
6 may 2016-cı il № 13 (72)  *  Həftəlik ədəbi-ictimai qəzet  *  Qiyməti 30 qəpik

Xuan
Rulfonun 
yaradıcılıq 
yanğısı

FAU-2 
əməliyyatı

Əli Quşçu - 
hökmdarların 
məsləhətləşdiyi 
elm və
Allah adamı

ANONS
Xalq şairi Söhrab 
Tahir dəfn edildi

Müqəddəs sevgi

Əhməd Cəmilin 
müharibə şeirləri

Tərcümə növləri

Boris Laskinin 
“Bu başqa məsələ” 
hekayəsi

Göyərçinlər evlərinə 
yolu necə tapırlar?

Elektrikli ilanbalığı 
nədir?

Salvador Dalinin 
gündəliyi 50000 
avroya hərracda

Harper Linin 
naməlum məqaləsi 
üzə çıxıb

Səbirsizliklə 
gözlənilən fi lmin 
çəkilişləri dayandı

Alfred
Hiçkokun

qorxu
dünyası 

Pablo
Nerudanı
Pinoçet
öldürtdürüböldürtdürüb

Alfred
Hiçkokun

qorxu
dünyası 

Kərim
Kərimov

www.aydinyol.az

Bugünümüzə örnək olan 
qəhrəmanlıq tariximiz

Faşizm üzərində qələbədən 71 il keçir



2 N 13(72) 06.05.2016

Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
yanında Tərcümə Mərkəzi
Baş redaktor: Yaşar Əliyev
İcraçı direktor: Bəhlul Seyfəddinoğlu
Redaksiya heyəti: Nəriman Əbdül rəh manlı, Feyziyyə, 
Narıngül Əliyeva, Rəbiqə Nazimqızı
Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından çıxır.
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
Tiraj: 1250. Sifariş: 1289
Ünvan: Bakı, Topçubaşov küçəsi 74.
Telefon: 595 16 05.
E-mail: aydinyol.az@gmail.com
Qəzet Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib.
Şəhadətnamə nömrəsi: 3899

Pre zi dent İl ham Əli-
yev və xa nı mı Meh-
ri ban Əli ye va ap-
re lin 27-dən 28-nə 

ke çən ge cə iş ğal çı Er mə nis-
tan or du su tə rə fi n dən iri-
çap lı si lah lar və ar til le ri ya 
qur ğu la rın dan açıl mış atəş 
nə ti cə sin də Tər tər şə hə ri-
nin Fik rət Əmi rov kü çə sin-
də da ğıl mış ev lə rə bax dı lar.

Tər tər sa ki ni Mü ba riz Hə-
sə no vun evi də düş mən tə-
rə fi n dən ya rar sız və ziy yə tə 
sa lı nıb. Döv lə ti mi zin baş-
çı sı na mə lu mat ve ril di ki, 
er mə ni lə rin tö rət di yi vəh-
şi lik lər nə ti cə sin də Tər tə-
rin ya şa yış mən tə qə lə rin də 
256 evə, 4 mək tə bə, 2 hə kim 
mən tə qə si nə, 1 uşaq bağ ça-
sı na zi yan də yib, 32 ev ta-
ma mi lə da ğı dı lıb.

Ev sa hi bi Mü ba riz Hə sə-
nov: Ap re lin 27-dən 28-nə 
ke çən ge cə saat 2 ra də lə rin-
də bi rin ci mər mi 6 nöm rə li 
mək tə bin hə yə ti nə düş dü. 
Hə min vaxt mən ev də idim. 
Mən ba rı nın ar xa sı na keç-
dim ki, qəl pə dəy mə sin. 
Son ra gör düm qum ba ra 
düş dü. Mən yo la çıx dım, 
on dan son ra da ikin ci mər-
mi bi zim evə düş dü.

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Bü tün la zı mi təd bir lər gö-
rü lür, ha mı sı gə rək akt laş dı-
rıl sın, sə nəd ləş di ril sin, evin 
şək li, vi deosu çə kil sin, dəy-
miş zi yan müəy yən ləş di ril-
sin. Son ra biz on la rı məh kə-
mə yə ve rə cə yik. Azər bay can 
döv lə ti kö mək edə cək, və sait 
ayı ra ca ğıq. Bü tün bu ev lər 
bər pa olun ma lı dır.

Xa say İb ra hi mo va məx-
sus ev də er mə ni si lah lı 
bir ləş mə lə ri nin iri çap lı si-
lah lar dan, “Qrad” qur ğu su, 
top və tank lar dan is ti fa də 
et mək lə aç dıq la rı atəş lər nə-
ti cə sin də da ğı dı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Bü tün ev lər bər pa olu na-
caq. İn di ic ra ha ki miy yə ti-
nin nə yə gü cü ça tır sa et sin, 
çat mır sa on da hö ku mət dən 
və sait ay rı la caq. Akt laş ma-
dan son ra biz dər hal işə baş-
la ma lı yıq.

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Müs tə qim Məm-
mə dov: Cə nab Pre zi dent, 
şə hər də ki çox mən zil li bi na-
la rın ha mı sı nın zir zə mi lə ri 
tə miz lə nib, su, işıq, te le fon 
xət lə ri çə ki lib. Və tən daş lar 
is ti fa də edir lər.

Evin sa hi bə si: Er mə ni lər elə 
bi lir di lər ki, bi zim ira də mi zi 
qı ra caq lar. Bir qa rış da tor paq 
ver mə yə cə yik. Güc lü Or du-
muz, igid oğ lan la rı mız var.

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Bə li. Ke çən ayın əv və lin də 
Or du muz gü cü nü gös tər di.

Evin sa hi bə si: Siz sağ olun. 
Ev dü zə lə cək. Əsas odur ki, 
in san la ra heç nə ol ma sın.

Ra sim Bay ra mo va məx sus 
ev də er mə ni lə rin cəb hə bo yu 
bü tün is ti qa mət lər dən iri çap-
lı si lah lar dan Azər bay ca nın 
ya şa yış mən tə qə lə ri ni şid dət li 
atə şə mə ruz qoy ma sı nə ti cə-
sin də bər bad və ziy yə tə dü şüb.

Da ha son ra Pre zi dent İl-
ham Əli yev və xa nı mı Meh-
ri ban Əli ye va Tər tər sa kin-
lə ri ilə gö rüş dü lər.

Sa kin lər: Cə nab Pre zi dent, 
xoş gəl mi si niz. Tər tər də Si zi 
qar şı la maq bi zim üçün çox 
xoş dur. Al lah Siz dən ra zı ol-
sun. Al lah Si zi qo ru sun.

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Sağ olun. Gəl mi şəm si zi gö-
rüm, bu ağır gün lər də si-
zin lə bə ra bər olum, öz hör-
mə ti mi, mə həb bə ti mi ifa də 
edim. Siz bu ra da düş mən lə 
üz-üzə ya şa yır sı nız, tə mas 
xətt  i nə 200 metr mə sa fə var.

Siz öz tor pa ğı nız da, Azər bay-
can tor pa ğın da ya şa yır sı nız, 
özü də möh kəm ya şa yır sı nız.

Sa kin: Si zə ar xa la nıb ya-
şa yı rıq, cə nab Pre zi dent.

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Biz si zin lə fəxr edi rik.

Sa kin lər: Çox sağ olun. 
Biz də Si zin lə fəxr edi rik. 
Al lah Si zi, öv lad la rı nı zı qo-
ru sun! Biz Si zi dəs tək lə yi-
rik, Si zin ar xa nız da yıq. Si zə, 
Or du mu za, Ulu Ön də ri mi-
zin qo yub get di yi müs tə qil 
Azər bay ca na, döv lə ti mi zə, 
döv lət çi li yi mi zə gü və ni rik.

Pre zi dent İl ham Əli yev: Si-
zin ki mi in san lar xal qı mı zın 
qü rur mən bə yi dir. Bax, siz 
bu ra da, ən çə tin, ən təh lü kə-
li yer də ya şa yır sı nız, qu rur-
su nuz, ya ra dır sı nız. Dəy miş 
bü tün zi yan ara dan gö tü rü-
lə cək, və sait ay rı la caq. Və-
tən daş lar na ra hat ol ma sın lar. 
Azər bay can döv lə ti güc lü 
döv lət dir, si zin ar xa nız da dır. 
Da ğıl mış bü tün ev lər bər pa 
olu na caq, hər şey ye ni dən 
dü zə lə cək. Siz möh kəm olun.

Sa kin: Cə nab Pre zi dent, 
biz möh kə mik. Biz əs gər lə-
ri mi zin ar xa sın da yıq, Si zə, 
bö yük Or du mu za gü və-
ni rik, ar xa la nı rıq. Yax şı ki, 
var sı nız. Xa nı mı nız da sağ 
ol sun, Siz də. Çox sağ olun, 
min nət da rıq.

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Or du muz dö yüş mey da-
nın da öz gü cü nü gös tər di. 
An caq gö rün in di er mə ni-
lər nə edir lər, mül ki əha li-
yə atəş açır lar. Or du mu za 
gü cü çat mır, si zi atə şə tu-
tur lar.

Sa kin: Heç bi zə də gü cü 
çat mır.

Pre zi dent İl ham Əli yev: 
Əl bətt  ə, si zə də gü cü çat mır.

Sa kin: Biz qa dın lar da 
dö yü şə get mə yə ha zı rıq. 
Qorx mu ruq, ya şa ya ca ğıq, 
evi miz dən də çıx ma ya ca-
ğıq. Tək cə bu tor paq lar da 
yox, Al lah qoy sa, o tor paq-
la rı alıb ge dib ora da da, 
Şu şa da da ya şa ya ca ğıq. Biz 
Si zə, Meh ri ban xa nı ma gü-
və ni rik.

İlham Əliyev 
cəbhə bölgəsinə 

səfər edib
Oxucuların 
nəzərinə!

“Açıq ki tab” on li ne mü ta liəçi lə rin por ta lı-
dır!

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 və yüz lər lə nəş ri ödə niş siz əl də 
et mək olar!

Prezident Bakının 
Nizami rayonunda olub
Ölkə rəhbəri Heydər bağında yaradılan 
şəraitlə tanış olub, çoxmətrəbəli 
avtodayanacağın açılışını edib

Pre zi dent İl ham Əli yev  pay tax tın Ni za mi ra yo nu nun 
8-ci Ki lo metr qə sə bə sin də ki Hey dər ba ğın da ya ra dı-
lan şə rait lə ta nış olub.

Bil di ri lib ki, bu is ti ra hət gu şə si 1997-ci ilin ma yın da Ulu 
Ön dər Hey dər Əli ye vin iş ti ra kı ilə açı lıb. Ümum mil li Li der 
bu ra da daş pa lıd da əkib. Hey dər ba ğın da hə ya ta ke çi ri lən 
ye ni dən qur ma təd bir lə ri za ma nı əla və ya şıl laş dır ma iş lə ri 
gö rü lüb, ye ni skam ya lar və işıq lan dır ma sis te mi qu ru lub. 
Əra zi si 5 hek tar dan çox olan ba ğın ye ni dən qu rul ma sın da 
yük sək key fi y yət li ti kin ti ma te rial la rın dan is ti fa də edi lib, 
sa kin lə rin is ti ra hə ti üçün hər cür şə rait ya ra dı lıb.

Gö rü lən iş lər lə ya xın dan ta nış olan döv lə ti mi zin baş çı sı 
mü va fi q tap şı rıq və töv si yə lə ri ni ve rib.

***
Ba kı nın 8-ci Ki lo metr qə sə bə sin də ki Qa ra Qa ra yev pros-

pek ti ilə Nax çı va ni kü çə lə ri nin kə siş mə sin də in şa olu nan 
çox mər tə bə li av to mo bil da ya na ca ğı is ti fa də yə ve ri lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev da ya na ca ğın rəm zi açı lı şı nı bil-
di rən len ti kə  sib.

Av to da ya na caq la ta nış olan döv lət baş çı sı İl ham Əli ye-
və mə lu mat ve ri lib ki, ümu mi sa hə si 16 min 286 kvad rat-
metr olan av to da ya na ca ğın yu xa rı mər tə bə si res to ran ki mi 
fəaliy yət gös tə rə cək. Bu ra dan Hey dər ba ğı na gö zəl mən-
zə rə açı lır. Bil di ri lib ki, da ya na caq da 391 av to mo bi li ey ni 
vaxt da park la maq müm kün dür. Av to da ya na caq na vi qa si-
ya, av to mat yan ğın sön dür mə sis tem lə ri ilə təc hiz olu nub.

Pay tax tın 8-ci Ki lo metr qə sə bə si nin ən qay nar və hə rə-
kə tin in ten siv ol du ğu əra zi sin də ti ki lən av to da ya na caq yol 
kə nar la rı nın bo şal ma sı na ge niş im kan ya ra da caq. Bu nun la 
da əra zi də av to mo bil tı xac la rı ara dan qal dı rı la caq.

“Reuters” erməni atəşləri nəticəsində azərbaycanlı 
mülki əhaliyə dəymiş ziyanla bağlı reportaj yayıb

 “Reuters” agent li yi Er mə nis tan-Azər bay can qo şun la rı nın tə-
mas xətt  in də baş ve rən ha di sə lər, er mə ni lə rin ar til le ri ya atəş-
lə ri nə ti cə sin də mül ki əha li yə dəy miş zi yan la bağ lı re por taj 
ya yıb. Mə qa lə də bil di ri lir ki, bir ay əv vəl cəb hə xətt  in də atə-
şin da yan dı rıl ma sı ba rə də ra zı lıq əl də edil mə si nə bax ma ya-
raq, si lah səs lə ri hə lə də eşi di lir və in san lar hə lak olur lar.

Müəl lif Er mə nis tan-Azər-
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nin ta ri xi haq-
qın da mə lu mat ve rir, mü-
ha ri bə nə ti cə sin də min lər lə 
in sa nın hə lak ol du ğu nu, 

yüz min lər lə in sa nın öz yur-
dun dan di dər gin düş dü yü-
nü diq qə tə çat dı rır.

Er mə ni lə rin ar til le ri ya zər-
bə lə ri nə ti cə sin də baş ve rən 
da ğın tı lar la ye rin də ta nış olan 

xa ri ci jur na list lə rin tər ki bin-
də Azər bay ca nın cəb hə xətt  i 
ya xın lı ğın da yer lə şən kənd lə-
rin də olan agent li yin müx bi ri 
ap re lin əv və lin də dörd gün 
da vam edən toq quş ma lar da 
on lar la in sa nın hə lak ol du-
ğu nu bil di rir, yer li sa kin lə rin 
mü sa hi bə lə ri ni təq dim edir. 
Sa kin lər ap re lin 5-də əl də olun-
muş atəş kəs ra zı lı ğı nın hər gün 
po zul du ğu nu qeyd edir lər.

Ağ da mın tə mas xətt  in dən 
cə mi 6 ki lo metr mə sa fə də yer-
lə şən Sa rı ca lı kən din də in gi lis 
di li müəl li mi iş lə yən Ma ral Ab-
dul la ye va er mə ni lə rin aç dıq la-
rı atəş lər nə ti cə sin də ça lış dı ğı 
mək tə bin bi na sı nın da ğıl dı ğı-
nı, dərs lə rin ya rım çıq qal dı ğı nı 
de yir. M.Ab dul la ye va da nı şa-
da nı şa ya şa dı ğı ki çik evin di va-
rın da kı gül lə iz lə ri ni gös tə rir.

Müəl lif vur ğu la yır ki, Cə-
nu bi Qaf qaz da da ha bir qay-
nar nöq tə də qey ri-sa bit li yi 
də rin ləş dir mə sin dən eh ti yat 
edən Av ro pa öl kə lə ri bu və-
ziy yət dən na ra hat dır lar.
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Xalq şairi 
Söhrab Tahir 

vəfat etdi
Xalq şairi Söh rab Ta hir uzun sü rən 

xəs tə lik dən son ra dün ya sı nı də-
yi şib. Xalq şairi ilə Tə zə pir məs-
ci din də vi da mə ra si mi ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, vi da mə ra si min-
də döv lət və hö ku mət rəs mi lə ri, Mil li Məc-
li sin de pu tat la rı, elm və mə də niy yət xa dim-
lə ri, zi ya lı lar, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər.

Sə nət ka rın ta bu tu önü nə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti adın dan ək lil 
qo yu lub.

Cə na zə nin ət ra fı na Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi (AYB), 
müx tə lif ida rə və təş ki lat la rın adın dan ək lil lər, 
tər qı zıl gül lər dü zü lüb.

Söh rab Ta hi ri nin qə ləm dost la rı, poezi ya-
se vər lər, ta nın mış elm və mə də niy yət xa-
dim lə ri Tə zə pir məs ci di nə gə lə rək gör kəm li 
şairə və gö zəl in sa na son borc la rı nı ve rib lər.

Son ra gör kəm li şair son mən zi lə yo la sa-
lı nıb. Mər hum II Fəx ri xi ya ban da tor pa ğa 
tap şı rı lıb.

***
Söh rab Ta hi ri 1926-cı il may ayı nın 27-də İra-

nın As ta ra şə hə rin də ana dan olub. Son ra lar o, 
ailə si ilə bir lik də Kir man şah şə hə ri nə kö çə rək 
ora da or ta mək təb də oxu yub və “İran-in gi-
lis neft şir kə ti”ndə ça lı şıb. Təh si li ni da vam et-
dir mək məq sə di lə Ba kı ya gə lən Söh rab Ta hi ri 
1946–1950-ci il lər də Ba kı Hər bi Mək tə bi nin, 
1952–1957-ci il lər də isə Azər bay can Döv lət Uni-
ver si te ti nin fi  lo lo gi ya fa kül tə si nin tə lə bə si olub.

O, 1962-1966-cı il lər də Azər bay can De mok-
rat Fir qə si nin Ba kı ko mi tə sin də bi rin ci ka tib, 
“Azər bay can” qə ze ti və jur na lı re dak si ya la rın-
da bə dii şö bə lər də mü dir, “Sə hər” ədə bi– ta ri xi 
jur na lın da baş re dak tor müavi ni, 1984-cü il dən 
“Azər bay can” jur na lın da re dak tor iş lə yib.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi ida rə he yə-
ti nin, “Li te ra tur nıy Azer bayd jan” jur na lı 
re dak si ya he yə ti nin, “Ya zı çı” nəş riy ya tı nın 
bə dii şu ra sı nın, Azər bay can Ədə biy yat Fon-
du ida rə he yə ti nin üz vü, SS Rİ ədə biy yat fon-
du ple nu mu nun üz vü, Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi şeir şu ra sı nın səd ri (1986-1991) olub. 
1991– ci il də bə dii ədə biy ya tı təb li ğat bü ro su 
ida rə he yə ti nin səd ri tə yin edi lib. İn qi la bi, 
ədə bi –ic ti mai fəaliy yə ti nə gö rə Təb riz də “21 
Azər” me da lı və bir sı ra baş qa me dal lar la, 
Azər bay can SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət he yə ti-
nin fəx ri fər ma nı ilə təl tif olu nub.

2006-cı il də Azər bay can Res pub li ka sı Pre-
zi den ti nin Sə rən ca mı ilə “Şöh rət” or de ni nə 
la yiq gö rü lüb. 2010-cu il də Ru si ya Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı və onun Mosk va şə hər təş ki la tı nəz-
din də fəaliy yət gös tə rən Ya zı çı-tər cü mə çi-
lər İtt  i fa qı nın qə ra rı ilə Bey nəl xalq V.V.Ma-
ya kovs ki or de ni ilə təl tif edi lib.

Şairin 1000-dən çox şeiri, 57 poema sı, 8 
ro ma nı, 10 po ves ti, 70-dən çox he ka yə si, 
800-dən ar tıq ədə bi-el mi-pub li sis tik mə qa-
lə si çap olu nub. Bu nun la ya na şı, xa ri ci öl kə-
lər də də ki tab la rı nəşr edi lib.

Kamilla Hüseynova
səhnə ilə vidalaşır

Ma yın 11-də Azər bay-
can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat-
rı nın apa rı cı so lis ti, 

Xalq ar tis ti, “Qı zıl dər viş” və “Zir-
və” mü ka fat la rı laureatı Ka mil la 
Hü sey no va N.Rims ki Kor sa ko vun 
“Şəh ri zad” ba le ti nin ta ma şa sın da 
so nun cu də fə səh nə yə çı xa caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, sə nət kar 
səh nə əsə rin də Zi bey də ob ra zı nı 
can lan dı ra caq.

K.Hü sey no va nın çı xış la rı bir sı ra 
xa ri ci öl kə lə rin - Ru si ya, Tür ki yə, 
Fran sa, Be la rus və Çe xi ya nın mil li 
teatr səh nə lə rin də çox say lı ta ma şa-
çı rəğ bə ti qa za nıb. Akt ri sa 20 il dən 
ar tıq bir dövr də re per tuar da olan 
bü tün mil li və klas sik ta ma şa lar da 
əsas par ti ya la rı yük sək us ta lıq la ifa 
edə rək ta ma şa çı la rın yad da şın da 
də rin iz qo ya bi lib. Yük sək pe şə kar-
lıq, ar tis tizm, eh ti ras və mə həb bət lə 
ya rat dı ğı Şəh ri zad (“Min bir ge cə”), 
Gö zəl lər gö zə li (“Yed di gö zəl”), 
Tom ris (“Rast”), Bay can (“Eşq və 
Ölüm”), Zi bey də (“Şəh ri zad”), Gül-
ya naq (“Qız qa la sı”), Ley li (“Ley li 
və Məc nun” – Q.Qa ra yev) və on lar-
la di gər ob ra zı iki onil lik ər zin də sə-
nət ka rı öz sə nə tin də par la dıb.

Ha zır da K.Hü sey no va teat rın ba-
let trup pa sı nın, ey ni za man da, Ba kı 
Xo reoq ra fi  ya Aka de mi ya sı nın bə dii 
rəh bə ri və zi fə lə rin də ça lı şır və bü-
tün fəaliy yə ti ni Azər bay can mil li 
ba le ti nin for ma laş ma sı və in ki şa fı-
na yö nəl dib.

Bəstəkarlıq məktəbinin təşəkkülündə 
Üzeyir Hacıbəyli mərhələsi

Ma yın 5-də Üze yir Ha cı bəy li nin 
ev-mu ze yin də “Bəs tə kar lıq mək-
tə bi nin tə şək kü lün də Üze yir Ha-
cı bəy li mər hə lə si” möv zu sun da 

konf rans ke çi ri lib.
Azər TAc xə bər ve rir ki, konf rans da Azər bay-

can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı nın səd ri, Xalq ar tis ti, 
pro fes sor Fi rən giz Əli za də, sə nət şü nas lıq üz-
rə fəl sə fə dok to ru Səadət Təh mi raz qı zı, Üze yir 
Ha cı bəy li nin ev-mu ze yi nin bö yük el mi iş çi si 
Se vinc Qu li ye va, Na zim Ka zı mov, La lə Hü sey-
no va, Tel man Qu li yev çı xış edib lər.

Bil di ri lib ki, konf ran sın ke çi ril mə sin də məq-
səd Üze yir Ha cı bəy li nin pub li sist, jur na list və 
pe da qo ji fəaliy yə ti ni bir da ha təd qiq et mək, 
onun el mi əsər lə ri ni araş dır maq, çox şa xə li ir si-
ni öy rən mək və gə lə cək nə sil lə rə çat dır maq dır. 
Çı xış edən lər Üze yir Ha cı bəy li nin Azər bay can 
xalq mu si qi si nin ta ri xi və nə zə riy yə si nə dair 
təd qi qat la rın dan, Azər bay can bəs tə kar lıq mək-
tə bi nin tə mə li ni qoy ma sın dan, ümu miy yət lə, 
Və tən qar şı sın da kı xid mət lə rin dən da nı şıb lar.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Üze yir Ha cı bəy li za-
ma nın nəb zi ni tu tan bö yük sə nət kar olub.

O, ya ra dı cı lı ğın da xal qın mil li ru hu na uy ğun 
janr lar, müx tə lif bə dii-es te tik ob raz lar ta pa bi lən 
da hi bəs tə kar olub. Çox ma raq lı dır ki, Ü.Ha cı-
bəy li haq qın da ilk təd qi qat iş lə ri ni Azər bay can-
da mu si qi şü nas lar de yil, ta nın mış teatr şü nas lar, 
ta rix çi lər, ya zı çı lar ya zıb. Ü.Ha cı bəy li ədib və 
dra ma turq ki mi də bö yük is te dad sa hi bi olub. 
Mu si qi li ko me di ya la rı nın lib rett  o la rı nı özü ya-
zıb, mət buat da mu si qi mə də niy yə ti nin ən ak-
tual prob lem lə ri nə həsr olun muş də rin məz-
mun lu, gö zəl üs lub lu mə qa lə lər lə çı xış edib.

Bakıda “Kitabxana-informasiya elmi: 
tədris və təcrübədə yeni çağırışlar” 
mövzusunda elmi konfrans keçirilib
Ma yın 5-də 

M.F.Axund za də 
adı na Azər bay-
can Mil li Ki tab-

xa na sın da (AMK) Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
(MİU) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
Ümum mil li Li der Hey dər Əli-
ye vin ana dan ol ma sı nın 93-cü 
il dö nü mü nə həsr olun muş 
“Ki tab xa na-in for ma si ya el mi: 
təd ris və təc rü bə də ye ni ça ğı-
rış lar” möv zu sun da bey nəl-
xalq el mi konf rans ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, əv-
vəl cə qo naq lar ki tab xa na da Ulu 
Ön də rə həsr edil miş “Bö yük 
şəx siy yə ti nin ki tab sər gi si” ad-
lı sər gi ilə ta nış olub lar. Sər gi də 
nü ma yiş olu nan 250-dək ki tab-
lar ara sın da Ümum mil li Li de-
rin Mil li Ki tab xa na ya hə diy yə 
et di yi ki tab lar da yer alıb.

Konf ran sın ple nar ic la sın-
da Hey dər Əli ye vin 1995-ci il 
iyu nun 3-də Mil li Ki tab xa na-
da kı çı xı şın dan ha zır lan mış vi-
deoçarx təq dim edi lib.

Da ha son ra mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri nin bi rin ci müavi-
ni Va qif Əli yev çı xış edə rək 
Hey dər Əli ye vin Azər bay can 
mə də niy yə ti nin in ki şa fın da kı 
xid mət lə rin dən söz açıb. Bil-
di rib ki, 1993-cü il də Azər bay-
can da ya ra nan mü rək kəb ta ri xi 

şə rait nə ti cə sin də res pub li ka nın 
ki tab xa na şə bə kə lə ri də məhv 
ol maq təh lü kə si ilə üz ləş miş di. 
Məhz bu dövr də Ulu Ön də rin 
xal qın tə kid li tə lə bi ilə si ya si 
ha ki miy yə tə qa yı dı şı el mi mi zi, 
mə də niy yə ti mi zi da ğıl maq dan 
xi las et di yi ki mi, ki tab xa na la rın 
da məh vi nin qar şı sı nı al dı. Diq-
qə tə çat dı rı lıb ki, Ulu Ön dər ki-
tab xa na nı bü tün cə miy yət üçün 
mü qəd dəs bir yer, mə nə viy yat, 
bi lik, zə ka mən bə yi ad lan dı rır-
dı. Ümum mil li Li de rin müs tə qil 
Azər bay can da ki tab xa na qu ru-
cu lu ğun da mü hüm rol oy na yan 
da ha bir uğur lu ad dı mı öl kə nin 
ki tab xa na ta ri xin də dö nüş mər-
hə lə si he sab olu nan “Ki tab xa na 

işi haq qın da” Azər bay can Res-
pub li ka sı Qa nu nu nun qə bul 
olun ma sı dır. Bu gün xal qı mı-
zın bö yük şəx siy yə ti Hey dər 
Əli ye vin ide ya la rı nı la yi qin cə 
da vam et di rən Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin öl kə də ki tab xa na işi nə 
olan qay ğı sın dan da nı şan na-
zir müavi ni, döv lə ti mi zin baş-
çı sı nın 2004-cü il də im za la dı ğı 
“Azər bay can di lin də la tın qra fi -
ka sı ilə küt lə vi nəşr lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si haq qın da” Sə rən ca-
mı nı xü su si vur ğu la yıb.

MİU-nun rek to ru, pro fes sor 
Fə rəh Əli ye va çı xış edə rək Ulu 
Ön də rin rəh bər li yi ilə hə ya-
ta ke çi ri lən mə də ni-el mi bər pa 
və qu ru cu luq iş lə rin dən, da hi 

rəh bə rin cə miy yə ti mi zin hə ya-
tın da kı yo rul maz xid mət lə rin-
dən bəhs edib.

Vur ğu la nıb ki, Hey dər Əli-
ye vin ki tab xa na işi nin for ma-
laş ma sın da kı fəaliy yə ti mi sil siz 
əhə miy yə tə ma lik dir.

AMK-nin di rek to ru, pro fes-
sor Kə rim Ta hi rov çı xış edə rək 
Ulu Ön də rin hə yat yo lu nun, 
onun zən gin ir si nin bu gün kü 
gənc lər tə rə fi n dən də rin dən öy-
rə nil mə si nin əhə miy yə tin dən 
da nı şıb. Bil di ri lib ki, hər za man 
ki ta ba və ki tab xa na işi nə xü su-
si diq qət ayı ran Hey dər Əli yev, 
bu sa hə nin in ki şa fı üçün bü tün 
la zı mi ad dım la rı atıb.

Son ra K.Ta hi rov “Gə lə cə yə 
ça ğı rış və ki tab xa na fəaliy yə-
ti nin əsas is ti qa mət lə ri: priori-
tet lər və pers pek tiv lər” möv zu-
sun da mə ru zə ilə çı xış edib.

Konf rans çər çi və sin də AMK 
ilə MİU ara sın da qar şı lıq lı 
əmək daş lı ğa dair me mo ran dum 
im za la nıb. Me mo ran du mu Mil-
li Ki tab xa na nın di rek to ru Ta hir 
Kə ri mov və uni ver si te ti rek to ru 
Fə rəh Əli ye va im za la yıb.

Konf rans da “XXI əs rin in-
for ma si ya mə ka nın da oxu cu la-
ra xid mə tin əsas is ti qa mət lə ri, 
in no va tiv ye ni lik lə rin tət bi qi 
təc rü bə si”, “Elekt ron ki tab xa-
na la rın in ki şa fı: prob lem lər və 
pers pek tiv lər”, “Ki tab xa na çı 
kadr la rın pe şə kar lı ğı nın ar tı rıl-
ma sı yol la rı: müasir və ziy yə ti 
və pers pek tiv lə ri”, “İn for ma-
si ya laş dı rıl mış cə miy yət də ki-
tab xa na çı lıq fəaliy yə tin də və 
təh si lin də in no va tiv də yi şik-
lik lər”, “Mü ta liə prob lem lə ri 
və elekt ron ki tab xa na”, “İn for-
ma si ya cə miy yə ti və mü ta liə” 
və s. möv zu lar da da mə ru zə lər 
din lə ni lib.

Lənkəran teatrı hesabat verib
Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın ya ra dı cı kol lek tiv 

Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın səh-
nə sin də ital yan dra ma tur qu Eduar do de Fi lip po nun 
“Ruh lar” ta ma şa sı ilə çı xış edib.

Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yin dən AzərTAc-a bil di ri lib 
ki, Lən kə ran Döv lət Dram Teat-
rı nın baş re jis so ru Tu ral Mus ta-
fa ye vin qu ru luş ver di yi bu səh-
nə əsə ri nin qu ru luş çu rəs sa mı 

Mus ta fa Mus ta fa yev, mu si qi 
tər ti bat çı sı Tel man Qə ni yev dir.

Əsas rol la rı Əmək dar ar-
tist Adil Zey na lov, akt yor lar 
Əbül fəz Axun dov, Qı zıl gül 
Qu li ye va, Mi ras lan Ağa yev, 

Ay nur Əh mə do va, Nif tul la 
Əs gə rov, Tər lan Ab dul-la yev, 
Gü lər Kə ri mo va və baş qa la rı 
ifa edib lər.

Qeyd edək ki, Lən kə ran teat-
rı nın trup pa sı Gənc Ta ma şa çı-
lar Teat rı nın səh nə sin də di gər 
bir ta ma şa ilə də çı xış edə cək. 
Ya ra dı cı kol lek tiv İran re jis so-
ru Xey rul lah Tə ği yə ni pu run 
qu ru lu şun da iran lı ya zar Bəh-
ram Bey za yi nin “İlan Sul tan” 
ta ma şa sı nı təq dim edə cək.



Mənası 
anlaşılmayan 

sözlər

Yazılışı səhv 
sözlər və söz 
birləşmələri

Diallekt və ara 
sözləri

İşlənməyən ərəb, 
fars, rus və digər 

əcnəbi sözlər
Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən 
qurama sözlər

Lüzumsuz 
sözlər və söz 

hallandırmaları

biçarəli
bığcıqlıq
canvericilik
cərgəarasıseyrəklik
cərgəarasıseyrəltmə
cığ-vığsalma
cik-ciketmə
cınqıltısalma
cip-cipləmə
cırınq-cırınq
civ-civləmə
civə-kvars
cövlançıxma
cuvarlıqetmə
cürə-cürə
cürələşmək
cürəlik
cüt-cütolma
cütdiş
cüzüldəyə-cüzüldəyə
çağırımlıq
çaxılı-çaxılı
çaldüşmə
çalğıbağı
çalğır
çalğırıq
çalıcı-alıcı
çarxdişlilik
çarxqollu
çarxqolu
çarxsayaqlıq
çarter-partiya
çatıqıran
çatıldama
çatıldamaq
çatı-matı
çaybuludu
çaynikyelən 
çeksaxlama
çeksaxlayan
çevirici-çeynəyici
çəkicbaşlıq
çəkilik
çəkinəcəkliqalma
çəkinəcəyiolma
çəkməyaxamcırıldı
çəlik-çəlik
çəlikləşmə
çəlikləşmək

bakal
başaçıq
başaçıq-ayaqyalın
bozçalan
buğdayırəng
cəhənnəmodu 
cənazənamazı
cüt-cütayaqlı
çağdaşlı
çəkirtmə
çəkirtmək
çənbərbağırsaqlı
çənbər-bağırsaqlıq
çətvər-çətvər
çətvərlik
dadama
dağbaşı
darışıb-talama
darışıb-talamaq
darplyonka
darplyonkalı
daşbasma
dəndələmə
dəndələmək
dəndələtmə
dəndələtmək
dənizsahili
dəryakənarı
dəvəyunu 
diklomasiya
diletantlıqlıq
dırmaqlama
dırmaqlamaq
dırmaqlatma
dırmaqlatmaq
divarkağızı
doqquzyaş
donjuan
donqalama
donqalamaq
dotasiyaalmaq
dördgül
dördmisra
dördsıra
dramalaşdırılmaq
dramalaşdırılmış
dramalaşdırma
dueləçıxma
durğuza-durğuza

çəkidəvuran 
çəkiş-bərkiş
çəlpəşik
çəmirmə
çəmirmək
çəmrələnmə
çəmrələnmək
çəmrəli
çəmrənmə
çəmrənmək
çənbərbığ
çənbərbığlı
çənbərburun
çənbərburunlu
çənbərləmək
çənbərlənmə
çənbərlənmək
çənbərlətmə
çənbərlətmək
çənbərli
çənəçürk
çənəgapı
çəngələşmə
çəngələşmək
çəngitmə
çəngitmək
çəpəndazı
çərəlmək
çərəltmək
çərtikləmə
çərtikləmək
çərtiklənmə
çətən-çətən
çiçə
çığ
didmələtmək
dırmalama
dırmalamaq
dırmalatma
dırmalatmaq
dızıq
dızıldama
dızıldana-dızıldana
dızıldanma
dızıldanmaq
dızıldatma
dızıldatmaq
dızıltılı
dızıltısız

bədəfk ar
biəlaclıq
biəməllik
biəsillik
biimanlıq
bikəslik
biqafi llik
bıqdırıcılıq
biqədrlik
biqərəzlik
biqərəzliklə
bıqmış
biməqamlıq
biməsrəfl ik
biməzəlik
çıldırım
çıldırma
çıldırmaq
daşıt 
dəxalət
dəxil
dəqqülbab 
dəmgüzar
dəmgüzarlılıq
dəmin
dəmsaz
dəni
dər
dəramədli
dəray
dərban
dərbar
dərbə
dərbəçə
dərbəst
dərdəst
dərd-fəraq
dərdmənd
dərdnak
dərhəqiqət
dərhəm
dərhicab
dərkar 
dərməndə
dərun
dəsgirə
dəsisə
dəstar
dəstbənd

benzilsellüloz
benzimidazol
benzimizadon
berillium-sulfat
berillometr
bertollid 
betasian
beta-spektrometr
beta-spektroskopiya
betatron
betextinit
bhakti
bieletroliz
bifurkasiya
biheviorizm bixro-
mat 
bikarbid
bikarbonat 
bikollar
bikompakt
bildaparat 
bimetal 
bimetallizm
binar 
binom
binomial
binormal
biodozimetr
biogeosenoz
biohidroakustika
bioxron
biokataliz
bioqravistat
biolit (-lər)
biotit
biovit
bipatrit 
bipolid
bisektrisa 
bismutit 
bispiral
bissektor
blastema
blefarit 
blefarospazm 
blennoreya 
blind 
blink-komparator
blink-mikroskop

bəsitləndirmə
bəsitləndirmək
bəsitlənmə
bəsitlənmək
bəsitləşdirilmək
bəzənişli
bəzənişlilik
bəzənişsiz
bəzənişsizlik
biçimsizləşdirilmə
biçimsizləşdirilmək
biçimsizləşdirmə
biçimsizləşdirmək
biçimsizləşmə
biçimsizləşmək
biçimsizlətmə
biçimsizlətmək
biletsatma
biletsizlik
biləyaqətlik
bimənalıq
bimərhəmətlik
canbir-dilbirlik
candanyanan
candanyanma
canfəşanlıqetmə
caniliketmə
canındankeçmə
canqurtarıcılıq
canpərvərlik
cantəzələmə
canverici
cavabdeholma
cavabsızqoyma
cavabtapan
cavabtapma
cavanlıqetmə
cecədoğrama
cecədoğrayan
cəbretmə
cəfaçəkmə
cəfakarlıqetmə
cəfakarolma
cəfakeşliketmə
cəfakeşolma
cəhrəişlətmə
cəldatan
cəldatma
cəld-çeviklik

benzinsiz
berende (-lər) 
beretsiz
berilliumlama
berilliumlamaq
bernşteynçi
bernşteynçilik
beşaçılanlı
beşaçılansız
beşatılanlı
beşatılansız
beşşpindelli
beta-zərrəcikli
beta-zərrəciksiz
betonçuluq
betonlaşmaq
betonsındırma
beyinli
beynəlmiləlləşdirilmə
beynəlmiləlləşdirilmək
beynəlmiləlləşdirmə
beynəlmiləlləşdirmək
bezdiricilik
bəbəkcik
bədbəxtcə
bədbincə
bədbincəsinə
bədbinləşdirilmə
bədbinləşdirilmək
bədəxlaqlıq
bədəncərəlik
bədənsiz
bədəsillik
bədliklə 
bədnamçı
bədniyyətlilik
bədrəngli
bədrənglik
bədsurətlik
bəlasız
bələdiyyələşdirilmə
bələdiyyələşdirilmək
bələdiyyələşdirilmiş
bələdiyyələşdirmək
bələkli
bələtmə
bələtmək
bəlğəmli
bəlimli

çəltiksizlik
çəmənləşmək
çənbər-bağırsaqlılıq
çənbərbığlılıq
çənbərburunluluq
çənbərsiz
çənbərsizlik
çənəçürklük
çənəçürklükedən
çənəçürklüketmə
çəpbucaq
çəpbucaqlı
çəpbucaqlılıq
çəpəndazılıq

durğuzma
durğuzmaq
durnaqatarı
duruaxımlı
duyuxma
duyuxmaq
dünyadanbixəbərlik
dürmənc
dürüstləmə
dürüstləmək
düşbərəbükən
ekranlama
elastikilik
elhalvası (mus.)

dolaylama
dolaylamaq
dombul
dombul-dombul
domcalama
domuşa-domuşa
donatdırma
donatdırmaq
donatma
donatmaq
donqalı
donqaz-donqaz
dovçəkmə
dovdüşmə

dəstfərman
dəstgir
dəstxoş
dəstpərvər
dəstpərvərdə
dəsturüləməl
dəsturüləmr
dəşt
dibaçəli
dibaçəsiz
dibapuş
did 
didar
didə

blüm
blüminq
bod
bolometr
bonitet  
bora
borasit
borat (-lar)
bor-fl orid
bor-fosfi d
borid (-lər)
bor-karbid
borneol
bornit

cəldişləmə
cəldqaçma
cələyədüşmə
cələyəsalma
cəmdəkyemə
cəmetmə
cəmiyyətdənqaçma
cənnətlikolma
cərəyankeçən
cəsarətt apma
ciddiliketmə
cığıltısalma
cildhazırlama
cildhazırlayan

bəlimlik
bəlimsiz
bəndəmlənmə
bəndəmlənmək
bəndəmlətmə
bəndəmlətmək
bəndəmli
bəndəmlik
bəndəmsiz
bəndlənmək
bəndli
bəndsiz
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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. 

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



- Yol daş Ali Baş Ko man dan! Tex nik-
ley te nant Kə rim Kə ri mov əm rə ha zır-
dır!

Sta lin, qar şı sın da fa ra ğat da yan mış 
bu çə lim siz oğ la nı diq qət lə sü züb ra-
zı lıq la ba şı nı tər pət di. Lav ren ti Be ri ya 
vaxt itir mə dən mə ru zə et di:

- Yol daş Sta lin, “Kat yu şa” ilə iş lə yən 
mü hən dis bu oğ lan dı! Si zə söy lə miş-
dim, gənc də ol sa, işin öh də sin dən gəl-
di. Ra ket lər ba rə də də ma raq lı fi  kir lə ri 
var. İca zə niz lə, Al ma ni ya ya yol la na caq 
qru pa baş çı lıq ona tap şı rıl sın.

L.Be ri ya bu söz lə ri na haq dan de mir-
di. Kə rim Ab ba sə li oğ lu Kə ri mov 1917-
ci il də Ba kı da ana dan ol muş du. Hə lə 
uşaq lıq dan ra diotex ni ka ya bö yük ma-
raq gös tə rir di. 1926-cı il də Ba kı da ilk 
ra dioötü rü cü işə baş la mış dı. Kə rim də 
tə lə bə ikən bir ne çə ra dio ci ha zı qu raş-
dır mış, hətt  a Mər də kan ra dioqov şa ğı-
nın mü di ri tə yin olun muş du.

Həm yer li miz 1941-ci il də Azər bay-
can Sə na ye İns ti tu tu nu bi ti rən də ar tıq 
Bö yük Və tən mü ha ri bə si baş lan mış dı. 
Gənc mü tə xəs sis 1942-ci il də Dzer jin-
ski adı na Ar til le ri ya Aka de mi ya sı nın 
5-ci kur su na da xil ol muş, 1943-cü il də 
mi na is teh sa lı üz rə dip lom işi ni uğur la 
mü da fi ə edə rək top çu-mü hən dis ix ti-
sa sı na yi yə lən miş di. 

Bun dan son ra Kə rim “Kat yu şa” ra ket-
lə ri ni ha zır la yan kost ruk tor he yə ti nin 
tər ki bi nə da xil edil miş di. Onun bir ne çə 
sə mə rə ləş di ri ci tək li fi n dən son ra bu si-
la hın küt lə vi is teh sa lı na start ve ril miş di. 

1943-cü il də mü ha ri bə nin ge di şin də 
bö yük dö nüş ya rat mış “Kat yu şa”nın 
is teh sa lı na şəx sən Be ri ya nə za rət edir-
di. Ona gö rə də 1945-ci ilin iyun ayın da 
Al ma ni ya ya ge də cək məx fi  qru pa ki-
min baş çı lıq et mə si mə sə lə si or ta ya çı-
xan da Be ri ya tə rəd düd süz Kə ri mo vun 
na mi zəd li yi ni irə li sür müş dü. La kin 
son sö zü Sta lin de mə li idi.

So vet lə ri 3-cü Reyx də ha zır lan mış 
FAU-2 ra ket lə ri çox dan ma raq lan dı rır dı. 
Al ma ni ya ya yol la na caq qrup bu ye ni tip 
ra ket lər haq qın da da ha ət rafl  ı bil gi top-
la ma lı, si la hın nü mu nə lə ri ni əl də edib 
gə lə cək təd qi qat lar üçün Mosk va ya gə-
tir mə li idi. Sta li nin tap şı rı ğı na əsa sən, 
Al ma ni ya da kı Baş Qə rar ga hın nü ma-
yən də lə ri mütt  ə fi q or du la rın mü va fi q 
qu rum la rı ilə ra zı lı ğa gəl sə lər də, vaxt 
itir mək ol maz dı, çün ki Ame ri ka və İn gil-
tə rə nin xü su si kəş fi y yat or qan la rı tex no-
lo gi ya ilə bağ lı müm kün olan hər şe yi Al-
ma ni ya dan giz lin cə çı xar ma ğa ça lı şır dı.

...Be ri ya sö zü nü bi tir sə də, Sta lin ağır 
ad dım lar la otaq da hə lə də var-gəl edir di. 
Nə ha yət, ke çib ya zı ma sa sı nın ar-
xa sın da əy ləş di və əlin də ki 
qəl yan la on la ra da otur maq 

işa rə si ver di.
- Azər bay can-

lı san de mə-
li...

Sta li nin şi rin gür cü ləh cə sin-
də de di yi bu söz lər dən son ra 
Kə rim cəld stul dan qalx dı.

- Bə li, yol daş Sta lin!
- Əy ləş, Kə ri mov, əy ləş. Si-

zin ki lə rə bö yük hör mə tim var. 
Mərd adam lar dı! Mən bu nu 
yax şı bi li rəm.

Sta lin “Zo lo to ye Ru no” qu tu-
sun dan bir pa pi ros çı xart dı.

- Kə ri mov, FAU-2 ba rə də 
bəs siz nə dü şü nür sü nüz?

Kə rim FAU-2 haq qın da 
So vet kəş fi y ya tı nın gön-

dər di yi məx fi  he sa bat-
lar la ta nış idi. Bi lir di 

ki, FAU-2 dün ya-
da uzaq mən-

zil li bir-
pil lə li ilk 
bal l is tik 
ra ket dir. 

Al man konst ruk to ru Ver ner fon Braun 
tə rə fi n dən ha zır lan mış bu si la ha Hit ler 
və 3-cü Reyx bö yük ümid bəs lə yir di.

Fa şist lər ilk də fə bu si lah dan 1944-cü il, 
sent yab rın 8-də is ti fa də et miş di və cə mi 
3225 ra ket atıl mış dı. FAU-2 şa qu li is ti qa-
mət də ha va ya qal xır dı, 100 km hün dür-
lük də, sa ni yə də 1700 metr uça raq 320 km 
mə sa fə də ki hə də fi  vu ra bi lər di. Ra ket etil 
spir ti və du ru ok si ge nin qa rı şı ğı ilə iş lə-
yir di. Məx fi  mə lu mat la ra gö rə, fon Brau-
nun baş çı lıq et di yi konst ruk tor bü ro sun-
da FAU-2-nin ba za sın da ye ni iki pil lə li 
A-9/A-10 qi tə lə ra ra sı bal lis tik ra ke tin la-
yi hə si ha zır lan mış dı. Bu qur ğu 5 min km 
mə sa fə yə uça bi lə cək di. La kin al man lar 
ye ni si la hın is teh sa lı na ma cal tap ma mış dı.

Ye ni cə ya ran maq da olan So vet ra ket-
qa yır ma sə na ye si üçün al man si lah la rı nın 
is teh sa lın da is ti fa də olu nan ma te rial la rın 
ana li zi bö yük əhə miy yət kəsb edir di. Şüb-
hə siz, Sta lin gənc mü hən dis K.Kə ri mo vun 
FAU-2 ba rə də mə ru zə sin də ki əsas müd-
dəalar dan xə bər dar idi, am ma onu diq qət lə 
din lə di, sö zü nü kəs mə di. Sta lin son da de di:

- Ame ri ka pre zi den ti Trü men, İn gil tə rə-
nin Baş na zi ri Çör çill də FAU-2-yə bö yük 
ma raq gös tə rir. On la rı qa baq la maq la zım-
dır. Bu çox va cib dir, yol daş Kə ri mov!

...“YAK” bu lud la rın içi nə gir di yin-
dən təy ya rə bərk sil kə lən di. 

Fər had
SA Bİ ROĞ LU

5N 13(72) 06.05.2016

Yu xu lar müx tə lif olur. Xoş bəxt, qor xu lu, ağ-
qa ra, rəng li... Səs li yu xu lar da var. Bir də 
de yir lər ki, fi  lan kəs yu xu da sa yıq la yır, oya-
nan da isə nə de di yi ni xa tır la mır...

Er mə nis tan da bir hərb çi var, o da hər gün yu xu gö-
rür, sa yıq la yır, hətt  a de yi lə nə gö rə, yu xu da ağ la yır 
da. Ki şi ni nə rö ya da, nə də oya nan dan son ra ovun du-
ra bil mir lər. Axı za ra fat de yil, adam “Kom man dos” 
(!) lə qə bi ilə ta nı nır, ge ne ral-ma yor rüt bə si var. 

Yə qin, so ru şa caq sı nız ki, Ar ka di Ter-Ta de vos ya nın 
yu xu da sa yıq la ma la rı nı har da eşit mi sən? Nə de yib ki? 

Açı ğı, bu hərb çi ni şəx sən ta nı mı ram, am ma onun 
ba rə də oxu duq la rım be lə qə naətə gəl mə yə im kan ve-
rir: de dik lə ri sa yıq la ma dan baş qa bir şey de yil! 

Nə isə... Ar ka şa rö ya da nə gö rüb sə, höv l nak ya taq-
dan tul la nıb, cu mub “So be sed nik Ar me nii” nəş ri nin 
re dak si ya sı na, baş la yıb sər səm-sər səm da nış ma ğa: 
“Azər bay can Dağ lıq Qa ra bağ da dö yüş lər ide ya sın dan 
əl çək mə sə, növ bə ti ad dı mı mız Ba kı ya ra ket zər bə lə ri-
nin en di ril mə si ol ma lı dır. Da ha doğ ru su, Azər bay ca-
nın neft mə dən lə ri ni, bu ruq la rı nı vur ma lı yıq. Be lə də 
Azər bay ca nın 30 faizi məhv ola caq. Bu, özü bəs dir. 
Yer də qa lan əra zi lər də isə ye ni res pub li ka lar ya rat ma-
lı yıq. Dün ya Bir li yi bi zə heç nə de yən de yil. BMT Ni-
zam na mə si nə uy ğun ola raq Azər bay ca na pre ven tiv, 
qa baq la yı cı zər bə lər en dir mək hü qu qu muz var”.

Ter-Ta de vos yan son ra xəs tə tə xəy yü lü nün məh su-
lu olan tək lifl  ə çı xış edib: “Azər bay ca na qar şı nü və si-
la hın dan is ti fa də edə bi lə rik. Doğ ru dur, hətt  a mü da fi ə 
məq sə di lə nü və si la hın dan ya rar lan maq fi k ri nə dü şən 
is tə ni lən döv lət dər hal Dün ya Bir li yi nin sank si ya la rı ilə 
qar şı la şır. Nü və tex no lo gi ya la rı na yi yə lən mək is tə yən 
İra nı xa tır la yın. Am ma bi zim baş qa si lah is teh sal et mək, 
ha zır la maq im kan la rı mız var. Nü və bom ba sı ol ma sa 
da, çox təh lü kə li bir si lah. Nü və bom ba sın dan min də-
fə lər lə az eff  ek tiv, am ma adi si lah lar dan min də fə lər lə 
güc lü. Azər bay can bil mə li dir ki, ra dioak tiv tul lan tı lar-
dan ha zır lan mış “çirk li bom ba” ilə on la rı vu ra bi lə rik. 
Bun dan baş qa, Azər bay ca na qar şı xü su si ha zır lan mış, 
tə lim keç miş dəs tə və qrup lar dan is ti fa də et mə li yik”. 

...Uşaq lı ğım Ba kı nın dağ lıq mə həl lə sin də, “So vet ski” 
ad la nan əra zi də ke çib. Elə atam da bur da bö yü yüb. 
Da la nı mız “Hü seyn ba la açıq lı ğı” de yi lən ye rə ya xın idi 
(in di bu əra zi lər sö kü lüb). Atam hə mi şə bu ra da kı bir-
mər tə bə li köh nə ev lə rə ba xan da Bö yük Və tən mü ha ri-
bə si il lə ri ni xa tır la yır dı. 1941-ci il də Hit le rin qo şun la rı 
Moz dok ət ra fı na qə dər gə lib çat mış dı. Fa şist qı rı cı la rı 
hər gün Ba kı üzə rin də döv rə vu rur du. Azər bay ca nın 
qa ra qı zı lı hər ge cə Hit le rin yu xu su na gi rir di, ona gö-
rə də bom ba at mır dı lar, am ma göy dən fu qas ya ğır dı. 
Atam de yir di ki, “hər evin da mın da su do lu çəl lək sax-
la yır dı lar. Biz də baş qa mə həl lə nin uşaq la rı ki mi dam-
lar da ge cə dən sə hə rə dək növ bə çə kir dik, fu qas dü şən 
ki mi onu ma şa ilə gö tü rüb çəl lə yin içi nə ba sır dıq...”

Mər hum ki no us ta dı Hə sən Se yid bəy li nin len tə al-
dı ğı “Bi zim Cə biş müəl lim” fi l min də də ox şar kadr lar 
var. Şüb hə siz, sə nət kar bu ha di sə lə rin can lı şa hi di ol-
du ğu üçün hə min kadr la rı fi l mə da xil edib...

Dü şü nü rəm, əgər o qan lı-qa da lı il lər də So vets ki nin 
ya rı ac, ya rı tox uşaq la rı Hit le rin fu qas la rın dan qorx-
ma yıb, fa şist lə rə dərs ve rib sə, in di biz Ar ka şa nın qo-
tur bom ba sın dan qor xub giz lə nə cə yik? Əs la! Qon dar-
ma ge ne ral-ma yor bu nu an caq rö ya sın da gö rə bi lər 
(ya xın lar da bu rö ya nı da ona ha ram elə yə cə yik!).

Ar ka şa, sən və qul dur həm tay la rın, siz Azər bay-
ca nın cəb hə ya nı böl gə lə rin də ya şa yan dinc, si lah sız 
əha li ni xain cə si nə ra ket atə şi nə tu tur su nuz, ca va bı nı-
zı da alan da şi vən qo pa rır sı nız. Am ma bi lin, nəin ki 
bö yük lər, heç uşaq la rı mız da si zin mər mi lər dən qorx-
mur. On la rın mərd du ru şu nu, qı ğıl cım sa çan qə zəb-
li göz lə ri ni, dağ boy da ürə yi ni gör mü sü nüz mü? Bu 
igid lər düş mən qa ba ğın dan qa çar mı? On la rı nə ilə 
qor xu da bi lər si niz? Ev lə ri ni, mək təb lə ri ni da ğı dıb 
yer lə-yek san qoy mu su nuz, am ma qə lə bə əz mi ni, Və-
tən sev gi si ni heç kim on la rın əlin dən ala bil məz. Çün-
ki bu sev gi on la ra ana sü dü ilə ke çib!

Fərhad
ABDULLAYEV

Müqəddəs
sevgi

I YAZI
  ...“YAK” ağ bu lud lar la bəh sə gi rə rək sə-
ma nın sa kit li yi ni poz muş du. Ça ğı rıl ma mış 
“də mir quş” ne çə saat idi ki, inad kar ca sı na 
qər bə doğ ru uçur du. Qü ru ba yol la nan gü-
nə şin şüala rı naz lı bu lud la rın üs tü nə san ki 
əl van xa lı dö şə miş di. An caq bir-bi ri nə qı sıl-
mış bu lud lar dan aşa ğı da, tor pa ğın üs tün də 
hə yat öz axa rı ilə da vam edir di. Bu ra da, sə-
ma nın ən gin lik lə rin də isə za man ne cə də 
ca zi bə dar gö rü nür dü...
Kə rim “YAK”-ın il lü mi na to-
run dan açı lan bu ecaz kar 
mən zə rə yə bax maq dan doy-
mur du. Sa lon da kı 7 hərb-
çi-mü hən dis çox dan mür gü 
vu rur du. Bö yük Və tən Mü-
ha ri bə si nin bit mə sin dən bir 
ay keç sə də, bu adam lar hə-
lə də şi rin yu xu nun nə ol du-
ğu nu bil mir di lər. Kə rim özü 
də iki ge cə idi ki, gö zü nü 
qırp mır dı. Al ma ni ya sə fə ri-
nin bü tün mə su liy yə ti onun 
üzə ri nə düş müş dü. Kir pik-
lə ri qa pan sa da, son gün lə-
rin ha di sə lə ri göz lə ri önün-
də can la nır dı...

sa sı na yi yə lən miş di. Nə ha yət, ke çib ya zı ma sa sı nın ar-
xa sın da əy ləş di və əlin də ki 
qəl yan la on la ra da otur maq 

işa rə si ver di.
- Azər bay can-

lı san de mə-
li...

dən təy ya rə bərk sil kə lən di. 
Fər had

SA Bİ ROĞ LU

FAU-2 əməliyyatı

Sta li nin şi rin gür cü ləh cə sin-
də de di yi bu söz lər dən son ra 
Kə rim cəld stul dan qalx dı.

- Bə li, yol daş Sta lin!
- Əy ləş, Kə ri mov, əy ləş. Si-

zin ki lə rə bö yük hör mə tim var. 
Mərd adam lar dı! Mən bu nu 
yax şı bi li rəm.

Sta lin “Zo lo to ye Ru no” qu tu-
sun dan bir pa pi ros çı xart dı.

- Kə ri mov, FAU-2 ba rə də 
bəs siz nə dü şü nür sü nüz?

Kə rim FAU-2 haq qın da 
So vet kəş fi y ya tı nın gön-

dər di yi məx fi  he sa bat-
lar la ta nış idi. Bi lir di 

ki, FAU-2 dün ya-
da uzaq mən-

zil li bir-
pil lə li ilk 
bal l is tik 
ra ket dir. 

...“YAK” ağ bu lud lar la bəh sə gi rə rək sə-
ma nın sa kit li yi ni poz muş du. Ça ğı rıl ma mış 
“də mir quş” ne çə saat idi ki, inad kar ca sı na 
qər bə doğ ru uçur du. Qü ru ba yol la nan gü-
nə şin şüala rı naz lı bu lud la rın üs tü nə san ki 
əl van xa lı dö şə miş di. An caq bir-bi ri nə qı sıl-
mış bu lud lar dan aşa ğı da, tor pa ğın üs tün də 
hə yat öz axa rı ilə da vam edir di. Bu ra da, sə-
ma nın ən gin lik lə rin də isə za man ne cə də 
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  “Və tən har dan baş la yır” sualı 
hə mi şə ak tual dır. Ak tual dır-
sa, de mə li, bu suala çox lu 
da ca vab lar ve ri lir, onun 
ət ra fın da mü za ki rə lər 
apa rı lır.  Ən sa də və 
ha mı nın qə bul et di-
yi hə qi qət bun dan 
iba rət dir ki, Və tən 
baş lan ğı cı nı sə nin 
evin dən gö tü rür. Bu 
evi qo ru maq üçün 
bə zən mü ha ri bə lə-
rə qo şul ma lı olur-
san. İs tə mə sən be lə…
Bu gün lər də ana dan ol-
ma sı nın 93-cü il li yi ni 
qeyd et di yi miz Ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye-
vin söy lə di yi ki mi, Və tən 
mü ha ri bə si bü tün xal qın, 
ay rı-ay rı lıq da hər bir və tən-
da şın öz şə rəf və na mu su nu 
qo ru maq üçün apa rı lan mü ha-
ri bə dir. Qar şı da kı düş mən dir, 
sə nin lə ey ni cəb hə də vu ru şan 
dost. Sən ön cəb hə yə get mə yə 
məh kum olan əs gər sən, ar xa 
cəb hə də ki lər də əs gər ailə si nin 
üzv lə ri dir. Mən “im pe rialist 
ma raq la rı bö lüş mü rəm” de yib 
ya xa nı kə na ra çə kə bil məz sən, 
çün ki im pe ri ya lar həm də sə-
nin, ailə nin ya şa dı ğı evin, gəz-
di yin tor pa ğın üs tün də mü ba ri-
zə apa rır lar. Vəs sa lam.

Sta tis ti ka tək cə
rə qəm lər de yil

Bu il Azər bay can da post so vet 
öl kə si ola raq İkin ci Dün ya mü ha-
ri bə sin də fa şizm üzə rin də qə lə bə-
nin  71-ci il dö nü mü nü qar şı la yır. 

Bu mü ha ri bə haq qın da çox şey 
da nış maq olar. La zım dır da. Həm 
də ona gö rə ki, onun ve te ran la rı 
ara sın dan bu gü nü mü zə dək gə lib 
ça tan adam la rın sa yı gü nü-gün dən 
azal maq da dır. Tə səv vür edin ki, 
1941-ci ilin iyu nun da – Və tən mü-
ha ri bə si baş la yan da cəb hə yə yol la-
nan adam bu gün ya şa yır sa, ri ya zi 
mən tiq lə onun ya şı 90-nı keç miş 
ol ma lı dır. Yə ni, il dən-ilə bi zim o 
mü ha ri bə ni öz göz lə riy lə gör müş 
adam la rın can lı söh bət lə ri ni eşit-
mək eh ti mal la rı mız sı fı ra ya xın la-
şır. Kə dər li də ol sa, real lıq dır... 

İkin ci Dün ya mü ha ri bə si il lə ri 
bə şə riy yə tin XX əsr də üz ləş di yi 
ən ağır və dəh şət li dövr idi. Azər-
bay can xal qı nın bu mü ha ri bə də 
gös tər di yi əzm kar lıq və qəh rə-
man lıq la rı sa da la maq uzun za-
man is tə yir. İm kan la rı mız da xi lin-
də hə min ta ri xə qı sa eks kurs edək: 

Al ma ni ya So vet İtt  i fa qı na qar-
şı mü ha ri bə yə 22 iyun, 1941-ci il də 
baş la dı. Al man ko man dan lı ğı Ba kı 
nef ti nə xü su si önəm ve rir di və Qaf-
qaz uğ run da vu ruş lar da əsas məq-

səd Ba kı üzə rin də nə za rə ti ələ 
ke çir mək idi. 

Qaf qa zın iş ğa lı üçün tər tib edil miş 
pla nın (Edel ve ys pla nı nın) hə ya-
ta ke çi ril mə si fa şist lə rin “A” qru pu 
or du su na hə va lə edil miş di. Hə min 
plan da Qaf qaz beş iş ğal ra yo nu-
na bö lün mə li idi və on lar dan bi ri, 
Azər bay can əla hid də ra yo nu idi. 
“Ost” pla nı na gö rə, Ba kı 1941-ci il 
sent yab rın axı rı na qə dər iş ğal olun-
ma lı idi. Fa şist lər Ba kı nı iş ğal edib, 
onun nef ti ni al man şir kət lə ri nin 
sə rən ca mı na ver mə li idi lər. Azər-
bay can hər bi əmə liy yat mey da nı na 
çev ril mə sə də, mü ha ri bə nin əv və-
lin dən axı rı na dək fəal iş ti rak et di. 
Azər bay ca nın bü tün mad di və mə-
nə vi sər vət lə ri, in san qüv və si fa şiz-
mə qar şı mü ha ri bə yə cəlb olun du.

İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də 
hə lak olan 57 mil yon adam dan 27 
mil yo nu so vet və tən daş la rı, on-
la rın da 300 min nə fə rin dən ço xu 
azər bay can lı lar idi.

Azər bay can lı lar dan iba rət 416-
cı, 402-ci, 396-cı, 223-cü, 77-ci və 
s. mil li di vi zi ya lar Sim fe ro po lun, 
Odes sa nın və di gər şə hər lə rin, 
77-ci di vi zi ya Pol şa və Çe xos lo-
va ki ya nın, 223-cü di vi zi ya Yu-
qos la vi ya nın azad olun ma sın da 
fəal iş ti rak et miş, 416-cı di vi zi ya 
Qaf qaz dan Ber li nə qə dər bö yük 
dö yüş yo lu keç miş, Ber li nin sü-
qu ta ye ti ril mə sin də xü su si fəal lıq 
gös tər miş di. Tək cə Fran sa nın cə-
nu bun da ge dən par ti zan hə rə ka-
tın da 1000 nə fər dən çox, Yu qos-
la vi ya da kı par ti zan la rın zər bə 
bri qa da sın da 600 nə fər dən çox 
azər bay can lı vu ruş muş du.

Azər bay ca nın Ümum mil li Li-
de ri Hey dər Əli yev xa tır la dır dı: 
“Çox la rı in di də de yir ki, əgər 
Azər bay can nef ti ol ma say dı, İkin-
ci Dün ya mü ha ri bə sin də SS Rİ-nin 
İn gil tə rə-Ame ri ka koali ya si ya sı 
ilə bir lik də al man fa şiz mi nə qa lib 
gəl mə si müm kün ol maz dı”.

İkin ci Dün ya mü ha ri bə si il lə rin-
də Bal tik də ni zin dən Qa ra də ni-
zə qə dər uzan mış cəb hə nin tə ləb 
et di yi bü tün ben zi nin 80 faizi ni, 
sürt kü yağ la rı nın 90 faizi ni Azər-
bay can tə min edir di. Hit ler Qaf qa-
za hü cu ma baş la yan da feld mar şal 
Manş tey nə de miş di: “Biz müt ləq 
Ba kı nı tut ma lı yıq. Əgər biz Ba kı 
nef ti ni ələ ke çir mə sək, mü ha ri-
bə ni udu za ca ğıq”.  Bu məq səd lə 
Hit ler Xə zər bo yun ca, Qroz nı-Ma-
haç qa la-Ba kı is ti qa mə tin də hü cu-
ma keç mək və hər bi təy ya rə lər dən 
de sant bu rax maq haq qın da tank 
və aviasi ya ko man dan la rı na əmr 
ver miş di. La kin 1942-ci ilin av qust 
ayı nın so nun da fa şist or du his sə-
lə ri Şi ma li Qaf qaz da Te rek ça yı nın 
sa hil lə ri nə çıx sa lar da, güc lü mü-
qa vi mət lə üz lə şib irə li yə doğ ru 
hə rə kət edə bil mə di lər.

İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin də 
Azər bay ca nın xid mət lə ri ni yük-
sək qiy mət lən di rən si ya si xa dim 
Ni ko lay Bay ba kov de yir di: “Fa-
şizm üzə rin də qə lə bə üçün Azər-
bay ca nın et dik lə ri ni bəl kə də heç 
bir res pub li ka et mə yib. 40-cı il lər-
də SS Rİ-də çı xa rı lan 33 mil yon ton 

nef tin 23,5 mil yon 
to nu Azər bay-
ca nın pa yı na 

dü şür dü”.

Və tən mü ha ri bə si, 
yox sa?..

Bö yük Və tən mü ha ri bə si ba rə də 
mü za ki rə lər Azər bay ca nın müs tə-
qil li yə qo vuş ma sı ərə fə sin də ye ni-
dən ak tual laş dı. Bu də fə mə sə lə yə, 
hətt  a mü ha ri bə nin adı na be lə aq-
res siv ya na şan lar ol du. Ar qu ment 
də bu idi ki, mü ha ri bə, vax ti lə Azər-
bay ca nı iş ğal et miş So vet İtt  i fa qı ilə 
fa şist Al ma ni ya sı ara sın da ge dib. 
Baş qa söz lə de sək, azər bay can lı-
lar öz lə ri ni yox, “bö yük qar da şın” 
on la ra “zor la sev dir mək is tə dik lə ri 
so vet və tə ni ni” qo ru yub lar. Hətt  a 
be lə ba ya ğı söh bət lər də ol du ki, gu-
ya fa şist Al ma ni ya sı mü ha ri bə ni qa-
zan sa, Azər bay can da ha çox ağ gün 
gö rə cək, da ha sü rət lə in ki şaf edə-
cək di. Bu qa ra gü ruh fo nun da 1990-
cı ilin Qan lı Yan var fa ciəsi ni də xa-
tır la dan lar var dı. Mü qa yi sə, əl bətt  ə, 
qü sur lu – mü qa yi sə müs tə vi lə ri və 
ta ri xi şə rait fərq li idi. Müs tə qil lik 
ey fo ri ya sı al tın da ya ran maq da olan 
bu mü na si bət nə ti cə sin də Azər bay-
ca nın keç di yi bü tün bir ta ri xi mər-
hə lə kə si lib kə na ra atı lır dı, Bö yük 
Və tən mü ha ri bə sin də ve ri lən qur-
ban la rın ru hu na, mü ha ri bə iş ti rak-
çı la rı nın gös tər dik lə ri şü caətə, ar xa 
cəb hə də ki lə rin fə da kar lı ğı na hör-
mət siz lik edi lir di. 

Hey dər Əli yev ha ki miy yə tə 
qa yıt dıq dan, Azər bay can da ic ti-
mai-si ya si və ziy yət də yi şən dən  
son ra Bö yük Və tən mü ha ri bə si nin 
ve te ran la rı na və ümu miy yət lə, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si nin qəh-
rə man la rı na nü ma yiş et di ri lən eti-
na sız lıq və bə zən də hör mət siz lik 
hal la rı ara dan qal dı rıl dı. Hey dər 
Əli yev tə rə fi n dən 1995-ci il də im-
za la nan sə rən cam la 9 may gü nü 
öl kə miz də bay ram lar sı ra sı na da-
xil edil di. 

Qəh rə man lar 
unu dul mur

28 iyun 1994-cü il ta rix də “Ve-
te ran lar haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Qa nu nu Hey dər 
Əli yev tə rə fi n dən im za lan dı. Bu 
qa nun la mü ha ri bə, əmək, si lah-
lı qüv və lər, da xi li iş lər və mil li 
təh lü kə siz lik or qan la rı ve te ran la-
rı nın sta tu su müəy yən ləş di ril di.  
Qa nu nun qüv və yə min mə si ilə 
bağ lı Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
de miş di: “...Azər bay ca nın bü tün 
ic ti maiy yə ti, bü tün Azər bay can 
xal qı bil mə li dir ki, İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə si nin, Bö yük Və tən mü-
ha ri bə si nin ve te ran la rı bi zim ən 
əziz, ən mö tə bər in san la rı mız dır. 
On la ra qay ğı gös tər mək, hör mət 
et mək, on la rın bü tün prob lem lə-
ri ni həll et mək bi zim döv lə tin və 
hər bir döv lət or qa nı nın, hər bir 
na mus lu Azər bay can və tən da şı-
nın bor cu dur”. 

Mü ha ri bə ve te ran la rı Pre zi dent 
tə qaüdü nə la yiq gö rü lüb lər. Öl kə 
baş çı sı İl ham Əli yev Hey dər Əli-
yev si ya si kur su nun da vam çı sı ki-
mi hər il 1941-1945-ci il lər Bö yük 
Və tən mü ha ri bə si əlil lə ri, iş ti rak-
çı la rı, hə lak ol muş və son ra dan 
və fat et miş dö yüş çü lə rin dul ar-
vad la rı, ar xa cəb hə də fə da kar lıq 
gös tə rən şəxs lə rin və ziy yət lə ri nin 
yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı sə rən-
cam lar im za la yır. Ötən il 1941-
1945-ci il lər Bö yük Və tən mü ha ri-
bə sin də qə lə bə nin 70 il lik yu bi le yi 
Azər bay can da tən tə nə ilə qeyd 
olun du.

Bu gün hə yat da olan az say lı Bö-
yük Və tən mü ha ri bə si ve te ran la rı 
döv lə tin bö yük qay ğı sı ilə əha tə 
olu nub lar. On lar Əmək və Əha li-
nin So sial Mü da fi əsi Na zir li yi tə-
rə fi n dən mün tə zəm ola raq tib bi 
reabi li ta si ya va si tə lə ri və mi nik 
av to mo bil lə ri ilə tə min edi lir, sa-
na tor-ku rort müali cə lə rə cəlb olu-
nur lar.

Öl kə miz də hər il İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə sin də hə lak ol muş in-
san la rın xa ti rə si eh ti ram la yad edi-
lir. On la rın qəh rə man lı ğı heç vaxt 
unu dul mur. Bu gün Azər bay can 
növ bə ti də fə mü ha ri bə təh lü kə si 
ilə üz-üzə dir. Er mə nis tan tor paq-
la rı mı zın 20 faizi ni iş ğal edib, üs-
tə lik, düş mən tə rəf hər gün atəş-
kə si poz maq da da vam edir. Be lə 
bir şə rait də Bö yük Və tən mü ha-
ri bə si iş ti rak çı la rı nın fə da kar lıq 
ta rix çə lə ri ni şə rəfl  ə və rəq lə mək 
zə ru rə ti da ha da ar tır. Çün ki on-
lar bü tün bə şə riy yə tə qəh rə man lıq 
nü mu nə si gös tə rib lər. 

RƏBİQƏ
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“Və tən har dan baş la yır” sualı 
hə mi şə ak tual dır. Ak tual dır-
sa, de mə li, bu suala çox lu 
da ca vab lar ve ri lir, onun 
ət ra fın da mü za ki rə lər 
apa rı lır.  Ən sa də və 
ha mı nın qə bul et di-
yi hə qi qət bun dan 
iba rət dir ki, Və tən 
baş lan ğı cı nı sə nin 
evin dən gö tü rür. Bu 
evi qo ru maq üçün 
bə zən mü ha ri bə lə-
rə qo şul ma lı olur-
san. İs tə mə sən be lə…
Bu gün lər də ana dan ol-
ma sı nın 93-cü il li yi ni 
qeyd et di yi miz Ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye-
vin söy lə di yi ki mi, Və tən 
mü ha ri bə si bü tün xal qın, 
ay rı-ay rı lıq da hər bir və tən-
da şın öz şə rəf və na mu su nu 
qo ru maq üçün apa rı lan mü ha-
ri bə dir. Qar şı da kı düş mən dir, 
sə nin lə ey ni cəb hə də vu ru şan 

qo ru maq üçün apa rı lan mü ha-
ri bə dir. Qar şı da kı düş mən dir, 

Bugünümüzə örnək olan 
qəhrəmanlıq tariximiz

Faşizm üzərində qələbədən 71 il keçir



Yadigar
Odur köhnə dəyirman iki yol ayrıcında,
Orada iydələrin altı kölgəli, sərin...
Bir qızın gül əlləri bir gəncin ovucunda,
Oğlan gülür, qız dalıb düşünür dərin-dərin.

Dikilir bir-birinə mehriban qara gözlər,
Qız oğlana bir daha diləyir uğurlu yol.
Ürəkdən dodaqlara axır bu sadə sözlər:
- Mehparacan, unutma!
  - Kağız yaz!
   - Arxayın ol!

Onlar ilk dəfə dadır eşqin ayrılığını...
Ah, nələr pıçıldayır, o öpüşən dodaqlar!
Qız uzadır oğlana öz güllü yaylığını:
“Al, - deyir, - bu yaylığı, saxla məndən yadigar”.
Beləcə vidalaşır iki əziz sevgili,
Həzin-həzin hardasa çalınır uzaqda ney...
Gənc gedir süngüsüylə qorumağa bu eli,
Qız qalır intizarda, gözləri yol çəkir hey.
Keçir həftələr, aylar,
  bir-birindən vəfasız.
Oğlan çapır atını yel kimi cəbhələrdə.
Boylanır yola sarı hər axşam, hər səhər qız...
Bir quş olmaq istəyir qız o dəqiqələrdə.

Uzaqlarda, dağların dalında çiskin, duman...
Düşmənin mərmiləri sovurur göyə qarı.
Çapır qızıl atlılar,
  öndə o gənc qəhrəman,
Gurlayır ordumuzun uzaqvuran topları.

Dağ əzəmətli tanklar düşmənə hücum edir,
Qopur “Ura!” səsləri azad vətən namına.
Mənimsə qəhrəmanım, odur, qabaqda gedir.
Şığıyır tərlan kimi düşmən istehkamına!

Bəzən döyüşdən qabaq,
  bəzən döyüşarası,
Qanadını gərəndə qorxunc sükut havada,
Görürsən, yada düşür sevgili Mehparası,
Açır güllü yaylığı, baxır hərdən davada.

Can nənə, bir nağıl de!
- Ay nənə, bir nağıl da de!
 - Ömrüm-günüm, yat daha,
Hamısını indi desəm, nağıl qalmaz sabaha.
- Can nənə, de birini də.
 - Ağrın alım, sözə bax.
Evimizdə səndən savay,
  gör, heç varmı bir oyaq?
Gecə keçib, ev soyuyub, hənir gəlmir ocaqdan;
Taxt üstündə məstan pişik,
  odur yatıb bayaqdan.
Ört üstünü, dərdin mənə,
  bax, eşikdə yel əsir...
- Qar yağırmı?
 - Elə yağır... sazaq qılınctək kəsir...
Belə yağsa, qar sübhəcən yolu-izi örtəcək;
Kirpiklərin lap qovuşub,
  cırtdan bala, yat görək.

Nənə yığır düyünçəyə iynəsini, sapını,
Külək hərdən taqqıldadır pəncərəni, qapını.
Körpə çəkir təzə, güllü yorğanını üzünə,
Gözlərini yumur...
 amma yuxu getmir gözünə.
- Ay nənə, o kimdir elə pəncərəni bərk vurur?
- Heç kim deyil, yat, ay bala,
  yeldir, qarı sovurur...
- Bir gizilti duyur uşaq vücudunda bu ara,
Həsrət qonan gözlərini zilləyərək divara,
Çarpayının baş ucunda öz əliylə asdığı
Şəklə baxır, fi krə gedir, qucaqlayır yastığı...

- Bəs ay nənə, atam indi haradadır, görəsən?!
- Bıy, başıma nələr, oğul,
 yatmayıbsan hələ sən?!

- Axı, nənə, heç demirsən atam haçan gələcək,
İndi onu səngərdə bəs üşütmürmü qar, külək?
- Ömrüm-günüm, körpə quzum,
  qurban olum adına,
Niyə köks ötürürsən o düşəndə yadına?
Atan yazır: hələ xoşdur bu tərəfdə havalar.
Deyir oğlum darıxmasın,
  görüşərik bu bahar.
Bağçalarda çiçək açar gülöyşə nar, yasəmən,
Qaranquşla bir zamanda qayıdaram
   kəndə mən...
Heç darıxma, dərdin alım,
  atan gələr, o zaman
Sənə çoxlu nağıl deyər əsgərlikdən, davadan!
Di yat, indi gecə keçir...
  - Onda, nənə, ay nənə!
Qoy kəsməyək ağ toğlunu,
  qalsın atam gələnə.
- Yaxşı, bala, qoy bağlarda
  çiçək açsın nar, ərik,
Sağlıq olsun, ağ toğlunu atan üçün kəsərik.
Mən eyvana xalı sallam, anan evi bəzəyər,
El qaydası süfrə açar,
  qohum-qonşumuz gələr.
Sən atanı qucaqlayar, üz-gözündən öpərsən,
Qoca baban saz kökləyib,
  nağıl deyər sübhəcən...

Körpə güldü... həsrət qonan
  gözlərindən uçdu qəm,
Öpdü onun xəyalını indi özgə bir aləm:
Qaranquşlar uçub gəldi,
  açdı çiçək, güldü yaz...
Qucaqladı atasını, sonra kimsə çaldı saz...
Körpə özü hiss etmədən, onu yuxu apardı,
Çöldə isə bütün gecə külək tufan qopardı.

Admiral
Yenə külək uğuldayır, çalxalanır ümman,
Sahil uzaq, sular dəli, göylər çən, duman...
Bizimdir o mayakları göz vuran liman,
Çək lövbəri, sür gəmini, dənizə yol al,
Keşik çəkək sərhədlərə, yoldaş admiral!

Gen qoynunda layla çalır bizə göy dəniz.
Su üzündə bir qayadır sanki gəmimiz,
Külək susur, tufan yatır hökm edəndə biz,
Toplarımız dinən zaman sular olur lal.
Biz hazırıq hər əmrinə, yoldaş admiral!

Bizim dərya könlümüzdə Vətən eşqi var!
Sür gəmini, qoy sahildən əl eləsin yar.
Ellərimiz yaşasın dinc, azad, bəxtiyar.
Sular mavi tül geyinsin, şəfəqlərsə al,
Öpsün açıq alnımızdan ellər, admiral!

Dənizlərə qan çiləsə şərəfsiz yağı,
Od püskürər hər bir qarış Vətən torpağı!
Qoy var olsun yurdumuzun qalib bayrağı,
O gətirdi bizim yurda səadət, cəlal;
O aparır zəfərlərə bizi, admiral!

Tez ol, sevgilim, tez ol!
Sən bir şəfqət bacısı,
  mən döyüşçü qəhrəman,
Artıq verdi bu gündən qəti hökmünü zaman,
Tez ol, sevgilim, tez ol!
  Gəlib keçir saatlar,
Qapımızda kişnəyir yəhərli köhlən atlar.
Tez ol, götür çantanı, gərək biz yola düşək!
Tez ol, darvazaya çıx, gəl yubanma, görüşək...
Mən köhlən at belinə yatıb quş kimi uçum,
Sən də çap, dalımca gəl,
  başlanıb artıq hücum.
Tez ol, sevgilim, tez ol!
  Düşmən aşıb həddini,
Quldur kimi keçib o, Vətənin sərhəddini.
Öz qanında boğulsun gərək o qanlı düşmən,
Yoxsa qoya bilmərəm qılıncımı qına mən!
Sevgilim! Dava günü məni həsrətlə anma,
Desələr ki, əsirəm, ölmüşəm, yox, inanma!
Səngərləri axtarıb, soruşma heç hardayam,
Bil ki döyüş zamanı ən ön sıralardayam!
Mən üfüqdən-üfüqə şığıyıb ildırımtək,
Düşmənlərin başına ölüm yağdıram gərək!
Sənsə odlardan keçib, harda yaralı görsən,
Şəfqətli əllərinlə yarasını tap hökmən,
Bağla mənim yaramtək,
  qoyma ki qan aparsın;
Qoyma ölüm bir nəfəri sıramızdan qoparsın!
Tez ol, sevglim, tez ol!
  Gəl artıq vidalaşaq!
Yaylıq çıxarmaq nədir?!
  Sən ki deyilsən uşaq!
Zərər yoxdur, döyüşdə, bəlkə ayrı düşərik,
Qalibiyyət günü biz Berlində görüşərik!

24 iyun 1941

7N 13(72) 06.05.2016

Yadigar

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 klas sik lə ri mi zin 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, sə nət kar la rı mı-
zın əsər lə rin dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li ədib-
lə rin dən olan Əhməd Cəmi-
lin şeir lə ri ilə mis si ya mı zı 
davam etdiririk.

Yenə külək uğuldayır, çalxalanır ümman,
Sahil uzaq, sular dəli, göylər çən, duman...
Bizimdir o mayakları göz vuran liman,
Çək lövbəri, sür gəmini, dənizə yol al,
Keşik çəkək sərhədlərə, yoldaş admiral!

Gen qoynunda layla çalır bizə göy dəniz.
Su üzündə bir qayadır sanki gəmimiz,
Külək susur, tufan yatır hökm edəndə biz,
Toplarımız dinən zaman sular olur lal.
Biz hazırıq hər əmrinə, yoldaş admiral!

Bizim dərya könlümüzdə Vətən eşqi var!
Sür gəmini, qoy sahildən əl eləsin yar.
Ellərimiz yaşasın dinc, azad, bəxtiyar.
Sular mavi tül geyinsin, şəfəqlərsə al,
Öpsün açıq alnımızdan ellər, admiral!

Dənizlərə qan çiləsə şərəfsiz yağı,
Od püskürər hər bir qarış Vətən torpağı!
Qoy var olsun yurdumuzun qalib bayrağı,
O gətirdi bizim yurda səadət, cəlal;
O aparır zəfərlərə bizi, admiral!

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 klas sik lə ri mi zin 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, sə nət kar la rı mı-
zın əsər lə rin dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li ədib-
lə rin dən olan Əhməd Cəmi-
lin şeir lə ri ilə mis si ya mı zı 

Yenə külək uğuldayır, çalxalanır ümman,
Sahil uzaq, sular dəli, göylər çən, duman...
Bizimdir o mayakları göz vuran liman,
Çək lövbəri, sür gəmini, dənizə yol al,
Keşik çəkək sərhədlərə, yoldaş admiral!

Gen qoynunda layla çalır bizə göy dəniz.
Su üzündə bir qayadır sanki gəmimiz,
Külək susur, tufan yatır hökm edəndə biz,
Toplarımız dinən zaman sular olur lal.
Biz hazırıq hər əmrinə, yoldaş admiral!

Bizim dərya könlümüzdə Vətən eşqi var!
Sür gəmini, qoy sahildən əl eləsin yar.
Ellərimiz yaşasın dinc, azad, bəxtiyar.
Sular mavi tül geyinsin, şəfəqlərsə al,
Öpsün açıq alnımızdan ellər, admiral!

Dənizlərə qan çiləsə şərəfsiz yağı,
Od püskürər hər bir qarış Vətən torpağı!
Qoy var olsun yurdumuzun qalib bayrağı,
O gətirdi bizim yurda səadət, cəlal;
O aparır zəfərlərə bizi, admiral!

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 klas sik lə ri mi zin 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, sə nət kar la rı mı-
zın əsər lə rin dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li ədib-
lə rin dən olan Əhməd Cəmi-
lin şeir lə ri ilə mis si ya mı zı 

- Axı, nənə, heç demirsən atam haçan gələcək,

O aparır zəfərlərə bizi, admiral!

Tez ol, sevgilim, tez ol!

O aparır zəfərlərə bizi, admiral!O aparır zəfərlərə bizi, admiral!yu lur. Bu ba xım dan, sə nət kar la rı mı-
zın əsər lə rin dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Azər bay can Can nənə,

bir nağıl de!
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Tər cü mə nin iki əsas ti-
pi var: şi fa hi tər cü mə 
və ya zı lı tər cü mə. Hər 
tip öz lü yün də  müəy-

yən növ lə rə bö lü nür.

Şi fa hi tər cü mə
Şi fa hi tər cü mə mo no loq xa rak-

ter li söh bə tin tək tə rəfl  i tər cü mə si, 
ya xud iki tə rəfl  i söh bə tin tər cü mə-
si de mək dir. Şi fa hi tər cü mə ab zas-
lı-ar dı cıl tər cü mə, fa si lə siz-ar dı cıl 
tər cü mə və sinx ron tər cü mə ki mi 
növ lə rə bö lü nür. Şi fa hi tər cü mə 
ya zı lı mətn dən şi fa hi tər cü mə, 
can lı da nı şı ğın tək tə rəfl  i, ya xud 
iki tə rəfl  i tər cü mə si, ki no-vi deo 
fi lm lə rin dubl ya jı, na tiq çı xı şı nın 
tər cü mə si və s. for ma da ola bi lər.

  iki tə rəfl  i tər cü mə tə rəf-mü-
qa bil lə rin da nı şı ğı nın bir 
dil dən o bi ri di lə və ək si nə 
tər cü mə si şək lin də hə ya ta 
ke çi ri lir. Şi fa hi mət nin şi fa hi 
tər cü mə si ol du ğu ki mi, ya zı-
lı tər cü mə si də müm kün dür.
  ab zas lı-ar dı cıl tər cü mə fa si-
lə li tər cü mə de mək dir. Da-
nı şan öz nit qin də fa si lə ve-
rə rək tər cü mə çi nin tər cü mə 
et mə si ni göz lə yir. Bu fa si lə 
bir söz dən, söz bir ləş mə sin-
dən, cüm lə dən, pa raq raf dan 
(bir ne çə cüm lə dən) son ra 
ve ri lə bi lər.
  fa si lə siz-ar dı cıl tər cü mə za-
ma nı da nı şan öz nit qi nə ara 
ver mir, mü tər cim mü va fi q 
qeyd lər apa rır, da nı şan öz 
fi k ri ni ta mam la dıq dan son ra 
in for ma si ya nı ün va na ötü rür 
(din lə yə nə çe vi rir).
  sinx ron tər cü mə şi fa hi tər-
cü mə nin ən ye ni və yük sək 
pe şə kar lıq tə ləb edən nö-
vü dür. Keç miş SS Rİ-də ilk 
də fə 1928-ci il də tət biq edil-
sə də, ge niş şə kil də bey nəl-
xalq təş ki lat lar da – BMT, 

AB, AŞ PA və s. – XX əs rin 
or ta la rın dan is ti fa də olu nur. 
Xa tır la daq ki, BMT-də ha zır-
da al tı dil – in gi lis, fran sız, 
rus, ərəb, Çin və is pan dil lə ri 
rəs mi dil sta tu su na ma lik dir 
və sinx ron tər cü mə lər bu iş-
lək dil lər üzə rin dən edi lir. 
Sinx ron tər cü mə pro se sin də, 
əsa sən müasir elekt ron-tex-
no lo ji ava dan lıq lar dan (kom-
pü ter, mik ro fon, qu laq lıq, 
dik to fon, maq ni to fon və s.) 
is ti fa də edi lir. Sinx ron tər cü-
mə tər cü mə çi nin pe şə kar lı-
ğın dan ası lı ola raq, na tiq dən 
1-1,5 də qi qə son ra, yə ni 1-2 
cüm lə eşit dik dən son ra tər-
cü mə yə baş la maq la, ya xud 
na tiq lə ey ni an da (sinx ron) 
söz bir ləş mə lə ri ni çe vir mə lər 
for ma sın da ger çək ləş di ri lir. 
Bey nəl xalq təc rü bə də na ti-
qin nit qi ni kəs mə mək üçün 
ste noq ra ma bən zər xü su si 
ya zı şək li ilə qeyd lər apar-
maq la sinx ron tər cü mə for ma sı 
da möv cud dur.

Ya zı lı tər cü mə
Ya zı lı tər cü mə nin növ lə ri çox-

dur və bu növ lər ti po lo ji pa ra-
metr lə ri nə (dil sis te mi nin müx-
tə lif sə viy yə lə ri nə, həc mi nə, 
tex ni ki ic ra sı na və s.) gö rə qrup-
laş dı rı lır. Bu qrup lar dan prak ti-
ka da ge niş şə kil də is ti fa də olu-
nan la rı aşa ğı da kı lar dır:

Ori ji na lın və tər cü mə 
dilinin ti pi nə gö rə

a) dil da xi li tər cü mə 
  diax ro nik (ta ri xi) tər cü mə: 
di lin ar xaik (ta ri xi) mət ni nin 
hə min di lin müasir sə viy yə-
si nə tər cü mə (mə sə lən, os-
man lı türk cə sin dən müasir 
türk cə yə);

  trans po zi si ya: bir janr və 
funk sional üs lub dan baş qa 
bir janr və funk sional üs lu-
ba tər cü mə (mə sə lən, ori ji na-
lı os man lı ca olan bir qə zə lin 
müasir türk di li nə nəsr lə fi  lo-
lo ji tər cü mə si);

b) dil lə ra ra sı tər cü mə  
  bi nar tər cü mə: bir tə bii dil-
dən baş qa bir tə bii di lə çe-
vir mə;
  in ter se miotik tər cü mə: tə-
bii dil dən sü ni di lə çe vir mə 
(məs., türk cə dən es pe ran to-
ya);
  trans mu ta si ya: bir sü ni dil-
dən di gər bir sü ni di lə çe-
vir mə;
  Tər cü mə ni ger çək ləş di rən 
sub yekt lə ori ji na lın müəl li fi  
ara sın da kı mü na si bə tə gö rə;
  ənə nə vi tər cü mə (in san tə rə-
fi n dən edi lən tər cü mə);
 müəl lif tər cü mə si (ori ji nal 
mət nin müəl li fi , ey ni za man-
da hə min mət ni di gər bir di lə 
tər cü mə edən dir);
 ma şın tər cü mə si (tex ni ki ava-
dan lıq – kom pü ter tə rə fi n dən 
edil miş tər cü mə);
  qa rı şıq tər cü mə (qis mən ma-
şın, qis mən in san tə rə fi n dən 
edi lən tər cü mə);

  sur do tər cü mə (lal-kar lar üçün 
işa rə vi tər cü mə).

Mən bə (ori ji nal) 
mətnin tər cü mə 

seqmentasiyasının ti pi nə 
və is ti fa də olu nan tər cü mə 

va hid lə ri nə gö rə
 mor fem lə rə gö rə tər cü mə 
(struk tur əla qə lə ri nə zə rə 
alın ma dan ay rı-ay rı mor fem-
lə rin tər cü mə si);

  kəl mə tər cü mə si (söz lər ara-
sın da mə na, sin tak tik və üs-
lub əla qə lə ri diq qə tə alın ma-
dan kəl mə lə rin tər cü mə si);
  ab zas- cüm lə tər cü mə si (ar dı-
cıl şə kil də tək-tək cüm lə lə-
rin, ya xud ab zas la rın tər cü-
mə si);
  bü töv mətn tər cü mə si (mət-
nin bü töv şə kil də tər cü mə si).

Ori ji nal mət nin və tər cü mə 
mət ni nin təq di mat for ma-

sı na gö rə
  ya zı lı mət nin ya zı lı tər cü mə si;
  ya zı lı mət nin şi fa hi tər cü mə si;
  şi fa hi mət nin ya zı lı tər cü mə si;
  tək tə rəfl  i (yal nız bir di lə) tər-
cü mə;
  iki tə rəfl  i (bir dil dən o bi ri nə 
və tər si nə) tər cü mə;

Ori ji nal və tərcümə 
mətnlərinin 

uyğunluqlarının xarakte ri 
və keyfi yyətinə gö rə

  hər fi  (sət ri) tər cü mə;
  sər bəst (ya ra dı cı) tər cü mə;
  in terp re ta si ya (təf sir //  şərh-
li-izah lı tər cü mə);
  adek vat (ye tər li qə dər kom-
mu ni ka tiv) tər cü mə;
  ek vi va lent (əs li nə tam uy-
ğun) tər cü mə;
  auten tik tər cü mə (ori ji nal 
və tər cü mə mətn lə ri nin ey ni 
hü qu qi qüv və yə ma lik ol du-
ğu tər cü mə);
  təs diq li tər cü mə (əs li nə uy-
ğun lu ğu hü qu qi cə hət dən – 
no ta rial qay da da təs diq edil-
miş tər cü mə);
  trans li te ra si ya (bir əlifb  a dan 
baş qa bir əlifb  a ya ke çir mə. 

Mə sə lən, əs ki Azər bay can 
əlifb  a sın da kı bir əl yaz ma 
əsə ri nin la tın qra fi  ka lı əlif-
ba ya kö çü rül mə si, ya xud os-
man lı ca bir mət nin müasir 
türk əlifb  a sın da nəş ri).

Tər cü mə edi lə cək mət nin 
janr-üs lub mən su biy yə ti nə 

gö rə
  el mi-tex ni ki tər cü mə;
  ic ti mai-si ya si tər cü mə;
  bə dii tər cü mə;
  pub li sis tik tər cü mə;
  hər bi tər cü mə;
  hü qu qi tər cü mə və s.

Ori ji nal mət nin tam 
şəkildə, ya xud  qı sal dı la raq 

tər cü mə si nə gö rə
  tam (bü töv) tər cü mə;
  qı sal dıl mış (fraq men tar, his-
sə-his sə) tər cü mə;
  as pekt tər cü mə (müəy yən 
məq səd lə se çil miş ay rı-ay rı 
his sə lə rin tər cü mə si);
  re fe ra tiv tər cü mə (re fe rat-
kons pekt, re fe rat-xü la sə);
  an no ta tiv tər cü mə (təs vi ri və 
re fe ra tiv an no ta si ya);
  kon sul ta tiv (mü tə xəs sis kö-
mək li yi ilə, ya xud mü tə xəs-
sis üçün tər cü mə).

Ori ji nal mət nin ori ji nal 
dil dən və ya ikin ci dil dən 

tər cü mə si nə gö rə
  ori ji nal dil dən tər cü mə;
  ikin ci dil dən tər cü mə (tər cü-
mə dən tər cü mə);
  əks tər cü mə (tər cü mə di lin-
dən ye ni dən mət nin ori ji nal 
di li nə tər cü mə). 

Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya 

elm lə ri
dok to ru,

pro fes sor

Əs gər RƏ SU LOV,

Tərcümə növləri dok to ru,
pro fes sorTərcümə növləriTərcümə növləri
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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Öz söz lə ri ilə de sək, onu “dil siz 
bir kin daim qo va la yır dı”. O hal-
da boş şey lə rə gö rə in san la rı dar 
ağa cı na gön də rən An ka ra İs tiq lal 
Məh kə mə si nin “ruh və xa rak ter 
eti ba rı ilə hər nə qə dər fi  lan və 
fi  lan şəxs lə rə ya xın ol sa da, ru hu-
nun və qəl bi nin də rin li yin də hər 
nə qə dər Qa zi yə düş mən çi lik duy-
ğu su yat sa da, Qa zi yə sui-qəs də 
qə dər da vam edən fəaliy yət lər də o 
vaxt Ço rum da ya şa ma sı sə bə bin-
dən bar ma ğı nın ol ma dı ğı” mən-
ti qi nə əsas la nıb çı xa rı lan bə raət 
qə ra rı, tə bii ki, bu “fa ğır ki nin” tə-
za hü rü ola bil məz di. 

Ço ru ma dön mə dən ön cə, o da 
İs tiq lal Məh kə mə si nin çən gin dın 
qur ta ran əs ki itt  i had çı lar ki mi ana-
mın “is ti şor ba sı nı” və “Azə ri plo-
vu nu” ye mək üçün Ke çiörən də ki 
evi mi zə gəl miş di. Bi rin ci Dün ya 
hər bi nin dim dik ye ri yən, ba şı göy-
lər dən aşa ğı en mə yən ədib-qə zet-
çi si, bir sö zü iki ol ma yan qü rur lu 
si ya sət çi si in di az da nı şan, çox dü-
şü nən, tə va zö kar in sa na çev ril miş-
di. Si ya sə tə nif rət et di yi ni, bun dan 
son ra özü nü yal nız ədə biy ya ta, el-
mə, sə nə tə ver mə yə is rar lı ol du ğu-
nu söy lə yir di. 

Onun sa kit cə bir kə na ra çə ki lib 
göz lə mək döv rü Ata tür kün ölü-
mü nə qə dər çək di. Hə min ta rix-
dən son ra isə qə lə mi, vü cu du və 
iri, gur saç lı ba şı ilə ye ni dən si ya si 
hə ya tın mər kə zi nə atıl dı, bö yük 
hə yə can, se vinc və səadət içə ri-
sin də qə ze ti ni ar tıq üçün cü də fə 
çı xar ma ğa baş la dı. İn di öl kə ta-
ri xin də qa ran lıq bir döv rün ba şa 
çat dı ğı nı hər kə sə az qa la ba ğı ra-
ba ğı ra an la dır dı. 

Nə qə dər qə ri bə dir ki, onu qo-
va la yan “dil siz ki nin” bə zi qur-
ban la rı Ata türk ölən də bö yük 
ön də rin ye ri nə ata mın sür gün 
il lə rin də türk ay dı nın di lin də 
və qə lə min də əf sa nə yə çev ri lən 
qə zet çi dos tu nu ke çir mə yi be lə 
dü şün müş dü lər! Bu in san lar az 
za man son ra onun tə qib lə rin dən 
fər yad et di yi “dil siz ki nin” hər 
tə rəf də ye ni dən üzə çıx dı ğı nı gö-
rən də sa də cə də li yə dön mək lə 
qal ma dı lar. Həm də us ta qə zet çi-
nin İs tiq lal Məh kə mə si döv rü nün 
bü tün mə su liy yə ti ni - təh did lə ri, 
qor xu la rı, edam la rı, dar ağac la rı, 
zo pa la rı ilə bir lik də ölə nin (Ata-
türk nə zər də tu tu lur - V.Q.) çi yin-
lə ri nə yük lə mə yə ça lış dı ğı nı hey-
rət lə seyr et di lər. 

Ço rum da kı sür gün hə ya tı nı bi-
ti rib İs tan bu la dön dü yü za man 
bir da ha si ya sə tə baş qoş ma maq, 
bü tün öm rü nü sə nə tə, el mə, fi k rə 
bağ la maq haq da sə mi mi bir qə rar 
ver miş di. La kin bu məş ğu liy yət lər 
hə ya tı nı is tə di yi şə kil də tə min et-
mək im ka nı  ya rat mır dı lar. Hal bu-
ki ayaq da qal ma sı, ya şa ma sı la zım 
idi. Həm də hə ya tı nın bə zi qı sa-
müd dət li dövr lə ri ni is tis na et mək 
şər ti ilə hə mi şə yax şı ya şa mış dı. O 
hal da ilk ön cə kim sə yə möh tac ol-
ma dan gü zə ra nı nı qur ma lı, son ra 
əs ki ra hat, fi  ra van gün lə ri nə bəl li 
öl çü də ya xın hə yat şərt lə ri ni tə-
min edə cək baş qa iş tap ma lı idi. 
Bu işin yal nız ti ca rət ola bi lə cə yi ni 
dü şün dü. Bir yan dan ar tıq qə rar 
ver di yi ti ca rə tin ar dı na dü şər kən, 
o bi ri tə rəf dən də hə qi qə tən mü-
hüm sa yı la bi lə cək bir fəaliy yə tə 
baş la dı. 

Mal ta və Ço rum da Qər bin bir 
sı ra bö yük fi  lo sofl  a rı nın, sə nət-
kar la rı nın, ro man çı və ta rix çi lə-
ri nin əsər lə ri ni ala-tə lə sik, qə lə-
mi nin şöh rə ti nə əs la ya raş ma yan 
tərz də, çox lu dil və mə na yan-
lış lıq la rı ilə türk cə yə çe vir miş di. 
Bun la rı “Oğ lu mun ki tab xa na sı” 
ümu mi adı al tın da se ri ya ki mi 
nəşr edə cək, həm də həf tə lik, ya-
xud ay lıq bir dər gi çı xa ra caq dı. 
Tə zad lar ada mı bu də fə də bir az 
hə zin, bir az gü lünc zid diy yət lər 
ara sı na düş müş dü. 

“Oğ lu mun ki tab xa na sı” baş-
dan-ba şa azad fi  kir lər təb liğ edən 
əsər lər dən iba rət ol du ğu, “Fi kir 
hə rə kət lə ri”1 dər gi si in san hür riy-
yə ti nə qar şı çı xan bü tün məz həb-
lər lə mü ba ri zə bay ra ğı qal dır dı ğı 
hal da, bu nəşr lə rin sa hi bi kom-
mu nist döv lə tin (keç miş SS Rİ nə-
zər də tu tu lur - V.Q.) İs tan bul da kı 
ti ca rət nü ma yən də li yi nə bən zə-
yən bir bü ro ta pıb Ru si ya ilə ti ca-
rə tə gi riş di. 

“Fi kir hə rə kət lə ri” məc muəsi-
nin nəş ri nə baş la yar kən əlin də bu 
işə ki fa yət edə cək miq dar da pa ra sı 
yox idi. Yar dı mı na ye ti şə cək in san, 
əs ki dost ax ta rar kən ağ lı na atam 
gəl miş di. Əgər be lə bir mə sə lə ilə 
bağ lı ata ma ağız aç ma ğı müm kün 
say mış dı sa, de mə li, keç miş il lə rin 
xa ti rə lə ri yad da şın dan yer li-dib li 
si lin miş di. De mə li, Mal ta da sağ-
lam gö zü nü xi las et mək üçün zə-
ru ri cər ra hiy yə əmə liy ya tı nın xər-
ci ni borc ki mi is tə yən bir fi  kir və 
ta le dos tu na o za man ver di yi ca va-
bı ta mam yad dan çı xar mış dı. 

Atam dos tu na xa ti rə sin dən si li-
nən bu əs ki he ka yə ni xa tır lat mış dı. 

“Oğ lu mun ki tab xa na sı” se ri-
ya sı nı tə sis edər kən qəl bin də acı 
hiss lər var dı. Türk cə yə çe vir di yi 
ki tab la ra bu ümu mi baş lı ğı his-
siy yat lı bir ata ki mi dü şün müş dü. 
Mək təb yol da şım olan oğ lu ana-
dan gəl mə xəs tə idi. Üs tə lik, xa nı-
mı da, qı zı da xəs tə idi lər. Əsə bi, 
hik kə li, tə zad lar la do lu bir in san 
in di çox eh ti yac duy du ğu yum-
şaq lıq, hü zur, şəf qət im kan la rın-
dan be lə cə məh rum ol muş du. Al-
lah onun iz ti rab atə şi ilə qov ru lan 
evi nə bir mə lək gön dər mə səy di, 
hə ya tı nın son il lə ri, bəl kə də büs-
bü tün baş qa şərt lər al tın da ke çər-
di. Bu mə lək gə li ni – oğ lu nun xa-
nı mı idi. 

Ata mın dos tu nun ar va dı bu 
gənc xa nı mın qol la rın da öl dü. Oğ-
lu ey ni qol la rın üs tün də dün ya ya 
göz lə ri ni qa pa dı. Özü ye nə də ey-
ni qu caq da hə ya ta vi da edib axi rət 
evi nə köç dü. 

İn san ru hu nun an la şıl ma sı çox 
çə tin dir, hətt  a im kan sız tə cəl li lə ri 
olur. Bu qəl bin ən də rin qat la rın da 
baş ve rən elə he sab laş ma lar, elə çal-
xan tı lar, daş qın və tu fan lar var ki, 
bun la rı hətt  a hiss et sə niz də, rəng-
lə ri nin tam lı ğı, pa rıl tı la rı nın əl-
van lı ğı ilə an la da bil mə yə cək si niz.

O də rin lik lər də cə rə yan edən lər, olub 
bi tən lər bə zən bir hə rə kət, bir ba xış, 
gah bir fər yad, bir fə da kar lıq la – sö-
zün qı sa sı, bö yük, ya da ki çik han sı-
sa ha di sə ilə bağ lı şə kil də gün işı ğı na 
çı xır, nə zər-diq qə ti çə kir. Ata tür kün 
ölü mün dən son ra ata mın qə zet çi 
dos tu nun Cüm hu riy yət Xalq Par-

ti ya sı və İs mət Pa şa nın ən atə şin 
tə rəf da rı na çev ril mə si ni yal-
nız ru hun da kı tə zad ma ya sı 
ilə izah et mək doğ ru ol maz dı. 
Çün ki onun hə ya tı nı məhz be-
lə bir key fi y yət də ba şa vur ma-

sın da tə za dın ana şər ti sa yı lan 
dü şün cə siz li yin ta ma mi lə ək si 

olan bir hal nə zə rə çarp maq da-
dır. Ata mın dos tu sırf gün də lik çə-
kiş mə lə rə ca vab ki mi yaz dı ğı bir 

ne çə mə qa lə ilə za man-za man 
qar şı sı na qo yu lan suala 

za hir də gu ya ay dın-
lıq gə tir miş di.

Əs lin də isə hə min sualı ba şın dan 
elə mək lə işi ni bit miş say mış dı. Mən 
baş və kil yar dım çı lı ğın dan (Baş na-
zir müavin li yin dən – V.Q.) is te fa et-
məz dən az ön cə An ka ra da mət buat 
təm sil çi lə ri nə ver di yim kok tey lə 
onu da də vət et miş dim. Çə ki lib bir 
künc də otur duq. Ya zı la rın da mə nə 
əs lin də bir çox sə bəb lər lə is ti fa də si-
nə mü saidə du yul ma yan elə ifa də-
lər lə hü cum et miş di ki, bi zi bir lik də 
gö rən fo toq rafl  ar dər hal ət ra fı mı zı 
sar dı lar. Ona “İn di si zin lə nə dən da-
nış dı ğı mız la ma raq la nır lar, - de dim. 
- On la ra dos tu nuz ol muş atam haq-
qın da xa ti rə lə ri ni zi bö lüş dü yü nü zü 
de yə cə yəm”.

Gü lə rək ca vab ver di:
“Be lə ha zır ca vab lıq da si zin lə 

ayaq laş maq im ka nın da de yi ləm”.
Qə zet çi lər ge dən dən son ra “İn di-

yə dək çö zə bil mə di yim bir müəm-
ma var, - de dim. – Tə səv vür edin ki, 
sualı mən yox, atam ve rir. Xalq Par ti-
ya sı nı, üs tə lik İs mət Pa şa nı be lə ca ni-
dil dən ne cə mü da fi ə edə bi lir si niz?”

Qo lum dan ya pı şıb üzü mə bax dı: 
“Sə məd, - de di, - mən də sə nə yox, 
ata na ca vab ve ri rəm. Bax in di, in ti-
qa mı mı bu yol la alı ram”. 

De mək is tə yir di ki, bir za man lar 
onu tap da la yıb ke çən lər, əzib bir 
tə rə fə at maq is tə yən lər in di məs lə-
hə ti nə, yar dı mı na möh tac qa lıb lar. 

Sağ lı ğın da iki mi zin ara sın da 
olan bu söh bə ti açıq la ya bil məz-
dim. İn di ta ri xin ma lı dır, ol du ğu 
ki mi yaz ma ğım gə rək dir. 

Am ma bu in ti qa mı kim dən al-
dı? Bir vaxt lar İs tiq lal Məh kə mə-
si nin önün də “Mə ni dil siz bir kin 
tə qib edir” – de yə işa rə vur du ğu 
kim sə dən mi? Hal bu ki da ha son ra 
hə min o kim sə üçün “Türk mil lə-
ti nin qis mə ti nə dü şən ən bö yük 
ta le” - de di yi za man ye nə də özü 
öz ya la nı nı çı xar mış dı mı? O səs siz 
ki nin daimi tə qib lə ri nə bu söz lər lə 
haqq qa zan dır mış dı mı? 

Ata tür kün ölü mün dən son ra Bö-
yük Mil lət Məc li si nin üzv lə ri sı ra sın-
da yer al dı. La kin düz 1950-ci ilə qə dər 
ye nə də ey nən Bi rin ci Dün ya hər bin-
də, itt  i had çı lar za ma nın da ol du ğu ki-
mi onu Məc lis də və Tür ki yə də çox az 
gör dü lər. Hətt  a on il dən ar tıq sü rən 
mil lət və kil li yi döv rün də bir də fə də 
ol sun se çil di yi böl gə yə baş çək mə di-
yi ni de yən lər ki fa yət qə dər dir. 

14 may, 1950-ci il se çim lə rin də 
ata mın dos tu bu də fə An ka ra da-
dır. Qə lə mi nə eh ti yac du yu lub. 
“Ulus”2 qə ze ti nin baş re dak to ru 
ola caq, Xalq Par ti ya sı nı və onun 
şe fi  ni mü da fi ə edə cək.

Eti raf et mə li yəm ki, qə lə mi ye nə 
kəs kin, üs lu bu cəl be di ci, di li acı və zə-
hər li idi. Əgər bir ya zı-po zu ada mı na 
qə lə mi nə gö rə yaş ve ril səy di, ata mın 
dos tu otuz ya şın da sa yı la bi lər di.

Uzun iq ti dar il lə ri nin gə tir di yi alış-
qan lıq, özü nə gü vən mək və qü rur lu 
dav ran maq la – bir söz lə, is tə ni lən 
yol la ye nə əl lə rin də ki ni qo ru yub 
sax la ya caq la rı nı dü şü nən lər, ara la-

rın da baş re dak tor da ol maq la, 
1950-ci il se çim lə ri nin nə ti cə lə ri 

qar şı sın da hey rət dən öz lə ri ni itir-
di lər. Elə bil yaz maq və da nış maq 
qa bi liy yət lə ri də kür sü lə ri ilə bir lik-
də qeyb ol muş du. Yal nız ata mın bu 
dos tu iyir mi yed di ilin için dən yı xı la-
du ra, dar ağac la rı nın köl gə si, həbs-
xa na la rın nəm, rü tu bət li di var la rı, 
sür gün gün lə ri nin mə lal və hü zur 
do lu açıq la ma la rı nın ar dın dan yo lu-
nu da vam et dir mək də idi. 

Yə qin ki, bu sə bəb dən də şa şır-
ma mış dı. Bəl kə mə nə də söy lə di yi 
ki mi, in di Al lah ona xa ti rə lə ri kön lü-
nü qa ral dan keç mi şin in ti qa mı nı (bir 
za man lar in kar olu nan, lağ hə də fi  nə 
çev ri lən qə lə mi nin in ti qa mı nı!), zül-
mü nə uğ ra dı ğı par ti ya nı, in san la rı, 
hətt  a tək bir şəx si mü da fi ə va si tə si 
ilə al maq im ka nı nı əta et miş di?!

1950-ci il se çim lə rin dən son ra bir 
ne çə ay da vam edən sil si lə ya zı la rı ilə 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı na mü xa-
li fət də tu ta bi lə cə yi yo lu məhz onun 
gös tər di yi ni de yə bi lə rəm. Bu, fəaliy-
yə ti nin ilk gü nün dən baş la ya raq ye ni 
iq ti da rın gör dü yü və gö rə cə yi bü tün 
iş lə ri bə yən mə mək, qa ra la yıb göz dən 
sal maq, rədd və in kar et mək yo lu idi. 

Mü xa li fət qa ta rı nı fi  kir, ide ya ba-
xı mın dan rels lər üzə ri nə qo yan dan 
son ra san ki heç bir şey baş ver mə-
yib miş ki mi, se çim lər dən ön cə tə-
yin edil di yi “Fə ləs tin Müh tə lit Ko-
mis si ya sın da kı” üzv lük və zi fə si ni 
De mok rat Par ti ya sı hö ku mə tin dən 
is tə mək dən də çə kin mə di. Həm də 
al ma ğa mü vəff  əq ol du və bun dan 
son ra bir müd dət səh nə dən uzaq-
laş dı. La kin sa kit lik döv rü çox qı sa 
sür dü. Ata mın dos tu nun hə min və-
zi fə də sax lan ma sı nə De mok rat Par-
ti ya sı iq ti da rı nın, nə də Xalq Par ti ya sı 
mü xa li fə ti nin işi nə ya ra dı. O da və-
ziy yə ti be lə gö rüb ar tıq hə ya tı nın son 
gü nü nə qə dər mü ba ri zə si ni da vam 
et dir mək üçün məm lə kə tə dön dü. 

Qə lə mi ye nə kəs kin, iy nə li idi. 
Yal nız bu də fə ar tıq hə min qə lə min 
ucun dan ka ğız la ra tö kü lən sə tir lər-
də ko bud luq, say maz ya na lıq da gö-
zə çar pır dı. Be lə ko bud luq za man-
za man sö yüş lə rə, açıq təh qir lə rə 
va ra caq də rə cə də ge niş lən miş di.

1 “Fi kir hə rə kət lə ri” - 1933-1940-
cı il lər də An ka ra da nəşr olu nan 
həf tə lik ic ti mai-si ya si dər gi.

2 “Ulus” - 1920-ci ildən etibarən 
Türkiyədə nəşr olunan həftəlik 
qəzet.
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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  gör kəm li nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

Ata tür kün ölü mün dən son ra Bö-
yük Mil lət Məc li si nin üzv lə ri sı ra sın-
da yer al dı. La kin düz 1950-ci ilə qə dər 
ye nə də ey nən Bi rin ci Dün ya hər bin-
də, itt  i had çı lar za ma nın da ol du ğu ki-
mi onu Məc lis də və Tür ki yə də çox az 
gör dü lər. Hətt  a on il dən ar tıq sü rən 
mil lət və kil li yi döv rün də bir də fə də 
ol sun se çil di yi böl gə yə baş çək mə di-
yi ni de yən lər ki fa yət qə dər dir. 

14 may, 1950-ci il se çim lə rin də 
ata mın dos tu bu də fə An ka ra da-
dır. Qə lə mi nə eh ti yac du yu lub. 
“Ulus”
ola caq, Xalq Par ti ya sı nı və onun 
şe fi  ni mü da fi ə edə cək.

Eti raf et mə li yəm ki, qə lə mi ye nə 
kəs kin, üs lu bu cəl be di ci, di li acı və zə-
hər li idi. Əgər bir ya zı-po zu ada mı na 
qə lə mi nə gö rə yaş ve ril səy di, ata mın 
dos tu otuz ya şın da sa yı la bi lər di.

Uzun iq ti dar il lə ri nin gə tir di yi alış-
qan lıq, özü nə gü vən mək və qü rur lu 
dav ran maq la – bir söz lə, is tə ni lən 
yol la ye nə əl lə rin də ki ni qo ru yub 
sax la ya caq la rı nı dü şü nən lər, ara la-

rın da baş re dak tor da ol maq la, 
1950-ci il se çim lə ri nin nə ti cə lə ri 

qar şı sın da hey rət dən öz lə ri ni itir-
di lər. Elə bil yaz maq və da nış maq 
qa bi liy yət lə ri də kür sü lə ri ilə bir lik-
də qeyb ol muş du. Yal nız ata mın bu 
dos tu iyir mi yed di ilin için dən yı xı la-
du ra, dar ağac la rı nın köl gə si, həbs-
xa na la rın nəm, rü tu bət li di var la rı, 
sür gün gün lə ri nin mə lal və hü zur 
do lu açıq la ma la rı nın ar dın dan yo lu-
nu da vam et dir mək də idi. 
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Öz söz lə ri ilə de sək, onu “dil siz 
bir kin daim qo va la yır dı”. O hal-
da boş şey lə rə gö rə in san la rı dar 
ağa cı na gön də rən An ka ra İs tiq lal 
Məh kə mə si nin “ruh və xa rak ter 
eti ba rı ilə hər nə qə dər fi  lan və 
fi  lan şəxs lə rə ya xın ol sa da, ru hu-
nun və qəl bi nin də rin li yin də hər 

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.

nə qə dər Qa zi yə düş mən çi lik duy-
ğu su yat sa da, Qa zi yə sui-qəs də 
qə dər da vam edən fəaliy yət lər də o 
vaxt Ço rum da ya şa ma sı sə bə bin-
dən bar ma ğı nın ol ma dı ğı” mən-
ti qi nə əsas la nıb çı xa rı lan bə raət 
qə ra rı, tə bii ki, bu “fa ğır ki nin” tə-

Ço ru ma dön mə dən ön cə, o da 
İs tiq lal Məh kə mə si nin çən gin dın 

Ço rum da kı sür gün hə ya tı nı bi-
ti rib İs tan bu la dön dü yü za man 
bir da ha si ya sə tə baş qoş ma maq, 
bü tün öm rü nü sə nə tə, el mə, fi k rə 

“Fi kir hə rə kət lə ri” məc muəsi-
nin nəş ri nə baş la yar kən əlin də bu 
işə ki fa yət edə cək miq dar da pa ra sı 
yox idi. Yar dı mı na ye ti şə cək in san, 

Əs lin də isə hə min sualı ba şın dan 
elə mək lə işi ni bit miş say mış dı. Mən 
baş və kil yar dım çı lı ğın dan (Baş na-
zir müavin li yin dən – V.Q.) is te fa et-

nu da vam et dir mək də idi. 

ma mış dı. Bəl kə mə nə də söy lə di yi 
ki mi, in di Al lah ona xa ti rə lə ri kön lü-
nü qa ral dan keç mi şin in ti qa mı nı (bir 
za man lar in kar olu nan, lağ hə də fi  nə 
çev ri lən qə lə mi nin in ti qa mı nı!), zül-
mü nə uğ ra dı ğı par ti ya nı, in san la rı, 
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O də rin lik lər də cə rə yan edən lər, olub 
bi tən lər bə zən bir hə rə kət, bir ba xış, 
gah bir fər yad, bir fə da kar lıq la – sö-
zün qı sa sı, bö yük, ya da ki çik han sı-
sa ha di sə ilə bağ lı şə kil də gün işı ğı na 
çı xır, nə zər-diq qə ti çə kir. Ata tür kün 
ölü mün dən son ra ata mın qə zet çi 
dos tu nun Cüm hu riy yət Xalq Par-

ti ya sı və İs mət Pa şa nın ən atə şin 
tə rəf da rı na çev ril mə si ni yal-
nız ru hun da kı tə zad ma ya sı 
ilə izah et mək doğ ru ol maz dı. 
Çün ki onun hə ya tı nı məhz be-
lə bir key fi y yət də ba şa vur ma-

sın da tə za dın ana şər ti sa yı lan 
dü şün cə siz li yin ta ma mi lə ək si 

olan bir hal nə zə rə çarp maq da-
dır. Ata mın dos tu sırf gün də lik çə-
kiş mə lə rə ca vab ki mi yaz dı ğı bir 

ne çə mə qa lə ilə za man-za man 
qar şı sı na qo yu lan suala 

za hir də gu ya ay dın-
lıq gə tir miş di.
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Atamın 
dostları



Kim sə siz çöl lər də ki at lı, Sə mər-
qənd də ki rə səd xa na ya tə lə sən 
“ikin ci Pto le mey”, Şər qin ən bö-
yük ast ro no mu sa yı lan Əli Quş-
çu dur - öm rü nü döv lət işi nə de-
yil, İla hi və dün ya elm lə ri nə həsr 
edən bö yük türk ali mi Əli Quş çu, 
Kir man da, Sə mər qənd də ye ti şib, 
Ağ qo yun lu Uzun Hə sə nin və Os-
man lı sul ta nı Fa teh Məh mə tin ya-
nın da bö yük iz zət sa hi bi olan Əli 
Quş çu...

O eşi dir ki, tə zə əmir Sə mər-
qənd də ki rə səd xa na nı şeyx lə rin 
fi t va sı ilə da ğıt maq is tə yir. Çün ki 
şeyx lər ora nı din siz lik yu va sı ad-
lan dı ra raq, dər hal məh vi ni tək lif 
edir lər. Rə səd xa na da isə bir sı ra 
elm lə ri təd ris edən alim lər, tə lə bə-
lər, el min müx tə lif sa hə lə ri nə aid 
olan hüc rə lər, gə rək li ast ro no mi-
ya ci haz la rı və s. var idi. Əli Quş-
çu bi lir di ki, ar tıq rə səd xa na da kı 
he yə tin ək sə riy yə ti bun dan xə bər-
dar olub, ora nı tərk edib lər. Bir-iki 
sa diq şəxs dən baş qa in di ora da 
kim sə yox dur. Ora da kı ən də yər-
li nəs nə lər isə Uluq bə yin yaz dı ğı 
el mi əsər lər dir. Həm on la rı, həm 
də baş qa də yər li əsər lə ri bir ki sə-
yə yı ğıb ha ra sa get mək la zım dır. 

“Əv vəl cə, bir az çö rək ver, tə lə-
sik çıx dım özüm lə bir ti kə də çö-
rək gö tür mə dim”. Rə səd xa na nın 
qa pı sı nı açan gö zət çi yə Əli Quş çu 
ilk ola raq bu nu de yir. O, çox yax şı 
bi lir ki, sa bah bu gö zəl bi na ye rin-
də ol ma ya caq. Heç ol ma sa, bi na-
nın ru hu nu xi las et mək la zım dır. 
Bü tün də yər li el mi irs lə rin ye ri ni 
əz bər bil di yin dən, çox da ax ta rış 
et mir. Son ra dan dün ya nın qə-
bul edə cə yi el mi ye ni lik lər lə do lu 
olan əsər lə ri özü ilə gö tü rə rək yo-
la dü şür.

Bəs in di ha ra get mə li? Ata sı 
Uluq bə yi öl dü rən xain əmir Əb-
dül lə tif, tə bii ki, Əli Quş çu nun 
da ha lı na acı yan de yil di. Döv rün 
bö yük ast ro no mu, ri ya ziy yat çı sı 
olan Əli Quş çu ha ra get sə, onu bö-
yük hör mət lə qar şı la ya caq dı lar.

Çün ki ali min he sab, me xa ni ka qa-
nun la rı na aid şərh lə ri, xü su sən də 
sə ma ci sim lə ri ba rə sin də ki el mi 
mü la hi zə lə ri bü tün Şərq də ona 
məş hur luq gə tir miş di. Am ma Əli 
Quş çu baş qa bir yol se çir. Öm rü nü 
Al lah el mi nə həsr et mək, mən tiq, 
din, fəl sə fə is ti qa mə tin də əsər lər 
ya rat maq fi k ri nə dü şür. Bu sə bəb-
dən də ilk ola raq Həcc zi ya rə ti nə 
yol lan maq is tə yir. Yo lu Təb riz dən 
ke çir. Bu za man Ağ qo yun lu döv-
lə tin də və ziy yət gər gin di. Uzun 
Hə sən Os man lı ilə mü ha ri bə 
apar maq fi k rin də de yil. O cüm lə-
dən Os man lı da bu sa va şı is tə mir. 
Am ma ar tıq ox yay dan çı xıb. On-
la rı ba rış dı ra caq qüv və yə bö yük 
eh ti yac hiss olu nur. Təb riz dən ke-
çən Əli Quş çu nu Uzun Hə sə nin 
sa ra yı na gə ti rir lər. Əzə mət li Uzun 
Hə sən özü onu sa ra yın qa pı la rı 
önün də qar şı la yır. Məc li sə gə ti rir 
və ali mə ən baş da yer ve rir:

- Mən çox şa dam ki, döv rün 
bö yük ali mi bi zim sa ra ya təş rif 
bu yu rub. Bu, bi zim üçün bö yük 
şə rəf dir. Am ma siz bir el çi lik də 
et mə li siz.

- Mən ar tıq dün ya iş lə rin dən 
yo rul mu şam. Uluq bəy Sə mər-
qənd rə səd xa na sı nın ida rə çi li yi ni 
mə nə tap şır dı. Am ma o ölən dən 
son ra elm evi ni qo ru ya bil mə dim. 
İn di Al lah evi ni zi ya rət edib, qa-
lan öm rü mü onun el mi nə həsr et-
mək is tə yi rəm.

- İki mü səl man öl kə si ni 
ba rış dır maq, elə Al lah evi ni zi ya-
rət et mək ki mi bir iş dir. Biz dən 
Os man lı sul ta nı na na mə apar ma-
nı tə vəq qe edi rik, - Uzun Hə sən 
is rar et di.

- İki mü səl man və ey ni soy dan 
olan öl kə ni ye ni dən qar daş laş dır-
maq bir ali min ən bö yük işi ol ma-
lı dır.

Söh bət bu ra da bi tir. Uzun Hə-
sən bir qə dər ra hat la yır. Nə ha yət, 
iki bö yük güc ara sın da sa vaş sən-
gi yə cək və on la rın heç bi ri mad di-
mə nə vi zə rər lə üz ləş mə yə cək di. 

Sə hə ri si gün İs tan bu la yo la 
dü şə cək Əli Quş çu isə Təb ri zin 
ay lı-ul duz lu ge cə si nə ba xa raq 
keç mi şi ni ya da sa lır... O za man 
hə lə 14 yaş lı bir gənc idi. Bur sa lı 
alim Qa zı za də Ru mi tə sa dü fi  gö-
rüş lə rin bi rin də onun iti zeh ni nə 
vu ru lur və Əli yə şa gir di ol ma sı-
nı tək lif edir. Qa zı za də son ra dan 
öy rə nir ki, Əli nin ata sı əmir Uluq-
bə yin quş ba zı olub. Ya rı za ra fat la 
onu “quş çu” de yə ça ğı rır. Son ra 
bü tün rə səd xa na da ha mı ona Əli 
yox, Əli Quş çu de yə rək xi tab et-
mə yə baş la yır.

Quş çu rə səd xa na nın ən zi rək və 
ba ca rıq lı ye tir mə lə rin dən bi ri nə 
çev ri lir. Tez-tez hə min rə səd xa-
na nın mü di ri bö yük alim Qi ya-
səd din Cəm şid Şi ra zi və müəl li mi 
Qa zı za də əfən di ilə el mi mü ba hi-
sə lə rə gi ri şir. 

Və bir gün... Sə-
mər qənd ki tab-
xa na sın da sə ma 
ci sim lə ri nə aid 

araş dır ma apa-
rar kən öz-

ö z ü  n ə 
nə sə de-

y i  n i r . 

Bir -
d ə n 

ə l i  n ə 
q o  n a n 

may bö cə-
yi ni bir ne-

çə də fə ye rə 
fır la yır. Onun 

fır lan ma sı ilə sə-
ma ci sim lə ri nin 

hə rə kə ti ara sın da ox-
şar lıq tap maq is tə yir. 

Heç xə bə ri də ol mur ki, 
hə min də qi qə 

ar xa sın da 
cüs sə li bir 

ə m i r , 

Te y  m u -
run nə və si 

Uluq bəy da ya-
na raq, onu din lə yir. 

Əli ta nı ma dı ğı cüs sə li 
ada mı gö rən ki mi, özü nü 

yı ğış dı rır. Uluq bə yi ta nı mır. Am-
ma onun ver di yi sual qar şı sın da 
aciz qal dı ğı üçün çox mə yus olur. 
Əmir on dan so ru şur ki, bəs nə za-
man biz sə ma ci sim lə ri nin, göy 
üzü nün bü tün sir lə ri ni öy rə nə cə-
yik? 

Əli dən ca vab gəl mə sə də, ba-
yaq dan onu din lə yən Uluq bə yin 
ar tıq göz lə ri par la mış dı. 

...Bə li, sa kit Təb riz ge cə sin-
də Əli Quş çu öz ha mi si ni bu cür 
kə dər li xa ti rə lər için də yad edir. 
Onu da xa tır la yır ki, son ra dan 
bir ne çə də fə Uluq bəy lə gö rü şüb, 
onun la uzun müd dət el mi mü za-
ki rə lər də olub. İş o ye rə çat dı ki, 
Qa zı za də Ru mi əfən di və Cəm şid 
Ka şa ni ölən dən son ra Uluq bəy 
onu Sə mər qənd rə səd xa na sı nın 
rəh bə ri tə yin et di. Əli Quş çu hə-
min gü nü ay dın, Təb riz ge cə si ni 
seyr edə - edə çox yax şı xa tır la yır:

- Sən o za man yaz dı ğım “Ul duz 
cəd vəl lə ri” ri sa lə mə ba xıb heç nə 
de mə din.

- O za man mən onu oxu dum və 
özüm lə rə səd xa na ya apar dım.

- Və son ra onu ye ni dən yaz dın!
- Xeyr, əmir! Mən yal nız bir ne-

çə əla və lər et dim.
- Sən bö yük alim sən. Sə ni bü-

tün dün ya ta nı ya caq. “Ul duz 
cəd vəl”lə rin də də mə nim lə bə-
ra bər sə nin də zəh mə tin var.

Bun dan son ra Sə mər qənd rə səd-
xa na sı na sən rəh bər lik et! Ora-
da kı hər şe yə sən ca vab deh sən. 
Yax şı mə va cib tə yin et. Baş qa şə-
hər lər dən də ri ya ziy yat, nü cum 
alim lə ri ora gəl sin. Şöh rə ti miz da-
ha da art sın...

İn di bu dialo qu xa tır la maq Əli 
Quş çu üçün çox ağır idi. O, Uluq-
bə yi özü nün bö yük müəl li mi sa-
yır dı. Onu da bi lir di ki, Uluq bəy 
döv lət iş lə rin də nə qə dər na şı ol-
sa da, elm və fə zi lət sa hib li yi onu 
düz gün qə rar lar ver mə yə sövq 
edir di. Uluq bəy ye ga nə hökm dar 
idi ki, kim sə siz, uc suz-bu caq sız 
çöl lə ri Tey mur ki mi at la, qı lınc la 
yox, qə lə min gü cü ilə bir ləş dir-
mək is tə yir di. O, ye ga nə hökm dar 
idi ki, bir li yi qan və sa vaş da yox, 
fə zi lət və elm də ax ta rır dı. Am ma 
hey hat...

Ar tıq Təb riz ge cə si də ar xa da 
qal dı. Sə hə ri, xa ti rə lər lə bir gə di ri-
göz lü açan Əli İs tan bu la yol al dı. 
Gənc fa teh hə lə o gəl mə miş dən 
qa baq ha zır lıq la ra baş la mış dı. 
Sa ra yın nü fuz lu bir ada mı nı Əli 
Quş çu nun piş va zı na çı xar dı. Onu 
“ca han sul ta nı nın pay tax tın da” 
hör mət-iz zət lə qar şı la dı lar. Sul tan 
Məh mət özü ali mi qar şı la dı. Məq-
sə din dən ha li ol du. Sö zü çox uzat-
ma dı: ”Biz Uzun Hə sən lə qar da-

şıq. Heç bir dö yüş ol ma ya caq”. 
Si ya sət dən, dip lo ma tik ge diş-
lər dən ta ma mi lə xə bər siz olan 

sa də lövh alim bu na inan dı. Ağ-
lı na be lə gəl mə di ki, çox ya xın da 
Ot luq be li və Ma lat ya əra zi sin də 
ey ni soy dan olan döv lət lər ara sın-
da sa vaş baş tu ta caq. Hər iki sin də 
Os man lı qa lib gəl sə də, bu, Ağ qo-
yun lu ilə bə ra bər on la ra da bö yük 
zə rər vu ra caq. Or du ac qa la caq, 
zülm al tın da olan əha li nin ver gi-
lə ri kəl lə çar xa çı xa caq. O, bun la rı 
bil mir di. Çün ki sa də cə ola raq Əli 
Quş çu idi. Si ya sət dən, dip lo ma ti-
ya dan kə nar olan Əli Quş çu. 

El çi lik mis si ya sı nı ba şa vu ran dan 
son ra sul tan ona ma raq lı bir tək lif 
ver di. De di ki, bu ra da qal. Qoy, ali 
Os man so yun dan olan gənc lər sə-
nin el min dən fay da lan sın. Am ma 
Əli Quş çu Uzun Hə sə nə söz ver-
miş di. Bu şərt lə ra zı lı ğa gəl di ki, 
əv vəl cə Təb ri zə get mə li, Uzun Hə-
sən dən ha lal lıq al ma lı, işi nin müs-
bət nə ti cə lən di yi ni bil dir dik dən 
son ra qa yıt ma lı dır. Fa teh ra zı ol du. 

Əli Quş çu nun son ra kı bü tün 
hə ya tı İs tan bul da ke çir. O, he sab, 
ast ro no mi ya, me xa ni ka, qram ma-
ti ka ki mi elm sa hə lə rin də əsər lər 
ya zır. Os man lı el mi onun sa yə sin-
də çox irə li get di. XIX əs rə qə dər 
Əli Quş çu nun me xa ni ka və ri ya-
ziy ya ta aid yaz dı ğı əsər lər (on lar-
dan ən əsa sı Fa teh Məh mə tə həsr 
et di yi “Mə həm mə diy yə” və “He-
sab ri sa lə si” əsər lə ri di) türk uşaq-
la rı üçün əsas dərs lik lər ol du. 

Aya sof ya məd rə sə sin də ayı na 
200 qı zıl dir həm alan, ha mı nın 
hör mət et di yi Əli Quş çu 1474-cü 
il də və fat edib Əy yub Sul tan da 
dəfn olu na na qə dər bir mən zə rə ni 
heç za man unut ma dı... Uluq bəy 
öl müş dü və o, çöl lər də kim sə siz 
və əlac sız hal da atı nı qo vur du. 
Məhz o za man an la dı ki, bu türk 
çöl lə rin dən at aya ğı nın tap pıl tı sı 
heç za man kə sil mə yə cək. On da 
Əli Quş çu gə lə cə yə olan ina mı-
nı ta ma mi lə itir di. Sul tan Fa teh 
Məh mə tin sa ra yın da da yal nız bir 
mis si ya ilə ça lış dı - türk gən ci ni 
qı lınc la bə ra bər qə ləm lə də si lah-
lan dır maq üçün...

El min NU Rİ
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XV əs rin or ta la rı... Qa ra bu lud lar Tey mu run əsa sı-

nı qoy du ğu və öz adı nı ver di yi im pe ri ya nın 
ba şı nın üs tün dən yox ol ma ğa, hə lə ki, tə-
ləs mir… Məhz bu bu lud la rın al tın da kı 

kim sə siz Sə mər qənd çöl lə rin də bir at lı ha ra sa dörd-
na la ça pır. San ki hər şey onun atı nın mən zil ba şı na 
tez çat ma sın dan ası lı dır… Doğ ru dan da be lə dir - o 
adam mən zil ba şı na tez çat ma sa, xi las kar ro lu nu oy-
na ma sa, in san lar çox şey dən məh rum ola caq lar…
At lı tə ləs mə li dir. Bir za man lar müəl li mi, son ra 
ya xın dos tu və məs lək da şı olan Tey mu run nə və si 
Uluq bə yin dün ya ya səs sa la caq el mi ir si ni müt ləq 
ara dan çı xa rıb uzaq la ra apar ma lı dır. Çün ki və ziy yət 
dur ma dan qə liz lə şir.
Uşaq vax tın dan ta nı dı ğı şah za də Uluq bəy hər za man 
at oy nat maq, qı lınc çap maq dan ya yı nıb mey li ni ki-
tab la ra, dərs lə rə sal sa da, za ma nın gər di şin dən qa ça 
bil mə di. O da bir tə rə fi “ax saq” olan taxt da otur du. 
Bir müd dət ri ya zi he sab la ma lar dan, ast ro no mik proq-
noz la rın dan kə nar da qal dı. De yi lə nə gö rə, özü nü dün-
ya nın ağa sı he sab edən ba ba sı Tey mur uşaq vax tı Uluq-
bəy dən nə is tə di yi ni so ru şur. Se vim li nə və si nə de yir ki, 
nə de sən, sə nin üçün edə cə yəm. Bu za man Uluq bəy 
ul duz la rı gös tə rək de yir: -Bax, mən on la rı is tə yi rəm…
San ki Uluq bə yin son ra kı hə ya tı nın bü tün şif rə lə ri bu 
söz lər də cı zı lır. Elə o söz dən son ra qo ca Tey mur fi kir-
lə şir ki, bun dan hökm dar ol maz! 
Dün ya nın bü tün is ti-so yu ğu nu gö rən, qı lın cın iti ye-
rin dən də, küt ye rin dən də ya ra lar alan Tey mu run 
bu ön cə gö rən li yi özü nü doğ rult du. Uluq bə yin elə 
Tey mur xa siy yət də olan oğ lu Əb dül lə tif 17 ya şı na 
ça tar-çat maz ata sı nı hiy lə gər bir üsul la edam et-
dir di. Xə bər Kir ma na ya yıl dı. Bu za man Əli Quş çu 
bö yük Xo ca Nəs rəd di nin əsər lə ri ni təh lil et-
mək lə məş ğul idi. Am ma bu xə bər dən son-
ra da ya na bil mə di. Rə səd xa na nı xi las 
edə bil mə sə də, ora da kı va cib 
əsər lə ri qur tar maq la zım idi...

Çün ki ali min he sab, me xa ni ka qa- - İki mü səl man öl kə si ni 
Əli ta nı ma dı ğı cüs sə li 

ada mı gö rən ki mi, özü nü 

Bun dan son ra Sə mər qənd rə səd-
xa na sı na sən rəh bər lik et! Ora-
da kı hər şe yə sən ca vab deh sən. 
Yax şı mə va cib tə yin et. Baş qa şə-
hər lər dən də ri ya ziy yat, nü cum 
alim lə ri ora gəl sin. Şöh rə ti miz da-
ha da art sın...

İn di bu dialo qu xa tır la maq Əli 
Quş çu üçün çox ağır idi. O, Uluq-
bə yi özü nün bö yük müəl li mi sa-
yır dı. Onu da bi lir di ki, Uluq bəy 
döv lət iş lə rin də nə qə dər na şı ol-
sa da, elm və fə zi lət sa hib li yi onu 
düz gün qə rar lar ver mə yə sövq 
edir di. Uluq bəy ye ga nə hökm dar 
idi ki, kim sə siz, uc suz-bu caq sız 
çöl lə ri Tey mur ki mi at la, qı lınc la 
yox, qə lə min gü cü ilə bir ləş dir-
mək is tə yir di. O, ye ga nə hökm dar 
idi ki, bir li yi qan və sa vaş da yox, 
fə zi lət və elm də ax ta rır dı. Am ma 
hey hat...

Ar tıq Təb riz ge cə si də ar xa da 
qal dı. Sə hə ri, xa ti rə lər lə bir gə di ri-
göz lü açan Əli İs tan bu la yol al dı. 
Gənc fa teh hə lə o gəl mə miş dən 
qa baq ha zır lıq la ra baş la mış dı. 
Sa ra yın nü fuz lu bir ada mı nı Əli 
Quş çu nun piş va zı na çı xar dı. Onu 
“ca han sul ta nı nın pay tax tın da” 
hör mət-iz zət lə qar şı la dı lar. Sul tan 
Məh mət özü ali mi qar şı la dı. Məq-
sə din dən ha li ol du. Sö zü çox uzat-
ma dı: ”Biz Uzun Hə sən lə qar da-

şıq. Heç bir dö yüş ol ma ya caq”. 
Si ya sət dən, dip lo ma tik ge diş-
lər dən ta ma mi lə xə bər siz olan 

sa də lövh alim bu na inan dı. Ağ-
lı na be lə gəl mə di ki, çox ya xın da 
Ot luq be li və Ma lat ya əra zi sin də 
ey ni soy dan olan döv lət lər ara sın-
da sa vaş baş tu ta caq. Hər iki sin də 
Os man lı qa lib gəl sə də, bu, Ağ qo-
yun lu ilə bə ra bər on la ra da bö yük 
zə rər vu ra caq. Or du ac qa la caq, 
zülm al tın da olan əha li nin ver gi-
lə ri kəl lə çar xa çı xa caq. O, bun la rı 
bil mir di. Çün ki sa də cə ola raq Əli 
Quş çu idi. Si ya sət dən, dip lo ma ti-
ya dan kə nar olan Əli Quş çu. 

El çi lik mis si ya sı nı ba şa vu ran dan 
son ra sul tan ona ma raq lı bir tək lif 
ver di. De di ki, bu ra da qal. Qoy, ali 
Os man so yun dan olan gənc lər sə-
nin el min dən fay da lan sın. Am ma 
Əli Quş çu Uzun Hə sə nə söz ver-
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əs rin or ta la rı... Qa ra bu lud lar Tey mu run əsa sı-
nı qoy du ğu və öz adı nı ver di yi im pe ri ya nın 
ba şı nın üs tün dən yox ol ma ğa, hə lə ki, tə-
ləs mir… Məhz bu bu lud la rın al tın da kı 

kim sə siz Sə mər qənd çöl lə rin də bir at lı ha ra sa dörd-
na la ça pır. San ki hər şey onun atı nın mən zil ba şı na 
tez çat ma sın dan ası lı dır… Doğ ru dan da be lə dir - o 
adam mən zil ba şı na tez çat ma sa, xi las kar ro lu nu oy-
na ma sa, in san lar çox şey dən məh rum ola caq lar…
At lı tə ləs mə li dir. Bir za man lar müəl li mi, son ra 
ya xın dos tu və məs lək da şı olan Tey mu run nə və si 
Uluq bə yin dün ya ya səs sa la caq el mi ir si ni müt ləq 
ara dan çı xa rıb uzaq la ra apar ma lı dır. Çün ki və ziy yət 

Uşaq vax tın dan ta nı dı ğı şah za də Uluq bəy hər za man 
at oy nat maq, qı lınc çap maq dan ya yı nıb mey li ni ki-
tab la ra, dərs lə rə sal sa da, za ma nın gər di şin dən qa ça 
bil mə di. O da bir tə rə fi “ax saq” olan taxt da otur du. 
Bir müd dət ri ya zi he sab la ma lar dan, ast ro no mik proq-
noz la rın dan kə nar da qal dı. De yi lə nə gö rə, özü nü dün-
ya nın ağa sı he sab edən ba ba sı Tey mur uşaq vax tı Uluq-
bəy dən nə is tə di yi ni so ru şur. Se vim li nə və si nə de yir ki, 
nə de sən, sə nin üçün edə cə yəm. Bu za man Uluq bəy 
ul duz la rı gös tə rək de yir: -Bax, mən on la rı is tə yi rəm…
San ki Uluq bə yin son ra kı hə ya tı nın bü tün şif rə lə ri bu 
söz lər də cı zı lır. Elə o söz dən son ra qo ca Tey mur fi kir-
lə şir ki, bun dan hökm dar ol maz! 
Dün ya nın bü tün is ti-so yu ğu nu gö rən, qı lın cın iti ye-
rin dən də, küt ye rin dən də ya ra lar alan Tey mu run 
bu ön cə gö rən li yi özü nü doğ rult du. Uluq bə yin elə 
Tey mur xa siy yət də olan oğ lu Əb dül lə tif 17 ya şı na 
ça tar-çat maz ata sı nı hiy lə gər bir üsul la edam et-
dir di. Xə bər Kir ma na ya yıl dı. Bu za man Əli Quş çu 
bö yük Xo ca Nəs rəd di nin əsər lə ri ni təh lil et-
mək lə məş ğul idi. Am ma bu xə bər dən son-
ra da ya na bil mə di. Rə səd xa na nı xi las 
edə bil mə sə də, ora da kı va cib 
əsər lə ri qur tar maq la zım idi...

Çün ki ali min he sab, me xa ni ka qa- - İki mü səl man öl kə si ni 

Və bir gün... Sə-
mər qənd ki tab-
xa na sın da sə ma 
ci sim lə ri nə aid 

araş dır ma apa-
rar kən öz-

ö z ü  n ə 
nə sə de-

y i  n i r . 

Bir -
d ə n 

ə l i  n ə 
q o  n a n 

may bö cə-
yi ni bir ne-

çə də fə ye rə 
fır la yır. Onun 

fır lan ma sı ilə sə-
ma ci sim lə ri nin 

hə rə kə ti ara sın da ox-
şar lıq tap maq is tə yir. 

Heç xə bə ri də ol mur ki, 
hə min də qi qə 

ar xa sın da 
cüs sə li bir 

ə m i r , 

Te y  m u -
nə və si 

Uluq bəy da ya-
na raq, onu din lə yir. 

Əli ta nı ma dı ğı cüs sə li 

Bun dan son ra Sə mər qənd rə səd-
xa na sı na sən rəh bər lik et! Ora-
da kı hər şe yə sən ca vab deh sən. 
Yax şı mə va cib tə yin et. Baş qa şə-
hər lər dən də ri ya ziy yat, nü cum 
alim lə ri ora gəl sin. Şöh rə ti miz da-
ha da art sın...

Quş çu üçün çox ağır idi. O, Uluq-
bə yi özü nün bö yük müəl li mi sa-
yır dı. Onu da bi lir di ki, Uluq bəy 
döv lət iş lə rin də nə qə dər na şı ol-
sa da, elm və fə zi lət sa hib li yi onu 
düz gün qə rar lar ver mə yə sövq 
edir di. Uluq bəy ye ga nə hökm dar 
idi ki, kim sə siz, uc suz-bu caq sız 
çöl lə ri Tey mur ki mi at la, qı lınc la 
yox, qə lə min gü cü ilə bir ləş dir-
mək is tə yir di. O, ye ga nə hökm dar 
idi ki, bir li yi qan və sa vaş da yox, 
fə zi lət və elm də ax ta rır dı. Am ma 
hey hat...

qal dı. Sə hə ri, xa ti rə lər lə bir gə di ri-
göz lü açan Əli İs tan bu la yol al dı. 
Gənc fa teh hə lə o gəl mə miş dən 
qa baq ha zır lıq la ra baş la mış dı. 
Sa ra yın nü fuz lu bir ada mı nı Əli 
Quş çu nun piş va zı na çı xar dı. Onu 
“ca han sul ta nı nın pay tax tın da” 
hör mət-iz zət lə qar şı la dı lar. Sul tan 
Məh mət özü ali mi qar şı la dı. Məq-
sə din dən ha li ol du. Sö zü çox uzat-
ma dı: ”Biz Uzun Hə sən lə qar da-

sa də lövh alim bu na inan dı. Ağ-
lı na be lə gəl mə di ki, çox ya xın da 
Ot luq be li və Ma lat ya əra zi sin də 
ey ni soy dan olan döv lət lər ara sın-
da sa vaş baş tu ta caq. Hər iki sin də 
Os man lı qa lib gəl sə də, bu, Ağ qo-
yun lu ilə bə ra bər on la ra da bö yük 
zə rər vu ra caq. Or du ac qa la caq, 
zülm al tın da olan əha li nin ver gi-
lə ri kəl lə çar xa çı xa caq. O, bun la rı 
bil mir di. Çün ki sa də cə ola raq Əli 
Quş çu idi. Si ya sət dən, dip lo ma ti-
ya dan kə nar olan Əli Quş çu. 

son ra sul tan ona ma raq lı bir tək lif 
ver di. De di ki, bu ra da qal. Qoy, ali 
Os man so yun dan olan gənc lər sə-
nin el min dən fay da lan sın. Am ma 

əs rin or ta la rı... Qa ra bu lud lar Tey mu run əsa sı-
nı qoy du ğu və öz adı nı ver di yi im pe ri ya nın 
ba şı nın üs tün dən yox ol ma ğa, hə lə ki, tə-
ləs mir… Məhz bu bu lud la rın al tın da kı 

kim sə siz Sə mər qənd çöl lə rin də bir at lı ha ra sa dörd-
na la ça pır. San ki hər şey onun atı nın mən zil ba şı na 
tez çat ma sın dan ası lı dır… Doğ ru dan da be lə dir - o 
adam mən zil ba şı na tez çat ma sa, xi las kar ro lu nu oy-
na ma sa, in san lar çox şey dən məh rum ola caq lar…
At lı tə ləs mə li dir. Bir za man lar müəl li mi, son ra 
ya xın dos tu və məs lək da şı olan Tey mu run nə və si 
Uluq bə yin dün ya ya səs sa la caq el mi ir si ni müt ləq 
ara dan çı xa rıb uzaq la ra apar ma lı dır. Çün ki və ziy yət 

Uşaq vax tın dan ta nı dı ğı şah za də Uluq bəy hər za man 
at oy nat maq, qı lınc çap maq dan ya yı nıb mey li ni ki-
tab la ra, dərs lə rə sal sa da, za ma nın gər di şin dən qa ça 
bil mə di. O da bir tə rə fi “ax saq” olan taxt da otur du. 
Bir müd dət ri ya zi he sab la ma lar dan, ast ro no mik proq-
noz la rın dan kə nar da qal dı. De yi lə nə gö rə, özü nü dün-
ya nın ağa sı he sab edən ba ba sı Tey mur uşaq vax tı Uluq-
bəy dən nə is tə di yi ni so ru şur. Se vim li nə və si nə de yir ki, 
nə de sən, sə nin üçün edə cə yəm. Bu za man Uluq bəy 
ul duz la rı gös tə rək de yir: -Bax, mən on la rı is tə yi rəm…
San ki Uluq bə yin son ra kı hə ya tı nın bü tün şif rə lə ri bu 
söz lər də cı zı lır. Elə o söz dən son ra qo ca Tey mur fi kir-
lə şir ki, bun dan hökm dar ol maz! 
Dün ya nın bü tün is ti-so yu ğu nu gö rən, qı lın cın iti ye-
rin dən də, küt ye rin dən də ya ra lar alan Tey mu run 
bu ön cə gö rən li yi özü nü doğ rult du. Uluq bə yin elə 
Tey mur xa siy yət də olan oğ lu Əb dül lə tif 17 ya şı na 
ça tar-çat maz ata sı nı hiy lə gər bir üsul la edam et-
dir di. Xə bər Kir ma na ya yıl dı. Bu za man Əli Quş çu 
bö yük Xo ca Nəs rəd di nin əsər lə ri ni təh lil et-
mək lə məş ğul idi. Am ma bu xə bər dən son-
ra da ya na bil mə di. Rə səd xa na nı xi las 
edə bil mə sə də, ora da kı va cib 

Te y  m u -
run nə və si 

Uluq bəy da ya-
na raq, onu din lə yir. 

dir di. Xə bər Kir ma na ya yıl dı. Bu za man Əli Quş çu 
bö yük Xo ca Nəs rəd di nin əsər lə ri ni təh lil et-
mək lə məş ğul idi. Am ma bu xə bər dən son-
ra da ya na bil mə di. Rə səd xa na nı xi las Əli Quşçu -

hökmdarların 
məsləhətləşdiyi elm 

və Allah adamı



Dün ya ki no su nun is-
ti qa mə ti ni də yi şən 
re jis sor lar dan bi ri 
də Alf red Hiç kok-

dur. On beş ya şın da ata sı nı 
iti rən Hiç ko ku ana sı ka to lik 
ki mi ye tiş di rib. O, çək di yi 
film lər də əx la qi mə sə lə lər-
dən bəhs et mə di yi ni bə yan 
et sə də, de mək olar, bü tün 
ek ran əsər lə rin də gü nah, 
cə za, peş man lıq möv zu su 
qır mı zı xət lə ke çir. Hiç kok 
ya ra dı cı lı ğı bo yu yet miş film 
çə kib. Mü ha ri bə nin baş la-
ma sı bir çox di gər av ro pa lı 
re jis sor lar ki mi, Hiç ko kun 
da ABŞ-a –  Hol li vu da get-
mə si nə sə bəb olub.

Hiç ko ku “bəx ti gə ti rən” re jis-
sor say maq olar. Müasir dün ya 
ki no su nun ta nın mış re jis sor-
la rın dan olan Mar tin Skor se ze 
onun haq qın da be lə de yib: “Bə zi 
re jis sor la rın fi lm lə ri sırf ta ma şa-
çı üçün nə zər də tu tu lub, Hiç kok 
isə həm özü, həm də ta ma şa çı lar 
üçün fi lm lər çə kib”. Bu söz lə ri 
heç də hər re jis sor haq qın da de-
mək ol maz.  

Hiç kok, əsa sən, qor xu fi lm lə ri 
ya rat maq la bö yük şöh rət qa za-
nıb. La kin bu qor xu heç də ta-
ma şa çı nı hə yə can için də sax la-
maq, va hi mə ya rat maq məq sə di 
güd mə yib. Onun fi lm lə rin də ki 
qor xu və ci na yət səh nə lə ri nin 
çox cid di psi xo lo ji kök lə ri var. 
Bu nun sə bəb lə rin dən bi ri ni də 
iyir min ci əsr də Qərb ədə biy ya tı 
və in cə sə nə tin də əhə miy yət li yer 
tu tan,  əsa sı Ziq mund Freyd tə-
rə fi n dən qo yu lan psi xoana lizm-
də ax tar maq la zım dır. Hiç ko kun 
iki fi l mi nin tim sa lın da onun ki no 
ya ra dı cı lı ğı nın əsas xü su siy yət-
lə ri nə diq qət çə kək.  

1940-ci il də Hiç kok Ame ri-
ka da ilk fi l mi ni – “Re bek ka”nı 
çə kir. Bö yük uğur qa za-
nan fi lm re jis-
so ra  “Os kar” 
qa zan dı rır.  İm-
kan lı şəxs olan 
Mis ter Vin te rin 
(akt yor Lourens 
Oliv ye) hə yat 
yol da şı müəm-
ma lı şə kil də yo xa 
çı xır. Fil min ilk 
də qi qə lə rin dən 
baş la ya raq, Vin-
ter bi zə şüb hə li 
şəxs ki mi təq dim 
edi lir. Özü nü də-
ni zə at maq is tə yən 
Vin ter də rin tə rəd düd 
içə ri sin də çır pı nar kən, 
gə lə cək hə yat yol da şı 
Mis sis Vin ter ( akt ri sa 
Coan na Fon teyn) onu 
ölüm dən qur ta rır. Bu ra da 
re jis sor uğur lu dra ma tur ji 
pri yom dan is ti fa də edə bi-
lib. Yə ni ha di sə lər son dan 
əv və lə doğ ru cə rə yan edir. 
Şöh rət pə rəst bir qa dın olan 
Mis sis Vin ter, Mak sim de Vin-
te rin evi nə gə lər kən, fi lm bo yu 
onu tə qib edən ev xid mət çi si 
mis sis Dan vers lə qar şı la şır. Ev 
xid mət çi si öz qey ri-adi dav ra nı şı 
ilə Mis sis Vin te rə mə nə vi iz ti rab 
ve rir. Ümu miy yət lə, fi lm müəm-
ma lar üzə rin də qu ru lub. Bu ra da 
əsas qəh rə man lar san ki keç miş də 
et dik lə ri səhv əməl lə rin cə za sı nı 
çə kir lər. 

Film də va cib epi zod lar dan bi ri 
də zi ya fət səh nə si ilə bağ lı dır. Ev 
xid mət çi si Mis sis Vin te ri məc bur 
edir ki,  mər hum xa nım Re bek-
ka nın ən sev di yi pal ta rı ge yin sin. 
Mis sis Vin te rin bu ge yim də hə-
yat yol da şı nın qar şı sı na çıx ma sı 
onu qə zəb lən di rir. Ha di sə lər so-
na doğ ru get dik cə, hə yə can da-
ha da ar tır. Də niz də qə za nın baş 
ver mə si nə ti cə sin də Re bek ka nın 
hə lak ol ma sı xə bə ri ya yı lır. Bu 
ha di sə də Mak sim de Vin ter özü-
nü gü nah kar he sab et sə də, son 
an da əzab dan ya xa qur ta ra bi lir. 
Bu za man Mis sis Vin ter əri nin 
ona olan əsl mü na si bə ti ni gö rür.

Film də Re bek ka ob ra zı nın özü 
ol ma sa da, san ki onun ru hu bu 
ob ra zı can lan dı rır. Xü su si lə, ev 
xid mət çi si Dan vers san ki onun qi-
sa sı nı bu evin sa hib lə rin dən alır.

Son da ev ya nır, Dan vers də hə-
lak olur. Fil min so nun da ya nan 
evin qar şı sın da ər-ar va dın bir-
bi ri ni qu caq la ma sı on la rın əzab-
dan qur tul ma sı nı əks et di rir. La-
kin mü hüm sir lə rin üs tü ye nə də 
açıl mır. 

Re jis so run di gər ma raq lı işi isə 
1963-cü il də çək di yi “Quş lar” fi l-
mi dir. Ha di sə lər Los-An ce les ya-
xın lı ğın da kı bir qə sə bə də cə rə yan 
edir. Re jis sor fi l min möv zu su nu 
bir qə zet ma te rialın dan gö tü rüb. 

Gö zəl və ər kö yün qa dın olan 
Me la ni Da niels (akt ri sa Tip pi 
Hed ren) bir gün quş sa tı lan ma-
ğa za ya gə lir. O, bu ra da və kil 
Maykl Bren ner lə (akt yor Rod Tey-
lor) ta nış olur. Və kil ba la ca ba cı-
sı üçün mə həb bət qu şu alır. Fil-
min dra ma tur yi xətt  i tə biət-in san 
qar şı dur ma sı üzə rin də qu ru lub.

Bu ra da biz in san lar ara sın da kı 
mü na si bət lə rin əsl ma hiy yə ti ni 
tam mə na sı ilə du ya bil mi rik. 
La kin son ra dan mə sə lə lər ay-
dın la şır. “Re bek ka” fil min dən 
fərq li ola raq, bu ra da sirr açıl-
ma ğa doğ ru ge dir. Quş lar dan 
bi ri ilk də fə Me la ni yə hü cum 
edir, onun üz-gö zü nü ya ra la-
yır. Bu nun la biz Me la ni nin gə-
lə cək aqi bə ti ni sez mə yə baş la-
yı rıq. Me la ni yə Maykl kö mək 
edir. Bu za man on la rın ara la-
rın da baş tu tan dialoq səh nə si 
fil min an la şıl ma sı üçün va cib 
epi zod lar dan bi ri dir. Me la ni nin 
Maykl Bren ner dən ne cə bir və-
kil ol du ğu nu so ru şan da onun: 
-  “İn san la rı çox za man mü da fiə 
edi rəm” - de mə si, onun Me la ni-
yə olan müs bət mü na si bə ti ni 
gös tər miş olur.

Maykl Bren ne rin ana sı Li da 
Bren ner (akt ri sa Ce si ka Ten di) 
isə oğ lu nun bu sev gi si nə qar şı çı-
xır. O, Me la ni ni bə yən mir. Film-
də bu iki şəxs ara sın da kı mü-
na si bət lə rin son ra kı in ki şa fı da 
diq qə tə la yiq dir. 

Me la ni bun dan son ra Maykl-
la da ha ya xın dan ta nış olur. O, 
hə ya tın dan va cib bir mə qa mı - 
on bir ya şın da olar kən ana sı nın 
baş qa bir ki şi ilə mü na si bət də ol-
du ğu nu açıb ona de yir. Bun dan 
son ra quş lar uşaq la ra hü cum 
edir. Biz ar tıq bu ra da fi l min ide-
ya sı nı da ha ay dın se zə bi li rik. 

Quş lar fi lm bo yu qəd dar laş-
ma ğa doğ ru ge dir. Növ bə ti hü-
cum uşaq lar mək təb dən çı xar kən 
baş ve rir. Bu za man uşaq la rın 
da ha cid di ya ra lar al ma sı qəd-
dar lı ğın art ma sı nın gös tə ri ci si 
he sab edi lə bi lər. Qeyd et di yi-
miz ki mi, Li da Bren ner Me la ni yə 
yax şı mü na si bət bəs lə mir. La kin 
Me la ni bu hü cum dan son ra ha-
lı pis lə şən Li da Bren ne rə qul luq 
edir. Bu şüural tı bir is ma rıc dır. 
De mə li, Me la ni quş la rın hü cu-
mu nun sə bə bi ni an la ya raq, öz 
xud bin xa rak te ri ni də yiş mə yə 
cəhd gös tə rir. 

Film də ki res to ran səh nə lə ri də 
diq qət çə ki ci dir. Be lə ki, bu ra da 
quş la rın in san la ra hü cum et mə-
si nin sə bəb lə ri araş dı rı lır. Hər 
kəs özü nə uy ğun ca va bı ve rir. 
Yaş lı bir qa dı nın – “Quş lar yax-
şı hey van lar dı,  in san la ra hü cum 
et məz lər,” - fi k ri ni de mə si, san ki 
in san-tə biət mü na si bət lə ri nə tu-
tul muş bir güz gü, həm də ba rı şı-
ğa ça ğı rış ki mi səs lə nir.

Quş la rın hü cum la rı art dıq ca, 
na ra hat lıq da ha da ço xa lır. Maykl 
Bren ner, nə ha yət, evin pən cə rə lə ri-

nə tax ta vu rur. La kin bun dan 
qə zəb lə nən quş la rın 

mü qa vi mə ti da-
ha da güc lü 

o l u r .

O n  l a -
rın növ-

bə ti həm lə-
sin dən son ra 

Me la ni mə həb-
bət qu şu nu gö-

tür mək üçün ota ğa 
da xil olar kən, quş la rın 

güc lü hü cu mu na mə ruz 
qa lır. Nə ti cə də Me la ni ağır 

ya ra la nır. Bu də fə Maykl və 
ana sı Li da ona kö mək edir. Bu 

hü cum, fi l mi so na doğ ru apa rır. 
Ar tıq Li da nın da Me la ni yə mü na-
si bə ti nor mal la şır. Bu na sə bəb olan 
dra ma tur ji va si tə lər dən bi ri də mə-
həb bət qu şu dur. Təh lü kə nin art dı-
ğı nı du yan in san lar ar tıq evi tərk 
edir lər. Mayk lın ba la ca ba cı sı nın 
ev dən çı xar kən mə həb bət qu şu nu 
özü ilə gö tür mə si re jis so run mə-
ra mı nı açıq lay lır. De mə li, in san lar 
xud bin lik dən xi las olub bir-bi ri lə-
ri nə qar şı sə mi mi olar lar sa, heç bir 
vaxt hü cum la ra mə ruz qal maz lar.

Ceyhun MİRZƏLİ
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Alfred Hiçkokun 
qorxu dünyası çox cid di psi xo lo ji kök lə ri var. 

Bu nun sə bəb lə rin dən bi ri ni də 
iyir min ci əsr də Qərb ədə biy ya tı 
və in cə sə nə tin də əhə miy yət li yer 
tu tan,  əsa sı Ziq mund Freyd tə-
rə fi n dən qo yu lan psi xoana lizm-
də ax tar maq la zım dır. Hiç ko kun 
iki fi l mi nin tim sa lın da onun ki no 
ya ra dı cı lı ğı nın əsas xü su siy yət-
lə ri nə diq qət çə kək.  

1940-ci il də Hiç kok Ame ri-
ka da ilk fi l mi ni – “Re bek ka”nı 
çə kir. Bö yük uğur qa za-

Mis ter Vin te rin 
(akt yor Lourens 
Oliv ye) hə yat 
yol da şı müəm-
ma lı şə kil də yo xa 
çı xır. Fil min ilk 
də qi qə lə rin dən 
baş la ya raq, Vin-
ter bi zə şüb hə li 
şəxs ki mi təq dim 
edi lir. Özü nü də-
ni zə at maq is tə yən 
Vin ter də rin tə rəd düd 
içə ri sin də çır pı nar kən, 
gə lə cək hə yat yol da şı 
Mis sis Vin ter ( akt ri sa 
Coan na Fon teyn) onu 
ölüm dən qur ta rır. Bu ra da 
re jis sor uğur lu dra ma tur ji 
pri yom dan is ti fa də edə bi-
lib. Yə ni ha di sə lər son dan 
əv və lə doğ ru cə rə yan edir. 
Şöh rət pə rəst bir qa dın olan 
Mis sis Vin ter, Mak sim de Vin-
te rin evi nə gə lər kən, fi lm bo yu 
onu tə qib edən ev xid mət çi si 
mis sis Dan vers lə qar şı la şır. Ev 
xid mət çi si öz qey ri-adi dav ra nı şı 
ilə Mis sis Vin te rə mə nə vi iz ti rab 
ve rir. Ümu miy yət lə, fi lm müəm-
ma lar üzə rin də qu ru lub. Bu ra da 
əsas qəh rə man lar san ki keç miş də 
et dik lə ri səhv əməl lə rin cə za sı nı 

şı hey van lar dı,  in san la ra hü cum 
et məz lər,” - fi k ri ni de mə si, san ki 
in san-tə biət mü na si bət lə ri nə tu-
tul muş bir güz gü, həm də ba rı şı-
ğa ça ğı rış ki mi səs lə nir.

Quş la rın hü cum la rı art dıq ca, 
na ra hat lıq da ha da ço xa lır. Maykl 
Bren ner, nə ha yət, evin pən cə rə lə ri-

nə tax ta vu rur. La kin bun dan 
qə zəb lə nən quş la rın 

mü qa vi mə ti da-
ha da güc lü 

o l u r .

O n  l a -
rın növ-

bə ti həm lə-
sin dən son ra 

Me la ni mə həb-
bət qu şu nu gö-

tür mək üçün ota ğa 
da xil olar kən, quş la rın 

güc lü hü cu mu na mə ruz 
qa lır. Nə ti cə də Me la ni ağır 

ya ra la nır. Bu də fə Maykl və 
ana sı Li da ona kö mək edir. Bu 

hü cum, fi l mi so na doğ ru apa rır. 
Ar tıq Li da nın da Me la ni yə mü na-
si bə ti nor mal la şır. Bu na sə bəb olan 
dra ma tur ji va si tə lər dən bi ri də mə-
həb bət qu şu dur. Təh lü kə nin art dı-
ğı nı du yan in san lar ar tıq evi tərk 
edir lər. Mayk lın ba la ca ba cı sı nın 
ev dən çı xar kən mə həb bət qu şu nu 
özü ilə gö tür mə si re jis so run mə-
ra mı nı açıq lay lır. De mə li, in san lar 
xud bin lik dən xi las olub bir-bi ri lə-
ri nə qar şı sə mi mi olar lar sa, heç bir 
vaxt hü cum la ra mə ruz qal maz lar.

Ceyhun MİRZƏLİ

qorxu dünyası qorxu dünyası 
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Be lə cə, mən o gö zəl əh va lat la rı 
eşit mək im ka nı əl də edə bil mə dim. 
Bu na gö rə də o he ka yə lə ri uy dur-
maq la zım gəl di yi nə inan dım; mən-
cə, elə ya zı lı ədə biy ya tın əsas la rın-
dan bi ri də uy dur ma, tə xəy yül dür.

Biz ya lan çı yıq; ya ra dı cı in san la-
rın ha mı sı ya lan çı dır. Ədə biy yat 
ya lan dır. La kin elə ger çə yin ye ni-
dən ya ra dıl ma sı da hə min ya lan-
dan tö rə yir. Bu sə bəb dən, ger çə yi 
ye ni dən ya rat maq, ya ra dı cı lı ğın 
əsas cə hət lə rin dən bi ri dir.

Mən cə, ya ra dı cı lıq da üç baş lı ca 
ad dım var: bi rin ci si, şəx si (xa rak te ri) 
ya rat maq, ikin ci si, hə min şəx sin hə rə-
kət edə cə yi mü hi ti for ma laş dır maq, 
üçün cü sü də o şəx sin da nı şa ca ğı, 
özü nü ifa də edə cə yi for ma nı tap maq.

Əs lin də, he ka yə da nış maq üçün 
la zım olan hər şey bu üç is ti nad 
nöq tə si nə söy kə nir.

Mən ağ ka ğız dan, xü su si lə qə-
ləm dən qor xu ram, ya zı la rı mı yal-
nız əl lə ya zı ram. Baş ve rən pro-
ses lə ri küt lə vi yox, yal nız ol duq ca 
fər di şə kil də izah edə bi li rəm.

Yaz ma ğa baş la dı ğım mə qam dan 
il ha ma inan ma mı şam, ona qə ti eti bar 
et mə mi şəm. Yaz maq – ça lış maq dır, 
yaz ma ğa baş la maq – ya zan da mey-
da na nə çı xa ca ğı nı gör mək, sə hi fə lə ri 
dol dur maq, son ra kı mər hə lə də nə lər 
baş ve rə cə yi nə dair də lil-sü but təq-
dim edən söz lə rin ya ran ma sı dır…

Çox vaxt beş, al tı, bə zən on sə hi fə 
yaz ma ğı ma bax ma ya raq, ar zu la dı-
ğım ob raz hə lə də ya ran mır. Çün ki 
əs lin də, hə min şəxs ya şa yır, o, gə-
rək öz ba şı na hə rə kət et sin. Ob raz 
qə fi l dən mey da na çı xır, in ki şaf edir; 
son ra baş qa sı onun ar xa sın ca ge dir, 
di gə ri on dan irə li ke çir.

Ob ra zın ya ran dı ğı miq yas da ta nı-
ma dı ğı nız, am ma möv cud lu-
ğu na əmin ol du ğu nuz 
yol lar la irə li lə yib, is-
tər hə qi qə tə, is tər sə 
xə ya la ça ta bi lər si-
niz.

Ey ni za man da 
da nış maq müm-
kün olan şey lə ri ya-
rat maq çə tin de yil, 
bu da son mə qam da 
san ki baş ver miş, ya-
xud bəl kə də olub-
keç miş, ya da baş 
ver di yi gü man edi lən, 
la kin heç vaxt baş 
ve r  m ə  m i ş 
ha di sə ola 
bi lər.

Be lə lik lə, mə nə gö rə, ya ra dı cı lıq-
da əsas mə sə lə - in sa nın nə lə ri bil-
di yi, han sı ya lan la rı söy lə yə cə yi dir; 
in san hə qi qə tə, ta nış şey lə rin hə qi-
qə ti nə, gör dük lə ri nə, eşit dik lə ri nə 
nü fuz edən də, gör dü yü işin, əs lin-
də, keç mi şi yaz maq dan, mü şa hi də-
dən iba rət ol du ğu nu bil mə li dir.

***
Çox vaxt həm yer li lə rim gör dü yüm 

işin he ka yə yaz maq yox, ya lan da nış-
maq ol du ğu na, söy lə dik lə rim və yaz-
dıq la rı mın, əs lin də baş ver mə di yi nə 
gö rə mə ni tən qid edir lər. Bu na eti-
raz edə bil mə rəm. Tə xəy yül mə nim 
üçün hər şey dən irə li dir. Bu tək lik 
si zi bil mə di yi niz mə sə lə lə rin ön cə gö-
rə ni nə çe vi rir. Tə xəy yül bəhs et di yim 
hə min üç ad dım ara sın da do la şır.

Tə xəy yül son suz, sər həd siz dir, 
çə tin li yə rast gəl di yi yer də onun 
qa ba ğı nı aç maq la zım dır. Qa pı - tə-
xəy yü lün ke çib ge də bi lə cə yi qa pı, 
qeyd-şərt siz var. Tə xəy yül gə rək 
azad ol sun, o qa pı dan çı xıb ge də 
bil sin; hə min mə qam da da his siy-
yat ad la nan  şey 
pey da olur; his-
siy yat in sa nı 
real lıq da baş 
v e r  m ə  m i ş , 
am ma mətn-
də baş ve rən 
şey lər ba rə də 
dü  şün  mə yə 
sövq edir.

Xü la sə, ya ra-
dı cı lıq - tə xəy-
yül, his siy yat və 
göz lə gö rü nən hə-
qi qət dən iba rət dir. 
Da nış maq ar zu sun da 
ol du ğu nuz he ka yə bu üç 
va si tə ilə ər sə yə gə-
lir.

İn san ya ra dı cı lı ğı tək ba şı na hə ya-
ta ke çi rir; ədə biy yat da şə rik li ol maq 
fay da ver mir. Be lə bir tək lik si zi, ne-
cə de yər lər, na mə lum şey lə rin ön-
cə gö rə ni nə çe vi rir, an caq, əs lin də, 
in sa nı ya rat ma ğa sövq edən şe yin, 
hə min şüur suz luq ha lı və du yum 
ol du ğun dan hə lə xə bə ri niz yox dur.

Dü şü nü rəm ki, hər bir əh va la tın, 
da nış maq is tə di yi niz hər bir he ka-
yə nin ma hiy yə ti bun dan iba rət dir.

Bu mə sə lə də baş qa bir va cib 
cə hət - müəy yən möv zu lar da nə-
sə da nış maq is tə yi – də var. Çox 
yax şı bi li rik ki, bu üç möv zu dan - 
sev gi, hə yat və ölüm - baş qa möv-
zu yox dur. Bə li, baş qa bir möv zu 
möv cud de yil.

Nor mal cə rə yan mey da na gə tir-
mək üçün də məhz hə min möv zu-
la rın ne cə iş lən mə li, on la ra ne cə 
for ma ve ril mə li ol du ğu nu bil mək 
la zım dır.

Bu na gö rə də Ver gi li dən tut muş 
di gər ya zı çı la r çin li lər, ya xud baş-
qa la rı tə rə fi n dən də fə lər lə mü ra ciət 
edil miş möv zu lar da yaz dı ğı üçün 
hə min mə sə lə lər dən da nış ma ğın 
fərq li yol la rı nı tap maq la zım dır.

Müəy yən is ti nad nöq tə si ax tar-
maq dan sa, möv zu ya ve ri lə cək for-
ma nın üzə rin də da yan maq da ha 
va cib dir. Mən cə, ya zı lı ədə biy yat da 
əsas olan,  əh va la tın diq qə ti cəlb et-
mə si nə şə rait ya ra dan şey –  bu “ya zı 
for ma sı” da ad lan dı rı lır – for ma dır.

***
Hər han sı he ka yə nin, ya xud ki-

ta bın çap edil mə si o de mək dir ki, 
hə min ki tab ar tıq öl dü, ya zı çı bir 
da ha onun ba rə sin də dü şün mə yə-
cək. Bu nun ək si nə, ki tab çap edil-
məz dən, ta mam lan maz dan əv vəl 
isə ya zı çı yaz maq is tə di yi ni bey-
nin dən bir an be lə çı xar ma ya caq.

Ya zı çı təc rü bə qa zan dıq ca he ka-
yə ti hə lə ta mam la ma dı ğı nı, müəy-
yən şey lə rin ça tış maz lı ğı nı dərk 
edə cək. Bax, elə hə min mə qam da 
he ka yə tə ye ni dən baş la maq, əv-
və lə qa yıt maq, səhv lə ri gör mək, 
ye rin dən tər pə də bil mə di yi niz xa-
rak ter lə ri hiss et mək la zım dır.

Şəx si mi sal çək mə li ol sam, mən 
hə min mər hə lə də özü mü əh va lat-
dan çı xa rı ram, sü je tin də fər di təc-

rü bə lə rin ol du ğu, ya xud 
av to bi o q ra fi k xü su-
siy yət da şı yan, eşit-
di yim, ya da şa hi di 
ol du ğum əh va lat-
la rı təs vir et mi-
rəm. Bir is ti nad 

nöq tə si la zım olur-
sa, onu daim ar zu la ma lı 

və qur ma lı yam. Mə sə lə nin sir ri bu-
dur; ədə bi ya ra dı cı lıq sir li pro ses dir.

Ya zı çı əsər də la zım ol ma yan bir 
ob ra zı sax la ma ğa cəhd gös tər sə, 
hər şey uğur suz lu ğa dü çar olar.

Mən cə, çox sa də mə sə lə lər dən 
da nı şı ram. Çün ki ya zı çı lıq təc rü-
bəm be lə for ma la şıb. Ol ma yan 
şey dən sə heç vaxt bəhs et mə mi-
şəm. Mə nim əsas ki mi gö tür dük lə-
rim fəhm dən, du yum dan ya ra nır.

De di yim ki mi, əsas mə sə lə möv-
zu nu və ob ra zı tap maq, hə min 

ada mın nə de yə cə yi ni və nə 
edə cə yi ni,  ob ra zın 

ne cə ya ra na ca-
ğı nı müəy-

y ə n  l ə ş  d i r -
m ə k  d i r . 
X a  r a k  t e r 
ya zı çı tə-
r ə  f i n  d ə n 

məc bu riy-
yət lə üz-
ləş di ril di yi 

m ə  q a m  d a 
d a  l a  n a 

di rə nir.

***
Ən çox çə tin lik çək di yim iş, 

müəl li fi , yə ni özü mü ara dan çı-
xar maq olur. Mən öz ob raz la rı ma 
mü da xi lə et mə dən on la rın is tə dik-
lə ri ad dı mı at ma la rı na im kan ve ri-
rəm. Çün ki yal nız bu hal da mü ra-
ciət et di yim möv zu və dü şün cə lər 
için də çox sər bəst gə zi şə bi li rəm.

İn san şəx si fi  kir lə ri ni üzə çı-
xar ma lı ol du ğu mər hə lə yə ça tan-
da özü nü fi  lo sof sa yır; çün ki son 
məq sə di miz baş qa sı nı özü mü zün 
inan dı ğı mı za inan dır maq, hə yat, 
dün ya, bə şə riy yət haq qın da fi  kir-
lə ri mi zi öz gə si nə çat dır maq dır. Elə 
in sa nı hə rə kə tə gə ti rən də bu dur.

Bax, bu mər hə lə yə ça tan da adam 
özü nü təc rü bə ke çən şəxs he sab edə 
bi lir. Bir çox təc rü bə-ro man la – ya zı ya 
kö çü rül müş təc rü bə-ro man lar la ta nı-
şıq. La kin, ümu miy yət lə, jan rı müəy-
yən ləş di rən şey, əs lin də əh va lat dır.

Dü zü, mə nə gö rə, əh va lat ro-
man dan da ha əhə miy yət li janr dır, 
çün ki əh va lat da az sə hi fə də çox 
şey da nış ma ğa, xır da la ma ğa, özü-
nə də is ti nad et mə yə, fi k ri cəm ləş-
dir mə yə im kan var.

He ka yə ti hər şey dən, hətt  a ro-
man dan da üs tün tu tu ram, ona gö rə 
ki, ro man sər bəst li yə şə rait ya ra dır.

Be lə mə qam lar da he ka yə çi bir qə-
dər şairə, həm də yax şı şairə ox şa yır. 
Şair ci lo vu əlin də möh kəm sax la ma ğa 
məc bur dur; işi nə səh lən kar ya na şıb 
yal nız yaz maq üçün yaz ma ğa  baş la sa, 
söz lər sa də cə ard-ar da dü zü lər, gör-
dü yü iş də ta mam uğur suz lu ğa dü çar 
olar. Ən va ci bi ida rəet mə qa bi liy yə ti-
ni sax la maq, söz lə tə ma sı itir mə mək, 
boş lu ğa im kan ver mə mək dir. He ka-
yət be lə bir in cə cə hə tə ma lik dir. 

Bə zi lə ri id dia edir lər ki, ro man bü-
tün ədə bi növ lə ri özün də bir ləş di rir,  
he ka yə ni, teat rı ya xud dra mı, fəl sə fi  
olub-ol ma ma sı na rəğ mən, qa nad la rı 
al tı na alır. Bu nun ək si nə, he ka yə də 
azalt ma, qı salt ma məq bul dur. Yə ni 
ro ma nın iki yüz sə hi fə də da nış dı ğı-
nı bir ne çə sö zə sı ğış dır maq la zım dır.

***
Mə nim ya ra dı cı lı ğa, ya zı lı ədə biy-

ya tın əsas la rı na dair fi  kir lə rim be lə dir.
Fik rin çox da par laq ol ma dı ğı nı 

qə bul et mək la zım dır, si zə bu an da 
hə min for ma dan çox sa də şə kil də 
bəhs edi rəm. Çün ki in tel lek tual-
lar dan çə ki nir, on lar dan uzaq da-
yan ma ğa ça lı şı ram. İn tel lek tual gö-
rən də ona ar xa mı çe vi ri rəm. Mə nə 
gö rə, ya zı çı nın da xi lin də mi ni mum 
in tel lek tual adam ol ma lı dır. Çün ki 
onun fi  kir lə ri nin baş qa in san la ra 
tə si ri müt ləq de yil, bu dü şün cə lər 
o qə dər fər di dir ki,  baş qa la rı nın 
gör mək is tə dik lə ri iş lə ri ger çək ləş-
dir mə lə ri nə sə bəb ola bil məz.

Bu nə ti cə yə va ran da, bu mə qa-
ma ça tan da – bu nu “son” ad lan dı-
ra bi lə rik – in san nə yi sə ba car dı ğı-

nı hiss edir.
Mə lum dur ki, heç bir ya zı çı 
dü şün dü yü hər şe yi yaz mır; 
dü şün cə ni ol du ğu ki mi ya-
zı ya kö çür mək çox çə tin dir. 
Mən cə, bu, heç kə sə nə sib 
ol ma yıb, ola da bil məz, la-
kin bir mə sə lə də var ki, 
hə yat in ki şaf et dik cə, çox 
şey lər yox olub ge dir.

1980
Tərcümə edən: 

NƏRİMAN

Be lə cə, mən o gö zəl əh va lat la rı 

Xuan RULFO

Təəs süf ki, mə nə heç 
vaxt he ka yə da nı şan 
ol ma yıb. Bi zim yer-
lər də in san lar ada-

ma yo vuş maz dır lar, bə li, ha-
mı bir-bi ri nə yad dır.
On lar hər ax şam ça ma dan-
la rı nın üs tün də otu rub söh-
bət lə şir, bir-bi ri nə əh va lat lar 
da nı şır lar. An caq elə ki ta nı-
ma dıq la rı bir adam ya xın laş-
dı, ya su sur, ya da söh bə ti 
də yi şib ha va dan-su dan da nış-
ma ğa baş la yır lar: “Ha va bu 
gün də ya man bu lud lu dur…”

dan bi ri də uy dur ma, tə xəy yül dür.
Biz ya lan çı yıq; ya ra dı cı in san la-

rın ha mı sı ya lan çı dır. Ədə biy yat 
ya lan dır. La kin elə ger çə yin ye ni-
dən ya ra dıl ma sı da hə min ya lan-
dan tö rə yir. Bu sə bəb dən, ger çə yi 
ye ni dən ya rat maq, ya ra dı cı lı ğın 
əsas cə hət lə rin dən bi ri dir.

Mən cə, ya ra dı cı lıq da üç baş lı ca 
ad dım var: bi rin ci si, şəx si (xa rak te ri) 
ya rat maq, ikin ci si, hə min şəx sin hə rə-
kət edə cə yi mü hi ti for ma laş dır maq, 
üçün cü sü də o şəx sin da nı şa ca ğı, 
özü nü ifa də edə cə yi for ma nı tap maq.

Əs lin də, he ka yə da nış maq üçün 
la zım olan hər şey bu üç is ti nad 
nöq tə si nə söy kə nir.

Mən ağ ka ğız dan, xü su si lə qə-
ləm dən qor xu ram, ya zı la rı mı yal-
nız əl lə ya zı ram. Baş ve rən pro-
ses lə ri küt lə vi yox, yal nız ol duq ca 
fər di şə kil də izah edə bi li rəm.

Yaz ma ğa baş la dı ğım mə qam dan 
il ha ma inan ma mı şam, ona qə ti eti bar 
et mə mi şəm. Yaz maq – ça lış maq dır, 
yaz ma ğa baş la maq – ya zan da mey-
da na nə çı xa ca ğı nı gör mək, sə hi fə lə ri 
dol dur maq, son ra kı mər hə lə də nə lər 
baş ve rə cə yi nə dair də lil-sü but təq-
dim edən söz lə rin ya ran ma sı dır…

Çox vaxt beş, al tı, bə zən on sə hi fə 
yaz ma ğı ma bax ma ya raq, ar zu la dı-
ğım ob raz hə lə də ya ran mır. Çün ki 
əs lin də, hə min şəxs ya şa yır, o, gə-
rək öz ba şı na hə rə kət et sin. Ob raz 
qə fi l dən mey da na çı xır, in ki şaf edir; 
son ra baş qa sı onun ar xa sın ca ge dir, 
di gə ri on dan irə li ke çir.

Ob ra zın ya ran dı ğı miq yas da ta nı-
ma dı ğı nız, am ma möv cud lu-
ğu na əmin ol du ğu nuz 
yol lar la irə li lə yib, is-
tər hə qi qə tə, is tər sə 
xə ya la ça ta bi lər si-
niz.

Ey ni za man da 
da nış maq müm-
kün olan şey lə ri ya-
rat maq çə tin de yil, 
bu da son mə qam da 
san ki baş ver miş, ya-
xud bəl kə də olub-
keç miş, ya da baş 
ver di yi gü man edi lən, 
la kin heç vaxt baş 
ve r  m ə  m i ş 
ha di sə ola 
bi lər.

xəy yü lün ke çib ge də bi lə cə yi qa pı, 
qeyd-şərt siz var. Tə xəy yül gə rək 
azad ol sun, o qa pı dan çı xıb ge də 
bil sin; hə min mə qam da da his siy-
yat ad la nan  şey 
pey da olur; his-
siy yat in sa nı 
real lıq da baş 
v e r  m ə  m i ş , 
am ma mətn-
də baş ve rən 
şey lər ba rə də 
dü  şün  mə yə 
sövq edir.

Xü la sə, ya ra-
dı cı lıq - tə xəy-
yül, his siy yat və 
göz lə gö rü nən hə-
qi qət dən iba rət dir. 
Da nış maq ar zu sun da 
ol du ğu nuz he ka yə bu üç 
va si tə ilə ər sə yə gə-
lir.

Ya zı çı təc rü bə qa zan dıq ca he ka-
yə ti hə lə ta mam la ma dı ğı nı, müəy-
yən şey lə rin ça tış maz lı ğı nı dərk 
edə cək. Bax, elə hə min mə qam da 
he ka yə tə ye ni dən baş la maq, əv-
və lə qa yıt maq, səhv lə ri gör mək, 
ye rin dən tər pə də bil mə di yi niz xa-
rak ter lə ri hiss et mək la zım dır.

Şəx si mi sal çək mə li ol sam, mən 
hə min mər hə lə də özü mü əh va lat-
dan çı xa rı ram, sü je tin də fər di təc-

rü bə lə rin ol du ğu, ya xud 
av to bi o q ra fi k xü su-
siy yət da şı yan, eşit-
di yim, ya da şa hi di 
ol du ğum əh va lat-
la rı təs vir et mi-
rəm. Bir is ti nad 

nöq tə si la zım olur-
sa, onu daim ar zu la ma lı 

və qur ma lı yam. Mə sə lə nin sir ri bu-
dur; ədə bi ya ra dı cı lıq sir li pro ses dir.

Ya zı çı əsər də la zım ol ma yan bir 
ob ra zı sax la ma ğa cəhd gös tər sə, 
hər şey uğur suz lu ğa dü çar olar.

Mən cə, çox sa də mə sə lə lər dən 
da nı şı ram. Çün ki ya zı çı lıq təc rü-
bəm be lə for ma la şıb. Ol ma yan 
şey dən sə heç vaxt bəhs et mə mi-
şəm. Mə nim əsas ki mi gö tür dük lə-
rim fəhm dən, du yum dan ya ra nır.

De di yim ki mi, əsas mə sə lə möv-
zu nu və ob ra zı tap maq, hə min 

ada mın nə de yə cə yi ni və nə 
edə cə yi ni,  ob ra zın 

ne cə ya ra na ca-
ğı nı müəy-

y ə n  l ə ş  d i r -
m ə k  d i r . 
X a  r a k  t e r 
ya zı çı tə-
r ə  f i n  d ə n 

məc bu riy-
yət lə üz-
ləş di ril di yi 

m ə  q a m  d a 
d a  l a  n a 

di rə nir.

yən ləş di rən şey, əs lin də əh va lat dır.
Dü zü, mə nə gö rə, əh va lat ro-

man dan da ha əhə miy yət li janr dır, 
çün ki əh va lat da az sə hi fə də çox 
şey da nış ma ğa, xır da la ma ğa, özü-
nə də is ti nad et mə yə, fi k ri cəm ləş-
dir mə yə im kan var.

He ka yə ti hər şey dən, hətt  a ro-
man dan da üs tün tu tu ram, ona gö rə 
ki, ro man sər bəst li yə şə rait ya ra dır.

Be lə mə qam lar da he ka yə çi bir qə-
dər şairə, həm də yax şı şairə ox şa yır. 
Şair ci lo vu əlin də möh kəm sax la ma ğa 
məc bur dur; işi nə səh lən kar ya na şıb 
yal nız yaz maq üçün yaz ma ğa  baş la sa, 
söz lər sa də cə ard-ar da dü zü lər, gör-
dü yü iş də ta mam uğur suz lu ğa dü çar 
olar. Ən va ci bi ida rəet mə qa bi liy yə ti-
ni sax la maq, söz lə tə ma sı itir mə mək, 
boş lu ğa im kan ver mə mək dir. He ka-
yət be lə bir in cə cə hə tə ma lik dir. 

Bə zi lə ri id dia edir lər ki, ro man bü-
tün ədə bi növ lə ri özün də bir ləş di rir,  
he ka yə ni, teat rı ya xud dra mı, fəl sə fi  
olub-ol ma ma sı na rəğ mən, qa nad la rı 
al tı na alır. Bu nun ək si nə, he ka yə də 
azalt ma, qı salt ma məq bul dur. Yə ni 
ro ma nın iki yüz sə hi fə də da nış dı ğı-
nı bir ne çə sö zə sı ğış dır maq la zım dır.

***
Mə nim ya ra dı cı lı ğa, ya zı lı ədə biy-

ya tın əsas la rı na dair fi  kir lə rim be lə dir.
Fik rin çox da par laq ol ma dı ğı nı 

qə bul et mək la zım dır, si zə bu an da 
hə min for ma dan çox sa də şə kil də 
bəhs edi rəm. Çün ki in tel lek tual-
lar dan çə ki nir, on lar dan uzaq da-
yan ma ğa ça lı şı ram. İn tel lek tual gö-
rən də ona ar xa mı çe vi ri rəm. Mə nə 
gö rə, ya zı çı nın da xi lin də mi ni mum 
in tel lek tual adam ol ma lı dır. Çün ki 
onun fi  kir lə ri nin baş qa in san la ra 
tə si ri müt ləq de yil, bu dü şün cə lər 
o qə dər fər di dir ki,  baş qa la rı nın 
gör mək is tə dik lə ri iş lə ri ger çək ləş-
dir mə lə ri nə sə bəb ola bil məz.

Bu nə ti cə yə va ran da, bu mə qa-
ma ça tan da – bu nu “son” ad lan dı-
ra bi lə rik – in san nə yi sə ba car dı ğı-

nı hiss edir.
Mə lum dur ki, heç bir ya zı çı 
dü şün dü yü hər şe yi yaz mır; 
dü şün cə ni ol du ğu ki mi ya-
zı ya kö çür mək çox çə tin dir. 
Mən cə, bu, heç kə sə nə sib 
ol ma yıb, ola da bil məz, la-
kin bir mə sə lə də var ki, 
hə yat in ki şaf et dik cə, çox 
şey lər yox olub ge dir.

1980
Tərcümə edən: 

NƏRİMANYaradıcılıq yanğısı
(Mexiko Universitetində oxunmuş mühazirə)



Boris LASKİN
(Rusiya)

İçə ri dən re dak to run qı sa ca va-
bı eşi dil di:
– Bu yu run.
Mən ota ğa da xil ol dum. Ba zar 

er tə si idi. O, ba şı nı qal dı rıb sı na yı-
cı nə zər lər lə mə nə bax dı. Bu nun la 
da ara mız da söh bət, da ha doğ ru-
su, söh bət lər sil si lə si baş lan dı. 

Obeyk tiv ol maq üçün ara mız da-
kı söh bət lə ri, müm kün qə dər, ol-
du ğu ki mi da nış ma ğa ça lı şa ca ğam.

Ba zar er tə si
O: – Bu yu run!
Mən (da xil olub): – Sa lam, yol-

daş re dak tor.
O: – Otu run. He ka yə ni zi oxu dum.
Mən: – Hə, ne cə dir?
O: – Mən cə, məq sə di ni zə əsa sən 

nail ol mu su nuz.
Mən: – Çox şa dam.
O: – Se vin mə yə tə ləs mə yin. Son-

ra se vi nər si niz. Hə lə lik, bu par ça-
nı, bax bu ra nı «… Ma şa gü lüm-
sü nüb…» söz lə rin dən baş la ya raq 
oxu ma ğı nı zı xa hiş edi rəm.

Mən: – Məm nu niy yət lə…
«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser yo ja, gəl sə nə sa hil bo yu, qa-

ya nın lap qa şı ilə gə zək. Bu, qor xu-
lu ol sa da, ma raq lı dır.

Ser gey təəc cüb lən di:
– Bu nun nə yi qor xu lu dur?
– Bir dən aya ğı mız qa çar, su ya 

yı xı la rıq!..
Ser gey de di:
– Heç nə ol maz, bir tə hər üzüb 

çı xa rıq.
Ma şa ona qı sıl dı. İn di bu zə rif, 

güc süz məx luq özü nün ar xa sız 
ol ma dı ğı nı hiss et di. Ser gey lə bir 
yer də ol maq onun üçün xoş bəxt-
lik idi. Ser ge yin en li kü rə yi, güc lü 
və mər hə mət li əl lə ri Ma şa nı bü tün 
bə la lar dan qo ru ya bi lər di.

– Bi lir sən, mən bu saat nə ba rə də 
dü şü nü rəm? – de yə Ser gey dil lən di.

– Nə ba rə də?
– Dü şü nü rəm ki, bax, o ağ bu lud 

to pa sı ne cə də ağ ayı ya ox şa yır?!
Ma şa hey rət lə əli ni-əli nə vur du:
– Elə mən də o ba rə də dü şü-

nür düm de səm, inan ma ya caq-
san!..»

O: – Sağ olun, ki fa yət dir. Bu 
par ça da nə hiss et di niz?

Mən: – Nə mə na da?
O: – Siz cə, ca van qəh rə man-

la rı nız mə na sız, mət ləb siz, boş-
bo şu na da nış mır lar mı?

Mən (bir az fi  kir ləş dik dən 
son ra): – Ba ğış la yın, siz heç 
sev mi si niz mi?

O: – Yə qin ki, olub.
Mən: – Heç öm rü-

nüz də sev di yi niz qız la 
bu cür söh bət lər et mək ar-
zu sun da ol ma mı sı nız?

O: – Mə sə lə heç də elə de yil. 
Bax, əsə ri ni zin bir ye rin də qəh-
rə man la rı nı zın qa baq cıl adam lar 
ol du ğu nu gös tə rir si niz. Be lə ki, 
Ser gey çi lin gər-qu raş dı rı cı, Ma-
şa isə tibb ba cı sı dır. Axı bu cür 
adam la rın da xi li aləm lə ri zən gin, 
dün ya gö rüş lə ri ge niş, tə lə bat la rı 
yük sək, fi  kir lə ri də rin olur. Hör-
mət li müəl lif, gə lin on la rı mə nən 
da ha da zən gin ləş di rək. İş lə yin. 

Mən si zi ya ra dı cı lıq da cə sa rət li ol-
ma ğa ça ğı rı ram. Mə ni an la dı nız mı?

Mən: – An la dım. Çər şən bə gü-
nü nə ki mi ha zır la ya ram.

Çər şən bə
Mən (da xil olub): – Sa lam! Mən 

ha zı ram. Hə min ye ri oxu ya bi lə-
rəm…

O: – Si zə diq qət lə qu laq ası ram.
Mən: – «… Ma şa gü lüm sü nüb 

de di:
– Ser yo ja, mən bu gün öz işim 

haq qın da fi  kir lə şir dim. Əgər hə qi-
qə ti eti raf et miş ol saq, çə kin mə dən 
de mək la zım dır ki, sto ma to lo gi ya 
bi zim zə ma nə də gə rək siz elm de-
yil: tə ba bə tin bu sa hə si ağız boş lu-
ğu or qan la rı nın, çə nə və ona bi ti şik 
olan sa hə lə rin xəs tə lik lə ri ni öy rə-
nir. Su sur san… Sus maq ra zı lıq əla-
mə ti dir. İn di gəl sa hil bo yu gə zək.

Ser gey de di:
– Ke çən ge cə Tal ma nı yu xu da 

gör düm…
– Han sı Tal ma, Fran sua Jo zef? – 

de yə Ma şa so ruş du.

– Özü dür ki, var.
– Ser yo ja, bir mə sə lə ay dın-

dır ki, o, kim nə de yir-de sin, 
Fran sa nın məş hur fa ciə akt yo-
ru ol muş dur. Özü də on sək ki-
zin ci əs rin so nu, Fran sa bur jua 
in qi la bı döv rün də ge niş ya yıl-
mış klas si sizm cə rə ya nı nın ən 
gör kəm li nü ma yən də si dir.

– Doğ ru dur. An caq sən de-
mə din ki, onun for ma ca sa də 
sə nə tin də cid di lik, emo si ya və 
bir də ecaz kar sə sin qüd rə ti 
vəh dət də idi.

Ma şa Ser ge yə qı sıl dı.
– Bi lir sən, mən bu saat nə ba-

rə də dü şü nü rəm? – de yə Ser-
gey sa kit cə dil lən di.

– Nə ba rə də?

– Ma şa, fi  kir lə şi rəm ki, tem pe ra-
ment in san psi xo lo gi ya sı nın xü su si 
tər zi dir. Öz ti pi nə gö rə onun fi  ziolo ji 
əsa sı ali si nir fəaliy yə ti ilə bağ lı dır. Bu 
hal oyan ma və lən gi mə pro se si nin 
ge di şin də qüv vət li və ya zəif, mü va-
zi nət li və ya mü va zi nət siz, çe vik və 
ya süst lü yü ilə xa rak te ri zə olu nur.

– Hə? – Əs lin də, Ma şa bu söz lər-
də təəəc cüb lü bir şey gör mə di. – 
Elə mən də o ba rə də dü şü nür düm 
de səm, inan ma ya caq san!..»

O: – Ne cə dir? Hiss edir si niz mi ki, 
qəh rə man la rın xa rak ter lə ri nə qə dər 
zən gin lə şib? İn di on lar ağıl lı, dü şün-
mə yi ba ca ran adam lar dır. İs tər iş, is tər 
is ti ra hət saat la rın da on la rın da nış maq 
üçün rən ga rəng möv zu la rı var!

Mən: – Ümu miy yət lə, sa də pe şə 
adam la rı bu tərz də…

O: – Yax şı ya dı ma sal dı nız, qəh-
rə man la rın pe şə lə ri ni də yiş di rib, 
on la rı in tel lek tual aşiq lər ki mi gös-
tər mək ne cə olar?

Mən: – Cü mə gü nü nə ki mi dü-
zəl də rəm.

Cü mə
Mən (da xil olub): – Sa lam! Də-

yiş dim. Əla və lər də et mi şəm. Hə-
min his sə ni oxu yu ram:

«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser gey Kse no fon to viç, siz bö-

yük alim si niz, bü tün elm lər dən 
xə bər dar sı nız. Mən siz dən xa hiş 
edi rəm, ət ra fı nı za bir nə zər sa lın, 
gö rün bu dü zə sə pə lə nən çi çək lər 
ne cə də gö zəl dir!..

Ser gey Kse no fon to viç ba şı nı tər-
pət di:

– Bə li… Am ma bun lar ba ğa yar-
pa ğı de yil, ço ban yas tı ğı dır. Baş qa 
söz lə de sək, rü tu bə ti ça tış ma yan 
səh ra və ya rım səh ra lar da ya şa yış 
şə raiti nə uy ğun laş ma yan bit ki lər-
dir. 

Ma şa Ser gey Kse no fon to vi çə qı-
sıl dı. Bu zə rif, güc süz məx luq özü-
nü lap bi lik dər ya sı san dı:

– Bi lir si niz mi, mən bu saat nə 
ba rə də dü şü nü rəm? – de yə Ma şa 
so ruş du.

– Nə ba rə də?

– Dü şü nü rəm ki, bu bu lud lay la rı 
su bu xar la rı nın açıq sə ma da sıx laş-
ma sın dan alı nan məh sul dan baş qa 
bir şey de yil dir. On la rın sə ma nın 
aşa ğı qat la rın da, yə ni tro pos fer də 
əmə lə gəl mə si ni bir da ha xa tır lat-
ma ğa kəs kin eh ti yac hiss edi rəm.

Ser gey Kse no fon to viç hey rət lə 
əli ni-əli nə vur du:

– Elə mən də o ba rə də dü şü nür-
düm de səm, inan ma ya caq san!..»

O (bir az fi  kir ləş dik dən son ra): 
– Təb rik edi rəm! Siz doğ ru yol da-
sı nız. An caq təəs süf ki, ya zı nız da 
mə həb bət möv zu su – li ri ka ikin ci 
pla na sı xış dı rı lıb. (Fi kir lə şir). Bir 
də qi qə… İn di bu par ça da Ser gey 
nə çi dir?

Mən: – Elm lər Aka de mi ya sı nın 
hə qi qi üz vü.

O: – De mə li, aka de mik dir. Bəs 
Ma şa nə çi dir?

Mən: – Pro fes sor dur, dok tor dur.
O: – Dok tor çox yu xa rı ol du, na-

mi zə də ox şa yır.
Mən: – Ol sun.

O: – Ağ lı ma əs ra rən giz bir fi -
kir gə lib. Ar tıq biz bi li rik ki, on lar 
ge niş dün ya gö rü şə ma lik cid di 
adam lar dı lar. Qoy qəh rə man la rı-
nız mə na sız, mət ləb siz boş-bo şu na 
da nış sın lar. Bu, yer siz gö rün sə də, 
əsə ri niz oxu naq lı ola caq. Hə, ne cə-
dir?.. Yax şı mı fi  kir dir?...

Mən: – Gö zəl fi  kir dir.
O: – Elə isə, şi rin lik siz də.
Mən (çı xar kən): – Qo no rar dan tu-

tar sı nız. Şən bə gü nü ya nı nız da yam.
Şən bə

Mən (da xil olub): – Sa lam! De-
dik lə ri ni zin ha mı sı na əməl olu-
nub. Oxu yu ram:

«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser yo ja, aka de mik, gəl sə nə sa-

hil bo yu, qa ya nın lap qa şı ilə gə zək. 
Bu, qor xu lu ol sa da, ma raq lı dır.

Aka de mik çi yin lə ri ni çək di:
– Bu ra da qor xu lu nə var?
– Bəs bir dən su ya yı xıl saq, ne cə 

olar?
– Heç nə ol maz, bir tə hər üzüb 

çı xa rıq.
Elm lər na mi zə di Aka de mi ya-

nın hə qi qi üz vü nə qı sıl dı. Ma-
şa özü nü ar xa sız hiss et mir di. 

Ser ge yin şöh rə ti onu bü tün 
bə la lar dan qo ru ya bi lər di.

– Bi lir sən, mən bu 
saat nə ba rə də dü şü-
nü rəm? – de yə aka de-
mik Ser gey Kse no fon-
to viç sa kit cə dil lən di.

– Nə ba rə də?
– Dü şü nü rəm ki, bax, 

o ağ bu lud to pa sı ne cə 
də ağ ayı ya ox şa yır?!

Ma şa hey rət lə əli ni-əli nə vur du:
– Elə mən də o ba rə də dü şü-

nür düm de səm, inan ma-
ya caq san!..»

O: – Lap da hi ya nə dir! 
Siz ba şa dü şür sü nüz-
mü ki, əbəs ye rə əziy-
yət çək mə mi si niz? Bax 
bu, baş qa mə sə lə, in di 

əsə ri ni zə söz ola bil məz!
Tərcümə edən:
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O: – Mən cə, məq sə di ni zə əsa sən 

O: – Se vin mə yə tə ləs mə yin. Son-
ra se vi nər si niz. Hə lə lik, bu par ça-
nı, bax bu ra nı «… Ma şa gü lüm-
sü nüb…» söz lə rin dən baş la ya raq 
oxu ma ğı nı zı xa hiş edi rəm.

Mən: – Məm nu niy yət lə…
«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser yo ja, gəl sə nə sa hil bo yu, qa-

ya nın lap qa şı ilə gə zək. Bu, qor xu-

Ser gey təəc cüb lən di:
– Bu nun nə yi qor xu lu dur?
– Bir dən aya ğı mız qa çar, su ya 

– Heç nə ol maz, bir tə hər üzüb 

Ma şa ona qı sıl dı. İn di bu zə rif, 
güc süz məx luq özü nün ar xa sız 
ol ma dı ğı nı hiss et di. Ser gey lə bir 
yer də ol maq onun üçün xoş bəxt-
lik idi. Ser ge yin en li kü rə yi, güc lü 
və mər hə mət li əl lə ri Ma şa nı bü tün 
bə la lar dan qo ru ya bi lər di.

– Bi lir sən, mən bu saat nə ba rə də 
dü şü nü rəm? – de yə Ser gey dil lən di.

– Dü şü nü rəm ki, bax, o ağ bu lud 
to pa sı ne cə də ağ ayı ya ox şa yır?!

Ma şa hey rət lə əli ni-əli nə vur du:
– Elə mən də o ba rə də dü şü-

nür düm de səm, inan ma ya caq-

O: – Sağ olun, ki fa yət dir. Bu 
par ça da nə hiss et di niz?

O: – Siz cə, ca van qəh rə man-
la rı nız mə na sız, mət ləb siz, boş-
bo şu na da nış mır lar mı?

Mən (bir az fi  kir ləş dik dən 
son ra): – Ba ğış la yın, siz heç 

Mən: – Heç öm rü-
nüz də sev di yi niz qız la 
bu cür söh bət lər et mək ar-

O: – Mə sə lə heç də elə de yil. 
Bax, əsə ri ni zin bir ye rin də qəh-
rə man la rı nı zın qa baq cıl adam lar 
ol du ğu nu gös tə rir si niz. Be lə ki, 
Ser gey çi lin gər-qu raş dı rı cı, Ma-
şa isə tibb ba cı sı dır. Axı bu cür 
adam la rın da xi li aləm lə ri zən gin, 
dün ya gö rüş lə ri ge niş, tə lə bat la rı 
yük sək, fi  kir lə ri də rin olur. Hör-
mət li müəl lif, gə lin on la rı mə nən 
da ha da zən gin ləş di rək. İş lə yin. 

– Ser yo ja, bir mə sə lə ay dın-
dır ki, o, kim nə de yir-de sin, 
Fran sa nın məş hur fa ciə akt yo-
ru ol muş dur. Özü də on sək ki-
zin ci əs rin so nu, Fran sa bur jua 
in qi la bı döv rün də ge niş ya yıl-
mış klas si sizm cə rə ya nı nın ən 
gör kəm li nü ma yən də si dir.

– Doğ ru dur. An caq sən de-
mə din ki, onun for ma ca sa də 
sə nə tin də cid di lik, emo si ya və 
bir də ecaz kar sə sin qüd rə ti 
vəh dət də idi.

Ma şa Ser ge yə qı sıl dı.
– Bi lir sən, mən bu saat nə ba-

rə də dü şü nü rəm? – de yə Ser-
gey sa kit cə dil lən di.

– Nə ba rə də?

ge niş dün ya gö rü şə ma lik cid di 
adam lar dı lar. Qoy qəh rə man la rı-
nız mə na sız, mət ləb siz boş-bo şu na 
da nış sın lar. Bu, yer siz gö rün sə də, 
əsə ri niz oxu naq lı ola caq. Hə, ne cə-
dir?.. Yax şı mı fi  kir dir?...

Mən: – Gö zəl fi  kir dir.
O: – Elə isə, şi rin lik siz də.
Mən (çı xar kən): – Qo no rar dan tu-

tar sı nız. Şən bə gü nü ya nı nız da yam.

Mən (da xil olub): – Sa lam! De-
dik lə ri ni zin ha mı sı na əməl olu-
nub. Oxu yu ram:

«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser yo ja, aka de mik, gəl sə nə sa-

hil bo yu, qa ya nın lap qa şı ilə gə zək. 
Bu, qor xu lu ol sa da, ma raq lı dır.

Aka de mik çi yin lə ri ni çək di:
– Bu ra da qor xu lu nə var?
– Bəs bir dən su ya yı xıl saq, ne cə 

olar?
– Heç nə ol maz, bir tə hər üzüb 

çı xa rıq.
Elm lər na mi zə di Aka de mi ya-

nın hə qi qi üz vü nə qı sıl dı. Ma-
şa özü nü ar xa sız hiss et mir di. 

Ser ge yin şöh rə ti onu bü tün 
bə la lar dan qo ru ya bi lər di.

saat nə ba rə də dü şü-
nü rəm? – de yə aka de-
mik Ser gey Kse no fon-
to viç sa kit cə dil lən di.

o ağ bu lud to pa sı ne cə 
də ağ ayı ya ox şa yır?!

Ma şa hey rət lə əli ni-əli nə vur du:
– Elə mən də o ba rə də dü şü-

nür düm de səm, inan ma-
ya caq san!..»

Siz ba şa dü şür sü nüz-
mü ki, əbəs ye rə əziy-
yət çək mə mi si niz? Bax 
bu, baş qa mə sə lə, in di 

əsə ri ni zə söz ola bil məz!

O: – Ağ lı ma əs ra rən giz bir fi -
kir gə lib. Ar tıq biz bi li rik ki, on lar 

– Özü dür ki, var.
– Ser yo ja, bir mə sə lə ay dın-

O: – Ağ lı ma əs ra rən giz bir fi -
kir gə lib. Ar tıq biz bi li rik ki, on lar 

Bu başqa məsələ
(Hekayə)



Han sı quş
da ha yax şı ”da nı şır”?
Yer üzün də bir xey li quş var 

ki, on la ra bir ne çə söz öy rət mək 
müm kün dür. La kin əsl “da nı-
şan” quş lar bü töv cüm lə lər söy-
lə yə bi lir! Ən yax şı “da nı şan” 
quş lar tu tu qu şu, qar ğa, may na 
(da nı şan sı ğır çın), do la şa və zığ-
zı ğın bə zi növ lə ri dir. Alim lə rin 
fi k ri be lə dir ki, ən yax şı “da nı-
şan” quş Af ri ka tu tu qu şu su və 
Hin dis tan zığ-zı ğı dır.

Çox la rı elə bi lir ki, quş la rın 
“da nış maq” ba ca rı ğı on la rın dil-
lə ri nin qu ru lu şun dan ası lı dır. 
Mə sə lən, tu tu qu şu la rın di li ye kə 
və ət li dir. La kin “da nı şan” quş-
la rın di gər ha mı sı nın di li xır da 
olur. Gö rə sən, quş lar de dik lə ri 
söz lə ri an la yır mı? Bioloq la rın 
ək sə riy yə ti bu fi  kir də dir ki, quş-
lar nə dən da nış dıq la rı nı bil mir-
lər, am ma bə zən konk ret söz lə ri 
konk ret hə rə kət lər lə as so siasi ya 
edə bi lir lər.

Quş lar ne cə uça bi lir?
İn san uç maq is tə yən də uçuş 

apa ra tı dü zəlt di. Əgər quş la rın 
qu ru lu şu nu diq qət lə nə zər dən 
ke çir sə niz, gö rə cək si niz ki, tə-
biət on la rı ideal uçuş apa ra tı ki mi 
dü zəlt mək üçün əməl li- baş lı səy 
gös tə rib. Əv və la, qu şun qa nad la-
rı var. Bu qa nad la rın əsas apa rı cı 
lə lək lə ri on la rın kör pü cük sü-
mük lə ri nə möh kəm və tər lər va-
si tə siy lə bir lə şir. Kö mək çi lə lək-
lər isə ey ni üsul la çi yi nə bağ lı dır.

Hər qa-
nad ay rı-
ca əzə lə-

lər lə ida rə 
olu nur, odur 

ki, uçuş za ma nı 
quş hər lə lə yi ni 

ay rı-ay rı lıq da ida-
rə edə bi lir. Qa nad yu xa rı hə rə-
kət edər kən əsas və bə zi yar dım-
çı lə lək lər elə is ti qa mət də du rur 
ki, on la rın ucu yu xa rı ba xır və 
ha va ara la rın dan asan lıq la ke çir. 
Qa nad aşa ğı hə rə kət edər kən, 
bü tün apa rı cı lə lək lə rin yas tı tə-
rə fi  aşa ğı ba xır və ha va on la rın 
ara sın dan ke çə bil mir. Bu hal da 
quş san ki itə lə nir və qal xa raq 
yük sək lik yı ğır!

La kin bun dan baş qa uçan 
bə dən həm də mak si mum də-
rə cə də yün gül, yığ cam və güc-
lü ol ma lı dır. Ona gö rə də ye kə 
quş la rın sü mü yü nün içi boş 
olur. Qu şun qa bır ğa la rı elə bir-
lə şib ki, qa na dın aşa ğı ya doğ ru 
hə rə kə ti za ma nı bə də ni möh-
kəm sax la ya bil sin. Qu şun ba şı, 
quy ru ğu, qa nad la rı və pən cə lə ri 
də çox yün gül dür. On la rın kəl lə 
sü mük lə ri nin çox na zik di var la-
rı olur.

Quş la rın nə diş lə ri, nə də çə nə-
si olur, de mə li, ar tıq sü mük lə ri, 
əzə lə lə ri də yox dur. Bu nun əvə-
zin də on la rın dim dik lə ri nin içi 
boş dur. Qa nad la rı hə rə kə tə gə ti-
rən güc lü əzə lə lər köks qə fə si nə 
elə bir lə şib ki, hey va nın ağır lıq 
mər kə zi nə mak si mum də rə cə də 
ya xın ol sun.

Hətt  a quş la rın is ti qan lı hey-
van la ra aid ol ma la rı be lə, on la-
rın bü tün il bo yu uça bil mə lə ri nə 
xid mət edir, çün ki so yuq qan lı 
can lı lar qış möv sü mün də ölü vay 
olur. Odur ki, özü nüz gö rür sü-
nüz də, quş la rın nə yi var sa, ha-
mı sı məhz uç maq üçün ya ra dı-
lıb!

Gö yər çin lər ev lə ri nə 
yolu ne cə ta pır lar?

Tə biətin ən ma raq lı ha di sə lə-
rin dən bi ri bə zi quş la rın nə həng 
mə sa fə lər qət edə rək “ev lə ri ni”, 
ya da tə yin olun muş baş qa ye ri 
ta pa bil mə si dir. Bəs siz bi lir si niz 
ki, poçt gö yər çin lə ri 2000 il qa-
baq, hə lə qə dim ro ma lı lar tə rə fi n-
dən mək tub da şı maq üçün is ti fa-
də olu nur dur? Və hətt  a müasir 
dövr də, or du la rın xə bər ötür mək 
üçün ən in ki şaf et miş təc hi za ta 
ma lik ol du ğu za man da be lə poçt 
gö yər çin lə ri nin tə li mi da vam et-
di ri lir, çün ki baş qa ra bi tə va si tə-
lə ri ka ra gəl mə yən də gö yər çin lər 
əvəz siz poç tal yon dur!

Ən ge niş ya yı lan nə zə riy yə-
lər dən bi ri nə əsa sən, gö yər çin-
lər is ti qa mə ti Gü nə şə gö rə tə yin 
edir. Si zə də mə lum ol du ğu ki-
mi,  gü nəş gün ər zin də yer sət hi-
nə nis bə tən fərq li bu caq lar al tın-
da olur: sə hər lər – al çaq, gü nor ta 
– yük sək, ax şam lar – ye nə al çaq. 
Alim lə rin bə zi si be lə gü man 
edir ki, gö yər çin göy də gü nə-
şin və ziy yə ti ni tə yin edə bi lir və 
bun dan çı xış edə rək, uçu şu nun 
is ti qa mə ti ni müəy yən ləş di rir.

Bu gü man ağ la-
ba tan de yil, am ma 

bun dan yax şı izah 
ver mək hə lə heç kə sə 

nə sib ol ma yıb. Bir cə onu 
de yək ki, is ti qa mə ti tə yin 

et mə yi heç də quş la rın ha-
mı sı, hətt  a bə zi gö yər çin lər 

də ba car mır.
Gö yər çin lə rin 289 nö vü var və 

on la rın ara sın da əhə miy yət li fərq-
lər olur. Gö yər çin lə rin bə zi-

lə ri tək ya şa ma ğa, tək 
sə ya hət et mə yə üs tün-
lük ve rir, di gər lə ri ni 
isə yal nız dəs tə- dəs tə 
gör mək olar. On la rın 
bə zi lə ri öz lə ri nə ye mi 
elə yer də, tor paq dan 
ta pır lar. La kin ək sər 

gö yər çin lər me şə lik yer-
lər də ya şa yır, yu va la rı nı ağac la-
rın bu daq la rın da qu rur lar.

Yer də pey da olan ilk 
hey van han sı dır?

Tə ka mül nə zə riy yə si ilə ha mı 
ra zı laş mır, am ma onun tə rəf dar-
la rı nın fi k rin cə, hey van hə ya tı 
(ba lıq lar, quş lar və hə şə rat lar da-
xil ol maq la), Yer də 500 mil yon il 
qa baq yer sət hi so yu yan dan və 
okean lar əmə lə gə lən dən son-
ra ya ra nıb. Alim lə rin ək sə riy yə ti 
be lə he sab edir ki, hə yat ilk ola-
raq, okean da ya ra nıb. Və yal nız 
160 mil yon il dən son ra bu hə yat 
yer sət hi nə çı xıb. Son ra su lar dan 
qə ri bə, ba lı ğa bən zər məx luq lar 
qu ru ya çı xıb. Əv vəl cə on la rın yer 
sət hin də hə rə kə ti çox yön dəm siz 
idi, çün ki ayaq la rı yox idi. On lar 
uzun müd dət ayaq əvə zi nə üz-
gəc lə rin dən is ti fa də edir di lər. Və 
yal nız ne çə-ne çə nə sil son ra on la-
rın üz gəc lə ri ayaq la ra çev ril di.

On la rın ba şı na bu də yi şik lik lə-
rin gəl di yi za man da, hey van lar 
hə lə ba la çı xar dıq la rı yu mur ta la-
rı nı su lar da qo yur du lar. Əc dad-
la rı ba lı ğa bən zə yən bu məx luq-
lar təd ri cən ye ri mə yi öy rən di lər 
və su da-qu ru da ya şa yan lar sü-
rü nən lə rə (so yuq qan lı, öm rü nün 
müəy yən his sə si ni qu ru da ke-
çi rən, öz lə ri su da qo yul muş yu-
mur ta lar dan çı xan) çev ril di lər. 
Sü rü nən lər yer üzün də 100 mil-
yon il ha kim ol du lar, ta ki, on la-
rın bə zi lə ri nin bə də nin də lə lək lər 
əmə lə gəl di, qa baq pən cə lə ri isə 
qa na da çev ril di. Bir müd dət dən 
son ra on lar uç maq da öy rən di lər 
və be lə lik lə, quş lar ya ran dı.

Sü rü nən lə rin baş qa dəs tə si 
isə yu murt la maq dan əl çək di 
və in di ki mə mə li lə ri xa tır la-
dan, ba la la rı nı di ri do ğan məx-

luq la ra çev ril di. Bun dan baş qa, 
on lar həm də is ti qan lı ol du lar və 
yal nız son ra müasir mə mə li lə rin 
sə viy yə si nə ki mi in ki şaf et di lər.

Su da-qu ru da ya şa yan
nə de mək dir?

Su da-qu ru da ya şa yan la rın di gər 
adı – am fi  bi ya lar – yu nan sö zün dən 
əmə lə gə lib və mə na sı “iki li hə yat 
ya şa yan” de mək dir. Su da-qu ru da 
ya şa yan la rın ək sə riy yə ti öm rü nün 
ilk mər hə lə si ni su da ke çi rir, son ra 
qu ru ya çı xır. Su da-qu ru da ya şa-
yan la rın üç qru pu, ya xud üç dəs tə si 
var: qur ba ğa lar, sa la mand ra ki mi lər 
və qurd ki mi lər. Tri ton la rın müx tə lif 
növ lə ri sa la mand ra ki mi lə rə aid dir. 
Qurd ki mi lər isə tor pa ğın al tın da kı 
yu va lar da ya şa yan məx luq lar dır. 
On lar kor dur lar, ayaq la rı və quy-
ruq la rı ol mur. 

Su da-qu ru da ya şa yan la rın 1040 
nö vü var. On la rın heç bi ri nin bo yu 
bir met rə çat mır, bir cə Ya po ni ya da 
ya şa yan sa la mandr lar is tis na sa yı-
lır – on la rın bo yu 1,5 met rə dək olur.

Su da-qu ru da ya şa yan la rın ək sə-
riy yə ti nə gü cü, nə hə rə kət sü rə ti 
ilə fərq lə nir. On la rın ara sın da yal-
nız qur ba ğa lar ki fa yət qə dər zi rək-
dir lər. Bu hey van la rın ək sə riy yə ti 
özü nü qo ru ma üçün xəl və tə çə ki lir 
və rəng lə ri nin sol ğun ol ma sı sə bə-
bin dən o qə dər də nə zə rə çarp mır-
lar. Bun dan baş qa, prak ti ki ola raq, 
bü tün su da-qu ru da ya şa yan lar öz 
də ri lə rin də ki və zi lər dən zə hər if-
raz et mək qa bi liy yə ti nə ma lik dir-
lər və bu, on la rı düş mən dən qo ru-
yan ən tə sir li va si tə dir.

Yet kin yaş la rın da su da-qu ru da 
ya şa yan la rın ço xu nun ci yər lə ri olur, 
am ma on lar həm də öz də ri lə ri ilə 
nə fəs alır lar. On la rı ya is ti, ya mü-
la yim iq lim li yer lər də gör mək olar. 
On lar bir qay da ola raq, duz lu su da 
ya şa mır lar. Yet kin su da-qu ru da ya-
şa yan la rın adə tən qu ru da ya şa ma-
sı na rəğ mən, ço xal ma döv rün də su-
ya qa yı da bi lər lər. Hey van lar bur da 
yu mur ta qo yur, gənc nə sil öm rü-
nün ilk döv rü nü çöm çə quy ruq lar 
şək lin də elə bur da ke çi rir, əsa sən 
bit ki mən şə li qi da lar ye yir lər.

Su da-qu ru da ya şa yan la rın bə-
zi lə ri öz yu mur ta la rı na çox qə ri bə 
tərz də qul luq gös tə rir lər. Bra zi li-
ya da ya şa yan ağac qur ba ğa la rın-
dan bi ri nin di şi si öz yu mur ta la rı 
üçün pal çıq dan yu va dü zəl dir. 
Su ri nam qur ba ğa sı isə yu mur ta la-
rı nı be lin də hər lə yir. Öz kü rü lə ri ni 
su da baş lı-ba şı na qo yan su da-qu-
ru da ya şa yan lar, adə tən yüz lər lə 
kü rü bu ra xır və on la rı bir-bi ri nə 
ya pış qan la ya pış dı rır. Öz ba la la rı-
nın qey di nə qa lan hey van la rın isə 
bir qay da ola raq kü rü sü az olur. 

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

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

İl qar ƏLFİ

14 N 13(72) 06.05.2016

Yer üzün də bir xey li quş var 
ki, on la ra bir ne çə söz öy rət mək 
müm kün dür. La kin əsl “da nı-
şan” quş lar bü töv cüm lə lər söy-
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lar. Bun dan baş qa, prak ti ki ola raq, 
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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-
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gör mək olar. On la rın 
bə zi lə ri öz lə ri nə ye mi 
elə yer də, tor paq dan 
ta pır lar. La kin ək sər 

gö yər çin lər me şə lik yer-
lər də ya şa yır, yu va la rı nı ağac la-
rın bu daq la rın da qu rur lar.

Yer də pey da olan ilk 
hey van han sı dır?

Tə ka mül nə zə riy yə si ilə ha mı 
ra zı laş mır, am ma onun tə rəf dar-
la rı nın fi k rin cə, hey van hə ya tı 
(ba lıq lar, quş lar və hə şə rat lar da-

luq la ra çev ril di. Bun dan baş qa, 
on lar həm də is ti qan lı ol du lar və 
yal nız son ra müasir mə mə li lə rin 
sə viy yə si nə ki mi in ki şaf et di lər.

adı – am fi  bi ya lar – yu nan sö zün dən 
əmə lə gə lib və mə na sı “iki li hə yat 
ya şa yan” de mək dir. Su da-qu ru da 
ya şa yan la rın ək sə riy yə ti öm rü nün 
ilk mər hə lə si ni su da ke çi rir, son ra 
qu ru ya çı xır. Su da-qu ru da ya şa-
yan la rın üç qru pu, ya xud üç dəs tə si 
var: qur ba ğa lar, sa la mand ra ki mi lər 
və qurd ki mi lər. Tri ton la rın müx tə lif 
növ lə ri sa la mand ra ki mi lə rə aid dir. 
Qurd ki mi lər isə tor pa ğın al tın da kı 
yu va lar da ya şa yan məx luq lar dır. 
On lar kor dur lar, ayaq la rı və quy-
ruq la rı ol mur. 

nö vü var. On la rın heç bi ri nin bo yu 
bir met rə çat mır, bir cə Ya po ni ya da 
ya şa yan sa la mandr lar is tis na sa yı-
lır – on la rın bo yu 1,5 met rə dək olur.

riy yə ti nə gü cü, nə hə rə kət sü rə ti 
ilə fərq lə nir. On la rın ara sın da yal-
nız qur ba ğa lar ki fa yət qə dər zi rək-
dir lər. Bu hey van la rın ək sə riy yə ti 
özü nü qo ru ma üçün xəl və tə çə ki lir 
və rəng lə ri nin sol ğun ol ma sı sə bə-
bin dən o qə dər də nə zə rə çarp mır-

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

oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. 
Müt ləq ala caq lar, çün ki elm öy rən-
mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, hə-
mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət 
za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: 
sa vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi-
li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya olub 
ki, için də ki sa vad lı kə sim, dü şü nən 
in san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət 

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-

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 

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz-
lə yə sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. 
Məq səd uşaq la rı mı zın dün ya gö rü-
şü nü ge niş lən dir mək, on la rı hə mi-
şə diq qət mər kə zin də olan ma raq lı 
həm söh bə tə çe vir mək dir.

İl qar ƏLFİ
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Tıs ba ğa nın sə si var mı?
Əgər bi zim ba şa düş dü yü-

müz səs nə zər də tu tu lur sa, ca vab 
mən fi  ola caq. La kin elə nə həng 
tis ba ğa lar var ki, nıq qıl da yır, nə-
ril də yir, hətt  a an qı rır da! Tıs ba ğa-
lar üç qru pa bö lü nən sü rü nən lər 
ailə si dir: qu ru, də niz və şi rin su 
tıs ba ğa la rı. Siz bi lir si niz ki, tıs ba-
ğa lar di no zavr lar dan da yaş lı dır? 
Bəl kə də on la rın “səs siz li yi” elə 
onun la bağ lı dır ki, bu hey van la-
rın öz lə ri ni qo ru ma sı üçün sə sə 
eh ti yac la rı ol ma yıb. Axı on la rın 
sü mük dən dü zəl miş əla ça na ğı 
var. Ça na ğın üzə ri buy nuz mad-
də sin dən olan tə bə qə lər lə ör tü lü-
dür. Ça naq iki his sə dən iba rət dir. 
Onun üst his sə si hey va nın be li ni 
qo ru yur, alt his sə si qar nı nı. Bu 
iki his sə ara sın da kı de şik lər dən 
tıs ba ğa ba şı nı, boy nu nu, quy ru-
ğu nu, pən cə lə ri ni çı xa ra bi lər. 
Tıs ba ğa lar çox bö yük ola bi lər lər.

Dün ya da ən bö yük tıs ba ğa də-
ri li tıs ba ğa dır. Onun çə ki si 450 
ki loq ra ma ça tır. Am ma bu tıs-
ba ğa ar tıq yox ol muş bə zi növ-
lə riy lə mü qa yi sə də çox xır da dır. 

Məhv ol muş nə həng lər dən bi ri 5 
mil yon il bun dan qa baq ya şa mış 
ko los so he lis ad la nan tıs ba ğa idi. 
Lon do nun tə biət ta ri xi mu ze yin-
də bu hey van lar dan bi ri nin tam 
ske le ti ni gör mək müm kün dür. 
Onun ça na ğı nın or ta öl çü sü av-
to mo bil boy da dır və ona mü-
hər rik və tə kər lər qu raş dır san, 
ma şın ki mi Lon don kü çə lə rin də 
gəz mək olar! 

Be lə he sab edir lər ki, tıs ba ğa-
lar çox qo ca yaş la rı na qə dər ya-
şa yır. Nə həng tıs ba ğa nın öm rü 
bü tün fə qə rə li hey van la rın kın-
dan çox olur.

Bu cür tıs ba ğa la rın 100 il və 
da ha ar tıq ya şa ma sı na çox lu 
mi sal lar var. Am ma on la rın 

elə lə ri də olur ki, lap 
200 ilə dək ya-

şa yır.

Ba lıq lar nə ye yir?
Əgər siz nə vaxt sa ba lıq 

tut ma ğa get mi si niz sə, on da, 
yə qin, gör mü sü nüz ki, ba lıq si-
zin ona tək lif et di yi niz yem dən 
baş qa, nə de sə niz ye yir. Şə hər 
uşaq la rı çox vaxt ba lıq tut maq 
üçün qar ma ğa tax dıq la rı çö rək-
dən is ti fa də edir lər. Kənd də ya-
şa yan uşaq lar isə bu nun üçün 
cür bə cür qurd lar dan is ti fa də 
edir. Fo rel ba lı ğı tu tan lar bu 
məq səd lə xır da mil çək iş lə dir. 

Bə zi ba lıq la rı isə qar ma ğa ta xıl-
mış baş qa, da ha xır da ba lıq lar 
hə və sə gə ti rir. Ba lıq la rın min-
lər lə nö vü ol du ğun dan, on la rın 
nə ye di yi ni tam təs vir et mək 
müm kün de yil. La kin su yun al-
tın da sağ qal maq üçün ge dən 
mü ba ri zə o qə dər gər gin dir ki, 
ba lıq lar çox vaxt nə tap sa lar, 
onu da ye yir lər.

Bə zi ba lıq lar ve ge ta rian dır-
lar, yə ni yal nız bit ki mən şə li 
qi da lar dan is ti fa də edir, heç bir 
can lı or qa niz mə ma raq gös tər-
mir lər. Am ma ba lıq la rın ço xu 
yır tı cı dır, yə ni baş qa ba lıq lar la, 
ya xud xır da də niz hey van la-
rıy la, hə şə rat lar la qi da la nır lar. 
Ma raq lı dır ki, bir çox ba lıq lar 
xər çəng ki mi lə ri, ya xud ba lıq-
qu la ğın da ya şa yan məx luq la rı 
hə vəs lə ye yir.

Ba lıq lar gör kəm cə çox müx-
tə lif ol sa da, on la rın bir ne çə 
ümu mi cə hə ti var. Mə sə lən, 
ba lıq lar çox vaxt uzun, uc tə-
rəfl  ər dən da ra lan qu ru lu şa ma-
lik dir ki, bu da on la rın su yun 
al tın da sü rət lə üz mə si nə şə rait 
ya ra dır.

On la rın ək sə riy yə ti quy ru ğun-
dan mü hər rik ki mi is ti fa də edir, 
öz hə rə kət lə ri nə isə həm quy ruq, 
həm üz gəc lə riy lə nə za rət edir lər. 
On lar nə fə si qəl sə mə lər va si tə-
siy lə alır – ağız la rın dan do lan su 
qəl sə mə lər dən ba yı ra çı xır.

Ba lıq lar səs eşi də bi lir mi?
Bil mi rik gör mü sü nüz, yox sa 

yox, am ma bə zən ba lıq çı lar su ya 
ya xın la şan da səs lə ri ni ta mam kə-
sir lər ki, ov la rı nı hür küt mə sin-
lər. Əgər ba lıq si zin sə si ni zi 
eşit sə, müt ləq üzüb da-
ha sa kit ye rə ge də rək 
təh lü kə dən uzaq-
la şa caq, çün ki 
ba lıq la rın qu-
la ğı var və o, 
si zin səs-
kü yü nü-
zü eşi-
dir. 

Am ma ba lı ğın qu la ğı bi zim 
adət et di yi miz ki mi, çöl də de yil, 
onun içə ri sin də dir. Adam lar elə 
bi lir ki, ba lıq lar bi zim va cib bil-
di yi miz bə zi funk si ya lar ol ma-
dan ke çi nir. Bu, bəl kə də ona gö-
rə be lə dir ki, ba lıq lar so yuq qan lı 
can lı lar dır. Am ma bəl kə də ba-
lıq tut ma ğı xoş la dı ğı mız dan, 
biz on la rın da baş la rı na gə lən 
hər şe yi an la dı ğı haq da dü şün-
mək dən xoş lan mı rıq və ad la rı nı 
an la maz qoy maq la özü mü zə tə-
səl li ve ri rik.

La kin ba lıq la rın da baş qa 
hey van lar ki mi, si nir sis te mi 
var. Əgər biz on la rı na ra hat 
edi rik sə, on lar bu nu hiss elə-
yir; in ci di rik sə, ağ rı nı du yur. 
Ba lıq la rın his siy yat or qan la rı 
çox in ki şaf edib. On lar hər şe-
yi də ri lə riy lə du yur lar və bu 
hey van la rın bu run pə rə lə rin də 
yer lə şən iki xır da iy bil mə or qa-
nı var. O ki qal dı ba lıq la rın so-
yuq qan lı hey van la ra aid ol ma-
sı na, bu, heç də o de mək de yil 
ki, on lar “ya na caq”sız hə rə kət 
edə, ya şa ya bi lər. Ba lıq la rın da 
“ya na ca ğı” tə bii ki, qi da dır. 

Ba lı ğın ye dik lə ri onun qar nın da 
“ya na raq” hey va nı hə yat ener ji si 
ilə tə min edir. Qan ba lı ğın bü tün 
da xi li or qan la rı na yal nız ener ji ni 
yox, həm də onun “yan ma sı na” 
kö mək edən ok si ge ni da şı yır. 
Qa nı da mar la ra vur maq üçün-
sə ba lıq la rın da bi zim ki mi 
ürə yi olur.

Tə bii ki, on lar çox müx tə lif şə-
rait lər də ya şa dıq la rı üçün bir-bi-
rin dən çox fərq lə nir lər. Mə sə lən, 
ci yər li ba lı ğın həm qəl sə mə lə ri, 
həm də ha va da nə fəs al ma sı 
üçün ci yər lə ri olur. Ma ğa ra lar-
da ya şa yan bə zi növ lər kor olur, 
ona gö rə də bu ba lıq la rın baş tə-
rə fi n də bığ cıq lar yer lə şir. Bə zi lə-
ri də niz su yun da, di gər lə ri şi rin 
su da ya şa yır. Bə zi ba lıq la rın isə 
məs kə ni lap okeanın di bin də dir. 

Elekt rik li ilan ba lı ğı nə dir?
Elekt rik li ilan ba lı ğı elekt rik li 

ba lıq lar qru pu na aid dir. On la rın 
ov et mə yi də, düş mən dən qo run-
ma ğı da elekt rik bo şal ma la rı he-
sa bı na dır. Bu ba lıq lar da za hi rən 
adi ba lıq la ra bən zə yir, am ma on-
lar dan fərq li ola raq, bə dən lə rin də 
elekt rik yü kü olur. Alim lər bu nun 
sə bə bi ni hə lə də izah edə bil mir lər.

Bü tün elekt rik li ba lıq lar dan ən 
təh lü kə li lə ri Cə nu bi Ame ri ka nın 
elekt rik li ilan ba lıq la rı dır. On la ra 
bə zən Bra zi li ya ilan ba lıq la rı da 
de yir lər. Kök, tünd rəng li bə dən-
lə ri olan bu məx luq lar Ori no ko 
və Ama zon ka ya tö kü lən çay-
lar da ya şa yır. Bə zən bu ba lıq la-
rın uzun lu ğu iki met rə ça tır və 
elekt rik or qan la rı nın yer ləş di yi 
quy ru ğu nun bir cə zər bə si ilə at 
boy da hey va nı şo ka sa la bi lər!

De yir lər ki, on la rın zər bə sin dən 
in san da bir ne çə saat lı ğa sı ra dan 
çı xa bi lər. Elekt rik li ba lıq la rın di-
gər nü ma yən də si elekt rik li skat dır. 
Onun bo yu hər dən 1,5 met rə ça tır. 
Bu ba lıq tro pik Af ri ka nın bü tün 
çay la rın da ya şa yır. Elekt rik li ba lıq-
la rın üçün cü qru pun da tor pe do ya-
bən zər skat lar var, onu bü tün is ti 
də niz lər də gör mək müm kün dür. 
Tor pe do ya bən zər skat, əsa sən sa hi-
lə ya xın, çox də rin yer lər də ya şa yır. 
Bu ailə nin At lan tik okeanın da ya şa-
yan di gər nü ma yən də si, de yi lən lə-
rə gö rə, 90 ki loq ra ma dək ağır lı ğı, 

1,5 metr uzun lu ğu olan ba-
lıq lar dır.

Elekt ros ka tın be li tünd rəng də, 
qa nı ağ olur. Bə də ni, təx mi nən 
gir də və yas tı dır. Onun elekt rik 
or qan la rı ba şı ilə qəl sə mə lə ri ara-
sın da dır. Bu ba lıq üzə rin də apa-
rı lan sı naq lar gös tər di ki, ba lıq 
özü nün elekt rik ener ji si ni is ti fa-
də edən dən son ra müt ləq din cəl-
mə li və qi da lan ma lı dır ki, gü cü-
nü ye ni dən bər pa edə bil sin.

Me du za lar təh lü kə li dir mi?
Me du za lar də niz hey van la rın-

dan ən qə ri bə si dir, çün ki on lar 
tam ola raq je le şə kil li küt lə dən 
iba rət dir lər. On lar ba lıq la ra bən-
zə mir və ba lıq lar la heç bir qo-
hum lu ğu yox dur. Me du za la rın 
mü da fi əsi on la rın iy nə si dir. Bu 
iy nə bə də nə san cı lan da adam-
da çox pis təəs sü rat qa lır və be lə 
sanc ma la rın fə sad la rı da ola bi lər.

Me du za lar for ma ca ağ zıaşa ğı 
çev ril miş ka sa nı xa tır la dır. Bu ka-
sa nın al tın da həzm sis te mi yer lə-
şir. On la rın həzm sis te mi tən or-
ta dan sal la nan, aşa ğı sı ge niş lə nən 
bo ru dan iba rət dir. Me du za nın ət-
rafl  a rı sa yı lan qol la rı qi da top la-
maq və üz mək üçün is ti fa də olu-
nur. Onun ka sa şə kil li bə də ni isə 
ara sın da je le şə kil li mad də olan 
iki tə bə qə dən iba rət dir. Əgər me-
du za nı su dan çı xar saq, o, tez lik lə 
qup qu ru qu ru ya caq, çün ki bə də-
ni nin 98 faizi su dan iba rət dir. Əl-
bətt  ə, əgər me du za çox iri de yil sə, 
onun iy nə sin dən ya ra nan ya nıq-
lar o qə dər də təh lü kə li ol mur. 
Am ma iri me du za la rın sanc ma sı 
ta mam baş qa cür tə sir gös tə rir.

Mü tə xəs sis lər de yir ki, bə də ni nin 
diamet ri dörd met rə ça tan, qol la rı 
isə 30 metr olan me du za lar da var. 
Əgər bu na bən zər bir hey van si zi 
“qu caq la sa”, nə fə si niz kə si lə cək, 
hətt  a qis mən ifl  ic be lə ola caq sı nız. 
Me du za la rın ən nə hən gi sa yı lan 
“por tu qal əs gə ri”  ye kə skumb ri ya 
ba lı ğı nı da öl dü rüb ye yə bi lər.

Avst ra li ya sa hil lə rin də də niz arı-
sı ad lan dı rı lan me du za lar olur. Bu 
hey van la rı şöh rət lən di rən odur ki, 
on lar la gö rüş bir çox ölüm hal la rı-
nın sə bə bi olub. On lar dan bə zi lə ri-

nin ti kan la rı var və bu ti kan lar 
qur ba nı nın bə də ni nə san cı-

lır. Hə min ti kan lar hey-
va nın zə hər və zi lə riy-

lə əla qə li dir. Onun 
zə hə ri qur ba nı-

nı ya öl dü-
rür, ya da 

ifl  ic edir.

Hər suala    bir ca vab
to mo bil boy da dır və ona mü-
hər rik və tə kər lər qu raş dır san, 
ma şın ki mi Lon don kü çə lə rin də 
gəz mək olar! 

Be lə he sab edir lər ki, tıs ba ğa-
lar çox qo ca yaş la rı na qə dər ya-
şa yır. Nə həng tıs ba ğa nın öm rü 
bü tün fə qə rə li hey van la rın kın-
dan çox olur.

Bu cür tıs ba ğa la rın 100 il və 
da ha ar tıq ya şa ma sı na çox lu 
mi sal lar var. Am ma on la rın 

elə lə ri də olur ki, lap 
200 ilə dək ya-

şa yır.

Ba lıq lar nə ye yir?
Əgər siz nə vaxt sa ba lıq 

tut ma ğa get mi si niz sə, on da, 
yə qin, gör mü sü nüz ki, ba lıq si-
zin ona tək lif et di yi niz yem dən 
baş qa, nə de sə niz ye yir. Şə hər 
uşaq la rı çox vaxt ba lıq tut maq 
üçün qar ma ğa tax dıq la rı çö rək-
dən is ti fa də edir lər. Kənd də ya-
şa yan uşaq lar isə bu nun üçün 
cür bə cür qurd lar dan is ti fa də 
edir. Fo rel ba lı ğı tu tan lar bu 
məq səd lə xır da mil çək iş lə dir. 

Ba lıq lar səs eşi də bi lir mi?
Bil mi rik gör mü sü nüz, yox sa 

yox, am ma bə zən ba lıq çı lar su ya 
ya xın la şan da səs lə ri ni ta mam kə-
sir lər ki, ov la rı nı hür küt mə sin-
lər. Əgər ba lıq si zin sə si ni zi 
eşit sə, müt ləq üzüb da-
ha sa kit ye rə ge də rək 
təh lü kə dən uzaq-
la şa caq, çün ki 
ba lıq la rın qu-
la ğı var və o, 
si zin səs-
kü yü nü-
zü eşi-
dir. 

sə ba lıq la rın da bi zim ki mi 
ürə yi olur.

1,5 metr uzun lu ğu olan ba-
lıq lar dır.

Avst ra li ya sa hil lə rin də də niz arı-
sı ad lan dı rı lan me du za lar olur. Bu 
hey van la rı şöh rət lən di rən odur ki, 
on lar la gö rüş bir çox ölüm hal la rı-
nın sə bə bi olub. On lar dan bə zi lə ri-

nin ti kan la rı var və bu ti kan lar 
qur ba nı nın bə də ni nə san cı-

lır. Hə min ti kan lar hey-
va nın zə hər və zi lə riy-

lə əla qə li dir. Onun 
zə hə ri qur ba nı-

nı ya öl dü-
rür, ya da 

ifl  ic edir.



Ame ri ka nın məş hur “20th Cen tury Fox” ki no şir kə ti nin nü-
ma yən də si xə bər ve rib ki, ya zı çı C.Deş ne rin ey niad lı ki ta bı 
əsa sın da çə ki lən “La bi rint də qa çan” tri lo gi ya sı nın 3-cü, son 
his sə si nin çə ki liş lə ri qey ri-müəy yən müd də tə da yan dır lıb.

Mə lum ol du ğu ki mi, mart ayın da fi lm də baş ro lun ifa çı sı Di lan O’B ra-
ye nin çə ki liş lər za ma nı ağır zə də al ma sı sə bə bin dən çə ki liş lər da yan dı-
rı lıb. Be lə ki, akt yor hə rə kət edən av to mo bi lin üs tün dən yı xı lıb. Ya ra dı cı 
he yət əv vəl cə akt yo run tez lik lə sa ğa la ca ğı na və çə ki liş mey dan ça sı na 
qa yı da ca ğı na ümid et sə də, hə kim lər onun zə də si nin çox ağır ol du ğu nu 
bil di rib lər. 

Qeyd edək ki, “La bi rint də qa çan” tri lo gi ya sı nın təq di ma tı 2017-ci ilin 
fev ral ayın da baş tut ma lı idi. 

Çi li po li si məş hur şair, No bel mü ka fat çı sı Pab lo Ne ru da-
nın ölüm sə bə bi ni ay dın laş dır maq məq sə di lə onun qəb-
ri ni aç maq qə ra rı na gə lib. Çi li te le vi zi ya sı xə bər ve rib ki, 
pay taxt Sant ya qo da hü quq-mü ha fi  zə or qan la rı nın iş ti ra kı 

ilə şairin qəb ri nin açıl ma sı mə ra si mi baş tu tub. 
Jur na list təh qi qa tı nə ti cə sin də mə lum olub 

ki, 1973-cü il də və fat et miş Pab lo Ne ru da-
nın ölüm sə bə bi ni Çi li hü quq-mü-
ha fi  zə or qan la rı in di yə qə dər araş-
dı rır. 43 il da vam edən araş dır ma 
za ma nı po lis yal nız bir fak tı təs diq-
lə yə bi lib və ədi bin ölüm sə bə bi nin 
izi nə də məhz bu ifa də dən son ra 
dü şə bi lib. Ne ru da nın sü rü cü sü 
po li sə ver di yi ifa də sin də eti raf 
edib ki, pros tat xər çən gin dən 
əziy yət çə kən şair Çi li xəs tə-
xa na la rı nın bi rin də müali cə 
alar kən ona vu ru lan iy nə-
dən son ra dün ya sı nı də yi-
şib. Bu fak tın üzə rin də da-
ya nan Çi li hü quq-mü ha fi  zə 
or qan la rı nın rəs mi lə ri id dia edir ki, 
Pab lo Ne ru da dik ta tor Au qus to Pi-
no çe tin si fa ri şi ilə öl dü rü lüb. Belə ki, 
Pab lo Ne ru da xəs tə xa na da müali-
cə si ni bi tir dik dən son ra Mek si ka ya 
mü ha ci rət et mə yə ha zır la şır dı. 

N 13(72) 06.05.2016

Pa ris hər ra cı nın təş ki lat-
çı la rı da hi is pan rəs sa mı 
Sal va dor Da li nin gün də-
li yi ni sa tı şa çı xa rıb. Bu 

ba rə də Bri ta ni ya mət buatı xə bər 
ve rib. Be lə ki, bu də fə sür realist 
rəs sa mın rəsm əsər lə ri de yil, şəx-
si gün də li yi hər ra ca çı xa rı la caq. 
Eks pert lə rin söz lə ri nə gö rə, rəs sa-
mın gün də li yi onun zən gin da xi li 
dün ya sı nı əks et di rir. Sə nət şü-
nas lar və rəs sam lar he sab edir ki, 
gün də lik də ki bə zi rəm zi şə kil lər 
və ri ya zi he sab la ma la rı rəs sam 
gənc yaş la rın da qey də alıb. 

Jur na list lə rə o da mə lum olub 
ki, gün də li yin baş lan ğıc qiy mə ti 
50000 av ro təş kil edir. Hər rac Pa-
ris də “Sot heby’s” evin də ke çi ri lir. 
Hər ra ca Sal va dor Da li nin gün də-
li yin dən baş qa, də yə ri təx mi nən 
4 mil yon av ro olan 
da daizm və 
s ü r  r e a l i z m 
cə  rə  ya  n ı  na 
aid 496 əsər 
də çı xa rı lıb.

Harper Linin naməlum 
məqaləsi üzə çıxıb

  “Ada moy na da nı öl dür mək” ro ma nı nın müəl li fi  Har per Li nin 
in di yə qə dər mə lum ol ma yan mə qa lə si aş kar edi lib. Bu ba rə də 
“FBR” jur na lı na mə qa lə ni üzə çı xar mış bioq raf Çarlz Şilds mə lu-
mat ve rib.

Şilds de yib: “Ya zı da Har per Li Tru men Ka po te nin “Aman sız qətl” 
ro ma nı nın real ha di sə lər əsa sın da ya zıl dı ğı nı diq qə tə çat-
dı rıb. Be lə ki, 1959-cu il də Kan zas da fer mer Herb Klat-
te rin ailə si aman sız ca sı na qət lə ye ti ri lir. Ya zı çı Har per 
Li “Aman sız qətl” ro ma nı nın müəl li fi  Tru men Ka po-
te ilə bir lik də Kan za sa – ha di sə ye ri nə ge dir”. Mə qa lə 
1960-cı ilin mart ayın da “Ada moy na da nı öl dür mək” 
ro ma nı nın çap olun ma sı na dörd ay qal mış işıq 
üzü gö rüb. La kin o vaxt mə qa lə nin çap olun du-
ğu “Gra pe vi ne” jur na lın da ya zı müəl li fi  nin 
adı qeyd edil mə yib. La kin Şilds id dia edir 
ki, mə qa lə nin müəl li fi  ya zı çı Har per Li dir. 
Şilds bu nu sü but et dik dən son ra, may 
ayın da “Gra pe vi ne” jur na lı mə qa lə ni 
ye ni dən, Şild sin ön sö zü ilə dərc edib. 

Xa tır la daq ki, “Ada moy na da nı öl-
dür mək” ro ma nı-
nın müəl li fi  Har-
per Li bu ilin 
fev ral ayı nın 
19-da 90 ya şın-
da və fat edib.

Hazırladı: 
NARINGÜL
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Salvador Dalinin 
gündəliyi 50000 
avroya hərracda

4 mil yon av ro olan 
da daizm və 
s ü r  r e a l i z m 
cə  rə  ya  n ı  na 
aid 496 əsər 
də çı xa rı lıb.

ye ni dən, Şild sin ön sö zü ilə dərc edib. 
Xa tır la daq ki, “Ada moy na da nı öl-

dür mək” ro ma nı-
nın müəl li fi  Har-
per Li bu ilin 
fev ral ayı nın 
19-da 90 ya şın-
da və fat edib.

Hazırladı: 
NARINGÜL

 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“)
kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

əldə edə bilərsiniz.  

Səbirsizliklə gözlənilən 
filmin çəkilişləri dayandı

Eks pert lə rin söz lə ri nə gö rə, rəs sa-
mın gün də li yi onun zən gin da xi li 
dün ya sı nı əks et di rir. Sə nət şü-
nas lar və rəs sam lar he sab edir ki, 
gün də lik də ki bə zi rəm zi şə kil lər 
və ri ya zi he sab la ma la rı rəs sam 
gənc yaş la rın da qey də alıb. 

Jur na list lə rə o da mə lum olub 
ki, gün də li yin baş lan ğıc qiy mə ti 
50000 av ro təş kil edir. Hər rac Pa-
ris də “Sot heby’s” evin də ke çi ri lir. 
Hər ra ca Sal va dor Da li nin gün də-
li yin dən baş qa, də yə ri təx mi nən 

ro ma nı nın real ha di sə lər əsa sın da ya zıl dı ğı nı diq qə tə çat-
dı rıb. Be lə ki, 1959-cu il də Kan zas da fer mer Herb Klat-
te rin ailə si aman sız ca sı na qət lə ye ti ri lir. Ya zı çı Har per 
Li “Aman sız qətl” ro ma nı nın müəl li fi  Tru men Ka po-
te ilə bir lik də Kan za sa – ha di sə ye ri nə ge dir”. Mə qa lə 
1960-cı ilin mart ayın da “Ada moy na da nı öl dür mək” 
ro ma nı nın çap olun ma sı na dörd ay qal mış işıq 
üzü gö rüb. La kin o vaxt mə qa lə nin çap olun du-
ğu “Gra pe vi ne” jur na lın da ya zı müəl li fi  nin 
adı qeyd edil mə yib. La kin Şilds id dia edir 
ki, mə qa lə nin müəl li fi  ya zı çı Har per Li dir. 
Şilds bu nu sü but et dik dən son ra, may 
ayın da “Gra pe vi ne” jur na lı mə qa lə ni 

4 mil yon av ro 
da daizm və 
s ü r  r e a l i z m 
cə  rə  ya  n ı  na 
aid 496 əsər 
də çı xa rı lıb.

ye ni dən, Şild sin ön sö zü ilə dərc edib. 
Xa tır la daq ki, “Ada moy na da nı öl-

i li po li si məş hur şair, No bel mü ka fat çı sı Pab lo Ne ru da-
nın ölüm sə bə bi ni ay dın laş dır maq məq sə di lə onun qəb-
ri ni aç maq qə ra rı na gə lib. Çi li te le vi zi ya sı xə bər ve rib ki, 
pay taxt Sant ya qo da hü quq-mü ha fi  zə or qan la rı nın iş ti ra kı 

ilə şairin qəb ri nin açıl ma sı mə ra si mi baş tu tub. 

Pablo Nerudanı Pinoçet öldürtdürüb

ilə şairin qəb ri nin açıl ma sı mə ra si mi baş tu tub. 
Jur na list təh qi qa tı nə ti cə sin də mə lum olub 

ki, 1973-cü il də və fat et miş Pab lo Ne ru da-
nın ölüm sə bə bi ni Çi li hü quq-mü-
ha fi  zə or qan la rı in di yə qə dər araş-
dı rır. 43 il da vam edən araş dır ma 
za ma nı po lis yal nız bir fak tı təs diq-
lə yə bi lib və ədi bin ölüm sə bə bi nin 
izi nə də məhz bu ifa də dən son ra 
dü şə bi lib. Ne ru da nın sü rü cü sü 
po li sə ver di yi ifa də sin də eti raf 
edib ki, pros tat xər çən gin dən 
əziy yət çə kən şair Çi li xəs tə-
xa na la rı nın bi rin də müali cə 

ya nan Çi li hü quq-mü ha fi  zə 
or qan la rı nın rəs mi lə ri id dia edir ki, 
Pab lo Ne ru da dik ta tor Au qus to Pi-
no çe tin si fa ri şi ilə öl dü rü lüb. Belə ki, 
Pab lo Ne ru da xəs tə xa na da müali-
cə si ni bi tir dik dən son ra Mek si ka ya 
mü ha ci rət et mə yə ha zır la şır dı. 

ilə şairin qəb ri nin açıl ma sı mə ra si mi baş tu tub. 
Jur na list təh qi qa tı nə ti cə sin də mə lum olub 

ki, 1973-cü il də və fat et miş Pab lo Ne ru da-


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14-15
	16



