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  Pre zi dent İl ham Əli yev ABŞ 
Döv lət ka ti bi nin kö mək çi si-
nin Av ro pa və Av ra si ya mə-
sə lə lə ri üz rə müavi ni Brid cet 
Brin ki qə bul edib.

Öl kə lə ri miz ara sın da əla qə-
lə rin uğur la in ki şaf et di yi ni de-
yən döv lə ti mi zin baş çı sı ABŞ-a 
son sə fə ri ni və Va şinq ton da 
ke çi ri lən Nü və Təh lü kə siz li yi 
Sam mi tin də iş ti ra kı nı məm-
nun luq la xa tır la dı. Pre zi dent 
İl ham Əli yev sə fə ri çər çi və sin-
də ABŞ-ın vit se-pre zi den ti Co 
Bay den, döv lət ka ti bi Con Ker-
ri və ti ca rət na zi ri Pen ni Pritz -
ker ilə çox sə mə rə li və mü hüm 
mü za ki rə lə rin apa rıl dı ğı gö rüş-
lər za ma nı öl kə lə ri miz ara sın da 
tə rəf daş lıq əla qə lə ri nin möh-
kəm lən di ril mə si işi nə sa diq-
li yin bir da ha təs diq lən di yi ni 
vur ğu la dı. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
ABŞ Pre zi den ti Ba rak Oba ma ya 
Ba kı da ke çi ri lən XXIII Bey nəl-
xalq “Xə zər Neft və Qaz 2016” 
sər gi və konf ran sı nın iş ti rak çı-
la rı na ün van lan mış mək tu bu na 
və mək tub da dost luq mü na si-
bət lə ri mi zin və əmək daş lı ğı-
mı zın hə qi qi ma hiy yə ti ni əks 
et di rən müs bət fi  kir lə ri nə gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil dir di. ABŞ 
Döv lət ka ti bi nin kö mək çi si nin 
Av ro pa və Av ra si ya mə sə lə lə ri 
üz rə müavi ni Brid cet Brin kin 

Azər bay ca na ötə nil ki sə fə ri ni 
xa tır la yan Pre zi dent İl ham Əli-
yev hə min sə fə rin öl kə lə ri miz 
ara sın da əla qə lə rin in ki şa fın-

da müs bət di na mi ka ba xı mın-
dan önəm li mə qam ol du ğu nu 
qeyd et di. Azər bay can ilə ABŞ 
ara sın da əmək daş lı ğın gün də-

li yi nin çox ge niş sa hə lə ri əha tə 
et di yi ni de yən Pre zi dent İl ham 
Əli yev öl kə lə ri mi zin təh lü kə-
siz lik, ener ji və re gional in ki şaf 

ki mi bir sı ra mə sə lə lər lə bağ lı 
bir gə əmək daş lıq hə ya ta ke-
çir di yi ni vur ğu la dı. Ha zır da 
Azər bay can ilə ABŞ ara sın da 
mü na si bət lə rin çox yax şı sə viy-
yə də ol du ğu nu de yən döv lə ti-
mi zin baş çı sı Bir ləş miş Ştat la rın 
Döv lət ka ti bi nin kö mək çi si nin 
müavi ni Brid cet Brin kin öl kə-
mi zə sə fə ri nin əla qə lə ri mi zin 
uğur la in ki şaf et di ril mə si işi nə 
öz töh fə si ni ve rə cə yi nə əmin 
ol du ğu nu bil dir di.

Re giona sə fə ri çər çi və sin də 
ye ni dən Azər bay can da ol ma sın-
dan məm nun lu ğu nu ifa də edən 
Brid cet Brink bil dir di ki, sə fər-
dən məq səd öl kə lə ri miz ara sın-
da möv cud olan bü tün sa hə lər 
üz rə tə rəf daş lıq əla qə lə ri ni da ha 
da möh kəm lən dir mək dir. Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin Va şinq to-
na uğur lu sə fə ri nə və ke çir di yi 
gö rüş lə rə to xu nan ABŞ Döv lət 
ka ti bi nin kö mək çi si nin müavi ni 
özü nün öl kə mi zə ötə nil ki sə fə-
ri ni də xa tır la dı. Brid cet Brink 
öl kə lə ri miz ara sın da da vam lı 
əmək daş lı ğın da ha yük sək mər-
hə lə yə qal dı rıl ma sı is ti qa mə tin-
də səy lə ri ni əsir gə mə yə cə yi ni 
qeyd et di. Qo naq Ba kı da ke çi ril-
miş “For mu la-1” Av ro pa Qran-
pri ya rış la rı nın uğur la ba şa çat-
ma sı mü na si bə ti lə Pre zi dent 
İl ham Əli ye vi təb rik et di.

“Açıq kitab” 
online 

mütaliəçilərin 
portalıdır!

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

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

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

Azər bay ca na ötə nil ki sə fə ri ni da müs bət di na mi ka ba xı mın- li yi nin çox ge niş sa hə lə ri əha tə 

İlham Əliyev ABŞ Dövlət katibinin 
köməkçisinin Avropa və Avrasiya 

məsələləri üzrə müavinini qəbul edib

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva Zirədə inşa edilən “Dalğa” yay 
düşərgəsinin açılış mərasimində iştirak edib

Hey dər Əli yev Fon du nun tə-
şəb bü sü ilə Ba kı nın Xə zər 
ra yo nu nun Zi rə qə sə bə-
sin də Su ra xa nı ra yo nun-

da kı 2 say lı uşaq evi üçün in şa edi lən 
“Dal ğa” yay dü şər gə si nin iyu nun 22-
də açı lış mə ra si mi olub.

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey-
dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh-
ri ban Əli ye va və Fon dun vit se-pre zi-
den ti Ley la Əli ye va mə ra sim də iş ti rak 
et di lər.

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den-
ti Meh ri ban Əli ye va və Fon dun vit se-
pre zi den ti Ley la Əli ye va dü şər gə nin 
rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti kəs di lər.

Bü tün uşaq lar yay tə til lə ri ni sə bir siz-
lik lə göz lə yir lər. Uşaq la rın yay ay la rı nı 
də niz kə na rın da ke çir mə lə ri nə hə mi şə 
üs tün lük ve ri lib. Bu yay gün lə rin də 
Hey dər Əli yev Fon du hər za man ol du-
ğu ki mi, va li deyn hi ma yə sin dən məh-
rum olan uşaq la rın qay ğı la rı nı yad dan 
çı xar ma dı və ye nə də uşaq ev lə ri nin 
sa kin lə ri nə gö zəl hə diy yə ha zır la dı. 
Də ni zə ya xın mə kan da – Ba kı nın Xə-
zər ra yo nu nun Zi rə qə sə bə sin də Fond 
2 say lı uşaq evi üçün yay dü şər gə si in-
şa et di. Bu isə Hey dər Əli yev Fon du-
nun bu ka te qo ri ya dan olan uşaq la rın 
is ti ra hə ti ni, mə na lı əy lən mə lə ri ni əsl 
va li deyn qay ğı sı ilə dü şün dü yü nü bir 
da ha nü ma yiş et di rir.

Mil li Məc li sin Xə zər ra yo nun dan de-
pu ta tı Meh ri ban Əli ye va gö zəl di zayn-
la qu ru lan dü şər gə bi na sın da uşaq la rın 
sə mə rə li və ma raq lı is ti ra hə ti üçün ya-
ra dı lan şə rait lə ta nış ol du. Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre zi den ti nə mə lu mat 
ve ril di ki, 2015-ci ilin yan va rın da baş-
la nı lan ti kin ti iş lə ri bu ilin may ayın da 
ye kun la şıb. Nə ti cə də uşaq la rın is ti ra-
hə ti üçün ən müasir şə rait ya ra dı lıb.

Su ra xa nı ra yo nun da kı 2 say lı uşaq evi-
nin 3 yaş dan 18 ya şa dək sa kin lə ri bu 
gün dən bu ra da is ti ra hət edə cək lər. 
Dü şər gə nin əsas məq sə di isə uşaq la-
rın yay is ti ra hə ti ni sə mə rə li ke çir mə-
lə ri ni tə min et mək dir. 120 nə fər üçün 
nə zər də tu tu lan bu dü şər gə də müx-
tə lif yaş qrup la rı na aid uşaq lar üçün 
yad da qa lan yay is ti ra hə ti təş kil edi lə-
cək. Dü şər gə də ba la ca lar və ye ni yet-
mə lər mu si qi ilə məş ğul ol maq, müasir 
komp yu ter lər va si tə si lə in for ma si ya-
kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı na yi-
yə lən mək im ka nı qa za na caq lar, rəsm 
sa hə sin də is te dad la rı nı in ki şaf et di rə-
cək lər. Dü şər gə nin ki tab xa na sın da bir 
çox sa hə lə rə dair ədə biy yat top la nıb. 
Müəs si sə nin ge niş ye mək xa na sı ba la-
ca la rın və ye ni yet mə lə rin vax tın da və 
düz gün qi da lan ma la rı nı təş kil et mə yə 
şə rait ya ra dır. Bu ra da, həm çi nin oyun 
za lı, ema lat xa na, dərs, is ti ra hət otaq la-
rı da var. İkin ci və üçün cü mər tə bə isə 
ya taq kor pu su üçün ay rı lıb. Dü şər gə-
də uşaq la rın əy lən mə lə ri üçün ma raq lı 
təd bir lər təş kil edi lə cək.

Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-pre-
zi den ti Ley la Əli ye va bu ra da 2 say lı 
uşaq evi nin ba la ca sa kin lə ri ilə gö rüş-
dü, yay is ti ra hət dü şər gə si nin ar tıq ha-
zır ol ma sı mü na si bə ti lə on la rı təb rik 
et di, ma raq lı və xoş is ti ra hət ar zu la dı.

Bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va nın 
diq qə ti nə çat dı rıl dı ki, Xə zər də ni zi nin 
ya xın lı ğın da yer lə şən bu yay dü şər gə-
sin də gə lə cək nəs lin sağ lam bö yü mə si, 
on la rın fi  zi ki ba xım dan güc lü ol ma sı 
diq qət də sax la nı la caq. Be lə ki, ümu mi 
sa hə si 21 min kvad rat metr dən çox olan 
dü şər gə də bu məq səd lə rə xid mət edə-
cək id man mey dan ça la rı var.

Uşaq is ti ra hət müəs si sə si nin hə yə ti ni 
müx tə lif ağac və de ko ra tiv kol lar bə zə-
yir, bu ra da uşaq la rın əy lən mə lə ri və is-
ti ra hə ti üçün ma raq lı gu şə lər ya ra dı lıb.

Be lə lik lə, Hey dər Əli yev Fon du nun 
tə şəb bü sü ilə in şa edi lən Zi rə qə sə bə-
sin də ki 2 say lı uşaq evi nin yay is ti ra hət 
dü şər gə si uşaq la rın so sial laş ma sın da, 
asu də vaxt la rı nın təş ki lin də, dü şün cə 
tər zi nin, mən ti qi nin in ki şaf et di ril mə-
sin də mü hüm rol oy na ya caq.
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İ
yu nun 23-də M.F.Axund za də adı na Azər bay can Mil li Ki tab xa na-
sın da “Mul ti kul tu ra lizm və ki tab” ad lı el mi konf rans və ye ni cə 
çap dan çıx mış Mul ti kul tu ra lizm” ədə bi-bə dii, el mi-pub li sis tik 
jur na lı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, konf rans 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, 
Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm 
Mər kə zi, Azər bay can Pre zi den ti ya-
nın da Bi lik Fon du və Mil li Ki tab xa-
na nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə real la şıb.

Təd bir də Mil li Ki tab xa na nın di-
rek to ru Kə rim Ta hi rov çı xış edə rək 
konf ran sın, Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin mü va fi q Sə rən ca mı ilə 2016-cı 
ilin “Mul ti kul tu ra lizm ili” elan edil-
mə si nə dair Təd bir lər Pla nı na uy ğun 
ola raq ke çi ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb. 
K.Ta hi rov bu yön də baş tu tan təd bir-
lə rin re gion lar da da ke çi ril di yi ni de-
yə rək, mul ti kul tu ra liz min Azər bay-
can da döv lət si ya sə ti nin nü mu nə vi 
mo de li ol ma sın dan da nı şıb.

Qeyd olu nub ki, mul ti kul tu ra-
lizm öl kə mi zin mil li mə də niy yə-
ti nə mü vəff  ə qiy yət lə in teq ra si ya 
olan müx tə lif xalq la rın har mo nik 
şə kil də ya şa yı şı nın gös tə ri ci si dir. 
Ha zır da təm sil et di yi qu ru mun bu 
is ti qa mət də bir sı ra təd bir lər təş kil 
et di yi nə to xu nan ki tab xa na di rek-
to ru vur ğu la yıb ki, bun dan son ra 
da bu sa hə də sil si lə təd bir lər da-
vam edə cək.

Mil li Məc li sin de pu ta tı, Azər-
bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı-
nın müx bir üz vü Ni za mi Cə fə rov 
çı xış edə rək mul ti kul tu ra lizm ənə-
nə lə rin dən və öl kə miz də hökm 
sü rən to le rant mü hi tin əhə miy yə-
tin dən söz açıb.

Qeyd olu nub ki, ha zır da bey nəl-
xalq aləm də et nos və din an la yı şı 
sö zü ge dən də yər lə rin əsas me yar-
la rın dan dır. Bu mə na da, Azər bay-
can da müx tə lif din lə rə və dil lə-
rə aid olan ki tab lar çap olu na raq 
təb liğ edi lir. Bu is ti qa mət də heç 
bir ma neənin ol ma dı ğı nı bil di rən 
N.Çə fə rov öl kə miz də mul ti kul tu-
ra liz min ta ri xi ənə nə lə ri nin hə lə 
qə dim dən baş la dı ğı nı qeyd edib.

Vur ğu la nıb ki, ha zır da bu is ti-
qa mət də əl də olu nan uğur lar öl kə 
baş çı sı nın yo rul maz əmə yi nin və 
uzaq gö rən si ya sə ti nin nə ti cə si dir.

Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu-
ra lizm Mər kə zi nin şö bə mü di ri 
Na ri man Qa sım za də çı xış edə rək 
Azər bay ca nın mul ti kul tu ra lizm 
ənə nə lə ri ilə bü tün dün ya nın diq-
qə ti ni cəlb et di yi ni, mul ti kul tu ra-
liz min Azər bay can mə də niy yə ti-
nin cöv hə ri ol du ğu nu, xal qı mı zın 
mə də niy yə tin də baş qa xalq la ra 
mü na si bə tin an la şıq lı və meh ri-
ban ol ma sı nın əsr lər dən gəl di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
ka ti bi Rə şad Mə cid, “Mul ti kul tu-
ra lizm” ədə bi-bə dii jur na lı nın baş 
re dak to ru Fəx ri Uğur lu mul ti kul-
tu ral ənə nə lə rin in ki şaf et di ril mə-
si nin döv lət si ya sə ti nin priori te ti-
ni təş kil et di yi ni söy lə yib lər.

Bil di ri lib ki, “Mul ti kul tu ra lizm” 
ədə bi-bə dii, el mi-pub li sis tik jur-
na lı nın işıq üzü gör mə si bu is ti-
qa mət də apa rı lan iş lə rə dəs tək ol-
maq məq sə di da şı yır.

Bakı, Beynəlxalq Caz Festivalına 
yenidən ev sahibliyi edəcək

Okt yab rın 22-dən 30-
dək Ba kı Bey nəl xalq 
Caz Fes ti va lı ke çi ri lə-
cək. Azər TAc fes ti va-

lın say tı na is ti nad la xə bər ve rir 
ki, təd bir Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, “Jazz dün ya sı” jur na lı, 
“A-A Events” şir kə ti nin və “The 
land mark ho tel Ba ku” ote li nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lə cək.

Sər gi nin rəs mi açı lı şı və ilk kon ser ti okt yab rın 22-də “Ro tun da Jazz 
Club”da ola caq. Ta ma şa çı la rın qar şı sın da Qab riel Qros si triosu (Bra-
zi li ya) çı xış edə cək. Qeyd edək ki, fes ti va lın açı lı şı mü na si bə ti lə rəs-
sam Vü qar Əli nin caz sə nə ti nə həsr et di yi əsər lə ri, ha be lə fo toq raf Ar-
ka di Mit ni kin (Hol lan di ya) iş lə ri sər gi lə nə cək.

Fes ti va lın proq ra mın da Qab riel Qros si triosu (Bra zi li ya), İrak li Ko-
ya va və Le van Ke mu la ri ya dueti (Gür cüs tan), “Plun ge” triosu (İs-
veç), An to nio Li za na qru pu (İs pa ni ya), Pyer de Tre qo mayn kvar te ti 
(Fran sa), De bo ra Kar ter kvin te ti (Hol lan di ya), Eren Coş ku ner kvar te-
ti (Tür ki yə), “Lin ley Mart he & Friends” (Fran sa) qru pu, Al bert He ra 
(İta li ya), Ata nas Di novs ki və Pol Şu bert dueti (Ma ke do ni ya-Avst ri ya), 
Tord Qus tav sen kvar te ti (Nor veç), Le van Ke mu la ri ya triosu (Gür cüs-
tan), Rain Sul ta nov və İs far Sa rabs ki (Azər bay can), öl kə mi zin gənc 
is te dad lı mu si qi çi lə ri, Se bast yan Stud nits ki triosu, elə cə də Se bast yan 
Stud nits ki “Me men to” sim li kvar te ti (Al ma ni ya-Azər bay can), “Dja-
be” (Ma ca rıs tan), “Ta ku mi’s Trick With Asian Friends” (Ya po ni ya), 
“Dainius Pu laus kas” (Lit va) qrup la rı, “Gr zech Piot rows ki” (Pol şa-
Azər bay can) kvar te ti, “Mu si ca Fic ta” (Ko lum bi ya) qru pu, De nis Fon-
tu ra (Bra zi li ya) və di cey To ma sın çı xış la rı yer alıb. Fes ti val müd də tin-
də ümu mi lik də 64 təd bir nə zər də tu tu lur.

Kon sert lər “Ro tun da Jazz Club”, İçə ri şə hər də “Art Club”, Bey nəl-
xalq Mu ğam Mər kə zin də, M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can Döv lət 
Fi lar mo ni ya sın da, Ka me ra və or qan mu si qi si za lın da təş kil edi lə cək.

Ba kı Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı Nor veç, Ya po ni ya, Al ma ni ya, Ko lum-
bi ya, Avst ri ya, Fran sa, İs pa ni ya sə fi r lik lə ri, Tür ki yə Xa ri ci İş lər Na zir-
li yi və Ba kı da Fran sız li se yi nin dəs tə yi ilə təş kil edi lə cək.

Xalça Muzeyinin direktoru İCOM 
Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri seçilib

İ
yu nun 22-də Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də Bey nəl xalq Mu zey lər 
Şu ra sı (İCOM) Azər bay can Mil li Ko mi tə si rə ya sət he yə ti nin 
top lan tı sı ke çi ri lib. Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən Azər-
TAc-a bil di ri lib ki, təd bir də Azər bay can ilə UNES CO ara sın da 

qar şı lıq lı ma raq do ğu ran əmək daş lıq dan söz açı lıb.
Təd bir də mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni Sev da Məm mə-

də li ye va çı xış edə rək bil di rib ki, İCOM mu zey və mu zey mü tə xəs sis lə-
ri nin 1946-cı il də ya ra dıl mış bey nəl xalq təş ki la tı dır. İCOM UNES CO-
nun tə rəf da şı dır və Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın İq ti sa di və So sial 
Şu ra sın da məş və rət çi sta tu su na ma lik dir.

Azər bay can da mu zey işi nin müasir tə ləb lər ba xı mın dan ye ni dən 
qu rul ma sı is ti qa mə tin də gö rül müş iş lər dən da nı şan na zir müavi ni son 
il lər də Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fi n dən bu sa hə nin in ki şa fı na tə kan 
ve rən 15-dən çox sə rən ca mın im za lan dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb.

Qeyd olu nub ki, Azər bay can da 250 mu zey fəaliy yət gös tə rir və bun-
la rın 219-u Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin ta be li yin də dir.

Vur ğu la nıb ki, na zir lik İCOM Azər bay can Mil li Ko mi tə si nin fəaliy-
yə ti nə hər za man dəs tək ol maq la ya na şı, həm də la zı mi kö mək lik 
gös tə rir.

Sev da Məm mə də li ye va de yib: “Se vin di ri ci hal dır ki, re gion lar da 
fəaliy yət gös tə rən 32 mu zey də ar tıq İCOM-un üz vü dür. Mu zey iş çi-
lə ri nin əsas məq sə di mil li ir si mi zi qo ru maq və təb liğ et mək dir. Hey-
dər Əli yev Fon du mə də ni ir sin qo run ma sı na, mu zey lə rin fəaliy yə ti nə, 
bər pa sı na xü su si diq qət ye ti rir. Fon dun pre zi den ti Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə son il lər də fəaliy yə tə baş la yan Daş Sal na mə 
Mu ze yi, Müasir İn cə sə nət Mu ze yi və di gər lə ri xal qı mı zın ta ri xi nin qo-
run ma sı na və təb li ği nə xid mət edir”.

İCOM Azər bay can Mil li Ko mi tə si nin səd ri Rö ya Ta ğı ye va qu ru mun 
3 il lik fəaliy yə ti nə dair he sa ba tı iş ti rak çı la rın nə zə ri nə çat dı rıb. Bil di ri-
lib ki, sö zü ge dən qu rum 1993-cü il dən Bey nəl xalq Mu zey lər Şu ra sı na 
üzv qə bul edi lib. Ha zır da ko mi tə nin res pub li ka nın 38 mu zey və 7 di gər 
müəs si sə sin dən 61 fər di və 3 kol lek tiv üz vü var. Mil li ko mi tə ya ran dı ğı 
gün dən mu zey lə ri mi zin bey nəl xalq are na ya çıx ma sı, dün ya mu zey lə-
ri nin təc rü bə sin dən bəh rə lən mə si, mə də ni ir sin qo ru nub sax la nıl ma sı, 
dün ya ya ta nı dıl ma sı və mə də ni də yər lə rin qey ri-qa nu ni ti ca rə ti nə qar şı 
mü ba ri zə apa rıl ma sı sa hə sin də iş apa ra raq, mü tə ma di konf rans lar, se-
mi nar lar təş kil edir. He sa bat ili ər zin də mil li ko mi tə tə rə fi n dən mu zey 
sa hə sin də bir çox la yi hə lər ha zır la nıb və ma raq la qar şı la nıb.

Son ra növ bə ti 6 il müd də tin də İCOM Azər bay can Mil li Ko mi tə si nə 
ye ni səd rin se çil mə si mü za ki rə olu nub. Rə ya sət he yə ti nin yek dil qə ra rı 
ilə Azər bay can Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru Şi rin Mə li ko va ko mi tə nin 
səd ri və zi fə si nə təs diq edi lib.

VII Şəki “İpək Yolu” Beynəlxalq
Musiqi Festivalı keçiriləcək

Azər bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 2010-cu 
il dən ənə nə vi ola raq hər il ke çi ri lən Şə ki “İpək Yo lu” Bey-
nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı bu də fə iyu nun 27-dən iyu lun 
1-dək ger çək lə şə cək.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, VII Şə-
ki “İpək Yo lu” Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lın da iş ti rak et mək üçün Tür-
ki yə, İran, Ya po ni ya, Öz bə kis tan, Mol do va, Ta ta rıs tan, Baş qır dıs tan, 
Mon qo lus tan, Qır ğı zıs tan, Qa za xıs tan və di gər öl kə lər dən ifa çı lar də vət 
olu nub. Xa ri ci ifa çı lar la ya na şı, fes ti val da Azər bay ca nın gör kəm li mu-
si qi kol lek tiv lə rin dən bi ri – bu gün lər də ya ra dıl ma sı nın 80 il li yi ni qeyd 
edən F.Əmi rov adı na Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı və 
Azər bay can Döv lət Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri iş ti rak edə cək.

Yük sək pe şə kar lıq sə viy yə sin də təş kil olun muş fes ti va lın proq ra mı 
ge niş və rən ga rəng dir. Bu ra da müx tə lif xalq la rın mu si qi si nin üz vi su-
rət də qo vu şa raq va hid har mo ni ya ya rat ma sı öz ək si ni ta pıb.

Fes ti va lın açı lış gü nün də Şə ki Yay Teat rı nın möh tə şəm za lın da 
TÜRK SOY-un xalq çal ğı alət lə ri an samb lı nın kon ser ti təq dim olu na-
caq. Azər bay can, Tür ki yə, Öz bə kis tan, Mol do va, Ta ta rıs tan, Baş qır-
dıs tan, Mon qo lus tan, Qır ğı zıs tan, Qa za xıs tan, Sa ha-Ya ku ti ya, Tu va və 
Türk mə nis tan ifa çı la rı nın bir gə la yi hə si ki mi ha zır lan mış bu kon sert 
proq ra mı na müx tə lif xalq la rın mu si qi si da xil edi lib.

Fes ti va lın ikin ci gü nü bü tün lük də Tür ki yə nin mu si qi kol lek tiv lə ri nin 
çı xış la rı na həsr edi lə cək. Şə ki Xan Sa ra yın da ger çək lə şə cək gün düz kon-
ser tin də İs tan bu lun “Şim di” an samb lı nın (bə dii rəh bər – Şi rin Pan ca roğ-
lu), Şə ki Yay Teat rın da isə İs tan bul Şə hər Bə lə diy yə si nin Ana do lu Türk 
xalq mah nı və rəqs an samb lı nın ge niş kon sert proq ra mı təq dim olu na caq.

Fes ti va lın kon sert proq ra mı na Ya po ni ya nın “Vas-Li qa” və İran İs lam 
Res pub li ka sı nın “Təb riz” mu si qi an sambl la rı nın da çı xış la rı sa lı nıb.

Fes ti val gün lə rin də, həm çi nin Şə ki Mu si qi Kol le cin də mu si qi şü-
nas, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Səadət Təh mi raz qı zı nın “Şə ki-
nin mu si qi folk lo ru” və “Şə ki də ifa çı lıq sə nə ti” ki tab la rı nın təq di ma tı 
ke çi ri lə cək.

Fes ti va lın so nun cu gü nün də F.Əmi rov adı na Azər bay can Döv lət 
Mah nı və Rəqs An samb lı nın və Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri nin bə dii 
rəh bə ri və baş di ri jo ru, Xalq ar tis ti, pro fes sor Ağa ver di Pa şa yev lə gö-
rüş ke çi ri lə cək və hə min kol lek tiv lə rin ifa sın da fes ti va lın ye kun kon-
ser ti təq dim olu na caq.

Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin “ASAN 

Radio” ilə birgə layihəsi

Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi “ASAN Ra-
dio” ilə bir gə ye ni 
la yi hə yə start ve rib. 

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, la yi hə çər çi və sin də hər həf-
tə nin çər şən bə gü nü, saat 19:00-
dan 20:00-dək “ASAN Ra dio”da 
“Mə də ni tu rizm” ad lı ve ri liş efi  rə 
ge də cək.

Azər bay ca nın da xi li tu riz mi nə 
həsr olun muş ilk ve ri liş ar tıq iyu-
nun 22-də səs lə nib.

Ve ri li şin ha zır lan ma sı nın di gər 
va cib xü su siy yət lə rin dən bi ri də 
odur ki, is tə ni lən din lə yi ci Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin rəh-
bər li yi nə ve ri liş va si tə si lə can lı efi r-
də mü ra ciət ün van la ya bi lər.

Bil di ri rik ki, ha zır da yay tu rizm 
möv sü mü ol du ğun dan, tu rizm möv-
zu su da ha ak tual dır və yay ay la rın-
da əsa sən tu riz min in ki şa fı, möv cud 
prob lem lər və gə lə cək pers pek tiv lər 
möv zu su na to xu nu la caq.

Sent yabr ayın dan eti ba rən isə mə-
də niy yət və in cə sə nət müəs si sə lə ri 
tə til dən qa yıt dıq dan son ra ve ri liş də 
həm müx tə lif teatr, kon sert, mu zey 
və sər gi sa lon la rı na də vət na mə lər 
təq dim edi lə cək, həm də Azər bay-
ca nın zən gin mə də ni ir si, in cə sə-
nə ti haq qın da ge niş mü za ki rə lər 
apa rı la caq.

Qeyd olu nub ki, ha zır da bey nəl-

Bakıda “Multikulturalizm” 
ədəbi-bədii, elmi-publisistik 
jurnalının təqdimatı olub
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hallandırmaları

çukçaca
dağyalı
daxalçalı
daxalçasız
daşverən
daşvermə
davamsızetmə
davudnəfəslik
davudnəfəslilik
dazlatma
dazlatmaq
dedi-qoduçulu
dekanlıqetmə
dekanolma
deltayabənzərlik
deltayaoxşarlıq
demonluqetmə
demonolma
dəcqalma
dədəlikedən
dədəliketmə
dədəsiniyandırma
dəğəlolma
dördböyrək
dörddöşək
dördpapaqlı
dördsazlı
dördsüpürgəli
dördvərli
dördvərlik
dördvurma
dördyarıq
dördyarıqlı
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dövrləşdirmə
dövrləşdirmək
döyənəkolma
döyüləbilən
döyüş-dəyiş

dayazlandırtmaq
delta-dəmir
delta-eff ekt
delta-elektron
delta-elektronlu
delta-hüceyrə (-lər)
delta-impuls
delta-metal
dezodorasiyaedici
fanerozey
fanotron
hidrometiri (tib.)
koşi
krit-mikena 
ksenofont
kürium 
qliqlamet
qonuşma
qonuşmaq
lagerr 
laksiz
marıtma
marıtmaq
mavimtraq
meşə-step
məətt əlçilik
öləzilmə
öləzilmək
ölkəarası
öpülüb-əzizləmə
öpülüb-əzizləmək
özündartan
özündartma
özünəinduksiya
özünəkorreksiya
pambıqçöpü
papaqçıxana
pianinoçu
pianinoçuluq
prinsiplik
pulslama
rumi
safqan
safqəlb
safqəlblə
sağlamdüşüncə
sarıbaşlı
sarıbənizli

çoşqa-çoşqa
çözətmə
çözətmək
döşəbaxar
dudalı
dürtüklük
düzəlişdirmə
düzəlişdirmək
düzəməlli
lırtmac
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maçhamaç
maç-muçlama
mafraqlanma
mafraqlanmaq
mafraqlaşma
mafraqlaşmaq
mafraqlıq
mağul
malbaş
malbaşlıq
malınyeməz
malınyeyən
mal-madar

fəci
fəcilik
fəraq
fərdən
fərhəng
fəsfəzl
gəz
gir
gizmə
haydut
hazır-amadə
heyz
həmnişin
həmrah
hənuz
hilali-əhmər
hökmi-qəza
xəncəri
istiarə
işkəmbə
kamali-ehtiram
katorqa
kəsbkar
kəsbkarlıq
kəsrə
kəsrəli
kəstanə
kis
kolonka
kolonna 
kommentari
kommentarili
kommentarisiz
kommentator
konduktor
konduktorluq
konduktorsuz
konkurensiya
konkurent
konkurentli
konkurentlik
koordinasion
kop
koridor
kuplet
qafi lə
qaim
qaqarka

kortikosteroid
kostioz
kostiya
kreolin
krezol
kriogen
kristalhidrat
kvinta 
qabel
qallium
qallon
qalvanoplastika
qalvanoskop
qalvanoskopiya
qalvanotexnika
qazholder
qlikoalkaloid
qlikokaliks
qlikol (-lar)
qlikoldinitrat
qlikoliz
qlikoprotend (-lər)
qlobigerin (-lər)
labirintodonot (-lar)
labirintopatiya
lakkolit
lakonikos
lakrimator (-lar)
laktoalbumin
laktobasillin
laktobutirometr
laktodensimetr
lakuna 
laqlin 
laqometr
laqranj
laqtinq
lamarkizm 
lamprofi r
lamus
landras
landsknext 
landstinq
landşturm 
landtaq 
landver
lansetnik 
lantan

dağ-tayqa
dağ-tundra
darzolaqlılıq
daşmişarlayan
daşoynatma
daşüzlülük
daşyığan
daşyığma
davacıllıqetmə
davacılolma
dava-dalaşsalma
davametdirən
davamlıetmə
davamlıolma
davamsızolma
dava-şavasalma
dava-vuruş
davudnəfəsli
dayazbilik
dayazbilikli
dayazbiliklik
dayazbiliklilik
dayazdib
dayazdibli
dayazdiblik
dayazdiblilik
dayazdüşüncə
dayazdüşüncəlik
dayazdüşüncəlilik
dayazfi kir 
dedi-qodululuq
deklamasiyademə
dekretvermə
deltayaoxşar
demaqoqluqetmə
demoqrafi klik
deportasiyaetmə
deportasiyaolunma
deputatolma
deputatseçilmə
desantatma
desantçıxarma
desantdüşürmə
desantt ökmə
desantt ullama
despotluqetmə
deşicilik
deşikaçan

çolpalanmaq
çolpalılıq
çomaqsızlıq
çoturlaşdırılma
çoturlaşdırılmaq
çoturlaşdırma
çoturlaşdırmaq
çovdarvarı
çovğunluluq
çovğunsuzluq
çöküntüsüzlük
çöllülük
çözümlülük 
çözümsüzlük
çuğullu
çuxurlaşdırılma
çuxurlaşdırılmaq
çuxurluluq
çuxursuz
çuxursuzluq
çulğalatma
çulğalatmaq
çulğaşma
çulğaşmaq
çulğatma
çulğatmaq
çulımlı (-lar)
çutqulu
çürütdürülmə
çürütdürülmək
çüylü
çüylük
çüylülük
çüysüz
çüysüzlük
dabaqlı
dabaqsız
dabana
dabanıçatlılıq
dadandırılma
dadandırılmaq
dadandırtma
dadandırtmaq
dadızdırılma
dadızdırılmaq
dadızdırtma
dadızdırtmaq
dafi əli

dözüş
durma-gəl
durma-gəldim
düd-düdetmə
düdəkburunluq
dü-dü
düdülmə
düdülmək
dühalı
dühasızlıq
düxanalıq
dülükçü
dülükçülük
düm
dünyabaxışsız

sarıdimdikli
sarıdırnaqlı
sarıdöşlü
sarıgiləli
sarıköynəkli
sarıqundaqlı
sarısaçlı
sarısaqqallı
sarıtüklü
sayaqlama
sayaqlamaq
sayaqlaya-sayaqlaya
sayaqlıq
sazanda
sebarreya

mandal
maşabarmaq
maşabarmaqlı
maşaqılça
maşaqılçalı
mayabud
mayabudlu
mayıf
mazarat
mazaratlıq
meygədə
meyitsifət
meymunsifət
mədə-çənbər
məhəlləuşağı

qamus
qəbih
qəbihlik
qəfəsə
qəfəsəli
qəmkar
qəndab
qətlan 
qəvvas
qəvvaslıq
qəyur
qina
qinalı
qinasız
qinasızlıq

lantanoid 
lantanozux 
lateks
laten
latent
latentlik
lateral
laterit 
laueqram
ledeburit
legislatura 
legislatvia 
legist
leqato 
leqqorn

deşikaçma
deşik-deşiketmə
deşikdələn
deşiklərarası
deyin
deyingənliketmə
deyingənolma
dəbədüşən
dəbqoyan
dəbqoyma
dəbsalan
dəbsalma
dəcetmə
dəcəlliketmə
dəcəlolma

dafi əlik
dafi əlilik
dafi əsiz
dafi əsizlik
dağarcıqlı
dağarcıqsız
dağdağanlı
dağdağanlıq
dağdağansız
dağ-dəniz
dağ-dənizli
dağ-dənizsiz
dağ-dərəli
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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)



Ru si ya nın ye ni im pe ra to ru və xa nı-
mı, Krem lin Us pens ki kil sə si nə iba də tə 
get miş di. Kil sə xo ru nun oxu du ğu di-
ni mah nı lar qo ca Krem lin di var la rın da 
əks-sə da ve rir di. Nə ha yət, Mit ro po lit 
Ni kols ki tac qoy ma mə ra si mi ilə əla qə-
dar di ni mə ra si mi ba şa çat dır dı. İm pe ra-
tor sa ray əyan la rı nın mü şa yiəti ilə kil sə-
dən çıx dı. Hər bi or kestr tən tə nə li marş 
ça lır dı. III Alek sandr sı ra ya dü zül müş 
qo naq la rın qar şı sın da ayaq sax la yıb hər 
bi ri ilə sə mi mi gö rüş dü. Ge ne ral la ra və 
ad mi ral la ra isə xü su si eh ti ram gös tər di. 
Hərb çi lər fa ra ğat da ya nıb im pe ra to ru 
sa lam la yır, öz lə ri ni təq dim edir di-
lər. Növ bə ad mi ral la ra çat dı.

- Əla həz rət, Rus do nan ma sı nın 
kontr-ad mi ra lı As lan bə yov! İm pe-
ri ya və rus ça rı uğ run da hə mi şə dö-
yü şə ha zı ram! 

III Alek sand rın qar şı sın da fa ra-
ğat da yan mış 59 yaş lı bu ada mın 
hər bi ge yi mi ni ali or den və me dal-
lar bə zə yir di. Əf sa nə vi həm yer li-
miz İb ra him bəy As lan bə yov ilk 
azər bay can lı ad mi ral, Krım mü ha-
ri bə si nin can lı iş ti rak çı sı və qəh-
rə ma nı, ad mi ral Na xi mo vun si-
lah da şı idi. İm pe ra to run çöh rə si nə 
xə fi f tə bəs süm qon du. O, ağ əl cə yi-
ni çı xa rıb ad mi ra la əl uzat dı:

- Çox məm nu nam, çə nab As lan-
bə yov. Am ma mən si zi hə mi şə xa-
tır la yı ram.

- Tə şək kür edi rəm, əla həz rət. Biz 
də hə mi şə Si zin lə fəxr et mi şik.

- 1872-ci il yax şı ya dım da dır. Bi-
rin ci Pyot run 200 il lik yu bi le yi mü-
na si bə ti ilə təş kil olun muş təd bi ri 
öm rüm bo yu unut ma ram. Də niz 
pa ra dın da im pe ra to run avar lı gə mi dəs-
tə si nin ka pi ta nı ki mi si zin təc rü bə ni zə 
və cə sur lu ğu nu za hey ran qal mış dım. 
O vaxt 27 ya şım var dı. Dü şü nür düm ki, 
hər şe yi bi li rəm, hər şe yi ha mı dan yax şı 
ba ca rı ram. Am ma si zin, ko man dan ki-
mi gə mi lə rə ver di yi niz əmr lə ri eşi dən də 
fi k rim ta mam də yiş di. Giz lət mi rəm, si-
zə, sö zün yax şı mə na sın da hə səd apa rır-
dım. Atam II Alek sandr da mə ha rə ti ni zi 
yük sək qiy mət lən di rir di. Də niz də fre-
qat lar la nü ma yiş et dir di yi niz ma nevr lər 
ha mı nı hey ran qoy muş du. Bu pa rad dan 
son ra əla həz rət atam si zi hə mi şə ör nək 
gös tə rir di. Qü sur suz xid mət lə ri ni zə gö-
rə si zə də rin tə şək kü rü mü  bil di ri rəm.

Bö yük kn yaz Alek sandr Alek sand ro vi-
çin hərb çi lə rə bu xü su si ma ra ğı əbəs de-
yil di. O, uşaq lıq və ye ni yet mə çağ la rın da 
və li həd sa yıl mır dı. Bu nun la be lə, mü-
kəm məl hər bi təh sil al mış dı. Am ma in cə-
sə nə tə, xü su sən də mu si qi yə bö yük hə vəs 
gös tə rir di. Alek sandr tru ba da, trom bon-
da çal ma ğı ba ca rır dı. O, ka zak ata man-
la rı nın rəh bər li yin də təm sil olun muş-
du, Pe ter burq hər bi dairə si və Qvar di ya 
kor pu su qo şun la rı nın ko man da nı idi.

1877-1878-ci il lər də ki rus-türk mü ha ri bə-
si za ma nı Alek sandr Bol qa rıs tan da Ruş-
şuksk dəs tə si nə rəh bər tə yin olun muş du. 
Mü ha ri bə dən son ra ti ca rət do nan ma sı nın 
ya ra dıl ma sın da ya xın dan iş ti rak et miş di. 

Taxt-ta ca Alek sand rın bö yük qar da şı 
Ni ko lay sa hib çı xa caq dı. La kin o, 1865-
ci il də Nit se də dün ya sı nı də yiş di. Alek-
sandr və li həd ki mi mər hum qar da şı nın 
ni şan lı sı – Da ni mar ka kra lı nın qı zı Lui-
za So fi  ya Fre de rik Daq mar ilə ailə hə ya tı 
qur du. Luiza ərə ge dən dən son ra Ma ri-
ya Fyo do rov na adı nı gö tür dü.

1881-ci ilin mar tın da Alek sand rın ata-
sı II Alek sandr ter ror çu lar tə rə fi n dən 
sui-qəsd nə ti cə sin də öl dü rül dü. Ata sı nın 
baş la dı ğı is la hat la rı in di ye ni im pe ra tor - 
III Alek sandr da vam et dir mə li idi...

İb ra him bəy As lan bə yov şə rə fə la yiq 
hərb çi ki mi ye tiş miş di. O, 1822-ci il sent-
yab rın 10-da Ba kı nın Mər də kan kən din-
də do ğul muş du. Ata sı Al lah ver di bəy 
Ba kı xan la rı nəs lin dən idi. Oğ lu nun 
hərb çi ol ma sı nı is tə yən Al lah ver di bəy 
onu Pe ter bur qa apa rır və Hər bi Də niz 
Kor pu su na qə bul et di rir. Bu ra da rus za-
də gan nəs li nin uşaq la rı təh sil alır dı. 

İb ra him bəy ilk tə yi na tı nı Bal tik do nan-
ma sı na alır. Bu ra da fre qat yel kən li, sü rət-
li hər bi gə mi lər də za bit ki mi xid mət edir. 

Xid mə tin də ki uğur la ra gö rə 
1842-ci il də do nan ma nın 
ən yax şı za bit lə ri sı ra sın da 
Də niz çi lik Mək tə bi nin za-
bit sin fi  nə gön də ri lir. Bu 
mək tə bi də uğur la bi ti rən 
İb ra him bəy Qa ra də niz 
hər bi do nan ma sın da 
“Elb rus” hər bi gə mi si-
nin ka pi ta nı və zi fə si nə 
tə yin edi lir. Məhz bu ra-
da kı fəaliy yə ti za ma nı 
o, məş hur rus ad mi ra lı 
P.Na xi mo vun diq qə-
ti ni cəlb edir. 1853-cü 
il də baş la nan Krım 
mü ha ri bə sin də ona 
ve ri lən tap şı rıq la rı la-
yi qin cə ye ri nə ye ti rən 

ka pi tan As lan bə yov, 
çox keç mir ki, P.Na xi mo-

vun ad yu tan tı tə yin edi lir. 
1856-cı il də Krım mü ha ri bə-

si ba şa ça tır və As lan bə yov 
Qa ra də niz do nan ma sı nın 
Ni ko la yev li ma nın da yer lə-

şən 36-cı do nan ma nın eki paj 
ko man di ri tə yin edi lir.

As lan bə yov 1861-ci il də “So kol” kor-
vet gə mi si nin ka pi ta nı ol du ğu za man 
bir ne çə də fə Qa ra də niz sa hil lə rin dən 
Bal tik də ni zi nə reyd lər edir.

Təc rü bə li ka pi tan 1878-ci il də kontr-
ad mi ral rüt bə si nə la yiq gö rü lür. 1884-
cü il də isə o, Bal tik do nan ma sı nın ki çik 
fl aq ma nı və zi fə si nə gə ti ri lir və 1887-ci 
il də vit se-ad mi ral rüt bə si nə la yiq gö rü-
lür.

...III Alek sandr la gö rüş dən son ra im-
pe ra tor hör mət əla mə ti ola raq həm yer-
li mi zə qı zıl qı lınc və pul hə diy yə et di. 
Am ma mü ka fat lar bu nun la bit mə di. 
As lan bə yov tə rə fi n dən Sa kit okean höv-
zə sin də ki Sa xa lin ada sın da kəşf olu nan 
bir ya rı ma da ya və Oxot də ni zin də bir 
kör fə zə onun adı ve ril di. Bü tün bun lar 
im pe ra tor Alek sand rın həm yer li mi zə 
ver di yi rəğ bə tin ba riz nü mu nə si idi. 

Müasir döv rü müz də də hə min əra zi-
lər “As lan bə yov ya rı ma da sı” və “As lan-
bə yov kör fə zi” ad la nır.

İb ra him bəy As lan bə yov 1901-ci il de-
kab rın 7-də Pe ter burq da və fat edib.

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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II YAZI
  ...1881-ci il mar tın 13-ü Ru si ya İm pe ri ya sı nın ta ri xi nə 
qı zıl hərf lər lə ya zıl dı. Ro ma nov lar sü la lə-
si nin ye ni nü ma yən də si tax ta çıx maq-
la, mü hüm bir dö nə min baş lan ğı cın-
dan xə bər ver di. Bu gün im pe ra tor 
III Alek sand rın tac qoy ma mə ra si mi 
idi. Mosk va hə lə be lə təm tə raq gör-
mə miş di. Qə dim şə hər bay raq lar və 
al-qır mı zı qu maş lar la bə zə dil miş di. 
Sübh açı lan dan öl kə nin ən ta nın-
mış adam la rı, qraf lar və qu ber-
na tor lar, ad lı-san lı hərb çi lər və 
xa ri ci qo naq lar Krem lə axı şır dı. 
Tac qoy ma mə ra si min dən son ra 
III Alek sandr və xa nı mı Ma ri ya 
Fyo do rov na nın şə rə fi nə zi ya-
fət ve ri lə cək di. Ye ni hö kum dar 
xal qı da unut ma mış dı. Onun 
gös tə ri şi ilə Kreml ya xın lı ğın da 
ümum xalq bay ra mı na top la şan 
şə hər əha li si nə pul suz ye mək və 
iç ki pay la nır dı.

İrə van da İkin ci Dün ya mü ha ri bə si döv rün də III 
Reyx lə əmək daş lıq et miş fa şist lə rin əlal tı sı Qa re-
gin Nj de yə bö yük hey kəl qo yu lub. 

Hey kə lin tən tə nə li açı lış mə ra si min də pre zi dent Serj 
Sar kis yan baş da ol maq la rəs mi şəxs lər iş ti rak edib. Hey-
kə lin açı lı şı dün ya döv lət lə ri tə rə fi n dən bir mə na lı qar-
şı lan ma yıb. Ru si ya, Al ma ni ya, Fran sa, İs rail və di gər 
döv lət lər fa şist lər lə ya xın əla qə si olan bir şəx sə hey kəl 
ucal dıl ma sın dan na ra hat ol duq la rı nı di lə gə ti rib lər. 

Am ma er mə ni lər, hə mi şə ol du ğu ki mi, bu də fə də öz 
çir kin əməl lə ri nə mə lək do nu ge yin dir mə yə ça lı şıb lar. 
Mə sə lən, par la men tin vit se-spi ke ri Eduard Şar ma za nov 
de yib: “Qa re gin Nj de nin İrə van da abi də si ona gö rə qo yu-
lub ki, o, hə qi qə tən er mə ni xal qı nın mil li qəh rə ma nı dır. 
Alek sandr Nevs ki, Ale kandr Su vo rov, mar şal Ku tu zov, 
Baq ra tion, qar daş rus xal qı nın mil li qəh rə ma nı ol du ğu ki-
mi, Nj de də er mə ni xal qı nın mil li qəh rə ma nı dır”.

Mü qa yi sə yə bir bax! Özü nü si vil və de mok ra tik döv lət 
ad lan dı ran Er mə nis tan, əs lin də bu ad dı mı at maq la dün ya-
ya mey dan oxu maq da, in sa ni də yər lə ri ayaq al tı na at maq-
da da vam edir. Baş qa söz lər lə de sək, Nj de yə abi də qo yul-
ma sı er mə ni döv lə ti nin xa rak te ri ni və ma hiy yə ti ni gös tə rir. 

İn di tə səv vür edin, va li deyn lə ri ilə gə zin ti yə çıx mış 
mək təb li şə hə rin mər kə zin də ki bu uca hey kə li gö rüb 
so ru şur:

- Ata, bu ki min hey kə li dir?
- Qa re gin Nj de nin.
- Kim dir bu Nj de? Qəh rə man dır?
- Yox.
- Bəs kim?
- Fa şist.
- Fa şist? Bəs müəl lim de yir ki, fa şist lər pis adam lar dır. 

On lar mü ha ri bə apa rıb lar, mil yon lar la gü nah sız in sa nı 
öl dü rüb lər, adam la rı di ri-di ri so ba da yan dı rıb lar...

- Elə dir... am ma... bi lir sən, oğ lum, Nj de yax şı fa şist 
olub...

- Sən de miş din ki, ba ba nı mü ha ri bə də fa şist lər öl dü-
rüb. Əgər on lar yax şı idi sə, ba ba mı zı ni yə öl dü rüb lər?

Uşaq çaş baş qa lıb. Bil mir müəl li mə inan sın, yox sa 
ata sı na. Ata da çı xıl maz və ziy yət də dir. Öv la dı na bu 
fa şist hey kə li nin ma hiy yə ti ni və məq sə di ni ne cə izah 
edə cə yi ni bil mir.

Bəl kə də, öv la dı nın sual la rı qar şı sın da aciz qa lan ata nın 
xə bə ri yox dur ki, Nj de və “Dro” lə qə bi ilə ta nı nan Dras ta-
mat Ka na yan İkin ci Dün ya mü ha ri bə si döv rün də əsir lə ri – 
müx tə lif mil lət lə rin nü ma yən də lə ri ni xü su si aman sız lıq la 
öl dü rüb lər. Bu xain sat qın lar xü su si mis si ya ilə Ber li nə ge-
də rək, na sist li de ri Adolf Hit ler lə gö rü şüb lər. Ta ri xi sə nəd-
lə rə gö rə, gö rüş qar şı lıq lı an laş ma şə raitin də ke çib (Gö rü-
nür, Hit ler də er mə ni lə rin sat qın ma hiy yə tin dən xə bər dar 
imiş). Ka na yan və Nj de fa şist lə rin baş çı sı na tək lif elə yib lər 
ki, er mə ni əsir lə ri bir ye rə top la yıb di vi zi ya ya rat sın. Bu di-
vi zi ya So vet qo şun la rı na qar şı aman sız lıq la dö yü şüb... 

Bəl kə də ata nın bü tün bu ta ri xi fakt lar ba rə də bil gi si 
yox dur. Bir də ki, İrə van da ci na yət kar la ra hey kəl ucalt maq 
çox dan dəb ha lı nı alıb. Mə sə lən, And ra nik Ozan yan fa şist 
Qa re gin Nj de dən nə ilə fərq lə nir? Am ma er mə ni lər baş kə-
sən tay qu laq And ra ni kə də bəh-bəh lə hey kəl ucal dıb lar.

Mə sə lə nin hü qu qi tə rə fi  də var. 2015-ci il de kab rın 17-
də  BMT Baş As samb le ya sı Ru si ya nın tə şəb bü sü ilə Er-
mə nis ta nın da le hi nə səs ver di yi “Na zis min qəh rə man-
laş dı rıl ma sı, irq çi lik, ir qi ay rı-seç ki lik, kse no fo bi ya və 
onun la bağ lı olan dö züm süz lü yün təş vi qi nə xid mət edən 
neona sizm və onun di gər növ lə ri nə qar şı mü ba ri zə” ad lı 
qət na mə qə bul edib. İn di isə İrə van, le hi nə səs ver di yi qət-
na mə nin əley hi nə çı xır, dün ya döv lət lə ri nə ar xa çe vi rir.

Mən cə, mə sə lə nin gö rün mə yən bir tə rə fi  də var. Njde-
yə hey kəl ucalt maq la Serj özü üçün əl ye ri qo yub. Ay-
dın gö rü nür ki, xə bis xis lə tə ma lik Sar kis yan ürə yin də 
Nj de yə hə səd apa rır. Yə ni, ar zu edir ki, gə lə cək nə sil lər 
də Ser jə neofa şiz min rəm zi ki mi hey kəl ucalt sın lar. O, 
dü şü nür ki, bu na haq qı var. Qa ra bağ da tö rə di lən soy-
qı rı mı na rəh bər lik edib, gü nah sız azər bay can lı la rın qa-
nı nı tö küb, kənd lə ri, şə hər lə ri vi ran qo yub. Hit ler dən, 
Nj de dən nə yi əs kik dir ki? Am ma Serj bə zi mə qam la rı 
unu dub. Əv və la, Er mə nis tan ad lı döv lə tin gə lə cə yi sual 
al tın da dır. İkin ci si isə, ta rix də rüs vay çı lıq rəm zi nə çev-
ril miş adam la ra ucal dıl mış hey kəl lə rin öm rü az olur...

Fərhad
ABDULLAYEV

Faşist Serjin
heykəli
Faşist Serjin

Ru si ya nın ye ni im pe ra to ru və xa nı-
mı, Krem lin Us pens ki kil sə si nə iba də tə 
get miş di. Kil sə xo ru nun oxu du ğu di-
ni mah nı lar qo ca Krem lin di var la rın da 
əks-sə da ve rir di. Nə ha yət, Mit ro po lit 
Ni kols ki tac qoy ma mə ra si mi ilə əla qə-
dar di ni mə ra si mi ba şa çat dır dı. İm pe ra-

İb ra him bəy ilk tə yi na tı nı Bal tik do nan-
ma sı na alır. Bu ra da fre qat yel kən li, sü rət-
li hər bi gə mi lər də za bit ki mi xid mət edir. 

Xid mə tin də ki uğur la ra gö rə 
1842-ci il də do nan ma nın 
ən yax şı za bit lə ri sı ra sın da 
Də niz çi lik Mək tə bi nin za-
bit sin fi  nə gön də ri lir. Bu 
mək tə bi də uğur la bi ti rən 
İb ra him bəy Qa ra də niz 
hər bi do nan ma sın da 
“Elb rus” hər bi gə mi si-
nin ka pi ta nı və zi fə si nə 
tə yin edi lir. Məhz bu ra-
da kı fəaliy yə ti za ma nı 
o, məş hur rus ad mi ra lı 
P.Na xi mo vun diq qə-
ti ni cəlb edir. 1853-cü 
il də baş la nan Krım 
mü ha ri bə sin də ona 
ve ri lən tap şı rıq la rı la-
yi qin cə ye ri nə ye ti rən 

ka pi tan As lan bə yov, 
çox keç mir ki, P.Na xi mo-

...1881-ci il mar tın 13-ü Ru si ya İm pe ri ya sı nın ta ri xi nə 
qı zıl hərf lər lə ya zıl dı. Ro ma nov lar sü la lə-
si nin ye ni nü ma yən də si tax ta çıx maq-
la, mü hüm bir dö nə min baş lan ğı cın-
dan xə bər ver di. Bu gün im pe ra tor 
III Alek sand rın tac qoy ma mə ra si mi 
idi. Mosk va hə lə be lə təm tə raq gör-
mə miş di. Qə dim şə hər bay raq lar və 
al-qır mı zı qu maş lar la bə zə dil miş di. 
Sübh açı lan dan öl kə nin ən ta nın-
mış adam la rı, qraf lar və qu ber-
na tor lar, ad lı-san lı hərb çi lər və 
xa ri ci qo naq lar Krem lə axı şır dı. 
Tac qoy ma mə ra si min dən son ra 
III Alek sandr və xa nı mı Ma ri ya 

ümum xalq bay ra mı na top la şan 
şə hər əha li si nə pul suz ye mək və 

dar di ni mə ra si mi ba şa çat dır dı. İm pe ra-
tor sa ray əyan la rı nın mü şa yiəti ilə kil sə-

Ru si ya nın ye ni im pe ra to ru və xa nı-
mı, Krem lin Us pens ki kil sə si nə iba də tə 
get miş di. Kil sə xo ru nun oxu du ğu di-
ni mah nı lar qo ca Krem lin di var la rın da 
əks-sə da ve rir di. Nə ha yət, Mit ro po lit 
Ni kols ki tac qoy ma mə ra si mi ilə əla qə-
dar di ni mə ra si mi ba şa çat dır dı. İm pe ra-

İb ra him bəy ilk tə yi na tı nı Bal tik do nan-
ma sı na alır. Bu ra da fre qat yel kən li, sü rət-
li hər bi gə mi lər də za bit ki mi xid mət edir. 

Xid mə tin də ki uğur la ra gö rə 
1842-ci il də do nan ma nın 
ən yax şı za bit lə ri sı ra sın da 
Də niz çi lik Mək tə bi nin za-
bit sin fi  nə gön də ri lir. Bu 
mək tə bi də uğur la bi ti rən 
İb ra him bəy Qa ra də niz 
hər bi do nan ma sın da 
“Elb rus” hər bi gə mi si-
nin ka pi ta nı və zi fə si nə 
tə yin edi lir. Məhz bu ra-
da kı fəaliy yə ti za ma nı 
o, məş hur rus ad mi ra lı 

yi qin cə ye ri nə ye ti rən 
ka pi tan As lan bə yov, 

çox keç mir ki, P.Na xi mo-

...1881-ci il mar tın 13-ü Ru si ya İm pe ri ya sı nın ta ri xi nə 
qı zıl hərf lər lə ya zıl dı. Ro ma nov lar sü la lə-
si nin ye ni nü ma yən də si tax ta çıx maq-
la, mü hüm bir dö nə min baş lan ğı cın-
dan xə bər ver di. Bu gün im pe ra tor 
III Alek sand rın tac qoy ma mə ra si mi 
idi. Mosk va hə lə be lə təm tə raq gör-
mə miş di. Qə dim şə hər bay raq lar və 
al-qır mı zı qu maş lar la bə zə dil miş di. 
Sübh açı lan dan öl kə nin ən ta nın-
mış adam la rı, qraf lar və qu ber-
na tor lar, ad lı-san lı hərb çi lər və 
xa ri ci qo naq lar Krem lə axı şır dı. 
Tac qoy ma mə ra si min dən son ra 
III Alek sandr və xa nı mı Ma ri ya 

ümum xalq bay ra mı na top la şan 
şə hər əha li si nə pul suz ye mək və 

bə yov. Am ma mən si zi hə mi şə xa-

çox keç mir ki, P.Na xi mo-
vun ad yu tan tı tə yin edi lir. 

1856-cı il də Krım mü ha ri bə-
si ba şa ça tır və As lan bə yov 
Qa ra də niz do nan ma sı nın 
Ni ko la yev li ma nın da yer lə-

şən 36-cı do nan ma nın eki paj 
ko man di ri tə yin edi lir.

çox keç mir ki, P.Na xi mo-
vun ad yu tan tı tə yin edi lir. 

1856-cı il də Krım mü ha ri bə-
si ba şa ça tır və As lan bə yov 
Qa ra də niz do nan ma sı nın 
Ni ko la yev li ma nın da yer lə-

şən 36-cı do nan ma nın eki paj 
ko man di ri tə yin edi lir.ko man di ri tə yin edi lir.

çox keç mir ki, P.Na xi mo-
vun ad yu tan tı tə yin edi lir. 

1856-cı il də Krım mü ha ri bə-
si ba şa ça tır və As lan bə yov 
Qa ra də niz do nan ma sı nın 
Ni ko la yev li ma nın da yer lə-

şən 36-cı do nan ma nın eki paj 
ko man di ri tə yin edi lir.

Tufanlı
dənizin kapitanı
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Afaq Mə sud: An to lo gi ya ha-
zır da tər tib pro se sin də dir. Bu 
ki ta bın gə lə cək də bir çox dil lə-
rə tər cü mə olu na ca ğı, xa ri ci öl-
kə lər də nəşr edi lə cə yi plan laş-
dı rı lır. Bu mə na da, re dak si ya 
he yə ti mə sə lə yə mə su liy yət lə 
ya naş ma lı dır. Bu gün gənc li yi-
mi zə ya zıb-ya rat maq üçün, bir 
vaxt lar, so vet lər dö nə min də ol-
du ğu ki mi, hər han sı bir ma neə, 
ya hədd yox dur. Heç bir nəş rə, 
nəş riy ya ta da eh ti yac yox dur. 
Ey ni za man da, ya zı lan la rın də-
yər lən dir mə kri te ri ya sı nın özü 
yox dur. İn ter net şə bə kə si isə bu 
gün bü tün növ ya ra dı cı lıq lar 
üçün azad mey dan dır. Be lə bir 
an to lo gi ya nın tər tib edil mə sin də 
məq səd, həm də bu kri te ri ya la-
rın ya ra dıl ma sı, pi sin yax şı dan, 
is te da dın is te dad sız dan se çi lib 
ayar lan ma sı dır. Həm çi nin, gənc 
ya zı çı la rın is ti qa mət lən di ril mə-
si, ya ra dı cı lıq la rı nın əda lət lə də-
yər lən di ril mə si dir.

Va qif Yu sifl  i: Bu top lan tı, əl-
bətt  ə, il kin mü za ki rə dir. Mə nim 
üçün müəl lifl  ər ara sın da se çim 
et mək əziy yət li ol ma dı. Çün ki 
mət buat da bu ədib lə rin bir ço xu 
haq qın da ya zı la rım çı xıb. Qa lan 
ək sə riy yə ti nin də əsər lə ri ilə ta nı-
şam. Ədə biy ya tı mı zın ca van qo-
lu nu təm sil edən bu müəl lifl  ə rin 
ək sə riy yə ti az-çox is te dad lı dır lar. 
On la rın hər bi rin də, bö yük Mir-
zə Cə li lin da hi Fü zu li haq qın da 
de di yi ki mi, bir dad, bir duz tap-
maq olar. Am ma bu nu da giz-
lət mə yək ki, gənc şair lə ri mi zin 
ya ra dı cı lı ğın da bi ri-bi ri nə ox şar 
mo tiv lər çox dur, on la rın şeir lə ri 
for ma və məz mun cə hət dən də 
bir-bi ri nə bən zə yir. Bu mətn lər, 
san ki döv rün da rı xan uşaq la rı-
nın ürək çır pın tı la rı dır. So sializm 
realiz mi prin si pi ilə de mi rəm, 
am ma bu əsər lər ara sın da ic ti mai 
möv zu da olan la rı nı gör mə dim. 

Sö zü mü qə rib çi li yə sal ma yın, mə-
sə lən, mən bu ra da Qa ra bağ möv-
zu su na rast gəl mə dim. Bu möv zu 
bi zim ya ra lı ye ri miz dir. Bəs bu ca-
van la rı nə dü şün dü rür? Düz dür, 
bə zi mətn lər də mü ha ri bə haq qın-
da fi  kir lər var, bu da fraq ment, 
de tal ki mi nə zə rə çar pır. 

Rüs təm Ka mal: Ümu miy yət lə, 
biz də ta ri xən pat riotik möv zu lar 
çə tin alı nır. Be lə mü kəm məl nü-
mu nə lər az dır. Mil lə tin zə də si 
ilə bağ lı möv zu lar biz də hə mi şə 
bir qə dər gec qə lə mə alı nır. Tols-
toy Na po leon Fran sa sı ilə mü-
ha ri bə ni ne çə il lər son ra dan qə-
lə mə al dı. Biz də də, ilk növ bə də 
oçerk lər, gün də lik lər, jur na list 
ya zı la rı ol ma lıy dı ki, son ra bun-
lar bə dii əsə rə çev ril sin. Am ma, 
təəs süf ki, bu da ol ma dı. 

Ya şar Əli yev: Bir də fə bu fi k-
ri de miş dim ki, bi zim gənc li yin 
əsər lə ri nin al tın dan im za la rı gö tür, 
bil məz sən han sı mət ni kim ya zıb. 
Ha mı sı bir-bi ri nə ox şa yır, bi ri-bi-
ri ni tək rar la yır.  Əsər lə ri se çər kən, 
diq qət ye tir mək la zım dır ki, mətn-
lər bi ri-bi ri ni tək rar la ma sın, möv-
zu və for ma ca fərq li ol sun lar.

Rüs təm Ka mal: Bi zim ədə bi 
gənc li yin ya ra dı cı lı ğı na nə zər 
sa lan da, şeir lə rin ço xu nun, sa də-
cə müəy yən təş beh və me ta fo ra 
po ten sialı nın pay lan ma sın dan 
iba rət ol du ğu gö rü nür. Baş qa 
heç bir şey. Bu an to lo gi ya, elə 
bi li rəm, həm də ca van lar üçün 
me to dik bir va si tə, ör nək ola caq. 
Qə ri bə dir ki, bi zim ədə bi gənc lik 
klas si ka ya yox, bir-bi ri nə ba xıb 
hə vəs lə nir və ya zır lar. Üs tə lik, 
bu ra da vir tual psev do dost luq 
ten den si ya la rı özü nü gös tə rir. 

Afaq Mə sud: Əs lin də, on lar 
pis bir iş gör mür lər, əsər ya zır-
lar. Am ma bir də fə gənc ədib-
lər lə gö rüş də de dim ki, ədə bi 
rü şeym yox dur sa, yə ni bu to-
xum içə ri yə sa lın ma yıb sa, çə tin 
ola caq. İl lər ötə cək, vaxt gə lə cək, 
yaz maq, şair, ya zı çı adı qa zan-
maq xa ti ri nə ya zı lan ya zı lar yü-
kə çev ri lə cək. Bu nə həng, ağır 
yü kü da şı maq isə, bö yük iz ti-
rab dır. De dim, bil sin lər ki, ədə-
biy yat, ma raq lı ol du ğu qə dər də, 
təh lü kə li bir əra zi dir.

Rüs təm Ka mal: An to lo gi ya 
ən ye ni ədə biy ya tı mız da ge dən 
tə ma yül lə ri də gös tər mə li dir. 
Müasir lə ri nə, klas si ka ya mü-
na si bət də üs yan kar, id dialı və 
skep tik möv qe nü ma yiş et di rən 
ədə bi gənc li yin məh su lu – on-
la rın əsər lə ri nin top lu su dur. 
Bu gün məş hur bir te zis də söy-
lən di yi ki mi, bü tün dün ya bir 
kənd dir. Gənc lə ri miz in ter net 
va si tə si lə dün ya da ge dən pro-
ses lə ri öy rə nib, on lar dan ya rar-
la na raq, ədə biy ya ta gəl mək is-
tə yir lər. Bu ca van la rın ço xun da 
vir tual pas sionar lıq, po pul yar-
lıq var. Gənc ya zar la rın nə zər-
dən ke çir di yim şeir və he ka yə-
lə ri nin ço xu əsər de yil, mətn dir. 
Bu hal da bi zim bu ra xa ca ğı mız 
an to lo gi ya da “Azər bay can 
şeiri” və ya “Azər bay can he ka-
yə si” yox, Azər bay can mətn lə-
ri nin an to lo gi ya sı ola caq. Bun-
dan baş qa, mən də ra zı yam 
ki, sər bəst şeiri yaz maq üçün 
əru zu da, he ca nı da yax şı bil-
mə li sən. Na zim Hik mət əru zu 
o qə dər gö zəl bi lir di ki, sər bəst 
şeir lə ri onun için dən doğul du.

Am ma in di ki ca van lar gün də lik 
es se lə ri ni sə tir lə rə bö lüb alt-al ta 
ya zır lar ki, şeir ol sun. Hər çənd 
nəsr lə mü qa yi sə də biz də  şeir 
sa hə sin də və ziy yət da ha yax-
şı dır. Nəsr də ob raz lar bi zim-
ki dir, ha di sə lər Azər bay can da 
cə rə yan edir, am ma ba xır san ki, 
oxu du ğun nəsr mil li de yil, dər-
hal əsə rin ha va sı nın ha ra dan 
gəl di yi ni an la yır san.

Ya şar Əli yev: Çün ki pla giat 
güc lü dür. 

Rüs təm Ka mal: İlk cüm lə-
dən bi lir sən, müəl lif kim dir. Elə 
şeir də də be lə dir. An to lo gi ya ya 
gə lin cə, poezi ya da se çim da ha 
çox dur. Çün ki əsər lər o qə dər 
bir-bi ri nə ox şa yır ki, ya gə rək 
ha mı sı nın üs tün dən xətt  çə kə-
sən, ya da ha mı sı nı təq dir edə-
sən. Bu nun la be lə, de mə li yəm 
ki, gənc lə rin ara sın da, hə lə ki, 
par laq si ma, li der gör mü rəm. 

Va qif Yu sifl  i: An to lo gi ya ilə 
bağ lı baş qa bir mə qam, top lu ya 
sa lın ma sı nə zər də tu tu lan şeir lə-
rin bö yük ək sə riy yə ti nin sər bəst 
vəzn də ol ma sı ilə bağ lı dır. Hər-
çənd poetik kri te ri ya lar la ya naş-
saq, heç on la rın bir ço xu na şeir 
də de mək ol maz – san ki müəl lif 
söh bət edir, da nı şır, əh val-ru hiy-
yə si ni pro zaik for ma da ifa də edir. 

Ma hir Qa ra yev: Çün ki he ca 
vəz nin də özü nü ifa də et mək, 
sər bəst vəzn də ol du ğun dan da-
ha çə tin dir.

Va qif Yu sifl  i: Dü şü nü rəm ki, 
an to lo gi ya nın tər ti bi za ma nı bu 
mə qam da nə zə rə alın ma lı dır. 
An to lo gi ya bü tün lük də Azər-
bay can ədə bi gənc li yi ba rə də 
tam və bit kin fi  kir oyat ma lı dır. 

Bu na gö rə də böl gə lər dən cəlb 
olu nan müəl lifl  ə rin sa yı nı ar-
tır maq yax şı olar. Mən zə rə nin 
da ha ge niş, əha tə li ol ma sı üçün 
mən si zə əla və müəl lifl  ə rin də 
si ya hı sı nı təq dim edə cə yəm. 
Bir də, biz ədə bi gənc li yin ya-
şı ilə bağ lı mə sə lə ni mü za ki rə 
et mə li yik. Bu im za lar ara sın da 
ya şı qır xı keç sə də, özü nü təs-
diq edə bil mə yən müəl lifl  ər də 
var ki, cə mi bir ki ta bı çı xıb, ya 
çıx ma yıb, biz on la ra hə lə gənc 
de yi rik. 

Əsəd Ca han gir: Tək lif edi rəm 
ki, əv vəl cə an to lo gi ya ya dü şə-
cək im za la rı müəy yən edək, 
əsər lə ri son ra dan də yiş dir mək 
və ya müəl li fi n ən yax şı mətn lə-
ri ni ta pıb, on la rın ara sın dan seç-
mək də olar. Mən bi zə təq dim 
olu nan mətn lə ri üç ka te qo ri ya-

ya böl mü şəm: bir mə na lı məq-
bul he sab et dik lə rim, bir mə na lı 
qey ri-məq bul he sab et dik lə rim, 
bir də tə rəd düd et dik lə rim.  Fik-
rim cə, ilk qə ləm məşq lə rin dən 
o ya na keç mə yən, uğur suz mo-
der nist cəhd lər edən müəl lifl  ər lə 
dün ya are na sı na çıx maq ol maz. 
Elə na sir var ki, çox ka mil st ruk-
tu ra ma lik əsər or ta ya qo yub, 
ma raq lı ob raz la rı var, ide ya nın 
bə dii həl li nin ve rə bi lib, am ma 
oxu yan ki mi bi lir sən ki, əsər 
qərb ədə biy ya tın dan kö çü rü lüb. 
XVIII əsr Av ro pa bür ger lə ri nin 
hə ya tın dan bəhs edən he ka yə ni 
XXI əs rin əv vəl lə rin də azər bay-
can lı müəl li fi n ye ni dən Av ro-
pa ya qay tar ma sı na nə eh ti yac 
var? Yə ni top lu üçün gön də ri lən 
ba bat he ka yə lər var, am ma on-
la rı şe devr ki mi təq dim et mək 
ol maz. Ümu miy yət lə, dü şü nü-
rəm, nəsr sa hə sin də bu əsər lər 
ara sın da cid di əsər he sab edə-
cə yi miz bə dii mətn yox dur. Bir 
tək li fi m də var, bəl kə, an to lo-
gi ya nın da ha sə viy yə li ol ma sı 
üçün yaş sen zi ni 35-dən 40-dək 
ar tı raq. Çün ki bi zim ba bat müəl-
lifl  ə ri mi zin ço xu nun ya şı 35-40 
ara sın da dır. 

Ya şar Əli yev: Biz ən ye ni ədə-
biy yat an to lo gi ya sı nı ha zır la yı-
rıq. 40 yaş ora heç cür uyuş mur. 
Tək lif edi rəm ki, 35 yaş la məh-
dud laş dı raq. Bu im za lar dan bə-
zi lə ri ilk də fə dir ki ta ba dü şür. 
Bir ne çə ki ta bı çıx mış müəl lifl  ər 
ara sın da da, hə lə ki, bə dii ədə-
biy yat ya ra dan ya za ra rast gə-
lin mir. Biz bu ki tab la Azər bay-
can ədə biy ya tı nın dün ya nın ən 
yax şı ədə biy ya tı ol du ğu nu id dia 
et mi rik, sa də cə ola nı mı zı, içə ri-
lə rin dən az- çox is te dad lı la rı nı 
təq dim et mək is tə yi rik.

Rəbiqə NAZİMQIZI

Afaq Mə sud: An to lo gi ya ha-

Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə 

Mər kə zi gənc ya zı çı və şair-
lə rin əsər lə ri nin top la na ca-
ğı “Ən ye ni ədə biy yat” ad lı 
an to lo gi ya ha zır la yır.
Azər bay can ədə bi gənc li yi-
nin təb li ği, gənc is te dad la-
rın üzə çı xa rıl ma sı məq sə di 
ilə ha zır la nan top lu nun re-
dak si ya he yə ti nin ilk top-
lan tı sı ke çi ri lib. Təd bir də 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın-
da Tər cü mə Mər kə zi nin di-
rek to ru, ya zı çı Afaq Mə sud, 
ədə bi tən qid çi lər Va qif Yu-
sif li, Əsəd Ca han gir, Rüs təm 
Ka mal, Mər kə zin Elm, təh-
sil və mə də niy yət şö bə si nin 
mü di ri, ya zı çı Ya şar Əli yev, 
ədə bi-bə dii mətn lər üz rə 
dil mü tə xəs sis lə ri, şair Ma-
hir Qa ra yev və ya zı çı Eti mad 
Baş ke çid iş ti rak edib lər.
Təd bir də an to lo gi ya nın 
tər tib prin sip lə ri, ki tab da 
yer ala caq müəl lif lə rin və 
on la rın bə dii mətn lə ri nin 
se çim kri te ri ya la rı ba rə də 
mü za ki rə lər apa rı lıb.
Top lan tı da səs lə nən fi kir-
lər dən bə zi mə qam la rı “Ay-
dın Yol” qə ze ti nin oxu cu la-
rı na təq dim edi rik.

olu nan mətn lə ri üç ka te qo ri ya-

“Ən yeni ədəbiyyat” hansı 
prinsiplə tərtib olunacaq?
Tərcümə Mərkəzinin redaksiya 
heyəti ilk iclasını keçirdi



Azər bay can da ilk hər bi pa rad 
1919-cu il də Ba kı da, in di ki Mu zey 
Mər kə zi nin yer ləş di yi əra zi də ke-
çi ril di.

Qı sa müd dət də Mil li Or du Os-
man lı döv lə ti nin Qaf qaz İs lam Or-
du su ilə bir lik də Ba kı nı və ət raf 
qə za la rı er mə ni-bol şe vik iş ğa lın-
dan azad et di. Azər bay can or du-
su nun Hü seyn xan Nax çı vans ki, 
İb ra him ağa Usu bov, Hə mid Qay-
ta ba şı, Ka zım Qa car, Ca vad bəy 
Şıx lins ki, Hə bib bəy Sə li mov ki mi 
ge ne ral la rı var dı.

So vet ha ki miy yə ti döv rün də də 
Ru si ya İm pe ri ya sı nın azər bay can-
lı la ra qar şı hər bi si ya sə ti də yiş mə-
miş di. Çar döv rün dən fərq li ola raq 
azər bay can lı gənc lər ar tıq hər bi 
xid mə tə ça ğı rıl sa lar da, on lar dö yüş 
üçün nə zər də tu tul muş hər bi his sə-
lər də yox, əsa sən ti kin ti ba tal yon-
la rın da xid mət edir di lər. Məq səd, 
tə bii ki, azər bay can lı lar ara sın da 
hərb el mi nə də rin dən yi yə lə nən, 
müasir si lah lar la rəf tar et mə yi ba ca-
ran hərb çi lə rin ye tiş di ril mə si nə im-
kan ver mə mək idi. O vaxt bu si ya-
sə tin ma hiy yə ti ni yax şı ba şa dü şən 
Hey dər Əli yev Azər bay can da ha ki-
miy yə tə gəl dik dən son ra, 1971-ci il 
iyu nun 20-də C. Nax çı vans ki adı na 
ix ti sas laş dı rıl mış hər bi mək təb təş-
kil et di. Döv lət baş çı mız azər bay-
can lı gənc lə rin Ba kı Ali Bir ləş miş 
Ko man dan lıq və Ba kı Ali Hər bi 
Də niz çi lik mək təb lə ri nə, elə cə də 
SS Rİ-nin di gər hər bi mək təb lə ri-
nə gü zəşt li şərt lər lə qə bul 
olun ma sı na nail 
ol du.

C.Nax çı vans ki adı na Hər bi Li-
se yin mil li za bit kadr la rı mı zın 
ye tiş di ril mə sin də və o dövr də ali 
hər bi mək təb lə ri bi tir miş şəxs lə-
rin si lah lı qüv və lə rin for ma laş-
ma sın da müs təs na ro lu ol du. Bu 
mək təb lər də ye ti şən Azər bay can 
hərb çi lə ri Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri-
bə sin də mi sil siz igid lik lər gös tər-
di lər. Azər bay can öz döv lət müs-
tə qil li yi ni bər pa et dik dən son ra 
mil li or du nun ya ra dıl ma sı gü nün 
ən va cib mə sə lə si nə çev ril di.

Am ma hə lə 1991-ci il sent yab-
rın 5-də Mü da fi ə Na zir li yi nin ya-
ra dıl ma sı ba rə də qə rar və hə min 
ilin okt yab rın 9-da Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Ali So ve ti tə rə-
fi n dən si lah lı qüv və lə rin ya ra dıl-
ma sı haq qın da qa nun qə bul edil-
sə də, mü tə şək kil or du ya rat maq 
müm kün ol ma mış dı. Er mə nis ta nın 
gün dən-gü nə ge niş lən mək də olan 
hər bi tə ca vü zü Mil li Or du nun ya ra-
dıl ma sı işi ni sü rət lən dir mə yi tə ləb 
edir di. La kin ilk vaxt lar ya ra dıl mış 
hər bi his sə lər müx tə lif si ya si qüv və-
lə rin əlin də alə tə çev ril miş di.

Öl kə miz də pe şə kar or du qu ru cu-
lu ğu nun əsa sı isə 1993-cü ilin son la-
rın da qo yul du. Məhz hə min vaxt dan 
or du qu ru cu lu ğu na el mi prin sip lər lə 
ya na şıl dı, si lah lı qüv və lər pə ra kən-
də lik dən xi las ol du, or du da kı si ya si-
ləş mə yə son qo yul du. Hey dər Əli yev 
ha ki miy yə ti döv rün də həm Pre zi-
dent, həm də Ali Baş Ko man dan ola-
raq, or du nun qüd rət li ol ma sı na diq-
qə ti yö nəlt di. Or du qu ru cu lu ğu na 
yal nız 1993-cü il dən baş la maq müm-
kün ol du. Bu dövr dən eti ba rən öl-
kə də ki si lah lı qüv və lər döv lə tin tam 
nə za rə ti nə keç di. Gö rül müş təd bir lər 
nə ti cə sin də qı sa za man kə si yin də Fü-
zu li və Ağ dam ra yon la rı nın bir sı ra 
ya şa yış mən tə qə lə ri iş ğal dan azad 
edil di, cəb hə də tə şəb büs Azər bay can 
or du su na keç di. Bu uğur la rın mü-
vəq qə ti ol du ğu nu gü man edən düş-
mən öz ha va dar la rı nın yar dı mı ilə 
1994-cü ilin ilk ay la rın da bü tün cəb-
hə bo yu iri miq yas lı hü cum əmə liy-
yat la rı na baş la dı. La kin Azər bay can 
or du his sə lə ri nin Fü zu li, Bey lə qan, 
Ağ dam və Tər tər is ti qa mət lə rin də ki 
mü qa vi mə ti ilə rast la şan və Azər bay-
can əs gə ri nin qəh rə man lıq nü mu nə-
lə ri nin şa hi di olan düş mən cəb hə də 
atəş kə sə ra zı lıq ver mə li ol du.

Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 22 
may 1998-ci il Sə rən ca mı na əsa-
sən, Əla hid də Azər bay can Kor-
pu su nun ya ran dı ğı gün – 26 iyun 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Si-
lah lı Qüv və lər Gü nü elan olun du 
və hər il bu ta rix rəs mi döv lət bay-
ra mı ki mi qeyd edi lir.

Bu gün Qaf qaz da ən müasir 
or du he sab olu nan Azər bay can 
Mil li Or du su Hər bi Ha va və Ha-
va Hü cu mun dan Mü da fi ə, Hər bi 
Də niz və Qu ru qo şun la rın dan 
iba rət dir. Bu qo şun növ lə ri po-
ten sial rə qib lə qı rı cı və bom-
bard man çı təy ya rə lər lə eff  ek tiv 
mü ba ri zə apar maq iq ti da rın da-
dır. MDB çər çi və sin də Azər bay-
can, ha va hü cu mun dan mü da fi ə 
qüv və lə ri nə ma lik ən güc lü öl-
kə lər dən sa yı lır. Büd cə və saiti 
il dən-ilə ar tı rı lan Azər bay can Si-
lah lı Qüv və lə ri nin bu na mü va fi q 
ola raq hər bi im kan la rı da ge niş-
lə nir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Hey dər Əli yev hər bi 
təh sil sis te mi nin da ha da in ki şaf 
et di ril mə si məq sə di ilə 1999-cu 
il yan va rın 20-də Hər bi Aka de-
mi ya nın ya ra dıl ma sı haq qın da 
fər man im za la dı. Pre zi den tin 20 
av qust 2001-ci il ta rix li fər ma nı 
ilə Si lah lı Qüv və lər üçün kadr 
ha zır lı ğı nın tək mil ləş di ril mə-
si məq sə di lə Mü da fi ə Na zir li-
yi sis te min də fəaliy yət gös tə rən 
mək təb lər Azər bay can Ali Hər bi 
Mək tə bi, Azər bay can Hər bi Də-
niz çi lik Mək tə bi və Azər bay can 
Ali Hər bi Təy ya rə çi lik Mək tə bi 
ad lan dı rıl dı. 

Öl kə mi zin mü da fi ə po ten sialı-
nın əsas lı şə kil də möh kəm lən di-
ril mə sin də Mü da fi ə Sə na ye si Na-
zir li yi nin ya ra dıl ma sı da mü hüm 
rol oy na dı. Qı sa müd dət də rə qa-
bə tə da vam lı mü da fi ə sə na ye si ni 
for ma laş dı ran Azər bay can ar tıq 
NA TO stan dart la rı sə viy yə sin də 
məh sul lar is teh sa lı nı qay da ya sa-
lır və bey nəl xalq mü da fi ə sə na ye-
si sər gi lə rin də uğur la təm sil olu-
nur. Bu gün Azər bay can Mü da fi ə 
Sə na ye si Na zir li yi nin xətt  i ilə öl-
kə miz də hər bi tə yi nat lı məh sul-
lar - pat ron lar, si lah lar, mər mi lər, 
ta pan ça lar, av to mat lar, pu lem-
yot lar, mi naatan lar, snay per tü-
fəng lə ri, zi reh li tex ni ka və pi lot-
suz təy ya rə lər is teh sal olu nur. 
Yə ni, Azər bay can Or du su nun 
təc hi za tı bu gün or du qu ru cu lu-
ğu işin də bö yük uğur la ra im za 
atan Azər bay can Pre zi den ti, Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin 
də  çı xış la rın da vur ğu la dı ğı ki mi, 
həm də da xil də is teh sal olu nan 
məh sul lar he sa bı na for ma la şır. 

Bu gün Azər bay can büd cə sin-
dən hər bi xərc lər üçün ay rı lan 
və sait 3 mil yard dol lar dan ar tıq 
- Er mə nis ta nın döv lət büd cə sin-
dən iki də fə çox dur. Gü nü müz də 
hərb çi lə rin məişət prob lem lə ri də 
həl li ni ta pır. Ye ni hər bi his sə lər, 
ba za lar ti ki lir. Azər bay can bey nəl-
xalq təc rü bə ni mə nim sə yir, Tür ki-
yə ilə hər bi əmək daş lıq edir, bir gə 
tə lim lər, uçuş lar hə ya ta ke çi rir. 
Or du da st ruk tur is la hat la rın dan 
son ra mo der ni za si ya işi hə ya ta 
ke çi ri lir, tə lim və təh si lə diq qət ye-
ti ri lir. Bu gün Azər bay can or du su 
dün ya nın ən qüd rət li or du la rın-
dan bi ri dir.

Bu ya xın lar da düş mən qüv və lə-
ri nin atəş kə si poz ma sı nə ti cə sin də 
cəb hə xətt  in də baş ve rən ha di sə lər 
də or du mu zun dö yüş qa bi liy yə-

ti ni bir da ha 
sü but edir. 

2016-cı il ap-
re lin 1-dən 5-dək 

da vam edən dö yüş lər za ma nı 
Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri nin 

bir ləş mə lə ri Go ran boy 
ra yo nu na və Naf ta lan 

şə hə ri nə təh lü kə ya ra da 
bi lə cək Ta lış kən di ət ra fın da-

kı yük sək lik lə ri, elə cə də Sey su-
lan mən tə qə si ni azad edib, Fü zu-
li ra yo nu is ti qa mə tin də yer lə şən 
“Lə lə tə pə” ad lan dı rı lan yük sək-
li yə nə za rə ti ələ ke çir di. Bu nun la 
da, Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri 
Ağ də rə-Ma da giz is ti qa mə tin də 
yol la rın nə za rət də sax la nıl ma sı nı 
tə min et di. Şüb hə siz ki, bu uğur lu 
əmə liy yat lar or du mu zun qüd rə-
ti ni sü but edir və biz ina nı rıq ki, 
tez lik lə, bü tün Qa ra bağ əra zi sin də 
- La çın da, Şu şa da, st ra te ji əhə miy-
yə ti olan bü tün yük sək lik lər də 
Azər bay can bay ra ğı dal ğa la na-
caq. Hə min gü nün çox ya xın da 
ol du ğu na ina nı rıq. Bu ina ma əsas 
ve rən qüd rət li or du muz dur! 

Hazırladı: RƏBİQƏ
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Azər bay can da ilk hər bi pa rad C.Nax çı vans ki adı na Hər bi Li-

26 İyun öl kə miz də Azər bay can Res pub li ka sı Si-
lah lı Qüv və lə ri Gü nü ki mi bay ram olu nur. Bu 
il Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri nin ya ran dı ğı 
ta rix dən 98 il ötür.

1918-ci il iyu nun 26-da Azər bay can De mok ra tik Res pub li ka sı 
Na zir lər Şu ra sı nın qə ra rı ilə ilk mün tə zəm hər bi his sə – əla-
hid də Azər bay can kor pu su ya ra dıl dı. Bu qə rar Şər qin mü səl-
man alə min də ilk de mok ra tik hö ku mə tin öz or du su nu ya rat-
ma sı na hü qu qi əsas ver di. Geost ra te ji möv qe yi nə gö rə bö yük 
döv lət lə rin ma raq la rı nın kə siş di yi öl kə olan Azər bay can da 
De mok ra tik Res pub li ka nın ya ran dı ğı gün dən, döv lət çi li yin 
mü hüm at ri bu tu sa yı lan ni za mi or du qu ru cu lu ğu is ti qa mə-
tin də mü hüm ad dım lar atıl dı. 1918-ci il ma yın 28-də qə bul 
edil miş “İs tiq lal bə yan na mə si”ndə qeyd edi lir di ki, Azər bay-
can özü nü xa ri ci mü da xi lə lər dən mü da fiə et mək, da xi li düş-
mən qüv və lə ri ni zə rər siz ləş dir mək üçün ni za mi or du ya ma lik 
ol ma lı, özü nün si lah lı qüv və lə ri ni ya rat ma lı dır.
Hö ku mət tə rə fin dən 25 min nə fər lik or du ya rat maq və zi fə-
si irə li sü rül dü. Döv lət büd cə si nin 24 faizi hər bi məq səd lə rə 
ay rıl dı. Av qus tun 1-də isə Hərb Na zir li yi tə sis olun du. Azər-
bay ca nın ilk mü da fiə na zi ri Xos rov bəy Sul ta nov tə yin edil di. 
Da ha son ra onu bu post da ge ne ral Sə məd bəy Meh man da rov 
əvəz lə di. Ge ne ral-ley te nant Əliağa Şıx lins ki isə na zir müavi ni 
tə yin edil di.

tə bii ki, azər bay can lı lar ara sın da 
hərb el mi nə də rin dən yi yə lə nən, 
müasir si lah lar la rəf tar et mə yi ba ca-
ran hərb çi lə rin ye tiş di ril mə si nə im-
kan ver mə mək idi. O vaxt bu si ya-
sə tin ma hiy yə ti ni yax şı ba şa dü şən 
Hey dər Əli yev Azər bay can da ha ki-
miy yə tə gəl dik dən son ra, 1971-ci il 
iyu nun 20-də C. Nax çı vans ki adı na 
ix ti sas laş dı rıl mış hər bi mək təb təş-
kil et di. Döv lət baş çı mız azər bay-
can lı gənc lə rin Ba kı Ali Bir ləş miş 
Ko man dan lıq və Ba kı Ali Hər bi 
Də niz çi lik mək təb lə ri nə, elə cə də 
SS Rİ-nin di gər hər bi mək təb lə ri-
nə gü zəşt li şərt lər lə qə bul 
olun ma sı na nail 
ol du.

də or du mu zun dö yüş qa bi liy yə-
ti ni bir da ha 
sü but edir. 

2016-cı il ap-
re lin 1-dən 5-dək 

da vam edən dö yüş lər za ma nı 
Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri nin 

bir ləş mə lə ri Go ran boy 
ra yo nu na və Naf ta lan 

şə hə ri nə təh lü kə ya ra da 
bi lə cək Ta lış kən di ət ra fın da-

kı yük sək lik lə ri, elə cə də Sey su-
lan mən tə qə si ni azad edib, Fü zu-
li ra yo nu is ti qa mə tin də yer lə şən 
“Lə lə tə pə” ad lan dı rı lan yük sək-
li yə nə za rə ti ələ ke çir di. Bu nun la 
da, Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri 
Ağ də rə-Ma da giz is ti qa mə tin də 
yol la rın nə za rət də sax la nıl ma sı nı 
tə min et di. Şüb hə siz ki, bu uğur lu 
əmə liy yat lar or du mu zun qüd rə-
ti ni sü but edir və biz ina nı rıq ki, 
tez lik lə, bü tün Qa ra bağ əra zi sin də 
- La çın da, Şu şa da, st ra te ji əhə miy-
yə ti olan bü tün yük sək lik lər də 
Azər bay can bay ra ğı dal ğa la na-
caq. Hə min gü nün çox ya xın da 
ol du ğu na ina nı rıq. Bu ina ma əsas 
ve rən qüd rət li or du muz dur! 

Hazırladı: RƏBİQƏ

atəş kə sə ra zı lıq ver mə li ol du.

26 iyun Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri 

Günüdür
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

A
Ana mal – ka pi tal, sər ma yə; 

Ana mal sa hi bi pa ra yı ne re ye ya-
tı ra ca ğı nı bi li yor.

Anek dot – əh va lat, ha di sə, he-
ka yə; O, şim di ku lak tan ku la ğa 
ak ta rı lan anek dot la rı, ne fi s ve ve-
ciz esp ri le ri le anı la ge li yor. Azər-
bay can di lin də ki anek tod türk cə-
də fık ra, nük te. 

An laş ma – mü qa vi lə, sa ziş; 
Tür ki ye ve Azer bay can ara sın da 
an laş ma ya pıl dı.

An la yış – tə səv vür, an la yış, ba-
şa düş mə; Di li miz də ki məfh  um 
kəl mə si nin qar şı lı ğı de yil. Ça ğın 
ti yat ro an la yı şı nı yan sı tan ya zı lar 
ya yım lı yor du. Azər bay can di lin-
də ki an la yış türk cə də kav ram.

An lık – 1.in tel lekt, müd rik; 
2.fəhm; 3.qav ra yış, mü ha ki mə; 
Du yu ve ira de den fark lı bir an lı-
ğı, an la ma gü cü var dı.

Ano nim – şi fa hi xalq ədə biy ya-
tı nın bir qo lu, müəl li fi  na mə lum 
ədə bi janr nü mu nə lə ri; Ma ni, ma-
sal ve nin ni ler ano nim ya zın tür-
le ri dir. Ano nim şir ket – səhm dar 
cə miy yət.

Apar mak – 1.çır pış dır maq, 
oğur la maq; 2.kö çür mə, pla giat; 
Mü dür, pa ra yı çok us ta lık la apar-
mış tı. Azər bay can di lin də ki apar-
maq türk cə də gö tür mek.

Ara ba – av to mo bil, av to ma şın; 
So kak ta bir kaç ara ba zin cir le me 
ka za yap mış tı. Di li miz də ki kəl 
(öküz) ara ba sı türk çə də kağ nı. 
Kağ nı yı ara ba ile, kam yo net ile 
de ğiş ti ri yor.

Ara cı – va si tə çi, mak ler; Doğ-
ru dan mal al mak var ken ara cı ya 
ge rek yok. 

Arak – 1.tər, rü tu bet; 2.oğur luq, 
əkiş dir mə; Bu fi lm bi le bir şey ler-
den arak tır, si zin de yi mi niz le.

Arak la mak – oğu la maq, əkiş-
dir mək, çır pış dır maq; Kaç mek-
tup “Ör nek Aşk Mek tup la-
rı” ki ta bın dan ya da cep 
fo to ro ma nın dan 
arak lan  mış . 
S a  r a y  d a n 
ç a  l a  m a -
dın, in-
ş a a t  t a n 
arak la o 
za man.

Ara lık – 
de kabr ayı; 
Ara lık ayı 
ge nel lik le so ğuk 
olur ve kar ya ğar.

Aran – tü tün düz mək, qu-
rut maq üçün üs tü qa pa lı rəf; Köy-
lü ler tü tün için aran yap mış lar dı.

Arap sa çı – qa rı şıq lıq, do la şıq-
lıq; Bu iş arap sa çı na dön dü.

Ara yış – ax ta rış (ara mak fe lin-
dən); Azər bay can di lin də ki ara yış 
türk cə də bel ge, ra por.

Ar tist – 1. oyun baz, hoq qa baz; 
2. ya ra şıq lı; Üs lub fər qi nə diq qət 
et mə li. Bu söz di li miz də ki “ar tist-
lik et mək” mə na sın da iş lə di lir. 
Adam çok ya kı şık lı, val la hi ar tist 
gi bi. Azər bay can di lin də ki ar tist 
türk cə də ti yat ro (si ne ma) sa nat çı-
sı, oyun cu.

As ker – 1. hərb çi; 2. əs gər, əs-
gər lik; Dı şa rı sı kol la rı kır mı zı 
kur de la lı as ker ler le do luy du. 
Kom şu nun Ha san as ker den dön-
dü. As keri uçak – hər bi təy ya rə; 
As keri kuv vet ler – si lah lı qüv və-
lər. Azər bay can di lin də ki əs gər 
türk cə də er, erat.

As kı – 1. pal ta ra san; 2. cəf tə;
3. çən gəl; 4. çay si ni si; As kı ya al-
mak – (mə sə lə ni) həll et mə dən 
sax la maq, ha va dan ası lı qal maq. 
Par la men to bu se fer ya sa ta sa rı sı nı 
gün dem den çı ka ra rak as kı ya al dı.

As ma – 1. üzüm, üzüm sal xı-
mı; 2. tə nək, mey nə; 3. sar ma şıq; 
4. qo ra; Ben gi de li as ma lar üzüm 
ol muş.

As mak – tən bəl lik et mək, ava-
ra lan maq; Ders le ri ni as ma ma ya 
gay ret edi yor du.

Aş – ye mək, qi da; Aşe vi – 1. 
xey rat ve ri lən yer; 2. qəl ya nal-
tı (dü ka nı). Aş er mek (aşer mek) 
– ye rik lə mək (ha mi lə lər də); Bu 
mem le kett  e her ke sin işi ve aşı ol-
ma lı ki, in san ca ya şa ya bil sin ler.

Aşa ğı – al çaq, əc laf, ba ya ğı; Son 
de re ce aşa ğı bir adam dı ve se vim-
siz di.

Aşa ğı la mak – al çalt maq, təh-
qir et mək, hör mət dən sal maq; 
Ev için de gör dü ğü kral muame-
le si ile ev dı şın da ya şa dı ğı red-
de dil me, alay edil me ve 
aşa ğı lan ma kor ku su ara-
sın da bir yer ler de 
ki lit len miş ti se-
ne be se ne.

Aşa ğı lık – al çaq, al çaq lıq, əc laf; 
Aşa ğı lık duy gu su – na qis lik (na ta-
mam lıq) komp lek si. Ba zen en aşa-
ğı lık bir ro ma nı ta bii ola rak okur.

Aşı la mak – 1.pey vənd et mək 
(vur maq); 2.ca laq et mək; Vü cutt  a 
ba ğı şık lık yap ma sı için ço cuk la rı 
vi rü se kar şı aşı la dı lar.

Aşı rı – 1. həd siz, həd dən ar tıq, 
if rat; 2. ekst re mist, if ra ta va ran; İç-
ki ye aşı rı de re ce de düş kün dü. Bu 
yu mu şa ma yı is te mi yor aşı rı lar.

Aşı rı cı – ekst re mist; Bu ey le mi 
ile bek le ne nin üs tün de bir aşı rı cı-
lık ser gi le miş ti.

Aşı rım – oğur luq, əkiş dir mə 
(ar qo); Azər bay can di lin də ki aşı-
rım türk cə də dağ ke çi di (be li).

Aşır mak – 1. çır pış dır maq, 
oğur la maq; 2. pla giat; Sa ray ka-
tip le rin den ka ğıt aşır mış tı. Azər-
bay can di lin də ki aşır maq, türk cə-
də de vir mek, dü şür mek. 

Aşk – eşq, mə həb bət, sev da; 
Azər bay can di lin dən üs lub fər qi 
var və əsa sən mə həb bət mə na sın da 
iş lə di lir. Di gər mətn və si tuasi ya-
lar da di li miz də ki sev gi sö zün dən 
is ti fa də olu nur. Aşk ol sun! – De yə-
cək sö züm yox dur! Ayıb ol sun! Aşk 
yap mak – se viş mək. Han gi er kek 
aşk yap ma dan ev len di ği kız dan 
tam bir bekâ ret bek le mez?

Aşu re – hə dik (buğ da, no xud 
və qu ru mey və lər dən ha zır lan de-
sert); Şim di ye ka dar bu ka dar le-
zet li aşu re ye me miş ti.

Ata – 1. əc dad, sü la lə, şə cə rə; 2. 
Ata türk. Da ha ba ba nın bi le izi ni 
sü re mi yor san, na sıl ata la rı na bağ lı 
his se de cek sin ki ken di ni? Ki tap ni ye 
ya zıl mış, şim di ki ne sil ler ata la rı nın 
ha ta la rın dan ders al sın di ye. Azər-
bay can di lin də ki ata, türk cə də ba ba.

Atak – 1.cə sa rət li, ürək li; 
2.ədəb siz, qa ba, ko bud; Arif her 
za man ol du ğu gi bi atak dav ran-
mış, me se le yi çöz müş tü.

Ata ma – tə yi nat, tə yin et mə (və zi-
fə yə); İda re mah ke me si onun hak-
kın da ki ata ma ka ra rı nı dur dur du.

Atar da mar – ar te ri ya, ar te rial 
da mar; Kalb ame li ya tı za ma nı 
atar da mar la rın dan 
bi ri ne by-pass 
ya pıl mış-
tı.

Ateş – od, alov, ocaq; Ateş ba ca-
yı sar dı – İş iş dən keç di (ar tıq gec-
dir). Ye me ği ateş ten in dir dim. Ev, 
du man ve ateş ler için de kal mış tı.

Ateş çi – ocaq çı, kül xan çı; Ateş çi, 
oca ğa bir kep çe kö mür atıp otur du.

Ateş le mek – yan dır maq, od 
vur maq; So ba yı ateş le mek – so ba-
nı yan dır maq. Ba rut fı çı sı nın fi  ti-
li ni ateş le di.

Atıl – 1. iner si ya, əta lət; 2. tən-
bəl, süst, fəaliy yət siz; 3. lü zum suz, 
fay da sız; Son de re ce atıl bi riy di.

At la ma – tul lan ma; At la ma tah-
ta sı – tramp lin; Sı rık la at la ma – 
şü vül lə tul lan ma. At le tizm də en 
uza ğa at la ma ve ya en yük se ği aş-
ma da bi rer spor dal la rı dır.

At lat ma – ötü şür mə, so vuş dur-
ma; Teh li ke yi at lat ma – təh lü kə ni 
so vuş dur ma. Bu ba di re yi de at lat-
tı lar.

At let – may ka, can köy nə yi; 
Ken di si ne at let, fa ni la, eşof man 
ve spor ayak ka bı sı al dı.

Ava dan lık – alət, alət dəs ti; 
Yaz lık ta ki ban yo yu ta mir için 
ava dan lık çan ta sı nı ya nı na al dı. 
Azər bay can di lin də ki ava dan lıq, 
türk cə də ekip man, ta kım.

Av cı – atı cı, ni şan çı; Av cı uça-
ğı – qı rı cı təy ya rə. Or du ya ye ni jet 
av cı uçak la rı alın dı. 

Av rat – 1. ar vad (şi fa hi nitq də iş-
lə di lir və qa ba kəl mə he sab edi lir). 
2. ar vad xa siy yət ki şi; Azər bay can 
di lin də ki ar vad, türk cə də ka rı, eş. 

Ayak lan ma – üs yan, qi yam, 
bunt, iğ ti şaş; Gü ney do ğu da ki 
ayak lan ma yı bas tır mak için jan dar-
ma kuv vet le ri böl ge ye sev ke dil di.

Ayak lan mak – 1. üs yan qal dır-
maq, qi yam et mək; 2. kör pə nin 
ye ri mə yə baş la ma sı; Ana do lu da-
ki ayak lan ma yı bas tır mak la gö-
rev len di ri len Mus ta fa Ke mal, 19 
Ma yıs ta Sam sun ́a çık tı.

Ayak ta kı mı – qa ra ca maat, 
avam ca maat, lüm pen; Asil za de-
ler yo ka çı kar ken ayak ta kı mı in-
san lar ço ğa lı yor.

Ayak te ri – ayaq çı pu lu, kur yer 
pu lu (poçt gön də ri şi ni çat dı ra nın 
zəh mət haq qı); Aşa ğı da bek le yen 

dok to ra ayak te ri ve rip sav-
mak la zım dı.

Ay çi çe ği – gü nə ba xan; Ay çi çe ği 
tar la la rı, bu yıl ürü nün bol ola ca-
ğı na işa ret edi yor.

Ay dın – zi ya lı, mü nəv vər; Bu 
işin üs te sin den yal nız ay dın lar 
ge le bi lir.

Ay dın lan ma – 1.işıq lan ma; 
2.maarif çi lik; Ay dın lan ma dev ri – 
Maarif çi lik döv rü. 

Ay dın lat mak – 1. iza hat ver-
mək, ay dın lıq gə tir mək; 2. işıq-
lan dır maq; 3. maarifl  ən dir mək; 
19.yüz yıl ya zar la rı nın asil gö re vi 
hal kı ay dın lat mak tı.

Ayı rım – ayır ma, fərq lən dir-
mə; Irk ayı rı mı – ir qi ay rı seç ki lik, 
disk ri mi na si ya. Bu ara da si li nen 
ay rım lar ve ay rım cık lar, bu la nık-
lı ğı iyi den iyi ye ar tı rı yor.

Ay na cı – hiy lə gər; He rif, işi ne 
hi le ka rış tı ran ay na cı nın te kiy di.

Ayı ba lı ğı – suiti (fok); An tark-
ti ka da ya şa yan ve del tü rü ayı ba-
lık la rı -56 c΄ ye va ran so ğuk la ra 
da ya na bi lir, 

Ayır ma – apost rof; Türk çe de 
özel ad lar la çe kim ek le ri ara sın da 
ayır ma işa re ti ko nur.

Ay rı ba sım – ott  isk; Der gi de ba sı-
lan ma ka le den bir ay rı ba sım is te di.

Ay rı ca – (vur ğu bi rin ci he ca 
üzə rin də dir) bun dan baş qa, xü-
su sən, xü su si lə; Se ni ta nı rım, ay-
rı ca say gım var ve se ve rim.

Ay rı ca lık – üs tün lük, im ti yaz, 
gü zəşt; Eğer öy ley se bu her ke se 
na sip ol ma yan bü yük bir ay rı ca lık.

Ay rı lık çı – se pa ra tist, ay rıl ma 
tə tər da rı. Tür ki ye de ay rı lık çı ha re-
ket ler, kar deş lik ve bö lün mez bü-
tün lük an la yı şı nı za de le mek te dir.

Ay rım cı lık – fərq, diff  e ren siasi-
ya, disk ri mi na si ya; Din sel ve et-
nik ay rım cı lık oran la rı ür kü tü cü.

Ay rın tı – tə fər rüat, xır da lıq lar; 
İs ter sen me se le yi ay rın tı la ra gir-
me den ko nu şa lım.

Azap – 1.Ana do lu da əkin-bi çin-
də iş lə di lən nö kər, əkin çi, cüt çü; 
2.əs gər; Er te si sa bah bah çe de ge-
zi nir ken Meh met, emek tar azap la-
rın dan bi ri ni gör dü. Bi raz da pel-
tek azap eriy le ta nış tı Ci han.

Azar I – mə zəm mət, tən beh, dan-
laq; Haf ta bo yun ca onu her gün ay nı 
saatt  e ara ma dı ğı için azar işit miş ti.

Azar II – az-az; Çor ba lar içi lip, 
zey tin yağ lı lar azar azar 

yen dik ten son-
ra Gül süm 
Ni ne mut fa-

ğa dön dü.
Azar la mak – 

dan la maq, mə-
zəm mət et mək; 
Ya ta ğın da ka lıp 

ro man la rı nı oku-
ma lıy dın, - di ye 

azar la dı onu. Azər bay-
can di lin də ki azar la maq, 

türk cə də ra hat sız lan mak, 
has ta lan mak.
Aziz – 1. mü qəd dəs; 2. din xa-

di mi; Aziz, Mer yem Ana port re si 
önün de dur du. Azər bay can di lin də-
ki əziz, türk cə də sa yın, say gı de ğer 
(Tür ki yə də yaş lı nə sil aziz kəl mə si ni 
di li miz də ki mə na da da iş lə dir).

Aziz lik – 1. mü qəd dəs lik; 2. is teh-
za, məs xə rə, ko bud za ra fat; Bi ri si nin, 
bir şe yin aziz li ği ne uğ ra mak – bir 
ada mın, ya xud ha di sə nin gü da zı na 
get mək, bi ri si nin oyu nu na gəl mək. 
Bu nu ev ve la bir oyun, bu de liş men 
kız la rın bir aziz li ği san dı lar.

Az ma – hib rid, mə ləz, qa tı şıq; 
İki ay rı ır kın ka rış ma sın dan do-
ğan, kır ma, me tis ve ya me le ze az-
ma den mek te dir.

Davamı gələn sayımızda

Ar tist – 1. oyun baz, hoq qa baz; 

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

 – av to mo bil, av to ma şın; 
So kak ta bir kaç ara ba zin cir le me 
ka za yap mış tı. Di li miz də ki kəl 
(öküz) ara ba sı türk çə də kağ nı. 
Kağ nı yı ara ba ile, kam yo net ile 
de ğiş ti ri yor.

 – va si tə çi, mak ler; Doğ-
ru dan mal al mak var ken ara cı ya 
ge rek yok. 

 – 1.tər, rü tu bet; 2.oğur luq, 
əkiş dir mə; Bu fi lm bi le bir şey ler-
den arak tır, si zin de yi mi niz le.

Arak la mak – oğu la maq, əkiş-
dir mək, çır pış dır maq; Kaç mek-
tup “Ör nek Aşk Mek tup la-
rı” ki ta bın dan ya da cep 
fo to ro ma nın dan 
arak lan  mış . 
S a  r a y  d a n 
ç a  l a  m a -

 – 
de kabr ayı; 
Ara lık ayı 
ge nel lik le so ğuk 
olur ve kar ya ğar.

 – tü tün düz mək, qu-
rut maq üçün üs tü qa pa lı rəf; Köy-
lü ler tü tün için aran yap mış lar dı.

Arap sa çı – qa rı şıq lıq, do la şıq-
lıq; Bu iş arap sa çı na dön dü.

 – ax ta rış (ara mak fe lin-
dən); Azər bay can di lin də ki ara yış 
türk cə də bel ge, ra por.

de re ce aşa ğı bir adam dı ve se vim-
siz di.

Aşa ğı la mak – al çalt maq, təh-
qir et mək, hör mət dən sal maq; 
Ev için de gör dü ğü kral muame-
le si ile ev dı şın da ya şa dı ğı red-
de dil me, alay edil me ve 
aşa ğı lan ma kor ku su ara-
sın da bir yer ler de 
ki lit len miş ti se-
ne be se ne.

atar da mar la rın dan 
bi ri ne by-pass 
ya pıl mış-
tı.

zəh mət haq qı); Aşa ğı da bek le yen 
dok to ra ayak te ri ve rip sav-

mak la zım dı.

Azar I – mə zəm mət, tən beh, dan-Azar I – mə zəm mət, tən beh, dan-Azar
laq; Haf ta bo yun ca onu her gün ay nı 
saatt  e ara ma dı ğı için azar işit miş ti.

Azar II – az-az; Çor ba lar içi lip, 
zey tin yağ lı lar azar azar 

yen dik ten son-

ğa dön dü.
Azar la mak

dan la maq, mə-
zəm mət et mək; 
Ya ta ğın da ka lıp 

ro man la rı nı oku-
ma lıy dın, - di ye 

azar la dı onu. Azər bay-
can di lin də ki azar la maq, 

türk cə də ra hat sız lan mak, 
has ta lan mak.
Aziz – 1. mü qəd dəs; 2. din xa-

di mi; Aziz, Mer yem Ana port re si 
önün de dur du. Azər bay can di lin də-
ki əziz, türk cə də sa yın, say gı de ğer 
(Tür ki yə də yaş lı nə sil aziz kəl mə si ni 
di li miz də ki mə na da da iş lə dir).

Aziz lik – 1. mü qəd dəs lik; 2. is teh-Aziz lik – 1. mü qəd dəs lik; 2. is teh-Aziz lik
za, məs xə rə, ko bud za ra fat; Bi ri si nin, 
bir şe yin aziz li ği ne uğ ra mak – bir 
ada mın, ya xud ha di sə nin gü da zı na 
get mək, bi ri si nin oyu nu na gəl mək. 
Bu nu ev ve la bir oyun, bu de liş men 
kız la rın bir aziz li ği san dı lar.

Az ma – hib rid, mə ləz, qa tı şıq; 
İki ay rı ır kın ka rış ma sın dan do-
ğan, kır ma, me tis ve ya me le ze az-
ma den mek te dir.
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Bu ra da ye nə “Ta nış üz lər” ki ta bı ma 
dö nə cə yəm, am ma bə zi söz və ifa də-
lə ri də yiş dir mək şər ti ilə. Hə min kəl-
mə lə rə bu ki tab da lü zum yox dur. İn-
di qar şı nız da du ran ata mın dos tu dur. 

“Bo yu nu aza cıq da ol sa bö yüt mək 
üçün ayaq qa bı la rı nın içi nə qat-qat ka-
ğız qo yub, ba şı nı, in cə və siv ri çə nə si ni 
yu xa rı qal dı ra caq şə kil də tu tub si nə si-
ni ba car dı ğı qə dər qa ba ğa ve rə rək və 
qa bar da raq ye ri yən bu ada mın üzü 
heç vəch lə qo cal mır dı. Hə lə iyir mi 
ya şın da şair ki mi mət buat dün ya sı na 
ayaq bas dı ğı gün ne cə idi sə, iyir mi beş 
ya şın da uni ver si tet kür sü sü nər di van-
la rı nı dır ma şar kən ne cə idi sə, otuz beş 
il son ra tək par ti ya lı sis te mə son qo yan 
ye ni par ti ya nın qu ru cu la rı sı ra sın da 
yer alar kən də, de mək olar ki, ey ni idi, 
də yiş mə miş di. Ki çik, uzun sov bə yaz 
üzün də pa rıl da yan açıq- ya şıl göz lə ri, 
siv ri çə nə si, uc la rı aşa ğı en miş qaş la-
rı ilə sus qun və ziy yət də da ya nan da 
heç bir mə na ifa də et mə yən bu si ma-
nın sa hi bi da nış ma ğa baş lar-baş la maz 
hey rə ta miz, həm də ye tə rin cə sax ta 
bir sə mi miy yət rüz ga rı or ta lı ğı sa rır dı. 
Möv zu nə olur sa- ol sun, elm, si ya sət 
və za ra fat lar hər za man bu rüz ga rın, 
ha va nın içə ri sin də öz ye ri ni tu tur du. 
Gö rü nü şü ru hu nu sar ma şıq ki mi sar-
mış qü rur və məğ rur luq la rın bir- bi ri-
nə qa rış ma sın dan do ğur du. Qü rur lu 
idi, çün ki ana sı nın şə cə rə si, nə sil ağa cı 
bö yük bir Os man lı və zi ri nə ge dib çı-
xır dı. Bu şə cə rə, bə zi lə ri nin uy dur ma 
ki mi qə lə mə ver mə lə ri nə bax ma ya-
raq, yə qin ki, bəl li ger çə yə da ya nır dı. 
Hə qi qi bir nü fuz la evi nə, əri nə, oğ lu-
na hər za man ha kim olan ana nın üzü 
o və zi rin ta rix ki tab la rı nın sə hi fə lə ri nə 
kö çən, mu zey lə rin di var la rın dan ası-
lan rəsm lə ri nin üzü nü ilk ba xış dan 
xa tır la dır dı. Son ra ta rix el mi nin bir 
is ti qa mə tin də ta nın ma sı öl kə hü dud-
la rı nı aş mış, dün ya nın bir sı ra uni ver-
si tet lə ri nin fəx ri dok to ru ol muş, ki-
tab la rı Şərq də və Qərb də məş hur luq 
qa za nan alim lər sı ra sı na gir miş di. 

Ö yün mə si nə də əsas var dı. Çox 
gənc ça ğın da, özün dən on- on beş yaş 
bö yük si ya sət, fi  kir, elm adam la rı nın 
cər gə si nə qa rış mış dı. Hər döv rün iq-
ti dar sa hib lə ri bu “xa ri qə ço cu ğu” 
hey ran lıq la qa nad la rı nın al tı na al mış-
dı lar, süf rə lə rin də oturt muş, məc lis lə-
rin də iş ti ra kı na im kan ya rat mış dı lar. 
Am ma bu nun la be lə, heç vaxt özü nə 
vur ğun adam ki mi gö rün mək is tə-
mir di. Bu niy yə ti ni, üs tü nə bir qə dər 
də hər kə sə ya xın lıq, məh rəm lik his si 
əla və et mək lə ara dan qal dır ma ğa ça-
lı şar kən, əs lin də hə yat da ol du ğun dan 
da ha sə mi mi in san ha lı nı alır dı. 

İtt  i had və Tə rəq qi il lə ri nin ən 
gənc fi  kir ada mı idi. Döv rün Tə lət 
Pa şa dan tut muş Dok tor Na zi mə 
qə dər bö yük si ya si si ma la rı ona 
məm lə kə tin hör mə tə la yiq in san-
la rın dan bi ri ki mi qu caq açır dı lar. 
Döv rün mür şü dü Gö yal pın ağu-
şun dan en mə di. Ta le yi im pe ra tor-
lu ğun bu son ida rə çi lə ri nə o qə dər 
bağ lı gö rü nür dü ki, Bi rin ci Dün ya 
mü ha ri bə si nin bir çox fə la kət so-
rum lu la rı ilə bir lik də onun da tu-
tul ma sı nı, həb sə atıl ma sı nı, Mal ta-
ya sür gün edil mə si ni göz lə yir di lər. 
Bu nu göz lə yən lər Bə kir ağa bö lü-
yün də iki həf tə lik mü sa fi r sax la-
nan dan son ra sər bəst bu ra xıl ma-
sı nın sə bəb lə ri ni ax tar ma ğa ma cal 
tap ma mış dü nən sev gi li ağa bəy lə ri 
ad lan dır dı ğı itt  i had çı lar haq qın da 
ora da-bu ra da söy lə di yi sərt söz lə ri 
eşit di lər. Bir az son ra da uni ver si-
tet də sax lan dı ğı nı, Rza Tev fi q, Cə-
nab Şə ha bəd din1 ki mi itt  i had çı la-
rın düş mə ni sa yı lan pro fes sor lar la 
can bir qəlb ol du ğu nu gö rüb hey-
rət lə iç lə ri ni çək di lər. 

Mü ta ri kə il lə rin də İs tan bu lun 
ma vi göy lə ri ni ör tən ma təm bu lud-
la rı na so yuq qan lı lıq la bax dı. Di li ni, 
ifa də tər zi ni dər hal o gün lə rin si ya-
si ifa də üs lu bu na uy ğun laş dır dı. O 
da sev mə dik lə rin dən “xi yar lar, bal-
qa baq lar, alaq ot la rı, eş şək qan qal-
la rı” - de yə rək bəhs edir di. Ya zı la-
rın da ən ağır küfr lə ri, ən açıq-sa çıq 
ey ham la rı çox la rı nın da ha məq bul 
say dıq la rı İs tan bul ar qo su ilə kə kə-
lə mə dən bir ba şa ya zır dı. Bu şə kil-
də da nış ma ğa və yaz ma ğa o qə dər 
us ta lıq la yi yə lən miş di ki, ar tıq hər 
kəs onun bir da ha tut du ğu yol dan 
çə kin mə yə cə yi qə naətin də idi. O il-
lər də ki özü nüifa də tər zi ilə, yə qin 
ki, Tür ki yə nin ilk dil ek zis ten sialist-
lə rin dən bi ri sa yı la bi lər di. 

O qa ran lıq dövr də in san la rın yad-
da şın da bu rax dı ğı xa ti rə lər ara sın da 
unu dul ma sı çox çə tin olan lar da var. 

İs tan bul Da rül fü nu nu nun tə lə-
bə lə ri Mil li Mü ca di lə nin əley hi-
nə çı xan pro fes sor la ra eti raz la rı nı 
bil dir mək üçün ha mı lıq la aya ğa 
qalx dıq la rı za man qar şı la rın da 
ya rı hə də və təh did, ya rı öyüd və 
nə si hət lə da ya nan lar dan bi ri də bu 
uşaq üz lü adam ol muş du...

A na do lu zə fər qa zan dı. Ye ni 
döv lə tin qu ru cu la rı məm lə kə tin 
bü tün də yər lə rin dən fay da lan ma-
ğı göz önü nə alıb bir çox la rı nın 
qü sur la rı nı gör məz li yə vur maq 
yo lu nu tut du lar. Bu də fə də o, ha-
mı dan əv vəl An ka ra nın şap ka lı, 
uzun bo ğaz çək mə li ida rə çi lə ri nin 
ya nın da idi. Həm də özü nün ya-
şı hə lə otuz dan az olan bir na zi rin 
mü şa vi ri si fə tin də!

Fə qət, An ka ra nın nə ha va sı, nə 
də in san la rı İs tan bu la uy ğun dur. 
Ora da üfüq lər şim şək li dir. Üz lər, 
ba xış lar, səs lər də za man-za man 
in sa nı va hi mə yə sa la caq də rə cə də 
sərt və hik kə li dir. Da mar la rın da 
axan qan dan və zir ba ba sı nın “İn di 
diq qət li ol, çə kil bir kə nar da göz-
lə!” pı çıl tı sı nı eşi dir. Ya xın la şan 
in qi lab la rın (Ata tür kün hə ya ta ke-
çir di yi mə də ni in qi lab lar nə zər də 
tu tu lur - V.Q.) fır tı na sı baş la ma dan 
İs tan bu lun min bir rən gə ça lan sa-
kit, səs siz də niz sa hil lə rin də, ki tab-
la rı, açıq-sa çıq da nış maq dan xoş-
la nan dost la rı, hə rə si ni bir yön dən 
sev di yi qız, oğ lan tə lə bə lə ri ara sın-
da da ha bir müd dət qa lıb göz lə-
mə yi qə ra ra alır. Qaç maq üçün ax-
tar dı ğı für sət lər də üzə çıx maq da 
lən gi mir. Mər mə rə yə ba xan qa la ça 
ki mi evin də, zən gin ki tab xa na sı nın 
bü huş edi ci sə rin li yin də gün lə ri ni 
ke çi rir. 

İn di sı ra el mi möv zu lar da, ən çox 
da dil və ta rix sa hə sin də göz lə nən 
in qi lab la ra gəl miş di. Hərb çi lə rin, 
şap ka lı və çək mə li mül ki adam la rın 
el min hü dud la rı nı çox asan lıq la aşa 
bil mə lə ri nə əv vəl cə təəc cüb lən di.

Ar dın ca bir za man lar Ən vər Pa şa-
nın da nis bə tən ki çik miq yas lar da 
in di hə ya ta ke çi ri lən iş lə rə hə vəs 
gös tər di yi ni, la kin bə zi pro fes sor və 
ədə biy yat çı la rın “Hər iş öz us ta sın-
dan qor xar”- te zi si ni or ta ya at ma-
la rı nə ti cə sin də hə vəs dən dü şüb 
ça lış ma la rın dan vaz keç di yi ni 

xa tır la dı. Bu ör nək dən al dı ğı cə-
sa rət lə gün də lik də da ya nan 
mə də ni in qi lab la rı qu laq dan 
qu la ğa gə zən pı çıl tı lar la tən-
qid et mə yə baş la dı. Bu nun-
la da ki fa yət lən mə yib, özü-

nə ürək dən ina nan bə zi gənc 
asis sent lə ri ni qa ba ğa ver mək 

yo lu ilə bir növ par ti zan mü ha-
ri bə si nə gi riş di.

Fə qət Mus ta fa Ka mal, Ən vər Pa-
şa de yil di. Fik rin də tut duq la rı nı 

ger çə yə çe vir mək üçün hər 
za man ba ca rıq la tət biq 

et di yi üsul la rı 
va r  d ı . 

Üs tü nə bar maq bas dı ğı iş də ta nın-
mış fi  kir və sə nət adam la rı nı irə li 
sür dük lə ri mü la hi zə nin, ide ya nın 
ic ra çı la rı na çe vir mə yi ba ca rır dı. 
Ki min sə mü qa vi mət gös tər mək 
fi k ri nə düş dü yü nü gö rən də son-
ra dan öz lə ri peş man olub əl lə ri nə, 
ayaq la rı na sa rıl ma ya na qə dər üz-
lə ri nə bax mır dı. Dil və ta rix möv-
zu la rın da dü şün dük lə ri ni hə ya ta 
ke çi rən də də ey ni yo lu tut du. Çox 
yax şı bi lir di ki, İs tan bul Da rül-
fü nu nu nun bu dün ya ca məş hur 
pro fes so ru da gün lə rin bi rin də ina-
dın dan dö nə cək. Si ya sət çi lə rin süf-
rə lə rin də id dia ilə otur ma ğa alı şan 
in san öz süf rə si nə qə dər cəl be di ci 
ol sa da, tə bii ki, bu və ziy yə tə so na 
qə dər tə həm mül edib da ya na bil-
mə yə cək di. Ata türk onun qa ba ğa 
ver di yi gənc lə ri müx tə lif üsul lar la 
sı ra dan çı xa rır dı. Son da isə özü nü 
də han sı sa fi  kir, ya xud elm ada mı 
va si tə si ilə de yil, əyin lə ri nə mül ki 
pal tar ge yin di rib və zi fə lə ri ni mil lət 
və kil li yi nə çe vir di yi, əsl hə qi qət də 
isə ya vər li yin dən ayır ma dı ğı bə zi 
hərb çi lə ri or ta ya sal maq la ya nı na 
ça ğır dı. Bu də vət dən son ra qı sa 
müd dət də Can ka ya köş kü nün seç-
kin lə ri ara sın da yer al dı, ey ni sü-
rət lə də mil lət və ki li se çil di. Ar tıq 
döv lə tin rəs mi iş lə ri sı ra sı na da xil 
olu nan dil və ta rix mə sə lə lə ri nin 
atə şin mü da fi əçi lə rin dən sa yı lır-
dı. İs tan bul Da rül fü nu nu uni ver-
si tet şək lin də ye ni dən qu rul du ğu 
za man hər han sı bir pro fes so run 
ta le yi ni müəy yən edən məx fi  mə-
lu mat la rın sa hib lə rin dən bi ri də o 
idi! Bü tün bu iş lə ri Əli Ka mal dan 
ya di gar qa lan küfr lər, söz lər, açıq-
sa çıq he ka yə lər, bə zən də göz lə ri-
nin ya şıl lı ğı nı ör tə cək qə dər qa lın 
qaş la rı nın ara sın da özü nü işa rət lə-
rə əsa sən, ara la rın da bə zi na zir lə rin 
də ol du ğu qü sur sa hib lə ri ni mə də-
ni cə sa rət nü ma yi şi ilə or ta ya çı xa-
rıb suç la maq da idi...

A ta türk lə İnö nü nün ara la rı də-
yən za man da mar la rın da kı qan ye-
nə onu du yuq sal maq da ge cik mə-
di. Bu qan bi rin ci nin qüd rə tin dən, 
ikin ci nin ina dın dan qorx ma ğın zə-
ru ri li yi ba rə də xə bər dar lıq edir di. 
Ata tür kün ölü mü ərə fə sin də Xalq 
ev lə ri dər gi sin də2 ta ma mi lə bir kün-
cə çə kil miş, az qa la yer li-dib li unu-
dul muş adam gör kə mi ala bil miş di. 
Hə qi qət də isə “Döv ri-İs mə ti” həs-
rət lə göz lə di yi ni İnö nü yə çox dan 
çat dır mış dı. Am ma “Mil li şef dən” 
xoş mü na si bət gör mə miş di. İs mət 
Pa şa nın in san la ra inan ma öl çü lə-
ri özü nə gö rə idi. Ət ra fı nın bi rin ci 
hal qa sı na ala ca ğı adam la rı Ça kır-
ca lı3 üsu lu ilə se çir, təh lü kə li gün lə-
rin im ta han la rın dan keç mə yən lə ri 
ya xı nı na bu rax maq is tə mir di. Döv-
lə tin ba şı na qeyd-şərt siz bö yük bir 
qüd rət lə keç di yi gün dən az son ra 
baş la yan İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
da xi li si ya sət də yer tut ma ya rı şı nın 
sü rə ti ni nə zə rə çar pa caq də rə cə də 
azalt mış dı. O hal da Bi rin ci Dün ya 

mü ha ri bə sin dən ikin ci si nə qə-
dər özü nün də yiş məz uşaq üzü 

ilə gəl mə yi ba car mış pro fes sor-si-
ya sət çi yə Məc lis də bil yard ma sa sı, 
açıq za ra fat lar, he ka yə lər, qu laq-
dan qu la ğa de di-qo du lar ara sın da, 
bir künc də öz saatı nı göz lə mək dən 
baş qa gö rü lə cək bir iş qal ma mış dı.

Sa va şın av ro pa lı dik ta tor la rı əz-
mə si eh ti ma lı qüv vət lən di yi za-
man onun da həs rə tin də ol du ğu an 
gə lib çat dı. Tür ki yə zə fə ri pay la şan 
iki re jim dən bi ri ilə dil tap maq, 
bi ri nin ya nın da da yan maq məc-
bu riy yə tin də idi. Ya sağ de mok ra-
ti ya ya, ya da sol çu dün ya ya qa tı-
la caq dı. Ta ri xin gös tər di yi yol sağ 
tə rəf də idi. Tək par ti ya lı iq ti dar ye-
ri ni çox par ti ya lı sis te mə ve rə cək di. 
Bəl kə, Xalq Par ti ya sı da iq ti da rı ye-
ni qu ru lan di gər si ya si təş ki lat və 
in san lar la pay laş ma lı ola caq dı.

Bi ri Ata tür kün son baş na zi ri, o 
bi ri Mil li Mü ca di lə dən bu ya na mil-
lət və ki li, İs tiq lal Məh kə mə si nin 
üz vü, Xalq Par ti ya sı qrup baş çı sı-
nın müavi ni, va li ki mi ha fi  zə lər də 
çe şid li xa ti rə lər bu rax mış bir isim, 
üçün cü sü, on beş il dən bə ri Məc lis-
də olan, fə qət hö ku mət dən, par ti ya-
sın dan mə sul tə yi nat ala bil mə yən 
şəxs, qə dim bir ailə dən gə lən, hə lə 
çox gənc sa yı la bi lə cək yaş da olan 
və o qə dər də çox ta nın ma yan idea-
list Ana do lu ço cu ğu4 ilə bir lik də De-
mok rat Par ti ya sı nın qu ru cu la rı sı ra-
sın da yer al ma ğa tə rəd düd et mə di.

1 Cə nab Şə ha bəd din (1870-1934) 
– türk hə ki mi, ya zı çı və ic ti-
mai xa dim. “Sər və ti-fü nun” 
məc muəsi ət ra fın da top la şan 
“ye ni ədə biy ya tın” par laq nü-
ma yən də lə rin dən bi ri.

2 Türk Ocaq la rı bağ lan dıq dan 
son ra onun ye rin də ya ra dıl mış 
Xalq ev lə ri nin mət bu or qa-
nı olan və 1933-1950-ci il lər 
ara sın da nəşr edi lən “Ulus” 
dər gi si nə zər də tu tu lur.

3 Ça kır ca lı Meh met (1872-1911) 
- Egey böl gə si nin ta nın mış 
əfə lə rin dən (qa çaq) bi ri. Qəd-
dar lıq və aman sız lı ğı ilə ad 
çı xa rı mış dı. 1080 nə fə ri öl dür-
dü yü rə va yət edi lir.

4 Söh bət De mok rat Par ti ya nın 
qu ru cu la rı sı ra sın da yer alan 
Cə lal Ba yar, Ad nan Men de res, 
Rə fi q Ko ral tan və bu xa ti rə-
oçer kin qəh rə ma nın dan ge dir.
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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.

A ta türk lə İnö nü nün ara la rı də-
yən za man da mar la rın da kı qan ye-
nə onu du yuq sal maq da ge cik mə-
di. Bu qan bi rin ci nin qüd rə tin dən, 
ikin ci nin ina dın dan qorx ma ğın zə-
ru ri li yi ba rə də xə bər dar lıq edir di. 
Ata tür kün ölü mü ərə fə sin də Xalq 
ev lə ri dər gi sin də
cə çə kil miş, az qa la yer li-dib li unu-
dul muş adam gör kə mi ala bil miş di. 
Hə qi qət də isə “Döv ri-İs mə ti” həs-
rət lə göz lə di yi ni İnö nü yə çox dan 
çat dır mış dı. Am ma “Mil li şef dən” 
xoş mü na si bət gör mə miş di. İs mət 
Pa şa nın in san la ra inan ma öl çü lə-
ri özü nə gö rə idi. Ət ra fı nın bi rin ci 
hal qa sı na ala ca ğı adam la rı Ça kır-
ca lı3 üsu lu ilə se çir, təh lü kə li gün lə-
rin im ta han la rın dan keç mə yən lə ri 
ya xı nı na bu rax maq is tə mir di. Döv-
lə tin ba şı na qeyd-şərt siz bö yük bir 
qüd rət lə keç di yi gün dən az son ra 
baş la yan İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
da xi li si ya sət də yer tut ma ya rı şı nın 
sü rə ti ni nə zə rə çar pa caq də rə cə də 
azalt mış dı. O hal da Bi rin ci Dün ya 

mü ha ri bə sin dən ikin ci si nə qə-
dər özü nün də yiş məz uşaq üzü 

ilə gəl mə yi ba car mış pro fes sor-si-
ya sət çi yə Məc lis də bil yard ma sa sı, 
açıq za ra fat lar, he ka yə lər, qu laq-
dan qu la ğa de di-qo du lar ara sın da, 
bir künc də öz saatı nı göz lə mək dən 
baş qa gö rü lə cək bir iş qal ma mış dı.

Sa va şın av ro pa lı dik ta tor la rı əz-
mə si eh ti ma lı qüv vət lən di yi za-
man onun da həs rə tin də ol du ğu an 
gə lib çat dı. Tür ki yə zə fə ri pay la şan 

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-

Bu ra da ye nə “Ta nış üz lər” ki ta bı ma 
dö nə cə yəm, am ma bə zi söz və ifa də-
lə ri də yiş dir mək şər ti ilə. Hə min kəl-
mə lə rə bu ki tab da lü zum yox dur. İn-
di qar şı nız da du ran ata mın dos tu dur. 

“Bo yu nu aza cıq da ol sa bö yüt mək 
üçün ayaq qa bı la rı nın içi nə qat-qat ka-
ğız qo yub, ba şı nı, in cə və siv ri çə nə si ni 
yu xa rı qal dı ra caq şə kil də tu tub si nə si-
ni ba car dı ğı qə dər qa ba ğa ve rə rək və 

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.

ni ba car dı ğı qə dər qa ba ğa ve rə rək və 
qa bar da raq ye ri yən bu ada mın üzü 
heç vəch lə qo cal mır dı. Hə lə iyir mi 
ya şın da şair ki mi mət buat dün ya sı na 
ayaq bas dı ğı gün ne cə idi sə, iyir mi beş 
ya şın da uni ver si tet kür sü sü nər di van-
la rı nı dır ma şar kən ne cə idi sə, otuz beş 
il son ra tək par ti ya lı sis te mə son qo yan 
ye ni par ti ya nın qu ru cu la rı sı ra sın da 
yer alar kən də, de mək olar ki, ey ni idi, 

İtt  i had və Tə rəq qi il lə ri nin ən 
gənc fi  kir ada mı idi. Döv rün Tə lət 
Pa şa dan tut muş Dok tor Na zi mə 
qə dər bö yük si ya si si ma la rı ona 

İs tan bul Da rül fü nu nu nun tə lə-
bə lə ri Mil li Mü ca di lə nin əley hi-
nə çı xan pro fes sor la ra eti raz la rı nı 
bil dir mək üçün ha mı lıq la aya ğa 

Üs tü nə bar maq bas dı ğı iş də ta nın-
mış fi  kir və sə nət adam la rı nı irə li 
sür dük lə ri mü la hi zə nin, ide ya nın 
ic ra çı la rı na çe vir mə yi ba ca rır dı. 

gə lib çat dı. Tür ki yə zə fə ri pay la şan 
iki re jim dən bi ri ilə dil tap maq, 
bi ri nin ya nın da da yan maq məc-
bu riy yə tin də idi. Ya sağ de mok ra-
ti ya ya, ya da sol çu dün ya ya qa tı-
la caq dı. Ta ri xin gös tər di yi yol sağ 
tə rəf də idi. Tək par ti ya lı iq ti dar ye-
ri ni çox par ti ya lı sis te mə ve rə cək di. 
Bəl kə, Xalq Par ti ya sı da iq ti da rı ye-
ni qu ru lan di gər si ya si təş ki lat və 

Bu ra da ye nə “Ta nış üz lər” ki ta bı ma 

mə lə rə bu ki tab da lü zum yox dur. İn-
di qar şı nız da du ran ata mın dos tu dur. 

“Bo yu nu aza cıq da ol sa bö yüt mək 
üçün ayaq qa bı la rı nın içi nə qat-qat ka-
ğız qo yub, ba şı nı, in cə və siv ri çə nə si ni 
yu xa rı qal dı ra caq şə kil də tu tub si nə si-
ni ba car dı ğı qə dər qa ba ğa ve rə rək və 

Ar dın ca bir za man lar Ən vər Pa şa-
nın da nis bə tən ki çik miq yas lar da 
in di hə ya ta ke çi ri lən iş lə rə hə vəs 
gös tər di yi ni, la kin bə zi pro fes sor və 
ədə biy yat çı la rın “Hər iş öz us ta sın-
dan qor xar”- te zi si ni or ta ya at ma-
la rı nə ti cə sin də hə vəs dən dü şüb 
ça lış ma la rın dan vaz keç di yi ni 

xa tır la dı. Bu ör nək dən al dı ğı cə-
sa rət lə gün də lik də da ya nan 
mə də ni in qi lab la rı qu laq dan 
qu la ğa gə zən pı çıl tı lar la tən-
qid et mə yə baş la dı. Bu nun-
la da ki fa yət lən mə yib, özü-

nə ürək dən ina nan bə zi gənc 
asis sent lə ri ni qa ba ğa ver mək 

yo lu ilə bir növ par ti zan mü ha-
ri bə si nə gi riş di.

Fə qət Mus ta fa Ka mal, Ən vər Pa-
şa de yil di. Fik rin də tut duq la rı nı 

ger çə yə çe vir mək üçün hər 
za man ba ca rıq la tət biq 

et di yi üsul la rı 
va r  d ı . 

yən za man da mar la rın da kı qan ye-
nə onu du yuq sal maq da ge cik mə-
di. Bu qan bi rin ci nin qüd rə tin dən, 
ikin ci nin ina dın dan qorx ma ğın zə-
ru ri li yi ba rə də xə bər dar lıq edir di. 
Ata tür kün ölü mü ərə fə sin də Xalq 
ev lə ri dər gi sin də
cə çə kil miş, az qa la yer li-dib li unu-
dul muş adam gör kə mi ala bil miş di. 
Hə qi qət də isə “Döv ri-İs mə ti” həs-
rət lə göz lə di yi ni İnö nü yə çox dan 
çat dır mış dı. Am ma “Mil li şef dən” 
xoş mü na si bət gör mə miş di. İs mət 
Pa şa nın in san la ra inan ma öl çü lə-
ri özü nə gö rə idi. Ət ra fı nın bi rin ci 
hal qa sı na ala ca ğı adam la rı Ça kır-
ca lı
rin im ta han la rın dan keç mə yən lə ri 
ya xı nı na bu rax maq is tə mir di. Döv-
lə tin ba şı na qeyd-şərt siz bö yük bir 
qüd rət lə keç di yi gün dən az son ra 
baş la yan İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
da xi li si ya sət də yer tut ma ya rı şı nın 
sü rə ti ni nə zə rə çar pa caq də rə cə də 
azalt mış dı. O hal da Bi rin ci Dün ya 

ilə gəl mə yi ba car mış pro fes sor-si-
ya sət çi yə Məc lis də bil yard ma sa sı, 
açıq za ra fat lar, he ka yə lər, qu laq-
dan qu la ğa de di-qo du lar ara sın da, 
bir künc də öz saatı nı göz lə mək dən 
baş qa gö rü lə cək bir iş qal ma mış dı.

mə si eh ti ma lı qüv vət lən di yi za-
man onun da həs rə tin də ol du ğu an 
gə lib çat dı. Tür ki yə zə fə ri pay la şan 

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 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.

İtt  i had və Tə rəq qi il lə ri nin ən İs tan bul Da rül fü nu nu nun tə lə- Üs tü nə bar maq bas dı ğı iş də ta nın-

va r  d ı . 

Atamın 
dostları



Ayzek Azimov
Uzun müd dət ABŞ-ın ən nü-

fuz lu uni ver si tet lə rin də dərs 
de yən Ay zek Azi mov biokim-
ya pro fes so ru ol maq la ya na şı, 
bü tün öm rü nü el min küt lə vi-
ləş mə si nə sərf edib. Bu is ti qa-
mət də “Elm və el mi ix ti ra lar 
ta ri xi”, “Kim ya nın qı sa ta ri xi”, 
“Ro bot”, “Söz lə rin ta ri xi” ki-
mi əsər lər ya zır dı. Am ma ya-
zı çı nı dün ya da el mi fan tas ti ka 
jan rın da yaz dı ğı əsər lər ta nıt-
dı. O, “Tə məl çi lər”, “Kos mik 
axın lar”, “Mars lı la rın yo lu”, 
“Ölü pla net”, “Za man dan qa-
çış”,   “Qı zıl qa lak ti ka” ki mi 
el mi-fan tas tik ro man la rın da 
bə şə riy yə tin gə lə cə yi ilə bağ lı 
ma raq lı el mi proq noz la rı in san-
la ra təq dim et di. Azi mo vun ilk 
də fə əsər lə rin də is ti fa də et di yi 
ter min lər son ra dan bü tün dün-
ya el min də iş lək funk si ya qa-
zan dı. Mə sə lən, “ro bo tex ni ka”, 
“psi xo ta rix”  və s. ter min lər ilk 
də fə onun əsər lə rin dən çı xa raq 
uni ver si tet lə rə, el mi la bo ra to ri-
ya la ra ayaq aç dı. So vet döv rün-
də araş dır ma çı lar onun yal nız 
el mi-küt lə vi və el mi-fan tas tik 
əsər lə ri ni ge niş təd qiq edir di-
lər. Onun hə ya tı na aid olan 
bə zi mə sə lə lər də qiq ləş di ril-
mə di. Ya zı çı nın el mə ver di-
yi töh fə lər lə ya na şı, həm-
çi nin onun hə ya tı na aid 
olan ma raq lı bir fak tı da 
qeyd et mə li yik. Bu, onun 
Azər bay can əsil li ya zı çı 
ol ma eh ti ma lı dır.

XX əs rin əv vəl lə rin-
də Ba kı da və Azər-
bay ca nın ək sər yer lə-
rin də ya şa yan yə hu di 
ailə lə ri nin bə zi lə ri öl-
kə ni tərk edə rək, Ru-
si ya və  Av ro pa öl-
kə lə ri nə üz tut du lar. 
Ay zek şü nas la rın ötən 
əs rin 1980-ci il lər də ki bə zi 
ya zı la rın da ya zı çı nın ata-ana-
sı nın Azər bay can dan  ol du ğu 
gös tə ri lir di.  O za man araş dır-
ma çı qru pu nun, de mək olar 
ki, ha mı sı bu fakt la ra zı la şır dı.

Ma raq lı bir fak tı qeyd 
edək: Ay zek Azi mo-
vun oxu cu su olan mər-
hum pro fes sor Zey-
dul la Ağa yev ABŞ-da 
onun la gö rü şən dən 
son ra ya zı çı ya va-
li deyn lə ri nin Azər-
bay can dan ol ma sı ilə 
bağ lı sual ve rir. La kin 
o, bu nu in kar 
edir.

A.Azi mov 1956-cı il də yaz dı ğı 
mə qa lə də 2014-cü ili proq noz-
laş dır dı. Hə min proq noz lar dan 
ək sə riy yə ti bu gün öz təs di qi ni 
tap dı. On lar dan bir ne çə si ni təq-
dim edək:

  “Bə şə riy yət dəh şət li də rə cə də 
hə rə kət siz lik dən, xəs tə lik lər-
dən əziy yət çə kə cək. Bu, cid di 
əq li, emo sional və so sial  fə-
sad la ra sə bəb ola caq. Psi xiat ri-
ya 2014-cü il də ən mü hüm tib-
bi pe şə lər dən bi ri ola caq;

  Av to ma tik ola raq qi da ha zır la-
yan, su yu qız dı ran və onu qəh-
və yə çe vi rən, çö rə yi qı zar dan 
və s. bu ki mi iş lə ri hə ya ta ke çi-
rən mət bəx ava dan lıq la rı ix ti ra 
edi lə cək;

  Kom mu ni ka si ya təs vir və səs 
ilə hə ya ta ke çi ri lə cək. Siz da-
nış dı ğı nız in sa nı nəin ki eşi də, 
hətt  a gö rə bi lə cək si niz. Ek ran-
dan nəin ki da nış dı ğı nız in sa-
nı gör mək, həm çi nin sə nəd lə-
rin, şə kil lə rin öy rə nil mə si və 
ki tab lar dan his sə lər oxu maq 
üçün is ti fa də et mək ola caq;

  Ava dan lıq la rın elekt rik tel-
lə ri möv cud ol ma ya caq. Bu-
nun əvə zin də tex ni ka lar uzun 
müd dət li ba ta re ya lar ilə elekt-
rik cə rə ya nı top la ya caq.

  Alim lər kos mos da nə həng ci-
haz lar va si tə si lə gü nəş ener ji si 
top la yan elekt ros tan si ya lar ya-
ra da caq;

  Ay ilə əla qə bir qə dər çə tin lə-
şə cək və  əl də edi lən mə lu mat 
2,5 sa ni yə ge ci kə cək. Mars la 
da ox şar da nı şıq lar 3,5 də qi qə 
ge cik mə ilə hə ya ta ke çi ri lə cək;

  2014-cü ilin yar mar ka sın da 
təs vir lə ri tə bii öl çü lə ri ilə əks 
et di rən 3D te le vi zor lar nü ma-
yiş et di ri lə cək”.

Ay zek Azi mo vun ay rı-ay-
rı əsər lə rin də vur ğu la nan el mi 
proq noz la rın bu gü nə dək yal nız 
50 faizi real la şıb. Alim lər ya zı çı-
nın tə xəy yü lü nün məh su lu olan 
ide ya la rın ya xın gə lə cək də müt-
ləq öz təs di qi ni ta pa ca ğı na ina nır-
lar. Mə sə lən, ya zı çı bir ro ma nın da 
Mar sa pi lot suz kos mik gə mi lə rin 
gön də ri lə cə yi ni, 2014-cü il də ora 
ast ro navt lar dan iba rət eks pe di si-
ya ha zır lan ma sı nı  ya zıb. Doğ ru-
dan da NA SA be lə bir eks pe di si ya 
gön dər mə yi plan laş dı rır, am ma 
bu, 2030-cu il dən tez ol ma ya caq.

Azi mo vun sü ni qi da nın mey-
da na gə lə cə yi haq qın da kı qey di 
isə ar tıq real la şıb - alim lər 2013-
cü il də sü ni ət dən ilk ham bur ger 
ha zır la yıb lar.

Alek sey Tols toy və 
Alek sandr Bel ya yev

El mi-fan tas tik əsər lə ri ilə bə şə ri 
kəşfl  ə rin bə dii aça rı nı ve rən iki rus 
ya zı çı sı – Alek sandr Bel ya yev və 
Alek sey Tols toy haq qın da da qı sa-
ca da nı şaq. A.Tols toy el mi fan tas ti-
ka jan rın da çox yaz ma sa da, cə mi 
bir əsə rin də - “Mü hən dis Qa ri nin 
hi per bo loidi” ro ma nın da kı el mi 
proq noz la rı onun bu sa hə yə yax şı 
bə ləd ol ma sı na bir sü but dur. 

La zer şüala rı haq qın da ilk mə-
lu ma ta ya zı çı nın adı çə ki lən ro ma-
nın da rast gə li nib. Məh ve di ci ya şıl 
işı ğın kö mə yi ilə dün ya nı fəth et-
mək is tə yən Qa ri nin kəş fi  bu gün 
tibb alə min də mü vəff  ə qiy yət lə 
tət biq edi lir və ək sər cid di xəs tə-
lik lə rin müali cə sin də mü hüm rol 
oy na yır. Qeyd edək ki, la zer işı ğı-
nın im kan la rı əv vəl cə hey van lar 
üzə rin də sı naq dan çı xa rı lıb. Aş kar 
olu nub ki, yal nız göy və ya qır mı-
zı işı ğın pa ra metr lə ri ni, tez li yi ni, 
həc mi ni, dal ğa la rı nın uzun lu ğu-
nu də yiş mək lə müali cə apar maq 
müm kün dür. Hə kim lər son ra dan 
müəy yən et di lər ki, işıq la müali-
cə so yuq dəy mə və ya ra la rın tez 
sa ğal ma sı na eff  ekt li tə sir gös tə rir, 
im mu ni te ti ak tiv su rət də bər pa 
edir, si nir sis te mi ni tən zim lə yir.

35 ya şın da sa ğal maz tu ber kul-
yoz-plev rit xəs tə li yi nə tu tu lan və 
mü ha ri bə il lə rin də ac lıq dan dün-
ya sı nı də yi şən Alek sandr Bel ya-
yev isə SS Rİ-də bu jan rın ən güc-
lü nü ma yən də si he sab edi lir di. 
Ya taq xəs tə si olan dan son ra hə yat 
yol da şı “mən ərə get mə mi şəm ki, 
ölə nə cən xəs tə in sa na ba xım”, 
de yə rək onu tərk edir. Ya zı çı bir 
müd dət yaş lı ana sı və da yə si 
ilə Yal ta da ya şa yır. Tibb, xa ri ci 
dil lər, ta rix, tex ni ka ki mi elm lə-
ri öy rə nir və Jül Vern, Her bert 
Uells və Kons tan tin Siol kovs ki-
nin əsər lə ri ni oxu yur. 1923-cü il-
dən eti ba rən isə cid di ədə biy yat la 
məş ğul ol ma ğa baş la yır. “So ve tin 
Jül Vern”i ad lan dı rı lan Bel ya ye və 
üz ləş di yi xəs tə lik, əs lin də bö yük 
ya zı çı nü fu zu qa zan dı rır. 

Ya zı çı xəs tə olan dan son ra in san 
psi xi ka sı və bey nin funk si ya la rı, 
on la rın hə yat, şüur, ruh la əla qə lə ri-
ni öy rən mək is tə yir di, araş dı rır dı. 
Be yin transp lan ta si ya sı, Ana bioz və 
onun ge niş tət biq lə ri nin fə sad la rı,  
gen mü hən dis li yi ki mi el mi-nə zə ri 
mə sə lə lə ri bə dii mət nə gə tir di.  “Pro-
fes sor Douelin ba şı”, “Si fə ti ni itir miş 
in san”, “Yat ma yan in san” və “Hoy-
ti-Toy ti” ki mi əsər lər də yu xa rı da kı 
el mi-nə zə ri mə sə lə lər ob raz la rın di li 
ilə oxu cu la ra təq dim olu nur. 

O, öz əsər lə rin də gə lə cək də baş 
ve rə cək el mi nailiy yət lər haq qın-
da ge niş mə lu mat lar ve rib. “KES 

Ul du zu” əsə rin də müasir kos-
mik gə mi lər haq qın da ide ya-

lar var. “Am fi  bi ya adam” 
ro ma nın da isə transp lan-
ta si ya haq qın da tə səv vür-
lər yer alır. “Əbə di in san” 

əsə rin də biokim ya və 
ge ne ti ka elm lə ri nin 

uğur la rı haq qın-
da da nı şı lıb. “Ari-
el” ro ma nı da ha 
diq qə tə la yiq dir. 
Çün ki ora da ye-
rin ca zi bə qüv-
və si nə qa lib 
gə lən in san 
haq qın da söh-

bət ge dir.
El min NU Rİ
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Fan tast lar şüurun səh ra sın da azıb qa lan na bə ləd yol-
çu la ra bən zə yir. Za man və mə kan sər həd lə ri ni aş-
maq, pa ra lel aləm lər də ad dım la maq, al ter na tiv dün-
ya lar dan bə zi is ma rıc la rı çat dır maq on la rın əsas 

mis si ya sı olub. An tik dün ya nın kor şairi Ho me rin “İliada” 
və “Odis se ya”sın dan tut muş, Dan te nin “İla hi ko me di ya-
sı”na, Rab le nin “Qar qan tua və Pan taq rel” əsər lə ri nə qə dər 
bir çox bə dii mətn lər də fan tas ti ka nın ele ment lə ri olub. Ək-
sər dün ya xalq la rı na məx sus na ğıl la rı nın əsa sı nı fan tas tik 
ele ment lər təş kil edib. La kin bu ya zı nın qəh rə man la rı, şər ti 
ola raq “şüur səh ra sı nın yol çu la rı” ad lan dı rı lan fan tast lar el-
mi fan tas ti ka jan rı nı in ki şaf et dir mək lə ya na şı, bə şə riy yə tin 
əsas da yaq nöq tə si olan elm üçün də nə sə et mə yə ça lı şıb-
lar. To mas Edis son, Maykl Fa ra dey, Al bert Eynş teyn baş da 
ol maq la, dün ya nın bir çox alim lə ri, ix ti ra çı la rı on la rı bu işə 
sövq edən əsas tə ka nın məhz el mi-fan tas tik əsər lər ol du ğu-
nu qeyd edib lər. Tə bii ki, on la rın ək sə riy yə ti Jül Vern, Hü qo 
Hens berq və Her bert Uells dən tə sir lən miş di lər. La kin son-
ra dan Ay zek Azi mov, Ro bert Hayn layn, Rey Bred be ri, Ar tur 
Klark, Alek sey Tols toy, Alek sandr Bel ya yev və s. ki mi müəl-
lif lər el mi fan tas ti ka nı XX əs rin el mi üçün əsas mo ti va si-
ya mən bə yi nə çe vi rə bil di lər. 1926-cı il də Hens berq tə rə-
fin dən ədə biy ya ta gə ti ri lən “el mi fan tas ti ka” ter mi ni bə dii 
tə xəy yül lə, praq ma tik dü şün cə ara sın da kı sər həd də özü nə 
məs kən sal dı. “Şüur yol çu la rı”nın za ma nı qa baq la ma, mə-
ka nı aş ma cəhd lə ri mətn lər də ye ni tə xəy yül oyun la rı nın, 
el mi proq noz la rın mey da na çıx ma sı na sə bəb ol du. Təq dim 
edə cə yi miz ya zı da bu jan ra aid olan əsər lə ri nə zə ri yön dən 
təh lil edib, bə dii cə hət dən qiy mət lən dir mə yə cə yik, yal nız və 
yal nız, el mi-fan tas tik ədə biy ya tın, “şüur səh ra sın da kı yol çu-
la rın” el mə ver di yi töh fə lər dən da nı şa ca ğıq:

rik cə rə ya nı top la ya caq. ha zır la yıb lar.

Elmi-fantastik ədəbiyyat
və yaxud bəşəri 

kəşflərin bədii açarıdı. O, “Tə məl çi lər”, “Kos mik 
axın lar”, “Mars lı la rın yo lu”, 
“Ölü pla net”, “Za man dan qa-
çış”,   “Qı zıl qa lak ti ka” ki mi 
el mi-fan tas tik ro man la rın da 
bə şə riy yə tin gə lə cə yi ilə bağ lı 
ma raq lı el mi proq noz la rı in san-
la ra təq dim et di. Azi mo vun ilk 
də fə əsər lə rin də is ti fa də et di yi 
ter min lər son ra dan bü tün dün-
ya el min də iş lək funk si ya qa-
zan dı. Mə sə lən, “ro bo tex ni ka”, 
“psi xo ta rix”  və s. ter min lər ilk 
də fə onun əsər lə rin dən çı xa raq 
uni ver si tet lə rə, el mi la bo ra to ri-
ya la ra ayaq aç dı. So vet döv rün-
də araş dır ma çı lar onun yal nız 
el mi-küt lə vi və el mi-fan tas tik 
əsər lə ri ni ge niş təd qiq edir di-
lər. Onun hə ya tı na aid olan 
bə zi mə sə lə lər də qiq ləş di ril-
mə di. Ya zı çı nın el mə ver di-
yi töh fə lər lə ya na şı, həm-
çi nin onun hə ya tı na aid 
olan ma raq lı bir fak tı da 
qeyd et mə li yik. Bu, onun 
Azər bay can əsil li ya zı çı 
ol ma eh ti ma lı dır.

XX əs rin əv vəl lə rin-
də Ba kı da və Azər-
bay ca nın ək sər yer lə-
rin də ya şa yan yə hu di 
ailə lə ri nin bə zi lə ri öl-
kə ni tərk edə rək, Ru-
si ya və  Av ro pa öl-
kə lə ri nə üz tut du lar. 
Ay zek şü nas la rın ötən 
əs rin 1980-ci il lər də ki bə zi 
ya zı la rın da ya zı çı nın ata-ana-
sı nın Azər bay can dan  ol du ğu 
gös tə ri lir di.  O za man araş dır-
ma çı qru pu nun, de mək olar 
ki, ha mı sı bu fakt la ra zı la şır dı.

Ma raq lı bir fak tı qeyd 
edək: Ay zek Azi mo-
vun oxu cu su olan mər-
hum pro fes sor Zey-
dul la Ağa yev ABŞ-da 
onun la gö rü şən dən 
son ra ya zı çı ya va-
li deyn lə ri nin Azər-
bay can dan ol ma sı ilə 
bağ lı sual ve rir. La kin 
o, bu nu in kar 
edir.

ri öy rə nir və Jül Vern, Her bert 
Uells və Kons tan tin Siol kovs ki-
nin əsər lə ri ni oxu yur. 1923-cü il-
dən eti ba rən isə cid di ədə biy yat la 
məş ğul ol ma ğa baş la yır. “So ve tin 
Jül Vern”i ad lan dı rı lan Bel ya ye və 
üz ləş di yi xəs tə lik, əs lin də bö yük 
ya zı çı nü fu zu qa zan dı rır. 

Ya zı çı xəs tə olan dan son ra in san 
psi xi ka sı və bey nin funk si ya la rı, 
on la rın hə yat, şüur, ruh la əla qə lə ri-
ni öy rən mək is tə yir di, araş dı rır dı. 
Be yin transp lan ta si ya sı, Ana bioz və 
onun ge niş tət biq lə ri nin fə sad la rı,  
gen mü hən dis li yi ki mi el mi-nə zə ri 
mə sə lə lə ri bə dii mət nə gə tir di.  “Pro-
fes sor Douelin ba şı”, “Si fə ti ni itir miş 
in san”, “Yat ma yan in san” və “Hoy-
ti-Toy ti” ki mi əsər lər də yu xa rı da kı 
el mi-nə zə ri mə sə lə lər ob raz la rın di li 
ilə oxu cu la ra təq dim olu nur. 

O, öz əsər lə rin də gə lə cək də baş 
ve rə cək el mi nailiy yət lər haq qın-
da ge niş mə lu mat lar ve rib. “KES 

Ul du zu” əsə rin də müasir kos-
mik gə mi lər haq qın da ide ya-

lar var. “Am fi  bi ya adam” 
ro ma nın da isə transp lan-
ta si ya haq qın da tə səv vür-
lər yer alır. “Əbə di in san” 

əsə rin də biokim ya və 
ge ne ti ka elm lə ri nin 

uğur la rı haq qın-
da da nı şı lıb. “Ari-
el” ro ma nı da ha 
diq qə tə la yiq dir. 

Ma raq lı bir fak tı qeyd 

kəşflərin bədii açarıkəşflərin bədii açarı



Çaşt vax tı idi ki, gəl dik çat dıq 
Aş qa bad şə hə ri nə. Yol daş la rım 
mə nə de di lər.

- Mə şə di əmi, bu yur ge dək, 
dü şək qo hum la rı mı zın mən zi-
li nə.

De dim:
- Ağ rı nı zı alım, mə ni ba ğış-

la yın, ata dan mə nə və siy yət dir 
ki, öz gə yə tü fey li ol maq dan sa, 
qa ra ca to yu ğa cü cə ol maq yax-
şı dır.

De di lər:
- Bəs, biz xu da ha fi z.
De dim:
- Gö züm üs tə gəl di niz.
Olar get di qo hum la rı na, mən 

də haş ba şı mı dü şürt düm kar-
van sa ra ya. Bir az nə fə si mi də 
də riş di rib, da lan da rı ça ğır dım, 
al, ba lam, bu bir-iki şa hı qa ra ca 
pu lu, bir-iki gir vən kə ət al, ka-
bab bi şir, öz ci yə zin də ye, mə-
nə də ver. Da lan dar get di. Mən 
də ayaq al tı na bir az su çi lə yib 
tən bə li ti mi sə li qə ilə yığ dım bir 
bu ca ğa, qəl ya nı kök lə yib, böy-
rü mü ver dim ye rə.

Bir az keç mə di ki, qo çaq cı ğım 
da lan dar ka ba bı ha zır la dı. Siz-
dən na xoş, çox sə hih ka bab idi.

Am ma beş cə kəl mə də Aş qa-
ba dın is ti sin dən da nı şım. İs ti, 
nə is ti!.. İlan mə lə yir. Zor ver-
dim buz lu su ya, atə şim da ha 
da art dı. Ba şı mı at dım ba lı şa ki, 
bəl kə gö zü mə bir az yu xu ge də. 
Mil çək şo ğə rib de di ki, sə ni di-
ri-bü tün ye yə rəm. Gör düm ki, 
kə sa lət mə ni lap bas dı. Da lan-
da rı ça ğır dım ki, a gə də, mə nə 
bir əlac, yox sa is ti dən bağ rım 
çat la dı.

De di;
- A mə şə di, is ti yə nə əlac? İs-

tə yir sən, zəh mət çək, get, xi ya-
ban ba şın da so yuq ha mam var, 
bir-iki çəl lək so yuq su tök dür 
üs tü nə, bəl kə, sə rin lə yə sən.

De dim:
- A pir ol muş, bu nu mə nə qa-

baq ca de yəy din də... So yuq ha-
mam yay gü nü nu rə ləm nur dur 
ki!..

Üzüm aya ğı nı zın al tı na, Xo ra-
san dan çı xan gün dən yol uzu nu 
da şa-tor pa ğa tə yəm müm elə-
mək dən zin ha ra gəl miş dim. Mə-
nə su lap va cib idi. “Ya Al lah” 
de yib qalx dım aya ğa, baş maq la-
rı mı ge yib çıx dım xi ya ba na.

Yay gü nü dür də... Əl lə ri mi 
qoy mu şam dün bə min üs tü-
nə, özüm üçün yel lə nə-yel lə nə 
ge di rəm. Bir də gör düm ki, ay 
oğ lan, bir nə fər güş bə rə pa paq, 
dar şal var har dan sa qa ba ğı mı 
kəs di ki, ay mə şə di ki şi, be lə ol-
maz a... bel açıq, ağ tu man... bu 
cü rə biədəb gəz mək yax şı de yil!

De dim:
- Ba lam, nə olub, nə qa yır mı-

şam?
- Bəs get şal va rı nı əy ni nə 

gey, qur şa ğı nı be li nə bağ la. 
A ki şi, xa ri ci lər var, bi zə eyb 
elər lər.

De dim:
- Pəh, yax şı ki, de mir sən, get 

co rab la rı nı da aya ğı na tax, əba-
nı da çiy ni nə sal, nə var nə var 
xa ri ci lər var, yə ni, bu da söz ol-
du?

Aş nam üzü mə bax dı, bax dı, 
düz get di, elə bil kö pə yə səl bə 
vur du lar.

Am ma xi ya ban 
nə xi ya ban, röv ze-
yi-riz van!.. Ağac lar 
əki lib bu baş dan o 
ba şa düm düz, elə 
bil qo şun dur, ni za-

ma du rub.
Bir az get miş-

dim, bir də gör-
düm ki, a gə də, 
bir bal kon da bir 
na zə nin sə nəm, 

gəl mə ni gör, dər-
dim dən öl, stol üs-

tün də qı çın-qı çı nın üs-
tə aşı rıb, əlin də yel pik 
naz-nə za kət lə üzün yel-
lə yir.

Öz-özü mə de dim 
ki, gö zəl gör mək 

s a  v a b  d ı r . 

Uzaq dan ol sa da, ta ma şa nın ey-
bi yox dur. Özü mü ver dim ey-
van tə rə fə. Am ma xa nım mə ni 
gör cək qalx dı aya ğa, mə nə sa rı 
bir ahu nə zər atıb gir di içə ri.

Mən hə lə ey va nın qa ba ğın da 
idim ki, gör düm bir sol dat, da lı-
sın ca da bir ca hıl ca ma tış ka çıx-
dı lar ey va na. Mən özüm üçün 
say maz ya na sal la na-sal la na ge-
dir dim. Bir dən onu gör düm ki, 
qə fi l dən tə pə mə bir çəl lək sə rin 
su ca la dı lar. Ox-xay de yi bən 
özü mü du ruş-dur ma mış dım 
ki, bir çəl lək da sağ çiy ni mə, 
yer də qa la nı da sol çiy ni mə... 

Ba şı mı yu xa rı qal xı zıb əlim ilə 
işa rə elə dim ki, pos toy, ağa sol-
dat, pos toy. De di, çto? Xo ro şoy? 
De dim, oçim xo ro şoy... O ki, 
qaide yi-tər tib dir qüsl ve rə bi-
lər sən... Am ma he yif ki, niy yət 
elə mə yə ma cal ver mir sən.

Mə nim bu sö zü mə xa nım qız, 
ağ rı sın al dı ğım, qəh qə hə çə kib 
qəşş elə di.

Məx ləs, çox xoş keç di. Am ma 
çi fay da ki, ha man güş bə rə pa-
paq ha ra dan sa ge nə özün or ta-
lı ğa sa lıb, baş la dı ov qa tı mı təlx 
elə mə yə. Yum ru ğun dü yün lə-
yib, sol da tı hə də lə yib:

- Pa şol, du rak, sa bak... Mən 
bu işi yer də qoy ma ya ca ğam.

Hə var, nə var, bəs ne çün mə-
şə di ki şi nin ba şı na çir kab tö küb. 
Gör düm ki, hə ri fi n ba şı boş dur, 
de dim:

- Ba lam, mə nim ba şı ma çir-
kab tö kül dü sə nə nə, mir kab 

tö kül dü sə nə nə?! Baş mə-
nim, mən mə nim...

Pəh, bu nu de di yi-
mi gör düm. Bam bı lı 
da ha da hal dan çı xıb, 

üs tü mə xo ruz lan ma ğa baş la dı:
- Hay sə nin ba şın ye rə gir-

sin. Sə nin ba şı na çir kab da az-
dır. Mət ləb sə nin ba şın de yil, 

mət ləb odur ki, sol da tın bi-
ri si biz lə ri məs xə rə yə qo-

yur.
De dim:
- Adə, sən uşaq san, get ağ lı na 

dua yaz dır! Tu ta lım ki, sol dat 
mə nim ba şı ma çir kab tök mə-
yib, lap bir ye kə boç ka leh mə 
tö küb, da ha du rub sol dat nan 
sol dat lıq elə mək ol maz ki... Al-
lah gös tər mə sin, onun dürt mə-
si nə kim da vam edə bi lər?

Yox, da ha da ba ğır ma ğa baş-
la dı:

- Hay, biz də qey rət yox dur, 
na mus yox dur, fi  lan peş mə kan.

De dim:
- Hay, bay!.. Mə nim bu qır-

mı zı ca saq qa lı ma ba xır san, 
de yir sən ki, nə var, mə şə di nin 
bi ri si dir, bu nun əlin dən nə gə-
lə cək? Da ha de mir sən ki, mə nə 
Mə şə di Qur ban de yər lər, mə-
nə iy nə ba tı ra na çu val duz so-
xa ram! Han sı... həd di var ki, 
mə nə aya ğın yan dı, ge ri çək, 
de yə bil sin. So xa ram qar nı na 
xən cə ri dəs tə si nə cən, qoy mə-
ni dar ağa cı na çək sin lər, mə-
nim pa yı ma han sı... qor xar. Bu 
adam pa pa ğı is ti-so yuq üçün 
qoy mur, qey rət üçün qo yur. 
Bir gün ya ran mı şıq, bir gün də 
ölə cə yik. Bir qa şıq qa nın dan 
qor xan, ki şi de yil! So vur-xan-
lı Yır tım qu lu mə nim iti mə bir 
daş vur du ğu üçün gün düz gü-
nor ta ça ğı danq-danq al tı gül lə-
ni bir-bi ri nin da lı sın ca al nı na 
sıx dım. Doğ ru dur, üç il ya rım 
“Sent ral nı”da oturt du lar, am-
ma alə mə sü but elə dim ki, heç 
kəs mə nim iti mə daş ata bil-
məz. Ki şi gə rək ki şi ol sun!..

Am ma ma tış ka da bir ma tış-
ka idi!.. Ada mın bir öy lə xa nı mı 
ola, yüz min bor cu...

Hə min sər gü zəşt nəql olun du 
so vur xan lı Mə şə di Qur ba nın öz 
di lin dən və təs diq elə di şir van lı 
So fı Şey da.
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Çaşt vax tı idi ki, gəl dik çat dıq 

Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö-
nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma-
nın bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi şə. Gər-

di şin əli hər yer dən üzü lən də dün ya, qə lə-
min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za-
man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız 
da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər-
lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya-
şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə-
yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da dın-
dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma-
ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö-
zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri mə yus 
edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta ri xin do lan bac la rın-
dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma-
ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, də yər li 
ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər ver mə yi plan laş-
dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən dəsi Sul tan mə cid Qə-
ni za də nin (1866-1937) “Sər gü zəşt, 
ya xud Mə şə di Qur ba nın dəf tər-
çə sin dən bir nəb zə” he ka yə-
si ilə mis si ya mı zı davam 
etdiririk.

Ba şı mı yu xa rı qal xı zıb əlim ilə 
işa rə elə dim ki, pos toy, ağa sol-
dat, pos toy. De di, çto? Xo ro şoy? 
De dim, oçim xo ro şoy... O ki, 
qaide yi-tər tib dir qüsl ve rə bi-
lər sən... Am ma he yif ki, niy yət 
elə mə yə ma cal ver mir sən.

Mə nim bu sö zü mə xa nım qız, 
ağ rı sın al dı ğım, qəh qə hə çə kib 
qəşş elə di.

Məx ləs, çox xoş keç di. Am ma 
çi fay da ki, ha man güş bə rə pa-
paq ha ra dan sa ge nə özün or ta-
lı ğa sa lıb, baş la dı ov qa tı mı təlx 
elə mə yə. Yum ru ğun dü yün lə-
yib, sol da tı hə də lə yib:

- Pa şol, du rak, sa bak... Mən 
bu işi yer də qoy ma ya ca ğam.

Hə var, nə var, bəs ne çün mə-
şə di ki şi nin ba şı na çir kab tö küb. 
Gör düm ki, hə ri fi n ba şı boş dur, 

- Ba lam, mə nim ba şı ma çir-
kab tö kül dü sə nə nə, mir kab 

tö kül dü sə nə nə?! Baş mə-
nim, mən mə nim...

mi gör düm. Bam bı lı 
da ha da hal dan çı xıb, 

üs tü mə xo ruz lan ma ğa baş la dı:
- Hay sə nin ba şın ye rə gir-

sin. Sə nin ba şı na çir kab da az-
dır. Mət ləb sə nin ba şın de yil, 

mət ləb odur ki, sol da tın bi-
ri si biz lə ri məs xə rə yə qo-

De dim:
- Adə, sən uşaq san, get ağ lı na 

dua yaz dır! Tu ta lım ki, sol dat 
mə nim ba şı ma çir kab tök mə-
yib, lap bir ye kə boç ka leh mə 
tö küb, da ha du rub sol dat nan 
sol dat lıq elə mək ol maz ki... Al-
lah gös tər mə sin, onun dürt mə-
si nə kim da vam edə bi lər?

Yox, da ha da ba ğır ma ğa baş-
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ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö-
nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma-
nın bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi şə. Gər-

di şin əli hər yer dən üzü lən də dün ya, qə lə-
min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za-
man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız 
da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər-
lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya-
şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə-
yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da dın-
dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma-
ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö-
zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri mə yus 
edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta ri xin do lan bac la rın-
dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma-
ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, də yər li 
ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər ver mə yi plan laş-
dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən dəsi Sul tan mə cid Qə-
ni za də nin (1866-1937) “Sər gü zəşt, 
ya xud Mə şə di Qur ba nın dəf tər-
çə sin dən bir nəb zə” he ka yə-
si ilə mis si ya mı zı davam 

Am ma xi ya ban 
nə xi ya ban, röv ze-
yi-riz van!.. Ağac lar 
əki lib bu baş dan o 
ba şa düm düz, elə 
bil qo şun dur, ni za-

ma du rub.
Bir az get miş-

dim, bir də gör-
düm ki, a gə də, 
bir bal kon da bir 
na zə nin sə nəm, 

gəl mə ni gör, dər-
dim dən öl, stol üs-

tün də qı çın-qı çı nın üs-
tə aşı rıb, əlin də yel pik 
naz-nə za kət lə üzün yel-
lə yir.

Öz-özü mə de dim 
ki, gö zəl gör mək 

s a  v a b  d ı r . 

Ba şı mı yu xa rı qal xı zıb əlim ilə 
işa rə elə dim ki, pos toy, ağa sol-
dat, pos toy. De di, çto? Xo ro şoy? 
De dim, oçim xo ro şoy... O ki, 
qaide yi-tər tib dir qüsl ve rə bi-
lər sən... Am ma he yif ki, niy yət 
elə mə yə ma cal ver mir sən.

Mə nim bu sö zü mə xa nım qız, 
ağ rı sın al dı ğım, qəh qə hə çə kib 
qəşş elə di.

Məx ləs, çox xoş keç di. Am ma 
çi fay da ki, ha man güş bə rə pa-
paq ha ra dan sa ge nə özün or ta-
lı ğa sa lıb, baş la dı ov qa tı mı təlx 
elə mə yə. Yum ru ğun dü yün lə-
yib, sol da tı hə də lə yib:

- Pa şol, du rak, sa bak... Mən 
bu işi yer də qoy ma ya ca ğam.

Hə var, nə var, bəs ne çün mə-
şə di ki şi nin ba şı na çir kab tö küb. 
Gör düm ki, hə ri fi n ba şı boş dur, 
de dim:

- Ba lam, mə nim ba şı ma çir-
kab tö kül dü sə nə nə, mir kab 

tö kül dü sə nə nə?! Baş mə-
nim, mən mə nim...

üs tü mə xo ruz lan ma ğa baş la dı:
- Hay sə nin ba şın ye rə gir-

sin. Sə nin ba şı na çir kab da az-
dır. Mət ləb sə nin ba şın de yil, 

mət ləb odur ki, sol da tın bi-
ri si biz lə ri məs xə rə yə qo-

yur.
De dim:
- Adə, sən uşaq san, get ağ lı na 

dua yaz dır! Tu ta lım ki, sol dat 
mə nim ba şı ma çir kab tök mə-
yib, lap bir ye kə boç ka leh mə 
tö küb, da ha du rub sol dat nan 
sol dat lıq elə mək ol maz ki... Al-
lah gös tər mə sin, onun dürt mə-
si nə kim da vam edə bi lər?
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ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö-
nəm lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma-
nın bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi şə. Gər-

di şin əli hər yer dən üzü lən də dün ya, qə lə-
min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu za-
man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız 
da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər-
lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun da ya-
şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid olu ruq. 
Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir xə-
yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da dın-
dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də ol ma-
ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö-
zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat se vər lə ri mə yus 
edir. Be lə də ya zar la rı mı zın ta ri xin do lan bac la rın-
dan ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz tut ma-
ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu ba xım dan, də yər li 
ədə bi nü mu nə lər dən ör nək lər ver mə yi plan laş-
dır mışıq. Be lə lik lə, Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən dəsi Sul tan mə cid Qə-
ni za də nin (1866-1937) “Sər gü zəşt, 
ya xud Mə şə di Qur ba nın dəf tər-
çə sin dən bir nəb zə” he ka yə-
si ilə mis si ya mı zı davam 

Üzüm aya ğı nı zın al tı na, Xo ra- De dim: Uzaq dan ol sa da, ta ma şa nın ey-

Sərgüzəşt, 
yaxud Məşədi 

Qurbanın 
dəftərçəsindən 

bir nəbzə
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L.BORİSOV
Əziz bə yov adı na 

Azər bay can Döv lət 
Dram Teat rı nın nü-
ma yiş et dir di yi «O tel-
lo» ta ma şa sı pay taxt 
Daş kənd də diq qət lə 
iz lə nil di və bö yük 
ma raq do ğur du. 

Bö yük in gi lis dra-
ma tur qu Şeks pi rin 
kl la sik fa ciə əsə ri nin 
qar daş Azər bay can 
xal qı nın teat rı tə rə-
fi n dən öz bək teat rı 
səh nə sin də ta ma şa ya 
qo yul ma sı son də rə cə 
əhə miy yət li ha di sə dir.

Mü ba li ğə siz ola raq de-
yə bi lə rik ki, məhz So vet 
İtt  i fa qın da, ça rizm döv rün də 
əzi lən xalq la rın əsl mə də ni in-
qi lab et di yi öl kə də Şeks pir dü-
ha sı ikin ci də fə dün ya ya gə lir.

Dün ya nın heç ye rin də Şeks pi-
rin əsər lə ri, So vet teat rı səh nə-
sin də ol du ğu ki mi, tez-tez səh-
nə ləş di ril mir. Mil yon lar la in san 
bu ta ma şa la rı xü su si ma raq və 
hə yə can la iz lə yir. Dün ya nın 
heç ye rin də Şeks pi rin ya ra dı-
cı lı ğı So vet sə nə tin də ol du ğu 
qə dər də rin dən, əha tə li, real 
qiy mə ti ni al ma yıb. 

Şeks pi rin So vet teat rın da 
səh nə ləş di ri lən əsər lə ri nin 
içə ri sin də «O tel lo» xü su-
si yer tu tur. Dün ya və rus 
səh nə us ta la rı nın ya rat-
dı ğı ən yax şı «O tel lo» 
ob raz la rı qa le re ya sı 
gö zü müz önün də cə 
mütt  ə fi q res pub li ka-
la rın teatr la rı nın ər sə yə gə-
tir di yi ob raz lar la zən gin lə şir. 
Öl kə mi zin xalq la rı ara sın da 
bir-bi ri nin ar dın ca öl məz Şeks-
pir ob raz la rı nın is te dad lı ifa çı-
la rı və şərh çi lə ri mey da na çı xır. 

Gür cü ar tist Xo ra va, er mə ni akt yor lar 
Ner ses yan və Ca ni bek yan, ta cik akt yor 
Ka sı mov, ose tin Tx vi sa yev və di gər lə ri-
nin ifa et dik lə ri O tel lo ob ra zı so vet teatr 
mə də niy yə ti nin ta ri xi nə da xil ol ub. Həm-
zə adı na teatr da «O tel lo» ta ma şa sı üç yüz 
də fə dən çox səh nə yə qo yu lub. Bu ra da 
mavr ro lu nu öz bək xal qı nın ye tir mə-
si Ab rar Hi do ya tov bö yük is te dad la ifa 
edir. 

Əziz bə yov adı na Azər bay can Dram 
teat rı nın ta ma şa sın da Otel lo ro lu nu 
Azər bay can SSR-in xalq ar tis ti Ələs gər 
Ələk bə rov oy na yır. 

Ələk bə ro vun Otel lo su bö yük sə nət ka-
rın və səh nə us ta sı nın son də rə cə diq-
qət li, cid di əmə yi nin bəh rə si dir. Otel lo 
ro lu nun gör kəm li ifa çı la rı nın ən yax şı 
ənə nə lə ri ni da vam et di rən Ələk bə rov bu 
ob ra zın re  alis tik şər hi ni il kin Puş kin tə ri fi  
ilə uz laş dı rır: «O tel lo öz tə biəti eti ba ri lə 
qıs qanc de yil, ək si nə, ha mı ya ina nan, sa-
də lövh adam dır». Ve ne si ya lı mavr, Ələk-
bə ro vun ifa sın da tə biətən ağıl lı, gö zəl 
ürək sa hi bi, eh ti ras lı, güc lü ira də si olan, 

onu əha tə edən Ve ne si ya mü hi tin dən bir 
baş yu xa rı da da ya nan in san ki mi təs vir 
olu nur.

Dö yüş çü və in san – Otel lo cə sa rət li, 
hökm lü, ey ni za man da sərt, tə ləb kar və 
mər hə mət li dir. Otel lo bö yük hə yat təc-
rü bə si nə bax ma ya raq, sə mi mi-qəlb dən 
sev di yi, aşiq ol du ğu Dez de mo na ya qar şı 
çox sa də lövh dav ra nır, çün ki bu sev gi nin 
qar şı lıq lı ol du ğu na həd siz də rə cə də ina-
nır və bu inanc gü nə şin hə yat bəxş edən 
şüala rı ki mi onun qəl bi ni isi dir. Ona gö rə 
də ha di sə lə rin dü yü nü nün açıl ma sı ağır, 
fa ciəvi şə kil alır. Ya qo nun al çaq ya la nı 
ona gə ti rib çı xa rır ki, Otel lo Dez de mo-
na nın ona xə ya nət et di yi nə ina nır, qəh-
rə man baş ve rən lə rin dəh şə ti ni ağ lı na 
sı ğış dı ra bil mir. Ar zu la rı nın bu şə kil də 
puç ol ma sı, hə ya tın da gö zəl, işıq lı nə var-
sa, ha mı sı nın ələ sa lın ma sı, sev gi səadə-
ti, dost luq və ina mın məhv edil mə si onu 
ta ma mi lə də yiş di rir. Dez de mo na Otel lo-
nun gö zün də ya lan, fi t nə kar lıq, əx laq sız-
lıq və poz ğun luq mü cəs sə mə si nə çev ri lir. 
An caq bu, qıs qanc lıq fa ciəsi de yil.

Otel lo nun qə fi l dən şüb hə yə düş mə si 
səh nə si ni Ələk bə rov çox gö zəl can lan-
dı rıb: Dez de mo na ağ də ri li, o – qa ra də-
ri li dir. Bəl kə, Dez de mo na nın Otel lo ya 
mü na si bə ti nin də yiş mə si ik rah his si ilə 
bağ lı dır? «Mən qa ra yam, bəl kə, bu dur 
gü na hım?» Qeyd edək ki, fa ciənin bu 
epi zo du müasir Ame ri ka nın – ir qi dis-
kri mi na si ya nın güc lü ol du ğu bu öl kə nin 
teatr la rın da çı xış edən qa ra də ri li ar tist 
Pol Rob so nun ifa sın da möh tə şəm tə sir 
ba ğış la yır. 

Ələk bə ro vun oyu nun da kı bə zi qü sur-
la rı gös tər mə yi də unut ma ma lı yıq. Hər 
şey dən əv vəl, qeyd edək ki, ar tis tin baş-
qa la rın dan fərq lə nən, par laq, coş qun 
səh nə tem pe ra men ti bə zən Otel lo nun 
qəl bi nin tə miz li yi, həs sas lı ğı, onun Dez-
de mo na ya son suz mə həb bə ti ilə, in sa ni 
key fi y yət lə ri ni xa rak te ri zə edən fi  kir lə ri-
lə və hiss lə ri lə uyuş mur. Mə sə lən, üçün-
cü pər də nin ikin ci şək lin də («Əl vi da, 
ra hat lıq») Otel lo nun məş hur mo no lo qu 
səs lə nər kən məhz bu nun şa hi di olu ruq. 
Bu ra da çə tin lik lər lə do lu, şə rəfl  i hə ya tı 
Otel lo nun göz lə ri önün də can la nır. Otel-
lo nun ürə yi nin də rin li yin də hə lə də sev-
di yi, an caq ölü mə məh kum et di yi Dez-
de mo na ilə vi da laş dı ğı son səh nə də də 
bu nu mü şa hi də edi rik. 

Bu, o de mək de yil ki, Ədək bə rov Otel-
lo nun hə min hiss lə ri ni ifa də edə bil mə yib 
və ya bu na ça lış ma yıb. Ar tis tin jest lə ri və 
mi mi ka sı mü kəm məl dir, in to na si ya la rı 
zən gin və ran ga rəng dir. An caq, tək rar 
edi rik, onun tem pe ra men ti bə zən bu hiss-
lə rin açıl ma sı na şə rait ya rat mır. Bə zən 
ar tist oyu na alu də ola raq, yük sək not lar 
gö tür mək lə sui-is ti fa də hal la rı na yol ve-
rir ki, bu da la zım sız yek nə səq li yə gə ti rib 

çı xa rır. Nə ha yət, ar tis tin tez-tez 
da nış ma ğa, oyun tem pi ni 

ar tır ma ğa me yil lən mə-
si heç də hə mi şə ye ri nə 
düş mür. Bə zi yer lər də 
zə ru ri pauza la rın ol ma-
ma sı Ya qo nun ona doğ-

ru, yox sa ya lan da nış ma sı 
ilə bağ lı Otel lo nun da xi li, 

əzab lı dü şün cə lə ri ni ta ma şa-
çı ya çat dır ma ğa ma ne olur. 

Ya qo ro lu nun ifa çı sı, Azər-
bay can SSR-nin xalq ar tis ti, 

Sta lin mü ka fa tı laureatı 
Rza Əf qan lı da, Otel lo – 
Ələk bə ro vun tə rəf-mü-
qa bi li ki mi, gö zəl oyun 
nü ma yiş et di rir. Ar tis-
tin ifa sı bu ro la ye ni 
ça lar lar ve rir. Çox vaxt 
Ya qo ob ra zı nın aşa-
ğı da kı şər hi əsas gö-
tü rü lür: mətn də ötə ri 
ola raq qeyd olu nur ki, 
Ya qo nun Otel lo nun 
və di gər lə ri nin ba şı na 
gə tir dik lə ri nin sə bə bi 
qıs qanc lıq dır; şa yi ə lə-
rə gö rə, onun ar va dı 
Emi li ya Otel lo nun sev-
gi li si dir. Gu ya Ya qo 
məhz bu na gö rə Otel-
lo dan qi sas alır. Bu 
ya naş may la Ya qo nun 
ro lu nun ma hiy yə ti ni 
aç maq müm kün de-
yil. Axı Şeks pi rin özü 
də qeyd edir ki, Emi-
li ya və Otel lo ilə bağ lı 
gə zən şa yi ə lə rə Ya qo 
özü də inan mır:

Davamı gələn 
sayımızda
Tərcümə 

edən:
Etimad 

BAŞKEÇİD

L.BORİSOV

Teatr bü tün za man lar da cə-
miy yə tin mə də ni, ic ti mai, si-
ya si hə ya tı nın ay rıl maz his-
sə si olub. Səh nə nin in ki şaf 

ta ri xi nin hər bir mər hə lə si ay rı-ay rı 
sə nət kar la rın və bü töv kol lek tiv lə-
rin ya rat dı ğı şe devr lər lə bağ lı dır – bu 
əsər lər in di nin özün də də teatr la rın 
re per tuarın dan düş mür. Azər bay can 
teat rı nın pers pek tiv lə ri haq qın da da-
nı şar kən, şüb hə siz, onun keç di yi ta ri-
xi təc rü bə ni da ha də rin dən öy rən mək, 
təh lil et mək və qiy mət lən dir mək la zım 
gə lir. Ta nın mış jur na list Fa zil Bəh mən-
za də çox dan dır ki, Azər bay can teat rı-
nın ta ri xi in ki şaf mər hə lə lə ri ilə bağ lı 
ən müx tə lif ma te rial la rı ar xiv ləş dir mək 
və gə lə cək nə sil lə rə ötür mək ki mi nə-
cib, fay da lı fəaliy yət lə məş ğul dur. Be-
lə ma te rial lar dan bi ri də M.Əziz bə yov 
adı na Azər bay can Döv lət Dram Teat rı-
nın 1951-ci il də Öz bə kis ta na qast rol 
sə fə ri ilə bağ lı dır. Te atr şü nas L.Bo ri so-
vun qə lə mə al dı ğı mə qa lə də Azər bay-
can Döv lət Dram Teat rı nın səh nə ləş-
dir di yi «O tel lo» ta ma şa sı, Azər bay can 
SSR-in xalq ar tist lə ri Ələs gər Ələk bə-
rov, Ba rat Şə kins ka ya, Rza Əf qan lı ki-
mi sə nət kar la rın ya rat dı ğı rol lar təh lil 
edi lir. Mə qa lə 1951-ci il də keç miş Öz-
bə kis tan KP MK-nın, Ali So ve ti nin və 
Na zir lər So ve ti nin or qa nı olan «P rav da 
Vos to ka» qə ze tin də dərc olu nub. Qə-
ze ti mi zin oxu cu la rı üçün ma raq lı ola-
ca ğı nı nə zə rə ala raq, öz pe şə kar 
sə viy yə si ilə se çi lən «O tel lo» 
mə qa lə si ni diq qə ti ni zə 
çat dı rı rıq.

xal qı nın teat rı tə rə-
fi n dən öz bək teat rı 
səh nə sin də ta ma şa ya 
qo yul ma sı son də rə cə 
əhə miy yət li ha di sə dir.

Mü ba li ğə siz ola raq de-
yə bi lə rik ki, məhz So vet 
İtt  i fa qın da, ça rizm döv rün də 
əzi lən xalq la rın əsl mə də ni in-
qi lab et di yi öl kə də Şeks pir dü-
ha sı ikin ci də fə dün ya ya gə lir.

Dün ya nın heç ye rin də Şeks pi-
rin əsər lə ri, So vet teat rı səh nə-
sin də ol du ğu ki mi, tez-tez səh-
nə ləş di ril mir. Mil yon lar la in san 
bu ta ma şa la rı xü su si ma raq və 
hə yə can la iz lə yir. Dün ya nın 
heç ye rin də Şeks pi rin ya ra dı-
cı lı ğı So vet sə nə tin də ol du ğu 
qə dər də rin dən, əha tə li, real 

Şeks pi rin So vet teat rın da 
səh nə ləş di ri lən əsər lə ri nin 
içə ri sin də «O tel lo» xü su-
si yer tu tur. Dün ya və rus 
səh nə us ta la rı nın ya rat-
dı ğı ən yax şı «O tel lo» 
ob raz la rı qa le re ya sı 

mütt  ə fi q res pub li ka-
la rın teatr la rı nın ər sə yə gə-
tir di yi ob raz lar la zən gin lə şir. 
Öl kə mi zin xalq la rı ara sın da 
bir-bi ri nin ar dın ca öl məz Şeks-
pir ob raz la rı nın is te dad lı ifa çı-
la rı və şərh çi lə ri mey da na çı xır. 

dir di yi «O tel lo» ta ma şa sı, Azər bay can 
SSR-in xalq ar tist lə ri Ələs gər Ələk bə-
rov, Ba rat Şə kins ka ya, Rza Əf qan lı ki-
mi sə nət kar la rın ya rat dı ğı rol lar təh lil 
edi lir. Mə qa lə 1951-ci il də keç miş Öz-
bə kis tan KP MK-nın, Ali So ve ti nin və 
Na zir lər So ve ti nin or qa nı olan «P rav da 
Vos to ka» qə ze tin də dərc olu nub. Qə-
ze ti mi zin oxu cu la rı üçün ma raq lı ola-
ca ğı nı nə zə rə ala raq, öz pe şə kar 
sə viy yə si ilə se çi lən «O tel lo» 
mə qa lə si ni diq qə ti ni zə 

ürək sa hi bi, eh ti ras lı, güc lü ira də si olan, An caq bu, qıs qanc lıq fa ciəsi de yil.

65 il
əvvəlin 

“Otello”su

Otel lo nun göz lə ri önün də can la nır. Otel-
lo nun ürə yi nin də rin li yin də hə lə də sev-
di yi, an caq ölü mə məh kum et di yi Dez-
de mo na ilə vi da laş dı ğı son səh nə də də 
bu nu mü şa hi də edi rik. 

Bu, o de mək de yil ki, Ədək bə rov Otel-
lo nun hə min hiss lə ri ni ifa də edə bil mə yib 
və ya bu na ça lış ma yıb. Ar tis tin jest lə ri və 
mi mi ka sı mü kəm məl dir, in to na si ya la rı 
zən gin və ran ga rəng dir. An caq, tək rar 
edi rik, onun tem pe ra men ti bə zən bu hiss-
lə rin açıl ma sı na şə rait ya rat mır. Bə zən 
ar tist oyu na alu də ola raq, yük sək not lar 
gö tür mək lə sui-is ti fa də hal la rı na yol ve-
rir ki, bu da la zım sız yek nə səq li yə gə ti rib 

çı xa rır. Nə ha yət, ar tis tin tez-tez 
da nış ma ğa, oyun tem pi ni 

ar tır ma ğa me yil lən mə-
si heç də hə mi şə ye ri nə 
düş mür. Bə zi yer lər də 
zə ru ri pauza la rın ol ma-
ma sı Ya qo nun ona doğ-

ru, yox sa ya lan da nış ma sı 
ilə bağ lı Otel lo nun da xi li, 

əzab lı dü şün cə lə ri ni ta ma şa-
çı ya çat dır ma ğa ma ne olur. 

Ya qo ro lu nun ifa çı sı, Azər-
bay can SSR-nin xalq ar tis ti, 

Sta lin mü ka fa tı laureatı 
Rza Əf qan lı da, Otel lo – 
Ələk bə ro vun tə rəf-mü-
qa bi li ki mi, gö zəl oyun 
nü ma yiş et di rir. Ar tis-
tin ifa sı bu ro la ye ni 
ça lar lar ve rir. Çox vaxt 
Ya qo ob ra zı nın aşa-
ğı da kı şər hi əsas gö-
tü rü lür: mətn də ötə ri 
ola raq qeyd olu nur ki, 
Ya qo nun Otel lo nun 
və di gər lə ri nin ba şı na 
gə tir dik lə ri nin sə bə bi 
qıs qanc lıq dır; şa yi ə lə-
rə gö rə, onun ar va dı 
Emi li ya Otel lo nun sev-
gi li si dir. Gu ya Ya qo 
məhz bu na gö rə Otel-
lo dan qi sas alır. Bu 
ya naş may la Ya qo nun 
ro lu nun ma hiy yə ti ni 
aç maq müm kün de-
yil. Axı Şeks pi rin özü 
də qeyd edir ki, Emi-
li ya və Otel lo ilə bağ lı 
gə zən şa yi ə lə rə Ya qo 
özü də inan mır:
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Fris qayıtdı 
Mən 1937-ci il də Ber lin də ana-

dan ol mu şam. Ana mın on sək kiz 
ya şı var dı. Düz il ya rım mə ni ha-
mı dan giz lət di. Yə qin, atam əs-
kik lər dən bi riy di – ya yə hu di, ya 
qa ra çı, - kim li yi ni heç son ra lar 
da öy rə nə bil mə dim. 1945-ci il də 
anam “qaç qın sta tu su ilə” mü ha ci-
rət et mə yə ra zı lıq ala bil di və Vol fi  
ad lı bi ri si nə ərə get di. Biz gə mi yə 
otu rub Avst ra li ya ya yo la düş dük. 
Heç bi ri miz in gi lis cə da nış mır-
dıq. Bi zi qaç qın la rın şə hər kə na rı 
dü şər gə si nə gə tir di lər, bir ba rak-
da yer ləş dir di lər. Bir il dən son ra 
tə yi nat la Mel burn ət ra fı na gön də-
ril dik. Xoş bəxt ya şa ma ğa baş la dıq, 
am ma ya rım il dən son ra anam la 
Vol fi  av to mo bil qə za sı na düş dü. 
Anam hə lak ol du, Vol fi  isə çox ağır 
ya ra lan dı və da ha mə nim qay ğı ma 
qa la bil mə di.

Ye tim xa na dan mə nim üçün gə-
lən də qon şu bi na da ya şa yan mis sis 
Dag ger de di: “Biz onu öz ailə mi zə 
gö tü rə bi lə rik. O, bi zə elə doğ ma 
ki mi dir. Fris yax şı oğ lan dır, ha va-
yı ye yən de yil”. Əs lin də, mə nim 
adım Fred dir, am ma Avst ra li ya da 
ha mı üçün Fris idim, çün ki al man 
idim.

Am ma mis sis Dag ger öz tək li-
fi n də is rar et mə di. Mə nim ma şı na 
ne cə min di yi mə bax dı. Son ra da 
qa pı ya ya xın la şıb bir tə hər səs lə 
de di: “Hə, Fris, işin avand ol sun. 
Ayıq-sa yıq ol”.

Mə ni “Fre ze rin ye tim oğ lan lar 
evi nə” yol la dı lar. Nə qə dər qə ri-
bə ol sa da, ora mə nim üçün yax şı 
idi. Bö yük oğ lan lar mə ni hə mi şə 
mü da fi ə edir di lər. Üç il dən son-
ra Vol fi  ax sa ya-ax sa ya – qə za dan 
son ra əməl li sa ğa la da bil mə miş di, 
- mə ni apar ma ğa gə lən də, qor xu-
dan az qal dım öləm. O, iş lə ri mi zi 
dü züb-qoş muş du, Al ma ni ya ya qa-
yı da caq dıq. Də niz yo lu ilə ge dir-
dik. Bü tün yol bo yu mə ni in cit di.

An la ya bil mir dim ki, ni yə mə ni 
özü ilə apa rır, bu nu heç in di yə ki-
mi də an la ya bil mi rəm. Ham bur-
qa gə lən dən az son ra mə ni ta le yin 
ümi di nə bu rax dı. Bir qa rı mə nə 
sı ğı na caq ver di. Hə ya tım da ilk də-
fə idi ki, kim sə mə ni sev gi ilə qu-
caq la yır dı. Qu caq la şıb hön kür dük 
– göz lə ri mi zin ya şı kəs mək bil mir-
di. Ba la ca ol du ğu ma bax ma ya raq, 
res to ran da işə dü zəl dim. Al ma ni-
ya da hə yat ya vaş-ya vaş qay da sı na 
dü şür dü. Son ra bir az pul yı ğıb 
meh man xa na iş çi lə ri mək tə bi nə 
gir dim. Meh man xa na lar da iş lə-
dim, mü dir və zi fə si nə dək yük səl-
dim, axır da da bö yük meh man xa-
na şə bə kə si nin rəh bə ri ol dum. 

Bi zim şir kət Mel burn da otel al-
maq üçün da nı şıq lar apa rır dı. 
Mən də qırx il dən son ra ora qa-
yıt mış dım. İs ti ra hət gün lə ri köh nə 
oy laq la ra dəy mə yə get dim. Mis sis 
Dag ge ri tap dım. Evi nin qa ba ğın da 
otur muş du, göz lə ri ta mam tu tul-
muş du.

- Bir za man lar mən bu kü çə də 
ya şa mı şam, - de dim. – Lap çox-
dan.

Mə nim sə si mi eşi dən ki mi, göz-
lə rin dən yaş ax dı, qış qır dı:

- Fris qa yıt dı!
O, tez lik lə öl dü. Oğ-

lu da nı şır dı ki, bu 
il lər ər zin də mə-
ni daim ya dı-
na sa lır mış 
və yal nız 
özüm lə gö-
rü şüb hər 
şe yin yax şı 
o l  du ğu nu 
ö y  r ə  n ə n -
dən son ra, 
ra  hat  la  n ıb 
bu dün ya-
dan kö çə 
b i l  m i ş  d i . 
Bü tün bu 
m ü d -
d ə t 
ə r  z i n -
də mə ni 
ye  t im xa  na-
ya bu rax dı ğı 
üçün vic dan 
əza bı çə kir miş.

Mək təb il lə ri
Bi zim nə sil dən olan bir çox 

baş qa oğ lan lar ki mi, mə ni də 
ev dən uzaq da yer lə şən mək-
tə bə ver miş di lər. Hin dis tan or-
du sun da za bit lik edən ata mın 
iş ye ri Ba rey li də ki qar ni zon idi. 
O, mə ni İn gil tə rə də pan siona, 
ya xud han sı sa dağ ra yo nun da-
kı is tə ni lən mək tə bə ve rə bi lər-
di, mə sə lən, Sim le də ki mək tə bə. 
Am ma İn gil tə rə ni seç di. Yed di 
ya şım ta mam olan ki-
mi, ana mın mü şa yiəti 
al tın da ora yol lan dım.

Anam mə ni ha zır lıq şö bə si nə dü-
zəl dib get di, iki il dən bir gə lib ba-
xır dı ki, gör sün, hər şey qay da sın-
da dır mı. Bi li rəm, in di bu dəh şət li 
gə lir ada ma, am ma on da be lə qə-
bul olun muş du. Mən 1930-cu il lə ri 
nə zər də tu tu ram: 1928-də ana dan 
ol mu şam və mə nim özəl mək təb-
də ki təh si li mi Av ro pa da baş la nan 
mü ha ri bə ya rım çıq qoy du.

Anam öl dü. Bu xə bə ri mə nə di-
rek tor ver di: bir qı ra ğa çə kib çox 
meh ri ban da nış dı mə nim lə, onun 
ar va dı Vin ni isə - biz ona Di şi Pu-
del de yir dik – mə nə çay ver di.

- Atan gə lib sə ni apa ra caq. 

On ya şım var dı, am ma ba xan da, 
az gö rü nür dü: sol ğun bə niz li, çu-
buq ki mi dü yün-dü yün, sü mük lü 
bar maq la rı mın dır naq la rı nı daim 
əsə bi-əsə bi çey nə yir dim. Mən nə 
xə yal pə rəst idim, nə tən bəl, - əsəb-
lə rim im kan ver mir di bu na. Ri ya-
ziy yat da, şah mat da, din şü nas lıq-
da əj da ha idim, id man dərs lə rin də 
isə elə bil me yi tə dö nür düm - əsl 
ka bus idim.

Və hə min gün gəl di. Mə nə:
- Atan Eş bern he min ves ti bü lün-

də dir, - de di lər.
Ora yü yür düm. Qor xu dan içim 

əsir di. Mən iki ki şi gör düm. On-
lar dan bi ri ni qu caq la yıb hön kür-

düm.
- Ne vill, sə nin atan mə-
nəm, - o bi ri si dil lən di.

Qu caq la dı ğım ki-
şi gül dü – o, mə nim 
əmim idi.
Bun dan son ra atam-

la mü na si bət lə ri miz heç 
alın ma dı. Mən fi  kir lə şir dim: 

“O, mə nim nə yim dir gö rə sən? 
Bəl kə mə nim əsl atam da əmim-

dir?”
Mək təb li for ma sı nın 

istehsa lı
Ümu mən gö tü rən də, mən mü-

ha fi  zə kar ada mam. Kol lec də va li-
deyn lə ri min tə ki di ilə mar ke tinq 
öy rə nir dim – is tə yir di lər şir kət də 
on la ra kö mək edim. On lar da mü-
ha fi  zə kar adam lar dır, hətt  a de yər-
dim ki, lap pu ri tan dır lar. Elə ona 
gö rə də məhz bu sa hə ni – mək təb-
li for ma la rı nın is teh sa lı nı seç miş-
di lər.

Biz də, əsa sən qız lar üçün 
mək təb li for ma sı si fa riş edir-
di lər: ətək və köy nək, co rab və 
ja ket. Ge yi min bu nö vü dəb-
dən düş müş, köh nə sa yı lır, 
am ma əs lin də, çox ak tual dır: 
in di mək təb lə rin ço xun da for-
ma gey mək va cib dir, özü də tək 
ka to lik mək təb lə rin də de yil, bü-
tün mək təb lər də. Va li deyn lə rim 
bu sa hə ni ona gö rə seç miş di lər 
ki, on la rın alə min də bu iş lə ri bir 
xe yir xah lıq, əda lət lə as so siasi ya 
olu nur du. On lar elə fi  kir lə şir di-
lər ki, bu nun la sa də li yi, tə va zö nü 
təb liğ edir lər. For ma lar si fa riş lə, 
ki çik dəst lər şək lin də ha zır la-
nır: qır çın lı ətək lə rin da ma-da ma 
par ça sı nın rəng lə ri, köy nək lə rin, 
ja ket lə rin bi çim lə ri müş tə ri ilə ra-
zı laş dı rı lır dı. Si fa riş lə ri, əsa sən 
xa ric də tik di rir di lər – Qva te ma la-
da, Do mi ni kan Res pub li ka sın da kı 
fab rik lər də.

Mən dip lom alan da, poçt la gə-
lən si fa riş lər lə iş lə mək tap şı rı ğı 
al dım. Bu, əsas eti ba ri lə say tı mı-
za gi rən müş tə ri lər, ya xud bi zə 
ilk də fə mü ra ciət edən mək təb-
lər və ay rı-ay rı şəxs lər dən iba rət 
idi – bir söz lə, tə sa dü fi  si fa riş lər 
sa yı lır dı.

Be lə si fa riş lə rin bir xey li si Ya po-
ni ya dan, bə zi his sə si Bö yük Bri ta ni-
ya və Al ma ni ya dan, am ma ən ço xu 
Bir ləş miş Ştat lar dan olur du. Da ha 
çox bir nüs xə si fa riş edir di lər ki, bu-
nun da mək təb lə rə heç bir aidiy yə ti 
yox idi. Mən be lə si fa riş lə rin sə ciy-
yə vi cə hət lə ri ni iz lə yir dim. Müş tə ri 
si fa ri şin də par ça nın nö vü nü, rən gi-
ni və öl çü nü gös tə rib ar tıq im za lan-
mış ödə niş çe ki ni də əla və edir dim.

Be lə si fa riş lər lə ma raq la nıb gör-
düm ki, for ma la rın öl çü lə ri, adə-
tən, çox bö yük olur – elə bil ya çox 
uzun uşaq lar, ya da elə bö yük lər 
üçün alır dı lar. Be lə si fa riş lər mi ni-
mum iyir mi faiz təş kil edir di. Hər-
dən ətək lər lap nə həng olur du. Bir 
söz lə, ağ la sığ maz mə sə lə idi. Am-
ma müş tə ri lə ri miz ra zı qa lır dı lar 
və mən ba xır dım ki, on la rın ək sə-
riy yə ti tək rar si fa riş lər edir.

Bu mək təb lər ha ra da idi axı? 
Əl bətt  ə ki, söh bət mək təb dən get-
mir di. Sən de mə, bi zim is teh sal 
et di yi miz for ma la rın iyir mi faizi-
ni fa hi şə lər, fe ti şist lər, dün ya nın 
is tə ni lən nöq tə sin də sek sual rol 
ifa çı la rı, do mi nat riks lər, sa dist lər, 
trans ves tit lər və giz li pe do fi l lər 
alır mış. Mən gəl di yim qə na ət lər lə 
if rat za bi tə li və cid di in san lar olan 
va li deyn lə ri mi ta nış et mə dim: yə-
qin ki, şir kə ti bağ la yıb be kar qa lar-
dı lar. On da nə edər dik?..

Mə nim ru ha ni lə rim
1950-ci il lər də mən ka to lik idim. 

Bü tün fən lə ri ru ha ni lə rin təd ris et-
di yi ki şi ka to lik mək tə bin də oxu-
yur dum. Heç vaxt eşit mə miş dim 
ki, ru ha ni lər si nif yol daş la rı ma 
iliş sin lər. Am ma də qiq ya dım da-
dır ki, şəx sən mən on lar dan qor-
xur dum və yə qin ki, bü tün əmr lə-
ri nə də söz süz ta be olar dım.

Da ha son ra lar ru ha ni lər mə nə 
elə tə sir gös tər di lər ki, hə ya tım lap 
baş-ayaq ol du. Doq qu zun cu si nif-
də biz hər həf tə ho vu za ge dir dik 
– or da gə rək lüt çi məy din. Mən 
uta nır dım, am ma baş qa la rı nın qə-
ti ve ci nə de yil di. Ha mı mız lüt idik. 
Ya dım da dır, ru ha ni lər so yu nub-
ge yin mə ota ğı na gi rib öz lə ri nə boş 
şkaf ax ta rır dı lar. On lar uzun qa ra 
su ta na, dörd künc şl ya pa-bi rett  a, 
qa ra co rab ge yir di lər. Ru ha ni lər 
də bi zim lə bir yer də so yu nur du-
lar: pal tar la rı nı sə li qə ilə bü küb 
şkafl  a rın içi nə qo yur du lar.

Bi zi tam çıl paq və ziy yət də xlor 
iyi ve rən ho vu za apa rır dı lar. On-
lar su ya tramp lin dən baş vu rur, 
bi zə üz mək dər si ke çir di lər. Ho-
vu zun di bin dən cür bə cür əş ya la rı 
gö tür mə yi də öy rə dir di lər. Dal ğıc 
ki mi, su da bo ğu lan la rı xi las et mək 
üsul la rı nı gös tə rir di lər. “Heç vaxt 
im kan ver mə yin ki, su da ba tan siz-
dən ya pış sın – si zi də özü ilə ba tı ra 
bi lər”.

Ru ha ni lər ya dı ma dü şən də, gö-
zü mün qar şı sın da an caq on la rın 
cüb bə və su ta na sız nə həng, ağap-
paq gö rü nən lüt bə dən lə ri can la-
nır. Adam idi lər də: sol ğun də ri, 
tük lü ayaq lar. Za man keç dik cə, 
mən on la rın gü cü nə, xü su si lə də 
mö min li yi nə inan ma ma ğa baş la-
dım. Vaxt ke çir, ru ha ni lər mə nə 
get dik cə, da ha xo şa gəl məz tə sir 
ba ğış la yır dı lar – o vaxt lar gör dü-
yüm bə dən lə ri nə gö rə. Son ra lar, 
ar tıq bö yü yən də ho vu za get mə yi-
miz haq da dü şü nər kən ru ha ni lə rə 
lap nif rət edir dim: on lar öz lə ri ni 
ni yə be lə qüd rət li gös tə rir di lər 
axı? Be lə cə, Al la ha ina mım da ya-
vaş-ya vaş puç ol du.

Tər cü mə edən:
İlqar ƏLFİ
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dim, axır da da bö yük meh man xa-
na şə bə kə si nin rəh bə ri ol dum. 

Bi zim şir kət Mel burn da otel al-
maq üçün da nı şıq lar apa rır dı. 
Mən də qırx il dən son ra ora qa-
yıt mış dım. İs ti ra hət gün lə ri köh nə 
oy laq la ra dəy mə yə get dim. Mis sis 
Dag ge ri tap dım. Evi nin qa ba ğın da 
otur muş du, göz lə ri ta mam tu tul-
muş du.

- Bir za man lar mən bu kü çə də 
ya şa mı şam, - de dim. – Lap çox-
dan.

Mə nim sə si mi eşi dən ki mi, göz-
lə rin dən yaş ax dı, qış qır dı:

- Fris qa yıt dı!
O, tez lik lə öl dü. Oğ-

lu da nı şır dı ki, bu 
il lər ər zin də mə-
ni daim ya dı-
na sa lır mış 
və yal nız 
özüm lə gö-
rü şüb hər 
şe yin yax şı 
o l  du ğu nu 
ö y  r ə  n ə n -
dən son ra, 
ra  hat  la  n ıb 
bu dün ya-
dan kö çə 
b i l  m i ş  d i . 
Bü tün bu 
m ü d -
d ə t 
ə r  z i n -
də mə ni 
ye  t im xa  na-
ya bu rax dı ğı 
üçün vic dan 
əza bı çə kir miş.

Mək təb il lə ri
Bi zim nə sil dən olan bir çox 

baş qa oğ lan lar ki mi, mə ni də 
ev dən uzaq da yer lə şən mək-
tə bə ver miş di lər. Hin dis tan or-
du sun da za bit lik edən ata mın 
iş ye ri Ba rey li də ki qar ni zon idi. 
O, mə ni İn gil tə rə də pan siona, 
ya xud han sı sa dağ ra yo nun da-
kı is tə ni lən mək tə bə ve rə bi lər-
di, mə sə lən, Sim le də ki mək tə bə. 
Am ma İn gil tə rə ni seç di. Yed di 
ya şım ta mam olan ki-
mi, ana mın mü şa yiəti 
al tın da ora yol lan dım.

lar dan bi ri ni qu caq la yıb hön kür-
düm.

- Ne vill, sə nin atan mə-
nəm, - o bi ri si dil lən di.

Qu caq la dı ğım ki-
şi gül dü – o, mə nim 
əmim idi.
Bun dan son ra atam-

la mü na si bət lə ri miz heç 
alın ma dı. Mən fi  kir lə şir dim: 

“O, mə nim nə yim dir gö rə sən? 
Bəl kə mə nim əsl atam da əmim-

dir?”
Mək təb li for ma sı nın 

istehsa lı
Ümu mən gö tü rən də, mən mü-

ha fi  zə kar ada mam. Kol lec də va li-
deyn lə ri min tə ki di ilə mar ke tinq 
öy rə nir dim – is tə yir di lər şir kət də 
on la ra kö mək edim. On lar da mü-
ha fi  zə kar adam lar dır, hətt  a de yər-
dim ki, lap pu ri tan dır lar. Elə ona 
gö rə də məhz bu sa hə ni – mək təb-
li for ma la rı nın is teh sa lı nı seç miş-
di lər.

Biz də, əsa sən qız lar üçün 
mək təb li for ma sı si fa riş edir-
di lər: ətək və köy nək, co rab və 
ja ket. Ge yi min bu nö vü dəb-
dən düş müş, köh nə sa yı lır, 
am ma əs lin də, çox ak tual dır: 
in di mək təb lə rin ço xun da for-
ma gey mək va cib dir, özü də tək 
ka to lik mək təb lə rin də de yil, bü-
tün mək təb lər də. Va li deyn lə rim 
bu sa hə ni ona gö rə seç miş di lər 
ki, on la rın alə min də bu iş lə ri bir 
xe yir xah lıq, əda lət lə as so siasi ya 
olu nur du. On lar elə fi  kir lə şir di-
lər ki, bu nun la sa də li yi, tə va zö nü 
təb liğ edir lər. For ma lar si fa riş lə, 
ki çik dəst lər şək lin də ha zır la-
nır: qır çın lı ətək lə rin da ma-da ma 
par ça sı nın rəng lə ri, köy nək lə rin, 
ja ket lə rin bi çim lə ri müş tə ri ilə ra-
zı laş dı rı lır dı. Si fa riş lə ri, əsa sən 
xa ric də tik di rir di lər – Qva te ma la-
da, Do mi ni kan Res pub li ka sın da kı 
fab rik lər də.

Mən dip lom alan da, poçt la gə-
lən si fa riş lər lə iş lə mək tap şı rı ğı 
al dım. Bu, əsas eti ba ri lə say tı mı-
za gi rən müş tə ri lər, ya xud bi zə 
ilk də fə mü ra ciət edən mək təb-
lər və ay rı-ay rı şəxs lər dən iba rət 
idi – bir söz lə, tə sa dü fi  si fa riş lər 
sa yı lır dı.

Fris qayıtdı 

Pol TERU
(ABŞ)

Ame ri ka ya zı çı sı, müəl-
lim və səy yah. 1941-ci 
il də Med ford şə hə rin-
də (Mas sa çu sets şta tı) 

ana dan olub. “Uol do” («Wal do», 
1967), «Qa ra ev» («The Black 
House», 1974), «Bö yük də mir-
yol ba za rı» («T he Great Rail way 
Ba zaar», 1975), «Ailə ar se na lı» 
(«T he Fa mily Ar se nal», 1976), 
«Mi lad açıq ca sı» («А Ch rist-
mas Card», 1978), «Mos kit lər 
sa hi li» («T he Mos quito Coast», 
1981), «Mə nin baş qa hə ya tım» 
(«Му Ot her Li fe», 1996), «Kou-
lun Tonq: Hon konq ro ma nı» 
(«Kow loon Tong: A No vel of 
Hong Kong», 1997) «Ho no lu lu 
ote li» («Ho tel Ho no lu lu», 2001), 
«Güc lü işıq» («B lin ding Light», 
2005) və baş qa ki tab la rın, ha-
be lə he ka yə lər, es se lər və yol 
qeyd lə ri nin müəl li fi  dir. Uit bred, 
C.T.Blek və di gər nü fuz lu mü ka-
fat la rın laureatı dır.
“Ay dın yol” qə ze ti ya zı çı nın ki-
çik həcm li he ka yə lə rin dən bir 
ne çə si ni təq dim edir.

Kiçik hekayələr



Dif te ri ya ilə ne cə 
mü ba ri zə apar ma lı?
Dif te ri ya bak te ri ya la rın tö rət-

di yi cid di xəs tə lik dir. Bak te ri ya 
or qa niz mə da xil olan dan bir 
ne çə gün son ra xəs tə lik baş-
la nır. Dif te ri ya bak te ri ya la rı, 
adə tən or qa niz mə ağız dan və 
bu run dan da xil ola raq, ilk növ-
bə də bo ğa za zə rər ye ti rir. Bu 
hal da bo ğaz da il ti hab əmə lə gə-
lir, tem pe ra tur qal xır və ümu mi 
əz gin lik hiss olu nur. Ba dam cıq-
lar da və bo ğa zın ar xa his sə sin-
də boz, ya xud ağım tıl tə bə qə 
ya ra nır. İn fek si ya qırt la ğa da 
ke çə bi lər, on da nə fəs al maq çə-
tin lə şə cək.

Dif te ri ya or qa niz min baş qa 
his sə lə ri nə də cid di tə sir gös-
tə rir. Bu nun sə bə bi or qa niz min 
if raz et di yi tok sin lər, baş qa söz-
lə de sək, zə hər lər dir. Bu hal da 
ürə yə və si nir sis te mi nə cid di 
zi yan də yir. Dif te ri ya ya ən çox 
iki-beş yaş ara sın da uşaq lar yo-
lu xur.

Dif te ri ya nın sə bə bi çu buq-
şə kil li xır da ba sil dir. Bu ba sil 
1883-cü il də kəşf olu nub. Mik-
roor qa niz min xəs tə lik tö rə dən 
tok sin if raz et di yi aş kar la nan 
ki mi, növ bə ti ad dım bu zə hə ri 
neyt ral laş dı ra bi lən an ti tok sin 
ha zır la maq ol du. Bu nun öh də-
sin dən 1890-cı il də Emil fon Be-
rinq ad lı bir mü tə xəs sis gəl di. 
An ti tok sin bu xəs tə li yin cid di 
zə hər lə yi ci tə si rin dən can qur-
tar ma ğa im kan ve rir, am ma in-
fek si ya nın özü hə lə də qa lır.

Bi zim za man lar da dif te ri ya ya 
da ha gec-gec rast gəl mək olar. 
Çün ki in di onun qar şı sı nın qis-
mən alın ma sı üçün müəy yən 
va si tə lər möv cud dur.

Elə üsul lar var ki, tok si ni zə rər-
siz ləş di rir. İn sa na be lə zi yan sız 
tok sin (be lə tok sin lə rə tok soid 
de yir lər) vu ru lan da, or qa nizm-
də an ti ci sim lər ya ra nır və on lar 
or qa niz mi bak te ri ya lar dan qo-
ru yur. Uşaq da dif te ri ya ya qar şı 
im mu ni te tin də rə cə si ni müəy-
yən et mək üçün xü su si test var. 
Bu tes ti 1913-cü il də Be la Şik ha-
zır la yıb. Də ri nin al tı na dif te ri ya 
tok si ni nin ki çik bir miq da rı ye ri-
di lir. Əgər uşa ğın or qa niz min də 
ki fa yət qə dər an ti tok sin var sa, 
onun də ri sin də 4-7 gün ər zin də 
qır mı zı lə kə əmə lə gə lə cək. Bu 
za man, xəs tə lən mək eh ti ma lı bö-
yük olan uşaq la rı bak te ri ya dan 
qo ru maq üçün müali cə apar ı lır.

Ni yə fi  zi ki 
təmrinlərdən son ra 

əzə lə lər ağ rı yır?
İn san bə də nin də 639 əzə lə var 

və on la rın hər bi ri nin öz adı olur! 
Bü tün bu əzə lə lər bir yer də bə-
də ni əmə lə gə ti rir. Əzə lə lər dən 
ço xu ske le tin sü mük lə ri nə möh-
kəm bağ lı dır. Ske let kar kas ya ra-
dır, əzə lə lər isə bə də nin müx tə lif 
his sə lə ri ni hə rə kə tə gə ti rir. On lar 
ol ma dan in san ya şa ya bil məz di. 
Nəin ki ye mək, nə fəs al maq, da-
nış maq müm kün olar, hətt  a ürək 
də da ya nar, çün ki onun da işi ni 
əzə lə lər tə min edir.

Bü tün əzə lə lər əzə lə li fi  ad la-
nan uzun, na zik hü cey rə lər dən 
iba rət dir. La kin əzə lə lər bir-bir-
lə rin dən gör dük lə ri işə gö rə də 
fərq lə nir lər. On la rın for ma sı, xa-
ri ci gö rü nü şü və baş qa cə hət lə ri 
də fərq li olur. Əzə lə yı ğı lan da, 
süd tur şu su ad la nan bir tur şu if-
raz edir. Süd tur şu su nun tə si rin-
dən in san da yor ğun luq ya ra nır.  

Özü nün tə si ri nə gö rə o, zə hə ri 
xa tır la dır. Məhz bu tur şu əzə lə-
lə ri yo rul ma ğa məc bur edir.

Əgər yor ğun əzə lə dən süd 
tur şu su nu çı xa ra bil sək, əzə lə 
işə tam ha zır ola caq. La kin, tə bii 
ki, süd tur şu su adi şə rait də, si-
zin fi  zi ki təm rin lər lə məş ğul ol-
du ğu nuz, iş lə di yi niz vaxt əzə lə-
dən çı xa bil məz. Bun dan baş qa, 
əzə lə lər ak tiv fəaliy yət də olan-
da di gər tok sin lər də ya ra na bi-
lər. Bu tok sin lər qan va si tə siy lə 
or qa niz min hər tə rə fi  nə da şı nır 
və yor ğun lu ğu yal nız əzə lə lə rə 
yox, bü tün bə də nə, xü su si lə də, 
be yi nə ya yır. Ona gö rə də əzə-
lə iş lə yən dən son ra yor ğun luq 
his siy ya tı, əs lin də or qa nizm də 
baş ve rən da xi li zə hər lən mə nin 
bir nö vü nün gös tə ri ci si dir. 

Am ma di gər tə rəf dən, yor-
ğun luq his si də or qa niz mə la-
zım dır, çün ki onu din cəl mə yə 
məc bur edir. Din cə lən za man 
tul lan tı la rın bə dən dən çıx ma-
sı nə ti cə sin də hü cey rə lər tə-
miz lə nir, si nir hü cey rə lə ri öz 
ak ku mul ya tor la rı na tə zə dən 
ener ji yı ğır, oy naq lar iş lət di yi 
sürt kü yağ la rı nı bər pa edir və 
sairə. Odur ki, fi  zi ki təm rin lər 
bü tün or qa nizm üçün, əzə lə lər 
üçün çox fay da lı ol sa da, din-
cəl mək heç də on dan az əhə-
miy yət da şı mır! 

İn sult nə dir?
İn sult bey nin zə də lən mə 

for ma la rın dan bi ri dir. Onun 
baş qa adı apop lek si ya dır. İn-
sult, bey nin han sı sa his sə si nə 
qa nın çat ma sı nın qə fi l da yan-
ma sı nə ti cə sin də baş ve rir. Bu 
za man hə min na hi yə ilə bağ lı 
bü tün srt ruk tur lar zə də lə nir. 
Bey nin han sı sa sa hə si nə qan 
nəq li nin poz ğun lu ğu bir ne-
çə sə bəb dən ola bi lər. Han sı sa 
qan da ma rı zə də lə nə bi lər ki, 
bu da qa nax ma ya sə bəb olar. 
Qan da ma rın da tromb ya ra-
nar və bu tromb da ma rı tu tar. 
Bu nun adı na trom boz de yir-
lər. Bu hal da ar te ri ya nın spaz-
mı baş ve rə bi lər. Qan da ma rı 
han sı sa xır da bir his sə cik lə, 
da ha çox qan da üzən lax ta ilə 
tu tu la bi lər. Bu nun adı na isə 
em bol de yi lir. Em bol adə tən, 
ürək xəs tə lik lə riy lə əla qə dar 
olur, am ma ta mam baş qa sə-
bəb lər də ola bi lər.

Xəs tə li yin nə ti cə lə ri nə gə lin-
cə, bu ra da in sul tun nə dən baş 
ver mə si nin elə bir əhə miy yə ti 
yox dur. İn sult bu za man bi zim 
hə rə kət lə ri mi zi, his siy yat or-
qan la rı mı zı, tem pe ra tu ru mu zu 
və gör mə qa bi liy yə ti mi zi tən-
zim lə yən be yin mər kəz lə ri ni 
zə də lə yə bi lər. İn sul tin ən ge niş 
ya yıl mış sə bə bi trom boz dur. 

Nə qə dər qə ri bə ol sa da, be lə 
tip zə də lər hətt  a sa kit və ziy yət-
də də baş ve rə bi lər. Mə sə lən, 
sə hər yu xu dan du ran adam bir 
də gö rər ki, əli, aya ğı, ya xud 
bə də ni nin bir ya rı sı hə rə kət 
edə bil mir. Ya xud, da nı şı ğı nı 
qis mən itir miş ola bi lər. Be lə 
zə də lə rə mə ruz qal mış adam-
la rın sa ğal maq im ka nı o qə dər 
də az de yil, am ma adə tən, xəs-

tə li yin bə zi fə sad la rı sa ğal-
dıq dan son ra da qa lır. 

Bu xəs tə li yi müali cə 
edən hə kim onun 

sə bəb lə ri ni ay-
dın laş dır ma lı-

dır. Elə bu na 
gö rə də hə-
kim pa si yen-
ti nə əziy yət 

ve rən xəs tə li yin 
tam ta ri xi ni öy rən mə yə eh ti yac 
du yur.

Be yin in sul tu nə ti cə sin də 
əlil olan şəxs lər öz lə ri nin əv-

vəl ki və ziy yət lə ri nə çox vaxt 
məşq lər he sa bı na qa yı dır-

lar. Bu, həm də əzə lə lə rin 
hə rə kət qa bi liy yə ti nin, 

da nış maq qa-
bi  l iy yə t i  nin 
b ə r  p a  s ı  n a 

aid dir.

So ğan
ni yə bi zi ağladır?

Siz bi lir si niz mi, əs lin də bü-
tün gün ər zin də ağ la yır sı nız? 
Hər də fə gö zü nü zü qır pan da, 
siz ağ la yır sı nız! Mə sə lə bun-
da dır ki, hər iki gö zün kə nar 
qı raq la rın da piy və zi lə ri yer lə-
şir. Hər də fə siz gö zü nü zü yu-
man da o tər pə nir və nə ti cə də 
göz ya şı və zi lə rin dən müəy-
yən miq dar ma ye çı xır. Bu ma-
ye ni biz göz ya şı ad lan dı rı rıq. 
Adi şə rait də hə min ma ye bir 
və zi fə ye ri nə ye ti rir: o, gö zün 
buy nuz qi şa sı nı is la dır ki, onu 
qu ru maq dan qo ru sun. Yax şı, 
bəs gö zə kə nar dan qı cıq lan dı-
rı cı nə sə dü şər sə? On da göz lər 
av to ma tik qır pı lır və göz ya şı 
əmə lə gə lir ki, gö zü yu ya raq 
qı cıq lan ma nın tə si rin dən qo-
ru sun.

Ha mı mız bi li rik ki, gö zə tüs tü 
do lan da ya şa rır. So ğan da qı cıq 
ya ra dan bir şey dir. So ğa nın elə 
ya ğı var ki, onun tər ki bi nə kü-
kürd da xil dir və bu  da so ğa na 
kəs kin qo xu ver mək lə ya na şı, 
həm də gö zü qı cıq lan dı rır. Gö-
zün bu na reak si ya sı isə göz lə rin 
tez-tez qır pıl ma sı, göz ya şı nın 
ax ma sı və qı cıq lan dı rı cı mad-
də nin yu yul ma sı olur! Odur ki, 
hər şey çox sa də dir. So ğan şox 
ma raq lı tə rə vəz nö vü nə aid dir.

Bu 
sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la mı şıq. 
Am ma bu, heç də o an la ma gəl mə sin ki, sə hi fə mi-
zi oxu yar kən bö yük lər 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. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz, 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də 
ca va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb-
lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb-
də rast laş mı şıq, am ma, təəs süf ki, 
dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə, hə mi şə 
qə liz olan el mi di li uc ba tın dan çox 
şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə-
yə-iz lə yə sa vad la na caq, alim ola-
caq sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın dün-
ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı 
hə mi şə diq qət mər kə zin də olan ma raq lı 
həm söh bə tə çe vir mək dir.

İl qar ƏLFİ
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İn sult nə dir? So ğan
Hər suala      bir ca vab

Elə üsul lar var ki, tok si ni zə rər-
siz ləş di rir. İn sa na be lə zi yan sız 
tok sin (be lə tok sin lə rə tok soid 
de yir lər) vu ru lan da, or qa nizm-
də an ti ci sim lər ya ra nır və on lar 
or qa niz mi bak te ri ya lar dan qo-
ru yur. Uşaq da dif te ri ya ya qar şı 

Nə qə dər qə ri bə ol sa da, be lə 
tip zə də lər hətt  a sa kit və ziy yət-
də də baş ve rə bi lər. Mə sə lən, 
sə hər yu xu dan du ran adam bir 
də gö rər ki, əli, aya ğı, ya xud 
bə də ni nin bir ya rı sı hə rə kət 
edə bil mir. Ya xud, da nı şı ğı nı 
qis mən itir miş ola bi lər. Be lə 
zə də lə rə mə ruz qal mış adam-
la rın sa ğal maq im ka nı o qə dər 
də az de yil, am ma adə tən, xəs-

tə li yin bə zi fə sad la rı sa ğal-
dıq dan son ra da qa lır. 

Bu xəs tə li yi müali cə 
edən hə kim onun 

sə bəb lə ri ni ay-
dın laş dır ma lı-

dır. Elə bu na 
gö rə də hə-
kim pa si yen-
ti nə əziy yət 

ve rən xəs tə li yin 
tam ta ri xi ni öy rən mə yə eh ti yac 

Be yin in sul tu nə ti cə sin də 
əlil olan şəxs lər öz lə ri nin əv-

vəl ki və ziy yət lə ri nə çox vaxt 
məşq lər he sa bı na qa yı dır-

lar. Bu, həm də əzə lə lə rin 
hə rə kət qa bi liy yə ti nin, 

da nış maq qa-
bi  l iy yə t i  nin 
b ə r  p a  s ı  n a 

aid dir.

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 

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, 

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 
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Bu xəs tə li yi müali cə 
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sə bəb lə ri ni ay-
dın laş dır ma lı-

dır. Elə bu na 
gö rə də hə-
kim pa si yen-
ti nə əziy yət 

ve rən xəs tə li yin 
tam ta ri xi ni öy rən mə yə eh ti yac 
du yur.
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hə rə kət qa bi liy yə ti nin, 

da nış maq qa-
bi  l iy yə t i  nin 
b ə r  p a  s ı  n a 

aid dir.

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 

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-
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O, Asi ya da əmə lə gə lib və so-
ğa naq lı lar sin fi  nə aid dir. So-
ğan dan bir ər zaq ki mi min il-
lər dir is ti fa də edir lər.

So ğa nın qo hum la rı göy so-
ğan və sa rım saq dır. Hər iki bit-
ki Av ro pa da ge niş ya yı lıb. Şa lot 
ad la nan so ğan nö vü nün sa rım-
sa ğa nis bə tən da ha yum şaq da-
dı var. Bir ləş miş Ştat lar da is pan 
so ğa nı çox po pul yar dır – onun 
bir də nə si 450 qram gə lir. Bu, 
da dı na gö rə ən yum şaq, öl çü-
sü nə gö rə ən iri so ğan nö vü dür.

Əsəb nə dir?
Və zi fə si or qa niz mi ər taf mü-

hit də ki şə rait dən xə bər dar et mək 
olan hü cey rə lə rə əsəb hü cey rə lə-
ri de yir lər. Hə ya tın ib ti dai for ma-
la rın da əsəb hü cey rə lə ri də ri də 
yer lə şir və in for ma si ya nı bir ba şa 
da xi li or qan la ra ötü rür. La kin in-
san lar da və baş qa mü rək kəb or-
qa nizm lər də əsəb hü cey rə lə ri nin 
ço xu bə dən də dir, bax ma ya raq 
ki, on lar xə bə ri na zik “an ten lə-
rin” kö mə yiy lə həm də də ri dən 
ala bi lir lər. Əsəb hü cey rə lə ri nin 
və zi fə si in for ma si ya nı bü tün or-
qa niz mə çat dır maq dır – hər in-
for ma si ya nı öz ün va nı na. Bu xə-
bər lə rin ötü rül dü yü si nir lifl  ə ri 
yük sək ke çi ri ci lik qa bi liy yə ti nə 
ma lik ka be lə bən zə yir.

Əsəb hü cey rə lə ri nin, ya xud si-
nir lə rin dörd nö vü var. Or qa nizm-
də bir-bi rin dən qə ti ası lı ol ma yan 
əsəb hü cey rə lə ri dəst lə ri var və bu 
dəst lə rin hər bi ri müəy yən və zi-
fə nin ye ri nə ye ti ril mə si üçün dür. 
Bir tip dən olan hü cey rə lər xa ri ci 
aləm dən is ti lik, so yuq, işıq və ağ rı 
in for ma si ya sı nı alır, mə lu ma tı or-
qa niz mə ötü rür. On la ra sen sor de-
mək olar. Baş qa tip hü cey rə lər isə 
mo tor lu ad la nır. On lar sen sor hü-
cey rə lə rin dən in for ma si ya nı alıb 
siq na lı or qa niz min müx tə lif his sə-
lə ri nə, mə sə lən, əzə lə lə rə, və zi lə rə 
gön dər mək lə on la ra reak si ya ve-
rir. Bu nun nə ti cə sin də əmə lə gə lən 
reak si ya ya isə refl  eks de yir lər. 

Mə sə lən, is ti lik siq na lı müəy-
yən əzə lə lə rə yı ğıl maq ko man-
da sı ve rir və əl, onu yan dı ran 
is ti ob yekt dən çə ki lir. Əsəb 
hü cey rə lə ri nin üçün cü ti pi ra-
bi tə ilə məş ğul dur. On lar or-
qa nizm də ki siq nal la rı bö yük 
mə sa fə lə rə ötü rür. Bu hü cey rə-
lər bə də nin bir his sə sin də olan 
mo tor lu hü cey rə lə ri ta mam 
baş qa his sə də ki sen sor lar la bir-
ləş di rir. Əsəb hü cey rə lə ri nin 
dör dün cü ti pi isə xa ri ci mü hit-
dən gə lən in for ma si ya la rı ötü-
rür. So yuq, is ti və ağ rı haq da 
in for ma si ya be yi nə ötü rü lür və 
ora da “his siy ya ta” çev ri lir.

Biz ne cə oxu yu ruq?
Biz oxu yan da nə sə bir mə-

na ta pa bi lə cə yi miz sim vol la rı 
nə zər dən ke çi ri rik. Mə sə lən, 
biz yol ni şan la rı nı nə zər dən 
ke çi rən də də, mü hən dis sxem-
də ki işa rə lə rə ba xan da da, ya-
xud hin du ov çu su tüs tü siq na lı 
gö rən də də təx mi nən, oxu ma 
pro se si nə bən zə yən bir pro-
ses baş ve rir. Oxu maq haq-
da da nı şan da, biz adə tən, çap 
olun muş, ya xud əl lə ya zıl mış 
bir ma te rialı nə zər də tu tu ruq. 
Am ma bu hal da da söh bət 
sim vol la rı an la maq dan ge dir.

Oxu ma ğı öy rə nən də mə nim sə-
mə li ol du ğu muz ilk şey sim vol-
la rı, ya xud hərfl  ə ri ta nı maq və 
on la rı baş qa la rın dan fərq lən dir-
mək dir. Son ra biz hər han sı bir sö-
zün (ya xud sim vol lar qru pu nun) 
ifa də et di yi ide ya nı an la ma lı yıq. 
İlk ön cə isə  biz hə min sim vol la rı, 
ya xud sö zü öz şəx si təc rü bə miz lə 
uy ğun laş dır ma lı yıq.

Uşaq lar bir ne çə il ər zin-
də müx tə lif üsul lar la oxu maq 
öy rə nir lər. Or foq ra fi k me tod 
uşa ğa hərfl  ə rin ad la rı nı əlifb  a 
sı ra sıy la öy rət mək dən iba rət-
dir. Son ra o, iki hər fi , üç hər fi  
bir lik də öy rə nir, da ha son ra 
on la rı ya za raq he ca la rı tə ləff  üz 

e d i r . 
Bu nun 
d a -
l ı n  c a 

o n  l a r -
dan iba-
rət söz lər, 
cüm lə lər 
dü zəl dir. 

Əv vəl cə lap qı sa söz lər dən baş-
la ya raq da ha bö yük söz lə rə dək 
irə li lə yir. Baş qa me tod la öy rə-
nən də isə uşaq sö zün ne cə gö-
rün dü yü nü yad da sax la yır.

Fərq li tə lim me to du za ma-
nı uşaq sö zün, ya xud cüm lə-
nin ne cə səs lən mə si ni və xa ri ci 
gö rü nü şü nü yad da sax la yır. 
La kin biz oxu ma ğı bu na tam 
ha zır olan da öy rə ni rik. Bu nun 
üçün sə biz söz lər və sim vol lar 
ara sın da bən zər lik və fərq lə ri 
an la ma lı yıq, sö zün for ma sı nı, 
fi  kir lə ri ifa də edən söz lə rin ar-
dı cıl lı ğı nı mə nim sə mə li yik; bu 
və ya baş qa söz lə ifa də olu nan 
əş ya la rı tə səv vür et mə li yik; sə-
hi fə də  nə zər lə ri mi zi sol dan 
sa ğa apar ma ğı və bir çox baş qa 
şey lə ri öy rən mə li yik! 

Adam lar ni yə 
yuxuda gə zir?

Be lə ha di sə lər tez-tez ol mur. 
La kin yu xu da gəz mək müəy yən 
dav ra nış for ma sı ol du ğun dan, 
bu ra da sir li bir şey yox dur. Bu ha-
lı an la maq üçün əv vəl cə elə yu xu-
nun özün dən baş la maq la zım dır. 
Yu xu bi zə yor ğun or qan la rı mı za 
və or qa niz mi mi zin to xu ma la rı na 
dinc lik ver mək, on la rın iş qa bi liy-
yə ti ni bər pa et mək üçün la zım dır.

Biz hə lə də 
ni yə və ne cə 
yat dı ğı mı zın 
də qiq el mi iza-
hı nı ve rə bil mi rik, 
am ma be lə qə bul 
olu nub ki, be yin də 
xü su si yu xu mər-
kə zi var və o, or qa-
niz min yu xu da və 
oyaq lıq da kı və ziy-
yə ti ni tən zim lə yir.

Yax şı, bəs hə min 
bu yu xu mər kə-
zi nə yə nə za rət 
edir? Qa na! Or-
qa niz min bü tün 
gün ər zin də ki 
fəaliy yə ti nə-
ti cə sin də qa-
na müəy yən 
m a d  d ə  l ə r 
da xil olur. 
Bu mad də-
lər dən bi ri 
– kal sium 
qa na gi rə-
rək yu xu 
m ə r -
kə  z i  n i 
sti mul-
laş dı-
r ı r . 

Bu na qə dər isə yu xu mər kə zi xü-
su si mad də lər lə “oyaq” sax la nır 
ki, kal siuma reak si ya ve rə bil sin. 
Yu xu mər kə zi fə a liy yə tə baş la-
yan da, əsa sən iki iş gö rür: Bi rin-
ci si, bey nin bir his sə si ni qa pa yır 
ki, da ha nə sə et mə yə hə və si miz 
ol ma sın. Və bu za man biz de mək 
olar ki, şüur suz və ziy yə tə dü şü-
rük. Bu ha la bey nin yu xu su da 
de mək olar. İkin ci si isə, o, onur ğa 
bey ni nin kö kün də  müəy yən si-
nir lə ri ki lid lə yir ki, da xi li or qan-
la rı mız, ət rafl  a rı mız yat sın. Gə lin, 
bu na da bə də nin yu xu su de yək. 
Nor mal və ziy yət də or qa niz min 
bu iki reak si ya sı, ya xud yu xu nun 
bu iki nö vü bir-bi riy lə bağ lı dır.

La kin müəy yən şə rait də on-
lar bir-bi rin dən ay rı la bi lər. 
Be yin ya tar, bə dən isə oyaq qa-
lar. Bu, si nir sis te mi po zul muş 
adam lar da olur və on da in san 
ya ta ğın dan qal xıb bey ni ya ta-
ya ta gəz mə yə baş la yır! Bey nin 
və bə də nin yu xu la rı ara la rın da-
kı əla qə itir və bu nun nə ti cə sin-
də “lu na tik” de di yi miz, ge cə lər 
gə zən in san lar pey da olur.

Be yin gör mə yə
ne cə kö mək edir?

Tə bii ki, biz göz lə ri miz lə gö-
rü rük. Am ma gör mə üçün be-
yi nin çox bö yük əhə miy yə ti 
var. Me xa ni ki nöq te yi-nə zər dən 
gör mə za ma nı bu baş ve rir. İşıq 
dal ğa la rı gö zün bə bə yin dən 
ke çir və təs vi ri tor lu qi şa da ya-
ra dır. Tor lu qi şa göz al ma sı nın 
ar xa di va rın da kı hü cey rə lər dən 
iba rət xü su si tə bə qə dir. Onun 
130 mil yon hü cey rə sin dən hər 
bi ri işı ğa həs sas dır. Hü cey rə nin 
üzə ri nə işıq dü şər kən kim yə vi 
də yi şik lik lər baş ve rir. Bu də yi-
şık lik lər si nir uc la rın da im puls 
ya ra dır və bu im puls gör mə si ni-
ri va si tə siy lə baş bey nin gör mə 
mər kə zin də ki mü va fi q nöq tə yə 
çat dı rı lır.

Am ma bu, hə lə 
işin ha mı sı de yil. Bey nin 

gör dü yü, tor lu qi şa da kı təs vir-
dən çox fərq lə nir. Mə sə lən, si zin 
göz lə ri niz çox na dir hal lar da hə-
rə kət siz olur. Kü çə də du rub ət ra-
fı nız da olan nə yə sə ba xır sı nız sa, 
göz lər yal nız bir an otun, ağac-
la rın, bu lu dun, qu şun, də lə nin 
üzə rin də da ya nır. Be yin bü tün 
bun la rı ani fo toq ra fi k şə kil lər 

ki mi gö rə bil mir. Onun gör mə 
his sə si hər şək li özün də fi k sa si-
ya edə rək yad da sax la yır. Son ra 
bu, on la rı bir ləş di rib mə na ve rir 
– biz ona gö rə şə kil lə ri ay rı-ay-
rı lıq da de yil, tam şə kil də gö rə 
bi li rik. Gör dü yü müz təs vir, 
bir göz qır pı mın da yad da-
şı mız da olan təs vir lə tu tuş-
du ru lur. Ağac, bu lud, də lə 
- bü tün bun la rı biz əv vəl lər 
də gör mü şük. İn di isə, bir cə 

də fə nə zər sal maq ki fa yət 
edir ki, on la rı ta-

nı yaq. 

Be lə lik lə, gör mə pro se si nə gö-
zün, gör mə si ni ri nin və gör mə 
ilə, təs vi rin yo zul ma sı ilə əla qə-
dar olan be yin mər kə zi nin bü tün 
his sə lə ri nin bir lik də fəaliy yə ti da-
xil dir. Ona gö rə də uşaq lar gör-
dük lə rin dən is ti fa də et mə yi öy rən-
mə li dir lər. De yək ki, on da gör mə 
ilə əla qə dar pro se sin me xa ni ki 
his sə si yax şı ça lı şır. Am ma o, hə-
lə yax şı gö rə bil mir. Ni yə? Çün ki 
hə lə gör dük lə ri ni an la maq iq ti da-
rın da de yil. Yə ni onun bey ni hə lə 
gör mə pro se si nə tam qo şul ma yıb.

Op tik il lü zi ya nə dir?
Op tik il lü zi ya nı təs vir et mə yin 

ən sa də yo lu göz lə ri mi zin bi zə 
gös tər di yi fo ku su ya da sal maq-
dır. Bi zə elə gə lir ki, əs lin də ol-
ma yan bir şe yi gö rü rük. Ya da biz 
ey ni əş ya nı iki üsul la gö rə bi lə rik. 
Əgər gö zü müz nor mal fəaliy yət 
gös tə rir sə və qar şı mız da olan la-
rı də qiq əks et di rir sə, on da bu nə 
fo kus lar dır? Göz bu nu ne cə edir? 
Hə min pro se si izah edək, sualı nı-
za ca vab ver mə yə ça lı şaq.

Gör mə fi  zi ki pro ses de yil. Am-
ma onun sırf me xa ni ki bir şey 
olan fo toq ra fi k təs vi rə də aidiy-
yə ti yox dur. Hə qi qət də gör mə 
psi xo lo ji ha di sə dir, çün ki gö rən 
göz de yil, be yin dir! Göz lər isə 
təs vi rin alın ma sı üçün me xa ni ki 
alət dən baş qa bir şey de yil. La-
kin bu təs vir lər be yi nə ça tan da 
alın mış in for ma si ya nın qiy mət-
lən di ril mə si pro se si baş ve rir.

Be yi nin hü cey rə lə ri hə min bu 
ob raz haq da nə fi  kir ləş di yi ni 
müəy yən ləş dir mə li dir.

Bu nu müəy yən et mək də be yi nə 
nə yar dım edir? Göz əzə lə lə ri nin 
əş ya nı gör mək üçün et di yi hə rə-
kət lər bu ba xım dan çox bö yük 
əhə miy yət da şı yır. Mə sa fə ni, əş-
ya la rın fə za da qar şı lıq lı yer ləş mə-
si nin bu caq la rı nı və sairə ni tə yin 
et mək üçün göz lə ri miz gah bu, 
gah di gər tə rə fə ba xır. Bey ni miz 
gö zü mü zün bu konk ret gör mə 
pro se sin də sa ğa-so la, aşa ğı-yu xa-
rı bax maq la keç di yi yo lu qiy mət-
lən di rir, çün ki be yin gö zün hə min 
hə rə kə ti üçün sərf olu nan ener ji və 
za man haq da mə lu mat lı dır.

Bu na gö rə op tik il lü zi ya la rın 
sə bəb lə rin dən bi ri bi zə ay dın-
dır. Tə səv vür edək ki, qar şı-
mız da ey ni uzun luq da olan iki 
xətt  var və on lar dan bi ri şa qu li, 
di gə ri üfi  qi yer ləş di ri lib. Üfi  qi 
xətt  bi zə qı sa gö rü nə cək, çün-
ki göz al ma sı üçün sağ dan-so-
la hə rə kət et mək yu xa rı-aşa ğı 
hə rə kət et mək dən çox asan dır. 
Ona gö rə də be yin bu qə na ə tə 
gə lir ki, üfi  qi xətt  da ha qı sa dır!

Əsəb hü cey rə lə ri nin, ya xud si-
nir lə rin dörd nö vü var. Or qa nizm-
də bir-bi rin dən qə ti ası lı ol ma yan 
əsəb hü cey rə lə ri dəst lə ri var və bu 
dəst lə rin hər bi ri müəy yən və zi-
fə nin ye ri nə ye ti ril mə si üçün dür. 
Bir tip dən olan hü cey rə lər xa ri ci 
aləm dən is ti lik, so yuq, işıq və ağ rı 
in for ma si ya sı nı alır, mə lu ma tı or-
qa niz mə ötü rür. On la ra sen sor de-
mək olar. Baş qa tip hü cey rə lər isə 
mo tor lu ad la nır. On lar sen sor hü-
cey rə lə rin dən in for ma si ya nı alıb 
siq na lı or qa niz min müx tə lif his sə-
lə ri nə, mə sə lən, əzə lə lə rə, və zi lə rə 
gön dər mək lə on la ra reak si ya ve-
rir. Bu nun nə ti cə sin də əmə lə gə lən 
reak si ya ya isə refl  eks de yir lər. 

Oxu ma ğı öy rə nən də mə nim sə-
mə li ol du ğu muz ilk şey sim vol-
la rı, ya xud hərfl  ə ri ta nı maq və 
on la rı baş qa la rın dan fərq lən dir-
mək dir. Son ra biz hər han sı bir sö-
zün (ya xud sim vol lar qru pu nun) 
ifa də et di yi ide ya nı an la ma lı yıq. 
İlk ön cə isə  biz hə min sim vol la rı, 
ya xud sö zü öz şəx si təc rü bə miz lə 
uy ğun laş dır ma lı yıq.

Uşaq lar bir ne çə il ər zin-
də müx tə lif üsul lar la oxu maq 
öy rə nir lər. Or foq ra fi k me tod 
uşa ğa hərfl  ə rin ad la rı nı əlifb  a 
sı ra sıy la öy rət mək dən iba rət-
dir. Son ra o, iki hər fi , üç hər fi  
bir lik də öy rə nir, da ha son ra 
on la rı ya za raq he ca la rı tə ləff  üz 

e d i r . 
Bu nun 
d a -
l ı n  c a 

o n  l a r -
dan iba-
rət söz lər, 
cüm lə lər 
dü zəl dir. 

Biz hə lə də 
ni yə və ne cə 
yat dı ğı mı zın 
də qiq el mi iza-
hı nı ve rə bil mi rik, 
am ma be lə qə bul 
olu nub ki, be yin də 
xü su si yu xu mər-
kə zi var və o, or qa-
niz min yu xu da və 
oyaq lıq da kı və ziy-
yə ti ni tən zim lə yir.

Yax şı, bəs hə min 
bu yu xu mər kə-
zi nə yə nə za rət 
edir? Qa na! Or-
qa niz min bü tün 
gün ər zin də ki 
fəaliy yə ti nə-
ti cə sin də qa-
na müəy yən 
m a d  d ə  l ə r 
da xil olur. 
Bu mad də-
lər dən bi ri 
– kal sium 
qa na gi rə-
rək yu xu 
m ə r -
kə  z i  n i 
sti mul-
laş dı-
r ı r . 

ke çir və təs vi ri tor lu qi şa da ya-
ra dır. Tor lu qi şa göz al ma sı nın 
ar xa di va rın da kı hü cey rə lər dən 
iba rət xü su si tə bə qə dir. Onun 
130 mil yon hü cey rə sin dən hər 
bi ri işı ğa həs sas dır. Hü cey rə nin 
üzə ri nə işıq dü şər kən kim yə vi 
də yi şik lik lər baş ve rir. Bu də yi-
şık lik lər si nir uc la rın da im puls 
ya ra dır və bu im puls gör mə si ni-
ri va si tə siy lə baş bey nin gör mə 
mər kə zin də ki mü va fi q nöq tə yə 
çat dı rı lır.

Am ma bu, hə lə 
işin ha mı sı de yil. Bey nin 

gör dü yü, tor lu qi şa da kı təs vir-
dən çox fərq lə nir. Mə sə lən, si zin 
göz lə ri niz çox na dir hal lar da hə-
rə kət siz olur. Kü çə də du rub ət ra-
fı nız da olan nə yə sə ba xır sı nız sa, 
göz lər yal nız bir an otun, ağac-
la rın, bu lu dun, qu şun, də lə nin 
üzə rin də da ya nır. Be yin bü tün 
bun la rı ani fo toq ra fi k şə kil lər 

ki mi gö rə bil mir. Onun gör mə 
his sə si hər şək li özün də fi k sa si-
ya edə rək yad da sax la yır. Son ra 
bu, on la rı bir ləş di rib mə na ve rir 
– biz ona gö rə şə kil lə ri ay rı-ay-
rı lıq da de yil, tam şə kil də gö rə 
bi li rik. Gör dü yü müz təs vir, 
bir göz qır pı mın da yad da-
şı mız da olan təs vir lə tu tuş-
du ru lur. Ağac, bu lud, də lə 
- bü tün bun la rı biz əv vəl lər 
də gör mü şük. İn di isə, bir cə 

də fə nə zər sal maq ki fa yət 
edir ki, on la rı ta-

nı yaq. 

Be yi nin hü cey rə lə ri hə min bu 
ob raz haq da nə fi  kir ləş di yi ni 
müəy yən ləş dir mə li dir.

Bu nu müəy yən et mək də be yi nə 
nə yar dım edir? Göz əzə lə lə ri nin 
əş ya nı gör mək üçün et di yi hə rə-
kət lər bu ba xım dan çox bö yük 
əhə miy yət da şı yır. Mə sa fə ni, əş-
ya la rın fə za da qar şı lıq lı yer ləş mə-
si nin bu caq la rı nı və sairə ni tə yin 
et mək üçün göz lə ri miz gah bu, 
gah di gər tə rə fə ba xır. Bey ni miz 
gö zü mü zün bu konk ret gör mə 
pro se sin də sa ğa-so la, aşa ğı-yu xa-
rı bax maq la keç di yi yo lu qiy mət-
lən di rir, çün ki be yin gö zün hə min 
hə rə kə ti üçün sərf olu nan ener ji və 
za man haq da mə lu mat lı dır.

Bu na gö rə op tik il lü zi ya la rın 
sə bəb lə rin dən bi ri bi zə ay dın-
dır. Tə səv vür edək ki, qar şı-
mız da ey ni uzun luq da olan iki 
xətt  var və on lar dan bi ri şa qu li, 
di gə ri üfi  qi yer ləş di ri lib. Üfi  qi 
xətt  var və on lar dan bi ri şa qu li, 
di gə ri üfi  qi yer ləş di ri lib. Üfi  qi 
xətt  var və on lar dan bi ri şa qu li, 

xətt  bi zə qı sa gö rü nə cək, çün-
ki göz al ma sı üçün sağ dan-so-
la hə rə kət et mək yu xa rı-aşa ğı 
hə rə kət et mək dən çox asan dır. 
Ona gö rə də be yin bu qə na ə tə 
gə lir ki, üfi  qi xətt  da ha qı sa dır!

Əsəb hü cey rə lə ri nin, ya xud si- Biz hə lə də 

Hər suala      bir ca vab



Bu gün lər də ABŞ-da, məş hur 
ame ri ka lı ya zı çı “Da hi 
Gets bi” əsə ri ilə dün-
ya şöh rə ti qa zan mış 

Fren sis Skott  Fits ce ral dın evi sa tı şa 
çı xa rı lıb. Bu ba rə də İn gil tə rə nin “Daily 
Mail” qə ze ti mə lu mat ve rib. Min ne so ta 
şta tı nın Sent-Pol ad lı şə hər ci yin də yer lə-
şən evə 650 min dol lar qiy mət qo yu lub. 
Müx tə lif mən bə lə rin ver di yi mə lu ma ta 
gö rə, Fits ce rald 1919-cu il də “Cən nə tin 
bu tə rə fi  ilə” ad lı ilk əsə ri ni 
məhz bu ev də ya zıb. 

4 ya taq ota ğı, 4 van na ota-
ğı və 3 so ba sı olan üç mər tə-
bə li mülk 1889-cu il də ti ki lib. 
2013-cü il də evə 27,5 mil yon 
av ro qiy mət qo yul sa da, 
mülk sa tıl ma mış dı.

Salma Hayek 
komediya 
filmində
Məş hur akt ri sa Sal ma Ha yek 

ye ni çə kil di yi bə dii fi lm lə 
pə rəs tiş kar la rı nın gö rü şü-
nə gə lə cək. “La tın ame ri ka lı 

sev gi li ne cə ol ma lı dır” ad lı ye ni fi lm, ko-
me di ya jan rın da çə ki lib. 

“Lions ga te Pan te lion” ki no şir kə ti fi l min 
çə ki liş lə ri ni ar tıq ba şa çat dır maq üz rə dir. 

Fil min re jis so ru uzun müd dət se rial lar 
çək miş Ken Ma ri no, sse na ri müəl lifl  ə ri Kris 
Speyn və Con Zak dır. “La tın ame ri ka lı sev gi-
li ne cə ol ma lı dır” fi l min də ar tıq yaş lan ma ğa 
baş la yan or ta yaş lı bir in sa nın sev gi he ka yə-
tin dən bəhs edi lir. Film də Sal ma Ha yek dən 
baş qa, Yev ge ni Der bez, Rob Lo ve, Kris ten Bel 
Ra kuel, Rob Riql, Mak Ken na Qreys, Re ne 
Tey lor, Rob Hu bel, Mi kael la Vat kins və Lin-
da La vin ki mi məş hur akt yor lar rol alıb. 

Film 2017-ci il də ek ran la ra çı xa caq.
Hazırladı: NARINGÜL

Bu gün lər də ABŞ-da, məş hur Bu gün lər də ABŞ-da, məş hur Bu 

Fitsceraldın
ilk romanını
yazdığı ev
satışda

Sin qa pur alim lə ri ki tab-
xa na çı la rın işi ni yün gül-
ləş di rə cək ro bot lar ix ti ra 
edib lər. Sin qa pur Elm 

Agent li yi nin İn fo kom mu ni ka-
si ya təd qi qat la rı İns ti tu tu nun 
mü tə xəs sis lə ri ki tab xa na çı funk-
si ya sı nı ye ri nə ye ti rən “AuRoSS” 
ro bo tu nu ya ra dıb lar. Bu ba rə də 
“CNET” agent li yi mə lu mat ve-
rir. Ro bo tun işi rəfl  ər də ki ki tab-
la rı göz dən ke çir mək, boş yer-
lə ri müəy yən ləş dir mək və ye ri 
səhv düş müş ki tab la rı yer bə yer 
et mək dən iba rət ola caq. Ro bot 
bü tün bu iş lə ri, de mək olar, qü-
sur suz ye ri nə ye ti rir. “RoSS” ro-
bo tu, əsa sən, ge cə lər, boş zal da 
iş lə mək üçün nə zər də tu tu lub. 
Ro bo tun yığ dı ğı bü tün mə lu mat-
lar ki tab xa na çı la ra ötü rü lür ki, 
bu da vaxt it ki si nin qar şı sı nı alır. 

Mü tə xəs sis lə rin de di yi nə gö-
rə, ar tıq bu sis tem, ma ğa za lar da 
in ven ta ri za si ya apa rıl ma sın da, 
həm çi nin aero kos mik və av to-
mo bil sə na ye sin də tət biq edil-
mək üçün də adap ta si ya edi lib.

ABŞ-da fəaliy yət gös tə rən fond lar dan bi-
ri dün ya ədə biy ya tı nın klas sik lə rin dən 
olan Er nest He min queyin ev-mu ze yi ni 
bər pa et mək qə ra rı na gə lib. Bu nun  üçün 
fond 1 mil yon dol la ra ya xın və sait top la yıb.  

Ku ba pay tax tı Ha va na nın ya xın lı ğın da yer lə şən Er nest He min qu e yin 
ev- mu ze yin də tə mir iş lə ri nə ar tıq start ve ri lib. Bugün lər də ABŞ-dan gə-
ti ril miş tə mir ma te rial la rı ev-mu ze yin hə yə ti nə yı ğı lıb. Son vaxt lar xey li 
tu ris tin zi ya rət et di yi ev-mu zey bər bad və ziy yə tə düş müş dü. He min-
quey özü nün məş hur “Qo ca və də niz”, “Əcəl zəngi” və baş qa məş hur 
əsər lə ri ni bu ev də ya zıb. ABŞ ma liy yə çi lə ri nin bu diq qə ti Ba rak Oba ma-
nın Ku ba ya son sə fə rin dən son ra iki öl kə ara sın da mü na si bət lə rin is ti-
ləş mə si  ilə əla qə lən di ri lir.

Qeyd edək ki, Er nest He min quey Ha va na da kı evin də 1961-ci ilə qə dər 
ya şa yıb. Ev də ya zı çı ya aid xey li ma te rial - on min lər lə mək tub, əsər lə-
ri nin qa ra la ma sı və zən gin fo to şə kil kol lek si ya sı top la nıb. Bu də yər li 
sə nəd lə rin qo ru nub-sax lan ma sı üçün nor mal şə rait ol ma dı ğın dan, bi-
na nın res tav ra si ya sı na eh ti yac var.
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M
sev gi li ne cə ol ma lı dır” ad lı ye ni fi lm, ko-
me di ya jan rın da çə ki lib. 

“Lions ga te Pan te lion” ki no şir kə ti fi l min 
çə ki liş lə ri ni ar tıq ba şa çat dır maq üz rə dir. 

Fil min re jis so ru uzun müd dət se rial lar 
çək miş Ken Ma ri no, sse na ri müəl lifl  ə ri Kris 
Speyn və Con Zak dır. “La tın ame ri ka lı sev gi-
li ne cə ol ma lı dır” fi l min də ar tıq yaş lan ma ğa 
baş la yan or ta yaş lı bir in sa nın sev gi he ka yə-
tin dən bəhs edi lir. Film də Sal ma Ha yek dən 
baş qa, Yev ge ni Der bez, Rob Lo ve, Kris ten Bel 
Ra kuel, Rob Riql, Mak Ken na Qreys, Re ne 
Tey lor, Rob Hu bel, Mi kael la Vat kins və Lin-
da La vin ki mi məş hur akt yor lar rol alıb. 

Film 2017-ci il də ek ran la ra çı xa caq.

Ku ba pay tax tı Ha va na nın ya xın lı ğın da yer lə şən Er nest He min qu e yin 
ev- mu ze yin də tə mir iş lə ri nə ar tıq start ve ri lib. Bugün lər də ABŞ-dan gə-
ti ril miş tə mir ma te rial la rı ev-mu ze yin hə yə ti nə yı ğı lıb. Son vaxt lar xey li 
tu ris tin zi ya rət et di yi ev-mu zey bər bad və ziy yə tə düş müş dü. He min-
quey özü nün məş hur “Qo ca və də niz”, “Əcəl zəngi” və baş qa məş hur 
əsər lə ri ni bu ev də ya zıb. ABŞ ma liy yə çi lə ri nin bu diq qə ti Ba rak Oba ma-
nın Ku ba ya son sə fə rin dən son ra iki öl kə ara sın da mü na si bət lə rin is ti-
ləş mə si  ilə əla qə lən di ri lir.

Qeyd edək ki, Er nest He min quey Ha va na da kı evin də 1961-ci ilə qə dər 
ya şa yıb. Ev də ya zı çı ya aid xey li ma te rial - on min lər lə mək tub, əsər lə-
ri nin qa ra la ma sı və zən gin fo to şə kil kol lek si ya sı top la nıb. Bu də yər li 
sə nəd lə rin qo ru nub-sax lan ma sı üçün nor mal şə rait ol ma dı ğın dan, bi-
na nın res tav ra si ya sı na eh ti yac var.

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 

ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, 
“Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, 

“Bizim həyatımız - bir şeh damlası”  “7 pyes“,
Nəcib Məhfuz - “Bildirçin və payız”) kitabları şəhərin 

aşağıdakı kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  
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