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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev bu 
gün lər də İran İs lam Res pub li ka sı na rəs mi sə fər edib. Sə fər 
əs na sın da İl ham Əli ye vin İran İs lam Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti  Hə sən Ru ha ni ilə tək bə tək  gö rü şü olub. Gö rüş dən 

son ra İl ham Əli yev və Hə sən Ru ha ni nin nü ma yən də he yət lə ri nin iş ti-
ra kı ilə ge niş tər kib də da nı şıq la rı olub.

Gö rüş də Pre zi dent Hə sən Ru ha-
ni bil dir di ki, döv lə ti mi zin baş çı sı 
İl ham Əli ye vin İra na rəs mi sə fə ri 
çox bö yük əhə miy yət da şı yır və 
öl kə lə ri miz ara sın da əmək daş lı-
ğın da ha da in ki şa fı na mü hüm 
töh fə ve rə cək. Bu gün əmək daş lıq 
əla qə lə ri miz sü rət lə in ki şaf edir və 
bü tün sa hə lə ri əha tə edir.

İran Pre zi den ti sə fər çər çi və sin-
də im za la na caq sə nəd lə rin mü-
na si bət lə ri mi zin in ki şa fı na töh fə 
ve rə cə yi ni vur ğu la dı, Azər bay can 
Res pub li ka sı ilə İran İs lam Res-
pub li ka sı ara sın da iq ti sa di, ti ca rət 
və hu ma ni tar sa hə lər də əmək daş-
lıq üz rə Döv lət Ko mis si ya sı nın 
fəaliy yə ti ni yük sək qiy mət lən dir-
di. İran döv lə ti nin baş çı sı de di ki, 
əla qə lə ri mi zin ha zır kı in ki şa fı öl-
kə lə ri mi zin və xalq la rı mı zın ta ri xi 
ya xın lı ğı na və dost lu ğu na əsas la-
nır. Pre zi dent Hə sən Ru ha ni qeyd 
et di ki, əla qə lə ri miz ar tıq st ra te ji 
tə rəf daş lıq sə viy yə si nə yük sə lib 

və bu, mü na si bət lə ri mi zin bü tün 
sa hə lər də da ha da irə li yə apa rıl-
ma sı nı mü hüm və zi fə ki mi qar şı-
ya qo yur.

İra nın öl kə lə rin əra zi bü töv lü yü 
prin si pin dən çı xış et di yi ni vur-
ğu la yan Pre zi dent Hə sən Ru ha ni 
öl kə si nin Azər bay ca nın əra zi bü-
töv lü yü nü ta nı dı ğı nı, bey nəl xalq 
mə sə lə lər də döv lət lə rin da xi li iş lə-
ri nə mü da xi lə edil mə si nin yol ve-
ril məz li yi ni vur ğu la dı. İran döv lə-
ti nin baş çı sı öl kə lə ri miz ara sın da 
təh lü kə siz lik sa hə sin də də əmək-
daş lı ğın əhə miy yə ti ni qeyd et di.

Pre zi dent İl ham Əli yev əla qə-
lə ri mi zin bö yük ta ri xi ol du ğu nu 
və möh kəm tə məl lər üzə rin də 
qu rul du ğu nu bil dir di. Döv lə ti mi-
zin baş çı sı İra na qar şı tət biq olu-
nan sank si ya la rın ləğv edil mə si 
mü na si bə ti lə İran Pre zi den ti ni və 
xal qı nı təb rik et di. Azər bay ca nın 
və İra nın möv qe lə rin də bir çox 
mə qam la rın üst-üs tə düş dü yü nü 

qeyd edən Pre zi dent İl ham Əli-
yev re gion da ya şa nan gər gin li yə 
bax ma ya raq, hər iki öl kə nin sa-
bit lik nü mu nə si ol du ğu nu vur-
ğu la dı. Azər bay can Pre zi den ti 
bey nəl xalq və döv lət lə ra ra sı mü-
na si bət lər də əda lət li ya naş ma nın, 
sa bit li yin, təh lü kə siz li yin ya ran-
ma sı nın va cib li yi ni bil dir di, ter-
ro riz mə qar şı mü ba ri zə də bir gə 
əmək daş lı ğın əhə miy yə ti ni xü su-
si qeyd et di.

Söh bət za ma nı öl kə lə ri miz ara-
sın da iq ti sa di sa hə də, o cüm lə dən 
ener ji, sər ma yə qo yu lu şu, bank, 
ti ca rət, tu rizm, nəq liy yat, yük lə rin 
da şın ma sı, inf rast ruk tur, mə də-
niy yət və di gər sa hə lər də əmək-
daş lıq əla qə lə ri nin in ki şa fı üçün 
səy lə rin güc lən di ril mə si nin zə ru-
ri li yi qeyd olun du. Gö rüş də Xə zə-
rin dost luq və əmək daş lıq də ni zi 
ol du ğu vur ğu lan dı. Həm çi nin 
Azər bay ca nın və İra nın bir lik də 
di gər öl kə lər lə də əmək daş lıq im-
kan la rı mü za ki rə olun du.

İs la mo fo bi ya me yil lə ri nin art-
ma sın dan na ra hat lı ğın ifa də 
olun du ğu gö rüş də be lə hal la rın 
qar şı sı nın alın ma sı ilə bağ lı mü za-
ki rə lər apa rıl dı.

Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye-
va nın tə şəb bü sü ilə Xo ca lı soy qı rı mı hə qi qət lə ri nin 
dün ya ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sı məq sə di lə 2008-ci 
il də tə sis edi lən “Xo ca lı ya Əda lət” Bey nəl xalq Kam-

pa ni ya sı nın ye ni in ter net sə hi fə si is ti fa də yə ve ri lib.
Ye ni sə hi fə bir çox fərq li xü su-

siy yət lə ri ilə ya na şı, həm də Xo-
ca lı soy qı rı mı ilə bağ lı hər tə rəfl  i 
re surs mən bə yi ro lu nu oy na yır. 
Be lə ki, in ter net sə hi fə sin də Xo-
ca lı şə hə ri nin iş ğal dan əv vəl ki 
və ziy yə ti, onun coğ ra fi  ya sı, ta-
ri xi, iq ti sa diy ya tı və de moq ra-
fi k və ziy yə ti ba rə də ət rafl  ı mə-
lu mat top la nıb. Xo ca lı ilə bağ lı 
sayt da yer ləş di ril miş ta ri xi fakt-
lar er mə ni lə rin bu əra zi yə olan 
id diala rı nın əsas sız ol du ğu nu 
bir da ha sü but edir.

Bun dan baş qa sayt da Xo ca lı 
soy qı rı mın dan son ra qır ğın tö-
rə di lən əra zi də yer li və xa ri ci 
müx bir lər tə rə fi n dən çə kil miş 
fo to və vi deo ma te rial lar, şa hid 
ifa də lə ri, sə nəd li fi lm lər, Xo ca-
lı ha di sə lə ri ilə bağ lı 1992-ci il-
də bey nəl xalq mət buat da dərc 
edil miş mə qa lə lər, xa ri ci müəl-
lifl  ə rə məx sus araş dır ma lar, ta-
ri xi sə nəd lər və s. ma te rial lar 
təq dim olu nur. İn ter net sə hi fə-
sin də, həm çi nin “Xo ca lı ya Əda-
lət” Bey nəl xalq Kam pa ni ya sı 

tə rə fi n dən Xo ca lı ha di sə lə ri ilə 
bağ lı ha zır lan mış xü su si təq-
di mat da (“Po wer Point” for-
ma tın da)  yer ləş di rilib. Bu 
təq di mat dan is ti fa də et mək lə 
is tə ni lən şəxs təh sil al dı ğı təh sil 
müəs si sə si və ya fəaliy yət gös-
tər di yi kol lek tiv də Xo ca lı soy qı-
rı mı hə qi qət lə ri ni çat dı ra bi lər.

Xo ca lı soy qı rı mı na dair mü-
hüm mə lu mat la rın top lan dı ğı 
ge niş re surs mən bə yi olan in-
ter net sə hi fə si ic ti maiy yə tə Bey-
nəl xalq Kam pa ni ya nın fəaliy-
yə tin də ya xın dan iş ti rak et mək 
im ka nı ya ra dan in te rak tiv plat-
for ma dır. Sayt da Kam pa ni ya da 
iş ti ra kın müx tə lif üsul la rı ba rə-
də ge niş mə lu mat ve ri lir.

“Xo ca lı ya Əda lət” Bey nəl xalq 
Kam pa ni ya sı hər kə si in ter net 
sə hi fə sin də tək lif olu nan üsul və 
va si tə lə rin dən, həm çi nin Kam-
pa ni ya nın di gər on layn re surs-
la rın dan (www.fa ce book.com/
JFK Cam paign, ins tag ram/jus ti ce-
fork ho jaly)  is ti fa də et mək lə Xo-
ca lı soy qı rı mı ba rə də maarifl  ən-
dir mə işi nə töh fə ver mə yə ça ğı rır!

“Xo ca lı ya Əda lət” Bey nəl xalq 
Kam pa ni ya sı www.jus ti ce fork-
ho jaly.org sə hi fə si nə öz in ter-
net sə hi fə lə rin də ke çid (ban ner) 
yer ləş dir mək niy yə tin də olan 
təş ki lat lar/qu rum lar dan Kam-
pa ni ya ilə (in fo@jus ti ce fork ho-
jaly cam paign.org, 4976316) əla-
qə sax la ma la rı nı xa hiş edir. 

“Xocalıya Ədalət” Beynəlxalq Kampaniyasının 
yeni internet səhifəsi istifadəyə verildi

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 
ilə Müqəddəs Marçellinio və Pietro 

katakombalarının bərpası başa çatdırılıb
  “Va ti kan ra diosu”nun rus di lin də olan say tın da Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın Va ti ka na sə-
fə ri nə həsr edil miş mə qa lə ve ri lib.

“Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə Mü qəd dəs Mar çel li nio və Piet-
ro ka ta kom ba la rı nın bər pa sı ba şa çat dı rı lıb” sər löv hə li mə qa lə də qeyd 
edi lir ki, ya xın vaxt lar da qa pı la rı ic ti maiy yə tin üzü nə açıl mış məş hur 
Mü qəd dəs Mar çel li nio və Piet ro ka ta kom ba la rın da kı fres ka lar əv vəl ki 
möh tə şəm gör kə mi nə qa yı dıb. Bir ne çə il da vam edən komp leks bər pa 
iş lə ri nin nə ti cə lə ri fev ra lın 23-də Pa pa nın Mə də niy yət Şu ra sı nın iqa-
mət ga hın da təq dim edi lib. Bu qə dim şe devr lə rin bər pa sı üçün xərc lə ri 
Azər bay can Pre zi den ti nin xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər lik et di yi 
Hey dər Əli yev Fon du öz üzə ri nə gö tü rüb.

Mə qa lə də Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın 
“Va ti kan ra diosu”na mü sa hi bə si yer alıb. Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı 
“Mü səl man öl kə si olan Azər bay can da kı Fond xris tian ir si nin bər pa sı 
ilə bağ lı iş lə ri nə üçün ma liy yə ləş di rir” sualı na ca va bın da de yib: “Azər-
bay can Av ro pa ilə Asi ya nın, Şərq ilə Qər bin qo vu şu ğun da yer lə şən 
öl kə dir. Bu coğ ra fi  möv qe öl kə mi zi sə ciy yə lən di rən zən gin müx tə lifl  i-
yə tə sir gös tə rib. Azər bay can da məs kun la şan xalq lar ara sın da hə mi şə 
dost luq və qar daş lıq mü na si bət lə ri olub. Çox say lı di ni kon fes si ya la rın 
möv cud ol ma sı bi zim bö yük sər və ti miz dir. O cüm lə dən Mü qəd dəs 
Mar çel li nio və Piet ro ka ta kom ba la rı nın bər pa sı Mü qəd dəs Taxt-Ta cın 
və Azər bay ca nın müş tə rək la yi hə si nin tər kib his sə si dir. Bi zim Fon du-
muz bu müş tə rək işi gə lə cək də da vam et dir mə yə hə mi şə ha zır ola caq”.

Mə qa lə də da ha son ra de yi lir ki, Mü qəd dəs Taxt-Tac ilə Azər bay can 
Res pub li ka sı ara sın da əmək daş lıq ge niş spekt ri əha tə edir. Va ti ka nın 
Mə də niy yət üz rə Pon ti fi k Şu ra sı nın səd ri kar di nal Canf ran ko Ra va zi bu-
nun la əla qə dar de yib: “Müş tə rək iş lər əsa sən Mü qəd dəs Mar çel li nio və 
Piet ro ka ta kom ba la rın da, ha be lə Mü qəd dəs Se bas tian ka ta kom ba la rın-
da cəm lə şib. Hey dər Əli yev Fon du nun və xü su sən onun pre zi den ti nin 
fəaliy yə ti Va ti kan Apos tol Ki tab xa na sı nı da əha tə edib, ora da sax la nı lan 
Azər bay can əl yaz ma la rı nın bir ço xu bər pa olu nub, Va ti kan mu zey lə rin-
də isə Yu pi te rin əzə mət li hey kə li nin bər pa sı üz rə iş lər baş la nıb. Bi zim 
əmək daş lı ğı mı zın da ha bir as pek ti mə nim Azər bay ca na çox say lı sə fər-
lə ri mə aid dir. Ora da mən müx tə lif di ni ic ma lar la gö rüş mək im ka nı na 
ma lik ol mu şam. Be lə lik lə, bu əmək daş lıq çox şa xə li bir şə bə kə dir”.

Mə qa lə də izah edi lir ki, İta li ya nın pay tax tın da, Via Ka zi li na, 641 ün-
va nın da yer lə şən ka ta kom ba lar möh tə şəm ye ral tı rəsm qa le re ya sı dır. 
Ro ma ka ta kom ba la rı ara sın da uzun lu ğu na gö rə üçün cü ye ri tu tan bu 
ka ta kom ba la rın ümu mi sa hə si 18 min kvad rat metr dən çox dur. Er kən 
xris tian lıq döv rün dən dün ya da qal mış ye ga nə təs vir lə rin yer ləş di yi “Ad 
duas Lauros” (“İki dəf nə ağa cı nın ya nın da”) ad la nan ar xeolo ji komp lek-
sin əra zi sin də ya xın vaxt lar da apa rıl mış bər pa iş lə ri bu mi sil siz fres ka la-
rın ori ji nal pa lit ra sı nı gör mə yə im kan ve rir. Əsr lər bo yu ol du ğu ki mi, bu 
il - yu bi ley ili sa yı lan Mü qəd dəs Mər hə mət ilin də də bu ka ta kom ba lar 
üs tün lük ve ri lən zi ya rət gah lar dan bi ri dir və on lar Mü qəd dəs Piet ro və 
Mar çel li nionun din yo lun da öz lə ri ni qur ban ver mə si ilə bir ba şa bağ lı dır.

Hey dər Əli yev Fon du bu iş lə ri 2012-ci il də im za lan mış sa zi şə uy ğun 
ola raq ma liy yə ləş di rib. Bu ra zı laş ma mü tə rəq qi me tod lar dan is ti fa də 
edil mək lə gör kəm li abi də lə rin bər pa sı na baş la ma ğa im kan ve rib.

Mü qəd dəs Taxt-Tac ilə Azər bay can Res pub li ka sı ara sın da əmək daş-
lıq baş qa mü hüm la yi hə lər çər çi və sin də də da vam et di ri lə cək. Mə sə lən, 
fev ra lın 23-də qə dim Al li ya yo lu üzə rin də di var la rın xa ri cin də yer lə şən 
mo nu men tal Mü qəd dəs Se bas tian komp lek sin də ki əsər lə rin bər pa sı 
haq qın da sa ziş im za la nıb. Bu sa ziş də baş qa mə qam lar la ya na şı, qə dim 
sər da bə lə rın müs təs na kol lek si ya sı nın bər pa sı da nə zər də tu tu lub.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev bu qeyd edən Pre zi dent İl ham Əli-
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aqronəzarət
aqrorayon
aqrosahə
aqrosenologiya
aqrosənaye
aqrostologiya
aqroşəhər
aqroşəhərcik
aqroticarət
aqrozootexniki
ala-babatlıq
ala-bəzəklilik
ala-bulalıq
alacalandırmaq
alaçıqlı
alaçıqsız
alaqçılıq
alaqlı
albalılı
alçalı
alçaltdırma

alaçıqquran
alaqedən
alçaqboylu
alçaqdabanlı
alçaqgövdəli
alçaqxislətli
alçaqtavanlı
alçaqtemperaturlu
alçaqtezlikli
alçaqtəpəli
alçaqtəpəlik
alçaqtəzyiqli
alçaqvoltlu
alitəhsilli
allatma
allatmaq
alovgözlü
altbölmə
altıayaqlı
altıqanad
altımisra
altın-gümüş
altışpindelli
altıtaxtalı
altıtarlalı
altmışyaşlı
altsistem
alt-üstolma
alyanaqlı
ambulator-poliklinika
anadandoğma
anaşaçı
anemometrlik
anqlosaksonlu
apadrid (-lər) 
aparıcılıqetmə
aparıcıolma
apartmaq
arahəkimi
arahəkimliyi
araqat 
araqatlı
araqatsız
araqnanə
arasıkəsilmədən
arfaçalan
arxqazan
arpasuyu
arşınmalalan

aqlomerasiya
aqlomerat
aqloparit
aqloritmləşdirmə
aqlütinasiya 
aqlütinativ
aqlütinativ-fl ektiv
aqnostogen 
aqnoziya 
aqogika
aqramatik
aqramatizm
aqranulositlər
aqranulositoz
aqrasiya
aqrobakteriologiya
aqrobakterioloji
aqrobakterioloq
aqrofurol
aqroticarət
alaliya 
alanin
albedo
albixtol
albit
albitofi r
alfametr
alfa-radiometr
alfa-spektr
alfa-spektrometr
algezimetr
alienasiya 
alimentasiya 
alizarin
alkalimetriya
alkan 
alkid
alkoqolimetriya
alqol
alqoritmik
alqoritmləşdirmə 
allantois
alleqrett o 
alleopatik
allerqologiya
alloantigen
alloantigenli
allogenotip
alloxronigen

alabıtraq
alabıtraqlıq
ambıl 
anarı
andıraqalma
anqutboğaz
araqxana
araqlama
araqlamaq
arıq-aşqal 
arıq-cırıq
armudağız
artıq-urtuq
arvadqululuq
arvadoğlu
asfaltsifət

alişan
allaf 
allafb azar
anən
anən-fəanən  
ariz
arizə
arzumənd
asar
aşüftə
aşüftəhal
atəşbar
atəşkədə
ati
atil
atillik
avtojir
avtokoloniya
azadiyyət

avtotorna-surətçıxarma
avtoverici
avtozavodçu
ayaqqabısilmə
ayaqyalın-ayaqyalın
ayırdolan
ayırdolma
aynabədənli

amalqamalaşdırılmaq
amalqamalaşdırma
amalqamalaşmaq
amaralaz
aminləşdirmə
aminləşdirmək
amitov
anacıq

alçaltdırmaq
alçasız
aldırılmaq
alebastrlı
alebastrsız
alıqlanma
alıqlanmaq
alıqlatma

arvadxasiyyətli
arvadsifətli
arzumanküftəsi
arzuyayetmə
asılıqalma
aslanürəkli
asmakotan
asmakotanlı

alloxton
allometomorfi zm
allometriya
allomorf
allomorfl u
allonj
allopatiya
allopatriya
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Bil di ril di yi ki mi, 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 yüz lər lə ya zı lı şı səhv, 
qə liz ərəb, fars və rus 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. 

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən sayımızda)

Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti – sözlərin 
düzgün yazılışını bildirən, izahlı lüğətdən fərqli olaraq, 
yalnız yazılış qaydasını müəyyən edən dil vəsaitidir”

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)
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  «Ki tab sız ev pən cə rə siz 
otaq ki mi dir» - Minsk də 
ke çi ri lən XIII Bey nəl xalq 
ki tab sər gi-yar mar ka sı nın 
pa vil yon la rın dan bi ri nin 
üzə rin də ki bu ya zı bu cür 
möh tə şəm fo rum la rın de-
vi zi sa yı la bi lər. Doğ ru dan 
da, Be la ru sun «Be lEks po» 
Mil li sər gi mər kə zi özü nün 
zən gin pa vil yon la rı, özü-
nə məx sus di zay nı ilə ço xo-
taq lı, ge niş, qo tik üs lub da 
iş lən miş işıq lı evi xa tır la-
dır dı. 

Be la rus Res pub li ka sı İn for ma-
si ya Na zir li yi nin və Minsk şə hər 
İc raiy yə Ko mi tə si nin bir gə təş kil 
et di yi ənə nə vi ki tab sər gi si di-
gər ano lo ji bey nəl xalq təd bir lər-
lə mü qa yi sə də o qə dər də bö yük 
de yil. La kin iş ti rak çı la rın coğ ra fi -
ya sı, stend lə rin zən gin li yi, zi ya-
rət çi lə rin sa yı eti ba ri lə bu fo rum, 
ən san bal lı bey nəl xalq mə də ni 
təd bir lər dən bi ri sa yı lır. Be la rus 
te le ka nal la rı nın ver di yi xə bə rə 
gö rə, elə ilk gün də cə sər gi yə on 
min dən çox in san gəl miş di… 

Qeyd edək ki, sər gi çər çi və sin-
də 200-dən çox müx tə lif təd bir lə-
rin ke çi ril mə si nə zər də tu tul muş-
du. Sər gi də Al ma ni ya, Fran sa, 
Bö yük Bri ta ni ya, ABŞ, Uk ray na 
və di gər post so vet öl kə lə rin dən 
ol maq la, 30-dan çox öl kə iş ti rak 
edir di. 

Şüb hə siz, Minsk ki tab sər gi si-
nin ən zən gin pa vil yon la rı be la-
rus la ra məx sus idi. Bu da sə bəb-
siz de yil – Be la rus Ki tab xa na lar 
As so siasi ya sı, Mil li Ki tab Pa la ta-
sı, Be la rus Mil li Ki tab xa na sı, ay rı-
ay rı ta nın mış nəş riy yat ev lə ri nin 
stend lə ri san ki ya rı şa gir miş di lər. 
Stend lər də nü ma yiş et di ri lən ki-
tab lar dan duz-çö rək şək lin də ha-
zır lan mış Fran sisk Sko ri na İn ci li, 
«Be la rus mə də niy yə ti» al tı cild lik 
en sik lo pe di ya sı xü su si ma raq 
do ğur muş du. Bun dan baş qa, is-
tə ni lən zi ya rət çi bu ra da kı mil li 
be la rus ge yim lə rin dən bi ri ni öz 
əy ni nə öl çə, rəqs ifa elə yə bi lər di.

Fran sa sten di ni zi ya rət edən lər 
ta nın mış müəl lifl  ə rin av toq ra-
fı ilə ki tab əl də et mək im ka nı na 
ma lik idi.

ABŞ sten di nin qar şı sın da pre-
zi dent Ba rak Oba ma nın kar ton-
dan ha zır lan mış bö yük fi  qu ru 
qo yul muş du. Bu ra da eksk lü ziv 
vik to ri na lar ke çi ri lir, qa lib lər in-
gi lis di lin də ki tab lar la, hətt  a ay-
pad lar la təl tif olu nur du. «Ba rak 
Oba ma» ilə şə kil çək dir mək is-
tə yən lər isə növ bə yə dü zül müş-
dü…

Sər gi də klas sik lə rin əsər lə rin-
dən tut muş dün ya best sel ler lə ri-
nə qə dər, bü tün ki tab lar dan əl də 
et mək olar dı.

Sər gi pa vil yon la rın da müx tə-
lif öl kə təm sil çi lə ri nin ye ni ki tab 
pro yekt lə ri təq dim olu nur, ta nın-
mış xa ri ci müəl lifl  ər lə gö rüş lər, 
ekzk lü ziv top lan tı lar ke çi ri lir, 
göz önün də cə ye ni ta nış lıq lar 
ya ra nır, əla qə lər qu ru lur du. Be-
la rus da «2016-cı il - Mə də niy yət 
ili» elan olun du ğu üçün təş ki lat-
çı lar zən gin fəaliy yət proq ra mı 
iş lə yib ha zır la mış dı lar: Be la rus-
da ki tab ça pı nın 500 il li yi, Çer-
no bıl fa ciəsi nin 30 il li yi, MDB-
nin 25 il li yi, Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı nın 70 il li yi, klas sik lə rin 
yu bi ley lə ri – fo ru mun əsas möv-
zu la rı se çil miş di. 

*** 
Fev ra lın 11-də Be la ru sun İn-

for ma si ya na zir li yi, Be la rus Ya-
zı çı lar Bir li yi və «Zv yaz da» nəş-
riy yat evi nin təş ki lat çı lı ğı və 
Be la rus Res pub li ka sı Xa ri ci İş lər 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən 
«Ya zı çı və za man» ya zı çı lar sim-
po ziumu na də vət al dıq. «Zv yaz-
da» Döv lət re dak si ya-nəş riy yat 
evi nin di rek to ru və baş re dak to-
ru, ye ri gəl miş kən, Azər bay can 
ədə biy ya tı nın, mə də niy yə ti nin 
bi li ci si və təəs süb ke şi Alek sandr 
Karl yu ke vi çin (onun haq qın da 
ay rı ca da nı şa ca ğıq) mo de ra tor lu-
ğu ilə ke çi ri lən təd bir də öl kə nin 
in for ma si ya na zi ri xa nım Li li ya 
Ana niç də iş ti rak edir di. Top lan-
tı da ABŞ, Ru si ya, İs rail, Tür ki yə, 
Çin və di gər zən gin ədə bi ənə nə-
lə ri olan öl kə lə rin təm sil çi lə ri ilə 
bir gə bi zim çı xı şı mız da nə zər də 
tu tul muş du. Qeyd edim ki, hər öl-
kə dən bir nə fə rə söz ve ril di yi hal-
da, Azər bay ca nın hər iki təm sil çi si 
növ bəy lə tri bu na ya də vət olun du. 
A.Karl yu ke viç Azər bay can Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi nin fə a liy yə ti haq qın da 
iş ti rak çı la ra ay rı ca mə lu mat ver di. 

Sim po zium da çı xış la rın ək sə-
riy yə ti ve ril miş möv zu ət ra fın da 
imp ro vi zə ni xa tır la dır dı. Mə ru-
zə lər də bey nəl xalq ter ro rizm dən 
tut muş oxu cu qıt lı ğı na qə dər, 
bü tün möv zu la ra to xu nul du. Er-
mə nis tan sər gi nin fəx ri qo na ğı 
ol du ğu hal da bu öl kə nin Ya zı-
çı lar Bir li yi nin səd ri Me li ton ya-
nın çı xı şı cə mi  1-2 də qi qə çək di. 
Rus di lin də güc-bə la ilə da nı şan 
Me li ton yan ədə bi əla qə lə rin in-
ki şa fı ilə bağ lı bir- iki ümu mi fi -
kir səs lən dir mək lə ki fa yət lən di. 
Tə va zö kar lıq dan uzaq ol sa da, 
de mə li yəm ki, Azər bay can təm-
sil çi lə ri nin mə ru zə si top lan tı da 
ən re zo nans lı çı xış lar dan ol du. 
Bu nu top lan tı dan son ra Tər cü mə 
Mər kə zi nin apa rat rəh bə ri Ya şar 
Əli ye və ya xın la şıb, təb rik edən-
lə rin sa yı da sü but edir di. Hə min 
top lan tı da iş ti rak edən lə rin ək sə-
riy yə ti er tə si gün Tər cü mə Mər-
kə zi nin təq di mat mə ra si mi nə də 
qa tıl dı lar…

***
Azər bay can-Be la rus ədə bi əla-

qə lər möv zu sun da təş kil olun-
muş təd bir çər çi və sin də Tər cü mə 
Mər kə zi nin təq di mat mə ra si mi 

«Zv yaz da» Döv lət re dak si ya-nəş-
riy yat evi nin pa vil yo nun da baş 
tut du. Hə lə təd bi rə ya rım saat 
qal mış bü tün ta ma şa çı yer lə ri 
tu tul muş du. Təd bi ri Alek sandr 
Karl yu ke vi çin özü apa rır dı. Təq-
di mat mə ra si min də Azər bay ca-
nın Be la rus da kı sə fi r li yi nin mə sul 
iş çi lə ri, Be la rus da kı Azər bay can 
ic ma la rı nın təm sil çi lə ri be la rus 
şair və ya zı çı lar la ya na şı, qon şu 
pa vil yon lar dan qo naq lar da iş ti-
rak edir di.  A.Karl yu ke vi çin gi riş 
sö zün dən son ra «Zv yaz da» nın 

pa vil yon da qu raş da rıl mış bö yük 
mo ni tor da Azər bay can Res pub-
li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi nin fəaliy yə ti ni 
əks et di rən vi deoçarx nü ma yiş 
et di ril di. Tər cü mə Mər kə zi nin 
əmək daş la rı ola raq zi ya rət çi lə-
rin çox say lı sual la rı nı ca vab lan-
dır dıq. Be la rus da kı Azər bay can 
Mə də niy yət mər kə zi nin rəh bə ri 
Sa la tın Ömə ro va nın ha zır la dı ğı 
ədə bi-bə dii kom po zi si ya al qış-
lar la qar şı lan dı. Ye ri gəl miş kən, 
Azər bay can-Be la rus ədə bi-mə-
də ni əla qə lə ri nin ge niş lən mə si 
və də rin ləş mə si ilə bağ lı Sa la tın 
xa nı mın Minsk də gör dü yü iş lər-
dən ha mı nın ağız do lu su söh bət 
aç dı ğı nın şa hi di ol duq.  Be la rus 
tə lə bə lər Sü zan na Ağa ye va və 
Oles ya Ko soy ki na nın Azər bay can 
di lin də zövq lə səs lən dir dik lə ri 
şeir par ça la rı nı hey ran lıq la din lə-

dik. Azər bay can ic ma la rı konq re-
si nin səd ri, məş hur id man çı Na tiq 
Ba ğı ro vun də rin məz mun lu nit qi, 
Be la ru sun ta nın mış şairi Tat ya na 
Si vet sin çı xı şı – o özü nün «Ba kı» 
poema sın dan par ça lar oxu du – 
xü su si rəğ bət lə qar şı lan dı. 

Tər cü mə Mər kə zi nin uğur lu 
təq di mat mə ra si mi nin ke çi ril-
mə sin də əmə yi olan hər kə sə, 
xü su si lə də, Be la ru sun nü fuz lu 
ya zı çı sı Alek sandr Ni ko la ye viç 
Karl yu ke vi çə tə şək kü rü mü zü 
bil di ri rik.

***
Sər gi gün lə rin də müx tə lif öl-

kə lər dən gəl miş na şir lər, qə ləm 
adam la rı, jur na list lər və ic ti mai 
xa dim lər lə çox say lı gö rüş lər də tər-
cü mə mə sə lə lə ri, ədə bi əla qə lə rin 
in ki şa fı ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si 
apar dıq. Azər bay can da tər cü mə 
işi nin döv lət sə viy yə sin də dəs tək-
lən mə si, Tər cü mə Mər kə zi nin sə-
mə rə li fəaliy yə ti ilə bağ lı xey li xoş 
söz lər eşit dik. İna nı rıq ki, Minsk də 
ke çi ri lən Bey nəl xalq ki tab sər gi sin-
də ki fəaliy yə ti miz Tər cü mə Mər-
kə zi nin xa ri ci əla qə lə ri nin möh-
kəm lən mə si, ye ni əmək daş lıq la rın 
ya ran ma sı və in ki şa fı ilə bağ lı apa-
rı lan iş lə rə la yiq li töh fə ola caq.

Etimad MURADOV
Minsk-Bakı 10-14 fevral

şeir par ça la rı nı hey ran lıq la din lə-

dik. Azər bay can ic ma la rı konq re-
si nin səd ri, məş hur id man çı Na tiq 

Minsk kitab sərgisində Tərcümə 
Mərkəzinin fəaliyyəti təqdim olunub



Am ma ata sın dan fərq li ola raq o, mü-
hən dis ol maq, bu nun üçün isə Av ro pa da 
təh sil al maq is tə yir di. 1874-cü il də Brüs-
se lə yol la nır. Təh sil il lə rin də Av ro pa-
nın mə də ni mü hi ti ilə ta nış olur, ailə si 
ilə mək tub la şa raq özü nün du ru mu haq-
qın da bil gi ve rir, həm çi nin ye ni lik lər lə 
ta nış olur. Hə yat sa kit axa rı ilə ge dər kən 
həm Rə şid üçün, həm də Azər bay can 
üçün fa ciəli bir ha di sə baş ve rir…  Mir zə 
Fə tə li Axund za də və fat edir.

Ata sı nın ölü mün dən sar sı lan, həm-
çi nin xəs tə lə nən Rə şid tez lik lə mad di 
sı xın tı lar la üz lə şir. Məc bur qa lıb 1882-
ci il də təh si li ni ta mam la ma dan Tifl  i sə 
dö nür. Da ha son ra isə Pe ter bur qa yol-
la nır. Da yı sı Mir zə Mus ta fa nın dəs tə yi 
ilə bu ra da təh si li ni da vam et di rir. Təh-
si li ni bi tir dik dən son ra yol mü hən di si 
dip lo mu ilə Tifl  i sə qa yı dır və Qaf qaz 
Dairə si Yol lar İda rə sin də işə baş la yır…

M.F.Axund za də yə aid ar xiv də oğ lu 
Rə şi din ona və di gər ailə üzv lə ri nə yaz dı-
ğı mək tub lar sax la nı lır. Brüs se lə, Rə şi də 
ya zı lan mək tub lar dan isə yal nız bir-iki-
si qa lıb. Mək tub lar dan mə lum olur ki, 
Rə şid Axun do vun Brüs sel hə ya tı heç də 
uğur lu ol mur. Be lə ki, hə lə ata sı nın sağ-
lı ğın da gənc tə lə bə mad di sı xın tı lar ke çi-
rib. Mək tub la rın əsas möv zu su nu bank la 
pul gön də ril mə si tə lə bi, onun la bir lik də 
qa lan Nə cə fi n xəs tə li yi və di gər şi ka yət-
lər təş kil edib. Hətt  a mək tub lar dan bi rin-
də Rə şid rus pu lu ilə fran kın kur su ba rə-
də də ət rafl  ı iza hat ve rir, ona gön də ri lən 
pul dan kom mer si ya ban kı nın ne çə faiz 
tut du ğu nu ən xır da de tal la rı na qə dər ya-
zır dı. Be lə çə tin lik lə rin ol ma sı na rəğ mən, 
o, im ta han la rı nı uğur la ba şa vu rur:

“Be lə lik lə, mən in di Po li tex nik Mək-
tə bin tə lə bə lə ri sı ra sı na, bi rin ci kur sa 
qə bul olun mu şam. Kurs lar (dərs lər) 
13/1 okt yabr da baş la na caq”.

Rə şid bu ra da təh sil al maq la bə ra bər, 
ata sı nın əsər lə ri ni də çe vir mə yə baş la-
yır. Bir mək tu bun da ya zır dı:

“Mən “Müs yö Jor dan”ı tər cü mə et-
mə yə baş la mı şam, am ma vax tım o qə-
dər az dır ki …in di yə dək cə mi iki “məc-
lis”i tər cü mə edə bil mi şəm”.

Növ bə ti mək tu bun da Rə şid əsə rin 
bə yə nil di yi ni, la kin ta ma şa ya qo yul-
maq üçün uy ğun ol ma dı ğı nı, ki tab ça 
şək lin də çap edi lə cə yi nə söz ver dik lə-
ri ni ya zır. Fran sız ədi bi Qas ti no Rə şi-
də bu ba rə də de yir: “Əgər ta ma şa çı lar 
ədə biy yat dan … baş çı xa ran ol say dı lar, 
bu pye si oy na maq olar dı, am ma, təəs-
süf ki, bu be lə de yil. O qə dər elə pyes 
var ki, heç Si zin ata nı zın pyes lə ri nin 
dörd də bi ri nə də dəy məz, on lar ədə-
biy yat ba xı mın dan ta ma mi lə boş şey-
dir, am ma ta ma şa çı la rın xo şu na gə lir,

çün ki on la rı hər cür (bə zən hətt  a, sa də cə, 
ax maq) səh nə lər, de ko ra si ya lar, za ra fat-
lar və s. əy lən di rir. Elə bu sə bəb dən nə 
bu ra da, nə də Pa ris də heç bir di rek tor bu 
ko me di ya nı öz teat rı nın səh nə si nə da xil 
et mə yə ra zı ol ma ya caq – çün ki on la rın 
ha mı sı spe kul ya si ya ilə məş ğul dur, pyes 
ta ma şa çı la rın ək sə riy yə ti nin xo şu na gəl-
mə di yi üçün isə onun bun dan heç bir 
(pul ba xı mın dan) gə li ri ol ma ya caq”.

Am ma növ bə ti mək tub da ki tab ça pı-
nın da baş tut ma dı ğı nı ya zır: “Ko me-
di ya nız haq qın da cə nab Qas ti no nun 
de dik lə ri nin ha mı sı nı ar tıq Si zə yaz mı-
şam. Bu gün əla və ola raq bil di ri rəm ki, 
ki tab na şi ri də zi ya na düş mək dən qorx-
du ğu üçün bu pye si çap et mək dən çə ki-
nir. Cə hən nəm ol sun!”

Ümu miy yət lə, Rə şid Axun do vu Azər-
bay ca nın ilk tər cü mə çi lə rin dən he sab 
et mək olar. O, ata sı nın əsər lə ri ni fran sız 
di li nə tər cü mə et mək lə ya na şı, fran sız 
ədə biy ya tın dan da nü mu nə lə ri di li mi zə 
çe vi rib. Mə sə lən, fran sız ya zı çı sı Alf red 
dö Breanın “Ba la ca pa ris li nin ma cə ra la-
rı” ro ma nı nı Azər bay can di li nə tər cü mə 
edib. Bu ro man, hətt  a səh vən Axund za-
də nin əsə ri ki mi çap edil miş di.

Rə şid uni ver si tet dən dip lom la qa-
yıt maq üçün bü tün çə tin lik lə rə dö zür, 
bə zən ona gön də ri lən pul lar gec ça tır, 
mək tub lar da bu na ra hat lıq tez-tez di lə 
gə ti ri lir. Bə zən isə Tifl  is dən gə lən acı 
xə bər lər onu üzür. Am ma o, fi k rin də 
qə ti dir: “Hətt  a bu ra da 5 il dən ar tıq da 
qal ma lı ol sam, mü hən dis lik dip lo mu 
al ma dan Ru si ya ya qa yıt ma ya ca ğam. 
Bu, mə nim qə ti qə ra rım dır”.

Mad di sı xın tı lar isə on dan əl çək mir-
di. Pu lun gec çat ma sı Rə şi di həd siz hə-
yə can lan dı rır, heç vaxt borc al ma dı ğı 
təq dir də özü nə ya raş dır ma dı ğı bu ad-
dı mı at ma ğa məc bur olur:

“Be lə şə rait 
mə ni (is tə yi min 
ək si nə ola raq, 
yə ni əlac sız lıq-
dan) ev yi yə-
si nə mü ra ciət 
et mə yə və on-
dan bir ne çə 
frank borc al ma-
ğa məc bur et di. 
Mə nim bir qə pik 

də pu lum qal ma-
mış dı (Siz tə səv-

vür edə bil məz si-
niz ki, mə nim ki mi 

adi, bə yaz-əs mə ri 
si fət li adam on dan bu 
bor cu is tə yən də ne cə 

qıp qır mı zı qı-
zar dı)”.

Rus-türk mü ha ri bə si nin baş la ma sı isə 
rus pu lu nun də yər dən düş mə si nə sə bəb 
olur, bu isə frank la mü na si bət də Rə şi də 
əla və əziy yət ve rir. Mü ha ri bə onu həm 
də si ya si nə ti cə si nə gö rə qay ğı lan dı rır:

“Açı ğı nı de yim, bu iki döv lət ara sın-
da baş ve rən mü ha ri bə, ne cə nə ti cə lə-
nə cə yin dən ası lı ol ma ya raq, təəs süf do-
ğu rur; əl bətt  ə, Ru si ya nın qa lib gə lə cə yi 
eh ti ma lı da ha bö yük dür, yax şı, ol sun, 
an caq di gər tə rəf dən, Tür ki yə üçün bö-
yük hə qa rət ola caq, bu isə bü tün qaf-
qaz lı lar üçün pis dir. Si ya sət haq qın da 
da nış maq is tə mi rəm, am ma bir az fi -
kir lə şən də – Siz özü nüz də bi lir si niz ki, 
qaf qaz lı lar üçün bu nun axı rı yax şı qur-
tar ma ya caq”.

Axund za də oğ lu nun təh si li ni ba şa 
vur ma sı nı çox is tə yir di. Ye ga nə oğ lu-
nun Av ro pa təh sil li bir mü tə xəs sis ki mi 
ye tiş mə si həm Rə şi də, həm də özü nə 
çox fay da lı ola caq dı. Şüb hə siz, Rə şid 
bu təh si li nə gö rə yax şı iş qa za na caq dı, 
həm də ar tıq Av ro pa da ədə bi və el mi 
dairə lər də əla qə lər ya rat dı ğı na gö rə, 
ata sı nın əlifb  a is la ha tı ilə bağ lı gö rüş-
lə ri ni və ko me di ya la rı nı çap et di rə bi-
lə cək di. Təəs süf ki, mək tub lar dan da 
gö rün dü yü ki mi, Axund za də nin əlifb  a 
is la ha tı av ro pa lı la rın diq qə ti ni çək mir, 
ko me di ya la rı isə səh nə yə qo yul mur, 
çap olun mur du.

Axund za də oğ lu nun xərc lə ri ni cü zi 
olan maaşı na rəğ mən, qar şı la ma ğa ça-
lış mış dı. Hətt  a son vaxt lar qo ca lı ğı nı və 
qə fi l ölə bi lə cə yi ni də göz al tı na ala raq, 
özün dən son ra kı dö nə mi də he sa ba al-
mış dı. Ömür-gün yol da şı Tu bu xa nı-
mın hö ku mə tə yaz dı ğı əri zə də bu ba rə-
də de yi lir: “Mər hu mun ölü mü ilə onun 
bü tün gə lir mən bə lə ri kə si lib, maaşı nın 
ya rı sı qə dər olan cü zi tə qaüdü də in-
di yə dək mə nim adı ma ke çi ril mə yib. 

Hal bu ki, qo ca lı ğın da o, daim özü nün 
uzun müd dət li, ya rım əs rə ya xın olan 
qul lu ğu na gü və nib, mə nə tox taq lıq ve-
rir di ki, ölüm-itim olar sa, onun qay ğı-
keş rəis lə ri xid mət lə ri ni la yi qin cə qiy-
mət lən di rə cək, oğ lu nun təh si li ni ba şa 
vur ma sı na, uzun il lə rin zəh mə tin dən 
son ra onun və va li dey ni nin ar zu sun-
da ol duq la rı məq sə də çat ma sı na im kan 
ya ra da caq lar”.

Rə şid ata sı nın dün ya gö rü şün dən 
fərq li ola raq, di nə bağ lı in san idi. 
Axund za də Mir zə Yu sif xa na yaz dı ğı 
mək tu bun da oğ lu nun vaxt lı-vax tın da 
na ma zın da, oru cun da ol du ğu nu bil di-
rir di. Am ma Rə şid yaz dı ğı mək tub lar-
da eti raf edir di ki, o, xa rak ter cə ada ma-
yo vuş maz, qa ra din məz dir, bu xa rak te ri 
onu tez-tez, hətt  a əy lən cə lər də də da-
rıx dı rır.

Onun bu me lan xo lik tə biəti Brüs sel 
uğur suz lu ğun dan son ra Pe ter burq da 
oxu ma ğa baş la yar kən da ha qa ba rıq üzə 

çı xır. Əgər biz Brüs sel də daim oxu-
maq, öy rən mək is tə yən eh ti ras lı bir 
gən ci gö rü rük sə, da yı sı nın Pe ter bur-

qa, ona yaz dı ğı mək tub lar da isə psi xo-
lo ji cə hət dən tə bəd dü lat lar için də olan, 
eti na sız bir şəxs lə qar şı la şı rıq. Mək tub-
lar da da yı sı ona də fə lər lə ira dı nı bil di rir. 
Bu nun la ya na şı, o, Pe ter burq da kı zi ya lı 
mü hit lə də ta nış olur, rus ya zı çı sı İ.Tur-
ge ne vin dəfn mə ra si min də iş ti rak edir.

1899-cu il də Rə şid bəy Axun dov Mir-
zə Şə rif Mir zə yev lə bir lik də “Puş ki nin 
ölü mü nə Şərq poema sı”nı əla və qeyd lə 
“Kav kaz” qə ze tin də nəşr et di rir. Həm-
çi nin, Tifl  is də ki Mü səl man Xey riy yə 
Cə miy yə ti nin işin də fəal iş ti rak edir.

Bu müd dət də o, Şu şa nın məş hur bəy-
lə rin dən Ca han gir ağa nın ba cı sı Mə-
lək ca han la ev lə nir. Bu ev li lik dən oğ lu 
Fə tə li dün ya ya gə lir. La kin ailə hə ya tı 
tez lik lə uğur suz lu ğa dü çar olur. Be-
lə ki, ar xiv də sax la nı lan bir mək tub da 
Mə lək ca han ona ya zır dı:

“Al lah sə bə bin və baisin evi ni kün-
fə yə kün elə sin. Mən fə qir ha ra, Tifl  is 
ha ra, qə rib lik ha ra… Dost-aş na için də 
ba şıaşa ğı ol mu şuq …A xı rı sə nin dər-
din dən na xoş ol dum. Sə hər dən ax şa ma 
mə ni qoy dun bir ota ğın için də, özün 
ki ta ba məş ğul ol dun, bil mə din mən fə-
qir, har da qal mı şam. Fik ri ni ver din al-
qeb ra ya, ge cə lər ay rı yat dın, gün düz lər 
ki tab la məş ğul ol dun… Ya nı na gə lən də 
de yir din ki, o ya na get mən dən. Sə nə 
gəl miş dim, in di tə vəq qe edi rəm, yax şı 
yat və yax şı gəz və gül və ki tab oxu, nə 
bi lir sən, otur et…”

Mə lək ca ha nın yaz dı ğı di gər mək tub-
lar da da bu ki mi fi  kir lər yer alır. Nə ha-
yət, on lar bir də fə lik ay rı lır lar və bu ha-
di sə Rə şi din me lan xo lik tə biəti ni da ha 
da güc lən di rir.

…Və be lə cə, tə biətin də olan qa ra din-
məz lik, uğur suz Brüs sel hə ya tı, ata sı-
nın ölü mü, baş tut ma yan ailə və qul luq 
kar ye ra sı, səh hə tin də ya ra nan prob-
lem lər Rə şid Axun do vun ta pan ça ya əl 
at ma sı na sə bəb olur.

Mi ka yıl Rə fi  li “M. F. Axun dov” ad lı 
əsə rin də ya zır: “Rə şi din hə ya tı fa ciəli 
ol muş dur. Və tə nə dö nən dən son ra o, 
uzun müd dət iş ta pa bil mə miş, Ru si-
ya nı gəz miş dir. Fran sız so sialist lə ri ilə 
əla qə də şüb hə li bi li nə rək po lis nə za-
rə ti al tın da ya şa mış, doğ ma xal qın dan 
və ic ti mai mü ba ri zə dən ay rı düş müş, 
ide ya çı xıl maz lı ğın dan və çar po li si nin 
onu sı xış dı rıb sal dı ğı hə yat bu rul ğa nın-
dan ni cat tap ma ya raq öz hə ya tı nı in ti-
har la bi tir miş dir”.

Dil qəm ƏH MƏD
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Am ma ata sın dan fərq li ola raq o, mü-

 1909-cu ilin yan va rı. 55 yaş lı ki şi ta pan ça sı-
nı çı xa ra raq atəş açır... Bu in ti har ha di sə si 
haq qın da ar xiv sə nəd lə rin də be lə bir qeyd 
var:
“Rə şid bəy mal xul ya nın (me lan xo li ya nın) 
“qə lə bə”sin dən son ra mə yus luq la özü nü 
ta pan ça ilə qətl elə di. Oğ lu Fə tə li bu gün-
lər də gə lə si dir”.
Bu ki şi öv la dı na ba ba sı nın adı nı qoy du ğu 
Mir zə Fə tə li Axund za də nin oğ lu idi.
Azər bay ca nı mo dern ça ğa apa ran ilk mü tə-
fək ki rin oğ lu acı la ra da ya na bil mə yib in ti har 
et miş di. Nə dən?
Rə şid Axun dov 1854-cü il də Tif lis də do ğu lub, 
1863-cü il də Tif lis gim na zi ya sı na da xil olub və 
1872-ci il də ora nı bi ti rib, fran sız, rus, ərəb, fars 
dil lə ri ni öy rə nib, 18 ya şın da ikən ata sı üçün Mir zə 
Mel kum xa nın gön dər di yi “Şarl Mis me rin Ali pa-
şa ya mək tu bu” əsə ri ni fran sız ca dan rus ca ya tər-
cü mə edib.

Hal bu ki, qo ca lı ğın da o, daim özü nün 
uzun müd dət li, ya rım əs rə ya xın olan 
qul lu ğu na gü və nib, mə nə tox taq lıq ve-
rir di ki, ölüm-itim olar sa, onun qay ğı-
keş rəis lə ri xid mət lə ri ni la yi qin cə qiy-
mət lən di rə cək, oğ lu nun təh si li ni ba şa 
vur ma sı na, uzun il lə rin zəh mə tin dən 
son ra onun və va li dey ni nin ar zu sun-
da ol duq la rı məq sə də çat ma sı na im kan 
ya ra da caq lar”.

Rə şid ata sı nın dün ya gö rü şün dən 
fərq li ola raq, di nə bağ lı in san idi. 
Axund za də Mir zə Yu sif xa na yaz dı ğı 
mək tu bun da oğ lu nun vaxt lı-vax tın da 
na ma zın da, oru cun da ol du ğu nu bil di-
rir di. Am ma Rə şid yaz dı ğı mək tub lar-
da eti raf edir di ki, o, xa rak ter cə ada ma-
yo vuş maz, qa ra din məz dir, bu xa rak te ri 
onu tez-tez, hətt  a əy lən cə lər də də da-
rıx dı rır.

Onun bu me lan xo lik tə biəti Brüs sel 
uğur suz lu ğun dan son ra Pe ter burq da 
oxu ma ğa baş la yar kən da ha qa ba rıq üzə 

çı xır. Əgər biz Brüs sel də daim oxu-
maq, öy rən mək is tə yən eh ti ras lı bir 
gən ci gö rü rük sə, da yı sı nın Pe ter bur-

qa, ona yaz dı ğı mək tub lar da isə psi xo-
lo ji cə hət dən tə bəd dü lat lar için də olan, 
eti na sız bir şəxs lə qar şı la şı rıq. Mək tub-
lar da da yı sı ona də fə lər lə ira dı nı bil di rir. 
Bu nun la ya na şı, o, Pe ter burq da kı zi ya lı 

Am ma ata sın dan fərq li ola raq o, mü-
hən dis ol maq, bu nun üçün isə Av ro pa da 
təh sil al maq is tə yir di. 1874-cü il də Brüs-
se lə yol la nır. Təh sil il lə rin də Av ro pa-
nın mə də ni mü hi ti ilə ta nış olur, ailə si 
ilə mək tub la şa raq özü nün du ru mu haq-
qın da bil gi ve rir, həm çi nin ye ni lik lər lə 
ta nış olur. Hə yat sa kit axa rı ilə ge dər kən 
həm Rə şid üçün, həm də Azər bay can 
üçün fa ciəli bir ha di sə baş ve rir…  Mir zə 

Ata sı nın ölü mün dən sar sı lan, həm-
çi nin xəs tə lə nən Rə şid tez lik lə mad di 

Bu nun la ya na şı, o, Pe ter burq da kı zi ya lı 
mü hit lə də ta nış olur, rus ya zı çı sı İ.Tur-
ge ne vin dəfn mə ra si min də iş ti rak edir.

1899-cu il də Rə şid bəy Axun dov Mir-
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haq qın da ar xiv sə nəd lə rin də be lə bir qeyd 
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ta pan ça ilə qətl elə di. Oğ lu Fə tə li bu gün-

Bu ki şi öv la dı na ba ba sı nın adı nı qoy du ğu 
Mir zə Fə tə li Axund za də nin oğ lu idi.
Azər bay ca nı mo dern ça ğa apa ran ilk mü tə-
fək ki rin oğ lu acı la ra da ya na bil mə yib in ti har 

Rə şid Axun dov 1854-cü il də Tif lis də do ğu lub, 
1863-cü il də Tif lis gim na zi ya sı na da xil olub və 
1872-ci il də ora nı bi ti rib, fran sız, rus, ərəb, fars 
dil lə ri ni öy rə nib, 18 ya şın da ikən ata sı üçün Mir zə 
Mel kum xa nın gön dər di yi “Şarl Mis me rin Ali pa-
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hən dis ol maq, bu nun üçün isə Av ro pa da 
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ilə mək tub la şa raq özü nün du ru mu haq-
qın da bil gi ve rir, həm çi nin ye ni lik lər lə 
ta nış olur. Hə yat sa kit axa rı ilə ge dər kən 
həm Rə şid üçün, həm də Azər bay can 
üçün fa ciəli bir ha di sə baş ve rir…  Mir zə 

“Be lə şə rait 
mə ni (is tə yi min 
ək si nə ola raq, 
yə ni əlac sız lıq-
dan) ev yi yə-
si nə mü ra ciət 
et mə yə və on-
dan bir ne çə 
frank borc al ma-
ğa məc bur et di. 
Mə nim bir qə pik 

də pu lum qal ma-
mış dı (Siz tə səv-

vür edə bil məz si-
niz ki, mə nim ki mi 

adi, bə yaz-əs mə ri 
si fət li adam on dan bu 
bor cu is tə yən də ne cə 

qıp qır mı zı qı-
zar dı)”.

Hal bu ki, qo ca lı ğın da o, daim özü nün 
uzun müd dət li, ya rım əs rə ya xın olan 
qul lu ğu na gü və nib, mə nə tox taq lıq ve-
rir di ki, ölüm-itim olar sa, onun qay ğı-
keş rəis lə ri xid mət lə ri ni la yi qin cə qiy-
mət lən di rə cək, oğ lu nun təh si li ni ba şa 
vur ma sı na, uzun il lə rin zəh mə tin dən 
son ra onun və va li dey ni nin ar zu sun-
da ol duq la rı məq sə də çat ma sı na im kan 
ya ra da caq lar”.
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Bu ki şi öv la dı na ba ba sı nın adı nı qoy du ğu 
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ge ne vin dəfn mə ra si min də iş ti rak edir.

uğur suz lu ğun dan son ra Pe ter burq da 
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qa, ona yaz dı ğı mək tub lar da isə psi xo-
lo ji cə hət dən tə bəd dü lat lar için də olan, 
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Bu nun la ya na şı, o, Pe ter burq da kı zi ya lı 

Mirzə Fətəli 
Axundzadənin 

intihar etmiş oğlu



1933-cü ilin iyun ayı dır və Al mas 
İl dı rım üçün Türk mə nis ta nın bu ölüm 
sa çan səh ra sın dan, bir də yol çu su ol-
du ğu bu kar van dan sa va yı, təh lü kə siz 
yer yox dur dün ya da. Cə hən nəm və cən-
nət. Al mas bun la rın fər qi ni bü tün var-
lı ğı ilə du yur. Ha mı nın cən nət say dı ğı 
Aş qa bad da sür gün lük hə ya tı ya şa maq 
an baan cə hən nəm əza bı na çev ril miş di. 
Ra hat nə fəs ala bil mir di ora da Al mas. 
Qoy mur du lar, bol şe vik lər aman ver-
mir di. 

Di rek tor ol du ğu mək təb də aram sız 
yox la ma lar, ev də, kü çə də tə qib lər. Azər-
bay can SSR Baş Si ya si İda rə si (QPU) şai-
rin hər ad dı mın dan xə bər dar idi. Hətt  a 
Aş qa ba da xü su si agent də gön dər miş di-
lər. Bu adam özü nü şair Ək bər Ru hi ki-
mi təq dim et miş di. Am ma Al mas onun-
la söh bə tin ilk də qi qə lə rin dən an la mış dı 
ki, bu şəx sin şeir lə, ədə biy yat la heç bir 
əla qə si yox dur, “şair” sa vad sı zın və hiy-
lə gə rin bi ri idi. Tez lik lə Ək bə rin əsas 
mis si ya sı da üzə çıx dı: Al mas dan “do-
nos” yaz maq, yer li mət buat da mə qa lə-
lər dərc et di rə rək onu türk mən lə rin və 
bu rеs pub li ka da kı azər bay can lı la rın 
gö zün də lə kə lə mək.

Bir ne çə gün ön cə Ək bər lə ara la rın-
da cid di mü ba hi sə ol muş du.

- Siz bi zim ideolo gi ya ya zidd ge dir-
si niz, gənc lər ara sın da pan tür kist ide-
ya la rı ya yır sı nız. Şeir lə ri niz də re ji mə 
mey dan oxu yur su nuz. Bol şe vik lə rə nif-
rə ti niz aş kar du yu lur. Si zin ki mi lə ri...

- Mən azad lıq ide ya la rı nın car çı sı-
yam və son dam la qa nı ma ki mi məs-
lə ki mə sa diq qa la ca ğam. Şeir lə rim 
də var lı ğı mı, ide ya la rı mı əks et di rir. 
Məm lə kə ti min azad lı ğı uğ run da mü-
ca di lə dən əs la vaz keç mə rəm. Nə si zə, 
nə də si zin yır tı cı bol şe vik lə rə qul ol-
ma ya ca ğam. 

- Bu söz lə rə gö rə si zi dar ağa cın dan 
as maq da az dır!

Bu, Al mas üçün cid di siq nal idi. “De-
mə li, həb si mə tam ha zır lıq ge dir. Mə ni 
də, ailə mi də məhv elə mək is tə yir lər”. 
Özü nə gö rə qorx mur du. Al mas, ümu-
miy yət lə, qor xaq adam de yil di. Ne çə il 
idi ki, sür gün lük hə ya tı ya şa yır dı. Ar-
tıq be lə hə də lə rə öy rəş miş di. Aş qa bad-
dan əv vəl də hə ya tı keş mə keş li keç miş-
di; aman sız tə qib lə rə mə ruz qa lan şair 
Azər bay can Prоlе tar Ya zı çı la rı Cə miy-
yə tin dən хa ric оlu na raq əv vəl cə Da ğıs-
ta na sür gü nə gön də ril miş di.
Zir vən də oy na yan rüz gar lar acı, 
İl lər lə gö rün məz ba şı nın ta cı, 
An lat ki, dər di nin nə dir ila cı, 
Nə dir bu du man dan tül lər, a dağ lar?

Onun Da ğıs tan da kе çən ikiil lik sür-
gün hə ya tı bu ra da ədə bi mü hi tin qay-
nar döv rü nə tə sa düf еt miş di. Şair pе-
daqо ji fəaliy yət lə ya na şı, “Da ğıs tan 
fü qə ra sı” qəzе tin də yе ni şеir lə ri ni dərc 
еt di rir di. Bu şеir lər Da ğıs tan da ya şa-
yan azər bay can lı lar, ləz gi lər, çеçеn lər 
və baş qa хalq la rın nü ma yən də lə ri tə rə-
fi n dən sе vi lə-sе vi lə охu nur du. Sür gün 
il lə rin də A.İl dı rı mın Da ğıs tan Prоlе tar 
Ya zı çı la rı Cə miy yə ti nin təş ki lat lan ma-
sın da, cə miy yə tin Dər bənd özə yi nin ya-
ra dıl ma sın da əvəz siz ro lu ol du. 

Gənc şairin Da ğıs tan da kı bö yük nü fu zu 
bol şe vik lə ri na ra hat еdir di. Оnun 1930-
cu il də Ba kı da Azər nəşr tə rə fi n dən çap 

еdil miş “Dağ lar səs lə nir kən” ki ta bı sо-
sializm qu ru lu şu, fəh lə-kənd li hö ku mə ti 

əlеy hi nə təb li ğat məq sə di gü dən zi yan lı 
ədə biy yat ki mi qı sa bir za man da ma ğa-
za lar dan, ki tab хa na lar dan yı ğış dı rıl dı. Al-
mas İl dı rım Ya zı çı lar Bir li yin dən qo vul du 
və Türk mə nis ta na sür gün olun du. 

Al mas öz hə ya tı na gö rə qorx mur du. 
Ca nın dan çox sev di yi Zi və ri, göz 

bə bə yi, üçay lıq Azə ri də bö yük 
təh lü kə göz lə yir di. Zi vər 

1932-ci ilin əv vəl lə rin də 
Şa ma xı dan ailə si ilə bir-

lik də Türk mə nis ta na 
sür gün olun muş du. 
Təb riz əsil li ol sa lar 
da Şir van ma ha lı-
na köç müş dü lər. 
Al mas ilk ba-
xış dan bu qı za 
vu rul muş du.
Zi vər də ona 
kö nül ver-
miş di. Son-
ra ilk kör-
pə lə ri Azər 
d ü n  y a  y a 
gəl di... 

O, se vim-
li Zi və ri nin, 

mə sum Azə-
ri nin bol şe-

vik lə rin əlin də 
cə za alə ti nə çev-

ril mə si nə yol ve rə 
bil məz di. Ona gö rə 

də, ge cə ikən kim sə-
dən xə bər siz Aş qa-
bad dan ta cir kar va-
nı ilə İra na qaç ma ğı, 
ora dan da Tür ki yə yə 
sı ğın ma ğı qə ra ra al dı. 

...So yuq, in tə ha sız səh ra nın zül mə-
ti, kar va nı yol çu la rı ilə bir gə əj da ha tək 
ud ma ğa ha zır dır. Am ma qə fi l dən gü-
nə şin ilk şə fəq lə ri nin işar tı sı gö rü nür. 
Al ma sın göz lə ri yol çə kir. Bir də fə uşaq-
lıq da Çəm bə rə kənd dən ba xan da da Xə-
zə rin üs tün də be lə işar tı gör müş dü. Hər 
gün ürə yi ni dağ la yan mis ra la rı ya dı na 
düş dü: 
Kön lü mə tək Kə bə yap dım sə ni mən,
Sən siz ney lim qür bət el də gü nü mən?
Sən siz ney lim Al la hı mən, di ni mən,
Azər bay can, mənim tax tım, ta cım, oy.
Oyan maz mı kor ola sı bax tım oy!

Fər had SA Bİ ROĞ LU

1933-cü ilin iyun ayı dır və Al mas 

  ...Bu uc suz-bu caq sız səh ra san ki heç vaxt 
bit mə yə cək. Ada ma elə gə lir ki, də və kar-
va nı ge cə nin kim sə siz li yin də bir ad dım da 
irə li lə mir, sa də cə, son suz lu ğun gir da bı na dü-
şüb ye rin də ayaq dö yür, ya da qram mo fon va lı 
ki mi hey döv rə vu rur. 
Bax, bu tə pə ni də aş saq, bəl kə bir lə pir ta pıb 
ha ra sa ye tiş mək olar. Am ma səh ra da nə ge cə-
nin, nə də gün dü zün han sı sa bir fər qi var, 
üfüq də ki mən zə rə lər də yiş mir ki, də-
yiş mir. Eşi di lən bir cə də və lə rin hə-
nir ti si, zın qı rov la rın cin gil ti si dir 
ki, o da hər dən kü lə yin uğul tu-
su na qa rı şıb yox olur.
Dün ya nın bu qa rı şıq vax-
tın da səh ra da bir ins-cins 
gör mə yə gü man mı var? 
Bu cə hən nə min or ta sın-
da cı ğır nə gə zir? Han sı 
bəd bəxt yax şı hə yat dan 
qa çıb ölüm gir da bı na 
bən zə yən su suz səh ra da 
yol çu olar? Qum sal lı ğın 
gün dü zü dəh şət dir, ge-
cə si də on dan be tər. Yay 
ge cə si so yuq, ada mın lap 
ili yi nə iş lə yir. Nə qəl bin 
qı zır, nə də ca nın isi nir...
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ha ra sa ye tiş mək olar. Am ma səh ra da nə ge cə-
nin, nə də gün dü zün han sı sa bir fər qi var, 
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nir ti si, zın qı rov la rın cin gil ti si dir 
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Dün ya nın bu qa rı şıq vax-
tın da səh ra da bir ins-cins 
gör mə yə gü man mı var? 
Bu cə hən nə min or ta sın-
da cı ğır nə gə zir? Han sı 
bəd bəxt yax şı hə yat dan 

ge cə si so yuq, ada mın lap 
ili yi nə iş lə yir. Nə qəl bin 

sı ğın ma ğı qə ra ra al dı. sı ğın ma ğı qə ra ra al dı. 

“Qürbətdə 
günəşi     

neylərəm...”

Mə lum dur ki, Ru si ya ya iş tap maq ar-
zu su ilə gəl miş miq rant la ra ye ni qay-
da lar tət biq olu nur. Yə ni öl kə yə iş lə-
mə yə gəl miş hər bir şəxs rus di lin dən 

sa də test im ta han la rı ver mə li dir.
Baş qa söz lər lə de sək, miq rant ən azın dan rus di-

lin də özü haq qın da qı sa mə lu mat ver mə li, məişət sə-
viy yə sin də sa də da nı şıq di li nə ma lik ol ma lı dır. 

Bu gün lər də Ru si ya te le ka nal la rı nın bi rin də miq-
rant la ra qar şı ke çi ril miş reyd za ma nı çə kil miş sü je tə 
bax dım. Pas port re ji mi nə gö rə sax la nıl mış miq rant-
lar ara sın da 3 azər bay can lı da var idi. Jur na lis tin ən 
sa də sual la rı na rus di lin də ca vab ve rə bil mə yib baş-
la rı nı aşa ğı dik di lər. İs tər-is tə məz bir əh va la tı xa tır-
la dım.  

...Mə həl lə miz də on la rı tez-tez gö rü rəm. 2 qız və 2 
oğ lan dan iba rət bu Çin “ailə si” qon şu luq da mən zil 
ki ra yə lə yib. On lar səy yar ti ca rət lə məş ğul olub xır-
da vat sa tır.  Çox gü lə rüz və meh ri ban gənc lər dir. 
Qon şu la rın de di yi nə gö rə, gəl mə lər öz lə ri ni sa kit 
apa rır, ha mı ya hör mət lə ya na şır, yar dım gös tər mə yə 
ça lı şır, üs tə lik də di li mi zi öy rə nə rək, sa kin lər lə xoş 
ün siy yət və mü na si bət qu rur lar. 

Bu gün lər də çin li gənc lər lə tə sa dü fən hə yət də 
qar şı laş dım. Ya xın la şıb sa lam laş dı lar. Öy rən dim 
ki, “kü çə ta cir lə ri” qru pu nun baş çı sı Nqen Ho ad lı 
gənc dir. On lar şə hə ri mi zə Urum çi dən gə lib lər. Uy-
ğur əsil li ol ma sa lar da çox lu uy ğur dost la rı var və 
on lar la çox meh ri ban do la nır lar.

- Bir il dən çox dur Ba kı da yıq. Əv vəl cə mən tək gəl-
miş dim, ne cə de yər lər, “kəş fi y ya ta”. Bu ra nın tə miz 
və sa kit şə hər ol du ğu nu gö rüb dost la rı mı da ça ğır-
dım. Ba kı da in san lar çox is ti qan lı dır, qon şu lar da 
bi zə hör mət edir, əsas alı cı la rı mız da elə on lar dır, 
bi şir dik lə rin dən tez-tez pay ve rir lər.  Dol ma, bir də 
qu ta bı nız xü su sən ləz zət li dir. 

- Bəs Azər bay can di li ni ne cə öy rən di niz? Təd ris 
kur su na get di niz, yox sa müəl lim lə ha zır laş dı nız?

- Xeyr. Kur sa get mə yə vaxt yox dur, müəl lim də 
xey li pul is tə yir. Məc bur olub özü müz öy rən mə yə 
baş la dıq. İn ter net kö mə yi mi zə gəl di. Sağ ol sun qon-
şu uşaq lar, bil mə di yi mi zi on lar dan so ru şu ruq. Qey-
ri-rəs mi mü qa vi lə bağ la mı şıq: uşaq lar bi zə Azər bay-
can di li ni, biz sə on la ra Çin di li ni öy rə di rik.

- Di li miz xo şu nu za gə lir?
- Əla dır! Söz lə ri niz çox poetik səs lə nir. İlk də fə öy-

rə nib əz bər lə di yim söz lə ri isə heç vaxt unut ma ram: 
“nis yə ol maz, an caq aşa ğı ye ri var!”

Bax be lə! Açı ğı bu çin li gənc lə rə sö zün əsl mə na-
sın da hə səd apar maq olar. Əl lə rin də ki ağır çan ta lar-
la gün ər zin də şə hə rin kü çə lə ri ni do la şa raq xır da vat 
sa tır, ha lal zəh mət lə do la nır, çö rək qa zan dıq la rı öl-
kə nin qa nun la rı na riayət edir, həm də di li ni öy rə nir-
lər. Çin li lə rin uşaq lıq dan alış dıq la rı zəh mət keş lik, 
ya şam uğ run da mü ba ri zə əz mi və xoş ün siy yət qur-
maq ba ca rı ğı bur da da özü nü gös tə rir.

Kaş bu müs bət xü su siy yət lə ri Azər bay can dan Ru-
si ya ya iş lə mə yə ge dən bə zi miq rant lar da da gö rə bi-
ləy dik. Axı rus di li nin mək təb də təd ris edil mə di yi ni, 
kənd də bu dil də da nı şan adam la rın ol ma dı ğı nı bə-
ha nə gə tir mək lə iş bit mir. Əgər get di yin öl kə də nor-
mal hə yat sü rüb uğur lu biz nes qur maq is tə yir sən sə, 
bə ha nə lə ri kə na ra qo yub yal nız özü nə gü vən mə li-
sən və öl kə nin di li ni öy rən mə li sən. Nqen Ho ki mi!

Azər bay ca na gəl miş miq rant la rın di li mi zi öy rən-
mə si təq di rə la yiq dir. Bu işi da ha da güc lən dir mək 
la zım dır. Xü su si iş lək lü ğət lər dərc edib əc nə bi və-
tən daş la ra pul suz pay la maq da olar. 

Bu mə na da Azər bay can dan kə nar da iş qur maq 
fi k rin də olan və tən daş la rı mı zı da unut ma ma lı yıq. 
On la ra ge də cək lə ri öl kə nin di li və mə də niy yə ti haq-
qın da ən sa də bi lik lə rin aşı lan ma sı üçün müəy yən 
iş lər gö rül mə li dir. Bu nun həm də Azər bay can hə qi-
qət lə ri nin, xal qı mı zın mə nə vi də yər lə ri nin dün ya da 
təb li ği sa hə sin də bö yük fay da sı olar dı.

Fərhad
ABDULLAYEV

Dil sərhəd 
tanımır
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

İn qi lab baş ve rir!
İs tiq lal Məh kə mə si nin ki çik sa-

lo nun da ha kim lə rə, pro ku ro ra, 
mütt  ə him lə rə, jan darm la ra ay rı lan 
böl mə lə rin ar xa sın da kı dar yer də 
çi yin-çi yi nə sıx la şıb otu ran adam-
la rın ara sı na özü mü güc lə pər çim 
et dim. Ka tib qə ra rı oxu yur. Əli 
sün gü lü iki əs gə rin ara sın da dim-
dik da ya nan şiş man de yi lə cək qə-
dər iri göv də li, qa ra ya nız si fə ti nin 
qı rış la rın dan tər lər axan mütt  ə him 
nə ti cə dən əmin, dost ya na nə zər-
lər lə məh kə mə rəisi nə və üzv lə rə 
ba xır. Do daq la rın da kı ra hat tə bəs-
süm rəis is tis na olun maq la ara-sı-
ra məh kə mə üzv lə ri nə də si ra yət 
edir. Həm özü, həm də haq qın da 
hə lə heç ağ lı na gə tir mə di yi hök-
mü ver miş adam lar si fət lə rin də ki 
tə bəs süm lər lə, ba xış lar la, san ki bi-
ri-bir lə ri ilə da nı şır lar. 

Əs li nə ba xan da, dost idi lər. 
Cəb hə də, fə dailik də, əs gər lik 
hə ya tın da say sız-he sab sız ma-
cə ra la rı za ma nı hə mi şə bir lik də 
ol muş du lar. İn di tə sa düfl  ər ta le-
yi ni ha ki miy yə ti de vir mək ki mi 
əsas sız itt  i ham lar üzə rin də məh-
kə mə qu ran la rın ix ti ya rı na ver-
miş di. Nə zə rə ri var? “Qəs sab” 
lə qə bi qa za na caq də rə cə də qan lı 
ha di sə lə rə qa tıl mış dı. Am ma hö-
ku mə tə, Qa zi yə qar şı üs yan ki mi 
al çaq lı ğı əs la, heç vaxt özü nə rə-
va gör mə miş di. Ay dın mə sə lə dir 
ki, in di itt  i ham çı qis min də çı xış 
edən əs ki dost la rı da bu nu yax şı 
bi lir di lər. De mə li, düş dü yü bə la-
dan xi las ol maq im ka nı var.

Bu dur, qə ra rın onun iş lə heç 
bir əla qə si ol ma ma sı ba rə də 
sə tir lə ri!

Nə şə, se vinc için də məh kə mə 
üzv lə rin dən bi ri nə göz vur du. 
Am ma səs siz tə şək kü rü nə ca vab 
al ma dı. Diq qət lə fi  kir ve rən də ba-
yaq kı tə bəs sü mün də ha kim lə rin 
si fə tin dən çə kil di yi ni gör dü. Ka tib 
qə ra rı oxu maq da da vam edir di. 
Hö ku mə ti de vir mək id diasın da-
kı təq sir siz li yi elan olun maq la bə-
ra bər hə ya tı nın keç miş sə hi fə lə ri 
araş dı rı lar kən, vax tı ilə bo şa dı ğı ar-
va dı nın ölüm sə bəb lə ri nin məh kə-
mə nin diq qə ti ni çək di yi bil di ri lir di. 

Bu nun mə sə lə yə nə dəx li var? Ar-
va dı nın ölü mü ilə in di ki məh kə mə-
nin nə əla qə si ola bi lər? 

Sual do lu göz lə ri ni əs ki yol-
daş la rı na zil lə di. Üz lə ri nin ifa də-
sin dən bir şey an la ma ğa, bir mət-
ləb ha sil et mə yə ça lış dı. Am ma 
yox, ha mı sı - baş da qa lın qaş la rı 
göz lə ri nin üs tü nə sal la mış rəis 
ol maq la ha mı sı büt ki mi do nuq, 
ifa də siz si fət lər lə otur muş du lar. 

Ka tib oxu ma ğa da vam edir di: 
“Bo şa dı ğı ar va dı na na fa qa 

(do la nı şıq üçün mad di və sait, 
ali ment – V.Q.) ver mə mək üçün 
onu mət bəx bı ça ğı ilə öl dü rüb 
qu yu ya at dı ğı...”

“Ca nım, bu köh nə na ğıl dır. Ni-
yə işi işə qa rış dı rır sı nız?”

Ba xış la rı nı ye nə məh kə mə 
üzv lə ri nə tə rəf çe vir di. Üzü sa-
ral mış, kir li bir rəng al mış dı. 
Do daq la rı qup qu ru qu ru muş du. 
On lar dan, əs ki dost la rın dan, in-
di ki an da ta le yi nin ağa la rın dan, 
ha ki mi-müt ləq lə rin dən qəl bi nə 
tox taq lıq gə ti rən bir işa rə, bir xoş 
üz gör mə yə cək di mi? 

Ka ti bin do daq la rın dan eşi di-
lən son cüm lə lər kəl mə-kəl mə 
de yil, hərf-hərf bir bı çaq zər bə si 
ki mi kü rə yi nə, bey ni nə, qəl bi nə 
sap la nır dı. 

“Məh ku mun Türk Cə za Qa-
nu nu nun ... mad də si nin .... bən-
di nə əsa sən, edam olun ma sı na 
yek dil lik lə...”

Sa lo na ölüm, da ha doğ ru su, öz 
ölü mü nün sü ku tu çök dü. Ha kim lər 
ar tıq bir-bir yer lə rin dən qal xır dı lar. 

Qəl bin də ki son ümid zər rə si nin 
gü cü ilə ba şı nı on la ra tə rəf uzat dı, 
iç lə rin dən özü nə ən ya xın, ən sə mi-
mi say dı ğı nın adı nı çə kib qı rıq-qı rıq 
səs lə pı çıl da dı: 

“... nə olur? Nə baş ve rir?”
Xi tab et di yi şəxs qə fi l ba şı nı 

ona tə rəf çe vir di. Dur ğun, heç 
bir müs bət, ya mən fi  ifa də bil dir-
mə yən ba xış la qı sa ca ca vab ve rib 
yo lu na da vam et di:

“İn qi lab olur!”
Bu cüm lə bir an da hər şe yi an-

lat dı. Həbs xa na ma şı nı nın diş lə ri 
ara sın da ona in di be lə ca vab ve-
rən dos tu ilə bir ne çə il əv vəl ara-
la rın da kı söh bə ti xa tır la dı. 

Söz in qi lab lar dan düş müş dü. O 
da bir çox la rı ki mi fran sız in qi la bı 
haq qın da Əli Ka ma lın1 “Ri ca li-in-
qi lab” (“İn qi lab li der lə ri” – V.Q.), 
ta rix çi Rə şad bə yin2 “Fran sa in qi-
la bi-kə bi ri” (“Bö yük Fran sa in qi-
la bı” – V.Q.) ki tab la rın dan az-çox 
bə zi şey lər oxu muş du. Bu ki tab lar 
ona in qi lab lar haq qın da qə ri bə fi -
kir lər, hətt  a bə zi qə naət lər aşı la-
mış dı. Uca səs lə ba ğı rır dı: 

“İn qi lab sə nin mə ni və ya mə-
nim sə ni, bir söz lə, dost la rın bi-
ri-bi ri ni dar ağa cın dan as dıq la rı 
za man ola caq! İn qi la bın hə qi qi 
də li li bu dur!”

İn di dos tu onun asıl ma ğı na qə-
rar ve rir di. De mək, in qi lab olur. 
Am ma irə li sü rü lən itt  i ham ger-
çək çıx ma mış dı. O hal da hə ya-
tı nın bu son gü nün də in qi lab lar 
haq da ye ni fi  kir, ye ni bir qə naət 
də ha sil et miş olur du: 

“İn qi lab yal nız gü nah kar la-
rın, xain lə rin de yil, gü na ha me-
yil gös tə rən lə rin, xə ya nət fi k ri nə 
dü şə bi lən lə rin, hətt  a bu və ya 
di gər sə bəb dən möv cud luq la rı 
gə lə cək də cə miy yət üçün təh lü-
kə li gö rü nə bi lən lə rin qı sa mü-
ha ki mə dən son ra öl dü rül dük-

lə ri za man baş ve rir”. 
İn qi la ba xə ya nət edən lə-

rin öz lə ri qə dər in qi la bın 
son məq sə di sa yı lan mə də-
ni döv lət an la yı şı na iman 
gə ti rən lər, bə zən də in qi-

la bı hə ya ta ke çi rən və ida rə 
edən lə rin şəx si gö rüş lə rin dən 

çı xış edə rək ya şa ma la rı nın zə-
rər gə ti rə cə yi nə inan mış olan lar 

da İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin 
– ata mın bu dos tu nun adı-

nı hər za man qor xu 
ilə an dı lar. 

Yal nız on lar de yil, bu adın və 
ad sa hi bi nin tut du ğu və zi fə yə 
son də rə cə uy ğun gə lən cid di, 
ək sər hal lar da qaş-qa baq lı si-
ma sı, bo ğuq sə si, is teh za ilə do-
lu ki çik göz lə ri ət ra fın da olan-
la rın bir ço xu na hə min qor xu nu 
təq dim edir di. 

Onun sərt adam şöh rə ti hə-
lə Bi rin ci Dün ya hər bi döv rün-
də Üs kü dar yan ğın sön dür mə 
ko man dan sı na rəh bər lik et di yi 
vaxt dan baş la mış dı. Bu iş də ça-
lı şar kən Ən vər Pa şa nın ver di-
yi bir əm rin əsas sız ol du ğu nu 
söy lə yə rək əməl et mə mə si ona 
ən çox ikin ci, üçün cü də rə cə li 
itt  i had çı lar ara sın da bö yük rəğ-
bət qa zan dır mış dı. Mü ta ri kə də 
Ba lı kə sir ya xın lı ğında xid mət 
edir di. Yu nan iş ğa lı na qar şı ilk 
mü qa vi mət cəb hə si ni ya rat ma sı, 
İs tan bu la gə lər-gəl məz in gi lis lər 
tə rə fi n dən tu tu lub Mal ta ya gön-
də ril mə si nə sə bəb ol du. 

İlk Qüv və ti-Mil liy yə3 cəb hə-
si nin bu ilk ko man da nı əsa rət 
ay la rı nı de mək olar ki, heç kəs-
lə kəl mə kəs mə dən ke çir di. İn-
di özü ilə ey ni sə viy yə yə en miş 
səd rə zəm lər dən, na zir lər dən, 
pa şa lar dan əs la xoş lan mır, hət-
ta ya xın lıq la rın da da yan ma-
ma ğa ça lı şır dı. Yal nız mər hum 
Zi ya Gö yal pın ba şı na yı ğı şa raq 
söh bət lə ri ni din lə yən lə rin ara-
sın da ara bir gö zə də yir di. Son-
ra isə ya rı qa ran lıq dəh liz lər də 
tək ba şı na yo rul maq bil mə dən 
o baş-bu ba şa ad dım la yır dı.

Saç la rı tö kül müş ba şı nın gənc 
ya şın da ona qa zan dır dı ğı lə qə-
bi in gi lis lər bi lə rək dən, ya da 
bil mə yə rək dən in cə, zə rif şə kil-
də tə ləff  üz edir di lər. Adı nın so-
nu na Pa şa rüt bə si ni də ar tı rıb 
onu Gül Pa şa4 de yə ça ğır ma ğa 
baş la mış dı lar. 

Atam la ilk dost lu ğu da, ya-
nıl mı ram sa, Mal ta sür gü nün də 
baş la mış dı. Bu dost luq mü na si-
bət lə ri, son ra lar bə zən da ha da 
is ti ləş di, bə zən isə ara da müəy-
yən so yuq luq ya ran dı. Bi ri-bi-
ri lə ri ni çox sev dik lə ri ni id dia 
et mək ol maz dı. La kin bə zi mü-
hüm mə sə lə lər də ey ni fi  kir də ol-
ma sa lar da, qar şı lıq lı şə kil də bi ri 
di gə ri nin möv qe yi nə hör mət lə 
ya naş ma ğı ba ca rır dı. Atam la ara-
sın da kı dost luq mü na si bət lə ri 
on la rın si ya si gö rüş lə ri nə or taq 
olan həm fi  kir lə ri nin qur du ğu 
kör pü va si tə si ilə hə ya ta ke çir-
di. İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin 

hər yer də bi lik li ol maq, mə-
lu mat lı gö rün mək is tə yi də 

dost luq la rı na rə vac ve rən di gər 
bir kör pü idi. İn gi lis di li ni öy-
rən mə yə ça lı şır, bir ne çə sür gün 
yol da şı ilə bir lik də həf tə nin mü-
əy yən gün lə rin də ata mın ver di-
yi ta rix dərs lə ri ni diq qət lə tə qib 
edir di. İn gi lis cə ni öy rən mək yo-
lun da kı hə və si gün lə rin bi rin də 
- 1944-cü il də Hans Ko hen5 ad lı 
ame ri ka lı ali min mil liy yət çi lik 
möv zu sun da yaz dı ğı bir ki ta bın 
Tür ki yə yə aid his sə lə ri ni “Türk 
mil liy yət çi li yi” adı al tın da türk-
cə yə çe vir mə si nə qə dər da vam 
et miş və ge niş lən miş di. 

Atam dan ən uzaq da da yan dı ğı 
dövr bir qi sim İtt  i had və Tə rəq qi 
li der lə ri nin İs tiq lal Məh kə mə si-
nin qə ra rı ilə asıl dıq la rı za man 
ol du.

1 Ali Ka mal (1869-1922) – türk 
ic ti mai-si ya si xa di mi, jur na-
list və ta rix çi. 

2 Ali Re şad (1877-1929) - 
türk ta rix çi si, tər cü mə çi və 
pe da qoq. 

3 Qüv ve yi-Mil liy yə - Mil li Mü-
ca di lə nin baş lan ğıc mər hə-
lə sin də, xü su si ilə Mund ros 
sülh an laş ma sı im za la nan-
dan son ra mey da na çı xan 
qey ri-ni za mi hər bi bir lik lər. 
Müt tə fiq döv lət lə rin Tür ki-
yə ni par ça la maq si ya sə ti nə 
qar şı xalq küt lə lə ri nin eti-
raz for ma sı ki mi mey da na 
çıx mış dı. TBMM hö ku mə ti 
və mü tə şək kil or du su ya ran-
dıq dan son ra Qüv ve yi-mil-
liy yə bir lik lə ri ni za mi his sə-
lə rin tər ki bi nə da xil ol du lar. 
Sə məd Ağaoğ lu 1944-cü il də 
Bö yük Mil lət Məc li si nin sə-
nəd lə ri əsa sın da “Qüv ve yi-
Mil liy yə ru hu” ad lı ta ri xi 
əsə ri ni çap et dir miş di. 

4 Haq qın da söh bət ge dən şəx sin 
lə qə bi Ke çəl (Os man lı türk-
cə sin də Kəl) ol du ğun dan in-
gi lis lər adı nı bu şə kil də təh rif 
et miş di lər. 

5 Hans Ko hen (1891-1971) – yə-
hu di mən şə li ame ri kan ta rix-
çi si və fi  lo so fu. Mil liy yət çi li yə 
və pans la viz mə dair bir sı ra 
təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

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

İs tiq lal Məh kə mə si nin ki çik sa-
lo nun da ha kim lə rə, pro ku ro ra, 
mütt  ə him lə rə, jan darm la ra ay rı lan 

Saç la rı tö kül müş ba şı nın gənc 
ya şın da ona qa zan dır dı ğı lə qə-
bi in gi lis lər bi lə rək dən, ya da 
bil mə yə rək dən in cə, zə rif şə kil-
də tə ləff  üz edir di lər. Adı nın so-
nu na Pa şa rüt bə si ni də ar tı rıb 
onu Gül Pa şa
baş la mış dı lar. 

Atam la ilk dost lu ğu da, ya-
nıl mı ram sa, Mal ta sür gü nün də 
baş la mış dı. Bu dost luq mü na si-
bət lə ri, son ra lar bə zən da ha da 
is ti ləş di, bə zən isə ara da müəy-
yən so yuq luq ya ran dı. Bi ri-bi-
ri lə ri ni çox sev dik lə ri ni id dia 
et mək ol maz dı. La kin bə zi mü-
hüm mə sə lə lər də ey ni fi  kir də ol-
ma sa lar da, qar şı lıq lı şə kil də bi ri 
di gə ri nin möv qe yi nə hör mət lə 
ya naş ma ğı ba ca rır dı. Atam la ara-
sın da kı dost luq mü na si bət lə ri 
on la rın si ya si gö rüş lə ri nə or taq 
olan həm fi  kir lə ri nin qur du ğu 
kör pü va si tə si ilə hə ya ta ke çir-
di. İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin 

hər yer də bi lik li ol maq, mə-
lu mat lı gö rün mək is tə yi də 

dost luq la rı na rə vac ve rən di gər 
bir kör pü idi. İn gi lis di li ni öy-
rən mə yə ça lı şır, bir ne çə sür gün 
yol da şı ilə bir lik də həf tə nin mü-
əy yən gün lə rin də ata mın ver di-
yi ta rix dərs lə ri ni diq qət lə tə qib 
edir di. İn gi lis cə ni öy rən mək yo-
lun da kı hə və si gün lə rin bi rin də 
- 1944-cü il də Hans Ko hen

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

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

ame ri ka lı ali min mil liy yət çi lik 
möv zu sun da yaz dı ğı bir ki ta bın 
Tür ki yə yə aid his sə lə ri ni “Türk 
mil liy yət çi li yi” adı al tın da türk-
cə yə çe vir mə si nə qə dər da vam 
et miş və ge niş lən miş di. 

Atam dan ən uzaq da da yan dı ğı 
dövr bir qi sim İtt  i had və Tə rəq qi 
li der lə ri nin İs tiq lal Məh kə mə si-

“İn qi lab yal nız gü nah kar la-
rın, xain lə rin de yil, gü na ha me-
yil gös tə rən lə rin, xə ya nət fi k ri nə 
dü şə bi lən lə rin, hətt  a bu və ya 
di gər sə bəb dən möv cud luq la rı 
gə lə cək də cə miy yət üçün təh lü-
kə li gö rü nə bi lən lə rin qı sa mü-
ha ki mə dən son ra öl dü rül dük-

lə ri za man baş ve rir”. 
İn qi la ba xə ya nət edən lə-

rin öz lə ri qə dər in qi la bın 
son məq sə di sa yı lan mə də-
ni döv lət an la yı şı na iman 
gə ti rən lər, bə zən də in qi-

la bı hə ya ta ke çi rən və ida rə 
edən lə rin şəx si gö rüş lə rin dən 

çı xış edə rək ya şa ma la rı nın zə-
rər gə ti rə cə yi nə inan mış olan lar 

da İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin 
– ata mın bu dos tu nun adı-

nı hər za man qor xu 
ilə an dı lar. 

Saç la rı tö kül müş ba şı nın gənc 
ya şın da ona qa zan dır dı ğı lə qə-
bi in gi lis lər bi lə rək dən, ya da 
bil mə yə rək dən in cə, zə rif şə kil-
də tə ləff  üz edir di lər. Adı nın so-
nu na Pa şa rüt bə si ni də ar tı rıb 
onu Gül Pa şa
baş la mış dı lar. 

Atam la ilk dost lu ğu da, ya-
nıl mı ram sa, Mal ta sür gü nün də 
baş la mış dı. Bu dost luq mü na si-
bət lə ri, son ra lar bə zən da ha da 
is ti ləş di, bə zən isə ara da müəy-
yən so yuq luq ya ran dı. Bi ri-bi-
ri lə ri ni çox sev dik lə ri ni id dia 
et mək ol maz dı. La kin bə zi mü-
hüm mə sə lə lər də ey ni fi  kir də ol-
ma sa lar da, qar şı lıq lı şə kil də bi ri 
di gə ri nin möv qe yi nə hör mət lə 
ya naş ma ğı ba ca rır dı. Atam la ara-
sın da kı dost luq mü na si bət lə ri 
on la rın si ya si gö rüş lə ri nə or taq 
olan həm fi  kir lə ri nin qur du ğu 
kör pü va si tə si ilə hə ya ta ke çir-
di. İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin 

dost luq la rı na rə vac ve rən di gər 
bir kör pü idi. İn gi lis di li ni öy-
rən mə yə ça lı şır, bir ne çə sür gün 
yol da şı ilə bir lik də həf tə nin mü-
əy yən gün lə rin də ata mın ver di-
yi ta rix dərs lə ri ni diq qət lə tə qib 
edir di. İn gi lis cə ni öy rən mək yo-
lun da kı hə və si gün lə rin bi rin də 
- 1944-cü il də Hans Ko hen

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

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

Atamın 
dostları
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Ka ha nı da gül lə atə şi nə tut du lar. 
Axıs qa türk lə rin dən olan bir ne çə 
gənc əl lə ri ni qal dı rıb təs lim ol maq 
is tə di. Am ma kim idi on la ra rəhm 
edən? Od lu gül lə lər on la rın şax ta-
dan don muş can la rı nı isit di. 

...Er mə ni fa şist lə ri ka ha da kı la rı da 
əsir lə rə qa tıb yol la rı na da vam et di-
lər. Hə tə min aqi bə ti haq qın da son ra-
lar Elb ru sa da nış dı lar. Şu şa dan olan 
bir er mə ni gör müş dü ki, ka ha nın üs-
tü nə əli si lah lı bir nə fər qal xıb dö yüş 
və ziy yə ti ni alır. Hə tə mi elə ye rin də-
cə gül lə lə miş di lər. 

Er mə ni lər it ki mi Ya qub da yı nı 
döv rə yə alıb döy dü lər. O elin hör-
mət li ağ saq qa lı idi. Onun dö yül-
mə yi ni Elb rus özü nə sı ğış dı ra bil-
mə di, atı lıb Ya qub da yı ya kö mək 
et mək is tə yən də, av to ma tın qun-
da ğı ilə ge ri itə lə di lər. 

Ya qub da yı Elb ru sa ba ğır dı:
- Rədd ol bur dan, otur ye rin də, 

mə nə ya xın gəl mə....
Ya qub da yı o qə dər sə bir li, müd-

rik adam idi ki, san ki be lə və ziy-
yət lə də fə lər lə rast laş mış dı. Elə bil 
öm rü-gü nü əsir lik də keç miş di ki şi-
nin. İs tə mir di ki, ona gö rə ki min sə 
hə ya tı təh lü kə al tın da ol sun. 

Ge cə uzun, ha va şax ta lı idi. Xo-
ca lı nın ağ bir çə yi, ağ saq qa lı, ca va-
nı, uşa ğı bir dəs tə qa ti lin qa ba ğı-
na dü şüb əsir li yə ge dir di. 

Me şə dən çıx maq üçün heç bir 
cı ğır tap ma yan dəs tə elə me şə də-
cə ge cə lə mə li ol du. Baş-ba şa ve-
rib bir-bi ri nin nə fə si ilə isin mə yə 
ça lı şan əsir lə rin sa yı sə hər azal-
dı, 10-dan çox qa dın, uşaq, qo ca 
don muş du. Az son ra yor ğun, 
don muş, ya ra lan mış, qorx muş, 
hey dən düş müş, ta qə ti kə sil miş 
bir dəs tə adam üzü Nax çi va ni kə 
tə rəf yol al dı...

Nax çi va ni kə ça tan ki mi 
əsir lə ri bir ye rə yı ğıb üst-baş-
la rı nı yox la dı lar. On lar dan 
bir ne çə si er mə ni hərb çi lə rin 
diq qə ti ni çək di:

- Siz azər bay can lı lar ki mi da-
nış mır sı nız. Nə mil lə ti si niz?

-Biz axıs qa türk lə ri yik.
-Lap yax şı, bi zə elə siz la-

zım sı nız...
Vaxt itir mə dən, ar tıq sual 

ver mə dən on la rı gül lə lə di lər. 
Elb rus Ru si ya nın Xa ba-

rovsk vi la yə tin də ata sı nın əs-
gər lik çək di yi hər bi his sə də 
xid mət et miş di. Qa yı dan da 
özü ilə yax şı çək mə gə tir miş-
di. İn di əsir lik də bir er mə ni 
o çək mə lə rə gö rə Elb ru sa 
ra hat lıq ver mir di. Onun 
hə ya sız lı ğı na dö zə bil mə-
yən Elb rus er mə ni ko man-
di ri nə şi ka yət et mək üçün 
für sət göz lə yir di. Nə ha yət, 
sö zü nü de yə bil di:

- Mə nim si zə şi ka yə tim 
var. Dün ya nın heç bir ye-
rin də əsir lər lə bu cür dav-
ran mır lar. Dö yü lü rük, 
təh qir olu nu ruq, am ma 
əş ya la rı mı zı al ma ğa ix ti-
ya rı nız yox dur. Rəh bər-
lik et di yi niz hər bi pol-
kun əs gə ri çək mə lə ri mi 
is tə yir. 

- Har dan san?
- Xo ca lı dan.
- Sə ni kim gə ti rib?
Ba şı ilə ya nın da kı er mə ni ni gös-

tər di.
- O.
Ko man dir üzü nü Elb ru sun işa rə 

ver di yi ada ma tu tub de di:
- Gəl sən bu oğ la nı ver mə nə.
- Ney nir sən onu?
Ko man dir Elb ru sa ba xıb bic-bic 

gül dü:
- Bu hə rif bey nəl xalq hü quq dan 

çox da nı şır, onun di li ni kəs mək is-
tə yi rəm.

Qa ra bağ mü ha ri bə si nin şa hid-
lə ri, iş ti rak çı la rı de yir ki, tö rə di lən 
vəh şi lik lər Qa ra bağ er mə ni lə rin-
dən da ha çox, gəl mə er mə ni lə rin 
əməl lə ri idi. Elb ru sun ba şı ilə gös-
tər di yi er mə ni hərb çi si Va le ri uzun 
müd dət Şu şa da ya şa mış dı. Azər-
bay ca nın çö rə yi ni ye miş di. Əsir lə ri 
Nax çi va ni kə gə ti rən də yol da xey li 
söh bət et miş di Elb rus la. Ata sı-ana-
sı kim dir, ha ra da oxu yub, qon şu su 
kim olub? Or taq ta nış lıq la rı ya ran-
mış dı, həm də hər iki si gənc idi axı. 
Va le ri bi lir di ki, ko man dir de di sə, 
Elb ru sun di li ni müt ləq kə sə cək:

- Cə nab ko man dir, mən Dəh raz-
da nam, siz isə Nax çi va nik dən. Mən 
əsi ri öz ko man di ri mə təh vil ver mə-
li yəm. Bəs mən dən so ruş maz lar ki, 
ha nı sə nin gə tir di yin əsir lər? Xa-
hiş edi rəm, mə ni üzr lü he sab edin. 
Onu si zə ve rə bil mə yə cə yəm. 

Be lə lik lə, Elb ru su da ha 5-6 nə fər-
lə bir lik də Dəh raz kən di nə gə tir di lər. 
Ana sı Xə di cə, bi bi si Gü ley şə, Ya qub 
da yı, əmi si qı zı nın qay nı Na dir, bir də 
əmi si qı zı nın yaş ya rım lıq oğ lu da bu-
ra da idi. On la rı Dəh raz da 30-40 metr 
uzun luq da olan xe yir-şər evi nə yığ dı-
lar. Elb rus gör dü ki, əmi si nin qa yı na ta-
sı Mə həm məd da yı, əmi si, ata sı da or-
da dır. Mə həm məd da yı Elb ru su gö rən 
ki mi boy nu nu qu caq la yıb ağ la dı:

- Zəh ra bi bi ni düz ağ zın dan vur-
du lar, me şə də qo yub gəl dim. 

300 nə fə rə ya xın əsi rə, ye mə yə 
qu ru buğ da, çiy kar tof ve rir di lər. O 
da ha mı ya çat mır dı. 

Sə hər er mə ni hərb çi lə ri iri tax ta 
qa pı la rı aç dı lar:

- Çı xın! Si zi də yiş mə yə apa rı rıq.

Se çib 19 nə fə ri ayır dı lar. 
-Siz qa lır sız! O bi ri lər çıx sın!
Be lə cə, 19 nə fər qa la sı ol du. Elb rus, 

ata sı, Məm məd hə kim, əmi si Qə dim, 
Mə həm məd da yı, Qə naət da yı...

Fev ra lın 27-də on la rı üs tü açıq 
“Ka mAZ”-da Xo ca lı ya gə tir di lər. 
Şə hər də ma şı nı baş qa er mə ni hərb-
çi lə ri sax la dı lar. Ko man dir lə ri vəh-
şi cə si nə ba ğır dı:

-Ha mı nız dü şün! Ye rə uza nın! 
Əl lər bo yun ar dı na!

Elb ru sun əmi si Qə di min bir aya ğı 
ifl  ic ol du ğun dan ma şın dan dü şə bil-
mir di. Elb rus çiy ni ni əmi si nin aya ğı na 
da yaq edib onu en dir di. Bir er mə ni Elb-
ru sun hə rə kət lə ri ni diq qət lə iz lə yir di:

-Sən mi lis sən? 
Mül kü pal tar da olan Elb rus mi lis 

ol du ğu nu in kar elə di. Bi lir di ki, hə qi-
qə ti öy rən sə lər ye rin də cə gül lə lə nə cək. 
Hərb çi bir qə dər ara lı da da yan mış “Ji-
qu li” mar ka lı qır mı zı “01”dən bir to pa 
hər bi bi let gə tir di. Elb rus Xan kən di 
mi lis ida rə sin də iş lə yir di. Hər bi bi let lə-
rin ha mı sı kadr lar şö bə sin də qal mış dı. 
Qa ça qaç dü şən də şö bə nin rəisi İma-
nov bi let lə ri gö tü rə bil mə miş di. 

- Star şi na Ab ba sov Elb rus. Xo ca lı 
şö bə si, bö lük ko man di ri. Post pat-
rul. Sən sən? 

- Hə. 
Elb ru sun qu la ğı nın da lın dan av-

to ma tın qun da ğı ilə ne cə vur du lar-
sa, ba şı ma şı nın də mi ri nə dəy di və 
o, ye rə yı xıl dı. Ba şı na, be li nə, qar nı-
na, ayaq la rı na, qol la rı na də yən tə pik 
zər bə lə rin dən hu şu nu itir di. Ayı lan-
da gör dü ki, qol la rın dan tu tub onu 
qır mı zı “Ji qu li”yə sü rü yür lər.

-Bu nu apa rın, An je la xa la nın oğ lu-
nun qə bi ri nin üs tün də ba şı nı kə sin. 

An je la nın oğ lu Şu şa dan atı lan 
qrad mər mi si nə tuş gəl miş di. 

Elb ru sun ata sı Ələm dar ki şi özü nü 
irə li atıb “mə ni apa rın, öl dü rün, oğ lu-
mu bu ra xın siz Al lah” de di. Ki şi ni av to-
ma tın qun da ğı ilə vu rub ye rə yıx dı lar, 
o isə ye ni dən qal xıb na lə çək di. Əsir lə rə 
yük ma şı nı na min mək əm ri ver di lər. 
Elb ru su isə dar tıb “Ji qu li”yə bas dı lar. 

Xan kən din də Şaum ya nın hey-
kə li nin ya nın da ma şı nı sax la dı lar. 
Skam ya da otur muş er mə ni qa dın-
la rı kar tof so yur du lar. Hərb çi lər dən 
bi ri ya xın la şıb nə sə da nış ma ğa baş-
la dı. Elb rus o qə dər dö yül müş dü ki, 
dialo qu çox çə tin lik lə an la yır dı:

-Türk gör mək is tə yir si niz?
-Ha nı?
-Har da dı?
Er mə ni qa dın la rı heç də ki şi lər dən 

ge ri qal mır mış. İş lə ri ni bu ra xıb ma-
şı na sa rı qaç dı lar. Qa pı nı açıb gah 
yum ruq, gah da tə pik lə ri ilə Elb ru sun 
on suz da dö yül mək dən qan çır ol muş 
bə də ni nə o ki var vur du lar. Qa dın-
lar dan bi ri nin ürə yi so yu ma yıb, ya-
nın da kı hərb çi nin av to ma tı nı al dı və 
Elb ru sun sol gö zü nün al tı na zər bə en-
dir di. Elb ru sa elə gəl di ki, kor ol du... 

Ma şın bağ-bağ ça lı hə yə tə gir di. 
Ha va ar tıq qa ral mış dı. Uzun dəh liz-
lər lə irə li lə yib ota ğa keç di lər. Er mə ni 
za bit lə ri məc lis qur muş du. Elb ru su 
gə ti rən adam onu qa pı nın ağ zın da 
qo yub ma sa ya ya xın laş dı, əyi lib er mə-
ni lər dən bi ri nə nə sə de yən dən son ra 
Elb ru sa irə li gəl mə si ni işa rə elə di. Süf-
rə yə üç-dörd metr qal mış ona di ziüs tə 
çök mə yə əmr elə di. Ma sa da otu ran 
er mə ni lər ona ba xıb gü lü şür, am ma 
bu gü lü şün ar xa sın da son suz nif rət və 
ik ra hın da yan dı ğı açıq hiss olu nur du.

-Har dan san? 
-Xo ca lı dan.
-Ac san?
-Hə. 

To yu ğun bu du nun əti ni ye yib, sü-
mü yü nü Elb ru sa at dı lar. Sü mük Elb-
rus dan ya rım metr qa ba ğa düş dü. 
Ba şı nı qal dı rıb gö zu cu sü mü yə bax dı. 
Elb ru sun tər pən mə di yi ni gö rüb ba şı-
nın üs tün də da ya nan er mə ni yə gös tə-
riş ver di: “Rədd elə yin onu bur dan”. 

Əsi ri ba za rın alt tə rə fi n də yer lə şən 
mə həl lə yə gə tir di lər. Evin ikin ci mər-
tə bə si yox idi, gö rü nür, mər mi da ğıt-
mış dı. Onu hə yə tin or ta sın da kı tut 
ağa cı nın al tın da oturt du lar. Ağ saç lı, 
qa ra ge yim li (Cey hun Mir zə ye vin 
çək di yi “Fər yad” fi l min də ki Xo re nin 
ar va dı nın tam ox şa rı) arıq bir qa dın 
bi na nın qa pı sın dan çı xıb Elb ru sa tə-
rəf gəl mə yə baş la dı. Qa dın elə zəhm-
lə gə lir di ki, Elb rus özün dən ası lı ol-
ma ya raq aya ğa qalx dı:

-Har dan san?
-Xo ca lı dan.
-Mə nim oğ lu mu ni yə öl dür mü-

sən?
Elb ru sun ca va bı yox idi. Qa dın 

ona iki şil lə vur du, üzü nə tü pü rüb 
ağ la ya-ağ la ya or dan uzaq laş dı. 

Hərb çi lər dən bi ri ar xa dan ona 
səs lən di:

-An je la xa la, nə edək, onun ba şı nı 
kə sək? 

Qa dın çev ri lib Elb ru sa bax dı:
-La zım de yil. 
Er mə ni hərb çi lə ri Elb ru su Şu şa 

yo lu nun üs tün də ki qum kar xa na sı-
na gə tir di lər.

-Ara, gəl sə nə hər bi pal tar ge yin di-
rək, əli nə də bir si lah ve rək, son ra da 
şək li ni çə kib gön də rək Xalq Cəb hə si-
nə. Bi zim or da əsir lə ri miz var, bəl kə 
sə ni on lar la də yiş mək is tə yə lər.

-Mən şə kil-zad çək di rən de yi ləm, 
öl dür mək is tə yir si niz sə, öl dü rün. 
Si zin ha va nı za oy na yan de yi ləm. 

On suz da ca nın dan bez miş di. 
Elb ru su o qə dər döy dü lər ki... Bə-
də ni nə də yən zər bə lə rin ağ rı sı nı 
ar tıq hiss elə mir di. Çə tin lik lə nə-
fəs alan Elb rus yal nız bu nu eşit di: 
“Apa rın gül lə lə yin”.

Onu bir “UAZ” mar ka lı ma şı na 
min dir di lər. Gə lib çat dıq la rı yer, 
Xan kən din də er mə ni lə rin məs kun-
laş dı ğı ilk kənd idi. 

Ta ri xi mən bə lə rə gö rə, o vaxt Şu şa 
qa la sı nı tik di rən Meh di qu lu xan İrə-
van dan gəl miş yüz er mə ni bən na sın-
dan so ru şur ki, “Bu işi ni zin əvə zin də 
nə is tə yir si niz?” Er mə ni us ta lar Şu şa-
nın gi rə cə yin də ki kənd də ya şa maq 
üçün ica zə is tə yir lər. Son ra dan bu 
kənd Ər mi na van ad la nır. 

Xan kən din dən Şu şa ya qal xan yo-
la ti kin ti ma te rial la rı tök müş dü lər, 
gö rü nür, or da nə sə tik mə yə ha zır la-
şır dı lar. El bu ru su ar xa dan itə lə di lər:

- Get o ti kin ti ma te rial la rı nın ya-
nın da da yan.

Elb ru su ona gös tə ri lən ye rə, qa-
rın üs tün də ayaq iz lə ri nin aç dı ğı 
bir cı ğır apa rır dı. Ara da ayaq la rı nı 
yer də ki qa rın izi nin üs tü nə qo yur, 
son ra da tə miz qa rın üs tü ilə ge-
də rək izi ge niş lən di rir di. Bir dən 
ağ lı na nə gəl di sə, da yan dı. Be ton 
ha sar la rın ya nı na ça tan da qa rın üs-
tü nə sıç ra mış qan lə kə lə ri ni gö rüb 
ürə yin də de di: “Hə, so num gəl di”. 

Ha sar dan ya rım metr qa baq da 
da ya nıb er mə ni hərb çi lə ri nə tə rəf 
çev ril di. On lar dan bi ri Elb ru su ni-
şan alıb atəş aç dı. Elb rus ye rə yı xıl-
dı. Dü şün dü ki, ya ra nın ye ri hə lə 
is ti ol du ğun dan ağ rı nı hiss et mir. 
Əv vəl lər Xo ca lı da post da iki də-
fə ya ra lan mış dı, gül lə ağ rı sı nın 
nə ol du ğu nu yax şı bi lir di. Er mə ni 
hərb çi lə ri əl lə ri ni əl lə ri nə vu rub 
gü lü şən də ba şa düş dü ki, hə lə onu 
öl dür mək fi  kir lə ri yox dur.

-Nə di, ara, qor xur san?
Er mə ni hərb çi lə ri bir-bir lə ri ilə 

za ra fat la şa raq si qa ret tüs tü lət mə yə 
ha zır la şır dı lar. Əl lə ri ni cib lə rin də 
gəz di rib kib rit ax tar dı lar. Nə ha yət, 
bi ri nin ci bin dən kib rit çıx dı. O, bir 
çöp çı xar dıb yan dır ma ğa ça lış dı, 
alın ma dı. Son ra ikin ci ni çı xart dı, ye-
nə yan ma dı. Son ra be şin ci ni, al tın cı-
nı gö tü rüb qu tu nun kə na rı na sürt dü 
və yan ma dı ğı nı gö rüb sö yüş söy dü. 
Bü tün bun la rı kə nar dan iz lə yən Elb-
rus isə hər şe yin tez lik lə bit mə si ni 
is tə yir di, ürə yin də “olub qur ta ray dı 
kaş”, de yir di. Bu vaxt hər bi ge yim-
də olan bir saq qa lı qa ra ba ta-ba ta 
on la ra ya xın laş dı. Elb rus onu dər hal 
ta nı dı. Diş hə ki mi idi. 1985-ci il də 
onun iki di şi ni çək miş di. Bir də fə diş 
po lik li ni ka sı nın ya nın da kı “Qa run” 
res to ra nın da ye mək də ye miş di lər 
bir lik də. Adı Va le ri idi. Ye re van dan 
tə yi nat la gəl miş di. Am ma in di hərb-
çi idi, ka pi tan rüt bə si ni da şı yır dı. 
Hə kim ar xa sı nı Elb ru sa sa rı çe vi rib 
hərb çi lər lə da nış ma ğa baş la dı. Elb-
ru sun nit qi tu tul du ğun dan Va le ri ni 
ça ğı ra bil mir di.

(davamı 10-cu səhifədə)

...Ha di sə nin baş ver di yi hə min o 
müd hiş ge cə Elb rus lam pa işı ğın da 
Hü seyn Ab bas za də nin “Bu rul ğan lar” 
ki ta bı nı oxu yur du. On suz da post da 
iki nə fə rə bir si lah dü şür dü. Si la hı nı 
rəh mət lik Ay dı na ve rib gəl miş di. Ay-
dın elə hə min ge cə post da düş mən 
gül lə sin dən ye rin də cə ke çi nə cək di. 
Elb ru sun ana sı Xə di cə qab-qa ca ğı otaq-
dan yı ğış dı rıb mət bə xə da şı yan da elə 
hey “Al lah mər di ma za ra lə nət elə sin”, 
“Al lah si zi zə lil qoy sun” de yir di, ata sı 
Ələm dar ki şi tez-tez pən cə rə nin pər-
də si ni ara la yıb “ki ri... ki ri..” pı çıl da yır, 
atış ma səs lə ri nə qu laq kə si lir di. Ürə yi 
döz mə yən ki şi hər dən hə yə tə çı xıb var-
gəl edir, son ra da evə dö nür dü. Ət ra fı 
bü rü yən sü kut kör pə be şi yi ki mi ra hat 
idi. Qar də nə cik lə ri qu tü kü ki mi göy-
də sü züb ye rə enir di. San ki ya şa na caq 
bəd bəxt li yi du yan ca na var lar, bay quş-
lar da me şə dən baş gö tü rüb get miş di. 
De yir lər Əz ra yıl gəl məz dən ön cə it lər, 
ca na var lar ula şır. An caq hə min ge cə 
atəş səs lə ri nin eşi dil mə mə yi bir ya na, 
hey van la rın da cın qı rı çıx mır dı. 

...Göy dən ələ nən ağ lə lək lə rə qə fi l-
dən od düş dü, alov par ça la rı tor pa-
ğa sə pə lən di. Adam lar ümi di, ina mı 
çə tir edib ev lə rin dən çıx dı lar. İn san 
gül lə ya ğı şı al tın da ha ra ge də bi lər? 
Ha nı ba yaq kı sü kut, ha nı ba yaq kı 
sa kit lik? Çı ğır tı, ağ laş ma, yal va rış 
və dua səs lə rin dən yer-göy lər zə yə 
gə lir di. Qa ran lıq sə ma çə tir ol say-
dı, or da bir ul duz be lə gö rün məz di, 
ha mı sı qo pub tö kü lər di, yer ara la-
nıb ha mı nı ağu şu na alar dı, axı onun 
bir adı Və tən, bir adı da Ana dır. Axı 
onun bir bor cu da qo ru maq dır. Am-
ma hə min ge cə kim sə qo ru ya bil mə-
di bu şə hə rin adam la rı nı... 

...Qon şu nun hə yə ti nə mər mi dü-
şən də ev ne cə sil kə lən di sə, qey ri-ix ti-
ya ri üçü də qa pı ya yü yür dü. Göy dən 
od tö kül dü yü nü gö rüb ge ri qa yıt ma-
ğa məc bur ol du lar. Ana çı ğı ra-çı ğı ra 
əli ni üzü nə atıb, dır naq la rı ilə əti ni 
qo par dır dı. Yol du ğu çən gə-çən gə 
saç lar az son ra düş dü yü xal ça nın üs-
tün də mər mi part la yan da ya na caq-
dı, am ma ya nıq tük lə rin qo xu su oda 
bü rün müş şə hə rin qa rış mış iy lə ri nin 
ara sın dan ke çib Si murq qu şu na çat-
ma ya caq dı. Ələm dar ki şi ar va dı nın 
üs tü nə qış qı rıb onu sa kit ləş dir mə yə 
ça lı şır, Elb rus isə çaş qın lıq la otaq da 
o baş-bu ba şa qa çır dı. Bu vaxt qon-
şu la rı El man qa pı nı açıb özü nü içə ri 
sal dı: “Evi ni zi Al lah tik sin, er mə ni lər 
ma ğa za ya ça tıb. Ni yə qaç mır sı nız?” 

Ma ğa za ilə ev lə ri nin ara sı cə mi 
iki yüz metr idi. Adam lar ev lə rin-
dən ba şıaçıq, ayaq ya lın çı xıb şə hər 
poç tu nun qa ba ğı na yı ğış mış dı lar. 
Şə hər dən çıx ma ğın yol la rı haq qın-
da qız ğın mü ba hi sə ge dir di:

- Pə ra kən də lik ol maz. Əs gə ran 
yo lu da ha eti bar lı dır, gə lin sö zü mə 
qu laq asın. Mən o yo lu yax şı ta nı yı-
ram, bir-bi ri mi zə kö mək edib, Ağ-
da ma ra hat ça ta bi lə rik.

- Bu ha va da, özü də ge cə nin qa-
ran lı ğın da o yo lu tap maq çə tin ola-
caq. Mən cə, ən eti bar lı yol Şel li dən 
ke çir. Kim sə təş vi şə düş mə sin. 

- Ca maat, risk edə bil mə rik. Bu cə-
hən nəm dən bi zi an caq Ab dal gü lab lı 
yo lu çı xar da bi lər. Kim mə nim lə ra-
zı dır sa, ar xam ca gəl sin.

Fi kir lər da ma rı qaç mış süd üzü 
ki miy di, ha ça-ha ça, par ça-par ça. 
Fi kir ay rı lı ğı xo ca lı la rı pə rən-pə rən 
sal dı. Elb rus gil Ab dal gü lab lı yo lu-
na üz tut du lar. 

İn di de səm ki, yol bo yu baş ve rən 
ha di sə lər dən cild-cild ki tab lar yaz-
maq olar, yə qin, dü şü nə cək si niz ki...

And ol sun öpüb gö zü nü zün üs-
tü nə qoy du ğu nuz mən çö rə yə, o 
dağ la rın ba şın dan, o də rə lə rin di-
bin dən hə lə də ana fər ya dı eşi di lir 
ge cə lər. 

...Aşa ğı da, də rə nin di bin də bir 
ana hay qı rır dı. Qar lı sıl dı rım dan 
aya ğı sü rü şüb yu var lan mış dı ora. 
Buz lu daş-kə sək üz-gö zü nü cır mış, 
qo lu nu-qı çı nı qır mış dı. Oğ lu ba ğı-
ra raq ana sı nı ça ğı rır, əl çat maz, ün-
yet məz də rə nin di bi nə düş mə yə yol 
ax ta rır dı. 

-Ay oğul, gəl mə, on suz da ya ra lı-
yam, sə ni and ve ri rəm əziz lə ri mi zin 
qəb ri nə, sə ni ad ve ri rəm, doğ ma la-
rı mı zın ru hu na, qur ban olum, oğul, 
düş mə, mən on suz da ölü rəm...

Oğul san ki də li ol muş du, ba şı na-
ba şı na dö yür, az qa lır dı özü nü da-
ğın ba şın dan ata. Bir dən ana oğ lu-
nun ha ra yı na hay ver mə di. Oğ lu 
sə si ba ta na, hey dən dü şə nə qə dər 
ba ğı rıb ana sı nı ça ğır dı. Ana dan 
səs çıx ma dı. Oğul ağ la ya-ağ la ya 
adam la rın qo yub get di yi ayaq iz-
lə ri ilə qaç ma ğa üz tut du. O, oğ-
lu də rə yə onun da lın ca gəl mə sin, 
onu öl müş bil sin de yə ba ğır tı sı-
na ca vab ver mə yən ana nı qur da-
qu şa təh vil ve rib qa çır dı. Xey li 
uzaq la şan dan son ra oğu lun qu-
la ğı na səs gəl di. Elə bil kim sə 
bərk dən “ay Al lah” de yib na lə 
çək di. Am ma yə qin ki, bu, onun 
ana sı de yil di, axı ana öl müş dü...

Elb rus bir əli ilə ana sı nın, di gə ri 
ilə bi bi si Gü ley şə nin əlin dən tu tub 
on la rı qa ra ba ta-ba ta, yı xı lıb-du-
ra raq da ğın dö şü nə sa rı dar tır dı. 
Bir dən Gü ley şə nin aya ğı sü rüş dü 
və qa dın da ğın ətə yi nə sa rı yu-
ma lan dı. Ana sı yı xıl ma sın de yə, 
onu yer də otur dub özü nü bi bi si-
nin ar xa sın ca də rə nin di bi nə at dı.
Gü ley şə yı xıl dı ğı yer dən qal xa bil-
mir di. Elb rus bi bi si nin qo lun dan 
tu tub qal dır dı. Onu be li nə alıb 
ye ni dən da ğın dö şü nə sa rı qalx-
ma ğa baş la dı. Am ma Elb rus be lə 
çox ge də bil məz di, yor ğun idi. Bi-
bi si ni ye rə qo yub əlin dən tut du, 
ayaq la rı nı buz lu daş la rın sü rüş-
kən üzü nə di rə yib var gü cü ilə 
ar xa sın ca dart ma ğa baş la dı. Yaş lı 
qa dın ye ri yə bil mir di, tez-tez qıç-
la rı diz dən qat la nır dı. Çox get mə-
miş di lər. Gü ley şə nin aya ğı ye nə 
bur xul du, Elb rus bi bi si ni qo yub 
ge də bil məz di. Ələm dar ki şi isə 
ifl  ic ke çir miş qar da şı Qə di mi da-
şı yır dı. O da hün dür boy lu, ye kə-
pər adam idi. So yuq ha va ha mı nı 
ta qət dən sal mış dı. 

Fev ra lın 26-sı idi. Ax şam düş-
müş dü. Elb rus da bir tü fəng var 
idi. Baş qa bir ne çə nə fər də özü ilə 
si lah gö tür müş dü. Gəl dik lə ri cı ğır-
dan beş-al tı metr yu xa rı da bir ka ha 
var idi. Elb rus, kənd sa kin lə ri olan 
Ya qub ki şi, Hə təm, qa dın lar, axıs-
qa türk lə rin dən da ha beş-al tı gənc 
oğ lan ka ha ya ge cə lə mə yə qalx-
dı lar. Qur şa ğa qə dər qa rın için-
də qal maq dan sa so yuq ka ha da 
dal da lan maq da ha təh lü kə siz 
idi. Qa dın lar as ta dan ağ la yır, 
ac uşaq la rı nı al dat maq üçün 
bə ha nə lər uy du rur du lar. 
Bu vaxt ya xın lıq dan səs-
lər eşi dil di. Bo yun la rı nı 
uza dıb ka ha nın aşa-
ğı sın dan ke çən cı ğı-
ra sa rı boy lan dı lar. 
Er mə ni hərb çi lə ri 
qa baq la rı na 20-dən 
çox qa dı nı qa tıb apa-
rır dı lar. Hə təm Elb-
ru sa bir qum ba-
ra ver miş di.

Hə təm Bər də dən idi, ipək fab ri kin-
də mü hən dis iş lə yir di, am ma cəb-
hə yə kö nül lü ola raq gəl miş di və 
mü da fi ə ba tal yo nun da qə rar gah 
rəisi tə yin edil miş di:

-Elb rus, sən qum ba ra nı tul la-
yar san, mən də av to mat dan 

ata cam. 
Hə təm ka ha nın üs tü nə 

qal xan da er mə ni lər bu-
ra ya xın la şır dı lar. Elb rus 
qum ba ra nı ha zır tu tub 
ka ha da kı la ra əli ilə aşa ğı 

əyil mə lə ri üçün işa rə 
elə di. Qa dın lar Elb-

ru su atış ma dan çə kin dir mək 
üçün dil tö kür dü lər, qor xur-

du lar ki, er mə ni lər on la rın ha ra da 
giz lən dik lə ri ni gö rüb öl dü rər lər. 
Ana lar öz uşaq la rı na gö rə qor xur-
du lar. Bu za man Elb ru sun əlin dən 
qum ba ra nı al maq üçün bir qa dın 
onun la əl bə ya xa ya ol du və mü va zi-
nə ti ni iti rən Elb ru sun aya ğı sü rüş dü, 
o, sıl dı rı mın ba şın da olan ka ha dan 
yı xıl dı, üzüaşa ğı düz er mə ni hərb-
çi si nin uzun bo ğaz la rı ya nın da da ya-
na na qə dər yu ma lan dı. Av to ma tın 
qun da ğın dan en di ri lən zər bə lər ona 
ba şı nı qal dır ma ğa ma cal ver mə di.

...Ha di sə nin baş ver di yi hə min o - Ca maat, risk edə bil mə rik. Bu cə-

Bil mi rəm in san lar mə ni ni yə mü qəd dəs he sab edib lər? Ni yə bir ti kə mi yer də gö rən də dər hal 
gö tü rüb göz lə ri nin üs tü nə qo yub lar. İn san la rın mə nim üs tüm də son suz haq la rı ol duq la rı 
hal da, “çö rək haq qı” an dı har dan ya ra nıb, onu da bil mi rəm. Mə ni bi ti rən tor pa ğı qo-
ru yub lar, əkib-be cə rib lər, buğ da mı üyü düb, xə mi ri mi yo ğu rub lar, bi şi rib «bəl kə qon-

şu nun yo xu dur» de yə, uşa ğı na mə ni əli nə gö tü rüb hə yə tə düş mə yə izn ver mə yib lər. Qo naq la rı 
gə lən də ya nı ma duz qo yub qar şı la yıb lar, ge dən də Qu ran ki mi baş la rı nın üs tün dən ke çi rib lər, 
qor xan da ge cə lər yas tıq la rı nın al tın da sax la yıb lar. 
İn sa nın bu fə da kar lı ğın dan son ra, mə nim lə im ta ha na çə kil mə si ni is tə mir dim, and ol sun mə ni 
bi ti rən tor pa ğa, is tə mir dim. Mən “çö rək” de yib me şə də do nan uşaq la rın ya nın da buğ da olub bit-
mək, yer də bar maq la rı ilə qı rın tı mı gə zən əsir lə rin qa ba ğın da xə mir ki mi ya yıl maq, çö rək olub biş-
mək is tə yir dim. Mə ni be cə rib ər sə yə gə ti rən in sa nın haq qı nı ver mək üçün hər şey edər dim. Ya lan 
de yi rəm sə, buğ dam kə sil sin, yer üzün də əkil mə yə bir ovuc tor paq tap ma yım. 
Siz mə ni nə sil bə nə sil ya şat dı ğı nız hal da, mə nə gö rə öl mə yi ni zi is tə mi rəm. Da ha mə nə and iç mə yi-
ni zi, ye ri mi göz üs tə bil mə yi ni zi is tə mi rəm. Tor paq lar da əkil mək, də yir man lar da üyü dül mək, tən-
dir lər də biş mək is tə mi rəm. Mən də öl mək is tə yi rəm, bü tün ac lıq dan ölən lər ki mi. 

Ka ha nı da gül lə atə şi nə tut du lar. 
Axıs qa türk lə rin dən olan bir ne çə 
gənc əl lə ri ni qal dı rıb təs lim ol maq 
is tə di. Am ma kim idi on la ra rəhm 
edən? Od lu gül lə lər on la rın şax ta-
dan don muş can la rı nı isit di. 

...Er mə ni fa şist lə ri ka ha da kı la rı da 
əsir lə rə qa tıb yol la rı na da vam et di-
lər. Hə tə min aqi bə ti haq qın da son ra-
lar Elb ru sa da nış dı lar. Şu şa dan olan 
bir er mə ni gör müş dü ki, ka ha nın üs-
tü nə əli si lah lı bir nə fər qal xıb dö yüş 
və ziy yə ti ni alır. Hə tə mi elə ye rin də-
cə gül lə lə miş di lər. 

Er mə ni lər it ki mi Ya qub da yı nı 
döv rə yə alıb döy dü lər. O elin hör-
mət li ağ saq qa lı idi. Onun dö yül-
mə yi ni Elb rus özü nə sı ğış dı ra bil-
mə di, atı lıb Ya qub da yı ya kö mək 
et mək is tə yən də, av to ma tın qun-
da ğı ilə ge ri itə lə di lər. 

Ya qub da yı Elb ru sa ba ğır dı:
- Rədd ol bur dan, otur ye rin də, 

mə nə ya xın gəl mə....
Ya qub da yı o qə dər sə bir li, müd-

rik adam idi ki, san ki be lə və ziy-
yət lə də fə lər lə rast laş mış dı. Elə bil 
öm rü-gü nü əsir lik də keç miş di ki şi-
nin. İs tə mir di ki, ona gö rə ki min sə 
hə ya tı təh lü kə al tın da ol sun. 

Ge cə uzun, ha va şax ta lı idi. Xo-
ca lı nın ağ bir çə yi, ağ saq qa lı, ca va-
nı, uşa ğı bir dəs tə qa ti lin qa ba ğı-
na dü şüb əsir li yə ge dir di. 

Me şə dən çıx maq üçün heç bir 
cı ğır tap ma yan dəs tə elə me şə də-
cə ge cə lə mə li ol du. Baş-ba şa ve-
rib bir-bi ri nin nə fə si ilə isin mə yə 
ça lı şan əsir lə rin sa yı sə hər azal-
dı, 10-dan çox qa dın, uşaq, qo ca 
don muş du. Az son ra yor ğun, 
don muş, ya ra lan mış, qorx muş, 
hey dən düş müş, ta qə ti kə sil miş 
bir dəs tə adam üzü Nax çi va ni kə 
tə rəf yol al dı...

Nax çi va ni kə ça tan ki mi 
əsir lə ri bir ye rə yı ğıb üst-baş-
la rı nı yox la dı lar. On lar dan 
bir ne çə si er mə ni hərb çi lə rin 
diq qə ti ni çək di:

- Siz azər bay can lı lar ki mi da-
nış mır sı nız. Nə mil lə ti si niz?

-Biz axıs qa türk lə ri yik.
-Lap yax şı, bi zə elə siz la-

zım sı nız...
Vaxt itir mə dən, ar tıq sual 

ver mə dən on la rı gül lə lə di lər. 
Elb rus Ru si ya nın Xa ba-

rovsk vi la yə tin də ata sı nın əs-
gər lik çək di yi hər bi his sə də 
xid mət et miş di. Qa yı dan da 
özü ilə yax şı çək mə gə tir miş-
di. İn di əsir lik də bir er mə ni 
özü ilə yax şı çək mə gə tir miş-
di. İn di əsir lik də bir er mə ni 
özü ilə yax şı çək mə gə tir miş-

o çək mə lə rə gö rə Elb ru sa 
ra hat lıq ver mir di. Onun 
hə ya sız lı ğı na dö zə bil mə-
yən Elb rus er mə ni ko man-
di ri nə şi ka yət et mək üçün 
für sət göz lə yir di. Nə ha yət, 
sö zü nü de yə bil di:

- Mə nim si zə şi ka yə tim 
var. Dün ya nın heç bir ye-
rin də əsir lər lə bu cür dav-
ran mır lar. Dö yü lü rük, 
təh qir olu nu ruq, am ma 
əş ya la rı mı zı al ma ğa ix ti-
ya rı nız yox dur. Rəh bər-
lik et di yi niz hər bi pol-
kun əs gə ri çək mə lə ri mi 
is tə yir. 

- Ca maat, risk edə bil mə rik. Bu cə-
hən nəm dən bi zi an caq Ab dal gü lab lı 
yo lu çı xar da bi lər. Kim mə nim lə ra-

Fi kir lər da ma rı qaç mış süd üzü 
ki miy di, ha ça-ha ça, par ça-par ça. 
Fi kir ay rı lı ğı xo ca lı la rı pə rən-pə rən 
sal dı. Elb rus gil Ab dal gü lab lı yo lu-

İn di de səm ki, yol bo yu baş ve rən 
ha di sə lər dən cild-cild ki tab lar yaz-
maq olar, yə qin, dü şü nə cək si niz ki...

And ol sun öpüb gö zü nü zün üs-
tü nə qoy du ğu nuz mən çö rə yə, o 
dağ la rın ba şın dan, o də rə lə rin di-
bin dən hə lə də ana fər ya dı eşi di lir 

...Aşa ğı da, də rə nin di bin də bir 
ana hay qı rır dı. Qar lı sıl dı rım dan 
aya ğı sü rü şüb yu var lan mış dı ora. 
Buz lu daş-kə sək üz-gö zü nü cır mış, 
qo lu nu-qı çı nı qır mış dı. Oğ lu ba ğı-
ra raq ana sı nı ça ğı rır, əl çat maz, ün-
yet məz də rə nin di bi nə düş mə yə yol 

-Ay oğul, gəl mə, on suz da ya ra lı-
yam, sə ni and ve ri rəm əziz lə ri mi zin 
qəb ri nə, sə ni ad ve ri rəm, doğ ma la-
rı mı zın ru hu na, qur ban olum, oğul, 
düş mə, mən on suz da ölü rəm...

Oğul san ki də li ol muş du, ba şı na-
ba şı na dö yür, az qa lır dı özü nü da-
ğın ba şın dan ata. Bir dən ana oğ lu-
nun ha ra yı na hay ver mə di. Oğ lu 
sə si ba ta na, hey dən dü şə nə qə dər 
ba ğı rıb ana sı nı ça ğır dı. Ana dan 
səs çıx ma dı. Oğul ağ la ya-ağ la ya 
adam la rın qo yub get di yi ayaq iz-
lə ri ilə qaç ma ğa üz tut du. O, oğ-
lu də rə yə onun da lın ca gəl mə sin, 
onu öl müş bil sin de yə ba ğır tı sı-
na ca vab ver mə yən ana nı qur da-
qu şa təh vil ve rib qa çır dı. Xey li 
uzaq la şan dan son ra oğu lun qu-
la ğı na səs gəl di. Elə bil kim sə 
bərk dən “ay Al lah” de yib na lə 
çək di. Am ma yə qin ki, bu, onun 
ana sı de yil di, axı ana öl müş dü...

Elb rus bir əli ilə ana sı nın, di gə ri 
ilə bi bi si Gü ley şə nin əlin dən tu tub 
on la rı qa ra ba ta-ba ta, yı xı lıb-du-
ra raq da ğın dö şü nə sa rı dar tır dı. 
Bir dən Gü ley şə nin aya ğı sü rüş dü 
və qa dın da ğın ətə yi nə sa rı yu-
ma lan dı. Ana sı yı xıl ma sın de yə, 
onu yer də otur dub özü nü bi bi si-
nin ar xa sın ca də rə nin di bi nə at dı.
Gü ley şə yı xıl dı ğı yer dən qal xa bil-
mir di. Elb rus bi bi si nin qo lun dan 
tu tub qal dır dı. Onu be li nə alıb 
ye ni dən da ğın dö şü nə sa rı qalx-
ma ğa baş la dı. Am ma Elb rus be lə 
çox ge də bil məz di, yor ğun idi. Bi-
bi si ni ye rə qo yub əlin dən tut du, 
ayaq la rı nı buz lu daş la rın sü rüş-
kən üzü nə di rə yib var gü cü ilə 
ar xa sın ca dart ma ğa baş la dı. Yaş lı 
qa dın ye ri yə bil mir di, tez-tez qıç-
la rı diz dən qat la nır dı. Çox get mə-
miş di lər. Gü ley şə nin aya ğı ye nə 
bur xul du, Elb rus bi bi si ni qo yub 
ge də bil məz di. Ələm dar ki şi isə 
ifl  ic ke çir miş qar da şı Qə di mi da-
şı yır dı. O da hün dür boy lu, ye kə-
pər adam idi. So yuq ha va ha mı nı 

Fev ra lın 26-sı idi. Ax şam düş-
müş dü. Elb rus da bir tü fəng var 
idi. Baş qa bir ne çə nə fər də özü ilə 
si lah gö tür müş dü. Gəl dik lə ri cı ğır-
dan beş-al tı metr yu xa rı da bir ka ha 
var idi. Elb rus, kənd sa kin lə ri olan 
Ya qub ki şi, Hə təm, qa dın lar, axıs-
qa türk lə rin dən da ha beş-al tı gənc 
oğ lan ka ha ya ge cə lə mə yə qalx-
dı lar. Qur şa ğa qə dər qa rın için-
də qal maq dan sa so yuq ka ha da 
dal da lan maq da ha təh lü kə siz 
idi. Qa dın lar as ta dan ağ la yır, 
ac uşaq la rı nı al dat maq üçün 
bə ha nə lər uy du rur du lar. 
Bu vaxt ya xın lıq dan səs-
lər eşi dil di. Bo yun la rı nı 
uza dıb ka ha nın aşa-
ğı sın dan ke çən cı ğı-
ra sa rı boy lan dı lar. 
Er mə ni hərb çi lə ri 
qa baq la rı na 20-dən 
çox qa dı nı qa tıb apa-
rır dı lar. Hə təm Elb-
ru sa bir qum ba-
ra ver miş di.

Hə təm Bər də dən idi, ipək fab ri kin-
də mü hən dis iş lə yir di, am ma cəb-
hə yə kö nül lü ola raq gəl miş di və 
mü da fi ə ba tal yo nun da qə rar gah 
rəisi tə yin edil miş di:

-Elb rus, sən qum ba ra nı tul la-
yar san, mən də av to mat dan 

ata cam. 
Hə təm ka ha nın üs tü nə 

qal xan da er mə ni lər bu-
ra ya xın la şır dı lar. Elb rus 
qum ba ra nı ha zır tu tub 
ka ha da kı la ra əli ilə aşa ğı 

əyil mə lə ri üçün işa rə 
elə di. Qa dın lar Elb-

ru su atış ma dan çə kin dir mək 
üçün dil tö kür dü lər, qor xur-

du lar ki, er mə ni lər on la rın ha ra da 
giz lən dik lə ri ni gö rüb öl dü rər lər. 
Ana lar öz uşaq la rı na gö rə qor xur-
du lar. Bu za man Elb ru sun əlin dən 
qum ba ra nı al maq üçün bir qa dın 
onun la əl bə ya xa ya ol du və mü va zi-
nə ti ni iti rən Elb ru sun aya ğı sü rüş dü, 
o, sıl dı rı mın ba şın da olan ka ha dan 
yı xıl dı, üzüaşa ğı düz er mə ni hərb-
çi si nin uzun bo ğaz la rı ya nın da da ya-
na na qə dər yu ma lan dı. Av to ma tın 
qun da ğın dan en di ri lən zər bə lər ona 
ba şı nı qal dır ma ğa ma cal ver mə di.

- Ca maat, risk edə bil mə rik. Bu cə- Fev ra lın 26-sı idi. Ax şam düş-

il mi rəm in san lar mə ni ni yə mü qəd dəs he sab edib lər? Ni yə bir ti kə mi yer də gö rən də dər hal 
gö tü rüb göz lə ri nin üs tü nə qo yub lar. İn san la rın mə nim üs tüm də son suz haq la rı ol duq la rı 
hal da, “çö rək haq qı” an dı har dan ya ra nıb, onu da bil mi rəm. Mə ni bi ti rən tor pa ğı qo-
ru yub lar, əkib-be cə rib lər, buğ da mı üyü düb, xə mi ri mi yo ğu rub lar, bi şi rib «bəl kə qon-

şu nun yo xu dur» de yə, uşa ğı na mə ni əli nə gö tü rüb hə yə tə düş mə yə izn ver mə yib lər. Qo naq la rı 
gə lən də ya nı ma duz qo yub qar şı la yıb lar, ge dən də Qu ran ki mi baş la rı nın üs tün dən ke çi rib lər, 

İn sa nın bu fə da kar lı ğın dan son ra, mə nim lə im ta ha na çə kil mə si ni is tə mir dim, and ol sun mə ni 
bi ti rən tor pa ğa, is tə mir dim. Mən “çö rək” de yib me şə də do nan uşaq la rın ya nın da buğ da olub bit-
mək, yer də bar maq la rı ilə qı rın tı mı gə zən əsir lə rin qa ba ğın da xə mir ki mi ya yıl maq, çö rək olub biş-
mək is tə yir dim. Mə ni be cə rib ər sə yə gə ti rən in sa nın haq qı nı ver mək üçün hər şey edər dim. Ya lan 
de yi rəm sə, buğ dam kə sil sin, yer üzün də əkil mə yə bir ovuc tor paq tap ma yım. 
Siz mə ni nə sil bə nə sil ya şat dı ğı nız hal da, mə nə gö rə öl mə yi ni zi is tə mi rəm. Da ha mə nə and iç mə yi-
ni zi, ye ri mi göz üs tə bil mə yi ni zi is tə mi rəm. Tor paq lar da əkil mək, də yir man lar da üyü dül mək, tən-
dir lər də biş mək is tə mi rəm. Mən də öl mək is tə yi rəm, bü tün ac lıq dan ölən lər ki mi. 

Ge cə uzun, ha va şax ta lı idi. Xo-Ge cə uzun, ha va şax ta lı idi. Xo-
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(əvvəli 9-cu səhifədə)
Hərb çi lər Va le ri yə nə de di sə, o, 

gö zu cu Elb ru sa nə zər sa lıb, ye ni dən 
hərb çi lə rə sa rı dön dü. Am ma son ra 
nə dü şün dü sə, qa yı dıb Elb ru sa bir 
də bax dı. Va le ri nin hərb çi lər lə qı sa 
dialo qun dan son ra, de yə sən, mü ba-
hi sə ya ran mış dı - on lar baş la rı nı bu-
la yıb eti raz et di lər. Bu za man Va le ri 
hər bi qay da da tə zim edib kim li yi ni 
bil di rən də və ziy yət də yiş di - qar şı 
tə rəf də ki lər ma şı na mi nib uzaq laş-
dı lar. Elb rus onun ka pi tan ol du ğu-
nu tə bii ki, son ra dan bil di. Va le ri 
Elb ru sa tə rəf gəl di. Rus ca so ruş du:

- Elb rus, sən sən?
- Mə nəm...
Yol Xan kən di nə qal xır dı. Va le ri 

is tə səy di hə min an Elb ru su azad 
edər di və bu nu heç kim bil məz di. 
Am ma elə mə di. Ola bil sin ba yaq kı 
hərb çi lə rin bu haq da ki mə sə xə bər 
ve rə cə yin dən eh ti yat la nır dı, bəl kə 
də sə bəb baş qa idi. 

- Elb rus, mən sə ni nə azad edə, 
nə də evi mə apa ra bi lə rəm. Mən 
hərb çi yəm. Mə ni gül lə lə yər lər. Ya-
xın lıq da bir hər bi qə rar gah var, or-
da ya xın dos tum var. Sə ni apa rıb 
dos tu ma tap şı ra ram. Bun dan ar tı-
ğı nı elə yə bil mə yə cəm. 

Hər bi qə rar ga hın yer ləş di yi bi-
na əv vəl lər əq li cə hət dən qü sur lu 
uşaq lar üçün pe şə mək tə bi idi. Va-
le ri Elb ru su dos tu nun ya nı na gə ti-
rib tap şır dı. 

Son ra Elb ru su əsir lər olan zir zə-
mi yə sal dı lar. Ya rı qa ran lıq zir zə-
mi də o, av to bus sü rü cü sü Hə sən 
da yı nı ta nı dı. O da qo lun dan ya-
ra lan mış dı. Hü seyn da yı nı da gö-
zü seç di. Bir az ara lı da Şah ruz ad lı 
bir nə fər uzan mış dı. De di yi nə gö rə, 
Mar tu ni nin Qa ra dağ lı kən din dən 
idi. Fev ra lın 11-dən əsir düş müş dü. 

Ax şam sa kit ötüş dü. Sə hər də əsir-
lə rə də yib-do la şan ol ma dı. Bi ri gün, 
mar tın 2-də, ax şam ça ğı er mə ni hərb-
çi si içə ri gir di və Yu sifl  ə Elb ru sa işa rə 
elə di ki, ba yı ra çıx sın lar. On lar qa pı-
dan çı xıb hərb çi lə rin ota ğı na gir di lər. 
Ma sa nın üs tün də ye mək var idi. Bir 
nöm rə li av to ba za nın mü di ri, er mə-
ni əsil li Mak sim Mir zə yev də bu ra da 
idi. Elb rus Xan kən din də iş lə yən də 
on dan bir ne çə də fə ica rə yə av to mo-
bil gö tür müş dü. İn di o, ma yor idi. 
Mak sim Elb rus dan so ruş du:

-Har dan san?
-Xo ca lı dan.
-De yir lər Əlif Ha cı yev, El man 

Məm mə dov şə hə ri ha mı dan tez 
tərk edib, düz dü?

-Yox, elə de yil. On lar da ca maat-
la bir yer də çıx dı şə hər dən. Bil mi-
rəm heç çı xa bil di lər mi? 

-Bəy bə ləd ki şi ni ta nı yır dın? Bəs 
Qə naəti?

Mak sim av to ba za da sü rü cü iş-
lə yən azər bay can lı la rın ad la rı nı 
sa da la dı.

-Elb rus, “Qa ra bağ da bi zim di” 
mah nı sı ya dın da dır? Onu oxu ya 
bi lər sən?

-Sə sim yox dur. 
-İn di sə si ni çı xa ra rıq, ara, vur!
Elb ru sun ar xa sın da gənc er mə-

ni hərb çi lə ri da yan mış dı lar. Onun 
sol böy rə yin dən tə pik lə ne cə vur-
du lar sa, göz lə ri qa ral dı. Üç metr 
də rin lik də olan zir zə mi nin ar ma-
tur la rı çıx mış pil lə kən lə ri ilə aşa ğı-
yu xa rı sü rü dü lər. 

Er tə si gün Hü seyn da yı, Şah ruz, 
Yu sif və Elb ru su ra yon mi lis ida rə-
si nə apar dı lar. Ka me ra lar azər bay-
can lı lar la do lu idi. Şah ruz la Elb ru-
su əv vəl cə növ bət çi ota ğı na sa lıb 
ya rı çıl paq so yun dur du lar. Po lis 
də yə nə yi ilə huş la rı nı iti rə nə cən 
kü rək lə ri nə vur du lar. 

On la rın ka me ra sı üçün cü mər-
tə bə də idi. Yer be ton, pən cə rə lə rin 
də şü şə si sı nıq. Buz bağ la mış də-
mir bar maq lıq la ra to xu nan ol say-
dı əli ya pı şar dı. Sut ka ər zin də bir 
di lim çö rək, üç-dörd gün dən bir 
isə su ve rir di lər. Am ma iş gən cə-
lə rin ara sı kə sil mir di.

Bir gün qon şu ka me-
ra da ta nış ös kü rək 
sə si gəl di. Ka me ra-
lar dan mü ta ma-
di qa rı şıq səs lər 
gəl sə də, heç 
nə ay dın laş-
dır maq ol-
mur du.

-Şah ruz, 
o ös kü rən 
m ə  n i m 
ə m i m -
dir. 

Elb rus ağ zı nı də mir qa pı nın açar 
ye ri nə tu tub var gü cü ilə qış qır dı:

-Qə dim əmi, Qə dim əmi... 
-Kim sən?
-Qə dim əmi, mə nəm, Elb rus. 
-Sə si nə qur ban olum, nə fə si nə 

qur ban olum. 
Ara dan da ha bir həf tə keç di. Bir 

gün rəis müavi ni Elb rus dan so ruş-
du:

-Xo ca lı da olan da nə işin yi yə siy-
din?

-Ba kı da ins ti tut da oxu yur dum. 
-Va li deyn lə rin har da dır? Ata nı 

so ru şu ram? 
-Bu ra lar da ol ma lı dır. 
Rə is müavi ni son ra Elb ru sun ya-

nın dan çı xıb ata sı Ələm dar ki şi nin 
ka me ra sı na get di:

-Sə nin oğ lun var?
-Bir oğ lum var idi, apa rıb öl dür-

dü nüz.
-Oğ lu nu sə nə gös tər səm, mə nə 

nə ve rər sən?
-Nə yim var Xo ca lı da qal dı. Bir 

ca nım qa lıb, oğ lu mu gös tər, onu 
qur ban ve rim sə nə. 

-Mən qa til-fi  lan de yi ləm. Ax şam 
sə ni oğ lun la gö rüş dü rə cəm, - rə is 
müavi ni əli ni ata nın çiy ni nə qo-
yub qa pı dan çıx dı.

Ax şam ye nə gəl di:
-Xo ca lı lar bir ka me ra ya, Mar tu-

ni dən, Qa ra dağ lı dan olan lar baş qa 
ka me ra ya.

Elb rus, ata sı, əmi si, ey ni ka me-
ra da idi ar tıq. 

Elb rus son ra dan de yə cək di: 
“Əs lin də on la rın mə nim lə ey ni 
ka me ra da ol ma ğın dan əzab çə-
kir dim. Əziz lə ri mi bu cür gör mək 
mə nə ağır gə lir di. Qan düş mə ni 
olan qo hum-qon şu nu bir “sən öl” 
sö zü nə ba rış dı ran el ağ saq qal la-
rı, ağ bir çək lər ka me ra lar da, qar-
ğı dan, qa mış dan ti kil miş qo yun 
dam la rı nın kün cün də sa hib siz öl-
dü lər, me yit lə ri or ta da qal dı. Mə-
nim üçün ən bö yük fa ciə idi. 

Ap rel ayı nın əv vəl lə rin də Elb-
ru sun ata sı Azər bay ca na təh vil ve-
ril mə li idi. İn di Elb rus Ya qub da yı 
ilə qal mış dı. Bu ahıl adam Elb ru-
sa mə nə vi dəs tək olur du. Bir gün 
Elb rus söh bət əs na sın da de di:

-Ya qub da yı, mən ölə cəm. 
-Ni yə, ba la? Qoy, atan öl sün, 

əmin öl sün, mən ölüm. Sən ni yə 
ölür sən?

-Ya qub da yı, mən dərd dən ölə-
cəm. 

Ap rel ayı nın 19-da Elb ru su də-
yiş mək üçün ka me ra dan çı xart dı-
lar. Am ma hə min gün Elb rus üçün 
uğur suz ol du. Onu Qə rib Şah baz-
ya nın qar da şı ilə də yiş mək is tə yir-
di lər. Elb rus rat si ya ilə yal va rır dı:

- Qə ri bin qar da şı nı ta pın, mə-
nim lə də yiş sin lər.

- Qə ri bin də, qar da şı nın da... 
mə ni söy dür mə. Ki min lə is tə sək, 
onun la da də yi şə cə yik.

Elb ru sun ya nın da da ya nan Qə-
rib bü tün da nı şıq la rı eşi dir di. Rat-
si ya nı Elb rus dan alıb ba ğır dı:

- Qu la ğı nı aç yax şı eşit. Qar da şı-
mı ta pıb gə tir mə sən, Elb ru sun ba-
şı nı öz əlim lə kə sə cəm. 

Elb ru su Əs gə ran qa la sı səm tə 
gə tir dik lə ri qır mı zı “Ni va”ya otur-
dub ge ri qay tar dı lar.

Tə biət oyan mış dı. Hər yer yam-
ya şıl idi. Ma şın Xo ca lı nın için dən 
ke çir di. Ba har xa ra ba qal mış şə-
hə rə ya raş mır dı. Yol da ma şı nı 
sax la dı lar. Ya mac da iki qa dın da-
yan mış dı. Yan la rın da kı uş laq lar 
ora-bu ra qa çı şır dı, bir ki şi isə ot-
lu ğun üs tün də elə uzan mış dı ki, 
san ki öl müş dü. Elb rus Kəl bə cər 
ra yo nu nun Ağ da van kən di nin iş-
ğal olun du ğun dan xə bər siz idi. 
Sü rü cü Ver di ilə er mə ni ya raq lı 
Sam vel si qa ret çə kir di lər. Ver di 
Elb ru sa ya xın laş dı:

-Har dan san?
- Bur dan, Xo ca lı dan.
- Əs lin-kö kün har dan dır?

-Əs lim Kəl bə cər dən dir. Am ma 
Xo ca lı da do ğul mu şam. 

Ver di ya mac da kı qa dın la ra 
tə rəf get di. On lar la Elb ru sa sa-
rı ba xıb nə sə da nış dı. Elb ru sun 
saq qa lı qur şa ğa qə dər uzan mış-

dı, üz-gö zü qan çır, göz lə ri nin 
al tı şiş idi... Ayaq la rı da 

tu tul muş du. Onu Əs gə-
ran qa la sı na də yiş mə yə 
apa ran da qu caq la rın da 
gə ti rib ma şı na min dir-
miş di lər. Elb rus gör-
dü ki, bir gə lin ma şı-
na ya xın la şır. Qa dın 
Elb ru su gö rən də 
içi ni çək di:

-Aman Al lah...
Elb rus ləh-

cə dən onun 
azər bay can lı 

ol  du ğu nu 
an la dı:

- B a  c ı , 
mən də 
azər  bay-
can lı yam, 
qorx ma.

-De di, sən Kəl bə cər dən sən. Mən 
də or da nam. Əsir düş müş dük. İn-
di bi zi də yiş mə yə apa ra caq lar. 

Bu nu eşi dən də Elb ru sun ba şı 
gi cəl lən di, göz lə ri qa ral dı. Ba şı nı 
ma şı nın pən cə rə si nə söy kə yib bir 
qə dər sus du və özü nü ələ al ma ğa 
ça lış dı. Qo hum la rı nın ço xu Kəl bə-
cər də idi.

-Bü tün ra yon ge dib?
-Yox, an caq Ağ da van kən di. 
-Qar daş, ye mək dən, su dan nə 

gə ti rim sə nə?
-Su. Var sa su ver mə nə...
...Həbs xa na nın qa pı sı nı rəis özü 

aç dı:
-Bəs bu nu də yiş mə di lər?
-Yox, alın ma dı.
-Sa lın onu kar se rə, gə bər sin or-

da.
Kar se rin qa pı sı üzü nə bağ lan dı. 

Gün lər lə işı ğa həs rət qal dı, di li nə 
nə çö rək dəy di, nə də su. Ge cə nin 
düş dü yü nü, sə hə rin açıl dı ğı nı səs-
lər dən bi lir di. Kar ser elə da rıs qal 
idi ki, uzan maq müm kün de yil di. 
Am ma di gər həbs xa na lar dan fərq-
li ola raq, bu ra bir az is ti idi. Həm 
ya zın nə fə si du yu lur du, həm də 
bu ra da şü şə lə ri qı rıl mış pən cə rə-
lər yox idi. Bu və ziy yət də ol ma-
sı nın üs tün dən nə qə dər müd dət 
keç di yi ni heç cür hiss edə bil mir di.

-Ara, sən hə lə öl mə mi sən?- er-
mə ni ya raq lı göz lə ri nə inan ma dı. 
– Çıx.

Elb rus əl lə ri ni ye rə da ya yıb 
qalx ma ğa ça lış dı, am ma qal xa bil-
mə di.

Elb ru su sü rü yə-sü rü yə ba yı ra 
çı xart dı lar. Gü nün şüala rı al tı gün 
zül mət qa ran lıq da qal mış Elb ru-
sun göz lə ri ni san ki kor elə di. Ba-
yır da bir qa dın, bir ca van oğ lan, 
üç-dörd ya raq lı var idi. Həbs xa na-
nın rəisi də var-gəl edir di. Qa dın 
Elb ru su gö rən də hey rə tə gəl di:

-Bu dur?
-Hə.

-Yox, la zım de yil. Bu ayaq üs tə 
ölüb ki... 

Həbs xa na nın rəisi qa dı nı kə na ra 
çə kib qu la ğı na nə sə pı çıl da dı. Bu 
qa dı nın əri Gən cə də həbs xa na da 
sax la nı lır dı. 

Elb ru su hə min qa dı nın evi nə gə-
tir di lər. İyir mi gün on la rın evin də 
qal dı. Qa dı nın qa yı na na sı, qa yı-
na ta sı, öv la dı da bur da ya şa yır dı. 
Elb ru sun sa çı nı, üzü nü qırx dı-
lar, ya ra la rı na məl həm qoy du lar. 
Ye mə yi ni də kəs mir di lər. Bü tün 
bun la rı öz doğ ma la rı nı azad et-
mək üçün edir di lər. Am ma do la-
nı şıq la rı ağır idi. Çö rək za vod la rı 
iş lə mir di. Ma yın 3-4-ü Şu şa dan 
at ma ğa baş la dı lar. Er mə ni lər lə bir-
lik də Elb rus da qo run maq üçün 
zir zə mi yə düş dü. Aşa ğı dü şən də 
gör dük lə rin dən hey rə tə gəl di. Dö-
şə mə lər mər mər dən idi. Er mə ni 
qa dın lar zəif şam işı ğın da hər bi 
pal tar ti kir di lər. 

May ayı nın 18-də La çın iş ğal edi-
lən gün Elb rus azad olun du. Onu 
Əs kə ran pos tu na gə tir di lər. Elb-
ru su iki hərb çiy lə də yiş di lər. Bi ri 
evin də qal dı ğı ailə nin oğ lu, di gə-
ri də Dov şan lı kən din dən Mer sik 
adın da bir er mə ni idi. Elb ru su Ağ-
da mın Ət ye məz ad lı əra zi si nə gə-
tir di lər. Ma şın dan dü şən ki mi, Xo-
ca lı sa kin lə ri onu əha tə yə al dı lar. 
Ölü sü nü so ru şan kim, əsir lər ba rə-
də mə lu mat al maq is tə yən kim. 

- Ay oğul!...
Elb rus bu doğ ma sə si ta nı dı. Da-

yı sı idi. Özü nü ağ la maq dan zor la 
sax la dı. Ki şi də möh kəm adam idi, 
özü nü tox taq tut du. Bir-bir lə ri nə 
sa rıl dı lar. Son ra ya xın lıq da kı ye-
mək xa na ya gir di lər. 

-Nə var ye mə yə?
-Ye mək qur ta rıb, am ma yu mur-

ta so yut ma sı var.
-Ey bi yox, nə var yığ sto lun üs-

tü nə. 
Na har dan son ra Elb ru sun əmi si-

gi lə get di lər. Ev Qər vən din mər kə-
zin də yer lə şir di. Da yı sı ma şın dan 
dü şən də Elb ru sa göz lə mə yi tap şır-
dı. Da yı sı Ağ da ma tə sa dü fən gəl-
miş di. Sə hər ba cı sı gi lə gə lib yu xu-
su nu da nış mış dı:

-Bu ge cə yu xu da di şim qa na yıb.
-Qan qo vuş maq dı. Sən Al lah bu 

gün Ağ da ma get, bəl kə Elb rus dan 
xə bər ol du.

Kaş o vaxt bir vi deoka me ra olay-
dı, Elb ru sun ailə si ilə gö rüş səh nə-
si çə ki ləy di. Da yı sı ma şın dan dü-
şən də Elb rus onun sö zü nə qu laq 
as ma yıb ar xa sın ca gəl di. Elə bil 
ayaq la rı açıl mış dı. Özü nü ha sa ra 
çat dı rıb di va ra söy kən di. Dar va za 
açı lan da 13 yaş lı ba cı sı nı gö rüb qə-
hər lən di. Da yı sı ba cı sı qı zı ilə gö-
rüş dü:

-Qı zım, ne cə sən?
-Be lə də, da yı. 
-Yax şı ol, qı zım. Elb rus, gəl içə ri.
Elb ru su gö rən də ba cı sı də li ki mi 

qış qır maq is tə di, am ma sə si çıx-
ma dı. Bu boy da dər də, həs rə tə səs-
mi dö zər, səs mi qa lar?

Elb rus o gün lə ri be lə xa tır la-
yır: “Elə bir fa ciə ya şa dıq ki, öl sək 
qəb ri mi zin üs tün də bi tən ot da dil 
açıb dil lə nə cək. Hə yat da vam edir, 
de yib-gü lü rük. To yu muz da olur, 
ya sı mız da. Am ma o gün lər bir an 
da ol sun ya dım dan çıx mır. Xo ca lı 
fa ciəsin dən son ra yu xu dan av to-
mat səs lə ri nə oya nır dım, ana sı nın 
əlin dən çı xıb uçu ru ma yu var la nan 
uşaq la rın çı ğır tı sı na sək sə nir dim. 
Son ra bir müd dət müali cə olun-
dum. Da nış dıq la rı mız ya şa dıq la rı-
mı zın ha mı sı de yil, əl bətt  ə ki! Kaş, 
yaz maq is te da dım olay dı...

FEYZİYYƏ
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On la rın ka me ra sı üçün cü mər-

tə bə də idi. Yer be ton, pən cə rə lə rin 
də şü şə si sı nıq. Buz bağ la mış də-
mir bar maq lıq la ra to xu nan ol say-
dı əli ya pı şar dı. Sut ka ər zin də bir 
di lim çö rək, üç-dörd gün dən bir 
isə su ve rir di lər. Am ma iş gən cə-
lə rin ara sı kə sil mir di.

Bir gün qon şu ka me-
ra da ta nış ös kü rək 
sə si gəl di. Ka me ra-
lar dan mü ta ma-
di qa rı şıq səs lər 
gəl sə də, heç 
nə ay dın laş-
dır maq ol-
mur du.

-Şah ruz, 
o ös kü rən 
m ə  n i m 
ə m i m -
dir. 

-Əs lim Kəl bə cər dən dir. Am ma 
Xo ca lı da do ğul mu şam. 

Ver di ya mac da kı qa dın la ra 
tə rəf get di. On lar la Elb ru sa sa-
rı ba xıb nə sə da nış dı. Elb ru sun 
saq qa lı qur şa ğa qə dər uzan mış-

dı, üz-gö zü qan çır, göz lə ri nin 
al tı şiş idi... Ayaq la rı da 

tu tul muş du. Onu Əs gə-
ran qa la sı na də yiş mə yə 
apa ran da qu caq la rın da 
gə ti rib ma şı na min dir-
miş di lər. Elb rus gör-
dü ki, bir gə lin ma şı-
na ya xın la şır. Qa dın 
Elb ru su gö rən də 
içi ni çək di:

-Aman Al lah...
Elb rus ləh-

cə dən onun 
azər bay can lı 

ol  du ğu nu 
an la dı:

- B a  c ı , 
mən də 
azər  bay-
can lı yam, 
qorx ma.

Elb rus ağ zı nı də mir qa pı nın açar Ap rel ayı nın əv vəl lə rin də Elb- -De di, sən Kəl bə cər dən sən. Mən 

83 gün əsirlikdə
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(Əv və li ötən sa yları mız da)
Qa ran lıq ge cə lər də eh ti ya-

cı olan lar, xü su si lə bir ne çə min 
adam ki, ruh təs kin li yi və ba tin 
və za hir duy ğu la rın cə mi ilə hər 
il Bey tül la hül-ha ra mın tə va fı na və 
Sey yi dül-əna mın Mə di ne yi-mü-
kər rə mə si nin zi ya rə ti nə və kə ra-
mət li imam lar (əley hi və əley him 
ət-tə hiy yət vəs-sə lam) həz rət lə-
ri nin məq bə rə lə ri nin zi ya rə ti nə 
mü şər rəf olur lar, şə ra fət li mə kan-
la rı dövr edən də eh ti ya cı olan la rın 
qib lə si və sidq ilə sə fa lət yi yə lə ri-
nin Kə  bə si olan itaət meh ra bı na 
üz lə ri ni çe vi rə rək şək siz duala rın-
da eh ti yac la rı ödə yən və xa hiş lə ri 
ye ri nə ye ti rən Həz rə tin dər ga hın-
dan yal va rır lar və bu dualar ya-
xın dan qə bul edi lir və bu nun tə si ri 
ilə baş qa hu ma yun uğur lu ruz gar 
on la ra aid olur və ola caq, in şal-
lah-təala. Onun qəl bi nin Gü nəş 
ki mi işıq lı yol gös tə rə ni və alə mi 
bə zə yən uca rə yi dün ya nı əks et-
di rən güz gü ki mi əmin-aman lı ğın 
və amal la rın pər də si ni çöh rə dən 
çə kir, ix las qay da la rı və ix ti sas əla-
qə lə ri nə mü va fi q ola raq ya xın mü-
na si bət lər va si tə si lə özü nün yad-
da şa həkk edil miş gö zəl əməl lə ri ni 
xa ti rə gə ti rir və gün bə gün dost luq 
ilə sə da qət əsas la rı nı və safl  ıq ilə 
mə həb bət bağ la rı nı möh kəm lən di-
rir. Bu na gö rə ne çə il ön cə o sa vab 
yer lə rə da xil olan la rın di lin dən 
eşi dil miş di ki, hə mi şə Al la hın öl-
kə lə rin də Al la hın ev lə ri nin ti kil-
mə si ilə məş ğul olan o xe yir gü dən 
rəy dir ki, “Al la hın məs cid lə ri ni 
abad laş dır mış dır”1 və “Təq va ya 
əsas lan mış məs cid”2ə mü va fi q ola-
raq ikin ci Məs ci dül-Əq sa nı tik-
dir di və bu xo cəs tə məs ci di bi na 
et mək lə abid lə rin ya şa dıq la rı öl-
kə lər də mis li ol ma yan, göz gör-
mə miş və qu laq eşit mə miş bir əsər 
ya rat dı. Özü nün şə ra fət bol lu ğu na 
gö rə ikin ci Bey tül la hül-ha ra mın 
mə qa mı və bə la ğət ni zam lı beyt lə-
rin3 məz mu nu nun ca me si4 olan bu 
mü qəd dəs mə kan bü tün is lam əh-
li nin ən gör kəm li şəxs lə ri nin iba-
dət və ti la vət lə məş ğul ol duq la rı 
bir yer dir. Şeir:

Şahın məscidi,
 fəzlüllahın camesi
Zikr zümzüməsini
 Aya çatdırmışdır.
Dey ayında göy
 asimandan gəlmişdir,
Bir ayrılıq oxunuşuna
 feyz enmişdir.
Təsbih qülğüləsi
 içəridəki günbəzə
Üstdəki doqquz
 günbəzdən yetişdi.
Yol göstərəni səadət
 olan hər kəsin
Qapısına o zaman
 baş çəkər.
Bu ali şan bi na nın ti ki lib ta mam-

lan ma sı xə bə ri tə bər rük və gö zay-
dın lı ğı ver mək üçün bu tə rə fə ün-
van la nıb çat dı ğı mə qam da bö yük 
se vin cə və xoş hal lı ğa sə bəb ol-
du. İn şal lah-təala, əbə di döv lə tin 
dost la rı na mü ba rək ol sun de yi rik.

Səadət və xoş bəxt li yə ye tiş dik-
lə ri nə gö rə on la rı təb rik et mək 
məq sə di lə o eti mad ilə eti bar sa-
hib lə ri nin ən bö yük lə rin dən, bu 
sü la lə nin ən hör mət li xid mət çi-
lə rin dən bi ri olan Kə ma ləd din 
Təb bət ağa yol lan mış və bu nun la 
əla qə dar o ali rüt bə li yə ve ri lən di-
gər töh fə lə rin için də hə diy yə lə-
rin və töh fə lə rin ən əsa sı olan üç 
cild uca Müs həf gön də ril miş dir.
Hər çənd bən də niz açıq su rət də o 
şə rəfl  i mə kan da iba dət lə məş ğul 
ol ma sa da, bu ra da oxu nan ti la vət-
lə rin sa va bın dan bəh rə lə nir və heç 
şüb hə yox dur ki, onun mü ka fat la-
rı o həz rə tin hu ma yun və xoş bəxt 
ta le yi nə aid edi lə cək dir. Be lə mü-
qəd dəs yer lə ri zi nət lən dir mək dən 
öt rü ça lış maq rəğ bət lə qar şı la nan, 
ol duq ca gö zəl və la zım lı iş dir. 
“Hər kəs Al la hın mə ra si mi nə hör-
mət et sə, bu, şüb hə siz ki, qəlb lə rin 
təq va sın dan dır”5. Fər şin6 nət lə ri 
zi nə tin gü na hı na la yiq dir, bəl kə o 
məs ci din zə ru ri bə zək lə rin dən dir. 

Bu məm lə kət də xa lı lar ki fa yət qə-
dər de yil və bu dost da, söz süz ki, 
nəq qaş lıq haq qın da bi li yə ma lik 
ol du ğun dan be lə xa lı la rın bu məs-
ci də və xoş bəxt mə bə də gön dər-
mə yi mü na sib bi lir və xa ti rin də 
sax la yır və uzun lu ğu ilə eni, rəng-
lə rin sa yı nı və ha şi yə ni fərq lən dir-
mə yi ba ca rır. Əgər on la rı təf si la tı 
ilə yaz ma ğa işa rə bu yur sa lar, on da 
uzun lu ğu ilə eni müəy yən ləş di ril miş,

də mir dən dü zəl dil miş zər’7 ilə lə va-
zi ma tı aləm pə nah dər ga hı nın ən ki-
çik bən də lə rin dən bi ri olan yu xa rı da 
adı çə ki lən Təb bət ağa nın va si tə si lə 
gön də rər lər ki, ar tıq-əs kik li yə yol 
ve ril mə sin. Bu hə diy yə dua ilə taətə 
du ran la ra və iba dət ilə itaət yu va sın-
da məs kən sa lan la ra hə min qay da 
ilə peş kəş edi lir. Ma dam ki, bu cür 
ira dət xey rin məh zi və məh zin xey-
ri dir, yo lun tə ləb olu nan xü su siy yə ti 
bu mad də lə rin tim sa lın da iki tə rəf-
dən hi ca bın qal dı rıl ma sın dan və 
yu xa rı da gös tə ril miş xü su siy yət lə-
rin göz lə mə dən və tə xi rə sal ma dan 
mə lu mat lan dır ma və xə bər ver mə 
sə hi fə si nə ya zıl ma sın dan iba rət dir 
ki, xa hiş edən də onun sa va bı ilə hifz 
edil sin və on dan bəh rə lən sin. Həd-
din dən ar tıq qə rəz li lik gös tər mək 
ix ti sas qay da la rı nın və əla qə lə ri nin 
ərz edil mə si nə həsr olun muş ix las 
sə hi fə si ni ya rat maq dan da ha yax şı 
ol du ğu na gö rə, sə mi mi lik qə lə mi-
nin yü yə ni ni ar tıq söz lər söy lə mək 
yo lun dan dön də rib din və dün ya 

üçün va cib olan ri ya sız dualar tə ri-
qi nə gə tir mə yi miz ix ti sar tə ləb edir.

Xudaya, sən dostun və
 dərvişin şahısan ki,
Xalqın əmin-amanlığı
 həmişə onun fi krindədir.
Xalqın başının
 üstündə ol ki,
İtaət xoşbəxtliyi daim
 onun qəlbində yaşasın.

Abdullah xanın müqəddəs 
Məşhədi mühasirəyə 

aldığı vaxt Mavəraənnəhr 
üləmalarının müqəddəs 
Məşhədin üləmalarına 

yazdıqları məktub
Aləm də heç bir mö min üçün giz li 

de yil ki, “la İla hə il ləl lah, Mü həm mə-
dün rə su lül lah” de yən lər dən küf rə 
sə bəb olan söz lər çıx ma dı ğı və sə ləf-
lər lə on iki ima mım (“Al lah on lar dan 
ra zı ol sun!”) yo lu na zidd əməl ye ti-
ril mə di yi təq dir də on la rın mal la rı na 
və can la rı na qəsd et mək caiz de yil. 
Am ma hə min söz lə ri sün nət əh li nin 
məz hə bi və ca maatı və ümu mi lik də 
alim lə ri haq qın da de yən də mö min-
lə ri ilk ola raq iman la rı na gö rə də-
yər lən dir mir lər, şeyx lər ilə zi ya lı lar 
həz rət lə ri nə və bə zi pak zöv cə lə rə 
lə nət söy lə mə yi (ki küfr dür) öz lə ri-
nə caiz bi lir lər, is lam pad şa hı na və 
bəl kə onun la bə ra bər di gər elm sa-
hib lə ri nə ki, “on lar həqq di ni nin üst 
tə bə qə sin dən dir lər”, qar şı qətl və 
zo ra kı lıq iş lət mə yi, on la rın ev lə ri ni 

da ğıt ma ğı və mal ilə əm va lı nı ələ 
ke çir mə yi va cib və la zım sa yır lar, 
za man pad şa hı nın və döv ran xə li fə-
si nin (“Al lah-təala qi ya mət gü nü nə 
qə dər onun cə la lət li köl gə si ni mü-
səl man la rın baş la rı üzə rin dən əsir-
gə mə sin!”) bü tün ca maat və alim lər 
üçün va cib olan ci had da Həz rət Ri sa-
lət pə na hın, kə ra mət li sə ha bə lə rin və 
onun əzə mət li öv lad la rı nın yo lun da 
mal-mül kü və var gü cü ilə dö yüş-
dük lə ri nə eti na sız lıq gös tə rir lər. Bu 
hal da on lar “o gün ki, heç kəs, heç 
kə sin ka rı na gə lə bil mə sin, heç kəs-
dən şə faət qə bul olun ma sın, heç kəs-
dən fi d yə alın ma sın və on la ra heç bir 
kö mək gös tə ri lə bil mə sin”8 və “(öz lə-
ri nə) pey ğəm bər gön də ri lən üm mət-
lə ri sor ğu-suala çə kə cək”9 kə ra mət li 
ayə lə rin də bu yu ru lan la ra mü va fi q 
ola raq Mə li ki-mütt  əalın sor ğu-sualı-
nın öh də sin dən ne cə gə lə bi lə cək lər? 
Ayə lə ri, hə dis lə ri və əx bar la rı bey-
nin dən ke çi rən hər bir ağıl sa hi bi nə 
ay dın olur ki, Həz rət Ri sa lət pə nah la 
(s) söh bət et mək şə rə fi  nə nail ol muş 
ca maat ki, ta be lik və xid mət yo lu 
ilə irə li lə yib lər və il lər lə sö zün hə qi-
qi mə na sın da ka fi r lər lə dö yü şüb lər, 
şüb hə siz nöq san sız dır lar, cən nət lik 
ola caq lar və özəl lik lə “ağac al tın-
da sə nə be yət et dik lə ri za man Al lah 
mö min lər dən ra zı ol du”10 kə la mı na 
mü va fi q ola raq Həz rət Mən na nın 
ri za sı na mü şər rəf olub lar. “Al la hın 
düz yol la apar dı ğı, hi da yət et di yi 
kəs lər” – heç bir şək kə yol yox dur ki, 
şeyx lər və zi ya lı lar həz rət lə ri bu qə-
bil dən dir lər və o əziz və möh tə rəm 
sər və rin qo hum la rı və həm məc lis-
lə ri dir lər. Həz rət Əlim qə dim kə la-
mın da Sid di qi-əzə mi11 sa hib12 ad lan-
dır mış dı. “Öz dos tu na: “Qəm ye mə, 
Al lah bi zim lə dir” de di yi za man!”13 
və “o, hə va vü hə vəs lə da nış mır. Bu, 
an caq na zil olan bir vəhy dir”14 sö zü-
nə gö rə O Həz rə tin bü tün de dik lə ri 
vəhy dir və O Həz rət hə mi şə on la rın 
hör mə ti ni sax la yar dı və on lar dan hər 
bi ri nin ba rə sin də çox lu hə dis var dır. 
Be lə lik lə, on la rı in kar edən ba şı so-
yuq lu ğa yol ve rib Qu ra nı da in kar 
et miş olur. On la rın eti qad la rı ilə dost 
mü na si bət lə ri O Həz rə ti ra zı sal mış-
dı. Həm çi nin Əli Əmi rül mö mi ni nin 
(ə) şü caəti da ha da məş hur dur və o 
cə nab xal qı is la ma gə ti rən za man 
on lar la bir yer də ol muş du və özü də 
təb li ğat apa rır dı. Be lə lik lə, şeyx lə rin 
və zi ya lı la rın nöq san lı ol duq la rı nı is-
bat et mə yə ça lı şan lar bu qü sur la rın 
su bu ta ye ti ril mə si nin o cə na ba la zım 
ol du ğun dan xə bər siz dir lər15.

1 Töv bə. 18
2 Töv bə. 108
3 Beyt sö zü nün ərəb di lin də iki 

mə na sı var: “şeir” (və ya xud 
şeirin bir his sə si) və “ev”.

4 Ca me sö zü həm “top lan ma ye-
ri”, “cəm edən”, həm də “məs-
cid” mə na sın da iş lə nir.

5 Həcc. 32
6 Fərş – dö şə mə, xa lı.
7 Zər’ – təq ri bən 1 met rə bə ra bər 

olan uzun luq va hi di və onu ölç-
mək üçün xü su si xət keş.

8 Bə qə rə. 48 (əl yaz ma da təh rif 
olu nub) 

9 Ə raf. 6 (əl yaz ma da təh rif olu nub)
10 Fəth. 18
11 Eh ti mal ki, söh bət Əbu Bəkr-

dən ge dir.
12 Sa hib – (bu ra da) həm söh bət, dost.
13 Töv bə. 40
14 Nəcm. 3, 4
15 Bu cüm lə nin mə na sı ay dın de yil.

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

Bu məm lə kət də xa lı lar ki fa yət qə-

nəq qaş lıq haq qın da bi li yə ma lik 
ol du ğun dan be lə xa lı la rın bu məs-
ci də və xoş bəxt mə bə də gön dər-
mə yi mü na sib bi lir və xa ti rin də 
sax la yır və uzun lu ğu ilə eni, rəng-
lə rin sa yı nı və ha şi yə ni fərq lən dir-
mə yi ba ca rır. Əgər on la rı təf si la tı 
ilə yaz ma ğa işa rə bu yur sa lar, on da 
uzun lu ğu ilə eni müəy yən ləş di ril miş,

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

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

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri
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Türkcədən tərcümənin 
qrammatik məsələləri
Müasir tər cü mə şü nas lı ğa gö-

rə, ori ji nal və tər cü mə dil lə ri nin 
ara sın da kı qram ma tik fərq lər, 
əsa sən, üç qru pa ay rı lır:

- bi rin ci fərq ori ji na lın di lin-
də ki qram ma tik ifa də va si tə si-
nə tər cü mə di lin də uy ğun gə lən 
for mal qram ma tik əla mə tin ol-
ma ma sı dır.

- ikin ci fərq, yu xa rı da kı nın ək si-
nə, tər cü mə di lin də olub, ori ji na lın 
di lin də ol ma yan, la kin iş lə dil mə si 
zə ru ri he sab edi lən for mal-qram-
ma tik va si tə lər lə əla qə dar dır.

- Nə ha yət, üçün cü, mü hüm 
cə hət ori ji na lın qram ma tik ifa-
də va si tə si nə tər cü mə di lin də 
mü va fi q gə lən, an caq cüm lə də 
ori ji na lın kın dan ta ma mi lə fərq-
li funk si ya la rı ye ri nə ye ti rən 
qram ma tik ifa də va si tə lə ri dir.

Biz yu xa rı da Tür ki yə türk cə si ilə 
Azər bay can di li ara sın da kı ən mü-
hüm sin tak tik fərq lə rə nə zə ri plan-
da to xun muş duq. Bu ra da hə min 
fərq lər dən bir qis mi nin türk cə dən 
di li mi zə tər cü mə prak ti ka sın da 
mey da na çı xar dı ğı  prob lem lər 
üzə rin də da ya na ca ğıq.

İs tər uzaq (müx tə lif sis tem li), 
is tər sə də qo hum dil lər dən tər-
cü mə za ma nı qram ma tik uy ğun-
suz luq la rın ol ma sı tə biidir və bu, 
ori ji nal da ifa də edi lə nin tər cü mə 
di lin də çat dı rıl ma sı na çə tin lik 
tö rət sə də ma ne ol mur. Tər cü mə 
pro se sin də iki dil ara sın da kı for-
mal-qram ma tik uy ğun suz luq lar 
qram ma tik əvəz lə mə lər və kon-
ver si ya yo lu ilə ara dan qal dı rı lır.

Yu xa rı da xü la sə edi lən dil lə ra-
ra sı qram ma tik uy ğun suz luq lar 
türk di lin dən tər cü mə lər də də 
özü nü üç şə kil də gös tə rir:

- ori ji na lın di lin də olub tər cü mə 
di lin də ol ma yan for mal-qram ma-
tik ifa də va si tə lə ri. Mə sə lən, türk-
cə də ki bə zi pe rif ras tik (ana li tik) fel 
for ma la rı, bö lüş dür mə say la rı, fe i-
lin ge niş za ma nı, bə zi  bağ la yı cı lar  
və s. Azər bay can di lin də yox dur.

- tər cü mə di lin də olub, ori ji-
nal da ol ma yan, la kin tər cü mə 
pro se sin də iş lə dil mə si zə ru ri 
he sab edi lən for mal-qram ma tik 
ifa də va si tə lə ri. Mə sə lən, Azər-
bay can di lin də ki  an da, en de  fe-
i li bağ la ma şə kil çi si, ge niş (açıq) 
sait li şəxs (xə bər lik) şə kil çi lə ri və 
s. türk cə də iş lə dil mir.

- ori ji na lın qram ma tik va si tə si nə 
tər cü mə di lin də mü va fi q gə lən, la-
kin cüm lə də (mətn də) ori ji nal dil-
də kin dən ta ma mi lə fərq li funk si ya 
ye ri nə ye ti rən qram ma tik əla mət-
lər dir. Mə sə lən, Azər bay can di lin-
də ki -ıb, -ib, -ub, -üb şə kil çi si türk cə-
dən fərq li ola raq həm fe li bağ la ma, 
həm də in di ki za man şə ki çi si ola raq 
çı xış edir. Ya xud da türk cə də ki -ca, 
-ce şə kil çi si di li miz də kin dən fərq li 
funk si ya da da iş lə di lir.

Müx tə lif sis tem li və qo hum 
dil lər ara sın da, əsa sən ör tü şən 
qram ma tik uy ğun suz luq la rın bu 
ümu mi xü la sə sin dən son ra türk-
cə dən tər cü mə za ma nı qar şı la şı-
lan ən ti pik prob lem lə rin şər hi nə 
ke çək. Fik ri miz cə, qo hum dil lər-
dən tər cü mə nin qram ma tik prob-
lem lə ri nin təh li lin də iz lə nə cək 
ən doğ ru üsul lar dan bi ri hər iki 
dil də ek vi va lent sin tak tik konst-
ruk si ya, cüm lə və mətn lə rin qar-
şı laş dı rıl ma sı dır. Əl bətt  ə, bu ra da 
söh bət həm key fi y yət, həm də 
kə miy yət gös tə ri ci lə rin dən ge də 
bi lər. Key fi y yət mə sə lə si öz lü-
yün də ay dın dır və fak ti ki ola raq 
sinx ron-mü qa yi sə li me tod da tər-
cü mə nin əs li nə uy ğun lu ğu nun 
me ya rı na çev ri lir. Mü ba hi sə do-
ğu ra bi lə cək kə miy yət gös tə ri ci-
lə ri nin qar şı laş dır ma da ro lu isə 
bun dan iba rət dir ki, bu üsul qo-
hum dil lər ara sın da kı fərq lə rin 
bu dil lər də tək rar lan ma tez li yi ni 
müəy yən ləş dir mə yə im kan ve rir.

Türk və Azər bay can dil lə ri-
nin mə na ca ek vi va lent sin tak tik 
cüt lə ri nin mü qa yi sə si gös tə rir 
ki, bu iki di lin fərq lə ri nin çox 
az bir qis mi kəl mə lə ra ra sı sin-
tak tik əla qa lər də tə za hür edir.

Bu fərq lər bü töv cüm lə lər müs-
tə vi sin də ki st ruk tur müx tə lif-
lik lər də da ha qa ba rıq şə kil də 
mey da na çı xır. 

Doğ ru dur, uzaq dil lər dən tər-
cü mə za ma nı qram ma tik çe vi rim-
lə rə da ha sıx baş vu ru lur, la kin 
qo hum dil lər dən tər cü mə lər də 
də qram ma tik çe vi rim lər (söz sı-
ra sı nın də yiş di ril mə si, cüm lə qu-
ru lu şu nun də yiş di ril mə si, mo dal 
və növ mə na la rı fərq lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı, cüm lə lə rin par ça-
lan ma sı, bir ləş di ril mə si və s. və 
i.a.)   la büd olur.

Nəq li keç miş za ma nın  
tər cü mə si

Mə lum ol du ğu ki mi, türk cə-
də nəq li keç miş za man -mış, -miş, 
-muş, -müş şə kil çi si va si tə si lə dü-
zə lir. Şü hu di keç miş za man dan 
fərq li ola raq, nəq li keç miş za man 
hə rə kə tin qə ti ic ra sı nı de yil, keç-
miş də ic ra olun muş hə rə kə tin 
nə ti cə si ni gös tə rir. Bi rin ci hal da 
hə rə kə tin ic ra sın da nis bi mə na da 
şa hid lik, konk ret lik, müəy yən lik, 
nəq li keç miş za man da isə qey ri-
müəy yən lik, sub yek tiv lik nə zə rə 
çat dı rı lır. Tə sa dü fi  de yil ki, -mış, 
-miş, -muş, -müş şə kil çi si həm də 
türk cə də sub yek tiv mo dal lı ğın 
(da nı şa nın ifa də edi lə nə, ob yek tə 
mü na si bə ti) ifa də for ma la rın dan 
bi ri ki mi çı xış edir. Əgər da nı şan 
cüm lə də ifa də olu nan hə rə kə tin ic-
ra sı nı özü gör mə yib sə və ya hə rə-
kə tin baş ve rib-ver mə mə sin də qə ti 
bir fi k rə ma lik de yil sə, elə cə də ifa-
də edi lən fi k ri baş qa sın dan eşi dib-
sə, cüm lə nin xə bə ri ni nəq li keç miş 
za man da iş lə dir. Mə sə lən:

“Dün Ah met bi ze gel miş, an-
ne me be ni sor muş, bir not bı-
rak ma dan çek miş git miş. Sü ley-
man ́ın söz le ri ne gö re Meh met 
or man da bir tav şan vur muş, fa-
kat ya ra lı tav şan kaç mış git miş”.

Mə lum dur ki, bu tip cüm lə lər 
Azər bay can ədə bi dil nor ma tiv lə-
ri nə uy ğun he sab edil mir  və  da-
nı şıq da iş lə dil mir, əsa sən, folk lor-
na ğıl üs lu bun da is ti fa də olu nur. 
Di li miz də nəq li keç miş za man 
-mış, -miş, -muş, müş şə kil çi sin-
dən baş qa həm də -ıb, -ib, -ub, 
-üb şə kil çi si va si tə si lə dü zə lir.

Baş qa söz lə, hə min şə kil çi lər 
nəq li keç miş za ma nın məz mu-
nu ba xı mın dan si no nim for ma-
lar ki mi çı xış edir. Türk cə də isə 
nəq li keç mi şin əla mə ti yal nız 
-mış, -miş, muş, -müş şə kil çi si-
dir, -ıp, -ip, -up, -üp isə an caq fe-
i li bağ la ma şə kil çi si ki mi iş lə nir. 
Baş qa söz lə, -ıp, -ip, -up, -üp şə-
kil çi si türk cə də pre di ka tiv lik dən 
məh rum dur və cüm lə də post-
po zi si ya da iş lə nə bil mir, yə ni 
cüm lə qur mur. Di gər tə rəf dən, 
Azər bay can di lin də -mış, -miş, 
-muş, -müş şə kil çi si III şəx sin tə-
kin də cüm lə nin müt ləq post po-
zi si ya sın da, əsa sən, iş lən mir və 
pre di ka tiv lik funk si ya sı ye ri nə 
ye tir mir. Türk cə də və Azər bay-
can di lin də nəq li keç miş za man 
şə kil çi lə ri nin iş lən mə mə qam-
la rın da kı bu fərq lə rin, mə na və 
üs lub xü su siy yət lə ri nin tər cü mə 
za ma nı nə zə rə alın ma sı son də-
rə cə zə ru ri dir. Fik ri mi zi ta mam-
la maq üçün S.Əli nin “Xəz pal-
to lu Ma don na” əsə rin dən mi sal 
gə tir di yi miz aşa ğı da kı par ça nın 
əs li nə və tər cü mə si nə diq qət 
edək:

“... Bi ze an latt  ı ğı na gö re, Prag’-
dan ay rıl dık tan son ra Ma ri ya 
ken di sin de ba zı de yi şik lik ler 
his set miş, dok to ra git miş, ge be 
ol du ğu nu an la mış. Ev ve la bun-
dan pek mem nun ol muş, fa kat 
an ne si nin bü tün ıs rar la rı na rağ-
men ço cu ğun kim den ol du ğu nu 
söy le me miş...”

“...Onun söy lə di yi nə gö-
rə, Pra qa dan çı xıb get dik dən 
son ra Ma ri ya özün də bə zi də-
yi şik lik lər du ya raq hə ki mə 
mü ra ciət edir. Ha mi lə ol du ğu 
mə lum olur. Əv vəl cə o, bun-
dan çox ra zı qa lır sa da, ana-
sı nın tə ki di nə bax ma ya raq, 
uşa ğın kim dən ol du ğu nu açıb 
söy lə mir...” 

Ori ji nal da kı -mış, -miş, -muş, 
-müş şə kil çi si keç miş də ic-
ra olun muş hə rə kə tin da nı-
şıq vax tın da nə ti cə si ni bil di rir 
və post po zi si ya da iş lə nə rək 
cüm lə lə rin pre di ka tiv li yi ni 
tə min edir. Mü tər cim doğ ru 
ola raq bu şə kil çi ni in di ki za-
man şə kil çi si ilə əvəz edib.

Çün ki, əv və la, yu xa rı da qeyd 
et di yi miz ki mi, hə min şə kil çi-
lər tək ba şı na Azər bay can ədə bi 
di lin də III şəx sin tə kin də pre-
di ka tiv lik dən məh rum dur, di-
gər tə rəf dən, di li miz də in di ki 
za ma nın iş lə dil mə sin də üs lu bi 
hal lar dan bi ri məhz keç miş də 
ic ra olun muş iş, hal və ya hə rə-
kə ti da ha can lı şə kil də ver mək-
dən iba rət dir.

Ey ni əsər dən alın mış baş qa bir 
mi sal da bu əla mət -ıb şə kil çi si ilə 
tər cü mə olu nub:

“Bi zim tren vak ti ge li yor, bir 
saatt  en az kal mış” – “Qa ta rı mı-
zın yo la düş mə si nə az qa lır, bir 
saat dan da az  qa lıb.”

Tər cü mə də “mış” əla mə ti nin 
qo ru nub sax lan dı ğı yer lər də isə, 
bu for ma nın III şəxs tək də iş lə-
dil mə si üçün hə min şə kil çi dən 
son ra zə ru ri olan xə bər lik şə kil-
çi si ya da “idi” bağ la ma sı əla və 
edi lir:

“Fa kat ga rip de ğil mi, ka dın 
kı zı nın hay ran ol du ğu bu Tür kü 
bir ke re bi le gör me miş... O se ne 
Pra ga git miş, Türk ta le be nin Ber-
lin den ay rıl mış ol du ğu nu ora da 
kı zın dan öğ ren miş”. – “La kin qə-
ri bə de yil mi? Ana sı qı zı nı hey ran 
qo yan o tür kü bir də fə də ol sun 
gör mə miş di... Hə min il Pra qa ya 
get miş di. Or da qı zın dan öy rən-
miş di ki, tür ki yə li tə lə bə Ber lin-
dən çı xıb get miş dir”.

Ma raq lı dır ki, bir sı ra hal lar da 
ic ra sı qə ti, konk ret ola raq bi li-
nən, gö rü nən hə rə kət di li miz də 
şü hu di keç miş za man şə kil çi si 
ilə (yə ni hə rə kə tin qə ti ic ra sı-
nı bil di rən şə kil çi ilə) yox, nəq li 
keç miş za ma nın şə kil çi si ilə ifa-
də edi lir. Türk cə də isə bu mə sə-
lə də konk ret lik və sa bit lik var:

Hoş gel di niz (yə ni, konk ret 
ada ma və hə rə kə tə aid dir)- Xoş 
gəl miş si niz.

O 1954 yı lın da doğ du (yə ni, 
do ğum ta ri xi də qiq dir – O, 1954-
cü il də ana dan ol muş dur).

Or han dün bi ze gel di – Or xan 
dü nən bi zə gəl miş di.

Nə ha yət, fe i lin di gər za man-
la rın da ol du ğu ki mi, nəq li keç-
miş za ma nın müx tə lif for ma la rı 
var ki, bun la rın bə zi lə ri (I şəx sin 
cə mi, sual, in kar-sual for ma la rı) 
di li miz də kin dən fərq li şə kil də-
dir və tər cü mə za ma nı bun la ra 
diq qət et mək va cib dir: al mı şım 
(al mı şam), al ma mı şım (al ma mı-
şam), al mış mı yım? (al mı şam-
mı?) al ma mış mı yım?(al ma mı-
şam mı?) və s.

Türk di lin də ki fe lin al dıy dım, 
gel diy din, oku duy du, al mı şım-
dır, sev miş sin dir ki mi za man 
for ma la rı isə ümu miy yət lə di li-
miz də iş lə dil mir  və on la rın tər-
cü mə sin də mət nə, kon teks tə və 
si tuasi ya ya  xü su si diq qət ye tir-
mək la zım dır.

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

pro fes sor

Türkcədən tərcümənin - ori ji na lın qram ma tik va si tə si nə 

Bu fərq lər bü töv cüm lə lər müs-
tə vi sin də ki st ruk tur müx tə lif-
lik lər də da ha qa ba rıq şə kil də 
mey da na çı xır. 

lə rə da ha sıx baş vu ru lur, la kin 

ra sı nın də yiş di ril mə si, cüm lə qu-
ru lu şu nun də yiş di ril mə si, mo dal 
və növ mə na la rı fərq lə rin ara dan 

lan ma sı, bir ləş di ril mə si və s. və 
i.a.)   la büd olur.

Mə lum dur ki, ori ji nal di lin qram ma tik qay da- qa nun la rı 
ilə tər cü mə di li nin qram ma tik xü su siy yət lə ri ox şar da 
ola bi lər, fərq li də. Müx tə lif sis tem li dil lə rin qram ma-
tik xü su siy yət lə ri ara sın da kı fərq lər tər cü mə za ma nı 

da ha ba riz şə kil də or ta ya çı xır. Əl bətt  ə, ori ji na lın qram ma tik qu-
ru lu şu nu, cüm lə də söz sı ra sı nı, ay rı-ay rı sin tak tik konst ruk si ya la-
rı ey ni lə tər cü mə di li nə kö çür mək  baş lı ca məq səd he sab edil mir. 
Ek vi va lent tər cü mə də məq səd ori ji nal da ifa də olu nan fi  kir, hiss və 
duy ğu nun də qiq və ay dın şə kil də ve ril mə si dir ki, bu za man tər cü mə 
di li nin qram ma tik ifa də va si tə lə ri nin ori ji nal da kın dan fərq lən mə si 
qa nu nauy ğun he sab edi lir. La kin ay rı-ay rı qram ma tik xü su siy yət lər 
üs lu bi əhə miy yə tə ma lik dir sə, mə sə lən, kəl mə oyu nu, sin tak tik tək-
rar lar, cüm lə qu ru lu şun da in ver si ya, qram ma tik əvəz lən mə lər və s. 
tər cü mə pro se sin də nə zə rə alın ma sı son də rə cə va cib dir.

Türkiyə türkcəsindən 
tərcümə problemləripro se sin də iş lə dil mə si zə ru ri 

he sab edi lən for mal-qram ma tik 
ifa də va si tə lə ri. Mə sə lən, Azər-
bay can di lin də ki  an da, en de  fe-
i li bağ la ma şə kil çi si, ge niş (açıq) 
sait li şəxs (xə bər lik) şə kil çi lə ri və 
s. türk cə də iş lə dil mir.

for ma la rı isə ümu miy yət lə di li-
miz də iş lə dil mir  və on la rın tər-
cü mə sin də mət nə, kon teks tə və 
si tuasi ya ya  xü su si diq qət ye tir-
mək la zım dır.

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

pro fes sor

tərcümə problemləritərcümə problemləri



Dediyin sözlərin hakimi 
deyilsən...

Mü sa hi bə mət buat da dərc olun-
muş for ma da mü sa hi bin söy lə-
dik lə ri nin əs li nə ya xın su rə tin dən 
baş qa bir şey de yil. Bir də fə mü sa-
hi bə lə ri min bi rin də mə nim adım-
dan ya lan, səhv söz lər ya zıl mış dı, 
bu nun la da ki fa yət lən mə yib mə nə 
aid ol ma yan fi  kir lər söz lə rim ki-
mi kö çü rül müş dü. Bu na eti ra zı-
mı bil dir dim. Al dı ğım ca vab be lə 
ol du: “İq ti bas gə ti ri lən söz lə ri niz 
jur na lis tin əlin də dir”. Çox sa də 
bir mə sə lə ni an la mış dım; söz lə ri 
jur na list tə rə fi n dən alı nan ya zı çı 
ar tıq de dik lə ri nin ha ki mi de yil; o, 
söy lə di yi söz lər üzə rin də ki “ya zı-
çı lıq haq qı”nı iti rir. Tə bii ki, be lə 
şey qə bul edi lə bil məz. Bu nun la 
ya na şı, mə sə lə nin sa də və si zin də 
ağ lı nı za ba ta caq həl li var; si zin lə 
gö rüş dük, uzun-uza dı da nış dıq, 
iki mi zin də ma ra ğı nı çə kən möv-
zu lar üzə rin də da yan dıq, siz sual-
lar ver di niz, mən ca vab ver dim, 
axı rı na da “müəl lif hü qu qu qo ru-
nur” söz lə ri ni əla və et dik. Be lə ol-
sa, hər şey məq bul, hər şey qay da-
ya uy ğun dur.

Ro ma nın keç mi şi nə dair
Dörd bö yük ro man çı var: Kafk  a, 

Brox, Mü zil və Qomb ro viç. Prust-
dan  son ra ədə biy yat ta ri xin də 
da ha san bal lı ro man çı gö rə bil mi-
rəm. Bu ad la rı ta nı ma dan müasir 
ro man ba rə də çox şey lər ay dın ola 
bil məz. Qı sa ca, hə min ya zı çı lar 
mo der nist dir lər, yə ni eh ti ras la ye-
ni for ma lar ax ta rı şın da dır lar. Ey ni 
za man da da avan qard ideolo gi ya-
lar dan (ye ni lik et mə yə, in qi la ba 
olan inam və s.) uzaq olub lar. Be lə-
lik lə də bu, on la rın sə nət və ro man 
ta ri xi nə baş qa göz lə bax ma la rı na 
im kan ve rib. Hə min ya zı çı lar kö-
kün dən də yiş mə yin zə ru rə tin dən 
bəhs et mir di lər, ro ma nın for mal 
im kan la rı nın tü kən di yi ba rə də 
dü şün mür dü lər, ək si nə, bu im-
kan la rı kök lü şə kil də ge niş lən-
dir mək is tə yir di lər.

Bu ra da, ro ma nın keç mi şiy lə bağ lı 
baş qa bir əla qə də qur maq müm-
kün dür. Hə min  ya zı çı lar “ənə-
nə”yə yu xa rı dan- aşa ğı bax mır lar, 
on la rın yal nız baş qa cür ənə nə 
prin sip lə ri var - ha mı sı XIX əs rin 
əv və lin də ki ro man la rın pə rəs tiş-
ka rı dır. Mən o  döv rü ro man ta ri-
xin də ilk “dövr lə ra ra sı”, hə min ya-
zı çı la rı Mər kə zi Av ro pa nın san bal lı  
ro man cı la rı ara sın da “ul duz top lu-
su”  ad lan dı rı ram. Hə min dövr və 
o döv rün es te ti ka sı XIX əsr də az 
qa la unu du lub, qa ran lıq da qa lıb. 
Bu ilk dövr lə ra ra sı na olan xə ya nət 
“ro man tik tə fək kür” ad lan dır dı-
ğım mə sə lə nin ro lu nu azal dır. “Ro-
man tik tə fək kür”  ifa də si ni səhv 
ba şa düş mə yin, bu ra da, əs lin də, 
ro ma nın fəl sə fə yə ta be edil mə-
si, fi  kir lə rin ro man va si tə si lə ifa də 
olun ma sı mə na sı nı ve rən qu ra ma 
“fəl sə fi  ro man” ba rə də söz aç mı-
ram. “Ro man tik tə fək kür” Sartr dır.

Hətt  a Kam yu dur. “Və ba”dır. Bu 
əx la qi ro man, de mək olar, sev mə-
di yim hər şe yin nü mu nə si dir. Mü-
zi lin və ya Bro xun niy yə ti sə ta ma-
mi lə fərq li dir, yə ni fəl sə fə yə xid mət 
et mək de yil, ək si nə, hə min gü nə qə-
dər fəl sə fə nin özü nün kü ləş dir di yi 
sa hə ni ələ ke çir mək dir. Fəl sə fə nin 
konk ret ola raq qav ra ya bil mə di yi, 
öh də sin dən yal nız ro ma nın gəl di-
yi me ta fi  zik prob lem lər, in sa nın 
ya ran ma sı na dair mə sə lə lər var.
Bu nun la ya na şı, hə-
min ro man çı lar 
(xü su si lə Brox 
və Mü zil) ro-
ma nı üs tün 
poetik və 
in tel lek tual 
sin te zə çe vi-
rə bi lib, ona 
mə də niy yət-
də rə qib siz yer 
qa zan dı rıb.

Hə min ya zı çı lar Ame ri ka da, 
nis bə tən az ta nı nıb lar. Mən bu 
və ziy yə ti hə mi şə in tel lek tual qal-
ma qal he sab elə dim. Am ma əs lin-
də, Ame ri ka ro ma nı nın özü nə xas 
ənə nə si ni nə zə rə al saq, bu dər ki 
çə tin ol ma yan es te tik səhv an la-
ma mə sə lə si dir. Ame ri ka ro man 
ta ri xi nin ilk dövr lə ra ra sı müd-
də ti ni ya şa ma yıb. İkin ci si, bö yük 
Mər kə zi Av ro pa lı ro man çı lar şah 
əsər lə ri ni yaz dıq la rı dövr də Ame-
ri ka nın He min quey, Folk ner və 
Dos Pas so sun da xil ol du ğu öz bö-
yük “ul duz top lu su” var dı, hə min 
top lu az son ra bü tün dün ya nı tə-
si ri al tı na ala caq dı. La kin Ameri-
ka ro ma nın da kı es te ti ka Mü zi lin 
es te ti ka sı na ta ma mi lə zidd idi. 
Mə sə lən, ro ma nın təh ki yə si nə 
ya zı çı nın fi k ri mü da xi lə si, hə min 
es te ti ka ya yan  lış in tel lek tualizm, 
ro ma nın özü nə yad əla və ki mi 
gö rü nür. Bir xa ti rə mi qeyd edim: 

“The New Yor ker” jur na lı  “Var lı-
ğın dö zül məz yün gül lü yü” ro ma-
nı nın ilk üç his sə si ni dərc edən də  
Nits şe nin əbə di qa yı dı şıy la bağ lı 
olan fə sil lə ri mətn dən çı xar mış-
dı! Hal bu ki mə nə gö rə, Nits şe nin 
əbə di qa yı dı şıy la əla qə dar yaz-
dıq la rı mın hər han sı bir fəl sə fi  ifa-
də ilə əla qə si yox idi; bu yal nız hə-
rə kət lə rin təs vir edil mə sin dən və 
ya dialoq lar dan da ha az ro man-
tik ol ma yan (de mək is tə yi rəm ki, 
ro ma nın ma hiy yə ti nə ver dik lə ri 

ca vab ey ni for ma da eti bar lı dır) 
zid diy yət lər ar dı cıl lı ğı idi.

Təsir haqqında
Hə min ya zı çı la rın mə nə 

tə si ri baş qa şey dir. Mən 
Prus tun, ya xud Coy sun 
da mı al tın da yox, on-
lar la ey ni es te tik dam 

a l  t ı n  d a o l u  r a m .

Bü tün hey ran lı ğı ma bax ma ya raq, 
He min queyin da mı al tın da da ol-
mu ram. Haq qın da da nış dı ğım 
ya zı çı lar bir-bir lə rin dən tə sir lən-
mə yib lər. Hətt  a bir-bi ri ni bə yən-
mə yib lər. Brox  Mü zi li tən qid edir-
di, Mü zil Bro xa qar şı mər hə mət siz 
dav ra nır dı; Qomb ro viç  Kafk  a nı 
heç sev mir, Brox və Mü zil ba rə də 
söz aç mır dı, yə qin ki, o üçü də onu 
qə bul et mir di. Ola bil sin, on la rı bu 
cür bir ara ya gə tir di yi mi eşit səy di-
lər, mə nə acıq la rı tu tar dı. Bəl kə də 
hid dət lən mək də haq lı olar dı lar. 
Ola da bil sin ki, hə min “ul duz top-
lu su” nu ona gö rə uy dur mu şam ki, 
ba şı mın üs tün də bir dam ol sun.

Slavyan dili və 
mədəniyyəti

Tə bii ki, slav yan dil lə ri nin bir li yi 
möv cud dur. La kin “Slav yan mə-
də niy yə ti” ad lı bü töv lük yox dur. 
“Slav yan ədə biy ya tı” ad lan dı rıl ma-
sı müm kün olan bir şey də yox dur.

Əgər ki tab la rı ma “slav yan lıq” 
nöq te yi-nə zə rin dən nə zər sa lın-
say dı, özü mü ta nı ya bil məz dim. 
Bu sü ni və səhv ad dım dır. Mər-
kə zi Av ro pa (bu, bir dil ki mi, 
ger man-slav yan-ma car arealı dır) 
ki tab la rım üçün da ha məq bul 
mə kan dır. Tə bii ki, əgər hər han-
sı ro ma nın mə na sı nı və də yə ri ni 
qav ra maq is tə yi rik sə, bu, hə min 
kon tekst də bi zə o qə dər də çox şey 
qa zan dı ra bil məz. Mən ro man tik 
əsə rin mə na sı nı və də yə ri ni or ta ya 
çı xa ra bi lə cək ye ga nə kon teks tin 
Av ro pa ro ma nı ta ri xi nin kon teks-
tin də ol du ğu nu tək rar et mək dən 
yo rul ma ya ca ğam.

Deyəcəklər ki, “rus 
romanını unutdu”

Bu möv  zu  ya to  xun  maq va  cib  dir. 
Am  ma də  qiq ter  min ta  pa bil  mə  mək -
dən na  ra  ha  tam. Əgər “Qərb ro  ma  nı” 
de  səm, de  yə  cək  lər ki, “rus ro  ma  nı  nı 
unut  du”. “Dün  ya ro  ma  nı” ifa  də  si  ni 

i ş  - lət  səm, haq  qın  da da  nış -
dı  ğım ro  ma  nın 

ta  ri  xən 

Av  ro  pay  la bağ  lı ol  du  ğu  nu giz  lə  miş 
ola  ca  ğam. Bu  na gö  rə də “Av  ro  pa ro -
ma  nı” de  yi  rəm, la  kin bu an  la  yış  dan 
coğ  ra  fi  ter  min ki  mi de  yil, həm Ame -
ri  ka  nı, həm də, mə  sə  lən, İs  raili əha  tə 
edən “mə  nə  vi” ter  min ki  mi is  ti  fa  də 
edi  rəm. “Av  ro  pa ro  ma  nı” ad  lan  dır -
dı  ğım Folk  ne  r dən Ser  van  te sə qə dər 
uza  nan  keç  miş  dir.

Yazıçıların yox,
romanların cinsi

Ya zı çı la rın yox, ro man la rın cin si 
ol ma lı dır. Bü tün bö yük ro man lar, 
bü tün hə qi qi ro man la rın cin sə heç 
bir dəx li yox dur. De mək is tə dik-
lə rim, həm qa dı na, həm də ki şi yə 
xas  dün ya gö rü şü nü ifa də edir. Fi-
zi ki şəxs lər ki mi, ya zı çı la rın cin si 
də on la rın şəx si mə sə lə lə ri dir.

...Qırx beş ya şı na qə dər Çe xos lo-
va ki ya da ya şa dım. Ya zı çı lıq kar ye-
ra mın əsl mə na da otuz ya şın dan 
baş la dı ğı nı he sab et sə niz, ya ra dı-
cı lıq hə ya tı mın əsas  his sə si Fran-
sa da ke çib və in di də bu ra da ke çir. 

Ro man çı lı ğım təc rü bə apa ran 
ada mın eti rafl  a rı dır. Ame ri ka lı re-
dak to rum Aaron Aşer bir ki ta bı-
mın son his sə sin dən gö tü rül müş 
sö zü sər löv hə ki mi tək lif et miş di: 

“İn san dü şü nür, Al lah gü lür”. Ra-
zı lıq ver mə dim. Bu gün gö rü rəm 
ki, o sər löv hə ni seç mək da ha yax şı 
olar dı. Am ma möv cud sər löv hə ni 
qo ru ma ğı mın sə bə bi də şəx si, de-
mək olar, ro man tik dir. İyir mi yed-
di ya şın da olan da çox sev di yim 
çex ro man çı Vla dis lav Van çu ra 
haq qın da ro man yaz mış dım. Ki ta-
bın adı “Ro man sə nə ti” idi. Həm 
xo şu ma gə lən, həm də çiy olan 
hə min ki tab bir da ha nəşr edil mə-
yə cək. Bu na gö rə də keç miş il lə rin 
xa ti rə si ki mi ən azı adı nı qo ru maq 
is tə dim.

...Otuz ya şı na ça ta na qə dər çox 
şey yaz dım; hər şey dən də ar tıq 
mu si qi ba rə də, am ma ey ni za-
man da şeir, hətt  a bir teatr pye si də 
qə lə mə al dım. Müx tə lif janr lar da  
ça lı şır, sə si mi, üs lu bu mu və özü-
mü ax ta rır dım. “Gü lü şə la yiq sev-
gi lər” top lu su nun ilk he ka yə siy lə 
(hə min he ka yə ni 1959-cu il də yaz-
mış dım) ar tıq “özü mü tap dı ğı ma” 
əmin idim. O vaxt dan bə ri  es te ti-
kam da də yi şik lik-fi  lan baş ver mə-
yib, ya ra dı cı lı ğım tə bii şə kil də tə-
ka mül edir.
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ram. “Ro man tik tə fək kür” Sartr dır.

Hətt  a Kam yu dur. “Və ba”dır. Bu 

gö rü nür. Bir xa ti rə mi qeyd edim: 

“The New Yor ker” jur na lı  “Var lı-

sı müm kün olan bir şey də yox dur.

Əgər ki tab la rı ma “slav yan lıq” 

cı lıq hə ya tı mın əsas  his sə si Fran-
sa da ke çib və in di də bu ra da ke çir. 

Ro man çı lı ğım təc rü bə apa ran 
ada mın eti rafl  a rı dır. Ame ri ka lı re-
dak to rum Aaron Aşer bir ki ta bı-
mın son his sə sin dən gö tü rül müş 
sö zü sər löv hə ki mi tək lif et miş di: 

Milan Kunderanın 
Folknerdən Servantesə 
qədər uzanan keçmişi

Brox, Mü zil və Qomb ro viç. Prust-
dan  son ra ədə biy yat ta ri xin də 
da ha san bal lı ro man çı gö rə bil mi-
rəm. Bu ad la rı ta nı ma dan müasir 
ro man ba rə də çox şey lər ay dın ola 
bil məz. Qı sa ca, hə min ya zı çı lar 
mo der nist dir lər, yə ni eh ti ras la ye-
ni for ma lar ax ta rı şın da dır lar. Ey ni 
za man da da avan qard ideolo gi ya-
lar dan (ye ni lik et mə yə, in qi la ba 
olan inam və s.) uzaq olub lar. Be lə-
lik lə də bu, on la rın sə nət və ro man 
ta ri xi nə baş qa göz lə bax ma la rı na 
im kan ve rib. Hə min ya zı çı lar kö-
kün dən də yiş mə yin zə ru rə tin dən 
bəhs et mir di lər, ro ma nın for mal 
im kan la rı nın tü kən di yi ba rə də 
dü şün mür dü lər, ək si nə, bu im-
kan la rı kök lü şə kil də ge niş lən-
dir mək is tə yir di lər.

Bu nun la ya na şı, hə-
min ro man çı lar 
(xü su si lə Brox 
və Mü zil) ro-
ma nı üs tün 
poetik və 
in tel lek tual 
sin te zə çe vi-
rə bi lib, ona 
mə də niy yət-
də rə qib siz yer 
qa zan dı rıb.

ro ma nın ma hiy yə ti nə ver dik lə ri 
ca vab ey ni for ma da eti bar lı dır) 

zid diy yət lər ar dı cıl lı ğı idi.
Təsir haqqında

Hə min ya zı çı la rın mə nə 
tə si ri baş qa şey dir. Mən 
Prus tun, ya xud Coy sun 
da mı al tın da yox, on-
lar la ey ni es te tik dam 

a l  t ı n  d a o l u  r a m .

əsə rin mə na sı nı və də yə ri ni or ta ya 
çı xa ra bi lə cək ye ga nə kon teks tin 
Av ro pa ro ma nı ta ri xi nin kon teks-
tin də ol du ğu nu tək rar et mək dən 
yo rul ma ya ca ğam.

Deyəcəklər ki, “rus 
romanını unutdu”

Bu möv  zu  ya to  xun  maq va  cib  dir. 
Am  ma də  qiq ter  min ta  pa bil  mə  mək -
dən na  ra  ha  tam. Əgər “Qərb ro  ma  nı” 
de  səm, de  yə  cək  lər ki, “rus ro  ma  nı  nı 
unut  du”. “Dün  ya ro  ma  nı” ifa  də  si  ni 

i ş  - lət  səm, haq  qın  da da  nış -
dı  ğım ro  ma  nın 

ta  ri  xən 

hə min ki tab bir da ha nəşr edil mə-
yə cək. Bu na gö rə də keç miş il lə rin 
xa ti rə si ki mi ən azı adı nı qo ru maq 
is tə dim.

...Otuz ya şı na ça ta na qə dər çox 
şey yaz dım; hər şey dən də ar tıq 
mu si qi ba rə də, am ma ey ni za-
man da şeir, hətt  a bir teatr pye si də 
qə lə mə al dım. Müx tə lif janr lar da  
ça lı şır, sə si mi, üs lu bu mu və özü-
mü ax ta rır dım. “Gü lü şə la yiq sev-
gi lər” top lu su nun ilk he ka yə siy lə 
(hə min he ka yə ni 1959-cu il də yaz-
mış dım) ar tıq “özü mü tap dı ğı ma” 
əmin idim. O vaxt dan bə ri  es te ti-
kam da də yi şik lik-fi  lan baş ver mə-
yib, ya ra dı cı lı ğım tə bii şə kil də tə-
ka mül edir.

NƏRİMAN

Dediyin sözlərin hakimi 

baş qa bir əla qə də qur maq müm-
kün dür. Hə min  ya zı çı lar “ənə-
nə”yə yu xa rı dan- aşa ğı bax mır lar, 
on la rın yal nız baş qa cür ənə nə 
prin sip lə ri var - ha mı sı XIX əs rin 
əv və lin də ki ro man la rın pə rəs tiş-
ka rı dır. Mən o  döv rü ro man ta ri-
xin də ilk “dövr lə ra ra sı”, hə min ya-
zı çı la rı Mər kə zi Av ro pa nın san bal lı  
ro man cı la rı ara sın da “ul duz top lu-
su”  ad lan dı rı ram. Hə min dövr və 
o döv rün es te ti ka sı XIX əsr də az 
qa la unu du lub, qa ran lıq da qa lıb. 
Bu ilk dövr lə ra ra sı na olan xə ya nət 

ğım mə sə lə nin ro lu nu azal dır. “Ro-
man tik tə fək kür”  ifa də si ni səhv 
ba şa düş mə yin, bu ra da, əs lin də, 
ro ma nın fəl sə fə yə ta be edil mə-
si, fi  kir lə rin ro man va si tə si lə ifa də 
olun ma sı mə na sı nı ve rən qu ra ma 

Mi lan Kun de ra  
1929- cu il də Çe-
xos lo va ki ya da do-
ğu lub. O, əv vəl cə 

mu si qi yə ma raq gös tə rib, 
son ra Pra qa da ədə biy yat, es-
te ti ka, re jis sor luq və sse na ri 
üz rə təh sil alıb,  1952-ci il-
dən dün ya ədə biy ya tı nı təd-
ris edib. 1968-ci il də “Pra qa 
ba ha rı” hə rə ka tı nı mü da fiə 
et di yi nə gö rə və zi fə sin dən 
uzaq laş dı rı lıb, əsər lə ri qa-
da ğan edi lib. Fran sa ya  mü-
ha ci rət edən Kun de ra bu-
ra da müəl lim ki mi ça lı şıb, 
ədə bi ya ra dı cı lıq la məş ğul 
olub. O, 1979-cu il də Çe-
xos lo va ki ya və tən daş lı ğın-
dan çı xa rı lıb. 1981-ci il dən  
Fran sa və tən da şı dır.



Pom pey nə dir?
İta li ya nın say sız-he sab sız gör-

mə li yer lə rin dən ən ma raq lı sı, 
bəl kə də, Pom pey şə hə ri nin xa ra-
ba lıq la rı dır. Dü zü 2000 ya şı olan 
və bu gü nü mü zə onun la ya şıd 
olan şə hər lə rin ha mı sın dan da-
ha sa la mat gə lib çı xan bir ya şa yış 
məs kə ni ni xa ra ba lıq ad lan dır maq 
əs lin də səhv dir. Bəs ne cə olub ki, 
Pom pey şə hə ri o qə dər də da ğıl-
ma yıb? Mə sə lə bun da dır ki, bi zim 
era nın 74-cü ili nin 24 av qus tun da 
İta li ya nın cə nu bun da yer lə şən, o 
za ma na dək mür gü lə yən Ve zu vi 
vul ka nı nın çox güc lü püs kür mə-
si baş ver di. Vul kan kra te rin dən 
püs kü rən la va, daş-kə sək və kül 
ya xın lıq da kı iki şə hə ri ta ma mi lə 
al tı na al dı. Vul kan dan 3-4 ki lo-
metr ara lı da yer lə şən Ger ku la-
num şə hə ri ya mac la axan pal çıq 
se li nin dal ğa la rı al tın da qal dı. Ve-
zu vi dən, nis bə tən uzaq da yer lə-
şən Pom pey şə hə ri isə kül və yen-
gel dağ sü xu ru olan pem za dan 
iba rət “ya ğı şın” beş-al tı metr lik 
la yı al tın da gö mül dü.

Bu küt lə su yu ca nı na çə kə rək gi-
lə bən zə mə yə baş la dı və nə ti cə də, 
al tın da nə var sa, hey kəl tə raş la rın 
öz əsər lə ri ni dü zəl dər kən is ti fa də 
et di yi for ma la ra bən zər şey lə rə 
çev ril di. Be lə lik lə, adı nı çək di yi-
miz hər iki şə hər bi zim gün lə rə ne-
cə var sa, elə cə də gə lib çıx dı.

Bu fa ciədən sağ çı xan sa kin lər 
vul ka nın ak tiv li yi bi tən dən son-
ra ata-ba ba yurd la rı na dön dü lər 
və qa lın kül qa tı nın al tın dan qiy-
mət li əş ya la rı nın bir his sə si ni, o 
cüm lə dən iri bi na la rın ço xun da 
üz lük da şı ki mi is ti fa də olun muş 
mər mər lə ri qa zıb çı xar dı lar.

Or ta əsr lər də bu ha di sə unu-
dul du. 1594-cü il də ora lar da su 
kə mə ri nin çə ki li şi nə baş la dı lar və 
hər iki şə hə rin qa lıq la rı ye ni dən 
aş kar lan dı. La kin yal nız 1763-cü 
il də Pom pey də əsl ar xeolo ji qa-
zın tı lar baş lan dı və bu qa zın tı lar 
gü nü mü zə dək da vam edir. Bu na 
bax ma ya raq, qə dim şə hə rin bö-
yük bir his sə si hə lə də in san la rın 
gö zün dən kə nar qa lıb. 

Stoun henc nə dir?
Qə dim in san la rın adət-ənə nə-

si ni, hə ya tı nı öy rən mək üçün bir 
qay da ola raq qa zın tı lar apar maq, 
baş qa ax ta rış təd bir lə ri gör mək 
la zım dır. La kin bə zən tam ək si-
nə, əc dad la rı mı zın fəaliy yə ti nə 
də la lət edən sü but lar bi zim lap 
gö zü mü zün qar şı sın da olur. Mə-
sə lən, bir daş ti ki li gö rü rük, am-
ma onun nə vaxt, kim tə rə fi n dən 
və nə üçün ti kil di yi ni izah edə 
bil mi rik. Be lə nü mu nə lər dən bi ri 
məş hur Stoun henc dir. Bu, iri, şa-
qu li yer ləş di ril miş, dairə şək lin-
də dü zü lə rək, ət ra fın da tor paq la 
möh kəm lən dir mə iş lə ri apa rıl mış 
bir ti ki li dir. İn gil tə rə nin cə nu bun-
da kı Sols be ri şə hə ri ya xın lı ğın da 
yer lə şir.

Stoun henc ba rə də bi zə qə dər 
gə lib çıx mış ilk xa tır lat ma 1136-cı 
ilə aid dir və on dan be lə nə ti cə ha-
sil olur ki, bu daş lar İr lan di ya dan 
bu ra kelt mifl  ə ri nin qəh rə ma nı 
Mer li nin ca du su ilə da şı nıb. Bu-
nun ma raq lı bir əf sa nə ol ma sı na 
qə ti şüb hə yox dur. Da ha son ra kı 
fər ziy yə lər dən bi ri Stoun hen cin 
qə dim Bri ta ni ya nın xris tian lı ğa-
qə dər ki kult la rın dan bi ri nə inam 
bəs lə yən druid lə rin əliy lə ucal dıl-
dı ğı nı de yir. La kin in di yə dək bu 
nə zə riy yə ni də təs diq edən heç bir 
də lil ta pıl ma yıb.

Stoun henc ilk ba xış dan be lə 
tə sir ba ğış la sa da heç də sa də st-
ruk tu ra ma lik de yil. Kə nar dan o 
tor paq yar ğan la əha tə olu nur, la-
kin bu yar ğan da ke çid üçün yol 
da qo yu lub. Yar ğa nın da lın ca tök-
mə tor paq gə lir. Onun da xi lin də 
yer də 56 çö kə yi olan dairə vi, hal-
qa ki mi bir səth var. Bu hal qa ilə 
or ta da yer lə şən daş lar ara sın da 
da ha iki be lə hal qa yer ləş di ri lib. 
Son ra daş ti ki li nin özü gə lir. Bu 
ti ki li nin for ma sı iki dairə və iki 
ya rım dairə dən iba rət dir. On la rın 
ha mı sı dik du ran nə həng daş lar-
dan qu ru lub. Bun dan sa va yı, ti ki-
li yə ay rı du ran daş lar da da xil dir. 
On la rın ara sın da “Meh rab da şı”, 
“Ölü da şı” ad lan dı rı lan daş lar da 
var.

Qa zın tı lar apa rı lan bir çox çö-
kək lər də yan dı rıl mış in san qa lıq la rı 
aş kar la nıb. On la rın, Stoun henc dən 
ta pı lan baş qa məişət əş ya la rı nın ra-
diokar bon me to du ilə öy rə nil mə si 
nə ti cə sin də mə lum olub ki, ti ki li nin 
bə zi his sə lə ri era mız dan əv vəl 1848-
ci ilə aid dir. Bur da eh ti mal olu nan 
yan lış lıq hər iki tə rə fə 275 il dən ar tıq 
ola bil məz. Stoun hen cin his sə lə ri elə 
yer lə şib ki, mə sə lən, yay gün dö nü-
mün də (Gü nə şin göy ek va to ru nun 
ən uzaq nöq tə sin dən keç mə si vax tı) 
daş löv hə lər ara sın da ki bəl li ara lıq-
dan gü nəş gö rü nür.

Alim lər be lə dü şün mə yə me yil-
li dir lər ki, Stoun henc yer üzün də ki 
ən qə dim rə səd xa na dır. La kin in di-
yə ki mi bu ağır lıq da daş la rın bu ra 
ne cə gə ti ril di yi, be lə də qiq lik lə ne cə 
qu raş dı rıl dı ğı nın iza hı ve ril mə yib. 
Be lə lik lə, açıq bir yer də, göz qa ba-
ğın da olan 4000 yaş lı Stoun henc hə-
lə də in san la rı də rin dən hə yə can-
lan dı ran bir sirr ki mi qal maq da dır! 

Qə dim anq lo saks lar 
kim lər dir?

“Anq lo saks” sö zü nü tez-tez İn gil-
tə rə nin müasir əha li si nə, ya xud on-
la rın nə sil lə rin dən tö rə yən lə rə aid 
edir lər. La kin əs lin də, anq lo saks lar 
İn gil tə rə əra zi sin də çox-çox qa baq lar 
ya şa mış xalq dır. Bri ta ni ya nın ro ma-
lı lar tə rə fi n dən is ti la sın dan son ra bu 
tor paq lar 400 ilə ya xın əsa rət al tın da 
qal dı. Son ra Ro ma le gioner lə ri ye ni-
dən İta li ya ya ça ğı rıl dı və Bri ta ni ya 
xa ri ci tə ca vüz lər qar şı sın da mü da-
fi əsiz qal dı. Əv vəl-əv vəl Bri ta ni ya 
sa kin lə ri, yə ni bri ta ni ya lı lar elə ro ma-
lı la rın za ma nın da olan ki mi ya şa ya 
bi lir di lər, am ma V əsr də kö çə ri xalq-
lar in di Şər qi İn gil tə rə ad la nan əra zi-
də məs kun laş ma ğa baş la dı lar.

Gəl mə lər lə ya na şı ya şa yar kən 
bri ta ni ya lı lar on la rın aq res siv və 
qəd dar in san lar ol du ğu nu gör-
dü – on la rın mah nı la rı, das tan-
la rı be lə yal nız mü ha ri bə, ölüm 
haq da idi. Gəl mə lər əsa sən üç 
ger man qə bi lə sin dən: anql lar-
dan, saks lar dan və yut lar dan 
iba rət idi. On la rın ha mı sı Şi mal 
və Bal tik də niz lə ri nin sa hil lə rin-
də, ya xud ora la ra ya xın əra zi-
lər də ya şa yır dı lar. Bu in san la rın 
açıq rəng li saç la rı, şax qa mət lə ri 
var dı, on lar cə sur dö yüş çü idi-
lər.

Al tın cı yü zil li yin axır la rın da 
gəl mə lər Bri ta ni ya da Ro ma ha-
ki miy yə ti nin bü tün qa lıq la rı-
nı məhv et di lər və yed di kral lıq 
qur du lar. Əv vəl cə bu kral lıq la-
rın hər bi rin də ay rı ca kral var dı, 
la kin 829-cu il də on la rın ha mı sı 
bir hökm da rın ta be li yi nə keç di. 
Onun va ris lə rin dən bi ri öl kə ni 
871-ci il dən 900-cü ilə dək ida rə 
edən Bö yük Alf red idi.

1066-cı il də anq lo-sak son sü-
la lə si Nor mand is ti la sı nə ti cə-
sin də ha ki miy yə ti ni itir di. Anq-
lo saks la rın da nış dı ğı qə dim 
in gi lis, ya xud anq lo sak son di li 
anql, saks və yut ləh cə lə ri nin 
qa rı şı ğın dan iba rət idi. Müasir 
in gi lis di li hə min o anq lo sak son 
di lin dən ya ra nıb, am ma on la rın 
ara sın da ox şar lı ğı yal nız dil çi lər 
gö rə bi lir.  

Han ni bal lar ni yə 
adam ye yir?

Bi zim üçün han ni ba lizm (qə-
dim Kar fa gen sər kər də si Han-
ni bal la səhv sal ma yın) elə bir 
an la yış dır ki, onun ba rə sin də nif-
rət siz dü şün mək müm kün de yil.

La kin bəl li dir ki, in di yə dək adam 
əti ye yən bə zi in san la ra, hətt  a bü töv 
qə bi lə lə rə rast gəl mək müm kün dür. 
Hər şey dən əv vəl yad da sax la maq 

la zım dır ki, on lar bu nu in san əti 
ye mək dən xoş lan dıq la rı üçün 
elə mir di lər. On lar bu nu ona 
gö rə edir di lər ki, adam ye-
mək o xalq la rın mü qəd dəs 
inan cı nın bir his sə si, di ni və-
zi fə lə ri nin bir nö vü idi. Mə-
sə lən, çox qə dim lər də şər qi 
Hin dis tan da ya şa yan xalq lar-
dan bi ri nin eh ti ram əla mə ti 
ola raq öz va li deyn lə ri ni ye-
mək ki mi adə ti var mış! 

Bir çox vəh şi qə bi lə və tay-
fa lar da be lə bir inanc var ki, 
ye di yin ada mın ru hu öz bə də-
ni nə ke çə rək sə ni güc lən di rir. 
Mə sə lən, əgər sən şir əti ye yə-
cək sən sə, ürə yin şir ürə yi ola-
caq; əgər ma ral ye yə cək sən sə, 
onun ki mi bərk qa ça caq san; 
əgər tül kü əti ye yə cək sən sə, 
bu hey van ki mi bic və fənd-
gir ola caq san. Be lə lik lə, hə min 
qə bi lə nin hər han sı bir nü ma-
yən də si ata sı na nə qə dər çox 
hör mət bəs lə yir di sə, bir o qə-
dər çox onu ye mək is tə yir di. 

Baş qa qə bi lə lər də ölü mə məh-
kum edi lən ci na yət kar la rı ye mək 
ki mi adət var dı. Bu nun sə bə bi o 
idi ki, qə bi lə üzv lə ri ci na yət ka rın 
öz əməl lə riy lə tan rı nı təh qir et-
di yi ni dü şü nür və hə min ca ni ni 
qur ban et mək lə tan rı la rı nın kön-
lü nü ala bi lə cək lə ri ni dü şü nür dü-
lər. Ona gö rə də qə bi lə də hər də fə 
adam qur ban ve ri lən də, onun da-
dı na müt ləq ba xır dı lar.

“Han ni ba lizm”, ya xud “han ni-
bal” sö zü “Ka ni ba”, ya xud “ka rib” 
sö zün dən tö rə yib. Bu, qər bi hin du 
qə bi lə lə rin dən bi ri nin adı dır. İs-
pan lar han ni ba liz mi ilk də fə hə min 
qə bi lə də mü şa hi də edib lər. Şi ma li 
Ame ri ka da ya şa yan ilk hin du qə bi-
lə lə ri üçün han ni ba lizm di ni mə ra-
si min bir his sə si idi. Də qiq de mək 
ol maz ki, hal-ha zır da yer üzün də 
nə qə dər adam ye yən qə bi lə ya şa-
yır. Bə zi təd qi qat çı la rın fi k rin cə 
be lə qə bi lə lər ar tıq yox dur. Am ma 
baş qa təd qi qat çı lar de yir ki, be lə 
qə bi lə lər Ye ni Qvi ne ya ada sı nın də-
rin lik lə rin də hə lə də ya şa yır.

Si vi li za si ya nə dir?
Çox-çox qə dim za man lar dan baş-

qa növ lər ara sın dan fərq lə nən in san 
öz öm rü nü si vi li za si ya ad lan dır dı-
ğı mız yol la irə li lə yə rək sü rür. Tə bii 
ki, ilk dövr lər də in san hey van lar-
dan az fərq lə nir di. O, da nı şa bil mir, 
tap dı ğı nı ye yir, ev nə dir bil mir di. 
Son ra özü nün vəh şi hə ya tı nın ilk 
döv rün də od al ma ğı, ba lıq ye mə yi 
öy rən di. Son ra lar ov et mək, özü nü 
qo ru maq üçün sa də alət lər dü zəlt-
di, ailə lər isə qə bi lə lər də bir ləş di. 
Da ha son ra lar ye mək bi şir mək, onu 
sax la maq üçün qab-qa caq dü zəlt-
mə yi öy rən di. Am ma bü tün bun la-
ra bax ma ya raq, in san lar hə lə ib ti dai 
şə rait də ya şa yır dı lar.

Pom pey nə dir? Stoun henc nə dir?

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet-
mə lər üçün ha zır la mı-
şıq. Am ma bu, heç də 
o an la ma gəl mə sin ki, 

sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma-
ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, 
sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van 
ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və 
bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona 
gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki sa vad lı 
kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir 
mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha 
va cib dir, çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da bir 
sirr ola raq qa lan çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-
çö zü lə ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil mə dik lə-
ri miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil di yi miz dən qat-qat çox 
ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min lər lə 
mü rək kəb sualın sa də ca va bı nı ta pa caq-
sı nız. Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta 
mək təb də rast laş mı şıq, am ma təəs süf ki, 
dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə hə mi şə qə liz 
olan el mi di li uc ba tın dan çox şey əxz edə 
bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər su-
ala 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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La kin bəl li dir ki, in di yə dək adam 
əti ye yən bə zi in san la ra, hətt  a bü töv 
qə bi lə lə rə rast gəl mək müm kün dür. 
Hər şey dən əv vəl yad da sax la maq 

la zım dır ki, on lar bu nu in san əti 
ye mək dən xoş lan dıq la rı üçün 
elə mir di lər. On lar bu nu ona 
gö rə edir di lər ki, adam ye-
mək o xalq la rın mü qəd dəs 
inan cı nın bir his sə si, di ni və-
zi fə lə ri nin bir nö vü idi. Mə-
sə lən, çox qə dim lər də şər qi 
Hin dis tan da ya şa yan xalq lar-
dan bi ri nin eh ti ram əla mə ti 
ola raq öz va li deyn lə ri ni ye-
mək ki mi adə ti var mış! 

fa lar da be lə bir inanc var ki, 
ye di yin ada mın ru hu öz bə də-
ni nə ke çə rək sə ni güc lən di rir. 
Mə sə lən, əgər sən şir əti ye yə-
cək sən sə, ürə yin şir ürə yi ola-
caq; əgər ma ral ye yə cək sən sə, 
onun ki mi bərk qa ça caq san; 
əgər tül kü əti ye yə cək sən sə, 
bu hey van ki mi bic və fənd-
gir ola caq san. Be lə lik lə, hə min 
qə bi lə nin hər han sı bir nü ma-
yən də si ata sı na nə qə dər çox 
hör mət bəs lə yir di sə, bir o qə-
dər çox onu ye mək is tə yir di. 

Stoun henc nə dir?

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet-
mə lər üçün ha zır la mı-
şıq. Am ma bu, heç də 
o an la ma gəl mə sin ki, 

sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma-
ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, 
sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van 
ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 

La kin bəl li dir ki, in di yə dək adam 
əti ye yən bə zi in san la ra, hətt  a bü töv 
qə bi lə lə rə rast gəl mək müm kün dür. 
Hər şey dən əv vəl yad da sax la maq 

la zım dır ki, on lar bu nu in san əti 

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet-
mə lər üçün ha zır la mı-

sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma-
ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, 
sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van 
ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 

Qa zın tı lar apa rı lan bir çox çö- Gəl mə lər lə ya na şı ya şa yar kən 

dər çox onu ye mək is tə yir di. 

Baş qa qə bi lə lər də ölü mə məh-

dər çox onu ye mək is tə yir di. 
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Növ bə ti ad dım bi zim bar bar lıq 
ad lan dır dı ğı mız mər hə lə ol du. İn-
san lar əkin-bi çin öy rən di lər, fay da lı 
key fi y yət lə rə ma lik olan hey van la rı 
əh li ləş dir di lər. Da ha son ra lar də mir, 
mis ki mi me tal lar dan is ti fa də et mə yə 
baş la dı lar və be lə lik lə da ha mü kəm-
məl ov si lah la rı dü zəl də bil di lər. Təx-
mi nən elə o za man lar da da in san lar 
öz lə ri nə ev tik mə yə baş la dı lar. Bar-
bar lıq döv rü nün axır la rın da in san 
si vi li za si ya nın in ki şa fı nı şərt lən di rən 
bir üsul kəşf et di. Bu, ya zı idi.

O za man lar ya zı təs vir lər dən 
iba rət idi, la kin za man keç dik cə 
müx tə lif yer lər də əlifb  a lar əmə lə 
gəl mə yə baş la dı. Ya zı nın kəş fi  ni si-
vi li za si ya nın baş lan ğı cı say ma ğı mı-
zın sə bə bi bun da dır ki, in san məhz 
yaz ma ğı öy rə nən dən son ra ba şı na 
gə lən lə ri qeyd elə yə bil di və öz təc-
rü bə si ni baş qa la rı ilə, o cüm lə dən 
gə lə cək nə sil lər lə bö lüş mək im ka nı 
əl də et di. Bü tün bu za man ər zin də 
in san lar mə nim sə dik lə ri müəy yən 
bi lik lər əsa sın da ya şa ma ğı, baş qa 
söz lə de sək, ida rə çi lik sis te mi ya-
rat ma ğı öy rə nir di. Bu nun la ya na şı, 
xe yir və şər, yax şı və pis ba rə də ilk 
ide ya lar, yə ni mə nə viy yat ad lan dı-
rı lan mə sə lə lər də for ma laş dı.

Bəs bü tün bun lar nə vaxt baş 
ve rib? Bu pro se sin baş lan ğı cı ta-
ri xin çox qə dim qat la rı na ge dib 
çı xır və əs lin də in sa nın yer üzün-
də pey da ol du ğu gün dən üzü bə ri 
gə lir. Si vi li za si ya nın ilk ni şa nə lə ri 
isə era mız dan əv vəl al tın cı mi nil-
li yə aid dir.

İn cə sə nət nə dir?
Müasir dün ya da in cə sə nə tin bu, 

ya baş qa tə za hür lə ri ni prak ti ki ola raq 
hər yan da gör mək olar. Evi niz də ki 
me bel, evin özü, tax dı ğı nız qol saatı, 
ya xud pal ta rı nız – bü tün bun la rı bu 
və ya baş qa şə kil də in cə sə nə tə aid 
et mək müm kün dür. Sa da la dı ğı mız 
bü tün bu şey lə ri kim sə bə zə yib, da-
ha gö zə gə lim li, da ha gö zəl et mə yə 
ça lı şıb. La kin bu nü mu nə lər tət bi qi 
sə nə tə aid dir və on la rın gö zəl li yi də 
ikin ci rol da dır, çün ki və zi fə si bir ba-
şa tə yi na tı üz rə is ti fa də edə cə yi ni zi 
gö zəl ləş dir mək dir. Əsl in cə sə nət isə 
ta mam baş qa, yə ni elə adın dan gö-
rün dü yü ki mi öz-öz lü yün də “in cə” 
sa yı lan iş lər lə məş ğul dur.

“İn cə” sə nət lə rə təs vi ri sə nət, hey-
kəl tə raş lıq, ədə biy yat, teatr, mu si qi, 
rəqs və me mar lıq aid dir. Yu xa rı da 
sa da la nan lar dan yal nız me mar lı-
ğın “prak ti ki fay da sı” var. Me mar-
lar tək cə gö zəl lik haq da de yil, həm 
də ya rat dıq la rı nın fay da lı ol ma sı 
ba rə də dü şün mə li dir lər. La kin ya-
ra dı cı rəs sa mın gər gin əmə yi ba ha-
sı na ər sə yə gə lən in cə sə nət əsər lə ri, 
ümu miy yət lə, heç bir prak ti ki fay-
da da şı ma ya da bi lər. Bu əsər lər bi-

zim gö zəl lik his si mi zi qa ne et mək, 
gö zəl li yə olan tə lə ba tı mı zı ödə mək 
məq sə diy lə ya ra dı lır, vəs sa lam.

Ya ra dı cı lı ğın son nə ti cə si hey-
kəl, mah nı, pyes, ki tab və sairə 
ola bi lər. Müasir dövr də in cə-
sə nə tin bü tün növ lə rin də ma-
raq lı eks pe ri ment lə rin şa hi di 

ol maq müm kün dür.

La kin bə dii sə nə tin bü tün növ lə-
rin də bir ümu mi cə hət var. Bu, 
əsər də tə cəs süm et di ri lən səs lə-
rin, da şın, söz lə rin, in şaat ma te-
rial la rı nın, ciz gi lə rin və rəng lə rin 
ob ra zı dır. Hər bir ob raz da ritm, 
tə na süb, har mo ni ya ad lan dı rı-
la bi lən şey lər var. Ritm səs lə rin, 
rəng lə rin, for ma və hə rə kət lə rin 
ni zam lı tək ra rın dan do ğur. 

Tə na süb sə nət kar dü şün cə si nin 
elə tə cəs sü mü dür ki, bi zə ma hiy-
yə ti nə uy ğun mü tə na sib öl çü lər lə 
təs vir olun muş ki mi gö rü nür. Har-
mo ni ya isə ob ra zın müx tə lif his-
sə lə ri nin bir-bi ri nə tə bii uy ğun lu-
ğun da giz lə nir. Bü tün bun lar bə dii 
sə nət lə, in cə sə nət lə əla qə dar olan 
yal nız çox ümu mi an la yış lar dır. 

Ba ka lavr də rə cə si 
nə dir?

Bir çox öl kə lər də kol lec, ya xud 
uni ver si tet bi ti rən tə lə bə lər ba ka-
lavr də rə cə si alır lar. Əgər tə lə bə 
əsas eti ba riy lə hu ma ni tar elm lə-
ri öy rə nib sə, o hu ma ni tar elm lər 
üz rə ba ka lavr olur. Təh si li ni qa-
lan elm lə rə həsr edən lər isə tə biət 
elm lə ri ba ka lav rı olur.

Çox la rı təh si li ni bu mər hə lə də da-
yan dır mır və oxu ma ğa da vam edir-
lər. On lar növ bə ti pil lə yə yük sə lir, 
ya hu ma ni tar elm lər ma gist ri, ya da 
tə biət elm lə ri ma gist ri olur lar. On lar-
dan  bə zi lə ri təh si li ni da vam et di rə-et-
di rə müs tə qil təd qi qat lar la is te da dı nı 
nü ma yiş et di rib fəl sə fə dok to ru olur.

Baş qa də rə cə lə ri pe şə kar təh-
sil kur su ke çən lər, mə sə lən, tib-

bi, hü qu qu öy rə nən lər alır.

La kin on lar çox vaxt prak tik fəaliy-
yə tə baş la maz dan əv vəl xü su si im-
ta han ver mə li olur lar. Müasir təh sil 
sis te mi o qə dər ix ti sas la şıb ki, kol lec 
və uni ver si tet mə zun la rı aq ro no mi-
ya, əc za çı lıq, in şaat və bir çox baş qa 
sa hə lər də el mi də rə cə lər alır lar.

El mi də rə cə ni bu nun la qür rə lən-
mək üçün al mır lar. Çox vaxt elə 
olur ki, müəy yən fəaliy yət nö vü ilə 
məş ğul ol maq, mə sə lən, hə kim lik 
et mək üçün el mi də rə cə la zım olur.

Bu kin hem sa ra yı
nə vaxt ti ki lib?

İn gil tə rə kra li ça sı nın evi – Bu-
kin hem sa ra yı – yer üzün də ki 
kral sa ray la rı nın ən qə dim və ən 
gö zəl lə rin dən dir. O, iki park – 
Qrin və Sent-Ceyms park la rı ara-
sın da kı gö zəl bir əra zi də yer lə şir, 
ət ra fın da isə göz iş lə dik cə uza-
nan, sə li qə-sah man lı bağ lar var.

İn di sa ra yın ucal dı ğı yer də bir 
za man lar Ho rinq-haus ad la nan bi-
na yer lə şir di. Son ra lar hə min bi na 
II Çarlz dö nə mi nin döv lət xa di mi 
qraf Er linq to nun iqa mət ga hı na 
çev ri lən də Er linq ton- haus ki mi ta-
nın dı. Bu evi 1703-cü il də sök dü-
lər, onun ye rin də isə Bu kin hem və 
Nor mand her so qu nun sə rən ca mı 
ilə baş qa bir bi na tik di lər. Sa ra yın 
in di ki adı da elə or dan gə lir. Az 
son ra, 1761-ci il də ni ka ha gi rən 
III Georq bu sa ra yı al dı və hə min 
vaxt dan eti ba rən kral iqa mət ga hı 
ora da yer lə şir. Hər ye ni hökm da-
rın gə li şiy lə bu sa ray ge niş lə nir, 
ona tə zə ti ki li lər əla və edi lir, ti ki li 
da ha əzə mət li, da ha gö zəl olur du.

Sa ra yın fa sa dı in di ki gör kə mi ni 
yal nız 1913-cü il də alıb. Bu kin hem 
sa ra yı an tik və da ha son ra kı dövr-
lə rin qiy mət li sə nət əsər lə ri ilə do lu-
dur. La kin sa ra yın qa pı la rı ic ti maiy-
yət üçün bağ lı ol du ğun dan, döv lət 
zal la rın da top la nan də yər li sə nət 
əsər lə riy lə yal nız te le vi zi ya lar va si tə-
siy lə ta nış ol maq müm kün dür. Bun-
dan baş qa kra li ça nın şəx si ma lı olan 
qiy mət li nü mu nə lər vax ta şı rı Kral 
Qa le re ya sın da ta ma şa çı la rın qar-
şı sı na çı xa rı lır. İl bo yu, xü su sən də 
yay ay la rın da sa ra yın qar şı sın da kı 
sə ki də bü tün dün ya dan gəl miş 

tu rist-
lə rin 

qə lə bə li yi olur, in san lar qvar di ya çı-
la rın qa ro vul də yiş mə si nə ta ma şa 
edir, sa ra yın sey ri nə da lır və bəl kə 
də ürək lə rin də İn gil tə rə kra li ça sı nı 
da göz lə ri nin ucuy la ol sa be lə, gö rə 
bi lə cək lə ri nə ümid edir lər. 

Bu sa ra yın bir qay da sı da var: 
kra li ça or da olan da, sa ray üzə rin-
də kral bay ra ğı dal ğa la nır.

“Nil tap ma ca sı” nə dir?
Af ri ka nın nə həng ça yı olan Ni-

lin öz tap ma ca sı var. Hər hal da, 
bu bö yük çay la bağ lı bir mə sə lə 
in san la rı min il lər dən bə ri qay-
ğı lan dı rır. Hər il iyun ayın dan 
eti ba rən, Nil ça yın da su yun sə-
viy yə si qalx ma ğa baş la yır və okt-
yabr ayın da may sə viy yə sin dən 
7,5 metr yük sək olur du.

Daş qın möv sü mün də Nil ça yı 
məc ra sın dan çı xır, tar la la ra, zə mi-
lə rə özü nün su la rıy la lil da şı yır ki, 
bu lil də gö zəl güb rə dir. Su yun bu 
də rə cə də art ma sı qey ri-adi şey dir, 
çün ki Mi sir də de mək olar ki, ya ğış 
yağ mır! Məhz elə bu sə bəb dən yüz 
il lər dir ki, in san lar Ni lin mün tə zəm 
daş qın la rı na hey ran qa lır. “Nil tap-
ma ca sı nın” ca va bı yal nız XIX əsr də 
ta pıl dı. Nil yer üzü nün ən uzun ça-
yı dır. Onun uzun lu ğu cə nub dan şi-
ma la 6500 ki lo metr təş kil edir. Çay 
əsa sən, Af ri ka nın şi mal-qər bin də 
yer lə şən iki döv lə tin - Su dan və Mi-
si rin əra zi sin dən axır. Nil ça yı nın 
il lik daş qın la rı çay bo yu uza nan, ət-
ra fın da qup qu ru, bəh rə siz səh ra lar 
olan tor paq zo la ğı nın məh sul dar 
bir va di yə çev ril mə si nə sə bəb olub.

İlk in san lar bu va di də mi nil lik lər 
qa baq məs kun la şıb lar. Nil ça yı su-
yu nu iki əsas mən bə dən alır – Ağ 
Nil və Ma vi Nil dən. Ağ Nil Uqan-
da da kı Vik to ri ya gö lün dən axır. 
Onun axı nı sa kit, aram lı, mün tə-
zəm dir və Nil ça yın da kı su yun sə-
viy yə si nə tə sir gös tər mir. Ap rel və 
may ayı ər zin də, ça yın su yu özü-
nün mi ni mum həd di nə ça tan da 
su yun 85 faizi Ağ Nil dən gə lir.

Bəs, Ma vi Nil? Onun tə si ri ne cə-
dir? Bu çay öz mən bə yi ni Efi opi ya-
nın da ğə tə yi na hi yə lə rin dən, bol 
ya ğın tı lı, qar lı dağ la rı olan na hi-
yə dən gö tü rür. Ya ğış lar möv sü mü 
ye ti şən də Ma vi Nil də su yun sə viy-
yə si kəs kin şə kil də ar tır və bu, Ni-
lin daş qı nı na sə bəb olur. Be lə lik lə, 

in san la rın ne çə əsr dən 
bə ri baş çat lat dı ğı tap-
ma ca nın ca va bı, əs lin-

də ki fa yət qə dər 
sa də imiş!

rı lan mə sə lə lər də for ma laş dı.
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Bəs, Ma vi Nil? Onun tə si ri ne cə-
dir? Bu çay öz mən bə yi ni Efi opi ya-
nın da ğə tə yi na hi yə lə rin dən, bol 
ya ğın tı lı, qar lı dağ la rı olan na hi-
yə dən gö tü rür. Ya ğış lar möv sü mü 
ye ti şən də Ma vi Nil də su yun sə viy-
yə si kəs kin şə kil də ar tır və bu, Ni-
lin daş qı nı na sə bəb olur. Be lə lik lə, 

in san la rın ne çə əsr dən 
bə ri baş çat lat dı ğı tap-
ma ca nın ca va bı, əs lin-

də ki fa yət qə dər 
sa də imiş!



Fev ra lın 19-da dün ya sı nı də yiş miş ya zı çı Um ber-
to Eko nun so nun cu ki ta bı may ayın da işıq üzü 
gö rə cək. Bu ba rə də “La na ve di Te seo” (“Te se ya 
gə mi si”) nəş riy ya tı nın rəh bə ri Eli za bett  a Zqar bi 

mü sa hi bə sin də mə lu mat ve rib. 
Zqar bi nin söz lə ri nə gö rə, ya zı çı ro ma n üzə rin də işi ni ba-

şa çat dı ra bi lib. Hətt  a Eko əsə rin re dak tə si ni də ta mam la-
ya raq ha zır mət ni nəş riy ya ta təq dim edib. Bun dan əla və, 
nəş riy ya t Eko nun 10 əsə ri ni ye ni dən çap et mə yi plan laş-
dı rır.  Qeyd edək ki, Um ber to Eko qə lə mə al dı ğı so nun cu 
əsə rin də Alig ye ri Dan te nin “İla hi ko me di ya” əsə rin dən si-
tat lar gə ti rib.

“Ceyms Bond” 
Conatan Franzenin 
qəhrəmanı olacaq 
Co na tan Fran ze nin “Tə miz lik” ro ma nı əsa sın da 

çə ki lə cək iyir mi his sə li se rial gə lən il ABŞ-da 
təq dim edi lə cək. Ceyms Bond ob ra zı ilə ta nı nan 
akt yor Da niel Kreyq fi lm də “Gün işı ğı” təş ki la-

tı nın rəh bə ri - kons pi ro loq And reas Volf ro lu nu ifa edə-
cək. Bu, həm Fran ze nin, həm də Krey qin de bü tü dür. Be lə 
ki, se rial Fran ze nin ek ran laş dı rı lan ilk əsə ri, Krey qin isə 
se rial da ilk ro lu dur. 

Xa tır la daq ki, “Tə miz lik” ro ma nı ke çən ilin sent yabr 
ayın da işıq üzü gör müş dü. Fran ze nin bü tün ro man la rı ki-
mi bu ro man da çox uzun dur. Ro man da Pyu ri ti ad lı qız-
dan, onun unut du ğu borc la rın dan, təd ris prob lem lə rin-
dən və qlo bal miq yas da məişət mə sə lə lə rin dən bəhs edi lir. 
“Dü zə liş” və “Azad lıq” ro man la rın dan fərq li ola raq, bu 
ro man çox lu tən qid lə rə mə ruz qal dı. Bir çox tən qid çi lər 
Fran ze ni sü jet lə rin do la şıq lı ğı na və mən tiq siz li yi nə gö rə 
qı na yır. Film də kons pi ro loq And reas Volf baş qəh rə man 
Pyu ri ti ilə ta nış olur və əsas olay lar da məhz bun dan son ra 
baş ve rir. 

La yi hə hə lə ki, start mər hə lə sin də dir. Se rialın pro düs se-
ri “Stiv Cobs”, “So sial şə bə kə” fi lm lə ri nin pro düs se ri Skott  
Ru din, sse na ri müəl li fi  isə Fran zen özü ola caq. Ye ri gəl miş-
kən, Ru din ya zı çı nın pə rəs tiş ka rı dır. Bir ne çə il əv vəl o, 
Fran ze nin “Dü zə liş” əsə ri əsa sın da se rial çək mək is tə sə də, 
la yi hə baş tut ma mış dı.

Hazırladı: NARINGÜL

Qəhrəmanın prototipinin 
nəşinin qalıqları tapılıb

Ar xeoloq lar və ədə biy yat şü nas lar 
To mas Har di nin “Tess Er ber vill 
nəs lin dən dir” ro ma nı nın qəh rə-
ma nı Mar ta ya aid kəl lə sü mük-

lə ri ni ta pıb lar. İn gil tə rə nin Dor set qrafl  ı-
ğın da, Dor çes ter həbs xa na sı nın yer ləş di yi 
əra zi də apa rı lan ti kin ti iş lə ri za ma nı To-
mas Har di nin “Tess Eber vil lər nəs lin dən-
dir” ro ma nı nın qəh rə ma nı nın pro to ti pi 
Mar ta Brauna aid ol du ğu eh ti mal edi lən 
me yi tin qa lıq la rı aş kar olu nub. 

Qeyd edək ki, Mar ta Braun 1856-cı ilin 
av qust ayın da is tə mə dən əri ni qət lə 
ye tir di yi nə gö rə, edam edi lib. Har-
di nin qəh rə ma nı Tess Day ber fi ld 
də ey ni lə Mar ta ki mi, is tə mə dən 
adam öl dü rən və hə ya tı acı so nulq la 
bi tən ta le siz in san dır. “Tess Eber vil-
lər nəs lin dən dir” ro ma nı 1891-ci il də 
işıq üzü gö rüb. Ro ma nın ya zıl ma sı na 
4000 nə fə rin qar şı sın da “Dor çes ter” 
mey da nın da “gü nah sız gü nah kar” 

Mar ta nın eda mın dan ya zı çı nın də rin sar-
sın tı ke çir mə si olub. On da Har di nin cə mi 16 ya şı var-

dı. Bir in sa nın edam səh nə si nə “kö nül lü ta ma şa çı” ki mi 
bax ma sı nı Har di o za man çox gənc ol ma sıy la izah edib. 

Bu ha di sə dən al dı ğı təəs sü rat, bəl kə də, müəy yən 
mə na da onu yaz ma ğa va dar edib. Bəd bəxt Tess haq qın-
da ro man Har di nin ən məş hur və ən se vi lən əsə ri dir.

İta li ya lı ta rix çi, fi  lo sof və ya zı çı, da ha çox 
“Qı zıl gü lün adı” ro ma nı ilə məş hur laş mış 
Um ber to Eko 84 ya şın da və fat edib. 

U. Eko 1932-ci il də Tu rin ya xın lı ğın da kı ki çik bir 
şə hər də ana dan olub. 1954-cü il də Tu rin Uni ver-
si te ti ni bi ti rib. Son ra lar te le vi zi ya da, “Esp res so” 
qə ze tin də ça lı şıb, Mi lan, Flo ren si ya və Tu rin uni-
ver si tet lə rin də es te ti ka və mə də niy yət nə zə riy-
yə sin dən dərs de yib. O, Bo lon ya Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru, bir çox xa ri ci ali təh sil ocaq la rı nın fəx ri 
dok to ru, Fran sa nın Fəx ri le gion Or de ni nin ka va le-
ri idi. Eko 1962-ci il də al ma ni ya lı in cə sə nət müəl li-
mə si Re na ta Ram ge ilə ailə qu rub.

48 ya şın da yaz dı ğı ilk ro ma nı - “Qı zıl gü lün adı” 
Um ber to Eko ya bö yük şöh rət gə ti rib. Ro man 1986-cı 
il də re jis sor Jan-Jak An no tə rə fi n dən ek ran laş dı rı lıb.

Ya zı çı nın di gər ro man la rı da bö yük uğur qa-
za nıb. “Qı zıl gü lün adı” ilə bir sı ra da “Fu ko kəf-
ki ri” və “Ərə fə ada sı” ro man la rı da qeyd olu nur. 
2010-cu il də “Pra qa qə bi ris tan lı ğı” ki ta bı işıq üzü 
gö rən dən son ra Eko bir da ha ro man yaz ma ya ca-
ğı nı bil dir miş di. La kin ötən ilin yan var ayın da 
onun - “Sı fır nöm rə si” ro ma nı çap dan çı xıb.

... Harper Li də
Məş hur ame ri ka lı ya zı çı Har per Li 89 

ya şın da dün ya sı nı də yi şib. Ya zı çı 
“Adam al da dan qu şu öl dür mək” və 

“Gö zət çi qoy” əsər lə ri ilə dün ya da şöh rət qa-
za nıb. O, uzun müd dət idi ki, Ala ba ma şta tın-
da qo ca lar evin də ya şa yır dı.

Har per Li 1961-ci il də Pu lit ser mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb. ABŞ-ın eks-pre zi den ti oğul Corc 
Buş ona “Azad lıq” mü ka fa tı, in di ki pre zi dent 
Ba rak Oba ma isə ədə biy ya ta ver di yi töh fə lə rə 
gö rə “Mil li mü ka fat” təq dim edib.

Har per Li 28 ap rel, 1926-cı il də Mon ro vi ya da 
dün ya ya gə lib. 1947-ci il də Ala ba ma Uni ver si-
te ti nin hü quq fa kül tə si ni bi ti rən Li, Nyu-Yor-
ka gə lə rək ya zı çı lıq la məş ğul ol ma ğa baş la yıb. 
“Adam al da dan qu şu öl dür mək” əsə ri nin işıq 
üzü gör mə si nə az qal mış o, Ala ba ma ya qa yı dıb 
və öm rü nün so nu-
na qə dər ora da 
ya şa yıb.

N 04(63) 26.02.2016

Fran ze nin “Dü zə liş” əsə ri əsa sın da se rial çək mək is tə sə də, 
la yi hə baş tut ma mış dı.

 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”)
kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

əldə edə bilərsiniz.  

İ

Umberto Eko da 
vəfat etdi, ...

Yazıçının
sonuncu
kitabı may
ayında nəşr 
ediləcək

la yi hə baş tut ma mış dı.
Hazırladı: NARINGÜL

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

“Çexovdan Markesə qədər”, “Modianonun

kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

Qəhrəmanın prototipinin 
nəşinin qalıqları tapılıb

A
lə ri ni ta pıb lar. İn gil tə rə nin Dor set qrafl  ı-
ğın da, Dor çes ter həbs xa na sı nın yer ləş di yi 
əra zi də apa rı lan ti kin ti iş lə ri za ma nı To-
mas Har di nin “Tess Eber vil lər nəs lin dən-
dir” ro ma nı nın qəh rə ma nı nın pro to ti pi 
Mar ta Brauna aid ol du ğu eh ti mal edi lən 
me yi tin qa lıq la rı aş kar olu nub. 

Qeyd edək ki, Mar ta Braun 1856-cı ilin 

adam öl dü rən və hə ya tı acı so nulq la 
bi tən ta le siz in san dır. “Tess Eber vil-
lər nəs lin dən dir” ro ma nı 1891-ci il də 
işıq üzü gö rüb. Ro ma nın ya zıl ma sı na 
4000 nə fə rin qar şı sın da “Dor çes ter” 
mey da nın da “gü nah sız gü nah kar” 

Mar ta nın eda mın dan ya zı çı nın də rin sar-
sın tı ke çir mə si olub. On da Har di nin cə mi 16 ya şı var-

dı. Bir in sa nın edam səh nə si nə “kö nül lü ta ma şa çı” ki mi 
bax ma sı nı Har di o za man çox gənc ol ma sıy la izah edib. 

Bu ha di sə dən al dı ğı təəs sü rat, bəl kə də, müəy yən 
mə na da onu yaz ma ğa va dar edib. Bəd bəxt Tess haq qın-
da ro man Har di nin ən məş hur və ən se vi lən əsə ri dir.

Fran ze ni sü jet lə rin do la şıq lı ğı na və mən tiq siz li yi nə gö rə 
qı na yır. Film də kons pi ro loq And reas Volf baş qəh rə man 
Pyu ri ti ilə ta nış olur və əsas olay lar da məhz bun dan son ra 

La yi hə hə lə ki, start mər hə lə sin də dir. Se rialın pro düs se-
ri “Stiv Cobs”, “So sial şə bə kə” fi lm lə ri nin pro düs se ri Skott  
Ru din, sse na ri müəl li fi  isə Fran zen özü ola caq. Ye ri gəl miş-
kən, Ru din ya zı çı nın pə rəs tiş ka rı dır. Bir ne çə il əv vəl o, 
Fran ze nin “Dü zə liş” əsə ri əsa sın da se rial çək mək is tə sə də, 

üzü gör mə si nə az qal mış o, Ala ba ma ya qa yı dıb 
və öm rü nün so nu-
na qə dər ora da 
ya şa yıb.

Fran ze nin “Dü zə liş” əsə ri əsa sın da se rial çək mək is tə sə də, 
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