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  “For mu la One Ma na ge ment”in pre zi den ti Ber ni Ekkls toun For mu la-1 
ya rı şı nın Ba kı da yük sək sə viy yə də təş kil olun du ğu nu vur ğu la dı. O, 
Ba kı da gör dü yü in ki şaf pro ses lə ri nin on da də rin təəs sü rat ya rat dı ğı nı 
de di. Ber ni Ekkls toun bu təd bi rin Ba kı da ke çi ril mə si nin Azər bay can-
da ge dən in ki şaf pro ses lə ri ilə bağ lı mə lu mat la rın dün ya da ya yıl ma sı 
işi nə xid mət edə cə yi ni vur ğu la dı. O, Azər bay ca nın For mu la-1 ailə si nə 
da xil ol ma sın dan məm nun qal dı ğı nı de di.

Bey nəl xalq təd bir lə rin təş ki li ba-
xı mın dan öl kə mi zin yax şı təc rü bə-
yə ma lik ol du ğu nu de yən döv lə ti-
mi zin baş çı sı For mu la-1 ya rı şı nın 
ke çi ril mə si üçün pay tax tın ar tıq ha-
zır ol du ğu nu de di. Pre zi dent İl ham 
Əli yev ya rım mil yard lıq audi to ri ya-
sı ilə ma raq do ğu ran və dün ya nın 
məş hur id man ya rış la rın dan olan 

For mu la-1-in ke çi ril mə si mü na si-
bə ti lə əha li ara sın da yük sək əh va-
li-ru hiy yə nin ol du ğu nu vur ğu la dı. 
Pre zi dent İl ham Əli yev bil dir di ki, 
biz Ba kı nın gö zəl li yi və öl kə mi zin 
in ki şa fı ilə bağ lı dün ya da da ha çox 
mə lu ma tın ya yıl ma sın da ma raq lı-
yıq. Bu ba xım dan öl kə miz də ke çi ri-
lən bey nəl xalq təd bir lə rin önə mi ni 

qeyd edən döv lə ti mi zin baş çı sı son 
vaxt lar Azər bay ca na gə lən tu rist lə-
rin sa yı nın art ma sı nı se vin di ri ci hal 
ki mi də yər lən dir di. For mu la-1 ya-
rı şı nın əhə miy yə ti nə to xu nan Pre-
zi dent İl ham Əli yev öl kə mi zə da ha 
çox tu ris tin gəl mə si üçün təd bi rin 
yax şı im kan ya rat dı ğı nı vur ğu la-
dı. Döv lə ti mi zin baş çı sı qeyd et di 
ki, tu rist lə rin Azər bay can da sa yı-
nın art ma sı da ha çox in sa nın tək cə 
Ba kı da de yil, öl kə mi zin di gər böl-
gə lə rin də ge dən in ki şaf pro ses lə ri 
ilə bağ lı dol ğun in for ma si ya əl də 
et məsi nə im kan ya ra dır. Pre zi dent 
İl ham Əli yev For mu la-1 ya rı şı nın 
bu ba xım dan bö yük önəm da şı dı ğı-
nı vur ğu la dı.

Gö rüş də əmək daş lı ğa dair mə sə-
lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa-
rıl dı.

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

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

Azərbaycan Prezidenti 
AŞPA-nın Monitorinq 
Komitəsinin 
həmməruzəçilərini 
qəbul edib

  Pre zi dent İl ham Əli yev Av ro pa Şu ra sı Par la ment 
As samb le ya sı nın (AŞ PA) Mo ni to rinq Ko mi tə si nin 
həm mə ru zə çi lə ri Se zar Flo rin Pre da nı və Ste fan 
Şen na kı qə bul edib.

AŞ PA-nın Mo ni to rinq Ko mi tə si nin həm mə ru zə çi lə-
ri Se zar Flo rin Pre da və Ste fan Şen nak öl kə mi zə əla-
mət dar bir gün də - 15 İyun - Mil li Qur tu luş Gü nün-
də sə fər et mə lə ri nin əhə miy yə ti ni bil dir di lər. On lar 
Ba kı da ke çi ri lə cək For mu la-1 ya rış la rı nın bey nəl xalq 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə si işi nə xid mət edə cə yi ni 
vur ğu la dı lar. Av ro pa Şu ra sı ilə Azər bay can ara sın da 
əmək daş lı ğa to xu nan qo naq lar bu əmək daş lı ğın uğur-
la in ki şaf et di yi ni diq qə tə çat dır dı lar. Həm mə ru zə çi-
lər “Məh kum olun muş bir sı ra şəxs lə rin əfv olun ma sı 
haq qın da” Azər bay can Pre zi den ti nin Sə rən ca mı nın və 
Am nis ti ya ak tı haq qın da qə ra rın qə bul edil mə si nin Av-
ro pa Şu ra sı tə rə fi n dən al qış lan dı ğı nı de di lər və bun la-
rın önə mi ni vur ğu la dı lar.

Döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə miz ilə Av ro pa Şu ra sı ara-
sın da uzun il lər sə mə rə li və konst ruk tiv əmək daş lı ğın 
hə ya ta ke çi ril di yi ni bil dir di və əmək daş lı ğı mı zın ha-
zır kı sə viy yə sin dən məm nun lu ğu nu ifa də et di. Pre zi-
dent İl ham Əli yev Azər bay ca nın bu təş ki la tın ən fəal 
üzv lə rin dən bi ri ol du ğu nu de di. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
əmək daş lı ğı mı zın bun dan son ra da uğur la in ki şaf et di-
ri lə cə yi nə ümid var ol du ğu nu bil dir di.

Gö rüş də Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nin ha zır kı və ziy yə ti və əmək daş lı ğı mı zın 
pers pek tiv lə ri ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba-
di lə si apa rıl dı.

qeyd edən döv lə ti mi zin baş çı sı son 
vaxt lar Azər bay ca na gə lən tu rist lə-
rin sa yı nın art ma sı nı se vin di ri ci hal 
ki mi də yər lən dir di. For mu la-1 ya-
rı şı nın əhə miy yə ti nə to xu nan Pre-

İlham Əliyev “Formula One Management”in 
prezidentini qəbul edib

Avropa Şurasının Mədəniyyət, irs 
və landşaft məsələləri üzrə Rəhbər 
Komitəsinin 5-ci iclası işə başlayıb

Fran sa nın St ras burq şə hə-
rin də Av ro pa Şu ra sı nın 
Mə də niy yət, irs və land-
şaft mə sə lə lə ri üz rə Rəh-

bər Ko mi tə si nin 5-ci ic la sı işə 
baş la yıb. Mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri nin müavi ni Sev da Məm-
mə də li ye va nın rəh bər lik et di yi 
nü ma yən də he yə ti ic las da iş ti-
rak edir.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, ic las da şu ra nın mü va fi q sa-
hə lər də kon ven si ya la rı nın ic ra sı, 
2017-2018-ci il lə rə dair proq ram 
nə zər dən ke çi ri lib, ha be lə növ bə-
ti ic la sa dək Rəh bər Ko mi tə si nin 
səd ri və bü ro üzv lə ri se çi lib.

Azər bay ca nın ön cə ki il lər də bu 
bü ro ya iki də fə se çil di yi ni nə zə rə 
ala raq, nü ma yən də he yə ti bü ro ya 
re gion dan Gür cüs ta nın na mi zəd-
li yi ni tək lif edib.

İc las za ma nı, həm çi nin Mə də ni 
Marş rut la ra dair təq di mat ke çi-
ri lib, Av ro pa Şu ra sı Na zir lər Ko-
mi tə si tə rə fi n dən təq dim olu nan 
töv si yə lər və Mə də ni İr sin qey ri-
qa nu ni döv riy yə si nə dair ha zır la-
na caq ye ni kon ven si ya mü za ki rə 
olu nub. Azər bay can tə rə fi  çı xış 
edə rək, qeyd olu nan kon ven si ya-
nı dəs tək lə di yi ni bil di rib.

Müasir za man da ye ni tex no lo-
gi ya la rın mə də niy yə tə tə si ri möv-
zu su na dair mü za ki rə lə rə də ic-
las da mü hüm yer ay rı lıb.

Qeyd edək ki, “Mə də niy yət və 
rə qəm sal laş ma nın mü ba di lə si üz rə 
bi rin ci plat for ma konf ran sı” 2014-
cü il də Ba kı da ke çi ri lib. Bu nun la 
bağ lı Rəh bər Ko mi tə Azər bay can 
hö ku mə ti nə tə şək kür edib və üçün-
cü plat for ma gö rü şü nün bu il sent-
yabr ayın da Es to ni ya nın Tal lin şə-
hə rin də təş kil olu na ca ğı bil di ri lib. 
Həm çi nin Av ro pa Şu ra sı nın dəs tə-
yi ilə ya ra dı lan “Com pen dium” və 
“HE REİN” ad lı in ter net plat for ma-
la rı haq qın da mü va fi q eks pert lər 
tə rə fi n dən mə lu mat ve ri lib və son 
bir il ər zin də tət biq edi lən ye ni lik-
lər təq dim olu nub.

Nü ma yən də he yə ti miz Bel çi ka-
nın Val lo ni ya böl gə si nin mə də ni irs 
üz rə na zi ri Mak sim Pre vo, Av ro pa 
Şu ra sı nın de mok ra tik ida rəet mə şö-
bə si nin di rek to ru Klaudia Lu çiani 
və di gər lə ri ilə gö rüş lər ke çi rib.

Daşkənddə “Azərbaycanı 
tanıyaq” adlı tədbir

Daş kənd də ki Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy-
yət Mər kə zi nin Li der Bey nəl-
xalq Mək tə bin də təş kil et di yi 

yay uşaq dü şər gə sin də “Azər bay ca nı ta-
nı yaq” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də Mə də niy yət Mər kə zi nin 
əmək da şı Ki fa yət Pir məm mə do va Azər-
bay ca nın mə də niy yə ti, in cə sə nə ti haq qın-
da ət rafl  ı mə lu mat ve rib.

Bil di ri lib ki, Azər bay can xal qı nın 
Ümum mil li li de ri Hey dər Əli yev hər za-
man uşaq la ra bö yük diq qət və qay ğı gös tə-
rir, on lar la ma raq la nır dı, on la rın tər bi yə si, 
təh si li haq qın da mə lu mat al ma ğa ça lı şır dı.

K.Pir məm mə do va qeyd edib ki, ha zır da 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev və 
bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va Ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin bu is ti qa mət də apar-
dı ğı işi uğur la da vam et di rir lər. Be lə ki, 
öl kə miz də təh si lə bö yük diq qət ye ti ri lir, 
ye ni mək təb lər ti ki lir və ya ye ni dən qu-
ru lur, təh sil ocaq la rı komp yu ter ləş di ri lir.

Son ra Mə də niy yət Mər kə zi nin nəz din də-
ki “Azər bay can qız la rı” uşaq rəqs an samb lı-
nın üzv lə ri bir-bi rin dən gö zəl rəqs lə ri mi zi ifa 
edib, dü şər gə də tər bi yə alan şa gird lər Azər-
bay ca nın uşaq fi lm lə ri nə ta ma şa edib lər.

Qulu KƏNGƏRLİ
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İ
yu nun 14-də Ma ca rıs ta nın Azər bay can da kı sə fi r li yi “101 Azər bay can xalq 
na ğı lı” top lu su nun təq di ma tı nı ke çi rib. Təd bir də Ma ca rıs ta nın Azər bay-
can da kı sə fi r li yi nin, Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin əmək daş la rı, 
ic ti maiy yə tin və me dia-qu rum la rın nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Top lu Dias por la İş üz rə Döv-
lət Ko mi tə si nin, Azər bay can Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, 
ha be lə Ma ca rıs tan-Azər bay can 
Dost luq Cə miy yə ti nin dəs tə yi ilə 
1000 nüs xə ti raj la üç cild də ma car 
di lin də nəşr edi lib.

Top lu nun re dak to ru, tər tib çi-
si və tər cü mə çi si həm və tə ni miz, 
Ma ca rıs tan-Azər bay can Dost luq 

Cə miy yə ti nin səd ri, ar tıq 30 il dən 
çox dur ki, Ma ca rıs tan da ya şa yan 
Svet la na Ab dul la ye va dır.

Xalq rəs sa mı Arif Hü sey no vun 
rən ga rəng tər ti ba tın da işıq üzü gö-
rən üç cild li yə “Mə lik məm məd”, 
“Mərd və na mərd”, “Qış he ka yə-
lə ri”, “Ke çəl”, “Yu sif və Sə nu bər” 
və bir çox di gər məş hur Azər bay-
can xalq na ğıl la rı da xil dir.

Ma ca rıs ta nın Azər bay can da kı 
sə fi  ri İm re Las lots ki bil di rib ki, 
ma car və Azər bay can xalq la rı nın 
ya xın lı ğı bir çox la yi hə lə rin hə-
ya ta ke çi ril mə si nə gö zəl zə min 
ya ra dıb. Ma ca rıs tan sə fi r li yi nin 
hu ma ni tar və mə də niy yət sa hə lə-
rin də müx tə lif təd bir lər ke çir di yi-
ni qeyd edən dip lo mat Azər bay-
ca nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va nın və Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin bu la yi hə lə rin hə ya-
ta ke çi ril mə sin də ro lu nu xü su si 
vur ğu la yıb.

Təd bir də çı xış edən Svet la na 
Ab dul la ye va top lu üzə rin də ki 
işin dən, Azər bay can xalq na ğıl-
la rı nın ma car di li nə tər cü mə si nə 
ya ra dı cı ya naş ma sın dan söh bət 
aça raq, ümid var ol du ğu nu bil di-
rib ki, bu ki tab lar həm tə lə bə lə rin, 
həm də adi oxu cu la rın ma car di-
li ni öy rən mə si üçün əvə zo lun maz 
mən bə ola caq.

Qeyd edək ki, nəşr Azər bay can 
Pre zi den ti nin Fər ma nı na mü va-
fi q ola raq, 2005-ci il də Ba kı da nəşr 
olun muş “Azər bay can xalq na ğıl-
la rı” beş cild li yin də ki də yər li ma-
te rial la rı eh ti va edib.

Qədim xalq oyun və 
tamaşaları bərpa olunur

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin ma liy yə ləş dir di yi 
“Qə dim xalq oyun ta ma şa la rı nın bər pa sı və müasir 
el mə ra sim lə rin də ye ni dən can lan dı rıl ma sı” la yi hə si 
çər çi və sin də “Aşıq Şəm şir Mə də niy yət Oca ğı” İc ti mai 

Bir li yi sil si lə təd bir lə ri da vam et di rir.
Bir li yin mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, la yi hə çər çi-

və sin də növ bə ti təd bir Yev lax şə hə rin də yer lə şən 30 nöm rə li Kəl bə cər 
tam or ta mək tə bin də baş tu tub. Mə ra sim də təh sil və mə də niy yət iş çi-
lə ri, me dia nü ma yən də lə ri, mək təb li lər iş ti rak edib lər.

Mək tə bin di rek to ru Za hid Ka zı mov müasir lə şən dün ya mız da qə-
dim və ta ri xi də yər lə ri mi zin unu dul ma ma sı is ti qa mə tin də apa rı lan 
iş lə ri yük sək qiy mət lən di rib.

Folk lor şü nas Sa day Mu sa yev mil li mə nə vi də yər lə rin, o cüm lə dən 
xalq oyun la rı ənə nə lə ri nin qo ru nub sax lan ma sı nı if ti xar his si ilə vur-
ğu la yıb. Qeyd olu nub ki, xalq oyun la rı in san la rın hə ya tı nın müx tə lif 
cə hət lə ri ni, elə cə də müx tə lif mə ra sim lə ri əks et di rən qə dim folk lor 
jan rın dan bi ri dir. Na ti qin söz lə ri nə gö rə, folk lo ru mu zun qiy mət siz 
nü mu nə lə ri olan “Ma ra lo yu nu”, “Ki li ma ra sı”, məişət prob lem lə ri-
miz dən bəhs edən və bö yük tər bi yə vi xa rak ter da şı yan oyun-ta ma şa-
lar bu gün məhv ol maq təh lü kə si ilə üz-üzə qa lıb.

“Qur tu luş” Te le vi zi ya sı nın re gional di rek to ru İn qi lab Şi ri nov bil di rib 
ki, xalq oyun la rı nın ma ya sın da yük sək əh va li-ru hiy yə, fi  zi ki hə rə kət, 
ru hi safl  ıq, zeh ni güc və sağ lam lıq da ya nır. Dil dən-di lə, el dən-elə ke çən 
“Çöv kən”, “Çi lin ga ğac”, “To pal dı qaç”, “Mo tal-mo tal”, “Əl üs tə ki min 
əli”, “Bə növ şə”, “Giz lən qaç”, “Göz bağ lı ca”, “Fin can-fi n can”, “Pa pa qat-
dı” və di gər xalq oyun la rı uşaq və gənc lər tə rə fi n dən bu gün də hə vəs lə 
oy na nı lır. Təəs süf ki, bu xalq oyun la rı nın bə zi lə ri ar tıq unu du lur, uşaq və 
gənc lər be lə oyun la ra çox az ma raq gös tə rir lər. Məhz bu nöq te yi-nə zər-
dən “Aşıq Şəm şir Mə də niy yət Oca ğı” İc ti mai Bir li yi nin hə ya ta ke çir di yi 
bu qə bil dən olan la yi hə lər təq di rə la yiq sa yı lır və hər kə sə ör nək ol ma lı dır.

Son da hər kə sin ma raq la göz lə di yi “Ma ra lo yu nu” nü ma yiş olu nub. 
Kəl bə cər li aşıq la rın ifa sın da kı mil li mu si qi nin sə da la rı al tın da gös tə ri-
lən bu xalq oyu nu özü nə məx sus ça lar la rı ilə diq qət çə kib.

Azərbaycan filmləri Polşada 
mükafata layiq görülüb

İyu nun 9-11-də Pol şa nın Lub lin şə hə rin də dün ya nın ən bö yük 
tu ris tik, eko lo ji və in cə sə nət fi lm lə ri nin fes ti va lı olan XI Bey-
nəl xalq Fil mAT fes ti va lı ke çi ri lib. Azər bay ca nın Pol şa da kı sə-
fi r li yin dən Azər TAc-a bil di rib lər ki, Fil mAT fes ti va lı ənə nə vi 

ola raq bey nəl xalq konf rans la mü şa yiət olu nur.
Yed di öl kə nin 11 nü ma yən də si nin iş ti rak et di yi konf rans da tu ris tik və 

eko lo ji fi lm lə rə həsr olun muş möv zu lar la ya na şı, di gər sa hə lə rin təb li-
ğa tı na aid möv zu lar da mü za ki rə olu nub. Fes ti val və konf rans da Pol şa, 
Avst ri ya, İs pa ni ya, Por tu qa li ya, Tür ki yə, Da ni mar ka, Çe xi ya, Slo va ki ya 
nü ma yən də lə ri ilə ya na şı, Azər bay ca nın Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin təm sil çi si Fuad Axun dov, Ba kı Me dia Mər kə zi nin nü ma yən də si 
Rü fət Kə rim za də və sə fi r li yin nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Dün ya və Av ro pa öl kə lə ri nin in cə sə nət xa dim lə ri nin, fi lm ya ra dı cı-
la rı nın, alim lə ri nin və müx tə lif təş ki lat la rı nın nü ma yən də lə ri nin qa tıl-
dı ğı konf rans və fes ti val təc rü bə mü ba di lə si üçün çox önəm li bir plat-
for ma ya çev ri lib.

Təd bir çər çi və sin də, həm çi nin XI Bey nəl xalq Film Fes ti va lı nın təş-
ki lat çı la rı nın tə şəb bü sü və sə fi r li yin dəs tə yi ilə “Pol şa lı me mar lar Ba-
kı da” ad lı sər gi də təş kil olu nub. Sər gi iyu nun so nu na qə dər Lub lin 
Mə də niy yət Mər kə zin də da vam edə cək.

Da ha son ra Fil mAT tən tə nə li qa la-təd bi ri ke çi ri lib və XI Bey nəl xalq Film 
Fes ti va lı nın qa lib lə ri nə mü ka fat lar təq dim edi lib. Be lə ki, Pol şa də yər lə ri-
nin dün ya da təb li ği nə verd yi töh fə yə və “Pol şa lı me mar lar Ba kı da” ad lı 
uğur lu təq di ma tı na gö rə Fuad Axun dov “Tu rist 2016”, mə də ni tu rizm ka-
te qo ri ya sın da ən yax şı təb li ğe di ci fi lm ki mi Ba kı Me dia Mər kə zi nin təq-
dim et di yi “Azər bay can ru hu nu hiss et” fi l mi mü ka fat və dip lo ma, maarif-
lən di ri ci fi lm lər ka te qo ri ya sın da isə Yad daş Ki nos tu di ya sı nın ha zır la dı ğı 
“Azər bay can mət bə xi: Ağız da dı” fi l mi xü su si mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.

“Nabat” və “Axınla aşağı” 
beynəlxalq festivalda

Ki no re jis sor lar El çin Mu saoğ lu nun “Na bat” və Asif Rüs tə-
mo vun “Axın la aşa ğı” tam met raj lı bə dii fi lm lə ri Tür ki yə-
nin “Kris tal Ka le” Bey nəl xalq Film Fes ti va lı nın əsas proq-
ra mın da yer alıb.

“Azər bay ca n fi lm” ki nos tu di ya sın dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, iyu-
nun 24-dən 30-dək ke çi ri lə cək fes ti val da Azər bay can, Al ma ni ya, Bol-
qa rıs tan, Be la rus, Qa za xıs tan, Ru si ya və di gər öl kə lə rin is teh sa lı olan 
fi lm lər nü ma yiş olu na caq.

Qeyd edək ki, sö zü ge dən bə dii fi lm lər Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin dəs tə yi ilə 2014-cü il də Cə fər Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sın da ek ran laş dı rı lıb.

Dram jan rın da ek ran laş dı rı lan “Na bat” bə dii fi l mi nin sse na ri müəl lifl  ə ri 
El xan Nə bi yev, qu ru luş çu ope ra to ru Əb dül rə him Be şa rat, qu ru luş çu rəs sa-
mı Şa hin Hə sən li, bəs tə ka rı Ha med Sa bet, ic ra çı pro dü se ri Arif Sə fə rov dur.

“Axın la aşa ğı” bə dii fi l mi nin isə sse na ri müəl lifl  ə ri Asif Rüs tə mov 
və Otar Per ta xia, qu ru luş çu ope ra to ru Ay xan Sa lar, qu ru luş çu rəs sa mı 
Ra fi z İs ma yı lov, bəs tə ka rı Xəy yam Mir zə za də, ic ra çı pro dü se ri Na dir 
Əli yev, pro dü se ri Müş fi q Hə tə mov dur.

Gənc pianoçumuzun 
daha bir uğuru

Pa ris də ya şa yan azər bay can lı 
gənc caz ifa çı sı, bəs tə kar və 
piano çu Eti bar Əsəd li da ha 
bir uğu ra im za atıb. Be lə ki, o, 

Fran sa nın Cen ter des Mu si que Di dier 
mu si qi mər kə zi nin Caz Piano və İm-
pro vi za si ya fa kül tə si nə qə bul olub:

“Bu, Fran sa nın caz üz rə ən güc lü 
və ta nın mış təh sil oca ğı dır. Biril lik 
çə tin ha zır lıq pro se sin dən son ra Caz 
Piano və İmp ro vi za si ya fa kül tə si üz rə 
ay rıl mış iki yer dən bi ri ni qa zan dım. 
Bu ra da ala ca ğım təh sil Azər bay can 
mu si qi si ni bey nəl xalq aləm də la yi-
qin cə təm sil et mə yim də mü hüm rol 
oy na ya caq” - de yə E.Əsədli bildirib.

Qeyd edək ki, Eti bar Əsəd li 1992-ci 
il də Ba kı da ana dan olub. Üze yir Ha-
cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya-
sı nın bəs tə kar lıq fa kül tə sin də Cey hun 
Al lah ver di ye vin sin fi n də təh sil alıb. 
Gənc piano çu kon ser va to ri ya da oxu-
du ğu il lər də Av ro pa nın bir çox öl kə-
lə rin də kon sert lər ve rib, müx tə lif fes ti-
val lar da və la yi hə lər də iş ti rak edib. O, 
2008-2013-cü il lər də Ba kı da ke çi ri lən 
Caz Fes ti va lı na da qa tı lıb. 2014-cü il-
dən də fə lər lə İs veç rə də çı xış edib və 
48-ci Mont re Caz Fes ti va lın da iş ti rak 
üçün “Rast” qru pu na da xil olub.

Ma ca rıs ta nın Azər bay can da kı 

Macarıstan səfirliyində Azərbaycan 
nağılları toplusunun təqdimatı olub
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İşlənməyən

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

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

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



Məc lis dər hal əv vəl ki məc ra sı na qa-
yıt dı. Qə dəh lər dol du, çən gəl-bı çaq cin-
gil ti si şən qəh-qə hə lə rin sə si nə qa rış dı. 
Bə li, rus za bit lə ri əla dö yüş dük lə ri ki mi, 
yax şı da şən lən mə yi ba ca rır lar. Bu ax şam 
süf rə ar xa sın da əy lə şən lə rin bö yük ək sə-
riy yə ti Qa ra Də niz Hər bi Do nan ma sı nın 
za bit lə ri idi. On lar Krım mü ha ri bə sin də 
iş ti rak et miş di lər. Aman sız sa vaş ye ni cə 
bit miş di, am ma dö yüş ab-ha va sı hə lə də 
Se vas to po lun ba şı üzə rin də do laş maq da 
idi. Ru si ya və Tür ki yə ara sın da mü ha ri bə 
1853-cü il də baş la mış dı və fak ti ki ola raq 
tə rəfl  ər üçün məğ lu biy yət lə so nuc lan-
mış dı. Sülh mü qa vi lə si nin şərt lə ri nə gö rə, 
Qa ra də niz neyt ral laş dı rı lır dı, mü ha ri-
bə və sülh döv rün də bo ğaz lar ti ca rət və 
hərb gə mi lə ri nin üzü nə açıq elan olu nur-
du, Ru si ya nın sa hil is teh kam la rı  sö kü lür,  
Ru si ya və Tür ki yə yə Qa ra də niz də hər bi 
do nan ma sax la maq qa da ğan edi lir di. Xü-
su si kon ven si ya ya  gö rə, Ru si ya və Tür ki-
yə yə qa çaq mal çı lı ğa qar şı mü ba ri zə məq-
sə di lə 10 ki çik hər bi gə mi dən iba rət də niz 
qüv və si sax la ma ğa ica zə ve ri lir di...

Qraf Tols to yu məc li sə təq dim edən 
za bit qə də hi əli nə alıb sağ lıq de mək 
üçün aya ğa qalx dı:

- Cə nab lar, ica zə niz lə, bu qə də hi qo na-
ğı mız, qraf Tols to yun şə rə fi  nə qal dır maq 
is tə yi rəm. Nə zə ri ni zə çat dı rım ki, dos tu-
muz qə ləm əh li ki mi ar tıq məş hur la şıb. 
Si zə töv si yə edi rəm ki, onun “Sov re men-
nik”də dərc olun muş “Se vas to pol 1854-cü 
ilin de kab rın da” ad lı ya zı sı nı oxu ya sı nız. 
Bu əsə ri əla həz rət im pe ra tor Alek sandr 
da çox bə yə nib. Hətt  a gös tə riş ve rib ki, bu 
is te dad lı ar til le ri ya za bi ti ni qo ru sun lar, 
ona ye ni əsər lər yaz maq üçün şə rait ya rat-
sın lar. Hör mət li qraf, bu mü na si bət lə 
si zi ürək dən təb-
rik edi rik və bü 
ba də ni si zin 
şə rə fi ni zə 
içi rik!

S a ğ  l ı q 
lap ye ri nə 
düş müş dü. 26 
yaş lı Lev Tols toy bun-
dan əv vəl Bu xa rest də, Du nay 
or du sun da xid mət də idi. Son ra əri zə 
ya zıb Krım or du su na keç mək ar zu su nu 
bil dir di. O, Se vas to po la gə lən də aləm bir-bi-
ri nə dəy miş di, mü ha ri bə nin qız ğın ça ğı idi. 
Gənc za bi ti 4-cü bas tion da ba ta re ya ko man-
di ri tə yin et di lər. Lev Tols toy dö yüş lər də 
gös tər di yi igid li yə gö rə or den və me dal lar la 
təl tif olun du. O, ey ni vaxt da əs gər lər üçün 
jur nal bu rax ma ğı plan laş dı rır dı, am ma tez-
lik lə bu ide ya dan əl çək di və “Se vas to pol 
he ka yə lə ri” ad lı sil si lə üzə rin də ça lış ma ğa 
baş la dı... 

Za bit lər qə dəh lə ri ayaq üs tə, bir nə-
fə sə bo şalt dı lar və ar dın ca xor la “İla hi, 
sən ça rı hifz elə” mah nı sı nı oxu du lar. 
Ar dın ca trak ti rin an samb lı “Oçi çyor-
nıe” (“Qa ra göz lər”) çal dı, qa ra çı gö-
zəl çə mah nı oxu ya-oxu ya rəq qa sə lə rin 
mü şa yi ə ti ilə qra fa ya xın laş dı. Əlin də ki 
ki çik si ni də do lu qə dəh var dı. Qraf qə-
də hi ba şı na çə kib qa ra çı gö zəl çə ni öp dü, 
son ra da si ni yə pul qoy du. 

Məc lis ye ni dən qı zış dı. Az keç miş 
qra fın dos tu ona ya xın laş dı. 

- Əzi zim, yə qin ya nın da əy ləş miş bu 
qa ra bə niz za bit lə hə lə əməl li-baş lı ta nış 
ol ma ğa ma cal tap ma mı san. Ona gö rə də, 
ica zə ver, ən ya xın dos tu mu və si lah da şı-
mı, ka pi tan-ley te nant İb ra him bəy As lan-
bə yo vu sə nə təq dim edim. Qaf qaz dan dır, 
özü də azər bay can lı dır. İgid adam dır. 
Onu, sö zün əsl mə na sın da, Krım sa va şı-
nın qəh rə ma nı he sab et mək olar.

Qraf məm nun luq la İb ra him bə yin əli ni 
sı xıb ba şı ilə tə zim et di. Ey ni hör mə ti də 
ye ni ta nı şı ona gös tər di. Ba kı da, Mər də-
kan da, bəy ailə sin də dün ya ya göz aç mış 33 

yaş lı bu adam dav-
ra nış qay da la rı-

nı yax şı bi lir di.

İb ra him bəy As lan bə yov 1842-ci il də Də-
niz çi lik Mək tə bi nin za bit lər sin fi  ni bi ti rən-
dən son ra Qa ra Də niz Do nan ma sı nın hər bi 

nə za rət gə mi lə rin də üz müş dü, 
Qa ra də ni zin şərq sa hil lə rin-
də baş ve rən toq quş ma lar-
da iş ti rak et miş di. “Elb rus” 
hər bi gə mi si nə ko man dir-
lik edən ley te nant As lan-
bə yov 1854-cü il dən de-
sant gə mi si nin dö yü şən 
ba ta re ya sı na baş çı tə yin 
olun du, də fə lər lə şü caət 
gös tər di, dö yüş lər də 
fərq lən di. Bu xid mət lə-
ri nə gö rə ad mi ral Na-
xi mo vun təq di ma tı ilə 
ona ka pi tan-ley te nant 
rüt bə si ve ril di. İb ra him 
bəy mü ha ri bə nin so-
nu na ki mi Se vas to pol 
qar ni zo nu nun tər ki bin-

də dö yüş dü, kon tu zi ya 
al dı. Müali cə dən son ra 

qa yı dıb Ni ko la yev li ma-
nın da 36-cı do nan ma eki pa-

jı na ko man dir lik et di...
Tols to yun dos tu sö zü nə 

da vam et di:
- Sö zü mün ca nı var, hör-

mət li qraf. Ad mi ral Na xi mov 
ba rə də mə nə ver di yin bü tün sual la rı İb ra-
him bəy ca vab lan dı ra bi lər. Ad mi ral la çi-
yin-çi yi nə dö yü şüb lər, ko man da nın önəm 
ver di yi za bit lər dən dir. Özü də çox ma raq lı 
adam dır. Si zi baş-ba şa bu ra xı ram...

Lev Tols toy ye ni ta nı şı nı diq qət lə sü-
züb sa kit cə sö zə baş la dı:

- Əv vəl cə si zi imam Şa mi lin həm yer li si-
nə bən zət dim, hör mət li İb ra him bəy. Mən 
o dağ la ra, Qaf qa zın mərd adam la rı na 
yax şı bə lə dəm, rus or du su nun tər ki bin də 
dö yüş mü şəm. Təəs sü rat la rım həd siz dir. 
Yə qin, nə za man sa Şa mil dən ro man ya za-
ca ğam. Am ma bu gün Na xi mov mə ni da-
ha çox ma raq lan dı rır. Onun yox lu ğu rus 
do nan ma sı üçün bö yük it ki dir.  

Qraf Tols to yun bu sər kər də yə gös tər di yi 
ma raq heç də əbəs de yil di. Na xi mov hə lak 
ol sa da onun haq qın da söz-söh bət lər sən gi-
mək bil mir di. Pa vel Ste pa no viç Na xi mov 
1852-ci il də do nan ma di vi zi ya sı nın vit se-
ad mi ra lı tə yin olun muş du. Krım mü ha ri bə-
sin də isə Qa ra Də niz Do nan ma sı nın es kad-
ro nu na baş çı lıq et miş di. 1853-cü il də Si nop 
dö yü şün də mi sil siz hü nər gös tər miş di. 
1855-ci il də Se vas to pol li ma nı nın ko man da-
nı və şə hə rin hər bi qu ber na to ru tə yin edil-
miş di. Na xi mov əs gər və za bit he yə ti ara-
sın da bö yük nü fu za ma lik idi. İgid sər kər də 
1855-ci il iyu nun 30-da şə hər is teh kam la rın-
da apa rı lan bər ki dil mə iş lə ri ni yox la yan za-
man düş mən gül lə si nə tuş gəl miş di.

İb ra him bəy ta nın mış sər kər də haq qın-
da xey li da nış dı. Lev Tols toy mü sa hi bi ni 
diq qət lə din lə yir di. İb ra him bəy ad mi ral 
ba rə də söh bə ti ni be lə bi tir di:

- O, də niz hərb sə nə ti nin, ne cə 
de yər lər, ata sı idi. Bu gün bir 

za bit ki mi, öy rən di yim hər 
şe yə gö rə ad mi ral Na xi-

mo va borc lu yam...   
Fər had

SA Bİ ROĞ LU
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Məc lis dər hal əv vəl ki məc ra sı na qa-

I YAZI
  - Cə nab za bit lər, ica zə niz lə, dos tu mu təq dim edim. 
Qraf Lev Ni ko la ye viç Tols toy. Gənc za bit, 
ey ni za man da ümid ve rən ya zı çı...
Trak tir də bö yük ye mək ma sa sı ar xa-
sı na top la şıb hay-küy lə şam edən 
məc li sə bir an lıq sü kut çök dü. 
Bü tün nə zər lər  ca van za də ga na, 
onun ya xa sın da kı “Mü qəd dəs An-
na” or de ni nə və me dal la ra di kil di. 
Za bit lər bir nə fər ki mi cəld aya ğa 
qal xıb fa ra ğat da yan dı lar. Gö rü-
nür, qo naq be lə təm tə raq la qar şı-
la na ca ğı nı göz lə mir di. Ona gö rə 
də, utan dı ğın dan özü nü itir di, 
nə de yə cə yi ni bil mə di:
- Bu, mə nim çün bö yük şə rəf-
dir, cə nab lar... Tə şək kür edi-
rəm, min nət da ram... Xa hiş 
edi rəm, əy lə şin...

sın lar. Hör mət li qraf, bu mü na si bət lə 
si zi ürək dən təb-
rik edi rik və bü 
ba də ni si zin 
şə rə fi ni zə 
içi rik!

Onu, sö zün əsl mə na sın da, Krım sa va şı-
nın qəh rə ma nı he sab et mək olar.

Qraf məm nun luq la İb ra him bə yin əli ni 
sı xıb ba şı ilə tə zim et di. Ey ni hör mə ti də 
ye ni ta nı şı ona gös tər di. Ba kı da, Mər də-
kan da, bəy ailə sin də dün ya ya göz aç mış 33 

yaş lı bu adam dav-
ra nış qay da la rı-

nı yax şı bi lir di.

da apa rı lan bər ki dil mə iş lə ri ni yox la yan za-
man düş mən gül lə si nə tuş gəl miş di.

İb ra him bəy ta nın mış sər kər də haq qın-
da xey li da nış dı. Lev Tols toy mü sa hi bi ni 
diq qət lə din lə yir di. İb ra him bəy ad mi ral 
ba rə də söh bə ti ni be lə bi tir di:

- O, də niz hərb sə nə ti nin, ne cə 
de yər lər, ata sı idi. Bu gün bir 

za bit ki mi, öy rən di yim hər 
şe yə gö rə ad mi ral Na xi-

mo va borc lu yam...  
Fər had

SA Bİ ROĞ LU

Son vaxt lar bə zi tri bu na lar dan be lə 
bir fi  kir səs lə nir: Azər bay ca nın 
təh sil sis te min də rus di li nin 
təd ri si nə son qo yul ma lı dır! De-

yir lər ki, rus dil li mək təb lər fəaliy yə ti ni da yan dır ma lı, 
təd ris yal nız Azər bay can di lin də ol ma lı dır.

Bə zi lə ri isə təh sil ocaq la rın da rus di li nin məc bu ri 
qay da da de yil, an caq fa kul ta tiv for ma da təd ri si nin tə-
rəf da rı dır. 

Möv zu ət ra fın da fi  kir lər çox şa xə li dir və hə rə öz fi k-
ri ni əsas lan dır maq üçün müx tə lif ar qu ment lər gə ti rir. 
Hə lə uzun il lər əv vəl Se yid Əzim Şir va ni ya zır dı ki, 
“bil mə sək dil, əla cı mız yox dur”.

...Ba kı nın qız mar yay gün lə rin dən bi rin də ax şa müs tü 
şə hər ba za rı na yol lan dım. Hə mi şə ki ki mi qə lə bə lik idi, 
səs-küy dən qu laq tu tu lur du. Çi yə lək sa tı lan cər gə lə rin 
ya nın dan ke çən də qə ri bə bir mən zə rə nin şa hi di ol dum. 
İki sa rı saç qız sa tı cı dan rus ca nə sə so ru şur du, o isə göz-
lə ri ni dö yə-dö yə qal mış dı. Müş tə ri qız la rın di li mi zi bil-
mə di yi ni gö rən sa tı cı qon şu həm ka rı nı “kö mə yə” ça ğır dı:

- Hə təm, bun lar nə is tə yir? Rus ca bir şey an la yır san?
Hə təm piş tax ta ya yığ dı ğı çi yə lək lər dən ən iri si ni ağ-

zı na at dı və bic-bic gü lüm sə di:
- Yə qin, çi yə lək is tə yir lər də! Bun la ra baş qa nə la zım-

dır ki? Val lah, mə ni qı na ma, urus ca “ya teb ya lyubl-
yu”dan (mən sə ni se vi rəm) baş qa bir şey bil mi rəm.

Qız lar dan bi ri sa tı cı la rın rus ca bil di yi ni, la kin on lar-
la mə zə lən dik lə ri ni zənn edib höv sə lə dən çıx dı:

- Vot, vot, u vas v ume tol ko od no, lyubl yu! (ağ lı nız-
da sev mək dən baş qa bir şey yox dur)

Qız la ra ya xın laş dım. Öy rən dim ki, Nij nı-Nov qo rod 
şə hə rin dən Ba kı ya qo naq gə lib lər. İs ti ra hət dən çox ra-
zı dır lar. İlk də fə gör dük lə ri bü əs ra rən giz şə hə rə, onun 
meh ri ban sa kin lə ri nə hey ran qa lıb lar. Ba za ra da on la rı 
ek zo ti ka ya ma raq gə ti rib. Eşi dib lər ki, şərq dün ya sı nın 
in cə lik lə ri ni gör mək is tə yən müt ləq ba za rı gəz mə li dir. 
İn di də yer li çi yə lək dən, gi las dan dad maq üçün şi rin 
ne mət lə rin hə rə sin dən ya rım ki lo al maq is tə yir lər...

Qo naq la ra və ziy yə ti an lat ma ğa ça lış dım:
- Siz bu ca van lar dan in ci mə yin. On la rın si zi ələ sal-

maq fi  kir lə ri yox dur. Sa də cə, kənd də bö yü yüb lər, 
mək təb də rus di li keç mə yib lər. Am ma çox saf və zəh-
mət keş adam lar dır.

Nə isə. Və ziy yət dü zəl di. Sa tı cı lar ən yax şı mey və-
lər dən “as sor ti” dü zəl dib qız la ra ver di lər, de di lər ki, 
qo naq edi rik, pul da al ma dı lar.

Dü şün düm ki, əh va lat Ba kı ba za rın da yox, Ru si ya da 
baş ver səy di, azər bay can lı gənc lər və ziy yət dən ne cə çı-
xa caq dı? Yə qin ki, rus müş tə ri sa tı cı ilə doğ ma di lin də 
ün siy yət qu ra bil mə di yi üçün əli ni yel lə yib ge də cək, 
azər bay can lı lar haq qın da Al lah bi lir nə lər dü şü nə cək di!

Am ma biz bu ba rə də dü şün mə yə borc lu yuq. Uzun 
il lər for ma laş mış bir təd ris sis te mi ni qa da ğan et mək bi-
zə nə ve rə cək? Mə lum dur ki, is tə ni lən əc nə bi dil dün ya 
el mi nə, mə də niy yə ti nə və in cə sə nə ti nə mü kəm məl kör-
pü dür. Xü su sən də şi mal qon şu mu zun di li ni öy rən mək 
bi zə zi yan lı yox, xe yir li dir.

Bu ba rə də uzun il lər Ru si ya nın Ki rov vi la yə tin də ya-
şa yan sa hib kar dos tum Müş fi q Məm mə do vun fi  kir lə ri 
də ma raq lı dır:

- Ya şa dı ğı mız şə hər də rus di li ni bil mə yən lə rə daş döv-
rün dən gəl miş in san ki mi ba xır lar. Açı ğı, əv vəl lər çox 
çə tin idi, rus di li ni bil mir dik, han sı ida rə yə ge dir dik sə, 
tər cü mə çi apa rır dıq. Təd ri cən rus di li ni öy rən dik, öv-
lad la rı mız da mü kəm məl da nı şır. Bu nun sa yə sin də yer li 
sa kin lər lə xoş ün siy yət qur mu şuq. İn di xal qı mız haq qın-
da ic ti mai rəy müs bət dir. Baş qa ça rə yox dur, bu öl kə də 
uğur lu biz nes qur maq is tə yir sən sə, di li öy rən mə li sən!

Sa hib kar haq lı dır. Dil çə tin an da hə mi şə kö mə yə gə-
lir. Ha zır da res pub li ka mız da xa ri ci dil öy rən mək üçün 
hər cür şə rait var. Pul lu kurs lar, fər di məş ğə lə lər ba-
rə də elan la ra hər ad dım da rast gəl mək olar. Bu nun la 
ya na şı, Azər bay ca nın böl gə lə rin də rus və di gər xa ri ci 
dil lə rin təd ri si ni da ha da güc lən dir mək la zım dır. 

İn di xa ri ci di li bə sit şə kil də bil mək, özün haq qın da 
qı sa mə lu mat ver mək, sa də ün siy yət qur maq ye tər li dir. 

Mən cə, “ya teb ya lyubl yu” ifa də si heç də pis baş lan-
ğıc de yil...

Fərhad
ABDULLAYEV

Bilməsək
dil ...
Bilməsək

Məc lis dər hal əv vəl ki məc ra sı na qa-
yıt dı. Qə dəh lər dol du, çən gəl-bı çaq cin-
gil ti si şən qəh-qə hə lə rin sə si nə qa rış dı. 
Bə li, rus za bit lə ri əla dö yüş dük lə ri ki mi, 
yax şı da şən lən mə yi ba ca rır lar. Bu ax şam 
süf rə ar xa sın da əy lə şən lə rin bö yük ək sə-
riy yə ti Qa ra Də niz Hər bi Do nan ma sı nın 
za bit lə ri idi. On lar Krım mü ha ri bə sin də 
iş ti rak et miş di lər. Aman sız sa vaş ye ni cə 
bit miş di, am ma dö yüş ab-ha va sı hə lə də 

İb ra him bəy As lan bə yov 1842-ci il də Də-
niz çi lik Mək tə bi nin za bit lər sin fi  ni bi ti rən-
dən son ra Qa ra Də niz Do nan ma sı nın hər bi 

nə za rət gə mi lə rin də üz müş dü, 
Qa ra də ni zin şərq sa hil lə rin-
də baş ve rən toq quş ma lar-
da iş ti rak et miş di. “Elb rus” 
hər bi gə mi si nə ko man dir-
lik edən ley te nant As lan-
bə yov 1854-cü il dən de-
sant gə mi si nin dö yü şən 
ba ta re ya sı na baş çı tə yin 
olun du, də fə lər lə şü caət 
gös tər di, dö yüş lər də 
fərq lən di. Bu xid mət lə-
ri nə gö rə ad mi ral Na-
xi mo vun təq di ma tı ilə 
ona ka pi tan-ley te nant 
rüt bə si ve ril di. İb ra him 
bəy mü ha ri bə nin so-
nu na ki mi Se vas to pol 
qar ni zo nu nun tər ki bin-

də dö yüş dü, kon tu zi ya 
al dı. Müali cə dən son ra 

qa yı dıb Ni ko la yev li ma-
nın da 36-cı do nan ma eki pa-

jı na ko man dir lik et di...
Tols to yun dos tu sö zü nə 

da vam et di:
- Sö zü mün ca nı var, hör-

mət li qraf. Ad mi ral Na xi mov 
ba rə də mə nə ver di yin bü tün sual la rı İb ra-

Məc lis dər hal əv vəl ki məc ra sı na qa-

- Cə nab za bit lər, ica zə niz lə, dos tu mu təq dim edim. 
Qraf Lev Ni ko la ye viç Tols toy. Gənc za bit, 
ey ni za man da ümid ve rən ya zı çı...
Trak tir də bö yük ye mək ma sa sı ar xa-
sı na top la şıb hay-küy lə şam edən 
məc li sə bir an lıq sü kut çök dü. 
Bü tün nə zər lər  ca van za də ga na, 
onun ya xa sın da kı “Mü qəd dəs An-
na” or de ni nə və me dal la ra di kil di. 
Za bit lər bir nə fər ki mi cəld aya ğa 
qal xıb fa ra ğat da yan dı lar. Gö rü-
nür, qo naq be lə təm tə raq la qar şı-
la na ca ğı nı göz lə mir di. Ona gö rə 
də, utan dı ğın dan özü nü itir di, 

bit miş di, am ma dö yüş ab-ha va sı hə lə də 
Se vas to po lun ba şı üzə rin də do laş maq da 

ya zıb Krım or du su na keç mək ar zu su nu 
bil dir di. O, Se vas to po la gə lən də aləm bir-bi-
ri nə dəy miş di, mü ha ri bə nin qız ğın ça ğı idi. 

ba rə də mə nə ver di yin bü tün sual la rı İb ra-
him bəy ca vab lan dı ra bi lər. Ad mi ral la çi-

Məc lis dər hal əv vəl ki məc ra sı na qa-
yıt dı. Qə dəh lər dol du, çən gəl-bı çaq cin-
gil ti si şən qəh-qə hə lə rin sə si nə qa rış dı. 
Bə li, rus za bit lə ri əla dö yüş dük lə ri ki mi, 
yax şı da şən lən mə yi ba ca rır lar. Bu ax şam 
süf rə ar xa sın da əy lə şən lə rin bö yük ək sə-
riy yə ti Qa ra Də niz Hər bi Do nan ma sı nın 
za bit lə ri idi. On lar Krım mü ha ri bə sin də 
iş ti rak et miş di lər. Aman sız sa vaş ye ni cə 
bit miş di, am ma dö yüş ab-ha va sı hə lə də 

S a ğ  l ı q 
lap ye ri nə 
düş müş dü. 26 
yaş lı Lev Tols toy bun-
dan əv vəl Bu xa rest də, Du nay 
or du sun da xid mət də idi. Son ra əri zə 
ya zıb Krım or du su na keç mək ar zu su nu 

İb ra him bəy As lan bə yov 1842-ci il də Də-
niz çi lik Mək tə bi nin za bit lər sin fi  ni bi ti rən-
dən son ra Qa ra Də niz Do nan ma sı nın hər bi 

nə za rət gə mi lə rin də üz müş dü, 
Qa ra də ni zin şərq sa hil lə rin-
də baş ve rən toq quş ma lar-
da iş ti rak et miş di. “Elb rus” 
hər bi gə mi si nə ko man dir-
lik edən ley te nant As lan-
bə yov 1854-cü il dən de-
sant gə mi si nin dö yü şən 
ba ta re ya sı na baş çı tə yin 
olun du, də fə lər lə şü caət 
gös tər di, dö yüş lər də 
fərq lən di. Bu xid mət lə-
ri nə gö rə ad mi ral Na-

qar ni zo nu nun tər ki bin-
də dö yüş dü, kon tu zi ya 

al dı. Müali cə dən son ra 
qa yı dıb Ni ko la yev li ma-

nın da 36-cı do nan ma eki pa-
jı na ko man dir lik et di...

Tols to yun dos tu sö zü nə 
da vam et di:

- Sö zü mün ca nı var, hör-
mət li qraf. Ad mi ral Na xi mov 

ba rə də mə nə ver di yin bü tün sual la rı İb ra-

Məc lis dər hal əv vəl ki məc ra sı na qa-

- Cə nab za bit lər, ica zə niz lə, dos tu mu təq dim edim. 
Qraf Lev Ni ko la ye viç Tols toy. Gənc za bit, 
ey ni za man da ümid ve rən ya zı çı...
Trak tir də bö yük ye mək ma sa sı ar xa-
sı na top la şıb hay-küy lə şam edən 
məc li sə bir an lıq sü kut çök dü. 
Bü tün nə zər lər  ca van za də ga na, 
onun ya xa sın da kı “Mü qəd dəs An-
na” or de ni nə və me dal la ra di kil di. 
Za bit lər bir nə fər ki mi cəld aya ğa 
qal xıb fa ra ğat da yan dı lar. Gö rü-
nür, qo naq be lə təm tə raq la qar şı-
la na ca ğı nı göz lə mir di. Ona gö rə 
də, utan dı ğın dan özü nü itir di, 
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Dos ye: Ca mal Yu sif za də 1941-ci 
il də Lən kə ran şə hə rin də ana dan 
olub. Or ta mək tə bi bi tir dik dən 
son ra Ba kı da ADU-nun ta rix fa-
kül tə sin də təh sil alıb (1960-1965). 

Tə lə bə lik il lə rin də bə dii ya ra dı-
cı lı ğa baş la yıb. 

Azər bay can So vet En sik lo pe di-
ya sın da el mi re dak tor, bö yük el-
mi re dak tor və zi fə lə rin də iş lə yib. 
“Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze ti 
re dak si ya sın da teatr, ki no və mu-
si qi şö bə sin də ədə bi iş çi, son ra 
şö bə mü di ri olub.

Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri 
Şir kə tin də Ədə bi dram ve ri liş lə ri 
baş re dak si ya sı baş re dak to ru nun 
müavi ni, Azər bay can Te le fi lm 
Ya ra dı cı lıq Bir li yi nin baş re dak-
to ru olub. Onun “Dağ lar ar xa sız 
ol mur”, “İtil get lər”, “Kim də li, 
kim ağıl lı”, “Ölü mü köy nək dən 
ke çi rən oğul”, “Sa ba ha ömür pa-
yı qa za nan lar” və s. pyes lə ri ta-
ma şa ya qo yu lub.

“Lən kə ran nəğ mə si”, “At lı lar, 
qa nad lı lar”, “Yol için də mil yon 
seç dik”, “Pa yız dan gə lən lər”, 
”Ümid dən ke çən yol” və “Kü lə yi 
döy mək ol maz” ad lı şeir ki tab la-
rı nın müəl li fi  dir.

- Ca mal müəl lim, Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si nin 
ilk ilin də cə ana dan ol-
mu şu nuz. Uşaq lı ğı nız 
ne cə ke çib?
- Lən kə ran da ana-

dan ol mu şam. Bəy 
nəs lin də nəm. 1918-ci 
il də Azər bay can, so-
vet qo şun la rı tə rə fi n-
dən iş ğal olu nan da 
ba bam gi lin bü-
tün var-döv lə ti ni 
mü sa di rə edib-
lər, mülk lə ri-
mi zi bağ ça ya, 
mək tə bə, uşaq 
evi nə çe vi rib lər. 
Qo hum la rı mız 
ara sın dan tu-
tu lan lar, mü-
ha ri bə yə ge dib 
qa yıt ma yan lar 
və ya xa ric də qa-
lan lar olub. Ailə-
də beş uşaq idik.

Ha mı mız da ali təh sil al mı şıq. 
Ümu miy yət lə, bi zim nə sil el-
mə ma ra ğı ilə ta nı nır. Qa ra man 
tay fa sın da nıq, on lar vax ti lə bu-
ra dan Tür ki yə yə kö çüb, am ma 
müəy yən sə bəb lər dən ora dan 
ge ri qa yıt ma lı olub lar. Bu na gö rə 
də in di Azər bay can da qa ra man-
lı lar la bağ lı yer ad la rı çox dur. 
Neft ça la da, Kür də mir də, Sal yan-
da Qa ra man lı kən di, Göy çay da 
Qa ra man məs ci di var. Ədə biy yat 
və in cə sə nət lə bi zim nə sil də da-
ha çox iki nə fər məş ğul olub. Bi ri 
da yım dır - şərq şü nas lıq fa kül-
tə sin də təh sil alıb, şeir lər ya zıb, 
am ma ca van ya şın da ca və rəm 
xəs tə li yin dən dün ya sı nı 
də yi şib, bi ri də ba bam 
Nə cəf qu lu - me se nat 
olub, özü şeir yaz-
ma sa da, ədə biy-
ya tı, ədə biy yat çı-
la rı se vib, evin də 
daim şeir məc li-
si dü zən lə yib. 
De mək olar, 
ə d ə  b i y  y a  t a 
bağ lı lıq mən də 
ge ne tik dir. 

- Bu nun la be lə, ədə biy yat yox, 
ta rix fa kül tə si ni bi tir mi şi niz. 
Fərq li ix ti sas seç mə yi ni zə sə bəb 
nəy di: dəb, yox sa par ti ya hö ku-
mə tin də təm sil olun maq ar zu-
su? 
- Yox, ta ri xə də çox bö yük ma-

ra ğım var dı, üs tə lik, o vaxt bu 
fa kül tə yə da xil ol maq çox çə tin 
idi. 750 abi tu ri yent dən yal nız 25 
nə fə ri se çi lə cək di. Ta le də elə gə-
tir di ki, qə bul olun dum və ora da 
oxu dum. Am ma mə zun olan dan 
son ra tə yi nat al maq vax tı ça tan-
da el min ar xa sın ca get mə dim. 
“Kom so mol”a yön lən dir mək is-
tə di lər, onu da qə bul et mə dim, 
de dim ki, ya ra dı cı lıq la məş ğul ol-
maq is tə yi rəm. 

- Bəs ne cə ol du ki, bə dii ya ra dı-
cı lı ğı seç di niz? Yə ni nə za man-
dan ya zır dı nız?
- Ədə biy ya ta xü su si ma ra ğım 

ol sa da, üçün cü kur sa dək şeir 
yaz ma mı şam. Ələk bər Sa lah za-
də, İsa İs ma yıl za də, İsi Mə lik za-
də, Va qif Sə mə doğ lu, Sey ran Sə-
xa vət, Ra miz Röv şən... bir söz lə, 
elə bir mü hi tə düş düm ki, is-
tər-is tə məz bir də gör düm, mən 
də ya zı ram. Qə tiy yən şair lik id-
diam yox idi, ne cə ol du sa, “Mə-
nə na ğıl da nı şın” ad lı bir şeir 
ya za sı ol dum, dost la ra oxu dum, 
tə kid et di lər ki, bun dan son ra 
da yan ma dan ya ra dı cı lıq la məş-
ğul olum. Rə sul Rza bi zi – sər-
bəst şeirə me yil edən is te dad lı 
gənc lə ri hi ma yə si nə gö tür dü, 
çap olun ma ğı mı za yar dım gös-
tər di, son ra da bi zi en sik lo pe-
di ya da işə də vət et di. Gün lə rin 
bir gü nün də “Ədə biy yat” qə-
ze tin də mə nim yaz dı ğım “Qış” 

ad lı uşaq şeirim lə bağ lı 
mə qa lə çıx dı, ora da 

müəl lif Rə sul Rza 
mə ni bö yük Sa-
bir lə mü qa yi-
sə edir di. Heç 
g ö z  l ə  m i r -
dim. Son ra 
iş elə gə tir di 
ki, “Ədə-
b i y  y a t ” 
q ə  z e  t i  n i n 

i n  c ə  s ə  n ə t 
şö bə sin də ça-

lı şa sı ol dum. 

- İlk ki ta bı nı zı ne cə xa tır la yır-
sı nız? Oxu cu la rın və ədə bi tən-
qi din reak si ya la rı si zi qa ne et-
di mi?
- “Lən kə ran nəğ mə si” ad lı ilk 

şeir lər ki ta bım gec işıq üzü gör-
dü. Ha mı mı zın – Ra miz Röv-
şə nin, Sey ran Sə xa və tin və bir 
ne çə baş qa şairin ki ta bı da ey ni 
se ri ya al tın da çıx dı. Reak si ya lar 
tə zad lıy dı. Am ma is tə ni lən hal-
da, ki tab oxu nur du. Əli Kə rim 
və Rə sul Rza baş da ol maq la, bi-
zə dəs tək ve rən qrup var dı. Ye ri 
gəl miş kən, de yim ki, ba rəm də ilk 
mə qa lə ni 1966-cı il də Əli Kə rim 
ya zıb. Am ma bi zim seç di yi miz 
yol klas sik for ma dan bir qə dər 
fərq lən di yi üçün əv vəl o qə dər də 
asan qə bul olun mur du. Bu nun la 
be lə, za man la 60-70-ci il lər də ya-
ran maq da olan ədə bi nə sil Azər-
bay can ədə biy ya tı nın avan qar dı-
na çev ril di. 

- Si zin lə ey ni vaxt da ədə biy ya ta 
gə lən im za lar bu gün ge niş oxu-
cu küt lə si nə yax şı ta nış ol sa da, 
Ca mal Yu sif za də san ki pro ses-
lər dən bir qə dər kə nar da qal dı. 
Ne cə dü şü nür sü nüz, bu na sə bəb 
nə dir?
- Val lah, nə de yim... Ədə-

bi dər gi lər də mün tə zəm çap 
olun mu şam. Am ma mən həm 
də dra ma tur qam axı, beş bey-
nəl xalq fes ti val da iş ti rak et mi-
şəm, onun iki sin də qa lib gəl mi-
şəm. Bun dan baş qa, iyir mi iki 
il “Ədə biy yat” qə ze tin də Teatr, 
ki no şö bə si nin mü di ri ol mu-
şam, bu da xey li za ma nı mı alıb. 
Son ra ki no ilə məş ğul ol mu şam. 
Yet mi şə ya xın sə nəd li fil min 
sse na ri müəl li fi yəm. Özü nü 
rek la ma cəhd et mə mi şəm, ədə bi 
təd bir lər də çox gö zə gir mə mə-
yə ca lış mı şam. Son vaxt la ra dək 
te le vi zi ya da ça lış mı şam, Azər-
bay can Te le film Ya ra dı cı lıq Bir-
li yin də baş re dak tor iş lə mi şəm. 
De məz dim ki, mən diq qət dən 
kə nar da qal mı şam. Üs tə lik, bi-
zim nəs lin təm sil çi lə ri hə mi şə 
bir-bi ri nə diq qət lə ya na şır, bir-
bi ri ni qiy mət lən di rir lər. Mə sə-
lən, rəh mət lik Va qif Sə mə doğ lu 
na dir hal lar da şarj çə kər di. Çox 
ya xın dost idik, bir də fə şək li mi 
çə kib üs tü nə za ra fat la yaz mış dı: 
“Xəs tə da hi”. De mək is tə di yim 
bu dur ki, ədə bi mü hit də dost-
luq mü na si bət lə ri miz hə mi şə 
olub, elə in di də var. Mə sə lən, 
bu gün də Fik rət Qo ca dan so-
ruş san, mə ni xey li tə rif lə yə cək. 

- Am ma bu ya xın lar da sayt lar-
dan bi ri nə ver di yi niz açıq la ma-
da özü nü zə qar şı la qeyd lik dən 
gi ley lən miş di niz. Konk ret itt  i-
ham da var dı – Azər bay can Ya-
zı çı lar Bir li yi si zin yu bi ley ya-
şı nı zı gör məz lik dən gə lib. 
- Mən yu bi le yi min ke çi ril mə si 

üçün mü ra ciət et mə mi şəm. Onun 
qeyd olun ma ma sı nı da on la rın 
gü na hı he sab et mi rəm. Çün ki 70 
ya şım da da, 75 ya şım da da dü-
şün mü şəm ki, la zım bil sə lər, mə-
nim lə bağ lı rəs mi bir təd bir ke çi-
rə cək lər. Yox sa məc lis qur ma ğa 
nə var ki? Ge dib de yə rəm, “Na tə-
van” klu bu nu ve rin, sa bah dost-
ta nı şa de yim, yı ğı şıb gəl sin lər. 
Am ma be lə sə viy yə də yu bi ley 
ke çir mə yi özüm də is tə mə rəm. 
Təş ki lat la zım bi lir sə, özü elə sin. 
Elə mə sə lər də, sağ ol sun lar. Mən 
on la ra nə de yə bi lə rəm ki?

- Bu gün kü ədə bi pro ses lər də, 
ədə biy ya tı mız da han sı ten den-
si ya lar özü nü gös tə rir?
- Bi lir si niz ki, bi zim nəs lin tex no-

lo gi ya ilə prob lem lə ri var, ona gö rə 
də sayt lar dan mətn oxu ya bil mi-
rəm. Dər gi lə ri, qə zet lə ri iz lə yi rəm, 
ki tab la rı alı ram. Ədə bi pro ses lə 
bağ lı ya zı la rım çı xır. Mə sə lən, bu 
ya xın lar da Sey ran Sə xa və tin 70 il li-
yi nə həsr olun muş mə qa ləm “Azər-
bay can” jur na lın da dərc olun du. 
Ye ri gəl miş kən, jur nal mə nim 70 
il lik yu bi le yi mi qeyd et miş di, am-
ma 75-də unut du lar... Ney lə mək 
olar, dün ya qə liz dün ya dır... Ədə-
bi pro se sə gə lin cə, dü şü nü rəm ki, 
əsas prob lem in tel lek tin, mü ta-
liənin az lı ğı dır. “60-cı lar” in tel lek-
tual ba xım dan çox güc lü idi lər, ba-
za bi lik lə ri var dı, bə dii ədə biy ya tı 
ac göz lük lə oxu yur du lar. Mə sə lən, 
çox na dir adam Va qif Sə mə doğ lu 
ilə mu si qi möv zu sun da söh bət edə 
bi lər di. Va qif mu si qi ni nə də rə cə də 
bi lir di sə, şeiri də elə bi lir di. Müasir 
ədə bi mü hit də bun la rı gö rə bil mi-
rəm. Bu gün ço xu nun mət nin də 
şeir var, poezi ya yox dur. Çox za-
man poezi ya ilə şeiri qa rış dı rır lar. 
Şeiri is tə ni lən adam ya za bi lər, he-
ca, qa fi  yə sis te mi ni göz lə mək dən 
asan nə var, am ma poezi ya ya ra-
na caq mı – sual bu dur. Bə zən biz də 
şeir ma raq lı de yim tər zi nin üzə rin-
də qu ru lur, am ma içə ri sin də mə na 
ol mur. Qı sa sı, be lə de yər dim, bi zim 
poezi ya da dra ma tur gi ya ça tış mır – 
nə dən baş la yıb, nə də qur ta ra caq-
la rı nı bil mir lər, bu na gö rə də şeir, 
oxu yub bi tən ki mi yad dan çı xır... 

Rəbiqə NAZİMQIZI

müavi ni, Azər bay can Te le fi lm 
Ya ra dı cı lıq Bir li yi nin baş re dak-
to ru olub. Onun “Dağ lar ar xa sız 
ol mur”, “İtil get lər”, “Kim də li, 
kim ağıl lı”, “Ölü mü köy nək dən 
ke çi rən oğul”, “Sa ba ha ömür pa-
yı qa za nan lar” və s. pyes lə ri ta-
ma şa ya qo yu lub.

“Lən kə ran nəğ mə si”, “At lı lar, 
qa nad lı lar”, “Yol için də mil yon 
seç dik”, “Pa yız dan gə lən lər”, 
”Ümid dən ke çən yol” və “Kü lə yi 
döy mək ol maz” ad lı şeir ki tab la-
rı nın müəl li fi  dir.

- Ca mal müəl lim, Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si nin 
ilk ilin də cə ana dan ol-
mu şu nuz. Uşaq lı ğı nız 
ne cə ke çib?
- Lən kə ran da ana-

dan ol mu şam. Bəy 
nəs lin də nəm. 1918-ci 
il də Azər bay can, so-
vet qo şun la rı tə rə fi n-
dən iş ğal olu nan da 
ba bam gi lin bü-
tün var-döv lə ti ni 
mü sa di rə edib-
lər, mülk lə ri-
mi zi bağ ça ya, 
mək tə bə, uşaq 
evi nə çe vi rib lər. 
Qo hum la rı mız 
ara sın dan tu-
tu lan lar, mü-
ha ri bə yə ge dib 
qa yıt ma yan lar 
və ya xa ric də qa-
lan lar olub. Ailə-
də beş uşaq idik.

xəs tə li yin dən dün ya sı nı 
də yi şib, bi ri də ba bam 
Nə cəf qu lu - me se nat 
olub, özü şeir yaz-
ma sa da, ədə biy-
ya tı, ədə biy yat çı-
la rı se vib, evin də 
daim şeir məc li-
si dü zən lə yib. 
De mək olar, 
ə d ə  b i y  y a  t a 
bağ lı lıq mən də 
ge ne tik dir. 

ad lı uşaq şeirim lə bağ lı 
mə qa lə çıx dı, ora da 

müəl lif Rə sul Rza 
mə ni bö yük Sa-
bir lə mü qa yi-
sə edir di. Heç 
g ö z  l ə  m i r -
dim. Son ra 
iş elə gə tir di 
ki, “Ədə-
b i y  y a t ” 
q ə  z e  t i  n i n 

i n  c ə  s ə  n ə t 
şö bə sin də ça-

lı şa sı ol dum. 

rek la ma cəhd et mə mi şəm, ədə bi 
təd bir lər də çox gö zə gir mə mə-
yə ca lış mı şam. Son vaxt la ra dək 
te le vi zi ya da ça lış mı şam, Azər-
bay can Te le film Ya ra dı cı lıq Bir-
li yin də baş re dak tor iş lə mi şəm. 
De məz dim ki, mən diq qət dən 
kə nar da qal mı şam. Üs tə lik, bi-
zim nəs lin təm sil çi lə ri hə mi şə 
bir-bi ri nə diq qət lə ya na şır, bir-
bi ri ni qiy mət lən di rir lər. Mə sə-
lən, rəh mət lik Va qif Sə mə doğ lu 
na dir hal lar da şarj çə kər di. Çox 
ya xın dost idik, bir də fə şək li mi 
çə kib üs tü nə za ra fat la yaz mış dı: 
“Xəs tə da hi”. De mək is tə di yim 
bu dur ki, ədə bi mü hit də dost-
luq mü na si bət lə ri miz hə mi şə 
olub, elə in di də var. Mə sə lən, 
bu gün də Fik rət Qo ca dan so-
ruş san, mə ni xey li tə rif lə yə cək. 

ac göz lük lə oxu yur du lar. Mə sə lən, 
çox na dir adam Va qif Sə mə doğ lu 
ilə mu si qi möv zu sun da söh bət edə 
bi lər di. Va qif mu si qi ni nə də rə cə də 
bi lir di sə, şeiri də elə bi lir di. Müasir 
ədə bi mü hit də bun la rı gö rə bil mi-
rəm. Bu gün ço xu nun mət nin də 
şeir var, poezi ya yox dur. Çox za-
man poezi ya ilə şeiri qa rış dı rır lar. 
Şeiri is tə ni lən adam ya za bi lər, he-
ca, qa fi  yə sis te mi ni göz lə mək dən 
asan nə var, am ma poezi ya ya ra-
na caq mı – sual bu dur. Bə zən biz də 
şeir ma raq lı de yim tər zi nin üzə rin-
də qu ru lur, am ma içə ri sin də mə na 
ol mur. Qı sa sı, be lə de yər dim, bi zim 
poezi ya da dra ma tur gi ya ça tış mır – 
nə dən baş la yıb, nə də qur ta ra caq-
la rı nı bil mir lər, bu na gö rə də şeir, 
oxu yub bi tən ki mi yad dan çı xır... 

Rəbiqə NAZİMQIZI

Dos ye: Ca mal Yu sif za də 1941-ci Ha mı mız da ali təh sil al mı şıq. 

Bəl kə, ölüm var sa, se vil mə yə sən?
Bəl kə, sev mə yə sən? Bəl kə, se və sən?
Bəl kə, ruh de di yin al-qır mı zı qan?
Bəl kə, tor paq üs tə cən nət mey və si,
Bəl kə, tor paq alt da to xum du in san?
Bəl kə də hər da hi tən ha bir də li?
Bəl kə də hər də li tən ha bir da hi? - Sir di, İLA Hİ!
Bəl kə, göz ya şı dı? Bəl kə, sır sı ra?
Bəl kə, kəh rə ba dı ya ğış dam la sı?
Bəl kə, pi şik lə ri ma raq öl dü rüb?
Bəl kə, mə həb bə ti Məc nun sön dü rüb?
Bəl kə, qa til lə ri qa til elə yən ha kim di an caq?
(onun da qət li nə fər man ola caq!)

Bu mis ra la rın müəl li fi Ca mal Yu sif za də-
dir. Sa də, zəh mət keş, tə va zö kar adam, 
ma raq lı mü sa hib dir. Şeir lə ri haq qın da 
az da nı şır. An la şı lan dır. De yir ki, bu 

əsər lər onun sə si, ru hu, ağ rı sı, nəb zi olan duy ğu la rı nın 
rəng li si lueti dir: “Gö rən bi lər! Du yan bi lər! Se vən bi lər! 
Ölən bi lər!” 
Be lə lik lə, “Ay dın yol” qə ze ti nin bu də fə ki mü sa hi bi bu 
ya xın lar da 75 il lik yu bi le yi ni qeyd et miş şair Ca mal Yu-
sif za də dir.

“Müasir ədəbi prosesdə 
əsas problem intellektin, 
mütaliənin azlığıdır”



Məş ğə ləm dən ge ri dö nür düm. Ge cə ki 
ya ğı şın çu xur la rın da göl mə çə lər ya rat mış 
en siz bir sə ki ilə ge dir dim. Bu vaxt qar şı-
ma arıq, ət siz vü cu du nu ya maq lı bir çar şa-
ba bü rü müş qa dın çıx dı. Alt mış yaş la rın da 
olan bu qa dın çar şa bın al tın dan, da mar la rı 
gö rü nən sü mük lü əli ilə bir ka ğız par ça sı nı 
uza da raq:

- Oğ lum, al bu ka ğı zı oxu, gör ki mə ça ta-
caq? - de di.

Bu söz lə ri elə ya nıq lı bir səs lə, elə mis kin 
bir tərz də de di ki, kön lüm də hiss et di yim 
ağ rı dan bü tün vü cu dum tit rə di. Göz lə rim 
dər hal göz lə ri nə di kil di. Ru hu nun, qəl bi-
nin iki du man lı pən cə rə si olan o do nuq, o 
sö nük göz lər alt mışil lik sə fi l hə ya tı nın acı, 
fır tı na lı ta ri xin dən nə lər söy lə mir di? Alt mış 
xə za nın şa hi di olan o şi ka yət çi və sə fi l göz-
lər hə ya tı nın uçu rum lu və ti kan lı yol la rın da 
yı xı la-yı xı la sü rün dü yü za man ona daş qəl-
bi ilə la qeyd ba xan mil yon lar la göz lər dən 
nə lər an lat mır dı?..

Mə nə uzat mış ol du ğu özü qə dər sol ğun, 
sa rı ka ğız par ça sı nı alıb oxu dum: “Ata ba ba 
Qu lu oğ lu al tı baş ailə sa hi bi dir”.

Ka ğız da yal nız bu cüm lə ya zıl mış dı. Ka-
ğı zı ona uza da raq:

- Nə nə, Ata ba ba kim dir? - de yə so ruş-
dum.

Qa dın üzü mə dik ba xa raq:
- Mə nim oğ lum dur - de di.
Bu də fə ki sə sin də bir di ri lik, bir ümid əsə-

ri var dı, si ma sı in di baş qa bir rəng, baş qa bir 
şə kil al mış dı. Ye nə bir dən-bi rə əv vəl ki tərz də:

- Bu, ki mə ça ta caq, sən onu oxu! - de di.
- Nə nə, o xü sus da bir şey ya zıl ma mış dır 

- de dim.
Qa dı nın qol la rı ümid siz bir hal da ya nı na 

düş dü:
- Al la hu ək bər! Bir həf tə dir ki, bu ka ğı zı 

yaz dı rıb, ba şa çı xar da bil mi rəm - de yə üzü 
bu lud ki mi qa ral dı. Ru hu nu sız la dan hə zin 
çır pın tı la ra, qəl bi ni in lə dən də rin ya ra la ra 
tər cü man ol ma yan bu ka ğız par ça sı nı iki 
bar ma ğı ara sın da sı xa raq, çaş qın bir hal da:

- Bəs mən nə edim? - de yə ya vaş ca pı çıl-
da dı.

Sə fa lə tin can lı bir hey kə li olan o qa rı nın 
al mış ol du ğu və ziy yət mə ni də çaş dır dı. 
Ona ba xa raq dü şü nür düm.

Bu za val lı qa rı alt mışil lik öm rü nün acı 
fəl sə fə si nin xü la sə si olan o iba rə ni ne çə də-
fə tək rar et miş di?!

“Bəs mən nə edim?”
Ne çə də fə bu du man lı və qa ran lıq sual ca-

vab sız qa la raq, ürə yi nin ən də rin gu şə lə ri nə 
gö mül müş dü?!

“Bəs mən nə edim?”
Ne çə də fə bu kar və dil siz mü hi tin dən bu 

acı sualı na ca vab ala bil mə miş di?!
Hə lə bu qa rı tə rəd düd lü və çaş qın və ziy-

yət lə qar şım da du rur, hə ya tın qor xunc il dı-
rım la rı ilə alt-üst olan ar zu la rı ki mi öl gün, 
boy nu bü kük ka ğız a ba xır dı.

- Nə nə can! - de dim - gəl bi zə ge dək, sə nə 
is tə di yin ka ğı zı ya za ram.

Bə ra bər evə gəl dik, otur du, ailə üzv lə ri ilə 
ta nış ol du. Anam la dərd ləş di, ta uşaq lıq dan 
bə ri onu ağır yum ruq la rı ilə əzən dərd lə ri ni, 
fə la kət lə ri ni bir-bir da nış dı. Son ra də rin dən 
içi ni çə kə rək:

- Oğ lum, mən de yim, sən yaz! - de di. - 
Mə nim oğ lum vağ zal da qul luq elə yir (əl lə ri 
ilə uzaq la rı gös tə rə rək), ora da bir mək təb 
var, ora da oxu yur. Yaz ki, mə nim oğ lu mun 
heç kə si yox dur. Mən iki qı zı mı, iki də nə-
və mi sax la yı ram. Sə nin ba şın üçün, üç ay-
dır na xoş dur, üşü düb-qız dı rır.

- Nə nə, bu əri zə ni ora ya nə üçün ve rir sən?
- Qul luq ver sin lər.
- Vağ zal da oğ lun nə iş də dir?
- Onu bil mi rəm.
- Bu ka ğız ki mə ve ri lə cək?
- Na çal ni kə.
- Han sı na çal ni kə?
- Mən oxu muş adam de yi ləm, onu sən bi-

lir sən. Yax şı, sən na çal ni ki ta nı yır san?
- Nə nə, na çal nik çox dur, han sı na çal ni kə 

ya zı la caq, onu bil mə li yik - de dim.
Də rin bir sü kut...
- Nə nə, sən get evə, oğ lun dan bun la rı öy-

rən. Bi rin ci, bu əri zə ki mə ve ri lə cək, ikin ci, 
oğ lun nə iş is tə yir və ha ra da is tə yir, sa bah 
bu za man gəl, ka ğı zı nı ya za ram.

Qo ca qa dın sus du, bir az dü şün dük dən 
son ra ba şı nı qal dı rıb de di:

- Sö züm yox dur, an caq bil mi rəm bu əri-
zə nin ba şın da nə var ki, bu gün on gün dür 
ya zı lıb ba şa gəl mir.

Əlin də ki köh nəl miş ka ğız par ça sı nı gös-
tə rə rək:

- Bax, bu nu bir nə fər bir həf tə yə ya zıb mə-
nə ver di, o da de yir sən ki, bir işə ya ra mır.

- Nə nə, onu kim ya zıb dır?
- Nə bi lim, sə nin ki mi bir oğ lan.
- Nə nə, get bun la rı öy rən, gəl, sa bah ka-

ğı zı nı ya za ram.
- Nə bi lim, öm rün uzun ol sun. İn di de yir sən 

sa bah gə lim?.. Yax şı... zəh mət ver dim, sağ ol.
O bi ri si gün evə gəl di yim za man nə nə 

otu rub, mə ni göz lə yir di. Gö rüş dük, da nış-
dıq. Ru hu nun ən in cə tel lə ri nə to xun dum. 
Za val lı qa rı ya ra lan mış di şi as lan ki mi in lə-
yə rək, əv vəl lə ri çox dal ğın, son ra get- ge də 
şi rin bir dil lə qeyb et miş ol du ğu gənc li yin-
dən, sev gi və se vinc do lu ba har gün lə rin-
dən da nış ma ğa baş la dı.

Bir qə dər gü lüş dük, əy lən dik. Hətt  a adı-
nı be lə öy rən dik. Adı Ana ba cı idi. Nə ha yət, 
or ta lı ğa ye nə əri zə mə sə lə si atıl dı.

- Nə nə, de dik lə ri mi oğ lun dan öy rə nə bil-
din mi?

O, qə ti bir səs lə:
- Öy rən dim, oğ lum. Sən yaz ki, na çal nik 

oğ lu ma bir ka ğız ver sin.
- Nə ka ğız ver sin?
- Ka ğız ver sin ki, o, yox sul dur. Al tı baş 

adam sax la yır, özü də qız dır ma için də ya nır.
- Nə nə o ka ğı zı na çal nik ver mir.
- Yox, sən yaz ki, na çal nik ver sin.
- Han sı na çal nik?
- Nə bi lim, sən elə na çal nik yaz!
Qol la rım ümid siz bir hal da ya nı ma düş-

dü. Bir ana ma bax dım, bir də dö nə rək Ana-
ba cı nı gö zu cu süz düm. O da hey rət lə mə nə 
ba xır dı.

Anam de di:
- Oğ lum, qalx, Ana ba cı ilə bə ra bər get, 

oğ lu əh va la tı sə nə de sin.
Ana ba cı nın üzü gül ki mi açıl dı:
- Ay ata na rəh mət, be lə yax şı dır - de di.
Qalx dım, bə ra bər get dik, yol da so ruş-

dum:
- Nə nə, evi niz ha ra da dır?
- İkin ci kü çə var ha... (əl lə ri ilə uzaq la rı 

gös tə rə rək) ora da olu ruq. Çox uzaq dö yül. 
Mən hər gün bu ra lar dan gə lib ke çi rəm.

Xey li get dik dən son ra dar bir da lan ba-
şın da Ana ba cı nın evi nə ye tiş dik.

Ki çik, qa ran lıq bir ota ğa gir dik. Otaq ka sıb 
dö şən miş, dörd-beş şəl pə dən iba rət idi. Bir tə-
rəf də də Ana ba cı nın cəh rə si du rur du. Ota ğın 
baş tə rə fi n də xəs tə oğ lu Ata ba ba ya ta ğın da 
uzan mış dı. Qız dır ma nın bo ğu cu pən cə si al-
tın da uzun müd dət dən bə ri əri yib qu ru maq da 
olan bu gən cin sa rı bə ni zi nin ya naq sü mük lə ri 
çıx mış, qa lın qa ra qaş la rı al tın da rəng siz göz lə-
ri sö nük-sö nük pa rıl da yır dı. Ana ba cı qa pı dan 
içə ri gi rin cə gö rüş mə yə be lə im kan ver mə yə-
rək, tit rək və şi ka yət li bir səs lə:

- Ata ba ba, ba şın üçün, sən de di yin ki mi 
de miş dim. Bu oğ lan “elə ka ğız ya zıl maz” - 
de yir. İn di gə tir mi şəm. Sən özün de, yaz sın.

Gənc utan caq bir və ziy yət al dı. Mə nə yer 
gös tə rə rək:

- Bu yur otur! - de di.
Gö rüş dük, da nış dıq, son ra üzü nü mə nə 

tu ta raq:

- On gün dür ge dir-gə lir, bu ka ğı zı yaz dı-
rıb ba şa çı xa ra bil mir - de di.

Nə ha yət, mə lum ol du ki, xəs tə li yi nə dair 
ev ida rə sin dən bir və si qə ala raq, bir əri zə ilə 
xid mət et di yi ida rə yə ve rib, pul və ər zaq is-
tə yir miş.

Ana ba cı nın an la da bil mə di yi mə sə lə bun-
dan iba rət imiş. Və si qə ni və əri zə ni ya zıb 
ver dim. Ra zı qal dı lar. Evə dö nər kən Ana ba-
cı qız ğın dualar la mə ni qa pı ya qə dər ötür-
dü. Xəs tə oğ lu na sərf et mək üçün ov cu na 
bir qə dər pul bas dım. Al mır dı. Zor-güc qə-
bul et dir dim.

O, utan caq və tit rək bir səs lə: “Ya man 
gün gör mə yə sən, oğ lum, in şal lah, mən də 
xə ca lə tin dən çı xa ram” - de di.

Biz ay rıl dıq. La kin onun bu rax mış ol du-
ğu xa ti rə hə lə zeh nim dən si lin mə miş, qəl-
bim də ya şa yır dı, onu hər gün xa tır la yır dım.

Bu ha di sə dən dörd ay keç di. Nə dən sə, 
qəl bim də o mə sum qo ca nı gör mək, onun-
la da nış maq ar zu su gün dən-gü nə ar tır-
dı. Məş ğə lə mə ge dən də, ya evə dö nər kən 
daima göz lə rim kü çə lər də onu ax ta rır dı.

Gü nor ta dan son ra idi, qa pı ya vaş ca 
açıl dı, içə ri qo ca və zəif bir 
vü cud gir di. Bir də gör düm: 

Ana ba cı... O saat ye rim dən sıç-
ra dım, gö rüş dük, otur du, da nış dıq. 

Söh bə ti miz çox uzan dı. Son ra çar şa bı al-
tın dan bir co rab çı xa rıb:

- Al, bu nu sə nin üçün to xu mu şam, - de di.
Co ra bı alıb:
- Sağ ol, nə nə, qış gə lib, so yuq lar dü şüb, 

gö rü nür, mə ni unut ma mı sız - de yin cə məğ-
rur bir səs lə:

- Bir şey de yil, özüm to xu mu şam - de di.
- Özü nüz to xu du ğu nuz üçün qiy mət li dir 

- de dim.
Bir az son ra bu qo ca və düş kün qa dı na əl 

tut maq məq sə di ilə bir qə dər pul ver mək is-
tər kən, dik-dik üzü mə bax dı. Sərt bir səs lə:

- Bu nə dir? Mən bu nu sə nə sat maq üçün 
gə tir mə mi şəm. Onun üçün ba zar var. Bu nu 
sə nə bəx şiş gə tir mi şəm - de yə əl lə ri ni çar şa-
bı nın al tın da bir-bi ri nə sı xa raq sax la dı.

O, bu söz lə ri de yər kən göz lə rin də ki il dı-
rım lar ta qəl bi min için də part la yan ki mi ol-
du, yox sul, mis kin bil di yim bu qa rı nın bu 
qə dər qə hər və hid də ti qar şı sın da biix ti yar 
tit rə dim. Hər za man hüzn, iz ti rab la mə ni ya-
ra la yan bu mis kin qa dın bu də fə məğ rur lu ğu 
ilə mə ni qor xut du. Bir da ha üzü nə bax dım. 
Bu də fə üzü nə qə hər və hid dət qı ğıl cım la rı-
nın ye ri nə və zi fə lə ri ni bi tir miş olan la ra məx-
sus qü rur rən gi çök müş dü. Göz lə ri nin ba xı-
şı, zi ya sı, qəl bi nin ra hat-ra hat dö yün dü yü nü 
gös tə rir di. Heç bir za man gör mə di yim bu 
rəng, bu işıq nə dən doğ muş du?

Mən in di yal nız bu nu dü şü nür, bu sir ri 
kəşf et mə yə ça lı şır dım ki, bir dən-bi rə Ana-
ba cı nın qa lın və er kək sə si qu la ğım da tək-
rar səs lən di:

- Oğ lum, sə nə is ti köy nək to xu maq is tə-
yir dim, ka sıb lı ğın üzü qa ra ol sun, yu num, 
ipim çat ma dı.

- Mə nim üçün bu da çox dur, nə nə can - 
de dim.

- Yox, oğ lum, yox! - de di və üzün də ki, 
göz lə rin də ki o rəng dər hal in saf sız bir əl tə-
rə fi n dən si lin miş ki mi ol du. Çöh rə si rəng-
dən-rən gə gi rən qa dı nın bu hal la rı in di mə-
nə bir çox şey lə ri xa tır la dır, bir çox köh nə 
das tan la rı an la dır dı.

Köh nə nəs lin son qəh rə ma nı olan bu qa-
dın hə lə qar şım da otur muş, mə nə mey dan 
oxu yur, həm də ata-ba ba la rın dan qal ma 
keç miş əx laq və sə ciy yə lə ri ni bü tün hal və 
hə rə kət lə ri ilə mə nə an la dır dı. Ar tıq ya rım 
əsr əv və lin can lı ta ri xi olan bu qa dın, nə zə-
rim də da ha bö yü müş, da ha can lan mış, san-
ki mə nə: “Yox sul ol sam da, qəl bim ge niş, 
ru hum uca dır” de mək is tə yir di.

Çox gö zəl, bu nu mən də eti raf edi rəm. 
La kin, ey yük sək qa dın, söy lə, alt mışil lik 
sə fi l bir hə ya tın sə nə yük lə miş ol du ğu ağır 
yük lər be li ni bük müş, göz lə ri nin nu ru nu 
al mış, diz lə ri ni ta qət siz et miş ol du ğu hal da 
ne cə ol muş ki, qəl bi nə, ru hu na to xun ma-
mış dır? Sən mə nə bu nu an lat!
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə-
rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin-
dən ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan bir tə-
bib olub hə mi şə. Gər di şin əli hər yer dən 

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

- On gün dür ge dir-gə lir, bu ka ğı zı yaz dı-
rıb ba şa çı xa ra bil mir - de di.

Nə ha yət, mə lum ol du ki, xəs tə li yi nə dair 
ev ida rə sin dən bir və si qə ala raq, bir əri zə ilə 
xid mət et di yi ida rə yə ve rib, pul və ər zaq is-

Ana ba cı nın an la da bil mə di yi mə sə lə bun-
dan iba rət imiş. Və si qə ni və əri zə ni ya zıb 
ver dim. Ra zı qal dı lar. Evə dö nər kən Ana ba-
cı qız ğın dualar la mə ni qa pı ya qə dər ötür-
dü. Xəs tə oğ lu na sərf et mək üçün ov cu na 
bir qə dər pul bas dım. Al mır dı. Zor-güc qə-

O, utan caq və tit rək bir səs lə: “Ya man 
gün gör mə yə sən, oğ lum, in şal lah, mən də 
xə ca lə tin dən çı xa ram” - de di.

Biz ay rıl dıq. La kin onun bu rax mış ol du-
ğu xa ti rə hə lə zeh nim dən si lin mə miş, qəl-
bim də ya şa yır dı, onu hər gün xa tır la yır dım.

Bu ha di sə dən dörd ay keç di. Nə dən sə, 
qəl bim də o mə sum qo ca nı gör mək, onun-
la da nış maq ar zu su gün dən-gü nə ar tır-
dı. Məş ğə lə mə ge dən də, ya evə dö nər kən 
daima göz lə rim kü çə lər də onu ax ta rır dı.

Gü nor ta dan son ra idi, qa pı ya vaş ca 
açıl dı, içə ri qo ca və zəif bir 
vü cud gir di. Bir də gör düm: 

Ana ba cı... O saat ye rim dən sıç-
ra dım, gö rüş dük, otur du, da nış dıq. 

Söh bə ti miz çox uzan dı. Son ra çar şa bı al-
tın dan bir co rab çı xa rıb:

- Al, bu nu sə nin üçün to xu mu şam, - de di.

- Sağ ol, nə nə, qış gə lib, so yuq lar dü şüb, 
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ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə-
rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin-
dən ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan bir tə-
bib olub hə mi şə. Gər di şin əli hər yer dən 

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

- Sağ ol, nə nə, qış gə lib, so yuq lar dü şüb, 
gö rü nür, mə ni unut ma mı sız - de yin cə məğ-
rur bir səs lə:

- Bir şey de yil, özüm to xu mu şam - de di.
- Özü nüz to xu du ğu nuz üçün qiy mət li dir 

- de dim.
Bir az son ra bu qo ca və düş kün qa dı na əl 

- On gün dür ge dir-gə lir, bu ka ğı zı yaz dı-
rıb ba şa çı xa ra bil mir - de di.

Nə ha yət, mə lum ol du ki, xəs tə li yi nə dair 
ev ida rə sin dən bir və si qə ala raq, bir əri zə ilə 
xid mət et di yi ida rə yə ve rib, pul və ər zaq is-
tə yir miş.

Ana ba cı nın an la da bil mə di yi mə sə lə bun-
dan iba rət imiş. Və si qə ni və əri zə ni ya zıb 
ver dim. Ra zı qal dı lar. Evə dö nər kən Ana ba-
cı qız ğın dualar la mə ni qa pı ya qə dər ötür-
dü. Xəs tə oğ lu na sərf et mək üçün ov cu na 
bir qə dər pul bas dım. Al mır dı. Zor-güc qə-
bul et dir dim.

O, utan caq və tit rək bir səs lə: “Ya man 
gün gör mə yə sən, oğ lum, in şal lah, mən də 
xə ca lə tin dən çı xa ram” - de di.

Biz ay rıl dıq. La kin onun bu rax mış ol du-
ğu xa ti rə hə lə zeh nim dən si lin mə miş, qəl-
bim də ya şa yır dı, onu hər gün xa tır la yır dım.

Bu ha di sə dən dörd ay keç di. Nə dən sə, 
qəl bim də o mə sum qo ca nı gör mək, onun-
la da nış maq ar zu su gün dən-gü nə ar tır-
dı. Məş ğə lə mə ge dən də, ya evə dö nər kən 
daima göz lə rim kü çə lər də onu ax ta rır dı.

Gü nor ta dan son ra idi, qa pı ya vaş ca 
açıl dı, içə ri qo ca və zəif bir 
vü cud gir di. Bir də gör düm: 

Ana ba cı... O saat ye rim dən sıç-
ra dım, gö rüş dük, otur du, da nış dıq. 

Söh bə ti miz çox uzan dı. Son ra çar şa bı al-
tın dan bir co rab çı xa rıb:

- Al, bu nu sə nin üçün to xu mu şam, - de di.
Co ra bı alıb:
- Sağ ol, nə nə, qış gə lib, so yuq lar dü şüb, 

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

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

Bə ra bər evə gəl dik, otur du, ailə üzv lə ri ilə Bir qə dər gü lüş dük, əy lən dik. Hətt  a adı-

Anabacı
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A
Acı – dərd, ağ rı, əzab, iz ti rab; 

De mek ha yatt  a ki ga yen am ca na 
acı çek tir mek? Omuz la rı na ka dar 
vü cu dun de ri si ni haş la yan ba-
yıl tı cı yan ma acı sı ve deh şe ti çok 
sür me di.

Acık lı – kə dər li, qəm li, qəm-
gin, hə zin, qüs sə li; Di li miz də ki 
acıq lı kəl mə si ilə qa rış dı rıl ma ma-
lı: türk cə də  bu kəl mə acı (kə dər, 
qəm-qüs sə),   Azər bay can di lin də  
acıq kö kün dən dir –  acıq lı,  hirs li, 
qeyz li;  Bu acık lı olay hiç bir za-
man  ol du ğu gi bi an la tıl ma dı ka-
muoyu na. Azər bay can di lin də ki 
acıq lı  türk cə də  öfk  e li, kız gın.

Açar – iş ta ha açan al ko qol lu iç-
ki, ape ri tif; Azər bay can di lin də ki 
açar türk cə də anah tar. Mi sa fi r le re 
ye mek sa lo nu na geç me den ön ce 
açar ve ril di.

Açık – 1. kə sir, de fi sit, əs kik; 
2. in cik lik, dar qın lıq; Ara la rı 
açık ol mak – Bir-bi rin dən in cik 
(kü sü lü) ol maq. Dış ti ca ret den-
ge sin de bu yıl açık var. Ka sa da 
10 li ra açık  tes pit edil di.

Aç ma – qa lın yağ lı kö kə; Ra yi-
ha, iş tah la ye di ği aç ma dan Mev-
lut ́a da ver di.

Aç mak – 1. kəşf et mək; 2. düy-
mə yə bas maq 3. işı ğı yan dır maq; 
4.zəng  et mək; Te le fon aç mak 
– zəng et mək. Te le fo nu aç mak 
– te le fon dəs tə yi ni gö tür mək; 
Ame ri ka΄ yı Kris tof Ko lomb aç tı. 
Oda ya  gi rin ce ilk ön ce elekt ri ği 
aç tı.

Aç maz – çə tin, çı xıl maz və ziy-
yət; Aç ma za düş mek (gel mek) – 
çı xıl maz və ziy yə tə düş mək. Bir 
aç ma za gir miş ti ve  için den na sıl 
çı ka ca ğı nı bi le mi yor du.

Adam – 1.ki şi; 2.ər; 3.in san; Bir 
qay da ola raq, türk cə də qa dı na 
mü ra ciət və işa rət lə adam de yil-
mir. Adam sen de! – Fi kir ver mə! 
Boş şey dir, ve ci nə al ma!

Adam cıl – 1. əh li ləş di ril-
miş, ələ öy rə dil miş hey-
van; 2.mu nis, ca na ya-
xın. Hem de  ne 
adam cıl dır, 
ne can dır, 
bil se niz.

Ad de-
ğ i  ş i  m i 
– me to-
n i  m i  y a , 
m ə  c a z ; 
İ n  g i  l i z  c e 
m e  t o  n o  m i , 
Os man lı ca sı me-
ca zı-mür sel olan ad de ği-
şi mi ke li me si bi le şik söz cük tür.

Adet I – (a  sə si qı sa tə ləff  üz 
edi lir) ədəd; Ço cuk la ra be şer adet 
def ter da ğı tıl dı.

Adet II – (a sə si uzun tə ləff  üz 
edi lir) 1.adət, adət-ənə nə; 2.ay ba-
şı. Adet he sap la ma  ara cı kul la nı-
yor du.

Adi – pri mi tiv, lə ya qət siz, al-
çaq, vul qar; Adi  adam – al çaq, 
əc laf. Azər bay can  di lin də ki  adi  
türk cə də ala la de, sı ra dan. Sen ne 
ka dar adi adam mış sın be!

Adi leş mek – vul qar laş maq, ba-
ya ğı laş maq, al çal maq. Bun lar çok 
adi leş miş ve fe na  in san lar dı.

Ad res – ün van; Türk di lin də-
ki un van Azər bay can di lin də 
el mi ad və də rə cə, və zi fə adı 
(fəl sə fə dok to ru, do sent, pro fes-
sor); Evi nin ad re si ni so ra bi lir 
mi yim?  

Afet – 1. tə bii fə la kət, yı xın tı; 
2. pis; Afetz  e de – tə bii fə la kət-
dən zə rər gö rən; Dep rem den et-
ki le nen  Gü ney do ğu il le ri afet 
böl ge si ilan edil di. Şöh ret gi bi, 
ser ve tin de afet ol du ğu nu ye ni 
an lı yor dum.

Ağ – 1. tor (hö rüm çək to ru, 
fut bol da qa pı to ru və s.); 2. şə bə-
kə (in te net, ra dio şə bə kə si və s.); 
Ha kan ́ın şu tu, to pu di rek ra kip 
ka le si nin ağ la rıy la bu luş tur du. 
Bil gi sa yar ağı bo zul du ğu için ile-
ti şim ku ru la mı yor du. Ara da ki mi 
or tak ke li me ler ya ka la dı lar, ağa 
ta kı lan ke le bek ler mi sa li. Azər-
bay can di lin də ki ağ  türk cə də ak, 
be yaz.

Ağı – ağu, zə hər; Azər bay can 
di lin də ki ağı  türk cə də  ağıt. Or-
ga niz ma ya gi rin ce kim ya sal et-
ki siy le fi z yo lo jik gö rev le ri bo zan 
ağı, mik ta rı na gö re can lı yı  öl dü-
re bi lir.

Ağıl – ar xac, qo yun ağı lı; Bir 
ke çi ko ku su sar mış ağıl lar da ço-
ban lar la ar ka daş ol dum. Azər-
bay can di lin də ki ağıl  türk cə də 
akıl.

Ağır baş lı – cid di, təm-
kin li; Ko yu renk göz-
le rin de ağır baş lı 
bir ifa de 
va dı.

Ağır lık – 1. çə ki, çə ki də rə cə-
si; 2. nü fuz; 3. çə ki da şı; 4. qra-
vi ta si ya; 5.üz gö rüm lük (bə yin 
gə li nə ver di yi); 6. zi nət, bə zək-
dü zək; 7. cid diy yət; Ka dın bü-
tün ağır lı ğı nı ta kıp dü ğü ne git ti. 
Ço cu ğa yıl lar geç tik çe bir ağır lık 
gel di.  Ağır lık öl çü le ri – çə ki va-
hid lə ri. Bir işe ağır lı ğı nı koy mak 
– Bir işin ol ma sı üçün nü fu zun-
dan is ti fa də et mək. 

Ağız – 1.şi fa hi; 2.dialekt, şi və; 
Ağız ede biy ya tı – şi fa hi ədə biy-
yat. Türk çe nin Kars Ağ zı – Türk-
cə nin Kars dialek ti. An la şıl maz, 
ga rip köy lü ağız la rıy la ko nu şu lu-
yor du.

Ağız laş ma – da mar la rın bir ləş-
mə si, ağız-ağı za gə lə rək bi tiş mə si. 
Azər bay can di lin də ki ağız laş ma  
türk cə də  ağız da la şı, ağız kav ga-
sı, söz düel lo su.

Ahır – axur; Sağ da, du var kı yı-
sın da ahır, ara ba cı, uşak oda la rı 
var. Azər bay can  di lin də ki axır  
türk cə də son, ahir.

Aidat – üzv lük haq qı, gə lir, his-
sə, pay; Bu ay ki aida tı ban ka ya 
ya tır dım.

Aka de mik – (vur ğu son he ca-
nın üs tün də dir) el mi, el mi-pe da-
qo ji fəaliy yət, el mi təd qi qat; Aka-
de mik bir ça lış ma dan ya nay dı, bu 
yüz den üni ver si te ye gir di. Azər-
bay can di lin də ki aka de mik türk-
cə də aka de mi (asil) üye si.

Akar su – 1.çay;  2.tək sı ra lı bo-
yun ba ğı nö vü; El mas tan bir akar-
su ger dan lık tak mış tı.

Ak ba lık – qo lavl ba lı ğı; Azər-
bay can di lin də ki ağ (nə rə) ba lıq  
türk cə də Mer sin  ba lı ğı.

Ak baş – çöl qu şu, də niz qa zı. 
Ya zın ku tup böl ge le rin de ya şa-
yan, kı şın ılık kı yı la ra gö çen ya ba-
ni bir kuş olan ak baş, kı sa ve in ce 
ga ga lı, si yah ba cak lı dır. 

Ak de niz – Ara lıq də ni zi; Azər-
bay can di lin də ki  Ağ də niz  türk-
cə də Be yaz de niz .

Akıl cı – ra sional(ist); Bun la rı 
göz lem le dik çe As ya as la akıl cı, 
ana li tik zih nin yo lun dan sap ma-
ya ca ğı na dair söz 
ver miş ti ken di 
ken di ne. 

Akım – 1. tok, elekt rik cə rə ya nı; 
2. cə rə yan; Dal ga lı akım – də yi şən 
cə rə yan. Ge ce nin hum ma lı ses siz-
li ği ku lak la rın da yük sek vol taj lı 
bir elekt rik akı mı  gi bi vın lı yor du. 

Akıt ma – 1. hey van la rın al nın-
da kı ağ lə kə, qaş qa; 2. en li qı zıl 
bi lər zik, bo yun ba ğı; Ka yın va li de, 
ge li nin ko lu na bir akıt ma, boy nu-
na be şi bir lik tak tı. 

Ak la ma – bə raət, bə raət qa zan-
dır ma, tə mi zə çı xart ma, hü qu qu-
nu qay tar ma,  reabi li ta si ya. Zan lı 
ve tu tuk lu sı fa tı ile gir di ği mah-
ke me den ak la na rak   çık tı.

Ak la mak – bə raət ver mək, tə mi zə 
çı xart maq, hü qu qu nu bər pa et mək; 
Yar gı tay da da va di lek çe sin de öne 
sü rü len bü tün suç lar dan ak lan dı.

Aks  –   ox, meh vər (av to mo-
bil də, tex ni ki ava dan lıq da, ti ki li 
qur ğu da). Azər bay can  di lin də ki  
əks  türk cə də ters, ak si. Öy le le ri 
gö rü lür ki ara ba nın ak sı (ek se ni,  
din gil le ri) üze ri ne otur tul muş bü-
yük ka fes ler sa nır sı nız. 

Ak ta rı cı – ki rə mit us ta sı, ki rə-
mit də yiş di rən; Kış ka pı day dı ve 
o, da mın ça tı sı nı  ta mir için iyi bir 
ak ta rı cı bul mak zo run day dı.

Ak tar ma – 1.nəql et mə (bir yer dən 
baş qa bir ye rə);  2.kö çür mə; 3.nəq-
liy yat va si tə si ni də yiş dir mə, tran zit; 
4.tər cü mə; 5.trans li te ra si ya; Al man-
ya ya İs tan bul üze rin den  ak tar ma lı 
uçak la gi de cek ti. Met ni Os man lı ca-
dan Türk çe ye ak tar dı. Azər bay can 
di lin də ki ax tar ma  türk cə də  ara ma.

Ak tar mak – 1.nəql et mək; 2.yer 
də yiş mək; 3.bir mi nik dən dü şüb 
o bi ri si nə min mək; 4.kö çür mək, 
ke çir mək; Der di ni si ze ak ta rıp 
arın mış, si zi ze hir le yip bı rak mış-
tır. Onun ye ri ne Salâh Bir sel ’in 
bir şiiri ni ak ta ra ca ğız. Ro ma nı 
di zi fi l me ak tar mak ko lay de ğil. 
Eş ya la rı nı ya tak oda sın dan sa lo-
na ak tar dı. Azər bay can di lin də ki 
ax tar maq  türk cə də ara mak.

Ala – (a΄ lar uzun, l in cə tə ləff  üz 
edi lir) – əla; Be ni Kon ya Lez zet Lo-
kan ta sı’ na gö tür dü, âlâ bir öğ le ye-
me ği çek ti. Azər bay can di lin də ki ala 
türk cə də ela. Ela göz le ri ni sev di ğim 

dil ber / Se ni gör me ye li gö-
re sim gel di.

Alan – sa hə, mey dan; Bu ra sı 
ka pa lı bir alan de ğil dir. Bu ar sa-
nın ala nı kaç bin met re ka re dir? 
Ha vaala nı (ha va li ma nı) – təy ya rə 
mey da nı, aero port.

Ala ve re – 1. qa rı şıq lıq, xaos; 
2. əl dən-ələ ötür mə; Kar puz la rı 
ala ve re ile mav na dan ser gi ye ta-
şı dı lar.

Alay – 1. is teh za, məs hə kə, ələsal-
ma, la ğa qoy ma, riş xənd; 2. dəs tə, 
top lu luq; Ço cuk lar onun la sü rek li 
ola rak alay edi yor lar dı. Er te si sa bah 
iki si de süs le nip püs le nip ala ya ka-
tıl ma ya ha zır dı.

Al be ni – ca zi bə dar, ca zi bə li, 
cəl be dən; Sa tı lan ma lın al be ni si 
ol ma lı ki, müş te ri bu la sın.

Al çak gö nül lü – cid di, tə va zö-
kar, sa də; Al çak gö nül lü ol mak yi-
ne yük sek li ği ar tı rır.

Al çı – gips; Al çı ya al mak – gip-
sə sal mak. Bir sa natkâr eliy le al çı-
dan ya pıl mış, bem be yaz, ter te miz 
bir ka bart ma.

Al dat mak – xə ya nət et mək; 
Türk cə də bu söz da ha çox qa dın-
ki şi mü na si bət lə rin də sə da qət-
siz lik mə na sın da iş lə di lir. Di gər 
hal lar da, kan dır mak, ya nılt mak  
kəl mə lə ri nə üs tün lük ve ri lir.

Al dır ma mak – əhə miy yət və fi -
kir ver mə mək, diq qə tə al ma maq; 
Ba şın öne eğil me sin, / al dır ma  
gö nül, al dır ma.

Alem – (a sə si uzun tə ləff  üz 
edi lir) 1. bay raq; 2. sim vol, 3. bə-
zək Mi na re nin te pe si ne yer leş ti ri-
len hilâl muh te şem bir alem di. 

Alem – (a sə si uzun tə ləff  üz 
edi lir) əy lən cə; O gün ev de iki 
gün ön ce ki ara ba âlem le ri ni dü-
şü nü yor du.

Al gı – 1. qav ra yış, qav ra ma, id-
rak; 2. rüş vət; 3. qa zanc; Bak mak 
için al gı la rı mız ye ter, gör mek 
için se sa lim bir ka fa, ayık lık, şuur 
ge rek li dir. Azər bay can di lin də ki 
al qı (an to ni mi: sat qı)  türk cə də 
alım.

Alış tır ma – 1.məşq, id man hə-
rə kət lə ri; 2.tap şı rıq, ev tap şı rı ğı; 
Ders te alış tır ma la rı  ve ev ödev le-
ri ni ay nı an da yap tım.

Al tın top – qreypf rut (subt ro pik 
mey və); Pi ya sa da por ta kal bol osa 
da al tın top az dır. 

Al yans – ni şan üzü-
yü; Ya rın el çi 

gi di le cek, da-
ha al yans lar 

alın ma dı.
Alt ya zı – 1.sə-

hi fə nin aşa ğı sın-
da, xətt  al tın da 
ya zı lan mətn, 

qeyd, iza hat; 
2.sub titr; Film İn-

gi liz ce fa kat alt ya zı ile 
türk çe sey re de bi lir si niz.

Ama – kor, zə lil (hər iki a 
sə si uzun tə ləff  üz edi lir). A sə-

si nin qı sa tə ləff  ü zü ilə di li miz də ki 
am ma bağ la yı cı sı mə na sın da dır.

Am pul – elekt rik lam pa sı; Am-
pul yu va sı (duy) – lam pa pat ro-
nu. Kar şım da ki du va ra ta kıl mış 
iki am pul den bi ri sö nük tü. 

Ana ba ba – va li deyn (ay rı ya-
zıl dıq da di li miz də ki mə na da dır). 
Fark lı kül tür ler den ge len ve son 
de re ce tat sız bir bi çim de bo şan-
mış bir ana ba ba nın tek ço cu ğuy-
du.

Ana dil – ulu dil, kök dil (ay rı 
ya zıl dı ğın da di li miz də ki mə na-
da dır); Aze ri ce, Ka zak ça, Türk çe, 
Kır gız ca ay nı ana dil den gel mek-
te dir.

Davamı gələn sayımızda

A Adi – pri mi tiv, lə ya qət siz, al-

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

Ame ri ka΄ yı Kris tof Ko lomb aç tı. 
Oda ya  gi rin ce ilk ön ce elekt ri ği 

 – çə tin, çı xıl maz və ziy-
yət; Aç ma za düş mek (gel mek) – 
çı xıl maz və ziy yə tə düş mək. Bir 
aç ma za gir miş ti ve  için den na sıl 
çı ka ca ğı nı bi le mi yor du.

 – 1.ki şi; 2.ər; 3.in san; Bir 
qay da ola raq, türk cə də qa dı na 
mü ra ciət və işa rət lə adam de yil-
mir. Adam sen de! – Fi kir ver mə! 
Boş şey dir, ve ci nə al ma!

Adam cıl – 1. əh li ləş di ril-
miş, ələ öy rə dil miş hey-
van; 2.mu nis, ca na ya-
xın. Hem de  ne 
adam cıl dır, 
ne can dır, 

n i  m i  y a , 
m ə  c a z ; 
İ n  g i  l i z  c e 
m e  t o  n o  m i , 
Os man lı ca sı me-
ca zı-mür sel olan ad de ği-
şi mi ke li me si bi le şik söz cük tür.

 – (a  sə si qı sa tə ləff  üz 
edi lir) ədəd; Ço cuk la ra be şer adet 
def ter da ğı tıl dı.

 – (a sə si uzun tə ləff  üz 
edi lir) 1.adət, adət-ənə nə; 2.ay ba-
şı. Adet he sap la ma  ara cı kul la nı-

ağı, mik ta rı na gö re can lı yı  öl dü-
re bi lir.

Ağıl – ar xac, qo yun ağı lı; Bir 
ke çi ko ku su sar mış ağıl lar da ço-
ban lar la ar ka daş ol dum. Azər-
bay can di lin də ki ağıl  türk cə də 
akıl.

Ağır baş lı – cid di, təm-
kin li; Ko yu renk göz-
le rin de ağır baş lı 
bir ifa de 
va dı.

ya ca ğı na dair söz 
ver miş ti ken di 
ken di ne. 

türk cə də ela. Ela göz le ri ni sev di ğim 
dil ber / Se ni gör me ye li gö-

re sim gel di.

ri ni ay nı an da yap tım.
Al tın top – qreypf rut (subt ro pik 

mey və); Pi ya sa da por ta kal bol osa 
da al tın top az dır. 

Al yans – ni şan üzü-
yü; Ya rın el çi 

alın ma dı.
Alt ya zı

hi fə nin aşa ğı sın-
da, xətt  al tın da 
ya zı lan mətn, 

qeyd, iza hat; 
2.sub titr; Film İn-

gi liz ce fa kat alt ya zı ile 
türk çe sey re de bi lir si niz.

Ama – kor, zə lil (hər iki a 
sə si uzun tə ləff  üz edi lir). A sə-

si nin qı sa tə ləff  ü zü ilə di li miz də ki 
am ma bağ la yı cı sı mə na sın da dır.

Am pul – elekt rik lam pa sı; Am-
pul yu va sı (duy) – lam pa pat ro-
nu. Kar şım da ki du va ra ta kıl mış 
iki am pul den bi ri sö nük tü. 

Ana ba ba – va li deyn (ay rı ya-
zıl dıq da di li miz də ki mə na da dır). 
Fark lı kül tür ler den ge len ve son 
de re ce tat sız bir bi çim de bo şan-
mış bir ana ba ba nın tek ço cu ğuy-
du.

Ana dil – ulu dil, kök dil (ay rı 
ya zıl dı ğın da di li miz də ki mə na-
da dır); Aze ri ce, Ka zak ça, Türk çe, 
Kır gız ca ay nı ana dil den gel mek-
te dir.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

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

Ye ni döv lət az vaxt da Qar sın 
ya xın lı ğın da kı Ho pa, Ço rut ki-
mi tor paq la rı sər həd lə ri da xi li nə 
qat dı. Hətt  a da ha irə li get di. Er-
mə ni hər bi qüv və lə ri ni sar sı dı cı 
məğ lu biy yə tə uğ ra dıb Nax çı va nın 
bir his sə si ni, gür cü lər lə qan lı vu-
ruş ma lar dan son ra isə Ba tum və 
Ahıs qa nı da ye ni qu ru lan döv lə tin 
tər ki bi nə qat ma ğa mü vəff  əq ol du. 

1919-cu il də in gi lis əs gər lə ri Ba-
tum və Qar sa da xil ol du lar. İx ti ya-
rın da kı az say lı qüv və lər lə on la ra 
qar şı çı xa bil mə yə cə yi ni an la yan 
hö ku mət baş çı sı nın kə dər li ger çək-
lik qar şı sın da kı ye ga nə tə səl li si yüz 
min lər lə türk və mü səl ma nı er mə ni 
qır ğı nın dan xi las et mə si idi. Heç ol-
maz sa, ən azı, in di bu xalq mə də ni 
mil lə tin ta be çi li yi nə ke çir di. 

İn gi lis lər Tür ki yə də mü qa vi mət 
hə rə ka tı təş kil edə bi lə cək üz də olan 
nə qə dər şəxs var sa, ha mı sı nı top-
la yıb Mal ta ya və ya baş qa bir ye rə 
apa ra caq dı lar. Məq səd lə ri nə çat maq 
üçün əl lə ri nə dü şə ni ya xa la yır dı lar. 
Qı sa müd dət də ye ni döv lə tin tə mə-
li ni qoy muş ta nın mış bir ada mı da, 
tə bii ki, sər bəst bu rax ma ya caq dı lar. 
Be lə də ol du. Qar da şı ilə Mal ta sür-
gü nü nə gön də ril di. Ora da ge cə-gün-
düz atam la bir lik də öm rü nün iki ili ni 
ya şa dı - həbs xa na nın so yuq, daş hüc-
rə lə rin də dost luq, və fa, ali cə nab lıq 
ki mi mə ziy yət lə rin sı na ğa çə kil di yi 
acı və dad lı xa ti rə lər lə do lu iki il!

Ə sa rət dən qur ta ran dan son ra hər 
də fə atam la qar şı laş dıq la rı za man 
bu xa ti rə lər dən uzun-uza dı söz açır-
dı lar. Gah qo ca man bir im pe ra tor lu-
ğun ta le yi ni həll edən bə zi si ya sət və 
ha ki miy yət adam la rı nın bu də rə cə-
də mis kin, mə nə viy yat sız bir heç lik 
ol ma la rın dan duy duq la rı hey rə ti, 
gah ya şa dıq la rı hə ya tın əcaib və gü-
lünc cə hət lə ri ni ya da sa lır dı lar. Bə-
zən də ye nə məh ru miy yət il lə rin də 
fə zi lət lə ri nə şa hid ol duq la rı in san-
la rın üzər lə rin də bu rax dıq la rı tə si ri 
hey ran lıq la di lə gə ti rir di lər. 

Mal ta dan bir ba şa Qar sa gəl di və 
bu ra da 1922-ci il də bə lə diy yə rəisi 
ol du. Qa zi onu ilk də fə gör dü yü 
an dan sev di. Hə yat ma cə ra la rı na 
ya xın dan bə ləd li yi var dı. Qar şı-
sın da kı adam əsil za də gö rü nü şü, 
gö zəl və ağıl lı si ma sı ilə ya şa dı ğı 
ma cə ra la ra la yiq idi. 

Dün ya nın hər ye rin də ya lan lar, 
böh tan lar, if ti ra lar, de di-qo du lar 
si ya sət alə mi nin əsas si lah la rı dır. 
Fə qət Şərq də, Şər qin tə si ri al tın da-
kı məm lə kət lər də si ya si çə kiş mə-
lər yal nız bu si lah la apa rı lır. 

Keç miş Qars mü vəq qə ti hö ku-
mə ti nin qu ru cu su, ye ni Qars bə lə-
diy yə rəisi də hə min si la ha hə dəf 
ol du. An ka ra ya vaş-ya vaş şüb hə-
lə ri ni ar tır ma ğa baş la dı. Şüb hə-
lər təd ri cən onu bə lə diy yə rəis li-
yin dən uzaq laş dı ra caq də rə cə də 
güc lən di. Son ra Sər bəst Fir qə ma-
cə ra sı or ta ya çıx dı. Dos tu və çox 
sev di yi Əh məd bəy Ağaoğ lu dan 
al dı ğı bir te leq ra ma əsa sən Qars-
da Sər bəst Fir qə ni qur du. Təş ki lat 
sü rət lə bö yü dü. Tez bir za man da, 
de mək olar ki, bü tün Qars Sər bəst 
Fir qə rəisi nin ba şı na top lan dı. 

La kin ara dan üç ay keç mə miş fi r-
qə bağ lan dı. Əl ve riş li für sət ya ran-
dı ğın dan, düş mən lə ri bü tün kin lə ri, 
qeyz və qə zəb lə ri ilə or ta ya çıx dı-
lar. Gənc li yi rus lar la mü ba ri zə də 
keç miş, Ədir nə ni qur ta ran kö nül lü 
qüv və lə rin ilk alay ko man da nı, yüz 
min lər lə in sa nı er mə ni qır ğı nın dan 
xi las edən, Mil li Mü ca di lə nin ilk 
mü qa vi mət qüv və lə rin dən bi ri ni 
döv lət şək lin də qur ma ğa mü vəff  əq 
olan və tən pər vər, Ağ rı üs ya nı nın1 
təh rik çi lə rin dən bi ri ki mi qə lə mə 
ve ril di. Nə ti cə də Və kil lər He yə ti-
nin (Na zir lər Şu ra sı - V.Q.) qə ra rı ilə 
öl kə nin Qərb əya lət lə rin dən bi ri nə 
sür gü nə gön də ril di. Er mə ni sün gü-
lə rin dən qur tar dı ğı doğ ma şə hə rin-
dən öz in san la rı nın əli ilə çı xa rıl ma sı 
ona çox ağır gə lir di. Bu nu ölüm dən 
be tər fə la kət ki mi qar şı la yır dı. 

Və kil lər He yə ti nin qə ra rı na uy ğun 
se çim edər kən An ka ra da ya şa ma-
ğı da ha üs tün tut du. Əlin də əv vəl-
ki mad di im kan la rın dan heç bir şey 
qal ma mış dı. La kin mə nə vi cə hət dən 
bö yük zən gin lik sa hi bi idi. Ağ rı da-
ğı nın qar şı sın da bu da ğın özü qə dər 
əzə mət li və tə miz hal da, hər tə rəf-
dən kük rə yib da şan fır tı na la ra si nə 
gə rən ru hu və xa ti rə lə ri ilə baş-ba şa 
ya şa ya caq dı. Hər ne cə olur sa-ol sun, 
bir ti kə çö rək pu lu qa za na caq dı.

Bir gün ona yüz li rə maaş la Qar sın 
hey van ba za rın da al qı- sat qı mə-
mur lu ğu tək lif edi lən də se vinc lə 
ra zı lıq ver di. Keç miş Qars mü vəq-
qə ti hö ku mə ti nin baş çı sı üçün bun-
dan son ra Qars da qal maq, doğ ma 
şə hər dən ay rıl ma maq şər ti ilə tu ta-
ca ğı və zi fə nin elə bir fər qi yox idi. 

Xa ti rə lər dün ya sın da ya şa ma ğa 
baş la yan dan son ra içə ri sin də bir 
ar zu gö yər di. İs tə yir di ki, və tə nin 
qur tu luş sa va şın da oy na dı ğı rol, 
gör dü yü iş unu dul ma sın, yad daş-
lar dan si lin mə sin. Hal bu ki əv vəl-
lər də, elə in di nin özün də də Mil li 
Mü ca di lə nin Şərq cəb hə si nin ta ri xi 
Ka zım Qa ra bə kir Pa şa nın adı ilə 
baş la nır. Qa ra bə ki ri çox se vir di. 
Am ma bu ta rix də özü nün də ro lu 
var dı. Bu ro lun ta nın ma sı, təs diq 
olun ma sı onun ha lal haq qı idi. 

Bu ar zu ya qa pıl dı ğı an lar da san-
dı ğı nı açır, ki çik sə dəf müc rü içə ri-
sin də sax la dı ğı mö hür və bay ra ğı 
çı xa rıb saat lar la ba xır, on la rın ha fi -
zə sin də can lan dır dı ğı ha di sə lə ri, dö-
yüş lə ri, ən di şə, ümid və hə yə can la rı 
xa tır la yır, bə zən ba şı nı aşa ğı di kir, 
bə zən ümid lə gü lüm sə yir, bə zən 
ağ la maq is tə yir di. Bay raq, Qars Mü-
vəq qə ti hö ku mə ti nin bay ra ğı, mö-
hür isə bu hö ku mə tin mö hü rü idi...

Nə ha yət, qə ra rı nı ver di. Bun la rı 
An ka ra ya apa ra caq, İn qi lab İns ti-
tu tu na təh vil ve rə cək, be lə cə, qur-
tu luş və in qi lab ta ri xin də ki ha lal 
ye ri ni tu ta caq dı.

İns ti tut da onu so yuq bir nə za-
kət lə qar şı la dı lar. Söy lə dik lə ri ni 
eti na sız lıq la din lə di lər, əma nət lə-
ri ni la qeyd tövr lə qə bul et di lər. 

Onu tə pə dən dır na ğa qə dər 
do nuq nə zər lər lə sü zən, giz lət-
mə yə ça lış dıq la rı is teh za lı tə bəs-
süm lər lə “Tə şək kür edi rik” - de-
yə qa pı nı gös tə rən lə rin ya nın dan 
ay rı lan dan son ra hə yat la son 
bağ la rı nın da qop du ğu nu an la dı. 

Bo ğa zı nı qə hər tı xa mış dı. Bir 
kün cə çə kil mək, ürə yi bo şa la na 
qə dər ağ la maq is tə yir di. Yol dan 
ke çən bir ma şı na işa rə edib sax-
lat dı, qal dı ğı ote lin adı nı söy lə-
dik dən son ra göz lə ri ni qa pa yıb 
öz-özü nə pı çıl da dı: 

“Ar tıq öl mə li yəm!”

Ən gənc, am ma ən 
və fa sız dost 

O nu “Ta nış üz lər”2 ki ta bım-
da Pi kas so nun3 mo del lə ri nə 
bən zət miş dim. Bəl kə, bir az 

in saf sız, əsə bi ruh ha lı ilə be lə 
yaz dım. Ta le ata mın mən dən 

çox yaş lı, özün dən çox gənc bu 
dos tu nu hə ya tı nın ən hə rə kət li, hət-
ta ye ga nə hə rə kət li döv rün də, ey ni 

si ya si güc tər ki bin də mə nim lə 
yan-ya na gə tir miş di. Bu il-

lər də bə zi dav ra nış la-
rın dan şi ka yət-

çi idik. 

Am ma xey li yax şı, yad da qa lan gün-
lə ri də bir lik də ya şa mış dıq. Pis gün-
lə ri mi zin ilk əla mət lə ri ger çək lik dən 
da ha çox, hə lə uzaq üfüq lər də gö-
rün mə yə baş lar-baş la maz, ha mı mı zı 
atıb get mək üçün im kan lar ara ma ğa 
gi riş miş, ta pan ki mi də tə rəd düd et-
mə dən ay rı lıb get miş di. Fə la kət saat-
la rı mı zı bir kö nül xoş lu ğu ilə qar-
şı la dı ğı nı da eşit miş dim. Bü tün bu 
hə rə kət lə ri ona qar şı ru hu mu, qə lə-
mi mi sərt ləş dir miş di. “Ta nış üz lər”i 
yaz dı ğım za man hə lə hə yat da idi. 
İn di ölüb. Onu ata mın dost la rın dan 
bi ri ki mi xa tır la ya bi lə rəm. Sa də cə, 
ata mın xətt  i ilə möv cud olan bu bağ-
lı lıq qəl bi mi, hiss lə ri mi yum şal dır 
və bu sə tir lə ri ya zar kən göz lə ri min 
önün də İs tan bu lun Sul tan Əh məd 
ca mi si nin4 ətək lə rin də, də niz kə na-
rın da kı bir ev can la nır. Ət ra fı yük sək 
di var lar la əha tə li ge niş bağ ça için də, 
pən cə rə və qa pı la rın dan Mər mə rə-
nin göz iş lə dik cə uza nan ma vi li yi nin 
açıl dı ğı iki mər tə bə li tax ta ev. Anam 
ki çik otaq da evin xa nı mı ilə söh bət-
ləş di yi za man mən də rəng-rəng, 
çe şid-çe şid ku bik lər lə oy na yı ram. 
Bir dən qa pı açı lır, içə ri gi rən gənc 
adam anam la sa lam la şan dan son ra 
önüm də du rub do daq la rın da kı şi rin 
tə bəs süm lə “Sə məd, Sə məd, mən də 
cə nin yaş da bu ku bik lər lə oy na dım. 
Am ma bi ri ni də itir mə dim. Bax, əgər 
itir sən, qu la ğı nı çə kə rəm” - de yir. 

Ba şı mı qal dı rıb ba xı ram. Or-
ta dan bir az uzun sov bə yaz üzü, 
qum ral saç la rı, uc la rı aşa ğı ya enən 
qa lın qaş la rı, açıq- ya şı la ça lan göz-
lə ri var. Ya naq la rı, hətt  a do daq la rı 
da ağım tıl dır. Qı sa ya ya xın bo yu, 
zəif vü cu du ilə nə qə dər də gənc 
gö rü nür! Hal bu ki, bil di yim qə dər, 
ata mın ən ya xın dost la rın dan bi ri-
dir. Am ma bu na bax ma ya raq, elə 
gənc dir ki, hətt  a on dan qor xub-çə-
kin mək də ağ lı ma gəl mir. Ya nın da 
ra hat ca oy na ya bi li rəm. 

A ta mın bu dos tu nu, ara dan ne çə il 
ke çən dən son ra ta rix ki tab la rın dan bi-
rin də rəsm lə ri ni gö rə cə yim çox məş-
hur Os man lı səd rə zə mi nə bən zə yən 
ana sı nı5, ba cı la rım la rə fi  qə lik elə yən 
bə yazüz lü, in cə səs li ba cı sı nı çox is tə-
yi rəm. Bağ ça nın bir ya nın da, di va rın 
üs tün də da ya nıb də ni zə bax maq xo şu-
ma gə lir. Bi ri qa ra, o bi ri si ağ, sıx tük lü, 
par laq və iri göz lü iki pi şik lə ri var dı. 
Biz süf rə yə otur du ğu muz za man on-
lar da ma sa nın hər iki ba şı na qo yul-
muş ge niş, yas tı gül dan la ra bən zə yən 
yer lə ri nə sə ri lib ya tır lar. Bir də evin 
bü tün sa kin lə ri ni ta nı yan və mü əy yən 
saat lar da ha ra dan sa tor paq al tın dan 
çı xan, bağ ça da kı çeş mə nin ya nın da 
özü nü gü nə ve rən çox ix ti yar bir tıs ba-
ğa la rı nın ol du ğu nu xa tır la yı ram. 

Bə li, bu evin in san la rı nı, pi şik lə ri-
ni, tıs ba ğa sı nı, rəng bə rəng ku bik lə-
ri ni, ha sa rı nı və də ni zi ni se vir dim.

Xə ya lım bə zən at la nıb Bö yük ada-
ya uçur. Ata mın dos tu ilə bi zim ailə 
şam ağac la rı ara sın da yan-ya na ti kil-
miş iki ev də ya şa yı rıq. Ay lı ge cə lər də 

iki ailə bə ra bər gə zin ti yə çı xı rıq. 
Bu ge cə lə rin mah nı və za ra fat lar-

la do lu ma vi ay dın lı ğı nın həs rə ti hə-
lə də içim də qövr elə mək də dir. 

Mü ta ri kə il lə ri. Atam Mal ta əsa rə-
tin də dir. Anam la də fə lər lə gə lib İs tan-
bul da kı bu ev də qa lı rıq. Sə hə rə ya xın 
anam di va rın üs tün dən su la ra şü şə 
bu tul ka nın içə ri sin də ka ğız - uşaq la rın 
ata sı nı müm kün qə dər tez lik lə evi nə, 
ba la la rı nın ya nı na qay tar ma sı üçün 
Həz rə ti Əli yə ün van la nan mək tub 
atır. An caq bu il lər də ata mın dos tu nu 
yal nız on la ra get di yi miz za man gö rü-
rəm. Qə ri bə dir ki, o, gö zü mə ar tıq əs ki 
vaxt lar da kı ki mi gö rün mür. Bö yü-
dük cə da ha çox fər qi nə va rı ram: ailə-
si nin de yil, şəx sən özü nün ailə miz lə 
bağ lı ya xın lı ğı, məh rəm li yi ilə ata mın 
si ya si hə yat da kı eniş və yük sə liş lə ri 
ara sın da bir əla qə var. Yal nız bi zə de-
yil, itt  i had çı lar züm rə sin dən olan bü-
tün dost la rı na, Zi ya Gö yal pa da ey ni 
mü na si bət bəs lə yir. Bu öl çü-bi çi li dav-
ra nı şı nı atam ölə nə qə dər də yiş mə di. 
Zə fər dən son ra ata mın nü fu zu çox 
ar tıb. Gənc dos tu da hər za man ya nın-
da dır. Son ra atam göz dən düş dü. Ar-
tıq o da or ta lıq da gö rün mür dü. 

1 Ağ rı üs ya nı – 1926-1930-cu 
il lər də Ağ rı da ğı ra yo nun da, 
İran-Tür ki yə sər həd din də er mə ni 
mil lət çi lə ri nin də təh rik və iş ti-
ra kı ilə hə ya ta ke çi ri lən kürd üs-
yan la rı. Türk or du su nun uğur lu 
hər bi əmə liy yat la rı nə ti cə sin də 
1930-cu ilin sent yab rın da üs yan 
ta ma mi lə ya tı rıl dı, baş çı lar dan 
bi ri olan İb ra him ağa öl dü rül dü, 
34 nə fər İs tiq lal Məh kə mə si nin 
qə ra rı ilə edam edil di.

2 “Ta nış üz lər” – Sə məd Ağaoğ-
lu nun ilk nəş ri, 1965-ci il də işıq 
üzü gö rən me muar lar ki ta bı. Bu 
əsər də müəl lif çağ daş Tür ki yə nin 
ic ti mai fi  kir, si ya sət və sə nət hə-
ya tın da mü hüm rol oy na mış bir 
sı ra müasir lə ri nin yad da qa lan 
port ret lə ri ni ya ra dıb.

3 Pab lo Pi kas so (1881-1973) – 
is pan bo ya ka rı, hey kəl tə raş, 
teatr rəs sa mı və di zay ner.

4 Sul tan Əh məd ca mi si – 1609-
1616-cı il lər də Os man lı sul ta nı 
I Əh məd tə rə fi n dən İs tan bul da 
in şa olu nan məs cid komp lek si. 
Ya şıl ca mi də ad la nır. 

5 Haqqında söhbət gedən şəxsin 
ana babası 1656-1661-ci 
illərdə Osmanlı dövlətinin 
sədrəzəmi olmuş Köprülü 
Mehmet Paşa (1578-1661) idi. 

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

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

Ye ni döv lət az vaxt da Qar sın 
ya xın lı ğın da kı Ho pa, Ço rut ki-
mi tor paq la rı sər həd lə ri da xi li nə 
qat dı. Hətt  a da ha irə li get di. Er-
mə ni hər bi qüv və lə ri ni sar sı dı cı 
məğ lu biy yə tə uğ ra dıb Nax çı va nın 
bir his sə si ni, gür cü lər lə qan lı vu-
ruş ma lar dan son ra isə Ba tum və 
Ahıs qa nı da ye ni qu ru lan döv lə tin 
tər ki bi nə qat ma ğa mü vəff  əq ol du. 

A ta mın bu dos tu nu, ara dan ne çə il 
ke çən dən son ra ta rix ki tab la rın dan bi-
rin də rəsm lə ri ni gö rə cə yim çox məş-
hur Os man lı səd rə zə mi nə bən zə yən 
ana sı nı
bə yazüz lü, in cə səs li ba cı sı nı çox is tə-
yi rəm. Bağ ça nın bir ya nın da, di va rın 
üs tün də da ya nıb də ni zə bax maq xo şu-
ma gə lir. Bi ri qa ra, o bi ri si ağ, sıx tük lü, 
par laq və iri göz lü iki pi şik lə ri var dı. 
Biz süf rə yə otur du ğu muz za man on-
lar da ma sa nın hər iki ba şı na qo yul-
muş ge niş, yas tı gül dan la ra bən zə yən 
yer lə ri nə sə ri lib ya tır lar. Bir də evin 
bü tün sa kin lə ri ni ta nı yan və mü əy yən 
saat lar da ha ra dan sa tor paq al tın dan 
çı xan, bağ ça da kı çeş mə nin ya nın da 
özü nü gü nə ve rən çox ix ti yar bir tıs ba-
ğa la rı nın ol du ğu nu xa tır la yı ram. 

Bə li, bu evin in san la rı nı, pi şik lə ri-
ni, tıs ba ğa sı nı, rəng bə rəng ku bik lə-
ri ni, ha sa rı nı və də ni zi ni se vir dim.

Xə ya lım bə zən at la nıb Bö yük ada-
ya uçur. Ata mın dos tu ilə bi zim ailə 
şam ağac la rı ara sın da yan-ya na ti kil-
miş iki ev də ya şa yı rıq. Ay lı ge cə lər də 

iki ailə bə ra bər gə zin ti yə çı xı rıq. 
Bu ge cə lə rin mah nı və za ra fat lar-

la do lu ma vi ay dın lı ğı nın həs rə ti hə-
lə də içim də qövr elə mək də dir. 

Mü ta ri kə il lə ri. Atam Mal ta əsa rə-
tin də dir. Anam la də fə lər lə gə lib İs tan-
bul da kı bu ev də qa lı rıq. Sə hə rə ya xın 
anam di va rın üs tün dən su la ra şü şə 
bu tul ka nın içə ri sin də ka ğız - uşaq la rın 
ata sı nı müm kün qə dər tez lik lə evi nə, 
ba la la rı nın ya nı na qay tar ma sı üçün 
Həz rə ti Əli yə ün van la nan mək tub 
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tər ki bi nə qat ma ğa mü vəff  əq ol du. 
1919-cu il də in gi lis əs gər lə ri Ba-

tum və Qar sa da xil ol du lar. İx ti ya-
rın da kı az say lı qüv və lər lə on la ra 
qar şı çı xa bil mə yə cə yi ni an la yan 
hö ku mət baş çı sı nın kə dər li ger çək-
lik qar şı sın da kı ye ga nə tə səl li si yüz 
min lər lə türk və mü səl ma nı er mə ni 
qır ğı nın dan xi las et mə si idi. Heç ol-
maz sa, ən azı, in di bu xalq mə də ni 

Keç miş Qars mü vəq qə ti hö ku-
mə ti nin qu ru cu su, ye ni Qars bə lə-
diy yə rəisi də hə min si la ha hə dəf 

Bir gün ona yüz li rə maaş la Qar sın 
hey van ba za rın da al qı- sat qı mə-
mur lu ğu tək lif edi lən də se vinc lə 

Am ma xey li yax şı, yad da qa lan gün-
lə ri də bir lik də ya şa mış dıq. Pis gün-
lə ri mi zin ilk əla mət lə ri ger çək lik dən 

Həz rə ti Əli yə ün van la nan mək tub 
atır. An caq bu il lər də ata mın dos tu nu 
yal nız on la ra get di yi miz za man gö rü-
rəm. Qə ri bə dir ki, o, gö zü mə ar tıq əs ki 
vaxt lar da kı ki mi gö rün mür. Bö yü-
dük cə da ha çox fər qi nə va rı ram: ailə-
si nin de yil, şəx sən özü nün ailə miz lə 
bağ lı ya xın lı ğı, məh rəm li yi ilə ata mın 
si ya si hə yat da kı eniş və yük sə liş lə ri 
ara sın da bir əla qə var. Yal nız bi zə de-
yil, itt  i had çı lar züm rə sin dən olan bü-

Ye ni döv lət az vaxt da Qar sın 

qat dı. Hətt  a da ha irə li get di. Er-
mə ni hər bi qüv və lə ri ni sar sı dı cı 
məğ lu biy yə tə uğ ra dıb Nax çı va nın 
bir his sə si ni, gür cü lər lə qan lı vu-
ruş ma lar dan son ra isə Ba tum və 
Ahıs qa nı da ye ni qu ru lan döv lə tin 
tər ki bi nə qat ma ğa mü vəff  əq ol du. 

Bo ğa zı nı qə hər tı xa mış dı. Bir 
kün cə çə kil mək, ürə yi bo şa la na 
qə dər ağ la maq is tə yir di. Yol dan 
ke çən bir ma şı na işa rə edib sax-
lat dı, qal dı ğı ote lin adı nı söy lə-
dik dən son ra göz lə ri ni qa pa yıb 
öz-özü nə pı çıl da dı: 

“Ar tıq öl mə li yəm!”

Ən gənc, am ma ən 
və fa sız dost 

O nu “Ta nış üz lər”2 ki ta bım-2 ki ta bım-2

da Pi kas so nun3da Pi kas so nun3da Pi kas so nun  mo del lə ri nə 
bən zət miş dim. Bəl kə, bir az 

in saf sız, əsə bi ruh ha lı ilə be lə 
yaz dım. Ta le ata mın mən dən 

çox yaş lı, özün dən çox gənc bu 
dos tu nu hə ya tı nın ən hə rə kət li, hət-
ta ye ga nə hə rə kət li döv rün də, ey ni 

si ya si güc tər ki bin də mə nim lə 
yan-ya na gə tir miş di. Bu il-

lər də bə zi dav ra nış la-
rın dan şi ka yət-

çi idik. 
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Atamın 
dostları



Şüur səhrasının 
yolçuları

Hey rə ta miz tex ni ki ix ti ra lar, ye-
ni tə biət qa nun la rı, fərq li dü şün cə 
sis tem lə ri bu müəl lifl  ə rin is ti fa də 
et di yi əsas ele ment lər di. Müəl li-
fi n dən ası lı ol ma ya raq bü tün ya zı-
lan la rın ha mı sı nı ey ni məq səd bir-
ləş di rir – uzaq gə lə cə yi tə səv vür 
et mək və o za man da kı in san la rın 
ya şam tər zi ni öy rən mək. 

Kliff  ord Say ma kın “Vaxt dan sa-
də nə ola bi lər” ro ma nın da in san 
şüuru ilə qey ri-in sa ni tə fək kü rün 
vəh də ti, te le pat lar və te le pa ti ya 
va si tə si lə ci haz lar dan is ti fa də et-
mə dən ul duz la ra sə ya hə tin müm-
kün lü yün dən da nı şı lır. La kin bu-
ra da fan tas tik eh ti mal yal nız bir 
ele ment dir. O ele ment va si tə si lə 
in san öz “mən”ini qo ru yur. Uzaq 
qa lak ti ka la ra, ul duz la ra ra sı boş-
luq la ra sə ya hət et sə də, özü ilə Ali 
Ener ji Küt lə si nin zər rə si ni - ru hu 
apa rır. Hə ya tın ol ma dı ğı qa lak ti-
ka la ra, pa ra lel aləm lə rə qo naq olan 
ruh ora nı da öz nu ru na bo ya yır. 
De mə li, bu ra da el mi-fan tas tik eh-
ti mal yal nız bir me tod dur. Əsas, 
məq sə di çat dır maq üçün edi lən 
müəl lif ge di şi dir. Rey Bred be ri, 
Say mak, Ha mil ton ki mi ro man-
tik fan tast lar da el mi eh ti mal lar 
yar dım çı ele ment lər dir.
La kin Jül Vern, Her bert 
Uells, Alek sey Tols toy, 
Ro bert Hayn layn, 
Ay zek Azi mov ki-
mi elm ta ri xi nə və 
onun ay rı-ay rı 
sa hə lə ri nə bə ləd 
olan in san lar 
üçün isə el mi 
eh ti mal lar bə-
şə riy yə tin gə-
lə cə yi na mi nə 
səs lən di ril miş 
proq noz lar dı. 
Elə isə, adı çə-
ki lən müəl lif-
lə rin bu əsər lər 
va si tə si lə el mə 
ver di yi töh-
fə lər dən 
da nı-
şaq:

Jül Vern
Məş hur alim, dün ya el min də 

ən çox ix ti ra müəl li fi  olan To mas 
Edis son məh sul dar lı ğı na gö rə 
Jül Ver nə borc lu idi. Onun qeyd-
lə rin də də bu haq da fi  kir lə rə rast 
gəl mək olar. Jül Ver ni oxu yar kən 
in san zə ka sı nın in tə ha sız lı ğı na 
va leh olan Edis son onun ka ğız 
üzə rin də olan ide ya la rı nın bə zi-
lə ri ni la bo ra to ri ya ya gə tir di. 

Jül Ver nin “Ha va şa rı ilə beş 
həf tə”, “XX əsr də Pa ris”, “Ye rin 
mər kə zi nə sə ya hət”, “Dün ya dan 
aya”, “ 20 min lyö su al tın da”, “80 
gün Yer ət ra fın da sə ya hət” ki mi 
əsər lə ri on lar la ix ti ra nın to xu mu-
nu da şı yır dı. Dal ba dal o qə dər 
ro man ya zır dı ki, Fran sa da bir 
çox la rı Jül Ver nin tək bir şəxs, və-
kil Pyer Ver nin oğ lu de yil, bir cə-
miy yət ol du ğu nu gü man edir di. 
Elekt rik stul, sual tı gə mi, ver tol-
yot, təy ya rə, qaz ma tex ni ka sı, ra-
ket və kos mo sa uçuş ki mi ye ni lik-
lər onun ide ya la rı nın bəh rə si idi. 
Bir çox ix ti ra çı nın Jül Ver nə it ha-
fən söy lə di yi söz lər bo şu na de yil-
di. İlk də fə Şi mal qüt bü nə təy ya rə 

ilə uçan ad mi ral Ri-
çard Börd “Mə nə 
yo lu Jül Vern gös-
tər di”, - 
de yir di. 

Sual tı dün ya nın ata sı he sab olu-
nan Si mon Leyk isə “İşı ğım Jül 
Vern ol du”, - de yə rək onun yaz-
dıq la rı nın önə mi ni vur ğu la yır dı.

Jül Ver nin bə zi ix ti ra la rı coğ ra-
fi  ya və baş qa tə biət elm lə ri sa hə-
si nə aid idi. Çün ki pe şə kar coğ-
ra fi  ya şü nas olan Jül Vern gənc lik 
ça ğın dan əlil ola na qə dər (ru hi 
xəs tə olan qar da şı oğ lu si lah la 
onun diz qa pa ğı nı ya ra la yan dan 
son ra ya zı çı bir da ha sə ya hə tə get-
mir) dün ya nın ək sər qu ru və su 
höv zə lə ri ni qət edə rək, qa bar ma 
və çə kil mə lər, sual tı dün ya da kı 
tek to nik pro ses lər, tem pe ra tur və 
təz yi qin də yiş mə me tod la rı ki mi 
el mi mə sə lə lə ri ilk də fə öz əsər lə-
rin də nə zə ri əsas lar la təq dim edib.

Jül Vern za ma nın da möv cud ol-
ma yan, bə şə riy yə ti hey ran qo ya 
bi lə cək bir çox tex ni ki nailiy yət lə-
rin təs vi ri ni ve rib. Ro man la rı nın 
bi rin də təs vir et di yi sual tı qa yıq 
- “Nauti lus” bir çox ya zı çı lar tə-
rə fi n dən riş xənd lə qar şı lan mış dı. 
La kin son ra dan bu, heç də uto pi ya 
sa yıl ma dı. Ya zı çı nın is tər sual tı qa-

yıq, is tər sə də gə mi ni gur işıq-
lan dı ran elekt rik və ya re zin 

gül lə lər haq qın da söy-
lə dik lə ri bu gün bir 

real lıq dır, yə ni in san 
əli ilə ya ra dı la bi lən 

iş lər dir. Jül 
Ver nin bö yük 

el mi uzaq gö rən-
lik lə təs vir et di yi 

bu gə mi, hə qi qə tən 
də o za man elm alə-

mi nə və hərb 
ta ri xi nə mə-
lum de yil di.

Da hi ya zı çı nın bu uzaq gö-
rən li yi yal nız 1917-ci il də 
hə qi qə tə çev ril di və bu gə-

mi də onun şə rə fi  nə məhz 
“Nauti lus” ad lan dı rıl dı.

Ümu miy yət lə, ədə biy yat şü-
nas lar he sab la yıb lar ki, Jül Ver-
nin 108 fan tas tik ide ya sın dan yal-
nız 10-u yan lış olub və ya prin sip 
eti ba ri lə hə ya ta ke çi ril mə si müm-
kün ol ma yıb. Qa lan 98 hal da ya-

zı çı nın gə lə cək dən bö yük uzaq-
gö rən lik lə xə bər ver dik lə ri nin 

ha mı sı doğ ru çı xıb.

İki da hi – Her bert 
Uells və Ro bert 

Hayn layn 
İn di isə Jül Vern dən il ham la-

na raq, el mi fan tas ti ka nın mə hək 
daş la rı na çev ri lən in gi lis ya zı-
çı Her bert Uells və ABŞ fan tas tı 
Ro bert Hayn lay nın uzaq gö rən li-
yi ba rə də qı sa da ol sa, da nı şaq. 
“Gö rün məz adam” və “Dün ya-
la rın mü ha ri bə si” ki tab la rı nın 
müəl li fi  olan Her bert Uell sin gə-
lə cək haq qın da xə bər ver di yi 86 
ide ya sın dan 75-i in di yə ki mi ya 
ar tıq hə ya ta ke çi ri lib, ya da müa-
sir el min mə lu mat la rı na əsa sən, 
müt ləq hə ya ta ke çə cək.

Her bert Uells 1902-ci il də çap-
dan çı xan “Gə lə cə yi gör mə” ki ta-
bın da ya zır dı: “Aero nav ti ka heç 
za man cid di nəq liy yat və ra bi tə 
va si tə si ol ma ya caq. Hər han sı 
bir sual tı qa yı ğın he yə ti nin bo-
ğul ma sı, qa yı ğın özü nün isə su-
yun di bi nə en mə mə si ni tə səv vü-
rə gə tir mək dən tə xəy yül im ti na 
edir. Siz öz-özü nə hə rə kət edən 
mi na nı və ya baş qa bir mər mi ni 
hə də fə ala bi lər si niz, am ma be lə-
də hə də fi  məğ lub et mək eh ti ma-
lı nız, heç də düş mən lə gö zü bağ lı 
atış ma dan çox ol ma ya caq”.

Her bert Uell sin XIX əs rin so nu 
XX əs rin əv vəl lə rin də yaz dı ğı bir 
əsər də atom bom ba sı haq qın da 
üs tüör tü lü mə lu mat lar da ve ri-
lir. Hətt  a ra dioak tiv zə hər lən mə, 
bak te riolo ji si lah lar ba rə sin də 
il kin tə səv vür lə ri də onun əsər-
lə rin dən ala bi lə rik. Ya zı çı nın bir 
əsə rin də mo dern mik ro biolo-
gi ya ya aid mə sə lə lə rə də rast 
gəl mək müm kün dür. Ki çik he-
ka yə də mo dern mik ro biolo gi ya 
el mi nin araş dır ma lı ol du ğu bə-
şə ri prob lem lər öz ək si ni ta pıb. 

H.Uell sin “Dün ya la rın mü ha ri-
bə si” əsə rin də isə bu gün NA SA-
nın Mars da kəşf et di yi bə zi el mi 
fakt la ra, sət hi də ol sa to xu nu lub. 
UNO gə mi si, onun ət ra fa saç dı ğı 
ya şıl işıq haq qın da ilk mə lu ma tı 
da ya zı çı bu əsə rin də qeyd edib. 

Ro bert Hayn layn isə öz əsər-
lə rin də el mi eh ti mal lar la bə ra-
bər, on la rın gə lə cək də bə şə riy-
yə tə gə ti rə bi lə cə yi fə la kət lə rin 
də proq no zu nu ve rib. Ame ri-
ka lı fan tast Xi ro si ma fa ciəsin-
dən dörd il əv vəl – 1941-ci il də 
“Uğur suz nə ti cə” ad lı po ves tin-
də ame ri ka lı la rın “Uran-235″ dən 
mər mi dü zəl də cək lə ri ni və mü-
ha ri bə nin axı rın da hə min mər-
mi ni düş mə nin bö yük şə hə ri nə 
ata caq la rı nı təs vir et miş di. Təs-
vir lər o qə dər ay dın və yer li-ye-
rin də idi ki, ya zı çı nı hər bi sir lə ri 
yay dı ğı na gö rə, mə su liy yə tə cəlb 
et miş di lər. Çün ki hə min ərə fə də 
ABŞ-da və İn gil tə rə də atom si la-
hı ilə bağ lı iş lə rə ar tıq baş la nıl sa 
da, bu pro ses son də rə cə məx fi  
apa rı lır dı…

El min NU Rİ
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Şüur səhrasının 

Fan tast lar şüurun səh ra sın da azıb qa lan na bə ləd yol çu la-
ra bən zə yir. Za man və mə kan sər həd lə ri ni aş maq, pa ra lel 
aləm lər də ad dım la maq, al ter na tiv dün ya lar dan 
bə zi is ma rıc la rı çat dır maq on la rın əsas mis si ya sı 

olub. An tik dün ya nın kor şairi Ho me rin “İliada” və “Odis-
se ya”sın dan tut muş, Dan te nin “İla hi ko me di ya sı”na, Rab-
le nin “Qar qan tua və Pan taq rel” əsər lə ri nə qə dər bir çox 
bə dii mətn lər də fan tas ti ka nın ele ment lə ri olub. Ək sər dün-
ya xalq la rı na məx sus na ğıl la rı nın əsa sı nı fan tas tik ele ment-
lər təş kil edib. La kin bu ya zı nın qəh rə man la rı, şər ti ola raq “şüur 
səh ra sı nın yol çu la rı” ad lan dı rı lan fan tast lar el mi fan tas ti ka jan rı nı 
in ki şaf et dir mək lə ya na şı, bə şə riy yə tin əsas da yaq nöq tə si olan elm 
üçün də nə sə et mə yə ça lı şıb lar. To mas Edis son, Maykl 
Fa ra dey, Al bert Eynş teyn baş da ol maq la, dün ya nın bir 
çox alim lə ri, ix ti ra çı la rı on la rı bu işə sövq edən əsas 
tə ka nın məhz el mi-fan tas tik əsər lər ol du ğu nu qeyd edib lər. 
Tə bii ki, on la rın ək sə riy yə ti Jül Vern, Hü qo Hens berq və Her-
bert Uells dən tə sir lən miş di lər. La kin son ra dan Ay zek Azi-
mov, Ro bert Hayn layn, Rey Bred be ri, Ar tur Klark, Alek sey 
Tols toy, Alek sandr Bel ya yev və s. ki mi müəl lif lər el mi fan-
tas ti ka nı XX əs rin el mi üçün əsas mo ti va si ya mən bə yi nə çe vi-
rə bil di lər. 1926-cı il də Hens berq tə rə fin dən ədə biy ya ta gə ti ri lən 
“el mi fan tas ti ka” ter mi ni bə dii tə xəy yül lə, praq ma tik dü şün cə ara-
sın da kı sər həd də özü nə məs kən sal dı. “Şüur yol çu la rı”nın za ma nı qa-
baq la ma, mə ka nı aş ma cəhd lə ri mətn lər də ye ni tə xəy yül oyun la rı nın, 
el mi proq noz la rın mey da na çıx ma sı na sə bəb ol du. Təq dim edə cə yi miz 
ya zı da bu jan ra aid olan əsər lə ri nə zə ri yön dən təh lil edib, bə dii cə hət-
dən qiy mət lən dir mə yə cə yik, yal nız və yal nız, el mi-fan tas tik ədə biy ya tın, 
“şüur səh ra sın da kı yol çu la rın” el mə ver di yi töh fə lər dən da nı şa ca ğıq:

Da hi ya zı çı nın bu uzaq gö-
rən li yi yal nız 1917-ci il də 
hə qi qə tə çev ril di və bu gə-

mi də onun şə rə fi  nə məhz 
“Nauti lus” ad lan dı rıl dı.

Ümu miy yət lə, ədə biy yat şü-
nas lar he sab la yıb lar ki, Jül Ver-
nin 108 fan tas tik ide ya sın dan yal-
nız 10-u yan lış olub və ya prin sip 
eti ba ri lə hə ya ta ke çi ril mə si müm-
kün ol ma yıb. Qa lan 98 hal da ya-

zı çı nın gə lə cək dən bö yük uzaq-
gö rən lik lə xə bər ver dik lə ri nin 

ha mı sı doğ ru çı xıb.

İki da hi – Her bert 

İn di isə Jül Vern dən il ham la-
na raq, el mi fan tas ti ka nın mə hək 
daş la rı na çev ri lən in gi lis ya zı-
çı Her bert Uells və ABŞ fan tas tı 
Ro bert Hayn lay nın uzaq gö rən li-
yi ba rə də qı sa da ol sa, da nı şaq. 
“Gö rün məz adam” və “Dün ya-
la rın mü ha ri bə si” ki tab la rı nın 
müəl li fi  olan Her bert Uell sin gə-
lə cək haq qın da xə bər ver di yi 86 
ide ya sın dan 75-i in di yə ki mi ya 
ar tıq hə ya ta ke çi ri lib, ya da müa-
sir el min mə lu mat la rı na əsa sən, 
müt ləq hə ya ta ke çə cək.

Her bert Uells 1902-ci il də çap-
dan çı xan “Gə lə cə yi gör mə” ki ta-

an tast lar şüurun səh ra sın da azıb qa lan na bə ləd yol çu la-
ra bən zə yir. Za man və mə kan sər həd lə ri ni aş maq, pa ra lel 
aləm lər də ad dım la maq, al ter na tiv dün ya lar dan 
bə zi is ma rıc la rı çat dır maq on la rın əsas mis si ya sı 

olub. An tik dün ya nın kor şairi Ho me rin “İliada” və “Odis-
se ya”sın dan tut muş, Dan te nin “İla hi ko me di ya sı”na, Rab-
le nin “Qar qan tua və Pan taq rel” əsər lə ri nə qə dər bir çox 
bə dii mətn lər də fan tas ti ka nın ele ment lə ri olub. Ək sər dün-
ya xalq la rı na məx sus na ğıl la rı nın əsa sı nı fan tas tik ele ment-
lər təş kil edib. La kin bu ya zı nın qəh rə man la rı, şər ti ola raq “şüur 
səh ra sı nın yol çu la rı” ad lan dı rı lan fan tast lar el mi fan tas ti ka jan rı nı 
in ki şaf et dir mək lə ya na şı, bə şə riy yə tin əsas da yaq nöq tə si olan elm 
üçün də nə sə et mə yə ça lı şıb lar. To mas Edis son, Maykl 
Fa ra dey, Al bert Eynş teyn baş da ol maq la, dün ya nın bir 
çox alim lə ri, ix ti ra çı la rı on la rı bu işə sövq edən əsas 
tə ka nın məhz el mi-fan tas tik əsər lər ol du ğu nu qeyd edib lər. 
Tə bii ki, on la rın ək sə riy yə ti Jül Vern, Hü qo Hens berq və Her-
bert Uells dən tə sir lən miş di lər. La kin son ra dan Ay zek Azi-
mov, Ro bert Hayn layn, Rey Bred be ri, Ar tur Klark, Alek sey 
Tols toy, Alek sandr Bel ya yev və s. ki mi müəl lif lər el mi fan-
tas ti ka nı XX əs rin el mi üçün əsas mo ti va si ya mən bə yi nə çe vi-
rə bil di lər. 1926-cı il də Hens berq tə rə fin dən ədə biy ya ta gə ti ri lən 
“el mi fan tas ti ka” ter mi ni bə dii tə xəy yül lə, praq ma tik dü şün cə ara-
sın da kı sər həd də özü nə məs kən sal dı. “Şüur yol çu la rı”nın za ma nı qa-
baq la ma, mə ka nı aş ma cəhd lə ri mətn lər də ye ni tə xəy yül oyun la rı nın, 
el mi proq noz la rın mey da na çıx ma sı na sə bəb ol du. Təq dim edə cə yi miz 
ya zı da bu jan ra aid olan əsər lə ri nə zə ri yön dən təh lil edib, bə dii cə hət-
dən qiy mət lən dir mə yə cə yik, yal nız və yal nız, el mi-fan tas tik ədə biy ya tın, 
“şüur səh ra sın da kı yol çu la rın” el mə ver di yi töh fə lər dən da nı şa ca ğıq:

Da hi ya zı çı nın bu uzaq gö-
rən li yi yal nız 1917-ci il də 
hə qi qə tə çev ril di və bu gə-

mi də onun şə rə fi  nə məhz 
“Nauti lus” ad lan dı rıl dı.

Ümu miy yət lə, ədə biy yat şü-
nas lar he sab la yıb lar ki, Jül Ver-
nin 108 fan tas tik ide ya sın dan yal-
nız 10-u yan lış olub və ya prin sip 
eti ba ri lə hə ya ta ke çi ril mə si müm-
kün ol ma yıb. Qa lan 98 hal da ya-

zı çı nın gə lə cək dən bö yük uzaq-
gö rən lik lə xə bər ver dik lə ri nin 

ha mı sı doğ ru çı xıb.

İn di isə Jül Vern dən il ham la-
na raq, el mi fan tas ti ka nın mə hək 
daş la rı na çev ri lən in gi lis ya zı-
çı Her bert Uells və ABŞ fan tas tı 
Ro bert Hayn lay nın uzaq gö rən li-
yi ba rə də qı sa da ol sa, da nı şaq. 
“Gö rün məz adam” və “Dün ya-
la rın mü ha ri bə si” ki tab la rı nın 
müəl li fi  olan Her bert Uell sin gə-
lə cək haq qın da xə bər ver di yi 86 
ide ya sın dan 75-i in di yə ki mi ya 
ar tıq hə ya ta ke çi ri lib, ya da müa-
sir el min mə lu mat la rı na əsa sən, 
müt ləq hə ya ta ke çə cək.

Her bert Uells 1902-ci il də çap-

an tast lar şüurun səh ra sın da azıb qa lan na bə ləd yol çu la-
ra bən zə yir. Za man və mə kan sər həd lə ri ni aş maq, pa ra lel 
aləm lər də ad dım la maq, al ter na tiv dün ya lar dan 
bə zi is ma rıc la rı çat dır maq on la rın əsas mis si ya sı 

olub. An tik dün ya nın kor şairi Ho me rin “İliada” və “Odis-
se ya”sın dan tut muş, Dan te nin “İla hi ko me di ya sı”na, Rab-
le nin “Qar qan tua və Pan taq rel” əsər lə ri nə qə dər bir çox 
bə dii mətn lər də fan tas ti ka nın ele ment lə ri olub. Ək sər dün-
ya xalq la rı na məx sus na ğıl la rı nın əsa sı nı fan tas tik ele ment-
lər təş kil edib. La kin bu ya zı nın qəh rə man la rı, şər ti ola raq “şüur 
səh ra sı nın yol çu la rı” ad lan dı rı lan fan tast lar el mi fan tas ti ka jan rı nı 
in ki şaf et dir mək lə ya na şı, bə şə riy yə tin əsas da yaq nöq tə si olan elm 

tə ka nın məhz el mi-fan tas tik əsər lər ol du ğu nu qeyd edib lər. 
Tə bii ki, on la rın ək sə riy yə ti Jül Vern, Hü qo Hens berq və Her-
bert Uells dən tə sir lən miş di lər. La kin son ra dan Ay zek Azi-
mov, Ro bert Hayn layn, Rey Bred be ri, Ar tur Klark, Alek sey 
Tols toy, Alek sandr Bel ya yev və s. ki mi müəl lif lər el mi fan-
tas ti ka nı XX əs rin el mi üçün əsas mo ti va si ya mən bə yi nə çe vi-
rə bil di lər. 1926-cı il də Hens berq tə rə fin dən ədə biy ya ta gə ti ri lən 
“el mi fan tas ti ka” ter mi ni bə dii tə xəy yül lə, praq ma tik dü şün cə ara-
sın da kı sər həd də özü nə məs kən sal dı. “Şüur yol çu la rı”nın za ma nı qa-
baq la ma, mə ka nı aş ma cəhd lə ri mətn lər də ye ni tə xəy yül oyun la rı nın, 
el mi proq noz la rın mey da na çıx ma sı na sə bəb ol du. Təq dim edə cə yi miz 
ya zı da bu jan ra aid olan əsər lə ri nə zə ri yön dən təh lil edib, bə dii cə hət-
dən qiy mət lən dir mə yə cə yik, yal nız və yal nız, el mi-fan tas tik ədə biy ya tın, 
“şüur səh ra sın da kı yol çu la rın” el mə ver di yi töh fə lər dən da nı şa ca ğıq:

Jül Vern Jül Ver nin “Ha va şa rı ilə beş Sual tı dün ya nın ata sı he sab olu-

Elmi-fantastik ədəbiyyat
və yaxud bəşəri 

kəşflərin bədii açarı

məq sə di çat dır maq üçün edi lən 
müəl lif ge di şi dir. Rey Bred be ri, 
Say mak, Ha mil ton ki mi ro man-
tik fan tast lar da el mi eh ti mal lar 
yar dım çı ele ment lər dir.
La kin Jül Vern, Her bert 
Uells, Alek sey Tols toy, 
Ro bert Hayn layn, 
Ay zek Azi mov ki-
mi elm ta ri xi nə və 
onun ay rı-ay rı 
sa hə lə ri nə bə ləd 
olan in san lar 
üçün isə el mi 
eh ti mal lar bə-
şə riy yə tin gə-
lə cə yi na mi nə 
səs lən di ril miş 
proq noz lar dı. 
Elə isə, adı çə-
ki lən müəl lif-
lə rin bu əsər lər 
va si tə si lə el mə 
ver di yi töh-
fə lər dən 
da nı-
şaq:

yot, təy ya rə, qaz ma tex ni ka sı, ra-
ket və kos mo sa uçuş ki mi ye ni lik-
lər onun ide ya la rı nın bəh rə si idi. 
Bir çox ix ti ra çı nın Jül Ver nə it ha-
fən söy lə di yi söz lər bo şu na de yil-
di. İlk də fə Şi mal qüt bü nə təy ya rə 

ilə uçan ad mi ral Ri-
çard Börd “Mə nə 
yo lu Jül Vern gös-
tər di”, - 
de yir di. 

mir) dün ya nın ək sər qu ru və su 
höv zə lə ri ni qət edə rək, qa bar ma 
və çə kil mə lər, sual tı dün ya da kı 
tek to nik pro ses lər, tem pe ra tur və 
təz yi qin də yiş mə me tod la rı ki mi 
el mi mə sə lə lə ri ilk də fə öz əsər lə-
rin də nə zə ri əsas lar la təq dim edib.

Jül Vern za ma nın da möv cud ol-
ma yan, bə şə riy yə ti hey ran qo ya 
bi lə cək bir çox tex ni ki nailiy yət lə-
rin təs vi ri ni ve rib. Ro man la rı nın 
bi rin də təs vir et di yi sual tı qa yıq 
- “Nauti lus” bir çox ya zı çı lar tə-
rə fi n dən riş xənd lə qar şı lan mış dı. 
La kin son ra dan bu, heç də uto pi ya 
sa yıl ma dı. Ya zı çı nın is tər sual tı qa-

yıq, is tər sə də gə mi ni gur işıq-
lan dı ran elekt rik və ya re zin 

gül lə lər haq qın da söy-
lə dik lə ri bu gün bir 

real lıq dır, yə ni in san 
əli ilə ya ra dı la bi lən 

el mi uzaq gö rən-
lik lə təs vir et di yi 

bu gə mi, hə qi qə tən 
də o za man elm alə-

mi nə və hərb 

I YAZI



Emil AĞAYEV
(1938-2016)

Uni ver si te ti bi tir dik dən 
son ra uc qar kən də get-
mə yim uşaq la ra rus 
di li ni öy rət mək dən 

da ha çox, özü mün Azər bay can 
di li ni öy rən mək is tə yim lə bağ lı 
idi. Bu ra da mən kənd də ba şı ma 
gə lən ma raq lı əh va lat la rı, kənd 
sər gü zəşt lə ri mi xa tır la maq niy yə-
tin də de yi ləm, bun la rı, in şal lah, 
me muar ya zan da qə lə mə al ma ğı 
dü şü nü rəm. İn di sə, müəl lim li yi 
jur na lis ti ka ilə əvəz edə rək, re dak-
si ya və si qə si ilə öl kə ni ne cə gəz-
mə yim dən da nış maq is tə yi rəm. 

Müəl lim ki mi ilk mə zu niy yə tə 
çıx dı ğım vaxt, heç göz lə mə di yim 
hal da, jur na lis ti ka da ilk uğu ru-
mu qa zan dım; özü də ne cə uğur! 
Nax çı van da tə sa dü fən eşit dim 
ki, bu ra da Cə lil Məm məd qu-
lu za də nin bir qo hu mu ya şa yır! 
Öy rən dim ki, bu ma raq lı və yaş lı 
qa dın xəs tə xa na da iş lə yir – Yo lu-
xu cu xəs tə lik lər şö bə sin də xa di-
mə dir. (ta nış ol duq dan son ra bi-
lə cək dim ki, sən de mə, bu qa dın 
hə lə rus im pe ri ya sı döv rün də 
nü fuz lu bir təh sil müəs si sə sin də 
gö zəl təh sil alıb mış!)

Ba kı ya qa yı dan da tək cə onun-
la gö rü şü müz haq qın da yaz ma-
dım. Həm çi nin baş re dak to run 
adı na mə ru zə ha zır la dım, re dak-
tor da onu yu xa rı ins tan si ya la ra 
təq dim et di. 

De yə bil mə rəm ki, bu, mə nim 
qəh rə ma nı mın hə ya tı nı nə də rə-
cə də sə də yiş di, və ziy yə ti ni yax-
şı laş dır dı, am ma in di də dü şü-
nü rəm ki, ən azı, onun xa ti rə si ni 
ya şa da bil dim. 

…Çay la rı mız so yu yur, ara da kı 
sü ku tu har dan sa gə lən bo ğuq mu-
si qi sə si po zur və bu dar ma cal da 
fi  kir lə şi rəm ki, hətt  a sı nıq rep ro-
duk tor da Qa ra Qa ra ye vin skert-
so su nun əzə mə ti ni kor la ya bil mir.

Mə zu niy yə ti min so nun cu gü-
nü dür.

...Blok no tu və rəq lə yi rəm. Tə lə-
sik ya zıl mış qeyd lə ri mə göz gəz-
di ri rəm...

…Yax şı ca lak lan mış müc rü, 
güz gü. Har da sa səh ra ra diostan-
si ya sı nı xa tır la dan qə dim te le-
fon. Bun lar azər bay can lı ədi bin 
adı nı da şı yan yer li mu zey də gör-
dü yüm şəx si əş ya lar dır – Mir zə 
Cə li lin şəx si əş ya la rı.

…2 say lı mək təb də onun adı nı 
da şı yır. De yir lər, ya zı çı bu mək-
təb lə üz bəüz ev də ya şa yıb mış.

…Məs cid. Onun mi na rə si şə-
hə rin hər ye rin dən gö rü nür. 
Ədi bin tər cü me yi-ha lın dan bu 
sə tir lə ri xa tır la yı ram: “İlk də fə 
göz lə ri mi açan da dün ya nı qa-
ran lıq gör düm. Qa ran lıq da ilk 
eşit di yim “Al la hu-ək bər!” Al la-
hu-ək bər!” sə da la rı ol du.”

…Dağ la ra ge dən yol. Bu yol 
Neh rəm kən di nə apa rır. XIX əs rin 
son la rın da Mir zə Cə lil bu kənd-
də ki mək təb də nə za rət çi iş lə yib. 

Onun əsər lə ri nin qəh rə man la rı 
Sa dıq-Ba la qur, Xu da yar bəy, eş-
şə yi oğur lan mış Məm məd hə sən 
əmi də neh rəm li dir lər…

Nax çı van. Bu ra da hər daş Mir-
zə Cə li li xa tı rı la dır.

Am ma daş lar da nı şa bil mir...
…Şə hər kə na rın da kı bir mər-

tə bə li sa də evin qa pı sı nı ba şı ör-
pək siz bir qa dın açır.

– Sa lam. Pa ki zə xa la bur da ya-
şa yır?

– Mə nəm.
Qa dın sa bun lu əl lə ri ni bü kü lü 

dəs ma la si lir: elə gi riş də kə ti lin 
üzə rin də pal tar do lu tək nə var.

Ota ğa ke çi rik.
İlk gö zə də yən bö yü dü lüb çər-

çi və yə sa lın mış şə kil olur. Şə kil-
dən irialın lı, ay dın ba xış lı, qa lın-
bığ lı Mir zə Cə lil ba xır. Ya nın da 
da yo ğun hö rük lü, gir də si fət bir 
qız. Çə tin lik çək mə dən ev sa hi-
bi ni ta nı yı ram.

Fik rim də bu şək li qə zet 
sə hi fə sin də, “İlk də fə 
dərc olu nur” ya zı sı ilə 
gö rü rəm. 

– Yox, yox, – Pa-
ki zə xa la fi k ri mi 
oxu yub gü lüm sə-
yir. – Bu, ori ji nal şə-
kil de yil …

Son ra qüs sə li bir 
səs lə doğ ma da yı sın dan 
ona heç bir xa ti rə qal ma dı-
ğı nı de yir. Bu şək li də mon taj 
et di rib…

Ha va qa ra lır, Pa ki zə xa la ar-
tıq ne çən ci də fə dir, çay la rı mı-
zı tə zə lə yir.

 Xə ti rə lə ri də ax şa mın 
ala to ra nı ki mi ya vaş-ya-
vaş ota ğa ya yı lır.

– Çox il lər ke çib. Çox şe yi du-
man lı xa tır la yı ram. Am ma elə şey-
lər var ki, bu gün də gö zü mün qa-
ba ğın da dır... Elə bil dü nən idi, …
a nam Sə ki nə ilə o hə yə tə gəl mi şik, 
uşaq lar oy na yır lar, an caq on la rın 
nə oy na dıq la rı nı bil mi rəm, mən 
be lə oyun gör mə mi şəm bu vax ta-
can; iki nə fər da ya nıb, qa lan la rı da 
on la rın qar şı sın dan qış qı ra-qış qı ra 
ke çir lər. Səs lə rin dən az qa la qu la-
ğım tu tu lur. Son ra bil dim ki, bu 
oyun “pa rad” ad la nır.

Biz pil lə kən lə ikin ci mər tə bə yə 
qal xı rıq, anam qa pı nın zən gi ni 
ba sır. Qa pı nı açan ki şi ni o də qi-
qə ta nı yı ram; di var dan şək li asıl-
mış da yım dı. 

O, qol la rı nı açıb təəc cüb lə so-
ru şur:

– Ay-yay! İn di siz lər-
dən Sə ki nə han sı nız sız?

Da yı mın bu za ra fa tı 
mə nə ləz zət elə yir. Bu nu 
ha mı de yir di, mən ana-
ma çox ox şa yır dım. 

… Bul var da gə zi şi rik – 
da yım oğ lan la rı Mid hət, 
Ən vər və mən. Mir zə Cə-
lil bi zim əl lə ri miz dən tu tub. 
Biz üç uşaq dıq, onun isə, iki 
əli var dı. Ona gö rə də onun 
ya nın da ad dım la maq 
üs tün də mü ba-
hi sə edir dik. 
Da yım gü-
lür, son ra 
n ö v  b ə 
qu rur.

Ci bin dən bö yük bir saat çı xa rır:
– Mid hə tin bir də qi qə vax tı qa-

lıb, in di ki min növ bə si di?! …
…Hər ax şam dərs lə ri mi zi yox-

la yar dı.
Kim sə tən bəl lik edən də, o, ba-

şı nı yel lə yib de yir di:
– Ay mü səl man!
…Da yım ge cə lər iş lə yir di. Mən 

onu gün düz lər ya zan gör mə mi-
şəm. Am ma ge cə ya rı sı oya nan da 
ka bi ne tin də var- gəl et di yi ni, ad-
dım səs lə ri ni eşi dir dim. Bə zən 
ka bi ne tin dən ka man ça sə si gə lir-
di: da yım ka man çada ça la bi lir-
di, özü də pis çal mır dı.

Elə olur du ki, ev də kon sert təş-
kil edir dik. Ən vər klar ne ti, da yım 
ka man ça nı, Mid hət ta rı gö tü rür dü. 
Hər dən də Xan Şu şins ki gə lir di bi zə.

…Da yım çox diq qət cil və qay ğı-
keş idi. Bir ha di sə in di ki ki mi ya-
dım da dır; kü lək kü çə də elekt rik 
xət lə ri ni qır mış dı, mə ni cə rə yan 
vur muş du... Da yı ma bu nu de mə-
miş di lər; hə min vaxt o, Bor jo mi də 
din cə lir di. La kin ne cə ol muş du sa, 
xə bər tut muş du. Sən de mə, qə zet-
lər dən bi ri bu ba rə də ha di sə lə rin 
xro ni ka sın da ya zıb mış, da yım da 
xə bə ri oxu yan ki mi, qa yı dıb gəl-
miş di. Bi zi nə qə dər dan la mış dı!...

…O nun se vim li sö zü “ахı” idi. 
Bi zə nə yi sə qa da ğan edən də de-
yər di: “axı ol maz!”. Biz də on dan 
tez-tez eşit di yi miz bu sö zü tək-
rar- tək rar di lə gə tir mək dən xoş-
la nar dıq. Və o qə dər öy rəş miş dik 
ki, bir də fə biz lər dən kim sə rus ca 
da nı şan da “axı” sö zü iş lət miş di. 

Da yım bərk hirs lən miş di, o, qa rı-
şıq nit qə döz mür dü, ya tə miz rus 
di lin də, ya da tə miz Azər bay can 
di lin də da nış ma ğı tə ləb edir di.

…O vaxt lar “Mol la Nəs rəd-
din” jur na lı nın re dak si ya sı da-
yı mın mən zi lin də yer lə şir di. Biz 
uşaq lar jur na lı qab laş dır ma ğa 
kö mək edir dik - tə zə nöm rə lə rın 
bağ la ma la rı nı ya pış qan la ya pış-
dı rır dıq. Biz bun dan qü rur du-
yur duq, bağ la ma la rın üzə rin də 

yaz dı ğı mız “ün van lar la” öyü-
nür dük: İran, Tifl  is, Ka zan. 

Da yım da bi zim işi mi zə 
cid di ya na şır dı və kim 
ki xü su si can fə şan lıq 
gös tə rir di, ona hə mi şə 
az da ol sa, pul ve rir di.

O da ya dım da dır 
ki, bir də fə biz da yım-
la Za qa ta la ya get dik. 
Çox uzaq yol idi, ada-
ma elə gə lir di ki, yol 
heç qur tar ma ya caq. 
Axır ki, gə lib çat dıq. O 

da ya dım da dır ki, meh-
man xa na da yox, ki min sə 

evin də ge cə lə dik. Ni yə si ni 
bil mə dim. O qə dər yor ğun-

dum ki, bu sə ya hət dən tək cə 
yol ya dım da qal dı…
Bir ne çə il dən son ra, Mir zə 

Cə li lin “Qo şa yas tıq” he ka yə si-
ni oxu yan da, Za qa ta la sə fə ri miz 
ya dı ma düş dü... 

He ka yə be lə baş la yır: “Av qus-
tun 23-də mə nə mə lum ol du ki, 
tez lik lə Za qa ta la şə hə ri nin Pe da-
qo ji Tex ni ku mun da im ta han lar 

baş la ma lı dır. Bu nu bi lən də qı-
zı mı gö tür düm və av qus tun 

24-də Yev lax stan si ya-
sı na gəl dim”. 

Və da ha son ra qal dıq la rı ev də 
on la rı - da yı mı, ar tıq yaş lı ada mı 
və onun hə lə çox ba la ca qı zı nı 
ər-ar vad bi lən evin xa nı mı on la-
ra bir çar pa yı da yer açıb, iki yas-
tı ğı ya na şı qo yub. 

O döv rün adə ti be lə idi!
Hə min o qız mən idim...
Pa ki zə xa la özün dən, bö yük 

ya zı çı dan çox da nış dı. Mən onu 
din lə yə-din lə yə dü şü nür düm: 
xır da məişət de ta lın da, hər bir 
adi ha di sə də çox lu mə na var və 
yal nız ad lar, ta rix lər, keç mi şin 
əsas ha di sə lə ri yad da sax lan ma-
ma lı dır, keç mi şi həm də onun 
inan dı rı cı, can lı tə fər rüat la rı təş-
kil edir.

Ta rix yal nız be lə di ri lir, qəlb lə-
rə kö çür...
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Onun əsər lə ri nin qəh rə man la rı 
Sa dıq-Ba la qur, Xu da yar bəy, eş-
şə yi oğur lan mış Məm məd hə sən 
əmi də neh rəm li dir lər…

Nax çı van. Bu ra da hər daş Mir-
zə Cə li li xa tı rı la dır.

Am ma daş lar da nı şa bil mir...
…Şə hər kə na rın da kı bir mər-

tə bə li sa də evin qa pı sı nı ba şı ör-
pək siz bir qa dın açır.

– Sa lam. Pa ki zə xa la bur da ya-
şa yır?

– Mə nəm.
Qa dın sa bun lu əl lə ri ni bü kü lü 

dəs ma la si lir: elə gi riş də kə ti lin 
üzə rin də pal tar do lu tək nə var.

Ota ğa ke çi rik.
İlk gö zə də yən bö yü dü lüb çər-

çi və yə sa lın mış şə kil olur. Şə kil-
dən irialın lı, ay dın ba xış lı, qa lın-
bığ lı Mir zə Cə lil ba xır. Ya nın da 
da yo ğun hö rük lü, gir də si fət bir 
qız. Çə tin lik çək mə dən ev sa hi-
bi ni ta nı yı ram.

Fik rim də bu şək li qə zet 
sə hi fə sin də, “İlk də fə 
dərc olu nur” ya zı sı ilə 
gö rü rəm. 

– Yox, yox, – Pa-
ki zə xa la fi k ri mi 
oxu yub gü lüm sə-
yir. – Bu, ori ji nal şə-
kil de yil …

Son ra qüs sə li bir 
səs lə doğ ma da yı sın dan 
ona heç bir xa ti rə qal ma dı-
ğı nı de yir. Bu şək li də mon taj 
et di rib…

Ha va qa ra lır, Pa ki zə xa la ar-
tıq ne çən ci də fə dir, çay la rı mı-
zı tə zə lə yir.

 Xə ti rə lə ri də ax şa mın 
ala to ra nı ki mi ya vaş-ya-
vaş ota ğa ya yı lır.

– Ay-yay! İn di siz lər-
dən Sə ki nə han sı nız sız?

Da yı mın bu za ra fa tı 
mə nə ləz zət elə yir. Bu nu 
ha mı de yir di, mən ana-
ma çox ox şa yır dım. 

… Bul var da gə zi şi rik – 
da yım oğ lan la rı Mid hət, 
Ən vər və mən. Mir zə Cə-
lil bi zim əl lə ri miz dən tu tub. 
Biz üç uşaq dıq, onun isə, iki 
əli var dı. Ona gö rə də onun 
ya nın da ad dım la maq 
üs tün də mü ba-
hi sə edir dik. 
Da yım gü-
lür, son ra 
n ö v  b ə 
qu rur.

Da yım bərk hirs lən miş di, o, qa rı-
şıq nit qə döz mür dü, ya tə miz rus 
di lin də, ya da tə miz Azər bay can 
di lin də da nış ma ğı tə ləb edir di.

…O vaxt lar “Mol la Nəs rəd-
din” jur na lı nın re dak si ya sı da-
yı mın mən zi lin də yer lə şir di. Biz 
uşaq lar jur na lı qab laş dır ma ğa 
kö mək edir dik - tə zə nöm rə lə rın 
bağ la ma la rı nı ya pış qan la ya pış-
dı rır dıq. Biz bun dan qü rur du-
yur duq, bağ la ma la rın üzə rin də 

yaz dı ğı mız “ün van lar la” öyü-
nür dük: İran, Tifl  is, Ka zan. 

Da yım da bi zim işi mi zə 
cid di ya na şır dı və kim 
ki xü su si can fə şan lıq 
gös tə rir di, ona hə mi şə 
az da ol sa, pul ve rir di.

O da ya dım da dır 
ki, bir də fə biz da yım-
la Za qa ta la ya get dik. 
Çox uzaq yol idi, ada-
ma elə gə lir di ki, yol 
heç qur tar ma ya caq. 
Axır ki, gə lib çat dıq. O 

da ya dım da dır ki, meh-
man xa na da yox, ki min sə 

evin də ge cə lə dik. Ni yə si ni 
bil mə dim. O qə dər yor ğun-

dum ki, bu sə ya hət dən tək cə 
yol ya dım da qal dı…
Bir ne çə il dən son ra, Mir zə 

Cə li lin “Qo şa yas tıq” he ka yə si-
ni oxu yan da, Za qa ta la sə fə ri miz 
ya dı ma düş dü... 

He ka yə be lə baş la yır: “Av qus-
tun 23-də mə nə mə lum ol du ki, 
tez lik lə Za qa ta la şə hə ri nin Pe da-
qo ji Tex ni ku mun da im ta han lar 

baş la ma lı dır. Bu nu bi lən də qı-
zı mı gö tür düm və av qus tun 

24-də Yev lax stan si ya-
sı na gəl dim”. 
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– Çox il lər ke çib. Çox şe yi du- Ci bin dən bö yük bir saat çı xa rır: …Da yım çox diq qət cil və qay ğı- Və da ha son ra qal dıq la rı ev də 

Simalarda 
yaşayan tarıx
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Əsəbi adam

12 de kabr
Dü nən gö rü şə ha zır la şır dım. 

Təh lü kə siz ül güc lə üzü mü qırx-
dım. Tük lə rim sərt ol sa da, saq-
qa lı mı ye tə rin cə yax şı tə raş edə 
bil dim. Ke fi m də pis de yil di. 
Əzab la rım, ni şas ta lı frak köy nə-
yi mi ge yi nən də baş la dı; onun ya-
xa lı ğı nı düy mə lə yən də elə bil dim 
ki, bu də qi qə part la ya ca ğam. Bar-
maq la rım uyuş du. Qey ri-in sa ni 
qüv və ilə boy nu mun ar dın da kı 
tax ta düy mə ni bağ la dım. Dər hal 
da irə li də ki açıl dı. San ki ama na-
bənd imiş. Baş qa sı nı tap ma dım. 
On dan alt da kı düy məy lə bər-
kit mək la zım gəl di. Axır da güc-
bə la ilə bağ la ya bil dim. Am ma 
güz gü nün qa ba ğın da qals tu ku 
bağ la yan da, ya xa lıq da qan dam-
cı sı gör düm. Gö rü nür, bu xa ğım-
dan düş müş dü. Sil mək is tə dim, 
am ma əvə zin də lə kə ni da ha da 
yay dım. Köy nə yi və ya xa lı ğı qay-
çı nın kö mə yi lə çı xar dım. Gö rü şə 
get mə dim. 

13 de kabr
Bu gün da ya na caq da on yed di 

nöm rə li av to bu su göz lə yir dim. 
Əv vəl cə doq quz nöm rə gəl di. 
Son ra beş. Son ra ye nə doq quz. 
Axır ki, uzaq da iki rə qəm li si gö-
rün dü - on doq quz. Son ra iyir mi 
üç. Ye nə də beş. Bu vaxt əsə bi-
ləş dim. Tak si sax la dım. Tak si 
tər pə nən də on yed di nöm rə gəl-
di. 

14 de kabr
İn ti zar mə ni hid dət lən di rir. Bu 

gün şir niy yat dü ka nı nın ya nın-
da kı te le fon növ bə sin də al tın cı 
idim. Qa dın lar çox yer li-ya taq lı 
da nı şır dı lar. Bi ri ya nın da kı qa dı-
na ge cə bar da cür bə cür fa hi şə lə rin 
nə ge yin dik lə rin dən da nı şır dı. Bir 
baş qa sı isə bir ki şi yə han sı sa işi 
gö rə bil mə yə cə yi ni izah elə yir di. 
Növ bə üs tün də bi riy lə tu taş dım. 
Nə ti cə də ye ri mi sax la ma ğa, köş kə 
on dan da qa baq gir mə yə nail ol-
dum. Yığ dı ğım nöm rə məş ğul idi. 
İyir mi də qi qə göz lə yən dən son ra! 
Söz ləş di yim adam is teh zay la gül-
dü. Ye nə 
n ö v  b ə  y ə 
dur  dum. 
M ə n  d ə n 
qa  baq da 
dörd nə-
fər var. 
Dörd qa-
dın. 

16 de kabr
Bu gün şir niy-

yat dü ka nın da bir 
nə fə rə göz qoy dum. 
O, əlağa cı nı stu lun 
söy kə nə cə yin dən as dı. 
Əlağa cı bir qə dər ası lı 
qa lıb ye rə düş dü. Hə-
min adam ağa cı qal dı rıb 
ye nə as dı. Əlağa cı, əl bətt  ə 
ki, ye nə düş dü. Be lə lik lə, bir 
ne çə də fə bu, tək rar olun du. 
Bü tün bu müd dət ər zin də 
əsə bi lə şir dim – əlağa cı nın 
nə vaxt dü şə cə yi ni göz lə yir-
dim. Am ma mə ni hər şey-
dən ar tıq hə min ada mın 
qan maz lı ğı də li elə yir di. 
Üç-dörd uğur suz cəhd-
dən son ra o, nə ha yət, 
an la ya bi lər di ki, 
düş mə mə si üçün 
baş qa cür as maq 
la zım dı. An caq 
bu küt be yin bu-
nu ba şa düş mə di. 

17 de kabr
Ar tıq be şin ci gün dür qa yış tax mı-

ram. Köh nə si qı rıl dı, tə zə si ni isə ala 
bil mi rəm. İla hi! Dü kan da qa yış seç-
mə li yəm! Ne cə ol ma sı mən dən öt rü 
fərq et məz, ora da sa bir ne çə qu tu 
aça caq lar… “Bəl kə si zə əsl in gi lis qa-
yı şı ve rək?..” Tə rifl  ə mə yə, gös tər mə-
yə baş la ya caq lar. Axır ki, qət elə dim. 
De dim: «Mə nə qa yış ve rin». «Ba ğış-
la yın, han sın dan?» Ca vab ver dim: 
«Cek son və Hum per di ni dən, ori ji-
nal ol sun, de şik li, özü də on doq quz 
ya rım öl çü də!» Hey rət lən miş sa tı cı 
üzü mə ba xıb nə za kət lə: «On dan 
yox dur», - de di. Mən eti na sız ca sı na, 
əda ilə ora nı tərk elə dim. 

18 de kabr
Şal va rı mı köy nə yi mə ip lə bər-

ki di rəm, çox da yax şı sax la yır. 
Ke fi m pis de yil. Diş hə ki mi nin 
ya nı na get dim. Çox uğur lu ol du. 
Onu ev də tap ma dım. 

19 de kabr
Si fə tim şi şib. İn gi lis ipi köy nə yi-

mi cı rır. Qul luq çu bir lam pa gə tir-
di, bir xey li sil kə lə mək la zım dı ki, 
aza cıq işıl da sın. Pər də lə ri aç ma lı ol-
duq. Otaq boş, işıq lı dı. Sta şek zəng 
vur muş du, əl yaz ma sı nı ge ri is tə-
yir di. Onu ney lə dim, bil mi rəm. Sən 
de mə, o pa ra zit də «su rə ti» yox imiş. 
So ru şan gə rək dir ki, ni yə yox dur? 

20 de kabr
Üzüm şi şir, şi şir, am ma ağ rı mır. 

Diş hə ki mi nə get mə yim də tə kid 
elə yir lər. Sta şek gə lib qal ma qal 
sal dı: «Qə ze tə ya za ca ğam». Yaz, 
özü nü boğ. Qa yış kə mər ta xı ram. 
Yax şı gö rü nür, am ma əsə bi ləş di-
rir. Ka ran daş la rı qəd lə yi rəm. Ha-
mı sı nı qəd lə dim, bi ri də qal ma dı. 
Ye mə yi min için dən də tük çıx dı. 

21 de kabr
Şiş mə ni da yan dır maq üçün qa yı-

şı üzü mə kö çür mə li ol dum. Kö mək 
elə mir. Ağ rı ma ğa baş la yır. Pər də lə ri 
hə lə as ma mı şıq. Əməl li-baş lı yır-yı-
ğış elə yir lər. Ki tab la rı mı rəfl  ər də for-
ma tı na və cil di nin rən gi nə gö rə düz-
dü lər. Qul luq çu ya ağ zı ma gə lə ni 
de dim. Çı xıb ge dir - yır-yı ğı şın qız-
ğın vax tın da. Sta şek mək tub gön də-
rib. Üç gün dür üzü mü qırx mı ram. 
Di şim get-ge də da ha ar tıq ağ rı yır. 
Bir əlim lə üzü mü, o bi ri əlim lə şal va-
rı mı tu tub elə hey otaq da çır pı nı ram. 
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Ta nış lar haq qın da
Ha çan sa əl ve rib gö rüş dü yü-

nüz, adı nı zı de yib, yə qin ki - 
«Çox şad ol dum!» söz lə ri ni əla və 
et di yi niz ada ma “ta nış” de yi lir. 
Ta nış - dər hal ta nış lıq dan sui-is-
ti fa də elə mə yə baş la yır, si zin lə 
kü çə də sa lam la şır, si zi «şəx sən» 
ta nı dı ğı na əməl li cə ina nır, çün ki 
əv vəl yal nız «üz dən» ta nı yır mış. 
Ta nış lar hə mi şə köh nə və yax şı 
olur lar. Bir də fə də eşit mə mi şəm 
ki, de sin lər: «Bu, mə nim ye ni və 
pis ta nı şım dır». Köh nə və ya xın 
ta nış ba rə də az qa la ad dım ba şı 
eşi dir sən. 

Ta nış lı ğın baş ver mə si üçün 
adam la rı bir-bi ri nə təq dim elə-
mək la zım dır. Bir qay da ola-
raq, bu mə ra sim üçün cü şəx sin 
nə za kət do lu va si tə çi li yi ilə baş 
ve rir. Üçün cü şəxs si zin ta nı şı-
nız dır, onun da si zin ta nı ma dı-
ğı nız ta nı şı var. Bu na gö rə də, 
üçün cü şəxs ta nış ol ma dı ğı nız 
ada mı si zə təq dim edib de yir: 
«İ ca zə ve rin, təq dim elə yim – 
pan Sı bul yak» (baş qa so yad da 
ola bi lər). Son ra Sı bul yak de yir: 
«Sı bul yak», ya xud «İ ca zə niz-
lə, Sı bul yak”. Əgər tə sa dü fən 
onun la həm so yad olur su nuz sa, 
siz də de yir si niz: «Sı bul yak», 
ya xud «Elə mən də Sı bul yak». 
Hər iki Sı bul yak bir-bi ri nin əli-
ni sı xır – hə min də qi qə dən ar tıq 
ta nış ol muş olur lar. Ömür lük. 
Ye ni ta nış, öz növ bə sin də, ha-
mı nı za öz ta nış la rı nın ha mı sı nı, 
o ta nış lar da öz ta nış la rı nı təq-
dim elə yə bi lər – be lə cə, son suz-
lu ğa can sü rər. Qor xu lu olan da 
elə bu dur. 

Bir də fə, mək təb li ol du ğum 
vaxt lar da, qaz lı su köş kün də pul 
xır da la dım – su sa ta nın xır da sı 
yox idi – ürə yi ya nan bi ri ni xi las 
elə dim. Sə xa və ti mə gö rə min nət-
dar lı ğı nı bil di rən adam özü nü 
təq dim elə di. Bu ha di sə 1912-ci 
il də baş ver di. O vaxt dan hə min 
adam mə nə kü çə də tə zim edir. 
Həm də çox ürək dən! Qaz lı su 
köş kün də o, tər-su için də idi, 
is ti dən pört müş bir oğ lan idi. 
İn di hə min o oğ la nın sa çı ağa-
rıb, ağır-ağır nə fəs alan kök 
ökü zə çev ri lib. Onun ast-

ma sı var, üç uşa ğıy la 

Zem yans ki nin ya nı na don dur ma 
ye mə yə ge dir, mə nim lə də ora da 
sa lam la şır. Mə ni gö rən də se vin-
sə də, təd bir li adam ol du ğun dan, 
bi lir ki, ara mız da or taq bir şey 
yox dur, bu na gö rə də, ya xın la-
şıb söh bə tə gi riş mir. Bu, ölün cə-
yə qə dər da vam edən ən sa də və 
nis bə tən da ha az zə rər li ta nış lıq 
nö vü dür. 

Bə zən bun dan da pis olur. 
Nəhs ta nış lar çı xır. Dəh şət dir lər. 
Ya xın la şıb söh bə tə gi ri şir lər: 

- Nə vaxt dır gö rüş mü rük! İş lər 
ne cə dir? 

Adə tən ca vab ve rir sən: 
- Pis de yil… Ya vaş-ya vaş ge-

dir… 
- Bu gün çox is ti dir!.. 
- Hə. 
- De yə sən, ya ğış ya ğa caq axı. 
- Gö rü nür. 
- Bu ra boş dur? 
Son ra otu rur. Otu rur, çün ki 

ta nış dır. Ta nış dır, çün ki bir də fə 
Sı bul yak onun la kü çə də ge dir di, 
ta nı şım ol du ğun dan, mə ni sax la-
yıb iş lə ri min ne cə ol du ğu nu so-
ruş du və onu təq dim elə di. 

- Sı bul ya kı gö rür sü nüz?
Sı bul yak, elə bil, ra bi tə çi dir. 

Həm söh bə tim əmin dir ki, Sı bul-
yak – mən dən öt rü can lı və əziz 
bir şəxsy yət dir. Sı bul yak – mə-
nim və hə ya tım haq qın da hə-
min ada ma mə lum olan bu dur. 
Sı bul yak or taq ta nı şı mız dır. O, 
bi zi ta nış elə yən adam dı, ola 
bil sin, həm söh bə ti mə də mə nə 
ol du ğu qə dər uzaq dır, am ma 
söh bə ti baş la maq üçün Sı bul-
yak va cib dir. O, 
müəy yən mis tik 
amil dir, san-
ki sehr kar 
çu bu ğu-
dur. Qız-
ğın söh-
bət da vam 
edir: 

- Si zin iş lə ri niz ne cə ge dir? 
- Pis de yil, sağ olun. 
- Ya zır sı nız? 
- Ya zı ram… 
- Bu ya xın lar da oxu dum ki, ki-

ta bı nız çı xıb. 
- Be lə bir şey olub. 
- O ki ta bı har dan tap maq 

olar? 
- Ki tab ma ğa za sın dan. 
- Müt ləq ala ca ğam. 
- Yax şı. 
Axı bi li rəm ki, al ma ya caq, bu, 

onu qə ti ma raq lan dır mır, ma raq-
lan dır ma ma lı dır, ma raq lan dı ra 
da bil məz. O, qəh və içir, tut qun 
nə zər lər lə ha ra sa ba xır, mə nim 
pa pi ros la rım dan çə kir, hö ku mə-
ti tən qid elə yir, de yir, ağır zə-
ma nə di, şi ka yət lə nir ki, «iş lə ri 
yax şı get mir», Pil suds ki ba rə də 
nə fi  kir ləş di yi mi so ru şur («ü mu-
miy yət lə, ne cə de yər lər…»), Ru-
si ya ilə ti ca rə tin sə mə rə li li yi nə 
inan mır, iş- güc adam la rı ki mi 
söy lə yir ki, ədə biy yat la gü zə ran 
ke çir mək, yə qin, çə tin di, axır da 
teatr kont ra mar ka sı al maq üçün 
mək tub is tə yir. 

Tə lə sik ya zı ram, de yi rəm, tə-
ləs mək la zım dır. 

- Ni yə axı? Hə lə saat dörd dü… 
- Siz ge dib çı xa na can… 
Çı xıb get di. 
Bu, si zin lə «i şi ol ma yan» ta nış-

dır. Am ma «i şi olan» ta nış lar da 
var. On lar da ey ni lə qor xunc du-
lar. 

- Elə si zi ax ta rır dım! Bi lir si-
niz, «Göy quş» ki mi bir teatr ya-
rat mı şıq. Pul, yer, ica zə, trup pa 
– hər şey var. Re per tuar la zım-
dır… 

Ya xud: 
- Jur nal açı rıq… Bi lir si niz, o 

jur nal fi  lan adam la rı bir ye rə yı-
ğar dı və i.a. 

Ya xud:
- Sa lam! Yax şı ki, si zə rast gəl-

dim! Si zin lə işim var. Qo hu mum 
ədə biy ya ta me yil elə yir, dil lər 
bi lir, tər cü mə elə yir. Çox qa bi liy-
yət li xa nım dır. Siz də on dan öt rü 
bir iş yox dur ki? 

Dər hal de yi rəm, yox dur. 
- Bir dən, olar!? Qo yun, hər eh ti-

ma la qar şı, te le fon nöm rə ni zi ya-
zım, si zə də öz nöm rə mi ve rim, 
əgər bir şey öy rən sə niz… 

Ka ran daş, ka ğız ax tar maq və 
i.a. əza bı baş la yır. 

Teatr, jur nal heç vaxt ol ma ya-
caq. Ta nı şım bu nu bi lir. Am ma, 

bu nun la be lə, əl çək mir. Dil 
bi lən qo hu mu ərə get-

mə li dir. Ta nı şı mın 
bun dan da xə-

bə ri var. 

Am ma ba şı mı 
ye nə xa rab elə yir. 

Nə yə gö rə? So ru şu ram, 
nə yə gö rə?
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gün şir niy yat dü ka nı nın ya nın-
da kı te le fon növ bə sin də al tın cı 
idim. Qa dın lar çox yer li-ya taq lı 
da nı şır dı lar. Bi ri ya nın da kı qa dı-
na ge cə bar da cür bə cür fa hi şə lə rin 
nə ge yin dik lə rin dən da nı şır dı. Bir 
baş qa sı isə bir ki şi yə han sı sa işi 
gö rə bil mə yə cə yi ni izah elə yir di. 
Növ bə üs tün də bi riy lə tu taş dım. 
Nə ti cə də ye ri mi sax la ma ğa, köş kə 
on dan da qa baq gir mə yə nail ol-
dum. Yığ dı ğım nöm rə məş ğul idi. 
İyir mi də qi qə göz lə yən dən son ra! 
Söz ləş di yim adam is teh zay la gül-
dü. Ye nə 
n ö v  b ə  y ə 
dur  dum. 
M ə n  d ə n 
qa  baq da 

16 de kabr
Bu gün şir niy-

yat dü ka nın da bir 
nə fə rə göz qoy dum. 
O, əlağa cı nı stu lun 
söy kə nə cə yin dən as dı. 
Əlağa cı bir qə dər ası lı 
qa lıb ye rə düş dü. Hə-
min adam ağa cı qal dı rıb 
ye nə as dı. Əlağa cı, əl bətt  ə 
ki, ye nə düş dü. Be lə lik lə, bir 
ne çə də fə bu, tək rar olun du. 
Bü tün bu müd dət ər zin də 
əsə bi lə şir dim – əlağa cı nın 
nə vaxt dü şə cə yi ni göz lə yir-
dim. Am ma mə ni hər şey-
dən ar tıq hə min ada mın 
qan maz lı ğı də li elə yir di. 
Üç-dörd uğur suz cəhd-
dən son ra o, nə ha yət, 
an la ya bi lər di ki, 
düş mə mə si üçün 
baş qa cür as maq 
la zım dı. An caq 
bu küt be yin bu-
nu ba şa düş mə di. 

mı sı nı qəd lə dim, bi ri də qal ma dı. 
Ye mə yi min için dən də tük çıx dı. 

21 de kabr
Şiş mə ni da yan dır maq üçün qa yı-

şı üzü mə kö çür mə li ol dum. Kö mək 
elə mir. Ağ rı ma ğa baş la yır. Pər də lə ri 
hə lə as ma mı şıq. Əməl li-baş lı yır-yı-
ğış elə yir lər. Ki tab la rı mı rəfl  ər də for-
ma tı na və cil di nin rən gi nə gö rə düz-
dü lər. Qul luq çu ya ağ zı ma gə lə ni 
de dim. Çı xıb ge dir - yır-yı ğı şın qız-
ğın vax tın da. Sta şek mək tub gön də-
rib. Üç gün dür üzü mü qırx mı ram. 
Di şim get-ge də da ha ar tıq ağ rı yır. 
Bir əlim lə üzü mü, o bi ri əlim lə şal va-
rı mı tu tub elə hey otaq da çır pı nı ram. 
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lu ğa can sü rər. Qor xu lu olan da 
elə bu dur. 

Bir də fə, mək təb li ol du ğum 
vaxt lar da, qaz lı su köş kün də pul 
xır da la dım – su sa ta nın xır da sı 
yox idi – ürə yi ya nan bi ri ni xi las 
elə dim. Sə xa və ti mə gö rə min nət-
dar lı ğı nı bil di rən adam özü nü 
təq dim elə di. Bu ha di sə 1912-ci 
il də baş ver di. O vaxt dan hə min 
adam mə nə kü çə də tə zim edir. 
Həm də çox ürək dən! Qaz lı su 
köş kün də o, tər-su için də idi, 
is ti dən pört müş bir oğ lan idi. 
İn di hə min o oğ la nın sa çı ağa-
rıb, ağır-ağır nə fəs alan kök 
ökü zə çev ri lib. Onun ast-

ma sı var, üç uşa ğıy la 

yak va cib dir. O, 
müəy yən mis tik 
amil dir, san-
ki sehr kar 
çu bu ğu-
dur. Qız-
ğın söh-
bət da vam 
edir: 

– hər şey var. Re per tuar la zım-
dır… 

Ya xud: 
- Jur nal açı rıq… Bi lir si niz, o 

jur nal fi  lan adam la rı bir ye rə yı-
ğar dı və i.a. 

Ya xud:
- Sa lam! Yax şı ki, si zə rast gəl-

dim! Si zin lə işim var. Qo hu mum 
ədə biy ya ta me yil elə yir, dil lər 
bi lir, tər cü mə elə yir. Çox qa bi liy-
yət li xa nım dır. Siz də on dan öt rü 
bir iş yox dur ki? 

Dər hal de yi rəm, yox dur. 
- Bir dən, olar!? Qo yun, hər eh ti-

ma la qar şı, te le fon nöm rə ni zi ya-
zım, si zə də öz nöm rə mi ve rim, 
əgər bir şey öy rən sə niz… 

Ka ran daş, ka ğız ax tar maq və 
i.a. əza bı baş la yır. 

Teatr, jur nal heç vaxt ol ma ya-
caq. Ta nı şım bu nu bi lir. Am ma, 

bu nun la be lə, əl çək mir. Dil 
bi lən qo hu mu ərə get-

mə li dir. Ta nı şı mın 
bun dan da xə-

bə ri var. 

Am ma ba şı mı 
ye nə xa rab elə yir. 

Nə yə gö rə? So ru şu ram, 
nə yə gö rə?
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Yulian Tuvimin 
gündəliyindən

Bu gün şir niy-
yat dü ka nın da bir 
nə fə rə göz qoy dum. 
O, əlağa cı nı stu lun 
söy kə nə cə yin dən as dı. 
Əlağa cı bir qə dər ası lı 
qa lıb ye rə düş dü. Hə-
min adam ağa cı qal dı rıb 
ye nə as dı. Əlağa cı, əl bətt  ə 
ki, ye nə düş dü. Be lə lik lə, bir 
ne çə də fə bu, tək rar olun du. 

ma sı var, üç uşa ğıy la 

Yulian Tuvimin Yulian Tuvimin 

Yu lian Tu vim (Ju lian Tu wim, 1894-1953) yə hu di əsil li pol yak 
şairi və na si ri dir. 
Var şa va Uni ver si te ti nin Hü quq və fəl sə fə fa kül tə si ni bi ti rən 
Y.Tu vim ya ra dı cı lı ğa 1913-cü il dən baş la yıb. Onun poezi-ya sın da A.Rem bo və U.Uit me nin tə si ri ay dın du yu lur. O, 1919-cu il də həm fi  kir lə ri ilə eks pe ri men tal «S ka mandr» ədə bi qru pu nu ya ra dıb, «Ə də biy yat» qə ze tin də kö şə ya za-rı olub. 

Y.Tu vim 30-cu il lər də fa şiz mi kəs kin tən qid et mək dən çə kin mə yib, bu na gö rə də mü ha ri bə il lə rin də mü ha ci-rət et mə yə məc bur olub.



Dadzay OSAMU
(Yaponiya) 

  “Hər il gi lə nar ağa cı çi çək lə ri-
ni tö küb yar paq la yan da bu ha-
di sə ni xa tır la yı ram...” – de yə 
qo ca qa rı söh bə tə baş la yır:

- O tuz beş il əv vəl, atam hə lə 
sağ idi. Atam, mən və ki çik ba cım 
bir lik də ya şa yır dıq. Anam yed di 
il qa baq, on üç ya şım ye ni cə ta-
mam olan da öl müş dü. Mə nim on 
sək kiz, ba cı mın on al tı ya şı olan da 
ata mı də ni zin sa hi lin də ki Si ro si ta 
şə hər mək tə bi nə di rek tor tə yin elə-
di lər, ailə miz ora köç dü. Mü na sib 
bir ev ta pa bil mə dik və mə bə din 
ar xa sın da, da ğın ətə yin də qə rar 
tut muş tən ha bi na da iki otaq ki ra-
yə lə dik. Ora da al tı il ya şa dıq, son-
ra ata mı Ma sueyə tə yin elə di lər. 
Ma suedə iyir mi beş ya şı mın ta ma-
mın da ailə qur dum. O za man lar 
üçün bu, ge cik miş ni kah sa yı lır dı. 
Mən gənc ya şım da ana sız qal mış-
dım. Özü nü bü tün lük lə işi nə həsr 
elə miş atam məişət mə sə lə lə rin-
dən uzaq idi və mən ol ma say dım, 
bəl kə də ailə miz da ğı lar dı. Bu nu 
çox yax şı ba şa düş dü yüm dən, bü-
tün ev li lik tək lifl  ə ri nə rədd ca va bı 
ve rir dim. Heç ol ma sa, ba cım sağ-
lam ol say dı... Am ma, təəs süf ki, 
mə nə qə ti bən zə mə yən bu gö zəl, 
ağıl lı, uzun saç la rı olan qız hə mi şə 
xəs tə olur du. Si ro si ta ya kö çən dən 
iki il son ra o öl dü. On da mə nim 
iyir mi, onun on sək kiz ya şı var dı. 
Mən elə hə min dövr dən da nış maq 
is tə yi rəm. 

Ba cım bərk xəs təy di, özü də çox-
dan. Ya man pis xəs tə lik tap mış dı-
lar on da – böy rək və rə mi. Am ma 
xəs tə li yi gec aş kar elə miş di lər, hər 
iki böy rək sı ra dan çıx mış dı. Hə-
kim onun yüz gün dən ar tıq ya şa-
ma ya ca ğı nı ata ma de miş di. Da ha 
heç nə ona kö mək edə bil məz di. 
Bir ay keç di, son ra ikin ci ay keç di, 
ona qo yu lan vaxt so na çat maq üz-
rəy di. Əli miz dən heç nə gəl mir-

di, su sub göz lə mək-
dən baş qa.

Ba cı mın heç nə dən 
xə bə ri yox idi. Son gün lər 
ya taq dan qal xa bil mə sə də, ke fi  
kök idi, mah nı lar oxu yur, za ra fat 
elə yir di. Mən isə gırx ca gün dən 
son ra hər şe yin bi tə cə yi ni dü şün-
dük cə qə hər dən bo ğu lur dum, 
fi  kir lə şir dim ki, bu it ki yə dö zə 
bil mə yə cəm və bü tün vü cu du-
mu dö zül məz bir ağ rı bü rü yür dü. 
Mart da keç di, ap rel də. May ayı 
gəl di. Hər şey əv vəl ki ki miy di. 
Ma yın or ta la rın da kı bir gün isə 
heç vaxt ya dım dan çıx mır. 

Çöl-çə mən ye ni cə çi çək lən miş di, 
elə is ti lər düş müş dü ki, az qa lır-
dın, so yu na san. Göy ot lar par-par 
ya nır, gö zəl li yi ilə göz ox şa yır-
dı. Əl lə ri mi qur şa ğım dan ar xa da 
çar paz la yıb, fi  kir li-fi  kir li bu ya-
şıl lı ğın ara sıy la do la şır dım. Fi kir-
lə rim o qə dər qəm liy di ki, bə zən 
nə fə sim da ra lır, ürə yim sı xı lır dı.

Ye rin al tın dan, san ki cə hən nəm dən 
gə lən gu rul tu eşi dil di. Səs uzaq dan 
gə lir di, elə bil cə hən nəm tə bi li ça lır dı-
lar. Nə baş ver di yi ni an la ma dım, elə 
bil dim ba şı ma ha va gə lir, qorx dum, 
ye rim də do nub qal dım, son ra ye rə 
sə ri lib hön kür tü ilə ağ la dım. Son ra-
dan öy rən dim ki, mə ni be lə dəh şət li 
də rə cə də qor xu dan Ya po ni ya hər bi 
də niz do nan ma sı nın gə mi lər dən at-
dı ğı top la rın sə siy miş. O za man baş 
ko man da nın bir zər bə ilə Ru si ya nın 
Sa kit Okean da kı do nan ma sı nı məhv 
et mək əm ri ni hə ya ta ke çir mək üçün 
baş la yan hər bi əmə liy yat la rın ən qız-
ğın ça ğıy dı. Hə, məhz hə min vax tıy-
dı. Ya po ni ya hər bi də niz do nan ma sı-
nın qə lə bə si bu il də qeyd olu na caq. 
Si lah gu rul tu su nun sə si Si ro si ta sa hil 
şə hər ci yi nə çox dan gə lib çat mış dı və 
əha li ni təş vi şə sal mış dı. Tək cə mən 
heç nə yin fər qin də de yil dim. Pə ri-
şan hal da ba cı mın xəs tə li yi ni dü şü-
nür düm. Bu part la yış səs lə ri mə nə 
ya xın laş maq da olan bəd bəxt lik dən 
xə bər ve rir, cə hən nəm da vu lu nun 
gu rul tu su nu an dı rır dı. Üzü mü tor-
pa ğa qo yub xey li ağ la dım. Gü nəş 
ba tan da ürə yim də qə ri bə bir yün gül-
lük his siy lə evə qa yıt dım. 

- Ba cı! – xəs tə mə ni ça ğır dı. Ya zıq 
lap arıq la mış, ta qət dən düş müş dü. 
De yə sən, sa yı lı gün lə ri qal dı ğı nı ba-
şa dü şür dü. Hər hal da, da ha mə nim-
lə əv vəl ki ki mi za ra fat laş mır, özü nə 
qar şı diq qət tə ləb elə mir di. Bu, mə ni 
bir az da mü təəs sir elə yir di. 

- Bu mək tub nə vaxt gə lib?
Elə bil ürə yi mə bı çaq sap la dı lar, 

rən gim qaç dı. 
- Nə vaxt gə lib? - o, mən də ki də-

yi şik li yə əhə miy yət ver mə yib, bir 
də so ruş du. 

Özü mü zor la ələ alıb de dim: 
- Bir az əv vəl, sən ya tan da. Yu-

xu da gü lüm sə yir din, mən də mək-
tu bu ya vaş ca yas tı ğı nın ya nı na 
qoy dum. Heç nə hiss elə mə din?

- Yox, - ba cım gü lüm sə di. Onun 
gö zəl, ağ diş lə ri ota ğın ala qa ran lı-
ğın da pa rıl da dı. – Oxu dum! Qə ri-
bə di, ta nı ma dı ğım bir adam ya zıb. 

Ne cə yə ni ta nı ma dı ğı adam? 
Onu ne cə ta nı ma ya bi lər di? Mən 
mək tu bu ya zan ada mı ta nı yır dım. 
Adı M.T. idi. Onu çox yax şı ta nı-
yır dım. Yox, yox, heç vaxt gör mə-
miş dim. Am ma bir ne çə gün əv vəl 
ba cı mın do la bın da, ye şi yin kün-
cün də ya şıl lent lə sa rı lı bir dəs tə 
mək tub tap mış dım. Əl bətt  ə, baş-
qa sı nın mək tu bu nu oxu maq yax şı 
de yil, am ma ye nə də özü mü sax la-
ya bil mə dim və mək tub la rı aç dım. 
Otu za ya xın mək tub var dı. Ha mı-

sı nın da so nun da M.T. 
hərfl  ə ri ya zıl-

mış dı. 

Zər fi n üs tün də mək tu bu gön də-
rə nin adı nın ye rin də müx tə lif qa-
dın ad la rı ya zıl mış dı. Bu, ba cı mın 
rə fi  qə lə ri nin ad la rı idi. Bu na gö rə 
də nə atam, nə də mən onun uzun 
za man bir ki şiy lə mək tub laş dı ğı-
nı heç ağ lı mı za da gə tir mə miş dik. 
Bu M.T. çox təd bir li adam mış. 
Çox gü man ki, ba cım dan rə fi  qə-
lə ri nin adı nı öy rə nib və ona gön-
dər di yi mək tub la ra növ bə ilə o 
qız la rın ad la rı nı ya zıb. Bu gən cin 
cü rə ti mə ni hey rət lən dir di və qor-
xu dan ətim ür pəş di. Bir dən atam 
xə bər tut sa? Son ra mək tub la rın 
ta rix lə ri nə gö rə ar dı cıl lıq la dü-
züb oxu ma ğa baş la dım. Qə ri bə 
bir xiff  ət his si ru hu mu bü rü dü. 
Bu sev gi də ki uşaq sa də lövh lü yü-
nə səs siz cə gü lür düm, mə nə elə 
gəl di ki, qar şım da qə fi l dən ye ni 
dün ya açıl dı. Unut ma yın, o za-
man lar mə nim iyir mi ya şım ye-
ni cə ta mam ol muş du və heç ki mə 
da nış ma ğa ürək elə mə di yim sir-
lə rim var dı. Mək tub la rı bir nə fə sə 
oxu dum. On lar mə nə dup du ru 
dağ ça yı nı xa tır lat dı. Son mək tub 
ötən ilin pa yı zın da ya zıl mış dı. 
Elə tə sir lən dim ki, nə fə sim tın cıx-
dı, diz lə rim tu tul du. Be lə mə lum 
olur du ki, gənc lə rin bu hiss lə ri 
ila hi sev gi ol maq dan çıx mış və 
adi ləş miş di. Mək tub la rı yan dır-
dım. Bu M.T., gö rü nür, Si ro si ta-
dan olan bi ça rə şair di və ba cı mın 
xəs tə li yi ni eşi dən ki mi, onu atıb. 
İn san lar ne cə za lım dı lar! Adam 
mək tu bun da ta ma mi lə sa kit hal-
da ya zır dı: “bir-bi ri mi zi unu daq”. 
Gö rü nür, elə bu cür də elə miş di, 
çün ki bu, son mək tub idi. Əgər 
mən in di sus sam, gö zəl ba cım 
ürə yin də bu dərd lə ölə cək. Yox, 
bu sir ri heç kim öy rən mə yə cək və 
mən bu nu ürə yim də sax la ma ğa 
qə rar ver dim. İn di hər şe yi bil di-
yim dən, ba cı mın ha lı na da ha çox 
acı yır dım. Ağ lı ma qə ri bə fan ta zi-
ya lar gə lir di. Qar ma qa rı şıq, qa-
ran lıq dü şün cə lər bü tün ru hu mu 
çul ğa mış dı. Hə ya tım cə hən nə mə 
çev ril miş di, mə nim o gün lər də 
nə lər ya şa dı ğı mı an caq bir qa dın 
an la ya bi lər. O qə dər əzab çə kir-
dim ki, elə bil mə ni al da dıb at mış-
dı lar. Ümu miy yət lə, mən o il lər də 
bir az qə ri bə qız idim. 

- Sən Al lah, al bir özün oxu, mən 
heç nə ba şa düş mü rəm. Bu nə di 
be lə?

Bu qə dər sə mi miy yət mə ni bir 
az çaş dır dı. 

- O lar? - ya vaş ca so ruş dum və 
mək tu bu gö tür düm. 

Bar maq la rım tit rə yir, bu da mə-
ni ka rıx dı rır dı. Mək tu bun məz mu-
nu nu əz bər bi lir dim, am ma ça rəm 
yox idi, axı ra can və hün dür dən 

oxu dum: 

- “Sən dən üzr is tə mə li yəm. Bu 
gü nə qə dər sə nə mək tub yaz maq 
ar zu mu içim də boğ mu şam. Sə bəb 
özü mə inam sız lı ğım dı. Bi lir sən ki, 
ka sıb ada mam, elə bir is te da dım 
da yox du. Bu sə bəb dən sə nin hə-
ya tı nı öz hə ya tım la bağ la ya bil-
mə rəm. Bun lar gə li şi gö zəl söz lər 
de yil, hə qi qət di, inan mə nə. Öz 
güc süz lü yüm dən usan mı şam, öz 
sev gi mi heç nə ilə sü but elə yə bil-
mi rəm, gü cüm söz lə rə ça tır. Bü tün 
bu gün lər ər zin də bir də qi qəm də 
sə ni dü şün mə dən keç mə yib. Am-
ma mən ta le lə ri mi zi bir ləş di rə 
bil mə rəm. Məhz bu qə rar sız lı ğım 
mə ni sən dən ay rıl ma ğa məc bur 
elə di. Sə nin ta le siz li yin, mə nim sə 
sev gim bö yü dük cə, sən mə nim-
çün da ha əl çat maz olur san. Ba şa 
dü şür sən? Yox, mən sə ni al dat mı-
ram. Be lə bir qə rar ver mə yi min sə-
bə bi mə su liy yət his si və borc dur. 
Am ma in di gö rü rəm ki, bu, bö yük 
səhv miş. Hə, səhv miş. 

Ba ğış la mə ni! Mən sən dən uzaq 
dur maq la, özü mü ən axı rın cı əc laf 
ki mi apar dım. Bu gü nə qə dər dü-
şü nür düm, ma dam ki, biz be lə zəif 
və tən ha yıq, baş qa yo lu muz qal-
mır. Var lı ğı mı sə nə sü but elə mə yin 
ye ga nə ən düz gün yo lu sə nə sə-
da qə ti mi hə diy yə elə mək di. Bu nu 
ürək dən de yi rəm, inan mə nə. İn di 
ba şa düş düm ki, in san im ka nı ça-
tan hər şe yi elə mə li di. Heç nə dən 
utan ma dan, sev di yi nə bir dəs tə 
zən ci ro tu hə diy yə elə mək - əsl ki-
şi lik di, əsl ki şi yə ya ra şan hə rə kət-
di. Da ha sən dən qaç ma ya cam. Hər 
gün şeir lər ya zıb sə nə gön də rə cəm. 
Hər gün si zin evin di var la rı nın ar-
xa sın da sə nin çün fl ey ta ça la cam. 
Sə nin çün. Sa bah mə nim fl ey tam 
sə nin çün hər bi də niz do nan ma sı 
mar şı ça la caq. Mən fl ey ta da ki fa yət 
qə dər yax şı ça lı ram. İn di bu, sə nin-
çün elə yə bi lə cə yim ye ga nə şey di. 
Gül mə. Ya da is tə yir sən, gül. Tə ki 
sa ğal. Tan rı lar bi zə ba xır lar. Mən 
bu na ina nı ram. Biz – sən və mən 
on la rın se vim li bən də lə ri yik. Biz 
sə nin lə çox gö zəl cüt lük ola ca ğıq. 

Mən çox göz lə dim. Bu dur, nə-
ha yət, şaf ta lı ağa cı çi çək aç dı. De-
yir di lər “şaf ta lı çi çə yi bə yaz olur”. 
Mə nim ağa cım al-qır mı zı çi çək 
aç dı. İn di mən iş lə yi rəm. Hər şey 
yax şı dı. Sa ba ha qə dər. M.T.” 

- Çox sağ ol, - ba cım sa kit cə dil-
lən di, bu mək tu bu özün yaz mı san, 
bi li rəm. 

Utan dı ğım dan mək tu bu ti kə-ti-
kə cır maq is tə dim. Gö rü nür, be lə 
və ziy yət lər üçün de yib lər ki, “utan-
dı ğım dan az qal dım ye rə gi rəm”. 
Doğ ruy du, bu mək tu bu mən yaz-
mış dım. Ba cı mın çək di yi əzab la ra 
da ha ba xa bil mir dim və M.T.-nın 
xətt  i ni bər pa elə yə rək, öm rü nün 
son gün lə ri nə qə dər ona mək tub 
yaz ma ğa, şeir lər gön dər mə yə qə rar 
ver miş dim. Ax şam saat al tı da isə 

ha sa rın ar xa sı na ke çib fl ey-
ta çal ma ğı dü şün-

müş düm.

Ay Al lah, ne cə uta nır dım! Hə-
lə bir bənd mis kin şeir par ça sı da 
yaz mış dım. Hə yə can dan nit qim 
tu tul muş du. 

- Na ra hat ol ma, - ba cım sa kit-
sa kit gü lüm sə yir di. - Yə qin lent lə 
sa rı dı ğım mək tub la rı oxu mu san. 
On la rın heç bi ri doğ ru de yil. Çox 
yal qız dım, ini şil pa yız da özüm-
özü mə mək tub lar yaz ma ğa baş-
la dım və üs tü nə öz ün va nı mı ya-
zıb poçt qu tu su na atır dım. Mə ni 
al dat ma. Gənc lik öm rün ən gö zəl 
ça ğı dı. Bu nu xəs tə lə nən dən son-
ra da ha yax şı ba şa düş düm. Özü 
özü nə mək tub yaz maq bir az ba-
ya ğı dı, abır sız lıq dı. Ey ni za man-
da, sa də cə ax maq lıq dı. Əgər bir 
ki şiy lə gö rü şə cək qə dər cə sa rə tim 
ol say dı... Yə qin ki, güc lü ki şi əli-
nin sə ni qu caq la ma sı dün ya da ən 
gö zəl hiss di. Mən bu gü nə qə dər 
bir də fə də yad ki şiy lə da nış ma mı-
şam, sev gi lim sə yer li-dib li ol ma-
yıb. Sə nin də ol ma yıb, elə de yil? 
Bax, bi zim səh vi miz də elə bun da-
dı. Biz çox eh ti yat lı yıq. Ah, bir bil-
səy din, öl mək ne cə iy rənc bir duy-
ğu du. Öz əl lə ri mə, bar maq la rı ma, 
saç la rı ma he yi fi m gə lir. İy rənc di! 

Kə dər, qor xu, se vinc hiss lə ri 
ürə yim də bir-bi ri nə qa rış mış dı. 
Da ha heç nə haq qın da dü şü nə bil-
mir dim. Ya na ğı mı ba cı mın zəifl  ə-
miş ya na ğı na qoy dum, onu bərk-
bərk qu caq la yıb hön kür düm. Bu 
za man, hə, məhz bu za man səs lər 
eşit dik; ay dın eşi dil mir di, zəif gə-
lir di, am ma fl ey ta sə si ol du ğu na 
şüb hə yox idi. Biz qu laq as ma-
ğa baş la dıq. Saata bax dım – al tı 
idi. An la şıl maz bir qor xu his siy lə 
bir-bi ri mi zə qı sıl mış dıq və ba ğın 
də rin li yin də ki gi lə nar ağa cı nın 
lə çək lə ri ara sın dan sü zü lüb gə lən 
bu qə ri bə mar şı qı mıl dan ma dan 
din lə yir dik. 

Tan rı lar var! Məhz hə min gün 
mən bu fi k rə inan dım. 

Ba cım iki gün son ra öl dü. Hə kim 
ba şı nın üs tün də du rub hey rət lə 
qaş la rı nı çat mış dı. Yə qin, nə fə si nin 
be lə sa kit və be lə sü rət lə kə sil mə-
si nə hey rət lə nir di. Mən sə təəc cüb-
lən mir dim. Mən Tan rı la rın gü cü nə 
ina nır dım. İn di qo cal mı şam, dün-
ya nın hər yü kü nü çək mi şəm və 
bun dan uta nı ram. Bəl kə Tan rı la ra 
ina mım in di əv vəl kin dən çox de-
yil. Hər dən şüb hə lər mə ni sı xır və 
dü şü nü rəm ki, gö rə sən, o gün fl ey-
ta nı ça lan atam de yil di ki? Axı bu 
da müm kün idi ki, atam iş dən qa yı-
dıb, yan otaq dan bi zim söh bə ti mi zi 
eşi dib və bi zə ya zı ğı gəl di yi üçün 
öm rün də bir cə də fə bi zim lə za ra fat 
elə mək is tə yib. 

Am ma çə tin... On da ki atam sa-
ğıy dı, so ru şa bi lər dim. Ar tıq on 
beş il di ki, atam da yox du. Yox, 
mən cə, hər hal da Tan rı la rın bi zə 
ya zı ğı gəl miş di. Bu na çox inan-
maq və mə nə vi ra hat lıq tap maq 
is tə yi rəm. Am ma çox qo ca yam, 
dün ya nın yü kü art dıq ca inam aza-
lır, öz ye ri ni şüb hə lə rə ve rir».
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çiçəkləri və fleyta

Bir ay keç di, son ra ikin ci ay keç di, 
ona qo yu lan vaxt so na çat maq üz-
rəy di. Əli miz dən heç nə gəl mir-

di, su sub göz lə mək-
dən baş qa.

Ba cı mın heç nə dən 
xə bə ri yox idi. Son gün lər 
ya taq dan qal xa bil mə sə də, ke fi  
kök idi, mah nı lar oxu yur, za ra fat 
elə yir di. Mən isə gırx ca gün dən 
son ra hər şe yin bi tə cə yi ni dü şün-
dük cə qə hər dən bo ğu lur dum, 
fi  kir lə şir dim ki, bu it ki yə dö zə 
bil mə yə cəm və bü tün vü cu du-
mu dö zül məz bir ağ rı bü rü yür dü. 
Mart da keç di, ap rel də. May ayı 
gəl di. Hər şey əv vəl ki ki miy di. 
Ma yın or ta la rın da kı bir gün isə 
heç vaxt ya dım dan çıx mır. 

Çöl-çə mən ye ni cə çi çək lən miş di, 
elə is ti lər düş müş dü ki, az qa lır-
dın, so yu na san. Göy ot lar par-par 
ya nır, gö zəl li yi ilə göz ox şa yır-
dı. Əl lə ri mi qur şa ğım dan ar xa da 
çar paz la yıb, fi  kir li-fi  kir li bu ya-

Adı M.T. idi. Onu çox yax şı ta nı-
yır dım. Yox, yox, heç vaxt gör mə-
miş dim. Am ma bir ne çə gün əv vəl 
ba cı mın do la bın da, ye şi yin kün-
cün də ya şıl lent lə sa rı lı bir dəs tə 
mək tub tap mış dım. Əl bətt  ə, baş-
qa sı nın mək tu bu nu oxu maq yax şı 
de yil, am ma ye nə də özü mü sax la-
ya bil mə dim və mək tub la rı aç dım. 
Otu za ya xın mək tub var dı. Ha mı-

sı nın da so nun da M.T. 
hərfl  ə ri ya zıl-

mış dı. 

dim ki, elə bil mə ni al da dıb at mış-
dı lar. Ümu miy yət lə, mən o il lər də 
bir az qə ri bə qız idim. 

- Sən Al lah, al bir özün oxu, mən 
heç nə ba şa düş mü rəm. Bu nə di 
be lə?

Bu qə dər sə mi miy yət mə ni bir 
az çaş dır dı. 

- O lar? - ya vaş ca so ruş dum və 
mək tu bu gö tür düm. 

Bar maq la rım tit rə yir, bu da mə-
ni ka rıx dı rır dı. Mək tu bun məz mu-
nu nu əz bər bi lir dim, am ma ça rəm 
yox idi, axı ra can və hün dür dən 

oxu dum: 

yir di lər “şaf ta lı çi çə yi bə yaz olur”. 
Mə nim ağa cım al-qır mı zı çi çək 
aç dı. İn di mən iş lə yi rəm. Hər şey 
yax şı dı. Sa ba ha qə dər. M.T.” 

- Çox sağ ol, - ba cım sa kit cə dil-
lən di, bu mək tu bu özün yaz mı san, 
bi li rəm. 

Utan dı ğım dan mək tu bu ti kə-ti-
kə cır maq is tə dim. Gö rü nür, be lə 
və ziy yət lər üçün de yib lər ki, “utan-
dı ğım dan az qal dım ye rə gi rəm”. 
Doğ ruy du, bu mək tu bu mən yaz-
mış dım. Ba cı mın çək di yi əzab la ra 
da ha ba xa bil mir dim və M.T.-nın 
xətt  i ni bər pa elə yə rək, öm rü nün 
son gün lə ri nə qə dər ona mək tub 
yaz ma ğa, şeir lər gön dər mə yə qə rar 
ver miş dim. Ax şam saat al tı da isə 

ha sa rın ar xa sı na ke çib fl ey-
ta çal ma ğı dü şün-

müş düm.

ina nır dım. İn di qo cal mı şam, dün-
ya nın hər yü kü nü çək mi şəm və 
bun dan uta nı ram. Bəl kə Tan rı la ra 
ina mım in di əv vəl kin dən çox de-
yil. Hər dən şüb hə lər mə ni sı xır və 
dü şü nü rəm ki, gö rə sən, o gün fl ey-
ta nı ça lan atam de yil di ki? Axı bu 
da müm kün idi ki, atam iş dən qa yı-
dıb, yan otaq dan bi zim söh bə ti mi zi 
eşi dib və bi zə ya zı ğı gəl di yi üçün 
öm rün də bir cə də fə bi zim lə za ra fat 
elə mək is tə yib. 

Am ma çə tin... On da ki atam sa-
ğıy dı, so ru şa bi lər dim. Ar tıq on 
beş il di ki, atam da yox du. Yox, 
mən cə, hər hal da Tan rı la rın bi zə 
ya zı ğı gəl miş di. Bu na çox inan-
maq və mə nə vi ra hat lıq tap maq 
is tə yi rəm. Am ma çox qo ca yam, 
dün ya nın yü kü art dıq ca inam aza-
lır, öz ye ri ni şüb hə lə rə ve rir».müş düm. lır, öz ye ri ni şüb hə lə rə ve rir».müş düm. lır, öz ye ri ni şüb hə lə rə ve rir».

Tər cü mə edən:
GÜLDƏSTƏGilənarGilənarGilənar

çiçəkləri və fleytaçiçəkləri və fleyta



Pən cə nin 
epidermofi ti ya sı 

nədir?
Bə zən bu xəs tə li yin adı na “id-

man çı pən cə si” de yir lər. Am-
ma on dan əziy yət çək mək üçün 
id man çı ol maq va cib de yil. Bu, 
əsa sən, pən cə nin gö bə lək li in fek-
si ya sı dır və adam la rın ək sə riy yə-
ti ona yo lu xa bi lər. Am ma bə zi 
adam lar var ki, on lar da gö bə lək 
in fek si ya la rı na xü su si həs sas lıq 
olur. Be lə lə ri epi der mo fi  ti ya ya 
da ha tez-tez yo lu xur lar. Epi der-
mo fi  ti ya çox vaxt ümu mi duş dan 
is ti fa də edən id man çı lar da olur.

Xəs tə li yin iki əsas nö vü var. 
Onun ümu mi for ma sın da də ri-
də çat ya ra nır. Bu çat çox vaxt 
dör dün cü və be şin ci bar maq lar 
ara sın da olur. Bar maq lar ara-
sın da həm də bir par ça öl müş 
də ri gö rü nür. Əgər hə min də ri-
ni qo par san, ye rin də qır mı zı və 
par laq də ri qa la caq.

Xəs tə li yin di gər ti pi isə bar-
maq lar ara sın da də ri nin qı zar-
ma sın dan baş la nır, son ra də ri 
qa lın la şır və qa bıq ver mə yə 
baş la yır. Xəs tə li yin hər iki ti-
pi bü tün pən cə yə ya yı la bi lər. 
Xəs tə lik həm də hər iki pən cə ni 
əha tə edə bi lər, am ma çox vaxt 
pən cə lər dən bi ri di gə rin dən 
da ha ar tıq zə də lə nir. 

Da ha bir ne çə xəs tə lik var ki, 
nə ti cə lə ri bu xəs tə lik lə ey ni-
dir. Epi der mo fi  ti ya dan müali-
cə olun ma ğa ha zır la şan adam 
müt ləq məhz bu xəs tə li yə tu-
tul du ğu nu də qiq bil mə li dir. 

Ona gö rə də bu hal lar da hə ki-
mə mü ra ciət et mək va cib dir. 
Epi der mo fi  ti ya üç tip gö bə lək-
dən ya ra nır. On lar prak ti ki ola-
raq daim də ri də olur lar, ona 
gö rə də bu in fek si ya ya is tə ni-
lən an yo lux maq müm kün dür. 
La kin də ri uzun müd dət is ti və 
nəm qa lan da gö bə lək də ri nin 
öl müş üst qat la rı na dü şür və 
bö yü mə yə baş la yır.

Gö bə lək bö yü dük cə də ri də 
müəy yən mad də lər ya ra dır və 
əgər in san da hə min mad də lə-
rə qar şı al ler gik reak si ya yox-
dur sa, gö bə lək lər onu, ümu-
miy yət lə, na ra hat et mə yə bi lər. 
Be lə xəs tə li yin sa də for ma la rı, 
ümu miy yət lə, müali cə tə ləb et-
mir və ha va nis bə tən so yu yan 
ki mi, xəs tə li yin əla mət lə ri özü 
çə ki lib ge dir. La kin da ha cid-
di hal lar da in san aya ğı nı daim 
qu ru sax la ma lı, co rab la rı nı da-
ha tez-tez də yiş mə li və müəy-
yən məl həm lər dən is ti fa də et-
mə li dir. 

Ürək necə işləyir?
Yet kin in sa nın ürə yi təx mi-

nən dü yün lən miş yum ruq boy-
da dır. La kin 24 saat ər zin də 
onun is teh sal et di yi ener ji 68 
min ki loq ram yü kün, ya xud 
bir lo ko mo ti vin yer dən 30 san-
ti metr qal dı rıl ma sı üçün bəs 
edər di. İyir mi dörd saat ər zin-
də ürək 16-360 litr qan vu rur.
Çə ki si 225 qram dan 340 qra-
ma dək olan bu ecaz kar or qan 
özü nün qu ru lu şu na gö rə iki-
mər tə bə li bi na nı xa tır la dır. 

Onun hər his sə si yu xa rı da kı 
“otaq dan” – qu laq cıq dan və 
aşa ğı da kı “otaq dan” – mə də-
cik dən iba rət dir. Qu laq cıq la 
mə də cik ara sın da hər iki tə rəf-
dən kla pan ad la nan qa pı var, 
la kin sağ və sol tə rəfl  ər ara sın-
da kla pan yox dur. Mə də cik lər-
dən ar te ri ya la ra çı xış, ve na lar-
dan qu laq cıq la ra isə gi riş var.
Sağ lam ürək də ki bü tün qa pı-
lar ye ri nə çox kip otu rur, çün ki 
ürə yin vur du ğu qan hə min qa-
pı dan ge ri yə qa yıt ma ma lı dır. 
Kla pan lar ürə yin hər vur ma sı 
ilə açı lıb-bağ la nır.

Ürək də prak ti ki ola raq iki 
na sos var – hər tə rəf də bi ri si.
Sol tə rəf ağ ci yər lər dən ok si gen-
lə zən gin qa nı qal dı rıb bə də nə 
qo vur, sağ tə rəf isə ar tıq tər ki-
bin də ok si ge nin az, əvə zin də 
kar bon iki ok si din çox ol du ğu 
qa nı alıb ağ ci yər lə rə vu rur.
İ ki yu xa rı his sə lər – qu laq cıq-
la rın di var la rı da ha na zik dir, 
çün ki qa nı yal nız ya xın mə-
sa fə lə rə - aşa ğı his sə lə rə vu-
rur. Sağ mə də cik da ha qa lın 
di var la ra ma lik dir, çün ki qa nı 
nis bə tən uza ğa – ağ ci yər lə rə 
vu rur.

Ürə yin ən va cib his sə si ən qa-
lın di var la ra ma lik olan sol mə-
də cik dir, çün ki o, qa nı ən uzaq 
mə sa fə lə rə vur ma lı olur. Ürək 
sut ka ər zin də təx mi nən 100 min 
də fə sı xı lıb-bo şa lır. Uşaq vax tı 
nəbz də qi qə də 90-100 ara sın da, 
yet kin lik ya şı na ça tan lar da isə 
70-80 ara sın da vu rur. Siz özü-
nü zü gü cə sa lan da, mə sə lən, qa-
çan da, nəb zi ni zin tez li yi təx mi-
nən, üç də fə ya rım ço xa la bi lər.

Ürək tutması nədir?
Bi zim ürək tut ma sı ad lan-

dır dı ğı mız fə sad Qərb dün ya-
sın da ölü mə sə bəb olan ən ge-
niş ya yıl mış ha di sə lər dən dir.

Hər dörd hal dan üçün də qur-
ban  əl li ya şın dan yet miş ya şı-
na ki mi ki şi lər olur. Ti pik ürək 
tut ma sı ko ro nar trom boz dan 
ya ra nır. Bir çox la rı onu sa də cə 
trom boz ad lan dı rır lar. Xəs tə-
lik ürə yi qan la tə min edən iki 
qan da ma rı nın ko ro nar ar te ri-
ya la rın da baş la nır. Bu ar te ri-
ya lar dan bi ri tu tu lan da ürə yin 
bir his sə si nə qa nın get mə si 
kə si lir. Hə min yer də ürək to-
xu ma sı nın bir his sə si ya ra 
alıb mış ki mi, öl mə yə baş la yır.
Ko ro nar ar te ri ya tu tu lar kən bir 
müd dət onun işi ni baş qa ar te-
ri ya nın da ha ki çik şa xə lə ri öz 
öh də si nə gö tü rür. Müəy yən 
müd dət dən son ra ürə yin qan 
get mə yən çox sa hə lə ri ya şa ma-
la rı üçün zə ru ri olan qa nı bu 
yol la alır lar.

Əgər ikin ci ar te ri ya iki ar te ri-
ya nın işi ni gö rə bil sə, in san sağ 
qa lır. Xoş bəxt lik dən, ək sə rən, 
ikin ci ar te ri ya bu nu ba ca rır və 
ürə yə hə min vaxt ər zin də xey li 
kö mək edə bi lir. Çox la rın da ürək 
tut ma sı fi  zi ki iş dən, əsəb sar sın tı-
sın dan, bə də nin if rat so yu ma sın-
dan, ağır ye mək dən son ra baş la-
nır: yə ni, ürək adi və ziy yə tin dən 
da ha çox iş lə mə li ol du ğu hal lar-
dan son ra. Am ma bü tün bun lar 
heç də hə mi şə ürək tut ma sı nın 
sə bə bi ol mur, ara da müəy yən 
əla qə isə, hər hal da var.

Bir çox hal lar da ürək tut ma-
sı in sa nın sa kit və ziy yə tin də də 
baş ve rə bi lər. Ürək tut ma sı nın 
simp tom la rı adə tən si nə də ki 
ağ rı ilə əla qə li dir. La kin ey ni ağ-
rı həm də əl lər də, bo yun da, ya-
xud sol çi yin də hiss olu na bi lər. 
Bu za man ada mı tər ba sır, onun 
nəb zi yük sə lir. Xəs tə nin rən gi 
qa ça, o, şok və ziy yə ti nə dü şə bi-
lər, nəb zi isə çox zəifl  ə yər. Be lə 
əla mət lər mü şa hi də olu nan da 
hə kim ça ğır maq la zım dır.

Or qa nizm də
qanın funksiyası 

nədən ibarətdir?
Qan or qa niz min bü-
tün his sə lə ri nin ya-
şa ma sın dan öt rü 

zə ru ri dir. Bu nu 
an la maq üçün 
ilk növ bə də 
dərk et mək la-

zım dır ki, qan da 
çox müx tə lif mad də lər 

və hü cey rə lər var.

Onun tər ki bin də qa nın özü nün 
plaz ma ad la nan his sə si də var. 
Plaz ma nın için də əri miş və ziy-
yət də bir çox mad də lər var.

Gə lin on lar dan bə zi lə ri ni 
nə zər dən ke çi rək və gö rək ki, 
on lar nəy lə məş ğul olur. Kar-
bo hid rat lar, şə kər qan da bə də-
ni ener ji ilə tə min et mək üçün 
gə rək dir. Piy lər yan maq, ya xud 
top lan maq üçün dür. Qan da 
müx tə lif duz lar da var – on lar 
or qa niz min müx tə lif eh ti yac-
la rı nı ödə mək üçün dür. Qan 
plaz ma sı qi da mad də lə ri ni 
mə də dən və ba ğır saq lar dan 
hü cey rə lə rə da şı yır. Bu ol ma-
say dı, hü cey rə lər ac qa lar dı. 
Bun dan baş qa, plaz ma hü cey-
rə lər də ki tul lan tı la rı da böy rək-
lə rə və ba ğır saq la ra çat dı rır.

Qan da bir çox və zi lə rin if ra-
zat la rı olur – on lar da or qa niz-
min müx tə lif his sə lə ri nə çat dı-
rı lır. Qa na qır mı zı rəng ve rən 
qır mı zı qan his sə cik lə ri nin 
(erit ro sit lə rin) tər ki bin də  he-
moq lo bin ad la nan mad də də 
var. He moq lo bin or qa niz mə çox 
la zım dır, çün ki o, ok si gen və 
kar bon iki ok si di ki mi qaz lar la 
asan ca bir lə şir. Erit ro sit lər ok si-
ge ni ar te ri ya lar la, ka pill yar lar la 
or qa niz min bü tün hü cey rə lə ri-
nə da şı yır. Qa nın ağ hü cey rə lə-
ri (ley ko sit lər) də bə dən üçün 
müs təs na əhə miy yə tə ma lik dir. 
On lar bak te ri ya la rı məhv edir.

Di gər ağ hü cey rə lər də (lim fo-
sit lər) or qa nizm də bak te ri ya lar la 
ge dən mü ba ri zə nin tər kib his sə-
si dir. Ağ hü cey rə lə rin da ha bir 
nö vü (mo no sit lər) öl müş to xu-
ma la ra və or qa niz mə kə nar dan 
dü şə bi lə cək çir kə ca vab deh dir. 
Qan hü cey rə lə ri nin da ha bir ti-
pi – trom bo sit lər dir. On lar qa nın 
lax ta lan ma sı na ca vab deh dir lər. 
Bu ol ma sa, hər xır da ya ra xey li 
qan it ki si nə sə bəb olar dı.

Pən cə nin Ona gö rə də bu hal lar da hə ki-

Bu 
sə hi fə ni uşaq lar, ye-
ni yet mə lər 
ü ç ü n 
h a -

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

İl qar ƏLFİ
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Or qa nizm də
qanın funksiyası 

nədən ibarətdir?
Qan or qa niz min bü-
tün his sə lə ri nin ya-
şa ma sın dan öt rü 

zə ru ri dir. Bu nu 
an la maq üçün 
ilk növ bə də 
dərk et mək la-

zım dır ki, qan da 
çox müx tə lif mad də lər 

və hü cey rə lər var.

sə hi fə ni uşaq lar, ye-
ni yet mə lər 
ü ç ü n 
h a -

sə hi fə mi zi oxu yar-
kən bö yük lər nə sə 
öy rən mə yə cək. Müt ləq 
öy rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, 
sa vad al maq in sa nın əbə di, hə-
mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə-
şə riy yət za man-za man adam-
la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra 
və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li-
za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya 
olub ki, için də ki sa vad lı kə sim, 
dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir 
mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va cib-
dir, çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr ola raq 
qa lan çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil-
dik lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. Am ma nə 
qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz-
dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə mü rək-
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Hər dörd hal dan üçün də qur- Onun tər ki bin də qa nın özü nün 

Hər suala     bir ca vab
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 Bədənimizdə
nə qədər qan var?

Bö yük ada mın bə də nin də 
təx mi nən 5,5 litr qan olur. Qan 
bü tün bə dən də elə dövr edir 
ki, bə də nin to xu ma la rı nı təş kil 
edən mil yard lar la hü cey rə nin 
hər bi ri nə ça ta bi lər. Qan hər 
hü cey rə ni qi da və ok si gen lə tə-
min edir, on lar da top la nan tul-
lan tı mad də lə ri ni çı xa rır, hor-
mon la rı mən zil ba şı na çat dı rır, 
in fek si ya lar la mü ba ri zə də, bə-
də nin tem pe ra tu ru nu tən zim lə-
mək də or qa niz mə kö mək edir. 

Qan əsas eti ba riy lə plaz ma 
ad la nan şəff  af ma ye dən iba rət-
dir. Qa na qır mı zı rən gi isə bu 
ma ye də üzən qır mı zı ci sim lər 
ve rir.

5 litr qan da olan qan hü cey-
rə lə ri nin sa yı nı tə səv vür et mək 
çə tin dir: təx mi nən 25 mil yard! 
Qa nın bir dam cı sın da 300 mil-
yo na ya xın qır mı zı kü rə cik lər 
var. Əgər bu kü rə cik lə ri tə bii 
öl çü lə ri ni sax la maq şər tiy lə sı-
ra ya düz sək, ya ra nan zən cir 
Yer kü rə si nin ət ra fı na dörd də-
fə do la nar. Bu hü cey rə lər çox 
xır da ol sa da, nə həng əra zi ni 
tu ta bi lər.

Mə sə lən, əgər on la rı xa lı 
ki mi ye rə dö şə sən, bu xa lı-
nın ümu mi sa hə si 4090 kvad-
rat metr təş kil edə cək. Qa nın 
dörd də bir his sə si nin daim 
ağ ci yər lər də ol ma sı nı nə zə rə 
al saq, bu, o de mək dir ki, qan 
hü cey rə lə ri nin təx mi- n ə n 
1000 kvad rat metr-
lik sa hə si ha vay-
la tə mas da 
olur. 

H ə r 
sa ni yə də 2 mil-
yard qan hü-
cey rə si ağ ci-
yər lə rin ha va 
ki sə lə rin dən ke çir. Dü zən lik 
yer lər də ha va nın bö yük təz yiq 
al tın da ol du ğu nə zə rə alın sa, 
de mə li, yük sək lik lə rin ha va-
sın dan da ha çox ok si gen ya ra-
nır. Ona gö rə də in san nə qə-
dər hün dür də ya şa yır sa, onun 
qan hü cey rə lə ri bir o qə dər çox 
olur. Bu mə na da İç veç rə nin 
dağ lıq na hi yə lə rin də ya şa yan 
əha li Lon don da ya şa yan lar dan 
50 faiz ar tıq qan hü cey rə si nə 
ma lik dir.

Qan təz yi qi nə dir?
Yaş lı adam la rın bir ço xu nun 

qan təz yi qi yu xa rı olur. Be lə he-
sab edir lər ki, Bir ləş miş Ştat lar da 
əl li ya şı ke çən dən son ra hə ya tı nı 
itir mə si hal la rı in san la rın 15-20 
fa i zi nin qan təz yi qi nin yük sək 
ol ma sı uc ba tın dan baş ve rir! Bəs 
qan təz yi qi nə dir? Bu, qa na ürə-
yin və da mar la rın gös tər di yi təz-
yiq gü cü dür. Ürə yin sol mə də ci yi 
yı ğı lan da qa nı ar te ri ya la ra qo vur. 
Əsas ar te ri ya lar bu qa nı bu rax-
maq üçün ge niş lən mə li dir.

La kin ar te ri ya la rın əzə lə qa tı 
bu təz yi qə mü qa vi mət gös tə rir 
və qan or qa niz min da ha xır da 
da mar la rı na qo vu lur. Ona gö rə 
də qan təz yi qi, ürə yin fəaliy yə ti 
və ar te ri ya la rın di var la rı nın təz-
yi qin dən ya ra nan bir fə sad dır.

Qan təz yi qi nin müx tə lif ölç mə 
üsul la rı var və təz yi qin müx tə-
lif də rə cə lə ri in sa nın müəy yən 
yaş həd di üçün nor mal sa yı lır. 
La kin bə zi in san lar da bu təz yiq 
nor mal gös tə ri ci lə ri üs tə lə mə yə 
baş la yır və bu ha la hi per to ni ya, 
yə ni qan təz yi qi nin yük sək li yi 
de yi lir. Bu, bir çox sə bəb lər dən, 
mə sə lən, əsə bi gər gin lik dən, 
ya xud da xi li sek re si ya or qan-
la rı nın, böy rək lə rin iş re ji mi nin 
po zul ma sın dan baş ve rə bi lər. 
Adə tən, bü tün sə bəb lə ri ay dın-
laş dır maq çə tin olur. Ək sər hal-
lar da isə təz yiq xəs tə nin və ziy-
yə ti ni sü rət lə pis ləş di rir. Bəs bu 
za man nə baş ve rir? Bu za man 
qan döv ra nı sis te mi nin ki çik qan 
da mar la rı qa nın 
axı nı na mü-
q a  v i  m ə t 
g ö s  t ə -
rir.

B u h a l -
da mü əy yən 
s i m p  t o m  l a r 
özü nü gös tə rə 
bi lər. Nəb zin 
sü rət lən mə si, ba şağ rı sı, baş gi-
cəl lən mə si, yor ğun luq mü şa hi-
də olu na bi lər. 

Tibb el mi be lə xəs tə lə rin 
müali cə si üçün çox lu va si tə lə-
rə ma lik dir – hər şey konk ret 
və ziy yət dən ası lı dır. Bu va si tə-
lə rin sı ra sı na is ti ra hət, iş fəaliy-
yə ti nin də yiş di ril mə si, çə ki 
azal dan pəh riz lər, duz az lı ğı 
ilə mü şa yiət olu nan pəh riz lər, 
cər ra hi mü da xi lə və s. aid dir.

Ane mi ya nə dir?
Ane mi ya qan tər ki bi nin 

poz ğun luq la rı ilə əla qə dar 
müx tə lif hal la rı ifa də edən 
söz dür. Bu hal lar qan da kı erit-
ro sit lə rin nor ma ya ca vab ver-
mə di yi, ya xud qan hü cey rə-
lə rin də ki he moq lo bi nin az lı ğı 
ilə əla qə dar ola bi lər. Ane mi-
ya nı qan ya ran ma sis te min-
də ki po zun tu lar, hü cey rə lə rin 
da ğıl ma sı, ya xud bö yük qan 
it ki si ya ra dır. Bu hal lar isə öz 
növ bə sin də or qa niz min işin-
də ki müx tə lif po zun tu lar dan 
ya ra na bi lər.

Ona gö rə də hə kim xəs tə ni 
ane mi ya dan müali cə edər kən, 
bu xəs tə li yin məhz han sı nö vüy-
lə qar şı laş dı ğı nı də qiq bil mə li dir.

Ane mi ya nın bir nö vü, mə sə-
lən, bö yük qan it ki si nə sə bəb 
olan ya ra ilə əla qə dar ola bi lər. 
Qa na or qa nizm dən baş qa ma-
ye lər dü şər, qan du ru lar və nə-
ti cə si ane mi ya olar...

Ane mi ya nın ta mam baş qa ti pi 
or qa niz min və ziy yə tiy lə əla qə dar, 
erit ro sit lə rin da ğıl ma sı sə bə  bin dən 
ya ra na bi lər. Bə zi hal lar da xəs tə-
lik ir sən ke çə bi lər, ya rar sız qa nın 
kö çü rül mə si nə ti cə sin də ya ra na, 
güc lü ya nıq lar dan, al ler gi ya dan, 
ya xud ley ke mi ya dan qay naq la na 
bi lər. Ane mi ya nın ən ge niş ya yı-
lan tip lə rin dən bi ri tro fi k ane mi-
ya dır. Bu, ane mi ya nın ən ge niş 
ya yıl mış və ən təh lü kə li nö vü dür.
Onun sə bə bi or qa nizm də erit ro-

sit lə rin for ma laş-
dı rıl ma sı üçün 
də mi rin ça-
tış ma ma sı dır.

Də mir or qa niz mə 
he moq lo bin is teh-
sa lı üçün la zım dır. 

Bi zim qə bul et di-
yi miz qi da nın əhə-
miy yət li his sə si nin 
tər ki bin də cü zi miq dar-
da də mir olur. La kin çox 
adam lar sağ lam lıq la rın da kı 
prob lem lə rə gö rə tər ki bin-
də çox lu də mir olan qi da la rı, 
mə sə lən, ət, yu mur ta, tə rə vəz-
lə rin bə zi növ lər ni qə bul edə 
bil mir lər. Ona gö rə də qan da 
də mi rin az lı ğı elə də na dir ha-
di sə de yil.

Bu cür ane mi ya nın əla mət-
lə ri rən gin sol ğun lu ğu, zəifl  ik, 
tez yo rul ma, ürək get mə və nə-
fəs al ma ğın çə tin li yi dir. Əgər 
xəs tə nin yax şı ca din cəl mək, 
ye mək  im ka nı var sa, o, əsa sən 
çox qı sa za man da yax şı la şa bi-
lər.

Ley ke mi ya nə dir?
Bil di yi miz ki mi, qan or qa-

niz min ya şa ma sı üçün va cib-
dir. Onun tər ki bin də hə rə si öz 
və zi fə si ni ye ri nə ye ti rən müx-
tə lif mad də lər, hü cey rə lər var. 
La kin bə zən qa nın tər ki bin-
də ki mad də lə rin nis bə ti han sı 
sə bəb lər dən sə po zu lur. Qan 
tər ki bi nin be lə po zun tu la rın-
dan bi ri nə ley ke mi ya de yir-
lər. Ley ke mi ya ilə xəs tə lə nən 
in sa nın qa nın da kı ley ko sit-
lə rin (ağ qan kü rə cik lə ri nin) 
sa yı 50-60 də fə ar ta bi lər. Bu, 
çox cid di hal dır, çün ki qan is-
teh sal edən or qan la rın fəaliy-
yə ti nin poz ğun lu ğu ilə əla qə-
dar dır. Əv vəl lər ley ke mi ya ya 
tu tu lan xəs tə ümid siz sa yı lır-
dı. İn di yə ki mi də ley ke mi-
ya nın müali cə si üçün elə bir 
eti bar lı va si tə nin ol ma ma sı na 
bax ma ya raq, ye nə də müəy-
yən nailiy yət lər əl də olu nub. 
Bu nailiy yət lər, xü su si lə xəs-
tə nin öm rü nün uza dıl ma sı və 
və ziy yə ti nin yün gül ləş di ril-
mə si ilə əla qə dar dır.

Ley ke mi ya nın bir ne çə nö-
vü var. Xəs tə li yin hər for ma sı 
in san öm rü nün uzan ma sı na 
müx tə lif cür tə sir edir. Ona gö-
rə də hər konk ret hal da konk-
ret müali cə tə yin olu nur. Ley-
ke mi ya iki əsas for ma da olur: 
kəs kin və xro ni ki ley ke mi ya. 
Kəs kin ley ke mi ya qəfl  ə tən aş-
kar la na və xəs tə lik çox tez tə-
rəq qi edə bi lər. Xəs tə li yin bu 
for ma sı nı in ki şaf et mə yin cə aş-
kar la maq müm kün ol mur.

Kəs kin ley ke mi ya ilə adə tən, 
35 ya şın dan yu xa rı in san lar xəs-
tə lə nir. Ağ qan kü rə cik lə ri nin 
konk ret ti pin dən ası lı ola raq 
ley ke mi ya nın müx tə lif for ma la-
rı na rast gəl mək müm kün dür.

La kin xəs tə li yin çox fərq li for-
ma la rı nın ol ma sı na bax ma ya-
raq, il kin simp tom lar hə mi şə 
ey ni dir. Ona gö rə də diaq no-
zun vax tın da qo yul ma sı ən va-
cib iş dir. Ley ke mi ya nın var lı ğı 
qa nın və sü mük ili yi nin mik-
ros kop al tın da təd qi qin dən 
son ra təs bit olu nur. 

Dermatomikoz 
nədir?

Bu, çox ge niş ya yıl mış də ri 
xəs tə li yi dir. Ona gö bə lək in-
fek si ya sı sə bəb olur. Bu xəs tə-
lik adə tən, əl lər də, ayaq lar da 
olur. Onun ən ge niş ya yıl mış 
for ma sı də ri nin üs tün də bir, 
ya xud bir ne çə şiş kin ya ra nın 
ya ran ma sı dır. Bu ya ra la rın or-
ta sı sağ lam gö rü nür, am ma kə-
nar la rı bö yü mə yə da vam edir. 
Bə zən ya ra nın sağ lam olan or-
ta sı na da əla və in fek si ya dü şür 
və on da hal qa nın için də da ha 
bir hal qa əmə lə gə lir. Der ma to-
mi ko zun bə zi hal la rın da ya ra-
nın mər kə zi his sə sin də, ümu-
miy yət lə, ça pıq laş ma get mir. 
Xəs tə lik özü nün il kin mər hə-
lə sin də də ri də aza cıq qı za ra-
raq şiş miş sa hə dən iba rət olur. 
Son ra hə min yer bir az da ar tıq 
qı za rır, su luq lar əmə lə gə lir, 
yün gül qa şın ma, ya xud acı ma 
mü şa hi də olu nur.

Der ma to mi ko zun baş qa ge-
niş ya yıl mış for ma sı baş də ri-
si nin xəs tə li yi dir. Bu, yo lu xu cu 
xəs tə lik dir və ona uşaq lar da 
asan lıq la yo lu xa bi lər. Der ma-
to mi ko za sə bəb olan gö bə lək 
çox çə tin məhv edi lir, ona gö rə 
də xəs tə nin müali cə si adə tən, 
xəs tə lik ba şa ça ta na dək, in fek-
si ya nın ya yıl ma sı nın qar şı sı nın 
alın ma sın dan iba rət dir. Der-
ma to mi koz tez yo lu xan xəs tə-
lik ol du ğu na gö rə, o, in san lar-
dan hey van la ra da ke çə bi lər. 
Xəs tə lə rin to xun du ğu əş ya lar 
baş qa adam la rı da yo lux du ra 
bi lər.

Xəs tə lik er kən aş kar edil-
dik də müali cə da ha eff  ekt li 
olur. Bu nun la əla qə li ki çik bir 

şüb hə ya ra nan 
ki mi, hə-

k i  m ə 
mü-

ra-
c i ə t 

e t  m ə k 
la zım dır. 

Hə kim der-
m a  t o  m i  k o  z u n 

bə də nin baş qa his-
sə lə ri nə keç mə si nin qar-

şı sı nı ala caq və ən qı sa müd-
dət də ca nı nı zı xəs tə lik dən 
qur ta ra caq.

Mə sə lən, əgər on la rı xa lı 
ki mi ye rə dö şə sən, bu xa lı-
nın ümu mi sa hə si 4090 kvad-
rat metr təş kil edə cək. Qa nın 
dörd də bir his sə si nin daim 
ağ ci yər lər də ol ma sı nı nə zə rə 
al saq, bu, o de mək dir ki, qan 
hü cey rə lə ri nin təx mi- n ə n 
1000 kvad rat metr-
lik sa hə si ha vay-
la tə mas da 
olur. 

H ə r 
sa ni yə də 2 mil-
yard qan hü-
cey rə si ağ ci-
yər lə rin ha va 
ki sə lə rin dən ke çir. Dü zən lik 
yer lər də ha va nın bö yük təz yiq 
al tın da ol du ğu nə zə rə alın sa, 
de mə li, yük sək lik lə rin ha va-
sın dan da ha çox ok si gen ya ra-
nır. Ona gö rə də in san nə qə-
dər hün dür də ya şa yır sa, onun 
qan hü cey rə lə ri bir o qə dər çox 
olur. Bu mə na da İç veç rə nin 
dağ lıq na hi yə lə rin də ya şa yan 
əha li Lon don da ya şa yan lar dan 
50 faiz ar tıq qan hü cey rə si nə 
ma lik dir.

po zul ma sın dan baş ve rə bi lər. 
Adə tən, bü tün sə bəb lə ri ay dın-
laş dır maq çə tin olur. Ək sər hal-
lar da isə təz yiq xəs tə nin və ziy-
yə ti ni sü rət lə pis ləş di rir. Bəs bu 
za man nə baş ve rir? Bu za man 
qan döv ra nı sis te mi nin ki çik qan 
da mar la rı qa nın 
axı nı na mü-
q a  v i  m ə t 
g ö s  t ə -
rir.

B u h a l -
da mü əy yən 
s i m p  t o m  l a r 
özü nü gös tə rə 
bi lər. Nəb zin 
sü rət lən mə si, ba şağ rı sı, baş gi-
cəl lən mə si, yor ğun luq mü şa hi-
də olu na bi lər. 

Tibb el mi be lə xəs tə lə rin 
müali cə si üçün çox lu va si tə lə-
rə ma lik dir – hər şey konk ret 
və ziy yət dən ası lı dır. Bu va si tə-
lə rin sı ra sı na is ti ra hət, iş fəaliy-
yə ti nin də yiş di ril mə si, çə ki 
azal dan pəh riz lər, duz az lı ğı 
ilə mü şa yiət olu nan pəh riz lər, 
cər ra hi mü da xi lə və s. aid dir.

güc lü ya nıq lar dan, al ler gi ya dan, 
ya xud ley ke mi ya dan qay naq la na 
bi lər. Ane mi ya nın ən ge niş ya yı-
lan tip lə rin dən bi ri tro fi k ane mi-
ya dır. Bu, ane mi ya nın ən ge niş 
ya yıl mış və ən təh lü kə li nö vü dür.
Onun sə bə bi or qa nizm də erit ro-

sit lə rin for ma laş-
dı rıl ma sı üçün 
də mi rin ça-
tış ma ma sı dır.

Də mir or qa niz mə 
he moq lo bin is teh-
sa lı üçün la zım dır. 

Bi zim qə bul et di-
yi miz qi da nın əhə-
miy yət li his sə si nin 
tər ki bin də cü zi miq dar-
da də mir olur. La kin çox 
adam lar sağ lam lıq la rın da kı 
prob lem lə rə gö rə tər ki bin-
də çox lu də mir olan qi da la rı, 
mə sə lən, ət, yu mur ta, tə rə vəz-
lə rin bə zi növ lər ni qə bul edə 
bil mir lər. Ona gö rə də qan da 
də mi rin az lı ğı elə də na dir ha-
di sə de yil.

kar la na və xəs tə lik çox tez tə-
rəq qi edə bi lər. Xəs tə li yin bu 
for ma sı nı in ki şaf et mə yin cə aş-
kar la maq müm kün ol mur.

Kəs kin ley ke mi ya ilə adə tən, 
35 ya şın dan yu xa rı in san lar xəs-
tə lə nir. Ağ qan kü rə cik lə ri nin 
konk ret ti pin dən ası lı ola raq 
ley ke mi ya nın müx tə lif for ma la-
rı na rast gəl mək müm kün dür.

alın ma sın dan iba rət dir. Der-
ma to mi koz tez yo lu xan xəs tə-
lik ol du ğu na gö rə, o, in san lar-
dan hey van la ra da ke çə bi lər. 
Xəs tə lə rin to xun du ğu əş ya lar 
baş qa adam la rı da yo lux du ra 
bi lər.

Xəs tə lik er kən aş kar edil-
dik də müali cə da ha eff  ekt li 
olur. Bu nun la əla qə li ki çik bir 

şüb hə ya ra nan 
ki mi, hə-

k i  m ə 
mü-

ra-
c i ə t 

e t  m ə k 
la zım dır. 

Hə kim der-
m a  t o  m i  k o  z u n 

bə də nin baş qa his-
sə lə ri nə keç mə si nin qar-

şı sı nı ala caq və ən qı sa müd-
dət də ca nı nı zı xəs tə lik dən 
qur ta ra caq.

5 litr qan da olan qan hü cey-

yi qin dən ya ra nan bir fə sad dır.

Hər suala     bir ca vab



XX əs rin ən bö-
yük şair lə-
rin dən olan 
V l a  d i  m i r 

Ma ya kovs ki nin uşaq lar üçün 
yaz dı ğı ki ta bın ye ga nə nüs xə si 
bu gün lər də Ru si ya da hər ra ca 
çı xa rı lıb.  “Lit fond”un təş kil 
et di yi ki tab hər ra cın da şairin 
“Oxu, Pa ri si və Çi ni gəz” ad-
lı ki ta bı 600 min rub la sa tı lıb. 
Mə lum dur ki, ki ta bı bu qiy mə-
tə alan şəxs də fə lər lə hə min öl-
kə lər də olub, la kin ki ta bın işıq 
üzü gör dü yü 1929-cu il də be lə 
sə ya hət lər müş kül mə sə lə idi. 

Hər rac da ki-
ta bın baş lan ğıc qiy-
mə ti 130 min rubl 
ol sa da, qiy mət get-
dik cə art ma ğa baş-
la yıb. Ki ta ba çə kil-
miş il lüst ra si ya nın müəl li fi  
məş hur rəs sam Pyotr Al-
yak rins ki dir.

Qeyd et mək la zım dır ki, 
“Lit fond”un təş kil et di yi 

bu hər rac məhz uşaq ədə biy ya-
tı na, uşaq ədə biy ya tı nın na dir 
nüs xə lə ri nə həsr olu nub. Ma ya-
kovs ki dən baş qa, bir çox ya zı çı 

və şair lə rin də uşaq la-
ra həsr et di yi ki tab-

la rın na dir nüs-
xə lə ri hər ra ca 

çı xa rı lıb. Mə-
sə lən, Bo ris 

Pas ter na-
kın 1926-
cı il də 
n ə ş r 
edil miş 
“ Y e l -
lən cək” 
k i  t a -
b ı  n ı n 
n a  d i r 
n ü s  x ə -
si hər-
r a c  d a 
130 min 
r u b  l a 
sa tı lıb.

Məş hur Hol li vud ul du zu, xey li müd dət dir səh hə ti ilə 
bağ lı gün dəm dən düş mə yən An ce li na Co li nin ya ra-
dı cı lıq plan la rı ilə bağ lı xə bər ya yı lıb. Be lə ki, akt ri-
sa məş hur ya zı çı Aqa ta Kris ti nin “Şərq eksp re sin də 

qətl” ro ma nı əsa sın da çə ki lə cək fi lm də rol ala bi lər.  Bu ba rə də 
xa ri ci mət buat mə lu mat ya yıb.

Xə bər də de yi lir ki, 2016-cı il də səh hə ti və xey riy yə çi lik fəaliy yə ti 
ilə bağ lı hə lə ki, heç bir ya ra dı cı lıq la yi hə sin də iş ti rak et mə yən Co-
li bu fi lm lə ye ni dən çə ki liş mey dan ça sı na qa yı da caq. Ar tıq akt ri sa 
fi lm də ki ro lu ilə bağ lı da nı şıq lar apa rır. An ce li na Co li fi lm də miss 
Ha riet Hab bard ro lu nu  ifa edə cək. Xa tır la daq ki, bu əsər ilk 

də fə 1974-ci il də ek ran laş dı rı lıb. O za man 
miss Ha riet Hab bard ro lu nu Lo ren Be-

koll can lan dır mış dı.
Fil min çə ki liş lə ri 2016-cı ilin no-

yabr ayın da Lon don da baş la-
ya caq. Son səh nə lə ri Mal ta da 
çə ki lə cək fi l min 2017-ci il, no-
yab rın 22-də təq dim edil mə-

si nə zər də tu tu-
lur.

XX əs rin ən bö-

Mayakovskinin
kitabı
hərracda
600 minə
satıldı

Tür ki yə Də ya nət Vəq-
fi  nin 1981-ci il dən bə-
ri hər il təş kil et di yi 
ki tab sər gi si bu də fə 

iyu nun 13-də baş tu tub. Bu, 
Vəq fi n 35-ci ki tab sər gi si dir. 
Də ya nət Vəq fi  nin yay dı ğı mə-
lu mat da de yi lir ki, 1975-ci il-
dən fəaliy yət gös tə rən təş ki lat 
elm və mə də niy yət dün ya sı na 
öz töh fə si ni ver mək də dir.

Ko ca te pe Ca mi si nin hə yə-
tin də baş tu tan 35-ci Ki tab 

Sər gi si iyun ayı nın 1-ə qə-
dər da vam edə cək. Sər-

gi yə 70 nəş riy ya tın 
qa tıl dı ğı bil di ri lir.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Ancelina Coli Aqata 
Kristinin qəhrəmanını 
canlandıra bilər

Məş hur qa zax ya zı çı sı Ol jas Sü ley me nov Ak to be də baş 
ve rən ha di sə lə rə mü na si bət bil di rib. Mə lum ha di sə-
lə rin heç də tə sa düf ol ma dı ğı nı və ön cə dən ha zır lan-
dı ğı nı vur ğu la yan ya zı çı de yib:

“Mə nim bil di yim bu dur ki, Na zar ba yev gə rək in di çox eh ti yat lı 
ol sun. Ha ki miy yət ça lış ma lı dır ki, bi zim 25 il qaç dı ğı mız pro ses lər 
in di hə ya ta keç mə sin. MDB-nin, de mək olar ki, bü tün res pub li ka la-
rın da bu ha di sə lər müx tə lif for ma lar da baş ve rib. Biz bu pro ses lə ri 
in qi lab, di gər lə ri isə baş qa cür ad lan dı rıb lar. Des ta bi li za si ya ya Ru si-
ya da da xil ol maq la, bü tün res pub li ka lar mə ruz qa lıb. Yal nız Qa za-
xıs tan bun dan ya yı na bi lib. Mən cə, hö ku mət lə ya na şı, ic ti maiy yət də 
çox diq qət li ol ma lı dır”.

Qeyd edək ki, bir müd dət ön cə Ak to be şə hə rin də na mə lum şəxs lər 
bir ne çə ti ca rət ob yek ti nə və hər bi his sə yə hü cum edib. Rəs mi As ta-
na nın yay dı ğı mə lu ma ta gö rə, in di yə qə dər 13 ter ror çu məhv edi lib.
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Türkiyə 
Dəyanət 
Vəqfi nin 

35-ci kitab 
sərgisi

ro lu nu  ifa edə cək. Xa tır la daq ki, bu əsər ilk 
də fə 1974-ci il də ek ran laş dı rı lıb. O za man 

miss Ha riet Hab bard ro lu nu Lo ren Be-
koll can lan dır mış dı.

Fil min çə ki liş lə ri 2016-cı ilin no-
yabr ayın da Lon don da baş la-

ya caq. Son səh nə lə ri Mal ta da 
çə ki lə cək fi l min 2017-ci il, no-
yab rın 22-də təq dim edil mə-

si nə zər də tu tu-
lur.

Tür ki yə Də ya nət Vəq-
fi  nin 1981-ci il dən bə-
ri hər il təş kil et di yi 
ki tab sər gi si bu də fə 

iyu nun 13-də baş tu tub. Bu, 
Vəq fi n 35-ci ki tab sər gi si dir. 
Də ya nət Vəq fi  nin yay dı ğı mə-
lu mat da de yi lir ki, 1975-ci il-
dən fəaliy yət gös tə rən təş ki lat 
elm və mə də niy yət dün ya sı na 
öz töh fə si ni ver mək də dir.

Ko ca te pe Ca mi si nin hə yə-
tin də baş tu tan 35-ci Ki tab 

Sər gi si iyun ayı nın 1-ə qə-
dər da vam edə cək. Sər-

gi yə 70 nəş riy ya tın 
qa tıl dı ğı bil di ri lir.

Hazırladı: 
NARINGÜL

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 
istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 

ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, 
“Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, 

“Bizim həyatımız - bir şeh damlası”  “7 pyes“,
Nəcib Məhfuz - “Bildirçin və payız”) kitabları şəhərin 

aşağıdakı kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  

Hər rac da ki-
ta bın baş lan ğıc qiy-
mə ti 130 min rubl 
ol sa da, qiy mət get-
dik cə art ma ğa baş-
la yıb. Ki ta ba çə kil-
miş il lüst ra si ya nın müəl li fi  
məş hur rəs sam Pyotr Al-
yak rins ki dir.

Qeyd et mək la zım dır ki, 
“Lit fond”un təş kil et di yi 

bu hər rac məhz uşaq ədə biy ya-
tı na, uşaq ədə biy ya tı nın na dir 
nüs xə lə ri nə həsr olu nub. Ma ya-
kovs ki dən baş qa, bir çox ya zı çı 

və şair lə rin də uşaq la-
ra həsr et di yi ki tab-

la rın na dir nüs-
xə lə ri hər ra ca 

çı xa rı lıb. Mə-
sə lən, Bo ris 

Pas ter na-
kın 1926-
cı il də 
n ə ş r 
edil miş 
“ Y e l -
lən cək” 
k i  t a -
b ı  n ı n 
n a  d i r 
n ü s  x ə -
si hər-
r a c  d a 
130 min 
r u b  l a 
sa tı lıb.
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