
19 avqust 2016-cı il № 28 (87)  *  Həftəlik ədəbi-ictimai qəzet  *  Qiyməti 30 qəpik

Almas
İldırımın
şeirləri

““Oskar”a 
təqdim edilən 
“Çölçü” 5 qitədə 
göstərilən yeganə 
fi lmimizdir”

Lətif
Səfərovun 
“LƏTİF”i

ANONS
Ceyhun bəy Hacıbəylinin 
mühacirət hə ya tı nı
əks etdirən kitab

Bir fi lmin çəkilişləri 
bitdi, digəri başladı

Orfoqrafi ya lüğətindən 
çıxarılan sözlərin 
təsnifatının davamı

Kraliçanın tərəddüdlərinə 
son qoyan sual

Təməl möhkəmdirsə... 

Amerikaya ilk zənci
nə zaman gəlib?

Heminqueyin evindən 
oğurlanan buynuz
49 il sonra qaytarıldı

“Kafk a məhkəməsi”ni 
İsrail Milli
Kitabxanası uddu

Barak Obamanın
son məzuniyyəti üçün 
seçdiyi kitablar

Corc Oruellin heykəli 
yenidən “BBC”nin 
binası önündə

Təkəbbürün fəsadları

www.aydinyol.az

Plagiatlığın qurbanı olmuş 
Azərbaycan və Şərq alimləri

Qərb elminin qəribə “ixtiraları”

Şamil
Əliyev

Valeri Sinelnikov

Naümidləri ümidləndirən 
Müqəddəs Nikolas



2 N 28(87) 19.08.2016

Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
yanında Tərcümə Mərkəzi
Baş redaktor: Yaşar Əliyev
İcraçı direktor: Bəhlul Seyfəddinoğlu
Redaksiya heyəti: Nəriman Əbdül rəh manlı, 
Feyziyyə, Narıngül Əliyeva, Rəbiqə Nazimqızı
Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından çıxır.
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
Tiraj: 1250. Sifariş: 2289
Ünvan: Bakı, Topçubaşov küçəsi 74.
Telefon: 595 16 05.
E-mail: aydinyol.az@gmail.com
Qəzet Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib.
Şəhadətnamə nömrəsi: 3899

Mi xael Kindsq ra b və Bert Skuf s etimadnamələrini 
Azərbaycan Prezidentinə təqdim edib

  Pre zi dent İl ham Əli yev Al ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı nın öl kə miz-
də ye ni tə yin olun muş föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri Mi xael Kindsq-
ra bın eti mad na mə si ni qə bul edib.

Son ra Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev sə fi r lə söh bət et di.

Döv lət baş çı sı Azər bay can la Al-
ma ni ya ara sın da iki tə rəfl  i əla qə-
lə rin çox uğur la in ki şaf et di yi ni 
vur ğu la dı. Bu ilin iyu nun da Al-
ma ni ya ya uğur lu sə fə ri ni və elə cə 
də Al ma ni ya nın xa ri ci iş lər na zi ri 
Frank-Val ter Ştayn ma yer lə Var şa-
va da kı gö rü şü nü məm nun luq la 
xa tır la yan Pre zi dent İl ham Əli yev 
öl kə lə ri miz ara sın da əmək daş lı ğın 
çox fəal mər hə lə də ol du ğu nu de di. 
İq ti sa di sa hə də bö yük qar şı lıq lı ma-
ra ğın ol du ğu nu de yən döv lə ti mi zin 
baş çı sı bu nun Ber lin də ke çi ri lən biz-
nes fo rum za ma nı şa hi di ol du ğu nu 
qeyd et di. Al ma ni ya nın çox lu şir-
kət lə ri nin öl kə miz də ki fəaliy yə ti-
nə to xu nan Pre zi dent İl ham Əli yev 
öl kə mi zin al man şir kət lə ri nin Azər-
bay can da tək cə kont rak tor ki mi de-
yil, elə cə də in ves tor ki mi ça lış ma-
la rın da ma raq lı ol du ğu nu bil dir di. 
Azər bay can la Al ma ni ya ara sın da 
qar şı lıq lı inam və eti ma da əsas la nan 
si ya si dialo qun da vam et di ril mə si-
nin önə mi ni qeyd edən döv lə ti mi-
zin baş çı sı ener ji, nəq liy yat, təh lü kə-
siz lik və di gər sa hə lər də əmək daş lıq 
üçün yax şı im kan la rın ol du ğu nu 
de di. Pre zi dent İl ham Əli yev sə fi  rə 
fəaliy yə tin də uğur lar ar zu la dı.

Qə bu la gö rə min nət dar lı ğı nı bil-
di rən Al ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li-
ka sı nın öl kə miz də ye ni tə yin olun-

muş föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri 
Mi xael Kindsq rab iki tə rəfl  i əla qə lə-
ri mi zin in ki şaf et di ril mə si ilə bağ lı 
Al ma ni ya nın Kans le ri An ge la Mer-
kel dən və xa ri ci iş lər na zi ri Frank-
Val ter Ştayn ma yer dən ay dın gös-
tə riş lər al dı ğı nı bil dir di. O, An ge la 
Mer ke lin və Frank-Val ter Ştayn ma-
ye rin sa bit və in ki şaf edən tə rəf daş 
öl kə olan Azər bay can la əla qə lə rin 
ge niş lən di ril mə si nə bö yük ma raq 
gös tər dik lə ri ni qeyd et di. Sə fi r son 
il lər Azər bay ca nın bey nəl xalq aləm-
də nü fu zu nun da ha da art dı ğı nı xü-
su si vur ğu la dı. Al ma ni ya lı dip lo mat 
si ya si, iq ti sa di, ener ji təh lü kə siz li yi, 
mə də ni və di gər sa hə lər də möv cud 
olan əmək daş lı ğı mı zın da ha da ge-
niş lən di ril mə si işin də səy lə ri ni əsir-
gə mə yə cə yi ni de di.

Gö rüş də Azər bay can da hə ya ta 
ke çi ri lən is la hat lar ət ra fın da fi  kir 
mü ba di lə si apa rıl dı, öl kə lə ri miz 
ara sın da ener ji, təh lü kə siz lik, sə hiy-
yə, tu rizm, mə də niy yət və di gər sa-
hə lər də əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri 
mü za ki rə edil di.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Bel çi ka 

Kral lı ğı nın öl kə miz də ye ni tə yin 
olun muş föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Bert Skuf sun eti mad na mə si ni 
qə bul edib.

Son ra Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev sə fi r lə söh bət et di.

Azər bay can-Bel çi ka iki tə rəfl  i əla-
qə lə ri nin uğur la in ki şaf et di yi ni 
qeyd edən döv lə ti mi zin baş çı sı bu 
əla qə lə rin ra zı lıq do ğur du ğu nu bil-
dir di. Öl kə lə ri miz ara sın da ti ca rət, 
sər ma yə lər, təh sil və di gər sa hə lər-
də möv cud olan əla qə lə rin da ha da 
möh kəm lən di ril mə si üçün yax şı 
po ten sialın ol du ğu nu de yən Pre zi-
dent İl ham Əli yev iq ti sa di sa hə də 
əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə si nin 
va cib li yi ni vur ğu la dı. Bel çi ka şir kət-
lə ri nin Azər bay can da kı fəaliy yə ti nə 
to xu nan döv lə ti mi zin baş çı sı xü su-
sən ti kin ti sa hə sin də bu şir kət lə rin 
uğur lu təc rü bə si ni qeyd et di. Pre zi-
dent İl ham Əli yev sə fi  rə dip lo ma tik 
fəaliy yə tin də uğur lar ar zu la dı.

Azər bay can da sə fi r tə yin olun ma-
sın dan məm nun lu ğu nu ifa də edən 
Bert Skufs hə lə 2012-ci il də Azər bay-
can da ol du ğu nu, öl kə mi zin və Ba kı-
nın gö zəl li yi nin, həm çi nin xal qı mı-
zın sə mi mi li yi nin onu va leh et di yi ni 
de di. Bel çi ka şir kət lə ri nin Azər bay-
can da ti kin ti sa hə si ilə ya na şı, lo gis-
ti ka, əc za çı lıq, tibb, tex no lo gi ya lar 
və di gər sa hə lər də fəaliy yət gös tər-
dik lə ri ni qeyd edən sə fi r Bert Skufs 
öl kə si nin iş adam la rı nın Azər bay can 
şir kət lə ri ilə iş lə mə yə hər za man 
açıq ol duq la rı nı bil dir di. Fəaliy yə-
ti nin əsas məq sə di nin öl kə lə ri miz 
ara sın da yax şı mü na si bət lə ri da vam 
et dir mək ola ca ğı nı vur ğu la yan sə fi r 
hər iki öl kə nin ma raq la rı da xi lin-
də iq ti sa di əmək daş lıq im kan la rı nı 
araş dır maq is ti qa mə tin də də səy lə-
ri ni əsir gə mə yə cə yi ni qeyd et di.

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

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

Ölkəmizə gələn ərəb tursitlərinin 
sayı 100 dəfədən çox artıb

Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə rin dən (BƏƏ) Azər bay-
ca na gə lən tu rist lə rin sa yın da əsas lı ar tım baş 
ve rib. Tək cə ca ri ilin iyul ayın da BƏƏ-dən öl-
kə mi zə sə fər edən əc nə bi lə rin sa yı 10 073 nə fər 

təş kil edib. Bu da ke çən ilin mü va fi q döv rü ilə mü qa yi-
sə də 100 də fə çox dur.

Bu, son il lər ər zin də Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi-
nin mar ke tinq st ra te gi ya sı na əsas la nan təb li ğat iş lə ri nin 
güc lən di ril mə si nin, 2011-ci il dən eti ba rən BƏƏ-də təm-
sil çi ofi  sin fəaliy yə tə baş la ma sı nın, elə cə də 2015-ci ilin 
no yabr ayın dan eti ba rən BƏƏ və tən daş la rı üçün sa də ləş-
di ril miş vi za re ji mi ya ra dıl ma sı nın mən ti qi nə ti cə si dir.

Na zir lik dən AZƏR TAC-a bil di ri lib ki, apa rı lan təh lil və 
araş dır ma lar nə ti cə sin də BƏƏ-nin di gər Kör fəz öl kə lə ri ilə 
bir lik də Azər bay can üçün tu rizm ba xı mın dan priori tet lər-
dən bi ri ol du ğu müəy yən edi lib və bun dan son ra hə ya ta 
ke çi ri lən mar ke tinq si ya sə ti və kam pa ni ya la rı nın bir qis mi 
plan laş dı rıl mış şə kil də sö zü ge dən öl kə lə rə yö nəl di lib.

2011-ci il də Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi ilə Bir ləş-
miş Ərəb Əmir lik lə ri nin “At lan tis Ho li days” MMC şir kə ti 
ara sın da “Kör fəz əmək daş lıq öl kə lə ri – ba zar əla qə lə rin də 
iş ti ra kın is ti qa mət lən mə si və ic ti mai əla qə lər xid mə ti nin 
tə min edil mə si haq qın da” mü qa vi lə im za la nıb və hə min 
il dən eti ba rən sö zü ge dən öl kə də na zir li yin təm sil çi ofi  si 
fəaliy yət gös tər mək də dir. 2011-ci il dən eti ba rən şir kət Kör-
fəz öl kə lə rin dən tu rist lə rin cəlb edil mə si, re gion da Azər-
bay ca nın ma raq la rı nın tə min olun ma sı, təb li ğat və təş vi qat 
kam pa ni ya la rı nın təş ki li, bir gə təd bir lə rin ke çi ril mə si, rek-
lam la rın yer ləş di ril mə si, in fo və press tur la rın təş ki li is ti qa-
mət lə rin də bir çox iş lər gö rüb. Tə sa dü fi  de yil ki, 2015-ci il 
ər zin də Fars kör fə zi öl kə lə rin dən Azər bay ca na gə lən xa ri ci 
və tən daş la rın sa yın da 57,5 faiz ar tım baş ve rib.

İlham Əliyev Almaniyanın 
və Belçikanın yeni 

səfirlərini qəbul edib
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Sırada “Nar bağı” filmidir

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Cə fər Cab-
bar lı adı na “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da len-
tə alı nan “Köşk” tam met raj lı bə dii fi l mi nin çə ki liş lə ri 
ye kun la şıb.

Ki nos tu di ya dan Azər TAc-a bil-
di ri lib ki, fi l min sü jet xətt  i mü ha ri-
bə də öz tor paq la rı nı, sev dik lə ri ni 
və ev lə ri ni itir miş iki gən cin, azər-
bay can lı Azər və gür cü qı zı Ley la-
nın sev gi əh va la tın dan bəhs edir. 
Fil min çə ki liş lə ri Azər bay can və 
Gür cüs tan da apa rı lıb.

Ro man tik ko me di ya jan rın da olan 
fi l min sse na ri müəl lifl  ə ri İmir Məm-
məd li, Mir sa dıq Ağa za də, qu ru luş çu 
re jis so ru Mir sa dıq Ağa za də, qu ru-
luş çu ope ra tor la rı El xan Rüs tə mov, 
Rus lan Ağa za də, qu ru luş çu rəs sa mı 
Əziz Məm mə dov, bəs tə ka rı Rauf 
Əli yev, ic ra çı pro dü se ri Azər Qu li-
yev, pro dü se ri Müş fi q Hə tə mov dur.

Film də baş rol la rı Sə nan Əl-
ləz, Ni ni İaş vi li, Za za Asa niş vi li, 
Kam ran Şah mər dan və di gər lə ri 
can lan dı rıb lar.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin si fa ri şi ilə Cə fər Cab bar lı 
adı na “Azər bay can fi lm” ki nos-
tu di ya sın da isə ar tıq di gər ek ran 
əsə ri nin, İl qar Nə cə fi n “Nar ba ğı” 
ad lı ye ni tam met raj lı bə dii fi l mi-
nin çə ki liş lə ri nə ha zır lıq lar ge dir.

Ki nos tu di ya dan Azər TAc-a bil-
di ri lib ki, dram jan rın da len tə 
alı na caq fi l min sse na ri müəl lifl  ə-
ri Asif Rüs tə mov, İl qar Nə cəf və 
Roelof Jan Min ne boo (Ni der land), 
qu ru luş çu ope ra to ru Ay han Sa lar 
(Al ma ni ya), qu ru luş çu rəs sa mı 
Ra fi q Nə si rov, ic ra çı pro dü se-
ri Akif Əli yev, pro dü se ri Müş fi q 
Hə tə mov dur.

Ha zır da fi l min akt yor və mə kan 
se çi mi apa rı lır.

Sırada “Nar bağı” filmidir Film də baş rol la rı Sə nan Əl-

“Köşk”ün çəkilişləri başa çatdı

Kolumbiyanın Azərbaycandakı 
müvəqqəti işlər vəkili Milli 
Kitabxana ilə yaxından tanış olub

Bu gün lər də Ko lum bi ya nın öl kə miz də ki mü vəq qə ti iş lər və-
ki li xa nım Mar ta Ga lin do A.F.Axund za də adı na Azər bay-
can Mil li Ki tab xa na sın da olub. Qo na ğa Mil li Ki tab xa na 
haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib.

Ki tab xa na dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, xa nım dip lo mat Azər bay can-
da ol ma ğın dan məm nun lu ğu nu ifa də edə rək mə də niy yə ti mi zə, in cə-
sə nə ti mi zə, ədə biy ya tı mı za və mət bə xi mi zə olan ma ra ğın dan söz açıb. 
Da ha son ra açıq ki tab xa na ilə ta nış olan qo na ğa ki tab xa na fon du və 
xid mət sa hə lə ri haq qın da mə lu mat ve ri lib.

Na dir ki tab lar və ki tab xa na nın mu ze yi şö bə si ilə ya xın dan ta nış olan 
qo naq ki tab xa na ya üzv ola raq fond dan bəh rə lə nə cə yi ni söy lə yib.

Qo naq açıq ki tab xa na da “Rəy və tək lifl  ər” ki ta bı na ürək söz lə ri ni 
ya zıb.

Son da Mar ta Ga lin do ya öl kə miz lə bağ lı müx tə lif dil lər də çap olun-
muş ki tab lar hə diy yə edi lib.

Cey hun bəy Ha cı bəy linin mühacirət 
hə ya tı nı əks etdirən ki tab

Cey hun bəy Ha cı bəy li nin 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Ədə biy yat və İn cə-
sə nət Ar xi vin də mü ha fi  zə 

edi lən ar xiv sə nəd lə rin dən, epis-
tol yar ya zı la rın dan və di gər mən-
bə lər dən olan sə nəd lər dən is ti fa də 
edil mək lə ha zır lan mış “Qür bət dən 
gə lən səs lər” (Cey hun bəy Ha cı bəy-
li nin mü ha ci rət hə ya tı) ki ta bı çap 
olu nub.

Mil li Ar xiv İda rə sin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, ki tab “Cey hun bəy 
Ha cı bəy li nin 125 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nin 19 no yabr 2015-ci il ta rix li Sə rən ca mı na 
uy ğun ola raq ha zır la nıb.

XX əs rin əv vəl lə rin də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin qı sa ta ri-
xi möv cud lu ğu na son qo yul duq dan və so vet ha ki miy yə ti qu ru lan dan 
son ra mü ha ci rət et miş in san la rın hə ya tı yad öl kə lər də ağır ke çib, on-
lar ya bol şe vik lə rin məx fi  ida rə lə ri tə rə fi n dən məhv edi lib, ya tə qib lə-
rə mə ruz qa lıb, ya da uzun müd dət eh ti yac için də ya şa yıb lar. Hə min 
mü ha ci rət hə ya tı nı ya şa ma ğa məc bur olan lar dan bi ri də mil li is tiq lal 
hə rə ka tı nın ön cül lə rin dən və Azər bay ca nın tək cə türk el lə rin də de yil, 
bü tün is lam alə min də ilk res pub li ka ki mi ta nın ma sın da bö yük rol oy-
na mış ya zı çı, jur na list, po li to loq, re dak tor, da hi bəs tə kar Üze yir bəy 
Ha cı bəy li nin ki çik qar da şı Cey hun bəy Ha cı bəy li olub.

Döv lət Ədə biy yat və İn cə sə nət Ar xi vi nin bö yük həcm də ma te rial-
la rın dan is ti fa də edil mək lə ər sə yə gəl miş bu ki tab təd qi qat çı la rın ta-
ri xin çox də yər li və az öy rə nil miş mə qam la rı ilə ta nış ol ma sı na im kan 
ya ra da caq.

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də UNES CO-nun sə la hiy yət li nü ma yən də si 
ol muş Ra miz Abu ta lı bov Cey hun Ha cı bəy li nin sə nəd lə ri ni Fran sa dan 
və tə nə gə tir mək də əvəz siz xid mət lər gös tə rib. O, bu mis si ya nı üzə ri nə 
gö tür mək lə nəin ki Cey hun bəy Ha cı bəy li nin, ey ni za man da mü ha ci-
rət hə ya tı sür müş bir çox şəxs lə rə aid olan sə nəd lə ri də öl kə mi zə gə tir-
mə yə mü vəff  əq olub. Hə min sə nəd lər ara sın da Cey hun bə yin ay rı-ay-
rı si ya si xa dim lər lə ya na şı, qar da şı, da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li ilə 
bağ lı mək tub la rı da diq qə ti cəlb edir.

Əl li il lik bir döv rü (1912-1962-ci il lər) əks et di rən bu mək tub lar da 
şi ka yət lər, haq sız lıq lar, ağır hə yat tər zi ilə ya na şı, mət buat sə hi fə lə rin-
də Azər bay can la bağ lı dərc olu nan ya zı lar, və tən də ge dən ha di sə lər 
öz ək si ni ta pıb.

Bu ya zış ma la rın ge niş ma ra ğa sə bəb ola ca ğı nı nə zə rə alıb oxu cu-
lar la ta nış edil mə sin də, ya zış ma la rın sis tem li şə kil də oxun ma sın da, 
müasir əlifb  a mı za kö çü rül mə sin də, ümu miy yət lə, ki ta bın ər sə yə gəl-
mə sin də, onu tər tib edi lib nəş rə ha zır lan ma sın da Döv lət Ədə biy yat və 
İn cə sə nət Ar xi vi nin di rek tor müavi ni As lan Kə na nın xid mə ti ni xü su si 
qeyd et mək la zım dır.

Sə bail ra yon Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin 3 say lı fi -
lialın da dün ya şöh rət li in gi lis ya zı çı sı Val ter Skott  un ana dan 
ol ma sı nın 245 il li yi nə həsr olun muş “Ta ri xi ro man jan rı nın 
ba ni si” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Ki tab xa na dan Azər TAc-a bil di-
ri lib ki, təd bir Ba kı Şə hər Mə də-
niy yət və Tu rizm Baş İda rə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə real la şıb.

Təd bi rin təş kil olun ma sın da 
məq səd yer li oxu cu la rı dün ya 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən-
də lə ri nin ya ra dı cı lı ğı ilə ta nış et-
mək dən iba rət dir.

Təd bir də oxu cu la ra mə lu mat 
ve ri lib ki, ya ra dı cı lı ğa XVIII əs rin 
90-ci il lə rin də poezi ya ilə baş la mış 
ya zı çı 1802-ci il də “Şot lan di ya nın 
sər həd nəğ mə lə rin də” ad lı xalq 
nəğ mə lə ri ki ta bı nı çap et di rib. Bu 
top lu dan son ra ya zı çı ro man tik 
poema lar yaz maq qə ra rı na gə lib.

Ta ri xi ro man jan rı nın ya ra dı cı-
sı olan ədib otuz dan çox ro man 
və po ves tin müəl li fi  ki mi dün-
ya da ta nı nır. Mü hüm so sial-ta ri-
xi konfl  ikt lər, xal qın və döv lə tin 
ta le yi, cə miy yə tin in ki şa fı, mil li 
və sin fi  mü ba ri zə prob lem lə ri ilə 
bağ lı lıq V.Skott  un ta ri xi ro man-
la rı nın əsas xü su siy yət lə rin dən 
sa yı lır.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, V.Skott  un 
ya ra dı cı lı ğı Av ro pa və Ame ri ka 
ədə biy ya tın da so sial ro man jan rı-
nın in ki şa fı na güc lü tə sir gös tə rib.

Son da oxu cu lar ya zı çı nın əsər lə-
ri ilə ya xın dan ta nış ol ma im ka nı 
əl də edib lər.

Sə bail ra yon Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin 3 say lı fi -

Bakıda dünya şöhrətli 
yazıçıya həsr olunmuş tədbir

Məşhur caz ifaçısı 
İrakli Koiava Bakıda 
konsert verəcək

Okt yab rın 23-də gür-
cüs tan lı məş hur caz 
ifa çı sı İrak li Koiava 
və onun kvin te ti Ba-

kı da kon sert proq ra mı ilə çı xış 
edə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, “Art 
Gar den”də nə zər də tu tu lan kon-
sert proq ra mı Ba kı Bey nəl xalq Caz 
Fes ti va lı çər çi və sin də real la şa caq.

Kon sert də caz ifa çı sı və kvin-
tet öz re per tuarın dan po pul yar 
caz mu si qi si səs lən dir mək lə ya-
na şı, dün ya caz mu si qi si nə də 
mü ra ciət edə cək. İrak li Koiava nı 
Ke so Bur çu lad ze (sk rip ka, piano, 
vo kal), De vid Bax tad ze (per kus-
si ya), Na ti ya Maq la ke lid ze (sk-
rip ka) və Ni ka Çe lid ze (elekt ro 
və akus tik gi ta ra, vo kal) mü şa-
yiət edə cək.

Qeyd edək ki, okt yab rın 22-
dən 30-dək Ba kı da ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lan Ba kı Bey nəl xalq 
Caz Fes ti va lı na dün ya nın bir sı ra 
ta nın mış caz ifa çı la rı qa tı la caq.
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nabud
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Liz Çə lə bi də əv vəl be lə dü şü nür-
dü ki, bü tün kral lar öz sə ləfl  ə rin dən 
mən fi  nə var sa, ha mı sı nı əxz elə yib lər. 
Bu sə bəb dən İor da ni ya kra lı Hü sey-
nin şəx si hə ya tı ba rə də bə zi ger çək lə-
ri öy rən miş di. 42 yaş lı Hü seyn 3 də fə 
ev lən mə yə ma cal ta pıb. O, əv vəl cə 
özün dən 7 yaş bö yük Di na bin Əb dül-
Hə mid lə ailə hə ya tı qu rub, bu qa dın 
Kemb ric Uni ver si te ti ni bi tir miş di və 
Qa hi rə Uni ver si te tin də in gi lis ədə biy-
ya tın dan dərs de yir di. La kin bu iz di-
vac uzun sür mə di.

İkin ci hə yat yol da şı An tuanett  a Av ril 
Qar di ner in gi lis za bi ti nin qı zı idi, dəb-
də bə li hə ya tı çox se vir, ailə yə də yər ver-
mir di. Hü seyn An tuanett  a dan olan iki 
öv la dı na ana la rı ilə gö rüş mə yi qa da ğan 
et miş di. Bu fakt Li zi ya man qor xu dur-
du. De mə li, kral qəd dar da ola bi lir.

Hü sey nin 3-cü ar va dı, 1 il əv vəl av-
to mo bil qə za sın da hə lak ol muş Ali yə 
Fə ləs tin əsil li idi və de yi lə nə gö rə kral 
bu qa dı nı də li cə si nə se vir miş. İor da ni-
ya lı lar Ali yə nin əziz xa ti rə si ni uca tu-
tur du lar. O, ic ti mai hə yat da ya xın dan 
iş ti rak edir di, qa dın la rın par la ment 
seç ki lə rin də iş ti ra kı na nail ol muş du.

 “3 ar vad və 7 uşaq! Ye ni ailə hə ya tı 
üçün heç də pis baş lan ğıc de yil!” - Liz 
bu nu dü şün sə də, qəl bi ni ov sun la mış 
hiss lər lə ba ca ra bil mir di. Hü seyn onu 
Əm mən ha va li ma nın dan Nyu-Yor ka 
yo la sa lan da yal nız bu nu de miş di:

- Hə ya tı mın bə zə yi nə çev ri lər sən-
mi?” 

Bu söz lər dən son ra Liz bü tün tə rəd-
düd lə rin üs tün dən xətt  çək di.

Nyu-Yor kun 5-ci Aven yu sun da, 
Çə lə bi lə rin ailə məş və rə ti çox gər gin 
keç di. Li zin ata sı Nə ci bin de di yi son 
söz lər bü tün rəy lə rin qa yə si ni ifa də 
edir di:

- Hü sey nə ərə get mə yi sə nə qa da-
ğan edi rəm!

...Liz Hə lə bi 1978-ci il iyu nun 15-
də İor da ni ya kra lı Hü seyn ben Ta la-
lın hə yat yol da şı ol du. O, hə ya tı nın 
ən əziz gü nü - ni gah mə ra si mi ni tam 
fərq li tə səv vür edir di. Gə lin özü üçün 
“Dior”dan xü su si li bas si fa riş ver miş-
di, yas tı da ban nə fi s ayaq qa bı tik dir-
miş di, çün ki boy ca Hü seyn dən hün-
dür idi. 

La kin kə bin mə ra si mi cə mi 3-4 də-
qi qə çək di və Li zi ma şı na ba sıb Hü-
sey nin ana sı - kra li ça Zay nın ya şa dı ğı 
Zəh ran sa ra yı na apar dı lar. Son ra dan 
öy rən di ki, Zayn oğ lu nu də rin mə-
həb bət lə sev di yi üçün onun əv vəl ki 3 
ar va dı nı gə lin ki mi qə bul et mə yib, elə 
ana kra li ça nın bu də fə ki so yuq ba xış-
la rın dan da du yu lur du ki, Liz də hə-
min si ya hı ya da xil ola caq.

Sürp riz lər bun dan son ra baş lan-
dı. Liz bir ge cə nin için də şıl taq, tə-
kəb bür lü, ipə-sa pa yat ma yan qız dan 
mə sum və itaət kar şərq qa dı nı na çev-
ril di. Taxt-ta cın ye ni xa nı mı ABŞ və-
tən daş lı ğın dan im ti na edib İor da ni ya 
və tən da şı ol du, xris tian eti qa dı nı də-
yi şə rək, İs la mı qə bul et di. Ən baş lı-
ca sı, Li zin adı nı də yi şə rək “Nur əl 
Hü seyn” qoy du lar, yə ni “Hü sey nin 
nu ru”. 

Ən çə ti ni ye ni hə ya ta uy ğun laş maq, 
ilk növ bə də Hü sey nin və ət raf da kı la-
rın hör mə ti ni qa zan maq idi. Nur ərəb 
di lin dən baş la dı. İla hi, dün ya da be lə 
çə tin dil var mı? O, he sab edir di ki, di-
li əməl li-baş lı öy rə nib, an caq Əm mən 
ba za rın da qo ca sa tı cı nın de dik lə ri ni 
heç cü rə an la ya bil mə yən də, ba zar da-
kı la rın is teh za lı ba xış la rı al tın da ora nı 
tərk edən də ba şa düş dü ki, hə lə çox 
oxu yub öy rən mə li dir.

Sa ray əh li, xü su sən də qul luq çu-
lar hə lə də Nu ra “əla həz rət” əvə zi nə 
cidd-cəhd lə “ma dam” de yə mü ra ciət 
edir di. Bu “ənə nə ni” də yi şə bil mə yə-
cə yi ni an la yan Nur ye ni xid mət çi lə ri ni 
Av ro pa dan gə tiz dir di.

Hü sey nin əv vəl ki ar vad la rın dan 
olan uşaq la rı ilə dil tap maq müş kül 
mə sə lə yə çev ril di. Kral mər hum ar va-
dı Ali yə nin uşaq la rı - qı zı Hayn və oğ-
lu Əli ni gös tə rib de miş di:

- İs tə yi rəm ki, on la ra yax şı ana ola san!
Nu run uşaq lar la, özü də kral sa-

ra yın da bö yü müş ər kö yün lər lə sıx 
ün siy yət qur maq da heç bir təc rü bə si 
yox idi. Kim dən məs lə hət al ma lı? Bu 
möv zu da olan ədə biy yat da kö mə yə 
gəl mə di. De mə li, Nur yal nız özü nə 
gü vən mə li idi

...Kör fəz mü na qi şə si za ma nı Kü veyt 
və İraq dan 13 min dən çox qaç qın İor-
da ni ya da sı ğı na caq tap dı. Kra li ça Nur 
hə min dəh şət li gün lər də yu xu suz luq-
dan və yor ğun luq dan ayaq da güc lə 
da yan sa da, kö mək siz qaç qın la rın ça-
dır dü şər gə sin də yer ləş di ril mə si, on-
la rın bü tün eh ti yac la rı nın ödə nil mə si 
işi nə şəx sən rəh bər lik edir di. Sə si bat-
mış dı. Am ma göz lə rin də ki Nur bü tün 
ko man da nı ruh lan dı rır dı. Hətt  a ABŞ-
ın qı rı cı təy ya rə lə ri ça dır şə hər ci yin 
üs tün də uçan da Nur qaç qın uşaq la-
rı qu caq la yıb on la rı özü nün keç miş 
həm və tən lə rin dən qo ru ma ğa ça lı şır dı. 

Kra li ça Nur şü caət lə ri ilə xal qın eti-
ma dı nı qa zan dı. Kral Hü seyn hə yat 
yol da şı ilə fəxr edir di. Li zin tə şəb bü sü 
ilə öl kə də ye ni mək təb lər, kli ni ka lar 
ti kil di, nə həng so sial-iq ti sa di la yi hə-
lə rə start ve ril di. İor da ni ya lı lar bu in-
san pər vər və hu ma nist qa dı nın Ame-
ri ka əsil li ol du ğu nu unu da raq ar tıq 
onu nə va ziş lə “bi zim əla həz rət kra li ça 
Nur” ça ğı rır dı lar. 

...Am ma kra li ça Nu run sev gi he ka-
yə ti na ğıl lar dan fərq li ol du. 1999-cu 
il fev ra lın 6-da kral Hü seyn xər çəng 
xəs tə li yin dən və fat et di. Onun ta bu tu 
ar xa sın ca Klin ton, Kar ter, Ford, Buş, 
Pe res, Yelt sin ki mi dün ya si ya sət çi lə-
ri ad dım la yır dı. Bu, bü tün dün ya nın 
kral Hü sey nə və kra li ça Nu run da ha 
ca nın dan ar tıq sev di yi İor da ni ya ya 
son suz mə həb bə ti nin tə cəs sü mü idi!
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lar hə lə də Nu ra “əla həz rət” əvə zi nə 
cidd-cəhd lə “ma dam” de yə mü ra ciət 
edir di. Bu “ənə nə ni” də yi şə bil mə yə-
cə yi ni an la yan Nur ye ni xid mət çi lə ri ni 
Av ro pa dan gə tiz dir di.

olan uşaq la rı ilə dil tap maq müş kül 
mə sə lə yə çev ril di. Kral mər hum ar va-
dı Ali yə nin uşaq la rı - qı zı Hayn və oğ-
lu Əli ni gös tə rib de miş di:

III YAZI
...Bə zən de yir lər ki, hökm dar lar ən adi in sa ni hiss lər dən məh rum dur, yə-
ni on lar da qəlb de yi lən şey yox dur, otu rub lar taxt-tac da, iç lə ri qə zəb və 
nif rət lə do lu dur, məs lə hət al ma ğı öz lə ri nə ar bi lir, məm lə kə ti də is tə dik-
lə ri ki mi ida rə edir lər.
Bu rə yi na ğıl lar, əf sa nə lər for ma laş dı rıb. Şi fa hi xalq ədə biy ya tın da yax-
şı pad şa ha na dir hal lar da rast gə lər sən. Əs lin də, sta tu su kə na ra qoy saq, 
şah lar, kral lar və kra li ça lar da adi adam lar dır və ye ri gə lən də on lar da 
his sə qa pı lır, se vir, se vi lir, kə dər li an lar da göz yaş la rı na ha kim kə si lə bil-
mir lər.

Dün ya nın de mək olar ki, bü tün öl kə lə rin-
də, o cüm lə dən də Azər bay can da uşaq la-
rın müəy yən qa nun lar çər çi və sin də iş lə-
yib pul qa zan ma sı na ica zə ve ri lir. 

Bu qay da lar az yaş lı la rın is tis ma rı na yox, ək si nə, 
on la rın fay da lı əmə yə alış dı rıl ma sı na, baş qa söz lər lə 
de sək, zəh mət keş, mə nə vi cə hət dən düz gün in ki şa fı-
na şə rait ya ra dır. Mü tə xəs sis lə rin fi k rin cə, er kən yaş-
la rın dan fay da lı əmə yə alış maq, zəh mə tə qat laş maq, 
çev rə də ki in san la ra tə mən na sız kö mək et mə yi öy rə-
nən lər gə lə cək hə yat da çə tin lik lə rə uğur la si nə gə rir, 
li der lik key fi y yət lə ri ilə fərq lə nir lər.

...Ab şe ro nun Pir şa ğı kən din də ya şa yan Əbi lov lar 
ailə si ni çox dan ta nı yı ram. Ço xu şaq lı ailə uzun il lər-
dir ki, tor pa ğı əkib-be cə rir, ha lal zəh mət lə do la nır, 
bos tan da gö yər ti və tə rə vəz əkir, hə yət ya nı sa hə də 
qur duq la rı is ti xa na da qış ay la rın da po mi dor və xi yar 
ye tiş di rir lər.

Yo lum dü şən də bu ailə nin ər sə yə gə tir di yi tə miz 
və dər man sız məh sul lar dan alı ram. Hər də fə də ailə 
baş çı sı Adil ilə tə sər rü fat iş lə ri, do la nı şıq ba rə də xey li 
söh bət edi rik. O, əmin dir ki, ka sıb çı lıq dan və iş siz-
lik dən gi ley lə nən adam gü na hı baş qa la rın da yox, ilk 
növ bə də özün də ax tar ma lı dır.

- Tor paq onu se vən hər kə si do lan dır ma ğa qa dir-
dir. Zəh mə tə qat la şan ada mın ru zi-bə rə kə ti heç vaxt 
əs kik ol maz. Də də-ba ba dan be lə gör mü şük və öv lad-
la rı mı zı da bu ruh da tər bi yə et mə yə ça lı şı rıq.

- Adil, ma şal lah, tə sər rü fat bö yük dür, iş də, yə qin 
ki, baş dan aşır. Bü tün bun la rı ne cə çat dı rır sı nız?  Kə-
nar dan iş çi qüv və si cəlb edir si niz?

- Qə tiy yən. Hər çə tin li yi öz gü cü müz lə dəf et mə-
yə alış mı şıq. Al lah si zin ki lə ri sax la sın, ev də 10 uşaq 
bö yü yür, bu, bö yük sər vət dir, qız lı-oğ lan lı, hə rə bir 
işin qul pun dan ya pış sa, heç bir prob lem qal maz. Biz 
ailə mü na qi şə si, da va-da laş, kü sü lü lük nə ol du ğu nu 
bil mi rik, çün ki bu na vax tı mız və hə və si miz yox dur, 
ba cı-qar daş lar bir-bi ri ilə çox meh ri ban do la nır lar.

- Az yaş lı lar da tə sər rü fat da ça lı şır?
- Əl bətt  ə. On la rı fay da lı əmə yə in di dən alış dır maq 

la zım dır. Düz dür, sağ ol sun döv lə ti miz, ço xu şaq lı 
ailə ol du ğu muz üçün bi zə hər cür yar dım gös tə rir. 
La kin mən bir ailə baş çı sı ki mi, bu nu və ziy yət dən 
çı xış yo lu say mı ram. İn san öz alın tə ri ilə qa zan dı-
ğı çö rə yi ye mə li dir. Qoy uşaq lar da ye dik lə ri çö rə yin 
qəd ri ni bil sin lər, müs tə qil ol ma ğa alış sın lar, bö yü-
yən də hə yat da baş qa la rı na möh tac qal ma sın lar, həm 
mə nən, həm də fi  zi ki cə hət dən sağ lam bö yü sün lər.

- Bəs təh sil lə ri? Axı in di təh sil pro se si çox mü rək-
kəb dir. Yox sa mək təb dən ya yı nır lar?

- Bir ailə baş çı sı ki mi bu na heç vaxt yol ve rə bil mə-
rəm. Təh sil ön plan da dı. Öv lad la rı mı zın təh sil qay-
ğı la rı ilə ana la rı da, mən də ya xın dan ma raq la nı rıq. 
Ailə də be lə bir qay da qoy mu şam: zəif oxu yan və pis 
qiy mət alan iş dən kə nar laş dı rı lır və ba cı-qar daş la rın 
qı naq ob yek ti nə çev ri lir. Bə zən dəf tər-ki tab la rı nı öz-
lə ri ilə gə ti rib elə bos ta nın kə na rın da bir lik də dərs 
ha zır la yır lar.  

- Uşaq la rın tə sər rü fat iş lə rin də ça lış ma sı na yer li 
qu rum lar nə de yir? Ən gəl ya rat mır lar ki?

- Mək tə bin di rek to ru, bə lə diy yə səd ri bir ne çə də-
fə bi zə baş çə kib. Hətt  a de yib lər ki, uşaq la rı həd din-
dən at rıq iş lət mək ol maz. Mən bu nun la tam ra zı yam. 
Əv və la bu sə nin doğ ma öv la dın dır, nö kə rin de yil. 
İkin ci si, uşa ğı yal nız fay da lı əmək lə for ma laş dır maq 
ol maz. O, ye ri gə lən də mu si qi və id man məş ğə lə lə-
ri nə get mə li, ya şıd la rı ilə vaxt ke çir mə li, kü çə də fut-
bol oy na ma lı dır. Ulu Tan rı nın uşa ğa ver di yi ən şi rin 
döv rü onun əlin dən al maq, baş qa söz lə de sək “oğur-
la maq” gü nah dır. 

Öv lad la rı mı zı ki çik yaş la rın dan təh si lə və əmə yə 
alış dır maq dan çə kin mə yək, ilk növ bə də özü müz on-
la ra nü mu nə olaq. Çün ki gə lə cək saf, ka mil in sa nın 
tə mə li məhz bu yaş lar da qo yu lur. Bu uşaq lar isə xoş-
bəxt və fi  ra van cə miy yə tin da ya ğı, sü tu nu dur.

Fərhad
ABDULLAYEV

Təməl
möhkəmdirsə... möhkəmdirsə... 

Fər had SA Bİ ROĞ LU ailə ol du ğu muz üçün bi zə hər cür yar dım gös tə rir. 
La kin mən bir ailə baş çı sı ki mi, bu nu və ziy yət dən 
çı xış yo lu say mı ram. İn san öz alın tə ri ilə qa zan dı-
ğı çö rə yi ye mə li dir. Qoy uşaq lar da ye dik lə ri çö rə yin 
qəd ri ni bil sin lər, müs tə qil ol ma ğa alış sın lar, bö yü-
yən də hə yat da baş qa la rı na möh tac qal ma sın lar, həm 
mə nən, həm də fi  zi ki cə hət dən sağ lam bö yü sün lər.

kəb dir. Yox sa mək təb dən ya yı nır lar?

rəm. Təh sil ön plan da dı. Öv lad la rı mı zın təh sil qay-
ğı la rı ilə ana la rı da, mən də ya xın dan ma raq la nı rıq. 
Ailə də be lə bir qay da qoy mu şam: zəif oxu yan və pis 
qiy mət alan iş dən kə nar laş dı rı lır və ba cı-qar daş la rın 
qı naq ob yek ti nə çev ri lir. Bə zən dəf tər-ki tab la rı nı öz-
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- Şa mil müəl lim, əv vəl cə fi l min 
ya ran ma ta rix çə sin dən da nı şaq...
- “Çöl çü”yə qə dər Mə də niy yət 

və Tu rizm Na zir li yi nin si fa ri şi ilə 
bir fi l min sse na ri si üzə rin də iş lə-
yir dim. Son ra “Sal na mə” stu di ya sı 
ilə ara mız da fi  kir ay rı lı ğı ya ran dı-
ğı üçün iş lər ya rım çıq da yan dı rıl-
dı. Ar dın ca na zir lik mə nə “Çöl çü” 
fi l mi nin sse na ri si ni təq dim et di. 
Vi da di Hə sə nov Gür cüs tan da 
sse na rist və re jis sor lar üçün təş-
kil olu nan tre ninq də olar kən Hol-
li vu dun “Os kar” mü ka fat lı ki no 
xa dim lə ri nin məs lə hə ti ilə bu sse-
na ri si ni yaz mış dı. Oxu dum və sse-
na ri mə ni tut du. 

Hə mi şə ça lış mı şam ki, sse na ri-
də hər han sı fi k ri əsas gö tü rüm və 
fi l mi bu fi  kir ət ra fın da apa ra bi lim. 
Bu çox va cib fakt dı. Yə ni konk ret 
niy yə tin ol ma lı dı. Bu ol ma sa, elə 
əv vəl cə dən uğur suz luq la üz ləş miş 
ki mi sən. “Çöl çü”nün sse na ri si ni 
də oxu yan da diq qə ti mi konk ret 
fi  kir ət ra fın da cəm lə dim və son-
ra dan fi l mi çə kən də əsas ide ya nı, 
fi k ri so na qə dər apar ma ğa ça lış-
dım.

- Konk ret ola raq han sı fi k ri nə-
zər də tu tur du nuz?
- Sse na ri də tə bii ki, çox şa xə li lik 

var idi. Biz də ana xət dən ya yın-
ma maq dan öt rü müəy yən də yi-
şik lik lər et dik və sse na ri ni əsas fi -
kir ət ra fın da cəm ləş dir dik. Söz süz 
ki, “Çöl çü”yə ba xan da gö rü rük 
ki, ora da folk lor mo tiv lə ri əsa sın-
da mə həb bət das ta nı nın təs vi ri ön 
plan da dır. Fil min əv və lin də də 
qə dim xalq oyu nu olan “Ki li ma ra-
sı”nda da nı şı lan na ğı lı fi lm bo yu 
in ki şaf et di ri rik. Am ma ye nə də 
əsas fi  kir bu de yil di. “Çöl çü”də ki 
əsas ide ya alt qat da giz lə nib. Əsas 
ide ya bu gün aşı rı sə viy yə də in ki şaf 
edən, bə zi hal lar da qar şı sı nın alın-
ma sı müm kün ol ma yan, sər həd lə ri 
məhv edən qlo bal laş ma ya qar şı üs-
yan idi. Qlo bal laş ma nın xal qa məx-
sus öz gür mə də niy yət lə olan mü-
ba ri zə si fi l min əsas ma hiy yə ti idi.

- Film də bir xal qın mil li yad daş 
sis te mi ni if rat qlo bal laş ma ya 
qar şı qo yur su nuz. Bu ide ya nın 
tam doğ rul ma sı üçün akt yor se-
çim lə rin də nə yə diq qət et di niz?
- Baş rol lar dan bi ri olan Ulu çöl-

çü ro lun da fi l min sse na ri müəl li fi  
Vi da di Hə sə nov çə ki lib. Mən sse-
na ri ni oxu yan ki mi an la dım ki, o, 
Ulu çöl çü ro lun da özü nü gö rüb. 
Vi da di ant ro po lo ji ba xım dan da 
ro la uy ğun gəl sə be lə, mən onu bu 
ro la dər hal təs diq et mə dim. Onun-
la sse na ri nin ha zır lan ma sı müd də-
tin də bə zi fi  kir ay rı lıq la rı ya şan dı.

Fi kir ləş dim ki, bu amil fi lm bo yu 
bi zim bir gə ça lış ma mı za ma ne ola 
bi lər. Am ma bir gün özü gəl di de-
di ki, Şa mil sən de mi sən ki, kim 
sı naq lar da iş ti rak et mək is tə yir-
sə, mən onu yox la ma ğa ha zı ram. 
Mən də Ulu çöl çü nu oy na maq is-
tə yi rəm. Əs lin də, mən bu nu göz-
lə yir dim. Həm də is tə yir dim öz 
şərt lə ri mi əv vəl cə dən irə li sü rüm 
ki, çə ki liş pro se sin də gə lə cək də 
ara mız da ya ra na bi lə cək konfl  ik tin 
qar şı sı nı ala bil sin. Bü tün akt yor-
lar la bir aya ya xın məşq et miş dik. 
Am ma Vi da di ilə məşq et mə dik. 
Gör düm ki, bu se çim ope ra to run-
dan tut muş, bü tün çə ki liş qru-
pu nun ürə yin cə dir. Növ bə ti gün 
sə hər sa at on dan gü nor ta bi rə cən 
bir epi zo dun çə ki li şi ol du. Mən Vi-
da di yə de dim ki, ar tıq sən get evə, 
is ti ra hət et, fi l min çə ki liş lə ri nə 
ha zır laş. Çün ki özü müz də Gür-
cüs ta na akt ri sa üçün ge də cək dik 
de yə, za ma nı mız məh dud idi. Bir 
də gör düm ki, Vi da di ye nə gə lir. 
Onun gə li şi nə eti raz et dim, de dim 
gə lə cək sən, onun la da nı şıb, bu-
nun la çay içə cək sən və bu nun la da 
öz ya ra dı cı ener ji ni zəifl  ə də cək sən. 
Ulu çöl çü üçün isə xü su si ya ra dı cı 
ener ji la zım dı. De di, yox, mən baş-
qa məq səd üçün gəl mi şəm. Bil mək 
is tə yi rəm ki, mən sı naq lar da ni yə 
zəif oy na dım. On da xey li gül düm, 
bu söz mə nə ləz zət elə di. Bi lir dim 
ki, o, sı naq da zəif oy na yıb. Am ma 
bu nu özü nün de mə si, kö mək is tə-
mə si, mə ni əmin et di ki, biz bir lik-
də iş lə yə bi lə cə yik. 

Ca van çöl çü ro lun da isə Döv lət 
Pan to mim Teat rı nın akt yo ru Bəh-
ruz Va qi foğ lu na üs tün lük ver dik. 
Bəh ruz özü də eti raf edir ki, bu 
fi lm onun üçün bir mər hə lə ol du.

Baş rol lar dan bi ri olan Qı sa saç lı 
qa dı nı oy na maq üçün akt ri sa nı - 
Sa lo me De mu rianı isə Gür cüs tan-
dan də vət et dik. 

- Sse na ri ni də yiş mə yi niz fi l min 
es te ti ka sı na, çö lün poeti ka sı na 
nə də rə cə də tə sir et di? 

- Mə nim çöl çüm ta ma mi lə baş qa 
çöl çü dü. Vi da di Hə sə no vun sse-
na ri sin də çöl çü çö lə sa diq, ge yi mi, 
bə zən dav ra nış la rı ilə, ant ro po lo ji 
xü su siy yə ti ilə bu nu əks et di rən bir 
ob raz idi. Am ma mə nim çöl çüm fi l-
mə ba xan da gö rü nür ki, ne cə di: o, 
bir növ çöl dən o tə rəf də ki si vi li za si-
ya ya ha zır olan bir in san dı, bax ma-
ya raq ki, çöl də bö yü yüb. Mə nim ya-
rat maq is tə di yim konfl  ikt də məhz 
bu çöl lə onun əks tə rə fi n də olan si-
vi li za si ya ara sın da baş ve rir. Fil min 
əv və lin də Ulu çöl çü na ğıl da nı şan 
za man qa tar fi t ve rə rək bu səh nə ni 
po zur. Bu ra da qa tar çö lə ilk gə lən 
si vi li za si ya ni şa nə si di. Ayt ma tov da 
da bu de tal var. Bu gün qlo bal la şan 
si vi li za si ya da mil li-mə də ni yad da-
şın yu yul ma döv rü nü ya şa yır. İn-
san lar da bioküt lə yə çev ri lir, xal qa 
məx sus olan özəl lik lər hə min xal-
qın nü ma yən də si nin yad da şın dan 
si li nir. Yə qin, diq qət et mi siz, fi l min 
son la rı na ya xın çöl çü kost yum ge-
yi nir və onun əy ni nə elə otu rur ki, 
o kost yum da elə dav ra nır ki, san ki 
çöl də hər za man bu cür ge yim dən 
is ti fa də edib. Bu isə onu gös tə rir ki, 
hətt  a çö lün or ta sın da mo dern si vi-
li za si ya dan təc rid olu nan çöl çü be-
lə, ar tıq hə min hə ya ta ha zır dı. Mən 
o çöl çü nü köh nə-kü ləş ge yim də də 
gös tə rə bi lər dim. Am ma konfl  ik-
ti tam çat dır maq üçün be lə et dim. 
Fil mi min əsas diq qət çə kən mə qa mı 
da bu ol ma lı dır. Mən fi l min son lu-
ğu nu da də yiş dim. Ta ma şa çı ya bu 
konfl  ikt ət ra fın da sər bəst mü ha ki-
mə yü rüt mək im ka nı ver dim.

- Son luq bir o qə dər də ay dın, 
kon kret de yil. Fil mi nə üçün açıq 
sax la dı nız? 
- Çöl, fi lm də qlo bal laş ma nın 

qur ba nı na çev ril miş si vi li za si-
ya dan kə nar da qa lan ye ga nə saf 
mə kan dı. Gə lin əv və lə diq qət 
edək: Ulu çöl çü çö lə ni yə gəl miş-
di? Də mir yol xətt  in dən o tə rə fə 
olan kir lən miş si vi li za si ya dan tə-
miz lən mək üçün. Biz ora da onun 
ar va dı nın şək li ni də gös tə ri rik.

Han sı ki, Ulu nun ar va dı çö lün - ar-
xaik dün ya nın safl  ı ğı na dö zə bil mə-
yib qa ta ra mi nə rək şə hə rə-si vi li za-
si ya nın be şi yi nə qa yıt mış dı. Am ma 
şə hər də sər bəst bir alə mə mən sub 
olan gənc bir qız, hə min qa tar səd-
di ni ke çə rək çö lə gə lir. Çöl onu qə-
bul edir, ob raz ka tar sis dən ke çir. 
Şə hər də əx laq sız sa yı lan qız çö lə 
uy ğun la şır. Bu onun ge yim və dav-
ra nı şın da da özü nü gös tə rir. Am ma 
ca van çöl çü də elə de yil. Onun bir 
fi k ri daim qa tar yo lun dan o tə rəf də-
di. Son lu ğu mən bi lə rək dən ta ma-
şa çı üçün açıq sax la mı şam. Be lə ki, 
ma şın la üç in san gə lir və çöl çü yə o 
qız haq qın da real lı ğı de yir və onun 
ürə yi nə xal dü şür. Bu xal qız la çöl-
çü nün ara sı na sədd çə kir. Fi kir ve-
rin, qız ye nə də şə hə rə - gəl di yi ye rə 
qa yıt mır. O, çö lə üz tu tur. Sal da şın 
ya nı na gə lə rək ora da otu rur. Də və-
lə rin sax lanc ye ri nin qa pı la rı nı qı rıb 
qı zın ya nı na get mə lə ri və daş la bir-
lik də onun da ət ra fın da dövr et mə-
lə ri nin kos mo qo nik mə na sı var. Bu 
o de mək dir ki, qız ar tıq ar xaik dün-
ya tə rə fi n dən qə bul olu nub.

- Fil min çə ki liş pro se sin də han sı 
ma raq lı ha di sə lər baş ver di?
- Fil min qu ru luş çu ope ra to ru 

Ra fi q Qu li yev lə bə zi səh nə lə  ri çox 
dü şü nür dük. Go ran boy da 50 də rə-
cə yə ya xın is ti də da yan ma dan iş lə-
yən kol lek tiv üçün də, bi zim üçün 
də çox çə tin idi. 50 də və ilə çə ki liş 
apa rır dıq ki, bu nun da öz çə tin lik-
lə ri var. Film də çox ki çik bir epi zod 
var: kö şək ana sı na - Ağ ca də və yə 
ya xın la şıb süd lə qi da lan maq is tə yir, 
am ma Ağ ca onu ya xın bu rax mır. Bu 
za man Ulu əlin də duz-çö rək lə gə-
lib Ağ ca ilə üz-üzə du rur və onun la 
söh bət edir. Bun dan son ra də və kə-
na ra çə ki lir və kö şək də ona doğ ru 
qa çır. Ulu nun söz lə rin dən son ra 
Ağ ca kö şə yi özü nə ya xın bu ra xır. 
Biz bu epi zo dun çə ki li şi ni so nun cu 
gü nə sax la mış dıq. Dü şün müş dük 
ki, müəy yən mon taj üsul la rın dan 
is ti fa də edə rək ta ma şa çı üçün səh-
nə ni can lan dı ra bi lə rik. Bu nun üçün 
də bir ne çə gün lük za man la zım idi.

Gə rək kö şə yi də üç gün ac sax la-
ma lıy dın ki, o asan lıq la sü də gəl sin. 
Nə isə, səh nə nin çə ki li şi nə baş la dıq. 
Ulu söz lə ri de yib qur ta ran dan son-
ra mən “Stop” de mə dim. Ope ra tor 
da mə nə təəc cüb lə ba xır ki, nə üçün 
çə ki li şi sax la mı ram. Ra fi q müəl li mə 
de dim ki, sax la ma, çək. Elə bil hiss 
elə miş dim. Bir də gör düm, də və qə-
fi l aya ğa qalx dı və kə na ra çə kil di. 
Kö şək də uzaq dan qa ça-qa ça gə lib 
ona ya xın laş dı. Ope ra tor la mən, 
bü tün çə ki liş qru pu muz - ha mı mız 
hey rət lən dik. Cə mi bir kad ra hə min 
səh nə ni çək dik. Çə ki liş za ma nı çox 
çə tin lik lər ya şan dı. Am ma çə ki liş 
qru pu sağ ol sun, yo rul ma dan ça lış-
dı lar. Mən qə ze ti niz va si tə si lə on la-
ra tə şək kü rü mü bil di ri rəm.

- Film də baş ro lun ifa çı la rı in-
san lar dan çox də və lər lə ün siy-
yət də olur lar.
- Çə ki liş lər dən bir ay qa baq Vi-

da di Hə sə nov və Bəh ruz Va qi foğ-
lu nu uy ğun laş maq dan öt rü çöl 
mü hi ti nə gön dər dik. Ora da də və-
çi lər lə bir gə də və lə rə ba xır, on la rı 
ota rır, xal xa la sa lır dı lar. Yax şı ca 
öy rən miş di lər. Mən tə bii ki, bir 
akt yo run Pan to mi ma teat rın dan 
çı xıb bir ba şa çə ki li şə gə lib, ora da 
də və otar ma sı nı qə bul edə bil mə-
rəm. Doğ ru dan da, Bəh ruz çox şey 
öy rən di. Düz dü, bir də fə ba şı na az 
qa la ha di sə gə lə cək di. Də və ni ida-
rə edən bir ne çə ko man da lar var 
ki, on la rı de mək lə də və ya ge dir, 
ya da da ya nır. O da də və nin be li-
nə mi nib səhv ko man da ver miş di. 
Də və də şum lu ğa tə rəf gö tü rül-
müş dü. Şum luq da sa hə ni su va ran 
xü su si qur ğu var idi ki, ona ça tar-
çat maz də və çi at la gə lib də və ni 
sax la mış dı. Əks hal da, düz hə min 
qur ğu ya ge dən də və akt yo ra fa ciə 
ya şa da caq dı. Gür cü akt ri sa sı da 
işi nə vur ğun luq la ya naş dı. Onun-
la heç bir çə tin li yi miz ol ma dı. 

- Film 29 fes ti val da nü ma yiş et-
di ri lib və 12 mü ka fat qa za nıb. 
Xa ri ci ta ma şa çı nı ma raq lan dı-
ran əsas özəl lik han sı idi? 
- “Çöl çü” ye ga nə Azər bay can 

fi l mi dir ki, beş qi tə də nü ma yiş 
olu nub. Ki no ta ri xi miz də A ka te-
qo ri ya lı fes ti val da nü ma yiş olu nan 
iki fi l mi miz dən bi ri dir. O bi ri Va-
qif Mus ta fa ye vin “Mil li bom ba” 
fi l mi dir. “Çöl çü” Qa hi rə Bey nəl-
xalq Film Fes ti va lın da bu ta ri xi 
uğu ra im za at dı. “Ən yax şı re jis sor 
işi nə gö rə” bir ne çə də fə mü ka fat-
lan dı rı lıb. Bun dan əla və, “ən yax şı 
sse na ri işi nə gö rə”, “ən yax şı akt ri-
sa” no mi na si ya la rın da bey nəl xalq 
mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. Al ma-
ni ya da ke çi ri lən Heidel berq Bey-
nəl xalq Film Fes ti va lın da al man 
ta ma şa çı la rı mən dən də fə lər lə so-
ru şur du lar ki, “Çöl çü” bir də nə 
za man nü ma yiş edi lə cək. Ha mı sı 
ye ni dən bax maq is tə yir di. Film də 
bir xal qın yad da şı, mil li özü nü dər-
ki, si vi li za si ya ilə dö yü şə bil mək 
ba ca rı ğı əks olu nur de yə, Av ro pa 
in sa nı üçün də ma raq lı gə lir.

- Bil di yi mi zə gö rə, fi lm nü fuz lu 
“Os kar” mü ka fa tı na da təq dim 
edil miş di.
- Fil min bu ra dan “Os kar” mü ka-

fa tı nın ko mis si ya sı na təq dim olun-
ma sın da əv vəl cə müəy yən prob-
lem lər ya ran dı. Am ma son da biz 
bu nu edə bil dik. Mü ka fa tın qa nu-
ni şə kil də ya ra nan nü ma yən də li yi 
“Çöl çü”nü təq dim et di. Film uzun 
si ya hı ya dü şə bil di. Qeyd edim 
ki, uzun si ya hı da 74 fi lm olur. Bu 
o de mək idi ki, “Çöl çü” hə min il 
dün ya da çə ki lən 74 ən yax şı fi lm-
dən bi ri ki mi qə bul olu nub.

El min NU Rİ

  “Ay dın yol”  “Ən uğur lu film lər” rub ri ka sın da 
son il lər Azər bay ca nı dün ya da uğur lu təm sil 
edən “Çöl çü” haq qın da söh bət aça caq. Xa-
tır la daq ki, 2012-ci il də len tə alı nan film 12 
bey nəl xalq mü ka fa ta la yiq gö rü lüb və 5 qi-
tə də nü ma yiş et di ri lən ye ga nə Azər bay-
can fil mi dir. “Çöl çü”nün re jis so ru 
Şa mil Əli yev 
fil min is teh-
sa lat pro-
se sin dən 
t u t  m u ş , 
qa zan dı-
ğı nailiy-
y ə t  l ə  r ə 
q ə  d ə r 
hər şey 
haq qın-
da da-
nı şıb:
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Fi kir ləş dim ki, bu amil fi lm bo yu - Mə nim çöl çüm ta ma mi lə baş qa 
Han sı ki, Ulu nun ar va dı çö lün - ar-
xaik dün ya nın safl  ı ğı na dö zə bil mə-

Şamil Əliyev:
““Oskar” mükafatına təqdim 

edilən “Çölçü” 5 qitədə 
göstərilən yeganə filmimizdir”
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s tan bul-An tal ya təy ya rə si-
nin gö yün ne çən ci qa tın-
da ol du ğu nu bil mə səm də, 
nə dən sə yu xa rı dan aşa ğı 

bax dıq ca özü mü ək si nə, da-
ha ra hat, təh lü kə siz hiss edir-
dim. Bəl kə də, yer üzün də ki 
bü tün dərd lər elə Yer dən gə-
lir və ayaq lar yer dən üzü lən-
də in san özü nü da ha ra hat, 
sər bəst hiss edir. Bi zi An tal ya 
ha va li ma nın da tu rizm şir kə-
ti nin nü ma yən də si öz xid mə-
ti ma şı nı ilə qar şı la dı. Bəs tə 
boy lu, or ta yaş lı bu ki şi öz işi-
nin us ta sı ki mi gö rü nür dü. İlk 
də fə gör dü yü qo naq la rı - bi zi 
elə meh ri ban, sə mi mi qar şı la-
dı ki, san ki uzun il lər gö rüş-
mə yən doğ ma lar idik.
Şə hər elə ilk ba xış dan in sa nı 
va leh edir di. Ha mar yol la rı, sə-
li qəy lə əkil miş de ko ra tiv ağac-
la rı, çi çək lə ri ona xü su si gö zəl-
lik ve rir di. Bu ra İs tan bul dan o 
qə dər fərq li gö rün dü ki, elə 
bil bam baş qa öl kə yə gəl mi şik. 
Gö zəl li yi, sə li qə si və tə miz li yi 
ilə göz ox şa yan An tal ya nı  elə 
ilk ba xış dan o qə dər bə yən dim 
ki, bu ra dan ay rı lıb get mə yin 
nə qə dər çə tin ola ca ğı nı in di-
dən tə səv vür elə dim. 

Bax, bu idi tə biətin fü sun kar lı ğı 
- ön də dal ğa lar, ar xa da dağ lar və 
me şə lər... Göz ya şı ki mi dup du ru 
də ni zin xır da, gö zəl qəm bər daş la-
rı nı say maq ke çir di ada mın ağ lın-
dan. Lə pə dö yən də ki da şın-çın qı lın 
əlin dən isə də ni zə ayaq qoy maq 
müm kün de yil di. Bu gö zəl li yi sa-
də cə gör mək la zım dı, onun qar şı-
sın da dün ya nın ən is te dad lı qə lə-
mi, ən mə ha rət li fır ça sı be lə aciz dir.

Tə bii ki, yay möv sü mün də in-
san la rı gü nəş van na sı qə bul et mək 
da ha çox cəlb edir, am ma An tal ya-
ya gə lib, ya xın ət raf da olan ta ri xi 
ba xım dan ol duq ca əhə miy yət li 
abi də lə ri zi ya rət et mə mək bö yük 
yan lış lıq olar dı.

Ho tel lə rin ət ra fın da yer lə şən 
tu rizm şir kət lə ri nə ya xın la şıb qiy-
mət lə ri mü qa yi sə elə dik. Tə bii ki, 
ara la rın da kı fərq az de yil di. Axı 
bu ra tu rizm şə hə ri di, ha mı is tə yir 
müm kün qə dər çox qa zan sın.

Be lə lik lə, mü na sib şir kət lə rin 
bi ri ilə ra zı la şıb sə hə ri göz lə dik. 
Sə hər saat sək kiz də mik roav to-
bus bi zi qal dı ğı mız ho te lin qar-
şı sın dan gö tür dü. Onu da de yim 
ki, di gər ho tel lər dən bi zə qo şu lan 
tu rist lər rus lar və uk ray na lı lar idi. 

Hün dür dağ la rın, sıl dı rım qa-
ya la rın qoy nun dan ya rı lıb açı lan 
yol la rın aşa ğı sın da kör pə ki mi 
mı şıl-mı şıl uyu yan də ni zin fü sun-
kar lı ğı in sa nı məf tun edir di. Dağ-
la rın, qa ya lıq la rın üs tün dən isə 
də mir tor lar as mış dı lar ki, yu xa-
rı dan qə fi l gə lə bi lə cək daş-çın qıl 
ma şın la rın üs tü nə tö kül mə sin. 

Bə ləd çi miz Ay gül xa nım idi.  Qa-
za xıs tan dan olan bu qa ra şın qa dın 
ol duq ca meh ri ban, is ti qan lıy dı. Av-
to bus da hə yat yol da şım la mən dən 
sa va yı, bü tün tu rist lər slav yan mən-
şə li  ol du ğun dan o, rus ca da nış ma lı 
ol du. O, Tür ki yə də “Noel ba ba mu-
ze si” adı ilə mü ha fi  zə olu nan kil sə-
ni biz tu rist lə rə be lə təq dim et di:

“Mən mü səl ma nam və is lam 
di ni nin qa nun la rı na ölə nə dək sa-
di qəm. Am ma hər də fə bu kil sə 
haq qın da da nı şan da hə yə can la-
nı ram. Çün ki bu mə ka nın seh ri-
nin, mö cü zə si nin şəx sən şa hi di 
ol mu şam. Bur da də fə lər lə ol sam 
da, hər gə li şim də özüm üçün nə sə 
kəşf edi rəm”.

Mən o vaxt Qa za xıs tan da ya-
şa yır dım. Qı zım on il idi ailə 
qur muş du, am ma öv la dı ol mur-
du. Müx tə lif öl kə lər də, müx tə lif 
xəs tə xa na lar da müayi nə lər dən 
keç miş di. Ha mı sı nın da ca va bı 
ey ni ol muş du: “Sə nin öv la dın ol-
ma ya caq”. Bu, əl bətt  ə ki, gənc lə ri 
də, on la rın ya xın la rı nı da rən ci də 
edir di. Mən də bir ana ki mi qı zı-
mın ta le yin dən na ra hat idim. Bir 
ge cə yu xu nun tə si rin dən ayıl dım. 
Gör müş düm ki, qə ri bə bir ti ki li nin 
hə yə tin dən içə ri yə da xil olu ram. 
Ora məs ci də ox şa mır dı, kil sə-
də isə mə nim nə işim ola bi lər di? 
Ta ri xi və coğ ra fi  bil gi lə ri mə gö rə 
yu xu da gör dü yüm ti ki li yal nız 
Av ro pa öl kə lə rin dən bi rin də ol-
ma lı idi. Yu xu da öv la dı ol ma yan 
qı zım la hə min bi na dan uşaq la bir-
lik də çıx dı ğı mı zı gör düm. Yu xu 
mə nə çox tə sir et miş di. Bil mir dim, 
gör dük lə ri mi yu xu ol du ğu na gö-
rə cid di yə al ma yım, yox sa hə-
yat da mö cü zə lə rin baş ver di yi nə 
ina nım. Nə ha yət, iş elə gə tir di ki, 
Tür ki yə yə gə lə si ol dum. Türk di-
li ni öy rə nib tu rizm şir kət lə rin dən 
bi rin də işə baş la dım. Gün lə rin bir 
gü nü  “Noel ba ba mu ze si” ad la-
nan bu ta ri xi bi na nın qar şı sı na gə-
lən də göz lə ri mə ina na bil mə dim.

Bu dur, yu xu da gör dü yüm hə min 
ti ki li ey ni ilə qar şım da idi. İçə ri 
gi rib, bu ta ri xi abi də ni gəz dik cə 
göz lə rim dən yaş axır dı. Bir ne çə 
müd dət dən son ra qı zı mı hə min 
ye rə gə tir dim. Xris tian la rın mü-
qəd dəs bil dik lə ri Ni ko la sın qəb-
ri ni zi ya rət et dik dən son ra hə min 
il qı zı mın öv la dı dün ya ya gəl di. 
Am ma mən bir da ha de yi rəm, di-
nim is lam di ni dir və mən na maz 
qı lı ram. Am ma bu mə ka nın mö-
cü zə lə ri qar şı sın da baş əyi rəm”.

Qa pı nın ya nın da qa dın lar üçün 
baş ör tü yü qo yu lan xü su si ye rə ya-
xın la şıb ba şı mı zı ört dük. Ay gül xa-
nım Mü qəd dəs Ni ko las, onun uyu-
du ğu bu kil sə, bu ra da təs vir olu nan 
iko na lar haq qın da ət rafl  ı da nış dı. 

Xris tian dün ya sın da da ha çox 
San ta Klaus ki mi ta nı nan Mü qəd-
dəs Ni ko las Ara lıq də ni zi sa hil lə-
ri nin Pa ta ra şə hə rin də ya şa mış din 
ada mı olub. Ata sı məş hur buğ da 
ta ci ri olan Ni ko las xe yir xah lı ğı, 
mö cü zə lə ri ilə hə lə gənc yaş la rın-
dan şöh rət qa za nıb.  O dövr lər də 
həm şə hər li lə ri qıt lıq dan əziy yət 
çə kir di lər. Ni ko las isə ata sın dan 
qa lan mi ra sı im kan sız la ra, eh ti ya-
cı olan la ra pay la yır mış.   O, ki min 
nə qə dər eh ti ya cı var sa o qə dər 
həcm də qı zı lı ge cə lər gör kə mi ni 
də yi şə rək açıq pən cə rə lər dən, ba-
ca dan evin içi nə atır mış. De yi lə nə 
gö rə ce hiz ve rə bil mə di yi nə gö rə 
bir ki şi nin üç qı zı ərə ge də bil mir-
miş. Bu nu eşi dən Ni ko las gün lə rin 
bir gü nü ba ca dan at dı ğı qı zıl ki sə si 
qu ru maq üçün ası lan co ra bın içi nə 
dü şür. Bu min val la ka sıb ki şi nin 
hər üç qı zı ailə qu rub xoş bəxt olur. 
İn san la ra yar dım edən ada mın Ni-
ko las ol du ğu or ta ya çıx dıq da onun 
şöh rə ti dün ya nın dörd bir ya nı na 
ya yı lır. İn san lar Ni ko la sın xe yir-
xah lı ğı nı o qə dər əf sa nə ləş di rir ki, 

hər çə tin li yə dü şən də onun adı nı 
çək mək lə dər hal bu mü qəd dəs in-
sa nın on la rı dar dan qur ta ra ca ğı na 
ina nır lar. Onun ölü mün dən son ra 
isə bu boş lu ğu dol dur maq üçün ar-
tıq in san lar öz lə ri bir-bir lə ri nə giz-
lin cə yar dım et mə yə, hə diy yə lər 
ver mə yə baş la yı lar.

Ni ko la sın han sı il lər də ya şa dı ğı 
də qiq mə lum ol ma sa da, bir çox 
mən bə lər də onun 343-cü il de kab-
rın 5-in də və fat et di yi gös tə ri lir. 
Pa ta ra şə hə rin də Ni ko la sın şə rə fi -
nə San ta Klaus ad lı ba la ca bir kil sə 
var. Bə zi ta ri xi mən bə lə rə gö rə Sə-
lib yü rüş lə ri za ma nı 1087-ci ilin 20 
ap re lin də əc nə bi ta cir lər Ni ko la sın 
sü mük lə ri nin bir his sə si ni oğur la-
ya raq giz lin cə bas dı rıb lar, bir qi sim 
isə bu gün An tal ya da “Noel Ba ba 
Mu ze si”-ndə sax lan maq da dır. 

Ay gül xa nı mın Ni ko las haq-
qın da da nı şı dı ğı rə va yət lər bi tib 
tü kən mir di. Biz dən isə bir ri ca sı 
ol du: “Mən hər də fə bu ra gə lən-
də boy num da bir yay lıq olur. Onu 
müt ləq Ni ko la sın mə za rı nı qo ru-
yan şü şə nin al tın dan içə ri sa lıb 
tor pa ğa sür tü rəm və onu evi mə 
gə lən in san la rın bo yun la rı na bağ-
la yıb açı ram. Mən ina nı ram ki, bu 
xe yir xah in sa nın ru hu da in san la ra 
kö mək et mə yə qa dir dir. Siz dən də 
bu nu sı na ma ğı nı zı xa hiş edi rəm”. 

Bu an mə nim də, yol da şı mın 
da ya dı na öv lad la rı ol ma yan gənc 
dost la rı mız düş dü. Mə ni elə şey lə rə 
inan dır maq çə tin ol sa da, qə ti inan-
dı ğım bir inanc da var – ener ji. Bir 
hal da ki, in san bu qə dər xe yir xah və 
tə mən na sız olub, ola bil məz ki, onun 
uyu du ğu mə kan o müs bət ener ji ilə 
yük lən mə sin. Tə bii ki, bur dan apa-
ra ca ğım tor pa ğın, da şın ki mə sə öv-
lad ve rə bi lə cə yi qə dər sa də lövh de-
yi ləm, am ma hər hal da xoş bir aura 
ya ra da, kim də sə xoş bəxt lik hor mo-
nu nu yük səl də bi lər sə, bur a dan bir 
çim dik tor paq ni yə də gö tür mə yək. 
Am ma o tor pa ğı nə yin için də apa-
ra caq dıq? Bir dən ya dı ma düş dü ki, 
ba şım da ya yılq var. Bəl kə, bu yay lı-
ğı heç qay tar ma yaq. Əl bətt  ə, onu bi-
zə sat ma la rı üçün xa hiş et mə liy dik.  
Am ma söz ağ zım dan çı xan ki mi... 
inan ma ya caq sı nız, ani dən kil sə nin 
işıq la rı sö nüb yan dı. 

Odur ki, bu ra nın yay lı ğı nı özü-
müz lə apar maq fi k rin dən da şın dıq. 
Əl lə ri mi mə za rı qo ru maq üçün qo-
yul muş şü şə löv hə nin aşa ğı sın dan 
içə ri sa lıb, bar maq la rı mın ucu na to-
xu nan toz-tor pa ğı köy nə yi mə sürt-
düm. Uşa ğı ol ma yan la ra uşaq, xəs tə-
lə rə şə fa, mad di sı xın tı sı olan la ra ru zi 
is tə dim Ya ra dan dan. Bir də özüm və 
ha mı üçün xoş bəxt lik di lə dim.

Kil sə ni gə zən də Ay gül xa nım 
bi zə gü nah la rın ba ğış lan dı ğı ye-
ri gös tər di. Son ra sağ ke çi də işa rə 
edib de di: “Bu ra da də fə lər lə çə ki-
lən fo to lar da Ni ko las gö rü nüb”. 

Kil sə dən çı xıb ora dan tə bii daş-
lar fab ri ki nə yön al dıq. Çox se vi-
rəm tə bii daş la rı.

Fab ri ki gəz dik dən son ra nöm-
rə ni uduş oy na nı la caq qu tu ya 
at dım. Hə diy yə hə min qu tu nun 
için dən gö tü rü lən xoş bəxt nöm rə-
nin sa hi bi nə ve ri lə cək di.

Ha mı dan son da Ay gül xa nım av-
to bu sa dön dü. Yo la dü zə lən də bu 
gü lə rüz bə ləd çi miz  əlin də ki kar ta 
ba xıb so ruş du: “21 rə qə mi kim də-
dir?”. Bi zim nöm rə miz idi. Ay gül xa-
nım Mü qəd dəs Ni ko la sın mə za rı nın 
ya nın da özüm üçün nə ar zu et di yi mi 
bil mə dən ağ oniks da şın dan yo nul-
muş ki çik fi l ba la sı nı mə nə uza dıb 
de di: Bu, xoş bəxt ailə rəm zi dir.

FEY ZİY YƏ
Antalya-Ba kı

Mən o vaxt Qa za xıs tan da ya-

Naümidləri ümidləndirən 
Müqəddəs Nikolas
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(Əv və li ötən say la rı mız da)
Kaide – 1. fun da ment, alt lıq, pye-

des tal, kür si yə; 2. qay da; Abi de nin 
kaide si - abi də nin pye des ta lı; Yu-
var lak si ni ler ge ti re rek bun la rı tah-
ta kaide le rin üs tü ne otur tur lar.

Kal I – (k qa lın tə ləff  üz olu nur) 
diff  u zi ya, ayır ma; Fab ri ka da ki bu 
üni te de kal ya pı lır, ma den ala şı-
mı nın eri me de re ce si far kın dan 
ya rar la na rak ayır ma iş le mi ger-
çek leş ti ri lir.

Kal II – (k qa lın tə ləff  üz olu nur) 
dü şün cə, fəhm, fə ra sət, fi  kir, mü-
la hi zə; Bü tün bu söy le nen le ri ka le 
al ma mak, önem se me mek la zım.

Kal dır mak – yı ğış dır maq, top-
la maq, yığ maq; Sof ra yı kal dır mak 
– süf rə ni yı ğış dır maq; Kal dır ma 
şi şe le ri / Bı rak ma sam da dur sun.

Ka le – qa pı (id man ter mi ni); Fe-
ner bah çe ka le si ni Rüş tü ko ru ya-
cak tı.

Ka le ci – qa pı çı (id man ter mi ni); 
So nun cu kır mı zı kartt  an son ra sa-
ha da ka le ci da hil do kuz fut bol cu 
kal mış tı.

Ka lem – 1. çe şid, cins, növ;
2. dəf tər xa na, bü ro; Lis te de beş 
ka lem mal var dı. Top lan tı da Cum-
hur baş kan lı ğı Özel Ka lem mü dü-
rü de bu lu nu yor du.

Kalp I – ürək; Le vent Ka zan cı 
el li bi rin ci yaş gü nü nü gö re me den 
kalp kri zin den rah met li ol muş.

Kalp II – qəlp, sax ta; Test ma ki-
ne sin de bu pa ra la rın kalp ol du ğu 
tes bit edil di.

Ka lık – qa rı mış, qa rı mış qız; 
Köy de ka lık kız lar çok tu, ev len me 
yaş la rı geç miş, ev le ne me miş ler di. 
Azər bay can di lin də ki qa lıq türk-
cə də ba ki ye.

Ka lın – üz gö rüm lük (gə lin ola-
caq qı za bə yin hə diy yə si); Ba bam 
sen den çok mu is te di ka lı nı?

Kal kın ma – in ki şaf, tə rəq qi, 
yük səl mə; Dev le tin beş yıl lık kal-
kın ma pla nı var dı ve he defl  er bel-
liy di.

Ka me ra – ki no/vi deoka me ra; 
Azər bay can di lin də ki hüc-
rə, pa la ta, ka me ra, ka-
yu ta mə na sın da 
türk cə də ka-
ma ra kəl mə-
si iş lə di lir.

K a  n a t -
lı – qa nad-
lı; ka nat lı 
hay van ye-
t i ş  t i  r i  c i  l i  ğ i 
(ta vuk çu luk) – 
quş çu luq.

Kan dır mak – 1. inan-
dır maq; 2. al dat maq, tov la maq, 
yol dan çı xar maq; 3. do yuz dur-
mak; Ço cuk mu kan dı rı yor sun 
be?

Kan gal I – ço ban iti; Rü ya da 
kan gal kö pe ği gör mek sa da kat, 
ger çek dost luk ve yar dım laş ma nın 
sim ge si dir

Kan gal II – məf til, ka bel, ip və 
s. yu ma ğı; Elekt rik na kil hat la rı nın 
çe ki mi için enaz yüz kan gal ba kır 
te le ge rek si nim var dı. Beş ar ka daş, 
bo yun la rı na tel ve ip kan gal la rı ge-
çir miş.

Kan mak I – al da nıb inan maq, 
to ra düş mək; Sa na inan dım, / Na-
sıl da kan dım.

Kan mak II – doy maq; Ka na ka-
na su iç mek – do yun ca su iç mək. 
İç tik bu na dir iç ki yi yıl lar ca kan-
ma dık... 

Kap – qol suz qa dın köy nə yi; 
Ya zın gü ne şi her ye ri ka vur ma ya 
de vam eder ken siz üze ri niz de ki 
ne şe li renk le re sa hip ve mo dern 
ke sim bir ka pın ha fi fl  i ği ni his set-
mek is te mez mi si niz? 

Ka pa lı – bağ lı, qa pa lı, ör tü lü; 
Oda ka pı sı ka pa lı dır. Mec lis ler, iç 
tü zük hü küm le ri ne uy gun ola rak 
ka pa lı otu rum lar ya pa bi lir.

Ka pa ma – 1. ət ye mə yi nö vü (so-
yut ma); 2. aş na, mə şu qə; 3. əyin-baş, 
üst ge yim Ta ze so ğan ve ma rul la pi-
şi ril miş ku zu eti ye me ği olan ka pa-
ma çok le zet li dir.

Ka pat ma – aş na, mə şu qə; Ka-
pat ma la rım da nikâh lım ka dar be-
ni baş ka sın dan kıs ka nır lar.

Ka pat mak – 1. ört mək, bağ la-
maq; 2. bir qa dın la ni kah sız ya şa-
maq; Oda ka pı sı za ten ki lit li dir, 
pen ce re le ri de ka pa tı nız. 

Ka pı cı – qa pı çı, da lan dar, gö zət-
çi; Fı rın dan ka pı cı ya iki ta ze ek mek 
al dır dı. Azər bay can di lin də ki qa pı-
çı (id man ter mi ni) türk cə də ka le ci.

Ka pış mak – tu taş maq, əl bə ya xa 
ol maq. En ya kın ar ka da şı bir ro-
man cı mız la bu ko nu da ka pış tı ğı 
ge ce yi unu ta mam.

Kap la ma – 1. üz çək mə, üz-
lə mə; 2. üz lük (ma te rial); 
Kap la ma las tik ler 
kı şın özel lik le 
teh l i  ke l i -
dir.

Kap tan – 1. ka pi tan, sü rü cü (id-
man da, gə mi də, av to bus da); 2. 
ko man dir (müs tə qim və mə ca zi 
mə na lar da); Azər bay can di lin də ki 
ka pi tan (rüt bə) türk cə də yüz ba şı.

Kap tı kaç tı – 1. pi kap (av to mo-
bil), tak si; 2. bir növ kart oyu nu; 
Kap tı kaç tı ti pi ara ba sı ar ka te ker-
lek le ri du va ra ta kı lı dur muş tu. 

Kap tır ma – ki çik əl mi şa rı, bıç-
qı; Ma ran goz elin de ki kap tır ma yı 
ye re bı rak tı.

Kâr I – (k in cə tə ləff  üz olu nur) 
mən fəət, qa zanc; Ban ka la rın kâ rı 
da ha bü yük bir oran da artt  ı. Azər-
bay can di lin də ki kar türk cə də sa-
ğır.

Kar II – (k qa lın tə ləff  üz olu nur) 
qar; Dı şa rı da la pa la pa kar ya ğı yor.

Ka ra – qu ru, tor paq; Ka ra kuv-
vet le ri – qu ru qo şun la rı; Gö zü ka ra 
– cə sur, igid, qorx maz; Ge mi yi ka-
ra ya bağ la yan köp rü ye ka dar ses-
siz ce yü rü dü ler. Kur ba ğa ka ra da 
da so luk alır, su da da. Azər bay can 
di lin də ki qa ra türk cə də si yah. 

Ka ra ba san – ka bus, qa ra bas ma; 
Av ru pa üze rin de bir ka ra ba san 
do la şı yor. Ni ce son ra bir ka ra-
ba san dan ka çar ca sı na ter için de 
uyan dı.

Ka ra bi ber – 1. qa ra is tiot; 2. əs-
mər gö zəl; Şar kı da sö zü ge çen ka-
ra bi ber, se vim li ve ufak te fek es-
mer gü ze li dir.

Ka ra ca – 1. ahu, cü yür, cey ran;
2. üst qol; 3. əs mər; Hay va nat bah-
çe sin de ge yik le bir ka fes te boy-
nuz la rı kü çük ve ça tal lı bir av hay-
va nı olan ka ra ca da var dı. 

Ka ra cı – 1. qa ra ya xan, if ti ra çı;
2. qu ru qo şun da xid mət edən 
hərb çi; Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan-
lı ğı na bağ lı bir su bay ol du ğu için 
adı na ka ra cı der ler di. Azər bay can 
di lin də ki qa ra çı türk cə də çin ge ne.

Ka rak ter – şrift; Bu bil gi sa yar da 
Aze ri ce ka rak ter yok. 

Kar deş – 1. qar daş; 2. ba cı; Biz 
iki kar de şiz, ab lam Ay sel ve ben. 

Kar gı – 1. ni zə, miz raq, ci da;
2. iri qar maq (ba lıq çı lıq da); 3. qar-
ğı. İri ya rı bir Frenk, tö kez le yip 
kar gı sı nı dü şür müş bir 
ye ni çe ri ye sa dı rı-
yor du.

Kar ga bu run – itiağız, bur nu siv-
ri kəl bə tin; Şe kil li bir bi çim de bü-
küp kı vır ma ya ya rı yan ve ke si ci 
özel li ği de olan pen se tü rü alett  ir 
kar ga bu run. 

Ka rı – ar vad, hə yat yol da şı; Bu-
ra lar da ka rı ko ca kav ga la rı yay-
gın dı. Azər bay can di lin də ki qa rı 
türk cə də ih ti yar ba yan, yaş lı ka-
dın.

Ka rın – qa rın; Üs lub fər qi var və 
hey van qa rın-qar ta sı mə na sın da 
iş lə dil mir. Bu mə na da türk çə də iş-
kem be kəl mə si iş lə di lir.

Kar mak – qa rış dır maq (kart ka-
ğız la rı nı); Oyun ka ğıt la rı nı ye ni-
den kar dı ve da ğıtt  ı.

Kar nı ya rık – 1. ba dım can dol-
ma sı; 2. sə hi fə nin iki sü tun üzə-
rin dən tər ti bi (mət bəədə); Bu mev-
sim de pat lı can bol, kay nı ya rık iyi 
gi der.

Kart – 1. poçt otk rıt ka sı (açıq ca-
sı); 2. və si qə; Kim lik kar tı – şəx siy-
yət və si qə si. Kart pos tal – açıq ca; 
An ka ra΄ dan att  ı ğı kar tın üs tün de 
gü zel bir re sim var dı. 

Kar ton – 1. qu tu; 2. im za qov lu-
ğu; 3. kar ton; 4. lo to oyun kar tı; Bir 
kar ton si ga ra – bir qu tu (blok) si-
qa ret. Be nim kar ton bir tür lü dol-
mu yor, ya nım da ki nin üçü kal dı, 
kar şım da ki bir ta ne bek li yor.

Kar yağ dı – xal-xal (çil-çil) par-
ça; Üze rin de ki kar yağ dı ku maş tan 
ya pıl mış el bi se ona çok ya kış mış tı.

Ka sa – (k qa lın tə ləff  üz olu nur 
və vur ğu bi rin ci a hər fi  nin üzə-
rin də dir) 1. seyf; 2. kas sa, xə zi nə; 
3. ye şik; Bir de ba kar sın, ban ka-
la rın ka sa la rı da bo şal mış, şir ket-
le rin ka sa la rı da. Bir ka sa pa ta tes 
al dı. Azər bay can di lin də ki kas sa 
(bi let kas sa sı) türk cə də gi şe. K hər-
fi  nin in cə tə ləff  ü zü ilə di li miz də ki 
ka sa (qab) sö zü türk cə də ka se.

Kat – 1. mər tə bə; 2. tə bə qə, lay; 
O, beş kat lı bi na nın ikin ci ka tın da 
otu ru yor du.

Ka tık – bir şe ye qa rış dı rı lan 
mad də, çö rə yə ya van lıq (yağ, pen-
dir və s.); Si mi ti bö re ğe, bö re ği 
ek me ğe ka tık ede rek mi de ye in-
dir me ye baş la dı. Azər bay can di-
lin də ki qa tıq türk cə də yo ğurt. 

Ka til – (vur ğu i hər fi  nin üzə rin-
də dir) qətl; Vur ğu a hər fi  üzə rin də 
iş lə nir sə, di li miz də ki qa til mə na-
sın da dır. Öl dür dü ğü gü ze le ağ la-
yan bu ka ti lin / El le ri kan lı fa kat 
göz yaş la rı te miz di. Ken di oğ lu nu 
kat lett  i re cek ka dar za lim di.

Ka val – süm sü, tü tək, ney; Oğ-
lan lar dan bi ri ku şa ğın dan çı kar dı-
ğı ka val la nağ me yi ya ka la yı ver di. 
Ko yun ku zu ot lu yor, ço ban ka val 
ça lı yor du.

Kav ra ma – 1. bağ lan ma, qoş-
qu, iliş mə, qo şul ma, muf ta; 2. ki-
çik oraq; Kav ra ma bo zul du ğu için 
mo tor ile vi tes ku tu su bir bi ri ne 
bağ la nıp ayıl mı yor lar dı.

Kav ra mak – bağ lan maq, qo şul-
maq, iliş dir mək, tut maq; Ço cu ğu 
kol tuk alt la rın dan kav ra yıp kal-
dır dı.

Ka yak – xi zək, ayaq xi zə yi; Ka-
yak yap mak – xi zək sür mək, sü-
rüş mək; Kı şın ço cuk lar ka yak yap-
ma sı nı se ver ler.

Kay bet mek – itir mək, qeyb et-
mək; Pa ra sı nı dün kay bet miş ti ve 
ce bin de me te li ği yok tu.

Kay gı – tə laş, ən di şə, təş viş; Bu 
tab lo yu son de re ce kay gı ve ri ci 
bu lu yor du. Azər bay can di lin də ki 
qay ğı türk cə də ih ti mam, özen. 

Kay gı lan mak – tə laş lan maq, ən-
di şə lən mək, təş vi şə düş mək; Teh-
li ke ve ya teh dit ola rak al gı la nan 
du rum lar da kay gı lan mak do ğal 
duy gu sal, dav ra nış sal ve fi  zik sel 
tep ki dir.

Kay gı lı – tə laş lı, ən di şə li, qay ğı-
lı, təş viş li; Ka dın kay gı lı bir ses le 
ba ğır dı.

Ka yık – 1. ye rin dən sü rüş müş, 
sap mış, sü rü şüb çıx mış; 2. qa yıq; 
Çi çek li ku maş tan, büz gü lü, ya ka sı 
ka yık bir el bi se dik ti.

Ka yın ba ba – qa yı na ta; Bu ad la 
bi zim ka yın ba ba dan bir hay li pa ra 
do lan dır mış lar.

Ka yıp – it ki, tə lə fat; Dün kü dep-
rem de can ve mal kay bı yok. 

Ka yır mak – hi ma yə dar lıq et-
mək, əlin dən tut maq, ha va dar lıq 
et mək, qey di nə qal maq, üz gö rən-
lik et mək; Ama bi ri le ri ya onu ya 
da fi  li ka yı rı yor ol ma lıy dı ki hala 
bu ra da lar dı. Baş ka la rı na ku ral ko-
yup ken di mi zi ka yır mak ol maz.

Ka yıt sız lık – bi ga nə lik, so-
yuq luq, say maz ya-

na lıq; Ka tık sız 
bir ka yıt sız lık 
var bu gün ba-

kış la rın da.
Kay mak – sü-

rüş mək, sap maq; 
Ski li ve pa ten li 

ço cuk lar kar da ve 
buz pis tin de ka yı yor-

lar. 
Kay nak – 1. mən bə, mə-

xəz, qay naq; 2. bu laq, çeş mə; 
Ya vaş ça kay na ğa doğ ru eğil di, 

ka na ka na su iç ti.
Kay nat mak – 1. dər si boş ke çir-

mək, dərs dən qaç maq; 2. unut dur-
maq; Ara sı ra ken di ge cik me le ri ni 
ara ya kay nat mak için be ni bir kaç 
gün izin le gön de ri yor du.

Kay tar mak – cı ğal lıq et mək, sö-
zə qu laq as ma maq, iş dən bo yun 
qa çır maq; Ve ri len işi yap mak ye-
ri ne hep kay tar dı. Azər bay can di-
lin də ki qay tar maq türk cə də iade 
et mek, ge ri ver mek.

Ka zak – 1. ar va dın dan qorx ma-
yan ki şi, des pot ər (an to ni mi: kı-
lı bık); 2. svi ter; As ke re gi de ce ği ni 
du yun ca ona bir yün ka zak ör dü.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Kan gal II – məf til, ka bel, ip və 

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

 – qa rı mış, qa rı mış qız; 
Köy de ka lık kız lar çok tu, ev len me 
yaş la rı geç miş, ev le ne me miş ler di. 
Azər bay can di lin də ki qa lıq türk-

 – üz gö rüm lük (gə lin ola-
caq qı za bə yin hə diy yə si); Ba bam 
sen den çok mu is te di ka lı nı?

 – in ki şaf, tə rəq qi, 
yük səl mə; Dev le tin beş yıl lık kal-
kın ma pla nı var dı ve he defl  er bel-

 – ki no/vi deoka me ra; 
Azər bay can di lin də ki hüc-
rə, pa la ta, ka me ra, ka-
yu ta mə na sın da 
türk cə də ka-
ma ra kəl mə-

hay van ye-
t i ş  t i  r i  c i  l i  ğ i 
(ta vuk çu luk) – 

Kan dır mak – 1. inan-
dır maq; 2. al dat maq, tov la maq, 
yol dan çı xar maq; 3. do yuz dur-
mak; Ço cuk mu kan dı rı yor sun 

 – ço ban iti; Rü ya da 
kan gal kö pe ği gör mek sa da kat, 
ger çek dost luk ve yar dım laş ma nın 

al dır dı. Azər bay can di lin də ki qa pı-
çı (id man ter mi ni) türk cə də ka le ci.

Ka pış mak – tu taş maq, əl bə ya xa 
ol maq. En ya kın ar ka da şı bir ro-
man cı mız la bu ko nu da ka pış tı ğı 
ge ce yi unu ta mam.

Kap la ma – 1. üz çək mə, üz-
lə mə; 2. üz lük (ma te rial); 
Kap la ma las tik ler 
kı şın özel lik le 
teh l i  ke l i -
dir.

kar gı sı nı dü şür müş bir 
ye ni çe ri ye sa dı rı-
yor du.

dir me ye baş la dı. Azər bay can di-
lin də ki qa tıq türk cə də yo ğurt. 

lik et mək; Ama bi ri le ri ya onu ya 
da fi  li ka yı rı yor ol ma lıy dı ki hala 
bu ra da lar dı. Baş ka la rı na ku ral ko-
yup ken di mi zi ka yır mak ol maz.

Ka yıt sız lık – bi ga nə lik, so-
yuq luq, say maz ya-

na lıq; Ka tık sız 

var bu gün ba-
kış la rın da.

Kay mak
rüş mək, sap maq; 
Ski li ve pa ten li 

ço cuk lar kar da ve 
buz pis tin de ka yı yor-

lar. 
Kay nak – 1. mən bə, mə-

xəz, qay naq; 2. bu laq, çeş mə; 
Ya vaş ça kay na ğa doğ ru eğil di, 

ka na ka na su iç ti.
Kay nat mak – 1. dər si boş ke çir-

mək, dərs dən qaç maq; 2. unut dur-
maq; Ara sı ra ken di ge cik me le ri ni 
ara ya kay nat mak için be ni bir kaç 
gün izin le gön de ri yor du.

Kay tar mak – cı ğal lıq et mək, sö-
zə qu laq as ma maq, iş dən bo yun 
qa çır maq; Ve ri len işi yap mak ye-
ri ne hep kay tar dı. Azər bay can di-
lin də ki qay tar maq türk cə də iade 
et mek, ge ri ver mek.

Ka zak – 1. ar va dın dan qorx ma-
yan ki şi, des pot ər (an to ni mi: kı-
lı bık); 2. svi ter; As ke re gi de ce ği ni 
du yun ca ona bir yün ka zak ör dü.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

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

“Mal ta, Pol ve ris ta, 17 may 
1920-ci il.

Əzi zim Si ta rə və Hu may!
Ye nə iki həf tə dir ki, siz dən 

mək tub al mı ram. Heç şüb hə et-
mi rəm ki, bi zim mək tub lar la da 
ara-sı ra si zə qar şı ey ni mü na si bə ti 
rə va gö rür lər. Bun da məq səd nə-
dir, gö rə sən? Ol ma ya bi zi ru hən 
və mə nə vi ba xım dan əz mək is tə-
yir lər? Heç kə sə rə va gö rül mə yən 
be lə müami lə lə rə mə ruz qal ma ğı-
mız nə dən dir? Əgər məq səd mə-
nə vi cə hət dən sı xış dır maq dır sa, 
tə bii ki, is tə dik lə ri nə nail ola bil-
mə yə cək lər. Çün ki bi zim də gü-
vən di yi miz, sı ğın dı ğı mız haqq 
var, ali əda lət var. İn şal lah, o haqq, 
o əda lət bir gün ye ri ni tu tar. Ona 
qə dər si zin də, mə nim də bor cum 
sə bir edib döz mək dir. İs tan bul-
dan al dı ğım xə bər lər ne cə çə tin lik 
və çır pın tı lar içə ri sin də sı xıl dı ğı-
nı zı tə səv vü rü mə gə tir mək üçün 
ki fa yət dir. Və ziy yə tin bu tə rə fi  ni 
dü şün dük cə də li ol ma ğım gə lir. 
Ne cə do la nır sı nız? Nə iş gö rür sü-
nüz? Hü seyn dən (əmim – müəl-
lif), Ba xış dan (əmim oğ lu - müəl-
lif) bi ri im da dı nı za yet mə di mi? 
Qaf qaz dan alı nan xə bər lər1 ar tıq 
bun dan son ra on la rın gəl mək 
fi k ri ni hə mi şə lik ara dan qal dı rır. 
Əgər in di yə qə dər gəl mə di lər sə, 
bun dan son ra heç gə lə bil məz lər. 
O za man nə edə cək si niz? Bax, bu 
sual mə ni ta mam üzür. Əb dü lə li 
bəy lə gö rü şür sü nüz mü? Xü la sə, 
Al lah xa ti ri nə və ziy yə ti niz, do la-
nı şı ğı nız haq qın da mə nə mü fəs-
səl mə lu mat ve rin. Uşaq lar mə nə 
ay rı-ay rı lıq da mək tub yaz sın lar. 
Əb dür rəh man dan və Sü rəy ya dan 
çox dan dır ki, mək tub al mı ram. 
Mən dən lap ar xa yın olun. Səh hət 
və sa la mat lı ğım, əl həm dü lil lah, 
ye rin də dir. Bü tün dost və ta nış-
la ra, həm çi nin əmi za də lə ri mə sa-
lam lar! Ha mı nı zın göz lə ri niz dən 
öpü rəm”.

“Mal ta, Po li vers ta, 27 may 
1920-ci il.

Ə zi zim Si ta rə və Hu may!
Ye nə 4 may ta rix li mək tu bu-

nuz dan son ra siz dən heç bir xə-
bər al ma dım. Bu gün poçt gəl di. 
Hər kəs ora yü yür dü. La kin hey-
hat ki, mə yus qa lan lar ara sın da 
mən də var dım. Yol daş la rı mı zın 
bir qis mi mək tub al dıq la rı hal-
da baş qa la rı əli boş qa yıt dı lar. 
Heç şüb hə et mi rəm ki, siz mə nə 
hər poçt ilə mək tub ya zır sı nız.

La kin nə edək? Mək tu bu be-
lə bi zə çox gö rür lər. Heç şüb hə 
yox dur ki, ey ni rəf ta rı si zin ki mi 
qa dın və ço luq-co cu ğa da rə va 
bi lir lər. La kin bu na da sə bir edə-
cə yik. Tə vək kü lə və mə ta nət li 
tə cəl liy ya ti-ila hiy yə yə (ila hi hök-
mün özü nü gös tər mə si nə - V.Q.) 
mün tə zir ola ca ğıq. Qoy ka sa dol-
sun, hə qa rə tin və zül mün də rə cə-
si qey rə ti-Al la ha to xun sun. Yal nız 
unut ma yın ki, bi zim və zi fə miz 
bü tün bun la ra mə ta nət və sə bir lə 
döz mək dir. Mə nim bu ra da səh-
hə tim və sə la mə tim, əl həm dü lil-
lah, yax şı dır. Bü tün dü şün cə lə rim 
si zin lə bağ lı dır. Qaf qaz dan gə lən 
xə bər lər ar tıq Hü sey nin özü nü 
ye ti rə cə yi nə heç bir ümid ye ri 
qoy mur. İn di yal nız Al la ha sı ğı-
na caq sı nız. Si zin bu ha lı nız mə ni 
həd din dən ar tıq kə dər lən di rir. 
La kin sə bir və tə həm mül dən ay-
rıl ma ya ca ğı nı za ümid bağ la yıb 
tə səl li ta pı ram. Uşaq lar im ta han-
la rı qur tar dı lar mı? Siz özü nüz və 
on lar ne cə dir lər? Ra ma za nı ne cə 
ke çir di niz? İn şal lah, bu ra ma zan 
haq qı ilə mü ba rək olar və bü tün 
bi zim ki mi lə rə tə səl li feyz lə ri gə-
ti rər. Hü seyn dən pul al ma dı nız-
sa, ri ca edi rəm, əli niz də nə yi niz 
var sa sat ma ğa tə rəd düd et mə yin. 
Əh va lı nız haq qın da mə nə mü fəs-
səl mə lu mat ve rin. Nə dən mə nə 
xü su si, yə ni poçt ilə mək tub yaz-
ma ğın ara sı nı kəs di niz? Baş qa la rı 
alır lar. Si zin və uşaq la rın üzün-
dən öpü rəm. Uşaq lar im ta han la-
rı nı bi ti rib lər sə, mə nə ay rı ca mək-
tub yaz sın lar. Əbə di öpüş lər və 
sa lam lar!”.

“Mal ta, Pol ve ris ta, 9 no yabr 
1920-ci il.

 Əzi zim Si ta rə və Hu may!
Son mək tub la rı nı zı al dım və 

lap ürə yim dən vu rul dum. De-
mək ki, in di siz tam ac və naəlac 
qal mı sı nız! Si zin bu ha lı nız ge cə-
gün düz mə ni pə ri şan edir, qov-
ru lu ram, dağ la nı ram. An caq nə 
edim? Elə bir fə la kə tə düş düm 
ki, əla cı Al lah dan baş qa kim sə-
nin əlin də de yil. An caq elə fi  kir-
ləş mə yin ki, mən özü mü dü şü-
nü rəm. Mə ni dü şün dü rən daim 
si zin ha lı nız dır. İn di isə dü şün cə-
dən ke çib, ya nıb-alov la nı ram. Bu 
mək tu bu ma ca vab ala na, si zin bir 
ça rə tap dı ğı nı zı öy rə nə nə ki mi 
mən də can qal ma ya caq! Mək tub-
la bə ra bər da ha iki mək tub gön-
də ri rəm. Bi ri ....bə yə... onun çox 
zülm kar, qəd dar və xain adam 
ol du ğu nu söy lə mək üçün. İkin-
ci mək tu bum “Ax şam” qə ze ti nin 
sa hi bi Ka zım Na mi2 bə yə dir. Bu 
adam mə nim mək təb yol da şım-
dır. Mək tu bu alan ki mi Kə rim 
bə yi ça ğırt dı rın və on dan xa hiş 
edin ki, Ka zım bəy lə gö rüş sün. 
Bi zim ora da kı tor paq sa hə lə ri-
nin ha mı sı nı Əm niy yət Ban kın da 
gi rov qoy sun. On da beş-al tı ay 
do lan maq üçün pu lu nuz olar. O 
vax ta qə dər, bəl kə, Al lah da bu 
iş lə rə bir son qo yar. Si ta rə can, 
ri ca edi rəm, heç bir şe yə qı zır ğa-
lan ma. Əlin də nə var sa, ha mı sı nı 
sat. Heç şüb həm yox dur ki, ar tıq 
bə zi şey lə ri sat mı san. Qa lan la rı nı 
da sa tın. Nə sə nin, nə də uşaq-
la rın möh tac qal ma ğı na dö zə 
bil mə rəm...”

“Mal ta, Pol ve ris ta, 21 no yabr 
1920-ci il.

Ə zi zim Si ta rə və Hu may!
U zaq lar dan və ya xın lar dan gə-

lən nə şə ve ri ci xə bər lər hic ra ni-
ələ mi mi ta mam dəf et mə sə də, 
xə fi fl  əş di rir və get dik cə ağır la-
şan bu uzun ay rı lı ğın yü kü nü 

çək mək üçün in sa na ümid və 
tə səl li ve rir. Bu be lə da vam 
et sin, nə ha yət, türk Tan rı sı 
şəf qət qa pı sı nı açıb da ha 
im ta han la rın ki fa yət et di yi-
nə qə rar ver sin və yax şı lı ğı nı 
əsir gə mə sin. Biz yo la ge də-

rik. Bi zim ki mi lə rin nə əhə-
miy yə ti var? Hə qi qi nə var sa, o 

bö yü yün dür (ila hi qüv və - Tan rı 
nə zər də tu tu lur - V.Q.) O özü nü 

tap sın, gə lə cə yi tə min elə-
sin, hər şey dü zə lər. Bu 

gün gö zəl bir yaz 
gü nü idi.

Gü nəş o qə dər par laq, ha va o qə-
dər saf və tə miz idi ki, in san nə fəs 
al dıq ca özü nün də tə zə lən di yi ni 
hiss edir di. Ax şam ça ğı qar şı tə-
rə fi  miz də ki bir tə pə ci yə get dim. 
Hər tə rəf ya şıl lıq idi, hətt  a bə-
zi yer lər də sa rı çi çək lər aç mış dı. 
Tə pə ci yin lap ba şın da bi lir siz, nə 
gör düm? Di gər əsir yol daş lar ora-
ya çay apar mış dı lar, çə mən lik də 
otu rub içir di lər. Tə bii ki, mə ni də 
də vət et di lər. Bil sə niz, o bir stə-
kan su mə nə nə qə dər ləz zət ver-
di?! Xə ya lım lap uzaq la ra, gənc-
lik za ma nı na, Qa ra ba ğa, Qa la nın 
(Şu şa nın qa ra bağ lı lar ara sın da 
məş hur olan adı - V.Q.) o gö zəl 
dağ la rı na, “Ba şu ca ya”, “Da şal-
tı na”, “Hey dər dü zü nə”, “Də lik 
da şa”, “Şah ne çi nə”, o yer lər də ki 
gə zin ti lə ri mə pər vaz lan dı. Bü tün 
keç miş, bü tün qo hum lar, dost lar, 
evi miz, kü çə lə ri miz, bağ ça la rı mız 
bir cə-bir cə göz lə ri min önün də 
can lan dı. Son ra ye nə si zi an dım, 
bu gün kü ha lı nı zı dü şün düm, o 
qə dər kə dər lən dim ki! La kin bü-
tün bun lar üç cə də qi qə da vam 
et di. Hə ya tın bir rö ya ol du ğu nu 
xa tır la ya raq ye nə gül düm. Bu qə-
dər za man və mə kan keç miş kən 
bu gün lər də keç mə yə cək mi, ye nə 
də bir-bi ri mi zə qo vuş ma ya ca ğıq-
mı? Əl bətt  ə, qo vu şa ca ğıq, əl bətt  ə, 
gö rü şə cə yik və həm də in şal lah, 
lap ya xın da! Çün ki ar tıq haq qın 
tə za hür edə cə yi vaxt gəl di. Mən-
dən bü tün dost-aş na la ra sa lam-
lar. Ev işi nə ol du? Ha mı nı zın 
göz lə rin dən öpü rəm və in şal lah, 
ya xın lar da gö rü şə cə yi mi zə ümid 
edi rəm”.

“Mal ta, Po li vers ta, 29 no yabr 
1920

Əzi zim Si ta rə və Hu may!
Bu mək tu bu yaz dı ğım za man ba-

yır da ha va elə xoş dur ki, elə bil may 
ayı dır. Ar tıq qar şı da kı tə pə cik də sa-
rı çi çək lər aç mış, hər tə rəf yam ya şıl 
ör tü yə bü rün müş dür. Bir də qi qə 
əv vəl mən bal kon da gə zi şir, qar-
şı da kı kör fəz də da ya nan gə mi lə rə 
ba xıb si zi dü şü nür və öz-özü mə de-
yir dim: “Ah, nə olar dı, bu gə mi lə rin 
bi ri mə ni alıb ya nı nı za apa ray dı, iki 
il dən bə ri çox haq sız, çox za li ma nə 
su rət də həs rət qal dı ğım o se vim li si-
ma la rı gö rəy dim”. Mən bu rö ya da 
ikən Yə mən qəh rə ma nı Fəx ri Pa şa3 
bal ko nun baş tə rə fi n dən “Əh məd 
bəy, nə dü şü nür sən, ol ma ya da rı xır-
san?”- de yə so ruş du. “Ah, Pa şam, 
ara mız da da rıx ma yan, sı xıl ma yan 
bi ri si var mı? Yal nız bə zi lə ri miz bə-
zi gün lər də da ha ar tıq sı xı lı rıq. Mə-
nə elə gə lir ki, bu gün də mə nim 
gü nüm dür”- de yə ca vab ver dim. 
Əsa rət hə ya tı nın bir xü su siy yə ti də 

bu dur. Bə zən in sa nı də rin hüzn, 
də rin kə dər çul ğa la yır, o, sə bə bi ni 

bil mə di yi hiss lər bu rul ğa nı na dü-
şür. Göz lə ri ni o tə rəfl  ə rə çe vi rə rək 
sev di yi in san la ra qo vuş ma ğa o qə-
dər şid dət li bir hiss, bir ar zu du yur 
ki... Bax, in san həs rət lə ri ni bir ka ğız 
və rə qi nə bo şalt maq la san ki yün gül-
lə şir, ra hat lıq ta pır. Al la ha şü kür ki, 
bu gün mək tub gü nü dür. Mən də 
si zi qar şım da zənn edə rək, san ki 
hər bi ri niz lə da nı şı ram. La kin si zi 
mü təəs sir et mə mək şər ti ilə. Əmin 
olun ki, səh hə tim və sağ lam lı ğım 
ye rin də dir və si zin hic ra nı nız dan 
olan həs rət lə rim dən baş qa heç bir 
kə də rim yox dur. İn şal lah, tez lik lə 
bü tün və tə ni miz lə bir lik də biz də 
qur tu la ca ğıq və haqq öz ye ri ni tu ta-
caq. Yal nız Al lah dan o za ma na qə-
dər həm mə nə, həm də si zə səh hət 
və sə bir əta bu yur ma la rı üçün nə-
zir-ni yaz edi rəm. Daim əh va lı nız la 
bağ lı mü fəs səl mə lu ma ta mün tə zi-
rəm. Bu il İs tan bul da qış çox şid dət li 
ke çir. Ne cə do la nır sı nız? Hu may və 
qız lar bu xü sus da xey li tə səl li ve ri ci 
söz lər ya zar kən da, bir az mə ni dü-
şü nə rək yaz mış ol duq la rı nı zənn 
edi rəm. Ev mə sə lə si nə ol du? Bü tün 
dost-aş na la ra, xü su si lə də Kə rim və 
Əmir bəy lə rə sa lam lar gön də ri rəm. 
Ha mı nı zın göz lə rin dən öpü rəm”.

1 Bu ra da üs tüör tü lü şə kil də 
Azər bay can da ge niş vü sət alan 
bol şe vik ter ro ru na to xu nu lur.

2 Ka zım Na mi Du ru (1875-1967) 
– türk hərb çi si, maarif xa di mi, 
İkin ci Məş ru tiy yət döv rün-
də Os man lı im pe ri ya sı nın 
bir sı ra əya lət lə rin də maarif 
mü fətt  i şi ki mi ça lı şıb. Bu ba-
xım dan Əh məd bə yin tə lə bə 
yol da şı de yil, iş yol da şı idi.

3 Fəx ri Pa şa – da ha çox “Mə di nə 
qəh rə ma nı” ki mi ta nı nan türk 
hərb çi si və dip lo ma tı Ömər 
Fəx rəd din bəy (1868-1948) 
nə zər də tu tu lur. 1916-1918-ci 
il lər də Mə di nə ni ərəb-in gi lis 
qüv və lə ri nə təs lim et mə mək lə 
Bi rin ci Dün ya hər bin də türk 
or du su nun cə sur ko man dan-
la rın dan bi ri ki mi ta nın mış dı. 
Mal ta əsa rə tin dən son ra Mil li 
Mü ca di lə hə rə ka tı na qo şul-
muş du. Ata türk onu “hə lə 
hə yat da olar kən adı nı ta ri xə 
qı zıl hərfl  ər lə yaz mış əs gər” 
ki mi də yər lən dir miş di.

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

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

“Mal ta, Po li vers ta, 29 no yabr 
1920

Əzi zim Si ta rə və Hu may!
Bu mək tu bu yaz dı ğım za man ba-

yır da ha va elə xoş dur ki, elə bil may 
ayı dır. Ar tıq qar şı da kı tə pə cik də sa-
rı çi çək lər aç mış, hər tə rəf yam ya şıl 
ör tü yə bü rün müş dür. Bir də qi qə 
əv vəl mən bal kon da gə zi şir, qar-
şı da kı kör fəz də da ya nan gə mi lə rə 
ba xıb si zi dü şü nür və öz-özü mə de-
yir dim: “Ah, nə olar dı, bu gə mi lə rin 
bi ri mə ni alıb ya nı nı za apa ray dı, iki 
il dən bə ri çox haq sız, çox za li ma nə 
su rət də həs rət qal dı ğım o se vim li si-
ma la rı gö rəy dim”. Mən bu rö ya da 
ikən Yə mən qəh rə ma nı Fəx ri Pa şa
bal ko nun baş tə rə fi n dən “Əh məd 
bəy, nə dü şü nür sən, ol ma ya da rı xır-
san?”- de yə so ruş du. “Ah, Pa şam, 
ara mız da da rıx ma yan, sı xıl ma yan 
bi ri si var mı? Yal nız bə zi lə ri miz bə-
zi gün lər də da ha ar tıq sı xı lı rıq. Mə-
nə elə gə lir ki, bu gün də mə nim 
gü nüm dür”- de yə ca vab ver dim. 
Əsa rət hə ya tı nın bir xü su siy yə ti də 

bu dur. Bə zən in sa nı də rin hüzn, 
də rin kə dər çul ğa la yır, o, sə bə bi ni 

bil mə di yi hiss lər bu rul ğa nı na dü-
şür. Göz lə ri ni o tə rəfl  ə rə çe vi rə rək 
sev di yi in san la ra qo vuş ma ğa o qə-
dər şid dət li bir hiss, bir ar zu du yur 
ki... Bax, in san həs rət lə ri ni bir ka ğız 
və rə qi nə bo şalt maq la san ki yün gül-
lə şir, ra hat lıq ta pır. Al la ha şü kür ki, 
bu gün mək tub gü nü dür. Mən də 
si zi qar şım da zənn edə rək, san ki 

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

təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin 
ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya tın da 
müs təs na xid mət lə ri ol muş Əh məd Ağaoğ lu (1869-1939) 
ilə türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min də, ye ni 
Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi yi nə ad-
dım la yan bir sı ra şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. Müəl-

“Mal ta, Pol ve ris ta, 17 may 

Ye nə iki həf tə dir ki, siz dən 
mək tub al mı ram. Heç şüb hə et-
mi rəm ki, bi zim mək tub lar la da 
ara-sı ra si zə qar şı ey ni mü na si bə ti 
rə va gö rür lər. Bun da məq səd nə-
dir, gö rə sən? Ol ma ya bi zi ru hən 

li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz gi lər lə 
rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın 
bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

və mə nə vi ba xım dan əz mək is tə-
yir lər? Heç kə sə rə va gö rül mə yən 
be lə müami lə lə rə mə ruz qal ma ğı-
mız nə dən dir? Əgər məq səd mə-
nə vi cə hət dən sı xış dır maq dır sa, 
tə bii ki, is tə dik lə ri nə nail ola bil-
mə yə cək lər. Çün ki bi zim də gü-
vən di yi miz, sı ğın dı ğı mız haqq 
var, ali əda lət var. İn şal lah, o haqq, 
o əda lət bir gün ye ri ni tu tar. Ona 

hər bi ri niz lə da nı şı ram. La kin si zi 
mü təəs sir et mə mək şər ti ilə. Əmin 
olun ki, səh hə tim və sağ lam lı ğım 
ye rin də dir və si zin hic ra nı nız dan 
olan həs rət lə rim dən baş qa heç bir 
kə də rim yox dur. İn şal lah, tez lik lə 
bü tün və tə ni miz lə bir lik də biz də 
qur tu la ca ğıq və haqq öz ye ri ni tu ta-
caq. Yal nız Al lah dan o za ma na qə-
dər həm mə nə, həm də si zə səh hət 

“Mal ta, Pol ve ris ta, 17 may 

Ye nə iki həf tə dir ki, siz dən 
mək tub al mı ram. Heç şüb hə et-
mi rəm ki, bi zim mək tub lar la da 
ara-sı ra si zə qar şı ey ni mü na si bə ti 
rə va gö rür lər. Bun da məq səd nə-
dir, gö rə sən? Ol ma ya bi zi ru hən 

“Mal ta, Pol ve ris ta, 21 no yabr 
1920-ci il.

Ə zi zim Si ta rə və Hu may!
U zaq lar dan və ya xın lar dan gə-

lən nə şə ve ri ci xə bər lər hic ra ni-
ələ mi mi ta mam dəf et mə sə də, 
xə fi fl  əş di rir və get dik cə ağır la-
şan bu uzun ay rı lı ğın yü kü nü 

çək mək üçün in sa na ümid və 
tə səl li ve rir. Bu be lə da vam 
et sin, nə ha yət, türk Tan rı sı 
şəf qət qa pı sı nı açıb da ha 
im ta han la rın ki fa yət et di yi-
nə qə rar ver sin və yax şı lı ğı nı 
əsir gə mə sin. Biz yo la ge də-

rik. Bi zim ki mi lə rin nə əhə-
miy yə ti var? Hə qi qi nə var sa, o 

bö yü yün dür (ila hi qüv və - Tan rı 
nə zər də tu tu lur - V.Q.) O özü nü 

tap sın, gə lə cə yi tə min elə-
sin, hər şey dü zə lər. Bu 

gün gö zəl bir yaz 
gü nü idi.

1920

yır da ha va elə xoş dur ki, elə bil may 
ayı dır. Ar tıq qar şı da kı tə pə cik də sa-
rı çi çək lər aç mış, hər tə rəf yam ya şıl 
ör tü yə bü rün müş dür. Bir də qi qə 
əv vəl mən bal kon da gə zi şir, qar-
şı da kı kör fəz də da ya nan gə mi lə rə 
ba xıb si zi dü şü nür və öz-özü mə de-
yir dim: “Ah, nə olar dı, bu gə mi lə rin 
bi ri mə ni alıb ya nı nı za apa ray dı, iki 
il dən bə ri çox haq sız, çox za li ma nə 
su rət də həs rət qal dı ğım o se vim li si-
ma la rı gö rəy dim”. Mən bu rö ya da 
ikən Yə mən qəh rə ma nı Fəx ri Pa şa
bal ko nun baş tə rə fi n dən “Əh məd 
bəy, nə dü şü nür sən, ol ma ya da rı xır-
san?”- de yə so ruş du. “Ah, Pa şam, 
ara mız da da rıx ma yan, sı xıl ma yan 
bi ri si var mı? Yal nız bə zi lə ri miz bə-
zi gün lər də da ha ar tıq sı xı lı rıq. Mə-
nə elə gə lir ki, bu gün də mə nim 
gü nüm dür”- de yə ca vab ver dim. 
Əsa rət hə ya tı nın bir xü su siy yə ti də 

bil mə di yi hiss lər bu rul ğa nı na dü-
şür. Göz lə ri ni o tə rəfl  ə rə çe vi rə rək 
sev di yi in san la ra qo vuş ma ğa o qə-
dər şid dət li bir hiss, bir ar zu du yur 
ki... Bax, in san həs rət lə ri ni bir ka ğız 
və rə qi nə bo şalt maq la san ki yün gül-
lə şir, ra hat lıq ta pır. Al la ha şü kür ki, 
bu gün mək tub gü nü dür. Mən də 
si zi qar şım da zənn edə rək, san ki 

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

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

Gü nəş o qə dər par laq, ha va o qə-

Atamın 
dostları



Or ta əsr Azər bay can el mi və mə də niy yə ti nin bir sı ra ye-
tir mə lə ri var ki, on lar Şərq in ti ba hı nı ya rat maq la ya-
na şı, Qərb dün ya sı nı da el mi tə nəz zül dən xi las edib-
lər. Doğ ru dur, son ra dan il dı rım sü rə ti lə irə li ge dən 

Av ro pa ha zır da bu alim lə ri bə yən mə sə də, öz el mi bü növ rə si ni 
məhz Şərq, əsa sən də Azər bay can dü ha la rı nın he sa bı na qur du.
Təq dim edə cə yi miz ya zı da el mi ya ra dı cı lıq la rı ilə Şərq lə ki fa yət-
lən mə yib, Qərb dün ya sı na da töh fə ve rən Azər bay can alim lə ri nin 
bir ne çə si haq qın da da nı şa ca ğıq. Əsas məq səd isə on la rın kim-
lik lə ri ni ta nıt dır maq yox, bu da hi lə rin Qərb tə rə fin dən mə nim-
sə ni lən el mi ix ti ra və kəşf lə ri nə, nə zə riy yə lə ri nə işıq tut maq dır.

Bəh mən yar - “Azər bay ca ni” im-
za sı ilə ya zıb ya ra dan ilk alim dir. 
Şərq el mi nin bay raq da rı sa yı lan 
İbn Si na nın ən üs tün tə lə bə lə rin dən 
olan Bəh mən ya rın fəl sə fə yə gə tir di-
yi ye ni ya naş ma lar, id rak me tod la rı 
və dialek ti ka for ma la rı uzun müd-
dət Qərb nə zə riy yə çi lə ri və fəl sə fə 
ta rix çi lə ri tə rə fi n dən təd ris ob yek ti 
olub. İbn Si na onun ba rə sin də de-
yir di: “O, mə nə oğul dan ar tıq dır. 
Mən ona tə lim- tər bi yə ver miş və 
bu sə viy yə yə gə ti rib çı xar mı şam. 
Bəh mən ya rın dialek ti ka nın sə bəb- 
nə ti cə, tə sa düf-zə ru rət, ma te ri ya – 
for ma əla qə lə ri zə mi nin də et di yi ye-
ni lik lər, hətt  a or ta ça ğın Av ro pa sı na 
da ge dib çı xa bil miş di. Çox təəs süf 
ki, Bəh mən ya rın ilk də fə el mə gə-
tir di yi dialek ti ka qa nun la rı Av ro pa 
fi  lo sofl  a rı tə rə fi n dən mə nim sə nil di. 

Bəh mən ya rın əsas əsər lə ri “Təh-
sil”, “Mən tiq”, “Me ta fi  zi ka nın möv-
zu su”dur. Azər bay ca nın ta nın mış 
şərq şü nas ali mi Za kir Məm mə dov 
Bəh mən ya rın Azər bay can da ta nı-
dıl ma sın da önəm li iş gö rən alim lər-
dən bi rin ci si dir.

Ağ Şəm səd din - çox az mən bə lər-
də tə səv vüf şey xi Ha cı Bay ram Və li-
nin tə lə bə si ki mi gös tə ri lir. “Ağ” tə-
xəl lü sü nü on dan al sa da, Şəm səd din 
əs lən Azər bay can ali mi olub. Şəm-
səd din haq qın da da nı şı lar kən tək rar-
la nan səhv lər dən bi ri də onun da ha 
çox şa gir di he sab olu nan Fa teh Sul-
tan Məh mə din sa yə sin də ta rix də iz 
qoy ma sı fak tı dır. Am ma əs lin də elə 
de yil. XV əsr Os man lı im pe ri ya sı nın 
mə nə vi ata sı he sab olu nan alim tibb 
və ast ro no mi ya sa hə sin də ən çə tin 
kəşfl  ə ri ilə on suz da ta ri xə dü şə cək-
di. Şəm səd din dün ya tibb el min də 
mik ro bu ilk də fə çap edən alim ki mi 
xa tır la nır. Mik rob onun ix ti ra sın dan 
il lər son ra XIX əsr də Av ro pa da Lui 
Pas ter tə rə fi n dən “icad edil di”.

Nə si rəd din Tu si - XIII əs rin da hi 
zə ka sı və Azər bay can el mi nin bay-
raq da rı ki mi Av ro pa nı in di də el mi 
nə zə riy yə lər lə “tə min edir”. Hən də-
sə, cəbr, ast ro no mi ya və ali ri ya ziy yat 
sa hə sin də et di yi kəşfl  ər qərb el mi nin 
in ki şa fı na sə bəb olub. Ən bö yük kəş fi  
isə tri qo no met ri ya nə zə riy yə si dir.

Qeyd et mək ye ri nə dü şər ki, Nə si-
rəd din Tu si nin əsər lə rin də də Ame-
ri ka nın müasir koor di na tı na uy ğun 
qu ru his sə si nin ol ma sı ilə bağ lı 
qeyd lər var. Azər bay can ast ro no mu 
Hə bib Məm məd bəy li nin yaz dı ğı na 
gö rə, Xris to for Ko lum bun və Ame-
ri qo Ves pu çi nin Nə si rəd din Tu si nin 
bu əsər lə rin dən xə bə ri olub. Av ro pa 
alim lə ri bu nu giz lət mə yə ça lış sa-
lar da, hə min səy yah la rın öz lə ri 
tə rə fi n dən ya zı lan gün də lik lər 
bu nu de mə yə əsas ve rir.

Bun dan əla və “Qey ri-Evk-
lid” hən də sə si nin ba ni si də 
Nə si rəd din Tu si dir. Am ma həm-
yer li miz Mir zə Ka zım bə yin yan-
lış lı ğı nə ti cə sin də rus ri ya ziy yat-
çı la rın dan bi ri Evk li də al ter na tiv 
olan hən də sə nin ya ra dı cı sı ki mi 
ta ri xə düş dü. Be lə ki, bö yük ali mi-
miz Mir zə Ka zım bəy Sankt-Pe ter-
burq da ça lı şan za man La bo çevs ki 
on dan yer li si olan alim Nə si rəd din 
Tu si nin əsər lə ri ni ona ver mə sini xa-
hiş edir. Şərq şü nas alim Mir zə Ka-
zım bəy onun xa hi şi ni ye rə sal mır.

Tu si nin bir ne çə əsə ri ni ri ya ziy yat-
çı ya təq dim edir. Hə min əsər lə rin 
ara sın da Azər bay can elm ta ri xi nin 
ilk çap ki ta bı he sab edi lən “Təh ri-
ri- Öq le dis” əsə ri də var idi. “Təh-
ri ri-Öq le dis” an tik yu nan fi  lo sof, 
ast ro nom və ri ya ziy yat çı sı Evk li din 
əsər lə ri nin şər hi əsa sın da ya zıl mış-
dı. Əsə rin adı “Evk li din şər hi” ol sa 
da, Tu si yal nız şərh lər lə ki fa yət lən-
mə miş di. Onun ri ya zi nə zə riy yə lə-
ri nə əks olan baş qa bir nə zə riy yə 
or ta ya qoy muş, bir növ Qey ri-Evk-
lid hən də sə si ide ya sı nı ər sə yə gə-
tir miş di. La kin çox təəs süfl  ər ol sun 
ki, La bo çevs ki Mir zə Ka zım bə yin 
bəx şi şin dən ya rar la na raq, o əsər də-
ki ide ya la rı öz adı na çıx mış və ri-
ya ziy yat da Qey ri-Evk lid hən də sə si 
ad la nan pred me tin “əsa sı nı qoy-
muş du”.

Baş qa bir fər ziy yə də Tu si nin bö-
yük lü yü nü əks et di rir. İlk də fə X-XI 
əs rin bö yük ali mi Əl Bi ru ni tə rə fi n-
dən ha zır la nan qlo bus, çox təəs süf 
ki, son ra dan av ro pa lı Mar tin Be-
hay mın adı na çı xa rıl dı. Doğ ru dur, 
onun ica dı nı da ha tək mil ləş miş, 
da ha pe şə kar iş he sab edən lər də 
ya nıl mır dı lar. Am ma Be hay mın 
ha zır la dı ğı qlo bus dan heç də fərq-
lən mə yən qlo bu su Nə si rəd din 
Tu si, məs lək da şı ilə bir gə əsa sı nı 
qoy du ğu və rəh bər lik et di yi Ma-
ra ğa rə səd xa na sın da ha zır la mış dı. 
Za kir Məm mə dov Nə si rəd din Tu-
si nin ir si ni araş dı rar kən mən bə lər 
əsa sın da be lə bir fak tı qeyd edir ki, 
1266-cı il də Ma ra ğa rə səd xa na sın da 
N.Tu si ilə bir yer də ça lı şan azər bay-
can lı mü hən dis Kə ri məd din Əbu-
bəkr Mah mud oğ lu Səl ma si nin dü-
zəlt di yi ci haz lar ara sın da içi boş yer 
kü rə si mo de li də olub. Üzə rin də 
iq lim lə rin təs vi ri ve ril miş bu fi  qur 
coğ ra fi  qlo bus idi. Bu nun la da Za-
kir Məm mə dov, elm alə min də ilk 
coğ ra fi  qlo bu sun al man ali mi Mar-
tin Be hay mın ha zır la ma sı haq qın da 
fi k ri el mi fakt əsa sın da tək zib edir.

Mir Möv süm Nəv vab - XIX əsr-
də ya şa yan alim-mü tə fək kir, şair-
fi  lo sof ast ro no mi ya nın bi li ci si ki mi 

Sa turn pla ne ti nin həl qə si ilə bir-
lik də ma ke ti ni ha zır la yan ilk alim-
lər dən he sab olu nur. Nəv vab ri ya-
ziy yat, kim ya və ast ro no mi ya ilə 
ma raq la nır dı. O, öz evin də iki te-
les kop qo ya raq, ki çik bir rə səd xa na 
və kim ya la bo ra to ri ya sı ya rat mış dı. 
1899-cu il də dərs lik ki mi qə lə mə 
al dı ğı “Ki fa yə tül-ət fal” ki ta bın da 
o, göy cism lə ri nin yer ləş mə si və 
gü nəş tu tul ma la rı haq da cəd vəl lər 
tər tib et miş di. Alim kim ya la bo ra-
to ri ya sın da şa gird lə ri ilə sı naq lar 
ke çi rir və or ta əsr lər də ya şa mış 
kim ya gər lər tə rə fi n dən ve ri lən nüs-
xə lə ri yox la yır dı.

İn di isə Azər bay can alim lə ri ilə 
ya na şı, Qərb el mi ni qi da lan dı ran 
və Av ro pa alim lə ri tə rə fi n dən pla-
giat lı ğın qur ba nı olan Şərq alim lə ri 
haq qın da da qı sa mə lu mat ve rək:

Fəx rəd din Ra zi - XII əs rin gör-
kəm li fars fi  lo so fu tibb el mi nin dü-
ha la rın dan bi ri olub. O, mən tiq, 
ri ya ziy yat, ast ro no mi ya sa hə sin də 
bir sı ra kəşfl  ər edib. Əsas və oğur-
lan mış kəşfl  ə ri isə bun lar dır: ca zi bə 
qa nu nu (Son ra dan İsaak Nyu to nun 
adı ilə bağ la nıb) in san or qa niz min də 
qı zıl ca və çi çək xəs tə lik lə ri. Təəs süf-
lər ol sun ki, bu gün ca zi bə qa nu nu 
de yən də an caq Nyu ton ya da dü şür.

Qüt bəd din Şi ra zi - XII əs rin bö-
yük fi  lo sof, tə bib və dip lo ma tı olan 
Qüt bəd din Şi ra zi 1263-cü il də İra nın 
Şi raz şə hə rin də ana dan olub. Nə-
si rəd din Tu si nin ən ya xın si lah daş-
la rın dan və tə lə bə lə rin dən sa yı lan 
Qüt bəd din Şi ra zi nin Qərb el mi nə 
tə kan ver miş ix ti ra sı göy qur şa ğı nın 
var lı ğı və onun el mi yön dən təs ni fa tı-
dır. Son ra dan onun əsas əsər lə ri Şam, 
Bağ dad ki mi Şərq şə hər lə ri ilə ya na şı, 
Ro ma, Flo ren si ya, Lon don ki mi Av-
ro pa nın mər kə zi şə hər lə ri nə ge dib 
çıx dı. Hə min na dir əsər lər dən is ti fa-
də edən İta li ya alim lə ri çox təəs süf ki, 
Tu si nin bu tə lə bə si ni xa tır la ma dı lar. 

Ömər Xəy yam - əsa sən şair ola raq 
ta nın sa da, bö yük alim ki mi də dün-
ya ya səs sa lıb. Aşi qa nə rü bailə ri və 
eş qə aid qə zəl lə ri onun ya ra dı cı lı ğı-
nın ikin ci pla nın da yer alır. O, əs lin də 
çox bö yük ri ya ziy yat çı və ast ro nom-
dur. Dün ya el mi nə tə sir et miş kəşf-
lə ri isə bun lar dır: hən də sə də Bi nom 
düs tu ru, sə ma ci sim lə ri ba rə də he lo-
sent rik nə zə riy yə. Elə tək cə bu iki si-
nin adı nı çək mək ki fa yət dir ki, çox la-
rı nın “sər xoş la rın şairi” ad lan dır dı ğı 
Xəy ya mın bir çox Av ro pa alim lə ri ni 
qa baq la dı ğı nı gö rə bi lək. Onun sə-
ma ci sim lə ri haq qın da kı nə zə riy yə si 
dün ya ca məş hur pol yak ast ro nom 
Ko per nik üçün dərs lik olub.

Mə həm məd Əl Xa rəz mi - IX 
əsr də ya şa mış alim də qiq elm lər 
sa hə sin də əsl in qi lab edib. Sı fır rə-
qə min dən is ti fa də onun adı ilə bağ-
lı dır. Ali ri ya ziy ya tın tə məl nöq tə si-
ni də o qo yub. Et di yi ri ya zi kəşfl  ər 
və he sab la ma lar mo dern tex no lo gi-
ya nın tə məl nöq tə si sa yı lır.

Əl Fə ra bi - X əsr də ya şa yan türk 
əsil li fi  lo sof , ri ya ziy yat çı dır. Elm də 
Aris to tel dən son ra “İkin ci müəl-
lim” adı nı qa za nıb. Onun döv lət-
çi li yə və mən ti qə aid kəşfl  ə ri in di 
də Av ro pa el mi nə zə riy yə sin də ak-
tual lı ğı nı qo ru yub sax la yır. La kin 
o, mo dern fi  zi ka da səs tez lik lə ri və 
səs dal ğa la rı nın fi  zi ki şər hi ni ve rən 
alim ki mi da ha çox ta nı nır.

İbn Rüsd - XI əs rin bö yük en sik-
lo pe dik ali mi Qərb də Aver ros ki-
mi ta nı nır. Be lə ki, onun tibb , fi qh, 
mən tiq elm lə ri nə gə tir diyi ye ni lik lə r 
Av ro pa alim lə ri nin bi lik mən bə yi nə 
çev ri lib. O, za ma nın da elə tib bi kəşf-
lə rə im za atıb ki, on la rı an caq çağ-
daş tex no lo gi ya ilə ye ri nə ye tir mək 
müm kün idi. Ən bö yük kəş fi  isə 
göz də ki tor lu qi şa nın ix ti ra sı dır. 

Möv la na Cə la ləd din Ru mi - XII 
əs rin bö yük öv li ya sı, möv lə vi lik cə-
rə ya nı nın ba ni si olan Ru mi ha zır da 
dün ya tə fək kür tər zi nə tə sir et miş 5 
bö yük in san sı ra sın da dır. O, fəl sə-
fə, psi xo lo gi ya sa hə lə rin də elə kəşf-
lə rə im za atıb ki, Av ro pa an caq XIX 

– XX əsr lər də on la rı tət biq edə 
bi lib. Ziq mund Frey din psi xoana-

li zi ni də bu sı ra ya aid et mək olar.
İbn Si na - Nəin ki Şərq, elə cə də 

dün ya tib bi nin ata sı sa yı lan İbn 
Si na Av ro pa nı 700 il dir ki, özü-
nə məf tun et mək də da vam edir. 
Av ro pa da Avis se na ki mi ta nı nan 
alim “Şə fa“ ki ta bın da yal nız mü-
a sir tex no lo gi ya ilə müm kün olan 
el mi kəşfl  ə rə im za atıb. Zə ma nə si-
nin da hi tə bi bi ad lan dı rı lan İbn Si-
na müasir cər ra hi me tod la rın tə məl 
nöq tə si ni qo yub. Həm çi nin da xi li 
xəs tə lik lə rin pro fi  lak ti ka və müali-
cə si də onun adı ilə bağ lı dır. 

Si ya hı nı is tə ni lən qə dər uzat maq 
olar… Də yiş mə yən isə bir hə qi qət 
var: Gü nəş hər za man Şərq dən do-
ğub. Qərb isə o za man ol du ğu ki mi 
bu gün də Şərq işı ğı nın köl gə sin-
də bərq vur maq da dır. Zi ya sı sö nən 
Şərq tək cə keç mi şi ni bər pa et mək lə 
ölə zi mək də olan Gü nə şi ni bər pa edə 
bi lər. Bu isə hər şe yin ye ni dən baş-
lan ma sı de mək dir…

El min NU Rİ 
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muş du”.

Plagiatlığın 
qurbanı olmuş 
Azərbaycan və kəşfl  ə ri ilə on suz da ta ri xə dü şə cək-

di. Şəm səd din dün ya tibb el min də 
mik ro bu ilk də fə çap edən alim ki mi 
xa tır la nır. Mik rob onun ix ti ra sın dan 
il lər son ra XIX əsr də Av ro pa da Lui 

 - XIII əs rin da hi 
zə ka sı və Azər bay can el mi nin bay-
raq da rı ki mi Av ro pa nı in di də el mi 
nə zə riy yə lər lə “tə min edir”. Hən də-
sə, cəbr, ast ro no mi ya və ali ri ya ziy yat 
sa hə sin də et di yi kəşfl  ər qərb el mi nin 
in ki şa fı na sə bəb olub. Ən bö yük kəş fi  

Qeyd et mək ye ri nə dü şər ki, Nə si-
rəd din Tu si nin əsər lə rin də də Ame-
ri ka nın müasir koor di na tı na uy ğun 
qu ru his sə si nin ol ma sı ilə bağ lı 
qeyd lər var. Azər bay can ast ro no mu 
Hə bib Məm məd bəy li nin yaz dı ğı na 
gö rə, Xris to for Ko lum bun və Ame-
ri qo Ves pu çi nin Nə si rəd din Tu si nin 
bu əsər lə rin dən xə bə ri olub. Av ro pa 
alim lə ri bu nu giz lət mə yə ça lış sa-
lar da, hə min səy yah la rın öz lə ri 

Nə si rəd din Tu si dir. Am ma həm-
yer li miz Mir zə Ka zım bə yin yan-
lış lı ğı nə ti cə sin də rus ri ya ziy yat-
çı la rın dan bi ri Evk li də al ter na tiv 
olan hən də sə nin ya ra dı cı sı ki mi 
ta ri xə düş dü. Be lə ki, bö yük ali mi-
miz Mir zə Ka zım bəy Sankt-Pe ter-
burq da ça lı şan za man La bo çevs ki 
on dan yer li si olan alim Nə si rəd din 
Tu si nin əsər lə ri ni ona ver mə sini xa-
hiş edir. Şərq şü nas alim Mir zə Ka-
zım bəy onun xa hi şi ni ye rə sal mır.

mi ta nı nır. Be lə ki, onun tibb , fi qh, 
mən tiq elm lə ri nə gə tir diyi ye ni lik lə r 
Av ro pa alim lə ri nin bi lik mən bə yi nə 
çev ri lib. O, za ma nın da elə tib bi kəşf-
lə rə im za atıb ki, on la rı an caq çağ-
daş tex no lo gi ya ilə ye ri nə ye tir mək 
müm kün idi. Ən bö yük kəş fi  isə 
göz də ki tor lu qi şa nın ix ti ra sı dır. 

Möv la na Cə la ləd din Ru mi
əs rin bö yük öv li ya sı, möv lə vi lik cə-
rə ya nı nın ba ni si olan Ru mi ha zır da 
dün ya tə fək kür tər zi nə tə sir et miş 5 
bö yük in san sı ra sın da dır. O, fəl sə-
fə, psi xo lo gi ya sa hə lə rin də elə kəşf-
lə rə im za atıb ki, Av ro pa an caq XIX 

– XX əsr lər də on la rı tət biq edə 
bi lib. Ziq mund Frey din psi xoana-

li zi ni də bu sı ra ya aid et mək olar.
İbn Si na

dün ya tib bi nin ata sı sa yı lan İbn 
Si na Av ro pa nı 700 il dir ki, özü-
nə məf tun et mək də da vam edir. 
Av ro pa da Avis se na ki mi ta nı nan 
alim “Şə fa“ ki ta bın da yal nız mü-
a sir tex no lo gi ya ilə müm kün olan 
el mi kəşfl  ə rə im za atıb. Zə ma nə si-
nin da hi tə bi bi ad lan dı rı lan İbn Si-
na müasir cər ra hi me tod la rın tə məl 
nöq tə si ni qo yub. Həm çi nin da xi li 
xəs tə lik lə rin pro fi  lak ti ka və müali-
cə si də onun adı ilə bağ lı dır. 

Si ya hı nı is tə ni lən qə dər uzat maq 
olar… Də yiş mə yən isə bir hə qi qət 
var: Gü nəş hər za man Şərq dən do-
ğub. Qərb isə o za man ol du ğu ki mi 
bu gün də Şərq işı ğı nın köl gə sin-
də bərq vur maq da dır. Zi ya sı sö nən 
Şərq tək cə keç mi şi ni bər pa et mək lə 
ölə zi mək də olan Gü nə şi ni bər pa edə 
bi lər. Bu isə hər şe yin ye ni dən baş-
lan ma sı de mək dir…

Azərbaycan və Azərbaycan və 

Av ro pa da Avis se na ki mi ta nı nan 
alim “Şə fa“ ki ta bın da yal nız mü-
a sir tex no lo gi ya ilə müm kün olan 
el mi kəşfl  ə rə im za atıb. Zə ma nə si-
nin da hi tə bi bi ad lan dı rı lan İbn Si-
na müasir cər ra hi me tod la rın tə məl 
nöq tə si ni qo yub. Həm çi nin da xi li 
xəs tə lik lə rin pro fi  lak ti ka və müali-
cə si də onun adı ilə bağ lı dır. 

olar… Də yiş mə yən isə bir hə qi qət 
var: Gü nəş hər za man Şərq dən do-
ğub. Qərb isə o za man ol du ğu ki mi 
bu gün də Şərq işı ğı nın köl gə sin-
də bərq vur maq da dır. Zi ya sı sö nən 
Şərq tək cə keç mi şi ni bər pa et mək lə 
ölə zi mək də olan Gü nə şi ni bər pa edə 
bi lər. Bu isə hər şe yin ye ni dən baş-
lan ma sı de mək dir…

Şərq alimləri
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1930-cu il də is teh sa la ta bu-
ra xı lan «Lə tif» bə dii fi l mi də 
məhz gənc mil li qüv və lə rin 
ki no sə nə tin də öz sö zü nü de-
mə si üçün ya ra dı lan im kan lar-
dan bi ri idi. Fil min «Üz-üzə» 
ad lı sse na ri si ni qu ru luş çu-re-
jis sor M.Mi ka yı lov yaz mış dı. 
O, ar tıq fi lm lər də re jis sor as-
sis ten ti iş lə yə-iş lə yə təc rü bə 
qa zan mış dı, yaz dı ğı sse na ri 
də za ma nın ru hu na və tə lə bi-
nə uy ğun idi. Hə min vaxt lar 
ge niş lə nən «Pav lik Mo ro zov 
hə rə ka tı» və A.Dov jen ko nun 
«Tor paq» fi l mi, 7 yaş lı «akt-
yor» Lə tif Sə fə ro vun «Gi lan qı-
zı» fi l min də ki sə mi mi ifa tər zi 
və bu lent ek ran la ra çı xan dan 
son ra onun qa zan dı ğı po pul-
yar lıq M.Mi ka yı lov üçün əl-
ve riş li möv zu ver miş di. Hətt  a 
o, ek ran uğu ru nu tə min et mək 
üçün fi l min adı nı də yiş mək 
qə ra rı na gəl miş di: «Fil min 
adı əv vəl baş qa («Az da çox» 
- N.Ə.) idi. Film öz hə qi qi adı-
nı iş pro se sin də tap dı. Az yaş lı 
Lə tif sı naq çə ki li şi ni qur ta ran 
ki mi, fi l min adı nı «Lə tif» qoy-
duq».

«A zər bay can kən din də kol-
xoz qu ru cu lu ğu na və kən din 
ye ni adam la rı na həsr olun-
muş» ye ni ek ran əsə ri nin qu ru-
luş çu-ope ra to ru İ.Tar ta kovs ki, 
qu ru luş çu-rəs sa mı isə A.Qon-
çars ki idi. Əsas rol la rı Ə.Ələk-
bə rov (kol xoz səd ri), H.Rza ye-
va (Ögey ana), M.Mər da nov 
(Ələs gər), A.Be zir ga nov (Ha cı 
Sə məd), Ə.Sul ta nov (Ha cı Sə-
mə din oğ lu), Q.Zey na lov (İb-
ra him), M.Şam xa lov (trak tor-
çu), İ.Oruc za də, K.Qu bu şov, 
R.Ka zı mov ifa edir di lər. Len-
tin möv zu su ye tə rin cə sxe ma-
tik idi: Kol xoz qu ru cu lu ğu nun 
ilk il lə rin də bu pro se sin əley-
hi nə çı xan yer li mül kə dar la rın 
qa lıq la rı olan qol ço maq lar-
mə ha rət lə mas ka lan mış qa ra 
qüv və lər ye ni so vet kən din də 
gö rü lən hər cür mə də ni təd bir-
lə rə qar şı çı xır, əlal tın dan fi t-
nə kar lıq lar tö rə dir lər. Xü su si lə 
kənd tə sər rü fat la rı ava dan lı-
ğı nı oğur la maq, so sialist əm-
la kı na zi yan vur maq yo lu ilə 
«qol ço maq lar və on la rın əlal-
tı la rı öz qa ra niy yət lə rinə da-
vam edir lər»; «i şı ğın, tə rəq qi-
nin düş mən lə ri, həm hiy lə gər, 
həm də qu duz laş mış yır tı cı lar 
olan bu mür tə ce lə rə qar şı ye ni 
so vet kən di nin tə rəq qi pər vər 
adam la rı – mü ba riz qüv və lə ri 
da ya nır»; fi l min baş qəh rə ma-
nı az yaş lı Lə tif əv vəl cə bü tün 
bun la rı gör sə də, mə na sı nı, 
ma hiy yə ti ni ba şa düş mür, az 
son ra xe yir xah adam la rın tə si-
ri ilə kənd də qol ço maq la rı if şa 

edən lə rin ən yax şı və 
ən ba ca rıq lı kö mək çi-
lə rin dən bi ri nə çev ri lir, 
so sialist əm la kı nı, ye ni so vet 
kən di ni düş mən dən qo ru maq 
və tə miz lə mək işin də Lə tif öz 
cə sa rət li çı xış la rı ilə mü ba-
riz qüv və lə rin se vim li si nə 
çev ri lir, bu az yaş lı, 
la kin bö yük gə-

lə cə yi olan qəh rə man ye ni hə-
yat uğ run da ge dən mü ba ri zə-
də mü hüm rol oy na yır. O, öz 
ağıl lı və cə sa rət li hə rə kət lə ri 
ilə kənd də kol xoz qu ru lu şu-
nun, ye ni hə ya tın tən tə nə si nə 
kö mək edir». 

Film tə bii ki, möv cud si ya-
si-ideolo ji sis te min tə ləb et di yi 
«bi zim ki lər» (so sializm qu ru-
cu lu ğu nun tə rəf da rı olan lar) 
və «on lar» (ye ni hə ya tın düş-
mən lə ri) ara sın da ge dən kəs-
kin mü ba ri zə, axır da «bi zim-
ki lər »in qa lib gəl mə si sxe mi 
üzə rin də qu rul muş du. «Bi-
zim ki lər» - so sialist əm la kı nı 
düş mən dən qo ru yan lar, tor-
pa ğa sa hib ol ma ğa ça lı şan lar 
zəh mət keş, təd bir li, mü ba riz 
və xe yir xah dır lar; «on lar» - 
ye ni li yin əley hi nə çı xan lar, 
tor pa ğı əl dən ver mək is tə mə-
yən lər sə məkr li, hiy lə gər, yır-
tı cı dır lar. Az yaş lı Lə tif və gənc 
kol xoz səd ri so vet kən di nin 
«i şıq lı gə lə cə yi ni», ye ni lik dən 
qor xan qol ço maq lar – Ələs gər, 
İb ra him, Ha cı Sə məd isə keç-
mi şin «qa ran lıq, mür tə ce ma-
hiy yə ti ni» əks et di rir lər; Lə tif 
mə sum, sa də lövh və vic dan lı, 
Ha cı Sə məd sə, ək si nə hiy lə gər, 
məkr li və qəd dar dır. Bü tün 
bun la ra bax ma ya raq, Lə ti fi n 
təm sil et di yi «i şıq lı gə lə cək» 
Ha cı Sə mə din si ma sın da «qa-
ran lıq keç mi şə qa lib gə lir».

Re jis sor fi l min si ya si-ideolo ji 
tə yi na tın dan çı xış edib, ob raz-
la rın xa rak ter lə rin də ki ciz gi-
lə ri da ha da tünd ləş dir mə yə 
me yil gös tə rir: Lə tif nə qə dər 
sa də lövh, mə sum dur sa, Ha cı 
Sə məd o qə dər ağıl lı, təd bir li 
və dəh şət li dir; Lə tif nə qə dər 
qorx maz və mü ba riz dir sə, Ha-
cı Sə məd o qə dər fi t nə kar və 
aciz dir; Lə tif da xi lən nə qə dər 
tə miz və zən gin dir sə, Ha cı Sə-
məd o qə dər mə nə viy yat ca çir-
kin dir və s. və i.a.». 

M.Mi ka yı lo vun qar şı sın-
da du ran və zi fə lər dən bi ri də 
«so sializm qu ru cu lu ğu nun in-
ki şa fı nın dön məz ol du ğu nu» 
ta ma şa çı la ra təl qin et mək idi. 
Tə sa dü fi  de yil ki, kənd də ye ni 
hə ya tın düş mən lə ri nə qə lə bə 
ça lan Lə tif len tin fi  na lın da Ba-
kı ya gə lir, bu nun la da «sə na ye 
şə hə ri Ba kı özü də kənd lə üz-
vi su rət də bağ la nır». Bü tün bu 
kadr lar la “hə ya tın gö zəl li yi, 
əmə yin, zəh mə tin in sa na gə-
tir di yi səadət təl qin edi lir». Əl-
bətt  ə, sü jet xətt  i nin elə son lu ğu 
bə dii de yil, təb li ğat-təş vi qat 
zə ru rə tin dən irə li gə lir di. 

Fil min ide ya sı nı, möv zu-
su nu və məq sə di ni bir kə-
na ra qoy saq, bu ek ran əsə ri 
de mək olar, ey niad lı baş qəh-
rə ma nın ob ra zı nı ya ra dan 
10 yaş lı akt yor Lə tif Sə fə ro-
vun üzə rin də qu rul muş du.

Tə bii ki, L.Sə fə rov fi l min özü-
lün də du ran si ya si-ideolo ji 
məq səd dən baş çı xar maq ya-
şın da de yil di, yal nız re jis so-
run gös tə riş lə ri nə və öz ins-
tinkt lə ri nə söy kə nib oy na yır dı. 
Lə tif ona tap şı rı lan və zi fə nin 
öh də sin dən mə ha rət lə gəl miş-
di. M.Mi ka yı lo vun şə ha də ti nə 
gö rə, «Lə tif elə bi rin ci gün dən 
bi rin ci epi zo du gö zəl oy na dı. 
Lə tif özü ilə fi l mi mi zə lə tif-
lik gə tir miş di». Re jis sor məhz 
onun uşaq mə sum lu ğun dan, 
sər bəst li yin dən və ana dan gəl-
mə du yum lu ğun dan fi l min 
xey ri nə ya rar lan ma ğa ça lı şır dı. 

Təd qi qat çı N.Sa dı xov düz-
gün ola raq qeyd edir ki, «zəh-
mə ti və zəh mət adam la rı nı nü-
ma yiş et di rən kadr la rın özün də 
də pla kat çı lı ğa me yil var və bu 
da kol xoz qu ru lu şu nun üs tün-
lü yü nü təs diq et mə yə yö nəl di-
lib». Am ma o, növ bə ti qə naətin-
də «bu pla kat çı lı ğın fi l min 
ide ya-bə diili yi nin yük səl dil mə-
si nə də la lət et di yi nə», «len tin 
qar şı sı na qoy du ğu məq səd lə rin 
heç də akt yor oyu nu nu öz im-
ti yaz la rın dan məh rum et mə yə 
yö nəl dil mə di yi nə», ək si nə, «ki-
no nun səs siz döv rü şə raitin də 
fi l min ide ya-bə diili yi nin akt-
yor oyu nu nun xü su siy yət lə-
ri ni mü rək kəb ləş dir di yi nə» 
ina mı nı ifa də edir ki, bü tün 
bun la ra da inan maq çə tin dir.

Doğ ru dur ki, «qəh rə man la rın» 
xa rak te rik ciz gi lə ri, o cüm lə-
dən, plas tik li yi və mi mi ka lı-
lı ğı ob raz la rın rit mik rəs mi ni 
poz mur, ək si nə, öz ic ti mai və 
ide ya mən su biy yə ti ni təs diq 
edir». 

M.Mi kay lov fi l min tə sir li-
li yi ni və sü je tin real lı ğı nı ar-
tır maq üçün xro ni kal-sə nəd li 
çə ki liş lər dən də is ti fa də edib. 
O, əkil miş ge niş çöl lə ri, ilk 
trak tor la ra kənd li lə rin mü-
na si bə ti ni ta ma şa çı la ra gös-
tər mək lə də len tin ide ya sı na 
xid mət edir. Yə ni, bu tor paq 
keç mi şin qa lıq la rı olan qol-
ço maq lar la mü ba ri zə də qa-
lib gə lən, ye ni hə yat qu ran 
adam la rın dır. O za man fi l-
mə bax mış gör kəm li re jis sor 
N.Şen ge la ya bu sə nəd li kadr-
la rı fi l min yax şı xü su siy yət-
lə rin dən bi ri ki mi qeyd et-
miş di. Hə min dövr də ge niş 
şöh rət qa zan mış «Tor paq» 
(A.Dov jen ko) fi l min də ki ox-
şar epi zod la rı N.Sa dı xov «heç 
də ki no sə nə tin də tək rar, epi-
qon çu lu q» say ma sa, «döv rün 
qar şı ya qoy du ğu tə ləb lər dən 
doğ du ğu nu» qeyd et sə də, 
hər hal da, açıq-aş kar tə si ri 
giz lət mək çə tin dir. «Hə min 
il lər də is tər ədə biy ya tın, is-
tər sə də ki no sə nə ti nin qar-
şı sın da ye ni so vet kən di nin 
təs vi ri, xü su si lə kol xoz qu ru-
lu şu nun təb li ği və bu na qar-
şı çı xan qol ço maq la rın if şa sı 
mü hüm bir və zi fə ki mi qoy-
muş du. İs tər «Tor paq», is tər-
sə də «Lə tif» fi lm lə rin də ki ox-
şar epi zod lar və kadr lar ey ni 
hə də fə atəş açır dı, ey ni məq-
sə də xid mət edir di». Təd-
qi qat çı nın bu id diası fi l min 
təb li ğat-təş vi qat ma hiy yə ti ni 
əsas lan dır maq cəh di ol sa da, 
fi k ri miz cə, sə nət kar lıq mə sə-
lə lə ri nə zər rə qə dər də dəx li 
yox dur. 

Sə nət şü nas Ay dın Ta lıb za-
də isə fi lm də ki təb li ğat-təş vi-
qat ça la rı nı ikin ci pla na çə kib, 
baş lı ca diq qə ti qu ru lu şa yö-
nəl dir: «...Möv zu so vet ki ne-
ma toq ra fi  ya sı üçün tra fa ret: 
kol lek tiv ləş mə. Sü je tin sxe mi 
adi: qol ço maq – «qa ra» ca maat 
– kol xoz səd ri. Bəl li dir, əla və 
iza ha nə eh ti yac. Am ma bu 
gün de yi rəm: səhv iş tut mu-
şam ki, «Lə tif fi l mi lə cid di ma-
raq lan ma mı şam. Yal nız id dialı 
ya naş ma nı tər git mək gə rək miş 
ki, bu fi l mi şe devr qis min də 
gö rüm və onun re jis so ru nu 
da hi Dov jen ki ilə mü qa yi sə 
edim» («Bi zim əsr» qə ze ti, 21 
iyun 2001-ci il). 

1930-cu il iyu lun 19-da ek-
ran la ra bu ra xı lan «Lə tif» fi l-
mi nöq san la rı na bax ma ya raq, 
«i deolo ji cə hət dən sağ lam ek-
ran əsə ri» ol du ğun dan, rəh-
bər lik və ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən yax şı qar şı lan dı, üs tə lik, 
təb li ğat-təş vi qat ma hiy yə ti ni 
ye tə rin cə doğ rult du. Bu ek-
ran əsə ri da ha çox ki no ya gənc 
mil li qüv və lə rin cəlb edil mə si 
cə hət dən əla mət dar idi. 
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

1930-cu il də is teh sa la ta bu-

Ö
tən əs rin 20-ci il lə ri nin so nu 30-cu il lə ri-
nin əv vəl lə rin də Azər bay can ki ne ma toq-
ra fı, qar şı sın da du ran və zi fə lə ri hə ya ta 
ke çir mək üçün rast laş dı ğı çə tin lik lə ri 

ara dan qal dır ma ğa can atır dı. Res pub li ka-
da ki no iş lə ri nə rəh bər lik edən qu ru mun st-
ruk tu ru tez-tez də yiş di ri lir, mad di-tex ni ki 
təc hi zat mə sə lə lə ri müəy yən də rə cə də həll 
edi lir di. Am ma qar şı da du ran və zi fə lə rin ən 
mü rək kə bi mil li ki ne ma toq raf çı kadr la rın ça-
tış maz lı ğı idi.

Lətif Səfərovun 
“LƏTİF”i

edən lə rin ən yax şı və 
ən ba ca rıq lı kö mək çi-
lə rin dən bi ri nə çev ri lir, 
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da ki no iş lə ri nə rəh bər lik edən qu ru mun st-
ruk tu ru tez-tez də yiş di ri lir, mad di-tex ni ki 
təc hi zat mə sə lə lə ri müəy yən də rə cə də həll 
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Da ğı dı cı fi  kir lər
Uğur suz luq la rı mı zın, çək di-

yi miz ağ rı-acı la rın bey ni miz də 
do la nan fi  kir və dü şün cə lə rin, 
emo si ya la rın tə za hü rü ol du ğu nu 
vur ğu la maq is tər dim. Ener ji nin 
uni ver sal for ma sı ki mi qə bul et-
di yi miz fi  kir, özün də ya ra dı cı 
güc lə ya na şı, da ğı dı cı qüv və də 
da şı ya bi lər. Ağ lı mı za gə lən lə-
rin və dü şün dük lə ri mi zin fi  zi ki 
aləm də müəy yən bir for ma alıb 
mad di ləş di yi ni yad dan çı xar maq 
ol maz. Bi zə son da ba şağ rı sı gə-
ti rən şəx si prob lem lə ri məhz öz 
da ğı dı cı fi  kir lə ri miz (ki min isə 
yox) ya ra dır, təh təl şüuru muz isə 
dər hal bey ni mi zə özü nü da ğı dı cı 
me xa niz min hə rə kə tə keç di yi ni 
təs diq lə yən siq nal lar ötü rür. Biz-
lər dən bir ço xu nun ağ lı na be lə 
gəl mir ki, di li mi zə gə tir di yi miz 
söz lər də və ya ağ lı mız dan ke-
çir di yi miz fi  kir lər də ne cə bö yük 
bir qüv və giz lə nir. Biz söz lə ri 
ək sər hal lar da qey ri-ix ti ya ri, dü-
zü lü şü nə var ma dan, de yi li şi nə 
diq qət et mə dən tə ləff  üz edi rik. 
Nə vaxt sa iş lə dil mə qay da la rı nı 
öy rən di yi miz söz lər lə da xi li hiss 
və emo si ya la rı mı zı ifa də edir, 
ağ zı mız dan çı xan söz lə rin ya rat-
dı ğı tə si rin son ra dan han sı sa hə-
yat təc rü bə si şək lin də for ma la şıb 
ge ri yə qa yı da bi lə cə yi ni ağ lı mı za 
be lə gə tir mi rik. Məş hur ata lar 
sö zün də de yil di yi ki mi: - ”Nə 
əkər sən, onu da bi çər sən”. “Ener-
ji heç dən ya ran mır və ya yox ol-
mur; yal nız bir for ma dan baş qa 
for ma ya ke çir” ki mi ifa də olu-
nan tə biət qa nu nu nun ol du ğu nu 
bil sək də, mə na sı nı dərk et mir, 
de dik lə ri mi zin fər qi nə var mı rıq. 
Be lə he sab edi rik ki, əgər ki mə sə 
lə nət yağ dı rır, mən fi , yə ni da ğı-
dı cı ener ji gön də ri rik sə, o bu nu 
qə bul et mə li dir. Am ma nə zə rə 
al mı rıq ki, ki mə isə dü şün mə dən 
ün van la dı ğı mız kin-kü du rət, qə-
zəb, nif rət son mər hə lə də da ha 
bö yük qüv və ilə ge ri yə, özü mü-
zə də qa yı da bi lər (tay lı ta yı nı ta-
par). 

Bə zən özü mü zə qar şı əda lət siz-
lik ki mi qə bul et di yi miz, haq sız lıq, 
uğur suz luq heç də dü şü nül dü yü 
ki mi bi zə zə rər ver mək məq sə di-
lə edil mir. İn sa nın qa da-qar ğı şın 
kö mə yi lə şüur lu su rət də öz məq-
sə di nə nail ol ma ğa ça lış ma sı isə, 
əl bətt  ə ki, ağıl sız lıq dır. İn cik lik, 
kin-kü du rət, qə zəb, xə bis lik, pa-
xıl lıq və s. ki mi mən fi  emo si-
ya lar ya ra dan va si tə lər dən 
məq sə di nə çat maq üçün is-
ti fa də edən lə ri lə nət lə mək-
lə da yan dır maq müm kün 
de yil. Müəy yən nə ti cə 
əl də et mək is tə yən lər 
bə zən is ti fa də et dik-
lə ri va si tə nin fər-
qi nə var mır, ki-
min sə yo lu nu 
kə sib haq qı nı 
t a p  d a  d ı q -
la rı nı nə zə-
rə al mır lar.

Əda lət siz lik lə qar şı la şan da əziy-
yət çək sək də, ya ra dan qar şı sın da 
ha mı nın bə ra bər ol du ğu nu ya dı-
mız dan çı xar ma ma lı yıq. Həm də, 
bu gün bir şəx sin qə zəb li olub bu 
və ya di gər səh və yol ver mə si, hə-
lə onun baş qa la rın dan pis ol ma sı 
an la mı na gəl mir.

Bəs, on da han sı emo si ya lar, bi-
zə ağ rı-acı gə ti rə bi lər?

Tə kəb bür və eqoizm
“Sən hər şe yə həd din dən ar tıq 

cid di ya na şır san, - don Xuan as-
ta dan dil lən di. Və özü nü çox va-
cib, əvə zo lun maz adam sa yır san. 
Bu ba xış bu ca ğı nı də yiş mə li sən! 
Özü nə bu qə dər yük sək də yər 
ver sən, hər ki çik şey dən qı cıq lan-
ma ğa haq qın ol du ğu nu və və ziy-
yət ürə yin cə ol ma yan da is tə di yin 
vaxt dö nüb ge də bi lə cə yi ni dü şü-
nə cək sən. Bəl kə, sən elə bi lir sən 
ki, bu nun la gü cü nü, xa rak te ri ni 
gös tə rir sən. Am ma qə tiy yən be lə 
de yil! Əs lin də de yin gən və özün-
dən ra zı bi ri sən!” (K.Kas ta ne da: 
“İkst la na sə fər”).

Xris tian di nin də bu hiss ölüm cül 
gü nah lar dan bi ri sa yı lır. Və de mək 
olar ki, əbəs ye rə yox. Məhz tə-
kəb bür və özün dən ra zı lıq in sa nın 
çək di yi ağ rı-acı və sa ğal maz xəs-
tə lik lə rin, elə cə də vaxt sız ölü mün 
baş lı ca sə bəb lə rin dən dir. Bü tün 
zə rər li fi  kir və dü şün cə lə rin, emo-
si ya la rın mən bə yi, məhz tə kəb-
bür dən qay naq la nır. İn san özü nü 
kim dən sə və ya nə dən sə yu xa rı 
tu tan da baş qa la rı na hə qa rət edib 
on la rı mü ha ki mə et mə yə haq lı ol-
du ğu nu dü şün mə yə baş la yır. Top-
lum qar şı sın da öz üs tün lü yü nü 
dü şü nüb qə bul et mək ye kə xa na lıq 
və di gər lə ri ni aşa ğı la maq (söz, fi -
kir və ya hə rə kət lə) is tə yi ya ra dır. 
Əvə zo lun maz lıq his si nin təh təl-
şüuru muz da ya rat dı ğı aq res si ya, 
son ra dan özü mü zə qar şı da çev-
ril miş olur. Bu duy ğu in sa nın al-
lah lıq id diası na düş mə si nə apa rıb 
çı xa rır, özü nü, öz ağıl im kan la rı nı, 
müd rik li yi ni di gər lə rin dən yu xa rı-
da qoy ma ğa cəhd et mə yə sü rük lə-
yir. Tə kəb bür lü in san hə ya tın da 
baş ve rən göz lə nil məz ağ rı-acı lı 
və ziy yət lə ri çə tin lik-
lə qə bul edir, 
on lar la ba-
rı şa bil-
m i r .

O, ət raf alə mi öz an la dı ğı ki mi qə-
bul et di yin dən, məhz öz dün ya-
ba xı şı nın ən düz gün və mən tiq li 
ol du ğu qə naəti nə gə lir. Be lə hal lar-
da nə et di yi nin fər qi nə var ma dan 
baş qa la rı na zülm et mə yə, əzab 
ver mə yə baş la yır, ət raf alə mi zor la 
özü nə ta be et dir mə yə ça lı şır. Əha-
tə olun du ğu aləm lə özü ara sın da 
bir ara ya sı ğıb uz laş ma yan nə var-
sa onu na ra zı sa lır, qəl bin də ət raf-
da kı la ra qar şı qə zəb, kin-kü du rət, 
hə qa rət, xə bis lik və s. ki mi aq res-
siv emo si ya lar do ğu rur. Bu da öz 
növ bə sin də müx tə lif xəs tə lik lə rə 
zə min ya ra dır, bə zən, hətt  a ölü mə 
qə dər apa rıb çı xa rır. Tə kəb bür lük 
– baş qa la rı üzə rin də öz üs tün lü yü-
nü id dia et mək və ya ək si nə, on la rı 
özün dən aşa ğı da gör mək dir.

İn di bir an lıq tə səv vür edin ki, 
hü cey rə bü töv or qa niz min ma-
raq la rı nı nə zə rə al ma dan onun-
la şəx si məq sə di nə çat maq üçün 
mü ba ri zə apa rır. Be lə hü cey rə 
or qa niz mə la zım dır mı? Han sı sa 
hü cey rə or qa niz mə öz şərt lə ri ni 
diq tə edə bi lər mi? Yox. Or qa nizm, 
əl bətt  ə ki, gec-tez xər çəng ya ra-
da caq bu hü cey rə dən can qur tar-
ma ğa ça lı şa caq. Bib li ya da da tə-
kəb bür lə bağ lı çox düz gün he sab 
et di yim sə tir lər var: “Aşa ğı la nan 
in san əv vəl ru hən əzil sə də, son da 
ta le yi lə ba rış maq ona şan-şöh rət 
gə ti rər”; “Din siz lə ri di gər lə rin dən 
lov ğa lıq və tə kəb bür lük fərq lən di-
rir. Bu isə gü nah dır”; “Alın ya zı sı 
ilə ba rı şan la rın qəl bin də ya ra nan 
Al lah xo fu son da bol ru zi-bə rə kət, 
zən gin lik və şan-şöh rət gə ti rər”; 
“Tə kəb bü rün al çalt dı ğı in san, ta-
le yi lə ba rış sa lə ya qə ti an caq bun-
dan qa zan mış olar” və s. 

Bəs, bu məh ve di ci hiss dən ne cə 
qur tul maq olar? Tə kəb bür lü hə-
rə kət də bə zən xoş niy yət lə – öz 
də yə ri ni, bən zər siz li yi ni və üs-
tün lü yü nü dün ya ya gös tər mək 
məq sə di lə edi lir. Axı, is tə ni lən 
şəxs bu dün ya ya əbəs ye rə gəl-
mə di yi nə, ya şa mı nın hər 
han sı bir məq sə də xid mət 
et di yi nə inan maq is tə yir. 
Am ma öz də yə ri ni və 
bən zər siz li yi ni baş qa la-
rın dan üs tün ol du ğu nu 
dü şü nüb qa bart maq-
la çat dır maq – bu təh-
təl şüur da di gər lə ri nin 
məh vi ni proq ram laş-
dır maq de mək dir. Yə ni, 
əgər mən baş qa la rın dan 
ali və üs tü nəm sə, on da 
de mək o bi ri lə ri pis, 
na dan və aciz dir.

Əs lin də isə, yük sək an lam da biz 
ha mı mız bə ra bə rik. Bir də fə lik 
dərk et mə li yik ki, pis və ya yax şı, 
lap yax şı və ya lap pis in san yox-
dur. Sa də cə biz on lar da gör mək 
is tə di yi mi zi gö rü rük. İn san özü-
nü nə qə dər yu xa rı da hiss edir sə 
o qə dər aşa ğı la nır. Baş qa la rı nın 
gö zün də nə qə dər yax şı gö rün-
mək is tə yi rik sə, o qə dər pis gö rü-
nü rük. Tə kəb bür lü in san – qa pa lı 
in san dır. Di gər in sa nı ba şa düş-
mək dən im ti na et mək öz mə nə vi 
alə mi ni yox sul laş dı rıb mis kin ləş-
dir mək dir. Bu da son mər hə lə-
də bi zi tən ha lı ğa apa rıb çı xa rar, 
özü mü zə qa pa nıb məhv ol ma ğı-
mı za sə bəb olar. Hə kim lik təc rü-
bəm dən bi li rəm ki, tə kəb bür dən 
ne cə ağır xəs tə lik lər do ğa bi lər 
və bu hiss dən qa çıb qur tul maq 
ne cə va cib dir. Bir də fə qə bu lu ma 
dep res si ya da olan or ta yaş lı qa-
dın gəl di. Xəs tə lik güc lü baş ağ-
rı sı, xo şa gəl məz ürək bu lan ma ilə 
mü şa yiət olu nur du. Qa dın sa ğal-
maq üçün ar tıq bü tün üsul lar dan 
(ekst ra sens, “nə nə min dər ma nı” 
və c. ki mi) is ti fa də et sə də, bir 
nə ti cə ha sil ol ma mış dı. Xəs tə li-
yin sə bə bi ni müəy yən ləş dir mək 
üçün trans ha lı na sal dı ğı mız qa-
dı nın təh təl şüuru na mü ra ciət et-
dik. Seans vax tı al dı ğı mız ca vab 
tək bi zim yox, xəs tə nin özü üçün 
də göz lə nil məz ol du. Şüur, “xəs-
tə li yi mən ça ğır mı şam ki, sə nə 
əzab ver sin”, - de yir - is tə yi rəm 
əzab-əziy yət dən ke çib tə kəb bür 
və lov ğa lıq dan, ye kə xa na lıq və 
baş qa la rı nı aşa ğı la maq dan, özü-
nə vur ğun luq dan əl çə kə sən”. 

Özü nüz üçün tə kəb bür his sin-
dən azad olun ma proq ra mı tər tib 
edin. Bu nun üçün ilk növ bə də ta-
le yi niz lə, hə ya tı nız da baş ve rən lər-
lə bağ lı mə su liy yə ti məhz öz üzə-
ri ni zə gö tür mə yi öy rə nin. On da 
özü nüz də da xil ol maq la ki mi sə ni 

nə də sə təq sir lən-
dir mə yə lü zum 

qal maz. İs tə ni-
lən və ziy yə tin 
po zi tiv tə rəf-
lə ri ni gör mək 
la zım dır. Mən 
or ta mək tə bi 
q u r  t a  r a n  d a n 
dər hal son ra Le-
ninq ra da (in di 

Sankt-Pe ter burq) 
ge dib Hər bi-tib bi 

aka de mi ya ya qə-
bul olun maq üçün 

sə nəd ver dim.

Va li de yin lə rim mə ni hər bi hə-
kim - za bit ki mi gör mə yi ar zu-
la yır dı lar, elə özüm də hər bi 
for ma ge yin mə yin əley hi nə de-
yil dim. Am ma hər bi hə kim ol-
maq ar zum dan im ti na et mə li ol-
dum. Be lə ki, tib bi ko mis si ya dan 
ke çə bil mə dim. An caq ruh dan 
dü şüb təəs süf his si də ke çir mə-
dim və hə min il im ta han ve rib 
tibb ins ti tu tu na da xil ol dum. Bir 
ne çə il keç dik dən son ra isə ar tıq 
tib bi ko mis si ya dan keç mə yi mə 
ən gəl olan hə kim lə ri (aka de mi-
ya) min nət dar lıq his si ilə yad 
et mə li ol dum. Unut maq ol maz 
ki, hər in san özü ya rat dı ğı bən-
zər siz aləm də ya şa yır. Hər han sı 
var lı ğın tək rar sız lı ğı da bu nun la 
şərt lə nir. Tə səv vü rü nü zə tril yon 
say da müx tə lif hü cey rə dən iba-
rət in san or qa niz mi gə ti rin. On-
la rı nə bir ləş di rir? Hə yat! Vəh də-
tə can atı rıq sa, va hid or qa niz mə 
uy ğun laş ma lı yıq. İlk ba xış dan 
bü tün hü cey rə lər ey ni gö rü nür: 
pi si və ya yax şı sı yox dur. Ürək 
və ya be yin hü cey rə si düz ba ğır-
sa ğın hü cey rə sin dən heç nə ilə 
fərq lən mir, on la rın bi ri di gə ri ol-
ma dan ya şa ya bil məz. İs tə ni lən 
or qa nizm – hü cey rə lə ri bir-bi ri 
ilə qar şı lıq lı əla qə də olan ba lans-
laş dı rıl mış bir sis tem dir. Am ma 
bu nun la ya na şı, on lar dan hər 
bi ri həm də or qa niz mə bü töv-
lük də fay da ve rə bi lə cək spe si-
fi k funk si ya la rı hə ya ta ke çi rir və 
özü nə xas şə kil də bən zər siz dir. 
Hü cey rə yal nız o vaxt or qa nizm-
dən özü nə la zım ola nı ala bi lir 
ki, və zi fə si nin öh də sin dən gə lə 
bil sin. Şüural tı sə viy yə də hər in-
san kaina tın bir par ça sı dır. Həm 
də, tək in san yox, is tə ni lən can lı 
məx luq, is tə ni lən əş ya və s. Və 
bu ra da biz ha mı mız Ya ra dan 
qar şı sın da bə ra bə rik. Bi zi yal nız 
bir ümu mi məq səd bir ləş di rir – 
vəh də tə can at maq, yə ni ali şüur 
olan Al la ha ya xın ol maq. Və 
yük sək an lam da hər kəs kaina-
tın ümu mi in ki şa fı na öz töh fə si-
ni ve rir.

Bir yax şı tə lim var. Mən si zə 
onu vax ta şı rı ye ri nə ye tir mə yi 
məs lə hət gö rər dim! Ra hat ca əy-
lə şib sa kit lə şin. Ürə yi niz də da-
nış ma ğı da yan dı rın. Fik ri ni zə 
gə ti rin ki, göz lə ri niz qar şı sın da 
ət ra fa işıq şüala rı ya yan açıq ma-
vi rəng li par laq sa hə var. İn di də 
tə səv vür edin ki, si zi da xil dən 
bax be lə açıq ma vi, get-ge də da-
ha par laq olan işıq se li bü rü yür. 
Və elə bu an ürə yi niz də ali şüur 
olan Al la ha mü ra ciət edin. Fər qi 

yox dur siz Al la ha ina nır sı nız, 
yox sa Kos mik şüura. Kaina-

tın şüur lu baş lan ğı cı ilə 
bağ lı is tə ni lən tə səv vür bu 

mü ra ciət ücün ye tər li dir. 
Və bu ali güc lər dən bi ri-
nə qey ri-adi bir xa hiş-

lə mü ra ciət edin. Bu 
güc dən özü nüz üçün 
hər han sı mad di və 
ya mə nə vi sər vət 
yox, sa də cə da xi-
li ni zi dol du rub, 
si zi kaina tın 
har mo ni ya sı na 
kök lə  mə s i  ni , 
y ö n  l ə n  d i r -
mə si ni xa hiş 
edin. 

Tər cümə 
edən
İra də 
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sö zün də de yil di yi ki mi: - ”Nə 
əkər sən, onu da bi çər sən”. “Ener-
ji heç dən ya ran mır və ya yox ol-
mur; yal nız bir for ma dan baş qa 
for ma ya ke çir” ki mi ifa də olu-
nan tə biət qa nu nu nun ol du ğu nu 
bil sək də, mə na sı nı dərk et mir, 
de dik lə ri mi zin fər qi nə var mı rıq. 
Be lə he sab edi rik ki, əgər ki mə sə 
lə nət yağ dı rır, mən fi , yə ni da ğı-
dı cı ener ji gön də ri rik sə, o bu nu 
qə bul et mə li dir. Am ma nə zə rə 
al mı rıq ki, ki mə isə dü şün mə dən 
ün van la dı ğı mız kin-kü du rət, qə-
zəb, nif rət son mər hə lə də da ha 
bö yük qüv və ilə ge ri yə, özü mü-
zə də qa yı da bi lər (tay lı ta yı nı ta-

Bə zən özü mü zə qar şı əda lət siz-
lik ki mi qə bul et di yi miz, haq sız lıq, 
uğur suz luq heç də dü şü nül dü yü 
ki mi bi zə zə rər ver mək məq sə di-
lə edil mir. İn sa nın qa da-qar ğı şın 
kö mə yi lə şüur lu su rət də öz məq-
sə di nə nail ol ma ğa ça lış ma sı isə, 
əl bətt  ə ki, ağıl sız lıq dır. İn cik lik, 
kin-kü du rət, qə zəb, xə bis lik, pa-
xıl lıq və s. ki mi mən fi  emo si-
ya lar ya ra dan va si tə lər dən 
məq sə di nə çat maq üçün is-
ti fa də edən lə ri lə nət lə mək-
lə da yan dır maq müm kün 
de yil. Müəy yən nə ti cə 
əl də et mək is tə yən lər 
bə zən is ti fa də et dik-
lə ri va si tə nin fər-
qi nə var mır, ki-
min sə yo lu nu 
kə sib haq qı nı 

ril miş olur. Bu duy ğu in sa nın al-
lah lıq id diası na düş mə si nə apa rıb 
çı xa rır, özü nü, öz ağıl im kan la rı nı, 
müd rik li yi ni di gər lə rin dən yu xa rı-
da qoy ma ğa cəhd et mə yə sü rük lə-
yir. Tə kəb bür lü in san hə ya tın da 
baş ve rən göz lə nil məz ağ rı-acı lı 
və ziy yət lə ri çə tin lik-
lə qə bul edir, 
on lar la ba-
rı şa bil-
m i r .

məq sə di lə edi lir. Axı, is tə ni lən 
şəxs bu dün ya ya əbəs ye rə gəl-
mə di yi nə, ya şa mı nın hər 
han sı bir məq sə də xid mət 
et di yi nə inan maq is tə yir. 
Am ma öz də yə ri ni və 
bən zər siz li yi ni baş qa la-
rın dan üs tün ol du ğu nu 
dü şü nüb qa bart maq-
la çat dır maq – bu təh-
təl şüur da di gər lə ri nin 
məh vi ni proq ram laş-
dır maq de mək dir. Yə ni, 
əgər mən baş qa la rın dan 
ali və üs tü nəm sə, on da 
de mək o bi ri lə ri pis, 
na dan və aciz dir.

nə də sə təq sir lən-
dir mə yə lü zum 

qal maz. İs tə ni-
lən və ziy yə tin 
po zi tiv tə rəf-
lə ri ni gör mək 
la zım dır. Mən 
or ta mək tə bi 
q u r  t a  r a n  d a n 
dər hal son ra Le-
ninq ra da (in di 

Sankt-Pe ter burq) 
ge dib Hər bi-tib bi 

aka de mi ya ya qə-
bul olun maq üçün 

sə nəd ver dim.

vəh də tə can at maq, yə ni ali şüur 
olan Al la ha ya xın ol maq. Və 
yük sək an lam da hər kəs kaina-
tın ümu mi in ki şa fı na öz töh fə si-
ni ve rir.

Bir yax şı tə lim var. Mən si zə 
onu vax ta şı rı ye ri nə ye tir mə yi 
məs lə hət gö rər dim! Ra hat ca əy-
lə şib sa kit lə şin. Ürə yi niz də da-
nış ma ğı da yan dı rın. Fik ri ni zə 
gə ti rin ki, göz lə ri niz qar şı sın da 
ət ra fa işıq şüala rı ya yan açıq ma-
vi rəng li par laq sa hə var. İn di də 
tə səv vür edin ki, si zi da xil dən 
bax be lə açıq ma vi, get-ge də da-
ha par laq olan işıq se li bü rü yür. 
Və elə bu an ürə yi niz də ali şüur 
olan Al la ha mü ra ciət edin. Fər qi 

yox dur siz Al la ha ina nır sı nız, 
yox sa Kos mik şüura. Kaina-

tın şüur lu baş lan ğı cı ilə 
bağ lı is tə ni lən tə səv vür bu 

mü ra ciət ücün ye tər li dir. 
Və bu ali güc lər dən bi ri-
nə qey ri-adi bir xa hiş-

lə mü ra ciət edin. Bu 
güc dən özü nüz üçün 
hər han sı mad di və 
ya mə nə vi sər vət 
yox, sa də cə da xi-
li ni zi dol du rub, 
si zi kaina tın 
har mo ni ya sı na 
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O mənimdir əzəldən
Əsmə, ey sabah yeli, böylə müхalif əsmə,
Tеllərini pоzduğun o sevdalı yar mənim.
Söz vеrdim gələcəyəm, gəl də, yolumu kəsmə,
O göy dəniz, yaşıl dağ, o güllü diyar mənim.

Könlüm alov saçarkən vulkan kimi dərindən,
Nə qоrxum bir yolsuzun, imansızın birindən.
Bir ah çəksəm çalxanar, dağlar qopar yerindən,
Tariхlərdən ün almış bir şöhrətim var mənim.

Kim kеçər dünyaları məst edən o gözəldən?
Mən оnun öz yarıyam, о mənimdir əzəldən,
Yolunda döyüşürəm, vaz keçməm bu əməldən,
Ya o mənim olacaq, ya qanlı məzar mənim. 

Əlvida, Bakı!
Əlvida, еy müşfi q ana, əlvida…
Bu anda qəlbimdə nə dərin qəm var,
İçimdə bir sızı, gözümdə nəm var,
Əlvida, еy müşfi q ana, əlvida…

Səndə kеçib gеtdi iyirmi dörd yaşım,
Bir zaman bəladan çıхmadı başım,
Sən оldun həmdəmim, dərdli yоldaşım,
Laylalar söylədin mana, əlvida…

Mən sana yad dеyil, dоğma оğuldum,
Öz qanından gül yaхanda dоğuldum,
Günahım, “can” dеdim sana, qоvuldum,
Acımadın bu qurbana, əlvida…

Yох оldu Çəmbərəkəndi gözlərdən,
Batıb gеtdi Pirvənzəli izlərdən,
Kim nə anlar bu çarpaşıq sözlərdən,
Bunlar bir хatirat mana, əlvida…

Bir zaman qоynunda mən də yaşadım,
Sоkakdan-sоkaka səsləndi adım,
Bilməm sönəcəkmi səndəki yadım?
Bəlkə də, dönəməm sana, əlvida…

Baх nə dеyir yеnə bu cоşqun Хəzər,
Qоynunda Şimaldan gələn yad gəzər,
Bu bir dərd ki, məni ömrümcə əzər,
Salır məni haldan-hala, əlvida…

Uzaqda qaralır Qızlar qalası
Söylər ki, başımın çохdur bəlası,
Nеrdə öz оğulu, igid balası,
Acısın düşdüyü оda, əlvida…

Mənim günahım yох, məni bağışla,
Çох çarpışdım, düşdüm tufanla, qışla,
Bəzən salam göndər sən də bir quşla
Gеtdiyim yеr Türküstana əlvida…

Əlvida, еy gözəl Bakı, əlvida!
Sağlıqla qal, sоn sözüm bu, əlvida!..

Yaralı оlmasaydı
Kim оvçu niyyətiylə gəzərdi bu dağları
Sinəsində can alan maralı оlmasaydı?
Kim şair həsrətiylə süzərdi bu dağları,
İçindən qəlbi qırıq, yaralı оlmasaydı.

Оf… Duman çökdü yеnə bu könül dağlarına,
Kim gətirmiş adımı sоlğun dоdaqlarına?
Kim düşərdi həyatın görünməz ahlarına,
Bu könül о könüldən aralı оlmasaydı?

Kim məni saldı bilməm dayanılmaz bu dərdə,
Nərdə mənim öz yuvam, öz еlim, günüm nərdə?
Anam məni dоğurub yaşatmasaydı оrda,
Ya içimdəki bülbül оralı оlmasaydı…

1931, Aşqabad

Qərib quşuma
Qərib quşum, bu gəlişin nərədən,
Uçub gəldin hansı dağdan, dərədən.
Mən anlamam köksündəki yaradan,
Bihudədir, məndə məlhəm arama,
Məlhəm оlsa, qоyaram öz yarama…

Hansı cəllad о köksünü dişləyən,
Əski bir yaramı öylə işləyən?
О səs nə, içində dərdə başlayan?
Bеyhudе dinlətmə mana nəvanı,
Mən nə bilim kimlər yaхmış yuvanı…

Kim dоst оla, yarana kim ilişə?
Bir еş bulsam, bu dərdimi bölüşə.
Gəl aldanma üzümdəki gülüşə,
Dal ruhuma, kеçirdiyim anı gör,
Gir qəlbimə, içdən aхan qanı gör… 

Əsir Azərbaycanım
Nərdə məni gül qоynunda dоğuran,
Хəmirimi göz yaşıyla yоğuran,
Bеşiyimdə “layla balam” çağıran,
Azərbaycan, mənim baхtsız anam оy,
Nеçə bir il həsrətinlə yanam, оy?..

Salam dеsəm, ruzgar alıb götürsə,
Ağrı dağdan Alagözə ötürsə,
Gur səsimi göy Хəzərə yеtirsə,
Хəzər cоşub zəncirini qırar оy!..
Hökm еtsə, bu sərsəm gеdiş dursa оy!..

Хəbər alsam Muğanımdan, Milimdən,
Nazlı Bakım, о nеft qохan gülümdən,
Kim dеmiş ki, düşmüş adı dilimdən,
Azərbaycan, mənim еşsiz yurdum оy!..
Ölməz еşqim, içimdəki dərdim оy!

Gönlümə tək Kəbə yapdım səni mən,
Sənsiz nеdəm qürbət еldə günü mən,
Sənsiz nеdəm Allahı mən, dini mən,
Azərbaycan, mənim tacım, taхtım оy!
Оyanmazmı kоr оlası baхtım оy?!

Susun
Yürüyürük, yоlumuz tikan, çala, dağ, dərə,
Qəlbimiz alоv aldı bir sönməz еhtirasdan.
Yürüyürük, bu yоlda qurbanlar vеrə-vеrə,
Varlığımız kül оldu düşdügümüz bu yasdan…

Susun, siz barı susun, gəlsin diləgə dağlar,
Titrəsin acılardan zəhər sunan dоdaqlar.
Vətən atəşdə, qanda, Araz cоşar, Kür ağlar,
Sizlər utanmadınız о talanmış Qafqasdan.

1935, Еlazığ

Mənim türküm
Aşiqəm, cismim əgər buzlu cəhənnəmdə yana,
Daşımaz qоrхulu dağlar bu tükənməz yasımı…
Gör mələklər vеrələr cənnəti-əlayi mana,
Söylərəm: istəməm оl cənnəti, vеr Qafqasımı!

Qafqasın еşqi bütün zər dоlu dünyaya dəgər,
Dеsələr yurdu unut, al “Yеni dünya”yı əgər,
Söylərəm, еşqimi vеr, haqqımı vеr, yurdumu vеr,
Dinləsin qоy bütün aləm bu bоğulmaz səsimi!

Qürbətdə
Mən tоrpağı atəşlə yоğrulan bir diyarın
Dоğdum yad çəkmələrlə çеynənən yaхasında.
Ömrünü udub kеçən hər qışın, hər baharın
İçində mən ağlaram yalnız оnun yasında…

Basdığım hər tоrpağın qоy cənnət оlsun üzü,
Mən оnu bir an üçün tapdayıb kеçəcəyəm.
Varsın da buz bağlasın hər bir çеşmənin gözü,
Mən yеnə о içdiyim ağudan içəcəyəm.

Varsın hər çiçək, mana vеrsin baharı müjdə,
Qəlbimdəki dağların gеtməz
  başından qışı.
Mən еdəməm еşqimə yad bir
  məbədə səcdə,
Buraх, gеtdigim yоlun
  tufanlar оlsun еşi…

Mən qürbətdə ölərsəm qəlbinə salma çilə
Söylə, dоstlar gömməsin nəşimi tоrpaqlara.
Yaхaraq vücudumu kül еdib vеrin yеlə,
Bəlkə, bir zərrə alsın ruzgar bizim dağlara.

Mən ölmək istəməm, görmədən dоğma yurdu,
Mən оrda ağlamışam, mən оrda güləcəyəm.
Söylə, qоy sеvinməsin Krеmlin vəhşi qurdu,
Mən tufanla dоğuldum, tufanla öləcəyəm!..

Bakı
Bir zamanlar adına еşq охudum еllərə,
Şimdi artıq qəlbimin içində inlə, Bakı…
Uğrunda çarpışanlar qоlları bağlı gеtdi,
Mən yanaraq kül оldum sənin dərdinlə, Bakı…

Bir gün istiqlal dеdin, biz atıldıq qоvğaya,
Sən bağrında qanlı bir yеr açdın Mоskvaya,
Kim dеdi çеvriləsən lеş qохan bir yuvaya?
Kim dеdi bir mujikin əmrini dinlə, Bakı?

Dünyanın atəş dоlu sinəsi mənəm dеyə,
İlk оlaraq atəşi vеrdin Prоmеtеyə…
О zəncirləndi Qafa, sana can dеyə-dеyə,
Gömüldü könüllərə еşqi səninlə, Bakı…

Sən zümrüd bir tac ikən bizim qоca Qafqasa,
Düşmənə sеvinc vеrdin, bizi düşürdün yasa.
Еşqimi qanla bоğdu, mən dоstmu dеyim rusa?
Оdlu köksüm qabarmış daşan bir kinlə, Bakı…

Yanarkən Səbayеldə hər aхşam yaşıl mayak,
Yоlumu illər ilə gözləyən annəm оyaq…
Talеyə baх, uzaqlar yaхın, yaхınlar uzaq,
Uzaq dağlar ardından gəl məni dinlə, Bakı…
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də 
eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, 
onun nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər di-
şin əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, 

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

Aşiqəm, cismim əgər buzlu cəhənnəmdə yana,
Daşımaz qоrхulu dağlar bu tükənməz yasımı…
Gör mələklər vеrələr cənnəti-əlayi mana,
Söylərəm: istəməm оl cənnəti, vеr Qafqasımı!

Qafqasın еşqi bütün zər dоlu dünyaya dəgər,
Dеsələr yurdu unut, al “Yеni dünya”yı əgər,
Söylərəm, еşqimi vеr, haqqımı vеr, yurdumu vеr,
Dinləsin qоy bütün aləm bu bоğulmaz səsimi!

Mən tоrpağı atəşlə yоğrulan bir diyarın
Dоğdum yad çəkmələrlə çеynənən yaхasında.
Ömrünü udub kеçən hər qışın, hər baharın
İçində mən ağlaram yalnız оnun yasında…

Basdığım hər tоrpağın qоy cənnət оlsun üzü,
Mən оnu bir an üçün tapdayıb kеçəcəyəm.
Varsın da buz bağlasın hər bir çеşmənin gözü,
Mən yеnə о içdiyim ağudan içəcəyəm.

Varsın hər çiçək, mana vеrsin baharı müjdə,
Qəlbimdəki dağların gеtməz
  başından qışı.
Mən еdəməm еşqimə yad bir
  məbədə səcdə,
Buraх, gеtdigim yоlun
  tufanlar оlsun еşi…
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Yaralı оlmasaydı Əsir Azərbaycanım
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Nərdə məni gül qoynunda doğuran,
Xəmirimi göz yaşıyla yoğuran

Söz vеrdim gələcəyəm, gəl də, yolumu kəsmə,
O göy dəniz, yaşıl dağ, o güllü diyar mənim.

Könlüm alov saçarkən vulkan kimi dərindən,
Nə qоrxum bir yolsuzun, imansızın birindən.
Bir ah çəksəm çalxanar, dağlar qopar yerindən,
Tariхlərdən ün almış bir şöhrətim var mənim.
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Mən yеnə о içdiyim ağudan içəcəyəm.



Şə hər lər ne cə ya ra nıb?
Biz şə hər lə ri si vi li za si ya nın  

bir his sə si he sab edi rik. Ən 
müx tə lif in san lar bir yer də iş lə-
yib ya şa maq öy rə nən də, bö yük 
şə hər lər əmə lə gə lib. Şə hər lə 
qə sə bə, kənd ara sın da kı əsas 
fərq on la rın bö yük lü yün də dir. 
Şə hər lər əsa sən, ən bö yük ya-
şa yış məs kən lə ri dir.

De mək olar ki, bü tün şə hər-
lər əv vəl cə kənd olub. Kim sə 
ilk şə hə rin har da ya ran dı ğı nı 
de yə bil məz. Onun əsa sı nı ov-
çu luq la məş ğul olan kö çə ri qə-
bi lə lər də qo ya bi lər di. Yə qin 
ki, qə dim ov çu lar elə bir ye-
rə rast gə lib lər ki, ora da uzun 
müd dət qal maq on la ra xoş 
olub. Bu, təx mi nən era mız dan 
əv vəl 6000-ci ilə, bəl kə, on dan 
da əv vəl lə rə tə sa düf edib. Era-
mız dan əv vəl təq ri bən, 3000-ci 
il də in san lar ar tıq iri şə hər lər 
sa lıb ya şa yır dı lar.

Hə lə çox-çox qə dim dövr lər-
də in san lar fi  kir ver miş di lər 
ki, tut duq la rı bə zi hey van la rı 
əh li ləş di rib daimi sax la yan da 
öz lə ri ni qi da ilə da ha asan tə-
min edə bi lir lər. On lar hər də fə 
acan da me şə lə rin ca nı na dü-
şüb hey van qov maq dan tən gə 
gəl miş di lər. Adam lar həm də 
bu nu an la mış dı lar ki, əgər bit-
ki lə ri öz lə ri ye tiş dir sə lər, da ha 
çox məh sul top la ya bi lə cək lər. 
Bax, kənd tə sər rü fa tı da elə bu 
min val la baş lan dı. La kin ey ni 
za man da həm kö çə ri hə yat sür-
mək, həm də tor pa ğı əkib-be-
cər mək müm kün de yil di. Məh-
su lu top la maq üçün bir yer də 
uzun müd dət qal maq la zım 
idi. Elə mal-qa ra sü rü lə ri ni də 
hər də fə özün lə apar maq ağır 
iş idi. Qə bi lə lər bir yer də qal-
ma ğa qə rar ve rən də, kənd lər, 
qə sə bə lər ya ran ma ğa baş la dı.

İlk kənd lər dən in di yə heç 
nə qal ma yıb, çün ki bu ya şa yış 
məs kən lə ri ağac dan, gil dən, 
hey van də ri lə rin dən qu rul muş 
ti ki li lər dən iba rət idi. Za man 
keç dik cə, in san da ha uzu nö-
mür lü ma te rial lar dan is ti fa də 
et mə yi öy rən di və kənd lər bö-
yü yə rək şə hər lə rə çev ril di. 

Al yas ka nı
kim kəşf edib?

Al yas ka ya ağ adam lar gə lən-
də, on lar gö rüb lər ki, bu yer-
lər də es ki mos lar, aleut lar və 
hin du lar ya şa yır. Al yas ka dün-
ya da ağ adam la rın kəşf et di yi 
və ki fa yət qə dər öy rən di yi ən 
bö yük əra zi lər dən dir. XVIII əs-
rin əv vəl lə rin də rus lar Si bir dən 
Sa kit Okeana tə rəf irə li lə yir di-
lər. 1728-ci il də rus hö kü mə ti nə 
qul luq edən da ni mar ka lı səy-
yah Vi tus Be rinq Kam çat ka dan 
yo la dü şə rək Şər qə is ti qa mət 
gö tü rür. O, Mü qəd dəs Lav ren-
ti ada sı bo yu üzür, am ma Al-
yas ka nın ma te rik his sə si nə ye-
ti şə bil mir. 1741-ci il də Be rinq 
iki ki çik gə mi də özü nün ikin-
ci eks pe di si ya sı nı təş kil edir.

O, bu gə mi-
lər dən bi ri nin 
– “Mü qəd dəs 
Pyotr” gə mi si nin ka pi ta nı idi. 
İkin ci gə mi – “Mü qəd dəs Pa-
vel” isə Alek sey Çi ri ko vun 
ida rə si al tın da idi. Gə mi lər 
qa sır ğa da bir-bi rin dən ay rı 
dü şür, am ma on la rın hər iki si 
Al yas ka ya ça tır.

Son ra kı iki yü zil lik ər zin də 
rus ov çu la rı Al yas ka su la rın-
da xəz əl də et mək üçün mün-
tə zəm ov edir di lər. Bu məq-
səd lə on lar Al yas ka da çox lu 
ya şa yış məs kən lə ri sa lır lar və 
rus lar tə rə fi n dən sa lın mış bu 
ki çik şə hər lər də hə lə də rus 
kil sə lə ri du rur və o yer lər də 
ya şa yan çox say lı rus ic ma la rı 
bu gün də var. Hə min şə hər-
lə ri hin du lar və aleut lar rus 
mis si o ner lə ri nin rəh bər li yi 
al tın da in şa edir di. Son ra-
lar hə min əra zi lə rə İs pa ni ya, 
Fran sa və Bö yük Bri ta ni ya də-
niz çi lə ri gə lib çıx sa da, Al yas-
ka rəs mən rus tor paq la rı ki mi 
ta nı nır dı. Rus lar or dan əl də 
et dik lə ri xə zi bü tün Av ro pa 
pay taxt la rı na da şı yıb sa tır dı. 

La kin hey van la rın 
sü rət lə qı rıl ma sı nə-
ti cə sin də xə zin sa yı 
kəs kin şə kil də azal-
ma ğa baş la yır və 
1820-ci il lər dən eti ba-
rən rus lar Al yas ka nı 

tərk et mə yə baş la yır lar.
Rus ça rı II Alek sandr Al yas-

ka nı əlin də sax la ma ğa o qə dər 
də səy gös tər mir di. ABŞ Pre-
zi den ti Lin kol nun döv rün də 
döv lət ka ti bi ol muş Uil yam 
H.Süard isə öz hö ku mə ti ni Al-
yas ka nın bö yük gə lə cə yi ol du-
ğu na inan dı ra bil miş di. Be lə lik-
lə, 1867-ci il də Al yas ka əra zi si  
Bir ləş miş Ştat la ra 7 mil yon 200 
min dol la ra sa tıl dı. Baş qa söz lə 
de sək, bu tor paq la rın bir ak rı-
na təx mi nən iki sent dən də az 
düş dü! Bu qə ri bə müami lə nin 
baş tut ma sə bəb lə ri haq da müx-
tə lif ver si ya lar var. On la rın bi-
rin ci si nə gö rə Ru si ya get dik cə 
qüd rət lə nən Bir ləş miş Ştat la-
rın si ma sın da özü nün Bö yük 
Bri ta ni ya ilə rə qa bə tin də st ra-
te ji mütt  ə fi q tap maq is tə yir di. 
Ta rix çi lə rin baş qa bir qis mi isə 
bu sa tı şın sə bə bi ni on da gö rür-
dü ki, Ru si ya nın Krım uğ run da 
Os man lı, Bri ta ni ya, Fran sa im-
pe ri ya la rı və Sar di ni ya kral lı ğı 
ilə apa ra raq ud du ğu ağır mü ha-
ri bə nin (1853-1856) döv lət xə zi-
nə si ni tam tü kən dir di yin dən və

Krım da möh kəm lən mək üçün 
kül li miq dar da və sait tə ləb 
olun du ğun dan və zəifl  ə miş 
Ru si ya nın ça rı Al yas ka nı Ame-
ri ka dan qo ru ya bil mə yə cə yi ni 
an la dı ğın dan Krı mı bir da ha 
itir mə mək, Qa ra də niz də möh-
kəm lən mək üçün hə min əra zi-
nin  sa tı şı na üs tün lük ver miş di. 

Bu gün Al yas ka Bir ləş miş 
Ştat la rın sa də cə 49-cu şta tı de-
yil, həm də bö yük st ra te ji əhə-
miy yət kəsb edən bir əra zi si dir 
və onun də yə ri ni dol lar la ölç-
mək müm kün de yil!

Ame ri ka ya ilk zən ci 
nə za man gə lib?

Yə qin, bi lir si niz ki, ye ga nə 
yer li və əsl ame ri ka lı lar yal-
nız hin du lar dır. Bü tün qa lan 
əha li nin əc dad la rı o yer lə rə 
ta mam baş qa di yar lar dan gə-
lib lər. Zən ci lər də Ame ri ka ya 
baş qa öl kə lər dən gə lib. Am-
ma, yə qin, ço xu nuz bil mir-
si niz ki, ilk zən ci lər də ora 
ağ də ri li adam lar la ey ni an da 
gə lib. On lar is pan lar la, fran-
sız lar la, por tu qal lar la bir lik də 
təd qi qat çı, ya xud səy yah ki mi 
gə lir di lər. Sa kit okeanı kəşf 
edən Bal boanın da, Mek si ka nı 
fəth edən Kor te sin də ya nın da 
zən ci lər var dı. Ye ni Dün ya da 
məhz zən ci lər ilk də fə ta xıl ye-
tiş dir mə yə baş la dı lar. 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə sin ki, 
sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy rə nə cək. Çün ki elm öy rən-
mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö rə si vi-

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

İl qar ƏLFİ
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İlk kənd lər dən in di yə heç 
nə qal ma yıb, çün ki bu ya şa yış 

O, bu gə mi-
lər dən bi ri nin 

La kin hey van la rın 
sü rət lə qı rıl ma sı nə-
ti cə sin də xə zin sa yı 
kəs kin şə kil də azal-
ma ğa baş la yır və 
1820-ci il lər dən eti ba-
rən rus lar Al yas ka nı 

tərk et mə yə baş la yır lar.

Krım da möh kəm lən mək üçün 
kül li miq dar da və sait tə ləb 
olun du ğun dan və zəifl  ə miş 
Ru si ya nın ça rı Al yas ka nı Ame-
ri ka dan qo ru ya bil mə yə cə yi ni 
an la dı ğın dan Krı mı bir da ha 
itir mə mək, Qa ra də niz də möh-
kəm lən mək üçün hə min əra zi-

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə sin ki, 
sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy rə nə cək. Çün ki elm öy rən-
mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona gö rə si vi-

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

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 

İl qar ƏLFİ
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La kin da ha son ra lar zən ci-
lər Ye ni Dün ya ya ta mam baş-
qa qi ya fə də - ar tıq bir qul ki mi 
gə ti ri lir di lər. 1619-cu il də Vir-
ci ni ya nın Ceyms taun li ma nı-
na bir hol land gə mi si 20 zən ci 
gə tir miş di. Gə mi nin ka pi ta nı 
on la rı sat dı ki, ge ri qa yıt maq 
üçün ko man da sı na ər zaq ala 
bil sin. O za man lar Ame ri ka ya 
mü qa vi lə əsa sın da “qul” ki mi 
xey li ağ də ri li də gə lir di.

Söh bət öz əmə yi ni müəy-
yən bir müd də tə sat maq dan 
ge dir. La kin Av ro pa dan gə-
lən ağ la rın ara sı kə sil dik cə, 
gə ti ri lən zən ci lə rin sa yı ar-
tır dı. Bu pro ses 1688-ci il də 
baş lan dı və 1715-ci il də ar tıq 
Ame ri ka da 58 min qa ra də ri li 
qul var dı. 1775-ci il də on la-
rın sa yı 500 min nə fə rə çat dı. 
1807-ci il də pre zi dent To mas 
Ceff  er so nun xa hi şi ilə Konq-
ress da ha öl kə yə qul la rın gə-
ti ril mə mə si üçün səs ver di. 
La kin qul ti ca rə ti bu qa da-
ğa ya rəğ mən da vam edir di. 
1860-cı il də, öl kə də Və tən daş 
mü ha ri bə si ərə fə sin də Bir ləş-
miş Ştat lar da ar tıq 4 400 000 
zən ci var dı.

Ha vay ada la rı ne cə 
əmə lə gə lib?

Ha vay Bir ləş miş Ştat la rın 
tər ki bin də ən gənc ştat dır. O, 
Sa kit okean da, Ka li for ni ya dan 
təx mi nən 2400 mil cə nub-qərb-
də yer lə şən ada lar qru pun dan 
iba rət dir. Şta ta sək kiz iri və 
çox lu xır da ada da xil dir və 
onun əra zi si təx mi nən 6420 
kvad rat mil təş kil edir. Ha vay 
əf sa nə lə ri nin bi rin də de yi lir ki, 
bir za man lar Pe le ad lı vul kan-
lar ila hə si olub və ada la rı da 
elə o ya ra dıb. O elə in di də hər-
dən bir ada lar da kı vul kan kra-
ter lə ri nə qa yı dır və bu za man 
vul kan lar da ak tiv lə şə rək püs-
kür mə yə baş la yır. Ma raq lı dır 
ki, Ha vay ada la rı, hə qi qətən 
də, okeanın di bin dən qal xan 
nə həng vul kan la rın zir və lə-
ri dir. Mə sə lən, bü tün qa lan 
ada lar dan iki də fə bö yük olan 
Ha va yi ada sı (“Bö yük Ada”) 
püs kür tü lə ri üst-üs tə qa laq-
la nan beş vul kan dan ya ra nıb. 
On lar dan iki si hə lə də ak tiv 
ol du ğun dan ada nın for ma laş-
ma sı pro se si bu gün də da vam 
edir.

Bu vul kan lar dan bi ri – Mau-
na-Loa ne çə il də bir də fə püs kü-
rür. 1950-ci il də onun püs kür-
mə si 23 gün sür müş və bü tün 
la va də ni zə ax mış dı. Bu nun 
nə ti cə sin də su möh kəm isin miş, 
nə qə dər can lı tə ləf ol muş du.

İkin ci vul kan – Mauna-Kea 
isə ya tıb. O, Sa kit okeanın ən 
yük sək da ğı dır. Vul kan də niz 
sət hin dən 4200 metr yük sək-
də dir, di bi isə da ha 5840 metr 
də rin lik də dir. Əgər su yun al-
tın da kı tə mə lin dən say saq, bu 
vul kan yer üzü nün ən hün dür 
da ğı olar dı.

Maui ada sın da da ha bir vul-
kan var – Ha leaka la. Onun 
hün dür lü yü 3055 metr dir. Bu 
dün ya da sön müş vul kan la rın 
ən hün dü rü sa yı lır. Kra te ri nin 
diamet ri 20 mil, də rin li yi 830 
metr dir.

Lon don Taueri nə 
vaxt in şa edi lib?

Lon don da bir əla mət dar mə-
kan var ki, bu şə hə rə gə lən lə rin 
ha mı sı onu gör mək is tə yir. Bu 
Tauer dir. Ada ma elə gə lir ki, bu 
əzə mət li ti ki li nin hər da şın da bu 
öl kə nin ta ri xi və qüd rə ti ya tır.

İn di ki Tauerin ye rin də bir za-
man lar britt  lə rin, son ra ro ma-
lı la rın və bəl kə də, saks la rın 
qa la sı var idi. Gö rü nür, müasir 
Tauerin ən qə dim his sə si nin – 
Ağ Tauerin in şa sı na hə lə Fa teh 
Vil helm za ma nın da baş la nıb. 
Qa lan ti ki li lə rin əsas his sə-
si ni isə III Hen rix döv rün də 
(1216-1272) ucal dıb. Fa teh Vil-
helm Taueri Lon don əha li si ni 
qor xut maq məq sə diy lə ti kir di, 
la kin bu qa la dan, əsa sən mü-
da fi ə qur ğu su ki mi de yil, həbs-
xa na ki mi is ti fa də olu nur du.

Lon don Taueri in di də bir cəb-
bə xa na ki mi fəaliy yət gös tə rir. 
La kin İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
za ma nın da bu ra ye nə həbs xa na 
ol muş du. Tauer Lon do nun köh-
nə his sə sin də yer lə şir və 5 hek-
tar lıq bir əra zi ni tu tur. Qa la di va rı 
bir za man lar içi su ilə do lu ol muş 
də rin yar ğan la əha tə edi lib. Bu 
yar ğa nın su yu nu 1843-cü il-
də qu rut du lar. Tauer də hər bi 
qar ni zo nun yer ləş mə si nə bax-
ma ya raq, bu ra gə lən tu rist lə ri 
da ha çox “bi fi  ter” (“ət ye yən”) 
ad la nan şəxs lər ma raq lan dı rır. 
Bi fi  ter lər Tauerin qa ro vu lu nu 
çək mək üçün məx su si ola raq 
se çil miş 40 nə fər lik bir dəs tə-
dir. On la rın xü su si ge yi mi də 
var. Hə min ge yim ya VIII Hen-
rix, ya da VI Eduard döv rü nə 
aid dir. Qa ro vul dəs tə si nə bu 
qə ri bə adı isə ona gö rə ve rib lər 
ki, qə dim za man lar da bu şəxs-
lə rin da ha güc lü və qəd dar ol-
ma sı üçün on la ra hər gün kül li 
miq dar da ət ye di rir miş lər.

Plast ma sı kim kəşf 
edib?

“Plast mas” sö zü “for ma-
sı nı də yi şə bi lən plas tik küt-

lə” mə na sı nı da şı yır.

Qız dı rıl mış plast mas plas ti li-
nə ox şa yır və on dan plast mas 
so yu yar kən öz for ma sı nı sax-
la yan cür bə cür əş ya lar dü zəlt-
mək müm kün dür. Plast mas 
dü zəl dər kən kim ya çı lar mo le-
kul lar dan baş la yır lar. Müəy-
yən mad də lə rin mo le kul la rı nı 
zən cir ki mi bir-bi ri nə bir ləş-
mə yə məc bur edir lər və on lar 
ar tıq adi mo le kul lar dan fərq-
lən mə yə baş la yır və ta mam 
baş qa xas sə lə rə ma lik olur lar. 
Mo le kul la rın be lə zən cir lər də 
bir ləş mə si pro se si nə po li mer-
ləş dir mə de yir lər.

Po li mer ləş dir mə va si tə siy lə 
on dan ye ni ma te rial lar ha zır-
la nır. Po li mer ti kə lə ri toz şək-
lin də üyü dü lür, ya da on lar 
çox ki çik par ça lar şək lin də xır-
da la nır. On la rın üzə ri nə rəng, 
ha be lə elas tik lik ve rən mad-
də lər qa tı lır. Hə lə 125 il qa-
baq kim ya çı lar ar tıq plast ma sı 
ta nı yır və onun la iş lə yir di lər. 
Vi nil 1838, sti rol - 1839, ak ril – 
1843, po lies ter isə - 1847-ci il də 
əl də olu nub. La kin o za man lar 
hə lə sin te tik ma te rial la ra o qə-
dər də eh ti yac du yul mur du, 
çün ki ağac, me tal lar, re zin, də-
ri və fi l di şi ki mi ma te rial lar 
hə lə bol idi. İlk əv vəl fi l di şi 
tü kən di və bu ma te rialın əvə-
ze di ci si ni ta pan şəx sə mü ka fat 
da vəd olun du.

Bu prob lem üzə rin də ça lı şar-
kən Con Hayt və onun qar da şı 
İsay ya Hayt 1870-ci il də pa tent-
ləş dir dik lə ri sel lü loidi al dı lar. 
Sel lü loidin bir çox ça tış maz lıq-
la rı var, la kin onun kəş fi  qa lan 
kim ya çı la rı da bu sa hə də iş lə ri 
can lan dır ma ğa sövq et di. 

1907-ci il də Leo Be ke lend fe-
nol plas ma sı nı ha zır la dı və bu 
ma te rial küt lə vi şə kil də is teh-
sal olu nan ilk sin te tik mad də 

ki mi ta nın dı.
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“Plast mas” sö zü “for ma-
sı nı də yi şə bi lən plas tik küt-

lə” mə na sı nı da şı yır.

kim ya çı la rı da bu sa hə də iş lə ri 
can lan dır ma ğa sövq et di. 

1907-ci il də Leo Be ke lend fe-
nol plas ma sı nı ha zır la dı və bu 
ma te rial küt lə vi şə kil də is teh-
sal olu nan ilk sin te tik mad də 

ki mi ta nın dı.
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Məş hur Bri ta ni ya ya-
zı çı sı və pub li sis ti 
Corc Oruel lin hey-
kə li “BBC” te le ra-

dio kor po ra si ya sı nın Lon don da-
kı mən zil qə rar ga hı nın önün də 
qo yu la caq. Bu ba rə də “The Guar-
dian” qə ze ti xə bər ve rir.

Xə bər də de yi lir ki, “1984” ad-
lı an tiuto pik kult ro ma nın və 
“Hey va nıs tan” ad lı po ves tin 
müəl li fi  nin hey kə li 1943-cü il də 
gö tü rül dü yü ye ri nə qay ta rı lır. 
Hey kə lin qo yul ma sı üçün bü-
tün və sait ya zı çı nın pə rəs tiş ka-
rı İn gil tə rə nin Ley bo rist lər par-

ti ya sı nın keç miş üz vü Ben 
Uita ker tə rə fi n dən ödə ni-
lib. Tunc dan dü zəl dil miş 
hey kəl BBC-nin gi ri şin də 

qo ya la caq. Di var da isə 
Oruel lin məş hur 

si ta tı ya zı la caq: 
“Əgər azad-
lı ğın az ca 
əhə miy yə ti 
var sa, o da 

bu in san la ra 
eşit mək is-

tə mə dik lə ri ni 
eşit dir mək dir”.

Qeyd edək ki, 
Corc Oruell 20-ci 

yü  zil  lik  də BBC-
də ça  lı  şan bir çox 
məş  hur adam  lar -
dan bi  ri  dir və onun 
jur  na  list və ya  zı  çı 
ki  mi ir  si bu gün də 
ge niş təb liğ olu nur .

Hazırladı:
NARINGÜL

Məş hur al man dil li ya zı çı Frans Kafk  a nın ar xi vi ilə bağ-
lı Xoff  e ailə si və İs rail Mil li Ki tab xa na sı ara sın da ge-
dən məh kə mə, nə ha yət ki, ki tab xa na nın xey ri nə ba şa 
ça tıb. Ar tıq Kafk  a nın əl yaz ma la rı dos tu nun ka ti bə-

sin də de yil, İs rail Mil li Ki tab xa na sın da sax la nı la caq. 
8 il dən bə ri bu mə sə lə ət ra fın da ge dən mü ba hi sə yə İs railin Ali 

Əda lət məh kə mə si nöq tə qo yub. Mət buata açıq la ma ve rən Mil li 
Ki tab xa na nın di rek tor lar şu ra sı nın rəh bə ri Da vid Blum berq de yib: 
“Məh kə mə Ki tab xa na ya Kafk  a nın ar xi vi nin ic ti mai mi ras ol ma sı na 
da ir bü tün iş lə ri gör mə si üçün mü ra ciət et di və ar tıq ki tab xa na bu 
mə sə lə ni rəs mi ləş di rə cək.” 

Qeyd edək ki, Frans Kafk  a öz arxi  vi ni dos tu Maks Bro da və siy yət 
edə rək onun ölü mün dən son ra yan dır ma ğı xa hiş edib. Ya zı çı nın əl yaz-
ma la rı nın bir qis mi həm də sev gi li si Do ra Diamant da olub ki, Kafk  a 
ona da əl yaz ma la rı yan dır ma ğı və siy yət edib. Do ra sev gi li si nin və siy-
yə ti nə əməl edə rək onun əl yaz ma la rı nın bir his sə si ni yan dı rıb. La kin 
dos tu Brod Kafk  a nın “Oxu ma dan yan dır” və siy yə ti nə bax ma ya raq 
əl yaz ma la rı sax la yıb. Məhz Brod Kafk  a nın bir çox əsər lə ri ni çap et-
di rə rək oxu cu la ra təq dim edib. Və siy yə tə əməl et mə yən Bro dun çap 
et dir di yi əsər lər ara sın da “Qəsr” və “Pro ses” ro man la rı da var. Brod 
1968-ci il də İs rail də və fat edib. Kafk  a nın əl yaz ma la rı isə Bro dun ka ti-
bə si Es ter Xoff  e də qa lıb. Ar tıq İs rail məh kə mə si üçün cü də fə ar xi-
vin on la rın şəx si mül kiy yə ti ol du ğu nu id dia edən Xoff  e nin qız-
la rı və nə və lə ri nin id diala rı nı rədd edib. Xoff  e nin va ris lə ri 
id dia edir lər ki, ar xi vi Brod ka ti bəs i nə və siy yət edib və 
bu, on la rın şəx si mül kiy yə ti sa yı lır. Məh kə mə isə he sab 
edir ki, əl yaz ma lar hə diy yə pred me ti ola bil məz.
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Mər hum ya zı çı və jur na list Han ter Tomp so nun hə yat 
yol da şı Ani ta Tomp son əri nin məş hur ya zı çı, No bel 
mü ka fa tı laureatı Er nest He min queyin evin dən oğur-
la dı ğı sı ğır buy nu zu nu 49 il son ra qay ta rıb.

Ani ta Tomp so nun söz lə ri nə gö rə, 1964-cü il də əri Han ter Tomp son 
He min queyin Ay da ho şta tı nın Ket çum şə hə rin də ki mül kü nü zi ya-
rət edib. Bun dan 3 il son ra He min quey in ti har edib. Ket çu ma gə lən 
Tomp son “He mi nu qe yi Ket çu ma nə al da dıb gə tir di?” ad lı es se yaz-
maq is tə yib. O, bu es se də ya zı çı nın bu şə hə ri ni yə bu qə dər sev di yi ni 
ay dın laş dır maq is tə yib. Evə gə lən Tomp son özün dən ası lı ol ma ya raq, 
sı ğır buy nu zu nu oğur la yıb və onu öz qa ra jın dan asıb. Hə yat yol da şı 
de yir ki, He min queyə pə rəs tiş edən Han ter hə mi şə bu hə rə kə ti nə gö rə 
uta nır dı. Ya zı çı bir ne çə də fə buy nu zu He min qe yin ailə si nə qay tar-
maq is tə sə də, nə dən sə son ra dan fi k ri ni də yi şib. Han ter Tomp son da 
pə rəs tiş et di yi ya zı çı ki mi 2005-ci il də hə ya tı nı in ti har la ba şa vu rub.

Mər hum ya zı çı və jur na list Han ter Tomp so nun hə yat 

Heminqueyin evindən 
oğurlanan buynuz

49 il sonra qaytarıldı

“Kafka məhkəməsi”ni
İsrail Milli Kitabxanası uddu

ti ya sı nın keç miş üz vü Ben 
Uita ker tə rə fi n dən ödə ni-
lib. Tunc dan dü zəl dil miş 
hey kəl BBC-nin gi ri şin də 

qo ya la caq. Di var da isə 
Oruel lin məş hur 

si ta tı ya zı la caq: 
“Əgər azad-

var sa, o da 
bu in san la ra 

eşit mək is-
tə mə dik lə ri ni 

eşit dir mək dir”.
Qeyd edək ki, 

Corc Oruell 20-ci 
yü  zil  lik  də BBC-

də ça  lı  şan bir çox 
məş  hur adam  lar -
dan bi  ri  dir və onun 
jur  na  list və ya  zı  çı 
ki  mi ir  si bu gün də 
ge niş təb liğ olu nur .

NARINGÜL

dos tu Brod Kafk  a nın “Oxu ma dan yan dır” və siy yə ti nə bax ma ya raq 
əl yaz ma la rı sax la yıb. Məhz Brod Kafk  a nın bir çox əsər lə ri ni çap et-
di rə rək oxu cu la ra təq dim edib. Və siy yə tə əməl et mə yən Bro dun çap 
et dir di yi əsər lər ara sın da “Qəsr” və “Pro ses” ro man la rı da var. Brod 
1968-ci il də İs rail də və fat edib. Kafk  a nın əl yaz ma la rı isə Bro dun ka ti-
bə si Es ter Xoff  e də qa lıb. Ar tıq İs rail məh kə mə si üçün cü də fə ar xi-
vin on la rın şəx si mül kiy yə ti ol du ğu nu id dia edən Xoff  e nin qız-
la rı və nə və lə ri nin id diala rı nı rədd edib. Xoff  e nin va ris lə ri 

ABŞ pre zi den ti Ba rak Oba ma Mas sa çu sets 
şta tı nın Mar tas-Vin yard ada sın da ke çi rə-
cə yi iki həf tə lik mə zu niy yə tə apa ra ca ğı 5 ki-
ta bın adı nı açıq la yıb. 2012-ci il is tis na ol maq la 

Oba ma 2009-cu il dən hər il məhz bu mə kan da mə zu niy yə ti ni ke çi rir. 
Say ca yed din ci olan bu mə zu niy yət pre zi dent Oba ma nın son mə zu-
niy yə ti dir. ABŞ pre zi den ti özü ilə mə zu niy yə tə Bri ta ni ya ya zı çı sı Po la 
Hon ki sin “Qa tar da qız” psi xo lo ji tril le ri ni, af roame ri ka lı qı zın hə ya-
tın dan bəhs edən “Ye ral tı də mir yo lu” ki ta bı nı gö tü rə cək.

B.Oba ma is ti ra hət za ma nı Bri ta ni ya da Cos ta mü ka fa tı na la yiq gö-
rül müş “Mən şa hi nəm” əsə ri ni, Nil Sti ven so nun fan tas tik “Yed di 
Həv va” ro ma nı nı və 2016-cı il də ən yax şı av to bioq ra fi  ya no mi na si-
ya sın da Pu lit ser mü ka fa tı na la yiq gö rül müş “Vəh şi gün lər: Ser fe rin 
hə ya tı” ki tab la rı nı oxu ma ğı da nə zər də tu tur.

Bun dan baş qa pre zi den tin mu si qi pley lis ti də açıq la nıb. İki his sə dən 
iba rət olan bu pley lis tə 29 mah nı da xil dir. Əsa sən ma jor və ek lek tik stil-

də olan mu si qi lə rin yer al dı ğı 
bi rin ci his sə ni gün düz, caz və 
soul dan iba rət olan ikin ci his-
sə də ki mu si qi lə ri isə ax şam 
sa at la rın da din lə mək nə zər-

də tu tu lub. 

də olan mu si qi lə rin yer al dı ğı də olan mu si qi lə rin yer al dı ğı 
bi rin ci his sə ni gün düz, caz və bi rin ci his sə ni gün düz, caz və 
soul dan iba rət olan ikin ci his-soul dan iba rət olan ikin ci his-
sə də ki mu si qi lə ri isə ax şam sə də ki mu si qi lə ri isə ax şam 
sa at la rın da din lə mək nə zər-sa at la rın da din lə mək nə zər-

də tu tu lub. də tu tu lub. 

Barak Obamanın
son məzuniyyəti üçün 

seçdiyi kitablar

Barak ObamanınBarak ObamanınBarak ObamanınBarak Obamanın

Corc Oruellin 
heykəli yenidən 
“BBC”nin binası 

önündə

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

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

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

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

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

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə
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