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Pre zi dent İl ham Əli yev İran İs lam Res pub li ka sı-
nın ra bi tə və in for ma si ya tex no lo gi ya la rı na zi ri, 
Azər bay can və İran ara sın da iq ti sa di, ti ca rət və 
hu ma ni tar sa hə lər də əmək daş lıq üz rə Döv lət Ko-

mis si ya sı nın həm səd ri Mah mud Vaezi nin baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı İl ham 
Əli yev Mah mud Vaezi nin öl-
kə lə ri miz ara sın da dost luq 
əla qə lə ri nin in ki şa fı üçün 
çox bö yük iş lər gör dü yü nü, 

Azər bay can xal qı və döv lə-
ti tə rə fi n dən bu iş lə rin yük-
sək qiy mət lən di ril di yi ni de-
di. Pre zi dent İl ham Əli yev 
Azər bay can Res pub li ka sı ilə 

İran İs lam Res pub li ka sı ara-
sın da dost luq və əmək daş-
lıq əla qə lə ri nin in ki şa fın da-
kı xü su si xid mət lə ri nə gö rə 
İra nın ra bi tə və in for ma si ya 
tex no lo gi ya la rı na zi ri Mah-
mud Vaezi nin Azər bay ca nın 
yük sək döv lət mü ka fat la rın-
dan olan “Dost luq” or de ni 
ilə təl tif olun du ğu nu de di və 
or de ni ona təq dim et di.

Azər bay ca nın yük sək 
döv lət mü ka fat la rın dan 
olan “Dost luq” or de ni-
nə la yiq gö rül mə si nə gö rə 
döv lə ti mi zin baş çı sı na min-
nət dar lı ğı nı ifa də edən İran 
İs lam Res pub li ka sı nın ra bi-
tə və in for ma si ya tex no lo gi-
ya la rı na zi ri Mah mud Vaezi 
öz xal qı na və öz di nin dən 
olan qon şu Azər bay can xal-
qı na xid mət et mə sin dən if-
ti xar his si duy du ğu nu vur-
ğu la dı.

Ap re lin 20-də Azər bay-
can-İran döv lət sər hə din-
də As ta ra ça yı üzə rin də 
də mir yo lu kör pü sü nün 
tə məl qoy ma mə ra si mi nə 
to xu nan döv lə ti mi zin baş-
çı sı bu nu ötən müd dət ər-
zin də gö rü lən iş lə rin nə ti-
cə si ki mi də yər lən dir di və 
öl kə lə ri miz ara sın da əl də 
olu nan bü tün ra zı laş ma-
la rın ic ra edil mə sin dən 
məm nun ol du ğu nu de di. 
Pre zi dent İl ham Əli yev İs-
tan bul da İran İs lam Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Hə sən Ru ha ni ilə gö rüş-
dü yü nü və bir da ha hər 
iki tə rə fin əla qə lə ri mi zin 
in ki şa fı ilə bağ lı gö rü lə cək 
iş lə ri mü za ki rə et dik lə ri ni 
vur ğu la dı. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı İran İs lam Res pub-
li ka sı na sə fə ri ni də məm-
nun luq la xa tır la dı.

Ra bi tə və in for ma si ya 
tex no lo gi ya la rı na zi ri Mah-
mud Vaezi İran İs lam Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Hə sən Ru ha ni nin sə mi mi 
sa lam la rı nı döv lə ti mi zin 
baş çı sı na çat dır dı. Mah mud 
Vaezi bil dir di ki, öl kə si nin 
döv lət baş çı sı Pre zi dent İl-
ham Əli yev ilə İs tan bul da-
kı gö rü şü nü bö yük ra zı lıq 
his si ilə xa tır la yır. O, döv lət 
baş çı la rı nın rəh bər li yi ilə 
öl kə lə ri miz ara sın da əla qə-
lə rin iki tə rəfl  i və bey nəl xalq 
əmək daş lıq sa hə lə rin də 
uğur la in ki şaf et di ril di yi ni 
vur ğu la dı.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Pre-
zi dent Hə sən Ru ha ni nin 
sa lam la rı na gö rə min nət-
dar lı ğı nı bil dir di, onun da 
sa lam la rı nı İran Pre zi den ti-
nə çat dır ma ğı xa hiş et di.

İlham Əliyev İranın rabitə və 
informasiya texnologiyaları 
nazirinə “Dostluq” ordeni 

təqdim edib

Daşkənddə keçirilən dəb nümayişində 
Qarabağın milli geyimləri də təqdim edilib
Ö

z bə kis tan Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın tə şəb bü sü ilə Daş-
kən də ke çi ri lən Təs vi ri İn cə sə nət Fes ti va lı çər çi və sin də 
dəb nü ma yi şi olub. Nü ma yiş də öl kə nin gənc mo del yer-
lə ri nin kol lek si ya la rı təq dim edi lib.

Sər gi də Azər bay ca nın Öz bə kis-
tan da kı sə fi r li yi və bu qu ru mun 
nəz din də ki Hey dər Əli yev adı na 
Mə də niy yət Mər kə zi nin əmək daş-
la rı, Öz bə kis tan Rəs sam lıq Aka de-
mi ya sı nın rəh bər lə ri, Kə ma ləd din 
Beh zad adı na Rəs sam lıq və Di-
zayn İns ti tu tu nun müəl lim və tə-
lə bə lə ri, ta nın mış mə də niy yət və 
in cə sə nət xa dim lə ri, bu sa hə də ça-
lı şan müəl lim və tə lə bə lər, mət buat 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də Mə də niy yət Mər kə-
zi nin tə şəb bü sü ilə məş hur “Sa rı 
gə lin” xalq mah nı sı nın sə da la rı 
al tın da mo del yer qız lar Qa ra-
bağ mil li ge yim lə ri ni nü ma yiş 
et di rib. Bu ra ya XVII-XIX əsr lə rə 
aid Qa ra ba ğın bir sı ra mə ra sim, 
toy li bas la rı, şən lik ge yim lə ri, 
böl gə nin za də gan xa nım la rı nın 
ge yim lə ri da xil dir. Xü su si daş-
qaş lar la bə zə di lən və ipək dən 
ha zır la nan ge yim lər bö yük ma-

raq la qar şı la nıb və Fes ti va lın 
Təş ki lat Ko mi tə si tə rə fi n dən xü-
su si mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.

Fes ti val çər çi və sin də iş ti rak çı-
la ra Azər bay ca nın ay rıl maz his-
sə si olan Qa ra bağ da xal qı mı zın 
ya rat dı ğı zən gin mə də ni irs haq-
qın da mə lu mat lar top lu su təq-
dim olu nub.

Xa tır la dı rıq ki, Qa ra bağ ge-
yim lə ri Ba kı Ge yim Evi tə rə-
fi n dən ha zır la nıb və Mər kə zin 
“Azər bay can mil li ge yim lə ri” 
mu ze yin də daimi nü ma yiş et di-
ri lir.

Qulu KƏNGƏRLİ

Ali məktəb tələbələri 
arasında informatika 
üzrə Ümumrespublika 

Olimpiadasına start verilib

Hey dər Əli yev Fon du, Ra bi tə və Yük-
sək Tex no lo gi ya lar Na zir li yi (RYTN), 
Təh sil Na zir li yi və Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın İn for ma si ya 

Tex no lo gi ya la rı İns ti tu tu nun bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Ali mək təb tə lə bə lə ri ara sın da in for ma ti ka 
üz rə Ümum res pub li ka Olim piada sı”nın açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib.

Açı lış mə ra si min də Hey dər Əli yev Fon du, 
RYTN, Təh sil Na zir li yi və Qaf qaz Uni ver si te ti-
nin nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

17 may - Dün ya Te le kom mu ni ka si ya və İn-
for ma si ya Cə miy yə ti Gü nü nə həsr olun muş 
olim piada nın məq sə di ali mək təb tə lə bə lə ri nin 
in for ma ti ka, proq ram laş dır ma sa hə sin də ki bi-
lik lə ri nin və bu sa hə yə olan ma ra ğı nın ar tı rıl-
ma sı, ha be lə sa hə üz rə se çi lən tə lə bə lə rin bey-
nəl xalq Olim piada la ra cəlb edil mə si dir.

Olim piada iki mər hə lə dən iba rət dir.
Bu il res pub li ka üz rə 22 ali təh sil müəs si sə-

sin dən 55 ko man da olim piada da iş ti rak et mək 
üçün www.olim piada.az say tı va si tə si lə qey diy-
yat dan ke çib.

Olim piada bey nəl xalq “ACM/ICPC” (Ali mək-
təb tə lə bə lə rin dən iba rət ko man da lar ara sın da 
in for ma ti ka üz rə bey nəl xalq olim piada) və “IOI” 
(Şa gird lər ara sın da in for ma ti ka üz rə bey nəl xalq 
olim piada) qay da la rı üz rə www.e-olymp.com/
az say tı va si tə si lə ke çi ri lir. Qay da la ra əsa sən, 
hər bir təh sil müəs si sə si üz rə ən yax şı nə ti cə 
gös tə rən yal nız bir ko man da olim piada nın fi  nal 
mər hə lə si nə və si qə qa za nır. Fi nal da ən yax şı nə-
ti cə gös tə rən 4 ko man da qa lib elan edi lə cək.

Fi nal mər hə lə si isə ap re lin 30-da ke çi ri lə cək.
Qa lib lər “HP”, “Nar” və “Cas pian Te le kom” 

şir kət lə ri nin təq dim et di yi qiy mət li hə diy yə lər, 
ha be lə RYTN tə rə fi n dən fəx ri fər man və dip-
lom la mü ka fat lan dı rı la caq lar.
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Ap re lin 21-də M.F.Axund-
za də adı na Mil li Ki tab-
xa na da Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın 

(AMEA) A.Ba kı xa nov adı na Ta rix 
İns ti tu tu nun və Hər bi Pro ku ror lu-
ğun bir gə la yi hə si əsa sın da ha zır-
la na raq nəşr olun muş “Azər bay can 
xal qı na qar şı 1918-ci il soy qı rım la rı” 
ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, təq di-
mat mə ra si min də soy qı rı mı qur-
ban la rı nın xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad edi lib.

Ki tab xa na nın di rek to ru, pro-
fes sor Kə rim Ta hi rov bil di rib ki, 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
1998-ci il 26 mart ta rix li Fər ma-
nı ilə 31 mart- Azər bay can lı la rın 
Soy qı rı mı Gü nü elan edi lib. Yet-
miş il lik so vet re ji mi nin nə ti cə si 
idi ki, öl kə miz də ki tab xa na lar da 
er mə ni lər tə rə fi n dən tö rə dil miş bu 
ha di sə lə rə aid sə nəd ta pıl mır dı.

Bil di ri lib ki, xal qı mı zın ba şı na 
gə ti ri lən fa ciələ rin ta ri xi ni araş dır-
maq və onu dün ya ic ti maiy yə ti nə 
çat dır maq yal nız döv lət müs tə-
qil li yi mi zi bər pa et dik dən son ra 
müm kün olub. Alim lə ri miz dün ya 
ar xiv lə rin dən tap dıq la rı ma te rial-
lar əsa sın da ki tab lar ha zır la yıb. 
Kə rim Ta hi rov Ta rix İns ti tu tu nun 
ta ri xi fakt lar əsa sın da bu ha di sə lə-
rə aid çox lu say da ki tab lar çap et-
dir mə si ni yük sək qiy mət lən di rib.

Qeyd olu nub ki, ar xiv sə nəd lə-
ri əsa sın da ha zır la nan bu ki tab da 
yer alan ma te rial la rın ək sə riy yə ti 
Ta rix İns ti tu tu nun əmək daş la rı nın 
mə qa lə lə ri dir.

Mə də niy yət və tu rizm na zi ri-
nin bi rin ci müavi ni Va qif Əli yev 
xal qı mı zın XX əsr ər zin də dörd 
də fə de por ta si ya ya mə ruz qal-
dı ğı nı vur ğu la ya raq bil di rib ki, 
vax ti lə müs tə qil döv lə ti miz ol ma-
dı ğı üçün bu fakt la rı bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tə çat dı ra bil mə mi şik. 
Müs tə qil li yi mi zi bər pa et dik-
dən son ra bu is ti qa mət də cid di 
iş lər gö rü lür. Bu sa hə də apa rı-
lan el mi təd qi qat lar öl kə baş çı sı 
tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di-
ri lir. O söy lə yib ki, Ta rix İns ti tu-
tu nun apar dı ğı məq səd yön lü iş 
təq di rə la yiq dir.

Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru, 
Mil li Məc li sin de pu ta tı, AMEA-
nın müx bir üz vü Ya qub Mah mu-
dov za man-za man Azər bay can 
xal qı na qar şı dəh şət li soy qı rım-
la rı hə ya ta ke çi ril di yi ni bil di rib.

Qeyd olu nub ki, bö yük döv lət lə-
rin kö mə yi ilə qəsb kar er mə ni lər 
Azər bay can və Şər qi Ana do lu tor-
paq la rı nı abo ri gen türk-mü səl man 
əha li dən tə miz lə yə rək “Bö yük Er-
mə nis tan” döv lə ti ya rat ma ğa cəhd 
gös tə rib lər. Bol şe vik şi ne li ge yin miş 
Ste pan Şaum ya nın baş çı lıq et di yi 
daş nak-bol şe vik re ji mi nin qa baq ca-
dan dü şü nü lə rək plan lı su rət də Ba-
kı da və Ba kı qu ber ni ya sı əra zi sin də 
hə ya ta ke çir mə yə baş la dı ğı soy qı-
rım la rı 1918-ci ilin ma yın da İrə van 
və ət ra fın da kı Azər bay can tor paq-
la rın da ya ra dıl mış Ara rat-Er mə nis-
tan Res pub li ka sı tə rə fi n dən da ha 
aman sız lıq la da vam et di ri lib. Küt-
lə vi soy qı rım la rı 1914-1918-ci il lər-
də bü tün Azər bay can tor paq la rı nı 
və Şər qi Ana do lu nu əha tə edib, yüz 
min lər lə dinc türk-mü səl man əha li 
xü su si qəd dar lıq la qət lə ye ti ri lib.

Azər bay can xal qı na qar şı soy qı-
rı mı si ya sə ti nin bu gün də da vam 
et di ril di yi ni qeyd edən Y.Mah-
mu dov Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ba rə-
də da nı şıb, bəd nam qon şu la rı mı-
zın tor paq la rı mız da, o cüm lə dən 
1992-ci il fev ra lın 25-dən 26-na ke-
çən ge cə Xo ca lı da tö rət di yi qan lı 
fa ciələ ri xa tır la dıb.

Y.Mah mu dov azər bay can lı la-
ra qar şı tö rə di lən soy qı rım la rı ilə 
əla qə dar ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin im za la dı ğı sə nəd lə rin 
əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dı rıb.

Bil di ri lib ki, Ta rix İns ti tu tun da 
bu sa hə də qar şı ya qo yu lan və-
zi fə lə rin ye ri nə ye ti ril mə si üçün 
komp leks təd bir lər real laş dı rı lır. 
Son il lər də ins ti tu tun əmək daş la rı 
Azər bay can xal qı na qar şı hə ya ta 
ke çi ri lən soy qı rım la rı ilə bağ lı ma-
te rial la rı əks et di rən kül li miq dar-
da sə nəd lə ri dün ya nın müx tə lif öl-
kə lə rin də ki ar xiv lər dən gə ti rib lər.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
hər bi pro ku ro ru nun müavi ni Ra-
sim Ka zı mov ki ta bın ar xiv sə nəd-
lə ri üzə rin də apa rıl mış el mi-təd qi-
qat iş lə ri nin nə ti cə si ola raq ər sə yə 
gəl di yi ni söy lə yə rək bu ba xım dan 
nəş rin bö yük əhə miy yət da şı dı ğı nı 
de yib. Bil di rib ki, ki ta bın ya zıl ma-
sın da ar xiv ma te rial la rı ilə ya na şı, 
Hər bi Pro ku ror luq da ya ra dıl mış 
Me mo rial Soy qı rı mı Mu ze yin də 
sax la nı lan fo to sə nəd lər dən də is ti-
fa də edi lib. O, tö rə dil miş soy qı rı mı 
ha di sə lə ri ilə əla qə dar apa rı lan ci-
na yət iş lə rin dən də da nı şıb.

Da ha son ra çı xış edən Mil li 
Məc li sin de pu tat la rı – Fə zail İb-
ra him li, Ay dın Mir zə za də, Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Ata moğ lan Məm mə dov ki ta bın 
el mi mə qa lə lər lə ya na şı, ar xiv sə-
nəd lə ri, fakt lar la da zən gin ol du-
ğu nu söy lə yib lər.

Qeyd edək ki, Ta rix İns ti tu tu el-
mi şu ra sı nın qə ra rı ilə nəşr olu nan 
ki ta bın la yi hə müəl lifl  ə ri bu elm 
müəs si sə si nin di rek to ru Y.Mah-
mu dov və Azər bay can Res pub li-
ka sı nın hər bi pro ku ro ru, ge ne ral-
ley te nant Xan lar Və li yev dir.

“Oxu günü”ndə “Əsgərə 
kitab” aksiyası keçiriləcək

Mü ta liəyə diq qə tin 
ar tı rıl ma sı məq-
sə di da şı yan “Oxu 
gü nü-2” fes ti va-

lın da “Əs gə rə ki tab” ad lı ki tab 
ak si ya sı ke çi ri lə cək.

“Hə dəf” nəşr lə rin dən Azər-
TAc-a bil di ri lib ki, ide ya rəh bə ri 
fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Şə mil Sa diq olan “Oxu gü-
nü-2” çər çi və sin də əs gər lə ri miz də 
yad dan çıx ma yıb. Be lə ki, “Oxu 
gü nü”ndə iş ti rak edən oxu cu lar 
ki tab la rı nı ak si ya üçün nə zər də 
tu tul muş gu şə yə təq dim et mək lə 
on la rı əs gər lə rə hə diy yə edə cək lər.

Ak si ya üçün top la nan ki tab lar 
əs gər lə rə gön də ri lə cək. Məq səd 
və tə nin ke şi yi ni çə kən əs gər lə-
rin də “Oxu gü nü”nün iş ti rak-
çı sı ol duq la rı nı bil dir mək və hə-
diy yə olu nan ki tab lar la on la rın 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki-
lin də iş ti rak et mək dən iba rət dir.

“Qanlı Yanvar” filmi 
“Fəcr” film festivalında 
nümayiş olunacaq

Teh ran da 34-cü Bey nəl-
xalq “Fəcr” Film Fes ti-
va lı baş la yıb. Teh  ra  nın 
möh  tə  şəm “Ça  har  su” 

ki  no  teat  rın  da ke  çi  ri  lən fes  ti  va  la 
dün  ya  nın 50 öl  kə  si  ni təm  sil edən 
64 fi lm nü  ma  yiş olu  na  caq. Azər -
bay  can ki  no  su  nu fes  ti  val  da Va  hid 
Mus  ta  fa  ye  vin “Qan  lı Yan  var” fi l -
mi təm  sil edə  cək. Fes  ti  val çər  çi  və -
sin  də fi l  min təq  di  ma  tı ke  çi  ri  lə  cək.

Fes ti va lın baş di rek to ru, İra-
nın ta nın mış mə də niy yət xa di-
mi Əmir İs fən di ya ri Azər TAc-a 
mü sa hi bə sin də bil di rib ki, Azər-
bay can is teh sa lı olan fi l min fes-
ti val da nü ma yiş et di ril mə si əhə-
miy yət li ola caq. Hər iki xal qın 
mə də niy yə tin də ox şar mə qam-
lar çox dur. Azər bay can fi lm lə-
ri nin İran da, İran fi lm lə ri nin isə 
Azər bay can da nü ma yiş et di-
ril mə si xalq la rı mı zın bir-bi ri ni 
da ha ya xın dan ta nı ma sı na kö-
mək lik gös tə rər. Bu isə döv lət lər 
və xalq la rın mə də ni əla qə lə ri nin 
ge niş lən mə si nə sə bəb olar.

Ə.İs fən di ya ri onu da qeyd 
edib ki, fes ti va la təq dim olu-
nan fi lm Azər bay can xal qı nın 
müs tə qil lik və azad lıq uğ run da 
mü ba ri zə sin dən bəhs edir: “İran 
xal qı da azad lı ğı uğ run da çox 
çə tin mü ba ri zə yol la rın dan ke-
çib. Ona gö rə də dü şü nü rəm ki, 
Va hid Mus ta fa ye vin “Qan lı Yan-
var” fi l mi fes ti val da mü ka fat qa-
zan maq şan sı na ma lik dir”.

Fes ti val ap re lin 24-dək da vam 
edə cək.

Ra bil KƏ TA NOV

Ap re lin 21-də M.F.Axund-Ap re lin 21-də M.F.Axund-A

Milli Kitabxanada “Azərbaycan 
xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları” 
kitabının təqdimatı olub

  “Azər bay can xal ça la rı” el mi-pub li sis tik jur na lı nın ye ni – XVII 
nöm rə si işıq üzü gö rüb. Azər TAc xə bər ve rir ki, oxu cu lar jur-
na lın bu nöm rə sin də də Azər bay ca nın ic ti mai, mə də ni, el mi 
hə ya tı na dair rəs mi xro ni ka ilə, ma raq lı ma te rial lar la, həm çi nin 
in cə sə nət, ta rix, ay rı-ay rı xalq tət bi qi sa hə lə ri ni əha tə edən müəl-
lif ya zı la rı ilə ta nış ola bi lə cək lər.

Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Za bil Bay ram lı nın “Sə fə vi lər döv lə ti-
nin et nik mən su biy yə ti nə dair”, ta rix 
üz rə fəl sə fə dok to ru, pro fes sor Vi da di 
Mu ra do vun “XVIII-XX əs rin əv vəl lə-
rin də Nax çı van di ya rın da dab bağ lıq 
sə nə ti nin və ziy yə ti”, ta rix üz rə fəl sə-
fə dok to ru Pər vin Gö zə lo vun “Nax-
çı van xan lı ğı nın ye ni aş kar olun muş 
dö yüş və döv lət bay raq la rı”, Şa hin 
Əh mə do vun “Ko la nı lar”, Bay ram 
Qu li ye vin “El xa ni lər döv rün də Azər-
bay ca nın di ni və xa ti rə ti ki li lə ri” ki mi 
mə qa lə lər mil li ta rix şü nas lı ğı mı zın 
ak tual mə sə lə lə ri nə həsr edi lib. Ta rix 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şi rin Bün-
ya do va nın “Or ta əsr Azər bay can şair-
lə ri xal ça çı lıq haq qın da” ad lı mə qa lə-
si həm fi  lo lo gi ya, həm də et noq ra fi  ya 
elm lə ri ba xı mın dan ma raq kəsb edir. 
Bu ra da Qət ran Təb ri zi, Ni za mi Gən-
cə vi, Məh sə ti Gən cə vi və s. ki mi şair-
lə rin ya ra dı cı lı ğın da öz ək si ni tap mış 

xal ça çı lıq ter min lə ri, xal ça nın 
xalq məişə tin də is ti fa də si nə 
dair fi  kir lə ri araş dı rı lıb, nü-
mu nə lər əsa sın da təh lil edi lib. 
Fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Nailə Əs kə rin “Ahi lik: so sio-kul-
tu ral cə rə yan” ad lı mə qa lə sin də 
XII-XIII əsr lər də Şərq də, xü su si lə 
Azər bay can da və Ana do lu da ge-
niş tə şək kül tap mış bu məş hur sə-
nət kar bir li yin dən, onun fəaliy yət 
prin sip lə rin dən, ic ti mai hə yat da kı 
ro lun dan bəhs olu nur.

Jur nal ənə nə vi ola raq həm res-
pub li ka mız da, həm də xa ri ci öl kə 
mu zey lə rin də sax la nı lan Azər bay-
can xal ça la rı və xal ça mə mu lat la rı 
haq qın da ic ti maiy yə ti mə lu mat-
lan dı rır. Bu nöm rə də oxu cu lar 
Şir van şah lar sa ra yın da mü ha fi  zə 
olu nan xal ça və xal ça mə mu lat la rı, 
on la rın ta ri xi, tex ni ki gös tə ri ci lə ri 
haq qın da mə lu mat ala bi lə cək lər.

Ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Akif 
Qu li ye vin “XIV əs rin so nu-XVI 
əs rin əv vəl lə rin də Şir van şah lar 
döv lə ti nin pul işi” ad lı mə qa lə si 
son il lər də Şir van şah lar döv lə ti nin 
ta ri xi nə dair apa rı lan əha tə li təd-
qi qat lar əsa sın da ha zır la nıb. Jur-
nal da xa ri ci müəl lifl  ə rin Qaf qaz, 
o cüm lə dən Azər bay can xal ça çı lıq 
ta ri xi nə dair ma raq lı mə qa lə lə ri 
də yer alıb.

 “Azər bay can xal ça la rı” el mi-pub li sis tik jur na lı nın ye ni – XVII 

“Azərbaycan xalçaları” jurnalının 
yeni sayı işıq üzü görüb

Əlağa Şıxlınskinin
“Mənim xatirələrim” kitabı 
Moskvada çapdan çıxıb

Mosk va da, “OL MA 
Me dia Qrup” nəş-
riy ya tın da Əla ğa Şıx-
lıns ki nin “Mə nim 

xa ti rə lə rim” ki ta bı çap dan çı xıb.
Ru si ya İm pe ra tor Or du su nun 

və Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin sər kər də si, so vet döv-
lə ti nin hər bi xa di mi, ar til le ri ya 
ge ne ra lı Əla ğa Şıx lins ki nin təq-
di ma ta eh ti ya cı yox dur, özü də 
tək cə Və tə ni Azər bay can da yox.

Nəş rin ti tul və rə qin də de yi lir: 
“Ötən əs rin əv vəl lə rin də “ar til-
le ri ya nın al la hı” ad lan dı rı lan ge-
ne ral Şıx lins ki nin adı Ru si ya nın 
sər həd lə rin dən çox-çox uzaq-
lar da şöh rət qa za nıb. “Şıx lins ki 
üç bu ca ğı”, “Şıx lıns ki düs tu ru” 
yük sək qiy mət lən di ri lir di”.

1944-cü il də nəşr olu nan “Mə-
nim xa ti rə lə rim” ki ta bı nın bi rin-
ci nəş ri nə Ə.Şıx lıns ki ilə bir lik də 
Port-Ar tur dö yü şün də iş ti rak 
edən, Sta lin mü ka fa tı laureatı, hərb 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor Yev ge ni 
Bar su ko vun yaz dı ğı mü qəd di mə 
bu nəşr də də tək rar ve ri lib.

1985-ci il də bu ki ta bın ikin ci 
nəş ri işıq üzü gö rüb.

in cə sə nət, ta rix, ay rı-ay rı xalq tət bi qi sa hə lə ri ni əha tə edən müəl-

xal ça çı lıq ter min lə ri, xal ça nın 
xalq məişə tin də is ti fa də si nə 
dair fi  kir lə ri araş dı rı lıb, nü-
mu nə lər əsa sın da təh lil edi lib. 
Fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru 
Nailə Əs kə rin “Ahi lik: so sio-kul-
tu ral cə rə yan” ad lı mə qa lə sin də 
XII-XIII əsr lər də Şərq də, xü su si lə 
Azər bay can da və Ana do lu da ge-
niş tə şək kül tap mış bu məş hur sə-
nət kar bir li yin dən, onun fəaliy yət 
prin sip lə rin dən, ic ti mai hə yat da kı 

yeni sayı işıq üzü görübyeni sayı işıq üzü görüb



Mənası 
anlaşılmayan sözlər

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

avloş
ayacıq
batqı
bayağılaşdırıcılıq
bayquşvarılıq
belsapılı
beüz 
boşqabaoxşarlıq
boşqabvarılıq
boşqalma
boy-baş
bozqızılağacı
bozqızılağacılıq
bölgüaçma
böyrəkşəkillilik
böyükdövlətçi
böyükdövlətçilik
böyükxana
böyükolma
böyükyaşlılıq
bubkaçalan
bubkaçalma
bud-bud
buğdayıolma
burasız-orasız
burjua-yunker
butulkaboğaz
butulkaboğazlı
butulkaboğazlıq
buynuz-udlaq
buzolma
bütün-bütünə
cağıldanma
cağıldanmaq
cağıldatma
cağıldatmaq
cağıltılı
cağıltısız
cağla
car-car
car-cur
cariyəliketmə
cavabdəhəndəlik cəğəni
cəhcik
cəhcikli
cəhciksiz
cəhledən
cəhletmə
cəmcəmli

basmarlatma
basmarlatmaq
başıküllülük
başıqapazlılıq
batlaqlı
batlaqlıq
bozlayıb-hönkürmə
bozlayıb-hönkürmək
börkatma
börkqapan
börkqapma
büküb-bükmələmə
cələkləmə
cələkləmək
cələklənmə
cələklənmək
cələklətmə
cələklətmək
cələkli
cələksiz
dağal-cığal
dağal-dağal
danaça
danqa-danqa 
danlaq-dansaq
danlaq-dansaqlı
danlayıb-dansıma
danlayıb-dansımaq
dansaq
dansaqlı
dansaqsız
dara-barasalma
darasaq
darıxsınma
darıxsınmaq
davacıl
davacıllıq
dava-dartış
dava-mərəkəli
dava-mərəkəsiz
dava-şavalı
dava-şavasalma
dayçabala
dazlama
dəbərdə-dəbərdə
dəbərdilə-dəbərdilə
dəbərdilmə
dəbərdilmək
dəbərə-dəbərə

bugün-yarın
canpərvər
cavabdəhəndə
cavabən
cavanmərd
cavanmərdlik
cavidani
cay
cek
cəbhəcövhər
cəbrən
cədəl
cədəlgah
cədid
cəfadidə
cəhl
cəhlkar
cəhlkarlıq
cələsə
cəmadat
cəmadiyəlaxır
cəmadiyələvvəl
cəmən
cəngcu
cənnətməkanlıq
cərahət
cəridə
cəsamət
cəsamətli
cəvahirfüruş
cəzbə
cəzə-fəzə
cəzirə
cəzirəvi
cəzm
cidalgah
ciddən
cif 
cilvəgah
cilvəkar
cilvəkarlıq
ciyərguşə
ciyərsuz
cizyə
cövlangah
cövr
cuy
cuybar
cübbə-cövşən

ataksiya 
ataraksiya
atelektaz
atemologiya
atenari (-lər)
ateroma
ateromatoz
atlantrop
atmofi l
atomist
atomizm
atomoxod
atonal
atoniya 
atreziya
att osaniyə
att raksiya 
aukit
auksanometr
auksin (-lər)
auksoxrom (-lar)
autentik
autoantikli (-lər)
autopsiya
autoradioqrafi k
autoradioqram
autoreproduksiya
autosintetik
autosom
autotomiya
avenin
avers 
avizo  
avlakogen
avometr 
avstralopitek
avstralorp
avtarkiya 
avtokod
avtokollimasiya
avtokollimator
avtoqamiya 
avtomotor
avtomotorevyu
avtooperator
avtopansionat
avtoparazit
avtoplastika
avtoplatforma

belemnit (-lər)
bellini (-lər)
beltir (-lər)
bemba (-lar)
boykotedən
boykotetmə
boynuburuqluq
boynubükükbaxan
boynubükükbaxma
boynubükükqalan
boynubükükqalma
boynudərisiz
boynuxəzsiz
boyudolu
boyudoluluq
bozbaş-küftə
böhtanatan
böhtanatma
bölümlü-ləçəkli
bölümlüyarpaq 
böyrəkdənkənar
böyükaddımlı
böyükbuynuzlu
böyükdanışan
böyükdanışma
böyükgözlü
böyükgözlülük
böyükintensivli
böyükintensivlilik
böyük-kiçikyeribilən
böyük-kiçikyeribilmə
böyüklüketmə
böyükmiqyaslılıq
böyüksüzqalan
böyüksüzqalma
böyüksüzolma
böyür-yan
brifi nqkeçirmə
briqadirlikedən
briqadirliketmə
briqadirolma
brizol-briket
brokerliketmə 
brokerolma
bronetdirmə
bronetmə
bubliksatan
bubliksatma
bucaqölçmə

astroturf
auterninq
aviaklub
aviamayak
aviapark
aviapoçt
aviaşou
aviatral
avral
avtoalov
avtobufet
avtoçən
avtodidakt 
avtodin
avtodrezin 
avtodükan
avtodüşərgə
avtoekskursiya
avtoeksport
avtoekspres
avtoemal
avtoemissiya
avtofi t
avtogemoterapiya
avtoxət
avtoxizək
avtoxromiya 
avtoxton
avtoxtoniya
avtoinduksiya
avtointoksikasiya 
avtoklav
avtoklub
avtokorrektor
avtokorrelyasiya
avtokosmetika
avtokrançılıq
avtokros
avtoqaz
avtoqoşucu
avtoqrafi ya
avtoqravüra
avtoqreyd
avtoqreyder
avtol
avtolitoqrafi ya
avtoliz
avtolmanol
avtolokalizə

cənlənmə
cənlənmək
cərgəvi
cəvahirfüruşluq
cəzanə 
cəzbəli
cəzbəsiz
cıbırığınıçıxaran
cıbırığınıçıxarma
cıbırıqçıxan
cıbırıqçıxarma
cıbırıqçıxma
cıbırıqlama
cıbırıqlamaq

dəbərilə-dəbərilə
dəbərilmə
dəbərilmək
dəbərişə-dəbərişə
dəbərişmə
dəbərişmək
dəmbər
dəmbərcək
dəmbərə-dəmbərə
dəmbərəgöz
dəmbərəgözlü
dəngül
dəngüllük
dəngüş

cülus
cünb
cünbüş
çak
çakər
çakəranə
çarguşə
çargül
çarsu
çexol
çexollu
çexolluq
çexolsuz
çervonluq

avtopnevmatik
avtopoliqon
avtopolimer
avtorist
avtoritarlaşmaq
avtorota
avtoşin
avtoşturman
avtotipiya 
avtotomiya
avtotorna
avtotransformator
avtotrof
avunkulat

budaqvermə
budkaaçan
budkaaçma
budkaişlədən
budkaişlətmə
bufet-mətbəx
bufet-yeməkxana
buxaq-peysər
buxarburaxma
buxarqızdırma
buxarlanıb-itmə
buxar-lava
bulaqçı
bulaşıqlı-çirkli

avtomasaj
avtomenyu
avtometamorfi zm
avtometriya
avtotərəzi
aymak 
azkarbonlu
azoboya
azoqrup
azonallıq
bakirmi (-lər)
basmacıq

N 11(70) 22.04.20164
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)



Qo ca əli ni ge ri dart maq is tə yir:
- Bir da yan gö rüm... Öm rüm də tan qo 

oy na ma mı şam, axı... Bu yaş da mə ni...
Sö zü nü bi tir mə yə ma cal tap ma dı. 

Üzün də ona sar ma şıq ki mi sa rıl mış rəq-
qa sə nin ilıq nə fə si ni duy du, göz lə ri ni 
yum du. Qı zın saç dı ğı tə ra vət ət ri hu-
şu nu ba şın dan çı xar dı. Aman Al lah, bu 
tə ra vət ət ri onu Azər bay ca na, nis gi li ni 
çək di yi gənc lik il lə ri nə qay tar dı...

...1920-ci ilin mar tın da, Nov ruz  ax şa mı 
er mə ni qul dur la rı Şu şa, La çın, Xan kən di, 
Xo ca lı və Əs gə ra na xain cə si nə hü cu ma 
keç di lər. Vəh şi lər qar şı sı na çı xan hər şe yi 
da ğı dır, qo ca la ra, qız-gə li nə, hətt  a kör pə 
uşaq la ra be lə aman ver mir di lər.  

Baş da ge ne ral-ma yor Hə bib bəy Sə li-
mov ol maq la Qa ra bağ Əra zi Qo şun la rı 
tə pə dən-dır na ğa dək si lah lan mış düş mə nə 
la yi qin cə ca vab ver di. Azər bay ca nın mil-
li or du his sə lə ri ap re lin 3-də əks-hü cu ma 
keç di. 12 gün lük ölüm-di rim mü ba ri-
zə sin də er mə ni lər dar ma da ğın edil di 
və Qa ra ba ğın bü tün şə hər və kənd-
lə rin də ye ni dən üç rəng li bay ra ğı mız 
dal ğa lan dı.

...Və li bə yin dəs tə si Qa ra bağ da 
er mə ni lə rin vi ran qoy du ğu növ bə ti 
kən di azad edən də bir qız ona sa rı lıb 
hön kür-hön kür ağ la mış dı. Er mə ni lər 
onun bü tün ailə üzv lə ri ni qı lınc dan ke-
çir miş di, qız isə tə sa düf nə ti cə sin də sağ 
qal mış dı. Am ma həm qor xu dan, həm 
də hə yə can dan tir-tir əsir di. Və li bəy 
hər şe yə rəğ mən bu qı zın bən zər siz 
gö zəl li yi nə hey ran qal dı, qı zın saf ru-
hu nu və dağ bə növ şə si nin ət ri ni xa tır-
la dan in cə tə ra və ti ni duy muş du.

- Adın nə dir?
- Ba nu...
- Ba nu ağ la ma... İnan Al la ha ki, qi-

sa sı nı o əc lafl  ar dan ala ca ğam!  
Və li bəy Ya di ga rov bir bəy ki mi sö-

zü nə əməl et di. Baş çı lıq et di yi es kad ron 
Qa ra bağ uğ run da dö yüş lər də xü su si lə 
fərq lən di. 3-cü Şə ki sü va ri ala yı nın ko-
man di ri, pol kov nik Ton ki yev mar tın 
26-da ge ne ral-ma yor Hə bib bəy Sə li-
mo va gön dər di yi mək tub da ya zır dı:

“Bu gün, mar tın 26-da ar til le ri ya və tü-
fəng ha zır lı ğın dan son ra Çay lı və Bür cü 
kənd lə ri azad olu nub. Er mə ni lər Çay lı-
dan qər bə – dağ la rın şərq ətək lə ri nə çə-
ki lib. Bir ne çə qul dur öl dü rü lüb. Bi zim 
tə rəf dən isə bir ne çə əs gər ya ra la nıb. 
Düş mə nin çox say lı sü va ri dəs tə si ni va-
hi mə için də qaç ma ğa məc bur et miş 1-ci 
yüz lü yün kor ne ti Və li bəy Ya di ga ro vun 
çe vik sü va ri lə ri nin hü cu mu nu xü su si 
qeyd et mək is tə yi rəm”.

Və li bəy Azər-
bay ca nı tərk edir, 
əv vəl Gür cüs tan-
da, son ra isə Tür-
ki yə də Ata tür kün 
or du sun da azad lıq 
yü rü şün də iş ti rak 

edir. Bu za man So-
vet  qo şun la rı Pol şa ya 

hü cu ma ke çir. Və li bəy, 
qar daş la rı nın Azər bay-
can da bol şe vik lər tə rə-

fi n dən rep res si ya la ra 
mə ruz qal ma sın-

dan xə bər tu tur.  

Qi sas his si 
ilə ya şa yan hərb çi Pol-

şa ya ge dir.
So vet-Pol şa mü ha ri bə si nin ilk gün-

lə rin də 20-dən çox azər bay can lı za bit 
Pol şa or du su sı ra la rı na qə bul edi lir. Və-
li bəy 7-ci sü va ri pol ku nun ko man dir 
müavi ni tə yin edi lir. Mil liy yət cə pol yak 
olan qız la ev lə nə rək, gəl di yi öl kə nin 
di li ni mü kəm məl öy rə nir. 1933-cü il də 
Var şa va da “Mus ta fa Ax ma to viç adı na 
ta tar-ulan ala yı nın hər bi ta ri xi oçer ki” 
ad lı ki tab ya zır və bu ra da Pol şa, Krım, 
Lit va, Ru si ya mü səl man la rı nın Pol şa da-
kı hər bi xid mə ti ni dol ğun şə kil də əks et-
di rir (Ye ri gəl miş kən, ki tab 1990-cı il də 
Var şa va da tək rar nəşr olu nub).

Fa şist lə rin Pol şa ya hü cu mu za ma nı 
Və li bəy 1939-cu il, sent yab rın 11-də təş-
kil olun muş Ma zo vetsk sü va ri bri qa da-
sı na qə rar gah rəisi tə yin edi lir, Pol şa nın 
iş ğa lın dan son ra Ar mi ya Kra yo va nın 
tər ki bi nə da xil olan “Je len” pol ku nun 

ko man di ri ki mi Var şa va üs ya nın da 
(1944) iş ti rak edir. 

Və li bəy 1945-ci il də Pol şa ya 
so vet qo şun la rı nın ye ri dil mə-
si ilə ba rış mır. Mü ha ri bə dən 
son ra ye ni dən mü ha cir hə ya tı 
ya şa ya raq Ar gen ti na ya ge dir, 
bu öl kə də Pol şa və Qaf qaz 
mü ha cir lə ri cə miy yət lə ri nin 
fəal üz vü nə çev ri lir. Və li bəy 

Azər bay ca nın “İgid ni şa nı” 
or de ni, Pol şa nın 4 or de ni ilə 

təl tif edi lib. Azər bay can lı sər-
kər də 1971-ci il, de kab rın 3-də 

Buenos-Ay res də və fat edib, la-
kin öz və siy yə ti ilə mə za rı 1990-

cı il də Pol şa ya kö çü rü lüb.
...1971-ci ilin xoş pa yız gü nü-

dür. Və li bəy kü çə də rəq qa sə lik 
edən qı za qo şu lub Buenos-Ay re-
sin gö bə yin də, özü də yüz lər lə 
ada mın gö zü qar şı sın da tan qo 
oy na yır. Bəl kə də 73 yaş lı qo ca-
nın ürə yi nə da mıb ki, bu, onun 
hə yat da oy na dı ğı son rəqs dir... 

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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Er mə nis tan əd liy yə na zi ri Ar pi ne Ovan nis yan 
bə yan edib ki, öl kə si Azər bay can or du su nun 
son hər bi əmə liy yat la rı ilə bağ lı Bey nəl xalq 
Tri bu na la mü ra ciət edə cək. Na zir həm çi nin 

bil di rib ki, Azər bay can irq çi lik zə mi nin də ci na yət lər 
tö rə də rək Ta lış kən din də dinc er mə ni əha li si ni qı-
rıb, bu sə bəb dən də Haaqa tri bu na lı və Av ro pa İn san 
Haq la rı Məh kə mə si qar şı sın da mə sə lə qal dı rı la caq.

...1993-cü ilin 2 ap re lin də baş ver miş bir ha di sə hə-
lə də göz lə rim önün də dir. Kəl bə cər oda-alo va bü rün-
müş dü. Ra yon mər kə zi uğ run da ölüm-di rim sa va şı 
ge dir di. Er mə ni qul dur la rı Kəl bə cə ri bü tün is ti qa mət-
lər dən güc lü atə şə tut muş du lar. 

Ver tol yot la ra min mə yə ma cal tap ma yan lar can la rı-
nı qur tar maq üçün ayaq ya lın, ba şıaçıq do la ma yol lar la 
dağ dan aşa ğı qa çır dı lar. Şax ta lı ap rel gü nü qa dın la rın 
ah-na lə si, kör pə lə rin ağ laş ma sı, part la yan mər mi səs-
lə ri bir-bi ri nə qa rı şıb əl çat maz qa ya lar da əks-sə da ve-
rir di.  

Biz, pay taxt dan gəl miş bir qrup jur na list, da ğın zir-
və sin də - Güz gü de yi lən yer də da yan mış dıq. Hərb çi-
lə rin qə ti əm ri nə bax ma ya raq, aşa ğı en mək is tə mir dik. 
Bir dən diq qə ti mi 4-5 yaş la rın da bir qız cı ğaz cəlb et di. 
Əy nin də qır mi zı yun ja ket, aya ğın da pal çıq lı qa loş var-
dı. Yol kə na rın da qal mış kim sə siz za val lı için-için ağ la-
yır dı. Uşa ğa ya xın laş dım:

- Ni yə ağ la yır san? Ana nı itir mi sən?
Qız üzü mə bax ma dan ba şı nı yel lə di.
- Yox..
- Bəs va li deyn lə rin ha nı? Ni yə tək da yan mı san?
Qız hıç qı raq dan bo ğu la-bo ğu la ca vab ver di:
- Evi mi zə is tə yi rəm. Gə lin ci yim ev də qal dı, anam gö-

tür mə di...
Ça şıb qal dım. Nə de yəy dim ona? Bu vur ha vur da, 

qaç ha qaç da gə lin cik mi ya da dü şür?
- Adın nə dir?
- Şə la lə.
- Şə la lə, ağ la ma, gəl ana nın ya nı na apa rım sə ni, de-

yə rəm, tə zə si ni alar.
Qız cı ğaz tə zə dən göz ya şı tök mə yə baş la dı:
- İs tə mi rəm! Öz gə lin ci yi mi is tə yi rəm!
Şə la lə ni qu ca ğı ma al dım. Göz yaş la rı nı sil dim. Bu an 

ana sı da gə lib çıx dı, onu dan la dı, son ra da dar ta-dar ta 
apar dı. Qız ge də-ge də dö nüb mə nə ba xır dı. Ba xış la rı 
ilə san ki de mək is tə yir di ki, əmi, qoy ma düş mən mə-
nim gə lin ci yi mi öl dür sün, yal va rı ram, onu xi las elə...

Er mə ni xa nım na zi rin bə ya na tı nı oxu yan da ba la ca 
Şə la lə ni xa tır la dım. Bəs min lər lə ala göz lü Şə la lə nin, 
Ay gü nün, Gü na yın və da ha ne çə-ne çə Ayın, Ul du zun 
haq qı nı kim qo ru ya caq? 

Siz ye nə də növ bə ti uy dur ma ge no sid ba rə də dün-
ya ya car çə kib bey nəl xalq ic ti maiy yə ti çaş dır maq is tə-
yir siz? Siz han sı əsas la Azər bay ca nı ir qi zə min də ci-
na yət lər tö rət mək də itt  i ham edir siz? Bəs ge cə-gün düz 
de mok ra ti ya dan dəm vu ran öl kə ni zin çir kin əməl lə-
rin dən xə bə ri niz var mı? Kim lə rin sə ha va dar lı ğı na və 
gü cü nə ar xa yın olub Azər bay ca nın 19 faiz tor pa ğı nı iş-
ğal et mi si niz, mil yon lar la azər bay can lı nı evin dən-eşi-
yin dən di dər gin sal mı sı nız. Şə hər lə ri, kənd lə ri vi ran 
qoy mu su nuz, ta ri xi abi də lə ri yer lə-yek san et mi si niz. 
Min lər lə azər bay can lı əsi rə dəh şət li iş gən cə lər ve rib 
məhv et mi şi niz. İş gən cə me tod la rı nı za hətt  a fa şist lər 
də “qib tə edə” bi lər. Hə lə bu gün də giz li həbs dü şər-
gə lə ri niz də ne çə-ne çə əsi ri qul ki mi iş lə dir si niz... 

Bey nəl xalq məh kə mə nin qar şı sı na han sı üz lə çı xa-
caq sı nız? Am ma ha mı bi lir ki, bir də qi qə də min do na 
gir mə yi ba ca ran lə ya qət siz er mə ni üçün ağ ya lan söy-
lə mək bir gü nah sız ada mı öl dür mək ki mi asan dır!

...Kəl bə cə rin iş ğa lın dan ke çən 23 il dən son ra bir dü-
şün cə mi də di lə gə tir mək is tə yi rəm: “Şə la lə, nə sə ni, 
nə də sə nin dün ya ya sığ ma yan o ba la ca qəl bi ni ov sun-
la mış gə lin ci yi qo ru ya bil mə dik. Am ma o ta ri xi gün – 
Qə lə bə gü nü ya xın da dır. Əmin ola bi lər sən: tor paq la rı-
mı zı ya ğı düş mən dən azad edə cə yik. Yə qin, in di özün 
də xa nım-xa tın gə lin ol mu san, ailən, şi rin-şə kər öv lad-
la rın var. Uşaq la rı na, yə qin, gə lin cik lər də alır san. Am-
ma bi li rəm ki, hə min o gə lin ci yi sə nin üçün heç nə əvəz 
edə bil məz...”

Fərhad
ABDULLAYEV

Şəlalənin
gəlinciyi

Qo ca əli ni ge ri dart maq is tə yir:

II YAZI
  - Sen yor, ötüb keç mə, bir da yan, gəl bi zə qo şul, bir-
lik də rəqs edək!
Onu səs lə yən qa ra bə niz gö zə lin çöh rə sin də elə bir 
tə bəs süm var ki, ada mın ca nı nı alır. Qır mız rəng li 
uzun li ba sı nın ətək lə ri nə rəng li sap lar dan iri gül lər 
to xu nub. Hö rük lə ri nə bağ la dı ğı al çi çək lər isə onu 
lap su so na sı na 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 rəqs edən də 
lent lər də fır fı ra ki mi onun ət ra fın da do la şır... 
Buenos-Ay res hə mi şə ki ki mi tan qo nun seh ri nə bü rü nüb. 
Qəlb lə ri riq qə tə gə ti rən bu qız da Pla sa Dor re qa mey da-
nın dan ötüb-ke çən lə rə aman ver mir, on lar la rəqs edib pul 
qo par ma ğa ça lı şır. Əs lin də, baş qa ça rə si yox dur. Ba car dı ğı 
bu dur, kü çə də tan qo oy na maq la çö rək pu lu qa za nır.  Qı zın 
ba yaq dan “sen yor, sen yor” de yə rək çev rə sin də fır lan-
dı ğı 73 yaş lı ki şi isə gü lüm sə yə rək, hər cür bə ha-
nə ilə bu fü sun kar “şey ta nın” əlin dən qur tul-
maq is tə yir... 
Ya şı öt sə də, qəl bi hə lə də gənc lik hə və si 
ilə dö yü nən bu şəxs Azər bay ca nın əf sa nə vi 
hərb çi si Və li bəy Sa dıq bəy oğ lu Ya di ga-
rov dur. O, uzun il lər dir ki, Ar gen ti na da 
mü ha cir hə ya tı sü rür.
...Rəq qa sə qo ca nın əlin dən tu tub 
özü nə sa rı dar tır:
- Sen yor, gəl, in cit mə mə ni, bir 
tan qo nə dir ki?! Mə nə də, qəl bi-
nə də bir ra hat lıq ver...

- Sen yor, ötüb keç mə, bir da yan, gəl bi zə qo şul, bir-

Onu səs lə yən qa ra bə niz gö zə lin çöh rə sin də elə bir 
tə bəs süm var ki, ada mın ca nı nı alır. Qır mız rəng li 
uzun li ba sı nın ətək lə ri nə rəng li sap lar dan iri gül lər 
to xu nub. Hö rük lə ri nə bağ la dı ğı al çi çək lər isə onu 
lap su so na sı na 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 rəqs edən də 
lent lər də fır fı ra ki mi onun ət ra fın da do la şır... 
Buenos-Ay res hə mi şə ki ki mi tan qo nun seh ri nə bü rü nüb. 
Qəlb lə ri riq qə tə gə ti rən bu qız da Pla sa Dor re qa mey da-
nın dan ötüb-ke çən lə rə aman ver mir, on lar la rəqs edib pul 
qo par ma ğa ça lı şır. Əs lin də, baş qa ça rə si yox dur. Ba car dı ğı 
bu dur, kü çə də tan qo oy na maq la çö rək pu lu qa za nır.  Qı zın 
ba yaq dan “sen yor, sen yor” de yə rək çev rə sin də fır lan-
dı ğı 73 yaş lı ki şi isə gü lüm sə yə rək, hər cür bə ha-
nə ilə bu fü sun kar “şey ta nın” əlin dən qur tul-

Ya şı öt sə də, qəl bi hə lə də gənc lik hə və si 
ilə dö yü nən bu şəxs Azər bay ca nın əf sa nə vi 
hərb çi si Və li bəy Sa dıq bəy oğ lu Ya di ga-
rov dur. O, uzun il lər dir ki, Ar gen ti na da 

...Rəq qa sə qo ca nın əlin dən tu tub 

tan qo nə dir ki?! Mə nə də, qəl bi-

“Bu gün, mar tın 26-da ar til le ri ya və tü-
fəng ha zır lı ğın dan son ra Çay lı və Bür cü 
kənd lə ri azad olu nub. Er mə ni lər Çay lı-
dan qər bə – dağ la rın şərq ətək lə ri nə çə-
ki lib. Bir ne çə qul dur öl dü rü lüb. Bi zim 
tə rəf dən isə bir ne çə əs gər ya ra la nıb. 

lə rin də 20-dən çox azər bay can lı za bit 
Pol şa or du su sı ra la rı na qə bul edi lir. Və-
li bəy 7-ci sü va ri pol ku nun ko man dir 
müavi ni tə yin edi lir. Mil liy yət cə pol yak 
olan qız la ev lə nə rək, gəl di yi öl kə nin 
di li ni mü kəm məl öy rə nir. 1933-cü il də 

“Bu gün, mar tın 26-da ar til le ri ya və tü-

Və li bəy Azər-
bay ca nı tərk edir, 
əv vəl Gür cüs tan-
da, son ra isə Tür-
ki yə də Ata tür kün 
or du sun da azad lıq 
yü rü şün də iş ti rak 

edir. Bu za man So-
vet  qo şun la rı Pol şa ya 

hü cu ma ke çir. Və li bəy, 
qar daş la rı nın Azər bay-
can da bol şe vik lər tə rə-

fi n dən rep res si ya la ra 
mə ruz qal ma sın-

dan xə bər tu tur.  

Qi sas his si 
ilə ya şa yan hərb çi Pol-

şa ya ge dir.
So vet-Pol şa mü ha ri bə si nin ilk gün-

lə rin də 20-dən çox azər bay can lı za bit 

- Sen yor, ötüb keç mə, bir da yan, gəl bi zə qo şul, bir-

Onu səs lə yən qa ra bə niz gö zə lin çöh rə sin də elə bir 
tə bəs süm var ki, ada mın ca nı nı alır. Qır mız rəng li 
uzun li ba sı nın ətək lə ri nə rəng li sap lar dan iri gül lər 
to xu nub. Hö rük lə ri nə bağ la dı ğı al çi çək lər isə onu 
lap su so na sı na 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 rəqs edən də 
lent lər də fır fı ra ki mi onun ət ra fın da do la şır... 
Buenos-Ay res hə mi şə ki ki mi tan qo nun seh ri nə bü rü nüb. 
Qəlb lə ri riq qə tə gə ti rən bu qız da Pla sa Dor re qa mey da-
nın dan ötüb-ke çən lə rə aman ver mir, on lar la rəqs edib pul 
qo par ma ğa ça lı şır. Əs lin də, baş qa ça rə si yox dur. Ba car dı ğı 
bu dur, kü çə də tan qo oy na maq la çö rək pu lu qa za nır.  Qı zın 
ba yaq dan “sen yor, sen yor” de yə rək çev rə sin də fır lan-
dı ğı 73 yaş lı ki şi isə gü lüm sə yə rək, hər cür bə ha-
nə ilə bu fü sun kar “şey ta nın” əlin dən qur tul-

Ya şı öt sə də, qəl bi hə lə də gənc lik hə və si 
ilə dö yü nən bu şəxs Azər bay ca nın əf sa nə vi 
hərb çi si Və li bəy Sa dıq bəy oğ lu Ya di ga-
rov dur. O, uzun il lər dir ki, Ar gen ti na da 

...Rəq qa sə qo ca nın əlin dən tu tub 

Baş da ge ne ral-ma yor Hə bib bəy Sə li-
mov ol maq la Qa ra bağ Əra zi Qo şun la rı 
tə pə dən-dır na ğa dək si lah lan mış düş mə nə 
la yi qin cə ca vab ver di. Azər bay ca nın mil-
li or du his sə lə ri ap re lin 3-də əks-hü cu ma 
keç di. 12 gün lük ölüm-di rim mü ba ri-
zə sin də er mə ni lər dar ma da ğın edil di 
və Qa ra ba ğın bü tün şə hər və kənd-
lə rin də ye ni dən üç rəng li bay ra ğı mız 

...Və li bə yin dəs tə si Qa ra bağ da 
er mə ni lə rin vi ran qoy du ğu növ bə ti 
kən di azad edən də bir qız ona sa rı lıb 
hön kür-hön kür ağ la mış dı. Er mə ni lər 
onun bü tün ailə üzv lə ri ni qı lınc dan ke-
çir miş di, qız isə tə sa düf nə ti cə sin də sağ 
qal mış dı. Am ma həm qor xu dan, həm 
də hə yə can dan tir-tir əsir di. Və li bəy 
hər şe yə rəğ mən bu qı zın bən zər siz 
gö zəl li yi nə hey ran qal dı, qı zın saf ru-
hu nu və dağ bə növ şə si nin ət ri ni xa tır-

- Ba nu ağ la ma... İnan Al la ha ki, qi-

Və li bəy Ya di ga rov bir bəy ki mi sö-
zü nə əməl et di. Baş çı lıq et di yi es kad ron 
Qa ra bağ uğ run da dö yüş lər də xü su si lə 
fərq lən di. 3-cü Şə ki sü va ri ala yı nın ko-
man di ri, pol kov nik Ton ki yev mar tın 
26-da ge ne ral-ma yor Hə bib bəy Sə li-
mo va gön dər di yi mək tub da ya zır dı:

di rir (Ye ri gəl miş kən, ki tab 1990-cı il də 
Var şa va da tək rar nəşr olu nub).

Fa şist lə rin Pol şa ya hü cu mu za ma nı 
Və li bəy 1939-cu il, sent yab rın 11-də təş-
kil olun muş Ma zo vetsk sü va ri bri qa da-
sı na qə rar gah rəisi tə yin edi lir, Pol şa nın 
iş ğa lın dan son ra Ar mi ya Kra yo va nın 
tər ki bi nə da xil olan “Je len” pol ku nun 

ko man di ri ki mi Var şa va üs ya nın da 
(1944) iş ti rak edir. 

Və li bəy 1945-ci il də Pol şa ya 
so vet qo şun la rı nın ye ri dil mə-
si ilə ba rış mır. Mü ha ri bə dən 
son ra ye ni dən mü ha cir hə ya tı 
ya şa ya raq Ar gen ti na ya ge dir, 
bu öl kə də Pol şa və Qaf qaz 
mü ha cir lə ri cə miy yət lə ri nin 
fəal üz vü nə çev ri lir. Və li bəy 

Azər bay ca nın “İgid ni şa nı” 
or de ni, Pol şa nın 4 or de ni ilə 

təl tif edi lib. Azər bay can lı sər-
kər də 1971-ci il, de kab rın 3-də 

Buenos-Ay res də və fat edib, la-
kin öz və siy yə ti ilə mə za rı 1990-

cı il də Pol şa ya kö çü rü lüb.
...1971-ci ilin xoş pa yız gü nü-

dür. Və li bəy kü çə də rəq qa sə lik 
edən qı za qo şu lub Buenos-Ay re-
sin gö bə yin də, özü də yüz lər lə 
ada mın gö zü qar şı sın da tan qo 
oy na yır. Bəl kə də 73 yaş lı qo ca-
nın ürə yi nə da mıb ki, bu, onun 
hə yat da oy na dı ğı son rəqs dir... 

Fər had SA Bİ ROĞ LU

Sonuncu tanqo



Bu söz lə ri so sial şə bə kə lər dən 
bi rin də iki il ön cə məhz ap rel 
ayın da yaz mış dım. Ha ra da sa, ki-
min lə sə da nış maq is tə yi rəm. Am-
ma o ye ri və o ada mı müəy yən-
ləş dir mə yə çə tin lik çə ki rəm. Ne cə 
de yim axı, elə bir mə kan ol sun ki, 
hər yer yov şan qo xu sun, xa ra ba 
qal mış ev lə rin sa hib lə ri gül lə ya ğı-
şı nın al tın da qa çan da qo pub qal-
mış ayaq la rın, qol la rın, mi na dan, 
mər mi dən to xum ki mi  tor pa ğa 
sə pi lən can la rın ye rin də ara-sı ra 
qır mı zı, al la lə lər ba şı nı yel lə sin 
ağır-ağır. Bil mə yək, on lar çi çək di-
mi, yox sa can la rı par ça-par ça olub 
to xum ki mi sə pi lən şə hid lər di əl 
sal la yır lar bi zə, “gə lin”, de yir lər, 
“biz bur da yıq” de yir lər.

Otu ra san la lə lə rin ya nın da, yer 
də Cəb ra yıl ola, Qu bad lı ola, Xo-
ca lı ola, yer də La çın, Şu şa, Kəl bə-
cər, Xan kən di, Fü zu li, Ağ dam  ola 
- əv vəl bi ri ola, son ra hər gün bi ri 
- otu ra san la lə lə rin ya nın da fi  kir-
lə şə sən ki, bü tün olan lar dan son ra 
gö rə sən, ha nı sı mız baş la ma lı yıq 
da nış ma ğa, nə dən baş la ma lı yıq?

Bir la lə nin ya nın da otu rub 
onun ki mi su sa san, dü şü nə sən 
- tə lə sik ca vab ha zır la maq la zım 
ola caq qə fi l ve ri lə cək sual la ra.

Bir dən so ruş sa ki, bəs il lər di biz 
hər yaz boy atıb qı za ra-qı za ra si zi 
göz lə dik, siz sə... bö yük lə ri niz qo-
cal dı unut du, gənc lə ri niz yaş lan-
dı unut du, uşaq la rı nız bö yü dü 
unut du. Yad da şı nız mı si zi unut-
qan elə di, za man mı? Biz də de-
yək, in san be lə dir də, yaş öt dük cə 
unut qan lıq baş la yır.

***
Cəb ra yı lın Şu şa sı sa yı lan Si-

rik dən da nı şır atam öm rü bo yu. 
Heç gör mə dim ora nı, heç an la-
ma dım de dik lə ri ni. Elə hey “Tey 
da ğı”, “Qan lı Qoz” mə həl lə si 
de yib dur du. Elə hey, Si rik ca-
maatı nın So vet qo şu nu nu dar ma-
da ğın edib Azər bay can ta ri xi nə 
Si rik-So vet ta ri xi ni yaz ma sın dan 
da nış dı. Son ra Bəy lər ata sın dan 
söz aç dı. De yir, ki şi bəy olub, 
son ra So vet hö ku mə ti dö yü şən 
adam lar dan öl dür dü yü nü öl dü-
rüb, qa la nı nı Si bi rə sür gün edib.

Ata sı Bəy lər ki şi nin mal-qa ra sı 
mü sa di rə olu nub, mül kü nü kənd 
mək tə bi edib lər. Bəy lər ki şi dün-
ya dan kö çən də atam ki çik olub 
de yə, onun la bağ lı xa ti rə lə ri çox 
de yil di, bun la rı da elə kənd ca-
maatın dan eşit miş di. Son ra aya-
ğı yer tu tan da oxu maq, iş lə mək 
üçün kənd dən çı xıb. Son ra... ata-
mın şə hər hə ya tı baş la yıb...

Qaç qın lıq-köç kün lük gör mə-
dik biz. Hə lə mü ha ri bə dən xey li 
əv vəl dən Cəb ra yı la ge diş-gə li-
şi miz kə sil miş di. Am ma Si rik lə 
bağ lı xa ti rə lər az qa la hər gün 
evi miz də da nı şı lır dı. On da nə 
bi lir dim Cəb ra yıl nə di, nə bi lir-
dim Si rik ha ra dı? Nə bi lir dim 
atam ni yə can at maq is tə yir o 
tor pa ğa...

*** 
Ana da Və tən ki mi dir. Yox lu-

ğu qür bə tə bən zə yir, gü nün nə 
qə dər xoş ke çir, keç sin ən bö yük 
xoş bəxt lik qoy nu na gir mək di.  

Ana mı ap re lin iyir mi sin də 
to xum ki mi tor pa ğa əkən dən 
son ra gö zü mün ya şı qu ru ma dı. 
On da bir az bö yü mə miş ki miy-
dim, on da ye nə də bil mir dim 
Cəb ra yıl ha ra dı, Si rik ne cə yer di.
Ap re li gör mə yə gö züm yox idi. 

Ba har gəl di mi, ağac lar çi çək lə di-
mi, ot lar gö yər di mi, quş lar ağız-
ağı za ve rib oxu du mu – qa nım 
qa ra lır dı. Ba har ana mı to xum 
ki mi tor pa ğa ək miş dim, am ma 
bəh rə si ni gö rə bil mir dim. Gə lən 
ba har lar - oxu yan quş lar, bi tən 
ot lar, çi çək açan ağac lar, do ğan 
gü nəş mə ni se vin dir mir di. 

Cəb ra yıl da kı Çi nar dan elə ya-
nıq lı da nı şır dı ki... De yir di na haq 
o ağa cın üs tünü res to ran elə yib 
onu qu rut du lar. De yir di, nə həng 
ağac idi, al tın dan kəh riz axır dı. 
Anam bir gün uşaq lar la oy na ya-
oy na ya Cəb ra yı lın han sı sa da-
ğı na ge dib çı xır. Hər yer du man 
imiş. Bir dən du man çə ki lib, gö-
rüb lər yan la rın da nə həng qa ya 
var. Qa ya bir at lı nı xa tır la dır mış. 
De yib lər ki, o, han sı sa mü qəd-
dəs lər dən bi ri nin ək si di. Bu, ana-
mın uşaq lıq xa tı rə si idi. De yir di 
Cəb ra yıl da düz lər la lə dən don 
ge yi nir. Ata sı nı tez-tez yu xu da 
la lə zar da gö rür dü, hər də fə ey ni 
yu xu nu da nı şır dı mə nə. Ana sız-
lıq və tən siz lik ki mi yan dı rır...

...Son ra heç özüm də bil mə dim 
ne cə bö yü düm. Şə hid ailə lə ri ilə 
gö rüş düm, ev lə rin də əziz qo naq 
ol dum, çö rək kəs dim. Hər ailə-
nin hər üz vü mə nə bir dərs ol du, 
hə ya tı da ha içə ri dən, ağ rı-acı sıy la 
dərk et dim. 

***
Son ra atam özü nü qə ri bə apar-

ma ğa baş la dı.
Tez-tez ev dən çı xıb ha ra sa ge-

dir di, qa yı da bil mir di. Zəng edib 
de yir di ki, ba la, evə ge dir dim, 
yo lu az mı şam. Ye ri ni öy rə nib gə-
ti rir dik. Son ra bu hal lar tez-tez 
tək rar lan ma ğa baş la dı. Bir gün isə 
sə si Ba kı av to vağ za lın dan gə lən də 
təəc cüb lən dik. Nə baş ver di yi ni 
an la mır dıq. Ha ra get di yi ni so ru-
şan da ca va bı bi zi sar sıt dı: Evə.

Nə ev? Han sı ev? Ki min evi? 
Hə ki mə də mü ra ciət edir dik, 

de yir di yaş lı lar da olur be lə şey lər. 
Bir-iki dər man ya zır dı, vəs sa lam.

Son ra atam ge cə lər evə sığ maz 
ol du. Ha va qa ral dı mı, san ki bam-
baş qa adam olur du . Qa pı nın ağ-
zın da qar şı sı nı zor la kə sib, qa pı-
dan çıx ma ğı na ma ne olur duq. 

- Ay ata,  ha ra ge dir sən?
- E və ge di rəm.
- Ev də sən axı.
- Yox, bu ra mə nim evim de yil! 

Gec dir! Ge cə dü şür, evə get mə li-
yəm! Mə ni lən git mə yin! 

- Han sı evə, han sı evə?
Son ra atam su sur du, fi  kir lə şir di, 

fi  kir lə şir di... Ca vab ta pa bil mir di.
Bir gün hə kim lə rin məs lə hə ti 

ilə bey ni nin kom pü ter müayi nə si 
apa rıl dı. Diaq noz be lə ol du: alz-
qey mer.

Bir gün dəh liz dən ke çən də ata-
mın pı çıl tı ilə öz-özü nə “anam 
mə ni ha mı dan çox is tə yir di” de-
mə si ni eşit dim. Ba şa düş düm 
ki, “evi mə ge di rəm” de yən də, 
Cəb ra yı la, Si ri yə ata sı nın oca-
ğı na get mə yi nə zər də tu tur. 
Ne cə olub ki, bu, bi zim ağ lı mı-
za gəl mə yib. Həs rət, dərd do-
lu bu ağır yü kü çə kə bil mə miş-
di və ... unut ma ğa baş la mış dı.

Bu na ar tıq dö zə bil məz dim. Ata-
mın Cəb ra yıl xa tir lə lə riy lə bağ-
lı nə lə ri sə tap ma lı idim. Onun 
için də ki sual la rı, ağ rı la rı özüm-
lə apa rıb ovut ma lı idim. Bir gün 
Cəb ra yıl dan köç kün düş müş, 
ata mın uşaq lıq dan bə ri gör mə di-

yi qo hum la rı nı ta pıb, ün van-
la rı nı öy rən dim. Tak si yə 

otu rub düz Bey lə-
qa na yol lan dım.

Kim ol du ğu mu on la ra Ba kı ya qa-
yı dan dan son ra zəng edib de dim 
– bəl kə ge di şi mə şad ol ma ya caq-
dı lar. Şad ol du lar, de mə, on lar 
da uzun il lər həs rət lə ya şa yıb lar. 
Evi mi zə gə lib atam la gö rüş dü-
lər. Ata  o qə dər se vin miş di ki, 
ani dən hər şe yi, ha mı nı xa tır la dı. 
Am ma sə hər açı lan da... da ha heç 
nə, heç kim ya dın da de yil di.  

***
...Yo lu ne cə gəl di yim dən çox 

az mə qam xa ti rim də di. Fü zu li-
də tən dir çö rə yi sa tan ana lar üzü 
Lə lə tə pə yə sa rı get di yi mi zi bi lən-
də az qal dı lar qu caq la yıb boy nu-
mu za sa rıl sın lar. Ol ma mış dım 
Fü zu li də. Tə səv vür edin, kən din 
bir tə rə fi n də sən, di gər tə rə fi n də 
düş mən. Ho ra diz də su ar xı ya nın-
dan ke çən də ata mı dü şün düm. 
Mə nim onun yur du na gəl di yim-
dən xə bər siz idi. Tez də özü mü ələ 
al dım. Duy ğu lan maq vax tı de yil-
di. Möh kəm ol maq, in san la rı ruh-
lan dır maq, ör nək ol maq la zım idi. 
Bir-bi ri nə ox şa yan düz lər, yol lar, 
cı ğır lar, ötür-ötür oyu nu oy na yır-
dı elə bil. Bir dən ma şın da kı dost-
la rın şən-əh va li ru hiy yə si mə ni 
xə yal dan ayır dı. Kim sə bərk dən 
de di: “Bu da Cəb ra yıl!”

Bu söz lə ri so sial şə bə kə lər dən 

Və tən, tor paq həs rət li yu xu lar gö rən lər dən de yi ləm. Am ma bu ge cə yu xum da 
bö yük bir he yət lə iş ğal olun muş ra yon lar dan bi ri nə get miş dik. Bü tün he yət 
üzv lə ri mül ki, cə mi bir nə fər hər bi ge yim də idi. Mən də hə min hər bi ge yim li 
ada ma gü vən di yi mə gö rə or da idim və ya nın dan heç ay rıl mır dım. Bir hün dür 

bi na nın hə yə tin dəy dik. Son ra hə min hün dür mər tə bə li bi na ya pil lə kən lər lə qalx ma-
ğa baş la dıq. İçim də qor xu, se vinc, hey rət, hə yə can qa rış mış dı bir-bi ri nə. Pil lə kən lə-
ri qal xa-qal xa ‘’ bur dan sa la mat qa yı da bi lə cə yik mi?’’ de yə, dü şü nür düm. 
Or ta mər tə bə lər dən bi rin də yik və bir qa pı açı lır. Otaq lar bom boş dur. 
Bir dən içə ri bir nə fər gi rir, əlin də də iki stul...
P.S.: Hər şey o qə dər ay dın gö rü nür dü ki, nə vaxt o yer lə rə get-
səm, o hə yə ti də ta nı ya ram, o bi na nı da. Am ma ora lar da hün-
dür mər tə bə li bi na nə gə zir? Bu il sülh mü qa vi lə si bi tir. 
Al lah xe yi rə yoz sun bu yu xu nu!

(11 ap rel 2014)
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Bu na ar tıq dö zə bil məz dim. Ata-
mın Cəb ra yıl xa tir lə lə riy lə bağ-
lı nə lə ri sə tap ma lı idim. Onun 
için də ki sual la rı, ağ rı la rı özüm-
lə apa rıb ovut ma lı idim. Bir gün 
Cəb ra yıl dan köç kün düş müş, 
ata mın uşaq lıq dan bə ri gör mə di-

yi qo hum la rı nı ta pıb, ün van-
la rı nı öy rən dim. Tak si yə 

otu rub düz Bey lə-
qa na yol lan dım.

ə tən, tor paq həs rət li yu xu lar gö rən lər dən de yi ləm. Am ma bu ge cə yu xum da 
bö yük bir he yət lə iş ğal olun muş ra yon lar dan bi ri nə get miş dik. Bü tün he yət 
üzv lə ri mül ki, cə mi bir nə fər hər bi ge yim də idi. Mən də hə min hər bi ge yim li 
ada ma gü vən di yi mə gö rə or da idim və ya nın dan heç ay rıl mır dım. Bir hün dür 

bi na nın hə yə tin dəy dik. Son ra hə min hün dür mər tə bə li bi na ya pil lə kən lər lə qalx ma-
ğa baş la dıq. İçim də qor xu, se vinc, hey rət, hə yə can qa rış mış dı bir-bi ri nə. Pil lə kən lə-
ri qal xa-qal xa ‘’ bur dan sa la mat qa yı da bi lə cə yik mi?’’ de yə, dü şü nür düm. 
Or ta mər tə bə lər dən bi rin də yik və bir qa pı açı lır. Otaq lar bom boş dur. 
Bir dən içə ri bir nə fər gi rir, əlin də də iki stul...
P.S.: Hər şey o qə dər ay dın gö rü nür dü ki, nə vaxt o yer lə rə get-
səm, o hə yə ti də ta nı ya ram, o bi na nı da. Am ma ora lar da hün-
dür mər tə bə li bi na nə gə zir? Bu il sülh mü qa vi lə si bi tir. 
Al lah xe yi rə yoz sun bu yu xu nu!

(11 ap rel 2014)
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İla hi! Bu da Cəb ra yıl!
Heç vaxt gör mə di yim Cəb ra-

yı lın gö yü nü bü tün göy lər dən 
göy mü, çə mə ni ni ha mı sın dan 
ya şıl mı göz lə yir dim, nə di? İzah 
edə bil mə dim bu nu. Özü mü 
tox taq tu ta caq dım, elə də gö rü-
nür düm.  Hər bi his sə nin əs gər-
za bit he yə ti nin bir az çaş qın, 
bir az sual, bir az ümid do lu 
ba xış la rın dan tu tul dum. Elə bil 
bir az da utan dım. Bil mə dim 
o ba xış lar bi zə “nə yax şı gəl-
mi si niz” de yir, bil mə dim “biz 
nə hay da, siz nə hay da” de yir, 
yox sa, “ay ba cı, ay qar daş, bu-
ra gəl mək ol maz”... bil mə dim... 
Çox lu sual la rım var idi, bil mə-
dim han sı sualı ve rim, han sı nı 
sax la yım. Se çim edə bil mə dim 
de yə sus dum. Bil mə dim, qar-
şım dan ke çən əs gər dən su mu is-
tə yim, yox sa “su gə ti rim” de yim.

Bil mə dim ac ol du ğu nu so ru şum, 
yu xu suz ol du ğu nu so ru şum. İs-
tə dim bu ra la rın nə də rə cə də təh-
lü kə siz ol du ğu nu öy rə nim bi-
rin dən. Son ra bey nim dən ke çən 
fi  kir dən utan dım, de dim, nə di, 
Fey ziy yə, qor xur san mi na ya dü-
şər sən, əli ni, qo lu nu bur da qo yub 
ge dər sən? Nə ola caq ki, ye rin də 
qır mı zı la lə lər bi tə cək, Şu şa dan, 
Xo ca lı dan gə lən uşaq lar yan la-
rın da otu rub bu gün lə ri pis yu xu 
ki mi la lə lə rə da nı şa caq lar. So ruş-
ma dım. Dü şüb xən dək lə ri nə bax-
maq is tə dim, gö rüm  on la ra burda 
ra hat dır mı?! Düş mə dim ki, nə yi sə 
düz elə mə rəm, təh lü kə siz lik qay-
da la rı nı po za ram, na ra hat olar lar. 
“Düş mən gül lə si nə si pər et di-
yi niz can la rı nı za qur ban olum” 
de yib ki ri miş cə bax dım, sa də cə.

Ba la ca ar xın hər iki kə na rın da otu-
rub biz dən da ha xoş bəxt gö rü nən 
iki pi şi yi qu ca ğı ma alıb sı ğal la-
maq, ovut maq is tə dim. Nə qə dər 
ol ma sa qorx muş du lar yə qin. Son-
ra hal la rın dan məm nun ol du ğu nu 
gö rüb, on la ra da ya xın laş ma dım. 
Qa rın la rı tox, kefl  ə ri kök idi. Mü-
ha ri bə dən qor xa na da ox şa mır dı-
lar, mərd lə rin ya nın da qor xaq lıq 
öy rən mə yə cək di lər ki. Ka me ra nı 
qo şub çək mə yə baş la dım ət ra fı. 
Vi deosü jet ha zır la maq is tə yir dim. 
Da nı şa caq dım, bərk dən de yə cək-
dim, “Bu ra Ço cuq Mər can lı dı. 
Biz gəl mi şik Və tə nə. Bu tor paq-
lar bi zim di. Bu da ğıl mış ev lə rin 
sa hib lə ri gə lib ta pa caq, ta nı ya caq 
on la rı. Ye nə də ti kə cək lər uçuq 
yer lə ri ni, ev lə ri nə di var ka ğız la rı 
se çə cək lər, Cəb ra yı lın çə mən lə ri 
rən gin də, ta van la rı nı Cəb ra yı lın 
sə ma sı ki mi mas ma vi elə yə cək lər.

La lə lər ki mi qıp qır mı zı dar va-
za la rı da ki lid, qı fıl ta nı ma ya caq 
- bü tün azər bay can lı la rın, bü tün 
qa ra bağ lı la rın, bü tün cəb ra yıl lı la-
rın qa pı la rı ki mi hə mi şə açıq ola-
caq”. İlk sa ni yə lər... alın ma dı, sə-
sim çıx ma dı. Cüm lə lər bey nim də 
sap ki mi dü yün düş dü. Özü mə 
vaxt al dım. Elə bil bu boy da yo-
lu tək gəl miş dim. Sa ğa-so la ke çən 
in san la rı yu xu day mış ki mi, xə-
ya lı ma gə lir miş ki mi gö rür düm. 
Hər dən hər bi his sə nin mə sul la-
rın dan bi ri cı ğır aşa ğı, cı ğır yu xa rı 
ad dım la ya-ad dım la ya nə sə de yir-
di. Hiss olu nur du ki, na ra hat dır-
lar. Gör mək, qo vuş maq eş qi mi, 
qorx maz lı ğı mı, cə sa rə ti mi, ina dı-
mı, o za bi tin na ra hat lı ğı na ba ğış-
la dım, dur du ğum yer dən iki- üç 
ad dım dan ar tıq uzaq laş ma dım. 

Ara da qor xu lu yu xu lar dan hıç qı-
rıb ağ la yan da öz sə si mi zə ayıl dı ğı-
mız çox olub axı, mən də öz sə si mə 
ayıl dım. Gör düm ağ la yı ram, özü 
də ne cə, hıç qı ra-hıç qı ra. Özü mü ələ 
al ma ğa ça lış dım. Nə il lah elə dim sə, 
ovu na bil mə dim. Bir az sa kit də ağ-
la maq olar... alı na caq... yox, ol mur, 
alın mır. Kə na ra da çə kil mə yə yer 
yox, za bit na ra hat, təh lü kə siz lik 
qay da la rı nı poz maq ol maz... Am-
ma  heç ol ma sa, ayıl mış dım ar tıq, 
ağ la yıb yu xu dan ayıl mış dım san ki. 

Ha mı yer dən Və tən tor pa ğı yı-
ğır dı. Mə nə də o tor paq dan ve-
rə cək di lər. Am ma yox, ana mın 
mə za rı na səp mək üçün özüm 
ovuc la ma lıy dım. Həm də tor pa ğa 
to xun maq is tə yir dim. İla hi, tor paq 
elə bil ovuc la rı mın içi ni ya la yır dı. 
Boy num dan ni şan xon çam dan gö-
tür dü yüm yay lı ğı açıb içi nə tor paq, 
daş yığ dım. Yov şa nı mız da var idi.

Bir cə açıl mış ba la ca la lə lə ri də rə 
bil mə dim. Tor pa ğa bir də əl atan-
da ov cu ma bir gül lə dəy di. Pas lan-
mış dı. Tez yay lı ğı mın ara sın da kı 
tor pa ğın üs tü nə qo yub yay lı ğı 
bük düm. Am ma ev də gül lə ni tap-
ma dım. Və tən, ağ rı sı nı özüm lə 
apar ma ğa izn ver mə miş di... 

La lə tə pə si nə qal xa bil mə dik. 
Sa də cə, ye ni dən azad lı ğa çıx mış 
La lə tə pə si nin da ha yax şı gö rü nən 
his sə sin də xa ti rə şək li çək dir dik. 

Bay raq la rı qal dır dıq, çıy nı mız-
dən as dıq. Da ha qa yıt maq vax tı 
idi. Hərb çi lə ri miz na ra hat idi lər. 
Ha mı bir-bir gəl di yi ma şın lar da 
öz yer lə ri ni tut ma ğa baş la dı. 

***
Bə zi sə bəb lər üzün dən düş mən-

dən ye ni cə xi las ol muş Lə lə tə pə yə 
qal xa bil mə di yi mi zə çox mə yus ol-
dum. Çox is rar elə mə dim, xa ri ci öl kə-
zad de yil ki, Və tən di, nə vaxt is tə səm 
gə lə rəm. Ma şın lar ye rin dən tər pə-
nən də dost lar dan eşit dim ki, Ço cuq 
Mər can lı da cə mi bir ailə ya şa yır. On-
la ra baş çək mə miş ge də bil məz dik.

Açıq dar va za nın ya nın da ma şın-
dan düş dük. Evin ağ saq qa lı nı so ruş-
duq, de di lər Oq tay da yı əs gər lə rə 
pay apa rıb. Ev də bi zi can-baş la qar-
şı la dı lar. Ça ya də vət elə di lər, am ma 
ge də cə yi miz yer lər var idi – cəb ra yıl-
lı la rın kom pakt ya şa dı ğı Bi lə su var da-
kı qə sə bə də son dö yüş lər də şə hid ol-
muş Ru hi nin ailə si nə baş çə kə cək dik. 

Qa pı nın ağ zın da da yan mış Trak-
torun üzə rin də iri hərfl  ər lə “CƏB-
RA YIL” ya zı sı nı gö rüb bu ra da ya-
şa yan ailə nin nə qə dər mərd, nə 
qə dər qorx maz, Və tə ni ni se vən in-
san lar ol du ğun dan qü rur duy duq. 
La lə tə pə si hə yət dən da ha ya xın, 
da ha ay dın gö rü nür dü. Lə lə tə pə 
yük sək li yi nin düş mən əlin də ol-
du ğu il lər ər zin də bu ailə nin hər an 
ölüm lə ne cə üz-üzə, göz-gö zə ya-
şa dı ğı ki no len ti ki mi in sa nın gö zü 
önü nə gə lir di. İna nın Al la ha, adam 
az qa lır dı qa pı da gə zən to yuq-cü-
cə ni, qo yun-qu zu nu da bağ rı na ba-
sa. Hə yət də iki qar daş öz ailə lə ri ilə 
ya şa yır. Çox keç mə di ki, qo hum da 
çıx dıq. So ruş dum ki, ay bi bi, ni yə 
bu ra nı tərk et mə di niz, bu gül lə nin 
al tın da ne cə qa lır sı nız? De di, ba-
la, ki şi get mə di, de di mən bu ra nı 
qo yub ge də bil mə rəm. So ruş dum, 
ay bi bi, bəs atış ma olan da ney nir-
di niz? Əli ni Lə lə tə pə yə sa rı uzat dı: 
“Atış ma bax, o tə rəf də ge dir di. Biz 
də or da-bur da giz lə nir dik. Ay qı-
zım, ev-eşi yi qo yub ha ra ge dək?”. 
Hə ris lik lə düz lə rə, uzaq dan gö rü-
nən dağ la ra, la lə lər yur du olan la lə-
li tə pə yə bax dım. Çay iç mə yə vaxt 
ol ma dı ğın dan hə rə miz bir stə kan 
su iç dik, dost lar dəs tə maz alıb na-
maz qıl dı lar. Nə gö zəl gö rü nür dü, 
Və tən tor pa ğı na diz çök mək... Qib-
lə miz, səc də ga hı mız Və tən... Söz 
ver dim ki, tez lik lə ya xın lıq la rın da 
bir ev ti kib on la ra qon şu ola cam.

*** 
Bi lə su va ra ilk də fə ayaq ba sır-

dım. Şə hid Ru hin ma şın la rı mı-
zın ön şü şə lə rin də ki şə kil lə rin dən 
fəxr lə boy la nır dı. Yol bo yu gö zü-
mü bu gənc şə hi di mi zin ba xış la-
rın dan çə kə bil mir dim – bu qə dər 
gənc ola san və bu qə dər mərd du-
ru şun ola! Qə sə bə də Ru hi nin ev-
lə ri nin ye ri ni öy rən mə yə eh ti yac 
yox idi, dön gə lə rə bay raq sanc mış-
dı lar. Dar va za la rı açıq idi. Qa pı la-
rı na, qa pı da kı ağa cın bu daq la rı na 
o qə dər qır mı zı bağ la mış dı lar, elə 
bil toy evi nə gəl miş dik. Bil mi rəm 
bir şə hid ana sı nın tox daq lı ğın dan-
mı da nı şım si zə, bir şə hid ata sı nın 
sın maz lı ğın dan mı! İla hi, in san nə 
qə dər qü rur du yar mış, il lər lə bö-
yü düb bo ya- ba şa çat dır dı ğı ba-
la sı nın şə hid ol ma sın dan. İla hi, 
bir şə hid ata sı ne cə de yə bi lər ki, 
dö yüş də ya ra la nıb, hal-ha zır da 
hər bi hos pi tal da müali cə alan oğ-
lum da, mən də Və tə nə qur ban 
olaq, tə ki bu Və tən bö lün mə sin. 
Nə yax şı da ha əf sa nə vi xalq qəh rə-
man la rı nı öv lad la rı mı za nü mu nə 
gös tər mə yə cə yik. Bir şə hid ana-
sı ne cə də qü rur la da ya nıb ağ la-
ma yaq de yə, bi zə tə səl li ve rir di? 
Qalx maq is tə yən də ana sı Ru hi nin 
xa ti ri nə eh san ye mə yi mi zə and 
ve rən də sö zün dən ke çə bil mə dik. 
Ye yə bil məz dim. Ye mə mə li idim. 

Əlim süf rə yə uzan mır dı. Gö züm 
şə kil də ki gənc şə hi din gö zü nün 
içi nə ba xa-ba xa bo ğa zım dan lox-
ma keç məz di. Son ra gör düm, bir 
az ara lı da ey nən onun göz lə ri nə 
bən zər bir cüt göz mə nə zil lə nib: 
“Qı zım, sən Al lah ye”. Ana sı idi. 

Çı xan da göz lə dim ki, axı ra 
qa lım. Əl lə rin dən  öpə cək dim 
ana nın. Boy nunu qu caq la dım, 
bağ rı ma bas dım. Əl lə ri əsə-əsə 
gö zü mün ya şı nı sil di: “Qı zım, 
Ru hi nin dəf nin də də bir qız, bax 
be lə ağ la dı, bil mə dim kim dir. 
Yə qin ölə nə cən də bil mə yə cəm.

*** 
Ila hi, sən bu mil lə tin haq qı nı 

özü nə qay tar. Yer lə gö yün ara sın-
da qa lan şə hid ruh la rı nın, öl dü-
sü-qal dı sı bi lin mə yən it gin lə rin, 
me şə lər də mə sum nə şi qur da-qu-
şa yem olan kör pə lə rin, qo ca la rın, 
əsir lik dən xi las edə bil mə di yi miz 
xa nım qız la rın ahı nı, na lə si ni yer-
də qoy ma. Sən ge cə gö zü nə yu xu 
get mə yən, hər an həs rət qal dı-
ğı mız Və tən tor paq la rın dan şad 
xə bər eşit mək ümi di ilə ya şa yan 
mil lə ti min duala rı nı qə bul elə.  

*** 
Sə hər ev dən çı xan da ata mın 

sə si ni eşi dib ota ğa keç dim. Mə-
ni gö rən ki mi se vin di, am ma qı zı 
ol du ğu mu bil di mi? Qə hər lən-
dim. Qı rıq-qı rıq kəl mə lər lə de di:

- Har-day-dın?
- Ata, bi lir sən ha ra get miş dim?
- Ha ra?
- Cəb ra yı la...
Bom boş ba xış la rı nı üzü mə zil-

lə yən də an la dım ki, de di yi mi ba-
şa düş mə di. Elə mə nim də ba şa 
düş mə di yim şey lər var idi. Hə lə 
də an la ma mış dım ki, atam üçün 
cə mi Qa ra bağ Si rik, bü tün yük-
sək lik lər Tey da ğı dır axı. Bir az ca 
uca dan və aram la:

- Ata... de yib da yan dım.
Du rux du ğu nu gö rüb uşaq la da-

nı şı ram mış ki mi da vam elə dim:
- Er mə ni lə ri Si rik dən qov mu-

şuq. - Yə qin ki, ye nə söh bə tin 
nə dən ge ti di yi ni an la ma ya caq dı. 
Am ma bir dən o arıq çöh rə si nə 
pey ğəm bər nu ru gəl di san ki. Elə 
bil gənc ləş di, güm rah laş dı, qə hər-
lən di. Son vaxt lar söz lə ri unut du-
ğun dan ra bi tə siz da nı şır dı de yə, 
da ya nıb fi  kir lə şən də han sı hiss lə-
ri ke çir di yi ni an la dım. Özü nü çox 
yor ma sın de yə, al nın dan öp mək 
is tə yən də qə fi l nə de sə yax şı dı:

***
Ap rel tək cə ana mı yox, mə ni 

də tor pa ğa apar dı – Və tə nə get-
dim. Da ha ap re li se vi rəm, da ha 
ba ha rı se vi rəm. Quş la rın nəğ-
mə si nə də se vi ni rəm. Ağac lar bir 
gör nə gö zəl çi çək lə yib. Am ma 
ən çox la lə ni se vi rəm.

 FEYZİYYƏ

(Cəbhə xəttindən reportaj)
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

Ge çip git miş gün ler ge lin,
ra kı için sar hoş olun,
ıs lık la bir şey ler ça lın,
ge be ri yo rum ke der den.

Tər cü mə si be lə ve ri lib:
Ke çib get miş gün lər, gə lin,
Ra kı için, sər xoş olun,
Tü tək də (?) şar kı lar ça lın,
Bu kə dər öl dür dü mə ni...
Ori ji na lın üçün cü mis ra sın da 

söh bət tü tək çal maq dan yox, 
fi t (fış tı rıq) çal maq dan (ıs lık) 
ge dir. İn san bə zən tək-tən ha 
olub da rıx dı ğı za man o an da kı 
ov qa tı na uy ğun dü şən me lo di-
ya nı, ya xud mah nı nı tü tək ça-
la raq yox, fi t (fış tı rıq!) ça la raq 
züm zü mə edir. Üs tə lik, şeir də 
“kə də rin bö yük lü yün dən gə-
bər mək” də rə cə si nə ça tan li rik 
qəh rə man xa ti rə lər dən, onu 
məst edə cək keç miş gün lər dən 
mə dət umur, fış tı rıq ça la-ça la, 
sər gər dan (sər xoş) gəz mək lə 
keç mi şin işıq lı xa ti rə lə ri ilə onu 
çuğ la yan dərd-qəm dən qur tul-
maq is tə yir.

Or xan Və li nin məş hur “Baş-
da şı ya zı sı” (“Ki ta be yi-sen gi 
me zar”) ad lı üç his sə li şeiri nin 
üçün cü sü nün ori ji na lı na ba xaq:

Tü fe ği ni de po ya koy du lar,
Es va bı nı baş ka sı na ver di ler.
Ar tık ne tor ba sın da
 ek mek kı rın tı sı,
Ne ma ta ra sın da
 du dak la rı nın izi;
Öy le bir rüz gar ki,
Ken di gitt  i,
İs mi bi le kal ma dı ya di gar.
Yal nız şu be yit kal dı,
Kah ve oca ğın da,
 el ya zı sıy la:
‘’Ö lüm Al la hın em ri,
Ay rı lık ol ma say dı.’’

İn di isə tər cü mə yə diq qət 
edək:

Tü fən gi ni si lah
 an ba rı na qoy du lar
Qa bı nı baş qa sı na ver di lər
Ar tıq nə tor ba sın da
 çö rək qı rın tı sı
Nə su qa bın da
 do daq la rı nın izi
Elə bir rü zi gar ki
Özü get di
Adı be lə qal ma dı ya di gar
Yal nız bu beyt qal dı
Bar ma sa sın da əl ya zı sıy la
“Ölüm Al la hın əm ri
Ay rı lıq ol ma say dı”
Seç dir məy lə diq qət çək-

di yi miz söz lər qey ri-də qiq 
tər cü mə edil mək lə poetik 
mətn təh rif olu nub. Əv və-
la, “es vap” türk di lin də qab 
yox, pal-pal tar mə na sın da-
dır. İkin ci si, bu ra da “hər bi 
ge yim” nə zər də tu tu lur. İlk 
mis ra da ol du ğu ki mi, son ra kı 
mis ra lar da kı “tor ba da çö rək 
qı rın tı sı”, xü su sən də “ma ta-
ra” kəl mə si bu epi ta fi  ya nın 
(baş da şı ya zı sı nın) bir əs gə-
rə (eh ti mal ki, Tür ki yə mil li-
azad lıq hə rə ka tı na qa tı lan bir 
kənd li ba la sı na) aid li yi nə də-
la lət edir. Be lə ki, türk di lin də 
“ma ta ra” hərb çi lə rin is ti fa də 
elə di yi ası lan ki çik su qa bı 
de mək dir və di li miz də bu-
nun qar şı lı ğı “qum qu ma”dır.

Şeir də ki epik löv hə də əs gər li-
yə ge dər kən ay rı lıq dan şi ka-
yət edən, dö yüş lər dən bi rin-
də hə lak olan bir ob raz təs vir 
edi lir. Onun bar mü da vi mi 
ol ma sı (“bar ma sa sın da adı-
nı yaz ma sı”) ob ra zın ru hu na 
yad, poetik löv hə nin və bü töv-
lük də şeirin mən ti qi nə zid dir. 
Ori ji nal da “kah ve oca ğı”ndan 
(qəh və xa na dan, çay xa na dan) 
söh bət ge dir. Eh ti mal ki, şairin 
li rik qəh rə ma nı əs gər li yə yo-
la düş məz dən əv vəl bir kənd 
(qə sə bə) çay xa na sın da qəh və-
si ni, ya xud ça yı nı qur tum-qur-
tum içər kən ki çik çib bı ça ğı ilə 
o kə dər li bey ti iri tax ta ma sa ya 
qa zı mış dır.

 Or xan Və li nin “Bay ram” 
şeiri nin tər cü mə sin də də səhv-
lər lə qar şı la şı rıq:

Kar ga lar, sa kın
 an ne me söy le me yin!
Bu gün top lar atı lır ken
 ev den ka çıp
Har bi ye ne za re ti ne
 gi de ce ğim.
Söy le mez se niz
 si ze ma cun alı rım,
Si mit alı rım,
 ho roz şe ke ri alı rım;
Si zi ka yık sa lın ca ğı na
 bin di ri rim kar ga lar,
Bü tün zıp zıp la rı mı
 si ze ve ri rim.
Kar ga lar, ne olur
 an ne me söy le me yin!
Tər cü mə yə ba xaq:

Qar ğa lar, ana ma əs la
  heç nə de mə yin
Bu gün top lar atı lar kən
 ev dən qa çıb
Hər bi Ko mis sar lı ğa (?)
 ge də cəm
Sus sa nız, si zə
 mə cun (?) ala ram

Si mit (?) ala ram
 xo ruz ala ram
Si zi yel lən cə yə 
 min di rə rəm qar ğa lar
Bü tün aşıq la rı mı (?)
 si zə ve rə rəm
Qar ğa lar,  nə olar,
 ana ma  de mə yin
Şeirin ori ji na lın da kı “Har-

bi ye ne za re ti” –  Mü da fi ə Na-
zir li yi, “ma cun” –  şə kər-no-
ğul, “si mit” – qo ğal (bub lik), 
zıp zıp – di yir cək (uşaq la rın 
bi zim “beş daş”a bən zər oyun 
oy na maq üçün is ti fa də et dik-
lə ri yum ru daş lar, ya xud me-
tal şar lar, di yir cək lər) şək lin də 
tər cü mə edil mə li idi. 

Türk şairi və “Hür riy yət” 
qə ze ti nin kö şə ya za rı Yıl maz 
Öz di lin “Erik arak la...” şeiri nin 
adı nın və aşa ğı da kı  mis ra la-
rı nın tər cü mə sin də isə ya lan çı 
ek vi vav lent və üs lub xə ta sı göz 
qa ba ğın da dır:

Erik arak la.
Gü zel bir kı za ik ram et,
 yü rü git.
Kız san, ters le me, al o eri ği.
Tər cü mə si:

Ərik oğur la.
Gö zəl bir qı za ver, çıx get.
Qız san sa, im ti na et mə,
 al o əri yi.
Türk di lin də “erik” kəl mə si-

nin “al ça” de mək ol du ğu nu, bi-
zim “ərik” de di yi mi zə isə türk-
lə rin “ka yı sı” de di yi ni yu xa rı da 
qeyd et miş dik. Üçün cü mis ra nı 
“Qız san sa, acı ğın tut ma sın, al 
o al ça nı” şək lin də tər cü mə et-
mək lə ori ji na la sa diq qal maq 
olar dı. Şeirin so nun cu üç mis ra-
sı nın tər cü mə si də uğur lu de yil.

Öğ rett  i ler mi ders ha ne de,
 bil mem...
70 yıl or ta la ma sı var öm rün.
Alt ta ra fı
 52 Ha zi ran ’ın kal dı.
Tər cü mə si:

Öy rə dib lər mi mək təb də,
 bil mi rəm…
70 il di or ta in san öm rü
Aşa ğı-yu xa rı
 52 sent yab rın qal dı.
Nə dən sə, tər cü mə də ders ha-

ne (ha zır lıq kur su) – mək təb, 
iyun ayı (ha zi ran) – sent yabr 
olub! Eh ti mal ki, mü tər cim 
mək təb lə sent yabr ayı ara sın da 
as so siativ əla qə ya rat maq is tə-
yib. Hal bu ki so nun cu mis ra-
nın “Vur-tut 52 iyu nun qal dı” 
şək lin də çev ril mə si la zım idi. 
Ha zır lıq kurs la rın da dərs lər 
qə bul im ta han la rı ərə fə sin də 
(iyun ayın da) ba şa ça tır. Şeirin 
ori ji na lın da bu so nun cu mis ra 
ilə ilk mis ra ya gön dər mə var: 
ÖSS”ye gir din, afe rin (ali mək-
təb lə rə tə lə bə qə bu lu im ta han-
la rın da iş ti rak et din, afə rin). 
Tər cü mə də isə şairin mü ra ciət 
et di yi gənc lər ar tıq uni ver si te tə 
da xil ol muş ki mi qə lə mə ve ri-
lir: Uni ver si te tə gir din (?).

Şeirin adın da kı “Erik arak la” 
söz bir ləş mə si nin “Al ça çır pış-
dır” (əkiş dir) şək lin də ve ril mə-
si doğ ru olar dı. Çün ki müasir 
türk cə də arak la mak fe i li, əsa-
sən, gənc lər ara sın da “hır sız lık 
et mek, çal mak” (oğur la maq) 
mə na sın da jar gon söz ki mi iş-
lə di lir. Şeir isə azad lı ğa, sər-
bəst li yə təş nə, ali mək təb lə rə 
qə bul im ta han la rı na ha zır laş-
maq ki mi ağır yük dən qur tul-
muş gənc lə rə mü ra ciət lə ya zı-
lıb.

Şeir də ki sut yen kəl mə si nin 
“büst hal ter” ye ri nə “lif çik”, 

ik ram et ifa də si nin “ver” ye-
ri nə “qo naq elə” şək lin də 
çev ril mə si üs lu bi ba xım-
dan da ha mü na sib səs lə-
nər di.

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

dok to ru, pro fes sor

Ne ma ta ra sın da
 du dak la rı nın izi;
Öy le bir rüz gar ki,
Ken di gitt  i,
İs mi bi le kal ma dı ya di gar.
Yal nız şu be yit kal dı,
Kah ve oca ğın da,
 el ya zı sıy la:
‘’Ö lüm Al la hın em ri,
Ay rı lık ol ma say dı.’’

 ge də cəm
Sus sa nız, si zə
 mə cun (?) ala ram

lıb.
Şeir də ki sut yen kəl mə si nin 

“büst hal ter” ye ri nə “lif çik”, 
ik ram et ifa də si nin “ver” ye-

ri nə “qo naq elə” şək lin də 
çev ril mə si üs lu bi ba xım-
dan da ha mü na sib səs lə-
nər di.

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

dok to ru, pro fes sor

Türkcədən şeir 
tərcümələrində 

təhriflər

Şeir də ki epik löv hə də əs gər li-
yə ge dər kən ay rı lıq dan şi ka-
yət edən, dö yüş lər dən bi rin-

edi lir. Onun bar mü da vi mi 
ol ma sı (“bar ma sa sın da adı-
nı yaz ma sı”) ob ra zın ru hu na 

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.

Bir mi sal da us tad Na zım Hik mə tin “Gün lər” şeirin dən 
ve rək:
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

La kin o, döv lət xa di mi üçün son 
də rə cə va cib sa yı lan ən adi key fi y-
yət lər dən məh rum bir ada mın gü-
nün bi rin də müt ləq dü şə cə yi uçu-
ru ma hər kə sin eh ti mal et di yin dən 
da ha sü rət lə yu var lan dı. 7 sent yabr 
qə rar la rı1 ki mi məm lə kə ti mi zin 
bağ rın da də rin ya ra lar açan iq ti sa-
di ad dım la ra dəs tək ver di. Son ra da 
mü xa li fə ti la zım gəl di yi təq dir də İs-
tiq lal Məh kə mə lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı ilə hə də lə mək dən çə kin mə-
di. Hətt  a mü xa li fət li de ri ni al qış lar la 
qar şı la yan xal qa atəş aç maq sə la hiy-
yə ti əl də et mək üçün bə zi təd bir lər 
gör mə yə ça lış dı. Bun lar az mış ki mi, 
ən son da bir çox qə zet lə rin müx bir-
lə ri ni küt lə vi şə kil də məh kə mə yə 
çək mək qəfl  ə ti gös tər di. 

Bü tün səy lə ri nə bax ma ya raq, 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı nın şe fi  
İs mət Pa şa hə ya ta ke çir di yi təd bir-
lə ri ye tər li gör mə miş di. Pa şa mü xa-
li fə tin ən şid dət li, ən aman sız zər-
bə lə rə mə ruz qo yul ma sı nı is tə yir di! 
Hətt  a bu məq səd lə mü xa li fə tin be li-
nə döv lə tə, hö ku mə tə, re ji mə üs yan 
itt  i ha mı yük lə mək niy yə tin də ol du-
ğu nu da giz lət mir di. Ey ni mü na si-
bə ti öz baş və ki lin dən də açıq şə-
kil də tə ləb edir di. La kin da xi li iş lər 
na zi ri nin mü xa li fə tin fəaliy yə ti ba-
rə də ha zır la dı ğı ara yış oxu nar kən 
baş və kil mətn də tə sa düf olu nan 
“üs yan”, “anar xi ya”, “hö ku mə ti 
de vir mək” ki mi ağır və hə qi qət dən 
uzaq olan itt  i ham do lu ifa də lə rin 
ha mı sı nı də yiş dir miş, əvə zin də da-
ha yum şaq söz lər iş lət miş di. 

Bu hə rə kə ti onun la Xalq Par ti ya-
sı nın şe fi  ara sın da ilk və cid di qar-
şı dur ma ya yol aç dı. Nə ti cə də İs-
mət Pa şa bü tün si ya si hə ya tı bo yu 
dö nə-dö nə is ti fa də et di yi me tod-
la rı ye ni dən işə sal dı. Özü nü ar xa 
pla na çə kib hö ku mət ka bi nə si içə-
ri sin də an la şıl maz lıq lar çı xar maq 
niy yət lə ri nə qar şı kəs kin möv qe yi-
ni or ta ya qoy du. 

Gü nün bi rin də hö ku mə tin yed-
di na zi ri is te fa ver di. Ya xud bu na 
məc bur edil di lər. Məc li sin ək sər 
üzv lə ri hö ku mət da xi lin də cə rə-
yan edən int ri qa lar dan xə bər siz 
idi lər. Odur ki, is te fa ve rən lə rin 
ye ri nə gə lən lə ri heç bir şey ol ma-
mış ki mi qar şı la dı lar. 

Am ma əs li nə qal sa, bö yük bir 
Ana ya sa mə sə lə si – Kons ti tu si ya 
po zun tu su or ta ya çıx mış dı. 

Hö ku mə tin yed di üz vü bir gü nün 
için də is te fa ver miş di. Am ma mə sə-
lə yə Məc lis də ay dın lıq gə tir mə dən 
ört-bas dır et mə yə ça lı şır dı lar. 

İnt ri qa lar in di də gün də lik də da-
ya nan ye ni möv zu dan nə şət alıb ge-
niş lən mə yə baş la mış dı. Am ma bu, 
çox çək mə di. Bir ne çə gün son ra mə-
sə lə Məc li sin gün də li yi nə çı xa rıl dı. 
Baş və kil iza hat ver di, is te fa sə bəb-
lə ri ni an lat dı. Və hə min döv rə qə dər 
Bö yük Mil lət Məc li si nin ta ri xin də 
mis li-bə ra bə ri nə tə sa düf olun ma-
yan bir açıq la ma ilə çı xış et di:

“Döv lət baş çı sı ilə baş və kil ara-
sın da ha di sə lə rə ba xış fər qi var!” 

Bu nu bil dir dik dən son ra da 
Məc lis dən eti mad is tə di. 

Məc lis qı sa tə rəd düd anı ya şa dı. 
Bir tə rəf də döv lət baş çı sı və ha kim 
par ti ya li de ri, o bi ri tə rəf də baş və-
kil da yan mış dı. 

Məc lis ta ri xin də ilk də fə baş ve rən 
ha di sə nin hə yə ca nı öz ro lu nu oy na-
dı. Baş və kil is tə di yi eti ma dı al dı. 

Üç gün son ra bir dən-bi rə is te fa 
ver mək qə ra rı na gəl di yi ni eşi dən-
lər elə də bö yük hey rə tə düş mə di-
lər. Bu is te fa ilə Xalq Par ti ya sı və 
onun Məc lis qru pu mil li şe fi n - İs-
mət İnö nü nün ira də sin dən kə nar 
han sı sa bir iş gör mə yin müm kün-
süz lü yü nü bir da ha or ta ya qoy du. 

Çox dan bə ri yo rul muş vü cu du və 
bey ni bu si ya si zəl zə lə dən son ra bir 
az da sar sıl dı. Hə qi qə tən də mə nə vi 
acı lar çə kir di! Nə qə dər ağır şə kil də 
üzül dü yü nü, yo ru lub əl dən düş dü-
yü nü in di da ha ay dın ba şa dü şür dü. 
Xal qın nə zə rin də bir de mok ra ti ya 
düş mə ni sa yıl dı ğı nı ha mı dan yax şı 
an la yır və gö rür dü. Ba şa dü şür dü ki, 
ta ri xə də məhz bu ad la da xil ola caq!

Dür lü ra hat sız lıq la rı üzün dən 
xəs tə xa na ya düş dü yü za man al-
dan mış ol ma sı nın ver di yi iz ti-
rab, ye ri ni ya vaş-ya vaş ümid siz 
tə vək kü lə bu rax dı. Ar tıq ölür dü. 
İn ti qam al ma ğa vax tı qal ma mış-
dı. Həm də bu na nə lü zum var dı? 
Əs li ni ax tar san, özü özü nü məhv 
et miş di. Gü nah kar da, qur ban da 
özün dən baş qa bir kim sə de yil di!

Doqquzuncu Böyük 
Millət Məclisinin ən 

yaşlı üz vü
“Möh tə rəm Mil lət Məc li si nə 

sədr lik et mək şə rə fi  ni se çim nə-
ti cə sin də qa zan ma dım. Uca kür-
sü yə an caq bir mə ra sim tə lə bi, 
nə ha yət, ta le yin və tə sa dü fün bir 
cil və si nə ti cə sin də otur mu şam. Bu 
sə bəb dən qar şı nız da si ya si bə ya-
nat la çı xış et mə yə özü mü o qə dər 
də haq lı gör mü rəm. Sa də cə, ha mı-
nı za bir da ha “Xoş gəl di niz!” de yi-
rəm, məm lə kə tə da ha yax şı, da ha 
xe yir li xid mət gös tər mə yi ni zi ar zu 
edi rəm. İn di isə gün də lik də ki mə-
sə lə lə rə ke çi rəm”.

Kür sü dən bu söz lə ri söy lə yən 
ada ma diq qət lə ba xır dım. Ki çik 
bu run la o, yu var laq, ge niş al nın, 
yox de yi lə cək çə nə ilə o tə pə dən 
çi yin lə rə doğ ru bö yü yən ba şın, 
ba la ca göz lər lə as lan ya lı na bən-
zə yən sa çın nə əla qə si ola bi lər di? 
Bu bu run, ağız, çə nə, göz lər qar şı-
mız da kı qo ca man ba şa san ki ay rı-
ay rı lıq da ya pış dı rıl mış dı. Bu baş la 
üz ara sın da ahəng siz lik uzun bir 
hə ya tın çe şid li tə zad la rı nı ila hi 
hök mün dam ğa sı ha lı na gə tir miş-
di. Bəl kə özü də ya şa dı ğı ta le yin 
ağır lı ğı nı, acı sı nı, qə ri bə li yi ni ən 
yaş lı mil lət və ki li ki mi Doq qu zun-
cu Bö yük Mil lət Məc li si nə sədr lik 
et di yi gün an la mış dı? Bö yük qis mi 
özü nün kü lər dən ol ma yan, ək sə-
riy yə ti, yə qin ki, onu ilk də fə gö-
rən Məc lis üzv lə ri qar şı sın da ta le-
yi nin bir hey kə li ki mi da yan mış dı. 
Uzun iq ti dar il lə ri nin yo rub əl dən 
sal dı ğı in san la rı dəs tə ilə sü pü rüb 
bir kə na ra atan son se çim nə ti cə-
sin də yet miş beş il lik öm rü ge dən-
lər lə gə lən lər ara sın da kör pü yə 
çev ril mək və zi fə si ni öz üzə ri nə 
gö tür müş dü. Əs li nə ba xan da özü-
nü nə ge dən lər dən sa yır dı, nə də 
gə lən lə rə xü su si bir rəğ bə ti var dı.

Bir vaxt lar, hə lə çox gənc yaş la rın da 
ək sə riy yə ti özü nün kü lər dən iba rət 
be lə bir Mil lət Məc li si nə sədr se çil di-
yi gü nü xa tır la yır dı. Onu is tə yə rək, 
bə yə nə rək, bir qəh rə man ki mi qol-
la rı ara sı na ala raq o nər di van lar dan 
yu xa rı qal dır mış dı lar. İn di nə is tə-
yən, nə bə yə nən, nə də qol la rı ara-

sı na alan var dı. Ar tıq dün ya da 
ye ga nə qa zan cı ya şa dı ğı il lər 
yı ğı nın dan iba rət idi. “Hə ya-
ti-mü həy yəl”2 be lə bir aqi bət 
dü şün mə miş di. O hal da in di 
özü nü Doq qu zun cu Bö yük 

Mil lət Məc li si nə sü rük lə yən il-
lə rin - hə ya tı nın ara dan ke çən 

il lə ri nin üs tü nə ru hu nun bü tün 
acı la rı nı, bü tün kə də ri ni tö kə bi lər, 
mü vəq qə ti sədr li yi özü nə şə rəf say-

ma dı ğı nı, ta le yin qə ri bə bir tə sa-
dü fü nə ti cə sin də uca kür-

sü də otur du ğu nu var 
sə si ilə ba ğı ra 

bi lər di. 

Fə qət Doq qu zun cu Bö yük Mil-
lət Məc li si ni açar kən söy lə mək 
is tə dik lə ri ilə bir sı ra da şöh rə ti-
nin tə məl lə rin dən olan qü ru ru nu 
da unu dub bəl kə heç is tə mə di yi 
hal da bü tün hə yat ma cə ra la rı-
nın baş dan-ba şa qə də rin, ta le yin 
hök mü al tın da keç di yi ni eti raf 
edə cək di? Bu, onu bə zən is tə mə-
dik lə ri ni elə mə yə, “gö rün dü yü 
ki mi ol ma ma ğa, ol du ğu ki mi gö-
rün mə mə yə” bo yun əy di rən ta le 
idi!

A ta mın dos tu nun hə ya tı ilk 
gü nün dən eti ba rən üç kəl mə-
dən iba rət bir eh ka mın üzə rin də 
keç di: tə zad, qü rur və mən lik! 
Ru hu nun əsa sın da da ya nan bu 
ma ya ona ey ni za man da həm 
dos tu nun, həm də düş mə ni nin 
qə bul et di yi bir də yər – Cə sa rət 
qa zan dır mış dı! Be lə olan təq dir-
də ona tə zad lar üzə rin də cə sa-
rət lə yü rü yən qü rur de mək da ha 
ye ri nə dü şər di. 

Çox gənc yaş da fi  kir, sə nət 
ada mı ki mi özü nü gös tə rə bil di. 
“Sər və ti Fü nun” və “Ədə biy-
ya ti-Cə di də”də3 iş ti ra kı za ma nı 
bu ədə bi mək təb lə rin in san la rı 
alış dı ra bil dik lə ri dil yü kün dən 
da ha ar tıq azad ol ma ğı ba ca ran 
qə ləm sa hib lə rin dən bi ri ki mi 
şöh rət qa zan dı. Di gər tə rəf dən, 
cə miy yət, hö ku mət, si ya sət ki mi 
mə sə lə lər lə bağ lı qo şul du ğu fi  kir 
toq quş ma la rı za ma nı nü ma yiş 
et dir di yi mən tiq, fi  kir ar dı cıl lı ğı 
və nə ha yət, qar şı sın da kı nı bir-
cə anın için də ən zəif ye rin dən 
ya xa la ya raq in cə za ra fat lar yağ-
mu ru al tın da is lat maq hü nə ri ilə 
dər hal se çil di. Bu qa bi liy yət lə rin 
üzə ri nə diq qət çə ki ci vü cu du ilə 
özü nə məx sus dü şün cə tər zi də 
gə lin cə, İkin ci Məş ru tiy yət dən 
ön cə Os man lı im pe ra tor lu ğu nun 
ümid bağ la dı ğı in san lar sı ra sı na 
da xil ol du. 

A tam la dost lu ğu, de mək olar 
ki, hər za man rəs miy yət hü dud-
la rı da xi lin də qal dı. Bir-bi ri ni az 
sev di lər. Hətt  a de yə bi lə rəm ki, o, 
ata mı heç sev mə di. Za tən İtt  i had 
və Tə rəq qi döv rün də mil liy yət çi-
lik əqi də si, ha be lə bu əqi də ni mü-
da fi ə edən lər bir tə rəf dən Meh met 
Akif, Sü ley man Na zif ki mi Os-
man lı üm mət çi lə ri, di gər tə rəf dən 
isə baş da To fi q Fik rət4 ol maq la 
“bə şə riy yət çi lər” (kos mo po lit lər 
– V.Q.) ad lan dı ra bi lə cə yi miz və 
“Sər və ti-fü nun” ədə bi mək tə bi nin 
mü hüm his sə si ni də öz tə si ri al tı-
na alan fi  kir və ədə biy yat züm rə-
si tə rə fi n dən so yuq qar şı lan mış dı. 
Bir ne çə tə sa dü fü çıx maq şər ti ilə 
ək sər hal lar da nə za kət və tər bi yə 
duy ğu su nu heç za man sərf-nə zər 
et mə yən bu fi  kir çar pış ma sı ruh-
lar da do ğur du ğu və da vam lı nə ti-
cə isə sev gi siz lik şək lin də mey da-
na çıx dı. 

A ta mın bu dos tu da “Sər və-
ti-Fü nun”un üz də olan, ta nı nan 

si ma la rın dan idi. Hiss lər, tə-
ma yül lər ba xı mın dan mil liy-

yət çi lik dən xoş lan mır dı. Bun dan 
baş qa atam la onun ara sın da xa-
rak ter, xa siy yət nöq te yi-nə zə rin-
dən də bö yük fərq lər var dı. 

A tam cə miy yət için də tə zad la rı 
o qə dər də gö zə çarp ma yan, dü-
şün cə lə ri ilə hə rə kət lə ri ara sın da 
ahən gi qo ru ma ğı ba ca ran in san 
idi. Dos tu isə tə zad la rı, qü ru ru, 
eqoiz mi ilə ən ya xın adam la rı na 
qə dər hər kə si, o cüm lə dən ata mı 
da özün dən uzaq laş dı rır dı. 

La kin bu xa rak te rin ya rat dı ğı 
ta le özü nün son suz keş mə keş lə ri, 
qa bar ma və çə kil mə lə ri ilə bü töv 
bir hə yat bo yu si lah daş la rı nı, ide-
ya dost la rı nı, hətt  a ça ğı rış la rı nın, 
təl qin lə ri nin tə si ri al tın da hər tə rə-
fə həm lə lər edən bə zi və tən daş la rı 
tə sa dü fi  gül lə lər dən tut muş asıl-
ma ğa qə dər çe şid li ölüm lə rin, ac-
lıq dan sür gü nə qə dər hər növ fə la-
kət lə rin, məh ru miy yət lə rin əsi ri nə 
çe vir di yi hal da, onu daim dim dik 
ayaq da tu tur, bü tün bə la la rın için-
dən bə zən in san ağ lı na sığ ma ya-
caq tərz də sı yı rıb çı xa rır dı. 

1 İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ba şa 
çat dıq dan son ra, 1946-cı il 
sent yab rın 7-də türk li rə si nin 
ABŞ dol la rı na və in gi lis funt-
ster lin qi nə nis bət də kur su nun 
sər bəst bu ra xıl ma sı, sa vaş la 
bağ lı bir sı ra mal və məh sul la-
rın sa tı şı na qo yu lan məh du-
diy yət lə rin ara dan qal dı rıl-
ma sı nə zər də tu tu lur.

2 “Hə ya ti-mü həy yəl” (“Xə yal da 
ya şa nan hə yat”) – haq qın da 
söh bət açı lan şəx sin ilk he ka-
yə lər məc muəsi. 1899-cu il də 
İs tan bul da çap edil miş di. 

3 Sər və ti-fü nun” - əsa sı 1889-
cu il də türk qə zet çi si Əh məd 
İh san tə rə fi n dən qo yul muş 
ədə bi-bə dii və ic ti mai-si ya si 
məc muə. Son ra kı ill lər də Os-
man lı ədə biy ya tı nın məz mun 
və şə kil ba xı mın dan ye ni-
ləş mə si nin – ye ni ədə biy yat 
(ədə biy ya ti-cə di də) cə rə ya nı-
nın əsas ru po ru na çev ril miş-
di. Döv rün bir sı ra ye ni lik çi 
şair lə ri bu dər gi ət ra fın da 
top laş mış dı lar.

4 To fi q Fik rət (1867-1915) – türk 
şairi, ic ti mai xa dim, müəl lim 
və na şir.

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-
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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-
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A tam la dost lu ğu, de mək olar 
ki, hər za man rəs miy yət hü dud-
la rı da xi lin də qal dı. Bir-bi ri ni az 
sev di lər. Hətt  a de yə bi lə rəm ki, o, 
ata mı heç sev mə di. Za tən İtt  i had 
və Tə rəq qi döv rün də mil liy yət çi-
lik əqi də si, ha be lə bu əqi də ni mü-
da fi ə edən lər bir tə rəf dən Meh met 
Akif, Sü ley man Na zif ki mi Os-
man lı üm mət çi lə ri, di gər tə rəf dən 
isə baş da To fi q Fik rət
“bə şə riy yət çi lər” (kos mo po lit lər 
– V.Q.) ad lan dı ra bi lə cə yi miz və 
“Sər və ti-fü nun” ədə bi mək tə bi nin 
mü hüm his sə si ni də öz tə si ri al tı-
na alan fi  kir və ədə biy yat züm rə-
si tə rə fi n dən so yuq qar şı lan mış dı. 
Bir ne çə tə sa dü fü çıx maq şər ti ilə 
ək sər hal lar da nə za kət və tər bi yə 
duy ğu su nu heç za man sərf-nə zər 
et mə yən bu fi  kir çar pış ma sı ruh-
lar da do ğur du ğu və da vam lı nə ti-
cə isə sev gi siz lik şək lin də mey da-
na çıx dı. 

A ta mın bu dos tu da “Sər və-
ti-Fü nun”un üz də olan, ta nı nan 

si ma la rın dan idi. Hiss lər, tə-
ma yül lər ba xı mın dan mil liy-

yət çi lik dən xoş lan mır dı. Bun dan 
baş qa atam la onun ara sın da xa-
rak ter, xa siy yət nöq te yi-nə zə rin-
dən də bö yük fərq lər var dı. 

A tam cə miy yət için də tə zad la rı 
o qə dər də gö zə çarp ma yan, dü-
şün cə lə ri ilə hə rə kət lə ri ara sın da 
ahən gi qo ru ma ğı ba ca ran in san 
idi. Dos tu isə tə zad la rı, qü ru ru, 
eqoiz mi ilə ən ya xın adam la rı na 

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
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La kin o, döv lət xa di mi üçün son 
də rə cə va cib sa yı lan ən adi key fi y-
yət lər dən məh rum bir ada mın gü-
nün bi rin də müt ləq dü şə cə yi uçu-
ru ma hər kə sin eh ti mal et di yin dən 
da ha sü rət lə yu var lan dı. 7 sent yabr 

 ki mi məm lə kə ti mi zin 
bağ rın da də rin ya ra lar açan iq ti sa-
di ad dım la ra dəs tək ver di. Son ra da 
mü xa li fə ti la zım gəl di yi təq dir də İs-

məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
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di. Hətt  a mü xa li fət li de ri ni al qış lar la 

yə ti əl də et mək üçün bə zi təd bir lər 
gör mə yə ça lış dı. Bun lar az mış ki mi, 

lə ri ni küt lə vi şə kil də məh kə mə yə 

İnt ri qa lar in di də gün də lik də da-
ya nan ye ni möv zu dan nə şət alıb ge-
niş lən mə yə baş la mış dı. Am ma bu, 
çox çək mə di. Bir ne çə gün son ra mə-

Doqquzuncu Böyük 
Millət Məclisinin ən 

yaşlı üz vü

Fə qət Doq qu zun cu Bö yük Mil-
lət Məc li si ni açar kən söy lə mək 
is tə dik lə ri ilə bir sı ra da şöh rə ti-
nin tə məl lə rin dən olan qü ru ru nu 

eqoiz mi ilə ən ya xın adam la rı na 
qə dər hər kə si, o cüm lə dən ata mı 
da özün dən uzaq laş dı rır dı. 

La kin bu xa rak te rin ya rat dı ğı 
ta le özü nün son suz keş mə keş lə ri, 
qa bar ma və çə kil mə lə ri ilə bü töv 
bir hə yat bo yu si lah daş la rı nı, ide-
ya dost la rı nı, hətt  a ça ğı rış la rı nın, 
təl qin lə ri nin tə si ri al tın da hər tə rə-
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La kin o, döv lət xa di mi üçün son 

ru ma hər kə sin eh ti mal et di yin dən 
da ha sü rət lə yu var lan dı. 7 sent yabr 

 ki mi məm lə kə ti mi zin 

di ad dım la ra dəs tək ver di. Son ra da 

Bir vaxt lar, hə lə çox gənc yaş la rın da 
ək sə riy yə ti özü nün kü lər dən iba rət 
be lə bir Mil lət Məc li si nə sədr se çil di-
yi gü nü xa tır la yır dı. Onu is tə yə rək, 
bə yə nə rək, bir qəh rə man ki mi qol-
la rı ara sı na ala raq o nər di van lar dan 
yu xa rı qal dır mış dı lar. İn di nə is tə-
yən, nə bə yə nən, nə də qol la rı ara-

sı na alan var dı. Ar tıq dün ya da 
ye ga nə qa zan cı ya şa dı ğı il lər 
yı ğı nın dan iba rət idi. “Hə ya-
ti-mü həy yəl”2 be lə bir aqi bət 
dü şün mə miş di. O hal da in di 
özü nü Doq qu zun cu Bö yük 

Mil lət Məc li si nə sü rük lə yən il-
lə rin - hə ya tı nın ara dan ke çən 

il lə ri nin üs tü nə ru hu nun bü tün 
acı la rı nı, bü tün kə də ri ni tö kə bi lər, 
mü vəq qə ti sədr li yi özü nə şə rəf say-

ma dı ğı nı, ta le yin qə ri bə bir tə sa-
dü fü nə ti cə sin də uca kür-

sü də otur du ğu nu var 
sə si ilə ba ğı ra 
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şün cə lə ri ilə hə rə kət lə ri ara sın da 
ahən gi qo ru ma ğı ba ca ran in san 
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bi lər di. 

Atamın 
dostları



Mü ba hi sə li 
doğum ta ri xi 

Nə si bə Zey na lo va nın do ğum ta-
ri xi bir qə dər mü ba hi sə li dir. Oğ lu 
Ca han gir Nov ru zo vun söz lə ri nə 
gö rə, ana sı nın pas por tun da tə vəl-
lüd ta ri xi 1917-ci il ya zı lıb. Am ma 
Nə si bə xa nım özü 1916-cı il də, ap-
re lin 20-də dün ya ya gəl di yi ni de-
yir miş. 

Nə si bə xa nı mın ata sı bö yük 
me se nat Ca han gir Zey na lov dur. 
Ömür-gün yol da şı Hüs niy yə xa-
nım la ara la rın da 25 yaş fərq olub. 
On iki il dən son ra öv lad sa hi bi 
olub lar. Kər bə la yi Ca han gir əhd 
edib ki, qı zı ol sa, ona Nə si bə adı-
nı ve rə cək. Qız do ğu lan da çə ki si 
5,5 ki loq ram olub. Hə kim lər “ya 
ana nı, ya da kör pə ni xi las edə bi-
lə rik” de yib lər. Am ma xoş bəxt lik-
dən, iki si də sağ qa lıb. Cə mi iki il 
son ra ba la ca Nə si bə ata sı nı iti rib – 
Ca han gir Zey na lov ya ta laq xəs tə-
li yin dən və fat edib. Onun və fa tın-
dan son ra Azər bay can da də yi şən 
si ya si və ziy yət Nə si bə xa nı mın 
ailə si nə də tə sir siz qal ma yıb, ata-
sı nın qo yub get di yi mal-mül kün 
ha mı sı əl dən çı xıb. Qı zın 7 ya şı 
olan da ana sı ikin ci də fə ərə ge dib 
və bu iz di vac dan bir oğ lan, bir qız 
uşa ğı dün ya ya gə lib. 

Nə si bə xa nı mın ata lı ğı, de yi lə nə 
gö rə, heç də yax şı adam ol ma yıb, 
bir ne çə il on lar la ya şa yan dan son-
ra ev də olan-qa lan qiy mət li əş ya-
la rı oğur la yıb qa çıb. Nə si bə xa nım 
da 13-14 yaş la rın dan ana sı na kö-
mək et mək üçün əmək fəaliy yə ti-
nə baş la yıb. Elə o za man dan öm-
rü nün son il lə ri nə - yor ğan-dö şə yə 
dü şə nə dək ça lı şıb.

İlk “ya ra dı cı” zər bə 
Qı zı nı akt ri sa ki mi gör mək ata-

sı Kər bə la yı Ca han gi rin ar zu suy-
muş. Nə si bə də ata sı nın ar zu su nu 
ye ri nə ye ti rir - Azər bay can realist 
akt yor mək tə bi nin ən la yiq li nü-
ma yən də lə rin dən bi ri ki mi for ma-
la şır və şöh rət qa za nır. Or ta mək-
təb il lə rin dən mil li rəqs sə nə ti nin 
in cə lik lə ri nə yi yə lə nir. 1932-ci il də 
Rza Təh ma si bin dram dər nə yi-
nə üzv olur. 1937-ci il də Ba kı da, 
1934-cü il dən möv sü mi fəaliy yət 
gös tə rən səy yar Kol xoz və Sov xoz 
Teat rın da akt ri sa ki mi iş lə mə yə 
baş la yır, trup pa ilə bir gə ra yon la-
ra ge dib ta ma şa lar oy na yır. 

Am ma hər şey gö rün dü yü qə-
dər də asan ol mur. Ge ne tik amil lər, 
üs tə gəl fər di is te dad, zəh mət keş lik 
ona qar şı sev giy lə ya na şı qı cıq, pa-
xıl lıq, qıs qanc lıq da ya ra dır. Nə si bə 
xa nım 1936-cı il də Şəm si Bə dəl-
bəy li nin kö mə yi ilə Fi lar mo ni ya da 
Rəqs an samb lın da işə baş la yır. Am-
ma gün lə rin bir gü nü qrup Mosk va 
de ka da sı na yol la nan da qrup dan 
kə nar laş dı rıl dı ğı nı öy rə nir. İlk “ya-
ra dı cı” zər bə ni də elə o za man alır. 

Bi rin ci də rə cə li 
epizo dik rol lar

1938-ci il də ye ni cə ya ra nan 
Azər bay can Döv lət Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rı nın trup pa sı na bi-
rin ci də rə cə li akt ri sa ki mi işə gö-
tü rü lür. Elə hə min il də Ba kı Teatr 
Mək tə bi nə da xil olur. Gül pə ri (“Ər 
və ar vad”), Ca han xa la (“Ar şın mal 
alan”), Sə nəm (“Mə şə di İbad”), 
Mə lək xa nım və Kə lək xa nım (“Əl-
li ya şın da ca van”), Xan ba cı (“Dər-
viş Məs tə li şah”), Nar gi lə (“Gö zün 
ay dın”), Şə rəf və Ni sə (“Dur na”), 
Məs mə (“Toy ki min dir?”), Zü ley-
xa (“Ul duz”), Tü kəz (“Ha cı Qa-
ra”), Kəb lə Fat ma (“Ha cı Kə ri min 

Aya sə ya hə ti”), Mər can (“Sən dən 
mə nə yar ol maz”), Cəh ri xa la (“Al-
tı qı zın bi ri Pə ri”), Əs mət (“Ev 
bi zim, sirr bi zim”), Cən nət xa la 
(“Qa yı na na”), Qız ba cı (“Hic ran”), 
Naz xa nım (“Naz xa nım naz elə-
yir”), Gü lən dam (“Qon şu muz da 
bir oğ lan var”), Fat ma (“Hə yə tim 
mə nim, hə ya tım mə nim”), Bal-
lı (“Qı zıl toy”), Qə mər (“Nəğ mə li 
kö nül”) ki mi on lar la xa rak te ris tik 
rol lar da çı xış edir, fi lm lər də yad-
da qa lan ob raz lar ya ra dır (“Ögey 
ana”, “Bö yük da yaq”, “Ul duz”, 
“Qa yı na na”, “Mol la Fə tə li nin sər-
gü zəş ti”, “Bə yin oğur lan ma sı” və 
s.). Ma raq lı bu ra sı dır ki, Nə si bə 
xa nım hə mi şə ikin ci də rə cə li rol la-
rı oy na sa da, heç vaxt ikin ci plan da 
qal mır. Ko lo ri ti, ob raz la rı nın hə ya-
ti li yi ilə hə mi şə bi rin ci gö zə çar pır.

Səh nə də kin dən 
fərqlə nən gü lüş 

Oğ lu Ca han gir Nov ru zov de yir 
ki, Nə si bə xa nım qay ğı keş ana, zəh-
mət keş ailə baş çı sı ol maq la bə ra bər, 
həm də çox tə ləb kar bir in san mış: 
“Onun səh nə də ki gü lü şü ailə də-
ki gü lü şün dən ta mam fərq lə nir di.

Evin tək öv la-
dı ol sam da, 
va l i  deyn-
l ə  r i  m i n 
mə nə mü-
na si bət də 

cid di li yi və 
r ə s  m i y  y ə  t i 
çox yük sək 
olub. Mə ni 
ata-ana nın 
“gül ba-
la sı” ki-
mi de yil, 
b u  g ü n  k ü 
C a  h a n  g i r 

N o v  r u  z o v 
ki mi tər bi yə 
edib, bö yü-
düb lər. Ye ri 
gə lən də, tən-
beh də edib-
lər... Ana mın 

mə nim üçün 
bəl kə də 10 ma-

şın al ma ğa im ka nı 
var dı. Am ma bu nu 

et mir di, o bi ri məş hur-
lar ki mi mə nə fors lan-

maq üçün ma şın al ma dı. 
Hətt  a özüm də fə lər lə bu na 
gö rə ona yal var sam da, al-

ma dı”.

Mir zə Ba ba ye vin 
la yi hə si

Nə si bə xa nım iki də fə ailə qu-
rub. İlk ailə si ba rə də da nış ma ğı 
xoş la maz mış. Oğ lu nun de di-
yi nə gö rə, akt ri sa bi rin ci hə yat 
yol da şın dan xə ya nət gör dü yü 
üçün ay rı lıb. Elə tək cə çan ta sı nı 
gö tü rüb, ev dən çı xıb. İkin ci hə-
yat yol da şı özün dən 11 yaş ki çik 
imiş. Am ma za hi rən bu fərq hiss 
olun mur muş. 

Nə si bə xa nı mı ikin ci ömür-gün 
yol da şı ilə Xalq ar tis ti Mir zə Ba-
ba yev ta nış edib. Hər hal da, rəh-
mət lik ifa çı özü be lə de yir miş. 
Qast rol sə fər lə rin dən bi ri üçün 
he yə ti Mir zə Ba ba yev top la yır-
mış, Nə si bə xa nım la Mü təl lib 
Nov ru zov da elə ora da qar şı la şır-
lar. Gənc lər bir-bi ri ni se vib ev lə-
nir lər, son ra da ba la ca Ca han gir 
dün ya ya gə lir. 

Oğ lu nun ta ma şa sın da 
oy na yan ana

C.Nov ru zov da nı şır ki, Nə si-
bə xa nım ona uşaq lıq dan işin-
də tə ləb kar ol ma ğı öy rə dib:

“Di gər tə rəf dən, bir re jis sor ola-
raq Nə si bə xa nım ki mi akt ri sa ilə 
iş lə mək mə nə çox asan idi. Mu si-
qi li Ko me di ya Teat rın da iş lə di yim 
müd dət ər zin də onun la akt ri sa və 
re jis sor ki mi gö zəl mü na si bə tim 
olub. Si zə ma raq lı bir əh va lat da nı-
şım. Nə si bə xa nım hər sə hər işə gə-
lən də, ona ya xın akt ri sa lar la bir 15 
də qi qə yə dək söh bət et di yi nə gö rə 
məş qə ge ci kir di. Bir də fə də özüm 
on la ra ya xın la şıb de dim ki, “hör-
mət li akt yor lar, xa hiş edi rəm, məş-
qə vax tın da gə lin”. De dim və sa lo-
na keç dim. Gör düm, Nə si bə xa nım 
bir az ge ci kir, ona gö rə də baş qa 
səh nə lə ri məşq elə mə yə baş la dıq. 
10-15 də qi qə ke çən dən son ra gəl di 
və ba xıb gör dü ki, onu göz lə mə mi-
şik. Mən dən so ruş du ki, “Adə, ay... 
mə ni ni yə göz lə mə mi si niz?” Mən 
də bir az cid di və rəs mi şə kil də ca-
vab ver dim ki, “hör mət li Nə si bə 
xa nım, məş qə vax tın da gəl mək la-
zım dır”. Mə nə tərs-tərs ba xıb get-
di. O ha di sə dən son ra mə nim lə çox 
so yuq dav ran dı. Bir ne çə gün son ra 
qo naq lıq da ol du ğu ma gö rə ax şam, 
sə hər ki məş qə ha zır laş ma mış yat-
dım. Mən hə mi şə ge cə lər saat 2-3-ə 
qə dər sə hər ki məş qə ha zır la şı ram. 
Nə sə, sə hər gəl dik məş qə və səh nə-
lə ri məşq et mə yə baş la dıq. Bir ne çə 
yer də rep li ka lar ya dım dan çıx dı. 
On da anam mə nə de di ki, yol daş 
re jis sor, məş qə ha zır lıq lı gəl mək la-
zım dır”. 

Pi şik lə rə yor ğan-döşək 
ti kən Xalq ar tis ti

Baş qa ma raq lı de tal la rı isə Nə-
si bə Zey na lo va nın adı nı da şı yan 
nə və si – Nə si bə da nı şır. De yir, 
nə nə si gül lə ri çox se vir di. Han sı 
təd bir də, qast rol da gül alır dı sa, 

müt ləq evə gə ti rər di. Hey van-
la rı, xü su si lə də pi şik lə ri, 

quş la rı çox xoş la yır-
dı. Ha ra da sa hib siz 

pi şik gör sə, ürə-
yi ya nır, gö tü rüb 
evə gə ti rir, on la-
ra qul luq edir di: 

“Bir də fə kü çə dən 
bir pi şik gə tir miş di. Onu yu yun-
du rub, çi miz dir di, ye dirt di. Son ra 
da ti kiş ma şı nın da xa ra par ça dan 
pi şi yə ba la ca yor ğan, dö şək və 
ba lış tik di. Rəh mət lik be lə şey lə rə 
hə vəs li idi. Bü tün pi şik lə rə bir ad 
qo yar dı. Pos ka və pod san... Hə-
lə bir də fə evi miz də ki pi şik üçün 
qon şu nun pi şi yi nə el çi get miş-
di. Hə, özü də xon çay la. De mə li, 
nə nə xəs tə xa na da müali cə olu-
nur du. Kar deolo gi ya şö bə sin də 
uzun müd dət qal ma lı ol du. Hə-
min şö bə nin hə yə tin də bir pi şik 
ba la la mış dı. Nə nə xəs tə xa na dan 
çı xan da mə nə de di ki, pi şi yin bir 
ba la sı nı gö tür, apa raq sax la yaq. O 
qə dər ba la ca idi ki, mən qor xur-
dum ba xa bil mə rik, ölər. Am ma 
nə nə pi şi yi evə gə tir di. Bax dıq, 
bö yü dü, qə şəng pi şik ol du. Atam 
pi şi yin adı nı “kar dioloq” qoy-
muş du. Gün lə rin bi rin də nə nə 
qon şu nun pi şi yi ni “alıb” evə gə-
tir di. Ədəb-ər kan la qon şu dan pi-
şi yin “hə ri”si ni is tə di”.

Səh nə dən uzaq da
Öm rü nün son il lə ri Nə si bə xa-

nım səh hə ti ilə bağ lı teatr dan 
kə nar qa lır. Ömür-gün yol da şı 
Mü təl lib müəl li mi iti rən dən son-
ra akt ri sa nın sağ lam lı ğın da cid di 
prob lem ya ran mış dı. Be lə cə, Xalq 
ar tis ti 87 ya şın da – 2004-cü il mar-
tın 10-da dün ya sı nı də yi şir. 

Hazırladı: RƏBİQƏ
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Azər bay can da onu ta nı ma yan yox-

dur. Ta nı maq az dır, bu adın çə kil-
mə si ki fa yət dir ki, do daq la ra gü-
lüş qon sun, adam la rın üzü nün 

qı rı şı ğı açıl sın, əza zil, am ma se vim li 
Cən nət xa la (“Qa yı na na”), ki şi lər dən 
eh ti yat edən, meh ri ni to yuq-cü cə lə-
rə sa lan sa də lövh Zü ley xa (“Ul duz”), 
tür kə ça rə lə rə aid məş hur si ta tıy la 
yad da qa lan Fat ma ni sə (“Ögey ana”), 
ye ri düş dü-düş mə di hər yer də ba-
zar açan Qız ba cı (“Hic ran”) və baş qa 
məş hur ob raz la rı göz önü nə gəl sin. 
Ar tıq bil di niz, de mə yə eh ti yac yox-
dur, söh bət əvə zo lun maz Nə si bə 
Zey na lo va dan ge dir - Azər bay ca-
nın Xalq ar tis tin dən, bö yük ko-
me di ya us ta sın dan.
Qə ri bə dir, am ma adə tən elə 
be lə də olur – ko me di ya us ta-
la rı nın hə ya tı heç də asan keç-
mir. Bu həf tə 100 il li yi ni qeyd 
et di yi miz Nə si bə Zey na lo va 
da bu sı ra da is tis na 
de yil..

doğum ta ri xi 
Nə si bə Zey na lo va nın do ğum ta-

ri xi bir qə dər mü ba hi sə li dir. Oğ lu 
Ca han gir Nov ru zo vun söz lə ri nə 
gö rə, ana sı nın pas por tun da tə vəl-
lüd ta ri xi 1917-ci il ya zı lıb. Am ma 
Nə si bə xa nım özü 1916-cı il də, ap-
re lin 20-də dün ya ya gəl di yi ni de-

Nə si bə xa nı mın ata sı bö yük 
me se nat Ca han gir Zey na lov dur. 
Ömür-gün yol da şı Hüs niy yə xa-
nım la ara la rın da 25 yaş fərq olub. 
On iki il dən son ra öv lad sa hi bi 
olub lar. Kər bə la yi Ca han gir əhd 
edib ki, qı zı ol sa, ona Nə si bə adı-
nı ve rə cək. Qız do ğu lan da çə ki si 
5,5 ki loq ram olub. Hə kim lər “ya 
ana nı, ya da kör pə ni xi las edə bi-
lə rik” de yib lər. Am ma xoş bəxt lik-
dən, iki si də sağ qa lıb. Cə mi iki il 
son ra ba la ca Nə si bə ata sı nı iti rib – 
Ca han gir Zey na lov ya ta laq xəs tə-
li yin dən və fat edib. Onun və fa tın-
dan son ra Azər bay can da də yi şən 
si ya si və ziy yət Nə si bə xa nı mın 
ailə si nə də tə sir siz qal ma yıb, ata-
sı nın qo yub get di yi mal-mül kün 

Evin tək öv la-
dı ol sam da, 
va l i  deyn-
l ə  r i  m i n 
mə nə mü-
na si bət də 

cid di li yi və 
r ə s  m i y  y ə  t i 
çox yük sək 
olub. Mə ni 
ata-ana nın 
“gül ba-
la sı” ki-
mi de yil, 
b u  g ü n  k ü 
C a  h a n  g i r 

N o v  r u  z o v 
ki mi tər bi yə 
edib, bö yü-
düb lər. Ye ri 
gə lən də, tən-
beh də edib-
lər... Ana mın 

mə nim üçün 
bəl kə də 10 ma-

şın al ma ğa im ka nı 
var dı. Am ma bu nu 

et mir di, o bi ri məş hur-
lar ki mi mə nə fors lan-

maq üçün ma şın al ma dı. 
Hətt  a özüm də fə lər lə bu na 
gö rə ona yal var sam da, al-

ma dı”.

“Di gər tə rəf dən, bir re jis sor ola-
raq Nə si bə xa nım ki mi akt ri sa ilə 
iş lə mək mə nə çox asan idi. Mu si-
qi li Ko me di ya Teat rın da iş lə di yim 
müd dət ər zin də onun la akt ri sa və 
re jis sor ki mi gö zəl mü na si bə tim 
olub. Si zə ma raq lı bir əh va lat da nı-
şım. Nə si bə xa nım hər sə hər işə gə-
lən də, ona ya xın akt ri sa lar la bir 15 
də qi qə yə dək söh bət et di yi nə gö rə 
məş qə ge ci kir di. Bir də fə də özüm 
on la ra ya xın la şıb de dim ki, “hör-
mət li akt yor lar, xa hiş edi rəm, məş-
qə vax tın da gə lin”. De dim və sa lo-
na keç dim. Gör düm, Nə si bə xa nım 
bir az ge ci kir, ona gö rə də baş qa 
səh nə lə ri məşq elə mə yə baş la dıq. 
10-15 də qi qə ke çən dən son ra gəl di 
və ba xıb gör dü ki, onu göz lə mə mi-
şik. Mən dən so ruş du ki, “Adə, ay... 
mə ni ni yə göz lə mə mi si niz?” Mən 
də bir az cid di və rəs mi şə kil də ca-
vab ver dim ki, “hör mət li Nə si bə 
xa nım, məş qə vax tın da gəl mək la-
zım dır”. Mə nə tərs-tərs ba xıb get-
di. O ha di sə dən son ra mə nim lə çox 
so yuq dav ran dı. Bir ne çə gün son ra 
qo naq lıq da ol du ğu ma gö rə ax şam, 
sə hər ki məş qə ha zır laş ma mış yat-
dım. Mən hə mi şə ge cə lər saat 2-3-ə 
qə dər sə hər ki məş qə ha zır la şı ram. 
Nə sə, sə hər gəl dik məş qə və səh nə-
lə ri məşq et mə yə baş la dıq. Bir ne çə 
yer də rep li ka lar ya dım dan çıx dı. 
On da anam mə nə de di ki, yol daş 
re jis sor, məş qə ha zır lıq lı gəl mək la-
zım dır”. 

Pi şik lə rə yor ğan-döşək 
ti kən Xalq ar tis ti

Baş qa ma raq lı de tal la rı isə Nə-
si bə Zey na lo va nın adı nı da şı yan 
nə və si – Nə si bə da nı şır. De yir, 
nə nə si gül lə ri çox se vir di. Han sı 
təd bir də, qast rol da gül alır dı sa, 

müt ləq evə gə ti rər di. Hey van-
la rı, xü su si lə də pi şik lə ri, 

quş la rı çox xoş la yır-
dı. Ha ra da sa hib siz 

pi şik gör sə, ürə-
yi ya nır, gö tü rüb 
evə gə ti rir, on la-
ra qul luq edir di: 

“Bir də fə kü çə dən 
bir pi şik gə tir miş di. Onu yu yun-
du rub, çi miz dir di, ye dirt di. Son ra 
da ti kiş ma şı nın da xa ra par ça dan 
pi şi yə ba la ca yor ğan, dö şək və 
ba lış tik di. Rəh mət lik be lə şey lə rə 
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zər bay can da onu ta nı ma yan yox-
dur. Ta nı maq az dır, bu adın çə kil-
mə si ki fa yət dir ki, do daq la ra gü-
lüş qon sun, adam la rın üzü nün 

qı rı şı ğı açıl sın, əza zil, am ma se vim li 
Cən nət xa la (“Qa yı na na”), ki şi lər dən 
eh ti yat edən, meh ri ni to yuq-cü cə lə-
rə sa lan sa də lövh Zü ley xa (“Ul duz”), 
tür kə ça rə lə rə aid məş hur si ta tıy la 
yad da qa lan Fat ma ni sə (“Ögey ana”), 
ye ri düş dü-düş mə di hər yer də ba-
zar açan Qız ba cı (“Hic ran”) və baş qa 
məş hur ob raz la rı göz önü nə gəl sin. 
Ar tıq bil di niz, de mə yə eh ti yac yox-
dur, söh bət əvə zo lun maz Nə si bə 
Zey na lo va dan ge dir - Azər bay ca-
nın Xalq ar tis tin dən, bö yük ko-
me di ya us ta sın dan.
Qə ri bə dir, am ma adə tən elə 
be lə də olur – ko me di ya us ta-
la rı nın hə ya tı heç də asan keç-
mir. Bu həf tə 100 il li yi ni qeyd 
et di yi miz Nə si bə Zey na lo va 
da bu sı ra da is tis na 

Am ma hər şey gö rün dü yü qə- Aya sə ya hə ti”), Mər can (“Sən dən Mir zə Ba ba ye vin 

Səhnəmizin 
sönməyən 

ULDUZU



Hə min lent üçün məhz «Qız 
qa la sı» əf sa nə si nin se çil mə si qə-
ri bə və mən tiq dən kə nar idi. Bu-
nu 1925-ci ilin yan va rın da Ba kı-
ya gəl miş re jis sor A.Ar ba tov da 
qeyd et miş di. XII əsr Azər bay can 
me mar lı ğı nın şah əsə ri olan Qız 
qa la sı haq qın da əf sa nə nin xalq 
ara sın da do la şan ver si ya la rın dan 
ni yə xa nın öz qı zı na vu rul ma sı 
va rian tı nın se çil mə si, doğ ru dan 
da şüb hə li dir. Gö rü nür, Mosk va-
da və Ba kı da ideolo ji işə ca vab-
deh olan lar, əs lin də əsa rət al tı na 
alın mış xal qın tə fək kü rü nü bu-
lan dır maq məq sə di gü dən lər 
bu nu məq səd yön lü şə kil də 
hə ya ta ke çir miş di lər. Bol şe-
vik ide ya la rı nın to ru na düş-
müş mil li zi ya lı la rı mız isə bu 
cür in cə ge diş lə ri ba şa dü şə cək 
və ziy yət də de yil di lər. 

«Qız qa la sı» he ka yə si nin 
is teh sa la ta bu ra xıl ma sı haq-
qın da Xalq Ko mis sar la rı So-
ve ti nin xe yir-duası nı alan 
H.Te re qu lov dər hal ma liy yə 
və saiti tap maq üçün fəaliy yə-
tə baş la dı. O, öz nü fu zun dan 
is ti fa də edib müx tə lif ko mis-
sar lıq la ra baş çı lıq edən Ə.Qa-
ra yev, H.Sul ta nov və M.Qu-
li yev dən la zı mi pul və saiti 
qo pa ra bil di. İki se ri ya lı (9 his-
sə) fi l min sse na ri si ni yaz maq 
üçün N.Bres lav-Lur ye də vət 
olun muş, qu ru luş isə I Döv lət 
Ki no-fab ri ki nin baş re jis so ru 
V.V.Ball yu ze kə tap şı rıl mış dı. 

Çox gü man ki, fi l min möv-
zu su nu N.Bres lav-Lur ye yə AF-
Kİ rəh bər li yi ver miş di və sse na ri-
nin əsa sın da C.Cab bar lı nın hə min 
dövr də yaz dı ğı ey niad lı poe ma 
du rur du. Poema «Maarif və mə də-
niy yət» jur na lı nın 1923-cü il 4-5-ci 
və 1924-cü il 23-cü nöm rə lə rin də 
çap olun muş du. İs tis na de yil ki, 
AF Kİ rəh bər li yi çə ki lə cək fi lm lə-
rin te ma tik pla nı nı tər tib edən də 
C.Cab bar lı poema nın əl yaz ma sı nı 
təq dim et miş, N.Bres lav-Lur ye nin 
sse na ri si də hə min poema əsa sın-
da ya ra dıl mış dı. Am ma N.Bres-
lav-Lur ye yal nız möv zu nu gö tür-
mək lə sü  jet  də də yi şik lik lər et miş, 
nə ti cə də or ta ya ma hiy yət cə şi kəst 
bir fi lm çıx mış dı. 

Vla di mir Vla di mi ro viç Ball yu zek 
(1881-1951) rəs sam və re jis sor idi.

Pe ter burq da Ali Bə da ye Aka de-
mi ya sın da təh sil al mış, 1905-ci il də 
mü ha ci rə tə ge dən dən son ra təh si-
li ni Mün hen də ta mam la mış dı. Bir 
müd dət Pa ris də iş lə yən dən son-
ra 1914-cü il də Ru si ya ya qa yı dan 
V.V.Ball yu zek «Ser gi ata», «Məz-
hə kə çi qa dın», «Ka pi tan Qran tın 
uşaq la rı», «Sent yabr ge cə si» fi lm-
lə ri nin rəs sa mı ol muş du. 1923-cü 
il də Ba kı ya də vət olu nan sə nət çi 
son ra Le ninq ra da qa yıt mış, «Ham-
burq» (1926) «Gün dən məh rum 
ol muş lar» (1927), «Tor paq ça ğı rır» 
(1928) və s. bə dii fi lm lə ri ni len tə 
al mış, ki no rəs sam lı ğı nın nə zə riy-
yə si ilə məş ğul ol muş du. Ball yu-
zek ey ni za man da «Qız qa la sı» fi l-
mi nin rəs sa mı ki mi de kor la rın və 
ge yim lə rin es ki zi ni ve rir di. Fil mi 
təc rü bə li ope ra tor V.P.Lem ke len-
tə alır dı. 

Hə lə 1923-cü ilin okt yab rın da 
mət buat xə bər ve rir di ki, «... hal-ha-
zır da Bres lav-Lur ye nin ide ya sı üz rə 
səh nə ləş di ril miş bö yük bə dii dra-
mın – «Qız qa la sı haq qın da əf sa nə» 
(«Qız qa la sı») fi l mi nin ha zır lıq iş lə ri 
ba şa çat mış və çə ki liş lər baş lan mış-
dır. Film cid di ta ri xi şə raitə uy ğun 
çə ki lir: xü su si de kor lar, üs lub kost-
yum la rı və köh nə Ba kı nın gö rü-
nüş lə ri. Fil mə V.V.Bayll yu zek re jis-
sor luq edir, çə ki liş lə ri ki no-fab ri kin 
ope ra to ru V.P.Lemka apa rır. Baş rol-
lar da çı xış edir lər: Er nes to-Vaq ram, 
Mu roms ki və Döv lət Türk Dram 
Teat rı nın ar tist lə ri...» («Ba kins ki ra-
bo çiy», 7 okt yabr 1923-cü il). Ar tıq 
bir ne çə ay dan son ra mət buat fi l min 
çə ki liş lə ri nin ba şa çat ma sı ilə əla qə-
dar ya zır dı ki, baş rol la ra Vaq ram 
(Pa paz yan), Sof ya Jo zeffi   , Yev ge ni 
Mu roms ki, Hö ku mət türk teat rı-
nın gö zəl akt yor la rın dan Hə ni fə 
Te re qu lov, (İb ra him) Azə ri, Adı gö-

zəl Hü sey nov, (Əh məd) Ana tol lu, 
(Ağa sa dıq) Gə ray bəy li, (Rza) Da rab-
lis ki, İs ma yıl Hi da yətz  a də, Ka zım 
Zi ya, (Ha cı məm məd) Qaf qaz lı, Kə-
mər lins ki, Cab ba rov, Qa sım Zey na-
lov, Möh sün Sə na ni, Mir zə Mux tar 
Məm mə dov, İs ma yıl Ta lıb lı,  Fik rət 
Sol tan də vət edi lib. (On lar la ya na-
şı, fi lm də Mə cid Şam xa lov, Rüs təm 

Ka zı mov, Geor gi Pa ri saş vi li nin 
çə kil di yi də mə lum dur).

Fil min küt lə vi səh nə lə rin də çə kil-
mək üçün 1000-dən ar tıq adam la-
zım ol muş du. («Kom mu nist» qə-
ze ti, 18 yan var 1924-cü il). Vaq ram 
- xan, S.Jo zeffi    xa nın ar va dı 
və qı zı Gül nar, İ.Hi da-
yətz  a də Gül na rın sev-
gi li si, İ.Azə ri - Və zir, 
Ə.Hü seyn za də, R.Da-
rab lı, A.Gə ray bəy li, 
H.Qaf qaz lı - əyan, 
M.Sə na ni  - dö yüş çü 
rol la rı nı ifa edir di lər. 
Am ma mət buat da 
ad la rı çə ki lən bir sı-

ra ifa çı la rın 
(Kən gər lins-
ki, Cab ba-
rov, A.Hü-
s e y  n o v , 
İ.Ta lıb lı) ad-

la rı fi l min 
titr lə rin də 
yox dur. 

Fil min qı sa sü je ti be lə dir: Sə məd 
xa nın öz hə rə min dən bir qı zı olur. 
Hə rəm uşaq üs tün də və fat edən dən 
son ra kör pə ni kənd də ki bir qa dı na 
tap şı rır lar. Bu ra da bö yü yən Gül nar 
öz uşaq lıq dos tu na vu ru lur. Ova çı-
xan xan doğ ma qı zı na rast gə lir və 
onu ta nı yır. Qı zı nı sa ra ya gə ti rən 
xa nın qəl bin də ona qar şı şəh va ni 
duy ğu lar oya nır. Gə lən el çi lə ri ge ri 
qay ta ran xan qə ra rı nı Gül na ra de yir. 
Ata sı nın cən gin dən ya xa qur tar ma-
ğın müm kün lü yün dən əli ni üzən 
Gül nar onun qar şı sın da bir şərt qo-
yur: də ni zin də rin ye rin də uca bir 
qa la tik dir sə, is tə di yi nə ra zı olar. Xan 
qa la nı tik di rir. Ti kin ti ba şa ça tan dan 
son ra özü nü də ni zə at maq dan baş qa 
bir yol gör mə yən Gül nar  sev gi li si nin 
xa nı öl dür mə sin dən xə bər tut mur. 

1923-cü ilin ma yın da is teh sa la ta bu-
ra xı lan, sent yab rın 12-də çə ki liş lə ri nə 
baş la nan «Qız qa la sı» fi l mi nin çə ki li-
şi nə ha zır lıq okt yab ra can da vam edib.

Okt yab rın əv vəl lə rin də döv-
ri mət buat xə bər ve rir di ki, 

«hal-ha zır da bö yük bə dii dra-
mın, Bres lav-Lur ye nin səh-
nə ləş dir mə si üz rə «Qız qa la sı haq-
qın da əf sa nə» fi l mi nin ha zır lıq 
iş lə ri qur tar mış, çə ki li-
şi nə baş lan mış dır».

Xə bər də həm çi nin, fi l min «cid di ta-
ri xi xa rak ter da şı dı ğı, dəb də olan ge-
yim lər dən is ti fa də olun du ğu, qə dim 
Ba kı nın gö rü nü şü nün len tə alın dı ğı» 
da qeyd edi lir di. Qız qa la sı haq qın da 
əf sa nə nin təh rif olun du ğu bir ya na, 
üs tə lik möv zu nun me lod ram jan rı nın 
tə ləb lə ri nə uy ğun laş dı rıl ma sı, Şərq 
ek zo ti ka sı ele ment lə ri ilə yük lən mə si, 
onun bə dii də yə ri ni azal dır dı. 

Təd qi qat çı N.Sa dı qo vun haq lı ola-
raq qeyd et di yi ki mi, «re jis sor V.Ball-
yu zek Azər bay can xal qı nın ta ri xi ni, 
onun mə də niy yə ti ni və məişə ti ni 
yax şı bil mə di yin dən, möv zu nun real 
trak tov ka sı və mil li ko lo ri ti, əl bət-
tə, zəifl  ə miş, öz-öz lü yün də ma raq lı 
olan sü je tin bə dii ün sür lə ri ek zo ti ka 
ilə qa rış dı rıl mış dı». Film də bir sı ra 
tə sir li səh nə lə rin (Gül na rın üs ya nı və 
özü nü qa la dan at ma sı) us ta lıq la len tə 
alın ma sı na bax ma ya raq, sü ni me lod-
ra ma tik səh nə lər (Gül na rın sev gi li si 
ilə mə həb bət ma cə ra sı) möv zu nun 
kon teks tin dən çı xır, kom po zi si ya-
nın bü töv lü yü nə xə ləl gə ti rir. Bü tün 
bun lar bir sı ra uğur lu de tal la rın və 
epi zod la rın (tə biət mən zə rə lə ri, mil li 
adət-ənə nə lər lə bağ lı de tal lar, kənd 
səh nə lə ri, küt lə vi epi zod lar və s.) es-
te tik tə si ri nin zəifl  ə mə si nə sə bəb olur. 

Re jis so run səhv lə rin dən bi ri də fi l-
mi ta ma mi lə Sə məd xan ob ra zı nın 
üzə rin də qur ma sı dır. O za man bir sı ra 
türk lent lə rin də, elə cə də A.Xan jon ko-
vun fi lm lə rin də oy na mış V.Pa paz ya na 
qu ru luş çu-re jis so run həd siz diq qə ti 
akt yor an samb lın da kı har mo ni ya nın 
po zul ma sı nı şərt lən di rir. Akt yor bir 
sı ra yer siz hə rə kət lə ri (üz-gö zü nə sərt-
lik ver mə si, əli ni tez-tez saq qa lı na çək-
mə si və s.) ilə ob ra zın xa rak ter ciz gi lə-
ri ni can lan dır ma ğa ça lı şır. Cən ga vər 

gən cin ro lu nu ifa edən akt-
yor İs ma yıl Hi da yətz  a də 

ya rat dı ğı ob raz da teatr  
ele ment lə rin dən qa ça 
bil mir. Xa nın hə rə mi-

nin və Gül na rın ro lu nu 
ifa edən akt ri sa Sof ya 
Jo zeffi   , ek ran du yu mu-

na gö rə da ha pe şə kar 
nə zə rə çar pır. 
«Qız qa la sı haq qın da əf sa-

nə» ilk tam met raj lı Azər bay can 
so vet fi l mi ol du ğun dan, bu ek-

ran əsə ri nin nü ma yi şi bö yük səs-
küy lə qar şı lan mış dı. 1924-cü il, 
ap re lin 8-dən ek ran la ra çı xan lent 
«Mil yon» ki no teat rı nın elan və 

afi  şa la rın da be lə təq dim olu-
nur du: «Şə kil ta ma şa çı la rı o 
qə dər cəlb edir ki, hə mi şə 

özü nü elekt rik ləş di ril miş sa-
yır san. Xan qı zı nın əl çat maz hün dür-
lük dən də ni zə gö rün mə miş tul la nı şı» 
və s. Məhz fi l min pe şə kar lıq ba xı mın-
dan qə bu lo lun maz say dı ğı mız kəm-

kə sir lə ri – Şərq ek zo ti-
ka sı, me lod ra ma tik 

epi zod lar, cəl be di ci 
möv zu – o dövr də 

bu ek ran əsə ri nə ma-
ra ğı da ha da ar tı rır dı. 
Tə sa dü fi  de yil ki, ilk 
nü ma yiş dən cə mi bir 
ne çə həf tə son ra mət-
buat xə bər ve rir di ki, 
«Bü tün So sialist Şu ra 
Cüm hu riy yət lə ri İtt  i-
fa qın da şöh rət tap mış 
«Qız qa la sı» şək li nin 
miq da rı tə ləb lər va rid 

ol du ğu üçün ar tı rıl-
maq da dır».

Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI
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Te re qu lov, (İb ra him) Azə ri, Adı gö- şi nə ha zır lıq okt yab ra can da vam edib.

Sovet Azərbaycanının 
ilk filmləri

da və Ba kı da ideolo ji işə ca vab-
deh olan lar, əs lin də əsa rət al tı na 
alın mış xal qın tə fək kü rü nü bu-
lan dır maq məq sə di gü dən lər 
bu nu məq səd yön lü şə kil də 
hə ya ta ke çir miş di lər. Bol şe-
vik ide ya la rı nın to ru na düş-
müş mil li zi ya lı la rı mız isə bu 
cür in cə ge diş lə ri ba şa dü şə cək 

«Qız qa la sı» he ka yə si nin 
is teh sa la ta bu ra xıl ma sı haq-
qın da Xalq Ko mis sar la rı So-
ve ti nin xe yir-duası nı alan 
H.Te re qu lov dər hal ma liy yə 
və saiti tap maq üçün fəaliy yə-
tə baş la dı. O, öz nü fu zun dan 
is ti fa də edib müx tə lif ko mis-
sar lıq la ra baş çı lıq edən Ə.Qa-
ra yev, H.Sul ta nov və M.Qu-
li yev dən la zı mi pul və saiti 
qo pa ra bil di. İki se ri ya lı (9 his-
sə) fi l min sse na ri si ni yaz maq 
üçün N.Bres lav-Lur ye də vət 
olun muş, qu ru luş isə I Döv lət 
Ki no-fab ri ki nin baş re jis so ru 
V.V.Ball yu ze kə tap şı rıl mış dı. 

Çox gü man ki, fi l min möv-
zu su nu N.Bres lav-Lur ye yə AF-
Kİ rəh bər li yi ver miş di və sse na ri-
nin əsa sın da C.Cab bar lı nın hə min 
dövr də yaz dı ğı ey niad lı poe ma 
du rur du. Poema «Maarif və mə də-
niy yət» jur na lı nın 1923-cü il 4-5-ci 
və 1924-cü il 23-cü nöm rə lə rin də 
çap olun muş du. İs tis na de yil ki, 
AF Kİ rəh bər li yi çə ki lə cək fi lm lə-
rin te ma tik pla nı nı tər tib edən də 
C.Cab bar lı poema nın əl yaz ma sı nı 
təq dim et miş, N.Bres lav-Lur ye nin 
sse na ri si də hə min poema əsa sın-
da ya ra dıl mış dı. Am ma N.Bres-
lav-Lur ye yal nız möv zu nu gö tür-
mək lə sü  jet  də də yi şik lik lər et miş, 
nə ti cə də or ta ya ma hiy yət cə şi kəst 

zəl Hü sey nov, (Əh məd) Ana tol lu, 
(Ağa sa dıq) Gə ray bəy li, (Rza) Da rab-
lis ki, İs ma yıl Hi da yətz  a də, Ka zım 
Zi ya, (Ha cı məm məd) Qaf qaz lı, Kə-
mər lins ki, Cab ba rov, Qa sım Zey na-
lov, Möh sün Sə na ni, Mir zə Mux tar 
Məm mə dov, İs ma yıl Ta lıb lı,  Fik rət 
Sol tan də vət edi lib. (On lar la ya na-
şı, fi lm də Mə cid Şam xa lov, Rüs təm 

Ka zı mov, Geor gi Pa ri saş vi li nin 
çə kil di yi də mə lum dur).

Fil min küt lə vi səh nə lə rin də çə kil-
mək üçün 1000-dən ar tıq adam la-
zım ol muş du. («Kom mu nist» qə-
ze ti, 18 yan var 1924-cü il). Vaq ram 
- xan, S.Jo zeffi    xa nın ar va dı 
və qı zı Gül nar, İ.Hi da-
yətz  a də Gül na rın sev-
gi li si, İ.Azə ri - Və zir, 
Ə.Hü seyn za də, R.Da-
rab lı, A.Gə ray bəy li, 
H.Qaf qaz lı - əyan, 
M.Sə na ni  - dö yüş çü 
rol la rı nı ifa edir di lər. 
Am ma mət buat da 
ad la rı çə ki lən bir sı-

ra ifa çı la rın 
(Kən gər lins-
ki, Cab ba-
rov, A.Hü-
s e y  n o v , 
İ.Ta lıb lı) ad-

la rı fi l min 
titr lə rin də 
yox dur. 

Okt yab rın əv vəl lə rin də döv-
ri mət buat xə bər ve rir di ki, 

«hal-ha zır da bö yük bə dii dra-
mın, Bres lav-Lur ye nin səh-
nə ləş dir mə si üz rə «Qız qa la sı haq-
qın da əf sa nə» fi l mi nin ha zır lıq 
iş lə ri qur tar mış, çə ki li-
şi nə baş lan mış dır».

sı ra yer siz hə rə kət lə ri (üz-gö zü nə sərt-
lik ver mə si, əli ni tez-tez saq qa lı na çək-
mə si və s.) ilə ob ra zın xa rak ter ciz gi lə-
ri ni can lan dır ma ğa ça lı şır. Cən ga vər 

gən cin ro lu nu ifa edən akt-
yor İs ma yıl Hi da yətz  a də 

ya rat dı ğı ob raz da teatr  
ele ment lə rin dən qa ça 
bil mir. Xa nın hə rə mi-

nin və Gül na rın ro lu nu 
ifa edən akt ri sa Sof ya 
Jo zeffi   , ek ran du yu mu-

na gö rə da ha pe şə kar 
nə zə rə çar pır. 
«Qız qa la sı haq qın da əf sa-

nə» ilk tam met raj lı Azər bay can 
so vet fi l mi ol du ğun dan, bu ek-

ran əsə ri nin nü ma yi şi bö yük səs-
küy lə qar şı lan mış dı. 1924-cü il, 
ap re lin 8-dən ek ran la ra çı xan lent 
«Mil yon» ki no teat rı nın elan və 

afi  şa la rın da be lə təq dim olu-
nur du: «Şə kil ta ma şa çı la rı o 
qə dər cəlb edir ki, hə mi şə 

özü nü elekt rik ləş di ril miş sa-
yır san. Xan qı zı nın əl çat maz hün dür-
lük dən də ni zə gö rün mə miş tul la nı şı» 
və s. Məhz fi l min pe şə kar lıq ba xı mın-
dan qə bu lo lun maz say dı ğı mız kəm-

kə sir lə ri – Şərq ek zo ti-
ka sı, me lod ra ma tik 

bu ek ran əsə ri nə ma-
ra ğı da ha da ar tı rır dı. 
Tə sa dü fi  de yil ki, ilk 
nü ma yiş dən cə mi bir 
ne çə həf tə son ra mət-
buat xə bər ve rir di ki, 
«Bü tün So sialist Şu ra 
Cüm hu riy yət lə ri İtt  i-
fa qın da şöh rət tap mış 
«Qız qa la sı» şək li nin 
miq da rı tə ləb lər va rid 

ol du ğu üçün ar tı rıl-
maq da dır».

Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

mi ya sın da təh sil al mış, 1905-ci il də 
mü ha ci rə tə ge dən dən son ra təh si-
li ni Mün hen də ta mam la mış dı. Bir 
müd dət Pa ris də iş lə yən dən son-
ra 1914-cü il də Ru si ya ya qa yı dan 
V.V.Ball yu zek «Ser gi ata», «Məz-
hə kə çi qa dın», «Ka pi tan Qran tın 
uşaq la rı», «Sent yabr ge cə si» fi lm-
lə ri nin rəs sa mı ol muş du. 1923-cü 
il də Ba kı ya də vət olu nan sə nət çi 
son ra Le ninq ra da qa yıt mış, «Ham-
burq» (1926) «Gün dən məh rum 
ol muş lar» (1927), «Tor paq ça ğı rır» 

al mış, ki no rəs sam lı ğı nın nə zə riy-
yə si ilə məş ğul ol muş du. Ball yu-
zek ey ni za man da «Qız qa la sı» fi l-
mi nin rəs sa mı ki mi de kor la rın və 
ge yim lə rin es ki zi ni ve rir di. Fil mi 
təc rü bə li ope ra tor V.P.Lem ke len-
tə alır dı. 

Ye ni so vet ha ki-
miy yə ti küt lə lə rin 
şüuru na tə sir alə ti 
say dı ğı ki ne ma toq-

ra fiya nın dir çəl dil mə si üçün 
cid di təd bir lər gö rür dü. Xü-
su si lə, 1923-cü ilin əv vəl lə-
rin də Azər bay can Fo to- Ki no 
İda rə si nin (AFKİ)səd ri tə yin 
olun muş Hə nə fi Te re qu lov qı-
sa müd dət ər zin də çə ki lə cək 
film lə rin pla nı nı tər tib et-
miş, ma liy yə və saiti  tap maq 
üçün qız ğın fəaliy yə tə baş la-
mış dı. Hə min pla na «Qız qa-
la sı» (əf sa nə), «Ha cı Mu rad» 
(Lev Tols to yun mət ni), «Ley li 
və Məc nun» (Şərq na ğı lı) bə-
dii lent lə ri də da xil idi. AF Kİ 
(Svo bo da kü çə si, 3-də, ki no-
fab rik isə Şərq xalq la rı kü-
çə si, 28-də yer lə şir di) yal nız 
il də bir film is teh sal et mək 
im ka nı na ma lik ol du ğun dan, 
ilk Azər bay can so vet bə dii 
ek ran əsə ri bu üç film dən bi-
ri ol ma lı idi.
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Bü tün bun lar yaz dı ğı nız mət nə 
müəy yən mə na da sehr baz mət ni 
ki mi bax ma ğı nı zı, söz lə ri də yiş-
mə yi ni zi, mət nin son ver si ya sı nı 
oxu yub, la zım gə lər sə, ye ni dən 
dü zə liş lər et mə yi ni zi tə ləb edir. 
Bu, səs ya zan la müm kün de yil.

...Bu gü nə qə dər an caq yaz mı şam, 
də yi şil mək üçün ar tıq çox gec di. Gör-
mə qa bi liy yə ti mi qırx ya şın da itir səy-
dim, və ziy yət bəl kə də baş qa cür olar-
dı. Bəl kə ye ni yol lar ta par, mə sə lən, 
bə zi ya zı çı la rın is ti fa də et dik lə ri səs-
ya za na öy rə şə bi lər dim. Am ma onun 
bu gün mə nə ya zı nın ya rat dı ğı im ka nı 
ve rə cə yi nə inan mı ram. Bir da ha xa-
tır la dım ki, bil di yim üs lub yal nız ya zı 
ilə müm kün dür. Bu gün kü gənc lə rin 
ço xu üs lu ba mə həl qoy mur, in sa nın, 
fi k ri ni di li nə gəl di yi ki mi de mə si nin 
va cib li yi nə ina nır lar. Bu sə bəb dən, 
səs ya zan on la ra da ha çox la zım dır. 

...Ha zır da çap olu nan ki tab la rın heç 
bi ri ni özüm oxu ya bil mi rəm. Am ma 
kim lər sə bun la rı mə nə ya oxu yur, ya 
da da nı şır, be lə cə çap olu nan hər şe-
yi iz lə yi rəm. Si mo na dö Bo vuar mə nə 
çox ki tab oxu yub...  An caq bə zən, mə-
sə lən, əsər lə ri araş dır maq, tən qid et-
mək, ki ta bın qə bul edil miş prin sip lə rə 
uy ğun ya zıl dı ğı nı bil mək üçün baş qa 
ada mın oxu ma sı ki fa yət de yil... 

...Mən tək ba şı ma oxu yub-yaz-
ma ğa vər diş et mi şəm, ya zı çı lı ğın 
tən ha lıq tə ləb et di yi ni bi li rəm. İn-
di ki dü şün cə va si tə lə ri miz lə hər 
han sı bir şe yin üs tü nü ör tən pər-
də nin qal dı rıl ma sı tən ha lıq is tə yir.

...Dü şü nü rəm ki, hər bir in san 
onun la gö rüş mə yə gə lən ada ma 
ürə yin də olan la rı söy lə mə li dir. 
Mən cə, in san lar ara sın da kı mü na si-
bət lə ri təh rif edən  hər kə sin özün də  
nə lə ri sə  giz lət mə si dir. Lap əv vəl dən 
giz li li yin ye ri ni şəff  afl  ı ğın tut ma sı-
nın tə rəf da rı yam. Gün lə rin bi rin də 
is tər sub yek tiv, is tər sə də ob yek tiv 
hə ya tın ha mı üçün ta ma mi lə ay dın 
ol du ğu za man iki in sa nın bir-bi rin-
dən giz lə də cək sir lə ri nin qal ma ya-
ca ğı nı in di dən bey nim də can lan-
dı rı ram. Bə də ni mi zi qar şı mız da kı 
in sa na əsir gə mə dən təq dim edən də 
fi  kir lə ri mi zi giz lət mə yi miz düz gün 
de yil, üs tə lik, mə nim gö züm də bə-
dən lə ruh ara sın da hər han sı qu ru-
luş, tə biət ay rı-seç ki li yi yox dur.

...Bə də ni mi zi hər kə sə hiss et di-
ri rik, həm də bu, yal nız cin si əla qə 
ilə yox, ba xış la rı mız la, to xun ma 
duy ğu muz la baş ve rir. Siz bə də-
ni ni zi mə nə təq dim edir si niz, mən 
də si zə, çün ki bir-bi ri miz üçün bə-
dən lə ri miz lə va rıq. Am ma ağ lı mız-
la, fi  kir lə ri miz lə ey ni şə kil də bir-bi-
ri miz üçün möv cud ol mu ruq.

Baş qa la rı nın gö zün də hə qi qə tən 
möv cud ol maq is tə yi rik sə, on la ra 
dü şün cə lə ri miz lə, ağ lı mız la to xun-
ma lı yıq. Dil yal nız söz lə ri de yir.

...Qa pan maq, bü tün fi  kir lə rin 
qar şı tə rə fə çat dı rıl ma sı nı çə tin ləş-
di rir, çün ki baş qa sı nın bey nin də ki 
fi  kir lə rə ça ta bil mək üçün onun 
prin sip lə ri nin bi zim lə  nə də rə cə-
də ya xın ol du ğu nu bil mi rik. Bu 
prin sip lər müəy yən nis bət də ay-
dın laş dı rı la, mü za ki rə olu na bi lər, 
am ma qar şı ma çı xan hər kəs lə hər 
şe yi mü za ki rə edə bi lə rəm fər ziy-
yə si doğ ru de yil. Bu nu si zin lə edə 
bi lə rəm, am ma qon şum la, ya da 
yol dan ke çən bir adam la edə bil-
mə rəm. Çox inad gös tər səm, so na 
qə dər mü ba hi sə et mək dən sə, da-
laş ma ğı üs tün tu tar.

De mək ki, əs lin də, inam sız lıq-
dan, na dan lıq dan, qor xaq lıq dan 
əmə lə gə lən, “ya qar şım da kı na 
gü vən mi rəm, ya da çox az gü və-
ni rəm” ki mi içim də giz li qa lan bir 
hiss var. Be lə ki, qar şı ma çı xan is-
tə ni lən şəxs lə hər şey ba rə də da-
nış mı ram, am ma əlim dən gəl di yi 
qə dər şəff  af və sə mi mi ol ma ğa 
ça lı şı ram. Çün ki içi miz də ki həm 
bi zə, həm də baş qa la rı na qa ran-
lıq gö rü nən tə rə fi n an caq on la ra 
sə mi mi və şəff  af ol ma ğa ça lış dı ğı-
mız za man ay dın lı ğa qo vu şa ca ğı-
na ina nı ram.

...Ya zı da şəff  afl  ı ğın və sə mi miy-
yə tin ən uc qar nöq tə si nə çat ma ğa 
ça lış mı şam. Am ma Si mo na dö Bo-
vuar la, baş qa la rıy la, bu gün bu-
ra da si zin lə ke çir di yim gün də lik 
söh bət lər var ki, bu za man  da nı-
şar kən əlim dən gəl di yi qə dər açıq, 
düz gün, sə mi mi ol ma ğa, hə ya tı mı 
ta ma mi lə təq dim et mə yə, ya da ən 
azın dan bu na cəhd et mə yə ça lı şı-
ram. Am ma ha mı ki mi mə nim də 
de mək is tə mə di yim qa ran lıq tə rə-
fi m var.

...Mən bil di yim şey lər dən bəhs 
edi rəm. Hə mi şə bir növ ki çik, di-
lə gə ti ril mə yən mə qam var ki, bu 
ba rə də baş qa la rı na de mək is tə-
mir si niz. Bil di yi niz ki mi, in san 
hər şe yi de mir. La kin mən ölən-
dən, bəl kə siz də ölən dən son ra 
in san lar öz lə rin dən get dik cə da-
ha çox bəhs edə cək lər, bu da bö-
yük də yi şik li yə im kan ve rə cək. 
Di gər tə rəf dən, bu də yi şik li yin 
əsl in qi lab la sıx bağ lı ol du ğu na 
ina nı ram. İc ti mai vəh dət üçün in-
san lar bir-bir lə ri ilə vəh dət təş kil 
et mə li dir lər. Ya şa dı ğı mız dövr də 
bu, baş ve rə bil məz, çün ki in san-
lar ara sın da kı iq ti sa di, ic ti mai 
əla qə lər, təh sil və dün ya gö rü şü 
sə viy yə si ey ni de yil. Mən cə in-
san lar ara sın da kı keç miş və bu-
gün kü toq quş ma la rın əsa sı olan 
mad di qıt lıq ara dan qal xan za-
man bu vəh dət ya ra na caq. O za-
man da ye ni zid diy yət lər or ta ya 
çı xa caq. Əgər dün ya nın bir cə gu-
şə sin də be lə bə ra bər siz lik və ay-
rı-seç ki lik da vam edər sə, on la rın 
do ğu ra ca ğı qar şı dur ma lar ye ni-
dən ic ti mai vəh dət də ya şa yan cə-
miy yət lə rə sıç ra ya caq.

...Bir za-
man lar si ya si 
və  s iy  yət  na-
mə mi əvəz 
edə cək, hə-
yat he ka yə min 
da va mı ola caq, 
son ra dan im ti na 
et di yim uzun bir 
he ka yə ya zıb o gü-
nə qə dər dü şün dük-
lə ri mi bir ba şa de mək 
is tə yir dim. Bu he ka-
yə də zeh ni qu raş dır-
ma (fi c tion) çox az yer 
tut ma lıy dı. Oxu cu nun: 
“Bu ra da izah edi lən 
Sart rın özü dür” de-
yə cə yi bir ob raz ya ra-
da caq dım. Oxu cu nun 
tə səv vü rün də ro man 
qəh rə ma nı ilə müəl lif 
yüz faiz üst-üs tə dü-
şə cək di, am ma qəh-
rə ma nı an la ma ğın ən 
yax şı yo lu mən dən 
ona ke çən ciz gi lə ri 
ax tar maq ola caq dı. Et-
mək is tə di yim bu idi.

De di ki lə rim in di ki dövr də ya zı 
sə nə ti nin əsa sı nı təş kil edir. Çün-
ki özü mü zü çox az ta nı yı rıq və 
xa rak te ri mi zi so na qə dər əks et-
di rə bil mi rik. Bu sə bəb dən bi zim 
üçün ən doğ ru ya zı üsu lu bu ola 
bi lər: “Qə lə mi əli mə al dım. Adım 
Sartr dır. Bun lar sa dü şün dük lə-
rim dir”.

...Ya şa dı ğı mız dün ya da fərd və 
şəxs an la yış la rı nı  si lib yal nız ob-
yek tiv hə qi qət lər lə ki fa yət lən mək 
olar dı. İn san sub yek tiv hə qi qə ti 
kə na ra qo yub ob yek tiv hə qi qət lə-
rə ma lik ola bi lər. Am ma bu gün 
cüm lə lə ri mi zi be lə baş la ya bil mi-
rik. Çün ki özü mü zü ki fa yət qə dər 
ta nı mı rıq.

...Müəl li fi n qə lə min dən çı xan 
mətn dün ya dan ob yek tiv var lıq 
ki mi söz açan da, ey ni za man da 
ona qar şı çı xan, onun la zidd olan 
sub yek tiv var lı ğa da işa rə et mə li-
dir. Müəl lif on la rın ya rat dı ğı bü-
töv lü yün üs tü nü ör tən pər də ni 
so nu na qə dər qal dır ma ğa ça lış-
ma lı, hər iki si ni daima nə za rə tin-
də sax la ma lı dır.

...Da nı şıq di li ilə ya zı di lin də-
ki qə dər de yə bil mə rik. İn san lar 
da nı şıq di lin dən is ti fa də et mə yə 
vər diş kar de yil. Bu gün ən də rin 
söh bət lər an caq zi ya lı lar ara sın da 
olur. Bu, zi ya lı la rın hə qi qə tə di gər 
in san lar dan da ha ya xın ol du ğu 
mə na sı na gəl mir. Bu, sa də cə zi-
ya lı la rın di gər in san la rın hə lə ki 

ba car ma dıq la rı işi gör mə lə-
ri nə, yə ni həm öz lə ri ni, 

həm də on la rı ba şa 
düş mək üçün 

müəy yən bir 
nöq tə yə qə-
dər irə li 
g e t  m ə  l ə -
ri nə kö-
m ə k  l i k 
edir.  

...Dü şün cə sis te mim hər şe yi 
qav ra yıb təs vir et mə di yi za man 
on dan kə na ra çıx ma lı olur dum. 
Sö zü ge dən sis te mi özüm qur du-
ğu ma gö rə, ha ra qaç sam da, ye ni-
dən sis te min da xi li nə dü şür düm. 
Ona gö rə də hə qi qə tin bu sis tem 
xa ri cin də ol ma dı ğı nı öz lü yüm də 
yə qin et mi şəm. Onun də rin li yin-
də ki  giz li  hə qi qə tə bir ba şa çat ma-
sam da,  mə nə müəy yən mə na da 
eti bar lı ol du ğu nu gös tə rib.

Hə qi qət son suz dur. Am ma bu, 
bi zim bir sı ra hə qi qət lə ri əl də edə 
bil mə yə cə yi miz  mə na sı na gəl mir. 
Əgər vax tın da o uzun he ka yə ni 
yaz say dım, öz sub yek tiv hə qi qə-
ti mi ya ra dan da ta le yi min də kö-
mə yi ilə, bir ne çə hə qi qə ti aş kar 
edə bi lər dim. Həm də bu, yal nız 
mə nim lə yox, ey ni za man da mə ni 
əha tə edən dövr lə bağ lı hə qi qət lər 
ola bi lər di.

O il lər də yaz ma ğa baş la dı ğım 
“Dialek tik zə ka nın tən qi di”, mə ni 
özü nə bağ la dı və de mək olar ki, 
bü tün vax tı mı al dı. Gün də iyir mi 
həb çey nə yib on saat da yan ma dan 
iş lə yir dim. Çün ki o ki ta bı müt ləq 
şə kil də yaz ma lı ol du ğu ma ina nır-
dım.  

Bu, Ma ca rıs tan ha di sə lə ri nin 
baş ver di yi və kol lek tiv çi lər lə 
(kom mu nist lər lə) aram da kı bağ-
la rın zəifl  ə di yi gün lər idi. Par-
ti yay la əla qə mi kəs mə səm də, 
özü mü sür gün olun muş kim hiss 
edir dim. Sol tə fək kür dən qop-
maq, ya sa ğa  me yil et mək, ya da 
hə lə lik göz lə mə möv qe yi tut maq 
de mək idi. Çün ki in san bu qop ma 
nə ti cə sin də kol lek tiv çi lə rin qa da-
ğan et di yi mə sə lə lər haq da dü-
şün mə yə məc bur olur.

“Dialek tik zə ka nın tən qi di”ni 
ya zan da tək cə Kom mu nist Par-
ti ya sı nın dü şün cə üzə rin də ki 
təz yi qi ilə yox, ey ni za man da öz 
dü şün cə lə rim lə də he sab laş ma lı 
ol dum. “Dialek tik zə ka nın tən qi-
di” bir mark sis tin  kol lek tiv çi lə-
rə qar şı ya zıl mış ki tab dır. Hə qi qi 

mark siz min  kol lek tiv çi-
lər tə rə fi n dən təh rif 

edil di yi nə, yan lış 
yo la çə kil di yi-

nə ina nır dım. 
Bu gün isə 
tam əmin lik-
lə ey ni şe yi 
de yə bil mə-
rəm.

Mən işin 
əsas his sə si-
nın bu gü nə 

qə dər yaz-
dıq la rı mın ol-

du ğu na ina nı ram. 
Öz-özü mə de yi rəm 

ki, ge ri də qa lan la rın 
üzə  rin də da yan ma ğa 
dəy məz, on lar tə fər-
rüat dır. Hər han sı bir 

möv zu da ro man yaz maq ar-
zu su na dü şüb, son ra dan əl 

çək di yi miz ki mi.

Tərcümə edən:
NƏRİMAN

tır la dım ki, bil di yim üs lub yal nız ya zı 
ilə müm kün dür. Bu gün kü gənc lə rin 
ço xu üs lu ba mə həl qoy mur, in sa nın, 
fi k ri ni di li nə gəl di yi ki mi de mə si nin 
va cib li yi nə ina nır lar. Bu sə bəb dən, 
səs ya zan on la ra da ha çox la zım dır. 

...Ha zır da çap olu nan ki tab la rın heç 
bi ri ni özüm oxu ya bil mi rəm. Am ma 
kim lər sə bun la rı mə nə ya oxu yur, ya 
da da nı şır, be lə cə çap olu nan hər şe-
yi iz lə yi rəm. Si mo na dö Bo vuar mə nə 
çox ki tab oxu yub...  An caq bə zən, mə-
sə lən, əsər lə ri araş dır maq, tən qid et-
mək, ki ta bın qə bul edil miş prin sip lə rə 
uy ğun ya zıl dı ğı nı bil mək üçün baş qa 
ada mın oxu ma sı ki fa yət de yil... 

...Mən tək ba şı ma oxu yub-yaz-
ma ğa vər diş et mi şəm, ya zı çı lı ğın 
tən ha lıq tə ləb et di yi ni bi li rəm. İn-
di ki dü şün cə va si tə lə ri miz lə hər 
han sı bir şe yin üs tü nü ör tən pər-
də nin qal dı rıl ma sı tən ha lıq is tə yir.

...Dü şü nü rəm ki, hər bir in san 
onun la gö rüş mə yə gə lən ada ma 
ürə yin də olan la rı söy lə mə li dir. 
Mən cə, in san lar ara sın da kı mü na si-
bət lə ri təh rif edən  hər kə sin özün də  
nə lə ri sə  giz lət mə si dir. Lap əv vəl dən 
giz li li yin ye ri ni şəff  afl  ı ğın tut ma sı-
nın tə rəf da rı yam. Gün lə rin bi rin də 
is tər sub yek tiv, is tər sə də ob yek tiv 
hə ya tın ha mı üçün ta ma mi lə ay dın 
ol du ğu za man iki in sa nın bir-bi rin-
dən giz lə də cək sir lə ri nin qal ma ya-
ca ğı nı in di dən bey nim də can lan-
dı rı ram. Bə də ni mi zi qar şı mız da kı 
in sa na əsir gə mə dən təq dim edən də 
fi  kir lə ri mi zi giz lət mə yi miz düz gün 
de yil, üs tə lik, mə nim gö züm də bə-
dən lə ruh ara sın da hər han sı qu ru-
luş, tə biət ay rı-seç ki li yi yox dur.

fi  kir lə rə ça ta bil mək üçün onun 
prin sip lə ri nin bi zim lə  nə də rə cə-
də ya xın ol du ğu nu bil mi rik. Bu 
prin sip lər müəy yən nis bət də ay-
dın laş dı rı la, mü za ki rə olu na bi lər, 
am ma qar şı ma çı xan hər kəs lə hər 
şe yi mü za ki rə edə bi lə rəm fər ziy-
yə si doğ ru de yil. Bu nu si zin lə edə 
bi lə rəm, am ma qon şum la, ya da 
yol dan ke çən bir adam la edə bil-
mə rəm. Çox inad gös tər səm, so na 
qə dər mü ba hi sə et mək dən sə, da-
laş ma ğı üs tün tu tar.

De mək ki, əs lin də, inam sız lıq-
dan, na dan lıq dan, qor xaq lıq dan 
əmə lə gə lən, “ya qar şım da kı na 
gü vən mi rəm, ya da çox az gü və-
ni rəm” ki mi içim də giz li qa lan bir 
hiss var. Be lə ki, qar şı ma çı xan is-
tə ni lən şəxs lə hər şey ba rə də da-
nış mı ram, am ma əlim dən gəl di yi 
qə dər şəff  af və sə mi mi ol ma ğa 
ça lı şı ram. Çün ki içi miz də ki həm 
bi zə, həm də baş qa la rı na qa ran-
lıq gö rü nən tə rə fi n an caq on la ra 
sə mi mi və şəff  af ol ma ğa ça lış dı ğı-
mız za man ay dın lı ğa qo vu şa ca ğı-
na ina nı ram.

...Ya zı da şəff  afl  ı ğın və sə mi miy-
yə tin ən uc qar nöq tə si nə çat ma ğa 
ça lış mı şam. Am ma Si mo na dö Bo-
vuar la, baş qa la rıy la, bu gün bu-
ra da si zin lə ke çir di yim gün də lik 
söh bət lər var ki, bu za man  da nı-
şar kən əlim dən gəl di yi qə dər açıq, 
düz gün, sə mi mi ol ma ğa, hə ya tı mı 
ta ma mi lə təq dim et mə yə, ya da ən 
azın dan bu na cəhd et mə yə ça lı şı-
ram. Am ma ha mı ki mi mə nim də 
de mək is tə mə di yim qa ran lıq tə rə-
fi m var.

...Bir za-
man lar si ya si 
və  s iy  yət  na-
mə mi əvəz 
edə cək, hə-
yat he ka yə min 
da va mı ola caq, 
son ra dan im ti na 
et di yim uzun bir 
he ka yə ya zıb o gü-
nə qə dər dü şün dük-
lə ri mi bir ba şa de mək 
is tə yir dim. Bu he ka-
yə də zeh ni qu raş dır-
ma (fi c tion) çox az yer 
tut ma lıy dı. Oxu cu nun: 
“Bu ra da izah edi lən 
Sart rın özü dür” de-
yə cə yi bir ob raz ya ra-
da caq dım. Oxu cu nun 
tə səv vü rün də ro man 
qəh rə ma nı ilə müəl lif 
yüz faiz üst-üs tə dü-
şə cək di, am ma qəh-
rə ma nı an la ma ğın ən 
yax şı yo lu mən dən 
ona ke çən ciz gi lə ri 
ax tar maq ola caq dı. Et-
mək is tə di yim bu idi.

da nı şıq di lin dən is ti fa də et mə yə 
vər diş kar de yil. Bu gün ən də rin 
söh bət lər an caq zi ya lı lar ara sın da 
olur. Bu, zi ya lı la rın hə qi qə tə di gər 
in san lar dan da ha ya xın ol du ğu 
mə na sı na gəl mir. Bu, sa də cə zi-
ya lı la rın di gər in san la rın hə lə ki 

ba car ma dıq la rı işi gör mə lə-
ri nə, yə ni həm öz lə ri ni, 

həm də on la rı ba şa 
düş mək üçün 

müəy yən bir 
nöq tə yə qə-
dər irə li 
g e t  m ə  l ə -
ri nə kö-
m ə k  l i k 
edir.  

dım.  
Bu, Ma ca rıs tan ha di sə lə ri nin 

baş ver di yi və kol lek tiv çi lər lə 
(kom mu nist lər lə) aram da kı bağ-
la rın zəifl  ə di yi gün lər idi. Par-
ti yay la əla qə mi kəs mə səm də, 
özü mü sür gün olun muş kim hiss 
edir dim. Sol tə fək kür dən qop-
maq, ya sa ğa  me yil et mək, ya da 
hə lə lik göz lə mə möv qe yi tut maq 
de mək idi. Çün ki in san bu qop ma 
nə ti cə sin də kol lek tiv çi lə rin qa da-
ğan et di yi mə sə lə lər haq da dü-
şün mə yə məc bur olur.

“Dialek tik zə ka nın tən qi di”ni 
ya zan da tək cə Kom mu nist Par-
ti ya sı nın dü şün cə üzə rin də ki 
təz yi qi ilə yox, ey ni za man da öz 
dü şün cə lə rim lə də he sab laş ma lı 
ol dum. “Dialek tik zə ka nın tən qi-
di” bir mark sis tin  kol lek tiv çi lə-
rə qar şı ya zıl mış ki tab dır. Hə qi qi 

mark siz min  kol lek tiv çi-
lər tə rə fi n dən təh rif 

edil di yi nə, yan lış 
yo la çə kil di yi-

nə ina nır dım. 
Bu gün isə 
tam əmin lik-
lə ey ni şe yi 
de yə bil mə-
rəm.

Mən işin 
əsas his sə si-
nın bu gü nə 

qə dər yaz-
dıq la rı mın ol-

du ğu na ina nı ram. 
Öz-özü mə de yi rəm 

ki, ge ri də qa lan la rın 
üzə  rin də da yan ma ğa 
dəy məz, on lar tə fər-
rüat dır. Hər han sı bir 

möv zu da ro man yaz maq ar-
zu su na dü şüb, son ra dan əl 

çək di yi miz ki mi.
Tərcümə edən:

NƏRİMAN

mək is tə di yim bu idi.

Jan Pol Sartr:
“Deyə biləcəyim
hər şeyi demişəm...”

Bü tün bun lar yaz dı ğı nız mət nə ...Bə də ni mi zi hər kə sə hiss et di-

  ...Ya za bil mə mək möv cud lu ğu mu yox edir. San ki indi yox, nə vaxt-
lar sa bir za man lar yer üzün də ya şa mı şam. Bu söz lə ri de yən adam 
əs lin də, hu şu nu itir mə li dir, am ma mən na mə lum sə bəb lə rə gö rə 
nə kə dər lə nir, nə də qay ğı la nı ram.
....Hə ya tı mın ye ga nə məq sə di yaz maq. Nə vaxt sa əv vəl cə dən plan-
laş dır dı ğım şey lə ri ya zır dım. İn di isə an caq dü şü nə bi li rəm. Am-
ma tə bii ki, ya za bil mə mə yim dü şün cə fəal lı ğı mı azal dır.
...Söz lə ya zı ara sın da bö yük fər qin ol du ğu nu he sab edi rəm. İn san 
yaz dı ğı nı son ra ye ni dən ya sü rət lə, ya da ya vaş-ya vaş oxu ya bi lər. 
Baş qa cür de sək, müəy yən bir cüm lə üzə rin də nə qə dər da ya na ca ğı-
nı za əv vəl cə dən qə rar ve rə bil məz si niz, çün ki  cüm lə də ki ça tış maz-
lı ğı ilk ba xış da gör mə yə bi lər si niz. Ça tış maz lıq bəl kə o cüm lə də dir, 
bəl kə on dan əv vəl kin də, bəl kə də ən so nun cu da.



Kurt VONNEQUT
(ABŞ)

2081-ci il. Ha mı, nə ha yət, bə ra bər 
ol du. Yal nız Tan rı və qa nun qar şı sın-
da yox. Hər şey də bə ra bər. Ən ağıl lı-
lar yox dur. Ən gö zəl lər yox dur. Ən 
güc lü lər, ən sü rət li lər də yox dur. Bu 
ümu mi bə ra bər lik döv rü Kons ti tu-
si ya ya 211-ci, 212-ci və 213-cü dü-
zə liş lər nə ti cə sin də, ha be lə Ame ri ka 
Bir ləş miş Ştat la rı nın Ümu mi Bə ra-
bər ləş dir mə Bü ro su əmək daş la rı nın 
ayıq-sa yıq lı ğı nə ti cə sin də baş lan dı.

La kin bu nun la be lə, hə yat da tam 
qay da-qa nun hə lə yox idi. Mə sə lən, 
ap rel də adam lar ya za xas ol ma yan 
ha va ya gö rə elə əv vəl ki ki mi öz lə-
rin dən çı xır, hal ba hal olur du lar. 
Məhz bu ya ğın tı lı ay da ÜBB-dən 
olan adam lar Har ri son Ber ge ro nu – 
Corc və Heylz Ber ge ro nun on dörd 
yaş lı oğul la rı nı həbs et di lər. 

Tə bii ki, fa ciə idi, am ma Corc və 
Heylz bu ba rə də çox dü şü nə bil mir di-
lər. Heylz tam adi, or ta in tel lek tə ma-
lik bi ri si idi, ona gö rə də nə yin sə haq-
qın da yal nız bir ne çə sa ni yə fi  kir lə şə 
bi lir di. Corc isə qu laq la rın da özü nün 
üs tün zeh ni im kan la rı na uy ğun olan 
mi niatür bə ra bər ləş di ri ci ra dioci haz 
gəz di rir di. Qa nu nun tə lə bi be lə idi ki, 
Corc bu ci ha zı hə mi şə və hər yer də 
gəz dir mə li, heç vaxt çı xar ma ma lı dır. 
Qə bu le di ci da i mi hö ku mət ra di os-
tan si ya sı na kök lən miş di. Təx mi nən 
iyir mi sa ni yə dən bir ötü rü cü, efi  rə kəs-
kin bir səs bu ra xır dı ki, Corc ki mi qe ri-
stan dart bey ni olan in san lar öz im kan-
la rın dan tam is ti fa də edə bil mə sin lər. 
Bu nun la əda lət bər qə rar olu nur du. 

Corc la Hey lz te le vi zo ra ba xır-
dı lar. Heyl zin gö zü nün ya şı in di 
ya naq la rın dan axır dı, la kin ar tıq 
ağ la ma ğı nın sə bə bi ni unut muş du.

Te le vi zor da ba le ri na lar rəqs edir di. 
Cor cun ba şın da qu laq ba tı rı cı hə yə-

can siq na lı səs lən di. Dü şün cə lə ri qə fi l 
səs dən da ğı lı şan qul dur lar ki mi, təş viş 
do lu bir qor xu için də pə rən-pə rən ol du.

- İn di cə gö zəl bir rəqs elə di lər, - 
Heylz de di.

- Nə? – Corc so ruş du.
- Rəq si de yi rəm, ba bat idi.
- Hə. – Corc de di.
O, ba le ri na lar ba rə də bir ba la ca 

fi  kir ləş mə yə cəhd elə di. Əs lin də, 
baş qa la rın dan o qə dər də yax şı oy-
na mır dı lar. On la rın bə dən lə ri bu-
xov lar la, için də qır ma lar olan xır da ca 
ki sə lər lə ağır laş dı rıl mış dı, üz lə rin də 
mas ka var dı ki, in cə, nə fi s hə rə kət lə-
ri ni gö rən kim sə, özü nün elə ol ma dı-
ğın dan sı xın tı ke çir mə sin. Du ma nın 
için dən Cor cun ağ lı na be lə bir fi  kir 
gəl di ki, bəl kə də rəq qa sə lə ri bə ra bər-
ləş dir mək, ümu miy yət lə, la zım de-
yil. Bu fi k ri in ki şaf et dir mək is tə yir di 
ki, mik ro di na mik dən gə lən növ bə ti 
tü kür pər di ci səs, da şı daş üs tə qoy-
ma dı. Corc dik sin di. Onun la bir gə, 
sək kiz ba le ri na dan iki si də sək sən di.

Heylz əri nin ne cə dik sin di yi ni 
gör dü. Onun qu la ğın da bə ra bər ləş-
di ri ci ra dioqə bu le di ci yox idi və bu-
na gö rə də hər də fə han sı sə sin gəl-
di yi ni Corc dan so ruş ma lı olur du.

- Elə bil çə kic lə şü şə ni qır dı lar, - 
Corc de di.

- Ah, ne cə ma raq lı dır – bu qə dər 
müx tə lif səs lər eşi dir sən, - Heylz 
yün gül bir qib tə his si lə de di.

- Hə-ə, - Corc ca vab ver di.
- La kin mən əgər ÜBB-un rəisi 

ol say dım, bi lir sən nə edər dim?
Ye ri gəl miş kən, Heylz Ümu mi Bə-

ra bər ləş dir mə Bü ro su nun Diana Mun 
Qlam pers ad lı rəisi nə çox ox şa yır dı.

- Mən Diana Mun Qlam pers ol say-
dım, - Heylz da vam edir di, - ba zar 
gün lə ri zəng səs lər ve rər dim, qoy tək 
zəng ol sun – elə bil kil sə də sən...

- Tək cə zəng sə si ol sa, fi  kir lə şə 
bi lər dim, - Corc de di.

- Qoy on da lap uca dan ça lın sın 
zəng lər, - Heylz de di. – Elə bi li rəm 
mən dən əla ÜBB rəisi çı xar dı.

- On suz da baş qa la rın dan yax şı 
ola bil mə yə cək din, - Corc de di.

- Nor ma nın nə ol du ğu nu mən dən 
yax şı kim bi lir ki? – Heylz so ruş du.

- Düz dür, - Corc ra zı laş dı.
Və o an bey nin də oğ lu ba rə də 

fi  kir qı rıq-qı rıq işar dı – onun anor-
mal oğ lu, in di həbs xa na da olan 
oğ lu Har ri son ba rə də. Am ma iyir-
mi bir top dan açı lan yay lım atə şi-
nin sə si bu fi k ri öl dür dü.

- Ya man gu rul da dı, hə? – Heylz 
so ruş du.

Elə gu rul da mış dı ki, Corc ağap-
paq ol du, tir-tir əs di. Göz lə ri yaş la 
dol du. Sək kiz ba le ri na dan iki si ba-
şı nı əl lə ri lə tu tub stu di ya nın dö şə-
mə sin də qıv rıl dı. 

- Üzün nə ya man də yiş di, - Heylz 
de di. – Əzi zim, bəl kə di van da uza-
na san, bə ra bər ləş di ri ci ki sə ni ba lı-
şın üs tü nə qo yub din cə lə sən bir az?

Cor cun boy nun dan asıl mış, için-
də qırx yed di funt qır ma olan dar 
kə tan ki sə ni nə zər də tu tur du. Ki sə 
as ma qı fıl la bərk-bərk bağ lan mış dı.

- Uzan, ki sə nin əlin dən bir az 
din cəl, - Heylz de di. – Bur da nə 
var ki?! Tu ta lım, bir müd dət bə ra-
bər ol ma dıq, nə olar ki?!

Corc əli ilə ki sə nin çə ki si ni yox la dı.
- O, mə nə ma ne ol mur, - de di. – 

Fi kir ver mi rəm. Bu ki sə ar tıq mə-
nim bir par ça ma çev ri lib. 

- Son za man lar sən elə yo ru lur-
san ki, lap dəh şət dir, - Heylz de-
di. – Bəl kə ki sə də ba la ca de şik açıb 
qır ma lar dan bir az çı xa raq?

- Çı xar dı ğın hər qır ma ya gö rə iki 
il həbs və iki min dol lar cə ri mə, - 
Corc de di. – Mən cə, ya man ba ha dır.

- Sən iş dən qa yı dan dan son ra, 
ev də bir his sə si ni bo şal da bi lər din 
- Heylz de di. – O mə na da de yi rəm 
ki, bur da ki min lə ya rı şa caq san ki? 
Bur da sən sa də cə, din cə lir sən.

- Əgər öz hə ya tı mı yün gül ləş dir-
mə yə cəhd elə səm, - Corc de di, - 
bu nu baş qa la rı da elə yə cək və ye nə 
hə min o qa ran lıq cə ha lət, xu ra fat 
za man la rı, hər kə sin baş qa sın dan 
üs tün ol ma ğa ça lış dı ğı döv ran gə-
lə cək. Bu, sə nə xoş gə lər di?

- Bu, dəh şət olar dı, - Heylz de di.
- Bax, gö rür sən, - Corc de di. – 

Əv vəl cə, adam lar qa nu nu al dat-
ma ğa ça lı şır. Bəs son ra cə miy yə tin 
ba şı na gör nə lər gə lir?

Əgər Heylz bu suala ca vab ve rə 
bil mə səy di, Corc ona kö mək elə yə 
bil mə yə cək di, çün ki ba şın da in di 
də hə yə can siq na lı ça lı nır dı.

- Elə bi li rəm, cə miy yət ta mam 
da ğı lar dı, - Heylz de di.

- Nə da ğı lar dı? – Corc küt-küt 
so ruş du.

- Cə miy yət, - Heylz çaş qın-çaş qın 
dil lən di. – Elə de mə din bə yəm?

- Nə bi lim... 
Te le vi zi ya proq ra mı qəfl  ə tən xə-

bər lə rin xü su si bu ra xı lı şı ilə kə sil di. 
Əv vəl cə heç nə an la maq müm kün 
de yil di, çün ki dik to run bü tün dik-
tor lar ki mi, cid di nitq qü su ru var dı.

O, hə yə can için də, təx mi nən ya-
rım də qi qə “Xa nım lar və cə nab-
lar!” de mə yə ça lış dı.

Nə ha yət, təs lim ol du və mət ni 
ba le ri na lar dan bi ri nə ötür dü.

- Ey bi yox, - Heylz dik to ru nə zər də 
tu tub de di. – Cəhd edir di. Bu, ar tıq 
çox şey de mək dir. O, Al la hın ver di yi 
var gü cü ilə ça lı şır dı. Be lə inad kar lı ğa 
gö rə onun maaşı nı ar tır maq la zım dır.

- Xa nım lar və cə nab lar! – ba le ri-
na mət ni oxu du.

Yə qin, bu qız çox gö zəl idi, çün-
ki ba le ri na lar ara sın da ən ey bə cər 
mas ka nı o tax mış dı. O, çox gü man 
ki, həm də fi  zi ki cə hət dən çox güc lü 
ol ma sı na rəğ mən, rəq qa sə lə rin ən in-
cə si idi, çün ki bə ra bər ləş di ri ci ki sə lə ri 
özü nün öl çü lə ri ilə iki yüz funt luq ba-
ha dır la rın gəz dir dik lə ri boy da var dı.

Sə si nə gö rə o də qi qə üzr is tə mə-
li ol du – öl kə də heç bir qa dı nın be lə 
bir səs sa hi bi ol maq hü qu qu yox idi. 
Onun sə si ilıq, işıq lı bir me lo di ya idi.

- Ba ğış la yın, - de di və sə si nə tam 
bir ifa də siz lik ve rib mət ni tə zə dən 
baş la dı.

- On dörd yaş lı Har ri son Ber ge-
ron, elə in di cə hö ku mə ti de vir mək 
məq sə di ilə qəsd təş kil et mək də 
şüb hə li bi li nə rək tu tu lub sa lın dı ğı 
həbs xa na dan qa çıb. O, də rin ağ lı, 
əla id man çı ol ma sı ilə fərq lə nir. Ca-
ni yə qar şı tət biq edi lən bə ra bər ləş-
dir mə üsul la rı qə ti eff  ek tiv de yil. O, 
həd din dən ar tıq təh lü kə li dir.

Ek ran da Ber ge ro nun po lis də çə-
kil miş fo to su pey da ol du. Əv vəl cə 
baş-ayaq, son ra üfü qi, son ra ye nə 
ba şa yaq və nə ha yət, düz və ziy yət də. 
Fo to şə kil də Har ri son özü nün bü tün 
bo yu ilə üzə rin də fut lar və düy mə-
lər gös tə ri lən bo yöl çə nə söy kən miş 
və ziy yət də dur muş du. Har ri so nun 
bo yu düz yed di fut idi.

Har ri so nun xa ri ci gör kə min də ki 
qa lan şey lər isə yal nız əzab-əziy yət 
və bir də ağır də mir-dü mür dən iba-
rət idi. Və bu öl kə də kim sə bu oğ lan-
dan ağır bə ra bər ləş di ri ci da şı mır dı. 
Elə sü rət lə bö yü yür dü ki, ÜBB-nin 
əmək daş la rı bu xov la rın ye ni mo de-
li ni ix ti ra et mə yə heç cür ma cal tap-
mır dı lar. Ba la ca qu laq ra diosu nun 
ye ri nə onun ba şın da şü şə lə ri tut qun 
ey nə yə bir ləş miş nə həng qu laq lıq-
lar olar dı. Bu ey nək onu nəin ki ya-
rı kor et mə li, üs tə lik, çox möh kəm 
başağ rı la rı da ya rat ma lı idi. 

Onun bü tün bə də nin dən də mir-
dü mür asıl mış dı. Güc lü in san lar 
üçün nə zər də tu tul muş adi bə ra-
bər ləş di ri ci lər müəy yən sim met ri-
ya və hər bi sə li qə si lə fərq lə nir di, 
la kin Har ri so nun ku lar elə idi ki, o, 
da ha çox, ye ri yən zi bil xa na ya ox-
şa yır dı. Bu oğ lan hə yat yol la rı ilə, 
üs tün də üç yüz funt də mir da şı ya-
da şı ya ad dım la yır dı.

Xo şa gə lən si fə ti ni ey bə cər ləş dir-
mək üçün ÜBB-nin əmək daş la rı 
onu məc bur et miş di lər, qır mı zı re-
zin bu run tax sın, qaş la rı nı qırx sın 
və düz gün bi çim li ağ diş lə ri ni qa ra 
tə bə qə lər lə ört sün ki, ba xan lar elə 
bil sin, ağ zın da cə mi bir-iki də nə 
əy ri diş var.

- Əgər siz bu ca va na rast gəl sə niz, 
- ba le ri na da vam edir di, - onun la 
mü ba hi sə et mə yə cəhd gös tər mə yin 
– mən bir də tək rar edi rəm – heç bir 
vəch lə onun la mü ba hi sə et mə yin!

Ağır qa pı möh kəm cü yül də di.
Te le vi zor dan qı rıq-qı rıq çı ğır tı lar 

və dəh şət li hay qır tı lar gə lir di. Har-
ri son Ber ge ro nun fo to şək li ek ran da 
bir ne çə də fə tul la nıb düş dü - san-
ki zəl zə lə sə si ni an dı ran mu si qi nin 
rit mi nə uy ğun rəqs edir di şə kil.

Corc Ber ge ron o də qi qə ba şa 
düş dü ki, bu nə zəl zə lə dir. Baş qa 
cür ola da bil məz di: onun evi bu 
da ğı dı cı sə sin dal ğa la rı al tın da in-
di yə dək də fə lər lə rəqs et miş di.

- Aman ila hi, - Corc de di, - bu, 
yə qin Har ri son dur!

Hə min an dəh şət li av to mo bil qə za-
sı nın onun ba şın da gu rul da yan sə si 
bu kəş fi  ni bey nin dən bil mər rə sil di.

Corc göz lə ri ni açan da, Har ri so-
nun fo to şək li ar tıq ek ran da yox idi. 
Əvə zin də, özü nə fəs alan can lı Har-
ri son bü tün ek ra nı dol dur muş du.

Üs tün də ki də mir-dü mü rü cin gil də-
də-cin gil də də nə həng bir təl xək ki mi 
za lın tən or ta sın da dur muş du. Əlin də 
da ba nın dan qo par dı ğı stu di ya qa pı sı 
var dı. Onun qar şı sın da lap bü züş müş 
ba le ri na lar, tex nik lər, mu si qi çi lər və 
dik tor lar san ki ölüm lə ri ni göz lə yir di lər. 

- Mən İm pe ra to ram! – Har ri son 
qış qır dı. – Eşi dir si niz? Mən İm pe-
ra to ram! Ha mı mə nim əmr lə ri mi 
ye ri nə ye tir mə li dir! 

O, aya ğı nı ye rə elə döy dü ki, bi-
na tit rə di.

- Mən hətt  a in di, si zin qar şı nız da 
be lə ey bə cər şə kil də, be lə sar saq və-
ziy yət də, ol ma zın əzab lar için də du-
ran da be lə, in di yə dək Yer üzün də nə 
vaxt sa ol muş ən güc lü şəx siy yət lər dən 
də bö yük, güc lü yəm! Ba xın! İn di si zin 
göz lə ri niz önün də əs lin də ne cə yəm sə, 
ne cə ola bi lə rəm sə, ona da çev ri lə cəm!

Har ri son bun la rı de yib bə ra bər-
ləş di ri ci qur ğu la rı nın qa yış la rı nı 
qı rıb tök dü, san ki beş min funt 
ağır lı ğa he sab lan mış qa yış de yil, 
adi pa pi ros ka ğı zı idi.

Ağır də mir bə ra bər ləş di ri ci lər gu-
rul tu ilə ye rə tö kül dü. Har ri son şə-
ha dət bar ma ğı nı ba şı na bağ lan mış 
xal ta nın as ma qı fı lı na sox du və qı fı-
lın bağ la nan qo lu cin gil ti ilə, lap kə-
rö vüz sap la ğı ki mi qı rıl dı. Qu laq lıq-
la rı nı, ey nə yi ni zərb lə di va ra çırp dı.

Qır mı zı bur nu da ha ra sa uç du 
və ha mı nın gö zü qar şı sın da şim-
şək tan rı sı To run da qor xa ca ğı bir 
in san gö rün dü.

- İn di isə özü mə İm pe rat ri çə se-
çə cəm! – de di və qar şı sın da bü züş-
müş adam la rı yu xa rı dan- aşa ğı ya 
süz dü. – Yer dən qalx ma ğa cə sa rət 
edən ilk qa dın həm özü nə ər ta pa-
caq, həm də taxt-ta ca sa hib lə nə cək!

Bir cə an son ra ba le ri na lar dan bi-
ri kü lək də sö yüd bu da ğı ki mi əsə-
əsə aya ğa dur du.

Har ri son qu laq lıq la rı onun da 
ba şın dan qo par dı, bə ra bər ləş di-
ri ci lə rin yü kün dən eh ti yat la azad 
et di. Və nə ha yət, qı zın üzün də ki 
mas ka nı çı xar dı.

Bu qız mi sil siz də rə cə də gö zəl idi.
- İn di isə, - Har ri son qı zın əlin-

dən tu ta raq de di, - gəl in san la ra əsl 
rəq sin nə ol du ğu nu gös tə rək. Mu-
si qi! – de yə əmr elə di.

Mu si qi çi lər ye nə yer lə ri nə dır maş-
dı lar və Har ri son ya xın la şıb on la rın 
da bə ra bər ləş di ri ci lə ri ni çı xar dı.

- Nə yə qa dir ol du ğu nu zu ha mı-
ya gös tə rin və mən si zi ba ron, her-
soq, qraf edə cəm!

Mu si qi səs lən di. Əv vəl cə, hər 
şey elə hə mi şə ki ki mi idi, - ucuz, 
sar saq və sax ta. La kin Har ri son 
mu si qi çi lər dən iki si ni qal dı rıb 
on la rı di ri jor ağa cı ki mi ha va da 
oy na da-oy na da mu si qi ne cə ça lın-
ma lı dır sa, elə də oxu du. Son ra hər 
iki si ni qay ta rıb ye ri nə tul la dı.

Ye nə çal ma ğa baş la dı lar, am ma bu 
də fə əv vəl kin dən xey li yax şı ça lır dı lar.

Har ri son və onun İm pe rat ri çə si 
bir müd dət mu si qi yə tam sü kut 
için də, elə-be lə qu laq asır, elə bil 
qəlb lə ri nin çır pın tı sı nı mu si qi nin 
ahən gi nə kök lə yir di lər.

On lar bə dən lə ri nin bü tün ağır lı-
ğı nı ayaq bar maq la rı nın ucu na ke-
çir di lər. Har ri son iri əl lə ri ni qı zın 
in cə be li nə qo ya raq özü nün çə ki-
siz lik his si ni ona da ötür dü.

Son ra isə se vinc və zə rifl  ik güc lü 
bir dal ğa ki mi on la rı yer dən qo pa-
rıb ha va ya qal dır dı.

Yal nız öl kə qa nun la rı yox, ca zi bə, 
hə rə kət qa nun la rı da po zul muş du.

On lar yel lə nir, hər lə nir, döv rə vu-
rur, atı lıb-dü şür, oy na yır, şən lə nir di lər.

On lar ay da kı ma ral lar ki mi atı-
lıb-dü şür dü lər.

Stu di ya nın za lı otuz fut hün dür-
lük də idi və hər ye ni sıç ra yış rəq qas-
la rı ta va na da ha da ya xın laş dı rır dı.

Bu dur, on lar ar tıq ta va na to xun-
du lar.

Son ra isə tə bii ca zi bə qüv və si nə 
sev gi lə ri, ira də lə ri ilə qa lib gə lib 
ha va da, ta va nın bir ne çə düym-
lü yün də ası lıb qal dı lar və on la rın 
do daq la rı şi rin bir öpüş də bir ləş di.

Hə min an za la Ümu mi Bə ra bər ləş-
dir mə Bü ro su nun rəisi Diana Mun 
Qlam pers da xil ol du. Onun əlin də 
on ka libr li qo şa lü lə ta pan ça var dı.

Tə ti yi iki də fə çək di, İm pe ra tor 
özü nün İm pe rat ri çə si ilə hə lə ye rə 
çat ma mış öl dü.

Diana Min Qlam pers ta pan ça sı-
nı bir də dol du rub mu si qi çi lə rin 
üs tü nə tuş la dı, elan elə di ki, öz bə-
ra bər ləş di ri ci lə ri ni ye ri nə qay tar-
maq üçün cə mi on sa ni yə lə ri var.

Və bu yer də Ber ge ron la rın te le vi-
zo ru nun ki nes ko pu part la dı. Heylz 
Cor ca tə rəf dön dü, ona bu ba rə də 
nə sə de mək is tə yir di, am ma Corc ar-
tıq mət bə xə, pi və da lın ca get miş di.

Əlin də pi və ota ğa qa yıt dı, növ-
bə ti bə ra bər ləş di ri ci siq na lı göz lə-
di və ye nə kres lo su na əy ləş di.

- Sən ağ la yır dın? – Corc so ruş du.
- Hə, - qa dın ca vab ver di.
- Ni yə?
- Unut dum. Te le vi zor da nə sə kə-

dər li bir şey gös tə rir di lər de yə sən...
- Nə gös tə rir di lər ki?
- Bey nim də hər şey qa rı şıb, bil-

mə dim.
- Kə dər li şey lər ba rə də fi  kir ləş-

mə, - Corc de di.
- Mən heç fi  kir lə şi rəm ki?
- On da, ağıl lı qız san, afə rin sə nə.
Ye nə dik sin di. Ba şın da di na mit 

part la mış dı.
- De yə sən bərk vur du...
- Nə de yir sən?
- De yi rəm, bərk vur du de yə sən...
Tərcümə edən: İlqar ƏLFİ
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- Üzün nə ya man də yiş di, - Heylz 
de di. – Əzi zim, bəl kə di van da uza-

- On dörd yaş lı Har ri son Ber ge-
ron, elə in di cə hö ku mə ti de vir mək - Mən İm pe ra to ram! – Har ri son 

On lar ay da kı ma ral lar ki mi atı-
lıb-dü şür dü lər.

Harrison Bergeron
(Hekayə)



Yer üzün də ne çə növ 
həşə rat var?

Pla ne ti miz də ne çə növ hə şə ra-
tın ya şa dı ğın dan xə bə ri niz var? 
2 mil yon dan 4 mil yo na qə dər! 
Alim lər hə şə rat la rın 625 mi ni ni 
təd qiq edib lər və prak ti ki ola raq 
bü tün hə şə rat la rın təf sir olu na-
ca ğı na qə ti ümid yox dur. Can-
lı la rın heç bir nö vün də be lə rən-
ga rəng lik ol mur.

Əgər yer üzün də ya şa yan hə-
şə rat la rın ab sol yut sa yı nı bil mə-
yə ça lış saq, in san şüuru alı nan 
rə qəm lə ri qiy mət lən dir mək də 
aciz qa la caq! Pla ne ti miz də ya-
şa yan hə şə rat la rın təq ri bi sa yı nı 
he sab la ma ğın ye ga nə məq bul 
yo lu 1 kvad rat metr nəm tor paq-
da on la rın sa yı nı bil mək dir. Bu 
rə qəm təx mi nən 500-2000 ara-
sın da də yi şir.

Be lə lik lə, bir hek tar nor mal 
tor paq da 10 mil yo na ya xın hə-
şə rat olur. On la rın ək sə riy yə ti ni 
in san gö züy lə gör mək müm kün 
de yil. Bu hə şə rat lar hə qi qə tən 
mik ros ko pik öl çü lər də dir. Və 
on la rın yal nız bir ne çə min nö vü 
in sa nı o də rə cə də na ra hat edir 
ki, bu məx luq la ra nə za rət et mə-
yə cəhd gös tər mə li olu ruq. Əgər 
də rin dən dü şün sək, gö rə rik ki, 
in san hə şə rat la rın mü ha si rə sin-
də dir, am ma on la rın nə qə dər 
ol du ğu nu tə səv vür be lə et mir!

Hə şə rat la rın bö yük bir qis mi ni 
iki şey bir ləş di rir: on la rın bə də-
ni üç his sə yə bö lü nüb və adə tən, 
al tı aya ğı olur. Am ma müəy yən 
is tis na lar da var.

Mə nə nə nə dir?
Mə nə nə (ya xud, baş qa söz lə de-

sək, bit ki bi ti) ya şıl və qəh və yi yə 
ça lan, uzun lu ğu 6 mil li metr dən 
çox ol ma yan hə şə rat dır. On lar o 
qə dər sü rət lə ar tır ki, əgər tə bii 
düş mən lə ri bu hə şə rat la rı məhv 
et mə səy di, yer üzün də ki bü tün 
bit ki lə ri ye yib qur ta rar dı lar! Mə-
nə nə ni bü tün bit ki lə rin yar paq la-
rın da, göv də lə rin də, kök lə rin də 
gör mək olar. Bu hə şə rat lar çox 
vaxt mey və ağac la rı na, gül-çi çə yə, 
tə rə və zə və ta xıl bit ki lə ri nə cid di 
zi yan vu rur lar. On la rın çox ki çik 
baş la rın da güc lü ağ zı, ya xud xor-
tu mu olur. Mə nə nə bu xor tum la 
yar pa ğı de şir və onun bü tün şi rə-
si ni sü mü rür. Bun dan son ra bit ki 
so lur və çox vaxt məhv olur.

Mə nə nə nin hə ya tı nın ən qə liz 
de ta lı onun bə də nin dən şi rin şi-
rə if raz olun ma sı dır. Bu şi rə yə 
“bal şe hi” de yir lər, qa rış qa lar 
isə bu ma ye ni hə vəs lə içir. Ona 
gö rə də qa rış qa lar mə nə nə ni tu-
tur, on la rın qay ğı sı na, əsl fer mer 
öz inə yi nin qay ğı sı na qa lan ki mi 
qa lır lar. Mə nə nə ni öz yu va sı na 
gə ti rən qa rış qa onu ki fa yət qə dər 
yem lə tə min edir və cid di-cəhd lə 
qo ru yur. Qa rış qa öz “inə yi ni” 
sağ maq is tə yən də, onun qar nı nı 
bığ cıq la rı ilə sı ğal la yır və hə şə-
ra tın qar nı nın kə nar la rın da xir-
da ca şi rə dam cı la rı gö rü nür və 
bu dam cı la rı qa rış qa lar ləz zət lə 
içir. Adam la rın sa mə nə nə ni qo-
ru maq üçün heç bir əsa sı yox dur 
de yə, on la rın üzə ri nə kim yə vi 
mad də lər püs kür düb öl dü rür. 

Kə pə nək nə ye yir?
Bil di yi niz ki mi, kə pə nə yin hə-

ya tı bir ne çə dövr dən ke çir. Əv-
vəl cə, yu mur ta, son ra tır tıl, son-
ra ba ra ma (ba ra ma bü tün qı şı 
ya tır) olur və nə ha yət, ba ra ma-
dan kə pə nək çı xır. Kə pə nə yin 
hə ya tın da bir dövr var ki, bu za-
man o, da ha çox ye yir. Bu o vaxt 
olur ki, hə şə rat tır tıl döv rü nü 
ya şa yır. Bə zi kə pə nək növ lə ri 
üçün tır tıl döv rü on la rın, ümu-
miy yət lə, nə sə ye di yi ye ga nə 
dövr dür. Tır tıl ye yə-ye yə öl çü-
lə ri ni bö yü dür – o vax ta qə dər 
ki, onun də ri si part la yır və ye-
rin də ye ni də ri əmə lə gə lir. Be lə-
cə, bir ne çə də fə da vam edir.  Və 
üs tün dən ne çə həf tə ke çən dən 
son ra tır tıl əv vəl ki öl çü lə rin dən 
də fə lər lə iri olur.

Am ma kə pə nək lə rin bə də ni 
qi da qə bul et mə yə uy ğun dur: 
on la rın ba şı, si nə si, qar nı var. Ye-
yən kə pə nək lər də ağız əvə zi nə 
xor tum olur və bu xor tum ye-
mək vaxt la rı ara sın da qat lan mış 
və ziy yət də qa lır – lap saat ya yı 
ki mi. Bu xor tum çi çə yin də rin li-
yi nə iş lə yə bi lir və onun nek ta rı-
nı çə kir.

Ge cə kə pə nək lə rin də xor tu-
mun uzun lu ğu 15-20 san ti met-
rə ça ta bi lər. Odur ki, be lə bir 
xor tum iri, lü lə şə kil li gül lə rin 
də nek ta rı na ça ta bi lir. Bə zi kə-
pə nək lə rin xor tu mu nun ucun-
da kə si ci diş lə rə bən zər bir şey 
olur. Kə pə nək onun va si tə siy lə 
mey və lə ri de şib şi rə si ni içə bi-
lir.

Kəpənəklər miqrasiya 
edirmi?

Quş la rın miq ra si ya et di yi ni, 
yə ni bəl li bir möv süm də baş qa 
di yar la ra uç ma sı nı ha mı bi lir. 
Am ma çox la rı nın xə bə ri yox dur 
ki, kə pə nək lər də miq ra si ya edir. 
Bu na mi sal ki mi, hər il Mek si ka-
dan Ka li for ni ya ya sə ya hət edən 
kə pə nək lə ri gös tər mək olar. Elə 
hə min ailə dən olan kə pə nək lər 
Ara lıq də ni zin dən ötə rək Af ri ka-
dan Av ro pa ya gə lir lər. Miq ra si ya 
za ma nı göy də ey ni an da min lər-
lə, mil yon lar la kə pə nək gör mək 
müm kün dür.

Kö çə ri kə pə nək lər dən ən məş-
hu ru da naida kə pə nə yi dir. O, 
Mek si ka kör fə zi sa hil lə rin də və 
di gər cə nub əya lət lə rin də qış la-
yır. Yaz da ca van di şi lər yu mur-
ta la rı nı süd ki mi şi rə if raz edən 
bit ki lər üzə rin də qo yur lar. Bu 
bit ki lə rin yar paq la rı yu mur ta-
dan çı xan tır tıl lar üçün əla qi da-
dır. Kə pə nək lər bö yü yən də, bir 
qə dər şi ma la köç edir lər. Ora da 
hə şə rat lar cüt lə şir və elə hə min 
bit ki lər üzə rin də yu murt la yır-
lar – hə min vaxt o bit ki lər ar tıq 
şi mal da da ye ti şir. Bu miq ra si-
ya nın çox ma raq lı bir nö vü dür, 
çün ki bir ne çə ay ər zin də da-
naida la rın bir ne çə nəs li bir-bi ri ni 
əvəz edə rək get dik cə da ha şi ma la 
köç edib süd lə yən, ya xud ona qo-
hum olan baş qa bit ki lə ri ax ta rır.

Be lə lik lə, ya yın axır la rın-
da Ka na da ya ça tan kə pə nək-
lər köç pro se si ni baş la yan-
lar yox, on la rın xə ləfl  ə ri olur.

Pa yız gə lən də, 
ha va so yu yan-
da isə sağ qal mış 

kə pə nək lər bö yük 
dəs tə lər şək lin də 

ge ri yə dö nə rək göy-
də uzun lu ğu 20 ki-

lo met rə ça tan bir sü rü 
əmə lə gə ti rir lər. Da naida 

kə pə nək lə ri hər il ey ni 
marş rut la miq ra si ya edir lər. 

Mil çək lər nə ye yir?
Öz lə ri nin xır da öl çü lə ri nə 

gö rə (100 yet kin mil çə yin çə-
ki si 25-30 qram olur) adi otaq 
mil çə yi nin bö yük miq dar da 
qi da ya eh ti ya cı ol mur de yə, 
on lar hər yer də la zım olan 
qə dər qi da ta pa bi lir lər. 
Otaq mil çək lə ri qu ru qi da 
ye mir, çün ki onu çey nə-
mək üçün alət lə ri yox dur. 

Mil çə yin ağ zı yal nız du ru qi-
da nı sü mür mə yə uy ğun la şıb. 

“Dil” ro lu nu onun fi l xor tu mu-
na bən zə yən xor tu mu oy na yır. 

Onun da ucu iki ye rə ay rı lıb və 
bu ka nal lar ma ye qi da nı sü mür-
mək üçün bo ru ki mi iş lə yir.

Şim şək çax ma sı ərə fə sin də otaq 
mil çək lə ri nin ada mı diş lə mə si 
haq da ge niş ya yı lan fi  kir lər yan-
lış dır. Bu nu de yən lər adi mil çək-
lə ri baş qa mil çək lər lə, mə sə lən, 
pe yin mil çək lə riy lə, çöl mil çək lə-
riy lə səhv sa lan lar dır. Bu mil çək-
lər qan so rur de yə, in sa nı da diş-
lə yir. La kin əgər otaq mil çək lə ri 
ada mı diş lə mir sə, bəs on da ni yə 
onu bu qə dər təh lü kə li sa yır lar? 
Mə sə lə bun da dır ki, on la rın xü-
su si ba lış cıq la rı olan pən cə lə ri və 
bə dən lə ri tük cük lər lə ör tü lü dür, 
dil lə ri ni isə ya pış qan lı se lik ör tür. 
Bu o de mək dir ki, mil çə yin bə də-
ni nə daim toz, kir ya pı şır. Otaq 
mil çək lə ri isə ye mi hər yer də, o 
cüm lə dən zi bil qa laq la rın da, tul-
lan tı su la rın da, çir kab lar da ax tar-
dı ğın dan, on la ra ya pı şan toz da 
müx tə lif xəs tə lik lə rin tö rə di ci si 
olan bak te ri ya lar var ki, mil çək bi-
zim qi da mı za qo nan dan son ra or-
qa niz mi mi zə dü şə bi lər. 

Mil çək lər ne cə do ğu lur?
Ha mı ya bəl li dir ki, mil çək lər 

xəs tə lik da şı yı cı sı dır. Mil çək lə-
rin do ğul du ğu və hə ya tı nın çox 
his sə si ni ke çir di yi mə kan lar zi-
bil xa na lar, bak te ri ya la rın in ki-
şa fı üçün əl ve riş li olan baş qa bu 
ki mi yer lər dir. Fak ti ki ola raq, 
bu nəm, çü rü mək də olan ma te-
ri ya mil çək lə rin ço xal ma sı üçün 
ən mün bit mə kan dır. Bu ra da di-
şi mil çək ağ yu mur ta lar qo yur 
(on la rın öl çü sü 1,2 mil li met rə 
ya xın olur), on lar dan na zik, qur-
da bən zər, ayaq sız sür fə lər çı xır.

Yer üzün də ne çə növ Mə nə nə nə dir? Kə pə nək nə ye yir? Kəpənəklər miqrasiya 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma 
gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. Müt ləq ala-
caq lar, çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van 
ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: sa-

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

alim ola caq sı nız. Məq səd 
uşaq la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü ge niş lən dir mək, 
on la rı hə mi şə diq qət 

mər kə zin də olan 
ma raq lı həm söh-

bə tə çe vir mək dir.
İl qar ƏLFİ
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Yer üzün də ne çə növ Mə nə nə nə dir?

Bu 
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 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.

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 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.
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Pa yız gə lən də, 
ha va so yu yan-
da isə sağ qal mış 

kə pə nək lər bö yük 
dəs tə lər şək lin də 

ge ri yə dö nə rək göy-
də uzun lu ğu 20 ki-

lo met rə ça tan bir sü rü 
əmə lə gə ti rir lər. Da naida 

kə pə nək lə ri hər il ey ni 
marş rut la miq ra si ya edir lər. 

Mil çək lər nə ye yir?
Öz lə ri nin xır da öl çü lə ri nə 

gö rə (100 yet kin mil çə yin çə-
ki si 25-30 qram olur) adi otaq 
mil çə yi nin bö yük miq dar da 
qi da ya eh ti ya cı ol mur de yə, 
on lar hər yer də la zım olan 
qə dər qi da ta pa bi lir lər. 
Otaq mil çək lə ri qu ru qi da 
ye mir, çün ki onu çey nə-
mək üçün alət lə ri yox dur. 

Mil çə yin ağ zı yal nız du ru qi-
da nı sü mür mə yə uy ğun la şıb. 

“Dil” ro lu nu onun fi l xor tu mu-
na bən zə yən xor tu mu oy na yır. 

Onun da ucu iki ye rə ay rı lıb və 
bu ka nal lar ma ye qi da nı sü mür-
mək üçün bo ru ki mi iş lə yir.

kə pə nək lər bö yük 
dəs tə lər şək lin də 

ge ri yə dö nə rək göy-
də uzun lu ğu 20 ki-

lo met rə ça tan bir sü rü 
əmə lə gə ti rir lər. Da naida 

kə pə nək lə ri hər il ey ni 
marş rut la miq ra si ya edir lər. 

Mil çək lər nə ye yir?
Öz lə ri nin xır da öl çü lə ri nə 

gö rə (100 yet kin mil çə yin çə-
ki si 25-30 qram olur) adi otaq 
mil çə yi nin bö yük miq dar da 
qi da ya eh ti ya cı ol mur de yə, 
on lar hər yer də la zım olan 
qə dər qi da ta pa bi lir lər. 
Otaq mil çək lə ri qu ru qi da 
ye mir, çün ki onu çey nə-
mək üçün alət lə ri yox dur. 

Mil çə yin ağ zı yal nız du ru qi-
da nı sü mür mə yə uy ğun la şıb. 

“Dil” ro lu nu onun fi l xor tu mu-
na bən zə yən xor tu mu oy na yır. 

Onun da ucu iki ye rə ay rı lıb və 
bu ka nal lar ma ye qi da nı sü mür-
mək üçün bo ru ki mi iş lə yir.
bu ka nal lar ma ye qi da nı sü mür-
mək üçün bo ru ki mi iş lə yir.

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

alim ola caq sı nız. Məq səd 
uşaq la rı mı zın dün ya gö-
rü şü nü ge niş lən dir mək, 
on la rı hə mi şə diq qət 

mər kə zin də olan 
ma raq lı həm söh-

bə tə çe vir mək dir.
İl qar ƏLFİ

bə tə çe vir mək dir.
İl qar ƏLFİ

bə tə çe vir mək dir.
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Bu mər hə lə mil çək lə rin “qi da-
lan ma” mər hə lə si dir. Beş, ya xud 
al tı gün dən son ra sür fə nin də ri-
si qa lın la şır, qəh və yi yə çal ma ğa 
baş la yır və mil çə yin hə ya tı dinc 
mər hə lə yə ke çir: sür fə ba ra ma ya 
çev ri lir.

Da ha 5-6 gün dən son ra ba ra-
ma nın qa bı ğın dan mil çək çı xır. 
Mil çək lə rin xəs tə lik da şı yı cı-
sı ol ma sı na gö rə in san on lar la 
daimi mü ba ri zə də dir. Mil çə yi 
öl dür mə yin ən yax şı za ma nı 
ya qış da, ya da er kən yaz da dır. 
İlin  so yuq çağ la rın da mil çək lər, 
qa ran lıq gu şə lər də giz lə nir və 
daim ac olur lar. Ona gö rə də on-
la rı öl dür mək qat-qat asan la şır. 

Mil çək ta van da ne cə 
yeri yə bi lir?

Özü nün bü tün zi yan la rı-
na bax ma ya raq, mil çək hey ran 
qal ma lı məx luq dur. Adi otaq 
mil çə yi nin iki də nə iri qəh və-
yi gö zü olur ki, on la rın hər bi ri 
öz növ bə sin də min lər lə xır da 
lin za dan iba rət dir. Be lə göz lə-
rə “mü rək kəb” göz lər de yir lər.

Bun dan sa va yı, mil çə yin ba şı-
nın lap üs tün də da ha üç “sa də” 
göz olur. Bu göz lər dik yu xa rı 
ba xır və on la rı yal nız bö yü dü cü 
şü şə al tın da gör mək müm kün-
dür. Otaq mil çə yi nin bığ cıq la rı 
iy bil mə or qa nı ki mi iş lə yir. Bu 
bığ cıq lar qo xu nu çox uzaq mə-
sa fə dən du ya bi lir.

Mil çə yin ağ zı bi zim dil he sab 
et mə yə öy rən di yi miz or qan-
dan for ma la şıb, la kin bu hə şə ra-
tın ağ zı nın bü tün his sə lə ri uzun 
xor tum da cəm lə şib. Bu xor tum la 
mil çək şi rə çə kir. Mil çə yin bə də-
ni üç his sə dən iba rət dir: baş, si nə 
və qa rın. Qa nad la rı nın da lın da iki 
də nə xır da ca şiş var ki, bu, ona 
uçuş za ma nı mü va zi nə ti ni sax la-
maq üçün gə rək olur. Zo laq-zo laq 
si nə sin də üç cüt aya ğı var. Hər 
ayaq beş his sə yə bö lü nür ki, on la-
rın so nun cu su pən cə dir.

Mil çək pən cə si nin alt his sə sin-
də ki iki dır naq cı ğın üzə rin də ye-
ri yir. Bu dir naq cıq la rın 
al tın da kı ya pış qan lı ba-
lış cıq lar ona im-
kan ve rir ki, 
ta van da, 
ba şıaşa-
ğı gə zə 
bil sin! 

Da ha bir ma raq lı fakt: Demə, 
mil çə yin bü tün hə ya tı do ğul-
du ğu ye rin hən də və rin də ki 100 
metr lik mə sa fə də ke çir.

Arı lar qış da ne cə olur?
Arı la rın min müx tı lif nö vü 

var, ona gö rə də bu müx tə lif 
növ lə rin dav ra nı şı bir-bi rin-
dən çox fərq lə nir. La kin bi zi, 
əsa sən iki şey da ha çox ma raq-
lan dı rır: on lar ba lı ne cə əmə-
lə gə ti rir və “ic ti mai” məx luq 
olan arı lar öz hə yat la rı nı ne cə 
təş kil edir. Ba lın is teh sal pro-
se si za ma nı arı çi çək dən-çi çə-
yə uçub nek tar içir və son ra 
onu özü nün həzm apa ra tı nın 
bir his sə si olan, mə də dən qa-
baq da yer lə şən, am ma on dan 
tam ay rı olan ki sə va ri bir or-
qan da, baş qa söz lə de sək, bal 
tor ba sın da evi nə da şı yır. Nek-
ta rın ba la çev ril mə pro se si nin 
ilk mər hə lə si elə hə min ki sə-
cik də baş ve rir. Nek tar da kı şə-
kər or da kim yə vi də yiş mə lə rə 
mə ruz qa lır.

Nek tar ba la çev ril məz-
dən əv vəl arı lar on da kı su yun 
çox his sə si ni bu xar lan dı rır lar.

Eş şə ka rı sı nın yığ dı ğı bal elə 
nek tar qə dər du ru olur de yə, tez 
tur şu yur. Bal arı la rı nın şa nı la ra 
yığ dı ğı bal isə o qə dər qa tı dır ki, 
prak ti ki ola raq əbə di qa la bi lər. 

Yax şı, bəs qış da ne cə olur? 
Mü la yim iq lim də ca van eş şə ka-
rı sı ana la rı qı şı qu ru qum sal lıq-
lar da, baş qa mü na sib yer lər də 
qa zıl mış yu va lar da ke çi rir.

Ana arı ko lo ni ya nın qış da 
sağ qa lan ye ga nə üz vü dür və o, 
yaz da tə zə ko lo ni ya for ma laş-
dı rır. Bal arı la rı isə eş şə ka rı sın-
dan da ha xoş bəxt dir lər. On lar 
hər cür iq lim də yi şik li yi nə uy-
ğun la şa bi lir lər. On la rın ic ti mai 
təş ki la tı o qə dər güc lü dür ki, 
lap in san cə miy yə ti ilə mü qa-
yi sə olu na bi lər. İş çi arı lar pə-
tək də ki tem pe ra tu ru də qiq lik lə 
qo ru yur lar (bu, bal 
arı la rı nın in ki-
şaf et di yi yer də 
təx mi nən 34 də-

rə cə dir).

Qış da arı lar tem pe ra tu run 
7 də rə cə dən aşa ğı en mə si nə 
im kan ver mir lər. Top la dıq la rı 
bal, arı lar tə rə fin dən ya na caq 
ki mi is ti fa də olu nur – onu ye-
yər kən arı la rın bə dən tem pe-
ra tu ru ar tır, bu is ti lik də tem-
pe ra tu run nor mal laş ma sı na 
kö mək edir.

Qurd lar han sı 
ailədəndir lər?

Alim lər qurd la rın nə ol du ğu-
nu də qiq söy lə mək də aciz dir lər. 
On la rı da ha çox uzun bə dən li, 
onur ğa sız, sü rün mə yə qa dir və 
baş tə rə fi  qis mən bə də nin qa lan 
his sə sin dən fərq lə nən məx luq lar 
ki mi təs vir edir lər. On la rın ən 
mü hüm cə hə ti bə dən lə ri nin iki 
ey ni his sə yə - sol və sağ his sə lə rə 
ay rı la bil mə si dir. Odur ki, si zin 
ras tı nı za be lə əla mət lə rə ma lik 
hey van çıx sa, bi lin ki, qar şı nız-
da kı qurd dur. Qurd la rın öl çü-
sü mik ros ko pik nü mu nə lər dən 
lap nə həng lə ri nə dək (uzun lu ğu 
12 met rə dək) də yi şir. Qurd lar 
həm şəff  af, həm də tünd-qəh-
və yi, ya şıl və qır mı zı ola bi lər.

On la rın ən mü hüm lə ri yas tı 
qurd lar dır: biz quy ruq lar, as ka-
rid lər, na ma tod lar, ha be lə lent-
va ri qurd lar qru pu. 

Yas tı qurd lar bə dən lə ri nin 
yas tı qu ru lu şu na gö rə bu adı 
alıb lar. Bu qurd lar ey ni za-
man da hər iki cin sə aid dir lər.

On lar dan bə zi lə ri sər bəst ya şa-
yır, bə zi lə ri isə pa ra zit hə yat tər-
zi ke çi rir. Pa ra zit qurd la ra it və 
in san ki mi onur ğa lı la rın ba ğır-
sa ğın da ya şa yan lent va ri qurd-
lar aid dir. Biz quy ruq lar bö yük 
qrup olan sap va ri qurd lar qru-
pu nu əmə lə gə ti rir. Bu qurd lar 
öl çü lə ri nə gö rə bir-bi rin dən çox 
fərq lə nir – göz lə zor la se çi  lən-
lər dən, uzun lu ğu bir ne çə met-
rə dək olan la ra qə dər.

Tri xi nel la biz quy ruq la rı, riş-
ta və adi as ka rid lər ən təh lü kə li 
qurd lar sa yı lır. On lar bə zi hey-
van lar və in san lar da cid di xəs tə-
lik lə rə sə bəb ola bi lər. Bi zim yax şı 
ta nı dı ğı mız ya ğış qurd la rı isə çox 
fay da lı dır, çün ki tor pa ğı de şə rək 
onu bo şal dır, bit ki lə rin ok si gen lə 
tə min olun ma sı na şə rait ya ra dır.

Si ço vul lar 
ziyanvericidir mi?

Bə şə riy yə tin bü tün ta ri xi bo-
yu in san yal nız bir hey van la 
çox bö yük səy lə, ən qəd dar va-
si tə lər dən is ti fa də et mək lə ba-
rış maz mü ba ri zə apa rıb. Bu 
hey van si ço vul dur! Si ço vul la rın 
ək sər növ lə ri nin ta ma mi lə zi-
yan sız və ma raq lı hey van ol ma-
sı na bax ma ya raq, bu dəs tə nin 
iki üz vü – qo nur və qa ra si ço vul 
bü tün ailə nin adı nı lə kə lə yir. 
Yax şı, bəs in san lar si ço vul lar la 
nə yə gö rə mü ba ri zə apa rır?

Mə sə lə bun da dır ki, bu hey van-
lar hər il mil yon lar la ton qiy mət li 
ta xıl məh sul la rı nı məhv edir, ev 
quş la rı nın yu mur ta la rı nı ye yir, 
ya şa yış məs kən lə rin də, gə mi lər-
də ər za ğı kor la ya raq, adam la rı 
çə tin li yə sa lır lar. Ev lər də, bi na-
lar da baş ve rən yan ğın la rın xey-
li his sə si qaz bo ru la rı nı, elekt rik 
na qil lə ri nin izol ya sı ya sı nı di dib-
tö kən si ço vul la ra gö rə baş ve rir. 
On lar bun dan baş qa dö şə mə lə-
ri, me bel lə ri kor la yır və üs tə lik, 
cür bə cür xəs tə lik lər, o cüm lə dən 
bi zim gün lər də, xoş bəxt lik dən 

az rast gə li nən taun ki mi 
dəh şət li bir bə la ya yır-

lar.

Şə hər lər də si ço vul la rın sa yı, 
he sab la ma la ra gö rə adam la rın 
sa yın dan az de yil, kənd lər də 
isə hər ada ma 3-4 si ço vul dü şür. 
On lar di va ra dır ma na, ye rin al-
tı na gi rə bi lir, ev də,  kü çə də, və 
nəm yer də ra hat ca ya şa yır. Adə-
tən, tə rə vəz lə rə üs tün lük ve rən 
si ço vul lar əs lin də hər şey ye yir. 
Bu hey van lar har da de sən ya şa-
ya bil mə si nə, nə de sən ye mə si-
nə gö rə sü rət lə ar tır, ço xa lır. Bir 
söz lə, si ço vul la ra nə za rət et mək 
müm kün de yil. Onun di şi si il də 
10-dək ba la ve rə bi lər ki, on la rın 
hər bi ri ar tıq 4 ay dan son ra tam 
yet kin lə şə rək nə sil ve rir!

Qa ra si ço vul la rın və tə ni Ki çik 
Asi ya və bə zi Şərq öl kə lə ri dir. 
Av ro pa ya bu si ço vul lar Fə ləs tin-
dən qa yı dan sə lib çi lər lə “gə lib-
lər”. Qo nur si ço vul lar isə əv vəl-
lər Mər kə zi Asi ya nın çöl lə rin də 
ya şa yır dı lar və on la rın küt lə vi 
kö çü, yə qin ki, Ro ma İm pe ri ya sı 
dö nə mi nin əv vəl lə rin də baş la-
yıb. Qa ra si ço vul lar ki mi on lar 
da dün ya nın hər ye ri nə gə mi lə-
rin an bar la rın da ge dib çı xıb lar. 

İn di siz ar tıq bi lir si niz ki, si-
ço vul la mü ba ri zə apar ma san, 
on la rın vur du ğu zi ya nın öh də-
sin dən heç cür gəl mək ol maz. 
Am ma si ço vu lun da ha bir nö vü 
də var, gə lin bir qə dər də on dan 
da nı şaq.

Si ço vul lar öz lə ri ni ye ni şə raitə 
ən asan uy ğun la şan hey van ki-
mi gös tə rib lər. On lar da in san la 
bir lik də ya şa yan baş qa gə mi ri ci 
si çan ki mi çox po pul yar ev hey-
van la rı na çev ril di və on la rı sırf 
bu məq səd lə ye tiş dir mə yə baş-
la dı lar. Tə bii ki, ev si ço vul la rı-
nın ço xal dıl ma sı üçün adi vəh şi 
si ço vul lar dan heç vaxt is ti fa də 
et mə yib lər, bax ma ya raq ki, on-
lar rəng lə ri nə, bə zi dav ra nış la rı-
na gö rə qo hum dur lar. 

Ağ si ço vul lar fak ti ki ola raq, 
qo nur si ço vul la rın al bi no su dur. 
Al bi nos - də ri si nin və tü kü nün 
piq men ta si ya sı po zul muş can lı la-
ra de yir lər. Ən yax şı sı ev si ço vul-
la rı nı qə fəs də sax la maq dır, am-

ma hə min qə fəs ki fa yət qə dər 
iri ol ma lı dır. Si ço vul 

sax la nan qə fə-
sin için də “ikin-

ci mər tə bə yə” apa ran 
maili yol dü zəlt mək məs-

lə hət dir. Bir də tə bii ki, bu məq-
səd lə də mir qə fəs lər dən is ti fa-
də et mək da ha yax şı dır, çün ki 
hey van qə fə sin dən be zən də 
ağac bar maq lıq la rı asan lıq la 
gə mi rib azad lı ğa çı xa bi lir.

Ev si ço vul la rı elə də tə-
ləb kar de yil və on lar üçün 

ən yax şı qi da dö yül müş 
yu lafl  a quş ye mi-

nin qa rı şı ğı dır. 
Ev si ço vul la rı nın 
öm rü 2-3 il dir.

çox his sə si ni bu xar lan dı rır lar.

Hər suala    bir ca vab
bığ cıq lar qo xu nu çox uzaq mə-
sa fə dən du ya bi lir.

Mil çə yin ağ zı bi zim dil he sab 
et mə yə öy rən di yi miz or qan-
dan for ma la şıb, la kin bu hə şə ra-
tın ağ zı nın bü tün his sə lə ri uzun 
xor tum da cəm lə şib. Bu xor tum la 
mil çək şi rə çə kir. Mil çə yin bə də-
ni üç his sə dən iba rət dir: baş, si nə 
və qa rın. Qa nad la rı nın da lın da iki 
də nə xır da ca şiş var ki, bu, ona 
uçuş za ma nı mü va zi nə ti ni sax la-
maq üçün gə rək olur. Zo laq-zo laq 
si nə sin də üç cüt aya ğı var. Hər 
ayaq beş his sə yə bö lü nür ki, on la-
rın so nun cu su pən cə dir.

Mil çək pən cə si nin alt his sə sin-
də ki iki dır naq cı ğın üzə rin də ye-
ri yir. Bu dir naq cıq la rın 
al tın da kı ya pış qan lı ba-
lış cıq lar ona im-
kan ve rir ki, 
ta van da, 
ba şıaşa-
ğı gə zə 
bil sin! 

lar da, baş qa mü na sib yer lər də 
qa zıl mış yu va lar da ke çi rir.

Ana arı ko lo ni ya nın qış da 
sağ qa lan ye ga nə üz vü dür və o, 
yaz da tə zə ko lo ni ya for ma laş-
dı rır. Bal arı la rı isə eş şə ka rı sın-
dan da ha xoş bəxt dir lər. On lar 
hər cür iq lim də yi şik li yi nə uy-
ğun la şa bi lir lər. On la rın ic ti mai 
təş ki la tı o qə dər güc lü dür ki, 
lap in san cə miy yə ti ilə mü qa-
yi sə olu na bi lər. İş çi arı lar pə-
tək də ki tem pe ra tu ru də qiq lik lə 
qo ru yur lar (bu, bal 
arı la rı nın in ki-
şaf et di yi yer də 
təx mi nən 34 də-

rə cə dir).

bi zim gün lər də, xoş bəxt lik dən 
az rast gə li nən taun ki mi 

dəh şət li bir bə la ya yır-
lar.

qo nur si ço vul la rın al bi no su dur. 
Al bi nos - də ri si nin və tü kü nün 
piq men ta si ya sı po zul muş can lı la-
ra de yir lər. Ən yax şı sı ev si ço vul-
la rı nı qə fəs də sax la maq dır, am-

ma hə min qə fəs ki fa yət qə dər 
iri ol ma lı dır. Si ço vul 

sax la nan qə fə-
sin için də “ikin-

ci mər tə bə yə” apa ran 
maili yol dü zəlt mək məs-

lə hət dir. Bir də tə bii ki, bu məq-
səd lə də mir qə fəs lər dən is ti fa-
də et mək da ha yax şı dır, çün ki 
hey van qə fə sin dən be zən də 
ağac bar maq lıq la rı asan lıq la 
gə mi rib azad lı ğa çı xa bi lir.

Ev si ço vul la rı elə də tə-
ləb kar de yil və on lar üçün 

ən yax şı qi da dö yül müş 
yu lafl  a quş ye mi-

nin qa rı şı ğı dır. 
Ev si ço vul la rı nın 
öm rü 2-3 il dir.



Ap re lin 18-də Ku ba nın pay tax tı Ha va na da XIV Bey nəl xalq Gi-
ta ra fes ti va lı start gö tü rüb. Ru si ya, Kos ta-Ri ka, Mek si ka, İs-
pa ni ya, Ru mı ni ya və Ku ba dan olan sə nət çi lər Ha va na da top-
la şıb lar. Eks pert lər mü sa bi qə nin əhə miy yə tin dən da nı şa raq, 

onun “bö yük səh nə yə” və si qə qa zan dır dı ğı nı vur ğu la yıb lar. 
Fes ti val məş hur ku ba lı gi ta ra çı lar Mar ko Ta ma yo və Xoakin Kler çin 

çı xı şı ilə açı lıb. Da ha son ra di ri jor En ri ke Pe res Me sin rəh bər lik et di yi 
Ku ba Mil li Sim fo nik Or kest ri nin mü şa yiəti ilə Ha va na Mil li Teat rın da 
gi ta ra və sim li mu si qi alət lə ri üçün An to nio Vi val di nin “Re-ma jor” əsə ri 
və iki gi ta ra üçün nə zər də tu tul muş Xoakin Rod ri qo nun  “Kon sert-mad-
ri qal” ad lı kon ser ti təq dim edi lib. 

Fes ti va lın fəx ri qo naq la rı ara sın da məş hur is pan ifa çı la rı Ana bel Mon-
te si nos, Da vid Mar ti nes, Xaume Tor ren ta, Eduar do İnes tal, bra zi li ya lı 
gi ta ra çı Fa bio Za non, ame ri ka lı piano çu An to ni Spay ri və baş qa la rı var. 

Festivalda birinci yer üçün 5, ikinci yer üçün 3 və üçüncü yer üçün 2 
min ABŞ dolları məbləğində mükafat müəyyən edilib. Festival aprelin 
24-də başa çatacaq.

 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

Bu gün lər də “Har ri Pott  er”in 
müəl li fi , ya zı çı Coan 
Roulinq özü nün “Twit-
ter” he sa bın da, nə ha yət 

ki, on dan tez-tez və ən çox so ru şu lan 
sualı ca vab lan dı rıb. Pə rəs tiş kar la rı nın 
çox say lı sual la rın dan son ra Roulinq 
“Har ri Pott  er” əsə rin də ki ən se vim li 
per so na jı nın  “Hoq varts” mək tə bi nin 
di rek to ru Al bius Dambl dor ol du ğu-
nu bil di rib. 

Ma raq lı dır ki, baş rol da Ed di Red-
mey nin çə kil di yi ye ni “Fan tas tik ya ra dıl mış lar 
və on la rın məs kə ni” fi l min də də Dambl dor 
yad edi lir. Fil min sse na ri si ni də Roulin qin 
yaz dı ğı nı nə zə rə al saq, bu is ti nad la rın har-
dan qay naq lan dı ğı oxu cu lar üçün da ha 
ay dın ola caq.
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Bu gün lər də dün-
ya mət buatın-
da yer alan 
ma raq lı xə bər-

lər dən bi ri də Şeks pir lə bağ lı 
ke çi ril miş sor ğu nun nə ti cə lə ri 
olub. Sor ğu 15 öl kə də, 18 min 
adam ara sın da apa rı lıb. Sor-
ğu nun nə ti cə lə rin dən mə lum 
olub ki, Şeks pi ri ən az öz və tə-
nin də se vir lər. Sor ğu Şeks pi rin 
və fa tı nın 400 il li yi ilə əla qə dar 
“Bri ta ni ya Bir li yi”nin si fa ri şi ilə 
“YouGov” so siolo ji xid mə ti tə-
rə fi n dən ke çi ri lib. 

Res pon dent lə rin 65 faizi Şeks-
pi rin əsər lə ri ni sev di yi ni və ba-
şa düş dü yü nü bil di rib. On lar 
dra ma tur qun əsər lə ri ni in di də 
ak tual sa yır lar. Avst ra li ya və 
ABŞ da da xil ol maq la, di gər in-
gi lis dil li öl kə lər də bu gös tə ri ci 
Bri ta ni ya dan da ha yük sək olub.  
Şeks pi ri ən çox se vən və oxu yan 
öl kə lər ara sın da Çin, Tür ki yə və 
Mek si ka da var.  

“Bri ta ni ya Bir li yi”nin re gional 
di rek to ru 

Roz ma ri 
Xil xorst 
d e  y i b : 
“ Ö l ü -
mün dən 

400 il 
k e ç -
mə si nə 

b a x  m a -
ya raq, Şeks-

pi rin əsər lə ri bu gün 
də in san la rın maarifl  ən-

mə sin də əhə miy yət li rol oy-
na yır.”  Əsər lə ri dün ya nın 
80 di li nə tər cü mə edil miş 

Şeks pi rin bə dii ir si 38 pyes və 
154 so net dən iba rət dir.

Hazırladı: NARINGÜL

İ
s veç rə nin Lo zan na şə hə rin də, Lo zan na gö lü ət ra fın da məş hur 
ko me di ya us ta sı  Çar li Çap lin mu ze yi açı lıb. Mu zey bö yük 
akt yo run öm rü nün son 25 ili ni ke çir di yi Ma nuar de Ban mül-
kün də yer lə şir. Mu ze yin ya xın lı ğın da olan park da isə Ç.Çap-

li nin şəx si hə ya tı nı əks et di rən sər gi açı lıb. Sər gi də akt yo run şəx si 
əş ya la rı, fo to şə kil lə ri, əl yaz ma la rı, ailə ar xi vin dən olan ma te rial-
lar, fi lm lə rin afi  şa sı, ya rat dı ğı qəh rə man la rın mum fi  qur la rın dan 
iba rət eks po zi si ya lar nü ma yiş olu nur.

Eks po nat lar ta ma şa çı la rı nəin ki Çap-
li nin ya ra dı cı lı ğı, həm də ümu mi lik-
də ki no alə mi ilə ta nış edir. Mu zey-
də ki zal lar dan bi rin də akt yo run 
çə kil di yi “Ye ni dövr” və “Qı zıl 
xəs tə li yi” fi lm lə ri nin de ko ra-
si ya sı da yer ləş di ri lib. Mu zey 
komp lek si nə, həm çi nin, mon taj 
ota ğı və ki no zal da xil dir. Ki no-
zal da Çap li nin fi lm lə ri gös tə ri-
lir. Ma raq lı sı bu dur ki, Çap-
lin mu ze yi sta tik mu zey 
ide ya sın dan ta ma mi-
lə uzaq dır. Akt yo run 
oğ lu, Çap lin Mu zey 

Fon du nun pre zi den-
ti Maykl Çap li nin 
de di yi nə gö rə, “bu 
mu ze yin sta tik ol-
ma sı ki ne ma toq ra-
fın ru hu na da zidd 
olar dı. Eks po zi si ya-
sı hə rə kət də olan 
bu mu zey özü 
də san ki Çar li 
Çap li nin qəh-
rə man la rın-
dan bi ri dir”.

min ABŞ dolları məbləğində mükafat müəyyən edilib. Festival aprelin 
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Hazırladı: NARINGÜL

Eks po nat lar ta ma şa çı la rı nəin ki Çap-
li nin ya ra dı cı lı ğı, həm də ümu mi lik-
də ki no alə mi ilə ta nış edir. Mu zey-
də ki zal lar dan bi rin də akt yo run 
çə kil di yi “Ye ni dövr” və “Qı zıl 
xəs tə li yi” fi lm lə ri nin de ko ra-
si ya sı da yer ləş di ri lib. Mu zey 
komp lek si nə, həm çi nin, mon taj 
ota ğı və ki no zal da xil dir. Ki no-
zal da Çap li nin fi lm lə ri gös tə ri-
lir. Ma raq lı sı bu dur ki, Çap-
lin mu ze yi sta tik mu zey 
ide ya sın dan ta ma mi-
lə uzaq dır. Akt yo run 
oğ lu, Çap lin Mu zey 

Fon du nun pre zi den-
ti Maykl Çap li nin 
de di yi nə gö rə, “bu 
mu ze yin sta tik ol-
ma sı ki ne ma toq ra-
fın ru hu na da zidd 
olar dı. Eks po zi si ya-
sı hə rə kət də olan 
bu mu zey özü 
də san ki Çar li 
Çap li nin qəh-
rə man la rın-
dan bi ri dir”.

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.  

Şeks pi rin bə dii ir si 38 pyes və 
154 so net dən iba rət dir.

İsveçrədə
Çarli Çaplin 

muzeyi açılıb

Coan Roulinqin 
ən sevimli 
personajının adı 
məlum oldu
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Kubada 14-cü Beynəlxalq 
Gitara festivalı başlayıb
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kənarda daha 
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