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Xa ri ci iş lər na zi ri El mar 
Məm məd ya rov Bö yük 
Bri ta ni ya par la men ti nin 
Azər bay can la dost luq 

qru pu nun səd ri Bob Blək mə nin 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti 
ilə gö rü şüb.

Na zir li yin mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di rib lər ki, gö rüş də 
El mar Məm məd ya rov Azər bay-
can-Bö yük Bri ta ni ya mü na si bət-
lə ri nin ha zır kı və ziy yə ti, tə rəfl  ər 
ara sın da əmək daş lıq edi lən əsas 
sa hə lər və in ki şaf pers pek tiv lə ri 
ba rə də nü ma yən də he yə ti nə mə lu-
mat ve rib. Na zir ener ji sa hə sin də, 
o cüm lə dən Azər bay ca nın neft və 
qaz ya taq la rı nın iş lə nil mə sin də və 
xam nef tin ix ra cın da əsas marş rut 
olan Ba kı-Tbi li si-Cey han kə mə ri-
nin real laş dı rıl ma sın da BP şir kə ti 
ilə əmək daş lı ğı yük sək qiy mət lən-
di rib.

Xa ri ci si ya sət ida rə si nin rəh bə ri 
Azər bay ca nın tə şəb bü sü və iş ti ra kı 
ilə hə ya ta ke çi ri lən re gional la yi hə-
lər ba rə də da nı şıb və bu la yi hə lə rin 
iş ti rak çı döv lət lə rə, ümu mi lik də bü-
tün re giona ve rə cə yi töh fə lə ri qeyd 
edib. El mar Məm məd ya rov “Şi mal-
Cə nub” və “Şərq-Qərb” nəq liy yat 
dəh liz lə ri nin ma hiy yə ti və qar şı ya 
qo yu lan hə dəfl  ər dən söz açıb və öl-
kə mi zin bu is ti qa mət də at dı ğı ad-
dım la rı diq qə tə çat dı rıb.

Azər bay ca nın mul ti kul tu ra lizm 
və to le rant lıq üz rə dün ya ya ör nək 
ola bi lə cə yi ni vur ğu la yan na zir öl-
kə miz də əsr lər bo yu müx tə lif din lə-
rə məx sus in san la rın sülh şə raitin də 
ya na şı ya şa dı ğı nı mi sal gös tə rib.

Er mə nis tan-Azər bay can mü na-
qi şə si nin ta ri xi və bu mü na qi şə nin 
həl li is ti qa mə tin də apa rı lan da nı-
şıq la rın ca ri və ziy yə ti nə to xu nan 
El mar Məm məd ya rov Azər bay ca-
nın rəs mi möv qe yi ni bir da ha bri-
ta ni ya lı de pu tat la rın diq qə ti nə çat-
dı rıb.

Bri ta ni ya lı par la men ta ri lər Azər-
bay can da ge dən in ki şaf pro ses lə rin-
dən məm nun ol duq la rı nı, öl kə mi zin 
müx tə lif sa hə lər də əl də et di yi uğur-
la rı təq dir et dik lə ri ni bil di rib lər.

Gö rü şün so nun da na zir qo naq la-
rın müx tə lif möv zu lar üz rə sual la rı-
nı ca vab lan dı rıb.

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

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

Misirin “Nil Mədəniyyət” kanalında 
Azərbaycan haqqında veriliş yayımlanıb

Mi si rin ge niş audi to ri ya-
ya ma lik “Nil Mə də niy-
yət” ka na lın da “Mə nim 
ge cəm” ad lı proq ram da 

can lı ya yım da Azər bay can haq qın da 
iki saat ya rım lıq ve ri liş ya yım la nıb.

Ve ri liş də Azər bay ca nın Mi sir də ki 
sə fi r li yi nin əmək da şı Emil Rə hi mov, 
Mi sir də mü vəq qə ti ya şa yan gənc 
azər bay can lı təd qi qat çı Sey mur Nə-
si rov, Hel van Uni ver si te ti nin dok to-
ru, ey ni za man da, Ayn-Şəms Uni-
ver si te ti nin ədə biy yat fa kül tə sin də 
Azər bay can di li ni təd ris edən Usa-
ma Əb dür rə him, hə min fa kül tə nin 
Azər bay can di lin də təh sil al mış mə-
zun la rı iş ti rak edib lər.

Sə fi r li yin əmək da şı Emil Rə hi-
mov Azər bay can ta ri xi, döv lət çi-
lik ənə nə lə ri, zən gin mə də niy yə ti, 

öl kə mi zin qə dim in san məs kə ni 
ol ma sı, Mi sir-Azər bay can mü na-
si bət lə ri, Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si, Azər-
bay can da İs lam di ni nin ya yıl ma sı 
ta ri xi, mul ti kul tu ra lizm də yər lə ri, 
müs tə qil Azər bay ca nın in ki şa fın-
da müs təs na ro lu ol muş Ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin hə yat və fəaliy yə-
ti, öl kə nin tu rizm im kan la rı haq-
qın da ge niş mə lu mat ve rib.

Proq ra mın ikin ci his sə sin də azər-
bay can lı gənc alim və Mi sir də ki 
dias po ru mu zun fəal üz vü Sey mur 
Nə si rov Azər bay can la Mi sir ara-
sın da kı ta ri xi əla qə lə rə to xu nub, ilk 
də fə ərəb di lin də yaz dı ğı ki tab da 
Mi sir də mü hüm rol oy na mış, əs lən 
azər bay can lı olan yüz dən çox ta ri xi 
şəx siy yət ba rə də söz açıb.

Proq ra mın üçün cü his sə sin də 
U.Əb dür rə him Azər bay can tə biəti-
nin rən ga rəng li yi və gö zəl li yi ba-
rə də da nı şa raq, onun Azər bay can 
in cə sə nə ti nə, folk lo ru na müx tə lif 
ça lar lar qat dı ğı nı qeyd edib, öl kə nin 
coğ ra fi  möv qe yi nin onun mə də niy-
yə ti ni da ha da zən gin ləş dir di yi ni 
vur ğu la yıb. O, həm çi nin Azər bay-
can da möv cud olan Ya nar dağ və 
onun rəm zi sa yı lan bu ta haq qın da 
mə lu mat ve rib, Azər bay ca nın me-
mar lıq ta ri xi nə to xu nub. Öl kə miz də 
sə nət kar lıq və xal ça çı lıq sə nə ti nin 
qə dim ta ri xi ol du ğu nu qeyd edən 
alim UNES CO-nun qey ri-mad di 
mə də ni irs si ya hı sı na sa lın mış Azər-
bay can mu ğa mı, kə la ğa yı sı, ta rı və 
aşıq sə nə ti haq qın da da ta ma şa çı la-
ra ge niş mə lu mat ve rib.

Ve ri liş də Ayn-Şəms Uni ver si te ti-
nin mə zun və tə lə bə lə ri Azər bay can 
di li nin təd ri si haq qın da da nı şa raq, 
sə fi r li yin tə lə bə lər üçün təş kil et di yi 
“Mən Azər bay can haq qın da nə bi li-
rəm” in şa mü sa bi qə lə ri və təd bir lər, 
tə lə bə lə rə gös tə ri lən qay ğı və dəs-
tək dən söz açıb lar. Ey ni za man da, 
Azər bay ca na sə fər lə ri za man şa hid 
ol duq la rı yer lər ba rə də söh bət aça-
raq, öl kə nin zən gin mət bə xi və adət-
ənə nə lə ri ba rə də mə lu mat ve rib lər.

Can lı efi r də Azər bay ca nın zən gin 
mə də niy yə ti ni, ta ri xi ni, müasir li yi ni 
əks et di rən vi deoçarx lar da nü ma yiş 
olu nub.

Аs ya HA CI ZA DƏ

Azərbaycan Xalça Muzeyində 
“Ailə günü” adlı tədbir keçiriləcək

İ
yu lun 30-da Azər bay-
can Xal ça Mu ze yi nin 
uşaq mu ze yi şö bə si nin 
tə şəb bü sü, IDEA İc-

ti mai Bir li yi və “Azər sun 
Hol dinq” MMC-nin dəs tə-
yi ilə “Ailə gü nü” ad lı təd-
bir ke çi ri lə cək. Mu ze yin 
“Açıq qa pı” gü nü çər çi və-
sin də təş kil edi lə cək təd-
bi rin məq sə di va li deyn və 

uşaq ara sın da ümu mi ma raq la rı bir ləş dir mək, ün siy-
yət kör pü sü nü möh kəm lən dir mək və ən əsa sı mə də-
niy yət və in cə sə nə ti mi zi ta nıt maq dır.

Mu zey dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, təd bi rin proq ra-
mın da müx tə lif yaş həd lə ri nə zə rə alı nıb. İş ti rak çı lar 
Azər bay can xal ça çı lı ğı, de ko ra tiv-tət bi qi sə nə ti nin ta rix 
və mə də niy yə ti ilə ya xın dan ta nış ola caq lar. On lar mu-
zey də təş kil olu nan us tad dərs lə rin də iş ti rak et mək lə öz 
ya ra dı cı ba ca rıq la rın dan is ti fa də edə rək öz lə ri nin in cə-
sə nət nü mu nə lə ri ni ha zır la ya caq lar.

İş ti rak çı la rı təd bir də mu ze yin əmək daş la rı nın kö mə-
yi ilə kom pü ter proq ra mın da vir tual xal ça nın ya ra dıl-
ma sı, sax sı qab lar üzə rin də xal ça rəsm lə ri nin və ak ril 
bo ya lar la dib çək lə rin üzə rin də rən ga rəng təs vir lə rin 
çə kil mə si, de ko ra tiv bə zək əş ya la rı, qol baq la rın ha zır-
lan ma sı və di gər bir-bi rin dən əy lən cə li oyun lar və ma-
saüs tü tap şı rıq lar göz lə yir.

Təd bi rə qo şu lan iş ti rak çı lar məş hur xal ça çı rəs sam El-
dar Mi ka yıl za də nin “Xal ça nın ya ra nı şı” ad lı xal ça sı nın 
rəsm pazl la rı nı yığ maq im ka nı əl də edə cək lər. Mu ze yin 
əmək da şı Püs tə Ağa ye va “Klas sik və müasir sü jet li xal-
ça lar” möv zu sun da mü ha zi rə de yə cək və mu ze yə mi ni 
eks kur si ya təş kil olu na caq. Bun dan əla və, də vət olun-
muş akt yor lar tə rə fi n dən uşaq lar üçün bö yük ma raq do-
ğu ra caq na ğıl lar dan iba rət ta ma şa lar da təq dim edi lə cək.

Mə lu mat üçün bil di rək ki, təd bir də he mo fi  li ya və ta-
las se mi ya pa si yent lə ri tam ola raq ödə niş siz iş ti rak edə 
bi lər.

Qeyd edək ki, mu zey də “Ailə gü nü” təd bi ri nin hər 
ayın son şən bə si “Açıq qa pı” gü nü çər çi və sin də ke çi ril-
mə si nə zər də tu tu lur.

Er mə nis tan-Azər bay can mü na- Bri ta ni ya lı par la men ta ri lər Azər-

Azərbaycan-Britaniya 
münasibətlərinin 

inkişaf perspektivləri 
müzakirə olunub
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Azər bay can Ka ri ka tu ra çı Rəs sam lar Bir li yi VII “Mol la Nəs-
rəd din-Azər bay can-2016” Bey nəl xalq Ka ri ka tu ra Mü sa bi-
qə si ke çi rir. Mü sa bi qə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, 
Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı və Bey nəl xalq Ka ri ka tu ra çı-

lar Təş ki lat la rı Fe de ra si ya sı nın dəs tə yi ilə real la şa caq.
Azər TAc Azər bay can Ka ri ka tu-

ra çı Rəs sam lar Bir li yi nin rəs mi say-
tı na is ti nad la xə bər ve rir ki, buil ki 
bey nəl xalq mü sa bi qə nin möv zu su 
“Mul ti kul tu ra lizm” ad la nır. İn ter-
net va si tə si lə ke çi ri lən mü sa bi qə yə 
hər bir rəs sam 2-5 ka ri ka tu ra gön-
də rə bi lər. Ka ri ka tu ra la rı okt yab rın 
15-dək 300 “dpi”, “jpg” for ma tın-
da mol la nas red din2016@gmail.
com ün va na gön dər mək la zım dır. 
Əsər lər bey nəl xalq mün sifl  ər he-
yə ti tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lə cək. 

Bey nəl xalq mün sifl  ər he yə ti nə 
Azər bay can, Mek si ka, Fran sa, İs-
rail, Mi sir, Ru si ya, İran, Ya po ni ya 
və ABŞ-dan ka ri ka tu ra çı rəs sam lar 
da xil dir. I, II və III yer lə rin sa hib lə-
ri mü va fi q ola raq qı zıl, gü müş və 
bü rünc me dal, elə cə də dip lom lar-
la mü ka fat lan dı rı la caq. Həm çi nin 
mün sifl  ər he yə ti nin və Azər bay can 
Rəs sam lar İtt  i fa qı nın xü su si mü-
ka fat la rı ola caq. Mü sa bi qə yə gön-
də ril miş ən yax şı ka ri ka tu ra lar dan 
iba rət ka ta loq ha zır la na caq.

Azər bay can Ka ri ka tu ra çı Rəs sam lar Bir li yi VII “Mol la Nəs-

“Molla Nəsrəddin-Azərbaycan-2016” 
Beynəlxalq Karikatura Müsabiqəsi

Gənc musiqiçilərimiz Brüsseldə keçirilən 
festivalda ölkəmizi layiqincə təmsil edir

Brüs sel də ke çi ri lən “Mu si ca Mun di” bey nəl xalq ka me ra mu-
si qi si fes ti va lın da iş ti rak edən Ba kı Şə hər Mə də niy yət və 
Tu rizm Baş İda rə si nin Qa ra Qa ra yev adı na mər kə zi in cə sə-
nət mək tə bi nin şa gird lə ri öl kə mi zi la yi qin cə təm sil edir lər.

İda rə dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, fes ti val çər çi və sin də “Mu si ca 
Mun di”nin bə dii rəh bə ri, gör kəm li sk rip ka çı Mak sim Ven qe ro vun 
kon ser tin dən son ra təm sil çi lə ri miz İr vi Qit lis, Leonid və Xa qit Ker-
bel lər, Alek sandr Qav ril yuk ki mi dün ya şöh rət li mu si qi çi lə rin us tad 
dərs lə rin də iş ti rak edib lər.

Həm çi nin, gənc mu si qi çi lə ri miz “Châ teau du Lac”da baş tut muş 
kon sert də fes ti val proq ra mı na da xil olan əsər lə ri səs lən di rib lər.

Qeyd edək ki, iyu lun 31-dək da vam edə cək fes ti va lın əsas məq sə di 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən olan 10-18 yaş lı gənc is te dad la rın bu-
ra da öz ba ca rıq la rı nı nü ma yiş et dir mə si dir.

Azərbaycan aşıqları beynəlxalq folklor 
festivalına qatılacaq

Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Da ğıs tan 
Res pub li ka sı nın pay tax tı Ma-
haç qa la şə hə rin də iyu lun so nu, 
av qus tun əv vəl lə rin də ke çi ri lə-

cək VII “Dağ lı lar” Bey nəl xalq folk lor və 
ənə nə vi mə də niy yət fes ti va lın da Azər-
bay can aşıq la rı da iş ti rak edə cək.

Azər bay can Aşıq lar Bir li yin dən (AAB) 
Azər TAc-a ve ri lən mə lu ma ta gö rə nü-
ma yən də he yə ti miz ar tıq Ma haç qa la ya 
yo la dü şüb. AAB-nin ka ti bi Mə həm mə də li Mə şə di ye vin rəh bər lik et-
di yi nü ma yən də he yə ti nə aşıq lar dan Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ha-
şım Ba la sı yev, Qə lən dər Zey na lov, Də mir Və li yev, Nə bi Na ğı yev, Na-
zim Qu li yev və Ba bək Şah ba zov, ba la ban us ta la rı Əziz Ağa ca nov və 
Sə fər Meh di yev, na ğa ra ça lan Ne mət Rə hi mov da xil dir.

Bil di ri lib ki, aşıq la rı mız fes ti val da ge niş proq ram la çı xış edə cək, 
Azər bay can aşıq sə nə ti nin zən gin li yi ni və möh tə şəm li yi ni özün də əks 
et di rən aşıq ha va la rı mı zı səs lən di rə cək lər.

Azərbaycanın Əməkdar artisti Dinara 
Əliyeva Cüzeppe Verdi Festivalına gedir

Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti 
Di na ra Əli ye va İta li ya da Cü-
zep pe Ver di Fes ti va lın da iş-
ti rak edə cək. Azər TAc Par ma 

Re gio Teat rı nın say tı na is ti nad la xə bər 
ve rir ki, Di na ra Əli ye va okt yab rın 21, 
23, 27 və 30-da Cü zep pe Ver di nin “Tru-
ba dur” ope ra sın da Leono ra ob ra zı nı 
can lan dı ra caq.

Okt yab rın 1-dən 30-dək ke çi ri lə cək 
Cü zep pe Ver di Fes ti va lı nın ək sər təd bir lə ri Par ma Re gio Teat rın-
da ola caq. Həm çi nin Bus se to da Cü zep pa Ver di və Par ma da Far ne ze 
teatr la rın da fes ti val ta ma şa la rı nü ma yiş et di ri lə cək.

Di na ra Əli ye va 2009-cu il dən Ru si ya da Bö yük Teat rın so lis ti dir. O, 
Ru si ya, İta li ya, Fran sa, Yu na nıs tan, Çe xi ya, Mon te-Kar lo, ABŞ, Ya po-
ni ya nın ope ra teat rı səh nə lə rin də və kon sert zal la rın da çı xış edib. İfa-
çı nın 2010-cu il də Ba kı da məş hur te nor Pla si do Do min qo ilə bir gə kon-
ser ti olub. Onun C.Ver di nin ana dan ol ma sı nın 200 il li yi mü na si bə ti lə 
Fran sa nın Kol mar və Çe xi ya nın Pra qa şə hər lə rin də “Ga la Ver di” ad lı 
so lo kon sert lə ri bö yük uğur la ke çib.

Di na ra Əli ye va kon sert lər də müx tə lif janr lar da - rus və Azər bay can 
xalq mah nı la rın dan, ope ra və ope rett  a lar da kı ari ya lar dan tut muş ro-
mans və ca za dək müx tə lif əsər lə ri ifa edir.

Azər bay ca nın Los-An ce les də ki baş kon sul lu ğun da ABŞ-ın 
nü fuz lu tibb ocaq la rın dan olan Ce dars-Si nai Tibb Mər kə-
zi nin “Bir Ürək Xi las Et” Fon du nun üzv lə ri üçün Azər bay-
can klas sik mu si qi si nə həsr olu nan ge cə ke çi ri lib.

Təd bir də çı xış edən Azər bay ca-
nın Los-An ce les də ki baş kon su lu 
Nə si mi Ağa yev mil li mu si qi sə-
nə ti mi zin ta ri xin dən bəhs edə rək 
Azər bay can klas sik mu si qi jan rı 
haq qın da mə lu mat ve rib. Dün-
ya mu si qi ta ri xin də öl kə mi zin 
bir sı ra ye ni lik lə rə im za at dı ğı nı 
vur ğu la yan dip lo mat bu səp ki də 
mü səl man dün ya sın da ilk ope ra, 
ope rett  a və ba le tin məhz Azər bay-
can da ya ran dı ğı nı qeyd edib.

Azər bay ca nın Üze yir Ha cı bəy li, 
Qa ra Qa ra yev, Fik rət Əmi rov ki-
mi da hi bəs tə kar la rı nın ol du ğu nu 
bil di rən baş kon sul klas sik mu si qi 
sə nə ti mi zin in ki şa fın da bu in cə sə-
nət xa dim lə ri nin əvə zo lun maz ro-
lun dan bəhs edə rək, on la rın dün-
ya nın mə də niy yət yad da şı na həkk 
olun muş əsər lə rin dən söz açıb.

Azər bay can mu si qi si nin ABŞ-
da ge niş təb liğ olun ma sı na baş 
kon sul lu ğun daim xü su si diq qət lə 
ya naş dı ğı nı bil di rən dip lo mat bu 
səp ki də 2013-cü il də “Ar şın mal 
alan” ope rett  a sı nın Los-An ce les-
də, 2014-cü il də isə “Yed di gö zəl” 
ba le ti nin San-Dieqo şə hə rin də 
uğur la ke çi ril miş ABŞ prem ye ra-
la rı nı və bu prem ye ra la rın min lər-
lə ame ri ka lı tə rə fi n dən iz lə nil mə-
si ni bö yük mə də niy yət ha di sə lə ri 
ki mi qeyd edib.

Ey ni za man da, dip lo mat qə dim 
ta ri xə ma lik Azər bay can mu ğam 
mək tə bi ba rə də də da nı şıb. Mu ğam 
mək tə bi mi zin dün ya mu si qi si nə 
ver di yi töh fə lə rin önə min dən bəhs 
edən baş kon sul 1977-ci il də Azər-
bay can mu ğa mı nın NA SA tə rə fi n-
dən dün ya nın 27 na dir mu si qi əsə-
ri sı ra sı na da xil edi lə rək Vo ya ger 
uçuş apa rat la rı va si tə si lə kos mo sa 
gön də ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Baş kon sul Azər bay ca nın bi-
rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va-
nın rəh bər li yi ilə Hey dər Əli yev 
Fon du nun Azər bay can mu si qi si 
və mə də niy yə ti nin qo run ma sı və 
dün ya da ta nı dıl ma sı sa hə sin də 
bö yük iş lər gör dü yü nü söy lə yib, 
bü tün bun la rın zən gin mə də ni 
ir si mi zin gə lə cək nə sil lə rə çat dı-
rıl ma sı ba xı mın dan yük sək önəm 
da şı dı ğı nı qeyd edib.

“Bir Ürək Xi las Et” Fon du nun 
rəh bər lə ri İz har Xa ru zi və Es fi r 
Blauq run dun da çı xış et dik lə ri 
təd bir də “Ar şın mal alan” ope ret-
ta sı nın və “Yed di gö zəl” ba le ti nin 
ABŞ prem ye ra la rın dan fraq ment-
lər nü ma yiş et di ri lib, təd bir iş ti-
rak çı la rı na Azər bay ca na, xü su si lə 
onun mu si qi və mə də niy yə ti nə 
dair müx tə lif nəşr lər və disk lər 
təq dim olu nub.

Yu sif BA BAN LI

“Folklor və 
etnoqrafiya” 
beynəlxalq 
elmi jurnalının 
ikinci nömrəsi 
işıq üzü görüb

  “İSBN” nəş riy ya tın da “Folk-
lor və et noq ra fi  ya” bey nəl-
xalq el mi jur na lı nın ikin ci 
nöm rə si çap olu nub. Azər-
TAc xə bər ve rir ki, jur na lın 
ilk sə hi fə sin də Azər bay-
can Aşıq lar Bir li yi nin səd ri, 
Əmək dar elm xa di mi, pro-
fes sor Mə hər rəm Qa sım lı-
nın Aşıq Ələs gə rə həsr et di yi 
“Ələs gə rəm, hər elm dən ha-
lı yam...” sər löv hə li ya zı sı yer 
alıb.

Nəş rin “El yad da şı”, “Söz bö-
yük lə ri miz”, “Sa ya lı yurd lar”, 
“So yu muz-soy da şı mız” və di gər 
rub ri ka lar da pro fes sor lar - Yu sif 
Sə fə ro vun “Nax çı van rə va yət-
lə ri”, Əli Sü ley ma no vun “Ba ya-
tı la rı mı zın yer-yurd yad da şı”, 
Ab bas qu lu Nə cəf za də nin “Cə fər 
Cab bar lı nın ilk müəl li mi-Aşıq 
Zər ni şan”, İs ma yıl Məm məd-
li nin “Əta Tər zi ba şı nın ru hu na 
hör mət və eh ti ram ki ta bı” və di-
gər ya zı lar, el mi-nə zə ri mə qa lə-
lər dərc olu nub.

Jur nal da “Sir li-sehr li söz lər”, 
“Söz lə rin alt qa tı” ad lı böl mə lər-
də ma raq lı ya zı lar və aşıq ha va-
cat la rı nın mə nə vi-ru hi əsas la rı 
haq qın da fi  kir lər ve ri lib.

Azər bay ca nın Los-An ce les də ki baş kon sul lu ğun da ABŞ-ın 

Los-Ancelesdə Azərbaycan 
klassik musiqisinə
həsr olunan gecə
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hallandırmaları
dimdiyəoxşama
dinişsiz
dirilikverən
dirilikvermə
dirisoyan
dirisoyma
disktutan
dolabgəlmə
domb
dovşantopalı
dördküncsüz
dördqabarıqlı
döşəkvarılıq
döşəməvarılıq
dövrietmə
durmaqsızın
dürdanələnmə
dürdanələnmək
dürtüklüketmə
düsturolma
düyəlik
düzqalxma
düzvuranlıq
ediş
ekran-oturacaq
gicbaşı
gicbaşlı
gicbaşlılıq
gırt
gücəvaxtı
güləşqabaq
güləşqabaqlı
haqnaşünas
haqnaşünaslıq
mürkəkotu
müsibət-ölüm
nadel 
nalə-xahiş
nalə-nifrin
nasir-nasir
naşıdüşmə
nataraş
nataraşlıq
nazikdişlilik
nazirgetmə
nazirqoyulma
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neftəbənzərlik
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dinamitçilik
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dizqapaqönü
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dolayıvurma
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donqarlaşdırmaq
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donuqlaşdırılmaq
donuqlaşdırma
donuqlaşdırmaq
dozatorçu
dölsüzləndirilmə
dölsüzləndirilmək
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dölsüzləndirmək
dölsüzləşdirilmə
dölsüzləşdirilmək
dölsüzləşdirmə
dölsüzləşdirmək
dölsüzlətmə
dölsüzlətmək
dörddəfəli
dövlətçi
dövlətləşə-dövlətləşə
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dövrəsifət
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ediləşə-ediləşə
ediləşmə
ediləşmək
ediləyə-ediləyə
faqqı
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faqqılıq
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fətirsifət
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fi litdəmək
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fırlıyatma
fokus-mokus
gah-gahı
gahı
gapçı
gapçılıq
gaplamaq

dizel-motor
dizel-motorlu
dizel-motorsuz
dizilmə
dizilmək
dizmə
dizmək
gər
gərçi
miralaylıq
mirqəzəb
mirqəzəblik
miyan
miyandar
miyandarlıq
miyanəxan
miyanpur
moment
montyor
montyorluq
montyor-nəzarətçi
morq
motokolyaska
motor
motorçu
motorçuluq
motor-generator
motorist
motor-reduktor
motorsuz
motoryığan
motoryığma
möbius (riyaz.)
möcüzəkar
möcüzəkarlıq
möhnətkeş
möhtəməl
möhtəməllik
mövc
mövcibincə
mövclənmə
mövclənmək
mövclətmə
mövclətmək
mövcudat
mövhum
mövhumi
mövhumlu

diazobirləşmə (-lər)
dinamometr
mezofaza
mezofi l
mezofi t 
mezoforma
mezohippus
mezokefaliya
mezomeriya
mezomolekul
mezomorf
mezon
mezonin
miargirit 
miasteniya 
miaz
miazm
mielit
mikado
mikanit
mikobakteriya
mikofl ora
mikolitik
mikoplazma
mikrobüret
mikrofaq
mikrofanerofi t
mikrofarad
mikrofaradmetr
mikrohenri
mikrointerferometr
mikrokalorimetr
mikrokanonik
mikrokapsul
mikrokator
mikrokineskop
mikroklin
mikrokristalloskopik
mikrokristalloskopiya
mikroqliya
mikroqlobulin
mikrolit
mikrolitik
mikrolizosom (-lar)
mikromanipulyasiya
mikromanipulyator
mikromanometr
mikromikron

didişməsalan
didişməsalma
dikdöş
dikdöşlük
dikiliqalma
dikyarpaqlı
diligödəlmə
diliqanlı (-lar)
dimdikburunlu
dimdikdayanan
dimdikdayanma
dimdikdibi
dimdikduran
dimdikdurma
dinamitqoyma
dinamo-maşın
dincdayanma
dincəqoyulma
dincqoyma
dincləşdirilmə
dincləşdirilmək
dincliksiz
dinib-danışmazlıq
dinib-söyləmə
dinib-söyləmək
dinib-söyləməz
dinişmə
dinişmək
dinsizliketmə
dinsizolma
diploidlik
direktivsizlik
direktorsayağı
diribaşlaşma
diribaşlaşmaq
diribaşlıqetmə
diribaşolma
diricəalaq
diricəlik
diridoğulan
diridoğulma
dirigözlük
dirigözlülük
diriqalan
diriqalma
diriyarma
dırmığabənzər
dırmığaoxşar

dəyirmiağızlılıq
dəyirmisifətlilik
dəyirmitəhərlik
dəyişdirilə-
dəyişdirilə
dəyişdirtmə
dəyişdirtmək
diabetsiz
dibcikli
dibciksiz
dibsizlik
diddirə-diddirə
diddirtmə
diddirtmək
didintili
didintisiz
didişdirilmə
didişdirilmək
didişdirtmə
didişdirtmək
diferensiallatma
diferensiallatmaq
diferli
difersiz
diftonqluq
dikbaşlılıq
dikburunlu
dikləndirilmə
dikləndirilmək
diksinişmə
diksinişmək
diksiz
diktofonlu
diktofonsuz
dıqqıldanma
dıqqıldanmaq
dilavərlənmə
dilavərlənmək
dilbərcəsinə
dilbərlik
dilcikli
dilçəksiz
diləklik
dilənçilətmə
dilənçilətmək
diliklənə-diliklənə
dilikli
diliksiz

neftt utan
neftt utma
nəçilik
nəçiliyibilinmə
nəçiliyibilmə
nərbud
nərbudlu
nərbudluluq
nəvazişdərdli
nidalaşma
nidalaşmaq
nimçəvarılıq
nırıldama
nırıldamaq
nırıldanma

dövrəsifətlilik
dualçı
dualçılıq
durumluluq
dustaqçı
duyuqsuz
duyuqsuzluq
düsturetmə
düşdürmə
düşdürmək
düzəlməzlik
ecazkarcasınaca
efi rləmə
efi rləmək
efi rlənmək

geyişdirmə
geyişdirmək
geyişik
geyişikli
geyişiksiz
geyişmə
geyişmək
geyişməli
geyişməsiz
gəldi-gedərgi
gəmirikləmə
gəmirikləmək
gəmirtləmə
gəmirtləmək
gəmirtlənmə

mövhumsuz
mövquf
mövqufat
mövt
mövti
mövti-cismani
mövzun
mu
muar
muavr
multivibrator
muryana
musiqar
muyə (mus.)
müadil

mikron
mikronizasiya
mikronukleus
mikroobyekt
mikroobyektiv
mikroom
mikroommetr
mikroosilloqraf
mikroprofi l
mikroprosessor
mikroproyeksiya
mikroradiodalğa (-lar)
mikroradiokimya
mikrosefal
mikrosefaliya

dırmıqçəkən
dırmıqçəkmə
dırnağabənzər
dırnağaoxşar
dırnaqsızlıq
dırnaqşəkilli
dirsəkşəkilli
dirsəkşəkillilik
dirsəkvarı
dirsəkvarılıq
dirsəyəbənzər
dirsəyəbənzərlik
disksürmə
diskşəkillilik
diskussiyaaçan

diliməbənzərlik
diliməoxşarlıq
dilimləndirmə
dilimləndirmək
dilimsiz
dilləndirtmə
dilləndirtmək
dilsizlik
dimdiklətmə
dimdiklətmək
dimdiklik
dimdikşəkilli
dimdikşəkillilik
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Bu da yüz lər lə ge cə qa ta rı nın son 
da ya na ca ğı -  Mosk va! O, ağır-ağır va-
qon dan enir, qı zı Na mi yük lə ri per ro na 
qo yur, ata sı na düş mək də kö mək edir, 
son ra da uzun tax ta otu ra ca ğa əy ləş di-
rir. 57 yaş lı bu hün dür boy, cüs sə li adam 
kə nar dan çox qo ca gö rü nür, xəs tə lik 
uc ba tın dan çə tin lik lə nə fəs alır. Na mi-
nin nə va ziş gös tər di yi bu ki şi Er mə nis-
tan K(b)P MK-nın keç miş bi rin ci ka ti bi 
Gri qo ri Ar yut yu nov dur. So nun cu də fə 
Mosk va da iki il əv vəl olub. 1953-cü il də 
və zi fə dən çı xa rı lan dan son ra onu ra hat 
bu rax mır lar, mün tə zəm ola raq par ti ya 
nə za rə ti or qan la rı na ça ğı rıb, gün lər lə 
sor ğu-suala tu tur lar. Bu çək-çe vi rə in-
san dö zər? Bu dur, keç miş ka tib növ bə-
ti də fə ge niş in farkt ke çi rib və qı zı onu 
Mosk va ya müali cə yə gə ti rib...

L.Be ri ya nın həb sin dən son ra onun hə-
ya tı yer lə-yek san ol du. Ni ki ta Xruş şov 
1953-cü ilin iyu lun da ple num ça ğı rıb, 
bü tün bi rin ci ka tib lə rin aşı nın su yu nu 
ver di. Növ bə Gri qo ri yə ça tan da Xruş-
şov hiss lə ri nə ha kim ola bil mə di:

- Bu Ar yut yu nov hə mi şə Be ri ya nın tu-
la sı olub!               

Qri qo ri təh qi rə dö zə bil mə yib aya-
ğa qalx dı:

- Yol daş Xruş şov, söz lə ri ni zə 
sər həd qo yun!

Yal taq Ma len kov dər hal rəh-
bə rə qah mar çıx dı:

- Yol daş Ar yut yu nov, özü nü zü ələ alın, 
bu ra ple num dur, Ye re van ba za rı de yil!

N.Xruş şov isə da ha da qı zış dı:
- Or da, res pub li ka da han sı iş lər çe vir-

di yi ni zi yax şı bi li rik. Siz də, Ba ğı rov da 
par ti ya nın bir nöm rə li düş mən lə ri siz. 
Ha mı nı zı Be ri ya nın aqi bə ti göz lə yir.

A.Mi ko yan üzü nü ya na çe vir miş di ki, 
gu ya de yi lən lə ri eşit mir. Ar yut yu nov 
isə yal nız bu nu de di:

- Be lə de mə yə haq qı nız yox dur! Biz 
par ti ya üçün ca nı mız dan keç mi şik...

N.Xruş şov yı ğın caq da M.Ba ğı ro vun 
adı nı na haq dan çək mir di. G.Ar yut yu nov 
da hə lə Mosk va ya, ple nu ma gəl məz dən 
əv vəl Azər bay can da kı və ziy yət lə ta nış 
idi. Bi lir di ki, 1953-cü ilin 18 ap re lin də 
Azər bay can KP MK-nın ple nu mu olub 
və bur da bir sı ra mə sə lə lər lə ya na şı, təş-
ki la ti mə sə lə yə də ba xı lıb. Ple num M.Ba-
ğı ro vu Azər bay can KP MK bi rin ci ka ti bi 
və zi fə sin dən azad edib.  Onu Azər bay can 
SSR Na zir lər So ve ti nin səd ri təs diq et sə-
lər də, əs lin də bu, mü vəq qə ti və zi fə idi. 
Döv lə tə xə ya nət də itt  i ham olu nan L.Be-
ri ya ilə ya xın əla qə si nə gö rə, M.Ba ğı ro va 
da mü na si bət kö kün dən də yiş miş di.

1953-cü ilin 12-13 iyu lun da Azər bay-
can KP MK və Ba kı Ko mi tə si nin bir ləş-
miş VI ple nu mu ol du. Hə min yı ğın caq-
da 989 nə fər iş ti rak edir di. Ple nu mun 
qə ra rın da ya zıl mış dı:

“Be ri ya ilə əla qə dar yol daş M.Ba ğı-
ro vun par ti ya üz vü nə ya raş ma yan hə-
rə kət lə ri pis lə nil sin. Par ti ya qar şı sın da 
qey ri-sə mi mi li yi nə, öz iş lə rin də bö yük si-
ya si səhv lər bu rax dı ğı na gö rə, M.Ba ğı rov 
Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti səd ri və-
zi fə sin dən azad edil sin və Azər bay can KP 
MK bü ro su nun tər ki bin dən çı xa rıl sın”.

G.Ar yut yu nov bü tün bun la rı eşi dən-
də əv vəl cə se vin miş di. Çün ki uzun il-
lər bo yu qorx du ğu bu adam dan axır ki, 
onun qi sa sı nı al mış dı lar. Söh bət Dağ lıq 
Qa ra bağ dan ge dir di. Mux tar Vi la yə tin 
Er mə nis tan SSR-in tər ki bi nə ve ril mə si-
nə cid di səy gös tər sə də, müs bət nə ti cə 
ha sil ol mur du. O, Sta li nə, MK-ya də fə-
lər lə mü ra ciət et miş di, ara yış lar gön dər-
miş di. Am ma uzun il lər dən son ra xə bər 
tut muş du ki, giz li rə qi bi – M.Ba ğı rov da 
bu mə sə lə də fəaliy yət siz qal ma yıb.  

M.Ba ğı rov 1945-ci ilin 10 de kab rın da 
MK-ya mək tu bu gön dər miş di. Mək tub-
da DQMV-nin ya ra dıl ma sı pro se si nin 
ta ri xi ət rafl  ı gös tə ril mək lə ya na şı, qeyd 
olu nur du ki, DQMV Er mə nis tan SSR 
ilə həm sər həd de yil, Er mə nis tan SSR 
ilə DQMV ara sın da əha li nin ək sə riy yə-
ti azər bay can lı lar olan Qu bad lı, Kəl bə-
cər, La çın, Dəs tə fur (in di ki Daş kə sən) 
ra yon la rı yer lə şir. M.Ba ğı rov mək tub da 
ya zır dı:

“Ey ni za man da ÜIK(b)P MK nə zə ri-
nə çat dır ma ğı la zım bi li rik ki, DQMV-in 
Er mə nis tan SSR-in tər ki bi nə qa tıl ma sı 
mə sə lə si nə ba xar kən, Azər bay can SSR 
ilə bi ti şik və əha li si nin ək sə riy yə ti azər-
bay can lı lar dan iba rət olan Er mə nis tan 
SSR-in Əziz bə yov, Ve di, Qa ra bağ lar 
ra yon la rı nın Azər bay can SSR-yə ve ril-
mə si mə sə lə si nə də ba xıl ma lı dır... Ey ni 
za man da Gür cüs tan SSR-in Bor ça lı ra-
yo nu nun Azər bay can SSR-in tər ki bi nə 
qa tıl ma sı mə sə lə si də mü za ki rə edil-
mə li dir. Çün ki əha li si ta ma mi lə azər-
bay can lı lar dır və Azər bay can SSR-lə 
bi la va si tə ya na şı dır. Nə ha yət, biz xa-
hiş edi rik, Da ğıs tan MSSR-in Dər bənd 
və Qa sım kənd ra yon la rı əra zi si nin də 
Azər bay can SSR-in tər ki bi nə da xil edil-
mə si mə sə lə si nə zər dən ke çi ril sin. Bu ra 
keç miş də  Ba kı qu ber ni ya sı nın tər ki bi nə 
da xil idi. Bu ra yon la rın əha li si nin ək sə-
riy yə ti azər bay can lı lar dan iba rət dir və 
hey van dar lıq la məş ğul dur, ilin 9 ayı nı 
gə lib Azər bay ca nın əra zi sin də ya şa yır-
lar…”

Am ma Ar yut yu no vun se vin ci uzun 
sür mə di. Mosk va ple nu mun dan son ra 
iş dən azad et di lər, yal nız Mi ko yan la qo-
hum lu ğu onu sür gün dən qur tar dı. Keç-
miş bi rin ci ka tib bir müd dət kol xoz səd-
ri iş lə di. Dün ya er mə ni lə ri üçün Dağ lıq 
Qa ra ba ğın qa pı la rı nı aç maq is tə yən bu 
adam son da özü ev siz-eşik siz qal dı. Yal-
nız qı zı nın çox say lı mü ra ciət lə rin dən 
son ra onun ailə si nə bi ro taq lı mən zil 
ver di lər...

Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin kök lə-
ri isə qə di mə, da ha doğ ru su, XVIII əs-
rə qə dər uza nır. Er mə ni lər Qa ra ba ğa 
məq səd yön lü şə kil də kö çü rü lüb lər və 
ço xa lan ki mi dər hal əra zi id diası na dü-
şüb lər. On lar azər bay can lı la rı daim soy-
qı rı ma mə ruz qo yub lar.

Məq səd “Də niz dən də ni zə bö yük Er-
mə nis tan” ya rat maq idi. Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti qu rul duq dan son ra 
qə dim türk-Azər bay can tor pa ğı nın İrə-
van er mə ni lə ri nə gü zəş tə ge dil mə si ilə 
za hi rən hər şey dü zəl di. So vet döv rün-
də Zən gə zur və Göy çə də er mə ni lə rə 
ve ril di. 

So vet lər da ğı la na ya xın er mə ni lər 
Qa ra bağ da si lah lan dı rıl dı və 1988-ci 
il dən si lah lı dəs tə lər Azər bay can tor-
paq la rı nın iş ğa lı na baş la dı lar. 1991-ci 
il dən Dağ lıq Qa ra bağ da kı se pa rat çı 
re jim  müs tə qil lik elan edib. La kin heç 
bir bey nəl xalq qa nu nun hü qu qi tə ləb-
lə ri nə ca vab ver mə yən bu qon dar ma 
müs tə qil lik in di yə ki mi, haq lı ola raq 
dün ya da heç bir öl kə tə rə fi n dən ta nın-
ma yıb.
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Bu da yüz lər lə ge cə qa ta rı nın son 

V YAZI
...1957-ci ilin qız mar yay ge-
cə si Mosk va nın Kursk də mir 
yo lu vağ za lın da hə mi şə ki ki-
mi qə lə bə lik dir. Bür kü kim-
sə yə ra hat lıq ver mir. Az ön cə 
il dı rım çax dı, göy gu rul da dı, 
son ra da bir ley san tök dü ki, 
gəl gö rə sən! Am ma nə xey ri? 
Ha va da sə rin lik dən əsər-əla-
mət yox dur. Yün gül meh də 
əs mir. Ne cə de yər lər, ha va 
san ki da ya nıb. Bir tə rəf dən də 
sər ni şin lə rin, gə lib-ge dən lə-
rin, qar şı la yıb yo la sa lan la rın 
səs-kü yü, ge cə qa tar la rı nın 
fi ti, po lad rels lə rə dö yəc lə-
nən tə kər lə rin taq qıl tı sı,  az ca 
ara lı da, vağ zal di var la rı nın ar-
xa sın da nə həng şə hə rin bi tib-
tü kən mə yən uğul tu su...
Dik to run bo ğuq sə si ge cə 
vağ za lı nın hay-kü yün də güc-
lə eşi di lir: “Qa ta rı qar şı la yan 
və tən daş la rın nə zə ri nə!  Ye re-
van-Mosk va sü rət qa ta rı ikin ci 
plat for ma ya qə bul olu nub, sər-
ni şin lər dən va qon la rı tərk et-
mək xa hiş olu nur!”

Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin ve te ran la rın dan 
bi ri, “Yal qu zaq” lə qə bi ilə ta nı nan Ara rat Xan do-
ya nın hə yat yol da şı qə zəb li bə ya nat la çı xış edib. 

O, müx bir lə rə de yib: “Əgər ərim azad olun ma sa, 
mən onun bü tün or den və me dal la rı nı Serj Sar kis ya nın 
si fə ti nə çır pa ca ğam”.

A.Xan do yan hə min mü ha ri bə də 6 hö ku mət mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb. Bu na bax ma ya raq, keç miş hərb çi 
in di həbs də dir və er mə ni hü quq mü da fi əçi lə ri tə rə fi n-
dən si ya si məh bus ki mi ta nı nır. Onun qar da şı Ara yik 
Xan do yan isə Ye re van da po lis şö bə si ni ələ ke çir miş si-
lah lı la rın sı ra sın da dır.

Bəh! Bəh! İn di Ser ji ürək dən təb rik et mək olar. Çün ki 
zəifl  i yi, güc süz lü yü bir da ha or ta ya çıx dı. Am ma Ser jin si-
fə ti nə me dal çırp maq heç bir işə ya ra ma ya caq. Çün ki Serj 
be lə şey lə rə öy rən cə li dir. Öm rü bo yu onun-bu nun qa-
pa zı nı ye yib, Xan kən din də “Ji qu li-03” ilə xal tu ra elə yən-
də də fə lər lə sö yü lüb, müş tə ri lər dən ar tıq pul is tə yən də 
adam lar onun si fə ti nə o qə dər xır da qə pik lər çır pıb lar ki!

Serj ürək dən se vi nir ki, həb sə at dı ğı Ara ra tın ar va dı 
onun üzü nə tü pür mək fi k rin dən vaz ke çib. Çün ki ar-
vad tü pür cə yi ya pış qan olur, gə rək ge dib sir-si fə ti ni er-
mə ni su yu ilə yax şı-yax şı yu ya san ki, lə kə si qal ma sın. 
Serj in di nə edə cə yi ni yax şı bi lir: si fə ti nə çır pı lan me-
dal la rı bir cə-bir cə yer dən qal dı ra caq, üfü rüb toz-tor pa-
ğı nı si lib qo ya caq ci bi nə. Son ra da qur ba ğa göz lə ri ni 
dö yüb ya nın da kı la ra de yə cək:

- Ara, öl kə də on suz da me tal ça tış mır, rus lar da son 
vaxt lar biz dən so yu yub, tank-mank ver mir lər, azər-
bay can lı lar la dost la şıb lar. Kaş bu me dal lar dan si fə ti mə 
çox çır pay dı lar, ha mı sı nı apa rıb köh nə ba za rın ar xa-
sın da kı me tal qı rın tı sı top la yan Qur ge nə təh vil ve rər-
dim, am ma ha va yı yox, dram la rı mı alıb qo yar dım ci-
bi mə. Za ra fat de yil, bir ətək pul elə yir. Son ra da əri dib 
tank dü zəl dər dik. Axı bu me dal gə də-gü də nin nə yi nə 
la zım dır? Bir ti kə tu la pa yı çö rə yi ve ri rəm də! Ye yin, ge-
dib Vaz ge nə dua oxu yun...

Öz öl kə si ni ida rə edə bil mə yən bir rəh bər dən bun-
dan ar tıq nə göz lə mək olar? Am ma Ser ji çox da qı na-
ma yın. Ya zıq ba şı nı lap iti rib! Gör iş nə ye rə ça tıb ki, 
Ser jin ya xın ada mı sa yı lan oli qarx, ha kim par ti ya nın 
Er mə nis tan par la men tin də ki de pu ta tı Mqer Sed rak yan 
si lah lı dəs tə top la yıb və Ye re van da kı po lis şö bə si ni ələ 
ke çi rən qi yam çı la rı dəs tək lə yən 6 nə fər fəalı gi rov gö-
tü rüb. Oli qarx on la rı şə hər ət ra fın da kı evi nin  zir zə mi-
sin də sax la yıb və iş gən cə ve rib.

Ke çən il məhz M.Sed rak ya nın bu si lah lı qru pu Va-
han Mar ti ros ya nın mən zi li nə bas qın edib, ona və ailə-
si nə qar şı fi  zi ki zor iş lə dib. Elə hə min in ti qam ola yın-
dan son ra Va han da elə mə tən bəl lik, əv vəl Tbi li si yə, 
ora dan isə Ba kı ya qa çıb. 

İn di də de yir lər ki, zir zə mi də sax la nı lan hə min 6 fəal 
da qaç ma ğı plan laş dı rır, özü də ha ra - Azər bay ca na!

Bəs haqq-əda lət ax ta ran, kö mək di lə yən, tə qib lə rə mə-
ruz qa lan bu adam lar siz cə, ni yə Azər bay ca na üz tu tur-
lar? Axı Serj hər tin də ba ğı rır ki, Er mə nis tan ki mi de mok-
ra tik öl kə yer üzün də yox dur, Azər bay can da isə gu ya 
in san hü quq la rı po zu lur. Am ma be lə get sə, gə rək Ba kı da 
er mə ni qaç qın la rı üçün şə hər cik ya ra daq. Çün ki bir na mi-
zəd də var. An ge la Mo si yan gö rün jur na list lə rə nə de yib: 

“Mən Ba kı ya get mə yi dü şü nü rəm. İl ham Əli ye və 
de yə cə yəm ki, “Se vi nin, çün ki ar tıq siz lik bir iş qal ma-
yıb, Er mə nis tan da er mə ni lər öz əs gər lə ri ni öz lə ri məhv 
edir lər”.

Bu, 20 yaş lı əs gər öv la dı nı - Su ren Mo si ya nı itir miş 
ana nın fər ya dı dır. Əs gər çox müəm ma lı şə rait də dün-
ya sı nı də yi şib. Onun ana sı is tin ta qın ge di şin dən na ra-
zı dır: “Oğ lum al tı ay əv vəl ölüb və heç kim mə nə ca vab 
ve rə bil mir ki, xəs tə uşaq hər bi xid mə tə ni yə və ne cə 
ça ğı rı lıb? Tez lik lə, Er mə nis tan da bü tün ana lar qa ra ge-
yin mə li ola caq lar, çün ki bir nə fər də ol sun əs gər qal-
ma ya caq, ha mı sı nı öl dü rə cək lər”.

An ge la ana ya de mək is tə yi rəm ki, biz qa til de yi lik, 
tor paq la rı mı zı iş ğal çı er mə ni lər dən tə miz lə mək üçün 
ca nı mız dan da keç mə yə ha zı rıq. Ona gö rə də siz, er-
mə ni əs gər ana la rı, dü şü nün, Ser jin çir kin oyun la rın da 
bir alət ol maq, yox sa ba la la rı nı zı qo ru maq se çi mi qar-
şı sın da qə ra rı nı zı ve rin.

Fərhad
ABDULLAYEV

“Yalquzaq”dan
Serjə
medal!

“Yalquzaq”dan

Qri qo ri təh qi rə dö zə bil mə yib aya-
ğa qalx dı:

- Yol daş Xruş şov, söz lə ri ni zə 
sər həd qo yun!

Yal taq Ma len kov dər hal rəh-
bə rə qah mar çıx dı:

ilə həm sər həd de yil, Er mə nis tan SSR 
ilə DQMV ara sın da əha li nin ək sə riy yə-
ti azər bay can lı lar olan Qu bad lı, Kəl bə-
cər, La çın, Dəs tə fur (in di ki Daş kə sən) 
ra yon la rı yer lə şir. M.Ba ğı rov mək tub da 
ya zır dı:

bir bey nəl xalq qa nu nun hü qu qi tə ləb-
lə ri nə ca vab ver mə yən bu qon dar ma 
müs tə qil lik in di yə ki mi, haq lı ola raq 
dün ya da heç bir öl kə tə rə fi n dən ta nın-
ma yıb.
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- 2 il ya rım dır ki, xəs tə lik lə 
mü ba ri zə apa rır sız. Bu mü-
ba ri zə si zə nə qa zan dır dı? 
- Müd rik lə şi rəm, müd rik lə-

şi rəm və ye nə də müd rik lə şi-
rəm... 

- Bir ara ya zı-po zu ilə də 
məş ğul olur du nuz. Yə qin, xəs-
tə lik ki no ilə bə ra bər, qə ləm lə 
də ara nız da sədd çə kib... 
- Şeir lər, afo rizm lər, özüm 

üçün hik mət li say dı ğım cüm-
lə lər ya zır dım. İn di da ha ba-
car mı ram. İki il dir ki, heç nə 
yaz mı ram, da ha “stop” de mi-
şəm. 

- Film lə ri niz də bə zi ob raz lar 
fəl sə fə yə va rır, mü ha ki mə lər 
yü rü dür. Bu me yil li lik ha ra-
dan qay naq la nır? 
- Ha mı sı içim dən gə lir. Bey ni-

min, dü şün cə min məh su lu du. 
Nə yi dü şün mü şəm sə, onu da 
et mi şəm. 

- Bəs əsər lə rin müəl lifl  ə ri? 
Mə sə lən, Va qif Sə mə doğ lu 
“Bəxt üzü yü” fi l min də si zə 
bu yön də yar dım çı ol ma yıb? 
- Va qif Sə mə doğ lu nun fi lm-

də ki xid mə ti şək siz dir. “Ya lan” 
fi l min də də müəl li fi n - Or xan 
Fik rə toğ lu nun xid mə ti ni da na 
bil mə rəm. Am ma əsas iş re jis so-
run du, fi l min ne cə de yər lər, yi-
yə si odur. İşin çox his sə si onun 
çi yin lə ri nə dü şür. Yer də qa lan 
his sə si ni isə akt yor la rın, sse na-
rist lə rin - bü tün kol lek ti vin ara-
sın da böl mək olar. 

- Hər za man mü ta liəyə cid di 
önəm ver mi si niz. Mü ta liəsiz, 
dün ya gö rü şü zəif olan akt-
yor la iş lə mək si zə çə tin ol-
ma yıb ki?
- Xeyr! Ra hat olub. Akt yor 

nə qə dər az bil sə, mə nim üçün 
bir o qə dər ra hat dı. Hə mi şə 
ümu mi söh bət et mi şəm, yal nız 
is ti qa mət ver mi şəm. Yer də qa-
lan la rı nı akt yor lar öz lə ri edib-
lər. Na dir re jis sor lar dan idim 
ki, akt yo ru nə yə sə məc bur 
et mir dim. O özü is ti qa mə ti 
bi lir di və ora dan yo la çı xır dı.

“Bəxt üzü yü” fil min də Hü-
seyn ro lu nu can lan dı ran Ay-
şad Məm mə do va an caq söh bə-
tin nə dən get di yi ni de mi şəm. 
Qa lan la rı nı o özü edib. 

- “Bəxt üzü yü”ndən mi-
sal gə tir di niz. Film çox ağır 
vaxt lar da çə kil di. Bə zi sə-
bəb lər dən çox çə tin lik lə ta-
mam lan dı. Bu amil çə ki liş 
pro se sin də si zin ya ra dı cı po-
ten sialı nı za nə də rə cə də ma-
ne ol du? 
- De məz dim ki, fi lm çox bö-

yük çə tin lik lər he sa bı na çə ki lib. 
İs tis na lar var idi, am ma ümu-
mi lik də çox ra hat lıq la çək dim. 
Şə hə ri əs gər lər bas mış dı. Am-
ma mən çə ki liş he yə ti üçün, fi l-
min ko man da sı üçün əla şə rait 
ya rat mış dım. Bü tün ava dan lıq-
la rı gə tir miş dim. Kon di sione ri-
nə qə dər, bağ la ra qə dər hər şe yi 
həll et miş dik. Fil min spon so ru 
“Qa ra qa ya” As so siasi ya sı nın 
pre zi den ti Səd rəd din Daş də mi-
rov çox yax şı in san idi. Fil min 
bü tün xərc lə ri ni ar tıq la ma sı ilə 
ödə di. Hətt  a çə ki liş lər ta mam-
lan dıq dan son ra ar tıq qa lan 
pu lu apa rıb ona qay tar maq is-
tə dim, am ma gö tür mə di. De di, 
apar, bu nu kol lek tiv ara sın da 
böl. Mən də gə tir dim, böl düm.

- Am ma si zin ən çox uğur qa-
za nan fi l mi niz “Bəxt üzü yü” 
yox, “Pir ver di nin xo ru zu” ol-
du…

- …O fi l mi çə kən də 39 ya şım 
var dı, 40 ya şın için də idim. Dü-
şün cə qa bi liy yə ti min çox güc lü 
olan vaxt la rıy dı. Fil min çə ki-
li şi za ma nı mə nə kim sə ma ne 
ol ma dı. Ha mı dan uzaq laş dım, 
çə ki liş lə ri Şa ma xı da apar dım. 
Axır da da gə lib təh vil ver dim. 
“Pir ver di nin xo ru zu” 11 bey-
nəl xalq fes ti va lın qa li bi olub. 
Uğur uğur da lın ca gə lir di. 
Mən gör dü yüm iş lər ba rə sin də 
çox da nı şa bil mi rəm, bu də fə 
də elə edə cə yəm. Ki çik akt yor 
he yə ti ilə - İd ris Rüs tə mov, 
Küb ra Da da şo va, Fat ma Mah-
mu do va, Ham let Xa nı za də, bir 
də ki çik yaş lı uşaq lar və epi zo-
dik rol lar da çə ki lən lər lə bö yük 
uğur qa zan dıq. Am ma si zə de-
yim ki, bir epi zod da mən də 
çə kil mi şəm. Fil min ən bö yük 
uğu ru da, bəl kə, elə ona gö rə-
di. (Gü lür.)

- Son fi l mi niz olan “Qov ğa lı 
kən di nin ge cə lə ri” 2008-ci il-
də len tə alı nıb. O vaxt dan bu 
ya na hər han sı bir ek ran əsə-
ri niz yox du. Tə bii ki, xəs tə lik 
də si zə ma ne ol du. Uzun müd-
də ti fa si lə si zin ya ra dı cı po-
ten sialı nı za zər bə vur ma yıb 
ki?
- Xeyr! Ək si nə, de yər dim ki, 

sə nət yan ğı sı da ha da güc lə nib. 
Am ma in di ca van lar iş lə mə-
li dir lər. Təc rü bə li şəxs lər dən 
bəh rə lə nib, işi ic ra et mə li dir lər. 

“Qov ğa lı kən di nin ge cə lə ri” 
də o bi ri fi lm lər ki mi uğur qa-
zan dı. Az qa la, dü zü-dün ya nı 
gəz di. Am ma fi l min ma te rial-
la rı in di heç əlim də yox du. O 
fi l mi çə kən də də sse na rist İmir 
Məm məd li mə nə de di ki, sə nin 
heç bir işi nə qa rış ma ya ca ğam. 

İna nı ram ki, son da ra zı qa la-
ca ğam. Elə də ol du.

- Son za man lar Azər bay can da 
fi lm lə rin is teh sa lı üçün xa ric-
dən akt yor və re jis sor lar də vət 
edi lir. Xü su sən də, re jis sor la-
rın də və ti yer li mü tə xəs sis lə ri-
mi zi ra zı sal mır. Si zin bu mə-
qa ma mü na si bə ti niz ne cə dir?
- Mən bu nun tə rəf da rı yam. 

Xa ri ci re jis sor la rı də vət et mək lə 
akt yor la rı mı zı ye tiş di ri rik. Çün-
ki bi zim akt yor lar on lar la iş lə-
yən za man xa ri ci təc rü bə dən də 
bəh rə lə nir. Özüm akt yor luq dan 
re jis sor lu ğa gəl di yim üçün bu nu 
de yə bi lə rəm. 100-ə ya xın akt yo-
ru da bu nun sa yə sin də ye tiş dir-
mi şəm. Çün ki özüm də akt yor 
ol du ğum dan on la rı dər hal an-
la ya bil mi şəm. Mə nim lə iş lə yən 
akt yor ya ra dı cı sər bəst li yin için-
də öz işi ni gö rüb. 

- Uzun müd dət Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
est ra da və mu si qi li teatr re-
jis sor lu ğu ka fed ra sı nın mü-
di ri ol mu suz. Biz də est ra da 
teat rı nə üçün in ki şaf edə bil-
mə di?
- Ha zır da o uni ver si te tin pro-

fes so ru yam. Ora da işə saat he sa-
bı ilə baş la dım. Cə mi 96 ma nat 
maaş alır dım. Ka fed ra mü dir li-
yi nə qə dər irə li lə dim. Sualı nı za 
gəl dik də isə de yim ki, Azər-
bay can da est ra da teat rı an la yı şı 
mə nim lə baş la dı, mə nim lə də 
bit di. Öl kə də est ra da sə nə ti nin 
ul duz la rın dan bi ri də mə nəm. 

De məz dim ki, est ra da biz də zəif 
in ki şaf edir. Onun in ki şaf əm sa-
lı nı əl li nin əl li yə nis bə tin də də-
yər lən di ri rəm. Biz də təəs süfl  ər 
ol sun ki, est ra da teat rı nı in ki şaf 
et di rə bil mə di lər. Est ra da ən qə-
dim sə nət dir. Onun ma hiy yə ti-
ni, fəl sə fə si ni bil mək la zım idi. 
Mən bu ma hiy yə ti bi lir dim. 

- Bu gün biz də han sı da ha 
yax şı in ki şaf edir: teatr, yox-
sa, ki no?
- Ki no! Teatr la mü qa yi sə də 

ki no sa hə si da ha sü rət lə in ki şaf 
edir. Doğ ru dur, bu gün “YUĞ”, 
Pan to mi ma ki mi elit küt lə yə 
he sab la nan teatr lar in ki şaf et-
mək də dir. Mən on la rı öpüb, 
bağ rı ma ba sı ram. Am ma on la ra 
da de yi rəm, bu gün ki no teatr-
dan bir ad dım ön də dir.

- Tam sa ğa lan dan son ra, nə 
ki mi iş lər gör mək is tər di niz? 
Plan la rı nız nə dir? 
- Hə lə ki, sa ğal ma ğı plan laş-

dı rı ram... Re jis sor lar dan bi ri elə 
xəs tə ol du ğum ərə fə də mə nə 
rol tək lif et di. Əlil ara ba sın da 
oy na ma lı idim. Am ma nə yax şı 
ki, son ra dan baş tut ma dı...

- “Öz gə vaxt” ad lı Azər bay-
can fi l mi var. Ora da mər hum 
akt yor Ələd din Ab ba so vun 
can lan dır dı ğı ob raz əlil ara-
ba sı na məh kum olan dan 
son ra get-ge də aq res siv lə şir. 
O xa rak ter lə öz xa rak te ri niz 
ara sın da bir ox şar lıq gö rür-
süz?
- Hü seyn Meh di yev lə Ra miz 

Röv şə nin fi l mi di. Film də Ayan 
Mir qa sı mov la, Ələd din Ab ba-
sov çox gö zəl oy na yıb lar. Am-
ma mə nim lə Ələd din Ab ba so-
vun ya rat dı ğı ob raz ara sın da 
bu gün çox fərq var. O, ta ma-
mi lə öz qı zı nın ümi di nə qal mış, 
hə rə kət qa bi liy yə ti ni itir miş bir 
in san idi. Mə nim isə bu gün öz 
fəl sə fəm, dü şün cə qa bi liy yə tim 
- ha mı sı ye rin də di... Xa rak te rə 
gəl dik də isə, bə li, o aq res siv lə-
şir, am ma mən təm kin lə şir və 
müd rik lə şi rəm. 

P.S. Ra miz müəl lim lə söh-
bət za ma nı daim bi zi iz lə yən 
və mü sa hi bin ca vab la rın da ona 
ma ne olan üçün cü tə rəf - Xəs-
tə lik söh bə tin çox uzan ma sı na 
im kan ver mir. Hiss edi rəm ki, 
Xalq ar tis ti ni çox yor maq la zım 
de yil. İki il ya rım dır ki, da vam 
edən mü ba ri zə də Ra miz müəl-
lim bö yük mə tin lik lə Xəs tə lik 
qar şı sın da tab gə ti rir. Söh bə-
tin əv və lin də də de di yi ki mi, elə 
bil onun acı ğı na müd rik lə şir. 
O, “Bəxt üzü yü” fi l min də Hü-
sey nin di lin dən be lə bir cüm lə 
ver miş di: ”Mən bu ağa cı bö yü-
də cə yəm, bö yü də cə yəm ki, ağır-
lı ğı ma tab gə tir sin. Son ra da 
özü mü o ağac dan asa ca ğam”.

Biz də öz növ bə miz də üçün cü 
tə rə fə, yə ni Xəs tə li yə de yi rik ki, 
sə nin öm rü nə çox az qa lıb. Ra-
miz müəl lim için də ki müd rik-
li yi, ira də ni bö yü də cək, bö yü-
də cək və iki il ya rım dır ki, onu 
əl dən sa lan bu xəs tə li yi ora dan 
asa caq, məhv edə cək.

El min NU Rİ

Ö
tən həf tə, iyu lun 20-də Xalq 
ar tis ti, re jis sor-akt yor Ra miz 
Əziz bəy li nin 68 ya şı ta mam 
ol du. Təəs süf lər ol sun ki, 

“Bəxt üzü yü”, “Ya lan”, “Pir ver di-
nin xo ru zu” ki mi film lə rin re-
jis so ru iki il dən ar tıq dır ki, 
xəs tə lik dən əziy yət çə kir. 
Bir ne çə də fə ard-ar da  ke-
çir di yi in sult  Ra miz Əziz-
bəy li ni  ya ra dı cı lıq dan 
xey li uzaq sa lıb. Mü sa hi-
bə nin ge di şin də də bu 
xəs tə lik bi zim lə Ra-
miz müəl li min “ara-
sı na gi rir di”. Bə zən 
söh bə tə mü da xi lə 
et mək lə ki fa yət-
lən mə yib, Ra miz 
müəl li min ver di yi 
ca vab lar dan da 
nə sə “oğur la yır-
dı”...
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“Bəxt üzü yü” fil min də Hü- - …O fi l mi çə kən də 39 ya şım - Son za man lar Azər bay can da 

“Azərbaycanda estrada 
teatrı anlayışı mənimlə 

başladı, mənimlə də bitdi”
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Bio Ka sa re sin Luis Bor xes lə 
ədə bi əmək daş lı ğı əsl ta le mə sə-
lə si idi. On la rın 1942-ci il də çap 
et dir dik lə ri “Don İsi do ro Pa ro di 
üçün al tı mə sə lə” ad lı de tek tiv 
he ka yə lər top lu su bö yük ma-
raq la qar şı lan mış dı. 1946-cı il də 
Bus tos Do mek tə xəl lü sü ilə oxu-
cu la ra təq dim edi lən “İki yad daş 
fan ta zi ya sı” he ka yə lər top lu su-
nun ta le yi də uğur lu ol du. Bu-
nun la ya na şı, Bio Ka sa res müs tə-
qil şə kil də de tek tiv he ka yə lər də 
qə lə mə alır dı. Ya zı çı nın məş hur 
“Qəd dar qar” (1944) no vel la sı da 
məhz bu dövr də ya ra nıb. 

Bio Ka sa res və Luis Bor xes 
1967-ci il də “Bas tos Do me kin 
xro ni ka la rı” ad lı pa ro dik he ka-
yə lər dən iba rət top lu nəşr et di-
rib lər. Bu, on la rın bir gə ədə bi 
fəaliy yə ti nin son ak kor du ol du. 

Ədə bi aləm də Ono rio Bus tos 
Do mek, B.Suares Linç, Xav yer 
Mi ran da, Mar tin Sa kast ru im-
za la rı ilə ta nı nan Bio Ka sa res 
sər bəst ya ra dı cı lı ğı nı da uğur la 
da vam et di rir di. “Qa çış pla nı” 
(1945), “Qəh rə man la rın xə ya lı” 
(1954), “Do nuz mü ha ri bə si nin 
gün də li yi” (1969), “Gü nəş al tın da 
yat maq” (1973) və “La Pla ta da bir 
fo toq ra fın ma cə ra sı” (1985) ki mi 
ro man la rı onu Ar gen ti na ədə biy-
ya tı nın ən məş hur si ma la rın dan 
bi ri say ma ğa im kan ve rir.

***
Adol fo Bio Ka sa res Kor ta sar 

və Bor xes ki mi, öz əsər lə rin də 
hə ya tın adi li yi ni sual al tın da qo-
yur. O, daim həd dən ar tıq bü töv 
gö rü nən ger çək lik də işıq gə lən 
bir yer ax ta rıb ta pır. Onun təs vir 
elə di yi aləm bu ra da hər şe yin 
müm kün ol du ğu yu xu la ra ox şa-
yır. Hə min aləm də cür bə cür ağıl-
lı ma şın lar da, pa ra lel dün ya la rın 
çox lu ğu ide ya sı da məhz bu nun-
la əsas lan dı rı lır. Bio Ka sa re sin 
qəh rə man la rı yad şə hər lə rin kü-
çə lə rin də, tro pik ada da ba xım sız 
qal mış, mu ze yə də, meh man xa-
na ya da, bom ba sı ğı na ca ğı na da 
ox şa yan bi na da do la şır lar. O qəh-
rə man lar ka bus lar dan giz lə nir, 
on la ra vu ru lur, qor xunc məx luq-
la rın şəff  af aləm lə ri nə nü fuz et-
mə yə ça lı şır lar. Bə zi lə ri də şə hər 
ət ra fın da kı kol luq dan ke çib ağ la-
sığ maz yol la dörd yüz ki lo metr 
uzaq da, baş qa öl kə də yer lə şən 
şə hə rə va rid olur lar, hə min mə-
kan da da bir an lı ğa qar şı la rın da 
xoş bəxt hə ya tın qa pı la rı açı lır.

Adol fo Bio Ka sa re sin 
əsər lə ri ni oxu yan da hiss 
edir sən ki, Ar gen ti na da 
möv cud olan hər şey ona 
ta nış dır. Onun he ka yə, 
po vest və ro man la rın da 
öl kə nin acı ger çək lik lə ri 
öz ək si ni ta pır. Bas qın çı 
dəs tə lə ri şə hə rin kü çə lə-
rin də adam la rı qət lə ye-
ti rir lər, ha ki miy yət nü-
ma yən də lə ri isə bə ya nat 
ve rir lər ki, ay rı-ay rı ha di-
sə lə ri nə zə rə al ma saq, və-
ziy yət ta ma mi lə nə za rət 
al tın da dır; hər bi dü şər gə-
də baş ve rən öz ba şı na lıq-
dan hər kəs öz məq sə di 
üçün is ti fa də edir. Bio Ka-
sa res dal ğa-dal ğa ya yı lan 
qor xu his si ni, in san la rın qəl-
bin də yu va qur muş xə ya nət 
duy ğu su nu, gü nah sız ada mı 
göz lə yən aman sız pus qu nu 
us ta lıq la təs vir edir. 

Ya zı çı nın bu mü cər rəd lik 
alə mi ni çox vaxt Frans Kafk  a-
nın əsər lə rin də ki si tuasi ya lar la 
mü qa yi sə edir lər. Bu da əsas-
sız de yil. Qə fi l dən ət ra fın da kı 
hər şey in sa na onun əv vəl ki 
adam ol ma dı ğı nı təl qin edir; 
hətt  a dost la rı be lə hə min şəx-
si in di yə cən gör mə dik lə ri-
ni bil di rir lər; üs tə lik, mə lum 
olur ki, evin də ta mam yad bir 
adam ya şa yır. Hə min adam ar-
tıq hə qi qə ti sü bu ta ye tir mə yin 
mə na sız ol du ğu nu onu ba şa 
düş dü yü mə qam da özü ki mi 
qə bul edi lir, bu nun la be lə yol 
ver mə di yi əməl lər də gü nah-
lan dı rır lar.

Bio Ka sa re sin 
qəh rə man la rı Kor ta-
sa rın ob raz la rı ki mi in tel lek tual 
de yil lər, adi ti ca rət çi lər, tə qaüd-
çü lər, pi lot lar dır. Ona gö rə də on-
la rın mü cər rəd lik lə toq quş ma la rı 
da ha bö yük fə sad la ra sə bəb olur. 
O qəh rə man lar baş ve rən qə za-
lar dan son ra ar tıq əv vəl ki ki mi 
ya şa ya bil mir lər. On lar da za ma-
nın rə van öt mə mə sin dən na ra hat 
olur, keç miş dən – mə sə lən, yel-
be yin sev gi li si nə ox şa yan qa dın-
dan, sev gi li si nin pi şi yi nə ox şa yan 
pi şik dən - ya pış ma ğa can atır lar. 
Ata hə lak ol muş qı zı na ox şa yan 
qı za çat maq üçün ma şı nın da lın-
ca qa çır: ke şiş evin də ki qay da-qa-
nu nu bir də fə lik qo ru maq üçün 
za ma nı sax la ma ğa ça lı şır, hətt  a 
hə min ni za mı tə sa dü fən be lə po-
za caq ada mı da ölüm göz lə yir. 

Adam la rın tək cə təs vi ri ni və sə-
si ni yox, həm də qo xu la rı nı, ey-
ni za man da əbə di, şəff  af aləm 
ya ra dan, qram mo fon va lın da kı 
mu si qi ki mi dö nə-dö nə tək rar-
la nan kə nar əş ya la rı len tə alan 
ix ti ra çı da Ka sa re sin o bən zər-
siz qəh rə man la rı ara sın da dır.

***
Bio Ka sa re sin “Mo re lin ix ti ra-

sı” ro ma nı ən ya xın dos tu Xor xe 
Luis Bor xe sə it haf olu nub. Bor xes 

də əsə rə yaz dı ğı ön söz də 
ma cə ra əsər lə ri nə haq sız 
ola raq eti na sız mü na si-
bət bəs lən di yi ni, konk-

ret ola raq Adol fo Bio Ka-
sa re sin ya ra dı cı lı ğı nın bu 
cür mü na si bə tə la yiq ol-
ma dı ğı nı qeyd edib. Onun 
fi k rin cə, ma cə ra əsə ri nə 
hər şey dən əv vəl jan rın 

qa nun la rı na cid di su rət də əməl 
et mək xas dır. Be lə əsər lər son ra-
lar mən ti qi şə kil də əsas lan dı rı lan 
və bə raət qa zan dı rı lan müəm-
ma lı ha di sə lər dən bəhs edir.

Adol fo Bio Ka sa res ro ma nın da 
ədə biy ya tın, bəl kə də, bu ən çə-
tin prob le mi ni asan lıq la həll edir 
və hər şey göz lə ri miz qar şı sın da 
bi zə qa ra bas ma, ya xud rəmz lər 
ki mi gö rü nə bi lə cək, müəl li fi n 
qey ri-tə bii fər ziy yə lər de yil, fan-
tas tik mü la hi zə lər va si tə si lə ta-
mam ay dın laş dır dı ğı əsl mö cü-
zə vi sə ya hət ki mi can la nır. Luis 
Bor xe sin fi k rin cə, Bio Ka sa res 
Mü qəd dəs Av qus tin və Ori ge-
nin ya lan say dıq la rı, Lui Ögüst 
Blan ki nin mən ti qi cə hət dən 
əsas lan dır dı ğı, Dan te Qab riel 
Ros sett  i nin nəz mə çək di yi ide-
ya nı ədə bi cə hət dən dir çəl dir.

Don Ni ko las Ve ro la nın 
rə van hə ya tı nı dar ma da ğın 
edən, ar va dı nı əlin dən alan, 
za ra fat cıl adam la za ra fat 
edən ya quar nə dir? Bəl kə, 
çox dan öl müş yer li şor göz 

Bru no dur? Oxu cu əsə rin so nu-
na can bu sir ri çöz mə yə ça lı şır.

“Mo re lin ix ti ra sı” Adol fo Bio 
Ka sa re sin di li mi zə çev ril miş ilk 
əsə ri dir. Azər bay can Res pub li-
ka sı Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi və Ar gen ti na-
nın öl kə miz də ki sə fi r li yi nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı, Ar gen ti na Xa ri ci 
İş lər və Eti qad Na zir li yi nin Tər-
cü mə lə rə Dəs tək üz rə “Sur“ (Cə-
nub) proq ra mı çər çi və sin də Emin 
Ələs gə ro vun tər cü mə et di yi bu 
əsər Azər bay can oxu cu la rı nı ya-
zı çı nın ya ra dı cı lı ğı ilə ta nış et-
mək ba xı mın dan əhə miy yət li dir. 
Ümid edi rik ki, gə lə cək də Bio Ka-
sa re sin baş qa əsər lə ri ilə də ta nış 
ol maq im ka nı qa za na caq.

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

Bio Ka sa re sin Luis Bor xes lə 

Ədə biy yat şü nas la rın bir 
ço xu nun fik rin cə, Ar gen-
ti na XX əsr dün ya ədə biy-
ya tı na iki de yil, üç klas-

sik bəxş edib. Ona gö rə də hə mi şə 
Xu lo Kor ta sar və Xor xe Luis Bor-
xes lə ya na şı, Adol fo Bio Ka sa re sin 
(1914-1999) də adı çə ki lir. Bu nun 
da bir çox sə bəb lə ri var.
Ka sa res ədə biy ya tın yük sək qiy mət-
lən di ril di yi im kan lı ailə də dün ya ya 
gə lib. Ya ra dı cı lı ğa da çox er kən çağ la-
rın dan, cə mi 11 ya şın da baş la yıb, 14 
ya şın da isə fan tas ti ka ün sür lə ri olan 
ilk de tek tiv he ka yə si ni qə lə mə alıb.
1932-ci il də Xor xe Luis Bor xes lə ta nış lı-
ğı onun hə ya tın da əsl dö nüş ya ra dıb. 
Bu nun nə ti cə sin də o, iki il son ra 
təh si li atıb, yal nız ədə bi ya ra dı-
cı lıq la məş ğul olub. 1940-cı il-
də qə lə mə al dı ğı “Mo re lin ix ti-
ra sı” ro ma nı onun ya zı çı ki mi 
şöh rət lən mə sin də mü hüm 
rol oy na yıb. Tə sa dü fi de yil ki, 
son ra lar bu əsə rin ədə biy yat-
da və ki no da bir çox ox şar la-
rı mey da na gə lib.

Yay gə lən də, gü man ki, ək sər adam la-
rın ya dı na hər şey dən əv vəl is ti ra hət 
dü şür...

Uzun və sı xın tı lı qış gün lə rin də, də yiş-
kən yaz ay la rın da yay is ti ra hə ti ni har da sa, 
tə biətin mən zə rə li və sa kit gu şə lə rin dən bi-
rin də ke çir mə yi ar zu la ma yan ada ma na dir 
hal lar da rast gə lər sən...

Əl bətt  ə, bu tək cə cis ma ni yox, həm də ru-
hi tə lə bat dır...

Ya yın bür kü lü gün lə ri baş la yan da mə-
zu niy yə tə çı xan lar, ya da hər həf tə nin son 
gün lə ri qay ğı lar dan ma cal ta pan lar də niz 
kə na rı na, is ti ra hət mər kəz lə ri nə, mən zə rə-
li yer lə rə üz tu tur, ya xud sə ya hə tə çı xır lar. 
Son ra da so sial şə bə kə lə ri çi mər lik lər də, 
me şə lər də, göl kə na rın da, dağ ya ma cın da, 
şə hər kü çə lə rin də... çə kil miş say sız-he sab-
sız şə kil lər dol du rur. Hə lə süf rə ar xa sın da, 
man qal ba şın da, bu laq üs tün də... yad da şa 
kö çü rül müş mə qam la rı de mi rik. Am ma 
təəs süf ki, hə lə bi ri nin əlin də, ya da çan ta-
sın da ki tab ol du ğu fak tı na rast gəl mə mi-
şəm. Elə bil adam lar is ti ra hə ti hər şey dən, 
hətt  a ki tab dan da ara lan maq ki mi ba şa 
dü şür lər. Hal bu ki is ti ra hət, əs lin də ger çək 
dün ya dan təc rid olun maq dır, elə bu sə bəb-
dən də in sa nın ən eti bar lı sı ğı na caq la rın-
dan bi ri ki tab lar da təs vir olu nan aləm dir.

Bə dii əsər ya zı çı nın ger çək lik lə ar zu la nan 
aləm ara sın da ya rat dı ğı kör pü dür. Gü nün 
qay ğı la rın dan yo ru lan in san bə dii əsər lə 
tə mas da olan da cis mən də, mə nən də din-
cə lir, ən azı real hə yat da ya şa ya bil mə di yi 
hiss lə ri ya zı çı nın təs vir elə di yi aləm də ya-
şa yır. Hər han sı əsər də qə lə mə alın mış ha-
di sə lə ri da ha dol ğun qav ra maq da mü ta liə 
şə raiti nin xü su si rol oy na dı ğı nı da nə zə rə 
al saq, tə biət qoy nun da ke çən sa kit mə-
qam la rı (ən azı is ti ra hə tə ay rı lan vax tın bir 
his sə si ni) ki tab oxu ma ğa sərf elə mək da ha 
sə mə rə li olar. Də niz kə na rın da, me şə də, 
yay laq da, is ti ra hət mər kəz lə rin də mü ta liə, 
mə na lı is ti ra hə tin bir par ça sı ol ma lı dır.

ABŞ Döv lət De par ta men ti hər il pre zi-
dent Ba rak Oba ma nın mə zu niy yət gün lə-
rin də mü ta liə elə mək üçün han sı ki tab la rı 
al dı ğı ba rə də mə lu mat ve rir. Əl bətt  ə, bu 
onun nə qə dər mü ta liə hə vəs ka rı ol du ğu-
nu açıq la maq dan çox, cə miy yə tə ötü rü lən 
me saj dır. 

Ar tıq bə zi öl kə lə rin ha va li man la rın da və 
də mir yol vağ zal la rın da sər ni şin lə rə sim vo-
lik qiy mət lər lə ki tab lar və cür bə cür nəşr-
lər tək lif olu nur ki, sə fər lə ri da ha mə na lı 
keç sin. Hətt  a mət buat da hə min nəşr lə rin 
də yə ri ni bi let lə rin qiy mə ti nə əla və et mək, 
bu yol la in san la rın mü ta liəyə olan hə və si-
ni ar tır maq la bağ lı tək lifl  ər də irə li sü rü lür. 
Əl bətt  ə, bu uzun müd dət li, sə bir tə ləb edən 
pro ses dir, am ma fi k ri miz cə təq di rə la yiq 
ad dı ma çev ri lə bi lər.

İs ti ra hə ti ni zi plan laş dı ran da ki ta bı da 
yad dan çı xar ma yın, il lər ər zin də al dı ğı nız, 
müəl lifl  ə rin, ya xud dost-ta nış la rı nı zın ba-
ğış la dıq la rı, qay ğı la rın əlin dən ma cal ta pıb 
oxu ya bil mə di yi niz ki tab la ra göz gəz di-
rin... 

Yə qin ki, o ki tab lar dan bir ne çə si nə, ən 
azı bi ri nə çan ta nız da yer ta pı lar... 

Yol ge dən də, asu də olan da, yat maz dan 
əv vəl o ki tab la rı mü ta liə elə yin. On da tək cə 
cis mən yox, həm də ru hən din cə lə cək siz...

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Kitabla 
yay

Adam la rın tək cə təs vi ri ni və sə-
si ni yox, həm də qo xu la rı nı, ey-
ni za man da əbə di, şəff  af aləm 
ya ra dan, qram mo fon va lın da kı 
mu si qi ki mi dö nə-dö nə tək rar-
la nan kə nar əş ya la rı len tə alan 
ix ti ra çı da Ka sa re sin o bən zər-
siz qəh rə man la rı ara sın da dır.

Bio Ka sa re sin “Mo re lin ix ti ra-
sı” ro ma nı ən ya xın dos tu Xor xe 
Luis Bor xe sə it haf olu nub. Bor xes 

də əsə rə yaz dı ğı ön söz də 
ma cə ra əsər lə ri nə haq sız 
ola raq eti na sız mü na si-
bət bəs lən di yi ni, konk-

ret ola raq Adol fo Bio Ka-
sa re sin ya ra dı cı lı ğı nın bu 
cür mü na si bə tə la yiq ol-
ma dı ğı nı qeyd edib. Onun 
fi k rin cə, ma cə ra əsə ri nə 
hər şey dən əv vəl jan rın 

qa nun la rı na cid di su rət də əməl 
et mək xas dır. Be lə əsər lər son ra-
lar mən ti qi şə kil də əsas lan dı rı lan 

aət qa zan dı rı lan müəm-

də biy yat şü nas la rın bir 
ço xu nun fik rin cə, Ar gen-
ti na XX əsr dün ya ədə biy-
ya tı na iki de yil, üç klas-

sik bəxş edib. Ona gö rə də hə mi şə 
Xu lo Kor ta sar və Xor xe Luis Bor-
xes lə ya na şı, Adol fo Bio Ka sa re sin 
(1914-1999) də adı çə ki lir. Bu nun 

Ka sa res ədə biy ya tın yük sək qiy mət-
lən di ril di yi im kan lı ailə də dün ya ya 
gə lib. Ya ra dı cı lı ğa da çox er kən çağ la-
rın dan, cə mi 11 ya şın da baş la yıb, 14 
ya şın da isə fan tas ti ka ün sür lə ri olan 
ilk de tek tiv he ka yə si ni qə lə mə alıb.
1932-ci il də Xor xe Luis Bor xes lə ta nış lı-
ğı onun hə ya tın da əsl dö nüş ya ra dıb. 
Bu nun nə ti cə sin də o, iki il son ra 
təh si li atıb, yal nız ədə bi ya ra dı-
cı lıq la məş ğul olub. 1940-cı il-
də qə lə mə al dı ğı “Mo re lin ix ti-

Adam la rın tək cə təs vi ri ni və sə-
si ni yox, həm də qo xu la rı nı, ey-
ni za man da əbə di, şəff  af aləm 
ya ra dan, qram mo fon va lın da kı 
mu si qi ki mi dö nə-dö nə tək rar-
la nan kə nar əş ya la rı len tə alan 
ix ti ra çı da Ka sa re sin o bən zər-
siz qəh rə man la rı ara sın da dır.

Bio Ka sa re sin “Mo re lin ix ti ra-
sı” ro ma nı ən ya xın dos tu Xor xe 
Luis Bor xe sə it haf olu nub. Bor xes 

də əsə rə yaz dı ğı ön söz də 
ma cə ra əsər lə ri nə haq sız 
ola raq eti na sız mü na si-
bət bəs lən di yi ni, konk-

ret ola raq Adol fo Bio Ka-
sa re sin ya ra dı cı lı ğı nın bu 
cür mü na si bə tə la yiq ol-
ma dı ğı nı qeyd edib. Onun 
fi k rin cə, ma cə ra əsə ri nə 
hər şey dən əv vəl jan rın 

qa nun la rı na cid di su rət də əməl 
et mək xas dır. Be lə əsər lər son ra-
lar mən ti qi şə kil də əsas lan dı rı lan 
və bə raət qa zan dı rı lan müəm-

də biy yat şü nas la rın bir 
ço xu nun fik rin cə, Ar gen-
ti na XX əsr dün ya ədə biy-
ya tı na iki de yil, üç klas-

sik bəxş edib. Ona gö rə də hə mi şə 
Xu lo Kor ta sar və Xor xe Luis Bor-
xes lə ya na şı, Adol fo Bio Ka sa re sin 
(1914-1999) də adı çə ki lir. Bu nun 

Ka sa res ədə biy ya tın yük sək qiy mət-
lən di ril di yi im kan lı ailə də dün ya ya 
gə lib. Ya ra dı cı lı ğa da çox er kən çağ la-
rın dan, cə mi 11 ya şın da baş la yıb, 14 
ya şın da isə fan tas ti ka ün sür lə ri olan 
ilk de tek tiv he ka yə si ni qə lə mə alıb.
1932-ci il də Xor xe Luis Bor xes lə ta nış lı-
ğı onun hə ya tın da əsl dö nüş ya ra dıb. 
Bu nun nə ti cə sin də o, iki il son ra 
təh si li atıb, yal nız ədə bi ya ra dı-
cı lıq la məş ğul olub. 1940-cı il-
də qə lə mə al dı ğı “Mo re lin ix ti-

ma lı ha di sə lər dən bəhs edir.

Adol fo Bio Ka sa res ro ma nın da 

ma lı ha di sə lər dən bəhs edir.ma lı ha di sə lər dən bəhs edir.

Adolfo Bio 
Kasaresin 
ədəbi ixtirası

qor xu his si ni, in san la rın qəl-
bin də yu va qur muş xə ya nət Bio Ka sa re sin 

ədəbi ixtirasıədəbi ixtirası
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

F
Fır tı na – bo ran, çov ğun, tu fan, 

fır tı na; Üs lub fər qi nə diq qət et mə-
li: türk di lin də həm qu ru da kı, həm 
də də niz də ki şid dət li kü lə yə fır tı-
na de yi lir. Dı şa rı da ağaç la rı  kö-
kün den ko pa ra cak de re ce de  şid-
det li fır tı na var. 

Fı sıl da mak – pı çıl da maq; Ku la-
ğı ma bir şar kı ya ben zer ses le sev-
di ği ni fı sıl da dı.

Fı sıl tı – pı çıl tı; Çev re de ki le rin 
duy ma ma sı için fı sıl tıy la ko nu şu-
yor lar dı.

Fıs tık – 1. gö zəl, yax şı; 2. gö zəl 
qız, gö zəl çə; Çok iyi bir ak şam ye-
me ği ye di, üs te lik ya nın da da gen-
ce cik bir fıs tık.

Fi liz – pöh rə, zoğ, ca van bu daq, 
cü cər ti; Ye şil çel tik fi  liz le ri bir par-
mak uzun luk tay dı.

Film – 1. pl yon ka, lent, ki no len-
ti; 2. na zik pər də, tə bə qə, qa bıq; 
Rönt gen fi l mi – rent gen pl yon ka sı. 
Bi zim ki si bir aşk hika ye si / Si yah 
be yaz fi lm gi bi bir az.

Fi nal – im ta han; Üni ver si te ler de 
vi ze ler fi  nal ler den ön ce ya pı lır.

Fi şek – pat ron, gi liz, pat ron da-
ra ğı. Ben fi  şek le rin ba ru tu nu, ta pa-
sı nı, saç ma sı nı ko ya rım, bey ba ba.

Fit – 1. təh rik çi lik, qı zış dı rı cı lıq, 
int ri qa; 2. ödəş mə, ra zı laş ma; Fit 
ver mək (çı kar mak) – təh rik et mək, 
qı zış dır maq. Fit ol mak – ödəş mək. 
Fit ve rip iyi dost olan iki in sa nın ara-
sı nı aç mak, o in san la rı bir bi ri ne kar-
şı dol dur mak ya kış maz sa na. Azər-
bay can di lin də ki fi t  türk cə də ıs lık.

Fon – 1. fond; 2. fon; Üc ret fo nu 
– əmək haq qı fon du. Kar şı lık lı pa-
ra lar fo nun dan beş yüz mil yon li ra 
millî sa vun ma hiz met le ri ne tah sis 
edil miş ti.

Font – 1. çu qun; 2. ya zı şrif ti; Font 
ka lo ri fer le ri ikin ci ka ta çı kar mak 
ko lay ol ma dı. Azər bay can di lin də-
ki fond  türk cə də fon, va kıf, der nek

For ma –  1. çap və rə qi (çap öl-
çü sü); 2. id man for ma sı. For ma sa-
yı sı – ki ta bın (və rəq he sa bi lə) 
həc mi, çap və rə qi; Bu di-
zi nin beş al tı for ma yı 
geç me yen, kü-
çük boy tüm 
k i  t a p  l a  r ı  n ı 
bi rer iki şer 
edin mi şim.

Fors – 
vım pel-bay-
raq, stan dart; 
Tür ki ye Cum-
hur  baş  kan  l ı  ğ ı 
for sun da, şim di ye 
dek Ku rul muş Türk dev-
let le ri ni sim ge le yen 16 yıl dız lı bir 
çem ber var.

Fo toğ raf – 1. fo to, fo toq ra fi  ya, 
fo to şə kil; 2. gö rün tü; Fo toğ raf çək-
mək – (fo to) şə kil çək mək. Azər-
bay can di lin də ki fo toq raf  türk cə-
də fo toğ raf çı. Bu adam iyi fo toğ raf 
ve ri yor.

G
Ga ga – dim dik, bu run (quş da); 

Ada mın bur nu kar tal ga ga sı gi biy di.
Gam maz – 1. de di- qo du çu, int-

ri qa çı, if ti ra çı; 2. sat qın, do nos çu, 
xə bər çi, çu ğul çu; Gam maz ol ma sa 
til ki pa zar da ge zer.

Gam maz la mak – if ti ra at maq, 
sat qın lıq et mək, çu ğul la maq; Ona, 
Celâl se ni mü dü re gam maz lı yor, 
ha be rin ol sun, de di.

Gam maz lık – 1. de di-qo du, qey bət; 
2. çu ğul çu luq, sat qın lıq; Gam maz lık, 
is pi yon cu luk ya kış alır bir şey de ğil.

Gar – vağ zal; İs tan bul ́un en es ki 
de mir yo lu ga rı, Hay dar pa şa Ga rı 
Ana do lu ya ka sın da dır. Azər bay-
can di lin də ki qar  türk cə də kar (k 
qa lın tə ləff  üz edi lir).

Ga rip – qə ri bə, qə rib; Bu va kit ga-
rip bir olay vu ku bul du. Azər bay-
can di lin də ki qə ri bə  türk cə də tu haf.

Gar ni tür – qar nir (ye mək də); 
Ba lık ız ga ra ta ba ğı na pa ta tes ve 
seb ze gar ni tü rü kon muş tu.

Gay ret – 1. cəhd, səy; 2. qey rət; 
Qay ret et mek (har ca mak) – səy 
gös tər mək, cəhd et mək. Bü tün gay-
ret le ri bo şa gitt  i. Azər bay can di lin-
də ki qey rət  türk cə də na mus, ar.

Gaz – 1. tən zif, cu na, tül; 2. ke-
ro sin, lam pa nef ti; Gaz ya ğı – ke-
ro sin. Ak lı ma gel di, ki ler den bir 
te ne ke gaz çı kartt  ım.

Ga zel – xə zəl, qu ru muş, sa ral-
mış yar paq lar; Son ba ha rın ge li şi 
ağaç lar al tın da ki ga zel den bel li 
olu yor du.

Ga ze te ci – 1. jur na list, qə zet 
müx bi ri, me dia iş çi si; 2. qə zet-jur-
nal sa tan; 3. Qə zet-jur nal nəşr edən, 
na şir; Di li miz də bu söz kal ka edi lə-
rək səh vən “qə zet çi” ki mi iş lə di lir. 
Te le viz yon ga ze te ci li ği – te le vi zi ya 
jur na lis ti ka sı. Ba sın top lan-
tı sın da on lar ca qa ze te, 
der gi ve te le viz yo-
nun ga ze ti ci le ri 
var dı.

Ga ze te ci lik – jur na list lik (fəaliy-
yə ti, pe şə si, ix ti sa sı), jur na lis ti ka; 
O, İs tan bul Üni ver si te si Ga ze te ci-
lik Fa kül te sin den me zun ol du.

Gaz ya ğı – ke ro sin, lam pa nef ti; 
Ham pet ro lün en kar lı ürün le rin-
den bi ri gaz ya ğı dır.

Ge çi ci – 1. mü vəq qə ti, ötüb-ke-
çən; 2. yo lu xu cu, bu la şı cı; 3. pi ya da; 
Tra fi k ku ral la rı na ara ba şo för le ri nin 
de, ge çi ci le rin de uy ma sı la zım dır.

Ge çiş li – tə sir li (dil çi lik ter mi-
ni); Ge çiş li fi il ler den bi ri “gör mek” 
fi ili dir.

Ge çiş siz – tə sir siz (dil çi lik ter-
mi ni); Ge çiş siz fi il ler “ki me, ne ye” 
so ru la rı nı ya nıt lar.

Gel be ri – 1. od çə kən, atəş keş 
(ocaq da, kü rə də odu qa rış dır maq 
üçün kü rək); 2. dır mıq (dialekt də); 
Ocak çı ate şı dı şa rı ya çek mek için 
uzun sap lı gel be ri yi al dı.

Gel geç – 1. sə bat sız; fa ni, mü-
vəq qə ti;  Bu gün var sa ya rın yok, 
gel geç bir mi sa fi r.

Gel gel – 1. ca zi bə dar; 2. qiy mət-
li daş-qaş lı saç iy nə si; İçe ri ye gi ren 
ha nım lar dan bi ri hay li gel gel liy di.

Gel git – su la rın qa bar ma sı və 
çə kil mə si (Əs ki türk cə də “med ce-
zir”).

Ge lin cik – 1. la lə, dağ la lə si;
2. sin ca ba bən zər hey van; 3. çi ban 
nö vü; Kır lar da ge lin cik ler aç mış tı.

Ge mi ci – 1. mat ros; 2. gə mi sa hi-
bi, gə mi iş lə dən. Fi li ka da (can kur-
ta ran san dal da)   ham la da otu ran 
ge mi ci, bir eliy le rıh tı mın ke na rı na 
tu tun muş.  

Ger çek çi – realist; Ya zar ger çek-
çi ol ma lı, ro man la rı nı da ger çek çi 
ola rak yaz ma lı. 

Ger çek çi lik – realizm; Ger çek-
çi lik akı mı co şum cu lu ğa (ro man-
tiz me) bir tep ki ola rak or ta ya çık-
mış tır.

Ger çek le mek – təs diq et mək, 
sü but et mək; Ye ni bul gu lar, ola yın 
doğ ru ol du ğu nu ger çek le di.

Ger çe küs tü – fe no me nal, qey ri-
adi, sür real. Çe tin ken di ni tam bir 
ger çe küs tü du rum için de du yar, 
ka çı nıl maz ola rak.

Ger çe küs tü cü – sür realist;  Ya-
zar lar dan Ap po li ner, Ara gon, 
Elüar ve Des nos ger-
çe küs tü sa nat çı-
lar dır lar.

Ger dan lık – bo yun ba ğı, hə mail; 
Ba ya nın boy nu na bır lan ta lar la 
süs lü bir ger dan lık  ta kıl dı.

Ge re ğin ce – uy ğun ola raq, əsa-
sən, mü va fi q, gö rə; Ana ya sa nın il gi-
li fık ra sı  ge re ğin ce ye ni si vil ya sa-
la rın dü zen len me si ge rek mek te dir. 

Ge rek – is tər, is tər sə; Ge rek sen, 
ge rek se de Ali kö ye ka dar gi dip 
ağay la ko nu şun. 

Ge ri ci I – ir ti ca çı, mür tə ce, reak-
sioner, cə ha lət pə rəst; He rif çağ daş 
de ğer le re önem ver me yen ge ri ci 
bi ri si dir za ten.

Ge ri ci II – (“gər mək” fe lin dən – 
“e” hər fi  “ə” ki mi tə ləff  üz olu nur) 
gə rən (əzə lə və s.), gər mək işi ni 
edən; Ge ri ci kas ame li ya tı ile kaş 
kal dır ma ya pı la bi lir.

Ge ri ci lik – ir ti ca, mür tə ce lik, 
cə ha lət, cə ha lət pə rəst lik. Ge ri ci lik 
hort la dı,  Cum hu ri ye tin te mel le ri 
çat la dı di ye ya kı nı yor lar dı.

Ge ri lim – 1. gər gin lik, vol taj; 2. 
gər gin lik; Tra fo da yük sek ge ri lim 
hatt  ı kop muş tu.

Gev şek – 1. zəif, güc süz, ta qət-
siz; 2. sal laq, boş, lət, yum şaq. Bu 
ko nu da gev şek  dav ra nır sa nız pe-
ri ler di ya rı na ak la gel me ye cek se-
vim siz bir yol dan git mek de var.

Gev şe me – gər gin li yi azalt ma, 
yum şal ma, re laks; Vic dan hür ri ye-
ti ne de ğil, ah lak gev şe me si ne şa hit 
olu yo ruz. 

Ge ze gen – pla net, səy ya rə; Hiç-
bir şe yin nor mal gö rün me di ği ya-
ban cı bir ge ze gen dey di.

Gez gin – səy yah, tu rist; Yurt dı-
şı na bir gez gin gi bi de ğil, bir ga ze-
te ci kim li ği ile çık mış tı.

Gır –  boş bo ğaz lıq, boş söh bət, 
cə fən giy yat; Üç beş ar ka daş top-
lan mış yi ne gır kay na tı yor lar dı.

Gır gır cı – boş bo ğaz, ya lan çı; Sı-
nıf ar ka da şıy dı, fa kat gır gır-cı nın 
da bi riy di.

Gi der – 1. məs rəf, xərc; 2. ka na li-
za si ya xətt  i;  Otu rup tüm gi der le ri 
he sap la dı, mas raf çok tu. Bi na lar da 
atık su lar, mer ke zi ka na li zas yon 
hatt  ı na gi der ler ara cı lı ğı ile akı tı lır.

Gi de rek – zərf. təd ri cən, get dik-
cə; Ye me di ği için gi de rek hal siz le-
şi yor du.

Gi di – hiy lə gər, kə lək baz, bic; 
Se ni gi di se ni, az bil mi-

yor sun!

Gi ri şim – tə şəb büs, cəhd; Bu ye-
ni öğ ren dik le ri gi ri şim bir çok ba-
kım dan dü şün dü rü cü ve ka ran lık 
gö rü nü yor du.

Gi ri şim ci lik – 1. sa hib kar lıq; 2. 
tə şəb büs kar lıq; Gi ri şim ci lik, li be-
ral eko no mi nin ge li şi min de te mel 
et ken ler den sa yı lır.

Gi ye cek – pal tar, ge yim, li bas; Yol 
uzun, ha va da so ğuk, ya nı nı za yi ye-
cek ve gi ye cek al ma yı unut ma yın.

Gol – qol (id man ter mi ni - l hər-
fi  in cə tə ləff  üz edi lir); Qol at mak 
– Qa pı ya top (qol) vur maq. Azər-
bay can di lin də ki qol (əl)  türk cə də 
kol. Santr fo run gö re vi gol at mak, 
ka le ci nin ki gol le ri kur tar mak tır.

Gö bek – mər kəz, dairə (yol qov-
şa ğı), dörd yol ay rı cı; Ara ba gö bek-
ten dön dü.

Göm mek – dəfn et mək, bas dır-
maq; Ce na ze yi Zin cir li ku yu me-
zar lı ğın da göm dü ler.

Gön der – bay raq di rə yi; Ha-
vaala nın da her iki dev le tin bay ra-
ğı gön der le re çe kil di.

Gön der me –  is ti nad (et mə); Ki-
tap ta be nim bi lim sel ma ka le me iki 
gön der me yap mış tı. 

Gö rüş me – da nı şıq lar, mü za ki-
rə; Son olay lar gö rüş me le rin dur-
du rul ma sı na se bep ol du.

Gös te riş – 1. gös tər mə, nü ma-
yiş; 2. gör kem; Bu ya pı nın hiç bir 
gös te ri şi yok. Es ki ya şa mı mız bir 
gös te riş ten baş ka bir şey de yil-
di. Azər bay can di lin də ki gös tə riş  
türk cə də ta li mat, ha va le, gö rev-
len dir me.

Gös ter me lik – 1. nü mu nə lik. 2. 
gö zə kül üfür mə, sü ni hə yə can, qı-
zış ma; Ge rek li ol du ğu için de ğil, iş 
ol sun di ye ya pı lan ey lem di, ya ni 
gös ter me lik.

Gö tür mek – apar maq, gö tü rüb 
get mək, özü ilə apar maq; Gi de ce-
ğin ye re be ni de gö tür / So ra na ba-
şı mın be la sı der sin.

Gö zal tı – nə za rət, göz ye tir mə, 
sax la ma; Ge zi par kı olar la rın da 
yüz ler ce ki şi gö zal tı na alın dı.           

Göz de – 1. fa vo rit, ən se vim li; 2. 
mo da; Su lan ma sı ra sı Af ri ka me-
nek şe si ne gel miş ti şim di, Gül süm 
Ni ne nin göz de si.  

Göz le me I – fə sə li, na zik kö kə; 
Da ha sı ta va da yu mur ta, ak çaağaç 
şu ru bu na ba tı rıl mış  göz le me ler, 
kı zar mış pa ta tes.

Göz le me II – mü şa-
hi də, mü şa hi də 

et mə; İyi bir 
ya zar ol ma nın 

yo lu iyi bir göz-
le me  ye te ne ği ne 

sa hip ol mak tan 
ge çer. Azər bay-
can di lin də ki göz-

lə mə türk cə də bek-
le me.

Göz le mek – mü şa hi-
də et mək, iz lə mək; Ha va 

de ği şik lik le ri ni göz le mek ha-
va cı lık için önem li bir iş tir. Azər-

bay can di lin də ki göz lə mək  türk-
cə də bek le mek.

Gö zü ka ra – qorx maz, qo çaq, cə-
sa rət li. Hır sız la rın en kı ya ğı, ka çak-
çı la rın en gö zü ka ra sı hep bu ra da. 
Azər bay can di lin də ki gö zü qa ra  
türk cə də si yah göz, göz le ri si yah.

Gu rul tu – (“g” hər fi  “q” ki mi 
tə ləff  üz olu nur) qu rul tu; Ci ha nın 
kar nı nın gu rul tu su da pa tır tı ya 
da hil ol du. Bun lar nar gi le ses le ri-
nin gu rul tu su ara sın da de rin uy-
ku la ra da lar. Azər bay can di lin də-
ki gu rul tu türk cə də gü rül tü.

Güç lük – çə tin lik, ən gəl; Kı sa öm-
rün de hay li güç lük ler le kar şı laş tı.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) G

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

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

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

sı nı aç mak, o in san la rı bir bi ri ne kar-
şı dol dur mak ya kış maz sa na. Azər-
bay can di lin də ki fi t  türk cə də ıs lık.

 – 1. fond; 2. fon; Üc ret fo nu 
– əmək haq qı fon du. Kar şı lık lı pa-
ra lar fo nun dan beş yüz mil yon li ra 
millî sa vun ma hiz met le ri ne tah sis 

 – 1. çu qun; 2. ya zı şrif ti; Font 
ka lo ri fer le ri ikin ci ka ta çı kar mak 
ko lay ol ma dı. Azər bay can di lin də-
ki fond  türk cə də fon, va kıf, der nek

 –  1. çap və rə qi (çap öl-
çü sü); 2. id man for ma sı. For ma sa-
yı sı – ki ta bın (və rəq he sa bi lə) 
həc mi, çap və rə qi; Bu di-
zi nin beş al tı for ma yı 
geç me yen, kü-
çük boy tüm 
k i  t a p  l a  r ı  n ı 

vım pel-bay-
raq, stan dart; 
Tür ki ye Cum-
hur  baş  kan  l ı  ğ ı 
for sun da, şim di ye 
dek Ku rul muş Türk dev-
let le ri ni sim ge le yen 16 yıl dız lı bir 

 – 1. fo to, fo toq ra fi  ya, 
fo to şə kil; 2. gö rün tü; Fo toğ raf çək-
mək – (fo to) şə kil çək mək. Azər-
bay can di lin də ki fo toq raf  türk cə-
də fo toğ raf çı. Bu adam iyi fo toğ raf 

Ga ze te ci – 1. jur na list, qə zet 
müx bi ri, me dia iş çi si; 2. qə zet-jur-
nal sa tan; 3. Qə zet-jur nal nəşr edən, 
na şir; Di li miz də bu söz kal ka edi lə-
rək səh vən “qə zet çi” ki mi iş lə di lir. 
Te le viz yon ga ze te ci li ği – te le vi zi ya 
jur na lis ti ka sı. Ba sın top lan-
tı sın da on lar ca qa ze te, 
der gi ve te le viz yo-
nun ga ze ti ci le ri 
var dı.

Elüar ve Des nos ger-
çe küs tü sa nat çı-
lar dır lar.

Gi di – hiy lə gər, kə lək baz, bic; 
Se ni gi di se ni, az bil mi-

yor sun!

Göz le me I – fə sə li, na zik kö kə; 
Da ha sı ta va da yu mur ta, ak çaağaç 
şu ru bu na ba tı rıl mış  göz le me ler, 
kı zar mış pa ta tes.

Göz le me II 
hi də, mü şa hi də 

yo lu iyi bir göz-
le me  ye te ne ği ne 

sa hip ol mak tan 
ge çer. Azər bay-
can di lin də ki göz-

lə mə türk cə də bek-
le me.

Göz le mek
də et mək, iz lə mək; Ha va 

de ği şik lik le ri ni göz le mek ha-
va cı lık için önem li bir iş tir. Azər-

bay can di lin də ki göz lə mək  türk-
cə də bek le mek.

Gö zü ka ra – qorx maz, qo çaq, cə-
sa rət li. Hır sız la rın en kı ya ğı, ka çak-
çı la rın en gö zü ka ra sı hep bu ra da. 
Azər bay can di lin də ki gö zü qa ra  
türk cə də si yah göz, göz le ri si yah.

Gu rul tu – (“g” hər fi  “q” ki mi 
tə ləff  üz olu nur) qu rul tu; Ci ha nın 
kar nı nın gu rul tu su da pa tır tı ya 
da hil ol du. Bun lar nar gi le ses le ri-
nin gu rul tu su ara sın da de rin uy-
ku la ra da lar. Azər bay can di lin də-
ki gu rul tu türk cə də gü rül tü.

Güç lük – çə tin lik, ən gəl; Kı sa öm-Güç lük – çə tin lik, ən gəl; Kı sa öm-Güç lük
rün de hay li güç lük ler le kar şı laş tı.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 
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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)
Türk Ocaq la rı mil liy yət çi lik 

zə mi nin də Zi ya Gö yalp, Əh məd 
Ağaoğ lu, Xa li də Ədib, Əh məd 
Hik mət1 ki mi fi  kir adam la rı nın 
təş vi qi ilə Qərb tə səv vür lə ri nə 
uy ğun yol se çər kən onun xi ta bət 
qüd rə tin dən tut muş ge yim və 
qi ya fə ti nə qə dər çe şid li in cə lik-
lə rin dən, mə ha rə tin dən çox şey 
qa zan dı. O, türk mil liy yət çi si ni 
dün ya qar şı sın da ən mə də ni bir 
şə kil də təm sil et mə yi ba ca rır-
dı. Tə bii ki, bu ra da Xor xor da kı 
mülk dən gə lən duy ğu və xü su-
siy yət lər baş qal dı rır dı. Bə zən 
dost la rı nın hey rət do lu ba xış-
lar la seyr et dik lə ri bir sı ra iş lə rə 
gi ri şir di. 

Türk Ocaq la rı rəisi nə və ida-
rə he yə ti üzv lə ri nə ay lıq maaş 
ve ril mə si nə ne cə nail ol muş du? 
Or ta lıq da bir də Rok fel ler Fon-
du nun2 ianə et di yi pul la ti ki lən 
Ocaq la rın mər kə zi bi na sı nın 
mə sə lə si var dı. Özü də Ocaq üz-
vü olan me mar Hik mət bu iş də 
mil li hə yə can və qü rur la ça lı-
şır dı. Ümu mi rəh bər li yi hə ya ta 
ke çi rən isə, tə bii ki, Ocaq la rın 
baş çı sı idi. Hər sa lon da, hər ko-
ri dor da, teatr bö lü mün də əs ki 
türk əf sa nə lə ri nin sim vol la rı, 
türk na xış la rı, ya zı lar özü nə uy-
ğun yer al mış, in cə zövq lə iş lən-
miş di. Ma raq lı dır ki, Ocaq la rın 
bi na sın da yal nız keç miş, əs ki 
gün lə rin ta ri xi öz ək si ni tap mış-
dı. Gü nü müz dən, gü nün qəh rə-
man la rın dan bəhs edən bir işa rə 
də yox idi. 

Bir də fə Əh məd Ağaoğ lu ilə 
bi na nı gə zər kən “Bu ra Ocaq 
baş çı sı nın iş ota ğı, bu ra ida rə 
he yə ti üzv lə ri nin otaq la rı ola-
caq, bu ra isə mü sa fir lər üçün 
ay rı la caq” – de yə içə ri ni bir-bir 
gös tə rir miş. Atam onu da yan dı-
rıb fi kir li-fi kir li “Bax, - de miş-
di, - sə nə bir şey söy lə yə cə yəm. 
Bu süs lü, möh tə şəm otaq lar da 
sə nin, mə nim otur ma ğı ma im-
kan ver mə yə cək lər. Gö rə cək-
sən, bi na nı tez lik lə əli miz dən 
ala caq lar”.

İn cə do daq la rı za ra fat cıl bir gü-
lüş lə açıl mış dı: 

“Xeyr, Əh məd bəy, qə tiy yən! 
Bu ra hə mi şə Türk Ocaq la rı nın 
qəl bi ki mi vu ra caq”. 

A ra dan çox keç mə di. Bir gün 
me mar Hik mət tə laş la gəl di: 

“Dü nən Şərq sa lo nu nun ta van 
bə zək lə ri ni vur maq üçün yu xa-
rı da, tax ta bən din üs tün də ça lı-
şır dım. Rə cəb bəy ya nın da bir 
ne çə dost-ta nı şı ilə içə ri gir di. 
Hər hal da, yu xa rı da ol du ğum-
dan mə ni gör mə miş di lər. Rə cəb 
bəy o bi ri lə rə “Bu his sə ümu mi 
ka tib li yə ve ri lə bi lər. Ya nın da-
kı sa lon isə par ti ya ida rə he yə-
ti üçün ay rı la caq” – de yə əlüs tü 
gös tə riş lə ri ni ve rir di. De yə sən, 
bi na nı par ti ya mər kə zi nə çe vir-
mək is tə yir lər”.

A ra dan nə qə dər keç di, bil-
mi rəm. Bir xəs tə lik üzün dən 
müəy yən vaxt An ka ra dan, hətt  a 
Tür ki yə dən kə nar da qa lıb, ge ri 
dön dü yü za man qu laq dan-qu la-
ğa do la şan pı çıl tı lar ona da gə-
lib çat dı. Ocaq la rın baş çı sı na və 
ida rə he yə ti üzv lə ri nə ay lıq maaş 
ay rıl ma sı di lə, ağı za düş müş dü. 
Üs tə lik, onun la zım gəl di yi təq-
dir də Ocaq la rı bir işa rə ilə hər 
şe yə ha zır mü tə şək kil qüv və ha-
lı na gə tir di yi da nı şı lır dı. Xəs tə lik 
məs rəfl  ə ri nin Ocaq büd cə sin dən 
ödə nil mə si ba rə sin də ki söz-söh-
bət də bu de di-qo du la rın üs tü nə 
gəl miş di. İşin ən qə ri bə, göz lə nil-
məz tə rə fi  isə bü tün söz-söh bət lə-
rin son da şəx si töv si yə si ilə mil lət 
və ki li se çi lən gənc bir dos tu na, 
ya ra şıq lı ol du ğu qə dər də hər şe-
yə hə ris bir Ocaq üz vü nə bağ lan-
ma sı idi.

Bö yük konq res, ya da baş qa bir 
və si lə ilə Ocaq üzv lə ri top lan dı lar. 

Qa zi Mus ta fa Ka mal Pa şa, par ti-
ya nın baş ka ti bi və di gər döv lət 
rəs mi lə ri şə rəf lo ja sın da yer lə ri ni 
tut muş du lar. Ata mın dos tu bir çox 
mə sə lə lər dən bəhs edən nit qi ni 
ya vaş-ya vaş de di-qo du la ra ya xın-
laş dır dı və on la rın ya yıl ma sı nın 
əsas qay na ğı ki mi şüb hə lən di yi 
ada mın adı nı çək di: Dok tor Rə-
şid Qa lib! O za man sa lon da bir səs 
yük səl di: “Ala caq san ca va bı nı”!

Rə şid Qa lib kür sü yə gəl di. O 
gün mən də An ka ra Hü quq fa-
kül tə si nin tə lə bə si ki mi top lan tı-
nın ge di şi ni iz lə mək üçün za lın 
bir kün cün də otur muş dum. San-
ki gö zü mün önün də dir: Rə şid 
Qa lib bir əli kru va ze ji le ti nin ci-
bin də, bir aya ğı nı irə li atıb bo ğuq, 
am ma to nu qor xunc itt  i ham la ra 
kök lən miş səs lə da nı şır dı. Söz lə-
ri ağır, sə viy yə siz, Oca ğın ru hu-
na ya raş ma yan tərz də idi. Türk 
Ocaq la rı baş çı sı nı çev ri liş ha zır-
lı ğın da olan adam ki mi itt  i ham 
edir, qu ru mun büd cə si he sa bı na 
ba ha lı sə ya hət lə rə çıx ma sın dan 
da nı şır dı. 

Nü ma yən də lə rin bə zi lə ri haq-
lı na ra zı lıq la aya ğa qal xıb ona 
eti raz la rı nı bil dir di lər. Rə şid 
Qa lib hid dət li hay qır tı lar sa-
kit lə şə nə qə dər göz lə di. Son ra 
əli ni şə rəf lo ja sı na tə rəf uza dıb 
dil lən di:

“Bö yük Ön də ri miz mə ni sə bir-
lə din lə yir. Siz lə rə nə olub?”

Bü tün baş lar əv vəl cə ge ri yə, 
son ra isə si nə yə tə rəf əyil di. 

A ra dan da ha bir ne çə ay ke-
çə cək, Ata tür kün ar zu su ilə za-
hir də baş tu tan ba rı şıq dan bir 
müd dət son ra Ocaq lar “Ta ri xi 
və mil li və zi fə lə ri ni uğur la hə-
ya ta ke çi rib ba şa vur duq la rı-
na” gö rə bağ la na caq, üzv lə-
ri isə ək sə rən Cüm hu riy yət 

Xalq Par ti ya sı nın tər ki bi nə 
qa tı la caq dı lar. 

O nun bir ne çə il (əs lin-
də tam 13 il - V.Q.) sə fi r 
ki mi məm lə kət hü dud dan 
kə nar da ya şa ma sın da bu 

ma cə ra nın bö yük ro lu ol-
muş du. Hər kəs dən küs müş-

dü. Ye ni dən yur da dön dü yü 
za man qəl bi da ha Xalq Par ti ya sı-

nın ya nın da de yil di. İlk für sət 
dü şən ki mi ara la rın da kı 

son bağ la rın da qo-
pa ca ğı bəl li idi. 

Bu mə na da De mok rat Par ti ya-
sı nın qu rul ma sı nı se vinc lə qar-
şı la dı ğı nı de yə bi lə rəm. Tək rar 
mil lət və ki li ol du ğu Xalq Par-
ti ya sı qru pun da ar tıq möv cud-
lu ğu ilə bağ lı ilk işa rə lə ri ve rən 
De mok rat Par ti ya sı nın gə lə cək 
qu ru cu la rı nı dörd bir tə rəf dən 
mə ruz qal dıq la rı hü cum lar dan 
mə ta nət lə qo ru du. Ən çox da 
Cə lal Ba ya rın3 ar xa sın da da yan-
dı. De mok rat Par ti ya sı nın möv-
cud lu ğu nu ya zı la rı ilə də dəs tək-
lə di və 1948-ci il də Cüm hu riy yət 
Xalq Par ti ya sı nın sı ra la rın dan çı-
xa raq 1950-ci il seç ki lə rin də De-
mok rat Par ti ya sın dan müs tə qil 
na mi zəd ol maq tək li fi  ni qə bul 
et di. Bu dövr də ar tıq Türk Ocaq-
la rı da ye ni dən açıl mış dı. İn di 
bü tün fi k ri-zik ri əs ki Ocaq bi-
na la rı nı ge ri al maq idi. Bu məq-
səd lə gön dər di yi də və tə əsa sən 
mər hum Men de res lə4 bir lik də 
Xor xor da kı mül kə get di yi miz 
gü nü xa tır la yı ram. Bir çox Ocaq 
üzv lə ri də bu ra da idi. Men de-
res uzun, hə yə can lı və sə mi mi 
da nış dı. Ay rıl dıq la rı za man baş 
na zi rin üzə rin də bu rax dı ğı tə si ri 
son ra mə nə be lə an lat mış dı:

“Özü mü heç vaxt Ad nan bə yin 
o gün ol du ğu qə dər Ocaq üz vü, 
Oca ğa ya xın hiss et mə miş dim. 
Bi zə, niy yət lə ri mi zə, xid mət lə ri-
mi zə mən dən da ha yax şı bə ləd-
dir, gör dü yü müz iş lə ri mən dən 
da ha ürək lə təq dir edir”. 

Bəs son ra ara la rı nə dən po zul-
du? Hə ya tı nın çe şid li təc rü bə lə-
rin dən gə lən qor xu la rı var dı. Bir 
də üs tə lik Ocaq bi na la rı mə sə lə-
si or ta ya çıx mış dı. Cüm hu riy yət 
Xalq Par ti ya sı əm la kı nın ləğ vi 
da va sın da bi na la rı ge ri al maq 
ümi di lə De mok rat Par ti ya sı iq-
ti da rı nın tə rə fi  ni tut du. Am ma 
təəs süf ki, göz lə di yi alın ma dı. Sa-
də cə mər kəz bi na sı ilə bir ne çə el-
də ki bə zi bi na la rı, o da mül kiy yət 
hü qu qu döv lət də qal maq şər ti 
ilə ge ri qay tar dı lar. Bu nə ti cə on-
dan öt rü bö yük bir ümid siz lik və 
üzün tü mən bə yi ol du.

So nun cu də fə 1958-ci il də gö rü-
şüb da nış dım. Xa nı mım Nə ri man 
Ağaoğ lu5 ilə zi ya rə ti nə get miş-
dik. Xəs tə idi. Bi zi ya taq da qə bul 
elə di. Üzü ta raş olun muş du, sa çı 
və bığ la rı sə li qə ilə da ran mış dı. 
Yas tı ğın üs tün də ki ilk ba xış dan 
san ki ya şı ilə heç bir əla qə si ol-
ma yan fərq li bir qa fa idi. Am ma 

gö züm dən qaç ma dı. Ba xış la-
rın da, gü lüm sə mə sin də, da-

nı şı ğın da giz lət mə yə ça lış dı ğı 
yor ğun luq se zi lir di. Son ra özü 
də fər qi nə var ma dan möv zu dan 
möv zu ya ke çir di.

1 Əh məd Hik mət (1870-1927) 
– türk ya zı çı sı və dip lo mat. 
1908-ci il də Türk Dər nə yi nin, 
1911-ci il də isə Türk Yur du-
nun qu ru cu üzv lə ri sı ra sın da 
yer al mış dı. 

2 Rok fel ler Fon du (Rock fel-
ler Foun da tion) – ame ri ka lı 
mil yon çu Con D.Rok fel ler 
və oğ lu, ki çik Con D.Rok-
fel ler tə rə fi n dən 1913-cü il də 
Nyu-York da qu ru lan xey riy yə 
cə miy yə ti. Əsas məq sə di və 
ta ri xi mis si ya sı “bə şə riy yə tin 
ri fa hı na” yar dım ki mi müəy-
yən edil miş di.

3 Cə lal Ba yar (1883-1986) – 
türk si ya sət çi si və döv lət 
xa di mi, Tür ki yə Cüm hu riy-
yə ti nin üçün cü pre zi den ti. 27 
may 1960-cı il döv lət çev ri li şi 
nə ti cə sin də dev ril miş, Yas-
sıada məh kə mə si nin qə ra rı 
ilə son ra dan ömür lük həbs lə 
əvəz lə nən edam cə za sı na 
məh kum edil miş di. 1964-cü 
il də ya şı na və səh hə ti nə gö rə 
azad edil miş, 1974-cü il də isə 
si ya si hü quq la rı tam bər pa 
olun muş du.

4 Adnan Menderes (1899-1960) 
– türk siyasətçi si və dövlət 
xadimi, 1950-1960-cı illərdə 
baş nazir. Səməd Ağaoğlunun 
yaxın dostu və silahdaşı idi. 
Hərbi çevriliş nəticəsində 
devrildikdən sonra Yassıada 
məhkəməsinin qərarı ilə 1961-
ci il sentyabrın 27-də edam 
edilmişdi.

5 Zəh ra Nə ri man Ağaoğ lu 
(1912-1984) – Sə məd Ağaoğ lu-
nun xa nı mı. Əri nin ömür lük 
həbs cə za sı na məh kum edil-
di yi 1961-ci il də bö yük si ya-
sə tə atıl mış, Əda lət Par ti ya-
sın dan 12-ci və 13-cü Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si nə üzv 
se çil miş di. Uzun il lər Tür ki yə 
Qa dın lar Bir li yi ida rə he yə ti-
nin üz vü ol muş du.
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Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

gö züm dən qaç ma dı. Ba xış la-
rın da, gü lüm sə mə sin də, da-

nı şı ğın da giz lət mə yə ça lış dı ğı 
yor ğun luq se zi lir di. Son ra özü 
də fər qi nə var ma dan möv zu dan 
möv zu ya ke çir di.

1 Əh məd Hik mət (1870-1927) 
– türk ya zı çı sı və dip lo mat. 
1908-ci il də Türk Dər nə yi nin, 
1911-ci il də isə Türk Yur du-
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Türk Ocaq la rı mil liy yət çi lik 
zə mi nin də Zi ya Gö yalp, Əh məd 
Ağaoğ lu, Xa li də Ədib, Əh məd 

 ki mi fi  kir adam la rı nın 
təş vi qi ilə Qərb tə səv vür lə ri nə 
uy ğun yol se çər kən onun xi ta bət 
qüd rə tin dən tut muş ge yim və 
qi ya fə ti nə qə dər çe şid li in cə lik-
lə rin dən, mə ha rə tin dən çox şey 

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.

lə rin dən, mə ha rə tin dən çox şey 
qa zan dı. O, türk mil liy yət çi si ni 
dün ya qar şı sın da ən mə də ni bir 
şə kil də təm sil et mə yi ba ca rır-
dı. Tə bii ki, bu ra da Xor xor da kı 
mülk dən gə lən duy ğu və xü su-
siy yət lər baş qal dı rır dı. Bə zən 
dost la rı nın hey rət do lu ba xış-
lar la seyr et dik lə ri bir sı ra iş lə rə 

Türk Ocaq la rı mil liy yət çi lik 
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ya ta ke çi rib ba şa vur duq la rı-
na” gö rə bağ la na caq, üzv lə-
ri isə ək sə rən Cüm hu riy yət 

Xalq Par ti ya sı nın tər ki bi nə 
qa tı la caq dı lar. 

O nun bir ne çə il (əs lin-
də tam 13 il - V.Q.) sə fi r 
ki mi məm lə kət hü dud dan 
kə nar da ya şa ma sın da bu 

ma cə ra nın bö yük ro lu ol-
muş du. Hər kəs dən küs müş-

dü. Ye ni dən yur da dön dü yü 
za man qəl bi da ha Xalq Par ti ya sı-
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“Dü nən Şərq sa lo nu nun ta van Qa zi Mus ta fa Ka mal Pa şa, par ti- Bu mə na da De mok rat Par ti ya-

Atamın 
dostları



1514-cü il də Ma ku ya xın lı ğın da kı Çal dı ran 
dü zün də Şah İs ma yı lı məğ lub edən 
Sul tan Sə lim o gün dən de mək olar ki, 

ra hat lıq tap ma dı.  Os man lı alim lə ri məğ lub ol muş Sə fə vi döv-
lə ti nin müd rik lə ri ilə söh bət dən son ra hey rət lə ri ni giz lə də 
bil mə di lər.  On lar bu qə dər də rin və sağ lam tə məl üzə rin də 
qu ru lan, özü lün də saf ruh la də rin zə ka nın bər qə rar ol du ğu 
döv lə tin Çal dı ran dö yü şün dən son ra qə tiy yən çök mə yə cə yi nə 
inan dı lar. Sul tan Sə li mi də alim lə rin bu eh ti ma lı na ra hat edir-
di. Alim lər şah və onun qo şu nun dan da çox Sə fə vi lə rin el mi 
mər kəz lə ri nin, məd rə sə və xa nə gah la rı nın da ha təh lü kə li ol-
du ğu nu sul ta na  de miş di lər. Sul tan an la dı ki, İs ma yı lın ba ba sı 
Şeyx Sə fiəd din dən gə lən yo lun, o yo lun özə yi ni təş kil edən 
elm və ir fa nın ba za sın da for ma la şan Sə fə vi lər bun dan son ra 
da Os man lı ya  qar şı mü ba ri zə apa ra caq. Əs lin də bu mü ba ri-
zə qa nı və ru hu, inanc sis tem lə ri bir olan iki döv lət dən heç 
bi ri ni – nə Os man lı nı, nə də Sə fə vi lə rin xey ri nə i di.  Av ro pa 
mis sioner lə ri, Ro ma da kı Pa pa ha ki miy yə ti bu iki döv lə ti bir-
bi ri ilə mü ha ri bə yə sövq et mək lə, bü tün Şər qi və onun in ti bah 
döv rü nü ya şa yan dü şün cə sis te mi ni çök dür mək is tə yir di. Çox 
təəs süf ki, on lar bu yol la öz məq səd lə ri nə ça ta bil di lər...

Sul tan Sə lim isə ina dın dan əl 
çək mir di. Doğ ru dur, son ra dan 
onun baş la dı ğı səh vi oğ lu Sul tan 
Sü ley man qis mən də ol sa, dü zəl-
də cək. Şah İs ma yı lın oğ lu Təh-
ma sib lə 1555-ci il də im za la dı ğı 
Amas ya sül hü Av ro pa fi t nə kar-
la rı na əsl zər bə ola caq dı. La kin 
Sü ley man və Təh ma sib dən son ra 
Os man lı-Sə fə vi mü ha ri bə lə ri ye-
ni dən alov la na caq dı. 

Sa ray alim lə ri nin Sul tan Sə li mə 
ver di yi mə lu mat onu fi  kir dər ya-
sı na qərq et miş di. O, ne cə olur sa- 
ol sun, Şeyx Şə fi  və onun tət biq et-
di yi sis te mi Os man lı ya gə tir mə yi 
dü şü nür dü. Şeyx Sə fi  nin “Da rül 
ir şad” ad lı elm oca ğın da əsa sı nı 
qoy du ğu və so nun da Sə fə vi lər 
ki mi nə həng im pe ri ya nın ya ran-
ma sı ilə mey da na gə lən tə fək kür 
sis te mi müt ləq Os man lı ya da yol 
aç ma lı idi. 

Alim lər Sul tan Sə li mə Azər-
bay ca nın ən bö yük el mi mər kəz-
lə rin dən bi ri olan “Dü rül ir şad” 
və onun əsa sı nı qo yan Şeyx Sə-
fi  haq qın da aşa ğı da kı mə lu ma tı 
ver miş di lər:

“Şeyx Sə fi əd din 35 il ir şad və tə li-
mat lar la məş ğul olub, çox lu tə lə bə-
lər ye tiş di rib. Onun öm rü nün da ha 
fay da lı və tə sir li döv rü məhz hə-
min il lə rə tə sa düf edib. Şeyx Sə fi əd-
di nin şöh rə ti tez lik lə bü tün Şərq 
dün ya sı na, Şər qi Ro ma ya, Su ri ya-
ya, Hin dis ta na ya yı lıb. O, Şərq də 
ir fan və din sa hə sin də ye ga nə şəx-

siy yət ki mi ta nı nıb, 
bü tün məz həb 

və tə ri qət lə-
rə mür şid 
və us tad 
ola bi lib. 

Şeyx Sə fi  döv rü nün ən bö yük bil-
gə lə rin dən olub. 35 il ər zin də Şeyx 
Sə fi əd di nin nü fu zu o qə dər art dı 
ki, döv rün hökm dar la rı be lə onun-
la he sab laş ma lı ol du lar. Məhz bu 
bö yük nü fuz sa yə sin də Ər də bil və 
onun ət ra fı əmin-aman lıq mül kü nə 
çev ril di, hətt  a Mon qol la rın Xa cə Rə-
şi dəd din ki mi çox şöh rət li bir və zi ri 
ona mü rid ol ma ğı özü nə şə rəf bil di. 

Şeyx Sə fi əd din Ər də bi li tə ri qət 
baş çı sı ol maq la ya na şı, məş hur 
alim və şair idi. Onun ya ra dı cı lı-
ğı sırf su fi -mis tik xa rak ter da şı yır. 
Onun əsər lə ri tə səv vüf ədə biy ya-
tı nın mü hüm mər hə lə lə rin dən bi-
ri ni təş kil edir. 

Şeyx Sə fi əd din Ər də bil də “Da-
rül-ir şad”ın (Hi da yət evi) ba şın da 
du rur du. Tam ba ca rı ğı ilə tə qiy yə 
prin si pi nə əməl edə rək elə bir dün-
ya gö rüş nü ma yiş et di rir di ki, ay rı-
ay rı İs lam məz həb lə ri və tə ri qət lə-
ri də onun mə nə vi xə zi nə sin dən 
fay da la nır dı. Sə fə viy yə tə ri qə ti 
özü nə məx sus bir təş ki lat va si tə si-
lə təb liğ olu nur və uzaq yer lər də 
olan nü ma yən də lə rə çat dı rı lır dı.

Bu təş ki la tın ba şın da “pir”, ya-
xud “mür şid” da ya nır dı. Əsas iş 
mür şid ilə mü rid lər  ara sın da va-
si tə çi ro lu oy na yan xə li fə nin üzə-
ri nə dü şür dü. Xə li fə hər tay fa nın 
su fi  lə ri nə baş çı lıq et mək lə bə ra-
bər, həm də rəh bər lə bir ba şa əla-
qə də olur du. Xə li fə lər və su fi  lər 
ta be çi lik də olan ca maat la rəh bər 
ara sın da elə möh kəm əla qə ya rat-
mış dı lar ki, bu əla qə gün dən-gü-
nə ge niş lən mək də və möh kəm-
lən mək də idi.

“Da rül ir şad”  dün yə vi iş lə-
rə, döv lət ida rə çi li yi nə qa rış mır-
dı. Si zin lə dö yüş də məğ lub olan 
Şeyx Cü ney də ki mi be lə də da-
vam et miş di. An caq ”Da rül-ir-
şad” Şeyx Cü neyd dən baş la ya raq 
si ya si mə sə lə lər lə də ma raq lan-
ma ğa baş la dı. Uzun müd dət təş-
ki la ta rəh bər olan Ər də bil pi ri bu 
təş ki lat dan tə ri qət və ideolo ji mə-
sə lə lər üçün is ti fa də et di, həm də 
ora nı bö yük hər bi və si ya si təş ki-
la ta çe vir di. Si ya sət lə tə ri qət bir-
lə şə rək Sə fə viy yə ideolo gi ya sı nı 
for ma laş dır dı. Be lə bir za man da 
Şeyx Sə fi əd di nin for ma laş dır dı-
ğı şiizm-su fi zm ideolo gi ya sı ma-
hiy yə ti eti ba rı ilə si ya sət və ha ki-
miy yət dən uzaq qa la bil məz di və 
is tər-is tə məz “Da rül-ir şad”a rəh-
bər lik edən pir si ya si hə rə kat la ra 
da qo şul ma lı idi. Şeyx dən son ra 
bir-bi ri nin ar dın ca Səd rəd din, 
Xa cə Əli İb ra him, Şeyx Cü neyd, 
Şeyx Hey dər və nə ha yət, Şah İs-
ma yıl Ər də bil “Da rül-ir şad”ına 
rəh bər lik edib.

Bu mü qəd dəs ocaq da  Şeyx 
Cü neyd, Şeyx Hey dər, Şah İs-
ma yıl ki mi baş çı lar ye tiş di. Şeyx 
Sə fi əd di nin nə və si Şah İs ma yıl 
Təb riz şə hə rin də özü nü şah elan 
edə nə qə dər Cə nu bi Azər bay-
can da əsas tə ri qət mər kə zi, elm 
və ir fan mə bə di ki mi baş şə hər 
ro lu nu ”Da rül İr şad” oy na dı.

Bu elm oca ğı nın sa yə sin də 200 
il dən son ra da Şeyx Sə fi əd di nin 
əsa sı nı qoy du ğu Sə fə viy yə tə-
ri qə ti nin tə rəf dar la rı və Sə fə vi 
öv lad la rı ha ki miy yə tə yi yə lə nir-
lər”.

Alim lər bu mü ra ciət lə nə yə 
ümid edir di lər. On lar çox is tə yir-
di lər ki, Sul tan Sə lim bu cür el mi 
tə mə lə ma lik olan döv lət lə sülh 
bağ la sın. O za man hər iki im pe-
ri ya da ha da güc lə nə cək di. La kin 
alim lə rin bu niy yə ti baş tut ma dı. 
Sul tan Sə lim “Da rül ir şad” mək-
tə bi nin ma hiy yə ti ni on lar qə dər 
ba şa düş mür dü...

Se yid Yəh ya məd rə sə si
1426-cı ilin so yuq qış ay la rı... 

Şa ma xın dan Ba kı ya gə lən əli 
əsa lı, çiy ni hey bə li bir dər vi şin 
yor ğun gör kə mi yol çu la rın diq-
qə tin dən ya yın mır. La kin kim-
sə fər qi nə var mır ki, onu yo ran 
uzun yol yox, su fi  oca ğı nın adı na 
ya raş ma yan, mə nə viy ya tı nı lə kə-
lə yən ha di sə lər dir. O, da bu nun la 
ba rı şa bil mə di yi üçün Şa ma xı dan 
Ba kı ya pə nah gə ti rir. 

Hə min qış Şir van şey xi Səd rəd-
di nin ölü mün dən son ra, ora da kı 
xa nə gah da mür şi din kim ola ca ğı 
üs tün də mü ba hi sə baş la nır. Şeyx 
Səd rəd din ölü mün dən qa baq ha-
mı nın ya nın da ən se vim li mü ri di, 
gə lə cək də xəl və ti lik cə rə ya nı nın 
“pi ri– sa ni ”si ad lan dı rı la caq Se yid 
Yəh ya nı öz ye ri nə mür şid tə yin 
edir. Am ma şey xin ölü mün dən 
son ra tək kə də onun zə ka sı nı qə-
bul edə bil mə yən dər viş lər Se-
yid Yəh ya nın mür şid se çil mə si-
nə qar şı çı xır. Nə ti cə də Pir za də 
ad lı mü rid dər ga hın şey xi olur. 
Bu nun la ba rı şa bil mə yən Se yid 
Yəh ya Şa ma xı dan Ba kı ya yol alır. 
Am ma nə o, nə də Şa ma xı da kı 
su fi  dər ga hı nın mü rid lə ri bil mir-
di lər ki, bu sə fər Se yid Yəh ya nı 

Şər qin bö yük müd rik lə rin dən bi-
ri nə çe vi rə cək, bir ba şa Şir van şah 
Xə li lul la hın özün dən dəs tək alan 
Se yid Yəh ya Ba kı da məş hur elm 
ocaq la rın dan bi ri nin – Se yid Yəh-
ya məd rə sə si nin əsa sı nı qo ya caq. 
Bu elm oca ğı nın əsas işi xəl və ti yə 
tə ri qə ti nin təb li ği ol sa da, döv rün 
bü tün dün yə vi elm lə ri nə də bu ra-
da yer ve ri lir di. 

Se yid Yəh ya Ba kı ya gə lən dən 
son ra Şir van şah I Xə li lul la hın 
yar dı mı ilə xəl və ti li yin ilk bö yük 
xa nə ga hı nı açır. Se yid Yəh ya Ba-
kı da kı xa nə ga hın in şa sın da Şir-
van şah I Xə li lul la hın yar dım çı 
ol ma sı nı əsər lə rin də dö nə-dö nə 
qeyd edir. Bir dər gah dan da ha 
çox elm oca ğı ro lu nu oy na yan Se-
yid Yəh ya məd rə sə si Şər qin bir 
çox öl kə lə rin dən olan in san la rı 
özü nə cəlb edir. 

Şir van şah I Xə li lul lah xan ilə 
ara la rın da kı is ti mü na si bə ti gös-
tə rən əla mət lər dən bi ri də Se yid 
Yəh ya nın “Kəş fül-qü lub” əsə ri ni 
Şir van şa ha it haf et mə si dir. Be lə 
ki, əsər bu ifa də lər lə baş la yır: “Bu 
ri sa lə ni uca əda lət əmi ri, aləm-
də ki bü tün sul tan la rın ən şə rəf-
li si, Xə li lür-Rəh ma nın ada şı Sul-
tan ib ni Sul tan Əmir Xə li lul la hın 
gün dən-gü nə ar tan döv lə ti nin 
va si tə si ilə tap dı ğım əm niy yət ilə 
yaz dım”.

Se yid Yəh ya 1466-cı ilə qə dər 
hə min elm oca ğın dan kə na ra çıx-
ma dı. Dün ya nın dörd tə rə fi n dən 
ya nı na axı şan mü rid və tə lə bə lər 
onun el min dən, ir fa nın dan ya-
rar la dı lar. Se yid Yəh ya məd rə sə-
si haq qın da əf sa nə lər dil dən-di lə 
do laş dı. De yi lə nə gö rə, öm rü nün 
so nun da Se yid Yəh ya al tı ay heç 
nə ye mə di, yal nız hər on beş gün-
dən bir if ta rı nı aç dı. Daim öz 
hüc rə si nə çə kil di. Ölüm aya ğın-
da olan da isə, mü rid lə ri nə onun 
üçün yox, Şir van şah Xə li lul lah 
üçün dua et mə lə ri ni is tə di. Bax-
ma ya raq ki, Şir van şa hı 8 ay əv vəl 
dün ya dan köç müş dü. Sə bə bi ni 
so ru şan da isə be lə de di: ”O, bu 
hə yat da ən va cib işi gör dü, el mə 
da yaq ol du. Bir elm oca ğı ti kən 
adam bü tün al qış la ra və rəh mə tə 
la yiq dir”.

El min NU Rİ 
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“O, bu həyatda
ən vacib işi gördü”

ir fan və din sa hə sin də ye ga nə şəx-
siy yət ki mi ta nı nıb, 

bü tün məz həb 
və tə ri qət lə-

rə mür şid 
və us tad 
ola bi lib. 

“O, bu həyatda“O, bu həyatda
ən vacib işi gördü”ən vacib işi gördü”
Və ya Seyid Yəhyanın son duası
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C.Cab bar lı nın ki no sə nə ti nə cid-

di ma ra ğı 3-cü ib ti dai ali mək təb də 
oxu du ğu za man ya ran mış dı. 1915-ci 
il də Ba kı da “Neft və mil yon lar səl tə-
nə tin də” fi l mi ni çə kən B.Svet lov la 
mü səl man teat rı hə vəs kar lar trup-
pa sı nın akt yo ru Mu rad Mu ra dov 
va si tə si lə ta nış olan ye ni yet mə Cə-
fər çə ki liş qru pu ilə dost laş mış, hət-
ta bə dii mə sə lə lə rin də on la ra məs lə-
hət də ver mə yə baş la mış dı. Hə min 
fi lm də küt lə vi səh nə lə rin iş ti rak çı sı 
M.Əli li nin şə ha də ti nə gö rə, Yu xa-
rı Dağ lıq kü çə sin dən enib, də niz də 
xal ça-pa laz yu yan qa dın la rı len tə 
al ma ğı re jis so ra o məs lə hət gör müş 
və bu kadr çox uğur lu alın mış dı. 
1924-cü il də, “Kom mu nist” qə ze-
ti nin in cə sə nət şö bə sin də iş lə di yi 
vaxt hə min şö bə də onun uni ver-
si te tin tibb fa kül tə sin dən ta nı dı ğı 
M.Mi ka yı lov da ça lı şır dı. So vet ha-
ki miy yə ti nin zor-güc kök at dı ğı bir 
dövr də ya ra dı cı lı ğa qa yıt maq dan, 
sə nə tə üz tut maq dan baş qa bir yol 
qal ma dı ğı nı gö rən ədib 1925-ci ilin 
əv vəl lə rin də M.Mi ka yı lov la bir-
lik də ye ni cə fəaliy yə tə baş la yan 
re jis sor stu di ya sı na da xil ol du və 
Ş.Mah mud bə yov, A.M.Şə rif za də 
ilə çi yin-çi yi nə ki ne ma toq ra fın dir-
çə li şi yo lun da ça lış dı. Stu di ya da 
təh sil al dı ğı il lər də C.Cab bar lı rus 
və gür cü ki no su nun gör kəm li si-
ma la rı V.Pu dov kin, A.Ar da tov, 
İ.Pe res tiani, M.Çiaure li, N.Şen ge la-
ya nın məş ğə lə lə rin də mün tə zəm iş-
ti rak edir, on la rın mü ha zi rə lə ri ni və 
məs lə hət lə ri ni din lə yir di. AF Kİ-də, 
I Döv lət Ki no-fab ri kin də, Ş.Mah-
mud bə yo vun və A.M.Şə rif za də nin 
mən zil lə rin də ke çi ri lən ya ra dı cı lıq 
mü ba hi sə lə ri nin daimi iş ti rak çı sı 
olan ədib, ki no nu pe şə kar sə viy yə-
də mə nim sə mək üçün bü tün im-
kan lar dan fay da la nır dı. 

Re jis sor stu di ya sı nı bi tir sə də o, 
ki no sə nə tin də dra ma tur gi ya ya 
üs tün lük ver di. Ar tıq xey li səh nə 
əsə ri nin müəl li fi  olan ədib, ki no 
sse na ri si nin ya zıl ma sı pro se si nə 
bə ləd ol maq üçün daim ax ta rış lar 
apa rır dı. O, ilk ek ran işi ki mi, bö-
yük dra ma tur qu muz M.F.Axun-
do vun Azər bay can səh nə si nin ən 
po pul yar əsər lə rin dən olan “Ha cı 
Qa ra” ko me di ya sı nı seç di. Mə lum-
dur ki, M.F.Axun do vun və fa tı nın 
50 il li yi ya xın laş dı ğı üçün onun 
əsər lə rin dən bi ri ni ek ran laş dır maq 
zə ru rə ti mey da na çıx mış dı. C.Cab-
bar lı sse na ri ni 1927-ci ilin əv vəl lə-
rin dən yaz ma ğa baş la dı, az son ra 
AK(b)P MK-nın ka ti bi R.Axun do-
vun ya nın da ke çi ri lən mü şa vi rə də 
onun sse na ri müəl lifl  i yi və A.M.Şə-
rif za də nin qu ru luş çu-re jis sor lu ğu 
yük sək sə viy yə də rəs mi ləş di ril di. 
Nə ha yət, 1927-ci il okt yab rın 3-də 
ki nos tu di ya da sse na ri nin oxu nu şu 
ke çi ril di, hə min ilin son ay la rın dan 
fi l min çə ki li şi nə baş lan dı. 

Çox gü man ki, bu ek ran əsə ri nin 
yu bi ley lə bağ lı ol ma sı C.Cab bar lı nı 
sse na ri yə ya ra dı cı ya naş ma ğa sövq 
et miş di. Ona gö rə də ədib “ü zə-
rin də bö yük hə vəs və mə həb bət lə 
iş lə di yi əsə rin möv zu və sü je ti ni 
bir qə dər ge niş lən dir miş, dra ma-
tur qun baş qa əsər lə rin dən is ti fa də 
edə rək, əla və bu ra ob raz lar sal mış, 
ha be lə, mil li adət-ənə nə lər dən də 
ye ri gəl dik cə is ti fa də et miş dir”.

O, pye si za ma nın tə ləb-
lə ri nə uy ğun laş dır-
maq, Azər bay can 
qa dın la rı nın hü-
quq suz və ziy-
yə ti ni ön pla na 
çək mək üçün 
ədə bi sse na ri-
nin “So na” ad lı 
va rian tı nı yaz-
ma ğa baş la mış dı. 
Son ra ki çik əla və lər-
lə ori ji na lı sax la ma ğı qə-
ra ra alan C.Cab bar lı il kin 
niy yə tin dən də im ti na 
et mə miş di. Bu nun nə ti-
cə si dir ki, fi l min tit rin də 
“Ha cı Qa ra” adın dan 
son ra ki çik hərfl  ər lə 
“So na” adı da ya zı lır. 
SS Rİ ki no ta ri xi nə dair 
bə zi ədə biy yat lar da, 
mə sə lən, N.A.Le be-
de vin “SS Rİ ki no 
ta ri xi oçerk lə ri ki ta-
bın da səhv ola raq 
M . F . A x u n  d o  v u n 
Şərq qa dın la rı nın 
hü quq suz və ziy yə tin-
dən bəhs edən “So-
na” ad lı pye si nin ek-
ran laş dı rıl ma sın dan 
söh bət ge dir.

Tə bii ki, C.Cab-
bar lı ədə bi sse na ri-
də M.F.Axun do vun 
“Ha cı Qa ra” ko me-
di ya sı nın tam mə-
na da ek ran laş dı-
rıl ma sı nı nə zər də 
tut ma dı ğın dan, 
əsər də ki baş qa-
dın ob raz la rın-
dan bi ri olan So-
na nı bir qə dər 
ge niş plan da 
təs vir et mə yi 
qə ra ra al mış-
dı. Bu nun la 
ya na şı, o, 
ədə bi sse na-
ri yə bir sı ra 
əla və ob-
raz lar (Əli-
yar bəy, 
Bay ra mə li 
bəy, Hey-
dər bə yin 
ba cı sı və 
s.) da xil 
edib, on-
la rı əsə-
rin ümu-
mi sü jet 
x ə t  t i  n ə 
uy ğun-
l a ş  d ı -
r ı b .

Gö rü nür, onun re jis sor la apar-
dı ğı məs lə hət ləş mə lər or taq va-
rian tın ta pıl ma sın da az rol oy na-
ma yıb. Ədə bi sse na ri nin baş qa 
va riant la rın da isə C.Cab bar lı si-
ya si-ideolo ji təb li ğa tın tə ləb et di yi 

pri yom lar dan fay da lan ma ğa 
cəhd gös tə rib (mə sə lən, bir 

va riant da fi lm Ba kı ya eza-
miy yət dən qa yı dan kol-
xoz çu nun M.F.Axun-
do vun yu bi le yi ilə 
bağ lı gö rü lən iş lər dən 
da nış ma sı, di gər va-
riant da isə Azər bay can 
kənd lə ri nin bi rin də-
ki Qa dın lar klu bun da 
dra ma tur qun yu bi le-
yi ilə bağ lı gös tə ri lən 
ay rı-ay rı səh nə lər lə 
baş lan ma lı idi). La kin 
A.M.Şə rif za də sü ni tə-
sir ba ğış la yan hə min 
pro loq lar dan im ti na 
et miş, len ti bir ba şa 
əsə rin özün dən baş la-
ma ğı qə ra ra al mış dı. 
Film sax lan ma dı ğın-
dan, müasir lə ri nin xa-
ti rə lə ri və sse na ri nin 
va riant la rı əsa sın da 
hə qi qə ti bər pa edən 
ki no şü nas N.Sa dı qov 
ilk va riant la rın bi rin-
də fi l min fi  na lı nın 
da də yiş di ril di yi ni 
qeyd edir. C.Cab bar-
lı bir va riant da Hey-
dər bəy lə So na nın öz 
mə həb bət lə ri yo lun-
da hə lak ol duq la rı nı, 

di gər va riant da isə qəh-
rə man la rın atın tər kin də 
uçu ru mu keç dik lə ri ni təs-
vir edir sə, re jis sor on la rın 
atış ma səh nə sin dən qa lib 
çıx dıq la rı nı gös tə rir. 

C.Cab bar lı nın ədə bi 
sse na ri yə ori ji nal mü-
na si bə ti təs vir et di yi 
epi zod lar da kı de tal-
lar dan, qəh rə man la rın 
xa rak te ri ni açan hə-
rə kət lər dən də ay dın 
olur. O, “Ha cı Qa-
ra” nın xə sis li yi mü-
qa bi lin də Azər bay-
can xal qı nın nə cib 
ənə nə lə rin dən irə li 
gə lən əliaçıq lıq, qo-
naq pər vər lik, bö-
yü yə hör mət ki mi 
key fi y yət lə ri müx-

tə lif yol lar la 
ifa də et mə yə” 

ça lı şıb.

Epi zod la ra da xil olan ay rı-ay-
rı plan lar ey ni uzun luq da olub, 
fi l min ümu mi ahən gi nə uy ğun 
gə lir di. Bu, re jis sor və sse na ri çi-
nin bir gə əmə yi nin bəh rə si idi. 
“S se na ri müəl li fi  C.Cab bar lı tap-
dı ğı hər han sı bir epi zo du Ab bas 
Mir zə Şə rif za də ilə məs lə hət siz 
sse na ri yə da xil et məz di”. Bu na 
gö rə də M.F.Axun do vun və fa tı-
nın 50 il li yi ilə ya na şı, 1928-ci il 
de kab rın 28-də A.M.Şə rif za də-
nin səh nə fəaliy yə ti nin 20 il li yi nə 
həsr olun muş tən tə nə li ge cə də ilk 
də fə nü ma yiş et di ri lən bu ek ran 
əsə ri bö yük rəğ bət lə qar şı lan mış-
dı. “O vaxt hö ku mət fi l min bir 
ne çə su rə ti ni al maq üçün Mosk-
va ya mü ra ciət et miş di. Mu si qi-
siz ol ma ğı na bax ma ya raq, bu 
fi l mə xalq için də bö yük rəğ bət 
oyan mış dı”. Re jis so run və sse-
na ri çi nin qə naəti nə gö rə, fi l min 
mü vəff  ə qiy yə ti “bö yük mü tə fək-
kir M.F.Axun do vun qə lə min dən 
çı xan, möh kəm dra ma tur gi ya ya 
ma lik olan, ədə biy ya tın də mir 
qa nun la rı na sa diq qa lan öl məz 
əsər də” idi. 

Əl bətt  ə, C.Cab bar lı nın ki no-
da ilk ad dı mı sə nə tin ideolo ji 
hü dud la rı na ke şik çə kən mət-
buat da bir mə na lı qiy mət lən di-
ril mə miş di. Fil min sse na ri sin də 
“düz gün məfk  u rə yox lu ğu nu” 
qa bar dan tən qid çi lər lə ya na şı, 
da ha kəs kin möv qe də du ran lar 
da var dı. Mə sə lən, Ç.Əfən di za-
də nin mə qa lə sin də qeyd edi lir 
ki, “Ha cı Qa ra” A.M.Şə rif za də-
nin re jis sor lu ğu və C.Cab bar lı-
nın sse na ri si lə mey da na gəl miş 
bir əsər dir, bu fi lm gu ya, Mir zə 
Fə tə li nin “Ha cı Qa ra” sı imiş. 
Müəl lifl  ə rin fi k rin cə, aris tok ra ti-
ya nın nü ma yən də si olan, tor paq-
dan ay rıl dı ğı na gö rə, qul dur luq, 
qa çaq lıq et mək məc bu riy yə tin-
də qa lan Hey dər bə yin “zən gin 
ol du ğu üçün bir adam sa yı lan 
dü kan çı Ha cı Qa ra ya bo yun əy-
mə si” diq qət dən ya yı nıb. “Bu 
nöq tə Azər bay can da sin fi  in ki-
şaf və sin fi  mü ba ri zə ta ri xi üçün 
də yər li bir və si qə dir. Film bu 
nöq tə ni gör mə miş və qiy mət-
lən dir mə miş dir.  Bu na gö rə dir 
ki, Hey dər bə yi atıb, onun ye ri-
nə ço ban Hey də ri qoy muş dur”. 
Əsə rin kon teks ti ba xı mın dan 
fi  kir müəy yən qə dər doğ ru ol-
sa da, ma hiy yə ti nə gö rə, sin fi  
mü ba ri zə nin ön pla na çə kil mə si 
is tə yi ni ifa də et di yin dən, qə bu-
lo lun maz dır”. 

Bü tün bun lar la ya na şı, yu-
xa rı da qeyd et di yi miz ki mi, 
C.Cab bar lı bu ek ran əsə ri nin 
M.F.Axun do vun və fa tı nın 50 
il li yi nə həsr olun du ğu nu diq-
qət də sax la dı ğı na gö rə, fi lm də 
dra ma tur qun ya ra dı cı lıq məfk  u-
rə si ni ifa də et mə yə və za ma nın 
tə ləb lə ri ni unut ma ma ğa ça lı şıb. 
Əsər də ki Hey dər bə yin fi lm də 
Hey dər lə əvəz lən mə si nə hid dət-
lə ri ni bil di rən lər də, sse na ri də 
“məfk  u rə yox lu ğu” ax ta ran lar 
da məhz möv cud si ya si-ideolo ji 
sis te mə ya rı nan lar idi lər. C.Cab-
bar lı M.F.Axun do vun baş qa 
əsər lə rin də ki bəy su rət lə ri ni sse-
na ri yə gə tir mək lə fi l mi da ha da 
dol ğun laş dır maq məq sə di gü-
düb, ko me di ya nın mo tiv lə ri ni 
ol du ğu ki mi sax la maq la, ek ran 
üçün müs tə qil sse na ri ya zıb.

Davamı gələn sayımızda

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI

C.Cab bar lı nın ki no sə nə ti nə cid-

XX əs rin 20-ci il lə rin də Azər bay can so vet ki-
no su məhz mil li tə fək kü rə ma lik kadr la rın 
ol ma ma sı uc ba tın dan müx tə lif çə tin lik-
lər ya şa yır dı. A.M.Şə rif za də və Ş.Mah mud-

bə yo vun dü şü nül müş şə kil də ki no dan uzaq laş dı rıl ma sı 
C.Cab bar lı nı mey dan da tək qoy muş du.
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O, pye si za ma nın tə ləb-
lə ri nə uy ğun laş dır-
maq, Azər bay can 
qa dın la rı nın hü-
quq suz və ziy-
yə ti ni ön pla na 
çək mək üçün 
ədə bi sse na ri-
nin “So na” ad lı 
va rian tı nı yaz-
ma ğa baş la mış dı. 
Son ra ki çik əla və lər-
lə ori ji na lı sax la ma ğı qə-
ra ra alan C.Cab bar lı il kin 
niy yə tin dən də im ti na 
et mə miş di. Bu nun nə ti-
cə si dir ki, fi l min tit rin də 
“Ha cı Qa ra” adın dan 
son ra ki çik hərfl  ər lə 
“So na” adı da ya zı lır. 
SS Rİ ki no ta ri xi nə dair 
bə zi ədə biy yat lar da, 
mə sə lən, N.A.Le be-
de vin “SS Rİ ki no 
ta ri xi oçerk lə ri ki ta-
bın da səhv ola raq 
M . F . A x u n  d o  v u n 
Şərq qa dın la rı nın 
hü quq suz və ziy yə tin-
dən bəhs edən “So-
na” ad lı pye si nin ek-
ran laş dı rıl ma sın dan 
söh bət ge dir.

Tə bii ki, C.Cab-
bar lı ədə bi sse na ri-
də M.F.Axun do vun 
“Ha cı Qa ra” ko me-
di ya sı nın tam mə-
na da ek ran laş dı-
rıl ma sı nı nə zər də 
tut ma dı ğın dan, 
əsər də ki baş qa-
dın ob raz la rın-
dan bi ri olan So-
na nı bir qə dər 
ge niş plan da 
təs vir et mə yi 
qə ra ra al mış-
dı. Bu nun la 
ya na şı, o, 
ədə bi sse na-
ri yə bir sı ra 
əla və ob-
raz lar (Əli-
yar bəy, 
Bay ra mə li 
bəy, Hey-
dər bə yin 
ba cı sı və 
s.) da xil 
edib, on-
la rı əsə-
rin ümu-
mi sü jet 
x ə t  t i  n ə 
uy ğun-
l a ş  d ı -
r ı b .

Gö rü nür, onun re jis sor la apar-
dı ğı məs lə hət ləş mə lər or taq va-
rian tın ta pıl ma sın da az rol oy na-
ma yıb. Ədə bi sse na ri nin baş qa 
va riant la rın da isə C.Cab bar lı si-
ya si-ideolo ji təb li ğa tın tə ləb et di yi 

pri yom lar dan fay da lan ma ğa 
cəhd gös tə rib (mə sə lən, bir 

va riant da fi lm Ba kı ya eza-
miy yət dən qa yı dan kol-
xoz çu nun M.F.Axun-
do vun yu bi le yi ilə 
bağ lı gö rü lən iş lər dən 
da nış ma sı, di gər va-
riant da isə Azər bay can 
kənd lə ri nin bi rin də-
ki Qa dın lar klu bun da 
dra ma tur qun yu bi le-
yi ilə bağ lı gös tə ri lən 
ay rı-ay rı səh nə lər lə 
baş lan ma lı idi). La kin 
A.M.Şə rif za də sü ni tə-
sir ba ğış la yan hə min 
pro loq lar dan im ti na 
et miş, len ti bir ba şa 
əsə rin özün dən baş la-
ma ğı qə ra ra al mış dı. 
Film sax lan ma dı ğın-
dan, müasir lə ri nin xa-
ti rə lə ri və sse na ri nin 
va riant la rı əsa sın da 
hə qi qə ti bər pa edən 
ki no şü nas N.Sa dı qov 
ilk va riant la rın bi rin-
də fi l min fi  na lı nın 
da də yiş di ril di yi ni 
qeyd edir. C.Cab bar-
lı bir va riant da Hey-
dər bəy lə So na nın öz 
mə həb bət lə ri yo lun-
da hə lak ol duq la rı nı, 

di gər va riant da isə qəh-
rə man la rın atın tər kin də 
uçu ru mu keç dik lə ri ni təs-
vir edir sə, re jis sor on la rın 
atış ma səh nə sin dən qa lib 
çıx dıq la rı nı gös tə rir. 

C.Cab bar lı nın ədə bi 
sse na ri yə ori ji nal mü-
na si bə ti təs vir et di yi 
epi zod lar da kı de tal-
lar dan, qəh rə man la rın 
xa rak te ri ni açan hə-
rə kət lər dən də ay dın 
olur. O, “Ha cı Qa-
ra” nın xə sis li yi mü-
qa bi lin də Azər bay-
can xal qı nın nə cib 
ənə nə lə rin dən irə li 
gə lən əliaçıq lıq, qo-
naq pər vər lik, bö-
yü yə hör mət ki mi 
key fi y yət lə ri müx-

tə lif yol lar la 
ifa də et mə yə” 

ça lı şıb.

Epi zod la ra da xil olan ay rı-ay-
rı plan lar ey ni uzun luq da olub, 
fi l min ümu mi ahən gi nə uy ğun 
gə lir di. Bu, re jis sor və sse na ri çi-
nin bir gə əmə yi nin bəh rə si idi. 
“S se na ri müəl li fi  C.Cab bar lı tap-
dı ğı hər han sı bir epi z
Mir zə Şə rif za də ilə məs lə hət siz 
sse na ri yə da xil et məz di”. Bu na 
gö rə də M.F.Axun do vun və fa tı-
nın 50 il li yi ilə ya na şı, 1928-ci il 
de kab rın 28-də A.M.Şə rif za də-
nin səh nə fəaliy yə ti nin 20 il li yi nə 
həsr olun muş tən tə nə li ge cə də ilk 
də fə nü ma yiş et di ri lən bu ek ran 
əsə ri bö yük rəğ bət lə qar şı lan mış-
dı. “O vaxt hö ku mət fi l min bir 
ne çə su rə ti ni al maq üçün Mosk-
va ya mü ra ciət et miş di. Mu si qi-
siz ol ma ğı na bax ma ya raq, bu 
fi l mə xalq için də bö yük rəğ bət 
oyan mış dı”. Re jis so run və sse-
na ri çi nin qə naəti nə gö rə, fi l min 
mü vəff  ə qiy yə ti “bö yük mü tə fək-
kir M.F.Axun do vun qə lə min dən 
çı xan, möh kəm dra ma tur gi ya ya 
ma lik olan, ədə biy ya tın də mir 
qa nun la rı na sa diq qa lan öl məz 
əsər də” idi. 

da ilk ad dı mı sə nə tin ideolo ji 
hü dud la rı na ke şik çə kən mət-
buat da bir mə na lı qiy mət lən di-
ril mə miş di. Fil min sse na ri sin də 
“düz gün məfk  u rə yox lu ğu nu” 
qa bar dan tən qid çi lər lə ya na şı, 
da ha kəs kin möv qe də du ran lar 
da var dı. Mə sə lən, Ç.Əfən di za-
də nin mə qa lə sin də qeyd edi lir 
ki, “Ha cı Qa ra” A.M.Şə rif za də-
nin re jis sor lu ğu və C.Cab bar lı-
nın sse na ri si lə mey da na gəl miş 
bir əsər dir, bu fi lm gu ya, Mir zə 
Fə tə li nin “Ha cı Qa ra” sı imiş. 
Müəl lifl  ə rin fi k rin cə, aris tok ra ti-
ya nın nü ma yən də si olan, tor paq-
dan ay rıl dı ğı na gö rə, qul dur luq, 
qa çaq lıq et mək məc bu riy yə tin-
də qa lan Hey dər bə yin “zən gin 
ol du ğu üçün bir adam sa yı lan 
dü kan çı Ha cı Qa ra ya bo yun əy-
mə si” diq qət dən ya yı nıb. “Bu 
nöq tə Azər bay can da sin fi  in ki-
şaf və sin fi  mü ba ri zə ta ri xi üçün 
də yər li bir və si qə dir. Film bu 
nöq tə ni gör mə miş və qiy mət-
lən dir mə miş dir.  Bu na gö rə dir 
ki, Hey dər bə yi atıb, onun ye ri-
nə ço ban Hey də ri qoy muş dur”. 
Əsə rin kon teks ti ba xı mın dan 
fi  kir müəy yən qə dər doğ ru ol-
sa da, ma hiy yə ti nə gö rə, sin fi  
mü ba ri zə nin ön pla na çə kil mə si 
is tə yi ni ifa də et di yin dən, qə bu-
lo lun maz dır”. 

xa rı da qeyd et di yi miz ki mi, 
C.Cab bar lı bu ek ran əsə ri nin 
M.F.Axun do vun və fa tı nın 50 
il li yi nə həsr olun du ğu nu diq-
qət də sax la dı ğı na gö rə, fi lm də 
dra ma tur qun ya ra dı cı lıq məfk  u-
rə si ni ifa də et mə yə və za ma nın 
tə ləb lə ri ni unut ma ma ğa ça lı şıb. 
Əsər də ki Hey dər bə yin fi lm də 
Hey dər lə əvəz lən mə si nə hid dət-
lə ri ni bil di rən lər də, sse na ri də 
“məfk  u rə yox lu ğu” ax ta ran lar 
da məhz möv cud si ya si-ideolo ji 
sis te mə ya rı nan lar idi lər. C.Cab-
bar lı M.F.Axun do vun baş qa 
əsər lə rin də ki bəy su rət lə ri ni sse-
na ri yə gə tir mək lə fi l mi da ha da 
dol ğun laş dır maq məq sə di gü-
düb, ko me di ya nın mo tiv lə ri ni 
ol du ğu ki mi sax la maq la, ek ran 
üçün müs tə qil sse na ri ya zıb.

O, pye si za ma nın tə ləb-

əs rin 20-ci il lə rin də Azər bay can so vet ki-
no su məhz mil li tə fək kü rə ma lik kadr la rın 
ol ma ma sı uc ba tın dan müx tə lif çə tin lik-
lər ya şa yır dı. A.M.Şə rif za də və Ş.Mah mud-

bə yo vun dü şü nül müş şə kil də ki no dan uzaq laş dı rıl ma sı 
C.Cab bar lı nı mey dan da tək qoy muş du.

Hey dər lə əvəz lən mə si nə hid dət-
lə ri ni bil di rən lər də, sse na ri də 
“məfk  u rə yox lu ğu” ax ta ran lar 
da məhz möv cud si ya si-ideolo ji 
sis te mə ya rı nan lar idi lər. C.Cab-
bar lı M.F.Axun do vun baş qa 
əsər lə rin də ki bəy su rət lə ri ni sse-
na ri yə gə tir mək lə fi l mi da ha da 
dol ğun laş dır maq məq sə di gü-
düb, ko me di ya nın mo tiv lə ri ni 
ol du ğu ki mi sax la maq la, ek ran 

Cəfər Cabbarlı 
və ekran sənəti



Azərbaycan deyəndə
Vətən mənim bu günüm,
Sabahkı toy-düyünüm.
Haqqım var ki, öyünüm
Azərbaycan deyəndə!
Ürəklərdə döyünüm
Azərbaycan deyəndə!

Hər ölkəyə, hər elə
Olsun hörmət deyirəm.
Vətənimdir Vətənim
İlk məhəbbət deyirəm.
Onun şöhrət tacıdır
Şeir-sənət deyirəm.

Mən Vətənə Füzuli,
Abbas Səhhət deyirəm.
Mən Vətənə Sabiri
Doğan qeyrət deyirəm.
Mən Vətənə Üzeyir,
Müşfi q, Səməd deyirəm,
Günəş kimi müqəddəs
Bir həqiqət deyirəm
Azərbaycan deyəndə!
Dünya məni dinləsin:
- Diqqət! Diqqət! - deyirəm!
Azərbaycan deyəndə!
Azərbaycan deyəndə!
Ləpələr şairləşir.
Anaların bətnində
Qara gözlü körpələr
Pələngləşir, şirləşir.
Azərbaycan deyəndə!
Müdrik qocalar kimi
Dağlar da fi kirləşir.
Azərbaycan deyəndə!
Haralısan? - Sualı
Verənlərə ar olur.
Qeyrətlilər birləşir,
Qeyrətsizlər xar olur
Azərbaycan deyəndə!

Dostdan sovqat, muştuluq,
Düşməndən bac alaram
Azərbaycan deyəndə!
İşıq sütunu kimi
Sabaha ucalıram
Azərbaycan deyəndə!

Körpüləri, sədləri
Sinəmlə parçalaram.
Sərhəd məftillərində
Bu kobud əllərimlə,
Bir muğamat çalaram
Azərbaycan deyəndə!

Azərbaycan! - Bu nida
Qayaları silkələr.
Sal daşların köksündə
Çiçək bitər, gül gələr.
Azərbaycan deyəndə!
Təbim coşar, sel gələr.
Sanma, şöhrət pərdəsi
Ürəyimi kölgələr
Azərbaycan deyəndə!
Gözümdə doğmalaşar
Bütün xalqlar, ölkələr
Azərbaycan deyəndə!

Məhəbbət
Bir masanın arxasında ikimiz,
Gələn gündən otururuq yanaşı.
Neçə dostdan eşitmişik burda biz,
Gör necə də bir-birinə yaraşır.

Ürəyimi açmasam da özünə,
Təkcə onu düşünürəm, anıram.
Bir gözaltı baxmaq üçün üzünə,
Dəftərinə gizlincə boylanıram.

Bir oğlan var,
 burda qazdan ayıqdır.
Vızıldayır qulağıma arıtək:
- Elə baxma, müəllimdən ayıbdır,
Gəlsənə öz yerimizi dəyişək?

Yox, - deyirəm, - gözüm bura öyrəşib,
Burda yaxşı eşidirəm dərsi mən.
Görürəm ki, qız rahatca əyləşib,
Gülümsəyir, -
 Razı qalıb sözümdən.

Qəlbimizin hər sevinci, hər qəmi
Dinməsək də, gözümüzdən oxunur.
Mürəkkəbə batıranda qələmi,
Əllərimiz bir-birinə toxunur.

Sevgi var ki, vurulasan uzaqdan,
Sevdiyini ildə bir yol görəsən.
Nə yamanmış nəfəsini duyasan,
Ürəyini açmayasan ona sən.

Mən qızlarla danışıram ürəkdən,
Hər biriylə zarafat da edirəm.
Titrəyirəm görən kimi onu mən,
Nitqim batır, dərin fi krə gedirəm.

O, çoxbilmiş oğlan görüb halımı,
Göz də vurur: - Belə boyun bükərsən.
Ürəyimdə deyirəm o zalıma:
“Mən çəkəni sən də bir vaxt çəkərsən”.

Bəzən dərsdən axşamçağı tək gedir,
İstəyirəm evlərinə ötürəm.
Hansı qüvvə ürəyimi titrədir,
Ancaq ona “sağ ol” deyib ötürəm.

Deməyin ki, nağıl açıb sevgidən,
Unutmuşam nədir bilik, imtahan.
Ya geciksəm, ya dərsimi bilməsəm,
Hamıdan çox utanıram o qızdan

Qadın ürəyi
Necə rəhmlidir, necə amansız,
Necə mehribandır qadın ürəyi!
Sən onu sındırsan, bil ki, a qansız,
Ağlayan kamandır qadın ürəyi.

Güldürsən, ömürlük səadətindir,
Söndürsən, yanmağı bir də çətindir,
O, əsl qayğının, məhəbbətindir,
Sevgisiz zindandır qadın ürəyi.

Daşı da əridər, daş da olar o,
Əriyib gözlərdə yaş da olar o.
Bahar da olar o, qış da olar o.
Damladır, ümmandır qadın ürəyi.

Onunla dünyadır sənə qəfəs də,
Onsuz heç yaşama bu torpaq üstə.
Sevən bir ürəyə axır nəfəsdə,
Ən gözəl dərmandır qadın ürəyi.

Onu alçaldan da,
  ucaldan da biz,

Dərd verib vədəsiz
 qocaldan da biz.
Qədrini biləndə
 bu cahanda biz,
Həmişə cavandır
 qadın ürəyi.

Bəzən gültək solar acı bir sözdən,
Ağlayar xəlvəti, gülsə də üzdən.
Bəzən uşaq kimi ən ürəksizdən,
Məhəbbət umandır qadın ürəyi.

Bir namərd əlindən zəhər içəndə,
Keçirər ömrünü o, yas içində.
Bəzən ən qiymətli libas içində
Nalədir, fəğandır qadın ürəyi.

Ömrə zinət verən, səadət quran,
Kişi ürəyini nurla dolduran.
İsməti bir nəsli göyə qaldıran,
Eşqə hökmrandır qadın ürəyi.

Sənsiz əl çəkərəm arzudan, kamdan.
Nə çıxar sevgisiz – sənsiz ilhamdan?
İncitsən dözərəm,
 Tofi q Bayramdan
İncimə, amandır, qadın ürəyi!

Sətt ar möcüzəsi
Şəninə hər yerdə tərif, söz olub,
Rəqibin az olub desəm, düz olmaz.
Neçə siyahıdan adın pozulub,
Tarixə yazılan heç vaxt pozulmaz!

Məcnunu olduğun təbiət kimi,
Xalqın ürəyində sən dahiləşdin.
Bütün paxıllara bir ibrət kimi
Rəqiblər kiçildi, sən dahiləşdin!

Bu dilsiz ağaclar necə oxuyur?
Necə şair deyir bu lal qayalar?
Nə gözüm yorulur, nə könlüm doyur,
Dil açıb danışır rənglər, boyalar.

Rəssamlıq ilahi vergiydi səndə
Bəs necə oxutdun gülü, çiçəyi?
Görünür, üç ürək varmış səsində:
Füzuli, Üzeyir, Sətt ar ürəyi.

Cavidin məzarı
Qəlbimizdə xəlvəti
Çəkdik ahu-zarını,
Səsinə həsrət qaldıq
Şairlər yığnağında,
Yağıdan gizlədib
Onun söz gülzarını,
Şerini pıçıldadıq
Dodaqaltı, xəlvəti.
Axır ki, itkin saldıq
Bu qorxu azarını,
Yıxdıq qəmin, həsrətin
Quşqonmaz hasarını
ölümünə qol çəkən
Rütbəli alçağın da,
Alçağa yançağın da
Bağladıq bazarını.
Biz də qeyrətə gəldik
Dünyanın düz çağında
Qırx il donub buzlayan
Cavidin məzarını
İsidib nəfəsimizlə
Əritdik buz qarını.
Hər çiçəyin telində,
Hər gülün saçağında,
Hər ürəkdə bəslədik
Onun laləzarını.

Şövkət Ələkbərovaya
Oxudun “Qarabağ şikəstəsini”,
Ürəyim alışıb, yandı közünə.
Yağdırdım başına gül dəstəsini,
Döndü geniş salon Cıdır düzünə.

Mən bir uşaq oldum, sən də bır cavan,
Təzədən yaşadın xoşbəxt ömrünü.
Ordan Vaqif gəldi, burdan Natəvan,
Çatdı Qarabağın toy-bayram günü!

Uşaq və dəniz
Gün çıxır, od tutub yanır üfüqlər,
Dəniz də qızınır göyün odundan.
Qızıl balıq kimi qızıl şəfəqlər
Üzür ləpələrin göy qanadında.

Qızarmış oğlumun gül yanaqları,
Bu gözəl səhnədən o göz çəkməyir,
İstəyir yerisin sulara sarı,
Ləpə iməkləyir, o iməkləyir.

Xurmayı saçını dağıdır külək,
Qəlbinin inadı oxunur üzdən.
Bir istək aparır, onu bir istək:
Qızıl şəfəqləri alsın dənizdən.

Güclənir, hay salır bu an ləpələr,
Qoparmaq istəyir o, duran yeri.
Sahilə şir kimi cuman ləpələr,
Sahildən quzutək qayıdır geri.

Qıvrıla-qıvrıla cumur təzədən,
Tumbul əllərində sıxılıb qalır.
Elə bil yorulub mübarizədən,
Sular ayağına yıxılıb qalır.

Xəzər çimərliyində
Nədir ürəyimi burda incidən?
- Çimərlik qapqara, sahil natəmiz.
Xəzəri ayırmaq olmaz zəncidən.
Bu mavi dənizdir, ya Qara dəniz?

Hər ləkə qonanda sular qabarır,
Mazutlu div kimi pəncələşirik.
Zəncilər Bakıda gəlib ağarır,
Biz burda qaralıb zənciləşirik.
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö-
nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za-
ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun 
nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub hə-

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

Daşı da əridər, daş da olar o,
Əriyib gözlərdə yaş da olar o.
Bahar da olar o, qış da olar o.
Damladır, ümmandır qadın ürəyi.

Onunla dünyadır sənə qəfəs də,
Onsuz heç yaşama bu torpaq üstə.
Sevən bir ürəyə axır nəfəsdə,
Ən gözəl dərmandır qadın ürəyi.
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Dərd verib vədəsiz
 qocaldan da biz.
Qədrini biləndə
 bu cahanda biz,
Həmişə cavandır
 qadın ürəyi.
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Nadin QORDİMER
(Cənubi Afrika Respublikası)

Tə sa düf on la rı ey ni vaxt da, 
məh kə mə nin üçün cü gü nü 
qar şı laş dır mış dı. Hər iki si 
Ali Məh kə mə nin bi na sın da 

pil lə lər lə aşa ğı enir di. İc la sın ilk gü-
nü qə lə bə lik var dı, çox la rı məh kə mə-
yə ona gö rə gəl miş di ki, mütt  ə him lər 
kür sü sün də ki bu qə ri bə adam la rı öz 
göz lə ri ilə gör sün lər. Bu ne cə olur 
axı? Azad lı ğı təb liğ edən fi  kir lə rə gö-
rə, hər şey dən vaz ke çib həbs xa na nı 
se çə sən! Er tə si gün gə lən lə rin sa yı 
kəs kin azal dı, yal nız höv sə lə si ça tan-
lar ic la sın so nu na dək qal dı. 

O, jur na lis tə, ya da han sı sa əc nə bi 
öl kə nin in san hü quq la rı üz rə mü vək-
ki li nin kö mək çi si nə bən zə yir di. Adə-
tən, be lə kö mək çi nin və zi fə si nə adı 
qa ra si ya hı ya düş müş öl kə lər də si ya si 
pro ses lə rin ge di şi nə “nə za rət” da xil-
dir. Əy nin də qə ri bə tərz də ti kil miş vel-
vet kost yum var dı. Am ma ağ zı nı açıb 
da nış ma ğa baş la yan ki mi bi li nir di ki, 
yer li adam dır. Bu nu da ha çox ləh cə-
si, iş lət di yi söz lər bü ru zə ve rir di: “Sa-
də cə, xə bər si zəm... Bu, hə lə ki no dur! 
Heç bir-iki saat keç mə yib – elə bil mə ni 
ya pış qan lı ka ğız ru lo na qo yub bü küb-
lər... nə sə an la şıl maz bir şey dir...”

Qa dın isə baş qa aləm idi. Rə van 
nit qi, mə də ni dav ra nı şı ilə ev də ti kil-
miş ucuz pal ta rı vəh dət təş kil edib 
konk ret bir ob raz ya ra dır dı. Bu ob ra-
za yo qa mər kə zin də, tə biəti mü ha fi  zə 
cə miy yə tin də, di zayn stu di ya sın da 
rast gə lə bil məz din. Dər hal gö rü nür-
dü ki, qa dın ka sıb dır, itir mə li heç nə yi 
yox dur. Tax dı ğı ye ga nə zi nət əş ya sı 
də və qu şu yu mur ta sı nın xır da yum ru 
qa bıq la rın dan dü zəl dil miş bo yun ba-
ğı idi. Onu boy nu na elə sıx do la mış dı 
ki, ba şı nı tər pə dən də da mar la rı gö rü-
nür dü. Söh bət əs na sın da be lə ifa də lər 
iş lə dir di: “Və kil lə rin adi tak ti ka sı dır, 
bu na ar tıq əmin ol mu şam... Məh kə-
mə nin əv və lin də və kil lər bir-bi ri ni 
çaş dır ma ğa ça lı şır...”

Həf tə so nu, na har fa si lə sin də on-
lar bir lik də ko fe iç mə yə get miş-
di lər. O, məh kə mə pro se si ba-
rə də bir ne çə sa də lövh irad 
bil dir di, am ma bu nu elə de-
di ki, san ki söy lə dik lə ri nə özü 
də ina nır dı. İtt  i ham tə rə fi  ni yə 
o şa hid lə ri ça ğı rıb ki, on lar bi la-
va si tə re ji mi gü nah lan dı rır? De yir-
lər ki, re jim on la rın ru hu nu, əz mi ni 
ayaq lar al tı na atır, əl-qol aç ma ğa, azad 
nə fəs al ma ğa im kan ver mir. Bə yəm, 
be lə de mək lə on lar mü da fi ə tə rə fi  nin 
də yir ma nı na su tök mür? Axı, söh bət 
vic dan ci na yə tin dən ge dir.

Qa dın xov lu xal ça ya bən zər sıx 
saç la rı olan ba şı nı bu la dı.

- Nə ti cə çı xar ma ğa tə ləs mə yin. 
Bu nun la inam qa zan maq is tə yir lər. 
Yə ni, bi zi mütt  ə hi min ta le yi ma raq-
lan dı rır, onun ni yə be lə de di yi ni, 
bu əməl lə ri ni yə tö rət di yi ni ba şa 
dü şü rük. Mü da fi ə tə rə fi  isə bü tün 
bun la rı in kar edir. Hər şey göz qa-
ba ğın da dır.

- İn di, hə. – O, qı mış dı, elə bil özü 
özü nə gü lür dü, - Sə fər dən əv vəl, 
si ya sət lə... da ha doğ ru su, fəal si ya-
sət lə ma raq lan mır dım. Am ma qa yı-
dan dan son ra...

Qa dın söz at dı: 
- Sə fər uzun çək di?
- Təx mi nən beş il. Əv vəl rek lam 

işi... Son ra kom pü ter lər... – cüm lə lər 
ara sın da kı pauza lar onun bu sa hə lə-
rə sö nük ma ra ğı nı nü ma yiş et dir mə-
li idi. - Qəfl  ə tən, iki il əv vəl, ev üçün 
bur nu mun ucu göy nə di, ni yə si ni 
bil mi rəm. Elə bur da da ey ni işi gö rü-
rəm – bu il uni ver si te tin nəz din də ki 
biz nes mək tə bi ni bi tir mi şəm, in di-
in di an la ma ğa baş la yı ram ki...de yə-
sən, bu, “bə zi mə sə lə lər”ə aid dir...

Qa dı nın qaş la rı dar tıl mış dı, ağ zı 
da açıq qal mış dı. Bu, o de mək idi 
ki, mü sa hi bi ni diq qət lə din lə yir. Ki-
şi sö zü nə da vam et di:

- Ba şa dü şü rəm ki, de dik lə rim 
inan dı rı cı gö rün mür. Am ma siz, ha-
di sə lə rin seyr çi si nə bən zə mir siz...

Qa dın arıq, uzun əl lə ri ni ko fe 
iç dik lə ri sto lun üs tün də qoy maq 
üçün yer tap mır dı. 

- Ni yə be lə dü şü nür süz?
- Dər hal gö rü nür ki, bu iş də ha-

mı ya dərs ve rər siz... Yox sa... hü quq 
el mi ni öy rə nir siz?

- Mən? Yox... – Qa dın qəh və dən 
bir-iki qur tum iç di, onun şüb hə lə ri-
ni da ğıt ma ğa ça lış dı. - Qi ya bi ins ti-
tut da iş lə yi rəm.

- Təh sil alır sız?
- Təh sil ve ri rəm. Öm rüm də gör-

mə di yim adam la ra.
- Qə ri bə dir. Mən cə, siz can lı ün-

siy yə ti se vən ada ma bən zə yir siz.
Ba yaq dan qa dı nın nə za kət xa-

ti ri nə gös tər di yi ma raq da ha is ti 
mü na si bət lə əvəz 
olun du, bu sə-
b ə b  d ə n 
də so-
ruş du:

- De mə li, Lon don da ça tış ma yan 
elə bu imiş? Can lı ün siy yət?

Hə min gün o, özü nü təq dim et di: 
De rek Fel ter men. Bu, əsl adı idi. O, 
hə qi qə tən, öm rü nün beş ili ni Lon-
don da ya şa mış dı, əv vəl cə rek lam 
şir kə tin də, son ra isə kol lec də proq-
ram tə mi na tı nı öy rən miş di. Elə o 
za man da sə fi r li yin iş çi si tə rə fi n dən 
xü su si xid mət or qa nı ilə əmək daş-
lı ğa cəlb olun muş du. Sə fi r li yin hə-
min əmək da şı dip lo mat adı al tın da 
iş lə yən ca sus idi. 

Al lah bi lir, on lar ca sus lu ğa na mi-
zəd lə ri han sı me yar lar la se çir lər. Bu 
in for ma si ya çox giz li dir. Əgər siz də 
bu sa hə yə cü zi hə vəs və ba ca rıq var-
sa, onu ət raf da kı lar dan, hətt  a özü-
nüz dən də giz lət mə yə ça lış sa nız be lə, 
ca sus lu ğa ya rar lı ğı nız or qan əmək-
da şı nın gö zün dən qaç ma ya caq.

Onu ca sus ki mi mü ha cir lə rin 
ara sı na gön dər mə di lər: ye ni ca sus 
“lə kə lən mə mə li” və Və tə nə qa yı-
dıb sa hil kə na rın da yer lə şən sa kit 
şə hər də, da ha doğ ru su, uni ver si tet 
şə hər ci yin də kök sal ma lı idi. Son ra 
onu şi ma la, öl kə nin mə dən sə na ye-
si mər kə zi nə yol la dı lar. Bur da kom-
mer si ya şir kət lə rin dən bi rin də işə 
dü zəl mə li, ye ni əmək daş ki mi əla-
qə lər qur ma lı idi. Rəh bər li yi ən adi 
mə lu mat lar da ma raq lan dı rır dı. Ona 
gö rə də, ye ni əmək daş mə də niy yət 
mər kə zi nin ic las la rı na ge dir, pi ket çi-
lər lə söh bət edir, si ya si məh kə mə lər 
za ma nı zal da əy lə şən lər lə ün siy yət 
qu rur du. O, ət raf da kı adam la rı özü-
nə cəlb edib, şi rin söh bət apar ma ğı 
ba ca rır dı. Rəh bər lik məhz bu cə hə ti-
nə gö rə onu seç miş di və ye ni ca su sa 
bö yük ümid bəs lə yir di. Bir üs tün lü-
yü də var dı: bən zər siz tə bəs sü mü, 
qo nur göz lə ri nin pa rıl tı sı ilə qa dın-
la rı ov sun la ya bi lir di. 

Qa dın əv vəl cə onu zə rif cin sin nü-
ma yən də si ki mi ma raq lan dır mış dı, 
am ma po lis ida rə sin də sax la nı lan 
qov luq da kı sə nəd lə rə ba xan da gör-
dü ki, qa dın ev dus taq lı ğın da olan 
rə fi  qə si nə giz lin cə baş çə kib və bu na 

gö rə də üç ay həbs də olub. O, bil-
dir di ki, adı Eli dir: Eli son Ceyn 
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gəl mə miş di: bi ri köh nə ye-
dək li mo to sik let lə, di gə ri res sor la rı 
ol ma yan av to fur qon la gə lə rək, res-
to ran dan ha zır ye mək lər al mış dı lar. 

Köç qay ğı la rı sö zün əsl mə na sın da 
zəh lə tö kən dir, bu qay ğı la rı yün gül-
ləş dir mək üçün müs bət ener ji yə, 
şən əh va li-ru hiy yə yə bö yük eh ti yac 
var. Dost lar da məhz bu “sov qat la” 
gəl miş di və ona gö rə də çox mən zil li 
bi na dan ki çik kott  e cə köç mək su iç-
mək qə dər asan ol du. Kott  e cin bağ-
ça sın da qo ca pal ma uca lır dı, kü lək 
qu ru muş şax la rı nı oy nat dıq ca, sə si 
ət ra fa ya yı lır dı. 

Bir ay son ra on lar elə bu na ğı la-
bən zər ağa cın al tın da ilk də fə bir-bir-
lə ri nə sa rıl dı lar. Mə həb bət dün ya sı-
nın sev gi cı ğı rın da yal nız iki si əl-ələ 
tu tub ya na şı ge də bi lər di - baş qa sı na 
bur da yer yox idi. Ara la rın da mə-
həb bət gü nə şi doğ ma ğa baş la yan-
da, hə lə in tim mü na si bət dən əv vəl, 
qa dın öz keç mi şi ni onun qar şı sı na 
süf rə ki mi sər miş di. O, hətt  a üç ay 
həbs də yat ma ğın dan da da nış mış dı. 
Am ma ucun dan-qu la ğın dan - mə sə-
lən, məh bus la rın de zin fek si ya edil-
miş ya taq ağ la rın dan gə lən dər man 
iyi, ya xud həbs xa na nə za rət çi si nin 
pi şi yin dən. Sən de mə, bu pi şik də öz 
sa hi bi ilə bir lik də ka me ra la ra baş çə-
kir miş. Qa dın on dan keç miş sev gi li-
lə ri ba rə də bir kəl mə də so ruş mur-
du, am ma o özü ara-sı ra ötən il lə rə 
baş vu rub hə ya tın da kı qa dın lar dan 
da nı şır dı. Gün lə rin bi rin də, əl ve riş-
li mə qam da, qa dın heç sı xıl ma dan, 
küs kün lü yü nü bil dir mə dən ba şı na 
gə lən da ha bir əh va la tı söy lə di: üç 
il bir ki şi ilə se vi şib, son ra hə min 
adam öz ar va dı nın ya nı na qa yı dıb, 
o isə bir il sə ra sər tək-tən ha, ki şi siz 
ötü şüb. Am ma son vaxt lar şey ta nın 
qı çı nı qı rıb, bir-iki nə fər lə ötə ri mü-
na si bə ti olub.

- Bə zən köh nə dost qə fi l dən sə nin 
ən ya xın ada mı na çev ri lir, elə bil 
onu ye ni dən kəşf edir sən. Am ma 
bir sə hər oya nıb gö rür sən ki, ya nıl-
mı san, heç nə də yiş mə yib, o, elə əv-
vəl ki adam dır.

- Dost la ra bö yük önəm ve rir sən, hə? 
De mək is tə yi rəm ki, ha mı mı zın dos tu 
var, am ma sən... On la ra gö rə ca nın dan 
keç mə yə ha zır san. Düz de mi rəm? 

O, al nı nı ör tən bu ruq tel lə ri ni ya-
na elə di, üzün də ki çil lər həbs xa na-
da ke çir di yi üç ayın xa ti rə lə ri ki mi 
al ya naq la rın da əri yib it di.

- On lar da mə nim üçün can la rı nı 
qur ban ver mə yə ha zır dır lar.

- Mən de yər dim ki, bu, dost luq 
yox, qar daş lıq dır. Yə ni əsl sər vət dir.

Qa dı na elə gəl di ki, qar şı sın da kı 
adam pən cə rə dən hə yət də ki uşaq-
la rın top qov ma sı nı hə ris lik lə iz lə-
yən ba la ca oğ la na bən zə yir. Əyi lib 
onun gö zün dən öp dü. Əv vəl lər heç 
vaxt be lə öp mə miş di: növ bə ilə, hər 
iki gö zün dən.

Qa dın ki şi yə gö rə bü tün dost la rın-
dan uzaq laş mış dı. Ki şi bu dost la rın 
cər gə sin də xü su si yer tut maq is tə yər-
di, am ma adə tən, baş lan ğıc da sev gi-
li lər ha mı dan uzaq dur ma ğa can atır. 
Tə bii ki, bu ənə nə ni poz maq düz gün 
ol maz dı. Gö rü nür, Fel ter men özü nə 
ya xın dost lar qa zan ma ğa ma cal tap-
ma mış dı: öm rü nün beş ili ni xa ric də, 
son ra isə iki il sa hil kə na rın da kı ki çik 
şə hər də ya şa mış dı.

O, elə əy lən cə lər təş kil edir di ki, 
qa dın bun la rı yal nız uşaq lıq da gör-
müş dü: su xi zə yi sür mək, qa ya ya 
dır man maq, xalq teat rı nın ta ma şa-
la rı na get mək. Qa dın isə bu əy lən-
cə lər za ma nı ona san ki mə də niy yət 
öy rə dir di, özü də bu nu tə mən na sız, 
pa fos lu söz lər de mə dən edir di.

Qa dın dis ko te ka ya get mə yi xoş la mır-
dı, am ma bir də fə ki şi yə be lə bir şans 
düş dü: qa dı nın ağ və qa radə ri li dost la-
rı ilə ta nış ol du. Bun dan son ra ki şi onu 
özü ilə dis ko te ka ya apa ra bi lər di. Qa dın 
elə gö zəl rəqs edir di ki! Qa radə ri li dost-
la rı ona mu si qi nin rit mi ni duy ma ğı, 
bə də ni rit mə uy ğun hə rə kət et dir mə yi 
öy rət miş di lər. İla hi, rəqs za ma nı qa dın 
ne cə də çıl ğın, fü sun kar gö rü nür dü.

Ki şi onun rəq si ni ma sa ar xa sın dan 
qalx ma dan, kok teyl içə-içə iz lə yir di. 
Qa dın ara bir onun ma sa sı na ya xın-
la şır, əlin də ki si ni də iç ki və qəl ya nal-
tı gə ti rir di, göz lə ri də gəl-gəl de yir di. 
Bir ne çə ay dan son ra ki şi onun dost-
lar la mü na si bə tin də ki in cə lik lə ri saf-
çü rük et mə yi öy rən di. Mə sə lən, elə si 
var dı ki, qa nu na gö rə, qa dın onun la 
ün siy yət qu ra bil məz di: üç ay həbs-
xa na da yat ma sı na sə bəb ol muş qa dı-
nın adı bu si ya hı da bi rin ci idi.

Am ma get dik cə ürək lə nir di və sev-
gi li si üçün hər dən az da ol sa, təh lü kə-
li sa yı la bi lə cək mə qam lar ya ra dır dı. 
Özü də kə nar dan ba xıb onun “bə zi 
mə sə lə lər”ə ma ra ğı nın də rə cə si ni 
müəy yən et mək is tə yir di: doğ ru dan-
mı onun Və tə nə dön mə sin də hə min 
bu “bə zi mə sə lə lər” əsas rol oy na yıb?

Qa dın dan, hətt  a bir ge cə lik be lə ay-
rıl maq, onun üçün get dik cə çə tin lə-
şir di. Kü lək hə mi şə ki ki mi qo ca pal-
ma nı əs di rir, ki şi də ət ra fa ya yı lan bu 
səs-kü yün al tın da gö rüş ye ri ni tərk 
edir di. Onun evi iş ota ğı na çev ril miş-
di, bur da kı əş ya la rın heç bi rin dən is-
ti fa də et mir di. La zım olan şey yal nız 
stul və üzə ri ni toz bas mış ma sa da kı 
ya zı ma ki na sı idi. Ra port la rı bur da 
ya zır dı. Bəs ha ra da yaz sın, kott  ec də? 

Qa dın əv vəl kin dən fərq li ola raq, 
in di da ha tez-tez həbs xa na hə ya tın-
dan söz açır dı, be lə söh bət lər üçün 
bə ha nə ni də özü ta pır dı. O, qa ran-
lıq otaq da ki şi nin ağu şu na gir miş di. 
Bur da onu güd mür dü lər, din lə mə 
ci haz la rı ilə söh bət lə ri nə qu laq as-
mır dı lar, bu nun la be lə əsas mə sə lə-
ni – həb si nin sə bə bi ni açıb söy lə mə-
yə cü rət et mir di. Elə bil ac göz lük lə 
göz lə yir di ki, ki şi pa ro lu söy lə sin. 

Pa rol – ki şi onu bil mir di. Bu şər ti 
siq na lı ona de mə miş di lər.

Nə ha yət, ağ lı na gəl di və pa ro lu 
özü tap dı:

- Mə ni qo yub lar ki, sə ni gü düm.
Qa dı nın qor xu dan göz lə ri bə rəl-

di, si fə ti ölüm təh lü kə si ilə üz ləş miş, 
yu mur la nıb hə lə ti kan la rı nı çı xar-
ma ğa ma cal tap ma mış kir pi nin üzü-
nə bən zə di. Am ma bir göz qır pı mın-
da hər şey də yiş di və si fə ti nin ifa də si 
əv vəl ki ha lı na dön dü. Ki şi ba şı na 
si lah di rən miş adam ki mi üzü nü çe-
vir di yin dən bun la rı sez mə di. 

Qa dın çar pa yı bo yun ca sü rü nə-
rək ona çat dı, ki şi nin ba şı nı əl lə ri 
ara sı na alıb si nə si nə sıx dı.

Tərcümə etdi:
Fər had FA TEH 

yox dur. Tax dı ğı ye ga nə zi nət əş ya sı 
də və qu şu yu mur ta sı nın xır da yum ru 
qa bıq la rın dan dü zəl dil miş bo yun ba-
ğı idi. Onu boy nu na elə sıx do la mış dı 
ki, ba şı nı tər pə dən də da mar la rı gö rü-
nür dü. Söh bət əs na sın da be lə ifa də lər 
iş lə dir di: “Və kil lə rin adi tak ti ka sı dır, 
bu na ar tıq əmin ol mu şam... Məh kə-
mə nin əv və lin də və kil lər bir-bi ri ni 
çaş dır ma ğa ça lı şır...”

Həf tə so nu, na har fa si lə sin də on-
lar bir lik də ko fe iç mə yə get miş-
di lər. O, məh kə mə pro se si ba-
rə də bir ne çə sa də lövh irad 
bil dir di, am ma bu nu elə de-
di ki, san ki söy lə dik lə ri nə özü 
də ina nır dı. İtt  i ham tə rə fi  ni yə 
o şa hid lə ri ça ğı rıb ki, on lar bi la-
va si tə re ji mi gü nah lan dı rır? De yir-
lər ki, re jim on la rın ru hu nu, əz mi ni 
ayaq lar al tı na atır, əl-qol aç ma ğa, azad 
nə fəs al ma ğa im kan ver mir. Bə yəm, 
be lə de mək lə on lar mü da fi ə tə rə fi  nin 
də yir ma nı na su tök mür? Axı, söh bət 
vic dan ci na yə tin dən ge dir.

Qa dın xov lu xal ça ya bən zər sıx 
saç la rı olan ba şı nı bu la dı.

ti ri nə gös tər di yi ma raq da ha is ti 
mü na si bət lə əvəz 
olun du, bu sə-
b ə b  d ə n 
də so-
ruş du:

rə fi  qə si nə giz lin cə baş çə kib və bu na 
gö rə də üç ay həbs də olub. O, bil-
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Ross.
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Pey vən di ilk də fə
kim edib?

Bir də fə, 1768-ci il də qlos ter-
şir li bir hə ki min ya nı na məs lə-
hət  üçün bir gənc süd sa tan qız 
gə lir. Söh bət əs na sın da o za-
man lar ha mı da dəh şət his si 
do ğu ran çi çək xəs tə li yin dən 
söz dü şür. Süd sa tan qız de yir 
ki, onun çi çək tut maq eh ti ma lı 
yox dur, çün ki bir də fə inək çi-
çə yi nə yo lu xub. Bu xəs tə li yin də 
əsas simp tom la rı elə çi çə yin ki 
ki mi idi, am ma on dan qat-
qat yün gül olur du. Qı zın 
söz lə ri bu söh bət də iş ti rak 
edən, tibb ix ti sa sı üz rə təh sil 
alan gənc Ed vard Cen ne rin diq-
qə tin dən ya yın mır.

Ağ lı na in di cə gə lən ide ya onun 
bü tün bey ni ni iş ğal edir. Dip lom 
alan dan son ra o, 1773-cü il də 
Qlos ter şir də ki ki çik bir kən də 
ar tıq hə kim ki mi qa yı dır. Ora-
da öm rü nün düz iyir mi ili ni 
iş dən son ra müx tə lif sı naq və 
təc rü bə lə rə həsr edir. O, ay-
dın laş dı rır ki, süd sa tan qız hə-
qi qə ti söy lə yib – inək çi çə yi nə 
yo lux muş in san lar çox na dir 
hal lar da əsl çi çək tu tur lar.

1776-cı il də o, bu sa hə də özü-
nün ilk təc rü bə si ni apa rır. Təc-
rü bə on dan iba rət idi ki, hə kim 
adam la rı on la rın bə də nin də 
çi çək xəs tə li yi nə qar şı mü qa vi-
mət ya ran ma sı üçün inək çi çə-
yi nə yo lux du rur du. 1798-ci il də 
o, ən mə su liy yət li təc rü bə si ni 
apa rır: əv vəl cə dörd uşa ğa inək 
çi çə yi, son ra da əsl çi çək yo lux-
du rur və on lar dan heç bi ri bu 
dəh şət li xəs tə li yə tu tul mur.

Vak si na si ya, ya xud pey vənd 
o za man lar üçün bu xəs tə lik-
dən qur tul ma ğa im kan ve rən 
nə həng ix ti ra idi. İlk dövr lər-
də vak si na si ya nın düş mə ni 
dos tun dan çox idi, la kin axır-
da bu üsul o qə dər ge niş ya yıl-
dı ki, hətt  a bi zim za man lar da 
be lə in ki şaf et miş döv lət lər-
də xa ri ci lə rin öl kə yə gə li şi nə 
yal nız bü tün pey vənd lər olu-
nan dan son ra ica zə ve ri lir.

So vet İtt  i fa qın da sə hiy yə tam 
pul suz ol du ğu üçün pey vənd 
də həm pul suz, həm də ic ba ri 
idi. Məhz bu sə bəb dən o vaxt 
SSRİ-də bir çox yo lu xu cu xəs-
tə lik lə rin kö kü qı sa za man da 
kə sil miş di.

Ki şi lər tük lə ri ni
nə zaman dan

qırx ma ğa başla yıb lar?
İn san lar müx tə lif üsul lar la 

saç la rı na dü zən ver mə yə lap 
qə dim za man lar dan baş la yıb-
lar. Za man keç dik cə ki şi və qa-
dın lar üçün saç dü zü mü nün 
əhə miy yə ti nin ne cə də yiş di yi-
ni iz lə mək də çox ma raq lı dır. 
Dün ya nın müx tə lif gu şə lə rin-
də ki ib ti dai qə bi lə lər də növ bə-
növ saç dü zü mü olub ki, on la-
rın hər bi ri nin öz mə na sı var dı. 
Çin li lər lap qa baq lar saç la rı nı 
ba şın or ta sı na yı ğar dı lar. La kin 
öl kə ni man cur lar is ti la edən də 
çin li lə ri məc bur et di lər ki, on-
la rın qul ol ma la rı nın təs di qi 
ki mi, hö rük sax la sın lar. Təd ri-
cən, bu saç dü zü mü bü tün çin-
li lər ara sın da ya yıl dı və uzun 
müd dət on la rın özü nə məx sus 
bir ənə nə si ki mi ya şa dı. 

Si vi li za si ya in ki şaf et dik cə, 
saç dü züm lə ri də da ha rən ga-
rəng olur du. Elə za man lar olub 
ki, ey ni saç dü zü mü nə ma lik 
iki ada mı ya na şı gör mək qə ri bə 
bir şey sa yı lıb. Bə zi öl kə lər də 
saç la rı sa də cə uza dır, di gər lə-
rin də da ra yıb qal dır ma ğa ça lı-
şır dı lar. Yal nız nis bə tən son za-
man lar da qa dın lar üçün uzun, 
ki şi lər üçün qı sa saç nor mal sa-
yıl ma ğa baş la dı. 

Or ta əsr lər ər zin də ki şi lər ki-
fa yət qə dər uzun saç sax la yır, 
ona qa dın lar qə dər cidd-cəhd lə 
qul luq edir di lər. On lar saç la rı nı 
bu rur, uzun bir çək lə ri nə rəng-
bə rəng lent lər bağ la yır dı lar. 
İn ti bah döv rün də ki şi lər, hətt  a 
saç la rı nı sü ni şə kil də ağar dır, 
uzun pa rik lər ta xır dı lar. Nə-
ha yət, VIII Hen rix bu və ziy yə-
tə son qoy maq fi k ri nə düş dü 
və bü tün ki şi lə rə qı sa saç sax-
la maq əm ri ver di. La kin kral 
bığ la rı bur maq və uzun saq-
qal sax la ma ğa eti raz et mir di.

Taxt-ta ca I Ya kov 
çı xan dan son ra isə 

ki şi lər ye nə uzun saç 
sax la maq hə vəs-

lə ri ni bü ru zə ver di lər. 
Fran sa da XIV Lü do vik za-

ma nın da bü tün fran-
sız əsil za də lə ri pa rik-

lə ri nin uzun lu ğu, saç la rı nın 
da ha sə li qə li bu rul ma sı mə sə-
lə sin də san ki bir-bir lə riy lə bəh-
sə gir miş di lər!

Saç də bi gah bu, gah da baş qa 
is ti qa mət də düz XIX əs rə dək də-
yiş di, axır da ki şi lər üçün bir də fə-
lik qı sa saç sax la maq də bə min-
di. Bu mü na si bət 1950-ci il lə rin 
axır la rın da, rok mu si qi si nin də bə 
min mə si və o vax tın ye ni yet mə-
lə ri üçün pə rəs tiş, təq lid ob yek-

ti- nə çev ri lən “The 
Beat les” qru-
pu nun səh-

nə yə uzun saç la çıx-
ma sın dan son ra bir 
də də yiş di. Am ma bu 

pro ses də uzun sür mə di və fak-
ti ki ola raq, 80-ci il lə rin əv vəl lə rin-
dən eti ba rən ki şi lər ye nə qı sa saç 
dü zü mü nə qa yıt dı lar.

Bu gün bə zi Av ro pa öl kə-
lə rin də ha kim lər və 

və kil lər məh kə mə 
pro ses lə ri nə uzun 

pa rik lər də 
çı xır lar, am-

ma bu sa də cə, pe şə 
eti ke ti nin qə-
ri bə lik lə rin-

d ə n 
b a ş -

qa bir şey 
de yil.

Dün ya nın ilk 
kosmonav tı kim olub?
Pla net lə ra ra sı sə ya hət ide ya sı 

çox dan ya ra nıb, am ma yal nız 
son 50-60 il də kos mo nav ti ka bir 
real lı ğa çev ril di. Hə lə 1903-cü il-
də rus ali mi Tsiol kovs ki kos mik 
fə za nın təd qi qa tı üçün ra ket-
lər dən is ti fa də ni tək lif et miş di, 
Çün ki ra ket lər ha va şə raitin dən 
ası lı ol ma yan ra ket mü hər rik-
lə ri ilə hə rə kə tə gə lir di. Onun 
da ha bir qiy mət li tək li fi  ra ket-
lər də ma ye ya na caq dan is ti fa də 
et mək ol muş du, çün ki bərk ya-
na caq lı ra ket lə rin dart ma gü cü 
çox az idi və on lar da ya na caq 
sər fi y ya tı nı nə za rət də sax la maq 
da ha çə tin olur du.

1926-cı il də ame ri ka lı Qod-
dard müasir tip li, ma ye ya na-
caq la iş lə yən ilk ra ke ti ha va ya 
bu rax dı. La kin bu sa hə də ən 
cid di iş Al ma ni ya da ge dir-
di və bu nun nə ti cə sin də ma-
ye ya na caq la iş lə yən məş hur 
“Fau-2” ra ket lə ri ya ran dı.

Al man lar bu ra ket lər dən İkin-
ci Dün ya mü ha ri bə si za ma nı 
İn gil tə rə nin bom bard ma nın da 
is ti fa də et di lər.

Mü ha ri bə dən son ra kos mik 
tex ni ka üzə rin də iş, əsa sən SS-
Rİ və Bir ləş miş Ştat lar da apa-
rı lır dı. Bu iki döv lət dün ya da 
ha kim möv qe qa zan maq üçün 
öz rə qa bət lə ri ni kos mos da da 
da vam et di rir di. Ame ri ka nın 
da ha ge niş ma liy yə im kan-
la rı na bax ma ya raq, kos mo sa 
qalx maq üz rə ya rı şı SS Rİ-nin 
ud du ğu nu söy lə sək, yə qin ki, 
ya nıl ma rıq. 

1957-ci il də SS Rİ kos mo sa ye-
rin ilk sü ni pey ki ni çı xar dı. 

1959-cu il də da ha bir so vet 
ra ke ti Aya qalx dı. 

1961-ci ilin 12 ap re lin də isə 
ilk so vet kos mo nav tı Yu ri Qa-
qa rin kos mo sa uç du və pla ne ti-
mi zin ba şı na bir döv rə vu ra raq 
sağ-sa la mat ye rə en di.

İlk də niz qul dur la rı
nə za man ya ra nıb?

Də niz qul dur la rı, ya xud pi-
rat lar ar tıq ne çə min il lər dir 
ki, var. Hətt  a qə dim yu nan 
və ro ma gə mi lə ri də Egey 
və Ara lıq də niz lə rin də də-
niz qul dur la rı nın hü cum la rı-
na mə ruz qa lır dı lar. Pi rat lar 
o qə dər qüd rət li idi lər ki, bir 
za man lar in di ki Tür ki yə əra-
zi sin də öz lə ri nin döv lət lə ri ni 
də ya rat mış dı lar. On la rı dar-
ma da ğın et mək üçün ro ma lı-
lar era mız dan əv vəl 67-ci il də 
xü su si eks pe di si ya təş kil et-
mə li ol muş du lar.

Pi rat lı ğın ən ge niş ya yıl dı ğı 
dövr 1300-1800-çü il lər ara sı na 
tə sa düf edir. Də niz qul dur la rı 
Şi ma li Af ri ka nın Mə ra keş, Əl-
cə zair, Tu nis və Li vi ya ki mi öl-
kə lə ri nin li man la rın da məs kən 
sal mış dı lar. On lar Ara lıq də ni-
zin də üzən Av ro pa gə mi lə ri ni 
tu ta raq qa rət edir, sər ni şin lə ri, 
də niz çi lə ri əsir gö tü rə rək ya 
qul ba zar la rın da sa tır, ya da 
əvə zin də fi d yə ala na dək sax la-
yır dı lar. 

Pi rat la rın də niz lər də ağa lı-
ğı düz 1830-cu ilə – Əl cə zairin 
fran sız lar tə rə fi n dən is ti la sı na-
dək da vam et di. Son ra lar in gi-
lis və fran sız do nan ma la rı nın 
güc lən mə si ilə də niz qul dur-
la rı nın hökm ran lı ğı na son qo-
yul du.

O za man lar pi rat la ra həm 
də “bu ka nir” de yir di lər. Bu 
ad XVI əs rin son la rı, XVII əs-
rin əv vəl lə rin də İs pa ni ya Mey-
nin də fəaliy yət gös tə rən də-
niz qul dur la rı na aid edi lir di.

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

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

Bir də fə, 1768-ci il də qlos ter-
şir li bir hə ki min ya nı na məs lə-
hət  üçün bir gənc süd sa tan qız 
gə lir. Söh bət əs na sın da o za-
man lar ha mı da dəh şət his si 
do ğu ran çi çək xəs tə li yin dən 
söz dü şür. Süd sa tan qız de yir 
ki, onun çi çək tut maq eh ti ma lı 
yox dur, çün ki bir də fə inək çi-
çə yi nə yo lu xub. Bu xəs tə li yin də 
əsas simp tom la rı elə çi çə yin ki 
ki mi idi, am ma on dan qat-

söz lə ri bu söh bət də iş ti rak 
edən, tibb ix ti sa sı üz rə təh sil 
alan gənc Ed vard Cen ne rin diq-

Ağ lı na in di cə gə lən ide ya onun 
bü tün bey ni ni iş ğal edir. Dip lom 
alan dan son ra o, 1773-cü il də 
Qlos ter şir də ki ki çik bir kən də 

So vet İtt  i fa qın da sə hiy yə tam 

Taxt-ta ca I Ya kov 
çı xan dan son ra isə 

ki şi lər ye nə uzun saç 
sax la maq hə vəs-

lə ri ni bü ru zə ver di lər. 
Fran sa da XIV Lü do vik za-

ma nın da bü tün fran-
sız əsil za də lə ri pa rik-

lə ri nin uzun lu ğu, saç la rı nın 
da ha sə li qə li bu rul ma sı mə sə-
lə sin də san ki bir-bir lə riy lə bəh-
sə gir miş di lər!

Saç də bi gah bu, gah da baş qa 
is ti qa mət də düz XIX əs rə dək də-
yiş di, axır da ki şi lər üçün bir də fə-
lik qı sa saç sax la maq də bə min-
di. Bu mü na si bət 1950-ci il lə rin 
axır la rın da, rok mu si qi si nin də bə 
min mə si və o vax tın ye ni yet mə-
lə ri üçün pə rəs tiş, təq lid ob yek-

ti- nə çev ri lən “The 
Beat les” qru-
pu nun səh-

nə yə uzun saç la çıx-
ma sın dan son ra bir 
də də yiş di. Am ma bu 

pro ses də uzun sür mə di və fak-
ti ki ola raq, 80-ci il lə rin əv vəl lə rin-
dən eti ba rən ki şi lər ye nə qı sa saç 
dü zü mü nə qa yıt dı lar.

Bu gün bə zi Av ro pa öl kə-
lə rin də ha kim lər və 

və kil lər məh kə mə 
pro ses lə ri nə uzun 

pa rik lər də 
çı xır lar, am-

ma bu sa də cə, pe şə 
eti ke ti nin qə-
ri bə lik lə rin-

b a ş -
qa bir şey 

de yil.

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

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

mə li ol muş du lar.de yil.

Hər suala      bir ca vab



15N 25(84) 29.07.2016

Əv vəl lər “İs pa ni ya Mey ni” 
əra zi si Mər kə zi və Cə nu-
bi Ame ri ka nın Qə raib də ni zi 
höv zə si sa yı lır dı. Bu ka nir lə rin 
za ma nın da isə bu ad bü tün 
Qə raib də ni zi nə aid edi lir-
di . Bu ka nir lər adi də niz çi lər, 
müx tə lif öl kə lər dən qaç qın 
dü şən in san lar idi. On lar Şər-
qi Hin dis ta nın ada və li man la-
rın da yı ğı şır dı lar. Bu adam lar 
vəh şi hey van la rı ov la yır, on-
la rı “bu kan” ad la nan  xü su si 
qur ğu lar da hi sə ve rir, son ra da 
ya də niz çi lə rə, ya da ta cir lə rə 
sa tır dı lar. Bu ka nir lə rin adı da 
elə or dan ya ran mış dı.

Də niz qul dur la rı tez-tez qa rət 
et dik lə ri qı zıl-gü mü şü, daş-qa-
şı müx tə lif yer lər də giz lə dir və 
bu xə zi nə lə ri nin ye ri ni kim sə yə 
söy lə mir di lər. İn di yə dək çox la-
rı ina nır ki, Ame ri ka nın Flo ri da 
və Te xas sa hil lə rin də hə lə aş-
kar lan ma mış xə zi nə lər çox dur.

Ana nas nə dir?
Yə qin ki, ana na sa ba xan da 

qar şı nız da bir də nə mey və ol-
du ğu nu dü şü nür sü nüz. Əs lin-
də isə ana nas bir mey və de yil, 
bir-bi ri nə sı xıl mış çox lu mey-
və lər dir. Bu xır da mey və lə rin 
hər bi ri ay rı-ay rı lıq da ba la ca 
cən nət al ma sı nı (ona mü rəb bə 
al ma sı da de yir lər) xa tır la dır. 
Fi kir ver mi si niz sə, ana na sın 
or ta sın da bir sərt zoğ olur, xır-
da mey və lər də hə min zo ğun 
üzə rin də qə rar tu tur. Am ma 
bi zim gör dü yü müz iri ana na-
sın qu ru lu şu çox ye kə şam qo-
za sı nı xa tır la dır. 

İs pan lar ana na sı ilk də fə Cə-
nu bi Ame ri ka ya sə ya hət lə ri 
za ma nı gö rüb lər və bu qə ri bə 
mey və ni Av ro pa ya gə ti rib lər. 
Zən gin av ro pa lı lar isə o vaxt-
dan bə ri ana na sı öz lə ri nin şəx-
si bağ la rın da, is ti xa na lar da 
ye tiş di rib lər və bu o za man-
lar üçün, bəl kə də, ən na dir və 
qiy mət li mey və sa yı lıb. La kin 
gə mi çi lik in ki şaf et dik cə tro-
pik lər də ye tiş di ri lən mey və lər 
ti ca rət məq sə diy lə Av ro pa nın 
nis bə tən so yuq öl kə lə ri nə də 
gə lib çıx dı. Müasir za man da 
ana nas ar tıq çox yer də bi tir: 
Flo ri da, Şi ma li Af ri ka, Ha vay 
ada la rı, Azor ada la rı, Avst ra-
li ya...

Siz cə, ana nas boy da mey və-
nin ağa cı nə boy da olar? İn di 
ço xu nu zun göz lə ri qa ba ğın-
da, yə qin, azı 15-20 metr lik 
pal ma lar can la nır... Am ma elə 
de yil, çün ki ana nas ağac da 
yox, hün dür lü yü bir met rə ya-
xın kol lar da bi tir və ilin is tə ni-
lən fəs lin də mey və ve rir. Bit ki 
yet kin lik ça ğı na ça tan da onun 
göv də si nin aşa ğı la rın dan ye-
ni pöh rə lər çı xır və on lar da 
məh sul ve rir. Bir ana nas ko lu 
uzun il lər məh sul ve rə bi lər. 
Ana na sın yar paq la rın dan alı-
nan lif dən par ça da to xu yur-
lar. 

Ana na sı to xum dan bi tir mək 
çox çə tin dir. Onu adə tən, pöh-
rə lə ri va si tə siy lə ço xal dır lar. 
Ca van pöh rə lər özü nü ən yax şı 
qum lu tor paq lar da tu tur. Bit-
ki ni həm if rat is ti dən, həm də 
so yuq dan qo ru maq la zım dır.

Kə lə min və tə ni ha ra dır?
Kə ləm çox qə dim bit ki dir, 

on dan ye mək üçün ya rar lı 
olan bir xey li bit ki tö rə yib və 
on la rın sı ra sın da elə lə ri də var 
ki, kə lə mə aid ol du ğu qə tiy-
yən ağ lı nı za gəl məz! Min il lər 
qa baq kə ləm gə rək siz bir bit ki 
idi və Av ro pa nın bü tün də niz-
kə na rı əra zi lə rin də bol-bol bi-
tir di. Onun sa rı çi çək lə ri, bü-
rü şük yar paq la rı var dı. Am ma 
bu ya ba nı əc dad dan yüz əl li-
dən ar tıq mə də ni bit ki tö rə di.

On la rın ara sın da ən çox ta-
nı na nı adi kə ləm, yem kə lə-
mi, Brüs sel kə lə mi, gül kə ləm, 
brok ko li və kol ra bi ad la nan 
kə lən növ lə ri dir. Adi kə lə min 
bir mər kə zi zo ğu olur və onun 
ət ra fın da bir-bi ri nə möh kəm 
sı xıl mış iri yar paq lar bi tir. Qır-
mı zı və ağ kə lə min yar paq la-
rı ha mar olur. Tə zə ağ kə lə mi 
həm çiy, həm də biş miş şə kil də 
ye mək olar.

Yem kə lə mi isə özü nün ya ba-
nı əc da dı na da ha çox bən zə yir, 
çün ki onun yar paq la rı bir-bi-
ri nə sı xıl mır və çox ye kə olur. 
Brüs sel kə lə mi isə həm ağ kə-
lə mə, həm də yem lik kə lə mə 
bən zə yir.

Gül kə ləm də isə yar paq la-
rı de yil, in cə qo xu su olan çi-
çək qön çə lə ri ni ye yir lər. Bu 
qön çə lər də bit ki nin ət li, bərk 
his sə si və on la rın ət ra fın da cə-
mi bir ne çə yar paq olur. Gül-
kə ləm ye tiş dir mək çox çə tin 
ol du ğun dan ita li ya lı lar onun 
da ha bə sit for ma sı nı – brok-
ko li kə lə mi ni ye tiş di rib lər.

Kol ra bi kə lə mi nin isə zoğ la-
rın da, lap tor pa ğa ya xın yer də 
gir də dü yün lə ri olur. Bit ki ca-
van olan da bu dü yün lər də in-
cə və çox ye mə li olur, on lar dan 
cür bə cür xö rək lər bi şi rir lər.

Qar pız har da
mey da na gə lib?

Qar pız-ye mi şi sev mə yən 
adam, yə qin ki, yox dur. Am-
ma, bəl kə də, bil mir si niz ki, 
bu gö zəl ne mət lər in san la rı 
ne çə mi nil lər dir ki, se vin di rir! 
Qar pı zın da, ye mi şin də və tə ni 
Asi ya dır – or da bu gi lə mey və-
lə rin ya ba nı növ lə ri nə hə lə də 
rast gəl mək müm kün dür. Çox 
ola bi lər ki, bu mey və lər min 
il lər qa baq dün ya ya da elə ora-
dan ya yı lıb.

Qar pız hə lə qə dim mi sir-
li lər də lə ziz ne mət sa yı lır dı. 
Qə dim ro ma lı lar və bəl kə də, 
lap elə yu nan lar da qar pı zı elə 
bi zim qə dər se vir di lər. Am-
ma bi zim zə ma nə yə nis bə tən 
ya xın olan  dövr lə ri gö tür sək, 
de yə bi lə rik ki, təx mi nən 300 
il qa baq onu Fran sa da ye tiş-
dir mə yə baş la yıb lar. Bir şe-
yi də diq qə ti ni zə çat dı raq ki, 
qar pız-ye miş də xi yar və bal-
qa baq la rın mən sub ol du ğu 
bit ki ailə si nə aid dir. Bü tün bu 
ne mət lər mü la yim iq lim də, 
çü rün tü sü bol olan az gil li tor-
paq lar da ye ti şir. Da ha so yuq 
yer lər də bu bit ki lə ri is ti xa na-
lar da əkir lər. Bü tün qar pız lar 
və ye miş lər iki əsas bit ki dən 
tö rə yib. Ye miş və qar pız lap 
əv vəl lər Cə nu bi Asi ya da bi-
tir di. La kin yü zil lər ər zin də 
on lar çox ye rə ya yıl dı və in di 
həm qar pı zın, həm ye mi şin 
xey li nö vü var.

Bal top la ma ğa
nə vaxtdan baş la yıb lar?

Bal ən ecaz kar tə bii ne mət-
lər dən dir. İn san lap qə dim 
za man lar dan bal dan is ti fa də 
edib. O vaxt lar şə kə rin ye ga-
nə mən bə yi bal idi. Qə dim 
za man lar da bal dan da ha çox 
müali cə məq sə di ilə is ti fa də 
edir di lər: on dan al ko qol lu iç-
ki lər dü zəl dir, hər dən şə rab la 
ba lı qa rış dı rır dı lar. Mi sir də bal 
me yit lə rin mu mi ya lan ma sın da 
zə ru ri va si tə lər dən sa yı lır dı.

Qə dim Hin dis tan da mey-
və lə ri uzun müd dət sax la maq 
üçün ba la ya tı rır, on dan cür-
bə cür ye mək lər bi şi rir di lər. Bal 
İn cil, Quran ki mi mü qəd dəs 
ki tab lar da, qə dim yu nan müəl-
lifl  ə ri nin əsər lə rin də xa tır la nır. 
Odur ki, bal dan is ti fa də nin çox 
qə dim za man la ra ge dib çıx ma-
sı na şüb hə yox dur.

Bal müasir za man da da əvə-
zo lun maz bir ne mət dir. O ye-
mək lə rə, mey və lə rə, şir niy ya-
ta bən zər siz dad ve rir. Bal dan 
don dur ma lar da, kör pə lə  rin qi-
da lan ma sın da is ti fa də edir lər. 
Bal həm də tib bi nöq te yi-nə zər-
dən in sa nın im mu ni te ti ni yük-
səl dən, or qa niz min mik roele-
ment lə rə eh ti ya cı nı tam tə min 
edə bi lən əvəz siz bir va si tə dir. 
İd man çı lar üçün sə on dan gö zəl 
ener ji mən bə yi ta pıl maz.

Ba lın da ha bir diq qə tə la yiq 
cə hə ti onun de zin fek si yaedi ci 
xas sə si dir. Azər bay can da da 
hə lə çox qə dim za man lar dan 
ba lın bu xü su siy yə tin dən is ti-
fa də edib lər, çə tin sa ğa lan ya-
ra la ra bal lı məl həm çə kə rək 
sa ğal dıb lar.

İn di isə dü zəl mə sin də bal-
dan is ti fa də olu nan, am ma heç 
bi ri ni zin ağ lı na gəl mə yə cək 
bir-iki məh su lun adı nı çə kək. 
Be lə ki, demə, bal əl üçün məl-

həm, si qa ret, 
an tif riz və 
qolf top la-
rı nın is teh-
sa lın da da 
ka ra gə-
lir miş? 

za sı nı xa tır la dır. so yuq dan qo ru maq la zım dır. ko li kə lə mi ni ye tiş di rib lər.

Hər suala      bir ca vab bi ri ni zin ağ lı na gəl mə yə cək 
bir-iki məh su lun adı nı çə kək. 
Be lə ki, demə, bal əl üçün məl-

həm, si qa ret, 
an tif riz və 
qolf top la-
rı nın is teh-
sa lın da da 
ka ra gə-
lir miş? 

Hər suala      bir ca vabHər suala      bir ca vab



Mosk va Ar bit raj Məh kə mə si bu gün lər də Pe re del ki no 
ya zı çı lar şə hər ci yi nin Ru si ya Ədə biy yat Cə miy yə tin-
dən (keç miş Bey nəl xalq Ədə biy yat Fon du) mü sa di rə 
olun ma sı ba rə də qə rar çı xa rıb. 

Məh kə mə qə ra rın da bil di ri lir ki, əsa sı 1992-ci il də qo yu lan cə miy-
yə ti SS Rİ Ya zı çı lar İtt  i fa qı nın va ri si he sab et mək doğ ru de yil, bu nun-
la be lə, cə miy yət rəh bər li yi itt  i fa qın əm la kın dan 15 il qey ri-qa nu ni 
is ti fa də edib, o cüm lə dən onu ica rə yə ve rib və sa tıb. 

Ru si ya Ədə biy yat Cə miy yə ti nin Rə ya sət He yə ti nin səd ri İvan Pe-
re ver zin bu id dialar la ra zı de yil. O, mət buata açıq la ma sın da bü tün 
uy ğun ins tan si ya la ra şi ka yət ün van la ya caq la rı nı de yib. Pe re ver zi nin 
fi k rin cə, bu, “rus mə də niy yə ti oca ğı nın məh vi” de mək dir. 

Pe re del ki no şə hər ci yi 1934-cü il də - so vet hö ku mə ti nin ya zı çı lar 
üçün bağ ev lə ri nin ti kil mə si məq sə di lə tor paq ayır maq ba rə də qə-
ra rın dan son ra sa lı nıb. Müx tə lif vaxt lar da Bo ris Pas ter nak, And rey 
Voz ne sens ki, İl ya Eren burq və baş qa bö yük ədib lər hə min şə hər cik də 
ya zıb-ya ra dıb lar. Həm çi nin Pe re del ki no da rus mə də niy yə ti təm sil çi-
lə ri nin ev-mu zey lə ri və qa le re ya la rı fə aliy yət gös tə rir. ABŞ-ın Oha yo şta tın da güc lü kü lək çi nar ağa cı nı 

kö kün dən qo pa rıb. “The New York Ti mes” 
xə bər ve rir ki, bu, “Şouşenk dən qa çış” fi l-
min də len tə alı nan hə min ağac-“abi də dir”. 

Be lə ki, hər il yüz lər lə səy yah bu çi na rı gör mə yə gə lir.
Ağac əv vəl lər də əl ve riş siz ha va şə raitin dən zi yan çə kib. Mə sə lən, 

2011-ci il də tu fan çi na rın, de mək olar, ya rı sı nı qo ra pıb.  
Fil min sü je ti nə gö rə, baş qəh rə man En di Düf reyn (Tim Rob bins)  

dos tu Re də mək tu bu nu ağa cın al tın da bas dı rır, Red (Mor qan Fri-
man) də ey ni yer də hə min mək tu bu çı xa rıb oxu yur. Mək tu bun mət-
nin də ya zı lır: “Yad da sax la, Red, ümid yax şı şey dir, bəl kə də, dün ya-
da ən yax şı şey dir, çün ki o heç vaxt öl mür”.

Re jis sor Frenk Da ra bon tun Sti ven Kin qin sse na ri si əsa sın da çək di-
yi bu fi lm 1994-cü il də ek ran la ra çı xıb. “Şouşenk dən qa çış” bu gün 

də dün ya ki ne ma toq ra fi  ya sı nın 
ən yax şı nü mu nə lə rin-

dən he sab olu nur.

Tür ki yə nin te le no vel la-
la rı sü jet xət lə ri nə gö-
rə yal nız Ame ri ka dan 
ge ri də qa lır. Tür ki yə 

se rial la rı nın nü fu zu Mek si ka 
və Bra zi li ya nı çox dan ke çib. 

Ax ta rış sis tem lə ri nin sta tis ti-
ka sı na əsa sən, türk se rial la rı na 
ən müx tə lif dil lər də bax maq is tə-
yir lər. Tür ki yə Ame ri ka dan son-
ra se rial  ki no sə na ye si sa hə sin-
də ikin ci ix ra cat çı ya çev ri lib. Bu 
həm də hər bir se riala xərc lə nən 
bö yük və sait lə bağ lı dır. Bə zən 
bir epi zod 35-40 min ABŞ dol la-
rı na ba şa gə lir, türk pro dü ser lə-
ri ge yi mə, de ko ra si ya ya, gö zəl 
mən zə rə lə rə və akt yor he yə ti nə 
bö yük pul lar sərf edir.  

Dün ya ən çox tə ləb olu nan se-
rial lar ara sın da ta ri xi möv zu da çə-
ki lən türk fi lm lə ri ön cül yer də dir.

Hazırladı: RƏBİQƏ

ABŞ-ın Nyu-Hemp şir şta tın da yer lə şən Kor niş 
şə hə rin də Ce rom Sel lin ce rin evi hər ra ca çı-
xa rı lıb. Ya zı çı nın evi üçün 679 min dol lar 
tək lif edən müş tə ri ta pı lıb. 

Bu evi Se lin cer 1950-ci il də, bi rin ci hə yat yol da şı ilə bo şan dıq dan 
son ra alıb. Ev ha zır ki sa hi bi nə 1980-ci il də sa tı lıb. O, mən zil də Se lin-
ce rin vax tın dan qal ma in ter ye ri sax la dı ğı nı id dia edir. 

Evi al maq is tə yən şəxs lə sə nəd ləş mə ilə bağ lı on layn kon sul ta si ya 
ke çi lə cək, ey ni za man da po ten sial müş tə ri mən zi li vir tual şə kil də zi-
ya rət edə bi lə cək.

Məş hur ya zı çı daim tə va zö kar hə yat sü rüb. Bu evi o, “Çov dar lıq-
da uçu rum dan qo ru yan” əsə ri nin ona gə tir di yi şöh rət dən giz lən mək 
üçün sı ğı na caq ye ri ki mi al mış dı.

bö yük pul lar sərf edir.  
Dün ya ən çox tə ləb olu nan se-

rial lar ara sın da ta ri xi möv zu da çə-
ki lən türk fi lm lə ri ön cül yer də dir.

Hazırladı: RƏBİQƏ

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

Mosk va Ar bit raj Məh kə mə si bu gün lər də Pe re del ki no 
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ABŞ-ın Nyu-Hemp şir şta tın da yer lə şən Kor niş 
şə hə rin də Ce rom Sel lin ce rin evi hər ra ca çı-
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də dün ya ki ne ma toq ra fi  ya sı nın 
ən yax şı nü mu nə lə rin-

dən he sab olu nur.

bö yük pul lar sərf edir.  
Dün ya ən çox tə ləb olu nan se-

rial lar ara sın da ta ri xi möv zu da çə-
ki lən türk fi lm lə ri ön cül yer də dir.
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