci, həm də yası var, 
Hər günün öz hökmü, öz dünyası var. 
Ömrün səhəri var, günortası var,
Yaman darıxıram, axşamüstüdü.

Dünyanın üzünə gələndən bəri,
Həmişə sevmişəm nurlu səhəri. 
Kimə xeyir verib axşamın şəri,
Yaman darıxıram, axşamüstüdü.

Alınmaz qalanı kim tikib görən,
Nə deyir hördürən, nə deyir hörən. 
Geriyə qayıtmır qapıdan girən, 
Yaman darıxıram, axşamüstüdü.

Səhər bu dünyanın hər şeyi təzə,
Günorta gözəllik gətirir gözə. 
Axşam qaranlığı heç baxmır sözə,
Yaman darıxıram, axşamüstüdü.

Nədir
Qubari-xatirim əfzun olur

 göz yaşı tökdükcə,
Su oynağı olan yerdə

deyirlər bəs qubar olmaz.
S.Ə.Şirvani

Gecə-gündüz yas tutaram
ölənlərə, itənlərə,
Könlüm ağlar uşaq kimi,
bu ah nədir, aman nədir?
Biri düzdü, biri əyri,
cana, qana yoxdu xeyri,
Sinələri dəlib-deşən
bu ox nədir, kaman nədir?
Halalları, haramları
bir-birinə düşmən edən,
Yaxşılığa kölgə salan
naqis nədir, yaman nədir?
İməkləyir uşaq kimi,
qanadlanır qartal kimi,
Gah var olur, gah yox olur,
dağ başında duman nədir?
Yağış kimi yağıb keçən,
Günəş kimi doğub keçən,
Qaranlığı boğub keçən
şübhə nədir, güman nədir?
Dünənindən bir əsər yox,
sabahından bir əlamət,
Bu gününə baxmaq olmur,
bu qarışıq zaman nədir?
Axşam, sabah xatirələr
çözələnir yumaq kimi,
Böyük ustad, sən bilərsən,
qəlbimizə daman nədir?

İstərəm
Yolçular yorulmaz, yollar tükənməz,
Mən elə getdikcə, getmək istərəm. 
Yollar kənarında ağaclar kimi, 
Ucalmaq istərəm, bitmək istərəm.

Ay gedə, gün gələ, bir səhər ola,
Üfüq qızıl ola, şəfəq zər ola. 
Mənim çox sevdiyim nəğmələr ola,
Elə ömrüm boyu ötmək istərəm.

Nədir tilsim dünya, tapmaca dünya, 
Boyu boyumuzdan çox uca dünya. 
Nə deyir insana bu qoca dünya,
Sirlərin sonuna yetmək istərəm.

Gəlmədi
“Anam Qarabağ” deməkdən 
dilim oldu dilim-dilim,
Mərd oğullar şəhid oldu, 
sağ gedənlər sağ gəlmədi.

Gecə-gündüz qan ağladı, 
qəlbim, ruhum, duyğularım,
Necə oldu, ağlamaqdan 
gözlərimə ağ gəlmədi?!

Yaylaq yetim, oylaq qəmgin, 
bulaq küskün, ocaq ölgün,
Qurudu kök, öldü budaq, 
bostanıma tağ gəlmədi.

Aylar keçdi, illər ötdü, 
saç ağardı, mən qocaldım,
Saraldı gözümün kökü, 
mən gözləyən çağ gəlmədi.

Cıdır düzü cıdırsızdı, 
binələrim çadırsızdı,
Necə deyim sinəm üstə 
dağ üstündən dağ gəlmədi.

Qurumaq
Niyə quruyursan, a yaşıl ağac,
Səni yaşıl vaxtı solduran nədi? 
Budaqlar quruyub, çöpə dönmüsən,
Səni diri-diri öldürən nədi?

Dəhnəmi quruyub, sumu kəsilib,
Quşlar qanad çalmır budaqlarında. 
Yuvamı dağılıb, bülbülmü köçüb,
Nəğmələr səslənmir dodaqlarında.

Günəşmi tutulub, Aymı gizlənib,
Buludmu bağlayıb göyün üzünü? 
Dolu budağına atıb daşları,
Kimlər kor eləyib sənin gözünü?

Qurudun, həyatın qurtardı, getdi,
Bir daha göyərmək çətindən çətin.
Dünəni var idi, sabahı yoxdu,
Kökündən quruyan bir məhəbbətin.

Axar su
Göy üzündə buludları silkələr,
Dağ döşündən dərələrə axar su. 
Şeh içində çimizdirər gülləri,
Zirvələrdən çökəklərə baxar su.

Qış gələndə əl-ayağı dondurar,
Yaz gələndə ümid nuru yandırar. 
Qayaların inadını sındırar,
Damla-damla göz yaşını sıxar su.

Ruhu pakdı, təmizlərdən təmizdi,
Adı bizə əzizlərdən əzizdi. 
Hara baxsan çaydı, göldü, dənizdi,
Yer altından yer üzünə çıxar su.

Gələn gedir, bu dünyada qalan yox,
Sular kimi boşalan yox, dolan yox. 
Dağ desə ki, məndən güclü olan yox,
Güc eləsə, dağları da yıxar su.

Nəğməsidir hər açılan yarpağın,
Dərmanıdır hər bağçanın, hər bağın. 
Ay Zəlimxan, şah damarı torpağın,
Axar sudu, axar sudu, axar su.

Səfər
Sökülür dan yeri, doğur Günəşi,
Səhərin ən gözəl səhərdi, Tanrım. 
Ağ günün dalınca bir ağ gün gəlir,
Xəbərin nə gözəl xəbərdi, Tanrım.

Yaratdıqca ürək, yaratdıqca əl,
Daşında gül açır, torpağında ləl. 
Sənin yaratdığın hər şeydən gözəl,
Əsərin nə gözəl əsərdi, Tanrım.

Yerin də, göyün də nurlu həyatdı,
Nurdan yarananlar şöhrətə çatdı. 
Gör neçə mərtəbə, gör neçə qatdı,
Şəhərin nə gözəl şəhərdi, Tanrım.

Donunu yaşıldan biçir yolların,
Könüldən-könülə köçür yolların,
İnsan ürəyini seçir yolların,
Səfərin nə gözəl səfərdi, Tanrım.

Ümid
İşıqlı nəğmələr nəğməkarıyam,
Həsrəti dünyadan itirəcəyəm. 
Vətən bağçasında, vətən bağında,
Tərtəzə çiçəklər bitirəcəyəm.

Qoymaram səsimi harınlar uda,
Mənim əmrimdədir torpaq da, su da. 
Ölüm nəmənədir məni qorxuda,
Onu bu dünyadan itirəcəyəm.

Ümid ürəklərdə silahdır, silah,
Onu insan üçün yaradıb Allah. 
Bükməsin boynunu gələcək, sabah,
Mən onun dadına yetişəcəyəm.
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Qar nə dir?
Qar, don muş su dan baş qa bir 

şey de yil. Yax şı, on da qar ni yə 
bu za bən zə mir? Mə sə lə bun da-
dır ki, qar də nə lə ri əs lin də xır-
da buz kris tal la rın dan iba rət dir 
və işıq bu kris tal la rın çox say lı 
səth lə rin dən əks olu nur de yə, 
də nə cik lər şəf faf de yil, ağ gö-
rü nür. Qar at mos fer də olan su 
bu xa rı nın don ma sın dan ya ra-
nır. Əv vəl cə çox xır da, tə miz 
və şəf faf kris tal lar əmə lə gə lir. 
On lar ha va axın la rı na dü şə rək 
bü tün is ti qa mət lər də hə rə kət 
edir lər. Təd ri cən bu kris tal lar 
bir-bi ri nə “ya pı şır” - yüz və 
da ha çox kris tal bir ye rə top-
la şır. Do nun bir-bi ri nə ya pı şan 
buz də nə cik lə ri nin öl çü sü ki fa-
yət qə dər iri olan da, on lar ya-
vaş-ya vaş ye rə enir lər. Bax elə 
buz kris tal la rın dan iba rət bu 
də nə cik lə rə də biz qar də nə si 
de yi rik.

Buz kris tal la rın dan bə zi lə ri 
iy nə va ri qu ru lu şa ma lik dir, di-
gər lə ri yas tı olur, am ma is tə ni lən 
hal da  on la rın hər bi ri nin 6 üzü 
olur. Ma raq lı dır ki, qar də nə lə-
ri nin qu ru lu şu tam ey ni dir. La-
kin bu nun la be lə, ey ni na xış lı iki 
qar də nə si tap maq müm kün de-
yil. Bəs bi lir si niz ki, qar hə mi şə 
ağ ol mur? Dün ya nın bir çox re-
gion la rın da in san lar qır mı zı, ya-
şıl, ma vi, hətt  a qa ra qa rın şa hi di 
olub lar!

Rəng lə rin be lə müx tə lifl  i yi-
nin sə bəb ka rı xır da bak te ri ya lar, 
gö bə lək lər, ha va da olan və ye rə 
dü şər kən qar də nə cik lə ri nə ho-
pan toz dur. 

Müx tə lif qar də nə cik lə ri ara-
sın da ge niş ha va boş luq la rı ol-
du ğu üçün o, is ti ni pis ke çi rir. 
Elə bu na gö rə də “qar yor ğan” 
bit ki lə rin kö kü nü şax ta dan 
qo ru ya bi lir. Qa rın bu key fiy-
yə tin dən es ki mos lar da is ti fa-
də edir – on la rın “iq lu” ad la-
nan ənə nə vi dax ma la rı qar dan 
olur.

Do lu har dan
əmə lə gə lir?

Ya ğın tı lar dan nis bə tən na dir 
hal lar da rast gə li nə ni do lu dur. 
Do lu nun yağ ma sı özü bir mən-
zə rə dir. Do lu, göy dən şı dır ğı 
ya ğan da onun də nə lə ri ye rə, 
müx tə lif əş ya la rın üs tü nə elə 
tap pıl tıy la tö kü lür ki, ət ra fı bir 
gu rul tu bü rü yür. Bə zən, çox na-
dir hal lar da ol sa da, do lu nun də-
nə lə ri o qə dər iri olur ki, in sa nı, 
hey va nı be lə ya ra la ya, öl dü rə 
bi lir!

Bir qay da ola raq, do lu mü la-
yim ha va da ya ğır və tez-tez göy 
gu rul tu su, şim şək, ya ğış la mü şa-
yiət olu nur. Do lu də nə lə ri ya ğış 
dam cı la rı nın at mos fe rin so yuq 
qa tın dan ke çər kən don du ğu sə-
bə bin dən ya ra nır. Dam cı lar, tə-
bii ki, tət-tək do nur, am ma son ra 
çox ma raq lı ha di sə baş ve rir. Xır-
da do lu də nə si aşa ğı düş dük cə, 
yer dən qal xan ha va axı nı na tuş 
gə lə bi lər. On da do lu də nə lə ri 
ye nə gö yə, ya ğış dam la la rı nın 
hə lə don ma ğa ma cal tap ma dı ğı 
ye rə qal xır, dam la lar dan bə zi lə-
ri ona ya pı şır və son ra ye nə so-
yuq ha va olan qa ta enib do nur. 
Nə ti cə də, də nə lə rin öl çü sü xey li 
bö yü yür. 

Do lu də nə si yu xa rı-aşa ğı də fə-
lər lə ge də bi lər və axır da çə ki si 
o qə dər ar tar ki, aşa ğı dan qal-
xan ha va nın onu sax la ma ğa gü-
cü çat maz. Bax məhz on da do-
lu də nə si sü rət lə ye rə sa rı uçur. 
Be lə lik lə, na dir hal lar da ol sa da, 
diamet ri 8-10, çə ki si isə 450 qra-
ma dək olan do lu də nə lə ri əmə lə 
gə lir.

Bə zən, pla ne ti mi zin so yuq na-
hi yə lə rin də do lu də nə si nin üzə-
ri nə tək cə ya ğış dam cı la rı de yil, 
qar də nə lə ri də ya pı şır. Odur ki, 
do lu də nə si nin üst qa tı çox vaxt 
qar, alt qa tı isə buz olur. Ona gö-
rə də do lu nu qar la ya ğı şın bir ləş-
mə si, ya xud qa rın sərt nö vü ki mi 
qə bul edir lər.

Kon den sa si ya nə dir?
Kon den sa si ya bu xar lan ma-

nın tam ək si olan bir pro ses dir. 
Bu xar lan ma za ma nı ma ye qa za, 
ya xud bu xa ra çev ri lir, kon den sa-
si ya da isə ək si nə, qaz, ya xud bu-
xar ma ye, ya xud bərk ha la ke çir. 
Kon den sa si ya ha di sə si za ma nı 
çox ma raq lı şey lər baş ve rir. 

Əv və la, qa za bən zər hal dan 
ma ye ha lı na keç mə za ma nı həcm 
çox aza lır, ey ni miq dar da mad də 
qat-qat az yer tu tur.

İkin ci si, bu za man ət raf mü-
hi tə bir is ti lik ener ji si ay rı lır ki, 
onun adı na kon den sa si ya is ti li yi 
de yir lər. Mə sə lən, hər qram su 
bu xa rı nın kon den sa si ya sı za ma-
nı 540 ka lo ri is ti lik ay rı lır. 

Kon den sa si ya, bi zi əha tə edən 
dün ya da cə rə yan edən pro ses lər 
ara sın da mü hüm yer tu tur. Çay lar, 
göl lər, də niz və okean lar da kı su bu-
xar la na raq at mos fer də so yu yur, ye-
ni dən kon den sə olur və bu nun nə-
ti cə sin də bu lud lar ya ra nır. Ot la rın, 
yar paq la rın üs tün də ki şeh o za man 
əmə lə gə lir ki, rü tu bət lə zən gin olan 
ha va on la rın so yuq sət hi ilə tə ma sa 
gi rir. Kon den sa si ya bi zim lap gö zü-
mü zün qar şı sın da da baş ve rə biər. 
Mə sə lən, yə qin fi  kir ver mi si niz ki, 
is ti yay gü nü için də buz lu su olan 
stə ka nı çö lə çı xar saq bu za man stə-
ka nın di var la rı “tər lə yir”. Bu, ona 
gö rə olur ki, ha va da kı su bu xa rı so-
yuq şü şə ilə tə ma sa gi rər kən, onun 
üzə rin də kon den sa si ya olu nur.

Bə zən mad də qaz şə kil li hal dan 
bir ba şa bərk ha la da ke çə bi lir. Bu, o 
vaxt baş ve rir ki, ət raf mü hi tin, ya-
xud üzə rin də kon den sat top la nan 
ob yek tin tem pe ra tu ru su yun don-
ma tem pe ra tu run dan aşa ğı ol sun.

Yə qin şax ta lı ha va da kü çə də gə zən 
in san la rın bığ-saq qa lın da xır da ca 
sır sı ra la rın, qı ro vun əmə lə gəl mə-
si ni də fə lər lə gör mü şü nüz. Çün ki 
in sa nın ha va ya ver di yi nə fə sin tər-
ki bin də ki su bu xa rı bı ğın tük lə rin-
də kon den sə ola raq bu za çev ri lir!

Bu lud göy də ne cə 
qa lır?

Hər şey dən əv vəl de mək la-
zım dır ki, bü tün bu lud lar göy də 
hə rə kət et mir. On lar dan bə zi lə-
ri yer sət hi nə lap ya xın olur! Axı 
bi zim du man ad lan dır dı ğı mız 
ha di sə də əs lin də elə bu lud dur. 
Ha va da daim müəy yən miq dar-
da su bu xa rı olur. İlıq, nəm ha va 
so yu yan da bu bu xar kon den sə 
olur. Kon den sa si ya ad lan dır dı ğı-
mız ha di sə mad də nin qaz şə kil li 
hal dan ma ye ha lı na keç mə si dir, 
yə ni bu xar lan ma ha di sə si nin tam 
ək si. Nə ti cə də ha va da kül li miq-
dar da xır da su dam cı la rı yı ğı lır 
və bu da bu lud əmə lə gə ti rir. Yer 
sət hin dən qal xan ha va axın la rı 
bu lu du göy üzün də sax la yır.

La kin əgər ha va so yu maq da 
da vam edir sə, bu lud lar da da ha 
ar tıq su yı ğı lır. Təd ri cən xır da 
dam la lar bö yü yür və nə ha yət, 
o qə dər ağır la şır ki, ye rə ya ğış 
şək lin də tö kü lür. Əgər bu dam-
cı lar, tem pe ra tu ru su yun don-
ma tem pe ra tu run dan aşa ğı olan 
ha va la yın dan ke çir sə, ye rə qar, 
ya xud do lu şək lin də dü şə cək. 
Bu lud lar yer sət hin dən müx tə lif 
yük sək lik lər də for ma la şır. Bu na 
əsa sən, on la rı bir ne çə nö və ayı-
rır lar: yük sək, or ta yük sək, aşa ğı 
və bü tün yük sək lik lər də ola bi-
lən bu lud lar. 

Ha va nə dən ası lı dır?
Gə lin əv vəl cə ha va nın nə ol du-

ğu nu ay dın laş dır ma ğa ça lı şaq. 
Hər kə sin bu sö zü tez-tez tək rar 
et mə si nə bax ma ya raq, çox la rı bu 
suala konk ret ca vab ver mək də 
aciz qa lır lar. Ha va de yən də, Yer 
kü rə si nin bu və ya baş qa na hi-
yə sin də at mos fe rin və ziy yə ti nə-
zər də tu tu lur. O, so yuq, ya is ti; 
qu ru, ya ya ğış lı; kü lək li, ya sa kit 
ola bi lər. At mos fer də müx tə lif 
miq dar da rü tu bə tin, is ti nin və 
hə rə kə tin is tə ni lən kom bi na si-
ya sı – ha va de mək dir. Və o saat-
ba saat, gün bə gün, ay baay, il bəil 
daimi də yi şik lik də dir.

Gün də lik də yi şik lik lər at-
mos fer də ki müx tə lif pro ses lər-
lə əla qə dar dır. Möv sü mi də yi-
şik lik lər (qış dan ya za, yaz dan 
ya ya və sa ir)  Ye rin Gü nəş ət-
ra fın da fır lan ma sı nə ti cə sin də 
baş ve rir.

Ha va nın il dən ilə də yiş mə si nin 
sə bə bi isə so na dək müəy yən ləş di-
ril mə yib, bax ma ya raq ki, son il lər 
bu nun in san fəaliy yə tiy lə bağ-
lı ol ma sı ba rə də xey li fakt lar var.

Ha va nı müəy yən ləş di rən ən 
mü hüm sə bəb lər dən bi ri onun 
isin mə si, ya xud so yu ma sı dır. At-
mos fe rin müx tə lif nöq tə lə rin də 
ha va nın qey ri-bə ra bər qız ma sı 
kü lək lə rin əmə lə gəl mə si nə sə bəb 
olur və yer sət hin dən bu xar la nan 
su yun miq da rı na tə sir edir. Rü tu-
bət, yə ni ha va da su yun miq da rı 
tem pe ra tur la ya na şı ha va ya əhə-
miy yət li də rə cə də tə sir edir. O, 
bu lud la rın top lan ma sı nı, ya ğın tı-
la rın miq da rı nı müəy yən ləş di rir.

Me te o ro loq lar – ha va nın araş-
dı rıl ma sı ilə məş ğul olan şəxs lər, 
- onun ne cə ola ca ğı nı möv cud 
ha va cəb hə lə ri ni nə zər dən ke-
çi rə rək qa baq ca dan söy lə yir lər. 
Cəb hə, is ti və so yuq ha va küt lə-
lə ri, bu lud lar la tə miz sə ma ara-
sın da kı sər həd lər dir. Ha va nın 
də yi şik lik lə ri, o cüm lə dən şim-
şək, qar və sair xo şa gəl məz hal-
lar məhz bu cəb hə lə rin yer də yiş-
mə siy lə əla qə dar dır. 

Kü lək har dan 
əmələ gə lir?

Bə zən biz sa kit, ay dın ha va dan 
ləz zət al maq üçün gəz mə yə çı xı-
rıq. Am ma heç beş-al tı ad dım at-
ma mış qəfl  ə tən kü lək qal xır. Biz 
onu gör mə sək də, har dan əmə lə 
gəl di yi ni bil mə sək də, kü lə yi əl-
lə ri miz də, üzü müz də hiss edi rik. 
Kü lək yer üzün də ha va küt lə lə ri-
nin hə rə kə ti dir. Bəs ha va küt lə lə-
ri ni hə rə kə tə məc bur edən nə dir? 
Bu sualın ca va bı hə mi şə ey ni dir 
– tem pe ra tur də yi şik li yi. Ha va qı-
zar kən ge niş lə nir, yün gül lə şir və 
yu xa rı qal xır. Onun ye ri ni isə da-
ha ağır so yuq ha va küt lə si tut ma-
ğa ça lı şır. Bax, kü lək də elə bu dur! 

Qar nə dir? Do lu har dan

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

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

İl qar ƏLFİ
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kü rə si nin bu və ya baş qa na hi-
yə sin də at mos fe rin və ziy yə ti nə-
zər də tu tu lur. O, so yuq, ya is ti; 

miq dar da rü tu bə tin, is ti nin və 
hə rə kə tin is tə ni lən kom bi na si-
ya sı – ha va de mək dir. Və o saat-
ba saat, gün bə gün, ay baay, il bəil 

mos fer də ki müx tə lif pro ses lər-
lə əla qə dar dır. Möv sü mi də yi-

ya ya və sa ir)  Ye rin Gü nəş ət-

baş ve rir.

bu nun in san fəaliy yə tiy lə bağ-
lı ol ma sı ba rə də xey li fakt lar var.

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

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün 
ha zır la mı şıq. Am ma bu, heç də o an-
la ma gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar-
kən bö yük lər zövq al ma ya caq. 

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

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq 
da ha va cib dir, çün ki dü nə nə ki mi qar şı-
mız da bir sirr ola raq qa lan çox mət ləb lər ar tıq 
çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri-
miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə ri-
miz bil di yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə mü rək kəb 
sualın sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin ək-
sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast laş mı şıq, am ma təəs süf 
ki, dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi di li uc-
ba tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala bir 
ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na-
caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la-
rı mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş lən-
dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 

Kon den sa si ya nə dir? Yə qin şax ta lı ha va da kü çə də gə zən Ha va nı müəy yən ləş di rən ən 

Hər suala    bir ca vab
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Kü lək Gü nə şin da ha çox qız dır-
dı ğı ek va tor dan baş la nır. Ora da 
is ti ha va çox yük sək lə rə qal xa raq 
Şi mal və Cə nub qütb lə ri nə tə rəf 
itə lə nir. Ek va tor dan qüt bə doğ ru 
yo lun təx mi nən üç dən bi ri ni ke-
çən dən son ra, so yu yur və ye ni dən 
aşa ğı en mə yə baş la yır. Ha va küt lə-
si nin bir his sə si isə qütb lə rə doğ ru 
hə rə kə ti ni da vam et di rir, qa la nı 
ek va to ra qa yı dır. Bir re gion da il-
bo yu ey ni is ti qa mət də əsən kü lək-
lə rə üs tün kü lək lər de yir lər.

La kin bir də gö rür sən tez-tez bu 
və ya baş qa yer də, kü lək ta mam 
öz gə səm tə əsir. Bu, yer li kü lək-
lə rin mü da xi lə sin dən dir. Yer li 
kü lək lər ya yu xa rı təz yiq li so yuq 
ha va küt lə lə ri nin, ya da aşa ğı təz-
yiq li is ti ha va küt lə lə ri nin gə li şiy lə 
qal xır. Bu pro ses bir qay da ola raq, 
bir ne çə saat, ya xud bir ne çə gün 
da vam edir və bun dan son ra on la-
rın ye ri ni üs tün kü lək lər tu tur. Yer-
li kü lək lə rin qalx ma sə bəb lə rin dən 
bi ri də gün də lik tem pe ra tur də yiş-
kən li yi dir. Bu, özü nü da ha çox də-
niz sa hil lə rin də gös tə rir. Gün düz 
so yuq ha va də niz dən sa hi lə əsir, 
ge cə isə ək si nə. 

Toz qa sır ğa la rı 
necə əmə lə gə lir?
Yə qin ha mı nız şim şək çax ma-

sıy la, güc lü kü lək lər lə mü şa yiət 
olu nan adi tu fa na düş mü sü-
nüz. La kin elə tu fan lar da olur 
ki, ey ni za man da min kvad rat 
ki lo metr lər lə əra zi ni əha tə edir.
Be lə tu fan lar dan bi ri ni sik lon 
ad lan dı rır lar. Sik lon za ma nı kü-
lək hər tə rəf dən tu fa nın mər kə-
zi nə, aşa ğı təz yiq li ye rə doğ ru 
əsir.

Ma raq lı dır ki, bu kü lək-
lər nə həng ha va spi ra lı əmə-
lə gə ti rir. Bu spi ral Cə nub 
ya rım kü rə sin də saat əq rə bi 
is ti qa mə tin də, Şi mal ya rım-
kü rə sin də isə ək si nə bu ru lur. 
Qa sır ğa (tor na do) sik lo nun 
növ lə rin dən bi ri dir. Onu da 
adi tu fan la rı do ğu ran sə bəb-
lər əmə lə gə ti rir. Fərq bir-
cə bun da dır ki, tor na do lar 
qey ri-adi gü cə ma lik olur lar.

Əv vəl cə han sı sa sə bəb dən 
ha va nın güc lü şa qu li dart ma 
qüv və si for ma la şır. O, sü rət-
lə qalx ma ğa baş la yır ki, bu da 
ha va küt lə lə ri nin üfi qi axın la-
rı na – şa qu li axı nın ət ra fın da 
əks is ti qa mət lər də əsən kü lək-
lə rə sə bəb olur.

Nə ti cə də bu rul ğan – spi ral va ri 
bu ru la raq yu xa rı ya doğ ru hə rə-
kət edən, yer sət hin də ki ün va nı-
nı sü rət lə də yi şən dar ha va axı nı 
ya ra nır. Bu, o vaxt baş ve rir ki, 
mər kəz dən qaç ma qüv və si ha va-
nı qa sır ğa nın xa ri ci “di var la rı na” 
doğ ru atır, onun or ta sın da isə 
aşa ğı təz yiq ya ra nır. Təz yiq fər qi 
o qə dər bö yük olur ki, bu na hi yə 
da ha çox va kuum na so su na bən-
zə yir. Tor na do ad lan dı rı lan qa-
sır ğa nın əsas təh lü kə si də məhz 
bun da dır. O, ev lə rin di var la rı nı 
ye rin dən qo pa ra raq on la rı gö yə 
so vu rur, keç di yi ye ri xa ra ba qo-
yur. Qa sır ğa əmə lə gə ti rən kü-
lək lə rin zi ya nı tor na do lar dan az 
de yil. On la rın sü rə ti bə zən saat-
da 500 ki lo met rə ça tır. Be lə sü rət 
yığ mış kü lə yin qar şı sın da isə heç 
nə da vam gə ti rə bil mir!

Tu fan la qa sır ğa 
arasın da nə fərq var?

Tu fan la rın müx tə lif növ lə ri 
olur, am ma on la rın bir ümu mi 
cə hə ti var: bü tün tu fan lar ha va-
nın bir yer dən baş qa ye rə sü rət li 
hə rə kə tin dən iba rət dir. Ya ğış la, 
şim şək lə, göy gu rul tu suy la mü-
şa yiət olu nan tu fan şim şək tu fa nı 
ad la nır. Əgər kü lək yol da xey li 
toz qal dı rır sa, ona toz tu fa nı de-
yir lər. Də niz də olan tu fan isə ar-
tıq qa sır ğa sa yı lır. Tu fan la rın ən 
da ğı dı cı sı və təh lü kə li si qa sır ğa 
ilə bu ra ğan dır. Qa sır ğa, tro pik-
lər də baş la nan tu fan la ra de yir lər.

Mə sə lən, Şi ma li Ame ri ka ya 
on lar da ha çox Mek si ka kör fə zin-
dən ke çir, son ra bü tün şərq sa hi li 
bo yun ca hə rə kət edir. Ey nən be lə 
tu fan lar Uzaq Şərq sa hil lə rin də 
və ada la rın da, Çin də ni zin də də 
olur, am ma ora da bu tu fan la ra 
tay fun de yir lər. Bu iki növ tu fa-
nın ümu mi adı isə tro pik tu fan dır.

Bir qay da ola raq qa sır ğa 150 
ki lo metr dən 600 ki lo met rə dək 
əra zi ni əha tə si nə alır, kü lə yin 
sü rə ti isə bu za man saat da 120-
200 ki lo metr ara sın da olur. 

Qa sır ğa la rın fərq li cə hə ti on-
la rın mər kə zin də ki sa kit lə kə dir 
ki, ona qa sır ğa nın gö zü de yir lər. 
Onun öl çü sü 5-20 ki lo metr ara-
sın da olur. İn san hə min nöq tə yə 
dü şən də, ona elə gə lir ki, qa sır-
ğa ar tıq bi tib. La kin elə ki qa sır-
ğa nın ye ri də yiş di, kü lək elə əv-
vəl ki qüd rə tiy lə tüğ yan elə mə yə 
baş la yır, am ma bu də fə ba yaq kı-
nın ək si is ti qa mə tin də əsir. Bu, 
ona gö rə baş ve rir ki, qa sır ğa 
dairə vi tu fan dır. Baş qa söz lə de-
sək, qa sır ğa irə li lə dik cə, kü lək-
lər dairə vi is ti qa mət də əsir. 

Dairə vi tu fa nın da baş qa bir 
nö vü tor na do dur. Onun qa sır ğa-
dan fər qi, diamet ri nin heç vaxt 
2,5 ki lo metr dən ar tıq ol ma ma-
sı dır. Adə tən, tor na do lar ar tıq 
şim şək ça xan, qa ra, bu rul ğan-
va ri bu lud lar cəm ləş miş əra zi də 
baş la nır. Tor na do uzun lu ğu bir 
ne çə ki lo metr və eni bir ne çə yüz 
metr olan sa hə dən ke çə bi lər.

Mus son 
nə dir?

“Mus son” sö zü 
ərəb mən şə li dir, “möv-
süm” sö zü nün təh rif 
olun muş şək li dir və ya ğış 
möv sü mü nü nə zər də tu tur. 
Bu ad kü lək lərin ilin is ti vaxt-
la rın da də niz dən sa hi lə, so yuq 
vaxt lar da isə sa hil dən də ni zə əs-
di yi iq lim zo na la rı na aid dir. Bu 
re gion lar da is ti möv süm lər də 
adə tən, bol lu ca ya ğış ya ğır, 
sə rin vaxt lar da isə qu raq lıq 
olur. Bəs ha va nın be lə 
möv sü mi də yi şik-
lik lə ri nə sə bəb 
olan nə dir? 
Mə sə lə bun-
da dır ki, tor-
paq də niz 
su yun dan 
da ha tez 
qı zıb so-
yu yur.

Mə sə lən, Mər kə zi və Cə nu-
bi Ame ri ka ya, Cə nu bi Asi ya ya 
yaz, o əra zi lə rin sa hil lə ri ni yu-
yan də niz lər dən da ha er kən gə-
lir. Yay da qi tə nin ha va sı Hind 
okeanı nın da ha cə nub na hi yə-
lə rin dən və Sa kit okeanın şər-
qin dən is ti olur. Da ha yük sək 
tem pe ra tur qi tə üzə rin də aşa-
ğı təz yiq li na hi yə ya ra dır ki, 
okean la rın ən gin lik lə ri üzə rin-
də ki ha va küt lə lə ri ora üz qo-
yur və özüy lə ya ğın tı lar gə ti rir. 
Bu kü lək lə rə yay mus son la rı 
de yir lər.

Pa yız da ha va Asi ya qi tə si 
üzə rin də da ha tez so yu yur. Bu 
da yer sət hin də yük sək təz yiq 
zo na sı ya ra dır. Nə ti cə də kü lək 
Mər kə zi Asi ya nın qu raq lıq ra-
yon la rın dan də ni zə sa rı əs mə-
yə baş la yır. Be lə kü lək lə rə qış 
mus son la rı de yir lər. Mər kə zi 
və Cə nu bi Asi ya na hi yə si nin 
iq li mi bu qi tə nin nə həng li yi-
nə gö rə aş kar mus son xa rak-
te rin də dir. Əv vəl lər, in san lar 
yel kən li gə mi lər də üzən də on-
lar yay və qış mus son la rın dan 
us ta lıq la is ti fa də edə bi lir di lər. 
Məhz ona gö rə də də niz çi lər, 
adə tən Hin dis tan dan Af ri ka ya 
qış da üzür, yay da isə ge ri dö-
nür dü lər.

Sik lon nə dir?
Yə qin siz də “sik lon” sö zü-

nü tez-tez eşi dir si niz, am ma 
onun mə na sı nı tam an la ya 
bil mir si niz. Sik lon tu fa nın 
müx tə lif növ lə rin dən bi ri dir. 
Tu fan ek va tor ya xın lı ğın da 
yer lə şən hər han sı bir re gion-
dan is ti və nəm ha va küt lə si-
nin qal xa raq da ha ar tıq şi-

ma la is ti qa mət gö tür mə si 
və har da sa, Av ro pa üzə rin-

də Ark ti ka nın so yuq və 
qu ru ha va küt lə lə riy lə 

gö rüş mə si za ma nı baş 
ve rir. Bu gö rüş za ma-
nı bu ha va küt lə lə ri 
qa rış mır, ək si nə, iki 
küt lə ara sın da kəs-
kin bir sər həd müəy-
yən lə şir. Bu sər hə də 

cəb hə de yir lər. Da ha 
is ti ha va küt lə si öz hə-

rə kə ti ni da vam et di rər-
kən, elə bil qar şı dan gə lən 

so yuq ha va nın be li nə mi nir. 
Nə ti cə də is ti ha va so yu yur və 
on da cəm lə şən rü tu bət kon-
den sə olu na raq bu lud əmə lə 
gə ti rir.

Ya xın la şan tu fa nın baş ver-
di yi za man da təz yiq düş mə-
yə baş la yır. Nə ti cə də, aşa ğı 
təz yiq li sa hə ni saat əq rə bi nin 
ək si is ti qa mə tin də hal qa va ri 
üfü rən kü lək lər əmə lə gə lir.

Be lə lik lə, nəm, is ti ha va küt lə-
si şərq sər hə di bo yun ca şi ma-
la, so yuq ha va küt lə si isə qərb 
sər hə di bo yun ca cə nu ba is ti-
qa mət gö tü rür. Aşa ğı təz yiq li 
sa hə sik lon ad la nır. Müx tə lif 
şə rait lər dən ası lı ola raq, onun 
diamet ri 500-1500 ki lo metr ara-
sın da ola bi lər. Qeyd et mək 
la zım dır ki, sik lon qa sır ğa və 
tor na do dan qat-qat az təh lü kə-
li sa yı lır.

Göy gu rul tu su 
təhlü kə li dir mi?

Çox adam lar şim şək ça xan 
vaxt gö yün ne cə gu rul da dı ğı nı 
eşi dən də dik si nib qor xur. La kin 
göy gu rul tu sun dan qorx ma-
ğın heç bir əsa sı yox dur. Çün ki 
onun sə si bi zim qu laq la rı mı za 
ça ta na ki mi, il dı rı mı ya ra dan 
elekt rik bo şal ma sı çox dan bit-
miş ola caq. Bu iki ha di sə nin 
ara sın da bir də qi qə yə dək za-
man keç mə si nin sə bə bi ha va da 
işı ğın sə sə nis bə tən da ha sü rət lə 
ya yıl ma sı dır.

Bəs il dı rım dan ne cə, qorx maq 
la zım dır mı? Ümu miy yət lə, la-
zım dır, çün ki şim şək dən də yən 
zi yan lar bəl li dir, hətt  a il dı rım 
vur ma sın dan ölən lər də olur. 
Am ma il dı rım ça xar kən özü nü-
zü düz gün apar sa nız (mə sə lən 
açıq çöl lük də qaç ma sa nız, tən ha 
ağa cın al tın da giz lən mə sə niz), 
şim şə yə tuş gəl mək eh ti ma lı nız 
son də rə cə az ola caq. Bu tə biət 
ha di sə si nin güc lü elekt rik bo-
şal ma la rıy la əla qə dar ol ma sı na 
gö rə şim şək dən eh ti yat lan maq 
la zım dır . Ge cə göy gu rul da yar-
kən fə za da güc lü il dı rım gö rü-
nən də bü tün ət raf bir an lıq gün-
düz ki mi işıq la nır. 

Şim şək adə tən iki bu lu dun 
ara sın da ça xır. Bə zən bu lud-
dan bir baş tor pa ğı, ya xud 
yer də ki han sı sa əş ya nı vu rur, 
am ma çox na dir hal lar da bu 
pro se sin əks is ti qa mət də get-
di yi ni gör mək müm kün dür. 
Şim şək be lə ya ra nır: il dı rım ça-
xar kən yer lə bu lud lar ara sın-
da kı fə za elekt rik lə şir və on da 
mən fi  və müs bət elekt rik yü kü 
cəm lə şir. Elə ki, top la nan yük-
lə rin fər qi ki fa yət qə dər güc lü 
ol du, on la rın ara sın da elekt rik 
bo şal ma sı baş ve rir. Bax, şim-
şək bu dur. Bo şal ma za ma nı ha-
va da sı xıl ma sa hə lə ri (yük sək 
təz yiq li sa hə lər) və ge niş lən mə 
sa hə lə ri (aşa ğı təz yiq li sa hə lər) 
ya ra nır. On lar sü rət lə yer lə ri ni 
də yi şən za man bir-bi riy lə toq-
qu şan da bərk gu rul tu əmə lə 
gə lir ki, biz də ona göy gu rul-
tu su de yi rik.

ge cə isə ək si nə. nə da vam gə ti rə bil mir! metr olan sa hə dən ke çə bi lər.

Hər suala    bir ca vab
Toz qa sır ğa la rı 

necə əmə lə gə lir?
Yə qin ha mı nız şim şək çax ma-

sıy la, güc lü kü lək lər lə mü şa yiət 
olu nan adi tu fa na düş mü sü-
nüz. La kin elə tu fan lar da olur 
ki, ey ni za man da min kvad rat 
ki lo metr lər lə əra zi ni əha tə edir.
Be lə tu fan lar dan bi ri ni sik lon 
ad lan dı rır lar. Sik lon za ma nı kü-
lək hər tə rəf dən tu fa nın mər kə-
zi nə, aşa ğı təz yiq li ye rə doğ ru 
əsir.

Ma raq lı dır ki, bu kü lək-
lər nə həng ha va spi ra lı əmə-
lə gə ti rir. Bu spi ral Cə nub 
ya rım kü rə sin də saat əq rə bi 
is ti qa mə tin də, Şi mal ya rım-
kü rə sin də isə ək si nə bu ru lur. 
Qa sır ğa (tor na do) sik lo nun 
növ lə rin dən bi ri dir. Onu da 
adi tu fan la rı do ğu ran sə bəb-
lər əmə lə gə ti rir. Fərq bir-
cə bun da dır ki, tor na do lar 
qey ri-adi gü cə ma lik olur lar.

Tu fan la qa sır ğa 
arasın da nə fərq var?

Tu fan la rın müx tə lif növ lə ri 
olur, am ma on la rın bir ümu mi 
cə hə ti var: bü tün tu fan lar ha va-
nın bir yer dən baş qa ye rə sü rət li 
hə rə kə tin dən iba rət dir. Ya ğış la, 
şim şək lə, göy gu rul tu suy la mü-
şa yiət olu nan tu fan şim şək tu fa nı 
ad la nır. Əgər kü lək yol da xey li 
toz qal dı rır sa, ona toz tu fa nı de-
yir lər. Də niz də olan tu fan isə ar-
tıq qa sır ğa sa yı lır. Tu fan la rın ən 
da ğı dı cı sı və təh lü kə li si qa sır ğa 
ilə bu ra ğan dır. Qa sır ğa, tro pik-
lər də baş la nan tu fan la ra de yir lər.

Mə sə lən, Şi ma li Ame ri ka ya 
on lar da ha çox Mek si ka kör fə zin-
dən ke çir, son ra bü tün şərq sa hi li 
bo yun ca hə rə kət edir. Ey nən be lə 
tu fan lar Uzaq Şərq sa hil lə rin də 
və ada la rın da, Çin də ni zin də də 
olur, am ma ora da bu tu fan la ra 
tay fun de yir lər. Bu iki növ tu fa-
nın ümu mi adı isə tro pik tu fan dır.

Mus son 
nə dir?

“Mus son” sö zü 
ərəb mən şə li dir, “möv-
süm” sö zü nün təh rif 
olun muş şək li dir və ya ğış 
möv sü mü nü nə zər də tu tur. 
Bu ad kü lək lərin ilin is ti vaxt-
la rın da də niz dən sa hi lə, so yuq 
vaxt lar da isə sa hil dən də ni zə əs-
di yi iq lim zo na la rı na aid dir. Bu 
re gion lar da is ti möv süm lər də 
adə tən, bol lu ca ya ğış ya ğır, 
sə rin vaxt lar da isə qu raq lıq 
olur. Bəs ha va nın be lə 
möv sü mi də yi şik-
lik lə ri nə sə bəb 
olan nə dir? 
Mə sə lə bun-
da dır ki, tor-
paq də niz 
su yun dan 
da ha tez 
qı zıb so-
yu yur.

yer lə şən hər han sı bir re gion-
dan is ti və nəm ha va küt lə si-
nin qal xa raq da ha ar tıq şi-

ma la is ti qa mət gö tür mə si 
və har da sa, Av ro pa üzə rin-

də Ark ti ka nın so yuq və 
qu ru ha va küt lə lə riy lə 

gö rüş mə si za ma nı baş 
ve rir. Bu gö rüş za ma-
nı bu ha va küt lə lə ri 
qa rış mır, ək si nə, iki 
küt lə ara sın da kəs-
kin bir sər həd müəy-
yən lə şir. Bu sər hə də 

cəb hə de yir lər. Da ha 
is ti ha va küt lə si öz hə-

rə kə ti ni da vam et di rər-
kən, elə bil qar şı dan gə lən 

so yuq ha va nın be li nə mi nir. 
Nə ti cə də is ti ha va so yu yur və 
on da cəm lə şən rü tu bət kon-
den sə olu na raq bu lud əmə lə 
gə ti rir.

Ya xın la şan tu fa nın baş ver-
di yi za man da təz yiq düş mə-
yə baş la yır. Nə ti cə də, aşa ğı 
təz yiq li sa hə ni saat əq rə bi nin 
ək si is ti qa mə tin də hal qa va ri 
üfü rən kü lək lər əmə lə gə lir.

gö rə şim şək dən eh ti yat lan maq 
la zım dır . Ge cə göy gu rul da yar-
kən fə za da güc lü il dı rım gö rü-
nən də bü tün ət raf bir an lıq gün-
düz ki mi işıq la nır. 

Şim şək adə tən iki bu lu dun 
ara sın da ça xır. Bə zən bu lud-
dan bir baş tor pa ğı, ya xud 
yer də ki han sı sa əş ya nı vu rur, 
am ma çox na dir hal lar da bu 
pro se sin əks is ti qa mət də get-
di yi ni gör mək müm kün dür. 
Şim şək be lə ya ra nır: il dı rım ça-
xar kən yer lə bu lud lar ara sın-
da kı fə za elekt rik lə şir və on da 
mən fi  və müs bət elekt rik yü kü 
cəm lə şir. Elə ki, top la nan yük-
lə rin fər qi ki fa yət qə dər güc lü 
ol du, on la rın ara sın da elekt rik 
bo şal ma sı baş ve rir. Bax, şim-
şək bu dur. Bo şal ma za ma nı ha-
va da sı xıl ma sa hə lə ri (yük sək 
təz yiq li sa hə lər) və ge niş lən mə 
sa hə lə ri (aşa ğı təz yiq li sa hə lər) 
ya ra nır. On lar sü rət lə yer lə ri ni 
də yi şən za man bir-bi riy lə toq-
qu şan da bərk gu rul tu əmə lə 
gə lir ki, biz də ona göy gu rul-
tu su de yi rik.



  “Uk ray na lı la rın ən güc lü si la hı on la rın di li dir”. - Bu söz lə ri 
məş hur Uk ray na ya zı çı sı Va si li Şkl yar “Qlav kom”a ver di yi 
mü sa hi bə sin də de yib. Onun söz lə ri nə gö rə, o yer də ki, xal-
qın öz mə də ni və in for ma si ya mə ka nı yox dur, ora da iş ğal-
çı lar üçün mün bit şə rait ya ra nır. “La kin bu ra da 
əsas fak tor, əl bətt  ə ki, uk ray na di li, uk ray na lı la-
rın ru hu dur. Biz də, nə dən sə bu fak tor “rus dil li 
pat riotizm”in təb li ğa tı al tın da giz lə di lir və heç 
kim de mir ki, iş ğal çı lar ni yə Şi ma li Lu qan şi-
na ya gi rə bil mə di. Çün ki Şi ma li Lu qan şi na 
uk ray na dil li kənd dir. Bu ra dan be lə bir nə-
ti cə çı xar maq olar: uk ray na lı la rın ən güc lü 
si la hı on la rın di li dir. Dil – qal xan dır, müasir dün ya da heç bir tə ca-
vüz ka rın aşa bil mə di yi ən hün dür ha sar dır”. 

Şkl yar da ha son ra əla və edib ki, ona iş ğal olun muş Krım da ya şa maq 
ra hat dır, çün ki Krım heç vaxt Uk ray na şə hə ri ol ma yıb. “Mən yal nız 
Uk ray na ru hu olan əra zi ni və tən sa yı ram. Ola bil sin, Krım nə vaxt sa 
Ru si ya iş ğa lın dan azad olu na caq, an caq o, heç vaxt Uk ray na şə hə ri ol-
ma ya caq. Mən is tər dim ki, Krım Krım-ta tar Res pub li ka sı ol sun, çün ki 
bu xal qın baş qa tor pa ğı yox dur”. Bu söz lər lə ya zı çı fi r ki ni ta mam la yıb. 

“Apost rof” agent li yi xə bər ve rir ki, ar tıq Ki ye vin mər kə zin də bir 
çox xid mət və iaşə ob yekt lə rin də Uk ray na di li nin iş lə dil mə di yi nə 
gö rə hə yə can tə bi li ça lan lar var.

Va ti kan, Ro ma Pa pa sı Fran sis kin “Al la hın adı Mər hə-
mət dir” ad lı ye ni ki ta bı nın anon su nu ve rib. Ki tab dün-
ya nın 86 öl kə sin də ya yı la caq. Bu ba rə də “Uk rin form”, 
BBC-yə is ti na dən mə lu mat ve rib. 

Mə lu mat da qeyd edi lir ki, “100 sə hi fə lik ki tab, əsa sən Pa pa nın jur-
na list And rea Tor niel li ilə olan dialo qun dan iba rət dir. Ki tab da Fran-
sis kin cə miy yət dən “təc rid olun muş” 
in san la ra, xü su sən də həbs xa na da 
cə za çə kən lə rə qar şı mər hə mət li 
mü na si bə tin va cib li yin dən bəhs 
edən fi  kir lə ri yer alıb.
Hazırladı: 
NARINGÜL

Məşhur narkobaronu 
Hollivud ulduzu “satıb”

  “Bəs tə boy” lə qəb li nar ko ba ron Xoakin Qus man Hol li vud akt yo ru 
və re jis so ru Şon Pe nə giz li mü sa hi bə ve rib. Bil di ri lir ki, on la rın gö-
rü şü ci na yət ka rın ötən il həbs dən qaç ma sın dan son ra po li sin tə qib-
lə rin dən giz lən di yi dövr lər də baş tu tub.

Po lis məhz bu giz li mü sa hi bə dən ya rar la na raq, El Ça po nun izi nə dü şüb. 
Mü sa hi bə nin mət ni yan va rın 9-da “Rol ling Sto nes” jur na lın da dərc olu nub. 
Mə qa lə də Şon Pen və El Ça po nun fo to su da dərc olu nub. Şə kil 2015-ci il, 
okt yab rın 2-də mü sa hi bə nin hə qi qi li yi ni müəy yən et mək üçün çə ki lib.

İki qat “Os kar” mü ka fa tı laureatı, nar ko ba ron ilə mek si ka lı akt ri sa Keyt del 
Kas til yo sa yə sin də əla qə ya ra da bi lib. Pe ni də Mek si ka ya məhz akt ri sa apa rıb.

Həbs xa na dan qa çan Qus man yan va rın 8-də ya xa la nıb. Ha zır da onun 
ABŞ-a ekst ra di si ya sı mə sə lə si nə ba xı lır. 2012-ci il də “For bes” jur na lı El 
Ça po nu dün ya mil yar der lə ri si ya hı sı na da xil et miş di.

Tür ki yə li məş hur akt-
yor Ra miz Ev rən və fat 
edib. Tür ki yə mət buatı 
xə bər ve rir ki, akt yor 

in farkt ke çi rib və dün ya sı nı də-
yi şib.

Qeyd edək ki, Ra miz Ev rən “Ka-
ra da yı”,  “Qurd lar va di si pu su”, 
“Beh zat Ç.”,  “Möh tə şəm yüz il: 
Kö səm” ki mi se rial lar da çə ki lib.

...digəri isə 
həbs oluna bilər

Məş hur tür ki yə li 
akt yor Ok tay Kay-
nar ca ya (“Qurd lar 
va di si” se rialın dan 

Ça kır ob ra zı ilə ta nı nır) qar şı 
həbs tə lə bi ilə iş açı lıb.

Tür ki yə KİV-lə ri  xə bər ve rir 
ki, İs tan bul məh kə mə sin də akt-
yor ba rə sin də yax ta dan mü qa vi-
lə siz və qa nun suz is ti fa də et mə-
si ilə bağ lı id dia qal dı rı lıb. Onu 
2 ay dan 6 aya qə dər həbs cə za sı 
göz lə yir. 

Akt yor bu ba rə də açıq la ma ve rib:
“Yax ta, əs lin də, mə nə aid de yil, 

la kin on dan is ti fa də et mi şəm. Əra-
zi də ki bü tün yax ta la rın elekt ri kə 
və su ya olan tə lə bat la rı nı da ya na-
ca ğa abu nə çi olan yax ta sa hib lə ri 
ödə yir di. Biz su yu, rəs mi abu nə çi 
ol du ğu nu bil di yi miz Me tin ad lı bir 
şəxs dən alır dıq. Mən də 200 li rə su 
pu lu ödə dim. Bə raət qa zan ma ğı mı 
is tə yi rəm”.

Ok tay Kay-
nar ca nın və-
ki li də akt yo-
run gü na hı 
ol ma dı ğı nı bil-
di rə rək, ona 
bə raət ve-
ril mə si ni 
t ə  l ə b 
edib.

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

“Uk ray na lı la rın ən güc lü si la hı on la rın di li dir”. - Bu söz lə ri 
məş hur Uk ray na ya zı çı sı Va si li Şkl yar “Qlav kom”a ver di yi 
mü sa hi bə sin də de yib. Onun söz lə ri nə gö rə, o yer də ki, xal-
qın öz mə də ni və in for ma si ya mə ka nı yox dur, ora da iş ğal-
çı lar üçün mün bit şə rait ya ra nır. “La kin bu ra da 
əsas fak tor, əl bətt  ə ki, uk ray na di li, uk ray na lı la-
rın ru hu dur. Biz də, nə dən sə bu fak tor “rus dil li 
pat riotizm”in təb li ğa tı al tın da giz lə di lir və heç 
kim de mir ki, iş ğal çı lar ni yə Şi ma li Lu qan şi-
na ya gi rə bil mə di. Çün ki Şi ma li Lu qan şi na 
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Məşhur türk 
aktyorlardan 

biri vəfat etdi...

sis kin cə miy yət dən “təc rid olun muş” 
in san la ra, xü su sən də həbs xa na da 
cə za çə kən lə rə qar şı mər hə mət li 
mü na si bə tin va cib li yin dən bəhs 
edən fi  kir lə ri yer alıb.
Hazırladı: 
NARINGÜL

bə raət ve-

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

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

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

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

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

“Ukraynalıların ən güclü silahı 
onların dilidir”

is tə yi rəm”.
Ok tay Kay-

nar ca nın və-
ki li də akt yo-
run gü na hı 
ol ma dı ğı nı bil-ol ma dı ğı nı bil-
di rə rək, ona 
bə raət ve-
ril mə si ni 
t ə  l ə b 
edib.
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Stiven Siqal Serbiya 
vətəndaşı oldu
Ser bi ya nın Baş na zi ri Alek sandr Vu çi çin fər ma nı ilə ame ri ka lı 

akt yor Sti ven Si qa la serb və tən daş lı ğı ve ri lib. Bu ba rə də “ga ze-
ta.ru” say tı xə bər ve rib.

S.Si qal bə yan edib ki, Ser bi-
ya nın müs bət imi ci ni in ki şaf 
et dir mək üçün səy gös tə rə-
cək. Akt yo run Ser bi ya da ki no 

as so siasi ya sı təş kil et mək 
plan la rı var. Məq səd öl kə-

yə xa ri ci in ves ti si ya la rı cəlb 
et mək dir.

S.Si qal bə yan edib ki, Ser bi-
ya nın müs bət imi ci ni in ki şaf 
et dir mək üçün səy gös tə rə-
cək. Akt yo run Ser bi ya da ki no 

as so siasi ya sı təş kil et mək 
plan la rı var. Məq səd öl kə-

yə xa ri ci in ves ti si ya la rı cəlb 
et mək dir.

Roma Papası yeni kitab yazıb
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