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De kab rın 16-da Hol-
li vud ul du zu Sti ven 
Si qal ilk də fə Ba kı da, 
Hey dər Əli yev Mər-

kə zin də kon sert proq ra mı ilə çı-
xış edib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, kon sert-
də Sti ven Si qal və onu mü şa yiət 
edən qrup blüz mu si qi proq ra mı-
nı təq dim edib.

Kon ser tin ma raq lı mə qam la-
rın dan bi ri Hol li vud ul du zu nun 
səh nə ni “Na tiq” ritm qru pu ilə 
pay laş ma sı olub. Sti ven Si qal mil li 
mu si qi çi lər lə ma raq lı kom po zi si-
ya təq dim edib.

Qeyd edək ki, ki noakt yor, re jis-
sor, ey ni za man da, ay ki do us ta sı 
Sti ven Si qal mu si qi çi ki mi də məş-
hur dur. Hətt  a o, mu si qi ifa çı lı ğı ilə 
akt yor luq dan da ha əv vəl məş ğul 
ol ma ğa baş la yıb. Sti ven Si qal 12 
ya şın dan gi ta ra da ifa et mə yə baş-
la yıb və əsa sən blüz jan rı na üs tün-
lük ve rib.

İl lər bo yu öz üzə rin də iş lə yən 
Sti ven Si qal məş hur blüz əf sa-
nə lə ri - Bi Bi Kinq, Bo Did li, Con 
Li Hu ker, ona ən çox tə sir gös-
tər miş gi ta ra çı Braun Kla rens 
“Qeyt maut” ilə bir gə çı xış lar 
edib, blü zə olan sev gi si ni on lar la 
bö lü şüb.

Sti ve nin ana sı “onun mu si qi si-
ni dün ya eşit mə li dir” de yən dən 
son ra Si qal ilk al bo mu nu bu ra xıb. 
2005-ci il də işıq üzü gö rən “Kris-
tal ma ğa ra dan mah nı lar” (“Songs 
from the Crys tal Ca ve”) al bo mu 
Av ro pa ba za rın da ən çox sa tı lan 
al bom lar dan olub və özün də blüz, 
pop, rok ki mi müx tə lif janr la rı bir-
ləş di rib.

2006-cı il də da ha bir mu si qi al-
bo mu - “Mo jo Priest” təq dim olu-
nub. Mu si qi şü nas lar tə rə fi n dən ilin 
ən yax şı blüz al bo mu ad lan dı rı lan 
“Mo jo Priest” tək cə Sti ve nin sərt gi-
ta ra üs lu bu nu de yil, həm çi nin blü-
zün əsa sı nı qoy muş Bi Bi Kinq, Bo 
Did li, Ro bert Lok vud, Ko Ko Tey lor, 
Ceyms Kott  on, Vil li Per kins və Hu-
bert Sam lin ki mi sə nət kar la rın mu-
si qi si ni də özün də bir ləş di rir.

Bi Bi Kinq Sti ven Si qa lın mu si-
qi si ni xa rak te ri zə edər kən “Sti ven 
gi ta ra çal maq da ma hir us ta dır”, - 
de yə söy lə yib. Blü zü ənə nə vi və 
mə na lı bir tərz də çat dır maq is te-
da dı Sti ve nin yaz dı ğı və ifa et di yi 
mu si qi də ay dın gö rü nür.

Qeyd edək ki, Sti ven Si qa lın bö-
yük gi ta ra kol lek si ya sı da var. O, 
bun la rı 1960-cı il lər dən top la ma-
ğa baş la yıb. Kol lek si ya ya Al bert 
Kinq, Al bert Kol linz və di gər məş-
hur ifa çı la rın gi ta ra la rı da xil dir.

1952-ci il də ABŞ-da ana dan olan 
Sti ven Si qal 1986-cı il dən ki no sa hə-
sin də fəaliy yə tə baş la yıb və 1988-ci 

il də “Qa nun dan yük sək də” ad lı ilk 
fi l min də Ni ko ro lu nu ifa edib. Əsa-
sən dö yüş fi lm lə rin də çə ki lən akt-
yor “Mü ha si rə də”, “Ölüm cül təh lü-
kə”, “Məh vet mə qə ra rı”, “Keç mi şin 
köl gə si”, “Gü nə şin al tın da” və di-
gər fi lm lər də rol alıb.

Sti ven Si qal, həm çi nin fi lm pro-
dü se ri ki mi ta nı nır. O, pro dü se ri 
ol du ğu fi lm lər də dö yüş səh nə lə ri-
nə qu ru luş ve rib.

Bu il sent yab rın 21-də Ba kı ya 
sə fə ri çər çi və sin də Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də olan Sti ven Si qal Mər-
kə zin Audi to rium za lı na hey ran 
qal mış və bu ra da kon sert ver mək 
ar zu su nu bil dir miş di.

Bir saat dan ar tıq da vam edən 
kon sert proq ra mın da gi ta ra ifa çı-
sı, mü ğən ni Sti ven Si qal blüz jan-
rın da mu si qi ilə ta ma şa çı la rın qar-
şı sı na çı xıb. Kon sert bo yu ifa çı nın 
audi to ri ya ilə ün siy yə ti qur ma sı 
ta ma şa çı la ra unu dul maz an lar 
bəxş edib.

Kon sert dən son ra Sti ven Si qal 
təəs sü rat la rı nı jur na list lər lə bö lü-
şüb, on la rın sual la rı nı ca vab lan-
dı rıb. Bil di rib ki, Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də ta ma şa çı lar qar şı sın-
da çı xış et di yi müd dət də o, ol-
duq ca xoş an lar ya şa yıb. “Na tiq” 
ritm qru pu nun fa na tı dır və onun-
la bir gə çı xış et mə si ni şəx sən ar zu 
edib. İkin ci də fə dir Ba kı ya gəl di-
yi ni de yən Hol li vud ul du zu şə-
hə ri gör mək im ka nı əl də et di yi ni 
də vur ğu la yıb və pay tax tı mı zın 
gö zəl li yi nin, öl kə də ki to le rant-
lıq mü hi ti nin on da xoş təəs sü rat 
oyat dı ğı nı bil di rib.

Hol li vud ul du zu de kab rın 17-
də də Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
çı xış edə cək.

Azərbaycan mədəniyyətinin 
nümunələri Vaşinqtonda sərgilənib
ABŞ-da yer lə şən Ro nald Rey qan Bi na sı və Bey nəl-

xalq Ti ca rət Mər kə zin də (Ro nald Reagan buil-
ding and In ter na tional Tra de Cen ter) “Win ter-
na tional” ad lı 4-cü İl lik Sə fi r lik Sər gi si ke çi ri lib.

Ti ca rət Mər kəz lə ri As so siasi-
ya sı (Tra de Cen ter Ma na ge ment 
As so ciates) tə rə fi n dən ma liy yə-
ləş di ri lən təd bir də, əsa sən, Va-
şinq ton da akk re di tə olun muş 
dip lo ma tik kor pu sun yük sək 

və zi fə li nü ma yən də lə ri, ABŞ 
KİV-lə ri nin nü ma yən də lə ri, sa-
də və tən daş lar, ha be lə Azər bay-
can ic ma sı nın təm sil çi lə ri də da-
xil ol maq la, təx mi nən 2500-3000 
nə fər iş ti rak edib.

Va şınq ton da akk re di tə olun-
muş 35-dən çox sə fi r li yin nü ma-
yiş et dir di yi rən ga rəng mə də-
niy yət nü mu nə lə ri və müx tə lif 
mil li adət-ənə nə lə rin tə cəs sü mü 
olan əş ya lar bö yük ma raq do ğu-
rub. Yar mar ka nın öl kə miz üçün 
ay rıl mış sten di nin tər ti ba tın-
da Azər bay ca nın qə dim ta ri xi 
abi də lə ri ni, müasir inf rast ruk-

tu ru nu və tu rizm po ten sialı nı 
özün də əks et di rən şə kil lər dən 
is ti fa də olu nub. Bu ra da mil li 
mət bə xi mi zin nü mu nə lə ri, xal-
ça lar, su ve nir lər, Azər bay can 
haq qın da buk let və ki tab lar 
nü ma yiş et di ri lib. Qeyd et mək 
la zım dır kı, Azər bay can sten-
di da ha çox ta ma şa çı top la yan 
stend lər dən bi ri olub.

Sər gi nin açı lı şın da çı xış edən 
Ti ca rət Mər kəz lə ri As so siasi-
ya sı nın pre zi den ti Con P. Dr-
yu təd bi rin əsas məq sə di nin 
pay taxt ic ti maiy yə ti ni dün ya 
öl kə lə ri nin mə də niy yət və adət-
ənə nə lə ri ba rə də mə lu mat lan-
dır maq ol du ğu nu bil di rib.

NARINGÜL

De kab rın 16-da Hol-

Heydər Əliyev Mərkəzində 
Stiven Siqalın konserti olub

Lavaş türkün ortaq mirasıdır
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, Tür ki yə nin öl kə miz-

də ki sə fi r li yi və Ba kı da kı Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun 
təş ki lat çı lı ğı və dəs tə yi ilə “La vaş gü nü” la yi hə si hə-
ya ta ke çi ri lir.

Azər TAc xə bər ve rir ki, bu mü na si bət lə de kab rın 17-də Ba kı da “La-
vaş tür kün or taq mi ra sı dır” möv zu sun da mət buat konf ran sı təş kil 
olu nub.

La yi hə nin məq sə di ic ti maiy yə tin diq qə ti ni mil li mət bə xi mi zin qə-
dim nü mu nə si olan la va şın Er mə nis tan tə rə fi n dən mə nim sə nil mə si 
fak tı na yö nəlt mək dir.

Bir ay da vam edə cək la yi hə çər çi və sin də Ba kı da şə hər da xi li xid-
mət gös tə rən və üzə rin də Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun lo qo su və “La-
vaş tür kün or taq mi ra sı dır” ifa də si nə yer ve ril miş üç av to bus do la-
şa caq, Ni za mi met ro su nun çı xı şın da in san la ra la va şa həsr edil miş 
bro şür lər pay la nı la caq.

Xa tır la daq ki, 2014-cü il no yab rın 26-da Er mə nis tan tə rə fi n dən 
mil li mət bə xi mi zin qə dim nü mu nə lə rin dən olan la vaş UNES CO-
nun Qey ri-mad di mə də ni irs üz rə Rep re zen ta tiv si ya hı sı na “er mə ni 
çö rə yi la va şın ha zır lan ma sı ənə nə lə ri” ki mi təq dim edil sə də, Azər-
bay can tə rə fi  nin eti raz la rı və bu nun la bağ lı hə ya ta ke çi ril miş fəaliy-
yət lər nə ti cə sin də Er mə nis ta nın təx ri bat cəhd lə ri nin qar şı sı alı nıb. 
Be lə ki, UNES CO Kon ven si ya sı nın tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq fay lın 
adı də yiş di ri lib və bu nun la da la vaş mət bəx mə də niy yə ti nin er mə ni 
mil lə ti nə aid ol ma dı ğı, sa də cə, bu mət bəx nü mu nə si nin Er mə nis tan 
əra zi sin də də möv cud ol du ğu qə bul edi lib.

Ba kı da kı Yu nus Əm rə İns ti tu tu nun mü di ri İb ra him Yıl dı rım bil-
di rib ki, la yi hə ni ke çir mək də məq sə di miz böl gə mi zin or taq çö rə yi 
olan la va şın bi zim or taq mi ra sı mız ol du ğu na diq qət çək mək və ic-
ti maiy yə tə çat dır maq dır. O, 2016-cı il də UNES CO-nun ic la sın da la-
va şın türk çö rə yi ki mi qə bul olu na ca ğı na ümid et dik lə ri ni söy lə yib.

Azər bay can Mil li Ku li na ri ya As so siasi ya sı nın pre zi den ti, UNES-
CO-nun Ənə nə vi Qi da Ko mi tə si nin səd ri Ta hir Əmi ras la nov ötən il 
la vaş la bağ lı çə kiş mə lə rin ol du ğu na diq qət çə kə rək bu təd bi rin əhə-
miy yə ti ni qeyd edib.

Er mə ni lə rin “La vaş” adı ve ri lən çö rə yin öz mə də niy yə ti nə aid bir 
ün sür ki mi qə bul edil mə si üçün UNES CO-ya mü ra ciət et dik lə ri ni 
xa tır la da raq bu nun la bağ lı bir sı ra fakt la ra ay dın lıq gə ti rib. Diq qə tə 
çat dı rıb ki, 1636-cı il dən 1906-cı ilə dək 17 er mə ni lü ğət ki ta bı çı xıb. 
Bun lar dan 6-sı izah lı lü ğət dir. Bu lü ğət lər dən heç bi rin də la vaş sö zü 
yox dur. Yal nız iki lü ğət də “lav” sö zü ke çir ki, o da yax şı de mək dir. 
Er mə ni ali mi Se vart yan öz lü ğə tin də ya zır ki, bu çö rək türk lər dən 
gəl mə dir.

T.Əmi ras la nov vur ğu la yıb ki, la vaş tən dir də alo va to xu nan bi zim 
ye ga nə çö rə yi miz dir. Ona gö rə də ona “alov aş”, türk cə isə “ya lov 
aş” de mi şik. Son ra lar “alov” sö zü nün əv və lin də ki “a” hər fi  dü şüb 
və “la vaş” ki mi qa lıb. Qeyd edib ki, na zik çö rək lə rin ad la rı na Mah-
mud Kaş ğa ri nin “Di va ni Lü ğə ti-Türk” əsə rin də rast gəl mək olar. 
Ni za mi Gən cə vi, Məh sə ti Gən cə vi və Xa qa ni Şir va ni nin əsər lə rin də, 
Yu sif Ba la sa qun lu nun “Ku tat qu bi lik” ki ta bın da da la vaş haq qın da 
da nı şı lıb.

Qeyd olu nub ki, həm dil çi lik nöq te yi-nə zər dən la vaş bi zim çö rə yi-
miz dir, di gər tə rəf dən isə əkin çi lik mə də niy yə ti mi zə, folk lo ru mu za, 
adət-ənə nə lə ri mi zə əsa sən bu nu de yə bi lə rik.

Ta hir Əmi ras la nov təd bi rin təş ki lat çı la rı na min nət dar lıq edə rək 
bil di rib ki, la va şın türk lə rə məx sus çö rək ol du ğu nu söy lə mə yə tam 
haq qı mız var.
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De kab rın 15-də Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də gör kəm li xa nən də, Xalq ar tis ti 
Qə dir Rüs tə mo vun 80 il li yi nə həsr olun muş 

yu bi ley kon ser ti ke çi ri lib. Kon sert də Qə dir Rüs tə mo-
vun ailə üzv lə ri, dost la rı, sə nət yol daş la rı, Xan Şu şins-
ki nin ailə üzv lə ri, Xalq ar tist lə ri Mən sum İb ra hi mov, 
Ca nə li Ək bə rov, mil lət və ki li Aqil Ab bas iş ti rak edib lər.

Kon sert Qə dir Rüs tə mo-
vun ifa et di yi “So na bül bül-
lər” mah nı sı ilə baş la yıb. 
Təd bi rin apa rı cı sı, ya zı çı-pub-
li sist Mus ta fa Çə mən li Qə dir 
Rüs tə mo vun hə yat yo lun dan 
və Azər bay can ifa çı lıq sə nə ti-
nin in ki şa fı na ver di yi də yər li 
töh fə lər dən söz açıb: “Qə dir 
Rüs tə mo vun ailə sin də gö zəl 
sə si olan lar çox olub. Mər-
hum xa nən də özü nə məx sus 
ifa çı idi. Xa rak te ri eti ba ri lə heç 
ki mə bo yun əy mə yən, söz 

gö tür mə yən adam idi. Onun 
bən zər siz ifa sı nı Xan Şu şins ki 
bə yə nib, qiy mət ve rib, sə si ni 
Cab bar Qar yağ dıoğ lu nun sə-
si nə bən zə dib”.

Da ha son ra kon sert proq-
ra mı Xalq ar tis ti Nə za kət 
Tey mu ro va, gənc xa nən də-
lər - El də niz Məm mə dov, 
Mus ta fa Mus ta fa yev və Ka-
mi lə Nə bi ye va nın çı xış la rı 
ilə da vam edib.

Qeyd edək ki, Q.Rüs tə mov 
1935-ci il, no yab rın 29-da 

Ağ dam ra yo nun da ana dan 
olub. Unu dul muş xalq mah-
nı la rı mız dan bir ço xu sə nət-
ka rın ifa sı ilə ye ni dən hə yat 
qa za nıb. Onun son də rə cə 
mə ha rət lə oxu du ğu “So na 
bül bül lər”, “Apar dı sel lər 
Sa ra nı”, “La çın”, “Ay di li-di-
li”, “Sa rı gə lin” və ne çə-ne-
çə di gər mah nı lar hər kə sin 
qəl bin də köv rək duy ğu lar 
və sə mi mi hiss lər oya dıb. 
Qə dir Rüs tə mo vun ifa sın da 
“Rast”, “Ça har gah” mu ğam 
dəst gah la rı len tə alı na raq 
ra dionun qı zıl fon dun da 
sax la nı lır.

Qə dir Rüs tə mov 2011-ci 
il, de kab rın 13-də Tür ki-
yə nin İs tan bul şə hə rin də 
və fat edib, ikin ci Fəx ri xi ya-
ban da dəfn olu nub.

De kab rın 15-də Mə də niy yət və Tu rizm Na zir- Ağ dam ra yo nun da ana dan 

Qədir Rüstəmovun
80 illik yubileyi keçirilib

Gö rə sən bu dün ya da Mə həm məd üm mə-
tin dən qey ri si da ra, çə ti nə dü şən də özü nə 
Al lah dan ölüm ar zu la yır mı? İnan mı ram. 
Av ro pa lı düş dü yü çə tin du ru ma çö züm 

ax ta rar, ək sər hal lar da da ta par. Biz lər ney lə rik?  Bi-
zi bu du rum dan çə kib çı xa ra caq bir adam ax ta ra rıq, 
ümi di mi zi mö cü zə yə bağ la ya ya rıq. Göz lə rik, göz lə-
rik, gəl mə yin cə də dər hal ça rə siz li yə qa pı lar, ağ lar, 
sız lar, son da da  əli mi zi gö yə qal dı rıb Al lah dan ölüm 
is tə yə rik: “Al lah bir ucuz ölüm gön dər mir ki, ölüm, 
ca nım  qur tar sın, ma şın vur sun mə ni, ba şı ma bir daş 
düş sün” və bu qə bil dən olan dür lü-dür lü qar ğış lar. 

Ağ lı mız kə sən dən bir çox də yər lər ki mi qar ğış lar 
da hə ya tı mı zın bir par ça sı  olub. Ev də nə nə miz dən, 
bax ça da tər bi yə çi miz dən, mək təb də  müəl lim lə ri miz-
dən (bir cəbr-hən də sə müəl li mi miz var dı, 45 də qi qə-
lik dərs də bi zə azı 30 də fə “zə lil ola sız, dinc otu run” 
de yər di) elə hey qar ğış eşit mi şik. Əmim ar va dı So na 
xa la ba mə zə qa dın dı.  Özü nə məx sus, mil li ko lo rit li  
qar ğış la rı olar dı:  “Ədə də Bay raaam, (biz tə rəfl  ər də - 
Qa ra bağ da mü ra ciət çox vaxt ni da for ma sın da olur) 
ilan la ra yal va ra san əədə, gəl bu si ma va rı od da!” Hər 
də fə Bay ra mın ilan la ra yal var ma səh nə si gö zü mün qa-
ba ğın da can la nan da, dik si nir dim.  Uşaq ağ lım la bir in-
sa nı ila na yal va ra caq də rə cə də aciz edən sə bəb lə ri heç 
cür ta pa bil mir dim.

Gün də lik hə yat da ad dım ba şı eşit di yi miz qar ğış lar 
in di ar tıq mu si qi ahən giy lə də qu la ğı mı za do lur. Hit 
on luq lar da ön də gə lən mah nı la rı ya da sa lın. Get di-
yi niz toy da, məc lis də oxu nan mahn nı la ra fi  kir ve rin. 
“Öl düm ay Al lah, iri-iri göz lə rin”, “Sə ni ya na saaaan”. 
Bəh-bəh, məc lis əh li (xü su sən də xa nım lar) hər sət ri 
küfr yağ dı ran mu si qi nin sə da sı al tın da qol qal dı rıb bir 
sü zür ki, gəl gö rə sən. Elə bil mu si qi du yu mu, zöv qü, 
his si də ye di yi ye mə yin al tın da qa lıb, de for ma si ya ya 
uğ ra yıb.

 Elə gö tü rək ki no mu zu. Öz ara mız dı, Azər bay can 
fi lm lə rin də eşit di yi miz  “kül mə nim ba şı ma”,  “iki ni-
zi də Al lah öl dür sün (“Bi zim Cə biş müəl lim”), “sə ni 
gö rüm elə əyi lə sən, bir də di kə lə bil mə yə sən”(“Qay-
na na”) de yim lə ri ni din lə yib ləz zət alı rıq. Çün ki hər bi-
ri miz bu söz lər də, qar ğış lar da gün də lik hə ya tı mız dan 
bir par ça ta pı rıq, elə de yil? 

Hər gün kü çə də, yol da, met ro da, av to bus da  nə sö-
yüş lər, qar ğış lar eşi di rik, sa yı yox, he sa bı yox. İn kar 
elə mə yin, hər dən özü müz də küfr edən lə rə yol daş lıq 
elə yi rik. Am ma elə dü şün mə yin ki, in san lar  an caq nif-
rət dən  qar ğış elə yir lər. Heç də be lə de yil. Adam bə zən 
rəğ bət dən, sev gi bol lu ğun dan da qar ğış elə yir. İna nın 
inan dı ğı mı za, dün ya nın heç bir ye rin də bir qa dın rə fi -
qə siy lə rast la şan da  “part da mış, nə gö zəl pal ta rın var, 
mə nə qal sın” və ya xud  “ya na san sə ni, nə gö zəl gö rü-
nür sən” de məz.

Eşıt miş olar sız, Ma sa ro Emo to ad lı ya pon fo toq raf 
var. Dün ya ca məş hur  Emo to “su dam cı la rı na hə yat 
ve rən sə nət kar” ki mi ta nı nıb. Fo toq raf dün ya nın dörd 
bir tə rə fi n dən su dam cı la rı nı 3 C for ma tın da  fo to ya 
alır. Adam bü tün öm rü nü bu işə həsr elə yib. 70 yaş lı 
us tad  be lə bir təc rü bə ke çi rib. Su dam la la rı nın bir his-
sə si nin  fo to su nu çə kən də mah nı oxu yub, seir de yib, 
hətt  a Ba xın pre lü di ya la rı nı “din lə dib” on la ra.  Di gər 
bir his sə si ilə iş lə yən də sö yüş, qar ğış yağ dı rıb. Nə ti cə? 

Qar ğış “eşi dən” fo to lar  seyr çi lə rə so yuq ener ji ötü-
rüb, on lar da bir gər gin lik ya ra dıb.  Sev giy lə, şəf qət lə 
əziz lə nən su dam la la rı isə fo to ya har mo ni ya gə ti rib, 
ta raz lıq ya ra dıb.  

Mü sa hi bə lə ri nin bi rin də bu mə sə lə yə to xu nan fo-
toq raf de yir ki, əgər qar ğış  hətt  a su dam la la rı na bu 
şə kil də tə sir elə yir sə, gör bir bə də ni nin 70 faizi su olan 
in sa na, 70 faizi ni su təş kil edən dün ya ya nə lər dik tə 
elə yir.      

Bə li, biz çıl ğın xal qıq, bə zən əsəb lə ri mi zə ha kim ola 
bil mi rik. Am ma bu mə ziy yə ti miz  nif rə tə bü rün mə-
yi mi zə haqq qa zan dır mır. Axı biz həm də is te dad lı 
xal qıq. Özü mü zü, dü şün cə lə ri mi zi çox gö zəl ifa də et-
mə yi  ba ca rı rıq. Bu mə na da, bu dil ki biz də var, çox 
us ta lıq la qar ğı şı al qı şa çe vi rə bi lə rik. Tə ki di li miz heç 
vaxt qu ru ma sın.

Güldəstə
NƏSİB

Dilin yansın, 
yoxsa 
yanmasın?

ELAN
“Yeni Söz” ədəbi yaradıcılıq 

müsabiqəsinə əsər qəbulu davam edir

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

cı il may ayı nın 25-də ke çi ri lə cək mü ka fat lan dır ma mə ra si min də elan olu na-
caq.

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

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

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

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

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

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

 Mü sa bi qə yə ye ni və son iki il də 
dərc olun muş əsər lər qə bul olu nur.   
 Mü sa bi qə də iş ti rak edən na mi-
zəd lər üçün yaş məh du diy yə ti 35 
ya şa qə dər dir.

Mü sa bi qə yə təq dim 
edilmək üçün zə ru ri olan 

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

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

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

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

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

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

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

Mükafat diplom və pul təltifi ndən 
ibarətdir.

Müsabiqənin gedişatı 
barədə: 

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

 Qa lib əsər lə rin se çi mi iki mər hə-
lə üz rə apa rı lır. Bi rin ci mər hə lə də 
se çil miş 20-lik dən 10-luq se çi lir. 
İkin ci mər hə lə də qa lib lər müəy-
yən edi lir. 
 Əsər lər 5-dən 10-a qə dər olan bal 
sis te mi ilə qiy mət lən di ri lir. 

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

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

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

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

müsabiqəsinə əsər qəbulu davam edir
zər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin tə sis et di yi “Ye ni Söz” ədə bi ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si nə əsər 

Əsər lə rin son qə bul ta ri xi 23 de kabr 2015-ci il dir, qa lib lə rin adı 2016-
cı il may ayı nın 25-də ke çi ri lə cək mü ka fat lan dır ma mə ra si min də elan olu na-

Mü sa bi qə yə təq dim 

Xalq artisti 
Məmmədrza 
Şeyxzamanovun 
100 illiyi qeyd 
olunub

De kab rın 15-də Döv lət 
Film Fon dun da gör-
kəm li teatr və ki no 
akt yo ru, Xalq ar tis-

ti Məm mədr za Şeyx za ma no vun 
ana dan ol ma sı nın 100 il li yi nə həsr 
edil miş xa ti rə ge cə si ke çi ri lib.

Xa ti rə ge cə si Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi, Azər bay can 
Ki ne ma toq raf çı lar İtt  i fa qı və 
Döv lət Film Fon du nun bir gə təş-
ki lat çı lı ğı ilə baş tu tub.

Döv lət Film Fon dun dan  bil di-
ri lib ki, ge cə də mər hum akt yo-
run sə nət dost la rı onun hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan söz açıb.

Ey ni za man da, unu dul maz 
sə nət ka rın ailə si nin 1937-ci il də 
rep res si ya ya mə ruz qal ma sı və 
sə nət yo lu nu əks et di rən sər gi 
nü ma yiş olu nub, çə kil di yi fi lm-
lər dən fraq ment lər gös tə ri lib.

AzDrama türk dünyası teatrları ilə əlaqələri genişləndirir

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru, 
pro fes sor İs ra fi l İs ra fi  lov An ka-
ra da bir sı ra gö rüş lər ke çi rib.

Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, İ.İs ra fi  lov gör kəm li türk dra-
ma tur qu Hal dun Ta ne rin ana dan ol ma sı nın 
100 il li yi mü na si bə ti lə ke çi ri lən “Bey nəl xalq 
səh nə əsər lə ri mü sa bi qə si”nin qa lib lə ri nin 
se çil mə si mə ra si mi çər çi və sin də TÜRK-
SOY-un baş ka ti bi Dü sen Ka seinov la gö rü-
şüb, gə lə cək əmək daş lıq la bağ lı da nı şıq lar 
apa rıb, qar şı lıq lı ya ra dı cı bəh rə lən mə nin 
pers pek tiv lə ri ni mü za ki rə edib.

Gö rüş də qar şı lıq lı qast rol sə fər lə ri nin təş-
ki li, dra ma tur ji ma te rial la rın, re jis sor və teatr 
rəs sam lı ğı sa hə sin də mü ba di lə mə sə lə lə ri nin 

zə ru ri li yi və mə də ni bəh rə lən mə nin pers-
pek tiv lə ri ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Teat rın di rek to ru, həm çi nin Tür ki yə 
Döv lət Teatr la rı baş di rek to ru Ne jat Bi re cik 
və An ka ra Döv lət Teat rı nın rəh bə ri Esen 
Cəb ra yıl la gö rü şüb.

Gö rüş də bir gə por ta lın ha zır lan ma sı-
nın, TÜRK SOY-un dər gi sin də mü tə ma di 
çı xış la rın təş ki li nin, “də yir mi ma sa”la rın 
ke çi ril mə si nin zə ru ri li yi vur ğu la nıb, Aka-
de mik Mil li Dram Teat rı nın Tür ki yə teatr-
la rı na qast rol sə fər lə ri nin plan laş dı rıl ma sı 
mü za ki rə olu nub.

Mü za ki rə lə rin nə ti cə si ola raq 2016-cı il-
də Azər bay can və türk dil li döv lət lə rin mə-
də niy yət xa dim lə ri nin qar şı lıq lı əla qə lə ri-
nin ge niş lən di ril mə si qə ra ra alı nıb.
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“Məşədi, belim sınıbdır, bir abbası da verəcəksən!”
Ü.Hacıbəyli

Men ta li te ti mi zi ifa də elə yən al le qo rik, gö zəl ata lar söz-
lə ri var, on lar dan bi rin də de yi lir: “Arı ğın nə işi var 
qo ruq da ki, vu rub qı çı nı sın dı ra lar”.

Bu, o mə na  da de  yil  mə  yib ki, kö kün qı çın da kı piy qa tı zər bə ni 
yum şal dır de yə o, da ha da ya nıq lı dır.  Men ta li tet şey tan xis lət li-
dir – tə fər rüat lar da giz lə nir. Ata la rı mız de mək is tə yir ki, qo ruq 
kök-gom bul adam la rın oy la ğı dır, arıq la rın ye ri de yil.  Arıq lar 
Al la ha tə vək kül ya  şa  ma  lı, adət-ənə nə dən və men tal də yər lər dən 
mu ğa yat ol ma lı, kök lə rin da ha da yağ lan ma sı və piy lən mə si mə-
sə lə si nə xor bax ma ma lı dır.

Ək sə rən xor bax mır lar da. 
Bib li ya da Mu sa pey ğəm bər ac lıq dan və sə fa lət dən əziy yət çə-

kən ca maatın kön lü nü be lə alır: “İn san tək bir çö rək lə doy maz, 
onu söz do yu rar”. Yə ni xoş bəxt ol maq üçün mad di ri fah on suz 
da ki fa yət elə mir, siz da ha çox ru hi qi da nın və mə nə vi məm nu-
niy yə tin qey di nə qa lın. 

Zə ru ri qeyd: mən bu ra da bi zim bə zi zən gin lər haq qın da da-
nış ma ya ca ğam.  Çün ki öz müt ləq çox lu ğu eti ba ri lə bu, elə bir 
züm rə dir ki, onu yal nız fauna nın bir his sə si ki mi nə zər dən ke-
çi mək olar.

Bə li, in san la rın ço xu öz ka sıb lı ğı nı bir tə hər həzm elə yə bi lir, 
qü ru ru na nə gəl di ye dir mir, adam lı ğı nı və mə ri fə ti ni, can bo ğa-
za yı ğıl dı ğı ana ki mi qo ru yur, ru hi qi da nın və mə nə vi məm nu-
niy yə tin ar xa sın ca dü şür. Bə zi lə ri nə isə ta mah güc gə lir, göz lər-
dən oğur la nıb qo ru ğa dal maq is tə yir lər, qol-qıç sı nır, sı nıq çı la rın 
müş tə ri si ço xa lır. 

An caq bir var ada mın qo lu-qı çı sı na, bir də var özü. 
Bə zi lə ri sı nan da sə si məm lə kə ti ba şı na gö tü rür, yü zil lik pa lıd 

aga cı ki mi inil ti-nə ril ti ilə yı xı lır, bə zi lə ri qra fi t ki mi ki ri miş cə 
ov xa la nır.   

“Sın mış in san” ifa də si sa də cə me ta fo ra de yil – sın mış adam 
–  gö zü nün odu alın mış, san ki som nam bu la və ziy yə tin də gə zib-
do la şan, bü tün hə yat im puls la rı nı Qa ra də lik ki mi yo xa çı xa ran 
bir məx luq dur. Ən ma raq lı yal taq lar, qa bi liy yət li kom bi na tor lar, 
is te dad lı “iş ve rən”lər və üzə du ran lar bu məx luq la rın sı ra sın dan 
çı xır. Puş kin (“Stan si ya gö zət çi si”), Qo qol (“Şi nel”) ki mi sə nət-
kar lar sö zü ge dən ob raz lar ba rə də ürə yi ya na-ya na, şəf qət lə söz 
açır dı lar sa, Çe xov (“Mə mu run ölü mü”) və on dan son ra kı ya zı-
çı lar on la ra iro ni yay la ya na şır dı. Çe xov be lə adam lar ba rə də boş 
ye rə: “mə na sız ya şa yır sı nız, cə nab lar” - de mir di...   

Şöh rət li ab xaz ya zı çı sı Fa zil İs kən də rin “Ka zım da yı nın atı” 
ad lı gö zəl bir he ka yə si var. He ka yə də oyur-oyur oy na yan, bü-
tün qa çış la rın mü ka fa tı nı alan ya ra şıq lı bir at dan söh bət açı lır. 
Mü ha ri bə vax tı imiş, bu atı cəb hə nin eh ti yac la rı üçün mü sa di rə 
edir və iki ay dan son ra ge ri qay ta rır lar. La kin bu, ar tıq hə min at 
de yil. Onun, nəin ki cı dı ra çıx ma ğa, heç öz mil çək lə ri ni qov ma-
ğa be lə hə və si yox dur. Mə lum olur ki, cəb hə də ata yük da şıt dı-
rıb lar, ara ba ya qo şub lar, onun yüy rək tə biəti nə uy ğun ol ma yan 
di gər iş lər gör dü rüb lər. Uşa ğın, “Bu ata nə olub axı?” sualı nı Ka-
zım da yı be lə ca vab lan dı rır:

- Onun qü ru ru nu sın dı rıb lar.
“Han sı qü ru ru nu?”
“Ay dın mə sə lə dir, at qü ru ru nu…”
 Ar tıq qo num-qon şu atı eş şək ye ri nə iş lə dir, əvə zin də bir qa-

rın ot-ələf ve rir lər… At da, kö nül lü-kö nül süz, beş eş şə yin işi ni 
gö rür.

Qeyd edək ki, bu, sa də cə al le qo rik he ka yə de yil, at lar da sı-
nır lar. 

Dos to yevs ki nin “Al çal dıl mış lar və təh qir olun muş lar” ro ma-
nın da kı Ma kar De vuş kin ob ra zı Ka zım da yı nın atın dan çox da 
fərq lən mir. Özü nün təh qi ra miz və ziy yə ti ni yax şı ba şa dü şən 
De vuş kin, bu nun la ba rış maq is tə mir, gəl ki, eti raz üçün ca nın da 
tə pər yox dur…

An caq, əda lət na mi nə, sın mış la rın ha mı sı nı bir göz də gör mək 
də düz ol maz.

Mə sə lən, ötən əs rin 40-cı il lə rin də ABŞ-da  “Sın dı rıl mış nə sil” 
ad la nan güc lü ədə bi cə rə yan for ma laş mış dı. Ber rouz, Ginz berq, 
Ke ruak ki mi məş hur təm sil çi lə ri olan bu ədə bi nəs li əv vəl-əv vəl 
“əx laq sız, ro man tik, cə miy yə tin tör-tö kün tü sü” ad lan dır maq-
dan çə kin mir di lər.  On la rı kö şə yə sı xış dır mış ha kim qay da la ra 
qar şı çıx dıq la rı na, öz lə ri ni in san say dıq la rı na gö rə non kom for-
mist dam ğa sı vu ru lan bu ya zar lar son ra dan Ame ri ka ədə biy ya-
tı nın klas sik lə ri nə çev ril di lər. 

Sın dı rıl mış la rın be lə özəl li yi də var.

Etimad
BAŞKEÇİD

Alçaldılmışlar 
və 
sındırılmışlar Fəridə HACIYEVA

Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin üzvü, şairə

Bir an lıq tə səv vür 
edən də ki, gü-
nəş öz par laq şö-
lə si ni yer üzü nə 

pay la yıb, qı zıl tel lə ri ni alə mə saç-
ma ya caq, bu za man göz lə rim önün-
də bir zül mət can la nır. Zül mə tin 
xo fun dan in sa nın qa nı do nur.

Bir an dün ya nın öz çev rə sin dən 
çıx dı ğı nı tə səv vür edir sən. Bax, 
be lə cə, 800 il in san la rın iç dün ya-
sı nı öz par laq nu ru na qərq edən, 
ürək lər də xoş duy ğu lar bi ti rən, 
ki çik dən bö yü yə qə dər sev gi ad lı 
möh tə şəm his sin – hə yə ca nın in cə-
li yi ni, sir li-sehr li ca zi bə si ni çox sər-
rast, us ta lıq la kö nül lə rə hop du ran 
Əfən di miz, ağa mız Hz. Möv la na 
dü ha sı nın, eş qi nin nu ru na xə ləl gə-
lər sə, elə o an da ca in sa nın iç dün-
ya sın da aram sız dö yü nən qəl bi su-
sar, da ya nar.

İn san kön lü nün gü lüs tan əl van-
lı ğı so lar. İl lər, qə ri nə lər, əsr lər 
öt dük cə Ağa mız, Sul ta nı mız Hz. 
Möv la na nın bö yük lü yü, uca lı ğı 
yer üzü nün ən qiy mət li, ci la lan mış 
daş-qa şın dan üs tün gö rü nür.

Ar tıq 800 il dir ki, bü tün 
türk dün ya sı Hz. Möv la-
na zə ka sı nın işı ğı na qı-
zı nır, ru hun da mə nən 
ra hat lıq ta pır. Onun 
bu gü nə qə dər mi ras 
qoy du ğu lə tif söz-
lər, ka mil fi  kir lər, 
mə ri fət, hə qi qət, 
gö zə gö rün mə yən 
var lıq lar ən də-
rin mə na nı kəsb 
edir. Bə li, bu 
gün qəl bi mi zin 
ən par laq gü-
nə şi, nu ru Hz. 
M ö v l a  n a  n ı n 
m ü  q ə d  d ə s 
adı, möh tə-
şəm, öl məz 
var lı ğı dır.

Mə nə elə 
gə lir ki, gü-
nəş, ay, ul-
duz lar öz 
n u  r u  n u 
i t i r  m ə -
yən ki mi, 
Möv la na 
b ö  y ü k -
l ü  y ü  n ü n 
işı ğı da öz şö lə si ni iti rə bil məz. 
Hz. Möv la na elə bir var lıq, elə bir 
par laq gü nəş dir ki, onun yay dı ğı 
qı zıl tel lər min-min kö nül lə rə sev gi 
ad lı gö zəl lik bəxş edir. Onun əsər-
lə ri nin seh ri in san la rın hə yat mək-
tə bi nə çev ri lir. Hər bi ri nə düz yo-
lun yol çu su ol maq da kö mək edir. 
Möv la na se vər lər “Məs nə vi”nin 
hik mə tin dən, “Di va ni Kə bir”in 
coş qu lu möv zu sun dan bəh rə lə nə-
rək yüz il lər dir ki, mə nən tə miz lə-
nə-tə miz lə nə ge dir lər. Hz. Möv la-
na nın hər bir sət ri, hər bir kəl mə si 
in sa nın iç dün ya sı nın məl hə mi dir.

Gö rün, Hz. Möv la na nə de yir: “Bir 
kö nül də kö nül nu ru ol ma dı mı, o 
kö nül kö nül de yil”; “Bir bə dən-
də ruh yox sa, o bə dən tor paq dan 
iba rət dir”; “Kö nül sən dən ra zı sa, 
mən də ra zı yam. Kö nül sən dən 
üz çe vir miş sə, mən də üz çe vi-
rə rəm”; “Sü ley man Pey ğəm bər 
o el çi lə rə de di ki, ey uta nan el çi-
lər, ge ri dö nün, al tun si zin ol sun: 
mə nə kö nül gə ti rin, kö nül”. Nə 
qə dər hik mə ta miz, nə qə dər ib rə-
ta miz söz lər dir. Be lə bir mə qam-
da mə nə elə gə lir ki, Hz. Möv-
la na ən qüd rət li me ma ra dö nüb 
in san kö nül lə ri ni gö zəl lik lə ya pır.

Və göy lə rin son-
suz lu ğun dan hər bi ri ni sev giy lə 
seyr edir. Bu əsər lə rin bö yük lü yü, 
uca lı ğı on da dır ki, Hz. Möv la na Qu-
ra nın ali li yi ni tam mə na sın da dərk 
edib, onun mö cü zə li seh rin dən bəh-
rə lə nə rək, öl məz əsər lə ri ni ya radıb. 
Hz. Möv la na nı bil mək və an la maq 
bəs et məz. Onu duy maq gə rək dir. 
Yüz il lər lə onun yo lu nun işı ğı ilə 
ge dən in san lar Hz. Möv la na gö zəl-
li yi nin üm ma nı na baş vu ra raq in ci-
lər top la mış, kö nül lər dən-kö nül lə rə 
çat dır mış lar. Yüz il lər di Türk dün-
ya sı nın nur sul ta nı na əsər lər həsr 
elə miş, şeir lər yaz mış lar.

“Möv la na dı ev li ya kut bu bi lin,
Ne kim ol du yur du sa an nı ki lin.
Tan rı dan rah met dir onun söz lə ri, 
Kör ler oku sa açı lar göz lə ri”

Tə bii ki, bu ra da oğ lu Sul tan Ve-
led, kö nül gö zü nün açıl ma sın dan 
söh bət açır. Qa dın şair lə ri miz də 
Hz. Möv la na ya bir çox şeir lər həsr 
et miş lər. Bun lar dan mi ras ola raq 
on yed din ci əs rin şair lə rin dən Ley-
la xa nı mı ya da sa laq:

“Ese ri aş kın ile şe mi ka mer.
Hep se main qi bi döv ran ey ler.
Mer he met sen dən olur ey le na zar, 
Me det et ben de ne ya Həz rə ti Pir”.

Bə li, şair lər, söz-sə nət adam la-
rı onun hər sət rin dən ruh, qi da 
ala-ala ya zıb- ya ra dıb. Və hər bi ri 
bö yük us ta dın qar şı sın da öz ki-
çik lik lə ri ni hiss edib. O vaxt lar 
is lam da sə nə tə eti raz edən lər ol-
du ğu hal da, mev lə vi lər də sə nə tə 
bö yük yer ve ri lir di. Bu tə ri qət də 
gö zəl əsər lə rin öz qiy mə ti, ye ri 
olur du. Mə sə lən, Fen ni Də də nin 
“Gül dan için də çi çək lər”i, Dər viş 
Sü ley ma nın gül lə ri və bir çox bu-
na bən zər rəsm əsər lə ri ya da dü-
şür. Hz. Möv la na sə nə tin bü tün 
qol la rı na yer ver di yi qə dər, rəs mə 
də önəm ve rib. Bu bö yük mür şid 
yal nız axi rə ti xa tır lat mış de yil, 
dün ya nı da sev mə yi öy rət miş dir. 
Ümid siz lə rə ümid ye ri ol muş, 

gü nah kar la ra tə səl li qa pı la rı nı 
açıq qoy muş və sev gi, şəf qət 

gös tər miş dir...
...Hz. Möv la na haq qın-

da cild lər lə ki tab lar, hə ya tı, 
ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı el mi 

əsər lər ya zı lıb. Bir çox in-
san lar elm lər na mi zə di, 
dok tor luq el mi adı na 
yi yə lə nib lər. Mə nim isə 
bu mü qəd də sə sev gim 
tam baş qa dır.

Bu tə mən na sız sev gi-
nin yo lu o qə dər mə na lı-

dır ki, bu in cə yo lu ge də-
ge də haqq yo lu na çat ma ğın 

gö zəl li yi ni dərk edir sən. Bu yo-
lun əza bı nı, ağ rı sı nı, əl van lı ğı nı, 
pak lı ğı nı ol du ğu ki mi qə bul edir-
sən. Qəl bi nin sə si ni ney sə si nin 
saf, tə miz tel lə rin də - nəğ mə lə-
rin də  kök lə yir sən. Tan rı nın eşi də 
bi lə cə yi ney sə da la rı al tın da ge di-
lə cək yol, in san lı ğın özü dür. İl lər-
di kim sə dən xə bər siz, gö zə gö rün-
məz bir xə yal ki mi əlim də əsam, 
bir də nəf sin aça rı, Sul ta nım Hz. 
Möv la na nın izi nə dü şüb, onun 
qu rub- ya rat dı ğı in san lıq bağ ça-
sı na tə rəf, bü tün gö zəl lik lər dən 
pay ala-ala ge di rəm. Və ina nı ram 
ki, bu yo lun öl məz li yi ni, gö zəl li-
yi ni qo ru yan mü rid lər nə sil-nə sil 
ar ta caq, ka mil li yin zir və si nə uca-
la caq lar. Qoy, Tan rım bu yo lun 
yol çu la rı na kö mək ol sun.

in san kö nül lə ri ni gö zəl lik lə ya pır. Me det et ben de ne ya Həz rə ti Pir”.
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lər sə, elə o an da ca in sa nın iç dün-
ya sın da aram sız dö yü nən qəl bi su-
sar, da ya nar.

İn san kön lü nün gü lüs tan əl van-
lı ğı so lar. İl lər, qə ri nə lər, əsr lər 
öt dük cə Ağa mız, Sul ta nı mız Hz. 
Möv la na nın bö yük lü yü, uca lı ğı 
yer üzü nün ən qiy mət li, ci la lan mış 
daş-qa şın dan üs tün gö rü nür.

Ar tıq 800 il dir ki, bü tün 
türk dün ya sı Hz. Möv la-
na zə ka sı nın işı ğı na qı-
zı nır, ru hun da mə nən 
ra hat lıq ta pır. Onun 
bu gü nə qə dər mi ras 
qoy du ğu lə tif söz-
lər, ka mil fi  kir lər, 
mə ri fət, hə qi qət, 
gö zə gö rün mə yən 
var lıq lar ən də-
rin mə na nı kəsb 
edir. Bə li, bu 
gün qəl bi mi zin 
ən par laq gü-
nə şi, nu ru Hz. 
M ö v l a  n a  n ı n 
m ü  q ə d  d ə s 
adı, möh tə-
şəm, öl məz 
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gə lir ki, gü-
nəş, ay, ul-
duz lar öz 
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Bə li, şair lər, söz-sə nət adam la-
rı onun hər sət rin dən ruh, qi da 
ala-ala ya zıb- ya ra dıb. Və hər bi ri 
bö yük us ta dın qar şı sın da öz ki-
çik lik lə ri ni hiss edib. O vaxt lar 
is lam da sə nə tə eti raz edən lər ol-
du ğu hal da, mev lə vi lər də sə nə tə 
bö yük yer ve ri lir di. Bu tə ri qət də 
gö zəl əsər lə rin öz qiy mə ti, ye ri 
olur du. Mə sə lən, Fen ni Də də nin 
“Gül dan için də çi çək lər”i, Dər viş 
Sü ley ma nın gül lə ri və bir çox bu-
na bən zər rəsm əsər lə ri ya da dü-
şür. Hz. Möv la na sə nə tin bü tün 
qol la rı na yer ver di yi qə dər, rəs mə 
də önəm ve rib. Bu bö yük mür şid 
yal nız axi rə ti xa tır lat mış de yil, 
dün ya nı da sev mə yi öy rət miş dir. 
Ümid siz lə rə ümid ye ri ol muş, 

gü nah kar la ra tə səl li qa pı la rı nı 
açıq qoy muş və sev gi, şəf qət 

gös tər miş dir...
...Hz. Möv la na haq qın-

da cild lər lə ki tab lar, hə ya tı, 
ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı el mi 

əsər lər ya zı lıb. Bir çox in-

nin yo lu o qə dər mə na lı-
dır ki, bu in cə yo lu ge də-

ge də haqq yo lu na çat ma ğın 
gö zəl li yi ni dərk edir sən. Bu yo-

lun əza bı nı, ağ rı sı nı, əl van lı ğı nı, 
pak lı ğı nı ol du ğu ki mi qə bul edir-
sən. Qəl bi nin sə si ni ney sə si nin 
saf, tə miz tel lə rin də - nəğ mə lə-
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Sə nət yo lu nun 
baş lan ğı cı

Rə şid Beh bu dov 1915-ci il 
de kab rın 14-də Tifl  is də, əs lən 
Şu şa dan olan ta nın mış xa nən-
də Mə cid Beh bu do vun ailə sin-
də dün ya ya gə lib. Şeir-sə nət 
mü hi tin də bö yü yən Rə şid də 
bu sehr li aləm dən ay rı la bil mə-
yib. Uşaq yaş la rın dan oğ lu nun 
mu si qi yə ma ra ğı nı gö rən ata, 
ona xalq mah nı la rı nı öy rə də rək 
da ha da ruh lan dı rıb. Be lə lik lə, 
Rə şid Beh bu dov mu si qi yə sev-
gi si ni, sə nət zöv qü nü bü tün-
lük lə ailə sin dən əxz edib. Yə ni 
ali mu si qi təh si li al ma sa da, 
ata sı nın rəh bər li yi al tın da əsl 
sə nət mək tə bi ke çib. Sə nət ka-
rın lent ya zı la rın da xalq mah-
nı la rı nın ifa sı za ma nı mu ğa ma 
mü ra ciət et mə si, həm xalq çal ğı 
alət lə ri an samb lı, həm də est ra-
da or kest ri nin tər-
ki bin də mil-
li mu si qi 
alət lə ri nin 
mü şa yiəti ilə 
oxu ma sı bu nu 
sü but edir.

Rə şid hə lə or ta 
mək təb də oxu-
yar kən ifa et di yi x a l q 
mah nı la rı ilə se vi lir di. 1933-cü 
il də or ta mək tə bi bi ti rib Də mir-
yol tex ni ku mu na da xil olur. O 
vaxt dan kon sert lər də çı xış edir. 
Tə lə bə lər dən iba rət “Big band” 
öz fəaliy yət or kest ri ni ya ra dır. 
Bu, Gür cüs ta nın mə də ni hə ya-
tın da bir ye ni lik idi. O, or kestr lə 
kon sert sa lon la rın da, müx tə lif 
təd bir lər də çı xış lar edir. Hə min 
müd dət də Rə şid Beh bu dov 
Gür cüs tan vo kal mək tə bi nin ba-
ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Da vid An-
qu lad ze ilə ta nış olur. Bu ta nış-
lıq onun hə ya tın da mü hüm rol 
oy na yır. Gənc mu si qi çi D.An-
qu lad ze nin məşq lə rin də iş ti rak 
edir. On dan ope ra sə nə ti nin 
in cə lik lə ri ni öy rə nir. Bu nun la 
ya na şı, Gür cüs tan Ope ra və Ba-
let Teat rın da xor so lis ti ki mi işə 
dü zə lir. 1935-ci il dən Tifl  is Hər-
bi Qar ni zo nu nun an samb lın da 
so list-mü ğən ni ki mi fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir. Bu ra da ta nın mış 
rus bəs tə kar la rı İ.Du na yevs ki, 
M.Blan ter və di gər lə ri nin mah-
nı la rı nı re per tuarı na da xil edir.

Za man keç dik cə onun özü nə-
məx sus ifa çı lıq üs lu bu ya ra nır. 
Rə şid Beh bu dov hər bi an sambl-
la ya na şı, est ra da an sambl la rı 
ilə də çı xış et mə yə baş la yır. Tez-
tez kon sert proq ram la rı ilə Ba-
kı ya da gə lir. 1941-ci il də Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si baş la nır. Mü-
ha ri bə nin ən qız ğın çağ la rın da 
mü ğən ni dö yüş böl gə lə rin də 
çı xış edir.
Bə yaz pər də yə doğ ru

1944-cü il də Rə şid Beh bu dov 
Üze yir Ha cı bəy li nin “Ar şın mal 
alan” ope rett  a sı əsa sın da çə ki-
lən ey niad lı fi lm də Əs gər ro lu-
na də vət alır. Bu nun la da sə nət-
ka rın ya ra dı cı lı ğın da ye ni dövr 
baş la yır. 1945-ci il də ek ran la ra 
çı xan fi l min əsas ob raz la rı nın 
ifa çı la rı SS Rİ Döv lət mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lür lər. Əs gər ob ra zı 
Rə şid Beh bu dov ya ra dı cı lı ğı-
nın və sə nət kar lı ğı nın yük sə li-
şi üçün mü hüm bir pil lə olur. 
Məhz bu fi lm dən son ra onun 
ya ra dı cı lıq yo lun da ye ni mər-
hə lə lər, sə hi fə lər açıl ma ğa baş-
la yır. Onu da de yək ki, maest ro 
Ni ya zi və bəs tə kar To fi q Qu li-
yev, sə nət ka rı bu rol da çə kil mə-
yə çə tin lik lə ra zı sal mış dı lar.

Bun dan son ra bir sı ra mu si qi-
li fi lm lə rə də vət alan Rə şid Beh-
bu dov çox cə hət li is te da dı nı ta-
ma şa çı ya çat dır ma ğa mü vəff  əq 
olur. Mü ğən ni lik və akt yor luq 
key fi y yət lə ri nin vəh də ti ni biz 
sə nət ka rın çə kil di yi fi lm lər də 
da ha ay dın gö rə bi li rik. 1955-ci 
il də “Azər bay can fi lm” ki nos tu-
di ya sın da len tə alı nan “Bəx ti-
yar”, 1975-ci il də çə kil miş 
“Min bi rin ci qast rol” 
fi lm lə ri də bu sı ra-
dan dır. 

Bu na qə dər mü-
ğən ni 1953-cü il də 
“Ba kı” ki nos tu di ya-
sın da is teh sal edi lən 
“Doğ ma xal qı ma” ad lı 
bə dii-sə nəd li fi lm də 
(re jis sor Mi xail 
Romm, Hü-
seyn Se yid-
z a  d ə , 

sse na ri 
müəl li fi  Hə sən 
Se yid bəy li) rol 
alır. Bu, ilk mu si-
qi li Azər bay can 
film lə rin dən dir. 
Ki no şü nas, Əmək-
dar in cə sə nət xa-
di mi Ay dın Ka-
zım za də bu ek ran 
işi haq qın da ya zır:

“Film-kon sert jan rın da çə-
kil miş bu ki no lent in cə sə nət 
us ta la rı nın Azər bay can zəh-
mət keş lə ri nə ya ra dı cı lıq he sa-
ba tı dır. Res pub li ka nın ra yon-
la rı na qast rol sə fər lə ri nə yo la 
dü şən ar tist lə rə Rə şid Beh bu-
dov özü rəh bər lik edir”. 

1940-cı il lər dən ki no mu si-
qi si sa hə sin də fəaliy yə tə baş-
la mış gör kəm li bəs tə kar To fi q 
Qu li ye vin “Bəx ti yar” fi l mi nin 
Rə şid Beh bu dov sə si nin və sə-
nə ti nin, is te da dı nın tam açıl-
ma sın da mü hüm ro lu olub. 
Lə tif Sə fə ro vun re jis so ru ol-
du ğu fi lm də Rə şid Beh bu dov 
və To fi q Qu li ye vin iş bir li yi 
qa ba rıq su rət də özü nü bü ru-
zə ve rir. Film də mü ğən ni nin 
bir-bi rin dən fərq li janr lar da, 
yük sək ifa çı lıq qa bi liy yə ti ilə 
təq dim et di yi mah nı lar ek ran 
əsə ri nin uğur lu alın ma sın da 
az rol oy na ma yıb. Film də səs-
lə nən “Ba kı haq qın da mah-
nı”, “Zi bey də” və tan qo ritm li 
“Sev gi lim” mah nı la rı ifa çı nın 
est ra da səh nə sin də ki uğur la-
rı nın tə cəs sü mü dür.
Mə la hət li səs, ay dın 

tə ləff  üz
Rə şid Beh bu dov həm də əsl 

kon sert mü ğən ni si idi. Mu si-
qi şü nas lar qeyd edir ki, vo kal 
sə nə tin də səs apa rı cı rol oy-
na yır sa, kon sert ifa çı lı ğın da 
“mu si qi li söz”, sö zün çə ki si 
da ha üs tün dür. Kon sert ifa çı-
la rı üçün qü sur suz, tə miz dik-
si ya əsas şərt lər dən bi ri ki mi 
qə bul edi lir. Bu, mu ğam sə-

nə tin də də be lə dir. Mu si qi 
sə nə ti ta ri xi miz də çox az 
sə nət kar gö zəl səs lə bə-
ra bər, tə miz və düz-
gün dik si ya ya 
ma lik olub.

Rə şid Beh bu dov da na dir mü-
ğən ni lər dən idi ki, onun sə si 
ilə tə ləff  ü zü qı rıl maz su rət-
də bir-bi ri nə bağ lı dır. Onun 
ifa sın da səs və söz bir-bi ri ni 
ta mam la yır. Bu cür tan dem 
mə la hət li ifa da mah nı nın es-
te ti ka sı nı da ha da güc lən di rir. 
Bu ba ca rıq müx tə lif dil lər də 
ifa et di yi bü tün mah nı lar da 
özü nü gös tə rir. Gö zəl ifa, mu-
si qi du yu mu, akt yor luq qa-
bi liy yə ti və yük sək səh nə 
mə də niy yə ti sə nət ka rı ta ma-
şa çı ya sev di rən, yük sək zir və-
lə rə qal dı ran cə hət lər idi.

O, xalq mah nı la rı nı da özü-
nə məx sus tərz də ifa edir di. 
“Gö zə lim sən sən”, “Kü çə lə-
rə su səp mi şəm”, “La çın” və 
s. mah nı lar məhz onun ifa-
çı lıq tər zin də xal qın yad da-
şı na həkk olu nub. O, xal qın 
yad da şın da ya şa yan mah nı-
la rı öz süz gə cin dən ke çi rə rək 
xal qa ye ni ciz gi lər lə təq dim 
edir di. Bu da Rə şid Beh bu do-
vun özü nə məx sus lu ğu nun bir 
gös tə ri ci si dir. Sə nət kar xalq 
mah nı la rı ilə ya na şı, bəs tə kar 
mah nı la rı na da mü ra ciət edib, 
re per tuarın da özü nün bəs tə lə-
di yi mah nı la ra da yer ayı rıb. 
“An ka ra və İs tan bu la sa lam-
lar”, “Gən cə” bu qə bil dən dir.

Mah nı Teat rın da 
yaşa nan ikin ci ömür

Ba kı da kı Mah nı 
Teat rı öl məz ifa çı-
nın hə ya ta ke çir di-
yi ən bö yük la yi hə 
idi. Bu la yi hə də 

mah nı səh nə də öz 
təs vi ri ni ta pa bi lir di. 
1968-ci il də ya ra nan 

bu sə nət oca ğı haq-
qın da sə nət kar son ra-

lar de yir di: “İs tə yir dim, 
elə bir kol lek tiv ya ra dım ki, 

xalq mu si qi miz, mu ğam la rı-
mız, qə dim rəqs lə ri miz, müa-
sir xo reoq ra fi  ya, bəs tə kar la rın 
yaz dı ğı inst ru men tal, vo kal 
əsər lər, est ra da, caz, mil li alət-
lə ri miz bu kol lek tiv də kon sert 
za ma nı bir ləş sin. Ta ma şa çı bir 
ne çə saat lıq kon sert za ma nı 
Azər bay can mə də niy yə ti ilə 
ya xın dan ta nış ola bil sin”. 

Rə şid Beh bu dov ic ti mai 
fəaliy yət lə də məş ğul olub. 
SSRİ Ali So ve ti nin de pu ta tı 
olan bö yük ifa çı keç miş so vet 
res pub li ka la rı ilə ya na şı, Ar gen-
ti na, Bol qa rıs tan, Bel çi ka, Çi li, 
Çin, Efi opi ya, Fin lan di ya, Hin-
dis tan, İran, İraq, İta li ya, Mi sir, 
Tür ki yə və s. öl kə lər də ge niş re-
per tuar la çı xış edib, xalq mah-
nı la rı mı zın və Azər bay can bəs-
tə kar la rı nın vo kal əsər lə ri nin 
xa ric də po pul yar laş ma sı is ti qa-
mə tin də çox bö yük xid mət gös-
tə rib. O, get di yi bü tün öl kə lə rə 
nəğ mə do lu ürə yin də Və tə ni 
Azər bay ca nı da apa rır dı.

1959-cu il də ona SS Rİ Xalq 
ar tis ti, 1980-ci il də So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı fəx ri ad la rı 
ve ri lib. Bu nun la ya na şı, “Le-
nin”, “Qır mı zı əmək bay ra ğı”, 
“Xalq lar dost lu ğu” or den lə ri 
ilə təl tif olu nub, bir sı ra xa ri ci 
öl kə lə rin döv lət mü ka fat la rı na 
la yiq gö rü lüb. Rə şid Beh bu do-
vun mə la hət li səs lə oxu du ğu 
mah nı lar bu gün də qəlb lə rə 
yol ta pır, zövq lə ri ox şa yır və 
şüb hə yox dur ki, hər za man 

də be lə ola caq. 
La lə AZƏ Rİ
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Sə nət yo lu nun 

Za man keç dik cə onun özü nə-
məx sus ifa çı lıq üs lu bu ya ra nır. 
Rə şid Beh bu dov hər bi an sambl-
la ya na şı, est ra da an sambl la rı 
ilə də çı xış et mə yə baş la yır. Tez-
tez kon sert proq ram la rı ilə Ba-
kı ya da gə lir. 1941-ci il də Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si baş la nır. Mü-
ha ri bə nin ən qız ğın çağ la rın da 
mü ğən ni dö yüş böl gə lə rin də 

Üze yir Ha cı bəy li nin “Ar şın mal 

lən ey niad lı fi lm də Əs gər ro lu-
na də vət alır. Bu nun la da sə nət-
ka rın ya ra dı cı lı ğın da ye ni dövr 
baş la yır. 1945-ci il də ek ran la ra 

ifa çı la rı SS Rİ Döv lət mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lür lər. Əs gər ob ra zı 
Rə şid Beh bu dov ya ra dı cı lı ğı-
nın və sə nət kar lı ğı nın yük sə li-
şi üçün mü hüm bir pil lə olur. 
Məhz bu fi lm dən son ra onun 
ya ra dı cı lıq yo lun da ye ni mər-
hə lə lər, sə hi fə lər açıl ma ğa baş-
la yır. Onu da de yək ki, maest ro 
Ni ya zi və bəs tə kar To fi q Qu li-
yev, sə nət ka rı bu rol da çə kil mə-

Tək ra ro lun maz sə-
si, yük sək vo kal 
is te da dı və bö-
yük sə nət kar lı ğı 

ilə Azər bay can mu si qi si-
ni dün ya da ta nı dan Rə şid 
Beh bu dov, mə də niy yə ti-
mi zin par laq si ma la rın-
dan bi ri dir. Onun mu si qi 
və ki no sa hə sin də mi sil siz 
fəaliy yə ti Azər bay can in cə-
sə nə ti nin zən gin mər hə lə-
si ni təş kil edir. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 18 mart, 
2015-ci il ta rix li sə rən ca mı 
ilə Azər bay can mə də niy yə-
ti nin in ki şa fı və təb li ğin də 
müs təs na xid mət lər gös-
tər miş qüd rət li sə nət ka rın 
100 il lik yu bi le yi ge niş şə-
kil də qeyd olu nur. 
İfa et di yi mah nı lar, səh-
nə və ek ran da ya rat dı ğı 
ob raz lar, əsa sı nı qoy du-
ğu Mah nı Teat rı, elə cə də 
ic ti mai fəaliy yə ti Rə şid 
Beh bu do vun çox şa xə-
li ya ra dı cı lı ğı nın, mə na lı 
hə yat yo lu nun əbə di xa-
tır la na caq sə hi fə lə ri dir.

mü hi tin də bö yü yən Rə şid də 
bu sehr li aləm dən ay rı la bil mə-
yib. Uşaq yaş la rın dan oğ lu nun 
mu si qi yə ma ra ğı nı gö rən ata, 
ona xalq mah nı la rı nı öy rə də rək 
da ha da ruh lan dı rıb. Be lə lik lə, 
Rə şid Beh bu dov mu si qi yə sev-
gi si ni, sə nət zöv qü nü bü tün-
lük lə ailə sin dən əxz edib. Yə ni 
ali mu si qi təh si li al ma sa da, 
ata sı nın rəh bər li yi al tın da əsl 
sə nət mək tə bi ke çib. Sə nət ka-
rın lent ya zı la rın da xalq mah-
nı la rı nın ifa sı za ma nı mu ğa ma 
mü ra ciət et mə si, həm xalq çal ğı 
alət lə ri an samb lı, həm də est ra-
da or kest ri nin tər-
ki bin də mil-

mü şa yiəti ilə 
oxu ma sı bu nu 

Rə şid hə lə or ta 
mək təb də oxu-
yar kən ifa et di yi 
mah nı la rı ilə se vi lir di. 1933-cü 
il də or ta mək tə bi bi ti rib Də mir-
yol tex ni ku mu na da xil olur. O 
vaxt dan kon sert lər də çı xış edir. 
Tə lə bə lər dən iba rət “Big band” 
öz fəaliy yət or kest ri ni ya ra dır. 
Bu, Gür cüs ta nın mə də ni hə ya-
tın da bir ye ni lik idi. O, or kestr lə 
kon sert sa lon la rın da, müx tə lif 
təd bir lər də çı xış lar edir. Hə min 
müd dət də Rə şid Beh bu dov 
Gür cüs tan vo kal mək tə bi nin ba-
ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Da vid An-
qu lad ze ilə ta nış olur. Bu ta nış-
lıq onun hə ya tın da mü hüm rol 
oy na yır. Gənc mu si qi çi D.An-
qu lad ze nin məşq lə rin də iş ti rak 
edir. On dan ope ra sə nə ti nin 
in cə lik lə ri ni öy rə nir. Bu nun la 
ya na şı, Gür cüs tan Ope ra və Ba-
let Teat rın da xor so lis ti ki mi işə 
dü zə lir. 1935-ci il dən Tifl  is Hər-
bi Qar ni zo nu nun an samb lın da 
so list-mü ğən ni ki mi fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir. Bu ra da ta nın mış 
rus bəs tə kar la rı İ.Du na yevs ki, 
M.Blan ter və di gər lə ri nin mah-
nı la rı nı re per tuarı na da xil edir.

key fi y yət lə ri nin vəh də ti ni biz “mu si qi li söz”, sö zün çə ki si 
Teat rı öl məz ifa çı-
nın hə ya ta ke çir di-
yi ən bö yük la yi hə 
idi. Bu la yi hə də 

mah nı səh nə də öz 
təs vi ri ni ta pa bi lir di. 
1968-ci il də ya ra nan 

bu sə nət oca ğı haq-
qın da sə nət kar son ra-

lar de yir di: “İs tə yir dim, 
elə bir kol lek tiv ya ra dım ki, 

xalq mu si qi miz, mu ğam la rı-
mız, qə dim rəqs lə ri miz, müa-
sir xo reoq ra fi  ya, bəs tə kar la rın 
yaz dı ğı inst ru men tal, vo kal 
əsər lər, est ra da, caz, mil li alət-
lə ri miz bu kol lek tiv də kon sert 
za ma nı bir ləş sin. Ta ma şa çı bir 
ne çə saat lıq kon sert za ma nı 
Azər bay can mə də niy yə ti ilə 
ya xın dan ta nış ola bil sin”. 

Rə şid Beh bu dov ic ti mai 
fəaliy yət lə də məş ğul olub. 
SSRİ Ali So ve ti nin de pu ta tı 
olan bö yük ifa çı keç miş so vet 
res pub li ka la rı ilə ya na şı, Ar gen-
ti na, Bol qa rıs tan, Bel çi ka, Çi li, 
Çin, Efi opi ya, Fin lan di ya, Hin-
dis tan, İran, İraq, İta li ya, Mi sir, 
Tür ki yə və s. öl kə lər də ge niş re-
per tuar la çı xış edib, xalq mah-
nı la rı mı zın və Azər bay can bəs-
tə kar la rı nın vo kal əsər lə ri nin 
xa ric də po pul yar laş ma sı is ti qa-
mə tin də çox bö yük xid mət gös-
tə rib. O, get di yi bü tün öl kə lə rə 
nəğ mə do lu ürə yin də Və tə ni 
Azər bay ca nı da apa rır dı.

1959-cu il də ona SS Rİ Xalq 
ar tis ti, 1980-ci il də So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı fəx ri ad la rı 
ve ri lib. Bu nun la ya na şı, “Le-
nin”, “Qır mı zı əmək bay ra ğı”, 
“Xalq lar dost lu ğu” or den lə ri 
ilə təl tif olu nub, bir sı ra xa ri ci 
öl kə lə rin döv lət mü ka fat la rı na 
la yiq gö rü lüb. Rə şid Beh bu do-
vun mə la hət li səs lə oxu du ğu 
mah nı lar bu gün də qəlb lə rə 
yol ta pır, zövq lə ri ox şa yır və 
şüb hə yox dur ki, hər za man 

də be lə ola caq. 

mü hi tin də bö yü yən Rə şid də 
bu sehr li aləm dən ay rı la bil mə-
yib. Uşaq yaş la rın dan oğ lu nun 
mu si qi yə ma ra ğı nı gö rən ata, 
ona xalq mah nı la rı nı öy rə də rək 
da ha da ruh lan dı rıb. Be lə lik lə, 
Rə şid Beh bu dov mu si qi yə sev-
gi si ni, sə nət zöv qü nü bü tün-
lük lə ailə sin dən əxz edib. Yə ni 
ali mu si qi təh si li al ma sa da, 
ata sı nın rəh bər li yi al tın da əsl 
sə nət mək tə bi ke çib. Sə nət ka-
rın lent ya zı la rın da xalq mah-
nı la rı nın ifa sı za ma nı mu ğa ma 
mü ra ciət et mə si, həm xalq çal ğı 
alət lə ri an samb lı, həm də est ra-
da or kest ri nin tər-
ki bin də mil-

mü şa yiəti ilə 
oxu ma sı bu nu 

Rə şid hə lə or ta 
mək təb də oxu-
yar kən ifa et di yi x a l q 
mah nı la rı ilə se vi lir di. 1933-cü 
il də or ta mək tə bi bi ti rib Də mir-
yol tex ni ku mu na da xil olur. O 
vaxt dan kon sert lər də çı xış edir. 
Tə lə bə lər dən iba rət “Big band” 
öz fəaliy yət or kest ri ni ya ra dır. 
Bu, Gür cüs ta nın mə də ni hə ya-
tın da bir ye ni lik idi. O, or kestr lə 
kon sert sa lon la rın da, müx tə lif 
təd bir lər də çı xış lar edir. Hə min 
müd dət də Rə şid Beh bu dov 
Gür cüs tan vo kal mək tə bi nin ba-
ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Da vid An-
qu lad ze ilə ta nış olur. Bu ta nış-
lıq onun hə ya tın da mü hüm rol 
oy na yır. Gənc mu si qi çi D.An-
qu lad ze nin məşq lə rin də iş ti rak 
edir. On dan ope ra sə nə ti nin 
in cə lik lə ri ni öy rə nir. Bu nun la 
ya na şı, Gür cüs tan Ope ra və Ba-
let Teat rın da xor so lis ti ki mi işə 
dü zə lir. 1935-ci il dən Tifl  is Hər-
bi Qar ni zo nu nun an samb lın da 
so list-mü ğən ni ki mi fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir. Bu ra da ta nın mış 
rus bəs tə kar la rı İ.Du na yevs ki, 
M.Blan ter və di gər lə ri nin mah-
nı la rı nı re per tuarı na da xil edir.

sə nət ka rın çə kil di yi fi lm lər də 
da ha ay dın gö rə bi li rik. 1955-ci 
il də “Azər bay can fi lm” ki nos tu-
di ya sın da len tə alı nan “Bəx ti-
yar”, 1975-ci il də çə kil miş 
“Min bi rin ci qast rol” 
fi lm lə ri də bu sı ra-
dan dır. 

Bu na qə dər mü-
ğən ni 1953-cü il də 
“Ba kı” ki nos tu di ya-
sın da is teh sal edi lən 
“Doğ ma xal qı ma” ad lı 
bə dii-sə nəd li fi lm də 
(re jis sor Mi xail 
Romm, Hü-
seyn Se yid-
z a  d ə , 

sse na ri 
müəl li fi  Hə sən 
Se yid bəy li) rol 
alır. Bu, ilk mu si-
qi li Azər bay can 
film lə rin dən dir. 
Ki no şü nas, Əmək-
dar in cə sə nət xa-
di mi Ay dın Ka-
zım za də bu ek ran 
işi haq qın da ya zır:

“mu si qi li söz”, sö zün çə ki si 
da ha üs tün dür. Kon sert ifa çı-
la rı üçün qü sur suz, tə miz dik-
si ya əsas şərt lər dən bi ri ki mi 
qə bul edi lir. Bu, mu ğam sə-

nə tin də də be lə dir. Mu si qi 
sə nə ti ta ri xi miz də çox az 
sə nət kar gö zəl səs lə bə-
ra bər, tə miz və düz-
gün dik si ya ya 
ma lik olub.

mah nı səh nə də öz 
təs vi ri ni ta pa bi lir di. 
1968-ci il də ya ra nan 

bu sə nət oca ğı haq-
qın da sə nət kar son ra-

lar de yir di: “İs tə yir dim, 
elə bir kol lek tiv ya ra dım ki, 

xalq mu si qi miz, mu ğam la rı-
mız, qə dim rəqs lə ri miz, müa-
sir xo reoq ra fi  ya, bəs tə kar la rın 
yaz dı ğı inst ru men tal, vo kal 
əsər lər, est ra da, caz, mil li alət-
lə ri miz bu kol lek tiv də kon sert 
za ma nı bir ləş sin. Ta ma şa çı bir 
ne çə saat lıq kon sert za ma nı 
Azər bay can mə də niy yə ti ilə 
ya xın dan ta nış ola bil sin”. 

Rə şid Beh bu dov ic ti mai 
fəaliy yət lə də məş ğul olub. 
SSRİ Ali So ve ti nin de pu ta tı 
olan bö yük ifa çı keç miş so vet 
res pub li ka la rı ilə ya na şı, Ar gen-
ti na, Bol qa rıs tan, Bel çi ka, Çi li, 
Çin, Efi opi ya, Fin lan di ya, Hin-
dis tan, İran, İraq, İta li ya, Mi sir, 
Tür ki yə və s. öl kə lər də ge niş re-
per tuar la çı xış edib, xalq mah-
nı la rı mı zın və Azər bay can bəs-
tə kar la rı nın vo kal əsər lə ri nin 
xa ric də po pul yar laş ma sı is ti qa-
mə tin də çox bö yük xid mət gös-
tə rib. O, get di yi bü tün öl kə lə rə 
nəğ mə do lu ürə yin də Və tə ni 
Azər bay ca nı da apa rır dı.

1959-cu il də ona SS Rİ Xalq 
ar tis ti, 1980-ci il də So sialist 
Əmə yi Qəh rə ma nı fəx ri ad la rı 
ve ri lib. Bu nun la ya na şı, “Le-
nin”, “Qır mı zı əmək bay ra ğı”, 
“Xalq lar dost lu ğu” or den lə ri 
ilə təl tif olu nub, bir sı ra xa ri ci 
öl kə lə rin döv lət mü ka fat la rı na 
la yiq gö rü lüb. Rə şid Beh bu do-
vun mə la hət li səs lə oxu du ğu 
mah nı lar bu gün də qəlb lə rə 
yol ta pır, zövq lə ri ox şa yır və 
şüb hə yox dur ki, hər za man 

də be lə ola caq. 

Rəşid 
Behbudovun 

nəğmə
dolu ürəyi

Dü nən sif tə elə dim, toy da idim. Für sət 
ta pıb üz bəüz otu ran ta nı şı nın ke fi n dən 
ha li ol maq üçün ya rım saat lıq “po pur-
ri” zıp pa zı pı na döz mə li ol du ğun, da-

lın ca da ha ya rım saat, əs lin də, xa la xət rin qal ma sın 
ver di yin növ bət çi suala ca vab göz lə di yin “el şən-
lik lə rin dən” bi rin də...

Bi zim toy lar hə qi qə tən mə şəq qə tə çev ri lib. Özü nün 
cild dən-cil də gi rən gö bə lək - mi mo za - krab - sto liç ni 
sa lat la rıy la; çol pa dan baş qa nə da dı de yir sən ve rən 
broy ler çe şid lə ri lə; süf rə yə qov rul ma mış gəl di yin dən 
ma sa dan-ma sa ya, məc lis dən-məc li sə gə zən ləb lə bi si-
lə; yu yul ma mış, sap la ğı üs tün də “ba ki rə” kiş mi şiy lə; 
ağız de yə ni qu laq eşit mə yən ab-ha va sı; it yi yə si ni ta-
nı ma yan mü hi ti; kim bi lir ne çən ci dub lu xa tır la dan 
ətt  ö kən sağ lıq la rı; şı dır ğı oy na yan la rın əlin dən für sət 
ta pan ki mi, al qış lar tə ləb edən “ta ma da”sı; gü və ye-
miş pal ta rın dan tər qo xu su gə lən “mil li rəq qa sə”si-
nin əlin də ma sa-ma sa do la şan, bo ğaz dan ke çən də 
kal ar mud ki mi bi zi boğ maq qəs di nə dur ma sı na rəğ-
mən, or ta ya “bəh-bəh”lə gə lən qup qu ru aşıy la... 

Or ta əsr Av ro pa sın da kı ən qəd dar ink vi zi to run be lə 
hə səd apa ra bi lə cə yi bir mə şəq qə tə çev ri lib Azər bay-
can to yu! Qa li le yi fi k rin dən dön dər mək üçün ne çə il 
zin dan da sax la dı lar. Bi zim toy lar dan xə bər lə ri ol say-
dı, ya zı ğı iki “sean sa” is tə dik lə ri şək lə sa lar dı lar... 

Bu toy la rın əlin dən de yin mə yən gör mə dim. De yi-
ni rik, am ma bir-bi ri mi zin bəh si nə bu “mil li mə şəq-
qət ins ti tu tu”na tə zə, da ha ey bə cər ça lar lar ve rə-ve-
rə, onu ya şa dı rıq və ya şa yı rıq.

Bu fa ciəni tək özü müz ya şa saq, nə var ki... 
Gə lən lə rin “bəy lə gə lin” adı na gə tir di yi, əs gi nas 

şək lin də hə diy yə dən toy sa hib lə ri nin yal nız sa yan-
da bəh rə lən di yi ni, bu pul la rın son qə pi yi nə dək yu-
mur ta dan yun qır xan iş baz la rın ci bi nə axa ca ğı nı bi-
lə-bi lə, on la rı da ya şa dı rıq...

Ba şı mın tü kü sa nı toy da ol mu şam və heç dü şün-
məz dim ki, bu məc lis lər dən han sın da sa təəc cü bü mü 
do ğu ra caq da ha nə sə gö rüm, am ma gör düm: oy na-
maq nə ol du ğu nu bil mə yə-bil mə yə, or ta dan çıx ma yan 
din giş qız la rı mı zı, İran tə ra nə lə ri ni “Bur cut!” ko man-
da sı ki mi qə bul edib bur cut maq ya rı şı na gi rən bam bı-
lı ca van la rı mı zı ad dım ba şı gö rü rük de yə, on la ra qar şı 
da vam lı im mu ni te ti miz var, Am ma ha mi lə li yi nin bəl-
kə də sək ki zin ci ayı nın sa nı lı gün lə ri qa lan bir tə zə gə-
lin tə rə fi n dən rəqs mey dan ça sı nın qeyd-şərt siz iş ğa lı nı 
hə lə gör mə miş dim! Mə ni düz gün ba şa dü şün, əzi zi nin 
to yun da qol gö tü rüb eh mal lı ca sü zən boy lu qa dın la-
rı mı zı çox gör mü şəm və bu səh nə dən hə mi şə riq qə tə 
gəl mi şəm. Am ma “bu hə na o hə na dan” de yil di...

Bu gə lin elə bil and iç miş di ki, onu döv rə yə alıb 
ra hat oy na ma sı na şə rait ya ra dan ata sı, ana sı və əri-
nin kö mə yi lə, yer üzü nün bü tün ka tak lizm lə ri ni 
qar nın da kı ba la sı na in di dən bir bə bir ya şa da caq... 

Və ya şa dır dı da! 
“Tə rə kə mə” - su na mi; 
“Pa paq” - 11 bal lıq zəl zə lə; 
“Tor moz Hü seyn” - maq nit qüt bü nün də yiş mə si; 
“Po pur ri” - gü nəş də ki per ma nent part la yış lar və 

maq nit qa sır ğa la rı; 
“Me şə bə yi” - okean qa bar ma la rı...
Za lı mın qı zı rəqs lər ara sın da kı, yal nız üzü nün tə-

ri ni sil mə yə bəs edə cək fa si lə lər də də əy ləş mir, ayaq 
üs tə du ra bil mək üçün əli ni be li nə söy kək ve rib bə-
də ni nin ağır lıq mər kə zi ni də yi şir, növ bə ti mu si qi ni 
göz lə yir, ye nə oy na yır, oy na yır, oy na yır dı...

Kaş Gin ne sin Re kord lar Ki ta bın dan or da bir nü-
ma yən də olay dı, doğ ma Azər bay ca nı mı zın adı, kim 
bi lir ne çə no mi na si ya da ki ta ba dü şər di...

***
Hər ya zı nın bir dra ma tur ji st ruk tu ru ol ma lı dır. 

Sü jet kol li zi ya la rı zə ru ri gi riş dən son ra oxu cu nu gər-
gin li yin zir və si nə qal dır ma lı dır, son ra da möv zu ya 
ay dın lıq gəl mə li, or ta ya bir nə ti cə qo yul ma lı dır.

Bu ya zım da  hər şey baş-ayaq ol du, hə mi şə sa diq 
qal dı ğım bir çox qay da lar dan diş lə ri mi qı ca yıb vaz 
keç dim və axır da “üzüm aya ğı nı zın al tı na, mə ni 
mə zur tu tun” söy lə mək dən baş qa ça rəm qal ma dı...

İlqar
ƏLFİ

Toy, toy,
toydu
bu gün...



- Son vaxt lar Azər bay can da ki no 
sa hə sin də can lan ma hiss olu nur. 
Ye ni fi lm lər çə ki lir, bu fi lm lər 
bey nəl xalq fes ti val la ra ge dir və 
ora dan mü ka fat lar la ge ri dö nür. 
Bu, re jis sor la rı mı zın fəal laş ma-
sın dan xə bər ve rir, yox sa?.. 
- Lev Qu mil yo vun pas sionar-

lıq la bağ lı nə zə riy yə si var. Bəl kə 
də, bi zi tər pə dən elə bu fəaliy yət 
eh ti ra sı dır. Əs lin də, biz də hə mi şə 
yax şı re jis sor lar olub. Sa də cə, di gər 
sə nət sa hə lə rin dən - rəs sam lıq dan, 
ədə biy yat dan fərq li ola raq si ne ma 
fər din işi sa yıl mır. Bir kad rı çək-
mək üçün 30-40 adam top la ma lı 
olur san. Bu adam la ra da müt ləq 
zəh mət haq qı ver mə li sən. İs tər-is tə-
məz mə sə lə mad diy ya ta bağ la nır. 
Bu ba xım dan ki no ilə bağ lı döv lət 
proq ra mı ha zır lan ma sı və bi zim 
nə sil dən olan Müş fi q Hə tə mo vun 
ki nos tu di ya ya di rek tor tə yin olun-
ma sı tə kan ve ri ci qüv və ol du. Ürə-
yin də fi lm yan ğı sı və içə ri sin də çək-
mək po ten sialı olan re jis sor lar işə 
baş la dı lar. Xey li də uğur qa za nıl dı. 

- So nun cu fi l mi niz “Na bat”da 
və tən pər vər lik  önə ke çir. Ədə-
biy yat da ana və və tən ağır möv-
zu he sab olu nur. Yə ni bu zə min-
də pa fos danuzaq cid di və gö zəl 
sə nət əsə ri ya rat maq çə tin dir. 
Yə qin, ki no da da be lə dir... 
- Hər şey sə nin nə qə dər sə mi mi 

ol ma ğın dan ası lı dır. Bir də ki, əgər 
ol muş ha di sə ni gö tü rür sən sə, sü-
je ti uy dur mur san sa, tə bii gö rü nür. 
Ədə biy yat da da be lə dir, teatr da 
da, ki no da da. Lo kal ola raq sən öz 
dər din dən da nı şır san, am ma bu, 
həm də dün ya nın dər di dir. Ne cə 
de yər lər, qlo bal dü şü nüb mə sə lə ni 
lo kal şə kil də həll edir sən. Mə sə lən, 
mən azər bay can lı yam, öz anam-
dan da nı şı ram, am ma is tə yi rəm 
ki, fi l min arealı bö yü sün, dün ya 
adam la rı ora da həm də öz ana sı nı 
gör sün. Söh bət tək cə öz evi ni, kən-
di ni yox, bö yük mə na da yer kü rə-
si ni qo ru yan ana dan ge dir. Mə sə-
lən, biz Na ba ta ana ki mi ya na şı rıq, 
ola bil sin ki, al man ta ma şa çı onu 
ana yox, sa də cə, bü tün çə tin lik lə-
rə si nə gə rən güc lü qa dın ki mi qə-
bul edir. İs tə ni lən hal da, ana həm 
də qa dın dır.  Na bat - ərəb cə dən 
tər cü mə də tə biət de mək dir. Bir 
mə na sı da hə yat an la mı na gə lir. 
Əs lin də, Na bat dün ya nın ana sı dır. 
O, dün ya nı qo ru maq is tə yir. Ora-
da qurd ob ra zı da var. Qurd həm 
onun özü, həm də mal-hey va nı 
üçün təh lü kə dir. Ola bil sin, bu 
qurd hətt  a onun inə yi ni də ye yib. 
Am ma Ana onu da xi las edir, ona 
azad lıq ve rir, ya şa maq haq qı nı 
ta nı yır. Film də ki ha di sə lər hə yat-
dan gö tü rü lüb. Əs lin də, bu ide ya 
çox dan var dı. Qa ra bağ mü ha ri-
bə si baş la yan da mən Azər bay can 
Döv lət Te le vi zi ya sı nın “Te le fi lm” 
Ya ra dı cı lıq Bir li yin də ça lı şır dım. 

Sə nəd li fi lm lər üzə rin də iş lə yir, 
cəb hə böl gə lə ri nə ge dib-gə lir dik. 
Müx tə lif ha di sə lər ba rə də eşi dir-
dik. Da nı şır dı lar ki, fi  lan ra yon-
da bü tün kənd kö çüb, yal nız ahıl 
ər lə ar vad ev lə ri ni tərk et mə yib. 
Uza ğa get mə yək, xa nı mı mın nə-
nə si ha zır da er mə ni lə rin iş ğa lı 
al tın da olan kənd dən dir. Sa kin lər 
Er mə nis tan la sər həd də yer lə şən 
bu kən di tərk edən də o, mər hum 
əri nin şək li ni qu caq la yıb ev dən 
ba yı ra çıx ma dı. Axır da bi zim ki-
lər dən bir dəs tə adam ge dib onu, 
de mək olar ki, zor la kənd dən çı-
xar dı. Mən hə lə o za man mü şa-
hi də et miş dim ki, qa dın la rı mız 
da ha də ya nət li, da ha güc lü dür lər. 
Əs lin də, “Na bat”ın ide ya sı nın 
otuz ya şı var. İkin ci kurs da oxu-
yur dum. Tə sa dü fən te le vi zor da 
be lə bir şey gör düm: zəl zə lə dən 
son ra bü tün kənd kö çüb, cə mi 
bir qa dın qa lıb, bir də onun inə-
yi. Jur na list sual ve rir ki, sən ni yə 
get mir sən, axı bu boy da kənd də 
baş qa heç kəs yox dur. Qa dın ca-
vab ve rir: “Ha ra ge də bi lə rəm? 
Əri min də, oğ lu mun da qəb ri bur-
da dır. Bir də ki, bu ra mə nim tor-
pa ğım dı axı”. O vaxt bu sü jet dən 
tə sir lə nib bir he ka yə cız ma-qa ra 
elə dim. Atam ta rix çi dir, am ma 
ara da ədə bi ya zı lar da ya zır. Əs-
gər li yə ge dən də ona de dim ki, 
hə ya tın işi ni bil mək ol maz, sən 
bu ha di sə ni yaz. O da yaz dı, hətt  a 
son ra ki tab çap et di rib mə nə gön-
dər di.  Qa ra bağ ha di sə lə ri baş la-
yan da bu ha di sə  ya dı ma düş dü.

Nə fər qi var, tor pa ğı nı tərk et mə yə 
zəl zə lə sə bəb olur, ya mü ha ri bə.
Fakt odur ki, ha mı çı xıb ge dib, 
qa dın tək qa lıb. Bu nu sse na ri ha-
lı na sa lıb Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nə təq dim et dim. Uzun 
müd dət xə bər çıx ma dı, az qa la 
ümi di mi üz müş düm, qə fi l dən de-
di lər ki, na zir oxu yub, bə yə nib. 

- Yə ni qır xın cı qa pı qə fi l dən açıl-
dı...
- Bun dan əv vəl çək di yi miz 

“Qır xın cı qa pı” fi l mi nə işa rə edir-
si niz. Əs lin də, sə nəd li fi lm lər bə-
dii fi lm lər üçün möv zu da ve rir. 
Mə sə lən, “Qum də nə si” sə nəd li 
fi l mi ni çə kən də bir cə də fə uşaq 
ko lo nun da ol maq la ora dan iyir-
mi-otuz möv zu gö tür düm. Hər 
uşaq öz hə yat ta rix çə si ni da nı şır-
dı və bun la rın hər bi ri ay rı ca fi lm 
möv zu suy du.  

- “Qır xın cı qa pı” yer li ki no-
teatr lar da nü ma yiş olun du. 
Ha zır da isə nü ma yiş proq ram-
la rın da “Na bat”ın adı ke çir. 
Bir re jis sor ki mi, yer li fi lm lə rə 
ta ma şa çı ma ra ğı si zi qa ne edir-
mi?
- Təəs süf ki, qa ne et mir. Bu, bü-

tün dün ya da baş ve rən ten den-
si ya dır - in di si ne ma da ha çox 
əy lən cə yə çev ri lib.  Əs lin də, elə 
120 il əv vəl  Lü mer qar daş la rı da 
fi l mi əy lən cə məq sə di lə ya rat mış-
dı lar. Ki no, ka fe lər də nü ma yiş 
olu nur du. Son ra dan bu, sə nə tə 
çev ril di. Gö rü nür, in di ki no əv-
vəl ki döv rü nə qa yıt maq is tə yir.

Düz dür, si ne ma nı sə nət ki mi qə-
bul edən seyr çi hə lə var, bi zim çək-
di yi miz fi l mə hə lə kim lər sə ba xır. 
Am ma on la rın sa yı az dır. Bugün-
lər də türk ki no həf tə si ke çi ri lir di, 
qo naq lar bi zim afi  şa la rı da iz lə-
yir di lər, on da mən on la ra de dim 
ki, na ra hat ol ma yın, biz də də si zin 
“Re cep İve dik”lər dən var. Yə ni bu 
gün ta ma şa çı da ha çox gö bək dən 

aşa ğı gü lü şə me yil edir. Tək rar 
edi rəm, bü tün dün ya da 

be lə dir. San ki kon-
kret han sı sa 

qüv və in san-
la rın bey-

ni ni yö-
nəl dir.

Bu mə na da biz nəs li kə sil mək də 
olan di no zavr la rı xa tır la dı rıq. Bir 
mə qa mı de yim, Xo ca lı fa ciəsi nin 
il dö nü mün də bi zim fi lm yer li ki-
no teatr lar da nü ma yiş olu nur du. 
Gör düm ki, ca van cüt lük lər  ey-
ni vaxt da nü ma yiş olu nan gö-
bək dən aşa ğı ko me di ya ya bi let 
alır lar. Bi zim fi l mi miz gös tə ri lən 
zal da isə üç-beş nə fər - bəs tə kar, 
re jis sor, rəs sam olur du. Mü di riy-
yə tə de dim ki, sa bah dan bi zim 
fi l mi proq ram dan yı ğış dı rın, ki mi 
al da dı rıq axı, mil lət baş qa şe yə 
bax maq is tə yir. Ye ri gəl miş kən,  
be lə bir su fi  prit ça sı var. Bir şeyx 
yu xu sun da gö rür ki, göydən bə-
la ki mi ya ğış ya ğa caq və o ya ğı şın 
su yun dan kim bir az içsə, ağ lı nı 
itirəcək, də li ola caq. Qab  qa ca-
ğı dol durt du rur, tə da rük gö rür 
ki, ya ğı şın qa rış dı ğı su dan di linə 
vur ma sın. Am ma adam lar ya ğış 
su yun dan içib də li olur lar. Şeyx 
şə hə rə çı xa bil mir. Axır da şə yir di-
nə de yir ki, o su dan gə tir biz də 
içək, ha mı nın də li ol du ğu yer də 
ağıl lı ol maq dan sə feh iş yox dur. 
Bü tün dün ya da pro ses lər bu na 
ge dir. Ya da ən yax şı hal da, fi lm 
çək mə mək, fi k ri ni baş qa cür ifa də 
et mək də olar. Bəl kə də beş-on il 
son ra bi zim fi lm lə rə heç eh ti yac 
ol ma ya caq. Am ma hə lə ki, biz 
va rıq və sə nət əsər lə ri də dün ya-
nın ha ra sın da sa ki mə sə la zım dır. 
Bir mə qa mı da de yim: ma raq lı dır 
ki, öz fi lm lə ri miz lə bağ lı təc rü bə-
dən bi li rəm ki, bi zə xa ric də da ha 
çox ba xır lar, nəin ki və tə ni miz də. 

Ame ri ka da, Ya po ni ya da “Na-
bat”ı çox ma raq la qar şı la dıq-
la rı nı gör düm. Sək kiz yüz min 
nə fər lik zal da bir nə fər də ol sun, 
fi l mi ya rım çıq tərk et mir di. Xü-
su sən To kioda de yir di lər ki, bu, 
elə bi zim fi lm dir, ya pon dü şün-
cə si nə ya xın dır. Hətt  a Ku ra sa va-
nın nə və lə ri gəl miş di, bi ri mə nə 
ba ba sı nın “Ran” fi l mi ni çə kər-
kən ba şı na bağ la dı ğı ban da na nı, 
o bi ri si isə al bo mu nu hə diy yə 
gə tir miş di. Al ma ni ya da Hel del-
berq me ri nin müavi ni söy lə di ki, 
rə fi  qə lə ri Mek si ka fi l mi nə bax-
ma ğa gə lib miş lər, on la ra bi let lə-
ri ge ri qay tar ma la rı nı məs lə hət 
gö rüb, de yib ki, “Na bat”, an caq 
“Na bat”. Bu nu eşi dən də eti raz 
elə dim, axı bu, düz gün de yil, 
ta ma şa çı ya elə de mək ol maz. 
Ca vab ver di ki, yox, “Na bat”a 
ba xan dan son ra on lar ha mı sı bu 
töv si yə yə gö rə tə şək kür edib lər. 
Bi zi hər yer də təx mi nən bu cür 
qar şı la yır dı lar.

- Siz cə, “Na bat”ın bey nəl xalq 
aləm də bu cür uğur qa zan ma sı nı 
şərt lən di rən nə dir?
- Dün ya da tə məl möv zu lar var. 

Bu, hər yer də adam la rı tər pə-
dir, on la rın ma ra ğı na sə bəb olur. 
Mən de mi rəm, han sı sa fi lm in sa nı 
də yi şə bi lər. Am ma ən azın dan, 
o dü şü nür, özü nü qəh rə man la-
rın ya nın da hiss edir. Mə nim çün 
pop korn ye yə rək, ya saq qız çey-
nə yə rək fi l mə bax maq dəh şət li 
bir şey dir. Mə nim fi l mi mə bu cür 
bax maq ol maz. Əv vəl dən də çə-
ki liş ko man da sı na de yir dim ki, 
bi zim fi l mə ba xan dan son ra ta-
ma şa çı nın ca nın da də yi şik lik baş 
ver mə li dir.  İs veç rə li bir seyr çi al-
man dil li qə zet də be lə də ya zır ki, 
“Na bat”ın ilk on beş də qi qə sin də-
cə ürə yi min rit mi nin də yiş di yi ni 
hiss et dim. Əl bətt  ə, elə adam ola 
bi lər ki, bi zim fi l min rit mi nə düş-
mə sin, de mə li, bu, onun fi l mi de-
yil. Ümu miy yət lə, ha mı nın fi l mi, 
ha mı nın müəl li fi  ol maq müm kün 
de yil, heç mən bu nu is tə mi rəm 
də.  

- “Na bat” həm də Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin dən bəhs edən fi lm dir. 
Xa ric də ki nü ma yiş lər za ma nı 
bu mü na qi şə nin ta rix çə si, Er mə-
nis tan-Azər bay can konfl  ik ti ilə 
ma ra qa nır dı lar mı?
- Bü tün fes ti val lar da buk let lə-

ri miz pay la nır dı, ora da Qa ra bağ 
mü na qi şə siy lə bağ lı mə lu mat 
ək si ni tap mış dı. Tə bii, mü za ki rə-
lə rin ha mı sın da Qa ra bağ la bağ lı 
sual lar olur du. Bə zən er mə ni lər, 
ya er mə ni yö nüm lü adam lar da 
sual ve rir di lər. Mən də mə sə lə nin 
kö kü nə va rır dım. Hər hal da, gö-
rüş re jis sor la ol du ğun dan, mə nə 
da ha çox qu laq asır dı lar. Əl bətt  ə, 
audi to ri ya nın mü na qi şə ba rə də 
mə lu ma tı az olur du. Am ma To-
kioda kı gö rüş dən son ra ora da kı 
sə fi  ri miz  Gur sel İs ma yıl za də mə-
nə de di ki, biz bu qə dər təd bir lər 
ke çi rirk, ki tab lar çap edi rik, bu 
qə dər ma raq la qar şı lan mır, am-
ma ilk də fə dir Azərby can fi l mi 
Ya po ni ya ya gə lir, in ter net də böl-
gə ilə bağ lı ya pon lar dan nə qə dər 
tık la ma olur, çox lu sual lar ve rir-
lər. Əl bətt  ə, si ne ma dün ya di li dir 
və bu, öl kə nin imi ci üçün çox va-
cib dir. Tə səv vür edin ki, “Na bat” 
müx tə lif öl kə lər də qırx dan çox 
fes ti val da uğur la iş ti rak edib. Hər 
nü ma yiş za ma nı zal da Azər bay-
can bay ra ğı ası lır.
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- Son vaxt lar Azər bay can da ki no 

El çin Mu saoğ lu 1966-cı il də 
Ba kı da ana dan olub. 
M.A.Əli yev adı na Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə-

nət Uni ver si te ti nin re jis sor luq fa kül tə-
sin də (1983-1990) və Mosk va Teatr İns ti-
tu tun da Mark Za xa ro vun kur sun da təh sil 
alıb (1989-1990). 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da 
(1990), “Aka dems tu dio”da(1992), “Azər-
bay can te le film” YB-də (1994-2004) ça lı şıb. 
50-dən çox sə nəd li və bə dii fil min müəl li fi və 
re jis so ru dur. Çək di yi  ek ran əsər lə ri bir sı ra 
bey nəl xalq fe si val la rın nü fuz lu mü ka fat la rı na 
la yiq gö rü lüb.

- Son vaxt lar Azər bay can da ki no 
sa hə sin də can lan ma hiss olu nur. 
Ye ni fi lm lər çə ki lir, bu fi lm lər 
bey nəl xalq fes ti val la ra ge dir və 
ora dan mü ka fat lar la ge ri dö nür. 
Bu, re jis sor la rı mı zın fəal laş ma-

- Lev Qu mil yo vun pas sionar-
lıq la bağ lı nə zə riy yə si var. Bəl kə 
də, bi zi tər pə dən elə bu fəaliy yət 
eh ti ra sı dır. Əs lin də, biz də hə mi şə 
yax şı re jis sor lar olub. Sa də cə, di gər 
sə nət sa hə lə rin dən - rəs sam lıq dan, 
ədə biy yat dan fərq li ola raq si ne ma 
fər din işi sa yıl mır. Bir kad rı çək-
mək üçün 30-40 adam top la ma lı 
olur san. Bu adam la ra da müt ləq 
zəh mət haq qı ver mə li sən. İs tər-is tə-

proq ra mı ha zır lan ma sı və bi zim 
nə sil dən olan Müş fi q Hə tə mo vun 
ki nos tu di ya ya di rek tor tə yin olun-
ma sı tə kan ve ri ci qüv və ol du. Ürə-
yin də fi lm yan ğı sı və içə ri sin də çək-
mək po ten sialı olan re jis sor lar işə 

Düz dür, si ne ma nı sə nət ki mi qə-
bul edən seyr çi hə lə var, bi zim çək-
di yi miz fi l mə hə lə kim lər sə ba xır. 
Am ma on la rın sa yı az dır. Bugün-
lər də türk ki no həf tə si ke çi ri lir di, 
qo naq lar bi zim afi  şa la rı da iz lə-
yir di lər, on da mən on la ra de dim 
ki, na ra hat ol ma yın, biz də də si zin 
“Re cep İve dik”lər dən var. Yə ni bu 
gün ta ma şa çı da ha çox gö bək dən 

aşa ğı gü lü şə me yil edir. Tək rar 
edi rəm, bü tün dün ya da 

be lə dir. San ki kon-
kret han sı sa 

qüv və in san-
la rın bey-

ni ni yö-
nəl dir.- Son vaxt lar Azər bay can da ki no 

l çin Mu saoğ lu 1966-cı il də 
Ba kı da ana dan olub. 
M.A.Əli yev adı na Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə-

nət Uni ver si te ti nin re jis sor luq fa kül tə-
sin də (1983-1990) və Mosk va Teatr İns ti-
tu tun da Mark Za xa ro vun kur sun da təh sil 

“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da 
(1990), “Aka dems tu dio”da(1992), “Azər-
bay can te le film” YB-də (1994-2004) ça lı şıb. 
50-dən çox sə nəd li və bə dii fil min müəl li fi və 
re jis so ru dur. Çək di yi  ek ran əsər lə ri bir sı ra 
bey nəl xalq fe si val la rın nü fuz lu mü ka fat la rı na 

“Az qala ümidimi üzmüşdüm,
qəfildən dedilər ki...”

“Az qala ümidimi üzmüşdüm,“Az qala ümidimi üzmüşdüm,
Elçin Musaoğlu:
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...1958-ci ilin pa yız gün lə ri nin bi-
rin də Azər bay can SSR Elm lər Aka-
de mi ya sı nın Ta rix İns ti tu tu na bir 
mək tub da xil ol du. Qax ra yon qə-
ze tin də ça lı şan jur na list lər dən bi ri 
ya zır dı ki, Tan qıt kən di ya xın lı ğın-
da kı me şə də bir ne çə köh nə qə bir 
aş kar la nıb. La kin baş da şı la rın da kı 
ya zı lar ərəb hərfl  ə ri ilə həkk olun-
du ğun dan, on la rı oxu maq müm-
kün de yil. 

Tez lik lə hə min ye rə Ba kı dan xü-
su si eks pe di si ya gön də ril di. Qə-
bir lər ma mır dan və toz-tor paq dan 
tə miz lən dik dən son ra əsl mən zə rə 
üzə çıx dı. Baş da şı la rın dan bi ri nin 
üzə rin də ya zıl mış dı: “Xun zax dan 
olan avar mər hum Ha cı Mu rad, 
hic ri ta ri xi 1268”. 

Ta ri xi mən bə lə rə gö rə,1852-ci il 
ma yın 5-də Nu xa dan (Şə ki) qa ça-
raq ye ni dən imam Şa mi lə qo şul-
maq is tə yən Ha cı Mu rad, Tan qıt 
kən di ya xın lı ğın da 4 mü ri di ilə 
bir lik də təs lim ol maq dan bo yun 
qa çı rıb, onu mü ha si rə yə alan ka-
zak lar dan və İli su pris ta vı nın dəs-
tə si nin üzv lə rin dən 11-ini öl dü-
rüb. Hə min dö yüş də Ha cı Mu rad 
və si lah daş la rı qət lə ye ti ri lib.

“O, qə fi l dən sən tir lə di, üzü üs-
tə yı xı lıb hə rə kət siz qal dı...Ha cı 
Ağa aya ğı nı onun kü rə yi nə qo-
yub cə sə di tor pa ğa sıx dı və qı lın-
cın iki zər bə si ilə ba şı nı üz dü...” 
Bu sə tir lər da hi rus ya zı çı sı Lev 
Tols to yun “Ha cı Mu rad” po ves-
tin dən dir. 1958-ci il də alim lər mə-
za rı aç dıq da, bu ra da hə qi qə tən 
baş sız ske let aş kar et di lər. Mə-
lum dur ki, Ha cı Mu ra dın kəl lə si 
əv vəl cə Nu xa ya gə ti ri lib. Bu ra da 
naibin ba şı spir tə yer ləş di ri lə rək 
Şa ma xı ya - qu ber na to ra gön də ri lib. 
Qu ber na tor da xü su si yü kü Tif-
li sə - Rus ça rı nın Qaf qaz üz rə ca-
ni şi ni kn yaz Vo ront so va çat dı rıb.

Son ra xü su si yük Pe ter bur qa gə-
ti ri lib. I Ni ko lay  və hər bi na zir 
Çer nı şov mür şi din kəl lə si nə bax-
dıq dan son ra onu Hər bi Tibb Aka-
de mi ya sı na ve rib lər.

XIX əs rin bi rin ci ya rı sın da baş 
ver miş Şi ma li Qaf qaz mü ha ri bə si-
nin məş hur iş ti rak çı sı Ha cı Mu rad, 
Da ğıs ta nın Xun zax kən din dən dir. 
Ha cı Mu ra dın ata sı  Mə həm məd 
Al sa qa ri özü nə məx sus tor paq lar-
da əkin-bi çin lə, hey van dar lıq la 
məş ğul olub. Həm kənd li lə ri onu 
çox igid və əda lət li adam ki mi 
ta nı yıb. 

Al sa qa ri nin ar va dı Zal mu, avar 
xan la rı nın sa ra yın da da yə və 
“süd-əm cək” (süd ana sı) iş lə yib. 
Tə kəb bür lü və azad fi  kir li qa dın 
ki mi ta nı nıb. Xan ar va dı Pa xu Bi-
kə nin or tan cıl oğ lu Nut sal xan Zal-
mu nun sü dü ilə bö yü yüb. Am ma 
xan ailə sin də kör pə lə rin sa yı ar-
tan da Zal mu eti raz sə si ni ucal da-
raq bil di rib ki, “o, qul yox, azad 
qa dın dır”. 

1834-cü il sent yab rın 19-da Ha cı 
Mu ra dın qar da şı Os ma nın at dı ğı 
gül lə Da ğıs ta nın II İma mı na tuş 
gəl di. Am ma özü də ya ğı gül lə-
sin dən qur tu la bil mə di. II İmam 
Həm zət bə yin ya xın adam la rın-
dan sa yı lan Ha cı ya sa vul Mə həm-
məd onu qət lə ye tir di. Qar da şı 
Os ma nın in ti qa mı nı al maq Ha cı 
Mu ra dın öh də si nə dü şür dü. Dağ-
lar oğ lu mü qəd dəs say dı ğı bu işi 
bö yük us ta lıq la gör dü və be lə lik lə, 
onun ta le yin də qa çaq çı lıq döv rü 
baş la dı. 

Bu ha di sə dən son ra Ha cı Mu-
rad rus la rın tə rə fi n dən imam 
Şa mi lə qar şı vu ruş du, an caq 
1840-cı il də onu şər lə di lər: Ha cı 
Mu ra dı Şa mil lə giz li mütt  ə fi q lik-
də itt  i ham edən ge ne ral Klü ge-
nau onu həbs et di və əs gər lə rin 
mü şa yiəti ilə Te mir xan-Şu ra ya 

(in di ki Buy naksk şə hə ri) yol la dı.
Ha cı Mu rad yol da qa ça raq, Şa mi-
lin tə rə fi  nə keç di. Hə min il lər də 
də fə lər lə Za qa ta la ya və İli su ya hü-
cum lar da iş ti rak et di. Bəd xah la-
rın hə sə di tez lik lə Ha cı Mu ra dın 
Şa mil lə mü na si bət lə ri nin kor lan-
ma sı na sə bəb ol du. 1851-ci il də o, 
Ru si ya im pe ri ya sı nın Qaf qaz da kı 
ca ni şi ni Mi xail Vo ront so va əmək-
daş lıq tək lif edə rək, Şa mil dən 
uzaq laş dı. Qə zəb lə nən Şa mil onun 
hə yat yol da şı nı və öv lad la rı nı gi-
rov gö tür dü.

Sa nu, Ha cı Mu ra dın ikin ci ar va dı 
idi. Çe çen əsil li bu qa dın mərd li yi 
ilə məş hur laş mış dı. Sa nu hə mi şə 
fəxr edir di ki, onun el çi li yi nə Şeyx 
Şa mil gə lib miş və ton qa lın yu xa rı 
ba şın da əy lə şib miş. Ha cı Mu ra dın 
bi rin ci ar va dı isə gür cü qı zı Da ric 
olub. Sər kər də bu qı zı Ka xe ti ya ya 
yü rü şü za ma nı qa çır mış dı.

Da niel Sul tan Naib Xa ra xans ki 
eşi dən də ki, Ha cı Mu rad rus la rın 
tə rə fi  nə ke çib, mü rid lə rə əmr et di 
ki, sat qı nın ailə si ni qaz ma zin da-
na sal sın lar, evi ni isə yağ ma la sın-
lar. Mü rid lər evi ta lan edə rək od 
vur du lar. De yi lən lə rə gö rə, Ha cı 
Mu ra dın qız la rın dan bi ri – Sa vu 
özü nün qı zıl və zi nət əş ya la rı-
nı giz lin cə qon şu ar va da ve rən də 
mü rid lər gö rür. On lar qı zıl la rı ala-
raq, üs tə lik, bi ça rə qı zı ye rə yı xa-
raq si nə si nə köz tö kür lər.

Ha cı Mu ra dın 11 yaş lı oğ lu, 
“Gül lə” lə qəb li Qul la nə nə si Zal-
mu ya ve ri lən iş gən cə lə ri gö rüb 
xən cə ri ni çək di və mü rid lə rin üs-
tü nə ye ri di. Am ma mü rid lər onu 
da tə pik lə ri al tı na sal dı lar. Ailə nin 
mü si bət lə ri bu nun la bit mə di. Sa-
nu 3 ay dan son ra qaz ma zin dan-
da Ha cı Mu ra dın növ bə ti öv la dı nı 
dün ya ya gə tir di. Kör pə yə ata sı nın 
şə rə fi  nə Ha cı Mu rad adı nı ver di-
lər. Uşa ğı bə lə mə yə əs ki yox idi. 
Qa dın lar yaş və so yuq qaz ma da 
kör pə ni öz bə dən lə ri ilə isi dir di.

Bir gün Da niel Sul tan Naib Xa-
ra xans ki naib lər dən bi ri ni Sa nu-
nun ya nı na gön də rib ev lən mək 
tək li fi  ni bil dir di. Sa nu nun ca va bı 
sərt ol du: “Mə nim pə lən gi mə tə lə 
qu ran ada ma ərə get mək dən sə, öl-
mək yax şı dır!” 

Ha cı Mu ra dın qət lin dən bir ne-
çə gün son ra Qaf qaz ca ni şi ni Vo-
ront sov Tifl  is dən Sankt-Pe ter bur qa, 
kn yaz Çer nı şe və gön dər di yi mək-
tu bun da ya zır dı: “Onun ba şı nı Za-
qa ta la dan gə tir di lər, baş yax şı və-
ziy yət də dir və hos pi tal da sax la nı lır. 
Onu seyr et mək ma raq lı dır... Bir çox 
in sa nı və əya lə ti qor xu için də sax la-
mış bu adam hə qi qə tən də ölüb...”

Fərhad SABİROĞLU

ti ri lib. I Ni ko lay  və hər bi na zir 

ver miş Şi ma li Qaf qaz mü ha ri bə si-
nin məş hur iş ti rak çı sı Ha cı Mu rad, 
Da ğıs ta nın Xun zax kən din dən dir. 
Ha cı Mu ra dın ata sı  Mə həm məd 
Al sa qa ri özü nə məx sus tor paq lar-

məş ğul olub. Həm kənd li lə ri onu 

ta nı yıb. 

xan la rı nın sa ra yın da da yə və 

Tə kəb bür lü və azad fi  kir li qa dın 
ki mi ta nı nıb. Xan ar va dı Pa xu Bi-
kə nin or tan cıl oğ lu Nut sal xan Zal-

Xə bər ver miş dik ki, RF 
Mə də niy yət Na zir li yi-
nin qə ra rı ilə imam 
Şa mi lin ən ya xın si-

lah daş la rın dan bi ri, avar əsil li 
Ha cı Mu ra dın (1790-1852) kəl-
lə si nin qa lıq la rı dəfn olun maq 
üçün Azər bay ca na ve ri lə cək.
Da hi rus ya zı çı sı Lev Tols to-
yun “Ha cı Mu rad” ad lı po ves-
ti nin per so na jı na çev ril miş 
avar sər kər də nin mu mi ya lan-
mış ba şı uzun müd dət Sankt-
Pe ter burq da yer lə şən Kunst-
ka me ra da, son ra isə Ru si ya 
Döv lət Din Ta ri xi Mu ze yin də 
sax la nı lıb.
Onun sü mük lə ri isə Qax ra yo-
nu nun Tan qıt kən di ya xın lı-
ğın da dəfn olu nub.

Son vaxt lar dün ya da baş ve rən si ya si ha-
di sə lər, əsa sən də lo kal mü ha ri bə lər, 
dəh şət li ter ror akt la rı, Av ro pa öl kə-
lə ri nə sı ğın ma ğa ça lı şan qaç qın axı nı 

hə ya tın bir çox sa hə lə ri nə cid di tə sir gös tə rib. Dün ya iq ti sa-
diy ya tı nın in ki şa fın da əhə miy yət li yer tu tan tu rizm sek to ru 
da bu olay lar dan nə si bi ni alıb və “qa ra gün lər”ini ya şa yır.

İn di bə zi öl kə lər Av ro pa və rus tu rist lə ri ni cəlb et mək üçün 
sö zün əsl mə na sın da ya rı şa gi rib. Mi sir, Mə ra keş və nə ha yət, 
Tür ki yə tu rist lər üçün ar zuolun maz öl kə lə rə çev ril dik dən son ra 
ucuz qiy mə tə fan tas tik is ti ra hət tək lif edən məm lə kət lə rin si ya-
hı sı dur ma dan ar tır.

İs rail, BƏƏ, İs pa ni ya, Çin, hətt  a Qa za xıs tan ki mi döv lət lər tə-
ci li su rət də Ru si ya nın tu rizm ba za rı na gir mə yə, ya ran mış qa-
rı şıq lıq dan mak si mum bəh rə lən mə yə ça lı şır. Əs lin də bu ra da 
təəc cüb lü heç nə yox dur. Mil yard lar la gə lir gə ti rən, öl kə iq ti sa-
diy ya tı nın tə kan ve ri ci qüv və lə rin dən bi ri ki mi də yər lən di ri lən 
tu rizm sek to ru ha mı üçün cəl be di ci dir.

Bəs Azər bay can? Mü va fi q qu rum lar, otel və is ti ra hət mə kan la-
rı küt lə vi tu rist axı nı nı la yi qin cə qar şı la ma ğa ha zır dır mı?

...Tür ki yə nin Ku şa da sı şə hə ri nin tu rizm mə kan la rı ara sın da 
“Qa dın lar çi mər li yi” de yi lən məş hur bir yer var. Say sız-he sab sız 
otel lər, ka fe və res to ran lar bu ra da din cə lən min lər lə ada mın se-
vim li is ti ra hət ye ri dir. Bu ra da yer lə şən dö nər xa na lar dan bi rin də 
qo naq ol duq. Sa hi bi iq dır lı Os man bəy dir. Dö nə rə, növ-növ ət 
ye mək lə ri və tur şu la ra, xü su si ha zır lan mış ay ra na söz yox! Bir 
də türk lə rə məx sus xid mət key fi y yə ti ada mı hey ran qo yur. Bir 
mə sə lə də diq qə ti miz dən ya yın ma dı: Os man bəy gə lən əc nə bi 
müş tə ri lər lə on la rın doğ ma di lin də şi rin söh bət edir, hətt  a bə-
ləd çi ki mi yar dım çı olur du. Os man bəy Ba kı dan gəl di yi mi zi bi-
lən də çox se vin di. Tə zə dəm ça ya qo naq et di.

- Bu çay da biz dən ik ram (yə ni hə diy yə). Azə ri qar daş la rı ma 
gö zü mün üs tün də ye rim var...

Xey li söh bət et dik. Os man bəy dən so ruş dum:
- Əc nə bi tu rist lə rin hə rə si ilə öz di lin də xoş ün siy yət qu rur du-

nuz. Ma raq lı dır, ne çə dil bi lir si niz?
Os man bəy xə fi f gü lüm sün dü:
- Say ma mı şam. Gə rək ki, 10-12 dil bi li rəm. Əl bətt  ə ki, da nı şıq 

sə viy yə sin də. İn gi lis, al man, hol land, is pan, ital yan, ərəb, rus, 
ya pon, ma car, çex tu rist lər ilə, Fran sa, Uk ray na və di gər öl kə-
lər dən gəl miş qo naq lar la ün siy yət ya ra da bil mə sən, biz ne sin 
irə li lə məz. Bu şə hə rə na bə ləd adam la ra da məs lə hət ver mə yə 
ça lı şı ram. Kim sə Tür ki yə dən na ra zı get mə mə li dir. Axı qo naq-
pər vər lik də bi zə ça tan ol maz.  

Os man bəy söh bət əs na sın da Azər bay can da tu riz min du ru mu 
ilə də ma raq lan dı.

- Xə zər ki mi gö zəl də ni zi niz var. Yə qin siz də də tu rizm ba xı-
mın dan qə lə bə lik dir... Əc nə bi lər çox gə lir?

- Tur ki yə ilə mü qa yi sə et mək ol maz. Am ma ya vaş-ya vaş ayaq 
açır lar.

Os man bə yin ka fe si ni tərk edən dən son ra möv zu ilə əla qə dar 
ki çik bir epi zo du xa tır la dım. Yay da ailəm lə bir lik də həf tə so nu 
Nab ra na get miş dik. Də niz kə na rın da kı is ti ra hət mə kan la rı nın 
bi rin də tax ta ev cik ki ra yə lə miş dik. Qon şu ev cik də isə Ru si ya-
dan gəl miş ailə din cə lir di. Qo naq lar la ta nış olub söh bət ləş dik. 
Rus di lin də da nış dı ğı mı zı gö rüb çox se vin di lər. Azər bay ca na 
ilk də fə gəl dik lə ri ni, bu ra nın tə biəti nə, ma vi Xə zə rə hey ran qal-
dıq la rı nı bil dir di lər. Ailə baş çı sı və xa nı mı yal nız bir mə sə lə dən 
gi ley lən di:

- Bi zim ki mi tu rist lə rin prob le mi ün siy yət lə bağ lı dır. Ba kı da 
yox, məhz Nab ran da bu prob lem lə üz ləş dik. Rus və in gi lis di li ni 
bi lən yox dur. Çi mər lik də, ye mək xa na da nə is tə di yi mi zi əl-qol la 
an la dı rıq. Bü tün mə lu mat löv hə lə ri, men yu lar yal nız Azər bay-
can di lin də dir. Ev sa hib lə ri əc nə bi qo naq la rı nə zə rə al ma yıb. 
Xid mət sa hə si də is tə ni lən sə viy yə də de yil. Bu da çə tin lik ya ra-
dır. Am ma yer li sa kin lər çox gü lə rüz və meh ri ban dır. Azər bay-
can ca bir ne çə söz də öy rən mi şik...

De yə cək si niz ki, “əşi, xır da mə sə lə dir, bir tə hər yo la ver mək 
olar...” Am ma yox! Hətt  a da nı şıq sə viy yə sin də be lə əc nə bi dil 
öy rə nib ün siy yət qur maq həm də yax şı təb li ğat va si tə si dir. Ni-
yə öl kə mi zə gəl miş qo naq la ra Azər bay can hə qi qət lə ri ni an lat-
ma yaq? Ni yə öl kə mi zin qə dim ta ri xi, iş ğal al tın da olan Dağ lıq 
Qa ra bağ və er mə ni lə rin haq qı mız da bü tün dün ya ya yay dı ğı 
həd yan lar ba rə də söh bət apar ma yaq? Sən, mən, biz əl yel lə yib 
keç sək, bu işi kim gö rə cək? Axı, “xalq dip lo ma ti ya sı” ən güc lü 
si lah dır. De mə li, bu, heç də xır da mə sə lə de yil...

Fərhad
ABDULLAYEV

“Xırda” 
məsələ

tə si nin üzv lə rin dən 11-ini öl dü-
rüb. Hə min dö yüş də Ha cı Mu rad 
və si lah daş la rı qət lə ye ti ri lib.

“O, qə fi l dən sən tir lə di, üzü üs-
tə yı xı lıb hə rə kət siz qal dı...Ha cı 
Ağa aya ğı nı onun kü rə yi nə qo-
yub cə sə di tor pa ğa sıx dı və qı lın-
cın iki zər bə si ilə ba şı nı üz dü...” 
Bu sə tir lər da hi rus ya zı çı sı Lev 
Tols to yun “Ha cı Mu rad” po ves-
tin dən dir. 1958-ci il də alim lər mə-
za rı aç dıq da, bu ra da hə qi qə tən 
baş sız ske let aş kar et di lər. Mə-
lum dur ki, Ha cı Mu ra dın kəl lə si 
əv vəl cə Nu xa ya gə ti ri lib. Bu ra da 
naibin ba şı spir tə yer ləş di ri lə rək 
Şa ma xı ya - qu ber na to ra gön də ri lib. 
Qu ber na tor da xü su si yü kü Tif-
li sə - Rus ça rı nın Qaf qaz üz rə ca-
ni şi ni kn yaz Vo ront so va çat dı rıb.

Qa dın lar yaş və so yuq qaz ma da 
kör pə ni öz bə dən lə ri ilə isi dir di.

Bir gün Da niel Sul tan Naib Xa-
ra xans ki naib lər dən bi ri ni Sa nu-
nun ya nı na gön də rib ev lən mək 
tək li fi  ni bil dir di. Sa nu nun ca va bı 
sərt ol du: “Mə nim pə lən gi mə tə lə 
qu ran ada ma ərə get mək dən sə, öl-
mək yax şı dır!” 

Ha cı Mu ra dın qət lin dən bir ne-
çə gün son ra Qaf qaz ca ni şi ni Vo-
ront sov Tifl  is dən Sankt-Pe ter bur qa, 
kn yaz Çer nı şe və gön dər di yi mək-
tu bun da ya zır dı: “Onun ba şı nı Za-
qa ta la dan gə tir di lər, baş yax şı və-
ziy yət də dir və hos pi tal da sax la nı lır. 
Onu seyr et mək ma raq lı dır... Bir çox 
in sa nı və əya lə ti qor xu için də sax la-
mış bu adam hə qi qə tən də ölüb...”

Fərhad SABİROĞLU

Dağlar oğlu
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“- Fa kat ben si zin an ne niz ola bi-
lir mi yim?

- Ha yır, ha yır!
- Bel ki ab la nız?
- Kaç ya şın da sın?
- Böy le şey so ru lur mu? Ama 

ney se yir mi al tı. Siz?
- Yir mi dört.
- Gör dü nüz mü? Ab la nız ola bi-

li rim”.
İn di tər cü mə yə diq qət edək:
“- Mə gər mən dən si zə ana olar?
- Xeyr, xeyr!
- Bəl kə ba cı nız olum?
- Ne çə ya şı nız var?
- Heç bu nu so ru şar lar? Nə sə, 

iyir mi al tı. Bəs si zin?
- İyir mi dörd.
- Gö rür sü nüz, ba cı nız ola bi lə-

rəm”.
Türk cə də ki ab la kəl mə si ba cı 

ki mi tər cü mə edil mək lə ori ji nal-
da kı mü ka li mə də nə zə rə çat dı rıl-
maq is tə nən çox in cə mət ləb təh rif 
olu nub. Be lə ki, türk cə də ab la ter-
mi ni ba cı yox, bö yük ba cı de mək-
dir. Əsər də ki mü ka li mə də pol şa lı 
al man qa dın (Ma ri ya Pu der) hər 
va si tə ilə özü nün tür ki yə li Raif dən 
yaş lı ol du ğu nu nə zə rə çat dır maq 
is tə yir. Ona gö rə də onun ana sı ola 
bi lə cək qə dər yaş lı ol ma sa da, Raif-
dən bir-iki yaş bö yük ol du ğu nu 
vur ğu la yır. Tər cü mə də ki “Gö rür-
sü nüz, ba cı nız ola bi lə rəm” cüm-
lə si isə izah sız qa lır və mən tiq siz 
gö rü nür, çün ki bu kon tekst də yaş 
fər qi nin “ba cı-qar daş lıq” üçün heç 
bir əhə miy yə ti ol ma dı ğı or ta da dır.

Ori ji nal da kı fi  kir lə rin bə zən 
təh rif edil mə si, bir qi sim söz və 
ifa də nin, de tal la rın mü tər cim tə-
rə fi n dən “əhə miy yət siz” he sab 
edi lə rək (baş qa cür dü şün mək 
müm kün de yil, çün ki “atı lan” 
his sə lər tər cü mə üçün heç bir çə-
tin lik tö rət mir) atıl ma sı mü şa hi də 
olu nur ki, bu və ziy yət tər cü mə şü-
nas lıq da məq bul sa yıl mır. Əgər bu 
de tal lar doğ ru dan da “əhə miy yət-
siz dir sə”, o za man be lə bir haq lı 
sual mey da na çı xır ki, müəl lif on-
la rı ni yə iş lə dib? Mə sə lən, po vest-
də be lə bir cüm lə var:

“Du var lar da baş ba şa ge lin gü vey 
re sim le ri ve ge mi şek-
lin de ya zıl mış 
“Amen tü” 
l e v  h a  s ı 
ası lı idi”.

Tər cü mə də “ge lin gü vey re sim le-
ri”nin çox da uğur lu ol ma yan “ca-
van ar vad və ki şi” ki mi ve ril mə si 
(əs lin də, gə lin-bəy fo to şə kil lə ri ol-
ma lı idi) bir ya na dur sun, “Amen tü” 
lev ha sı (ərəb cə: İnan dım, be lə qə bul 
et dim de mək dir) ifa də si ta ma mən 
atıl mış dır. Hal bu ki, müəl li fi n bu de-
tal la vur ğu la maq is tə di yi mə qam bu 
ailə nin mü səl man və din dar bir ailə 
ol du ğu dur. Xətt  at la ra ori ji nal ərəb cə 
və müx tə lif for ma lar da yaz dı rı lan 
bu cür löv hə lər isə mü səl man türk 
evi in ter ye ri nin bir par ça sı dır.

Ey ni əsər dən baş qa bir mi sal ve-
rək. Ori ji nal da:

“Ya nım dan bi sik let li in san lar ve 
uzak tan yer le ri sar sa rak bir tren 
ge çi yor du”.

Tər cü mə də:
“Ya nım dan adam lar ötüb- ke çir-

di. Hə lə (?) uzaq dan ye ri tit rə dən 
bir qa tar da ke çib- get di”.

Gö rün dü yü ki mi, tər cü mə də 
“bi sik let” (ve lo si ped) kəl mə si 
cüm lə dən çı xa rıl mış dır. Hal bu ki, 
bir çox öl kə də, o cüm lə dən əsər-
də ki ha di sə lə rin cə rə yan et di yi 
Al ma ni ya da ve lo si ped fər di nəq-
liy yat va si tə si ki mi çox ge niş ya yı-
lıb və bu sö zün tər cü mə də mü ha-
fi  zə edil mə si öl kə və təs vir edi lən 
bə dii löv hə nin mə ka nı haq qın da 
təəs sü rat oyat ma sı ba xı mın dan 
va cib idi.

Bə dii tər cü mə də dil və üs lu ba 
bağ lı prob lem lər dən bi ri də fra-
zeolo ji va hid lər lə (de yim, ifa də, 
ata lar sö zü, mə səl, qa nad lı söz lər 
və s.) əla qə dar dır. Ay dın dır ki, qo-
hum dil li ol ma yan xalq lar la mü qa-
yi sə də qo hum, xü su si lə də ya xın 
qo hum dil lə rin da şı yı cı la rı olan 
xalq lar da ha çox ümu mi, müş tə rək 
fra zeolo ji bir ləş mə lə rə, ata lar sö zü 
və mə səl lə rə sa hib dir. Əv vəl ki fə-
sil lər də vur ğu lan dı ğı ki mi, bu ra da 
dil qo hum lu ğu ilə ya na şı, mən şə 
ümu mi li yi, tə biət ey ni li yi, coğ ra fi  
ya xın lıq, so sial-iq ti sa di, mə də ni-
məişət, adət-ənə nə müş tə rək li yi də 
mü hüm rol oy na yır. Türk cə dən tər-
cü mə əsər lə ri nin bu ba xım dan təh-
li li gös tə rir ki, fra zeolo ji ifa də lər, 
ata lar sö zü və mə səl lər, əsa sən, 

Azər bay can di lin də 

bun la rı ya ey ni ilə qo ru maq, ya xud 
da bun la ra tam qar şı lıq lar tap maq 
yo lu ilə çev ri lir. Bu nun la ya na şı, 
bə zən türk cə yə məx sus fra zeolo-
ji va hid lə rin ya ta ma mən tər cü mə 
edil mə di yi ni, ya da ək si nə, hər fi -
hər fi  nə çev ril di yi ni mü şa hi də edi-
rik. Hal bu ki, bu qə bil dən olan ifa də 
və cüm lə lə rin di li miz də ki mü na sib 
və mü va fi q ek vi va lent lə ri ni ta pıb 
iş lət mək və adek vat tər cü mə si ni 
ver mək la zım dır. Mə sə lən, Rə şad 
Nu ri nin “Do daq dan qəl bə” ro ma-
nın da be lə bir par ça var:

“Çok ka la cak mı sın ağa bey, di ye 
sor du. Fa kat bir den bi re bir pot kır-
mış gi bi utan dı”.

Tər cü mə də oxu yu ruq:
“Çox qa la caq sı nız ağa bəy? - de-

yə so ruş du. La kin bir dən-bi rə gö-
zəl bir şey sın dır mış ki mi pərt ol-
du, utan dı”.

Mü tər cim di li miz də ol ma yan 
pot kır mak ifa də si ni qis mən mü-
ha fi  zə edə rək çe vir miş dir. Əs lin də, 
ori ji nal da kı “pot kır mak” ifa də-
si nin əş ya ilə, bir şey sın dır maq-
la əla qə si yox dur və bu cüm lə də 
mə ca zi mə na da iş lə dil miş dir. Öz 
doğ ma bö yük qar da şı na “Biz də 
çox qa la caq san?”, – de yə so ru şan 
ba cı dər hal yer siz söz söy lə di yi ni, 
bu sualın qar da şı nın xət ri nə də yə 
bi lə cə yi ni ba şa dü şüb uta nır. Tər-
cü mə də bu, “yer siz söz söy lə di yi ni 
ba şa dü şüb pərt ol du, utan dı” şək-
lin də ve ri lə bi lər di. La kin mü tər-
cim bu fra zeolo ji va hi din qar şı lı ğı 
ola raq gö zəl bir şey sın dır mış ki mi 
pərt ol du, utan dı ifa də si ni iş lət-
miş dir.

Ey ni ifa də yə “Ça lı qu şu”nda da 
rast gə li rik:

“Şa hap Efen di, kıp kır mı zı ke-
si le rek ba şı nı eğ di. Aca ba, bir pot 
mu kır mış tım? Her hal de öğ le ola-
cak”.

Tər cü mə də ifa də düz gün ve ri-
lib:

“Şa hab əfən di qıp qır mı zı olub 
ba şı nı əy di. Gö rə sən bir yer siz 
söz mü de miş dim? Yə qin ki, elə 
idi”.

“Xəz pal to lu Ma don na” əsə ri nin 
türk cə sin dən bir ne çə nü mu nə da-
ha ve rək: 

“Ara sı ra ken di ken di miz den kur-
tu lup ce re ya na ka pıl mak hoş bir şey, 
– Axı, hər dən öz da xi li hiss lə ri mi zin 
pən cə sin dən xi las ol maq da la zım dır.

Ak lım ca nük te yap mak is te dim: 
Sa hi den ev len miş in san lar gi bi bir-
bi ri miz den sı kıl ma ya mı baş la dık? – 
Fik ri mə gəl miş bir sualı (?) ver mək-
dən özü mü sax la ya bil mə dim: Zor la 
ev lən di ril miş (?) adam lar ki mi, bir-
bi ri miz dən usan ma ğa baş la yı rıq?”

Əsə rin tər cü mə sin də “ce re ya na ka-
pıl mak” (özü nü hə ya tın axa rı na bu-
rax maq) və “nük tə yap mak” (komp-
li ment söy lə mək, ha zır ca vab lıq 
gös tər mək) ki mi ifa də lə ri tər cü mə də 
gör mü rük. “Sa hi den ev len miş” (hə-
qi qə tən ailə qur muş) söz bir ləş mə si 
isə ta ma mən səhv tər cü mə edil di yin-
dən, cüm lə nin ori ji na lın da kı mə na-
sı it miş dir. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
əsər də ki mü ka li mə hə lə ev lən mə miş 
sev gi li lər ara sın da ke çir. Qa dın ev li-
li yin mə həb bə ti azalt dı ğı, öl dür dü yü 
dü şün cə sin də ol du ğu üçün ev li lik 
hə ya tı na qar şı dır. La kin bir-bir lə ri nə 
də li cə si nə aşiq olan iki gən cin “zor la 
ev lən di ril miş adam lar” ki mi tər cü mə 
edil mə si ori ji nal da kı fi k rin oxu cu-
ya çat dı rıl ma sı na ma ne ol muş dur. 
Əs lin də, gənc oğ lan özü də hə lə ev-
lən mə dik lə ri hal da, za man-za man 
bir-bir lə rin dən bez dik lə ri ni, usan-
dıq la rı nı gör dü yü qa dı na bu cüm lə ni 
söy lə mək lə onun fi k ri nə haqq ver di-
yi ni nə zə rə çat dır maq is tə yir.

Əsər dən baş qa bir cüm lə yə və 
tər cü mə si nə ba xaq:

“Çün kü ne onun Arap harfl  e-
ri yaz ma sı na, ne de bi zim Hav-
ran da ki pos ta me mur la rı nın la tin 
harfl  e ri ni oku ma sı na im kan var dı 
– Çün ki nə o, ərəb hü ru fa tı ilə ya za 
bi lir, nə də bi zim Hav ran da kı ra bi-
tə mə mur la rı la tın ca bi lir di lər.

Diq qət li oxu cu “la tin harfl  e ri” 
iba rə si nin la tın ca şək lin də çev-
ril mə si nin doğ ru ol ma dı ğı nı ba-
şa dü şür. Əsər müəl li fi  nin də bu 
cüm lə də ki qa yə si məhz ra bi tə xid-
mə ti gös tə rən poçt mə mur la rı nın 
is tər ərəb, is tər sə də la tın əlifb  a sı nı 

(la tın di li ni yox!) bil mə yən sa-
vad sız lar ol du ğu nu nə zə-

rə çat dır maq-
dır.

Əsə rin tər cü mə sin də lo kan ta kəl-
mə si nin res to ran, yı lış mak fe i li nin 
qu caq laş maq şək lin də ve ril mə si də 
xə ta dır.  Bi rin ci ter min ye mək xa na, 
ikin ci kəl mə isə  iriş mək, sır tıq lıq et-
mək, sır tıq-sır tıq gül mək de mək dir.

Mü tər cim müəl lif mət ni nə həs sas 
ya naş ma lı, ya zı çı nın ya rat dı ğı ob raz 
və tip lə rin xa rak ter lə ri nin oxu cu ya 
çat dı rıl ma sı məq sə di lə seç di yi bə-
dii pri yom la ra, üs lu ba, təh ki yə yə, 
təs vi rə, tə rən nü mə diq qət ye tir mə li-
dir. Bə zən ki çik bir eh ti yat sız lıq, bu 
və ya di gər xa rak te rin açıl ma sı üçün 

is ti fa də edi lən de tal la rın tər cü mə də 
öz ək si ni doğ ru tap ma ma sı və ya tə-
fər rüat ki mi qə bul edi lə rək atıl ma sı, 
müəl lif fi k ri nin söz dü zü mü nə, təs-
vir ar dı cıl lı ğı na riayət olun ma ma sı 
əsə rin ori ji na lın da kı ay dın fi k rin du-
man lan ma sı na sə bəb olur, müəl li fi n 
xır da de tal və şt rix lər lə ifa də et mək 
is tə di yi in cə mət ləb lər köl gə lə nir. 
Fik ri mi zi Rə şad Nu ri nin “Do daq-
dan qəl bə” ro ma nı nın tər cü mə si 
əsa sın da ay dın laş dı raq.

Müəl lif əsə rin per so naj la rın dan bi-
ri olan Şah za də Və fi  qi oxu cu ya təq-
dim edər kən onun “hə yə can la nan da 
fran sız ca, bir iş dən və ya si ya sət dən 
söh bət dü şən də in gi lis cə da nış dı ğı nı” 
qeyd edir. Bu ob ra zın son ra kı mü ka li-
mə lə rin də də bol-bol fran sız ca və in-
gi lis cə söz və ifa də lə rə yer ve rir:

“Prens Ve fi k, ağır ağır ba şı nı sal-
lı ya rak izah ett  i:

- “Ek se küs yon”un “fo mö”sü bir 
bir şey ola ca ğı nı tah min et mem... 

Zan ne de rim, meh tap se nin “em-
pes yo na bi li te”ni ar tır dı...”

Bu par ça be lə tər cü mə edi lib:
“Şah za də Və fi q ba şı nı ağır-ağır 

yır ğa la ya raq:
- De yə sən ay işı ğı sə ni hə yə can-

lan dı rıb, qı zım, - de di”.
Tər cü mə də xa ri ci dil mə sə lə-

si ta ma mi lə “unu dul du ğu” üçün 
Şah za də Və fi  qin di li nin əsə rin di-
gər tip lə ri nin di lin dən heç nə ilə 
fərq lən mə di yi nin şa hi di olu ruq. 
Bu qəh rə man əv vəl dən axı ra qə-
dər türk cə da nı şır və ori ji nal dan 
fərq li ola raq, bir də fə də ol sun öz 
da nı şı ğın da fran sız ca və ya in gi lis-
cə kəl mə iş lət mir.

Bu mə sə lə Na zim Hik mə tin “Ya-
şa maq gö zəl şey dir, qar da şım” ro-
ma nı nın di li mi zə tər cü mə sin də 
da ha uğur lu həll edi lib. Əsə rin ori-
ji na lın da tip lər dən bi ri nin – Si-Ya 
Unun çox gö zəl fran sız ca bil di yi ni 

nə zə rə çat dı ran müəl lif, bu 
per so na jın da nı şı ğın da fran-
sız ca söz və ifa də lə rə yer 
ve rir. Mü tər cim bu ifa də-
lər lə qar şı laş dı ğı za man 
on la rı ey ni lə sax la yıb, 
sə hi fə nin aşa ğı sın da tər-
cü mə və izah la rı nı ve rib.

(Davamı gələn 
sayımızda)

Əs gər
RƏ SU LOV,

Fi lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru,

pro fes sor

evi in ter ye ri nin bir par ça sı dır.

Ey ni əsər dən baş qa bir mi sal ve-

nın da be lə bir par ça var:

“Çok ka la cak mı sın ağa bey, di ye 

bi ri miz dən usan ma ğa baş la yı rıq?”

Əsə rin tər cü mə sin də “ce re ya na ka-

və ya di gər xa rak te rin açıl ma sı üçün 

is ti fa də edi lən de tal la rın tər cü mə də 

Nəsr əsərlərinin türkcədən 
tərcüməsində təhriflər

“- Fa kat ben si zin an ne niz ola bi-

ri”nin çox da uğur lu ol ma yan “ca-
van ar vad və ki şi” ki mi ve ril mə si 

ma lı idi) bir ya na dur sun, “Amen tü” 
lev ha sı (ərəb cə: İnan dım, be lə qə bul 
et dim de mək dir) ifa də si ta ma mən 

tal la vur ğu la maq is tə di yi mə qam bu 

və müx tə lif for ma lar da yaz dı rı lan 
bu cür löv hə lər isə mü səl man türk 
evi in ter ye ri nin bir par ça sı dır.evi in ter ye ri nin bir par ça sı dır.

Türk cə dən bə dii tər cü-
mə lər də bə zən mə na 
də qiq ve ril mə di yi üçün 
ori ji nal da kı fi  kir oxu-

cu ya çat mır, bə zən də mə sə lə-
nin ma hiy yə ti unu du la raq hər fi  
tər cü mə yə me yil lik hiss olu nur. 
Qo hum dil lər dən tər cü mə də isə 
hər fi  lik for ma liz mə rə vac ve rir. 
Mə sə lən, yu xa rı da mü ra ciət et di-
yi miz S.Əli nin “Xəz pal to lu Ma-
don na” po ves ti nin ori ji na lın da 
be lə bir dialoq var:

də be lə bir cüm lə var:
“Du var lar da baş ba şa ge lin gü vey 

re sim le ri ve ge mi şek-
lin de ya zıl mış 
“Amen tü” 
l e v  h a  s ı 
ası lı idi”.

li li gös tə rir ki, fra zeolo ji ifa də lər, 
ata lar sö zü və mə səl lər, əsa sən, 

Azər bay can di lin də 

cüm lə də ki qa yə si məhz ra bi tə xid-
mə ti gös tə rən poçt mə mur la rı nın 
is tər ərəb, is tər sə də la tın əlifb  a sı nı 

(la tın di li ni yox!) bil mə yən sa-
vad sız lar ol du ğu nu nə zə-

rə çat dır maq-
dır.

fərq li ola raq, bir də fə də ol sun öz 
da nı şı ğın da fran sız ca və ya in gi lis-
cə kəl mə iş lət mir.

Bu mə sə lə Na zim Hik mə tin “Ya-
şa maq gö zəl şey dir, qar da şım” ro-
ma nı nın di li mi zə tər cü mə sin də 
da ha uğur lu həll edi lib. Əsə rin ori-
ji na lın da tip lər dən bi ri nin – Si-Ya 
Unun çox gö zəl fran sız ca bil di yi ni 

nə zə rə çat dı ran müəl lif, bu 
per so na jın da nı şı ğın da fran-
sız ca söz və ifa də lə rə yer 
ve rir. Mü tər cim bu ifa də-
lər lə qar şı laş dı ğı za man 
on la rı ey ni lə sax la yıb, 
sə hi fə nin aşa ğı sın da tər-
cü mə və izah la rı nı ve rib.
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Atam öl dü yü za man əs ki Bəh riy-
yə və ki li hə qi qi iz ti rab gün lə ri ya şa-
dı. Ölə nin si ma sın da tam on yed di 
il lik bir keç mi şin, həm də öz keç-
mi şi nin xa ti rə lə ri var dı. Bir ax şam 
ça ğı nı xa tır la yır dı. Ke çiörən də ki 
evi mi zin sa lo nun da o, xa nı mı, bir-
lik də məh kum olun du ğu Sa pan ca lı 
Haq qı ilə xa nı mı, anam, ba cı-qar-
daş la rım bir lik də otur muş duq. Bir 
gün ön cə edam olu nan mər hum 
Ca vi din1 dar ağa cın dan asıl dı ğı za-
man şüuru nu qeyb et dik dən son ra 
bə zi qə ri bə əl-qol hə rə kət lə rin dən 
gü lə-gü lə da nı şır dı lar. Əs ki Bəh riy-
yə və ki li Ca vi din dar ağa cı nın al-
tın da skam ya ya qal xar kən Al la hın, 
za lım la rı cə za lan dı ra ca ğı nı söy lə-
mə sin dən söz açıb “Hay dı, ba xa-
lım, - de miş di, - qoy Al la hın sə nin 
in ti qa mı nı al sın da, gö rə lim”. 

A nam bir dən aya ğa qalx dı. 
Üzü sap sa rı idi. Göz lə rin dən yaş 
axır dı. Tit rək səs lə “Gül mə yin! 
Gül mə yin! – de yə çı ğır dı. – bu 
Al la ha xoş get məz. Ha mı mı zın 
ba şı na ey ni fə la kət gə lə bi lər”. 

“Si ta rə xa nı mın haq qı var-
mış! İn di in kar la rı mın cə za sı nı 
çə ki rəm”. 

Xa nı mı nın ölü mü onu çox pə ri-
şan et miş di. Ara la rın da kı yaş fər-
qi nə, qıs qanc xa siy yə ti ilə ən xoş 
gün lə ri ni zə hə rə dön dər mə si nə 
bax ma ya raq, yük sə liş və tə nəz-
zü lü nün bü tün mər hə lə lə rin də 
hə mi şə əri nə ən qüv vət li təş viq, 
tə səl li, tox taq lıq qay na ğı olan bu 
gö zəl, çox gö zəl qa dın gənc yaş-
la rın da öl dü yü za man özü nü də-
rin, zil qa ran lıq bir uçu ru mun di-
bi nə yu var lan mış ki mi hiss et di. 
Da ha onu də rin uçu rum dan xi las 
edə cək, qa ran lıq dan gün işı ğı-
na çə kib çı xa ra caq heç bir qüv və 
qal ma mış dı. 

1944-cü il də, məm lə kət də tək-
par ti ya lı sis te min so na çat ma sı nın 
ilk işa rə lə ri gö rü nün cə, ta nı dı ğı hər 
kə si ye ni bir par ti ya qur maq fi k ri 
ət ra fın da bir ləş mə yə təş viq edir di. 
Ən çox da əs ki İtt  i had və Tə rəq qi-
yə ye ni can, ye ni nə fəs ver mək fi k-
rin də idi. Bir vaxt lar cə sur fə daisi 
ol du ğu bu par ti ya nın sı ra la rın da 
al nı na vu rul muş lə kə ni tə miz-
lə mək dən baş qa heç bir id diaya 
düş mə dən ça lış maq is tə yir di.

Am ma köh nə itt  i had çı lar dan bö-
yük iş lə rin öh də sin dən gəl mək 
üçün ayaq da du ra caq nə qə dər 
in san var dı? Hə yat da olan la rın, 
de mək olar ki, ha mı sı kim sə nin 
ta nı ma dı ğı üçün cü, dör dün cü də-
rə cə li adam lar dı. Əgər be lə dir sə, o 
za man itt  i had çı lı ğın dir çəl dil mə si 
fi k rin dən əl çə kib ye rin də baş qa 
təş ki lat, qu ru luş mey da na gə tir-
mək olar dı. Hə min il Bö yük Ada-
da2 ya şa yır dı. İs mət Pa şa cüm hur 
rəisi olan dan son ra göz dən, nə zər-
dən dü şən əs ki yol daş la rı ilə da ha 
sıx-sıx gö rüş mə yə baş la dı. 

Ən bö yük gün ya xın la şır dı. 
Yal nız özü nün de yil, çox say da 
in sa nın, hətt  a bü tün məm lə kə tin 
in ti zar la göz lə di yi gün! Da ha bir 
ne çə il ya şa maq la zım idi. Heç 
ol maz sa, məh kə mə da va sı nı ye-
ni dən gün də mə gə ti rib şə rəf və 
na mu su nu xi las et mək xoş bəxt li-
yi nə qo vu şa bi lər di. 

Mü xa lif par ti ya lar qu rul duq-
dan, mət buat tən qid lə rə baş-
la dıq dan son ra mey dan la ra 
çıx maq za ma nı nın gəl di yi ni söy-
lə di. Ye ni nəşr olu nan bir qə zet lə 
dil ta pıb xa ti rə lə ri ni çap et dir-
mə yə baş la dı. Xa ti rə lər ya yın-
lan dıq ca oxu yan lar ora da göz-
lə dik lə ri ni ta pa bil mə yə cək lə ri ni 
gör dü lər. Çox diq qə tə la yiq, ib rə-
ta miz ha di sə lər dən, va qeələr dən 
da nı şır dı. Am ma bü tün bun lar 
həm cə sa rət siz tərz də, həm də 
sə nəd-sü but dan xa li hal da or ta-
ya çı xa rı lır dı. Şəx si dü şün cə lə-
rə və təh lil lə rə, izah la ra həd dən 
çox yer ayı rır dı. 

Hət ta be lə bir və ziy yət də də 
İs tan bul Sen zu ra İda rə si baş qa 
bir ya zı nı bə ha nə edib qə ze ti 
bağ la dı. Tək rar çıx ma ğa baş la-
yan da ar tıq xa ti rə lə rin da va mı 
yox idi. 

Xəs tə li yi get dik cə ar tır dı. Gü-
nün çox his sə si ni ya taq da ke çi-
rir, an caq bir ne çə nə fər ya xın 
dos tu ilə gö rü şə bi lir di. İn di tək-
rar məh kə mə ba rə də də dü şün-
mür dü. Tək bir ar zu su qal mış dı. 
Onun, o bö yük düş mə ni nin, o 
qüd rət li kin-kü du rə tin yı xıl dı ğı 
gü nü gör mək! Təng nə fəs ürə yi-
ni əli ilə aram sız ovuş du ra raq 
Al lah dan bir az da nə fəs, bir az 
da hə yat is tə yir di. “Nə baş ve rir? 
Vax ta nə qə dər qal dı? İna nı ram, 
ina nı ram, onun sü qu tu na sa yı lı 
gün lər qa lıb. Am ma mən o gü nü 
gö rə bi lə cə yəm mi?” 

Hə ya tı nın son ar zu su nu 
din lə yən lər ona tə səl li ve rir, 
ümid lən di rir di lər.

“Əl bətt  ə, ya şa ya caq san! Yal nız 
onun məğ lub ol du ğu gü nü de yil, 
tək rar mü ha ki mə ke çi ril mə si ni, 
bə raət al ma ğı nı, təq sir siz li yi nin 
xal qa elan olun ma sı nı da gö rə-
cək sən, eşi də cək sən!”

Bu söz lər əs ki Bəh riy yə və ki li ni 
da ha bir ne çə gün ayaq da sax la-
yır, hətt  a qüv vət lən di rir di. 

Bir ge cə ha lı növ bə ti də fə pis lə-
şən də apa rıl dı ğı xəs tə xa na da sə hə-
rə ya xın də rin yu xu dan ayıl dı. Ya-
nın da kim sə yox idi. Am ma bir an 
ön cə Ata türk, xa nı mı, Əh məd bəy, 
Si ta rə xa nım, qız la rı, oğ lu – ha-
mı sı onun zi ya rə ti nə gəl miş di lər.

Tək rar ke çi ri lən məh kə mə bit-
miş, bə raət al mış dı. Dost la rı hə-
ra rət lə təb rik edir di lər. Bir az 
ara lı da bö yük düş mə ni ba şı 
kök sü nə əyil miş, sa çı-saq qa lı 
bi ri-bi ri nə qa rış mış, köh nə-
kü rüş pal tar da tit rə yib du-
rur du. “Ya Rəb bi, ya Rəb bi! 
– de yə do da qal tı pı çıl da dı, 

- xe yir olar, in şal lah!” 
Bir dən ürə yin də qüv-
vət li, ağ rı do lu bir san cı 

hiss et di. Di kəl mək, qalx-
maq is tə di. Ba car ma yın ca 

əli ni güc lə zən gin düy mə-
si nə to xun du ra bil di. İçə-

ri gi rən xəs tə ba xı cı sı onu 
xı rıl da yan, göz lə ri di var da bir 

nöq tə yə di kil miş, son nə fə si-
ni alıb-ve rən və ziy yət də 

gör dü.

Bütün hayatımı onlar verir de
 ben yaşarım,
Kadınlar olmasa öksüz qalırdı
 əşarım!
İn cə, uzun bo yu, ske le tə bən-

zə yən sa rı üzü, çi yin lə ri nə tö kü-
lən saç la rı ilə qə lə min dən çı xan 
bu mis ra la ra və şair lər üçün əs-
ki za man lar dan məq bul sa yı lan 
klas sik gö rü nü şə o qə dər də uy-
ğun gəl mir di. Hə ya tı da, de mək 
olar ki, baş dan-ba şa eşq, şeir və 
bun la rın ət ra fın da cə rə yan edə 
bi lə cək çe şid li ha di sə lər lə keç di. 
Bəl kə yüz də fə aşiq ol du. Am ma 
üç də fə ev lən di. Bi rin ci ar va dı 
ət li-can lı, se vim li, qa ra ya nız bir 
xa nım dı. İkin ci ilə üçün cü isə zə-
rifl  ik lə ri, in cə lik lə ri ilə şairin özü-
nə bən zə yir di lər. Uşaq la rı yal nız 
bi rin ci və üçün cü xa nı mın dan 
idi. Ha mı sı da ata la rı ilə dost luq 
edir di. 

Bi rin ci xa nı mı şairi ru hu nun 
də rin lik lə ri nə qə dər ta nı mış dı. 
Qəl bi ni də elə o də rin lik lər də ki 
pa rıl tı la ra ver miş, hətt  a göz lə ri 
qa maş mış dı. Fə qət şair, də li cə si nə 
se vən qa dı na sə bir, sü ku nət, tə-
vək kül ve rə cək mis tik ruh ye ri nə 
onu qıs qanc lıq lar, hid dət, qə zəb, 
dar ğın lıq, göz yaş la rı, hıç qı rıq lar 
içə ri sin də pə ri şan edən çox hə rə-
kət li və hər şe yi öz hök mü al tı na 
alan xa rak te rə sa hib di. Bu sə bəb-
dən üç uşaq dan son ra ay rıl dı lar. 
Da ha doğ ru su, şair ev dən get di. 

İn di göz lə ri min önün də can-
la nan mən zə rə ni hə yə can la seyr 
edi rəm:

Şair xa nı mı ilə ağır bir qov ğa-
dan son ra An ka ra ya gəl miş di. 
Ke çiörən bağ la rın da bi zə mü sa fi r 
idi. Xə bə ri eşi dən ar va dı da dər-
hal ar dın ca An ka ra ya üz tut muş-
du. Əri nin isə heç nə dən xə bə ri 
yox idi. Anam iki gün şairə bir şey 
sez dir mə dən kə dər li rə fi  qə si nə tə-
səl li ver mə yə ça lı şır dı. Be lə iş lər də 
təc rü bə si bö yük dü. “Qa dın əri nin 
üs tü nə düş mə mə li dir, böh ran so-
vu şun ca ya qə dər göz lə mə li dir. 
Son ra nə ol sa da ge ri dö nə cək, 
sə nin ya nı na qa yı da caq” – de yir 
və ar dın ca da əla və edir di: “Am-
ma əsəb lə ri nin gər gin ol du ğu bir 
vaxt da yol ver di yin hə rə kət lər əri-
ni qə tiy yən təs kin et məz, ək si nə, 
da ha pis fi  kir lə rə düş mə si nə gə ti-
rib çı xa rar. Sə bir li ol, qı zım”. 

Təəs süfl  ər ol sun ki, qa dın iki 
gün dən çox da vam gə ti rə bil mə di. 
Üçün cü gü nü atam, şair, da ha bir 
ne çə nə fər müş tə rək dost la rı sa lon-
da otur duq la rı za man bir dən-bi rə 

or ta lı ğa atıl dı, əri nin diz lə ri ni 
qu caq la dı, “Mə ni at ma!” - de yə 

ağ la yıb in lə mə yə baş la dı. Şair ayaq-
la rı nın al tın da kı qa dı na so yuq nə-
zər lər lə bir ne çə sa ni yə bax dı. Son ra 
onu yer dən qal dır ma ğı be lə dü şün-
mə dən dö nüb sa lon dan çıx dı. 

Anam söz lə rin də haq lı idi. Şair 
üç uşa ğı nı dün ya ya gə ti rən qa-
dın dan ay rıl maq qə ra rı nı hə min 
o an da ver miş di.

Ata mın dos tu, Cüm hu riy yət 
döv rün də ki mil lət və kil li yi is tis na 
ol maq la heç za man si ya sə tə qa rış-
ma dı. La kin itt  i had çı lar za ma nın da 
da, Cüm hu riy yət il lə rin də də si ya si 
şefl  ə rin mü hit lə rin də, süf rə lə rin-
də, məh rəm dairə lə rin də idi. Onun 
Məc lis üzv lə ri sı ra sın da yer al ma sı 
da sa də cə Ata tür kün bə zi dü şün cə-
lə ri nə ti cə sin də baş ver miş di. Ata-
türk Mil li Mü ca di lə də ki zə fər dən 
son ra məm lə kə tin bü tün fi  kir, elm, 
sə nət sa hə lə ri ni əha tə edən in san-
lar dan iba rət bir mil lət məc li si ya-
rat maq is tə miş di. Bu Məc lis Tür-
ki yə nin əsas ruh qay na ğı ola caq dı. 
“Fi lo sofl  a rın ida rə çi li yi” hə min qu-
rum va si tə si ilə hə ya ta ke çi ri lə cək di. 
İc ti mai in qi lab lar da heç vaxt mü xa-
lif möv qe tut maq niy yə ti nə düş mə-
yən bir məc li sin müt ləq xe yir-duası 
ilə ger çək lə şə cək di. Qə ri bə dir ki, ey-
ni dü şün cə Fran sa da Na po leonun 
da ağ lı na gəl miş di. Onun təş kil et-
di yi Beş yüz lər məc li si  ilə Ata tür-
kün qur du ğu üçün cü Bö yük Mil lət 
Məc li si bi ri-bi ri nə çox bən zə yir di. 
İki si də öl kə nin ən ta nın mış şair lə ri-
ni, fi  lo sofl  a rı nı, alim lə ri ni, rəs sam la-
rı nı, dok tor la rı nı, sər kər də lə ri ni öz 
sı ra la rın da top la mış dı. İki si də on la-
rı in ti xab edən rəh bər lə rin bü tün ar-
zu la rı nı, ira də lə ri ni qeyd-şərt siz qa-
nun şək li nə sa lır dı. Be lə lik lə, şairin 
mil lət və ki li ol ma sı onun Ata tür kün 
qur du ğu məc li sin tə ləb lə ri nə ca vab 
ver mə si ilə bağ lı idi.

1 Meh met Ca vid bəy (1875-
1926) – İtt  i had və Tə rəq qi 
hə rə ka tı nın li der lə rin dən 
bi ri, gənc türk lər hö ku mə ti-
nin ma liy yə na zi ri. Ata tür kə 
İz mir sui-qəs di nin təş ki lin də 
mü qəs sir sa yı la raq İs tiq lal 
Məh kə mə si nin qə ra rı ilə dar 
ağa cın dan asıl mış dı.

2 Bö yük ada – İs tan bul ya xın-
lı ğın da Prins ada la rı qru pu-
na da xil olan ən bö yük ada.

(Davamı gələn sayımızda)
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

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

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

Atam öl dü yü za man əs ki Bəh riy-
yə və ki li hə qi qi iz ti rab gün lə ri ya şa-
dı. Ölə nin si ma sın da tam on yed di 
il lik bir keç mi şin, həm də öz keç-
mi şi nin xa ti rə lə ri var dı. Bir ax şam 

Şair xa nı mı ilə ağır bir qov ğa-
dan son ra An ka ra ya gəl miş di. 
Ke çiörən bağ la rın da bi zə mü sa fi r 
idi. Xə bə ri eşi dən ar va dı da dər-
hal ar dın ca An ka ra ya üz tut muş-
du. Əri nin isə heç nə dən xə bə ri 
yox idi. Anam iki gün şairə bir şey 
sez dir mə dən kə dər li rə fi  qə si nə tə-
səl li ver mə yə ça lı şır dı. Be lə iş lər də 
təc rü bə si bö yük dü. “Qa dın əri nin 
üs tü nə düş mə mə li dir, böh ran so-
vu şun ca ya qə dər göz lə mə li dir. 
Son ra nə ol sa da ge ri dö nə cək, 
sə nin ya nı na qa yı da caq” – de yir 
və ar dın ca da əla və edir di: “Am-
ma əsəb lə ri nin gər gin ol du ğu bir 
vaxt da yol ver di yin hə rə kət lər əri-
ni qə tiy yən təs kin et məz, ək si nə, 
da ha pis fi  kir lə rə düş mə si nə gə ti-
rib çı xa rar. Sə bir li ol, qı zım”. 

Təəs süfl  ər ol sun ki, qa dın iki 
gün dən çox da vam gə ti rə bil mə di. 
Üçün cü gü nü atam, şair, da ha bir 
ne çə nə fər müş tə rək dost la rı sa lon-
da otur duq la rı za man bir dən-bi rə 

or ta lı ğa atıl dı, əri nin diz lə ri ni 
qu caq la dı, “Mə ni at ma!” - de yə 

ağ la yıb in lə mə yə baş la dı. Şair ayaq-
la rı nın al tın da kı qa dı na so yuq nə-
zər lər lə bir ne çə sa ni yə bax dı. Son ra 
onu yer dən qal dır ma ğı be lə dü şün-
mə dən dö nüb sa lon dan çıx dı. 

Anam söz lə rin də haq lı idi. Şair 
üç uşa ğı nı dün ya ya gə ti rən qa-
dın dan ay rıl maq qə ra rı nı hə min 
o an da ver miş di.

Ata mın dos tu, Cüm hu riy yət 

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

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

Ata mın dos tu, Cüm hu riy yət 
döv rün də ki mil lət və kil li yi is tis na 
ol maq la heç za man si ya sə tə qa rış-
ma dı. La kin itt  i had çı lar za ma nın da 
da, Cüm hu riy yət il lə rin də də si ya si 
şefl  ə rin mü hit lə rin də, süf rə lə rin-
də, məh rəm dairə lə rin də idi. Onun 
Məc lis üzv lə ri sı ra sın da yer al ma sı 
da sa də cə Ata tür kün bə zi dü şün cə-
lə ri nə ti cə sin də baş ver miş di. Ata-

Tək rar ke çi ri lən məh kə mə bit-
miş, bə raət al mış dı. Dost la rı hə-
ra rət lə təb rik edir di lər. Bir az 
ara lı da bö yük düş mə ni ba şı 
kök sü nə əyil miş, sa çı-saq qa lı 
bi ri-bi ri nə qa rış mış, köh nə-
kü rüş pal tar da tit rə yib du-
rur du. “Ya Rəb bi, ya Rəb bi! 
– de yə do da qal tı pı çıl da dı, 

- xe yir olar, in şal lah!” 
Bir dən ürə yin də qüv-
vət li, ağ rı do lu bir san cı 

hiss et di. Di kəl mək, qalx-
maq is tə di. Ba car ma yın ca 

əli ni güc lə zən gin düy mə-
si nə to xun du ra bil di. İçə-

ri gi rən xəs tə ba xı cı sı onu 
xı rıl da yan, göz lə ri di var da bir 

nöq tə yə di kil miş, son nə fə si-
ni alıb-ve rən və ziy yət də 

gör dü.

Şair xa nı mı ilə ağır bir qov ğa-
dan son ra An ka ra ya gəl miş di. 
Ke çiörən bağ la rın da bi zə mü sa fi r 
idi. Xə bə ri eşi dən ar va dı da dər-
hal ar dın ca An ka ra ya üz tut muş-
du. Əri nin isə heç nə dən xə bə ri 
yox idi. Anam iki gün şairə bir şey 
sez dir mə dən kə dər li rə fi  qə si nə tə-
səl li ver mə yə ça lı şır dı. Be lə iş lər də 
təc rü bə si bö yük dü. “Qa dın əri nin 
üs tü nə düş mə mə li dir, böh ran so-
vu şun ca ya qə dər göz lə mə li dir. 
Son ra nə ol sa da ge ri dö nə cək, 
sə nin ya nı na qa yı da caq” – de yir 
və ar dın ca da əla və edir di: “Am-
ma əsəb lə ri nin gər gin ol du ğu bir 
vaxt da yol ver di yin hə rə kət lər əri-
ni qə tiy yən təs kin et məz, ək si nə, 
da ha pis fi  kir lə rə düş mə si nə gə ti-
rib çı xa rar. Sə bir li ol, qı zım”. 

Təəs süfl  ər ol sun ki, qa dın iki 
gün dən çox da vam gə ti rə bil mə di. 
Üçün cü gü nü atam, şair, da ha bir 
ne çə nə fər müş tə rək dost la rı sa lon-
da otur duq la rı za man bir dən-bi rə 

ağ la yıb in lə mə yə baş la dı. Şair ayaq-
la rı nın al tın da kı qa dı na so yuq nə-
zər lər lə bir ne çə sa ni yə bax dı. Son ra 
onu yer dən qal dır ma ğı be lə dü şün-
mə dən dö nüb sa lon dan çıx dı. 

Anam söz lə rin də haq lı idi. Şair 
üç uşa ğı nı dün ya ya gə ti rən qa-
dın dan ay rıl maq qə ra rı nı hə min 
o an da ver miş di.

Ata mın dos tu, Cüm hu riy yət 

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

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

Atamın 
dostları



Bu nun üçün ilk növ bə də bu sa hə-
də ar tıq mü əy yən nailiy yət lə ri olan 
öl kə lər dən kəş fi y yat yo luy la fay da-
lı mə lu mat lar ələ ke çi ril mə liy di. O 
za ma na dək xa ric dən el mi-tex ni ki 
in for ma si ya nın ələ ke çi ril mə siy lə 
“Aman” və “Mos sad” ad lı kəş fi y yat 
qu rum la rı mə şğul olur du. Am ma 
1957-ci il də Şi mon Pe res, Ben ya min 
Blam ber qin rəh bər li yi al tın da xü su si 
qu rum ya rat dı və bu qu ru mun adı nı 
tə va zö kar ca sı na “Xü su si tap şı rıq lar 
bü ro su”, az son ra isə “El mi əla qə lər 
bü ro su” (bu adın iv rit di lin də abb re-
viatu ra sı “La kam”dır) qoy du.

“La kam”ın ya ra dıl ma sı o qə dər 
məx fi  sax la nı lır dı ki, ilk dövr də İs railin 
nəin ki dün ya da kı dost la rı və mütt  ə-
fi q lə ri, hətt  a öl kə nin təh lü kə siz li yi nə 
ca vab deh olan xü su si xid mət or qan la-
rı be lə, bun dan xə bər siz idi lər...

Son ra lar “Mos sad”ın şe fi  İser Ha-
rel bu ba rə də be lə ya zır dı: “La kam” 
də rin kons pi ra si ya və məx fi  lik əsa-
sın da, ic ti mai fi k ri ya yın dır maq yo-
luy la ya ra dıl mış giz li qu rum idi”.

Əs lin də “La kam”ın əsas və zi fə si 
nü və reak to ru haq da mə lu mat la-
rın ya yıl ma sı nı ən gəl lə mək idi.

Nü və reak to ru nun qu rul ma sı 
üçün Ölü də niz lə Beer-Şe va va di-
si ara sın da kı - mü qəd dəs “İn cil”ə 
gö rə İb ra him pey ğəm-
bə rin bir za man lar 
din cəl di yi ye ri – 
Ne gev səh ra sı nı 
seç di lər.

R e a k  t o  r u n 
mon ta jın da yar dı-
mı fran sız lar gös-
tər di yi nə gö rə, on lar 
öz agent lə ri ni də işə 
cəlb et miş-
d i  l ə r .

Bu agent lər dən özü nü din xa di mi 
ki mi qə lə mə ve rən bi ri Ne gev səh-
ra sın da yer lə şən Di mon şə hər ci yi-
nin me ri ilə sıx əla qə lər ya ra dır və 
mer, söh bət lə ri nin bi rin də ağ zı nı 
boş qo ya raq şə hə rin ya xın lı ğın da 
nü və reak to ru nun in şa olun du ğu-
nu söy lə yir. Me rin ağız dan boş lu ğu 
təh lü kə li bir simp tom ki mi qiy mət-
lən di ri lə rək Fran sa kəş fi y ya tı nın 
baş çı la rı na mə ru zə edi lir, on lar da 
öz növ bə lə rin də İs rail rəh bər li yi ni 
xə bər dar edir lər. “La kam” bu və-
ziy yət dən çı xış yo lu nu hə min yer-
də to xu cu luq kom bi na tı nın in şa 
olun ma sı haq da şa yi ə lər yay maq-
da gö rür.

La kin 1969-cı il də Bir ləş miş 
Ştat la rın U-2 kəş fi y yat təy ya rə si 
hə min ob yek tin ha va dan şək li ni 
çə kir və Ame ri ka hər bi ana li tik-
lə ri ti kin ti nin nə məq səd lə apa rıl-
dı ğı nı an la yır lar. Hə min gün dən 
Di mo na şə hə rin də Ame ri ka kəş-
fi y ya tı nın agen tu ra şə bə kə si çox 
ak tiv lə şir, si ya sət çi lər isə bu mə-
sə lə dən na ra hat lıq la rı nı di lə gə tir-
mə yə baş la yır lar. Həm Bir ləş miş 
Ştat lar, həm də Bö yük Bri ta ni ya-
nın küt lə vi in for ma si ya va si tə lə-
rin də İs railin nü və si la hı ya rat maq 
məq sə di lə iş lər gör dü yü açıq la nır.

Fran sa pre zi den ti ge ne ral Şarl de-
Qoll da bu mə sə lə dən na ra hat lı ğı-
nı giz lət mir və Ben-Qu rion 1960-cı 
il de kab rın 21-də Ame ri ka konq re-
si nin tri bu na sın dan bə yan edir ki, 
İs railin nü və reak to ru yal nız dinc 
məq səd lə rə xid mət edə cək. Dün-
ya da kı və ziy yət ar tıq bu mə sə lə ni 
giz lət mə yə im kan ver mir di...

Am ma hə qi qət ta mam baş qa idi. 
İs rail baş çı sı mö tə bər tri bu na dan 
de di yi söz lər lə dün ya ic ti maiy yə-
ti nin fi k ri ni az dır maq is tə yir di ki, 
iş lə rin bəl li nöq tə yə çat dı rıl ma sı 
üçün vaxt qa za na bil sin lər.

Ti ki lən ob yek tin təh lü kə siz li yi və 
məx fi  li yi nin qo run ma sı ilə ki fa yət-
lən mə yən “La kam” İs railin di gər 
xü su si xid mət qu rum la rı ilə iş bir li-
yi şə raitin də nü və si la hı nın is teh sa lı 
üçün zə ru ri olan kom po nent lə rin ax-
ta rı şı na baş la yır. İs railin bir çox öl kə-
lər də ki sə fi r lik lə ri nə el mi mə sə lə lər 
üz rə mü şa vir və zi fə si nə “La kam”ın 
əmək daş la rı tə yin olu nur. Xa ri ci eza-
miy yət lə rə ge dən İs rail alim lə ri də 
“La kam” əmək daş la rı nın tap şı rıq-
la rı nı qeyd-şərt siz ye ri nə ye tir mə yə 
borc lu idi lər. Hətt  a iş o ye rə çat mış dı 
ki, bə zən bu alim lə rə la zı mi ma te rial-
la rın, sə nəd lə rin oğur lan ma sı, on la rın 
fo to la rı nın çə kil mə si də tap şı rı lır dı.

Bü tün fəaliy yə ti ni nü və si la hı-
nın İs rail də is teh sa lı nı tə min et-
mə yə yö nəl dən “La kam” ilk bö-
yük uğu ru nu Nor veç də qa zan dı: 
Nor veç İs railə 21 ton “ağır su”yu 
məx fi  ola raq çat dır ma ğı öh də si-
nə gö tür dü. Bu qiy mət li ma te rial 
mü ha ri bə vax tı Hit ler Al ma ni ya-
sı nı ra dioak tiv ele ment olan dey-
te ri ilə təc hiz et miş və bu na gö rə 
in gi lis di ver sant la rı tə rə fi n dən 
part la dıl mış bir za vod da is teh sal 
olu nur du.

“Ağır su”yun İs railə çat dı rıl ma-
sı mə sə lə si ni həll edən “La kam” 
in di də uran ax ta rış la rı na çıx mış-
dı. Bu mü hüm mə sə lə Bir ləş miş 
Ştat lar da “Nu mek” ad lı kor po-
ra si ya ya ra dan və ey ni za man-
da “La kam” agen ti olan Şa pi ro 
so yad lı bir iş ada mı na tap şı rıl dı. 
Nü və ener ji si üz rə Ame ri ka ko-
mis si ya sı nın eks pert lə ri nə qə dər 
ça lış sa lar da, “Nu mek” kor po-
ra si ya si va si tə siy lə xa ri cə uran 
get di yi ni is bat edə bil mə di lər. 
Am ma 15 il da vam edən araş dır-
ma lar nə ti cə sin də 587 funt zən-
gin ləş di ril miş ura nın yo xa çıx dı ğı 
aş kar lan dı. Diq qə tə la yiq dir ki, bu 
qə dər uran təx mi nən 18 ədəd or-
ta güc lü nü və bom ba sı nın is teh sa-
lı na bəs edər di.

1968-ci ilin no yab rın da “Mos-
sad”la “La kam”ın bir gə əmə liy-
ya tı nə ti cə sin də 200 ton uran fi  li-
zi ələ ke çi ril di. Yü kü Ant ver pen 
şə hə rin dən “İta li ya nın Ge nu ya 
li ma nı na yol la nan “Şeers berq A” 
gə mi si nə yük lə di lər. Gə mi Li be-
ri ya bay ra ğı al tın da üzür dü və 
sə nəd lə rə əsa sən, hə qi qə tən Ge-
nu ya ya ge dir di. Am ma mən zil-
ba şı na çat ma dı və ümu miy yət lə, 
ha ra sa yo xa çıx dı...

Bir cə şey mə lum idi ki, “Şeers-
berq A” har da sa Kipr lə Tür ki yə 
ara sın da kı su lar da o, İs railə məx-
sus yük gə mi siy lə gö rü şüb...

Bir həf tə dən son ra gə mi Tür ki-
yə nin İs ken de run li ma nın da rey-
də du ran da, an bar la rın da hə min 
yük dən ar tıq əsər-əla mət yox idi. 
Son ra dan bəl li ol du ki, Li be ri ya 
bay ra ğı al tın da üzən bu gə mi nin 
hə qi qi sa hi bi elə “Mos sad” imiş...

Bu, İs railin giz li yol la ələ ke çi rə 
bil di yi ye ga nə uran par ti ya sı de yil-
di. “Mos sad” Cə nu bi Af ri ka Res-
pub li ka sın dan da bö yük miq dar da 
uran fi  li zi al ma ğa nail ol muş du.

Di mo ne reak to ru möh kəm qo-
ru nur du. Ob yekt ay rı ca ha va hü-
cu mun dan mü da fi ə sis te mi nə də 
ma lik idi. Tə səv vür edin ki, 1967-ci 
il də İor da ni ya üzə rin də dö yüş tap-
şı rı ğı nı ye ri nə ye ti rib ge ri dö nər-
kən kur sun dan ya yı nan bir is rail 
qı rı cı sı bu müəs si sə nin ha va hü cu-
mun dan mü da fi ə ra ket lə ri va si tə-
siy lə vu ru lub ye rə sa lın mış dı...

Di mo ne reak to run da ça lı şan hər 
bir iş çi işə qə bul edil mə miş dən 
yox la nı lır, yal nız bun dan son ra öz 
di lin dən məx fi  li yi qo ru ya ca ğı haq-
da il ti zam ve rə rək işə baş la yır dı. 
Hə min il ti zam na mə də hətt  a öz iş 
yol daş la rı na be lə məx fi  mə lu mat-
la rı aç dı ğı təq dir də 15 il həbs cə-
za sı na məh kum edi lə cə yi ba rə də 
qeyd var dı. Öl kə də ki xa ri ci lər bu 
ob yek tə ya xın be lə dü şə bil məz-
di lər. Bir də fə Ame ri ka Mər kə zi 
Kəş fi y yat İda rə si nin re zi den ti öz 
av to mo bi lin də Di mo ne reak to-
ru səm tin də hə rə kət edər kən onu 
iz lə yən ver tol yo tun he yə ti tə rə-
fi n dən sax la nıl mış dı. Sə nəd lə ri ni 
yox la yan dan son ra re zi den tin ge ri 
qa yıt ma sı na ica zə ver miş di lər...

Am ma bü tün bu qo ru ma ya 
bax ma ya raq, məx fi  ob yek tin işi 
haq da hə qi qət lər dün ya ic ti maiy-
yə tin dən giz lin qal ma dı. Bu nun 
bais ka rı isə nü və mər kə zi nin sa-
biq tex ni ki əmək da şı Mor du xay 
Va nu nu ol du...

(Davamı gələn sayımızda)
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Bu nun üçün ilk növ bə də bu sa hə- Bu agent lər dən özü nü din xa di mi Fran sa pre zi den ti ge ne ral Şarl de-

nın İs rail də is teh sa lı nı tə min et-
mə yə yö nəl dən “La kam” ilk bö-
yük uğu ru nu Nor veç də qa zan dı: 
Nor veç İs railə 21 ton “ağır su”yu 
məx fi  ola raq çat dır ma ğı öh də si-
nə gö tür dü. Bu qiy mət li ma te rial 
mü ha ri bə vax tı Hit ler Al ma ni ya-

te ri ilə təc hiz et miş və bu na gö rə 
in gi lis di ver sant la rı tə rə fi n dən 
part la dıl mış bir za vod da is teh sal 

in di də uran ax ta rış la rı na çıx mış-

İ
s rail müs tə qil lik alan an dan ye ni döv lə tin baş çı sı Ben-Qu rion ən ya xın vaxt da nü-
və si la hı na ma lik öl kə lər sı ra sı na qo şul ma ğı mil li priori te tə çe vir di. Bu is ti qa mət də 
ilk əhə miy yət li ad dım 1955-ci il də atıl dı. O vaxt Bir ləş miş Ştat lar pre zi den ti Duayt 
Ey zen haue rin tə şəb bü süy lə İs rail 5 me qa vatt gü cün də bir nü və reak to ru al dı. Bu 

reak tor hər bi is ti qa mət də nə sə bir cid di iş gör mək üçün həd din dən zi ya də güc süz idi. 
Bun dan baş qa, dinc məq səd lər üçün is ti fa də olun ma lı hə min reak tor, ame ri ka lı la rın özü 
tə rə fin dən mün tə zəm yox la ma la ra mə ruz qa lır dı.
Bir müd dət son ra İs railin baş na zi ri Şi mon Pe res əsl dip lo mat, kəş fiy yat çı, si lah al ver çi-
si ki mi hə rə kət edə rək Fran sa dan 24 me qa vatt lıq nü və reak to ru al ma ğa mü vəf fəq ol du. 
Məhz o vaxt dan İs rail də nü və si la hı nın ha zır lan ma sı yo lun da konk ret iş baş lan dı. Am ma 
öl kə nin öz için də nü və si la hı na yi yə lən mək plan la rı heç də bir mə na lı qar şı lan ma dı. Tə-
səv vür edin ki, nü və prob lem lə riy lə məş ğul olan ko mis si ya nın sək kiz üz vün dən yed di si 
hö kü mə tin bu qə ra rı na eti raz əla mə ti ola raq, is te fa ver di. Am ma bu nun nü və proq ra mı-
nın aqi bə ti nə heç bir tə si ri ol ma dı, küt lə vi qır ğın si la hı na yi yə lən mək is ti qa mə tin də çox-
dan müəy yən ləş di ril miş ad dım lar tam məx fi lik şə raitin də atıl ma ğa baş lan dı...

Vanununun həbsi
gö rə İb ra him pey ğəm-
bə rin bir za man lar 
din cəl di yi ye ri – 
Ne gev səh ra sı nı 
seç di lər.

R e a k  t o  r u n 
mon ta jın da yar dı-
mı fran sız lar gös-
tər di yi nə gö rə, on lar 
öz agent lə ri ni də işə 
cəlb et miş-
d i  l ə r .

Vanununun həbsiVanununun həbsi

İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı “Tam məx fi ” la yi hə sin də
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(Əv və li ötən sa yları mız da)

Bir şəxsin məvacibinin 
artırılması səbəbi ilə 

yazılmış rəqəm
“Göy lə rin və ye rin açar la rı 

Onun əlin də dir”1 kə la mın da bu-
yu rul du ğu ki mi, xal qın bağ lan-
mış bəx ti nin açar la rı nı öz qüd-
rət li əlin də sax la yan O Ya ra nış 
Xə zi nə si nin Sa hi bi döv lət gən-
ci nə si nin qa pı sı nı hər cə hət dən 
biz hu ma yun hökm da rın üzü nə 
aç dı ğı gün dən və “qey bin açar-
la rı Onun əlin də dir”2 ifa də sin də 
de yil di yi ki mi, ya xın və uzaq iş-
lə rin çö zül mə si ni öz ira də sin dən 
və hə rə kə tin dən ası lı edən O İcad 
Sax lan cı Xə zi nə da rı nın yer üzün-
də ki səl tə nə tin gən ci nə si nin açar-
la rı nı dün ya nı fəth et miş bi zim 
əli mi zə ver di yi vaxt dan biz də 
gös tər di yi miz sə yi miz mü qa bi-
lin də al dı ğı mız be lə bö yük əta ya 
gö rə şük ran lar oxu yub ix la sın 
qiy mət li ləl-cə va hi ra tı nı döş qə fə-
sin də giz lə dən və doğ ru eti qa dın 
daş-qaş la rı nı göz ya şı ki mi pak 
dür ri-mək nu nun3 pa rıl tı sın da 
qərq edən əqi də li xid mət çi lər dən 
hər bi ri ni xü su si se çil miş güz gü-
lər də əks et di rə rək müx tə lif bəx-
şiş lər lə mü ka fat lan dır ma ğı la zım 
bil dik. Bu gö zəl söz lə rin hə də fi  
xa siy yə ti nin mə həm məd lik gü-
lü düz lük və sə da qət ra yi hə si ilə 
bur nu mu zu hə mi şə qı cıq lan dı ran 
döv lət xə zi nə si nin baş çı sı Mir zə 
Mə həm məd dir. Biz fi  la nın baş-
lan ğı cın dan fi  lan məb lə ği onun 
mə va ci bi nə ar tı rı rıq ki, xid mət 
gös tə rər kən ümi din dən küs mə-
yə rək düz e ti qad lı lı ğın na xı şı nı 
bən də li yin qı zıl sik kə sin də həkk 
et sin.

Şah Sul tan Hü sey nin 
dövründə san dıq darın4  
məvaci bi nin ar tı rılması 

haqqın da ya zıl mış 
rə qəm

Bi zim uca lan bəx ti mi zin bo yu 
və qə lə bə lər lə do lu ta le yi mi zin 
yük sə lən qa mə ti O Ta yı-bə ra bə ri 
Ol ma yan Qa di rin lütf ca me xa-
na sın dan5 əta olu nan gö zəl lik və 
var lı lıq li ba sın da kı na xış lar la və 
səl tə nət ilə hökm ran lı ğın da yaq-
la rın da kı mü tər rəz lər lə bə zən di-
yi, elə cə də se vinc pa pa ğı ilə hüsn 
ta cı nın pa rıl tı sı və ək lil ilə kə ki lin 
röv nə qi fə lə yin qa ran lıq zül mə-
ti ni yar dı ğı gün dən bun la rı bu-
yur ma ğı özü mü zə borc bil dik ki, 
ge cə-gün düz sə da qət lə qul luq et-
di yi za man ge cə və gün düz pal ta-
rı nı apa rıb-gə ti rən və bu qə lə mun 
cil di nin tək rəng li li ba sı na öz xid-
mət lə ri ilə yüz rəng qa tan əqi də-
li xid mət çi lə ri miz dən hər bi ri nin 
ba şı na şa ha nə ina yət ilə uca lıq 
gə ti rək və əh val la rı nın çiy ni nə 
nə fi s xə lət ba ğış la yaq. Yu xa rı da 
de yi lən lə ri əsas tu ta raq hökm dar 
gös tə ri şi ilə fi  lan-fi  la nın baş lan-
ğı cın dan onun mə va ci bi nə fi  lan 
məb lə ğı ar tır dıq.

Şah Sul tan Hü sey nin 
dövründə Kə rə mə li 

bəyin adı na ya zıl mış 
möhr dar lıq6  sə nə di

Ən yük sək kə rə mi-əli ilə və Ta yı-
bə ra bə ri Ol ma yan Ha ki min kö mə yi 
ilə səl tə nət və hökm ran lıq üzü yü-
nün biz hu ma yun hökm da rın qə-
lə bə ta le li əli mi zə və Sü ley man mö-
hü rü nün dün ya nı fəth et miş bəxt 
bar ma ğı mı za ke çi ril di yi gün dən 
özü mü zə borc bil dik ki, mö hür-mö-
hür sə da qət iz lə ri ni ca nı nın boy-
nun dan as mış və bu əbə di döv lə tə 
qul luq et mə yin na xı şı nı itaət ürə yi-
nə vur dur muş köh nə bən də lər dən 
hər bi ri nə xü su si əta lar ba ğış la maq-
la on la ra ba şu ca lı ğı gə ti rək və şa hın 
ina yə ti nə la yiq gö rək. Bu sə bəb dən 
fi  la nın baş lan ğı cın dan Kə rə mə li 
bəy Gün düz lü nü möhr dar rüt bə si-
nə yük səlt dik ki, mü ba rək mö hü rü 
tam əmin lik lə və sid qi-ürək lə yu xa-
rı da ya zı lan sə nə də bas sın.

Na dir şa hın Molla 
Məhəmməd Zə ki yə 

yazdı ğı mək tub
Əl la mə Möv la na Mə həm-

məd Zə ki bil sin ki, əla və sin də 
iki lü lə duanın da ba ğış lan mış 
ol du ğu mək tub ün va nı na ça ta-
raq ba zu ya bağ la nan bir qə lə-
bə ni şa nı və döv lə tin ək li lin də 
bir ya ra şıq ki mi qə bul edil di.

Sə xa vət li Tan rı nın kö mə yi ilə 
He ra tın ələ ke çi ril di yi bu zə fər-
ni şan an lar da is tib dad bay ra ğı nı 
ucalt mış Zül fi  qar Əb da li “su da 
ba tan sa man çö pün dən ya pı şar” 
mə sə li nə uy ğun ola raq Hü seyn 
Qə li cə dən və Qən də har əf qan-
la rın dan yar dım is tə miş dir və 
Hü seyn “şey tan on la ra ha kim 
ol muş və Al la hı zikr et mə yi on-
la ra unut dur muş dur”7 sö zü nə 
mü va fi q qa zi lə rin qol güc lə ri ni 
unu da raq Qən də har dan qo şu nu 
at la ra min di rib “ke çi nin əcə li ça-
tan da buy nu zu nu ço ba nın ço ma-
ğı na sür tər” mi sa lı ilə Zül fi  qa rın 
kö mə yi nə gəl di ki, bəl kə bir-bi-
ri nə yar olub sel su la rı nın ax dı ğı 
çirk li yol lar la Tey mur ta le li qa-
zi lə rin aləm də qa nun suz lu ğun 
qar şı sı nı alan və düş mən lə rin 
ürək lə ri ni ya ran “çox möh kəm 
və in san lar üçün fay da lı”8  po lad 
qı lınc la rın dan qur tu la bil di lər.

Or du nun qi ya mə tə sər ön dəs-
tə lə ri və üzə rin də hə mi şə fəth 
ilə zə fə rin pa rıl da dı ğı ləş kə ri 
şir ki mi ova çı xan za man Dün-
ya nın Ha ki mi “si zin gör mə-
di yi niz qo şun la mü da fiə et-
miş di”9  və qeyb si pa hı nı irə li 
sü rüb və Cəb ra yı lın (ə) bəx tə-
vər or du su nu kə ra mət li söz-
də de yil di yi ki mi, “siz üs tün 
gəl mi si niz. Al lah si zin lə dir. 

O, si zin əməl lə ri ni zi boş bu rax-
maz”10  – qu laq ba tı rı cı səs-sə da-
lar la gön dər miş di. Hə qi qət xa-
ti ri nə de mək la zım dır ki, onun 
gəl mə si igid lər kar va nı nın şir 
ovu na çıx ma ğı nı xa tır la dır dı. İla-
hi ina yət lə da xil də alov lan dı ğı od 
bu hə şə mət li mü zəff  ər dal ğa la-
rı qa ba ğa apa rır dı və “qo şun lar 
qəh re dən qı lınc la rı nı sı yı ra raq 
əda lət siz lik döv rü nü ge ri dön-
dər di lər”. Ha mı baş dan aya ğa qə-
dər Xa li qə tə vək kül edib öl kə nin 
hökm da rı nın iz ni və Əli bin Mu-
sa ər-Ri za nın11  (“ona min sa lam 
ilə sə na ol sun!”) ra zı lı ğı ilə dö yüş 
na ğa ra la rı nın qi ya mət sə da la-
rı nı göy lə rə qal dı rıb və öl kə lə ri 
fəth edən bay ra ğı fə lək lə rə qə dər 
ucal dıb mü qəd dəs tor paq dan hə-
rə kə tə keç di lər. Bu cür da va kar, 
dö yüş çü və dün ya nı fəth et mək 
üçün si lah lan mış or du nu irə-
li ye rit mə yin Tan rı nın hi ma yə si 

al tın da Mus ta fa di ni nin alə mi 
işıq lan dı ran şa mı nı fi t nə-fə sad-
la rın tö rət di yi so yuq kü lək dən 
miş kat da12 qo ru maq dan və Cə-
nab Xa li qin ya rat dı ğı bü tün məx-
luq lar üçün qəd dar düş mən lə rin 
sui-qəsd lə rin dən əmin-aman lıq 
qa zan maq dan baş qa bir məq sə di 
ol ma mış dır. Mü səl man məs lə ki-
nin yol çu la rı və Süb ha ni ri za nı 
tə ləb edən lər dün ya mey da nın-
da ələm lə ri ni uca tut ma lı dır lar. 
Din yo lun da dö yüş çü lər can la rı-
nı qur ban ver mə yə və var-döv-
lət sa hib lə ri mal la rı nı sərf et mə-
yə ha zır ol duq la rı ki mi, on lar da 
qüd rət lə ri yet di yi və əl lər də ki gü-
cün ol du ğu qə dər on lar dan üs tün 
ol ma yan düş mə nə zən qo şun la ra 
və ya ğı sar sı dan or du la ra həm rah 
olub mü zəff  ər qa zi lə rin im da dı na 
ye ti şə rək yar dım gös tər mə li dir-
lər. Hə qi qə tən də Xu da vən di-alə-
min mər hə mə ti ilə fəth qa pı la rı-
nın açıl ma sı hə mi şə təq va lı la rın 
duala rı sa yə sin də mü yəs sər ol-
muş və bə rə kə tin əl də edil mə si 
o Haqq ta nı yan fi r qə nin qə lə bə-
lə ri və zə fər lə ri nin nə ti cə sin də 
baş ver miş di. Ci had dö yü şü öz 
so yuq nə fə si ni üfü rən za man o 
hü nər sa hib lə ri sa vaş üçün ya-
raq la nar lar və bü tün möh tə rəm 
zə ka lı la rın, əmə li sa leh lə rin və 
dər viş lə rin mü ba rək ge cə-gün-
düz lər oxu duq la rı dualar qə za 
ox la rı nın qar şı sın da bir zi re hə və 
bə la lı ni zə lə rin qa ba ğın da bir qal-
xa na çev ri lər. Ge cə nin qa ran lı ğın-
da on la rın ah la rı uçan qa fi l oxu 
tərs yö nə dön də rə rək dö yüş çü-
nün is tə di yi hə də fə apa rar. Hərb 
fi r qə si nin işa rə si ilə düş mən lə ri 
su ya sa la raq öz lə ri bir qa yı ğın 
va si tə si lə də ni zin gir da bın dan 
qur tu lar lar. On la rın qı lınc la rı nın 
ti yə sin dən və rəm li düş mən lə rin 
əl lə ri ifl  ic ha lı na dü şər və on la-
rın özü nü qo ru ma səy lə ri nə ti cə-
sin də ya ğı la rın ömür gün lə ri so-
na ye tər. Duala rın tə ha rət şə ra bı 
ilə do lu qə dəh on la rın ağız la rı nı 
ya şar dar. İla hi oru cun çı ra ğı və 
mə lə ku tun ərş xə zi nə si nin aça rı 
olan Für qa nın su rə lə ri ilə ayə lə-
ri qar şı la rın da ge niş yol açar və 
bəl kə də Al lah dan gə lən qol gü-
cü və duala rın gə tir di yi qüv və ilə 
o əf qan bü tü nü var lıq ta ğın dan 
ye rə sa lar və İran əra zi si nin tor-
pa ğı nı ha va aşiq lə ri nin od yağ dı-
ran qı lınc la rı nın su yu ilə düş mə-
nin çir kin dən yu yub tə miz lə yər.

1 Zümər. 63
2 Ən’am. 59
3 Dürri-məknun – gizli saxlanılan 

inci.
4 Sandıqdar – (burada) paltar 

üçün ayrılmış otağa nəzarət 
edən, paltarsaxlayan.

5 Camexana – paltar saxlanılan 
yer, qarderob.

6 Möhrdarlıq – dövlət sənədlərini 
möhürləməklə məşğul olan 
şəxsin vəzifəsi.

7 Mücadələ. 19
8 Hədid. 25
9 Tövbə. 40
10 Mühəmməd. 35
11 Əli bin Musa ər-Riza – Riza 

ləqəbli Əli ibn Museyi-
Kazım ibn Cəfəri-Sadiq (ə.s.). 
Səkkizinci imam

12 Mişkat – divar oyuğunda şam 
ya çıraq saxlamaq üçün xüsusi 
yer.

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

məd Zə ki bil sin ki, əla və sin də 
iki lü lə duanın da ba ğış lan mış 
ol du ğu mək tub ün va nı na ça ta-
raq ba zu ya bağ la nan bir qə lə-
bə ni şa nı və döv lə tin ək li lin də 
bir ya ra şıq ki mi qə bul edil di.

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

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

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

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



Adı dün ya da ya yıl mış Di ziay-
na lı pəh lə van bu gün şa hın hü-
zü ru na gə lən də baş əy mə di. Və-
zir-və ki li də say ma yıb, dər hal 
yu xa rı keç di. İçə ri də ki lər onu gö-
zal tı süz sə lər də, qor xu la rın dan 
heç nə de mə di lər. Bi lir di lər ki, 
şah is tək li pəh lə va nı na söz de yə-
nin boy nu nu vur du rur. 

Di ziay na lı, adə ti üz rə şa hın sağ 
tə rə fi n də əy ləş di, dəs tə yi na xış lı 
uzun, en li qı lın cı nı di zi nin üs tü nə 
qo yub şəst lə içə ri də ki lə ri süz dü. 
Şah da din mə di. Hə mi şə ba şı nı 
tu mar la yıb kü rə yi nə döy dü yü 
se vim li pəh lə va nı nın axır vaxt lar 
heç kə si say ma dı ğı nı, bu gün isə 
onun özü nə be lə mə həl qoy ma dı-
ğı nı gör sə də, sus du. An caq hiss 
et di ki, bar maq la rı şah lıq tax tı nın 
dir sək li yi ni sıx dı.

- Ne cə sən, oğ lum? 
- Key fi n yax şı ol sun.
- Gü ləş mə yə ha zır san mı?
- Gü ləş mə yə yox, dün ya nı çiy-

ni mə qal dı rıb ye rə çırp ma ğa da 
ha zı ram. Bu saat qol la rım da elə 
güc var ki, heç kəs, heç kim qa ba-
ğım da da ya na bil məz! 

- Yə ni de yir sən, di zi ni ye rə gə-
ti rən ol maz?

- Elə oğu lu hə lə ana sı doğ ma-
yıb.

Pəh lə van aya ğa dur du. Si nə si ni 
qa bar dıb şa hın önün də da yan dı. 
Onun en li kü rə yi ota ğın ya rı sı-
nı tut du. Şah pəh lə va nı nın iri, 
cod əl lə ri nə, tük lü qol la rı nın şiş-
miş əzə lə lə ri nə, şü şə nin al tın dan 
ay dın gö rü nən diz kün də lə ri nə, 
köks qə fə si nin aşa ğı sı na, qa bır-
ğa la ra doğ ru uza nan və pal ta rın 
üs tün dən be lə ay dın ca hiss edi lən 
gir də əzə lə lə ri nə və nə ha yət, boy-
nu na bi tiş miş çi yin lə ri nə bax dı. 
Onun çiy ni və si nə si o qə dər qa-
ba rıq idi ki, bun la rın mü qa bi lin də 
ba şı ol duq ca ba la ca gö rü nür dü. 

- İs tə yir sən bu saat bu ra da kı la-
rın ha mı sı nı bü rüb-bü küb, alım 
di zi min al tı na! 

Şa hın qaş la rı ça tıl dı. Si fə tin dən 
qə zəb qa rı şıq acı bir təəs süf keç di:

- La zım de yil. – Şah qə zə bi-
ni bo ğub zor la gü lüm sün dü. 
Di ziay na lı bu gü lüş də ki mə-
zəm mə ti duy ma dı. – Sa bah kı 
dö yüş dən qa baq sə ni bir ye rə 
gön də rə cəm. 

- Ha ra?
- Qə bi ris tan lı ğa.
- Nə?!
Şah pəh lə va nı nın təəc cü bü nə 

əhə miy yət ver mə di. Sa kit cə sö zü-
nə da vam et di:

- Ge dər sən qə bi ris tan lı ğa, Rüs-
təm-Za lı ça ğı rar san.

- Ölü mə nim nə yi mə la zım dır?
- Gə rək olar.
Pəh lə van gəl di yi ki mi, ge dən də 

də heş kə si say ma dı.
O, şə hə rin kə na rın da kı qə dim 

qə bi ris tan lı ğın gi rəc yin də ayaq 
sax la dı. Xə fi f kü lək yov şan qo xu-
lu ha va nı onun üzü nə çırp dı. Qə-
bi ris tan lıq bö yük idi. Üs tü na xış lı 
uca, iri baş daş la rı qib lə yə üz tu-
ta raq qa tar laş mış dı. Daş la rın üs-
tü nə qə bir də ya tan la rın sə nə ti ni 
bil di rən şə kil lər çə kil miş di.

Pəh lə van as ta və lən gər li ad-
dım lar la lal sü ku ta qərq ol muş 
qə bir lə rin ara sı ilə or ta da kı tə-
pə yə doğ ru ad dım la dı. Ot lar 
sa ral mış dı. Çök müş qə bir lə rin 
ət ra fın da bö cək lər do la şır dı. O, 
qu ru muş ot la rın, yov şan la rın 
ara sı ilə ad dım la dıq ca çə yirt kə lər 
ət ra fa sıç ra şır dı. Pəh lə van bə zən 
büd rə yib çu xu ra dü şür, aya ğı nın 
al tın da sü mük lər ov xa la nır dı. 

Di ziay na lı dik dir də da ya nıb 
nə fə si ni dər di. Ni za mi qo şun ki-
mi sı ra lan mış baş da şı la rı na ba-
xıb, əmr ve rir tə ki say maz ya na 
qış qır dı:

- Ay Rüs təm!
Qə bir daş la rı tər pən di. Müx-

tə lif tə rəfl  ər dən, ye rin al tın dan 
çı xan lar as ta-as ta ona ya xın laş-
dı lar. Pəh lə va nın qar şı sın da da-
ya nıb in ti zar la göz lə di lər. Di-
ziay na lı on la rı tə kəb bür lə sü züb 
gü lüm sün dü:

- Si zi kim ça ğı rıb? 
- Sən.
- Siz kim si niz?
- Rüs tə mik.
Pəh lə van qəh qə hə çək di. Əv-

vəl cə is tə di on la rı qa ba ğı na qa tıb 
qə bi ris tan lıq dan qov sun. Son ra 
fi k ri ni də yiş di:

- Mə nə siz yox, Rüs-
təm- Zal la zım dır.

Ölü lər daş la rı 
qal dı rıb qə bir lə rin 
al tın da yox ol du-
lar.

Di ziay na lı pəh-
lə va nın sü kut-
dan qu laq la-

rı cin gil də di. 
Üfü qə doğ ru 
əyil miş gü nə şin 

qü rub sa rı lı ğın da 
da ha va hi mə li gö rü nən 

baş da şı la rı na ba xıb ye ni dən 
qış qır dı:
- Rüs təm Zal, hey!.. 

Onun sə si qə bir daş la rı na to xu-
nub cin gil də di. Pəh lə van qu laq 
ve rib öz sə si nin əks-sə da sı nı din-
lə di. Bir dən aya ğı nın al tın da yer 
tit rə di. Baş da şı la rı sil kə lə nib şaq-
qıl da dı və Di ziay na lı gör dü ki, 
qə bi ris tan lı ğın aşa ğı tə rə fi n dən 
bir tə pə qalx dı və onun üs tü nə 
ye ri di. Di ziay na lı nı va hi mə bas-
dı. Da lı-da lı ge ri çə ki lib kü rə yi ni 
uca bir baş da şı na söy kə di. Əli ni 
qı lın cın dəs tə yi nə apa rıb göz lə di.

Gə lən in san idi. Ye ri dik cə di zə 
qə dər tor pa ğa ba tır dı. Onun en li 
kü rə yi gü nə şin qa ba ğı nı kəs di-
yin dən, qə bi ris tan lı ğa qa ran lıq 
çök dü. Ət raf da kı qu ru ot lar, yov-
şan kol la rı tər pə nib xı şıl da dı. Elə 
bil kü lək əs di. Di ziay na lı nın bə-
də ni ni so yuq tər bas dı. Çı ğır maq 

is tə di, sə si çıx ma dı.Va hi mə li-va-
hi mə li qı lın cı nı si yi rib ha va da 
yel lə di. Qüv vət li bir əl onun qo-
lu nu bu rub ya nı na sal dı:

- Özü nü ni yə itir din?
- Sən kim sən?
- Rüs təm- Za lam.
O, kə na ra dur du. Pəh lə va nın 

üzü nə gün düş dü. Di ziay na lı tə-
pi miş do daq la rı nı ya la yıb qar şı-
sın da da ya nan nə hən gə bax dı:

- Ni yə tor pa ğa ba tır san? 
- Gö rü nür, tor paq yum şaq dır.
- Bəs mən ni yə bat mı ram?
- Yə qin, mən sən dən ağı ram.
- Yə ni de mək is tə yir sən ki, sən-

dən güc lü yəm?
- Bil mi rəm. Hə lə sə nin lə gü cü-

mü sı na ma mı şam.
- Sən pəh lə van san?
Rüs təm Zal gü lüm sün dü:
- Sö zü nü de.
Di ziay na lı onun meh ri ban lı-

ğın dan aza cıq ürək lən di və alt-
dan yu xa rı Rüs tə min üzü nə bax-
dı. Bu nə hən gin qar şı sın da nə 
qə dər ba la ca və cə ləf siz ol du ğu-
nu dərk et di.

- Bəs sə nin so ra ğın ni yə qu la ğı-
ma dəy mə yib?

- Ha mı sə nin ki mi ad lı-san lı ol-
maz ki?

- Yox sa mə nim güc lü pəh lə van ol-
du ğu ma inan mır san? Mə ni bü tün 
dün ya ta nı yır. Ha mı qa ba ğım da 
zağ-zağ əsir. He çə pəh lə va nın kü-
rə yi ni ye rə vur mu şam, an caq hə lə 
mə nim di zi mi ye rə gə ti rən ol ma yıb.

- Bi li rəm.
- Dörd böy rək pəh lə va nı mən 

yıx mı şam. 
- Bi li rəm.
- Kəl boy nu nu da mən di zi min 

al tı na al mı şam.
- Onu da bi li rəm.
- Ha çaürək pəh lə va nı ne cə da-

na boy nu elə di yi mi, yə qin eşit mi-
sən?

- Eşit mi şəm.
- Bəs ni yə gü lür sən?
- Ona gö rə ki, o pəh lə van lar 

sən dən güc lü dür lər. 
- Ne cə? Mən dən güc lü dür lər? 

Bəs ni yə kü rək lə ri ni ye rə vu rub, 
di zi min al tı na alı ram? Bəs ni yə 
qa ba ğım da du ruş gə ti rə bil mə yib 
yı xı lır lar?

- Şa hın qor xu sun dan.
- Şa hın bu ra ya nə dəx li var?
- Var, əzi zim, var. Əgər o sə nin 

da lın da dur ma sa, bir cə gün də 
yox olar san.

- Elə şey yox dur. Mən özüm 
güc lü yəm. Mə nim qa ba ğı ma heç 
kəs çı xa bil məz. Nə qə dər ad-san 
qa zan mı şam sa, özüm qa zan mı-
şam. Mə nim di zi mi ye rə gə ti rən 
hə lə ana sın dan ol ma yıb. Ona gö-
rə mə nə Di ziay na lı de yir lər.

Rüs təm gü lüm sün dü. Yu xa rı dan 
aşa ğı ba xıb qar şı sın da kı pəh lə va nın 
pört müş si fə ti ni, qı lın cın dəs tə sin-
dən ne cə ya pış dı ğı nı gör dü. Onun 
xo ruz ki mi boy nu nu şax tu tub dün-
ya ya mey dan oxu maq mey lin də 
ol du ğu nu an la dı. Əli ni pəh lə va nın 
çiy ni nə qo yub, eh mal ca aşa ğı bas-
dı. Di ziay na lı ağır lıq al tı na düş müş 
yay sı xı lıb ba la ca laş dı. Nə qə dər 
sil kə lən di sə, çiy nin də ki ağır lı ğı ata 
bil mə di. Özü də hiss et mə dən bü zü-
şüb aşa ğı çök dü. Diz lə ri ye rə gəl di. 
Rüs təm onun diz lə ri nin eh mal ca 
ye rə en di yi ni hiss edib da yan dı. Bir 
ba la ca da əli nin ağır lı ğı nı sal say dı, 
pəh lə va nın diz lə rin də ki ay na lar sı-
na bi lər di. Rüs təm bu nu is tə mə di. 
Əli ni bo şalt dı. Pəh lə va nın çiy nin-
dən tu tub yu xa rı qal dır dı. O, sı xıl-
mış “yay” ki mi as ta-as ta açı lıb di kəl-
di. Rüs təm əli ni gö tür dü. Pəh lə van 
uful da nıb də rin dən nə fəs al dı. Bil-
mə di gö zü nü gün qa maş dır dı, yox-
sa ba şı nın üs tün də qı ğıl cım oy na dı. 
Özü nə gə lən də gör dü ki, qə bi ris tan-
lı ğı bü rü yən köl gə uzaq laş dı. Ye nə 
aya ğı nın al tın da yer tit rə di, baş da şı-
la rı silk lə nib şaq qıl da dı, Rüs təm Zal 
yox ol du. Pəh lə van çiy ni ni ov xa la-
ya-ov xa la ya onun da lın ca qış qır dı:

- Sə nin ki, be lə gü cün var, bəs ni-
yə mə nim ki mi məş hur de yil sən? 

Ye rin al tın dan səs gəl di:
- Sə nə “as la nım” de yən mə nə 

“pi şi yim” de səy di, dün ya nı çiy-
nim də gəz di rər dim.

Di ziay na lı kü rə yi ni söy kə di yi 
baş da şı nın di bi nə çöm bəl di. Qo lu 
ilə al nın da kı so yuq tə ri sil di.

Qə bi ris tan lı ğa ağır və va hi mə li 
bir sü kut çök dü.

1974

12 N 48(57) 18.12.2015

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 klas sik-
lə ri mi zin 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, sə nət kar la rı mı-
zın əsər lə rin dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li ədib lə rin dən olan 
İs ma yıl Şıx lı nın “Sağ sa ğan” 
və “Sə nə As la nım de yə n...” 
he ka yə lə ri ilə mis si ya mı zı 
davam etdiririk.

(Əfsanə) Pəh lə van as ta və lən gər li ad-

Rüs təm gü lüm sün dü. Yu xa rı dan 
aşa ğı ba xıb qar şı sın da kı pəh lə va nın 
pört müş si fə ti ni, qı lın cın dəs tə sin-
dən ne cə ya pış dı ğı nı gör dü. Onun 
xo ruz ki mi boy nu nu şax tu tub dün-
ya ya mey dan oxu maq mey lin də 
ol du ğu nu an la dı. Əli ni pəh lə va nın 
çiy ni nə qo yub, eh mal ca aşa ğı bas-
dı. Di ziay na lı ağır lıq al tı na düş müş 
yay sı xı lıb ba la ca laş dı. Nə qə dər 
sil kə lən di sə, çiy nin də ki ağır lı ğı ata 
bil mə di. Özü də hiss et mə dən bü zü-

Sənə aslanım 
deyən...

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-

- Mə nə siz yox, Rüs-
təm- Zal la zım dır.

Ölü lər daş la rı 
qal dı rıb qə bir lə rin 
al tın da yox ol du-

Di ziay na lı pəh-
lə va nın sü kut-
dan qu laq la-

rı cin gil də di. 
Üfü qə doğ ru 
əyil miş gü nə şin 

qü rub sa rı lı ğın da 
da ha va hi mə li gö rü nən 

baş da şı la rı na ba xıb ye ni dən 

- Rüs təm Zal, hey!.. 
Onun sə si qə bir daş la rı na to xu-

nub cin gil də di. Pəh lə van qu laq 
ve rib öz sə si nin əks-sə da sı nı din-
lə di. Bir dən aya ğı nın al tın da yer 
tit rə di. Baş da şı la rı sil kə lə nib şaq-
qıl da dı və Di ziay na lı gör dü ki, 
qə bi ris tan lı ğın aşa ğı tə rə fi n dən 
bir tə pə qalx dı və onun üs tü nə 
ye ri di. Di ziay na lı nı va hi mə bas-
dı. Da lı-da lı ge ri çə ki lib kü rə yi ni 
uca bir baş da şı na söy kə di. Əli ni 
qı lın cın dəs tə yi nə apa rıb göz lə di.

Gə lən in san idi. Ye ri dik cə di zə 
qə dər tor pa ğa ba tır dı. Onun en li 
kü rə yi gü nə şin qa ba ğı nı kəs di-
yin dən, qə bi ris tan lı ğa qa ran lıq 
çök dü. Ət raf da kı qu ru ot lar, yov-
şan kol la rı tər pə nib xı şıl da dı. Elə 
bil kü lək əs di. Di ziay na lı nın bə-
də ni ni so yuq tər bas dı. Çı ğır maq 
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- Mə nə siz yox, Rüs-
təm- Zal la zım dır.

Ölü lər daş la rı 
qal dı rıb qə bir lə rin 
al tın da yox ol du-
lar.

Di ziay na lı pəh-

rı cin gil də di. 
Üfü qə doğ ru 
əyil miş gü nə şin 

qü rub sa rı lı ğın da 
da ha va hi mə li gö rü nən 

baş da şı la rı na ba xıb ye ni dən 
qış qır dı:
- Rüs təm Zal, hey!.. 

Onun sə si qə bir daş la rı na to xu-
nub cin gil də di. Pəh lə van qu laq 
ve rib öz sə si nin əks-sə da sı nı din-
lə di. Bir dən aya ğı nın al tın da yer 
tit rə di. Baş da şı la rı sil kə lə nib şaq-
qıl da dı və Di ziay na lı gör dü ki, 
qə bi ris tan lı ğın aşa ğı tə rə fi n dən 
bir tə pə qalx dı və onun üs tü nə 
ye ri di. Di ziay na lı nı va hi mə bas-
dı. Da lı-da lı ge ri çə ki lib kü rə yi ni 
uca bir baş da şı na söy kə di. Əli ni 
qı lın cın dəs tə yi nə apa rıb göz lə di.

Gə lən in san idi. Ye ri dik cə di zə 
qə dər tor pa ğa ba tır dı. Onun en li 
kü rə yi gü nə şin qa ba ğı nı kəs di-
yin dən, qə bi ris tan lı ğa qa ran lıq 
çök dü. Ət raf da kı qu ru ot lar, yov-
şan kol la rı tər pə nib xı şıl da dı. Elə 
bil kü lək əs di. Di ziay na lı nın bə-
də ni ni so yuq tər bas dı. Çı ğır maq 

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 klas sik-
lə ri mi zin 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, sə nət kar la rı mı-
zın əsər lə rin dən ör nək lər 
ver mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li ədib lə rin dən olan 
İs ma yıl Şıx lı nın “Sağ sa ğan” 
və “Sə nə As la nım de yə n...” 
he ka yə lə ri ilə mis si ya mı zı 
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Ağa Meh diev öl kə mi zin ən gö zəl 
gu şə lə rin dən bi ri olan İs ma yıl lı ra-
yo nun La hıc qə sə bə sin də ana dan 
olub. La hıc özü nün tə bii gö zəl lik lə-
ri, göz ox şa yan mən zə rə li tə biəti lə 
se çi lir, adət-ənə nə lə ri mi zin xü su si 
şövq lə ya şat dı rıl dı ğı böl gə lə ri miz-
dən bi ri dir. La hıc da məx su si us-
ta lıq la ha zır lan mış sə nət kar lıq nü-
mu nə lə ri öl kə miz dən uzaq lar da 
da şöh rət qa za nıb. Tə bii ki, rəs sa-
mın ila hi nin ecaz kar gö zəl lik lər 
bəxş et di yi be lə gü şə də bö yü yüb, 
bo ya-ba şa çat ma sı, onun sə nət se-
çi mi nə və son ra dan sə nət dün ya sı-
nın for ma laş ma sı na heç də az tə sir 
et mə yib. A.Meh di yev ali rəs sam lıq 
təh si li al ma yıb. O, Ə.Əzim za də 
adı na Azər bay can Döv lət Rəs sam-
lıq Tex ni ku mu nu bi tir dik dən son ra 
(1938) fəal ya ra dı cı lıq alə mi nə qə-
dəm ba sıb. Qeyd et mək la zım dır 
ki, xü su si ya ra dı cı lıq ba ca rı ğı tə-
ləb edən sə nət növ lə ri ni hər han sı 
bir mək tə bi bi tir mək lə əl də et mək 
ol maz. Sa də cə bu, sə nət ada mı nın 
ya ra dı cı lıq dün ya sı nı tək mil ləş dir-
mək üçün bir va si tə ola bi lər.

A.Meh di yev dəz gah rəs sam lı ğı-
nın bü tün janr la rın da xü su si bə dii 
ya ra dıc lıq tə xəy yü lü ilə əsl sə nət in-
ci lə ri ya ra da bi lib. Onun is tər sü jet li 
tab lo və port ret, is tər sə də mən zə rə 
və na tür mort janr la rın da ya rat mış 
ol du ğu sə nət nü mu nə lə ri özü nün 
bə dii ifa də həl li, özü nə məx sus iş-
lə nil mə xü su siy yət lə ri, for ma-məz-
mun ahəng dar lı ğı və bə dii tə sir 
qüv və si ilə ta ma şa çı və mü tə xəs sis-
lə rin nə zər diq qə ti ni cəlb edir.  

A.Meh di yev Azər bay can təs vi-
ri sə nət ta ri xin də öz dəst xə ti ni, öz 
ya ra dı cı lıq üs lu bu nu ya ra dıb. Rəs-
sam kom po zi si ya qu ru lu şun da 
əla və de tal lar dan im ti na edir, ək-
sər hal lar da qəh rə man la rı nı, əş ya 
və pred met lə ri açıq tə biət fo nun da 
təs vir edir. O, ko lo rit həl lin də da ha 
çox tə miz rəng lə rə üs tün lük ve rir və 
tə miz rəng ke çid lə ri nin kont rast lı ğı 
va si tə si ilə əsər lə rin də pers pek ti va 
və işıq-köl gə mü na si bət lə ri ni ya ra-
dır dı. İs tər möv zu se çi min də, is tər sə 
də bə dii tex ni ki iş lə nil mə xü su siy-
yət lə rin də rəs sam ənənə lə rə söy kə-
nir di. Onun bi lə rək dən pers pek ti va 
və ko lo rit həl lin dən im ti na sı və elə-
cə də əy ri, dal ğa lı xət lər lə iş lə mə xü-
su siy yət lə ri, tə bii ki, qə dim mi niatür 
sə nə ti miz dən qay naq la nır dı. 

Bəl kə də A.Meh di ye vin mil-
li mo tiv li əsər lər iş lə mə si və iş-
lə nil mə tex ni ka sın da möv cud 
qay da lar dan kə nar, qə dim mi-
niatür üs lu bu na me yil li yi sə-
nə ti nin la yiq ol du ğu mər tə bə-
yə uy ğun də yər lən di ril mə si nə 
və qiy mət lən di ril mə si nə ma ne 
olub. A.Meh di ye və 1988-ci il də, 
öm rü nün 68-ci ilin də Əmək dar 
Rəs sam fəx ri adı ve ri lib. 2003-cü 
il də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə rəs sa mın ya ra dı cı-
lı ğı yük sək qiy mən di ril miş və o, 
müs tə qil Azər bay ca nın Xalq rəs-
sa mı fəx ri adı na la yiq gö rül müş-
dür. Rəs sa mın 1961, 1970, 1981 
və 1988-ci il lər də Ba kı şə hə rin də 
əsər lə rin dən iba rət fər di sər gi lə-
ri təş kil olu nub. A.Meh di ye vin 
əsər lə ri Azər bay can Mil li İn cə sə-
nət Mu ze yin də və elə cə də di gər 
mu zey, qa le re ya və şəx si kol lek-
si ya lar da sax la nı lır.

A.Meh di ye vin sü jet li tab lo la rı 
yük sək bə dii və es te tik tə sir gü-
cü nə ma lik dir. Rəs sa mın təs vir 
et di yi ha di sə lər də in san seyr çi 
de yil, san ki iş ti rak çı qis min də çı-
xış edir. Onun sü jet li tab lo la rı na 
“İn ti zar” (1975), “Xalq bay ra mı” 
(1976), “Gü nəş li gün” (1976), “Ey-
van da” (1977), “Yay laq da” (1977), 
“Ana lıq” (1977), “Gü ləş” (1979), 
“Xal ça çı” (1979), “La hıc qa dın la-
rı” (1979), “Ti kiş çi” (1982), “Nar 
yı ğı mı” (1984), “37-ci il” (1987), 
“Sə hər” (1987), “Ba har” (1987), 
“Tən dir ba şın da” (1988), “Qa çaq 
Nə bi və Hə cər” (1988), “Şərq” 
(1989), “Ailə” (1989), “Ba zar gü-
nü” (1990), “Qan lı ge cə” (1990) 
və baş qa la rı nı aid et mək olar. 
Sa da la nan əsər lə rin hər bi ri nin 
ay rı-ay rı lıq da bə dii təh li li nə eh ti-
yac du yu lur. Rəs sam ana mə həb-
bə ti ni, qa dın əmə yi ni, qa dınl rın  
gün də lik ailə-məişət qay ğı la rı nı, 
xal ça çı la rın, pəh lə van la rın, kən-
dir baz la rın, hey van dar la rın iş 
şə rait lə ri ni, ya ra dı cı, zə rif pe şə 
sa hib lə ri nin iş pro se si ni bü tün in-
cə lik lə ri ilə yük sək ya ra dı cı zövq-
lə və xü su si us ta lıq la ro man tik 
bi çim li löv hə lər də əbə di ləş dir-
miş dir.

A.Meh di yev “37-ci il” ad lı 
əsə ri ni rep res si ya ya uğ ra dıl mış 
Azər bay can zi ya lı la rı nın öl məz 
ruh la rı na it haf et mış dir. Mö-
hür lən miş qa pı nın çər çi və lə ri nə 
yön dəm siz tax ta la rın x şək lin də 
mıx ca lan mış gö rün tü lə ri  seyr çi-
də ol duq ca ağır hiss lər ya ra dır.

Qeyd olun-
ma lı dır ki, 
bu, rep res-
si ya möv-
zu  sun  da 
iş lə nil miş 
ilk təs vi-
ri sə nət 
nü mu nə-
si he sab 
olu nur. 
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ilin qan lı 
20 yan var 
fa  c iəs i  n in 
dəh şət lə ri-
nə bi ga nə 

qa l  ma mış , 
“Qan lı ge cə” 

ad lı əsə rin də 
fa ciənin acı la rı-
nı bə di bi çim də 
əbə di ləş dir miş-

dir. 
A . M e h  d i  ye v 

ey ni za man da 
port ret lər qa le re-
ya sı da ya rat mış-
dır : “Qo ca ki şi 
ba şı” (1975), “Av-

to port ret” (1979), 
“La hıc lı qız” 

(1980), “Qız su rə ti” (1980), “Ço-
ba nın port re ti” (1982), “İki ay” 
(1984), “Ka man ça ça lan” (1984), 
“Qo ca qa dın” (1984), “Dağ lı qa-
dın” (1985) və s. Rəs sam təs vir 
et di yi qəh rə man la rı nın su rət lə ri-
ni ümu mi ləş di ril miş şə kil də, bir 
növ rəm zi xa rak ter li ya ra dıb. Bu-
nu, rəs sam bi lə rək dən edir di.

A.Meh di yev tə biətin ecaz kar 
gö zəl lik lə ri ni mən zə rə lə rin də təs-
vir et mək dən yo rul mur du. Çox-
say lı mən zə rə lə rin də ila hi gö zəl-
lik lər, Ab şe ro nun,  İs ma yıl lı nın, 
La hı cın və Azər bay ca nın di gər 
böl gə lə ri nin sə fa lı tə biəti,  əzə-
mət li dağ la rı, mən zə rə li me şə lə ri, 
çay la rı rəs sa mın fır ça sı ilə kə ta na 
kö çü rü lə rək əbə di ləş di ri lir. Mən-
zə rə əsər lə ri nə rəs sa mın “Qa-
yıq lar” (1966), “Bür kü” (1977), 
“Qız mar gün” (1977), “Qa yıq” 
(1978), “Ke çid” (1978), “Ab şe ron” 

(1979), “Dağ lar” (1979), “Dağ-
lar da” (1980), “Gü nor ta. La hıc” 
(1982), “Köh nə hə yət” (1982), 
“Uca dağ lar da” (1985), “Ki çik 
hə yət” (1985), “Ya ğış dan son ra” 
(1985), “Sa kit lik” (1985), “Şər qa-
rı şan da” (1986), “Pa yız” (1989) və 
baş qa la rı nı aid et mək olar. Av ro-
pa nın sə nət mər kə zin də ya şa yıb-
ya rat  mış, pos tim res sionizm cə-
rə ya nı nın məş hur nü ma yən də si 
ol muş Pol Qo qen (1848-1903) və 
Fo vizm cə rə ya nın ba ni si ol muş 
An ri Ma tiss (1869-1954) ya ra dı cı-
lıq la rın da bi lə rək dən pers pek ti-
va və işıq-köl gə həl lin dən im ti na 
edir, ko lo rit həl lin də da ha çox  
tə miz rəng ya xı la rın dan is ti fa də 
edir di lər. Təb bi ki, bu rəs sam la-
rın üs lu bu nun for ma laş ma sı na, 
ya ra dı cı lı ğı na Şərq in cə sə nə ti nin 
güc lü tə si ri olub. Ma raq lı sı bu dur 
ki, Azər bay can təs vi ri sə nə tin də 
for ma laş mış bu ənə nə yə so vet lər 
dö nə min də bir bas qı var idi. Bu-
na bax ma ya raq A.Meh di yev özü-
nün ya ra dı cı lı ğın da bu is ti qa mə ti 
hə mi şə ana xətt  ki mi gö tür müş-
dür. De mək olar ki, rəs sam bü tün 
öm rü bo yu öz sə nət prin sip lə ri nə 
sa diq qa la raq, ta ma şa çı nın zöv-
qü nü ox şa yan, for ma-məz mun 
dol ğun lu ğu ilə se çi lən, güc lü bə-
dii-es te tik tə sir qüv və si nə ma lik 
sə nət əsər lə ri ya rat mış dır. 

Rəs sam həm çi nin ma raq lı na-
tür mort la rın mü əl li fi  dir. “Qəh-
və dan la na tür mort” (1984), 
“Na tür mort pa lit ra ilə” (1984),  
“Na tür mort” (1985) və s. 

A.Meh di ye vin xa ri ci öl kə lə-
rə ya ra dı cı lıq eza miy yə ti ras sam 
üçün həm ma raq lı və həm də çox 
yad da qa lan olub. Qar daş Tür ki yə 
Cum hu riy yə ti nə ya ra dı cı lıq sə fə-
rin də rəs sam gör dük lə ri, duy duq-
la rı və mü şa hi də lə ri nə ti cə sin də 
ma raq lı tab lo lar ya rat mış dır. Bu 
sə fər dən son ra Ba kı da rəs sa mın 
Tür ki yə yə həsr edil miş əsər lə-
rin dən iba rət fər di sər gi si təş kil 
olun muş və sər gi ta ma şa çı və 
mü tə xəs sis lər tə rə fi n dən müs bət 
qiy mət lən di ril miş dir. Rəs sa mın, 
ta ri xi mi nil lik lər lə öl çü lən qə dim 
İs tan bul şə hə ri nə həsr et di yi mən-
zə rə lər ta ma şa çı nın qəl bin də xoş 
hiss lər ya ra dır. “İs tan bul du man 
için də” (1960), “Bos for ya ğış dan 
son ra” (1960), “Ax şa ma doğ ru. İs-
tan bul” (1961) və s. rəs sa mın be lə 
əsər lə rin dən dir. 

A.Meh di ye vin özü nə məx sus 
ya ra dı cı lıq dəst xə ti və güc lü mü-
şa hi də qa bi liy yə ti ilə ya rat dı ğı 
sə nət nü mu nə lə ri Azər bay can 
təs vi ri sə nət ta ri xin dən əbə di ya-
şa ya caq.

Əsəd QULİYEV,
sənətşünas

Onun ya ra dı cı lı ğı mü ba li ğə li, dəb də bə-
li, bə zək li, sü ni gö rü nə bi lə cək möv-
zu lar dan çox-çox uzaq dır. Bu rəs sa-
mın ya ra dı cı lı ğın da da ha çox sa də 

məişət möv zu la rı, gün də lik hə yat dan gö tü-
rül müş adi səh nə lər, xalq məişə ti, mil li adət 
və ənənə lər özü nə məx sus tə xəy yü lü və dəs-
t xət lə əks olu nub. Söh bət aç dı ğı mız sə nət-
kar, Azər bay ca nın Xalq rəs sa mı  Ağa Cə fər 
oğ lu Meh di yev dir (1920-2003).
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lıq Tex ni ku mu nu bi tir dik dən son ra 
(1938) fəal ya ra dı cı lıq alə mi nə qə-
dəm ba sıb. Qeyd et mək la zım dır 
ki, xü su si ya ra dı cı lıq ba ca rı ğı tə-
ləb edən sə nət növ lə ri ni hər han sı 
bir mək tə bi bi tir mək lə əl də et mək 
ol maz. Sa də cə bu, sə nət ada mı nın 
ya ra dı cı lıq dün ya sı nı tək mil ləş dir-

A.Meh di yev dəz gah rəs sam lı ğı-
nın bü tün janr la rın da xü su si bə dii 
ya ra dıc lıq tə xəy yü lü ilə əsl sə nət in-
ci lə ri ya ra da bi lib. Onun is tər sü jet li 
tab lo və port ret, is tər sə də mən zə rə 
və na tür mort janr la rın da ya rat mış 
ol du ğu sə nət nü mu nə lə ri özü nün 
bə dii ifa də həl li, özü nə məx sus iş-
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ba şı” (1975), “Av-
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dii-es te tik tə sir qüv və si nə ma lik 
sə nət əsər lə ri ya rat mış dır. 
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Mər kəz dən qaç ma 
qüvvə si nə dir?

Hər han sı bir ob yek ti dar tan da, 
ya da itə lə yən də onun ye ri də yi-
şir (ya xud on da han sı sa baş qa 
də yi şik lik lər baş ve rir). O za man 
de yir lər ki, bu ob yek tə güc tət-
biq edil di. Tə səv vür edin ki, siz 
əzə lə lə ri ni zin kö mə yiy lə ağır bir 
ti ri sü rü yür sü nüz. Əli ni zi on dan 
çə kən ki mi, tir ye rin də mıx la nıb 
qa la caq. La kin tə səv vür edək ki, 
elə hə min ti ri siz sü rü mək əvə zi-
nə qa ba ğı nız ca di yir lə yir si niz. Bu 
hal da onu itə lə mə yi da yan dı ran-
dan son ra da hə rə kə ti ni az ca da-
vam et di rə cək. Gö rə sən, ni yə be lə 
olur?

Bu eff  ek tin iza hı nı ilk də fə İsaak 
Nyü ton ve rib. Bu nun üçün alim 
ilk də fə əta lət ter mi nin dən is ti fa-
də edib. İs tə ni lən əş ya nın əta lə ti 
onu irə li apa ran qüv və kə si lən dən 
son ra da öz hə rə kə ti ni bir müd dət 
da vam et di rir. Be lə olan hal da, 
əgər hə rə kə tə mü qa vi mət gös tə-
rən güc yox dur sa, hə min əş ya ona 
tət biq edi lən güc kə si lən dən son ra 
be lə hə rə kə ti ni ey ni sü rət lə, düz 
xətt  bo yun ca da vam et dir mə li dir. 
Bu, hə min əş ya baş qa bir gü cün 
tə si ri nə mə ruz qa la na ki mi da vam 
edə cək. Əta lə tin nə ol du ğu nu siz 
öz üzə ri niz də sı na ya bi lər si niz. 
Mə sə lən, av to bus hə rə kət edən də, 
əgər sü rü cü əy lə ci ba sır sa, bə də-
ni niz irə li əyil mək lə öz hə rə kə ti ni 
da vam et dir mə yə ça lı şır...

İn di isə gə lin mər kəz dən qaç-
ma qüv və si nə ba xaq. Əv vəl cə-
dən de yim ki, bi zim hər bi ri miz 
bu qüv və nin şa hi di ol mu şuq. 
Hər də fə əy ri tra yek to ri ya ilə hə-
rə kət edən ob yek ti mü şa hi də 
edən də onu gör mü şük. Mə sə lən, 
siz elə hə min av to bus da sı nız, 
sü rü cü onu qə fi l dən sa ğa dön-
də rir. Ola bi lər, bir də on da özü-
nü zə gə lə cək si niz ki, bir cə an da 
otu ra caq dan yı xı lıb ça rə siz və-
ziy yət də ke çid də uzan mı sı nız.

İtə lə yən də ol ma yıb – siz sa də cə 
ola raq mər kəz dən qaç ma qüv və si-
nin tə si ri nə mə ruz qal mı sı nız. Bu 
qüv və nin tə biəti ni əta lət an la yı-
şın dan is ti fa də et mək lə ay dın laş-
dır maq olar. Mə sə lə on da dır ki, 
av to bus dö nən də si zin bə də ni niz 
ba yaq kı ki mi, düz is ti qa mət də hə-
rə kə ti ni da vam et dir mə yə can atır 
və av to bu sun dö nər kən cız dı ğı 
çev rə nin əy ri tra yek to ri ya sın dan 
çıx maq is tə yir.

Bu nu bil mək la zım dır ki, mər kəz-
dən qaç ma qüv və si ob yek ti hə mi şə 
ey ni is ti qa mət də itə lə yir. Odur ki, 
ve lo si ped sü rər kən sa ğa-so la dö-
nən də bə də ni ni zi hə min səm tə əyir-
si niz. Bu nun la siz mər kəz dən qaç ma 
qüv və si ni ba lans laş dı rır, ona im kan 
ver mir si niz ki, ve lo si pe di yıx sın. 

Buz ni yə üzür?
Bi li rik ki, buz ət raf mü hi tin tem-

pe ra tu ru ki fa yət qə dər aşa ğı olan-
da, su yun don ma sı nə ti cə sin də 
əmə lə gə lir və su do nar kən onun 
həc mi ge niş lə nir. Bu da bəl li dir ki, 
on litr su dan təx mi nən on bir litr 
buz əmə lə gə lir. İs tə ni lən cis min 
su da üz mə si, ya xud bat ma sı ilk də-
fə era mız dan əv vəl üçün cü əsr də 
ya şa mış qə dim yu nan ali mi Ar xi-
me din for ma laş dır dı ğı bir prin sip 
əsa sın da baş ve rir. Alim bu ha di sə-
ni izah edən bir qa nun kəşf et miş di. 
Hə min qa nun elə onun öz adıy la, 
Ar xi med qa nu nu ki mi ta nı nır. 

Bu qa nun da de yi lir ki, ma ye nin 
içi nə bat mış hər bir ci sim onun sı-
xış dı rıb çı xar dı ğı su yun çə ki si nə 
bə ra bər qüv və ilə su yun üzü nə itə-
lə nir. Ağac su dan or ta he sab la iki 
də fə yün gül dür, ona gö rə də tax ta, 
sı xış dı rıb çı xar dı ğı, öz həc mi nin 
ya rı sı na bə ra bər ma ye nin tə si rin-
dən su yun üzün də qa lır. Man tar 
pa lı dı nın qa bı ğı su dan beş də fə, 
buz isə təx mi nən on faiz yün gül-
dür. Ona gö rə də ays ber qin on da 
bir his sə si su yun al tın da qa lır, de-
mə li, ays berq lər əs lin də bi zim gör-
dü yü müz dən bö yük dür.

Ət raf ha va nın tem pe ra tu ru su-
yun don ma həd din dən, yə ni Sel si 
şka la sı ilə sı fır də rə cə dən aza cıq 
aşa ğı dır sa, bu zu qız dır ma dan, sa-
də cə təz yi qi ar tır maq la ərit mək 
olar. La kin nə zə rə al maq la zım dır 
ki, bu əla və təz yiq enən ki mi, buz 
ye nə də do na caq.  

Be lə lik lə, mə sə lən, siz bir ovuc qar 
gö tü rüb on dan qar to pu dü zəlt mək 
üçün əli niz də sı xır sı nız sa, bu za man 
qar də nə cik lə rin müəy yən his sə si 
əri yə rək su ya çev ri lir və bu su əli ni-
zi açan ki mi, ye nə do nur. Buz əmə lə 
gə lər kən su yun ge niş lən mə si xey li 
miq dar da gü cün ay rıl ma sı na sə bəb 
olur. Tə səv vür edin ki, il lər lə qa ya-
lar da kı xır da çat la rı dol du ran su 
qış da bu za çev ri lib öz həc mi ni ar tı-
rır və axır da sərt qa ya nı çat la da raq 
qra ni tin bö yük bir par ça sı nı qo pa ra 
bi lir! Bu pro se sin dağ sü xur la rı nın 
aşın ma sın da bö yük ro lu var.

İn san qə dim za man lar dan bu 
qüv və dən öz məq səd lə ri üçün is-
ti fa də et mə yi öy rə nib. Fin lan di-
ya da kı nə həng daş kar xa na la rın-
da fəh lə lər ye kə qa ya lar da de şik 
aça raq ora su dol du rur, son ra da 
su yun don ma sı nı göz lə yir lər. Bu 
yol la bö yük qa ya la rı par ça la maq o 
qə dər də çə tin ol mur. 

İn san ir siy yət qanunlarını 
ne cə aş kar edib?

Yer üzün də ki hər hey van, hər 
bit ki yal nız özü nün aid ol du ğu 
nö vü ya ra da bi lir. Bu, məhz ir-
siy yət qa nun la rı na gö rə baş ve-
rir. La kin bu, heç də o de mək 
de yil ki, iki va li dey nin öv la dı 
özü nün xa ri ci gö rü nü şü nə, əq li 
və fi  zi ki im kan la rı na gö rə, müt-
ləq ata-ana sı nı tək rar et mə li dir.

Ara da mü şa hi də olu nan fərq lə rin 
özü də elə ir siy yət qa nun la rın dan 
do ğur. Hər bir məx luq baş qa-

la rın dan fər di cə hət lə ri ilə 
fərq lə nir. Bu cə hət lər ir si də 
ola bi lər, qa za nıl mış da.

İr si əla mət lər, hər nö vün 
nü ma yən də si ya ra nan an 
əmə lə gə lir. İr siy yət lə bağ-
lı bü tün mə sə lə lə ri ge ne ti ka 
ad la nan elm araş dı rır. Onun 
tə mə li ni XIX əs rin or ta la rın da 
ya şa mış avst ri ya lı ra hib və alim 
Qre qor Men del qo yub. Men del 
öz ba ğın da şi rin no xud üzə rin də 
təc rü bə lər apa rır dı. Gün lə rin bi-
rin də gö rür ki, yet kin bəh rə dən 
al dı ğı to xum lar dan əmə lə gə lən 
bit ki lə rə bir sı ra müx tə lif amil-
lə rin müəy yən tə si ri olur. La kin 
o za man lar Men del bu amil lə rin 
əsl tə biəti ni müəy yən ləş dir mək 
iq ti da rın da de yil di. Bu işi onun 
da vam çı la rı hə ya ta ke çir di və hə-
min fak tor la ra gen adı ver di lər.

Men del tə li mi nin düz gün lü yü-
nə el mi ic ti maiy yət o də qi qə inan-
ma dı. Yal nız 1900-cü il də, ali min 
ölü mün dən on al tı il son ra baş qa 
alim lər də bu kəş fi n əhə miy yə ti ni 
eti raf et di lər. Bu kəşfl  ər əsa sın da 
for ma laş dı rı lan qa nun la ra Men-
del qa nun la rı adı ve ril di. 

Əbə di mü hər rik nə dir?
Yüz il lər bo yu in san elə bir mü-

hər rik dü zəlt mək ar zu sun da olub 
ki, bir də fə hə rə kə tə gə tir mək lə, 
özü nün fay da lı işi ni nə ha yət siz 
da vam et dir sin və bu za man ener-
ji ni kə nar mən bə dən gö tür mə sin. 
La kin bi zə bəl li olan hər ma şın 
müt ləq bir ener ji mən bə yi tə ləb 
edir. Mə sə lən, yel də yir man la rı nın 
pər lə ri kü lək ener ji si he sa bı na hə-
rə kət edir, av to mo bi lin mü hər ri ki 
isə ya na ca ğın yan ma sın dan əmə lə 
gə lən ener ji he sa bı na ça lı şır. Əbə di 
mü hər rik ide ya sı nın ma hiy yə ti bu-
dur ki, mü hər rik iş lə yər kən həm də 
özü üçün ener ji is teh sal et mə li dir.

Baş qa söz lə de sək, o, hər də fə 
tam döv rə ni ba şa vu ran da, yə ni 
hə rə kə tin baş lan ğıc nöq tə si nə qa-
yı dan da bir döv rə üçün iş lət di yin-
dən ar tıq ener ji is teh sal et mə li dir. 
Əbə di mü hər rik dü zəlt mə yə ça-
lı şan in san la rın ço xu nun prak ti ki 
ma raq la rı var dı. On lar fi  kir lə şir-
di lər ki, me xa nizm heç bir ener ji yə 
eh ti yac duy ma dan fay da lı iş gör-
səy di, mə sə lən ta xıl üyüt səy di, çox 
əla olar dı. La kin be lə bir mü hər ri-
kin ya ra dıl ma sı nə qə dər real dır? 

İs tə ni lən alim bu suala mən fi  ca-
vab ve rər, çün ki be lə bir me xa niz-
min ol ma sı tə biətin əsas qa nun la-
rın dan bi ri nə - ener ji nin it mə mə si 
qa nu nu na zid dir. Bu qa nu na əsa-
sən, tə biət də ener ji heç dən ya ran mır 
və it mir. Ener ji bir for ma dan di gə ri-
nə ke çə, sər bəst lə şə, top la na, ya xud 
ya yı la bi lər. La kin onu ya rat maq 
ol maz və bu, o de mək dir ki, hər bir 
me xa niz min müt ləq bir ener ji mən-
bə yi ol ma lı dır. Bə şə riy yət öz ta ri xi 
ər zin də əbə di mü hər rik dü zəlt mək 

üçün min lər lə cəhd edib. Bu cəhd-
lər ener ji nin sax lan ma sı qa nu nu nun 
kəş fi n dən çox-çox qa baq lar baş lan-
mış dı. Hətt  a bu qa nu nun kəş fi n dən 
son ra be lə əbə di mü hər ri kin dü zəl-
dil mə si ba rə də xə bər lər mün tə zəm 
ya yı lır dı. La kin hər də fə ye ni ix ti ra 
olu nan me xa niz mi in cə lə yən də gö-
rür dü lər ki, bu, ya bir səhv dir, ya da 
ele men tar fı rıl daq.

Va kuum nə dir?
İn san la rın ək sə riy yə ti be lə dü-

şü nür ki, va kuum heç bir şey - nə 
qaz mo le ku lu, nə də toz zər rə ci yi 
ol ma yan bir sa hə dir. Alim lər isə 
de yir ki, be lə bir şey, ümu miy yət-
lə, müm kün de yil. On la rın fi k rin cə, 
elə bir yer ola bil məz ki, ora da heç 
bir ma te ri ya ol ma sın. Be lə lik lə, va-
kuum cü zi miq dar da ma te ri ya olan 
bir sa hə dir. Də rin va kuum isə ma-
te ri ya nın, de mək olar ki, ol ma ma-
sı dır. La kin bu fi  kir də də əsas ro lu 
“de mək olar ki” ifa də si oy na yır.

Va kuum ya rat maq üçün ən sa də 
üsul lar dan bi ri için də va kuum ya rat-
maq is tə di yi niz qab dan ha va nı çə kib 
çı xar maq dır. Hal-ha zır da el mi və is-
teh sa lat eh ti yac la rıy la əla qə dar çox 
də rin va kuum ya rat maq üçün ki fa yət 
qə dər güc lü na sos lar möv cud dur.

Be lə na sos lar, mə sə lən, elekt rik lam-
pa la rı is teh sa lın da on lar da va kuum 
əmə lə gə ti rir. Əgər lam pa da ha va-
nın tər ki bin də olan ok si gen qal say dı, 
elekt rik xətt  i nə qo şu lan da, kö zər mə 
sa pı bir göz qır pı mın da ya nıb xa rab 
olar dı. Ən müasir lam pa lar da va-
kuum na sos la rı va si tə siy lə az qa la 
bü tün ha va nı çə kib çı xar maq müm-
kün dür. 

İşin də va kuum dan is ti fa də olu-
nan, ha mı mı zın yax şı ta nı dı ğı əş ya 
adi ter mos dur. Onun iki di va rı olur, 
on la rın ara sın da va kuum ya ra dı lır. 
İki di var ara sın da qa zın mo le kul la-
rı nın miq da rı az ol du ğu üçün on-
la rın ara sın da xey li mə sa fə olur və 
bu nun la da is ti lik ke çi ri ci li yi aza lır. 
Ona gö rə də is ti yay gün lə rin də ter-
mo sa so yuq süd tök sək, o, elə so yuq 
qa la caq. Ək si nə, is ti çay ter mos da 
ən so yuq ha va da be lə is ti qa la caq.

Ma te ri ya nə dir?
Kaina tın is tə ni lən nöq tə sin də 

yer tu tan hər şey ma te ri ya ad la-
nır. Ma te ri ya nın üç və ziy yə ti olur: 
bərk, ma ye və qaz şə kil li. Ma te ri-
ya üz vi və qey ri-üz vi ol maq la iki 
ye rə bö lü nür. Bit ki lər, hey van lar, 
adam lar can lı ma te ri ya nü mu nə-
lə ri dir və de mə li, üz vi ma te ri ya lar 
sa yı lır. Odun, pam bıq və yun pal-
tar, qa ra ba şaq yar ma sı da on la ra 
aid dir, çün ki bir za man lar on lar 
da han sı sa can lı or qa niz min bir 
his sə si olub. Bü tün qa lan ma te ri-
ya lər: də mir, mis, şü şə, su, ha va 
və sairə qey ri-üz vi sa yı lır.

For ma və və ziy yə tin dən ası-
lı ol ma ya raq, is tə ni lən ma te ri ya 
atom lar dan iba rət dir. Atom la rın 
isə mər kə zin də nü və si olur. Nü-
və nin ət ra fı na elekt ron lar hər lə nir. 

Mər kəz dən qaç ma İtə lə yən də ol ma yıb – siz sa də cə 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, 
ye ni  yet  mə lər 
üçün ha zır la mı-
şıq. Am ma bu, 

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

İl qar ƏLFİ
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Ara da mü şa hi də olu nan fərq lə rin 
özü də elə ir siy yət qa nun la rın dan 
do ğur. Hər bir məx luq baş qa-

la rın dan fər di cə hət lə ri ilə 
fərq lə nir. Bu cə hət lər ir si də 
ola bi lər, qa za nıl mış da.

nü ma yən də si ya ra nan an 
əmə lə gə lir. İr siy yət lə bağ-
lı bü tün mə sə lə lə ri ge ne ti ka 
ad la nan elm araş dı rır. Onun 
tə mə li ni XIX əs rin or ta la rın da 
ya şa mış avst ri ya lı ra hib və alim 
Qre qor Men del qo yub. Men del 
öz ba ğın da şi rin no xud üzə rin də 
təc rü bə lər apa rır dı. Gün lə rin bi-
rin də gö rür ki, yet kin bəh rə dən 
al dı ğı to xum lar dan əmə lə gə lən 
bit ki lə rə bir sı ra müx tə lif amil-
lə rin müəy yən tə si ri olur. La kin 
o za man lar Men del bu amil lə rin 
əsl tə biəti ni müəy yən ləş dir mək 
iq ti da rın da de yil di. Bu işi onun 
da vam çı la rı hə ya ta ke çir di və hə-
min fak tor la ra gen adı ver di lər.

Men del tə li mi nin düz gün lü yü-
nə el mi ic ti maiy yət o də qi qə inan-
ma dı. Yal nız 1900-cü il də, ali min 
ölü mün dən on al tı il son ra baş qa 
alim lər də bu kəş fi n əhə miy yə ti ni 
eti raf et di lər. Bu kəşfl  ər əsa sın da 
for ma laş dı rı lan qa nun la ra Men-

sə hi fə ni uşaq lar, sə hi fə ni uşaq lar, 
ye ni  yet  mə lər ye ni  yet  mə lər 

heç də o an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə-heç də o an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə-
mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. 
Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, 
sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van 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 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-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-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-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 şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va-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 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 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. 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 Am ma nə qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə ri miz 
bil di yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. bil di yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə 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. 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 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, 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 nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi di li uc ba tın dan 

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala bir 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, 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-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 gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 

İtə lə yən də ol ma yıb – siz sa də cə 

mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir mək-mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir mək-

Ara da mü şa hi də olu nan fərq lə rin 
özü də elə ir siy yət qa nun la rın dan 
do ğur. Hər bir məx luq baş qa-

lı bü tün mə sə lə lə ri ge ne ti ka 
ad la nan elm araş dı rır. Onun 
tə mə li ni XIX əs rin or ta la rın da 
ya şa mış avst ri ya lı ra hib və alim 
Qre qor Men del qo yub. Men del 
öz ba ğın da şi rin no xud üzə rin də 
təc rü bə lər apa rır dı. Gün lə rin bi-
rin də gö rür ki, yet kin bəh rə dən 
al dı ğı to xum lar dan əmə lə gə lən 
bit ki lə rə bir sı ra müx tə lif amil-
lə rin müəy yən tə si ri olur. La kin 
o za man lar Men del bu amil lə rin 
əsl tə biəti ni müəy yən ləş dir mək 
iq ti da rın da de yil di. Bu işi onun 
da vam çı la rı hə ya ta ke çir di və hə-
min fak tor la ra gen adı ver di lər.

Men del tə li mi nin düz gün lü yü-
nə el mi ic ti maiy yət o də qi qə inan-
ma dı. Yal nız 1900-cü il də, ali min 
ölü mün dən on al tı il son ra baş qa 
alim lər də bu kəş fi n əhə miy yə ti ni 
eti raf et di lər. Bu kəşfl  ər əsa sın da 
for ma laş dı rı lan qa nun la ra Men-

sə hi fə ni uşaq lar, sə hi fə ni uşaq lar, 

heç də o an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə-heç də o an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə-
mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. 
Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, 
sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van 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 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-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-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-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 şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va-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 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 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. 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 Am ma nə qə dər öy rən sək də, bil mə dik lə ri miz 
bil di yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. bil di yi miz dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə 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. 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 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, 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 nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi di li uc ba tın dan 

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala bir 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, 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-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 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-mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir mək-

İl qar ƏLFİİl qar ƏLFİ

del qa nun la rı adı ve ril di. del qa nun la rı adı ve ril di. del qa nun la rı adı ve ril di. 

Hər suala    bir ca vab
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Elekt ron lar daimi hə rə kət də olan 
xır da ca elekt rik his sə cik lə ri dir. 
Atom lar o qə dər ki çik dir ki, in san 
onun öl çü sü nü heç cür tə səv vür 
edə bil məz. Bu na bax ma ya raq, 
nü və ilə elekt ron lar ara sın da xey li 
boş mə sa fə qa lır. Bu boş luq özü-
nün həc mi ba xı mın dan ato mun 
tər ki bin də olan his sə cik lə rin bir gə 
həc min dən çox-çox ar tıq dır.

Be lə lik lə, söy lə yə bi lə rik ki, ma-
te ri ya, əs lin də boş luq dan iba rət dir! 
Fər qi yox dur – is tər adam ol sun, 
is tər kər pic di var. Əgər bi zim içi-
miz də ki boş sa hə ni ayı ra raq yal nız 
bərk ma te ri ya ni sax la saq, xır da bir 
həb boy da qa lar dıq. Da ha bir ma-
raq lı fakt: əgər bü tün atom lar ey ni 
ol say dı, dün ya da ma te ri ya nın yal-
nız bir nö vü möv cud olar dı. La kin 
atom la rın yüz dən ar tıq nö vü olur 
və on la rın hər bi ri di gə rin dən ası-
lı ol ma ya raq ma te ri ya nin ən sa də 
nö vü nü  əmə lə gə ti rir. Bu nö və 
ele ment de yir lər. Qı zıl, də mir, yod, 
ok si gen, mis tə miz hal da ay rı-ay rı 
ele ment lər dir. 

Bir-bi riy lə möh kəm bir lə şən 
müx tə lif atom la rın kom bi na si-
ya sın dan qu rul muş ma te ri ya ya 
mad də de yir lər. Mad də nin ən 
ki çik par ça sı mo le kul ad la nır. 

Atom lar və mo le kul lar bir-bi ri nə 
nə qə dər ya xın yer ləş sə, hə min 
ma te ri ya nın “sıx lı ğı” bir o qə dər 
çox olur. Ma te ri ya nə qə dər sıx ol-
sa, bir o qə dər ağır dır. Ona gö rə 
də, mə sə lən, qı zılağac dan ağır dır. 
Ma te ri ya bir və ziy yət dən (bərk, 
ma ye, ya xud qaz şə kil li) di gə ri nə 
ke çə bi lər. Onu ta mam məhv et-
mək müm kün de yil, am ma ener-
ji yə çe vir mək olar.

Ni yə göy qur şa ğı nın 
rəng lə ri bəl li ar dı cıl lıq la 

dü zü lür?
Biz adi gün işı ğı na ağ işıq de yi rik, 

çün ki onu ağ rəng də gö rü rük. Am-
ma əs lin də, gün işı ğı nın tər ki bin də 
müx tə lif rəng lər var. Bu işıq güz gü-
nün çəp ti ni nə, şü şə priz ma nın bir 
ya nı na, elə cə də sa bun qo vu ğu na 
dü şən də biz baş qa-baş qa rəng lər 
gö rə bi li rik. Be lə hal lar da nə baş 
ve rir? Ağ rəng, dal ğa la rı nın uzun-
lu ğun dan ası lı ola raq, qır mı zı, 
na rın cı, sa rı, ya şıl, ma vi 
və bə növ şə yi rəng-
lə rə par ça la nır. 

Nə ti cə də göz lə ri miz qar şı sın da 
müx tə lif rəng li pa ra lel zo laq lar dan 
iba rət şüa əmə lə gə lir, özü də bu 
müx tə lif rəng lər bir-bi ri nə təd ri cən 
ke çir. Bu işıq zo la ğı na spektr de yir-
lər. Qır mı zı rəng hə mi şə bu spekt-
rin bir ba şın da, bə növ şə yi rəng isə 
di gər ba şın da olur. Bu nun sə bə bi 
fərq li rəng lər də ki dal ğa la rın müx-
tə lif uzun lu ğu dur: bu uzun luq bə-
növ şə yi rəng dən baş la ya raq qır mı zı 
rən gə qə dər ar ta-ar ta ge dir.  

Göy qur şa ğı da əs lin də sə ma da 
qövs şək lin də gö rü nən spektr dir. 
Gü nəş şüala rı su dam cı la rı na dü-
şə rək sı nır, da ha doğ ru su özü nün 
tər kib his sə lə ri nə par ça la nır – təx-
mi nən işıq şü şə priz ma dan ke çən də 
ne cə olur sa, elə cə. Ar tıq dam la nın 
için də biz müx tə lif rəng lər də işıq 
şüala rı gö rü rük. Rəng li şüala rın bir 
qis mi dam la nın ar xa di va rın dan 
əks olu na raq on dan çı xır. Bu şüalar 
rən gin dən ası lı ola raq, da ha də qiq 
de sək, rən gin dən yox, dal ğa la rı nın 
uzun lu ğun dan ası lı ola raq müx tə lif 
bu caq lar al tın da əks olu nur. 

Bu na gö rə də göy qur şa ğı na ba-
xar kən siz onun zir və sin də hə mi şə 
qır mı zı, aşa ğı sın da isə bə növ şə yi 
rəng gö rür sü nüz. Göy qur şa ğı hə-
mi şə ol mur. Bu tə biət ha di sə si ni 
ya ğış ya ğar kən gü nəş gö rü nən də 
mü şa hi də et mək müm kün dür. 

Göy qur şa ğı bi zi da ha çox yay ay la-
rın da ya ğış ya ğar kən se vin di rir. Onu 
gör mək üçün ya ğış la gü nə şin ara sın-
da dur maq la zım dır, am ma bu hal da 
gü nəş müt ləq si zin ar xa nız da ol ma lı-
dır. Özü də gü nəş lə, si zin gö zü nüz və 
göy qur şa ğı nın mər kə zi nöq tə si düz 
xətt  üzə rin də qə rar tut ma lı dır.

İşıq ne cə sə ya hət edir?
İşıq ya şa dı ğı mız dün ya nın ən 

sir li ha di sə lə rin dən dir. Yüz il lər dir 
ki, alim lər bu ha di sə ni öy rə nir lər, 
am ma in di yə ki mi onun ma hiy yə-
ti haq da konk ret bir fi k rə gə lə bil-
mə yib lər. On la rın nail ola bil di yi 
ye ga nə şey işı ğın dav ra nı şı nı təs vir 
et mək dir. Bi zə bəl li dir ki, işıq, ener-
ji nin for ma la rın dan bi ri dir. Baş qa 
ener ji for ma la rı – is ti lik, ra diodal-
ğa lar, rent gen şüala rı ki mi, onun da 
sü rə ti ni, tez li yi ni və dal ğa uzun lu-
ğu nu ölç mək müm-
k ü n  d ü r .

Bir çox sa hə lər də işıq da özü nü di-
gər ener ji for ma la rı ki mi apa rır. Biz 
işı ğın sü rə ti ni də bi li rik – bir sa ni yə-
də təx mi nən 300 000 ki lo metr.

Be lə lik lə, işıq şüası va kuum 
şə raitin də bir il də təq ri bən
9 461 000 000 000 ki lo metr yol qət 
edir. Bu mə sa fə ni ast ro nom lar 
işıq ili ad lan dı rır lar və o, kos mo-
sun ən gin lik lə ri nin miq yas la rı nı 
tə yin et mək üçün is ti fa də olu nan 
ye ga nə öl çü va hi di dir. 

İşı ğın nə ol du ğu nu, onun ne cə 
ya ran dı ğı nı izah et mə yə ça lı şan 
çox lu nə zə riy yə var. XVII əsr də 
İsaak Nyü ton be lə bir mü la hi zə 
irə li sür dü ki, işıq “kor pus kul” ad-
la nan xır da ca his sə cik lər dən iba-
rət dir. Bu kor pus kul lar işıq mən bə-
yin dən xır da gül lə lər ki mi qo pub 
ət ra fa ya yı lır. La kin “kor pus kul-
yar” nə zə riy yə işı ğın bə zi xü su-
siy yət lə ri ni izah et mək də aciz idi. 
Təx mi nən, elə o vaxt baş qa bir alim 
– Xris tian Güy gens işı ğın dal ğa nə-
zə riy yə si ni in ki şaf et dir di. Onun 
ide ya sı nın ma hiy yə ti on dan iba rət 
idi ki, işı ğı ya yan və onu əks edən 
ci sim öz ət ra fın da dal ğa lar ya ra-
dır – təx mi nən su ya dü şən da şın 
ya rat dı ğı hal qa lar şək lin də dörd 
bir tə rə fə ya yı lan dal ğa lar ki mi.

Bu iki nə zə riy yə nin nü ma yən də-
lə ri ara sın da kı mü ba hi sə düz iki 
əsr sən gi mək bil mə di.

İşı ğın müəy yən xü su siy yət lə ri 
aş kar lan dıq ca, onun kor pus kul-
yar tə biəti haq da nə zə riy yə ak-
tual lı ğı nı itir mə yə baş la dı. La kin 
elm in ki şaf edir di və axır da alim-
lər bu qə naətə gəl di lər ki, işı ğın 
tə biəti ni yal nız bu iki nə zə riy yə ni 
bir ləş dir mək lə izah et mək olar. 
Apa rı lan təc rü bə lər gös tər di ki, 
bu nə zə riy yə lə rin hər iki si əsas lı-
dır. Bir ləş miş işıq nə zə riy yə si nin 
baş lan ğı cı nı fran sız fi  zik Lui de 
Broyl “dal ğa-his sə cik” an la yı şı-
nı gün də mə gə tir mək lə qoy du. 
Be lə lik lə, işı ğın nə ol du ğu ba rə-
də suala bir mə na lı ca vab hə lə də 
yox dur.

Mo le ku lu çək mək olar mı?
Mo le ku lun çə ki si ni alim lər nis-

bi cəd vəl lə müəy yən edir lər. Bu 
gös tə ri ci mo le ku lun tər ki bin də-
ki atom la rın çə ki sin dən ası lı dır. 
Atom la rın çə ki si isə onun nü və sin-
də ki ele men tar his sə cik lə rin – pro-
ton la rın və neyt ron la rın sa yı ilə 
müəy yən lə şir. Bu his sə cik lə rin hər 
bi ri nin çə ki si nis bi cəd və lə əsa sən, 
bi rə bə ra bər dir. Mə sə lən, iki hid ro-
gen, bir ok si gen ato mun dan iba rət 
su mo le ku lu nu gö tü rək. Hid ro gen 
ən sa də ele ment dir. Onun nü və-
sin də yal nız bir pro ton var və ona 
gö rə də onun atom çə ki si bi rə bə-
ra bər dir. Ok si gen ato mu nun nü-
və sin də 8 pro ton və 8 neyt ron var. 
De mə li, onun çə ki si nis bi cəd və lə 
əsa sən, 16-dır. Su mo le ku lu nun çə-
ki si ni müəy yən et mək üçün hər üç 
ato mun çə ki si ni top la maq la zım-
dır. Bu əmə liy ya tı edən dən son ra 
atom çə ki si cəd və lin də 18 va hid 
ca va bı nı ala ca ğıq.

Ha va nə dir?
Ha va bi zi dörd bir yan dan əha-

tə edir. Hər ya rıq, hər de şik, ümu-
miy yət lə, baş qa bir şey lə do lu ol-
ma yan hər yer ha va ilə do lu dur. 
Hər də fə nə fəs çə kən də, biz ağ ci-
yə ri mi zi ha va ilə dol du ru ruq. Ha-
va nı gö rə bil mə di yi mi zə, onun da-
dı na bax maq, onu hiss et mək (hər 
hal da, kü lək ol ma yan da) im ka nı-
mız ol ma dı ğı na bax ma ya raq, ha-
va heç də boş luq de yil. Ha va bi zi 
əha tə edən ma te ri ya nın bir his sə si-
dir. Qeyd et di yi miz ki mi, ma te ri ya 
bərk, ma ye, ya xud qa za bən zər hal-
da ola bi lər. Ha va, de mək olar ki, 
hə mi şə qa za bən zər hal da olur. La-
kin ha va ya qaz da de mək ol maz, 
çün ki əs lin də o, müx tə lif qaz la rın 
qa rı şı ğın dan ya ra nıb. Özü də qaz-
lar dan cə mi iki si ha va nın 99 faizi-
ni təş kil edir. Yer üzü nün is tə ni lən 
ye rin də ha va nın tər ki bin də 78 faiz 
azot, 21 faiz ok si gen var.

Bun dan baş qa, ha va nın tər ki-
bin də hə mi şə ki çik miq dar da kar-
bon qa zı olur. Bu qa zı can lı or qa-
nizm lər, o cüm lə dən in san nə fəs 
ve rər kən əmə lə gə ti rir. Ha va nın 
qa lan his sə si – bir faiz dən azı – na-
dir qaz lar dır: ar qon, he lium, krip-
ton, kse non və baş qa la rı. Nə həng 
ha va okeanı bü tün yer üzü nü 
tu tur. Ha va nın özü də ma te ri ya 
ol du ğu üçün ye rin ca zi bə si onu 
ye rin də sax la yır,  kos mik fə za da 
əri yib yox ol ma sı na im kan ver mir. 
Be lə lik lə, biz ha va nı gör mə sək də, 
onun çə ki si var. Bu çə ki ha va nın 

bi zim bə də ni mi zə gös tər di yi 
təz yiq də tə za hür 

edir.

Ey ni şey bi zim ba şı mı za də ni zin 
di bin də olar kən gə lir – fərq bir cə 
on da dır ki, bu təz yi qi ha va de yil, 
su ya ra dır. Əgər Yer sət hin dən 
ara lan saq, mə sə lən, hün dür da ğa 
qalx saq, ya da təy ya rə də uç saq, 
gö rə rik ki, yer dən uzaq laş dıq ca, 
ha va nın təz yi qi aza lır. Təx mi nən 
13 ki lo metr yük sək lik də ha va nın 
təz yi qi də niz sət hin də kin dən 8 də-
fə aşa ğı dır. 30 ki lo metr yük sək lik-
də isə ha va prak ti ki ola raq yox dur. 

Ele ment lər nə dir?
Bü tün ma te ri ya ele ment lər dən 

iba rət dir. Ele ment yal nız bir növ 
atom dan iba rət mad də dir. Bir çox 
ele ment lər bir-bi ri nə bən zə yir, 
bə zən bu ox şar lıq çox əhə miy-
yət li həd də olur, la kin on la rın 
ara sın da tam ey ni ola nı yox dur. 
Mə sə lən, hid ro gen və he lium 
rəng siz, qo xu suz, dad sız qaz lar-
dır. La kin hid ro gen he lium dan 
yün gül dür. O, ok si gen lə ya na şı 
olan da ya nır, he lium isə yox.

Ele ment lər bir-bi rin dən öz lə-
ri nin atom çə ki si ilə fərq lə nir lər. 
On la rın bə zi lə ri nor mal və ziy yət-
də bərk dir, di gər lə ri ma ye, üçün-
cü lə ri qaz ha lın da dır. Qız dı ran da, 
ya xud so yu dan da on la rın ço xu 
(de mək olar ki, ha mı sı) bir hal dan 
di gə ri nə ke çə bi lər. Bə zi ele ment-
lər su da həll olur. Ele ment lər bir-
bi riy lə əla qə yə gi rə rək (na dir is tis-
na lar la) müx tə lif mad də lər ya ra da 
bi lir. Be lə əla qə yə kim yə vi reak si-
ya de yi lir. Ele men tin reak si ya ya 
gi rə bil mə si onun kim yə vi xü su-
siy yət lə riy lə müəy yən ləş di ri lir.

Bü tün ele ment lər öz lə ri nin kim-
yə vi və fi  zi ki xas sə lə ri nə əsa sən, 
bir ne çə qru pa ay rı lır. Qrup la ra, 
bən zər xas sə lə rə ma lik ele ment lər 
da xil olur. Bu qrup lar Men de le ye-
vin döv ri mad də lər cəd və li ni təş kil 
edir. Bu cəd vəl da hi rus kim ya çı sı 
Dmit ri Men de le ye vin şə rə fi  nə be lə 
ad lan dı rı lıb. Men de le yev be lə bir 
cəd vəl ya rat maq ide ya sı nın müəl-
li fi  dir. Cəd vəl də ele ment lə rin sı ra sı 
on la rın atom sı ra nöm rə si ilə müəy-
yən edi lir. Ele men tin sı ra nöm rə si 
hə min ele men tin ato mun da pro ton-
la rın (müs bət yük lən miş his sə cik lə-
rin) sa yın dan ası lı dır. Hid ro gen ato-
mu nun cə mi bir pro to nu var və ona 
gö rə bu ele ment Men de le yev cəd-
və lin də  bi rin ci dir. Bə zi ele ment lər 
gör kəm li alim lə rin şə rə fi  nə ad lan dı-
rı lıb, mə sə lən, eynş tey ni (Eynş teyn). 
Di gər lə ri yer kü rə sin də ki öl kə lə rin, 
ya da yer lə rin şə rə fi  nə: ger ma ni (Al-
ma ni ya), ru te ni (Ru si ya), ka li for ni 
(Ka li for ni ya), skan di (Skan di na vi-
ya). Üçün cü lər ad la rı nı öz lə ri nin 
fərq li xü su siy yət lə ri nə gö rə alıb lar: 
in di (par laq ma vi rəng olan in di qo-
ya gö rə). Bir çox ele ment lər isə ha-

mı ya yax şı ta nış dır: mis, də mir, 
qur ğu şun, gü müş, qı zıl, 

alü mi nium, kü kürd, 
ci və, yod və bir 

çox baş qa la-
rı.

nün çəp ti ni nə, şü şə priz ma nın bir 
ya nı na, elə cə də sa bun qo vu ğu na 
dü şən də biz baş qa-baş qa rəng lər 
gö rə bi li rik. Be lə hal lar da nə baş 
ve rir? Ağ rəng, dal ğa la rı nın uzun-
lu ğun dan ası lı ola raq, qır mı zı, 
na rın cı, sa rı, ya şıl, ma vi 
və bə növ şə yi rəng-
lə rə par ça la nır. 

ğa lar, rent gen şüala rı ki mi, onun da 
sü rə ti ni, tez li yi ni və dal ğa uzun lu-
ğu nu ölç mək müm-
k ü n  d ü r .

yox dur.
bi zim bə də ni mi zə gös tər di yi 

təz yiq də tə za hür 
edir.

(Ka li for ni ya), skan di (Skan di na vi-
ya). Üçün cü lər ad la rı nı öz lə ri nin 
fərq li xü su siy yət lə ri nə gö rə alıb lar: 
in di (par laq ma vi rəng olan in di qo-
ya gö rə). Bir çox ele ment lər isə ha-

mı ya yax şı ta nış dır: mis, də mir, 
qur ğu şun, gü müş, qı zıl, 

alü mi nium, kü kürd, 
ci və, yod və bir 

çox baş qa la-
rı.

ya ğış ya ğar kən gü nəş gö rü nən də 
mü şa hi də et mək müm kün dür. 

Hər suala    bir ca vab
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Azər bay can lı gənc ifa çı lar - 5 yaş lı Nu ray Rəh man və 14 yaş lı 
Əh məd Əmir li İs tan bul da ke çi ri lən “Ba la Türk viz yon” ilk 
uşaq mah nı mü sa bi qə si nin qa li bi olub lar. On lar “Uşaq lıq 
il lə ri” mah nı sı ilə 115 xal top la ya raq qa lib gə lib lər.

Qeyd edək ki, Nu ray Rəh man və Əh-
məd Əmir li “Azad Azər bay can” te le vi-
zi ya sın da ya yım la nan, uşaq lar ara sın da ke-
çi ril miş “Azər bay ca nın sə si” ya rış ma sı nın 
qa li bi ki mi, öl kə mi zi bey nəl xalq mü sa bi-
qə də təm sil et mək hü qu qu qa za nıb lar.

Tarkandan təkzib
Tür ki yə nin me qa-sta rı Tar kan, ailə 

qur ma sı ilə bağ lı ya yı lan xə bər lər 
haq qın da da nı şıb.

Tür ki yə mət buatı xə bər ve rir ki, Tar kan, bir 
müd dət əv vəl Asi yə ad lı mü ğən ni ilə ev lə nə cə yi 
ba rə də mət buat da yer alan xə bər lə rə ay dın lıq gə ti-
rib. O, bu mə lu ma tı qis mən tək zib edib:

“Ev lən mək mə sə lə si nə mü na si bət bil dir mək 
is tə mi rəm. Am ma Asi yə ad lı bir mü ğən ni ilə 
ev lə nə cə yim haq qın da ya yı lan xə bər lər qə tiy-
yən doğ ru de yil”.

Mosk va met ro su tə rə fi n dən “Met ro Pho to Chal len ge” adı 
al tın da ke çi ri lən, 35 min iş ti rak çı nın iş ti rak et di yi fo to-
mü sa bi qə də mün sifl  ər tə rə fi n dən qa lib ola raq se çi lən cə-
mi 6 iş ti rak çı nın sı ra sın da azər bay can lı fo toq raf Ca vid 

Məm mə dov da var.
Ca vid Məm mə dov “Şə hə rin sev gi si” no mi na si ya sın da 

qa lib olub.
Ca vid Mosk va da in ter yer di zayn təh si li al maq la ya-

na şı, rəs sam və fo toq raf ki mi də fəaliy yət gös tə rir. Bir 
ne çə il dir ki, fo toq ra fi  ya nın “st reet pho tog raphy” jan-
rı na aid olan fo to la rı Mosk va met ro sun da 
nü ma yiş olu nur və in san lar tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nır.

Ca vid de yib ki, əla kadr la rı qa çırt ma-
maq üçün, fo toapa rat 
hə mi şə mə-
n i m  l ə 
ha  z ı r 
və ziy-
yət də-
dir.

UNESCO-nun Hökumətlərarası 
Komitəsinin 9-cu sessiyası keçirilib
Pa ris də UNES CO-nun Mə də ni özü nüifa də müx tə lifl  i yi nin 

qo run ma sı və təb li ği üz rə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 
9-cu ses si ya sı ke çi ri lib.

Azər bay ca nın Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən bil di ri lib ki, 
ses si ya da Ko mi tə nin 8-ci ses si ya sı nın qı sa he sa ba tı nın qə bu lu, 2016 
və 2017-ci il lər üçün iş pla nı nın ha zır lan ma sı, mə də ni müx tə lifl  ik üz-
rə Bey nəl xalq Fon dun imp le men ta si ya və Fand rey zinq st ra te gi ya sı, 
həm çi nin ye ni la yi hə lə rin təs di qi, ope ra tiv nor ma tiv lər la yi hə si nin 
ha zır lan ma si, Kon ven si ya nin hə ya ta ke çi ril mə sin də və tən daş cə-
miy yə ti nin iş ti ra kı nın qiy mət lən di ril mə si, ko mi tə nin növ bə ti ses si-
ya sı nın ke çi ri lə cə yi yer və ta ri xin müəy yən ləş di ril mə si və di gər mə-
sə lə lə rin mü za ki rə si nə zər də tu tu lub.

Ses si ya da na zir li yin əmək da şı Gü nay Əli ye va iş ti rak edib.

Bri ta ni ya nın ən məş hur 
bo di bil der lə rin dən bi-
ri - Din Uarm bi uzun 
sü rən ağır xəs tə lik dən 

son ra dün ya sı nı də yi şib.
39 yaş lı bo di bil der mə də xər-

çən gin dən və fat edib.
Əzə lə lə ri nin öl çü lə ri ni müm-

kün qə dər bö yüt mə yə, bə də-
ni ni “şi şirt mə yə” ça lı şan Din 
Uarm bi bo di bil dinq lə ak tiv 
məş ğul ol du ğu il lər də hər gün 
ağır məşq lər edir, 10 min ka lo-
ri lik ye mək ye yir, 8 ban ka ener-
ji iç ki lə ri qə bul edir di.

Üs tə lik, o, “qı sa za man-
da yax şı nə ti cə”yə nail ol maq 
üçün müx tə lif ste roid lər və 
ana bo lik pre pa rat lar dan da is-
ti fa də edir di.

Onun gün də lik ra sionun da 
fast-fud, ham bur ger lər, kol ba sa 
və so sis ka lar, ha be lə qı zar dıl-
mış ət xü su si yer tu tur du.

Mə də sin də xər çəng şi şi aş-
kar la nan da o, pəh riz sax la ma-
ğa, sağ lam qi da lan ma ğa baş la-
sa da, ar tıq gec idi.

İn gil tə rə nin Roç deyl şə hə rin-
də ya şa yan Din, göz gö rə si “əri-
yir di”.

Di nin dul qal mış xa nı mı Şar-
lott  a Riq bi de yib: “Din lə ta nış 
olan da o, zəhm li, əzə lə li ki şi 
idi. Əzə lə lə ri san ki də mir dən 
idi. Am ma son ra öy rən dim ki, 

o, müx tə lif ste roid lər qə bul 
edir. Bu nun qar şı sı nı al-
ma ğa ça lış dım, Din mə-
nə qu laq as ma dı. Yal nız 
xəs tə li yi aş kar la nan dan 
son ra ste roid lə rin qə-
bu lu nu da yan dır dı. Ge-

cik miş dik...”
Hazırladı: 

NARINGÜL
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Bəstəkar Aygün 
Səmədzadənin

yaradıcılıq
gecəsi keçirilib

Məşhur idmançı 
öz əzələlərinə 
qurban getdi

“Bala Türkvizyon” ilk uşaq 
mahnı müsabiqəsinin qalibi 
azərbaycanlı ifaçılar olub
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azərbaycanlı ifaçılar olubazərbaycanlı ifaçılar olub

Ca vid Məm mə dov “Şə hə rin sev gi si” no mi na si ya sın da 
qa lib olub.

Ca vid Mosk va da in ter yer di zayn təh si li al maq la ya-
na şı, rəs sam və fo toq raf ki mi də fəaliy yət gös tə rir. Bir 
ne çə il dir ki, fo toq ra fi  ya nın “st reet pho tog raphy” jan-
rı na aid olan fo to la rı Mosk va met ro sun da 
nü ma yiş olu nur və in san lar tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nır.

Ca vid de yib ki, əla kadr la rı qa çırt ma-
maq üçün, fo toapa rat 
hə mi şə mə-
n i m  l ə 
ha  z ı r 
və ziy-
yət də-
dir.

idi. Am ma son ra öy rən dim ki, 
o, müx tə lif ste roid lər qə bul 

edir. Bu nun qar şı sı nı al-
ma ğa ça lış dım, Din mə-
nə qu laq as ma dı. Yal nız 
xəs tə li yi aş kar la nan dan 
son ra ste roid lə rin qə-
bu lu nu da yan dır dı. Ge-

cik miş dik...”
Hazırladı: 

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

zi ya sın da ya yım la nan, uşaq lar ara sın da ke-
çi ril miş “Azər bay ca nın sə si” ya rış ma sı nın 
qa li bi ki mi, öl kə mi zi bey nəl xalq mü sa bi-

ür ki yə nin me qa-sta rı Tar kan, ailə 
qur ma sı ilə bağ lı ya yı lan xə bər lər 

Tür ki yə mət buatı xə bər ve rir ki, Tar kan, bir 
müd dət əv vəl Asi yə ad lı mü ğən ni ilə ev lə nə cə yi 
ba rə də mət buat da yer alan xə bər lə rə ay dın lıq gə ti-

“Ev lən mək mə sə lə si nə mü na si bət bil dir mək 
is tə mi rəm. Am ma Asi yə ad lı bir mü ğən ni ilə 
ev lə nə cə yim haq qın da ya yı lan xə bər lər qə tiy-

“Bala Türkvizyon” ilk uşaq “Bala Türkvizyon” ilk uşaq 
mahnı müsabiqəsinin qalibi mahnı müsabiqəsinin qalibi 
azərbaycanlı ifaçılar olubazərbaycanlı ifaçılar olubazərbaycanlı ifaçılar olubazərbaycanlı ifaçılar olub


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14-15
	16

