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  Pre zi dent İl ham Əli yev İta li ya 
Res pub li ka sı nın təh sil, uni ver-
si tet lər və təd qi qat na zi ri xa nım 
Ste fa nia Gian ni ni nin baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni qə-
bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı İta li ya nın təh-
sil, uni ver si tet lər və təd qi qat na zi ri 
xa nım Ste fa nia Gian ni ni nin öl kə mi zə 
sə fə ri nin ma raq lı ke çə cə yi nə ümid-
var ol du ğu nu bil dir di. Azər bay can 
ilə İta li ya ara sın da müx tə lif sa hə lər-
də çox yax şı mü na si bət lə rin ol du-
ğu nu vur ğu la yan Pre zi dent İl ham 
Əli yev təh sil sa hə sin də də güc lü tə-
rəf daş lıq əla qə lə ri nin ya ra dı la ca ğı na 
əmin li yi ni ifa də et di. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı Azər bay can Res pub li ka sı ilə 
İta li ya Res pub li ka sı ara sın da st ra te ji 
tə rəf daş lıq haq qın da qə bul olun muş 
Bir gə Bə yan na mə nin ro lu nu qeyd et-
di. Azər bay can lı tə lə bə lə rin İta li ya da 
təh sil al ma la rı nın əhə miy yə ti ni vur-
ğu la yan Pre zi dent İl ham Əli yev bu-
nu öl kə lə ri miz ara sın da dost lu ğun 
yax şı nü mu nə si ki mi də yər lən dir di.

İta li ya Res pub li ka sı nın təh sil, uni-
ver si tet lər və təd qi qat na zi ri xa nım 
Ste fa nia Gian ni ni öl kə si nin Azər-
bay ca nın təh sil müəs si sə lə ri ilə 
əmək daş lıq əla qə lə ri nin ge niş lən di-
ril mə sin də ma raq lı ol du ğu nu de di. 
Azər bay can lı tə lə bə lə rin İta li ya da 
təh si li nə to xu nan qo naq tə lə bə lə rin 
sa yı nın get dik cə art ma sı nın əhə-
miy yə ti ni qeyd et di. Azər bay ca nın 
bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon-
du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va 
ilə bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın Ro-
ma da təq di ma tı za ma nı gö rüş dü yü-
nü məm nun luq la vur ğu la yan xa nım

Ste fa nia Gian ni ni gö rüş za ma nı mə-
də niy yət sa hə sin də əmək daş lı ğın ge-
niş lən di ril mə si ilə bağ lı sə mə rə li mü-
za ki rə lər apar dıq la rı nı de di. İta li ya lı 
na zir Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı

Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər lik et di-
yi Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi 
ilə İta li ya da, Va ti kan da əhə miy yət li 
la yi hə lər hə ya ta ke çi ril mə si nin önə-
mi ni də vur ğu la dı.

“The Daily Caller”: “Azərbaycan vacib 
beynəlxalq geosiyasi əhəmiyyətə malikdir”

ABŞ-ın “The Daily Cal ler” nəş rin-
də Azər bay ca nın ABŞ və NA TO 
üçün st ra te ji önə min dən bəhs 
edən mə qa lə dərc olu nub. Mə qa-

lə də Azər bay ca nın va cib bey nəl xalq geosi ya si əhə miy-
yə tə ma lik öl kə ol du ğu vur ğu la nır.

Azər TAc xə bər ve rir ki, ya zı da Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
NA TO-nun Var şa va da ke çi ri lən Sam mi tin də iş ti ra kı nın 
Azər bay ca nın önəm li öl kə ol du ğu nu bir da ha sü but et-
di yi bil di ri lir. Azər bay ca nın Əf qa nıs tan da apa rı lan əmə-
liy yat lar da NA TO-ya və ABŞ-a gös tər di yi kö mək oxu cu-
la rın diq qə ti nə çat dı rı lır. Rəs mi Ba kı nın Əf qa nıs tan da kı 
əmə liy yat la rın ilk gü nün dən Azər bay can üzə rin dən da-
şı ma la rın hə ya ta ke çi ril mə si nə ica zə ver di yi vur ğu la nır.

Qeyd edi lir ki, NA TO və Bir ləş miş Ştat lar da Azər bay ca-
nın st ra te ji və ol duq ca əl ve riş li coğ ra fi  möv qe yə ma lik ol-
du ğu nu bi lir. Var şa va Sam mi tin də Dip lo ma tik və St ra te ji 
Araş dır ma lar Mər kə zi nin eks per ti Na ci yə Se lin Se no cak 
bil di rib ki, Azər bay can NA TO üçün önə mi ni Əf qa nıs tan-
da və Ko so vo da sü but edib.

Müəl lif Azər bay ca nın əra zi si nin beş də bir his sə si nin 
Er mə nis tan tə rə fi n dən iş ğal edil di yi ni diq qə tə çat dı rır. 
Qeyd edir ki, BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı Er mə nis tan qo-
şun la rı nın Azər bay can əra zi lə rin dən çı xa rıl ma sı nı tə-
ləb edən dörd qət na mə qə bul et mə si nə bax ma ya raq, bu 
prob lem hə lə də həll olun ma yıb.

Ame ri ka lı oxu cu la ra Xo ca lı soy qı rı mı ba rə də də mə-
lu mat ve ri lir, 1992-ci ilin fev ral ayın da Azər bay ca nın 
Xo ca lı şə hə rin də 600-dən çox qa dın, ki şi və uşa ğın qət-
lə ye ti ril di yi diq qə tə çat dı rı lır. Bil di ri lir ki, Er mə nis ta nın 
iş ğal çı lıq si ya sə ti nin mər kə zin də Azər bay ca nın Dağ lıq 
Qa ra bağ böl gə si nin ay rı la raq Er mə nis ta na bir ləş di ril mə-
si du rur. ABŞ bi lir ki, 1994-cü il də atəş kəs əl də olu na na 
qə dər 20 min azər bay can lı Er mə nis tan la mü na qi şə nə ti-
cə sin də qət lə ye ti ri lib və bir mil yon azər bay can lı zor la öz 
ev lə rin dən qo vu lub. Ap rel ayın da kı hər bi əmə liy yat lar 
bü tün lük lə Azər bay can əra zi sin də baş ve rib. “Azad lıq” 
ra diosu nun mü şa hi də çi lə ri açıq şə kil də bil di rib lər ki, 
ap rel ayın da baş ver miş hər bi əmə liy yat la rı Er mə nis-
tan əs gər lə ri və Er mə nis tan tə rə fi n dən dəs tək lə nən se-
pa rat çı əs gər lər təh rik edib lər. İş ğa la və Xo ca lı da et nik 
tə miz lə mə yə mə ruz qal dıq la rı na gö rə azər bay can lı la rın 
mü na qi şə nin həl li ilə bağ lı da nı şıq lar da əsas la rı, mə nə-
vi üs tün lük lə ri var. Dağ lıq Qa ra bağ se pa rat çı la rı öz lə ri ni 
müs tə qil elan et sə lər də heç bir öl kə bu nu qə bul et mir.

Müəl lif vur ğu la yır ki, ABŞ, NA TO və bü tün Av ro pa 
öl kə lə ri Azər bay ca nı bu mü na qi şə nin həl lin də dəs tək lə-
mə li dir lər, çün ki ta rix bu dəs tə yi dik tə edir. NA TO-nun 
gü cü əhə miy yət li şə kil də Azər bay can va si tə si lə ar tı rı la 
bi lər. Azər bay ca nın Qərb üçün əhə miy yə ti re gionun ABŞ 
və NA TO tə rə fi n dən tə səv vür edi lən gə lə cə yi is ti qa mə-
tin də mər kə zi rol oy na ya bi lər.

Londonda “Har Hazeitim” 
Komitəsinin təqdimat 

mərasimi olub
Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyeva 
mərasimdə iştirak edib

Bö yük Bri ta ni ya par la men ti nin İc ma lar Pa la ta-
sın da “Har Ha zeitim” ad lı ta ri xi qə bi ris tan lıq 
və mə ka nın qo run ma sı üz rə ko mi tə nin təq di-
mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Şər qi Qüds də yer lə şən ən qə dim yə hu di qə bi ris tan lı ğı 
he sab olu nan “Har Ha zeitim”in Mü ha fi  zə si üz rə Bey nəl-
xalq Ko mi tə nin tər ki bin də tə sis edi lən bu qu ru mun təq-
di mat mə ra si min də Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-pre-
zi den ti Ley la Əli ye va iş ti rak edib.

Azər bay ca nın Bö yük Bri ta ni ya da kı sə fi  ri Ta hir Ta ğı za-
də, par la men tin üz vü Met yu Off  ord, Qüds şə hə ri nin me-
ri nin bi rin ci müavi ni Rav vi Yo sef Doyç, Yu qos la vi ya kral 
ailə si nin üz vü, taxt-ta cın va ri si nin hə yat yol da şı şah za də 
Ka te rin, yə hu di ic ma sı nın rəh bər lə ri, qey ri-hö ku mət təş-
ki lat la rı nın və di ni to le rant lıq sa hə sin də fəaliy yət gös tə-
rən qu rum la rın nü ma yən də lə ri də təd bi rə qa tı lıb lar.

Təd bir də Azər bay ca nın di ni to le rant lıq və dö züm lü lük 
sa hə sin də əl də et di yi nailiy yət lər yük sək qiy mət lən di ri-
lib, xü su si lə öl kə miz də yə hu di ic ma sı na gös tə ri lən diq-
qət və qay ğı vur ğu la nıb.

Sə fi r T.Ta ğı za də Azər bay can da mə də ni müx tə lifl  i yin 
ta ri xi, fərq li di ni və et nik ic ma la rın ahəng dar bir gə ya şa-
yı şı haq qın da mə lu mat ve rib. O, Azər bay can da yə hu di 
ic ma sı nın əsr lər dən bə ri sülh və əmin-aman lıq şə raitin də 
ya şa dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb. Azər bay ca nın an ti se mi tiz-
min heç bir tə za hü rü nə rast gə lin mə yən na dir öl kə lər dən 
ol du ğu nu qeyd edən sə fi r mul ti kul tu ral ya şa yış tər zi nin 
döv lət tə rə fi n dən dəs tək lən di yi ni, Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin 2016-cı ili “Mul ti kul tu ra lizm ili” elan et di yi ni vur ğu-
la yıb.

Dip lo mat təd bir də Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-pre-
zi den ti Ley la Əli ye va nın iş ti rak et di yi ni söy lə yib, Fon dun 
is tər öl kə da xi lin də, is tər sə də xa ric də hə ya ta ke çir di yi la-
yi hə lər dən bəhs edib. Sə fi r, həm çi nin Hey dər Əli yev Fon-
du nun mul ti kul tu ra lizm, mə də ni ir sin mü ha fi  zə si və di ni 
dö züm lü lük sa hə sin də real laş dır dı ğı la yi hə lər ba rə də mə-
lu mat ve rib.

Ste fa nia Gian ni ni gö rüş za ma nı mə- Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər lik et di-

İlham Əliyev İtaliyanın 
təhsil, universitetlər 
və tədqiqat nazirini 

qəbul edib
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Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi və M.F.Axund za də adı na 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın tə şəb bü sü ilə ya ra dı-
lan “Açıq ki tab xa na” la yi hə si fəaliy yə ti ni uğur la da vam 
et di rir.

Azər TAc xə bər ve rir ki, “Mən 
oxu dum, sən də oxu” de vi zi ilə 
pay taxt sa kin lə ri nin is ti fa də si nə 
ve ri lən ki tab xa na oxu cu la rın sər-
bəst şə kil də mü ta liə et mə si nə şə-
rait ya ra dır.

Ki tab oxu ma ğın ya şı yox dur. 
Əsas odur ki, onun la dost ol ma-
ğı ba ca ra san. Məhz bu na gö rə də 

ki tab se vər lə rin top lan dı ğı “Açıq 
ki tab xa na”ya ma raq dur ma dan 
ar tır. İs tər yaş lı, is tər sə də gənc 
nəs lin nü ma yən də lə ri gü nün iyir-
mi dörd saatı sö zü ge dən bi lik oca-
ğı nın qo na ğı olur lar. Bu mə kan-
da ki mi ar zu et di yi əsə ri mü ta liə 
edə rək din cə lir, ki mi də əlin də ki 
ki tab la rı ye ni si ilə də yi şə rək şəx si 

ki tab xa na sı nı ye ni lə yir. Bir söz lə, 
ki tab oxu ma ğı se vən hər kəs gün-
lər öt dük cə “Açıq ki tab xa na”nın 
bir üz vü nə çev ri lir.

İyu lun 15-dən fəaliy yə tə baş la-
yan “Açıq ki tab xa na”da ki tab la rın 
də yiş di ril mə si də müm kün dür. 
Be lə ki, is tə ni lən şəxs özü nün mü-
ta liə et di yi əsə ri ki tab xa na ya təh-
vil ver mək lə əvə zin də oxu ma dı ğı 
ki ta bı apar maq şan sı qa za nır. Bu-
nun la ona la zım ol ma yan ki tab-
la rın baş qa şəxs lər tə rə fi n dən də 
mü ta liəsi nə şə rait ya ra dır. İs ti yay 
gün lə rin də asu də vax tı nı sə mə rə li 
ke çir mək üçün hər gün ki tab xa-
na ya üz tu tan, mü ta liə et mək dən 
zövq alan gənc lə ri miz də az de yil.

Bu na gö rə də gənc lə rin dün ya-
gö rü şü nü zən gin ləş dir mək üçün 
la yi hə nin ro lu çox əhə miy yət li-
dir. Növ bə ti gün lər də isə açıq ki-
tab xa na da poezi ya ge cə lə ri, mü-
ta liə ax şam la rı, ya zı çı və şair lər lə 
gö rüş lər təş kil olu na caq. Həm çi-
nin ki çik gu şə də ki tab sa tı şı mər-
kə zi nin də ya ra dıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. İs tə ni lən müəl lif özü nün 
ye ni çap olu nan ki ta bı nı sa tış 
üçün açıq ki tab xa na ya təq dim 
edə bi lə cək.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi və M.F.Axund za də adı na 

zövq alan gənc lə ri miz də az de yil.

Bu na gö rə də gənc lə rin dün ya-

“Açıq kitabxana” 
layihəsi davam edir

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

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

“Azərbaycan - orijinal 
turizm istiqaməti”

Fransanın “Tourmag” portalında 
“Azərbaycan - orijinal turizm 
istiqaməti” adlı məqalə yayılıb. 
Fransa Turizm Agentlikləri 

Milli Sindikatının (SNAV) Bakıda 
keçirilən ənənəvi illik konfransından 
sonra bu ölkənin turizm sahəsində ixti-
saslaşmış agentlikləri ölkəmizin turizm 
imkanlarını təşviq edir.

Mə qa lə də İl-de Frans re gionun da 
fəaliy yət gös tə rən Tu rizm Müəs si sə lə ri 
Bir li yi nin pre zi den ti xa nım Mi şel La je-
Er bo nun top lan tı üçün Ba kı nı seç mə si-
nin tə sa dü fi  ol ma dı ğı qeyd edi lir. Mi şel La je-Er bo nun əsas məq sə di 
tu rizm, konq res lər, mo ti va si ya lar və iş gü zar sa hə lər üçün əsl im kan 
və ye ni is ti qa mət olan Ba kı nı kəşf et mək olub. Ya zı da Ba kı nın möh tə-
şəm şə hər ol du ğu diq qə tə çat dı rı lır. Xü su si lə, pay tax tı mı zın XIX əs rin 
so nu, XX əs rin əv vəl lə ri nə aid me mar lıq üs lu bu nun tu rizm agent lik lə-
ri nin nü ma yən də lə ri ni hey ran et di yi bil di ri lir.

Müəl lif Ba kı nın bu gün tam təh lü kə siz ye ni tu rist is ti qa mə ti ol du ğu-
nu vur ğu la yır. Müali cə tu riz mi ilə məş hur olan Naf ta lan şə hə rin dən, 
ta ri xi və mə də ni abi də lə ri miz dən, Qo bus tan dan söz açır. Azər bay can 
qast ro no mi ya sı nın yük sək qiy mət lən di ril di yi mə qa lə də Gən cə də ke çi-
ri lən Şə rab Fes ti va lın dan da bəhs edi lir.

Mə qa lə nin müəl li fi  Azər bay ca nın Fran sa da kı sə fi r li yi nin iq ti sa-
di əmək daş lıq üz rə mü şa vi ri El mar Məm mə dov dan öl kə haq qın da, 
onun to le rant lıq, mul ti kul tu ra lizm nü mu nə si ol ma sı ba rə də da ha ge-
niş mə lu mat al dıq la rı nı bil di rir.

Ya zı da tu rist lə rə Ba kı nı heç bir şə hər lə mü qa yi sə et mə mək, gə lib 
onun özü nə məx sus xü su siy yət lə ri ilə ta nış ol maq məs lə hət gö rü lür.

Xa tır la daq ki, 70 fran sa lı tu rizm mü tə xəs si si nin iş ti rak et di yi Ba kı 
top lan tı sı çər çi və sin də Fran sa da Azər bay ca nın ye ni tu rizm is ti qa mə-
ti ki mi təş viq edil mə si məq sə di lə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi ilə 
Fran sa Tu rizm Agent lik lə ri nin Mil li Sin di ka tı ara sın da an laş ma me-
mo ran du mu im za la nıb.

Niaqara Musiqi Festivalında 
“Azərbaycan axşamı”

Ka na da da hər il ke çi ri lən məş-
hur Niaqa ra Mu si qi Fes ti va lı 
çər çi və sin də “Azər bay can ax-
şa mı” təş kil olu nub. Bu ba rə-

də Azər TAc-a Azər bay ca nın Ka na da da-
kı sə fi r li yin dən mə lu mat ve ri lib.

Təd bir şə hə rin mər kə zi Sim ko (Sim-
coe) par kın da, açıq sə ma al tın da baş tu-
tub. İki saat ər zin də da vam edən təd bir 
za ma nı Ka na da nın To ron to şə hə rin də 
olan “Araz” mu si qi və rəqs an samb lı nın 
he yə ti şə hə rin sa kin lə ri və çox say lı qo-
naq la rı na Azər bay can mil li mah nı la rı və 
rəqs lə ri ni nü ma yiş et di rib.

“Azər bay can ax şa mı”nın açı lı şı nı Niaqa ra Mu si qi Fes ti va lı nın ic ra çı 
di rek to ru Kris to fer Bleyk və sə fi r li yin bi rin ci ka ti bi Arif Məm mə dov 
edib lər. Arif Məm mə dov çı xı şın da ar tıq ənə nə xa rak te ri alan bu təd-
bi rin Azər bay can mə də niy yə ti nin Ka na da da təb li ği və Ka na da-Azər-
bay can iki tə rəfl  i mə də ni əla qə lə ri nin in ki şa fı ba xı mın dan bö yük əhə-
miy yət da şı dı ğı nı vur ğu la yıb, gə lə cək də də bu əmək daş lı ğın da vam 
edə cə yi nə əmin li yi ni bil di rib.

Bu gün lər də məş-
hur azər bay can-
lı piano çu El çin 
Şi ri nov Lon do-

nun iki caz mə ka nın da – “The 
Spi ce of Li fe” və “The Vor tex” 
klub la rın da et no-caz mu si qi üs-
lu bun da kon sert proq ra mı ilə 
çı xış edib. Ecaz kar caz mu si qi ge-
cə si Av ro pa Azər bay can Cə miy-
yə ti nin (TEAS) təş ki lat çı lı ğı ilə 
baş tu tub. Xalq mu si qi mi zin zən-
gin ənə nə sin dən bəh rə lə nən El-
çin Şi ri nov ye ni nə sil Azər bay can 
caz mu si qi çi lə ri nin nəs lin dən dir. 
On lar post-bop caz mu si qi si nin 
ele ment lə ri ni Azər bay can xalq 
mu si qi si və klas sik mu si qi si nin 
üsul la rı, me lo di ya və mik ro ton-
la rı ilə bir ləş di rir.

TEAS-dan Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, “The Spi ce of Li fe” klu bun da 
real la şan kon ser tə El çin Şi ri no vun 
ifa sı na yax şı bə ləd olan iki mu si qi-
çi - ita li ya lı bas gi ta ra çı And rea Di 
Bias və bri ta ni ya lı zərb ifa çı sı Con 
Skott  də qa tı lıb. İki il dən ar tıq dır 
ki, E.Şi ri nov on lar la sıx əmək-
daş lıq edir. Skott  un Azər bay ca-
nın xalq mah nı sı “Dur na”nı zərb 
alət lə rin də mə ha rət li ifa sı El çin 
Şi ri no vun çe vik imp ro vi za si ya sı 
ilə dəs tək lə nib. O, piano da tem pi 
da ha da ar tı ra raq hə yə ca nın yük-
sək də rə cə si nə çat ma ğa mü vəff  əq 
olub.

İfa za ma nı El çin Şi ri nov həm 
Skott , həm də Di Biasa müm kün 
qə dər sər bəst şə kil də imp ro vi za-
si ya üçün yer ayı rıb. Ar xa fon da 

ak kom pa niator ki mi mü kəm məl 
şə kil də ifa nı ta mam la yıb, zə ru rət 
ya ran dıq da öz hə yə can lı imp ro vi-
za si ya sı ilə ön pla na çı xıb.

Ge cə də Azər bay can xalq mah-
nı sı olan “Sa rı gə lin” də ifa edi lib. 
Skott  un təq di ma tın da kı əzə mət li 
və da vam lı temp lə baş la yan bu 
kə dər li me lo di ya bü tün audi to-
ri ya nı va leh edir və bu Di Biasın 
em pa tik refl  ek tiv bas ke çid lə ri-
nə gə ti rir. Bu par ça əsas me lo-
di ya nın zən gin bə zə dil miş va-
riasi ya la rı və ba sın mü şa yiəti ilə 
ye kun laş dı rı lır və tam sü kut da 
otu ran bü tün audi to ri ya nı san ki 
ov sun la yır.

Azər bay can klas sik mu si qi si 
üzə rin də imp ro vi za si ya edən El-
çin Şi ri nov ye ga nə caz piano çu su 

ola raq qa lır və o, Lon don da kı 
kon ser ti ni Qa ra Qa ra ye vin “Yed-
di gö zəl” ba le tin dən “Vals”ı öz 
aran je ma nın da ifa edir. Sa kit 
temp də ifa olu nan məş hur me lo-
di ya Skott  un po li rit mik zərb ifa sı 
ilə dəs tək lə nir. İfa nı ye kun laş dı-
ran dan son ra tə sir lən miş audi to-
ri ya mu si qi çi ni “bra vo” de yə rək 
al qış la yır.

Lon don da ke çi ri lən hər iki kon-
ser tin ye kun nə ti cə lə ri ba rə də 
da nı şan ame ri ka lı piano çu Bred 
Mehl daun de yib ki, El çin Şi ri nov 
trionu ida rə et mək üçün çox gö-
zəl his siy ya ta ma lik mu si qi çi dir. 
Xü su si lə o, mu si qi də piano və bas 
gi ta ra üçün ay rı-ay rı yer lər ta pır, 
ba sın çal dı ğı heç bir kə nar his sə lə-
ri ifa et mir.

Bu gün lər də məş-

Milli musiqimiz Londonun 
aparıcı caz klublarında
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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)



Sə hə rə ya xın ya ğan na rın pa yız ya ğı şı-
nı xə fi f Ba kı kü lə yi hə lə qu ru da bil mə yib, 
elə bil kü çə lə rə su səp mi sən. Mir cə fər Ba-
ğı rov Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı 
Mər kə zi Ko mi tə si nin bi na sı qar şı sın da 
aram la var-gəl edir. Döv lət Fi lar mo ni ya-
sı ilə üz bəüz sə ki dən İliç bux ta sı ay dın 
gö rü nür, Bi rin ci ka tib hər sə hər işə pi ya-
da gə lir və bir an lıq bu ra da ayaq sax la-
yıb Xə zə rə ba xır. Kü çə də nə ma şın, nə də 
adam gö zə də yir, mü ha fi  zə xid mə ti öz 
işi nin öh də sin dən pe şə kar ca sı na gə lir...

Bu gün M.Ba ğı rov, nə dən sə, bi na ya gir-
mə yə tə ləs mir, bu da mü ha fi  zə rəisi ni tə la şa 
sa lıb. Rəh bə rin qə zə bi nə tuş gə lə nin aqi bə ti 
bəl li dir. Am ma kim sə nin xə bə ri yox dur ki, 
Azər bay can kom mu nist lə ri nin baş çı sı dü-
nən dən bə ri bir te le fon söh bə ti nin tə si ri al-
tın da dır. Hə lə in di yə qə dər özü nü be lə təh-
qir olun muş, al çal dıl mış hiss et mə yib, elə 
bil kim sə onu şil lə lə yib qa çıb, Mir cə fər də 
qar şı lıq ver mə yə ma cal tap ma yıb...

O, bir ne çə gün əv vəl  ÜIK(b)P MK ka ti-
bi, Na zir lər Şu ra sı nın səd ri Geor gi Ma len-
kov dan məx fi  mək tub al mış dı. Mək tub da 
ya zıl mış dı ki, Er mə nis tan K(b)P MK ka ti bi 
Gri qo ri Ar yut yu nov ÜIK(b)P MK-da Dağ-
lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti nin Er mə nis-
tan SSR-ə ve ril mə si mə sə lə si nə ba xıl ma-
sı nı tək lif edib. G.Ma len kov Er mə nis ta nın 
Bi rin ci ka ti bi nin Sta li nə yaz dı ğı mək tu bun 
bir nüs xə si ni də Ba ğı ro va gön dər miş di. 

O, mək tub la ta nış ol duq dan son ra bir 
müd dət özü nə gə lə bil mə di. Ba ğı rov 
his sə qa pı lan  adam de yil di, əv vəl cə ya-
xın dos tu L.Be ri ya ya zəng vu rub təf si la-
tı öy rən mək is tə di, son ra fi k ri ni də yiş di, 
ön cə Na zir lər Şu ra sı nın səd ri ilə da nış-
ma ğa qə rar ver di. Hö ku mət te le fo nu ilə 
dər hal G.Ma len ko va zəng vur du. Sa-
lam sız-kə lam sız mət lə bə keç di: 

- Geor gi Mak si mil ya no viç, mə ni hər 
şey dən əv vəl bir mə sə lə ma raq lan dı rır: 
no yab rın 6-da Mosk va da idim, si zin lə də 
gö rüş düm, Ar yut yu nov la da söh bət et dik. 
Am ma kim sə mə nə bu mə sə lə ilə əla qə dər 
bir kəl mə də de mə di. Yol daş Sta li nin də 
qə bu lun da ol dum, o da bu mə sə lə dən da-
nış ma dı. Bu məx fi  li yin sə bə bi nə dir? Yox sa 
par ti ya da ha mə nə eti bar et mir?

Ma len kov arif adam idi, Ba ğı ro vun 
qə zəb li ol du ğu nu dər hal duy du, və ziy-
yə ti yum şalt ma ğa ça lış dı. Həm də yax şı 
bi lir di ki, Be ri ya nın gös tə ri şi ilə bü tün 
hö ku mət te le fon la rı din lə ni lir.

- Yol daş Ba ğı rov, bu, mə nim tə şəb bü-
süm de yil, tək lif Er ma nis tan dan gə lib, 
qay da da be lə dir ki, MK-da mü za ki rə yə çı-
xa rıl ma lı dır. Gün də lik də ki mə sə lə lər yol-
daş Sta lin lə ra zı laş dı rı lıb. Mən də tə li ma ta 
uy ğun ola raq si zə mək tub gön dər mi şəm...

- Da ha doğ ru su, mə ni fakt qar şı sın da 
qoy mu su nuz!

İlin-gü nün bu vax tın da han sı tor paq 
böl gü sün dən söh bət ge dir? Axı, qə dim 
Azər bay can tor paq la rı han sı əsas la Er-
mə nis ta na ve ri lə bi lər? Mə gər er mə ni lə-
rin tor pa ğı yox dur?

- Yol daş Ba ğı rov, bəl kə də, bu nu si zə 
de mə yə ix ti ya rım yox dur, am ma əs lin də 
mə sə lə be lə dir ki, xa ri ci öl kə lər də ya şa yan 
min lər lə er mə ni öz ata-ba ba yur du na qa-
yıt maq is tə yir. Bu qa yı dış həm öl kə yə, həm 
də Er mə nis ta na çox sər fə li dir, özü də yal nız 
iq ti sa di ba xım dan yox. Bu küt lə vi axı nın 
qar şı sın da da yan maq, bu adam la rı har da-
sa yer ləş dir mək, ye ni kol xoz və sov xoz lar 
üçün tor paq lar ayır maq la zım dır. Mən bü-
tün in cə lik lə ri si zə söy lə yə bil mə rəm. 

De yi lən lər Ba ğı ro vu lap höv sə lə dən 
çı xar dı.

- Heç la zım da de yil! Bu ra da han sı in-
cə lik dən söh bət ge də bi lər? Mə gər er mə ni 
prob le mi Dağ lıq Qa ra-
ba ğın he sa bı na həll 
olun ma lı dır? Qoy 
Ar yut yu nov on la rı 
apa rıb öz do ğul du-
ğu kənd də yer ləş-
dir sin, ata sı nın evin-
dən də pay ver sin. 

An caq, yol daş Ma len kov, biz də gö zəl bir 
mə səl var: tor paq dan pay ol mur! Bu ra er-

mə ni lə rin və tə ni de yil və ola da bil məz!
M.Ba ğı ro vun be lə de mə yə 

haq qı var dı. Çün ki er mə ni-
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qaz da pey da olan ki-
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və xalq la ra qar-
şı tə ca vüz kar 
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la yıb. Ro ma 
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Bu və ziy yət IV əs rə dək da vam edir. Bu-
na gö rə də er mə ni lə rin mü vəq qə ti iş ğal 
et dik lə ri Al ba ni ya nın ta ri xi tor paq la rı-
nı Er mə nis ta nın tər kib his sə si ki mi qə-
lə mə ver mə si nin heç bir el mi-ta ri xi əsa-
sı yox dur. Hal bu ki er mə ni lər dən fərq li 
ola raq, Azər bay can-Al ba ni ya döv lə ti 
müs tə qil si ya sət ye rit mək də da vam 
edir di və Qa ra ba ğın ta ri xi vi la yət lə-
ri onun tər ki bi nə da xil idi. Qa ra ba ğın 
Azər bay ca na məx sus ol du ğu nu və 
bu ra da ən qə dim za man lar dan baş la-
ya raq müx tə lif türk et nos la rı nın ya şa-
dı ğı nı Azər bay can və ümum türk şi fa hi 
xalq ədə biy ya tı nın möh tə şəm abi də si 
olan “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı da 
sü but edir. Bu das tan Qa ra bağ da da xil 
ol maq la, bü tün Azər bay can tor paq la-
rın da, o cüm lə dən, er mə ni lə rin in di Se-
van ad lan dır dıq la rı Göy çə gö lü höv zə-
sin də ya yıl mış dı...

- Yol daş Ma len kov, mən par ti ya nın 
si lah da şı yam, la zım gəl sə, par ti ya uğ-
run da, yol daş Sta li nin uğ run da ca nım-
dan da ke çə rəm, ba la mı da qur ban ve rə-
rəm, am ma Qa ra ba ğı heç vaxt! Ölə rəm, 
an caq ra zı ol ma ram ki, gə lə cək nə sil lər 
mə nə lə nət lən miş dam ğa sı vur sun!

Ma len kov sə si nin to nu nu ta mam də-
yiş di:

- Mir cə fər, MK-da mü za ki rə hə lə ye-
kun nə ti cə de yil. Bu də qi qə kim sə Qa-
ra ba ğı sən dən al mır. Bu xə mir hə lə çox 

su apa ra bi lər. Bir 
də ki, son qə ra rı 
ki min ve rə cə yi ni 
yax şı bi lir sən...

Fər had
SA Bİ ROĞ LU
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Sə hə rə ya xın ya ğan na rın pa yız ya ğı şı-

IV YAZI
  ...Ba kı nın gö zəl və də si dir: pa yız naz lı gə lin ki mi 
hə lə də şə hə rin ağu şun da uyu yur, xə zəl lə ri ni şıl-
taq ca sı na kü çə lə rə sə pir, sə rin sə hər me hi çıl paq 
bu daq la rı nə va ziş lə tu mar la yır, ağac lar da bu sev-
gi oyu nu nun qar şı lı ğın da ra zı lıq əla mə ti ola-
raq vü cu du nu əs di rir.
1945-ci il no yabr ayı nın son gün lə ri dir. 
Qı şın gə li şi nə az qa lıb. Am ma be lə 
get sə, pa yız öz ye ri ni, çə tin ki, xoş-
luq la ona ver sin. Əs lin də, bu tə-
zad lı cə nub şə hə rin də qı şı se vən 
az adam ta pı lar. Bu gün lər tez-
tez eşi dir sən: “Ka sı bın kı yay dı, 
 yaz dı, düş mə ni də so yuq ha va-
dır, bir cə, şax ta gəl mə sin, kəs-
di rə cək qa pı nı, gəl ya şa da, ay 
ka sıb...” Adam lar haq lı dır. Mü-
ha ri bə ye ni cə bi tib, Ba kı nın 
ya ra la rı hə lə sı zıl da yır, ana la-
rın, qız-gə lin lə rin gö zü yol da 
qa lıb, əziz lə ri ni itir miş  ailə-
lə rin göz ya şı qu ru maq bil-
mir, do la nı şıq, gü zə ran çox 
çə tin dir, ümid Al la ha dır, bir 
də ona - ba şın da kep ka, əy-
nin də ya xa sı açıq şi nel, gö-
zün də gir də ey nə yi olan bu 
ada ma – Mir cə fər Ba ğı ro va.

Adam da er mə ni yə pul ve rər? Əgər mil yo-
nun da ol sa, er mə ni acın dan gü nor ta dur sa 
da, yal va rıb-ula sa da, gə rək möh kəm da ya-
na san, pu lu əlin dən ye rə qoy ma ya san.

Əgər qoy dun sa, sə nin ki de yil. Am ma er mə ni it ki mi 
pu lun iyi ni uzaq dan du yur. Elə bu gün lər də ABŞ Se na-
tı nın Təx si sat lar (ma liy yə ayır ma la rı) Ko mi tə si Dağ lıq 
Qa ra ba ğa mad di yar dım ay rıl ma sı töv si yə si ilə çı xış 
edib.

Hə lə ötən il ABŞ Se na tı tə rə fi n dən qə bul edil miş 
2016-cı ma liy yə ili üz rə “Döv lət və xa ri ci təx si sat lar” 
qa nun la yi hə sin də də Dağ lıq Qa ra ba ğa yar dım ay rıl-
ma sı töv si yə olu nub. La kin de kab rın 18-dən Konq re sin 
təs di qi ilə qüv və yə mi nən qa nun da ABŞ-ın Azər bay-
ca nın iş ğal al tın da kı əra zi lə ri nə (Dağ lıq Qa ra ba ğa) hər 
han sı for ma da yar dı mı nı nə zər də tu tan heç bir müd-
dəa yer al ma yıb.

İn di tə səv vür edin, 1998-2013-cü ma liy yə il lə rin də 
Konq re sin qə ra rı ilə Dağ lıq Qa ra ba ğa mün tə zəm və sait 
ay rı lıb. Bəs Serj və onun əlal tı la rı bu pu lu ha ra xərc lə-
yib lər? De yə bi lər si niz ki, ya zıq Serj, bu pu lun bir qa ra 
qə pi yi nə də göz dik mə yib. “Ji qu li-03” mar ka lı sı nıq-
sal xaq ma şı nı olub, bir də Xan kən din də köh nə, ki çik 
ata evi (dek la ra si ya da be lə ya zı lıb!), vəs sə lam. 

Bəl kə, Serj Qa ra bağ da gə də lə ri nin vi ran qoy du ğu 
əra zi lər də qə sə bə lər sa lıb, ev lər ti kib, da ğıt dı ğı mək-
təb lə ri, uşaq bağ ça la rı nı bər pa edib, yol çək di rib, ağac 
ək di rib, hə? Yə ni, be lə na ğıl la ra kim sə ina na bi lər? Axı 
yar dı mın məb lə ği mil yon dol lar la öl çü lür, bu pu la on 
də nə ye ni İrə van, Xan kən di ti kib, ən müasir inf rast ruk-
tur ya rat maq olar dı, ac lıq dan və iş siz lik dən Er mə nis ta-
nı tərk edən əha li yə fi  rə van hə yat bəxş et mək müm kün 
idi...

Bəs Serj nə et di? Bu pu la si lah-sur sat al dı, Dağ lıq Qa-
ra bağ da kı qul dur dəs tə lə ri ni ma liy yə ləş dir di və qa la-
nı nı da ke fə, qu ma ra sərf elə di (Qərb mət buatı nın yaz-
dı ğı na gö rə, Serj Av ro pa ka zi no la rın da 70 mil yon av ro 
udu zub).

Hə, ta mam unut muş dum, bir də özü ki mi fa şis tə 
-Nj de yə İrə va nın gö bə yin də hey kəl qo yub. Hə lə utan-
maz-utan maz dün ya ya mey dan oxu yur, bey nəl xalq 
qu rum la ra ar xa çe vi rir. Vü cu du və məfk  u rə si bir qa ra 
sen tə dəy mə yən Serj “Əl-Ma ya din” te le ka na lı na mü sa-
hi bə sin də gö rün nə  de yib:    

“Bü tün dün ya bir ol sa, Dağ lıq Qa ra bağ əha li si ni 
Azər bay ca nın tər ki bin də ya şa ma ğa məc bur edə bil-
məz. Yal nız Qa ra bağ sa kin lə ri onun ye kun sta tu su nu 
müəy yən ləş dir mə li dir lər – ay rı ca döv lət ol maq, ya xud 
Er mə nis tan Res pub li ka sı na bir ləş mək. Mə nim üçün 
va cib olan Dağ lıq Qa ra bağ xal qı nın təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sı dır ki, in san lar mi nil lik lər lə ya şa dıq la rı 
ta ri xi və tən lə rin də ömür sü rə bil sin lər. Qa ra ba ğın təh-
lü kə siz li yi yal nız Azər bay can dan kə nar da tə min edi-
lər bi lər. Əgər in di hətt  a bü tün dün ya Dağ lıq Qa ra bağ 
əha li si ni Azər bay can da ya şa ma ğa inan dır ma ğa ça lış sa 
da, bu, müm kün ol ma ya caq. Azər bay can rəh bər li yi 
bu nu an la ma lı dır və əsas mə sə lə odur ki, bu in san la rı 
heç cür Azər bay ca nın tər ki bin də zor la sax la maq müm-
kün ol ma ya caq”.

Baş qa söz lə, Serj Dağ lıq Qa ra ba ğın Azər bay can tər-
ki bin də öz mü qəd də ra tı nı həll et mək hü qu qu nu in kar 
edir. O, yal nız bir al ter na tiv gös tə rir – ya müs tə qil lik, 
ya da Er mə nis ta na in teq ra si ya. Azər bay ca nın xey ri nə 
se çim dən bir kəl mə də de yil mir.

Bir mə sə lə də ma raq lı dır ki, Serj han sı əha li dən dəm 
vu rur? Əgər Dağ lıq Qa ra ba ğın Ta lış kən di ni nə zər də 
tu tur sa, mə lu mat üçün ona bil di rək ki, Azər bay can or-
du su nun son uğur lu hər bi əmə liy yat la rın dan son ra bu 
kənd də çaq qal da ula mır, çün ki ye mə yə bir şey yox-
dur, adam lar da qa çıb. Elə baş qa  ya şa yış mən tə qə lə-
rin də də və ziy yət ey ni dir: er mə ni lər va hi mə yə dü şüb, 
ev lə ri ni tərk edir lər. Serj on la ra nə qə dər yar dım və pul 
tək lif et sə də, ge ri dö nən yox dur. Am ma bü tün bun lar 
Ser jin ürə yin dən dir, çün ki yar dım adı ilə al dı ğı pul la rı 
ha ra is tə sə, xərc lə yə bi lər...        

Mən də elə ona gö rə de yi rəm ki, er mə ni yə pul ver-
mək ol maz. Çün ki pu lu gö rən ki mi ça şır, qu du rur... 
Son ra sı da mə lum dur.

Fərhad
ABDULLAYEV
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qatarları...

şey dən əv vəl bir mə sə lə ma raq lan dı rır: 
no yab rın 6-da Mosk va da idim, si zin lə də 
gö rüş düm, Ar yut yu nov la da söh bət et dik. 
Am ma kim sə mə nə bu mə sə lə ilə əla qə dər 
bir kəl mə də de mə di. Yol daş Sta li nin də 
qə bu lun da ol dum, o da bu mə sə lə dən da-
nış ma dı. Bu məx fi  li yin sə bə bi nə dir? Yox sa 
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XIX əsr  Azərbaycan 

jurnalistikası 
İyu lun 22-də Azər bay can da mil-

li mət buatın ya ran ma sı nın 141-ci ili 
ta mam olur. 1875-ci ilin bu gü nün-
də döv rün mü tə rəq qi fi  kir li zi ya lı sı 
Hə sən bəy Zər da bi  bö yük çə tin lik-
lər he sa bı na “Əkin çi” qə ze ti ni çap 
et dir di. Hə min ta rix Azər bay can 
mət buat ta ri xi nin ya ran ma gü nü 
ki mi qeyd olu nur. Azər bay ca nın 
maarif çi lik ta ri xi nin ən par laq çağ-
la rı  bu dövr dən baş la nır. XIX əs rin 
son la rı Azər bay can mət buat ta ri xi-
nin par laq döv rü sa yı lan XX əs rin 
əv vəl lə ri (1900-1918-ci il lər) üçün 
ha zır lıq mər hə lə si ro lu nu oy na dı.

Hə sən bəy Zər da bi nin “Ki mə 
gös tə ri rəm gör mür, de yi rəm eşit-
mir, ça ğı rı ram gəl mir” şüarı döv-
rün bü tün mən zə rə si nin ək si idi. O, 
bu və ziy yət dən çı xış yo lu nu 1875-ci 
il də “Əkin çi” qə ze ti ni ya rat maq da 
gö rür. “Da şı dam cı nın al tı na qo-
yan da o ya rıl maz, am ma il lər keç-
dik cə, dam cı o da şı də lər” de yə rək, 
qə ze tin bü tün ide ya sı nı bu cüm lə-
lər lə əks et di rən Zər da bi, “Əkin-
çi”ni cə mi iki il ya şa da bil di. 56-cı 
nöm rə dən son ra bağ la nan “Əkin-
çi”nin aç dı ğı cı ğır da ilk ola raq “Zi-
ya, “Kas pi”, “Tər cü man” qə zet lə ri, 
“Kəş kül” jur na lı irə li lə di. XIX əs rin 
son la rı Azər bay can da maarif çi li yin 
“qı ğıl cım döv rü” he sab edi lir. Adı-
çə ki lən mət bu or qan lar da hə min 
qı ğıl cı mın ya şam for ma sı idi lər. 
Zər da bi ilə bir lik də Nə cəf bəy Və-
zi rov, Ün si za də qar daş la rı, Əs gər 
ağa Go ra ni, Se yid Əzim Şir va ni, 
İs ma yıl bəy Qas pı ra lı, Fi ru din bəy 
Kö çər li, Sul tan Mə cid Qə ni za də bu 
döv rün, Əli bəy Hü seyn za də nin 
söz lə ri ilə de sək, “qır mı zı qa ran lıq-
la rı için də ya şıl işıq la rı” idi lər.

XX əs rin əv vəl lə rin də ki 
mət buat

XX əsr də cə rə yan edən in tel lek-
tual in ki şa fın kö kün də məhz XIX 
əs rin son la rın da ya şa nan pro ses-
lər da ya nır dı. Pro ses lər lə ya na şı, 
XIX əs rin ikin ci ya rı sı na dam ğa 
vu ran bir çox şəx siy yət lər də var dı 
ki, XX əs rin ay dın la rı on la rın “şi-
nel”in dən çıx dı lar. Mir zə Cə lil, Sa-
bir, Ömər Faiq Ne man za də, Üze-
yir Ha cı bəy li, Əb dür rə him bəy 
Haq ver di yev, Əli bəy Hü seyn za-
də, Əh məd bəy Ağaoğ lu, Ab dul la 
Şaiq, Mə həm məd ağa Şah tax tins ki 
Axun do vun, Zər da bi nin yo lu nu 
da vam et dir di lər.

Bu mər hə lə nin ilk qə ze ti olan “Şər-
qi-rus”  Azər bay can mət buatı ta ri xi-
nin ça ğı rış çı qa ran qu şu he sab edi lir. 
Bu dövr də ya ra nan hər bir mət bu or-
qan mə nə vi və in tel lekt ba xım dan ac 
olan xal qı qi da lan dır maq, tə fək kü rü-
nü zən gin ləş dir mək lə  məş ğul idi lər. 
Hə min or qan la rın önün də ge dən ilk 
dörd lük “Mol la Nəs rəd din”, “Fü yu-
zat”  jur nal la rı, “Hə yat” və “İr şad” 
qə zet lə ri dir. “Ta zə hə yat”, “Tə rəq qi”, 
“Ba ba yi əmir”, “Ba kins ki ra bo çi”, “İt-
ti faq”, “Mək təb” və s. ki mi qə zet-jur-
nal lar döv rün in tel lek tual, ic ti mai-si-
ya si mən zə rə si nə işıq tu tur du. 

Cə mi bir il işıq üzü gö rən və 32 
nöm rə si çap dan çı xan “Fü yu zat”, 
qı sa müd dət də  Azər bay can ic ti-
maiy yə ti üçün xey li iş lər gör dü. 
Əli bəy Hü seyn za də nin qə lə mi ilk 
də fə ola raq bə şə ri ide ya la rı, fran sız 
maarif çi lik dü şün cə lə ri ni Azər bay-
can oxu cu su na çat dır ma ğa yö nəl di. 
Bu yol da ona Əh məd bəy Ağaoğ lu, 
Səid Səl ma si, Mə həm məd Ha di, 
Ab bas Səh hət, Hü seyn Ca vid ki mi 
zi ya lı lar kö mək edir di lər. 

“Mol la Nəs rəd din”in ideolo gi-
ya sı isə da ha konk ret və real ol du. 
Mir zə Cə li lin “Si zi de yib gəl mi-
şəm” ad lı ya zı sı jur na lın proq ram 
mə qa lə si idi. Jur nal  döv rün ən 
müasir in qi la bi mə sə lə lə ri ilə ya-
na şı Azər bay can xal qı nın min il-
lər dən bə ri da vam edən dərd lə ri ni  
də ya zır dı. Bu dərd lər içə ri sin də 
di ni-fa na tizm da ha dəh şət li si idi. 
Bu fi k ri ni xal qa çat dır maq üçün 
C.Məm məd qu lu za də “Mol la 
Nəs rəd din”in bi rin ci nöm rə si nin 
üz qa bı ğın da öz həm və tən lə ri-
ni yat mış və ziy yət də gös tə rən 
bir rəsm dərc et dir miş di. “Mol la 
Nəs rəd din”in ta ri xi mü ba ri zə si-
nin bö yük lü yü on da idi ki, onun 
XX əsr Azər bay can hə ya tı nın ey-
bə cər lik lə ri nə qar şı çev ril miş bu 
aman sız qə zəb və nif rə ti nin ar xa-
sın da Və tə nə və xal qa bö yük mə-
həb bət do lu bir ürək da yan mış dı.

Bu, və tə ni və xal qı hər cür ic ti mai 
rə za lət lər dən xi las et mək, onu 
müasir dün ya nın qa baq cıl xalq la rı 
sı ra sı na çı xar maq ar zu su ilə çır pı-
nan ürək idi.

Cüm hu riy yət döv rü 
jur na lis ti ka sı 

Cüm hu riy yət döv rü Azər bay-
ca nın da 60-a qə dər mət bu or qan 
fəaliy yət gös tə rir di. On lar dan 28-i 
– Azər bay can, 20-si – rus, 12-si isə 
di gər dil lər də çap olu nur du. Əsas 
üz də olan mət bu or qan lar isə “İs-
tiq lal”,  “Bə si rət ”, “Qur tu luş”, 
“Azər bay can ” idi. Bun dan əla və, 
Mü sa vat Par ti ya sı nın “Mü sa vat ” 
ad lı qə ze ti dərc olu nur du. ”İn san-
la ra hür riy yət, mil lət lə rə is tiq lal” 
şüarı ilə çı xan bu mət bu or qa nı-
nın ən fəal əmək da şı Mə həm məd 
Əmin Rə sul za də və Əh məd Həm di 
idi. “Mü sa vat” qa pan dıq dan son-
ra onun ye ri nə “İs tiq lal” qə ze ti çap 
olun du. İlk sa yı 1919-cu il də çı xan 
qə ze tin 2 il də 51 sa yı işıq üzü gör dü. 

Cüm hu riy yət və on dan son ra-
kı mü ha ci rət döv rü jur na lis ti ka sı 
isə “mil li bir lik və mə nə vi di ri lik” 
şüarı al tın da fəaliy yət gös tər di. 
Döv ri li yin dən, ya naş ma sın dan ası-
lı ol ma ya raq hər bir or qan məhz bu 
iki ideolo gi ya nı əks et di rir di. 

Bu dövr də Azər bay can da çı xan 
döv ri mət buat or qan la rı, söz süz ki, 
mil li oya nış, mil li özü nü dərk pro-
ses lə ri nin apa rı cı va si tə lə rin dən 
bi ri olub. Öl kə nin ic ti mai və si ya-
si xa dim lə ri nin for ma laş ma sın da, 
həm də on la rın si ya si fəaliy yət-
lə ri ni ger çək ləş dir mə sin də mət-
buatın mi sil siz xid mət lə ri olub.  
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
döv rün də ümum mil li plat for ma-
dan çı xış edən “Azər bay can” qə-
ze ti nin da hi Üze yir bəy Ha cı bəy li 
tə rə fi n dən nəşr edil mə si ic ti mai-
si ya si pro ses lə rin mil li mə də niy-
yə tin in ki şa fı ilə nə qə dər bağ lı 
ol du ğu nun ən ba riz nü mu nə si dir.

Əs lin də, Cüm hu riy yət döv rü mət-
buatı nın fəaliy yə ti Hə sən bəy Zər-
da bi ide ya la rı nın, “Əkin çi” prin-
sip lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si nin 
ye ni və çox mü hüm mər hə lə si idi.

So vet və müs tə qil lik 
döv rü jur na lis ti ka sı

Azər bay can jur na lis ti ka sı so-
vet döv rün də də bas qı la ra bax-
ma ya raq, öz ənə nə lə ri nə sa diq 
qal ma ğa ça lış dı. So vet re ji mi nin 
jur na lis ti ka nın üzə ri nə qoy du ğu 
bə zi ideolo ji  prin sip lər lə ya na-
şı, Azər bay can zi ya lı la rı ye nə də 
mət buat dan kür sü ki mi ya rar la-
na bil di lər. Bu pro ses Ümum mi li  
li der Hey dər Əli ye vin 1969-cu il-
dən, yə ni, Azər bay ca na rəh bər lik 
et di yi vaxt dan baş la ya raq da ha 
da in ki şaf et di.  Zi ya lı kə sim ye nə 
də mət buat va si tə si lə xal qın ya-
nın da idi. “Şərq qa dı nı”, “So vet 
kən di”, “Müəl lim qə ze ti”, “Kir pi” 
ki mi mət bu or qan lar ic ti mai-so sial 
prob lem lə ri qa bart maq dan çə kin-
mir di lər.

H.Əli yev Azər bay can KP Mər-
kə zi Ko mi tə si nin I ka ti bi olar kən 
mət buat la sıx tə mas onun iş prin-
si pi nin baş lı ca is ti qa mət lə rin dən 
bi ri olub. Bu, on dan irə li gə lir di 
ki, Hey dər Əli yev hər za man çox 
güc lü təb li ğat və təş vi qat ma şı nı 
olan mət buatın in san la rı sə fər bər 
et mək, on la rı təş ki lat lan dır maq 
im kan la rı nı çox gö zəl bi lir di. Ona 
gö rə də 70-80-ci il lər də cə miy yə ti 
dü şün dü rən, na ra hat edən bü tün 
prob lem lər məhz Hey dər Əli ye-
vin şəx si tə şəb bü sü ilə bu və ya 
di gər for ma da mət buata çı xa rı-
lır dı.

Azər bay can öz müs tə qil li yi ni 
bər pa et dik dən son ra isə hə ya tın 
bir çox sa hə lə rin də ol du ğu ki mi, 
mət buatın in ki şa fın da da dö nüş 
ya ran dı, si ya si plü ra lizm və söz 
azad lı ğı nı tə min et mək üçün mü-
hüm iş lər hə ya ta ke çi ril di. 

1998-ci ilin av qust ayı nın 6-da 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin im za la dı ğı xü su si sə rən cam la 
Azər bay can da mət buat üzə rin dən 
sen zu ra gö tü rül dü. Ulu Ön də-
rin  1998-ci il də im za la dı ğı sə rən-
cam ta ri xi bir qə rar idi və bu qə rar 
Azər bay ca nın müs tə qil lik ta ri xi nə, 
Azər bay can mət buatı nın müs tə-
qil li yi nə çox bö yük töh fə lər ver di. 
Sen zu ra nın ləğ vi əsl de mok ra tik 
ad dım ki mi bü tün jur na list lər tə rə-
fi n dən müs bət qar şı lan dı. 

Müs tə qil li yin ilk  il lə rin də qə-
zet lə rin ək sə riy yə ti “Azər bay can” 
Nəş riy ya tın da çap dan çı xır dı. 
Qə zet lə rin ma liy yə prob lem lə ri, 
üst-üs tə yı ğı lan borc la rı on la rın 
bağ lan ma sı təh lü kə si ni ya rat-
mış dı. Hə min dövr də qə zet lə rin 
“Azər bay can” Nəş riy ya tı na 450 
min dol lar məb lə ğin də bor cu var 
idi. H.Əli yev  qə zet lə rin ağır dö-
nə min də baş re dak tor lar la gö rü-
şə rək mət bu or qan la rın nəş riy ya-
ta olan borc la rı nı don dur du. Bir 
ne çə il dən son ra pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fi n dən hə min borc lar 
ta ma mi lə si lin di. 

Həm çi nin, 1999-cu il də Küt lə vi 
İn for ma si ya Va si tə lə ri haq qın da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa-
nu nu nun di gər hü qu qi-nor ma tiv 
akt la rın qə bu lu hə ya ta ke çi ril di.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 31 iyul 
2008-ci il ta rix li Sə rən ca mı ilə “Azər-
bay can Res pub li ka sın da Küt lə vi 
İn for ma si ya Va si tə lə ri nin in ki şa fı-
na Döv lət Dəs tə yi Kon sep si ya sı” 
ki mi mü hüm bir sə nəd təs diq olun-
du. Kon sep si ya ya uy ğun ola raq 22 
may 2009-cu il də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Küt lə vi İn for ma si ya Va si tə lə ri nin 
İn ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi Fon du 
ya ra dıl dı. Fond hər il qə zet lə rə ma-
liy yə yar dım la rı ayı rır və jur na list-
lər ara sın da mü sa bi qə lər ke çi rir, 
müx tə lif la yi hə lər təş kil edir. 

Bir ne çə il bun dan əv vəl isə dün-
ya da ye ga nə öl kə ola raq Azər bay-
can da jur na list lər üçün ya şa yış bi-
na sı ti kil di. 2014-cü ilin iyu lun da 
150-dən çox jur na lis tə hə min bi na-
da mən zil ve ril di.  Qeyd edək ki, 
jur na list lər üçün da ha bir bi na nın 
in şa sı da ba şa çat maq üz rə dir. 

Azər bay can öz müs tə qil li yi ni bər-
pa et dik dən son ra bir çox mil li-mə-
nə vi də yər lə rə qa yı dış mət buat sa-
hə sin də də özü nü gös tər di. Bu gün 
öl kə miz də yüz lər lə mət buat or qa nı 
- qə zet və jur nal fəaliy yət gös tə rir. 

El min NU RİEl min NU Rİ

Mətbuat tariximizin 
ziya yolçuları
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Mə lu mat üçün: El çin 

(Əfən di yev El çin İl yas 
oğ lu) – Azər bay ca nın 
Xalq ya zı çı sı, on lar-
la xa ri ci di lə çev ril miş 
məş hur he ka yə lə rin, 
ro man la rın, pyes lə-
rin, ki nos se na ri lə rin 
müəl li fi  dir. Bu ya-
xın lar da rus di lin-
də çap dan çıx mış 
he ka yə lər top lu-
su na («Rass ka-
zı») ya zı çı nın 
1968-ci il dən 
2012-ci ilə qə-
dər müx tə lif 
nəş riy yat lar da 
dərc olun muş 
əsər lə rin dən nü-
mu nə lər da xil edi lib. 

Top lu nun tər tib çi lə-
ri xro no lo ji ar dı cıl lı ğın bu 
də rə cə də göz lə nil məz ta ri xi-
dərk eff  ek ti ya ra da ca ğı nı qa-
baq ca dan, yə qin ki, ağıl la rı na 
be lə gə ti rə bil məz di lər. Diq-
qət li oxu cu nun göz lə ri önün də 
Azər bay ca nın, de mək olar ki, 
ya rım əsr lik mən zə rə si can la-
nır: so vet lər döv rün də ki hə yat 
tər zi, bu mər hə lə nin nailiy yət 
və qü sur la rı, ye ni cə miy yət 
qu ru cu lu ğu nun gər gin il lə ri 
və bi zim zə ma nə miz də baş ve-
rən lər. 

Təq dim olu nan he ka yə-
lər həm məz mu nu na, həm də 
for ma sı na gö rə rən ga rəng və 
çox şa xə li dir. Özün də sa ti ra 
və li riz mi, dü şün cə və təh li li 
cəm lə yən bu he ka yə lər xa rak-
ter müx tə lifl  i yi və psi xo lo ji 
də rin lik lə ri ilə fərq lə nir. El çi ni 
cə miy yə tin bü tün tə bə qə lə ri 
ma raq lan dı rır. O, el mi iş çi ni, 
var-döv lət sa hi bi, ma li ka nə lər 
sa ki ni olan ha rın la mış iş ada-
mı nı, ta le yin hök mü lə «hə ya-
tın di bin də» qə rar laş mış ka sıb, 
fa ğır in san la rı ey ni öl çü də sə-
ciy yə lən di rir.

Top lu ya da xil edil miş no vel-
la la rı bu cür ayır maq olar: so-
sial cə hət dən kəs kin no vel la lar; 
si ya si məz mun lu no vel la lar; 
psi xo lo ji no vel la lar; fen te zi ele-
ment lə ri nin üs tün lük təş kil et-
di yi sim vo list no vel la lar. 

Vax ti lə El çi nin he ka yə lə ri ni 
sə ciy yə lən di rən Lev An nins ki 
yaz mış dı: «Bun lar san ki cod 
kə tan üzə rin də ak va rel lə çə kil-
miş psi xo lo ji etüd lər dir». 

Bu fi k rin təs di qi ki mi, müəl-
li fi n əsər lə rin dən bir ne çə ob-
ra zı mi sal gə ti ri rəm: “... son ra 
bü tün bu ge niş li yi, əv vəl siz li yi 
və axır sız lı ğı bir sə da bü rü dü 
və o sə da al tın da, elə bil ki, o 
yar ğa nın di bi ilə kö pük lə nə-
kö pük lə nə axan o ça yın, o dağ-
la rın, o yam ya şıl döş lə rin özü 
o sə da ya söz söy lə mə yə baş la-
dı... ... son ra o şı dır ğı ya ğış kə-
sə cək di, son ra ax şam dü şə cək-
di, son ra da bü tün bu yer lə rə 
bir qa ran lıq çö kə cək di, am ma 
o sə da da, o mah nı da ye nə bu 
yer lər lə bir lik də ola caq dı...” 
(«Sa rı gə lin» he ka yə sin dən). 
Bu, xalq çal ğı alə ti olan ba la-
ba nın in cə səs as so siasi ya sı nın 
nəsr də uni kal ək si dir. 

İn di isə diq qət ye ti rin ki, ca na-
var lar ailə si nin ins tink tiv hə ya tı 
ya zı çı qə lə mi ilə nə qə dər tə sir li 
təs vir olu nub: «Şərq dən  gə lən  o  
rü tu bət  qo xu su  in di açıq-ay dın  
hiss  edi lir di,  qo xu,  gö rü nür,  
Ana  ca na va ra  bu  yol çu lu ğun 
so na ça ta ca ğın dan xə bər  ve rir di  
və  qan cıq  bir  müd dət  o  qo xu  
gə lən  səm tə  bax dı,  son ra  mı-
rıl da yıb  ba şı nı  kü çük lə rə  tə rəf  
çe vir di. Kü çük lər qan cı ğın  o mı-
rıl tı sın da,  elə  bil,  nə sə  hiss  edib  
zin gil ti lə ri ni  kəs di lər  və  tit rə yən  
ayaq la rı  üs tə  güc lə  da ya na raq, 
get dik cə ar tan bir tə laş la ana la rı-
na bax dı lar. Qan cıq quy ru ğu nu 
o tə rəf-bu tə rə fə  bu la ya-bu la ya  
diq qət lə  kü çük lə rə  ba xır dı  və  
o  dəm  onun  o  diq qət li  ba xış-
la rı ilə  nə  de di yi ni,  yə qin,  yal-
nız  özü,  bir  də  kü çük lə rin  gen  
yad da şı  ba şa  dü şür dü”  («Ca na-
var lar» he ka yə sin dən).

El çin ilk mə həb bə tin sehr li 
duy ğu su nu öz oxu cu su na son 
də rə cə hey rə ta miz bir in cə lik-
lə çat dı rır: «Ge cə yor ğan-dö-
şə yi nə gi rən də Al lah ver di yə 
elə gəl di ki, sə hə rə ki mi ya ta 
bil mə yə cək, am ma yat dı Al lah-
ver di, yat dı və bü tün hə ya tın da 
ilk də fə rəng li yu xu gör dü... O 
qə dər rəng var dı ki, Al lah ver di 
öm rün də bu qə dər rəng gör-
mə miş di – gü mü şü, na rın cı, 
məx mə ri... Al lah ver di bi lir di 
ki, bu yu xu dur və onu da bi-
lir di ki, bu, Sə də fi n yu xu su-
dur. Sə dəf özü yox idi, am ma

Al lah ver di bi lir di ki, bü tün bu 
rəng lər Sə dəf dən öt rü dür və 
əs lin də, bü tün bu rəng lər Sə də-
fi n özü dü…» («Gü mü şü, na rın-
cı, məx mə ri…» he ka yə sin dən). 

El çi nin tə fək kü rün də za man 
baş lı ca yer lər dən bi ri ni tu tur. 
Za man ger çə yi ni za ma sa lır, 
ona müəy yən is ti qa mət ve rir, 
in sa nın hə yat yo lu nu gös tə rir. 
El çi nin qəh rə man la rı keç mi şi 
tez-tez ya da sa lır və gə lə cək 
ba rə də dü şü nür lər. 

Ya zı çı diq qə ti ona ye ti rir ki, 
za man sa də cə keç mi şə qo vuş-
mur, o, nə sil lə rin ya şa dı ğı dövr-
lə ri də, on la rın bü töv cər gə si ni 
də özüy lə apa rır. Olum la ölüm 
in sa nın möv cud luq sər həd lə ri ni 
müəy yən ləş di rir. Qeyd edək ki, 
«Ö lü mü yad dan çı xart ma» prin-
si pi hə lə Qə dim Yu na nıs tan da, 
stoisizm fəl sə fə sin də əsas lan dı-
rıl mış dı – yə ni, hə mi şə elə hə-
rə kət elə, elə dav ran ki, san ki 
gör dü yün iş hə yat da son işin, 
ya xud söy lə di yin söz hə yat da 
son sö zün dür. Bu prin sip in san-
la rı haq sız əməl lər dən çə kin dir-
mək məq sə di gü dür dü. Təəs süf 
ki, bu hə qi qə ti dərk et mə yə heç 
də ha mı qa dir de yil. «Göy üzü-
nün ul duz lu vaxt la rı» he ka yə-
sin də Qı zıl Mü se yib lə qəb li diş 
hə ki mi sa ğal maz xəs tə li yə müb-
tə la ol du ğun dan xə bər dar dır, 
bi lir ki, bar maq la sa yı la sı gün-
lə ri qa lıb, bu nun la be lə, ya nı na 
ucuz pro tez al ma ğa gə lən avam, 
sa də lövh Əli qu lu nu al da dır.

«Tal var» he ka yə si nin qəh rə ma-
nı Əliab bas ki şi isə, ək si nə, ölü-
mün buz nə fə si ni hiss edər kən 
in san la ra özün dən da ha bir ya-
di gar qoy maq is tə yir – öz əl lə-
ri nin zəh mə ti he sa bı na kü çə də 
on lar üçün tal var dü zəl dir.

Hu ma nizm, qar şı lıq lı an laş-
ma, in san la rın bir-bi ri nə inam 
və eti ma dı. El çi nin daim mü-

ra ciət et di yi bu va cib mə-
sə lə lər onun he ka yə lə ri ni 
da xi lən bir-bi ri nə bağ la yan 
mü hüm cə hət dir. Ya zı çı bu 
mü hüm amil lə ri ay rı-ay-
rı ob raz lar, konk ret so sial 
pro ses lər va si tə si lə açır. 

Cə miy yə tin ha mı nı na-
ra hat edən müasir du-
ru mu na gə lin cə, on dan 
çı xış yo lu mə də niy yət 
sa hə sin də kök lü is-
la hat lar, tə bii də yər-
lə rin bər pa sı və hu-
ma nist cə miy yət 
qu ru cu lu ğu he sa-

bı na müm kün-
dür. El çi nin 
he ka yə lə rin-

dən be lə bir nə-
ti cə yə gəl mək olar: cə-

miy yə tin in ki şa fı, onun so sial 
təş ki li hər bir in sa nın ma raq 
və tə lə bat la rı na ca vab ver mə li, 
on la ra ta be ol ma lı dır. O za man 
cə miy yət də inam güc lə nər, 

in san la rın so sial ni zam dan, 
həm çi nin bir-bi rin dən təc ri di 
ara dan qal xar, ey ni za man da 
tə biət lə mü na si bət lə rin har mo-
ni ya sı üçün va cib şə rait və zə-
min ya ran mış olar. Ma hiy yət 
eti ba ri lə, bu yol UNES KO-nun 
son il lər dün ya ic ti maiy yə ti ni 
fəal şə kil də də vət et di yi ye ni 
hu ma niz min for ma laş ma sı yo-
lu dur. Əgər bu bö yük məq sə di 
hə ya ta ke çir mək müm kün ol-
ma sa, on da müəy yən müd dət-
dən son ra Yer üzün də ki hə yat 
cə hən nəm mən zə rə lə ri ni xa tır-
la da caq, et nik zə min də baş ve-
rən mü na qi şə lər, qan lı toq quş-
ma lar, eko lo ji fə la kət lər adi hal 
ala caq. O za man pla ne ti mi zin 
sa kin lə ri nə hə ya tın çə tin lik lə-
rin dən xi las ol maq üçün yal nız 
«Göy üzü nün ul duz lu vaxt la rı» 
he ka yə si nin qəh rə ma nı, bu-
tul ka yı ğan Əli qu lu ki mi sa də-
lövh cə si nə ar zu la maq qa la caq: 
«Ə li qu lu çox is tə yir di, gün lə-
rin bir gö zəl gü nün də o əcaib-
qə raib məx luq lar gə lib onu 
da elə cə oğur la yıb apar sın lar, 
apar sın lar o uzaq-uzaq yer lə rə, 
hə mi şə lik apar sın lar, bir də heç 
vaxt kür re yi-ər zə qa yıt ma sın”.

Ni za mi MƏM MƏDOV, 
Fəl sə fə elm lə ri 

doktoru, pro fes sor, 
Ya zı çı və pub li sist-

lə rin Beynəlxalq as-
sosiasiyası nın üzvü, 

UNES KO-nun eksperti 

Mə lu mat üçün: El çin 

Azər bay ca nın Xalq ya zı çı sı El çi nin 
«Ça şıoğ lu» nəş riy ya tın da çap dan 
çıx mış ye ni ki ta bın dan bəhs edən 
bu ya zı «Li te ra tur na ya qa ze ta» nın 

6-12 iyul 2016-cı il ta rix li 27-ci sa yın da 
dərc olu nub.

Bu ya xın lar da so sial şə bə kə lər-
də məş hur Tür ki yə ali mi dok tor 
Meh met Kaola nın bir mə qa lə si 
ya yıl mış dı.

Dr. M.Kap lan Tür ki yə də ki təh si lin ən cid di 
ça tış maz lıq la rın dan bi ri ki mi, fən lər ara sın da-
kı mü tə na sib li yin po zul ma sı nı gös tə rir di. Yə ni 
də qiq elm lə ri se çən lə rə hu ma ni tar fən lər, hu-
ma ni tar elm lə rin ar xa sın ca ge dən lə rə də də qiq 
fən lər təd ris olun ma dı ğın dan, gə lə cə yin mü tə-
xəs si si nin ka mil li yin dən söh bət aç maq ol maz.

Onun de dik lə ri müx tə lif mü na si bət lə rin or-
ta ya çıx ma sı na sə bəb ol du. Am ma, fi k ri miz cə, 
dok tor M.Kap lan haq lı dır, hə min ça tış maz lı-
ğı möv cud təh sil sis te mi mi zə də şa mil et mək 
olar.

Dr. M.Kap lan ya zır ki, Ər zu rum Ata türk 
Uni ver si te tin də ame ri ka lı mü tə xəs sis lər lə bir-
gə dərs proq ram la rı ha zır la yır dıq. Hə min vaxt 
məc bu ri fən lər ki mi, kənd tə sər rü fa tı ix ti sas-
la rın da oxu yan la ra ədə biy yat və mə də niy yət, 
hu ma ni tar ix ti sas lar da təh sil alan la ra isə də qiq 
elm lə rin təd ris edil mə si ni şərt ki mi irə li sür-
dük. Ey ni za man da bü tün tə lə bə lər kom po zi-
si ya fən ni ni öy rən mə li idi lər. Çün ki kom po zi-
si ya fi k ri açıq və qa ba rıq ifa də et mək, söz lə ri 
və ifa də lə ri yer li-ye rin də iş lət mək üçün son də-
rə cə va cib dir. Doğ ru dan da, di lə ha kim ol ma-
dan, fi  kir lə ri ni sə lis ifa də et mə dən nə düz gün 
dü şün mək, nə də dü şün dük lə ri ni baş qa la rı na 
çat dır maq müm kün dür.

Əl bətt  ə, ilk ba xış da bu möv qe ni qə bul et mək 
çə tin dir. Dər hal op po nent lər ta pı la, or ta təh sil 
al mış hər bir kə sin hə min fən lə ri or ta mək təb-
də keç dik lə ri ni və ali mək təb lər də tək rar təd ri-
sə eh ti yac ol ma dı ğı nı də lil-sü but ki mi irə li sü-
rə bi lər lər. Am ma mü tə xəs sis lə rin apar dıq la rı 
araş dır ma lar nə ti cə sin də be lə mə lum olub ki, 
ədə biy ya tı və mə də niy yə ti öy rən miş mü tə xəs-
sis lər adam lar la mü na si bət lə rin də da ha bö yük 
uğur lar əl də edir, də qiq elm lər dən bi ri nə və 
ya bir ne çə si nə va qif olan ədə biy yat və sə nət 
adam la rı da ha sə lis və san bal lı dü şü nür lər. 
On la rın fi k rin cə, in san bir-bi ri nə zidd olan iki 
aləm də - sar sıl maz, də yiş məz qa nun la ra əsas-
la nan fi  zi ki aləm də, mad də də, dün ya da və 
kainat da, bir də daim də yi şən, qey ri-müəy yən 
hiss lər, duy ğu lar və eh ti ras lar alə min də ya şa-
yır. Bu na gö rə də on la rın bu iki alə mə uy ğun-
laş ma la rı, dərk et mə lə ri üçün hər iki mə də-
niy yə tə - də qiq elm lə rə və hu ma ni tar elm lə rə 
(əsa sən ədə biy ya ta və in cə sə nə tə) bö yük eh ti-
yac la rı var. Də qiq elm lər bi zə mad di alə min, 
hu ma ni tar elm lər isə mə nə vi alə min qa pı la rı nı 
açır. 

Doğ ru dan da be yin lə ri yal nız də qiq elm lə rin 
cid di qa nun la rı ilə iş lə yən adam la rın cə miy-
yət də ün siy yət sa rı dan nə qə dər çə tin lik lər lə 
qar şı laş dıq la rı nın tez-tez şa hi di olu ruq. Be lə 
adam lar fi  zi ki, ya xud ri ya zi qa nun la rı in san 
mü na si bət lə ri nə də şa mil edir, mə nə vi alə mi, 
hiss və duy ğu la rı gə rək siz sa yır lar. Elə cə də 
hə ya tın və kaina tın də yiş məz qa nun la ra əsas-
lan dı ğın dan xə bə ri ol ma yan kəs lər həd dən ar-
tıq xə yal pər vər bir var lı ğa çev ri lir, hə yat ger-
çək lik lə rin dən uzaq la şır lar. Dr. M.Kap la nın 
ifa də et di yi ki mi, dün ya nı öz xə yal la rı na gö rə 
də yiş dir mə yə cəhd edən uto pist lər və ar zu la-
rı na uy ğun gəl mə di yi nə gö rə daim hə yat dan 
gi ley lə nən adam lar mey da na çı xır lar.

Ta ri xi təc rü bə də sü but edir ki, ka mil adam-
lar məhz iki alə mi, iki mə də niy yə ti öz lə rin də 
bir ləş dir miş in san lar dır…

Ək sər Qərb öl kə lə rin də ar tıq bu ger çə yi çox-
dan dərk edib, təh si li bu özül üzə rin də qu rub-
lar… 

Bəl kə, bu ba rə də biz də dü şü nək?!

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Bütövün 
hissələriMə lu mat üçün: El çin 

(Əfən di yev El çin İl yas 
oğ lu) – Azər bay ca nın 
Xalq ya zı çı sı, on lar-
la xa ri ci di lə çev ril miş 
məş hur he ka yə lə rin, 
ro man la rın, pyes lə-
rin, ki nos se na ri lə rin 
müəl li fi  dir. Bu ya-
xın lar da rus di lin-
də çap dan çıx mış 
he ka yə lər top lu-
su na («Rass ka-
zı») ya zı çı nın 

dər müx tə lif 
nəş riy yat lar da 
dərc olun muş 
əsər lə rin dən nü-
mu nə lər da xil edi lib. 

Top lu nun tər tib çi lə-
ri xro no lo ji ar dı cıl lı ğın bu 
də rə cə də göz lə nil məz ta ri xi-
dərk eff  ek ti ya ra da ca ğı nı qa-
baq ca dan, yə qin ki, ağıl la rı na 

«Tal var» he ka yə si nin qəh rə ma-
nı Əliab bas ki şi isə, ək si nə, ölü-
mün buz nə fə si ni hiss edər kən 
in san la ra özün dən da ha bir ya-
di gar qoy maq is tə yir – öz əl lə-
ri nin zəh mə ti he sa bı na kü çə də 
on lar üçün tal var dü zəl dir.

Hu ma nizm, qar şı lıq lı an laş-
ma, in san la rın bir-bi ri nə inam 
və eti ma dı. El çi nin daim mü-

ra ciət et di yi bu va cib mə-
sə lə lər onun he ka yə lə ri ni 
da xi lən bir-bi ri nə bağ la yan 
mü hüm cə hət dir. Ya zı çı bu 
mü hüm amil lə ri ay rı-ay-
rı ob raz lar, konk ret so sial 
pro ses lər va si tə si lə açır. 

Cə miy yə tin ha mı nı na-
ra hat edən müasir du-
ru mu na gə lin cə, on dan 
çı xış yo lu mə də niy yət 
sa hə sin də kök lü is-
la hat lar, tə bii də yər-
lə rin bər pa sı və hu-
ma nist cə miy yət 
qu ru cu lu ğu he sa-

bı na müm kün-

Mə lu mat üçün: El çin 

zər bay ca nın Xalq ya zı çı sı El çi nin 
«Ça şıoğ lu» nəş riy ya tın da çap dan 
çıx mış ye ni ki ta bın dan bəhs edən 
bu ya zı «Li te ra tur na ya qa ze ta» nın 

6-12 iyul 2016-cı il ta rix li 27-ci sa yın da 
dərc olu nub.

İn di isə diq qət ye ti rin ki, ca na- Al lah ver di bi lir di ki, bü tün bu 

he ka yə lə rin-
dən be lə bir nə-

ti cə yə gəl mək olar: cə-
miy yə tin in ki şa fı, onun so sial 
təş ki li hər bir in sa nın ma raq 
və tə lə bat la rı na ca vab ver mə li, 
on la ra ta be ol ma lı dır. O za man 
cə miy yət də inam güc lə nər, 

in san la rın so sial ni zam dan, 
həm çi nin bir-bi rin dən təc ri di 

dən be lə bir nə-
ti cə yə gəl mək olar: cə-

miy yə tin in ki şa fı, onun so sial 
təş ki li hər bir in sa nın ma raq Cod kətan 

üzərində akvarellə 
çəkilmiş etüdlər
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

D
Do ğan – qı zıl quş, tər lan; Do ğan, 

av da kul la nı lan kar tal gil ler den bir 
yır tı cı kuş tur. 

Doğ ma – do ğul ma, ana dan ol-
ma; Bir ço cu ğun, in sa nın eli ne 
doğ ma sı baş ka tür lü bir sev gi dün-
ya sı oluş tu ru yor. Ay şe΄ den doğ ma 
ço cu ğu yur da ver di ler. Azər bay-
can di lin də ki doğ ma, türk cə də öz, 
öz beöz.

Doğ mak – do ğul maq, ana dan 
ol maq; Ni za mi 1141 yı lın da Gen-
ce΄ de doğ du. Azər bay can di lin də-
ki doğ maq, türk cə də do ğur mak.

Doğ ra ma – dül gər lik mə mu la tı 
(tax ta, ya xud plas tik qa pı, pən cə-
rə, çər çi və və s.); Bi na nın doğ ra ma 
iş le ri nin kış bas tır ma dan ta mam-
lan ma sı is te ni yor.

Do ğur mak – doğ maq; Ço cuk 
do ğur mak, an ne ol mak her ka dı-
nın hak kı.

Do lan dır mak – də lə duz luq et-
mək, adam al dat mak, fı rıl daq çı lıq 
et mək; Ah met ma ğa za da yüz de-
yüz do lan dı rıl dı ğı na emin di.

Do la yı – gö rə, öt rü, üçün, sə-
bəb(in)dən; Ona böy le si ka rar la-
rın dan do la yı so ru so rul maz dı.

Dol gu – plomb (çü rük di şə dol-
du rul muş mad də); Ak şam diş çi ye 
gi dip dol gu yap tır dı.

Dol ma ka lem – av to mat qə ləm; 
Kır ta si ye ci den kur şun ka lem ve 
dol ma ka le mi için si yah mü rek kep 
al dı.

Don – alt pal ta rı, alt tu ma nı; İç 
ça ma şı rı re yo nu na yak laş tı, bir kaç 
don ve at let al dı. Azər bay can di-
lin də ki don, türk cə də el bi se, giy si, 
en ta ri.

Don ya ğı – 1. iç ya ğı; 2. ada ma-
yo vuş maz, qa ra qa baq; Don ya ğın-
dan mum la rın ışı ğın da hey kel ya-
pı yor du.

Dost – sev gi li, mə şu qə, aş na, oy-
naş. Ken di si ne dost tut mak – özü-
nə aş na tut maq. Bir dos tu var dı, 
be la lı, çap kın bir de li kan lı.

Du man – 1. tüs tü, his; 
2. tir yək, əs rar; Du man da 
ba lık ku rut mak– Ba-
lı ğı hi sə ver mək. 
S i  g a  r a  s ı  n ı n 
du ma nı nı üf-
le di. Emin ol 
ki her si ga ra 
ya kış ta / Da-
ha du man 
tü ter tüt mez 
or da yım. Azər-
bay can di lin də ki 
du man qar şı lı ğın da 
da ha çox türk cə də sis iş lə-
di lir.

Du rak – da ya na caq, du ruş ye ri, 
du ra caq; İlk du rak ta oto büs ten at-
la ya rak ge ri ye dön düm.

Dur dur mak – da yan dır mak, 
sax la maq, əy lə mək; Ön ce su sı zın-
tı sı nı dur dur mak, son ra te si sat çı 
ça ğır mak ge rek mez mi?

Dü dük – fi t, fi t sə si, fış tı rıq, tü-
tək, siq nal; Ço ban dü dü ğü – ço ban 
tü tə yi. De rin ler den ge len ke sik 
dü dük ses le ri ara sın da, evi min ve 
ço cuk la rı mın çığ lı ğı nı ya ka la mak 
için bir hay li uğ raş tım.

Dü ğü – 1. buğ da yar ma sı; 2. dü-
yü (dialekt də); Halk ağ zın da elen-
dik ten son ra ka lan bul gu ra dü ğü 
de nir. Azər bay can di lin də ki dü yü, 
türk cə də pi rinç.

Dü ğün – toy, şən lik, mə ra sim; Ba-
bam dü ğü nün sa vaş tan son ra ya kal-
ma sı nı uy gun gör müş. Azər bay can 
di lin də ki dü yün, türk cə də dü ğüm.

Dür mek – sa rı maq, bür mə lə-
mək, bük mək; Ka ğı dı kı vır dı, si-
lin dir gi bi dür dü. Azər bay can di-
lin də ki dür mək, türk cə də dü rüm.

Düş mek – 1. yı xıl maq, büd rə-
mək, düş mək; 2. tö kül mək; Üs lub 
fər qi nə diq qət et mə li: Di li miz də ki 
en mək mə na sın da iş lə dil mir. Uçak 
ye re düş tü – Təy ya rə qə za ya uğ ra-
dı (ye rə düş dü).

Dü şük – al çaq, aşa ğı, aşa ğı sa lın mış, 
en di ril miş; Has ta nın ate şi dü şük tü.

Dü zen – 1. si ya si sis tem, re jim, 
qay da-qa nun; 2. tər tib, sə li qə-sah-
man, in ti zam, ahəng; Ül ke nin si ya-
si dü ze ni par la men to lu yö ne tim dir. 
Oda yı bir dü ze ne sal mak la zım.

Dü zen le mek – sah ma na sal maq, 
ni zam la maq, tən zim lə mək, tər tib 
et mək; Ulus la ra ra sı bir kon fe rans 
dü zen len di ve er me ni le rin yap tı ğı 
soy kı rım me se le si tar tı şıl dı.

Düz gün – 1.düz gün; 2.al lıq, ən-
lik-kir şan, pud ra; Yü zü ne düz gün 
ve al lık, tır nak la rı na oje sür dü.

Düz me – 1. sax ta, qon dar ma, sü-
ni; 2. cin si əla qə yə gir mə; Kar şı ma 
düz me bir bel ge ile geç miş, ol ma-
yan bir şe yi ol muş gi bi gös te ri yor-
du. Azər bay can di lin də ki düz-
mə, türk cə də diz me.

Düz ya zı – nəsr, pub-
li sis ti ka; O düz ya-
zı yı da, şiiri 
de se ver-
di.

E
Ede bi yat – 1. ədə biy yat; 2. əl-

la mə lik, təm tə raq lı lıq, iba rə li lik; 
Ede bi yat yap ma ya baş la dı yi ne. 
Ede bi yat par ça la ma sı nı iyi bi lir di.

Eder – məb ləğ, qiy mət, haqq; Bu 
ki ta bın ede ri 10 li ra dır.

Eğer – əgər (eyer – yə hər kəl mə-
si ilə qa rış dır ma ma lı); Eğer atın 
üs tün de ra hat otur ma yı is ter sen, 
eye ri ni sı kı ca bağ la ma lı, diz gin le-
ri ni elin de tut ma sı nı bil me li sin. 

Eğ le mek – tu tub sax la maq (ey le-
mek – et mək fe li ilə qa rış dır ma ma-
lı), ge cik dir mək; Be ni iş ler eğ le di 
de vak tin de ye ti şe me dim.

Ek mek – çö rək; Oda yı, tat lı, sı-
cak bir kı zar mış ek mek ko ku su 
bü rü müş.

Ek si – mən fi , mi nus, çıx ma işa rə-
si; Ha va da ek si beş sı cak lık var dı. 

El – (e hər fi  e ki mi tə ləff  üz edi lir, ə 
ki mi tə ləff  üz edil dik də di li miz də ki 
əl mə na sın da dır) yad, öz gə, ya del li; 
Çar şam ba’ yı sel al dı / Ki mi sev sem 
el al dı. El kı zı sın, bu gün var, ya rın 
yok sun, de me di niz mi za val lı ya?

Ele me – (e hər fi  ə ki mi tə ləff  üz 
edi lir), seç mə, ayır ma; Fe ner bah çe 
ele me maç la rı na ka tıl ma dı. 

El leş mek – (e hər fi  ə ki mi tə ləf-
füz edi lir) 1.əl ve rib ra zı laş maq 
(söv də ləş mə də, al qı-sat qı da); bir-
bi ri ni dəs tək lə mək, kö mək ləş mək. 

Emek li – tə qaüd çü, pen si ya çı; 
Ge çen se ne öğ ret men lik ten emek li 
ol muş tu.

Em sal – (mi sil sö zü nün cə mi) 
ox şar, bən zər; Bu olay em sal teş kil 
ede cek ti.

Em sal siz – mi sil siz, mis li ol ma-
yan, ta yı-bə ra bə ri ol ma yan, çox 
gö zəl, əla; Yü zün de, ba kış la rın da, 
her ko nu ya gö re de ği şen em sal siz 
bir ifa de kud re ti var dı.

En I – (e şək lin də tə ləff  üz edi lir) 
en; Oda nın eni – ota ğın eni.

En II – (ə şək lin də tə ləff  üz edi-
lir) ən; En gü zel – ən gö zəl.

En gel li – 1. əlil; Göz den en gel li – 
kor, zə lil. 2. ma neə (id man ya rış la-
rın da: ma neələr lə qa çış). Tür ki ye’ de 
6 mil yo nu aş kın en gel li in san var.

Er – 1. sı ra vi əs gər; 2. ki şi, ağa; 
3. əhil, us ta; Av cı er – 
atı cı (ni şan çı) əs-
gər. Bu işin 
e r i  d i r . 

Gör dün mü ev lat, ben sö zü mün 
eri yim. Ölü le rin ara sı na sak lan mış 
bir düş man eri nin sal dı rı sı na uğ-
ra ya bi lir di. Azər bay can di lin də ki 
ər, türk cə də ko ca, eş.

Erik – 1. al ça; 2. ga va lı; Azər bay-
can di lin də ki ərik, türk cə də ka yı sı. 
Ma sa ya için de erik, ka yı sı, çi lek ve 
ki raz do lu su mey ve ta ba ğı kon du.

Erk – 1.güc, qüd rət. 2.sə la hiy yət 
(ha ki miy yət böl gü sün də); Tür ki-
ye de ya sa ma er ki Bü yük Mil let 
Mec li si nin, yü rüt me er ki Ba kan lar 
Ku ru lu nun dur. 

Er kek – ki şi, oğ lan uşa ğı; Na sıl 
da is te miş ti Le vent Ka zan cı ken di 
so ya dı nı ta şı ya cak bir er kek ev lat 
sa hi bi ol ma yı.

Er te le mek – tə xi rə sal maq, vax-
tı nı də yiş dir mək; Top lan tı haf ta-
nın Sa lı gü nü ne er te len di.

Esas – baş; Esas ki şi – baş qəh rə-
man; “Sel vi Boy lum Al Yaz ma lım” 
fi l mi nin esas ki şi le ri Tür kan Şo ray, 
Ah met Me kin ve Ka dir İna nır dı.

Esen – sağ lıq, sağ-sa lim; Siz le re 
ni ce mut lu yıl lar, sağ lık, afi  yet ve 
esen lik ler di le rim. 

Es ki – köh nə, əs ki, sa biq, keç miş; 
Bu du ru mun es ki sev gi li nin onu ru-
nu kır ma sı do ğal. Azər bay can di lin-
də ki əs gi, türk cə də bez, te miz lik be zi.

Es ki ci – çər çi, köh nə-kü rüş çü; 
Kom şu lar dan top la dı ğı her tür lü es ki 
eş ya la rı satt  ı ğı için ona es ki ci der dik.

Es nek – 1.elas tik; 2.asan lıq-
la uy ğun la şan; 3.hə lim xa siy yət li 
Kauçuk es nek bir mad de dir.

Es tağ fu rul lah – dəy məz, siz sağ 
olun, bor cu muz dur; (edi lən hər 
han sı bir tə şək kü rə və tə ri fə qar şı-
lıq ola raq ve ri lən ca vab).

Eşe lek – ce cə (al ma, ar mu dun 
ye yil mə yən içi); Hay va eşe le ği ni 
iyi ce kay natt  ı, ko yu kı va ma gel-
dik ten son ra ök sü rük şu ru pu gi bi 
kul lan ma ya baş la dı.

Eşik – as ta na, kan dar, əraf; Yu-
suf Has Ha cib, ün lü ese ri Ku tad-
gu Bi lig’ de “Eğer bir ali me eşik te 
bir yer isa bet eder se, o eşik baş 
kö şe den da ha iyi ve yük sek olur” 
di yor. Azər bay can di lin də ki eşik, 
türk cə də dı şa rı(sı).

Eş kin – 1.sü rət li at ye ri şi; 2.pöh rə, 
fi  dan; At, eş kin le beş on da ki ka da git-

ti ği yo lu dört na la bir iki da-
ki ka da gel di.

Etek – tu man, yub ka; Emel, gö-
ze çar pan mi ni ete ği, abar tı lı mak-
ya jıy la di ğer le rin den fark lıy dı.

Ev len mek – 1. ev lən mək; 2. ərə 
get mək; Ay şe bu se ne ev len di.

Eyer – yə hər (müq.et: eğer). 
Göz le ri ni eye rin ku bur luk la rıy la 
atın do ru boy nun da ha sıl olan göl-
ge li çiz gi ye dik miş ti.

Ey le mek – et mək, ey lə mək 
(müq.et: eğ le mek). Yur dum dan 
yu vam dan ey le di be ni / Yâr sız 
dün ya ma lı ba na pul gi bi.

Ez me – əz mə-döy mə üsu luy la 
ha zır la nan əd viy yat və ye mək çe-
şid lə ri; Lüb nan lı la rın iş lett  i ği ve 
ba ha rat lı ez me ler sa tan bak ka la 
uğ ra dı.

F
Fab ri ka – za vod, müəs si sə, fab-

ri ka, kom bi nat; Üs lub fər qi nə diq-
qət et mə li: türk di lin də bu ter min 
həm ağır sə na ye, həm də yün gül 
sə na ye müəs si sə lə ri ni ifə də edə bi-
lir. Bir de ri fab ri ka sı her yer de ya-
pı la bi lir.

Fa mil ya – fə si lə, tip, ailə; Kar ga, 
bül bül fa mil ya sın dan dır. Azər bay-
can di lin də ki fa mi li ya, türk cə də 
so ya dı.

Fa raş – xə kən daz; Baş ka bir gar-
son sü pür gey le çı ka gel di, cam kı-
rık la rı nı fa raş la al dı.

Fen – 1.elm-tex ni ka; 2.fənd, hiy-
lə; Fenni bi lim ler – tə biət elm lə ri, 
tex ni ki fən lər. Fen fa kül te si – fi  zi-
ka, kim ya, ri ya ziy yat və biolo gi ya 
ix ti sas la rı nı eh ti va edən fa kül tə; 
Edi son, bi lim den çok fen ne hiz met 
et miş tir.

Fe rah – ge niş, gen-bol; An nem-
le ri fe rah bir oda ya yer leş tir dik.

Fer – işıq, par laq lıq; Ama ne 
göz le rin de fer kal mış tı, ne de ri sin-
de rev nak.

Fer ma – 1. de ko ra si ya (səh nə də); 
2. ma rı ğa yat ma, ma rıq; Kö pek, 
fer ma day dı ve sak lan dı ğı yer den 
avı nı gö zet le mek tey di.

Fer siz – do nuq, zəif, işıq sız, 
sö nük; Es ki ya lı la rın bir çok la rı-
nın gö rü nüş le rin de ih ti yar la rın 
o dur gun, dal gın, fer siz ve öl gün 
yüz le rin de ki ma na lar pey da ol-
muş tu.

Fın dık çı – 1. iş və kar, cil və li, gö-
zəl çə; 2. hiy lə gər qa dın; Sen o kı zı 

bil mez sin, ne fın dık çı ol du ğun-
dan ha be rin de yok 

ta bii.
Fır ça – şot-

ka, kist, fır ça; 
El bi se fır ça sı ile 

ayak ka bı fır ça-
sı ay nı do lap ta 
ol ma ma lı. Fır ça 
çek mek (at mak) – 

mə zəm mət et mək, 
dan la maq.

Fır ça la mak – 1. şot ka 
(fır ça) ilə tə miz lə mək, da ra-

maq; 2. Sıx və ba taq lıq əra zi li 
me şə dən keç mək; 3. mə zəm mət 

et mək, dan la maq; Ayak ka bı yı iyi ce 
fır ça la ki, an nen se ni fır ça la ma sın.

Fı rıl dak – fır fı ra (oyun caq), fı-
rıl daq; Rüzga rın et ki siy le fı rıl dak 
dön me ye baş la dı.

Fı rıl dak çı – fır fı ra (oyun caq) dü-
zəl dən, ya xud sa tan. 

Fır la mak – 1. ye rin dən dik atıl-
maq; 2. pırr elə yib uç maq; 3. yük-
səl mək, art maq; Bir ok gi bi ye rin-
den fır la dı. Fi yat lar son bir ay da 
epey ce fır la dı.

Fır lat mak – bu rax maq, at maq; 
Fü ze fır lat mak – ro ket at maq. Ge-
çen se ne Azer bay can uza ya ye ni 
bir uy du fır latt  ı. 

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Dü dük – fi t, fi t sə si, fış tı rıq, tü-

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

 – alt pal ta rı, alt tu ma nı; İç 
ça ma şı rı re yo nu na yak laş tı, bir kaç 
don ve at let al dı. Azər bay can di-
lin də ki don, türk cə də el bi se, giy si, 

 – 1. iç ya ğı; 2. ada ma-
yo vuş maz, qa ra qa baq; Don ya ğın-
dan mum la rın ışı ğın da hey kel ya-

 – sev gi li, mə şu qə, aş na, oy-
naş. Ken di si ne dost tut mak – özü-
nə aş na tut maq. Bir dos tu var dı, 
be la lı, çap kın bir de li kan lı.

– 1. tüs tü, his; 
2. tir yək, əs rar; Du man da 
ba lık ku rut mak– Ba-
lı ğı hi sə ver mək. 
S i  g a  r a  s ı  n ı n 
du ma nı nı üf-

ha du man 
tü ter tüt mez 
or da yım. Azər-
bay can di lin də ki 
du man qar şı lı ğın da 
da ha çox türk cə də sis iş lə-

 – da ya na caq, du ruş ye ri, 
du ra caq; İlk du rak ta oto büs ten at-
la ya rak ge ri ye dön düm.

Dur dur mak – da yan dır mak, 
sax la maq, əy lə mək; Ön ce su sı zın-
tı sı nı dur dur mak, son ra te si sat çı 
ça ğır mak ge rek mez mi?

lik-kir şan, pud ra; Yü zü ne düz gün 
ve al lık, tır nak la rı na oje sür dü.

Düz me – 1. sax ta, qon dar ma, sü-
ni; 2. cin si əla qə yə gir mə; Kar şı ma 
düz me bir bel ge ile geç miş, ol ma-
yan bir şe yi ol muş gi bi gös te ri yor-
du. Azər bay can di lin də ki düz-
mə, türk cə də diz me.

Düz ya zı – nəsr, pub-
li sis ti ka; O düz ya-
zı yı da, şiiri 
de se ver-
di.

3. əhil, us ta; Av cı er – 
atı cı (ni şan çı) əs-
gər. Bu işin 
e r i  d i r . 

fi  dan; At, eş kin le beş on da ki ka da git-
ti ği yo lu dört na la bir iki da-

ki ka da gel di.

yüz le rin de ki ma na lar pey da ol-
muş tu.

Fın dık çı – 1. iş və kar, cil və li, gö-
zəl çə; 2. hiy lə gər qa dın; Sen o kı zı 

bil mez sin, ne fın dık çı ol du ğun-
dan ha be rin de yok 

ta bii.

ka, kist, fır ça; 
El bi se fır ça sı ile 

ayak ka bı fır ça-
sı ay nı do lap ta 
ol ma ma lı. Fır ça 
çek mek (at mak) – 

mə zəm mət et mək, 
dan la maq.

Fır ça la mak
(fır ça) ilə tə miz lə mək, da ra-

maq; 2. Sıx və ba taq lıq əra zi li 
me şə dən keç mək; 3. mə zəm mət 

et mək, dan la maq; Ayak ka bı yı iyi ce 
fır ça la ki, an nen se ni fır ça la ma sın.

Fı rıl dak – fır fı ra (oyun caq), fı-
rıl daq; Rüzga rın et ki siy le fı rıl dak 
dön me ye baş la dı.

Fı rıl dak çı – fır fı ra (oyun caq) dü-
zəl dən, ya xud sa tan. 

Fır la mak – 1. ye rin dən dik atıl-
maq; 2. pırr elə yib uç maq; 3. yük-
səl mək, art maq; Bir ok gi bi ye rin-
den fır la dı. Fi yat lar son bir ay da 
epey ce fır la dı.

Fır lat mak – bu rax maq, at maq; 
Fü ze fır lat mak – ro ket at maq. Ge-
çen se ne Azer bay can uza ya ye ni 
bir uy du fır latt  ı. 
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Ge cə lər qa dın lı-ki şi li ha mı bir 
ye rə top la şır dı. Fi kir mü ba di lə-
lə ri ni si ya si de di-qo du lar, ar xa-
sın dan da çe şid li ailə əy lən cə lə ri 
tə qib edir di. Şeir lər oxu nur, şər-
qi lər söy lə nir di. Be lə cə, Ke çiörən 
bağ la rı An ka ra nın za hi rən, bəl-
kə də, çox mü tə va zi, am ma mə-
na və mü hit ba xı mın dan mə də ni 
bir gu şə si nə çev ril miş di. Ata mın 
dos tu sa kin lə rin hər bi ri nin qa-
tıl dı ğı be lə ax şam la rın hə qi qi ya-
ra şı ğı idi. Ki çik yaş lı iki oğ lu da 
ata la rı na qo şu lub məc li sə ay rı 
rəng ve rir di lər. Uşaq la rı nın gə lə-
cə yi ilə bağ lı çox bö yük plan la rı 
var dı. Am ma təəs süfl  ər ol sun ki, 
il lər son ra bu xə yal la rın bir qis mi 
oğul la rın dan bi ri nin gənc yaş da 
öl mə si ilə baş lan ğıc da qı rı la caq, 
bir qis mi də ya rım çıq qa la caq dı. 

Bu ra da onun dərd lə ri ni için də 
çək mə yi ba ca ran adam ol du ğu nu 
ay rı ca qeyd et mə li yəm. Də rin his-
siy yat sa hi bi idi. Hətt  a ön cə dən sez-
dik lə ri, ürə yi nə da man lar rö ya lar 
alə mi və ruh lar la məş ğul olan elm 
adam la rı nı ma raq lan dı ra bi lə cək 
də rə cə də idi. Kim bi lir, bəl kə, elə 
bu ön cə dən sez mə lər nə ti cə sin də 
bə zən an laş ma sı çə tin mə qam lar da 
ən ya xın dost la rın dan be lə za man-
za man ay rı lır, tam təc rid olu nur du. 
Atam la adi cə bir za ra fat üzün dən 
ara la rı çox möh kəm dəy miş di. Bu 
in cik lik il lər lə, tam ata mın ölü mü-
nə qə dər da vam et di. Bi zə mü na si-
bət də isə san ki heç bir şey ol ma mış 
ki mi dav ra nır dı. Am ma ne çə il lik 
dos tu ilə da nış mır dı. Hətt  a bun dan 
da irə li get di - atam ölən də cə na zə 
mə ra si mi nə gəl mə di. 

A ta mın dos tu, bəl kə də, Xor xor-
da kı mül kün tə si ri ilə da xi lin də baş 
qal dı ran id dialı lıq dan, özü nünü-
ma yiş dən öm rü nün so nu na qə dər 
xi las ola bil mə di. Fə qət, xa rak te ri-
nin zəif cə hət lə ri ni bəl li sər həd lər 
da xi lin də tut ma ğı da ba car dı. Bu 
çox ta nın mış, ya ra şıq lı, sö züke-
çən, cəl be di ci in san hə ya tı nın heç 
bir döv rün də öz iş lə ri ilə bağ lı 
top lu mu ra hat sız et mə miş di. Bəl-
kə, za man-za man bə zi əq rə ba la rı, 
ya xın dost və ta nış la rı on dan şi-
ka yət çi ol du lar. Am ma içə ri sin də 
ya şa dı ğı cə miy yət dən be lə na ra zı-
lıq sə si əs la eşi dil mə di. Ye nə kim 
bi lir, bəl kə, yal nız za hi ri bir gös-
tə riş dən, nü ma yiş dən iba rət olan 
zəifl  i yi, ya xud qü su ru onu ger çək, 
sə mi mi əla qə lər dən uzaq tut du?

İnan dı ğı fi  kir lər var dı. Bu fi  kir lə-
rə qəl bən bağ lı idi. Am ma yüz də 
yüz inan dı ğı in san lar da var dı-
mı? Bu nu de yə bil mə rəm. Di gər 
tə rəf dən, inan dıq la rı nı da inan dı-
ğı qə dər sev di yi ni söy lə mək çə tin 
mə sə lə idi. İde ya cə rə ya nı ki mi 
mil liy yət çi li yə bö yük önəm ve rir-
di. Am ma irq çi də de yil di. Mil liy-
yət çi li yə inan cın da hətt  a in hi sar çı 
bir mü na si bət gös tər di yi ni söy lə-
mək müm kün dür. Onun gö zün-
də Türk Ocaq la rı elə özü de mək 
idi. Sa də cə özü ol ma dan Türk 
Ocaq la rı nın dü şü nü lə bil mə yə-
cə yi nə ürək dən inan dı ğı na gö rə! 
Ey ni dü şün cə və mən tiq lə on suz 
türk mil liy yət çi li yi nin möv cud lu-
ğu da müm kün de yil di! 

Be lə cə, in hi sar çı bir inanc, özü-
nü gös tər mək hə və si ilə bir lə şib 
onun ən bö yük zəifl  i yi ni mey da na 
gə ti rir, özü ilə tə zad la ra sa lır dı. 

O caq la rın, de yə sən, 1930-cu il-
də ke çi ri lən Bö yük konq re si nə 
İs tiq lal Məh kə mə si nin o za man kı 
rəisi Əli Çə tin qa ya nın1 sədr lik et-
mə si nə göz yum muş du. Hal bu ki 
hə mi şə İs tiq lal Məh kə mə lə ri nin 
qu rul ma sı na qar şı çı xan az say-
lı cə sur in san lar dan idi. Tür ki yə 
Bi rin ci Bö yük Mil lət Məc li sin-
də bu tək lif ilk də fə səs lə nən də 
çox sərt şə kil də mü qa vi mət gös-
tər miş di: “Bir mil lə ti ya şat maq 
üçün sa va şan la rın öz ara la rın-
dan or ta ya çı xa ra caq la rı məh-
kə mə lər lə ölüm saç ma ğa haq qı 
ola bil məz!”- de yə hay qır mış dı.

İl lər son ra Şeyx Səid üs ya nı ilə 
əla qə dar qu ru lan An ka ra İs tiq lal 
Məh kə mə si nə üzv tə yin olun muş 
mər hum dok tor Rə şid Qa li bə2 
“Sən dok tor san, - de miş di, - in-
san la rı ya şat maq üçün elm oxu-
mu san. Bəs on da han sı mən tiq lə 
in san la rı öl dür mək üçün qu ru lan 
məh kə mə də və zi fə alır san?”

Türk mil liy yət çi li yi nə bu qə dər 
də rin dən ina nan, mil liy yət çi fi k-
rin xud pə sənd, xud bin tə rəfl  ə ri ni 
heç vaxt qə bul et mə yən bir ada-
mın Əli Çə tin qa ya dan güc um-
ma sı onu se vən hər kə si şa şırt-
mış, üz müş dü. 

Mil liy yət çi li yi nin ar dın ca bir də 
Qərb mə də niy yə ti nin ön dər li yi nə 
ina nır dı. “Tür ki yə an caq Qərb 
mə də niy yə ti nə yi yə lən mək lə 
ayaq da du ra caq. Bu mə də niy yə-
tin bü tün müəs si sə lə ri öl kə miz də 
qə bul edil mə li dir” – de yir di. 

Mil li Mü ca di lə yə də elə ilk gün-
dən bu inanc la qa tıl mış dı. İnan cı-
nı so na qə dər, bir kim sə nin önün-
də ge ri çə kil mə dən mü da fi ə et di. 
Bi rin ci Bö yük Mil lət Məc li si nin 
ilk ay la rın da az qa la Mus ta fa Ka-
mal Pa şa qə dər ta nın mış adam ol-
du ğu hal da, ye nə də sırf bu inan-
ca gö rə nü fuz qeyb et mək dən 
çə kin mə di. Bi rin ci Bö yük Mil lət 
Məc li si hö ku mə ti nin maarif və-
ki li ki mi Müəl lim lər Bir li yi nin 
şə rə fi  nə ver di yi çay süf rə si nə 
qa dın müəl lim lə ri də ça ğır ma sı 
o za man An ka ra mü hi tin də səs- 
küylü bir ha di sə yə çev ril miş di.

Ün va nı na səs lən di ri lən tən qid-
lə rin mü qa bi lin də “Mən bu və-
ka lət də qal dıq ca, baş qa cür ol-
ma ya caq” – de yib is te fa əri zə si ni 
Ata tür kə gön dər mək də bir an da 
ol sun tə rəd düd et mə miş di. 

Si ya sət və fi  kir ada mı ki mi 
diq qə ti çə kən xü su siy yət lə rin-

dən bi ri də sə bə bin dən ası lı 
ol ma ya raq in san la ra hər 
han sı bir şə kil də təz yiq 
gös tər mə yi qə ti bə yən mə-
mə si və qə bul et mə mə si 
idi. Uzun il lər sü rən mil lət 

və kil li yi döv rün də xi ta bət 
kür sü sü nə çox tez-tez çıx-

mış, bəl kə də, bü töv cild lə ri 
dol du ra caq nitq lər söy lə miş di. 

Bun la rın içə ri sin də yal nız bir 
də fə, məş hur bir çı xı şın da 

hö ku mə tə güc tət bi qi 
töv si yə olun-

muş du. 

Bu da Çər kəz Əd hə min3 üs ya nı 
ilə bağ lı idi. Onun xə ya nət mü-
qa bi lin də Bö yük Mil lət Məc li si nə 
“Vur!” – de yə hay qır ma sı or ta lıq-
da do la şan son tə rəd düd lə ri də 
bir an içə ri sin də si lib yox et miş di. 

Qərb mə də niy yə ti nin bu qə dər 
ca ni-dil dən və hə yə can lı tə rəf da-
rı ki mi ta nın mış ada mın Meh met 
Aki fi n içə ri sin də “Mə də niy yət 
de di yin tək di şi qal mış ca na var” 
mis ra sı yer alan şeiri ni İs tiq lal 
Mar şı ki mi tək lif et mə si hə min 
gün lər də ol du ğu ki mi, in di də 
iza hı müş kül bir mə sə lə dir. Şeiri 
Mil lət Məc li sin də əv vəl dən axı ra 
qə dər o qə dər bö yük sə nət kar lıq-
la oxu muş du ki, mil lət və kil lə ri 
aya ğa qal xıb gu rul tu lu al qış lar la 
onu İs tiq lal Mar şı ola raq qə bul 
et miş di lər. 

O nun türk ta ri xi nə və bu ta ri-
xin ye tir di yi bö yük in san la ra sev-
gi si, bağ lı lı ğı heç za man azal ma-
dı. Mə nə da nış dı ğı bir xa ti rə si ni 
bu ra da qı sa şə kil də ve ri rəm:

A ta türk tək kə, məd rə sə və 
tür bə lə rin qa pa dıl ma sı na qə rar 
ver di yi za man ata mın dos tu bu 
ad dı mın or ta ya xo şa gəl məz nə-
ti cə lər çı xa ra bi lə cə yin dən çox 
na ra hat ol muş du. Və fi k ri ni Ata-
tür kə açıq şə kil də söy lə mək dən 
çə kin mə miş di:

“Pad şah la rın tür bə lə ri qa pa dıl-
ma ma lı dır. On la rın ço xu türk lü-
yə xid mət edən, türk lü yü yük-
səl dən in san lar dır. Unut dur maq 
doğ ru de yil”. 

A ta tür kün in cə do daq la rı bir az 
da in cə lə rək az qa la na zik ciz gi yə 
dön müş dü. Üzü bir an da sa ral mış-
dı. Sə si da ha da bo ğu la raq “Bə yə-
fən di, - de miş di, - mə nə yal nız on 
il li yi nə izn ve rin. On il dən son ra is-
tə di yi niz o tür bə lə ri ye ni dən si zin 
ix ti ya rı nı za bu ra xa ca ğam”. 

O na şöh rət qa zan dı ran bir xü su-
siy yə ti də na tiq li yi idi. Bu, ne cə bir 
nitq sə nə ti idi? Əsas tri bu na ki mi 
“Ədə biy ya ti-cə di də”, da ha son-
ra lar isə “Gənc qə ləm lər”dən ya-
rar lan mış dı. Kür sü də bə zən sü ni 
gö rün dü yü mə qam lar da olur du. 
Am ma bu, din lə yən lə rin xo şu-
na gə lir, diq qə ti da ha çox çə kir di. 
Dost-yol daş məc lis lə rin də hər kə-
sə mə lum olan fi  kir lər, də fə lər lə 
di lə gə ti ril miş hiss və duy ğu lar bir 
sı ra hal lar da, hə qi qə tən də yep ye-
ni qə lib lər də mey da na çı xa rı lır dı. 
Si ya si na tiq li yi söz və kəl mə sə nə ti 
ba xı mın dan klas sik me yar lar la ya-
na şıl dı ğı za man or ta idi. Cız dı ğı 

hə rə kət tra yek to ri ya sı nə xə yal-
la rı, nə hə də fə var maq üçün tut-

du ğu yol ba xı mın dan dü şün dü rü-
cü sa yı la bil məz di. Am ma bü tün 
bun lar şəx si fi  zi ki ca zi bə dar lı ğı, 
dən düş müş saç la rı, pa rıl tı lı göz-
lə ri, gö zəl üzü, şax du ru şu ilə bir-
lə şin cə din lə yən lə rə qar şı la rın da 
bö yük bir na ti qin da yan ma sı təəs-
sü ra tı nı aşı la yır dı. Bu hök mü qüv-
vət lən di rən da ha bir nöq tə var. 

Sus du ğu za man da da nı şan 
adam idi. Bu sə bəb dən də qa tıl dı-
ğı hər top lan tı da da nı şar kən də, 
su sar kən də ön sı ra lar da otu rur-
du. Ona da nış maq da, sus maq da 
ey ni də rə cə də ya ra şır dı. 

Türk Ocaq la rı nın ta ri xi onun şəx-
siy yə ti ilə sıx bağ lı dır. Za man-za-
man bir yan dan bu ocaq la rın qüv-
və ti, o bi ri tə rəf dən zəifl  i yi ol du.

İtt  i had çı lar döv rün də və Zə fər-
dən son ra kı ilk il lə rin in qi lab tə-
la tüm lə rin də Ocaq lar heç za man 
səh nə dən çə kil mə yən baş çı sı nın 
gə tir di yi də yər lər dən çox ya rar-
lan dı. Mil li az lıq lar yı ğı nı olan 
Os man lı im pe ra tor lu ğu için də bu 
döv lə tin qu ru cu su, mü da fi əçi si və-
zi fə si ni öz üzə ri nə gö tür müş türk-
lə rin za hi ri gö rü nüş eti ba rı ilə bir 
qərb li nöq te yi-nə zə rin dən ən yax şı 
təm sil çi lə rin dən bi ri o idi!

1 Əli Çə tin qa ya (1878-1949) 
– türk hərb çi si, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi.

2 Rə şid Qa lib (1893-1934) – 
türk si ya sət çi si, hə kim və 
döv lət xa di mi. 

3 Çər kəz Əd həm (1885-1949) – 
adı gey əsil li Os man lı və türk 
hərb çi si. İs tiq lal Sa va şı nın 
baş lan ğıc dö nə min də onun 
rəh bər lik et di yi 700 nə fər lik 
hər bi dəs tə yu nan la ra və in-
gi lis lə rə qar şı bir sı ra uğur lu 
əmə liy yat apar mış dı. Bir 
tə rəf dən bol şe vik ide ya la rı ilə 
ma raq lan ma sı, o bi ri tə rəf dən 
İs mət Pa şa ilə ara la rın da ya-
ra nan mü na qi şə nə ti cə sin də 
1920-ci ilin de kab rın da Çər-
kəz Əd həm An ka ra hö ku mə-
ti nə qar şı üs yan qal dır mış dı. 
Üs yan ya tı rıl dıq dan son ra 
qar daş la rı ilə bir lik də əv vəl cə 
Yu na nıs ta na, ar dın dan da 
İor da ni ya ya qaç mış dı.

 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.
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da in cə lə rək az qa la na zik ciz gi yə 
dön müş dü. Üzü bir an da sa ral mış-
dı. Sə si da ha da bo ğu la raq “Bə yə-
fən di, - de miş di, - mə nə yal nız on 
il li yi nə izn ve rin. On il dən son ra is-
tə di yi niz o tür bə lə ri ye ni dən si zin 
ix ti ya rı nı za bu ra xa ca ğam”. 
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siy yə ti də na tiq li yi idi. Bu, ne cə bir 
nitq sə nə ti idi? Əsas tri bu na ki mi 
“Ədə biy ya ti-cə di də”, da ha son-
ra lar isə “Gənc qə ləm lər”dən ya-
rar lan mış dı. Kür sü də bə zən sü ni 
gö rün dü yü mə qam lar da olur du. 
Am ma bu, din lə yən lə rin xo şu-
na gə lir, diq qə ti da ha çox çə kir di. 
Dost-yol daş məc lis lə rin də hər kə-
sə mə lum olan fi  kir lər, də fə lər lə 
di lə gə ti ril miş hiss və duy ğu lar bir 
sı ra hal lar da, hə qi qə tən də yep ye-
ni qə lib lər də mey da na çı xa rı lır dı. 
Si ya si na tiq li yi söz və kəl mə sə nə ti 
ba xı mın dan klas sik me yar lar la ya-
na şıl dı ğı za man or ta idi. Cız dı ğı 

hə rə kət tra yek to ri ya sı nə xə yal-
la rı, nə hə də fə var maq üçün tut-

du ğu yol ba xı mın dan dü şün dü rü-
cü sa yı la bil məz di. Am ma bü tün 
bun lar şəx si fi  zi ki ca zi bə dar lı ğı, 
dən düş müş saç la rı, pa rıl tı lı göz-
lə ri, gö zəl üzü, şax du ru şu ilə bir-
lə şin cə din lə yən lə rə qar şı la rın da 
bö yük bir na ti qin da yan ma sı təəs-
sü ra tı nı aşı la yır dı. Bu hök mü qüv-
vət lən di rən da ha bir nöq tə var. 
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Ge cə lər qa dın lı-ki şi li ha mı bir 
ye rə top la şır dı. Fi kir mü ba di lə-
lə ri ni si ya si de di-qo du lar, ar xa-
sın dan da çe şid li ailə əy lən cə lə ri 
tə qib edir di. Şeir lər oxu nur, şər-
qi lər söy lə nir di. Be lə cə, Ke çiörən 
bağ la rı An ka ra nın za hi rən, bəl-
kə də, çox mü tə va zi, am ma mə-
na və mü hit ba xı mın dan mə də ni 

məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın 
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İnan dı ğı fi  kir lər var dı. Bu fi  kir lə- İl lər son ra Şeyx Səid üs ya nı ilə 

Atamın 
dostları



Mir zə Ka zım bə yin sir ri
Sankt-Pe ter burq Uni ver si te ti nin 

“Şərq dil lə ri” fa kül tə si nin de ka nı 
pro fes sor Mir zə Ka zım bəy Ru si-
ya Elm lər Aka de mi ya sı nın hə qi-
qi üz vü se çi lən dən son ra slav yan 
alim lə ri nin ona olan kin-kü du rə ti 
da ha da art dı. Ka zım bəy Şərq öl-
kə lə ri nin, elə cə də çar Ru si ya sı nın 
ta be li yin də olan Azər bay ca nın 
zən gin fəl sə fə, elm və mə də niy yət 
ta ri xi ni yo rul ma dan təd qiq edir di. 
Qərb və rus alim lə ri nin adı na ya zı-
lan el mi ide ya la rın ək sə riy yə ti nin, 
əs lin də Şərq alim lə ri nə məx sus lu-
ğu nu irə li sü rür dü. Aka de mi ya-
nın hə qi qi üz vü ol ma sı pro fes so-
run üzü nə da ha ge niş qa pı la rın 
açıl ma sı de mək idi. Bu sə bəb dən 
Sankt-Pe ter burq Uni ver si te ti nin 
bir qrup ali mi Mir zə Ka zım bə yin 
qar şı sı nı kəs mə yə ça lı şır dı. Ru si ya 
Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk azər-
bay can lı aka de mi ki olan Ka zım 
bə yə ən bö yük zər bə ni isə ri ya-
ziy yat çı alim La bo çevs ki vur du. 
Gu ya Qey ri-Evk lid nə zə riy yə si nin 
ba ni si sa yı lan La bo çevs ki, Ka zım 
bə yin bö yük alim, fi  lo sof və ast ro-
nom Nə si rəd din Tu si ilə bağ lı bir 
mü ha zi rə si ni din lə dik dən son ra 
pro fes sor dan onun əsər lə ri ni xa hiş 
edir. 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 so fu, 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”. 

La bo çevs ki nin bu ad dı mı nın 
əsas sə bə bi an tik yu nan fi  lo so fu 
Evk li də al ter na tiv bir nə zə riy yə ni 
öz adı na çıx maq de yil di. Bu ra da 
əsas sə bəb hə min al ter na tiv nə zə-
riy yə nin bir mü səl man ali mi nin 
əlin dən alın ma sı idi - bu nun ya La-
bo çevs ki, ya da baş qa ali min adı na 
ya zıl ma sı mə sə lə nin ikin ci tə rə fi  
idi. Mir zə Ka zım bəy də səh vi ni 
son ra dan an la dı. 

Onun hə min uni ver si tet də oxu-
du ğu baş qa bir va cib mü ha zi rə də 
rus alim lə ri nin kür kü nə bi rə sal mış-
dı. Or ta əsr Azər bay ca nın da fəaliy-
yət gös tə rən el mi aka de mi ya lar dan 
bəhs edən mü ha zi rə də xey li ye ni 
fakt la ra to xu nu lur du. Bu ra da or-
ta əsr Azər bay ca nı nın el mi qüd rə ti 
ilə ya na şı, ki çik bir əra zi nin bü tün 

Şər qə ver di yi töh fə dən də bəhs 
edi lir di. Hə min mü ha zi rə də ad-
la rı çə ki lən el mi mər kəz lər döv rün 
dik tə si ilə yal nız məd rə sə, rə səd xa-
na ad la nır dı. Mir zə Ka zım bəy bu 
elm ocaq la rı haq qın da da nış maq la, 
ora nın ye tir mə lə ri olan alim lə rin, fi -
lo sofl  a rın Şərq, elə cə də dün ya el mi-
nə ver dik lə ri töh fə lə ri önə çı xa rır dı. 
Bu sə bəb dən də rus alim lə ri nə yol la 
olur sa- ol sun, Azər bay can da kı el mi 
mər kəz lər lə bağ lı mü ha zi rə yə qar şı 
çıx dı lar. Nə ti cə də hə min mü ha zi rə 
mət ni də it-ba ta düş dü. Çox təəs süf-
lər ol sun ki, bu gün qə dim və or ta 
əsr lər Azər bay ca nın da kı el mi mər-
kəz lər haq qın da ge niş da nı şıl mır. 

Mir zə Ka zım bə yin hər za man 
ma raq dairə sin də olan Azər bay-
can elm ocaq la rı nın bir ne çə si haq-
qın da biz də da nı şa ca ğıq:

Məl həm Aka de mi ya sı 
Or ta əsr mən bə lə rin də Şa ma xı 

Aka de mi ya sı ki mi də ta nı nan bu el-
mi və sağ lam lıq oca ğı nın əsa sı XII 
əsr də qo yu lub. Məş hur Azər bay can 
şairi Xa qa ni Şir va ni nin əmi si Ka fi -
yəd din Ömə rin ya rat dı ğı elm oca ğı na 
Şər qin bir çox öl kə lə rin dən gə lir di-
lər. Bu ra gə li şin iki məq sə di olur du: 
bə zi lə ri şə fa tap maq, sağ lam lıq la rı na 
qo vuş maq üçün təş rif bu yu rur du lar 
ki, on la rın sa yı-he sa bı yox idi. Bə zi lə-
ri isə, bu ra da təd ris olu nan dün yə vi 
və İla hi elm lə ri də rin dən öy rən mək 
üçün Məl hə mə pə nah gə ti rir di lər.

Məl həm Aka de mi ya sı nın mə zun-
la rı uzun müd dət Azər bay can və 
ət raf öl kə lə rin əsas elm xa dim lə ri 
ki mi ta nın dı lar. Bu xü sus da Xa qa-
ni nin əmi si Ka fi  yəd din Ömə rin ro lu 
çox bö yük olub. Adı İbn Si na ilə ya-
na şı çə ki lən, bö yük tə bib-fi  lo sof he-
sab edi lən Ömər Os ma noğ lu Məl-
həm mək tə bin də tə ba bə ti fəl sə fə və 
baş qa elm lər lə sin tez et mə yə cəhd 
gös tə rir di. O, xa ri ci mü hi tin in san 
fi  ziolo gi ya sı və pa to lo gi ya sı na tə-
si ri nin öy rə nil mə si nə çox ge niş yer 
ve rir di. Mə sə lən, o, Gü nə şin tə si rin-
dən o qə dər da nı şır ki, onun do ğul-
du ğu yer “Də də Gü nəş” adı ilə ta nı-
nır. Qeyd edək ki, hə min əra zi in di 
də bu ad la məş hur dur. Ka fi  yəd din 
Ömə rin təş kil et di yi aka de mi ya nın 
nəz din də kim ya çı lar da fəaliy yət 
gös tə rir di lər. Ömər və onun da-
vam çı la rı nın elm də əsas nailiy yət-
lə rin dən bi ri yal nız fakt la ra və mü-
şa hi də lə rə əsas lan ma la rı və on la rın 
də rin təh li li ni ver mə lə ri idi. De mək 
olar ki, onun təş kil et di yi aka de mi-
ya nın tib bi şö bə si ilk növ bə də Azər-
bay can da kli ni ka təd qi qat me tod la-
rı nı yay ma ğa baş la yır.

Ömə rin Məl həm Aka de mi ya sı 
ilə ya na şı, ikin ci şah əsə ri Şər qin 
bö yük şairi, da hi Ni za mi nin özü-
nə müəl lim he sab et di yi Xa qa ni 
Şir va ni dir. Xa qa ni, Ömə ri özü nün 
əsas müəl li mi he sab et miş və şair 
ki mi for ma laş ma sın da ona borc lu 
ol du ğu nu bil dir miş di:

Əmim si murq ki mi
` sərf edib əmək,
Qa na dı al tı na ala raq, Zal tək –
Qal dır dı bi li yin Qa fı na hə mən.
Bəs lən dim onun
 öz yu va sın da mən.
O ol du hə mi şə mə nə meh ri ban,
Ya ra lı kön lü mə
 o qoy du dər man.
Gör dü söz mül kü nə
 mən bir ha ki məm. 
Adı mı o qoy du: Həs sa ni-Əcəm.

Məl həm Şa ma xı ya xın lı ğın da 
yer lə şən kənd dir. Sə fa lı tə biəti, şə-
fa lı ha va sı və su yu ilə hər za man 
fərq lə nib. Məl həm də yer lə şən 
elm və sağ lam lıq oca ğı nın ikin ci 
funk si ya sı da müx tə lif xəs tə lik lər 
üçün dər man la rın, məl həm lə rin 
ha zır lan ma sı olub. Rə va yə tə gö rə, 
kən din adı nın Məl həm qo yul ma sı 
da elə bu fakt la bağ lı dır. Xalq ya-
zı çı sı İsa Hü sey no vun “Məh şər” 
ro ma nın da Məl həm Aka de mi ya-
sın dan ge niş bəhs edi lib. Əsər də 
cid di psi xo lo ji sar sın tı ke çi rən 
şəxs lər Məl həm də ki giz li oca ğa 
gə lə rək ora da kı hüc rə lər də şə fa 
ta pır lar. 

Bu ra da Qə dim Şər qin, Os man-
lı nın bir çox tə ba bət üsul la rın dan 
is ti fa də edi lir di. Mə sə lən, ru hi 
sar sın tı ke çi rən xəs tə lə rə gü nün 
müəy yən saat la rın da su sə si din-
lə di lir di. 

“Da rüş-Şə fa” və ya 
Rəşidiy yə məd rə sə si

Azər bay can ta ri xi nin və zir-alim-
lə rin dən olan Fəz lul lah Rə şi dəd-
din, əs lin də in zi ba ti-ida rəet mə 
iş lə ri ni seç mək lə el mə ağır zər bə 
vur muş ol du. Bu ra da söh bət ali-
min öz el mi ya ra dı cı lı ğın dan ge dir. 
Am ma baş qa alim lə rin ye tiş mə-
si üçün isə El xa ni lə rin və zi ri olan 
Rə şi dəd din əlin dən gə lə ni edir di. 
Onun əsa sı nı qoy du ğu “Da rüş-
Şə fa” elm oca ğı Şər qin bir çox öl-
kə lə rin dən olan şə yird lə rin bi lik 
mən bə yi nə çev ril miş di. Fəz lul lah 
Rə şi dəd di nin Şər qə və Qər bə mi ras 
qoy du ğu əsas prin sip və sa hə lər 
isə tibb, ver gi, ida rəet mə və ast ro-
no mi ya ilə bağ lı idi. Bun dan əla və, 
onun tə sis et di yi “Rə bi-Rə şi di” el-
mi şə hər ci yi o za ma nın ən bö yük 
in tel lekt mü hi ti idi. Bu ra da tibb, 
ast ro no mi ya və də qiq elm lər sa hə-
sin də el mi araş dır ma lar apa rı lır dı. 
“Rə bi-Rə şi di”nin qa zan dı ğı el mi 
nailiy yət lər uzun müd dət Av ro pa 
alim lə ri nin ma ya kı na çev ril di.

Bu ra da da dün ya nın müx tə lif 
yer lə rin dən top lan mış alim lər iş-
lə yir di lər. Hətt  a Çin dən, Mi sir-
dən, Hin dis tan dan və Qərb öl kə-
lə rin dən bu ra mü tə xəs sis lər gə lir 
və on lar üçün bü tün la zı mi şə rait 
ya ra dı lır dı. Bu aka de mi ya nın xa-
ra ba lıq la rı in di də hə min yer də-
dir. Bu ra da o za man alim lər kü-
çə si, alim lər evi, alim lə rin iş lə mə si 
üçün ge niş la bo ra to ri ya lar və s. 
möv cud idi. Bu aka de mi ya da əsas 
ye ri tibb, əc za çı lıq, bo ta ni ka sa hə-
lə ri tu tur du. Ma raq lı dır ki, hə min 
aka de mi ya nın ya xın lı ğın da “Fəx-
ra bad” ad lı yer də bö yük bo ta ni ka 
ba ğı var mış. Ora da aka de mi ya nın 
kli ni ka la rın da müali cə olu nan xəs-
tə lər üçün in di ki dil də de sək, eko-
lo ji cə hət dən tə miz, yük sək key-
fi y yət li göy-gö yər ti və mey və lər 
be cə ri lir miş. Ar xeolo ji təd qi qat lar 
nə ti cə sin də hə min bo ta ni ka ba-
ğın da xü su si qab lar da müx tə lif 
dər man bit ki lə ri nin to xum la rı nın 
ol ma sı mü şa hi də edi lib.

Aka de mi ya nın nəz din də hə lə o 
za man 67 müali cə evi möv cud idi. 
Bu ra da təş kil olu nan ilk sağ lam lıq 
müəs si sə si “Rə şi diy yə” ad la nır dı. 
Bu ra da 50 hə kim və on la rın hər bi-
ri nin beş kö mək çi si var idi. Tib bin 
bir çox sa hə lə ri üz rə mü tə xəs sis-
lər, hətt  a sto ma to loq lar da bu ra da 
ha zır la nır dı. Aka de mi ya nın nəz-
din də bir ne çə ap tek var idi. Bu-
ra da iş lə yən hə kim lə rə ya şa maq 
üçün ev lər ve ri lir miş.

Rə şi dəd din, xü su si lə Azər bay-
can alim lə ri nə bö yük qiy mət ve rir-
di. O ya zır dı ki, Aris to tel və Pla ton 
öz döv rü nün alim lə ri dir. İn di isə 
baş qa dövr dür. O, Azər bay ca nın 
da hi hə kim lə rin dən Mah mud İbn 
İl yas və Mah za bəd din Təb ri zi yə 
bö yük önəm ve rir di.

El min NU Rİ 
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ol du ğu nu bil dir miş di:

Orta əsrlərdə 
Azərbaycanın 

elm mərkəzləririy yə nin bir mü səl man ali mi nin 
əlin dən alın ma sı idi - bu nun ya La-
bo çevs ki, ya da baş qa ali min adı na 
ya zıl ma sı mə sə lə nin ikin ci tə rə fi  
idi. Mir zə Ka zım bəy də səh vi ni 
son ra dan an la dı. 

Onun hə min uni ver si tet də oxu-
du ğu baş qa bir va cib mü ha zi rə də 
rus alim lə ri nin kür kü nə bi rə sal mış-
dı. Or ta əsr Azər bay ca nın da fəaliy-
yət gös tə rən el mi aka de mi ya lar dan 
bəhs edən mü ha zi rə də xey li ye ni 
fakt la ra to xu nu lur du. Bu ra da or-
ta əsr Azər bay ca nı nın el mi qüd rə ti 
ilə ya na şı, ki çik bir əra zi nin bü tün 

lər, hətt  a sto ma to loq lar da bu ra da 
ha zır la nır dı. Aka de mi ya nın nəz-
din də bir ne çə ap tek var idi. Bu-
ra da iş lə yən hə kim lə rə ya şa maq 
üçün ev lər ve ri lir miş.

Rə şi dəd din, xü su si lə Azər bay-
can alim lə ri nə bö yük qiy mət ve rir-
di. O ya zır dı ki, Aris to tel və Pla ton 
öz döv rü nün alim lə ri dir. İn di isə 
baş qa dövr dür. O, Azər bay ca nın 
da hi hə kim lə rin dən Mah mud İbn 
İl yas və Mah za bəd din Təb ri zi yə 
bö yük önəm ve rir di.

El min NU Rİ 

elm mərkəzlərielm mərkəzləri
I YAZI
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«Se vil» fi l mi ni A.Bəy nə zə-
rov C.Cab bar lı nın, özü nün və 
G.Bra gins ki nin yaz dı ğı sse na ri 
əsa sın da len tə alır dı. Len tin qu-
ru luş çu-ope ra to ru İ.Fro lov, rəs-
sa mı A.Qon çars ki, ikin ci ope ra-
to ru Ə.İs ma yı lov idi. Əsas rol la rı 
İ.Oruc za də (Se vil), A.Gə ray bəy li 
(Ba laş), M.Mər da nov (Ata ki şi, 
Ba la şın ata sı), B.Be lets ka ya (Ədi-
lə), L.Sə fə rov (Gün düz), A.Bə zir-
ga nov (Əli bəy), Cən nət (Gü lüş), 
R.Ka zı mov (Rüs təm), Ə.Məm-
mə do va (da yə), Q.Zey na lov (Ba-
ba ki şi, Se vi lin ata sı) və baş qa la rı 
ifa edir di lər. «A zər bay can lı qa-
dı nın ta ma mi lə azad lı ğa çıx ma-
sın dan və onun so sializm qu-
ru cu lu ğun da iş ti ra kın dan bəhs 
edən» bu ek ran əsə ri C.Cab bar lı-
nın o dövr də bö yük səh nə uğu-
ru qa zan mış pey si nin mö tiv lə ri 
əsa sın da çə ki lir di. Pye sin məz-
mu nu na gö rə, bü tün ək sər Şərq 
qa dın la rı ki mi, hü quq suz, qa pa lı 
hə yat tər zi sü rən Se vil ər evin-
də ke çir di yi iz ti rab lar dan, əri nin 
mü na si bə tin dən ca na do yub ev-
dən ge dir və in qi la bi hə rə ka ta 
qa tı lır. «28 ap rel gü nü in qi-
la bın tən tə nə si nə ti cə sin də 
o da bü tün qa dın lar ki mi, 
azad lı ğa çı xır, təh sil alır və 
müasir so vet qa dı nı na çev ri lir». 

Film də re jis sor işi bas ma qə-
lib li yi, həd siz sxe ma tik li yi 
və bə sit li yi ilə diq qə ti cəlb 
edir. İn qi la bi pa fo sun ön 
pla na çə kil mə si ilə möv zu-
nun bə dii həl lin də nöq san lar 
da ha qa ba rıq nə zə rə çar pır. Lent-
də «şəx si dram lar zəif in ki şaf et-
miş dir. Ona gö rə ki, əsl akt yor 
oyu nu yox də rə cə sin də dir. Se vil 
ob ra zı özü be lə dra ma tik in ki-
şaf dan məh rum dur; ro lun ifa çı sı 
İ.Oruc za də əgər ilk kard lar da öz 
qəh rə ma nı nın çı xıl maz və ziy-
yə ti ni və kə də ri ni in to na si ya sız, 
da xi li di na mi ka sız bi zə çat dı rır-
sa, fi  nal da o, op ti miz mi təm sil 
edir. Ob raz la rın fər di dram la rı nı 
du yan və bu nu döv rün, ic ti mai 
mü hi tin qa nu ni in ki şa fı içə ri sin-
də əks et dir mə yə ça lı şan fi l min 
qu ru luş çu-re jis so ru onun si ya-
si-təb li ğat çı xa rak te ri ni da ha da 
qüv vət lən dir mə yə ça lış mış dır». 
Re jis sor epi zod la rın emos sional 
tə si ri ni güc lən dir mək üçün əsa-
sən pa ra lel kadr lar dan is ti fa də 
edir, bir-bi ri nin ək si olan ob raz-
la rın hə ya tın da kı de tal la rı qar şı-
laş dı rır. Təd qi qat çı N.Sa dı qo vun 
doğ ru ola raq qeyd et di yi ki mi, 
«fi lm bü tün lük lə çox sət hi mə-
na da şı yan sim vol lar la do lu dur, 
on lar (sim vol lar) təb li ğat çı tə si ri 
ba ğış la yır. Film bu təb li ğat çı lıq 
məq sə di ni ba ca rıq la küt lə lə rə 
çat dı ra bil miş di». 

Fil min sü jet xətt  in də baş lı ca 
yer lər dən bi ri ni Mü sa vat ha ki-
miy yə ti nə mü na si bət tu-
tur. Se vi lin əri Ba laş 
keç miş il lər-
də bank 
mə mu ru 
ol muş, Mü-
sa vat ha ki miy-
yə ti il lə rin də isə hə min ban ka 
mü dir lik edir. Re jis sor Ba la şın 
si ma sın da «möv cud qu ru lu şun, 
meş şan mü hi tin ma hiy yə ti ni 
aç ma ğı» qar şı sı na məq səd qo-
yub. Mü sa vat ha ki miy yə ti nin 
hökm sür dü yü dövr də «Ba kı 
bur juazi ya sı nın bər pa sı, onun 
ti pik nü ma yən də lə ri nin şəx sin-
də meş şan lıq mü hi ti nin təs vi-
ri» fi l min əv vəl ki epi zod la rı nın 
baş lı ca ma hiy yə ti ni təş kil edir. 
Bu na gö rə də re jis sor Ba la şın iş-
ti rak et di yi məq səd siz eyş-iş rət 
məc lis lə rin dən, əx laq və tər bi-
yə cə hət dən mür tə ce xa rak ter li 
səh nə lər dən gen-bol fay da lan-
maq dan çə kin mir, «Dil bə rin 
və ye ni cə meş şan lıq alə mi nə 
yu var la nan Ba la şın əməl lə ri-
lə əmə yin müx tə lif sa hə lə rin də 

fəaliy yət gös tə rən qa dı nın (Se-
vi lin) əmə li» ara sın da kı bö yük 
tə za dı gös tər mə yə ça lı şır. Tə bii 
ki, bu sə bəb dən fi l min fi  na lı - 
Ba laş tə rə fi n dən atıl mış Dil bə-
rin on dan qa dın lar şu ra sı na əri-
zə yaz ma sı, «bu iki üz də ni raq 
in sa nın ta le lə ri ni mü ha ki mə 
et mə yin... ye ni hə yat dün ya nın 
Se vi li nə – ye ni hə ya tın mə na-
sı nı du yan, onun qa nu ni-ni-
zam na mə si ni bi lən... əsa rə tin, 
zül mün, möh nə tin, hə də nin 
məh bəs tim sa lı bar maq lıq və 
çar şa bın ar xa sın dan çı xan» Se-
vi lə tap şı rıl ma sı qu ra ma tə si ri 
ba ğış la yır. 

Tə bii ki, 
fi lm məhz «təb-

li ğat çı lıq məq sə di ni 
ba ca rıq la küt lə lə rə çat dı ra 

bil di yi nə gö rə» res pub li ka nın si-
ya si-ideolo ji rəh bər li yi tə rə fi n dən 
yax şı qar şı lan dı. Am ma üs tün dən 
uzun il lər ke çən dən son ra «Se vil» 
fi l mi nə ide ya-bə dii cə hət dən la yiq 
ol du ğu qiy mə ti ver mək müm kün 
ol du. Hətt  a əsə rin müəl li fi  C.Cab-
bar lı be lə, o za man möv cud olan 
ideolo ji an lam da fi l min «ic ti mai 
ma hiy yə ti nin aşa ğı sə viy yə də ol-
du ğu nu» eti raf edir di. 

Si ya si-ideolo ji ha ki miy yət fi lm-
lər üçün möv zu se çi mi ni daim 
nə za rət al tın da sax la yır dı. 1928-ci 
ilin mar tın da UİK (b) P MK-nın 
təb li ğat və təş vi qat şö bə si ki no 
üz rə I Ümu mitt  i faq par ti ya mü-
şa vi rə si ke çir miş di. Mü şa vi rə də 
ki no sə nə ti nin mə də ni-tər bi yə vi 
əhə miy yə ti qeyd edil miş, «fi lm-
lə rin möv zu su nun par ti ya nın 
ki ne ma toq raf qar şı sın da qoy du-
ğu və zi fə lə rə uy ğun lu ğu na, ki-

no kadr la rı nın ha zır lı ğı na diq qət 
ye ti ril mə si» vur ğu lan mış dı. Tə bii 
ki, mü şa vi rə nin qət na mə si Azər-
bay can da da ki no nun in ki şaf is ti-
qa mət lə ri ni müəy yən edən sə nəd 
ki mi qə bul olun muş du. Mü şa vi-
rə dən son ra məhz bu iki sa hə yə 
diq qə tin ar tı rıl ma sı AF Kİ rəh bər-
li yi qar şı sın da du ran baş lı ca və zi-
fə lər dən idi. So vet ki no su nun ilk 
döv rü nün ye kun la rı nı ümu mi-
ləş di rən və əsas diq qə ti fi lm lə rin 
ge niş ta ma şa çı küt lə si içə ri sin də 
təb li ği nə yö nəl dən mü şa vi rə ki-
no us ta la rı nı «ek ran da so sializm 
qu ru cu lu ğu nun ak tual mə sə-
lə lə ri ni qal dır ma ğa» ça ğı rır dı.

 

Mü şa vi rə də «ki no nun art maq-
da olan ro lu nu nə zə rə ala raq, 
onun in ki şa fın da qar şı ya çı xan 
çə tin lik lə ri da ha fəal şə kil də 
ara dan qal dır maq üçün» təd-
bir lər pla nı müəy yən ləş di ril di. 
Ki no is teh sa lı üz rə da ha mü-
kəm məl təş ki la tın ya ra dıl ma-
sı, ki ne ma toq ra fi  ya ya par ti ya 
rəh bər li yi nin güc lən di ril mə si 
ət ra fın da apa rı lan mü za ki rə lər 
konk ret nə ti cə lər ver di. Bir qrup 
ki no re jis so run (S.M.Ey zenş teyn, 
Q.A.Alek sand rov, V.İ.Pu dov-
kin, A.M.Room, Q.M.Ko zint-
sev, L.Z.Trauberq, S.İ.Yut ke viç, 
A.V.Po pov) mü şa vi rə iş ti rak-
çı la rı na mək tu bun da ki ne ma-
toq ra fi  ya ya par ti ya rəh bər li yi ni 
hə ya ta ke çi rən xü su si or qa nın 
ya ra dıl ma sı mə sə lə si qal dı rıl-
mış dı. Hə min or qan «za ma nın 
tə lə bi nə ca vab ve rən fi lm lə rin» 
da ha da məq səd yön lü is teh sa lı-
nı və pro ka tı nı təş kil et mə li idi. 

Mü şa vi rə dən son ra bu məq səd-
lə SS Rİ XKS ya nın da Ki ne ma toq-
ra fi  ya iş lə ri üz rə Ko mi tə ya ra dıl dı. 
Ye ni or qan «ki no sə nə tin də par ti-
ya lı lı ğı və xəlq li li yi» qo ru ma lı, 

«so sialist realiz mi nin ya ra dıl cı lıq 
me tod la rı nı in ki şaf et dir mə yə və 
zən gin ləş dir mə yə» kö mək et mə li, 
öz fəaliy yə tin də «ki no iş çi lə ri nin 
ya ra dı cı lıq tə şəb bü sü nə və fəal lı-
ğı na» ar xa lan ma lı idi. 

Ötən əs rin 20-ci il lə ri nin ikin ci 
ya rı sın da Azər bay can so vet ki-
no su nun möv zu ax ta rış la rın da 
bə dii əsər lə rin ek ran laş dı rıl ma-
sın dan da is ti fa də edil di. Bö yük 
səh nə və ek ran us ta sı A.M.Şə rif-
za də nin C.Cab bar lı nın sse na ri si 
əsa sın da len tə al dı ğı «Ha cı Qa-
ra» fi l mi bu cə hət dən müəy yən 
də rə cə də fərq lə nir. M.F.Axun-
do vun məş hur səh nə əsə ri möv-

zu su cə hət dən ideolo ji-si ya si 
ma hiy yət dən müəy yən 

qə dər uzaq ol du ğun-
dan, tə bii ki, res-

pub li ka rəh bər li-
yi nin diq qə ti ni 

ki fa yət qə dər 
çək mə miş di. 
Bu na gö rə 
də döv ri 
mət buat-
da fi lm-
lə bağ lı 
t ən  q i  d i 
ya zı la ra 
yer ve-
ril  miş-
di. 

B e -
l ə  l i k -
lə, bu 
dövr də 
ek  ra  na 
ç ı  x a n , 
b i r - b i -
r i n  d ə n 
ta ma mi-
lə fərq li 

m ö v  z u -
la ra həsr 

o l u n  m u ş 
« M ü x  t ə  l i f 

s a  h i l  l ə r  d ə » 
(xa ri ci kəş fi y-

yat çı la rın Azər-
bay can da po zu-

cu luq fəaliy yə ti lə 
məş ğul ol ma sı), «Gi lan 

qı zı» (Cə nu bi Azər bay-
can da mil li-azad lıq hə rə ka tı), 

«Vul kan üzə rin də ev» (in qi-
lab zə mi nin də xalq lar ara sın da 
sar sıl maz dost lu ğun da ha da 
möh kəm lən mə si), «Ha cı Qa ra» 
(Azər bay can bəy lə ri nin tü fey li 
hə ya tı, ta cir lə rin az göz lü yü, xə-
sis li yi) və «Se vil» (Mü sa vat ha-
ki miy yə ti döv rün də meş şan hə-
ya tın qur ba nı olan Azər bay can 
qa dı nı Se vi lin so vet ha ki miy-
yə ti nin qu rul ma sı nə ti cə sin də 
azad lı ğa çıx ma sı) bə dii fi lm lər 
be şil lik za man kə si yin də apa rı-
lan ax ta rış la rın mən zə rə si ni ki-
fa yət qə dər ay dın gös tə rir. 

Bu ek ran əsər lə ri nin ha mı-
sı si ya si-ideolo ji ha ki miy yə tin 
cid di nə za rə ti al tın da (hətt  a ilk 
ba xış da ideolo ji-si ya si tə sir dən 
uzaq olan «Ha cı Qa ra» be lə 
«A zər bay can bəy lə ri nin tü fey li 
hə ya tı nı, ta cir lə rin ac göz lü yü nü 
və xə sis li yi ni» əks et di rir di) çə-
kil miş di və so vet qu ru lu şu nun 
üs tün lük lə ri ni təb liğ edən ek-
ran əsər lə ri idi. 1930-cu il dən isə 
Azər bay can so vet bə dii ki no su 
ar tıq ta ma mi lə baş qa və zi fə lə rin 
həl lin də ha ki miy yə tə yar dım cı 
ol ma lı idi. 

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

«Se vil» fi l mi ni A.Bəy nə zə-

Ola bil sin ki, xü su si tap şı rıq la Azər bay can 
ki no su nu “nə za rət al tı na alan” Amo Bəy-
nə zə rov möv cud si ya si-ideolo ji ab-ha va ya 
uy ğun laş ma ğa çə tin lik çə kən Cə fər Cab bar-

lı nın ya ra dı cı lı ğın da baş ve rən tə bəd dü lat la rı ba ca-
rıq la ide o lo gi ya nın xey ri nə də yi  şir di. Bu nu onun 30 il 
son ra yaz dı ğı xa ti rə lə rin dən də gör mək müm kün dür: 
«...1928-ci il də «A zər ki no» di rek to ru nun ka bi ne tin də 
is te dad lı ya zı çı ilə gö rü şüm ya dı ma gə lir. C.Cab bar lı 
öz gə lə cək sse na ri sin dən par ça lar oxu yur du. Möh tə kir 
Əli bəy lə it ti fa qa gi rib az mış, mən fi mə na da av ro pa laş-
mış azər bay can lı qa dı nın tə sir al tı na dü şən Ba la şı if-
şa edən yer lə ri ni oxu yan za man Cə fə rin nit qi qə zəb-
dən alov la nır dı. Ya ra dı cı əmək də iş ti rak edən, gə lə cək 
Azər bay can qa dı nı na aid olan sə tir lər sə mi mi və də rin 
hiss lər lə do lu idi».

“Sevil” filmi 
təbliğat 
vasitəsi
kimi

«Se vil» fi l mi ni A.Bəy nə zə-
rov C.Cab bar lı nın, özü nün və 
G.Bra gins ki nin yaz dı ğı sse na ri 
əsa sın da len tə alır dı. Len tin qu-
ru luş çu-ope ra to ru İ.Fro lov, rəs-
sa mı A.Qon çars ki, ikin ci ope ra-
to ru Ə.İs ma yı lov idi. Əsas rol la rı 
İ.Oruc za də (Se vil), A.Gə ray bəy li 
(Ba laş), M.Mər da nov (Ata ki şi, 
Ba la şın ata sı), B.Be lets ka ya (Ədi-
lə), L.Sə fə rov (Gün düz), A.Bə zir-
ga nov (Əli bəy), Cən nət (Gü lüş), 
R.Ka zı mov (Rüs təm), Ə.Məm-
mə do va (da yə), Q.Zey na lov (Ba-
ba ki şi, Se vi lin ata sı) və baş qa la rı 
ifa edir di lər. «A zər bay can lı qa-
dı nın ta ma mi lə azad lı ğa çıx ma-
sın dan və onun so sializm qu-
ru cu lu ğun da iş ti ra kın dan bəhs 
edən» bu ek ran əsə ri C.Cab bar lı-
nın o dövr də bö yük səh nə uğu-
ru qa zan mış pey si nin mö tiv lə ri 
əsa sın da çə ki lir di. Pye sin məz-
mu nu na gö rə, bü tün ək sər Şərq 
qa dın la rı ki mi, hü quq suz, qa pa lı 
hə yat tər zi sü rən Se vil ər evin-
də ke çir di yi iz ti rab lar dan, əri nin 
mü na si bə tin dən ca na do yub ev-
dən ge dir və in qi la bi hə rə ka ta 
qa tı lır. «28 ap rel gü nü in qi-

azad lı ğa çı xır, təh sil alır və 
müasir so vet qa dı nı na çev ri lir». 

Film də re jis sor işi bas ma qə-

pla na çə kil mə si ilə möv zu-
nun bə dii həl lin də nöq san lar 
da ha qa ba rıq nə zə rə çar pır. Lent-
də «şəx si dram lar zəif in ki şaf et-
miş dir. Ona gö rə ki, əsl akt yor 
oyu nu yox də rə cə sin də dir. Se vil 
ob ra zı özü be lə dra ma tik in ki-
şaf dan məh rum dur; ro lun ifa çı sı 
İ.Oruc za də əgər ilk kard lar da öz 
qəh rə ma nı nın çı xıl maz və ziy-
yə ti ni və kə də ri ni in to na si ya sız, 

Fil min sü jet xətt  in də baş lı ca 
yer lər dən bi ri ni Mü sa vat ha ki-
miy yə ti nə mü na si bət tu-
tur. Se vi lin əri Ba laş 
keç miş il lər-
də bank 
mə mu ru 
ol muş, Mü-

Tə bii ki, 
fi lm məhz «təb-

li ğat çı lıq məq sə di ni 
ba ca rıq la küt lə lə rə çat dı ra 

bil di yi nə gö rə» res pub li ka nın si-

Mü şa vi rə də «ki no nun art maq-
da olan ro lu nu nə zə rə ala raq, 
onun in ki şa fın da qar şı ya çı xan 
çə tin lik lə ri da ha fəal şə kil də 
ara dan qal dır maq üçün» təd-
bir lər pla nı müəy yən ləş di ril di. 
Ki no is teh sa lı üz rə da ha mü-
kəm məl təş ki la tın ya ra dıl ma-

zu su cə hət dən ideolo ji-si ya si 
ma hiy yət dən müəy yən 

qə dər uzaq ol du ğun-
dan, tə bii ki, res-

pub li ka rəh bər li-
yi nin diq qə ti ni 

ki fa yət qə dər 
çək mə miş di. 
Bu na gö rə 
də döv ri 
mət buat-
da fi lm-
lə bağ lı 

r i n  d ə n 
ta ma mi-
lə fərq li 

m ö v  z u -
la ra həsr 

o l u n  m u ş 
« M ü x  t ə  l i f 

s a  h i l  l ə r  d ə » 
(xa ri ci kəş fi y-

yat çı la rın Azər-
bay can da po zu-

cu luq fəaliy yə ti lə 
məş ğul ol ma sı), «Gi lan 

qı zı» (Cə nu bi Azər bay-
can da mil li-azad lıq hə rə ka tı), 

«Vul kan üzə rin də ev» (in qi-
lab zə mi nin də xalq lar ara sın da 
sar sıl maz dost lu ğun da ha da 
möh kəm lən mə si), «Ha cı Qa ra» 
(Azər bay can bəy lə ri nin tü fey li 
hə ya tı, ta cir lə rin az göz lü yü, xə-
sis li yi) və «Se vil» (Mü sa vat ha-
ki miy yə ti döv rün də meş şan hə-
ya tın qur ba nı olan Azər bay can 

«Se vil» fi l mi ni A.Bəy nə zə-
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Kam ra na de dim ki, mə lu ma ta 
gö rə çox sağ ol. Am ma in di yol da-
yam, ge niş da nı şa bil mi rəm, evə 
ça tan ki mi in ter ne tə gi rib ba xa-
ram, son ra zəng lə şə rik. 

Hə yə tə gi rən də adə ti üz rə hə mi-
şə mə ni qar şı la yan oğ lum Ara za 
de dim ki, ay ba la, tez elə o kom pü-
te ri aç, in ter ne tə gir, kənd də ki evi-
mi zə ba xaq. Ya zıq uşaq da heç vaxt 
biz tə rəfl  ə ri gör mə miş di. Hə mi şə 
kən di miz lə bağ lı ona ma raq lı olan 
müx tə lif sual lar ve rir di. Bu xə bə-
ri eşi dən də, heç ol ma sa, kən di mi zi 
in ter net də gö rə cə yi nə o da se vin di.

Ne çə vaxt dan bə ri doğ ma yer lə rə 
həs rət qal mış qon şu la rı da ça ğır dıq 
ki, gəl sin lər kən də bir lik də ba xaq. 
Az vaxt da ha mı mız kom pü te rin 
qar şı sı na yı ğış dıq. Elə tə lə sir dik 
ki, san ki han sı sa ma raq lı bir fi l mə 
ba xa caq dıq. İn ter ne tə gi rib «Zən-
gi lan» sö zü nü ya zan dan son ra ya-
vaş-ya vaş dağ lar, də rə lər göz lə ri-
miz önün də can lan ma ğa baş la dı. 
Ev lər ki çik bir nöq tə ki mi, çay lar 
isə qə lə min ağ və rəq üzə rin də cız-
dı ğı na zik xətt  boy da gör sə nir di. 
Nə ha yət, xey li ax ta rış dan son ra 
doğ ma kən di mi zi «ta pa» bil dik. 

O də rə lə ri, o tor paq la rı gö rən ki mi, 
özüm dən ası lı ol ma dan göz lə rim ya-
şar dı. Uşaq lı ğım ke çən o yer lə rə ne çə 
il idi ki, həs rət qal mış dım. Ya şan mış, 
ar xa da qal mış, in di əl çat maz olan 
o çağ lar da – qa mış «at la ra» mi nib 
ça pan da, bağ-ba ğat da oy na yan da 
hə mi şə gu rul tu eşi dən ki mi, göy də 
uçan təy ya rə lə ri ax ta rır dıq. Kim sə-
ma nın də rin li yin də, bu lud la rın ara-
sın da onu bi rin ci gö rür dü sə qış qı rıb 
uca səs lə «o sa mol yot mə nim dir», 
- de yir di. Heç bil mir dik ki, on lar 
ha ra dan ha va ya qal xıb ha ra 
uçur lar, ha ra be lə tə lə sir lər. 
Elə cə, uzaq dan-uza ğa onu 
«ö zəl ləş di rir dik». Hə mi şə 
ürə yi miz dən o hün dür-
lü yə qalx maq, ora dan 
kən di mi zə ta ma şa 
et mək ke çir di.

İn ter net də kən-
di mi zə ba xan da 
otuz beş, qırx il 
bun dan əv vəl ki 
gün lə ri və ar zu-
la rı xa tır la dım. 
O bö yük lük də 
kən di miz in di in ter-
net də bir ovuc içi ki mi xım-xır-
da idi, gö zü mü zə çox ba la ca 
gör sə nir di. Bu an lar da uşaq-
lıq ar zu la rım dan bi ri – təy ya-
rə dən, bu lud la rın ara sın dan 
kən di mi zə bax maq is tə yim 
ya dı ma düş dü. De mək olar ki, ne-
çə il lər əv vəl ürə yim dən ke çən bu 
ar zu ya çat mış dım. İn di in ter net va-
si tə si lə kən di mi zə göy dən, özü də 
lap yu xa rı dan, yük sək bir zir və dən 
ba xır dım. Bəl kə də, elə bu yük sək-
lik ha ra da sa yer dən biz gör dü yü-
müz təy ya rə mə sa fə si qə dər olar dı. 
Am ma mən göy də de yil dim, yer-
dəy dim, özü də kənd də ki evi miz-
dən xey li uzaq lar da.

Bu tü kür pər di ci kadr la rı bir az bö-
yü dən də qar şı mız da açı lan dəh şət li 
mən zə rə lap ay dın gör sən di. Hə kə-
ri ça yı nın sa hil lə rin dən ba xa-ba xa 
ya vaş-ya vaş kən di mi zə tə rəf «gəl-
dik». Er mə ni lər bir vaxt lar ca maatın 
pam bıq, tü tün be cər di yi tar la lar da 
in di nə isə baş qa bir şey ək miş di lər. 
Ağa lı ye ri ad la nan sa hə də to pa-to-
pa ya şıl lıq lar gö zə də yir di. Tə biidir 
ki, düş mən bu ra da nə pam bıq, nə 
tü tün, nə də bos tan məh sul la rı ək-
miş di. Yə qin ki, er mə ni lər bi zim gül 
ki mi tor paq la rı mı zı mur dar la yıb 
bu ra da nar ko tik bit ki lər be cə rir di-
lər. Baş qa nə əkə siy di lər ki? 

Kənd də ki ev lə rin di var la rı güc lə 
gör sə nir di. Ya vaş-ya vaş öz evi mi zə 
tə rəf «boy lan dım». Baş qa la rı ki mi, 
bi zim də ev yer lə-yek san edi lib 
da ğı dıl mış dı. Heç vaxt ağ lı ma gəl-
məz di ki, ne çə il lər son ra evi mi zin 
uçu ru lub-da ğı dıl mış mən zə rə si ni 
də gö rə rəm. Am ma ağ lı ma gəl mə-
yən lər gün lə rin, il lə rin bi rin də ba-
şı ma gəl di. Özü də çox pis gəl di. 
Oğ lum Ara za evi mi zi bu və ziy yət-
də gös tər dim. Nə et mək olar, ya zıq 
uşaq kən di mi zin gö zəl, axar lı-ba-
xar lı gün lə ri ni gö rə bil mə di. Onun 
da qis mə ti nə bu fa ciəli səh nə lə ri 
gör mək düş dü. 

Be lə hə yə can lı an-
lar da çox da bö-
yük ol ma yan 
hə yə ti miz də ya-
şı la ça lan ki çik bir 
nöq tə diq qə ti mi 
cəlb et di.

Hər nə idi sə, ay dın gör sən mir di.  
Axı, bu, nə ola bi lər di? Ha fi  kir ləş-
səm də, heç nə xa tır la ya bil mir dim. 
Bir az ça lı şan dan son ra hə min ya şıl 
nöq tə ni bö yü də bil dik. Ya xın dan 
ba xan ki mi ya dı ma düş dü ki, bu, 
mə nim hə lə or ta mək təb də oxu yar-
kən öz əl lə rim lə hə yə ti miz də ək-
di yim tut ağa cı dır. Ağa cın ya man 
dad lı – bal ki mi tu tu olur du, məh-
su lu da hə mi şə bol gə ti rir di. Bö yü-
dük cə də hə yə tə köl gə ni lap gen sa-
lır dı. Qo yun-qu zu da gü nor ta is ti lər 
dü şən də tu tun al tı na yı ğı şıb göv şə-
yə-göv şə yə ya tı şır dı. Onun qol-bu-
da ğı ar tıq ca, ev-eşi yə, qa pı-ba ca ya 
ya ra şıq ve rir di. Ya zıq anam hə mi şə 
ağa cın köl gə sin də sac asıb, çö rək sa-
lar dı. Sa cın tüs tü sü bu rum-bu rum 
gö yə qal xar, ocaq çır ta çırt ya nar dı. 
Hə min gün bi lir dik ki, ax şa ma müt-
ləq bi zim qa lın de di yi miz dad lı və 
yağ lı çö rək ola caq... 

Tut ağa cı nı gö rən də çox se vin-
dim. Bü tün olub-ke çən lər, ya şa nıb 
ar xa da qal mış, yad daş la ra hop muş 
gün lər ki no len ti ki mi göz lə rim 
önün dən keç di. San ki bir an lıq kən-
di mi zə ge dib-gəl dim. De mə li, mə-
nim se və-se və ox şa dı ğım tut ağa cı 
hə lə qu ru ma yıb, iyir mi iki il dən 
çox dur ki, qar-ya ğış su yu içə-içə su-
suz lu ğa dö züb yo lu mu zu göz lə yir.

Hər dən fi  kir lə şi rəm ki, in san 
üçün hə yat da öz ev-eşi yin dən  
doğ ma, əziz və qiy mət li olan baş-
qa bir yer var mı? Yə qin ki, hər kəs 
bu sualın ca va bın da as ta ca «yox» 
de yər. Mə nim üçün də o ki çik hə-
yə ti miz, evi miz dün ya da hər şey-
dən əziz və doğ ma dır. Onu heç 
nə ilə əvəz et mək, heç nə yə də yiş-
mək müm kün de yil. Bu hə yə tin 
hər tə rə fi n də ayaq iz lə rim qa lıb.

Axı mən o hə yət də do ğul mu şam, o 
hə yət də bö yü mü şəm. Bu ra mə nim 
üçün yer üzü nün ən gö zəl gu şə-
si dir. Bu hə yət də biz ata mı zı itir-
miş dik. Bü tün se vinc li gün lə rim, 
uşaq lı ğım bu ra da ke çib. Hər bi xid-
mə tə bu hə yət dən get miş, iki il dən 
son ra ge ri dön mü şəm. Dün ya ya 
göz aç dı ğım bu hə yət də bir vaxt lar 
qar daş la rı mın, mə nim toy la rı mız 
olub. Bu evə gə lin gə tir mi şik, xoş-
bəxt liy mi zi bu ra da tap mı şıq. 

İn di gö zəl ev-eşi yi mi zin bu cür 
xa ra ba lı ğa qal dı ğı nı, vi ra nə ol du-
ğu nu gö rən də han sı hiss lər ke-
çir di yi mi, yə qin, çə kən lər yax şı 
bi lər. Mən tə biət cə qəd dar in san 
de yi ləm. Am ma bu mən zə rə lə ri 
gö rən dən son ra ada mın ürə yin də 
düş mə nə qar şı dəh şət li qi sas his si 
alov la nır. Hər dən öz-özü mə sual 
ve ri rəm ki, axı nə yə gö rə er mə ni 
gə lib bi zim evi mi zə, hə yət-ba ca mı-
za sa hib dur ma lı dır?  Bu na onun 
nə haq qı var? Nə yə gö rə də də-ba-
ba mı zın mə zar la rı nı da ğı dıb təh qir 
et mə li, evi mi zi uçu rub da ğıt ma lı-
dır lar?  Bun la ra gö rə mən tor paq-
la rı mı za so xu lan er mə ni iş ğal çı sı-
nın ba şı nı «uf» de mə dən kə sə rəm,  
aman ver mə dən gül lə li yə rəm. 

Kən di cə hən nə mə dön də rən er-
mə ni qəsb kar la rı qə bi ris tan lı ğa da 
əl «gəz dir miş», bu ra la rı da ğıt mış, 
ölü lə ri də ra hat bu rax ma mış dı-
lar. Qul dur la rın ayaq la rı ha ra la-
ra dəy miş di sə, hə min yer lər vi ran 
qal mış dı. Bağ-bos tan la rın için dən 
bir-bi ri nə ya xın tor paq yol lar sal-
mış dı lar. Yo lun bi ri də bi zim ba ğın 
or ta sın dan ke çir di. Bu nu gö rən də 
bir an lıq hiss et dim ki, ek ran da gör-
dü yüm o yol ba ğı mı zın yox, elə bil 
ürə yi min or ta sın dan ke çib ge dir. 

Bu ra da min il lər bo yu di bi nə qa-
lın köl gə sal mış 
ağac lar qı rıl mış, 

məhv edi lə-
rək yan-

dı rıl-
mış dı.

Sıx əkil miş və ba şı bu lud la ra də yən 
sö yüd ağac la rın dan, tut bağ la rın-
dan və qa lın kol luq lar dan əsər-əla-
mət qal ma mış dı. Yal nız uşaq lı ğı-
mız ke çən qu zu otar dı ğı mız, fut bol 
oy na dı ğı mız də rə-tə pə lər də yi şil-
mə miş di. Qu ru də rə, Gen də rə, 
Ki ran lıq də rə si, Qa ra ti kan də rə si, 
on la rın ya nın da kı şiş tə pə lər, zir və-
lə rin də ki sıl dı rım qa ya lar ol du ğu 
ki mi qal mış dı.  Er mə ni lər on la rın 
üs tün dən heç nə qo pa rıb apa ra bil-
mə miş di lər. Am ma hiss olu nur du 
ki, də rə-tə pə lər doğ ma sa kin lə ri 
üçün qə rib sə yib lər. Çün ki üz lə ri 
gül mür, si fət lə ri açıl mır dı. 

Öz evi mi zə diq qət lə bax dıq dan 
son ra qon şu la rın, qo hum la rın da 
hə yət-ba ca la rı na göz gəz dir dik. Hər 
yer də ey ni mən zə rə idi; da ğı dıl mış, 
uçu rul muş, yer lə-yek san edil miş, 
yan dı rıl mış ev lər. Kən di miz mü ha-
ri bə mey da nı nı xa tır la dır dı. Əs lin də 
isə bu ra da ağır dö yüş get mə miş di. 
Bir top, bir gül lə də atıl ma mış dı. 
Elə cə, gün lə rin bi rin də ca maatı ya-
lan dan tə la şa sa lıb ye rin dən-yur-
dun dan çı xar mış dı lar. Er mə ni lər 
kənd də ki ev lə rin da şı nı, dam ör tü-
yü nü, bir söz lə, nə ya rar lı ti kin ti ma-
te rial la rı var idi sə, ha mı sı nı sö küb 
apar mış dı lar. Apa ra bil mə dik lə ri-
ni də yan dır mış dı lar. Yal nız ət ra fa 
da ğıl mış ki çik çar pa naq lar dan bi li-
nir di ki, bu ra da nə vaxt sa ev olub. 
Baş qa sı bax say dı, bəl kə də, heç bu-
nu gör məz di. Dil siz, ağız sız daş lar 
da, di var lar da on la rın əlin dən qan 
ağ la yır dı. Uzaq dan da ol sa, qu laq la-
rı mı za on la rın qəm li inil ti si gə lir di.   

Qon şu Məm məd bəy li kən di nin 
hər tə rə fi  qa ra rən gə bo yan mış dı. 
İn san lı ğı nı itir miş er mə ni lər bu ra da 
tor pa ğı da, da ğı, də rə lə ri də yan dır-
mış, hər şe yi uçu rub da ğıt mış, da şı-
daş üs tə qoy ma mış dı lar. Kör pü lər 
uçu rul muş, yol lar, cı ğır lar da ğı dıl-
mış və bağ lan mış dı. Tor pa ğın dan, 
el-oba sın dan di dər gin düş müş biz-
lər hə mi şə ge ri yə qa yıt maq ar zu su 
ilə ya şa yı rıq. Ge ri dö nə cə yi miz gü-
nü in ti zar la göz lə yi rik. Tə ki Və tə nə, 

doğ ma ocaq la ra qa yı daq, ye ni-
dən də də-ba ba tor paq la rı na 

ayaq qo yaq. Ne çə il lər dən 
bə ri sön dü rül müş çı raq la-
rı yan dı raq.

Gör dü yü müz bu 
ağ rı-acı lı, dəh şət li 

mən zə rə lər ona 
ba xan hər kə sin 
er mə ni iş ğal çı-
la rı na nif rət və 

ki ni ni ar tı rır dı. O 
dil siz, ağız sız daş-
lar, di var lar, vəh-
şi cə si nə yer lə-yek-

san olun muş ev lər, 
əziz lə ri mi zin da ğı-

dıl mış və təh qir edil miş 
mə zar la rı ha ray sa lır, na-

lə qo pa rır dı. Gör dü yü müz 
bu dəh şət li mən zə rə lər 

hər bi ri mi zi düş mən dən qi sas 
al ma ğa ça ğı rır dı. Bu nu daş 
və di var la rın «in ti qam» 

fər ya dı da ad lan dır maq olar dı.
...Hər dən ye nə də in ter ne tə gi rib 

kən di mi zə, evi mi zə, hə yə ti mi zə ba-
xı ram. Şü kür, hə lə ki, tut ağa cı qu-
ru ma yıb, düş mə nə təs lim ol ma yıb. 
Məğ rur ca sı na da ya nıb hə yə ti mi zə, 
uçu ru lub-da ğı dıl mış evi mi zə ke şik 
çə kir. Yo lu mu zu, gə li şi mi zi, dö nü-
şü mü zü göz lə yir. Ona bax dıq ca öz-
özü mə de yi rəm, qu ru ma, ağa cım, 
qu ru ma! Yo lu mu zu göz lə, biz müt-
ləq qa yı da ca ğıq, müt ləq...

Vahid MƏHƏRRƏMOV
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Kam ra na de dim ki, mə lu ma ta Bu tü kür pər di ci kadr la rı bir az bö-

Son gün lər ha va lar ya man is ti ke çir di. Elə bil as falt-
dan od qal xır dı. Sü kan ar xa sın da otur du ğu yer də cə 
ada mı tər ba sır dı. San ki üs tün dən şü tü yüb keç di yi-
miz as fal tın al tın da ocaq qa la mış dı lar. Bu is ti də təd-

bir dən çı xıb evə tə lə sir dim. Hə min gün işim çox ol du ğun dan, 
yor ğun idim.
Kü çə lər də də sıx lıq idi, ma şın əlin dən tər pən mək ol mur du. 
İşıq fo run qır mı zı işı ğın da da ya nıb ya şıl «gö zün» yan ma ğı nı 
göz lə yir dim. Bu vaxt cib te le fo nu ma zəng gəl di. Tə lə sik ek-
ra na bax dım. Zəng vu ran ya xın qo hu mum Kam ran idi. Sa lam-
ka lam dan və bir az or dan-bur dan da nı şan dan son ra de di ki, 
bəs xə bə rin var mı, in ter ne tə gi rib kən də bax maq olur.

O də rə lə ri, o tor paq la rı gö rən ki mi, 
özüm dən ası lı ol ma dan göz lə rim ya-
şar dı. Uşaq lı ğım ke çən o yer lə rə ne çə 
il idi ki, həs rət qal mış dım. Ya şan mış, 
ar xa da qal mış, in di əl çat maz olan 
o çağ lar da – qa mış «at la ra» mi nib 
ça pan da, bağ-ba ğat da oy na yan da 
hə mi şə gu rul tu eşi dən ki mi, göy də 
uçan təy ya rə lə ri ax ta rır dıq. Kim sə-
ma nın də rin li yin də, bu lud la rın ara-
sın da onu bi rin ci gö rür dü sə qış qı rıb 
uca səs lə «o sa mol yot mə nim dir», 
- de yir di. Heç bil mir dik ki, on lar 
ha ra dan ha va ya qal xıb ha ra 
uçur lar, ha ra be lə tə lə sir lər. 
Elə cə, uzaq dan-uza ğa onu 
«ö zəl ləş di rir dik». Hə mi şə 
ürə yi miz dən o hün dür-
lü yə qalx maq, ora dan 
kən di mi zə ta ma şa 
et mək ke çir di.

İn ter net də kən-
di mi zə ba xan da 
otuz beş, qırx il 
bun dan əv vəl ki 
gün lə ri və ar zu-
la rı xa tır la dım. 
O bö yük lük də 
kən di miz in di in ter-
net də bir ovuc içi ki mi xım-xır-
da idi, gö zü mü zə çox ba la ca 
gör sə nir di. Bu an lar da uşaq-
lıq ar zu la rım dan bi ri – təy ya-
rə dən, bu lud la rın ara sın dan 
kən di mi zə bax maq is tə yim 
ya dı ma düş dü. De mək olar ki, ne-
çə il lər əv vəl ürə yim dən ke çən bu 
ar zu ya çat mış dım. İn di in ter net va-
si tə si lə kən di mi zə göy dən, özü də 
lap yu xa rı dan, yük sək bir zir və dən 
ba xır dım. Bəl kə də, elə bu yük sək-
lik ha ra da sa yer dən biz gör dü yü-
müz təy ya rə mə sa fə si qə dər olar dı. 
Am ma mən göy də de yil dim, yer-
dəy dim, özü də kənd də ki evi miz-
dən xey li uzaq lar da.

da qis mə ti nə bu fa ciəli səh nə lə ri 
gör mək düş dü. 

Be lə hə yə can lı an-
lar da çox da bö-
yük ol ma yan 
hə yə ti miz də ya-
şı la ça lan ki çik bir 
nöq tə diq qə ti mi 
cəlb et di.

Bu ra da min il lər bo yu di bi nə qa-
lın köl gə sal mış 
ağac lar qı rıl mış, 

məhv edi lə-
rək yan-

dı rıl-
mış dı.

mış, hər şe yi uçu rub da ğıt mış, da şı-
daş üs tə qoy ma mış dı lar. Kör pü lər 
uçu rul muş, yol lar, cı ğır lar da ğı dıl-
mış və bağ lan mış dı. Tor pa ğın dan, 
el-oba sın dan di dər gin düş müş biz-
lər hə mi şə ge ri yə qa yıt maq ar zu su 
ilə ya şa yı rıq. Ge ri dö nə cə yi miz gü-
nü in ti zar la göz lə yi rik. Tə ki Və tə nə, 

doğ ma ocaq la ra qa yı daq, ye ni-
dən də də-ba ba tor paq la rı na 

ayaq qo yaq. Ne çə il lər dən 
bə ri sön dü rül müş çı raq la-
rı yan dı raq.

Gör dü yü müz bu 
ağ rı-acı lı, dəh şət li 

mən zə rə lər ona 
ba xan hər kə sin 
er mə ni iş ğal çı-
la rı na nif rət və 

ki ni ni ar tı rır dı. O 
dil siz, ağız sız daş-
lar, di var lar, vəh-
şi cə si nə yer lə-yek-

san olun muş ev lər, 
əziz lə ri mi zin da ğı-

dıl mış və təh qir edil miş 
mə zar la rı ha ray sa lır, na-

lə qo pa rır dı. Gör dü yü müz 
bu dəh şət li mən zə rə lər 

hər bi ri mi zi düş mən dən qi sas 
al ma ğa ça ğı rır dı. Bu nu daş 
və di var la rın «in ti qam» 

fər ya dı da ad lan dır maq olar dı.
...Hər dən ye nə də in ter ne tə gi rib 

kən di mi zə, evi mi zə, hə yə ti mi zə ba-
xı ram. Şü kür, hə lə ki, tut ağa cı qu-
ru ma yıb, düş mə nə təs lim ol ma yıb. 
Məğ rur ca sı na da ya nıb hə yə ti mi zə, 
uçu ru lub-da ğı dıl mış evi mi zə ke şik 
çə kir. Yo lu mu zu, gə li şi mi zi, dö nü-
şü mü zü göz lə yir. Ona bax dıq ca öz-
özü mə de yi rəm, qu ru ma, ağa cım, 
qu ru ma! Yo lu mu zu göz lə, biz müt-
ləq qa yı da ca ğıq, müt ləq...

Vahid MƏHƏRRƏMOV

(Oçerk)
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Xuan Karlos ONETTİ
(Argentina)

Gü nor ta ya ya xın adə tən yün-
gül tə mas – yal nız ya nım da 
uzan mış ki şi nin pən cə sin-
dən qo pan qu mun yum şaq 

qı dı ğı nı hiss elə yir dim. Ya rı yu xu lu 
hal da onun göv də si nin köl gə sin də 
tən bəl-tən bəl gər nə şir, göz lə ri mi gü-
lüm sə yən si fə tin də sü rüş dü rə-sü-
rüş dü rə çev ri lir dim. Adə ti üz rə o so-
yu nub çi mər lik tu ma nı nı ge yi nir di. 
Ki şi nin qa ba rıq ciz gi li si fə ti hə mi şə tə-
bəs süm lü, am ma həm də an la şıl maz 
olur du. Hə min ifa də mə nə na mə lum 
bir hey va nın gör kə mi ni xa tır la dır dı. 

Yal nız ap re lin so nun da, ar tıq bu ra-
dan çox-çox uzaq lar da olan da, tez-tez 
də yi şən pa yız gə lən də qə fi l dən ba şa 
düş düm ki, onun si fə ti şən-şaq raq 
ba la ca mey mun si fə ti nə ox şa yır mış. 
Ot bas mış çö kək lik də uza nıb nə ote-
li, nə qa ya la rı gö rə bi lir dim. Çi mər lik, 
ət ra fın da qur ta ra ca ğı düz üfü qə söy-
kə nən qə ri bə üç bu ca ğa qə dər ki çil di.

Bir də fə sə hər də niz rən gi ni də-
yiş di, tut qun laş dı, qə fi l qal xan dal-
ğa lar qu mun üs tü nə qa çış dı. Üç 
qız arın-ar xa yın sa hil də gə zi şir di. 
Mə nim qu la ğı ma yal nız on la rın 
uzaq da kı, qa ya lı bu run da kı dan ye-
ri dal ğa la rı nın me lo di ya sı nı xa tır la-
dan cin gil ti li, ay dın, bir də qi qə də 
kə sil mə yən gü lüş lə ri gə lib ça tır dı. 

Dan ye ri ağa ran vaxt müəy yən 
saat lar da dal ğa la rın bu mu si qi si hə-
mi şə eşi di lir di. Ha ra da ol sam da, o 
dal ğa la rın na ra hat, qa çıl maz var lı ğı nı 
hiss elə yir dim – elə bil qız mış cins at-
lar dan ye ri nin ala to ran lı ğın da qum lu 
sa hil lə dörd na la ça pır dı lar… Qız la rın 
çi mər lik pal tar la rı nın gül lə ri yan dı rı-
cı gü nə şin şüala rı al tın da so yuq, sü ni 
gö rü nür dü. Yan tə rəf də ge dən iki qız 
tünd-göy çi mər lik pal ta rın day dı, on-
lar dan ən uca boy lu su - göy şal var lı, ağ 
qı sa köy nək li qız sa, yay xa na-yay xa na 
ye ri yir, hər dən bir irə li cu mur, on la rın 
gə lib çat ma la rı nı göz lə yir di. 

Mən o qız la ra par laq-sa rı, hətt  a na-
rın cı, ya xud tünd-qır mı zı pal tar ge yin-
di rər dim. Am ma son ra ba şa düş düm 
ki, çi mər lik pal tar la rı nın tünd-ma vi li yi, 
köy nə yin ağ lı ğı də ni zin rən gi nə uy ğun 
gə lir. Uca dan gü lə-gü lə irə li ge dən də, 
gü nəş on la rın ya lın ayaq la rın dan tö kü-
lən su dam cı la rın da bərq vu ran da, ya-
xın lıq da sa meh ri ban dal ğa lar sa kit-sa-
kit çır pı nan da qız la rı ye ni dən gör düm; 
hə rə kət lə ri çi mər lik pal tar la rı nın rəng 
ahəng lə ri nə ya man uy ğun gə lir di. 

Lap ya xın da, al man ka fe si nin ya-
nın da qu rul muş ça dır dan yad ki şi sə si 
ay dın eşi di lir di, sir li qa dın sə si onun 
sə si nə səs ve rir di. Qəh qə hə part la yış-
la rı nın ara sın da çı ğır tı eşi di lir di: «Bax-
ma, bu ra mı heç gü nəş də gör mə yib!». 

Mən tən ha lıq dan sə hər saat ona-
can ləz zət ala bi lir dim. Yul ğun kol-
lu ğu nun ara sın da kı əy ri-üy rü cı ğır da 
ad dım səs lə ri ya xın la şır dı, bu vaxt 
sak son da nı şıq la rı eşit dim. Cüt lük 
mə nim sağ tə rə fi m də pey da ol du, 
iri, gül lü gün lü yü bər ki dib çi mər lik-
də yer ləş di. Saç la rı ya xur ma yı olan, 
ya da ağar ma ğa baş la mış id man çı 
bə dən li ki şi daim gü lüm sə yir, san ki 
de yir di: «Gü nəş, ha va, çi mər lik – fü-
sun kar sə hər dir, elə de yil mi?» Onun 
yün gül gü lü şü adə tən ca va bı tə ləb 
olun ma yan sual lar la ye kun la şır dı. 
Qa dın ca vab ver mir di. O, uşa ğı so-
yun du rur, son ra hə və sə gə tir mə yə 
ça lı şır dı ki, ar xa sın ca qaç sın, ya xud 
da sü rün sün. Əy nin də çi mər lik pal-
ta rı nın üs tün dən ge yin di yi qı sa ağ 
tu man var dı, qa ra ey nək tax mış dı. 

Qa dın adə ti üz rə əl lə ri ni ar xa sı na 
qo yub çi mər li yi qə tiy yət lə ke çib də-
ni zə sa rı ge dir di. Hiss olu nur du ki, 
o, də ni zin tə biəti nə son suz inam bəs-
lə yir. Düz, ya ra şıq lı qəd di-qa mət li 
qa dın də niz lə sa lam laş maq, eh ti ra-
mı nı bil dir mək üçün hə mi şə su yun 
lap kə na rın da ayaq sax la yır dı. 

Bu də fə ki şi qı sa ağ tu man lı qa dı nı 
səs lə di: «Tu ka!» Gü nor ta ya xın la şır dı, 
qa ğa yı lar onun adı nı eşi dib ta nı dıq la-
rı nı bil di rə-bil di rə, çi mər li yin bu boş 
gu şə si ni qu laq ba tı rı cı çı ğır tı lar la dol-
du ra-dol du ra ha va da döv rə vur du lar. 

Kü rə yi min da ha yax şı yan ma sı 
üçün üzüs tə çev ril mək vax tı gə lən də, 
nə zər lə ri mi ət raf da gəz di rib müəy-
yən müd də tə çi mər lik lə vi da la şır dım. 
Na mə lum ye ni, hökm lü müd rik lik 
in di bə də ni mə ha kim kə si lir, onun 
la büd lü yü nə ta be olur dum. Üzü mü 
əl lə ri min çar pa zın da giz lə dib hə rə-
kət siz uza nan da, qə fi l dən qa rış qa lar 
səl tə nə ti nə, qu ru, sa ral mış ot lar ara sı-
na dü şür düm. Am ma so na dək hə şə-
rat la rın fəal lı ğı nın ma hiy yə ti nə, on la-
rın məq səd siz ora-bu ra qaç ma la rı nın, 
elə hey nə sə ax tar dıq la rı nın mə na sı na 
va ra bil mə dim. Qa rış qa la ra gü lüm sü-
nür düm, qum də nə lə ri nin on la rı ne cə 
ört mə lə ri ni, on la rın sa inad lı səy dən 
son ra tə zə dən ne cə üzə çıx dıq la rı nı, 
di ril dik lə ri ni mü şa hi də elə yə-elə yə 
yün gül cə qu mu üfü rür düm. 

Böy rüm də sə də niz göz lə nil məz 
qüv vəy lə zəif, aciz in san səs lə ri ni 
uda-uda dal ğa la nır, kö pük lə nir di 
– bü tün bun lar mən də də niz çi mər-
li yi duy ğu su oya dır dı. Bu dur, gü-
nəş çi yin lə ri mi, kü rə yi mi dö zül məz 
də rə cə də yan dı ran da, qə fi l dən har-
dan sa köl gə pey da ol du. 

- Ya tır dı nız? 
Sa lam laş maq üçün ba şı mı qal dır-

dım, ya na ğı ma qum də nə lə ri ya pış-
mış dı… Ax şam to ran lı ğı nın düş mə-
si lə dai mi çi mər lik qon şu mun üzü nü 
unu dur dum. Hə min si fə ti sə hər tə-
zə dən ta nı yır dım. Söz lə ri ni uza dan 
tə bəs süm, elə bil lap in-
di cə onu hə mi şə yad-
da sax la ma ğa im kan 
ya ra dan 
i ş a  r ə t 
ve rib bu 
qə ri bə si-
ma nın sir ri ni 
aça caq dı. 

- Hə, bu gün ke fi  niz ne cə dir? 
Özü mü yax şı hiss eləyr dim, am-

ma onun ya xın laş ma sıy la əh va lım 
bir qə dər po zu lur du. Çün ki bu ki-
şi ni baş qa alə min el çi si sa yır dım, 
o aləm haq qın da xa ti rə lər mən də 
hə yə can oya dır dı. Ne cə ol sa da, hə-
min an ye tiş di, ya nım da uzan mış 
ki şi dir sək lə ri nə da yaq la nıb di kəl-
di, uyuş muş ayaq la rı nı ha va da tər-
pə də-tər pə də, yal taq ca sı na, əv vəl ki 
tə bəs sü müy lə dil lən di: 

- Bi lir si niz, bu gün kü mək tu bun-
da o, mə nə nə ya zır? 

- Kim, Edoar do? Gün də bir mək-
tub ya zır? Hər dən mə nə elə gə lir, 
on la rı uy du rur su nuz… 

- Bax maq is tə mir si niz? Uzaq dan, 
əl bətt  ə… Axı o mək tub la rın ha mı sı 
si zin ba rə niz də de yil. 

- Yox, hətt  a uzaq dan da bax maq 
is tə mi rəm. Da ha ne cə izah elə yim 
ki, nə ha yət, ba şa dü şə si niz? Mən 
kim sə ba rə də heç nə bil mək is tə mi-
rəm. Bu dün ya da kı hər kəs ba rə də – 
is tər ki şi ol sun, is tər qa dın. Mən dən 
öt rü baş qa heç nə möv cud de yil – 
yal nız mən, bir də çi mər lik. 

- Tə şək kür elə yi rəm. 
- Elə si zin özü nüz də, əs lin də, mən-

dən öt rü yox su nuz – yal nız bu çi mər-
li yin bir par ça sı sı nız, vəs sə lam. 

- Nə olar ki… Am ma ni yə siz ona 
ca vab ver mə yə si niz axı? 

- Ba car ma ram. Gö rür sü nüz ki, 
xoş bəx təm. Edoar do ya de mə yə sö-
züm yox dur. 

Ki şi ki na yəy lə gü lüm sü nüb sus du. 
Am ma çi mər lik dən get məz dən qa-
baq ye nə o sö zü nün üs tü nə qa yıt dı: 

- Əl bətt  ə, Edoar do ağıl lı adam dı, 
hər şe yi ba şa dü şür. Am ma in di siz 
yax şı laş mı sı nız. Qa yıt maq vax tı dır. 
Əgər cür bə cür bə ha nə lər uy dur ma-
ğa ha zır la şır sı nız sa… 

Vi da la şan da ona əli mi yel lə yib 
tə zə dən qu mun üs tün də uzan dım. 

Yal nız bir də fə sə hər, tə sa dü fən qı-
sa ağ tu man lı qa dı nın sir ri mən dən 
öt rü açıl dı. Hə mi şə ol du ğu ki mi, o, 
əl lə ri ar xa sın da düz də ni zə doğ ru 
ge dir di. Be lə er kən bir vaxt da çi mər-
lik də kim sə nin ol ma dı ğı na əmin hal-
da qa dın vər diş elə di yi mə ra sim dən 
əl çək di: onun ayaq la rı nı gah açıb, 
gah da bü küb də ni zin sı ğal çək mə si-
nə ne cə im kan ver di yi ni gör düm… 
Uşaq ana sı nın kəs kin hə rə kət lə ri nə 
ba xa-ba xa qə ri bə tərz də çaş qın və-
ziy yət də iki əli, iki aya ğı üs tün də 
do nub-qal dı. Mən də niz xər çəng lə-
ri nin qar ma qa rı şıq dav ra nı şı nı xa tır-
la dan bu gah qı rıq-qı rıq, gah sü rüş-
kən hə rə kət lə rin də niz tə biəti ni hiss 
elə dim. Ara bir qa dı nın ayaq la rı gün 
işı ğın da bərq vu ra-vu ra çır pı nan ba-
lıq ki mi ha va nı yün gül tə mas lar la 
meh ri ban ca sı na sı ğal la ya-sı ğal la ya 
aza cıq bü kü lür dü. Də niz dal ğa la-

na-dal ğa la na onu qu caq la yır dı, 
yün gül kö pük yu xa rı dır ma-

şıb səs-küy lə 
ayaq la rı nın 

al tı na sə ri lir di 
– elə bil sə ni iy-
lə yib dər hal sa-
kit lə şən han sı sa 

bir vəh şi hey va nın 
xı rıl tı lı nə ril ti si ki-

mi xırp dan kə si lir di. 

Xa tır la yı ram ki, hə min gün dən 
bu zəif, kö mək siz qa dın ayaq la rı nın 
hə rə kə ti mən də son suz riq qət do-
ğu rur du.

Ar tıq bu sər bəst li yi, er kən sə hər 
gü nə şi al tın da kı qum lu çi mər li yin 
sər bəst lik duy ğu su nu qa baq ca dan 
hiss elə yir dim. 

İn di hə min duy ğu qəl bi mi fə-
rəh lə dol du rur du, kaş, kim sə, gö-
zə gö rün məz bir adam bü tün qan-
dal la rı mı aç ma ğı ba ca ray dı. Mə nə 
elə gə lir di ki, gu ya çox-çox uzaq 
za man la ra – hə lə in san ya şa ma yan 
tor pa ğa, ilk qə bi lə lə rin və ilk al lah-
la rın döv rü nə köç mü şəm. 

Sa hil lə üfüq ara sın da gə mi üzür-
dü. Qu şun ağa cı ne cə dim dik lə di yi 
eşi di lir di. Hə min o son sə hər ki şi 
dil lən di: 

- Sa lam! Si zi oyat dım? Bəs be lə 
gö zəl, də yər li sen yo ri ta… Mə sə lə 
bu ra sın da dır ki… bu gün kü mək tub 
ul ti ma tum dur, mə nim əzi zim. Tə xi-
rə sa lın maz ul ti ma tum dur. Gün düz 
saat bi rə cən Edoar do si zin zən gi ni zi 
göz lə yir di, qə ra ra gə lin. Bu sol da kı 
bu lud la rı gö rür sü nüz? Tu fan baş la-
yır. Qo ca də niz ca na va rı na ina nın. 
Cə mi ya rım saat vax tı mız var. İna-
nı ram ki, son ra töv bə elə yə cək si niz: 
axı ar tıq sağ lam sı nız. Bir gün tez, 
bir gün gec, on suz da qa yı da caq sı-
nız. Hə, ne cə di, qə ra ra al dıq? Ba xın, 
ar tıq ote lin üzə rin də il dı rım ça xır, 
si zə so yuq la maq ol maz. 

Ki şi hə mi şə ki ki mi tə bəs süm lə 
qal xıb ya xın la şan bu lud la ra bax dı. 
Get məz dən qa baq bir da ha gü lüm-
sə di, hə min mə qam da onun si fə tin-
də bəd xah ki na yə dən və açıq-aş kar 
nif rət dən baş qa heç nə yox idi. O, 
əmin idi ki, Edoar do ya zəng vu ra-
ca ğam. 

Az son ra xa la tı mı çiy ni mə atıb 
qalx dım. Qa ral mış sə ma ya ne cə 
uzun-uza dı bax dı ğım ya dım da dır, 
son ra çi mər li yə göz gəz dir dim. Nə-
zər lə rim də ni zə zil lən di – sa hil də ki 
is laq qum zo la ğı na, oğ luy la oy na-
yan ağ tu man lı qa dı na, uzaq da kı 
çə mən lik lə rə to xun du…

Ar tıq otel də, nöm rə ca vab ve rə-
nə cən te le fon bud ka sın da göz lə-
yə-göz lə yə şim şək gu rul tu la rı nı, 
pən cə rə nin şü şə si lə sel ki mi ya-
ğan ya ğı şın sə si ni eşi dir dim. «A lo, 
alo… Hə! Kim? Alo…» Edoar do-
nun uzaq dan gə lən sə si eşi di lir di. 
Edoar do nun sə si nə qu laq asa-asa, 
gör kə mi ni tə səv vü rüm də can lan dı-
ra-can lan dı ra qə fi l dən şə hər səs-kü-
yü nün, keç mi şi min, əzab-əziy yət lə-
ri min, in san hə ya tı nın mə na sız lı ğı 
his si nin ye ni dən mə nə ne cə qa yıt-
dı ğı nı hiss elə dim. 

Ar tıq stan si ya ya ge dən yol da, 
ma şın da, hər tə rəf dən ça ma dan-
lar la sı xıl mış hal da özü mün kü ləş-
dir di yim hə min çi mər lik par ça sı-
nı axı rın cı də fə gör mək üçün ge ri 
çev ril dim. Qum lu sa hil, par laq, adi 
rəng lər, tam xoş bəxt lik his si – in di 
bun la rın ha mı sı nı çirk li, kö pük-
lü su bas mış dı. Qə fi l dən si fə ti min 
ne cə sü rət lə qo cal dı ğı nı, göz gö rə si 
də yiş di yi ni, ağ rı la rı n sa ye ni dən bə-
də ni mə qa yıt dı ğı nı duy dum.

Tərcümə etdi: NƏRİMAN

kit çır pı nan da qız la rı ye ni dən gör düm; 
hə rə kət lə ri çi mər lik pal tar la rı nın rəng 
ahəng lə ri nə ya man uy ğun gə lir di. 

Lap ya xın da, al man ka fe si nin ya-
nın da qu rul muş ça dır dan yad ki şi sə si nın da qu rul muş ça dır dan yad ki şi sə si 
ay dın eşi di lir di, sir li qa dın sə si onun 
sə si nə səs ve rir di. Qəh qə hə part la yış-
la rı nın ara sın da çı ğır tı eşi di lir di: «Bax-
ma, bu ra mı heç gü nəş də gör mə yib!». 

tə bəs süm, elə bil lap in-
di cə onu hə mi şə yad-
da sax la ma ğa im kan 
ya ra dan 
i ş a  r ə t i ş a  r ə t 
ve rib bu 
qə ri bə si-
ma nın sir ri ni 
aça caq dı. 

na-dal ğa la na onu qu caq la yır dı, 
yün gül kö pük yu xa rı dır ma-

şıb səs-küy lə 
ayaq la rı nın 

al tı na sə ri lir di al tı na sə ri lir di 
– elə bil sə ni iy-
lə yib dər hal sa-
kit lə şən han sı sa 

bir vəh şi hey va nın 
xı rıl tı lı nə ril ti si ki-

mi xırp dan kə si lir di. 

dir di yim hə min çi mər lik par ça sı-
nı axı rın cı də fə gör mək üçün ge ri 
çev ril dim. Qum lu sa hil, par laq, adi 
rəng lər, tam xoş bəxt lik his si – in di 
bun la rın ha mı sı nı çirk li, kö pük-bun la rın ha mı sı nı çirk li, kö pük-
lü su bas mış dı. Qə fi l dən si fə ti min 
ne cə sü rət lə qo cal dı ğı nı, göz gö rə si 
də yiş di yi ni, ağ rı la rı n sa ye ni dən bə-
də ni mə qa yıt dı ğı nı duy dum.

Tərcümə etdi: NƏRİMAN



İlk şə kil lər
nə vaxt yaranıb?

Bir çox müasir rəs sam lar 
dün ya mı zı təs vir et mə yə ça lı-
şa raq şə kil lər, tab lo lar çə kir lər. 
La kin in san ilk şə kil lə ri çək mə-
yə baş la yan da öz qar şı sın da 
be lə bir və zi fə qoy mur du. Min 
il lər lə bun dan qa baq ya şa mış 
ib ti dai in san la rın ma ğa ra la-
rın da hey van la rı us ta lıq la əks 
et di rən qa yaüs tü təs vir lər ta pı-
lıb. Hə min təs vir lər dən iba rət 
çox ge niş bir kol lek si ya Azər-
bay can da, Qo bus tan da kı qə-
dim in san məs kə ni ol muş qa-
ya lar da dır. İn san lar ora da daş 
döv rün də ya şa yıb lar.

Ne çə min il əv vəl, Mi sir si-
vi li za si ya sı ya ra nan da da şə-
kil lər real hə ya tı əks et di rir di. 
Mi sir li lər ölüm dən son ra kı hə-
ya ta ina nır dı lar və ona gö rə də 
sər da bə lə rin də hə yat la rı bo yu 
rast gəl dik lə ri şey lə rin təs vi ri-
ni çə kir di lər. Ki şi, qa dın, uşaq, 
hey van, qa yıq və da ha nə lər... 

Əgər çin li lə ri çıx saq, yə qin, 
qə dim yu nan la rı bü tün za man-
la rın ən is te dad lı rəs sam la rı 
say maq olar. On lar şöh rət lə ri-
nin zir və si nə era mız dan əv vəl 
V əsr də çat mış dı lar. Yu nan sə-
nət kar la rı öz qar şı la rı na bü tün 
gör dük lə ri ni daş hey kəl lər də 
təs vir et mək ki mi bir və zi fə 
qoy muş du lar. On la rın əsər lə-
rin də hə yat əks olu nur du, am-
ma adi hə yat yox, ka mil hə yat, 
ideal hə yat.

Ya xın Şərq də ya ra nan xris-
tian lıq in cə sə nə tə əhə miy-
yət li də yi şik lik lər gə tir di.

Qə dim in cə sə nə tin na tu ra liz-
mi Şərq üs lu bun da sim vo lizm-
lə əvəz olun du. Or ta əsr lər də, 
təx mi nən V- XV yü zil lik lər ara-
sın da fres ka və ki tab il lüst ra-
si ya sı sə nə ti in ki şaf et di. Fres-
ka lar fır ça ilə hə lə nəm olan 
su va ğın üzə rin də çə ki lir di de-
yə, qu ru yan dan son ra təs vir di-
var la bir lik də sərt lə şə rək da ha 
möh kəm olur və əsr lər bo yu 
ya şa yır dı. Əl yaz ma la rı, ya xud 
ki tab lar üçün il lüst ra si ya la rı 
isə ra hib lər çə kir di. On lar ma-
raq lı və mü rək kəb baş hərfl  ər 
ya ra dır, bü töv sə hi fə lər də gö-
zəl şə kil lər çə kir di lər. Bir çox 
kal liq ra fi k şrift lər də məhz on-
lar tə rə fi n dən ya ra dı lıb.

Pa pi rus nə dir?
Üzə rin də yaz ma ğın müm kün 

ol du ğu ilk ma te rial pa pi rus ad-
la nan bit ki dən ha zır la nır dı. Bu 
ix ti ra nı mi sir li lər era mız dan 
təx mi nən 2000 il qa baq edib lər. 
Təq ri bən 2500 il ər zin də pa pi-
rus ya zı yaz maq üçün ye ga nə 
ma te rial idi. Pa pi rus qa mış ki-
mi lə rə aid, cil lər fə si lə sin dən 
olan bir bit ki dir. Onun hün dür-
lü yü 1-3 metr ara sın da, sap la-
ğı yum şaq, qa lın lı ğı isə bə zən 
in san əli boy da olur. Sap la ğın 
ba şın da aşa ğı sal la nan na zik 
sa çaq lar var – pırt la şıq, cod qa-
dın sa çı na bən zə yir. Pa pi ru sun 
yar paq la rı xır da, kö kü güc lü-
dür. Ro ma ta rix çi si Pli niy pa-
pi ru sun ha zır lan ma sı pro se si-
ni yaz mış dı. Bit ki nin sap la ğı nı 
doğ ra yır və düz lə yir di lər. Ən 
en li və da ha qiy mət li his sə sap-
la ğın or ta la rı olur du.

Bu zo laq la rı yan-ya na dü zür-
dü lər, üst lə ri nə baş qa zo laq lar 
düz bu caq al tın da kön də lə ni nə 
dü zü lür dü. Son ra on la rı bir-bi-
ri nə Nil ça yı nın lil li su yu, ya da 
buğ da ni şas ta sı ilə ya pış dı rır-
dı lar. Bu yol la alı nan və rəq lə ri 
ha mar la yır və gü nün al tın da 
qu ru dur du lar. Bir za man lar 
pa pi rus Mi sir də is teh sal olu-
nan ən əsas əm təə sa yı lır dı.

Uzun əsr lər bo yu bü tün dip-
lo ma tik sə nəd lər pa pi rus üzə-
rin də ya zı lar dı – on da hə lə 
per qa ment ix ti ra olun ma mış dı. 
Hər və rə qin üzə ri nə onun key-
fi y yə ti nə də la lət edən mö hür 
ba sı lır dı. Pa pi ru sun na zik zoğ-
la rın dan zən bil də hö rür dü lər. 
Da ha qa lın zoğ lar hə sir, yel kən 
is teh sa lı na ge dir di, bit ki nin 
or ta, ət li his sə sin dən yox sul-
lar şor ba bi şi rir, qu ru dul muş 
pa pi rus isə ya na caq ki mi ka ra 
gə lir di. Be lə lik lə, siz ar tıq gör-
dü nüz ki, bu bit ki nin qə dim 
za man lar da ne cə bö yük əhə-
miy yə ti var dı... 

Tü tün çək mə yə nə vaxt 
baş la yıb lar?

Tü tü nü ilk ola raq ye tiş di rən, 
onun tüs tü sü nü ci yər lə ri nə çə-
kən Şi ma li və Cə nu bi Ame ri ka 
hin du la rı olub. Xris to for Ko-
lumb və di gər səy yah lar Ame-
ri ka tor paq la rı na gə lən də aş kar 
olu nub ki, yer li xalq lar tü tün-
dən ən müx tə lif məq səd lər lə 
is ti fa də edir lər. Mə sə lən, on lar 
“sülh çu bu ğu” ad la nan çu buq-
la ra tü tün dol du ra raq onu sülh 
niy yə tin də ol duq la rı nı nü ma-
yiş et dir mək üçün çə kir di lər. 

Hin du lar həm də be lə gü man 
edir di lər ki, tü tü nün müali cə-
vi xas sə lə ri də az de yil. Ona 
gö rə də öz lə ri ni müx tə lif xəs tə-
lik lər dən qo ru maq üçün tü tün 
çə kir di lər.

İlk də fə tü tün Av ro pa ya XVI 
əsr də gə ti ri lib, çün ki onun 
müali cə vi əhə miy yə ti nə av-
ro pa lı lar da ina nır dı. Tü tün 
çək mək üçün çu bu ğu isə Vir-
ci ni ya nın ilk qu ber na to ru Ralf 
Leyn gə tir miş di. 1856-cı il də 
o, hin du çu bu ğu nu ser Uol-
ter Rey li yə ba ğış la mış, is ti fa də 
qay da la rı nı ona öy rət miş di. 

1609-cu il üçün ar tıq Lon-
don da o qə dər çox çu buq, qəl-
yan dü zəl di lir di ki, onun is teh-
sa lı ilə məş ğul olan sə nət kar lar 
bir sex də bir ləş di lər. Bi zim za-
man lar da tü tü nün ək sər his sə-
si, tə bii ki, si qa ret lər şək lin də 
iş lə di lir. Si qa ret çək mə yin də 
köh nə ta rix çə si var. Hə lə ilk is-
pan səy yah la rı Vest-Hin dis tan 
və Mek si ka da ya şa yan hin du 
xalq la rı nın si qa ret çək dik lə ri ni 
öz göz lə riy lə gör müş dü lər.

Vest-Hin dis tan da tü tü nü na-
zik pal ma qa bı ğı na bü kür dü lər. 
Mek si ka da isə bu məq səd lə qar-
ğı da lı yar paq la rın dan is ti fa də 
olu nur du. Si qa ret üçün ilk də fə 
ka ğız dan is ti fa də edən is pan lar 
olub. Si qa ret çək mək Ara lıq də-
ni zi və Qa ra də niz ət ra fın da kı 
öl kə lər də, əsa sən də türk lə rin 
tə si ri al tın da olan yer lər də ge niş 
ya yıl mış dı. Krım mü ha ri bə sin də 
iş ti rak edən in gi lis or du su türk 
si qa ret lə ri ni ilk  də fə Lon do na 
gə tir di. Bir ne çə il dən son ra Lon-
don da ilk si qa ret fab ri ki açıl dı. 

İlk av to mo bi li kim 
düzəl dib?

Ben zin mü hər ri ki ilə ça lı şan 
ilk av to mo bi li ki min 

dü zəlt di yi ni de mək 
çə tin dir. Al man 

Qot lib Daym ler 
özü nün ilk ben-
zin av to mo bi-
li ni 1887-ci il-
də dü zəl dib; 
elə hə min il 
iki fran sız 
m ü  t ə  x ə s -
si si qoş ma 
qur ğu su və 
sü rət ötü-
rü cü sü nün 
pa  ten  t i  n i 
al dı. De-
mək la zım-

dır ki, bu iki 
qur ğu in gi lis 

av to mo bil lə-
rin də, əsa sən, 

elə cə də qa lır. 

Tə bii ki, hal-ha zır da bə zi in gi lis 
av to mo bil lə ri nin av to ma tik sü-
rət qu tu su var, am ma bu ix ti ra 
Ame ri ka da da ha po pul yar dır.

İn gil tə rə də av to mo bil is teh sa-
lı nın pione ri F.U.Lan çes ter olub. 
O, özü nün ilk av to mo bi li ni 1895-
ci il də is teh sal edib. Hə min av to-
mo bi lin o za man üçün iki müa-
sir tək mil ləş dir mə si pnev ma tik 
şin lər və mil lə ri olan tə kər lər dən 
iba rət idi. Hə min an dan eti ba rən 
av to mo bi lin in ki şa fı çox sü rət-
lən di. Əv vəl lər av to mo bil lə rin 
is teh sa lı na po ten sial in ves tor-
la rın diq qə ti ni cəlb et mək çox 
çə tin idi. Gənc ame ri ka lı ix ti ra-
çı Hen ri Ford elə bir av to mo bil 
la yi hə lən dir di ki, in san la ra çox 
ucuz sa tı la bi lə cək di.

Av to mo bil is teh sa lı nın baş-
lan ğıc dövr lə rin də ma şın lar 
yal nız var lı in san la rın ix ti ya-
rın da idi de yə, For dun eks pe ri-
men ti uğur lu ol du. Bu, dün ya-
nın ən iri av to mo bil za vo du nun 
– Ford za vo du nun ya ran ma sı 
ilə nə ti cə lən di. Bu za vod bü tün 
dün ya əha li si  üçün əl ça tan, nis-
bə tən ucuz, eti bar lı ma şın la rın 
is teh sa lı ilə məş ğul idi. Hen ri 
Ford av to mo bil sə na ye si nə iki 
ye ni lik gə tir di: stan dart laş dır-
ma və küt lə vi is teh sal.

İlk sik kə lər nə vaxt 
düzəl di lib?

Sik kə mü əy yən çə ki də olan 
me tal par ça sı dır. Hər sik kə nin 
üzə rin də onun ha ra da bu ra xıl-
dı ğı nı gös tə rən qeyd olur. İlk 
sik kə lər era mız dan əv vəl VII 
əsr də li di ya lı lar tə rə fi n dən bu-
ra xı lıb. Li di ya lı lar Ki çik Asi ya-
nın ən qüd rət li xalq la rın dan idi. 

İlk şə kil lər

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

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

İl qar ƏLFİ
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Hə min o ilk sik kə lə ri elekt ron 
ad la nan ma te rial dan ha zır la-
yır dı lar. Onun 75 faizi qı zıl, 25 
faizi gü müş idi. Sta ter, ya xud 
stan dart ad la nan bu pul lar öl çü-
sü nə və for ma sı na gö rə no xu du 
xa tır la dır dı. Bu sik kə lə ri gö rən 
yu nan lar on la rın xe yi ri ni an la-
mış, öz lə ri də sik kə lər vur ma ğa 
baş la mış dı lar.

Təx mi nən yüz il dən son ra Yu-
na nıs ta nın, Ki çik Asi ya nın bir 
çox şə hər lə rin də, Egey də ni zi 
ada la rın da və Si ci li ya da, ha be lə 
İta li ya nın cə nu bun da be lə sik-
kə lər dü zəl di lir di. Ən qiy mət li si 
qı zıl sik kə lər idi. Son ra gü müş 
və nə ha yət, mis sik kə lər gə lir di. 
Yu nan lar be lə sik kə lə ri təx mi nən 
500 il ər zin də zərb edir di lər. Bu 
ide ya nı on lar dan gö tü rən ro ma-
lı lar da təx mi nən 500 il bu nun la 
məş ğul ol du lar. La kin son ra lar 
sik kə çi lik sə nə ti özü nün tə nəz zül 
döv rü nü yaşadı, təx mi nən 500-
cü il dən 1400-cü ilə dək sik kə lər 
çox na zik və yön dəm siz olur du.

La kin XV əsr də zərb sə nə-
ti nin çi çək lən mə si döv rü baş-
lan dı. Sik kə lə rə da ha çox me tal 
sərf olun ma ğa baş lan dı, on la-
rın gör kə mi ni gö zəl ləş dir mək 
üçün sə is te dad lı rəs sam lar cəlb 
edil di. Bri ta ni ya nın ilk sik kə lə ri 
hə lə Ro ma is ti la sı na dək dü zəl-
di lir di. Nor mand is ti la sı döv-
rün də isə öl kə də 70 zərb xa na 
var dı. La kin 1850-ci il də Kral 
zərb xa na sı sik kə is teh sal edən 
ye ga nə müəs si sə ol du. 

 İlk pul lar nə vaxt 
yaranıb?

İn san ki fa yət qə dər uzun 
müd dət pul suz ke çi nib. O, 
bi zim in di bar ter ad lan dır dı-

ğı mız müami lə-
lər dən is ti fa də 
edir di. Əgər 

ki min sə özü nün dü zəlt mə di yi 
bir şe yə eh ti ya cı olur du sa, ona 
la zım lı ma lı olan şəx si ta pır və 
hə min ma lın əvə zin də nə sə 
tək lif edir di. İb ti dai in san la rın 
is ti fa də et di yi ilk “pul” adə tən 
gey mək, ya xud ye mək müm-
kün olan şey lər idi. Ame ri ka 
hin du la rı bu məq səd lə “vam-
pum” ad lan dır dıq la rı oy ma 
ba lıq qu laq la rın dan is ti fa də 
edir di lər.

Pu lun baş qa nö vü tü tün, ta-
xıl, hey van də ri si, duz və pax la 
idi. La kin axır da me tal par ça la rı 
pu lun bü tün qa lan növ lə ri ni sı-
xış dı rıb çı xar dır. Me tal dan pul 
ki mi is ti fa də edən ilk xalq li di ya-
lı lar olub. Bu xalq Ki çik Asi ya da 
ya şa yır dı. Era mız dan əv vəl VIII 
əsr də on lar çə ki si və gör kə mi 
ey ni olan, asan lıq la ta nı nan me-
tal pul lar dü zəlt mə yə baş la dı-
lar. Əs lin də, qı zıl və gü müş dən 
əv vəl lər də pul ki mi is ti fa də olu-
nur du, am ma on da bu qiy mət li 
ma te rial lar pul şək lin də de yil di.

O za man lar hər iki me tal dan 
kül çə lər tö kü lür dü və müami lə 
üçün gə rək olan ti kə ni kül çə-
dən kə sir di lər. Am ma bu kül çə-
lə rin tə miz li yi nə, kə si lən ti kə lə-
rin də yə ri nə heç bir zə ma nət 
yox idi. İlk də fə məhz li di ya lı la-
rın ağ lı na gə lib ki, pul la rın üzə-
ri nə zə ma nət ni şa nə si ola raq, 
cür bə cür təs vir lər çək sin lər.

Baş qa xalq lar da bu ide ya nı 
on lar dan ala raq işə gi riş di lər 
və təd ri cən pul dan is ti fa də hər 
ya na ya yıl dı. Son ra lar ki min-
sə ağ lı na gəl di ki, ina nıl mış bir 
ada mın di lin dən pul ve rə cə yi 
ba rə də alı nan söz özü də elə pul 
he sab olu na bi lər. Ona gö rə də 
zər gər lər, ta cir lər və sə ləm çi lər 
ilk tə ləb də pul ödə yə cək lə ri haq-
da ya zı lı il ti zam na mə lər ha zır la-
ma ğa baş la dı lar.

Bu “ka ğız pul lar” hə qi qə tən 
ka ğız ol du ğu na gö rə onun-
la dav ran maq qı zıl-gü müş lə 
dav ran maq dan da ha təh lü kə-
siz idi. Tez lik lə, əv vəl cə bank-
lar, son ra isə hö ku mət lər be lə 
ka ğız zə ma nət na mə lə rin ha-
zır lan ma sı na baş la dı lar. Ka ğız 
pul lar be lə ya ran dı.

İlk təy ya rə havaya
nə vaxt qal xıb?

Qə dim mifl  ər də uç ma ğa ça lı-
şan in san lar də fə lər lə xa tır la nır. 
Mə sə lən, De da lın oğ lu İkar. O, 
lə lək və mum dan dü zəlt di yi qa-
nad la rı ta xıb uç muş du. İka rın 
nü mu nə si son ra lar, uzun əsr lər 
bo yu özü nü yük sək yer lər dən 
tul la ya raq be li nə bağ la dı ğı köv-
rək qa nad lar va si tə siy lə uç ma ğa 
cəhd gös tə rən in san la rın hə lak 
ol ma sı na sə bəb ol du. Təd ri cən 
in san lar an la ma ğa baş la dı lar ki, 
on lar heç vaxt quş ki mi uça bil-
məz lər. Uç maq üçün ta mam ye-
ni bir üsul gə rək idi. 

Bi zim bil di yi miz qə dər, be lə 
bir ide ya nı ilk də fə Ro jer Be-
kon (1214-1292) ifa də et miş di: 
“Uç maq üçün or ta sın da adam 
otu ran mü hər rik lər dü zəlt mək 
müm kün bir şey dir...” XVII 
yü zil lik də in san ha va dan yün-
gül olan apa rat lar va si tə siy lə 
uç maq üzə rin də işə baş la dı və 
içi nə is ti ha va, ya xid hid ro gen 
qa zı dol du rul muş ha va şa rın-
da ilk uçuş lar baş lan dı.

La kin ha va şar la rı nın bö yük 
qü su ru bu idi ki, onun sər-
ni şin lə ri ta ma mi lə ha va nın 
şıl taq lıq la rın dan ası lı idi lər 
və be lə uçuş apa rat la rı səm-
ti ni, is ti qa mə ti ni daim iti-
rə rək ta mam baş qa yer lə-
rə ge dib çı xır dı.

İn san əsl uçuş lar dan hə lə də 
çox uzaq idi. Ha va dan ağır 
uçan ma şı nın ilk mo de li 1804-
cü il də mey da na çıx dı. Bu, 
sa hə si 994 kvad rat san ti metr 
olan quy ruq lu çər pə ləng idi. 
1848-ci il də Con St rinq fel lou 
ad lı bi ri si 9 metr lik maili sim 
üzə rin də bu xar mü hər ri ki ilə 
ça lı şan mo nop la nın sı na ğı nı 
ke çir di. Apa rat si min üzə riy lə 
yu xa rı uçur və onun so nun da-
kı kə tan ek ra na di rə nib du rur-
du.

Bə zi mə lu mat la ra əsa sən, 
1882-ci il də rus ix ti ra çı sı Alek-
sandr Mo jays ki bu xar mü hər-
ri ki ilə ça lı şan nə həng təy ya rə-
də ha va ya qalx mış dı. 1896-cı 
il də isə dok tor Sa muel Pir pont 
Lenq li 5 metr lik qa nad la rı olan 
bip lan da uğur lu uçuş ke çi rə-
rək 925 metr mə sa fə qət et miş-
di. 1903-cü ilin 17 de kab rın da 
isə Or vil Rayt öz təy ya rə si nin 
mü hər ri ki ni işə sa la raq, ha va-
ya qalx dı.

İn di ki me yar lar la gö tü rən də 
Ray tın uçu şu elə bir şey de yil-
di: o, cə mi 36 metr uç muş du. 
La kin bu, bəs et di ki, Or vil və 
onun qar da şı Uil bu r ilk təy-
ya rə ni dü zəl dən və onu ida rə 
edə rək uça bi lən ilk in san lar 
ki mi qə bul olun sun. 

İlk uğur lu uçuş 1902-ci il də 
San tos-Dü pon mü hər ri kiy lə 
iş lə yən bip lan da Pres ton Uot-
son ad lı bi ri si nin cəh di sa yı lır, 
am ma bu fak tın rəs mi təs di qi 
yox dur. 

Bi zim ad la rı mı zın 
məna sı nə dir?

Tə bii ki, adın əsas və zi fə si 
onu da şı yan ada mın baş qa-
la rın dan fərq lən di ril mə si dir. 
Bə şər ta ri xi nin baş lan ğı cın dan 
kör pə lə rə ad ya ana dan olan 
ki mi, ya da son ra ve ri lir di.
La kin qə dim za man-
lar da va li deyn lər 
öz öv lad la rı na 
ad ve rər kən, 

is tə yir di lər ki, bu ad la rın bir 
mə na sı ol sun. Mə sə lən, on-
lar da uşa ğın han sı sa za hi ri 
əla mə ti öz ək si ni tap sın, ya-
xud ad əziz lə mə an la mı da şı-
sın. Xris tian ad la rı adə tən, öz 
baş lan ğı cı nı qə dim dil lər dən 
gö tü rür. Mə sə lən, Ben ca min 
(Ve niamin) adı yə hu di di lin-
dən, End rü (And rey) yu nan 
di lin dən, Alf red anq lo-saks 
di lin dən dir.

İlk dövr lər də müt ləq ad la-
rın nə sə bir mə na sı var dı. Ac-
lıq əy ya mın da ana dan olan 
qız la ra Una (kelt di lin də “ac-
lıq”) adı ve rə bi lər di lər. Qı zı lı 
saç la rı olan qı za Fla vi ya (la tın 
di lin də “sa rı”), ya xud Blanş 
(fran sız di lin də “ağ”) adı qo-
yar dı lar. Müəy yən mə na sı 
olan ad la ra nü mu nə lər gə tir-
mək də olar: Da vid (se vim li), 
Sü zen (zan baq), De bo ra (arı), 
Mar qa ret (mir va ri).

İn gil tə rə və Bir ləş miş Ştat-
lar da va li deyn lər uşa ğa is tə-
ni lən adı qo ya bi lər lər – bu, 
on la rın özün dən ası lı dır. La-
kin Fran sa və Al ma ni ya da 
kör pə nin adı müt ləq möv cud 
rəs mi si ya hı dan se çil mə li dir. 
Bir dil dən di gə ri nə tər cü mə 
edən də ad lar tez-tez çox ma-
raq lı də yi şik lik lə rə mə ruz 
qa lır. Mə sə lən, Hen ri tev ton 
adı dır, mə na sı “evin baş çı sı” 
de mək dir. Bu ad in gi lis di-
lin də Har ri və He lə; fran sız 
di lin də An ri yə, al man di lin-
də Hen ri xə, ital yan di lin də 
En ri ko ya, da ni mar ka di lin də 
Hend ri kə çev ri lir.

So yad la rı təx mi nən 900 il qa-
baq ya yıl ma ğa baş la yıb. On la-
rı ad la ra əla və edir di lər, çün ki 
in san la rı yal nız ad la rı na gö rə 

fərq lən dir mək 
çə tin olur-
du. So yad la rı 
müx tə lif üsul-
lar la əmə lə 

gə lir di: ata, şə-
hər, pe şə, ya xud sə nət 
adıy la və sairə.

çox na zik və yön dəm siz olur du. ma te rial lar pul şək lin də de yil di.

Hər suala      bir ca vab
di lir di. Nor mand is ti la sı döv-
rün də isə öl kə də 70 zərb xa na 
var dı. La kin 1850-ci il də Kral 
zərb xa na sı sik kə is teh sal edən 
ye ga nə müəs si sə ol du. 

 İlk pul lar nə vaxt 
yaranıb?

İn san ki fa yət qə dər uzun 
müd dət pul suz ke çi nib. O, 
bi zim in di bar ter ad lan dır dı-

ğı mız müami lə-
lər dən is ti fa də 
edir di. Əgər 

ri nə zə ma nət ni şa nə si ola raq, 
cür bə cür təs vir lər çək sin lər.

Baş qa xalq lar da bu ide ya nı 
on lar dan ala raq işə gi riş di lər 
və təd ri cən pul dan is ti fa də hər 
ya na ya yıl dı. Son ra lar ki min-
sə ağ lı na gəl di ki, ina nıl mış bir 
ada mın di lin dən pul ve rə cə yi 
ba rə də alı nan söz özü də elə pul 
he sab olu na bi lər. Ona gö rə də 
zər gər lər, ta cir lər və sə ləm çi lər 
ilk tə ləb də pul ödə yə cək lə ri haq-
da ya zı lı il ti zam na mə lər ha zır la-
ma ğa baş la dı lar.

uç maq üzə rin də işə baş la dı və 
içi nə is ti ha va, ya xid hid ro gen 
qa zı dol du rul muş ha va şa rın-
da ilk uçuş lar baş lan dı.

La kin ha va şar la rı nın bö yük 
qü su ru bu idi ki, onun sər-
ni şin lə ri ta ma mi lə ha va nın 
şıl taq lıq la rın dan ası lı idi lər 
və be lə uçuş apa rat la rı səm-
ti ni, is ti qa mə ti ni daim iti-
rə rək ta mam baş qa yer lə-
rə ge dib çı xır dı.

kör pə lə rə ad ya ana dan olan 
ki mi, ya da son ra ve ri lir di.
La kin qə dim za man-
lar da va li deyn lər 
öz öv lad la rı na 
ad ve rər kən, 

çə tin olur-
du. So yad la rı 
müx tə lif üsul-
lar la əmə lə 

gə lir di: ata, şə-
hər, pe şə, ya xud sə nət 
adıy la və sairə.



Hol land rəs sa mı Van Qo qun öz qu la ğı nı kəs mə si bü tün dün ya-
ya mə lum dur. Rəs sa mın, kə sil miş qu la ğı nı hə diy yə et di yi xa-
nı mın adı 130 il dən son ra  mə lum olub. “The Art News pa per” 
nəş ri hə min  xa nı mın, fer mer qı zı  Qab riel la Ber la te ol du ğu nu 

qeyd edib. Van Qo qun öz qu la ğı nı ona ne cə hə diy yə et mə si uzun müd dət 
sirr ola raq qa lıb. 

“Van Qo qun qu la ğı: ger çək ta rix” ad lı ki tab da bu ha di sə tə fər rüatı ilə 
qeyd edi lib.  

Qı zın adı, 1888-ci il də it diş lə mə si nə gö rə müali cə al dı ğı, Pa ris də ki 
Pas ter Uni ver si te ti nin qeyd lə rin də var. Qeyd olu nur ki, Pro vans da kı Arl 
şə hə rin dən Pa ri sə gə lən qı za onun hə ya tı nı xi las edən pey vənd vu ru lub. 
Qı zın müali cə si onun ailə si nin bor ca gir mə si nə və özü nün isə fa hi şə-
xa na ya düş mə si nə sə bəb olub. La kin Qab riel la ya şı nın az ol ma sı sə bə-
bin dən  fa hi şə ki mi qey də alın ma yıb və ora da xid mət çi ki mi ça lı şıb. O 
za man psi xo lo ji prob lem lər dən əziy yət çə kən Van Qoq kə si lən qu la ğı nı 
Qab riel la Ber tal ye yə hə diy yə edib. 

Hə min qız son ra dan ailə hə ya tı qur muş və Van Qoq la olan gö rü şü nü 
uzun müd dət xa tır la mış dı.

Gür cü re jis so ru Ru su dan Glur jid ze nin çək di yi 
“Baş qa la rı nın evi” fi l mi Çe xi ya nın Kar lo vı 
Va rı şə hə rin də ke çi ril miş 51-ci Film Fes ti va-

lı nın ən yük sək mü ka fa tı nı qa za nıb.
Film də Gür cüs ta nın 1990-cı il lər də ki qa ran lıq 

dö nə mi, So vet İtt  i fa qı nın da ğıl ma sı za ma nı Ab xa-
zi ya nın pay tax tın da baş ver miş və tən daş mü ha-
ri bə si haq da re jis so run gör dük lə ri və ya şan tı la rı 
əks olu nub.

Re jis sor fi lm haq qın da be lə de yib: “Biz 
1990-la rın nəs li yik və iki mü ha ri bə ya şa mı-
şıq - bu, bi zim bioq ra fi  ya mız dır. Be lə lik lə də, 
elə fi lm çək mə yə ça lış dıq ki, içi miz də baş ve rən, bi zə 
müs tə qil lik bəxş et miş, sev gi, dost luq və azad lıq la bağ lı ya-
şan tı la rı mı zı əks et dir sin”.

Kar lo vı Va rı Bey nəl xalq Film Fes ti va lı dün ya ca məş hur 
fes ti val lar dan bi ri dir və hər il Çe xi ya nın mə də ni hə ya tın da 
mü hüm ha di sə ki mi qeyd olu nur. Bu fes ti val da hər il Mər kə-
zi və Şər qi Av ro pa dan yüz lər lə fi lm nü ma yiş olu nur.

Xa tır la daq ki, bun dan iki il ön cə 
baş qa gür cü re jis so ru Geor gi 

Ovaş vi li nin”Qar ğı da lı ada-
sı” fi l mi Kar lo vı Va rı Film 
Fes ti va lı nın baş mü ka fat-

la rın dan bi ri ni 
- “Kris tal qlo-

bus”u qa za-
nıb.

Tür ki yə də teatr la rın bi-
rin də fa ciə ya şa nıb. 
Mus ta fa Ka mal Pa şa 
Teat rı nın gənc akt yo ru 

Nüz hət Okay ürək tut ma sı sə bə-
bin dən elə səh nə də cə dün ya sı nı 
də yi şib. 

Teatr kol lek ti vi “Fə him Pa şa-
nın mül kü” ta ma şa sı nın nü ma yi şi 
üçün Bur sa şə hə rin də  qas trol da 
olar kən, bu fa ciə ya şa nıb. Ta ma-
şa da baş ro lu - Fə him Pa şa nı can-
lan dı ran 31 yaş lı akt yor qəfl  ə tən 
mü va zi nə ti ni iti rib. Ma raq lı mə-

qam lar dan bi ri də, ta ma şa çı lar 
ara sın dan bir hə ki min mə-

sə lə ni an la ya raq tez səh nə-
yə qaç ma sı olub. La kin nə 
onun, nə də akt yor dost la-
rı nın mü da xi lə si akt yo run 
hə ya tı nı xi las edə bil mə yib. 

Gənc akt yor xəs tə xa-
na ya apa rı lan 

za man yol da 
ke çi nib.
Hazırladı:
ELMİN

İ
yu lun 15-dən 16-na ke çən ge cə Tür ki yə də baş ve rən hər bi çev ri liş 
cəhd lə ri qar daş öl kə nin mə də ni hə ya tı na da ağır zər bə vu rub. Tür-
ki yə yə gəl mə li olan məş hur sə nət adam la rı,  mü ğən ni lər,  mu si qi 
qrup la rı son an da sə fər lə ri ni tə xi rə sa lıb lar. Məş hur “Pink Mar ti-

ni” və Mu se qrup la rı Tür ki yə yə gəl mək dən im ti na edib lər. Dün ya ça-
pın da ta nı nan sə nət adam la rı Skunk Anan sie və Joan Baez də Tür ki yə 
kon sert lə ri ni tə xi rə sa lıb lar. 

Bun dan əla və, bu il Tür ki yə də ke çi ril mə si plan laş dı rı lan bir ne çə bey-
nəl xalq mu si qi fes ti va lı da tə xi rə sa lı nıb. İyu lun 21-24-də ke çi ril mə si nə-
zər də tu tu lan  IV AIMA Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı tə xi rə sa lın dı ğın dan 
Tür ki yə yə gə lə cək ul duz la rın da sə fər pla nı don du ru lub.

Bir ne çə tür ki yə li sə nət çi isə öl kə nin ay rı-ay rı böl gə lə rin də baş tu ta caq 
kon sert lə rin dən im ti na edib lər. 

ür cü re jis so ru Ru su dan Glur jid ze nin çək di yi 
“Baş qa la rı nın evi” fi l mi Çe xi ya nın Kar lo vı 
Va rı şə hə rin də ke çi ril miş 51-ci Film Fes ti va-

Film də Gür cüs ta nın 1990-cı il lər də ki qa ran lıq 
dö nə mi, So vet İtt  i fa qı nın da ğıl ma sı za ma nı Ab xa-
zi ya nın pay tax tın da baş ver miş və tən daş mü ha-
ri bə si haq da re jis so run gör dük lə ri və ya şan tı la rı 

elə fi lm çək mə yə ça lış dıq ki, içi miz də baş ve rən, bi zə 
müs tə qil lik bəxş et miş, sev gi, dost luq və azad lıq la bağ lı ya-

Kar lo vı Va rı Bey nəl xalq Film Fes ti va lı dün ya ca məş hur 
fes ti val lar dan bi ri dir və hər il Çe xi ya nın mə də ni hə ya tın da 
mü hüm ha di sə ki mi qeyd olu nur. Bu fes ti val da hər il Mər kə-
zi və Şər qi Av ro pa dan yüz lər lə fi lm nü ma yiş olu nur.

lan dı ran 31 yaş lı akt yor qəfl  ə tən 
mü va zi nə ti ni iti rib. Ma raq lı mə-

qam lar dan bi ri də, ta ma şa çı lar 
ara sın dan bir hə ki min mə-

sə lə ni an la ya raq tez səh nə-
yə qaç ma sı olub. La kin nə 
onun, nə də akt yor dost la-
rı nın mü da xi lə si akt yo run 
hə ya tı nı xi las edə bil mə yib. 

Gənc akt yor xəs tə xa-
na ya apa rı lan 

za man yol da 
ke çi nib.
Hazırladı:
ELMİN

zi və Şər qi Av ro pa dan yüz lər lə fi lm nü ma yiş olu nur.
Xa tır la daq ki, bun dan iki il ön cə 

baş qa gür cü re jis so ru Geor gi 
Ovaş vi li nin”Qar ğı da lı ada-
sı” fi l mi Kar lo vı Va rı Film 
Fes ti va lı nın baş mü ka fat-

la rın dan bi ri ni 
- “Kris tal qlo-

bus”u qa za-

zi və Şər qi Av ro pa dan yüz lər lə fi lm nü ma yiş olu nur.
Xa tır la daq ki, bun dan iki il ön cə 

baş qa gür cü re jis so ru Geor gi 
Ovaş vi li nin”Qar ğı da lı ada-
sı” fi l mi Kar lo vı Va rı Film 
Fes ti va lı nın baş mü ka fat-

la rın dan bi ri ni 
- “Kris tal qlo-

bus”u qa za-
nıb.

“Başqalarının evi”
ən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandıən yüksək mükafatı qazandı

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

Van Qoqun daha 
bir sirri açıldı

... 130 ildən sonra

Tür ki yə də teatr la rın bi-

İ
yu lun 15-dən 16-na ke çən ge cə Tür ki yə də baş ve rən hər bi çev ri liş 

Hərbi çevriliş cəhdinin 
Türkiyə mədəniyyətinə zərbəsi

Gənc aktyor 
səhnədə 

dünyasını 
dəyişdi
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