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İ
s tan bul da İs lam Əmək-
daş lıq Təş ki la tı nın (İƏT) 
XIII Sam mi ti işə baş la yıb. 
Azər bay can Res pub li ka sı-

nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va Sam-
mit də iş ti rak edir lər.

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay-
yib Ər do ğan Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vi, di gər döv lət 
və hö ku mət baş çı la rı nı qar şı la dı.

Son ra döv lət və hö ku mət baş çı-
la rı bir gə fo to çək dir di lər.

İƏT-in qu ru cu üzv lə rin dən 
olan Tür ki yə nin ev sa hib li yi et-
di yi XIII Sam mit “Əda lət və sülh 
üçün bir lik və həm rəy lik” de vi zi 
al tın da ke çi ri lir. Bu Sam mit İs lam 
dün ya sı nın la yiq ol du ğu əda lə tə 
və sül hə təh lü kə ya ra dan möv-
cud prob lem lə rin həll edil mə si, 
risk lə rin və təh did lə rin qar şı sı-
nın alın ma sı yol la rı nın ta pıl ma sı 
ilə bağ lı İs lam alə min də bir lik və 
həm rəy li yə eh ti yac ya ran dı ğı bir 
dövr də təş kil olu nur.

Sam mit mü qəd dəs “Qu ra ni-
Kə rim”dən ayə lə rin oxun ma sı ilə 
baş la dı.

İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı-
nın XII Sam mi ti nə sədr lik edən 
Mi si rin xa ri ci iş lər na zi ri Sa meh 
Şuk ri çı xı şın da mü səl man la rın 
və İs lam öl kə lə ri nin ma raq la-
rı nın qo run ma sı ba xı mın dan 
İƏT-in fəaliy yə ti ni yük sək qiy-
mət lən dir di. O, Mi si rin sədr li yi 
döv rün də üzv öl kə lər lə əmək-
daş lıq şə raitin də İs lam dün ya-
sın da möv cud prob lem lə rin həl li 
is ti qa mə tin də öl kə si nin fəal səy 
gös tər di yi ni vur ğu la dı. Ha zır da 
İs lam dün ya sın da, ərəb öl kə lə-
rin də, ümu mi lik də Ya xın Şərq 
re gionun da cid di böh ran la rın 
ya şan dı ğı nı vur ğu la yan sədr de-
di ki, bu mü na qi şə lə rin, ter ro run 
ar xa sın da xa ri ci qüv və lər lə ya-
na şı, da xi li na ra zı lıq lar da var.

Sa meh Şuk ri son ay lar da böl-
gə də si lah lı mü na qi şə lə rin, ter ror 
ha di sə lə ri nin da ha da şid dət lən-
di yi ni vur ğu la yaq, bu nun cid di 
bir təh did ol du ğu nu bil dir di. O, 
İs lam dün ya sın da möv cud prob-
lem lə rin, o cüm lə dən Fə ləs tin 
mə sə lə si nin, Su ri ya böh ra nı nın, 
həm çi nin son il lər art maq da olan 
is la mo fo bi ya nın və di gər prob-
lem lə rin həl li üçün səy lə rin bir-
ləş di ril mə si nin va cib li yi ni bil dir-
di. Mi si rin xa ri ci iş lər na zi ri İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı na sədr li yin 
Tür ki yə Res pub li ka sı na keç di yi ni 
elan et di.

İƏT-ə sədr li yi qə bul edən Tür-
ki yə nin Pre zi den ti Rə cəb Tay yib 
Ər do ğan Sam mit də çı xış edə rək 
bu təd bi rin bü tün İs lam dün ya sı 
üçün uğur lu ol ma sı nı ar zu la dı.

İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı nın 
baş ka ti bi İyad Amin Ma da ni Sam-
mi tə yük sək sə viy yə də ev sa hib-
li yi nə, elə cə də dün ya da İs lam öl-
kə lə ri nin mə na fe yi ni fəal mü da fi ə 
et mə si nə gö rə Tür ki yə yə min nət-
dar lı ğı nı bil dir di. İƏT-in baş ka ti bi 
tə ca vüz kar Er mə nis ta nın Azər bay-
ca na qar şı da vam et dir di yi iş ğal çı-
lıq si ya sə ti ba rə də mə lu mat ver di. 
Mü səl man öl kə lə rin də ki qar şı dur-
ma la rın tez lik lə həll olun ma sı-
nı müasir dün ya nın qar şı sın da 
du ran əsas və zi fə ol du ğu nu de-
yən baş ka tib diq qə tə çat dır dı ki,

Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü-
yü çər çi və sin də, BMT Təh lü-
kə siz lik Şu ra sı nın qə bul et di yi 
qət na mə lər əsa sın da həll olun-
ma lı dır. O qeyd et di ki, İƏT 
prob le min həl lin də Azər bay ca-
na dəs tə yi ni da vam et di rə cək. 
Baş ka tib əmin lik lə vur ğu la dı 
ki, İƏT-in İs tan bul Sam mi ti di-
gər mü səl man öl kə lə rin də ki 
mü na qi şə lər ki mi, Dağ lıq Qa ra-
bağ prob le mi ba rə də də əda lət-
li və qə tiy yət li möv qe nü ma yiş 
et di rə cək.

Son ra Tür ki yə Pre zi den ti Rə-
cəb Tay yib Ər do ğan nitq söy lə-
yə rək top lan tı nın əsas möv zu su 
olan prin sip lə rin dün ya da baş 
ve rən böh ran la rın, xü su sən də

İs lam alə min də ya şa nan gər gin lik-
lə rin həll edil mə si ba xı mın dan qı-
sa za man da bər qə rar olun ma sı nın 
əhə miy yə ti ni vur ğu la dı. Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan bu prob lem lə rin 
əsas sə bə bi nin dün ya da irq çi lik, 
məz həb çi lik, et nik və di ni ay rı-
seç ki li yin ol du ğu nu qeyd edə rək 
hə min mü na qi şə lər, böh ran lar 
nə ti cə sin də mil yon lar la in sa nın 
əziy yət çək di yi ni de di. “Dün ya da 
ya şa nan prob lem lər dən, mü na qi-
şə lər dən, böh ran lar dan da ha çox 
əziy yət çə kən sa də cə İs lam dün-
ya sı və mü səl man öl kə lə ri dir”, - 
de yən Rə cəb Tay yib Ər do ğan bu 
Sam mi tin mü səl man la rın səy lə ri-
ni bir ləş dir mə si, əmək daş lı ğı in ki-
şaf et dir mə si yo lun da dö nüş nöq-
tə si ola ca ğı na əmin li yi ni bil dir di.

Son il lər də Tür ki yə də baş ve-
rən ter ror ha di sə lə ri nə diq qət 
çə kən Pre zi dent Rə cəb Tay yib 
Ər do ğan bə zi Qərb öl kə lə ri nin 
ter ror təş ki lat la rı na və on la rın 
qan lı ak si ya la rı na iki li stan dart-
lar la ya naş dı ğı nı, Pa ris də, Brüs-
sel də baş ve rən ter ror ha di sə lə ri 
anıl dı ğı hal da, An ka ra, İs tan bul 
və La hor da baş ve rən lə rin yad 
olun ma dı ğı nı de di. İs lam öl kə lə-
ri nin qar şı da kı dövr də sülh, in ki-
şaf və təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri nə 
da ha çox diq qət gös tər mə lə ri nin 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yan Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan qar daş lı ğı sa-
də cə söz də yox, si ya si, iq ti sa di, 
mə də niy yət və bir çox is ti qa mət-
lər də qu ru lan əmək daş lıq la da 
gös tər mə yin va cib ol du ğu nu bil-
dir di, gənc lə rin fəaliy yə ti nin təş-
ki lat lan ma sı nın, qa dın hü quq la-
rı nın qo run ma sı nın zə ru ri li yi nə 
diq qət çək di. İƏT-in qa dın lar la 
bağ lı konf ran sı nın ke çi ril mə-
si, bu sa hə də qa dın təş ki la tı nın 
ya ra dıl ma sı tə şəb bü sü ilə çı xış 
edən Rə cəb Tay yib Ər do ğan or-
taq Qı zıl Ay pa ra Cə miy yə ti nin 
ya ra dıl ma sı nın müm kün lü yü nü 
bil dir di, İs lam İn ki şaf Ban kı nı bu 
tə şəb büs lə rə fəal dəs tək ver mə yə 
ça ğır dı.

Son ra mü səl man öl kə lə rin də 
baş ve rən pro ses lər lə bağ lı qı sa 
fi lm nü ma yiş et di ril di.

Da ha son ra Asi ya, ərəb və Af-
ri ka öl kə lə ri qrup la rı adın dan çı-
xış lar din lə nil di.

Bəh reyn, Bru ney, Kü veyt, Qə-
tər, Səudiy yə Ərə bis ta nı, Tür ki-
yə, İran, Qa za xıs tan, Pa kis tan, 
Fə ləs tin, Əf qa nıs tan, İn do ne zi ya, 
Ma lay zi ya, Banq la deş, İor da ni-
ya, Li van, Oman, Öz bə kis tan, 
Ta ci kis tan, Qır ğı zıs tan, Mal div 
ada la rı, Bir ləş miş Ərəb Əmir lik-
lə ri, Yə mən, Türk mə nis tan, Su-
ri ya, İra qın da xil ol du ğu Asi ya 
qru pu adın dan çı xış edən Azər-
bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Sam mi tin işi nə və ye ni sədr lik 
dö nə min də Tür ki yə yə uğur lar 
ar zu la dı.

Son ra ərəb öl kə lə ri qru pu adın-
dan Qə tər Döv lə ti nin Əmi ri Şeyx 
Tə mim bin Hə məd Al Ta ni, Af-
ri ka öl kə lə ri qru pu adın dan isə 
Qam bi ya Pre zi den ti Yəh ya Cam-
me çı xış et di lər.

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay-
yib Ər do ğan çı xış la ra gö rə döv lət 
baş çı la rı na min nət dar lı ğı nı bil-
dir di.

İƏT-ə sədr li yi qə bul edən Tür- Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si İs lam alə min də ya şa nan gər gin lik-

İlham Əliyev İstanbulda 
İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının XIII 

Sammitində iştirak edir

“Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin 
Quba regional mərkəzi yaradılıb

Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə ya ra dı lan “Re gional 
İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nin (RİİB) Qu ba re gional mər kə zi 
fəaliy yə tə baş la yıb. Bir li yin Qu ba da ke çi ri lən top lan tı sın-
da qeyd olu nub ki, təş ki la tın şi mal böl gə si üz rə fəaliy yə ti 

Qu ba, Qu sar, Xaç maz, Si yə zən və Şab ran ra yon la rı nı əha tə edə cək, 
re gional mər kəz isə Qu ba şə hə rin də fəaliy yət gös tə rə cək.

RİİB-in səd ri Mə həm məd Ab-
dul la yev təş ki la tın və zi fə lə ri ba-
rə də mə lu mat ve rə rək bil di rib 
ki, ic ti mai bir li yin məq sə di öl-
kə nin ic ti mai-si ya si, so sial-mə-
də ni hə ya tın da, və tən daş cə-
miy yə ti qu ru cu lu ğun da da ha 
fəal la yi hə lər hə ya ta ke çir mək, 
apa rı lan is la hat lar, o cüm lə dən 
döv lət tə rə fi n dən re gion la rın in-
ki şa fı üz rə hə ya ta ke çi ri lən təd bir-
lə rə ge niş dəs tək gös tər mək dir.

Böl gə lər də əha li nin elm, təh-
sil, sə hiy yə, id man, eko lo gi-
ya, so sial tə mi nat, mə də niy yət, 
in cə sə nət, tu rizm, sa hib kar lı-
ğın in ki şa fı və di gər sa hə lər də 
möv cud prob lem lə rin öy rə nil-
mə si, on la rın həl li məq sə di lə 
və tən daş lar la döv lət or qan la rı 
ara sın da qar şı lıq lı dialo qun və 
əmək daş lı ğın qu rul ma sı na, in-
for ma si ya axı nı na kö mə yin gös-
tə ril mə si əsas və zi fə lər dən dir. 

Qeyd edi lib ki, apa rı lan təh lil lə rin 
nə ti cə lə ri nə gö rə, və tən daş la rın bir 
sı ra prob lem lə ri nin həl li ni tap ma-
ma sı aidiy ya tı döv lət və bə lə diy yə 
qu rum la rı ara sın da ün siy yə tin ya-
ran ma ma sın dan irə li gə lir. RİİB əha-
li nin müx tə lif sa hə lər lə bağ lı mü-
ra ciət lə ri nə ba xa caq və və tən daş la 
aidiy yə ti qu rum la rı bir ara ya gə tir-
mək lə mə sə lə lə rin həl li nə ça lı şa caq.

Re gion lar da əha li nin hə yat sə-
viy yə si nin yük səl mə si nə xid mət 
edə cək təd bir lə rin ha zır lan ma sı və 
hə ya ta ke çi ril mə si, va li deyn hi ma-
yə sin dən məh rum, xü su si qay ğı ya 
eh ti ya cı olan, elə cə də sağ lam lıq 
im kan la rı məh dud gənc lə rin dün-
ya gö rüş lə ri nin və prak ti ki bi lik-

lə ri nin ar tı rıl ma sı, təh sil al maq 
im kan la rı nın yax şı laş dı rıl ma sı, cə-
miy yə tə ak tiv in teq ra si ya sı nın tə-
min edil mə si təş ki la tın əsas fəaliy-
yət is ti qa mət lə rin dən dir. İc ti mai 
Bir lik, həm çi nin ət raf mü hi tin mü-
ha fi  zə si, eko lo ji şüur və mə də niy-
yə tin for ma laş dı rıl ma sı, möh kəm-
lən di ril mə si is ti qa mə tin də müx tə lif 
qu rum lar la bir gə təd bir lər hə ya ta 
ke çi rə cək. RİİB sa hib kar lı ğın və tu-
riz min in ki şa fı na xid mət gös tə rən 
proq ram la rın ha zır lan ma sın da iş ti-
rak edə cək, on la rın ic ra sı na dəs tək 
gös tə rə cək, et nik-mə də ni müx tə-
lifl  i yin, mul ti kul tu ral və to le rant 
mü hi tin qo run ma sı, in ki şa fı is ti qa-
mə tin də təd bir lə rin ke çi ril mə si nə 
xü su si əhə miy yət ve rə cək.

RİİB-in fəaliy yə ti nin bü tün 
böl gə lə ri əha tə edə cə yi bil di ri-
lib, ra yon sa kin lə ri nin, xü su si lə 
gənc lə rin kö nül lü lər ki mi təş ki lat 
ət ra fın da bir ləş mə si va cib sa yı lıb.
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Fran sa nın Alt kirş, Evian və Mon te ro şə hər lə rin də Azər bay ca nın 
Dost la rı As so siasi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin, bu öl kə də ki sə fi r li yi mi zin, Pa ris Azər bay can Evi-
nin və bu şə hər lə rin me ri ya la rı nın dəs tə yi ilə mə də niy yə ti mi-

zin təb liğ olun ma sı is ti qa mə tin də sil si lə təd bir lər ke çi ri lib.
Təd bir lər də Azər bay can Fo to-

qrafl  ar Bir li yi üzv lə ri nin fo to la-
rı və rəs sam Meh ri Qu li ye va nın 
əsər lə rin dən iba rət sər gi lər açı lıb 
və Fik rət Əmi rov adı na Azər bay-
can Döv lət Mah nı və Rəqs An-
samb lı nın ifa sın da mil li rəqs lə ri-
miz nü ma yiş et di ri lib.

Təd bir lə rin açı lış mə ra si min-
də Azər bay ca nın Dost la rı As so-
siasi ya sı nın pre zi den ti, Fran sa 
Mil li As samb le ya sı nın de pu ta tı 
Jan-Fran sua Man sel çı xış edə rək 
öl kə miz haq qın da mə lu mat ve-
rib, Azər bay ca nın müs tə qil döv lət 
ki mi gənc ol ma sı na bax ma ya raq, 

ar tıq re gion da və bey nəl xalq aləm-
də la yiq li yer tut du ğu nu diq qə tə 
çat dı rıb. Er mə nis tan -Azər bay can-
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nə 
to xu nan J.F.Man sel Er mə nis ta-
nın son gün lər qo şun la rın tə mas 
xətt  in də təx ri bat tö rət di yi ni qeyd 
edə rək, iş ğal olun muş Azər bay-
can tor paq la rı nın dər hal azad 
edil mə si nin va cib li yi ni vur ğu la-
yıb. O, to le rant öl kə olan Azər-
bay ca nın Fran sa ilə yük sək əla-
qə lə rin dən və mə də niy yə ti mi zin 

ya şa dı ğı məm lə kət də da ha ge niş 
ta nı dıl ma sı üçün rəh bər lik et di yi 
as so siasi ya nın fəaliy yə tin dən da-
nı şıb və fran sız la rı Ba kı ya sə fə rə 
də vət edib.

Fran sa da kı sə fi  ri miz El çin Əmir-
bə yov Azər bay ca nın Dost la rı As-
so siasi ya sı na və aidiy yə ti şə hər-
lə rin me ri ya la rı na Azər bay can 
mə də niy yə ti nin dost öl kə olan 
Fran sa da ge niş miq yas lı təb li ği nə, 
elə cə də təş kil edi lən sil si lə mə də-
ni təd bir lə rə gö rə tə şək kür edib. 
Azər bay ca nın zən gin və qə dim 
mə də niy yət, di ni rən ga rəng lik, to-
le rant lıq nü mu nə si ol du ğu nu qeyd 
edən sə fi r öl kə mi zin bu sa hə də 
dün ya ya ver di yi va cib töh fə lər dən 
söz açıb. O, 2016-cı ilin Azər bay-
can da “Mul ti kul tu ra lizm ili” elan 
edil di yi ni xa tır la da raq, öl kə mi zin 
çox qütb lü dün ya ya və si vi li za si-
ya la ra ra sı dialo qa ver di yi töh fə lər-
dən da nı şa raq, 25-27 ap rel də Ba kı 
şə hə ri nin BMT-nin Si vi li za si ya lar 
Al yan sı nın VII Qlo bal Fo ru mu na 
ev sa hib li yi edə cə yi ni bil di rib.

Sülh, dialoq və bir gə ya şa ma nın 
azər bay can lı lar üçün bir ənə nə 
ol du ğu nu, öl kə mi zin bey nəl xalq 
sə viy yə də mə də niy yət lə ra ra sı və 
din lə ra ra sı dialoq üçün apa rı cı 
plat for ma ya çev ril di yi ni bil di rən 
E.Əmir bə yov bu ənə nə nin di gər 
öl kə lə rə də ya yıl ma sı nın va cib li yi-
ni qeyd edib.

Alt kirş şə hə ri nin me ri, Fran sa 
Mil li As samb le ya sı nın de pu ta-
tı Jan-Luk Reitz  er, Evian me ri nin 
müavi ni Jo zian Lei və Mon te ro şə-
hə ri nin me ri, Fran sa Mil li As samb-
le ya sı nın de pu ta tı İv Je go mə də-
niy yət gün lə ri nin təş ki li nə, zən gin 
Azər bay can mə də niy yə ti nin şə hər 
sa kin lə ri nə ta nı dıl ma sı na gö rə tə-
şək kür edə rək, gə lə cək də də be lə 
təd bir lə rin da vam et di ril mə si nin 
va cib li yi nə to xu nub.

Azər bay ca na həsr edil miş sər gi 
yer li əha li tə rə fi n dən yük sək də-
yər lən di ri lib və mil li rəqs lə ri miz 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. Təd-
bir lər za ma nı Hey dər Əli yev Fon-
du nun Azər bay can ta ri xi, mə də-
niy yə ti və in cə sə nə ti nə dair nəşr 
et dir di yi ki tab və bro şür lər iş ti-
rak çı la ra hə diy yə edi lib.

Şəh la AĞA LA RO VA

Fran sa nın Alt kirş, Evian və Mon te ro şə hər lə rin də Azər bay ca nın ar tıq re gion da və bey nəl xalq aləm-

Fransanın bir sıra 
şəhərlərində Azərbaycan 

mədəniyyət günləri keçirilib

Nəsibə 
Zeynalovanın 
anadan olmasının 
100 illiyi qeyd 
ediləcək

Ap re lin 20-də Azər-
bay can teatr və ki no 
sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, bö-

yük gü lüş us ta sı, Xalq ar tis ti 
Nə si bə Zey na lo va nın 100 il li yi 
ta mam ola caq. Bu mü na si bət lə 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yi Azər bay can Döv lət Mu si qi li 
Teat rı ilə bir gə təd bir lər hə ya ta 
ke çi rə cək.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, ilk təd-
bir ap re lin 20-də baş tu ta caq. 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
rəs mi lə ri nin, Azər bay can Döv-
lət Mu si qi li Teat rı kol lek ti vi nin 
və Nə si bə Zey na lo va nın ya xın-
la rı nın və doğ ma la rı nın iş ti ra kı 
ilə ço xəsr lik zən gin mə də niy yət 
sal na mə miz də si lin məz iz qo yan 
bö yük sə nət kar, bən zər siz gü-
lüş us ta sı nın Fəx ri xi ya ban da kı 
mə za rı zi ya rət edi lə cək. Bu ilin 
no yabr ayın da isə Azər bay can 
Döv lət Mu si qi li Teat rın da ko-
ri fey sə nət ka rın yu bi ley ge cə si 
ke çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl-
ham Əli yev mar tın 17-də “Nə-
si bə Zey na lo va nın 100 il lik yu-
bi le yi nin ke çi ril mə si haq qın da” 
Sə rən cam im za la yıb.

Nə si bə Zey na lo va 1916-cı il 
ap re lin 20-də Ba kı da dün ya ya 
göz açıb. Əs lən ba kı lı olan ata-
sı Kər bə la yi Ca han gir döv rü-
nün ta nın mış ta cir lə rin dən bi ri 
və akt yor olub. İki ya şın da ikən 
ata sı nı iti rən Nə si bə Zey na lo va 
onun yo lu nu da vam et di rə rək 
akt yor pe şə si ni se çib və Azər-
bay can teatr və ki no sə nə ti nin 
la yiq li nü ma yən də lə rin dən bi ri 
ki mi şöh rət qa za nıb. Akt ri sa-
nın müx tə lif səh nə əsər lə rin də 
və fi lm lər də ya rat dı ğı bən zər siz 
ob raz lar onun adı nı Azər bay can 
mə də niy yət ta ri xi nə qı zıl hərf-
lər lə həkk edib. Nə si bə Zey na lo-
va 2004-cü il, mar tın 10-da Ba kı-
da və fat edib.

Aprelin 23-də Azərbaycanda 
kütləvi “Oxu Günü” keçiriləcək
Mü ta liəyə diq qə tin 

ar tı rıl ma sı  məq sə-
di da şı yan “Oxu 
Gü nü-2” ədə biy-

ya ta ma ra ğı olan hər kəs üçün 
nə zər də tu tu lub. La yi hə nin hə-
də fi  ye ni yet mə və gənc lə rin oxu 
vər diş lə ri nin in ki şaf et di ril mə si, 
mü ta liəyə ma ra ğı nın ar tı rıl ma-
sı, ki ta bın gün də lik hə ya tı mı zın 
bü tün sa hə lə ri nə da xil edil mə-
si nə nail ol maq dır. “Oxu Gü nü” 
la yi hə si bu il Ba kı şə hə rin də 
real la şa caq.

La yi hə nin ide ya müəl li fi  fi  lo lo-
gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent 
Şə mil Sa diq dir. Azər bay can Res-
pub li ka sı Təhs li Na zir li yi, Azər-
bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi, Nə si mi Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti və Hə dəf Nəşr lə-
ri nin təş ki lat çı lı ğı ilə hə ya ta ke çi ri-
lən “Oxu Gü nü-2” la yi hə si nə Azər-
bay can Ya zı çı lar Bir li yi, Yu nus 
Əm rə İns ti tu tu, Ki ta be vim.az ki tab 
ma ğa za la rı şə bə kə si, Ba ku-Bus, 

AMEA Mər kə zi El mi Ki tab xa na, 
Me di ka Hos pi tal, Qlo bal Kar ye ra 
İns ti tu tu, ASAN Kö nül lü lə ri və Hə-
dəf Kurs la rı təş ki la ti dəs tək ve rir.

La yi hə nin in for ma si ya dəs tək-
çi lə ri Mə də niy yət ka na lı, ASAN 
ra dio, Trend xə bər agent li yi və 
Senet.az ədə biy yat dər gi si dir.

La yi hə ötən il ol du ğu ki mi, bu il 
də “Gə lin bir gə oxu yaq!” de vi zi ilə 
təş kil olu na caq. “Oxu Gü nü”ndə 
öl kə miz də fəaliy yət gös tə rən müx-
tə lif nəş riy yat lar, ki tab və ədə biy-
yat klub la rı iş ti rak edə cək. La yi hə 
za ma nı ta nın mış ya zı çı lar la gö-
rüş lər, im za mə ra sim lə ri və fl eş-
mob lar təş kil edi lə cək. Həm çi nin 
La yi hə çər çi və sin də Tür ki yə nin ta-
nın mış ya zı çı la rın dan olan Ah met 
Hal dun Ter zioğ lu nun oxu cu lar la 
gö rü şü və im za mə ra si mi ola caq. 

Təd bir müd də tin də fəal oxu-
cu lar la müəl lifl  ə rin, ta nın mış in-
san la rın bir-bi ri nə qar şı lıq lı ki tab 
hə diy yə et mə si, la yi hə nin əsas 
məq səd lə rin dən bi ri dir. 

Qeyd edək ki, “Oxu Gü nü-2” ki-
tab ak si ya sı 23 ap rel, saat 12:00-da 
Ba kı şə hə ri Nə si mi ra yo nun da yer-
lə şən “Zor ge” par kın da ke çi ri lə cək.

Azyaşlı uşaqların 
əl işləri nümayiş 
olunacaq

Ap re lin 15-də Azər bay-
can Rəs sam lar İtt  i fa qı-
nın və Ba kı Rəsm Qa le-
re ya sı nın təş ki lat çı lı ğı 

ilə uşaq la rın əl iş lə rin dən iba rət 
təs vi ri sə nət sər gi si ke çi ri lə cək.

Qa le re ya dan Azər TAc-a bil-
di ri lib ki, sər gi də 80-dək uşa ğın 
su lu bo ya ilə çə kil miş, de ko ra-
tiv-tət bi qi sə nət, qra fi  ka janr la-
rın da iş lə ri nü ma yiş olu na caq. 
Rəsm lər də və tən pər vər lik, ta ri xi 
abi də lər, İçə ri şə hər, o cüm lə dən 
sər bəst möv zu lar təs vir olu nub.

Sər gi də iş ti rak edən uşaq la ra 
hə diy yə və ser ti fi  kat lar təq dim 
edi lə cək.



Mənası 
anlaşılmayan 

sözlər

Yazılışı səhv 
sözlər və söz 
birləşmələri

Diallekt və ara 
sözləri

İşlənməyən ərəb, 
fars, rus və digər 

əcnəbi sözlər
Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən 
qurama sözlər

Lüzumsuz 
sözlər və söz 

hallandırmaları

baxyalılıq
barmaqvarılıq
basıqlı
basıqsız
başaqlanma
başaqlanmaq
başqalatma
başqalatmaq
bataqsız
bitikçi
bizsiz-sizsiz
boğazadəyən
boğazadəymə
boru-təbil
borututan
borututma
boru-udlaq
boruyabənzərlik
boruyaçıxan
boruyaçıxma
boruyaoxşarlıq
bosluqedən
bosluqetmə
boşgetmə
boşgələn
boşgəlmə
boşgəzən
boşgəzmə
boşqabıqlılıq
boşqalan
boştutum
boydaş
brakçı
brakçılıq
brovhabrov
budaqsürmə
budkaçılıq
buff onotu
buxurgölü
burumlanma
burumlanmaq
burundöymə
burungəlmə
buynuzaməxsus
buynuzbaş
buynuzbaşlıq
buynuzcuqmeyvə
buynuzluot
buynuzvarılıq

basqıntılı
basqıntısız
biveclikedən
bivecliketmə
bivecolma
biznesquran
boğazqalan
boksçuluqetmə
boksçuolma
bolbuğda
bolşevikliketmə
bolşevikolma
boruoturma
boşdayanma
boyatdəm
cəlddişləmə
cəldtutan
cəldtutma
çıtmaq
çobançomağı
çobandüdüyü
çobanlıqetmə
çobanolma
çoxdiqqətli
çoxgüclü
çoxsümüklü
çoxyarpaq
çoxyatma
çoxyemə
çopursifətli
çökükburunlu
çökürmək
çökürtmə
çökürtmək
çöladamı
çömçəqaşıq
çömçəqaşıqlı
çömçəqaşıqsız
çömmə
çömmək
çürükçülüketmə
çürükçüolma
dabanüstə
daimalıq
daldalama
daldalamaq
darıxdıb-bezikmək
darıxdıb-bezmə
darıxdıb-bezmək

bişmiş-düşmüş
böyükraq
bükdərilmə
bükdərilmək
bükdərmə
bükdərmək
bükdərtmə
bükdərtmək
cələk
cələk-cələk
çimilti
çimiltili
çimiltilik
çimiltisiz
çimişmə
çimişmək
çınqır
çırpışdırılma
çırpışdırılmaq
çırtaçırtla
çisəkləmə
çisəkləmək
çisəklənmə
çisəklənmək
çisələmək
çiyrəndirmək
çiyrənmək
çiyrətmə
çiyrətmək
çizginmək
çoğuma
çoğumaq
çotur-çotur
çözdələmə
çözdələmək
çözdələnmə
çözdələnmək
çözdələtmə
çulğalama
çulğalamaq
çulğalanma
çulğalanmaq
çulğalaşmaq
çulğalatma
çulğalatmaq
çulğamaq
çulğanma
çulğanmaq
çulğaşma

bitərəfanə
bitəriqət
bitt əmam
biüzr
bivasitə
bivəhm
bivücud
bizarafat
bizaval
bizəban
bizövq
bluz
bobrik 
bomjluq
bosonojka
bosonojkalı
bosonojkasız
botinkalı
botinkasız
budka
budkaçı
buxalter
buxalteriya
buxalterlik
bukavul
bulkabişirən
bulkalı
bulkasız
bulma
bulmaq
bulundurma
bulundurmaq
bulunma
bulunmaq
bumajnik
bunca
butulkalı
butulkasız
butulkavarı
butulkavarılıq
butulkayabənzər
butulkayabənzərlik
butulkayaoxşar
butulkayaoxşarlıq
buzə 
büğz
büğzlü
büləndlik
büluğ

arsenid (-lər)
arsenik
arsenit (-lər) 
arsenopirit
arsin 
arteriokapillyar
arterioplastika
artistika
artreks
artritizm
artrologiya
asbestit
asetaldehid 
asetamid
asetanilid
asetilaseton
asetilen 
asetilenid
asetilen-oksigen
asetilkarbamid
asetilsalisil
asetilsellüloz
asetofenol
asetonitril 
asidimetriya
asidofi lin
asidofi liya
asidofi lorqanizm
asidol
asidoz
asikl
asimptot 
asimtropik 
askoxitoz
askomiset (-lər)
asparakin
aspergil 
aspergillyoz
aspid 
aspid formasiya
assambler 
assimilyat
assistiv 
assit
assonans 
assosianizm 
astat
astatin
astepiya

basqılamaq
birvaxtlılıq
birvalentlilik
birvurma
biryaşarlıq
biryaşlılıq
biryerlilik
biryön
bisahiblik
bisəbatlıq
bisəmərlik
bişirici
bişüurluq
bitaqətlik
bitəcrübəlik
bitişikçənəli
bitişiktozcuqlu
bitişikyarpaqlı
bitkiağlaması
bitkiqoruma
bitkiqoruyucu
bitkiyemə
bitkiyeməz
bitkiyeməzlik
bivariant-sistem
biz-bizduran
biz-bizdurma
bizdimdiklik
bizdimdiklilik
biznesqurma
bizövqlük
boğazqalma
boğub-asan
boğub-asma
boğub-asmaq
bollu-bollu
bolluca-bolluca
bolluq-toxluq
bololma
bolşeviktəhər
boltaçma
boltbağlama
boltbağlayan
boltburma
boltkəsmə
boltsuz-vintsiz
borşbişirən
borşbişirmə
borubükən

bağışlatma
bağışlatmaq
bağlatdır 
bağlatdırılma
bağlatdırılmaq
bahalatdırma
bahalatdırmaq
baxarsız
baxımsızlıqdan
baxınma
baxınmaq
baxtalatma
baxtalatmaq
baxyalanmaq
baxyalatdırma
baxyalatdırmaq
baisçilik
bakdaxili
bakenbardlı
bakenbardsız
bakteriyasız
balacalandırma
balacalandırmaq
balacalaşdırtma
balacalaşdırtmaq
balasız
balboranılı
balığaoxşarlıq
balıqqulağılı
balıqlı
balqabaqlı
balqabaqsız
ballanmaq
balonlu
balonsuz
balsız
balzamlatma
balzamlatmaq
balzamsız 
banderollanmaq
banknotlu
banknotluq
banknotsuz
bantsız
barışdırıcılıq
barışıqlı
barmaqçınlı
barmaqçınlıq
barmaqçınsız

buyruqçuluq
buyurucu
buzçu
buzçuluq
buzxanaçılıq
büləndetmə
büləndolma
bürc-qala
büryanetmə
büryanolma
bütxana
cağdan
cağıldama
cağıldamaq

darışıb-talanma
darışıb-talanmaq
darlaşıb-sıxma
darlaşıb-sıxmaq
darmadağındağılma
darmadağınetmə
darmadağınolma
daşadönən
dazbaşlı
dərmə-deşik
dərmə-deşikli
dərmə-deşiksiz
diligödəkolma
diri-diriyandırılma

çulğaşmaq
çulğatma
çulğatmaq
çuşka
çürükçənə
çürükçənəlik
çürükçıxma
çürükləmə
çürükləmək
çürük-mürük
dabanbasa
dabanbasaraq
dabandalı
dabangedən

bürhan
bürudət
büryan
caddə
cah
cahandidə
cahannüma
cahansuz
caizlik
cami-cəm
canazar
canbəxş
can-dil
canəfza

asteroksilon
asterometr
astionim 
astmotol
astraqal
astrokimyaçı
astrokompas
astrokorreksiya
astrokorrektor
astrolyabiya
astrolyasiya
astrometriya
astroradionaviqasiya
astrositoma

boruəmələgətirmə
boruhazırlama
boruhazırlayan
borutökmə
boruyayan
boruyayma
bor-üzvi
bosolma
bostanəkən
bostanəkmə
boşaldıb-boşqoyma
boşaldıb-boşsaxlama
boşgedən
boşqababənzərlik

barmaqlı
barmaqsız
barometrik
barsızlanma
barsızlanmaq
barsızlaşma
barsızlaşmaq
basdalatma
basdalatmaq
basdırtma
basdırtmaq
basmacıq

N 10(69) 15.04.20164
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)



...Rəq qa sə nin əl çək mə di yi 73 yaş lı ki-
şi ça lı şır ki, bu də və tə mə həl qoy ma yıb 
yo lu na da vam et sin. Am ma nə fay da? 
Kü çə də bu qı zın şi rin di lin dən can qur-
ta rıb qa ça bi lən bir ada mı mə nə gös tə rə 
bi lər si niz mi?

- Sen yor, gəl, çə kin mə, mən için də ki 
mə həb bət çeş mə si ni oya da cam, göz lə-
rin də ki nis gil əri yib ge də cək, ye tər ki, 
rəqs elə yə sən mə nim lə...

- Hə... ya man yer də ya xa la dın mə ni. 
Sə nə nə var ki? Üç də ala ca ğın yox, beş-
də ve rə cə yin. Eh... Mə nim gə mim çox dan 
ge dib, dər ya da qərq olub... 50 il əv vəl rast 
gəl səy din... Sə nə o de di yin mə həb bət çeş-
mə si nin su yun dan o qə dər içi rər dim ki...

Qız ürək dən qəh qə hə çə kib əli ni onun 
çə nə si nə to xun dur du:

- Elə in di də pis de yil sən a... ma ço, göz-
lə rin gü lür, de mə li, ca nın su lu dur, sen yor, 
- son ra gi ta ra ça lan gənc lə rə işa rə elə di, - 
heç on lar da sə nin lə ayaq la şa bil məz... 

Əs lin də qı zın söz lə rin də bir hə qi qət 
var dı. Əv və la, kə nar dan ona kim sə 73 yaş 
ver məz di. De yir lər, əsl hərb çi qo cal mır. 
Am ma bəy nəs li nə mən sub lu ğu da  özü nü 
gös tə rir di. Sə li qə ilə ge yin miş bu uca boy, 
qədd-qa mət li, üzü tə miz tə raş olun muş, 
saç la rı qı sa kə sil miş və uzun il lər dir ki, 
məc bu ri mü ha cir hə ya tı ya şa yan Və li bə yin 
qəl bi hə lə də gənc lik eş qi ilə dö yü nür dü.

Vax ti lə Qa ra bağ da er mə ni qəsb kar la-
rı na qar şı mərd lik lə dö yü şə rək ad çı xar-
mış, hərb sə nə ti nin ma hir bi li ci lə rin dən 
sa yı lan əf sa nə vi 
azər bay can lı sər-
kər də Və li 
bəy kim 
idi?  

Və li bəy Sa dıq bəy oğ lu Ya di ga rov 
1898-ci il də Bor ça lı nın Tə kə li kən din-
də za də gan ailə sin də ana dan ol muş du. 
Məş hur Azər bay can şərq şü na sı Mir zə 
Cə fər Top çu ba şo va qo hum lu ğu ça tan 
ata sı Sa dıq bəy oğ lan la rı nı hər bi mək tə-
bə yaz dı rır. Və li bəy 1909-cu il də Tifl  is 
hər bi gim na zi ya sı na qə bul edi lir. 

Və li bəy 1916-ci il dən Ru si ya nın Əla-
hid də Qaf qaz Kor pu su nun sü va ri his-
sə lə rin də xid mə tə baş la yır. I Dün ya 
mü ha ri bə si ni Qaf qaz Cəb hə sin də qar şı-
la yan gənc kor net məş hur Bru si lov hü-
cu mun da iş ti rak edir. Bir müd dət lik 1-ci 
Da ğıs tan sü va ri ala yın da xid mət dən 
son ra Və li bəy Ar til le ri ya Za bit Mək tə-
bi nə gön də ri lir. La kin bu rul ğan lar gir-
da bı na dü şən Ru si ya da in qi lab baş la yır. 
Pe ter burq da bol şe vik lə rin çev ri li şi və 
Ru si ya nın par ça lan ma sı nə ti cə sin də or-
du ifl  ic və ziy yə ti nə dü şür. Üs tə lik, bol-
şe vik lər bü tün Ru si ya əra zi sin də post lar 
qu ra raq keç miş çar za bit lə ri ni ax ta rır, 
on la rı sor ğu-sual sız gül lə lə yir di. Be lə 
bir ağır və ziy yət də Və li bəy təh-
lü kə lər dən çə-
kin mə yə rək, 
1918-ci ilin 
sent yab rın-
da Azər-
bay ca na 
dö nür.

Xalq Cüm hu riy yə-
ti nin ya ra dıl ma sı nı 
se vinc lə qar şı la yan 
Ya di ga rov lar nəs-
lin dən 8 nə fər za bit 
Mil li Or du da xid mə-
tə baş la yır. On lar dan 

bi ri, Və li bə yin bö yük 
qar da şı Da vud bəy, Qa-

ra bağ və Zən gə zur dö yüş-
lə rin də gös tər di yi igid li yə 
gö rə 1919-cü il də ge ne ral-

ma yor rüt bə si nə la yiq 
gö rü lür. Və li bəy dər-

hal Mil li Or du sı ra-
la rın da xid mə tə 

baş la yır. 

O, 3-cü Şə ki 
sü va ri ala yı na es kad-

ron ko man di ri tə yin olu nur 
və er mə ni qul dur la rı na qar şı dö yüş-

lər də əsl şü caət nü ma yiş et di rir.
1920-ci il də Azər bay can XI Qı zıl Or du tə-

rə fi n dən iş ğal edi lir. Mil li Or du za bit lə ri nin 
bö yük ək sə riy yə ti çə tin se çim qar şı sın da qa-
lır. Ge ne ral Meh man da rov “Və tən dən ay rıl-
ma ğa heç bir əsa sım yox dur” de yə rək Azər-
bay can da qa lır və rep res si ya la rın qur ba nı 
olur. Bə zi hərb çi lər Tür ki yə, Fran sa, Al ma-
ni ya və baş qa öl kə lə rə mü ha ci rət edir, di gər-
lə ri isə bol şe vik lə rə qar şı mü ba ri zə yə qo şu-
lur. Və li bəy Ya di ga rov 1920-ci ilin ya yın da 
3-cü məş hur Qa ra bağ üs ya nın da iş ti rak edir, 
düş mə nə ağır zər bə lər vu rur. Üs yan ya tı rı-
lan dan son ra si la hı ye rə qoy ma yan Və li bəy 
Gür cüs ta na ke çir və bol şe vik lə rə qar şı gür cü 
or du su sı ra la rın da mü ba ri zə apar ma ğa ha-
zır ol du ğu nu bil di rir. La kin Gür cüs tan da 
tez lik lə bol şe vik lə rin iş ğa lı al tı na dü şür... 

...Pla sa Dor re qa mey da nı nın mə lə yi hə-
lə də on dan əl çək mə yib, ət ra fın da döv-
rə vu rub rəqs elə yir. Qı na yan ol ma say dı, 
qı za qo şu lub, o ki var oy na yar dı. Am ma 
Və tən dən ay rı düş dük dən son ra so nun cu 
də fə nə vaxt, ki min lə rəqs et di yi ni xa tır la-
mır dı. Ümu miy yət lə, ha çan sa rəqs et miş-
di mi? Heç o da ya dın da de yil di!..

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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Hər il ap re lin əv vəl lə ri İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə sin də fa şist ölüm dü şər gə lə rin dən 
azad olun muş əsir lə rin Bey nəl xalq Gü nü 
ki mi qeyd edi lir. 

1945-ci ilin ap re lin də mütt  ə fi q qo şun la rı Bu hen vald 
ölüm dü şər gə sin də bə şə riy yə ti sar sı dan mən zə rə ilə 
qar şı laş dı lar. Fa şist lər nə həng qaz ka me ra la rın da 250 
min dən çox in sa nı məhv edib, əsir lər üzə rin də dəh şət li 
təc rü bə lər apar mış dı lar. Min lər lə adam bu təc rid xa na-
da ac lıq dan və xəs tə lik dən tə ləf ol muş du.  

Ötən əs rin 70-ci il lə rin də Bu hen vald Me mo rial 
Komp lek si nə gəl miş tu rist lər dən bi ri rəy ki ta bı na yaz-
mış dı: “Ölüm so ba la rı nı çox er kən de mon taj et mi si niz, 
on lar hə lə bi zə la zım ola caq!” Müəl li fi  bəl li ol ma yan 
(bəl kə də elə er mə ni imiş!) bu rəy bir çox mət ləb lər dən 
xə bər ve rir di. Fa şiz min məh vin dən ta rix ba xı mın dan 
qı sa za man keç sə də, so sializ min bər qə rar ol du ğu o il-
lər də təh lü kə li məfk  u rə nin rü şeym lə ri ar tıq özü nü bü-
ru zə ver mə yə baş la mış dı... Və tez lik lə dün ya ye ni bə la 
- neofa şizm və irq çi lik ter ro ru ilə üz-üzə qal dı.

...Er mə ni lə rin cəb hə də tö rət di yi son təx ri bat lar dan 
bəhs edən sü je tə ba xan da, nə dən sə bu fak tı xa tır la dım. 
Müx bir lər tə mas xətt  i ya xın lı ğın da yer lə şən kənd lər-
dən bi rin də çə ki liş apa rır dı lar. Ya şa yış mən tə qə si, ge cə 
düş mən tə rəf dən in ten siv atə şə tu tul muş du, xey li say-
da ev, məişət ob yekt lə ri da ğı dıl mış, şəx si tə sər rü fat la ra 
xey li zi yan dəy miş di. Kənd uşaq la rın dan bi ri mik ro fon 
qar şı sın da do lux sun du:

- Mək tə bə  mər mi atıb lar, sin fi  mi zi, par ta la rı da ğı-
dıb lar... Dər sə ge də bil mə yə cə yik...

Am ma ət ra fı na top la şan dost la rı elə bil ona ürək-di-
rək ver di lər, bir-bi ri nin sö zü nü kə sə-kə sə qü rur la dil-
lən di lər:

- Biz qorx ma dıq, heç ye rə qaç ma mı şıq. Əs gər lə ri miz 
er mə ni yə elə ca vab ver di ki, ha mı sı qaç dı.

Hətt  a ən ba la ca sı yum ru ğu nu qal dı rıb “Şə hid lər 
öl məz, Və tən bö lün məz” de di. Açı ğı, köv rəl dim. Bu 
mə sum uşaq la rın dağ boy da qəl bi ni gö rüb qü rur duy-
dum, on la rın ta le yi nə ya zıl mış bu acı gün lə rə gö rə 
təəs süf his si ke çir dim. 

Şüb hə siz, er mə ni ter ro ru nun ba şın da da ya nan fa şist 
Sar kis yan be lə hiss lər dən çox uzaq dır. Çün ki, tə mas xət-
tin də gər gin dö yüş lə rin get di yi bir vaxt da Al ma ni ya ya 
sə fər edib hə ya sız ca sı na ge no sid dən dəm vu rur du... 

Am ma Azər bay can hə lə ötən əs rin əv vəl lə rin də fa-
şist lə rin ci na yət lə rin dən də qat-qat dəh şət li sa yı lan 
soy qı rım la üz lə şib. Daş nak la rın van da liz mi, er mə ni 
qul dur la rın Ba kı, Şa ma xı, Şu şa, La çın, Xan kən di, Xo-
ca lı, Əs gə ran, Gən cə və Qu ba da tö rət di yi qır ğın la ra, 
azər bay can lı la rın doğ ma tor paq la rın dan qo vul ma sı 
fakt la rı na dün ya göz yu mub. 

Son ra da Xo ca lı soy qı rı mı. Si lah sız azər bay can lı la-
ra - dinc əha li yə qar şı ter ror və di gər bu ki mi dəh şət li 
fakt lar er mə ni neofa şiz mi nin əsl xis lə ti ni aş kar gös tə-
rir. Er mə ni əsir li yin dən xi las ol muş və tən daş la rı mı zın 
söy lə dik lə ri ni ümu mi ləş dir sək, be lə de yə bi lə rik: dəh-
şət li ölüm və iş gən cə me xa nizm lə ri nin for ma la rı na gö-
rə er mə ni lər hətt  a fa şist lə ri də ge ri də qo yub lar.

Fakt lar la sü but olu nub ki, dün ya nın bir çox yer lə rin də 
er mə ni ter ror təş ki lat la rı in san lı ğa qar şı dəh şət li mü ha-
ri bə apa ran bey nəl mi ləl fa şist şə bə kə si ilə sıx əla qə sax-
la yıb təc rü bə mü ba di lə si apa rır və ye ni hə dəfl  ə rin ta pıl-
ma sın da fəal lıq gös tə rir. Qa ra bağ da kı qa nun suz si lah lı 
er mə ni bir ləş mə lə ri nə kö mək məq sə di lə PKK 400 si lah lı 
gön də rib. Hə min ter ror çu lar PKK-nın Kan dil da ğı (İraq 
əra zi si) və Ka mış lı da kı (Su ri ya) dü şər gə lə rin dən çı xa-
raq, Ağ rı da ğı əra zi sin dən Er mə nis ta na ke çib lər.

Er mə nis tan da si lah lı la ra ter ror çu PKK-ya aid “Ağ rı qar-
tal la rı” ad lı qru pun er mə ni əsil li üzv lə ri Li van Ka ra dağ, 
He ma ran Ker vaç yan və Ser vet Ba gop şin bə ləd çi lik edib. 
On lar üçün Er mə nis ta nın Göy çə gö lü (Se van) sa hil lə rin-
də Var de nis (Göy çə) ra yo nun da dü şər gə sa lı nıb. Ter ror çu 
PKK si lah lı la rı Azər bay ca nın iş ğal al tın da olan Ağ dam, 
Cəb ra yıl, Zən gi lan və Fü zu li ra yon la rı na yer ləş di ri lib lər.

Am ma qor xaq er mə ni lər bir şe yi unu dub lar: bu gün 
Azər bay can hə mi şə kin dən da ha güc lü dür. Çün ki bu 
gü cün tə mə lin də haqq və əda lət da ya nır. Haqq və əda-
lət olan yer də isə müt ləq qə lə bə də var!

Fərhad
ABDULLAYEV

Neofaşizmin
erməni
dalğası

...Rəq qa sə nin əl çək mə di yi 73 yaş lı ki-

I YAZI
  - Sen yor, ötüb keç mə, bir da yan, gəl bi zə qo şul, bir-
lik də rəq sin da dı nı çı xa raq!
Onu səs lə yən qa ra bə niz gö zəl çə nin çöh rə sin də elə bir 
tə bəs süm var ki, ada mın ca nı nı alır. Qır mı zı rəng li uzun 
li ba sı nın ətək lə ri nə əl van sap lar dan iri gül lər to xu nub. 
Hö rük lə ri nə bağ la dı ğı al çi çək lər isə onu qa ra çı qı zı na 
yox,  də niz pə ri si nə bən zə dir. Üs tə lik, ətə yin dən aşa ğı 
bir ne çə rəng li lent sal la nıb. Yə qin, bu gö zəl çə oy na yan-
da bu lent lər də fır fı ra ki mi onun ət ra fın da do la şır... 
Baş la rı na iri somb re ro qoy muş iki gənc kü çə nin or ta-
sın da gi ta ra da şux me lo di ya ça lır, is pan di lin də mah nı 
oxu yur. Çox açıq de kol te li qa ra bə niz gö zəl çə də qar şın da 
elə oy na yır ki, qəl bin riq qə tə gə lir. Bir də ayı lıb gö rür sən ki, 
göz lə rin dən qı ğıl cım sa çan bu kü çə rəq qa sə si nin ov su nu na 
dü şüb sən də oy na yır san, dərd-sə ri də bir də fə lik unut mu-
san, ci bin də ki pe so la rı qə pik-qu ru şu na dək qı zın 
ba şın dan səp mi sən...
1971-ci ilin so nu na az qa lıb. Qos-qo ca 
Buenos-Ay res isə san ki dün ya nın rəqs mər kə-
zi dir. Elə bil bu na ğıl şə hə rin ma ya sı tan qo 
ilə yoğ ru lub. İl lah da ki, San-Tel mo kom-
mu na sı nın (mə kan, ra yon mə na sı nı ve rir 
- F.S.) qə dim Pla sa Dor re qa mey da nı 
ət ra fın da. Gün ər zin də, xü su sən də ge-
cə dən sə hə rə dək gah or da, gah bur da 
gənc lər top la şır, La tın Ame ri ka sı 
rəqs lə rin dən “çə ləng” qu rur, tan-
qo da hey rə ta miz ba ca rıq və us ta-
lıq nü ma yiş et di rə rək ya rı şır lar.

- Sen yor, ötüb keç mə, bir da yan, gəl bi zə qo şul, bir-
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di mi? Heç o da ya dın da de yil di!..
Fər had SA Bİ ROĞ LU

Sonuncu tanqo
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Xaqan MƏMMƏDOV
Mə lum ol du ğu ki mi, əsas prin sip-

lə ri BMT-nin Ni zam na mə sin də əks 
olun muş müasir Bey nəl xalq hü quq, 
döv lət lə rin su ve re ni te ti nə, əra zi bü-
töv lü yü nə qar şı hər bi güc iş lət mə-
yi qa da ğan edir və si lah lı tə ca vü zü 
ağır bey nəl xalq ci na yət tər kib li əməl 
sa yır. Bax ma ya raq ki, bey nəl xalq 
hü quq, döv lət lər ara sın da mü ba hi-
sə lə rin mü ha ri bə yo luy la həl li ni qa-
da ğan edir, bu o de mək de yil ki, mü-
na qi şə lə ri si lah gü cü nə öz xey ri nə 
həll et mək is tə yən döv lət lər yox dur. 

Qlo bal laş ma şə raitin də po liet-
nik döv lət lər də mil li mə sə lə lə rin 
uni ver sal həll mo de li yox dur. 
Bey nəl xalq sə nəd lər yal nız ümu-
mi is ti qa mə ti müəy yən ləş di rir. 
Bü tün et nik qrup la rın kom fort 
şə rait də ya şa dı ğı hal da, po liet nik 
döv lət lər da ha uğur lu hə yat stan-
dart la rı na ma lik ola bi lər. Bu isə, 
bir ba şa döv lə tin iq ti sa di və ziy yə-
ti nə bağ lı mə sə lə dir. Hər bir döv-
lət bu ra da ya şa yan et nik, 
di ni və mil li az lıq la rın 
ümu mi evi nə çev ril-
mə li dir. La kin müasir 
mər hə lə də hər bir 
et nik qrup üçün ay-
rı ca gö tü rül müş, baş-
qa la rın dan «tə miz-
lən miş» mo noet nik 
ya rım döv lət ya-
rat maq la heç bir 
prob le min öh-
d ə  s i n  d ə n 
g ə l  m ə k 
m ü m -
k ü n 
de yil. 

Ha zır da de mok ra tik qərb döv-
lət lə rin də mil li prob lem lər şəx-
siy yə tin fər di və et nik qrup la rın 
kol lek tiv hü quq la rı nın qo run-
ma sı zə mi nin də həll olu nur. Bir 
qay da ola raq, in zi ba ti böl gü lər 
hə min qrup la rın əra zi lər üz rə 
pay lan ma sı nı nə zər də tut mur. 
Ona gö rə də et nos la rın «ta ri xi 
sər həd lə ri» mə sə lə si, öz-öz lü-
yün də, yal nız ye ni-ye ni mü na qi-
şə ocaq la rı nın mey da na gəl mə-
si nə sə bəb olur. 

İn san haq la rı nın üs tün lü yü 
ye ni real lıq lar – dün ya nın iki-
qütb lü sis te mi nin da ğıl ma sı şə-
raitin də, «so yuq mü ha ri bə» nin 
ba şa çat ma sı nın tə si ri ilə for ma-
la şan ye ni təh lü kə siz lik pa ra diq-
ma sı nın əsas ele ment lə rin dən 
bi ri dir. 18-19 no yabr, 1999-cu il 
ta ri xin də İs tan bul da, ATƏT-in 
sam mi tin də qə bul edil miş Av-
ro pa Təh lü kə siz li yi Xar ti ya sın-
da mil li az lıq la rın hü quq la rı nın 
qo run ma sı ilə bağ lı mü hüm 
müd dəalar yer alır. Bu ra da be lə 
qeyd olu nur: «Mil li az lıq lar da 
da xil ol maq la, bü tün in san la rın 
hü quq la rı qo run ma lı dır. Mil li 
az lıq la rın hü quq la rı nın qo run-
ma sı öz-öz lü yün də məq səd ol-
maq la bə ra bər, öl kə lə rin əra zi 
bü töv lü yü nü və su ve re ni te ti ni 
də möh kəm lən di rir… Mü na qi şə 
şə raitin də mül ki şəxs lə rin mü-
da fi əsi ni güc lən dir mək üçün 

bey nəl xalq hu ma ni tar hü qu-
qun tət bi qi ni tək mil ləş dir-

mək yol la rı araş dı rı la-
caq». 

İr qin dən, di nin dən və mil liy-
yə tin dən ası lı ol ma ya raq, əra zi-
də ya şa yan bü tün in san la rı təm-
sil edən hö ku mə tin möv cud lu ğu 
döv lə tin par ça lan ma sı nın, si ya si 
və əra zi bü töv lü yü nün po zul ma-
sı nın qar şı sı nı alır, bu şərt öz mü-
qəd də ra tı nı həl let mə hü qu qu nun 
real laş dı rıl ma sı me xa niz mi ni si vil 
qa nun lar la tən zim lə yir. Ona gö rə 
də əgər hö ku mət disk ri mi na si ya-
ya yol ver mə dən in san la rın əsas 
hü quq la rı na hör mət əsa sın da əha-
li yə si ya si və so sial hə yat da iş ti rak 
et mək hü qu qu nu tan yır sa, hə min 
döv lə tin əra zi bü töv lü yü nün, si-
ya si bir liy nin po zul ma sı qa nun-
dan kə nar ad dım he sab olu nur. 

1993-cü il İn san haq la rı üz rə ke-
çi ri lən Vya na konf ran sın da da öz 
mü qəd də ra tı nı tə yin et mə hü qü-
qu nun və ey ni za man da et nik, mil-
li prob lem lə rin des ta bi li za si ya do-
ğu ran eff  ek ti ni azalt ma ğa xid mət 
edən mə sə lə lə rin əhə miy yə ti ni əks 
et di rən müd dəalar mü za ki rə olun-
du. Ha zır da müx tə lif mil li-mə də ni 
mux ta riy yət lər ki fa yət qə dər ge niş 
ya yıl mış təc rü bə dir. Be lə mux ta-
riy yət lər bu və ya di gər xalq la rın 
et nik özü nə məx sus lu ğu nu qo ru-
yub sax la ma ğa, din, mə də niy yət, 
dil, təh sil və di gər sfe ra lar la bağ lı 
ən müx tə lif prob lem lə ri həll et mə-
yə im kan ya ra dır. 

Mux ta riy yət bir çox hal lar da 
mil li-əra zi döv lət çi lik for ma sın da 
mey da na çı xır və in san haq la rı na 
riayət olun du ğu, mil li az lıq la rın 
ma raq la rı nə zə rə alın dı ğı hal lar da 
on la rın in ki şa fı ilə bağ lı mə sə lə lə-
ri həll et mə yə im kan ve rir. 

BMT Baş As samb le ya sı nın 18 
de kabr, 1992-ci il ta rix li bə yan-
na mə sin də («Mil li, et nik, di ni və 
dil az lı ğı na mən sub olan şəxs lə-
rin hü qüq la rı haq qın da bə yan-
na mə») de yi lir: «Bu bə yan na mə-
də yer al mış heç bir müd də a dan 
BMT-nin məq səd lə ri və prin sip-
lə ri ilə uz laş ma yan fəaliy yət nö-
vü nə haqq qa zan dır maq üçün 
is ti fa də edi lə bil məz. Su ve ren 
bə ra bər lik, əra zi bü töv lü yü, si-
ya si müs tə qil lik prin sip lə ri qo-
run ma lı dır». 18 ap rel, 1995-ci il 
ta ri xin də St ras burq da AŞ-na üz 
öl kə lə rin im za la dı ğı «Mil li az-
lıq la rın mü da fi əsi Çər çi və Kon-
ven si ya sı»n da da ox şar 
fi  kir lər yer alır:

«Bu Çər çi və Kon ven si ya sı nın 
heç bir müd dəasın dan bey nəl-
xalq hü qü qun prin sip lə ri ni, o 
cüm lə dən də, öl kə lə rin su ve ren 
bə ra bər li yi, əra zi bö töv lü yü və 
si ya si müs tə qil li yi ni təh did edən 
fəaliy yə tə haqq qa zan dır maq 
üçün is ti fa də edi lə bil məz». 

İn di ki mər hə lə də su ve ren bə-
ra bər lik kon sep si ya sı na aşa ğı da-
kı ele ment lər da xil dir: 1) Hü qu qi 
ba xım dan bü tün döv lət lər bə-
ra bər dir; 2) Hər bir döv lət «tam 
su ve re ni tet »ə aid hü quq lar dan 
is ti fa də edə bi lər; 3) Hər bir döv-
lət baş qa döv lət lə rin hü qu qi sub-
yekt sta tu su na hör mət lə ya naş-
ma ğa borc lu dur; 4) Döv lət lə rin 
əra zi bü töv lü yü və si ya si müs tə-
qil li yi to xu nul maz dır; 5) Hər bir 
döv lət öz bey nəl xalq öh də lik lə-
ri ni vic dan la ye ri nə ye tir mə yə 
və baş qa öl kə lər lə əmin-aman lıq 
şə raitin də ya şa ma ğa borc lu dur. 

Bey nəl xalq mü na si bət lə rin 
əsa sı nı təş kil edən bü tün bu prin-
sip lər tor paq id diala rı zə mi nin də 
mey da na çı xan bey nəl xalq mü-
na qi şə lə rin tən zim lən mə sin də 
mü hüm ro la ma lik dir. Av ro pa da 
təh lü kə siz lik və əmək daş lıq üz rə 
Mü şa vi rə nin (1975-ci il) ye kun 
ak tın da gös tə ri lən prin si pə gö rə: 
«iş ti rak çı döv lət lər bir-bi ri nin və 
bü tün Av ro pa öl kə lə ri nin döv lət 
sər həd lə ri nin to xu nul maz ol du-
ğu nu bil di rir və bə yan edir lər ki, 
bun dan son ra hər va si tə ilə sər-
həd lə rin ol du ğu ki mi qal ma sı na 
ça lı şa caq lar». Bu, ma hiy yət eti-
ba ri lə, öl kə lə rin bir-bi ri nə qar şı 
tor paq id diala rın dan im ti na et di-
yi ni bil di rir di. 

Bun dan baş qa, 7 av qust 1993-
cü il ta ri xin də MDB iş ti rak çı 
öl kə lə ri sər həd lə rin to xu nul-
maz lı ğı haq qın da Bə yan na mə, 
ar dın ca, 19994-cü il, av qus tun 
15-də isə MDB öl kə lə ri nin su ve-
re ni te ti nin, əra zi bü töv lü yü nün 
qo run ma sı, sər həd lə ri nin to xu-
nul maz lı ğı haq qın da Bə yan na mə 
im za la mış lar. Be lə ki, bey nəl xalq 
mü na si bət lə rin müasir as pekt lə-
ri nə uy ğun ola raq, döv lət lər baş-
qa döv lət lə rin müəy yən ləş miş 
sər həd lə ri nə höp mət lə ya naş-
ma ğa borc lu dur lar. La kin Ber lin 
di va rı yı xıl dıq dan son ra post so-
vet mə ka nın da bir sı ra mü na qi şə 

ocaq la rı mey da na gəl di.

Əl də olun muş ra zı laş ma la ra zidd 
ola raq, əra zi id diala rı irə li sü rül-
dü, in san haq la rı küt lə vi şə kil də 
po zul du (in san la rın doğ ma yer-
lər dən qo vul ma sı, dinc əha li yə 
di van tu tul ma sı, şə hər və kənd-
lə rin da ğı dıl ma sı, mil li mən su-
biy yə ti nə gö rə in san la rın qət lə 
ye ti ril mə si və s.). Bü tün bun la rın 
bey nəl xalq ci na yət tər kib li əməl-
lər ol du ğu heç kəs də şüb hə do-
ğur mur. Nə zə rə al maq la zım dır 
ki, tə ca vüz kar döv lət lər öz ci na-
yət kar niy yət lə ri ni pər də lə mək və 
əsas sız əra zi id diala rı irə li sür mək 
üçün xalq la rın öz müq qə də ra tı nı 
tə yin et mək hü qu qu na, həm də 
bu hü qu qun ən if rat for ma la rı na 
is ti nad et mə yə ça lı şır lar.

1998-ci il, iyu nun 17-də Ro ma 
konf ran sı Bey nəl xalq ci na yət məh-
kə mə si nin Sta tu su nu qə bul et di. 
Bu sə nə də gö rə soy qı rı mı, bə şə riy-
yə tə qar şı ci na yət (mül ki əha li yə 
qar şı tö rə di lən de por ta si ya, zor la 
kö çür mə, iş gən cə, qətl ha di sə lə-
ri), hər bi ci na yət lər, tə ca vüz kar lıq 
və s. ki mi əməl lər bey nəl xalq hü-
qu qun yu ris dik si ya sı na aid edi lir. 
Yu xa rı da sa da la nan ci na yət lə rin 
ha mı sı, bir qay da ola raq, xalq la rın 
öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mək bə-
ha nə si nə əsas la nan əra zi id diala rı-
nın do ğur du ğu nə ti cə lər dir. La kin 
BMT-nin Ni zam na mə si nə əsa sən 
(b.55, 73, 76, m. 1, p.2.) xalq la rın 
bə ra bər li yi prin si pin dən və öz 
mü qəd də ra tı nı tə yin et mə hü qu-
qun dan heç bir disk ri mi na si ya ya, 
ay rı-seç ki li yə yol ver mə yən (döv-
lət ida rə çi li yin də əha li nin bü tün 
tə bə qə lə ri nin təm sil çi li yi ni tə min 
edən) öl kə lə rin si ya si və əra zi bü-
töv lü yü nün po zul ma sı məq səd lə-
ri ilə is ti fa də olu na bil məz. 

Be lə lik lə, ye ni bey nəl xaql əla-
qə lə rin for ma laş ma sı şə raitin də 
döv lət lə rin su ve ren bə ra bər li yi və 
əra zi bü töv lü yü prin si pi nin funk-
si ya sı bir da ha nüm sa yiş et di rir 
ki, su ve ren bə ra bər lik prin si pi 
öl kə lər ara sın da tə rəf daş lı ğın və 
konst ruk tiv qar şı lıq lı əla qə lə rin, 
elə cə də bey nəl xalq sa bit li yin ən 
əl verş li zə mi ni ni təş kil edir. Bu 
isə is tər dinc yol la, is tər sə də si lah 
gü cü nə sər həd lə rin də yiş di ril mə-
si id diala rı nın qə bu le dil məz ol-
du ğu nun gös tə ri ci si dir.

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD
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sı nın qar şı sı nı alır, bu şərt öz mü-
qəd də ra tı nı həl let mə hü qu qu nun 
real laş dı rıl ma sı me xa niz mi ni si vil 
qa nun lar la tən zim lə yir. Ona gö rə 

ya yol ver mə dən in san la rın əsas 
hü quq la rı na hör mət əsa sın da əha-
li yə si ya si və so sial hə yat da iş ti rak 
et mək hü qu qu nu tan yır sa, hə min 

ya si bir liy nin po zul ma sı qa nun-

Bey nəl xalq mü na si bət lər, baş lı ca ola raq, əra zi 
uğ run da mü ba ri zə zə mi nin də tə şək kül ta pıb 
və in ki şaf edib. Ar tıq XX əs rin əv vəl lə rin də qu-
ru əra zi re surs la rı ta ma mi lə bö lüş dü rül müş-

dü. Bu əra zi lə rin qlo bal an lam da ye ni dən bö lüş dü rül-
mə si cəhd lə ri iki dün ya mü ha ri bə si nə gə ti rib çı xar dı. 
Məhz bu mü ha ri bə lə rin nə ti cə sin də be lə bir qə naət 
for ma la şıb ki, güc yo luy la sər həd lə rin ye ni dən çə kil-
mə si yol ve ril məz dir. An caq, tə bii ki, bu, ye ni mü na qi şə 
ocaq la rı nın ya ran ma ya ca ğı na heç bir zə ma nət ver mir. 
Bey nəl xalq hü quq və bey nəl xalq mü na si bət lər nə zə riy-
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olu nur.
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mər hə lə də hər bir 
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rı ca gö tü rül müş, baş-
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də möh kəm lən di rir… Mü na qi şə 
şə raitin də mül ki şəxs lə rin mü-
da fi əsi ni güc lən dir mək üçün 

bey nəl xalq hu ma ni tar hü qu-
qun tət bi qi ni tək mil ləş dir-

mək yol la rı araş dı rı la-
caq». 

BMT Baş As samb le ya sı nın 18 
de kabr, 1992-ci il ta rix li bə yan-
na mə sin də («Mil li, et nik, di ni və 
dil az lı ğı na mən sub olan şəxs lə-
rin hü qüq la rı haq qın da bə yan-
na mə») de yi lir: «Bu bə yan na mə-
də yer al mış heç bir müd də a dan 
BMT-nin məq səd lə ri və prin sip-
lə ri ilə uz laş ma yan fəaliy yət nö-
vü nə haqq qa zan dır maq üçün 
is ti fa də edi lə bil məz. Su ve ren 
bə ra bər lik, əra zi bü töv lü yü, si-
ya si müs tə qil lik prin sip lə ri qo-
run ma lı dır». 18 ap rel, 1995-ci il 
ta ri xin də St ras burq da AŞ-na üz 
öl kə lə rin im za la dı ğı «Mil li az-
lıq la rın mü da fi əsi Çər çi və Kon-
ven si ya sı»n da da ox şar 
fi  kir lər yer alır:
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re ni te ti nin, əra zi bü töv lü yü nün 
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nul maz lı ğı haq qın da Bə yan na mə 
im za la mış lar. Be lə ki, bey nəl xalq 
mü na si bət lə rin müasir as pekt lə-
ri nə uy ğun ola raq, döv lət lər baş-
qa döv lət lə rin müəy yən ləş miş 
sər həd lə ri nə höp mət lə ya naş-
ma ğa borc lu dur lar. La kin Ber lin 
di va rı yı xıl dıq dan son ra post so-
vet mə ka nın da bir sı ra mü na qi şə 

ocaq la rı mey da na gəl di.

edən) öl kə lə rin si ya si və əra zi bü-
töv lü yü nün po zul ma sı məq səd lə-
ri ilə is ti fa də olu na bil məz. 

Be lə lik lə, ye ni bey nəl xaql əla-
qə lə rin for ma laş ma sı şə raitin də 
döv lət lə rin su ve ren bə ra bər li yi və 
əra zi bü töv lü yü prin si pi nin funk-
si ya sı bir da ha nüm sa yiş et di rir 
ki, su ve ren bə ra bər lik prin si pi 
öl kə lər ara sın da tə rəf daş lı ğın və 
konst ruk tiv qar şı lıq lı əla qə lə rin, 
elə cə də bey nəl xalq sa bit li yin ən 
əl verş li zə mi ni ni təş kil edir. Bu 
isə is tər dinc yol la, is tər sə də si lah 
gü cü nə sər həd lə rin də yiş di ril mə-
si id diala rı nın qə bu le dil məz ol-
du ğu nun gös tə ri ci si dir.

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD

Müasir dövrdə ərazi 
bütövlüyü prinsipinin 

yeni aspektləri

“Dövlətlərarası münqaşilərdə ərazi faktoru” kitabından
III YAZI



Seyfəddin DAĞLI
So na, Cə fə ri çar pa yı ya 

uza dan ki mi özü nü te le fo-
nun üs tü nə at dı:

– Ama nın gü nü dü, ay pro-
fes sor, xa hiş elə yi rəm, tez 
özü nü zü bi zə çat dı rın! Cə fə-
rin əh va lı xo şu ma gəl mir! Fay-
ton gön də ri rəm, siz Al lah, yu-
ban ma yın… Çox sağ olun!

Pro fes sor gə lib çıx dı, yə qin 
ki, ev də ki lə ri qor xut ma maq 
üçün xəs tə də cid di bir şey ol-
ma dı ğı nı söy lə di. Tə ci li dər-
man yaz dı. Bir qə dər Cə fər lə 
za ra fat laş dı və gö zü nü yu xu ya 
ver mə yi tap şı rıb get di.

O yat maq la Cə fər iki gün 
ya taq dan qalx ma dı. Üçün cü 
gün aya ğa du rub, ya vaş-ya vaş 
otaq da gə zin di. Son ra ya zı ma-
sa sı nın ar xa sın da əy ləş di. Am-
ma, ürə yi sı xıl dı, qə ləm iş lə də 
bil mə di. So na onu tə zə dən ya-
ta ğı na uzan dır dı.

Ax şa ma ya xın xəs tə nin ha lı 
bir qə dər yax şı laş dı. Ona baş 
çə kən qo num-qon şu, dost-ta-
nış la söh bət də elə di.

On yaş lı oğ lu Ay dı na özü əz-
bər lət di yi “Ana” şe  i ri ni söy lət-
di. Bu nun üs tün dən qə hər lən-
di.

Dörd yaş lı qı zı Gü la rə yə 
piano da özü öy rət di yi “Azad 
bir quş dum” mah nı sı nı çal dı-
rıb oxut dur du. Nə üçün sə do-
lux sun du.

Zey nəb şam ye mə yi gə tir di. 
Di li nə də vur ma dı.

So na ve rən dər ma nı iç di.
Son ra pal ta rı nı so yu nub, ya-

ta ğa gir di. Amma on il əv vəl, 
ana sı nın to xu du ğu, yal nız bir 
ba la ca so yuq la yan da gey di yi 
yun co rab la rı aya ğın dan çı xar-
ma dı:

– Bun lar qal sın, So na sı, – de-
di. – Bu ge cə, de yə sən, çox so-
yuq dur. – Pən cə rə dən hə yə tə 
boy lan dı: – Gör ne cə qar ya ğır! 
– Son ra ayaq la rın da kı əl van 
na xış lı co rab la ra bax dı. – Am-
ma Ağa mə mə nin co rab la rı is ti 
sax la yır…

So na neft pi lə tə si nin işı ğı nı 
ar tır dı, ye nə çar pa yı nın ya nı na 
gəl di. Cə fər ba şı üs tün də da-
yan mış qa dı nın üzü nə bir xey li 
bax dı:

–  So na sı, – de di, – sən də mə-
nim üçün bir yun köy nək to xu! 
– Göz lə ri ni qı yıb gü lüm sə di: – 
Ya dın da dı, bi zi ni şan la yan da 
baş la dın to xu ma ğa, mən dən 
küs dün, ya rım çıq qal dı. To yu-
muz dan son ra qur tar dın… Bir 
elə si ni…

– Ba şım üs tə, Cə fər ci yim, gü-
nü sa bah baş la ram; özü də bu 
sə fər lap tez to xu ya ca ğam.

– Çox sağ ol!.. Ge cən xey rə qal-
sın, əzi zim! – Əli ni uza dıb, So na-
nın bar maq la rı nı sıx dı: – Uşaq-
lar dan mu ğa yat ol… – Tez də 
əla və et di: – Ev də ti ki lib qur tar-
ma dı ki, bu so yuq, da rıs qal mən-
zil dən uşaq la rın ca nı qur tar sın.

– Tə ki sə nin ca nın sağ ol sun! 
Nov ru za qur ta rar lar. Bu qı şı 
bir tə hər ba şa vur ruq. Nov ru zu 
tə zə ev də bay ram elə rik.

– Al lah ağ zın dan eşit sin…– 
de yə Cə fər do daq la rı ara sın-
da pı çıl da dı: – Get yat, So na sı, 
yor ğun san…

– Ge cən xey rə qal sın, Cə fər. – 
So na işı ğı sön dü rüb, aya ğı nın 
ucun da otaq dan çıx dı.

…Cə fər öz iş ota ğın da, So-
nay la Zey nəb, bir də uşaq lar 
qon şu otaq da ya tır dı lar. Hər 
iki ota ğın qa pı sı şü şə bən də 
açı lır dı. Ge cə uşaq lar ayı lan-
da hə mi şə Cə fər öz ota ğın dan 
səs lə nər di: – “Qorx ma So na sı, 
oya ğam!..” On il idi ki, So na 
əri nin hə nir ti si nə adət kər di. Bu 
ge cə də obaş da na ya xın, ye nə 
uşaq lar dan ki çi yi yu xu da hön-
kür-hön kür ağ la dı. So na qı za 
çay ve rib, ovun dur du. Cə fə rin 
hə ni ri ni eşit mə yib, qey ri-ix ti-
ya ri dil lən di:

– Yat mı san, Cə fər?
… Ca vab gəl mə di.
– Sən nə nəm ey, Cə fər?! – 

So na az ca na sə si ni ucalt dı. Bu 
də fə də Cə fər dən səs çıx ma-
dı. So na şüb hə li bir va hi mə 
için də ye rin dən qal xıb, əri nin 
ota ğı na keç di, ye nə də eh ti-
yat la:

– Cə fər, ay Cə fər. – De di. – 
Nə bərk yat mı san? Ni yə ca vab 
ver mir sən?.. – Bu nə za ra fat dı, 
mə ni qor xuz ma, Cə fər!

Cə fər dən ye nə bir səs çıx ma-
dı ğı nı gö rən So na özü öz sə sin-
dən qor xa raq, çar pa yı ya ya xın 
gəl di, əri nin əlin dən tut du. İl-
lər dən bə ri hə ra rə ti nə alış dı ğı 
zə rif əl bu də fə ona çox so yuq 
gö rün dü. De yə sən, nəb zi də 
vur mur du. Ürə yi ni yox la maq 
is tə di. An caq fi k rin dən da şın dı.

Mə gər Cə fə rin bü tün bə də-
ni baş dan-ba şa bö yük bir ürək 
de yil di mi? Mə gər hə mi şə o is ti 
bar maq la rın hər bi ri nin ucun-
da So na şid dət lə çar pan ürək 

duy ma mış dı mı? Bəs in di bu 
bar maq lar ni yə be lə sa kit 

və so yuq idi? Yox sa o od lu 
ürək öz-özü nə mü xən nət 
çı xıb, öz-özü nü yan dı rıb 
kü lə dön dər miş di? Vü-
cu du na üşüt mə da ra-
şan qa dın  üzü nü hövl-
nak qon şu ota ğa tu tub 
çı ğır dı:

– Mə mə, ay mə mə!.. 
Gəl bax gör Cə fər ni-
yə be lə elə yir? Tez 
ol!.. Sən də yat mı san? 
Yox sa, bu ge cə bü tün 
aləm yu xu ya ge dib?!

Zey nəb tə laş için də 
özü nü çat dı rıb, kü rə-
kə ni nin bi lə yi ni əli nə 

al dı və bir dən qa rı nın 
yu xu lu göz lə ri bə rə lə-

rək elə bil öz hə də qə sin-
dən çıx dı. O bi ri əli ni üzü nə 

atıb, si fə ti ni cır dı, na lə çə kib 
di zi üs tə çök dü:

– Bu ca van vax tın da nö şün 
be lə elə din, ay Cə fər? Övü mü-
zü ni yə yıx dın, ay mü xən nət 
oğul?..

Cə fər ca vab ver mə di. Sol əli-
ni ürə yi nin üs tü nə ne cə qoy-
muş du sa, elə cə qal mış dı. Sağ 
gö zü nün al tın da bir gi lə yaş 
var dı. Do daq la rı müəm ma lı bir 
tə bəs süm lə qı yıl mış dı. Hə mi-
şə ki ki mi sa kit cə ya tır dı. An caq 
Cə fə rin bu də fə ki yu xu su əv vəl-
kin dən de yil di, əbə diy di...

So na nın göz lə ri qa ral dı, qu-
laq la rı tu tul du. Ar tıq heç nə 
gör mə yə rək, heç nə eşit mə yə-
rək, ayaq ya lın, ba  şı a çıq, qar 
bas mış hə yə tə, or dan da ye ri ağ, 
gö yü qa ra boş da la na yü yür dü, 
sa çı nı yo la raq şi vən qo par dı:

– Bu nə vax tın yat ma ğı dır, 
ay ca maat?.. Da dı mı za ça tın, 
du run ey, Cə fər əl dən ge dir!.. 
Qoy ma yın, ay ca maat!

Da la nın bü tün qa pı la rı açıl dı. 
Ge cə pal ta rın da özü nü ba yı rın 
qa rı na, so yu ğu na at mış ki şi lər, 
ar vad lar, qo ca lar, uşaq lar do-
nub-qu ru yub qal mış dı lar:

– Nə olub, So na ba cı?
– Da ha no la caq? Evim yı xıl-

dı, ay ca maat! Cə fər get di! Ba-
la la rım ye tim qal dı!.. Ay dın! 
Gü la ra! Har da sız? Ge din, qoy-
ma yın Mir zə mi get sin!

O ge cə so yuq idi, çox so yuq 
idi. An caq Ba kı nın buz bağ la-
mış te le fon tel lə ri so yuq dan-
şax ta dan qı sal ma mış, ək si nə, 
uzan mış dı. Bu qar lı-şax ta lı ge-
cə də üfüq dən-üfü qə, Şu ba nı-
dan Xə zə rə dək dar tı la raq bü-
tün Ba kı nı yu xu dan oyat mış dı. 
Te le fon tel lə ri o sə hər is ti hıç qı-
rıq lar dan tir-tir tit rə yir di…

– Eşit mi sən? Cə fər ölüb!
– Nə da nı şır san?
– Cə fər Cab bar lı nı itir dik!
– Ola bil məz?!.
An caq olan ol muş, Cə fər ca-

van ca ya şın da dün ya dan köç-
müş, Qış qa rı sı ba har oğ lu nu 
ge dər-gəl məz bir sə fə rə apa rıb 
get miş di.
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lan da bö yük bağ ça nın açıq qa pı sı nı be lə cə döy dü.
So na eh ti yat la açı lan şü şə bən din qa pı sın dan ota ğa dol muş so-
yuq dan tit rə di. Ki no fab rik də ça lı şan iki dos tu Cə fə rin qo lu na 

gi rə rək, onu qa pı dan evə sal dı.
– Nə olub? – de yə So na hə yə can la on la rın qar şı sı na atıl dı.
– Heç!.. – de yə qış gü nü ya xa sı açıl mış Cə fər gü lüm sə mə yə ça lış dı. – Qorx ma, So na sı, bir 
şey yox dur… Ürə yim ba la ca çəm-xəm elə yir. Yə qin, ki no pro jek tor la rın tə si rin dən ol du. 
Boş şey dir… Ye ri mi dü zəlt, bir az uza nım, ke çib ge də cək.
Əv vəl lər də on da bu na ox şar hal lar ol muş du. An caq ca van qa dın heç vaxt 
əri nin vü cu du nu bu qə dər əz gin, si fə ti ni bu qə dər sol ğun, göz lə ri ni - iri 
göz lə ri ni bu qə dər ki çik gör mə miş-
di!..

– Ama nın gü nü dü, ay pro-
fes sor, xa hiş elə yi rəm, tez 
özü nü zü bi zə çat dı rın! Cə fə-
rin əh va lı xo şu ma gəl mir! Fay-
ton gön də ri rəm, siz Al lah, yu-

Pro fes sor gə lib çıx dı, yə qin 
ki, ev də ki lə ri qor xut ma maq 
üçün xəs tə də cid di bir şey ol-
ma dı ğı nı söy lə di. Tə ci li dər-
man yaz dı. Bir qə dər Cə fər lə 
za ra fat laş dı və gö zü nü yu xu ya 

O yat maq la Cə fər iki gün 
ya taq dan qalx ma dı. Üçün cü 

Mə gər Cə fə rin bü tün bə də-
ni baş dan-ba şa bö yük bir ürək 
de yil di mi? Mə gər hə mi şə o is ti 
bar maq la rın hər bi ri nin ucun-
da So na şid dət lə çar pan ürək 

duy ma mış dı mı? Bəs in di bu 
bar maq lar ni yə be lə sa kit 

və so yuq idi? Yox sa o od lu 
ürək öz-özü nə mü xən nət 
çı xıb, öz-özü nü yan dı rıb 
kü lə dön dər miş di? Vü-
cu du na üşüt mə da ra-
şan qa dın  üzü nü hövl-
nak qon şu ota ğa tu tub 
çı ğır dı:

Gəl bax gör Cə fər ni-
yə be lə elə yir? Tez 
ol!.. Sən də yat mı san? 
Yox sa, bu ge cə bü tün 
aləm yu xu ya ge dib?!

özü nü çat dı rıb, kü rə-
kə ni nin bi lə yi ni əli nə 

al dı və bir dən qa rı nın 
yu xu lu göz lə ri bə rə lə-

rək elə bil öz hə də qə sin-
dən çıx dı. O bi ri əli ni üzü nə 

atıb, si fə ti ni cır dı, na lə çə kib 
di zi üs tə çök dü:

– Bu ca van vax tın da nö şün 
be lə elə din, ay Cə fər? Övü mü-
zü ni yə yıx dın, ay mü xən nət 
oğul?..

Cə fər ca vab ver mə di. Sol əli-
ni ürə yi nin üs tü nə ne cə qoy-
muş du sa, elə cə qal mış dı. Sağ 
gö zü nün al tın da bir gi lə yaş 
var dı. Do daq la rı müəm ma lı bir 
tə bəs süm lə qı yıl mış dı. Hə mi-
şə ki ki mi sa kit cə ya tır dı. An caq 
Cə fə rin bu də fə ki yu xu su əv vəl-
kin dən de yil di, əbə diy di...
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Bahar oğlu… 
Novruza 

yetişmədi…
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Nam lu na da ya nır, yo la da lar sın,
Du ru şun, ba kı şın ya man, be Ali!
Bo şu na te ti ği ne kur ca lar sın?
Var da ha ate şe za man, be Ali!

Yıl lan mış bir çı nar pu su luk ye rin,
Ner dey se ge le cek bek le dik le rin
Var iki atım lık ca nı ke de rin,
De se ne iş le ri du man, be Ali!

Onu sen bü yüt de sö ğüt bo yun ca
Ken di ni el le re ver sin o qon ca!
Sö zü me kan ma dın bu nu du yun ca,
Gön lün dü gö zü nü yu man, be Ali!

...Gel di ler bek le nen cüt ler or ma na,
Du ru yor iki genç, ne hoş, yan ya na.
Bir kur şun ka dı na, bir de ço ba na,
Çın la sın yıl lar ca or man, be Ali!

Gö rün ce uzan mış yar ku ca ğı na,
Boy nu nu do la mış zül fü ba ğı na,
Kur şu nu kah pe ye sı ka ca ğı na
Ken di ne çe vir din... Aman, be Ali!
İn di isə şeirin tər cü mə si nə və 

xə ta la rı na ba xaq:
Tü fən gə söy kə nib yo la ba xır san,
Du ru şun, ba xı şın ya man bə Əli.
Bo şu na tə ti yi nə qur da lar san,
Hə lə gəl mə yib dir za man bə Əli.
Bi rin ci bən din tər cü mə si uğur-

lu dur. Hər iki dil də li rik qəh rə-
ma nın əh va li-ru hiy yə si cə mi dörd 
mis ra da us ta şə kil də ifa də edi lib. 
Hər çənd ki, türk cə də bu, da ha 
qüv vət li ve ri lib. Bi rin ci mis ra da-
kı yo la dal mak ifa də si göz lə ri yol 
çək mək, bi ri ni in ti zar la göz lə mək 
fi k ri nə da ha uy ğun dur. Dör dün-
cü mis ra da si la hı işə sal maq, atəş 
aç maq mə qa mı nın hə lə gəl mə di yi 
ori ji nal da da ha açıq şə kil də vur-
ğu la nır.

İn di ikin ci bən din tər cü mə si nə 
ba xaq:

Bir qo ca man çi nar giz lən mə ye rin
Har dan sa gə lə cək göz lə dik lə rin
Var iki atım lıq ba rı tın sə nin
İş lə rin hər za man du man bə Əli.
İkin ci mis ra da kı ner dey se sö zü 

ya lan çı ek vi va lent dir, har dan sa 
şək lin də yox, in di lər də, tez lik lə 
de mək dir. Üçün cü və dör dün cü 
mis ra lar da ori ji na lın mə na 
təh ri fi  nə yol ve ri lib. Ori ji-
nal da li rik qəh rə ma-
nı sı xan, kə də rə bo-
ğan ha di sə nin cə mi 
iki qur ğu şun la (gül lə 
ilə) həll olu na ca ğı və 
bu gül lə ilə vu ru la caq 
adam la rın (şair iş lə ri kəl-
mə si ni cəm də ve rir) ha lı nın 
pə ri şan, du man ola ca ğı bil di-
ri lir. Tər cü mə də isə iki atım lıq 
ba rı tı olan li rik qəh rə ma nın özü-
nün iş lə ri nin hər za man du man 
ol du ğu gös tə ri lir.

Üçün cü bənd də ilk iki mis ra-
nın tər cü mə si əs li nə adek vat dır. 
Üçün cü və dör dün cü mis ra lar da 
mə na təh ri fi  var:

Ona inan ma dın ni yə du yun ca
Kön lü nü, gö zü nü yu man bə Əli.

Ori ji nal da sev gi li si nin li rik qəh-
rə ma na xə ya nə ti ni, onu bir ço ban-
la al dat ma sı nı Əli yə şair-təh ki yə çi 
xə bər ve rir. O isə inan mır. Sev gi-
nin gö zü kor dur – kön lü, se vən 
qəl bi onun gö zü nü yu mub, bağ-
la yıb. Tər cü mə də isə ona inan ma-
dın (ki mə?), kön lü nü yu man (?) 
de yi lir ki, bu za man mə na ba şa 
dü şül mür.

Dör dün cü bən din so nun cu mis-
ra sı nın tər cü mə si də uğur lu sa yı la 
bil məz:

Qoy yan sın il lər cə or man bə Əli.
Ori ji nal da li rik qəh rə ma nın qa-

dı na və ço ba na sıx dı ğı iki gül lə-
nin sə si nin il lər cə me şə də əks-sə-
da do ğu ra ca ğı (xə ya nə ti nə gö rə 
sev gi li dən alı nan ağır in ti qa mın 
il lər lə gu rul tu qo pa ra ca ğı) ifa-
də edi lib. Tər cü mə də isə qur şun 
(gül lə, mər mi) sə sin dən me şə il-
lər cə yan sın (?) de yi lir.

Be şin ci bən din son iki mis ra sı 
ori ji nal da da ha tə sir li dir. Tər cü-
mə də xə ya nət və onun qar şı lı ğı-
nın fa ciəvi li yi bir az yum şal dı lıb:

Qur şu nu düş ma na ata ca ğı na
Özü nə çe vir di (n), aman, bə Əli...
Əv və la, qur şun sı xı lan adam 

düş mən de yil, li rik qəh rə ma nın 
onu ço ban la al da dan xə ya nət kar 
sev gi li si dir. Əri nə, sev gi li si nə xə-
ya nət edən qa dı nın isə el ara sın da 
bir adı var və bu ad hər iki dil də 
ey ni dir: qəh bə. Doğ ru dur, türk cə 
kah pe kəl mə si nin düş mən, sat-
qın mə na la rı da var, la kin bu kon-
tekst də ev fe miz mə eh ti yac yox dur 
və hə min sö zün müs tə qim mə na-
sı nı iş lət mək də ta bu sa yıl maz.

İn di isə Fa ruk Na fı zın “Sen ner-
de sin?” (“Sən har da san?”) şeiri nə 
ba xaq. Ori ji nal da oxu yu ruq:

Cad de den so kak la ra doğ ru
 ses ler elen di,
Pen ce re ler ka pan dı,  
         ka pı lar sür me len di.

***
Son yol cu nun gö mül dü
 yol da son ad dım la rı,
Bek çi sert bir vu ruş la
 kır dı kal dı rım la rı
Me zar da ölü gi bi yal nız
 kal dım odam da:
Ya nan al nım du var da,
 sö nen göz le rim cam da.

***
Se nin için kan dil ler
 tu tuş tu ken di sin den,
Res mi ne sür me çek tim
 kan dil le rin isin den.

***
Ni ha yet ben ağ lar ken
 top ra ğın yü zü gül dü,
So kak lar dan cad de ye doğ ru
 ses ler dö kül dü...
Şeirin mü va fi q mis ra la rı nın tər-

cü mə si nə diq qət edək:
Ye nə də ev dən (?) kü çə lə rə
 səs lər ələn di,
Pən cə rə lər bağ lan dı,
 qa pı lar pər də lən di (?).

***
Son yol çu nu bas dır dı yol da
 son ad dım la rı (!),
Gö zət çi acıq ilə ar dı qı rın tı la rı (?)
Mə zar da kı ölü ki mi tək
 qal dım ota ğım da,
Ya nan al nım di var da,
 göz lə rim sö nən şam da (?).

***
Sə nin üçün çi çək lər (?) od al dı
 öz-özün dən,
Rəs mi nə sür mə çək dim
 o gül lə rin sə sin dən (?).

***

Nə ha yət mən ağ lar kən
 tor pa ğın üzü gül dü
Kü çə lər dən ev lə rə (?)
 şi rin səs lər tö kül dü...
İn di isə sual işa rə lə riy lə gös tər-

di yi miz tər cü mə xə ta la rı nın ha ra-
dan mey da na gəl di yi nin iza hı na 
ça lı şaq. Əv və la, şeir İs tan bu lun 
ge niş cad də yə – pros pek tə çı xan 
ti pik ara kü çə lə rin dən bi rin də 
yer lə şən ev də sev gi li si ni göz lə-
yən gənc aşi qin yal qız lıq ov qa tı-
nın, hə yə can və iz ti rab la rı nın təs-
vi ri dir. Ax şam dü şür, kü çə lər dən 
əl-ayaq çə ki lir. Pən cə rə lər ör tü-
lür, qa pı lar sür mə lə nir – ki lid lə-
nir, cəf tə lə nir (pər də lə nir kəl mə si 
ye rin də de yil). Ge cə gö zət çi si nin 
sə ki lər də ki ayaq səs lə ri yal qız lı ğa 
qərq ol muş li rik qəh rə ma na son 
də rə cə qa ba və sərt gə lir (kal dı-
rım la qı rın tı nın əla qə si yox dur).  
Aşiq ca ma – pən cə rə şü şə si nə (şa-
ma yox) üzü nü söy kə yib, ya nan 
qən dil lə rə (çi çək lə rə  yox) gö zü-
nü di kib. Lam pa hi sin dən (gül-
lə rin sə sin dən yox) sev gi li si nin 
fo to şək li nə dü şən köl gə lər – ciz-
gi lər onun göz lə ri nə sür mə çə kir. 
Sev gi li si isə gə lib çıx maq bil mir. 
Be lə cə, aşiq sa ba hı di ri göz lü açır. 
Şeirin ilk mis ra sın da kı kü çə lər-
dən evə yı ğı şan səs lər şeirin son 
mis ra sın da ev lər dən kü çə lə rə 
da şır. Tər cü mə də isə son mis ra-
da kü çə lər dən evə şi rin (?) səs lər 
tö kü lür. Bü tün ge cə gö zü nə yu-
xu get mə yən, in ti zar la göz lə di yi 
sev gi li si gə lib çıx ma yan aşi qin 
əh va li-ru hiy yə si nə, o an kı ov qa-
tı na (şair özü də son dan əv vəl ki 
mis ra da mən ağ lar kən) ifa də si ni 
iş lə dir şi rin səs lər nə də rə cə də 
uy ğun gə lir?!

Fa ruk Na fı zın üç bənd lik “Əri-
yən adam” ad lı şeiri bü töv lük-

də yax şı tər cü mə edil sə 
də, bi rin ci bənd də 

təh ri fə yol ve-
ri lib:

Göz le rim göz le rin de
 din le nir ken eri yor,
Eri yor yak la şır ken
 du da ğı na du da ğım.
Zer re le rim çö zül müş gi bi
 ses ler ve ri yor,
Ben sı cak bir de ni ze inen
 buz dan bir da ğım.
Tər cü mə si nə diq qət edək:

Göz lə rim göz lə rin də
 din cə lir kən əri yir,
Əri yir ya xın la şar kən
 do da ğı na do da ğım.
Zər rə-zər rə tö kü lür müş ki mi
 səs lər əri yir,
Mən is ti də niz də buz dan
 bir da ğam. 
Qa fi  yə cüt lə ri po zul muş, mə na 

təh rif edil miş dir. Şair sev gi li si nin 
is ti ağu şu na gir mək lə buz da ğı-
nın (ays ber qin) ya vaş-ya vaş is ti 
də ni zə dal ma sı nı mü qa yi sə edir. 
Buz ne cə is ti su ya sa lın dı ğın da çı-
tır-çı tır səs lər çı xa ra raq əri yər sə, 
o da sev gi li si nin qol la rın da onun 
do daq la rın dan öpər kən elə əri-
yib yox olur, özü nü unu dur. Tər-
cü mə də isə buz da ğı is ti də ni zin 
için də dir (?) və səs lər əri yir (?).

Hər iki di li bil mək lə ya na şı, 
mü tər cim ey ni za man da di li mi-
zə çe vir di yi şairin mən sub ol du-
ğu ədə bi mək tə bi, cə rə ya nı, bü-
töv lük də ya ra dı cı lı ğı nı də rin dən 
bil mə li dir. Mə sə lən, türk cə dən 
di li mi zə on lar ca şeiri mü kəm məl 
tər cü mə edən, özü də ta nın mış 
bir şair-pub li sist olan mü tər ci min 
Yu nus Əm rə dən çe vir di yi şeir də 
oxu yu ruq:

Şə riət, tə ri qət yol dur ge də nə,
Hə qi qət mey və si on dan içə ri.
Bey tin ori ji na lı be lə dir:

Şe riat, ta ri kat yol dur va ra na,
Ha ki kat, ma ri fet an dan içe ri.
Tür ki yə tə səv vüf ədə biy ya tı-

nın ən bö yük sə nət kar la rın dan bi-
ri olan Yu nus Əm rə iki cə mis ra da 
vəh də ti-vü cud fəl sə fə si nin, su fi z-
min ma hiy yə ti ni açıb. Bu tə li min 

ma hiy yə ti nə gö rə ka mil li yə, 
ka mil in sa na ge dən yol 

Haq qa qo vuş maq-
dan ke çir. Bu nun 
üçün müx tə lif 

mər hə lə, mər tə-
bə-mə qam lar dan ke-
çil mə li dir. İlk pil lə 

Şə riət dir. La kin 
İs lam şə riəti ni hər 

kəs an la maz. Bu nun 
üçün mək tə bə, müəl li mə 

eh ti yac var. Tə ri qət (ərəb cə 
yol sö zün dən) bu mək təb lər dən 

bi ri dir. Müəl lim – mür şid, tə lə bə 
– mü rid dir. Bu mək təb də oxu nan 
elm şə riətin əsas la rı, haqq yo lu na 
var ma nın tə məl prin sip lə ri dir ki, 
bu na Mə ri fət el mi de yi lir. Yal nız 
bu mək tə bi bi ti rən, bu el mi öy rə-
nən Hə qi qə ti kəşf edir, Haq qa qo-
vu şur, ka mil İn san olur. Tər cü mə-
də Mə ri fət sö zü nün ye ri nə hə qi qət 
mey və si iş lə di lir. Tə səv vü fün dörd 
tə məl mər hə lə sin dən bi ri olan Mə-
ri fə tin tər cü mə də ve ril mə mə si bu 
fəl sə fi -ideolo ji cə rə ya nın ma hiy yət 
bü töv lü yü nə xə ləl gə ti rir.

(Davamı gələn sayımızda)

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

pro fes sor

mis ra da us ta şə kil də ifa də edi lib. 
Hər çənd ki, türk cə də bu, da ha 
qüv vət li ve ri lib. Bi rin ci mis ra da-
kı yo la dal mak ifa də si göz lə ri yol 
çək mək, bi ri ni in ti zar la göz lə mək 
fi k ri nə da ha uy ğun dur. Dör dün-
cü mis ra da si la hı işə sal maq, atəş 
aç maq mə qa mı nın hə lə gəl mə di yi 
ori ji nal da da ha açıq şə kil də vur-

İn di ikin ci bən din tər cü mə si nə 

Bir qo ca man çi nar giz lən mə ye rin
Har dan sa gə lə cək göz lə dik lə rin
Var iki atım lıq ba rı tın sə nin
İş lə rin hər za man du man bə Əli.
İkin ci mis ra da kı ner dey se sö zü 

ya lan çı ek vi va lent dir, har dan sa 
şək lin də yox, in di lər də, tez lik lə 
de mək dir. Üçün cü və dör dün cü 
mis ra lar da ori ji na lın mə na 
təh ri fi  nə yol ve ri lib. Ori ji-
nal da li rik qəh rə ma-

ilə) həll olu na ca ğı və 
bu gül lə ilə vu ru la caq 
adam la rın (şair iş lə ri kəl-
mə si ni cəm də ve rir) ha lı nın 
pə ri şan, du man ola ca ğı bil di-
ri lir. Tər cü mə də isə iki atım lıq 
ba rı tı olan li rik qəh rə ma nın özü-
nün iş lə ri nin hər za man du man 

Üçün cü bənd də ilk iki mis ra-
nın tər cü mə si əs li nə adek vat dır. 
Üçün cü və dör dün cü mis ra lar da 

Ona inan ma dın ni yə du yun ca
Kön lü nü, gö zü nü yu man bə Əli.

bir adı var və bu ad hər iki dil də 
ey ni dir: qəh bə. Doğ ru dur, türk cə 
kah pe kəl mə si nin düş mən, sat-
qın mə na la rı da var, la kin bu kon-
tekst də ev fe miz mə eh ti yac yox dur 
və hə min sö zün müs tə qim mə na-
sı nı iş lət mək də ta bu sa yıl maz.

İn di isə Fa ruk Na fı zın “Sen ner-
de sin?” (“Sən har da san?”) şeiri nə 
ba xaq. Ori ji nal da oxu yu ruq:

Cad de den so kak la ra doğ ru
 ses ler elen di,
Pen ce re ler ka pan dı,  
         ka pı lar sür me len di.

 o gül lə rin sə sin dən (?).

***
mis ra da mən ağ lar kən) ifa də si ni 
iş lə dir şi rin səs lər nə də rə cə də 
uy ğun gə lir?!

Fa ruk Na fı zın üç bənd lik “Əri-
yən adam” ad lı şeiri bü töv lük-

də yax şı tər cü mə edil sə 
də, bi rin ci bənd də 

təh ri fə yol ve-
ri lib:

Hə qi qət mey və si on dan içə ri.
Bey tin ori ji na lı be lə dir:

Şe riat, ta ri kat yol dur va ra na,
Ha ki kat, ma ri fet an dan içe ri.
Tür ki yə tə səv vüf ədə biy ya tı-

nın ən bö yük sə nət kar la rın dan bi-
ri olan Yu nus Əm rə iki cə mis ra da 
vəh də ti-vü cud fəl sə fə si nin, su fi z-
min ma hiy yə ti ni açıb. Bu tə li min 

ma hiy yə ti nə gö rə ka mil li yə, 
ka mil in sa na ge dən yol 

Haq qa qo vuş maq-
dan ke çir. Bu nun 

mər hə lə, mər tə-
bə-mə qam lar dan ke-
çil mə li dir. İlk pil lə 

Şə riət dir. La kin 
İs lam şə riəti ni hər 

kəs an la maz. Bu nun 
üçün mək tə bə, müəl li mə 

eh ti yac var. Tə ri qət (ərəb cə 
yol sö zün dən) bu mək təb lər dən 

bi ri dir. Müəl lim – mür şid, tə lə bə 
– mü rid dir. Bu mək təb də oxu nan 
elm şə riətin əsas la rı, haqq yo lu na 
var ma nın tə məl prin sip lə ri dir ki, 
bu na Mə ri fət el mi de yi lir. Yal nız 
bu mək tə bi bi ti rən, bu el mi öy rə-
nən Hə qi qə ti kəşf edir, Haq qa qo-
vu şur, ka mil İn san olur. Tər cü mə-
də Mə ri fət sö zü nün ye ri nə hə qi qət 
mey və si iş lə di lir. Tə səv vü fün dörd 
tə məl mər hə lə sin dən bi ri olan Mə-
ri fə tin tər cü mə də ve ril mə mə si bu 
fəl sə fi -ideolo ji cə rə ya nın ma hiy yət 
bü töv lü yü nə xə ləl gə ti rir.

(Davamı gələn sayımızda)(Davamı gələn sayımızda)

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

Türkcədən şeir 
tərcümələrində 

təhriflər

Nam lu na da ya nır, yo la da lar sın, Ori ji nal da sev gi li si nin li rik qəh-

Türk cə dən di li mi zə çev ri lən şeir nü mu nə lə ri əsa sın da 
tər cü mə za ma nı yol ve ri lən bə zi lek sik-qram ma tik və 
se man tik təh rif lər ki fa yət qə dər dir.
Mə sə lən, Tür ki yə nin ta nın mış şair lə rin dən Fa ruk 

Na fız Çam lı be lin di li mi zə tər cü mə edil miş beş bənd lik  “Ali” 
ad lı şeiri ni bü töv lük də ori ji nal da oxu yaq:
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Esen dal 1943-cü il se çim lə ri üçün 
par ti ya dan na mi zəd lər ax tar ma ğa 
baş la dı. Ax tar dı ğı kəs lə ri tap maq 
üçün şair, he ka yə çi, qə zet çi, pro-
fes sor, mü hən dis, kənd tə sər rü fa tı 
mü tə xəs si si – xü la sə, hər pe şə dən, 
hər sə nət dən bir xey li gən ci həf-
tə nin müəy yən gün lə rin də Xalq 
evin də və ya baş qa bir yer də ba şı na 
top la yır dı. Be lə gö rüş lə rin ke çi ril-
mə sin də məq səd mil lət və ki li se çi-
lə cək na mi zəd lə rin fi  kir, dü şün cə 
və me yil lə ri ni öy rən mək idi. La kin 
par ti ya nın baş ka ti bi ma raq lan dı ğı 
sual la ra ca vab tap maq üçün çox qə-
ri bə me tod dan is ti fa də edir di. Mə-
sə lən, or ta lı ğa be lə bir möv zu atır dı:

“Qərb li, yox sa şərq li ol ma lı yıq?”
Tür ki yə üçün bu qə dər bə sit, köh-

nəl miş, sə viy yə si ni, ca zi bə dar lıq və 
can lı lı ğı nı itir miş mə sə lə nin gün də-
mə gə ti ril mə si ni, mü za ki rə yə çı xa-
rıl ma sı nı eşi dən lər əv vəl cə du ru xur-
du lar. Son ra isə, tə bii ki, ək sə riy yət 
qərb li ol maq fi k ri nə üs tün lük ve rir-
di. O za man Esen dal sö zə baş la yıb 
Qər bin, Qərb mə də niy yə ti nin əley-
hi nə elə sərt və kəs kin da nı şır, elə 
mə na sız, mən tiq siz, də lil siz id dialar 
irə li sü rür dü ki, top lan tı ya gə lən lər 
bu söz lə rin in qi la bın ye tir mə si olan 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı Baş 
ka ti bi nin di lin dən eşi dil di yi ni heç 
vəch lə dərk et mək is tə mir di lər. 

Ö zü mün də iş ti rak et di yim top-
lan tı lar dan bi rin də Məm duh Şöv-
kət ey nən aşa ğı da yaz dı ğım söz lə-
ri de di:  

“Qərb mə də niy yə ti ni bü tün qu-
ru luş və müəs si sə lə ri ilə bir lik də 
öl kə miz dən ta mam rədd et mə li-
yik. Son ra eh ti ya cı mız olan mə-
də niy yə ti özü müz ye ni dən ya rat-
ma lı yıq. İn san lar mik rob la ra qar şı 
vak sin lər və di gər müali cə üsul la rı 
ol ma dan da ya şa yıb  lar. Qərb mə-
də niy yə ti nin bəh rə si ki mi bu gün-
kü vak sin lə rin, di gər dər man la rın 
ye ri nə özü müz tam ye ni lə ri ni tap-
ma ya na qə dər on la rın is ti fa də sin-
dən vaz keç mə li yik”. 

Bu söz lər qar şı sın da ha mı mı zın 
ağ zı açı la qal mış dı. Pro fes sor Şöv-
kət Əziz Qan su1 özü nü sax la ya bil-
mə di, uca səs lə, az qa la ba ğı ra raq 
“Bun lar nə bi çim fi  kir lər dir, nə dü-
şü nül mə miş söz lər dir? – de yə eti-
ra zı nı bil dir di: “Qu laq la rı ma ina na 
bil mi rəm. Əgər za ra fat edir si niz sə, 
bu ra be lə za ra fat la rın ye ri de yil. 
Yox, söz lə ri niz, hə qi qə tən cid di dir-
sə, o za man de dik lə ri ni zin mə na sı-
nı an la maq da aciz qal dı ğı mı eti raf 
edi rəm”.

E sen dal ha lı nı poz ma dan ca vab 
ver di:

“Qə tiy yən za ra fat et mi rəm. Ha-
mı sı sə mi mi fi  kir lə rim dir. Əgər 
bü tün bun la rı elə mə sək, mil lə ti mi-
zin məhv gü nü çox ya xın da dır”.

İ ran şa hı Rza Pəh lə vi nin2 “bə-
ra də ri-xa si-əzi zi Məm duh Şöv kət 
bə yi Teh ran da tək rar türk sə fi  ri ki-
mi gör mək is tə mə si nin və mo nar-
xın ar zu sun da kı is rar not la rı nın 
əsl sə bə bi ni hə min ge cə an la dım. 

O sı ra da da xi li iş lər və ki li olan 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı əs ki 
baş ka ti bi ilə ye ni si ara sın da kı fərq 
tam bu qə dər bö yük idi!

Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı 
Baş ka tib li ki mi Mah mud Şöv kət 
Esen dal dan ya di gar qa la caq bəl kə 
də ye ga nə işıq lı xa ti rə çox az in-
sa nın xə bər dar ol du ğu aşa ğı da kı 
ha di sə dir:

Ni hal At sı zın3 ya zı la rı nə ti cə-
sin də baş la nan “19 May həbs lə ri” 
ar tıq tam bir ter ror mən zə rə si nə 
çev ril mək də idi. Döv rün ha kim lə-
ri “Bu in san la rın əsl qa yə lə ri bi zi 
de vir mək dir!” – de yib uzaq dan-
ya xın dan mil liy yət çi ki mi ta nı dıq-
la rı hər kə si həb sə at maq is tə dik-
lə ri za man qar şı la rın da Esen da lı 
gör dü lər. “Mən də mil liy yət çi yəm. 
Əgər qə ra rı nız be lə isə, o za man 
mə ni də həbs edin!” Onun dər viş 
tə biəti ni, mis ti ka ilə do lu bey ni ni, 
əs ki dövr lə rin təc rü bə si nə əsas la-
na raq hər şe yə be lə tə ci li reak si-
ya ver mə di yi ni göz önü nə gə ti rib 
göz lə nil məz hə rə kə ti nə əv vəl cə 
təəc cüb lən di lər. Am ma son ra so-
yuq baş la dü şü nüb gör mək is tə-
dik lə ri işin yal nız məm lə kət, öz lə ri 
üçün də zə rər li ola ca ğı qə naəti nə 
gəl di lər. Və tə şəb büs lə rin dən vaz 
keç di lər. 

Xalq Par ti ya sı nın keç miş və ye ni 
baş ka tib lə ri ara sın da kı rə qa bət za-
ma nı hər iki tə rəf gə lə cək də iş lə ri-
nə ya ra ya caq ün sür lə rin Məc lis də 
təm sil çi li yi ni tə min et mək üçün 
çox ça lış dı lar. Son da tə rəfl  ə rin iki-
si nin də niy yət lə ri nə az-çox nail 
ol du la rı nı söy lə mək müm kün dür.

Yed din ci və Sək ki zin ci Mil lət 
Məc lis lə rin də hə min tə rəf dar la rın 
bir- bi rin dən ma raq lı ma cə ra la rı 
ol du. Am ma diq qə ti çə kən bir mə-
qam da var idi: Xalq Par ti ya sı nın 
“Müs tə qil qru pu” da ha çox keç-
miş da xi li iş lər və ki li nin möv qe yi-
ni mü da fi ə edir di!

1944-cü il də nəşr et dir di yim 
“Qüv və yi-Mil liy yə ru hu” ki ta bım-
dan Məm duh bə yə də gön dər miş-
dim. Göz lən ti lə ri mə rəğ mən, bu 
ba rə də tək bir sə tir də yaz ma dı. O 
yay Bö yük ada da kı klub da rast laş-
dıq. So yuq tərz də sa lam ver dik dən 
son ra “Ki ta bı nı oxu dum. Bə yən-
mə dim. Bə zi in san la rı heç la yiq 
ol ma dıq la rı hal da, çox yük sək lə rə 
qal dır mı san” - de yib uzaq laş dı. 

Yed din ci Bö yük Mil lət Məc li si-
nin fəaliy yə ti nin ikin ci ilin də Bi rin-
ci Məc li sin əs ki Baş ka ti bi Cüm hu-
riy yət Xalq Par ti ya sı nın da xi lin də 
özü nü az qa la mü xa li fət qru pu nun 
rəh bə ri ki mi apa rır dı. Xi ta bət kür sü-
sün də o qə dər də gö zə dəy mir di. Fə-
qət alt dan-alt dan qur du ğu təb li ğat 
iş lə ri nin, adam la rı inan dır maq üçün 
əl at dı ğı təl qin lə rin nə ti cə lə ri ar-
tıq gö rün mək də idi. Məc lis də cid di 
təd bir lər iş lə nib hə ya ta ke çi ril mə si 
yo lu ilə məm lə kə tin in ki şaf zə ru rə ti 
ba rə sin də hə qi qi mü za ki rə lər baş-
lan mış dı. Bu yol da önə atı lan la rın 
ar xa sın da kim da ya nır? - sualı mey-
da na çı xan da dər hal ca vab ve ri lir di:

- O!

Am ma ye nə bu sı ra lar da Məc lis-
də Xalq Par ti ya sı nın da xi lin də ye-
ni bir cə rə yan baş lan mış dı.

İ kin ci Dün ya mü ha ri bə si nin 
so nu ya xın la şır, aqi bət ya vaş-ya-
vaş bəl li olur du. De mok rat la rın 
(ABŞ-ın De mok rat Par ti ya sı nə-
zər də tu tu lur - V.Q.) seç ki lə ri qa-

za na ca ğı şüb hə do ğur mur du. 
De mə li, qa lib lə rin, bu da 
müm kün ol ma sa, ən azı on-
la rı mü da fi ə edən lə rin sı ra sı-
na düş mək və San-Fran sis ko 
konf ran sı4 səh nə sin də gö rü-

nə bil mək üçün Tür ki yə də 
tək par ti ya lı re ji min də yiş di ril-

mə si, di gər si ya si par ti ya la rın 
fəaliy yə ti nə im kan ya ra dıl ma sı 
və bu yol la da de mok ra tik ida-

rə çi lik sis te mi nin tət bi qi tə-
ləb olu nur du. Za tən türk 

mil lə ti də bu nu 
is tə yir di. 

Çox par ti ya lı sis te min tə rəf dar la-
rı çox qı sa za man da mey da na çıx-
ma ğa tə rəd düd et mə di lər. 

Bu da Bö yük Mil lət Məc li sin də 
Xalq Par ti ya sı nın qru pun dan iba-
rət mü xa li fə tin tə şək kü lü ilə özü-
nü gös tər di. 

İn di əs ki baş ka ti bin qar şı sın da 
iki yol da ya nır dı: ya mü xa li fə tin 
tə rə fi  nə ke çib açıq şə kil də or ta lıq-
da gö rü nə cək və bu yol la mü ba ri-
zə yə da ha ön cə baş la yan lar la bir-
lə şə cək, ya da on la ra qar şı cəb hə 
açıb Xalq Par ti ya sı nın qa lan üzv lə-
ri ni öz ət ra fı na top la ya caq. 

Əs ki baş ka tib mü xa li fə tin li de ri 
ol ma ğa ha zır la şır dı. Am ma ge cik-
miş di. Be lə olan təq dir də iq ti da-
rın li der lə rin dən bi ri ki mi or ta ya 
çıx maq dan baş qa yol qal mır dı. 
Odur ki, ilk ba xış dan çox cəl be di ci 
gö rü nən iba rə pər daz lıq, fi  kir kən-
dir baz lı ğı elə di: bir müd dət əv vəl 
va hid mü xa li fət cəb hə si ya rat maq 
is tə di yi si lah daş la rı nı ba şı na top-
la yıb “İş lə rin ge di şi xo şu ma gəl-
mir. Tə ci li və ziy yə ti dü zəlt mək 
la zım dır. Am ma bi zim mü xa li fət 
hə mi şə ya xa sı nı kə na ra çə kib tə-
miz gö rün mək is tə yir. Mən tə miz 
gö rün mək is tə mi rəm” - de yib ha-
ki miy yə tə qo şul du. 

An caq he sab la rı nın ən mü hüm 
nöq tə sin də ya nı lır dı. Tut du ğu yo-
lun tez lik lə özü nü Xalq Par ti ya sı-
nın li der li yi nə gö tü rə cə yi ni dü şü-
nür dü. Hə qi qət də isə bu yol onu 
tam ək si nə, par ti ya nın ba şın da 
olan la rın, da ha də qiq de sək, par ti-
ya nın tək baş çı sı nın qu ca ğı na at mış 
ol du. Qar şı tə rə fi n he sab la ma la rı 
də qiq çıx dı. Rə qi bi bi lir di ki, öl kə də 
de mok ra tik ni zam tez-gec qu ru la-
caq. Sa də cə, bü tün baş ve rən lər dən 
özü nün zə rər gör mə mə si la zım dır!

Be lə ol du ğu təq dir də za man qa-
zan maq məc bu riy yə tin də idi. Ya-
ran mış fa si lə za ma nı mü xa li fə tin 
hü cum la rı nı tam da yan dır ma ğı 
ba car ma sa da, zəifl  ə də bi lər di. 
Di gər tə rəf dən, Xalq Par ti ya sı da-
xi lin də o, baş da ol maq la qar şı 
çı xa bi lə cək in san la rı nü fuz dan 
sa lar, xal qın nə zə rin də hör mət-
siz, eti bar sız edib si ya si səh nə dən 
uzaq laş dı rar dı. 

Xalq Par ti ya sı nın şe fi  pla nı nı hə-
ya ta ke çi rər kən par ti ya nın əs ki baş 
ka ti bi ni əv vəl cə mü xa li fə tin önü nə 
çı xa ra caq dı. Onun əli ilə gör dü yü 
sərt təd bir lər nə ti cə sin də mü xa-
lif qüv və lə ri bir qə dər ge ri otur-
da caq dı. Son ra isə özü ha di sə lə rə 
mü da xi lə edə rək ar tıq si ya si rə qib-
lə ri nə qar şı sərt və aman sız mü na-
si bət tə rəf da rı ki mi ta nı nan, bu nun 
da nə ti cə sin də xal qın, par ti ya nın 
gö zün dən ta mam dü şən si lah da-
şı nı sı xış dı rıb ye nə ar xa pla na ke-
çi rə cək di. Bu yol la da bir gül lə ilə 

iki, hətt  a üç dov şan vu ra caq dı.
Dü şü nül müş plan əsa sən 

uğur la ic ra edil di. Əs ki baş ka-
tib ar tıq öl kə nin baş və ki li idi. 
Ürə yin də tut du ğu hə də fə çox ya-
xın laş mış dı. Hö ku mət və par ti ya 
de mək olar, ov cu nun için də idi. 
İn di hə ya ta ke çi rə cə yi təd bir lər-
lə məm lə kət də sa bit lik və hü zu ru 
qo ru yub sax la ya caq, “də mir pən-
cə li baş və kil” adı nı qa zan dıq dan 
son ra isə hər şe yə qeyd-şərt siz ha-
kim ola caq dı!

1 Şöv kət Əziz Kan su (1903-
1983) – tibb və ant ro po lo gi ya 
sa hə sin də ta nın mış türk ali-
mi. An ka ra Uni ver si te ti nin 
ilk rek to ru. Türk Dil Qu ru mu 
və Türk Ta rix Qu ru mu nun, 
ha be lə bir sı ra nü fuz lu bey nəl-
xalq el mi cə miy yət lə rin üz vü 
olub. De mok ra tik ba xış la rı ilə 
se çi lib.

2 Rza şah Pəh lə vi (1878-1944) – 
İran şa hı (1925-1941-ci il lər), 
Pəh lə vi sü la lə si nin qu ru cu su. 
Öz öl kə sin də hə ya ta ke çir di-
yi is la hat lar da “Ata türk il kə-
lə rin dən” əhə miy yət li şə kil də 
ya rar lan mış dı. Xü su si lə 1933-
cü il də Tür ki yə yə bir ay lıq sə-
fə rin dən son ra is la hat la rı da-
ha da ge niş lən dir miş di və bu 
mə sə lə lər də türk sə fi  ri Esen da lı 
özü nün ən ya xın məs lə hət çi lə-
rin dən bi ri sa yır dı. 

3 Ni hal At sız (1905-1975) – türk 
ya zı çı sı, şair və fı kir ada mı. 
Cüm hu riy yət döv rün də türk-
çü lük fi k ri nin ar dı cıl tə rəf dar-
la rın dan bi ri ki mi ta nın mış dı. 
1944-cü il, ma yın 19-da cüm-
hur baş qa nı İs mət İnö nü nün 
baş da Ni hal At sız və ara la rın-
da Al pars lan Tür keş ol maq la 
bir qrup şəx si “irq çi lik-Tu ran-
çı lıq” yay maq da itt  i ham et-
mə sin dən son ra 34 nə fər həbs 
edil miş di. İki il dən çox da vam 
edən məh kə mə pro se si son da 
mütt  ə him lə rin bə raət al ma la rı 
ilə ba şa çat mış dı.

4 İkin ci Dün ya mü ha ri bə si nin 
son ay la rın da, 1945-ci il, ap re-
lin 25-dən iyu nun 26-na qə dər 
ABŞ-nın San-Fran sis ko şə hə-
rin də 50 döv lə tin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən və Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı nın (BMT) ya ra dıl-
ma sı ilə nə ti cə lə nən bey nəl xalq 
konf rans nə zər də tu tu lur.

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.

Be lə ol du ğu təq dir də za man qa-
zan maq məc bu riy yə tin də idi. Ya-
ran mış fa si lə za ma nı mü xa li fə tin 
hü cum la rı nı tam da yan dır ma ğı 
ba car ma sa da, zəifl  ə də bi lər di. 
Di gər tə rəf dən, Xalq Par ti ya sı da-
xi lin də o, baş da ol maq la qar şı 
çı xa bi lə cək in san la rı nü fuz dan 
sa lar, xal qın nə zə rin də hör mət-
siz, eti bar sız edib si ya si səh nə dən 
uzaq laş dı rar dı. 

Xalq Par ti ya sı nın şe fi  pla nı nı hə-
ya ta ke çi rər kən par ti ya nın əs ki baş 
ka ti bi ni əv vəl cə mü xa li fə tin önü nə 
çı xa ra caq dı. Onun əli ilə gör dü yü 
sərt təd bir lər nə ti cə sin də mü xa-
lif qüv və lə ri bir qə dər ge ri otur-
da caq dı. Son ra isə özü ha di sə lə rə 
mü da xi lə edə rək ar tıq si ya si rə qib-
lə ri nə qar şı sərt və aman sız mü na-
si bət tə rəf da rı ki mi ta nı nan, bu nun 
da nə ti cə sin də xal qın, par ti ya nın 
gö zün dən ta mam dü şən si lah da-
şı nı sı xış dı rıb ye nə ar xa pla na ke-
çi rə cək di. Bu yol la da bir gül lə ilə 
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uğur la ic ra edil di. Əs ki baş ka-
tib ar tıq öl kə nin baş və ki li idi. 
Ürə yin də tut du ğu hə də fə çox ya-
xın laş mış dı. Hö ku mət və par ti ya 
de mək olar, ov cu nun için də idi. 
İn di hə ya ta ke çi rə cə yi təd bir lər-
lə məm lə kət də sa bit lik və hü zu ru 
qo ru yub sax la ya caq, “də mir pən-
cə li baş və kil” adı nı qa zan dıq dan 
son ra isə hər şe yə qeyd-şərt siz ha-
kim ola caq dı!

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 

Esen dal 1943-cü il se çim lə ri üçün 
par ti ya dan na mi zəd lər ax tar ma ğa 
baş la dı. Ax tar dı ğı kəs lə ri tap maq 
üçün şair, he ka yə çi, qə zet çi, pro-
fes sor, mü hən dis, kənd tə sər rü fa tı 
mü tə xəs si si – xü la sə, hər pe şə dən, 
hər sə nət dən bir xey li gən ci həf-
tə nin müəy yən gün lə rin də Xalq 
evin də və ya baş qa bir yer də ba şı na 

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.

kim ola caq dı!

1lə cək na mi zəd lə rin fi  kir, dü şün cə 
və me yil lə ri ni öy rən mək idi. La kin 
par ti ya nın baş ka ti bi ma raq lan dı ğı 

Esen dal 1943-cü il se çim lə ri üçün 
par ti ya dan na mi zəd lər ax tar ma ğa 
baş la dı. Ax tar dı ğı kəs lə ri tap maq 

fes sor, mü hən dis, kənd tə sər rü fa tı 
mü tə xəs si si – xü la sə, hər pe şə dən, 

tə nin müəy yən gün lə rin də Xalq 
evin də və ya baş qa bir yer də ba şı na 

Am ma ye nə bu sı ra lar da Məc lis-
də Xalq Par ti ya sı nın da xi lin də ye-
ni bir cə rə yan baş lan mış dı.

İ kin ci Dün ya mü ha ri bə si nin 
so nu ya xın la şır, aqi bət ya vaş-ya-
vaş bəl li olur du. De mok rat la rın 
(ABŞ-ın De mok rat Par ti ya sı nə-
zər də tu tu lur - V.Q.) seç ki lə ri qa-

za na ca ğı şüb hə do ğur mur du. 
De mə li, qa lib lə rin, bu da 
müm kün ol ma sa, ən azı on-
la rı mü da fi ə edən lə rin sı ra sı-
na düş mək və San-Fran sis ko 
konf ran sı4 səh nə sin də gö rü-

nə bil mək üçün Tür ki yə də 
tək par ti ya lı re ji min də yiş di ril-

mə si, di gər si ya si par ti ya la rın 
fəaliy yə ti nə im kan ya ra dıl ma sı 
və bu yol la da de mok ra tik ida-

rə çi lik sis te mi nin tət bi qi tə-
ləb olu nur du. Za tən türk 

mil lə ti də bu nu 
is tə yir di. 

Be lə ol du ğu təq dir də za man qa-
zan maq məc bu riy yə tin də idi. Ya-
ran mış fa si lə za ma nı mü xa li fə tin 
hü cum la rı nı tam da yan dır ma ğı 
ba car ma sa da, zəifl  ə də bi lər di. 
Di gər tə rəf dən, Xalq Par ti ya sı da-
xi lin də o, baş da ol maq la qar şı 
çı xa bi lə cək in san la rı nü fuz dan 
sa lar, xal qın nə zə rin də hör mət-
siz, eti bar sız edib si ya si səh nə dən 
uzaq laş dı rar dı. 

Xalq Par ti ya sı nın şe fi  pla nı nı hə-
ya ta ke çi rər kən par ti ya nın əs ki baş 
ka ti bi ni əv vəl cə mü xa li fə tin önü nə 
çı xa ra caq dı. Onun əli ilə gör dü yü 
sərt təd bir lər nə ti cə sin də mü xa-
lif qüv və lə ri bir qə dər ge ri otur-
da caq dı. Son ra isə özü ha di sə lə rə 
mü da xi lə edə rək ar tıq si ya si rə qib-
lə ri nə qar şı sərt və aman sız mü na-
si bət tə rəf da rı ki mi ta nı nan, bu nun 
da nə ti cə sin də xal qın, par ti ya nın 
gö zün dən ta mam dü şən si lah da-
şı nı sı xış dı rıb ye nə ar xa pla na ke-
çi rə cək di. Bu yol la da bir gül lə ilə 
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lə məm lə kət də sa bit lik və hü zu ru 
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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



1917-ci il də Ru si ya im pe ri ya sı-
nın da ğıl ma sı ilə nə ti cə lə nən Bi rin ci 
dün ya mü ha ri bə si nin ba şa çat ma sı 
Azər bay can da da si ya si çal xan tı la ra 
və ha ki miy yət çev ri liş lə ri nə sə bəb 
ol du. Be lə şə rait də, tə bii ki, xü su si 
mül kiy yə tin, o sı ra dan, ki no is teh sa-
lı nın və pro ka tı nın nor mal fəaliy yə ti 
xü su si lə çə tin idi. Qa rı şıq lıq lar dan 
is ti fa də edi lib 1917-ci il okt yab rın 
31-də Ba kı da ha ki miy yə ti zəbt edən 
avan tü ra çı və şo vi nist S.Şaum ya nın 
baş çı lıq et di yi mat ros de pu tat la rı 
so ve ti qı sa müd dət ər zin də bü tün 
sa hə lə rə nə za rə ti öz əlin də cəm lə-
mə yə, xü su si mül kiy yə tə son qoy-
ma ğa ça lı şır dı. 1918-ci ilin ya zın da 
əsas sa hə lə ri – ba lıq çı lıq və to xu-
cu luq sə na ye lə ri ni, bank la rı, ti ca rət 
do nan ma sı nı mil li ləş dir mə adı al-
tın da ələ ke çir mə yə ça lı şan Ba kı So-
ve ti sa hib kar la rın inad lı mü qa vi mə-
ti ilə üz ləş miş di. Zor və təh did lər, 
«əks-in qi lab la mü ba ri zə apa ran föv-
qə la də ko mis si ya» nın rep res si ya la rı 
ge niş miq yas al mış dı. Azər bay ca nın 
sər vət lə ri ni və tən daş mü ha ri bə si 
için də olan Ru si ya ya gön dər mə yə 
ça lı şan S.Şaum yan və bol şe vik-daş-
nak ban da sı «mil li ləş dir mə» ni 1918-
ci il, ma yın 28-də neft sə na ye si nin 
«xal qın şəx sin də So vet ha ki miy yə ti-
nə keç di yi ni» bil di rən dek ret lə ba şa 
vur du lar. Hə min müd dət də Ru si-
ya da «in qi la bi ki ne ma toq ra fi  ya» nın 
for ma laş ma sı (fəh lə-əs gər de pu tat-
la rı So ve ti nin ki no şö bə lə ri 1918-ci il 
mar tın 19-da Xalq Maarif Ko mis sar-
lı ğı na ve ril miş, RK (b) P-nin VIII qu-
rul ta yın da ki no nu «zəh mət keş küt-
lə lə rin şəx si təh si li nə yö nəlt mək” 
haq qın da qə rar qə bul edil miş di) bu 
oyun caq ha ki miy yə ti də ox şar ad-
dım lar at ma ğa sövq edir di. 

1918-ci ilin mar tın da Şaum yan 
xun ta sı – Ba kı fəh lə-əs gər və mat-
ros de pu tat la rı So ve ti ki no nun mil-
li ləş di ril mə si, «ki no is teh sa lı nın və 
pro ka tı nın möh tə kir lə rin əlin dən 
alın ma sı» üçün xü su si qə rar qə bul 
et miş di. Ba kı So ve ti nin bu qə ra rı 
ki no sa hib kar lar tə rə fi n dən na ra-
hat lıq la qar şı lan mış, çə ki liş va si tə-
lə ri nin, ava dan lı ğın, ki no lent lə rin 
giz lə dil mə si yo lu ilə sax lan ma sı is-
ti qa mə tin də təd bir lər gö rül müş dü. 
Hətt  a Za qaf qa zi ya da be lə, rəs mən 
ta nın ma yan bol şe vik ha ki miy yə ti 
öz doq qu zay lıq möv cud lu ğu döv-
rün də ic ti mai-si ya si anar xi ya ya-
rat maq la mil li tə rəq qi nin qar şı sı na 
sədd çək mə yə ça lı şır dı. 

Tə bii ki, Ba kı So ve ti ad la-
nan bol şe vik qu ru mu ki ne-
ma toq raf dan öz məq səd lə ri ni, 
li der lə ri ni təb liğ et mək for ma-
sın da ya rar lan ma ğa can atır dı. 
Ta ri xin yad da şın da qal mış 
bir fakt de di yi mi zi sü but 
edir. 1917-ci il də na mə lum 
ope ra tor tə rə fi n dən Ba kı da 
ke çi ri lən mi tinq də S.Şaum-
ya nın çı xı şı len tə alın mış dır. 
Uzun il lər «sə da qət li bol şe vik 
– le nin çi nin na dir ob ra zı nı ya-
ra dan sə nət əsə ri» ki mi təq dim 
olu nan cə mi 20 metr lik «Ba kı 
ko mis sa rı nın mi tinq də çı xı şı» 
ad lı bu lent, o döv rün ab-ha va-
sı nı çat dır maq ba xı mın dan çox 
ma raq lı dır. 

Hə min dövr də «17-ci ilin mar-
tı və kol lek tiv mü qa vi lə uğ run da 
mü ba ri zə» ad lı (Ola bil sin, «Ba-
kı da xalq azad lı ğı bay ra mı» ad-
lan dı rı lan lent) sə nəd li fi lm də 
çə kil miş dir. Len tin 10 il son ra 
– 1927-ci il də «Az döv ki no» nun 
ar xi vin dən ta pıl ma sı haq qın da 
mət buat da («Ba kins kiy ra bo çi» 
16 no yabr, 1927-ci il) mə lu mat 
ve ril miş di. Bu ra da gös tə ri lir ki, 
keç miş ki no sə na ye çi si Ko çan, 
fi l mi Par ti ya Ta ri xi Ar xi vi nə 
ve rib. Bu ek ran əsə ri «Ba kı-
da 1917-ci ilin mart ha di sə-
lə ri ni əks et di rir. Müəy yən 
qə dər qə ri bə ad da şı yan 
fi lm də döv rün bü tün bö-
yük in qi la bi an la rı len tə 
alı nıb – Ba kı pro le ta riatı 
rəh bər lə ri nin çı xı şı, 
Ba kı ic ti maiy yə ti, küt-
lə vi mi tinq lər, yı ğın-
caq lar, mə dən lər də 
mi tinq lər». Fil mə 
ba xan PTA və 
«Az döv ki no» 
tə  rə  f in  dən 
onun «na-
dir nüs-
xə ol du ğu, 
heç bir ki no 
müəs si sə sin də və mu zey də ol-
ma dı ğı, nü ma yiş et di ril mə di yi, 
«Az döv ki no» nun fi l min sa hi bi 
ilə onu döv lət mül kiy yə ti nə al-
maq üçün da nı şıq lar apar dı ğı» 
ba rə də də mə lu mat ve ril miş dir. 
Ki nox ro ni ka ap re lin 18-də çə kil-
miş, «Kas pi» qə ze ti nin 23 ap rel 
sa yın da ayın 23-dən 25-dək Ma-
yı lov teat rın da nü ma yiş et di ri lə-
cə yi haq qın da elan ve ril miş di.

1917-ci il də len tə alı nan «Nef tin 
qa zıl ma sı və çı xa rıl ma sı» ad lan-
dı rıl mış 3 his sə li sə nəd li sü jet də 
ki no ta ri xi miz üçün qiy mət li dir. 
Uzun lu ğu 311 metr olan bu lent 
hə min il lər də neft sə na ye si nin 
ümu mi mən zə rə si ni tə səv vür et-
mə yə im kan ve rir. Təəs süf ki, 
1920-ci ilə dək sə nəd li ki no mu zun 
baş qa nü mu nə lə ri ki mi, bu lent 
də gü nü mü zə dək ta mam qo ru-
nub sax lan ma yıb, onun yal nız di-
gər sə nəd li fi lm lər də ki par ça la rı 
qa lıb. 

Bir-bi ri ni əvəz 
edən Za qaf qa zi ya 
Sey mi, Za qaf qa-
zi ya Ko mis sar lı ğı 
və Za qaf qa zi ya Fe-
de ra si ya sı da xi li və 
xa ri ci qey ri-sta bil lik 
üzün dən ye tə rin cə 
fəaliy yət gös tə rə bil-
mə dik lə rin dən, tə bii 
ki, mə də niy yət və in-
cə sə nət mə sə lə lə riy lə 
məş ğul ol ma ğa im kan 
tap ma dı. 1918-ci il, ma-
yın 28-də Gür cüs ta nın 
ar dın ca öz müs tə qil li yi-
ni elan edən Azər bay can 
De mok ra tik Cüm hu riy-
yə ti ilk bə yan na mə sin də 
«ə ra zi sin də ya şa yan bü tün 
xalq la ra azad in ki şaf üçün 
ge niş şə rait ya ra da ca ğı na» 
tə mi nat ver di. 1918-ci il sent-
yab rın 15-də Azər bay ca nın 
pay tax tı Ba kı nın türk qar daş-
la rı mı zın, Qaf qaz İs lam Or du-
su nun kö mə yi ilə bol şe vik daş-

nak iş ğa lın dan azad edil mə sin dən 
son ra dər hal əmə li fəaliy yə tə 
baş la yan mil li hö ku mət döv lət 
qu ru cu lu ğu nun müx tə lif sa hə lə-
rin də qə ti ad dım lar at dı. Hö ku-
mət Azər bay can mə də niy yə ti nin 
xa ric də təb li ği məq sə di ilə teatr 
trup pa la rı nın qast rol la rı nı təş kil 
edir, re per tuar da mil li sə nət nü-
mu nə lə ri nin yer al ma sı na xü su si 
diq qət gös tə rir di. Şüb hə siz, hə min 
əsər lər ara sın da Ü.Ha cı bə yo vun 
ope ra, ope rett  a və mu si qi li ko-
me di ya la rı mü hüm yer tu tur du.

Qə zet, jur nal, ki tab nəş ri ilə ya-
na şı, F.Xoys ki nin baş çı lıq et di yi 

hö ku mət, ki no sə na ye si nin 
mil li ləş di ril mə-

si yö nü-
m ü n  d ə 
bol şe vik-
lə rin hə-
ya ta ke-
çir dik lə ri 

təd bir lə rin 
qar  ş ı  s ı  nı 
al dı, azad 

in ki şaf üçün şə-
rait ya rat dı. Bu da qı sa 

müd dət ər zin də di gər sə nət sa-
hə lə ri ilə ya na şı, ki ne ma toq ra fın 
dir çəl mə si nə tə kan ver di. 

1918-ci il də ki ne ma toq ra fi  ya da 
ça lı şan qüv və lə rin kon so li da si-
ya sı baş ver di – Ba kı şə hə ri nin 
si ne ma toq ra fi  ya və teatr qul-
luq çu la rı nın İtt  i fa qı ya ran dı. 
İtt  i fa qa gör kəm li akt yor və re-
jis sor A.M.Şə rif za də baş çı lıq 
edir di. Bu qu rum öz üzv lə-
ri nin hü quq la rı nı qo ru maq 
yö nü mün də müəy yən 
fəaliy yət gös tə rir, təd ri-
cən bü tün ki no və teatr 
sə nət çi lə ri ni əha tə et-
mə yə can atır dı. 

Ba kı kom mu na sı nın 
mil li ləş dir mə si ya sə-
ti nə ti cə sin də xey li 
zi yan çək miş «Fil-
ma» ak sioner cə-
miy yə ti Azər bay-
can De mok ra tik 
Cüm hu riy yə ti nin 
qu rul ma sı ilə öz 
fəaliy yə ti ni bər pa 
et di. Cə miy yə tin 

rəh bər li yi 1918-ci ilin axır la rın-
da ki no is teh sa lı nı da vam et dir-
mək məq sə di lə re jis sor B.Svet-
lo vu və ope ra tor Q.Lem ber qi 
Pe ter burq dan Ba kı ya də vət et-
di. B.Svet lo vun P.Mu rav yo-
vun sse na ri si əsa sın da çək di yi 
«Bir al çal ma nın ta ri xi» fi l mi 
meş şan la rın hə ya tın dan gö tü-
rül müş məişət me lod ra mı idi. 
Ek ran va si tə si lə ta ma şa çı la ra 
təl qin edi lir di ki, in sa nın ba şı na 
nə gə lir sə-gəl sin – şəx si hə yə-
can lar, uğur suz qu rul muş hə-
yat – ha mı sı ta le yin hök mü dür.

Film də ki rol la rı, çox gü man ki, 
B.Svet lo vun di gər lent lə rin də də 
çə kil miş rus teatr trup pa la rı nın 
akt yor la rı ifa edir di lər. 1919-cu ilin 
yan va rın dan Ba kı ki no teatr la rın da 
nü ma yiş et di ri lən bu 5 his sə li ek ran 
əsə ri döv ri mət buat da ve ri lən elan-
lar da «müasir hə yat dan bəhs edən 
güc lü dram» ki mi təq dim edil sə də, 
bə dii də yə ri ni təs diq lə yən rəy lər lə 
rast laş ma mı şıq. 1918-1920-ci il lər 
ADP döv rün də haq qın da da nış dı-
ğı mız ek ran əsə ri Azər bay can da is-
teh sal edil miş ye ga nə bə dii fi lm dir. 

Ay rı-ay rı fakt lar və eh ti mal-
lar ADP döv rün də sə nəd li çə ki-
liş lə rin ol du ğun dan xə bər ve rir. 
1918-ci il, sent yab rın 15-də Ba-
kı nın azad edil mə si, de kab rın 
7-də Azər bay can Par la men ti nin 
açı lı şı, di gər əla mət dar ha di sə lər 
fo to la rın yad da şı na kö çü rü lüb-
sə, de mə li, sə nəd li çə ki liş lə rin 
ol ma sı da müm kün dür. Bu gü-
ma nı mı zı hə min il lə ri gör müş 
adam la rın xa ti rə lə rin də ki fakt-
lar da sü but edir. Mə sə lən, ADC 
Mil li Şu ra sı nın səd ri M.Ə.Rə sul-
za də nin si lah daş la rın dan bi ri 
İ.Əmə nul la yev bir il son ra ke çi-
ri lən müs tə qil lik bay ra mı haq-
qın da xa ti rə lə rin də qeyd edir: 
«...Də niz kə na rın da pa rad ke-
çir di lər. Pa ra dı Əliağa Şıx lins-
ki apa rır dı, Meh man da rov qə-
bul edir di (ADP hər bi na zi ri nin 
müavi ni və hər bi na zir – N.Ə.). 
Pa rad dan son ra teat ra get dik, 
ora da Ba kı nın ne cə alın ma sı nı 
gös tər di lər...» De mə li, 1918-ci il, 
sent yab rın 15-də Azər bay can və 
türk əs gər lə ri nin Ba kı nı daş nak-
bol şe vik tör-tö kün tü lə rin dən tə-
miz lə mə si haq qın da sə nəd li-xro-
ni kal fi lm ol ub. 

Bu dövr də haq qın da də qiq mə-
lu mat olan ye ga nə çə ki liş 1919-
cu il ma yın 28-də Azər bay can 
De mok ra tik Cüm hu riy yə ti nin 
il dö nü mü mü na si bə ti lə hö ku mə-
tin ke çir di yi təd bir lə rin sə nəd li 
xro ni ka sı nın ya ra dıl ma sı dır. Ki-
no ta ri xi miz lə bağ lı mə qa lə və 
mo noq ra fi  ya lar da  «ək sin qi la bi 
Mü sa vat hö ku mə ti nin qu rul ma-
sı nın 1 il li yi» ad la nan tən tə nə lə ri 
çə kən na mə lum ope ra tor Azər-
bay can De mok ra tik Cüm hu riy-
yə ti qo şun la rı nın hər bi ke çi di ni, 
on la ra ta ma şa et mək üçün kü-
çə lə rə çıx mış Ba kı əha li si ni len tə 
al ıb. «A zər bay can ki no su» izah lı 
ka ta lo qun da fi l min re jis sor Es-
fi r Şub tə rə fi n dən çə kil di yi qeyd 
edil sə də, bu nu sü but edə cək 
fakt la qar şı laş ma mı şıq. 1919-cu 
ilin iyu nun 13-də «Eksp ress», 
«Re kord», son ra lar isə «Fo rum» 
ki no teatr la rın da bə dii fi lm lər-
dən əv vəl nü ma yiş et di ri lən bu 
sə nəd li lent ta ri xi miz üçün na-
dir ki no ma te rial sa yı la bi lər.

1917-ci il də Ru si ya im pe ri ya sı- Tə bii ki, Ba kı So ve ti ad la-

  1915-1917-ci il lər Azər bay can da mə nə vi, mə də ni və in-
qi la bi yük sə liş döv rü idi. Mil li oya nış, iq ti sa di tə rəq qi, 
so sial çax naş ma lar ədə biy yat da, in cə sə nət də və mət-
buat da mü hüm ha di sə lər lə mü şa yi ət olu nur du. Hə lə də 
da vam edən Bi rin ci dün ya mü ha ri bə si nin məh ru miy yət-
lə ri mə də niy yə tin tə rəq qi si nin qar şı sı nı al maq iq ti da-
rın da de yil di. Üç nə həng si ya si-mə nə vi mə ka nın – Ru-
si ya, Tür ki yə və İra nın əha tə sin də yer lə şən Azər bay can 
məm lə kə tin də müs tə qil lik ar zu la rı nın ilk işar tı la rı gö-
rün mək dəy di. Çök mək də olan Ru si ya im pe ri ya sı bu ta ri-
xi zə ru rə tə ma ne ola bil mə sə də, do ğur du ğu bol şe vizm 
ide ya sı ilə əsa rət bu xov la rı nın par ça lan ma sı na im kan 
ver mə mə yə can atır dı.
Bu il lər də xü su si lə mət buat və teatr sa hə sin də öl çü yə-
gəl məz tə rəq qi hiss olu nur du. Ə.Hü seyn za də, Ə.Ağa-
yev, M.Ə.Rə sul za də, Ə.Top çu ba şov və s. ki mi ic ti mai-si-
ya si xa dim lər mət bu söz va si tə si lə mil li oya nı şa tə kan 
ve rir di lər. Bö yük bəs tə ka rı mız Ü.Ha cı bə yo vun ope ra və 
ope ret ta la rı, kə sər li pub li sis ti ka sı döv rün ən də yər li ha-
di sə lə rin dən idi. Zül fü qar və Üze yir Ha cı bə yov qar daş la-
rı nın teatr trup pa sı na rəh bər lik edən H.Ərəb lins ki nin 
ta ma şa ya qoy du ğu əsər lər bö yük əks-sə da do ğu rur-
du. Azər bay can teat rı və mu si qi si nəin ki Qaf qaz da, 
hət ta Ru si ya nın baş qa əra zi lə rin də, Or ta Asi ya da və 
Ya xın Şərq öl kə lə rin də bö yük şöh rət qa zan mış dı.
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Qə zet, jur nal, ki tab nəş ri ilə ya- Ay rı-ay rı fakt lar və eh ti mal-

Cümhuriyyət dövrünün     (1918-1920-ci illər)
    kinematoqrafıTə bii ki, Ba kı So ve ti ad la-

nan bol şe vik qu ru mu ki ne-
ma toq raf dan öz məq səd lə ri ni, 
li der lə ri ni təb liğ et mək for ma-
sın da ya rar lan ma ğa can atır dı. 
Ta ri xin yad da şın da qal mış 
bir fakt de di yi mi zi sü but 
edir. 1917-ci il də na mə lum 
ope ra tor tə rə fi n dən Ba kı da 
ke çi ri lən mi tinq də S.Şaum-
ya nın çı xı şı len tə alın mış dır. 
Uzun il lər «sə da qət li bol şe vik 
– le nin çi nin na dir ob ra zı nı ya-
ra dan sə nət əsə ri» ki mi təq dim 
olu nan cə mi 20 metr lik «Ba kı 
ko mis sa rı nın mi tinq də çı xı şı» 
ad lı bu lent, o döv rün ab-ha va-
sı nı çat dır maq ba xı mın dan çox 

Hə min dövr də «17-ci ilin mar-
tı və kol lek tiv mü qa vi lə uğ run da 
mü ba ri zə» ad lı (Ola bil sin, «Ba-
kı da xalq azad lı ğı bay ra mı» ad-
lan dı rı lan lent) sə nəd li fi lm də 
çə kil miş dir. Len tin 10 il son ra 
– 1927-ci il də «Az döv ki no» nun 
ar xi vin dən ta pıl ma sı haq qın da 
mət buat da («Ba kins kiy ra bo çi» 
16 no yabr, 1927-ci il) mə lu mat 
ve ril miş di. Bu ra da gös tə ri lir ki, 
keç miş ki no sə na ye çi si Ko çan, 
fi l mi Par ti ya Ta ri xi Ar xi vi nə 
ve rib. Bu ek ran əsə ri «Ba kı-
da 1917-ci ilin mart ha di sə-
lə ri ni əks et di rir. Müəy yən 
qə dər qə ri bə ad da şı yan 
fi lm də döv rün bü tün bö-
yük in qi la bi an la rı len tə 
alı nıb – Ba kı pro le ta riatı 
rəh bər lə ri nin çı xı şı, 
Ba kı ic ti maiy yə ti, küt-
lə vi mi tinq lər, yı ğın-
caq lar, mə dən lər də 
mi tinq lər». Fil mə 
ba xan PTA və 
«Az döv ki no» 

xə ol du ğu, 

müəs si sə sin də və mu zey də ol-
ma dı ğı, nü ma yiş et di ril mə di yi, 
«Az döv ki no» nun fi l min sa hi bi 
ilə onu döv lət mül kiy yə ti nə al-
maq üçün da nı şıq lar apar dı ğı» 
ba rə də də mə lu mat ve ril miş dir. 
Ki nox ro ni ka ap re lin 18-də çə kil-
miş, «Kas pi» qə ze ti nin 23 ap rel 
sa yın da ayın 23-dən 25-dək Ma-
yı lov teat rın da nü ma yiş et di ri lə-
cə yi haq qın da elan ve ril miş di.

Bir-bi ri ni əvəz 
edən Za qaf qa zi ya 
Sey mi, Za qaf qa-
zi ya Ko mis sar lı ğı 
və Za qaf qa zi ya Fe-
de ra si ya sı da xi li və 
xa ri ci qey ri-sta bil lik 
üzün dən ye tə rin cə 
fəaliy yət gös tə rə bil-
mə dik lə rin dən, tə bii 
ki, mə də niy yət və in-
cə sə nət mə sə lə lə riy lə 
məş ğul ol ma ğa im kan 
tap ma dı. 1918-ci il, ma-
yın 28-də Gür cüs ta nın 
ar dın ca öz müs tə qil li yi-
ni elan edən Azər bay can 
De mok ra tik Cüm hu riy-
yə ti ilk bə yan na mə sin də 
«ə ra zi sin də ya şa yan bü tün 
xalq la ra azad in ki şaf üçün 
ge niş şə rait ya ra da ca ğı na» 
tə mi nat ver di. 1918-ci il sent-
yab rın 15-də Azər bay ca nın 
pay tax tı Ba kı nın türk qar daş-
la rı mı zın, Qaf qaz İs lam Or du-
su nun kö mə yi ilə bol şe vik daş-

Qə zet, jur nal, ki tab nəş ri ilə ya-
na şı, F.Xoys ki nin baş çı lıq et di yi 

hö ku mət, ki no sə na ye si nin 
mil li ləş di ril mə-

si yö nü-
m ü n  d ə 
bol şe vik-

çir dik lə ri 
təd bir lə rin 
qar  ş ı  s ı  nı 
al dı, azad 

in ki şaf üçün şə-
rait ya rat dı. Bu da qı sa 

müd dət ər zin də di gər sə nət sa-
hə lə ri ilə ya na şı, ki ne ma toq ra fın 
dir çəl mə si nə tə kan ver di. 

1918-ci il də ki ne ma toq ra fi  ya da 
ça lı şan qüv və lə rin kon so li da si-
ya sı baş ver di – Ba kı şə hə ri nin 
si ne ma toq ra fi  ya və teatr qul-
luq çu la rı nın İtt  i fa qı ya ran dı. 
İtt  i fa qa gör kəm li akt yor və re-
jis sor A.M.Şə rif za də baş çı lıq 
edir di. Bu qu rum öz üzv lə-
ri nin hü quq la rı nı qo ru maq 
yö nü mün də müəy yən 
fəaliy yət gös tə rir, təd ri-
cən bü tün ki no və teatr 
sə nət çi lə ri ni əha tə et-
mə yə can atır dı. 

Ba kı kom mu na sı nın 
mil li ləş dir mə si ya sə-
ti nə ti cə sin də xey li 
zi yan çək miş «Fil-
ma» ak sioner cə-
miy yə ti Azər bay-
can De mok ra tik 
Cüm hu riy yə ti nin 
qu rul ma sı ilə öz 
fəaliy yə ti ni bər pa 
et di. Cə miy yə tin 

rəh bər li yi 1918-ci ilin axır la rın-
da ki no is teh sa lı nı da vam et dir-
mək məq sə di lə re jis sor B.Svet-
lo vu və ope ra tor Q.Lem ber qi 
Pe ter burq dan Ba kı ya də vət et-
di. B.Svet lo vun P.Mu rav yo-
vun sse na ri si əsa sın da çək di yi 
«Bir al çal ma nın ta ri xi» fi l mi 
meş şan la rın hə ya tın dan gö tü-
rül müş məişət me lod ra mı idi. 
Ek ran va si tə si lə ta ma şa çı la ra 
təl qin edi lir di ki, in sa nın ba şı na 
nə gə lir sə-gəl sin – şəx si hə yə-
can lar, uğur suz qu rul muş hə-
yat – ha mı sı ta le yin hök mü dür.

Tə bii ki, Ba kı So ve ti ad la-

di sə lə rin dən idi. Zül fü qar və Üze yir Ha cı bə yov qar daş la-
rı nın teatr trup pa sı na rəh bər lik edən H.Ərəb lins ki nin 
ta ma şa ya qoy du ğu əsər lər bö yük əks-sə da do ğu rur-
du. Azər bay can teat rı və mu si qi si nəin ki Qaf qaz da, 
hət ta Ru si ya nın baş qa əra zi lə rin də, Or ta Asi ya da və 
Ya xın Şərq öl kə lə rin də bö yük şöh rət qa zan mış dı.

Qə zet, jur nal, ki tab nəş ri ilə ya-
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Təəs süf ki, hə min çə ki liş Azər-
bay can Mər kə zi Döv lət Fo-
to-ki no Sə nəd lə ri Ar xi vin də 
sax lan ma yıb. Ki no şü nas və re-
jis sor  A.Sa la yev ey ni za man da 
1918-ci ilin mart qır ğı nın dan 
bəhs edən sə nəd li-xro ni kal çə-
ki liş lə rin ol du ğu bu ma te rial-
la ra Lon don da ta ma şa et di yi 
haq qın da mət buata açıq la ma-
lar ver miş di. Ye ri gəl miş kən, 
biz o dövr də Ba kı da olan türk, 
son ra isə in gi lis qo şun la rı nın 
len tə gö çü rül dü yü eh ti ma lı nı 

is tis na et mi rik. Çox gü man ki, 
Tür ki yə nin, Bö yük Bri ta ni ya-
nın və Ru si ya nın sax lanc la rın-
da hə min çə ki liş lə ri tap maq 
müm kün dür. 

Azər bay can De mok ra tik Cüm-
hu riy yə ti hö ku mə ti qı sa müd dət 
(cə mi 23 ay) ər zin də fəaliy yət 
gös tər di yin dən, da xi li və xa ri ci 
düş mən lə rə qar şı ara sı kə sil məz 
mü ba ri zə apar dı ğın dan mə də ni-
maarif sa hə sin də nə zər də tut du-
ğu is la hat la rı tam ger çək ləş di rə 
bil mə di. Azad sa hib kar lı ğın in-
ki şa fı na şə rait ya ra dan hö ku mət, 
fi lm lə rin çə ki li şi nə və nü ma-
yiş et di ril mə si nə, ki no teatr la rın 
fəaliy yə ti nə heç bir qa da ğa qoy-
mur du. «A zər bay can Res pub li-

ka sı nın 1920-ci il üçün un van-təq-
vi mi»n də ki ne ma toq rafl  a bağ lı 
mə lu mat ve ri lib. Bu ra da gös tə-
ri lir ki, hə min dövr də Ba kı da 12 
ki no teatr fəaliy yət gös tə rir di.

«Am pir» (Mo lo kan kü çə si), 
«Mars» (Vo ront sov və Qu-
berns ki kü çə lə ri nin kə siş di yi 
yer), «Mu za» (Ve li kokn ya jes ka-
ya kü çə si, Kə lən tə ro vun pa sa jı), 
«Re kord» (Bö yük Də niz kü çə si, 
Azad lıq Mey da nı), «Re nes sans» 
(Tor qo va ya, 11), «U ni son» (Te-
le fon nı və Bu da qov kü çə lə ri-
nin kə siş di yi yer), «Fe no men» 
(Də niz kə na rı bul var), «Fo rum» 
(Bö yük Də niz kü çə si), «F ran-
sız» və «Eksp ress» (hər iki si Ol-
gins ka ya kü çə si) ki no teatr la rı 

əsa sən bə dii film lə rin nü ma yi şi 
ilə məş ğul olur du lar; Ba la xa nı 
kü çə sin də ki 1-ci ki şi se mi na ri-
ya sın da «şa gird lər üçün ki ne-
ma toq raf» fəaliy yət gös tə rir di; 

Ni ko la yev kü çə sin də ki 6 say lı 
bi na da, 1-ci Real nı mək tə bin-
də «el mi-küt lə vi ki ne ma toq raf» 
iş lə yir di. Tə bii-fi  zi ki elm lər hə-
vəs kar la rı cə miy yə ti nin ta be-
li yin də olan Mər kə zi Va li deyn 
Dər nək lə ri Şu ra sı nın or qa nı idi. 
Bun dan baş qa, Bir je va ya kü çə-
sin də ki Ye fi  mov qar daş la rı nın 
bi na sın da yer lə şən «Mo dern» 
sir kin də də ki no seans la rı nü ma-
yiş et di ri lir di. 1915-1916-cı il lə rə 
nis bə tən ki no teatr la rın sa yı nın 
azal ma sı 1917-ci il də Ba kı So ve ti 
hö ku mə ti nin apar dı ğı «mil li ləş-
dir mə» si ya sə ti nin nə ti cə si idi. 
Bu nun la əla qə dar bol şe vik ha-
kimy yə ti nin gör dü yü təd bir lər 
nə ti cə sin də bir çox sa hib kar lar 
var-yox dan çıx mış, ki no teatr lar 
fəaliy yə ti ni da yan dır ma ğa məc-
bur ol muş du. 

Bu dövr də ki no teatr la rın 
fi lm lər lə təc hiz edil mə si lə yer-
li pro kat kon tor la rı (ilk növ bə də 
«Fil ma» ak sioner cə miy yə ti nin 
pro kat kon to ru) məş ğul olur du. 

«Le vin və K» yol daş lı ğı Ru si ya nın 
bol şe vik hö ku mə ti tə rə fi n dən mil-
li ləş di ril di yin dən, onun Ba kı böl-
mə si də bağ lan mış dı. Re gion da baş 
ve rən si ya si ha di sə lər və mü ha ri bə-
lər, tə bii ki, bu sa hə nin fəaliy yə ti nə 
də tə sir siz ötüş mə miş di. Ona gö rə 
də ek ran lar da ye ni fi lm lə rin nü ma-
yi şi lə bağ lı döv ri mət buat da çox az 
mə lu ma ta rast gə li rik. 

1920-ci il, ap re lin 28-də bol şe vik 
Ru si ya sı hö ku mə ti nin ira də si və 
yer li kom mu nist lə rin kö mə yi ilə 
Azər bay ca nı iş ğal edən XI Qır mı-
zı Or du Azər bay ca  nın müs tə qil li-
yi nə son qoy du. Gö rün mə miş qır-
ğın lar və to tal təb li ğat he sa bı na 
ha ki miy yə tə yi yə lə nən bol şe vik-
lər öl kə ni mil li tə rəq qi yo lun dan 
dön dər mə yə nail ol du lar. Xal qın 
müs tə qil li yi ilə ya na şı, mə nə viy-
ya tı da zo ra mə ruz qal dı. Hə min 
vaxt dan «A zər bay can mil li ki no-
su» əvə zi nə «A zər bay can so vet 
ki no su» ad lan dı rı lan ya ban çı bir 
in ki şaf yo lu müəy yən edil di. 
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

is tis na et mi rik. Çox gü man ki, 
Tür ki yə nin, Bö yük Bri ta ni ya-
nın və Ru si ya nın sax lanc la rın-
da hə min çə ki liş lə ri tap maq 
müm kün dür. 

ka sı nın 1920-ci il üçün un van-təq-
vi mi»n də ki ne ma toq rafl  a bağ lı 
mə lu mat ve ri lib. Bu ra da gös tə-
ri lir ki, hə min dövr də Ba kı da 12 
ki no teatr fəaliy yət gös tə rir di.

əsa sən bə dii film lə rin nü ma yi şi 
ilə məş ğul olur du lar; Ba la xa nı 
kü çə sin də ki 1-ci ki şi se mi na ri-
ya sın da «şa gird lər üçün ki ne-
ma toq raf» fəaliy yət gös tə rir di; 

Cümhuriyyət dövrünün     (1918-1920-ci illər)
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möv zu su nun Azər bay can ki-
ne ma toq ra fi  ya sın da həl li cid di 
mü za ki rə lər  do ğu rur. Şüb hə siz 
ki, və tən pər vər lik ruh lu fi lm lə rə 
cid di eh ti yac var. Am ma is tə ni-
lən fi lm mil li, re gional prob lem-
lə ri elə işıq lan dır ma lı dır ki, dün-
ya da qə bul olu na bil sin. Tə bii 
ki, mü ha ri bə bü tün bə şə riy yə tin 
prob le mi dir. Am ma hər mü ha-
ri bə fi l mi sə nət əsə ri ki mi göz-
lə ni lən eff  ek ti ver mə yə də bi lər. 
Mə sə lən, aşı rı pa fos və şo vi nist 
ça ğı rış la rın səs lən di ril di yi əsər-
lər kon yuk tur məz mun da şı yır, 
yal nız bir xalq üçün ak tual olur, 
dün ya nın ma lı na çev ril mir.

Bu mə na da və tən pər vər lik fi l-
mi ni ər sə yə gə tir mək da ha çə tin-
dir. Re jis sor El xan Cə fə ro vun ya-
xın lar da bö yük ek ran la ra çı xan 
“Ya rım çıq xa ti rə lər” bə dii fi l mi-
ni bu mə na da müs bət ten den si-
ya ki mi qə bul  et mək olar. Film 
C.Cab bar lı adı na “Azər bay can-
fi lm” ki nos tu di ya sın da döv lət si-
fa ri şi ilə is teh sal edi lib. 

Ek ran əsə ri nin sse na ri müəl-
lifl  ə ri Kons tan tin Vo rob yov və 
Ya vər Rza yev, qu ru luş çu ope ra-
to ru Na dir Meh di yev, qu ru luş çu 
rəs sa mı Va dim Şaf rans ki, Ra fi q 
Nə si rov, bəs tə ka rı Po lad Bül bü-

loğ lu, re dak to ru Ra miz 
Röv şən, ic ra çı pro dü-
se ri Azər Qu li yev, 

pro dü se ri isə Müş-
fi q Hə tə mov dur.

Ek ran əsə ri nin çə ki liş lə ri Be la-
ru sun Brest, Minsk şə hər lə rin də 
və Vi ley ka qə sə bə sin də apa rı lıb. 
Film həm də II Dün ya mü ha ri-
bə sin də fa şizm üzə rin də qə lə bə-
nin 70 il li yi nə həsr olu nub. Onun 
əsas qəh rə man la rın dan bi ri də 
rus mil lə ti nin təm sil çi si dir. Bu 
mə na da fi l min möv zu su nun özü 
ar tıq Be lo rus, Ru si ya və ümu-
miy yət lə, II Dün ya mü ha ri bə-
sin də iş ti rak et miş bü tün xalq lar 
üçün ma raq do ğur ma lı dır. Qa-
ra bağ mü ha ri bə si ilə II Dün ya, 
konk ret ləş dir sək, Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si ara sın da kı pa ra lel lə-
rin özü də ki fa yət qə dər diq qət-
çə kən hal dır. Yə ni, ya naş ma nın 
özü bi zim üçün ye ni və va cib dir.  

Fil min qəh rə ma nı Azər (tə-
bii ki, ad da sim vo lik se çi lib) iki 
mü ha ri bə nin iş ti rak çı sı dır. Onun 
gənc li yi ni  Bəh ruz Va qi foğ lu, ahıl 
vaxt la rı nı isə Qur ban İs ma yı lov 
can lan dı rır. Film Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si ve te ra nı nın Qa ra-
bağ dö yüş lə rin də mü ha si rə yə 
düş mə si səh-
nə s in  dən 
baş la yır. 

Düş mən tə rəf də vu ru şan rus əs-
gə ri, qar şı sın da mü ha ri bə ve te ra-
nı nın ol du ğu nu bi lən də onu xi las 
et mək is tə yir, am ma ge ci kir. Əvə-
zin də Azə rin han sı sa nəş rin re dak-
to ru na mü ra ciət lə yaz dı ğı mü ha-
ri bə me muar la rı nı ta pır. Ka me ra 
şa gird dəf tə rin də ya zı lan xa ti rə lə-
rin üzə rin dən irə li-ge ri (Bres tə, al-
man la rın əsir dü şər gə si nə, ora dan 
da Qa ra ba ğa) ke çid lər edir. Bə zən 
part la yı şın han sı mə kan da və za-
man da baş ver di yi ni müəy yən ləş-
di rə bil mir sən. Brest də part la yan 
qum ba ra nın sə si kə sil mə miş epi-
zod də yi şir – ta ma şa çı diq qə ti Qa-
ra bağ da kı yan ğı na keç mə li olur. 
Bu mə na da re jis so run ya naş ma sı 
ma raq do ğu rur – mü ha ri bə nin 
za ma nı və mə ka nı ol mur. Mü-
ha ri bə hər yer də ey ni dir – in san 
ölüm lə ri, ya ra lı lar, ya nan ev lər, 
əsir dü şən adam lar. El xan Cə fə ro-
vun o bi ri fi lm lə rin də ol du ğu ki-
mi, bu ra da da ope ra tor işi (Na dir 
Meh di yev) və xü su si eff  ekt lər ma-

raq do ğu rur... 

Film də Qa ra bağ hə qi qət lə ri-
nə er mə ni hər bi qrup laş ma la-
rı na dəs tək ve rən rus za bi ti nin 
nə zər-nöq tə sin dən ya na şı lır. 
Rus za bi ti azər bay can lı Azə rin 
mü ha ri bə ve te ra nı ol du ğu nu 
bi lən dən son ra onun hər şe yə 
mü na si bə ti də yi şir: Azər onun 
ba ba sı nın dö yüş yol da şı olub, 
ba ba sı ilə bir gə Və tən uğ run da 
dö yü şüb. Bun dan son ra düş-
mən tə rəf də vu ru şan rus – qəh-
rə ma na çev ri lir. Azə rin nə şi ni 
er mə ni lər dən alıb qo hum la rı na 
ver mək üçün o, ölü mü nü be lə 
gö zə alır. Za bit özü nün soy da şı 
olan həm ka rı na sual edir: - Biz 
nə üçün bur da yıq?.. Sual ek ran-
dan şil lə ki mi səs lə nir. Ca vab 
ar tıq əhə miy yət li de yil. Ca vab 
ol ma sa da olar. Sual ri to rik dir... 

Ma raq lı bu ra sın da dır ki, fi lm-
də düş mən tə rəf - er mə ni lə rə 
mü na si bət də pa fos dan kə nar-
dır, mə sə lən, Azər lə ey ni sən-
gər də Brest uğ run da dö yü şən 
er mə ni əs gə ri mü əy yən qə dər 
müs bət ob raz ki mi yad da qa lır. 
Am ma çox in cə bir mə qam var.

Əsir dü şər gə si nə hər də fə qaf-
qaz lı gə ti ri lən də o, sual ve rir: 
“Er mə ni sən?”. Re jis sor söh bə-
ti uzat mır. Bu sualın ca va bı bö-
yük he sab la heç hə min er mə ni-
nin özü üçün də heç nə yi həll 
elə mir. Son ra kı mü na si bət lər-
də onun üçün də mil li mən su-
biy yə tin önə mi qal mır. Am ma 
diq qət li ta ma şa çı özü an la yır: 
qon şu la rı mız əsr lər bo yu təb liğ 
et di yi şo vi nist tər bi yə və ideolo-
ji təb li ğat dan əziy yət çə kir lər.
Bu nun la be lə, hə min er mə ni əs-
gə ri azər bay can lı Azə rin ən ya xın 
si lah daş la rın dan bi ri nə çev ri lir... 

Fil min so nun da rus za bi ti azər-
bay can lı qəh rə ma nın nə şi ni təh vil 
ve rir, am ma elə bu za man tə lə yə 
dü şür, pus qu da du ran “saq qal-
lı lar” azər bay can lı dö yüş çü nün 
əvə zi nə onu ni şan alır lar. Xa ti rə-
lər - Azə rin me muar la rı ya rım çıq 
qa lır. Əs lin də, bu ra da da sim vo-
li ka var. Mü ha ri bə bit mə yib. Ya 
da be lə de yək, mü na qi şə həl li ni 
tap ma yıb. Xa ti rə lər ya rım çıq dır. 
Söh bət tək cə Azə rin və rus za-
bi ti nin ya şa dıq la rın dan get mir, 
həm də bi zim ya şa dıq la rı mız dan 
ge dir. Hə ya tı mı zın özü ya rım çıq-
dır – Qa ra bağ sız dır. Onu ta mam-
la ma yın ca, yal nız “Ya rım çıq xa-
ti rə lər” çə kə cə yik, hər çənd bu nu 
de mək müt ləq la zım dır ki, El xan 
Cə fə rov üzə ri nə dü şən bu yü kü 
la yi qin cə ye ri nə ye ti rib.

RƏBİQƏ
Röv şən, ic ra çı pro dü-
se ri Azər Qu li yev, 

pro dü se ri isə Müş-
fi q Hə tə mov dur.

bağ dö yüş lə rin də mü ha si rə yə 
düş mə si səh-
nə s in  dən 
baş la yır. 

Meh di yev) və xü su si eff  ekt lər ma-
raq do ğu rur... 

gər də Brest uğ run da dö yü şən 
er mə ni əs gə ri mü əy yən qə dər 
müs bət ob raz ki mi yad da qa lır. 
Am ma çox in cə bir mə qam var.

Ek ran əsə ri nin çə ki liş lə ri Be la- Düş mən tə rəf də vu ru şan rus əs- Film də Qa ra bağ hə qi qət lə ri-

Yarımçıq qalan 
xatirələrin ağrısı



Amerikanın kəşfi , 
müasir  qlobusun 

ideyası
Yaz saq ki, Ame ri ka nı ilk də fə 

Nə si rəd din Tu si kəşf edib, bu fakt 
yan lış qə bul edi lə cək. Çün ki o, nə 
dün ya sə ya hə ti nə çı xıb, nə də hə-
min tor paq la ra ayaq ba sıb. La kin 
Ko lum bun XV əsr də ilk də fə Ame-
ri ka ya sə fə rin dən (hal bu ki o, özü 
də Ame ri ka da ol du ğu nu bil mir di) 
200 il əv vəl Nə si rəd din Tu si özü-
nün “Zic El xa ni” ( El xa ni Cəd vəl lə-
ri) əsə rin də ha zır la dı ğı me ri dian və 
pa ra lel lər xə ri tə sin də be lə bir qu-
ru tor pa ğın ol du ğu nu bil dir miş di. 
Tu si dün ya xə ri tə si ni me ri dian lar 
üzə rin də qu rar kən, il kin sı fır me-
ri dianı nın uzun luq xətt  i ni in di ki 
Qrin viç dən 34 də rə cə qərb də qeyd 
et miş di. Adı çə ki lən xə ri tə də  256 
mən tə qə nin yer ləş di yi uzun luq və 
en dairə si gös tə ri lir. Nə si rəd din 
Tu si uzun luq dairə si nin öl çü sü nü 
Qrin viç dən 34-35 də rə cə qərb dən 
gö tü rə rək, Cə nu bi Ame ri ka nın şərq 
his sə sin dən ke çi rir. Pro fes sor Hə-
bi bul la Məm məd bəy li  bu na əsas-
la na raq be lə bir eh ti mal irə li sü rür 
ki, o döv rün ast ro nom və coğ ra fi -
ya mü tə xəs sis lə ri hə lə Ko lumb dan 
çox-çox qa baq Qərb ya rım kü rə sin-
də, son ra lar Ame ri ka ad lan dı rıl mış 
ma te ri kin var lı ğın dan xə bər dar 
imiş lər. Bu ide ya nı  isə ilk də fə ola-
raq bö yük Tu si özü nün “Zic El xa-
ni” əsə rin də səs lən di rir.

Baş qa bir fər ziy yə də Tu si nin bö-
yük lü yü nü əks et di rir. İlk də fə X-XI 
əs rin bö yük ali mi Əl Bi ru ni tə rə fi n-
dən ha zır la nan qlo bus, çox təəs süf 
ki, son ra dan av ro pa lı Mar tin Be-
hay mın adı na çı xa rıl dı. Doğ ru dur, 
onun ica dı nı da ha tək mil ləş miş, 
da ha pe şə kar iş he sab edən lər də 
ya nıl mır dı lar. Am ma Be hay mın 
ha zır la dı ğı qlo bus dan heç də fərq-
lən mə yən qlo bu su Nə si rəd din 
Tu si, məs lək da şı ilə bir gə əsa sı-
nı qoy du ğu və rəh bər lik et di-
yi   Ma ra ğa rə səd xa na sın da 
ha zır la mış dı. Azər bay can 
fəl sə fə ta ri xi nin araş dı rı cı-
sı, pro fes sor Za kir Məm-
mə dov Nə si rəd din 
Tu si nin ir si ni araş-
dı rar kən mən bə lər 
əsa sın da be lə bir 
fak tı qeyd edir 
ki, 1266-cı il də 
Ma ra ğa rə-
səd xa na sın-
da N.Tu si 
ilə bir yer-
də ça lı şan 
azər bay can lı mü-
hən dis Kə ri məd din 
Əbu bəkr Mah mud 
oğ lu Səl ma si nin 
dü zəlt di yi ci haz-
lar ara sın da içi boş 
yer kü rə si mo de li də 
olub. Üzə rin də iq lim lə-
rin təs vi ri ve ril miş bu fi  qur 
coğ ra fi  qlo bus idi. Bu nun la da Za-
kir Məm mə dov, elm alə min də ilk 
coğ ra fi  qlo bu sun al man ali mi Mar-
tin Be hay mın ha zır la ma sı haq qın da 
fi k ri el mi fakt əsa sın da tək zib edir.

Hə lə bu da son de yil. Ye rin Gü nəş 
ət ra fın da fır lan ma sı nı kəşf et mək-
lə dün ya ast ro no mi ya el mi nin ye ni 
mər hə lə si ni ya ra dan Ni ko lay Ko-
per nik də Tu si dən qi da la nan alim lər 
sı ra sın da dır. Ko per nik 1543-cü il də 
yaz dı ğı   “Göy sfe ra la rı nın fır lan-
ma sı” əsə ri nin 67-ci bö lü mün də bi ri 
di gə ri nin da xi lin də hə rə kət edən iki 
çev rə nin müəy yən qa nu nauy ğun-
luq la rın dan bəhs edir. Am ma bu ri-
ya zi bəhs Ko per nik dən 200 il əv vəl  
Tu si tə rə fi n dən de yil miş di. Həm çi-
nin, döv rün alim lə ri nin əsər lə rin də 
“Tu si cü tü” ki mi ta nı nır dı.

Tu si dən müx tə lif il lər də Nyu ton, 
Kep ler, Leyb nits, Paş ki mi alim lər 
də ya rar la nıb lar. Am ma məş hur rus 
ali mi La bo çevs ki ki mi heç kəs Tu si-
dən sui-is ti fa də et mə yib. Bu sui-is-
ti fa də nin ta rix çə si nə nə zər sa laq: 

Bö yük ali mi miz Mir zə Ka zım bəy 
Sankt-Pe ter burq da ça lı şan za man 
La bo çevs ki on dan yer li si olan 
alim Nə si rəd din Tu si nin əsər lə ri-
ni xa hiş edir. Şərq şü nas alim Mir-
zə Ka zım bəy onun xa hi şi ni ye rə 
sal mır. Tu si nin bir ne çə əsə ri ni ri-
ya ziy yat çı ya təq dim edir. Hə min 
əsər lə rin ara sın da Azər bay can elm 
ta ri xi nin ilk çap ki ta bı he sab edi-
lən “Təh ri ri- Öq le dis” əsə ri də var 
idi. “Təh ri ri-Öq le dis” an tik yu nan 
fi  lo sof, ast ro nom və ri ya ziy yat çı sı 
Evk li din əsər lə ri nin şər hi əsa sın da 
ya zıl mış dı. Əsə rin adı “Evk li din 
şər hi” ol sa da, Tu si yal nız şərh lər-
lə ki fa yət lən mə miş di. Onun ri ya zi 
nə zə riy yə lə ri nə əks olan baş qa bir 
nə zə riy yə or ta ya qoy muş, bir növ 
Qey ri-Evk lid hən də sə si ide ya sı nı 
ər sə yə gə tir miş di. La kin çox təəs-
süfl  ər ol sun ki, La bo çevs ki Mir zə  
Ka zım bə yin bəx şi şin dən ya rar-
la na raq, o əsər də ki ide ya la rı öz 
adı na çıx mış və ri ya ziy yat da Qey-
ri-Evk lid hən də sə si ad la nan pred-
me tin “əsa sı nı qoy muş du”. 

Azərbaycanın ilk çap 
kitabı 

Ma dam ki, “Təh ri ri-Öq le dis”dən 
da nış dıq, o za man əsə rin baş qa 
mə ziy yə tin dən də söh bət açaq.

Əsər Azər bay can ta ri xin də ilk çap 
olu nan ki tab dır. Elə bu de ta lı da 
Tu si nin ilk lə ri sı ra sı na da xil et mə-
li yik. Düz dür, ki ta bın çap olun du-
ğu 1594-cü il də Tu si nin ölü mün-
dən 320 il ke çir di. Am ma o, ye nə 
də il kə im za ata bil miş di. 1594-cü 
il də Ro ma nın Me di çi mət bəəsin-
də nəşr edi lən  ki tab Azər bay can 
ta ri xin də ilk çap ki ta bı ün va nı nı 
qa zan dı. Azər bay can di lin də mə-
na sı “Evk li din şər hi” olan əsər 
Ro ma dan son ra, az qa la bü tün 
dün ya nı gəz di. Lon don, İs tan-
bul, Sankt-Pe ter burq, Mə ra keş və 
baş qa yer lər də tək rar-tək rar nəşr 
edil di. Azər bay can da isə 1995-ci 
il də “Azər bay ca nın ilk çap ki ta bı” 
adı al tın da işıq üzü gör dü. Ki ta bın 
mə ziy yət lə ri haq qın da da nış dıq ca 
bit məz. Bu nun özü ay rı ca və ge niş 
söh bə tin möv zu su dur. Tək cə bu-
nu de yək ki, bu gün dün ya da az 
qa la hər ada mın əz bər bil di yi vur-
ma cəd və li ilk də fə ola raq o əsər də 
təq dim edi lib.

Molla Nəsrəddin və 
Xacə Nəsrəddin

Nə si rəd din Tu si ni biz an caq də-
qiq elm lər sa hə si nin us ta dı ki mi ta-
nı saq da, o, alim lər de miş, həm əq li, 
həm də nəq li elm lə rin sə nət ka rı idi.

Yə ni ri ya ziy yat, ast ro no mi ya, mən-
tiq lə ya na şı, həm də ədə biy yat şü-
nas lıq, fəl sə fə, fi qh, mu si qi şü nas lıq 
ki mi sa hə lə ri də də rin dən bi lir di. 
Hə lə sağ lı ğın da tər tib olu nan 57 
ki tab dan iba rət ka ta lo qun da adı-
çə ki lən sa hə lə rin hər bi ri nə aid 
də yər li əsər lə rə rast gə li nir di. Mə-
sə lən, onun əruz dən bəhs edən, 
cə mi 70 sə hi fə dən iba rət əsə ri or ta 
əsr di van ədə biy ya tın da bu vəz nə 
ye ni ba xı şı mey da na gə tir di. Nəq-
li elm lər sa hə si nin də bi li ci si ki-
mi ta nı nan Tu si, hik mət və kə lam 
elm lə ri ni də də rin dən əxz et miş di. 
Pro fes sor Məm mə da ğa Sol ta nov 
1952-ci il də “Azər bay can” jur na lın-
da yaz dı ğı mə qa lə lə rin bi rin də bu 
xü sus la ra əsas la na raq, bə zi el mi 
fakt la ra söy kə nə rək məş hur ha zır-
ca vab bi li ci Mol la Nəs rəd di nin elə 
Xa cə Nə si rəd din Tu si ol du ğu nu 
qeyd edir. O, haq qın da bəhs olu-
nan mə qa lə də aşa ğı da kı fakt la rı 
əsas gə ti rə rək, Mol la Nəs rəd di nin 
Tu si nin elə özü ol du ğu nu bil di rir:

“Mоl la Nəs rəd din möv zu su 
üzə rin də еl mi-təd qi qat işi apa ran 
Avrо pa və Şərq alim lə ri ya zır lar ki, 
Mоl la Nəs rəd din adı bu qə dər şöh-
rət ta pa bil məz di. Bu şöh rət li şəх sin 
adın da кı “Nəs rəd din”, şüb hə siz, 
XIII əsr də Хa cə Nə si rəd din Tu si dən 
baş qa bir adam la bağ lı dе yil dir.

Bə zi qə dim daş ça pı, litоq ra fi к 
məz hə кə və lə ti fə кi tab la rın da кı 
Mоl la Nəs rəd din lə ti fə lə ri sı ra sın-
da açıq dan-açı ğa Mоl la Nəs rəd din, 
Хa cə Nə si rəd din, hətt  a Nə si rəd din 
Tu si adı na tə sa düf еdi riк (Mə sə lən, 
“Lə taif və zə raif”, səh.12).

Хa cə Nə si rəd din Tu si nin «Əх la qi 
Na si ri» кi mi məş hur bir əsə ri var 
кi, bu ra da о, Hü la кü хan ilə оlan 

ün siy yə tin də bə zi lə ti fə lər də 
iş lə dib. Bu lə ti fə lər еy ni ilə 

Mоl la Nəs rəd di nin lə ti-
fə lə ri кi mi məş hur dur”. 

Tusi əfsanəsi
1201-ci Tus şə hə rin-

də ana dan olan Xa cə 
Nə si rəd di nin öv lad-
la rı, nə və-nə ti cə lə ri 
son ra dan Or du ba da 
köç dü. Şah Ab bas bö-
yük ali mə gö rə onun 
Or du bad da kı bü tün 
şə cə rə si ni ver gi dən 
azad et di. Özü isə 

öm rü nü Bağ dad da 
ba şa vur du. Tu si-
nin dəf ni ilə bağ lı 
çox qə ri bə bir əf sa nə 

var: Onu Bağ dad da 
imam Mu se yi Ka zı-

mın mə za rı nın ya nın-
da dəfn et mək is tə yir-

lər. Tor pa ğı qa zar kən 
elə qaz dıq la rı yer dən bir 

sər da bə aş kar olu nur. Sər-
da bə nin üzə rin də ki ya zı-

lar dan bəl li olur ki, ora da 
xey li müd dət əv vəl öl müş, 

la kin baş qa ye rə gö mül müş 
xə li fə dəfn edil mə li imiş. Da ha 

doğ ru su, hə min xə li fə onu özü-
nün mə za rı ki mi elə sağ lı ğın da ha-

zır lat dı rıb mış. Am ma müəy yən 
sə bəb dən ora da dəfn olun mur, 
sər da bə də uzun za man dan 
son ra ye rin al tın da qa lır. Am-

ma ən təəc cüb lən di ri ci mə qam 
sər da bə nin ti kin ti si nə baş lan dı ğı 

gün, ay və il, elə Nə si rəd din 
Tu si nin ana dan ol du ğu 
gün, ay və il lə bir olur. Ali-

mi dəfn edən lər sər da bə nin 
üzə rin də bu ya zı lı ta ri xi gö rən də 

hey rət lə nir lər. Nə si rəd din Tu si ni 
elə “öz ye rin də” dəfn edir lər.

Elmin NURİ
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Amerikanın kəşfi , Hə lə bu da son de yil. Ye rin Gü nəş 

Bö yük ali mi miz Mir zə Ka zım bəy 
Sankt-Pe ter burq da ça lı şan za man 
La bo çevs ki on dan yer li si olan 
alim Nə si rəd din Tu si nin əsər lə ri-
ni xa hiş edir. Şərq şü nas alim Mir-
zə Ka zım bəy onun xa hi şi ni ye rə 
sal mır. Tu si nin bir ne çə əsə ri ni ri-
ya ziy yat çı ya təq dim edir. Hə min 

ta ri xi nin ilk çap ki ta bı he sab edi-
lən “Təh ri ri- Öq le dis” əsə ri də var 
idi. “Təh ri ri-Öq le dis” an tik yu nan 

Döv rün bö yük en sik lo pe dik ali mi Xa cə Nə si rəd din Tu-
si nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, el mi fəaliy yə ti ba rə  də çox 
ya zı lıb. Təq dim olu na caq ya zı da isə  ək sər hal lar da 
haq qı tap da la nan, müasir dil lə de sək, “müəl lif lik 

hü qu qu po zu lan” bir alim dən söh bət açı la caq. Əs lin də bö-
yük Tu si nin bu yö nü nü işıq lan dır maq, müəl li fi ol du ğu ilk lə ri 
xa tır la maq onun bioq ra fi ya sı na to xun maq dan da ha va cib dir. 
Azər bay can el min də ay rı-ay rı vaxt lar da Za kir Məm mə dov, Fər-
man Ey va zov, Əli Ba ba yev, elə cə də bir çox alim lər Tu si dən 
da nı şar kən Av ro pa da ge niş ya yı lan bir çox el mi mət ləb lə ri 
məhz onun ya rat dı ğı nı qeyd edib lər.

ki, o döv rün ast ro nom və coğ ra fi -
ya mü tə xəs sis lə ri hə lə Ko lumb dan 
çox-çox qa baq Qərb ya rım kü rə sin-
də, son ra lar Ame ri ka ad lan dı rıl mış 
ma te ri kin var lı ğın dan xə bər dar 
imiş lər. Bu ide ya nı  isə ilk də fə ola-
raq bö yük Tu si özü nün “Zic El xa-
ni” əsə rin də səs lən di rir.

Baş qa bir fər ziy yə də Tu si nin bö-
yük lü yü nü əks et di rir. İlk də fə X-XI 
əs rin bö yük ali mi Əl Bi ru ni tə rə fi n-
dən ha zır la nan qlo bus, çox təəs süf 
ki, son ra dan av ro pa lı Mar tin Be-
hay mın adı na çı xa rıl dı. Doğ ru dur, 
onun ica dı nı da ha tək mil ləş miş, 
da ha pe şə kar iş he sab edən lər də 
ya nıl mır dı lar. Am ma Be hay mın 
ha zır la dı ğı qlo bus dan heç də fərq-
lən mə yən qlo bu su Nə si rəd din 
Tu si, məs lək da şı ilə bir gə əsa sı-
nı qoy du ğu və rəh bər lik et di-
yi   Ma ra ğa rə səd xa na sın da 
ha zır la mış dı. Azər bay can 
fəl sə fə ta ri xi nin araş dı rı cı-
sı, pro fes sor Za kir Məm-
mə dov Nə si rəd din 
Tu si nin ir si ni araş-
dı rar kən mən bə lər 
əsa sın da be lə bir 
fak tı qeyd edir 
ki, 1266-cı il də 

azər bay can lı mü-
hən dis Kə ri məd din 
Əbu bəkr Mah mud 
oğ lu Səl ma si nin 
dü zəlt di yi ci haz-
lar ara sın da içi boş 
yer kü rə si mo de li də 
olub. Üzə rin də iq lim lə-
rin təs vi ri ve ril miş bu fi  qur 
coğ ra fi  qlo bus idi. Bu nun la da Za-
kir Məm mə dov, elm alə min də ilk 
coğ ra fi  qlo bu sun al man ali mi Mar-
tin Be hay mın ha zır la ma sı haq qın da 
fi k ri el mi fakt əsa sın da tək zib edir.

Na si ri» кi mi məş hur bir əsə ri var 
кi, bu ra da о, Hü la кü хan ilə оlan 

ün siy yə tin də bə zi lə ti fə lər də 
iş lə dib. Bu lə ti fə lər еy ni ilə 

Mоl la Nəs rəd di nin lə ti-
fə lə ri кi mi məş hur dur”. 

Tusi əfsanəsi
1201-ci Tus şə hə rin-

də ana dan olan Xa cə 
Nə si rəd di nin öv lad-
la rı, nə və-nə ti cə lə ri 
son ra dan Or du ba da 
köç dü. Şah Ab bas bö-
yük ali mə gö rə onun 
Or du bad da kı bü tün 
şə cə rə si ni ver gi dən 
azad et di. Özü isə 

öm rü nü Bağ dad da 
ba şa vur du. Tu si-
nin dəf ni ilə bağ lı 
çox qə ri bə bir əf sa nə 

var: Onu Bağ dad da 
imam Mu se yi Ka zı-

mın mə za rı nın ya nın-
da dəfn et mək is tə yir-

lər. Tor pa ğı qa zar kən 
elə qaz dıq la rı yer dən bir 

sər da bə aş kar olu nur. Sər-
da bə nin üzə rin də ki ya zı-

lar dan bəl li olur ki, ora da 
xey li müd dət əv vəl öl müş, 

la kin baş qa ye rə gö mül müş 
xə li fə dəfn edil mə li imiş. Da ha 

doğ ru su, hə min xə li fə onu özü-
nün mə za rı ki mi elə sağ lı ğın da ha-

zır lat dı rıb mış. Am ma müəy yən 
sə bəb dən ora da dəfn olun mur, 
sər da bə də uzun za man dan 
son ra ye rin al tın da qa lır. Am-

ma ən təəc cüb lən di ri ci mə qam 
sər da bə nin ti kin ti si nə baş lan dı ğı 

gün, ay və il, elə Nə si rəd din 
Tu si nin ana dan ol du ğu 
gün, ay və il lə bir olur. Ali-

mi dəfn edən lər sər da bə nin 
üzə rin də bu ya zı lı ta ri xi gö rən də 

hey rət lə nir lər. Nə si rəd din Tu si ni 
elə “öz ye rin də” dəfn edir lər.

Nəsirəddin Tusinin 
oğurlanan əsərləri



Vladimir VARAVA
(Rusiya)

Sə hər açıl ma dı. Hə mi şə gün də-
lik ha di sə lə rin baş ver di yi adi 
hə yat baş la ma dı. Dan ye ri nin 
sö kül dü yü mə qam ye ti şən də 

də ar tıq möh lə ti nin çat dı ğın dan utan-
ma yan ge cə da vam elə yir di. Gü nəş 
çıx ma dı, sə ma da elə axı rın cı qü rub 
ça ğın dan son ra kı vaxt da ol du ğu ki-
mi qa ran lı ğıy dı. Zül mət, sa kit lik və 
aza cıq so yuq, tut qun tor pa ğın bü tün 
mə ka nın da qə rar tut muş du. Saat sək-
kiz ol du. Er kən yay üçün bu, ar tıq əsl 
gün düz idi: be lə vaxt da işıq dün ya nı 
ay dın, şəff  af qüv və si ilə dol du ra-dol-
du ra bü tün gü cüy lə alı şıb-ya nır. 

Am ma bun lar hə min sə hər baş ver-
mə di, in di ona sə hər də de mək ol maz-
dı. Saat üçə ya xın, nə dən sə ilk xo ruz 
ba nı nın eşi dil mə di yi mə qam da bu 
dün ya da uzun, cə sa rət li ömür ya şa-
mış qo ca nı xo şa gəl məz hiss bü rü dü. 
O, adə tən, hə mi şə meh ri ban hə ni rin-
də ge cə so yu ğu nun və əbəs ya şan mış 
hə ya tın iz lə ri yox olan gü nü və Gü nə şi 
tez lik lə qar şı la maq üçün çə tin, yu xu-
suz ge cə dən ca nı nı qur ta rıb hə min 
vax ta can ya ta ğın dan qal xır dı. İşıq 
qur tu luş idi; qəl bin də ümi din oyan-
ma sı üçün bir cə sıs qa şüa bəs elə yir di. 
Hətt  a, hey dən düş müş, az qa la öl müş 
qəlb də be lə o ümid dö nə-dö nə alov la-
nır dı. Bu da mö cü zə li xoş bəxt lik idi.

Qo ca bir də fə də ol sun, vax tı nı 
ötür mə dən dan ye ri ni qar şı la ma ğa 
çı xır dı. O, gü ney səm tin də ya şa dı-
ğı bö yük çö lün o bi ri tə rə fi n də ila-
hi işı ğın ne cə səs siz, tən tə nə li hal da 
çıx dı ğı nı gö rüb uşaq ki mi se vi nir di. 
İlk işıq hə mi şə müəy yən qə dər qey-
ri-adi – aza cıq sə rin, bo zum tul, qa-
ran lı ğa yün gül cə həm ləy di. Hə min 
mə qam da onu bir qə dər qor xu bü-
rü yür dü; elə bil, za man da ya nır, Yer 
kü rə si Kaina tın, hə ya tı xa tır la dan heç 
bir şe yin ol ma dı ğı də rin qu yu su nun 
di bi nə dü şür dü. Am ma bir an son-
ra aləm alı şıb-ya nan şüalar la işıq la-
nır, o işıq da hər şey gö rü nür, hə ya ti 
gör kəm alır dı. Ha va nın gü nəş li, ya 
da tut qun ol ma sı nın əhə miy yə ti yox 
idi; Gü nə şin işı ğı dün ya nı ge cə zül-
mə ti nin əsa rə tin dən xi las elə yib göz 
önün də can lan dı rır dı. Bu, o qə dər 
se vinc do ğu ran, ey ni za man da elə tə-
biiy di ki, qo ca nın qəl bi qı sa müd də tə 
se vinc lə do lur, bu nun da gü cü baş la-
nan gü nə tab gə tir mə yə bəs elə yir di. 

Ye ni gün baş la nan da qo ca işı ğın 
zül mət üzə rin də ki bu qə lə bə si nə 
özü nün də cü zi aidiy ya tı nı du yur-
du. Əl bətt  ə, bü tün ila hi ha di sə lər 
onun ira də sin dən kə nar da baş ve-
rir di. O, bu nu in sa ni hü dud lar da 
ka mil ləş miş müd rik li yi lə an la yır dı. 
Am ma yox, məhz ira də, işı ğa və hə-
ya ta ira də var dı, məhz bu na gö rə 
də gün də lik hə yat baş la yan da qo ca 
qəl bi nin sa kit se vin ci nə bü rü nür-
dü, gu ya özü nün, dün ya nın ha ki mi, 
ağa sı, hökm da rı ol du ğu nu tə xəy yü-
lün də can lan dı rıb bir qə dər əy lə nir-
di. Bu, Yer üzün də ya şa yan, hər ye ni 
gü nə fə rəh lə nən in sa nın se vin ciy di. 
Qo ca dərk elə yir di ki, ar tıq ömür 
möh lə ti tü kə nir. Am ma hər ye ni sə-
hər on da əv vəl ki hə yat qüv və si ni və 
adi möv cud luq iq ti da rı nı qı sa müd-
də tə də ol sa, dir çəl dir di.

Hə min sə hər gə lib çıx ma dı. Sə hər 
açıl mır, Gü nəş çıx mır dı. Ar tıq oyan-
mış qo ca xo ruz ba nı nı eşit mə yən də 
qəl bin də bu vax ta can ta nış ol ma yan 
an la şıl maz, qə fi l na ra hat lıq duy du. 
“Nə baş ve rə bi lər axı?” – O, ölə zi yən 
nə zər lə ri lə qa ran lıq, ul duz suz sə ma-
ya, qa tı ge cə zül mə ti nə bü rün müş, 
güc lə gö rü nən tor pa ğa ba xır dı. Adə-
tən hə min vax ta can ge cə nin sə ri ni çə-
ki lib ge dir, ye ri ni as ta-as ta hə nir lə nən 
is ti yə ve rir, is ti də Gü nə şin çı xa ca ğı nı 
əv vəl cə dən hiss elə yə-elə yə ar tıq tor-
pa ğın gö zə gö rün məz giz lənc lə rin dən 
çı xır, onu bül lu ra ox şa yan şeh lə ör tür-
dü. İs ti nin ol ma ma sı na ra hat lı ğı ar tı-
rır dı, hə min hə yə can da ar tıq fə la kət 
ön cə du yu mu na çev ril miş di.

Qo ca nın əl lə ri adət elə mə di yi tərz-
də əsir di. Çox dan unu dul muş duy-
ğu onu, elə bil güc lü şim şək zər bə si lə 
məhv elə miş di. Uzaq uşaq lıq çağ la rın-
da ana sı nın ölü mün dən xə bər tu tan-
da da bu cür ol muş du. On da za man 
da yan mış, dün ya-aləm dib siz uçu ru-
ma yu var lan mış dı. Qo ca evin ət ra fı na 
hər lən di, ala qa pı dan çı xıb adə ti üz rə 
dan ye ri nin ağar ma sı nı qar şı la dı ğı çö-
lə yol lan dı. Hə lə Gü nə şin doğ ma ğı na 
bir qə dər var dı, am ma o, elə bil, an la-
şıl maz qüv və nin tə ka nıy la da ha ev də 
qa la bil mir di. 

Çö lün üzə rin də gö ziş-
lə məz zül mət, san ki 
uzaq, yad aləm-
lər dən gəl miş 
qə ri bə sə rin lik 
var dı. Ge cə 
tor pa ğın doğ-
ma ən gin lik-
lə rin də möh-
kəm, ça rə siz 
hal da qə rar 
tut muş sü-
ku nət li ra hat-
lı ğın da do nub 
qal mış dı. Qo ca 
əş ya la rın ciz gi-
lə ri ni güc lə 
gö  rür  dü . 
O, əli ni irə-
li uza dıb 
an la şıl maz, 
əlac sız, kö-
mək siz hal-
da ara la dı ğı 
bar maq la rı nı 
çə tin lik lə se çir di. 
Dün ya nı ke çil məz 
di var ki mi tut muş 
ağac lar onun qar şı sın-
da nə həng qa ra küt lə ki mi 
da yan mış dı. On la rın qa tı 
zül mə tin də Yer üzü nün adi 
sa ki ni üçün dəh şət li, dö zül-
məz bir şey giz lən miş di.

Quş la rın er kən yay 
ça ğı na xas olan 
cik kil ti si eşi dil-
mir di. Qey ri-adi 
sa kit lik var dı; 
ada ma elə gə-
lir di ki, sü kut 
dün ya nın lap səs-
siz-sə mir siz, unu dul-
muş, xa ra ba lı ğa çev ril miş 
na mə lum bir gu şə sin dən gə lir.

Qo ca san ki son giz li duası nı oxu ya-
oxu ya sə ma ya ba xıb or da ya xın la-
şan sə hə rin əla mət lə ri ni gör mə di; 
Kaina tın son suz ən gin lik lə rin dən 
ona yal nız zül mət boş luq ba xır dı.

Qo ca nı qor xu bü rü dü; o, uzun 
ömür ya şa mış, hə ya tın da çox lu 
bəd bəxt lik, dərd-sər gör müş dü. 
Tez-tez ölüm cül təh lü kə nin onu 
bir göz qır pı mın da məhv elə-
yə cə yi və ziy yət lə rə düş müş dü. 
Am ma hər hal da, möv cud lu ğu-
nun ən ağır də qi qə lə ri ni ar xa da 
qo yub qo ca la na can ya şa mış dı. Bu 
da onun ru hu nu möh kəm lən dir-
miş di. Qəl bi boş de yil di, bu nun-
la be lə, cə sur idi. Tez-tez qo ca ya 
elə gə lir di ki, da ha dün ya da heç 
şey onu qor xut maq iq ti da rın da 
de yil. Üs tə lik, qor xu və in cik lik 
duy ma dan is tə ni lən an da asan-
lıq la ölə bi lər di. Uzun müd dət 
eh ti yac için də ya şa maq vər di şi 
qo ca ya he yif si lə nib-elə mə dən hə-
yat la vi da laş ma ğa im kan ve rir di. 
Bu nun la be lə, qəl bin də gün dən-
gü nə alov la nan son ümid hə mi şə 
onu hə yat da sax la yır, na mə lum 
qüv və si lə ye ni gü nü göz lə mə yə, 
ömür yü kü nü şi ka yət lən mə dən, 
qə zəb lən mə dən da şı ma ğa məc-
bur elə yir di. 

Bu, həm də adi in san möv cud lu-
ğuy du, ada ma elə gə lir di ki, o möv-
cud lu ğun qar şı sı nı dün ya da heç bir 
qüv və al ma ğa qa dir de yil. Hə mi şə 
har da sa ya xın lıq da giz lən miş, dəh şət 
bu rul ğa nı na at maq üçün sa də hə ya-
tı xə ya nət kar ca sı na pu san qor xunc 
qüv və lər bir ləş sə lər də, ən mü qəd dəs 
və sa də şe yi ye rin dən tər pə də, na-
mə lum, çox qə dim ni zam la yo lu na 
qo yul muş, gün dən-gü nə, nə sil dən-
nəs lə də yiş məz döv ri lik lə baş ve rən 
qa nu nu po za bil mə miş di lər. İn san 
möv cud lu ğu nun xır da lan mış, adi hə-
ya tı, be lə cə aram sız axıb ge dir di. 

Am ma bu ra da da da ha qor xu lu, 
qor xu nun özün dən də dəh şət li bir 
şey var dı. Onun son ümid im ka nı nı 
əlin dən alan nə sə möv cud idi. Qo ca 
fi  kir lə şir di ki, əməl li-baş lı gö tür-qoy 
elə yən də, ola bil məz ki, Gü nəş çıx-
ma sın. Dü şü nür dü ki, bu, bü tün dün-
ya nı məhv elə yən ağ la gəl məz fə la kət 
olar dı. Tə biət qa nun la rı nın də yiş məz-
li yi im kan ver məz di ki, ye ni sə hər açı-
lıb Gü nəş çıx ma sın. Axı gün düz ona 
gö rə gün düz dü, ge cə de yil. Həm də 
əgər Gü nəş çıx ma sa, on da sə hər də 
açıl ma ma lı dı. On da, ümu miy yət lə, 
heç şey ol maz. Üs tə lik, za man da ol-
maz dı, on da da o, heç do ğul maz dı, 
bu dün ya da da kim sə ya şa maz dı.

Qo ca nın fi k ri sü rət lə dün ya nın ya-
ra dı lı şı nın lap əsas la rı na, heç bir 

əv və li-axı rı ol ma yan, am ma 
hər yer də gö ziş lə məz, hü-

dud suz son suz luq hökm 
sü rən də rin lik lə ri nə və 

ən gin lik lə ri nə uçur-
du. Hə mi şə hər şey 
var dı, əsas da  elə 
bu idi, be lə dü şün-
cə lər də gü nah kar 
ol ma yan fi  kir lə ri 
ha ra la ra can ge dib 
çıx ma ğa qa dir 
idi. Əgər var dı sa, 
on da var və ola-
caq. İşıq yox ola 
bil məz, aləm yox 
ola bil məz. Bu, 
çox sa də və tək-
zi be dil məz di.

O, baş qa vaxt 
be lə baş dan sov-
du fi  kir lə ri ələ 
sa la bi lər di. Bu 
cür şey lər ba rə də 

heç dü şün mür dü 
də, hə mi şə möv cud-

lu ğun əzab lı-se vinc li 
zə ru rə ti nə bo yun əyir di. 

Hə ya tın qay ğı la rı be lə şey-
lər ba rə də dü şün mə yə im-

kan ver mir di. Onun bəd bəxt-
lik lə rə və na ra hat lıq la ra həs sas 
qəl bi ni heç vaxt “ni yə” və “ne-

cə” sual la rı hə yə ca na 
gə tir mir di. Am-
ma in di ina nıl-
maz, əv vəl lər baş 

ver mə yən, uzun və 
çə tin ömür ya şa mış in sa-

nı hey rət lən mə yə, sar sıl ma-
ğa, ümid siz ləş mə yə məc bur 

elə yən nə sə baş ve rir di. O gö-
rür dü ki, sə hər açıl ma yıb, aləm sə 

möv cud du, ət ra fın da kı şey lər öz lə ri-
nin baş lı ca ma hiy yət lə ri ni itir mə yib lər.

Yal nız zül mə tin hə rə kət siz küt lə si dün-
ya nın üzə rin dən ası lıb qal mış dı. 

Bəl kə hə lə tez dir?! – Ar tıq dəh şət dən 
sı xıl mış şüurun dan zəif xi la se di ci fi  kir 
keç di. Ürə yi sü rət lə, qar ma qa rı şıq hal-
da dö yün mə yə baş la dı, nə fə si da ral dı. 
Bəs adam lar? – Ağ lı na qor xunc kəşf 
gəl di. Bir ne çə saat son ra, onun kəş-
fi  ha mı ya mə lum olan da dün ya da nə 
baş ve rə cə yi ni tə səv vü rün də can lan-
dır dı. On da Yer üzü nü ne cə qar ma qa-
rı şıq lıq, ne cə qor xu bü rü yə cək! Qo ca 
dün ya nın üzə rin də hökm sü rən zül-
mə ti qov maq üçün nə sə elə mək, han-
sı təd bi ri sə gör mək is tə yir di. Am ma 
o, ney lə yə bi lər di axı? O mə lum şe yə 
inan ma dan, Gü nə şi çıx ma ğa ça ğı ra-
ça ğı ra, yal va ra-yal va ra sə ma nın qa ran-
lıq dib siz li yi nə dö nə-dö nə ba xır dı. 

Sə ma da, nə dən sə ul duz suz idi. 
O, hə lə dü nən ax şam yat maz dan əv-
vəl za man la rı, mə sa fə lə ri, mə kan la rı, 
fa ciələ ri olan dər ko lun maz kaina ta, 
uşaq sa də lövh lü yü ilə min də fə lər lə 
hey rət lə nə-hey rət lə nə ul duz lu sə ma-
ya ne cə bax dı ğı nı xa tır la yır dı. Am ma 
o, sa də cə bü tün bun la ra uşaq ki mi 
təəc cüb lə nir di, heç vaxt hər şe yin ni-
yə baş qa cür yox, be lə ol du ğu ba rə də 
fi  kir ləş mir di. İn di sə ul duz da gö rün-
mür dü. Tə biət göy üzü nə qa lın bu lud 
pər də si çə kən də be lə olur. Sə ma, elə 
bil qa ra məx mər dən to xun muş du, 
yum şaq par ça sı işı ğın bü tün əla mət-
lə ri ni udur du. Yal nız Gü nə şin çıx ma-
lı ol du ğu yer də bir an lı ğa pa rıl da yan 
uzaq ul du zun zəif zi ya sı pey da ol du, 
o da çox qı sa müd dət, bir göz qır pı mı 
qə dər çək di. Uzaq lar da ağ la yan uşaq 
sə si və it hü rü şü eşi dil di, xo şa gəl məz 
əks-sə da ki mi bü tün ət ra fa ya yıl dı. 
Adam lar tez lik lə yu xu dan oya na caq-
lar, bəs on da ne cə ol sun? On lar nə gö-
rə cək lər, nə de yə cək lər?

Qo ca kə dər li ümid siz lik lə xa tır la-
dı ki, hə lə dü nən gün düz və işıq lıy-
dı, Gü nəş şüala rı na bü rün müş ge niş 
çöl lər, ma vi su la rı nın bü tün can lı la ra 
hə yat ve ri ci sə rin lik apar dı ğı çay, ça yın 
sa hi lin də uşaq gü lü şü var dı. Özü nün 
qay ğı la rı, se vinc lə ri lə bir gə adi hə yat 
var dı. Gü nəş hər də fə öz möv cud lu-
ğuy la bə zən yor ğun luq və ümid siz lik 
duy ğu su ya ra da-ya ra da öz işi ni itaət lə 
ba şa vu rur du. Hətt  a bə zən don qul-
tu da eşi di lir di və hə min don qul tu da 
Gü nə şin işıq saç dı ğı, am ma şüala rı 
al tın da heç nə baş ver mə di yin dən do-
ğan qə zəb ça lar la rı var dı. Am ma bu, 
yek nə səq, yo ru cu, bu nun la be lə, hər 
cür dərd lə rə və fa ciələ rə tab gə tir mə-
yə im kan ve rən işıq idi. Ha mı bi lir di 
ki, ye ni gün baş la ya caq, bü tün keç miş 
kə dər lər, fa ciələr hə min gü nün sə hər 
se vin cin də əri yib itə cək.

O, dan ye ri nin ağar ma sı lap ya xın-
la şa na can hə rə kət siz da yan dı, am ma 
bir də yi şik lik baş ver mə di. Qo ca saata 
ba xıb gör dü ki, ar tıq gü nor ta dı, am-
ma adam la rın na ra hat lı ğın dan, vur-
nux ma sın dan doğ ma lı olan səs-sə mir 
eşi dil mir di, heç nəy lə mü qa yi sə olun-
ma yan sü kut axır dı. So yuq, qa ran lıq 
ge cə uza nır dı, nə dən sə mə lum ol du 
ki, in di hə mi şə be lə cə ola caq. 

Qo ca uzaq lar da na mə lum qı mıl-
tı sez di, ba şa düş dü ki, adam lar dı, 
onun ki mi, mə sə lə nin nə yer də ol du-
ğu nu dərk elə yib, öz ta le lə ri lə ba rı şıb-
lar. Bə zi lə ri nin ümid siz cə si nə baş la rı-
nı yu xa rı qal dı rıb sə ma ya bax dıq la rı, 
bə zi lə ri nin əl lə ri ni yu xa rı qal dır dıq-
la rı, bə zi lə ri nin sa kit cə diz çö küb kə-
dər lə dua elə dik lə ri gö rü nür dü. 

Qə ri bəy di, hər şe yi şi rin yox luq 
zül mə ti nə bü rü yə cək hə yat yox ol-
ma mış, ölüm də gə lib çıx ma mış dı. 
Yox, hə yat da vam elə yir, ye ni gün 
də baş la yır dı, am ma bu, Gü nə şin 
çıx ma dı ğı ilk gün idi.

Tərcümə edən: NƏRİMAN
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Qo ca nın fi k ri sü rət lə dün ya nın ya-
ra dı lı şı nın lap əsas la rı na, heç bir 

Yeni gün
Çö lün üzə rin də gö ziş-

lə məz zül mət, san ki 
uzaq, yad aləm-
lər dən gəl miş 
qə ri bə sə rin lik 
var dı. Ge cə 
tor pa ğın doğ-
ma ən gin lik-
lə rin də möh-
kəm, ça rə siz 
hal da qə rar 
tut muş sü-
ku nət li ra hat-
lı ğın da do nub 
qal mış dı. Qo ca 
əş ya la rın ciz gi-
lə ri ni güc lə 
gö  rür  dü . 
O, əli ni irə-
li uza dıb 
an la şıl maz, 
əlac sız, kö-
mək siz hal-
da ara la dı ğı 
bar maq la rı nı 
çə tin lik lə se çir di. 
Dün ya nı ke çil məz 
di var ki mi tut muş 
ağac lar onun qar şı sın-
da nə həng qa ra küt lə ki mi 
da yan mış dı. On la rın qa tı 
zül mə tin də Yer üzü nün adi 
sa ki ni üçün dəh şət li, dö zül-
məz bir şey giz lən miş di.

Quş la rın er kən yay 
ça ğı na xas olan 
cik kil ti si eşi dil-
mir di. Qey ri-adi 
sa kit lik var dı; 
ada ma elə gə-
lir di ki, sü kut 
dün ya nın lap səs-
siz-sə mir siz, unu dul-
muş, xa ra ba lı ğa çev ril miş 
na mə lum bir gu şə sin dən gə lir.

ra dı lı şı nın lap əsas la rı na, heç bir 
əv və li-axı rı ol ma yan, am ma 

hər yer də gö ziş lə məz, hü-
dud suz son suz luq hökm 

sü rən də rin lik lə ri nə və 
ən gin lik lə ri nə uçur-

du. Hə mi şə hər şey 
var dı, əsas da  elə 
bu idi, be lə dü şün-
cə lər də gü nah kar 
ol ma yan fi  kir lə ri 
ha ra la ra can ge dib 
çıx ma ğa qa dir 
idi. Əgər var dı sa, 
on da var və ola-
caq. İşıq yox ola 
bil məz, aləm yox 
ola bil məz. Bu, 
çox sa də və tək-
zi be dil məz di.

O, baş qa vaxt 
be lə baş dan sov-
du fi  kir lə ri ələ 
sa la bi lər di. Bu 
cür şey lər ba rə də 

heç dü şün mür dü 
də, hə mi şə möv cud-

lu ğun əzab lı-se vinc li 
zə ru rə ti nə bo yun əyir di. 

Hə ya tın qay ğı la rı be lə şey-
lər ba rə də dü şün mə yə im-

kan ver mir di. Onun bəd bəxt-
lik lə rə və na ra hat lıq la ra həs sas 
qəl bi ni heç vaxt “ni yə” və “ne-

cə” sual la rı hə yə ca na 
gə tir mir di. Am-
ma in di ina nıl-
maz, əv vəl lər baş 

ver mə yən, uzun və 
çə tin ömür ya şa mış in sa-

nı hey rət lən mə yə, sar sıl ma-
ğa, ümid siz ləş mə yə məc bur 

elə yən nə sə baş ve rir di. O gö-
rür dü ki, sə hər açıl ma yıb, aləm sə 

möv cud du, ət ra fın da kı şey lər öz lə ri-
nin baş lı ca ma hiy yət lə ri ni itir mə yib lər.

Qo ca nın fi k ri sü rət lə dün ya nın ya-
ra dı lı şı nın lap əsas la rı na, heç bir 

Yeni günYeni gün
(Hekayə)



Han sı hə şə rat ən 
uzunömür lü dür?

Nə dən sə, tə biət Yer üzü nü 
məs kun laş dı ran baş qa can lı lar la 
mü qa yi sə də hə şə rat la ra çox qı sa 
ömür əta elə yib. La kin hə şə rat lar 
ara sın da bi ri var ki, hə yat dan bir 
çox can lı lar dan da ha uzun ya şa-
maq la zöv qü nü alır. Bu cır cı ra-
ma la rın müəy yən bir nö vü dür ki, 
17 il ya şa yır! Di şi ter mit dən fərq li 
ola raq, heç bir hə şə rat bu gös tə ri-
ci yə ya xın be lə dü şə bil məz! 

La kin inan mı rıq ki, baş qa hə şə-
rat lar ona hə səd apa ra, çün ki hə-
min cır cı ra ma lar 17 ilin ha mı sı nı 
ye rin al tın da ke çi rir və son ra da ha 
5 həf tə ya şa maq üçün işıq lı dün ya-
ya çı xıb ölür. Bu xır da məx lu qun 
in ki şa fı üçün tə biətə ni yə 17 il la zım 
ol du ğu nu heç kəs bil mir. Bəl li ola nı 
yal nız bu dur ki, hə min cır cı ra ma öz 
yu mur ta la rı nı ağac la rın bu daq la rın-
da qo yur. Elə ki, kör pə cır cı ra ma lar 
yu mur ta dan çıx dı, ye rə dü şür və 
tor pa ğa gi rə rək bit ki lə rin kö kün dən 
ya pı şıb or da qa lır. Bax, on lar növ bə ti 
17 ili bu və ziy yət də, tam hə rə kət siz, 
bit ki şi rə si ni əmə rək ke çi rir lər.

Bu müd dət ötən dən son ra han-
sı sa giz li qüv və on la rı ye rin üs tü nə 
çıx ma ğa məc bur edir. On lar ağa ca 
dır ma nır, qı lafl  a rı açı lır və onun 
için dən yet kin cır cı ra ma çı xır. Ye ri 
gəl miş kən, hər dən sə hər dən tə biətin 
qoy nu na çı xan da siz yə qin cır cı ra-
ma la rın uca sə si ni eşit mi si niz. Bu 
sə si er kək cır cı ra ma çı xa rır. Onun 
öz əzə lə lə riy lə hə rə kə tə gə tir di yi 
boş qa ba bən zə yən xır da ca or qan-
la rı olur və cır cı ra ma əzə lə lə ri nin 
kö mə yiy lə hə min “boş qab cıq la rı” 
dur ma dan tit rə də rək səs çı xa rır.

Alim lər de yir ki, cır cı ra ma nın bu 
sə si çı xa ran or qan la rı tə biət də olan 
“mu si qi” or qan la rın dan ən mü rək-
kə bi dir. 

Ümu miy yət lə, cır cı ra ma la rın yer 
üzün də 800-dən ar tıq nö vü var, am-
ma uzu nö mür lü cır cı ra ma ya hə lə-
lik yal nız Ame ri ka da rast gəl mək 
müm kün olub. Qa lan cır cı ra ma lar 
isə or ta he sab la 2 ilə ya xın ya şa yır.

Bit ki lər hə şə rat lar la 
qida la na bi lər mi? 

Əgər siz heç vaxt çi çək ye tiş dir-
mə mi si niz sə, on da yə qin, elə bi lir-
si niz ki, çi çək lər, gül lər tam zi yan-
sız olur. Am ma bit ki lə rin də ən azı 
üç nö vü var ki, hə şə rat la qi da la nır 
və on la rın hər bi ri ov elə yən bü-
tün hey van lar ki mi, qa na hə ris dir.

Bu bit ki lər ara sın da ən məş hu ru 
tro pik Asi ya da, Bor neoda ya şa yan 
ne pen tes ad la nan bit ki dir. Ne pen-
tes özün dən hə şə rat la rı cəlb edən 
şi rə bu ra xır. Bun dan əla və, bit ki-
nin kə nar la rın dan da al-qır mı zı, 
cəl be di ci xətt  ke çir. Hə şə rat gü lün 
rən gi və gö zəl qo xu su na al da-
nıb ya xın la şır. Nek tar dan iç mək 
üçün dol ça şə kil li çi çə yin lə cə yi nə 
qo nur. Dol ça nın yu xa rı di va rı o 
qə dər sü rüş kən dir ki, hə şə rat aşa-
ğı sü rü şür və ora da ar tıq yo lu nu 
göz lə yən güc lü bir ma ye nin içi-
nə dü şür. Hə şə rat hə min ma ye də 
bat ma ğa baş la yır və ma ye öz qur-
ba nı nı həll edə rək bit ki üçün qi da-
ya çe vi rir.

Hə şə rat la rı ye yən di gər çox bil-
miş bit ki isə şeh çi çə yi dir. Onun hər 
yar pa ğı nın üst tə rə fi  xır da ca kir pik-
cik lər lə ör tü lü dür. Bu kir pik cik lər 
cəl be di ci bir ma ye if raz edir lər və 

bu ma ye hər kir pi yin ucun da şeh 
dam la sı ki mi gö rü nür (çi çə yin 
adı da elə bun dan əmə lə gə lib). 
İs tə ni lən kir pi yə to xu nan ki mi, 
hə şə rat ona ya pı şır. Bun dan son-
ra qa lan kir pik cik lər ona tə rəf əyi-
lə rək qur ban la rın dan bərk-bərk 
ya pı şır lar. Ya zıq hə şə ra tı əha tə 
edən ma ye onun bə də ni ni ərit mə-
yə baş la yır. Təx mi nən iki gün dən 
son ra bü tün pro ses ba şa ça tır və 
kir pik cik lər ye ni dən açı lır.

Şi ma li və Cə nu bi Ka li for ni ya-
da dione ya ad la nan (onun baş qa 
adı “Ve ne ra mil çək tu ta nı”dır) bir 
bit ki yə rast gəl mək olar. Bu, hə şə-
rat ye yən bit ki lər ara sın da ən “iş-
gü za rı dır”. O, yar pa ğı nın iki ya-
rı sı nı çə nə ki mi aça raq göz lə yir. 
Elə ki, mil çək yar pa ğın sət hin də 
bi tən tük cük lə rə to xun du, onun 
hər iki ya rı sı tə lə ki mi bir göz qır-
pı mın da ör tü lür. Bun dan son ra 
mil çək şi rə də həzm olur və yar-
pa ğın hər iki ya rı sı ye nə açı la raq 
əv vəl ki və ziy yə ti ni alır. 

Ni yə ağ ca qa na dı in sanın 
ən qəd dar düş mə ni 

hesab edir lər?
Tə səv vür edin ki, xoş ha va-

sı olan bir yay gü nün də gü nə şin 
al tın da uza nıb ca nı nı zı qız dı rır-
sı nız... Bir dən vı zıl tı eşi dir si niz, 
az son ra əli ni zə, aya ğı nı za so xu-
lan neş tə rin acı sı du yu lur. Cəld 
hə min ye rə bir şa pa laq en di rir si-
niz – bəx ti niz gə tir sə, əli ni zi çə-
kən də ye rin də xır da ca qan lə kə si 
gö rə cək si niz. Bu, o de mək dir ki, 
bə şə riy yə tin ən qəd dar düş mən-
lə rin dən bi riy lə in di cə dö yü şə 
gir di niz...

Ço xu muz üçün ağ ca qa nad 
zəh lə tö kən bir pa ra zit dir. 
Onun vı zıl tı sı bi zi, xü su si-
lə ge cə lər bez di rir. Am ma 
onun sanc ma sı da xo şa gə-

lən bir şey de yil, san can-
dan son ra ye ri nin qa şın-

ma sı da.

Bu xır da hə şə ra ta sa də cə pa-
ra zit de mək səhv dir – o qə dər 
pa ra zit var ki, var lı ğın dan da 
bi xə bə rik. Ağ ca qa nad isə mal ya-
ri ya və sa rı qız dır ma nın da şı yı-
cı sı ol du ğun dan qə dim yu nan və 
qə dim Ro ma si vi li za si ya la rı nın 
məh vin də öz müd hiş ro lu nu oy-
na yıb, ye ni tor paq lar kəşf edən 
ne çə-ne çə səy ya hı öl dü rüb. Tro-
pik sa hil lə rin və is ti iq li mi olan 
bə zi yer lə rin zəif məs kun laş ma-
sı na və in ki şaf dan qal ma sı na da 
ora lar da ağ ca qa na dın bol lu ğu 
sə bəb olub.

Xoş bəxt lik dən son dövr də 
in san lar ağ ca qa nad la rın da şı-
dı ğı bu xəs tə lik lər lə mü ba ri zə 
apar ma ğı öy rə nib. Ma raq lı dır 
ki, ağ ca qa na dın er kə yi yal nız 
bit ki şi rə lə riy lə qi da la nır, di şi si 
isə qan iç mə yə üs tün lük ve rir! 
Odur ki, bi zi san can da yal nız 
di şi lər dir və de mək la zım dır 
ki, bu xır da hə şə rat la rın bu nun 
üçün hər təc hi za tı var. Di şi ağ-
ca qa na dın xor tu mu nun uc la rı 
diş-diş dir, on da nə yi sə püs-
kürt mək və sor maq üçün xü su-
si ka nal lar var.

Di şi ağ ca qa nad də ri nin üs tü nə 
qo nan ki mi, onu deş mə yə baş la-
yır. Ya ra nan xır da ca de şi yə qa na 
lax ta lan maq im ka nı ver mə yən 
kim yə vi tər kib püs kür dür və 
uçub-ge dir. Adə tən, hə min ye rin 
möh kəm qa şın ma sı sanc ma dan 
de yil, ya ra ya da xil edi lən ma ye-
dən dir. Odur ki, əgər siz ağ ca qa-
na dı hə min ma ye ni qan la bir yer-
də sor ma ğa ma cal tap ma mış dan 
öl dür sə niz, qa şın ma da ha güc lü 
ola caq!

Çə yirt kə lər eşi də 
bilirmi?

Bə zi hey van lar var ki, elə bi li-
rik, eşit mir, gör mür, yat mır, çün-
ki on la rın gör kəm lə ri bi zə qey ri-
adi gə lir. Çə yirt kə də məhz be lə 
hey van lar dan bi ri dır. Hə, bir çox 
cə hət lə ri nə gö rə o, qə ri bə məx-
luq dur, am ma si zin dü şün dü yü-
nü zün ək si nə ola raq, onun qu laq-
la rı da var, eşit mə qa bi liy yə ti də.

Çə yirt kə nin çox nö vü var, 
am ma gör kəm eti ba riy lə on la rı 
bir-bi rin dən fərq lən dir mək asan 
de yil. Çə yirt kə lə rin ha mı sı nın 
güc lü çə nə lə ri, üç cüt aya ğı və 
çox vaxt iki cüt qa na dı olur. Qa-
nad la rın bi rin ci cü tü sərt və düz-

dür, ikin ci si ara kəs mə li 
olur və bi rin ci qa na dın 
al tın da yer lə şir. Çə-
yirt kə nin yal nız sıç ra-

maq üçün is ti fa də et di-
yi ar xa ayaq la rı çox uzun, güc lü 
olur. Bığ la rı nın uzun lu ğun dan 
ası lı ola raq, çə yirt kə lər iki əsas 
qru pa ay rı lır lar: uzun bığ və qı sa-
bığ çə yirt kə lər. 

Sa ran ça ki mi ta nı nan qı sa bığ 
çə yirt kə lər qru pu na həm də adi 
qəh və yi çöl çə yirt kə lə ri da xil dir. 

Bu növ çə yirt kə lər ar xa ayaq la rı 
ilə ön qa nad la rı nı hə rə kə tə gə ti-
rə rək “mah nı la rı nı oxu yur”. Qu-
laq as ma sı na isə qar nın da, ar xa 
ayaq la rı nın di bin də yer lə şən qu-
laq la rı kö mək edir. Ya şıl çə mən-
lik çə yirt kə lə ri, dar qa nad lı çə yirt-
kə lər də da xil ol maq la, uzun bığ 
çə yirt kə lə rin bığ la rı bə dən lə rin-
dən uzun olur.

Bü tün növ lər dən olan çə yirt-
kə lər də “mah nı” oxu yan yal nız 
er kək lər dir. On la rın qu laq la rı isə 
qa baq pən cə lə rin də yer lə şir. Odur 
ki, çə yirt kə lə rin eşit mə qa bi liy-
yə ti nə ma lik ol ma la rı na bax ma-
ya raq, on la rın qu la ğı nın çox qey-
ri-adi qu ru lu şu var. Elə bə dən də 
yer ləş dik lə ri yer də adi de yil.

Də və dəl lə yi nə dir?
Yer üzün də ən ma raq lı hə şə-

rat lar dan bi ri də də və dəl lə yi dir. 
Dün ya nın müx tə lif yer lə rin də ona 
cür bə cür ad lar qo yub lar və on la rın 
ara sın da “abid”, ya elə bi zim de di-
yi miz “də və dəl lə yi”, “qa tır qa ti li” 
ki mi qə ri bə ad lar da var. So nun cu 
ad be lə bir inanc dan qay naq la nır 
ki, gu ya on la rın tü pür cə yin dən 
qa tır lar zə hər lə nə bi lər. Bi zim qoy-
du ğu muz ad, yə ni də və dəl lə yi bu 
hə şə ra tın çox uzun bo yu ilə əla qə-
dar dır. Axı də və yə dəl lək lik et mək 
üçün gə rək yax şı bo yun ola! Rus-
lar isə ona “bo qo mol”, yə ni “Al-
la ha iba dət edən” adı nı qo yub lar. 
Çün ki uzun, dar bə də ni olan bu 
hə şə rat sa kit, hə rə kət siz qa lan da, 
iri qa baq pən cə lə ri ni qal dı rıb cüt-
lə yir – elə bil ki, dua edir. Ma raq lı 
bu ra sı dır ki, hə min və ziy yə ti al-
mış də və dəl lə yi dua-zad elə mir, 
ək si nə, ov la məş ğul dur...

Han sı hə şə rat ən Alim lər de yir ki, cır cı ra ma nın bu 

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.
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Çə yirt kə lər eşi də 
bilirmi?

Bə zi hey van lar var ki, elə bi li-
rik, eşit mir, gör mür, yat mır, çün-
ki on la rın gör kəm lə ri bi zə qey ri-
adi gə lir. Çə yirt kə də məhz be lə 
hey van lar dan bi ri dır. Hə, bir çox 
cə hət lə ri nə gö rə o, qə ri bə məx-
luq dur, am ma si zin dü şün dü yü-
nü zün ək si nə ola raq, onun qu laq-
la rı da var, eşit mə qa bi liy yə ti də.

Çə yirt kə nin çox nö vü var, 
am ma gör kəm eti ba riy lə on la rı 
bir-bi rin dən fərq lən dir mək asan 
de yil. Çə yirt kə lə rin ha mı sı nın 
güc lü çə nə lə ri, üç cüt aya ğı və 
çox vaxt iki cüt qa na dı olur. Qa-
nad la rın bi rin ci cü tü sərt və düz-

dür, ikin ci si ara kəs mə li 
olur və bi rin ci qa na dın 
al tın da yer lə şir. Çə-
yirt kə nin yal nız sıç ra-

maq üçün is ti fa də et di-
yi ar xa ayaq la rı çox uzun, güc lü 
olur. Bığ la rı nın uzun lu ğun dan 
ası lı ola raq, çə yirt kə lər iki əsas 
qru pa ay rı lır lar: uzun bığ və qı sa-
bığ çə yirt kə lər. 

Sa ran ça ki mi ta nı nan qı sa bığ 
çə yirt kə lər qru pu na həm də adi 
qəh və yi çöl çə yirt kə lə ri da xil dir. 

Bu 
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 

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 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, min-
lər lə mü rək kəb sualın sa də ca va bı nı 
ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə-
ti ilə or ta mək təb də rast laş mı şıq, am ma 
təəs süf ki, dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə hə-
mi şə qə liz olan el mi di li uc ba tın dan çox 
şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala 
bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad-
la na caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la-
rı mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, 
on la rı hə mi şə diq qət mər kə zin də olan ma-
raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.
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Ço xu muz üçün ağ ca qa nad 
zəh lə tö kən bir pa ra zit dir. 
Onun vı zıl tı sı bi zi, xü su si-
lə ge cə lər bez di rir. Am ma 
onun sanc ma sı da xo şa gə-

lən bir şey de yil, san can-
dan son ra ye ri nin qa şın-

ma sı da.

Çə yirt kə lər eşi də 

Bə zi hey van lar var ki, elə bi li-
rik, eşit mir, gör mür, yat mır, çün-
ki on la rın gör kəm lə ri bi zə qey ri-
adi gə lir. Çə yirt kə də məhz be lə 
hey van lar dan bi ri dır. Hə, bir çox 
cə hət lə ri nə gö rə o, qə ri bə məx-
luq dur, am ma si zin dü şün dü yü-
nü zün ək si nə ola raq, onun qu laq-
la rı da var, eşit mə qa bi liy yə ti də.

Çə yirt kə nin çox nö vü var, 
am ma gör kəm eti ba riy lə on la rı 
bir-bi rin dən fərq lən dir mək asan 
de yil. Çə yirt kə lə rin ha mı sı nın 
güc lü çə nə lə ri, üç cüt aya ğı və 
çox vaxt iki cüt qa na dı olur. Qa-
nad la rın bi rin ci cü tü sərt və düz-

dür, ikin ci si ara kəs mə li 

maq üçün is ti fa də et di-
yi ar xa ayaq la rı çox uzun, güc lü 
olur. Bığ la rı nın uzun lu ğun dan 
ası lı ola raq, çə yirt kə lər iki əsas 
qru pa ay rı lır lar: uzun bığ və qı sa-
bığ çə yirt kə lər. 

Sa ran ça ki mi ta nı nan qı sa bığ 
çə yirt kə lər qru pu na həm də adi 
qəh və yi çöl çə yirt kə lə ri da xil dir. 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye-
ni yet mə lər üçün ha-
zır la mı şıq. Am ma bu, Bu zır la mı şıq. Am ma bu, 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 

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 

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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Də və dəl lə yi hə qi qə tən də ən 
qa ni çən məx luq lar dan dır və 
ona qa til də de mək olar, han-
ni bal da! Də və dəl lə yi baş qa 
hə şə rat lar la qi da la na raq ya şa-
yır. Ov za ma nı o, hə rə kət siz 
otu rur, tə lə yə bən zə yən qa baq 
pən cə lə ri ni irə li uza dıb ya nın-
dan ke çən is tə ni lən hə şə ra tı 
tut ma ğa ha zır olur. Məhz daim 
hü cu ma ha zır və ziy yət də dur-
du ğu üçün də və dəl lə yi nin qa-
baq pən cə lə ri yu xa rı qalx mış 
olur. Ovu nu tu tub sax la ma ğa 
qa baq pən cə lə ri nin içə ri tə-
rə fi n də ki iti ti liş kə lər kö mək 
edir. Də və dəl lə yi dörd pən cə si 
üzə rin də ye ri yir, uzaq mə sa fə-
lə rə uça-uça ge dir.

Ye ri gəl miş kən, də və dəl lə yi 
ye ga nə hə şə rat dır ki, ba şı nı çe-
vi rib ar xa sı na be lə ba xa bi lir. Yo-
lu nu az mış bir mil çək gö rən də, 
qa baq pən cə lə ri ni irə li atıb onu 
tu tur, elə əlin də tu ta-tu ta, aram-
la ye yir. 

Də və dəl lə yi ailə si nin 800-dən 
ar tıq nö vü var. On la rın ək sə riy-
yə ti qəh və yi, ya xud ya şıl rəng-
də, 5 san ti metr uzun lu ğun da 
olur.

Hö rüm çək lər öz 
torlarını ne cə hö rür?

İn san la rın ək sə riy yə ti elə bi-
lir ki, hö rüm çək lər ipək lə rin-
dən yal nız tor hör mək üçün 
is ti fa də edir lər. Əs lin də, öz 
ipə yin dən hö rüm çək qə dər 
ge niş, müx tə lif yer lər də is ti fa-
də edən ikin ci hə şə rat yox dur. 
Hö rüm çək lər hə şə rat sa yıl mır, 
o, “hö rüm çək ki mi lər” ailə si nə 
aid dir.

Hə şə rat lar dan fərq li ola raq, 
onun sək kiz pən cə si, əsa sən 
sək kiz gö zü olur, qa nad la rı 
yox dur və bə də ni iki his sə yə 
bö lü nür. Hö rüm çək lər prak-
ti ki ola raq, bü tün iq lim lər də 
ya şa yır lar. On lar yer də qa ça 
bi lir, ağac la ra dır ma nır, hət-
ta su da ya şa yır lar. Hö rüm çək, 
ipə yi ni qar nın da yer lə şən və-
zi lə rin kö mə yiy lə dü zəl dir. 
Onun mə də si nin so nun da fır-
la nan or qan la rı var ki, on la rın 
için də çox lu de şik olur – ipək 
hə min de şik lər dən çı xır. Bə-
dən dən çı xan da o, ma ye şə kil li 
olur, am ma ha va ilə tə ma sa gi-
rən ki mi bər ki yir.

Hö rüm çək ipə yin bir ne çə 
nö vü nü is teh sal edə bi lir: hə şə-
rat la rın dü şə cə yi tor üçün ya-
pış qan lı; to run pil lə lə ri üçün 
ya pış qan sız və ba ra ma üçün ta-
mam fərq li ipək. Hö rüm çək lə rin 
hör dü yü tor lar da müx tə lif olur. 

On la rın ən ge niş ya yıl mı şı gir də 
tor dur, am ma dörd künc, yas tı, 
qıf ya xud gün bəz şə kil li tor lar da 
olur. Ovun qa çıb ca nı nı qur ta ra 
bil mə mə si üçün qa paq lı hö rüm-
çək tor la rı da var. Bə zi hö rüm-
çək lər isə ev lə ri ni ka sa şək lin də 
ti kir lər və be lə ev lər su yun al tın-
da olur.

Əq rəb nə dir?
“Əq rəb” sö zü nü eşi dən ki mi, 

ada mın ya dı na təh lü kə li bir zə-
hər dü şür. “Də li Kür” fi l min də 
məd rə sə səh nə si, yə qin, ya dı nız-
da dır – ara nı qa rış dır maq is tə-
yən də uşaq lar dan bi ri “Əq rəb!” 
– de yə qış qı rır, mol la da baş da 
ol maq la, ha mı dəh şət için də qa-
çıb ca nı nı qur ta rır.

Bu dəh şə tin iza hı da var: ço-
xu muz elə fi  kir lə şi rik ki, əq rəb-
lə gö rüş xo şa gə lən bir şey de yil. 
Am ma, mə sə lən, Bir ləş miş Ştat-
lar da əq rəb lə rin ölüm cül zə hə rə 
ma lik olan la rı yal nız Ari zo na da 
ya şa yır. Bu əq rəb lər Mek si ka da 
ya şa yan, dü ran qo ad lı əq rəb lə-
rin ya xın qo hu mu dur. Dü ran qo-
nun sanc ma sı in sa nı cə mi 1 saat 
ər zin də öl dü rür və son 35 il də 
onun zə hə ri 1600 nə fər dən ar tıq 
in sa nın hə ya tı na son qo yub.

K e ç  m i ş 
SS Rİ əra zi sin də əq-
rəb lər Or ta Asi ya da, 
Qaf qaz da və Krım da var. 
Əq rəb lər hö rüm çək lər lə qo-
hum dur. Onun dörd cüt aya ğı, 
iki də nə qıs qac şə kil li qa baq 
pən cə si olur – hə min qıs qac-
lar la hey van qur ba nı nı tu tur. 
Əq rə bin həm də bənd-bənd 
quy ru ğu olur, onun ucun da isə 
zə hər və zi lə ri nə bir ləş miş iti iy nə 
olur. 

Əq rəb hə rə kət 
edər kən, quy-
ru ğu nu qövs 
şək lin də ba şı nın 
üzə rin də qal dı rır. Qıs-
qac lı qol la rı ilə qur ba nı nı tu tan-
da, quy ru ğun da kı iy nə si ni ona 
san cır. Zə hər ya öl dü rür, ya da 
hə şə ra tı ifl  ic edir. 

Əq rəb lər əsa sən ge cə lər ak tiv 
olur, gün düz lər isə da şın, ağac 
qa bı ğı nın al tın da, evin qa ran-
lıq künc lə rin də bir köl gə lik ta pıb 
ora da giz lə nir lər. Yet kin əq rəb lər 
adə tən tək ya şa yır lar. Əq rəb ba-
la sı nı dün ya ya can lı gə ti rən hey-
van dır və ana dan olan ba la la rı 
ana la rı nın be lin dən ya pı şıb bir ne-
çə gün onun la olur, son ra isə çı xıb 
ge də rək müs tə qil hə ya ta baş la yır. 

On lar da ha çox is ti yer lər də ya şa-
yır. Öl çü lə ri nə gö rə bir-bi rin dən 
çox fərq lə nir lər - 1 san ti metr dən 
17 san ti met rə dək. Biz də ki əq rəb-
lər 3-7 san ti metr ara sın da olur. 
On la rın ən iri lə ri ni tro pik öl kə lər-
də gör mək olar.

Qa rış qa lar həmişə 
koloni ya lar da yaşayır?
Ko lo ni ya lar da ya şa yan tək qa-

rış qa lar de yil, la kin məhz on la rın 
ko lo ni ya təş kil et mək ba ca rı ğı in-
sa nı təəc cüb lən dir mə yə bil məz. 
Bir ko lo ni ya da kı hə şə rat la rın sa-
yı bir ne çə yüz min dən 12 qa rış-
qa ya dək də yi şə bi lər. On lar ye rin 
al tın da tam giz lən miş ev lə ri ni 
hər yer də - me şə də, tə pə də, hət-
ta pa lıd qo za sı nın için də də ti kə 
bi lər.

Qa rış qa la rın təx mi nən 2000 
nö vün dən ən ge niş ya yı la nı qır-
mı zı və qa ra qa rış qa lar dır. Bü-
tün qa rış qa lar ic ti mai hə şə rat lar 
sa yı lır. On la rın ic ma sı özü nün 
şa hı (da ha doğ ru su, şah ba nu su), 
qa nad lı gənc er kək lə ri və di şi lə ri, 
qa nad sız iş çi qa rış qa la rı olan ki-
çik xalq lar dır. Qa rış qa lar, adə tən 
hün dür lü yü 1 met rə, eni 30 san-
ti met rə ça tan yu va lar da ya şa yır.

Qa rış qa la rın bə zi növ lə ri öz lə-
ri üçün “qul lar” sax la yır. On lar 
öz lə ri nin da ha xır da qo hum la-
rı üzə ri nə hü cum çə kir, on la rı 
yu va sın dan qo vub çı xa rır, sür-
fə lə ri ni, yem eh ti yat la rı nı gö tü-
rüb öz yu va la rı na gə ti rir lər. Ələ 
ke çir dik lə ri sür fə lə ri, yu mur ta-
la rı möh kəm qo ru yur lar, ta ki 
on lar dan ba la lar çı xıb bö yü sün 
və öz “ağa la rı nın” qul lu ğun da 
dur sun.

Mər kə zi Af ri ka da, Cə nu bi Ame-
ri ka da və Cə nu bi Asi ya da qa rış qa-
la rın ət ye yən növ lə ri var. On la ra 
bə zən “Af ri ka qa rış qa la rı” de yi lir. 
Bu qa rış qa lar dan çox qor xur lar, 
çün ki on lar uzun dəs tə lər şək lin-
də yü rüş lə rə çı xa raq ye mək üçün 
qur ban lar ax ta rır. Be lə yü rüş lər də 
Af ri ka qa rış qa la rın dan az ğın məx-
lu qa rast gəl mək müm kün de yil. 
Ən iri və qor xu lu hey van lar be lə 
Af ri ka qa rış qa la rı nın mil yon lar la 
nü ma yən də si nin iti diş lə ri qar-
şı sın da aciz qa lır və xi las ol maq 
üçün öz lə ri ni su ya tə pir, qa ni çən-
lə rin bir qis mi ni məhv edir lər. 

Ter mit lər har da yaşayır?
Bir çox la rı ter mit lə ri qa rış qa lar la 

səhv sa lır. On la rın hər iki si ic ti mai 
hə şə rat lar dan ol sa da, bir-bi rin dən 
ta ma mi lə fərq li dir lər. Ter mit lə rin 
qa lın be li və ha mar, ge ri yə əyil miş, 
ya xud an ten şə kil li bığ la rı olur. 
Ter mi tin bə də ni adə tən ağ rəng-
də dir. Bu hə şə rat la ra bü tün Bir ləş-
miş Ştat lar da və Cə nu bi Ka na da-
da rast gəl mək olar. Av ro pa da o, 
ma te ri kin cə nu bun dan baş la ya raq 
Pa ris və Vya na şə hər lə ri nə dək ya-
şa yır. La kin ter mit lə rin ək sə riy yə ti 
tro pik ra yon lar da dır.

Adə tən, ter mit lər me şə lər də 
ya şa ya raq ağac la rı ye yir. On la rın 
yu va la rı sü mük ki mi möh kəm 
ma te rial dan olur. Bu ma te rial 
isə ağac lar dan alı nan küt lə nin 
ter mit lə rin ba ğır sa ğın da ema lın-
dan son ra ya ra nır. Hə min ma te-
rial ter mit yu va la rın da rü tu bət li 
ha va nın qo run ma sı na da xid mət 
edir. Ter mit yu va la rı nın hün dür-
lü yü 9, eni 15 met rə ça ta bi lər. 

Bə zi ter mit lər bas ket bol to pu 
boy da yu va la rı nı ağac lar da qu-
rur lar. Bu yu va lar ter mit lə ri qa-
rış qa lar dan, quş lar dan, kər tən-
kə lə lər dən və hö rüm çək lər dən 
qo ru ma ğa im kan ve rir. Af ri ka ter-
mit lə ri nin bə zi yu va la rın da dam 
çə tir şə kil li olur, ya ğı şı içə ri bu rax-
mır, di gər yu va lar isə elə qu ru lur 
ki, içə ri də daimi sa bit tem pe ra tur 

ol sun.

Ter mit lə rin öz lə ri nə ev tik-
mə si ni yal nız ins tinkt əsa sın-
da gö rü lən iş lə rə gö zəl nü mu nə 
say maq olar. Yu va ko lo ni ya da 
dün ya ya gəl miş, va li deyn lə ri nin 
gəl di yi yer lər də heç vaxt ol ma-
mış və bu na gö rə də baş qa ter-
mit lər dən nə sə öy rən mə yə heç 
vaxt im kan la rı ol ma yan “fəh lə-
lər” ti kir. La kin ter mit yu va sı ha-
zır olan dan son ra, ba xır san ki, bu 
yu va da ye ni yu va da şah la şah-
ba nu luq edə cək ter mit lə rin çıx-
dı ğı yu va ilə tam ey ni dir.

Bir ləş miş Ştat lar da üç növ ter-
mit var: on la rın bi rin ci si daş lıq-
lar da, ikin ci si ağac lar da, üçün cü-
sü  me şə lə rin ara sın da, tor paq da 
ya şa yır.

Ta xıl bi ti nə dir?
Bi zim ət ra fı mız da heç vaxt 

bit mə yən bir mü ha ri bə ge dir – 
in san lar la hə şə rat la rın mü ha ri-
bə si. Bə zi hə şə rat lar sa də cə pa-
ra zit dir lər və xəs tə lik ya yır lar, 
di gər lə ri isə bu nun la məş ğul-
dur lar ki, in sa nın ye tiş dir di yi 
məh sul la rı məhv et sin lər. On la-
rın ay rı ca si nif de yil, yal nız ya-
rım si nif ol ma sı na bax ma ya raq, 
bu ailə hey van lar alə mi nin ən 
çox say lı ailə si sa yı lır və təx mi-
nən 35 000 nö vü var. Özü də bu 
növ lə rin ək sə riy yə ti hə lə alim-
lər tə rə fin dən təd qiq olun ma-
yıb! 

Ta xıl bi ti lər bir-bi rin dən for-
ma, öl çü və rəng lə ri nə gö rə çox 
fərq lə nir lər. Adə tən on lar uzun 
xor tu ma bən zər bu run la rın dan, 
baş la rın da kı ti yə ki mi çı xın-
tı dan asan lıq la ta nı nır lar. Bu 
çı xın tı la rın ucun da hə şə ra tın 
ağ zı yer lə şir. Di şi lər son ra dan 
yu mur ta la rı nı qo ya caq la rı de-
şik lə ri aç maq üçün öz bu run la-
rın dan is ti fa də edir lər. Ta xıl bi ti 
sür fə si adə tən, qa lın ağ qurd la-
ra ox şa yır və elə yet kin hə şə rat-
lar ki mi müx tə lif bit ki lə ri iş ta-
hay la ye yir. 

Ta xıl bi ti özü nün nə ha yət-
siz iş ta ha sı na gö rə, ko lo ni ya-
da kı üzv lə ri nin sa yı 
ilə mü qa yi sə də o 
də rə cə də  də zi-
yan lı sa yıl mır. 
On la rın zi-
ya nı na ən çox 
də la lət edən bu dur 
ki, ta xıl bi ti lər bit ki-
lə rin ən qiy mət li və 
ən zə rif his sə lə ri-
ni: – tu mur cuq la-
rı, mey və lə ri, to-
xum la rı, ca van 
pöh rə lə ri zə-
də lə yir lər...

Be lə lik lə, ta xıl bi ti nin, zi-
ya rə tin dən, son ra bit ki yə yal-

nız öl mək qa lır. Müx tə lif ta xıl 
məh sul la rı nı ey ni hə vəs lə məhv 
edən an bar ta xıl bi ti si öz ailə si nin 
ən zi yan lı nü ma yən də si dir. Dü-
yü ta xıl bi ti si isə an caq dü yü lə ri 
yox, həm də bü tün baş qa qu ru 
ər zaq məh sul la rı nı zay edir.

Pam bı ğın düş mə ni olan ta xıl bi-
ti isə bü tün tar la nın məh su lu nu 
məhv edə bi lər. Odur ki, bu hə-
şə ra tın zi ya nı ilə mü qa yi sə olu na-
caq heç bir fə la kət ola bil məz. 
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ye ga nə hə şə rat dır ki, ba şı nı çe-
vi rib ar xa sı na be lə ba xa bi lir. Yo-
lu nu az mış bir mil çək gö rən də, 
qa baq pən cə lə ri ni irə li atıb onu 
tu tur, elə əlin də tu ta-tu ta, aram-

Də və dəl lə yi ailə si nin 800-dən 
ar tıq nö vü var. On la rın ək sə riy-
yə ti qəh və yi, ya xud ya şıl rəng-
də, 5 san ti metr uzun lu ğun da 

Hö rüm çək lər öz 
torlarını ne cə hö rür?

İn san la rın ək sə riy yə ti elə bi-
lir ki, hö rüm çək lər ipək lə rin-
dən yal nız tor hör mək üçün 
is ti fa də edir lər. Əs lin də, öz 
ipə yin dən hö rüm çək qə dər 
ge niş, müx tə lif yer lər də is ti fa-
də edən ikin ci hə şə rat yox dur. 
Hö rüm çək lər hə şə rat sa yıl mır, 
o, “hö rüm çək ki mi lər” ailə si nə 
aid dir.

Hə şə rat lar dan fərq li ola raq, 
onun sək kiz pən cə si, əsa sən 
sək kiz gö zü olur, qa nad la rı 
yox dur və bə də ni iki his sə yə 
bö lü nür. Hö rüm çək lər prak-

da dır – ara nı qa rış dır maq is tə-
yən də uşaq lar dan bi ri “Əq rəb!” 
– de yə qış qı rır, mol la da baş da 
ol maq la, ha mı dəh şət için də qa-
çıb ca nı nı qur ta rır.

Bu dəh şə tin iza hı da var: ço-
xu muz elə fi  kir lə şi rik ki, əq rəb-
lə gö rüş xo şa gə lən bir şey de yil. 
Am ma, mə sə lən, Bir ləş miş Ştat-
lar da əq rəb lə rin ölüm cül zə hə rə 
ma lik olan la rı yal nız Ari zo na da 
ya şa yır. Bu əq rəb lər Mek si ka da 
ya şa yan, dü ran qo ad lı əq rəb lə-
rin ya xın qo hu mu dur. Dü ran qo-
nun sanc ma sı in sa nı cə mi 1 saat 
ər zin də öl dü rür və son 35 il də 
onun zə hə ri 1600 nə fər dən ar tıq 
in sa nın hə ya tı na son qo yub.

K e ç  m i ş 
SS Rİ əra zi sin də əq-
rəb lər Or ta Asi ya da, 
Qaf qaz da və Krım da var. 
Əq rəb lər hö rüm çək lər lə qo-
hum dur. Onun dörd cüt aya ğı, 
iki də nə qıs qac şə kil li qa baq 
pən cə si olur – hə min qıs qac-
lar la hey van qur ba nı nı tu tur. 
Əq rə bin həm də bənd-bənd 
quy ru ğu olur, onun ucun da isə 
zə hər və zi lə ri nə bir ləş miş iti iy nə 
olur. 

Əq rəb hə rə kət 
edər kən, quy-
ru ğu nu qövs 
şək lin də ba şı nın 
üzə rin də qal dı rır. Qıs-
qac lı qol la rı ilə qur ba nı nı tu tan-
da, quy ru ğun da kı iy nə si ni ona 

nö vün dən ən ge niş ya yı la nı qır-
mı zı və qa ra qa rış qa lar dır. Bü-
tün qa rış qa lar ic ti mai hə şə rat lar 
sa yı lır. On la rın ic ma sı özü nün 
şa hı (da ha doğ ru su, şah ba nu su), 
qa nad lı gənc er kək lə ri və di şi lə ri, 
qa nad sız iş çi qa rış qa la rı olan ki-
çik xalq lar dır. Qa rış qa lar, adə tən 
hün dür lü yü 1 met rə, eni 30 san-
ti met rə ça tan yu va lar da ya şa yır.

Qa rış qa la rın bə zi növ lə ri öz lə-
ri üçün “qul lar” sax la yır. On lar 
öz lə ri nin da ha xır da qo hum la-
rı üzə ri nə hü cum çə kir, on la rı 
yu va sın dan qo vub çı xa rır, sür-

ma te ri kin cə nu bun dan baş la ya raq 
Pa ris və Vya na şə hər lə ri nə dək ya-
şa yır. La kin ter mit lə rin ək sə riy yə ti 
tro pik ra yon lar da dır.

Adə tən, ter mit lər me şə lər də 
ya şa ya raq ağac la rı ye yir. On la rın 
yu va la rı sü mük ki mi möh kəm 
ma te rial dan olur. Bu ma te rial 
isə ağac lar dan alı nan küt lə nin 
ter mit lə rin ba ğır sa ğın da ema lın-
dan son ra ya ra nır. Hə min ma te-
rial ter mit yu va la rın da rü tu bət li 
ha va nın qo run ma sı na da xid mət 
edir. Ter mit yu va la rı nın hün dür-
lü yü 9, eni 15 met rə ça ta bi lər. 

Bə zi ter mit lər bas ket bol to pu 
boy da yu va la rı nı ağac lar da qu-
rur lar. Bu yu va lar ter mit lə ri qa-
rış qa lar dan, quş lar dan, kər tən-
kə lə lər dən və hö rüm çək lər dən 
qo ru ma ğa im kan ve rir. Af ri ka ter-
mit lə ri nin bə zi yu va la rın da dam 
çə tir şə kil li olur, ya ğı şı içə ri bu rax-
mır, di gər yu va lar isə elə qu ru lur 
ki, içə ri də daimi sa bit tem pe ra tur 

ol sun.

Ter mit lə rin öz lə ri nə ev tik-
mə si ni yal nız ins tinkt əsa sın-
da gö rü lən iş lə rə gö zəl nü mu nə 
say maq olar. Yu va ko lo ni ya da 
dün ya ya gəl miş, va li deyn lə ri nin 
gəl di yi yer lər də heç vaxt ol ma-
mış və bu na gö rə də baş qa ter-
mit lər dən nə sə öy rən mə yə heç 
vaxt im kan la rı ol ma yan “fəh lə-
lər” ti kir. La kin ter mit yu va sı ha-
zır olan dan son ra, ba xır san ki, bu 
yu va da ye ni yu va da şah la şah-
ba nu luq edə cək ter mit lə rin çıx-

ra ox şa yır və elə yet kin hə şə rat-
lar ki mi müx tə lif bit ki lə ri iş ta-
hay la ye yir. 

Ta xıl bi ti özü nün nə ha yət-
siz iş ta ha sı na gö rə, ko lo ni ya-
da kı üzv lə ri nin sa yı 
ilə mü qa yi sə də o 
də rə cə də  də zi-
yan lı sa yıl mır. 
On la rın zi-
ya nı na ən çox 
də la lət edən bu dur 
ki, ta xıl bi ti lər bit ki-
lə rin ən qiy mət li və 
ən zə rif his sə lə ri-
ni: – tu mur cuq la-
rı, mey və lə ri, to-
xum la rı, ca van 
pöh rə lə ri zə-
də lə yir lər...

Be lə lik lə, ta xıl bi ti nin, zi-
ya rə tin dən, son ra bit ki yə yal-

nız öl mək qa lır. Müx tə lif ta xıl 
məh sul la rı nı ey ni hə vəs lə məhv 
edən an bar ta xıl bi ti si öz ailə si nin 
ən zi yan lı nü ma yən də si dir. Dü-
yü ta xıl bi ti si isə an caq dü yü lə ri 
yox, həm də bü tün baş qa qu ru 
ər zaq məh sul la rı n

Pam bı ğın düş mə ni olan ta xıl bi-
ti isə bü tün tar la nın məh su lu nu 
məhv edə bi lər. Odur ki, bu hə-
şə ra tın zi ya nı ilə mü qa yi sə olu na-
caq heç bir fə la kət ola bil məz. 

in sa nın hə ya tı na son qo yub.
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Da hi rus ya zı çı sı Fyo dor Dos-
to yevs ki nin “Cin lər” ro ma nı-
nın çox na dir nüs xə si hər rac-
da yük sək qiy mə tə sa tı lıb. 

1935-ci il də “Aka de mi ya” nəş riy ya tın-
da Lev Ka me nev tə rə fi n dən nəşr edil-

miş bu ki tab özü nə məx sus şə kil də 
“bib liofi l əf sa nə si”nə çev ril miş di. 

Qeyd edək ki, Lev Ka me nev məş-
hur par ti ya fəalı və in qi lab çı 
olub. O, 1935-ci il də si ya si 
rep res si ya ya mə ruz qal sa 
da, “Cin lər” əsə ri nin bi rin-
ci his sə si ni nəşr et dir mə yə 
ma cal ta pıb. La kin ki tab nəşr 
edi lən ki mi, dər hal da məhv 
edi lib. Əsə rin ça pı nə zər də 
tu tu lan ikin ci his sə si isə, tə-
bii ki, işıq üzü gör mə yib.

La kin vax ta şı rı “Cin lər” 
əsə ri nin sa la mat qal mış 
nüs xə lə ri haq qın da müx tə-
lif in for ma si ya lar ya yı lır dı. 
Bə zi lə ri hə min nüs xə nin 
qal ma dı ğı nı id dia edir, bə-
zi lə ri isə onu is rar la ax tar-
maq da da vam edir di. 

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

İn gi lis şairi və dra ma tur qu Uil yam Şeks pi rin se çil miş 
əsər lə rin dən iba rət ilk ki ta bı nın nüs xə si Şot lan di ya-
nın qər bin də, Byut ada sın da ta pı lıb. Ədi bin 36 əsə ri-
ni əha tə edən  nüs xə nin su rə ti ada da kı bir mülk də 

aş kar edi lib. Bu ba rə də Bri ta ni ya nın “Qar dian” qə ze ti 
xə bər ya yıb. 

Xə bə rə gö rə, əsr lər lə Byut ada sın da 
“Maunt St yuart” ki ta ba xa na sın da toz için-
də qa lan əsə ri Oks ford Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru, Şeks pir ya ra dı cı lı ğı nın 
təd qi qat çı sı Em ma Smit ta pıb.

Ki tab ədi bin ölü mün dən yed di 
il son ra – 1623-cü il də nəşr edi lib. 
Top lu da bir sı ra əsər lər, o cüm lə dən 
“Maq bet”in ilk çap ver si ya sı yer alıb.
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İn gi lis ya zı çı sı Ho vard Marks 
70 ya şın da dün ya sı nı də yi-
şib. Ru si ya mət buatı nın xa ri ci 
sayt la ra is ti na dən yay dı ğı xə-

bə rə gö rə, onun ölü mü nə 2015-ci 
il də aş kar olu nan xər-

çəng xəs tə li yi sə bəb olub. 
Qeyd edək ki, vax ti lə 

nar ko tik mad də al ve ri ilə 
məş ğul ol du ğu na gö rə 
1987-ci il də ABŞ-da 25 
il lik həbs cə za sı na məh-
kum edil miş Ho vard 
Marks cə za sı nın əsas  
his sə si ni İn gil tə rə də çə-

kib.  Yed di il dən son ra 
– 1994-cı il də isə  onun həbs-

xa na dan bu ra xıl ma sı na qə rar ve-
ri lib. O, ya zı çı lıq fəaliy yə ti nə də 
bun dan son ra baş la yıb.

1996-cı il də qə lə mə al dı ğı “Cə-
nab Hand cu bas” av to bioq ra fi k 

əsə ri ya zı çı ya bö yük şöh rət 
gə ti rib.

2000-ci ilin əv vəl lə rin də 
Marks, best sel le rə çev ril-
miş “Cə nab Hand cu bas” 

və “Şey ta na şəf qət” ro man la rı nın 
da va mı nı ya zıb.

O, 2006-cı il dən ya ra dı cı lı ğı na 
xa ti rə lə ri ni qə lə mə al maq la da-
vam edib. Ya zı çı mü tə ma di ola-
raq tə lə bə bir lik lə rin də və fes ti-
val lar da çı xış lar edib. 

2015-ci il də Marks da sa ğal-
maz be yin şi şi xəs tə li yi aş kar-
lan mış dı.

Hazırladı: NARINGÜL

Məşhur 
ingilis 

yazıçısı 
vəfat etdi

Da hi rus ya zı çı sı Fyo dor Dos-
to yevs ki nin “Cin lər” ro ma nı-
nın çox na dir nüs xə si hər rac-
da yük sək qiy mə tə sa tı lıb. 

1935-ci il də “Aka de mi ya” nəş riy ya tın-
da Lev Ka me nev tə rə fi n dən nəşr edil-
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bun dan son ra baş la yıb.

1996-cı il də qə lə mə al dı ğı “Cə-
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əsə ri ya zı çı ya bö yük şöh rət 
gə ti rib.

2000-ci ilin əv vəl lə rin də 
Marks, best sel le rə çev ril-
miş “Cə nab Hand cu bas” 

və “Şey ta na şəf qət” ro man la rı nın 
da va mı nı ya zıb.

O, 2006-cı il dən ya ra dı cı lı ğı na 
xa ti rə lə ri ni qə lə mə al maq la da-
vam edib. Ya zı çı mü tə ma di ola-
raq tə lə bə bir lik lə rin də və fes ti-
val lar da çı xış lar edib. 

2015-ci il də Marks da sa ğal-
maz be yin şi şi xəs tə li yi aş kar-
lan mış dı.

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

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

“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 
istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les

(101 ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan
Markesə qədər”, “Modianonun seçilmiş əsərləri”, 
“Boliviya gündəliyi”, “Bizim həyatımız - bir şeh 
damlası”  “7 pyes“) kitabları şəhərin aşağıdakı

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  Ötən ilin ən çox 
qazanan yazıçıları

  “For bes” jur na lı 2014-cü ilin iyun ayın dan 2015-ci ilin iyun ayı na 
ki mi ən çox gə li ri olan ya zı çı la rın ad la rı nı açıq la yıb. Si ya hı ya 89 
mil yon dol lar lıq sər və tiy lə ya zı çı Ceyms Pett  er son baş çı lıq edir. 
On luq da yer alan ya zı çı la rın si ya hı sı nı təq dim edi rik.

Ceyms Pett  er son - 89 mil yon dol lar
69 yaş lı ame ri ka lı ya zı çı C.Pett  er son gə li ri nin bö yük his sə si ni özü nün 

“Pa ge tur ner” fon du va si tə si lə ki tab xa na la ra, uni ver si tet lə rə və döv lət ar-
xiv lə ri nə ba ğış la yır. Bu gü nə qə dər 300 mil yon nüs xə dən çox ki ta bı çap 
olun muş Pett  er son 19 də fə “New York Ti mes” qə ze tin də ki tab la rı ən çox 
sa tı lan ya zı çı lar rey tin qi nin qa li bi olub.

Con Qrin
“Ey ni ul duz la rın al tın da”, “Al yas ka nın ar xa sın ca”, “İlk mə həb bət”, 

“Sev gi ba ha rı göz lə məz” ki mi ki tab la rın müəl li fi  olan 38 yaş lı Con Qrin 
26 mil yon dol lar sər və ti ilə si ya hı da ikin ci yer də qə rar la şıb.

Ve ro ni ka Rots - 25 mil yon 400 min dol lar
Si ya hı nın üçün cü sü “Se çil miş” ki ta bı nın müəl li fi  27 yaş lı ya zı çı Ve ro ni-

ka Rots dur.
Da niel le Stil - 25 mil yon dol lar
“Mə ni be lə sev”, “Zo ya” ki mi əsər lə rin müəl li fi  olan 68 yaş lı Da niel le 

Sti lin ki tab la rı bü tün dün ya da 500 mil yon dan çox ti raj la sa tı lıb. 
Ceff  Kin ney - 23 mil yon dol lar
“Zəifi n gün də li yi“ nin (“Diary of a Wimpy Kid”) müəl li fi  Ceff  Kin ney 

ən var lı ya zı çı lar dan bi ri ki mi ta nı nır. 45 di lə çev ri lən bu əsər müəl li fə bö-
yük sər vət qa zan dı rıb.

Ca net İva no viç - 21 mil yon dol lar
Uzun il lər mə həb bət ro man la rı ya zan 72 yaş lı ya zı çı Ca net İva no vi çin 

“Ste fa no Plum” əsə ri ona mil yon lar qa zan dı rıb. “For bes”in ver si ya sı na 
gö rə, ən çox qa za nan ya zı çı lar si ya hı sın da müəl lif al tın cı pil lə də dir.

C.K.Roulinq - 19 mil yon dol lar
Coan na Roulinq bu qə dər bö yük sər və ti “Har ri Por ter” he ka yə lə ri sa-

yə sin də qa za nıb. Məş hur ya zı çı ötən il ən çox qa za nan qa dın ya zı çı lar si-
ya hı sın da dör dün cü sı ra da yer al mış dı. 50 yaş lı dün ya şöh rət li ya zı çı 19 
mil yon dol lar lıq sər və ti ilə bu il si ya hı nın 7-ci pil lə sin də qə rar la şıb.

Sti ven Kinq - 19 mil yon dol lar
Qor xu və fan tas ti ka jan rın da ro man la rın müəl li fi  Sti ven Kinq “For bes”-

in si ya hı sın da hər za man yu xa rı pil lə lər də qə rar tu tub. Onun “Qa ra qül-
lə”, “Ya şıl yol”, “Ekst ra sens” və “Əsa rə tin bə də li” ki mi bir çox ki tab la rı 
əsa sın da fi lm lər çə ki lib.

No ra Ro berts - 18 mil yon dol lar
Bu gü nə qə dər 200-dən çox ro ma nı nəşr olun muş 65 yaş lı ya zı çı, əsa sən 

mə həb bət və ma cə ra möv zu sun da ya zır. No ra Ro berts “Qa ra if ri tə”, “Sa-
bah və daima”, “Ağ xə yal lar” və.s ki tab la rın müəl li fi  dir.

Con Gri şam - 14 mil yon dol lar
61 yaş lı ya zı çı nın 29-dan çox di lə tər cü mə olun muş ki tab la rı ona mil-

yon lar qa zan dı rıb. Oxu cu la rı nı hər il ye ni ki tab la se vin di rən ya zı çı nın 
“Gray Moun tain” ro ma nı 2014-cü il də 620 min nüs xə sa tı lıb.

“Cinlər”in 
nadir nüsxəsi 

hərracda satılıb
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