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  Pre zi dent İl ham Əli yev Min-
gə çe vir şə hə ri nə sə fə rə gə lib. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı xal qı mı zın 
Ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye-
vin şə hə rin mər kə zin də ki abi də si 
önü nə gül dəs tə si qoy du.

Şə hər ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Ni ya zi Bay ra mov son dövr də Min gə-
çe vir də gö rü lən iş lər ba rə də döv lə ti-
mi zin baş çı sı na mə lu mat ver di.

Bil di ril di ki, Ümum mil li li de rin adı-
nı da şı yan par kın əra zi si üç hek tar dır. 
Park da şə la lə komp lek si və ye ni ka fe 
ti ki lib, möv cud “Ana və uşaq” ka fe si 
müasir üs lub da ye ni dən qu ru lub, ge-
niş ya şıl lıq iş lə ri gö rü lüb.

***
Min gə çe vir Şə hər Ta rix Mu ze yi nin 

əsas lı ye ni dən qur ma dan son ra təq di-
ma tı olub.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli yev ye ni dən qur ma dan son ra 
mu zey də ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat ve-
ril di ki, Min gə çe vir Şə hər Ta rix Mu ze yi 
1968-ci il də Min gə çe vir Döv lət Dram 
Teat rı nın bi na sın da kı bir otaq da fəaliy-
yə tə baş la yıb. 1985-ci il dən 2015-ci ilə dək 
isə doq quz mər tə bə li ya şa yış bi na sı nın 
bi rin ci mər tə bə sin də fəaliy yə ti ni da vam 
et di rib. La kin son ra dan Hey dər Əli yev 
pros pek tin də yer lə şən əv vəl ki Hey dər 
Əli yev Mu ze yi nin bi na sı ye ni dən qu rul-
du və Min gə çe vir Şə hər Ta rix Mu ze yi də 
hə min bi na ya kö çü rül dü. Ye ni dən qur ma 
iş lə rin dən son ra in di bi na nın ümu mu sa-
hə si 810 kvad rat metr təş kil edir.

Mu zey də xal qı mı zın Ümum mil li li de-
ri Hey dər Əli ye vin və Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin hə yat və fəaliy yə tin dən, öl kə-
mi zin in ki şa fı is ti qa mə tin də ki xid mət lə-
rin dən bəhs edən fo to gu şə ya ra dı lıb.

Bil di ril di ki, üç fond ota ğın dan, 50 
nə fər lik mü şa vi rə və 2 eks po zi si ya zal-
la rın dan iba rət olan mu zey də 16 min 
eks po nat qo ru nur və on lar dan 400-ü 
eks po zi si ya zal la rın da nü ma yiş et di ri lir. 
Bu son də rə cə qiy mət li eks po nat lar öl kə-
mi zin dün ya nın qə dim in san məs kən lə-
rin dən ol du ğu nu bir da ha təs diq lə yir.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, mu zey də nü-
ma yiş et di ri lən eks po nat la rın bir ço xu 
ötən əs rin or ta la rın da Min gə çe vir Su 
Elekt rik Stan si ya sı nın ti kin ti si za ma nı 
apa rı lan qa zın tı iş lə ri za ma nı ta pı lıb.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev Min gə çe vi-

rə sə fə ri çər çi və sin də şə hər də apa rı lan 
abad lıq və ti kin ti iş lə ri ilə ta nış olub.

Döv lət baş çı sı gö rü lən iş lə ri əks et-
di rən stend lə rə bax dı.

Min gə çe vir Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Ni ya zi Bay ra mov Pre-
zi dent İl ham Əli ye və Sa hil və Fü zu li 
park la rın da gö rü lən iş lər, ha be lə Kür 
ça yı nın sol sa hi lin də ki çik gə mi lər və 
qa yıq lar üçün ya nal ma plat for ma sı, 
di gər la yi hə lər ba rə də mə lu mat ver di.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, Ni gar Rə fi  bəy li 
kü çə sin də yer lə şən Sa hil par kı nın əra-
zi si 380 metr uzun luq da ge niş lən di ri lib. 
Bu ilin ap rel ayın da baş lan mış in şaat 
iş lə ri ar tıq ba şa ça tıb. Da xi li im kan lar 
he sa bı na hə ya ta ke çi ril miş təd bir lər nə-
ti cə sin də par kın ge niş lən di ril miş sa hə si 
1,2 hek ta ra çat dı rı lıb. Ge niş lən di ril miş 
park da 3500 kvad rat metr sa hə yə de ko-
ra tiv ta met ta va la rı dö şə nib, 30 de ko-
ra tiv işıq di rə yi qu raş dı rı lıb, ye ni otu-
ra caq lar və di gər la zı mi ava dan lıq lar 
qo yu lub. Par kın əra zi sin də 1000 ağac, 
5000-ə ya xın gül ko lu əki lib. Ya mac bo-
yu 1860 kvad rat metr ya şıl lıq sa hə si sa lı-
nıb, 940 kvad rat metr sa hə də çay daş la-
rın dan bər kit mə iş lə ri apa rı lıb. Ye ni su 
təc hi za tı şə bə kə si ya ra dı lıb, 1,2 hek tar 
sa hə yə su xətt  i çə ki lib.

Pre zi dent İl ham Əli ye və şə hər də ki Fü-
zu li par kı haq qın da da mə lu mat ve ril di.

Bil di ril di ki, şə hər də Fü zu li kü çə si bo-
yun ca 450 metr uzun lu ğun da park sa-
lı nıb. Park da in şaat iş lə ri nə 2015-ci ilin 
may ayın da baş la nıb və 2016-cı ilin sent-
yabr ayın da ba şa ça tıb. Döv lət büd cə si 
he sa bı na hə ya ta ke çi ril miş iş lə rin ümu-
mi də yə ri 2 mil yon ma nat dır. Ümu mi 
sa hə si 3 hek tar olan par kın gi ri şin də 
Mə həm məd Fü zu li nin büs tü qo yu lub, 
2 dairə vi və düz bu caq lı fəv va rə, uşaq-
əy lən cə, id man qur ğu la rı qu raş dı rı lıb, 
mi ni fut bol mey dan ça sı sa lı nıb. İs ti ra-
hət üçün bü tün la zı mi ava dan lıq lar qu-
raş dı rı lıb. Əra zi də çox lu say da de ko ra-
tiv ağac və gül kol la rı əki lib, 10 min 740 
kvad rat metr sa hə də çə mən lik sa lı nıb.

Şə hər də abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri 
da vam et di ri lir.

***
Sə fər əs na sın da Pre zi dent İl ham Əli-

yev Min gə çe vir Sə na ye Par kı nın tə məl-
qoy ma mə ra si min də də iş ti rak edib.

Azər bay can Pre zi den ti nin Ba kı, 
Gən cə, Sum qa yıt və Min gə çe vir şə-
hər lə rin də sə na ye zo na la rı nın təş kil 
olun ma sı ilə bağ lı irə li sür dü yü tə şəb-
bü sün ma hiy yə tin də da ya nan mü hüm 
amil lər dən bi ri də sə na ye park la rı nın 
ya ra dıl ma sı dır. Bu nu Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 2015-ci ilin fev ra lın da Min gə-
çe vir Sə na ye Par kı nın ya ra dıl ma sı və 
bu par kın fəaliy yə ti nin tə min edil mə si 
ilə bağ lı təd bir lər haq qın da im za la dı ğı 
sə rən cam lar da təs diq lə yir. Bu nun la da 
əsas diq qət öl kə də qey ri-neft sek to ru-
nun da vam lı in ki şa fı nın tə min edil mə-
si nə, sa hib kar lı ğın dəs tək lən mə si nə, 
müasir tex no lo gi ya la ra əsas la nan rə qa-
bət qa bi liy yət li sə na ye müəs si sə lə ri nin 
təş ki li nə və əha li nin is teh sal sa hə sin də 
məş ğul lu ğu nun ar tı rıl ma sı na yö nə lib.

Min gə çe vir Sə na ye Par kı nın fəaliy yə-
ti nin təş ki li, ida rə olun ma sı və in ki şa fı 
ilə bağ lı təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
İq ti sa diy yat Na zir li yi nin ta be li yin də 
ya ra dıl mış “Sum qa yıt Kim ya Sə na ye 
Par kı” MMC-yə hə va lə olu nub. Sə na-
ye Par kı nın fəaliy yə ti nin tə min edil mə-
si məq sə di lə Əm lak Mə sə lə lə ri Döv lət 
Ko mi tə si nin ta be li yin də olan “Min gə-
çe vir-To xu cu” ASC ləğv edi lib və onun 
15 hek ta ra ya xın tor paq sa hə si ica rə hü-
qu qu ilə “Sum qa yıt Kim ya Sə na ye Par-
kı” MMC-nin daimi is ti fa də si nə ve ri lib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Sə na ye Par kı-
nın baş pla nı nı, bu ra da ya ra dı la caq 
müəs si sə lər lə bağ lı mə lu mat la rı əks 
et di rən stend lə rə bax dı.

İq ti sa diy yat na zi ri Şa hin Mus ta fa yev 
mə lu mat ver di ki, Min gə çe vir Sə na ye 
Par kı nın ti kin ti sa hə si 120 min kvad-
rat metr təş kil edə cək. İn şaat iş lə ri nə 

60 mil yon ma nat dan ar tıq, ava dan lıq 
və dəz gah la rın alın ma sı na 150 mil yon 
dol lar dan çox in ves ti si ya qo yul ma sı 
nə zər də tu tu lub. Park da il kin mər hə lə-
də 2 min, son ra 5500-dən ar tıq ye ni iş 
ye ri nin açıl ma sı nə zər də tu tu lub.

La yi hə rəh bə ri Meh ri ban Axun do va 
bil dir di ki, Min gə çe vir Sə na ye Par kı-
nın nəz din də 9 müəs si sə in şa edi lə cək. 
Pam bıq ip li yi is teh sa lı müəs si sə sin də il-
kin mər hə lə də il də 10 min ton, növ bə ti 
mər hə lə də isə 20 min ton ip lik is teh sa lı 
nə zər də tu tu lub. Azər bay can da bö yük 
tə lə bat olan ak ril ip li yi is teh sa lı müəs si-
sə sin də il kin mər hə lə də il ər zin də 3 min 
ton məh sul ha zır la na caq. Bu, id xal dan 
ası lı lı ğı qis mən ara dan qal dı ra caq. Yun 
ip li yi is teh sa lı müəs si sə sin də il də 3 min 
ton məh sul is teh sal edi lə cək.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, co rab is teh sa lı 
müəs si sə si nin ti kin ti si ilə il kin mər hə lə-
də Azər bay ca nın co rab məh sul la rı na tə-
lə ba tı nın 50 faiz ödə nil mə si, il lik 35 mil-
yon, növ bə ti mər hə lə də isə 70 mil yon cüt 
co ra bın is teh sa lı nə zər də tu tu lub. Ayaq-
qa bı is teh sa lı müəs si sə sin də il lik 1,5 mil-
yon cüt də ri ayaq qa bı is teh sal edi lə cək.

Qa baq cıl tex no lo gi ya la rın tət biq olu-
na ca ğı bu müəs si sə lər dən baş qa, Sə na-
ye Par kın da tib bi kos me ti ka məh sul la rı 
is teh sa lı müəs si sə si nin ya ra dıl ma sı da 
plan laş dı rı lıb. Müəs si sə də pam bıq mah-
lı cı nın və ip li yin tul lan tı la rı nın tək rar 
ema lı nə zər də tu tu lub. Tul lan tı lar dan 
ste ril ləş di ril miş pam bıq, tib bi sar ğı bez-
lə ri və ban daj la rı, qu laq tə miz lə yən çöp-
lər və ma ki yaj bez lə ri is teh sal olu na caq.

Diq qə tə çat dı rıl dı ki, to xu cu luq müəs-
si sə sin də pam bıq par ça lar is teh sal edi lə-
cək. Azər bay can da növ bə ti 5 il ər zin də 
xam pam bı ğın is teh sa lı nın 700 min to na 
çat dı rı la ca ğı nı nə zə rə al saq, o za man Sə-
na ye Par kı nın nəz din də fəaliy yət gös-
tə rə cək pam bıq ip li yi is teh sa lı müəs si-
sə si nin əhə miy yə ti ay dın gö rü nür. İl lik 
is teh sal gü cü 15 mil yon metr təş kil edə-
cək müəs si sə müasir ava dan lıq la təc hiz 
olu na caq. Bu nun la ya na şı, ha zır la na caq 
xam par ça nın bo yan ma sı üçün par kın 
nəz din də il lik gü cü 15 mil yon metr olan 
bo ya ma müəs si sə si in şa edi lə cək.

Öl kə də ha zır ge yim məh sul la rı na 
olan tə lə ba tı ödə mək və id xal dan ası lı-
lı ğı azalt maq məq sə di lə Azər bay ca nın 
və bü töv lük də Qaf qa zın ən nə həng ti-
kiş müəs si sə si də Min gə çe vir Sə na ye 
Par kın da in şa edi lə cək. Müəs si sə də 
iki mi nə ya xın ye ni iş ye ri açı la caq.

Son ra döv lə ti mi zin baş çı sı Min gə-
çe vir Sə na ye Par kı nın tə mə li ni qoy du.

Da ha son ra Azər bay can Pre zi den ti 
Min gə çe vir şə hər ic ti maiy yə ti nin nü-
ma yən də lə ri ilə gö rüş dü.

“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin 

portalıdır!
ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin “Açıq ki-

tab” on lay n ki tab xa na sı Azər bay can, rus və 
di gər xa ri ci dil lər də yüz lər lə klas sik, müasir 
bə dii ədə biy yat nü mu nə lə ri nin, mətn və ma-
te rial la rın, lü ğət lə rin, müx tə lif sa hə lə rə dair 
el mi, pub li sis tik ədə biy yat la rın, dün ya dil lə ri-
nə tər cü mə edil miş Azər bay can ədə biy ya tı nın, 
həm çi nin Azər bay can di li nə tər cü mə edil miş 
dün ya ədə biy yat la rı nın elekt ron ver si ya sı nı 
mü tə ma di ola raq, pul suz ya yım la yır. 

Ki tab xa na va si tə si ilə Tər cü mə Mər kə zi nin 
“Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın və “Ay dın 
yol” qə ze ti nin döv ri say la rı nı da pul suz əl də 
edə bi lər si niz. Bun un üçün www.achiqki tab.az 
ün van lı ki tab xa na ya da xil ol maq la yüz lər lə nəş-
ri ödə niş siz əl də et mək olar!

Onu da qeyd e dək ki, ar tıq on layn ki tab xa-
na mı zın rus dil li ver si ya sı da fəaliy yət gös tə-
rir.

Üzeyir Hacıbəyli VIII 
Beynəlxalq Musiqi 
Festivalının açılışı olub

Sent yab rın 18-də Hey dər Əli yev Fon du nun və Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən Üze yir Ha cı bəy li VIII Bey nəl xalq Mu si-
qi Fes ti va lı nın tən tə nə li açı lış mə ra si mi olub.

M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sın da ke çi ri lən açı lış mə ra si mi Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin ifa sın da (or kest rin bə dii rəh-
bə ri və baş di ri jo ru, Xalq ar tis ti Rauf Ab dul la yev dir) da hi 
bəs tə ka rın “Ko roğ lu” ope ra sın dan uver tü ra nın səs lən mə si 
ilə açıq elan olu nub.

Ge cə də Xalq ar tis ti Gül ba cı İma no va nın bə dii rəh bər li-
yi ilə Azər bay can Döv lət Xor Ka pel la sı nın ifa sın da bir sı ra 
mu si qi kom po zi si ya la rı təq dim olu nub.

Qeyd edək ki, sent yab rın 27-dək da vam edə cək fes ti val 
gün lə rin də ümu mi lik də 30-dan ar tıq təd bi rin real la şa ca ğı 
plan laş dı rı lıb. Pay tax tı mı zın müx tə lif mə də niy yət ocaq la-
rın da ke çi ri lə cək bu təd bir lər də mu si qi se vər lər Üze yir Ha-
cı bəy li ilə ya na şı, di gər ta nın mış bəs tə kar la rı mı zın da əsər-
lə ri ni din lə yə bi lə cək lər.

Bil di ril di ki, şə hər də Fü zu li kü çə si bo- 60 mil yon ma nat dan ar tıq, ava dan lıq 

Prezident İlham Əliyev 
Mingəçevirə səfər edib
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Sent yab rın 22-də Ar gen-
ti na Res pub li ka sı nın 
Azər bay can Res pub li ka-
sın da kı föv qə la də və sə-

la hiy yət li sə fi  ri Kar los Dan te Ri va 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zin də olub. Sə fi r məş hur 
Ar gen ti na uşaq ya zı çı sı Ma ri ya 
Ele na Uol şun “Cuen to pos de Gu-
lubú” (“Qu lu bu nun na ğıl la rı”) və 
“Dailan Kifk  i” (“Day lan Kifk  i”) 
ki tab la rı nı, həm çi nin Klaudia Pi-
neiro nun “Una suer te pe queña” 
(“Ki çik uğur”) əsə ri ni Azər bay can 
di li nə tər cü mə və nəşr edil mə si 
üçün Mər kə zin di rek to ru Afaq 
Mə su da təq dim edib.

İki öl kə ara sın da ədə bi-mə də-
ni əla qə lə rin möh kəm lən mə sin də 

ədə biy yat la ra ra sı mü ba di lə lə rin 
xü su si ro lu nu qeyd edən sə fi r 
adı çə ki lən ki tab la rın Azər bay can 
oxu cu su nun ma ra ğı na sə bəb ola-
ca ğı na əmin li yi ni ifa də edib.

Qeyd edək ki, ca ri ilin may ayın-
da sə fi r lik lə Mər kə zin ilk bir gə la-
yi hə si olan Adol fo Bio Ka sa re sin 
“Mo re lin ix ti ra sı” əsə ri Azər bay-
can di lin də işıq üzü gör müş dü.

Sent yab rın 22-də Ar gen-

Tərcümə Mərkəzi və Argentina 
səfirliyi növbəti nəşr 
layihəsinin təməlini qoydu

Teatr xəbərləri

AzDramada “Müfəttiş”...

Sent yab rın 24-də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da da hi rus ya zı çı və dra-
ma turq Ni ko lay Qo qo lun “Mü-

fətt  iş” əsə ri əsa sın da səh nə ləş di ri lən ey-
niad lı ta ma şa nü ma yiş olu na caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər-
TAc-a bil di ri lib ki, ta ma şa nın qu ru luş çu 
re jis so ru Mi ka yıl Mi ka yı lov, qu ru luş çu 
rəs sa mı Mus ta fa Mus ta fa yev, mu si qi tər-
ti bat çı sı Ka mil İs ma yı lov dur.

Ta ma şa da Xalq ar tist lə ri Ra fael Da da şov, Ra miz Nov ruz, Ra fi q Əzi-
mov, Əmək dar ar tist lər El xan Qu li yev, Pər viz Ba ğı rov, Ka zım Ab dul la-
yev və baş qa la rı iş ti rak edir lər.

...“Yuğ”da “Kafkadan salam”...

Azər bay can Döv lət “Yuğ” Teat-
rın da Avs tri ya ya zı çı sı Frans 
Kafk  a nın əsər lə ri əsa sın da ha-
zır lan mış “Kafk  a dan sa lam” 

ad lı ta ma şa nü ma yiş olu na caq.
Azər TAc xə bər ve rir ki, səh nə əsə ri mər-

hum re jis sor Va qif İb ra hi moğ lu nun qu ru-
lu şun da təq dim edi lir.

Ta ma şa da əsas rol la rı akt yor lar Vi da-
di Hə sə nov, Fər had İs ra fi  lov, Məm məd-
sə fa Qa sı mov, So na xa nım Mi ka yı lo va, 
Gül zar Qur ba no va, Ya qut Pa şa za də, Qa sım Na ğı və Hik mət Rə hi mov 
can lan dı ra caq.

Səh nə əsə rin də Kafk  a nın “Hökm” no vel la sın dan və mək tub la rın dan 
is ti fa də olu nub.

...Musiqili Teatrda isə 
premyera nümayiş olunacaq

Azər bay can Döv lət Mu si qi li Teat-
rın da ye ni – 107-ci möv sü mün 
ilk prem ye ra sı ola caq. Teat rın 
mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a 

bil di ri lib ki, okt yab rın 1-də Əli Sə məd li nin 
“Me şə çaq qal sız ol maz” mu si qi li na ğıl-ta-
ma şa sı ba la ca ta ma şa çı la ra təq dim olu na caq.

Ye ni səh nə əsə ri nin əsas məq səd lə rin dən 
bi ri uşaq lar da mü ba ri zə əz mi nin, və tən-
pər vər lik his si nin aşı lan ma sı dır. Ma raq lı, 
di na mik sü jet xətt  i olan ta ma şa, əs lin də do la yı sı ilə er mə ni xis lə ti haq qın-
da uşaq la rı mı zı mə lu mat lan dır maq mis si ya sı da şı yır.

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru Əhəd Ha cı yev, re jis so ru El məd din 
Da da şov, re jis sor as sis ten ti Ta mil la As la no va, ge yim üz rə rəs sa mı Ye-
le na Al ma zo va dır. Rol la rı gənc akt yor lar Əm rah Da da şov, Gül da nə 
Əzi mo va, Eleano ra Meh di ye va, Rus lan Mür sə lov, Zin yət Qur ba no va, 
Şa ban Cə fə rov, Fə rid Rza yev və Cə la lə Nov ruz lu ifa edə cək lər.

“Nabat” və “Dmitrov 
küçəsi 86” filmləri 
“Didor” film festivalında

El çin Mu saoğ lu nun “Na-
bat” və Cə fər Axund za də-
nin “Dmit rov kü çə si 86” 
fi lm lə ri “Di dor” bey nəl-

xalq fi lm fes ti va lı na də vət alıb.
Cə fər Cab bar lı adı na “Azər-

bay can fi lm” ki nos tu di ya sın dan 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, hər iki 
fi lm fes ti va lın mü sa bi qə proq-
ram la rın da yer alıb. Fes ti va lın 
açı lış mə ra si mi okt yab rın 16-da 
Ta ci kis ta nın pay tax tı Dü şən bə də 
baş tu ta caq.

Film lər Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 
len tə alı nıb.

“Na bat” bə dii fi l mi nin sse na ri 
müəl lifl  ə ri El xan Nə bi yev və El çin 
Mu saoğ lu, qu ru luş çu ope ra to ru 
Əb dül rə him Be şa rat, qu ru luş çu 
rəs sa mı Şa hin Hə sən li, bəs tə ka-
rı Ha med Sa bet, ic ra çı pro dü se ri 
Arif Sə fə rov, pro dü se ri Müş fi q 
Hə tə mov dur. Film də baş rol la rı 
Fa ti mə Mə həm məd Ar ya, Vi da di 
Əli yev, Sa bir Məm mə dov, Fər had 
İs ra fi  lov və di gər lə ri can lan dı rıb-
lar. Fil min bey nəl xalq prem ye ra sı 
Ve ne si ya Film Fes ti va lı nın “Oriz-
zon ti” mü sa bi qə proq ra mı nın 
çər çi və sin də baş tu tub.

“Dmit rov kü çə si 86” qı sa met-
raj lı bə dii fi l mi “4.1 şə hər mo tiv-
lə ri” ki noal ma na xı na da xil dir. 
Fil min bey nəl xalq prem ye ra sı 
Al ma ni ya nın “Cott  bus” Film 
Fes ti va lı nın “Fo kus” proq ra mın-
da baş tu tub.

“Dmit rov kü çə si 86” fi l mi nin 
sse na ri müəl li fi  Cə fər Axund za-
də, qu ru luş çu ope ra to ru Əli şir 
Hə mid ho ca yev, qu ru luş çu rəs sa-
mı Ra fi q Nə si rov, bəs tə ka rı Rüs-
təm Zey nal lı, ic ra çı pro dü se ri 
Azər Qu li yev, pro dü ser lə ri Müş-
fi q Hə tə mov (“Azər bay can fi lm”) 
və İra də Ba ğır za də dir (“Ada ri 
fi lms”). Film də baş rol la rı Zem fi -
ra Sa dı qo va, Əli bəy Məm məd li, 
Əb dül Mah mu dov, Di la rə Ka zı-
mo va və di gər lə ri can lan dı rıb lar.

Sofiyadakı festivalda Azərbaycan 
xalçaları nümayiş etdirilib
So fi  ya Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti və “Tra ki ya lı la rın Yo lu” Fon du 

tə rə fi n dən So fi  ya da “Xal ça la rın yo lu” ad lı fes ti val ke çi ri lib. 
Təd bir də Bol qa rıs ta nın Elm lər Aka de mi ya sı nın Et noq ra fi  ya 
və Folk lor Araş dır ma la rı İns ti tu tu və Et noq ra fi  ya Mu ze yi-

nin di rek to ru Pet ko Xris tov, Bol qa rıs ta nın müx tə lif döv lət qu rum-
la rı nın, bu öl kə də akk re di tə olu nan dip lo ma tik nü ma yən də lik lə rin, 
KİV və QHT-lə rin nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Fes ti val da Azər bay ca nın Bol qa rıs tan da kı sə fi r li yi və Mü qəd dəs 
K.Ox rids ki adı na So fi  ya Uni ver si te tin də Azər bay can Di li və Mə də niy-
yə ti Mər kə zi nin nü ma yən də lə ri iş ti rak edə rək Ba kı və Qu ba xal ça çı lıq 
mək təb lə ri nin nü mu nə lə ri ni nü ma yiş et di rib lər. Təd bir də çı xış edən 
Pet ko Xris tov fes ti va lın ta ma şa çı lar tə rə fi n dən ma raq la qar şı lan dı ğı nı 
qeyd edib. O, bu ki mi təd bir lə rin xalq la rın bir-bir lə ri nin mə də niy yə ti-
ni ta nı ma sı ba xı mın dan əhə miy yət li ol du ğu nu söy lə yib.

Fes ti va lın təş ki lat çı la rın dan olan “Tra ki ya lı la rın Yo lu” Fon du nun 
səd ri Diana Kas mets ka bu ki mi təd bir lə rin müx tə lif xalq la rı, mə də niy-
yət lə ri bir ara ya gə tir di yi ni, mə də ni mü ba di lə üçün şə rait ya rat dı ğı nı 
de yib. O, fes ti val da Azər bay can, İran, Ma ca rıs tan, Ser bi ya, Mek si ka, 
Bol qa rıs tan xal ça la rı nın nü ma yiş olun du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Azər bay ca nın Bol qa rıs tan da kı sə fi r li yi nin əmək da şı Vü sa lə Sa dı qo-
va Azər bay can da qə dim xal ça çı lıq ənə nə lə ri nin möv cud ol du ğu nu, 
coğ ra fi  möv qe yi, di zay nı, kom po zi si ya sı və rəng se çi mi nə gö rə öl kə-
miz də 7 xal ça çı lıq mək tə bi nin ol du ğu nu söy lə yib. O, əsr lər bo yu xal-
ça çı lıq sə nə ti nin Azər bay can mə də niy yə ti nin və təs vi ri in cə sə nə ti nin 
əhə miy yət li ele men ti ol du ğu nu qeyd edib. Azər bay ca nın xal ça çı lıq 
sə nə ti nin dün ya mə də niy yə ti ni zən gin ləş dir di yi, Azər bay can xal ça la-
rı nın key fi y yə ti nə və yük sək bə dii də yə ri nə gö rə dün ya da məş hur ol-
du ğu, bir çox xal ça la rın dün ya nın ta nın mış mu zey lə rin də sər gi lən di yi 
diq qə tə çat dı rı lıb. Dip lo mat 2010-cu il də Azər bay ca nın ənə nə vi xal-
ça çı lıq sə nə ti nin UNES CO-nun Bə şə riy yə tin Qey ri-Mad di Mə də ni İrs 
üz rə Rep re zen ta tiv Si ya hı sı na da xil edil di yi ni vur ğu la yıb. O, dün ya da 
ilk ix ti sas laş mış xal ça mu ze yi nin 1967-ci il də Azər bay can da ya ra dıl dı-
ğı nı, 2014-cü il dən mu ze yin ye ni müasir – bü kül müş xal ça for ma sın da 
bi na sı nın ol du ğu nu qeyd edib.

Sə fi r li yin əmək da şı Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin fi k ri ni 
xa tır la da raq qeyd edib ki, xal ça lar Azər bay ca nın mil li in cə sə nə ti dir. 
Azər bay ca nı xal ça lar sız və xal ça la rı Azər bay can sız tə səv vür et mək 
müm kün de yil.

Son ra təd bir iş ti rak çı la rı Azər bay can xal ça çı lıq mək təb lə ri nin nü-
mu nə lə ri ilə ta nış olub lar. Azər bay can xal ça la rı iş ti rak çı lar da bö yük 
ma raq do ğu rub.

İqbal HACIYEV

Bakıda “My Azerbaijan” adlı 
fotosərgi açılacaq

Okt yab rın 8-də Ba kı da ta nın-
mış fo toq raf Or xan As la no-
vun “My Azer baijan” ad lı 
fo to sər gi si açı la caq. Azər-

TAc xə bər ve rir ki, “Port Ba ku Mall”da 
açı la caq sər gi “Art pa yız” la yi hə si çər-
çi və sin də təş kil olu na caq.

Sər gi eks po zi si ya sın da fo toq ra fın və-
tən pər vər lik möv zu sun da olan fo to la rı 
sər gi lə nə cək.

Sər gi okt yab rın 23-dək da vam edə cək.
Bun dan əla və, la yi hə çər çi və sin də sö zü ge dən mə kan da okt yab rın 

29-da gənc rəs sam İri na El da ro va nın “Neft-Hol li vud-güc”, no yab rın 
12-də isə Pər viz Hü sey nov və İri na Qun do ri na nın sə nət əsər lə rin dən 
iba rət “961,8°C” ad lı sər gi lər açı la caq.
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kaledençilik
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qabıq-əzələ
qaqq
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qalınbişirmə
qalış
qamışvarılıq
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qanılıb-atma
qanılıb-atmaq
qanılıb-qırma
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qarabük
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qaraşortu
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ikitərtibli
imetiqo 
importçu
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infl yasiyaçı
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intellektualçı
intimi
intimilik
iriseriyalı
işədüzəltmə
işıqlanıb-görünmə
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işıqlıqlı
işıqlıqsız
itaətçi
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iyi-qoxulu
iyi-qoxusuz
iyilənmə
iyilənmək
iyilətmə
iyilətmək
iyili
iyisiz
izomerləşdirmə
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kolpansız
komplimentbaz
komplimentbazlıq
kor-koruş
kortalma
kortalmaq
kortaltma
kortaltmaq
kortlanma
kortlanmaq
kortlaşma
kortlaşmaq
koruş
koruş-koruş 
koruşlanma
koruşlanmaq
koruşlanmış
kos-nağara
koş
kömbədodaq
kömbəsifət
körəməzlik
kruizbaz
kruizbazlıq
kufl an
küfk ürmə
küfk ürmək
külbaşlıq
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qac-qacdoğrama
qağ
qağ-qağ

xəlayiq
xələldar
xələldarlıq
xəlic
xəlvətgah
xəmirgir
xəmirgirlik
xəmsin, külək
xəndə
xərabati
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əbrişimli
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ədəblicə
ədəsəli
ədəsəsiz
ədəsəvarı
ədəsəvarılıq
ədəsəyəbənzər
ədəsəyəbənzərlik
ədəsəyəoxşar
ədəsəyəoxşarlıq
ədviyyatsızlıq
əfəlləşə-əfəlləşə
əfqanlıq
əhatələndirtmə
əhatələndirtmək
əhənglədə-əhənglədə
əhənglənə-əhənglənə
əhəngləşə-əhəngləşə
əhəngləşmək
əhənglətdirə-əhənglətdirə
əhənglətdirilmə
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əhənglilik
əhəngsatan
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əhsənli
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əhsənsiz
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əklildüzəldən
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əklilqoyan
əklilsatan
əklilsatma
əks-qövs
əks-yük
əqdəslik
əqdxanlıq
əqrəbsiz

qıvrılış
qiyasbora
qızılçətirlilik
qızqarğası
qoca-qarel
qoyucu
qövssöndürən
qulaq-quyruq
qulaq-quyruqlu
qulaq-quyruqsuz
qurdalandırma
qurdalandırmaq
qurdu-qurdu
qurdürəyiyemə
qurdyeməzlik

izomerləşmə
izomerləşmək
jenşençi
jirokompas
jiron (-lar)
kadisi
kağız-bakelit
kalenci (-lər)
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kalkulyasiyaçı
kalkulyasiyaçılıq
kalkulyatorluq
kalman
kamera-heykəltaraşlıq
kamilcə

qalğı
qaradeyin
qaramalı
qaramtraq
qaramtraqlıq
qaramurdar
qarannı (məh.)
qarıxdırıcı
qarıxdırıcılıq
qarıxdırılma
qarıxdırılmaq
qarıxdırma
qarıxdırmaq
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xoşnud
xoşnudluq
xoşru
xoştəb
xu, xoy
xub
xubluq
xubru
xud
xudanəkərdə
xudkam
xudkamlıq
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fl uktuasiya 
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əliuşaqlılıq
əliuşaqlıolma
əliuzunluqedən
əliuzunluqetmə
əliyaş
əliyaşlıq
əliyumuq
əliyumuqluq
əllaməliketmə
əlləşib-düzəltmə
əlləşib-düzəltmək
əlli-ayaqlıgetmə
əlmuzdualma
əlmuzduvermə
əlvidademə

əlaclı
əlağacılı
əlahiddələşmə
əlahiddələşmək
əlaqələndiricilik
əlalıq
əlaltılı
əlbəsəli
əlbəsəlik
əlbirlik-dilbirlik
əldəki
ələklənmək
ələkli
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də 
“İş lək or foq ra fi ya lü ğə ti” üzə rin də iş ge dir. Məq səd, ha zır da 
is ti fa də də olan “A zər bay can di li nin or foq ra fi ya lu ğə ti»n də yer 
al mış min lər lə ya zı lı şı səhv, qə liz ərəb, fars söz lə ri nin, mə na sı 

və mən bə yi bi lin mə yən söz və söz bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və 
hal lan dır ma lar la ar tı rıl mış, bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş ifa də lə rin, elə-
cə də sa hə lü ğət lə ri nə aid ter min lə rin, dər man, kim yə vi ele ment ad la-
rı nın tə miz lən mə si, əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər dən ara nıb ta pıl mış 
söz lər da xil edil mək lə, iş lək, ay dın dil və saiti nin ər sə yə gə ti ril mə si dir. 
Adı çə ki lən ki tab dan, or foq ra fi ya lü ğə ti qay da la rı na uyuş ma yan söz lə rin 
təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı rır, oxu cu la rın, dil və lü ğət mü tə xəs sis lə ri nin 
fi kir və mü la hi zə lə ri ni, irad və tək lif lə ri ni göz lə yi rik. Or foq ra fi ya lü ğə-
tin dən çı xa rı lan söz lə rin təs ni fa tı 6 fev ral 2016-cı il ta rix dən (62 say lı 
buax rı lış) eti ba rən mü tə ma di ola raq “Ay dın yol“ qə ze tin də dərc edi lir.

(Əvvəli ötən saylarımızda)



- Mo ni, Mo ni, 
əzi zim, ye nə? De dim 

axı sə nə, göz lə ri nin ağı qı za ra-
caq, mon taj da qra fi  ka us ta la rı onu ne cə 
ağart sın lar? Bəs dir, ağ la ma. İla hi, gör bir 
özü nü nə gü nə qoy mu san...

Cü zep pe Mo ni ka nı qu caq la yır. Akt ri sa 
ba şı nı onun çiy ni nə qo yub hön kü rür. Tor-
na to re onun göz yaş la rı nı si lir. Mo ni ka içi-
ni çə kə-çə kə ürə yi ni Cü zep pe yə bo şal dır. 

- Onun gü na hı yox dur, Ma le na kim-
sə yə pis lik elə mə yib. O, saf dır, kö mək-
siz dir, Ma le na fa hi şə de yil, qur ban dır, 
za ma nın, ey bə cər lik lə rin... Gö rüm lə nə-
tə gəl sin bu mü ha ri bə...

Tor na to re hə lə də sa kit ləş mək bil mə-
yən Mo ni ka nı qu caq la yıb də ni zə ba xır. 
Su sur. Pe şə kar re jis sor ba şa dü şür ki, 
in di Mo ni ka nı ovun dur ma ğın mə na sı 
yox dur... 

 “Ma le na” fi l mi nin çə ki liş lə rin də dü-
nə nə cən hər şey qay da sın da ge dir di. Bir 
müd dət əv vəl Si ci li ya nın bu şə hər ci yi nə 
çə ki liş qru pu nun gəl mə si san ki yadp la-
net li lə rin göz lə nil məz mü da xi lə si ni xa-
tır la dır dı. Hə min vaxt dan mər kəz də ki 
yay ka fe sin də ma fi  ya ba rə də söh bət lə-
ri Mo ni ka Bel lu çi ba rə də de di-qo du lar 
əvəz lə miş di. Sa kin lər dəs tə-dəs tə dün-
ya gö zə li nə bax ma ğa gə lir di. Mo ni ka 
da heç ki min xət ri nə dəy mir di. Köh nə 
meh man xa na nın yu xa rı qa tın da kı ey-
va na çı xır, yer li pə rəs tiş kar la rı na ha va 
öpü şü gön də rir, on lar la şə kil çək di rir di. 

Ki şi lər son gün lər ev də ta pıl mır, vaxt-
la rı nın çox his sə si ni Mo ni ka nı ya xın dan 
gör mək üçün meh man xa na nın qar şı sın-
da ke çi rir, küt lə vi səh nə lə rə çə kil mək 
üçün bir-bir lə ri ni itə lə yib ad la rı nı yaz-
dı rır dı lar. Şüb hə siz, bü tün bun lar abır-
hə ya nı hər şey dən üs tün tu tan, ailə ənə-
nə lə ri nə sa diq qa lan, baş la rı na yay lıq 
bağ la ya raq, ayaq la rı na uzun qa ra yun 
co rab gey miş si ci li ya lı de yin gən ev dar 
qa dın la rın heç də xo şu na gəl mir di...

...Mo ni ka İta li ya nın Çitt  a di Kas tel lo 
şə hə rin də zəh mət keş bir kənd li ailə sin-
də do ğul muş du, ana sı Brü nel la yax şı 
rəs sam idi. Ye ni yet mə qız hü quq şü nas 
ol ma ğı ar zu la yır dı. Elə bu sə bəb dən də 
Pe ru ci Uni ver si te ti nə da xil ol muş, in gi-
lis, fran sız və is pan dil lə ri ni mü kəm məl 
öy rən miş di.

Mo ni ka təh sil haq qı nı ödə mək üçün 
əv vəl cə ka fe də xö rək pay la yan, son ra isə 
mo del agent li yin də iş lə miş və tez lik lə 
“Dol ce & Gab ba na”nın rəs mi si ma sı se-
çil miş di.

Məş hur re jis sor Fren sis Ford Kop po-
la nın qar da şı onu mo da jur nal la rın dan 
bi rin də gö rüb “Brem Sto ke rin Dra ku la-
sı” fi l min də epi zo dik ro la də vət et miş-
di. Bun dan son ra Bel lu çi “Mən zil cik”, 
“Do ber man” və “Qurd qar daş lı ğı” ki mi 
məş hur ek ran əsər lə rin də çə kil miş, akt-
yor Ven san Kas sel ilə ailə qur muş du... 

Ata sı Lu ça no Vint sen zo ni nin “Ma le-
na” he ka yə si nin mo tiv lə ri əsa sın da ey ni 
ad lı fi l mə sse na ri ya za raq, ek ran laş dı-
ran Cü zep pe Tor na to re ha di sə lə rin real 
hə yat dan gö tü rül dü yü nü yax şı bi lir di. 
Bəl kə də, kim bi lir, ve lo si pe di ilə kü çə-
lə ri do la şan ye ni yet mə Re na to elə Lu ça-
no nun öz pro to ti pi dir. An caq fi lm də fa-

şiz min dəh şət lə rin dən əziy yət çə kən 
şə hər də ha mı Ma le na nın gö zəl li yi nə 
və qa dın tə kəb bü rü nə pa xıl lıq edir, 

əri nin ölüm ka ğı zı nı al dıq dan 
son ra onun əx laq sız qa dı na 

çev ril mə si xə bə ri ya yı lan-
da isə adam lar sa kit lə şir. 

Ma le na əs lin də tə nə lər-
dən bez di yi üçün əx-

laq sız qa dın gö rün-
tü sü ya ra dır. Bu 
də fə küt lə onu 

daş-qa laq edib şə-
hər dən qo vur. Ma le-
na an la yır ki, gü nah-
sız lı ğı nı və əri nə 
sa diq li yi ni mü ha ri-
bə nin acı la rın dan 
tən gə gəl miş bu 
qə zəb li adam-
la ra sü but edə 
b i l  m ə  y ə -
cək...

Ta rix han sı sa şə kil də tək rar olu nur, 
de yən lər ya nıl mır lar. Bax, elə dü nən, 
Ma le na nın dö yül mə səh nə si çə ki lən də 
si ci li ya lı qa dın lar akt ri sa nı gö rən gün-
dən ağ lı nı itir miş ər lə ri nə gö rə on dan 
əvəz çıx mış dı lar. Bir qa dın ki mi Mo ni-
ka bu nu dər hal an la mış dı, la kin hə min 
an gü nah sız ol du ğu nu sü but et mə yin 
mə na sı yox idi. On suz da heç kim onu 
din lə mə yə cək di. Mo ni ka eti raz əvə zi nə 
və bir də sə nət na mi nə itaət kar ca sı na bu 
nif rət lə rə döz müş dü və dü nən dən tən-
ha lı ğa çə ki lib uşaq ki mi ağ la yır dı.

...Sa hil də Mo ni ka nı qu caq la yıb da-
yan mış re jis sor Tor na to re sa də çı xış yo-
lu tap dı.

- Mo ni, is tə yir sən sə nə pen dir li pit sa 
alım? 

- Hə, Cü zep pe, am ma ya nın da don-
dur ma sı da ol sun. Özü də çi yə lək li.

- Mo ni, nə dir, mə ni müfl  is elə mək fi k-
rin var?

Hər iki si gül dü. 
... “Ma le na”da kı fi  nal səh nə si ni xa tır la-

yır sız? Bir ne çə də qi qə lik kadr lar da nə lər 
yox dur? Qa dın sev gi si və səadə ti, gö zəl-
li yi və möh tə şəm li yi, zə rifl  i yi və də ya nə-
ti. Mo ni ka Bel lu çi fi l min son kadr la rın-
da kı oyu nu ilə özü nü bü tün dün ya ya, ən 
əsa sı isə hə min ev qa dın la rı na sev di rib 
on la rın da rəğ bə ti ni qa zan ma ğı ba car dı. 

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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- O, ye nə ağ la yır, sen yor 
Tor na to re.
- De ki, ağ la ma sın!
- De dim.
- Nə ol du?
- De di, itil bur dan!
- Har da dır?
- Sa hil də, ba yaq dan gö-
zü nün ya şı nı axı dır.
- Yax şı, gə li rəm.
- Bəs mən in di ney lə-
yim?
- İtil bur dan!
Re jis sor kö mək çi si 
Can lu ka bi lir ki, 
Si ci li ya nın düz 
gö bə yin də, çə ki-
li şin son kadr la-
rı na ha zır lıq mə-
qa mın da maest ro 
ilə söz gü ləş dir mək 
əbəs dir. Fi nal 
epi zo du ən ağır 
səh nə dir. İşıq çı lar, 
əl bi sə çi lər, qrim us-
ta la rı ora-bu ra vur-
nu xur lar. Re jis sor 
Cü zep pe Tor na to-
re diq qət siz li yi və 
səh lən kar lı ğı sev-
mir. O, hə mi şə ki 
ki mi baş ope ra tor 
La yoş Kol tai ilə 
qız ğın mü ba hi sə 
edir. Sen yor Cü-
zep pe nin söz lə-
ri nə gö rə, ma car 
La yoş kor ri da da kı 
öküz dən də tərs dir. 
Fik rin dən dö nən de yil! Elə 
bu na gö rə də Tor na to re onu 
çox se vir, çək di yi kadr la ra 
ba xan da qür rə lə nir. Cü zep-
pe nin əsas dərd-sə ri Mo ni-
ka dır. “Ma le na” fil min də 
baş ro lun ifa çı sı, gö zəl lər 
gö zə li, ada mın ağ lı nı baş-
dan çı xa ran Mo ni-
ka Bel lu çi! 

Mü tə xəs sis lə rin rə yi nə gö rə, ya xın qo-
hum la rın ev li li yin dən do ğu lan uşaq-
lar müx tə lif ge ne tik xəs tə lik lər dən 
əziy yət çə kir, ya şıd la rı ilə mü qa yi sə də 

nor mal in ki şaf dan ge ri qa lır, bə zən əq li və fi  zi ki cə-
hət dən qü sur lu olur lar.

...Ye ni Ya sa mal da ya xın dan ta nı dı ğım bir tak si sü-
rü cü sü var. Çox zəh mət keş, sə mi mi və is ti qan lı adam-
dır. Ya şı 40-a çat ma sa da, saç la rı ta mam ağa rıb, üzün-
də ki nis gil də elə ilk ba xış dan hiss olu nur. Bir gün 
saç la rı nın be lə tez ağar ma sı nın sə bə bi ni so ruş dum. 
Əv vəl sus du, göz lə ri dol du, son ra ci bin dən bir şə kil 
çı xa rıb mə nə uzat dı. Ya taq da ya na şı uzan mış iki qı zın 
fo to su idi.

- Dər dim özü mə bəs dir, qar daş. Al lah mə nə ekiz qız 
öv la dı bəxş elə di. Se vin cim çox qı sa sür dü. Hər iki si 
ana dan gəl mə ya taq xəs tə si dir. Hə yat yol da şı mın 35 
ya şı var, dərd dən be li bü kü lüb, qo ca qa dı na bən zə yir, 
ağ la maq dan göz lə ri nə mir va ri su yu gə lib. Qız la rın 13 
ya şı var, çox çə tin lik lə da nı şır lar, sər bəst hə rə kət edə 
bil mir lər, qu ca ğı mız da gəz dir mə yə məc bu ruq... 

- Xəs tə li yin sə bə bi nə dir? Hə kim lər ça rə ta pa bil-
mir?

- Be yin hü cey rə lə ri nin və hə rə kət apa ra tı nın ifl  i-
ci. Hə kim lər çox dan qə rar ve rib: bu uşaq la rın sa ğal-
maq ümi di yox dur. Bi lir siz, öv lad şi rin ne mət dir, on-
dan ne cə im ti na et mək olar? Gö rü nür, qis mə tim be lə 
imiş... De yir lər ki, xəs tə li yin əsas sə bə bi bi zim qan 
qo hum lu ğu muz dur. Va li deyn lə ri min ar zu su na əməl 
et dim, əmim qı zı ilə aulə qur dum. Am ma nəs li miz-
də heç vaxt, heç kim bu xəs tə li yə tu tul ma yıb. İki miz 
də sap sağ lam adam la rıq. Bəs bu bə la har dan bi zə tuş 
gəl di?

Va li deyn üçün bun dan bö yük dərd ola bi lər mi? 
Am ma di gər fakt lar da möv cud dur. Azər bay can da 
xey li ailə var ki, qan qo hum la rı ilə ni ka ha gi rib lər və 
sağ lam öv lad lar dün ya ya gə ti rib lər. Ge ne tik araş dır-
ma lar la məş ğul olan mü tə xəs sis lər bu nun özü nü də 
anor mal lıq sa yır və nə sil lə rin han sı sa mər hə lə sin də 
təh lü kə li xəs tə lik lə rin əv vəl-axır özü nü bü ru zə ve rə-
cə yi ni söy lə yir lər.

Bəs in san ta le yin də xö şa gəl məz fə sad lar tö rə dən 
qo hum la ra ra sı ni kah la ra gö rə kim mə nə vi mə su liy yət 
da şı ma lı dır? Axı bu ki mi ürək dağ la yan fakt lar şəx si 
müs tə vi dən çı xa raq ic ti mailə şir. Rəs mi mə lu mat la ra 
gö rə, bağ la nan ni kah la rın 18-19 fai zin də bəy və gə-
lin qan qo hum lu ğun da dır lar. Elə bu sə bəb dən də son 
30 il də he mo fi  li ya xəs tə li yi nə dü çar olan la rın sa yı bir 
ne çə də fə ar tıb. Be lə ni kah la rın qa da ğan olun ma sı ilk 
növ bə də xal qın ge no fon du, gə lə cək nə sil lə rin sağ lam-
lıq prob lem lə ri ilə bağ lı dır.

Düz dür, yad in san la rın ev li li yin dən də xəs tə uşaq 
dün ya ya gə lə bi lər, am ma bu risk qo hum ev li lik lər 
ara sın da da ha yük sək dir. Çün ki elə xəs tə lik lər var ki, 
on lar za hi rən bi lin mir, in san müayi nə dən ke çən də 
onun ge ne tik xəs tə lik da şı yı cı sı ol du ğu aş kar edi lir. 
Odur ki, qo hum lar ara sın da ge ne tik xəs tə lik lər da-
ha çox rast gə lin di yin dən, on la rın bir-bi ri ilə iz di va ca 
gir mə mə si da ha məq sə dəuy ğun dur.

Ərəb öl kə lə ri, Mi sir və Tür ki yə ki mi öl kə lər də isə 
bu gös tə ri ci da ha da yük sək dir. Qo hum ni kah la rın 
ən çox rast gə lin di yi öl kə lər dən olan Tür ki yə də bu 
sə bəb dən uşaq lar da bir sı ra ir si xəs tə lik lə rin yük sək 
ol du ğu mü şa hi də edi lir. Be lə ki, Tür ki yə də qu ru lan 
ailə lə rin 30-35 faizi qo hum ni kah la rın pa yı na dü şür.

Öl kə miz də qo hum luq tel lə ri nin da ha güc lü ol du ğu 
böl gə lər var. Əha li ara sın da be lə bir fi  kir for ma la şıb: 
“Qız gö zü mü zün qar şı sın da bö yü yüb, ədəb li, təh sil li, 
ev dar dır. Ni yə axı o, baş qa sı na qis mət ol sun? Oğ lan 
da özü mü zün kü dür, əti mi ye sə də, sü mü yü mü at-
maz, qo ca lan da mə nə hə yan olar!”

Sə hiy yə və tibb müəs si sə lə ri, ic ti mai təş ki lat lar və 
xü su sən də qa dın və ailə prob lem lə ri ilə məş ğul olan 
QHT-lər bu mə sə lə də müs təs na rol oy na ma lı, əha-
li nin müx tə lif tə bə qə lə ri nə qan qo hum la rı ara sın da 
iz di va cın gə lə cək ailə yə sağ lam lıq ba xı mın dan vu ra 
bi lə cə yi ağır fə sad la rı ge niş izah et mə li dir.

Fərhad
ABDULLAYEV

Qan
qohumluğunun
fəsadları

Ata sı Lu ça no Vint sen zo ni nin “Ma le-
na” he ka yə si nin mo tiv lə ri əsa sın da ey ni 
ad lı fi l mə sse na ri ya za raq, ek ran laş dı-
ran Cü zep pe Tor na to re ha di sə lə rin real 
hə yat dan gö tü rül dü yü nü yax şı bi lir di. 
Bəl kə də, kim bi lir, ve lo si pe di ilə kü çə-
lə ri do la şan ye ni yet mə Re na to elə Lu ça-
no nun öz pro to ti pi dir. An caq fi lm də fa-

şiz min dəh şət lə rin dən əziy yət çə kən 
şə hər də ha mı Ma le na nın gö zəl li yi nə 
və qa dın tə kəb bü rü nə pa xıl lıq edir, 

əri nin ölüm ka ğı zı nı al dıq dan 
son ra onun əx laq sız qa dı na 

çev ril mə si xə bə ri ya yı lan-
da isə adam lar sa kit lə şir. 

Ma le na əs lin də tə nə lər-
dən bez di yi üçün əx-

laq sız qa dın gö rün-
tü sü ya ra dır. Bu 
də fə küt lə onu 

daş-qa laq edib şə-
hər dən qo vur. Ma le-
na an la yır ki, gü nah-
sız lı ğı nı və əri nə 
sa diq li yi ni mü ha ri-
bə nin acı la rın dan 
tən gə gəl miş bu 
qə zəb li adam-

- O, ye nə ağ la yır, sen yor 

- De ki, ağ la ma sın!

- De di, itil bur dan!

- Sa hil də, ba yaq dan gö-
zü nün ya şı nı axı dır.

- Bəs mən in di ney lə-

Re jis sor kö mək çi si 
Can lu ka bi lir ki, 
Si ci li ya nın düz 

li şin son kadr la-
rı na ha zır lıq mə-
qa mın da maest ro 
ilə söz gü ləş dir mək 
əbəs dir. Fi nal 
epi zo du ən ağır 
səh nə dir. İşıq çı lar, 
əl bi sə çi lər, qrim us-
ta la rı ora-bu ra vur-
nu xur lar. Re jis sor 
Cü zep pe Tor na to-
re diq qət siz li yi və 
səh lən kar lı ğı sev-
mir. O, hə mi şə ki 
ki mi baş ope ra tor 
La yoş Kol tai ilə 
qız ğın mü ba hi sə 

zep pe nin söz lə-
ri nə gö rə, ma car 
La yoş kor ri da da kı 
öküz dən də tərs dir. 

la ra sü but edə 
b i l  m ə  y ə -
cək...

öküz dən də tərs dir. 
Fik rin dən dö nən de yil! Elə 
bu na gö rə də Tor na to re onu 
çox se vir, çək di yi kadr la ra 
ba xan da qür rə lə nir. Cü zep-
pe nin əsas dərd-sə ri Mo ni-
ka dır. “Ma le na” fil min də 
baş ro lun ifa çı sı, gö zəl lər 
gö zə li, ada mın ağ lı nı baş-
dan çı xa ran Mo ni-
ka Bel lu çi! 

öküz dən də tərs dir. 
Fik rin dən dö nən de yil! Elə 
bu na gö rə də Tor na to re onu 
çox se vir, çək di yi kadr la ra 
ba xan da qür rə lə nir. Cü zep-
pe nin əsas dərd-sə ri Mo ni-
ka dır. “Ma le na” fil min də 
baş ro lun ifa çı sı, gö zəl lər 
gö zə li, ada mın ağ lı nı baş-
dan çı xa ran Mo ni-

Ki şi lər son gün lər ev də ta pıl mır, vaxt-

Am ma di gər fakt lar da möv cud dur. Azər bay can da 
xey li ailə var ki, qan qo hum la rı ilə ni ka ha gi rib lər və 
sağ lam öv lad lar dün ya ya gə ti rib lər. Ge ne tik araş dır-
ma lar la məş ğul olan mü tə xəs sis lər bu nun özü nü də 
anor mal lıq sa yır və nə sil lə rin han sı sa mər hə lə sin də 
təh lü kə li xəs tə lik lə rin əv vəl-axır özü nü bü ru zə ve rə-
cə yi ni söy lə yir lər.

qo hum la ra ra sı ni kah la ra gö rə kim mə nə vi mə su liy yət 
da şı ma lı dır? Axı bu ki mi ürək dağ la yan fakt lar şəx si 
müs tə vi dən çı xa raq ic ti mailə şir. Rəs mi mə lu mat la ra 

Məhəbbət və 
nifrətin vəhdəti



Na zir lər Ka bi ne ti ya-
nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin di rek to ru, 
ya zı çı Afaq Mə sud 

APA-ya mü sa hi bə  verib. “Ay dın 
yol“ qə ze ti hə min mü sa hi bə ni 
oxu cu la rı na təq dim edir.

– Afaq xa nım, Tər cü mə Mər kə zi 
ya ra dı lan da de miş di niz ki, bu 
sa hə də fə sad və nöq san çox dur. 
İki il ər zin də bu nöq san lar han-
sı sə viy yə də ara dan qal dı rı lıb?
– Tər cü mə Mər kə zi nin ya ra dıl-

ma sın da əsas məq səd, bil di yi niz 
ki mi, Azər bay can di li nin və tər-
cü mə işi nin tək mil ləş di ril mə si, 
yə ni sa hə lər üz rə düz gün tət bi-
qi nin tə min edil mə si və təş ki li dir 
ki, fəaliy yə tə baş la dı ğı mız gün-
dən bu sa hə lər üz rə müəy yən 
irə li lə yiş lə rə nail olu nub. Tək cə 
döv lət qu rum la rı nın rəs mi ya zış-
ma la rın da və sayt la rın da Azər-
bay can di li nin tət bi qi və tər cü mə 
işi nin və ziy yə ti ilə bağ lı apa rı lan 
yox la ma lar nə ti cə sin də 300-ə qə-
dər eks pert rə yi ha zır la nıb ki, bu 
rəy lər əsa sın da da qu rum lar tə-
rə fi n dən xey li dü zə liş lər edi lib, 
nöq san lar ara dan qal dı rı lıb. Bu 
yox la ma la rın iki il dən bir apa rı-
la ca ğı nə zər də tu tu lur. La kin öl-
kə nin dil və tər cü mə sa hə si nin, 
Mər kə zin daimi yox la ma və dü-
zə liş lə ri əsa sın da tək mil ləş di ril-
mə si bu iri miq yas lı, ge nişəha tə li 
mə sə lə nin həl li yo lu de yil. Yə ni 
Mər kəz bü tün gü cü nü və fəaliy-
yə ti ni daim səhv lə rin dü zə li şi nə 
sərf edə bil məz. Möv cud və ziy-
yə tin ara dan qal dı rıl ma sı üçün ilk 
növ bə də, di lin tət bi qi, iş lə dil mə 
və təd ris mən bə lə ri tək mil ləş di ril-
mə li, pe şə kar tər cü mə qu rum la rı 
və tər cü mə çi lər ba za sı müəy yən 
edil mə li dir. Azər bay can di li nin 
və tər cü mə nin iş lə dil mə si üz rə 
mey da na çı xan qü sur la ra gə lin-
cə, bu mən zə rə yə tək cə döv lət 
qu rum la rın da apa rı lan rəs mi ya-
zış ma lar da və sayt lar da rast gə-
lin mir. Bu, ib ti dai və ali təh sil də 
is ti fa də olu nan Azər bay can, rus, 
in gi lis, ha be lə di gər xa ri ci dil 
dərs lik lə rin də, di li mi zin ana ki ta-
bı “Or foq ra fi  ya lü ğə ti”ndə, elə cə 
di gər dil mən bə lə rin də, küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə rin də, afi  şa və 
rek lam la rın tər ti bin də, bir söz lə, 
dil və tər cü mə nin iş lən di yi hər sa-
hə də mü şa hi də olu nur.

– Tər cü mə Mər kə zi ne çə vaxt-
dan bə ri dir ki, “Or foq ra fi  ya 
lü ğə ti” üzə rin də iş lə yir. Lü-
ğət dən çı xa rı lan söz lər “Ay dın 
yol” qə ze tin də dərc olu nur. 
Mə sə lə nin bu ye rə gə lib çat-
ma sı nın sə bə bi nə dir?
– Əv və la, qeyd edim ki, bi zi “Or-

foq ra fi  ya lü ğə ti”nə gə ti rib çı xa ran, 
elə hə min bu döv lət qu rum la rın-
da apa rı lan yox la ma lar ol du. Be lə 
ki, ya zış ma lar da rast gə li nən ey-
ni səhv lə rə, hə min “Or foq ra fi  ya 
lü ğə ti”nə is ti na dən yol ve ril di yi 
aş kar edil di. Və biz an la dıq ki, əs-
lin də Azər bay can di li nin eh ti ya-
tı nı, söz lə rin düz gün ya zı lı şı nı 
müəy yən et mə li olan bu iri ki tab 
həcm li qü su ru ara dan qal dır ma-
saq, çək di yi miz əziy yət lər bo şa 
ge də cək. Biz bir tə rəf dən səhv lə-
ri dü zəl də cə yik, o bi ri tə rəf dən, 
döv riy yə də olan bu ki ta ba is ti nad 
olu na raq, ye nə səhv lər baş alıb ge-
də cək, nə ti cə də, xəl bir lə su da şı-
ma ğa bən zər bir mən zə rə alı na caq.

“Ay dın yol” qə ze ti nin hər sa yın-
da təs ni fat üz rə ve ri lən söz lə ri siz 
də oxu yur suz. Bu söz lə ri gö rən-
lər dəh şə tə gə lir və bu, hə qi qə tən 
dəh şət dir. Əl bətt  ə, hə min bu 
min lər lə sü ni dü zəl dil-
miş, ya zı lı şı səhv və sair 
söz lə ri lü ğət dən küll ha-
lın da da çı xar maq olar-
dı, la kin dü şün dük ki, 
bu işi əsas lan dı rıl mış şə-
kil də gö rək. Adı çə ki lən 
ki tab da “Or foq ra fi  ya lü-
ğə ti” sta tu su na aidiy yə ti 
ol ma yan 40 min dən çox 
söz yer alır – mə na sı 
an la şıl ma yan, ya zı-
lı şı səhv, di li miz də 
iş lən mə yən ərəb, 
fars söz lə ri, Azər-
bay can di lin də 
qar şı lı ğı olan rus 
söz lə ri, min lər lə 
dər man, kim yə-
vi ele ment ad la-
rı, ara söz lər və 
sair və 
i la  xır . 

Elə əcaib söz lə rə rast gə li nir ki, on-
la rın har dan gö tü rül dü yü nü, bu ki-
ta ba han sı məq səd lə sa lın dı ğı nı heç 
bir mən tiq lə əsas lan dır maq ol mur. 
“Dart ma ya xam cı rıl dı”, ya xud “qa-
şı yıb qur dun çı xa ran”, ya xud, “me-
yi ta tış”, “me yitt  ul la ma”, “göv də-
qu caq la ma”, “göv də qu caq la yan”, 
“cıb rı ğı nı çı xar ma”, “cıb rı ğı nı çı xa-
ran” və sair və ila xır. Ki tab min-
lər lə be lə əcaib lik lər lə do lu dur. Bu 
nəş rin di gər bö yük qü su ru – sö zün 
düz gün ya zı lı şı na ca vab deh lik qa-
yə si nin ək si nə, bə zən iki, üç şə kil də 
ve ril mə si dir. “Al tun” - “al tın”, “yel-
pə nək” - “yer pə nək”, “alaf”-“ələf”, 
“komp yu ter” - “kom pü ter”, “dır-
mıq la maq” - “dır maq la maq” və 
sair. İn di bu ki tab dan is ti fa də edən, 
sö zün han sı va rian tı nı seç mə li dir? 
Lü ğə tin di gər da ha pis qü su ru – 
min lər lə söz lə rin ya zı lı şı nın səhv 
ve ril mə si dir. San ki bu lü ğə ti Azər-
bay can di li nin qram ma ti ka sın dan 
tam xə bər siz in san lar ha zır la yıb. 
Bu nəş rə is ti nad edi lə rək isə təh-
sil ki tab la rı, im ta han test lə ri, döv-
lət sə nəd lə ri ha zır la nır, bir söz lə, 
Azər bay can di li nin iş lə nil di yi hər 
müs tə vi də bu ki ta ba is ti nad edi lir. 
Əl bətt  ə, di lin söz eh ti ya tı nın ar tı rıl-
ma sı tə bii pro ses dir və za man-za-
man ədə biy yat, elm və mə də niy yət, 
ya ran maq da olan ye ni fəaliy yət sa-
hə lə ri, ye ni tex no lo gi ya lar di li mi-
zə ye ni-ye ni söz lər, iş lək ter min lər 
gə tir mək də dir. Am ma bu pro se si 
sü ni şə kil də təş kil et mək, di li “söz 
eh ti ya tı mı zı ar tı raq” de vi zi al tın da 
min lər lə əcaib, qon dar ma söz lər lə 
çirk lən dir mək yol ve ril məz dir.

– Ye ni “Or foq ra fi  ya lü ğə ti” nə 
vaxt nəşr edi lə cək?
– Bü tün ili Mər kəz sü ni şə kil də 

şi şir di lib ya rar sız ha la sa lın mış 
bu ki tab üzə rin də iş lə yib. Lü ğə-
tə, han sı sə bəb dən sə bu nəşr də 
yer al ma yan yed di yüz dən çox 
sö zün da xil edi lə cə yi nə zər də tu-
tu lur. Bu, 50-ci, 60-cı və son ra kı 
dövr ədə biy yat la rı na is ti nad olu-
nan tə miz Azər bay can söz lə ri dir 
ki, on la rı ki ta ba da xil et məz dən 
əv vəl mü tə xəs sis lə rin mü za ki-
rə si nə çı xar maq niy yə tin də yik. 
Ki ta bın nəş ri nə gə lin cə, dü şü-
nü rəm, bu ra da tə ləs mə yin ye ri 
yox dur. Tə miz lən mə pro se si ar-
tıq ba şa ça tıb, ki tab in di kor rek tə 
pro se sin də dir. Lü ğə tin öz for ma-
tı na uy ğun nəşr edil mə si üçün 
söz lər müt ləq vur ğu lar üz rə də 
iş lən mə li dir. Ümid edi rəm ki, 
bu ilin so nu na, bəl kə də, növ bə ti 
ilin əv vəl lə ri nə ye kun nə ti cə əl də 
olu na caq. Bu, aka de mik nəşr dir. 
Həd siz diq qət və mə su liy yət tə-
ləb edir. Odur ki, gə lin tə ləs mə-
yək.

– Lü ğə tə mə sul Dil çi lik İns-
ti tu tu dur. İrad la rı nı zı on la ra 
de yən də, ca vab la rı nə olur?
– Gə lin, in di gü nah kar ax tar-

ma yaq. De di yim ki mi, “Ay dın 
yol” qə ze ti nin hər sa yın da lü-
ğət dən çı xa rıl ma sı va cib bi li-
nən söz lə rin təs ni fa tı dil və lü-
ğət mü tə xəs sis lə ri nə mü ra ciət lə 
nəşr edi lir. Ne çə ay dan bə ri dir 
ki, biz bü tün əla qə dar qu rum-
la rın və şəxs lə rin diq qə ti ni bu 

möv zu ya yö nəl di rik, hər kə si 
rəy bil dir mə yə də vət edi rik. Axı 
bu dil ha mı mı zın dır. Bi zə bu 
təs ni fat la bağ lı çox lu zəng lər 

olur, mək tub lar ya zı lır. Ha mı 
pis mə na da hey rət için də-
dir və ha mı ye ni lü ğə tin 
nə vaxt nəşr olu na ca ğı-
nı göz lə yir, ye ni lü ğət 
işıq üzü gö rə nə cən han sı 
mən bə dən is ti fa də edi lə 
bi lə cə yi ba rə də məs lə hət 
alır lar.
– Küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə rin də di lin iş lə-

dil mə si han sı və ziy yət-
də dir?

– Hə lə ki, Azər-
bay can di li nin efi r də, 

ra dioda iş lə dil mə si 
sa hə si nə keç mə yə nə 
vax tı mız, nə də fi  zi ki 
im ka nı mız var. La kin 

bu sa hə də də və-
ziy yə tin han sı 
du rum da ol-
du ğu göz qa-
ba ğın da dır. 

Söz lər, hətt  a hərfl  ər be lə, apa rı cı-
lar tə rə fi n dən la qeyd ko bud luq la 
dö nə-dö nə təh rif olu nur. Hər şey 
bir ya na, ele men tar “la yi hə” sö-
zü nü, de mək olar, bü tün ka nal-
lar da apa rı cı lar, hətt  a ta nın mış 
ic ti mai xa dim lər, yük sək və zi fə 
sa hib lə ri də “la hi yə” ki mi səs-
lən di rir. Ya xud “c”, “ç” hərfl  ə ri 
rus di li nin “ц” hər fi  ki mi iş lə di-
lir, “t” hər fi  sü ni şə kil də rus di li-
nin yum şaq “tь”-sı ki mi iş lə di lir: 
“tьer min” “tьibb”, “tьemp”, vur-
ğu lar düz iş lə dil mir və sair.

– Kü çə rek lam la rı nın di li ilə 
bağ lı fi k ri niz ne cə dir?
– Özü nüz də bi lir si niz, bu 

sa hə də də və ziy yət ürə ka çan 
de yil. Ba kı nın mər kə zi kü çə lə-
rin də rast gə li nən rek lam löv-
hə lə rin də, afi  şa və pla kat lar da, 
iaşə ob yekt lə ri nin ad la rın da 
Azər bay can di li nin və tər cü mə-
nin tət bi qi ya rar sız və ziy yət də-
dir. Çox lu say da ko bud, bə zən 
yol ve ril məz xə ta la ra rast gə li nir. 
Bu nun la əla qə dar ötən il Ba kı 
Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin rəh-
bər li yi nə mək tub ün van la dıq, 
möv cud və ziy yə tin ara dan qal-
dı rıl ma sıy la bağ lı kö mə yi mi zi 
tək lif et dik. La kin on lar dan heç 
bir ca vab al ma dıq. Qi da məh sul-
la rı nın eti ket lə rin də rast gə li nən 
dil və tər cü mə, bə zən isə təh rif 
xa rak ter li ko bud mə na xə ta la rı-
nın ara dan qal dı rıl ma sıy la bağ lı 
Stan dart laş dır ma, Met eo ro lo gi ya 
və Pa tent üz rə Döv lət Agent li yi-
nə də mək tub ün van lan dı.

– Dərs və sait lə rin də ki qü sur-
lar la bağ lı ne cə, Təh sil Na zir-
li yi ilə qar şı lıq lı iş apa rı lır-
mı?
– Dərs lik lə ri mi zin du ru mu bu 

gün bü tün ic ti maiy yə tin diq qət 
mər kə zin də dir. Mər kəz dərs lik-
lə rin tər ti bi ilə bağ lı Təh sil Na-
zir li yi nə bir ne çə la yi hə təq dim 
edib. Bu ra da tər cü mə çi lik təd ri-
si nin ye ni dən - bey nəl xalq nor-
ma la ra və stan dart la ra uy ğun 
sə viy yə də qu rul ma sı, ib ti dai 
si nifl  ər də təd ris olu nan “Azər-
bay can di li” dərs li yi nin ye ni 
for mat da tər ti bi və dərs lik lə rin 
müəl lif he yə ti ni müəy yən ləş-
di rə cək “Daimi Dərs lik Şu ra sı” 
de yi lən xü su si Şu ra nın ya ra dıl-
ma sı tək lif olu nur. Dün ya da be-
lə bir təc rü bə var. Bir çox si vil öl-
kə lər də bu sa hə nin fəaliy yə ti ən 
ali döv lət qu rum la rı tə rə fi n dən 
müəy yən edi lir. Mə sə lən, İs veç-
də dərs lik si ya sə ti ni bi la va si tə 
İs veç Riks da qı, yə ni Par la men ti 
apa rır. Əs lin də, öl kə nin gə lə cə-
yi nin, maarif du ru mu nun, ümu-
mi sa vad sə viy yə si nin, bi la va si-
tə tə yi nat çı sı olan bu sa hə nin ən 
ali sə viy yə də təş kil olun ma sı, 
öl kə nin hər sa hə də işıq lı, sa bit 
gə lə cə yi ni tə min et mək məq sə di 
da şı yır. 

– Bə dii tər cü mə sa hə sin də du-
rum ne cə dir?
– Bə dii tər cü mə ya ra dı cı sfe-

ra dır və bu ra da iş pro se si di gər 
sa hə lər də ki ki mi han sı sa də qiq 
düs tur la ra, he sab la ma la ra əsas-
lan mır, əsas la na da bil məz. Bir 
əsə ri on müəl lif tər cü mə edər-
sə, on müx tə lif əsər alı nar. Bə dii 
tər cü mə də əsas mə sə lə tər cü mə-
çi nin bə dii tə fək kü rə, is te da da 
ma lik ol ma sı, tər cü mə et di yi ya-
zı çı nın, ya xud şairin iç dün ya sı-
nı, üs lu bu nu duy ma ğı və ifa də 
et mə yi ba car ma sı dır. Təəs süf ki, 
bu sa hə də də boş luq lar çox dur. 
Pe şə kar tər cü mə çi lə ri miz var, la-
kin on lar çox az dır. Dü şü nü rəm, 
kon ve yer üsu lu ilə ay da beş-on 
ki tab tər cü mə edib həm di lə, həm 
də müəl li fi n ədə bi ori ji nal lı ğı na 
xə ləl ye tir mək dən sə, ay lar, bə zən 
il lər tə ləb edən mü kəm məl tər-
cü mə lə rə vaxt ayır maq da ha çox 
fay da ve rər.

– Tər cü mə çi lə rin mə lu mat 
ba za sı ilə bağ lı iş lər nə yer-
də dir?
– Ba za nı ya rat mı şıq, am ma bu 

ba za da pe şə kar tər cü mə çi lər lə 
ya na şı pul, qa zanc xa ti ri nə is-
tə ni lən mət ni is tə ni lən qiy mə tə 
tər cü mə et mə yə ha zır olan qey-
ri-pe şə kar la rın da adı yer alır və 
on la rın sa yı pe şə kar la rı xey li üs-
tə lə yir. Ba yaq de di yim ya rıt maz 
tər cü mə lə ri mey da na çı xa ran lar 
da, hə min bu “tər cü mə çi lər or-
du”su dur. Mər kə zə isə hə lə ki, 
öl kə üz rə fəaliy yət gös tə rən tər-
cü mə çi lə ri akk re di tə et mək hü-
qu qu ve ril mə yib. Tək lifl  ər pa ke ti 
ilə mü ra ciət et mi şik, göz lə yi rik. 
Nə zər də tu tu lan bu ba za, yə ni 
dil lər və sa hə lər üz rə müəy yən 
edi lə cək pe şə kar tər cü mə çi lər ba-
za sı ya ra nar sa, döv lət qu rum la rı, 
elə cə di gər təş ki lat lar da, han sı 
sa hə də han sı tər cü mə çi yə mü-
ra ciət olu na ca ğı nı müəy yən edə 
bi lə cək. Yə ni bü tün dün ya prak-
ti ka sın da bu mə sə lə be lə həll olu-
nur.
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“Ay dın yol” qə ze ti nin hər sa yın-
da təs ni fat üz rə ve ri lən söz lə ri siz 
də oxu yur suz. Bu söz lə ri gö rən-
lər dəh şə tə gə lir və bu, hə qi qə tən 
dəh şət dir. Əl bətt  ə, hə min bu 
min lər lə sü ni dü zəl dil-
miş, ya zı lı şı səhv və sair 
söz lə ri lü ğət dən küll ha-
lın da da çı xar maq olar-
dı, la kin dü şün dük ki, 
bu işi əsas lan dı rıl mış şə-
kil də gö rək. Adı çə ki lən 
ki tab da “Or foq ra fi  ya lü-
ğə ti” sta tu su na aidiy yə ti 
ol ma yan 40 min dən çox 
söz yer alır – mə na sı 
an la şıl ma yan, ya zı-
lı şı səhv, di li miz də 
iş lən mə yən ərəb, 
fars söz lə ri, Azər-
bay can di lin də 
qar şı lı ğı olan rus 
söz lə ri, min lər lə 
dər man, kim yə-
vi ele ment ad la-
rı, ara söz lər və 
sair və 
i la  xır . 

möv zu ya yö nəl di rik, hər kə si 
rəy bil dir mə yə də vət edi rik. Axı 
bu dil ha mı mı zın dır. Bi zə bu 
təs ni fat la bağ lı çox lu zəng lər 

olur, mək tub lar ya zı lır. Ha mı 
pis mə na da hey rət için də-
dir və ha mı ye ni lü ğə tin 
nə vaxt nəşr olu na ca ğı-
nı göz lə yir, ye ni lü ğət 
işıq üzü gö rə nə cən han sı 
mən bə dən is ti fa də edi lə 
bi lə cə yi ba rə də məs lə hət 
alır lar.
– Küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə rin də di lin iş lə-

dil mə si han sı və ziy yət-
də dir?

– Hə lə ki, Azər-
bay can di li nin efi r də, 

ra dioda iş lə dil mə si 
sa hə si nə keç mə yə nə 
vax tı mız, nə də fi  zi ki 
im ka nı mız var. La kin 

bu sa hə də də və-
ziy yə tin han sı 
du rum da ol-
du ğu göz qa-
ba ğın da dır. 

Elə əcaib söz lə rə rast gə li nir ki, on- – Ye ni “Or foq ra fi  ya lü ğə ti” nə Söz lər, hətt  a hərfl  ər be lə, apa rı cı-

“Sanki “Orfoqrafiya lüğəti”ni 
Azərbaycan dilindən tam 
xəbərsiz insanlar hazırlayıb”
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– Mər kəz Azər bay can ədə-
biy ya tı nın dün ya da ta nı dıl-
ma sı is ti qa mə tin də də fəaliy-
yət gös tə rir. An to lo gi ya lar 
çap olu nur, Azər bay can bey-
nəl xalq ki tab sər gi lə rin də 
təm sil olu nur...  
– Azər bay can ədə biy ya tı nın 

dün ya müs tə vi si nə çı xa rıl ma sı 
Mər kə zin ən mü hüm la yi hə-
lə rin dən bi ri dir. Bi lir si niz ki, 
ötən il Mər kəz iki cild lik “Müa-
sir Azər bay can an to lo gi ya sı” 
ki ta bı nı rus di lin də Mosk va da, 
bu ilin iyul ayın da türk di lin-
də An ka ra da nəşr et dir di, son-
ra Mosk va və An ka ra ali ədə bi 
dairə lə ri nin təş ki lat çı lı ğı ilə bu 
nəşr lə rin ge niş təq di ma tı baş 
tut du. Azər bay can şeir lə ri nin 
top lan dı ğı di gər an to lo gi ya 
ötən il Lon don da – şə hə rin ən 
bö yük, mər kə zi ki tab xa na sın-
da – Vo tes touns da təq dim edil-
di. Bu ki tab lar nəşr olun du ğu 
öl kə lə rin ki tab xa na la rı na, elm 
və təh sil müəs si sə lə ri nə, uni-
ver si tet lə rə pay la nıl dı. Pa yız-
da an to lo gi ya mı zın Mi sir də 
nəş ri və təq di ma tı göz lə ni lir. 
Ha zır da ki tab in gi lis, fran sız, 
is pan, al man və fars dil lə ri nə 
tər cü mə edi lir. Eti raf edək ki, 
Azər bay can ədə biy ya tı dün ya-
da çox az ta nı nır. Pra qa Mil li 
ki tab xa na sın da Azər bay ca nı 
təm sil edən ye ga nə ki tab – Ni-
za mi nin “Xəm sə”si dir ki, onun 
da müəl li fi , biz lər üçün nə qə-
dər acı na caq lı ol sa da, “fars 
şairi” ki mi təq dim edi lir. Ki-
ta bı ye ni dən nəşr et mək üçün 
PDF for ma tı nı əl də et mə yə çox 
ça lış dıq, müm kün ol ma dı. İn-
di məc bu ruq ye ni dən çex di li-
nə tər cü mə edək. Bu isə xey li 
vaxt tə ləb edir. Azər bay can da 
fəaliy yət gös tə rən sə fi r lər lə gö-
rüş lə ri mi zin əsas məq sə di də 
bu dur: ədə biy ya tı mı zı ən yük-
sək sə viy yə də dün ya ya təq dim 
et mək.

– Rəh bər lik et di yi niz qu-
ru mu bə zən tən qid edir lər. 
Əsa sən də bə dii tər cü mə ilə 
məş ğul olan lar...
– On la rı qı na mı ram. Tər cü mə 

Mər kə zi hə lə də ha mı nın yad-
da şın da ədə biy yat qu ru mu ki mi 
ya şa maq da dır. Za man öt dük cə, 
dü şü nü rəm, fəaliy yə ti mi zin ün-
va nı, məq sə di və ma hiy yə ti ha-
mı ya ay dın ola caq.

– Ol sun ki, bu in cik li yin sə-
bə bi bə zi müəl lifl  ə rin tər cü-
mə işin dən uzaq qal ma sı dır. 
Tər cü mə lə ri ni məm nu niy-
yət lə oxu du ğu nuz müəl lifl  ər 
kim lər dir?
– Vi la yət Ha cı yev, Vi la yət 

Qu li yev, El çin, rəh mət lik Na tiq 
Sə fə rov, Ya şar, Eti mad Baş ke-
çid, İl qar Əl fi , Sa day Bu daq lı... 
bi zim gənc ye tir mə miz, “Də fi  nə 
Yar pa ğı” tər cü mə mü sa bi qə si-
nin qa li bi Tə vək kül Zey nal lı, 
ad la rı in di ya dı ma düş mə yən 
ne çə-ne çə di gər pe şə kar lar. 
Mər kə zin qa pı la rı hər za man 
mü kəm məl bə dii tər cü mə lə rin 
üzü nə açıq dır. La kin bu nu da 
unut ma yaq ki, bu gün ədə biy-
ya tı mız dün ya ya çı xa rıl ma ğa 
da ha çox eh ti yac lı dır. Dü şü nü-
rəm ki, bə dii tər cü mə sa hə sin də 
gö rül mə si ən va cib iş də bu dur.

Cavid ZEYNALLI

Zahid SARITORPAQ

Ya zı çı Şə rif Ağa ya rın 
“Gü lüs tan” ro ma nı-
nı ikin ci də fə oxu ya sı 
ol dum. Bu nu heç də 

əsə rin üs lu bu na, di li nə, möv-
zu su na gö rə de yil, sa də cə özü-
mün bu ma raq lı mətn haq da 
gəl di yim qə naəti mə, fi  kir lə ri mə 
bir da ha dəs tək ol maq üçün et-
dim  və bir da ha əmin ol dum ki,  
“Gü lüs tan”ın  bü tün mo ti va si-
ya sı, es te ti ka sı, özün də eh ti va 
et di yi şüurüs tü, şüural tı yü kü 
gü nü mü zün ger çək li yin dən 
qay naq la nır.

Düz dü, Ha cı Sü ley man dü zü-
nün tim sa lın da əsər bi zi hə ya tın 
gir dab la rı na tuş gəl miş in san la-
rın ta le lə rin də la bi rint lə rə sa lıb 
içi miz də baş qal dı ran ağ rı-acı ya 
qəh qə hə çək sə də, mətn sırf realist 
üs lub da ya zıl ma yıb. Əsər də real 
su rət lər ar xe tip lər ki mi də ve ril mir.

Əs lin də, diq qət cil oxu cu üçün 
mo dern və ya pos mo dern tə-
fək kür lə mey da na gəl miş əsər-
də realizm san ki al nın dan gül lə 
dəy miş ya ğı düş mən ölü sü nə 
ox şa yır,  am ma müəl lif onun ya-
nın dan qa lib bir snay per ki mi 
keç mir...

Əsər də ki Adə min mi fi k, baş-
lan ğıc ol maq dan uzaq su rə ti əs-
lin də, Ha cı Sü ley man dü zün də-
ki ger çək lə rin si nə sin də çar paz 
bir da ğa ox şa yır. Çox şey lər bu 
su rə tin si ma sın da kə si şir. Çö-
lün me ta fi  zik aura sı için də baş 
ve rən lə ri, qaç qın hə ya tı nın qə-
lə mə gəl məz hə qi qət lə ri ni, de-
yək ki, tək cə Adə min tim sa lın-
da  çat dır maq dan öt rü müəl lif 
heç də ora-bu ra baş vur ma ğa, 
özün dən Ame ri ka aç ma ğa cəhd 
gös tər mə yib, hər şe yi us ta lıq-
la oxu cu nun ix ti ya rı na bu ra xıb. 
Za man, Ger çək lik, Ümid... – bu 
müs tə vi də ha ra ya baş vur saq,  
cə mi bir cə qa lib gö rə rik: İn san. 

Am ma o, qa lib ol du ğu qə dər də 
məğ lub du, ye nik di, mis kin di... 
Elə əsl mə sə lə də bun da dı. Bəs 
Za man la, Ger çək lik lə, Ümid-
lə – şər ti sa da la dı ğım bu üç da-
yaq nöq tə lə ri ilə İn sa nın ye ri ni 
də yiş sək ne cə? Bu za man qa lib 
ta pı la caq mı? Müəl lif bu nu da 
oxu cu nun ix ti ya rı na bu ra xır və 
qə tiy yən pro se sə mü da xi lə et-
mir, on la rın ara sın da şah mat 
ge di şi nə yol ver mir, yə ni de mək 
is tə yir ki, özü nüz ba xın, Gü lüs ta-
nın ger çək lik dən puç ol muş ne cə 
bir xül ya ya çev ril di yi ni özü nüz 
gö rün. 

Tə bii ki, mən araş dır ma çı de yi-
ləm və öz dü şün cə lə ri mi ya zı ram. 
Be lə gö tü rən də, əsər də ümid bəs-
lə yən bü tün ob raz lar ki mi mən də 
Gü lüs ta nın puç bir xül ya ol ma-
ma sı nı çox is tər dim. Am ma əf sus! 
Ger çək lik ger çək lik di, Za man za-
man dı, Ümid də Ümid... Və İn-
sa nın üs tün dən xətt  çə kən, onu  
məhv edən bir Qüv və də var ki, 

“Gü lüs tan”da kı Gü lüs tan sev gi si 
toz ki mi, qo vut ki mi, Ha cı Sü ley-
man dü zü nün çis kin lə ri ki mi sov-
ru lub fa ni li yə qo vuş sa be lə, ya zı-
çı qə lə mi ona təs lim ol mur... Bəs 
o Qüv və nə dir? Hə, bax bu, ay rı 
mə sə lə di. Ki mə sə xoş gə lər, ya 
gəl məz – de yə bil mə rəm, am ma 
Şə rif Ağa yar bu nu us ta lıq la gös-
tə rib. Oxu ya na, oxu yub göz lə ri ni 
yu ma na, yu mub da o Qüv və ni 
gö rə nə min nət. Mə nə elə gə lir ki, 
əsl ya zı çıy la o Qüv və ara sın da dö-
yüş heç vaxt bit mə mə li di. Lap son 
nə fə sə qə dər.

Am ma  de yə sən, ya zı çı bu ro ma-
nın da dil im kan la rı na bir qə dər xə-
sis lik edib. Hər hal da, Şə rif Ağa yar 
di lin şəh di-şə kə ri ni, ci la sı nı du yan, 
bi lən bir ya zı çı dı. Tə ləs kən lik də var: 
əsər də ki is tə ni lən təm kin li ob raz bir 
qə dər təng nə fəs ki mi gəl di mə nə. 

Bir də onu de mə li yəm ki, bu 
mət ni Şə hər-Kənd priz ma sın dan 
mü za ki rə müs tə vi si nə çı xar maq, 
bu ba xım dan müəl li fə irad tut-
maq yan lış dı. Ya zı çı nın ömür yo-
lu na, psi xo lo ji ya şan tı la rı na diq-
qət edil sə, bu na eh ti yac ol maz.  

Bir də ki, Şə rif Ağa yar nə qə dər 
kənd li ba la sı ol sa da, bir o qə dər 
də qa ran quş xis lət li ya zı çı dı. Nə-
yə gö rə qa ran quş? Çün ki qa ran-
quş heç vaxt ye rə dü şüb dən lən-
mir, hə mi şə ovu nu göy də tu tur... 

  Az qa la əf sa nə yə çev ril miş ad la rıy la bi zim 
yol yol da şı mı za çev ril miş şəx siy yət lə ri ya-
da sa lan da unut ma ma lı yıq ki, on lar boş 
yer dən ya ran ma yıb lar. Bü tün da hi lə rin 
qə lə mi mü rək kə bə ba tır ma sı üçün mün bit 
şə rait, zə min la zım gə lir.

Ötən əs rin 60-ci il lə ri nin ad lı-san lı şair lə ri ni də, 
bu şərt lər ol ma say dı, in di xa tır la maq bir qə dər 
çə tin olar dı. Elə And rey Voz ne sens ki ni də...

Onun mən sub ol du ğu ədə bi nə sil məhz 
“Xruş şov mü la yim ləş mə si” döv rün də dü şün-
cə nin, fi k rin müt lə qi-ha ki mi nə çev ril di. İn di, 
bəl kə də, bu na inan maq ol mur, am ma o vaxt-
lar şair lər bö yük zal la rı, nə həng sta dion la rı öz 
vur ğun la rıy la dol dur maq gü cün dəy di lər. Əl-
bətt  ə, ha mı sı yox.

Yev tu şen ko, Ax ma du li na, Roj dest vens ki və 
ha mı dan da ha çox Voz ne sens ki üçün bu, bir 
içim lik su qə dər asan idi. Onun say sız oxu cu-
la rı var dı ki, Voz ne sens ki adı eşi di lən də dər hal 
onun la gö rü şə üz tu tur du lar.

Bəl kə də, bu na təəc cüb lən mək la zım de yil. 
Çün ki hər bir əs rin dir çə li şi ni tən zim lə yən 
“part la yış”lar olur. Hə min döv rün ədə bi part-
la yı şı da az qa la ha mı nı ədə biy yat əsi ri nə ona 
gö rə çe vi rə bil miş di ki, to tal küt lə dü şün cə si 
əvə zi nə, fərq li ba xış la, mü na si bət lə ət ra fa bax-
maq tək lif olu nur du.

Cə miy yət də ge dən bu də yiş kən ic ti mai, so-
sial-si ya si fi k rin baş lan ğıc nöq tə si 1956-cı ilə 
tə sa düf edir. Hə min il XX qu rul tay ar tıq ke çi-
ril miş di, sta li nizm, şəx siy yə tə pə rəs tiş ara dan 
qalx mış dı. Elə hə min il dən baş la ya raq “Mo lo da-
ya qvar di ya”, “Mosk va”, “Don” ki mi ədə bi-bə-
dii jur nal lar nəşr olun ma ğa baş la mış dı. Gənc lər 
ilk də fəy di ki, lə nət lə nən, sö yü lən Ax ma to va nı, 
Sve ta ye va nı, Bul qa ko vu, Pla to no vu, elə cə də xa-
ri ci öl kə ya zar la rı nın qa da ğan edil miş əsər lə ri ni 
qorx ma dan, açıq-aş kar oxu ya bi lir di lər.

Ar tıq “Li te ra tur na ya qa ze ta” da “qıp qır mı-
zı rəng”də çıx mır dı, hə ya tı bü tün rəng lə riy lə 
gös tə rə bi lir di. Əl bətt  ə, əsl is te dad lar bun dan 
ye tə rin cə bəh rə lə nir di lər. Voz ne sens ki bu sı ra-
da bi rin ci lər dən idi.

Am ma hə min dövr də Voz ne sens ki çox zər-
bə lər al dı. “Mü la yim ləş mə” bü töv lük də ha ki-
miy yə tin ma hiy yə ti ni də yiş mə miş di. Ha ki miy-
yət də ki lər Voz ne sens ki nin de dik lə ri ni heç cür 
həzm edə bil mir di lər. Voz ne sens ki isə qə lə mi-
ni sərt yum ru ğa çe vi rib ha ra gəl di vu rur du. 
Onu han sı yol la sa cə za lan dır maq la zım gə lir di. 
Onun şeir lə ri çap olu nan ki mi, ideolo gi ya gü-
dük çü lə ri nin sərt əmr lə ri bir-bi ri ni əvəz edir di, 
han sı sa jur nal re dak to ru iş dən azad edi lir di, ki-
mə sə şid dət li töh mət ve ri lir di.

Voz ne sens ki nin ədə bi kar ye ra sı nın baş lan-
ğı cı onun Bo ris Pas ter nak la ta nış lı ğı döv rü nə 
tə sa düf edir. 14 yaş lı And rey Pas ter na ka öz 
şeir lə ri ni yol la yır və az vaxt dan son ra on dan 
mək tub alır. Pas ter nak ona ya zır dı:

“Si zin ədə biy ya ta ilk gə li şi niz ha çan sa çox 
sü rət li, fır tı na lı gü nü xa tır la da caq. Şa dam ki, 
o gü nün baş lan ğı cı nın ilk şa hi di mən ol dum”.

Voz ne sens ki nin özü də son ra lar eti raf edir di 
ki, Pas ter na kın ona hə yat da həm bir şair, həm 
də bir in san ki mi çox tə si ri olub.

Voz ne sens ki öz ya ra dı cı lı ğı ilə “so vet poezi ya sı” 
bü tü nü da ğı dan, onu bü tün qa da ğa lar dan, bu xov-
lar dan azad edən bir şair idi. O, sa kit səs lə so vet 
ideoloq la rı nın ca nı na vəl və lə sal ma ğı ba ca rır dı. 

Bu ya zı da onun ya ra dı cı lı ğı haq da heç nə 
yaz ma ya ca ğam. Bir ta ri xi sə nəd haq da da nı-
şa cam. Bu sə nəd 7 mart 1963-cü il də Kreml də 
So vet İtt  i fa qı Kom mu nist Par ti ya sı nın rəh bər 
iş çi lə riy lə bir qrup ya ra dı cı şəxs lə rin gö rü şü-
nün 5 də qi qə lik ste noq ra mı dır.

Gö rüş baş lar-baş la maz N.Xu ruş şov Voz ne-
sens ki yə bir ba şa hü cu ma ke çir:

“Siz, Voz ne sens ki, han sı sə bə bə və nə yə gö rə 
par ti ya üz vü ol ma dı ğı nı zı ağız do lu su hər yer də 
bə yan edir si niz? Bu nun mey dan oxu ma sı na bir 
bax! Biz Kom mu nist Par ti ya sı nın ək si nə çı xan 
hər kə si məhv edə cə yik, bu nu unut ma yın! La zım 
olar sa, ha mı nı və hər kə si si lib-sü pü rə cə yik! İn di 
de yə cək si niz ki, si zi sı xış dı rı ram. Mən bi rin ci ka-
ti bəm, həm də səd rəm. An caq bun lar dan əv vəl 
mən So vet İtt  i fa qı nın və tən da şı yam! Mən dö yüş-
çü yəm və hər növ pis li yə qar şı vu ru şa ca ğam!”

Son ra Xruş şov bil di rir ki, “siz elə bil mə yin, 
Sta lin ölüb. Heç bir “mü la yim ləş mə dən” söh-
bət ge də bil məz. Ya tam ola raq is ti yay, ya da 
şax ta lı qış!”

Xruş şov Voz ne sens ki yə lən gi mə dən SS Rİ-ni 
tərk et mə yi tap şı rır. Voz ne sens ki isə de yir:

-“Mən rus şairi yəm. Bur dan ni yə get mə li-
yəm axı?”

Son ra lar And rey Voz ne sens ki mü sa hi bə lə-
rin dən bi rin də de yir di:

“Mə ni, 29 yaş lı bir gən ci da ha çox ona gö rə 
itt  i ham edir di lər ki, xa ri ci öl kə lə rə ver di yim 
mü sa hi bə lər də Puş ki ni və Ma ya kovs ki ni öz 
müasi rim he sab edi rəm. Bu ra da pis nə var dı, 
bil mi rəm və heç cü rə an la ya bil mir dim ki, on-
lar mən dən nə is tə yir lər”.

Xruş şov və onun ət ra fın da olan la rın əlin dən 
Voz ne sens ki ni bi lir si niz mi kim xi las edib? Bəl-
kə də, inan ma ya caq sı nız, am ma bu, fakt dır. 

Ame ri ka nın hə min vaxt pre zi den ti olan Con 
Ken ne di N. Xruş şo va zəng vu rur və gənc şairi - 
Voz ne sens ki ni ra hat bu rax ma ğı xa hiş edir. Əks 
hal da, onu həbs təh lü kə si göz lə yir di. 

N.Xruş şov SS Rİ-də “azad sö zün” at oy nat dı-
ğı nı dün ya ya nü ma yiş et dir mək üçün bu söz dən 
son ra yum şa lır və hətt  a Voz ne sens ki yə Ame ri ka-
ya ya ra dı cı lıq eza miy yə tə yol lan ma ğa ica zə ve rir.

Məhz bu sə fər də Voz ne sens ki yə dün ya şöh-
rə ti qa zan maq nə sib olur. Az son ra onu Qərb də 
“rus mö cü zə si” ad lan dı rır dı lar. Vos ne sens ki 
bu sə fə rin də Hay deg ger lə, Sartr la, Pi kas soy-
la həm söh bət olur, onun Ar tur Mil ler lə əbə di 
dost luq mü na si bət lə ri ya ra nır.

Am ma So vet İtt  i fa qın da xü su si ica zə ol ma-
dan onun adı nın çə kil mə si qa da ğan edi lir. İlk 
də fə bu qa da ğa nı Vla di mir Vı sots ki po zur. O, 
kon sert lər dən bi rin də gi ta ray la səh nə yə çı xır 
və Voz ne sens ki nin şeiri ni oxu yur.

İn di So vet İtt  i fa qı yox dur. Xruş şov da yad-
daş lar da bir-iki təh qi ra miz lə ti fəy lə qa lıb. 

Am ma Voz ne sens ki za ma nın sər həd lə ri ni 
aş ma ğı ba car dı.

Kənan HACI

Voz ne sens ki nin ədə bi kar ye ra sı nın baş lan-

 
Voznesenski

Qaranquş xisləti
Ya zı çı Şə rif Ağa ya rın “Gü lüs tan” 
ro ma nı haq da bə zi qə naət lə rim
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

Ö
Öğ le – gü nor ta; Er te si gün öğ-

le ye ka dar na sıl va kit ge çi re ce ği-
ni bi le me di. Ey ni tə ləff  üz lü öy le 
sö zü – Azər bay can di lin də elə.

Öl çek – miq yas, masş tab; Yüz 
bin de bir öl çe ğin de bir ha ri ta. İki 
öl çek buğ day.

Öna yak – yol gös tə rən, tə şəb büs-
kar, baş çı; Bu iş te siz hep öna yak 
ol du nuz. Ek rem da ha ön ce den du-
ru mu an ne si ne yaz mış, bu ha yır lı 
iş için öna yak ol ma la rı nı is te miş.

Ön gör mek – nə zər də tut maq, 
qa baq ca dan nə zə rə al maq; Söz-
leş me de ilk par ti ma lın mart 
ayın da sev ke dil me si ön gö rü lü-
yor. Bi lin di ği üze re bu ant laş ma-
lar, Os man lı Dev le ti’ nin tak si mi-
ni ön gö rü yor du.

Ötü cü – oxu yan, cəh-cəh vu-
ran (quş); Bah çe du va rı na ötü cü 
bir kuş kon muş tu ve ötü şü son 
de re ce gü zel di.

Ötür mek – 1. is hal ol maq; 2. qa-
rın dan qaz (yel) çı xar maq; Dün kü 
ye mek ler ga li ba ona do kun muş tu, 
ötü rü yor du. Azər bay can di lin də-
ki ötür mək (yo la sal maq) – türk-
cə də ge çir mek, yol cu et mek.

Öy le – elə; bax: öğ le (gü nor ta). 
Ben öy le bir şey de me dim.

Öz I – 1. doğ ma; 2. öz; Öz kar-
deş – doğ ma qar daş (ba cı); Si ze 
öz ev la dım gi bi dav ra na ca ğım. 
Yıl dı rım Ba ye zid Sul tan Meh met 
Fa tih ’in öz oğ lu dur. Ba na ken di 
öz kar de şim den da ha ya kın ar-
ka da şım var. Azər bay can di lin-
də ki öz – türk cə də ken di.

Öz II – 1. özək; 2. ma hiy yət; 
3. məz mun; 4.şi rə (ağac da). 
Ağa cın çü rü ğü özün den olur 
/ Yi ği din iyi si sö zün den olur. 
Özü nü bir yer de bı ra kıp sa de ce 
ka lı bı nı gez dir miş ti.

Özür – 1. üzr; 2. nöq san, qü-
sur, eyb, zə də; 3. üzr lü sə bəb; 
Göz den özür lü – göz dən 
əlil, kor, zə lil; Bu evin 
ba zı özür le ri 
var. Öz rüm 
var, uzun 
yol yü rü-
y e  m e m . 
Harp ta ri hi 
bu sal dı rı 
için hiç bir 
özür bu la ma-
ya cak tır.

P
Pa buç – 1. da ban sız məst (ayaq-

qa bı); 2. şap-şap, nə le yin, çə kə lək; 
3. bü növ rə di bi; Pa buç bı rak ma-
mak - qorx ma maq; Alt la rı de lin-
miş, kat kat pen çe li pa buç la rı nı çı-
kar dı, ağır ağır çık tı mer di ve ni. Bu 
teh dit le re hiç pa buç bı rak ma dı.

Pa ça – 1. mal-qo yun dır na ğı; 2. 
kəl lə pa ça (xaş); İz mir ́in köf te si, 
Kon ya΄ nın pa ça sı çok ün lü dür. 

Pa la – 1. qə mə, kor da, qı lınc; 2. 
pa laz; Be lin de ki kı sa pa la sıy la ve 
omu zun da gri tü fe ğiy le ma sa nın ke-
na rı na otur du. Ken di ürett  i ği ko ca-
man sü rü nün yün le rin den Fa di me 
Ni ne ne gü zel pa la lar do ku muş.

Pa las – 1. otel-lüks; 2. asan, sa də; 
3. pa laz, ki lim; Ta nın maz, ano nim 
bir in sa ne ol ma nın zev ki ne var dı-
ğı mız otel ler, pa las lar yok tu. Ya-
rın ki ders le rin hep si pa las.

Pa laz – 1. quş ba la sı, ət cə ba la; 
2. kök, dol ğun; Sa rı yay lam bu yıl 
da se ni yay la ya ma dım / Ala kar 
iken pa laz la rın av la ya ma dım. 

Pa nel – açıq dis kus si ya, mü-
za ki rə, yı ğın caq, ic las; Ak şe hir 
Be le di ye si aziz hem şeh ri si ni bir 
pa nel le anı yor. Ya rın ki pa ne le o 
ka tıl mı ya cak.

Pa ra – pul, qa zanc, qu ru şun 
qırx da bi ri; Pa ra boz mak – pul 
xır da la(t)maq. Çı kar ken eli ni 
göğ sü ne so kup bir ke se çı kar dı, 
ke se den ala bil di ği ka dar pa ra 
alıp de lik ten att  ı. Azər bay can di-
lin də ki pa ra – türk cə də pa re.

Pa ra zit – 1. ra dio-te le vi zi ya 
tez lik lə rin də ki ən gəl lər, ili şik lər;
2. pa ra zit; Azər bay can di lin də ki 
pa ra zit (tü fey li) – türk cə də asa lak.

Par ça – his sə, qi sim, par ça; Ye-
dek par ça – eh ti yat his sə; On 
par ça dan ya pıl mış bir oda ta kı-
mı. Azər bay can di lin də ki par ça – 
türk cə də ku maş.

Par la mak – 1. alov lan maq, alış-
maq, od tut maq; 2. hirs lən mək, 
qə zəb lən mək, özün dən çıx maq; 
Pof di ye gaz par la dı ve za ten 
sey rek olan kir pik le ri mi 
ütü le di. Sı ca ğın et-
ki sin den ben-
zin par la-
dı.

Par mak – 1.düym; 2.bar maq; Bir 
par mak (pus) çi vi – bir düym mıx. 
Par mak ço cuk – cırt dan; Ser çe par-
mak – çe çe lə bar maq. Değ ne ği iki 
par mak kı salt ma lı.

Par mak lık – mə həc cər, də mir 
çə pər; Ar ka bah çe de ki par mak-
lık çü rü dü. 

Par ti – əy lən cə, mə ra sim; Do-
ğum par ti si – ad gü nü mə ra si mi; 
Par ti ver mek – bi ri nin şə rə fi  nə 
qə bul mə ra si mi təş kil et mək. 
Gü lüm han ’ın par ti sin de ta nı şır 
gi bi ol muş tuk.

Par ti zan – 1. si ya si par ti ya tə-
rəf da rı (təəs süb ke şi, apo lo ge ti); 
2. par ti zan; Sen par ti zan la rı top-
la, se çim ler yak la şı yor. 

Pas ta – tort; Kü çük lü ğün den 
be ri her yaş gü nün de ay nı lez-
zet siz pas ta yı ye mek zo run da 
ka lı yor du. Azər bay can di lin də ki 
pas ta (diş pas ta sı və s.) – türk cə-
də ma cun.

Pat – yas tı; Ne de ıs lak pat 
bur nun da ki mor mor me ne viş. 
Azər bay can di lin də ki pat (şah-
mat da) – türk cə də pa ta.

Pay la maq – mə zəm mət et mək, 
dan la maq; La kır dı ya ka rış tı ğı 
için kı zı pay la dı lar.

Pa zı I – çi yin əzə lə si, ba zu; Pa-
zı la rı na pek gü ven di ği için bu 
kü rek oy na tıl ma yan ha va da ada-
yı do laş ma ya kal kar.

Pa zı II – kün də (xa mır da); Bir 
ek mek lik pa zı kal mış tı.

Pe ri cik – 1. ki lid di li; 2. qa pı 
sür gü sü; Ka pı yı aç mak ta zor lan-
dı, ki li di bo zul muş, pe ri ci ği ta kı-
lı mış tı.

Pert – də yər siz ləş mə, zə rər, 
zi yan; Pert çık mak, pert ol mak 
– də yər siz ləş mək, zə rər et mək. 
Ta şıt pert ol muş, hur da ya çık-
mış tı. Azər bay can di lin də ki pert 
(ol mak) – türk cə də pot kır mak, 
mah cup (ol mak).

Pe ze venk – 1. su ten yor, ara dü-
zəl dən; 2. al çaq, əc laf; He rif düm-
bü kün bi ri, yıl lar dan be ri pe ze venk-
lik ya pı yor. Azər bay can di lin də ki 
pə zə vəng – türk cə də 
ko ca man, iri ya rı, 
ba la ban.

Pin ti – xə sis, ta mah kar, ac göz; 
Ha la cım, da ha iyi ya, ki tap lar 
çok he sap lı, – de di en pin ti ha-
la sı na göz kır pa rak. Azər bay can 
di lin də ki pin ti – türk cə də ça pa-
çul, özen siz, pa sak lı.

Pin ti leş mek – xə sis ləş mək, 
si mic ol maq; De ğil ken di si nin, 
öte ki si nin pa ra sı nı bi le har ca mı-
ya cak ka dar pin ti leş miş ti.

Pis – 1. çirk, çirk li, pal çıq lı, kir li; 2. 
mur dar, iy rənc, rə zil; La ğım su la rı 
pis tir. De min o pis, uka la su ra tıy la 
sı rı ta sı rı ta ya nı ma yak laş tı. Üs lub 
fər qi nə diq qət et mə li. Azər bay can 
di lin də ki pis – türk cə də kö tü.

Pis le mek – 1. if raz et mək, 
mur dar la maq (hey van haq qın-
da). Ke di ha lı ya pis le miş.

Pis lik – 1. çir kab, nə cis, mur-
dar lıq; 2. pis adam. Şu ke di pis li-
ği ni te miz le sin ler. Za ten o pis lik-
le be nim işim ol maz.

Pi şik – piş mə cə (is ti dən və tər-
lə mə dən bə dən də əmə lə gə lən); 
Üç şi şe an ti bak te ri yel pi şik los-
yo nu al dı. Azər bay can di lin də ki 
pi şik – türk cə də ke di.

Piş kin – sır tıq, ha ya sız, utan-
maz, abır sız; Hiç is ti fi  ni boz ma yan 
bir pek piş kin hır sız hâ li bul dum.

Post – 1. də ri (qo yun də ri si); 2. 
cild (da nı şıq da); Al ko lik Ka ri ka-
tü rist, ba kan lar ku ru lu nu ko yun 
sü rü sü, baş ba ka nı da ko yun pos tu 
giy miş bir kurt ola rak res mett  i ği si-
ya si ka ri ka tür ler le ün ka zan mış tı.

Pul I – 1. da ma, nərd və s. da-
şı; 2. şay ba; Pul kır mak – daş vur-
maq (döy mə də - nərd oyu nun da); 
Saat ler dir tav la oy na dı ğı ar ka da şı 
al tı al tıy la (dü şeş le) As ya nın üç 
pu lu nu bir den kır dı. Azər bay can 
di lin də ki pul – türk cə də pa ra.

Pul II – mar ka, poçt mar ka sı; 
Mek tup zar fı na pul ya pış tır dı.

Pul lu – mar ka lı, mar ka lan mış; 
Pul lu çi vi – şap ka lı mıx, mis mar. 
Ma sa nın üze ri ne pul lu bir zarf 
bı ra kıl mış tı.

Pul luk – ko tan; Trak tör ler gel-
di de, pul luk lar yok.

Pul suz – mar ka sız; Pos ta cı nın 
ilett  i ği zarf pul suz du.

Pus – çən, zəif du man, çis kin; 
Or ta lı ğa ilk pus dü şer düş mez 
dö nüş saati ni sez miş gi bi köy 
yö nü ne geç ti ve bek le di.

Put – büt; Onu ben, büs bü tün 
baş ka bir hay ran lık la âde ta bir 
pu ta ta par ca sı na se vi yor dum. 

Püf – püf (üfl  ə mək); Püf nok-
ta sı – işin ca nı, məğ zi, çə tin (ən-
gəl li) tə rə fi ; işin in cə li yi; Bu nu 
ya pa bi lir sin, işin püf nok ta sı ci-
ri ti kul la na bil mek tir.

Pü rüz – 1. na ha mar lıq, kə lə-kö-
tür lük; 2. ən gəl, ma neə; 3. kəm-
kə sir, nöq san; Yo la ye ni as falt dö-
şen miş ti, fa kat yer pü rüz lüy dü.

R
Ra hat – azad! (hər bi ko man-

da); Yüz ba şı “Ha zır ol!” du ru-
mun da bek li yen as ker le re “Ra-
hat!” ko mu tu ver di.

Ra hat sız – na xoş, xəs tə, kef siz, 
na ra hat; Ra hat sız et mek – ma-
ne ol maq, bi ri ni na ra hat et mək, 
na ra hat çı lıq ver mək. Bu kol tuk 
yük sek ve pek ra hat sız.

Ra hat sız lık – xəs tə lik, na xoş luq, 
na ra hat lıq; Üç gün den be ri de vam 
eden ra hat sız lı ğı ya zı yaz ma sı nı 
en gel li ye cek ka dar iler le miş ti.

Rast lan tı – tə sa düf, tə sa dü fən, 
göz lə nil mə dən. Bir gün Sa hafl  ar 
Çar şı sı’n da amaç sız ca do la şır ken 
rast lan tıy la eli ne bir ki tap geç miş.

Reh ber – 1. bə ləd çi, gid, eks-
kur si ya rəh bə ri; 2. mə lu mat-so raq 
ki ta bı; Ben bun la rı dü şü nür ken 
reh be rim eliy le bir bü yük bi na yı 
gös ter di. Ki tap ebe di ye te ka dar 
kul la nı la cak bir reh ber ola cak tı. 
Azər bay can di lin də ki rəh bər – 
türk cə də yö ne ti ci, ön der, baş kan.

Reh ber lik – bə ləd çi lik, ek s-
kur si ya rəh bər li yi; Şuur suz ola-
rak bir “ec za ne” ke li me si nin reh-
ber li ği ni arı yor du. Azər bay can 
di lin də ki rəh bər lik – türk cə də 
yö ne ti ci lik,ön der lik, baş kan lık.

Reis – 1. ki çik gə mi ka pi ta nı; 2. 
rəis, sədr, baş çı; Reis tay fa sı na çı-
ma yı aç di ye ba ğır dı. 

Re sim – 1. fo to şə kil; 2. ver gi, rü-
sum; 3. pa rad, nü ma yiş; Ge çit res mi, 
ya xud res mi ge çit – nü ma yiş, pa rad; 
Re sim al dır mak – şə kil (fo toq raf) 

çək dir mək. Du va ra ya pış-
tı rı lan Ga zi’ nin 

res mi ne uzun 
uzun bak tı.
Re sim ci – 1. 

rəs sam, nəq qaş; 
2. çert yoj çu, rəsm 
müəl li mi; 3. fo-
toq raf; Bu gün 

re sim ci miz yok, si-
ne ma ya gi de lim mi?

Rey – səs (səs ver mə-
də), fi  kir, mü na si bət; Par-

la men to da iti mat re yi ala ma-
yan her hükû met şüp he siz is ti fa 

et mek zo run da ka la cak tır. Azər-
bay can di lin də ki rəy (re sen zi ya) – 
türk cə də ra por, ta nı tım ya zı sı.

Re yon – şö bə, böl mə, sek si ya 
(ma ğa za da); Oyun cak la rı su per-
mar ke tin ço cuk re yo nun dan ala-
bi lir si niz. Azər bay can di lin də ki 
ra yon – türk cə də il, il çe.

Rö por taj – 1. oçerk; 2. mü sa hi-
bə; 3. re por taj; Ben vak tiy le ha ya ta 
İs tan bul ga ze te le ri ne rö por taj ya-
pan bir genç ola rak ka tıl mış tım.

Ruh – ətir, esen si ya, cöv hər; 
Ba zı sı ruh kok la tır, ba zı sı al nı na 
sir ke sü rer, ba zı sı kol la rı nı, bi-
lek le ri ni ovuş tu rur.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) Pa ça – 1. mal-qo yun dır na ğı; 2. 

Тür ki yə türk cə si və Azər bay can di li ge nealo ji ba xım dan 
qo hum dil lər olub, türk xalq la rı ailə si nin Oğuz qru pu na 
da xil dir. Bu dil lə rin et nik qo hum lu ğu, qə dim ümum türk 
di li nin va ris lə ri ol ma sı, qram ma tik qu ru luş və əsas lü ğət 

fond la rı nın müş tə rək li yi bə zən be lə yan lış tə səv vür ya ra dır ki, bu 
iki dil tama mi lə ey ni dir və hər bir azər bay can lı müasir türk cə ni 
öy rən mə yə eh ti ya c duy ma dan bu dil də sər bəst da nı şa, türk cə dən 
di li mi zə və ək si nə, adek vat şi fa hi və ya zı lı tər cü mə edə bi lər. Bu 
dü şün cə Azər bay can di li nə mü na si bət də Tür ki yə türk lə ri nə də 
ha kim dir. Hal bu ki Tür ki yə türk cə si və Azər bay can di li nin müasir 
sinx ron və ziy yə ti nin mü qa yi sə li təh li li gös tə rir ki, hə min dil lər 
ara sın da fərq lər var. Bu lü ğət hə min fərq lər dən bir qis mi nin – ya-
lan çı ek vi va lent lə rin iza hı üçün nə zər də tu tu lub. 

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

öz ev la dım gi bi dav ra na ca ğım. 
Yıl dı rım Ba ye zid Sul tan Meh met 
Fa tih ’in öz oğ lu dur. Ba na ken di 
öz kar de şim den da ha ya kın ar-
ka da şım var. Azər bay can di lin-
də ki öz – türk cə də ken di.

 – 1. özək; 2. ma hiy yət; 
3. məz mun; 4.şi rə (ağac da). 
Ağa cın çü rü ğü özün den olur 
/ Yi ği din iyi si sö zün den olur. 
Özü nü bir yer de bı ra kıp sa de ce 
ka lı bı nı gez dir miş ti.

 – 1. üzr; 2. nöq san, qü-
sur, eyb, zə də; 3. üzr lü sə bəb; 
Göz den özür lü – göz dən 
əlil, kor, zə lil; Bu evin 
ba zı özür le ri 
var. Öz rüm 
var, uzun 

bu sal dı rı 
için hiç bir 
özür bu la ma-

P
 – 1. da ban sız məst (ayaq-

qa bı); 2. şap-şap, nə le yin, çə kə lək; 
3. bü növ rə di bi; Pa buç bı rak ma-
mak - qorx ma maq; Alt la rı de lin-
miş, kat kat pen çe li pa buç la rı nı çı-
kar dı, ağır ağır çık tı mer di ve ni. Bu 
teh dit le re hiç pa buç bı rak ma dı.

par ça dan ya pıl mış bir oda ta kı-
mı. Azər bay can di lin də ki par ça – 
türk cə də ku maş.

Par la mak – 1. alov lan maq, alış-Par la mak – 1. alov lan maq, alış-Par la mak
maq, od tut maq; 2. hirs lən mək, 
qə zəb lən mək, özün dən çıx maq; 
Pof di ye gaz par la dı ve za ten 
sey rek olan kir pik le ri mi 
ütü le di. Sı ca ğın et-
ki sin den ben-
zin par la-
dı.

pə zə vəng – türk cə də 
ko ca man, iri ya rı, 
ba la ban.

Pul suz – mar ka sız; Pos ta cı nın 
ilett  i ği zarf pul suz du.

Re sim – 1. fo to şə kil; 2. ver gi, rü-Re sim – 1. fo to şə kil; 2. ver gi, rü-Re sim
sum; 3. pa rad, nü ma yiş; Ge çit res mi, 
ya xud res mi ge çit – nü ma yiş, pa rad; 
Re sim al dır mak – şə kil (fo toq raf) 

çək dir mək. Du va ra ya pış-
tı rı lan Ga zi’ nin 

rəs sam, nəq qaş; 
2. çert yoj çu, rəsm 
müəl li mi; 3. fo-
toq raf; Bu gün 

re sim ci miz yok, si-
ne ma ya gi de lim mi?

Rey – səs (səs ver mə-Rey – səs (səs ver mə-Rey
də), fi  kir, mü na si bət; Par-

la men to da iti mat re yi ala ma-
yan her hükû met şüp he siz is ti fa 

et mek zo run da ka la cak tır. Azər-
bay can di lin də ki rəy (re sen zi ya) – 
türk cə də ra por, ta nı tım ya zı sı.

Re yon – şö bə, böl mə, sek si ya 
(ma ğa za da); Oyun cak la rı su per-
mar ke tin ço cuk re yo nun dan ala-
bi lir si niz. Azər bay can di lin də ki 
ra yon – türk cə də il, il çe.

Rö por taj – 1. oçerk; 2. mü sa hi-
bə; 3. re por taj; Ben vak tiy le ha ya ta 
İs tan bul ga ze te le ri ne rö por taj ya-
pan bir genç ola rak ka tıl mış tım.

Ruh – ətir, esen si ya, cöv hər; 
Ba zı sı ruh kok la tır, ba zı sı al nı na 
sir ke sü rer, ba zı sı kol la rı nı, bi-
lek le ri ni ovuş tu rur.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda

Yalançı 
ekvivalentlər 

lüğəti
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1933-cü il də Al ma ni ya-
da ha ki miy yə ti ələ ke çi rən 
Adolf Hit ler be lə bir vaxt da 
dün ya nın ye ni dən bö lüş dü-
rül mə si niy yə ti ni hə ya ta ke-
çir mə yə baş la mış dı. SS Rİ-nin 
si ya si eli ta sı nın İ.V.Sta li nin 
rəh bər li yi al tın da qur du ğu 
ha ki miy yət ar tıq yad fi  kir li yə 
qar şı to tal mü ba ri zə yə baş la-
mış dı. Qu rul muş nə həng rep-
res si ya apa ra tı çar döv rün dən 
qal mış və ye ni sis te min ye tiş-
dir di yi kadr la rı aman sız ca sı na 
məhv edir di. 1934-cü il də Le-
ninq rad da S.M.Ki ro vun öl dü-
rül mə si lə da ha da ge niş lə nən 
rep res si ya dal ğa sı qı sa müd dət 
ər zin də say sız-he sab sız in sa nın 
ta le yi ni də yiş dir di. Bu qar şı sıalın-
maz dal ğa, tə bii ki, ki ne ma toq ra fi -
ya dan da yan öt mə di. 

SS Rİ-yə da xil olan bü tün res-
pub li ka lar ki mi, «so sializm qu ru-
cu lu ğu yo lu ilə irə li lə yən» Azər-
bay can da da ey ni so sial və iq ti sa di 
də yi şik lik lər baş ve rir di. «Le ni nin 
və siy yət lə ri, Sta li nin gös tə riş-
lə ri və M.C.Ba ğı ro vun rəh bər-
li yi al tın da ya şa yıb-ya ra dan»

Azər bay can xal qı par ti ya nın qar-
şı ya qoy du ğu və ziələ ri ye ri nə ye-
tir mək üçün bü tün im kan la rı nı 
sə fər bər et miş di. Ötən əs rin 20-ci 
il lə rin də və 30-cu il lə rin əv vəl-
lə rin də sə na ye çi lə ri, tor paq və 
mülk sa hib lə ri ni, mil li ida rəet mə 
struk tur la rı nı təd ri cən məhv edən 
sis tem 30-cu il lə rin ikin ci ya rı sın-
dan to tal şə kil də zi ya lı la rın, si ya si 
və hər bi kadr la rın rep res si ya sı na 
baş la dı. Bu dövr də mil li dü şün cə-
miz də əvəz siz ye ri olan H.Ca vid, 
Y.B.Çə mən zə min li, M.Müş fi q, 
Ü.Rə cəb və baş qa la rı ilə ya na şı, 
ilk ki no re jis so ru muz və qüd rət li 
səh nə us ta sı A.M.Şə rif za də, ilk ki-
no təş ki lat çı mız Ş.Mah mud bə yov, 
səh nə və ek ran la bağ lı olan mə-
də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri 
aman sız rep res si ya nın qur ba nı ol-
du lar. Sis tem, hətt  a öz ye tir mə lə-
ri olan Əli hey dər Qa ra yev, Ay na 
Sul ta no va, Ru hul la Axun dov və 
baş qa la rı na da rəhm et mə di.

Azər bay can səs li ki no su nun 
baş lan ğı cı be lə bir so sial-iq ti sa-
di və mə nə vi döv rə tə sa düf et di. 
1935-ci il də ye ni dən təş kil olun-
muş Azər bay can XKS ya nın da 
Fo to-Ki no İda rə si fi lm is teh sa lı 
və nü ma yi şi lə bağ lı mə sə lə lə ri 
si ya si-ideolo ji nə za rə tin, ey ni za-
man da mad di tə mi na tın im kan 
ver di yi çər çi və də həll et mə yə ça-
lı şır dı. İda rə öz fəaliy yə ti ni XKS-
nın 1936-cı ilin 10 fev ra lın da ya-
ra dıl mış İn cə sə nət İş lə ri İda rə si lə 
əla qə li şə kil də qu rur, ilk ideolo ji 
nə za rət ins tan si ya sı ki mi, gös tə-
riş və tə li mat la rı hə min ida rə dən 
alır dı. Bu qu ru mun rəisi Ru hul la 
Axun dov, müavin lə ri sə Y.K.Çu-
bar və Q.Sul ta nov tə yin edil-

miş di lər. Bu nun la da 
Az.FKİ fak ti ki ola raq 
öz sa hə sin də ic ra çı 
qu ru ma çev ril miş di. 
«A zər ki no», «A zər-
fi lm» və «A zər fo-
to» trest lə ri hə min 
ida rə nin ta be li yi nə 
ve ril miş di. Kadr, 
möv zu, re per tuar, 
tex ni ka və s. üz rə 
si ya sət İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si tə rə-
fi n dən müəy yən-
ləş di ri lir di. 

1936-cı il də ye ni təş ki la ti qu rum 
si ya si-ideolo ji rəh bər li yin qar şı ya 
qoy du ğu və zi fə lə ri ye ri nə ye tir-
mək üçün fəaliy yə tə baş la dı. Hə-
min ilin bə dii fi lm lə rin is teh sa lı 
pla nı na «Du man lı Təb riz» (Sse na ri 
müəl lifl  ə ri Qreb ner, M.S.Or du ba-
di), «Bol şe vik Hə sən» (A.Po pov, 
Xa çum yan, Hə sə nov), «Ö lüm va-
di si» (Q.Mu sa yev), «Xoş bəxt va-
di» («Cey fun və Ul çar», Yev la xov, 
A.Ta tiş vi li), «Ö lü lər» (K.Mints), 
«Çem pion lar» (A.Po pov və Xa-
çum yan), «Kor çal ğı çı» (B.Ta tiş vi li), 
«Qa ra qı zıl» (A.Tols toy, O.Leoni-
dov), «Də niz çi Sind bad» (K.Tom-
ski), «Ba kı» («28 ap rel», Fi li mo nov, 
Speş nev), «Al dan mış kə va kib» 
(İ.Əfən di yev), «Şi raz gül lə ri» (Qur-
viç, S.Rəh man), «Tel li» (C.Ca vad-
za də), «Üç qar daş» (M.Mi ka yı lov), 
«Qə za» (Na ta rov, Y.Fid ler), «Bol-
şe vik lər» (Kudr yavt sev), «Şöh rət» 
(Yev la xov), «Göy çay» (Axund za-
də) sse na ri lə ri sa lın mış dı ki, on lar-
dan yal nız «Ö lüm va di si» və «Cey-
fun və Ul çar» is teh sa la ta bu ra xıl dı. 

Növ bə ti 1937-ci ilin pla nın da 
«Də niz eks pe di si ya sı» (Fi li mo-
nov, Speş nev, Saf ro nov), «Xalq-
lar dost lu ğu» (Ə.Məm məd xan lı, 
Q.Mu sa yev), «Kəş fi y yat çı lar» (neft 
möv zu su, Vay sen berq, Za ki rov), 
«Ra zı lıq» (pam bıq möv zu su, Y.Zil-
ber berq), «Ma şi nist lər» (də mir yo-
lu nəq liy ya tı möv zu su, Qro xov) 
bə dii fi lm lə ri ni çək mək nə zər də 
tu tul muş du. Eh ti yat möv zu lar 
ki mi, «Düş mən çi lik» (ta ri xi-in qi-
la bi, C.Ca han baxş, Tu re nev), «Bö-
yük yol» (müasir, No voq ruds ki), 
«Kənd li lər» (ta ri xi-in qi la bi, G.Mdi-
va ni), «Öz yo lu ilə» (ta ri xi-in qi la-
bi Y.Zil ber berq) fi lm lə ri ni çək mək 
plan laş dı rıl mış dı. La kin nə zər-
də tu tu lan möv zu lar dan yal nız 
«Kənd li lər» fi l mi, o da 1938-ci il də 
is teh sa la ta bu ra xıl dı. Hə min dövr-
də «Ma vi də niz qoy nun da» len ti-
nin çə ki li şi ba şa çat dı rıl mış dı. «Ba-
kı lı lar» tam met raj lı, «Də cəl dəs tə» 
və «Ha zır ol» qı sa met raj lı lent lə ri 
üzə rin də iş isə da vam et di ri lir di. 

Azər bay can səs li ki no su nun 
ilk il lə rin də fi lm lə rin çə ki li şi nin 
ya rım çıq qal ma sı adi ha la çev ril-
miş di. Bu nun da əsas sə bəb ka rı 
«A zər fi lm »in bə dii fi lm lə rin is teh-
sa lı şö bə si nin rəisi K.İ.Toms ki idi. 

1934-cü il də də vət olu nan, AF Kİ 
ilə 3 il lik mü qa vi lə bağ la yan, lent-
lə rin is teh sa lı na və sə viy yə si nə 
ca vab deh olan Toms ki nin gü na hı 
ucun dan «Mə həb bət oyu nu» fi l-
mi ba şa ça tan dan son ra də fə lər lə 
dü zə liş lər apa rıl ma sı na bax ma-
ya raq, bə dii sə viy yə cə zəif alın-
mış və mət buatın tən qid hə də fi  nə 
çev ril miş di. Bu nun la ya na şı, qı sa-
met raj lı «Al tın cı hiss» len ti SS Rİ 
Baş Ki ne ma toq ra fi  ya İda rə si tə rə-
fi n dən çıx daş olun muş, «Di rek tiv 
bant» bə dii-sə nəd li, «Ab ba sın bə-
la sı» mul tip li ka si ya fi lm lə ri rəh-
bər lik və ta ma şa çı lar tə rə fi n dən 
mən fi  qar şı lan mış dı. Toms ki öz 
səhv lə ri ni dü zəlt mək üçün təd-
bir gör mür, da ğı dı cı lıq xətt  i ni da-
vam et di rir, ya ra dı cı əmək daş la rı 
iş dən so yu dur du. O, «Cey fun və 
Ul çar», «Ö lüm də rə si» fi lm lə ri nin 
sse na ri si nə də ci na yət kar ca sı na 
ya naş mış, nə ti cə də bu lent lə rin is-
teh sa lı nı lən git miş di. «A zər fi lm» 
iş çi lə ri nin da vam lı şi ka yət lə rin-
dən son ra Mosk va ya qa çan Tom-
ski AF Kİ rəisi nin te leq ram la rı na 
ca vab ver mir, Ba kı ya dön mək dən 
im ti na edir di. 1936-cı ilin okt yab-
rın da o, və zi fə sin dən azad olun du 
və məh kə mə yə ve ril di. 

«Cey fun və Ul çar» len ti nin qu-
ru luş çu-re jis so ru Y.Ka za yev, rəs-
sa mı V.Aden, re jis sor kö mək çi si 
Fə tə li yev, H.Uruy ma qov, N.Bə-
də lov idi. O fi lm də baş rol la ra 
A.M.Şə rif za də, Ü.Rə cəb, M.Mər-
da nov, M.Sə na ni və baş qa la rı çə-
ki lir di lər. Okt yabr ayın da çə ki liş-
lər mü vəq qə ti da yan dı rıl dı. Çün ki 
av qust-sent yabr ay la rın da cə mi 63 
kadr çə kil miş, 2000 metr pl yon ka 
sərf edil miş di. Pa da bad da və Qa-
fan da len tə alı nan fi l min bi rin ci 
qu ru luş çu-re jis so ru V.Nij ni, ope-
ra to ru B.Smir nov, di rek to ru Qa-
ra mov, məs lə hət çi si B.Ta tiş vi li öz 
iş lə ri nin öh də sin dən gə lə bil mir-
di lər. Nə ti cə də fi l min di rek to ru 
Q.Alek sand rovs ki tə yin olun du, 
sse na ri ni B.Ta tiş vi li ilə ye ni dən 
iş lə mək üçün Şpi kovs ki də vət 
edil di. La kin sse na ri də çox lu dü-
zə liş lər apa rıl ma sı na, ob raz la-
rın də yiş di ril mə si nə, akt yor lar-
dan N.Kond ra ten ko, K.Dauş vi li, 
C.Əli yev, K.Məm mə dov, Ə.Qu li-
ye vin azad olun ma la rı na bax ma-

ya raq, çə ki liş də dö nüş ya-
rat maq müm kün 

o l  m a  d ı . 

«A zər fi lm» rəisi  ni əvəz edən 
Q.Ba ba yev F.Plu ke ne, B.Kers ki 
və B.Ba ba ri qo dan iba rət ko mis si-
ya ya ra dıb, səh lən kar lı ğın sə bəb-
lə ri ni araş dır ma ğa ça lış sa da, bir 
nə ti cə əl də edil mə di yin dən, bə dii 
rəh bər li yi S.M.Ey zenş tey nə hə va-
lə olu nan fi l mi xi las et mək müm-
kün ol ma dı. 

Ey ni ta le ni «Ö lüm də rə si» fi l mi 
də ya şa dı. Qıl man Mu sa ye vin sse-
na ri si üz rə Q.Bra gins ki və B.Ko-
çe to vun len tə al dı ğı bu fi l min 
qu ru luş çu ope ra to ru F.No vits ki, 
qu ru luş çu rəs sa mı G.Əli yev, re-
jis sor as sis ten ti M.Ba ba yev, re jis-
sor kö mək çi si A.Al lah ver di yev, 
ope ra tor as sis ten ti L.Ko rets ki, 
di rek to ru A.Sə məd bə yov, in zi-
bat çı sı D.Yev da yev idi. Əsas rol-
la rı B.Mlix tin, Y.Aqu rov, N.Dub-
ro vin, Ə.Mə li kov, İ.Əfən di yev, 
R.Ka zı mov, A.Te re qu lo va, T.Qor-
nik, B.Fə rə məz ifa edir di lər. Len-
tin uğur suz lu ğa dü çar ol du ğu nu 
gö rən Az.FKİ rəh bər li yi və ziy yə-
ti xi las et mək üçün sse na ri üzə-
rin də iş lə mək tək li fi  lə Mil ki nə 
də vət gön dər di. La kin əsa sən 
mad di məq səd gü dən sse na ri çi-
nin baş dan sov du işi rəh bər li yi 
qa ne et mə di yin dən, mə su liy yət 
Q.Bra gins ki nin üzə ri nə qo yul du. 
İkin ci cəhd də uğur suz lu ğa dü çar 
ol du ğun dan, 1936-cı il okt yab rın 
8-də fi l min bağ lan ma sı, çə ki liş 
qru pu nun və ye ni də vət edil miş 
akt yor la rın (M.Ba ba ye va, Ə.Hü-
seyn za də, M.Sə na ni, A.Ta hi rov, 
Ə.Qə mər lins ki, Ə.Qur ba nov, 
F.Qəd ri, Y.Sa dı xov) azad olun-
ma sı haq qın da qə rar qə bul et di.

Təx mi nən ey ni və ziy yə tin 
di gər fi lm lər də də ya ran ma-
sı təh lü kə si ni hiss edən Az.FKİ 
rəh bər li yi uğur suz luq dan ya xa 
qur tar maq üçün sərt təd bir lər 
gö rür dü. İs teh sa lın ilk mər hə lə si 
ki mi, sse na ri lə rin mü kəm məl li-
yi nə diq qət ye ti rən rəh bər lik bu 
sa hə də iş lə yən lə rə la zı mi şə rait 
ya rat ma ğa ça lı şır dı. Sse na ri çi-
lər «hə yat la ta nış ol maq üçün 
ra yon la ra, hətt  a baş qa res pub li-
ka la ra ezam edi lir di lər. «A zər-
fi lm »in sse na ri şö bə si nin iş çi si 
C.Ca han baxş «Düş mən çi lik» bə-
dii, ki nod ra ma turq Y.Zel ber berq 
isə «Pam bıq çöl lə ri nin sta xa nov-
çu su» sə nəd li fi l mi nin sse na ri si 
üzə rin də iş lə mək üçün Gən cə yə 
gön də ril miş di lər. La kin çox za-
man bu cür ad dım lar da fi lm lə-
rin sə viy yə si nin yük səl mə si nə 
tə sir gös tə rə bil mir di. 

Davamı gələn sayımızda

NƏ Rİ MAN

1933-cü il də Al ma ni ya-

30-cu il lər də 
A z ə r  b a y -
ca nın da-
xil ol du ğu 

So vet im pe ri ya sı mü rək kəb 
də yi şik lik lər döv rü ya şa yır-
dı. İdeolo gi ya nın «bö yük si-
ya si və əmək yük sə li şi» adı 
ilə xa rak te ri zə et di yi hə min 
vaxt da «SS Rİ-də ka pi ta list 
tə sər rü fa tı nın ləğv edil mə-
si pro se si nin ba şa çat ma sı, 
ümum xalq və koope ra tiv-
kol xoz mül kiy yə ti for ma sın-
da so sialist tə sər rü fat sis-
te mi nin bər qə rar ol ma sı, 
də rin mə də ni in qi la bın baş 
ver mə si, so vet zi ya lı la rı nın 
ye tiş mə si, mət buat, ki no, ra-
dio, teatr və mə də ni-maarif 
müəs si sə lə ri nin sa yı nın art-
ma sı» bu  yük sə li şin baş lı ca 
ciz gi lə ri sa yı lır dı. So vet xal-
qı ÜİK(b)P XVII qu rul ta yı nın 
qə bul et di yi ikin ci be şil lik 
pla nın (1933-1937-ci il lər) 
ye ri nə ye ti ril mə si uğ run da 
mü ba ri zə yə baş la mış dı. Xalq 
küt lə lə ri nin bö yük bir qis mi 
hə lə də yox sul lu ğun aşa ğı 
həd din də ya şa sa da, si ya-
si ha ki miy yət və ideolo gi ya 
«xalq tə sər rü fa tı nın ye ni dən 
qu rul ma sı nın və kol lek tiv-
ləş mə nin ba şa çat dı ğı nı, so-
sialist in qi la bı nın əsas və-
zi fə si nin ye ri nə ye ti ril di yi ni 
– ye ni so sialist iq ti sa diy ya tı-
nın ya ran dı ğı nı» təb liğ edir-
di. SS Rİ-nin ye ni kons ti tu si-
ya sı nı qə bul edən So vet lə rin 
VIII föv qə la də Ümu mit ti faq 
qu rul ta yın da (de kabr, 1936-
cı il) nə həng bir öl kə də qu-
ru lan im pe ri ya nın təş ki-
la ti iş lə ri ba şa çat dı rıl dı, 
«is tis mar çı si nif lə rin ləğv 
olun du ğu, so sialist mil-
lə ti nin for ma laş dı ğı» 
elan edil di. XVIII qu rul-
tay SS Rİ-də «so sialist 
cə miy yə ti qu ru cu lu ğu-
nun ba şa çat dı rıl ma sı nı, 
təd ri cən so sializm dən 
kom mu niz mə ke çil mə si-
ni», XIX qu rul tay (mart, 
1939-cu il) isə «apa rı cı 
ka pi ta list öl kə lə ri nə çat-
maq və on la rı ötüb keç-
mək» və zi fə si ni qar şı ya 
qoy muş du.

ha ki miy yət ar tıq yad fi  kir li yə 
qar şı to tal mü ba ri zə yə baş la-
mış dı. Qu rul muş nə həng rep-
res si ya apa ra tı çar döv rün dən 
qal mış və ye ni sis te min ye tiş-
dir di yi kadr la rı aman sız ca sı na 
məhv edir di. 1934-cü il də Le-
ninq rad da S.M.Ki ro vun öl dü-
rül mə si lə da ha da ge niş lə nən 
rep res si ya dal ğa sı qı sa müd dət 
ər zin də say sız-he sab sız in sa nın 
ta le yi ni də yiş dir di. Bu qar şı sıalın-
maz dal ğa, tə bii ki, ki ne ma toq ra fi -

SS Rİ-yə da xil olan bü tün res-
pub li ka lar ki mi, «so sializm qu ru-
cu lu ğu yo lu ilə irə li lə yən» Azər-
bay can da da ey ni so sial və iq ti sa di 
də yi şik lik lər baş ve rir di. «Le ni nin 
və siy yət lə ri, Sta li nin gös tə riş-
lə ri və M.C.Ba ğı ro vun rəh bər-
li yi al tın da ya şa yıb-ya ra dan»

miş di lər. Bu nun la da 
Az.FKİ fak ti ki ola raq 
öz sa hə sin də ic ra çı 
qu ru ma çev ril miş di. 
«A zər ki no», «A zər-
fi lm» və «A zər fo-
to» trest lə ri hə min 
ida rə nin ta be li yi nə 
ve ril miş di. Kadr, 
möv zu, re per tuar, 
tex ni ka və s. üz rə 
si ya sət İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si tə rə-
fi n dən müəy yən-
ləş di ri lir di. 

plan laş dı rıl mış dı. La kin nə zər-
də tu tu lan möv zu lar dan yal nız 
«Kənd li lər» fi l mi, o da 1938-ci il də 
is teh sa la ta bu ra xıl dı. Hə min dövr-
də «Ma vi də niz qoy nun da» len ti-
nin çə ki li şi ba şa çat dı rıl mış dı. «Ba-
kı lı lar» tam met raj lı, «Də cəl dəs tə» 
və «Ha zır ol» qı sa met raj lı lent lə ri 
üzə rin də iş isə da vam et di ri lir di. 

Azər bay can səs li ki no su nun 
ilk il lə rin də fi lm lə rin çə ki li şi nin 
ya rım çıq qal ma sı adi ha la çev ril-
miş di. Bu nun da əsas sə bəb ka rı 
«A zər fi lm »in bə dii fi lm lə rin is teh-
sa lı şö bə si nin rəisi K.İ.Toms ki idi. 

fan da len tə alı nan fi l min bi rin ci 
qu ru luş çu-re jis so ru V.Nij ni, ope-
ra to ru B.Smir nov, di rek to ru Qa-
ra mov, məs lə hət çi si B.Ta tiş vi li öz 
iş lə ri nin öh də sin dən gə lə bil mir-
di lər. Nə ti cə də fi l min di rek to ru 
Q.Alek sand rovs ki tə yin olun du, 
sse na ri ni B.Ta tiş vi li ilə ye ni dən 
iş lə mək üçün Şpi kovs ki də vət 
edil di. La kin sse na ri də çox lu dü-
zə liş lər apa rıl ma sı na, ob raz la-
rın də yiş di ril mə si nə, akt yor lar-
dan N.Kond ra ten ko, K.Dauş vi li, 
C.Əli yev, K.Məm mə dov, Ə.Qu li-
ye vin azad olun ma la rı na bax ma-

ya raq, çə ki liş də dö nüş ya-
rat maq müm kün 

o l  m a  d ı . 

sı təh lü kə si ni hiss edən Az.FKİ 
rəh bər li yi uğur suz luq dan ya xa 
qur tar maq üçün sərt təd bir lər 
gö rür dü. İs teh sa lın ilk mər hə lə si 
ki mi, sse na ri lə rin mü kəm məl li-
yi nə diq qət ye ti rən rəh bər lik bu 
sa hə də iş lə yən lə rə la zı mi şə rait 
ya rat ma ğa ça lı şır dı. Sse na ri çi-
lər «hə yat la ta nış ol maq üçün 
ra yon la ra, hətt  a baş qa res pub li-
ka la ra ezam edi lir di lər. «A zər-
fi lm »in sse na ri şö bə si nin iş çi si 
C.Ca han baxş «Düş mən çi lik» bə-
dii, ki nod ra ma turq Y.Zel ber berq 
isə «Pam bıq çöl lə ri nin sta xa nov-
çu su» sə nəd li fi l mi nin sse na ri si 
üzə rin də iş lə mək üçün Gən cə yə 
gön də ril miş di lər. La kin çox za-
man bu cür ad dım lar da fi lm lə-
rin sə viy yə si nin yük səl mə si nə 
tə sir gös tə rə bil mir di. 

Davamı gələn sayımızda

NƏ Rİ MAN

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

Keçiörən
On-on iki ya şı ma qə dər ki hə-

ya tım da keç miş za man la rın da ha 
çox atam la bağ lı bu rax dı ğı iz ti rab-
la rı yaz dım. İn di isə şüur lu, yet kin 
hə yat da da vam edən ata-oğul he-
ka yə si nin təs vi ri nə ke çi rəm. De yə 
bi lə rəm ki, ata mı, əs lin də bu yaş dan 
ta nı ma ğa baş la dım. Mol la Gü ra ni və 
Sər rac xa na ba şı mə həl lə lə ri uzaq keç-
mi şin qa ran lı ğın da ara-sı ra pa rıl da-
yıb yox olan işıq la ra bən zə yir. La kin 
An ka ra da və Ke çiörən də ya şa dı ğı-
mız ilk gün dən bu sə tir lə ri yaz dı ğım 
ana qə dər ki il lər baş dan-ba şa ay dın-
lıq içə ri sin də dir. İn di ye nə An ka ra-
da, Dik mə nin ən yük sək ye rin də ki 
evi miz dən Ke çiörə nə ba xı ram. Hə-
lə on iki il əv vəl, li sey tə lə bə si ikən 
o vaxt kı gənc lə rin ək sə riy yə ti ki mi 
özü mün də bə sit hiss lər min təs vi ri 
ilə do lu xa ti rə dəf tər lə rim dən bi ri-
nə yaz dı ğım sə tir lər ya dı ma dü şür. 
Dəf tə ri ta pır, ya zı la rı oxu yu ram:

 “Ke çiörən - uğaq lı ğı mın ən 
gö zəl, ən hə yə can lı il lə ri ni ke çir-
di yim bağ lar! Ya yı nı zın qa ral dan 
gü nə şi nə, qı şı nı zın yu xu gə ti rən 
bə yaz lı ğı na həs rə təm.

Bu gün iki miz də hə ya tı mı zın o 
əs ki axa rı nı qeyb et dik. Nə mən ar-
tıq sə ma ya  qəh qə hə lə ri min ən sa fı-
nı, hə yə can la rı mın ən sək sə kə li si ni 
qa tan uşa ğam, nə də sən ağac lar da 
yar paq la rı na, ev lər də su vaq la rı na, 
dağ lar da qa ya la rı na qə dər gü lən 
bağ san! İs ti nin şid də tin dən al ba-
lı la rı nın mey və lə ri, göy dən ya ğan 
od dan al ma la rı nın məh su lu get dik-
cə aza lır. Ar tıq bu daq la rın da gü-
nəş dən su lan mış, sa rı rəng li, su lu 
ar mud lar ye ti şən ağac la rın, tə nək-
lə rin dən in cə bel li sal xım lar asıl mış 
mey nə lə rin yox dur. Rüz gar la rı nın 
hay qır tı sın da ümi di ni itir miş in-
san la rın ba tı rıl mış sə si var.

Bu daq dan ası lıb qa lan bir pa yız 
yar pa ğı san. Yel vur duq ca tit rə yir-
sən. Xə fi f bir ni san kü lə yi sə ni göz-
lər dən və kö nül lər dən uzaq laş dı ra-
caq. Bir-bi ri nin ar dın ca yol lar dan, 
əsa tir lər də ki ca na var lar ki mi ke çən 
av to bus lar at-ara ba nın se vin ci ni, 
nə şə si ni in san lar dan al dı. Ço cuq-
la rın da ğı lıb get di, sən hər çö pü-
nü baş qa-baş qa üfüq lər dən əsən 
fır tı na la rın alıb ha va ya so vur du ğu 
xa ra ba bir yu va ya dön dün. İçi ni 
gə mi rən öl dü rü cü mik rob sə ni ya-
vaş-ya vaş ərit di. Bağ la rı nın sər-
həd lə ri il dən-ilə ki çil di, ağac la rı nın 
sa yı möv süm dən-möv sü mə azal dı.

Ge cə lə rin ar tıq adi bir çö lün, dü-
zən ga hın ge cə lə rin dən fərq siz ol-
du. Sə mi mi mü hi ti nə yad lar, ya-
ban çı lar so xul du. Keç miş, mu nis 
sa hib lə rin sə ni tərk edib get di lər. 

Fə qət, əziz, se vim li ba ğım, mən 
ye nə də sə nin lə bir lik də yəm. Yol-
la rın da gə zər kən gö rə cə yim hər 
daş mə nə keç miş gün lə rim dən bi-
ri ni xa tır la da caq. Hər il ye rin al tın-
dan gü nəş ki mi baş la rı nı qal dı ran 
nər giz gül lə ri ni uşaq lı ğım da kı ki-
mi həs rət lə xa tır la ya ca ğam. Nə ha-
yət, sə nin gü nə şi nin son zər rə si ni 
göz lə ri min için də sax la ya raq ölə-
cə yəm. Əbə di yu xu ya da la ca ğım 
yer sə nin tor pa ğı nın, sə nin sə ma-
nın və sə nin çi çək lə ri nin al tı ola-
caq, sev gi li məs kə nim!”

 Bu ib ti dai, na şı sə tir lər də özü nə 
yer ta pan o qə dər də yax şı ifa də edil-
mə miş hiss lər də yal nız mə nim üçün 
de yil, bü tün ailə miz, xü su sən də 
atam üçün hə qi qət olan bir şey var. 

 Son ra lar, Fran sa da təh sil al dı ğım 
il lər də tə sa düf və qə za vü-qə də rin 
gər di şi ilə İs tan bu la köç mək məc-
bu riy yə ti qar şı sın da qa lan ata ma 
“Ke çiörən də ki ba ğı sat ma yın!”- de-
yə bir mək tub da yaz mış dım. İs tə-
yir dim ki, o bağ bi zim uşaq la rı mı-
za, uşaq la rı mı zın uşaq la rı na, bü tün 
nəs li mi zə yad da şı mız, xa ti rə miz 
ki mi ir sən keç sin. Hətt  a müm kün-
sə, mə zar la rı mız da ora da qa zıl sın. 

A tam mək tu bu ma be lə ca vab 
ver miş di:

 “Mən heç o ba ğı sa ta bi lə rəm mi? 
Bu nu ne cə fi  kir ləş din? Öz əlim lə 
əkib bö yüt dü yüm bu ağac lar in di 
elə bil di lə gə lib lər, ara la rın da gə-
zib-do laş dı ğım son gün lər də “Bi-
zi atıb ha ra ge dir sən?”- de yir lər. 
Xeyr, ba ğı sat ma ya ca ğam”.

A ta mı Ke çiörən də bir va li deyn 
ki mi, cə miy yət ada mı, tor paq vur-
ğu nu ki mi ta nı dım. Üs tü müz də 
hər üç ba xım dan nə ha yət siz haq qı 
var. 

 An ka ra li se yin də təh si li mi ba şa 
vur du ğum gü nün ax şa mı onun la 
ne cə söh bət et di yim o döv rə aid 
xa ti rə dəf tər lə rim də əks olu nub:

“Dü nən li se yi bi tir dim. Ge cə 
atam la evin qar şı sın da otur duq. 
Ha va is ti idi. Av qust bö cək lə ri nin 
bi tib- tü kən mə yən şər qi si ət ra fa 
ya yı lır dı. İy də ağac la rın dan tünd, 
in sa nı ba yıl dan ətir ya yı lır dı. Ara-
sı ra lap uzaq lar da, Al ma da ğın 
ar xa sın da par la yıb-sö nən səs siz 
şim şək lər gö rür dük. Evi miz də-
ki otaq lar dan yal nız bi rin də işıq 
ya nır dı və hə min ota ğın pən cə rə-
sin dən, üzü qa ran lıq da ağap paq 
süd ki mi gö rü nən bir qa dın bi zə 
ba xır dı. 

A tam dal ğın idi. Tez-tez si qa ra-
sı na də rin qül lab vu rur, bu na uy-
ğun şə kil də əli nin bar maq la rı ilə 
də diz lə ri ni dö yəc lə yir di.

On dan hə mi şə qorx muş dum. 
Düz dü nən ge cə yə qə dər. Atam 
hə ya tı mın ən sərt üzü, ən sərt sə-
si dir. Xəs tə lən di yim za man lar bu 
sərt li yin bir dən-bi rə ne cə də rin 
şəf qət lə əvəz olun du ğu nu də fə lər-
lə gör müş düm.

La kin xəs tə lən mə yim na dir 
hal lar da baş ve rir di. Ona gö rə də 
atam nə zə rim də da ha çox nə ha-
yət siz za bi tə və sərt lik sim vo lu 
idi. Fə qət li se yi bi tir di yim gü nün 
ge cə si onun qar şı sın da hə ya tım da 
ilk də fə qor xu duy ma dan otur-
muş dum. İki miz də su sur duq. İki-
mi zin də ürə yi bi ri-bi ri mi zə söy lə-
mək is tə di yi miz söz lər lə do lu idi.

Ata mın söh bə tə bi rin ci baş la ma sı-
nı is tə yir dim və onun üzü nə ba xır-
dım. Saç la rı nın ya rı sın dan ço xu na 
dən düş müş əs mər çöh rə si mə nə 
çox gö zəl gö rü nür dü. O, nə zə rim də 
an tik bir hey kəl ba şı na bən zə yir di. 
Pən cə rə dən dü şən zəif işıq üzü nün 
qı rış la rı nı da ha da qa bar da raq də-

rin ləş dir miş di. İn cə do daq la rı, 
qa lın qaş la rı, bö yük göz lə-
ri, iri və bir qə dər əy ri bur nu 
var dı. Hə min də qi qə lər də 
qar şım da otu ran bu in sa nı nə-
ha yət siz də rə cə də sev di yi min 
fər qin də idim. Şid dət li qor xu 

öz ye ri ni ey ni də rə cə də şid dət-
li sev gi yə ver miş di. Əlin dən ya-

pış dım. Do daq la rı ma ya xın laş dı-
ra raq bir ne çə də fə öp düm. Atam 

əli ni çək mə di, sa də cə “Sə nə nə 
olub?” - de yə so ruş du. Be-

lə lik lə də ara mız da-
kı sü kut bu zu 

əri di”.

 Ata ki mi onun sərt dav ra nış la rın-
dan za man-za man şi ka yət çi ol dum. 
Hətt  a bir də fə heç vaxt ge ri dön mə-
mək qə ra rı ilə mər hum Yu sif Ak çu-
ra nın evi nə get dim. Ara dan iki gün 
ötən dən son ra qa yıt dı ğım za man onu 
tək ba şı na bağ ça da gə zib-do la şan gör-
düm. Ya nı na get dim. Heç bir söz de-
mə dən qol la rı nı açıb mə ni qu caq la dı. 

Ah, Ke çiörən də onun ata sərt li yi 
və za bi tə si al tın da ke çir di yi miz il lər! 
İs ti av qust ax şam la rı nın, kü lək li no-
yabr ge cə lə ri nin nə şə, xə yal və hə yat 
do lu saat la rı... Gün də lik si ya si ha di-
sə lə rin tə si rin dən qur tar dı ğı mız za-
man lar bu saat la rın bə sit, yek nə səq, 
hər gün ey ni sü rət lə cə rə yan edən 
ha di sə lə ri baş ve rir di. Ye mək mə ra-
si mi ata mın za ra fat la rı ilə, ha mı mı zı 
hirs lən dir mə si, ha mı mı za sa taş ma sı 
ilə mü şaiyət olu nur du. “Siz özü nü-
zü is tə di yi niz qə dər bö yü müş sa ya 
bi lər si niz. Mə nim nə zə rim də isə hə-
mi şə beş ya şı nız da sı nız”. 

Ha mı sı beş ya şın da olan beş uşa-
ğın ata sı özü də beş ya şı na qa yı dar, 
bi zim lə beş yaş lı uşaq ki mi da nı şar-
dı. Son ra evi mi zin sa lo nun da bö-
yük ba cım şər qi lər oxu yar dı. Atam 
di va na uza nar, ya rım saata qə dər 
da vam edən mür gü yə da lar dı. Hə-
min an lar da nə dü şü nür dü, nə lə ri 
xa tır la yır dı, bil mi rəm. Son ra bir dən 
ye rin dən qal xar, anam la za ra fat laş-
ma ğa baş lar dı. Bu za ra fat la rın ha-
mı sı keç miş za man la ra aid di. Ne cə 
ev lən dik lə ri ni da nı şır dı lar. Bi ri-bir-
lə ri nin, in di ək sə riy yə ti hə yat da ol-
ma yan qo hum la rı nın mə zə li, gü lüş 
do ğu ran söz lə ri ni, hə rə kət lə ri ni xa-
tır la yıb qəh qə hə çə kir di lər. 

A tam ana mı il lər lə is tə miş di. 
Hal bu ki nə nəm - ana mın ana sı bu 
ev li li yə ra zı de yil di. Çün ki əv və la, 

ata mı əsil za də say mır dı. Son ra xalq 
ara sın da “Fi rəng Əh məd” ki mi ta-
nı nan bu gənc ada mı mü hi tin adət-
lə ri nə, ənə nə lə ri nə, məz həb qay da-
la rı na qar şı çı xan üs yan kar he sab 
edir di. Bu sə bəb dən də ev lən mə lə ri 
inad kar və za bi tə li nə nə min ölü-
mü nə qə dər müm kün ol ma mış dı. 

A nam bir gə hə yat la rı nın ilk gü-
nün dən eti ba rən öz ta le yi ni qeyd-
şərt siz ata mın ta le yi ilə bağ la dı. 

“Ha di sə lər və da xi lim də duy du-
ğum bö yük ca zi bə qüv və si mə ni əsir 
bir türk məm lə kə ti ni bu ra xa raq azad 
türk məm lə kə ti nə köç mə yə məc bur 
edən za man Si ta rə yə (ana mın adı dır 
- müəl li fi n qey di) “Mən ta nı ma dı ğım, 
bə ləd ol ma dı ğım bir ye rə ge di rəm 
- de dim. - Ora da özü mü ne cə bir ta-
le yin göz lə di yin dən xə bə rim yox dur. 
Bəl kə, bö yük bir sə fa lət, nə ha yət siz 
xə yal qı rıq lı ğı ola caq. Əgər mə nim-
lə bir lik də aqi bə ti ta ma mi lə məc hul 
olan bu yol çu lu ğa çıx maq is tə mir sən-
sə, tam se çim sər bəst li yin var. 

A na nız mə nə “Xeyr, - de di, - Sən 
dörd öv la dı mın ata sı san. Ha ra-

da, han sı və ziy yət də ol san, mən 
də sə nin ya nın da ola ca ğam”.

İn di isə ata ma ilk çap olun muş ya-
zı mı gə tir di yim ax şa mı xa tır la yı ram. 
An ka ra Uni ver si te ti Hü quq fa kül tə-
si nin bi rin ci kur sun da oxu du ğum 
za man bir ne çə tə lə bə yol da şım la 
bir lik də “Yal nız gənc lik!” ad lı məc-
muə çı xar ma ğa baş la mış dıq. An caq 
üç sa yı işıq üzü gö rən məc muənin 
bi rin ci sa yın da kı im za sız baş mə qa-
lə ni mən yaz mış dım. Bu, “Me mar 
Sol nes” baş lıq lı ya zı idi. Mə qa lə də 
Hen rix İb se nin1 bö yük fa ciəsi ni şərh 
edir və “Bi zim də us tad la rı mı zın 
ha mı sı Sol nes ol du lar, bi zə mey dan 
ver mir lər” - de yə şi ka yət lə nir dim.

A tam mə qa lə ni diq qət lə oxu du. 
“Bu nu sən yaz mı san. Ba şa dü şü rəm.-
de di. - La kin hə yat da möv qe tut maq 
üçün əv vəl cə o haq qı qa zan maq la-
zım dır. Or ta lı ğa han sı əsər lər qoy du-
nuz ki, biz dən, ar tıq kə na ra çə kil mə yi 
tə ləb edir si niz? Onu bil ki, hə yat da 
heç kəs “Bu, sə nin haq qın dır, gəl, al!”-
de yə əlin də ki ni baş qa sı na ver mir. 
Haqq bəx şiş edil mir, alı nır! Sə nin da-
ha tə va zö kar ol ma ğı nı is tər dim”.

Bu ha di sə nin üs tün dən on il ke-
çən dən son ra, ölü mün dən beş ay 
əv vəl ona ilk çap olun muş ki ta-
bı mı apa ran da hə min söh bə ti miz 
ye nə ha fi  zəm də can lan mış dı. Ürə-
yim şid dət lə dö yü nür dü. Ki ta bı mı 
al dı, üzüm dən öpüb diq qət lə oxu-
ya ca ğı nı bil dir di, am ma oxu ma ğa 
ma cal tap ma dan öl dü. 

Ke çiörən onun hə ya tın da bir mər-
hə lə dir. Atam An ka ra nın bu sey rək 
ağac lı qu ru, ca dar tor paq lı bağ la rın-
da tap dı ğı əs rar lı cöv hə rin yar dı mı 
ilə san ki əl li ya şın yor ğun lu ğun dan 
xi las olub bir dən-bi rə iyir mi yaş 
gənc ləş di. Ke çiörən də ilk tor paq alan 
o idi. Ke çiörə nin ilk qaz ma sı nın me-
ma rı da atam ol du. Bağ la ra kö çüb 
yer ləş di yi il Ke çiörən ca maatı onu 
mux tar2 seç di. Bu na ça lış qan, kənd li 
ilə can bir qəlb ol ma ğı ba ca ran in san 
ki mi çox se vin di. Əv və la, Çən bə rə çi 
oğ lu ad lı ka to lik er mə ni nin gün də 
bir qa ra qu ru şa Ba lum kənd li lə ri ni iş-
lət mə si mü qa bi lin də ix ra cat çı ya çev-
ri lib zən gin ləş di yi hə min bağ la rı mü-
ha ri bə il lə rin dən son ra da ğı dıl mış, 
xa ra ba hal da al mış dı. Di gər tə rəf dən, 
bir ti kə çö rək üçün sə hər dən ax şa ma 
qə dər ça lı şan kənd ca maatı onun sa-
yə sin də alın tə ri və zəh mə tin hə qi qi 
əvə zi ni al maq se vin ci ni ya şa dı. Kənd 
adam la rı nın hər bi ri üçün “Ke çiörən 
mux ta rı Əh məd bəy” də yi şən, ye ni-
lə şən döv rün ilk tim sa lı idi. 

Ar dı 11-ci sə hi fə də
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Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

ata mı əsil za də say mır dı. Son ra xalq 
ara sın da “Fi rəng Əh məd” ki mi ta-
nı nan bu gənc ada mı mü hi tin adət-
lə ri nə, ənə nə lə ri nə, məz həb qay da-
la rı na qar şı çı xan üs yan kar he sab 
edir di. Bu sə bəb dən də ev lən mə lə ri 
inad kar və za bi tə li nə nə min ölü-
mü nə qə dər müm kün ol ma mış dı. 

A nam bir gə hə yat la rı nın ilk gü-
nün dən eti ba rən öz ta le yi ni qeyd-
şərt siz ata mın ta le yi ilə bağ la dı. 

“Ha di sə lər və da xi lim də duy du-
ğum bö yük ca zi bə qüv və si mə ni əsir 
bir türk məm lə kə ti ni bu ra xa raq azad 
türk məm lə kə ti nə köç mə yə məc bur 
edən za man Si ta rə yə (ana mın adı dır 
- müəl li fi n qey di) “Mən ta nı ma dı ğım, 
bə ləd ol ma dı ğım bir ye rə ge di rəm 
- de dim. - Ora da özü mü ne cə bir ta-
le yin göz lə di yin dən xə bə rim yox dur. 
Bəl kə, bö yük bir sə fa lət, nə ha yət siz 
xə yal qı rıq lı ğı ola caq. Əgər mə nim-
lə bir lik də aqi bə ti ta ma mi lə məc hul 
olan bu yol çu lu ğa çıx maq is tə mir sən-
sə, tam se çim sər bəst li yin var. 

A na nız mə nə “Xeyr, - de di, - Sən 
dörd öv la dı mın ata sı san. Ha ra-

da, han sı və ziy yət də ol san, mən 
də sə nin ya nın da ola ca ğam”.

İn di isə ata ma ilk çap olun muş ya-
zı mı gə tir di yim ax şa mı xa tır la yı ram. 
An ka ra Uni ver si te ti Hü quq fa kül tə-
si nin bi rin ci kur sun da oxu du ğum 
za man bir ne çə tə lə bə yol da şım la 
bir lik də “Yal nız gənc lik!” ad lı məc-
muə çı xar ma ğa baş la mış dıq. An caq 
üç sa yı işıq üzü gö rən məc muənin 
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zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın apa rı cı nü ma-
yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra 

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

On-on iki ya şı ma qə dər ki hə-
ya tım da keç miş za man la rın da ha 
çox atam la bağ lı bu rax dı ğı iz ti rab-
la rı yaz dım. İn di isə şüur lu, yet kin 
hə yat da da vam edən ata-oğul he-
ka yə si nin təs vi ri nə ke çi rəm. De yə 
bi lə rəm ki, ata mı, əs lin də bu yaş dan 

Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı-
nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

bi lə rəm ki, ata mı, əs lin də bu yaş dan 
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üç sa yı işıq üzü gö rən məc muənin 
bi rin ci sa yın da kı im za sız baş mə qa-
lə ni mən yaz mış dım. Bu, “Me mar 
Sol nes” baş lıq lı ya zı idi. Mə qa lə də 
Hen rix İb se nin
edir və “Bi zim də us tad la rı mı zın 
ha mı sı Sol nes ol du lar, bi zə mey dan 
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Atamın 
dostları
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Əv və li 10-cu sə hi fə də
 Az son ra ey ni bağ lar da pla nı nı 

özü cız dı ğı, ti kin ti si nə özü nə za rət 
et di yi ikin ci ev baş la dı. Hə ya tın da 
baş ve rən xo şa gəl məz ha di sə lər bu 
bağ la rı və ev lə ri onun əlin dən çı xa-
rıb sat ma ğa zor la dı ğı za man atam-
la İs tan bul dan An ka ra ya bir lik də 
gəl dik. Mən özü mə iş, o isə öm rü-
nün, var lı ğı nın bir par ça sı ol muş 
bu tor pa ğa müş tə ri ax ta rır dı. Mən 
işi, atam müş tə ri ni tap dı. İs ti bir 
yay gü nü onu İs tan bu la yo la sa lan-
dan son ra “Var lıq”3 məc muəsin də 
ilk qə ləm təc rü bə lə rim dən olan 
aşa ğı da kı ya zı nı çap et dir dim:

“Onun la yan-ya na ge di rik. Ha-
va ci yər lə ri mi zi tı xa ya caq qə dər 
is ti və bür kü lü dür. Ge niş, bir tə-
rə fi n də üç künc abi də qo yul muş 
mey dan da yıq. 

Bir dən da yan dı. Çə tin lik lə nə fəs 
al dı ğı si nə si ni əli ilə ovuş dur du. 
Son ra nə zər lə ri çıl paq, toz lu üfü qə 
zil lən di. 

Üzü nə bax dım. Al nın da qa ra, 
də rin qı rış lar var dı. Qa lın qaş la rı 
yo ğun köl gə ki mi yor ğun göz lə ri-
nin üs tü nə düş müş dü. 

Bu yaş lı ada mın do daq la rı hə-
min an da mə nə nə ha yət siz də rə cə-
də in cə və rəng siz gö rün dü. Üzün-
də heç za man tə sa düf et mə di yim 
tə bəs süm bu do daq la rın üzə ri nə 
qon muş, ora da özü nə yer elə miş di. 

Gü nor ta nın is ti ça ğın da dörd bir 
tə rə fi  miz dən ötüb-ke çən lər bi zə 
ba xır dı lar. Ya nı mı za ya xın la şan av-
to mo bil lər yol la rı nı də yiş di rir di lər. 

Bir po li sin bi zə işa rə et di yi ni 
gör düm. Mey da nın ni zam-in ti za-
mı nı poz muş duq. Yaş lı ada mın 
qo lun dan tut dum. Ya vaş-ya vaş 
ora dan uzaq laş dıq.

Bö yük və bər-bə zək li bir sa lon-
da yıq. O, qar şım da otu rub. Bə yaz 
saç la rı qa ra ya nız si fə ti nə kül rəng-
li köl gə lər sal maq da dır. Bir əli nin 
bar maq la rı ilə aram sız diz lə ri ni dö-
yəc lə yir. Mə nə hə ya tın dan da nı şır: 
“İyir mi dörd ya şın day dım....”

Ya rıməsr lik öm rü nü bir dən-bi rə 
gənc lik xə yal la rı nın içə ri si nə atan 
bağ lar da yıq. Kü lə yin əs mə di yi 
sa kit gün lər dən bi rin də qır mı zı 
dam lı evi mi zin qa ba ğı na yam ya şıl 
köl gə sa lan ce viz ağa cı nın al tın da 
otur mu şuq. 

Ü zün də tər, bə də nin də tit rət-
mə var. Ye nə ey nən on il əv vəl ki 
ki mi gö zü mü zün gör dü yü şey lə ri 
sa yır. Son ra sı ra bu evə gə lir. Sö-
zü nə da vam edə bil mir. Bu ev ki-
min dir? Bu ev ki mə aid dir?

Ət ra fı mız da xə yal lar do laş ma ğa 
baş la dı. Ki çik, sa rı bə niz, qap qa ra 
göz lə ri olan qa dın. Cins atın hə yat 
do lu kiş nər ti si, bir dəs tə uşaq, ara-
ba tə kər lə ri nin taq qıl tı sı... O, gə-
lir. Ağ rəng li pal ta rı nın için də gur 
saç lı qa ra ya nız si fə ti mər mər hey-
kəl ki mi göz lə nil mə dən ara mız da 
gö rün dü. 

Ha va sə rin ləş di. Xə yal lar qeyb 
ol du. Üşü yə bi lər. Qo lu na gi ri rəm, 
bir da ha ge ri dön mə mək şər ti ilə 
qır mı zı dam lı ev dən, ya şıl köl gə li 
ce viz ağa cın dan uzaq la şı rıq. 

S tan si ya da yıq. O, va qo nun pən-
cə rə si önün də da ya nıb. Mə nə ba-
xır. Göz lə rin də, giz lət mə yə ça lış dı-
ğı hüzn var. Da nış maq is tə yi rəm. 
An caq de yə bi lə cə yim bir kəl mə 
də yox dur. Son ra fi t ça lı nır, zəng 
səs lə ri eşi di lir. Ağır-ağır uzaq la şan 
va qon lar, gö rün məz olan pən cə rə, 
ya vaş-ya vaş göz dən itən bə yaz saç-
lı qa ra ya nız çöh rə... Önüm də bir-
dən-bi rə bö yük bir boş luq açıl dı. 
Tək ba şı na ge ri qa yı dı ram. Əcə ba, 
onu bir də gö rə bi lə cə yəm mi?”

A ta mı Ke çiörən bağ la rı na çə kən 
hiss lər ara sın da bu ye rin do ğu lub 
bö yü dü yü məm lə kə tə bən zə mə-
si nin də çox mü hüm tə si ri var dı. 
Bu ra da dü nə nə qə dər si ya si əsa rət 
içə ri sin də ya şa mış, bü tün dün ya ya 
qar şı üs yan et miş şəx siy yə tin bir-
dən-bi rə im kan ta pıb tə nəff  üs et di yi 
azad ha va nın da nə şə si var dı. İs tə-
ni lən hal da, ata mın ömür yo lu nun 
ən fəal dö nəm lə rin dən bi ri nin Ke-
çiörən də ya şa dı ğı il lər ol du ğu əs la 
şüb hə do ğur ma ma lı dır. Bu il lə rin 
hər gü nün də elə an lar var ki, in-
di on lar ba rə də dü şü nən də ata mın 
bü tün da xi li alə mi, mə nə viy ya tı və 
şəx siy yə ti göz lə rim önün də can la-
nır. Qar şım da ək sər key fi y yət lə ri ilə 
az qa la xəs tə lik də rə cə si nə va ran bir 
həs sas lıq mü şa hi də edi rəm. 

Ke çiörən ilə Ağ tə pə ara sın da kı 
yo lun Ke çiörə nə ya xın his sə sin də, 
sağ tə rəf də bir fi  dan lıq var dı. Növ-
bə növ gi las, gi lə nar, ərik, al ba lı, al-
ma ağac la rın dan iba rət ki çik ba ğı 
atam öz əl lə ri ilə sal mış dı. Gü nün 
si ya si ha di sə lə rin dən, növ bə növ 
ən di şə lə rin dən ru hu na ho pan iz ti-
rab və ya nə şə ni fi  dan la rın ara sın da 
ça lış maq la çı xa rır dı. İlk də fə tor pa-
ğa bağ lı lı ğın in san ru hu na gə tir di yi 
bö yük hü zur və sa kit li yi Ke çiörən-
də, bu fi  dan lıq da dad mış dı. Ora da, 
qırx il əv vəl yad məm lə kə tin baş gi-
cəl lən di rən mər kə zin də, mil yon lar-
la in san ara sın da bir-bir lə ri nə rast 
gə lən, qəlb lə ri nin və be yin lə ri nin 
bü tün ideal la rın da müş tə rək, həm-
fi  kir ol duq la rı nı gö rüb ta le lə ri ni 
bir ləş di rən, bö yük Türk dün ya sı nın 
uzaq iki əks qüt bün dən gəl miş iki 
gənc dən bi ri sə hər ça ğı bu fi  dan lar 
ara sın da do la şar kən di gə ri nin tam 
ey ni saat la ra tə sa düf edən fa ciəli 
aqi bə ti ni4 dəh şət lə dü şün dü. Bir gə 
ad dım la dıq la rı keç miş yol la rı nı və 
gün lə ri ni fi  dan la rın göv də sin də ki 
qurd-quş la rı tə miz lə mək lə göz lə ri 
önün dən ke çir di. 

Bir gün ya nı na or ta yaş lı bir adam 
gəl miş di. Bir saata ya xın da nış dı lar. 
Zi ya rət çi ge dən dən son ra ata mın 
də rin kə dər və ələ mə dal dı ğı nı gör-
düm. Heç kim lə kəl mə kəs mə dən 
sa lon da var-gəl edir di. Son ra ana-
ma tə rəf çev ri lib “Bi lir sən mi gə lən 
kim idi?” - de yə so ruş du. Sualı na 
özü ca vab ver di: “Əh məd Rza nın 
qo hum la rın dan idi. Mə nə “Əh məd 
bəy,- de di, - Əh məd Rza Yurd suz-
lar xəs tə xa na sın da ac, sə fi l, pə ri şan 
hal da ölü mü nü göz lə yir. Onun ne-
cə bö yük qü rur sa hi bi ol du ğu nu bi-
lir si niz. İn di ya nı nı za gəl mə yim dən 
əs la xə bə ri yox dur. La kin si zi çox 
se vir. Bu sə bəb dən də gü na hım dan 
ke çə cə yi ni dü şü nü rəm. Onun son 
gün lə ri ni iz ti rab sız ya şa ma sı nı, ra-
hat öl mə si ni tə min edin”.

Əh məd Rza öl dü. Bu xə bə ri al-
dı ğı mız gün na har süf rə sin də 
atam “Onun haq qın da ya zı yaz-
mı şam. Qu laq asın!” - de di və ya-
zı sı nı oxu ma ğa baş la dı. 

Əh məd Rza ilə Pa ris də təh sil 
al dı ğı il lər də ta nış ol duq la rın dan 
bəhs edir di: “Gö rü şü nə get mək 
is tə dim. Qa pı nı üzü mə özü aç dı. 
Uzun, boz saq qal lı, bə yaz və nur lu 
bir çöh rə ilə qar şı laş dım...”

Bir dən ka ğız lar əlin dən tö kül-
dü. Hıç qı ra-qıç qı ra ağ la ya raq ba-
şı nı süf rə yə qoy du. Son ra ye mə-
yi nə əl vur ma dan bağ ça ya çıx dı. 
Ye nə fi  dan la rın di bi nə çö küb na-
zik bu daq la rı qu ru muş yar paq lar-
dan tə miz lə mə yə baş la dı. 

Ke çiörən də tor pa ğa sıx bağ la-
nan atam tor pa ğın əzə li qa nun-
la rın dan olan ta le yə, qə za vü-qə-
də rə da ha çox inan ma ğa baş la dı.

Bə li, bü tün baş ve rən lər ta le yin 
əv vəl cə dən müəy yən et dik lə rin-
dən baş qa bir şey de yil di. Məh-
kum olu nan lar, ya da Yurd suz lar 
xəs tə xa na sın da iz ti rab içə ri sin də 
kö mək siz və yal qız ölən lər ay rı-
ay rı şəxs lər de yil di, bü tün bir keç-
miş idi. Onun öz keç mi şi idi. Al nı-
na ya zı lan ta le bu idi mi?

A ta mın sə fa lət və si ya sət cə fa la rı 
al tın da bi ri-bi ri nin ar dın ca ölən bu 
keç miş gün lə ri ni xi las et mək üçün 
Bö yük Fran sa in qi la bı nın gənc və 
hə ris Sen Jüs tü xa tır la dan bir adam-
la saat lar ca nə ba rə də sə da nış dı ğı nı 
gör düm. Sen Jüs tün si fə ti daş hey kəl 
ki mi hə rə kət siz idi. Çün ki al lah lar 
qə rar la rı nı əv vəl cə dən və po zul ma-
sı na əs la im kan sax la ma dan ve rir lər. 

On da kı bu ta le yə, qə də rə ina mın 
han sı sa di ni mən şə yi nin olub-ol-
ma dı ğı nı bil mi rəm. Ata mın nə zə-
rin də din, in san la rı bir mil lət ha-
lın da yo ğu rub-ya pan amil lər dən 
bi ri idi. İn san la rın be lə ül vi hiss dən 
məh rum edil mə lə ri ni is tə məz di. 
Al lah fi k ri nə, klas sik di ni ax ta rış-
la ra var dı ğı nı da dü şün mü rəm. 
Ölü mü nün ya xın laş dı ğı gün lər də 
ar tıq özü nə də əyan ol muş aqi bə-
ti ni din dən ta ma mi lə ay rı olan bir 
ta le ha di sə si ki mi qar şı la dı və bu na 
uy ğun şə kil də hə rə kət et di. 

Nə ha yət, ata mı Ke çiörə nə bağ-
la yan bir sə bəb də onun öz yu va-
sı nı qur maq üçün duy du ğu bö yük 
is tək və eşq idi. 

“Hə ya tım bo yu də fə lər lə hə mi-
şə lik ya şa maq niy yə ti ilə ev tik-
dim. La kin ta rix hər bir tə sa düf də 
bu na tam mü vəff  əq ol ma ğı ma im-
kan ver mə di”.

Mol la Gü ra ni də Fa tih yan ğı nı 
nə ti cə sin də bir to pa kül yı ğı nı na 
çev ri lib ha va ya sov ru lan, Eren-
köy də ikiyaş lı oğ lu nu qa ra tor pa ğa 
tap şı ran dan son ra bir də səm ti nə 
be lə uğ ra maq is tə mə di yi yu va la-
rın dan son ra yal nız öm rü nün əl li 
ikin ci ilin də Ke çiörən də hə qi qi bö-
yük ailə yu va sı nı qu ra bil di. 

Bir ailə baş çı sı ki mi rəh bər tut-
du ğu hiss lər, pə dər şa hi (pat riar xal 
– V.Q.) ənə nə lə rin nə sil dən nəs lə 
ke çən qay da-qa nun la rı na müt ləq 
riayət şək lin də tə za hür edir di. Evin 
tək ha ki mi atam özü idi. Ev isə sa-
də cə xa nı mın dan və uşaq la rın dan 
iba rət de yil di. O, ey ni dam al tın da 
ya şa yıb-ya şa ma ma la rın dan ası-
lı ol ma ya raq bü tün qo hum la rı nın 
bü tün mə sə lə lər də onun la məs lə-
hət ləş mə lə ri ni, onun iz ni ni al ma-
la rı nı, ona hör mət və eh ti ram gös-
tər mə lə ri ni tə ləb edən ailə rəisi idi. 

Bi zə ya rı za ra fat-ya rı cid di tərz də 
de di yi “Si zi uşaq la rı nı zın ya nın da 
da dö yə rəm” - söz lə ri, əs lin də söy-
lə di yi ni et mə yə qa dir ol du ğu nu, 
özü nü bu na sə la hiy yət li say dı ğı-
nı gös tə rir di. Vax tı ilə özü də evin 
və ailə nin baş çı sı sa yı lan əmi si nin, 
hətt  a ana sı nın ya nın da be lə ata sı nı 
bu cür döy dü yü nə şa hid ol muş du. 

La kin atam nə sil ənə nə lə ri nin 
ona ver di yi sə la hiy yət lər dən heç 
za man sui-is ti fa də et mə miş di. 
Bö yük ailə miz dən bir nə fə rin də 
onun haq sız dav ra nı şı na mə ruz 
qal dı ğı nı heç za man gör mə dim. 

Ke çiörən də ya şa dı ğı mız il lə rin 
bü tün se vinc və kə dər lə ri ni daim 
bi zim lə pay la şan se vim li bir in san 
da var dı - Yu sif Ak çu ra!

A ta mın onun la dost lu ğu də rin 
və sə mi mi idi. Sə si nin ahən gin dən 
tit rək saq qa lı nın uc la rı na, göz lə-
ri nin işıq la rı na qə dər in cə is teh za 
ilə da nı şan Yu sif Ak çu ra da ata ma 
ey ni də rə cə də də rin, sə mi mi hiss-
lər lə bağ lan mış dı. 

A tam “Yu sif də ki is teh za na dir 
hal lar da nə şə nin, ək sər hal lar da isə 
iz ti ra bın tə za hü rü dür” - de yir di, 
“bü tün bö yük zə ka lar bir iş gö rə bil-
mə dik lə ri an lar da is teh za lı olur lar”. 

Ak çu ra, içə ri sin də ya şat dı ğı üs-
yan la rı hə yat da yal nız bir nə fə rə 
- ata ma açır dı. Çün ki atam be lə eti-
rafl  a rı din lə mə yi və qiy mət lən dir-
mə yi ba ca rır dı. Ta nı dı ğım in san lar 
içə ri sin də if rat həs sas lı ğı ilə se çi lən 
və iz ti ra ba şə rik çıx ma ğı ba ca ran lar-
dan bi ri də Yu sif Ak çu ra nın özü idi. 

Ge cə lər sa lo nu muz da üz bəüz 
otu rur du lar. Dərd lər an la dı lır, şi-
ka yət lər din lə ni lir, ça rə lər ara nır dı. 

Yu sif bəy ata ma “Əh məd, bun-
la rı yaz sa na! Ni yə ge dib la zım 
olan yer lər də bu ba rə də da nış mır-
san?” - de yir di. 

A tam onun, de mək olar ki, bü-
tün söh bət lə rin so nun da müt ləq 
tək rar la nan tək li fi  nə bərk əsə bi lə-
şər, sə si ni ucal da raq qış qı rar dı:

“Mən, hə mi şə mən, hər yer də mən! 
Sən baş qa la rı nı dö yüş dü rüb bun dan 
həzz alan adam san. Ni yə özün yaz-
mır san, ni yə özün de mir sən?”

Ak çu ra nın saq qa lı tit rə yər di:
“Sən mən dən cə sur adam san, 

Əh məd bəy!”
Son ra ya vaş səs lə əla və edər di:
“Həm də mə nim hör güc lə rim var”.
Hör güc lə ri nin ol du ğu nu de yən-

də çox sev di yi və gec yaş da tap dı-
ğı iki öv la dı nı nə zər də tu tur du. 

Ak çu ra nın ölü mü ata mı hə qi-
qi ya sa qərq et di. Bu mü na si bət-
lə yaz dı ğı mə qa lə də iz ti rab la rı nı 
“Hə yat ar ka daş la rım, dost la rım 
mə ni bir-bir tərk edir lər. Xa nı mım-
dan son ra in di də Yu si fi n ölü mü nə 
döz mə li yəm. On la rın ölü mün dən 
son ra mər si yə yaz maq və zi fə si mə-
nim üzə ri mə qo yu lub? Fə lə yin bu 
acı itt  i ham la rı na mə ruz qal ma ma lı 
idim” - şək lin də di lə gə tir miş di. 

Ak çu ra nın zəif ye ri uşaq la rı idi.
“Əh məd bəy, sən öv lad la rı nı 

ye tiş dir din. Da ha dər din qal ma dı. 
Əcə ba, mən özü mün kü lə ri bö yü-
düb bir ya na çı xa ra bi lə cə yəm mi?”

Göz lə ri ya şa rır, ən di şə li sualı-
nın ca va bı nı da özü ve rir di:

“Zənn et mi rəm. Zənn et mi rəm.”
Ki tab xa na sı xəs tə lik lə rə dair ki-

tab lar la do lu idi. Uşaq lar yu xu dan 
bir az kal oya nan da, ya xud bə niz-
lə ri qa çan da ər-ar vad bu ki tab la-
rı ələk-və lək edir, on la rın han sı 
xəs tə li yə tu tul du ğu nu öy rən mək 
is tə yir di lər. Hətt  a ki çik mə də poz-
ğun lu ğu nun və ya bo ğaz ağ rı sı nın 
Ak çu ra nın evin də daimi təş viş əh-
va li-ru hiy yə si ya rat dı ğı nı və ya şat-
dı ğı nı söy lə mə yə lü zum yox dur.

Ta le, va li deyn lə ri nin üst lə rin-
də bu qə dər əs dik lə ri uşaq la rı çox 
ki çik yaş la rın da bi ri-bi rin dən iki 
il lik fa si lə ilə ana və ata la rın dan 
məh rum et di.

Ke çiörən də həm də ata mın tə-
lə bə si ol dum. İs tə yi min ək si nə ge-
də rək, mə ni hü quq sa hə si nə yön-
lən dir di, An ka ra Uni ver si te ti nin 
Hü quq fa kül tə si nə yaz dır dı. Mən 
də Kons ti tut si ya hü qu qu nun əsas-
la rı müəl li mi nin - bu “kəs kin söz lü, 
tox göz lü, qə ri bə şi və li pro fes so run” 
tə lə bə lə ri sı ra sın da yer al dım. Hə-
min an dan eti ba rən onun ye ni za bi-
tə və ha ki miy yət dairə si nə düş düm.

An ka ra Uni ver si te ti nin Hü quq 
fa kül tə sin də atam ək sə riy yə ti 
Ana do lu nun müx tə lif yer lə rin-
dən gəl miş tə lə bə lə rin hə lə tər-
tə miz, saf, sa də, atəş yu va sı ki mi 
yan dıq ca ya nan, par la yan ürək lə-
rin də, be yin lə rin də özü nün res-
pub li ka çı lıq ide ya la rı nın təb li ği 
üçün ən mün bit zə min tap mış dı. 

İçi mən qa rı şıq ara mız da elə tə lə-
bə yox idi ki, iş lə di yi miz xə ta la-
rı ba ğı ra-ba ğı ra düz gö zü mü zün 
içi nə de yən bu qo ca ya qor xu qa rı-
şıq bö yük hör mət his si duy ma sın. 

Ö nün də otu rub ilk im ta ha nı ver-
di yim gün sa lon, ata nın öz oğ lu nu 
ne cə im ta han et di yi nə ta ma şa et-
mə yə gə lən lər lə dol muş du. Mə nə 
çox lu sual lar ver di. Ca vab la rı mı 
din lər kən mən dən Baş Ko man-
dan lıq haq qın da kı qa nun la əla qə-
dar Sa kar ya mü ha ri bə si haq qın da 
mə lu mat is tə di. Mü ha ri bə nin baş-
lan dı ğı gü nü so ruş du. Bir az tə-
rəd düd lə ca vab ver dim. Bir ne çə 
sa ni yə da ya nıb dü şün mə yim onu 
əsə bi ləş dir di. Üs tü mə qış qır dı:

“Bu ta ri xi bil mə yən kəs, hətt  a 
oğ lum da ol sa, mə nim tə səv vü-
rüm də məm lə kə ti ilə ma raq lan-
ma yan adam de mək dir!” 

O ge cə ev də ana ma “Oğ lun əla 
qiy mət al dı. Am ma onu dan la dım, 
əməl li-baş lı tər lə mə yə məc bur et-
dim”- de miş di. 

Dərs ota ğı na gi rən də ilk növ bə-
də göz lə ri ilə mə ni ax ta rar, dərs də 
olub-ol ma dı ğı mı də qiq ləş di rər di. 

An ka ra Uni ver si te ti nin Hü quq 
fa kül tə sin də təh sil alan bir ne çə 
yol daş yı ğı şıb “Gənc Türk Ədə biy-
ya tı Bir li yi” ad lı cə miy yət qur ma ğa 
tə şəb büs gös tər miş dik. Mə sə lə yə 
müs bət ya naş ma yan fa kül tə rəh-
bər li yi mən dən ata ma şi ka yət et-
miş di. O gün si ni fə gir di yi za man 
ye nə üzü mə bax dı. La kin bu də fə 
nə zər lə ri bam baş qa idi. Dər si əsə bi 
ha va için də keç di. Qa pı dan çı xan da 
əli ilə da lın ca gəl mə yi mi işa rə et di. 
Get dim. Üzü mə bax ma dan “Sən-
dən şi ka yət elə di lər, xo şum gəl mə-
di, ax şam evə tez qa yıt!” - de di.

Ax şam ye mə yin dən son ra ki-
tab xa na sı na çə kil dik.

“O nə cə miy yət dir qur mu su-
nuz? - de yə sö zə baş la dı.- Mən 
is tib dad əley da rı ol du ğum qə dər 
də anar xi ya əleyh da rı yam. Fa kül-
tə rəh bər li yi nin qə bul et mə di yi bir 
iş dən sən də vaz keç mə li sən!”

Bir söz de mə dim. La kin hə ya-
tım bo yu ata ma qar şı et di yim ilk 
və son itaət siz lik onun əm ri ni qu-
laq ar dı na vur ma ğım ol du.

1 Hen rix Yo han İb sen (1828-1906) – 
Nor veç dra ma tur qu, Av ro pa “ye ni 
dra mın” ba ni si, şair və pub li-
sist. 1893-cü il də qə lə mə alı nan 
“Me mar Sol nes” dra mın da İb sen 
yük sək amal la ra can atan, ey ni 
za man da şəx si ra hat lı ğı nı da itir-
mək is tə mə yən in sa nın fa ciəsi ni 
can lan dı rıb. 

2 Mux tar – Os man lı İm pe ri ya sı 
döv rün də və Tür ki yə Cüm hu-
riy yə ti nin ilk il lə rin də kənd, 
qə sə bə ki mi nis bə tən ki çik ya şa yış 
mən tə qə lə rin də yer li sa kin lə rin 
ümu mi ra zı lı ğı ilə se çi lən və yer li 
ida rəet mə ni hə ya ta ke çi rən şəxs. 
Ərəb di lin dən tər cü mə də “ix ti yar 
sa hi bi” mə na sı nı ifa də edir.

3 “Var lıq” – 1933-cü il dən gü nü mü zə 
də lən Tür ki yə də nəşr olu nan ay lıq 
ədə bi məc muə.

4 Əh məd Ağaoğ lu nun gənc lik dos tu, 
İs tiq lal Məh kə mə si tə rə fi n dən 
Ata tür kə qar şı sui-qəsd də itt  i ham 
olu na raq 1926-cı ilin av qus tun da 
dar ağa cın dan ası lan Dok tor Na-
zim nə zər də tu tu lur.

SON.

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor
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Qə dim Şərq mə də niy yə ti nin tər-

kib his sə si olan Azər bay can da 
or ta əsr lər də elm, ədə biy yat və 
mə də niy yə tin yük sək in ki şa fı 

bir sı ra mə sə lə lə ri vər diş ha lı na sal mış dı. 
Vər diş lər dən bi ri də ki tab top la maq və 
mü ta liə et mək idi ki, hətt  a Şərq də ən azı 
al tı əsr (XI-XVII əsr lər də) ək sər hökm-
dar lar be lə bu na riayət et mə yə borc lu 
idi lər. Hökm dar lar qan lı sa vaş la rın və 
hər za man üz lə şə bi lə cək lə ri sa ray xə ya-
nət lə ri nin, xalq üs yan la rı nın əha tə sin də 
ol ma la rı na bax ma ya raq, ki tab mü ta liəsi-
nə, hə ya ta ke çi ril mə si va cib sa yı lan pro-
ses ki mi ba xır dı lar. Bu nun da bir ne çə 
əsas sə bə bi var idi: bi rin ci si, ha ki miy yə-
tin ir sən keç di yi səl tə nət lər də hökm dar 
ata gə lə cək də onu əvəz edən öv la dı nın 
elm, ka mal sa hi bi ol ma sı na ça lı şır dı. Öl-
kə nin ən yax şı alim, mü tə fək kir və məd-
rə sə müəl lim lə ri va ri sin sa vad lı, müd rik 
ol ma sı üçün əlin dən gə lə ni edir di lər. 
Tə sa dü fi  de yil ki, Azər bay can, elə cə də 
Şərq öl kə lə ri nin ta ri xin də bir çox hökm-
dar la rın müəl lim lə ri döv rün gör kəm li fi -
lo sofl  a rı olub. İkin ci sə bəb isə, hər han sı 
hökm da rın ida rə çi li yi döv rün də han sı sa 
di ni tə ri qə tin xü su si nü fuz sa hi bi ol ma-
sı ilə əla qə dar dır. Bu za man öl kə nin əsas 
fi  qu ru olan hökm dar hə min tə ri qət baş-
çı sı ilə he sab laş maq la ya na şı, onun və 
baş qa la rı nın tə ri qə tin ideolo gi ya sı nı əks 
et di rən ki tab la rı nı oxu yar və bu mən bə-
lər dən ali məc lis lər də mi sal lar gə ti rər di. 

Üçün cü sə bəb isə, Şərq döv lət lə rin də 
(baş da ərəb lər ol maq la) er kən or ta əsr lər də 
an tik yu nan və Ro ma döv rü nə aid də yər-
li əsər lə rin yer li dil lə rə tər cü mə olun ma-
sı idi. Qeyd edək ki, mü səl man Şər qi nin 
dün ya ya ver di yi töh fə lər dən bi ri də an tik 
döv rə aid olan fəl sə fi , el mi və bə dii əsər-
lə rin ərəb, fars, türk və baş qa dil lə rə tər cü-
mə edil mə si ol du. Yox sa hə min əsər lə rin 
heç bi ri döv rü mü zə qə dər gə lib çıx maz dı. 
Azər bay can da kı hökm dar lar, şah lar da 
an tik dün ya nın əsas dü şün cə he ge mon la rı 
olan Aris to te lin, Pla to nun əsər lə ri ni san ki 
bir hökm ki mi müt ləq oxu yub, öy rə nir di-
lər. Aris to te lin “Ri to ri ka”, “Me ta fi  zi ka”, 
“Uto pi ka”, Pla to nun “Döv lət” əsər lə ri səl-
tə nət sa hib lə ri nin “sto lüs tü ki tab la rı” idi. 

XII əsr də Azər bay can da Ata bəy lər döv-
lə ti nin əsa sı nı qo yan Şəm səd din El də giz 
döv lət də ali mən səb sa hi bi ol maz dan əv-
vəl, so nun cu Səl cuq hökm da rı II Toğ-
ru lun öv lad la rı nın - Mə həm məd Ca han 
Pəh lə va nın və Qı zıl Ars la nın müəl li mi, 
tər bi yə çi si olub. Uşaq çağ la rın dan on la-
rı ye tiş di rən Şəm səd din El də giz gə lə cək 
va ris lə ri nə an tik dün ya nın fi  kir nə həng lə-
ri nin ki tab la rı nı, o cüm lə dən bir çox Şərq 
mü tə fək kir lə ri nin əsər lə ri ni oxu dur du. II 
Toğ rul və xa nı mı Mö mi nə xa tun öv lad la-
rı nın yük sək dər ra kə sa hi bi ol ma la rın dan 
çox məm nun idi lər. Bu fakt Şəm səd di ni 
sul tan ailə si nə da ha da ya xın laş dır dı. İş o 
ye rə çat dı ki, II Toğ rul ölən dən son ra dul 
qa lan Mö mi nə xa tun la məhz Şəm səd din 
ev lə nə si ol du ki, bu da Ata bəy lər döv lə ti-
nin for ma laş ma sın da əsas fak ta çev ril di. 
Bir za man lar tə lə bə lə ri, son ra dan isə ögey 
oğul la rı olan Mə həm məd və Ars lan onun 
sa yə sin də qı lınc tut maq la bə ra bər, qə lə-
mə də bi ga nə qal mır dı lar. Şəm səd din 
on la rın hər iki si nə Fir dov si nin “Şah-
na mə”si ni, Sə di nin “Gü lüs tan”ını, 
İbn Si na nın fəl sə fi  əsər lə ri ni əz bər lət-
miş di. Hər iki qar daş bu bil gi lər sa yə-
sin də müd rik lik, əda lət, ka mal məf-
hum la rı nı ömür lə ri nin so nu na qə dər 
öz lə rin də gəz dir di lər. Məhz bu sə bəb dən 
ara-sı ra qə zəl lər də ya zan Mə həm məd Ca-
han Pəh lə van döv rün şair və mü tə fək kir-
lə ri nə qay ğı sı ilə se çil di. Belə ki, Şa ma xı da 
şah zül mün dən qa çan Xa qa ni Şir va ni ona 
sı ğın dı, Ni za mi Gən cə vi onun is tə yi ilə 
“Xos rov və Şi rin” poema sı nı yaz dı. Əs lin-
də “Xos rov və Şi rin”in ya zıl ma sı nın sə bə bi 
da Mə həm məd Ca ha nın uşaq lıq dan mü-
ta liə et di yi “Şah na mə” poema sı olmuş  du.

Yə ni Ata bəy hökm da rı fars ru hu nun tə-
rən nüm olun du ğu “Şah na mə”yə ox şar 
əsər ya zıl ma sı nı və ora da əsa sən türk qəh-
rə ma nın ön pla na çı xa rıl ma sı nı Ni za mi-
dən is tə miş di. 

“Şah na mə” və “Gü lüs tan”
Adı çə ki lən əsər lər nəin ki fars, hətt  a bü-

tün Şərq mə də niy yə ti nin nə həng ədə bi in-
ci lə ri dir. Müx tə lif dil lə rə tər cü mə olu nan 
bu iki əsər ək sər Şərq hökm dar la rı nın, bəl-
kə də, əz bər bil di yi bə dii nü mu nə lər idi. 
Hökm dar lar hə lə tax ta çıx maz dan əv vəl, 
yə ni va ris ti tu lu da şı yan za man tər bi yə-
çi lə ri on la ra “Şah na mə”ni oxu dar dı lar. 
“Qu ra ni-Kə rim”dən son ra gə lə cək şah la ra 
ən çox dik tə edi lən poema nın qə ri bə ya zıl-
ma ta rix çə si var. Di gər adı “Şah lar haq qın-
da ki tab” olan əsər İra nın VII əs rə dək olan 
qə dim ta ri xi ni özün də əks et di rir. “Şah na-
mə”nin müəl li fi  olan Fir dov si bu lə qəb lə 
bü tün Şərq də ta nı nıb. Fir dov si “Şah na-
mə” poema sı üzə rin də 35 il iş lə yib. De mək 
olar ki, hə ya tı nın ya rı sı nı bu poema ya həsr 
edib. Əsə rə gö rə, Sul tan Mah mud Qəz nə vi

Fir dov si yə kül li miq dar da qı zıl pul vəd 
et sə də, poema nı bə yən mə di yi üçün və di-
nə xi laf çı xır. Əsə rin hər bey ti üçün qı zıl 
yox, gü müş pul ve rir. Şair bu nu özü nə və 
poema sı na hör mət siz lik ki mi qə bul edir 
və sul ta nın gön dər di yi gü müş pul la rın 
ha mı sı nı elə ora da ca ka sıb la ra, fə qir lə rə 
pay la yır. Şairin bu hə rə kə ti sul ta nın acı ğı-
na gə lir. Bu ha di sə dən son ra Fir dov si öz 
doğ ma yur du nu tərk et mək məc bu riy yə-
tin də qa lır və lap qo ca yaş la rı na dək və tən-
dən kə nar da ya şa yır. Son ra dan ge ri qa yıt-
sa da, ar tıq gec idi.

 Azər bay can hökm dar la rın dan Mə həm-
məd Ca han və Ars lan la bə ra bər, Şir van şah 
Ax si tan, İb ra him Dər bən di, Şah İs ma yıl 
Xə tai, Şah Təh ma sib və baş qa la rı “Şah na-
mə”nin daimi oxu cu la rın dan olub lar. Fir-
dov si nin ya rat dı ğı möh tə şəm “Şah na mə” 
poema sı 120.000 beyt dən, yə ni – 240.000 
mis ra dan iba rət dir. Bu, dün ya ədə biy ya tı 
ta ri xin də ən bö yük poema dır. Poema sırf 
fars di lin də ya zı lıb. Bu da fars di li nin “gəl-
mə” söz lər dən tə miz lən mə sin də və in ki-
şa fın da əvə ze dil məz rol oy na yıb. 

Yu xa rı da adı nı qeyd et di yi miz “Gü-
lüs tan” əsə ri də ( Sə di Şi ra zi) hökm dar lar 
ma sa sı nın bə zə yi olub. Bə zi şah la ra dərs 
de yən müəl lim lər, “Qu ra ni Kə ri min” oxu-
nu şun dan dər hal son ra Sə di nin “Gü lüs-
tan”ını təd ris edir di lər. Bu sə bəb dən də 
hə min proq ram Azər bay ca nın bir çox məd-
rə sə lə ri nə ayaq aç mış dı. Məd rə sə şa gird lə-
ri Qu ran dan son ra “Gü lüs ta n”a ke çir di lər. 
Mü dər ris lər bu əsə ri şa gird lə rin əx laq lı, 
hik mət li və əda lət li şəx siy yət ki mi for ma-
laş ma sı üçün təd ris edir di lər. 

Sə di Şi ra zi nin 1258-ci il də ta mam la dı ğı 
”Gü lüs tan” əsə ri ya zı lan is la mi nə si hət lər-
dən, di ni ba xım dan əda lət, tə va zö kar lıq, 
bə ra bər lik ki mi key fi y yət lə rin tə ri fi n dən 
iba rət dir. Bun dan sa va yı, əsər dər viş mə-
də niy yə ti haq qın da mə lu mat ve rir. “Gü lüs-
tan”da əh va lat lar, lə ti fə lər, hik mət li söz lər, 
məs lə hət lər və qı sa şeir lər epik for ma da 
ya zı lıb. Əsər 1654-cü il də al man di li nə tər-
cü mə edi lə rək ilk də fə av ro pa lı la ra təq dim 
olu nub. Ona qə dər isə, tə bii ki, Şərq hökm-
dar la rı nın da sto lüs tü ki ta bı olub. Şah İs-
ma yıl Xə tai Sə di dən si tat lar gə tir mə yi se-
vər miş. Həm çi nin Qa ra qo yun lu hökm da rı 
Ca han şah Hə qi qi də Sə di nin “Gü lüs tan” 
əsə rin dən çox fay da la nıb. Əx la qi di dak tik 
qə zəl lər müəl li fi  olan Ca han şah Hə qi qi nin 
ya ra dı cı lı ğı na “Gü lüs tan”ın tə si ri çox dur. 

Sə di öz sə ya hət lə ri za ma nı şeir lə ri ni dər-
viş li ba sın da oxu yur, şeyx lə rə, su fi  lə rə qo-
şu lub azad lıq se vər lər lə otu rub-du rur muş. 
Bü tün bun lar onun dün ya gö rü şün də bö-
yük də yi şik lik ya ra dır. Şair xalq lar ara sın-
da möv cud olan əla qə lə ri, adət və ənə nə-
lə ri bü tün də rin li yi ilə gö rür və ta nış olur. 
Bü tün bun lar “Gü lüs tan”ın nə də rə cə də 
va cib əsər ol du ğu na bir sü but dur. Əsər Şi-
raz ha ki mi nin əda lə ti nə it haf edi lib. 

Hər za man ak tual olan üç əsər
Şərq dün ya sın da həm hökm dar la rın, həm 

də sa də xal qın se və-se və oxu du ğu, hər za-
man öz ak tual lı ğı nı qo ru yan üç əsər var ki, 
Azər bay can da da ay rı-ay rı dövr lər də səl tə-
nət sa hi bi olan kəs lər bu bə dii nü mu nə lə ri 
se və-se və oxu yub lar. Bun lar “Qa bus na mə”, 
“Kə li lə və Dim nə” və “Tu ti na mə”dir.

Şərq ədə biy ya tı nın qiy mət li nü mu nə lə-
rin dən olan “Qa bus na mə” özü nün məz-
mun rən ga rəng li yi nə və bir çox əx la qi-di-
dak tik mə ziy yət lə ri nə gö rə ge niş şöh rət 
qa za nıb, bir çox dün ya xalq la rı nın di li nə 
tər cü mə edi lib. Bu hik mət ki ta bı döv ra nın 
acı sı nı-şi ri ni ni dad mış qo ca ata nın öz oğ lu-
na nə si hə ti və və siy yə tin dən bəhs edir. Fars 
mən şə li Zi ya ri lər xa nə da nı nın son sa hi bi 
olan Qa bus ibn Vəşm gir, aqi bə tin dən ni ga-
ran qal dı ğı oğ lu üçün hik mət li mək tub lar 
sil si lə si ya zır. “Qa bus na mə” san ki bü tün 
hökm dar ata la rın öz lə rin dən son ra va ris lə-
ri üçün qoy du ğu bir və siy yət na mə dir. Əsər 
elə bu sə bəb dən də öl kə ida rə çi lə ri tə rə fi n-
dən hər za man oxu nub, on la rın in di ki dil lə 
de sək, “sto lüs tü ki tab la rı” olub.

“Kə li lə və Dim nə” ilə “Tu ti na mə” bir-
bi ri lə ri nə məz mun və for ma cə hət dən çox 
ya xın dı lar. Bi rin də iki çaq qal hə yat hə qi-
qət lə ri ni təm sil di lin də çat dı rır, o bi rin də 
isə sər çə, Şərq dün ya sı nın ey bə cər lik lə ri-
ni, na qis lik lə ri ni iro nik tərz də təq dim edir. 

“Kə li lə və Dim nə”nin Dep şe lem ad lı bir 
hind hökm da rı nın za ma nın da ya zıl dı ğı 

de yi lir. Be lə ki, bu əsə rin hökm da ra it-
haf edil di yi və hökm da ra məs lə hət 

və nə si hət sə ciy yə si da şı dı ğı fi k ri 
möv cud dur. Təm sil jan rı nın ilk 
və ən önəm li ör nək lə rin dən olan 
“Kə li lə və Dim nə”də ki he ka yət-

lər si ya sət dən xe yir xah lı ğa qə dər 
bir çox fərq li möv zu nu özün də 

bir ləş di rir.
Ki tab beş fə sil və bir gi riş dən iba rət dir. 

Hər fə sil də bir əsas he ka yət, onun için də 
də ki çik he ka yət lər, nəzm şək lin də nə si-
hət lər var.

“Kə li lə və Dim nə” əsa sən Sə fə vi şah la rı-
nın ən çox mü ra ciət et di yi ki tab lar dan olub. 

El min NU Rİ

an tik yu nan və Ro ma döv rü nə aid də yər-
li əsər lə rin yer li dil lə rə tər cü mə olun ma-
sı idi. Qeyd edək ki, mü səl man Şər qi nin 
dün ya ya ver di yi töh fə lər dən bi ri də an tik 
döv rə aid olan fəl sə fi , el mi və bə dii əsər-
lə rin ərəb, fars, türk və baş qa dil lə rə tər cü-
mə edil mə si ol du. Yox sa hə min əsər lə rin 
heç bi ri döv rü mü zə qə dər gə lib çıx maz dı. 
Azər bay can da kı hökm dar lar, şah lar da 
an tik dün ya nın əsas dü şün cə he ge mon la rı 
olan Aris to te lin, Pla to nun əsər lə ri ni san ki 
bir hökm ki mi müt ləq oxu yub, öy rə nir di-
lər. Aris to te lin “Ri to ri ka”, “Me ta fi  zi ka”, 
“Uto pi ka”, Pla to nun “Döv lət” əsər lə ri səl-
tə nət sa hib lə ri nin “sto lüs tü ki tab la rı” idi. 

XII əsr də Azər bay can da Ata bəy lər döv-
lə ti nin əsa sı nı qo yan Şəm səd din El də giz 
döv lət də ali mən səb sa hi bi ol maz dan əv-
vəl, so nun cu Səl cuq hökm da rı II Toğ-
ru lun öv lad la rı nın - Mə həm məd Ca han 
Pəh lə va nın və Qı zıl Ars la nın müəl li mi, 
tər bi yə çi si olub. Uşaq çağ la rın dan on la-
rı ye tiş di rən Şəm səd din El də giz gə lə cək 
va ris lə ri nə an tik dün ya nın fi  kir nə həng lə-
ri nin ki tab la rı nı, o cüm lə dən bir çox Şərq 
mü tə fək kir lə ri nin əsər lə ri ni oxu dur du. II 
Toğ rul və xa nı mı Mö mi nə xa tun öv lad la-
rı nın yük sək dər ra kə sa hi bi ol ma la rın dan 
çox məm nun idi lər. Bu fakt Şəm səd di ni 
sul tan ailə si nə da ha da ya xın laş dır dı. İş o 
ye rə çat dı ki, II Toğ rul ölən dən son ra dul 
qa lan Mö mi nə xa tun la məhz Şəm səd din 
ev lə nə si ol du ki, bu da Ata bəy lər döv lə ti-
nin for ma laş ma sın da əsas fak ta çev ril di. 
Bir za man lar tə lə bə lə ri, son ra dan isə ögey 
oğul la rı olan Mə həm məd və Ars lan onun 
sa yə sin də qı lınc tut maq la bə ra bər, qə lə-
mə də bi ga nə qal mır dı lar. Şəm səd din 

hum la rı nı ömür lə ri nin so nu na qə dər 
öz lə rin də gəz dir di lər. Məhz bu sə bəb dən 
ara-sı ra qə zəl lər də ya zan Mə həm məd Ca-
han Pəh lə van döv rün şair və mü tə fək kir-
lə ri nə qay ğı sı ilə se çil di. Belə ki, Şa ma xı da 
şah zül mün dən qa çan Xa qa ni Şir va ni ona 
sı ğın dı, Ni za mi Gən cə vi onun is tə yi ilə 
“Xos rov və Şi rin” poema sı nı yaz dı. Əs lin-
də “Xos rov və Şi rin”in ya zıl ma sı nın sə bə bi 
da Mə həm məd Ca ha nın uşaq lıq dan mü-
ta liə et di yi “Şah na mə” poema sı olmuş  du.

lə ri bü tün də rin li yi ilə gö rür və ta nış olur. 
Bü tün bun lar “Gü lüs tan”ın nə də rə cə də 
va cib əsər ol du ğu na bir sü but dur. Əsər Şi-
raz ha ki mi nin əda lə ti nə it haf edi lib. 

Hər za man ak tual olan üç əsər
Şərq dün ya sın da həm hökm dar la rın, həm 

də sa də xal qın se və-se və oxu du ğu, hər za-
man öz ak tual lı ğı nı qo ru yan üç əsər var ki, 
Azər bay can da da ay rı-ay rı dövr lər də səl tə-
nət sa hi bi olan kəs lər bu bə dii nü mu nə lə ri 
se və-se və oxu yub lar. Bun lar “Qa bus na mə”, 
“Kə li lə və Dim nə” və “Tu ti na mə”dir.

Şərq ədə biy ya tı nın qiy mət li nü mu nə lə-
rin dən olan “Qa bus na mə” özü nün məz-
mun rən ga rəng li yi nə və bir çox əx la qi-di-
dak tik mə ziy yət lə ri nə gö rə ge niş şöh rət 
qa za nıb, bir çox dün ya xalq la rı nın di li nə 
tər cü mə edi lib. Bu hik mət ki ta bı döv ra nın 
acı sı nı-şi ri ni ni dad mış qo ca ata nın öz oğ lu-
na nə si hə ti və və siy yə tin dən bəhs edir. Fars 
mən şə li Zi ya ri lər xa nə da nı nın son sa hi bi 
olan Qa bus ibn Vəşm gir, aqi bə tin dən ni ga-
ran qal dı ğı oğ lu üçün hik mət li mək tub lar 
sil si lə si ya zır. “Qa bus na mə” san ki bü tün 
hökm dar ata la rın öz lə rin dən son ra va ris lə-
ri üçün qoy du ğu bir və siy yət na mə dir. Əsər 
elə bu sə bəb dən də öl kə ida rə çi lə ri tə rə fi n-
dən hər za man oxu nub, on la rın in di ki dil lə 
de sək, “sto lüs tü ki tab la rı” olub.

“Kə li lə və Dim nə” ilə “Tu ti na mə” bir-
bi ri lə ri nə məz mun və for ma cə hət dən çox 
ya xın dı lar. Bi rin də iki çaq qal hə yat hə qi-
qət lə ri ni təm sil di lin də çat dı rır, o bi rin də 
isə sər çə, Şərq dün ya sı nın ey bə cər lik lə ri-
ni, na qis lik lə ri ni iro nik tərz də təq dim edir. 

“Kə li lə və Dim nə”nin Dep şe lem ad lı bir 
hind hökm da rı nın za ma nın da ya zıl dı ğı 

de yi lir. Be lə ki, bu əsə rin hökm da ra it-
haf edil di yi və hökm da ra məs lə hət 

və nə si hət sə ciy yə si da şı dı ğı fi k ri 
möv cud dur. Təm sil jan rı nın ilk 

lər si ya sət dən xe yir xah lı ğa qə dər 
bir çox fərq li möv zu nu özün də 

bir ləş di rir.
Ki tab beş fə sil və bir gi riş dən iba rət dir. 

Hər fə sil də bir əsas he ka yət, onun için də 
də ki çik he ka yət lər, nəzm şək lin də nə si-
hət lər var.

“Kə li lə və Dim nə” əsa sən Sə fə vi şah la rı-
nın ən çox mü ra ciət et di yi ki tab lar dan olub. 

“STOLÜSTÜ 
KITABLARI”

edib. Əsə rə gö rə, Sul tan Mah mud Qəz nə vi şa fın da əvə ze dil məz rol oy na yıb. 

Azərbaycan 
hökmdarlarının



Kamilo Xose SELA
(İspaniya)

Ya ğış dan son ra ha va tor-
paq qo xu yur. Yaz dı! Ətir li 
gül lü cə ar tıq çi çək lə yib və 
doq quz don öz bu daq la-

rı nı ye nə yo la tə rəf sal la yıb. Hə yat 
san ki tə zə lə nir – bəl kə, doğ ru dan 
da, be lə dir! Və hər şey bu na da ha 
çox se vin mək üçün elə bil dil bir 
olub. Da şı qal dı rıb al tın dan bal ki-
mi pa rıl tı lı pe yin qur du, ya tez cə 
əki lib qon şu daş la rın al tı na so xu lan 
qır xa yaq ta pır san, baş qa daş la rın 
al tın da isə zə hə ri in san üçün ölüm-
cül olan qa ram tıl gür zə giz lə nib... 
Şa ba lıd ağa cı nın kəl lə sin də ye nə 
qa ra to yuq oxu yur, pa yız bül bü-
lü bö yürt kən kol lu ğun da eşə lə nir, 
sı ğır çın lar bərk dən ci vil də yib ye-
nə dəs təy lə uçu şur və ha ça quy ruq 
çay da ça pan lar ye nə daş dan da şa 
tul la nır lar. Yaz da qan qay na yır.

Şa ba lıd ağac la rı evi giz lə dib. On lar 
uca dı lar, yo ğun göv də lə ri nə – ağac-
la rın ən azın dan iki yüz ya şı var – do-
la şan sar ma şıq yu xa rı lar da yar paq-
la ra qa rı şır. Şa ba lıd lar çox sıx dır lar, 
bu daq la rı uza nıb yo la sal la nır, az qa-
la yo lu kə sir. Evin ar xa sın da mal-qa-
ra üçün pə yə, onun üs tün də isə gü-
nə muzd iş lə yən lə rin qal dı ğı otaq dı. 
May ar tıq so na ça tır və gü nə muzd-
çu lar pən cə rə ni açıq qo yub ya tır lar.

Şa ba lıd me şə sin dən bir cı ğır yo la 
çı xır, o bi ri cı ğır köş kə apa rır. Köş kün 
də mir çə pə ri, tax ta skam ya sı, sar ma-
şan pax la dan və qo xu su baş çat la dan 
doq quz don dan güm bə zi var. Köş kü 
ör tən yar paq lar ge cə lər ay işı ğı nı bu-
rax mır, an caq gün düz lər skam ya nın 
söy kə nə cə yin də “Kris ti na” adı nı, 
onun al tın da isə ox la də lin miş ürə yi 
seç mək olar... Bu nu gü nə muzd çu bı-
çaq la qa zı yıb, o, bu ra lı de yil di, son ra 
da bir də fə lik çı xıb get di.

Kris ti na gü nə muzd çu lar olan 
yer də yat mır. O, xa nı mın iki qul-
luq çu su ilə man sard da, dam pən-
cə rə si kre ton pər də li və o cür də 
aba ju ru olan ba la ca otaq da ya tır. 
Kris ti na sa ğı cı dı, bu na gö rə qul luq-
çu lar, şə hər li qa dın lar ona yu xa rı-
dan- aşa ğı ba xır lar. An caq Kris ti na 
on la ra fi  kir ver mir.

Pə yə nin üs tün də ki otaq da yal nız 
ki şi lər, hər dən də ar tıq heç bir xa ta-
sı ol ma yan han sı sa qa rı ya tır, xa nım 
əx laq mə sə lə sin də çox cid di di və iş-
dən qov du ğu qız lar az ol ma yıb... 
An caq gü nə muzd çu la ra hök mü 
çat mır, bu da onu özün dən çı xa rır. 
“Ax, – de yir, – əgər bu fı rıl daq çı lar 
mən dən ası lı ol say dı lar!” On lar da 
nə sə bir şey se zən də, əri nə şi ka yət-
lə nir, an caq adə tən, bu nun nə ti cə-
si ol mur. Ca van lı ğın da dinc dur-
ma yan qo ca, mi lad gü nü ol sa da, 
yum şaq tərz də ca vab ve rir: “Gü nah 
yaz da dı...” Bu nu de yə-de yə fi k ri 
da ğı nıq hal da əlin də ki də yə nə yi 
dö şə mə yə vu rur, ya kres lo nun qol-
tu ğu nu bar maq la rıy la dö yəc lə yir; 
iri po lad qaş lı ni şan üzü yü ta xıl mış 
bu güc lü kənd çi bar maq lar ca van-
lıq da ku ze ni Qil yer mo nun diş lə ri ni 
vu rub tök dü yü nə gö rə öz sa hi bi ni 
məş hur laş dı rıb... Ya zı gü nah lan dı-
rıb qa pı dan çı xa raq, şa ba lıd me şə-
si nə gəz mə yə ge dir. Yol da han sı sa 
bir qız la rast laş sa, ba şı nı tər pə dib 
gü lüm sə yir.

Bir də fə Kris ti na ilə köş kə ge dən cı-
ğır da rast la şıb, ona söz atıb ağ lat mış dı. 
Qı za nə lər de mə miş di! Bu nu da nı şan-
da xa nı mın qul luq çu la rın dan Mar qa-
ri ta ona məs xə rə elə miş di, an caq o bi ri 
gün ha va yax şı ol du ğun dan, heç ki mə 
bir söz de mə dən hə min cı ğır la tək get-
miş di. Ba şı na ağ-sa rı ço ban yas tıq la rın-
dan çə ləng qo yub, do nu nun ya rı ğı na 
isə zəng çi çə yi bu daq la rı tax mış dı... 
Ağa gəz mə yə çıx mış dı və Mar qa ri ta 
onu gö rüb de miş di: günay dın, çə nab. 
Ağa da ya nıb ca vab ver miş di: günay-
dın, Mar qa ri ta, əzi zim... Bir az sus-
muş du lar, son ra ağa so ruş muş du ki, 
ona so yuq de yil mi, axı əy ni ya lın dı...

Ge cə Mar qa ri ta gü lə-gü lə hər şe yi 
o bi ri qul luq çu Es pe ran sa ya da nış-
mış dı. Kris ti na pərt olub ya ta ğın da 
qur cux muş du və gö zü nə yu xu get-
mə miş di; ye rin dən du rub ge yi nə rək 
kü çə yə çıx mış dı. Ha va is ti ol du ğun-
dan, alt yub ka sı nın üs tün dən çiy ni-
nə vur-tut kof ta at mış dı.

Kris ti na qu qu qu şu nun quq qul da-
ma sı nı yax şı yam sı la yır dı... Beş də qi qə 
son ra ar tıq ağa nın qo lu na gi rib köş kə 
tə rəf ge dir di; köşk də o, qı zı qu caq la dı. 
“Mən siz ki şi lər dən qor xu ram... Mən 
bu gün heç özüm də de yi ləm...” O, ca-
vab ver mə di. Kris ti na çar da ğa ayaq ya-
lın qa yı dır dı, tufl  i si ni əlin də tut muş du. 
Ge cə is ti ol sa da, bir cə alt yub ka da ol-
du ğun dan üşü müş dü... Ye ri nə uza nıb, 
ət ra fa qu laq ver di. Mar qa ri ta ilə Es pe-
ran sa hə lə qa yıt ma mış dı.

II
Quş lar sübh ça ğın da se vi şir lər və 

səs lə ri alə mi ba şı na gö tü rür. İş çi lər 
isə quş lar se vi şə nə qə dər çi yin lə rin-
də bal ta, iki nə fə rin da şı dı ğı mi şar, 
ya öküz qo şul muş ara ba ilə pax la, 
kar tof əkil miş çö lə ge dir lər. Kris-
ti na be lin də bö yük bar daq cı ğır la 
yo la enir: o, inək sağ ma ğa ge dir. 
Üzün də şən tə bəs süm, quş la rın 
oxu du ğu və bu laq la rın ət ra fın da 
adam bo yu qı jı la rın bit di yi şa ba lıd 
me şə si nə tə rəf ba xır. Pə yə də ya del-
li nin dü zəlt di yi üça yaq lı skam ya da 
otu rub inək lə ri sa ğa caq.

Mar qa ri ta ilə Es pe ran sa hə lə 
dur ma yıb lar. Xa nım gec du rur... Di 
gəl, iri qar nı na də ri kə mər bağ la yan 
ağa nı sübh tez dən iş çi lə rin ara sın-
da gör mək olar. Ya şı yet mi şə ad la-
yıb, an caq özü nə ca van oğ lan ki mi 
ba xır: saq qa lı sə li qəy lə da ran mış 
olur və hər sə hər əl lə ri ni yu yur.

Xa nım qız da ana sı ki mi gec du rur. 
O da ana sı ki mi hün dür, do lu, al ya-
naq dı, hətt  a ad la rı da ey ni di... Qız 
ana sın dan qırx yaş ki çik di, bu qırx 
il ər zin də isə adət lər çox də yi şib. Qı-
zın iyir mi iki ya şı var (xa nım ərin dən 
bir az bö yük dü). Qız yu xu dan ayı lıb 
gər nə şir, an caq ye rin dən qalx mır; 
ad ya la bü rü nüb o bi ri böy rüüs tə çev-
ri lir; pən cə rə yə dır ma şan sar ma şı ğa 
ba xır və quş la rın cəh- cə hi nə qu laq 
asır. Ya tan da pən cə rə ni bağ la sa da, 
pən cə rə tax ta la rı nı ört mür, sə hə rin 
açıl ma sı nı seyr elə mə yi xoş la yır...

Ağa çə li yə söy kə nib, pə yə yə ya-
xın la şır; Kris ti na dan mal-qa ra nı so-
ru şur və pört müş Kris ti na hər şe-
yin qay da sın da ol du ğu nu de yir. 
Son ra ağa ağac la rın ne cə kə sil di-
yi nə bax maq üçün me-
şə yə ge dir.

Do daq la rın da bic bir tə bəs süm var. 
O yo rul maq bil mə yən iş çi di və çox 
bərk ye ri yir.

Ağa ye nə Kris ti na nı ağ la dır. An-
caq K ris ti na bu nu da ha Mar qa ri ta ya 
da nış ma ya caq... O di kə lir, la lə qo-
pa rıb ağ zı na alır. Son ya ye nə inək 
sağ ma ğa da vam elə yir. Bad ya nı gö-
tü rüb ba şı na qo ya raq evə qa yı dır. 

Göz lə ri nin al tı köl gə lən miş sol-
ğun bə niz li, sı za naq lı gənc bəy za də 
yaş ca ba cı sın dan ki çik di. Xa nım sə-
hər ye mə yi vax tı hər də fə tək rar la-
yır: id man la bu qə dər məş ğul ol maq 
ax maq lıq dı. Bəy za də dik si nir, çün ki 
Es pe ran sa nın hər ge cə ha ra get di yi-
ni yal nız o bi lir. Ata hə mi şə oğ lu nun 
tə rə fi  ni sax la yır. Arıq dı? Göz lə ri nin 
al tı qa ra lıb? Tə bii şey di, əzi zim. Bu 
yaş da oğ lan... Və söh bə ti öz se vim li 
söz lə ri lə kə sir: gü nah yaz da dı!

Bəy za də ko bud say dı ğı na gö rə 
Kris ti na dan uzaq du rur, an caq qız 
ço ba nın xo şu na gə lir, çün ki elə özü 
də ko bud du. Ço ban çox dan Kris ti na-
nın qu la ğı na bir söz pı çıl da yıb, hətt  a 
onu qu caq la yıb. Kris ti na onun qu-
caq la ma ğı na im kan ve rib, an caq de-
yib: yox, in di ol maz, nə vaxt ağ zı ma 
la lə al sam. Ço ban yo lun kə na rın da kı 
ayı dö şə yi kol lu ğun da giz lə nib, Kris-
ti na gə lən də əlin dən tu tur. Süd do lu 
bad ya nı ye rə qo yur lar. Son ra yo lun 
çox his sə si ni bad ya nı ço ban özü apa-
rır. Kris ti na nın ke fi  kök dü, ke çi ki-
mi hop pa na-hop pa na ge dir, an caq 
evə ça tan da fi k rə ge dir və ca nın dan 
üşüt mə ke çir, ona elə gə lir, ha mı ona 
giz lin cə bic-bic göz qo yur...

Ağa mad ya nı yə hər lə mə yi əmr elə-
yir. O, şə hə rə ge dir. Əri ev də ol ma dı-
ğın dan, ni zam-nti za mı qo ru maq üçün 
xa nım in di gə rək da ha ar tıq ayıq-sa-
yıq ola. Qul luq çu lar yel be yin di lər, 
gü nə muzd çu lar isə abır sı zın ye kə si! 
An caq bu na bax ma ya raq, Kris ti na 
ge cə doq quz do nun ət ri ni baş qa sıy la, 
qu qu qu şu nun sə si ni eşi dən də, vaxt 
itir mə mək üçün düy mə lə ri ni aça-aça 
qa çıb gə lən odun çu ilə qo xu la maq is-
tə yir. Köşk də onun çiy ni nə söy kə nib 
Aya ta ma şa et mək ne cə yax şı dı!

Mar qa ri ta da ye rin də uza nıb qal-
ma ya caq; doğ ru du, ağa yox du, am-
ma... Ağa şə hər dən ona don üçün 
par ça gə ti rə cək, qır mı zı gül lü par ça. 
Özü vəd elə yib. Es pe ran sa hə mi şə-
ki ki mi giz li cə ge də cək. Cır cı ra ma-
lar bü tün ge cə ni cı rıl da yır, an caq 
səs o qə dər yek nə səq di ki, bu sə sə 
öy rə şir sən və az qa la onu eşit mir-
sən, san ki sü ku tun özü cin gil də yir.

Hə kim atı bağ la yıb bir ba şa evə ge-
dir. O, pən cə rə lə ri sa yır: bir, iki, üç, 
dörd... an caq səhv elə yir, ge cə çox qa-
ran lıq dı. Bar ma ğıy la pən cə rə ni dö yür: 
Ma ri ya!.. Ya vaş dan ça ğı rır, qış qır ma ğa 
eh ti yac yox du: qı zın qu la ğı da rı də lir.

Xa nım pən cə rə si nin dö yül mə si-
nə təəc cüb lə nir. Ma ri ya! O, pən cə-

rə ni açır və ota ğı na 
bir ki şi tul la nır: 
“Gö rür sən, bu ra 

ən əl ve riş li yer di...” 
Xa nım dil lən mir, is-
tə yir, hə ki min nə 
qə dər hə ya sız ol-
du ğu nu gör sün.

O hid dət lə nib, be lə ha di sə ni ürə-
yi nə ya xın bu rax mır – bir cə bu 
ça tış mır dı! An ca, bu nun la be lə... 
Nəf si ni boğ sa da, şey tan için də di... 
Bu nu an la yıb dəh şə tə gə lir: mə nə 
nə olub? Yox, bu, müm kün de yil, o, 
yal nız hə ki min nə qə dər hə ya sız ol-
du ğu nu bil mək is tə yir.

Xa nım qız qon şu otaq da ya ta ğı na 
uza nıb tit rə yir. Ağ lı əsas sız qor xu la-
rı qov ma ğa ça lı şır. O gə lə bil məz! – 
ürə yin də de yir. Bu vaxt Kris ti na ilə 
odun çu köşk də qu caq la şıb, doq quz-
do nun qo xu su nu si nə lə ri nə çə kə-çə-
kə Aya ta ma şa elə yir lər... Mar qa ri ta 
pə yə nin ya nın da vur nu xur. On də-
qi qə son ra o, ar tıq çö rək çi yə de yir: 
əgər gəl mə səy din, so yuq la ya caq-
dım. Ge cə elə so yuq du ki!

Hə kim səhv elə di yi ni an la yır.
- Heç bil mi rəm, – xa nı ma de yir, – 

ne cə olub ki, bu qə dər vaxt sus mu-
şam... Qı zı nız bi zi eşit məz? Tə ki ağ-
lı na pis bir fi  kir gəl mə sin! Bil mi rəm, 
ne cə olub ki, bu qə dər vaxt sus mu-
şam. Bu, vic dan bor cu du; özüm özü-
mə de dim ki, Ma ri ya nı xə bər dar elə-
mək üçün onun la ha ra da gö rü şüm? 
Dər hal da qə ra ra gəl dim: onun ota-
ğın da! Ona gö rə içə ri gi rən də de dim: 
bu ra ən əl ve riş li yer di! De di yim ki mi, 
bu, mə nim bor cu du... Si zin əri niz...

- Mə nim ərim?
- Hə, si zin əri niz...
- Nə olub ki?
- Onu... 
Hə kim uy du rur du, çün ki əs lin də 

be lə bir şey bil mir di. O, Kris ti na nı 
gü nah lan dı rır dı... Ne cə sə, və ziy yət-
dən çıx maq üçün, on la rı gör dü yü nü 
de di. Pən cə rə dən çı xıb sə bir siz lik lə 
qon şu pən cə rə ni taq qıl dat dı – bu 
də fə ya nıl ma dı. Sübh şə fəq lə ri onu 
sev gi li si nin ağu şun da ya xa la dı.

Hə ki min atı ağa ca bağ la nan ci lo-
vu qı rıb, qa çıb get di. Ağa nın atı şa-
hə qal xıb, onu ye rə çırp dı.

- Pa ho! – yo lun kə na rın da otu rub 
don qul dan dı. – Gü nah yaz da dı!

III
Odun çu, xa nı mın ya nı na gə lib 

de di: “Sen yo ra, Kris ti na nı qov ma-
yın, mən gü nah ka ram. Yal va rı ram, 
mə ni ba ğış la yın...”

An caq Kris ti na bağ la ma sı nı gö-
tü rüb göz yaş la rı nı axı da raq, şo se-
yə çı xan cı ğır la ge dir di.

Ağa at dan yı xı lan da əzil di yin dən 
ya ta ğa düş müş dü; ona qı zı qul luq 
elə yir di. Xa nım ota ğa gəl di, çar-
pa yı nın ayaq tə rə fi n də otu rub gü-
lüm sə yə-gü lüm sə yə de di ki, onun 
rə fi  qə si ar tıq şo se ilə ge dir. Ağa qaş-
qa ba ğı nı tö küb, Mar qa ri ta üçün al-
dı ğı gül lü par ça nın ol du ğu ça ma da-

na bax dı. Ola bil məz, o 
dü şün dü, vur-tut 

on də qi qə əv-
vəl dəh liz dən 

ke çir di.

Xa nım ba yaq kı ki mi is teh zay la gü lə-
gü lə sö zü nə da vam elə di: “Rə qi bi nin 
odun çu ol du ğu nu da in di cə bil dim...”

- Sə nə kim de yib?
- Özü de di, in di cə ya nım da idi.
- Onu so ruş mu ram. Qı zın adı nı 

kim de di?
- Hə kim. O, bu ge cə mə nim ota-

ğım da idi...
Qız ata sı na sə hər ye mə yi apar dı ğı 

si ni ni əlin dən sal dı. Son ra ha lı xa rab-
laş dı, hə kim ça ğı ra sı ol du lar. Ağa 
hə ki mi gör mək is tə mə di və ar va dı na 
de di: o, sə ni əc laf ca sı na al da dıb. De-
di yi Kris ti na de yil, baş qa sı dı, ürə yin 
is tə yir, ax tar tap. On da xa nım tap şır-
dı ki, hə kim onun gö zü nə gö rün mə-
sin. Sa kit ləş mək üçün ürə yin də de di 
ki, hər hal da, öz ada mı mız dı. Hə kim 
yad adam ol ma dı ğı na və xa nım qız-
la tək qal dı ğı na gö rə, onu çox ori ji nal 
üsul la müali cə elə di.

Ço ban pa pa ğı nı əlin də di diş di rə-
di diş di rə xa nı mın ya nı na gəl di. Bo-
ğa zı nı arıt la yıb de di: sen yo ra, and 
içi rəm ki, Kris ti na da gü nah yox du, 
gü nah mən də di...

- Ne cə? Sən də?
Xa nım Kris ti na nın ar xa sın ca 

adam gön dər di, in di fi k ri baş qa ye-
rə yö nəl miş di. İn di əri ilə işi olan lar 
gü nah kar dı, qa lan la rın ona dəx li 
yox du. Kris ti na se vi nə-se vi nə gə lib, 
ye rə qə dər əyi lə rək ona tə zim et di.

Son ra xa nım Es pe ran sa nı ça ğırt-
dır dı, on dan nə sə öy rən mə yə ümid 
elə yir di. De di: olan olub, Es pe ran-
sa, sə ni ba ğış la yı ram, an caq hər şe yi 
düz da nış, ağa ilə sə nin aran da nə 
var?.. Es pe ran sa hön kü rüb pı çıl da dı:

- Ah, sen yo ra, mən si zin oğ lu-
nuz la...

- Ne cə, mə nim oğ lum la?
Bəy za də təc rü bə keç mək üçün kol-

le cə gön də ril di, an caq ora ge dib çat-
ma dı – ata sı onu ge ri qay ta rıb, də rə nin 
o tə rə fi n də ki ba la ca evə kö çür dü. Xa-
nı mın iş dən çı xar dı ğı Es pe ran sa ya isə 
tap şır dı ki, oğ lun dan mu ğa yat ol sun...

Hə min vaxt xa nım Mar qa ri ta nı 
ça ğı rıb, onu ailə si nə qəsd elə mək də 
suç la dı. Mar qa ri ta ko bud tərz də ca-
vab ver di ki, xa nım nə is tə sə de yə bi-
lər, onun heç ve ci nə də de yil. Xa nım 
da onu qov du. Mar qa ri ta şa ba lıd me-
şə sin dən xey li ara lı da kı kənd də məs-
kun laş dı. Ağa nın zə də si sa ğa lan da 
isə onu də rə nin o tə rə fi n də ki hə min 
evə kö çür dü. Ev də sə li qə-səh man 
ya rat maq üçün kö çür dü yü nü dü-
şün mək olar dı: hər şe yi yu maq, ba ğı 
tə miz lə mək la zı mıy dı. Ağa da ora ya 
köç dü: oğ lu na göz ol maq be lə də da-
ha ra hat idi. Xa nım qız ürək tut ma sın-
dan əziy yət çə kir di və hə kim ona şə-
raiti ni də yiş dir mə yi məs lə hət gör dü, 
mə sə lən, qoy də rə nin o ta yın da kı evə 
get sin. Ora da qo ca ata sı nın qul lu ğun-

da du rar.

H ə  k i m 
onu tez-tez 

yo lu xur du... Ah, bu 
əsəb lər!

IV
Vaxt öz axa rı ilə ge dir di, yaz da 

ötüb keç di. So yuq lar düş dü, be lə 
so yuq lar da adam lar sə təl cəm olur-
lar... Xa nı mı kil sə qə bi ris tan lı ğın da 
dəfn elə yən də ya ğış çi sə lə yir di.
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ad ya la bü rü nüb o bi ri böy rüüs tə çev-
ri lir; pən cə rə yə dır ma şan sar ma şı ğa 
ba xır və quş la rın cəh- cə hi nə qu laq 
asır. Ya tan da pən cə rə ni bağ la sa da, 
pən cə rə tax ta la rı nı ört mür, sə hə rin 
açıl ma sı nı seyr elə mə yi xoş la yır...

Ağa çə li yə söy kə nib, pə yə yə ya-
xın la şır; Kris ti na dan mal-qa ra nı so-
ru şur və pört müş Kris ti na hər şe-
yin qay da sın da ol du ğu nu de yir. 
Son ra ağa ağac la rın ne cə kə sil di-

Ma ri ya!.. Ya vaş dan ça ğı rır, qış qır ma ğa 
eh ti yac yox du: qı zın qu la ğı da rı də lir.

Xa nım pən cə rə si nin dö yül mə si-
nə təəc cüb lə nir. Ma ri ya! O, pən cə-

rə ni açır və ota ğı na 
bir ki şi tul la nır: 
“Gö rür sən, bu ra 

ən əl ve riş li yer di...” 
Xa nım dil lən mir, is-
tə yir, hə ki min nə 
qə dər hə ya sız ol-
du ğu nu gör sün.

Günah yazdadıGünah yazdadı
(Hekayə)



İlk in san la rın sir ri
İlk in san lar ha ra da, nə vaxt ya ra-

nıb? On lar bü tün yer üzü nə ne cə ya-
yı lıb lar? Ne cə olub ki, in san lar irq lə-
rə bö lü nüb? Bə şə riy yət yüz il lər dir 
ki, bu sual la rın ca va bı nı tap ma ğa 
ça lı şır. Bu, asan iş de yil, çün ki bi zi 
ma raq lan dı ran o uzaq za man lar da 
ya zı lı mən bə lər, tə bii ki, ola bil məz-
di və müasir in san da öz ta ri xi ni yal-
nız ar xeolo gi ya, ant ro po lo gi ya, ge-
ne ti ka sa yə sin də öy rə nə bi lir. La kin 
bir hə qi qət də var: bu elm lər, xü su-
si lə də ar xeolo gi ya in ki şaf et dik cə, 
bə zi ca vab la rı ver sə də, or ta ya ye ni 
sual lar, müəm ma lar da çı xa rır.

Müasir el mə əsa sən, qə dim in-
san lar iri pri mat lar dan tə ka mül nə-
ti cə sin də tö rə yib lər. Yax şı, on da bəs 
bə şər nəs li nə hə yat ve rən pri mat lar 
han sı lar olub və bu, nə vaxt baş ve-
rib? Müx tə lif dövr lər də in sa nın əc da-
dı driopi tek, avst ra lo pi tek, pi te kant-
rop, si nant rop sa yı lıb. Af ri ka da ən 
qə dim in san la rın qa lıq la rı, daş dan 
ən bə sit əmək alət lə ri ta pı lıb. Hə min 
qə dim in sa na “ba ca rıq lı in san” (Ho-
mo ha bi lis) adı ve rib lər. Əv vəl lər 
be lə dü şü nür dü lər ki, hə min bu Ho-
mo ha bi lis ya rım mil yon il dən ar tıq 
möv cud olub, təd ri cən ka mil lə şib və 
axır da “düz gə zən in sa na” (Ho mo 
sa piens) çev ri lib. La kin Ke ni ya ar-
xeoloq la rı nın son dövr lər də ki ta pın-
tı la rı gös tə rir ki, “ba ca rıq lı in san” və 
“düz gə zən in san” 500 min il ər zin də 
Af ri ka nın ey ni re gionun da ya na şı 
ya şa yıb lar. Bun dan be lə nə ti cə çı xır 
ki, on la rın ümu mi əc dad la rı olub 
və müasir tip in san da məhz on dan 
tö rə yib. Ke ni ya nın şi mal na hi yə lə-
rin də də in ki şa fın yük sək pil lə sin də 
olan avst ra lo pi te kin qa lıq la rı ta pı lıb. 

Bu qa lıq la rın ya şı təq ri bən 1,44 mil-
yon il dir. Bu, ona də la lət edir ki, hə-
min pri mat lar bi zim gü man et di yi-
miz dən xey li son ra la ra dək möv cud 
olub. Be lə lik lə, in sa nın ya ra nı şı nın 
də qiq ta ri xi haq da sual la rın ha mı sı na  
ca vab tap ma ğı mı za hə lə çox var. Ey-
ni və ziy yət qə dim in san la rın üzü nə 
ya yıl ma sın da da möv cud dur.

Hal-ha zır da bu na iki əsas ba xış 
var. On lar dan bi rin ci si mul ti re gional 
ba xış dır ki, ona is ti nad et sək, Yer kü-
rə si nin hər re gionun da ya şa yan in-
san la rın öz əc dad la rı olub. Hə qi qə tən 
də in sa na bən zər pri mat la rın qa lıq la rı 
həm Af ri ka da, həm Ya va ada sın da, 
həm Çin də ta pı lır. Ge ne tik təd qi qat-
la ra əsas la nan ikin ci nə zə riy yə isə de-
yir ki, Yer kü rə sin də ya şa yan bü tün 
in san lar Şər qi Af ri ka da təx mi nən 150 
min il qa baq ya şa mış ki çik bir qə bi-
lə dən tö rə yib. Bu nə ti cə yə yal nız ana 
xətt  i ilə ötü rü lən mi to xond rial DNT-
nin və ata xətt  i ilə ötü rü lən Y-xro mo-
so mun öy rə nil mə si za ma nı gə lib lər. 
Bu gün in san la rın “Af ri ka dan köç mə-
si” haq da ver si ya alim lə rin ək sə riy yə ti 
tə rə fi n dən da ha mö tə bər sa yı lır. La kin 
ta rix ki fa yət qə dər mü rək kəb dir və bu 
mü rək kəb lik müasir in sa nın ge no fon-
du na müx tə lif Ho mo növ lə ri nin töh-
fə lə ri ilə sıx bağ lı dır.

100 min il qa baq in san la rı nə za-
man dan bə ri ya şa dıq la rı yer lər dən 
köç mə yə nə sə va dar edib. Bu, çox 
gü man ki, buz laş ma döv rü nün gə li-
şi, iq li min cid di də yiş mə si ilə əla qə-
dar idi. Af ri ka nın şi ma lı o za man lar 
da elə in di ki ki mi səh ra lıq idi. La kin 
ora nın qu raq lı ğı nı in di ki ilə mü qa-
yi sə et mək ol maz, axı o za man lar 
şi mal da buz laq la rın sa yı in di kin dən 
da ha çox, ha va da ha qu ru idi. Köç-
kün lə rin ilk dəs tə si hə lə Av ra si ya ya 
çat ma dan, elə səh ra da tə ləf olub.

Gö rü nür, on lar ye ni dən sə fə rə çı-
xa na dək da ha ne çə min il lər ke çib. 
Təx mi nən, 70 min il qa baq isə on la-
rın cəh di uğur la nə ti cə lə nib. İn san lar 
təd ri cən Av ra si ya qi tə sin də məs kun-
laş ma ğa baş la yıb lar, bir qə dər son ra-
lar isə Avst ra li ya ya da ge dib çı xıb lar. 
Bu təx mi nən 40 min il qa baq baş ve-
rib. Bu ya xın lar da ge ne tik lər ay dın-
laş dı rıb ki, müasir tip in san lar Av-
ro pa ya Qər bi Asi ya dan 40-50 min il 
əv vəl gə lib lər. On la ra müasir Fran sa 
əra zi sin də yer lə şən Kro man yon ma-
ğa ra sı nın adı ilə əla qə dar kro man-
yon lar de yir lər. Daş alət lər dən is ti fa-
də edən o in san la rın qa lıq la rı ilk də fə  
elə hə min ma ğa ra da ta pıl mış dı. 

La kin Av ro pa da kro man yon la rı 
bu ra nın sa hib lə ri nean der tal lar qar-
şı la dı. Bəs on lar kim idi? Nean der tal-
lar öz ad la rı nı Al ma ni ya da kı Nean-
der tal də rə sin dən axan Nean der 
ça yın dan gö tü rür. Bu çay Düs sel dorf 
ya xın lı ğın da dır və hə min in san la rın 
qa lıq la rı ilk də fə ora da ta pı lıb. Hər-
dən on la rı “düz ye ri yən in san”ın tö-
rə mə lə ri sa yır lar, la kin son za man lar 
qa lıq la rın çə nə sü mük lə ri üzə rin də 
apa rı lan mü qa yi sə li təd qi qat lar gös-
tər di ki, on lar nean der tal lar dan da-
ha çox kro man yon la ra ya xın dır lar. 
Uzun za man be lə gü man edi lir di 
ki, nean der tal lar müasir in san la rın 
bir ba şa əc dad la rı dır, çün ki on lar bü-
tün Av ro pa əra zi si nə ya yıl mış dı lar.  
On lar sərt iq lim şə raitin də dağ lar da 

ya şa ma ğa yax şı uy ğun laş mış 
möh kəm in-
san lar idi.

Boy la rı, təx mi nən 165 san ti metr, be-
yin lə ri isə müasir in san la rın kın dan 
da bö yük – 1400-1600 sm3 olur du. 
(Müasir in sa nın bey ni nin həc mi təq-
ri bən 1300 sm3 təş kil edir.)

Nean der tal la rın sə ciy yə vi ciz gi-
lə ri ar xa ya dar tıl mış kəl lə sü mü-
yü, irə li çı xan bu run, kə sik çə nə 
idi (Qa lıq la rın təd qi qa tı za ma nı 
müasir in san la rın irə li çı xan çə nə si 
on la rı nean der tal lar dan fərq lən di-
rən əsas cə hət he sab edi lir). 

Nean der tal la rın də ri si nin, sa çı nın 
rən gi də qiq bəl li de yil. La kin be lə 
bir eh ti mal var ki, on la rın ağ də ri-
li, sa rı, ya kü rən saç lı ol ma sı is tis na 
edil mir. Alim lər uzun za man lar be-
lə he sab edir di lər ki, nean der tal lar 
bi zim bir ba şa əc dad la rı mız dır. La-
kin son za man lar bu ver si ya nı tək-
zib edən əsas lı də lil lər aş kar lan dı. 
Əv vəl cə kro man yo nun DNT-si ni 
müasir in san la rın kı ilə tu tuş dur du-
lar və bö yük uy ğun luq tap dı lar. Son-
ra nean der ta lın DNT-si ni ayı rıb onu 
kro man yo nun ku ilə tu tuş dur du lar. 
Fərq o qə dər bö yük idi ki, ge ne tik-
lər bu iki qa na dın – kro man yon və 
nean der tal la rın bir-bi rin dən azı 250 
min il qa baq ay rıl dı ğı ba rə də ümu mi 
qə naətə gəl di lər. La kin ant ro po loq-
lar bə zən qa zın tı lar za ma nı 

elə qa lıq lar ta-
pır lar ki, on la-
rı müasir 

tip in-

san lar la nean der tal la rın cüt ləş mə-
sin dən əmə lə gəl miş məx luq lar da 
say maq olar.  Mə sə lən, İra qın şi ma-
lın da kı Şa ni dar ma ğa ra sın da ta pı lan 
ske let lər bu sı ra dan dır. Hə min ma-
ğa ra 50-70 min il qa baq möv cud olub. 
Hə lə bu az mış ki mi, o za man lar ey ni 
na hi yə də müasir adam lar la nean der-
tal la rın ya şa yış məs kən lə ri lap ya na-
şı olub. Bu nun sü bu tu nu Ru si ya nın 
Vo ro nej əya lə tin də ki Kost yon ki kən-
din də gör mək müm kün dür. Ora da 
nean der tal lar la müasir in san la rın ya-
şa yış məs kən lə ri təx mi nən 20 min il 
ər zin də ya na şı olub. İn di yə dək be lə 
bir mü la hi zə var ki, müasir in san lar-
da mü əy yən qə dər nean der tal gen-
lə ri var. Bax ma ya raq ki, bu, bi zim 
dü şün dü yü müz dən də qə dim dövr-
lər də baş ve rə bi lər. Bəl li dir ki, nean-
der tal lar da öz lə ri ni ana bət nin də ki 
em bri on şək lin də qat la yıb dəfn edir, 
onun ya nın da əmək alət lə ri, ər zaq 

qo yur du lar ki, ölən, növ bə ti hə ya-
tı na baş la yar kən çə tin lik çək mə sin.
De mə li, ar tıq on lar da di nin ilk rü-
şeym lə ri ilə ta nış idi lər. Bəs yax şı, 
gö rə sən nean der tal la rın ba şı na son-
ra nə gəl di? Nean der tal mə də niy yə ti 
ki fa yət qə dər in ki şaf et miş di – on lar 
sü mük və daş dan alət lər dü zəl də 
bi lir, bə zək əş ya la rı ta xır, ri tual la ra 
riayət edir, səs apa rat la rı bi zim ki nə 
nis bə tən da ha zəif in ki şaf et sə be-
lə, yə qin, hətt  a da nı şa da bi lir di lər. 
On lar hə lə mu si qi ilə də ta nış idi lər. 
Dün ya nın ən qə dim mu si qi alə ti ni 
– üzə rin də dörd de şi yi olan sü mük 
tü tə yi də nean der tal lar dü zəlt miş di. 

Heç şüb hə siz, kro man yon lar la 
gö rü şən nean der tal lar on la rın si ma-
sın da rə qib lə qar şı laş dı lar.  La kin 
so nun cu nean der tal yer üzün dən 
si li nə nə dək 12 min il keç di. On la rın 
İs pa ni ya nın cə nu bun da kı so nun cu 
ya şa yış məs kən lə ri təx mi nən 28, bəl-
kə də lap 24 min il əv və lə aid dir. Gö-
rü nür, nean der tal lar həm so yuq dan, 
həm də, ov la dıq la rı hey van la rın tü-
kən mə sin dən məhv ol muş du lar. Be-
lə lik lə, bu qar şı laş ma da şə raitə da ha 
çox uy ğun la şan kro man yon lar qə lə-
bə çal dı lar. On la rın bey ni, nitq lə ri, 
əmək və ov alət lə ri da ha çox in ki şaf 
et miş di. Müasir tip in san lar təd ri cən 
bü tün pla ne tə ya yıl dı lar. Müx tə lif 

mu ta si ya lar isə müx tə lif irq lə-
rin tö rə mə si ilə nə ti cə lən di. 
On la rın Av ro pa ya gəl di yi 
dövr lər də baş qa dəs tə lər 

də Avst ra li ya ya köç et miş, 22 
min il əv vəl isə ora dan Ame-

ri ka ya keç miş di lər. Bə şə riy yə tin 
ta ri xi on da hə lə ye ni cə baş-

la nır dı.

İlk in san la rın sir ri

Bu qa lıq la rın ya şı təq ri bən 1,44 mil-
yon il dir. Bu, ona də la lət edir ki, hə-
min pri mat lar bi zim gü man et di yi-
miz dən xey li son ra la ra dək möv cud 
olub. Be lə lik lə, in sa nın ya ra nı şı nın 
də qiq ta ri xi haq da sual la rın ha mı sı na  
ca vab tap ma ğı mı za hə lə çox var. Ey-
ni və ziy yət qə dim in san la rın üzü nə 
ya yıl ma sın da da möv cud dur.

var. On lar dan bi rin ci si mul ti re gional 
ba xış dır ki, ona is ti nad et sək, Yer kü-
rə si nin hər re gionun da ya şa yan in-
san la rın öz əc dad la rı olub. Hə qi qə tən 
də in sa na bən zər pri mat la rın qa lıq la rı 
həm Af ri ka da, həm Ya va ada sın da, 
həm Çin də ta pı lır. Ge ne tik təd qi qat-
la ra əsas la nan ikin ci nə zə riy yə isə de-
yir ki, Yer kü rə sin də ya şa yan bü tün 
in san lar Şər qi Af ri ka da təx mi nən 150 
min il qa baq ya şa mış ki çik bir qə bi-
lə dən tö rə yib. Bu nə ti cə yə yal nız ana 
xətt  i ilə ötü rü lən mi to xond rial DNT-
nin və ata xətt  i ilə ötü rü lən Y-xro mo-

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 nə sə öy rən mə yə cək. 
Müt ləq öy rə nə cək. Çün ki elm 
öy rən mək, sa vad al maq in sa nın 
əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın-
dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad-
lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi-
li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya 
olub ki, için də ki sa vad lı kə sim, 
dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li 
bir mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can 
at maq da ha va cib dir, çün ki dü-
nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr 
ola raq qa lan çox mət ləb lər ar tıq 
çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri-
miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. 
Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz-
dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Bu gün dən eti ba rən hər sa yı-
mız da rast la şa ca ğı nız “Ta ri xin 
sir lə ri” böl mə sin də bə şər ta-
ri xi nin müəm ma lı dö nəm lə ri, 
ha di sə lə ri araş dı rı la caq, dərs-
lik lər də, el mi təd qi qat lar da 
ay dın la şan hə qi qət lər oxu cu-
la rı mı za “Hər suala bir ca vab” 
ad lan dır dı ğı mız po pul yar en-
sik lo pe dik top lu ya xas rə van 
dil lə təq dim olu na caq.
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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ora nın qu raq lı ğı nı in di ki ilə mü qa-
yi sə et mək ol maz, axı o za man lar 
şi mal da buz laq la rın sa yı in di kin dən 
da ha çox, ha va da ha qu ru idi. Köç-
kün lə rin ilk dəs tə si hə lə Av ra si ya ya 
çat ma dan, elə səh ra da tə ləf olub.

Uzun za man be lə gü man edi lir di 
ki, nean der tal lar müasir in san la rın 
bir ba şa əc dad la rı dır, çün ki on lar bü-
tün Av ro pa əra zi si nə ya yıl mış dı lar.  
On lar sərt iq lim şə raitin də dağ lar da 

ya şa ma ğa yax şı uy ğun laş mış 
möh kəm in-
san lar idi.

lar bə zən qa zın tı lar za ma nı 
elə qa lıq lar ta-
pır lar ki, on la-
rı müasir 

tip in-

et miş di. Müasir tip in san lar təd ri cən 
bü tün pla ne tə ya yıl dı lar. Müx tə lif 

mu ta si ya lar isə müx tə lif irq lə-
rin tö rə mə si ilə nə ti cə lən di. 
On la rın Av ro pa ya gəl di yi 
dövr lər də baş qa dəs tə lər 

də Avst ra li ya ya köç et miş, 22 
min il əv vəl isə ora dan Ame-

ri ka ya keç miş di lər. Bə şə riy yə tin 
ta ri xi on da hə lə ye ni cə baş-

la nır dı.

İs rail də, bir 
zamanlar ib ti dai 
insan lar ya şa yan 
ma ğa ra.

İbtidai insanların mamont ovu. Müasir kompozisiya. Görünür, hələ 10 min il qabaq, bəzi şimal 
adalarında isə lap 2 min il qabaq rastlaşdırqları bu heyvanları məhz insan qırıb qurtarıb.

onun ya nın da əmək alət lə ri, ər zaq 

Hər suala       bir ca vab
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2003-cü il də İn do ne zi ya nın Flo res 
ada sın da sen sa si on ta pın tı aş kar lan-
mış dı. Bu, az qa la mü kəm məl bir 
qa dın ske le ti və da ha doq quz in sa-
nın qa lıq fraq ment lə rin dən iba rət 
idi. Qa dı nın bo yu 90 san ti metr təş kil 
edir di ki, bu, piq mey lə rin bo yun dan 
(120 sm) da qı sa dır. Qə ri bə bu ra sı dır 
ki, ske le tin ba şı nın öl çü lə ri bə də ni nə 
uy ğun idi. Ant ro po loq lar be lə qə ra-
ra gəl miş di lər ki, bu, Ho mo nun qa-
baq lar bəl li ol ma yan ye ni bir nö vü-
dür. Mət buat isə on la rı Tol ki ye nin 
məş hur fen te zi-ro man la rı nın qəh-
rə man la rı ki mi hob bit ad lan dı rır dı.

Nu hun tu fa nı - əfsanə, 
yox sa hə qi qət?

Dün ya miq yas lı daş qın – dəh şət-
li, vi ra ne di ci sel lər... Onun ba rə sin-
də əf sa nə lər bir çox xalq la rın yad-
da şın da var. Mü qəd dəs ki tab lar 

bu haq da de yir ki, Tan rı in san la rı 
gü nah la rı na gö rə cə za lan dır maq 
qə ra rı na gə lir və dəh şət li tu fan ha-
zır la yır, am ma əmə li sa leh in san 
olan Nu hu xi las et mək is tə yir. Xə-
bər dar lıq alan Nuh gə mi dü zəl dib 
oğ lan la rı və gə lin lə riy lə ora da yer-
lə şir. O, xi las məq sə diy lə müx tə lif 
hey van növ lə rin dən bir cü tü nü 
özü ilə gö tü rür. Elə ki gə mi nin qa-
pı la rı bağ la nır, dəh şət li tu fan dün-
ya nı alt-üst edir.

Daş qın qırx gün, qırx ge cə da-
vam edir, bü tün can lı lar məhv olur. 
Hətt  a dağ zir və lə ri nin be lə ək sə riy-
yə ti su al tın da qa lır. Su yal nız 150 
gün dən son ra azal ma ğa baş la yır, 
yed din ci ayın on yed din ci gü nü 
isə Nu hun gə mi si bir da ğa yan alır. 
La kin yal nız onun cu ayın bi rin ci 
gü nü zir və su yun için dən boy la-
nır. Nuh da ha 40 gün göz lə yir və 
yal nız bun dan son ra gə mi sin də ki 
qar ğa nı azad lı ğa bu ra xır. Quş isə 
bir qu ru sa hə ta pa bil mə di yin dən 
hər də fə ge ri qa yı dır. Son ra Nuh üç 
də fə (ara da yed di gün fərq ol maq 
şər ti ilə) gö yər çi ni uçu rur. İlk də fə 
gö yər çin də boş qa yı dır, ikin ci də fə 
dim di yin də zey tun yar pa ğı ilə gə-
lir ki, bu da ya xın lıq da tor paq ol du-
ğu na də la lət edir. Üçün cü də fə isə 
gö yər çin ar tıq ge ri dön mür və on-
da Nuh da gə mi dən çı xır və onun 
nəs li bü tün yer üzü nə ya yı lır. 

VI əs rin əv vəl lə rin dən 
in san lar Nu hun gə mi si-
ni müasir Tür ki yə əra zi-
sin də olan Ağ rı da ğın da 

tap ma ğa ça lı şır dı lar. 

XIX-XX əsr lər də o yer lə rə bir ne çə 
xü su si eks pe di si ya get miş di, am ma 
on la rın heç bi ri konk ret nə ti cə əl də 
edə bil mə miş di. La kin təd qi qat çı la-
rın bə zi lə ri gə mi nin ora da ol du ğu-
na o qə dər əmin idi lər ki, eks pe di-
si ya za ma nı nə həng ağac gə mi nin 
qa lıq la rı na rast gəl dik lə ri ni söy-
lə yir di lər. Bun dan baş qa, Fer nan 
Na var ra ad lı bir şəxs 1955-ci il də 
ora dan özüy lə bir ağac par ça sı gə ti-
rə rək, onu gə mi nin nə həng qa lıq la-
rın dan qo par dı ğı nı söy lə yir di. Hə-
min ağac par ça sı nın ra diokar bon 
ana li zi gös tər di ki, o, yal nız bi zim 
era nın bi rin ci əs ri nə aid dir. La kin 
in di Ağ rı da ğı nın şi mal-qərb ya ma-
cın da, zir və nin 2200 metr li yin də bu 
əf sa nə yə ina nan adam la rın Nu hun 
gə mi si say dıq la rı na mə lum bir yer 
aş kar la nıb. Mən şə yi bəl li ol ma yan 
hə min lə kə tə bii fe no men də ola 
bi lər. Hə min ye rə ge dib-gəl mək də 
çə tin dir, çün ki Tür ki yə-Er mə nis tan 
sər hə din də yer ləş di yin dən, ya saq 
zo na sa yı lır.

Tu fan ba rə də əf sa nə lə rə İn ci lə-
qə dər ki dövr də ya şa mış bir çox 
xalq lar da rast gəl mək olur. Onun 
ba rə sin də ən qə dim qeyd Me so po-
ta mi ya da kı qə dim Nip pur şə hə ri nin 
xa ra ba lıq la rın da kı qa zın tı lar za ma-

nı aş kar lan dı. Am ma 
bu, era mız dan əv-

vəl XVIII əs rə 
aid olan bir 
l ö v  h ə  n i n 
par ça sı idi 
ki, üzə rin-

də il kin 

mət nin yal nız üç də bi ri qal mış dı. 
Am ma əli miz də ki par ça dan an la-
maq olur ki, tan rı En ka nın ka hi ni və 
çar olan Ziusud ra al lah la rın tu fan 
ba rə də söh bət lə ri nə giz lin cə qu laq 
asır və bir gə mi ti kir. Sel baş la nan-
da düz yed di gü nü nü hə min gə mi-
də ke çi rib su sə viy yə si nin en mə si ni 
göz lə yir. Bu ha di sə  dən son ra tan rı-
lar ça ra söz ve rir lər ki, yer də ki hə-
ya tı bir də bər pa edə cək lər. Ak kad 
mən bə lə rin də En ki qar şı da kı bə-
la dan in san öv la dı olan At ra xa si si 
xə bər dar edir, tor pa ğın üzə rin də 
gə mi nin şək li ni çə kir və hə min gə-
mi yə bü tün ailə si ni, nö kər lə ri ni və 
mal-qa ra sı nı gö tür mə yi töv siy yə 
edir. At ra xa sis elə də edib ni cat ta-
pır. Fa ciə haq da da ha bir rə va yət 
as su ri ya lı la rın məş hur Gıl ga mış 
das ta nın da dır. 

Gıl ga mış ölüm süz lük otu nu tap-
maq üçün Ut na piş tim ad lı bi ri si nin 
ya nı na ge dir. Ut na piş tim ona da nı-
şır ki, tan rı lar in san la rı gü nah la rı na 
gö rə cə za lan dır maq üçün yer üzü-
nə tu fan gön də rib lər. Ut na piş tim 
de yir miş ki, bu ha di sə dən onu tan rı 
Ea xə bər dar edib... Bu əf sa nə müx-
tə lif mən bə lər də müx tə lif cür baş-
lan sa da, son lu ğu hər yer də ey ni dir. 

Be lə rə va yət lə rin iz lə ri ni yal nız 
Dəc lə-Fə rat va di sin də yox, həm 
də Su ri ya da, Fə ləs tin də, Fri gi ya, 
Hin dis tan, Myan ma, Vyet nam, 
Hind və Sa kit okeanı ada la rı, 
Kam çat ka, Avst ra li ya, Ame ri ka, 
Yu na nıs tan, Uels, Lit va da da tap-
maq müm kün dür. 

Yu nan la rın tu fan haq da mifl  ə rin də 
Pro me te yin oğ lu Dev ka lion dəh şət-
li sel dən öz ar va dı Pir ra ilə bir yer də 
xi las olur. Bə zi ver si ya la ra əsa sən, 
on lar da su bas ma nın doq qu zun cu 
gü nü Par nas da ğı nın zir və si nə yan 
alan gə mi də ni cat ta pır lar.

Qə dim yu nan ali mi İs kən də riy yə-
li Fi lon yer üzün də be lə bir tu fa nın 
real ola raq baş ver di yi ni sü but edər-
kən dağ la rın ba şın da ta pı lan qə dim 
də niz ba lıq qu laq la rı nı də lil ki mi 
təq dim edir di. Tə bii ki, be lə bir ar qu-
ment lə mü ba hi sə et mək çox çə tin dir. 
Ma raq lı dır ki, müasir ar xeoloq lar da 
be lə bir tu fa nın, əs lin də baş ver di yi-
nə dair xey li sü but lar ta pır lar.

1927-1928-ci il lər də Dəc lə-Fə rat 
va di sin də ki qə dim Ur şə hə ri nin xa-
ra ba lıq la rın da apa rı lan qa zın tı lar da 
Leonard və Ket rin Vul li lər qəfl  ə tən 
20 metr qa lın lı ğın da, tər ki bin də in-
san fəaliy yə ti nin iz lə ri aş kar lan ma-
yan gil tə bə qə si ta pır lar. Bu fe no-
me nin ən ağ la ba tan iza hı elə sü rək li 
ley san ya ğış la rı və bu nun nə ti cə sin-
də hər iki ça yın daş ma sı ilə əla qə dar 
ya ra nan çö kün tü dür. Vul li məhz o 
za man qə ra ra gə lir ki, İn cil də bəhs 
edi lən Nuh tu fa nı nın real sü bu tu nu 
ta pıb. Avst ri ya lı geoloq E.Züss isə 
diq qə ti şu mer mi fi n də yer qa tın da 
ya ra nan çat dan bəhs olun du ğu na 
yö nəl dir. Da ha son ra lar hə min daş-
qın ərə fə sin də cə nub tə rəf dən gə lən 
nə həng qa ra bu lud lar göy üzü nü 
tam ör tüb müş. Gö rü nür, ha di sə lər, 
əs lin də be lə cə rə yan et miş di: də ni-
zin üzə rin də çox güc lü bir sik lon 
əmə lə gəl miş və ey ni za man da 
zəl zə lə, bəl kə də, dal ba dal bir ne-
çə zəl zə lə ol muş du. On-
lar dan bi ri nin epi sen tri 
qu ru da, di gər lə ri 
isə də niz də 
ola bi lər di.

Də ni zin di bin də baş ve rən zəl zə lə-
dən nə həng dal ğa lar əmə lə gə lər, 
su na mi ya ra nar dı və bu su na mi özü-
nün bü tün gü cü nü gös tə rən də on-
suz da ye ral tı tə kan lar dan əsim-əsim 
əsən tor pa ğı al tı na ala raq vi ran qo ya 
bi lər di. Be lə lik lə, çox bö yük bir əra zi 
su al tın da qa lar dı. La kin özü nün bü-
tün da ğı dı cı qüv və si nə bax ma ya raq, 
bu daş qın ye nə də lo kal ha di sə ola-
raq qa la caq dı sa be lə, Me so po ta mi ya 
əha li si nin ar tıq for ma laş mış hə ya tı 
büs bü tün məhv ola bi lər di. 

Ma raq lı dır ki, Af ri ka da, Mər-
kə zi, Şər qi və Şi ma li Asi ya da be lə 
əf sa nə lər yox dur. Bu, o de mək dir 
ki, daş qın ba rə də söz-söh bət lər 
kol lek tiv təh təl şüur dü şün cə nin 
de yil, real ha di sə lə rin bəh rə si dir. 
Hə qi qə tən də Mon qo lus tan səh ra-
la rın da, Ti bet dağ la rın da be lə bir 
ha di sə baş ve rə bil məz di. Dəc lə və 
Fə rat sa hil lə ri nin mün bit ova lıq la-
rın da, ya xud El la da nın də niz sa hil-
lə rin də isə və ziy yət tam fərq li idi. 

Yax şı, bəs on da dün ya nın qa lan 
yer lə rin də baş ve rən lər nə idi? Dəc-
lə, Fə rat çay ra lın da kı dəh şət li daş-
qın lar nəy lə əla qə dar idi? Alim lər 
be lə he sab edir ki, bu daş qın təx mi-
nən 8-10 min il qa baq baş ve rib və 
qlo bal bir pro ses lə - Şi mal ya rım-
kü rə sin də ki buz laq la rın əri mə si ilə 
əla qə dar olub. V.A.Sof ro nov ad lı 
bir rus ali mi isə buz laq la rın sü rət lə 
əri mə sin dən qay naq la nan hə min 
fa ciənin də qiq ta ri xi ni be lə mü əy-
yən edir – era mız dan əv vəl 8122-ci 
il. Ko lum bi ya Uni ver si te ti nin alim-
lə ri Uil yam Ra yan və Uol ter Pit-
man be lə gü man edir lər ki, Ümum-
dün ya daş qı nı era mız dan əv vəl, 
təx mi nən 7500-cü il lər də olub və 
onun əsas zər bə si Qa ra də ni zə də-
yib. Türk təd qi qat çı la rı da bu ta ri xi 
təs diq lə yir. O za man lar bi zim in di 
gör dü yü müz Qa ra də niz hə lə yox 
idi, onun ye rin də çox əzə mət li, şi-
rin su lu bir göl var dı. Buz laq la rın 
əri mə si Ara lıq də ni zin də su la rın sə-
viy yə si nin qalx ma sı na gə ti rib çı xar-
mış və güc lü axın lar Cə bəl lü ta riq 
bo ğa zı nın ya ran ma sı na sə bəb ol-
muş, ge niş ba taq lıq əra zi lər lə ax mış 
və hə min yer lər də Mər mə rə də ni zi 
ya ran mış dı. Son ra isə nə həng şə la lə 
şi mal da kı gö lə tö kü lüb Bos for bo-
ğa zı nı for ma laş dır mış dı. Düz bir il 
duz lu okean su la rı məh sul dar sa hil-
lə ri yu yub pis və ziy yə tə qoy muş du. 
Su yun sə viy yə si 100-140 metr yük-
səl miş di. Hə lə in di nin özün də də 
Qa ra də ni zin xə ri tə sin də elə sa hə-
lər gör mək olur ki, on lar da su yun 
də rin li yi də ni zin mər kə zin də olan 
yer lər dən xey li az dır. O za man lar 
gə lə cək də ni zin məhz qərb sa hil lə-
rin də yer üzü nün ilk əkin çi lə ri ya-
şa yır dı və hə min ha di sə dən son ra 
on lar Av ro pa ya qa ça raq növ bə ti bir 
ne çə yüz il ər zin də kim sə siz tor-
paq lar da məs kun laş dı lar. Daş qın 
baş ve rən gün lər su yun sə viy yə si 
sut ka da təx mi nən 400 metr ar tır dı. 
İn san lar çox dan yurd sal dıq la rı yer-
lər dən qaç ma ğa məc bur qa lır, ilk 
kənd lə ri, ye ni cə ta xıl ye tiş dir mə yə 
baş la dıq la rı ilk əkin sa hə lə ri ni qo-
yub ge dir di lər. Qa çar kən ar xa dan 
gu rul tu ilə ya xın la şan su yun sə si 
on la rı qor xu dur, da ha irə li yə, ye ni 
hə yat la rı nı qu ra caq la rı mə kan la ra 
qo vur du... Bə şə riy yə tə bəl li olan əf-
sa nə dən bi ri – Nu hun tu fa nı haq da 
əf sa nə be lə ya ran dı.

Am ma qeyd et mək la zım dır ki, 
bu ver si ya ilə heç də bü tün alim lər 
ra zı laş mır. Bə zi lə ri he sab edir ki, 
Qa ra də ni zin şi rin su lu göl dən şor 
su lu höv zə yə çev ril mə si tə bii fə la-
kət nə ti cə sin də qı sa müd dət də yox, 
uzun za man ər zin də baş ve rib.

gö yər çin ar tıq ge ri dön mür və on-
da Nuh da gə mi dən çı xır və onun 
nəs li bü tün yer üzü nə ya yı lır. 

VI əs rin əv vəl lə rin dən 
in san lar Nu hun gə mi si-
ni müasir Tür ki yə əra zi-
sin də olan Ağ rı da ğın da 

tap ma ğa ça lı şır dı lar. 

nı aş kar lan dı. Am ma 
bu, era mız dan əv-

vəl XVIII əs rə 
aid olan bir 
l ö v  h ə  n i n 
par ça sı idi 
ki, üzə rin-

də il kin 

Dəc lə-Fə rat va di sin də yox, həm 
də Su ri ya da, Fə ləs tin də, Fri gi ya, 
Hin dis tan, Myan ma, Vyet nam, 
Hind və Sa kit okeanı ada la rı, 
Kam çat ka, Avst ra li ya, Ame ri ka, 
Yu na nıs tan, Uels, Lit va da da tap-
maq müm kün dür. 

zəl zə lə, bəl kə də, dal ba dal bir ne-
çə zəl zə lə ol muş du. On-
lar dan bi ri nin epi sen tri 
qu ru da, di gər lə ri 
isə də niz də 
ola bi lər di.

bu haq da de yir ki, Tan rı in san la rı 

Hər suala       bir ca vab



Sent yab rın 20-də Do mi ni ka nın pay tax-
tı San to-Do min qo da “San to-Do min-
qo-2016” XIX Bey nəl xalq Ki tab sər gi si-
nin açı lı şı olub. Sər gi də ta nın mış Pe ru 

ya zı çı sı Ma rio Var qas Lyo sa ya Do min kan da 
tə sis edil miş Ped ro En ri ke Uren yi adı na bey-
nəl xalq mü ka fat təq dim edi lib.  Bir çox mə də-
niy yət xa dim lə ri Ped ro En ri ke Uren yi adı na 
mü ka fa tın Do mi ni kan və tən da şı ol ma yan 
ya zı çı ya ve ril mə si ni sərt tən qid edib lər. Bu 
mü na si bət lə Do mi ni kan ic ti mai təş ki lat la-
rı sent yab rın 20-də pay taxt da sər gi nin açı-
lı şı gü nü eti raz ak si ya sı ke çi rib lər. La kin 
po lis “San to-Do min qo-2016” ki tab sər-
gi si nin ke çi ril di yi Eduar do Bri to adı na 
mil li teat rın bi na sı nı əha tə yə alıb. 

2013-cü il dən təq dim edi lən bu mü ka-
fat Do mi ni ka nın ta nın mış pe da qoq və 
jur na lis ti Ped ro En ri ke Uren yi nin adı nı 
da şı yır. 2010-cu il də No bel mü ka fa tı na 
la yiq gö rül müş Var qas Lyo sa ya bu mü-
ka fat do mi ni kan lı ədə biy yat şü nas lar-
dan iba rət jü ri nin qə ra rıy la ve ri lib. 

Qeyd edək ki, 19 sent yabr dan baş la-
yan sər gi okt yab rın 2-nə qə dər da vam 
edə cək.  Sər gi də 18 öl kə nin 200-dən çox 
nü ma yən də si, o cüm lə dən, ABŞ, İta-
li ya, İs pa ni ya, Ku ba, Ar gen ti na, Pe ru, 
Mek si ka, İs rail, Puer to-Ri ko, Uruq vay-
dan olan nü ma yən də lər iş ti rak edir.

Uk ray na nın ta nın mış ya-
zı çı sı və jur na lis ti Yu ri 
Vin ni çuk öz mü sa hi bə-
sin də ge niş re zo nans do-

ğu ran fi  kir lər söy lə yib.
Ya zı çı de yib ki, Ru si ya pre zi den ti 

Vla di mir Pu tin sank si ya lar la sı xı şıd rıl-
dı ğı na gö rə Don bas da bu mü ha ri bə 

ya xın lar da bi tə cək: “Pu tin da-
la na di rə nib və baş qa yo lu 

yox dur”- de yə Vin ni çuk 
əla və edib. Onun söz-

lə ri nə gö rə, “Ru si ya 
pre zi den ti “al ver et-
mə”yə məc bur ola-
caq və Su ri ya da ol-
du ğu ki mi gü zəş tə 
ge də cək”. Vin ni-
çuk he sab edir ki, 
Pu ti nə yal nız iş-
ğal edil miş Krım 
qa lır ki, onu da 
P r e  z i  d e n  t i n 
gə lə cək va ri-
si Uk ray na ya 
qay ta  ra  caq . 
“Pu tin sa də-
cə ola raq yaş lı 
vax tın da “av-

to ri tet” ol maq 
is tə yir. An caq heç 

nə əbə di de yil. Ar tıq 
Pu tin ba şa dü şür ki, gü-

zəş tə get mək dən baş qa yo lu yox-
dur”.

Uk ray na nın ta nın mış ya-
zı çı sı və jur na lis ti Yu ri 
Vin ni çuk öz mü sa hi bə-
sin də ge niş re zo nans do-

ğu ran fi  kir lər söy lə yib.
Ya zı çı de yib ki, Ru si ya pre zi den ti 

Vla di mir Pu tin sank si ya lar la sı xı şıd rıl-
dı ğı na gö rə Don bas da bu mü ha ri bə 

ya xın lar da bi tə cək: “Pu tin da-
la na di rə nib və baş qa yo lu 

yox dur”- de yə Vin ni çuk 
əla və edib. Onun söz-

lə ri nə gö rə, “Ru si ya 
pre zi den ti “al ver et-
mə”yə məc bur ola-
caq və Su ri ya da ol-
du ğu ki mi gü zəş tə 
ge də cək”. Vin ni-
çuk he sab edir ki, 
Pu ti nə yal nız iş-
ğal edil miş Krım 
qa lır ki, onu da 
P r e  z i  d e n  t i n 
gə lə cək va ri-
si Uk ray na ya 
qay ta  ra  caq . 
“Pu tin sa də-
cə ola raq yaş lı 
vax tın da “av-

to ri tet” ol maq 
is tə yir. An caq heç 

nə əbə di de yil. Ar tıq 
Pu tin ba şa dü şür ki, gü-

zəş tə get mək dən baş qa yo lu yox-
dur”.

Sent yab rın 20-də Do mi ni ka nın pay tax-

“Nobel”li
yazıçıya
qarşı
aksiya

Bu gün lər də Lon don da nü fuz lu Bu ker mü sa bi qə si nin 
“Qı sa si ya hı”sı mət buata təq dim edi lib. Si ya hı ya 
lonq-list dən al tı müəl lif da xil edi lib. No mi nant lar ara-
sın da “Qay nar süd” ki ta bı ilə bri ta ni ya lı ya zı çı ¬De bo-

ra Le vi və “Onun qan lı la yi hə si” əsə ri ilə onun həm yer li si Qre mi Mak ri 
Bar net də var. Bu ra da, həm çi nin ABŞ-dan “Sa tış” ro ma nı ilə Pol Bi ti, 
“Ey lin” ki ta bı ilə Otes sa Moş feyq, “İn sa nın bü tün ma hiy yə ti” əsə ri ilə 
Bö yük Bri ta ni ya və Ka na da və tən daş lı ğı olan De vid Sza li və “De mə ki, 
bi zim heç nə yi miz yox du” ki ta bı ilə ka na da lı Mad len Tyen də yer alıb. 

Qeyd edək ki, okt yab rın 25-də təq dim edi lə cək mü ka fa tın məb lə ği 50 
min funt ster linq (65,6 min ABŞ dol la rı) təş kil edir. Ma raq lı dır ki, si ya-
hı da 2003-cü il də No bel mü ka fa tı laureatı ol muş Cə nu bi Af ri ka dan olan 
ya zı çı Con Maks vel Kutz  ee yox dur. Kutz  ee 1983 və 1999-cu il lər də “Mi-
xael K.-nın hə ya tı və za ma nı” və “Vic dan sız lıq” ro man la rı na gö rə Bu ker 
mü ka fa tı na la yiq gö rül müş dü. Bu də fə lonq-list də Kutz  eenin “İsa nın 
uşaq lı ğı” ad lı ro ma nı ol sa da, əsər şort-lis tə ke çə bil mə yib. 

Qeyd edək ki, Bu ker mü ka fa tı 1969-cu il dən təq dim edi lir. İn di yə dək 
bu mü ka fa tı alan lar ara sın da Sal man Rüş di, Ben Ok ri, Kinq li Emis, Rod-
di Doyl, Ay ris Mer dok ki mi məş  hur ya zı çı lar olub. Con Kutz  ee, Pi ter 
Ke ri və Hil la ri Man tel isə  bu mü ka fa ta 2 də fə la yiq gö rü lüb lər.
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 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tabevim.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

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

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

kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların istehzası”, 
Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin sahillərində”, 
“Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” (şeir 

antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, “Modianonun 
seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, “Bizim həyatımız 
- bir şeh damlası”  “7 pyes“, Nəcib Məhfuz - “Bildirçin və 

payız”) kitabları şəhərin aşağıdakı kitab
mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  

Oxu cu la rın nə zə ri nə

mü na si bət lə Do mi ni kan ic ti mai təş ki lat la-
rı sent yab rın 20-də pay taxt da sər gi nin açı-
lı şı gü nü eti raz ak si ya sı ke çi rib lər. La kin 
po lis “San to-Do min qo-2016” ki tab sər-
gi si nin ke çi ril di yi Eduar do Bri to adı na 

2013-cü il dən təq dim edi lən bu mü ka-
fat Do mi ni ka nın ta nın mış pe da qoq və 
jur na lis ti Ped ro En ri ke Uren yi nin adı nı 
da şı yır. 2010-cu il də No bel mü ka fa tı na 
la yiq gö rül müş Var qas Lyo sa ya bu mü-
ka fat do mi ni kan lı ədə biy yat şü nas lar-

Qeyd edək ki, 19 sent yabr dan baş la-
yan sər gi okt yab rın 2-nə qə dər da vam 
edə cək.  Sər gi də 18 öl kə nin 200-dən çox 
nü ma yən də si, o cüm lə dən, ABŞ, İta-
li ya, İs pa ni ya, Ku ba, Ar gen ti na, Pe ru, 
Mek si ka, İs rail, Puer to-Ri ko, Uruq vay-
dan olan nü ma yən də lər iş ti rak edir.

“Nobel”li“Nobel”li

Məş hur ka na da lı ya-
zı çı Uil yam Pat rik 
Kin sel Ka na da-
nın Xoup şə hə rin-

də və fat edib. Ya zı çı öz əcə li ilə 
de yil, ke çən ilin iyun ayın da 
Ka na da par la men ti nin qa nu ni-
ləş dir di yi ev ta na zi ya hü qu qun-
dan is ti fa də et mək lə dün ya sı nı 
də yi şib. Kin se lin 81 ya şı var dı. 
Ya zı çı uzun il lər şə kər li diabet 
xəs tə li yin dən əziy yət çə kir di. 
Bun dan əla və, 1997-ci il də Kin-
se li ma şın vur muş du. Hə min 
qə za dan son ra Kin se lin al dı ğı 
ağır zə də lər ona ya ra dı cı lı ğı na 
da vam et mə yə im kan ver mə di. 
Qə za dan son ra ver di yi mü sa hi-
bə lə ri nin bi rin də ya zı çı diq qət 
poz ğun lu ğun dan əziy yət çək di-
yi ni, diq qə ti ni heç cür cəm ləş di-
rə bil mə di yi ni söy lə miş di.  

Uil yam Pat rik Kin sel 25 may 
1935-ci il də Ka na da nın Al ber ta 
əya lə ti nin Ed mon ton şə hə rin də 
do ğu lub. Va li deyn lə ri mil liy-
yət cə ir land olan Uil yam uşaq 
olan da ailə ABŞ-dan Ka na da ya 
mü ha ci rət edib. Ka na da ya köç-
dük dən son ra uzun il lər mək tə-
bə get mə yən Kin se lin təh si li ilə 
ev də ana sı məş ğul olub. Son ra o, 
bir ba şa 5-ci sin fə qə bul edi lib. 34 
ya şın da uni ver si te tə qə bul olu-
nan Kin se lin ədə biy ya ta ma ra ğı 
da hə min vaxt lar ya ra nıb. Özü-
nün de di yi nə gö rə, mək təb də 
yal nız Şeksp rin bir pye si ni və 
Ceyms Bar ri ni oxu yub. 

Uil yam Kin sel lin 30-dan çox 
əsə ri var. Onun, de mək olar ki, 
bü tün əsər lə ri beys bol dan və Ka-
na da nın yer li əha li si nin hə ya tın-
dan bəhs edir. 1977-ci il də “Mə-
nim lə kü çə də rəqs et” ad lı ilk 
ki ta bı işıq üzü gö rüb. 

Ya zı çı ya dün ya şöh rə ti gə ti rən 
əsə ri “Ya lı na yaq Co” po ves ti dir. 
1989-cu il də bu po vest əsa sın da 
baş rol da Ke vin Kost ne rin oy na-
dı ğı “Ar zu lar alə mi”, “Ar zu lar 
tar la sı” fi l mi çə ki lib. Film 3 ka-
te qo ri ya üz rə Os kar mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb.

ent yab rın 20-də Do mi ni ka nın pay tax-
tı San to-Do min qo da “San to-Do min-
qo-2016” XIX Bey nəl xalq Ki tab sər gi si-
nin açı lı şı olub. Sər gi də ta nın mış Pe ru 

ya zı çı sı Ma rio Var qas Lyo sa ya Do min kan da 
tə sis edil miş Ped ro En ri ke Uren yi adı na bey-
nəl xalq mü ka fat təq dim edi lib.  Bir çox mə də-
niy yət xa dim lə ri Ped ro En ri ke Uren yi adı na 
mü ka fa tın Do mi ni kan və tən da şı ol ma yan 
ya zı çı ya ve ril mə si ni sərt tən qid edib lər. Bu 
mü na si bət lə Do mi ni kan ic ti mai təş ki lat la-

ent yab rın 20-də Do mi ni ka nın pay tax-
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