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Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev 
NA TO-nun Sam mi tin də 
iş ti rak et mək üçün iyu lun 

7-də Pol şa nın pay tax tı Var şa va ya iş-
gü zar sə fə rə gə lib.

Sə fər əs na sın da gö rüş lər ke çi rən İl ham 
Əli yev  iyu lun 8-də ATƏT-in Minsk qru-
pu nun həm sədr lə ri Ceyms Uor lik, İqor 
Po pov, Pyer Andr yö və ATƏT-in ha zır-
kı səd ri nin xü su si nü ma yən də si An ji 
Kasp şi ki qə bul edib. Gö rüş də Er mə nis-
tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na-
qi şə si nin həl li ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin Əf qa nıs tan İs lam Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti Mə həm məd Əş-
rəf Qa ni ilə də gö rü şü olub.

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara sın da iki tə rəfl  i 
mü na si bət lə rin uğur la in ki şaf et di yi bil-
di ri lib. Azər bay can ilə Əf qa nıs tan ara-
sın da iq ti sa diy yat, təh lü kə siz lik, kənd 
tə sər rü fa tı, nəq liy yat və di gər sa hə lər də 
əmək daş lıq əla qə lə ri nin in ki şaf et di ril-
mə si pers pek tiv lə ri ət ra fın da ge niş fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

“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.

İlham Əliyev 
Polşaya səfər edib

Anar Ələk bə rov bil di rib ki, 
döv lət tə rə fi n dən apa rı lan iş-
lər lə ya na şı, Hey dər Əli yev 
Fon du da ya ran dı ğı 2004-cü 
il dən eti ba rən Azər bay ca-
nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va nın rəh bər li yi ilə ta-
ri xi mi zin ya şa dıl ma sı, Azər-
bay can hə qi qət lə ri nin dün ya 
ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sı, 
öl kə mi zin so sial-iq ti sa di və 
mə də ni tə rəq qi si nə nail ol-
maq məq sə di lə elm və təh sil, 
sə hiy yə, eko lo gi ya, id man və 
di gər sa hə lə rin in ki şa fı is ti qa-
mə tin də müx tə lif proq ram lar 
və la yi hə lər hə ya ta ke çi rib.

Bu gü nə dək “Ye ni lə şən 
Azər bay ca na ye ni mək təb” 
la yi hə si çər çi və sin də 412 ye ni 
mək təb in şa olu nub. “Təh si lə 
dəs tək”, “Uşaq ev lə ri və in ter-
nat mək təb lə ri nin in ki şa fı”, 
“Mək tə bə qə dər təh sil müəs-
si sə lə ri nin in ki şa fı” la yi hə lə ri 
üz rə pay taxt və re gion lar da 
or ta mək təb, mək tə bə qə dər 
təh sil müəs si sə lə ri in şa və 
əsas lı tə mir edi lib, əha li nin 
sə hiy yə prob lem lə ri nin ara-
dan qal dı rıl ma sı, öl kə də eko-
lo ji du ru mun yax şı laş dı rıl ma-
sı is ti qa mə tin də mü hüm iş lər 
gö rü lüb. Hey dər Əli yev Fon-
du nun tə şəb bü sü və dəs tə yi 
ilə in di yə dək Azər bay can da 
50-ə ya xın di ni mə bəd, o cüm-
lə dən 500-ə ya xın mə də niy yət 
ob yek ti əsas lı tə mir olu nub.

Hey dər Əli yev Fon du tə rə fi n-
dən, o cüm lə dən Yev lax ra yo-
nu nun Ha cı sel li kən din də 200,

Nə mər li kən din də 100 yer lik ye-
ni mək təb bi na la rı in şa olu nub, 
360 yer lik Kö vər kənd mək tə bi 
ye ni dən qu ru lub.

Xü su si ilə er mə ni dias po ru-
nun güc lü ol du ğu öl kə lər də 
Fond tə rə fi n dən Azər bay can 
hə qi qət lə ri nin ta nı dıl ma sı, öl kə-
miz lə bağ lı müx tə lif təd bir lə rin 
ke çi ril di yi ni vur ğu la yan Anar 
Ələk bə rov bil di rib ki, bü tün 
bun lar Fon dun pre zi den ti Meh-
ri ban Əli ye va nın sə yi və yo rul-
maz fəaliy yə ti nin nə ti cə si dir.

Hey dər Əli yev Fon du fəaliy-
yə ti ni, həm çi nin Azər bay ca nın 
re gion la rın da da ge niş lən di-
rir. Anar Ələk bə rov bil di rib 
ki, Fond il kin mər hə lə də 2016-
2017-ci il lər üz rə re gion lar da 
fəaliy yə ti ni ge niş lən di rə cək. 
Onun söz lə ri nə gö rə, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va nın tap şı rı ğı-
na əsa sən ya ra dı lan “Re gional 
İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nin baş-
lı ca məq sə di öl kə nin ic ti mai-si-
ya si, so sial-mə də ni hə ya tın da, 
və tən daş cə miy yə ti qu ru cu lu-
ğun da da ha fəal la yi hə lər hə ya-
ta ke çir mək, apa rı lan is la hat lar, 
o cüm lə dən döv lət tə rə fi n dən 
re gion la rın in ki şa fı üz rə hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lə rə ge niş dəs-
tək gös tər mək dir. Təş ki la tın 
ic ti mai fəal lıq və ic ti mai nə za-
rə tin güc lən di ril mə si is ti qa mə-
tin də iş lər gör dü yü nü de yən 
Anar Ələk bə rov ha mı nı, xü su-
si lə gənc lə ri bir li yin fəaliy yə-
tin də ya xın dan iş ti rak et mə yə, 
tək lifl  ər ver mə yə də vət edib.

Çün ki məhz bu tək lifl  ər hər 
han sı bir la yi hə nin ic ra sı na tə-
kan ve rə bi lər. Da xil olan mü-
ra ciət lər üz rə ar tıq elekt ron ba-
za ya ra dıl dı ğı və onun ic ra sı ilə 
bağ lı mə sə lə lə rin daim nə za-
rət də sax la nıl dı ğı qeyd edi lib.

Anar Ələk bə rov de yib ki, İc ti-
mai Bir lik əsa sən əha li ni kol-
lek tiv for ma da na ra hat edən 
prob lem lə rin həl li nə ça lı şır, 
yə ni şəx si de yil, ümu mi lik də 
re gion, ra yon, kənd əha li si ni 
na ra hat edən mə sə lə lə rin həl-
li nə yö nə lən təd bir lər hə ya ta 
ke çi rir.

Qeyd edək ki, “Re gional İn-
ki şaf” İc ti mai Bir li yi 2016-cı ilin 
mart ayın dan fəaliy yə tə baş la-
yıb. Ar tıq İc ti mai Bir li yin 5 re-
gional mər kə zi ya ra dı lıb.

İc ti mai Bir li yin üzv lə ri, kö-
nül lü lər sa kin lər lə daima ün-
siy yət də olur. Ey ni za man da 
İc ti mai Bir li yə 150 “qay nar 
xətt ”i, elekt ron poçt (in-
fo@riib.az), so sial şə bə kə lər 
(www.fa ce book.com/re giona-
lin kis haf, ins tag ram.com/re-
giona lin kis haf) va si tə si lə, 050 
500 01 50 “What sApp” nöm-
rə si ilə əla qə sax la ya raq mü-
ra ciət lər, tək lifl  ər, fo to və vi-
deo ma te rial la rı gön dər mək, 
elə cə də təş ki la ta kö nül lü ki-
mi qo şul maq (riib.az/si te/bi-
ze qos hul) müm kün dür.

Da ha son ra Hey dər Əli yev 
Fon du nun nü ma yən də lə ri 
Yev lax ra yo nu nun kənd lə rin-
də olub lar, sa kin lər lə gö rüş-
lər ke çi rib lər. Pam bıq sa hə si 
ilə ta nış lıq za ma nı bil di ri lib 
ki, “Re gional İn ki şaf” İc ti-
mai Bir li yi nə pam bıq çı lı ğın 
in ki şa fı, su var ma sis te mi nin 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı bır çox 
tə kilfl  ər da xil olub və on lar 
araş dı rı lır.

Ey ni za man da Şə ki ra yo-
nun da əha li ilə gö rüş lər olub. 
Bu ra da tə mi rə eh ti ya cı olan 
mək tə bə ba xış ke çi ri lib. Bil di-
ri lib ki, İc ti mai Bir li yə re gion-
lar da or ta mək təb, mək tə bə-
qə dər təh sil müəs si sə lə ri nin 
in şa sı və əsas lı tə mir iş lə ri ilə 
bağ lı mü ra ciət lər da xil olur. 
Da xil olan mü ra ciət lər Təh sil 
Na zir li yi ilə bir gə mü za ki rə 
olu na caq.

“Re gional İn ki şaf” İc ti mai 
Bir li yi nin nü ma yən də lə ri, 
həm çi nin Şə ki şə hə rin də qa-
rı şıq tip li uşaq evin də olub lar. 
1930-cu il dən fəaliy yət gös tə-
rən bu uşaq evin də Hey dər 
Əli yev Fon du nun so sial sa hə 
və təh sil üz rə la yi hə lə ri çər-
çi və sin də əsas lı tə mir iş lə ri nə 
baş la na ca ğı bil di ri lib.

Son ra Bir li yin nü ma yən də-
lə ri Şə ki də mey və bağ la rı nın 
sa lın dı ğı tə sər rü fat sa hə sin də 
olub lar. Bil di ri lib ki, Şə ki də 
bağ çı lıq və tə rə vəz çi lik sa-
hə si ni in ki şaf et dir mək üçün 
yax şı im kan lar var. Ha zır da 
bu sa hə də əsas prob lem su-
var ma ilə bağ lı dır. Da ha son ra 
ra yon sa kin lə ri ilə gö rüş olub. 
Gö rüş də sa kin lər lə ye rin də cə 
bir sı ra tək lifl  ər mü za ki rə edi-
lib. “Re gional İn ki şaf” İc ti mai 
Bir li yi nin ya ra dıl ma sın dan 
məm nun luq la rı nı ifa də edən 
sa kin lər bu tə şəb bü sə gö rə 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre-
zi den ti Meh ri ban Əli ye va ya 
min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər. 
Sa kin lər, həm çi nin əha li dən 
da xil olan şəx si tə şəb büs lər-
lə təş ki la tın la yi hə lə ri nə dəs-
tək gös tə rə cək lə ri ni de yib lər. 
Ey ni za man da arı çı lıq tə sər-
rü fa tı nin in ki şa fı nın va cib-
li yi ni bil di rə rək bu sa hə nin 
öy rə nil mə si üçün maarifl  ən-
di ri ci kurs la rın təş kil olun ma-
sı nı tək lif edib lər. “Re gional 
İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi tə rə-
fi n dən müx tə lif sa hə lər üz rə 
tə lim kurs la rı nın ke çi ril di yi ni 
bil di rən Anar Ələk bə rov tək lif 
olu nan maarifl  ən di ri ci kur sun 
da ya xın za man lar da təş kil 
edi lə cə yi ni de yib. Son da Anar 
Ələk bə rov Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh-
ri ban Əli ye va nın Ra ma zan 
bay ra mı mü na si bə ti lə ra yon 
sa kin lə ri nə təb ri ki ni çat dı rıb.

Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla 

Əliyeva uşaq evlərində olub

İyu lun 7-də Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb-
bü sü ilə va li deyn hi ma yə sin dən məh rum 
olan uşaq lar üçün is ti ra hət proq ra mı təş kil 
edi lib.

Fon dun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va pay tax tın 
1 say lı kör pə lər evi və 1 say lı uşaq evin də tər bi yə 
alan uşaq lar la bir lik də şən lik də iş ti rak edib.

Kör pə lər və uşaq ev lə rin də tər bi yə alan uşaq lar 
on lar üçün tər tib olun muş müx tə lif əy lən cə lər də 
asu də vaxt la rı nı ke çi rib lər.

Ley la Əli ye va uşaq lar la sə mi mi söh bət edib, on-
la rın əy lən cə lə rin də iş ti rak edib.

Qeyd edək ki, Hey dər Əli yev Fon du va li deyn hi-
ma yə sin dən məh rum olan uşaq la ra mün tə zəm baş 
çə kir, on la rın han sı qay ğı ya, mə nə vi dəs tə yə eh ti ya cı 
ol ma sı ilə ma raq la nır, uşaq və ye ni yet mə lə rin tə lim-
tər bi yə lə ri, asu də vaxt la rı nın təş ki lin də iş ti rak edir.

İs ti ra hət gün lə rin də, müx tə lif bay ram və əla mət-
dar gün lər də əy lən cə lə rin təş ki li isə uşaq la ra unu-
dul maz xoş an lar ya şa dır.

Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü şü ilə ya ra dı lan 
“Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nin Yev lax şə hə-
rin də top lan tı sı ke çi ri lib. İc las da Hey dər Əli yev 
Fon du nun ic ra çı di rek to ru Anar Ələk bə rov Fon-

dun ötən müd dət ər zin də gör dü yü iş lər, hə ya ta ke çi ri lən la-
yi hə lər, həm çi nin Fon dun ye ni ya ra dı lan İc ti mai Bir li yi nin 
fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat ve rib.

Anar Ələk bə rov bil di rib ki, Nə mər li kən din də 100 yer lik ye- Anar Ələk bə rov de yib ki, İc ti-

Heydər Əliyev Fondunun “Regional 
İnkişaf” İctimai Birliyi Yevlax və 
Şəkidə sakinlərlə görüşlər keçirib
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  ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin 
növ bə ti nəş ri – gənc Azər bay can şairi Ley-
la Əli ye va nın “Dün ya yu xu tək əri yir” ki ta-
bı işıq üzü gö rüb.

Ki ta ba top la nan şeir lə rin sət ri tər cü mə-
si nin müəl li fi  – Za hid Məm mə dov, bə dii 
tər cü mə si nin müəl li fi  – Afaq Mə sud dur. 
Nəş rin re dak to ru – Ya şar Əli yev, bə dii 
tər ti bat çı sı – Aqil Əm ra hov dur.

“Dün ya yu xu tək əri yir…” ki ta bı Ley-
la Əli ye va nın Azər bay can di lin də nəşr 

olu nan ilk şeir lər top lu su dur. Ki tab Afaq 
Mə su dun, şairin ya ra dı cı lı ğı ba rə də fi  kir lə ri ni bö lüş dü yü “Bu-
lud lar dan yu xa rı” es se si ilə baş la yır.

Odessada azərbaycanlı rejissorun 
filminin təqdimatı olub

Odes sa şə hər so ve ti nin da xi li 
si ya sət de par ta men ti nin və 
Mü qəd dəs-Ar xan gel-Mi-
xa yı lov qa dın mo nas tı rı nın 

dəs tə yi ilə Uk ray na nın Odes sa şə hə-
rin də həm yer li miz, ta nın mış ki no re jis-
sor, sse na rist Na dir Ma ça no vun “İnam, 
ümid, sev gi” ad lı sə nəd li fi l mi nin təq di-
ma tı ke çi ri lib. Fil min pro dü ser lə ri Na-
dir Ma ça nov və Şah naz Ab dul la ye va dır.

Şah naz Ab dul la ye va Azər TAc-a bil di rib ki, təq di mat Odes sa nın döv lət 
sə viy yə sin də təd bir lə ri nin ke çi ril di yi ən bö yük mə kan olan də niz vağ za-
lı nın kon sert za lın da baş tu tub.

“İnam, ümid, sev gi” ad la nan sə nəd li fi lm hə ya tın müx tə lif sfe ra la rın-
da ya şa yan üç xris tian qa dın haq qın da dır. Hər üç qa dın bi rin ci də fə ka-
me ra qar şı sın da otu rur lar. Qəh rə man lar - xəs tə əri nin qay ğı sı na qa lan 
tə qaüd çü qa dın, sev gi si uğ run da əl lə ri ni qa na ba tır mış məh kum və hə-
ya tı nı Al la ha sev gi yə həsr et miş ra hi bə inam, ümid və sev gi haq qın da 
fi  kir lə ri ni bö lü şür lər. Fil min çə ki liş lə ri iki il ya rım da vam edib.

Təq di mat mə ra si min də döv lət xa dim lə ri, mə də niy yət və in cə sə nət nü ma-
yən də lə ri, müx tə lif di ni tə bə qə lər, dip lo mat lar, de pu tat lar və Odes sa sa kin lə ri 
iş ti rak edib. Mü səl man re jis so run xris tian lıq də yər lə ri ni be lə in cə lik lə, həs sas-
lıq la təq dim et mə si fi l mi iz lə yən lər də yük sək təəs sü rat oya dıb. Təq di mat da 
Uk ray na nın KİV nü ma yən də lə ri də iş ti rak edib və me dianı ən çox ma raq lan-
dı ran sual məhz mü səl man re jis so run xris tian lıq haq qın da fi lm çək mə si olub.

Mə ra sim də çı xış edən re jis sor Na dir Ma ça nov bu sualı be lə ca vab lan dı rıb: 
“Mən Azər bay can ki mi to le rant bir öl kə nin və tən da şı yam. Elə bu na gö rə də 
mə nim di gər din lə rə, o cüm lə dən də xris tian lı ğa olan mü na si bə tim baş qa cür 
ola bil məz di. Bu mə nim bir mü səl man ola raq xris tian la ra hə diy yəm dir”.

“Di ni miz fərq li ol sa da, Al la hı mız bir dir” de yən re jis so ru ta ma şa çı lar 
al qış lar la dəs tək lə yib lər. Təq di mat da diq qət çə kən mə qam lar dan bi ri də 
ope ra tor və bəs tə kar iş lə ri nin yük sək qiy mət lən di ril mə si olub. Fil min 
ope ra to ru Ra hid Ab ba sov, bəs tə ka rı isə Emil Hə şi mov dur.

Təq di ma tın so nun da fi l min qəh rə man la rın dan bi ri olan məh bus qa dı-
nın səh nə yə də və ti isə təş ki lat çı la rın re jis so ra sürp ri zi olub.

“Xoşbəxt olun” ekrana çıxır

Son il lər ailə-məişət möv zu sun-
da ek ran laş dı rı lan fi lm lə rin sı-
ra sı na da ha bi ri əla və olu nub. 
Azər TAc xə bər ve rir ki, Azər-

bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü Səidə 
Haq ver di ye va nın “Qa ra qı zın qa ra 
bəx ti” ad lı he ka yə si nin mo tiv lə ri əsa-
sın da “Xoş bəxt olun” ad lı fi lm çə ki lib.

Möv zu su ailə-məişət ha di sə lə rin dən 
gö tü rül müş tra gi ko mik fi lm də qız la rın ərə get mə mə si və ailə lər də sırf bu sə-
bəb dən qa ba ran mə nə vi-psi xo lo ji prob lem lər ön pla na çə ki lib. Be lə ki, ya ra dı cı 
he yət 6 qı zı olan və sa də cə oğul öv la dı dün ya ya gə tir mək üçün ümi di ni fal çı la-
ra bağ la yan ana nın, həm çi nin qız la rı nın ərə get mə mə si nə gö rə həm kənd li lə ri-
nin məs xə rə ob yek ti nə çev ri lən ata nın dra mı nı sar kazm la ek ra na kö çü rə bi lib.

Tam met raj lı bə dii fi l min qu ru luş çu re jis so ru və sse na ri müəl li fi  Səidə 
Haq ver di ye va, qu ru luş çu ope ra to ru Rə şad Qa ra yev, qu ru luş çu rəs sa mı 
İq bal Əli yev, re jis so ru Ja lə Rə him li, ope ra to ru El vin Mus ta fa yev, rəs sa mı 
Ca vid Hü sey nov, ge yim üz rə rəs sa mı Kö nül Və li bəy li dir.

Film də əsas rol la rı Əmək dar ar tist Se vinc Sa rı ye va, Ül viy yə Əli ye va, Mə hər-
rəm Qur ba nov, Ca vid Tel man, Rəs miy yə Nur məm mə do va, Kö nül Şah ba zo va, 
El nur Əli yev, El xan İs ma yı lov, Zem fi  ra Əb dül sə mə do va, Hüs niy yə Əh mə do-
va, Vü sal Hü sey nov, Ay bə niz Ba ğı ro va və Gül na rə Ab dul la ye va ifa edir lər.

Çə ki liş lə ri Tər tər, Cə li la bad, Şa ma xı, elə cə də Ba kı da apa rı lan fi lm bey-
nəl xalq fes ti val la ra gön də ri lə cək.

“Şekspir” yenidən səhnədə

İ
yu lun 9-da Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Mil li Dram Teat rın da Xalq ya-
zı çı sı El çi nin “Şeks pir” əsə ri əsa sın-
da səh nə ləş di ril miş ta ma şa nü ma yiş 

olu na caq. Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, ta ma şa nın qu ru-
luş çu re jis so ru Ki şi neuda kı Ejen İones ko 
adı na teat rın ya ra dı cı sı və rəh bə ri Pet ru 
Vut ke reu, tər ti bat rəh bə ri Xalq rəs sa mı 
Na zim Bəy ki şi yev, qu ru luş çu rəs sa mı Ra-
min Bəy ki şi yev, mu si qi tər ti bat çı sı Hə mid 
Ka zım za də dir.

Səh nə əsə rin də Xalq ar tis ti Ra miz Nov ruz, Əmək dar ar tist lər Ay şad 
Məm mə dov, Mə ta nət Ata ki şi ye va, El şən Cəb ra yı lov, As lan Şi ri nov, 
Şə la lə Şah və ləd qı zı, El şən Rüs tə mov, akt yor lar Ni gar Gü ləh mə do va, 
Anar Hey bə tov və baş qa la rı çı xış edə cək.

Ta ma şa nın sü je ti be lə dir: ru hi-əsəb kli ni ka sın da kı pa si yent lə rin hər bi ri 
öz xə ya li qur du ğu dün ya da ya şa yır lar. Ər-ar vad daim öz iki li tə biəti nin 
prob lem lə ri ilə baş-ba şa dır. “Sta lin” bü tün gü nü tö rət di yi əməl lə rin peş-
man çı lı ğı nı çə kir. “Sa ra Ber nar” hər də qi qə özü nü səh nə də tə səv vür edir.

Xəs tə xa na ya “Drob-13”ün gə ti ril mə si ilə hər kəs bir da ha hə ya ta 
mü na si bə ti haq qın da dü şün mə li olur. Hər kəs hə rə kət lə ri nə ye ni dən, 
yadp la net li lə rin gö zü ilə ba xır. Bir an da xəs tə xa na xə yal və hiss lə rin 
bo ğul du ğu, sə da qət və ina mın it di yi, hə ya ta fər di ba xış la rın qa da ğan 
edil di yi dün ya mı zın ki çik mo de li nə çev ri lir.

Ta ma şa Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi və Aka de mik 
Mil li Dram Teat rı nın tə şəb bü sü ilə hə ya ta ke çi ri lən, GUAM öl kə lə ri nin 
teatr əmək daş lı ğı nı nə zər də tu tan “GUAM-ın teatr mə ka nı” la yi hə si 
çər çi və sin də səh nə ləş di ri lib.

“Yuğ”da premyera da olub,  
ictimai baxış da

Azər bay can Döv lət “Yuğ” Teat rın-
da “Rin di-Şey da” ta ma şa sı nın 
prem ye ra sı olub. Teat rın mət-
buat xid mə tin dən Azər TAc-a bil-

di ri lib ki, Mər can Də də nin “Su fi  ar zu la rı” 
mu si qi li kom po zi si ya sı əsa sın da səh nə ləş-
di ri lən ta ma şa nın ide ya müəl li fi  və qu ru-
luş çu re jis so ru teat rın baş re jis so ru Güm-
rah Ömər, qu ru luş çu rəs sa mı teat rın baş 
rəs sa mı Rə şid Şə rif dir. Ta ma şa nın mu si qi 
tər ti ba tı Amid Qa sı mo va, plas tik həl li Mi-
ka yıl Mi ka yı lo va məx sus dur.

Jan rı sə ma vi eşq ayi ni ki mi tə yin olu nan ta ma şa da rol la rı teat rın akt yor-
la rı - Mə ta nət Ab bas, Tə ra nə Ocaq ver di ye va və Amid Qa sı mov ifa edib.

Səh nə əsə rin də Mə həm məd Fü zu li, Ka mal Ab dul la, Ra miz Röv şən, 
Sa lam Sar van, Va qif Ba yat lı nın poetik mətn lə rin dən və ifa çı la rın öz 
ədə bi ma te rial la rın dan is ti fa də olu nub.

Ta ma şa da 3 aşiq xü su si mə ka na da xil olub, on la rı na ra hat edən, əzab 
ve rən mə nə vi-psi xo lo ji komp leks lə rin dən azad olub, ye ni mə nə vi-psi-
xo lo ji key fi y yət lər lə yol la rı na da vam edir lər.

***
“Yuğ” Teat rın da “Me de ya. Sek ven si ya 001” ta ma şa sı na ic ti mai ba xış 

olub. Vla di mir Kli men ko nun “Me de ya Teat rı” pye si əsa sın da səh nə-
ləş di ri lən ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru və mu si qi tər ti bat çı sı Mi ka yıl 
Mi ka yı lov, qu ru luş çu rəs sa mı Umay Hə sə no va dır.

Apok ri fi k eti raf jan rın da ha zır la nan ta ma şa da rol la rı teat rın akt yor la rı 
Əmək dar ar tist lər So na xa nım Mi ka yı lo va və Gül zar Qur ba no va ifa edib.

Səh nə əsə ri Me de ya nı oy na ma ğa cəhd edən iki akt ri sa ara sın da di-
aloq üzə rin də qu ru lub: bi ri - uşaq la rı nı öl dür mə miş dən ön cə, o bi ri 
- öl dür dük dən son ra.

Səh nə əsə ri akt yo run za man la mü na si bət lə ri haq qın da poetik prit ça-
dır. Ta ma şa nın ya xın vaxt lar da prem ye ra sı ke çi ri lə cək.

“Qohumlar” təqdim olunacaq

İ
yu lun 9-da Azər bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da (ADGTT) ye ni 
səh nə əsə ri-“Qo hum lar”ın təq di ma tı 
olu na caq. Teat rın mət buat xid mə tin-

dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, ta ma şa Kal-
mık Mil li Dram Teat rı nın bə dii rəh bə ri, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Bo ris Mand ji-
ye vin qu ru lu şun da səh nə ləş di ri lib. Ötən 
ay prem ye ra sı baş tu tan “Qo hum lar” ta-
ma şa sı Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı-
lar Teat rı və B.Ba san qov adı na Kal mı ki ya 
Mil li Dram Teat rı rəh bər lə ri nin im za la dı ğı 
qar şı lıq lı ya ra dı cı lıq mü qa vi lə si nə əsa sən ha zır la nıb.

İki his sə li mü zikl janr lı ta ma şa da rol la rı Əmək dar ar tist lər Şöv qi 
Hü sey nov, Naibə Al lah ver di ye va, Qur ban İs ma yı lov, Şə fəq Əli ye va, 
Nə si bə El da ro va, Ata ba la Sə fə rov, akt yor lar Meh ri ban Hü sey no va, 
Kö nül Əbi lo va, Se vinc Meh rə li ye va, Şəb nəm Hü sey no va və Züm rüd 
Qu li ye va ifa edə cək.

Daşkənddə yaşayan 
soydaşımıza 

“Dünya Vətəndaşı” 
adı verilib

Əli şir Nə vai adı na 
Daş kənd Döv lət 
Ope ra və Ba let Teat-
rı nın baş re jis so ru, 

Azər bay ca nın və Öz bə kis ta nın 
Xalq ar tis ti, döv lət mü ka fa tı 
laureatı Fi ru din Sə fə ro va “Dün-
ya Və tən da şı” adı ve ri lib.

F.Sə fə ro vu bu ada UNES CO - 
St ra te gi ya 2014-2021 il lər də qlo-
bal və tən daş lı ğın for ma laş dı rıl-
ma sı proq ra mı, Yu na nıs tan da kı 
Dün ya Fəl sə fə Fo ru mu (DFF) və 
Afi  na şə hə rin də ki Sok rat Fəl sə fə 
Mək tə bi (SFM) la yiq gö rüb.

DFF-nun fəx ri pre zi den ti, 
SFM-nin rek to ru Evan qe los Mut-
so pu lo sun im za sı ilə soy da şı mı-
za gön də ri lən ser ti fi  kat da de yi lir 
ki, Sə fə rov Fi ru din Sətt  ar oğ lu 
bey nəl xalq və tən daş bi lik lə ri nə 
yi yə lən di yi və pe şə si nin us ta sı 
ol du ğu üçün “Dün ya Və tən da-
şı-21-ci əsr” yük sək bey nəl xalq 
sta tu su da şı ma ğa la yiq gö rü lür.

Daş kən də gəl məz dən əv vəl Fi-
ru din Sə fə rov 14 il Azər bay can 
Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın baş 
re jis so ru iş lə yib, bu mə də niy yət 
oca ğın da da hi Üze yir Ha cı bəy li nin 
“Ko roğ lu” və “Ley li və Məc nun” 
ope ra la rı na qu ru luş ve rib .

Ta nın mış re jis sor ar tıq 40 ilə ya-
xın dır ki, Daş kənd də fəaliy yət gös-
tə rir. O, Ba kı və Daş kənd teatr la rın-
da 70-dən ar tıq müasir və klas sik 
ope ra ta ma şa la rı na qu ru luş ve rib.

Fi ru din Sə fə ro vun 70 il lik yu-
bi le yi Daş kənd də yük sək sə viy-
yə də qeyd olu nub və ope ra sə nə-
ti qar şı sın da kı xid mət lə ri nə gö rə, 
o, Öz bə kis tan Pre zi den ti İs lam 
Kə ri mo vun Fər ma nı ilə “Əmək 
şöh rə ti” or de ni ilə təl tif edi lib.

 ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin 
növ bə ti nəş ri – gənc Azər bay can şairi Ley-
la Əli ye va nın “Dün ya yu xu tək əri yir” ki ta-
bı işıq üzü gö rüb.

Ki ta ba top la nan şeir lə rin sət ri tər cü mə-
si nin müəl li fi  – Za hid Məm mə dov, bə dii 
tər cü mə si nin müəl li fi  – Afaq Mə sud dur. 
Nəş rin re dak to ru – Ya şar Əli yev, bə dii 

la Əli ye va nın Azər bay can di lin də nəşr 
olu nan ilk şeir lər top lu su dur. Ki tab Afaq 

Mə su dun, şairin ya ra dı cı lı ğı ba rə də fi  kir lə ri ni bö lüş dü yü “Bu-
lud lar dan yu xa rı” es se si ilə baş la yır.

ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin  ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin 

Leyla Əliyevanın “Dünya yuxutək 
əriyir…” şeirlər kitabı nəşr olunub



Mənası 
anlaşılmayan 

sözlər

Mənası və
yazılışı qüsurlu 

sözlər

Dialekt və
ara sözləri

İşlənməyən ərəb, 
fars və digər 
əcnəbi sözlər

Terminlər

Suni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən qurama 
sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz 

hallandırmaları

dəridənkeçən
dəridənkeçmə
dərztullama
dərztullayan
dəstəkdənçıxma
dialektüstü
dikbığ
dikbığlı
dilcikvarılıq
diricik
diriciklik
dişəbənzərlik
dodaqaltıazaylanma
dodaqayaqlılıq
doğanaqboğaz
eynioxsuz
eynioxsuzluq
əbədli
əbədsiz
əkələtmə
əkələtmək
əldəbir
əlif-əlbətt ə
əliyuxa
əliyuxalıq
əmici
əmicilik
əmrakan
əndəmə
əndə-məndə
əndər-çöndər
əndər-döndər
əngəbəngə
əntərçəlik
əntərlik
əntərliketmə
əntərolma
ərəbcələşdirilmə
ərəbcələşdirilmək
ərəbcələşmə
ərəbcələşmək
əriştəbalıq
əriştəbalıqkimi (-lər)
əsəbiyyəçi
əsəretmə
əsərlənmə
əsərlənmək
ətbaş

darışılma
darışılmaq
daşdələnkimi (-lər)
despotçuluq
dəcləşmək
dəhrəşəkillik
dəlisoylu
dəmirçi-ştamplama
dəmir-tetrakarbonil
dərdolma
dəvəçökürtmə 
dəyişəktikən
dəyişəktikmə
dispetçerləşdirilmə
dispetçerləşdirilmək
dispetçerləşdirmə
dizel-elektrik
dizel-elektrovoz
elamnamə
epeynicə
epiteləbənzərlik
estradayabənzərlik
estradayaoxşarlıq
etidallıqgöstərmə
etimadverici
ərişbükdərmə
hindigülü
irandilli
kevler
kiran
qurbağalıq
landsye
legmon
legmonçu
len
ling-optik
lirik-rəqsvarı
lirik-rəqsvarılıq
loğma
loğmalama
loğmalamaq
loğmalanma
loğmalanmaq
loğmalıq
loğma-loğma
lösit 
maki
makkartiçi

davalanma
davalanmaq
davalatma
davalatmaq
dilqandıran
dilqandırma
evirib-çevirmə
evirib-çevirmək
əhvayı
əkələmə
əkələmək
əkələnmə
əkələnmək
əkələşmə
əkələşmək
ərəvəz
ətbala
ətiaçıq
ətiaçıqlıq
ətqanadlılıq
əyirici-bükdərici
əyirici-bükdəricilik
əyri-bəri
əyri-büyrü
gurumguppaz
kalafaağız
keşkə
komuç
qoçubazlıq
qoyuneşşəyi
quyuqazanlıq
lax-tax
laqqıldama
laqqıldamaq
lapca 
lələlik
lələşlənmə
lələşlənmək
lələşlik
lombalamaq
madmazellənmə
madmazellənmək
madmazellik
mat-mut
məməyeyən
mənciyəzlik
miçburun
mıçırlanma

davudi 
dəmgüzarlı
dəmxanalı
dəmxanalıq
diqqətəşayan
ləin
ləkədar
lən
lənbər
ləndəhor
ləntər
ləntəran
lərzan
lərzədar
lərziş
ləşkərkeş
lifgir
lisaniyyat
lotok
lotokçu
lotokçuluq
lotok-lotok
lotoklu
lotoksuz
lüğab
lüğəvi
lüləpər
lüzumiyyət
maddeyi-tarix
madər
madərşah
madərşahlıq
maharao
mahca
mahçə
mahmudi
mahrux
mahvəş
max
maradyor
maradyorluq
marinad
markirovka
martı
masəva
maşınka
matəməngiz
matəməngizlik

kev
lamprid
litofi t (-lər) 
litoral 
litsentrat
litsini
liuvill
lizin 
lizoform
lizogeniya
lizol
lokayata 
loksodromiya 
loqarifmik
lopital 
lopolit
loran
lorddoz 
lordez
loşmid 
lotlin
lourensium
löss
lubrikator
luidor
lujise
lujiseli (-lər)
lukan (-lar)
lullube (-lər)
lunit
lües
lüizit 
lüksmetr
lümen-metr
lüminessent-
bituminoloji
lünet 
lüpin 
lüpus 
lüstrasiya 
lüteotrop
lütesium
lütnya 
lyapis 
lyav
madrepor
madriqal 
maxayrod

daşaçəkmə
dəbədüşmə
dəfetmə
dəfolma
dəlibuğda
dəlibuğdalıq
dəlicəbuğdalıq
dəllalolma
dəmir-arsenit
dəmtutan
dəmtutma
dən-dənolma
dənəzmə
dəngetmə
dəngəsəretmə
dəngəsərolma
dəngolma
dənizçiliketmə
dənizçiolma
dənizpərisi
dənyemə
dərbədərolma
dərcolma
dərdbilən
dərdçəkmə
dərdetmə
dərdəşərikçıxma
dərdəşəriketmə
dərdəşərikolma
dərdi-dillik
dərdvermə
dərəcəalma
dərəcəvermə
dəri-bağırsaq
dəribiçmə
dəridənçıxaran
dəridənçıxarma
dəri-xırdavat 
dəriisladan
dəriislatma
dərinfəhmli
dərinfəhmlik
dərinfəhmlilik
dərinliyədalma 
dərketmə
dərkənarqoyma
dərman-davaçı
dərmansatma

darağabənzərlik
darağaoxşarlıq
daraqvarılıq
darvinistlik
daşıntılı
daşıntısız
daşsız
daş-torpaqsız
davalılıq
davarlı
davasız
davasızlıq
davranışlılıq
davranışsız
davranışsızlıq
dayandırtmaq
dayandıtma
dayandoldurumlu
dayandoldurumsuz
dayazlana-dayazlana
dayəlilik
dayəsizlik
daylaqlı
daylaqlıq
daylaqsız
daylaqsızlıq
dazbaşlılıq
dedirtdirmə
dedirtdirmək
dehidrogenlənmə
dehidrogenlənmək
dehidrogenləşdirmə
dehidrogenləşdirmək
dehidrogenlətmə
dehidrogenlətmək
dekretli
dekretsiz
delfi nvarılıq
deltasız
deltayabənzər
demokratikcəsinə
demokratikləşdirilmək
demokratikləşdirilmiş
demokratiyameyillilik
dempartiyalı
dempartiyalılıq
depolimerləşmə
depolimerləşmək

ətbaşlı
ətbaşlıq
ətbaşlılıq
əyməağız
əzələvi
əzrailliketmə
girlilik
qalaq-
qalaqoynama
qaran
qırıqxətsiz
qizal (-lar)
qozaqaldıran
qurdalayıb-
qurdunçıxaran

makrometeorologiya
makrometeoroloji
makromikroskopik
maqnitölçən
manqurtlama
manqurtlamaq
marxıroloq
markirovkasız
maşona (-lar)
memotiya
mendeleyevium
menecerizm
meniks
meşəaltlığı
meteoritçi

mıçırlanmaq
mıxçalayıb-asma
mıxçalayıb-asmaq
ocuğaz
oğraşca
örüşkəmə
örüşkəmək
piləmək
piltəbığ
piltəbığlı
potuş
potuşluq
potuş-potuş
pörtələmə
pörtələmək

matəmgah
matəmxana
matəmzədə
matqab
mat-məbhut
mat-mütəhəyyir
mavəra
mayeyi-fəsad
mayeyi-iftixar
mayəmir
mazi
mexanisist
mexanisizm
mexanist
mexanistik

majino
makkiya 
makrofon
makroforma
makrokinetika
makrokomponent
makroqliya
makrolid 
makrolit 
makromorfologiya
makroplankton
makropod
makropodiya
makroproqram
makroradikal

dərmansızqalma
dərrakəsiolma
dərsalma
dərsdemə
dərsdeyən
dərskeçən
dərskeçmə
dərslikhazırlayan
dərslikyazma
dərsmənimsəmə
dərvişliketmə
dərzaçan
dərzaçma
dərzbağlama
dərzbağlayan

dezaktivləşdiricilik
dəbərdilə-dəbərdilə
dəbərilə-dəbərilə
dəbərişə-dəbərişə
dəbərişmə
dəbərişmək
dəclətmə
dəclətmək
dədəsiz
dəfi nəsiz
dəftərçəli
dəftərçəsiz
dəhnəli
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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)



Ölüm ka bu su Qri qo ri nin ət ra fın da çox-
dan fır la nır. Əv vəl qar da şı, son ra da ar va-
dı nın qar da şı Sta lin rep res si ya sı na qur ban 
ge dib lər. Qri qo ri heç cın qı rı nı da çı xa ra 
bil mə yib. De mə li, in di növ bə onun dur...

Elə bu na gö rə də xü su si va qon da onu 
qar şı la yıb şə rə fi  nə ba də qal dı ran keç miş 
si lah daş la rı nın son sö zü nü, ölüm hök mü 
oxu nan məh bus ki mi göz lə yir. Lav ren ti 
Be ri ya ba yaq dan gö zü nü Qri qo ri dən çək-
mir, içir və mə na lı-mə na lı su sur. Anas tas 
Mi ko yan isə özü nə xas tərz də bic-bic gü-
lüm sə yir. Onun son söz lə ri hə lə də Qri qo-
ri nin qu laq la rın da əks-sə da ve rir:

- Yol daş Sta lin gös tə riş ve rib ki...
Anas tas nə dən sə cüm lə ni bi tir mək 

is tə mir, göz lə yir ki, əsas mə sə lə ni Be ri-
ya söy lə sin. Bu iki cəl lad san ki bir-bi-
ri nin fi k ri ni oxu yur. Lav ren ti qə də hi 
ba şı na çə kib qa ra kü rü dən bir qa şıq ağ-
zı na qo yur, çey nə yə-çey nə yə düz Qri-
qo ri nin göz lə ri nin içi nə ba xır:

- Qı sa sı, Qri qo ri, Er mə nis ta na bi rin ci 
ka tib ge dir sən. Mə sə lə həll olu nub!

- Ne cə? – sual Qri qo ri nin ağ zın dan 
çı xır, mə na sı nı heç özü də dərk et mir, 
dər hal özü nü ələ alır.

Anas tas da söh bə tə qo şu lur:
- Qri qo ri, biz ki mik? Par ti ya nın əs-

gər lə ri, düz dür, hə... ona gö rə də ha ra 
gön dər sə lər, ora da get mə li yik. 

- Lav ren ti, axı mən heç er mə ni di li ni 
də bil mi rəm...

- Nool sun ki! Öy rə nər sən! Or da bir 
müəl lim var, fa mi li ya sı da Si mak dır. 
İki aya öy rə dər.

Qri qo ri an la dı ki, ar tıq nə sə de mə-
yin mə na sı yox dur. Ar yut yu nov Tifl  i-
sin par ti ya təş ki la tı na rəh bər lik edən 
er mə ni əsil li şəxs lər dən so nun cu su 
idi. On dan əv vəl Bey bu tov, Ma ti nov 
və Xa ti sov şə hə rin bi rin ci ka ti bi və zi-

fə sin də ça lış mış dı. Am ma 
Qri qo ri nin sə mə-
rə li fəaliy yə tin-
dən Kreml çox 
ra zı qal mış dı.

Be ri ya nın tək li fi  və Sta li nin ra zı lı ğı ilə o, 
hətt  a Le nin or de ni ilə təl tif olun muş du.

...Sübh şə fəq lə ri Tifl  i si öz əl van rən gi-
nə bo ya yır. Xü su si va qon da isə ge cə dən 
baş la yan məc lis hə lə da vam edir. Qri qo-
ri cis mən Lav ren ti nin və Anas ta sın ya-
nın da ol sa da, dü şün cə lə ri qə fi l xə bə rin 
müəm ma sın dan hə lə qur tu la bil mə yib. 
Am ma Ar yut yu no vun bir müd dət əv-
vəl Kreml də baş ve rən lər dən xə bə ri yox 
idi. Be lə ki, onun na mi zəd li yi mü za ki rə 
olu nan da, Be ri ya ən ya xın ada mı ba rə də 
Sta li nə be lə de miş di:

- Onu Er mə nis ta na gön də rək, qoy er-
mə ni lər bu ada mı di ri-di ri ye sin, hə lə 
üs tə lik, qa nı nı da iç sin!

Bir fakt bu gü nə qə dər hə lə də müəm-
ma lı qa lıb: Be ri ya hə qi qə tən “dos tu nu” 
yük sək və zi fə yə tə yin et dir miş di, yox sa 
onu məhv et mə yin asan üsu lu nu tap-
mış dı? Am ma bu gün, uzun il lər dən son-
ra, ta ri xə nə zər sal saq, ma raq lı bir fakt la 
üz lə şi rik. So vet ha ki miy yə ti nin bər qə rar 
ol du ğu 16 il də Er mə nis tan da 13 bi rin ci 
ka tib də yiş di ri lib. De mə li, il lə rə böl sək, 
hər ka tib bu kür sü də 14 ay əy lə şib. Ar-
yut yu nov isə bu və zi fə də 16 il ça lı şıb. 
Özü də ne cə?! Bə zi ta rix çi lə rin yaz dı ğı na 
gö rə, bu adam türk lə rə, xü su sən də azər-
bay can lı la ra daim giz li nif rət bəs lə yib. 
Hə lə o vaxt, ötən əs rin 40-50-ci il lə rin də 
Dağ lıq Qa ra ba ğı Er mə nis ta na bir ləş dir-
mək xül ya sı ilə ya şa yıb. 1950-ci il də qı-
zı Na mi ni Mi ko ya nın oğ lu Alek se yə ərə 
ve rən dən son ra isə bu qəsb kar lıq hiss lə ri 
on da da ha da güc lə nib. Gö rü nür, giz li 
sa ray oyun la rı nın ma hir us ta dı sa yı lan 
Mi ko yan türk lə rə və azər bay can lı la ra 
qar şı öz çir kin ide ya la rı nı hə ya ta ke çir-
mək üçün məhz 
Ar yut yu nov-
dan mə ha rət lə 
is ti fa də edir miş. 
Am ma bü tün 
bun lar son ra 
baş ve rə-
cək...

Hə lə lik isə... 1944-cü ilin so yuq no-
yabr gün lə rin dən bi ri. Qri qo ri ar tıq 7 
il dir ki, Er mə nis tan Kom mu nist Par ti-
ya sı nın Mər kə zi Ko mi tə si nə rəh bər lik 
edir. Bir ne çə gün dən son ra Okt yabr in-
qi la bı nın 27-ci il dö nü mü qeyd edi lə cək.

Bu mü na si bət lə res pub li ka rəh bər-
lə ri Mosk va ya ça ğı rı lıb. Sta lin bi rin-
ci ka tib lər lə tək bə tək gö rü şür. Bu dur, 
Ar yut yu nov Sta li nin iş ota ğın da əy lə-
şib, rəh bə rə ge niş he sa bat ve rir. Am ma 
tez lik lə söh bə tin məc ra sı nı Tür ki yə nin 
üzə ri nə yö nəl dir. Mə sə lə bu ra sın da-
dır ki, Er mə nis tan la Tür ki yə sər hə di 
hər an mü na qi şə zo na sı na çev ri lə bi-
lər. Tür ki yə or du su sər həd dən bir ne-
çə ki lo metr ara lı da da ya nıb və dö yü şə 
ha zır və ziy yə tə gə ti ri lib. So vet lər baş 
ve rə bi lə cək mü da xi lə nin qar şı sı nı al-
maq üçün sər həd də 26 di vi zi ya sax la-
ma ğa məc bur dur. An caq bu di vi zi ya lar 
Qərb cəb hə si nə ha va-su ki mi la zım dır. 
Düz dür, So vet or du su nun Sta linq rad 
dö yüş lə rin də möh tə şəm qə lə bə sin dən 
son ra rəs mi An ka ra Hit ler lə əmək daş-
lıq dan im ti na edib.

- Yol daş Sta lin, sat qın türk lə ri cə za-
lan dır maq vax tı ça tıb. Fa şist lər lə iş bir-
li yi nin bə də li ni ödə mə li dir lər və Qər bi 
Er mə nis tan tor paq la rı ilə bağ lı ta ri xi 
əda lət bər pa olun ma lı dır. Si zə yaz dı-
ğım ara yış da bü tün bun la rı ət rafl  ı şərh 
et mi şəm. 

Sta lin heç nə de mə di. Ara yış ma sa-
nın üs tün də idi, kə na rın da iri hərfl  ər-
lə “Tam məx fi ” ya zıl mış dı. Şüb hə siz 
ki, Sta lin sə nə di diq qət lə oxu muş du, 
çün ki bə zi cüm lə lə rin al tın da qır mı-
zı qə ləm lə xətt  çə kil miş di. O, ağır-ağır 
ma sa nın ar xa sın dan du rub künc də 
asıl mış iri xə ri tə yə ya xın laş dı. Əlin də ki 
qəl ya nın ucu nu xə ri tə nin üs tün də xey li 
gəz dir di, diq qət lə bax dı.

- Ta ri xi hə qi qət de yir si niz? Müəy-
yən mə na da bu, çox ma raq lı ola bi lər, 
am ma in di 17-ci il de yil, yol daş Ar yut-
yu nov, ta rix ta mam baş qa şey lə ri dik tə 
edir.

Sta lin ye ni dən ma sa nın ar xa sı na keç-
di. Bu də fə qəl ya nın ucu ilə qar şı sın da-
kı ara yı şı tıq qıl dat dı:

- Türk lər lə bağ lı yaz dıq la rı nı zın ço xu 
ilə ra zı laş maq olar. Am ma Dağ lıq Qa-
ra bağ... Siz ni yə be lə dü şü nür sü nüz? 
Bil mək is tər dim, yol daş Ar yut yu nov, 
bu ara yış dan Ba ğı ro vun xə bə ri var?

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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Ölüm ka bu su Qri qo ri nin ət ra fın da çox-

II YAZI
  ...1937-ci ilin çis gin li yaz ge cə si qo ca Tif lis bir an be lə gö zü nü yum-
ma yıb. Şə hər zül mə tə bü rün sə də, mər kə zi kü çə lər də qey ri-adi can-
lan ma var. Zi reh li ma şın lar, hər bi his sə lə rin əs gər və za bit lə ri Tif li si 
üzük qa şı ki mi mü ha si rə yə alıb. Də mir yo lu vağ za lı na apa ran kü çə-
lər xü su si nə za rə tə gö tü rü lüb, əha li nin hə rə kə ti qa da ğan olu nub. 
Bu ge cə vağ za la xü su si qa ta rın gəl mə si ba rə də kim sə nin mə lu ma tı 
yox dur, hət ta şə hər par ti ya ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi Qri qo ri Art yo-
mo viç Ar yut yu no vun da! Mosk va dan gəl miş çe kist lər onu ya rım saat 
əv vəl evin dən çı xa rıb qa ra “M-1”-ə min di rib xü su si qa ta rın da yan-
dı ğı per ro na gə ti rib lər. Ar yut yu nov yol bo yu on lar la kəl mə də kəs-
mə yib. Bi lir ki, heç nə de mə yə cək lər, bu adam lar hər işi məx fi sax-
la ma ğı yax şı ba ca rır lar. Ye ga nə na ra hat lı ğı uşaq lar dan, bir də hə yat 
yol da şı Ni na dan dır. Qri qo ri xalq düş mə ni elan olun sa, on la rın ta le yi 
ne cə ola caq? Bü tün nəs li ni məhv edə cək lər.

  Pər də açı lır. Əh va lat bi zim gün lər də, İrə va nın düz 
gö bə yin də, Res pub li ka mey da nın da va qe olur. 

Küt lə mey dan da gə zi şir, xır da vat və hə diy yə lik əş ya 
sa tan lar müş tə ri lə ri səs lə yir. 10 yaş lı bir oğ lan rəng bə-
rəng ha va şar la rı sa tır. O, bığ lı, daz ki şi yə ya xın la şır:

- Əmi can, şar is tə mir siz? Bir ba xın, nə qə şəng dir, üs-
tün də ya zı sı da var. Noolar, alın da...

Ki şi cib yay lı ğı nı çı xa rıb tə ri ni si lir:
- Üs tün də nə ya zı lıb?
- Bil mi rəm, əmi can, im ka nı mız ol ma yıb, mən də 

mək tə bə get mə mi şəm. Yaz ma ğı, oxu ma ğı bil mi rəm.
- Bəs ni yə sa tır san? Kü çük!
Ki şi uşa ğa bir şil lə, son ra da yum ruq iliş di rir. Uşaq 

“ay ana!” de yib yı xı lır. Səs-küy ço xa lır. Adam lar on la-
rın ba şı na top la şır. Gü nah sız uşa ğa yum ruq vu ran ki şi 
ət raf da kı la ra hə də-qor xu gə lir:

- Mən İrə van me ri ya sın da Ti ca rət ida rə si nin rəh bə-
ri Ar man Edo ya nam. Bu kü çü yü ona gö rə vur dum ki, 
sat dı ğı şa rın üs tün də nə ya zıl dı ğı nı bil mir! Bəl kə, ya zı-
da er mə ni lə ri sö yür lər, hə?

Uşa ğın bur nun dan qan axır. O, hə lə yer də uza nıb. 
Küt lə nin için dən baş qa bir adam çı xır:

- Düz elə mi sən, be lə lə ri ni çar mı xa çək mək də az dır. 
Mə ni ta nı yır sı nız, Er mə nis ta nın ikin ci pre zi den ti Ro-
bert Kö çər ya nam. Qı zım Qa ya ne ilə gə zin ti yə çıx mı şıq. 
Qa ya ne, bir özü nü gös tər!

Qa ya ne po dium da kı mo del lər ki mi, ora-bu ra yel lə-
nə rək adam la ra ha va öpü şü gön də rir.

- Afə rin qı zım, Fran sa da kı dost la rın kö mə yi ilə Qa ya-
ne, kos me ti ka mal la rı nın sa tış şə bə kə si ni açır. Əv və la, bu 
mur dar oğ lan lüks ma ğa za la rı mı zın gö rü nü şü nü kor la-
yır, ikin ci si də, Qa ya ne hər ən lik-kir şa nın üs tün də nə ya-
zıl dı ğı nı bi lir, bu kü çük isə şa rın üs tün də ya zı lan lar dan 
bi xə bər dir, bəl kə, or da rə qib lə ri mi zin rek la mı var?

Mil liy yət cə ru sa bən zə yən bir ki şi yer də uzan mış 
uşa ğa ya xın la şır.

- Hər ne cə ol sa, uşa ğa əl qal dır maq ol maz!
- Bu ra bax, ey! Uşa ğa be lə ca nın ya nır? Şar la rın ha mı-

sı nı al, mil lə tin ca nı qur tar sın!
- Ala bil mə rəm!
- Ni yə? Dra mın yox dur?
- Yal nız bar ter. Mən si zə qaz, siz mə nə şar. Ne cə di?
- Keç mə di. Sə nin od qiy mə ti nə olan qa zı nı al maq-

dan sa, şa rın ipi nin ucun dan ya pı şıb ha va ya uç maq da-
ha sər fə li dir.

- E... Or da noolub ye nə?
Elə bil qur ba ğa gö lü nə daş atır lar. Me ri ya iş çi si pre-

zi dent ad mi nist ra si ya sı nın pən cə rə sin dən mey da na 
boy la nan ba la ca boy ki şi ni gö rən ki mi fa ra ğat da ya nır.

- Föv qə la də hal, cə nab pre zi dent!
- Ye ni er mə ni kon ya kı nın pul suz de qus ta si ya sı ke çi-

ri lir bə yəm?
- Xeyr, cə nab pre zi dent! On dan da dəh şət li iş baş ve-

rib. Bu uşaq şa rın üs tün də nə ya zıl dı ğı nı bil mir.
- Ay uzun qu laq, o bil mir, sən oxu!
- He roq lifl  ər çox mü rək kəb di, cə nab pre zi dent!
- Ax maq. Dün ya da iki mü rək kəb he roq lif var: ya pon 

və er mə ni he roq lifl  ə ri. Qa lan la rı boş şey dir. Yə qin, or-
da “Qa ra bağ” ya zı lıb... (hə lə də yer də uzan mış uşa ğa 
mü ra ciət edir) Ay uşaq, sən, yə qin ki, ac-ya la vac qal-
mış Qa ra bağ er mə ni lə rin dən sən. Şar sat maq dan bir 
şey çıx maz. Biz ne si də yiş mək la zım dır. Da yan, in di 
tap şı ra ram, mü ha fi  zə xid mə ti nin uşaq la rı sə nə bir-iki 
ye şik si lah-sur sat gə ti rər, sa tıb pul elə yər sən, çö rək-
dən, bas dır ma dan alar san özün çün.

Ağ zı na dək do lu si lah ye şik lə ri gə ti rir lər. Me ri ya iş çi-
si hə lə də fa ra ğat da ya nıb.

- Cə nab pre zi dent, mi fo loq-alim Sed rak yan da hə mi-
şə ki ki mi bur da dır, bəl kə, şa rın üs tün də ya zı lan la rı o 
oxu ya bil di?

- Bu, la tın əlifb  a sı dır, ya zı lıb ki, “Ra ma zan sürp ri zi”...
Onun sö zü ağ zın da qa lır. Uşaq si lah ye şi yin də ki əl qum-

ba ra sın dan bi ri ni gö tü rüb ora-bu ra sı na ba xır, onu daş par-
ça sı zənn edib acı ğı nı çıx maq üçün me ri ya nın iş çi si nə atır. 
Güc lü part la yış alə mi bir-bi ri nə qa tır. Pər də bağ la nır.

P.S. İrə van me ri ya sı nın əmək da şı A. Edo yan şar sa-
tan uşa ğı vəh şi cə si nə dö yüb. Kim sə siz za val lı ömür-
lük şi kəst qa lıb...

Fərhad
ABDULLAYEV

Ramazan 
sürprizi
Ramazan 

er mə ni əsil li şəxs lər dən so nun cu su 
idi. On dan əv vəl Bey bu tov, Ma ti nov 
və Xa ti sov şə hə rin bi rin ci ka ti bi və zi-

fə sin də ça lış mış dı. Am ma 
Qri qo ri nin sə mə-
rə li fəaliy yə tin-
dən Kreml çox 
ra zı qal mış dı.

mək üçün məhz 
Ar yut yu nov-
dan mə ha rət lə 
is ti fa də edir miş. 
Am ma bü tün 
bun lar son ra 
baş ve rə-
cək...

bu ara yış dan Ba ğı ro vun xə bə ri var?
Fər had SA Bİ ROĞ LU
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“Bu otaq da hər gün 
atam la da nı şı ram”

- Hər gün ax şam dü şən də ata-
mın iş ota ğı na gə li rəm. Hər dən 
ya zı ma sa sı nın ar xa sın da, hər dən 
də bu di van da otu rub keç miş lə 
sa lam la şı ram. Atam la söh bət edi-
rəm. Bu rəf də ata mın öz oxu du ğu 
və yaz dı ğı ki tab lar dı. Onun əsər-
lə ri ni oxu ya-oxu ya atam la dərd-
lə şi rəm. “Dün ya nın ar şı nı”ndan 
baş la yıb “Ya zıl ma yan ya zı”ya qə-
dər bü tün yaz dıq la rı nı ar dı cıl lıq-
la oxu yu ram. Elə bi li rəm ki, atam 
mə nim lə da nı şır, əv vəl ki ki mi 
öyüd-nə si hət ve rir...

Eti bar müəl lim söh bə tin bu ye-
rin də da ya nır və göz lə ri ni bir 
nöq tə yə zil lə yir. İn di də gün bat-
maq üz rə dir. Da ha doğ ru su, Sa bir 
Əh məd li nin oğ lu Eti bar la söh bə tə 
baş la dı ğı an dır. Mər hum ya zı çı-
nın öz iş ota ğın da, ya zı ma sa sı nın 
ət ra fın da oğ lu ilə söh bət et di yi miz 
za man iki miz də an la yı rıq ki, Sa bir 
Əh məd li nin özü  də bi zi din lə yir. 
Öz ya zı ma sa sı nın ar xa sın da əy-
lə şib qu laq asır. Eti bar müəl li min 
sü ku ta da la raq ya zı ma sa sı na zil-
lə nən ba xış la rı nı in di an la yı ram. 
De mək, on lar hər gün elə bu cür 
da nı şır lar...

Sa bir Əh məd li nin xud ma ni iş 
ota ğın da ya zı ma sa sı və onun üs-
tün də olan kom pü ter, qə ləm qa bı 
ya zı çı nın ay rıl maz dost la rı olub. 
Ma sa dan aza cıq kə nar da olan ki-
tab rə fi  də ya zı çı nın köh nə sim-
sa rı dır. Rəf də ki bü tün ki tab la rın 
ha mı sı nı özü bir cə-bir cə ora dü-
züb. Rə fi n üs tü də, içi ki mi ona 
məx sus dur - ya zı çı dan xa ti rə ki mi 
qa lan nərd, köh nə ma saüs tü saat, 
iki bö yük xən cər və təs beh lər rə fi n 
üs tün də “Sa bir Əh məd li” gu şə si  
ya ra dıb. Ya zı ma ki na sı isə boy-
nu bü kük və ziy yət də bir kə nar da 
da ya nıb. Eti bar bəy de yir ki, bu 
ma ki na ilə ata sı hə lə sağ lı ğın da 
vi da la şıb bir qı ra ğa qoy muş du:

- Əsər lə ri nin 90 faizi ni əv vəl-
ki evi miz də ki iş ota ğın da ya zıb. 
Pre zi den ti miz sağ ol sun, bu evi 
son ra dan bi zə hə diy yə et di. On-
dan son ra da bü tün ya zı la rı nı in di 
ol du ğu muz otaq da, bu ya zı ma sa-
sı nın ar xa sın da  yaz dı. Kom pü te ri 
ona hə diy yə et miş di lər. Ye ni lik lə-
rə me yil li adam idi. Ona gö rə də, 
ya zı ma ki na sı nı bir kə na ra qo yub 
kom pü ter lə yaz ma ğa baş la dı. So-
nun cu əsə ri ni “Uyuq”u kom pü-
ter də yaz dı. 

Ya zı ma sa sı nın çək mə cə lə rin-
də ata mın çap olun ma mış ya zı la-
rı çox du. Hə lə iki ro ma nı nı ça pa 
ver mə mi şik. Bir ne çə he ka yə də 
var ki, ma ki na da ya zı lıb, anam in-
di on la rın üzə rin də iş lə yir. Hə lə 
işıq üzü gör mə yən bə zi ya zı la rı nı 
özü ar xi və ver di. Bax, o şə kil var 
ha (ya zı çı nın ma sa nın ya nın da di-
va ra söy kən miş iri port re ti ni gös-
tə rir - E.N.) onu da ar xi və təh vil  
ver miş di. Nə dən sə, port re ti bə-
yən mə miş di. Am ma ar xiv dən de-
di lər ki, bu port ret  he yif di, gə lin, 
apa rın. 

Bu otaq, bu ya zı ma sa sı atam 
üçün hə mi şə məh rəm bir yer 
olub. Ora hər ada mı bu rax mır dı. 
Sey ran Sə xa və tin bir sö zü var.

De yir, Sa bir Əh məd li yə nə qə-
dər ya xın la şır dın sa, müəy yən 
bir hədd var idi ki, on dan o tə rə-
fə ge də bil məz din. İş pro se sin də 
müt ləq sa kit lik ol ma lı idi. 

Qu ru yan yaz çi çə yi
“To ğa na” və “Ya mac da ni şa nə” 

ki mi əsər lə rin də Sa bir Əh məd li-
nin  nə də rə cə də tə biət vur ğu nu 
ol du ğu nu gö rü rük. Ora da kı təs-
vir lər san ki ya zı çı nın tə biətin bir 
par ça sı ol maq ar zu su dur. Am ma 
Eti bar müəl li min da nış dı ğı bir əh-
va lat bir şəx siy yət ki mi Sa bir Əh-
məd li nin də şəx si fa ciəsi ni özün də 
əks et di rir. Hər şey ye nə də bu 
otaq da baş ve rir. Ya zı ma sa sı nın 
ar xa sın da kı pən cə rə dən boy la nan 
ya zı çı nın may ayı nın oğ lan ça ğın-
da çi çək lə ri ilə gəl-gəl de yən ağa-
cı, qu ru muş bar ad lan dır ma sı ar-
tıq hər şe yin so nu de mək idi. Hər 
za man in san dan tə biətə qa çan və 
onun bir par ça sı na çev ril mək is-
tə yən ya zı çı bu ya zı ma sa sı nın ar-
xa sın da ağac la bir lik də özü nün də 
so nu nu oğ lu na bil dir miş di:  

- Ata mın ya zı ma sa sı ar xa sın-
da kı son gün lə ri in di ki ki mi ya-
dım da dı. On da çox ləng ya zır dı. 
Əsa sən, köh nə ya zı la rı nı sah ma na 
sa lır dı. Əv vəl lər isə bu ma sa nın 
ar xa sın da çox məh sul dar iş lə yər-
di. Sə hər tez dən və ax şam ya zar-
dı. Bu ota ğın, bu ma sa nın, elə bu 
rə fi n, nə qə dər de sən, xa ti rə si var.

Am ma bu də qi qə ya da düş mə yən-
lə ri da ha çox du. Bu otaq da atam la 
et di yim son söh bə ti yax şı xa tır la yı-
ram. Mən əv vəl ay rı ev də ya şa yır-
dım. Bir də gö rür dün zəng vu rub 
de yir ki, bu gün gə lir sən də. Ar tıq 
bi lir dim ki, müt ləq get mək la zım-
dır. Onun iş ota ğın da və ya zı ma sa-
sı nın ət ra fın da, de mək olar ki, hər 
möv zu da söh bə ti miz olub. Am ma, 
tə bii ki, əsas sö zü müz Qa ra bağ 
prob le min dən  olar dı. Ya dı ma gə-
lir, atam la so nun cu də fə o qə dər 
xoş ol ma yan bir söh bə ti miz alın dı.

Çox köv rək ləş miş di  və bəd bin 
da nı şır dı. Özü də yaz ay la rı idi. 
Onu pən cə rə nin kə na rı na gə tir-
dim və de dim ki, bu gö zəl li yə, çi-
çək lə yən ağac la ra bax. De di, sən 
bun la rı gö rür sən, am ma mən gö rə 
bil mi rəm. Bu, bi zim son söh bə ti-
miz ol du. On da atam çi çək lə ri gö-
rə bil mə miş di. Onun göz lə rin də 
yaz çi çək lə ri qup qu ru idi...

Cəb ra yıl dan gə lən qə ləm
Sa bir Əh məd li nin xud ma ni ki-

tab xa na sı na ba xı rıq. Klas sik dün ya 
və Azər bay can ədə bi nü mu nə lə rin-
dən tut muş, müx tə lif qə zet və jur-
nal nüs xə lə ri nə cən hər şey sə li qə ilə 
dü zü lüb. Eti bar müəl lim Şah İs ma-
yıl Xə tainin qoş ma, gə ray lı və qə zəl-
lər dən iba rət ki ta bı na ba xıb ma raq lı 
bir epi zo du da nı şır. De yir, atam 
bu ki ta bı və rəq lə yən də ma raq lı bir 
mis ra ilə qar şı laş dı. Son ra da fi k rə 
get di. Xə tai de yir di ki, mən ata mı 
bə lək də gör mü şəm. Atam da  oxu-
yub dü şün dü ki, ne cə yə ni, ata sı nı 
bə lək də  gö rüb. De mə li, o, za man 
məfh  u mu nu qa baq la yıb, pa ra lel 
bir vaxt da ya şa yıb. Ümu miy yət-
lə, bu cür ab surd de tal la ra bö yük 
ma raq gös tə rir di. Ye ni dən ya zı ma-
sa sı na ya xın la şan da Eti bar Əh mə-
dov ora da kı qə ləm qa bı nı əli nə alır.

Sən de mə, bu qə ləm qa bı nın alt 
his sə si Cəb ra yıl mər mə ri imiş. 
Sa bir Əh məd li hər za man ya zı 
ya zan da qə lə mi o mər mə rin üzə-
rin dən gö tü rər və işə baş lar mış. 
Ya zı çı bir növ bu nun la tə səl li ta-
par mış: qə lə mi doğ ma tor pa ğın 
bir par ça sın dan ayır maq və ye ni-
dən ora qay tar maq la... Yə ni özüm 
ge də bil mə səm də, heç ol ma sa 
qə ləm Cəb ra yıl “tor pa ğı”na baş 
çək sin:

- Ma sa nın üs tün də ki bu qə-
ləm qa bı na xü su si rəğ bə ti var idi. 
Çün ki bu, Cəb ra yıl mər mə rin dən 
ha zır lan mış dı və ona hə diy yə 
edil miş di. Kom pü te rə, ya zı ma-
ki na sı na da o cür sev gi si var idi. 
Am ma hər iki sin də ya zan dan son-
ra ka ğız üzə rin də olan ver si ya ya 
bu qə ləm lə dü zə liş lər edir di. Bi-
zim tor pa ğın bir par ça sın dan ay-
rı lan qə ləm lə...

Ya zı ma sa sı na ta pın maq
Ya zı çı hə mi şə bu ya zı ma sa sı na 

bağ lı olub. Ora dan ay rı lıb qo naq-
la rın ya nı na gə lən də, ya xud çö rək 
ye yən də də bü tün fi k ri-zik ri hə mi-
şə ora da olub.

Hə ya tı nın ağır gün lə rin də də bu 
ya zı ma sa sı na ta pı nıb. Eti bar Əh-
mə dov de yir ki, atam 1988-ci ilin 
ha di sə lə ri za ma nı ha mı nın top laş-
dı ğı mey da na ge dir di. Ora da Sa-
bir Rüs təm xan lı, Xə lil Rza Ulu türk 
ki mi şair lə rin küt lə yə ne cə xi tab 
et mə lə ri haq qın da bi zə da nı şır dı. 
De yir di ki, şəx sən mən tri bu na ya 
çı xıb on lar ki mi da nı şa bil mə rəm. 
Elə bu ya zı ma sa sı da onun üçün 
bir növ tri bu na nı əvəz lə yib. Xal qa 
bu ra dan xi tab edib. “Dün ya nın ar-
şı nı” nın nə boy da ol du ğu nu gös-
tə rib, “Ömür ura”sı nı ya ra dan sə-
bəb lə ri ni şan ve rib, dün ya nı “Ya şıl 
teatr” ki mi gö rə-gö rə, “Axi rət sev-
da sı”ndan  heç vaxt əl çək mə yib. 

Hə ya tın da kı hər uğur suz luq və 
fa ciə onu ya zı ma sa sı na bir az da 
sim sar edib. 

Cəb ra yıl ge dən də, oğ lu Mə həm-
məd 24 ya şın da o tor paq lar uğ-
run da  şə hid olan da, haq sız lıq lar-
la üz lə şən də elə bu otaq da kı ya zı 
ma sa sı na pə nah gə ti rib. Mü ha ri bə 
vax tı oğ lu nun ar xa sın ca ge dib, 
gör mə dən qa yı dıb. Evə gə lən də 
isə onu, oğ lu nun yas ça dı rı qar şı-
la yıb. Özü nü ələ ala bi lib. Am ma 
son ra dan onun ye ri nə elə bu ya zı 
ma sa sı fər yad edib. 

Haq sız lıq la üz lə şib. Bü tün yü-
kü nü çi yin lə ri nə al dı ğı “Ədə biy-
yat qə ze ti”ndən uzaq laş dı rı lıb. 
Ya zı çı nın iş dən uzaq laş ma sı na 
sə bəb olan məş hur ic las dan son ra 
Bəx ti yar Va hab za də və Ya şar Qa-
ra yev qo lu na gi rə rək onu evə gə-
ti rib lər. Ye nə də kim dən sə heç nə 
xa hiş et mə yib. Bəl kə də, bu ya zı 
ma sa sın dan uta nıb. 

Epi loq əvə zi, ya xud 
Sa bir Əh məd li nin 

hə diy yə si
Ya zı nın əv və lin də Eti bar Əh mə-

dov la söh bət za ma nı üçün cü tə rə-
fi n də var lı ğın dan da nış dıq. Hər 
sa ni yə elə tə səv vür ya ra nır dı ki, 
san ki Sa bir Əh məd li in di də öz ya-
zı ma sa sı nın ar xa sın da otu rub bi zi 
din lə yir. Otaq dan çı xar kən özü-
müz lə bir ovuc tə miz lik də apa-
rı rıq. Sa bir Əh məd li dən hə diy yə 
ola raq... 

Son da bi zə bir mə sə lə də ay dın 
olur: Bu ya zı ma sa sı bi zim ədə biy-
ya tı mı za hə lə çox xid mət elə yə-
cək...

El min NU Rİ

“Bu otaq da hər gün 

  “Ay dın yol” qə ze ti “Ya zı ma sa sı” ad lı ye ni rub ri ka ya baş la yır. 
Bu rub ri ka da dün ya sı nı də yi şən və ha zır da ara mız da olan ya-
zı çı, şair lə rin, elm və mə də niy yət xa dim lə ri nin iş otaq la rın dan, 
ürək lə ri ni aç dı ğı ya zı ma sa sın dan və on la rın ta le yin dən da nı şı-
la caq. Mər hum Xalq ya zı çı sı Sa bir Əh məd li nin iş ota ğı nı zi ya rət 
edib, onun ya zı ma sa sı nı xa tır la maq la bu möv zu ya tə məl qo yu ruq. 
Ya zı çı nın oğ lu Eti bar Əh mə dov da bi zə bu is ti qa mət də yar dım çı olur:

De yir, Sa bir Əh məd li yə nə qə-
dər ya xın la şır dın sa, müəy yən 
bir hədd var idi ki, on dan o tə rə-
fə ge də bil məz din. İş pro se sin də 
müt ləq sa kit lik ol ma lı idi. 

De yir, Sa bir Əh məd li yə nə qə-

“Ay dın yol” qə ze ti “Ya zı ma sa sı” ad lı ye ni rub ri ka ya baş la yır. 
Bu rub ri ka da dün ya sı nı də yi şən və ha zır da ara mız da olan ya-
zı çı, şair lə rin, elm və mə də niy yət xa dim lə ri nin iş otaq la rın dan, 
ürək lə ri ni aç dı ğı ya zı ma sa sın dan və on la rın ta le yin dən da nı şı-
la caq. Mər hum Xalq ya zı çı sı Sa bir Əh məd li nin iş ota ğı nı zi ya rət 
edib, onun ya zı ma sa sı nı xa tır la maq la bu möv zu ya tə məl qo yu ruq. 
Ya zı çı nın oğ lu Eti bar Əh mə dov da bi zə bu is ti qa mət də yar dım çı olur:

Qu ru yan yaz çi çə yi
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***
Hər dən öz-özü mə 

Eti mad Baş ke çi di nə 
vaxt dan ta nı dı ğı mı də-
qiq ləş dir mə yə ça lı şı ram. 
Hər də fə də bu qə naətə 
gə li rəm - yə qin ki, Baş ke çi din 
dağ lar qoy nun da kı bir kənd in də 
dün ya ya gəl miş qa ra ya ğız oğ lan 
uşaq lıq oyun la rın dan əl çə kib 
Söz lə oy na dı ğı vaxt dan – yə ni 
hə lə özü nü gör mə di yim, am ma 
so ra ğı nı eşit di yim vaxt dan...

Da ha də qiq de səm, o oğ la nın 
ata sı Mur tuz Mu ra dov Bor ça lı-
nın sa yı lıb-se çi lən zi ya lı la rın-
dan idi. Gür cüs tan da ya şa dı-
ğım il lər də tez-tez ic ti mai və 
ədə bi məc lis lər də rast la şır dıq. 
On da Mur tuz müəl lim oğ lu-
nun Mosk va ya oxu ma ğa get-
mək is tə di yi ni de miş di. Hə lə 
so vet qu ru lu şu nun top da ğıt-
maz sa yıl dı ğı il lər də bu, həd-
dən ar tıq çə tin idi, üs tə lik, dağ 
kən din də bö yü müş bir ca va nın 
dün ya ədə biy ya tı nın pay taxt-
la rın dan bi ri ni “fəth elə mək” 
ar zu su çox la rı na ağ la gəl məz 
gö rü nür dü...

Am ma o oğ lan ağ la gəl mə zi 
hə qi qə tə çe vir di: M.Qor ki adı-
na Mosk va Dün ya Ədə biy ya tı 
İns ti tu tu na da xil ol du, təh si li ni 
ba şa vur du və hətt  a bir müd dət 
Ru si ya mət buatın da ça lış dı.

Am ma bir hə qi qət də var: hə-
min təh sil oca ğı nı bi ti rən xey li 
adam ta nı yı ram. Bir ne çə si is tis-
na ol maq la, qa lan la rı nı, elə bil 
dün ya ədə biy ya tı bir ya na, heç 
ol ma sa, rus di li nin, rus ədə biy-
ya tı nın me hi vur ma yıb, dip lom-
la rı nı alıb, get dik lə ri ki mi də qa-
yı dıb lar.

Xoş bəxt lik dən Eti mad Baş-
ke çid o is tis na təş kil elə yən lə-
rin ara sın da dı, öm rün də təh si lə 
ayır dı ğı il lə rin haq qı nı ve rə bi-
lib. Ob raz lı de sək, Aşıq Hü seyn 
Sa rac lı dan Mo ris Me ter lin qə, 
Sti ven Kin qə cən... yol ke çib. Sö-
zün bu iki mən zi li ara sın da kı 
yol, əl bətt  ə, asan ol ma yıb, am ma 
Eti ma dın yet kin ləş mə sin də zə-
ru ri mər hə lə lər dən bi ri nə çev ri-
lib...

***
Eti mad Baş ke çi di baş dan-bi-

na dan şair ki mi ta nı mı şam...
O, poezi ya ya Əli Kə rim, İsa İs-

ma yıl za də, Ra miz Röv şən, El dar 
Ba xış, Sə məd Qa ra çöp... ki mi öz 
nə fə si, öz ha va sı, öz de yim tər zi-
lə gəl di. Yaz dıq la rı mi nil lik lə rin 
o üzün dən yol alır, həm də qə ri-
bə tərz də ye ni di, ha mı sı nın üzə-
rin də öz ru hu nun mö hü rü var.

Bir də ki, Eti mad şair li yi rəs-
mən yox, ru hən qə bul elə di, Söz 
ama nı nı kə sən də, bö yük dərd-
dən, ya da is tək dən do ğu lan 
qə hər ki mi, öz içi nin də rin lik lə-
rin dən qal xıb bo ğa zı na tı xa nan-
da, ra hat ya şa ma ğa qoy ma yan-
da yaz dı, kür sü lər də oxu maq, 
AYB-yə gir mək, tə qaüd al maq, 
mü sa bi qə lər də iş ti rak elə mək, 
top lu la ra düş mək, ki tab bu rax-
dır maq, po pul yar laş maq... üçün 
yaz ma dı. Özü nü xə sis lik lə xərc-
lə di, oxu cu nun gö zü nü ya ğır 
elə mə di, Sö zü nü də yər lən di rən-
lə ri in ti zar da sax la ma ğı ba car dı. 
Eti ma dın “Broy&Pa nop ti kum” 
top lu su həcm cə o qə dər iri ol-
ma sa da, san ba lı na gö rə qat-qat 
ağır dı. 

Əl bətt  ə, za man la po pul yar lıq 
da gəl di, am ma bu, Sö zü nün, is te-
da dı nın, in tel lek ti nin, sa va dı nın, 
zəh mət keş li yi nin, prin si pial lı ğı-
nın, ün siy yət cil li yi nin... he sa bı na 
baş ver di. Bir də Sö zə sə da qə ti-
nin he sa bı na... Eti mad Baş ke çid 
hə mi şə Sö zün ab rı nı göz lə mə yi, 
qəh ri ni çək mə yi ba car dı.

Eti mad Baş ke çi din Söz yad da şı-
nın ya şı nı rə qəm lər lə ifa də elə mək 
müm kün süz dü. O yad da şın əv və-
li mi nil lə rin ö üzün də so nu əl çat-
maz gə lə cək də di. Mə sə lən, onun 
bu bənd lə baş la yan bir şeiri var:

içim bir sov rul muş xır man, 
bi li rəm,
sən si təm ya pır san –
dər man bi li rəm.
nə gör düm, nə çək dim - bir 
mən bi li rəm,
tək bir mən bi li rəm, bir Al lah 
bi lir.
İn di də “Qa ra-qış qı rıq” şeirin-

dən mis ra la ra ba xaq:
duy ma dım bə li,
heç duy maq be lə is tə mə dim.
eşit mə dim, gör mə dim,
um run da de yil dim çün ki,
bil mə dim, gör mə dim, eşit mə-
dim de yə,
öl dü rə cək si niz mi mə ni in di?
Bu iki Yad daş mən zi li ara sın-

da kı ge niş lik Et mad Baş ke çi din 
ru hu nun ge niş li yi di, bu da ki, 
hər söz ada mı na nə sib ol mur...

***
Za hid Sa rı tor paq la bağ lı bir ya-

zım da ifa də elə di yim fi k rə bir də 
qa yıt maq is tə yi rəm. Qə bul elə di yim 
şairin nəsr yaz ma sı, ya xud, na si rin 
nəz mə keç mə si hə mi şə mən də qə-
ri bə na ra hat lıq do ğu rub. Ola bil sin, 
o qə ləm ada mı nın uğur suz nəsr, ya 
da nəzm əsə ri or ta ya çı xa ra ca ğın-
dan, bu nun la da haq qın da for ma-
laş mış tə səv vür lə ri mi in saf sız ca sı na 
da ğı da ca ğın dan eh ti yat lan mı şam. 

Boy nu ma alı ram, Eti mad Baş-
ke çi din ilk he ka yə lə ri ni oxu yan-
da o na ra hat lı ğı ya şa mış dım. 
Am ma xoş bəxt lik dən “Dev ri-
aləm və bir gün”, “Ve lo si ped”, 
“Tük lü cə”, “Ve yil də rə si” he ka-
yə lə ri na ra hat lı ğı mı ara dan qal-
dır ma ğa bəs elə di. 

Son ra “Min yol mə nə söy lər” 
ro ma nı nı qə lə mə al dı.

Gö rü nür, poezi ya nın 
im kan ver mə di yi 

ge niş li yi, sər-
bəst li yi nəsr-

də tap mış dı, 
Yə qin ki, o 
ə n  g i n  l i k 
E t i  m a  d ı 
öz ar xa-
sın ca çə-
kib apa-
ra caq.

Eti mad Baş ke çi din nəs ri av to-
bioq ra fi k nəsr di, öm rü nün ya şan-
mış mə qam la rı dı. Hə min mə qam-
la rı us ta lıq la, ey ni za man da il lə rin 
onun ca nı na hop dur du ğu qə ri bə 
ağ rıy la təs vir elə yir. Eti ma dın nəs-
ri nin mü şa hi də çi lik dən ya ran dı ğı-
nı Ra miz Röv şən də qiq ifa də elə-
yib: “Lev Tols toy hə lə ke çən əs rin 
əv və lin də ya zır dı ki, nəsr də bə dii 
tə xəy yül get-ge də öz ye ri ni can lı 
mü şa hi də yə ve rə cək. Ya zı çı müx-
tə lif sü jet lər uy dur maq dan əl çə-
kib, iş ti rak çı sı və ya şa hi di ol du ğu 
ha di sə lə ri ya za caq. Ya da ki, ən azı 
bu gö rün tü nü ya rat ma ğa ça lı şa caq. 
Tols toy be lə bir nəs rin yüz il son ra, 
yə ni təx mi nən bi zim gün lər də ya-
ra na ca ğı nı de miş di. Eti ma dın “Min 
yol mə nə söy lər” ro ma nı da, “Ve yil 
də rə si” he ka yə si də, mən cə, Tols to-
yun de di yi hə min o nəs rin ana di li-
miz də ki nü mu nə lə ri dir”.

Eti mad nə vaxt dan bə ri di ki, 
“Div lə rin yü rü şü” ad lı ro man 
üzə rin də də iş lə yir. Am ma ro ma-
nı nə vaxt ba şa vu ra ca ğı nı özü də 
bil mir: “Elə zə ma nə də ya şa yı rıq 
ki, im ka nı mız olan da ya zı rıq, 
ürə yi miz is tə yən də yox. İm ka nı 
isə heç vaxt kə nar da ax tar ma mı-
şam, özüm ya rat ma ğa ça lış mı-
şam. Am ma be lə gö rü nür ki, çox 
iş lə yən az qa za nır, az iş lə yən çox 
və bu, bəl kə də, dialek ti ka nın qa-
nu nu dur. Ona gö rə də da rıl ma ğa 
dəy məz, hər şey yo lun da dır.” 

Mən sə bir şe yə əmi nəm: in-
di poezi ya nın Eti mad Baş ke çid 
mə qa mı onun və fa sız lı ğı na için-
için göy nə yir...

***
Şüb hə siz, Eti mad Baş ke çid də 

Al lah dan Söz ada mı olan la rın ço-
xu ki mi ox şar ta le ya şa yır: ailə 
qay ğı la rı, do la nı şıq prob lem lə ri 
onu vax tı nın ço xu nu kö şə yaz maq, 
tər cü mə elə mək, in zi ba ti iş lər lə 
məş ğul ol maq məc bu riy yə tin də 
qo yub. Özü de miş, Azər bay can 
Tər cü mə Mər kə zi nə ke çə nə cən 
Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də rek-
tor və pro rek tor dan baş qa bü tün 
və zi fə lər də ça lı şıb, “Tər cü mə nə zə-
riy yə si və prak ti ka sı” ka fed ra sı nın 
mü di ri ki mi də yər li iş lər gö rüb. 

“Bə dii tər cü məy lə təx mi nən 
on beş il dir ki, məş ğu lam, - mü-
sa hi bə lə ri nin bi rin də de yir. - İlk 
də fə O, Hen ri nin “Bağ dad qu-
şu” he ka yə si ni çe vir mi şəm. He-
ka yə ni çe vir dim, son ra ba şım 
qa rış dı, ça pa ver mə yi də unut-
dum. Ha ra da sa, ay ya rım dan 

son ra ba xıb gör düm, heç üzə 
çı xa rı la sı de yil. O tər cü mə ni 

hə lə də ev də sax la yı ram ki, 
mə nə görk ol sun – be lə tər cü mə 

elə mək ol maz”.
Mətn lər üzə rin də sə bir lə 

iş lə mə yə za man la alış dı. Sti-
ven Kin qin “Ölü zo na”, M.Jir-

muns ki nin “Xalq qəh rə man lıq 
epo su” ki tab la rı, Sti ven Kin qin, 
Mo ris Me ter lin qin “Se çil miş 
əsər lə ri”... də hə min il lə rin məh-
su lu dur. Hər iki di lə bə ləd lik, 

pe şə kar lıq, bə dii söz və üs lub 
duy ğu su Eti mad Baş ke çi din tər-
cü mə lə ri nə xas olan cə hət lər dir

“Poetik mətn lə ri, fəl sə fə yə, dil-
çi li yə aid əsər lə ri tər cü mə et mi-
rəm, bu, ix ti sas laş mış tər cü mə-
çi lə rin işi dir. Üs lub çu ya zar la rın 
əsər lə ri ni də tər cü mə et mə yi xoş-
la mı ram. Mə nə gö rə, ya zı çı yad-
da qa lan ob raz ya ra da və oxu cu-
la rın ürə yi nə yol ta pa bil mə yən də 
özü nə “is te dad lı üs lub çu” imi ci 
qa zan ma ğa ça lı şır. Yer də qa lan 
nəsr əsər lə ri nin bə dii tər cü mə-
si ilə bağ lı prob lem yox dur”. Bu 
söz lər Eti mad Baş ke çi din tər cü-
mə işi nə mü na si bə ti ni açıq la yır. 
O, rus di li nə tər cü mə də də ey ni 
öl çü lə rə sa diq qa lır. Si fa riş li tər cü-
mə ol sa be lə, Eti mad öz prin si pi ni 
qo ru yub sax la ma ğı ba ca rır...

***
Nə ha yət, 50 yaş lı Eti mad Baş-

ke çi din port re ti nə son bir ne çə 
ciz gi:

Bir çox cə hət lə ri lə stan dart in-
san ti pin dən uzaq dı...

Ona tam eti bar elə yə bi lər sən, 
düz lü yü nə söz yox du, am ma ara da 
unut qan lıq baş ver sə, gə rək olub-
ke çə ni ba ğış la ma ğı ba ca ra san...

Şaq qıl da yıb gül mə yi, qə fi l dən 
mah nı oxu ma ğı çox la rı nı təəc-
cüb lən di rə bi lər, onu ta nı yan lar-
sa bu nu ru hən azad ol ma ğı nın 
əla mə ti sa yır lar...

İm ti na elə mə yi ba ca rır: “Min 
yol mə nə söy lər” ro ma nı üçün 
mü ka fa tı əda lət prin si pi po zul-
du ğu na gö rə qə bul elə mə yib...

Da rı xan adam dı: hə mi şə ru-
hu na doğ ma yer lər, adam lar və 
mə kan lar üçün da rı xır...

Bir də elə hey gör mək is tə di yi, 
am ma ma cal ta pıb ger çək ləş di rə 
bil mə di yi iş lə rin göy nər ti si ni ya-
şa yır...

Şü kür ki, hə lə ömür möh lə ti 
var, tə ki sağ lıq ol sun...
Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

***

Bə zən ada ma elə gə lir ki, rə qəm lər hə qi qə ti 
ifa də elə mir: ağ lın kə sə nə hiss lə rin şüb həy lə 
ya na şır, rə qəm lə hə qi qət ara sın da uzun-uza-
dı mü tə na sib lik tap maq üzə rin də baş sın dı rır-

san...
Mən be lə si tuasi ya la ra tez-tez dü şü rəm, qəl bi mi bü rü yən 
duy ğu hə ləm-hə ləm ötüb keç mir...
Yu bi ley lə bağ lı isə üç də fə sar sın tı ya ox şar hiss ke çir-
mi şəm: əl li ya şı ma ça tan da heç inan ma ğım gəl-
mir di, bəl kə, ona gö rə ki, 50 mən dən öt rü 
həd siz nə həng rə qəm di, o hü du da gə-
lib ça ta ca ğı ma heç cür ina na bil-
mir dim
İkin ci də fə, ötən il şair dos-
tum Ra fiq Hüm mət 50-ni 
haq la yan da o duy ğu nu ya şa-
dım – az qa la otuz il ta nı dı-
ğın ada mın be lə yaş lan dı-
ğı nı si nir mək asan de yil...
İn di də özü nü, ne cə de-
yər lər, iyir mi beş ya-
şın da oğ lan ki mi hiss 
elə yən Eti mad Baş ke-
çid...
Mə nim hə qi qət lə rə-
qəm lər ara sın da kı 
mü na qi şə min ma-
hiy yə ti bu dur...

Boy nu ma alı ram, Eti mad Baş-
ke çi din ilk he ka yə lə ri ni oxu yan-
da o na ra hat lı ğı ya şa mış dım. 
Am ma xoş bəxt lik dən “Dev ri-
aləm və bir gün”, “Ve lo si ped”, 
“Tük lü cə”, “Ve yil də rə si” he ka-
yə lə ri na ra hat lı ğı mı ara dan qal-
dır ma ğa bəs elə di. 

Son ra “Min yol mə nə söy lər” 
ro ma nı nı qə lə mə al dı.

Gö rü nür, poezi ya nın 
im kan ver mə di yi 

ge niş li yi, sər-
bəst li yi nəsr-

də tap mış dı, 
Yə qin ki, o 
ə n  g i n  l i k 
E t i  m a  d ı 
öz ar xa-
sın ca çə-
kib apa-
ra caq.

Şüb hə siz, Eti mad Baş ke çid də 
Al lah dan Söz ada mı olan la rın ço-
xu ki mi ox şar ta le ya şa yır: ailə 
qay ğı la rı, do la nı şıq prob lem lə ri 
onu vax tı nın ço xu nu kö şə yaz maq, 
tər cü mə elə mək, in zi ba ti iş lər lə 
məş ğul ol maq məc bu riy yə tin də 
qo yub. Özü de miş, Azər bay can 
Tər cü mə Mər kə zi nə ke çə nə cən 
Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də rek-
tor və pro rek tor dan baş qa bü tün 
və zi fə lər də ça lı şıb, “Tər cü mə nə zə-
riy yə si və prak ti ka sı” ka fed ra sı nın 
mü di ri ki mi də yər li iş lər gö rüb. 

“Bə dii tər cü məy lə təx mi nən 
on beş il dir ki, məş ğu lam, - mü-
sa hi bə lə ri nin bi rin də de yir. - İlk 
də fə O, Hen ri nin “Bağ dad qu-
şu” he ka yə si ni çe vir mi şəm. He-
ka yə ni çe vir dim, son ra ba şım 
qa rış dı, ça pa ver mə yi də unut-
dum. Ha ra da sa, ay ya rım dan 

son ra ba xıb gör düm, heç üzə 
çı xa rı la sı de yil. O tər cü mə ni 

hə lə də ev də sax la yı ram ki, 
mə nə görk ol sun – be lə tər cü mə 

elə mək ol maz”.

vaxt dan ta nı dı ğı mı də-
qiq ləş dir mə yə ça lı şı ram. 
Hər də fə də bu qə naətə 
gə li rəm - yə qin ki, Baş ke çi din 
dağ lar qoy nun da kı bir kənd in də 
dün ya ya gəl miş qa ra ya ğız oğ lan 
uşaq lıq oyun la rın dan əl çə kib 

ven Kin qin “Ölü zo na”, M.Jir-
muns ki nin “Xalq qəh rə man lıq 
epo su” ki tab la rı, Sti ven Kin qin, 
Mo ris Me ter lin qin “Se çil miş 
əsər lə ri”... də hə min il lə rin məh-
su lu dur. Hər iki di lə bə ləd lik, 

pe şə kar lıq, bə dii söz və üs lub 
duy ğu su Eti mad Baş ke çi din tər-
cü mə lə ri nə xas olan cə hət lər dir

“Poetik mətn lə ri, fəl sə fə yə, dil-

ə zən ada ma elə gə lir ki, rə qəm lər hə qi qə ti 
ifa də elə mir: ağ lın kə sə nə hiss lə rin şüb həy lə 
ya na şır, rə qəm lə hə qi qət ara sın da uzun-uza-
dı mü tə na sib lik tap maq üzə rin də baş sın dı rır-

Mən be lə si tuasi ya la ra tez-tez dü şü rəm, qəl bi mi bü rü yən 
duy ğu hə ləm-hə ləm ötüb keç mir...
Yu bi ley lə bağ lı isə üç də fə sar sın tı ya ox şar hiss ke çir-
mi şəm: əl li ya şı ma ça tan da heç inan ma ğım gəl-
mir di, bəl kə, ona gö rə ki, 50 mən dən öt rü 
həd siz nə həng rə qəm di, o hü du da gə-
lib ça ta ca ğı ma heç cür ina na bil-

İkin ci də fə, ötən il şair dos-
tum Ra fiq Hüm mət 50-ni 
haq la yan da o duy ğu nu ya şa-
dım – az qa la otuz il ta nı dı-
ğın ada mın be lə yaş lan dı-
ğı nı si nir mək asan de yil...
İn di də özü nü, ne cə de-
yər lər, iyir mi beş ya-
şın da oğ lan ki mi hiss 
elə yən Eti mad Baş ke-

Mə nim hə qi qət lə rə-
qəm lər ara sın da kı 
mü na qi şə min ma-

*** Eti mad Baş ke çi din Söz yad da şı-
nın ya şı nı rə qəm lər lə ifa də elə mək 

Eti mad Baş ke çi din nəs ri av to-

Etimad Başkeçid: 
Portret cizgiləri
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

B
Bes le me – 1. xid mət çi qız; 2. ye-

tir mə. Evin için de yaş lı bir kal fa ve 
bir bes le me ile kal mış tı.

Beş par mak – də niz ul du zu 
(hey van). De ri si di ken li beş ışın lı 
yıl dız bi çim li bir hay van olup beş-
par mak ve ya beş pen çe de nir.

Bez  – vəz; Kal kan be zi – qal xa-
na bən zər vəz; İn san vü cu dun da 
tü kü rük bez le ri ve pank reas be zi 
çok önem li dir ler.

Bi ber – bi bər, is tiot; Siv ri bi ber 
– ya şıl (uzun) bi bər;  Üs lub fər qi nə 
diq qət et mə li. Türk di lin də is tiot 
(isot) kəl mə si yal nız dialekt lər də 
iş lə di lir və ədə bi dil də bu məfh  u-
mun qar şı lı ğı bi ber dir. 

Bi çim – for ma, şə kil; Ede bi tür ler-
de içe rik ka dar bi çim de önem li dir.

Bil dik – ta nış, ta nış-bi liş; Bil dik 
adam – ta nış adam. Bu ke sin ta vır, 
an ne min bil dik  tav rı de ğil di.

Bil gi – 1. mə lu mat; 2. elm; Bil gi si 
ol mak – mə lu mat(l)ı ol maq. Ses bil-
gi si dil ci lik bi li mi dal la rın dan bi ri dir.

Bil mek – ta nı maq; Üs lub fər qi-
nə diq qət et mə li: Onu bi li yo rum– 
Onu ta nı yı ram. Ço cu ğum, aç ka pı-
yı, be ni bi le me din mi?

Bit mek – yo ru lub əl dən düş-
mək, ta qət dən düş mək; Yor gun luk 
ve uy ku suz luk tan bitt  im.

Bor – əkil mə miş sa hə, xam tor-
paq; Ana do lu da bor top rak lar kal-
ma dı da ha.

Bo şan mak – 1. bo şal maq; 2. sıy rıl-
maq, qur tul maq; Bar dak tan bo şa nır-
ca sı na yağ mur ya ğı yor du. Sa bır sız 
el ler le ace le ace le üst-ba şın dan bo-
şan dı ve çıp lak ola rak de ni ze at la dı.

Boş ver miş lik –  əhə miy yət ver-
mə mə, eti na sız lıq; Boş ver, ar ka-
daş, unut git sin.

Bo ya – rəng, bo yaq; Üs lub fər qi-
nə diq qət et mə li: Ayak ka bı bo ya-
sı – ayaq qa bı kre mi. Tır nak la rı nın 
bo ya sı nı be ğen mi yo rum.  Ba bam, 
re sim yap mam için ba na ku ru, su lu 
ve yağ lı bo ya al dı.

Bo ya cı – 1. çək mə si lən; 2. rəng-
saz, bo yaq çı; Ufak san dık için de-
ki fır ça ve ayak ka bı bo ya la rı 
ço cu ğun bo ya cı ol du ğu-
nun işa re tiy di. 

Bo yun ba ğı – 
qals tuk; Türk cə-
də ey ni mə na da 
da ha çox kra vat 
kəl mə si iş lə di lir; 
Ar ka da şım bo-
yun ba ğı ve ya ka-
sı nı çöz dü, göğ sü nü 
aç tı. Azər bay can di lin-
də ki bo yun ba ğı – türk cə də 
ger dan lık.

Boz mak – xır da la maq; Pa ra boz-
mak (boz dur mak) – pul xır da la(t)
maq; Ka sa da pa ra boz dur du.

Bo zuk – 1. xır da (pul); 2. xa rab, 
sı ra dan çıx mış; Üs tün de bo zuk 
pa ra sı hiç yok tu. Ağ zın da ki bir kaç 
bo zuk diş ten şüp he ett  im.

Bo zuş mak – küs mək, kü süş-
mək; Ah met le ba rış tı, fa kat bu se-
fer de kız ar ka da şıy la bo zuş tu. 

Bö lü cü – se pa rat çı; Bö lü cü te rör 
ör gü tü – se pa rat çı ter ror təş ki la tı. 
Bö lü cü ler le iş bir li ği yap mak va ta-
na iha net su çu iş le mek an la mı na 
ge li yor du.

Bö rek – 1. pi roq (qo ğal) çe şid lə-
ri; 2. böy rək; Fı rın dan ye ni çık mış 
kıy ma lı bö re ğin ko ku su mut fak-
tan içe ri  sü zü lü yor du.

Bu cak – na hi yə (in zi ba ti-əra zi 
va hi di); Azər bay can di lin də ki bu-
caq  türk cə də kö şe.

Bu dak – bu daq da dü yün, göz; 
Mo bil ya için ala ca ğın ke res te le rin 
bu dak lı ol ma ma sı ge rek. Azər bay-
can di lin də ki bu daq, türk cə də dal.

Bu la ma – qa tı mey və şi rə si, si-
rop, do şab; Pa zar dan üzüm bu la-
ma sı ve pey nir al dı. Di li miz də ki 
bu la ma, türk cə də ağız.

Bu la şı cı – in fek sion (xəs tə lik); 
Özel lik le ço cuk la rı bu la şı cı has ta-
lık lar dan ko ru mak zo run da yız. 

Bul var – ağac lı ge niş pros pekt; 
Al man ya’ da ni zam lı oto ban lar, Pa-
ris’ te ışık lı bul var lar, Ro ma’ da da-
ra cık ara so kak lar…

Bu ruk – 1. turş, turş mə zə, ağız-
bü zən; 2. in cik, kü sə yən. Viş ne şer-
be ti nin bu bu ruk ta dı ger çek mi dir?

Bu ruk luk – 1. tur şu luq, turş mə-
zə lik; 2. in cik lik, kü sü lü lük; Şe ker-
siz bir re çel den  ağ zın da kal mış bir 
bu ruk luk his sett  i.

Buz da ğı – ays berq; Bü tün olup 
bi ten ler sa de ce buz da ğı nın gö rü-
nen kıs mıy dı.

Buz lu – tut qun, tut qun rəng li, 
do nuq, mat (şü şə); Ka pı la ra buz lu 
cam tak tır mak is ti yor du. 

Bü rok rat – 1. yük sək və zi fə-
li döv lət mə mu ru; 2. bü rok rat, 
for ma list; Si ya set çi ler den fark lı 
ola rak bü rok rat lar ata ma lar-
la iş ba şı na ge lir ler. Azər-
bay can di lin də ki bü-
rok rat türk cə də 
kır ta si ye ci, 
şe kil ci.

Bül ten – qiy mət cəd və li (mək-
təb də); Zan ne de rim ki, bül ten de ki 
nu ma ra la rı her ke se gös ter mek ten 
sı kı la cak sı nız.

Bü yü kan ne – nə nə; an nean ne, ci ci 
an ne, ni ne – ana nə nə, ana nın ana sı. 

Bü yük ba ba – ba ba, ata nın (ana-
nın) ata sı, də də

Cc
Cağ I – 1.iri bez və ya də ri tor ba, 

ki sə; 2.ha mam, duş və s. çirk li su-
la rı nı axı dan də lik; Te si sat çı ça ğır-
dı, tı ka lı ca ğı aç tır dı.

Cağ II –1.tə kər mi li. 2.qə fəs, mə-
həc cər; Mer di ven sa han lı ğın da ca-
ğa yas la nıp so luk lan dı.

Cam – şü şə, pən cə rə; Ev ha zır dı, 
sa de ce pen ce re cam la rı  ta kıl ma mış tı.

Ca na var – vəh şi, yır tı cı, əj da ha; 
Ca na var dü dü ğü – si re na, fi t, siq-
nal dü dü yü. Azər bay can di lin də ki  
ca na var (qurd)  türk cə də kurt.

Can kur ta ran – 1. tə ci li yar dım 
ma şı nı, xi la se di ci; Can kur ta ran si-
mi di – xi la se di ci dairə; İm dat, can-
kur ta ran yok mu? 

Ce ket – pen cək, gö dək cə; Ma sa-
ya geç me den ön ce ce ke ti ni çı kar dı. 
Azər bay can di lin də ki  ja ket  türk-
cə də tay yör ce ke ti, ce ket, ye lek.

Celp – 1. ça ğı rış (hər bi xid mə tə); 2. 
ça ğı rış və rə qi; Bu celp te yüz er gel di.

Ce re yan – yel çə kən, ha va cə rə ya-
nı; Ce re yan yap mak – yel çək mək, 
iki tə rə fi n dən yel vur maq. Pen ce re-
yi ka pa tın, ce re yan ya pı yor.

Cet vel – xət keş; Çan ta sı na kur-
şun ka lem, las tik ve cet vel yer leş-
tir di. Çar pı cet ve li –vur ma cəd və li.

Cız bız – Də mir tor man qal da 
bi şi ri lən ət ye mə yi (kot let, lü lə-ka-
bab). Azər bay can di lin də ki  cız bız  
türk cə də sa ka tat ye mek le ri.

Ci na yet – adam öl dür mə, ya xud 
bu də rə cə də ci na yət; Di li miz də kin-
dən fərq li ola raq türk cə də bu kəl mə 
yal nız ci na yət-pro ses sual qa nun ve-
ri ci li yi an la yı şı çər çi və sin də ki ha di-
sə lə ri eh ti va edir. Ci na yət xa rak ter li 
di gər ha di sə lər və in zi ba ti xə ta lar 
türk cə də suç kəl mə siy lə ifa də edi lir; 
Ce zaev le rin de ki ka dın sa yı sı 4 bi ne 
çık mış, bun lar dan  1000 ka dın ci na-
yet iş le miş,  in san öl dür mek ten suç lu.

Cu ma ak şa mı – cü mə gü nü nün 
ax şa mı (yə ni həf tə nin be şin ci gü nü). 
Azər bay can di lin də-
ki cü mə ax şa mı  
türk cə də Per-
şem be.

Cü ce – li li put, təl xək, qı sa boy, 
cı lız; Elin de bir tep siy le bir cü ce 
geç ti yan la rın dan.

Çç
Çağ la yan  – ki çik şə la lə; Yük sek-

ten kar şı da çağ la ya nın şı rıl tı sı du-
yu lu yor du.

Çağ rı – də vət, mü ra ciət; Ka le 
burç la rın da cen ge çağ rı da vul la rı 
vu rul du. 

Çak mak – alış qan; Si ga ra sı nı 
yak mak için bir çak mak is te di.

Ça kır – 1. ma vi, boz-gö yüm tül 
rəng; 2. ça xır (dialekt də); So luk 
es mer renk li, ça kır göz lü, ağır ta-
vır lı, az ko nu şur bir de li kan lıy dı. 
Azər bay can di lin də ki ça xır, türk-
cə də şa rap.

Ça lar – zəng li; Her sa bah 7-de 
be ni ça lar saat uyan dı rır.

Ça lış ma – 1.əmək, iş; 2. təd qi qat 
işi, əsər; Azer bay can ta ri hi ne dair 
bir ça lış ma yap mış tı. 

Çal mak – oğur la maq; Hır sız lar 
ev den bir kaç eş ya çal mış, ka sa yı 
aça ma mış lar dı.

Ça ma şır – alt pal-pal ta rı; Ça ma-
şır la rı ça ma şır ha ne ye gö tür mek 
ye ri ne ken di si yı kar dı.

Çan – zəng, zın qı rov; Uzak tan 
ka sa ba nın ki li se çan la rı nın se si 
du yu lu yor du.

Çap – 1.diametr; 2.öl çü, miq yas, 
ka libr; Ya rı çap – ra dius; Göv de si 
ise yak la şık  dört ka rış ça pın da ve 
üç ka rış yük sek li ğin dey di. Tü fek-
le rin çap la rı nı sor sa nız ce va bı nı 
ve re mez ler. Azər bay can di lin də ki 
çap, türk cə də bas kı, ba sım, ya yın. 

Çap lı –  ge niş, iri miq yas lı;  Si-
lah lı kuv ve ler ge niş çap lı ope ras-
yon lar baş latt  ı.

Ça par  – 1. ala ca, rəng siz, al bi nos; 
2. çi çək xəs tə li yi son ra sı ye ri qal mış 
üz; 3. xal lı (hey van, bit ki); 4. ça par.

Çap kın – ar vad baz, şor göz; Ar-
ka daş la rı ara sın da çap kın er kek 
di ye bi li ni yor du.

Çap kın lık – eşq baz lıq, adax lı-
baz lıq. Ge ce nin bu saatin de çap-
kın lık tan mı ge li yor sun?

Çar pan – vu ran (ədəd); “İki çar pı 
iki eder dört” denk le min de ki çar-
pan da çar pı lan da ay nı ra kam dır. 

Çar pı lan – vu ru lan (ədəd). 7x3 
iş le min de 7 sa yı sı çar pı lan du ru-
mun da dır.

Çar pı – vur ğu (işa rə si); Üç 
çar pı üç eder do-

kuz.

Çar pı cı – eff  ekt li, tə sir li, gö zə ba-
tan, ca zi bə dar; So yad la rı nın ka ri-
ka tür le ri, aca ba na sıl çi zi lir se da ha 
çar pı cı olur? 

Çarp ma – vur ma (ri ya ziy yat da); 
Çarp ma dört ma te ma tik iş le min-
den bi ri dir.

Çar şaf – 1. mə lə fə, dö şə ka ğı; 2. 
çad ra; Ya tak çar şafl  a rı nı de ğiş tir di.

Çat – 1. qo vu şaq, iki ça yın (yo-
lun) qo vuş du ğu yer; 2. ca laq, çat qı; 
Çat ka pı –  göz lə nil mə dən qa pı nı 
döy mək; Azər bay can di lin də ki çat 
türk cə də  çat lak.

Çat mak – baş ba şa çat maq (si la hı, 
di rə yi və s.); Av lu sun da si lah la rı nı 
çat mış, ayak la rı nı ger miş as ker ler 
var. Azər bay can di lin də ki çat maq,  
türk cə də  ulaş mak, var mak.

Çay – çay (axar su); Tük cə də yal-
nız az su lu ki çik çay mə na sın da dır. 
Azər bay can di lin də ki çay türk cə-
də ne hir, ır mak.

Çay lak – 1.ça la ğan, 2.oğ ru, 3.təc-
rü bə siz; Bu iş ler de ace mi ve çay lak 
sa yı lır dı. 

Çe ki ci – 1.ca zi bə dar. Son de re ce 
çe ki ci bir ka dın dı ve al be ni li du-
dak la rı var dı.

Çe ki lir – məq bul, dö zü lə bi lən; 
Bir dert ki, çe ki lir şey de ğil.

Çe ki liş – oy na ma, oyun (lo te re-
ya); Yıl ba şı pi yan go çe ki li şi ne üç 
gün kal dı.

Çe kim – 1. tə na süb, pro por si-
ya, uy ğun luq, ca zi bə (qüv və si); 2. 
təs rif, hal lan ma; Yer çe ki mi – ye rin 
ca zi bə qüv və si. Fil ler za man ve ki-
şi le re gö re çe kim ek le ri alır.

Çe lik – po lad; Azər bay can di-
lin də ki çə lik, türk cə də bas ton, asa. 
Ost rovs ki nin “Çe li ğe Su Ve ril di” 
ese ri ni Türk çe ye çe vir di.

Çe men – zi rə, bir növ cə fə ri; Eti 
ter bi ye len dir mek üze re vur du ğu 
çe me nin ko ku su bur nun day dı. 
Azər bay can di lin də ki çə mən, türk-
cə də ça yır, çi men.

Çen gel – 1. (ya zı da) pa raq raf işa-
rə si; 2. qar maq; Es ki tah ta ka pı sı nın 
dı şa rı dan da içe ri den de çen gel le ri 
var. Azər bay can di lin də ki (ye mək) 
çən gəl, türk cə də ça tal.

Çe vi ri ya zı – trans li te ra si ya, 
transk rib si ya; Os man lı ca me tin le-
rin la tin al fa be si ne çe vi ri ya zı sı nın 
ya pıl ma sı uzun yıl la rın işi dir.

Çev re – 1. ət raf mü hit, eko lo gi ya; 
2. kon tekst; Hü ku me tin çev re kir-
li li ği ne iliş kin sı kı ön lem ler al ma sı 
şartt  ır. 

Çı ğırt ma – ki çik tü tək nö vü; Bu 
la kır tı la rın ara sın da çı-

ğırt ma gi bi in ce ço-
cuk se si du yul du. 

Azər bay can di lin də-
ki çı ğırt ma, türk cə də 

yu mur ta lı ta vuk so te.
Çı kar – mən fəət, 

şəx si ma raq; Her dev le-
tin ken di si ya si çı kar la rı-

nın ol ma sı do ğal dır.
Çı kar ma – 1. de sant (çı xart-

ma); 2. qus ma; Tür ki ye bir ba rış 
ha re ka tıy la 1974 yı lın da Kıb rı sa çı-
kar ma yap tı.

Çı kış – 1. yo xuş; 2. çı xış, start 
(bir yer dən hə rə kət); 3. çı xa rış, mə-
zu niy yət sə nə di; Bu söz di li miz-
də ki çı xış (et mək), nitq (söy lə mək) 
mə na la rın da iş lə dil mir, la kin göz-
lə nil mə dən edi lən sərt bir da nı şı ğa 
da türk cə də çı kış de yi lir.

Çı kış lı – mə zun; Üni ver si te-
nin 1976 çı kış lı la rı – Uni ver si te tin 
1976-cı il mə zun la rı. 

Çık mak – bir qız la (oğ lan la) 
gəz mək, se viş mək; Kar şı cins le te-
ker rür eden ba şa rı sız lık la rı nın ar-
dın da ki se bep, çık tı ğı er kek ler den 
da ha bil gi li ol ma sıy dı.

Davamı gələn sayımızda

Bo zuş mak – küs mək, kü süş-

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

ca sı na yağ mur ya ğı yor du. Sa bır sız 
el ler le ace le ace le üst-ba şın dan bo-
şan dı ve çıp lak ola rak de ni ze at la dı.

 –  əhə miy yət ver-
mə mə, eti na sız lıq; Boş ver, ar ka-

 – rəng, bo yaq; Üs lub fər qi-
nə diq qət et mə li: Ayak ka bı bo ya-
sı – ayaq qa bı kre mi. Tır nak la rı nın 
bo ya sı nı be ğen mi yo rum.  Ba bam, 
re sim yap mam için ba na ku ru, su lu 

 – 1. çək mə si lən; 2. rəng-
saz, bo yaq çı; Ufak san dık için de-
ki fır ça ve ayak ka bı bo ya la rı 
ço cu ğun bo ya cı ol du ğu-

 – 

Ar ka da şım bo-
yun ba ğı ve ya ka-
sı nı çöz dü, göğ sü nü 
aç tı. Azər bay can di lin-

– türk cə də 

 – xır da la maq; Pa ra boz-
mak (boz dur mak) – pul xır da la(t)
maq; Ka sa da pa ra boz dur du.

 – 1. xır da (pul); 2. xa rab, 
sı ra dan çıx mış; Üs tün de bo zuk 
pa ra sı hiç yok tu. Ağ zın da ki bir kaç 
bo zuk diş ten şüp he ett  im.

 – tut qun, tut qun rəng li, 
do nuq, mat (şü şə); Ka pı la ra buz lu 
cam tak tır mak is ti yor du. 

Bü rok rat – 1. yük sək və zi fə-
li döv lət mə mu ru; 2. bü rok rat, 
for ma list; Si ya set çi ler den fark lı 
ola rak bü rok rat lar ata ma lar-
la iş ba şı na ge lir ler. Azər-
bay can di lin də ki bü-
rok rat türk cə də 
kır ta si ye ci, 
şe kil ci.

Azər bay can di lin də-
ki cü mə ax şa mı  
türk cə də Per-
şem be.

mun da dır.
Çar pı – vur ğu (işa rə si); Üç 

çar pı üç eder do-
kuz.

Çev re – 1. ət raf mü hit, eko lo gi ya; 
2. kon tekst; Hü ku me tin çev re kir-
li li ği ne iliş kin sı kı ön lem ler al ma sı 
şartt  ır. 

Çı ğırt ma – ki çi
la kır tı la rın ara sın da çı-

ğırt ma gi bi in ce ço-

Azər bay can di lin də-
ki çı ğırt ma, türk cə də 

yu mur ta lı ta vuk so te.
Çı kar

şəx s
tin ken di si ya si çı kar la rı-

nın ol ma sı do ğal dır.
Çı kar ma

ma); 2. qus ma; Tür ki ye bir ba rış 
ha re ka tıy la 1974 yı lın da Kıb rı sa çı-
kar ma yap tı.

Çı kış – 1. yo xuş; 2
(bir yer dən hə rə kət); 3. çı xa rış, mə-
zu niy yət sə nə di; Bu söz di
də ki çı xış (et mək), nitq (söy lə mək) 
mə na la rın da iş lə dil mir, la kin göz-
lə nil mə dən edi lən sərt bir da nı şı ğa 
da türk cə də çı kış

Çı kış lı – mə zun; Üni ver si te-
nin 1976 çı kış lı la rı – Uni ver si te tin 
1976-cı il mə zun la rı. 

Çık mak – bir qız la (oğ lan la) 
gəz mək, se viş mək; Kar şı cins le te-
ker rür eden ba şa rı sız lık la rı nın ar-
dın da ki se bep, çık tı ğı er kek ler den 
da ha bil gi li ol ma sıy dı.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

şe kil ci.

Yalançı 
ekvivalentlər 

lüğəti



9N 22(81) 09.07.2016

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

1954-cü il se çim lə rin də ar tıq 
Məc lis də de yil di. Ye nə uni ver si-
tet kür sü sü nə qa yıt mış dı. Həm 
də da ha yo rul muş bir ruh la. Ata-
mın bu xa nım dos tu ilə bir də heç 
vaxt üz-üzə gəl mə dim. Mən həbs 
olu nub Yas sıada ya1 apa rı lan dan 
son ra bö yük ba cım Te zer lə2 tez-
tez gö rü şür müş. Hər də fə mə ni 
və ümu mi lik də məh kum la rı so-
ru şur muş. Ölüm dən qur tar dı ğı-
ma gö rə çox se vi nir miş. Bir ara 
ki tab la rı nı, ələl xü sus da son ki tab-
la rı nı Qay se ri cə za evi nə, mə nə və 
ta le dost la rı ma gön dər mək üçün 
ha zır la yır mış. La kin bu ərə fə də 
səh hə tin də prob lem ya ra nıb mış. 
Ar tıq çox qo cal mış dı. Bir az da ha-
fi  zə si po zul muş du. Bə zən ha di sə-
lə ri qa rış dı rır, dur du ğu yer də söh-
bə tə dəx li ol ma yan mət ləb lər dən 
söz açır mış. Am ma onun sə nət 
hə yə ca nı, sə nət kar ru hu hə mi şə-
ki ki mi can lı və di ri imiş. Son ro-
ma nın da xəs tə li yin dən duy du ğu 
ra hat sız lıq və sı xın tı lar dan bəhs 
edə cək miş. Adı nı da “Əzab qa pı-
sı” qoy maq niy yə tin də imiş...

Siyasi hissə müdiri
Atam la bir lik də İs tan bul po lis 

mü dir li yi nin dar, qa ran lıq dəh-
li zi nin so nun da kı qa pı dan içə ri 
gir di yi miz za man bi zi qar şı la maq 
üçün aya ğa qal xan ada mı gö rün-
cə tez bir ad dım ge ri çə kil di yi mi 
yax şı xa tır la yı ram. Hər bi mu zey-
də sı ra ilə yan-ya na du ran baş la rı 
dib dən qır xıl mış, bığ la rı nın ucu 
aşa ğı sal lan mış, iri göz lə ri bir az 
hid dət, bir az da hey rət lə açıl mış, 
yup yum ru bə yaz si fət lə rin də ya-
naq la rı nın qır mı zı lı ğı ay dın gö-
rü nən Ye ni çə ri3 hey kəl lə rin dən 
tam ey ni si qar şım da da yan mış dı. 
O gün dən son ra bu üzə hər yer-
də əs kil mə yən ma raq la bax dım. 
Ça ğa loğ lu ha ma mı nın ya nın da kı 
ki çik ev lə ri nin ya rı qa ran lıq otaq-
la rın da, Sam sun da er mə ni mə həl-
lə si nin gö zəl, zə rif köşk lə rin dən 
bi ri nin ey va nın da, An ka ra da Əm-
niy yət baş mü dir li yi nin bö yük, 
süs lü, tünd rəng li ka bi ne tin də bu 
si fət də yiş mə dən, yal nız bığ la-
rı ya vaş-ya vaş ki çi lə rək ən son da 
yox ol maq şər ti ilə heç də yiş mə-
di. San ki onun sə si də üzü nün bir 
par ça sı idi - ci yə rin dən gə lən bir 
az ko bud, dad lı, fə qət sərt bir səs. 
Bo yu da bu si fə tə, bu sə sə çox uy-
ğun gə lir di. 

A ta mın ailə lik lə çox tez-tez gö-
rüş dü yü dost la rın dan idi. Xa nı mı 
şiş man, qa ra ya nız, gö zəl ol ma sa 
da, Or ta Ana do lu nun qa lın, İs-
tan bu lun isə in cə şi və lə ri ni din-
lə yən lə ri yor ma dan bi ri-bi ri nə 
qa rış dı ra raq da nı şan ürə yə ya-
tım lı qa dın idi. Bir qı zı, iki oğ lu 
ana la rın dan da ha çox ata la rı na 
ox şa yır dı lar. Bö yük oğ lu elə bil 
lap ata sı nın ey ni idi.

İs tan bul Po lis mü dir li yi si ya si 
şö bə si nin mü di ri İt ti had və Tə-
rəq qi döv rü nün hö ku mət ada mı 
ki mi ən çox eti mad olu nan, gü-
və ni lən xa rak ter sa hib lə rin dən 
bi ri sa yı lır dı. Özü heç za man it-
ti had çı ol ma mış dı. Am ma ta le-
yi ni bir yan dan şəx si dost luq la-
rı, o bi ri yan da rəs mi və zi fə si nin 
ma hiy yə ti ba xı mın dan it ti had-
çı lar la pay laş dı. Mü ta ri kə də 
in gi lis lə rin bi rin ci lər sı ra sın da 
ya xa la yıb Bə kir ağa bö lü yü nə 
gə tir dik lə ri, Mal ta ya sür gün et-
dik lə ri şüb hə li lər dən bi ri də o 
idi. Əsa rət dən qur tu lar- qur tul-
maz Ana do lu ya keç di, müx tə lif 
sə bəb lər dən çox önəm li kos mo-
po lit mü hit olan Sam su na po lis 
rəisi tə yin edil di. Bu nun ar dın ca 
da müx tə lif və zi fə lər də ça lı şa-
raq Əm niy yət baş mü dir li yi nə 
qə dər yük səl di. 

Məş ru tiy yət və Cüm hu riy yət 
döv rü nün po li si nə ata mın bu 
dos tu nun unu dul ma ya caq xid-
mət lə ri var. Bi rin ci Dün ya mü-
ha ri bə sin də İtt  i had və Tə rəq qi 

li der lə ri nə ge cə lər ra hat şə rait də 
yat maq im ka nı ya ra dan təh lü kə-
siz lik təd bir lə ri ni kim sə yə prob-
lem aç ma dan hə ya ta ke çir mə yi 
ba ca rır dı. Həm də bu işi elə sə-
viy yə də gö rür dü ki, şöh rət, eti-
bar və in san lıq la rı na gö rə öz əli 
ilə, yar dım çı la rı və nə ha yət, ko-
mis sar la rı ilə bir lik də həb sə və 
ya sür gün ye ri nə get mək üçün 
gə mi yə, bə rə yə, qa ta ra, ma şı na 
min dir di yi bü tün in san lar hə yat-
la rı nın so nu na qə dər on dan min-
nət dar lıq la bəhs et miş di lər. 

Mü ta ri kə ilə bə ra bər ya xa la nıb 
çe şid li aqi bət lə rə sü rük lə nə bi lə-
cə yi eh ti mal olu nan adam la rı tut-
du ğu və zi fə dən alın ma sın dan az 
ön cə xi las et mə yi, öl kə dən qa çır-
ma ğı ba ca rır dı. 

Cüm hu riy yət döv rün də ata-
mın po lis mü di ri dos tu İtt  i had-
çı lar za ma nın da qa zan dı ğı təc rü-
bə lər dən də is ti fa də edib öl kə nin 
ye ni po lis təş ki la tı nı, de mək olar 
ki, tək ba şı na qur du. Bu də fə də 
Cüm hu riy yət po lis lə ri onun sa-
yə sin də öz lə ri və fəaliy yət lə ri 
üçün tam bir əm niy yət mü hi ti nin 
ya ra dıl dı ğı na şa hid ol du lar. Qa-
nu nu bü tün tə ləb lə ri ilə göz lə ri ni 
qırp ma dan əs ki dost la rı üzə rin-
də də tət biq edir di. Bir za man lar 
bə ra bər ça lış dı ğı in san la rı hö ku-
mə tin, ya xud döv lə tin təh lü kə-
siz li yi dü şün cə si ilə la zı mi an da 
ən cid di sərt lik lə və zi fə dən uzaq-
laş dır maq da tə rəd dü də əs la yol 
ver mir di.

Fə qət bu dövr də onun da da-
ha çox da xi li nə ba xan ye ni üzü 
mey da na çıx mış dı. Vic da nı və 
ağ lı ilə baş-ba şa qal dı ğı an lar-
da, çox ya xın, məh rəm say dı ğı 
bir ne çə dos tu ilə dərd ləş mək 
im ka nı qa zan dı ğı saat lar da 
gənc li yi nin hə yə can do lu 

idealist il lə ri ni xa tır la dı ğı 
mə qam lar da özü nü sa-
ran in cə, az qa la uzaq dan 
gə lən ya nıq qo xu su xa-
tır la da caq də rə cə də xə fif, 
ya xud də rin lər dən gə lən 

hə zin vic dan tit rət mə lə ri-
nin içi ni, var lı ğı nı xır pa la-

dı ğı nı gö rür dü. 
Be lə hiss və dü şün cə lə ri art-
dıq ca da ha çox qa bı ğı na çə ki-

lir, pe şə sin dən so yu ma ğa 
baş la yır dı. 1933-cü 

il də An ka ra da 
döv rün 

Əd liy yə na zi ri Şük rü Sa ra coğ lu 
ilə mə nim aram da qan qa ral dan 
ha di sə4 ol muş du. Ailə miz İs tan-
bul da idi. Dər di mi da nış maq 
üçün mu nis bir in san ara yır dım. 
Son da ata mın bu dos tu nun ya nı-
na get dim. Mə nə xa ti rə lə ri ni da-
nış dı, atam dan, özün dən uzun-
uza dı bəhs et di. Həm yor ğun, 
həm də fi  kir li idi. Ən axır da “Bax, 
- de di, - sə nə bir əmi nə si hə ti ve-
rə cə yəm. Sa kit lə şə cək sən. Dövr-
lər də yiş di, də yi şir. Ar tıq dost-
luq, və fa, eti bar ki mi boş söz lə rə 
o qə dər də əhə miy yət ver mə!”

Bu, onun la son gö rü şüm ol du. 
Bir müd dət son ra Ada na ya va li 
tə yin edil di. Am ma Sər bəst Fir qə 
ha di sə sin dən son ra Xalq Par ti ya-
sı nın get dik cə da ha da xır da çı lıq-
la ra va ran rəf ta rı na qar şı dö zü mü 
qal ma mış dı. Rəs mi və zi fə lə ri ni 
ye ri nə ye tir mə si nə ma ne çi lik tö-
rət dik lə ri nə gö rə mil lət və kil lə-
ri ilə daim mü na qi şə için də idi. 
Na zir lər lə ara sın da hə mi şə an la-
şıl maz lıq lar olur du. Xal qın mü-
da fi ə et di yi, la kin mil lət və kil-
lə ri nin is tə mə di yi bir bə lə diy yə 
rəisi seç ki lə rin dən son ra va li lik lə 
bir sı ra da Xalq Par ti ya sı nın ikin ci 
baş çı sı ol ma sı na rəğ mən se çi mə 
qa rış ma dı ğı na gö rə və zi fə dən 
çı xa rı lıb sə rən ca ma gön də ril di-
yi ni ona dost mü na si bə ti bəs lə-
mə yən lə rin qə ze tin dən öy rən di. 
An ka ra ya ge dib mə sə lə nin hə qi-
qi ma hiy yə ti ni araş dır maq is tə di.

Am ma üz tut du ğu adam la rın 
ha mı sı ona ar xa çe vir di. Bir ne-
çə ay son ra Spar ta ya, ar dın dan 
isə Kü tah ya ya va li gön dər di lər. 
1946-cı il se çim lə ri ke çi ri lən də bu 
şə hər də idi. Seç ki lər lə bağ lı al dı ğı 
bü tün işa rət lə rə əhə miy yət ver-
mə dən bu də fə də tə rəf siz li yi ni 
poz ma dı. Hə min dövr dən qal ma 
çox can lı bir xa ti rə si də var:

Se çim lə rə Xalq Par ti ya sı nın 
təm sil çi si ki mi gön də ri lən çox 
nü fuz lu bir şəxs on dan səs ver mə-
nin nə ti cə lə ri nin də yiş di ril mə si ni 
tə ləb et miş di. Mü sa fi  ri nin tə lə bi-
ni eşi dər kən onun üzü nə nif rət lə 
ba xa raq hay qır mış dı:

“Evim də ol ma say dı nız, si zi bu-
ra dan biabır çı lıq la qo var dım”.

Bu ha di sə Kü tah ya de mok rat-
la rı nın va li ilə bağ lı şüb hə lə ri nin 
üs tün dən bir də fə lik xətt  çək miş-
di. Se çim lər dən bir ne çə ay son ra 
pen si ya ya çıx dı, bir da ha mey-
dan da gö rün mə mək şər ti ilə ha-

mı dan, hər kəs dən uzaq laş dı. 
O qə dər uzaq laş dı ki, 1949-cu 

il də haq qın dər ga hı na qo vu şa na 
qə dər ata mın bu dos tun dan heç 
bir xə bə rim ol ma dı.

1 Mər mə rə də ni zin də, İs tan bu la 
ya xın mə sa fə də yer lə şən ada. 
Tür ki yə Də niz Qüv və lə ri nə 
məx sus dur. 1960-cı il 27 may 
hər bi çev ri li şi nə ti cə sin də 
ha ki miy yət dən dev ri lən De-
mok rat Par ti ya sı nın li der lə ri 
bu ra da sax lan mış və məh kə-
mə pro ses lə ri də ey ni ada da 
ke çi ril miş di. 

2 Te zer (Tə zə xa nım) Taş qı ran 
(1907-1979) – türk pe da qoq, 
si ya sət çi, ya zı çı. Əh məd 
Ağaoğ lu nun qı zı, Sə məd 
Ağaoğ lu nun ba cı sı dır. 1941-
1953-cü il lər də Kas ta mo nu və 
Qars dan Tür ki yə Bö yük Mil-
lət Məc li si nin üz vü ol muş du. 
Mən tiq, və tən daş hü quq la rı 
və qa dın haq la rı na dair bir 
sı ra əsər lə rin müəl li fi  dir.

3 Ye ni çə ri – 1365-1826-cı il lər də 
Os man lı im pe ra tor lu ğun-
da ni za mi pi ya da his sə lə ri. 
XVII əs rin son la rı na qə dər 
bir qay da ola raq təəs süb keş 
mü səl man ru hun da tər bi yə 
olu nan və mü kəm məl hər bi 
tə lim gö rən xris tian lar dan 
təş kil edi lir di.

4 Son ra lar Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin gör kəm li döv lət 
adam la rın dan bi ri ki mi ta-
nı nan, da xi li iş lər na zi ri, baş 
na zir ki mi mü hüm post lar 
tu tan Şük rü Sa ra coğ lu Bi-
rin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
son ra hə min dövr də İtt  i had 
və Tə rəq qi hö ku mə ti nin təh sil 
mü fətt  i şi və zi fə sin də ça lı şan 
Əh məd Ağaoğ lu nun yar dı-
mı ilə İs veç rə yə ali təh sil 
al ma ğa gön də ril miş di. La kin 
1930-cu il lə rin or ta la rın da 
ma gistr təh si li ni ta mam la-
maq üçün Fran sa ya ge dən 
Sə məd Ağaoğ lu na eti mad sız 
ya naş mış, “vax tı ilə ci bin də 
rus pas por tu da şı yan bir ada-
mın oğ lu nun” xa ric də təh sil 
al ma sı nı məq sə dəuy ğun 
say ma mış dı. Müəl lif hə min 
ha di sə yə işa rə edir.

Davamı gələn sayımızda
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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.

Am ma üz tut du ğu adam la rın 
ha mı sı ona ar xa çe vir di. Bir ne-
çə ay son ra Spar ta ya, ar dın dan 
isə Kü tah ya ya va li gön dər di lər. 
1946-cı il se çim lə ri ke çi ri lən də bu 
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mə dən bu də fə də tə rəf siz li yi ni 
poz ma dı. Hə min dövr dən qal ma 
çox can lı bir xa ti rə si də var:
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ba xa raq hay qır mış dı:

“Evim də ol ma say dı nız, si zi bu-
ra dan biabır çı lıq la qo var dım”.

Bu ha di sə Kü tah ya de mok rat-
la rı nın va li ilə bağ lı şüb hə lə ri nin 
üs tün dən bir də fə lik xətt  çək miş-
di. Se çim lər dən bir ne çə ay son ra 
pen si ya ya çıx dı, bir da ha mey-
dan da gö rün mə mək şər ti ilə ha-

mı dan, hər kəs dən uzaq laş dı. 
O qə dər uzaq laş dı ki, 1949-cu 
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məx sus dur. 1960-cı il 27 may 
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1954-cü il se çim lə rin də ar tıq 
Məc lis də de yil di. Ye nə uni ver si-
tet kür sü sü nə qa yıt mış dı. Həm 
də da ha yo rul muş bir ruh la. Ata-
mın bu xa nım dos tu ilə bir də heç 
vaxt üz-üzə gəl mə dim. Mən həbs 

apa rı lan dan 
 tez-

tez gö rü şür müş. Hər də fə mə ni 

bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

tez gö rü şür müş. Hər də fə mə ni 
və ümu mi lik də məh kum la rı so-
ru şur muş. Ölüm dən qur tar dı ğı-
ma gö rə çox se vi nir miş. Bir ara 
ki tab la rı nı, ələl xü sus da son ki tab-
la rı nı Qay se ri cə za evi nə, mə nə və 
ta le dost la rı ma gön dər mək üçün 
ha zır la yır mış. La kin bu ərə fə də 
səh hə tin də prob lem ya ra nıb mış. 
Ar tıq çox qo cal mış dı. Bir az da ha-

1954-cü il se çim lə rin də ar tıq 
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da, çox ya xın, məh rəm say dı ğı 
bir ne çə dos tu ilə dərd ləş mək 
im ka nı qa zan dı ğı saat lar da 
gənc li yi nin hə yə can do lu 

idealist il lə ri ni xa tır la dı ğı 
mə qam lar da özü nü sa-
ran in cə, az qa la uzaq dan 
gə lən ya nıq qo xu su xa-
tır la da caq də rə cə də xə fif, 
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bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

Atamın 
dostları



X-XI əsr lər də ya şa mış gör kəm li su fi  şairi, 
döv rü nün elm xa di mi Ba ba Ku hi Ba ku vi 
araş dır ma çı la rın, alim lə rin nə zə rin də hər 
za man sir li bir öv li ya sa yı lıb. Ba ku vi nin 
öm rü nün son il lə ri ni ya şa dı ğı və mə za rı nın 
yer ləş di yi dağ son ra dan zi ya rət mə ka nı na 
çev ri lib. 

El mi təd qi qat lar da da sirr ki mi qa lan Ku-
hi tam də rin dən öy rə nil mə yib. Azər bay can 
alim lə rin dən Sol maz Rza qu lu za də, Za kir 
Məm mə dov, Mə siağa Mə həm mə di, Sə nan 
İb ra hi mov onun haq qın da araş dır ma lar 
apa rıb lar. 

Sə nə ça tan da bil dim
Sə nə ge dən Yo lam mən... 

X əs rin son la rı... Şərq öz el mi, mə də ni və 
mə nə vi in ti ba hı nı ya şa maq da dır. Hə lə ki, 
onu göz lə yən gə lə cək fa ciələr dən tam xə-
bər siz dir. 

O şə hər dən bu şə hə rə alim lər, şair lər, fə-
qih və mü tə səv vifl  ər get-gəl edir lər. Ara la-
rın da kı əla qə nin ge niş lən mə si mə də ni rə-
qa bə tə yol açır. El mi, is la mı və tə səv vü fü 
təb liğ edən ye ni-ye ni ocaq lar, məd rə sə lər, 
za vi yə lər ti ki lir. Bu za man mü səl man Şər-
qi nin sa yı lıb-se çi lən şə hər lə rin dən bi ri olan 
Ba kı dan Ba ba bəy ad lı elm fə daisi bi lik lə ri ni 
da ha da zən gin ləş dir mək, dün ya gö rü şü nü 
ar tır maq məq sə di lə Ni şa pu ra yo la dü şür.

Əs lin də o, mis sioner dir. Təm sil et di yi su fi  
tə ri qə ti nin kon sep si ya sı nı baş qa şə hər lər də 
yay maq, İla hi eş qi in san lar ara sın da təb liğ 
et mək işi ni üzə ri nə gö tü rüb. Be lə in san la ra 
o za man mü həd dis lər, yə ni hə dis top la yan-
lar de yir di lər. Hə dis çi lər hik məta miz hə yat 
he ka yət lə ri ni top la yıb, on la rı da şı yı cı la rı ol-
du ğu hər han sı su fi  cə rə ya nı nın nə zə ri kon-
sep si ya sı ilə əla qə lən di rir di lər. Yə ni, təc rü-
bə ilə nə zə riy yə ni bir ara ya gə ti rir di lər.

Ni şa pur X əs rin su fi zm mər kə zi idi. Ba ba 
bəy Ku hi Ni şa pu ra va rın ca, fa si lə lər lə bə zi 
şə hər lər də məs kun la şır, ora nın el mi mü hi-
ti, mə nə vi aura sı, bir sı ra də yər li alim lə ri 
ilə ta nış olur. Bu ərə fə lər də o, hətt  a otuz 
mi nə ya xın hə dis də top la yır. Əv vəl cə Şi ra-
za gə lir və ora da Şər qin bö yük ali mi, yə ni, 
“Şeyx Kə bir”i ad la nan Ha fi  fi  ilə ta nış olur. 

Bu ta nış lıq ona əşə ri lik cə rə ya nı nı sev di rir. 
Son ra Bağ da da ge dir, bir müd dət dən son-
ra isə ye ni dən Ni şa pu ra qa yı dır. Am ma 
heç yer də qə rar tu ta bil mir. Bir dər viş ki-
mi öz mis si ya sın da çox ma raq lı olan Ba ba 
bəy su fi z min sir lə ri nə va qif ol maq dan öt-
rü döv rün bö yük alim lə ri nin Ku şay ri nin, 
Xe re qa ni nin, Sər ra ci nin, Əbu Yəz di nin 
cəm ol du ğu Ni şa pur da o bi ri şə hər lə-
rə nis bə tən xey li qa lır. Am ma ye nə 
də bu uzun və mü rək kəb eşq yo-
lun da kön lü nü tam ola raq nur-
lan dı ra bil mir. Kön lü nün hürr, 
ru hu nun quş mi sa lı ol ma sı na 
ça lı şan Ba ba bəy döv rü nün 
be yin mər kə zi ni də tərk 
edir. 

Bö yük şərq şü nas Ber tels bu ba rə də öz 
əsə rin də be lə qeyd edir: “Ku hi ora su fi z min 
mö cü zə lə ri ni öy rən mə yə get miş di. Am ma 
bu na nail ol ma dı ğı üçün bəd bin lik için də 
ora nı tərk edir”.

Ku hi nə de mək dir və
o, ne cə da ğa dön dü? 

Ni şa pu ru tərk edən za man Ba ba Ba ku vi-
nin nə az, nə çox düz 97 ya şı olur. Am ma 
o, ye nə də uzun hə qi qət yol çu lu ğun dan 
usan mır. Sü ku nə tə qa pıl maq, yal nız Al lah la 
ün siy yət də ol maq is tə yir. Odur ki, səs siz-
sə mir siz in san la rı tərk edir və Şi raz ya xın lı-
ğın da bir da ğa çə ki lir. 20 il gu şə ni şin ömür 
sü rür. Məs kun laş dı ğı da ğı da kön lün də ki 
İla hi nu ra bü rü yür. 117 ya şın da və fat edir 
və hə min dağ da dəfn olu nur. Mə za rı ilə öz 
mə nə vi tə cəs sü mü nü məs kun laş dı ğı da ğa 
aşı la ya bi lir.

Be lə cə, in san da cəm olan işıq, da ğı mü-
qəd dəs ləş di rir. İn san lar onun mə za rı na mü-
qəd dəs yer ki mi ba xır. Özü ölür və nu ru nu 
dağ da qo yub ge dir. Be lə lik lə, in san bax, be-
lə cə da ğa dö nə rək əbə di ola raq bə şə riy yə tin 

xid mə tin də da ya nır. Ona gö rə də o, Ku hi, 
yə ni, “dağ” tə xəl lü sü ilə xa tır la nır və 

son ra dan əsl əf sa nə yə çev ri lir. Yu xa rı-
da da qeyd et di yi miz ki mi, rə va yə tə 

gö rə, Şər qin bö yük şairi Ha fi z Şi ra zi 
ge cə ikən o su fi  nin dağ da kı qəb-

ri ni zi ya rət edir və on dan son ra 
şair lik is te da dı qa za nır. 

Baş qa bir rə va yə tə gö rə, Şir-
van şah lar dan bi ri nin qı zı öz 

mər hum sev gi li si nə ya xın 
ol maq, onun qəb ri nə və 

bü tün mü səl man alə-
min dən zi ya rə ti nə 

gə lən lə rə qul luq elə-
mək məq sə di lə bu-
ra ya gə lir, ölən də 
isə onun ya nın da 
dəfn olu nur. 

Ba ba Ku hi Ba ku vi 
haqqında baş qa bil gi lər
Ba ba Ku hi Ba ku vi sağ lı ğın da da bö yük 

hör mət-iz zət sa hi bi olub. Ab bas qu lu ağa 
Ba kı xa no vun “Gü lüs ta ni-İrəm” əsə rin də 
onun ba rə sin də yük sək fi  kir lə rə rast gə li-
nir. Ta rix çi lə rin de di yi nə gö rə, Şeyx Əbu 
Ab dul la Əli bin Mə həm məd Ba kı lı həm 
dün yə vi, həm də ru ha ni elm lər sa hə sin də 
se çi lir di. O, uşaq lıq il lə rin dən döv rü nün ən 
gör kəm li alim lə rin dən sa yı lan Ab dul la Xə-
fi f dən, Əbül-Qa sım Qu şey ri dən və baş qa-
la rın dan dərs al mış, məş hur şeyx Əbu Səid 
Əbül-Xeyr lə el mi mü ba hi sə yə gi riş miş və 
onun bi li yi ni yük sək qiy mət lən di rən şeyx 
Əbül-Ab bas Nə ha vən di ilə uzun müd dət 
əla qə sax la mış dı. Öm rü nün son il lə rin də o, 
xəl və tə çə ki lə rək, Şi raz ya xın lı ğın da bir ma-
ğa ra da ya şa mış, Şər qin ən sa vad lı alim lə ri 
bu ra da onun zi ya rə ti nə gəl miş lər. 

Ba ba Ku hi Ba ku vi nin ərəb di lin də bi zə 
gə lib çat mış fəl sə fi  əsər lə ri ara sın da “Əx-
bar əl-ari fi n”, “Əx bar əl-qa fi  lin”, “Bə da yət 
hal əl-həl lac” və baş qa la rı nın adı nı çək mək 
olar. Bun lar dan baş qa, onun fars ca şer lər di-
va nı da olub. 

Onun “Di van”ı su fi  əl yaz ma la rı ara sın-
da ən qə dim lə rin dən bi ri dir. Bu ra da çox 
za man su fi  nin Al la ha oxu du ğu ya nıq lı mə-
həb bət nəğ mə lə ri ni bir gö zə lə vu rul muş 
gənc bir oğ la nın mah nı la rın dan ayır maq 
çə tin olur.

Bu di va nın ən qə dim əl yaz ma la rın dan bi-
ri nin ta rix çə si ol duq ca ma raq lı dır. İran ali-
mi Hə bi bul lah İmad öz evin də tə mir iş lə ri 
apa rar kən di var dan bir san dıq ta pır. San dı-
ğın için dən çı xan bir ne çə əl yaz ma nın ara-
sın da Ba ku vi nin “Di van”ının qə dim nüs xə-
si də var dı.

Ba ba Ku hinin əsər lə rin də 
gizli şif rə lər

Ku hi nin həm “Di va n”ın da, həm də di gər 
fəl sə fi  mətn lə rin də də rin mə na ya ma lik, ori-
ji nal fəl sə fi  fi  kir lər, İla hi hik mət lər var. Bə zi-
lə ri nə diq qət edək: 

“Yox dur ruh la rın mü rək kəb li yi, ha mı bi-
lir ki, on lar tor paq dan ya ra nıb. Ku hi ürə yi ni 
bə də ni nin tə bin dən si lən dən son ra nə həng 
bir dər ya ya düş dü”. 

Bu fi  kir vəh də ti-vü cud fəl sə fi  kon sep si ya-
sı nın əsas müd dəala rı nı özün də əks et di rir. 
Be lə ki, vəh də ti-vü cud da “in san dər ya dan 
ay rı lan dam la lar ki mi ila hi vü cud dan qop-
muş zər rə lər dir” düs tu ru bu nə zə riy yə nin 
qa yə si ni əks et di rir. Ku hi də bu nu çox gö zəl 
vur ğu la yıb. Dam cı lar son ra dan ye nə dər ya-
ya qa yı dan tək, in san lar da zər rə ki mi ye ni-
dən öz əs li nə dö nür. 

Baş qa bir nü mu nə yə diq qət edək:
“Bir an da bü tün əbə diy yə tin sir ri mə nə 

əyan ol du, sir lər dün ya sı nın qa pı sı üzü-
mə açıl dı. O, ca nı mın qu la ğın dan ya pı-
şıb mə nə baş qa qə dəh ver di. De di, mə ni 
özün dən və baş qa adam lar dan fərq lən dir. 
De di, Ku hi, mən bü tün ad la rı, si fət lə ri, 
qu ru nu, ya şı, xe yi ri, şə ri nə yi gö rü rəm sə, 
fərq lən di ri rəm”. 

Bu ra da isə o, hə yat da kı bü tün var lıq la-
rın Ali Müt ləq lə vəh dət də ol ma mə qa mı nı 

açıq la yır. Hə qi qə tən də bü tün var 
olan lar va hid bir har mo ni ya 

al tın da hə rə kət də dir lər.
P.S. Elə biz lə ri də Ba-
ba Ku hi ilə bir ləş di rən 

bu har mo ni ya dır.
El min NU Rİ

X-XI əsr lər də ya şa mış gör kəm li su fi  şairi, 

O gün heç kim di va nə gənc say dıq la rı Ha fi zin ha ra get di yi ni bil mə di. 
Son ra dan xə bər gir dər viş ki mi hey bə si ni çiy ni nə alıb in san lar dan 
uzaq la şan Ha fi zi Şi ra zın ən uc qar nöq tə sin də ki bir yer də huş suz 
hal da ta pan ata sı da bu nun sə bə bi ni on dan so ruş ma dı. Heç Ha fiz 

də ata sı na bir cə kəl mə de mə di. Son ra dan eşq dam cı la yan qə zəl lə rin də o sə-
fə rin ta rix çə sin dən və mö cü zə sin dən bəhs et di. On dan son ra ha mı bil di ki, 
o vaxt gənc Ha fiz ey ni yu xu nu də fə lər lə gö rür müş. Yu xu da kı na mə lum in san 
Şi raz ya xın lı ğın da kı bir dağ da kim sə siz mə za rı zi ya rət et mə si ni Ha fiz dən 
tə ləb edir miş. Üzü nur qa tı ilə ör tül müş hə min adam Ha fi zə o za man de-
miş di ki, o dağ da kı kim sə siz mə za rı zi ya rət et sə, ona İla hi ver gi ki mi şair lik 
is te da dı ve ri lə cək və o, bü tün mü səl man di ya rın da ta nı na caq. Əv vəl cə bu 
yu xu ya önəm ver mə yən Ha fiz yu xu la rın on dan əl çək mə di yi ni gö rüb, o da ğı 
zi ya rət edir. Ata sı hə min kim sə siz mə za rın ya nın da Ha fi zi huş suz və ziy yət də 
ta pır. Am ma qo ca bil mir ki, ər kö yün oğ lu nu bun dan son ra ha mı Ha fiz Şi ra zi 
ki mi ta nı ya caq. O, bü tün Şər qin qə zəl us ta sı he sab edi lə cək. Ha fiz Şi ra zi öz 
“Di van”ın da hə min mə za rı zi ya rət et dik dən son ra şair lik is te da dı na sa hib 
ol du ğu nu bir ne çə də fə qeyd edib. Bəs hə min mə zar ki mə məx sus dur? Ha fi zi 
han sı mis tik güc şair lik il ha mı ilə qo vuş dur muş du? Haq qın da da nı şa ca ğı mız 
şəxs hə min kim sə siz mə zar da uyu yan, mis tik gü cü ilə ora nı zi ya rə tə çe vi rən 
ba kı lı su fi Ba ba Ku hi Ba ku vi dir.

Məzarı dağı 
nurlandıran 
bakılı sufi

tə ri qə ti nin kon sep si ya sı nı baş qa şə hər lər də 
yay maq, İla hi eş qi in san lar ara sın da təb liğ 
et mək işi ni üzə ri nə gö tü rüb. Be lə in san la ra 
o za man mü həd dis lər, yə ni hə dis top la yan-
lar de yir di lər. Hə dis çi lər hik məta miz hə yat 
he ka yət lə ri ni top la yıb, on la rı da şı yı cı la rı ol-
du ğu hər han sı su fi  cə rə ya nı nın nə zə ri kon-
sep si ya sı ilə əla qə lən di rir di lər. Yə ni, təc rü-
bə ilə nə zə riy yə ni bir ara ya gə ti rir di lər.

Ni şa pur X əs rin su fi zm mər kə zi idi. Ba ba 
bəy Ku hi Ni şa pu ra va rın ca, fa si lə lər lə bə zi 
şə hər lər də məs kun la şır, ora nın el mi mü hi-
ti, mə nə vi aura sı, bir sı ra də yər li alim lə ri 
ilə ta nış olur. Bu ərə fə lər də o, hətt  a otuz 
mi nə ya xın hə dis də top la yır. Əv vəl cə Şi ra-
za gə lir və ora da Şər qin bö yük ali mi, yə ni, 
“Şeyx Kə bir”i ad la nan Ha fi  fi  ilə ta nış olur. 

bəy su fi z min sir lə ri nə va qif ol maq dan öt-
rü döv rün bö yük alim lə ri nin Ku şay ri nin, 
Xe re qa ni nin, Sər ra ci nin, Əbu Yəz di nin 
cəm ol du ğu Ni şa pur da o bi ri şə hər lə-
rə nis bə tən xey li qa lır. Am ma ye nə 
də bu uzun və mü rək kəb eşq yo-
lun da kön lü nü tam ola raq nur-
lan dı ra bil mir. Kön lü nün hürr, 
ru hu nun quş mi sa lı ol ma sı na 
ça lı şan Ba ba bəy döv rü nün 
be yin mər kə zi ni də tərk 
edir. 

lə cə da ğa dö nə rək əbə di ola raq bə şə riy yə tin 
xid mə tin də da ya nır. Ona gö rə də o, Ku hi, 

yə ni, “dağ” tə xəl lü sü ilə xa tır la nır və 
son ra dan əsl əf sa nə yə çev ri lir. Yu xa rı-

da da qeyd et di yi miz ki mi, rə va yə tə 
gö rə, Şər qin bö yük şairi Ha fi z Şi ra zi 

ge cə ikən o su fi  nin dağ da kı qəb-
ri ni zi ya rət edir və on dan son ra 

şair lik is te da dı qa za nır. 
Baş qa bir rə va yə tə gö rə, Şir-
van şah lar dan bi ri nin qı zı öz 

mər hum sev gi li si nə ya xın 
ol maq, onun qəb ri nə və 

bü tün mü səl man alə-
min dən zi ya rə ti nə 

gə lən lə rə qul luq elə-
mək məq sə di lə bu-
ra ya gə lir, ölən də 
isə onun ya nın da 
dəfn olu nur. 

Bu fi  kir vəh də ti-vü cud fəl sə fi  kon sep si ya-
sı nın əsas müd dəala rı nı özün də əks et di rir. 
Be lə ki, vəh də ti-vü cud da “in san dər ya dan 
ay rı lan dam la lar ki mi ila hi vü cud dan qop-
muş zər rə lər dir” düs tu ru bu nə zə riy yə nin 
qa yə si ni əks et di rir. Ku hi də bu nu çox gö zəl 
vur ğu la yıb. Dam cı lar son ra dan ye nə dər ya-
ya qa yı dan tək, in san lar da zər rə ki mi ye ni-
dən öz əs li nə dö nür. 

Baş qa bir nü mu nə yə diq qət edək:
“Bir an da bü tün əbə diy yə tin sir ri mə nə 

əyan ol du, sir lər dün ya sı nın qa pı sı üzü-
mə açıl dı. O, ca nı mın qu la ğın dan ya pı-
şıb mə nə baş qa qə dəh ver di. De di, mə ni 
özün dən və baş qa adam lar dan fərq lən dir. 
De di, Ku hi, mən bü tün ad la rı, si fət lə ri, 
qu ru nu, ya şı, xe yi ri, şə ri nə yi gö rü rəm sə, 
fərq lən di ri rəm”. 

Bu ra da isə o, hə yat da kı bü tün var lıq la-
rın Ali Müt ləq lə vəh dət də ol ma mə qa mı nı 

açıq la yır. Hə qi qə tən də bü tün var 
olan lar va hid bir har mo ni ya 

al tın da hə rə kət də dir lər.
P.S. Elə biz lə ri də Ba-
ba Ku hi ilə bir ləş di rən 

bu har mo ni ya dır.
El min NU Rİ
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Şeks pi rin pyes lə ri tək cə SS Rİ 

xalq la rı ara sın da iyir mi yed di 
di lə tər cü mə edi lib. Onun əsər-
lə ri əsa sın da ha zır la nan ta ma-
şa lar hər də fə teatr la rı mı zın 
hə ya tın da əhə miy yət li ha di-
sə yə çev ri lir. Əziz bə yov adı-
na Azər bay can Dram Teat rı-
nın səh nə sin də oy na nı lan 
“O tel lo” ta ma şa sı da Ba kı 
ta ma şa çı la rı tə rə fi n dən 
bö yük ma raq la qar şı la nır. 

Aşiq ol muş ve ne si ya lı 
mavr – Otel lo ona vu rul-
muş xoş bəxt Dez de mo na-
nı ata sı evin dən qan do la-
da qa çır dı ğı ilk səh nə dən 
tut muş, fa ciəvi son lu ğa 
qə dər, bü tün ta ma şa son 
də rə cə ma raq la iz lə nir. 

Ta ma şa nın re jis so ru, Sta-
lin mü ka fa tı laureatı A.İs-
kən də rov pye si düz gün şərh 
et miş, kol lek tiv lə bir gə hə qi qi 
mə na da realis tik, can lı tə sir li 
ger çək lik lə ri və id rak tər zi nin 
özü nə məx sus lu ğu ilə se çi lən 
gö zəl bir ta ma şa ər sə yə gə tir-
miş dir.

Otel lo fa ciəsi nin şər hi ilə 
bağ lı hə mi şə ki “qıs qanc lıq” 
prob le mi ni teatr ar xa pla na ke-
çi rib. Otel lo ilə Ya qo nun mü na-
qi şə si ni re jis sor iki zid diy yət li 
dün ya gö rü şü nün – hə ya ta nik-
bin mü na si bət bəs lə yən, in san-
la ra ina nan, lə kə siz Otel lo ilə 
ri ya kar, ədəb siz, öz məq sə di nə 
çat maq üçün ci na yət tö rət-
mək dən be lə çə kin mə yən 
Ya qo nun qar şı dur ma sı ki-
mi təq dim edir.

Baş ro lun ifa çı sı Ə.Ələk bə-
ro vun oyu nu nu xü su si qeyd 
et mək la zım dır. Onun ifa sı ta-
ma şa nın uğu ru nu şərt lən di rir. 

“O tel lo öz tə biəti eti ba ri lə qıs-
qanc de yil, ək si nə, sa də lövh və 
tez ina nan adam dır” - Puş ki nin 
bu ma raq lı ifa də si Ələk bə ro-
vun ya rat dı ğı ob ra zı çoz gö zəl 
xa rak te ri zə edir. Onun Otel lo-
su ali cə nab, mərd, ürə yiaçıq, 
sa də dil in san dır. Ona gö rə də, 
ina mı sar sı lan, ru hu sız la yan 
Otel lo nun ba şı na gə lən lər da ha 
fa ciəvi tə sir ba ğış la yır. Dez de-
mo na ilə bağ lı Ya qo onun qəl-
bi nə şüb hə to xu mu sal dıq dan 
son ra Otel lo özü nə yer tap mır, 
bü tün hiss lə ri tə la tü mə gə lir. 
Otel lo ki mi ob raz la rın üzə rin-
də il lər lə iş lə mək la zım gə lir və 
Ələk bə rov doğ ru yol da dır, bu 
ro la ye ni-ye ni ça lar lar qa zan-
dır maq, onu da ha da tək mil ləş-
dir mək üçün bö yük im kan la rı 
var. 

Teatr Ya qo nun şab lon ob-
ra zı nı ya rat maq ənə nə si ni də 
ye ni lə yib. Rza Əf qan lı nın ifa-
sın da Ya qo ağıl lı, zi rək adam 
tə si ri ba ğış la yır. O, mə ha rət-
lə, qə tiy yət lə fi t nə to ru hö rür, 
da ha yük sək möv qe yə yi yə-
lən mək is tə yir. O, asan lıq la in-
san la rın qı lı ğı na gi rir, on la rın 
eti ba rı nı qa za nır, özü nü “vic-
dan lı, tə miz” adam ki mi qə lə-
mə ve rir, in san eh ti ras la rın dan 
və qü sur la rın dan ba ca rıq la is-
ti fa də edir. 

Dez de mo na - Ba rat Şə kin-
ska ya nın ifa sı çox sə mi mi, tə-
sir li alı nıb. Dör dün cü pər də də, 
fa ciəvi ha di sə lə rin baş ve rə cə-
yi ni hiss edən Dez de mo na nın 
qəlb çır pın tı la rı xü su si lə yax şı 
ifa də olu nub. Ta ma şa çı, is tər-
is tə məz, Dez de mo na nın ha lı na 

acı yır, onun öz xoş bəxt li yi uğ-
run da da ha qə tiy yət li, cə sa rət li 
mü ba ri zə apar ma sı nı is tə yir. 
Axı xu ra fat, möv hu mi hiss lər 
Dez de mo na ya yad dır. Ve ne si-

ya nın əsil-nə ca bət li xa nım-
la rın dan olan Dez de mo-

na ya şa dı ğı za ma nın və 
cə miy yə tin bü tün qay-
da la rı nı və ənə nə lə ri ni 
po za raq, ata evi ni qa ra-
də ri li mavr la tərk edib. 

Kas sio ob ra zı (ar tist 
A.Sul ta nov) da yad da qa-
lan dır. Bu, tra fa ret, 

kü bar cə miy yə tin ye tiş dir di yi 
yün gül mə zac ka va ler yox, ye-
ni şə raiti təm sil edən, mə nə vi 
ba xım dan Otel lo ilə Dez de mo-
na ya ya xın olan şə rəfl  i dö yüş çü-
dür. Emi li ya ob ra zı üçün ki fa yət 
qə dər real, can lı bo ya lar ta pa 
bil mə yən Fat ma Kad ri nin ifa sı 
ta ma şa nın ümu mi pla nı na uy-
ğun gəl mir. Rod ri qo və Byan ka 
rol la rı nın tək mil ləş di ril mə si və 
ta ma şa nın ay rı-ay rı səh nə lə ri-
nin zən gin ləş di ril mə si üçün te-
atr xey li iş gör mə li dir.

Sta lin mü ka fa tı laureatı Qa-
ra Qa ra ye vin mu si qi si, “Gö-
zəl sö yüd” mah nı sı ta ma şa nın 
ümu mi ru hu ilə üz vi bağ lı lıq 
təş kil edir. Ta ma şa nın tər ti ba-
tı, üs lu bu, kost yum la rın se çi mi 
(rəs sam lar -  N.Fə tul la yev və 
B.Əf qan lı) ilə bağ lı ay rı ca da-
nış maq la zım dır – bu ra da da 
xü su si zövq du yu lur, yük sək 
sə nət kar lıq hiss olu nur. 

Şüb hə yox dur ki, “O tel lo” ta-
ma şa sı teat rın qı zıl fon du na da xil 
ola caq və re per tuar da qa la caq, 
çün ki re jis sor la kol lek tiv əsas 
məq sə də çat mış lar – on lar bö yük 
dra ma tur qun xəl qi li yi ni, əsə rin-
də ki hu ma niz mi, in san tə biətin-

də ki gö zəl li yin tən tə nə si nə inam 
his si ni ta ma şa çı la ra çat dır ma ğa 
nail ol muş lar. Nə ti cə eti ba ri lə isə, 
bu öl məz fa ciənin hə mi şə ya şar 
ob raz la rı ar tıq ta ma şa çı la rın yad-
da şı na həkk olu nub. 

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD

Qə ze ti mi zin ötən 
sa yın da ke çən əs-
rin 50-ci il lə rin-
də M.Əziz bə yov 

adı na Azər bay can Döv lət 
Dram Teat rı nın səh nə-
ləş dir di yi “O tel lo” ta ma-
şa sı haq qın da “P rav da 
vos to ka” qə ze tin də çap 
olun muş mə qa lə ni dərc 
et miş dik. Ya zı da Az.SSR-
nin xalq ar tist lə ri Ələs gər 
Ələk bə rov, Ba rat Şə kins-
ka ya, Rza Əf qan lı ki mi öl-
məz sə nət kar la rın rol la rı 
təh lil edi lir di. Bir da ha 
qeyd edək ki, Azər bay can 
teat rı nın pers pek tiv lə-
ri haq qın da da nı şar kən, 
şüb hə siz, onun keç di yi ta-
ri xi təc rü bə ni da ha də rin-
dən öy rən mək, təh lil et-
mək və qiy mət lən dir mək 
la zım gə lir.  Bu sə bəb dən, 
ta nın mış jur na list Fa zil 
Rəh man za də nin Azər bay-
can teat rı nın ta ri xi in ki-
şaf mər hə lə lə ri ilə bağ lı 
ən müx tə lif ma te rial la rı 
ar xiv ləş dir mə si nə cib, fay-
da lı fəaliy yət ki mi qiy mət-
lən di ril mə li dir. ADDT-nin 
səh nə ləş dir di yi ta ri xi, 
əla mət dar “O tel lo” ta ma-
şa sı haq qın da 1949-cu 
il də Y.Kre çe to va nın “Vış-
ka” qə ze tin də dərc olun-
muş ““O tel lo” Azər bay can 
səh nə sin də”” mə qa lə si ni 
çe vi rə rək diq qə ti ni zə təq-
dim edi rik.

nış maq la zım dır – bu ra da da 
xü su si zövq du yu lur, yük sək 
sə nət kar lıq hiss olu nur. 

Şüb hə yox dur ki, “O tel lo” ta-
ma şa sı teat rın qı zıl fon du na da xil 
ola caq və re per tuar da qa la caq, 
çün ki re jis sor la kol lek tiv əsas 
məq sə də çat mış lar – on lar bö yük 
dra ma tur qun xəl qi li yi ni, əsə rin-
də ki hu ma niz mi, in san tə biətin-

“Otello” 
Azərbaycan  
səhnəsində

  Bu is ti yay gü nün də qə fi l dən Və liəhd Və li-
ye vi xa tır la dım...

Uzaq Ame ri ka da Haq qa qo vuş ma ğın dan az 
qa la bir il ötür. Yə qin, bu dün yay la qür bət də 
vi da la şa ca ğı heç özü nün də ağ lı na gəl məz di. 
Am ma olan ol du, mə də niy yə ti miz bir sə nət çi-
si ni də vaxt sız itir di...

Onu xa rıt la maq üçün təx mi nən 35 il əv və lə 
qa yı dım... 

Ba kı Döv lət Uni ver si te ti ni bi ti rən dən son ra 
tə yi nat la Daş kə sən ra yo nu na gön də ril miş dim. 
Və liəhd də hə min ra yo nun Əmir var kən din də 
do ğul muş, Ümu mitt  i faq Döv lət Ki ne matoq ra-
fi  ya İns ti tu tu nun akt yor luq fa kül tə si ni, məş-
hur re jis sor-akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Yev ge ni 
Mat ve ye vin ema lat xa na sı nı bir ne çə il idi ki, bi-
tir miş di. 1982-ci il də re jis sor lar El xan Qa sı mov 
və Ye fi m Ab ra mov ya zı çı Əh mə da ğa Mu ğan-
lı nın sse na ri si əsa sın da “Ço ban ba ya tı” fi l mi ni 
çək mək üçün Daş kə sə nə gəl miş di lər. Və liəhd 
də hə min ek ran əsə rin də əsas rol lar dan bi ri ni 
oy na yır dı. Qu ru luş çu o pe ra tor Zaur Mə hər rə-
mo vun len tə al dı ğı fi lm də Xalq ar tist lə ri Ələd-
din Ab ba sov, Əlab bas Qə di rov, Şah mar Ələk-
bə rov, o za man hə lə ca van olan Ra sim Ba la yev, 
da ha da gənc akt yor lar Fəx rəd din Ma na fov, 
Fi rən giz Mü təl li bo va... çə ki lir di lər. 

Və liəhd lə ta nış lı ğı mız ora da baş tut du. 
Daş kə sən də do ğul du ğu na gö rə, de mək olar, 
“qo naq lar”ın bü tün mə su liy yə ti ni öz üzə ri nə 
gö tür müş dü. Çox sə mi mi, de yib-gül mə yi, za-
ra fa tı, xud ma ni məc lis lə ri se vən in san idi. Fil-
min ikin ci ope ra to ru Ni za mi Ab bas la çox ya xın 
ol du ğu muz dan onun la da tez dost laş dıq. Az 
qa la çə ki liş dən kə nar bü tün vax tı mı zı bir yer-
də ke çi rir dik.

O vaxt Və liəhd “An la maq is tə yi rəm” fi l-
min də ki ro luy la bö yük ek ran da ilk ad dı mı nı 
at mış dı. Son ra “Pa paq”, “Qa ra gö lün cən ga-
vər lə ri”, “Əzab lı yol lar”, “İlıq də niz də buz 
par ça sı”, “İşa rə ni də niz dən göz lə yin”, “Qan lı 
zə mi”, “Qorx ma, mən sə nin lə yəm”, “Öz gə hə-
yat”, “Şey tan göz qa ba ğın da”, “Öl səm, ba ğış-
la” lent lə rin də ikin ci də rə cə li və epi zo dik rol lar 
ifa elə di.

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də ar tıq mən də ki-
nos tu di ya da iş lə yir dim, “Yad daş” stu di ya-
sın da re dak tor-sse na ri çi idim. On da Və liəhd 
ki nop ro dü ser li yə baş la mış, müs tə qil “PAKT” 
ki nos tu di ya sı nı ya rat mış dı. Bö yük ar zu la rı və 
plan la rı var dı.

İlk iş lə rin dən bi ri İra nın “La lə fi lm” ki no stu-
di ya sı ilə bir gə ek ran əsə ri nin len tə alın ma sı 
idi. Film üçün “Div lər zin da nı” ad lı sse na ri 
yaz ma ğı da gənc lə rə eti bar elə di. Sse na ri ni ya-
zı çı Ya şar la (mər hum qə ləm dos tu muz Ey vaz 
Əl lə zoğ lu nun iş ti ra kı ilə) çox qı sa müd dət-
də - 15 gü nə yaz dıq. Son ra Cəm şid Əmi ro vun 
“Qa ra Vol qa” əsə ri nin mo tiv lə ri üz rə sse na ri 
yaz maq mə nim qis mə ti mə düş dü. Film 1993-
cü il də çə kil di. Və liəhd özü də hə min ek ran 
əsə rin də, ey ni vaxt da “Pən cə rə”, “Şa hid qız”, 
“Ya pon və ya po ni ya lı” lent lə rin də epi zo dik və 
ikin ci də rə cə li rol lar ifa elə di. Am ma ona elə 
gə lir di ki, ki çik rol lar la ya ra dı cı lıq po ten sialı nı 
tam ger çək ləş di rə bil mir. Yə qin, bu na gö rə də 
sə nət dən get-ge də uzaq la şır dı.

Hə min vaxt Və liəh din oğ lu ABŞ-da təh sil 
alır dı, səhv elə mi rəm sə, 1992-ci il də onun ya-
nı na get di, qa yı dan dan son ra qə ti qə ra ra gəl di 
ki, kö çüb ge də cək. Çox di lə tut duq, am ma fi k-
rin dən dön mə di. Ara dan ke çən təx mi nən 15 il 
ər zin də cə mi bir də fə gö rü şə bil miş dik, hər dən 
əla qə sax la yır dıq. Hə ya tın dan ra zı idi. 

Am ma, təəs süf ki, onu sə nət çi ki mi itir dik... 
Sə nə tə bö yük ar zu lar la gəl miş Və liəhd Və li-

yev dən in di biz lə rə qa lan yal nız xa ri rə lər, bir 
də çə kil di yi fi lm lər di...

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Qürbətdəki 
narahat 
ruh

Şeks pi rin pyes lə ri tək cə SS Rİ 
xalq la rı ara sın da iyir mi yed di 
di lə tər cü mə edi lib. Onun əsər-
lə ri əsa sın da ha zır la nan ta ma-
şa lar hər də fə teatr la rı mı zın 
hə ya tın da əhə miy yət li ha di-
sə yə çev ri lir. Əziz bə yov adı-
na Azər bay can Dram Teat rı-

lin mü ka fa tı laureatı A.İs-
kən də rov pye si düz gün şərh 
et miş, kol lek tiv lə bir gə hə qi qi 
mə na da realis tik, can lı tə sir li 
ger çək lik lə ri və id rak tər zi nin 
özü nə məx sus lu ğu ilə se çi lən 
gö zəl bir ta ma şa ər sə yə gə tir-

Otel lo fa ciəsi nin şər hi ilə 
bağ lı hə mi şə ki “qıs qanc lıq” 
prob le mi ni teatr ar xa pla na ke-
çi rib. Otel lo ilə Ya qo nun mü na-
qi şə si ni re jis sor iki zid diy yət li 
dün ya gö rü şü nün – hə ya ta nik-
bin mü na si bət bəs lə yən, in san-
la ra ina nan, lə kə siz Otel lo ilə 
ri ya kar, ədəb siz, öz məq sə di nə 
çat maq üçün ci na yət tö rət-
mək dən be lə çə kin mə yən 

Baş ro lun ifa çı sı Ə.Ələk bə-
ro vun oyu nu nu xü su si qeyd 
et mək la zım dır. Onun ifa sı ta-
ma şa nın uğu ru nu şərt lən di rir. 

acı yır, onun öz xoş bəxt li yi uğ-
run da da ha qə tiy yət li, cə sa rət li 
mü ba ri zə apar ma sı nı is tə yir. 
Axı xu ra fat, möv hu mi hiss lər 
Dez de mo na ya yad dır. Ve ne si-

ya nın əsil-nə ca bət li xa nım-
la rın dan olan Dez de mo-

na ya şa dı ğı za ma nın və 
cə miy yə tin bü tün qay-
da la rı nı və ənə nə lə ri ni 
po za raq, ata evi ni qa ra-
də ri li mavr la tərk edib. 

Kas sio ob ra zı (ar tist 
A.Sul ta nov) da yad da qa-
lan dır. Bu, tra fa ret, 

də ki gö zəl li yin tən tə nə si nə inam 
his si ni ta ma şa çı la ra çat dır ma ğa 
nail ol muş lar. Nə ti cə eti ba ri lə isə, 
bu öl məz fa ciənin hə mi şə ya şar 
ob raz la rı ar tıq ta ma şa çı la rın yad-
da şı na həkk olu nub. 

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD

acı yır, onun öz xoş bəxt li yi uğ- də ki gö zəl li yin tən tə nə si nə inam 

səhnəsindəsəhnəsində



On lar toy dan qa yı dır dı lar, səs li-küy lü, 
ta ma şa lı kənd to yun dan... De yi şən aşıq-
la rın zən gu lə lə ri, qo şa zur na nın şaq qıl tı sı 
hə lə də qu laq la rın dan get mə miş di.

On lar iki dost - Na hid və Sə fi  toy dan 
qa yı dır dı. Üs tü ya şıl ot və kol-kos la ör-
tül müş dağ yo lu ge cə ki ya ğış dan bərk 
is lan mış, or da-bur da göl mə çə lər əmə-
lə gəl miş di. Sel lə rin zir və lər dən yı ğıb 
gə tir di yi bit ki çü rün tü lə ri tor pa ğa 
qa tış mış dı. Yo lun pal çı ğı ya pış qa na 
dön müş dü. Na hid də, Sə fi  də şal-
va rı nın ba la ğı nı çır ma la mış dı, iki-
si nin də ayaq qa bı sı pal çı ğa bu-
laş mış dı. On lar əl lə ri nə ço ma ğa 
ox şar çu buq gö tür müş dü lər. Sü rü şüb 
yı xıl ma maq üçün qa lın çu bu ğu ye rə da-
yaq elə yib ad dım la yır dı lar.

Na hid de di:
- Ge cə o nə ya ğış idi?! Göy gu rul da yır, 

güc lü il dı rım ça xır dı, elə bil yüz top dan 
bir dən yay lım atə şi açır dı lar. Ya ğış nə ya-
ğış, tut ucundan gö yə çıx...

Sə fi  əs nə di, əli nin da lı nı ağ zı na tut du.
- Daş ki mi düş müş düm, heç nə dən xə-

bə rim ol ma yıb. Bu nun la be lə, ye nə də yu-
xu dan doy ma mı şam...

- Doy maz san da, ge cə ya rı ya ki mi oy na dın. 
Baş qa la rı na aman ver mir din. Bir ax şam da bir 
ilin əvə zi ni çıx dın. Ya zıq çal ğı çı la rı əl dən sal-
mış dın, özün də su yun için də idin.

- Üz dən iraq, ya sın ya ra şı ğı ağ la maq, to-
yun ku da ça lıb-oy na maq dır. Qar da şı mın 
to yu idi, ni yə də do yun ca oy na ma yay-
dım?!

Na hid lə Sə fi  köh nə dost idi lər. Bu ge cə-
dən on lar qo hum ol muş du lar. Na hi din ba-
cı sı Sə fi  nin qar da şı na ərə get miş di, On lar 
bir kənd də ana dan ol muş, bir mək təb də 
oxu muş, bir yer də Ba kı ya ins ti tu ta gir mə yə 
get miş, Sə fi  bi rin ci, Na hid üçün cü im ta han-
dan kə sil miş, da ha ge ri qa yıt ma yıb, Qa ra-
dağ mə dən lə ri nin bi rin də işə dü zəl miş di lər. 
Dör dün cü il idi ki, on lar doğ ma dağ lar dan, 
me şə li-bu laq lı kənd lə rin dən ay rıl mış dı lar. 
An caq mə zu niy yət dən-mə zu niy yə tə va li-
deyn lə ri nin ya nı na din cəl mə yə gə lir di lər.

To ya get mək üçün mə dən mü di rin dən üç 
gün ica zə al mış dı lar. Hər iki si sa bah iş də ol-
ma lı idi. Bu na gö rə də sə hə rin gö zü açı lar-
açıl maz oya nıb yo la çıx mış dı lar. Kənd lə rin 
dörd ki lo metr li yin də ki ra yon mər kə zin dən 
Ba kı ya ge dən av to bus saat on da yo la dü şür-
dü. Öz lə ri ni ona ye tir səy di lər, ax şam şə hər-
də ola caq, sa bah sə hər işə ge də cək di lər.

Ya ğış yol la rı kor la mış dı. Ye ri mək çə tin-
ləş miş di.

Na hid ad dım la rı nı ye yin lət di. On dan ge-
ri də qa lan kök bə dən li Sə fi  na ra zı lıq la de di:

- Da lın ca at lı gəl mir ki, sə ni qo vur lar, 
ha ra qa çır san?! Pal çıq dan ye ri mək ol mur, 
sən də bir yan dan tə lə sir sən. Ya vaş, hə lə 
vax tı mız çox dur. Av to bu sa ça ta ca ğıq. Nə 
yol qa lıb ki, kör pü nü ad da dıq, ra yon mər-
kə zin də yik. Tə ləs mə.

Boy ca Sə fi  dən ki çik və arıq olan Na hid 
nə ad dım la rı nı ki çilt di, nə də ona ca vab 
ver di. O, uçu ru mun qı ra ğı na gəl di. Hey-
rət lə ayaq sax la dı.

- Bu nə dir?.. Gör bir nə olub?!
Sə fi  so ruş du:
- Nə olub ki?
O gə lib Na hi din ya nın da da yan dı. Uçu-

ru ma ba xın ca yu xu tö kü lən göz lə ri bir an-
da ge niş açıl dı.

- Ba lam, bu nə hən ga mə dir... Elə bil 
bom ba qo yub part la dıb lar.

Qə dim dən uçu ru mun üs tün dən tax ta 
kör pü sa lın mış dı. Kör pü çox köh nə idi. 
İn di o, ye rin də yox idi. Gö rü nür, ge cə ki 
güc lü ya ğış di rək lə ri qa ya lar dan qo par-
mış, kör pü nü uçur muş du.

Uçu ru mun di bin dən daş-kə sə yi yu-
yub özü ilə apa ran sa rı çay, sü rət lə axır-
dı. Sa rı çay, de mək olar ki, yay da ta-
ma mi lə qu ru yur du. Bu gün o, ya man ca 
coş muş du.

Dağ la rın ba şı nı qa lın bu lud lay la rı al-
mış dı. On lar zir və lə rə sür tü nüb ke çir di-
lər. Yan la rın dan işıq sü zü lən boz bu lud lar 
san ki sə hər gü nə şi hür kü düb mür gü dən 
ayılt mış dı.

Na hid de di:
- Ge cə ya rı göy o sa yaq gu rul da yıb ya-

ğış tö kən də fi k ri mə gəl di ki, bu, xə tər siz 
ol ma ya caq.

- Yax şı ki, kör pü uçan da üs tün də adam 
ol ma yıb.

Sə fi  Na hi də tə rəf dö nüb ümid siz lik lə so-
ruş du:

- Bəs in di biz ney lə yək?
Na hid aşa ğı, uçu ru mun di bi nə ba xa-ba-

xa de di:
- Elə mən də o ba rə də dü şü nü rəm.
- Dü şün mə yə dəy məz, ge ri qa yıt maq-

dan baş qa əla cı mız yox dur.
- Gə rək uçu ru ma dü şək. Or da bir cı ğır 

ol ma lı dır. Uşaq lıq dan ya dım da qa lıb.
- Na hid, sən də li ol mu san-nə dir? Gör-

mür sən?! Sa rı çay ne cə sü rət lə axır...
- Bax ora dan, daş la rın üs tün dən keç mək 

olar.
- Sən al lah, za ra fa tı boş la. Kör pü uçub, bi-

zim təq si ri miz nə dir, Na hid. Sö zü mə qu laq 
as say dın, ba sa-ba sa bu qə dər yo lu gə lib in-
di ge ri qa yıt maz dıq. Dü nən sə nə yal va rıb-
ya xa rıb de dim, qoy bir gün də ar tıq qa laq, 
dün ya da ğıl maz. De din ki, ayıb dır, ge dək. 
İnad elə din. İşə tə ləs din. Elə bil iş biz dən 
qa çır. Bir gün də ka bab ye yib kef elə yər dik. 
Gö rür sən, tə biət də se nin əley hi nə dir...

Na hid uçu ru ma en mək is tə yən də aya-
ğı yaş gi lin üs tün də sü rüş dü, az qal dı ki, 
də rə yə en sin. O, mü va zi nə ti ni dü zəl dən-
də ço maq əlin dən çı xıb də rə nin di bi nə yu-
var lan dı. Sə fi  cəld özü nü ye ti rib Na hi din 
əlin dən ya pı şa raq onu ge ri çək di.

- Doğ ru dan, sən lap ağ lı nı itir mi sən, Na-
hid. Uçu ru ma düş müş dün ki... Ni yə inad 

gös tə rir sən? Biz ki, bir ci na yət elə mi rik. 
Kənd so ve tin dən bir ka ğız ala rıq ki, 

kör pü uçub. Ney lə yək, tə bii ha di sə-
dir də... Mə dən mü di ri ara yı şı gö-
rüb sə si ni kə sər. Əgər inan mır sa, 
qoy özü gə lib bax sın.

Sə fi  nin de dik lə ri özü nə gü lünc 
gəl di. O qı mış dı.

Na hid uçu ru mun qı ra ğı ilə köh-
nə cı ğı rı ax tar dı.

- Gəl ge ri qa yı daq. Kənd so ve tin-
dən ka ğız al maq mə nim boy nu ma, 

onun fi k ri ni çək mə.
Na hid hirs lə de di:

- Ka ğız apar ma saq da, ni yə yu ban-
ma ğı mı zın sə bə bi ni mə dən mü di ri nə de-

sək, ina nar. Mə ni na ra hat elə yən o de yil.
- Bəs nə dir?
- Ayaz.
Sə fi  ayaq qa bı sı nın da ba nın da kı pal çı ğı 

əlin də ki çu bu ğun ucu ilə si yi rib ye rə tök-
dü.

- Aya zın bu na nə dəx li? O da sə nin ki mi 
ope ra tor dur. Əsas mü dir dir. O, bi zi ge cik-
di yi mi zə gö rə dan la ma sın, da lı asan dır.

- Ni yə ya dın dan çı xıb. Axı, Ayaz dan xa-
hiş elə mi şəm bu üç gü nü mə nim ye-

ri mə iş lə sin. De mi şəm, cü mə ax-
şa mı mə dən də yəm. Və di mə 

ya lan çı çıx maq is tə mi rəm.
- Bir gün gec - cü mə gü-

nü işə çıx san Aya za heç nə 
ol maz.

- Düz dür, heç nə ol maz. Ayaz 
elə oğ lan dır ki, xa hiş elə səm, mə nim 
ye ri mə üç gün nə dir, lap üç həf tə də 

iş lə yər. Bu na bax ma ya raq, mən müt ləq 
sa bah or da ol ma lı yam. Özün bi lir sən ki, 
Aya zın So çi yə put yov ka sı var. Bi rin ci gün 
yo la düş mə li dir. Təy ya rə bi le ti də alıb. O, 
mə nə ar xa yın dır ki, sa bah sə hər iş də ola-
ca ğam.

- Əgər Ayaz get sə, bri qa da da onu əvəz 
elə yən bir adam ta pı lar. Heç na ra hat ol ma. 
Bir gün nə dir ki... Na hid, gəl ge ri qa yı daq.

Na hid cib bı ça ğı nı çı xa rıb, yo lun qı ra-
ğın da bit miş cır fi n dıq ağa cın dan uzun 
bir çu buq kəs di, yar paq la rı nı qo pa rıb ye rə 
tök dü.

- Sə fi , is tə yir sən sən qal. Bir gün mə nim 
əvə zi mə də kef elə. Çə tin ol sa da, mən də-
rə yə enib, o ta ya qal xa ram.

- Tərs lik elə mə, Na hid, ya ğış dan son ra 
ça yın su yu gör ne cə ar tıb. Döv rə yə düş sən 
bir xa ta çı xar, peş man çı lıq olar.

- Ni ga ran qal ma, bir tə hər ke çə rəm. Sağ-
lıq la qal, mən get dim.

Sə fi  uçu ru mun qı ra ğın da du rub ba xır dı.
Na hid çu bu ğu nu ye rə da yaq elə yə-elə-

yə də rə yə en di. Eni şi ye ni cə cü cər miş göy 
ot lar ört müş dü. Hər yer yam ya şıl idi. O, 
yo lun or ta sı na ça tan da aya ğı sü rüş dü. Bir 
ne çə metr mü va zi nət siz aşa ğı yu var lan dı. 
Yax şı ki, cı ğı rın qa ba ğın da kol-kos bit miş-
di. Na hid on la ra ili şib da yan dı. Bu nu gö-
rən Sə fi  nin ürə yi ye rin dən düş dü. O, var 
gü cü ilə çı ğır dı:

- Na hid, sə nə bir şey ol ma dı ki? Na hid...
- Sa la mat lıq dır... Na ra hat ol ma...
Də rə on la rın sə si ni əks elə di.
Na hid ya vaş-ya vaş aya ğa qalx dı və tə-

ləs mə dən də rə nin di bi nə en di. Ça yın qı ra-
ğı na ça tın ca ayaq qa bı la rı nı və şal va rı nı so-
yun du, qa yı şı ilə bağ la yıb əli nə gö tür dü. 
Son ra Sa rı su yun için dən gö rü nən iri, yas-
tı da şın üs tü nə hop pan dı, büd rə di, an caq 
yı xıl ma dı. O, bir-bi rin dən ara lı ça ya sa lın-
mış ikin ci və üçün cü da şın da üs tü nə be lə 
tul lan dı. Na hid yax şı ca bi lir di ki, Sa rı ça-
yın bu ye ri də rin de yil. O, su ya gir di. Çay 
di zin dən idi. Dü yün çə ni ba şı nın üs tü nə 
qal dı rıb qar şı da kı sa hi lə sa rı irə li lə di. Su 
sü rət lə axır dı. Na hid az qal dı ki, yı xıl sın. 
O, axı nın ək si nə doğ ru yö nə lə rək daş lı, 
çın qıl lı sa hi lə çıx dı. Ra hat lıq la ge ri dön dü. 
Sə fi  nin dur du ğu ye rə bax dı ki, yol da şı na 
əl elə yib get sin. Sə fi  uçu ru mun qı ra ğın da 
yox idi. O, Na hi din gəl di yi cı ğır la kol-kos-
dan tu ta-tu ta eh ti yat la də rə yə enir di.
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On lar toy dan qa yı dır dı lar, səs li-küy lü, 

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 Hü seyn Ab bas za də nin 
(1922-2007) “Uçu rum dan ke çən yol” he ka yə si ilə 
mis si ya mı zı davam etdiririk.

On lar toy dan qa yı dır dı lar, səs li-küy lü, 
ta ma şa lı kənd to yun dan... De yi şən aşıq-
la rın zən gu lə lə ri, qo şa zur na nın şaq qıl tı sı 
hə lə də qu laq la rın dan get mə miş di.

On lar iki dost - Na hid və Sə fi  toy dan 
qa yı dır dı. Üs tü ya şıl ot və kol-kos la ör-
tül müş dağ yo lu ge cə ki ya ğış dan bərk 
is lan mış, or da-bur da göl mə çə lər əmə-
lə gəl miş di. Sel lə rin zir və lər dən yı ğıb 
gə tir di yi bit ki çü rün tü lə ri tor pa ğa 
qa tış mış dı. Yo lun pal çı ğı ya pış qa na 
dön müş dü. Na hid də, Sə fi  də şal-
va rı nın ba la ğı nı çır ma la mış dı, iki-
si nin də ayaq qa bı sı pal çı ğa bu-
laş mış dı. On lar əl lə ri nə ço ma ğa 
ox şar çu buq gö tür müş dü lər. Sü rü şüb 
yı xıl ma maq üçün qa lın çu bu ğu ye rə da-

- Ge cə o nə ya ğış idi?! Göy gu rul da yır, 

- Doğ ru dan, sən lap ağ lı nı itir mi sən, Na-
hid. Uçu ru ma düş müş dün ki... Ni yə inad 

gös tə rir sən? Biz ki, bir ci na yət elə mi rik. 
Kənd so ve tin dən bir ka ğız ala rıq ki, 

kör pü uçub. Ney lə yək, tə bii ha di sə-
dir də... Mə dən mü di ri ara yı şı gö-
rüb sə si ni kə sər. Əgər inan mır sa, 
qoy özü gə lib bax sın.

Sə fi  nin de dik lə ri özü nə gü lünc 
gəl di. O qı mış dı.

Na hid uçu ru mun qı ra ğı ilə köh-
nə cı ğı rı ax tar dı.

- Gəl ge ri qa yı daq. Kənd so ve tin-
dən ka ğız al maq mə nim boy nu ma, 

onun fi k ri ni çək mə.
Na hid hirs lə de di:

- Ka ğız apar ma saq da, ni yə yu ban-
ma ğı mı zın sə bə bi ni mə dən mü di ri nə de-

sək, ina nar. Mə ni na ra hat elə yən o de yil.
- Bəs nə dir?
- Ayaz.
Sə fi  ayaq qa bı sı nın da ba nın da kı pal çı ğı 

əlin də ki çu bu ğun ucu ilə si yi rib ye rə tök-
dü.

- Aya zın bu na nə dəx li? O da sə nin ki mi 
ope ra tor dur. Əsas mü dir dir. O, bi zi ge cik-
di yi mi zə gö rə dan la ma sın, da lı asan dır.

- Ni yə ya dın dan çı xıb. Axı, Ayaz dan xa-
hiş elə mi şəm bu üç gü nü mə nim ye-

ri mə iş lə sin. De mi şəm, cü mə ax-
şa mı mə dən də yəm. Və di mə 

ol maz.
- Düz dür, heç nə ol maz. Ayaz 

elə oğ lan dır ki, xa hiş elə səm, mə nim 
ye ri mə üç gün nə dir, lap üç həf tə də 

iş lə yər. Bu na bax ma ya raq, mən müt ləq 
sa bah or da ol ma lı yam. Özün bi lir sən ki, 
Aya zın So çi yə put yov ka sı var. Bi rin ci gün 
yo la düş mə li dir. Təy ya rə bi le ti də alıb. O, 
mə nə ar xa yın dır ki, sa bah sə hər iş də ola-
ca ğam.

- Əgər Ayaz get sə, bri qa da da onu əvəz 
elə yən bir adam ta pı lar. Heç na ra hat ol ma. 
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On lar toy dan qa yı dır dı lar, səs li-küy lü, 

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də 
eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, 
onun nəb zi ni yox la yan bir tə bib olub hə mi şə. 
Gər di şin əli hər yer dən üzü lən də dün ya, qə-

lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za man-za-
man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq lə-
yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu 
gü nün mən zə rə si fo nun da ya şa nan xaotik bir söz 
bu mu na da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve-
rən oxu cu lar da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi 
mü hit də ya şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə-
sin dən, is te da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı-
ğa  alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər-
lə ri mə yus edir. Be lə də 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 Hü seyn Ab bas za də nin 
(1922-2007) “Uçu rum dan ke çən yol” he ka yə si ilə 
mis si ya mı zı davam etdiririk.

Boy ca Sə fi  dən ki çik və arıq olan Na hid - Yax şı ki, kör pü uçan da üs tün də adam 

Uçurumdan 
keçən yol



Brayan KİFİ
(İngiltərə)

Va cib gö rü şə ge ci kir dim. 
Bu az mış ki mi, yax şı ta-
nı ma dı ğım ra yon da tərs-
lik dən az dım da. Öz ki şi 

qü ru ru mu sa kit ləş di rib, yan-yö rə-
mə göz gəz dir mə yə baş la dım ki, 
gö rüm yo lu ne cə tap maq, kim dən 
so ru şub öy rən mək olar. Fi kir ləş-
dim ki, ən yax şı sı ya na caq dol du ma 
mən tə qə si dir, or da ma şı nın çə ni nə 
ben zin də dol du ra bi lər dim. Be-
lə ki, şə hər də ma şı nı ora-bu ra çox 
sür müş düm, ya na caq in di qa to ru-
nun əq rə bi təh lu kə li həd də düş-
müş dü, vaxt isə yox idi. Elə bu vaxt 
yan ğın de po su nun üzə rin də işa ran 
kəh rə ba atə şi gö zü mə sa taş dı. Yo lu 
so ruş maq üçün bun dan yax şı yer 
fi k ləş mək olar dı mı?

Yu bat ma dan ma şın dan çı xıb, 
yo lun o üzü nə keç dim. Üç hün dür 
dar va za nın üçü də açıq idi; pa rıl tı-
sı göz qa maş dı rıb diq qə ti uzaq dan 
cəlb edən qır mı zı yan ğın ma şın la-
rı hər an ça ğı rı şa ha zır və ziy yət də 
da yan mış dı.

Əra zi yə da xil ol dum, bur nu ma 
yan ğın qül lə sin də qu ru du lan re zin 
çək mə lə rin, gö dək cə lə rin, də bil qə və 
şlanq la rın qo xu su dəy di. Bu ra tə zə-
cə yu yul muş dö şə mə nin və par-par 
pa rıl da ya na can sür tül müş ma şın-
la rın iyi ni də əla və et sək, siz bü tün 
yan ğın de po la rı na məx sus spe si fi k 
qo xu nu asan lıq la tə səv vür edə bi lər-
si niz. Ad dım la rı mı ya va şı dıb də rin-
dən köks ötür düm, gö zü mü yu mub, 
xə ya lım da uşaq lıq çağ la rı mı can lan-
dır dım – ata mın otuz beş il qa baq 
me xa nik iş lə di yi yan ğın his sə si ni 
ya dı ma sal dım. De po nun də rin li yi-
nə göz ye ti rən də gö zü mə par laq qı-
zı lı rəng li yan ğın şü vü lü sa taş dı. Bir 
də fə atam mə nə və bö yük qar da şım 
Ce yə bu cür şü vül lə ikin ci mər tə bə-
dən sü rüş mə yə ica zə ver miş di, biz 
də or da bir-iki də fə sü rüş müş dük. 
De po nun künc tə rə fi n də «i mək lə-
yən dör da yaq» var dı – yə ni, tə mir 
vax tı me xa nik lə rin yük ma şın la rı nın 
al tı na gir dik lə ri al çaq, yas tı ara ba. 
Ya dım da dır, atam hər dən mə ni də 
bu ara ba ya min dirb «Bərk da yan!» 
qış qı rır və biz ara ba nın için də ba şı-
mız fır la na na qə dər döv rə vu rur duq 
– ara ba dan tər için də çı xan da mən 
az qa la sər xoş də niz çi lər ki mi sən də-
lə yir dim. Bu, mə nim gör dü yüm ən 
yax şı yel lən cək idi.

Ara ba nın böy rün də ko ka-ko la lo-
qo tip li qə di mi ti ca rət av to ma tı var dı. 
Bu av to mat in di yə cən də 10 un si ya lıq 
ya şıl bu tul ka lar ve rir di, am ma in di 
be lə şü şə lə rin qiy mə ti, mə nim uşaq-
lıq il lə rim də ol du ğu ki mi, 10 sent de-
yil, 35 sent idi. Mə ni ata mın iş ye ri nə 
hə vəs lə gə ti rən sə bəb lər dən bi ri də elə 
bu idi – av to mat dan bir şü şə şi pu çi 
al ma ğı çox xoş la yır-
dım.

***
Təx mi nən on ya şım olar dı, 

bir də fə iki dos tu mu da özüm lə 
apar mış dım ki, on la rı atam la ta-
nış edim. Əgər alın sa, atam dan  
on lar üçün ko ka-ko la da xa hiş 
edim. Atam uşaq la ra yan ğın böl-
mə sin də eks kur si ya ke çər kən 
mən im kan ta pıb so ruş dum ki, 
bi zə su ala bi lər mi?..

Ata mın ba xış la rın da güc lə se-
zi lə cək bir tə rəd düd hiss et səm 
də, «Əl bətt  ə!» de yib, hə rə mi zə on 
sent ver di. Biz əlüs tü av to ma ta tə-
rəf cum duq: ürə yi miz part la yır dı 
ki, gö rək şü şə nin qa pa ğı ar xa sın-
dan beş gu şə li ul duz çı xa caq, ya 
yox. 

Bəx tə bax! Mə nim bu tul ka mın 
qa pa ğın da hə qi qə tən də beş gu şə-
li ul duz var dı. İn di mə nə bu cür 
qa paq lar dan cə mi iki si ni top la-
maq qa lır dı ki, on la rı la zı mi ye rə 
gön də rib De vi Kro ket fi r ma sı nın 
şl ya pa sı nı əl də edim! Ata ma tə-
şək kür edib, na har elə mək üçün 
evə qa yıt dıq ki, is ti yay fəs li nin 
qa lan gün lə ri ni göl də çim mək lə 
ke çi rək.

Hə min ax şam evə bir qə dər gec 
qa yıt dım. Yu xa rı qal xan da qu la-
ğı ma mət bəx də söh bət edən va-
li deyn lə ri min sə si gəl di. Ana mın 
nə dən sə na ra zı lı ğı və söh bət də 
adı mın tez-tez hal lan ma sı ay dın ca 
eşi di lir di: «Gə rək de yəy din ki, sə-
nin ko ka-ko la üçün pu lun yox dur. 
Bra yan ba şa dü şər di. Be lə ol maz, 
sən na har sız qal mı san. Oğ lan lar 
bil mə li dir ki, sən də ar tıq pul ol-
mur, na har sız qal maq isə – yax şı 
iş de yil». 

Atam hə mi şə ki ki mi ye nə əli ni 
yel lə di. İs tə mir dim anam söh bə-
ti eşit di yi mi gör sün, odur ki, cəld 
ikin ci mər tə bə yə – dörd qar da şım-
la bö lüş dü yüm ota ğa qalx dım. 

İçə ri ke çib cib lə ri mi bo şal dan da 
hə min o «ul duz lu» qa paq sü rü şüb 
ye rə düş dü. Onu dö şə mə dən qal-
dı rıb əv vəl ki yed di qa pa ğın böy-
rü nə qoy maq is tə yən də, bu də mir 
qa paq dan öt rü ata mın ne cə bir fə-
da kar lı ğa mə ruz qal dı ğı nı dü şün-
düm. On da özü mə söz ver dim ki, 
ata mın bor cu nu müt ləq qay tar ma-
lı yam: onun hə min gün və baş qa 
gün lər gös tər di yi fə da kar lı ğı nə 
za man sa ona xa tır la da cam və bu-
nu heç za man unut ma dı ğı ma işa rə 
vu ra cam. 

Atam da ilk ürək tut ma sı ki fa yət 
qə dər er kən baş ver di – qırx yed-
di ya şın da. Fi kir lə-
şi rəm ki, bu na 
sə bəb onun 
çox iş lə-
m ə  s i 
i d i . 

Axı bi zi, doq quz uşa ğı sax la maq 
üçün ya zıq üç yer də ça lış ma ğa məc-
bur idi. Bi zə hə mi şə əyil məz gö rü nən 
nə həng, dö züm lü, qüv vət li ata mın 
ilk də fə «çat» ver mə si anam la ev li lik-
lə ri nin 25 il li yi nə tə sa düf et di. On da 
bü tün ailə üzv lə ri miz bir ye rə yı ğış-
mış dı. 

Növ bə ti sək kiz ilin ər zin də atam 
da ha üç də fə in farkt ke çirt di, ürə-
yi nə elekt ro kar dios ti mul ya tor yer-
ləş dir di lər. 

Bir də fə ata mın ma vi rəng li köh-
nə «P li mut» fur qo nu xa rab ol muş-
du və mən dən xa hiş elə miş di ki, 
onu gün də lik müayi nə dən keç di-
yi hə ki min ya nı na apa rım. Mən 
yan ğın his sə si nə ça tan da atam bir 
ne çə yan ğın sön dü rən lə kü çə də da-
yan mış dı və on lar ki min sə al dı ğı 
tə zə yük ma şı nı na bö yük ma raq la 
ta ma şa edir di lər. Tünd-göy rəng li 
«Ford» sa də cə, qi ya mət idi! Mən 
ma şı nı ağız do lu su tə rifl  ə yən də 
atam de di ki, o da özü nə müt ləq 
be lə sin dən ala caq.

Biz gü lüş dük. Bu cür pi kap al-
maq onun çox dan kı ar zu su idi və 
uzun il lər bu ar zu bi zim çün xam 
xə yal ola raq qa lır dı. 

Am ma mə nim biz ne sim ar tıq ki-
fa yət qə dər uğur lu idi, qar daş la rı-
mın da işi pis get mir di. Bir də fə biz 
ona be lə bir ma şın hə diy yə et mə-
yi tək lif emiş dik, am ma atam qə ti 
su rət də bo yun qa çırt mış dı: «Ə gər 
hə min ma şı nı mən özüm al ma-
sam, on da onun özü mün kü ol du-
ğu nu hiss et mə yə cəm!»

Atam hə ki min ka bi ne tin dən 
çı xan da si fə ti nin ne cə ağar dı ğı-
nı gör düm, dü şün düm ki, yə qin, 
uzun çə kən yo ru cu müayi nə nin 
uc ba tın dan dır.

- Get dik, - o, do da qal tı mı zıl dan-
dı.

Ma şı na əy lə şən dən son ra ba şa 
düş düm ki, onun səh hə ti ilə bağ-
lı və ziy yət nə sə qay da sın da de yil, 
am ma öz sual la rım la ki şi ni tən gə 
gə tir mək is tə mə dim, im kan ver-
dim ki, fi  kir lə ri ni cəm lə sin.

De po ya tə rəf qəs dən kə sə yox, 
uzun yol la ge dir dim. Biz köh nə 
evi mi zin böy rün dən, sta dionun, 
gö lün, tin də ki ba la ca dü ka nın ya-
nın dan ötüb ke çir dik və atam bu 
yer lə rin hər bi riy lə bağ lı xa ti rə lə ri-
ni da nı şır dı. 

Onun öm rü tü kən miş di, ta mam 
az qal mış dı – bu, mə nə qə fi l dən 
ay dın ol du, bu nu dəh şət içə ri sin də 
qə fi l dən dərk et dim. 

O, mə nə ba xıb ba şı nı tər pət di. 
Ka fe nin ya nın da ma şın dan dü-

şüb, hə rə miz bir pors plom bir 
gö tür dük. Son on beş il ər zin də 
ilk də fə iki lik də don dur ma ye-
yir, baş-ba şa ve rib sə mi mi söh-
bət edir dik! Atam bi zim lə ne cə 
fəxr et mə sin dən da nış dı, de di ki, 
ölüm onun çün heç də dəh şət li gö-
rün mür. Bir cə ana mı zı tək qo ya-
ca ğı nın dər di ni çə kir, bu, ona çox 
ağır gə lir. 

Mən gü lüm sün düm – qa dı nı 
mə nim atam qə dər se vən ikin ci ki-
şi ta pıl maz dı!

Atam mən dən söz al dı ki, və-
ziy yə ti nin ölüm cül ol ma sı nı heç 
ki mə de mə yim. Onu yax şı ba şa 
dü şür düm, bi lir dim ki, bu, mə-
nim ha çan sa sax la ma ğa məc bur 
qa la ca ğım giz li sir lər dən ən acı-
sı dır.

Hə min vaxt lar biz ar va dım la 
bir gə tə zə ala ca ğı mız ma şın la-
ra ba xır dıq. Ata mın Bey lend də ki 
“Coc hi tuate Mo tors” av to mo bil 
kom pa ni ya sın da iş lə yən ta nış sa-
tı cı sı var dı. Xa hiş et dim ki, onun 
ya nı na bir gə ge dək, ba xım gö rüm 
öz köh nə av to mo bi li mi ödə mə 
he sa bın da sax la maq la or dan nə-
sə ala bi lə rəm mi. Sa tı cı ilə söh bət 
edər kən gör düm ki, atam şo ko-
lad rəng li pi ka pın bö yür-ba şın da 
ya man hər lə nir – dü zü, bun dan 
gö zəl ma şı nı şəx sən mən in di yə-
cən gör mə miş dim. Bu ba la ca yük 
ma şı nı, de mək olar, hər şey lə təc-
hiz olun muş du. Atam öz əsə ri nə 
məm nun ca sı na ta ma şa edən me-
mar ki mi ma şı nı ov cu nun içiy lə 
sı ğal la yır, ona ta ma şa elə mək dən 
doy mur du. 

- Ata can, be lə fi  kir lə şi rəm ki, 
mə nə pi kap la zım dır. Ya na ca ğı qə-
naət lə iş lə dən ba la ca pi kap la ra ba-
xıb bi ri ni seç mək is tər dim.

Sa tı cı ti ca rət za lın dan mü vəq-
qə ti nöm rə ni şan la rı nı gö tü rüb çı-
xan da mən ata ma şo ko lad rəng li 
ma şı nı sü rüb yox la ma sı nı tək lif 
elə dim. 

- Sə nin bu ma şı nı al ma ğa pu lun 
çat maz, - o de di.

- Bu nu bir sən bi lir sən, bir də 
mən; sa tı cı ki, bil-

mir, - de dim.

Atam ma şı nın sü ka nı ar xa sı na 
keç di və biz əsl hoq qa çı xar mış, fı rıl-
daq gəl miş iki oğ lan uşa ğı ki mi ürək-
dən gü lə-gü lə, şaq qa naq çə kə-çə kə 
iyir mi yed din ci şo se yə çı xıb, düz on 
də qi qə pi kap da gəz dik. Atam ma şı nı 
o ki var tə rifl  ə di, mən sə hə min vaxt 
sa lo nun təc hi za tı na ba xır dım.

Ge ri qa yı dan dan son ra biz sı naq 
üçün da ha bir ma şın gö tür dük – 
bu, göy rəng li ba la ca “Sun dow ner” 
pi ka pı idi. Atam de di ki, işə ge dib-
gəl mək üçün bu ma şın çox mü na-
sib dir, çün ki ben zi ni qə naət lə iş lə-
dir. Onun fi k ri ilə ra zı laş dım və biz 
al qı-sat qı sa zi şi ni tər tib et dik.

Bir ne çə gün dən son ra ata ma 
zəng vur dum və ma şı nı gö tür mək 
üçün mə nim lə tək rar ora get mə-
si ni xa hiş elə dim. Atam əlüs tü ra-
zı lıq ver di – bi lir dim ki, «qəh və yi 
gö zəl» ad lan dır dı ğı «öz ba la ca 
yük ma şı nı na» bir da ha ta ma şa 
elə mək onun ürə yin cə dir. 

Biz di le rin ya nı na gəl dik. Mə nim 
göy rəng li ki çik “Sun dow ner”im 
hə yət də da yan mış dı, böy rün də də 
qəh və yi pi kap. Hər iki ma şın tər tə-
miz yu yul muş du və par-par pa rıl-
da yır dı. Hər iki si nin də şü şə sin də 
SA TI LIB löv hə si asıl mış dı.

Ata mın üzün də yün gül peş man-
çı lıq his si əks olun du.

- Kim sə özü nə əla yük ma şı nı 
alıb, - o, dil xor ca sı na de di.

Mən ba şım la təs diq lə yib, ona 
de dim:

- Ata can, sən ofi  sə keç, sa tı cı ya 
de ki, mən ma şı nı da ya na caq da 
sax la yıb in di cə gə li rəm, yax şı mı?

Qəh və yi pi ka pın ya nın dan ke-
çən də atam ye nə əli ni ma şı na sür-
tüb ona sı ğal çək di və üzü nə ye ni-
dən peş man çı lıq his si çök dü.

Mən öz tə zə ma şı nı mı ofi  sin pən-
cə rə si al tın da sax la yıb, ata ma – hər 
şe yi ni ailə si nə ver miş bu fə da kar 
in sa na bax dım. Sa tı cı otur ma ğa yer 
gös tə rib, ata ma pi ka pın – qəh və yi pi-
ka pın! – açar la rı nı uzat dı və izah elə-
di ki, bu, mə nim ona hə diy yəm dir. 

Bax, be lə bir sürp riz!
Atam pən cə rə dən mə nə bax dı, biz 

bir-bi ri mi zə ba şı mı zı yel lə yib 
ürək dən qəh qə hə çək dik.

Mən ma şı nı mı öz evi min 
ya nın da sax la yıb, ar xam-
ca gə lən ata mı göz lə dim. 

O, öz tə zə ma şı nın dan 
çı xan da qu caq la şıb 

öpüş dük. Mən 
onu çox, lap 

çox sev di yi-
mi di lə gə tir-
dim, bu nu 
ilk də fə ata-
ma eti raf 
et dim, am-
ma de dim 

ki, bu, bi zim 
ara mız da ba la ca 
bir sirr ki mi qal-
ma lı dır.

Son ra ma şın-
la rı mı zı sür mə-

yə get dik. Atam 
de di ki, ar tıq tə zə 
ma şı nı na isi niş mə-
yə, onun la dost laş-
ma ğa baş la yıb, in-
tə ha sı bir şe yi ba şa 
düş mür: sü ka nın 
or ta sı na ya pış dı rıl-
mış, üs tü beş gu şə li 
ul duz lu köh nə ko-
ka-ko la qa pa ğı nın 
or da ol ma sı nın nə 
mə na sı var?

Tər cü mə edən:
Mahir
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al tı na gir dik lə ri al çaq, yas tı ara ba. 
Ya dım da dır, atam hər dən mə ni də 
bu ara ba ya min dirb «Bərk da yan!» 
qış qı rır və biz ara ba nın için də ba şı-
mız fır la na na qə dər döv rə vu rur duq 
– ara ba dan tər için də çı xan da mən 
az qa la sər xoş də niz çi lər ki mi sən də-
lə yir dim. Bu, mə nim gör dü yüm ən 
yax şı yel lən cək idi.

Ara ba nın böy rün də ko ka-ko la lo-
qo tip li qə di mi ti ca rət av to ma tı var dı. 
Bu av to mat in di yə cən də 10 un si ya lıq 
ya şıl bu tul ka lar ve rir di, am ma in di 
be lə şü şə lə rin qiy mə ti, mə nim uşaq-
lıq il lə rim də ol du ğu ki mi, 10 sent de-
yil, 35 sent idi. Mə ni ata mın iş ye ri nə 
hə vəs lə gə ti rən sə bəb lər dən bi ri də elə 
bu idi – av to mat dan bir şü şə şi pu çi 
al ma ğı çox xoş la yır-
dım.

da kar lı ğa mə ruz qal dı ğı nı dü şün-
düm. On da özü mə söz ver dim ki, 
ata mın bor cu nu müt ləq qay tar ma-
lı yam: onun hə min gün və baş qa 
gün lər gös tər di yi fə da kar lı ğı nə 
za man sa ona xa tır la da cam və bu-
nu heç za man unut ma dı ğı ma işa rə 
vu ra cam. 

Atam da ilk ürək tut ma sı ki fa yət 
qə dər er kən baş ver di – qırx yed-
di ya şın da. Fi kir lə-
şi rəm ki, bu na 
sə bəb onun 
çox iş lə-
m ə  s i 
i d i . 

uzun yol la ge dir dim. Biz köh nə 
evi mi zin böy rün dən, sta dionun, 
gö lün, tin də ki ba la ca dü ka nın ya-
nın dan ötüb ke çir dik və atam bu 
yer lə rin hər bi riy lə bağ lı xa ti rə lə ri-
ni da nı şır dı. 

Onun öm rü tü kən miş di, ta mam 
az qal mış dı – bu, mə nə qə fi l dən 
ay dın ol du, bu nu dəh şət içə ri sin də 
qə fi l dən dərk et dim. 

çat maz, - o de di.
- Bu nu bir sən bi lir sən, bir də 

mən; sa tı cı ki, bil-
mir, - de dim.

bir-bi ri mi zə ba şı mı zı yel lə yib 
ürək dən qəh qə hə çək dik.

Mən ma şı nı mı öz evi min 
ya nın da sax la yıb, ar xam-
ca gə lən ata mı göz lə dim. 

O, öz tə zə ma şı nın dan 
çı xan da qu caq la şıb 

öpüş dük. Mən 
onu çox, lap 

çox sev di yi-
mi di lə gə tir-

ki, bu, bi zim 
ara mız da ba la ca 
bir sirr ki mi qal-
ma lı dır.

Son ra ma şın-
la rı mı zı sür mə-

yə get dik. Atam 
de di ki, ar tıq tə zə 
ma şı nı na isi niş mə-
yə, onun la dost laş-
ma ğa baş la yıb, in-
tə ha sı bir şe yi ba şa 
düş mür: sü ka nın 
or ta sı na ya pış dı rıl-
mış, üs tü beş gu şə li 
ul duz lu köh nə ko-
ka-ko la qa pa ğı nın 
or da ol ma sı nın nə 
mə na sı var?
Tər cü mə edən:

N.QARAYEV

Oğul borcu



İd man gü lə şi nin
neçə ya şı var?

Gü ləş in sa na bəl li olan ən 
qə dim id man növ lə rin dən dir. 
Qə dim Mi sir də ki məq bə rə lə-
rin di var la rın da gü lə şən in san-
la rın yüz lər lə təs vi ri var. Bu 
şə kil lər də müasir gü ləş də is ti-
fa də olu nan, de mək olar ki, bü-
tün du ruş lar, tu tuş lar gös tə ri-
lir. Be lə lik lə, bəl li olur ki, gü ləş 
ar tıq 5000 il əv vəl çox in ki şaf 
et miş bir id man nö vü idi! 

Mü tə şək kil, el mi cə hət dən 
əsas lan dı rıl mış id man nö vü ki-
mi gü ləş Yu na nıs ta na, yə qin ki, 
ya Mi sir dən, ya da Asi ya dan ke-
çib. La kin bir yu nan əf sa nə si nə 
əsa sən, gü lə şi qə dim qəh rə man 
Te zey ix ti ra edib. Qə dim yu nan 
id man oyun la rı sis te min də gü-
lə şin müs təs na ye ri var dı. Yu-
nan gü ləş çi lə ri öz bə dən lə ri nə 
yağ çə kir, son ra eti bar lı tu tu şu 
tə min et mək üçün ya ğın üzə ri-
nə qum sə pir di lər. Qə dim dün-
ya nın ən yax şı gü ləş çi si Kro ton-
lu Mi lon öl kə çem pionat la rın da 
32 qə lə bə qa zan mış, al tı Olim-
piada nın qa li bi ol muş du. Gü-
lə şin çox po pul yar ol du ğu 
Ya po ni ya da isə rəs mən qeyd 
olun muş ilk ya rış era mız dan 
əv vəl 23-cü il də ke çi ril miş di. 

Ya pon la rın öz lə ri nə məx sus 
bir gü ləş nö vü də var ki, onun 
adı na su mo de yir lər. Bu növ də 
əsas olan gü ləş çi lə rin çə ki si dir. 
Su mo çem pion la rı nın çə ki si 
adə tən, 135 ki loq ra ma ya xın 
olur. On lar föv qə la də güc lü ol-
maq la ya na şı, yax şı gü ləş mək 
üçün müs təs na cəld lik gös tər-
mə li dir lər. 

Bö yük Bri ta ni ya da da gü ləş-
lə çox dan məş ğul dur lar. Hət-
ta kral VIII Hen rix də gü ləş lə 
məş ğul olur, yax şı id man çı sa-
yı lır dı?

Bə zi uşaq oyun la rı
ne cə ya ra nıb?

Bi zim za man lar da giz lən-
qa çı əy lən cə məq sə di ilə oy-
na yır lar. La kin giz lən qaç lap 
çox dan ya ra nan da bu oyu nun 
onu oy na yan in san lar üçün 
ta mam baş qa mə na sı var dı. 
Onu, adə tən, uşaq lar yox, yaş-
lı lar oy na yar dı. İn gil tə rə nin 
bə zi yer lə rin də be lə bir ənə nə 
var dı – ba har gə lən də in san lar 
me şə lə rə, çöl lə rə çı xıb möv sü-
mi quş la rı, bit ki lə ri ta par, öz 
kənd lə ri nə gə ti rər di lər ki, ya-
zın hə qi qə tən gəl di yi ni ha mı 
gör sün.

Ba ha rın me şə lər də giz lə nən 
əla mət lə ri ni tap maq giz lən paç 
oyu nu nun da əsa sı nı qoy du. 
Bu oyu nun ya ran ma sın dan 
xey li za man keç di yi nə bax ma-
ya raq, bi zim gün lər də də bə zi 
öl kə lər də giz lən qaç oy na yar-
kən giz lə nən adam lar müəy-
yən quş la rın sə si ni çı xa rır lar. 
Ma raq lı dır ki, prak ti ki ola raq 
bü tün uşaq oyun la rı oyun ki-
mi yox, han sı sa ta ri xi ha di-
sə, ya xud in san la rın inan dı ğı 
han sı sa əf sa nə ilə əla qə dar 
olur du.

Oyun lar bə zən han sı sa xoş 
ha di sə lər dən, bə zən də kə dər li 
olay lar dan qay naq la nır dı. İn-
gil tə rə də məş hur olan “Lon don 
kör pü sü aşır” oyu nu çox cid di 
bir ha di sə ilə əla qə dar ya ra nıb. 

Bu oyu nun, əs lin də heç Lon-
do na da aidiy yə ti yox dur! Bu 
oyun in san la rın ölən dən son ra 
o bi ri dün ya ya düş mək üçün 
han sı sa til sim li kör pü dən keç-
mə li ol duq la rı na inan dıq la rı 
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sı nıq-sal xaq kör pü ilə İb li sin 
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– ölən lər müt ləq Qıl kör pü dən 
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Be lə lik lə, bu oyun dün ya nın 
ək sər öl kə lə rin də var və hə rə 
ona bir ad qo yur.

Kon ki ni kim kəşf edib?
İn san ar tıq 500 il dən çox-

dur ki, kon ki də sü rü şür! 
Ümu miy yət lə, buz üs tə sü-
rüş mə yin sə ya şı tə kər li kon ki 
sür mək dən qat-qat ar tıq dır, 
çün ki ilk tə kər li kon ki lər yal-
nız on sək ki zin ci əsr də ya ra-
nıb. Tə kər li kon ki dən Hol-
lan di ya nın yol la rın da 200 il 
bun dan əv vəl is ti fa də et mə yə 
baş la yıb lar və biz bu nu ilk də-
fə ki min et di yin dən xə bər si-
zik. 1863-cü il də Nyu-Yor kun 
C.L.Plimp ton ad lı bir sa ki ni 
dörd tə kə ri olan bir kon ki dü-
zəl dir. Hə min kon ki ni xü su si 
re zin dö şə mə də sü rür dü lər. 
Kon ki nin məhz bu nö vü onu 
bü tün dün ya da po pul yar et di.

Tə kər li kon ki lə rin in ki şa fın-
da növ bə ti ad dım tə kər lə rin-
də pod şip nik olan kon ki lə rin 
ya ran ma sıy la atıl dı. İlk tə kər li 
kon ki lə rin tə kə ri şüm şad ağa-
cın dan dü zə lir di, am ma tə-
kər lə rin qı raq la rı tez ovu lur, 
ye yi lir di. Az son ra tə kər lə ri 
sərt xə li tə lər dən, po lad dan 
dü zəlt mə yə baş la dı lar. Təx-
mi nən 1910-cu ilə dək tə kər li 
kon ki ya rış la rı Ame ri ka da çox 
po pul yar idi, am ma son ra lar 
onu mo to sik let və id man av-
to mo bil lə ri nin ya rı şı sı xış dı rıb 
ara dan çı xar dı. Am ma tə kər li 
kon ki ya rış la rı nın bu gün də 
ca van la rın se vim li əy lən cə si ol-
du ğu na şüb hə yox dur.

Kon ki ilə buz üs tün də sü-
rüş mək ənə nə si isə təx mi nən 
XVI əsr də ya ra nıb. O za man lar 
skan di na vi ya lı lar ayaq la rı na 
hey van sü mük lə rin dən dü zəlt-
dik lə ri kon ki lər bağ la yır, bu zun 
üs tün də sü rü şür dü lər. Son ra 
me tal kon ki lər əmə lə gəl di və 
bü gün kü po lad kon ki lər də on-
lar dan ya ran dı. Bir za man lar 
kon ki ni aya ğa uzun qa yış lar 
va si tə siy lə bağ la yır dı lar. Son-
ra lar onu xü su si sı xı cı lar və xır-
da qa yış lar la aya ğa bər kit mə yə 
keç di lər. İn di isə kon ki lər ar tıq 
xü su si çək mə lə rin al tı na bolt lar 
va si tə siy lə bir də fə lik bir ləş di ri-
lir və adam lar kon ki ilə çək mə-
ni bir yer də alır lar. 

Xi zək nə vaxt 
yaranıb?

Yə qin xi zə yi müasir id-
man növ lə rin dən bi ri sa yır-

sı nız, am ma əs lin də, xi zək lə 
gəz mək hə rə kə tin ən qə dim 
üsul la rın dan bi ri dir. İn gi lis di-
lin də “xi zək” mə na sın da iş lə nən 
söz is land di lin də olan “Skidh” 
sö zün dən (mə na sı “qar çək-
mə si” de mək dir) ya ra nıb. Bə-
zi ta rix çi lər he sab edir lər ki, ilk 
xi zək lə rin ya ran ma sı hə lə daş 
döv rü nə aid dir, çün ki üzə rin də 

xi zək li in san lar təs vir olu nan qa-
yaüs tü rəsm lər aş kar olu nub.

Hə lə xris tian lı ğın qə dim lap-
land lar ara sın da ya yıl ma sı-
na dək Skan di na vi ya da on la rı 
“sk rid-fi n nen”, yə ni “sü rü şən-
lər” ad lan dı rır dı lar. On la rın 
hətt  a xi zək ila hə si də var dı, qış 
al la hı isə bur nu yu xa rı əyil miş 
xi zək lər də təs vir olu nur du. Bi-
zə bəl li olan ilk xi zək lər çox 
vaxt hey van sü mük lə rin dən 
dü zə lən uzun, əy ri bir va si-
tə idi. On la rı aya ğa qa yış lar la 
bağ la yır dı lar. Təx mi nən 900 
il əv vəl daş üs tün də çə kil miş, 
üzə rin də xi zək li in san fi  qu ru 
olan təs vir də ta pı lıb.

Xi zək sür mə id ma nı Nor veç-
də, Te le mark əya lə tin də ya ra-
nıb. Və hə qi qə tən də bu Nor veş 
əya lə ti nin Mor ge dal şə hə ri xi-
zək ya rış ma la rı nın be şi yi sa yı-
lır. Öl kə nin bu ra yon la rın da qış 
ay la rı çox qar lı ol du ğun dan, 
yer li əha li xi zək dən hə rə kət va-
si tə si ki mi is ti fa də et mə yə məc-
bur idi. On lar ha ra get sə lər də 
– is tər ova, is tər yar mar ka ya, 
is tər qon şu kənd də ki qo hum-
la rı na baş çək mə yə, – hər yer də 
yal nız xi zək lə hə rə kət edir di lər. 
Əgər siz xi zə yi müasir ix ti ra-
lar dan sa yır sı nız sa, yə qin be lə 
bir fak ta təəc cüb lə nə cək si niz: 
Nor veç də qa lib lə ri mü ka fat lan-
dı rı lan ilk xi zək ya rış ma sı hə lə 
1767-ci il də ke çi ri lib! 

İd man gü lə şi nin

Bu sə hi-
f ə  n i 
uşaq-
lar, ye-

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

Buz üs tün də xok key dün ya nın 
ən sü rət li oyu nu sa yı lır. Xok ke yi 
hər bi rin də al tı nə fər ol maq la, iki 
ko man da oy na yır. Əla və oyun-
çu lar, ya xud eh ti yat oyun çu lar 
mey dan ça nın hər iki ya nın da 
otu rub növ bə lə ri ni göz lə yir lər. 
Hər ko man da iki və zi fə nin öh-
də sin dən gəl mə yə can atır: “şay-
ba” ad la nan ba la ca re zin dis ki 
rə qi bin qa pı sın dan ke çir mək və 
rə qi bin ey ni işi gör mə si nə im kan 
ver mə mək. Bi zim za man da xok-
key xü su si tox ma ğa bən zə yən 
xok key ağa cı və top la oy na nan 
oyun lar dan bi ri dir.

Be lə he sab olu nur ki, bu na 
bən zər oyun lar qə dim İran və 
Azər bay can əra zi sin də çöv kən 
adıy la ya ra nıb. Am ma bu da 
bəl li dir ki, qə dim yu nan lar da 
da xok ke yə bən zə yən bir oyun 
olub və Olim pi ya oyun la rı 
proq ra mı na da xil edi lib. Yu na-
nıs ta nın pay tax tı olan Afi  na şə-
hə rin də ya şı 2400 il olan bir di-
var var. Onun üzə rin də müasir 
ot üs tün də xok ke yi xa tır la dan 
oyu nu oy na yan adam la rın 
şək li çə ki lib.

Buz üzə rin də xok key isə təx-
mi nən yüz il bun dan qa baq 
Ka na da da ya ra nıb. Be lə id dia 
edir lər ki, 1867-ci il də in gi lis 
əs gər lə ri Kinqs ton na hi yə sin-
də ki don muş On ta rio gö lün-
də xok ke yə bən zə yən bir oyun 
oy na yır mış lar və buz üs tün də 
xok ke yin ta ri xi də o za man dan 
baş la nır. Bu gün ilk xok key li-
qa sı nın və tə ni adı na Kinqs ton 
və Mon real id dia edir.

Də qiq bəl li dir ki, 1885-ci il-
də Kinqs ton da buz üs tün də 
xok key li qa sı var dı. 1890-cı 
il də On ta rio xok key li qa sı ya-
ran dı ki, onun tər ki bin də ar-
tıq 10 ko man da fəaliy yət gös-
tə rir di. 1904-cü il də Xok key 
hə vəs kar la rı nın Ka na da li qa-

sı təş kil olun du.

Bu li qa da bir ne çə min oyun çu 
var dı. Be lə lik lə, Ka na da xok ke-
yin və tə ni dir, am ma Bir ləş miş 
Ştat lar da buz üzə rin də xok key 
pe şə kar əsas lar la fəaliy yət gös-
tə rir di.

1904-1905-ci il lər də Mi çi qan 
şta tı nın Hyu ton şə hə rin də pe-
şə kar xok key li qa sı ya ran dı. 
Dün ya nın əsas pe şə kar xok key 
li qa sı nın – Mil li Xok key Li qa-
sı nın tə mə li isə 1910-cu il də 
qo yu lub.

Duel lər
ne cə yaranıb?

Bil di yi miz ki mi, duel qa-
baq ca dan ra zı laş dı rıl mış, 
müəy yən qay da la ra əsa sən, 
ölüm cül si lah la si lah lan mış 
iki şəxs ara sın da şəx siy yə-
tə to xu nan mə sə lə lər lə bağ lı 
mü ba hi sə nin çö zül mə si üçün 
ke çi ri lən qar şı laş ma dır. Bu 
tə yi nə gö rə iki şəxs ara sın da 
bə zi məş hur dö yüş lər duel 
sa yıl mır. Mə sə lən, be lə gü-
man edi lir ki, Hek tor la Axil-
les bir-bi ri ilə dö yü şüb, am-
ma bu dö yüş duel sa yıl mır. 
Mə sə lə bun da dır ki, qə dim 
za man lar da məh kə mə dueli 
ad la nan bir an la yış var dı. Bu 

tək bə tək qar şı laş ma nın qa nu-
na uy ğun laş dı rıl mış for ma sı 
idi və onun kö mə yiy lə əsa sən 
şəx siy yə tin təh qi ri ilə əla qə-
dar olan mə sə lə lər yox, hü qu-
qi mə sə lə lər həll edi lir di.

Mə sə lən, bə zən mü ha ri bə 
təh lü kə si re al la şan da düş mən 
qə bi lə dən əsir dü şən bir dö-
yüş çü yə si lah ve rə rək onun 
qar şı sı na öz lə ri nin ən yax-
şı dö yüş çü lə ri ni çı xa rır dı lar.

Be lə dö yü şün nə ti cə si ila hi işa-
rə ki mi qə bul olu nur du, çün ki 
o za man lar in san lar qə lə bə nin 
Al lah ne mə ti ol du ğu na ina nır-
dı lar. Da ha son ra lar duel lər 
məh kə mə hökm lə ri ni əvəz et-
mə yə baş la dı. La kin bir müd-
dət dən son ra be lə duel lər qa-
da ğan olun du, la kin əvə zin də 
şə rəf duel lə ri də bə min di. Bu, 
on al tın cı yü zil lik də baş ver-
miş di.

Mü na si bət lə rin duel yo luy-
la ay dın laş dı rıl ma sı üsu lu o 
qə dər po pul yar idi ki, 1601-
1609-cu il lər ara sın da duel-
lər də 2000-dən ar tıq fran sız 
əsil za də si hə lak ol muş du! 
Kil sə və mül ki hö kü mət bu 
ənə nə ni pis lə yir di və 1602-
ci il də Fran sa kra lı bir fər-
man ver di. Bu fər ma na əsa-
sən, duelə də vət gön də rən, 
bu də və ti qə bul edən, ya xud 
duel də se kun dant ki mi iş ti-
rak edən lə rin ha mı sı ölüm 
cə za sı na məh kum olu nur du. 
Bu qay da az son ra çox sərt 
he sab edil di və 1609-cu il də 
be lə bir qay da qüv və yə min-
di ki, duelə ica zə ni yal-
nız kral ve rə bi lər.

Duel lər İn gil tə rə də 
də ya yıl mış dı, la kin 
ora da da çox say lı eti-
raz lar la əla qə dar, bir 
müd dət dən son ra 
duel qa nun dan-
kə nar elan edil di. 
La kin Al ma ni ya-
da tə lə bə duel-
lə ri nis bə tən ya-
xın za man la ra 
ki mi qüv və də 
idi. Tə lə bə lər 
be lə duel lər-
də iş ti rak et-
mə yi şə rəf 
işi sa yır-
dı lar.

Kart oyun la rı ilk dəfə 
ha ra da ya ra nıb?

Kart oyun la rı o qə dər qə dim 
za man lar dan var ki, in di kim-
sə onun nə vaxt və ha ra da ya-
ran dı ğı ba rə də də qiq bir şey 
söy lə yə bil məz. Mü tə xəs sis-
lə rin ço xu he sab edir ki, oyun 
kart la rı Asi ya dan gə lib. Be lə 
bir rə va yət var ki, hind li lər və 
mü səl man lar qə dim za man-
lar da əy lən mək üçün dairə vi 
kart lar la müx tə lif oyun lar oy-
na yır dı lar. Am ma bu rə va yə ti 
təs diq lə yən fakt lar or ta da yox-
dur.

Bu ba rə də ilk sə nəd li şa hid-
lik XI V əs rə aid dir. Çin li lər id-
dia edir ki, kart on lar da ar tıq 
1120-ci il də olub və gu ya onu 
im pe ra tor Cyan Xo za ma nın da 
sa ray əyan la rı nın əy lən mə si 
üçün ix ti ra edib lər. Bi zə bəl li-
dir ki, ar tıq XIV əs rin son la rı 
üçün kart oyun la rı Fran sa da 
möh kəm dəb də idi. Kart o qə-
dər ge niş ya yıl mış dı ki, iş- güc 
adam la rı nın gün ər zin də onu 
oy na ma sı na qa da ğa da qo yul-
du!

İlk kart lar əsa sən düz-
bu caq lı, ya xud kvad rat 
idi, am ma bə zi yer lər də 
gir də kart lar la da oy na-
yır dı lar. İlk kart dəst-
lə ri 86 və rəq dən iba rət 
idi. Və rəq lər dən bi ri nin 

nöm rə si yox idi, 
ona “sar saq” de-
yir di lər. Bi zim 
za man lar da hə-
min kart “co-
ker” ad la nır. XV 
əsr də Av ro pa da 

ağac üzə rin də 
qra vür lər çox ge-

niş ya yıl ma ğa baş-
la dı. O za ma na dək 
oyun kart la rı əl lə 
bə zə nir di və çox 
ba ha idi de yə, yal-
nız var lı adam la-
rın on la rı al maq 
im ka nı var dı. La-
kin ağac üzə rin-
də qra vür üsu-
luy la da ha ucuz 
kart lar dü zəlt-
mək im ka nı 
ya ran dı və 
əha li nin da ha 
aşa ğı tə bə qə-
lə ri baş la rı nı 
kart oyun-
la rıy la qat-
ma ğa baş-
la dı lar.

XVI əsr də ilk də fə Fran sa da 
kart la rın in di yə ki mi is ti fa də 
et di yi miz dörd işa rə si də bə 
min di: ürək, tox maq, xaç və 
kər pic.

Qolf ha ra da ya ra nıb?
Bi zə mə lum ol du ğu qə dər, 

qolf Şot lan di ya da ya ra nıb. La-
kin ta ri xin də rin lik lə ri nə baş 
vur saq, qol fun öz kök lə riy lə 
qə dim za man la ra ge dib çıx-
dı ğı nın şa hi di ola rıq. Ro ma 
im pe ri ya sı nın ya ra nış dövr lə-
rin də Pa qa ni ka ad lı bir oyun 
var dı. Onu içi quş tü kü ilə 
do lu də ri top la və ağ zı əy ri 
ağac la, yə ni tox maq la oy na-
yır dı lar. Sü but lar var ki, qol fa 
bən zər oyun İn gil tə rə də təx-
mi nən XIV əs rin or ta la rın da 
olub. Bri ta ni ya mu ze yin də isə 
XVI əsr də ya zıl mış bir ki tab da 
yu va nın ya nın da dur muş üç 
oyun çu nun şək li ve ri lir. On la-
rın hər bi ri nin to pu və tox ma ğı 
var.

XV əsr də qolf Şot lan di ya da 
o qə dər po pul yar ol du ki, hət-
ta in san la rın bu oyu nu oy na-
ma sı na qa da ğa lar da qo yul du, 
çün ki bu oyun çox vaxt apa rır-
dı. Bü tün bun lar la ya na şı, qolf 
həm də in san la rın hər bi ha-
zır lıq dan ya yın ma la rı na, kil-
sə yə mün tə zəm de yil, ara- sı ra 
get mə lə ri nə sə bəb ol muş du. 
Bu oyun lap çox dan nə cib və 
qə dim bir əy lən cə nö vü ki mi 
ta nı nır dı.

Az son ra qolf oyu nuy la kral 
sü la lə sin dən olan za də gan lar 
- IV Ya kov, V Ya kov, Ma ri ya 
Stüart da ma raq lan dı. XVIII 
əsr də qolf-klub lar ya ran ma-
ğa baş la dı. On la rın ara sın da 
ilk klub, gö rü nür, 1744-cü il-
də əsa sı qo yul muş bir klub 
idi. Klu bun adı “Edin bur qun 
qolf oyun çu la rı Nə cib Kom-
pa ni ya sı” idi. 1754-cü il də ya-
ran mış “Kral və Mü qəd dəs 
And rey Qə dim qolf-klu bu” 
isə oyu nun qay da la rı na dü-
zə liş lər edib on la rı tən zim-
lə di. Bu klu bun qə rar la rı hər 
yer də, bü tün klub lar da qə bul 
olun du, tək cə Bir ləş miş Ştat-
lar dan baş qa.

1951-ci il də Bir ləş miş Ştat-
la rın Qolf As so siasi ya sı ümu-
mi qay da lar la ra zı laş dı. Ame-
ri ka da qol fu 1799-cu il dən 
oy na yır lar. La kin yüz il gə rək 
ol du ki, bu oyun öl kə də mün-
tə zəm oy nan ma ğa baş la sın. 
ABŞ-nin ilk qolf-klu bu 1888-
ci il də Nyu-York şta tı nın 
Yon kers şə hə rin də ya ra nıb. 
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oyu nu oy na yan adam la rın 
şək li çə ki lib.

Buz üzə rin də xok key isə təx-
mi nən yüz il bun dan qa baq 
Ka na da da ya ra nıb. Be lə id dia 
edir lər ki, 1867-ci il də in gi lis 
əs gər lə ri Kinqs ton na hi yə sin-
də ki don muş On ta rio gö lün-
də xok ke yə bən zə yən bir oyun 
oy na yır mış lar və buz üs tün də 
xok ke yin ta ri xi də o za man dan 
baş la nır. Bu gün ilk xok key li-
qa sı nın və tə ni adı na Kinqs ton 
və Mon real id dia edir.

Də qiq bəl li dir ki, 1885-ci il-
də Kinqs ton da buz üs tün də 
xok key li qa sı var dı. 1890-cı 
il də On ta rio xok key li qa sı ya-
ran dı ki, onun tər ki bin də ar-
tıq 10 ko man da fəaliy yət gös-
tə rir di. 1904-cü il də Xok key 
hə vəs kar la rı nın Ka na da li qa-

sı təş kil olun du.

Mə sə lə bun da dır ki, qə dim 
za man lar da məh kə mə dueli 
ad la nan bir an la yış var dı. Bu 

tək bə tək qar şı laş ma nın qa nu-
na uy ğun laş dı rıl mış for ma sı 
idi və onun kö mə yiy lə əsa sən 
şəx siy yə tin təh qi ri ilə əla qə-
dar olan mə sə lə lər yox, hü qu-
qi mə sə lə lər həll edi lir di.

Mə sə lən, bə zən mü ha ri bə 
təh lü kə si re al la şan da düş mən 
qə bi lə dən əsir dü şən bir dö-
yüş çü yə si lah ve rə rək onun 
qar şı sı na öz lə ri nin ən yax-
şı dö yüş çü lə ri ni çı xa rır dı lar.

di ki, duelə ica zə ni yal-
nız kral ve rə bi lər.
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bu caq lı, ya xud kvad rat 
idi, am ma bə zi yer lər də 
gir də kart lar la da oy na-
yır dı lar. İlk kart dəst-
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idi. Və rəq lər dən bi ri nin 

nöm rə si yox idi, 
ona “sar saq” de-
yir di lər. Bi zim 
za man lar da hə-
min kart “co-
ker” ad la nır. XV 
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ba ha idi de yə, yal-
nız var lı adam la-
rın on la rı al maq 
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zır lıq dan ya yın ma la rı na, kil-
sə yə mün tə zəm de yil, ara- sı ra 
get mə lə ri nə sə bəb ol muş du. 
Bu oyun lap çox dan nə cib və 
qə dim bir əy lən cə nö vü ki mi 
ta nı nır dı.

Az son ra qolf oyu nuy la kral 
sü la lə sin dən olan za də gan lar 
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idi. Klu bun adı “Edin bur qun 
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isə oyu nun qay da la rı na dü-
zə liş lər edib on la rı tən zim-
lə di. Bu klu bun qə rar la rı hər 
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olun du, tək cə Bir ləş miş Ştat-
lar dan baş qa.

1951-ci il də Bir ləş miş Ştat-
la rın Qolf As so siasi ya sı ümu-
mi qay da lar la ra zı laş dı. Ame-
ri ka da qol fu 1799-cu il dən 
oy na yır lar. La kin yüz il gə rək 
ol du ki, bu oyun öl kə də mün-
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ci il də Nyu-York şta tı nın 
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Fran sız pro düs se ri Re ne Mar ten jur na list lə rə mü sa hi bə sin də 
bil di rib ki, La Fol le Jour nee Mah nı Fes ti va lı nın sər həd lə ri ni 
ge niş lən di mək fi k rin də dir. Bu məq səd lə, on lar fes ti va lın Teh-
ran da və Çi ka qo da ke çi ril mə si haq qın da dü şü nür.

Mar ten 8-10 iyul ta rix lə rin də Ye ka te rin burq şə hə rin də ke çi ri lə cək “Ağ-
la sığ maz gün lər” fes ti va lın da iş ti rak et mək üçün Ru si ya ya gə lib. Qeyd 
edək ki, LA Fol le Jour nee Bey nəl xalq Mah nı Fes ti va lı ilk də fə 1995-ci il-
də Fran sa nın Nant şə hə rin də ke çi ri lib. 20 il ər zin də İs pa ni ya, Ya po ni ya, 
Fran sa və Pol şa da ke çi ri lən fes ti val 2015-ci il dən Ru si ya mu si qi se vər lə-
ri nin də gö rü şü nə gə lir.

Jur na list lə rin - “Fes ti va lın gə lə cək də da ha han sı öl kə lər də ke çi ril mə-
si ni nə zər də tu tur su nuz?” sualı nı Mar ten be lə ca vab lan dı rıb: “İn di fes-
ti va lı Teh ran da və Çi ka qo da ke çir mək ki mi iki ori ji nal ide yam var”. O, 
həm çi nin La Fol le Jour nee mar ka sı al tın da ke çi ri lə cək fes ti val la ra, qı sa 
müd dət ər zin də ara la rın da ya ra dı cı lıq mü na si bət lə ri ya ran mış Ural Fi-
lar mo ni ya Aka de mi ya sı nın or kest ri ni də də vət et mək fi k rin də dir.

Məşhur festivalın 
əhatə dairəsi 

genişlənir

N 22(81) 09.07.2016

...iranlı  
rejissor 

Abbas 
Kiarostami 
vəfat edib

Holokost zamanı həyatda qalmağı bacaran ədəbiyyat üzrə 
Nobel mükafatı laureatı Eli Vizel Qüdsdə 87 yaşında vəfat 
edib.

1928-ci ildə Rumıniyada yəhudi ailəsində doğulan Vizel, 1944-
cü ildə nasistlər tərəfi ndən ailəsiylə Osvençim-Buxenvald həbs 
düşərgəsinə göndərilib. Daha sonra atası ilə Buhenvald düşərgəsində 
əsir kimi saxlanan E.Vizel, düşərgənin 1945-ci ildə ABŞ ordusu 
tərəfi ndən azad edilməsi nəticəsində azadlığa çıxıb.

ABŞ-da yaşadığı illərdə 40-dan artıq kitab yazan və bir çox ədəbi 
mükafat alan Vizel, düşərgə həyatından bəhs edən “Gecə” adlı əsəri 
ilə dünya şöhrə ti qazanıb.

Fran sa da uzun müd-
dət xər çəng xəs tə li-
yin dən müali cə alan 
iran lı re jis sor Ab bas 

Kiaros ta mi 76 ya şın da dün-
ya sı nı də yi şib. 1940-cı il də 
Teh ran da do ğul muş re jis-
sor İran ki no sun da ye ni dal-
ğa ya ra dan la rın li de ri he sab 
olu nur. 40-dan çox fi lm çək-
miş A.Kiaros ta mi 1997-ci il-
də “Al ba lı da dı” fi l mi nə gö rə 
Kann ki no fes ti va lın da “Qı zıl 
pal ma bu da ğı”na la yiq gö-
rü lüb. Onun “Al ba lı da dı”, 
“Dos tu mun evi ha ra da dır”, 
“Zey tun ağac la rı al tın da” və 
baş qa fi lm lə ri İran ki no ta ri-
xi nə qı zıl hərfl  ər lə ya zı lıb.

A. Kiaros ta mi 1979-cu il İs lam 
in qi la bın dan son ra öl kə ni tərk 
et mə yən az say lı ki no xa dim lə-
rin dən bi ri idi. 

Hazırladı: FEYZİYYƏ

Ta mer Kork ma zın qə lə mə al dı-
ğı “Mə nim adım nə dir” ki ta bı 
İs lam di ni ni qə bul et dik dən 
son da adı nı də yi şə-

rək Mə həm məd Əli qo yan 
ame ri ka lı boks çu Kas sius 
Kle yin hə yat he ka yə tin dən 
bəhs edir.

Dün ya şöh rət li boks çu nun 
ya şa dı ğı hə yat in san la ra ro man 
ki mi təq dim olu nur. Ki tab, Mə-
həm məd Əli nin hə yat de vi zi olan  
cüm lə ilə baş la yır: “Kə pə nək ki mi 
uçu ram, arı ki mi san cı ram!” Ta mer 
Kork maz, Mə həm məd Əli nin hə yat he-
ka yə ti ni da nış ma ğa be lə baş la yır: “Uzun 
il lər di ki, iş lə mir, “par kin son xəs tə si” ki-
mi sa kit hə yat sü rür”.  Bu ilk cüm lə oxu-
cu nu ar xa sın ca apar ma ğı ba ca rır. Bu 
bioq ra fi k ki ta bın ide ya sı “He ce Ya-
yın la rı”nın rəh bə ri Ömer Fa ruk 
Er ge ze nə məx sus dur.

Ta mer Kork ma zın qə lə mə al dı-

Məşhur boksçunun 
həyatı
roman oldu 

 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.  
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Ədəbiyyat üzrə 
Nobel mükafatçısı 
Eli Vizel və ...
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