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Azər bay ca nın pay-
tax tın da “Çox qütb-
lü dün ya ya doğ ru” 
möv zu sun da IV Qlo-

bal Ba kı Fo ru mu nun rəs mi açı-
lı şı olub.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev, xa nı mı 
Meh ri ban Əli ye va, bir sı ra öl kə-
lə rin döv lət və hö ku mət baş çı la-
rı Fo rum da iş ti rak edib lər.

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke-
çi ri lən IV Qlo bal Ba kı Fo ru-
mun da bu də fə mü na qi şə lə rin 
qar şı sı nın alın ma sın da din lə ra-
ra sı dialo qun ro lu, miq ra si ya, 
mul ti kul tu ra lizm və in teq ra si ya 
mə sə lə lə ri, o cüm lə dən qlo bal 
təh lü kə siz li yin tə min olun ma sı 
ki mi mü hüm mə sə lə lər mü za ki-
rə edi lir. Bun dan baş qa, ener ji və 
qlo bal ida rə çi li yin pers pek tiv lə-
ri ilə bağ lı mə sə lə lər də Fo ru-
mun gün də li yi nə da xil dir.

Al ba ni ya, Mon te neq ro, Bol qa-
rıs tan, Gür cüs tan pre zi dent lə ri-
nin də qa tıl dı ğı Fo rum da 27 sa biq 
pre zi dent və 23 sa biq baş na zir də 
da xil ol maq la, 53 öl kə dən 300-dən 
çox nü ma yən də iş ti rak edir.

Dör dün cü Qlo bal Ba kı Fo ru-
mu nu açan Mi si rin İs gən də riy yə 
Ki tab xa na sı nın di rek to ru, Ni za-
mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə-
zi nin həm səd ri İs mail Se ra gel din 
ha zır da dün ya nı na ra hat edən 
mə sə lə lə rin çox şa xə li ol du ğu nu 
de di, bu prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı üçün mü za ki rə lə rin 
apa rıl ma sı nın va cib li yi ni diq-
qə tə çat dır dı. O, IV Qlo bal Ba kı 
Fo ru mu nun bu ba xım dan xü su si 
əhə miy yə tə ma lik ol du ğu nu vur-
ğu la dı və bu cür mö tə bər təd bi rə 
ev sa hib li yi et di yi nə gö rə Azər-
bay ca na min nət dar lı ğı nı bil dir di.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev Ni za mi Gən cə vi Bey nəl-
xalq Mər kə zi nin təş kil et di yi bu 
Fo ru mun dün ya da baş ve rən mü-
hüm və qlo bal mə sə lə lə rin mü za-
ki rə si ba xı mın dan ar tıq ənə nə yə 
çev ril di yi ni bil dir di. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı ötə nil ki gö rüş dən son ra 
dün ya da bir çox də yi şik lik lə rin 
baş ver di yi ni de di, bu təd bi rin 
məq səd lə rin dən bi ri nin də pla-
net də gər gin li yin azal dıl ma sı, 
əmək daş lıq və qar şı lıq lı an laş ma 
üçün əsas la rın ya ra dıl ma sı ol du-
ğu nu diq qə tə çat dır dı.

Bu il öl kə mi zin müs tə qil li yi nin 25 
il li yi ni qeyd edə cə yi ni de yən Pre-
zi dent İl ham Əli yev ötən dövr də 
Azər bay ca nın bir çox prob lem lər lə 
üz ləş di yi ni, ter ror və mü ha ri bə yə 
mə ruz qal dı ğı nı vur ğu la dı. Er mə-
nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra-
bağ mü na qi şə si nin həl li nin va cib-
li yi ni bil di rən döv lə ti mi zin baş çı sı 
diq qə tə çat dır dı ki, Dağ lıq Qa ra bağ 
Azər bay ca nın əzə li tor pa ğı dır və 
bü tün bey nəl xalq qu rum lar Dağ lıq 
Qa ra ba ğı öl kə mi zin əra zi si ki mi ta-
nı yır. BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 

er mə ni qüv və lə ri nin iş ğal edil miş 
əra zi lər dən çıx ma sı ilə bağ lı qət na-
mə lə ri nin hə lə də hə ya ta keç mə di-
yi ni de yən Pre zi dent İl ham Əli yev 
BMT qət na mə lə ri nin ic ra me xa niz-
mi nin ye ni dən iş lən mə si nin va cib-
li yi nə diq qə ti cəlb et di.

“Er mə nis tan sülh is tə mir və 
sta tus-kvo nun də yiş mə mə si-
nə ça lı şır”, - de yən döv lə ti mi zin 
baş çı sı iş ğal olun muş əra zi lər də 
hər şe yin məhv edil di yi ni, ta ri-
xi abi də lə rin, qə bi ris tan lıq la rın 

da ğı dıl dı ğı nı bil dir di. Pre zi dent 
İl ham Əli yev vur ğu la dı ki, iş ğal-
çı cə za lan dı rıl ma lı dır, əks hal da 
o, plan la rı nı da vam et di rə cək və 
təh lü kə də daim möv cud ola caq.

Azər bay can da bü tün azad lıq-
la rın tə min olun du ğu nu, iq ti sa-
diy ya tın in ki şaf et di yi ni, yox-
sul lu ğun azal dıl dı ğı nı, so sial və 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra 
olun du ğu nu de yən döv lə ti mi-
zin baş çı sı öl kə miz də sər ma yə lər 
üçün mün bit şə raitin ya ra dıl dı-
ğı nı, iq ti sa di is la hat la rın uğur la 

apa rıl dı ğı nı diq qə tə çat dır dı. İn-
di əsas məq sə din iq ti sa diy yat da 
neft və qaz dan ası lı lı ğın azal dıl-
ma sı ol du ğu nu de yən Pre zi dent 
İl ham Əli yev ha zır da nəq liy yat 
inf rast ruk tu ru nun ya ra dıl ma sı, 
ener ji sek to ru nun da ha da in ki-
şaf et di ril mə si is ti qa mə tin də iş lə-
rin get di yi ni vur ğu la dı, “Cə nub” 
qaz dəh li zi nin əhə miy yə tin dən 
da nış dı, bu la yi hə nin real laş ma-
sın da Azər bay ca nın mü hüm ro-
lu nun ol du ğu nu bil dir di.

Bu il öl kə miz də “Mul ti kul-
tu ra lizm ili” elan edil di yi ni de-
yən döv lə ti mi zin baş çı sı müs tə-
qil lik il lə rin də bu mey lin da ha 
da möh kəm lən di yi ni və döv lət 
si ya sə ti nə çev ril di yi ni bil dir-
di. “Mul ti kul tu ra lizm ya şa yır, 
onun gə lə cə yi var”, - de yən 
Azər bay can Pre zi den ti ötən ay 
Ni za mi Gən cə vi nin və tə ni olan 
Gən cə şə hə rin də İmam za də di-
ni-mə də niy yət komp lek si nin 
açıl dı ğı nı, hə min təd bir də öl kə-
miz də ki bü tün di ni ic ma la rın 

rəh bər lə ri nin çı xış et di yi ni, res-
pub li ka mız da heç bir ay rı-seç-
ki li yin ol ma dı ğı nı, bu nun da 
gə lə cək in ki şa fı mı za zə min ya-
rat dı ğı nı diq qə tə çat dır dı.

Ötən il Ba kı da bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı nın ke çi ril di yi ni, gə lən 
il isə İs lam Həm rəy lik Oyun la-
rı nın baş tu ta ca ğı nı de yən döv-
lə ti mi zin baş çı sı bil dir di ki, bi-
zim əsas məq sə di miz öl kə mi zin 
uğur lu in ki şa fı nı tə min et mək-
dir.

Bakıda “İlaxır çərşənbə” 
təntənəli qeyd olunacaq
Mar tın 15-də Mər kə-

zi Park da Ba kı Şə-
hər İc ra Ha ki miy-
yə ti xal qı mı zın 

Mil li bay ra mı - “İla xır çər şən-
bə” gü nü nü tən tə nə li şə kil də 
qeyd edə cək.

İc ra Ha ki miy yə ti nin mət buat 
xid mə tin dən Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, mar tın 15-də saat 10.30-da 
met ro nun “İçə ri şə hər” stan si ya sı 
və Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti bi-
na sı nın ya nın da kı əra zi dən Nov-
ruz per so naj la rı – Də də Qor qud, 
Ba har qı zı, Ko sa, Ke çəl və mu si qi 
qrup la rı nın iş ti ra kı ilə də və lər, sü-
va ri lər fay ton la rın mü şa yiəti ilə 
Su ra xa nı “Atəş ga hı”na yol la na caq.

Bay ram kar va nı Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə tin dən hə rə kə tə 
baş la ya raq İs tiq la liy yət kü çə si 

ilə Hey dər Əli yev Sa ra yı nın ya-
nın dan keç mək lə, Bül bül pros-
pek ti, Xə qa ni, Ni za mi kü çə lə ri 

ilə Xə tai hey kə li və fəv va rə nin 
ya nın dan ke çib, Hey dər Əli yev 
pros pek ti nə çı xıb, met ro nun 
“Ko roğ lu” stan si ya sı nın qar şı-
sın dan ke çib, Ha va li ma nı av-
to ma gist ra lı ilə hə rə kət edə rək 
Su ra xa nı “Atəş gah”ına yo la dü-
şə cək.

“Atəş gah”dan od gö tü rən 
bay ram kar va nı ge ri yə qa yı-
da raq Ha va Li ma nı av to ma-
gist ra lı, met ro nun “Ko roğ lu” 
stan si ya sı nın ya nın da kı “Alov” 
Fon ta nın, Hey dər Əli yev pros-
pek ti, Yu sif Sə fə rov kü çə si, 28 
May kü çə si, Rə şid Beh bu dov 
pros pek ti, Fü zu li kü çə si və 
Hey dər Əli yev Sa ra yı nın qar şı-
sın dan ke çə rək , Mər kə zi Park-
da bay ram ton qa lı alov lan-
dı rı la caq və Də də Qor qu dun 
Nov ruz xe yir-duası ilə saat 
19.00-da in cə sə nət us ta la rı nın 
iş ti ra kı ilə bay ram kon ser ti və 
atəş fə şan lıq ola caq.

Prezident İlham Əliyev
IV Qlobal Bakı Forumunun 
açılışında iştirak edib
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Dü nən Azər bay can teat rı ya ran ma sı nın 143-cü il dö nü mü nü qeyd 
edir. Mil li teatr sə nə ti miz qə dim və zən gin ta ri xi yol ke çib. İn-
san la rın əmək fəaliy yə ti ilə bağ lı oyun lar və rəqs lər, möv süm 
bay ram la rı, aşıq sə nə ti, di ni ayin lər lə əla qə dar mey dan mə-

ra sim lə ri, “Qa ra vəl li” tip li müx tə lif ta ma şa növ lə ri xalq teat rı nın əsa sı nı 
müəy yən edib, mil li teat rın gə lə cək in ki şa fı üçün möh kəm zə min ya ra dıb.

XIX əs rin ikin ci ya rı sın dan baş la ya-
raq Azər bay can da cə rə yan edən ic ti-
mai-si ya si pro ses lər öl kə də maarif çi-
lik hə rə ka tı nın in ki şa fı na güc lü tə kan 
ve rib. Ədə biy yat, mə də niy yət və 
in cə sə nət sa hə lə rin də kök lü for ma 
və məz mun də yi şik lik lə ri baş ve rib. 
Hə min dövr Azər bay can teat rı üçün 
də əla mət dar olub. Bu dövr də gör-
kəm li ya zı çı-mü tə fək kir Mir zə Fə tə li 
Axund za də tə rə fi n dən ədə biy ya tı mı-
za dram jan rı nın gə ti ril mə si xalq teat-
rı nın pe şə kar teatr sə nə ti nə çev ril mə-
sin də həl le di ci rol oy na yıb.

1873-cü il mar tın 10-da Ba kı real nı 
mək tə bi nin teatr hə vəs kar la rı trup-
pa sı tə rə fi n dən M.F.Axund za də nin 
“Sər gü zəş ti-və zi ri-xa ni Lən kə ran” 
ko me di ya sı nü ma yiş et di ri lib. Bu ta-
ma şa ilə Azər bay can da mil li teat rın 
əsa sı qo yu lub. Bu şə rəfl  i iş də Hə sən 
bəy Zər da bi və Nə cəf bəy Və zi rov 
mü hüm rol oy na yıb lar. Mil li teat rın 
in ki şa fın da məş hur xey riy yə çi-me-
se nat Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin 
bö yük xid mə ti olub. O, Ba kı şə hə-
rin də ilk teatr bi na sı in şa et di rib. Nə-
ti cə də Azər bay can səh nə si nin Ca-
han gir bəy Zey na lov, Hü seyn qu lu 
Sa rabs ki, Mir za ğa Əli yev, Hü seyn 
Ərəb lins ki, Ül vi Rə cəb, Ab bas Mir-
zə Şə rif za də, Mus ta fa Mər da nov, 
Məm mədr za Şeyx za ma nov, Ağa sa-
dıq Gə ray bəy li, Əliağa Ağa yev, Lüt-
fə li Ab dul la yev, Nə si bə xa nım Zey-
na lo va, Mər zi yə xa nım Da vu do va 
ki mi yüz lər lə si ma sı ye ti şib.

Uzun və şə rəfl  i ta ri xi yol keç miş 
Azər bay can teat rı nın in ki şa fın da 
son il lər də ye ni mər hə lə baş la yıb. Bu 
in ki şaf özü nü, ilk növ bə də, teatr la-
rın mad di-tex ni ki ba za sı nın müasir 
dün ya stan dart la rı na uy ğun laş dı rıl-
ma sın da, kol lek tiv lə rin ya ra dı cı lıq 
ax ta rış la rı nın bəh rə si ola raq ye ni 
ma raq lı ta ma şa la rın ha zır lan ma sın-
da, nü fuz lu Qərb, o cüm lə dən Av ro-
pa teatr la rı ilə təc rü bə mü ba di lə si nin 
ge niş lən di ril mə sin də və s. gös tə rir.

Şüb hə siz, teatr la rı mı zın ye ni in-
ki şaf yo lu na çıx ma sın da öl kə mi zə 
rəh bər li yi nin bü tün dövr lə rin də 
daim mə də niy yət və in cə sə nə tin 
bö yük ha mi si ki mi bu sa hə də ça lı-
şan la rın son suz rəğ bə ti ni qa zan mış 
Azər bay can xal qı nın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli ye vin xid mət lə ri 
mi sil siz dir. Ulu Ön də rin bu si ya-
sə ti ha zır da Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev tə rə fi n dən uğur la da-
vam et di ri lir. Məhz Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin bi la va si tə tə şəb bü sü ilə 
son il lər də öl kə də teatr sə nə ti nin in-
ki şa fı ilə bağ lı bir sı ra fun da men tal 
döv lət sə nəd lə ri qə bul olu nub.

2006-cı il də Azər bay can da “Teatr 
və teatr fəaliy yə ti haq qın da” Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Qa nu nu 
qə bul edi lib. Bu qə dim ya ra dı cı lıq 
sa hə si nin çağ daş in ki şaf mər hə lə-
si ni əks et di rən Qa nun da döv lə tin 
teatr sə nə ti nə xü su si əhə miy yət 
ver mə si rəs mən bə yan edi lib. 2007-
ci il də Pre zi dent İl ham Əli yev teatr 

sə nə ti ilə bağ lı da ha bir mü hüm 
sə nəd - “Azər bay can teatr sə nə ti-
nin in ki şaf et di ril mə si haq qın da” 
Sə rən cam im za la yıb. 2009-cu il ma-
yın 18-də isə döv lət baş çı sı “Azər-
bay can teat rı 2009-2019-cu il lər də” 
Döv lət Proq ra mı nı təs diq edib.

Azər bay can teat rı nın 10 il lik in-
ki şaf pers pek tiv lə ri ni müəy yən ləş-
di rən Döv lət Proq ra mı öz fəaliy yə-
ti ilə mil li-mə də ni sər və tə çev ri lən 
teat rı mı zın zən gin bə dii ir si nin və 
ya ra dı cı lıq ənə nə lə ri nin qo run ma sı, 
Av ro pa mə də niy yə ti nə in teq ra si ya 
olun ma sı, teatr la rın mad di-tex ni ki 
ba za la rı nın mo dern ləş di ril mə si, te-
atr bi na la rı nın dün ya stan dart la rı na 
uy ğun tə mi ri, in for ma si ya və ma-
liy yə re surs la rın dan sə mə rə li is ti-
fa də edil mə si və re per tuarın gü nün 
tə ləb lə ri nə uy ğun for ma laş dı rıl ma-
sı məq səd lə ri nə xid mət edir.

Qeyd edək ki, hər za man sə nət 
adam la rı na diq qət və qay ğı ilə ya-
na şan Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2013-cu il 1 mart ta rix li Sə rən ca mı 
ilə öl kə miz də “Mil li Teatr Gü nü” 
tə sis edi lib. Sə rən ca ma əsa sən mil li 
mə də niy yə tin in ki şa fın da və öl kə-
nin mə də ni hə ya tın da mil li teat rın 
əhə miy yə ti və ro lu nə zə rə alı na raq 
hər il mar tın 10-u Azər bay can Res-
pub li ka sın da “Mil li Teatr Gü nü” 
ki mi qeyd edil mə si qə ra ra alı nıb. 
Hə min ta rix öl kə mi zin hər ye rin də 
sil si lə təd bir lər lə qeyd olu nur.

Azər bay can teat rı nın uğur la-
rı hə lə qar şı da dır. İna nı rıq ki, bu 
gün ya ran ma sı nın 143-cü il dö nü-
mü nü qeyd edən Azər bay can teat-
rı qar şı da kı il lər də bir-bi rin dən 
ma raq lı səh nə əsər lə ri ilə da ha bö-
yük uğur la ra im za ata caq.

Mar tın 9-da Hey dər 
Əli yev Fon du nun 
v i t  s e - p r e  z i  d e n  t i 
Ley la Əli ye va nın 

tə şəb bü sü ilə hə ya ta ke çi ri lən 
“Xo ca lı ya əda lət!” təb li ğat-təş-
vi qat kam pa ni ya sı çər çi və sin də 
Av ro pa Azər bay can Cə miy yə ti 
və Av ro pa Film Akt As so siasi ya sı 
Pa ri sin “Ent re pot” ki no teat rın da 
“Son suz dəh liz” sə nəd li fi l mi nin 
nü ma yi şi ni təş kil edib.

Bir çox bey nəl xalq mü ka fat la ra 
la yiq gö rül müş fi lm Xo ca lı dəh şət-
lə ri nin şa hi di ol muş lit va lı jur na-
list Ri çard La paiti sin ha di sə lə rin 
şa hid lə ri və Er mə nis tan tə rə fi n-
dən qır ğı nın təş ki lin də bir ba şa iş-
ti rak et miş şəxs lər lə mü sa hi bə lə ri 
əsa sın da ər sə yə gə lib.

Av ro pa Film Akt As so siasi ya-
sı və Av ro pa ət ra fın da Av ro pa 
(L’Euro pe autour de l’Euro pe) fes-
ti va lı nın di rek to ru İre na Bi liç fi lm 
haq qın da qı sa mə lu mat ve rə rək 
iş ti rak çı la ra, xü su si lə də Xo ca lı fa-
ciəsi nin şa hid lə ri ol muş Fran sa nın 
Azər bay can da kı ilk sə fi  ri Jan Per-
re nə və lit va lı fo to jur na list Ri çard 
La paiti sə tə şək kür edib.

Av ro pa Azər bay can Cə miy yə-
ti nin Pa ris ofi  si nin rəh bə ri Ma rie-
Laeti tia Gour din fi l min sü jet xətt  in-
dən bəhs edə rək so vet or du su nun 
kö mə yi ilə er mə ni si lah lı qüv və lə-
ri nin Dağ lıq Qa ra bağ da, Xo ca lı da 
mül ki şəxs lə rə qar şı tö rət dik lə ri 
aman sız lıq lar dan da nı şıb. Ar tıq 20 
il dən çox dur doğ ma tor paq la rın dan 
di dər gin düş müş in san la rın öz də-
də-ba ba yurd la rı na qa yıt maq ümi di 
ilə ya şa dıq la rı nı diq qə tə çat dı rıb.

Son ra “Son suz dəh liz” fi l mi nü-
ma yiş olu nub.

Fil min nü ma yi şin dən son ra çı-
xış edən keç miş sə fi r Jan Per ren 
Xo ca lı soy qı rı mı za ma nı Ba kı da 
iş lə di yi ni, ha di sə dən son ra xəs tə-
xa na la rın ya ra lı lar la, ey ni za man-
da, ağır iş gən cə yə mə ruz qal mış, 
əl-ayaq la rı don muş mül ki şəxs lər-
lə dol du ğu nu xa tır la dıb.

Azər bay ca nın mü na qi şə ni sülh 
yo lu ilə həll et mək is tə di yi ni vur-
ğu la yan J.Per ren 1993-cü il də 
Dağ lıq Qa ra bağ ət ra fın da kı Fü-
zu li və Cəb ra yıl ra yon la rı nın er-
mə ni lər tə rə fi n dən iş ğa lı za ma nı 
BMT-nin nü ma yən də lə ri ilə bir-
lik də mü ha si rə yə düş mə sin dən, 
er mə ni lə rin on la rın av to mo bi li ni 

atə şə tut ma sın dan və ələ ke çir dik-
lə ri kənd lə ri yan dır ma sın dan söz 
açıb. O, təəs süfl  ə qeyd edib ki, Er-
mə nis tan BMT Təh lü kə siz lik Şu-
ra sı nın, elə cə də di gər bey nəl xalq 
təş ki lat la rın mü na qi şə nin həl li ilə 
bağ lı qə bul et di yi qət na mə lə rin tə-
ləb lə ri nə mə həl qoy mur.

Lit va lı jur na list Ri çard La paitis 
Xo ca lı fa ciəsi za ma nı Ağ dam şə-
hə rin də şa hi di ol du ğu dəh şət li 
ha di sə lə ri diq qə tə çat dı rıb. De yib 
ki, Xo ca lı ha di sə lə rin dən bir həf-
tə son ra Ağ dam şə hə ri nə hə lə də 
me yit lər gə ti ri lir, er mə ni lər hətt  a 
bu me yit lə ri pul la sa tır dı lar. Tib bi 
məh kə mə eks per ti za sı tə rə fi n dən 
müəy yən olu nub ki, in san la rın ək-
sə riy yə ti iş gən cə lər lə öl dü rü lüb, 

hətt  a baş də ri lə ri di ri-di ri so yu lub. 
Don vur muş 590 mül ki şəx sin aya-
ğı am pu ta si ya edi lib. Hətt  a uşaq-
lar da dəh şət li iş gən cə lə rə mə ruz 
qal mış dı lar.

Jur na list son ra dan təh did lə rə 
mə ruz qal dı ğı nı da xa tır la da raq 
“Daş nak süt yun” par ti ya sı, ASA-
LA ter ror təş ki la tı və ra di kal-se pa-
rat çı er mə ni təş ki la tı “Krunk”un 
fəaliy yə ti haq qın da da nı şıb.

Mü za ki rə lər za ma nı ve ri lən 
sual lar bir da ha gös tə rib ki, ta-
ma şa çı lar fi lm də nü ma yiş olu nan 
fakt lar dan çox tə sir lə nib lər. Xo-
ca lı da baş ve rən fa ciənin bir da ha 
tək rar lan ma ma sı üçün be lə ha di-
sə lər dən nə ti cə çı xa rıl ma lı dır.

“Son suz dəh liz” fi l mi Mad rid 
və Te ne ri fe Bey nəl xalq Film fes ti-
val la rın da, “Ac co la de-Glo bal Film 
Com pe ti tion” mü sa bi qə sin də mü-
ka fat la ra la yiq gö rü lüb. Film ar tıq 
60-dan çox ki no fes ti va lı na təq dim 
edi lib və İs tan bul, An ka ra, Ro ma, 
Vil nüs, Lon don, Dub lin, Ber lin, 
Bern, Lük sem burq ki mi bir çox Av-
ro pa şə hər lə rin də nü ma yiş olu nub. 
İn gi lis di lin də çə ki lən fi lm Azər bay-
can, türk, fran sız, ital yan və al man 
dil lə ri nə sub titr lər lə tər cü mə edi lib, 
rus di li nə isə dubl yaj olu nub.

Şəhla AĞALAROVA

Dü nən Azər bay can teat rı ya ran ma sı nın 143-cü il dö nü mü nü qeyd sə nə ti ilə bağ lı da ha bir mü hüm 

143 yaşlı milli teatrımız - 
zəngin keçmiş və işıqlı gələcək

hətt  a baş də ri lə ri di ri-di ri so yu lub. 

“Sonsuz dəhliz” filmi Parisin “Entrepot” 
kinoteatrında nümayiş olunub

“Hər suala bir 
cavab” ensiklopedik 
toplusunun birinci 

cildi çap olundu

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin or ta 

mək təb şa gird lə ri nə əla və oxu 
və saiti ki mi nə zər də tu tul muş 
“Hər suala bir ca vab” çox cild lik 
en sik lo pe dik top lu su nun bi rin-
ci cil di nəşr edi lib.

“Bi zi əha tə edən aləm”, “İn san 
or qa niz mi”, “Baş qa məx luq lar ne-
cə ya şa yır?” və s. bu ki mi böl mə-
lər dən iba rət nəşr, özün də 300-dən 
çox möv zu ya dair en sik lo pe dik 
mə lu mat əks et di rir.

Teatr xadimləri 
mükafatlandırıldı

  10 Mart - Mil li Teatr Gü nü mü na si bə ti lə Azər bay can Teatr Xa-
dim lə ri İtt  i fa qın da (AT Xİ) teatr sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət-
lə ri olan bir qrup şəx sə mü ka fat lar təq dim olu nub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, İtt  i fa qın səd ri, Xalq ar tis ti Azər pa şa Ne mət 
bü tün sə nət adam la rı nı təb rik edib, teat rın şan lı ta ri xin dən, sə nət də iz 
qoy muş müq tə dir sə nət kar lar dan söh bət açıb.

Təd bir də mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni Əda lət Və li yev 
çı xış edə rək Azər bay can teatr sə nə ti nin keç di yi ta ri xi yo la nə zər sa lıb, 
qa za nı lan uğur lar dan və nə zər də tu tu lan iş lər dən da nı şıb.

Azər bay can teatr sə nə ti nin in ki şa fı na töh fə lər ve rən in san la rın əmə-
yi nin hər za man döv lə ti miz tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di ril di yi ni 
söy lə yən Ə.Və li yev de yib ki, Mə də niy yət və Tu rizm Na zi ri də bu is-
ti qa mət də mü hüm iş lər gö rür. Be lə ki, hər il on lar la teatr xa di mi nə 
müx tə lif mü ka fat lar təq dim edi lir. Ənə nə si nə sa diq qa lan na zir lik bu 
il də teatr sə nə ti mi zin in ki şa fın da zəh mə ti olan la rı əla mət dar gün mü-
na si bə ti lə mü ka fat lan dı ra caq.

Son ra bir qrup teatr iş çi si nə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
“Fəx ri mə də niy yət iş çi si” döş ni şa nı və fəx ri fər man lar təq dim edi lib. 
Həm çi nin, bu sə nə tin in ki şa fı na töh fə ve rən bir qrup sə nət ka ra AT-
Xİ-nin tə sis et di yi “Sə nət kar” me da lı və fəx ri fər man lar ve ri lib. Ey ni 
za man da, Xalq ar tis ti El dar Qu li ye və və Xalq rəs sa mı Fər had Xə li lo-
va Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İtt  i fa qı nın fəx ri üz vü və si qə si təq dim 
olu nub.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nə, həm çi nin Teatr Xa dim lə ri İtt  i fa-
qı nın rəh bər li yi nə min nət dar lı ğı nı bil di rən mü ka fat çı lar Azər bay can-
da döv lət sə viy yə sin də sə nə tə və sə nət ka ra ve ri lən qiy mət dən söz açıb 
və teatr sə nə ti mi zin in ki şa fı na mi nə bun dan son ra da əzm lə fəaliy yət-
lə ri ni da vam et di rə cək lə ri ni bil di rib lər.



Mənşəyi, 
yaxud 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

aşqallatmaq
aşsız
aşüftəlik
atacıq
atağızlı
atəşkeş
at-gün
atılğan
atlayış
aval
avan
avanı
avanmaq
avralçılıq
ayaqbasan
ayaqcıqarası
ayaqcıqlararası 
ayaqçı
ayaqçılıq
ayaqdarağı
ayaqhaqqı
ayaqkirəsi
ayaqqabıçı
ayaqlandırma
ayaqlandırmaq
ayaqlatdırma
ayaqlatdırmaq
ayaqseyri
ayaqüstülük
ayazıtma
ayazıtmaq
ayğır-ayğır
ayğırlıq
ayıbgörən
ayıçınqılı
aylatma
aylatmaq
aylıqçılıq
aymak 
aynabədən
aynabədənli
aynabədənlik
aynabədənlilik
ayrılış
ayrıntılı
ayrıntısız 
azadxah
azadxahlıq
azadıstan

bədnəzərli
bədniyyətli
bədsifətli
bərkqabıqlı
bərqərarolan
bəyanatverən
biganəlikgöstərmə
bigümanolma
bığsızsaqqalsız
bığyağı
bihalolan
bihuşqalma
biimanlıqetmə
biimanolma
biinsafl ıqetmə
biinsafolma
bikara
bikaralaşma
bikaralaşmaq
bikar-bikar
bikarçılıq
bikarlama
bikarlamaq
bikarlaşma
bikarlaşmaq
bikarlıq
biqeyrətliketmə
biqeyrətolma
bilgialan
bilgilietmə
bilgiliolma
bilgilisiz
bilikliolmaq
bilikliolmaq
bilyardoynayan
bimbizduran
bimbizolan
bintlənib-bağlama
bintlənib-bağlamaq
biratlı
biratomlu
birbaşaaçıqlama
birbaşabaşlama
birbaşadanışma
birbaşagedən
birbaşaoxuma
birbəndli
bircərgə
bircildlilik

bəlgəli
bəlgələmə
bəlgələmək
bəlgələnmə
bəlgələnmək
bəlgələtmə
bəlgələtmək
bərkgetmə
bıçqıçı
bıçqıçılıq
bıçqılama
bıçqılamaq
bıçqılanma
bıçqılanmaq
bıçqılatma
bıçqılatmaq
binələmək
binələnmə
binələnmək
birhovr
birikmək
birikmiş
boyanalı
boyanasız
bozarantı
bozarantılı
bozarantısız
bozqırı rəng
bozqırılıq
bozqırlaşma
bozqırlaşmaq
bozqırlıq
böyələkçi
böyələkləndirmə
böyələkləndirmək
böyələklənmə
böyələklənmək
böyəmək
böyənmə
böyənmək
bucuğaz
bucuğazca
bulaşıq-yağlov
burazlamaq
burazlanma
burazlanmaq
burcuxmaq
burmaclamaq
buruntaqlama

bədtinət
bədtinətli
bədguluq
bədxuluq
bəhanəpərdaz
bəhcət
bəhərhal
bəhrəvər
bəhriyyəli
bəhriyyəsiz
bəistilahi-türk
bəkləmək
bəqədri-imkan
bəqədri-qüvvə
bəqədri-məqdur
bəqiyyə
bəladidə
bələdiyyət
bəlğəmməzac
bəlucca
bəndər
bəndərgah
bəndivan
bəngi
bərbəriyyət
bərcəstə
bərdavam
bərəks
bərfərz
bərhəm
bərkəmal
bərkənar
bərqəsd
bərmurad
bərraq
bərşikəst
bərtərəf
bərzəx
bəsirətkar
bəstər
bəstəri
bəşaşət
bəşərta
bəşərti
bəşşaş
bəzletmə
bəzmgah
bəzr
bəzrlik

ampelometriya
ampermetriya
amplidin
amplifi kasiya
anabazin
anaerob (-lar)
anaerobioz
anafaza
anafi laksiya
anafora
anaforez
anaxron
anaxronik
anaxroniklik
anaqlifi ya
anaqram
analgeziya
anamorf
anamorfi zm
anamorfot 
anaplazmoz
anartriya
anaslid (-lər)
anastiqmat 
anastiqmatik 
anastomoz 
anatoksin
andante 
andezin
andezit
andradit
androqogika
androspora
anemoxoriya
anemometr
anemometriya
anemon 
anergiya
aneroid
aneuploidiya
anfelsiya 
anfi loda
angioreseptor (-lar)
angiospazma
anglomaniya
anhidrit 
anhormonik
anilid (-lər)
anilin

arvadaoxşarlıq
balıqsatma
balıqsoyutma
balıqyemə
balıqyuma
balıqyuyan
balsız-qaymaqsız
baltalı-baltasız
bankayuma
bankayuyan
banketvermə
bankrotolma
bar-barxanasız
bardaşquran
bardaşqurma
barışıqçı
barıtçı
barıtqabılı
barıtqabısız
barmaqarasıbaxan
barmaqarasıbaxma
barsız-barxanasız
barteretmə
barverici
basaratıbağlanan
basdalanıb-yapıxan
basdalanıb-yapıxma
basdalanıb-yapıxmaq
basdalanıb-yapıxmış
basıb-keçirən
basıb-keçirmə
basıb-keçirmək
basilgəzdirən
basilgəzdirmə
basırıqsalma
basırıqsalan
bas-klarnet
basqıetmə
başabaşetmə
başabəlaaçma
başabəlaolma
başağrısıolma
başaqyığan
başataxdı
başataxma
başbilənli
başcıqvarı
başçılıq-sərkərdəlik
başçı-sərkərdə

anyilər
ap-alaca
aparatlı
aparatsız
aparaturalı
aparaturasız
apatrid (-lər)
arakçeyevçilik
araqarışdırıcı
aravaklar
arboviruslu
ardıclı
ardıclıq
ardıcsız
areallı
arəstələşdirilmə
arəstələşdirilmək
arğaclanma
arğaclanmaq
arğaclatma
arğaclatmaq
arxadakı
arxaizmli
arxaizmsiz
arxalıqsız
arxasızca
arıtlanmaq
arqunov (-lar)
arpalanmaq
arpalı
arpasız
arsızca
arşaki (-lər)
arşınlanma
arşınlanmaq
artdırma
artelçi
artıqlamaq
artıqlaşma
artıqlaşmaq
artıqlığınca
artistcəsinə
arvadcasına
arvadsız
arvasız
arzulu
arzusuz
asancasına
asfaltlanmaq

azadmahı
azailəli
azailəlik
azaylanmaq
azcinsləşdirilmə
azcinsləşdirilmiş
azgüclü
azin

bircür
bircürə
birçəkqoyan
birçölməkli
birçömçəli
birdamarlı
birdərddəolma
birdərəcəli

buruntaqlamaq
buruntaqlanma
buruntaqlanmaq
buruntaqlatma
buruntaqlatmaq
buy-buy
bükdələmə
bükdələmək

bəzzaziyyəbiahəng
bəzzazlıq
bibak
bibar
bibədəl
bibəhrə
bica
bica-bica

anilin-formaldehid
anilnitrat
aniloi
anilon
animizm
anion
anionit (-lər)
anizofi liya

başdanbaşlama
başdan-dibə
baş-diş
başıaçıq-ayağıyalın
başıbağlıolma
başqalaşa-başqalaşa
baş-qulaqaparan
baş-qulaqdanetmə

asqırtma
asqırtmaq
assimiləedici
assurişünas
assurişünaslıq
astalaşdırma

N 06(65) 11.03.20164
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)



- Al lah əl-qo lu nu zu var elə sin, qar-
daş lar, bö yük, həm də çə tin iş gör dü-
nüz. De yə sən, bir ba şa da ma ra düş mü-
şük, lap do şab ki mi di, əla neft dir! 

Ağa nın gös tə ri şi ilə iş lər mü di ri fəh-
lə lə rə şi rin lik pay la dı. İz di ham dan bir 
ra zı lıq uğul tu su keç di.

- Bu gün dən ha mı nı zın maaşı nı ar-
tı rı ram, mə va ci bin iki mis li ni ala caq-
sı nız. Ha lal ol sun, ailə lə ri ni zi ra hat 
do lan dı rın, qoy ba la la rı nız eh ti yac çək-
mə sin lər...

Fəh lə lər ağa ya dua edib ra zı lıq bil-
dir di lər, son ra hə rə öz işi ilə məş ğul 
ol ma ğa baş la dı. Or ta boy lu, arıq bə-
dən li, qı yıq göz lü, qa ra bur ma bığ-
la rı olan mə dən sa hi bi isə hə lə xey li 
müd dət ye rin dən tər pən mə yib, şa hə 
qal xan nef tin ya rat dı ğı ecaz kar mən-
zə rə yə ta ma şa et di. Göz lə rin dən gö-
rü nür dü ki, qəl bi se vinc və if ti xar 
his si ilə dö yü nür. Mə dən sa hi bi kük-
rə yən nef tin bu gün kü Azər bay can, 
xü su sən də in ki şaf yo lu na ye ni cə qə-
dəm bas mış Ba kı üçün ne cə bö yük 
önəm da şı dı ğı nı, mə dən də ça lı şan 
zəh mət keş in san la rın ta le yin də mü-
hüm rol oy na dı ğı nı yax şı bi lir di. O, 
qəl bi nin də rin lik lə rin də Ulu Tan rı ya, 
xal qı na bəxş et di yi bu əvəz siz ne mət 
üçün tə şək kü rü nü bil di rir di...   

Fəh lə lə rin hör mət lə “bi zim ağa” de-
yə mü ra ciət et di yi bu şəxs məş hur Ba-
kı mil yon çu su İsa bəy Əb dül sa lam bəy 
oğ lu Ha cıns ki idi. XIX əs rin son la rın da 
Azər bay ca nın neft sə na ye sin də ye ni in-
ki şaf mər hə lə si baş lan mış dı. Bu dövr də 
neft sə na ye sin də fəaliy yət gös tə rən 167 
sa hib ka rın 49-u azər bay can lı idi. Mil li 
neft mil yon çu la rı nın - Ha cı Zey na lab-
din Ta ğı yev, İsa bəy Ha cıns ki, Mur tu za 
Mux ta rov, Şəm si Əsə dul la yev, Se yid 
Mir ba ba ye vin fəaliy yə ti nin ge niş lən-
mə si sa yə sin də Ba kı sü rət lə sə na ye 
mər kə zi nə çev ri lir, ye ni dən ti ki lir, gün-
dən-gü nə abad la şır dı. 

...İsa bəy 1860-cı il də Ba kı da, za də-
gan ailə sin də ana dan olub. Ata sın dan 
ona bir ne çə mülk və bö yük tor paq 
qal mış dı. Tez lik lə hə min sa hə lər də 
neft ya taq la rı aş kar edil di. Mə dən lər də 
yük sək ix ti sas lı fəh lə lər iş lə yir di, on la-
rın əmək haq qı isə No be lin, Rot şil din, 
Mon ta şo vun iş çi lə ri nin al dı ğı pul dan 
qat-qat çox idi. 

İsa bə yin  Bi bi hey bət də də zən gin neft 
mə dən lə ri var dı. Xə zər də ni zin də ki Çə-
lə kən ada sı onun və qar da şı Ka zım bə yin 
ix ti ya rın da idi. Qa ra şə hər də isə sa hib-
ka rın ağ neft za vo du fəaliy yət gös tə rir di.

Ha cıns ki lər həm də gö zəl bi na lar in şa 
et di rən bir ailə ki mi məş hur laş mış dı. 
Bun lar dan ən əzə mət li si “Ha cıns ki nin 
evi” ki mi ta nı nan və Qız Qa la sı nın ya-
xın lı ğın da yer lə şən bi na dır.

Şə hə rə ilk av to mo bi li də mil yon çu 
İsa bəy gə tir miş di. O, Ba kı bul va rı nın 
sa lın ma sın da xey li pul xərc lə yə rək,  
şəx si mül kü nü məhz də niz kə na rın da 
tik dir miş di. O za man lar bul var in di ki 
Kuk la Teat rı nın bi na sın dan “Az neft”in 
bi na sı na qə dər olan sa hə də yer lə şir-
di. 1912-ci il də İsa bəy in di ki Neft çi-
lər pros pek ti, 103 ün va nın da yer lə şən 
bi na nı ər sə yə gə tir mək üçün me ma rı 
İta li ya dan də vət et miş di. Bu ra da qo tik, 
ba rok ko, mo dern və s. üs lub lar us ta-
lıq la qo vuş du rul du. Əzə mət li ima rə-
tin gi ri şin də mər mər dən yo nul muş şir 
hey kəl lə ri var dı. Təəs süf ki, 1918-ci il 
mart ha di sə lə ri za ma nı part la yış nə ti-
cə sin də bu hey kəl lər par ça-par ça ol du. 
(Ye ri gəl miş kən, bu ya xın lar da pay tax-
tın Fü zu li kü çə sin də 10 metr sü rüş dü-
rü lə rək ye ri də yiş di ril miş ta ri xi bi na da 
Ha cins ki lə rə məx sus olub).

1905-ci il də H.Z.Ta ğı yev Mü səl man 
Xey riy yə Cə miy yə ti ya rat dı. Cə miy-

yət yox sul la ra, qo ca la ra hi ma-
yə dar lıq edir, təh si lə dəs tək 

ve rir di. Cə miy yə tin ida rə 
he yə tin də İs ra fi l Ha cı yev, 
Ha cı Mus ta fa yev, Əh məd 
bəy Ağa yev, İs ma yıl bəy 
Sə fə rə li yev, Əli mər dan 
bəy Top çu ba şov və Əsə-
dul la Əh mə dov ki mi 
şəxs lər yer alır dı. Onun 
tə sis çi lə ri sı ra sın da isə 
Hə sən bəy Zər da bi, Əli 
bəy Hü seyn za də, Ha cı 
As lan Aşu rov, İsa bəy 
Ha cıns ki, Ka mil bəy 
Sə fə rə li yev, Əb dül xa lıq 
Axun dov, Məm məd-
rza ağa Və ki lov, Hə sən 
bəy Ağa yev, Nə cəf qu lu 
Sa dı qov, Mir zə Əsə dul-

la yev, Əsəd bəy Sə lim-
xa nov, Ağa ba la Qu li yev, 

Ha cı Hə sən Ağa ma lı yev, 
Nə cəf Əmi ras la nov var dı. 
Bu şəxs lər yal nız Ba kı nın 
zən gin in san la rı de yil, həm 
də öz xal qı nın gör kəm li elm 
və mə də niy yət xa dim lə ri 
idi lər. 

İsa bəy  ev təh si li al ma sı na 
bax ma ya raq, ərəb, fars, in gi-

lis, fran sız və al man dil lə ri ni 
yax şı bi lir di. O, öv lad la rı na da 
mü kəm məl təh sil ver miş di, Ba-
kı Ki şi lər Gim na zi ya sı nın fəx ri 
hi ma yə da rı idi. Gim na zi ya nın 
azər bay can lı mə zun la rın dan 25 
nə fər onun şəx si və saiti he sa bı-
na təh sil al maq üçün Ru si ya nın 
müx tə lif şə hər lə ri nə gön də ril-
miş di.

Bu xey riy yə çi in san mək tə bin bü tün 
xər ci ni qar şı la yır dı, hətt  a şa gird lə rin 
yay tə ti lin də din cəl mə si üçün Pya ti-
qorsk ya xın lı ğın da, Vla di qaf qaz də mir 
yo lu nun Kar ras stan si ya sı əra zi sin də 
boş tor paq sa hə si alıb ora da gö zəl bir 
mülk də tik dir miş di. Gim na zi ya ödə-
niş li ol sa da, ka sıb uşaq la rı bu ra da pul-
suz təh sil alır dı. (Ha zır da bu bi na da 4 
say lı şə hər xəs tə xa na sı yer lə şir). 

1918-ci ilin mart qır ğın la rı bu xe-
yir xah in sa nı də rin dən sar sıt dı  və o, 
1919-cu il də və fat et di. İsa bəy Xey ran-
sa xa nım Mə həm məd bəy qı zı Xan la-
ro va ilə ailə qur muş du. On la rın Sa dıq 
bəy, Əh məd bəy, Əli bəy ad lı oğ lan la rı, 
Zi bey də xa nım ad lı qız la rı var dı. Bol-
şe vik lər Azər bay ca nı iş ğal et dik dən 
son ra Sa dıq, Əh məd və Əli bəy Fran-
sa ya məc bu ri mü ha ci rə tə get di lər. Qı-
zı Zi bey də və hə yat yol da şı Xey ran sa 
xa nım isə Ba kı da qal dı lar. On la rı ya şa-
dıq la rı təm tə raq lı ima rət dən qov du lar, 
heç Mər də kan da kı bağ ev lə rin də də ra-
hat ya şa ma ğa im kan ver mə di lər.

Fər had SA Bİ ROĞ LU

  ...Sə hə rə ya xın Ba la xa nı mə də nin də göz lə nil mə dən fon-
tan vu ran neft qu yu su nun uğul tu su uzaq dan eşi di lir-
di. Tax ta bu ruq, fon ta nın “qə zə bi nə” güc lə tab 
gə ti rir di, san ki in di cə pa ram par ça ola caq dı. 
Gün lər dən bə ri yu xu su ər şə çə ki lən, qa zın, 
nef tin kəs kin  qo xu sun dan bə zən hu şu nu 
iti rən, tə pə dən-dır na ğa dək ma zu ta bu laş-
mış fəh lə lər neft se li ni ram et mə yə ça lı-
şır dı. Gü nə şin ilk şə fəq lə ri gö rün dük cə, 
yor ğun göz lə ri nin ağı işıl da yan bu adam-
lar ora-bu ra vur nu xur, yu xu la ma maq üçün 
bir-bi ri ni hay la yır, nef tin ax ma sı üçün çu-
xur qa zır dı lar.
Şad xə bə ri mə dən sa hi bi nə  tez dən çat dır-
mış dı lar. İn di ha mı sə bir siz lik lə onun yo-
lu nu göz lə yir di. Fəh lə lər bi lir di lər ki, ağa 
qu yu nun fon tan vur ma sı na se vi nə cək, gə lib 
ha mı ya şi rin lik ve rə cək, yax şı işə gö rə maaşı 
ar tı ra caq. Çün ki bu, mə dən də uzun müd dət-
dən bə ri da vam edən xoş bir ənə nə idi.
Göz lə nil di yi ki mi də ol du. Az keç miş kə lə-
kö tür mə dən yo lun da ağa nın av to mo bi li gö-
rün dü. O, cəld ma şın dan 
dü şüb ha mı ilə gö rüş dü, 
hal-əh val tut du, fəh lə lə rə 
“əh sən” de yib, neft dən 
bir ovuc gö tür dü, qo xu-
la dı, key fiy yə ti ni yox la dı.
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Mil li Məc lis də İn zi ba ti Xə ta lar Mə cəl lə-
si nə tək lif olu nan də yi şik lik lər qə bul 
edil sə, məişət səs-kü yü nə qar şı mü ba-
ri zə tə ləb lə ri ni po zan fi  zi ki şəxs lər 300 

ma nat dan 400 ma na ta dək cə ri mə lə nə cək lər. Və zi fə li 
şəxs lə ri isə da ha yük sək məb ləğ də - 2 500 ma nat dan 
3 500 ma na ta dək cə ri mə göz lə yir. 

Nə ha yət, və tən daş la rı na ra hat edən bu prob lem həl-
li ni ta pır. Qon şu la rın bir-bi ri nə qar şı mə su liy yə ti nin 
ar tı rıl ma sı üçün qa nun ve ri ci li yə də yi şik lik lər nə zər də 
tu tu lur. Ye ni la yi hə, mən zil lər də, ya şa yış ev lə ri nin gi-
riş lə rin də və hə yət lə rin də, kü çə lər də, is ti ra hət yer lə-
rin də və di gər ic ti mai yer lər də ge cə saat 12-dən sə hər 
7-dək məişət səs-kü yü nün qar şı sı nın alın ma sı na he sab-
la nıb. Ge cə saat la rın da səs-küy sa lan lar, uca dan mah nı 
oxu yan lar, mu si qi alət lə ri ni uca dan ça lan lar, te le vi zo ru 
və maq ni to fo nu gur səs lə oxu dan lar cə ri mə lə nə cək lər. 

...“Mo za lan” sa ti rik ki no jur na lın da mər hum akt-
yo ru muz Fa zil Sa la ye vin iş ti ra kı ilə çə kil miş məş hur 
sü je ti xa tır la dım. Əgər ya dı nız da dır sa, bi ça rə, evin də 
sə hə rə cən ra hat ya ta bil mir, qon şu la rın, mə həl lə yə gə-
lib-ge dən lə rin hay-kü yün dən zin ha ra gə lir və son da 
də li xa na lıq olur. So vet dö nə min də çə kil miş bu sü jet 
elə bi zim gün lə rin də real lı ğı nı tam dol ğun lu ğu ilə əks 
et di rir.

Bu gün lər də ox şar əh va lat mə nim də ba şı ma gəl di. 
Əs lin də bü tün bun lar şə hə ri mi zin sa kin lə ri üçün ye-
ni lik de yil. Be lə xo şa gəl məz mən zə rə lər lə tez-tez qar-
şı laş saq da, adə tən əl yel lə yib üzü mü zü ya na çe vi rir, 
ya xud “mə nə nə” de yib qu la ğı mı za pam bıq tı xa yır, 
yor ğa nı ba şı mı za çə kib şi rin yu xu ya get mə yə ça lı şı rıq. 
Yat ma ğa ça lış maq isə hə lə yu xu ya get mək de yil.

...Qon şu nə və si nin ad gü nü nü qeyd edir di. Üço taq-
lı mən zi lə xey li qo naq top laş mış dı. Blok da çə ki lən si-
qa ret tüs tü sü nün du ma nı bir ya na, səs güc lən di ri ci dən 
ya yı lan rit mik mu si qi sə da la rı ilə qo naq la rın rəq sin dən 
do ğan səs-küy di var la rı tit rə dir di. Məc lis ge cə dən xey-
li keç miş da ğıl dı. Ev sa hi bi nin sər xoş qo naq la rı hə yət-
də xey li uca dan za ra fat laş dı lar, son ra ma şın la ra mi nib 
müx tə lif me lo di ya lı səs siq nal la rı nı nü ma yiş et di rə rək, 
mə həl lə dən ağır-ağır uzaq laş dı lar.

“Qon şu dur da, in ci mə yin ye ri yox dur, nə və nin ad 
gü nü il də bir də fə olur” de yib yu xu la ma ğa ça lış dım 
ki, fi  şəng gu rul tu sun dan və “Vağ za lı” sə da la rın dan 
dik atıl dım: üz bəüz bi na da bəy-gə lin toy dan qa yıt mış-
dı. Sər xoş qo hum lar xey li fi  şəng atıb hə yə tin or ta sın da 
do yun ca rəqs elə di lər. Bü tün sa kin lər ge cə nin bir alə mi 
bal kon la ra axı şıb əs nə yə-əs nə yə şouya ta ma şa edir di. 
Nə ha yət toy əh li in sa fa gə lib bəy-gə li ni ma şın dan dü-
şü rüb evə yo la sal dı və ma şın kar va nı siq nal la ra qərq 
ola raq hə yə ti tərk et di. 

Az keç miş, bir ne çə av toş qa qaş tə kər lə ri “qış qır da-
raq” mər kə zi kü çə ilə ötüş mə yə baş la dı. Qon şu lar dan 
kim sə YPX-ya zəng vur du. Bu də fə də pat rul ma şı nı si-
re na nı və mik ro fo nu işə sa lıb av toş la rı qov ma ğa baş la dı.

Bir az dan ge cə nin sü ku tu nu tor paq da şı yan və be-
ton qa rış dı ran ma şın la rın nə ril ti si poz du. Sə hə rə ya xın 
2 yan ğın sön dü rən ma şın tü kür pə di ci siq nal lar ve rə rək 
kü çə dən şü tü dü lər (ge cə nin bir alə mi ha di sə ye ri nə ge-
dər kən boş kü çə də si re na nı qoş ma ğın mə na sı var mı?).

Nə isə... Mə həl lə nin ge cə ma cə ra la rı bu nun la bit sə 
də, içim də ki tə laş hə lə tam çə kil mə miş di. İn di cə sə hər 
açı la caq və kü çə miz də...

İn zi ba ti Xə ta lar Mə cəl lə si nə edi lən də yi şik lik lər Mil li 
Məc lis də qə bul edil sə, bu il ma yın 1-dən qüv və yə mi-
nə cək. La kin qon şu luq mü na si bət lə ri, az qa la in san lıq-
la ya şıd dır. Elə mə sə lə lər var ki, onu qa nun de yil, sa də 
mən tiq tən zim lə yir. Hətt  a qa nun qə bul edil sə də, elə 
bir me xa nizm iş lə yib ha zır la maq müm kün ola caq mı 
ki, qon şu nun qon şu dan şi ka yə ti qə rəz li ol ma sın.

Qa nu na əməl et mək ha mı nın bor cu dur. Özü də əgər 
bu qa nun və tən daş la rın nor mal is ti ra hə ti nin qo run-
ma sı, bir gə ya şa yış qay da la rı na tam əməl olun ma sı ilə 
bağ lı dır sa, de mə li, hər bi ri mi zin mə su liy yə ti bö yük-
dür. Cə ri mə ödə mək lə iş bit mir. İlk növ bə də özü müz-
dən baş la ma lı, çev rə miz də ki lə rin gün də lik hə ya tı na 
hör mət lə ya naş ma lı, gə lə cək nə sil lə rə ör nək ol ma lı yıq.

Fərhad
ABDULLAYEV

Gecə
yaman 
uzundur

- Al lah əl-qo lu nu zu var elə sin, qar-
daş lar, bö yük, həm də çə tin iş gör dü-
nüz. De yə sən, bir ba şa da ma ra düş mü-
şük, lap do şab ki mi di, əla neft dir! 

Ağa nın gös tə ri şi ilə iş lər mü di ri fəh-
lə lə rə şi rin lik pay la dı. İz di ham dan bir 

- Bu gün dən ha mı nı zın maaşı nı ar-
tı rı ram, mə va ci bin iki mis li ni ala caq-
sı nız. Ha lal ol sun, ailə lə ri ni zi ra hat 
do lan dı rın, qoy ba la la rı nız eh ti yac çək-

Fəh lə lər ağa ya dua edib ra zı lıq bil-
dir di lər, son ra hə rə öz işi ilə məş ğul 
ol ma ğa baş la dı. Or ta boy lu, arıq bə-
dən li, qı yıq göz lü, qa ra bur ma bığ-
la rı olan mə dən sa hi bi isə hə lə xey li 
müd dət ye rin dən tər pən mə yib, şa hə 
qal xan nef tin ya rat dı ğı ecaz kar mən-

1905-ci il də H.Z.Ta ğı yev Mü səl man 
Xey riy yə Cə miy yə ti ya rat dı. Cə miy-

yət yox sul la ra, qo ca la ra hi ma-
yə dar lıq edir, təh si lə dəs tək 

ve rir di. Cə miy yə tin ida rə 
he yə tin də İs ra fi l Ha cı yev, 
Ha cı Mus ta fa yev, Əh məd 
bəy Ağa yev, İs ma yıl bəy 
Sə fə rə li yev, Əli mər dan 
bəy Top çu ba şov və Əsə-
dul la Əh mə dov ki mi 
şəxs lər yer alır dı. Onun 

bəy Ağa yev, Nə cəf qu lu 
Sa dı qov, Mir zə Əsə dul-

la yev, Əsəd bəy Sə lim-
xa nov, Ağa ba la Qu li yev, 

Ha cı Hə sən Ağa ma lı yev, 
Nə cəf Əmi ras la nov var dı. 
Bu şəxs lər yal nız Ba kı nın 
zən gin in san la rı de yil, həm 
də öz xal qı nın gör kəm li elm 
və mə də niy yət xa dim lə ri 
idi lər. 

İsa bəy  ev təh si li al ma sı na 
bax ma ya raq, ərəb, fars, in gi-

lis, fran sız və al man dil lə ri ni 
yax şı bi lir di. O, öv lad la rı na da 
mü kəm məl təh sil ver miş di, Ba-
kı Ki şi lər Gim na zi ya sı nın fəx ri 
hi ma yə da rı idi. Gim na zi ya nın 
azər bay can lı mə zun la rın dan 25 
nə fər onun şəx si və saiti he sa bı-
na təh sil al maq üçün Ru si ya nın 
müx tə lif şə hər lə ri nə gön də ril-
miş di.

...Sə hə rə ya xın Ba la xa nı mə də nin də göz lə nil mə dən fon-
tan vu ran neft qu yu su nun uğul tu su uzaq dan eşi di lir-
di. Tax ta bu ruq, fon ta nın “qə zə bi nə” güc lə tab 
gə ti rir di, san ki in di cə pa ram par ça ola caq dı. 
Gün lər dən bə ri yu xu su ər şə çə ki lən, qa zın, 
nef tin kəs kin  qo xu sun dan bə zən hu şu nu 
iti rən, tə pə dən-dır na ğa dək ma zu ta bu laş-
mış fəh lə lər neft se li ni ram et mə yə ça lı-
şır dı. Gü nə şin ilk şə fəq lə ri gö rün dük cə, 
yor ğun göz lə ri nin ağı işıl da yan bu adam-
lar ora-bu ra vur nu xur, yu xu la ma maq üçün 
bir-bi ri ni hay la yır, nef tin ax ma sı üçün çu-

Şad xə bə ri mə dən sa hi bi nə  tez dən çat dır-
mış dı lar. İn di ha mı sə bir siz lik lə onun yo-
lu nu göz lə yir di. Fəh lə lər bi lir di lər ki, ağa 
qu yu nun fon tan vur ma sı na se vi nə cək, gə lib 
ha mı ya şi rin lik ve rə cək, yax şı işə gö rə maaşı 
ar tı ra caq. Çün ki bu, mə dən də uzun müd dət-
dən bə ri da vam edən xoş bir ənə nə idi.
Göz lə nil di yi ki mi də ol du. Az keç miş kə lə-
kö tür mə dən yo lun da ağa nın av to mo bi li gö-

Ha cıns ki lər həm də gö zəl bi na lar in şa 

Əli çörəkli 
adam



XI əsr də ya şa yan Ba ba Ku hi Ba-
ku vi dən XIX əs rin su fi  şairi Se yid 
Ni ga ri yə es ta fet ola raq ötü rü lən 
ruh… Ya zı nın da əsas məq sə di bu 
RU Hun döv ri li yi ni gös tər mək-
dir… Mə zar lar isə bəl kə də bir bə-
ha nə dir. Ke çək mət lə bə:

Haq qın da ilk da nı şa ca ğı mız 
şəx sin bioq ra fi  ya sı hər za man 
mü ba hi sə do ğu rub. Bu şəxs X- XI 
əsr lər də ya şa mış gör kəm li su fi  
şairi, döv rü nün elm xa di mi Ba ba 
Ku hi Ba ku vi dir. O, in di nin in-
di sin də də sir li bir öv li ya sa yı lır. 
Gu şə ni şin hal da məs kun laş dı ğı 
dağ da qəb ri uzun müd dət zi ya rət 
 ye ri olub. 

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

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

X əs rin son la rın da Ba ba özü nü 
tək mil ləş dir mək və tə səv vü fün 
sir lə ri nə va qif ol maq üçün Ni şa-
pu ra yol alır. Çün ki X əs rin su-
fi zm mər kə zi məhz, ora idi. Or ta 
əsr ali mi Ən sa ri nin de di yi nə əsa-
sən Ba ba Ku hi Ni şa pu ra va rın ca 
fa si lə lər lə bə zi şə hər lər də məs-
kun la şır, ora nın el mi, mə nə vi 
aura sı, bir sı ra də yər li alim lə ri ilə 
ta nış olur. Bu ərə fə lər də o hətt  a 
30000-ə ya xın hə dis də top la yır. 
Əv vəl cə Şi ra za gə lir və or da Şər-
qin bö yük ali mi, yə ni “Şeyx Kə-
bir”i ad la nan Ha fi  fi  ilə ta nış olur. 
Bu ta nış lıq ona əşə ri lik cə rə ya nı-
nı sev di rir. Son ra Bağ da da, da ha 
son ra isə Ni şa pu ra ge dir. Am ma 
heç yer də qə rar tu ta bil mir. Bir 
dər viş ki mi öz mis si ya sın da çox 
ma raq lı olan Ba ba su fi z min sir-
lə ri nə va qif ol maq dan öt rü döv-

rün bö yük alim lə ri nin 

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

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

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

Be lə cə, in san da cəm olan işıq, 
da ğı mü qəd dəs ləş di rir. İn san lar 
onun mə za rı na mü qəd dəs yer ki-
mi ba xır. Özü ölür və işı ğı nı dağ-
da qo yub ge dir. Be lə lik lə, in san 
bax be lə cə da ğa dö nə rək əbə di 
ola raq bə şə riy yə tin xid mə tin də 
da ya nır. Ona gö rə də o, Ku hi (yə-
ni `dağ`) tə xəl lü sü ilə xa tır la nır. 
Xa tır la nır və əf sa nə lə şir. Rə va yə-
tə gö rə Şər qin bö yük şairi Ha fi z 
Şi ra zi ge cə ikən o su fi  nin dağ da kı 
qəb ri ni zi ya rət edir və 
on dan son ra şair lik 
is te da dı qa za-
nır. 

Baş qa bir rə va yə tə gö rə, Şir van-
şah lar dan bi ri nin qı zı öz mər hum 
sev gi li si nə ya xın ol maq, onun 
qəb ri nə və bü tün mü səl man alə-
min dən zi ya rə ti nə gə lən lə rə qul-
luq elə mək məq sə di lə bu ra ya gə-
lir, ölən də isə onun ya nın da dəfn 
olu nur. 

Ba ba Ku hinin 
əsərlərində giz li şif rə lər

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

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

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

Mən ru hum dan bə də ni mi yu-
dum və bö yük dər ya ya düş düm, 
hə yat haq qın da kı hə qi qət lə ri dərk 
et dim. 

Baş qa bir nü mu nə:
“Bir an da bü tün əbə diy yə tin 

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

Bur da isə o, hə yat da bü tün var 
olan la rın vəh dət də ol ma mə qa mı-
nı açıq la yır. Hə qi qə tən də, bü tün 
var olan lar va hid bir har mo ni ya 
al tın da hə rə kət də dir lər”.

Qa ra bağ dan Am as ya ya: 
Se yid Həm zə Ni ga ri

XIX əsr də ya şa yan su fi -şair Tür-
ki yə nin Har put əra zi sin də və fat et-
sə də, və siy yə ti nə əsa sən Amas ya ya 
gə ti ri lib və oğ lu nun 
ya nın da dəfn 
edi lib. 

Da ha son ra lar isə onun mə za rı nın 
yer ləş di yi yer də tür bə in şa olu-
nub. Ha zır da ora pir ki mi zi ya rət 
edil mək də dir. Am ma sim vo lik 
ola raq su fi  şeyx lə ri nin so nun cu su 
he sab olu nan Se yid Həm zə Ni ga-
ri ni Qa ra bağ, Qa zax, Ağ su da da 
xa tır la da n ti ki li lər möv cud dur.

O, XVIII əs rin son la rın da Qa ra-
ba ğın Ci cim li kən din də dün ya ya 
gə lib. Ata sı Mir pa şa Rük nəd din 
çar əra zi sin də is la mın təb li ği nə 
gö rə təx ri bat nə ti cə sin də öl dü rü-
lür. O vaxt gə lə cə yin su fi  ali mi cə-
mi 9 ay lı ğın da idi. Am ma ata sı nın 
üz ləş di yi ta le gə lə cək də onu da 
iz lə yə cək di. Be lə ki, Ni ga ri Şeyx 
Şa mi lin baş çı lıq et di yi dağ dö yüş-
çü-mü rid lə ri nə vəsf et di yi şeir lər 
və is la mın təb li ği nə gö rə doğ ma 
və tən dən uzaq laş ma lı olur. Mü-
rid lə ri onu Tür ki yə yə yo la sa-
lır lar. 1867-ci il də mü rid lə ri nin 
yar dı mıy la Qa ra ba ğa gə lən Se yid 
Həm zə ora da hə lə də təh lü kə al-
tın da ya şa yan ailə si ni – yol da şı 
Əmi nə xa nı mı və oğ lu Si ra cəd-
di ni gö tü rüb Amas ya ya gə ti rə rək 
bu ra da ya şa ma ğa baş la yır. Amas-
ya da nəq şi bən di tək yə si qu ra raq 
in san la rı ət ra fı na top la yıb on la rı 
ir şad edir.

Se yid Ni ga ri nin se vim li oğ lu 
və mü ri di olan Si ra cəd din 1875-
ci il də 22 ya şın da Amas ya da və-
rəm dən və fat edir. Bu ha di sə su fi  
şey xi nin bü tün ru hu nu sar sı dır. 
Şeir lə ri nin ço xu nu oğ lu na və Qa-
ra ba ğa həsr edir. Çün ki Amas-
ya da bö yük hör mət-iz zət sa hi bi 
olan da be lə, onu bu iki həs rət - 
və tən və oğul həs rə ti üzür. Odur 
ki, oğ lun dan 10 il son ra yə ni 
1885-ci ilin ya yın da Har put da və-
fat edər kən ye ga nə is tə yi ya Qa-
ra bağ da, ya da oğ lu nun ya nın da 
dəfn olun maq olur. Onun Qa ra-
bağ la bağ lı və siy yə ti müm kün ol-
mur. Son an la rı nı ya şa yan su fi  yə 
bil di ri lir ki, Har put dan Qa ra ba-
ğa cə na zə apar maq qey ri-müm-
kün dür. Ni ga ri həz rət lə ri ikin-
ci də fə xa hiş edib ki, on da onu 
oğ luy la qo vuş dur sun lar. Çün ki 
on lar bə zi sə bəb lər dən Amas ya-
dan Har pu ta sür gün olun muş du.

Amas ya da qa zan dı ğı nü fuz Os-
man lı nı təş vi şə sal dı ğın dan ora nı 
tərk edən su fi  oğ lun dan da uzaq-
laş mış dı. Am ma bu və siy yət ye-
ri nə ye ti ri lir. Mü rid lər və ya xın 
qo hum la rı ya yın is ti si nə bax ma-
ya raq, onu Amas ya ya apa rır lar. 
On gü nə ya xın yol qət et mə si nə 
ol ma sı na bax ma ya raq cə na zə yə 
heç nə ol mur. Hətt  a dəfn vax tı gö-
rür lər ki, on gün yol gə lən cə na zə 
ət ra fa xoş qo xu lar ya yır. 1894-cü 
il də Azər bay can dan gə lən yar-
dım la rın he sa bı na onun mə za-
rı nın ye rin də Se yid Həm zə nin 
əmi si oğ lu Mir Hə sən tə rə fi n dən 
tür bə və son ra lar “Şir van lı” ad la-
na caq məs cid ti ki lir.

Sür gün ol du ğu bü tün şə hər lər-
də o özü nü bö yük öv liy ya ki mi 
ta nı da bi lir. Am ma Ni ga ri doğ-
ma Qa ra ba ğı heç vaxt unu da bil-
mir. 

Ya zı nın əv və li nə qa yı daq. Ba-
ba Ku hi dən Ni ga ri yə dövr edən 
Ali Ruh zər rə si, ener ge tic dal ğa lar 
Azər bay can əra zi sin də ya ra nıb və 
bir çox yer lə rə ya yı lıb. Bu dal ğa lar 
in di də öz mə nə vi aura sı ilə hər tə-
rə fi  işıq lan dı rır. Bir ne çə il bun dan 
qa baq Ni ga ri nin Amas ya da olan 
tür bə si ni in şaat la yi hə si nə əsa sən 
sök mək is tə yən də bü tün yer li sa-
kin lər aya ğa qalx dı. Bir azər bay-
can lı xa nım isə (səhv et mi rəm sə 
Ni gar İs gən dər za də) öz şəx si və-
saiti he sa bı na hə min tür bə ni sah-
ma na sal dır dı. Xalq şairi miz Nə ri-
man Hə sən za də də bu məq səd lə 
Amas ya ya ge də rək tə min tür bə ni 
zi ya rət edib və “Se yid Ni ga ri tür-
bə si” ad lı poema da ya zıb. 

Qeyd: Ya zı da Za kir Məm mə-
do vun “Azər bay can fəl sə fə si ta-
ri xi”, Sə nan İb ra hi mo vun “Klas-
sik ədə biy yat da vəh də ti-vü cud” 
mo noq ra fi  ya la rın dan, Mə siağa 
Mə həm mə di nin “Ba ba Ku hi Ba-
ku vi. Həl la cın hə ya tı və ölü mü”, 
Züm rüd Qu lu za də nin “Azər bay-
can fəl sə fə si nə dair” iri həcm-
li araş dır ma la rın dan və Ya qub 
Əlioğ lu nun “Se yid Ni ga ri” sə-
nəd li fi l min də ki mətn dən is ti fa-
də olu nub.

Elmin NURİ
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XI əsr də ya şa yan Ba ba Ku hi Ba- Ku şay ri nin, Xe re qa ni nin, Sər ra-

Su fi üçün za man və mə kan an la yı şı tam ola raq nis bi-
dir. O, ruh məh su lu (su fi mad di dən uzaq olar) ola raq 
bir ba şa za man və mə ka nın o ta yın da olan me ta fi zik 
dün ya ilə tə mas da dır. “Di va rın o ta yın da”kı hə yat 

əsl su fi ya şam tər zi dir. Ya zı üçün de mək olar ki, or ta əsr lə rin 
ək sər su fi lə ri ni mən bə seç mək olar dı - is tər Azər bay can da, 
is tər Ana do lu da, Bəlx, Xo ra san, Bağ dad da… Fərq et məz, ha-
ra da olur sa- ol sun, az qa la hər bir öv li ya nın mö cü zə si və hə-
min mö cü zə nin onun ölü mün dən son ra da ya şan ma sı na aid 
də lil lər gə tir mək olar. Am ma bi lə rək dən za ma nın ay rı-ay rı 
nöq tə lə rin də, yə ni XI və XIX əsr lər də ya şa mış iki Azər bay-
can su fi sin dən, da ha doğ ru su, on la rın mə zar la rın dan bəhs 
et mə yin bir sə bə bi var: za man və mə kan an la yış la rı nı alt-üst 
edən, es ta fat ki mi bir su fi dən o bi ri su fi yə ke çən ener ge tik 
əla qə, Ali Ruh ni şa nə si…

bir”i ad la nan Ha fi  fi  ilə ta nış olur. 
Bu ta nış lıq ona əşə ri lik cə rə ya nı-
nı sev di rir. Son ra Bağ da da, da ha 
son ra isə Ni şa pu ra ge dir. Am ma 
heç yer də qə rar tu ta bil mir. Bir 
dər viş ki mi öz mis si ya sın da çox 
ma raq lı olan Ba ba su fi z min sir-
lə ri nə va qif ol maq dan öt rü döv-

rün bö yük alim lə ri nin 

ni `dağ`) tə xəl lü sü ilə xa tır la nır. 
Xa tır la nır və əf sa nə lə şir. Rə va yə-
tə gö rə Şər qin bö yük şairi Ha fi z 
Şi ra zi ge cə ikən o su fi  nin dağ da kı 
qəb ri ni zi ya rət edir və 
on dan son ra şair lik 
is te da dı qa za-
nır. 

sə də, və siy yə ti nə əsa sən Amas ya ya 
gə ti ri lib və oğ lu nun 
ya nın da dəfn 
edi lib. 

Sufi məzarlarının möcüzəsi



Ve ne si ya dan olan bir ta cir 
1518-ci il də yol qeyd lə rin də 
özü nün Şah İs ma yıl la Təb riz-
də ki gö rüş lə ri ni be lə xa tır la yır 
və onu bu cür xa rak te ri zə edir:

“İn di onun 31 ya şı var. Or ta-
boy lu, ol duq ca gö zəl və mərd 
bir ki şi dir. Saq qa lı nı qır xır, bığ 
sax la yır. Ona hər qız vu ru lar. 
So la xay ol sa da, bü tün əyan lar-
dan güc lü dür. Oxat ma məşq lə ri 
za ma nı, adə tən mu si qi çal dı rır. 
Rəq si çox se vir və rəq qa sə lər 
oy na yar kən ayaq la rı nı ye rə dö-
yə rək, İs ma yı la həsr olu nan 
mah nı lar da oxu yur lar.

O, hər gün əyan la rıy la oxat ma 
ya rış la rı ke çir mək üçün mey da na 
çı xır və hə mi şə də gü nün qa lib lə-
ri nə mü ka fat lar ve rir. Bu ya rış lar 
vax tı onun şə rə fi  nə ça lıb-oxu yur, 
rəqs edir lər. Bu su fi  öz tə bəələ ri, 
xü su si lə də əs gər lər tə rə fi n dən 
se vi lir və pə rəs tiş olu nur. Onun 
əs gər lə rin dən bir ço xu dö yü şə ya-
lın əl lə-də bil qə və zi reh siz gi rir lər, 
on lar əmin dir lər ki, İs ma yıl on la rı 
dö yüş dən sa la mat çı xa ra caq”.

Bö yük eh ti ma la əsa sən, hə-
min ta cir lər lə ey ni vaxt da Şah 
İs ma yı lın sa ra yı na gə lən və adı 
hə lə də na mə lum qa lan rəs-
sam lar dan bi ri onun port re ti ni 
çə kib. Bu gün Xə taini ne cə tə-
səv vür edi rik sə və ne cə gö rü-
rük sə, bu ra da hə min port re tin 
çox bö yük ro lu var.

Həm də Xə tainin port re ti ni 
Ni za mi və Fü zu li nin port re-
tin dən fərq lən di rən əsas cə hət 
bu dur ki, o, eh ti mal lar əsa sın-
da yox, konk ret ola raq ob yek-
tin (Xə tainin) real si ma sı əsa-
sın da çə ki lib. 

XVI əs rin əv vəl lə rin də çə-
ki lən hə min port ret ha zır da 
Flo ren si ya da yer lə şən Uffi   t si 
mu ze yin də sax la nı lır. İta li ya-
nın nü fuz lu Me di çi ailə si tə rə-
fi n dən in şa edi lən mu ze yin ilk 
eks po nat la rın dan bi ri də elə 
Şah İs ma yıl port re ti olub.

Tok sa na her so qu I Ko si mo 
Me di çi üçün 1560-cı il lər də 
iqa mət gah ki mi ti kil mə yə baş-
la nan sa ra yın me ma rı isə dün-
ya da in cə sə nət ta ri xi nin əsa sı nı 
qo yan Cor co Va sa ri olub. 

Ölü mün dən son ra onun işi 
di gər me mar lar - Al fon so Pa-
ri ci və Ber nar do Buon ta len ti 
tə rə fi n dən da vam et di ril di və 
1581-ci il də I Ko si mo Me di çi-
nin oğ lu, Flo ren si ya her so qu I 
Fran sis ko Me di çi nin döv rün-
də sa ra yın in şa sı ta mam lan dı. 
Son ra dan II Fran sis ko Me di-
çi nin hə yat yol da şı Vitt  o ri ya 
del la Ro ve re tə rə fi n dən Uffi   t si-
nin kol lek si ya sı zən gi ləş di ril di 
və sa ray, əsa sən mu zey ki mi 
fəaliy yət gös tər mə yə baş la dı.

Gü nü bu gün də dün ya da ən 
çox zi ya rət edi lən 25 mu zey dən 
bi ri ki mi Şah İs ma yıl Xə taini 
av ro pa lı la ra ta nı dır. 

Şah İs ma yıl Xə tainin son ra-
kı rəsm lə ri nə isə fran sız səy-
ya hı və coğ ra fi  ya şü na sı And re 
Te ve nin ki ta bın da rast gə li nir. 
Səy ya hın döv rü Sə fə vi lə rin 
za ma nı na düş sə də, 1584-cü 
ilə aid olan hə min port ret 
ta rix çi lər tə rə fi n dən bir-
mə na lı qar şı lan ma yıb. 

Da ha son ra mi niatür-
çü rəs sam lar Şah İs-
ma yı lın ciz gi lə ri ni 
çək mə yə cəhd 
gös tə rib.

1510-cu il Sə fə vi lər lə Şey ba-
ni lər ara sın da olan Mərv dö-
yü şü nə aid rəsm Şah İs ma yı lı 
ən yax şı xa rak te ri zə edən mi-
niatür ki mi qeyd olu nur.

Mə lum ol du ğu ki mi hə min 
dö yüş son ra dan Sə fə vi lə rin 
möh kəm lən mə sin də bö yük rol 
oy na dı. Xo ra sa nı ələ ke çi rən 
Sə fə vi lər 5 döv lə tin müəy yən 
his sə lə ri nə nə za rət et mə yə baş-
la dı lar ki, bu da on la ra çox yax-
şı st ra te ji möv qe lər qa zan dır dı.

Hə min dö yüş də öl dü rü lən 
Şey ba ni xa nın ba şın dan Şah 
İs ma yıl qı zıl su yu na çə ki lən 
qə dəh dü zəlt di rir. Hə min mi-
niatür əsər I Şah Ab ba sın sa-
ray ta rix çi si olan İs gən dər bəy 
Mün şi nin “Alə mi bə zə yən Ab-
ba sın ta ri xi” əsə rin də ve ri lib. 

Ya zı ya Şah İs ma yı lın port re ti 
haq qın da kı bəhs lə baş la ma ğı mız 
heç də tə sa dü fi  de yil. Be lə ki, onun 
su fi  si fə ti ni əks et di rən mə lu mat-
la rın əsas təs diq for ma sı elə hə min 
fo to dur. Bəli, klas sik Azər bay can 
fəl sə fə si nin, döv lət çi lik ta ri xi nin və 
ədə biy ya tı nın ye ga nə si ma sı Şah 
xə taidir ki, onun vi zual si ma sı nı 
baş qa mü tə fək kir lər dən fərq li ola-
raq, real təs vir lər əsa sın da gö rü rük.

Onun la ey ni dövr də ya şa yan Fü-
zu li nin məş hur port re ti ni hey-
kəl ta raş Fuad Əb dür rəh ma no-
vun yu xu su əsa sın da, Ni za mi nin 
port re ti ni isə gən cə li bir axun dun 
tim sa lın da gö rü rük və qə bul edi-
rik. Am ma Şah Xə tai elə özü dür 
ki, var. Həm mür şi di-ka mil olan 
Sə fə viy yə şey xi, həm şah olan 
Sə fə vi döv lə ti nin baş çı sı uşaq ya-
şın dan ta öm rü nün so nu na qə dər 
mə nə vi və dün yə vi rəh bər lik dən 
özü nü “xi las” edə bil mə di. Bu ra-
da xi las əs lin də Nə si mi, Mən sur, 
Şeyx Fəz lul la ha aid olan xi la sol-
ma an la mın da dır. Şah Xə tai öm-
rü nün so nu na qə dər bu na can 
at sa da, döv lət çi lik mis si ya sı onu 
Nə si mi qə dər azad edə bil mə di...

Şah İs ma yı lın özün dən 
get mə si

Su fi  fəl sə fə sin də in sa nın bə-
qa alə min dən fə na alə mi nə 
ke çi di ba ha riy yə ki mi təs vir 
olu nur. Şah İs ma yıl Xə taidə 
da ha çox rast gə li nən bu rəm-
zi ke çid, əs lin də bö yük Ni za-
mi də özü nün ən giz li tə rəf-
lə ri ni açıb gös tə rə bil miş di. 
Fü zu li nin “Ley li və Məc nun” 
əsə rin də də qə zəl lə rin bi-
ri ba ha riy yə yə həsr olu nub.

Ora da Məc nu nun 
Ley li yə olan rəm zi 
sev gi si ar tıq onun 
üzə ri nə fə na alə-
mi nin qa pı la rı nı 
açır. O, öz ba ha-
rı na qo vuş ma ğın 
həs rə ti ni çə kir. 
Poema da əsas 
mən tiq də bu həs-
rət də dir. Məc nun 

səh ra da Ley li dən, 
məhz bu na gö rə im ti na 
et miş di ki, il lu ziv ola-

raq ru hun da ya rat dı ğı 
“Ley li ba ha rı na” 

qo vu şa bil-
sin. Bu 

mər hə lə sırf el mi-fəl sə fi  ma hiy-
yət kəsb edir. Be lə ki, real hə yat-
da mart ayı nın son la rın da, ba har 
gəl dik dən son ra tə biət qış yu xu-
sun dan ayı lır, ağac lar çi çək açır 
və s. İn sa nın ru hi alə min də də bu 
hal lar baş ve rir. Fə na mə qa mı na 
ça tan dan son ra in san da qəfl  ət 
yu xu sun dan ayıl ma, bu ayıl-
ma dan son ra bə də ni nə ya yı lan 
ener ji və bu ener ji nin döv ri hə rə-
kə ti nə ti cə sin də ru hun ca van laş-
ma sı, bə də nin gər gin lik dən xi las 
ol ma sı hal la rı baş ve rir. Bir söz lə, 
İla hi as pek tə doğ ru hə rə kət edə- 
edə in san biolo ji var lı ğı ilə ru hi 
var lı ğı nın in teq ra si ya sı nı hə ya ta 
ke çi rə rək on la rı va hid nöq tə də 
bir ləş di rir. Məhz, bu va hid İla hi 
nöq tə də bir ləş mə pro se si klas sik 
ədə biy yat da və Şərq fəl sə fə sin də 
Ba ha riy yə ad la nır.

Rə va yə tə gö rə, Təb riz də özü-
nü ye ni şah elan et miş İs ma yıl 
(Ta rix-1501-ci il - red.) öz hüc rə si-
nə qa pa na raq uzun müd dət kim-
sə ilə ün siy yət qur maz mış.

Ha şi yə yə çı xa raq onu da 
de yək ki, Şah İs ma yı lın şah-
lıq dö nə min də Sə fə vi sa ra-
yın da su fi  lər, şeyx lər üçün 
hər za man giz li hüc rə lər olub.

Şah İs ma yı lın özü nə aid olan 
giz li hüc rə lə rin sa yı isə bir ne-
çə yə ça tır mış. Şah, xü su sən də 
1514-cü il də, qan lı Çal dı ran 
dö yü şün də ki məğ lu biy yət dən 
son ra öm rü nün qa lan 10 ili ni 
da ha çox hə min hüc rə lər də ke-
çi rib.

Gənc şa hın hüc rə dən çı xan-
dan son ra qey ri-adi fi  kir lər 
səs lən dir mə si, şah dan da ha 
çox hal əh li nə xas olan an la yış-
la rı tə fək kür et mə si hətt  a döv-
rü nün ən ön cül şeyx lə ri ni də 
təəc cüb lən di rib. Xə tainin Ələst 
məc li sin dən bəhs edən və Alim 
Qa sı mo vun ifa sın da se vi lən 
mis ra la rı hə min sir li gö rüş mə-
lər dən son ra mey da na gə lib:

“Yer yox ikən, göy yox ikən
 ta əzəl dən var idim
Göv hə rin yek ta nə sin dən
 irə li pər gar idim.

Gir dim Adəm cis mi nə
bir kim sə bil məz sir ri mi
Mən bu bey tul lah için də 
ta əzəl dən var idim”.

Xə tainin bu mis ra-
la rı səs lən di rən dən 
son ra özün dən 
get di yi ni de yən lər 
də var. Yu xa rı da 
Ələst məc li si nin 
adı nı çək dik. Tə-
səv vüf aşiq lə-
ri nin söz lə ri nə 
gö rə, dün ya var 

o l u n  m a  m ı ş  d a n 
əv vəl Al lah la mə-

lək lə rin bö yük məc li si ke çi-
ri lib. Fə na alə min də bu dün-
ya nın bir növ es kiz lə ri cı zı lıb, 
in ki şaf ta ri xi plan laş dı rı lıb. 
İn sa nın hə min məc lis də iş ti-
ra kı onun kainat dan da əv vəl 
var ol du ğu na bir işa rə dir. Şah 
Xə tai də yu xa rı da kı mis ra la-
rın da bu na işa rə vu rub. Onun 
ruh da vam çı sı olan Aşıq Ələs-
gə rin “Ələst dən “bə li” de dim, 
nə xoş ka mal dı yü küm” mis-
ra la rı da bu sir li məc li sə işa-
rə dir.

Təh rif olu nan lə qəb
De yi lən lə rə gö rə, Şah İs ma-

yıl İra qı iş ğal et dik dən son ra 
Kər bə la ya zi ya rə tə ge dir. Kər-
bə la da Hz.Hü seyn lə bir yer də 
şə hid ol muş Hür rün mə za rı nı 
açır. Gö rür ki, Hü sey nin Hür-
rün ya ra sı na təp di yi dəs mal 
ye rin də cə dur maq da dır! Dəs-
ma lı çı xar dı ğın da qan ax ma ğa 
baş la yır! Son ra dəs ma lı nə qə-
dər ye ri nə qoy sa da, qan da-
yan maq bil mir! Və İs ma yıl xə-
ta et di yi ni an la yıb tə xəl lü sü nü 
“Xə tai” qo yur.

Ta rix çi lə rin da nış dı ğı bu he-
ka yə ti ir fan alim lə ri in kar edir. 
On la rın fi k rin cə, “xə ta” sö zü 
əs lin də heç bir mə na da şı mır. 
Yə ni ərəb əlifb  a sın da olan “ta” 
ilə yox, nöq tə li “te” ilə ya zıl-
dı ğın dan konk ret ifa də et di yi 
an lam yox du. Bu sö zü təş kil 
edən hərfl  ə rin əb cəd he sa bı 
isə cə mi “1001”-ə bə ra bər dir 
və mə lum dur ki, bu rə qəm 
is lam fəl sə fə sin də son suz luq 
ifa də edir.

Elmin NURİ
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Ve ne si ya dan olan bir ta cir 

Gənc yaş la rın da Sə fə vi lər döv lə ti ni ya ra dan və Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü nü ilk də fə bər pa edən Şah İs ma yı lın eh ti mal olu nan ilk 
port ret lə ri av ro pa lı rəs sam lar tə rə fin dən çə ki lib.
Bu gün ha mı mı zın ki tab lar da, al bom lar da, müx tə lif mən bə-

lər də gör dü yü müz, onun sırf Qı zıl baş la ra xas olan pa paq lı port re ti nin 
müəl li fi isə na mə lum flo ren si ya lı rəs sam dır.
XVI əs rin əv vəl lə rin də ve ne si ya lı lar, Sə fə vi lər döv lə ti ilə ya xın mü na si-
bət lə ri nə gö rə çox fərq lə nir di lər. Ora dan Sə fə vi lə rin Təb riz də ki sa ra-
yı na ta cir lər, sə nət kar lar və el çi qis min də dip lo mat lar gə lər di. Av ro-
pa da Şah İs ma yı lın şəx siy yə ti, onun vi zual gör kə mi haq qın da ilk rəy 
ya ra dan şəxs lər də elə Ve ne si ya ta cir lə ri olub lar.

Şah İs ma yı lın özü nə aid olan 
giz li hüc rə lə rin sa yı isə bir ne-
çə yə ça tır mış. Şah, xü su sən də 
1514-cü il də, qan lı Çal dı ran 
dö yü şün də ki məğ lu biy yət dən 
son ra öm rü nün qa lan 10 ili ni 
da ha çox hə min hüc rə lər də ke-

Gənc şa hın hüc rə dən çı xan-
dan son ra qey ri-adi fi  kir lər 
səs lən dir mə si, şah dan da ha 
çox hal əh li nə xas olan an la yış-
la rı tə fək kür et mə si hətt  a döv-
rü nün ən ön cül şeyx lə ri ni də 
təəc cüb lən di rib. Xə tainin Ələst 
məc li sin dən bəhs edən və Alim 
Qa sı mo vun ifa sın da se vi lən 
mis ra la rı hə min sir li gö rüş mə-
lər dən son ra mey da na gə lib:

“Yer yox ikən, göy yox ikən
 ta əzəl dən var idim
Göv hə rin yek ta nə sin dən
 irə li pər gar idim.

Gir dim Adəm cis mi nə
bir kim sə bil məz sir ri mi

Gü nü bu gün də dün ya da ən 
çox zi ya rət edi lən 25 mu zey dən 
bi ri ki mi Şah İs ma yıl Xə taini 
av ro pa lı la ra ta nı dır. 

kı rəsm lə ri nə isə fran sız səy-
ya hı və coğ ra fi  ya şü na sı And re 
Te ve nin ki ta bın da rast gə li nir. 
Səy ya hın döv rü Sə fə vi lə rin 
za ma nı na düş sə də, 1584-cü 
ilə aid olan hə min port ret 
ta rix çi lər tə rə fi n dən bir-
mə na lı qar şı lan ma yıb. 

çü rəs sam lar Şah İs-
ma yı lın ciz gi lə ri ni 
çək mə yə cəhd 
gös tə rib.

Onun la ey ni dövr də ya şa yan Fü-

Mən bu bey tul lah için də 
ta əzəl dən var idim”.

Xə tainin bu mis ra-
la rı səs lən di rən dən 
son ra özün dən 
get di yi ni de yən lər 
də var. Yu xa rı da 
Ələst məc li si nin 
adı nı çək dik. Tə-
səv vüf aşiq lə-
ri nin söz lə ri nə 
gö rə, dün ya var 

o l u n  m a  m ı ş  d a n 
əv vəl Al lah la mə-

lək lə rin bö yük məc li si ke çi-
ri lib. Fə na alə min də bu dün-
ya nın bir növ es kiz lə ri cı zı lıb, 
in ki şaf ta ri xi plan laş dı rı lıb. 
İn sa nın hə min məc lis də iş ti-
ra kı onun kainat dan da əv vəl 
var ol du ğu na bir işa rə dir. Şah 
Xə tai də yu xa rı da kı mis ra la-
rın da bu na işa rə vu rub. Onun 
ruh da vam çı sı olan Aşıq Ələs-
gə rin “Ələst dən “bə li” de dim, 
nə xoş ka mal dı yü küm” mis-
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Gü nü bu gün də dün ya da ən 

ənc yaş la rın da Sə fə vi lər döv lə ti ni ya ra dan və Azər bay ca nın əra zi 
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lər də gör dü yü müz, onun sırf Qı zıl baş la ra xas olan pa paq lı port re ti nin 
müəl li fi isə na mə lum flo ren si ya lı rəs sam dır.
XVI əs rin əv vəl lə rin də ve ne si ya lı lar, Sə fə vi lər döv lə ti ilə ya xın mü na si-
bət lə ri nə gö rə çox fərq lə nir di lər. Ora dan Sə fə vi lə rin Təb riz də ki sa ra-
yı na ta cir lər, sə nət kar lar və el çi qis min də dip lo mat lar gə lər di. Av ro-
pa da Şah İs ma yı lın şəx siy yə ti, onun vi zual gör kə mi haq qın da ilk rəy 
ya ra dan şəxs lər də elə Ve ne si ya ta cir lə ri olub lar.

Gü nü bu gün də dün ya da ən 
çox zi ya rət edi lən 25 mu zey dən 
bi ri ki mi Şah İs ma yıl Xə taini 
av ro pa lı la ra ta nı dır. 

Şah İs ma yıl Xə tainin son ra-
kı rəsm lə ri nə isə fran sız səy-
ya hı və coğ ra fi  ya şü na sı And re 
Te ve nin ki ta bın da rast gə li nir. 
Səy ya hın döv rü Sə fə vi lə rin 
za ma nı na düş sə də, 1584-cü 
ilə aid olan hə min port ret 
ta rix çi lər tə rə fi n dən bir-
mə na lı qar şı lan ma yıb. 

çü rəs sam lar Şah İs-
ma yı lın ciz gi lə ri ni 
çək mə yə cəhd 
gös tə rib.

Ora da Məc nu nun 
Ley li yə olan rəm zi 
sev gi si ar tıq onun 
üzə ri nə fə na alə-
mi nin qa pı la rı nı 
açır. O, öz ba ha-
rı na qo vuş ma ğın 
həs rə ti ni çə kir. 
Poema da əsas 
mən tiq də bu həs-
rət də dir. Məc nun 

səh ra da Ley li dən, 
məhz bu na gö rə im ti na 
et miş di ki, il lu ziv ola-

raq ru hun da ya rat dı ğı 
“Ley li ba ha rı na” 

qo vu şa bil-

Şah İs ma yı lın özü nə aid olan 
giz li hüc rə lə rin sa yı isə bir ne-
çə yə ça tır mış. Şah, xü su sən də 
1514-cü il də, qan lı Çal dı ran 
dö yü şün də ki məğ lu biy yət dən 
son ra öm rü nün qa lan 10 ili ni 
da ha çox hə min hüc rə lər də ke-
çi rib.

Gənc şa hın hüc rə dən çı xan-
dan son ra qey ri-adi fi  kir lər 
səs lən dir mə si, şah dan da ha 
çox hal əh li nə xas olan an la yış-
la rı tə fək kür et mə si hətt  a döv-
rü nün ən ön cül şeyx lə ri ni də 
təəc cüb lən di rib. Xə tainin Ələst 
məc li sin dən bəhs edən və Alim 
Qa sı mo vun ifa sın da se vi lən 
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Qa sı mo vun ifa sın da se vi lən 
mis ra la rı hə min sir li gö rüş mə-
lər dən son ra mey da na gə lib:

“Yer yox ikən, göy yox ikən
 ta əzəl dən var idim
Göv hə rin yek ta nə sin dən
 irə li pər gar idim.

Gir dim Adəm cis mi nə
bir kim sə bil məz sir ri mi
Mən bu bey tul lah için də 
ta əzəl dən var idim”.

Xə tainin bu mis ra-
la rı səs lən di rən dən 
son ra özün dən 

əv vəl Al lah la mə-
lək lə rin bö yük məc li si ke çi-

ri lib. Fə na alə min də bu dün-
ya nın bir növ es kiz lə ri cı zı lıb, 
in ki şaf ta ri xi plan laş dı rı lıb. 
İn sa nın hə min məc lis də iş ti-
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Qa sı mo vun ifa sın da se vi lən 
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lər dən son ra mey da na gə lib:
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Mən bu bey tul lah için də 
ta əzəl dən var idim”.

la rı səs lən di rən dən 

əv vəl Al lah la mə-
lək lə rin bö yük məc li si ke çi-

ri lib. Fə na alə min də bu dün-
ya nın bir növ es kiz lə ri cı zı lıb, 
in ki şaf ta ri xi plan laş dı rı lıb. 
İn sa nın hə min məc lis də iş ti-
ra kı onun kainat dan da əv vəl 
var ol du ğu na bir işa rə dir. Şah 
Xə tai də yu xa rı da kı mis ra la-
rın da bu na işa rə vu rub. Onun 
ruh da vam çı sı olan Aşıq Ələs-
gə rin “Ələst dən “bə li” de dim, 

İrfani 
gizlinlərdəki 

XƏTAİ



8 N 06(65) 11.03.2016

Sə lim ev də dir – Sə lim ev də dir? 
– Se lim ev de mi?

Atam gəl di – Atam gəl di? – Ba-
bam gel di mi?

Müasir türk cə də sual cüm lə lə ri-
nin əmə lə gəl mə sin də xü su si sual 
in to na si ya sı nın ro lu nə qə dər az-
dır sa, mı, mi, mu, mü sual əda tı nın 
ro lu bir o qə dər çox dur. Di li miz-
dən fərq li ola raq bu əda tın şi fa hi 
və ya zı lı ədə bi türk cə də iş lən mə 
tez li yi və dairə si, mə na ça lar la-
rı da ha ge niş, cüm lə də ye ri da-
ha çe vik dir. Mü qa yi sə məq sə di lə 
S.Ali nin “Xəz pal to lu Ma don na” 
po ves ti nin ori ji na lın dan gə tir di-
yi miz cüm lə lə rə və bun la rın di li-
mi zə tər cü mə sin dən gö tü rül müş 
qar şı lıq la rı na nə zər sal maq ki fa-
yət dir:

Hep ban ka da mı sın? – Ye nə də 
bank da iş lə yir sən?

Ya zı fi  lan ya zı yor mu sun? – Ya-
zı dan-zad dan ya zır san?

Bir fay da sı olu yor mu? – Bir fay-
da sı olur?

Raif Efen di siz si niz, de ğil mi? – 
Raif əfən di siz si niz?

Ka la ba lık mı sı nız? – Çox su nuz?
Mi sal la rın sa yı nı ar tır maq olar. 

La kin sa də cə bu nu qeyd et mək lə 
ki fa yət lə nək ki, əsə rin türk cə sin-
də ki mı, mi, mu, mü ədat lı 100-dən 
ar tıq sual cüm lə si nin bir-ne çə si 
is tis na edil mək lə ha mı sı di li mi zə 
sual in to na si ya sı va si tə si lə tər cü-
mə edi lib.

Əl bətt  ə, müasir türk cə də xü su si 
sual in to na si ya sı ilə dü zə lən sual 
cüm lə lə ri də var, la kin bun la rın iş-
lən mə dairə si çox məh dud dur və 
müəy yən şər tə bağ lı dır. Hər şey-
dən əv vəl, ya rım çıq cüm lə-
lər də səs to nu nu də yiş-
mək lə sual ver mək 
müm kün olur. 
Bu za man, 
hə min cüm-
lə də iş lən-
mə yən, la kin 
asan lıq la tə-
səv vür edi lən 
sual əvəz li yi-
nin var lı ğı nə-
zər də tu tu lur:

- Kaç ya şın da-
sı nız?

- Böy le şey so-
ru lur mu? Ama 
ney se, yir mi al-
tı… Siz? (Bu ra da kı 
”Siz?” sualı “Siz kaç 
ya şın da sı nız?” ye ri nə 
iş lə di lib.)

- Kal kı yor mu sun?, 
- de di.

- Kal ka ca ğım… Sen? 
(Sen kalk mı yor mu-
sun?).

- İs mi niz? (İs mi niz ne-
dir?).

- Raif.
- Mes le ği niz? (Mes le ği-

niz ne dir?)
- Mu har rir.
Türk cə də eh ti mal bil di rən 

bə zi ədat la rın (de mek, ga li ba, an la-
şı lan) iş lən di yi cüm lə lər də xü su-
si sual in to na si ya sı nın kö mə yi ilə 
sual ve ri lə bi lir:

De mek bir an ne niz var?
Şe ri fi n yap tı ğı na kış lar dı on lar 

ga li ba?
Hâlâ bu ola yın acı sı nı unut ma-

dın an la şı lan?
Xə bə ri fe i lin şərt şək lin də iş lən-

miş cüm lə lər də xü su si sual in to-
na si ya sı nın kö mə yi ilə sual cüm lə-
si ki mi iş lə di lə bi lir:

İnan ma ya inan mı yo ruz, ama 
doğ ruy sa?

Ya öğ ret men gel mez se?
İs ter se niz gi de lim?
Türk cə də mı, mi, mu, mü əda tı 

ilə ya na şı ya əda tı da sual cüm lə-
si ya rat maq da ge niş is ti fa də edi-
lir. “Ya” əda tı Azər bay can di li nin 
“bəs” sö zü nə uy ğun gə  lir. Bu nun-
la ya na şı, türk di lin də “ya” həm 
də qüv vət lən  dir mə əda tı, elə cə də 
bağ la yı cı ki mi çı xış edir:

Ben gi di yo rum. Ya sen? – Mən 
ge di rəm. Bəs sən?

De dim ya! – Mən ki, de dim! 
(Mər ar tıq de dim).

Türk cə də mı, mi, mu, mü sual 
əda tı nın  ən mü hüm mə ziy yət lə-
rin dən bi ri bu dur ki, bu ədat qo-
şul du ğu söz dən ay rı ya zı lır, za-
man şə kil çi lə rin dən son ra iş lə di lir 
və on lar la bi ti şik ya zı lır:

Sen An ka ra’ ya mı ya rın gi di yor-
sun?

Sen An ka ra’ ya ya rın mı gi di yor-
sun?

Sen mi An ka ra’ ya ya rın gi di yor-
sun?

Sen An ka ra’ ya ya rın gi di yor mu-
sun?

Mı, mi, mu, mü sual əda tı türk cə də 
ri to rik sual cüm lə lə ri nin əmə lə gəl mə-
sin də də ən mü hüm kom po nent ki mi 
iş ti rak edir. Bə zən cüm lə nin in kar lıq 
bil di rən xə bə ri ilə iş lə nə rək təs diq, bə-
zən də tək zib bil di rən xə bə ri ilə qo şa 
gə lə rək in kar mə na la rı nı bil di rir: 

Bu ra lar da ne sü rü nü yor sun, pa-
ran mı yok, ak lın mı? (Pa ran da 
var, ak lın da!).

San ki gi ye cek el bi sen mi yok? 
(Var!)

İh ti yar lık ta ra hat et mek için 
genç lik te ça lış ma mış mıy dık? (Ça-
lış mış tık!).

İn san lık mı, ar ka daş lık mı bu? 
(De ğil!).

İç şu nu be, ze hir mi bu? (Ze hir 
de ğil!).

Təs vi ri feil lə rin tər cü mə si
Türk cə də di li miz də ol ma yan bir 

sı ra təs vi ri (ana li tik, pe rif ras tik) feil 
for ma la rı var ki, on la rın cüm lə də 
ifa də et dik lə ri mə na ça lar la rı na tər-
cü mə də diq qət lə ya na şıl ma lı, bun-
la rın adek vat for ma la rı ta pıl ma lı dır. 
Mə sə lən, türk cə də ge niş şə kil də iş-
lə di lən və adı na tez lik fe i li de yi lən 
təs vi ri feil for ma sı var. Ver mək fe i li 
baş qa fe il əsas la rı na bir lə şə rək cüm-
lə də ifa də edi lən iş, hal, hə rə kə tin 
tez, sü rət li, ani ola raq baş ver di yi ni 
və ya ver mə si nin sə bə bi ni gös tə rir:

Ku duz kö pek al çak ça ısı rır ada-
mı. Ses sis ce ya na şır ar ka nız dan, 
sol ba ca ğı nı zın bal dı rı nı ısı rı ve rir 
– Qu duz it ada mı al çaq ca sı na diş-
lə yir. Ar xa nız dan səs siz cə ya na şır. 
Sol bal dı rı nı zı bir dən diş lə yir.

Ori ji nal cüm lə də ki ifa də edi lən 
hə rə kə tin ani li yi ni, göz lə nil mə dən 
baş ver di yi ni nə zə rə çat dı ran ısı rı ve-
rir təs vi ri fe i li mü tər cim tə rə fi n dən 
di li mi zə doğ ru ola raq bir dən (qəfl  ə-
tən) diş lə yir şək lin də tər cü mə edi lib. 
Aşa ğı da kı cüm lə lər də də ver mək fe-
i li hə rə kə tin baş ver mə in ten siv li yi ni, 
işin sü rət lə edil di yi ni bil-
di rir:

Fa kat o an da 25 ku ru şu gö re rek 
duası nı unu tu ver di – Fə qət o an da 
25 qu ru şu gö rüb, duası nı (tə ləm-
tə lə sik) unut du. 

Ali iki adım da onu ya ka la yı ver-
di – Əli onu cəld (iki ad dım da, hə-
min  də qi qə) ya xa la dı.

Türk cə də ki təs vi ri fe il lər dən bi ri 
də kal mak fe i li ilə dü zə lir. Bu fe il 
qo şul du ğu fe il əsa sı nın ifa də et di-
yi iş, hal və hə rə kə tə mat qal ma, 
qu ru yub qal ma (təəc cüb dən, qor-
xu dan) mə na ça lar la rı ve rir:

İn ce İmam göz le ri nin üs tün den 
ba ka ka lır.

Ora ğın sır tı nı ka fa sı na in di re-
cek ken eli ka la kal dı.

Türk cə də iş, hal, hə rə kə tin sü rək li-
li yi ni, da vam lı lı ğı nı ifa də et mək üçün 
is ti fa də edi lən fe ili bağ la ma şə kil çi si və 
dur mak təs vi ri fei li nin mə na ça lar la rı 
da di li miz də kin dən qis mən fərq li dir:

Ko nuş ma dan av lu da do la şıp 
du ru yor du.

Sen ya za dur, ben gi der ge li rim.
Her za man be ni sev di ği ni söy ler 

du rur sun.
Göz le ri ni ba na yi ye cek gi bi dik-

miş du ru yor.
Bü tün gün yaz dı dur du.
Türk cə də ki təs vi ri fe il lər dən bi-

ri də yaz mak sö zü ilə dü zə lir. Bu 
söz qo şul du ğu fe il əsa sı nın ifa də 
et di yi iş, hal və hə rə kə tə az qa la, 
az qal dı ki mə na ça la rı ve rir:

So kak or ta sın da dü şe yaz dı – 
Kü çə nin or ta sın da az qa la (az qal-
sın) yı xı la caq dı.

Bö lüş dür mə say la rı nın 
tər cü mə si

Türk cə də mor fo lo ji yol la ya ra-
nan bö lüş dür mə say la rı Azər bay-
can di li nə ya sin tak tik yol la – ey ni 
bir sa yın tək ra rı ilə, ya xud da hə min 
say la rın əv və li nə “hə rə yə”, “adam-
ba şı na” və s. söz lər əla və edil mək lə 
tər cü mə olu nur: 

Bi ze onar li ra yol harç-
lı ğı ver di ler – Bi zim 

hə rə mi zə (adam-
ba şı na) on li rə 

yol xər ci 
ver di lər.

Uçak lar üçer be şer ha va la nı yor-
du – Təy ya rə lər üç-üç, beş-beş ha-
va ya qal xır dı lar.

Kız lar iki şer, er kek ler dör der di-
zil sin ler – Qız lar iki-iki, oğ lan lar 
dörd-dörd dü zül sün lər.

Or han la ben ma ğa za dan bi rer 
kur şun ka lem, be şer def ter al dık – 
Or xan la mən ma ğa za dan hə rə mi-
zə bir ka ran daş, beş dəf tər al dıq.

Ba sa mak la rı iki şer iki şer at lı ya-
rak bah çe ye doğ ru ko şu yo rum –
Pil lə lə ri iki-iki ad la ya raq bağ ça ya 
tə rəf qa çı ram.

Mil yon və mil yar söz lə ri ilə dü-
zə lən say lar da bö lüş dür mə şə kil çi-
lə ri yal nız hə min söz lər dən əv vəl 
gə lən sa ya ar tı rı lır:

Per so ne le ye di şer mil yon ye-
ni türk li ra sı da ğı tıl dı – İş çi lə rə 
adam ba şı na yed di mil yon ye ni 
türk li rə si pay lan dı.

Bi rer mil yar de ğe rin de al tın bi-
le zik, kır kar baş ko yun, iki şer 
mil yar lık in ci ger dan lık la baş lık 
me se le si ni çö ze riz – Adam ba şı na 
(hə rə si nə) bir mil yard də yə rin də 
qı zıl bi lər zik, qırx baş qo yun, iki 
mil yard qiy mə tin də mir va ri bo-
yun ba ğı ilə baş lıq pu lu mə sə lə si ni 
həll edə rik.  

Türk cə də ya rım, az, tek, kaç, çift, 
bir kaç söz lə ri də ar, er, şar, şer şə kil-
çi lə ri qə bul edib, bö lüş dür mə sa yı 
ki mi iş lə nə bi lir: Ya rım şar, azar 
azar, çif ter çif ter.

Sof ra da ki le re ya rım şar ek mek le 
azar azar pey nir, çif ter çif ter do-
ma tes və sa la ta lık ser vis ya pıl dı 
– Süf rə ba şın da kı la rın hər bi ri nə 
ya rım çö rək,  bir az pen dir, bir cüt 
po mi dor və iki  xi yar pay lan dı.

Kah va ne ye gi rip bir ka çar bar-
dak çay iç tik – Qəh və xa na ya gi rib 
hə rə miz (adam ba şı na) bir ne çə stə-
kan çay iç dik.

Ço cuk lar te ker te ker sı ra ya geç-
ti ler – Uşaq lar bir-bir (tək-tək) sı-
ra ya keç di lər(gir di lər).

Her kes ek me ği çif ter çif ter alı yor-
du – Hər kəs çö rə yi cüt-cüt alır dı.

Ka çar ki şi lik tim lər oluş tu rul du? 
– Ne çə nə fər lik qrup lar (bri qa da-
lar) təş kil edil di? (Hər bir bri qa da 
ne çə nə fər dən iba rət təş kil edil di?).

Ma ta ra da su çok az dır, azar azar 
için ço cuk la ra da kal sın – Qum qu-
ma da su çox az dır, az-az için ki, 
uşaq la ra da qal sın.

Ca/ce şə kil çi li sözlərdə 
leksik-qrammatik 

əvəzlən mə
Türk cə də iş lə di lən 
ca/ce şə kil çi si nin 

di li miz də kin dən 
fərq li funk si-

ya sı da var. 
T ə r  c ü  m ə 

za ma nı bu 
ş ə  k i l  ç i 
ilə iş lə-

di lən söz lə rin ifa də et di yi mə-
na ya gö rə Azər bay can di lin də 
lek sik-qram ma tik əvəz lən mə si 
(mə sə lən, “tə rə fin dən” sö zü ilə) 
doğ ru dur:

Ba kan lar Ku ru lun ca alın mış ka-
rar doğ rul tu sun da ha re ket edil-
me li dir. – Na zir lər Ka bi ne ti tə rə-
fi n dən qə bul edil miş qə ra ra uy ğun 
(şə kil də) hə rə kət et mək la zım dır.

Tür ki ye Ana ya sa sı na gö re Baş-
ba kan, Cum hur baş ka nın ca ata nır 
–  Tür ki yə Kons ti tu si ya sı na gö rə 
Baş na zir Pre zi dent tə rə fi n dən tə-
yin edi lir (Baş na zi ri Pre zi dent tə-
yin edir).

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

pro fes sor

Sə lim ev də dir – Sə lim ev də dir? De mek bir an ne niz var?

ri to rik sual cüm lə lə ri nin əmə lə gəl mə-
sin də də ən mü hüm kom po nent ki mi 
iş ti rak edir. Bə zən cüm lə nin in kar lıq 
bil di rən xə bə ri ilə iş lə nə rək təs diq, bə-
zən də tək zib bil di rən xə bə ri ilə qo şa 
gə lə rək in kar mə na la rı nı bil di rir: 

ran mı yok, ak lın mı? (Pa ran da 
var, ak lın da!).

Türk cə də sual cüm lə lə ri di li miz də ki ki mi, əsa sən, sual əvəz-
lik lə ri nin, sual ədat la rı nın və sual in to na si ya sı nın kö mə yi 
ilə dü zə lir.
Türk cə şi fa hi nitq də və ya zı lı tər cü mə də xü su si diq qət et-

mək la zım dır ki, xü su si sual in to na si ya sı ilə əmə lə gə lən sual cüm lə-
lə ri müasir türk ədə bi di li üçün xa rak te rik de yil. Azər bay can di lin də 
nəq li cüm lə lə rin in to na si ya sı nı də yiş mək, yə ni cüm lə nin so nun da 
to nu yük səlt mək lə (ya zı da isə sual işa rə si qoy maq la) sual cüm lə si 
əmə lə gə tir mək müm kün ol du ğu hal da, türk cə də bu, müm kün ol-
mur. Bu məq səd lə türk di lin də çox ge niş ya yı lan (mı, mi, mu, mü) 
sual əda tın dan is ti fa də edi lir:

Əl bətt  ə, müasir türk cə də xü su si 
sual in to na si ya sı ilə dü zə lən sual 
cüm lə lə ri də var, la kin bun la rın iş-
lən mə dairə si çox məh dud dur və 
müəy yən şər tə bağ lı dır. Hər şey-
dən əv vəl, ya rım çıq cüm lə-
lər də səs to nu nu də yiş-
mək lə sual ver mək 
müm kün olur. 

mə yən, la kin 
asan lıq la tə-
səv vür edi lən 
sual əvəz li yi-
nin var lı ğı nə-
zər də tu tu lur:

- Kaç ya şın da-

- Böy le şey so-
ru lur mu? Ama 
ney se, yir mi al-
tı… Siz? (Bu ra da kı 
”Siz?” sualı “Siz kaç 
ya şın da sı nız?” ye ri nə 

- Kal kı yor mu sun?, 

- Kal ka ca ğım… Sen? 
(Sen kalk mı yor mu-

- İs mi niz? (İs mi niz ne-

- Mes le ği niz? (Mes le ği-

- Mu har rir.

sun?
Sen An ka ra’ ya ya rın gi di yor mu-

sun?

işin sü rət lə edil di yi ni bil-
di rir:

Bi ze onar li ra yol harç-
lı ğı ver di ler – Bi zim 

hə rə mi zə (adam-
ba şı na) on li rə 

yol xər ci 
ver di lər.

ra ya keç di lər(gir di lər).
Her kes ek me ği çif ter çif ter alı yor-

du – Hər kəs çö rə yi cüt-cüt alır dı.
Ka çar ki şi lik tim lər oluş tu rul du? 

– Ne çə nə fər lik qrup lar (bri qa da-
lar) təş kil edil di? (Hər bir bri qa da 
ne çə nə fər dən iba rət təş kil edil di?).

Ma ta ra da su çok az dır, azar azar 
için ço cuk la ra da kal sın – Qum qu-
ma da su çox az dır, az-az için ki, 
uşaq la ra da qal sın.

Ca/ce şə kil çi li sözlərdə 
leksik-qrammatik 

əvəzlən mə
Türk cə də iş lə di lən 
ca/ce şə kil çi si nin 

di li miz də kin dən 
fərq li funk si-

ya sı da var. 
T ə r  c ü  m ə 

za ma nı bu 

di lən söz lə rin ifa də et di yi mə-
na ya gö rə Azər bay can di lin də 
lek sik-qram ma tik əvəz lən mə si 
(mə sə lən, “tə rə fin dən” sö zü ilə) 
doğ ru dur:

Ba kan lar Ku ru lun ca alın mış ka-
rar doğ rul tu sun da ha re ket edil-
me li dir. – Na zir lər Ka bi ne ti tə rə-
fi n dən qə bul edil miş qə ra ra uy ğun 
(şə kil də) hə rə kət et mək la zım dır.

Tür ki ye Ana ya sa sı na gö re Baş-
ba kan, Cum hur baş ka nın ca ata nır 
–  Tür ki yə Kons ti tu si ya sı na gö rə 
Baş na zir Pre zi dent tə rə fi n dən tə-
yin edi lir (Baş na zi ri Pre zi dent tə-Türk cə də eh ti mal bil di rən 

(de mek, ga li ba, an la-
 iş lən di yi cüm lə lər də xü su-

si sual in to na si ya sı nın kö mə yi ilə 

- İs mi niz? (İs mi niz ne-

- Mes le ği niz? (Mes le ği-

Sual 
cümlələrinin 

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

Onu İs tiq lal Məh kə mə si nə rəis 
seç mək lə bağ lı Bö yük Mil lət Məc-
li si nə ve ri lən tək lif tam ye rin də idi. 
Qa zi yə hər şey dən ön cə hər bi rüt bə-
lə ri ara sın da kı bö yük fərq dən çı xış 
edə rək bir pol kov ni kin bir mar şa la 
bəs lə di yi itaət his si ilə ya na şır dı. Ara-
la rın da kı mü na si bə tin bə zi baş qa sə-
bəb lə ri də var dı. O da Bi rin ci Dün ya 
Hər bin də ki fə la kət lə rin mə su liy yə ti-
ni ön sı ra da kı la ra yük lə yən itt  i had-
çı lar dan, tap şı rı lan və zi fə ni gö zü nü 
qırp ma dan ye ri nə ye ti rən fə dailər-
dən idi. Nə ha yət, xa rak te ri nin də 
qəl bi ki mi heç bir tə sir lə əyil mə yə cək 
sərt li yə ma lik ol du ğu nu yax şı bi lir di. 

İn di bu sə tir lə ri ya zar kən göz-
lə rim önü nə ye nə An ka ra İs tiq lal 
Məh kə mə sin də ke çən gün lər dən 
bi ri gə lir. Mütt  ə him kür sü sün də 
te leq raf mə mu ru otur muş du. 

İtt  i ham edil mə si nin sə bə bi üs yan 
baş ve rən əra zi də ki bir dos tu na 
vur du ğu aşa ğı da kı te leq ram idi: 

“Din uğ run da mü ba ri zə də bö-
yük şə hid Həz rə ti Həm zə nin1 ya-
nı na get mə yə ha zı ram!”

A ta mın dos tu göz lü yü nü bur nu-
nun ucu na qə dər en dir di. Do daq la rı-
nın ara sın dan fi t ki mi çı xan sə si, söz-
lə ri nin ha va da pa rıl da yan qır manc 
kəs kin li yi ilə mütt  ə hi mə üz tut du: 

“De mə li, Həz rə ti Həm zə nin ya nı-
na get mə yə ha zır san. Çox gö zəl, elə 
isə sa bah sə hər ora da ola caq san”. 

A ta mın dos tu ba rə sin də ta ri xin 
sə hi fə si nə ya zı lan qor xunc in san 
dam ğa sı onun bu qə bil dən olan lü-
zum suz, bi hu də, hətt  a ava ra söz lə ri 
ilə həkk olun du. Ma hiy yət eti ba rı ilə 
da şı dı ğı və zi fə özü qor xunc idi. Am-
ma məh kə mə səd ri söz lə ri ni, hə rə-
kət lə ri ni be lə qor xunc şə kil də or ta ya 
qoy ma ya da bi lər di. Mütt  ə him lə rə 
ha di sə lər haq da sual lar ve rər kən “Siz 
gü nah kar sı nız, siz məm lə kə ti fə la-
kət lə rə sü rük lə di niz, biz də düş mən-
lə ri mi zi dün ya ya gəl mə lə ri nə be lə 
peş man edi rik” - ki mi hə də-qor xu lu 
söz lə ri söy lə mə yə də bi lər di. De di yi 
iş on suz da gö rü lə cək di. Hər han sı 
bir və tən daş türk mil lə ti ni qa ran lıq-
dan ay dın lı ğa çı xar maq üçün gös tə-
ri lən səy lə rin bu şə kil də mü da fi əsi ni, 
tə bii ki, qə bul edə cək di. Hətt  a za man-
za man xə ta la ra, şəx si in ti qam la ra, 
kin lə rə, hid dət lə rə bi lə rək dən və ya 
bil mə yə rək dən alət ol maq la bu işi öz 
üzə ri nə gö tü rə cək di. La kin məh kə mə 
səd ri üçün və zi fə si ni ye ri nə ye ti rər-
kən şəx siy yə ti ni də onun için də ərit-
mə yə, yox et mə yə nə lü zum var dı?

O nun İs tiq lal Məh kə mə si rəis li yi 
döv rün bir sim vo lu sa yı la bi lər. Bu 
döv rə “Təs vi yə lər (tə miz lə mə - V.Q.) 
döv rü” də de mək müm kün dür. 

İtt  i had və Tə rəq qi nin təs vi yə si, 
İkin ci qru pun təs vi yə si, Mil li Mü ca-
di lə döv rü nün mün tə zəm or du la rı 
qu ru la na qə dər Mil li Qüv və lə rin bir 
qis mi ni təş kil edən si lah lı dəs tə baş çı-
la rı nın hə yat da kı son nü ma yən də lə ri-
nin təs vi yə si... Nə ha yət, 1908-1918-ci 
il lər ara sı bə zi lə ri yox sul luq, sə fa lət 
için də qal mış mil lə tin gö zü önün də 
möh tə şəm hə yat sü rən, bə zi lə ri ey-
ni və ziy yət də bə ra bər yo la çıx dıq la rı 
yol daş la rı nı il ti mas lar, xa hiş lər, şans 
və tə sa düfl  ər lə bir dən-bi rə bir ne çə 
ağac ar xa da qoy maq la rı ilə qıs qanc-
lıq lar do ğu ran, bir qi sim bu və ya baş-
qa za man da söy lə dik lə ri söz lər lə, gör-
dük lə ri iş lər lə giz li tə səv vür lə rin, üs tü 
ör tü lü sax la nan əməl lə rin ger çək ləş-
mə si ni lən gi dən in san la rın təs vi yə si...

Çox qə ri bə dir ki, bu bö yük tə miz lə-
mə hə rə ka tı için də yo xa çıx ma la rı qə-
tiy yən nə zə rə çarp ma ya caq və kim sə-
ni təəc cüb lən dir mə yə cək bir ne çə şəxs 
ata mın dos tu nun sərt, əyil məz xa rak-
te rin də öz lə ri üçün əda lət qal xa nı ax-
tar maq fi k ri nə düş dü lər və gü man la-
rın da ya nıl ma dı lar. On lar dan bi ri də 
mər hum Ye ni bax ça lı Şük rü2 idi. 

Ye ni bax ça lı Şük rü yə - uşaq safl  ı ğı nı, 
məh cub du ru şu nu, ba şı na çox lu bə la-
lar gə ti rən xoş gə və zə li yi ni hə ya tı nın 
so nu na qə dər əl dən ye rə qoy ma yan 
bu hərb çi yə aid ilk xa ti rəm atam la ara-
la rın da olan bir qal ma qal la bağ lı dır. 

1916-cı il də atam İçə rən köy də, Mö-
min də rə sin də3 ki çik bağ ça sı olan ev 
al mış dı. Elə hə min il yay ay la rı nı ke-
çir mək üçün ye ni ba ğa da şı nan dan bir 
ne çə gün son ra hə yət də do laş dı ğı mız 
vaxt bir əs gər gəl di. Aşa ğı da, də rə nin 
di bin də ça dır qur muş bö lü yün ko-
man di ri olan yüz ba şı nın (türk or du-
sun da ka pi tan rüt bə si – V.Q.) bir mə-
sə lə ilə bağ lı ata mı ya nı na ça ğır dı ğı nı 
de di. Atam “Yüz ba şı ya sa la mı mı çat-
dır, gəl sin gö rü şək” – ca va bı nı ver di.

Bir az dan əs gər tək rar ge ri qa yı dıb ko-
man di rin ata mı ya nı na ça ğır dı ğı nı bil-
dir di. Atam da get mə mək də is rar et di. 
Beş də qi qə son ra sa ğın da-so lun da iki 
əs gər lə arıq, qum ral saç lı, si fə ti gün-
dən ya nıb qa ral mış bir za bit az qa la 
qa ça raq özü nü ye ti rib ata mın qar şı-
sın da da yan dı, sərt səs lə “Sə nə xə bər 
yol la dım, ni yə gəl mir sən?” – de yə ba-
ğır dı. İn di ki ki mi gö züm önün də dir: 
bir an da atam sap sa rı sa ral dı, am ma 
təm ki ni ni poz ma dı.

“Gəl mə dim, çün ki mə nim lə da nış-
maq is tə yən sən sən, - de di. – Son ra, 
diq qət elə, gör yaş da sən dən nə qə dər 
bö yü yəm. Nə ha yət, sən yüz ba şı san-
sa, mən də mil lət və ki li yəm”. Atam 
o sı ra lar da Os man lı Məc li si-Mə bu sa-
nın da Af yon ka ra hi sar mə bu su idi. 

Yüz ba şı eşit di yi söz lər qar şı sın-
da bir an lı ğa tə rəd düd et di. Son ra 
“Kim olur su nuz olun, bu, mə ni ma-
raq lan dır mır” – de yə əv vəl ki sərt-
li yi nə qa yıt dı. Bu də fə əsə bi ləş mək 
sı ra sı ata ma gəl miş di. “Hay dı, bü-
tün əs gər lə ri ni top la da, gəl. Gö rüm 
mə ni dur du ğum yer dən bir qa rış 
tər pə də bi lə cək si niz mi? Üs tə lik, sə-
nin hə rə kə tin ba rə də Ən vər Pa şa ya 
da şi ka yət edə cə yəm!”

Bu söz lər yüz ba şı nı lap hal dan 
çı xar dı:

“Bə yə fən di, mil lət və ki li ol ma ğı-
nı za de yil, ya şı nı za hör mət edi rəm. 
Ən vər Pa şa ya şi ka yə tə gə lin cə, heç 
da yan ma yın. Lap bu də qi qə ge din. 
Za tən hə ya tın dan bez miş ada mam. 
Mə nə nə edə bi lər?”

Son ra əs gər lə ri ni ya nı na alıb ge-
ri qa yıt dı. 

A ra dan il lər keç di. Bö yük zə fər dən 
bir ne çə ay qa baq bir gün atam la bir lik-
də An ka ra da “Ha ki miy yə ti-Mil liy yə” 
qə ze ti nin yer ləş di yi bi na nın qa pı sın-
dan içə ri gi rər kən pil lə kən lər dən enən 
uca boy lu gənc adam la qar şı laş dıq. 
Atam onun əli ni mə həb bət lə sı xa raq 
“Ne cə sən, Şük rü bəy?” – de yə so ruş-
duq dan son ra üzü nü mə nə çe vir di:

“Eren köy də4 mə ni döy mək is tə yən 
za bit ya dın dan çıx ma yıb ki? Bax, bu 
adam dır!”

Şa ba lı dı rəng li göz lə rin də nə şə li 
işıq lar ya nan se vim li bir üz mə nə 
ba xa raq gü lüm sə yir di. 

E ren köy də ki əs gər lik hə ya tın dan 
usan mış yüz ba şı ara dan ke çən il-

lər ər zin də min bir ma cə ra dan 
çı xıb son da Bi rin ci Bö yük Mil-
lət Məc li si nin üz vü ol muş du. 
Onun ma cə ra lar  ından dil lər-
də das ta na çev ri lən lər dən bi ri 
gə lər-gəl məz Ər ka ni-Hər bi-

yi-Ümu miy yə (Ali Baş Qə rar-
gah – V.Q.) rəis li yi nə tə yin edi lib 

hö ku mə tin tər ki bi nə da xil olan, 
ar dın ca da dal ba dal ən yük sək döv-
lət mə qam la rı na yük sə lən bir şəx si 

– İs mət Pa şa nı, bə zi rə va yət lə rə 
gö rə, ya rı xoş, ya rı zor İs tan-

bul dan An ka ra ya qa-
çır ma sı idi. 

Ye ni bax ça lı Şük rü nün si ya si fəaliy-
yət çev rə si Bi rin ci Məc lis üzv lü yün-
dən, bö yük qar da şı, əs ki İtt  i had və 
Tə rəq qi nin mə sul şəxs lə rin dən olan 
və son ra lar Ata tür kə sui-qəsd işin də 
eda ma məh kum edi lən Nail bəy dən5, 
bir də ço xu si ya sət səh nə si nin müx tə-
lif pil lə lə rin də yer tu tan dost la rın dan 
iba rət idi. Nə ha yət, Ən vər Pa şa hey-
ran lı ğın dan do ğan bö yük rəğ bə ti ni 
bu fəaliy yət dairə si nə da xil et mək 
müm kün dür. Eren köy də hə ya tın dan 
usan mış bir in sa na Ən vər Pa şa nın nə 
edə bi lə cə yi ni bir az da kin-kü du rət lə 
atam dan so ru şan gənc za bi ti ta le bir 
müd dət son ra türk or du la rı baş ko-
man da nı nın ya və ri edə cək, o da Ən-
vər Pa şa ya – özü ki mi gö zəl, məh cub 
üz lü, xoş ba xış lı, son də rə cə cə sur, 
risk lər dən qorx ma yan ada ma kön-
lü nü ve rə cək di. Qa zi yə bəs lə di yi bü-
tün sev gi yə, inam və ima na rəğ mən, 
Ye ni bağ ça lı Şük rü nü İkin ci qru pun 
ya nı na çə kib apa ran da Ən vər bağ lı-
lı ğı idi. Sui-qəsd ha di sə sin dən son ra 
məm lə kə tin bü tün po lis təş ki la tı nı 
Qa ra Ka mal la bir lik də ar xa sın ca apa-
ran ye nə bu bağ lı lıq ol du. 

Ye ni bax ça lı Şük rü Mil li Mü ca di lə 
il lə rin də Qa zi nin Ən vər Pa şa nı heç 
bir hal da məm lə kə tə bu rax ma maq 
ba rə sin də ki qə ra rı nın va cib li yi ni 
heç cür an la maq is tə mə di. Əs li nə 
ba xan da Ata tür kün Mil li Mü ca di lə-
ni zə fər lə ba şa çat dır ma sı na tə kan 
ve rən ən mü hüm qə rar la rın dan bi-
ri məhz elə hə min qa da ğa idi. Əgər 
Ən vər Pa şa ge ri dö nə bil səy di, 
nə ti cə bu qa yı dı şı ca ni-kö nül dən 
ar zu la yan Şük rü bəy tip li sə mi mi 
in san la rın zənn et dik lə ri ki mi iki 
qəh rə ma nın əl-ələ ve rib qur tu luş 
sa va şı apar ma la rı şək lin də mey da-
na çıx ma ya caq dı. Ək si nə, ölüm-di-
rim mü ca di lə si için də olan məm-
lə kə tin bi ri nin ba şın da Ən vər, o 
bi ri nin ba şın da isə Mus ta fa Ka mal 
Pa şa nın da yan dıq la rı iki cəb hə yə 
par ça lan ma sı na tə kan ve rə cək di.

Hə ha yət, han sı sə bəb lə rin gös tə ril-
mə sin dən ası lı ol ma ya raq, Bi rin ci 
Dün ya Hər bi nin Ən vər Pa şa və si-
lah daş la rı nın qor xunc məğ lu biy yə ti 
ilə ba şa çat dı ğı hər kə sə ay dın idi. 
Sa va şı udu zan, öl kə ni ağır və ziy-
yət də qo yub qa çan bir li de rin tək rar 
səh nə də gö rün mə si mil lə tin ira də si-
ni, mü ba ri zə əz mi ni qı ra bi lər di.

Bu sa də hə qi qət lə ri Ye ni bax ça lı 
Şük rü yə ba şa sal maq və qə bul et dir-
mək çox çə tin ol du. Rus sər hə din də 
mə qam göz lə yən əs ki baş ko man dan 
müavi ni nin yur du na bu ra xıl ma ma sı-
na gö rə bərk əsə bi lə şib özü nü İkin ci 
qru pun ağu şu na at dı. Sa də cə bu qə-
dər! Ata tür kə sui-qəsd işi ilə bağ lı lı ğı 
mə sə lə sin də də yal nız mər hum Nail 
bə yin qar da şı ol maq dan o ya na ge də 
bil məz di. An caq İkin ci qrup üzv lü yü, 
Ən vər Pa şa hey ran lı ğı, ağ zı nı Al lah 
yo lu na qo yub ora da-bu ra da gə və zə-
lik elə mə yi, nə ha yət, bir in san ki mi 
kəm höv sə lə li yi və sə bir siz li yi son da 
ba şı na bə la ol du. Bu nu an la dı ğı an da 

özü öz əməl lə rin dən qorx du, giz lən-
mə yə qə rar ver di. Am ma nə fay-

da ki, qo va la yan da işin də qa ba-
ğın dan qa çan qə dər ma hir idi, İs tiq lal 
Məh kə mə si nin rəisi Qa ra Ka mal ki mi 
onun da giz lə nə bi lə cə yi ən dal da yer-
lər ba rə sin də mə lu mat lı idi. Ət ra fın-
da kı dairə hər gün bir az da ha da ra-
lır, hə rə kət im kan la rı məh dud la şır dı. 
O za man özü-özü nə sual et di: “Əgər 
gü na hım yox sa, ni yə qorx ma lı yam?” 
İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin qə zəb li 
üzü nü, qa lın qaş la rı nı, hirs lə qı yıl-
mış ki çik göz lə ri ni ya da sal dı. Bo ğuq 
sə si ni eşi dir miş ki mi ol du. Bu ba xış-
lar dan, bu səs dən mər hə mət göz lə yə 
bil məz di. Hə qi qə tən be lə idi! Am ma 
bu üzün və sə sin baş qa şöh rət lə ri də 
yox de yil di! Hə ya tın da de di-qo du ya 
əs la önəm ver məz di. Özü nü gös tər-
mə yi sev mir di. Ağ lı iş lə mə di yi yer də 
ima nı ilə hə rə kət edir di. İnan ma dı ğı 
mə qam da sa də cə kö lə ruh və zeh-
niy yə ti ilə gör dü yü hər han sı işi də 
ya dı na sa la bil mir di. Be lə və ziy yət də 
suç lu ol du ğu na, ya xud suç suz da ol-
sa, ölü mü nün məm lə kə tə bir şey qa-
zan dı ra ca ğı na ürək dən inan ma yın ca, 
on dan özü nə qar şı han sı sa bir pis lik 
göz lə mə yə bi lər di. Ölü mü, üs tə lik 
də gü nah sız öl dü rül mə si məm lə kə tə, 
ya xud hər han sı şəx sə əs la ba şu ca lı ğı 
gə tir mə yə cək di. Ye ni bax ça lı Şük rü-
nün hər kə sə yax şı bəl li olan bir xü-
su siy yə ti də qor xu bil məz adam ki mi 
ta nın ma sı idi.

1 Həz  rə  ti Həm  zə - Həm  zə ibn 
Əb  dül  mütt   ə  lib əl-Ha  şi  mi (568-
625) – Mə  həm  məd Pey  ğəm  bə  rin 
əmi  si, süd qar  da  şı və ən ya  xın 
si  lah  da  şı. Uhud dö  yü  şün  də hə -
lak ol  muş  du. 

2 Ye  ni  bax  ça  lı Əh  məd Şük  rü 
(1881-1953) – çər  kəz əsil  li türk 
hərb  çi  si, İtt   i  had və Tə  rəq  qi  nin 
hər  bi qa  na  dı  nın fəal üzv  lə -
rin  dən bi  ri. I TBMM üz  vü. 
Ata  tür  kə sui-qəsd  lə bağ  lı haq -
qın  da edam qə  ra  rı çı  xa  rıl  sa da, 
son  da bə  raət al  ma  ğa mü  vəff   əq 
ol  muş  du. 

3 İçə  rən  köy, Mö  mün  də  rə  si – İs -
tan  bu  lun Ata  şe  hir səm  tin  də 
ta  ri  xi mə  həl  lə  lər.

4 Eren köy – İs tan bu lun Ka dı köy 
səm tin də ta ri xi mə həl lə

5 Nail Ye ni bax ça lı (1885-1926) 
– türk hərb çi si, İtt  i had və 
Tə rəq qi nin fəal la rın dan bi ri. 
Ata tür kə sui-qəsd cəh din də 
itt  i ham olu na raq dar ağa cın-
dan asıl dı.

Davamı gələn sayımızda
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

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

Hə ha yət, han sı sə bəb lə rin gös tə ril-
mə sin dən ası lı ol ma ya raq, Bi rin ci 
Dün ya Hər bi nin Ən vər Pa şa və si-
lah daş la rı nın qor xunc məğ lu biy yə ti 
ilə ba şa çat dı ğı hər kə sə ay dın idi. 
Sa va şı udu zan, öl kə ni ağır və ziy-
yət də qo yub qa çan bir li de rin tək rar 
səh nə də gö rün mə si mil lə tin ira də si-
ni, mü ba ri zə əz mi ni qı ra bi lər di.

Bu sa də hə qi qət lə ri Ye ni bax ça lı 
Şük rü yə ba şa sal maq və qə bul et dir-
mək çox çə tin ol du. Rus sər hə din də 
mə qam göz lə yən əs ki baş ko man dan 
müavi ni nin yur du na bu ra xıl ma ma sı-
na gö rə bərk əsə bi lə şib özü nü İkin ci 
qru pun ağu şu na at dı. Sa də cə bu qə-
dər! Ata tür kə sui-qəsd işi ilə bağ lı lı ğı 
mə sə lə sin də də yal nız mər hum Nail 
bə yin qar da şı ol maq dan o ya na ge də 
bil məz di. An caq İkin ci qrup üzv lü yü, 
Ən vər Pa şa hey ran lı ğı, ağ zı nı Al lah 
yo lu na qo yub ora da-bu ra da gə və zə-
lik elə mə yi, nə ha yət, bir in san ki mi 
kəm höv sə lə li yi və sə bir siz li yi son da 
ba şı na bə la ol du. Bu nu an la dı ğı an da 

özü öz əməl lə rin dən qorx du, giz lən-
mə yə qə rar ver di. Am ma nə fay-

da ki, qo va la yan da işin də qa ba-
ğın dan qa çan qə dər ma hir idi, İs tiq lal 
Məh kə mə si nin rəisi Qa ra Ka mal ki mi 
onun da giz lə nə bi lə cə yi ən dal da yer-
lər ba rə sin də mə lu mat lı idi. Ət ra fın-
da kı dairə hər gün bir az da ha da ra-
lır, hə rə kət im kan la rı məh dud la şır dı. 
O za man özü-özü nə sual et di: “Əgər 
gü na hım yox sa, ni yə qorx ma lı yam?” 
İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin qə zəb li 
üzü nü, qa lın qaş la rı nı, hirs lə qı yıl-

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

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

li si nə ve ri lən tək lif tam ye rin də idi. 
Qa zi yə hər şey dən ön cə hər bi rüt bə-
lə ri ara sın da kı bö yük fərq dən çı xış 
edə rək bir pol kov ni kin bir mar şa la 
bəs lə di yi itaət his si ilə ya na şır dı. Ara-

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.

O nun İs tiq lal Məh kə mə si rəis li yi 
döv rün bir sim vo lu sa yı la bi lər. Bu 
döv rə “Təs vi yə lər (tə miz lə mə - V.Q.) 
döv rü” də de mək müm kün dür. 

Bir az dan əs gər tək rar ge ri qa yı dıb ko-
man di rin ata mı ya nı na ça ğır dı ğı nı bil-
dir di. Atam da get mə mək də is rar et di. 
Beş də qi qə son ra sa ğın da-so lun da iki 

Ye ni bax ça lı Şük rü nün si ya si fəaliy-
yət çev rə si Bi rin ci Məc lis üzv lü yün-
dən, bö yük qar da şı, əs ki İtt  i had və 
Tə rəq qi nin mə sul şəxs lə rin dən olan 

üzü nü, qa lın qaş la rı nı, hirs lə qı yıl-
mış ki çik göz lə ri ni ya da sal dı. Bo ğuq 
sə si ni eşi dir miş ki mi ol du. Bu ba xış-
lar dan, bu səs dən mər hə mət göz lə yə 
bil məz di. Hə qi qə tən be lə idi! Am ma 
bu üzün və sə sin baş qa şöh rət lə ri də 
yox de yil di! Hə ya tın da de di-qo du ya 
əs la önəm ver məz di. Özü nü gös tər-
mə yi sev mir di. Ağ lı iş lə mə di yi yer də 
ima nı ilə hə rə kət edir di. İnan ma dı ğı 

“Eren köy də4“Eren köy də4“Eren köy də  mə ni döy mək is tə yən 
za bit ya dın dan çıx ma yıb ki? Bax, bu 
adam dır!”

Şa ba lı dı rəng li göz lə rin də nə şə li 
işıq lar ya nan se vim li bir üz mə nə 
ba xa raq gü lüm sə yir di. 

E ren köy də ki əs gər lik hə ya tın dan 
usan mış yüz ba şı ara dan ke çən il-

lər ər zin də min bir ma cə ra dan 
çı xıb son da Bi rin ci Bö yük Mil-
lət Məc li si nin üz vü ol muş du. 
Onun ma cə ra lar  ından dil lər-
də das ta na çev ri lən lər dən bi ri 
gə lər-gəl məz Ər ka ni-Hər bi-

yi-Ümu miy yə (Ali Baş Qə rar-
gah – V.Q.) rəis li yi nə tə yin edi lib 

hö ku mə tin tər ki bi nə da xil olan, 
ar dın ca da dal ba dal ən yük sək döv-
lət mə qam la rı na yük sə lən bir şəx si 

– İs mət Pa şa nı, bə zi rə va yət lə rə 
gö rə, ya rı xoş, ya rı zor İs tan-

bul dan An ka ra ya qa-
çır ma sı idi. 

Hə ha yət, han sı sə bəb lə rin gös tə ril-
mə sin dən ası lı ol ma ya raq, Bi rin ci 
Dün ya Hər bi nin Ən vər Pa şa və si-
lah daş la rı nın qor xunc məğ lu biy yə ti 
ilə ba şa çat dı ğı hər kə sə ay dın idi. 
Sa va şı udu zan, öl kə ni ağır və ziy-
yət də qo yub qa çan bir li de rin tək rar 
səh nə də gö rün mə si mil lə tin ira də si-
ni, mü ba ri zə əz mi ni qı ra bi lər di.

Bu sa də hə qi qət lə ri Ye ni bax ça lı 
Şük rü yə ba şa sal maq və qə bul et dir-
mək çox çə tin ol du. Rus sər hə din də 
mə qam göz lə yən əs ki baş ko man dan 
müavi ni nin yur du na bu ra xıl ma ma sı-
na gö rə bərk əsə bi lə şib özü nü İkin ci 
qru pun ağu şu na at dı. Sa də cə bu qə-
dər! Ata tür kə sui-qəsd işi ilə bağ lı lı ğı 
mə sə lə sin də də yal nız mər hum Nail 
bə yin qar da şı ol maq dan o ya na ge də 
bil məz di. An caq İkin ci qrup üzv lü yü, 
Ən vər Pa şa hey ran lı ğı, ağ zı nı Al lah 
yo lu na qo yub ora da-bu ra da gə və zə-
lik elə mə yi, nə ha yət, bir in san ki mi 
kəm höv sə lə li yi və sə bir siz li yi son da 
ba şı na bə la ol du. Bu nu an la dı ğı an da 

özü öz əməl lə rin dən qorx du, giz lən-

ğın dan qa çan qə dər ma hir idi, İs tiq lal 
Məh kə mə si nin rəisi Qa ra Ka mal ki mi 
onun da giz lə nə bi lə cə yi ən dal da yer-
lər ba rə sin də mə lu mat lı idi. Ət ra fın-
da kı dairə hər gün bir az da ha da ra-
lır, hə rə kət im kan la rı məh dud la şır dı. 
O za man özü-özü nə sual et di: “Əgər 
gü na hım yox sa, ni yə qorx ma lı yam?” 
İs tiq lal Məh kə mə si rəisi nin qə zəb li 
üzü nü, qa lın qaş la rı nı, hirs lə qı yıl-

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

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

Atamın 
dostları



De ko ra tiv sə nə tə me yil, ak tual 
in cə sə nə ti əks et di rən köl gə lə rin 
fəl sə fi , sər həd siz di li ilə sə ni sən-
dən xə bər siz alır çox uzaq la ra, çox 
də rin dü şün cə dün ya sı na ... Rəs-
sam da ha da irə li ge də rək,  hətt  a 
dün ya mı zı na ra hat edən qlo bal 
prob lem lə rə mü na si bət bil di rir, 
onun həl li yol la rı nı işıq lan dı rır. 
“La yi hə yə gö rə sər gi ha zır la yı-
ram” de yən rəs sam qlo bal təd qi qi 
ax ta rış la rı nı fi k rin ay dın lı ğın da, 
gü cün vəh də tin də ax ta rır .

Nə dir bu cə sa rət? Han sı mis tik 
işıq dan güc alır san? Bu ru hun gü-
cü ha ra dan gə lir? Bu hiss lər ha-
ra dan qay naq la nır?.. Bəl kə yox 
ol muş bir öl kə nin xa ra ba lıq la rı 
ara sın da tam bir ta ri xi əks edə 
bi lə cək, to xu nul ma mış qal mış 
abi də aş kar la nan da ya şa nan ali 
hiss lər qə dər əvəz siz dir bu? Yox-
sa Tan rı nın Tu ran eli nə gön dər di-
yi sev gi pa yın dan pay alıb, bəl kə 
hə yat bu la ğın dan su içən də Oğu-
zun sev gi si ilə müj də lə nib... Bəl kə 
də Oğu zun Boz ox, Üç ox sev gi-
si ni qət edib, Ba yat bo yun da, Ba-
yat elin dən, yox sa 2500 il lik ta rix 
yo lu nun yol çu su “Al tun ge yim li 
türk şah za də si” ki mi elə Oğu zun 
köl gə sin dən ruh la nıb?

Bö yük Hun İm pe ra tor lu ğun-
dan gə lən ru hun da Türk sev gi si, 
nə fə sin də Tu ran eş qi olan Att  i la, 
Bil gə Xa qan, Alp Ars lan, Mə lik 
Şah... da ha kim lər..., Sul tan Bə-
ya zid... Sə fə vi lər... da ha kim lər... 
Tan rı dan gə lən od is tə yi ni, ocaq 
ru hu nu qo ru du lar, onu sön mə-
yə qoy ma dı lar. Bəl kə  sön mə mə-
si üçün ver dik lə ri o nə fəs dən mi 
ruh la nıb? Bu ru hun sa hi bi, Tan rı 
kö mə yin ol sun!

Hə ya tı nın iz lə ri
Hər döv rün öz qəh rə ma nı, hər 

sə nə tin öz ta rix çi si... Za ma nın qa-
na dın da ümid lə irə li lə mək. İn sa-
nın ru hun da, xis lə tin də sə nət kar-
lıq, ya ra dı cı lıq var sa, hətt  a han sı 
ix ti sas da ça lış ma ğın dan ası lı ol-
ma ya raq öz sö zü nü de yir, özü nü 
gös tə rir! Ta rix də əsr lər bo yu  ya-
ra dı cı in san lar iz lər qo yub. 

Möh tə şəm 387 əsər ya ra dan 
Me mar Si na nın an caq “Sul ta nah-
met” və ya “Sə li miy yə”ni tək-
rar ya ra da bi lən bir yox, on yox, 
100 be lə me mar ye ni dən bir gə 
ça lış sa da, fay da sı ol maz, bu-
nu bir də tək rar la ya bil məz lər...

XII əsr də Si te ada sı nın şi mal-qər-
bin də ki Luvr adı ilə dün ya da 
məş hur olan əzə mət li və gö zəl sa-
ray bir çox yü zil lik lər dir in san la rı 
va leh edir. Qa ra Qa ra ye vin “İl dı-
rım lı yol lar la”, Meh met Akif Er so-
yun “İs tiq lal mar şı” və s. bu ki mi 
əsər lər ru ha qi da ver dik lə ri üçün 
in san lıq ta ri xi var ol duq ca ya şa ya-
caq. Hə yat da hər şey öz axa rı ilə 
ge dər sə, har da sa, qə lib ləş mə baş 
ve rər. In san əh li daima ka mil lə şir, 
tək mil lə şir, qey ri-adi li yə can atır. 
Mə sə lən, ABŞ alim lə ri bu gün lər də 
Al bert Eynş tey nin hə lə 1915-ci il də 
id dia et di yi qra vi ta si ya dal ğa la rı nı 
qey də alıb lar. Bu, Yer kü rə sin dən 
1.3 mil yard işıq ili mə sa fə də yer-
lə şən və gü nəş dən 30 də fə bö yük 
olan iki “qa ra də li yin” toq quş ma-
sı nə ti cə sin də qey də alı nıb. Və ya 
ya zıb-oxu maq tə li mi ala bil mə yən 
Aşıq Ələs gə rin adi söh bət lə rin də, 
məc lis lər də bə da hə tən söy lə di yi 

şeir lər yad daş lar da ya şa yıb, ne-
çə il lər son ra top la nıb çap olu na-
raq el mi təd qi qa ta cəlb edi lər kən, 
bur da kı mət ləb lər ha mı nı hey rət-
lən di rib. Rəs sam lıq sa hə sin də də 
ey ni qə ri bə lik lər gö rün mək də dir.
Sal va dor Da li “Yad da şın daimi li-
yi” (“Yum şaq saat lar”) tab lo su nu 
Eynş tey nin nis bi lik nə zə riy yə si nin 
təəs sü rat la rı ilə ya rat mış dı. Rəs-
sam Rə şad Ələk bə rov da köl gə 
– işıq rəsm lə ri ilə hə ya tın ma raq lı 
iz lər qa le re ya sın da öz sö zü nü, öz 
dəst- xətt  i ni, öz gu şə si ni ya ra da bi-
lib.

Rəs sam lıq ta rix çə si
Rəs sam lıq ta ri xi nə is ti na dən 

qeyd edi lir ki, ib ti dai rəs sam-
lıq nü mu nə lə ri Po leolit döv rün-
dən, yə ni e.ə. 40-20 min qa baq ki 
dövr də – Daş döv rün dən yü zil-
lik lər aşa raq, gü nü mü zə gə lib ça-
tan zən gin dün yə vi ir si miz dir.

Azər bay can da  ən 
qə dim mə də niy yət 

nü mu nə lə ri Me zo-
lit  döv rü nün əv-
vəl lə ri nə tə sa düf 
edir. 

Doğ ma 
məkan 

Azərbaycan
Müs tə qil lik il lə-

rin də Azər bay can da 
rəs sam la rın so sial ri fa-

hı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
üçün döv lət sə viy yə sin-

də təd bir lər gö rül mək də 
da vam edir. Azər bay can 

Döv lət Aka de mi ya sı 2002-ci 
il də Ümu mil li Li der Hey dər 

Əli ye vin fər ma nı ilə ya ra dıl dı. 
Rəs sam lıq sə nə ti nə və rəs sam-
la ra olan diq qət Pre zi den ti-

miz İl ham Əli yev tə rə fi n dən 
bu gün yük sək sə viy yə də 

da vam et di ril di. 2013-
cü il də Rəs sam lıq 

Aka de mi ya sı-
nın ye ni kor-
pu su ti ki lə rək 

is ti fa də yə ve-
ril di.  

H e y  d ə r 
Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, mil lət və ki li 
Meh ri ban Əli ye va, Fon dun vit se-pre-
zi den ti Ley la Əli ye va tə rə fi n dən də 
in cə sə nə tə – rəs sam lıq sa hə si nə bö-
yük qay ğı gös tə ri lir. Rəng kar lıq sə-
nə tin də öz sö zü nü de miş rəs sam lar-
la ya na şı, ən gənc rəs sam la ra qə dər 
bü tün is te dad lı fır ça us ta la rı nın iş lə ri 
dün ya da təb liğ olu nur. Elə bi zim ya-
zı nın qəh rə ma nı rəs sam Rə şad Ələk-
bə ro vun ya ra dı cı lıq kar ye ra sı bu diq-
qət və qay ğı nın əya ni tə za hü rü dür. 

Rə şad Ələk bə ro vun sə nət və 
hə yat ta rix çə si: Rə şad Ələk bə rov 
1979-cu il də Ba kı da ana dan olub. 
2001-ci il də Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın de-
ko ra tiv tət bi qi sə nət fa kül tə si nin 
mə zu nu olan  Rə şad Ələk bə ro vun 
ya ra dı cı lıq dairə si nə  rəng kar lıq, 
hey kəl tə raş lıq, teatr de ko ra si ya la rı, 
vi deo, me mar lıq di zay nı  da xil dir.

Rəs sa mın fərdi 
sərgilərinin qısa 

xronologiyası:
2014 

  Söz lər, Müasir İn cə sə nət Mu-
ze yi, Ba kı,Azər bay can

  Vien ne Art Fair, Vya na, Avst-
ri ya

  İs la mic Art Fes ti val, İs la mic 
Art Fon du, Şar ja, BƏƏ

  Candy Mo nun tains And Oil 
Coasts, Perm Müasir İn cə sə nət 
Mu ze yi, Perm, Ru si ya

  56-cı in cə sə nət Ve ne si ya Bien-
na le si, The Union of Fier and 
Wa ter, San Mar co 2840 Pa laz zo 
Bar ba ro, Ve ne si ya, İta li ya

  Ta rix ya zı lar kən, YA RAT Müa-
sir İn cə sə nət Mə ka nı daimi 
kol lek si ya sı, Ba kı, Azər bay can

2014
  He re To day..., Lon don WC1, 
Lon don, Bö yük Bri ta ni ya

  Cos mos cow Art Fair, Ma nej, 
Mosk va, Ru si ya

  Art bat Fest, Al ma tı, Ka zaxs tan
  Del fi  na Fon du, rəs sam lar üçün 
re zi den si ya proq ra mı. Lon don, 
Bö yük Bri ta ni ya
  İn Bet ween, View point, Mic-
he la Riz zo Qa le re ya sı, Ve ne si-
ya, İta li ya

  The Pro cess,12-ci Aves ta 
İn cə sə nət Fes ti va lı. İs veç rə 

  Lo ve Me Lo ve Me Not, 
Azər bay can və qon şu la rın-
dan müasir in cə sə nət sər gi-
si, Hey dər Əli yev Mər kə zi, 

Ba kı, Azər bay can
  World And İl lu mi na tion, İn 

Coope ra tion With The Bri tish 
Mu seum, Le Me ri dien Me di na 
Ho tel, Mə di nə, BƏƏ
  East Wing Bien nial, Cour-
tauld İn cə sə nət İns ti tu tu, Lon-
don, Bö yük Bri ta ni ya

  İs la mic Akt Fes ti val, 
Shar jah, UAE

  Tul lan tı dan İn cə sə nə tə, 
Qa la Ar xeolo ji-Et noq ra fi k 

Mu zey Komp lek si, Ba kı , 
Azər bay can

  Bir lə şən Kör pü lər, Müa-
sir İn cə sə nət Mu ze yi, Ba-
kı , Azər bay can 

  Qız Qa la sı III 
Bey nəl xalq İn cə sə nət 
Fes ti va lı, Ba kı , Azər-
bay can

  012 Ba kı İc ti-
mai Sə nət Fes ti va lı, Ba kı, 

Azər bay can

Və son söz əvə zi... 
Si zin sə nə ti ni zə qiy mət ve rən  

və bü tün bu gö zəl lik lə ri biz lə rə 
çat dır maq da yar dım çı olan təş ki-
lat çı la ra xü su si min nət dar lı ğı mız 
var.  

Da ha bö yük, bü tün sə nət se-
vər lə ri təəc cüb lən di rə cək, dü-
şün dü rə cək, bə şə riy yə ti na ra hat 
edən qlo bal prob lem lə rin həl li-
nə is ti qa mət lən di rə cək ye ni-ye ni 
la yi hə lə ri niz uğur kü lə yi ilə ya-
ra dı cı lıq qa pı nı zı döy sün. Heç 
şüb hə siz ki, gə lə cək də də əsər lə-
ri niz lə zövq lə ri fəth edə cək si niz. 
Si zə bu yol da fa teh mə tin li yi və 
ye ni-ye ni ya ra dı cı lıq kəşfl  ə ri ar-
zu edi rəm.

Aytən AYDINQIZI,
Filologiya üzrə

fəlsəfə doktoru

N 06(65) 11.03.201610

De ko ra tiv sə nə tə me yil, ak tual 

Dün ya da tər cü mə siz, sər həd siz an-
la şı lan sə nət lər dən bi ri də rəs-
sam lıq dır. Rəs sam lıq çox in cə 
və ma raq do ğu ran sə nət dir. 

Rəs sam lar öz ya ra dı cı lıq la rı ilə sə nət və 
es te tik ru hun də rin lik lə rin dən bü tün in-
san lıq alə mi nə bir sev gi, bir tə miz lik apa rır.
İşıq la köl gə nin, sim vol la mət nin, söz lə mə-
na nın fres ka la rı üzə rin də bu işıq lı dün ya mı zı 
təəc cüb lən di rən rəs sam Rə şad Ələk bə ro vun 
bu gün lər də Yay Qa le ri ya sın da “So met hing 
From Not hing” (Heç dən he çə) ad lı Ba kı da ilk 
fər di sər gi si açı lıb. Rəs sa mın fir ça sı adi məişət 
əş ya la rı, rəng lə rin köl gə lə ri di. Əsa sən işıq – köl-
gə va si tə siy lə rəsm lər mey da na gə ti rən rəs sam 
Rə şad Ələk bə rov öz ya ra dı cı lı ğın da fir ça nın seh ri ni 
işı ğın seh ri nə çe vi rib, fir ça nın dün ya sı nı öz göz lə ri 
ilə işıq la bə ra bər ləş di rib, köl gə dün ya sı nın qa pı sı nı 
dö yən, as ta na sın da de yil, tam iç dün ya sın da bü tün 
rəng lər lə bu dün ya mı za qo naq gə ti rə rək fəl sə fi dü-
şün cə sim fo ni ya sı, rəng lər köl gə si nin ak kord la rı ilə 
dü çün cə iq lim li sə ya hə ti təq dim edir. Rəs sa mın ya rat-
dı ğı sa də, sa də ol du ğu qə dər də mü kəm məl sə nət lə 
ta nış ol duq da, ay rıl maq is tə mir sən bu du yum lu, səs siz, 
am ma özü qə dər də ka mil, za man və mə kan dü şün-
cə lə ri ni da yan dı ran, can da nə fə si, ürək də dö yün-
tü yə “səs sal ma!” de yən sehr li dün ya dan...

XII əsr də Si te ada sı nın şi mal-qər-
bin də ki Luvr adı ilə dün ya da 

şeir lər yad daş lar da ya şa yıb, ne-
çə il lər son ra top la nıb çap olu na-
raq el mi təd qi qa ta cəlb edi lər kən, 

Azər bay can da  ən 
qə dim mə də niy yət 

nü mu nə lə ri Me zo-
lit  döv rü nün əv-
vəl lə ri nə tə sa düf 
edir. 

Doğ ma 
məkan 

Azərbaycan
Müs tə qil lik il lə-

rin də Azər bay can da 
rəs sam la rın so sial ri fa-

hı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
üçün döv lət sə viy yə sin-

də təd bir lər gö rül mək də 
da vam edir. Azər bay can 

Döv lət Aka de mi ya sı 2002-ci 
il də Ümu mil li Li der Hey dər 

Əli ye vin fər ma nı ilə ya ra dıl dı. 
Rəs sam lıq sə nə ti nə və rəs sam-
la ra olan diq qət Pre zi den ti-

miz İl ham Əli yev tə rə fi n dən 
bu gün yük sək sə viy yə də 

da vam et di ril di. 2013-
cü il də Rəs sam lıq 

Aka de mi ya sı-
nın ye ni kor-
pu su ti ki lə rək 

is ti fa də yə ve-
ril di.  

H e y  d ə r 
Əli yev Fon du nun 

Rəs sa mın fərdi 
sərgilərinin qısa 

xronologiyası:

 Söz lər, Müasir İn cə sə nət Mu-
ze yi, Ba kı,Azər bay can

 Vien ne Art Fair, Vya na, Avst-
ri ya

 İs la mic Art Fes ti val, İs la mic 
Art Fon du, Şar ja, BƏƏ

 Candy Mo nun tains And Oil 
Coasts, Perm Müasir İn cə sə nət 
Mu ze yi, Perm, Ru si ya

 56-cı in cə sə nət Ve ne si ya Bien-
na le si, The Union of Fier and 
Wa ter, San Mar co 2840 Pa laz zo 
Bar ba ro, Ve ne si ya, İta li ya

 Ta rix ya zı lar kən, YA RAT Müa-
sir İn cə sə nət Mə ka nı daimi 
kol lek si ya sı, Ba kı, Azər bay can

 He re To day..., Lon don WC1, 
Lon don, Bö yük Bri ta ni ya

 Cos mos cow Art Fair, Ma nej, 
Mosk va, Ru si ya

 Art bat Fest, Al ma tı, Ka zaxs tan
 Del fi  na Fon du, rəs sam lar üçün 

re zi den si ya proq ra mı. Lon don, 
Bö yük Bri ta ni ya

 İn Bet ween, View point, Mic-
he la Riz zo Qa le re ya sı, Ve ne si-
ya, İta li ya
 The Pro cess,12-ci Aves ta 
İn cə sə nət Fes ti va lı. İs veç rə 
 Lo ve Me Lo ve Me Not, 
Azər bay can və qon şu la rın-
dan müasir in cə sə nət sər gi-
si, Hey dər Əli yev Mər kə zi, 

Ba kı, Azər bay can
 World And İl lu mi na tion, İn 
Coope ra tion With The Bri tish 
Mu seum, Le Me ri dien Me di na 
Ho tel, Mə di nə, BƏƏ

 East Wing Bien nial, Cour-
tauld İn cə sə nət İns ti tu tu, Lon-
don, Bö yük Bri ta ni ya
 İs la mic Akt Fes ti val, 
Shar jah, UAE
 Tul lan tı dan İn cə sə nə tə, 
Qa la Ar xeolo ji-Et noq ra fi k 

Mu zey Komp lek si, Ba kı , 
Azər bay can
 Bir lə şən Kör pü lər, Müa-

sir İn cə sə nət Mu ze yi, Ba-
kı , Azər bay can 

Bey nəl xalq İn cə sə nət 
Fes ti va lı, Ba kı , Azər-
bay can


mai Sə nət Fes ti va lı, Ba kı, 
Azər bay can

Və son söz əvə zi... 
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ün ya da tər cü mə siz, sər həd siz an-
la şı lan sə nət lər dən bi ri də rəs-
sam lıq dır. Rəs sam lıq çox in cə 
və ma raq do ğu ran sə nət dir. 

Rəs sam lar öz ya ra dı cı lıq la rı ilə sə nət və 
es te tik ru hun də rin lik lə rin dən bü tün in-
san lıq alə mi nə bir sev gi, bir tə miz lik apa rır.
İşıq la köl gə nin, sim vol la mət nin, söz lə mə-
na nın fres ka la rı üzə rin də bu işıq lı dün ya mı zı 
təəc cüb lən di rən rəs sam Rə şad Ələk bə ro vun 
bu gün lər də Yay Qa le ri ya sın da “So met hing 
From Not hing” (Heç dən he çə) ad lı Ba kı da ilk 
fər di sər gi si açı lıb. Rəs sa mın fir ça sı adi məişət 
əş ya la rı, rəng lə rin köl gə lə ri di. Əsa sən işıq – köl-
gə va si tə siy lə rəsm lər mey da na gə ti rən rəs sam 
Rə şad Ələk bə rov öz ya ra dı cı lı ğın da fir ça nın seh ri ni 
işı ğın seh ri nə çe vi rib, fir ça nın dün ya sı nı öz göz lə ri 
ilə işıq la bə ra bər ləş di rib, köl gə dün ya sı nın qa pı sı nı 
dö yən, as ta na sın da de yil, tam iç dün ya sın da bü tün 
rəng lər lə bu dün ya mı za qo naq gə ti rə rək fəl sə fi dü-
şün cə sim fo ni ya sı, rəng lər köl gə si nin ak kord la rı ilə 
dü çün cə iq lim li sə ya hə ti təq dim edir. Rəs sa mın ya rat-
dı ğı sa də, sa də ol du ğu qə dər də mü kəm məl sə nət lə 
ta nış ol duq da, ay rıl maq is tə mir sən bu du yum lu, səs siz, 
am ma özü qə dər də ka mil, za man və mə kan dü şün-
cə lə ri ni da yan dı ran, can da nə fə si, ürək də dö yün-
tü yə “səs sal ma!” de yən sehr li dün ya dan...

Kölgə ilə
işığın 
vəhdətindən 
doğulan
sənət
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(Əv və li ötən sa yları mız da)

Pi şə və rin və elə cə də sa biq 
hökm dar la rın iqa mət gah la rı ol-
muş pay taxt La ho run nə cür ələ 
ke çi ril mə si haq qın da o əzi zə bun-
dan ön cə ya zıl mış dı. Şəv va lın so-
nun da pay taxt La hor dan hə rə kə tə 
ke çib zi qə də ayı nın onun da cü mə 
ax şa mı gü nü Şah ca ha na bad dan 
qırx fər səng1 ara lı yer lə şən Əsa lə 
qə sə bə si nə da xil ol du lar. O yer də 
xə bər çat dı ki, Mə həm məd şa hın 
da Hin dis ta nın bü tün məm lə kət lə-
rin dən top lan mış qo şu nu, baş çı la-
rı, xan la rı, əmir lə ri, üç yüz min lik 
or du su, iki min ər ra də si2 və üç min 
zən cir dö yüş fi  li ilə tam ha zır və-
ziy yət də hə rə kət edib Ən ba lə nin 
iyir mi fər səng li yin də ki Ma li Bis tə 
da xil ol du. Biz hu ma yun hökm dar 
yol azu qə si ni, ağ ru ğu nu3, ma lı nı 
və yü kü nü ora da qo yub qa zi lər-
lə bir lik də dö yüş əz mi ilə il ğa ra4 
keç dik. Mə həm məd şah da Ma li-
bist dən5 hə rə kət edə rək bir ke çi-
də Şah ca ha na bad dan iyir mi fər-
səx lik mə sa fə də olan Kər nal ad lı 
ye rə gə lib da yan dı. Dün ya nı fəth 
edən bay raq la rın hə rə kə ti za ma nı 
ge dib o yer lə ri, və ziy yə ti və Mə-
həm məd şa hın nə yə qa dir ol du-
ğu nu öy rən mək üçün qa zi lər dən 
beş-al tı min nə fə ri qa ro vu la6 tə yin 
et dik. Qa ro vul çu lar Kər na lın iki 
fər səng li yi nə qə dər irə li lə yib qa ro-
vul la mü qəd də mə tül-cey şi7 təş kil 
edən on-on iki min nə fər lə üz-üzə 
gə lə rək on la rı biabır çı hal da qı rıb 
dar ma da ğın et di lər, baş çı la rı nı və 
da ha ne çə si ni di ri ola raq ələ ke çi-
rib mü qəd dəs hü zu ra gə tir di lər. 
Bu cür əzi lən dən son ra bir da ha 
hə rə kət et mək Mə həm məd şa ha 
mü yəs sər ol ma dı və o, bö yük sən-
gər və möh kəm is teh kam qu rub 
top xa na sı nı sən gər bo yu yer ləş-
dir di və ümi di ni dö yü şün sən-
gər-top xa na üsu lu na bağ la dı. Biz 
cü mə gü nü Kər nal dan ke çib Mə-
həm məd şa hın or du su nun şər qin-
də Ca ha na bad yo lu nun üs tün də 
qa ro vul lu ğu ye ri nə ye tir mək üçün 
bir dəs tə tə yin et dik. Ayın on be şi, 
çər şən bə ax şa mı ge cə vax tı xə bər 
gə tir di lər ki, bür ha nül-mülk, bir 
ne çə məm lə kə tin sa hi bi və o döv-
lə tin əmir lə rin dən olan Səadət xan 
otuz min nə fər lik ca maat la, fi l lər lə 
və top xa na ilə Ma li Bis tə da xil olub 
Mə həm məd şa hın or du su na doğ-
ru irə li lə yir. Mü zəff  ər bay raq lar 
sə hə rin açıl ma sı na iki saat qal mış 
yo la dü şüb Mə həm məd şa hın or-
du ga hı nın şər qin də Kər nal ilə Ma-
li Bis tin ara sın da möv qe tut du lar 
ki, bəl kə Mə həm məd şah sən gər-
dən çı xar. Çər şən bə dən saat ya rım 
keç mış di ki, hu ma yun dəs tə Kər-
na lın ya nın dan ke çib Mə həm məd 
şa hın or du su nun şərq səm tin də o 
qa ro vul la rın ya xın lı ğın da bay ra-
ğı nı gö yə ucalt dı. Ar xa dan ye tiş-
miş Ka mal xa nın qo şu nu nun bir 
dəs tə sin dən xə bər gəl di ki, Səadət 
xan hə min çər şən bə ax şa mı ge cə-
dən üç saat ke çin cə öz qo şu nu ilə 
Mə həm məd şa hın sən gə ri nə da xil 
ol du. O yer lə Mə həm məd şa hın 

or du su ara sın da mə sa fə nin bir fər-
səng ol du ğu nu nə zə rə ala raq iqa-
mət ça dı rı mı zı Mə həm məd şa hın 
or du ga hı nın düz qar şı sın da yer-
ləş dir mə yi əmr et dik. Səadət xa nın 
gə li şi ilə Mə həm məd şa hın bü tün 
ni ga ran çı lı ğı ara dan qalx dı və o, 
özü nün üç yüz min nə fə ri ni dü züb 
gü nor ta vax tı or du su nu iki his sə-
yə böl dü. Bir his sə si ni top xa na ilə 
or du ga hı qo ru maq üçün [içə ri də 
sax lal dı], o bi ri his sə ni isə çö lə çı-
xart dı və dö yüş fi l lə ri, hər bi ava-
dan lıq və sur sat la hu ma yun or du-
dan ya rım fər səng ara lı tam ha zır 
və ziy yət də vu ruş maq üçün sı ra ya 
düz dü, özü tə pə dən dır na ğa qə dər 
ya raq lan mış hal da önə çıx dı və or-
du su nu ar xa sın da qo yub da yan-
dı. On la rın bu iz di ham lı küt lə si o 
həd də idi ki, ba xa nın gö zün də or-
du sı ra sı nın uzun lu ğu bir fər səng 
ki mi gö rü nür dü. Hər hal da, on la-
rın dö yüş çü lə ri nin sa yı Ab dul lah 
pa şa Köp rü lü oğ lu nun or du su nun 
on-on be şi nə bə ra bər olar dı8. 

 Bu gü nün ar zu sun da olan biz 
hu ma yun hökm dar ha mı ya fər man 
ver dik ki, Al la ha tə vək kül edib dö-
yüş üçün at la ra min sin lər və gün-
düz saat iki də top-tü fəng li və qı lınc-
qal xan lı hən ga mə qı zış dı. “Yar dım 
yal nız Al lah dan dır”9 kə la mın da 
de yil di yi ki mi, İla hi şəf qət ilə Tan rı-
nın ver di yi güc bi zə yar dım ol du və 
mü xa lif or du “fır tı na lı bir gün də kü-
lə yin apar dı ğı kü lə bən zə yir”10 ifa də-

si nə mü va fi q şə kil də sar sıl dı, ha mı sı 
bir dən üz lə ri ni dö yüş mey da nın dan 
dön də rib da ğıl dı. Səadət xan öz fi  li 
və kə ca və si ilə, qar da şı oğ lu Dil şad 
xan la və bü tün qo hum la rı ilə bir lik-
də di ri ələ keç di, Səm sa müd döv lə 
Xa ni-döv ran, Hin dis tan da bü tün və-
zi fə lə rə tə yi net mə ix ti ya rı nın sa hi bi 
ol muş əmi rül-ümə ra Bə ha dır, İman 
xan, Hə rək lü (?) xan, Əli Mə həm məd 
xan, Hə sən xan Kü kə (?), Əş rəf, Aqil 
xan, Şah sü var xan Zər rin rəy, Yax-
şı xan Top xa na, çox lu ca van uşaq 
və təq ri bən yüz nə fər baş qa əmir və 
xan, o cüm lə dən, on-on beş nə fər 
həft hə za ri11 və ça har hə za ri12 öl dü-
rül dü lər. Mə həm məd şah və onun 
və ki lüd döv lə ti ol muş yed di əya lə tin 
sa hi bi Ni za mül mülk, və zi ri-əzəm13 
Qə mə rəd din xan və xan lar dan da-
ha ne çə nə fər öz sən gər lə ri ya nın da 
sı ra ya dü zü lüb dur muş du lar və bu-
nun la qa zi lə rin qı lınc zər bə lə rin dən 
ni cat ta pa bil di lər. Təx mi nən iki saat 
qa zi lər o tay fa nı qət lə ye tir mə yə məş-
ğul ol du lar və gü nün so nu na bir saat 

qal mış dö yüş mey da nı on lar üçün 
da ral dı və on lar sən gə rə da xil ol du-
lar. Mə həm məd şa hın sən gə ri möh-
kəm qa la ki mi qu rul du ğu na gö rə qa-
zi lə rə yü rüş et mə yə ica zə ve ril mə di. 
Qa zi lər çox lu xə zi nə lə ri, dağ cüs sə li 
fi l lə ri, pad şa hın top xa na sı nı və bir 
xey li mal ilə qə ni mə ti ələ ke çir di lər. O 
ca maat dan iyir mi min nə fər qət lə ye-
ti ril di və bir ço xu di ri əsir düş dü. Bu 
fəth ni şan ha di sə baş ve rən dən son ra 

qa zi lə rə dörd tə rəf dən yo lun ba şı na 
top lan ma ğı əmr et dik. Top lar la sur-
sa tı sən gə rin ət ra fı na yı ğıb sən gə ri 
ha mar la ma ğı qə ra ra al dıq. Bu işin ic-
ra sı çə tin lik lə üz ləş di yi nə gö rə təd bir 
yal nız bir gün dən son ra ayın yed di si 
cü mə ax şa mı ba şa çat dı. Mə həm məd 
şah tə rə fi n dən yol lan mış Ni za mül-
mülk hu ma yun or du ga ha da xil olub 
ən mü qəd dəs hökm da rın hü zu ru na 
var dı və el çi lə rin adın dan üzr is tə-
di. O bi ri gün şah da öz əmir lə ri və 
xan la rı ilə xə ca lət için də fə lək tə kin 
or du ga ha da xil ol du. Adı çə ki lən 
pad şa hın gə li şi vax tı biz hu ma yun 
hökm da rın türk man və hə min pad-
şa hın da türk man lar dan və Gür ga-
ni sü la lə sin dən ol du ğu nu nə zə rə 
ala raq, əziz ca van oğ lan lar dan olan 
ar zu su na çat mış Nəs rul lah Mir zə ni 
hu ma yun or du ga hın gi ri şi önün-
də [Mə həm məd şa hı] qar şı la maq 
üçün gön dər dik. Adı çə ki lən pad şah 
uca or du ga ha da xil olub səl tə nə tin 
ta cı ilə mö hü rü nü təh vil ver di və o 
gün mü ba rək ça dır da qo naq ol du.

Türk man lıq adət lə ri ni əsas tu ta raq 
o həz rə tə həd din dən ar tıq lütf ilə 
mər hə mət gös tər dik və hökm dar la-
ra la yiq iz zət ilə təm kin lik nü ma yiş 
et dir dik. Biz o həz rə tin qal dı ğı ça dı rı 
və möh tə rəm hə rə mi nin ça dı rı nı da 
şan-şöh rət için də qə rar tut duq. Hal-
ha zır da hə min pad şah öz ailə si və 
bü tün Hin dis tan əsir lə ri ilə hu ma yun 
hökm da rın or du ga hın da şə rəfl  i ye ri-
ni al maq da dır. Hu ma yun or du nun 
mü qəd də mə tül-cey şi pay taxt Şah ca-
ha na ba da da xil olub və zi qə də ayı nın 
iyir mi al tı sı çər şən bə ax şa mı gü nü 
gö yə uca lan bay raq Ca ha na bad is ti-
qa mə tin də irə li lə yir. Bi zim mü qəd-
dəs ar zu muz odur ki, in şal lah, adı çə-
ki lən pad şa hı türk man so yun dan və 
sa hib qı ran nəs lin dən ol du ğu na gö rə, 
türk man lıq adə ti üz rə ye ni dən səl tə-
nə tin ba şın da yer ləş di rib Hin dis tan 
döv lə ti nin tac ilə mö hü rü nü özü nə 
hə va lə edək. 

“Həmd ol sun və bir də həmd ol-
sun bi zə mər hə mə ti ni ba ğış la yan 
Al la ha və şükr ol sun və bir də şükr 
ol sun bi zə doğ ru yo lu gös tə rən Al-
la ha”. Əl bətt  ə, bu cür ina yət ilə hüs-
ni-rəğ bət yal nız Xu da vən din gös-
tər di yi son suz lütf ilə mər hə mə tin 
tə za hü rü dür. Biz ələ ke çir di yi miz 
top la rı iyir mi mi nə ya xın İran və Tu-
ran dö yüş çü sü və fi l lə rin bir his sə si 
ilə Ka bi lə yol la dıq. Əl bətt  ə, o əziz o 
ye rin əh va la tı nı ərz edə cək dir və o 
əzi zin əri zə si gə lən dən son ra biz o 
tay fa ya Ka bil dən Bəlx is ti qa mə tin-
də hə rə kət et mə yi və ora dan He ra ta 
doğ ru irə li lə mə yi tap şı ra ca ğıq.  Biz 
hör mət li Aşur xa na nov ru zi-fi  ruz-
dan son ra Bəl xə yo la düş mə yi və bu 
par laq fət hi Al la hın ən bö yük əta sı 
və nə ha yət siz ina yə ti bi lib hu ma yun 
hök mü ata mi nə rək və tə ni mi zin bü-
tün məm lə kət lə ri nə çat dır ma ğı əmr 
et dik ki, döv lə ti mi zin tə rəf dar la rı 
üçün toy-bay ram et mə yə sə bəb ol-
sun, bəd xah la rı mız isə ça rə siz lik dən 
ya sa bü rün sün lər. Al la hın kö mə yi 
ilə ça lış maq da olan öl kə məm lə kət-
lə ri dəs tək lə nə rək baş la rı nı uca tut-
sun lar, çün ki, in şal lah, bun dan be lə 
bö yük lü-ki çik li, ya xın da-uzaq da 
bu Na di rə döv lə ti nə mü xa lif olan-
la rın ha mı sı cə za la rı na ça ta caq lar 
və öz sə da qət ilə itaəti ni gös tə rən 
hər kəs əbə di döv lə tin amal la rı na 
ye ti şə cək dir.

1151-ci ilin zi qə də ayın da14 

ya zıl mış dır.

1 Fər səng (fər səx) – təq ri bən al tı 
ki lo met rə bə ra bər olan uzun luq 
öl çü sü, ağac.

2 Ər ra də – top da şı maq üçün ara ba.
3 Yə ni, “ağır şey lə ri ni”
4 Yə ni, “hü cu ma”, “ həm lə yə”
5 Ma li bist (və ya Ma li Bist) – bu 

coğ ra fi  mə ka nın ha ra da yer ləş-
di yi mə lum de yil.

6  Qa ro vul – (bu ra da) or du nun ön 
dəs tə si.

7 Mü qəd də mə tül-ceyş – or du nun 
qa ro vul dan son ra gə lən his sə si.

8 Na dir şa hın Qars dö yü şün də qa-
lib gəl di yi Os man lı or du su nun 
baş çı sı na işa rə dir.

9 Ənfal. 10.
10 İbrahim. 18
11 Həft hə za ri – yed di min nə fər lik 

hər bi his sə nin baş çı sı.
12 Ça har hə za ri – dörd min nə fər lik 

hər bi his sə nin baş çı sı.
13 Vəziri-əzəm – baş nazir.
14 Bu cüm lə nin mə na sı ay dın de yil.
  Mi la di təq vi mi ilə 1739-cu ilin 

mart ayı na mü va fi q dir.

(Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

hu ma yun hökm dar ha mı ya fər man 
ver dik ki, Al la ha tə vək kül edib dö-
yüş üçün at la ra min sin lər və gün-

qal xan lı hən ga mə qı zış dı. “Yar dım 
yal nız Al lah dan dır”

nın ver di yi güc bi zə yar dım ol du və 
mü xa lif or du “fır tı na lı bir gün də kü-
lə yin apar dı ğı kü lə bən zə yir”

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

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

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri



97 də qi qə lik ek ran əsə ri nin 
ikin ci adı sse na ri yə uy ğun ola raq 
“Şə hər dən çıx ma maq ba rə də il-
ti zam na mə” ad la nır. Xa tır la daq 
ki, fi l min sse na ri müəl li fi  Na tal-
ya Re pi na dır. Film mə də niy yət 
və ədə biy yat adam la rı üçün həm 
də ona gö rə əla mət dar dır ki, ora-
da in cə sə nə tin əbə di möv zu la rı-
na to xu nu lur. Bu ba rə də də bir 
qə dər son ra ət rafl  ı da nı şa ca ğıq. 
Hə lə lik əsə rin al dı ğı mü ka fat lar-
dan bə zilə ri ni sa da la yaq: Fran sa 
(“Fes ti val de Films de Fem mes de 
Cre teil”, 2011) ki no fes ti va lın da 
əsas mü ka fat; Lit va “Ser se liafam” 
ki no fes ti va lın da əsas mü ka fat 
(2010); “Ki no tavr”da ən yax şı de-
büt üçün mü ka fat; Pol şa ki no fes-
ti va lın da”War saw Film Fes ti val” 
(2010) xü su si mü ka fa t.

Am ma bu da ha mı sı de yil. Film 
bi zim üçün həm də ona gö rə də-
yər li dir ki, ora da baş rol lar dan 
bi ri ni həm yer li miz, akt yor Ra sim 
Cə fə rov ifa edir. 

İki dün ya ara sın da - 
yaşam üçün və sait

Baş qəh rə man (And rey Fi lip pak) 
proq ram çı dır, yax şı qa za nır, özü-
nün hə yat dan bir qə dər də təc rid 
olun muş dün ya sın da ra hat ömür 
sü rür. Am ma bir gün mə lum olur 
ki, onun azad lı ğı əs lin də il ğım dan 
baş qa bir şey de yil miş. Tə sa düf nə-
ti cə sin də o, hər şe yi ni – evi ni, işi ni, 
kim li yi ni və hətt  a adı nı be lə iti rir. 
Və keç miş proq ram çı heç bir an lam 
ve rə bil mə di yi qə ri bə ha di sə lə rin 
iş ti rak çı sı na çev ri lir. Ta le yin sü-
ka nı onun əlin dən çı xır, öm rü isə 
qaç ha qaç da- qov ha qov da ke çir: 
yad mü hit lə rə dü şür. Qəh rə man 
san ki dəh şət li bir yu xu ya şa yır və 
ayıl maq, bu mə na sız gər di şi sax la-
maq, onu na ra hat edən baş lı ca su-
ala ca vab al maq is tə-
yir...

Fil min qəh rə ma nı so sial aləm dən 
təc rid olu nub, bu na gö rə də xır da 
bir hə yat ha di sə si ilə qar şı la şan da 
fa ciə ya şa yır. Onun ba şı na nə lə rin 
gə lə cə yi isə mə lum de yil. 

Film həm də gü nah sız ada mın 
ca ni yə çev ril mə si ba rə də dir. O, 
ifa də ver mə li olan şa hid ki mi şə-
hər dən çıx ma ma lı dır, am ma ada-
mın evi ni sö kür lər, onun ün va nı 
yox dur, tərs lik dən, kim lik kar tı-
nı – pasp ro tu nu da iti rib, be lə cə, 
qəh rə man prob le mi ni an lat ma ğa 
get di yi po lis böl mə sin dən qaç ma-
lı olur.

Ek ran əsə ri həm də hə yat və saiti 
ki mi ma raq kəsb edir. Çün ki bu 
dün ya da heç kəs heç nə dən sı ğor-
ta lan ma yıb. 

Kafk  a var, ya yox du?
Ek ran əsə ri, sı ra dan ta ma şa çı 

üçün ma raq sız, da rıx dı rı cı gö rü nə 
bi lər. Am ma ki no tən qid çi lə ri ara-
sın da fi lm zid diy yət li fi  kir lər do ğu-
rub. Be lə ki, re jis so ru Frans Kafk  a-
nı və And rey Tar kovs ki ni uğur suz 
yam sı la ma da qı na yan lar da ol du. 
Hər çənd, fi l mi bə yə nən lə rin ara-
sın da da ey ni mo tiv lər dən tə sir-
lən mə nin ol du ğu nu de yən lər var.

Ma raq lı dır ki, Ru si ya nın bi rin-
ci ka na lın da ya yım la nan məş hur 
“Qa pa lı ba xış” (“Zak rı tıy po kaz”) 
ve ri li şin də (ye ri gəl miş kən, ve ri li şə 
də vət li lə rin ara sın da akt yor he yə ti, 
o cüm lə dən bi zim Ra sim Cə fə rov 
da var dı) ss neari müəl li fi  hər han sı 
bəh rə lən mə ele ment lə ri ni qə tiy yət-
lə rədd et di. Am ma, ne cə de yər-
lər, kor-kor, gör-gör, fi lm də Kafk  a 
mo tiv lə ri – la bi rint, real lıq his si nin 
iti ril mə si, ek siz ten sial lıq, qəh rə ma-
nın əbəs cəhd lə ri, hətt  a bir qə dər 
də sür realist ya naş ma, sü je tin ya-
rım çıq lı ğı – az qa la ada mın gö zü nə 
gi rir. Bir cə mə qa mı da qeyd edək 
ki, Kafk  a nın “Ame ri ka” əsə ri nin də 
ikin ci adı elə “İt kin düş müş”dür. 
Sse na ri müəl li fi  bü tün bun la rı tə sa-
düf ad lan dı rır və qeyd edir ki, Kaf-
ka nın fi l mə heç bir dəx li yox dur. 

Tə bii, fərq lər də var. Mə sə lən, Fen-
çen ko nun qəh rə ma nı iş dən çı xıb, 
onun ailə si, dost la rı, ta nış la rı yox-
dur, bu nun la be lə, əsas qəh rə ma nın 
ba şı na gə lən prob lem lər ta ma şa çı da 
ona qar şı mər hə mət his si de yil, qı cıq 
do ğu rur. Qəh rə man in fan til lik dən 
əziy yət çə kir, mə su liy yə ti üzə ri nə 
al maq is tə mir, onun üçün ət raf aləm 
yük dür, əla və qay ğı dır. O, təc rid 
olu nub – çün ki be lə ya şa maq asan-
dır. Baş qa söz lə, fi lm də in sa nın aciz-
li yi təs vir və tən qid olu nur. 

Bi zim haq qı mız da fi lm
Şüb hə siz, is tə ni lən sə nət əsə ri 

in san la bir ba şa tə mas da dır. Çün ki 
nə ti cə eti ba ri lə sə nət müt ləq in sa na 
təq dim olun maq üçün dür. Am ma 
An na Fen çen ko nun fi l mi həm də 
bi zə bir köy nək ya xın dır. Çün ki ha-
di sə lə rin baş ver di yi Ru si ya ki mi, 
Azər bay can da so vet qu ru lu şun-
dan son ra kı ke çid döv rü nü və əl-
bətt  ə ki, onun prob lem lə ri ni ya şa dı. 
Bu mə na da fi l min qəh rə ma nı nın 
pas siv li yi nin baş qa yo zu mu da var: 
azad lıq – qə tiy yən ra hat lıq de yil, 
bu, da ha çox özü nə və baş qa la rı-

na qar şı mə su liy yət his si, se çim 
im kan la rı de mək dir. Ək si nə, 

azad ol ma yan adam ra hat-
dır, çün ki o, heç nə yi həll 
elə mir, ək si nə, qu lun ye-
mə yi hə mi şə ağa dan gə lir. 
So vet qu ru lu şu da ğıl dıq-
dan son ra ke çid döv rü in-

sa nı nın xaos ya şa ma sı tə-
bii gö rü nür.

Və ya fi l min qəh rə ma nı nı qlo bal-
laş ma qur ba nı ki mi də qə bul et-
mək olar. Bun lar, əl bətt  ə, bi zim 
fər ziy yə lə ri miz dir. Nə re jis sor, nə 
də sse na ri müəl li fi  açıq la ma la rın-
da bu ba rə də bir söz de yir.

Bəs müəl lifl  ər nə yi qa bar dır? 
Da ha dün yə vi, da ha ek zis ten sial 
nəs nə lə ri. Mə sə lən, adam lar mü-
ha ri bə də də, dinc hə yat da da it kin 
dü şə bi lər. Bəs bi zim ya şa dı ğı-
mız dün ya ne cə dir? Bu dün ya nın 
özün də əmin-aman lıq var mı? Sülh 
hə qi qə tən möv cud dur mu? Yox sa 
biz elə ma hiy yə ti ni an la ma dı ğı-
mız dün ya ilə, ət rafl  a, özü müz və 
öz ta le yi miz lə daimi mü ha ri bə də-
yik?

Bəl kə qəh rə man elə ona gö rə 
it kin dü şür ki, əs lin də o, heç kə sə 
la zım de yil, özü üçün də, cə miy-
yət üçün də iti ri lib? Ümu miy yət-
lə, An na Fen çen ko nun it kin qəh-
rə ma nı kim dir? O, nə yin da lın ca, 
nə üçün dü şüb? Bu sual la ra ca-
vab ve ril mir, re jis so run məq sə-
di də bu de yil. Mə sə lə baş qa dır. 
Be lə ki, qəh rə man özün dən uy-
dur du ğu bir dün ya da ya şa yır və 
onun real möv cud lu ğu nun ye ga-
nə sü bu tu evi – ün va nı və şəx-
siy yət və si qə si – pas por tu dur. 
Qəh rə man bun lar dan da məh-
rum olur. Son ra onun sər gər dan 
hə ya tı baş la yır. Son isə gö rün-
mür. Hətt  a fi  nal da da. O, ta le yi-
nin müəy yən mər hə lə sin də qar-
şı laş dı ğı adam lar dan ara la nıb. 
O tək dir. Son ra nə ola caq? Bu nu 
heç kəs bil mir. Bəl kə, o da yan-
dı ğı yer də cə özü nü ça ya ata caq 
ki, öm rü nü bu cür son lan dır sın? 
Bəl kə ça yı üzüb keç mə yə cəhd 
gös tə rə cək? Bəl kə bü tün bun lar 
onun gör dü yü yu xu, ya tə xəy yül 
məh su lu dur? Mə lum ol mur. Hət-
ta təəs sü rat ya ra nır ki, qəh rə ma-
nın özü də heç nə bil mir. Və ar tıq 
heç dü şün mək də is tə mir... 

Və əsas mə sə lə odur ki, Fen çen-
ko nun qəh rə ma nı tək de yil. Son da 
gö rü nən küt lə bu na işa rə dir – on-
lar da hə yat da kı yer lə ri ni, sta tus-
la rı nı iti rib lər. On lar nə edə cək lə-
ri ni bil mir lər və heç nə et mək də 
is tə mir lər. 

Film də kad rar xa sı mətn lər 
çox dur. Bun lar ümu mi ide ya ya 
xid mət edir. Bə zən səs lə rin sa-

hib lə ri gö rün mür, bəl li 
ol mur, bə zən söz-

lə rin mə na sı an-
la şıl mır. Bu, 

ek ran əsə ri-
nin ide ya sı-
na xid mət 
edir – küt lə 
psi xoz içə-
ri sin də dir. 
Ə s ə r  d ə 
iro ni ya da 
var, in cə 
yu mor da, 
am ma film 

da ha çox 
d r a  m a  t i z  m i 

ilə diq qət çə-
kir.

Çə ki liş za ma nı pa vil yon lar dan 
is ti fa də olun ma yıb. Film bo yu gö-
rün tü lər də ümu mi aura ya xid mət 
edir – daş çu va lı xa tır la dan ağac sız 
hə yət, dar, qa ran lıq dəh liz. Bü tün 
bun lar da la na di rən miş qəh rə ma-
nın ov qa tı nı nü ma yiş et di rir. Açıq 
ha va da kı çə ki liş lər də hər han sı 
dəb də bə dən uzaq dır. Bu da təs vi ri 
yek nə səq ləş di rir, dep res siv lik his-
si ni ar tı rır və tə bii ki, diq qə tin ya-
yın ma sı na im kan ver mir. Üç kadr 
is tis na olun maq la, çə ki liş lər də şta-
tiv dən is ti fa də olun ma yıb. Ka me-
ra nın ya lın əl lə iş lə dil mə si hə rə kət 
azad lı ğı na im kan ya ra dıb – re jis-
sor be lə de yir.

Xalq lar im pe ri ya sın da 
qaf qaz lı

Ek ran əsə rin də müx tə lif xa rak-
ter lər yer alıb. On la rın bi ri də di-
gə ri ni tək rar la mır, ey ni za man da 
va hid an sambl ya ra dır. Qeyd et-
di yi miz ki mi, fi lm də yer li akt yor-
lar la ya na şı, soy da şı mız Ra sim 
Cə fə rov da rol alıb. Ra sim ek ran 
əsə rin də qaf qaz lı Da vid ob ra zı nı 
ifa edir. Tə bii ki, Da vid is ti qan lı, 
emo sional dır, hiss lə ri ni da ha hə-
yə can la ifa də edir, tə qib olu nar kən 
qor xur, təh lü kə nin ar xa da qal dı-
ğı mə qam lar da se vi nir, And re yin 
pas siv li yi ni, bü tün olan la ra rəğ-
mən eti na sız töv rü nü poz ma ma-
sı nı an la mır, o, düş dük lə ri və ziy-
yət dən çı xış yo lu ba rə də dü şü nür. 
Bəl kə də, Da vi din bu cəhd lə ri sa-
də lövh gö rü nür, bu nun la be lə, o, 
qə tiy yən pas siv tə sir ba ğış la mır. 
Ra si min ya rat dı ğı ob raz qor xan-
da me xa ni ki ola raq hə yə ca nı nı ana 
di lin də ifa də edir – fi lm də Azər-
bay can di lin də söz lər eşi di lir. 

Yu xa rı da qeyd et di yi miz fi k-
rin da vamı ola raq So vet İtt  i fa qı nı 
xalq lar im pe ri ya sı ki mi qə bul et-
sək, fi lm də ki qaf qaz lı Da vid də 
əzi lən lə rin təm sil çi si dir. Hər çənd, 
hə min im pe ri ya da əzil mə yən xalq 
yox dur. Ha mı bir yer də tə qib dən, 
təz yiq dən, ir ti ca dan qa çır və bu 
fon da qaf qaz lı ilə rus, ya qey ri mil-
lə tin mil li kim li yi ar xa pla na ke çir. 
On lar bu mü ba ri zə də mü vəq qə ti 
də ol sa, bir yer də dir lər. Çün ki baş-
qa əlac la rı yox dur. 

Ra sim Cə fə rov fi l mə uzun ax-
ta rış dan son ra cəlb olu nub. Hətt  a 
re jis sor mü sa hi bə sin də bu ba rə də 
de yir ki, kas tinq za ma nı akt yor 
çox hə yə can lı gö rü nür müş. Am ma 
onun da ha əv vəl çə kil di yi “Ev” 
fi l mi ni (re jis sor Asif Rüs tə mov) 
gö rən dən son ra Fen çen ko əmin 
olub ki, ro la baş qa akt yor də vət 
et mə yə cək. Çə ki liş lər də də akt yor, 
se çi mi doğ rul dub. Ümu miy yət lə, 
Ra sim Cə fə rov is tər ki no da, is tər-
sə də ça lış dı ğı Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da da ha çox psi xo lo ji ifa la rı 
ilə diq qət çə kir. Onu da qeyd edək 
ki, “İt kin düş müş”də ki Da vid 
onun Ru si ya ki ne ma toq ra fi  ya sın-
da ilk ro lu de yil. Bun dan ön cə Ra-
sim “Mos fi lm”də çə ki lən “Üç qız” 
və NTV ka na lı nın ek ran laş dır dı ğı 
“Jur na list” fi lm lə rin də də rol lar ifa 
edib. Ru si ya lı ki no şü nas lar eti raf 
edir lər ki, Ra si min oyu nun da rus 
akt yor la rın da ol ma yan xü su si bir 
özəl lik var...

RƏ Bİ QƏ
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97 də qi qə lik ek ran əsə ri nin Fil min qəh rə ma nı so sial aləm dən 

Re jis sor An na Fen çen ko nun 2010-cu il də çək di yi “İt-
kin düş müş” ad lı fil mi Ba kı da bu gün lər də nü ma yiş 
olun du. Əs lin də ek ran əsə ri bir ne çə mə qa ma gö rə 
azər bay can lı ta ma şa çı üçün də əhə miy yət kəsb edir. 

Tə bii, əy lən cə məq sə di güd mə yən bu müəl lif fil mi bü tün dün-
ya da kı dü şü nən adam lar üçün nə zər də tu tu lub, bu ra sı bəl li. 
Bu nun la be lə, onu bi zim üçün ma raq lı edən baş qa özəl lik lər 
də var. Am ma əv vəl cə film ba rə də qı sa, ümu mi mə lu ma ta nə-
zər sa laq.
Bu, An na Fen çen ko nun ilk de büt işi dir. Film də And rey Fi lip-
pak, Po li na Ka ma ni na, Lüd mi la Ge ro ye va, Yu ris Laut sinş, Po-
li na Fi lo nen ko, And res Puus tus maa və baş qa la rı rol alıb lar. 
Fil min ope ra to ru Eduard Moş ko viç, bəs tə ka rı və pro dü se ri 
isə And rey Sinq le dir. Film “Pro li ne-film” şir kə ti tə rə fin dən 
Qor ki adı na ki nos tu di ya da is teh sal edi lib.

nün hə yat dan bir qə dər də təc rid 
olun muş dün ya sın da ra hat ömür 
sü rür. Am ma bir gün mə lum olur 
ki, onun azad lı ğı əs lin də il ğım dan 
baş qa bir şey de yil miş. Tə sa düf nə-
ti cə sin də o, hər şe yi ni – evi ni, işi ni, 
kim li yi ni və hətt  a adı nı be lə iti rir. 
Və keç miş proq ram çı heç bir an lam 
ve rə bil mə di yi qə ri bə ha di sə lə rin 
iş ti rak çı sı na çev ri lir. Ta le yin sü-
ka nı onun əlin dən çı xır, öm rü isə 
qaç ha qaç da- qov ha qov da ke çir: 
yad mü hit lə rə dü şür. Qəh rə man 
san ki dəh şət li bir yu xu ya şa yır və 
ayıl maq, bu mə na sız gər di şi sax la-
maq, onu na ra hat edən baş lı ca su-
ala ca vab al maq is tə-
yir...

pas siv li yi nin baş qa yo zu mu da var: 
azad lıq – qə tiy yən ra hat lıq de yil, 
bu, da ha çox özü nə və baş qa la rı-

na qar şı mə su liy yət his si, se çim 
im kan la rı de mək dir. Ək si nə, 

azad ol ma yan adam ra hat-
dır, çün ki o, heç nə yi həll 
elə mir, ək si nə, qu lun ye-
mə yi hə mi şə ağa dan gə lir. 
So vet qu ru lu şu da ğıl dıq-
dan son ra ke çid döv rü in-

sa nı nın xaos ya şa ma sı tə-
bii gö rü nür.

nın özü də heç nə bil mir. Və ar tıq 
heç dü şün mək də is tə mir... 

Və əsas mə sə lə odur ki, Fen çen-
ko nun qəh rə ma nı tək de yil. Son da 
gö rü nən küt lə bu na işa rə dir – on-
lar da hə yat da kı yer lə ri ni, sta tus-
la rı nı iti rib lər. On lar nə edə cək lə-
ri ni bil mir lər və heç nə et mək də 
is tə mir lər. 

Film də kad rar xa sı mətn lər 
çox dur. Bun lar ümu mi ide ya ya 
xid mət edir. Bə zən səs lə rin sa-

hib lə ri gö rün mür, bəl li 
ol mur, bə zən söz-

lə rin mə na sı an-
la şıl mır. Bu, 

ek ran əsə ri-
nin ide ya sı-
na xid mət 
edir – küt lə 
psi xoz içə-
ri sin də dir. 
Ə s ə r  d ə 
iro ni ya da 
var, in cə 
yu mor da, 
am ma film 

da ha çox 
d r a  m a  t i z  m i 

ilə diq qət çə-
kir.

sək, fi lm də ki qaf qaz lı Da vid də 
əzi lən lə rin təm sil çi si dir. Hər çənd, 
hə min im pe ri ya da əzil mə yən xalq 
yox dur. Ha mı bir yer də tə qib dən, 
təz yiq dən, ir ti ca dan qa çır və bu 
fon da qaf qaz lı ilə rus, ya qey ri mil-
lə tin mil li kim li yi ar xa pla na ke çir. 
On lar bu mü ba ri zə də mü vəq qə ti 
də ol sa, bir yer də dir lər. Çün ki baş-
qa əlac la rı yox dur. 

Ra sim Cə fə rov fi l mə uzun ax-
ta rış dan son ra cəlb olu nub. Hətt  a 
re jis sor mü sa hi bə sin də bu ba rə də 
de yir ki, kas tinq za ma nı akt yor 
çox hə yə can lı gö rü nür müş. Am ma 
onun da ha əv vəl çə kil di yi “Ev” 
fi l mi ni (re jis sor Asif Rüs tə mov) 
gö rən dən son ra Fen çen ko əmin 
olub ki, ro la baş qa akt yor də vət 
et mə yə cək. Çə ki liş lər də də akt yor, 
se çi mi doğ rul dub. Ümu miy yət lə, 
Ra sim Cə fə rov is tər ki no da, is tər-
sə də ça lış dı ğı Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da da ha çox psi xo lo ji ifa la rı 
ilə diq qət çə kir. Onu da qeyd edək 
ki, “İt kin düş müş”də ki Da vid 
onun Ru si ya ki ne ma toq ra fi  ya sın-
da ilk ro lu de yil. Bun dan ön cə Ra-
sim “Mos fi lm”də çə ki lən “Üç qız” 
və NTV ka na lı nın ek ran laş dır dı ğı 
“Jur na list” fi lm lə rin də də rol lar ifa 
edib. Ru si ya lı ki no şü nas lar eti raf 
edir lər ki, Ra si min oyu nun da rus 
akt yor la rın da ol ma yan xü su si bir 
özəl lik var...

RƏ Bİ QƏAzərbaycanlı aktyorun
rus həmkarlarında olmayan özəlliyi



Ke şik çi lər zül mə tə qərq ol muş 
həbs xa na nın qa pı sı nı açıb, ba la ca, 
saq qal lı bir qo ca nı içə ri itə lə yən də, 
ar tıq ax şam düş müş dü. 

Qo ca nın saq qa lı dü mağ və elə bil 
özün dən də bö yük idi. On dan bu 
can sı xı cı, ya rı qa ran lıq kar se rə zəif 
işıq sü zü lür, bu ra lar içə ri də ki dus-
taq lar da müəy yən təəs sü rat oya dır-
dı. 

An caq qa ran lıq ol du ğun dan, qo-
ca dər hal se çə bil mə di ki, bu ma ğa-
ra ya bən zər həbs xa na ça la sın da on-
dan baş qa da adam lar var, ona gö rə 
də so ruş du: 

– Bu ra da kim sə var ?
Ca vab əvə zi nə gü lüş və acıq lı 

don qul tu lar eşi dil di. Son ra – qə bul 
olun muş qay da- qa nu na gö rə, ha mı 
bir- bir özü nü təq dim et mə yə baş la-
dı: 

– Rik kar don Mar çel lo, qa rət, ağır 
for ma da – de yə kim sə xı rıl tı lı səs lə 
dil lən di. 

– Bett  se da Kar me lo, də lə duz – 
re si di vist, – de yə bir baş qa sı san ki 
qu yu dan gə lən bo ğuq səs lə özü nü 
təq dim et di. 

Son ra: – Mar fi  Lu ça no – zor la ma.
– La va ta ro Maks – gü nah sı zam. 

Qa ran lıq da qu laq ba tı rı cı qəh qə hə 
səs lə ri eşi dil di. Za ra fat də lə duz la-
rın xo şu na gəl miş di, in san qa nı na 
su sa mış is la ho lun maz qul dur La va-
ta ro nu ha mı gö zəl ta nı yır dı. 

Son ra ye nə: – Es po zi to Enea – 
qətl. – Da nı şa nın sə sin də açıq -ay dın 
qü rur his si du yu lur du.

– Mutt  i ro ni Vin çent so – ata qa ti-
li. Bu nun eti ra fı isə lap qa li biy yət 
ni da sı ki mi səs lə nir di...  Yax şı, bəs 
sən, qo ca bi rə, sən kim sən?

 – Mən... – de yə tə zə gə lən ca vab 
ver di, – dü zü nə qal sa, heç özüm də 
bil mi rəm. Mə ni sax la yıb sə nəd tə-
ləb et di lər, mən də isə heç vaxt, heç 
bir sə nəd ol ma yıb. 

– Yox, bir... de nən tü fey li, ava ra! 
– de yə kim sə nif rət lə söy lən di. Bəs, 
adın nə di? 

– Adım... Adım Mor ro dur, hm, 
hm... lə qə bim də ... Bö yük! 

– De mə li, Bö yük Mor ro. Ney nək, 
pis fi  kir ləş mə mi sən! – de yə bir baş-
qa sı qa ran lıq dan is teh za ilə söz at dı. 
– An caq adın sə nin üçün nə sə bir az 
çox bö yük dür. Sə nin ki mi si nin onu-
na bəs edər. 

– Ta ma mi lə dog ru dur, – de yə qo-
ca mü la yim cə si nə hay ver di. An caq 
bu, mə nim gü na hım de yil. Bu lə qə bi 
mə nə ələ sal maq məq sə di ilə ve rib lər, 
in di isə ar tıq gec dir. Özü də, o, mə-
nə yal nız ba şağ rı sı gə ti rir. Bax, mə sə-
lən... yoox, bu, çox uzun əh va lat dır...

– Bu ra bax, dö şə gəl sin gö rək, – de yə 
məh bus lar dan bi ri qo ca nın üs tü nə ko-
bud ca sı na çəm kir di, – bu ra da vax tı-
mız ke fi  miz is tə yən qə dər dir.

 O bi ri lər də onu dəs tək-
lə di lər. Can sı xı cı həbs xa na 
gün lə rin də hər bir əy lən cə 
bir bay ram idi. 

– Nə de yi rəm ki... – de yə qo ca sö zə 
baş la dı. – Bir gün mən adı nı çək mək 
is tə mə di yim bir şə hər də gə zib- do-
la şar kən, möh tə şəm bir sa ray, onun 
da qar şı sın da müx tə lif tan rı təam la rı 
ilə ora- bu ra vur nu xan nö kər lə ri gör-
düm. Yə qin bu ra da han sı sa bay ra ma 
ha zır lıq ge dir, – de yə dü şün düm və 
sə də qə di lən mək məq sə di lə bir qə dər 
ya xın laş dım. An caq heç ağ zı mı aç ma-
ğa ma cal tap ma mış dım ki, bo yu, ya-
lan ol ma sın, iki metr lik na ta ra zın bi ri 
ya pış ya xam dan və baş la ba ğır ma ğa: 

– Bu dur, bu dur oğ ru! Dü nən ağa-
mı zın çu lu nu oğur la yan bu idi! Hə-
lə cü rə ti nə bir bax, ye ni dən qa yı dıb 
gə lib! Ney nək, in di biz sə nin aşı nın 
su yu nu ve rə rik! 

– Mə nim? – de yə təəc cüb lə so ru-
şu ram. Mən ki dü nən bu ra lar dan ən 
azı otuz mil uzaq da ol mu şam. Ne cə 
olur, axı?  

– Mən sə ni bax, bu göz lə rim lə gör-
mü şəm! Çu lu da lı na atıb ara dan çı-
xan da gör mü şəm, – de yə o, ba ğı ra raq 
mə ni sa ra yın hə yə ti nə tə rəf sü rük lə di. 
Mən diz çö küb, yal var ma ğa baş la dım: 

– Dü nən mən bu ra lar dan ən azı 
otuz mil uzaq da ol mu şam. Si zin bu 
şə hər də də bi rin ci də fə yəm. Bö yük 
Mor ro adı ma and ol sun! 

– Ne cə-ne cə? – de yə hə min o qu-
dur muş göz lə ri ni bə rəl də rək ba ğır dı. 

– Bö yük Mor ro adı ma and ol sun! 
– de yə mən tək rar et dim.

 Bu pə zə vəng isə bir dən ne cə qəh-
qə hə çək mə yə baş la sa yax şı dır:

 – Bö yük Mor ro? Ay ca maat, tez 
bu ra gə lin, siz bir bu na, bu hə şə ra ta 
ba xın, sən de mə, bu nun adı Bö yük 
Mor ro imiş! Son ra o, üzü nü mə nə 
tu tub so ru şur: – Sən heç bi lir sən, 
Bö yük Mor ro kim dir? 

– Mor ro mən özü məm, baş qa bi ri-
si ni də ta nı yıb elə mi rəm. 

– Bö yük Mor ro, – de yə bu ya ra-
maz mə ni qan dır ma ğa baş la yır, – 
baş qa bi ri si yox, bi zim möh tə rəm 
ağa mız dır. Sən, mur dar di lən çi isə 
cü rət edib onun adı na sa hib çı xır-
san. An caq bil ki, bu də fə iliş mi sən. 
Bu dur, ağa mız özü də gə lir.

Hə qi qə tən də, səs- kü yü eşi dən sa ray 
sa hi bi özü də hə yə tə çıx dı. Bu, çox var-
lı ta cir, bü tün şə hər də, bəl kə də bü tün 
yer üzün də ən zən gin adam idi. O, mə-
nə ya xın la şıb, sor ğu- suala tut du, bax dı 
və gül mək dən uğu nub- get di. Tək cə 
mə nim ki mi bir di lən çi nin onun adı nı 
da şı ya bil mə si fi k ri onu əməl li- baş lı əy-
lən dir miş di. Son ra o, nö kə ri nə əmr et di 
ki, mə ni bu rax sın lar. Evi nə də vət et di, 
var- döv lət lə do lu zal la rı nı gös tə rir, hət-
ta bax, be lə- be lə qı zıl to pa la rı və qiy-
mət li daş– qaş lar sax la dı ğı, zi reh li di-
var la rı olan bir ota ğı na da apar dı, mə ni 
yax şı ca ye dirt mə yi əmr et di və de di: 

–Ey, adı adım dan olan di lən çi qo-
ca! Bu əh va lat xü su sən bir də ona gö rə 
çox qə ri bə dir ki, Hin dis ta na sə fə rim 
za ma nı mə nim lə də ey nən be lə bir 
ha di sə baş ver miş di. Mən mal la rı mı 
sat maq məq sə di ilə ora da kı ba za ra 
yol lan mış dım. Adam lar apar dı ğım 
ba ha lı şey lə ri gör dük də, mə ni döv rə-
yə alıb, sor ğu– suala tut ma ğa baş la dı-
lar ki, ki məm və ha ra dan gə li rəm.

– Adım Bö yük Mor ro dur, – de yə 
mən ca vab ve r dim. On lar isə üz– 
göz lə ri ni tur şu dub söy lə di lər: 

– Bö yük Mor ro? Sən də nə bö yük-
lük ola bi lər, mis kin al ver çi? İn sa nın 
bö yük lü yü onun id ra kın da dır! Yer 
üzün də tək bir cə Bö yük Mor ro var, 

o da bi zim şə hər də ya şa yır. O, bi zim 
məm lə kə tin fəx ri dir və sən, fı rıl daq-
çı, öz lov ğa lı ğı na gö rə in di onun qar-
şı sın da ca vab ver mə li ola caq san!  

Elə ora da ca mə ni qa mar la yır lar, 
əli mi- qo lu mu bağ la yıb, var lı ğın dan 
xə bə rim də ol ma yan hə min o Mor-
ro nun ya nı na apa rır lar. Sən de mə, 
bu adam ha mı nın az qa la tan rı ki mi 
si ta yiş et di yi ad lı- san lı alim, fi  lo sof və 
ri ya ziy yat çı, ast ro nom və mü nəc cim 
imiş. Xoş bəxt lik dən o, dər hal ba şa 
düş dü ki, an la şıl maz lıq baş ve rib, gül-
dü, əl- qo lu mu aç ma ğı əmr et di, mə ni 
öz iş ota ğı na, rə səd xa na sı na, öz əl lə ri 
ilə ha zır la dı ğı qə ri bə ci haz la rı na bax-
ma ğa də vət et di. Nə ha yət, de di:

 – Ey möh tə rəm ya del li ta cir! Bu 
əh va lat xü su sən bir də ona gö rə çox 
qə ri bə dir ki, Le vant ada la rı na sə ya-
hə tim za ma nı mə nim lə də ey nən 
be lə bir ha di sə baş ver miş di. Mən 
təd qiq et mək is tə di yim bir ya nar 
da ğın zir və si nə pay- pi ya da qal xar-
kən, o yer lər üçün qey ri- adi olan 
üst- ba şım dan şüb hə lə nən bir dəs tə 
dö yüş çü kim li yi mi yox la maq məq-
sə di ilə mə ni sax la dı. Adı mı söy lə-
mə yə ma cal tap ma mış dım ki, qol la-
rı mı qan dal la yıb mə ni şə hə rə doğ ru 
sü rük lə mə yə baş la dı lar.

– Bö yük Mor ro? – de yə on lar hid-
dət lə nir di. Sən də nə bö yük lük ola 

bi lər, mis kin müəl lim ci yəz? 
İn sa nın bö yük lü yü 

onun qəh rə man lıq 
əməl lə rin də dir! Yer 
üzün də tək bir cə 
Bö yük Mor ro var. 
O da bu ada nın 
ağa sı, qı lın cı gü-

nə şin al tın da 
bərq vu ran-

da bü tün 
dö yüş çü lə-
rin ən cə-
s u  r u  d u r !

İn di o, sə nin ba şı nı bə də nin dən ayır-
ma ğı əmr edən də ağ lın ye ri nə gə lər! 

On lar mə ni, hə qi qə tən də, qor-
xunc gör kə mi olan hökm dar la rı nın 
hü zu ru na gə tir di lər. Xoş bəxt lik dən, 
mən ona hər şe yi an la da bil dim və 
bu zəhm li dö yüş çü be lə qə ri bə tə sa-
dü fə gü lə rək qan dal la rı mı aç ma ğı 
əmr et di, mə nə ba ha lı li bas lar ba ğış-
la dı, onun ya xın və uzaq ada lar da 
ya şa yan bü tün xalq lar üzə rin də çal-
dı ğı qə lə bə lə ri nin şan lı şə ha dət lə ri ni 
seyr et mə yim üçün mə ni öz sa ra yı na 
də vət et di. Axır da isə de di:

– Ey, mə nim lə bə ra bər ey ni adı 
da şı yan möh tə rəm alim! Bu əh va lat, 
xü su sən bir də ona gö rə çox qə ri bə-
dir ki, Av ro pa de yi lən o uzaq di yar-
da dö yü şər kən mə nim lə də ey nən 
be lə bir ha di sə baş ver miş di. Mən 
öz dö yüş çü lə ri min önün də bir me-
şə dən ke çib- ge dər kən ko bud dağ lı-
lar qa ba ğı mı kə sib so ruş du lar: 

– Sən kim sən ki, si la hı nın cin gil-
ti si ilə bi zim me şə lə rin sü ku tu nu 
po zur san?

– Mən Bö yük Mor ro yam, – de yə 
söy lə yir və öz -ö zü mə dü şü nü rəm 
ki, tək cə adı mı çək mək lə on la rın 
ca nı na vəl və lə sa la ca ğam. On lar isə 
mər hə mət lə gü lüm sə yə rək de yir-
lər: 

– Bö yük Mor ro? Sən, yə qin, za ra fat 
edir sən. Sən də nə bö yük lük ola bi lər, 
ava ra dö yüş çü? İn sa nın bö yük lü yü 
eh ti ras la rı nı ram edə bil mə sin də və 
ru hu nun uca lı ğın da dır! Yer üzün də 
yal nız bir cə Bö yük Mor ro var və in-
di biz sə ni onun ya nı na apa ra ca ğıq 
ki, sən in sa nın əsl bö yük lü yü nün nə 
ol du ğu nu öz göz lə rin lə gö rə bi lə sən. 
Və on lar mə ni, hə qi qə tən də, öz ka sıb 
dax ma sın da cır- cın dır için də hə yat 
sü rən, on la rın de di yi nə gö rə, bü tün 
öm rü nü tə biəti dərk et mək də və Tan-
rı ya iba dət də ke çi rən, qar ki mi bə yaz 
saq qal lı bir qo ca nın ya şa dı ğı tən ha 
də rə yə gə tir di lər və mən tam sə mi-
miy yət lə boy nu ma al ma lı yam ki, hə-
min o vax ta qə dər hə lə heç vaxt bu 
də rə cə də təm kin li, hə ya tın dan ra zı 
və yə qin ki, xoş bəxt bir in san gör mə-
miş dim. An caq hə yat yo lu mu də yiş-
mək mə nim çün ar tıq çox gec idi. 

Ada nın qüd rət li hökm da rı müd rik 
ali mə, alim var lı ta ci rə, ta cir isə onun 
qa pı sı na sə də qə üçün gəl miş ka sıb qo-
ca ya bun la rı söy lə di. On la rın ha mı sı nın 
adı Mor ro idi, ha mı sı da bu və ya di gər 
sə bəb dən “Bö yük” lə qə bi ni al mış dı lar.

Qo ca he ka yə ti ni da nı şıb qur ta-
ran da, qa ran lıq həbs xa na ota ğın da-
kı də lə duz lar dan bi ri so ruş du: 

– De mə li, be lə... – əgər mə nim bu 
kəl lə min için də ki lər zir- zi bil de yil sə, 
on da be lə çı xır ki, dax ma da kı hə min 
o lə nə tə gəl miş qo ca, – yə ni o, ha mı-
dan bö yük, – elə sən özün sən?

– Eh, əziz ba la lar,– de yə qo ca nə 
“hə”, nə də “yox” ca va bı ver mə dən, 
don qul dan dı: 

– Bu hə yat ki, var, – çox mə zə li 
şey dir! 

Bu yer də qo ca nı din lə yən də lə duz-
la rın ha mı sı bir an lı ğa sus du, çün ki 
bə zi şey lər, hətt  a ən al çaq ya ra maz la-
rı be lə, dü şün mə yə məc bur edir.

Tərcümə edən: 
İlqar ƏLFİ
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(Hekayə)
– La va ta ro Maks – gü nah sı zam. 

səs lə ri eşi dil di. Za ra fat də lə duz la-
rın xo şu na gəl miş di, in san qa nı na 

şə hər də də bi rin ci də fə yəm. Bö yük 

dur muş göz lə ri ni bə rəl də rək ba ğır dı. 
– Bö yük Mor ro adı ma and ol sun! 

lük ola bi lər, mis kin al ver çi? İn sa nın 

o da bi zim şə hər də ya şa yır. O, bi zim 

ca nı na vəl və lə sa la ca ğam. On lar isə 
mər hə mət lə gü lüm sə yə rək de yir-

– Bö yük Mor ro? Sən, yə qin, za ra fat 

– La va ta ro Maks – gü nah sı zam. 

Qa ran lıq da qu laq ba tı rı cı qəh qə hə 
səs lə ri eşi dil di. Za ra fat də lə duz la-

şə hər də də bi rin ci də fə yəm. Bö yük 
Mor ro adı ma and ol sun! 

– Ne cə-ne cə? – de yə hə min o qu-
dur muş göz lə ri ni bə rəl də rək ba ğır dı. 

lük ola bi lər, mis kin al ver çi? İn sa nın 
bö yük lü yü onun id ra kın da dır! Yer 
üzün də tək bir cə Bö yük Mor ro var, 

ca nı na vəl və lə sa la ca ğam. On lar isə 
mər hə mət lə gü lüm sə yə rək de yir-
lər: (Hekayə)

İnsanın böyüklüyü

həbs xa na nın qa pı sı nı açıb, ba la ca, 
saq qal lı bir qo ca nı içə ri itə lə yən də, 
ar tıq ax şam düş müş dü. 

özün dən də bö yük idi. On dan bu 
can sı xı cı, ya rı qa ran lıq kar se rə zəif 
işıq sü zü lür, bu ra lar içə ri də ki dus-
taq lar da müəy yən təəs sü rat oya dır-
dı. 

ca dər hal se çə bil mə di ki, bu ma ğa-
ra ya bən zər həbs xa na ça la sın da on-
dan baş qa da adam lar var, ona gö rə 
də so ruş du: 

don qul tu lar eşi dil di. Son ra – qə bul 
olun muş qay da- qa nu na gö rə, ha mı 
bir- bir özü nü təq dim et mə yə baş la-
dı: 

for ma da – de yə kim sə xı rıl tı lı səs lə 
dil lən di. 

re si di vist, – de yə bir baş qa sı san ki 
qu yu dan gə lən bo ğuq səs lə özü nü 
təq dim et di. 

rın xo şu na gəl miş di, in san qa nı na 
su sa mış is la ho lun maz qul dur La va-
ta ro nu ha mı gö zəl ta nı yır dı. 

qətl. – Da nı şa nın sə sin də açıq -ay dın 
qü rur his si du yu lur du.

li. Bu nun eti ra fı isə lap qa li biy yət 
ni da sı ki mi səs lə nir di...  Yax şı, bəs 
sən, qo ca bi rə, sən kim sən?

ver di, – dü zü nə qal sa, heç özüm də 
bil mi rəm. Mə ni sax la yıb sə nəd tə-
ləb et di lər, mən də isə heç vaxt, heç 
bir sə nəd ol ma yıb. 

– de yə kim sə nif rət lə söy lən di. Bəs, 
adın nə di? 

hm... lə qə bim də ... Bö yük! 

səs lə ri eşi dil di. Za ra fat də lə duz la-
rın xo şu na gəl miş di, in san qa nı na 

İnsanın böyüklüyü
səs lə ri eşi dil di. Za ra fat də lə duz la-

İnsanın böyüklüyü
səs lə ri eşi dil di. Za ra fat də lə duz la-

İnsanın böyüklüyü

Di no BUTT SA Tİ
(1906–1972)

Di no Butt sa ti Ve net si-
ya nın Bel lu no kom-
mu na sın da, ta nın mış 
hü quq şü nas ailə sin də 

ana dan ol ub.  Ya ra dı cı lı ğı nın ilk 
döv rün də İta li ya nın ən mö tə bər 
qə zet lə rin dən bi ri olan “Kor ri re 
del la Se ra”nın müx bi ri ki mi ta nı-
nıb. Ya ra dı cı lı ğı nın il kin dö nəm-
lə rin də onun yük sək jur na list 
pe şə kar lı ğı öl kə nin ic ti mai– si ya-
si dairə lə rin də da nıl maz nailiy-
yət ki mi qə bul edil sə də, son-
ra lar adı nın ən gör kəm li ital yan 
ya zı çı la rı ilə bir sı ra da çə kil mə si 
ar tıq, XX əsr İta li ya ədə biy ya tı-
nın ye ni uğu ru sa yıl ma lı dır. 
D.Butt sa ti nin ya ra dı cı lı ğı nı XX 
əs rin əv vəl lə ri məş hur Avst ri-
ya ədi bi F.Kaf ka nın “sət hi ək-
si” ki mi qə lə mə ve rən bir sı ra 
tən qid çi lə rin əsas sız id dia la rı-
na bax ma ya raq, ya zı çı öz fərq li 
ori ji nal lı ğı nı sü but et mə yi ba ca-
rıb. Əs lin də, D.Butt sa ti məş hur 
avstri ya lı nın ona olan tə si ri ni heç 
vaxt dan ma mış və bu nu də fə lər lə 
qeyd et mək lə ya na şı, onun ba rə-
sin də özü nün sa də ol du ğu qə dər 
də ori ji nal eti ra fı nı bil dir miş dir – 
“Yaz ma ğa baş la dı ğım ilk gün dən 
Kaf ka mə nim xa çım olub”.
“Ta tar səh ra sı” ad lı dün ya şöh rət-
li ro ma nın, məş hur he ka yə lə rin 
müəl li fi, ma hir al pi nist və də-
niz səy ya hı, ta nın mış şair və gö-
zəl rəs sam olan Butt sa ti ital yan 
nəs ri nin ən ori ji nal və zid diy yət li 
şəx siy yət lə rin dən bi ri ki mi qiy-
mət lən di ri lir. Onun ro man və he-
ka yə lə ri, hə qi qə tən də, son də rə-
cə özü nə məx sus və qey ri -a di dir. 
Realist təs vir lər lə ya na şı, in san 
psi xi ka sı nın ən də rin qat la rın dan 
gə lən, hə yat la ölüm ara sın da kı 
şüural tı, mis tik dün ya lar la bağ lı 
bu əsər lər za man an la yı şı na sı-
ğış ma yan ab surd və ziy yət lə ri və 
tə za hür lə ri əks et di rir.  Nə ha yət, 
Butt sa ti nin özü haq qın da söy lə-
di yi sa də hə qi qət lər onun şəx siy-
yə ti ət ra fın da do la şan if rat ori ji-
nal lıq və qey ri -a di lik müəm ma la rı 
ilə mü qa yi sə də son də rə cə şəf faf 
təəs sü rat oya dır: “Ya zı çı nın ən 
yük sək sə nət kar lı ğı, bəhs et dik-
lə ri ba rə də müm kün qə dər sa də 
tərz də söh bət aç maq ba ca rı ğın-
da dır... Mə sə lə on da dır ki, mən 
tə biətən ana dan gəl mə bəd bi-
nəm. An caq elə dü şün mək la zım 
de yil ki, mən də ki bu bəd bin lik 
kə dər li hə yat təc rü bə lə ri nə ti cə-
sin də ya ra nıb. Qeyd et mə li yəm ki, 
ümu mi lik də, – həm ailəm də, həm 
ya ra dı cı lı ğım da, həm işim də, 
həm də sağ lam lı ğım da son də rə-
cə xoş bəxt bir in sa nam. Şi ka yət 
edə bil mə rəm...” 
XX əsr ital yan nəs ri nin ən ori-
ji nal nü ma yən də lə rin dən bi ri 
olan D.Butt sa ti nin ədə bi ir si 
bu gün də öz yük sək qiy mə ti-
ni təs diq lə mə yə da vam edir. 
Ya zı çı nın 1958– cı il də nü fuz lu 
“St re qa” mü ka fa tı na la yiq gö-
rül müş “60 he ka yə” (1958) və 
di gər top lu la rın dan gö tü rül-
müş “Pa xıl mu si qi çi”, “Dost-
lar”, “İn sa nın bö yük lü yü”, 
həm çi nin “Sə nət şü nas” he ka-
yə lə ri nin qəh rə man la rı, onun 
ək sər he ka yə lə rin də ol du ğu ki-
mi, qa pa lı mü hit də məs kun laş-
mış, öz ide ya la rı nın əsi ri olan, 
real hə yat qa nun la rı na uy ğun-
laş ma ğı ba car ma yan in san-
lar və ya sa də cə 
pa ra dok sal 
şəx siy yət-
lər dir...

hm... lə qə bim də ... Bö yük! 
– De mə li, Bö yük Mor ro. Ney nək, 

pis fi  kir ləş mə mi sən! – de yə bir baş-
qa sı qa ran lıq dan is teh za ilə söz at dı. 
– An caq adın sə nin üçün nə sə bir az 
çox bö yük dür. Sə nin ki mi si nin onu-
na bəs edər. 

– Ta ma mi lə dog ru dur, – de yə qo-
ca mü la yim cə si nə hay ver di. An caq 
bu, mə nim gü na hım de yil. Bu lə qə bi 
mə nə ələ sal maq məq sə di ilə ve rib lər, 
in di isə ar tıq gec dir. Özü də, o, mə-
nə yal nız ba şağ rı sı gə ti rir. Bax, mə sə-
lən... yoox, bu, çox uzun əh va lat dır...

– Bu ra bax, dö şə gəl sin gö rək, – de yə 
məh bus lar dan bi ri qo ca nın üs tü nə ko-
bud ca sı na çəm kir di, – bu ra da vax tı-
mız ke fi  miz is tə yən qə dər dir.

 O bi ri lər də onu dəs tək-
lə di lər. Can sı xı cı həbs xa na 
gün lə rin də hər bir əy lən cə 
bir bay ram idi. 

qə ri bə dir ki, Le vant ada la rı na sə ya-
hə tim za ma nı mə nim lə də ey nən 
be lə bir ha di sə baş ver miş di. Mən 
təd qiq et mək is tə di yim bir ya nar 
da ğın zir və si nə pay- pi ya da qal xar-
kən, o yer lər üçün qey ri- adi olan 
üst- ba şım dan şüb hə lə nən bir dəs tə 
dö yüş çü kim li yi mi yox la maq məq-
sə di ilə mə ni sax la dı. Adı mı söy lə-
mə yə ma cal tap ma mış dım ki, qol la-
rı mı qan dal la yıb mə ni şə hə rə doğ ru 
sü rük lə mə yə baş la dı lar.

– Bö yük Mor ro? – de yə on lar hid-
dət lə nir di. Sən də nə bö yük lük ola 

bi lər, mis kin müəl lim ci yəz? 
İn sa nın bö yük lü yü 

onun qəh rə man lıq 
əməl lə rin də dir! Yer 
üzün də tək bir cə 
Bö yük Mor ro var. 
O da bu ada nın 
ağa sı, qı lın cı gü-

nə şin al tın da 
bərq vu ran-

da bü tün 
dö yüş çü lə-
rin ən cə-
s u  r u  d u r !

miş dim. An caq hə yat yo lu mu də yiş-
mək mə nim çün ar tıq çox gec idi. 

Ada nın qüd rət li hökm da rı müd rik 
ali mə, alim var lı ta ci rə, ta cir isə onun 
qa pı sı na sə də qə üçün gəl miş ka sıb qo-
ca ya bun la rı söy lə di. On la rın ha mı sı nın 
adı Mor ro idi, ha mı sı da bu və ya di gər 
sə bəb dən “Bö yük” lə qə bi ni al mış dı lar.

Qo ca he ka yə ti ni da nı şıb qur ta-
ran da, qa ran lıq həbs xa na ota ğın da-
kı də lə duz lar dan bi ri so ruş du: 

– De mə li, be lə... – əgər mə nim bu 
kəl lə min için də ki lər zir- zi bil de yil sə, 
on da be lə çı xır ki, dax ma da kı hə min 
o lə nə tə gəl miş qo ca, – yə ni o, ha mı-
dan bö yük, – elə sən özün sən?

– Eh, əziz ba la lar,– de yə qo ca nə 
“hə”, nə də “yox” ca va bı ver mə dən, 
don qul dan dı: 

– Bu hə yat ki, var, – çox mə zə li 
şey dir! 

Bu yer də qo ca nı din lə yən də lə duz-
la rın ha mı sı bir an lı ğa sus du, çün ki 
bə zi şey lər, hətt  a ən al çaq ya ra maz la-
rı be lə, dü şün mə yə məc bur edir.

Tərcümə edən: 
İlqar ƏLFİ

hm... lə qə bim də ... Bö yük! 

pis fi  kir ləş mə mi sən! – de yə bir baş-
qa sı qa ran lıq dan is teh za ilə söz at dı. 
– An caq adın sə nin üçün nə sə bir az 
çox bö yük dür. Sə nin ki mi si nin onu-
na bəs edər. 

ca mü la yim cə si nə hay ver di. An caq 
bu, mə nim gü na hım de yil. Bu lə qə bi 
mə nə ələ sal maq məq sə di ilə ve rib lər, 
in di isə ar tıq gec dir. Özü də, o, mə-
nə yal nız ba şağ rı sı gə ti rir. Bax, mə sə-
lən... yoox, bu, çox uzun əh va lat dır...

məh bus lar dan bi ri qo ca nın üs tü nə ko-
bud ca sı na çəm kir di, – bu ra da vax tı-
mız ke fi  miz is tə yən qə dər dir.

lə di lər. Can sı xı cı həbs xa na 
gün lə rin də hər bir əy lən cə 
bir bay ram idi. 

de yil ki, mən də ki bu bəd bin lik 
kə dər li hə yat təc rü bə lə ri nə ti cə-
sin də ya ra nıb. Qeyd et mə li yəm ki, 
ümu mi lik də, – həm ailəm də, həm 
ya ra dı cı lı ğım da, həm işim də, 
həm də sağ lam lı ğım da son də rə-
cə xoş bəxt bir in sa nam. Şi ka yət 
edə bil mə rəm...” 
XX əsr ital yan nəs ri nin ən ori-
ji nal nü ma yən də lə rin dən bi ri 
olan D.Butt sa ti nin ədə bi ir si 
bu gün də öz yük sək qiy mə ti-
ni təs diq lə mə yə da vam edir. 
Ya zı çı nın 1958– cı il də nü fuz lu 
“St re qa” mü ka fa tı na la yiq gö-
rül müş “60 he ka yə” (1958) və 
di gər top lu la rın dan gö tü rül-
müş “Pa xıl mu si qi çi”, “Dost-
lar”, “İn sa nın bö yük lü yü”, 
həm çi nin “Sə nət şü nas” he ka-
yə lə ri nin qəh rə man la rı, onun 
ək sər he ka yə lə rin də ol du ğu ki-
mi, qa pa lı mü hit də məs kun laş-
mış, öz ide ya la rı nın əsi ri olan, 
real hə yat qa nun la rı na uy ğun-
laş ma ğı ba car ma yan in san-
lar və ya sa də cə 
pa ra dok sal 
şəx siy yət-
lər dir...



He rakl kim dir?
Mə lum dur ki, He rakl qey ri-adi 

gü cə ma lik pəh lə van olub. La kin 
qə dim yu nan lar üçün bu adın 
mə na sı qat-qat bö yük idi. On lar 
He rak la az qa la tan rı ki mi si ta yiş 
edir di lər. Əf sa nə yə əsa sən, He-
rakl tan rı lar tan rı sı Zev sin və adi 
in san olan Alk me na nın oğ lu idi. 
Zev sin əsas ar va dı ila hə He ra 
ona də rin nif rət bəs lə yir di. He-
rakl hə lə ye ri yə bil mə yən də He-
ra onun be şi yi nin ya nı na iki ilan 
gön də rir ki, kör pə ni san cıb öl-
dür sün lər. La kin ba la ca He rakl 
ilan la rın hər iki si ni asan lıq la bo-
ğub öl dü rür. Bö yü yən dən son ra 
He rakl Me qa re ilə ev lə nir, am ma 
He ra oğ la nın üzə ri nə di va nə lik 
yol la yır və He rakl də li bir qə zəb 
için də ar va dı nı da, uşaq la rı nı da 
qət lə ye ti rir. Öz gü na hı nı yu maq 
üçün He rakl Del fi  ora kul la rı nın 
gös tə ri şi ilə öz xid mə ti ni çar Ev-
ris fe yə tək lif edir. Ev ris fey isə 
ona on iki tap şı rıq ve rə rək He-
rak lın on iki qəh rə man lı ğı na şə-
rait ya ra dır.

He rakl haq qın da əf sa nə lə rin 
ək sə riy yə ti hə min qəh rə man-
lıq la rın təs vi ri nə həsr olu nub. 
Onun ilk qəh rə man lı ğı yır tı cı bir 
şi ri boğ ma sı olur. Son ra o Hid-
ra ilə – doq quz ba şın dan sək ki zi 
ölən, bi ri isə öl məz olan dəh şət li 
məx luq la dö yü şə ge dir. He rakl 
hər də fə Hid ra nın bir ba şı nı kə-
sən də, onun ye rin dən iki si bi tir-
di.

Üçün cü igid lik çox güc lü və 
az ğın vəh şi qa ba nın tu tul ma sı 
ilə əla qə dar idi. Ev ris fe yin dör-
dün cü tap şı rı ğı qı zıl buy nuz lu 
ma ra lı tut maq olur. He rakl bu 
tap şı rı ğın da öh də sin dən gə lir.

Son ra qəh rə man çar Av gi nin 
30 il ər zin də pe yin dən tə miz-
lən mə yən töv lə si ni tə miz lə yə-
si olur. He rakl ça yın məc ra sı nı 
də yi şir və güc lü axın töv lə ni bir 
gün də gül ki mi elə yir.

He rak lın al tın cı qəh rə man lı ğı 
in san la rı oğur la yıb ye yən dəh-
şət li quş la rın məhv edil mə si; 
yed din ci qəh rə man lı ğı isə Krit-
də ki əf sa nə vi ökü zün tu tul ma sı 
olur.

Sək ki zin ci tap şı rıq çar Diome-
din in san ətiy lə yem lə di yi vəh şi 
mad yan la rı nı əh li ləş dir mək idi.

Doq qu zun cu igid li yi Ev ris-
fe yin qı zı üçün ama zon ka la rın 
hökm da rı İp po li ta nın kə mə ri ni 
gə tir mək dən iba rət olur.

Onun cu igid lik okeanın qər-
bin də, çox uzaq lar da yer lə şən bir 
ada dan Ge rionun inək lə ri ni gə-
tir mək idi. He rakl yo lüs tü, Av ro-
pa nın qərb sa hi li nə ye ti şə rək özü-
nə yol aç maq üçün qa ya nı ya rır 
və nə ti cə də Cə bəl lü ta riq bo ğa zı 
əmə lə gə lir. Bu nun da lın ca He-
rakl Ev ris fe yin is tə yi ilə Ges pe ri-
din qı zıl al ma la rı nı  da gə ti rir.

Qəh rə ma nın on ikin ci igid li yi 
isə Ölü lər səl tə nə ti Aidin dar va-
za sı ağ zın da ke şik çə kən Ker be ra 
ad lı iti gə ti rib ça ra təh vil ver mək 
olur.

Axil les kim dir?
Siz, bəl kə də ki min sə, 

nə yin sə zəif ye ri ni gös tə-
rən bir şey dən söh bət ge-
dər kən iş lə nən “Axil les da-
ba nı” ifa də si ni eşit mi si niz. Bu 
Axil les, ya xud bə zi lə ri nin de di yi 
ki mi, Axill kim dir? 

Axil les Qə dim Yu na nıs ta nın 
qəh rə man la rın dan bi ri olub. O, 
dün ya ya gə lən də, ana sı, də niz 
ila hə si Fe ti da kör pə si ni si lah-
lar qar şı sın da güc lü et mək üçün 
ye ral tı Stiks ça yın da çi miz di rir. 
Nə ti cə də Axil le sin bü tün bə də ni 
zi reh dən də möh kəm olur. Zəif 
qa lan bir cə onun da ba nı olur – o 
da ban ki, kör pə ni su ya sa lan da 
ana sı on dan tut muş du!

Son ra lar onun ta le yi ni elə hə-
min zəif nöq tə müəy yən ləş di rir.

Axil les bö yü yür, gö zəl və son 
də rə cə güc lü, zi rək bir ca va na 
çev ri lir. Onun surə ti nə bə ra bər 
su rət adam lar ara sın da yox idi. 
İl lər ke çir və Axil les Tro ya ilə 
mü ha ri bə də bü tün yu nan la rın 
ümid ye ri nə çev ri lir.

La kin yu nan la rın baş çı sı Aqa-
mem non onun əsir gö tür dü-
yü Xri seida ad lı qı zı Axil le sin 
əlin dən alan dan son ra, o, qə-
zəb lə nə rək dö yüş mək dən im-
ti na edir. Qəh rə man sız qal mış 
yu nan lar tro ya lı la rın qə fi l hü-
cu mu qar şı sın da da vam gə ti rə 
bil mir lər. On da Axil les ya xın 
dos tu Pat rok la ica zə ve rir ki, 
onun zi re hi ni ge yə rək dö yü şə 
gir sin. La kin Pat rokl Tro ya qəh-
rə ma nı Hek to ra məğ lub olur və 
Hek tor Axil le sin zi reh li ge yi-
mi ni də gö tü rüb özüy lə apa rır.

Baş ve rən lər dən xə bər tu tan 
Axil le sin Aqa mem no na qar şı ki-
ni so yu yur və o, tan rı He fes tin 
öz əlin dən ye ni zi reh və qal xan 
ala raq dö yü şə gi rir, Hek to ru öl-
dü rüb dos tu nun qa nı nı alır. Qə-
zə bi ni so yut sun de yə, Hek to run 
me yi ti ni ata bağ la yıb Pat rok lun 
mə za rı ba şı na do lan dı rır.

Da ha son ra, növ bə ti dö yüş də 
Hek to run qar da şı Pa ris, Axil le sə 
tuş la dı ğı zə hər li oxu yay dan bu ra-
xır və bu ox Axil le sin ye ga nə zəif 
ye ri nə - da ba nı na də yir və qəh rə-
man al dı ğı ya ra dan hə lak olur.

Kral Ar tur 
həqiqətən olub mu?

Ço xu nuz, yə qin, kral Ar-
tur və onun Də yir mi Ma sa 
cən ga vər lə ri haq da ta rix-
çə ni oxu mu su nuz. Bu he-
ka yət lər uy dur ma sa yı lır. 
La kin əf sa nə lər tez-tez 
real fakt la ra əsas la nır. 
Gö rə sən, bu hal da ne cə, 
da nı şı lan la rın real bir əsa-

sı var mı? Kral Ar tu run nə 
vaxt sa də qiq olub-ol ma dı ğı nı 

bu gün kim sə söy lə yə bil məz.

Ta rix çi lə rin ço xu bu fi  kir də-
dir ki, kral Ar tur haq da əf sa nə-
lər Bri ta ni ya da V-VI əsr lər də 
ya şa mış qə bi lə lər dən bi ri nin 
baş çı sı ilə bağ lı dır. Ro ma lı la-
rın İn gil tə rə ni az qa la 400 il 

ida rə et mə si ni nə zə rə ala raq, 
gü man edə bi lə rik ki, kral Ar tu-
run da mar la rın da britt  lər lə ro ma-
lı la rın qa rı şıq qa nı da axa bi lər di. 
O, bəl kə də sak so ni ya lı qəsb kar la-
ra qar şı çı xan bö yük or du ya sər-
kər də lik et miş di. Kral Ar tu ra həm 
Uels də, həm də İn gil tə rə də pə rəs-
tiş edir di lər. Onun ba rə sin də rə-
va yət lər nə sil dən-nəs lə ke çir di və 
hər ye ni nə sil bu he ka yət lə rə tə zə, 
da ha can lı ciz gi lər əla və edir, on-
la rı özü nün bil di yi ki mi bə zə yir di.

Be lə lik lə, axır da kral Ar tur nə 
vaxt sa Yer üzün də ya şa mış gör-
kəm li qəh rə man lar dan bi ri nə çev-
ril di. O, dəh şət li, nə həng məx luq-
la rı öl dü rən, til si mi, sehr baz lı ğı 
ba ca  ran mər hə mət li, müd rik kral 
idi. Kim sə kral Ar tu run sa ra yı nın 
ye ri ni bil mir. İn gil tə rə də bu mə ka-
na al tı yer id dialı dır. On la rın ha mı-
sın da məş hur kra lın tik di rə bi lə cə-
yi abi də lər var. Kral Ar tur ba rə də 
öz əsər lə rin də ilk də fə söh bət açan 
VIII əsr də ya şa mış uels li ta rix çi 
olub. Son ra kı 400 il ər zin də kral ba-
rə sin də bir cə sə tir be lə ya zıl ma yıb. 
La kin XII əsr də kral Ar tur dan bəhs 
edən rə va yət lər sü rət lə ya yıl ma ğa 
baş la yır. On la rın ən qə dim lə ri la tın 
di lin də dir.

La kin bun dan az son ra şair lər 
kra lın hə ya tı nı in gi lis və fran sız 
dil lə rin də də vəsf et mə yə baş la-
dı lar. XV əsr də ser To mas Me lo ri 
kral Ar tur haq da olan bü tün şi fa hi 
nü mu nə lə ri bir ye rə top la yıb “Ar-
tu run ölü mü” ki ta bı nı nəşr et dir di.

Vi kinq lər kim dir?
Təx mi nən 1200 il əv vəl Skan-

di na vi ya da Nor veç, İs veç və Da-
ni mar ka nın sa hil na hi yə lə rin dən 
çı xan ye ni bir qə bi lə ya ran dı. “Vi-
kinq” adı, çox müm kün ki, “viks” 
sö zün dən əmə lə gə lir ki, mə na sı 
“fi ord lar” de mək dir. Fiord lar Skan-
di na vi ya da çox ge niş ya yıl mış, sa hil 
xətt  i ni kə sən dar kör fəz lə rə de yi lir. 
Za man keç dik cə, vi kinq lər da hi də-
niz çi lə rə və ma cə ra hə vəs kar la rı na 
çev ril di lər. On lar möh kəm bə dən-
li, uca boy, adə tən, sa rı saç və ma-
vi göz lü dö yüş çü lər idi. Av ro pa da 
məs kun la şan baş qa xalq lar okean 
su la rı na çıx ma ğa ürək elə mə yən də 
vi kinq lər öz gə mi lə rin də də niz ti ca-
rə ti ilə məş ğul ola raq, ye ni di yar lar 
kəşf edir di. On lar, ümu miy yət lə, ev 
ra hat lı ğı nı dö yüş lə rə, ma cə ra la ra 
qur ban ve rə rək, ma raq lı hə yat sür-
mə yə me yil gös tə rir di lər. 

Bi zim era nın 793-cü ilin də vi-
kinq lər ilk də fə İn gil tə rə sa hil lə ri nə 
çıx dı lar. Hə min an dan XI əs rə dək 
on lar Qər bi və Şər qi Av ro pa ya yü-
rüş lər edir di lər. Vi kinq lər İn gil-
tə rə nin, İr lan di ya nın, Fran sa nın, 

İs pa ni ya nın sa hil ra yon la rın da yer-
lə şən xalq la rı qa rət edir di lər. On lar 
hətt  a Af ri ka nın şi ma lın da yer lə şən 
Əl cə zairə be lə ge dib çıx mış dı lar. 
Vi kinq lər Qren lan di ya dan qərb də 
yer lə şən ada la rı tap dı lar, Şi ma li 
Ame ri ka qi tə si nin bir his sə si ni  kəşf 
edə rək ora Vin lan di ya adı ver di lər. 
Ora da qa la qu rub üç il qal dı lar.

Vi kinq lə rin bən zər siz mə də-
niy yət lə ri var dı. On lar gö zəl gə-
mi lər in şa edir, bə zək əş ya la rı, 
si lah lar dü zəl dir di lər.

Vi kinq lə rin di ya rın da bö yük də-
mir ya taq la rı var dı, on la rın sə nət-
kar la rı me tal la dav ran maq da çox 
us ta idi lər. Bu xalq hə mi şə büt-
pə rəst olub. On la rın əsas tan rı la rı 
Odin və Tor idi. Vi kinq lər ina nır dı 
ki, tan rı lar Val qal la ad la nan yer də 
bir lik də ya şa yır lar və dö yüş də hə-
lak olan dö yüş çü lər də ora dü şür. 
Bu xal qın özü nün sa qa for ma sın-
da ədə biy ya tı da var dı. Sa qa lar da 
kral la rın, sa də adam la rın hə ya-
tın dan söh bət açı lır dı. Vi kinq lər 
əda lət və düz gün lü yə əsas la nan 
qa nun lar top lu su da ha zır la mış-
dı lar. Alim lər bu fi  kir də dir ki, 
on la rın qa nun la rı nın izi ni bir çox 
öl kə lər də bu gün də qüv və də olan 
qa nun lar da gör mək müm kün dür.

Lord Nel son kim dir?
Lord Ho rat sio Nel son Bri ta-

ni ya hər bi do nan ma sı nın bü tün 
ta ri xi ər zin də ən məş hur ko man-
dan olub. O, 1758-ci il də ana dan 
olub. Və elə zəif, xəs tə hal kör pə 
imiş ki, elə bi lib lər, bir-iki il də 
ya şa ma ya caq. Uşaq ka sıb bir ru-
ha ni ailə sin də ana dan ol muş du 
və ona gö rə də Ho rat sio 12 ya-
şın da ata evi ni tərk edə rək hər bi 
gə mi də iş lə mə yə baş la yır.

He rakl kim dir?

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

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

dər kən iş lə nən “Axil les da-
ba nı” ifa də si ni eşit mi si niz. Bu 

Baş ve rən lər dən xə bər tu tan 
Axil le sin Aqa mem no na qar şı ki-
ni so yu yur və o, tan rı He fes tin 
öz əlin dən ye ni zi reh və qal xan 
ala raq dö yü şə gi rir, Hek to ru öl-
dü rüb dos tu nun qa nı nı alır. Qə-
zə bi ni so yut sun de yə, Hek to run 
me yi ti ni ata bağ la yıb Pat rok lun 
mə za rı ba şı na do lan dı rır.

Da ha son ra, növ bə ti dö yüş də 
Hek to run qar da şı Pa ris, Axil le sə 
tuş la dı ğı zə hər li oxu yay dan bu ra-
xır və bu ox Axil le sin ye ga nə zəif 
ye ri nə - da ba nı na də yir və qəh rə-
man al dı ğı ya ra dan hə lak olur.

həqiqətən olub mu?
Ço xu nuz, yə qin, kral Ar-

tur və onun Də yir mi Ma sa 
cən ga vər lə ri haq da ta rix-
çə ni oxu mu su nuz. Bu he-
ka yət lər uy dur ma sa yı lır. 
La kin əf sa nə lər tez-tez 
real fakt la ra əsas la nır. 
Gö rə sən, bu hal da ne cə, 
da nı şı lan la rın real bir əsa-

sı var mı? Kral Ar tu run nə 
vaxt sa də qiq olub-ol ma dı ğı nı 

bu gün kim sə söy lə yə bil məz.

Ta rix çi lə rin ço xu bu fi  kir də-
dir ki, kral Ar tur haq da əf sa nə-
lər Bri ta ni ya da V-VI əsr lər də 
ya şa mış qə bi lə lər dən bi ri nin 
baş çı sı ilə bağ lı dır. Ro ma lı la-
rın İn gil tə rə ni az qa la 400 il 

ida rə et mə si ni nə zə rə ala raq, 

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 

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 

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

Axil les kim dir?
Siz, bəl kə də ki min sə, 

nə yin sə zəif ye ri ni gös tə-
rən bir şey dən söh bət ge-
dər kən iş lə nən “Axil les da-

Baş ve rən lər dən xə bər tu tan 
Axil le sin Aqa mem no na qar şı ki-
ni so yu yur və o, tan rı He fes tin 
öz əlin dən ye ni zi reh və qal xan 
ala raq dö yü şə gi rir, Hek to ru öl-
dü rüb dos tu nun qa nı nı alır. Qə-
zə bi ni so yut sun de yə, Hek to run 
me yi ti ni ata bağ la yıb Pat rok lun 
mə za rı ba şı na do lan dı rır.

Da ha son ra, növ bə ti dö yüş də 
Hek to run qar da şı Pa ris, Axil le sə 
tuş la dı ğı zə hər li oxu yay dan bu ra-
xır və bu ox Axil le sin ye ga nə zəif 
ye ri nə - da ba nı na də yir və qəh rə-
man al dı ğı ya ra dan hə lak olur.

həqiqətən olub mu?

tur və onun Də yir mi Ma sa 
cən ga vər lə ri haq da ta rix-

sı var mı? Kral Ar tu run nə 
vaxt sa də qiq olub-ol ma dı ğı nı 

bu gün kim sə söy lə yə bil məz.

Ta rix çi lə rin ço xu bu fi  kir də-
dir ki, kral Ar tur haq da əf sa nə-
lər Bri ta ni ya da V-VI əsr lər də 
ya şa mış qə bi lə lər dən bi ri nin 
baş çı sı ilə bağ lı dır. Ro ma lı la-
rın İn gil tə rə ni az qa la 400 il Üçün cü igid lik çox güc lü və 

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 

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 

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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bu gün kim sə söy lə yə bil məz.bu gün kim sə söy lə yə bil məz.bu gün kim sə söy lə yə bil məz.

Hər suala    bir ca vab
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21 ya şın da o, fre qat ka pi ta nı olur. 
Və öz gə mi sin də o za man lar üçün 
gö rün mə miş bir qay da-qa nun ya ra-
dır. O de yir di ki, mat ros lar la qəd dar 
dav ra nış on la rı qor xaq, gö zü qı pıq 
edir. Nel so nun şöh rə tin zir və si nə 
yük sə li şi 1793-cü il də baş la yır. O 
vaxt Fran sa ilə mü ha ri bə də ya xın-
dan iş ti rak edən “Aqa mem non” gə-
mi si nə rəh bər lik ona tap şı rı lır.

Son ra kı üç il ər zin də o, özü nü 
so yuq qan lı, cə sa rət li, müd rik bir 
ka pi tan ki mi ta nı dır. Hə min mü-
ha ri bə də o, Kal vi ya xın lı ğın da kı 
dö yüş lər də sağ gö zü nü, az son-
ra, Ka nar ada la rı ya xın lı ğın da kı 
dö yüş lər də qo lu nu iti rir. Onun 
qəh rə man lı ğı tə rəfl  ər ara sın da 
bağ la nan sülh mü qa vi lə sin dən 
son ra sə xa vət li tə qaüd lə, za də gan 
ti tu lu və kontr-ad mi ral rüt bə si ilə 
qiy mət lən di ri lir. La kin sülh uzun 
sür mür və Na po leon Fran sa da 
ha ki miy yə tə gə lən dən son ra mü-
ha ri bə ye ni dən alov la nır. Nel son 
İn gil tə rə nin Mi sir və Hin dis tan la 
əla qə si ni kəs mə yə ha zır la şan Na-
po leon do nan ma sı nı ta pıb məhv 
et mək əm ri alır. Baş ve rən də niz 
dö yü şün də Nel son çox par laq bir 

qə lə bə qa za nır və bü tün İn gil tə rə-
də pə rəs tiş ob yek ti nə çev ri lir. 

Onun hə ya tı qəfl  ə tən, 1805-ci 
ilin 21 okt yab rın da bi tir. Lord 
Nel so nu qə rar ga hın dan ça ğı rır-
lar ki, Ara lıq də ni zi do nan ma sı-
nın va hid ko man dan lı ğı nı qə bul 
et sin və İn gil tə rə ni Na po leonun 
real tə ca vü zün dən qo ru sun. Fran-
sız və is pan do nan ma sı ilə Tra fal-
qar bur nu ya xın lı ğın da baş ve rən 
ağır də niz dö yü şün də fran sız gə-
mi sin dən atı lan muş ket atə şi onu 
ölüm cül ya ra la yır. Ad mi ral bun-
dan bir ne çə saat keç miş ar tıq in-
gi lis do nan ma sı qə lə bə ça lan dan 

son ra ca nı nı tap şı rır.

Qla diator lar kim dir?
Yer üzün də nə vaxt sa möv-

cud ol muş ta ma şa lar dan ən 
qəd da rı qə dim Ro ma da baş 
ve rən qla diator dö yüş lə ri idi.
Bu ənə nə qə dim et rusk la rın bö-
yük dəfn mə ra sim lə ri za ma nı 
qul la rı bir-bi riy lə dö yüş dür mək 
adə tin dən gə lir. Ro ma lı lar bu 
ide ya nı məm nu niy yət lə gö tür-
dü lər və ilk qla diator dö yüş lə ri 
era mız dan əv vəl 264-cü il də baş 
tut du. İlk dövr də ro ma lı lar da 
et rusk lar ki mi, bu dö yüş lə ri yal-
nız dəfn mə ra sim lə rin də təş kil 
edir di lər. Am ma təd ri cən ro ma-
lı lar bu dö yüş lə ri sev di, onu bir 
əy lən cə ki mi bö yük are na la ra 
ke çir di lər. İlk qla diator lar bi zim 
in di ba şa düş dü yü müz ba ca rıq-
lı dö yüş çü lər de yil, adi qul lar, 
ya xud ölü mə məh kum edil miş 
ci na yət kar lar idi. Son ra lar qla-
diator la rın tə li mi üçün xü su si 
mək təb lər təş kil olun du və pul 
qa zan maq, şöh rət tap maq is tə-
yən in san lar – bü tün tə bə qə lə rin 
nü ma yən də lə ri də qla diator la ra 
qo şul ma ğa baş la dı.

Məx su si ola raq qla diator dö yüş-
lə ri üçün nə həng am fi  teatr lar ti kil-
di. Ta ma şa, adə tən gü müş, qı zıl 
dö yüş əl bi sə lə ri gey miş qla diator-
la rın mar şın dan baş la nır dı. Marş-
dan son ra ta ma şa çı la rın qı zış ma sı 
üçün tax ta si lah lar la əy lən cə li dö-
yüş lər ke çi ri lir di. Son da mu si qi 
da ha uca dan ça lı nır və oyun caq si-
lah lar əsl si lah lar la əvəz olu nur du. 
Qla diator lar cüt-cüt bö lü nüb, qan-
lı dö yüş lə rə 
baş la yır dı-
lar.

Qla diator lar cür bə cür si lah-
lar dan is ti fa də edir di lər.  Da ha 
çox tək bə tək dö yüş lər olur du. 
Əgər rə qib lər dən han sı sa ya-
ra la nır dı sa, onun ta le yi ta ma-
şa çı lar dan ası lı olur du. On lar 
ya ra lı nın sağ qal ma sı nı is tə yir-
di lər sə, əl yay lıq la rı nı ha va da 
yel lə yir, əl lə ri nin baş bar ma ğı-
nı yu xa rı tu tur du lar. Əgər baş 
bar maq lar aşa ğı tuş la nır dı sa, 
dö yüş çü öl mə li idi.

Za man keç dik cə, bu dö yüş lər 
ro ma lı la rın zəh lə si ni tök mə yə 
baş la dı və on lar ye ni ta ma şa lar 
fi  kir ləş di lər. Ar tıq qla diator lar 
şir lər lə, pə ləng lər lə və baş qa 
vəh şi hey van lar la dö yü şür dü-
lər. Bu dəh şət li ta ma şa la ra son 
qoy maq üçün çox cəhd lər edil-
di, la kin yal nız era mı zın 500-cü 
ilin də im pe ra tor Teodo rik bu na 
nail ol du.

Ama zon ka lar
kim dir?

Bə şə riy yət nə həng adam lar və 
föv qə lin san lar dan iba rət xalq lar 
haq da mifl  ər, əf sa nə lər ya ra dıb. 

Be lə əf sə nə lə rin ən məş hu ru dö-
yüş çü-qa dın lar dan iba rət qə ri bə 
bir qə bi lə haq da dır. Bu qə bi lə-
də ki gö zəl qa dın lar ama zon ka-
lar ki mi ta nı nır. Ama zon ka lar 
cə sur, dö yüş mə yi se vən və bu-
nu çox yax şı ba ca ran qa dın lar 
he sab olu nur du.

Əf sa nə lə rə gö rə, on lar Qaf-
qaz dağ la rın dan enə rək, Ki-

çik Asi ya da yer lə şib lər.

Ama zon ka la rın hökm da rı qa-
dın idi, bü tün döv lət və zi fə lə-
ri ni də qa dın lar tu tur du. On lar 
öz lə ri dö yü şür, ya şa dı ğı şə hər-
lə ri öz lə ri ti kir di. Ama zon ka-
lar ara la rı na tə sa dü fən dü şən 
ki şi lə ri ya qo vur, ya da qət-
lə ye ti rir di lər. La kin bu cə sur 
xalq Afi  na nı tut ma ğa ça lı şan da 
məğ lub ol du, on la rın or du su 
da ğıl dı.

Ar vad la rı sa kit ev hə ya tı ya-
şa yan yu nan lar bu vəh şi, cə sur 
qa dın lar haq da əf sa nə lər dən, 
na ğıl lar dan vəc də gə lir di lər və 
on lar ya vaş-ya vaş qə dim yu nan 
in cə sə nə ti nin par laq per so naj la-
rı na çev ri lir di lər. Ama zon ka la rı 
adə tən at be lin də, əlin də ni zə, 
ox, qal xan tu muş qi ya fə də təs vir 
edir di lər.

1541-ci il də təd qi qat çı Fran-
sis ko de Ora le la na ağ adam lar 
ara sın da ilk ola raq Bra zi li ya və 
Pe ru əra zi sin dən axan nə həng 
ça yın mən bə yin dən məc ra sı-
na qə dər uzun sə ya hət et miş-
di. Yol da onun ras tı na uzun saç 
hin du dö yüş çü lə ri çıx mış dı və 
səy yah on la rın tük süz üzü nə 
ba xa raq qa dın ol duq la rı nı dü-
şün müş dü. Elə bu na gö rə də üz-
dü yü nə həng ça yın adı nı qə dim 
yu nan əf sa nə lə ri nin məş hur 
qəh rə man la rı nın şə rə fi  nə Ama-
zon ka qoy muş du.

Su pə ri lə ri kim dir?
Su pə ri lə ri heç vaxt ol ma yıb, 

am ma az qa la bü tün dün ya 
xalq la rı nın əf sa nə lə rin də on lar-
dan söh bət ge dir. Bu əf sa nə lər-
də su pə ri lə ri də niz də ya şa yan, 
bə də ni nin aşa ğı his sə si ba lıq 
olan gö zəl qız lar ki mi təs vir olu-
nur. Qə dim yu nan mi fo lo gi ya-
sın da su pə ri lə ri nə si re na lar de-
yir di lər. Si re na lar öz mə la hət li 
səs lə riy lə də niz çi lə ri elə va leh 
edir miş lər ki, za val lı lar ağıl la-
rı nı alan sə sin da lın ca öz lə ri ni 
gə mi dən atır mış lar. Ger man əf-
sa nə lə rin də on la ra Reyn qız la rı 

de yir di lər. Bu qız lar gu-
ya Reyn ça yı nın di-
bin də ki gö zəl qəsr də 
ya şa yır mış lar. Hətt  a 

Şi ma li Ame ri ka hin du-
la rı nın da su pə ri lə ri 

haq da əf sa nə lə ri var!

Bu əf sa nə lə rin ək sə riy yə tin də 
su pə ri lə ri qur şa ğa ki mi ba lıq, 
qur şaq dan yu xa rı in san dır.

Əf sa nə lər də su pə ri lə rin dən 
baş qa su da ya şa yan, ki şi cin-
sin dən olan qə ri bə məx luq-
lar haq da da söh bət lər ge dir.
Bu məx luq lar gu ya in san öv-
la dı olan qız la ra vu ru lub on-
la rı tə lə yə sa lır, çə kib su yun 
al tı na apa rır dı lar.  Bu qə ri bə 
əf sa nə lə rin nə yə əsas lan dı ğı nı 
de mək çə tin dir. Bəl kə də biz 
bu nun ya ran ma sə bəb lə ri ni 
min il lər qa baq gə mi lə rə mi-
nib dün ya okeanı nı do la şan ilk 
səy yah lar da ax tar ma lı yıq. Əv-
vəl lər gə mi gör mə yən ib ti dai 
in san lar bu qə ri bə qur ğu ilə ilk 
də fə rast la şan da elə bi lir miş-
lər ki, gə mi lər okeanın di bin-
dən qal xıb, on la rın sa kin lə ri 
isə su da-qu ru da ya şa ya bi lən 
ya rı adam-ya rı ba lıq lar dır. Am-
ma bəl kə də bu əf sa nə lə rin ya-
ran ma sı na adam la rın za hi rən 
in sa na bən zə yən qə ri bə də niz 
hey van la rıy la rast laş ma sı sə-
bəb olub. Ola bi lər ki, bə zən 
suiti lər, morj lar, ya xud də niz 
inək lə ri ni sir li, ya rı in san-ya rı-
hey van olan qə ri bə məx luq lar 
he sab edib lər.

Müx tə lif öl kə lər də su pə ri-
lə ri ba rə də müx tə lif əf sa nə lər 
ya ra nıb. On la rın bə zi lə rin də 
bu qə ri bə məx luq lar  gə lə cə yi 
söy lə mək, adam la ra qey ri-adi 
güc ver mək iq ti da rın da dır lar. 
Su pə ri si haq da be lə bir na ğıl 
da var. Gu ya on lar dan bi ri adi 
bir gən cə vu ru lur, də ni zi tərk 
edir ki, sev gi li siy lə bir yer də 
ya şa sın, am ma on dan və fa 
gör mə yə rək özü nün əsl evi nə 
dö nür. Baş qa bir əf sa nə də isə 
su pə ri si in sa nı elə va leh edir 
ki, o, də ni zin di bin də ya şa ma-
ğa ge dir.

Be lə əf sa nə lər, na ğıl lar bi zim 
Xə zə rət ra fı re gion da ya şa yan 
xalq ara sın da da var. Bə zən bu 
qə dim inanc lar o qə dər güc lü 
olur ki, in san lar bi zim gün lər-
də də vax ta şı rı su pə ri si gör-
dük lə ri ni id dia edir lər. On la rın 
fi k rin cə, bu qə ri bə məx luq lar 
Xə zər də ki ada lar da giz lin şə-
kil də ya şa yır, na dir hal lar da 

üzə çı xır lar...

qə lə bə qa za nır və bü tün İn gil tə rə-

Hər suala    bir ca vab
ağır də niz dö yü şün də fran sız gə-
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ölüm cül ya ra la yır. Ad mi ral bun-
dan bir ne çə saat keç miş ar tıq in-
gi lis do nan ma sı qə lə bə ça lan dan 

son ra ca nı nı tap şı rır.

Qla diator lar cüt-cüt bö lü nüb, qan-
lı dö yüş lə rə 
baş la yır dı-
lar.
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bin də ki gö zəl qəsr də 
ya şa yır mış lar. Hətt  a 

Şi ma li Ame ri ka hin du-
la rı nın da su pə ri lə ri 

haq da əf sa nə lə ri var!

olur ki, in san lar bi zim gün lər-
də də vax ta şı rı su pə ri si gör-
dük lə ri ni id dia edir lər. On la rın 
fi k rin cə, bu qə ri bə məx luq lar 
Xə zər də ki ada lar da giz lin şə-
kil də ya şa yır, na dir hal lar da 

üzə çı xır lar...



Məş hur ya zı çı, “Qa bar ma lar hökm da rı” best sel le ri nin 
müəl li fi  Pet Kon roy Cə nu bi Ka ro li na da ailə si ilə bir lik-
də ya şa dı ğı evin də cü mə gü nü, 70 ya şın da və fat edib. 
Hə lə fev ral ayın da o, mə dəal tı və zin xər çən gi xəs tə li yin-

dən əziy yət çək di yi ni bil dir miş di. 
Pet Kon roy 1945-ci il də ana dan olub. Onun ən məş hur əsər lə ri sı ra sın da 

“Bö yük San ti ni” (1976), “Qa bar ma lar hökm da rı”nın (1986) ad la rı nı çək-
mək olar. Ya zı çı nın ki tab la rı in di yə qə dər bü tün dün ya da 20 mil yon dan 
ar tıq ti raj la sa tı lıb. 

Qeyd edək ki, “ Qa bar ma lar hökm da rı” əsə ri 1991-ci il də ek ran laş dı rı-
lıb. Film də baş rol la rı Bar ba ra St rey zend və Nik Nol ti ifa edib. 

“Möhtəşəm 
Yüz il” 
bu dəfə 
ümidləri 

doğrultmadı

Tür ki yə nin ən bö-
yük büd cə li se rial la-
rın dan he sab edi lən 
“Möhtəşəm Yüz il: Kö-

səm”in bi tə cə yi vaxt də qiq lə şib.
Tür ki yə mət buatı xə bər ve rir 

ki, dörd il bo yun ca rey tinq lə rə 
li der lik et miş “Möhtəşəm Yüz 
il”ın da va mı ki mi nə zər də tu tu-
lan la yi hə, ilk gün dən göz lə ni lən 
nə ti cə ni əl də edə bil mə yib.

Akt ri sa Be ren Saatın vax tın dan 
əv vəl se riala da xil ol ma sı rey-
tinq lə rə tə sir et mə yib. Hül ya Av-
şa rın ob ra zı isə ta ma şa çı lar tə rə-
fi n dən bir mə na lı qar şı lan ma yıb.

Se rialın xa ri ci te le ka nal la ra 
biril lik sa tı şı nə zər də tu tul du-
ğun dan, uğur suz lu ğa rəğ mən çə-
ki liş lər da vam et di ri lir di. An caq 
Star TV son da qə ti qə ra rı nı ve rib.

Be lə lik lə, “Möhtəşəm Yüz il: 
Kö səm” ma yın 12-də 26-cı se ri-
ya sı ilə ek ran la ra vi da edə cək.

Hazırladı: 
NARINGÜL
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  “Ter mi na tor-1”-dən son ra dün ya 
şöh rə ti və ta ma şa çı sev gi si qa zan-
mış məş hur Hol li vud ul du zu Ar nold 
Şvart se neg ger yer li mət buata ver di yi 
mü sa hi bə sin də de yib ki, re jis sor Şeyn 
Ble kin çə kə cə yi “Yır tı cı” fi l min də ye-
ni dən rol al maq ar zu sun da dır. Qeyd 
edək ki, Şeyn Blek bu fi l mə ikin ci ek-
ran öm rü ver mək niy yə tin də dir.
Bi rin ci fi lm də Ar nold Şvart se neg ger ABŞ 

si lah lı qüv və lə ri nin ma yo ru Alan Şeff  er 
ob ra zı nı can lan dır mış dı. Akt yor bu də fə 
də fi lm də rol al maq is tə yi ba rə də re jis sor la 
mü za ki rə lər apa ra ca ğı nı söy lə yib. On la rın 
gö rü şü “Ar nold’s Sports Fes ti val” təd bi rin-
dən və “App ren ti ce” şousun dan son ra baş 
tu ta caq. Bun dan əla və, Şvart se neg ger “Ko-
nan” fi l mi nin re mey kin də də çə kil mək 
is tə yi ni di lə gə ti rib. Hal-ha zır da akt yor 

“App ren ti ce” şousun da qal ma qal lı Do-
nald Tram pı əvəz edir. 
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Şvartsenegger “Yırtıcı” və 
“Konan” remeykinə qayıdıb

Yazıçı
Pet

Konroy 
dünyasını 

dəyişdi

Harri Potter 
haqqında 
yeni kitab
Mar tın 9-da bri ta ni ya lı ya zı çı Coan Roulin qin 

Har ri Pott  er haq qın da ye ni əsə ri xü-
su si sayt da oxu cu la ra təq dim 
edi lə cək.

Jur na list lə rin ver di yi mə lu ma ta gö-
rə, “Pott  er mo re” ad lan dı rı lan ye ni 
əsər tam şə kil də mar tın 11-də işıq 
üzü gö rə cək. Be lə lik lə, oxu cu lar ya-
zı çı nın ye ni cə qə lə min dən çıx mış 
əsə riy lə ta nış ola caq. Ey ni za man-
da ki tab konk ret ola raq Har ri Pot-
ter dən yox, məhz ca du gər lik dən 
bəhs edə cək. “Şi ma li Ame ri ka da 
ma gi ya” ad lı iri həcm li əsə rin əsas 
per so na jı əf sa nə vi ca du gər ola-
caq.

 “Ter mi na tor-1”-dən son ra dün ya 
şöh rə ti və ta ma şa çı sev gi si qa zan-
mış məş hur Hol li vud ul du zu Ar nold 
Şvart se neg ger yer li mət buata ver di yi 
mü sa hi bə sin də de yib ki, re jis sor Şeyn 
Ble kin çə kə cə yi “Yır tı cı” fi l min də ye-
ni dən rol al maq ar zu sun da dır. Qeyd 
edək ki, Şeyn Blek bu fi l mə ikin ci ek-
ran öm rü ver mək niy yə tin də dir.
Bi rin ci fi lm də Ar nold Şvart se neg ger ABŞ 

si lah lı qüv və lə ri nin ma yo ru Alan Şeff  er 
ob ra zı nı can lan dır mış dı. Akt yor bu də fə 
də fi lm də rol al maq is tə yi ba rə də re jis sor la 
mü za ki rə lər apa ra ca ğı nı söy lə yib. On la rın 
gö rü şü “Ar nold’s Sports Fes ti val” təd bi rin-
dən və “App ren ti ce” şousun dan son ra baş 
tu ta caq. Bun dan əla və, Şvart se neg ger “Ko-

“Konan” remeykinə qayıdıb

 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)

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”) kitabları şəhərin aşağıdakı 

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  

Hazırladı: 
NARINGÜL

tu ta caq. Bun dan əla və, Şvart se neg ger “Ko-
nan” fi l mi nin re mey kin də də çə kil mək 
is tə yi ni di lə gə ti rib. Hal-ha zır da akt yor 

“App ren ti ce” şousun da qal ma qal lı Do-
nald Tram pı əvəz edir. 

tu ta caq. Bun dan əla və, Şvart se neg ger “Ko-
nan” fi l mi nin re mey kin də də çə kil mək 
is tə yi ni di lə gə ti rib. Hal-ha zır da akt yor 

“App ren ti ce” şousun da qal ma qal lı Do-
nald Tram pı 

Elektron poçtun yaradıcısı vəfat etdi 

Ame ri ka lı mü hən dis, elekt ron poç tun ya-
ra dı cı sı Rey Tom lin son 75 ya şın da 
ürək tut ma sın dan və fat edib. Məhz 
bu mü hən di sin kəş fi  sa yə sin də hər 

gün elekt ron poçt va si tə si lə 200 mil yard dan çox 
me saj gön də ri lir.

Rey Tom lin son 25 il əv vəl ya ra dıl mış AR PA-
NET şə bə kə si nin qu ru cu la rın dan bi ri dir. Bu şə bə-
kə in ter ne tin “ulu ba ba sı” sa yı lır. Tom lin son bü tün 
öm rü nü proq ram laş dır ma ya həsr et miş di. O, 1971-ci il-
də poç tu ya ra dıb, ilk elekt ron me saj isə 1972-ci il də gön də ri lib. Elekt ron 
poçt lar da kı @ sim vo lun dan da ilk də fə Tom lin son müəy yən sis tem lə rin 
poçt ün van la rı nı gös tər mək üçün is ti fa də edib.

Elektron poçtun yaradıcısı vəfat etdi 
me ri ka lı mü hən dis, elekt ron poç tun ya-
ra dı cı sı Rey Tom lin son 75 ya şın da 
ürək tut ma sın dan və fat edib. Məhz 

NET şə bə kə si nin qu ru cu la rın dan bi ri dir. Bu şə bə-
kə in ter ne tin “ulu ba ba sı” sa yı lır. Tom lin son bü tün 
öm rü nü proq ram laş dır ma ya həsr et miş di. O, 1971-ci il-

Harri Potter 
haqqında 
yeni kitab

ar tın 9-da bri ta ni ya lı ya zı çı Coan Roulin qin 
Har ri Pott  er haq qın da ye ni əsə ri xü-
su si sayt da oxu cu la ra təq dim 

Jur na list lə rin ver di yi mə lu ma ta gö-
rə, “Pott  er mo re” ad lan dı rı lan ye ni 
əsər tam şə kil də mar tın 11-də işıq 
üzü gö rə cək. Be lə lik lə, oxu cu lar ya-
zı çı nın ye ni cə qə lə min dən çıx mış 

Oxu cu la rın nə zə ri nə
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