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“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin 

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

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

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

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

 Sa bun çu ra yo nu nun Ra ma na qə-
sə bə sin də qə za lı və ziy yət də olan 
bi na nın sa kin lə ri üçün ti kil miş 
ye ni bi na nın no yab rın 25-də açı-
lı şı olub. Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
açı lış mə ra si min də iş ti rak edib.

Ba kı şə hə ri nin və ət raf qə sə bə lə rin 
so sial-iq ti sa di in ki şa fı döv lə tin əsas 
priori tet lə rin dən bi ri ola raq daim 
diq qət mər kə zin də dir. Əha li nin hə-
yat şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı, so-
sial inf rast ruk tu run müasir tə ləb lər 
sə viy yə sin də ye ni dən qu rul ma sı is-
ti qa mə tin də son il lər ar dı cıl təd bir-
lər hə ya ta ke çi ri lir. Ba kı şə hə ri nin 
və onun qə sə bə lə ri nin so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı na dair Döv lət Proq ra mı çər-
çi və sin də gö rü lən iş lər yol-nəq liy yat 
inf rast ruk tu ru nun tək mil ləş di ril mə-
si və di gər so sial mə sə lə lə rin həl li 
is ti qa mə tin də atı lan mü hüm ad dım-
lar dan bi ri ol du. Ya rar sız və ziy yət-
də olan ya şa yış bi na la rı nın ye rin də 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü 
ilə ye ni la yi hə lər əsa sın da ən müasir 
stan dart la ra uy ğun ye ni bi na la rın 
ti kil mə si pay tax tı mız da növ bə ti so-
sial la yi hə lə rin uğur lu ic ra sı na start 
ve rə cək. Qeyd edi lib ki, Ra ma na qə-
sə bə si, Bün yad za də kü çə si 23 ün va-
nın da yer lə şən ya şa yış bi na sı 1901-ci 
il də neft çi lər üçün in şa edil miş və 
uzun il lər is tis mar olun du ğun dan 
qə za lı və ziy yə tə düş müş dü.

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin gös tə ri şi nə əsa sən, Na zir-
lər Ka bi ne ti “Ba kı şə hə ri Sa bun çu 
ra yo nu nun so sial-iq ti sa di in ki şa-
fı nın sü rət lən di ril mə si nə dair əla-
və təd bir lər ba rə də” 2015-ci il
8 okt yabr ta rix li Qə rar qə bul edib.

Hə min Qə ra ra əsa sən, ra yon əra zi sin-
də qə za lı və ziy yət də olan bi na la rın 
sö kü lə rək ye rin də müasir tə ləb lə rə 
ca vab ve rən ye ni lə ri nin ti kil mə si ilə 
əla qə dar qeyd olu nan qə za lı bi na da 
ya şa yan 34 ailə - 147 sa kin ki ra yə haq-
la rı ödə ni lə rək bi na dan kö çü rü lüb. 
2015-ci il de kab rın 24-də onun ye rin də 
“Pi lot la yi hə” for ma tın da 10 mər tə bə-
li, iki və üç otaq lı 80 mən zil li ye ni ya şa-
yış bi na sı nın in şa sı na baş la nı lıb.

Döv lət baş çı sı bi na da kı mən zil lər-
də ya ra dıl mış şə rait lə ta nış ol du. 

Bil di ril di ki, ye ni bi na nın ti kin ti si 
no yab rın 9-da - Döv lət Bay ra ğı Gü-
nün də ba şa çat dı rı lıb. Ümu mi sa hə-
si 5768 kvad rat metr olan bi na dan 
35 ailə yə tam tə mir li, bü tün şə raiti 
olan, mü va fi q ava dan lıq lar la təc hiz 
edil miş və sa hə lə ri əv vəl kin dən 35-
45 faiz dən çox olan mən zil lər ve ri-
lib.

Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun və Azər  TAc-ın 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Ba  kı  da ke  çi  ril  miş Dün  ya 
Xə  bər Agent  lik  lə  ri  nin V Konq  re  si və Asi -
ya və Sa  kit Okean Öl  kə  lə  ri İn  for  ma  si  ya 

Agent  lik  lə  ri Təş  ki  la  tı  nın (OANA) XVI Baş As  samb -
le  ya  sı dün  ya  nın 150-dən çox xə  bər agent  li  yi tə  rə  fi n -
dən işıq  lan  dı  rı  lıb.

Ber  na  ma (Ma  lay  zi -
ya), Uk  rin  form (Uk  ray -
na), MIA (Ma  ke  do  ni  ya), 
SANA (Su  ri  ya), Ana  do -
lu, İh  las (Tür  ki  yə), Sin -
xua (Çin), TASS (Ru  si  ya), 
Kyo  do (Ya  po  ni  ya) və di -
gər xə  bər agent  lik  lə  ri  nin, 
“Ent  re  te  ni  men  to” (Bra  zi  li -
ya) por  ta  lı  nın, Ərəb Xə  bər 
Agent  lik  lə  ri Fe  de  ra  si  ya -
sı  nın say  tı  nın, Bey  nəl  xalq 
İs  lam Xə  bər  lər Agent  li  yi -
nin, elə  cə də “Al-Ri  yad” 
(Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı) və 
“Əl-Ba  yan” (Bir  ləş  miş 
Ərəb Əmir  lik  lə  ri) qə  zet  lə -
ri  nin, TRT Ha  ber ka  na  lı -
nın (Tür  ki  yə), “Fox  news” 
ka  na  lı  nın La  tın Ame  ri  ka -
sı və Ru  mı  ni  ya bü  ro  la  rı -
nın yay  dıq  la  rı xə  bər  lər  də
V Konq  re  sin və OANA-
nın XVI Baş As  samb  le  ya  sı -
nın bir  gə açı  lış mə  ra  si  mi -
nə, bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rin 
ses  si  ya  la  rın  da apa  rı  lan 
mü  za  ki  rə  lə  rə yer ve  ri  lib.

Dün  ya KİV-lə  ri  nin yay -
dıq  la  rı xə  bər  lər  də Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin açı  lış 
mə  ra  si  min  də  ki nit  qin  də 
bu mö  tə  bər təd  bir  lə  rin Ba -
kı  da ke  çi  ril  mə  si  nin müs -
tə  qil me  dianın in  ki  şa  fı 
sa  hə  sin  də Azər  bay  ca  nın 
fəaliy  yə  ti  nin və nailiy  yət -
lə  ri  nin yük  sək qiy  mət  lən -
di  ril  mə  si  nin gös  tə  ri  ci  si 
ol  du  ğu ba  rə  də fi k  ri xü  su -
si vur  ğu  la  nır. Ba  kı Konq -
re  sin  də müasir me  dianın 
gə  lə  cə  yi ba  xı  mın  dan mü -
hüm mə  sə  lə  lə  rin mü  za  ki  rə 
olun  du  ğu qeyd edi  lir. Bil -
di  ri  lir ki, Konq  res  də dün -
ya  nın 130-dan çox nü  fuz  lu 
xə  bər agent  li  yi  nin təm  sil -
çi  lə  ri jur  na  lis  ti  ka  nın əsas 
hə  dəfl   ə  ri  ni müəy  yən  ləş -
dir  mə  yə ça  lış  dı  lar. Bu  ra  da 
xə  bər agent  lik  lə  ri  nin gə -
lə  cə  yi ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər, 
xü  su  sən mul  ti  me  dianın 
pers  pek  tiv  lə  ri və ümu -
miy  yət  lə, jur  na  lis  ti  ka  nın 

ak  tual prob  lem  lə  ri diq  qət 
mər  kə  zin  də olub. Konq -
res  də dün  ya me  diasın  da 
ye  ri və nü  fu  zu olan me  dia 
pe  şə  kar  la  rı öz la  yi  hə  lə  ri  ni 
təq  dim edib, ye  ni tək  lifl   ər 
irə  li sü  rüb  lər.

Xə  bər  lər  də qeyd edi  lir 
ki, tex  no  lo  gi  ya  la  rın in  ki -
şa  fı və on  la  rın çox  say  lı is -
ti  fa  də  çi  lə  ri jur  na  list  lər qar -
şı  sın  da ye  ni ça  ğı  rış  lar irə  li 
sü  rür. Tex  no  lo  ji ye  ni  lik  lə -
rin tət  bi  qi, müx  tə  lif sis  tem -
lər  dən is  ti  fa  də olun  ma  sı, 
me  dianın müasir döv  rə 
adap  ta  si  ya  sı mə  sə  lə  lə -
ri xü  su  si ma  raq do  ğu  rur. 
İn  for  ma  si  ya mə  ka  nı  nın 
qlo  bal  laş  ma  sı nə  ti  cə  sin  də 
xə  bər agent  lik  lə  ri  nin ro  lu 
xü  su  si  lə ar  tıb. Ey  ni za  man -
da, düz  gün, dü  rüst və qə -
rəz  siz in  for  ma  si  ya  la  ra da 
da  ha çox eh  ti  yac ya  ra  nıb. 
Mul  ti  kul  tu  ra  liz  min təb  li  ği, 
ra  di  kal dü  şün  cə  lə  rə qar -
şı mü  ba  ri  zə, dinc ya  na  şı 
ya  şa  maq, xalq  lar ara  sın -
da əla  qə  lə  ri güc  lən  dir  mək 
mə  sə  lə  lə  rin  də me  dianın 
dəs  tə  yi bə  şə  riy  yə  tin xey  ri -
nə  dir. Bü  tün bu möv  zu  lar 
V Konq  re  sin gün  də  li  yin  də 
əsas yer tu  tub.

Xa  ri  ci KİV-lər, həm  çi  nin 
Dün  ya Xə  bər Agent  lik  lə -
ri Konq  re  si  nin me  dianın 
ak  tual prob  lem  lə  ri  nin mü -
za  ki  rə  si üçün na  dir plat -
for  ma ol  du  ğu vur  ğu  la  yır. 
Ba  kı Konq  re  si çər  çi  və  sin  də 
xə  bər is  teh  la  kı  nın gə  lə  cə -
yi, ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın 
və so  sial me  dianın ça  ğı -
rış  la  rı və im  kan  la  rı, xə  bər 
agent  lik  lə  ri  nin in  no  va  si -
ya  sı, mul  ti  me  dianın gə -
lə  cə  yi üçün jur  na  list  lə  rin 
tə  li  mi, jur  na  list  lə  rin mis  si -
ya  sı  nın qo  run  ma  sı, müasir 
döv  rün tə  ləb  lə  rin  dən irə  li 
gə  lən di  gər ak  tual mə  sə  lə -
lə  rə həsr olun  muş mü  za -
ki  rə  lə  rin əhə  miy  yə  ti qeyd 
edi  lir. Konq  re  sin Ba  kı Bə -
yan  na  mə  sin  də in  for  ma  si  ya 
agent  lik  lə  ri  nin üz  ləş  di  yi 
müasir ça  ğı  rış  la  ra və prob -
lem  lə  rə mü  na  si  bə  tin əks 
olun  du  ğu diq  qə  tə çat  dı  rı  lır.

Xə  bər  lər  də Azər  TAc-ın 
ey  ni vaxt  da həm Dün  ya 
Xə  bər Agent  lik  lə  ri Konq -
re  si  nə, həm də OANA-ya 
sədr  lik edə  cə  yi bil  di  ri  lir, 
BMT-nin baş ka  ti  bi Pan Gi 
Mu  nun V Konq  re  sə ün -
van  la  dı  ğı mü  ra  ciətin  dən 
bəhs olu  nur.

Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun və Azər  TAc-ın ak  tual prob  lem  lə  ri diq  qət Xa  ri  ci KİV-lər, həm  çi  nin 
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Ba kı Eks po Mər kə zin də II Azər bay can 
Bey nəl xalq Da şın maz Əm lak və İn ves-
ti si ya sər gi si ke çi ri lir. Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və 

xa nı mı Meh ri ban Əli ye va sər gi ilə ta nış olub lar.
Əm lak Mə sə lə lə ri Döv lət Ko mi tə si, “Elan Ex po” 

və “Atı lım Fuar cı lık” şir kət lə ri nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən II Bey nəl xalq Da şın maz Əm lak və İn ves-
ti si ya sər gi sin də Azər bay can ilə ya na şı, Tür ki yə, 
Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri, Gür cüs tan, Kipr, Uk-
ray na, İs pa ni ya, Ru si ya, Por tu qa li ya, Ma ca rıs tan 
və Lük sem burq dan 100-ə ya xın brend ti kin ti və 
in şaat la yi hə lə ri təq dim olu nur.

Av ro pa, Or ta Şərq və Qaf qaz öl kə lə ri nin ən ca zi-
bə dar əm lak la yi hə lə ri nin nü ma yiş et di ril di yi sər-
gi nin əsas məq sə di Azər bay can da da şın maz əm lak 
ba za rı nın can lan dı rıl ma sı, bu sa hə yə ya tı rı lan yer-
li və xa ri ci in ves ti si ya la rın həc mi nin ar tı rıl ma sı dır. 
Elə cə də da şın maz əm lak ba za rı ilə bağ lı möv cud in-
ves ti si ya mü hi ti nin xa ri ci in ves tor la ra nü ma yiş et di-
ril mə si və sər ma yə dar la rın öl kə də hə ya ta ke çi ri lən 
özəl ləş dir mə pro se si nə cəlb edil mə si mə sə lə sin də 
də sər gi mü hüm əhə miy yət da şı yır. Bu bey nəl xalq 
təd bir bir çox öl kə nin da şın maz əm lak məs lə hət çi lə-
ri nin və sa hib kar lıq sub yekt lə ri nin fəaliy yə ti ni əla-
qə lən dir mək ba xı mın dan da önəm li dir.

Hə min Qə ra ra əsa sən, ra yon əra zi sin- Döv lət baş çı sı bi na da kı mən zil lər-

İlham Əliyev Sabunçu rayonunda 
tikilmiş yeni yaşayış binasının 

açılışında iştirak edib
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Çex Respublikasının 
fövqəladə və səlahiyyətli 

səfiri Tərcümə Mərkəzində

No yab rın 25-də Çex Res-
pub li ka sı nın Azər bay can 
Res pub li ka sın da kı föv qə-
la də və sə la hiy yət li sə fi  ri 

cə nab Vi tezs lav Pi von ka Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də olub. 
Dün ya ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin 
Azər bay ca na, Azər bay can ədə biy ya-
tı nın dün ya ya ta nı dıl ma sı is ti qa mə-
tin də gö rü lən iş lər dən, dil və tər cü mə 
sa hə sin də apa rı lan is la hat lar dan da-
nı şan Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə-
sud qu ru mun Çex ədə biy ya tı na da 
ki fa yət qə dər yer ayır dı ğı nı, məş hur 
Çex şair və ya zı çı la rı Mi xail Çer ni kin, 
Ya ros lav Qa şe kin, Ka rel Si sin, Mi-
lan Kun de ra nın əsər lə ri nin tər cü mə 
edi lə rək, “Xə zər” dün ya ədə biy ya tı 
jur na lın da nəşr edil di yi ni bil di rib. 
Da ha son ra di rek tor Mər kə zin ye ni 
nəşr lə rin dən olan “Çex-Azər bay can” 
lü ğə ti ni qo na ğa təq dim edib.

A.Mə sud: “Çex di li üz rə lü ğət öl kə də 
ilk də fə nəşr olu nur. Dü şü nü rəm, be lə 
bir lü ğə tə həm Çe xi ya da, həm Azər bay-
can da bö yük eh ti yac var. Bu gün Çex-
Azər bay can əla qə lə ri hər sa hə də in ki-
şaf et di ri lir və bü tün mü ba di lə lə rin və 
mü na si bət lə rin qu rul ma sın da önəm li 
əhə miy yət da şı yan mə sə lə lər dən bi-
ri də, bu mü na si bət lə ri, is tər şi fa hi, is-
tər sə də ya zı lı şə kil də tən zim lə yə cək 
mü va fi q dil və tər cü mə və sait lə ri nin 
ol ma sı dır. Bu lü ğət, ey ni za man da Çex-
Azər bay can ədə biy yat la rı ara sın da 
mü ba di lə lə rin qu rul ma sın da da – bə-
dii, el mi əsər lə rin tər cü mə sin də, həm-
çi nin Çex di li nin tə lə bə lər və mü tə xəs-
sis lər tə rə fi n dən mü kəm məl sə viy yə də 
mə nim sə nil mə sin də də öz töh fə si ni 
ve rə cək. Ki ta bın nəşr re dak tor la rın dan 
bi ri – çe xi ya lı To maş La ne dir”.  

Mər kə zin ədə biy yat la ra ra sı mü ba-
di lə lər, mil li ədə biy ya tın bey nəl xalq 
aləm də təb li ği, elə cə də dil və tər cü-
mə sa hə sin də gör dü yü iş lə ri yük sək 
də yər lən di rən sə fi r cə nab Vi tez lav Pi-
von ka Çex-Azər bay can əla qə lə ri nin 
möh kəm lən mə sin də ədə biy ya tın ro-
lu nu xü su si qeyd edib:

“Xalq la ra ra sı an laş ma da ədə biy-
ya tın əhə miy yə ti da nıl maz dır. Ümu-
miy yət lə, in san özü nü ali və mü hüm 
olan nə yin sə bir his sə si he sab et mə li-
dir. İn sa na, bu his si özün də ya şat maq-
da yar dım çı olan isə – ədə biy yat dır”.

Vi  tezs  lav Pi  von  ka, həm  çi  nin Azər -
bay  can ədə  biy  ya  tı  nın nü  mu  nə  lə  rin  dən 
iba  rət top  lu  la  rın Çe  xi  ya  da, Çex ədə  biy -
ya  tı nü  mu  nə  lə  rin  dən iba  rət top  lu  la  rın 
Azər  bay  can  da tər  cü  mə və nəşr edil  mə -
si ilə bağ  lı tək  lifl   ə  ri  ni irə  li sü  rüb.

Gö  rü  şün so  nun  da qo  na  ğa Mər  kə -
zin nəşr  lə  rin  dən iba  rət çan  ta təq  dim 
edi  lib.

No yab rın 23-də 
M.F.Axun dov adı-
na Mil li Ki tab xa-
na da 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 ye ni nəş ri olan, 
gör kəm li is pan ya zı çı sı Mi-
gel De li be sin “Se çil miş əsər-
lə ri”nin ge niş təq di mat mə-
ra si mi ke çi ri lib. Təd bir də 
İs pa ni ya Kral lı ğı nın Azər-
bay can da kı mü vəq qə ti iş lər 
və ki li cə nab Xo se Luis Diez 
Xuares, Ar gen ti na Res pub li-
ka sı nın Azər bay can da kı föv-
qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri 
cə nab Kar los Dan te Ri va, Ko-
lum bi ya sə fi r li yi nin kon su lu 
cə nab Kelly Çaib de Ma res, 
elə cə də Mek si ka, Bra zi li ya və 
Fran sa sə fi r lik lə ri nin nü ma-
yən də lə ri, Azər bay ca nın ta-
nın mış elm, sə nət və ədə biy-
yat adam la rı iş ti rak edib lər.

Təq di mat mə ra si mi ni gi riş 
sö zü ilə Mər kə zin di rek to ru 
Afaq Mə sud açıb. O, qo naq la-
rı sa lam la yan dan son ra de yib: 
“Bi li rik ki, dün ya da, elə cə də 
onun bir par ça sı olan Azər-
bay can da hər gün xey li bə dii 
ki tab nəşr olu nur. Am ma bu 
nəşr lə rin hər bi ri in san duy ğu-
la rı na, psi xo lo gi ya sı na, ru hu-
na, ta le yi nə tə sir edə, onun tə-
fək kü rün də də yi şik lik ya ra da 
bi lir mi? Biz Tər cü mə Mər kə zi 
ola raq hər za man cid di ədə-
biy ya ta yer ayır ma ğa ça lı şı rıq, 
kə miy yə tə yox, key fi y yə tə üs-
tün lük ve ri rik, əv vəl cə də yər li 
mətn lə ri ax ta rıb ta pır, son ra 
on la rın yük sək sə viy yə də tər-
cü mə si üzə rin də ça lı şı rıq. Mər-
kəz hər il 20-30 ad da ki tab çap 
edir, am ma hər ki ta bın nəş ri ni 
bu cür tən tə nə ilə qeyd elə mi-
rik. Dün ya ədə biy ya tı na bö yük 
töh fə lər ver miş ya zı çı Mi gel 
De li be sin – is pan ədə biy ya tı-
nın son mo gi kan la rın dan bi-
ri nin əsər lə ri nin Azər bay can 
di lin də işıq üzü gör mə si, doğ-
ru dan da, cid di ha di sə dir”. 

A.Mə sud təq dim edi lən bu 
nəş rin, ədi bin Azər bay can 
oxu cu su nun ix ti ya rı na ve ri-
lən ilk ki ta bı ol du ğu nu, ya-
zı çı nın şə rə fi  nə təş kil edil miş 
bu təd bi rin, həm də ki tab və 
ədə biy yat bay ra mı ol du ğu nu, 
be lə nəşr lə rin və təd bir lə rin 
cə miy yə tin diq qə ti ni ki ta ba, 
cid di ədə biy ya ta yö nəl dil mə-
si  mə ra mı da şı dı ğı nı bil di rib: 

“Dün ya ya ra nan dan bə ri  
mad diy ya ta sü rük lə nib. Son 
il lər dün ya da baş ve rən so-
sial gər gin lik, mad di də yər lər 
uğ run da mü ha ri bə lər, si ya si 
sa vaş lar fo nun da in san ru-
hu, onun duy ğu sal alə mi öl-
mək də, təd ri cən əri yib yo xa 
çıx maq da dır. Bu gün kü du-
rum da dün ya nı, cə miy yət də-
ki, ailə sin də ki prob lem lər lə 
baş-ba şa qa lan in sa nı ya şa dı-
ğı bü tün gər gin lik lər dən, sı-
xın tı lar dan ədə biy yat qur ta ra 
bi lər. Mən bu gün ədə biy ya tı 
di nə bə ra bər xi las yo lu ki mi 
də yər lən di ri rəm. Dün ya da-
kı məişət vur nux ma la rı nın, 
mad di çax naş ma la rın, so sial-
si ya si ma raq la rın fo nun da 
hər kə si ədə biy yat la, ki tab la 
ya şa ma ğa səs lə yi rəm”. 

İs pa ni ya Kral lı ğı nın Azər-
bay can da kı mü vəq qə ti iş lər 
və ki li cə nab Xo se Luis Diez 
öz çı xı şın da  De li be sin is pan-
dil li ədə biy yat da tut du ğu 
möv qe dən, bioq ra fi  ya sın dan, 
həm çi nin, əsər lə ri nin bə dii 
mə ziy yə tin dən söz açıb. İs pa-
ni ya nın bu məş hur ədi bi nə, 
elə cə də is pan dil li ədə biy ya ta 
gös tə ri lən diq qə tə və ma ra ğa 
gö rə Tər cü mə Mər kə zi nə öz 
tə şək kü rü nü bil di rib.

Ar gen ti na Res pub li ka sı nın 
Azər bay can da kı föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab 

Kar los Dan te Ri va öl kə lə-
rin ya xın laş ma sın da mə də-
niy yət lə rin əhə miy yə tin dən 
da nı şa raq, Mi gel De li be sin 
Azər bay can di lin də işıq üzü 
gör müş ki ta bı nı Mər kə zin bu 
is ti qa mət də növ bə ti uğu ru 
ki mi də yər lən di rib: “Dip lo-
mat lar adə tən si ya sət dən söz 
açır, on la rın na dir hal lar da 
əbə biy yat dan da nış maq im-
ka nı olur. Am ma bu da şək-
siz dir ki, mə də niy yət daim 
sər həd lə ri aş ma ğa kö mək 
edir. Ar gen ti na ilə Azər bay-
ca nı iyir mi dörd saat lıq yol 
ayı rır, mə də niy yət bu za man 
və mə kan ma neəsi ni ara dan 
qal dır ma ğın ye ga nə yo lu-
dur. Bu is ti qa mət də uğur lu 
la yi hə lə rə im za atan Tər cü-
mə Mər kə zi ni çox məh sul-
dar bir qu rum ki mi təq dir 
edi rik”.

Da ha son ra ki ta bı di li mi zə 
çe vi rən ya zı çı-tər cü mə çi Sa-
day Bu daq lı is pan di li ədə biy-
ya tın zən gin li yin dən söz açıb, 
Azər bay can da hə mi şə bu 
ədə biy ya ta xü su si ma raq və 
sev gi nin ol du ğu nu vur ğu la-
yıb: “Ədə biy yat ta mam fərq li 
də yər dir. Bə dii əsər mən sub 
ol du ğu xal qın dün ya gö rü-
şü nü, mə də niy yə ti ni, adət-
ənə nə lə ri ni, tə fək kü rü nü, 
psi xo lo gi ya sı nı öy rən mək-
də oxu cu ya yar dım çı olur. 

Be lə cə, müəl lif öz xal qı nı əc-
nə bi oxu cu la rı na da doğ ma-
laş dı ra bi lir. Tər cü mə lə rim-
lə xalq la rı mı zı az ca da ol sa 
doğ ma laş dı ra bil mi şəm sə, 
bu na gö rə özü mü çox xoş-
bəxt hiss edi rəm. De mək ki, 
zəh mə tim hə dər get mə yib”. 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li-
yi nin ka ti bi Rə şad Mə cid də 
ki tab se vər lə ri bu ki tab bay ra-
mı mü na si bə ti ilə təb rik edib. 
R.Mə cid çı xış çı la rın ədə biy-
ya tın dün ya nı xi las edə cə yi 
ba rə də qə naət lə ri ni bö lü şə-
rək, Tər cü mə Mər kə zi ni bu 
ina mın, əz min, inad kar lı ğın 

bir nü mu nə si ad lan dı rıb: “Bu 
gün dün ya da ge dən pro ses-
lər lə bağ lı ədə biy yat çı lar çox 
pes si mist gö rü nür lər. Am-
ma se vi ni rəm ki, ədə biy ya tın 
dün ya nı xi las edə cə yi ilə bağ-
lı ümid lər bu gün dip lo mat-
la rın çı xış la rın da da səs lən di. 
İşim lə bağ lı müx tə lif ic ti mai-
si ya si, iq ti sa di təd bir lər də, 
me dia ilə bağ lı top lan tı lar da 
sə fi r lər lə tez-tez gö rü şü rəm. 
Am ma ilk də fə dir ki, on la rı 
bu gün kü ki mi ra hat və xoş-
bəxt gö rü rəm. Bu, həm də 
ədə biy ya tın gü cü dür”.

Azər bay can Dil lər Uni ver-
si te ti nin İs pan di li ka fed ra sı-
nın mü di ri Ay nur Qu li ye va 
çı xı şın da is pan dil li ədə biy-
ya tın Azər bay can da bu qə-
dər se vil mə si nin sə bəb lə ri nə 
to xu na raq, bu nu hər iki ədə-
biy ya tın çox qə dim kö kə ma-
lik ol ma sıy la əla qə lən di rib. 
Mi gel De li be sin ya ra dı cı lı ğı 
ba rə də da nı şan A.Qu li ye va 
onun əsər lə ri nin Azər bay can 
di li nə tər cü mə olun ma sın-
dan məm nun luq ifa də edib.

M.F.Axun dov adı na Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 
di rek to ru Kə rim Ta hi rov nəş-
rin əhə miy yə tin dən, Mər kə zin 
bu sa hə də əl də et di yi uğur lar-
dan söz aça raq, be lə nəşr lə rin 
mə də niy yət lə ra ra sı əla qə lə rin 
qu rul ma sın da bö yük önəm 
kəsb et di yi ni bil di rib.  

Qeyd edək ki, Mi gel De li-
bes məş hur “Sərv ağa cı nın 
uzun köl gə si” (1947), “Yol” 
(1950), “Sər səm” (1953), “Qır-
mı zı yar paq” (1959), “Beş saat 
Ma rio ilə bir lik də” (1966), 
“Alt mış yaş lı hə yat aşi qi nin 
mək tub la rı” (1983) və di gər 
ro man la rı nın müəl li fi  dir. O, 
1993-cü il də Ser van tes mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb. 

RƏ Bİ QƏ

Migel Delibesin “Seçilmiş əsərləri”nin 
təqdimat mərasimi keçirildi

ina mın, əz min, inad kar lı ğın 

Milli Kitabxanada 
ədəbiyyat bayramı



Mənası, yaxud 
yazılışı qüsurlu 

sözlər

İşlənməyən ərəb,
fars və digər əcnəbi 

sözlər
Terminlər Qurama sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz 

hallandırmaları
gözəllətmə
gözəllətmək
gözümçıxdılıq
guvuldama
guvuldamaq
guvuldatma
guvuldatmaq
guvultu
guyultulu
guyultusuz
gücləmə
gücləmək
güdüklük
güləbutanlı
gülləçi
gülləçilik
gülləşmə
gülləşmək
gülümsərcəsinə
gümüşvarılıq
günbəzvarılıq
gün-gecəli
gün-gecəsiz
güzgüşəkillilik
haça-paçalanma
haça-paçalanmaq
haça-paçalıq
haçasayağı
haçavurma
haçayabənzərlik
haçayaoxşarlıq
haf-haf
hakerliketmə
hakerolma
hakimanəlik
haqkəsən
haqşünas
haqşünaslıq
haqverməzlik
halagəlmə
halayquran
halayqurma
halayvuran
halayvurma
halvaqatma
halvaqoyan
halvaqoyma
halvayaxan
halvayaxma

publikasiya
publikun
pufi k
pup
purpur
putyovka
putyovkalı
putyovkasız
pünhani
pünhan-pünhan
pürbaha
pürxətər
pürkamal
pürkədər
pürqeyrət
pürqiymət
pürməlahət
pürməlal
pürməna
pürmöhnət
pürmüddəa
pürsəfa
pürüz
pürvüqar
püs
püsk
püskül
püşt
püşti
pyero
rahdar
rahdari
rahəvi
rahgüzar
rama
ramalı
ramasız
ranhout
rantye 
rasta
rastabazar
rastkar
rayihədar
raz-niyaz
razyezd 
realqar
reyka 
rəbt
rəd

kallipeltis
kallistefus
kallus
kalomel
kalorifer
kalseks 
kalsikloppapit 
kalsina
kalsinq
kalsit
kalvil
kamer
kampanila 
kampolon 
kandel 
kansona 
kansonett a 
kantabile 
kantele 
kantilen
kaolin 
kaolinit 
kaperçilik
kapetinq (-lər)
kaprolaktam
kaptal 
karbinol
karbofoks
karbokeramik
karboksil
karboksilat
karbol
karbolin
karbolit
karbolka
karbonado 
karbonari (-lər) 
karbonil
karboplastika
karborund
karbosikl
karbromal 
karbunkul 
kardiazol
kardioid 
kariokinez
karioqamiya
karioqram
karioqramiya

gözəlləndirilmə
gözəlləndirilmək
gözəlləndirmə
gözəlləndirmək
gurlayıcı
gübrəsəpən
gübrəsəpmə
gübrəyükləmə
gübrəyükləyən
gücdəndüşən
gücdəndüşmə
gücdənsalma
gücləndirici-diskriminator
gücləndirici-düzləndirici
gücləndirici-fazainvertor
gücləndirici-məhdudlaşdırıcı
gücləşmə
gücləşmək
güclü-əlaqəli
güc-zor
güdazagedən
güdazagetmə
güdazagetmiş
güdazaverən
güdazavermə
güddürüb-izlətmə
güddürüb-izlətmək
gülbənizli
gülbəsləmə
gülbəsləyən
gülcamallı
gülçöhrəli
güldərən
gülərüzlü
güləş-güləş
güləşirin
gülgü
güllük-çiçəklik
gülsatma
gülsulama
gülsulayan
gülyanaqlı
gümüşdəstəkli
gümüşdüymə
gümüşdüyməli
gündoğuş
güngörməmişlik
günortavaxtı
gürzəyəqarşı 

göyçəkləşdirmək
göyləşmək
göynədicilik
göyümsovluq
göyümtraqlıq
gözəlçəlik
gözəlləşdirtmə
gözəlləşdirtmək
gözəyarılıq
gözlülük
gözmuncuğulu
gözmuncuğusuz
gözüyumululuq
gumbhagumb
gumbultulu
gumbultusuz
gupp
guppagup
gupp-gup
guppuldamaq
guppultulu
guppultusuz
gurp
guruldayıcı
gurul-gurul
gurultulu-nəriltili
gurultu-nəriltili 
gurultusuz-nəriltisiz
gurum-gurum
gurupp
guruppadan
guruppultulu
guruppultusuz
guşəsiz
gübrələndirilmə
gübrələndirilmək
gübrələnmək
gübrəsizlik
gücsüz-zorsuz
güddürtmə
güddürtmək
gülçiçəkkimi (-lər)
güldürülmə
güldürülmək
güləşdirtmə
güləşdirtmək
gülkimi (-lər)
gülləsiz
gülpərəst

halvayayan
halvayayma
halvayemə
halvayeyən
hamburgersayağı
hanaçı
hapçı-gopçu
harambazlıq
haramlaşma
haramlaşmaq
hasaraalan
hasarasalan
hasarasalma
havayıyemə

rəddi-bədəl
rəfaqət
rəfi qanə
rəhavi
rəhnüma
rəxt
rəxtxab
rəkik
rəqiq
rəqsan
rəna
rənc
rəncidəxatir
rəngin

kariolimfa
kariolizis
kariologiya
kariomembran
kariopiknoz
karioplazma
karioreksis
kariosfera
kariosistematika
kariotip
kariya 
karnotsikl
karotaj 
karotinoid

güvədüşən
güzəştedən
güzəştetmə
hacətsiz
hacətsizlik
haçabarmaqlı
haçadilli
haldan-dildən
haldandüşən
haldandüşmə
haliedən
halietmə
haliolan
haliolma

gülpərəstlik
gülümbaharçiçəkli (-lər)
gülümsətmə
gülümsətmək
gülünccəsinə
gülüşdürmə
gülüşdürmək
gülüşlü
gülüşotu
gülüşsüz
gülüzlülük
gümüldəmə
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(Davamı gələn sayımızda)

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 
çıxarılan sözlərin təsnifatı

  Or foq ra fi ya lü ğə ti nin tə ri fin də de yi lir: “Or foq ra fi ya 
lü ğə ti - söz lə rin düz gün ya zı lış qay da sı nı bil di rən 
dil və saiti dir”. La kin ha zır da döv riy yə də olan “Azər-
bay can di li nin or foq ra fi ya lü ğə ti” min lər lə ya zı lı şı 
səhv, qu ra ma və ən təəc cüb lü sü, heç bir mən tiqə, 
ən da zə  yə sığ  ma  yan “söz”lər  lə do  lu  dur:  GU VUL DA-
MAQ, GU VUL DAT MAQ, GÜL LƏ Çİ, GÜL LƏŞ MƏK, 
GÜ LÜM SƏR CƏ Sİ NƏ, GÜ MÜŞ VA RI LIQ, GÜN BƏZ-
VA RI LIQ, GÜZ GÜ ŞƏ KİL Lİ LİK, HA KER Lİ KET MƏ, 
HAL VA QO YAN, HAL VA YAX MA, HA RAM BAZ LIQ, 
HAM BUR GER SA YA ĞI, HA VA YI YE MƏ... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



1916-cı il ap re lin də İm pe ra to run ya-
rat dı ğı qvar di ya sü va ri kor pu su nun 
ko man di ri tə yin edil miş Hü seyn xan 
Nax çı vans ki də bu çə tin mə qam da ça ra 
te leq ram gön dər mə yi qə ra ra al dı. Onun 
baş çı lıq et di yi hər bi his sə Rov no ra yo-
nun da eh ti yat qüv və ki mi sax la nı lır dı. 
O, elə in di cə ta be li yin də ki za bit lər lə 
gö rüş müş dü, ça rın fər ma nı şəx si he yət 
ara sın da çaş qın lıq ya rat sa da, əh val-ru-
hiy yə yük sək idi və ha mı im pe ra tor uğ-
run da son dam la qa na dək vu ru şa ca ğı nı 
bil di rir di.

İn di qə rar gah da kı ya zı ma sa sı nın ar-
xa sın da əy ləş miş Hü seyn xan çox dal-
ğın gö rü nür dü. İm pe ra tor la onu həm 
də sıx dost luq tel lə ri bir ləş di rir di. On lar 
so nun cu də fə 1917-ci il yan va rın 28-də 
gö rü şüb sə mi mi söh bət et miş di lər. II 
Ni ko lay hə lə on da öl kə ni göz lə yən təh-
lü kə ni duy muş, dü şün cə lə ri ni Hü seyn 
xan la bö lüş müş dü.

- Hör mət li xan. Siz də yax şı bi lir si niz 
ki, Ru si ya xa ri ci düş mən or du la rı nın 
mən gə nə sin də sı xı lır. Bir tə rəf dən də 
da xi li çə kiş mə lər, par ça lan ma lar. Bol şe-
vik lər pus qu da da yan mış xain ki mi hər 
an ar xa dan zər bə en dir mə yə ha zır dır lar. 
Bü tün bu bə la lar rus xal qı nı uçu ru ma sü-
rük lə yir. İm pe ri ya nı ağır sı naq göz lə yir...

- Əla həz rət, or du si zə sa diq dir, əs gər 
və za bit lər hər an əm ri ni zi ye ri nə ye tir-
mə yə ha zır dır. Ru si ya düş mən qar şı sın-
da heç vaxt əyil mə yib, təs lim ol ma yıb! 
Biz bu na yol ver mə rik!

- Bu söz lə ri siz dən eşit mək çox xoş dur, 
əziz dos tum. Qaf qaz lı la ra xas ye nil məz 
qə tiy yə ti niz mə ni ürək dən se vin di rir. 
Əmi nəm ki, si zin ki mi sər kər də lə rin rəh-

bər lik et di yi or du 
heç vaxt məğ lub 
ol ma ya caq!

İm pe ra tor azər bay can lı ge ne ra la də rin 
rəğ bət bəs lə yir di. De yi lən lə rə gö rə, Hü seyn 
xan II Ni ko la yın ən “se vim li xan”ı” imiş. 
Çar öz gün də li yin də onun haq qın da çox 
sə mi mi söz lər yaz mış dı: “Ənə nə vi gö rüş-
lər dən son ra mü ha ri bə də əlin dən yün gül 
ya ra al mış Hü seyn xan Nax çı vans ki ni qə-
bul et dim. O, bi zim lə sə hər ye mə yi ye di və 
ma raq lı şey lər da nış dı. Ar tıq sa ğa lıb və ye ni 
sü va ri kor pu su nu qə bul et mək üçün ge dir”.

Nə həng bir im pe ri ya ya rəh bər lik 
edən bir şəx sin hör mə ti ni qa zan maq heç 
də asan mə sə lə de yil di. Am ma H.Nax çı-
vans ki Ro ma nov lar sü la lə si nin eti ba rı nı 
dö yüş mey dan la rın da kı şü caəti və mə-
ha rə ti ilə qa zan mış dı.

…Ta nın mış sər kər də Hü seyn Xan Kal-
ba lı xan oğ lu Nax çı vans ki 28 iyun 1863-
cü il də Nax çı van da do ğul muş du. O, Kal-
ba lı xan Nax çı vans ki nin oğ lu, Eh san xan 
Kən gər li nin nə və si idi. 15 ya şın da Pe ter-
burq da kı Paj kor pu su mək tə bi nə da xil 
ol muş, 1881-ci il də ora nı əla qiy mət lər lə 
bi tir dik dən son ra ça rın xü su si sü va ri qo-
şu nun da xid mə tə baş la mış dı.

Rus-ya pon mü ha ri bə si baş la nan da pol-
kov nik Hü seyn Xan Nax çı vans ki Port Pet-
rovs ki şə hə ri nə 2-ci Da ğıs tan sü va ri ala yı nı 
təş kil et mək üçün gön də ri lir. Ya pon la rın 
Lan dun qou ya xın lı ğın da hü cu mu nu da-
yan dı ra raq əks hü cu ma keç di yi nə gö rə 
Hü seyn xan 4-cü də rə cə li “Mü qəd dəs 
Geor gi or de ni” ilə təl tif olu nur.

Mü ha ri bə dən son ra Hü seyn xan 44-cü 
Nij qo rod Dra qun ala yı nın ko man di ri, 
1906-cı il də isə əla həz rət im pe ra to run 
ya nın da fl i qel-ad yu tant və zi fə si nə tə yin 
olu nur. Bir il son ra Nax çı vans ki ge ne ral-
ma yor rüt bə si alır.

 I Dün ya mü ha ri bə si baş la yan da ar tıq 
həm yer li miz or du nun sa yı lıb-se çi lən ge-

ne ral-ley te nan tı idi. 
O, 2-ci sü va ri kor pu-

sun ko man di ri tə yin 
olu nur. 

Bu kor pu sun tər ki bin də “İm pe ra to-
run 2-ci qı lın cı” ad lı məş hur sü va ri 
di vi zi ya sı da var dı. Ko man di ri ol du-
ğu kor pus la çə tin dö yüş lər də fərq lə-
nən Hü seyn xan 1915-ci il də “Qı lınc lı 
ağ qar tal” or de ni nə la yiq gö rü lür. 1 ay 
son ra isə Ru si ya ta ri xin də ilk də fə ola-
raq azər bay can lı za bi tə ge ne ral-ad yu-
tant rüt bə sin ve ri lir.

...Hü seyn xa nın II Ni ko la ya 
gön dər di yi te leq ram iki 

cüm lə dən iba rət idi: 
“Bi zə bə zi ha di sə-

lər ba rə də təş viş 
do ğu ran mə lu-
mat lar ça tıb. Xa-
hiş edi rik, sü va ri 

qvar di ya sı nın im-
pe ra to ra həd siz 
sə da qə ti ni və 
uğ run da öl mə yi 

ha zır ol du ğu nu 
nə zə rə ala raq əla həz rət 

Ni ko lay taxt-tac dan im ti-
na et mə sin. İm za: ge ne ral-ad yu tant 

Hü seyn Xan Nax çı vans ki. 03 mart, 1917-
ci il”. Hü seyn xan te leq ra mı Ali Baş Ko-
man da nın qə rar gah rəisi ge ne ral Alek se-
ye və gön dər di. An caq han sı sa sə bəb dən 
te leq ram im pe ra to ra çat dı rıl ma dı…

 II Ni ko lay dan son ra ha ki miy yə tə gəl-
miş Mü vəq qə ti hö ku mə tə sə da qət an dı 
iç mək dən im ti na edən Hü seyn xan Pe-
ter bur qa, ailə si nin ya nı na qa yı dır, an caq 
1918-ci il ma yın da həbs olu nur. Bol şe-
vik lər heç ki mə aman ver mir di. Kn yaz-
la rın de mək olar ki, ha mı sı, o cüm lə dən 
Hü seyn Xan da 1919-cu il də gül lə lən di.

Am ma ta rix bu əf sa nə vi sər kər də ni 
unut ma dı. Rus və Azər bay can xal qı nın 
xa ti rə yad da şın da bu gü nə dək əsl qey rət 
və ki şi lik, hü nər və sə da qət rəm zi ki mi 
qa lan Hü seyn xan Nax çı vans ki nin şə rəfl  i 
adı gə lə cək nə sil lər üçün də bir ör nək dir.

Hü seyn Xan 1889-cu il də məş hur şair, 
tər cü mə çi və na şir N.Ger be lin qı zı Sof ya 
Ni ko la yev na ilə ailə qur muş du. Nax çı-
vans ki lər ailə sin də 3 öv lad dün ya ya gəl-
miş di. Ge ne ra lın bö yük oğ lu Xan Ni ko-
lay sü va ri pol kun da xid mət edir di və 21 
ya şın da hə lak ol du. Qı zı Tat ya na 1917-ci 
il də Ata man pol ku nun za bi ti D.Mar tı no-
va ərə ge də rək mü ha cir hə ya tı ya şa dı və 
79 ya şın da Fran sa nın Nit sa şə hə rin də və-
fat et di. Hərb çi nin ki çik oğ lu Xan Geor gi 
1899-cu il də do ğul muş du. Sü va ri pol ku-
nun tər ki bin də ağ qvar di ya çı lar tə rəf dən 
iş ti rak et miş di. Son ra mü ha ci rə tə ge də-
rək ana sı ilə əv vəl cə Fran sa da, son ra isə 
Bey rut da ya şa dı. O, Ya xın Şərq də “Ford” 
av to mo bil şir kə ti nin nü ma yən də li yi ni 
ya ra da raq ona rəh bər lik et di, 1948-ci il də 
Bey rut da dün ya sı nı də yiş di.

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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1916-cı il ap re lin də İm pe ra to run ya-

Bu gün lər də Ru si ya nın Tam bov 
şə hə rin də ki Qraf Vo ront sov-
Daş kov adı na Ka zak Ka det Mək-
tə bin də Ru si ya İm pe ri ya sı nın ge-

ne ral-ad yu tan tı ol muş Hü seyn xan Nax çı vans ki yə 
büst qo yu lub.
...1917-ci il mar tın 2-də Ru si ya İm pe ra to ru II Ni ko-
la yın taxt-tac dan im ti na et mə si ba rə də fər ma nı il-
dı rım sü rə ti ilə ya yıl dı. Son gün lər “Ru si ya məh-
və sü rük lə nir, cə nab lar!” ifa də si çar 
mə mur la rı nın və ge ne ral la rın di-
lin dən düş mür dü. Öl kə ni cən-
gi nə al mış in qi lab xaosu hər 
şe yi alt-üst et miş di. La kin 
heç kim inan maq is tə mir di 
ki, 300 il ha ki miy yət də ol-
muş Ro ma nov lar sü la lə si nin 
so nu bax be lə cə, fər ma na atıl-
mış bir im za ilə gə lə cək. Ru si ya 
üçün bu çə tin mə qam da im pe ra to-
ra sa diq olan lar hər vəch lə Ni ko la-
yı bu qə rar dan çə kin dir mə yə ça lı şır dı. 
Te leq ram la rın ar dı-ara sı kə sil mir di...

Ü
zr is tə yi rəm! Öz lə ri ni müasir və mə də ni sa-
yan bə zi lə ri nə dən sə bu ifa də ni öz lek si ko-
nun dan si lib, ya xud, ümu miy yət lə, in san lı ğa 
xas olan bu söz lə ri söy lə mə yi ad la rı na ya raş-

dır mır lar.
Ko re ya lı lar çox qə ri bə adam lar dır. Hər kəl mə ba şı 

üzr is tə yir, bu nun la ki fa yət lən mə yib bir-bir lə ri nə baş 
əyir, təəs süfl  ə ri ni də nur lu tə bəs süm lə bil di rir lər.

Bu ya xın lar da “Ko rean Air li nes” şir kə ti nin rəh bə ri 
Cho Yang-ho mət buat nü ma yən də lə ri ni tə ci li gö rü şə 
də vət edib. Ha mı elə dü şü nüb ki, şir kət rəh bə ri biz ne si 
ilə əla qə dar mü hüm bə ya nat ve rə cək. La kin o, qı zı Cho 
Hyun-ah ilə bir lik də ka me ra la rın qar şı sı na çı xa raq jur-
na list lə rə bil di rib ki, bir ne çə gün əv vəl təy ya rə ha va ya 
qalx maz dan əv vəl bu xa nım sər ni şin, yə ni onun qı zı, 
stüar des sa lar dan bi ri nin fın dıq la rı boş qab da yox, ka-
ğız pa ket də gə tir di yi üçün uçu şu 20 də qi qə ge cik di rib 
və hə min stüar des sa nı təh qir edib.

- Qı zım Cho Hyun-ah bu nun la ki fa yət lən mə yib və 
tə ləb edib ki, hə min stüar des sa nı  reys dən kə nar laş dır-
sın lar. Təəs süf ki, bu xa nım is tə yi nə nail olub. Mən ha-
di sə dən gec xə bər tut mu şam. Ona gö rə də bü tün xal qın 
önün də yal nız bu nu de yə bi lə rəm ki, qı zı mı düz gün 
tər bi yə edə bil mə di yim üçün ha mı dan üzr is tə yi rəm!

Vəs sə lam! An caq za val lı Cho Yang-ho bil mir ki, 
Azər bay can da bə zi adam lar, ümu miy yət lə, “üzr is tə yi-
rəm” ifa də si nin han sı mə na kəsb et di yi ni be lə unu dub. 
Ötən həf tə Zər dab Ra yon Təh sil Şö bə si nin mək təb li ni 
zor la maq da itt  i ham olu nan di rek tor la bağ lı yay dı ğı 
mə lu ma tı oxu yan da bu nu bir da ha yə qin et dim. 

Əv vəl cə mə lu ma tı nə zə ri ni zə çat dı rım: “Zər dab Ra-
yon Təh sil Şö bə si mü di ri nin mü va fi q əm ri ilə Şah hü-
seyn li kənd tam or ta mək tə bi nin di rek to ru və zi fə si 
hə va lə olu nan Şi rə li yev (To fi q li) Cey hun Ha fi z oğ lu no-
yab rın 14-də saat 23 ra də lə rin də hə min mək tə bin 11-ci 
si nif şa gir di, 1999-cu il tə vəl lüd lü Ab du lə li ye va Nər-
giz Rəm zi qı zı ilə onun ya şa dı ğı evin hə yə tin də söh bət 
edər kən ana sı gö rüb və bu ba rə də Zər dab Ra yon Po lis 
Şö bə si nə mə lu mat ve rib. Şa gir din va li deyn lə ri nin şi ka-
yə ti əsa sın da C.Şi rə li yev Ra yon Po lis Şö bə si nin əmək-
daş la rı tə rə fi n dən sax la nı lıb, am ma haq qın da ci na yət işi 
açıl ma yıb. Ha zır da iş Ra yon Pro ku ror lu ğu nun nə za rə-
tin də dir və bu nun la bağ lı araş dır ma apa rı lır.

Ab du lə li ye va Nər giz Rəm zi qı zı tib bi müayi nə dən 
ke çi ri lib və heç bir tə ca vüz ha lı nın ol ma dı ğı müəy yən 
edi lib”.

Am ma bu mə lu mat dan bir-iki gün əv vəl öl kə me-
diası nın bə zi “qo çaq la rı” elə bil səs-küy sal mış dı lar ki, 
bü tün va li deyn lə rin ca nı na vəl və lə düş müş dü. Xə bər-
lər də da ha nə lər yox idi. “Qə ləm lə ri ni iti lə yib” san ki 
bəh sə gir miş di lər. Mək təb li qı zın va li deyn lə rin dən, 
qon şu lar dan, qo hum lar dan pa laz-pa laz mü sa hi bə lər 
alı nıb dərc olu nur du. Bir cə hə yət də ki iti və pi şik lə ri 
din dir mə yi unut muş du lar. Hətt  a bir “qo çaq” ya zı sı na 
be lə bir baş lıq da qoy muş du: “Qı zın ana sı hə yə tə çı xan-
da gö rüb ki...” Bu “cız ma-qa ra çı nın” (jur na list sö zü nü 
iş lət mi rəm, çün ki be lə lə ri ni jur na lis ti ka ya lə kə he sab 
edi rəm) qoy du ğu üç nöq tə əsl sen sa si ya do ğur ma lı idi.

Mən nə hə min müəl li mi, nə də qı zın ailə si ni ta nı yı-
ram. Zər dab da da vur-tut bir də fə ol mu şam. An caq 
sa də lövh oxu cu nu çaş dı ran, şüb hə və tə rəd düd to xu-
mu sə pən, bir söz lə, bu cür təx ri bat xa rak ter li xə bər lə ri 
oxu duq ca  dü şü nür düm ki, axı bu nə de mək dir? Öl kə 
me diasın da nə lər baş ve rir? “Ope ra tiv xə bər lər çat dı-
ran bu cız ma-qa ra çı la ra” kim haqq ve rib ki, müəl lim 
ki mi mü qəd dəs bir pe şə sa hi bi ni, abır lı və is mət li azər-
bay can lı qı zı nın tə miz adı nı lə kə lə sin lər? Bəs cə miy-
yət də be lə çaş qın lıq ya ra dan lar dü şün mür lər ki, sa bah 
bə zi va li deyn lər bu qon dar ma xə bə ri eşi dib öz qız öv-
lad la rı nı mək təb dən ya yın dı ra bi lər?

Bəl kə də, zər dab lı müəl lim öz şə rəf və lə ya qə ti nin 
təh qir edil mə si ilə bağ lı məh kə mə yə mü ra ciət edə cək. 
Bu, bir və tən daş ki mi onun haq qı dır. Bəs bi zim -  xə bə-
ri oxu yub hə yə can ke çi rən, mə yus olan, bir müəl li min 
tim sa lın da bü tün müəl lim lə ri  na haq dan qı na yan sa də 
və tən daş la rın haq qı nı kim qo ru ya caq?

Gö rə sən, ko re ya lı Cho Yang-ho ki mi, ka me ra la rın 
qar şı sı na çı xıb üzr üs tə yən ola caq mı? Çə tin...

Fərhad
ABDULLAYEV

Üzr istəmək
böyüklüyü
Üzr istəmək

Əmi nəm ki, si zin ki mi sər kər də lə rin rəh-
bər lik et di yi or du 
heç vaxt məğ lub 
ol ma ya caq!

ma yor rüt bə si alır.
 I Dün ya mü ha ri bə si baş la yan da ar tıq 

həm yer li miz or du nun sa yı lıb-se çi lən ge-
ne ral-ley te nan tı idi. 
O, 2-ci sü va ri kor pu-

sun ko man di ri tə yin 
olu nur. 

Bey rut da dün ya sı nı də yiş di.
Fər had SA Bİ ROĞ LU

1916-cı il ap re lin də İm pe ra to run ya- İm pe ra tor azər bay can lı ge ne ra la də rin 

Bu kor pu sun tər ki bin də “İm pe ra to-
run 2-ci qı lın cı” ad lı məş hur sü va ri 
di vi zi ya sı da var dı. Ko man di ri ol du-
ğu kor pus la çə tin dö yüş lər də fərq lə-
nən Hü seyn xan 1915-ci il də “Qı lınc lı 
ağ qar tal” or de ni nə la yiq gö rü lür. 1 ay 
son ra isə Ru si ya ta ri xin də ilk də fə ola-
raq azər bay can lı za bi tə ge ne ral-ad yu-

...Hü seyn xa nın II Ni ko la ya 
gön dər di yi te leq ram iki 

cüm lə dən iba rət idi: 
“Bi zə bə zi ha di sə-

lər ba rə də təş viş 
do ğu ran mə lu-
mat lar ça tıb. Xa-
hiş edi rik, sü va ri 

qvar di ya sı nın im-
pe ra to ra həd siz 
sə da qə ti ni və 
uğ run da öl mə yi 

ha zır ol du ğu nu 
nə zə rə ala raq əla həz rət 

Ni ko lay taxt-tac dan im ti-
na et mə sin. İm za: ge ne ral-ad yu tant 1916-cı il ap re lin də İm pe ra to run ya- İm pe ra tor azər bay can lı ge ne ra la də rin 

gün lər də Ru si ya nın Tam bov 
şə hə rin də ki Qraf Vo ront sov-
Daş kov adı na Ka zak Ka det Mək-
tə bin də Ru si ya İm pe ri ya sı nın ge-

ne ral-ad yu tan tı ol muş Hü seyn xan Nax çı vans ki yə 

...1917-ci il mar tın 2-də Ru si ya İm pe ra to ru II Ni ko-
la yın taxt-tac dan im ti na et mə si ba rə də fər ma nı il-
dı rım sü rə ti ilə ya yıl dı. Son gün lər “Ru si ya məh-
və sü rük lə nir, cə nab lar!” ifa də si çar 
mə mur la rı nın və ge ne ral la rın di-

mış bir im za ilə gə lə cək. Ru si ya 
üçün bu çə tin mə qam da im pe ra to-
ra sa diq olan lar hər vəch lə Ni ko la-
yı bu qə rar dan çə kin dir mə yə ça lı şır dı. 
Te leq ram la rın ar dı-ara sı kə sil mir di...

İm pe ra tor azər bay can lı ge ne ra la də rin 

Bu kor pu sun tər ki bin də “İm pe ra to-
run 2-ci qı lın cı” ad lı məş hur sü va ri 
di vi zi ya sı da var dı. Ko man di ri ol du-
ğu kor pus la çə tin dö yüş lər də fərq lə-
nən Hü seyn xan 1915-ci il də “Qı lınc lı 
ağ qar tal” or de ni nə la yiq gö rü lür. 1 ay 
son ra isə Ru si ya ta ri xin də ilk də fə ola-
raq azər bay can lı za bi tə ge ne ral-ad yu-
tant rüt bə sin ve ri lir.

...Hü seyn xa nın II Ni ko la ya 
gön dər di yi te leq ram iki 

cüm lə dən iba rət idi: 
“Bi zə bə zi ha di sə-

lər ba rə də təş viş 
do ğu ran mə lu-
mat lar ça tıb. Xa-
hiş edi rik, sü va ri 

qvar di ya sı nın im-
pe ra to ra həd siz 

ha zır ol du ğu nu 
nə zə rə ala raq əla həz rət 

Ni ko lay taxt-tac dan im ti-1916-cı il ap re lin də İm pe ra to run ya- İm pe ra tor azər bay can lı ge ne ra la də rin 

gün lər də Ru si ya nın Tam bov 
şə hə rin də ki Qraf Vo ront sov-
Daş kov adı na Ka zak Ka det Mək-
tə bin də Ru si ya İm pe ri ya sı nın ge-

ne ral-ad yu tan tı ol muş Hü seyn xan Nax çı vans ki yə 

...1917-ci il mar tın 2-də Ru si ya İm pe ra to ru II Ni ko-
la yın taxt-tac dan im ti na et mə si ba rə də fər ma nı il-
dı rım sü rə ti ilə ya yıl dı. Son gün lər “Ru si ya məh-
və sü rük lə nir, cə nab lar!” ifa də si çar 
mə mur la rı nın və ge ne ral la rın di-

üçün bu çə tin mə qam da im pe ra to-
ra sa diq olan lar hər vəch lə Ni ko la-
yı bu qə rar dan çə kin dir mə yə ça lı şır dı. 
Te leq ram la rın ar dı-ara sı kə sil mir di...
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- Ra miz müəl lim, ön cə bu te le-
vi zi ya ta ma şa sı nın ya ran ma 
ta rix çə si nə nə zər sa laq...
- “Ni ga ran çı lıq”ın ya ran-

ma ide ya sı Xalq ya zı çı sı Ana-
ra məx sus dur. Or ta da sse na ri 
ol ma yan da be lə, onun la müx-
tə lif vaxt lar da gö rü şüb, bu 
mə sə lə ilə bağ lı məs lə hət lə şir-
dik. Ha ra da sa, 1990-cı il lə rin 
or ta la rı idi,  gün lə rin bir gü nü 
Anar sse na ri nin il kin va rian tı-
nı mə nə təq dim et di. O za man 
ba şım “Fa teh lə rin di va nı” te le-
ta ma şa sı na qa rış mış dı. Bu sə-
bəb dən əv vəl cə hə min sse na ri 
ilə məş ğul ola bil mə dim. “Fa-
teh lə rin di va nı”nı bi ti rən dən 
son ra bü tün diq qə ti mi ona  yö-
nəlt dim. Hə min ərə fə də “Ailə” 
fi l mi nə də qu ru luş ve rir dim de-
yə, müəy yən çə tin lik ya şa ma lı 
ol dum. Çox gər gin iş re ji min-
də ça lış dım. İki yə par ça lan mış-
dım, elə gün olur du ki, 4 saat 
da yat mır dım. Məc bur olub bə-
zi səh nə lə ri ge cə çə kir dik. “Ni-
ga ran çı lıq”ın ya ran ma ta ri xin-
dən da nı şan da ən çox ya dım da 
qa lan bu çə tin lik lər di. Am ma 
bü tün bun lar 20 il əv vəl olub, 
o za man da ha gənc və ener ji li 
idim. Dü zü in di  gənc ol ma saq 
da, ya ra dı cı is tə yi miz əv vəl kin-
dən çox dur...

- Te le ta ma şa da bö yük maarif çi 
Mir zə Cə li lin ru hu nu qo ru yub 
sax la ma ğa nə də rə cə də nail ola 
bil di niz?
- Ta ma şa bö yük ya zı çı Cə lil 

Məm məd qu lu za də nin 4 he ka-
yə si nin – “Qu zu”, “Ni ga ran çı-
lıq”, “Qur ba nə li bəy” və “Şeir 
bül bül lə ri”- mo tiv lə ri əsa sın da 
çə ki lib. On la rı bir-bi ri lə əla qə-
lən dir mək və konk ret ide ya ət-
ra fın da cəm lə mək sse na ri çi dən 
us ta lıq tə ləb edir di ki, Anar  bu-
nun öh də sin dən mə ha rət lə gəl-
di. Mə nə Mir zə Cə li li o sev dir di. 
Anar la söh bət lər dən son ra bö-
yük maarif çi nin bü tün əsər lə ri-
ni se və-se və oxu dum. 

Əvəl lər də, evi miz də “Mol la 
Nəs rəd din” jur na lı nın ori ji nal 
nöm rə lə ri var idi, on la rı tez-tez 
və rəq lə yir dim. Bil məz dim ki, 
ya şı mın han sı sa dö nə min də və 
bu iş lə ri gö rə cə yəm. Ümu miy-
yət lə, ya ra dı cı lı ğım da Mir zə Cə-
lil ir si xü su si yer tu tur.

Çox gö zəl ko man da yığ dıq: 
qu ru luş çu ope ra tor Adil Ab ba-
sov, bəs tə kar Ca van şir Qu li yev, 
qu ru luş çu rəs sam Ra fael Əsə dov 
idi. Bir də tə bii ki, güc lü akt yor 
he yə ti... Mir zə Cə li lin 4 he ka yə si 
bir-bi ri nə us ta lıq la hö rül müş dü, 
akt yor lar da per so naj la rı mə-
ha rət lə can lan dır dı lar de yə, bu 
“hör gü”nü da ha da bər kit di lər.  
Bö yük us ta dın ya ra dı cı ru hu nu 
bun la rın sa yə sin də qo ru duq. Bu 
sə bəb dən “Ni ga ran çı lıq” in di də 
se vi lir, hər bay ram da efi r də gös-
tə ri lir. Bə zən re jis so run elə işi 
olur ki, ona son ra dan ba xan da 
han sı sa de ta la gö rə xə ca lət lə nir, 
“fi  lan kad rı baş qa cür çək mək 
olar dı”, de yir, am ma in di də 
“Ni ga ra na çı lıq”dan ne cə de yər-
lər, qə ti ni ga ran de yi ləm. 

- Te le ta ma şa nın ötür mək is tə-
di yi əsas ide ya, is ma rıc nə dən 
iba rət idi?
- Mir zə Cə lil he ka yə lə rin də 

elə də rin möv zu la ra to xu nub ki, 
on la rın mo tiv lə ri əsa sın da çə ki-
lən te le vi zi ya ta ma şa sın da han-
sı sa konk ret ide ya nı qa bart maq, 
önə çək mək müm kün de yil. 
Mir zə Cə lil sa də cə, cə miy yə tə 
ay na tu tur du və ora da hər kəs 
özü nü gö rür dü. Biz isə o ay na-
nın ar xa sın dan Mir zə Cə li lin 
ağ rı la rı nı hiss edir dik. O, mil li 
men tal lı ğın ça tış ma yan tə rəf-
lə ri nin ağ rı la rı nı ya şa yır dı. Bu 
onun hər he ka yə sin də özü nü 
gös tə rir. “Ni ga ran çı lıq”a ba xan-
da hər ta ma şa çı nı “Bu bi zik”, 
“Ni yə be lə yik?”, “Baş qa cür ola 
bi lə rik mi?”  sual la rı dü şün dür-
mə li idi. Sə nət kar lıq la ya zı lan 
hər əsər də in san özü nü gö rür, 
müəl li fi n ar zu la dı ğı ide ya la ra 
ya xın ol maq is tə yir. Hə mi şə re-
jis so run əsas fi k ri, ide ya sı mə-
sə lə sin dən da nı şan da çə tin lik 
çə ki rəm. Əsər ide ya la rın qov şa-
ğı dır, hər ta ma şa çı ora dan fərq-
li-fərq li nə ti cə lər çı xa ra bi lər.

Bu mə na da Mir zə Cə lil ək-
sər ya zı çı la rı mız dan fərq li dir. 
Çün ki on da olan ağ rı heç kəs-
də yox dur. Bu xalq dur duq ca 
o da ak tual ola caq, ona gö rə ki, 
mil lə tin men tal lı ğı il lər lə de yil,  
yü zil lər lə öl çü lür. Mir zə Cə lil lə 
tə miz lən mək, onun la maarif-
çi ide ya la ra kök lən mək şəx sən 
mə nə sə nət də ayaq üs tə dur ma-
ğa im kan ve rib. 

- “Ni ga ran çı lıq”da in sa nı ek-
ra na pər çim lə yən xü su si və 
qey ri-adi ca zi bə var. Bu nun 
əsas sir ri nə də dir?
- Bu ra da bir sirr var – o ta ma-

şa ya ba xan da adam özü nü xal-
qın için də hiss edir. Ta ma şa çı 
“mə nim də içim dən bu ke çir di, 
mən də onu de yir dim”, fi  kir lə-
şir. Bu tək cə re jis sor-sse na ri çi işi-
nin us ta lı ğı de yil, da ha çox Mir-
zə Cə lil ru hu nun tə za hü rü dür, 
onun ener ge tik aura sı dır. Biz də 
o aura nın ar xa sın ca ge di rik...

- Siz cə, çağ daş Azər bay can cə-
miy yə ti Mir zə Cə lil he ka yə lə-
ri nin için dən ni yə çı xa bil mir?
- İn di ki cə miy yət lə, yüz il 

bun dan əv vəl ki cə miy yə ti mü-
qa yi sə et mək ol maz. Tex ni ka nın 
bu də rə cə də in ki şa fı tə bii ki, in-
san la rı də yiş di rib. Am ma bu-
nun mən fi  tə rəfl  ə ri də çox dur. 
İn san adi lik dən ül vi li yə doğ ru 
get mə li dir. Bu yol isə in sa nın 
ya şa dı ğı ağ rı lar dan ke çir. Biz nə 
qə dər çox o əsər lə ri oxu saq, nə 
qə dər çox ağ rı lar dan keç sək, bir 
o qə dər İN SA Nıq. Ka tar sis his si 
san ki in san üçün bir ter mo met-
rə çev ri lir və müəy yən edir ki, 
sən cə miy yət də baş ve rən lə ri 
ne cə qə bul edir sən, on la ra ne cə 
reak si ya ve rir sən. Bu əsər lər ona 
gö rə se vi lir və ba xı lır ki, hər za-
man müasir dir. 

- Te le vi zi ya ta ma şa sı nın  çə ki-
liş pro se sin də nə ki mi ma raq lı 
ha di sə lər  ya şa nıb?

- Çə ki liş mey dan ça sı bir la-
bo ra to ri ya dır. Çə ki liş pro se sin-
də dra ma tik və ko mik sə ciy yə li 

ha di sə lə rin baş ver mə si tə biidir. 
Ya dım da dır, əsas per so na jı – Qur-
ba nə li bə yi Sə ya vuş As lan oy na-
ma lı idi. Biz məşq lə ri qur tar mış-

dıq, çə ki liş lə rə baş la yan da 
Sə ya vuş As la nın 

səh hə tin də cid di 
prob lem lər ya-

ran dı. On dan 
son ra baş 

ro la Ya şar 
N u  r i  n i 

d ə  v ə t 
et dik.

Ha şi yə yə çı xa raq de yim  ki, 
be lə  ha di sə mə nim ba şı ma bir 
də fə də gə lib: “Or dan-bur dan” 
ta ma şa sın da Sal man bə yi Sə ya-
vuş As lan oy na yır dı. Məşq lə ri 
bi tir miş dik, ar tıq çə ki liş lər ge-
dir di. Sal man bə yin evi nin de-
ko ra si ya sı nı qu ran da Sə ya vuş 
As la nın böy rə yin də cid di ağ rı lar 
ya ran dı, çə ki liş dən uzaq laş ma lı 
ol du. Çə tin du ru ma düş dük. Qə-
fi l ağ lı ma gəl di ki, Şə ki teat rı nın 
re jis so ru Ca han gir Nov ru zov 
Ba kı da dır, onu də vət edim. Az-
TV-nin o za man kı rəh bə ri El şad 
Qu li yev lə məs lə hət ləş dim, fi k ri-
mi dəs tək lə di. Be lə lik lə, bu gün  
ha mı nın çox sev di yi Sal man 
bəy lə bağ lı çə ki liş lər cə mi 6 gü nə 
ta mam lan dı. Yə ni, ar tıq bu təc-
rü bə ni keç miş dik.  “Ni ga ran çı-
lıq”da Sə ya vuş As la nı Ya şar dan 
baş qa əvəz edə bi lən ikin ci ak-
tyor gör mür düm. Ya şar ta ma şa-
da baş qa rol da idi, am ma mə lum 
ha di sə dən son ra Qur ba nə li bə yi 
ona hə va lə et dik. Bir mə qa mı 
da de yim ki, “Ni ga ran çı lıq”da 
rus di lin də olan dialoq lar əv vəl-
cə Azər bay can di lin də idi, Anar 
sse na ri də o cür yaz mış dı. Am ma 
tək lif et dim ki, hə min dialoq la-
rı rus di lin də ve rək. Bu nun iki 
sə bə bi var dı: Rus-Dram Teat rı-
nın akt yor la rı nı – Ha cı mu rad 
Ye gi za rov, Alek sandr Şa rovs ki, 
Mə bud Mə hər rə mov və baş qa-
la rı nı də vət et miş dik de yə, rus ca 
dialoq lar  on lar üçün da ha əl ve-
riş li idi. Əsas sə bəb isə, Qur ba-
nə li bə yin rus ca da nış ma ğa cəhd 
et mə si və bu nun fo nun da gül-
mə li si tuasi ya nın ya ran ma sı idi. 

- Ya şar  Nu ri Qur ba nə li bəy 
ro lu nun öh də sin dən ne cə gəl di, 
ko mik si tuasi ya la rı is tə di yi-
niz ki mi can lan dı ra bil di mi?
- Ya şar doğ ru dan da,  Azər-

bay can səh nə si nin tək ra ro lun-
maz si ma sı dır. Onun elə gö zəl 
vaxt la rı olub ki... Ya dım da dır, 

“Or dan-bur dan”, “Ev lə ri kön-
də lən yar” çə ki lən də o, ya ra dı cı-
lı ğı nın zir və sin də idi. O vaxt lar 
hər şən bə ra diodan “Sa ba hı nız 
xe yir” proq ra mı ge dən də bü tün 
işi-gü cü mü atıb Ya şa ra gö rə 45 
də qi qə lik proq ra mı din lə yir dim. 
Ya şar bu cür akt yor idi. Zən gin 
pa lit ra ya ma lik idi. Xa tır la yı ram, 
“Qon şu qon şu ol sa” te le vi zi ya 
ta ma şa sın da Ya şar 14 per so na jı 
can lan dır dı. O ta ma şa da bir növ  
Ya şa rın be ne fi  si ni et dik.  Bur da 
da ro lu nun öh də sin dən mə ha-
rət lə gəl di. Onun la ya na şı, Kəb lə 
Qa sı mı can lan dı ran Ha cı İs ma-
yı lo vun da oyu nu nu çox bə yən-
dim. O, Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da “Si zi de yib gəl mi şəm” 

ta ma şa sın da Mə həm-
məd hə sən əmi ni də 
bö yük us ta lıq la can lan-

dı rıb. O za man mər hum 
anam da hə min ta ma şa da çı-
xış edib.  Bu gün hə min ta ma-

şa nı xa tır la yan da köv rə li rəm. 
- “Ni ga ran çı lıq”da ic ti mai is-
ma rıc lar, müəy yən rep li ka lar  
çox dur. Bu nun la bağ lı nə ki mi 
prob lem lər lə üz ləş di niz?
- “Ni ga ran çı lıq” ha zır olan-

dan son ra il kin ba xış ke çi ril di. 
Rəh bər lik te le vi zi ya ta ma şa sı na 
ba xan da bə zi mə qam lar dan na-
ra zı qal dı. De di lər, hə min epi-
zod la rı yı ğış dır. Bu, han sı lar idi? 
De mək, əsə rin əv və lin də Sə nu-
bər İs gən dər li uşaq la ra “çırt-çırt 
qu şu nun rə va yə ti”ni da nı şır. 
Bu sse na ri də yox idi, Ka mil Və li 
Nə ri ma noğ lu nun ki ta bın dan gö-
tü rüb Ana ra tək lif et miş dim ki, 
əsə rə da xil edək. Çün ki hə min 
əf sa nə nin ötür dü yü so sial me saj 
– baş qa sı nın he sa bı na irə li get-
mək, nə yə sə nail ol maq Mir zə 
Cə lil ru hu na  ya xın idi. Bu nun la 
bağ lı na ra zı lıq et di. Axır da de-
di lər ki, akt ri sa rə va yə ti da nı şan 
za man titr lə ri ek ran dan yı ğış dır. 
Be lə də et dim, am ma on dan son-
ra  rə va yə tin so sial rep li ka sı da-
ha qa ba rıq hiss olun du. (gü lür)

İkin ci de tal ta ma şa nın pro lo-
qu ilə bağ lı idi. Ya dı nı za gə lir sə, 
pro loq da na çal ni kin evin də nö-
kər lər süf rə sa lır. Bu mə qam da 
iri plan da Ay gö rü nür və son ra-
dan süf rə yə çev ri lir, süf rə nin də 
üzə rin də bir an lıq Azər bay can 
xə ri tə si təs vir olu nur. Bu ra da 
çox cid di so sial-si ya si de tal var 
idi. Bu ta pın tım özü mə də xoş 
gəl di. De di lər ki, on la rı yı ğış dır. 

Axır da isə, ta ma şa nın so nun da 
Ca van şir Qu li ye vin Mir zə Ələk-
bər Sa bi rin söz lə ri nə bəs tə lə di yi 
mah nı nı çı xar ma ğı is tə di lər. Bir cə 
onu de dim ki, çı xa ra ram, am ma 
ta ma şa dan öz adı mı da gö tü rü-
rəm. Bun dan son ra yum şal dı...

- Ra miz müəl lim, ye ni dən Mir-
zə Cə lil ya ra dı cı lı ğı na qa yıt-
sa nız, han sı əsə ri ni ek ran laş-
dır maq is tər di ni niz?
- Çox is tər dim ki, “Da na baş 

kən di nin əh va lat la rı”nı  iş lə-
yim. Po ves ti fi lm ki mi, ta ma-
şa ki mi ha zır la yım. Hər də fə o 
əsə rin fi  na lı nı oxu yan da köv rə-
li rəm. Ma te rial sə nə ge niş mey-
dan açan da, ci yər lə ri ni ya ra dı cı 
nə fəs lə tam dol du ra bi lir sən. 
“Da na baş kən di nin əh va lat la rı” 
məhz elə əsər lər dən dir...

Elmin NURİ

  “Ay dın yol” “Uğur lu əsər lər” rub ri-
ka sın da bu də fə 1998-ci il də ek-
ran laş dı rı lan “Ni ga ran çı lıq” te le-
vi zi ya ta ma şa sı haq qın da  söh bət 
aça caq. Bö yük maarif çi Cə lil Məm-
məd qu lu za də nin he ka yə lə ri nin mo-
tiv lə ri əsa sın da çə ki lən “Ni ga ran çı-
lıq” bu gün də ta ma şa çı tə rə fin dən 
se vi lə-se vi lə iz lə ni lir. Ya şar Nu ri, Tel-
man Adı gö zə lov, El də niz Zey na lov, Ha-
cı mu rad Ye gi za rov, Alek sandr Şa rovs ki, 
Ha cı İs ma yı lov, Ra fiq Əzi mov, Sə nu bər 
İs gən dər li, Ya sin Qa ra yev, Ağa xan Sal-
man lı ki mi akt yor la rın rol al dı ğı ek-
ran əsə ri nin sse na ri müəl li fi Anar, 
qu ru luş çu re jis so ru isə Ra miz Hə-
sə noğ lu dur.
Bu gün lər də Pre zi dent tə qaüdü nə 
la yiq gö rül müş Xalq ar tis ti Ra miz 
Hə sə noğ lu bi zim lə söh bət də 
“Ni ga ran çı lıq”ın ya ran ma ta ri-
xin dən tut muş, çə ki liş za ma nı 
baş ve rən ma raq lı ha di sə lə rə 
qə dər hər şey dən da nı şıb:

- Çə ki liş mey dan ça sı bir la-
bo ra to ri ya dır. Çə ki liş pro se sin-
də dra ma tik və ko mik sə ciy yə li 

ha di sə lə rin baş ver mə si tə biidir. 
Ya dım da dır, əsas per so na jı – Qur-
ba nə li bə yi Sə ya vuş As lan oy na-
ma lı idi. Biz məşq lə ri qur tar mış-

dıq, çə ki liş lə rə baş la yan da 
Sə ya vuş As la nın 

səh hə tin də cid di 
prob lem lər ya-

ran dı. On dan 
son ra baş 

ro la Ya şar 
N u  r i  n i 

d ə  v ə t 
et dik.

“Or dan-bur dan”, “Ev lə ri kön-
də lən yar” çə ki lən də o, ya ra dı cı-
lı ğı nın zir və sin də idi. O vaxt lar 
hər şən bə ra diodan “Sa ba hı nız 
xe yir” proq ra mı ge dən də bü tün 
işi-gü cü mü atıb Ya şa ra gö rə 45 
də qi qə lik proq ra mı din lə yir dim. 
Ya şar bu cür akt yor idi. Zən gin 
pa lit ra ya ma lik idi. Xa tır la yı ram, 
“Qon şu qon şu ol sa” te le vi zi ya 
ta ma şa sın da Ya şar 14 per so na jı 
can lan dır dı. O ta ma şa da bir növ  
Ya şa rın be ne fi  si ni et dik.  Bur da 
da ro lu nun öh də sin dən mə ha-
rət lə gəl di. Onun la ya na şı, Kəb lə 
Qa sı mı can lan dı ran Ha cı İs ma-
yı lo vun da oyu nu nu çox bə yən-
dim. O, Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da “Si zi de yib gəl mi şəm” 

dı rıb. O za man mər hum 
anam da hə min ta ma şa da çı-

“Ay dın yol” “Uğur lu əsər lər” rub ri-
ka sın da bu də fə 1998-ci il də ek-
ran laş dı rı lan “Ni ga ran çı lıq” te le-
vi zi ya ta ma şa sı haq qın da  söh bət 
aça caq. Bö yük maarif çi Cə lil Məm-
məd qu lu za də nin he ka yə lə ri nin mo-
tiv lə ri əsa sın da çə ki lən “Ni ga ran çı-
lıq” bu gün də ta ma şa çı tə rə fin dən 
se vi lə-se vi lə iz lə ni lir. Ya şar Nu ri, Tel-
man Adı gö zə lov, El də niz Zey na lov, Ha-
cı mu rad Ye gi za rov, Alek sandr Şa rovs ki, 
Ha cı İs ma yı lov, Ra fiq Əzi mov, Sə nu bər 
İs gən dər li, Ya sin Qa ra yev, Ağa xan Sal-
man lı ki mi akt yor la rın rol al dı ğı ek-
ran əsə ri nin sse na ri müəl li fi Anar, 
qu ru luş çu re jis so ru isə Ra miz Hə-

Bu gün lər də Pre zi dent tə qaüdü nə 
la yiq gö rül müş Xalq ar tis ti Ra miz 

Çox gö zəl ko man da yığ dıq: Bu mə na da Mir zə Cə lil ək- Ha şi yə yə çı xa raq de yim  ki, 

baş ve rən ma raq lı ha di sə lə rə 

““Nigarançılıq”dan 
qəti nigaran deyiləm”
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Əsəd CAHANGİR
İs tə ni lən an to lo gi ya bir ca me dir - 

bur da ha mı yı ğı şıb Sö zə bir lik də dua 
edir. Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin 
di rek to ru, gör kəm li na sir, dra ma turq, 
es seist, pub li sist, tər cü mə çi, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Afaq Mə su dun tə şəb-
bü sü ilə dü zən lə nən bu an to lo gi ya ya 
öz şeir və he ka yə lə ri ilə yet mi şə ya xın 
gənc ya zar top la nıb. Bu ca van la rın sı-
ra sın da özəl is te da dı ilə se çi lən lər də, 
sa də cə bəl li bə dii-es te tik öl çü lə rə ca vab 
ve rən lər də var. Çün ki an to lo gi ya ko-
mis si ya sı he yə ti nin məq sə di oxu cu ya 
beş-on im za dan iba rət is te dad lar bu ke ti 
təq dim et mək yox, ye ni nə sil Azər bay-
can ədə biy ya tı nın ən ge nəl mən zə rə si-
ni gös tər mək dir. Hə qi qət mü qa yi sə də 
üzə çı xır. Təəs süf ki, ya zı nın həc mi im-
kan ver mə di yin dən ön söz də yal nız ən 
sə ciy yə vi im za lar ba rə də söz aç maq zo-
run da yıq. 

Ye ni nə sil ya zar lar qar ma qa rı şıq yu-
xu nu xa tır la dan 90-cı il lər dən, bu ta ri xi 
il lə rin bir az ümid siz lik gə ti rən, bir az 
da ümid ve rən ru hun dan do ğu lub lar. 
Ümid və ümid siz lik... Son on ilə qə dər 
bu iki söz gənc lə rin ço xu nun ya zı la rı-
nın al tın dan da ke çir di, üs tün dən də. 
Gənc lər öz lə rin dən ön cə ki lər dən da ha 
sə mi mi, cə sa rət li, realist... ol maq ça ba-
la rı gös tə rir, am ma on la rın ən ra di kal 
təm sil çi lə rin də sə mi miy yət çox vaxt 
aşı rı açıq-sa çıq lı ğa, üs yan kar lıq üs yan-
baz lı ğa, keç miş lə rin tən qi di dər ki ni hi-
liz mə çev ri lir di.

Xoş dur ki, son il lər bə dii sö zün mə nə-
vi iq li mi, psi xo lo ji aura sı ba ya ğı in kar-
çı lıq dan, vul qar ni hi lizm dən, get dik cə 
da ha çox arı nır, ədə biy yat da ye ni dən 
Müş fi q kü lək lə ri əs mə yə baş la yır. Bu 
dö nüş də ke çid dö nə mi nin ba şa çat ma sı 
ilə bağ lı top lum sal sta bil ləş mə pro se-
si nin ro lu da nıl maz dır. Am ma prob-
le min çö zül mə si ni nin ba ti ni yö nü də 
var. Bu gün bə dii fi  kir, bir ne çə im za nı 
çıx maq la on il lər dən bə ri unut du ğu Al-
lah ide ya sı na qa yı dır, poezi ya ye ni dən 
duaya çev ri lir, ədə biy yat əbə diy yət lə 
nə fəs alır, yer lə gö yün dialo qu bər pa 
olu nur.

Se vən və sev gi si yo lun da ağ rı lar la 
uğ ra şan qa dın qəl bi nin giz li sir lə ri ni, 
müb həm hə yə can la rı nı Ma ri na Sve ta-
ye va cə sa rə ti ilə açıq la yan, am ma bu 
cə sa rə tə Na tə van hə ya sı qa tan Ar zu 
Hü sey nin Al la ha ün van la nan bu mis-
ra la rı nı çağ daş poezi ya da kı apa rı cı 
yön lər dən bi ri nin proq ram-ma ni fes ti 
say maq olar:
Nə olar əli mi uza lı qoy ma,
Yo lu nu itir miş bən də nəm sə nin.
Bü tün kül li ya tım sə nə mə həb bət,
Bü tün şeir lə rim duadır mə nim. 

Am ma bə dii ya ra dı cı lıq həm də və da-
ha çox fər di olay ol du ğun dan bu fi k ri, 
nəin ki bü tün gənc lə rə, hətt  a hər han sı 
bir şairin is tə ni lən şeiri nə be lə aid et mək 
ol maz. Mə sə lən, is tər yaş, is tər sə də ya-
ra dı cılq sta jı yö nün dən an to lo gi ya ya da-
xil olan şair lə rin ço xun dan irə li də olan 

Aq şin Ye ni se yin son il lər işıq üzü gö rən 
şeir lə ri gös tə rir ki, hətt  a ölüm lə nə fəs-
nə fə sə də yib, ge ri dön mə si be lə onun 
bə dii dü şün cə sin də önəm li çev ri liş ya-
ra da bil mə yib. O, özü nün ənə nə vi ateiz-
min dən ən yax şı hal da tə rəd düd lər lə 
do lu skep ti sizm zo la ğı na ke çir, Qu ra-
ni-Kə ri mə məx sus tə bir lə de sək, ürə yin 
mö hü rü lax la yır, am ma qı rıl mır: 
Süurun səh ra sın da az mış kor yol çu
Mən in di gü na hın ca zi bə si nə həsr olun muş
qüs sə və töv bə do lu bir şeirin
 son mis ra sı yam
Tan rı nın in sa na əl vi da sı yam.

Al la ha, me ta fi  zik dün ya du yu mu na 
“əl vi da” yox, “sa lam” de yən lə rin du-
ru mu isə gəl dik cə güc lə nir. Bu, so vet 
ateiz mi və ma te rializ mi ni bö yük it ki lər 
ba ha sı na dəf edən poetik dü şün cə mi-
zin ötən əs rin 60-cı il lə rin dən son ra Fü-
zu li yə da ha bir qa yı dı şı dır. Gənc lə rin 
ya ra dı cı lı ğın da bu qa yı dı şın ən dür lü 
gö rün tü lə ri ilə üz lə şi rik. “Ni yə ya ra nır 
bu min lər, mil yon lar, son da ya ran dı ğı 
Bİ Rə dö nür sə” de yən El şad Ər şa doğ lu 
Al lah sev gi si ni baş lı ca möv zu ya çe vi-
rən klas sik su fi  şeiri nə söy kə nir, sa də-
cə, şeir lə ri ni Fü zu li ki mi əruz da yaz-
mır, Yu nis Əm rə ki mi he ca da qo şur. 
Ölüm lə di rim ara sın da kı fər qin ara dan 
qalx dı ğı, mə kan və za man öl çü lə ri nin 
it di yi me ta fi  zik baş lan ğı ca qa yı dış Hə-
diy yə Şə fa qə tin şeir lə rin də öz ifa də si ni 
çağ daş for ma və üs lub da ta pır:
Heyyy...
Za man sız!
Heyyy...
Mə kan sız!
Zər rə-zər rə işıq adam
Sə ma la rın qa pı sı na
ça tıb da yan mı şıq, adam!
Bu yu xu dan ayıl maz lar...
Ça şıb
Oyan mı şıq, adam...

Gə lin, bu mis ra la rı ro man tik şeirin 
tan rı sı H.Ca vi din “Ye rə en məm də sə-
ma şairi yəm” və in qi la bi ro man tik 
poezi ya mı zın pat riar xı S.Vur ğu nun 

“Göy lə rə ba xı ram, qa pı sı bağ lı” mis ra-
la rı ilə mü qa yi sə də oxu yaq. Çün ki Hə-
diy yə nin şeiri nin əsil an la mı məhz bu 
za man üzə çı xır, ay dın olur ki, özü nün 
yü zil lik le tar gi ya yu xu su na son qo yan 
poezi ya mız me ta fi  zik oya nış pro se-
si ya şa yır, göy lə rin qa pı sı açı lır, bə dii 
sö zü müz ye ni dən Ca vid sə ma la rı na 
üz tu tur, ədə biy yat ye ni dən əbə diy yət 
üfüq lə ri nə sa rı boy la nır.

“...Sə nin üçün yo la çıx mı şam, Tan rı la rın 
sa vaş dı ğı ora ya.. Tro ya ya” de yən Dil qəm 
Əh mə din dü şün cə yo lu da ha çox ta ri xi dir 
və o bu yo lun an tik-mi fo lo ji dö nə min də-
dir. Poezi ya nın isə El şa dın mo no teiz mi, 
Di qə min po li teiz mi və Hə diy yə nin me-
ta fi  zi ka sın dan, ümu mən hər han sı “izm” 
və “me ta”dan da ha çox, gö zəl lik önün də-
ki hey rə tə, bu hey rə tin do ğur du ğu ruh sal 
işıq lan ma ya dəx li var. Dil qə min üst qat da 
Aşıq Ələs gər lə, bir ne çə köy nək də rin də 
Ca vid, Nə si mi, Fü zu li ilə səs lə şən bu mis-
ra la rın da ol du ğu ki mi:
tək tən ha bir ge cə də
tək tən ha bir kü çə də
çı xar ürə yi ni kib rit qu tu sun dan
ul duz la ra sür tüb də yan dır
sə hər gü nə şi utan sın doğ du ğun dan.

Rus lan Dost Əli nin xə yal qu şu qa çı rıl-
mış El la da gö zə li Ye le na nın ar dın ca qo-
şan axey gə mi lə ri nin yox, uşaq lıq da dü-
zəlt di yi ka ğız gə mi lə rin ba şı na do la nır. 
Am ma hər iki hal da xa tır la ma baş ve rir, 
hər iki hal da bə dii ya ra dı cı lı ğın ma hiy-
yə ti ilə bağ lı Aris to te lin təq lid nə zə riy-
yə si yox, Pla to nun xa tır la ma ide ya sı 
təs diq lə nir. An tik da hi yə gö rə, yaz maq 
xa tır la maq dır və bu xa ti rə lə rin diapa zo-
nu nəin ki in sa nın, nəin ki in san lı ğın öm-
rü nü çev rə lə yə bi lər, əbə di ruh sal qa ta 
da ke çə bi lər və hətt  a keç mə li dir, çün ki 
bu, şeirin əsas mis si ya sı, şairin baş lı ca 
gö rə vi dir. Rus la nın poetik xa ti rə lə ri nin 
diapa zo nu öz fər di öm rü qə dər dir:
Gö tü rüb üs tü nə adı mı yaz dım,
bir ar xa tul la dım, get di-gəl mə di -
Mə nim uşaq lı ğım, ahh... uşaq lı ğım 
ka ğız gə mi lər də bat dı, gəl mə di...

“İn di xa ti rə lə rə to xun maq onun yaş 
köy nə yi ni elekt rik xətt  in dən as maq ki mi-
dir” de yən Aq şin Ev rən də neop la to nik 
ki mi çı xış edir – xa tır la yır. Am ma Aq şi nin 
xa ti rə lə ri “Hə lə Be nə zir Bhutt  o öl mə miş-
di - Şərq ana sız qal ma mış dı, mən ana sız 
qa lan da” mi sa lın da ol du ğu ki mi, ya şıd-
la rın dan fərq li dir, ar dı cıl yox, pa ra lel dir, 
diax ron yox, sinx ron dur. Aq şi nin poetik 
dün ya du yu mu üçün za man də rin li yin dən 
da ha çox, mə kan ge niş li yi sə ciy yə vi dir.

Onun ba xış bu ca ğın dan, nəin ki dün ya-
nın Pa kis tan və Azər bay can ad lı iki öl-
kə si, ümu mən var lı ğın üç qa tı – in san, 
dün ya və kos mos sinx ron vəh dət də dir. 
Dör dün cü - me ta fi  zik qat dan isə bu po-
etik kos mo sa mə lək lər... elə bi lir si niz 
“gə lir” de yə cəm, yox, yağ mur ki mi tö-
kü lür. Çün ki sev gi yə yer lər də, göy lər 
də baş əyir və poezi ya sev gi de mək dir:
Göy qur şa ğın dan asıl mış yel lən cək də yik,
Ba şı nı çiy ni mə söy kə mi sən
Qo lu mu şərf ki mi do la mı şam boy nu na
Biz dən bir qə dər ara lı da oxu ət ra fın da
 fır la nır Yer kü rə si;
As ta-as ta par füm lü kü lək əsir,
Pinq vin lər bu so yuq luq dan yo ru lub
 Gü nə şə sa rı tə lə sir
Buz laq lar əri yib Af ri ka nın stə ka nı na do lur
Çə ti ri mi zin üs tü nə ba la ca mə lək lər ya ğır...
Uşaq lar atom la rı giz lə dir lər
 Ma rian çö kək li yin də
Ozon də li yi ni ör tür lər çər pə ləng lə
Nə mü ha ri bə var,
nə göz ya şı, nə də qəm.
As ta ca pı çıl da yı ram sə nə:
“Əzi zim, do da ğı nı gə tir, söz de yə cəm...”

Fi kir ve rir si niz mi, gənc şairin li ra sın dan 
qo pan səs lər nə qə dər in cə dir - qu la ğı nı 
gə tir yox, do da ğı nı gə tir, öpə cəm yox, söz 
de yə cəm. Əs lin də isə o söz de yil mə yə cək, 
çün ki sev gi sö zün bit di yi mə qam dır. Elə 
bir mə qam ki, şair sö zü de mir, onu öpür. 
Fü zu li nin yo nub-yo nub ci la la dı ğı, Ra miz 
Röv şə nin to zu nu al dı ğı sö zü öp mək dən 
baş qa Aq şi nə nə qa lır ki?

Ədə bi ya şıd la rı nın bir ço xun dan 
fərq li Ley la Əli ye va nın real lıq an la yı şı 
da ha kon sep tual dır. Onun şeir lə ri İn-
sa nın yük sək ma te ri ya haq da dü şün-
cə lə ri nin poetik ifa də si dir. Bu şeir lər də 
me ta fi  zi ka klas sik ru hi tə ka mül, ya xud 
çağ daş psi xo tex ni ki pro se dur lar yo luy-
la va rı la caq bir yer, əl çat maz kos mik 
əra zi, an tik ta ri xi mə kan, bir söz lə, Tar-
kovs ki nin məş hur fi l min də ki ki mi özəl 
zo na de yil. O, ger çək li yin for ma la rın-
dan sa də cə bi ri dir. Me ta fi  zik məx luq lar 
bi zim lə ey ni mə kan da, ey ni za man da 
möv cud dur. On la rı doğ ma la rı tə rə fi n-
dən atıl mış, mə nə vi tən ha lı ğa məh kum 
ye tim xa na co cu ğu da gö rə bi lər. Ye tər 
ki, stal ker ola san, ye tər ki, ürə yin mö-
hür lü ol ma sın:
Bu dərd li, bu uşaq ba xış la rın la
Gəl mi sən dün ya ya, bil, sən tək li yə.
Ki çik əl lə rin lə sı ğal çə kir sən,
Hər an ya nın da kı kör pə mə lə yə.

Akif Ulu cay özü nü dün ya ədə biy ya tı 
ör nək lə ri, bə dii sö zün ta ri xi ilə dialoq-
da qav ra yır. Bu dialo qun iki zidd qüt bü 
var - bir tə rəf də Dan te nin xey ri təm sil 
edən ila hi gö zə li Beat ri çe, di gər tə rəf də 
isə Ed qar Al lan Po nun şə ri təm sil edən 
qa ra qar ğa sı. La kin bu an tiuqütb lə ri bir-
ləş di rən bir cə hət var - hər iki si in sa nın 
dü züb qoş du ğu na ğıl, hər iki si ya lan dır. 
Gənc şair bu ya lan dan çı xış yo lu nu Al-
la hın Adəm lə da nış dı ğı il kin di lə - haqq 
sö zü nə qa yıt maq da gö rür. Və ba tı ədə-
biy ya tı na is ti nad la rı na rəğ mən, Ulu cay 
so nuc da sö zə ta pı nan bir do ğu lu, il kin 
dil tə li mi nin ya ra dı cı sı İsa Mu ğan na nın 
ar dı cı lı ki mi çı xış edir. O, Al la hın sö zü-
nə qa yı dır, bu isə elə onun özü nə qa yıt-
maq dır, çün ki ”İn cil”in də təs diq et di yi 
ki mi “baş lan ğıc da Söz Al lah idi”: 
İn di ki mi gü nah kar say ma lı yıq dü şüb izə,
Lə nət lə mə li yik era mız dan əv vəl
 ne çən ci min ili?
Gö rə sən, kim et di bu qəd dar lı ğı bi zə,
Gö rə sən, kim ya rat dı ikin ci di li?

Davamı gələn sayımızda

Aq şin Ye ni se yin son il lər işıq üzü gö rən 

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 is te dad lı gənc ədib lə-
rin təb li ği məq sə di ilə nəş rə ha zır-
la dı ğı «Ən ye ni ədə biy yat» an to lo-
gi ya sı nın ön sö zü nü oxu cu la rın 
nə zə ri nə təq dim edi rik.

Allah göz 
yaşlarına
inanır

Allah göz Allah göz 
yaşlarınayaşlarına
inanırinanır
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Qi yas müəl lim qoy ma mış dı, an-
caq Qi yas müəl lim baş qa bir qay-
da qoy muş du ki, xa di mə lər ba zar 
gün lə ri də növ bə ilə işə çıx ma lı, 
sil-sü pür et mə li, sə li qə-səh man 
ya rat ma lıy dı. Qə birs tan lı ğı baş-
lı-ba şı na bu rax maq ol maz dı – in-
san ölən də bax mır ki, ba zar dı, ya 
han sı gün dü və Qi yas müəl lim 
növ bət çi cəd və li dü zəlt miş di – o 
cəd vəl uz rə xa di mə lər növ bə ilə 
ba zar gün lə ri işə çı xır dı və sa bah 
da Şö lü nün növ bə si idi.

Də niz dən əsən o yaz me hi bir-
dən-bi rə gəl di yi ki mi, bir dən-bi rə 
də ke çib get di və o gö zəl gül-çi-
çək ət ri ni də hə mi şə ki ki mi özü 
ilə apar dı. Qə bir lər də ya tan rəh-
mət lik lər üçün gə ti ril miş gül lə rin 
öl gün ət ri ye nə bir-bi ri nə qa rış dı 
və be lə vaxt lar da ol du ğu ki mi, 
in di də Şö lü yə elə gəl di ki, ar tıq 
tu mur cuq la ma ğa baş la mış ağac-
lar da o gö zəl gül-çi çək ət ri nin 
ke çib get mə sin dən bi kef ol du, 

elə bil, hə-
mi şə – yay-qış, 
ge cə-gün düz, gö-
yün üzü açıq olan da 
da, bu lud lar to pa lı şan da 
da qə birs tan lı ğın üzə rin də 
olan kə dər li bir aura aşa ğı enib, 
bu ağac la rın üs tü nə çök dü və on-
la rın yaz se vin ci nə açıq-aş kar bir 
qüs sə gə tir di. 

Bir tə rəf dən də Qi yas müəl li min 
– de yə sən, ki şi möh kəm so yuq-
la mış dı – ös kü rə yi ço xal mış dı və 
onun o xı rıl tı lı ös kü rə yi də o qə-
birs tan lıq qüs sə si ni, elə bil, da ha 
da ar tı rır dı; elə bil, Qi yas müəl li-
min o ös kü rə yi bu ra la ra hop muş 
o qüs sə nin sə si, ava zı idi.

«Qar ğa qon du qə birs tan lı-
ğı» nın iş çi lə ri dörd xa di mə dən, 
ağac la rı, gül lə ri su la yan fəh lə-
dən, bir də mü dir Qi yas müəl lim-
dən iba rət idi, an caq Zi ba xa la nın 
de di yi nə gö rə əv vəl lər, yə ni so-
vet vax tı bu ra da kı iş çi lə rin sa yı 
çox ol muş du və bil mi rəm, düz-
dü, ya yox, am ma Zi ba xa la and-
aman edir di ki, so vet vax tı hətt  a 
bu ra da kı xa di mə lər dən bi ri – in-
di rəh mə tə ge dib – şə hə rin de pu-
ta tı se çil miş di. 

«Qar ğa qon du qə birs tan lı ğı»n-
da bir ştat da var idi – gö zət çi 
şta tı və Qi yas müəl lim şə hər rəh-
bər li yi ilə ra zı laş dı rıb, o gö zət çi 
və zi fə si ni də özü nə gö tür müş-
dü, an caq Qi yas müəl lim mü dir 
maaşın dan əla və al dı ğı gö zət çi 
maaşı nı özü nə gö tür mür dü, qə-
birs tan lıq da «Xey riy yə fon du» 
ya ra dıb, hə min maaşı o Fond-
da yı ğır dı, o Fon dun rəh bə ri də, 
mü sa hi bi, ka ti bə si də özü idi və 

Ye ni il də, Nov ruz bay ra mın da, 
bir də Res pub li ka gü nün də iş çi lə-
rə Fon dun hə diy yə lə ri ni ve rir di. 
Qi yas müəl lim sə li qə-səh man la 
bir qa lın «Fond jur na lı» dü zəlt-
miş di və pay la nan hə diy yə lə rin 
ad la rı nı da, qiy mət lə ri ni də, ta rix-
lə ri ni də bir-bir o «Fond jur na lı»-
na ya zır dı, iş çi lər də hə diy yə lə ri 
gö tü rən də jur na la qol çə kir di lər. 

Şö lü hər dən Zi ba xa la nı cır na-
dır dı: «- Gö rür sən, Zi ba xa la, - 
de yir di.- Ki şi öz ha lal maaşı nı da 
bi zim çün xərc lə yir. Özü ge dib 
bi zim üçün bir-bir hə diy yə lər 
alır? Bu na nə sö zün?» Zi ba xa la: 
«- Pax!..- de yir di. - Mə nə ver di-
yi du xu dan ol maz!.. So vet vax tı o 
du xu la rı ki şi dəl lək lə ri iş lə dir di…» 
Şö lü də gü lə-gü lə fi k rin dən ke çi rir-
di (am ma de mir di) ki, ar va dın, de-
yə sən, ürə yin dən fran sız ət ri ke çir 
– lap fran sız ət ri alıb gə tir di Qi yas 
məl lim, sə nin, ay Zi ba xa la, day, 
ha ra na ya ra şır fran sız ət ri?

Q i  y a s 
m ü ə l  l i  m i n 
m ü  d i r  l i k  d ə n 
baş qa ge cə gö zət çi si 
ol ma ğı nın bir sə bə bi də, 
gö rü nür, on da idi ki, o, elə 
bur da – qə birs tan lıq da ya şa yır-
dı: qə birs tan lı ğın so vet vax tın-
dan qal mış kür sü lü ki çik in zi ba-
ti bi na sı en siz bir dəh liz dən və 
yan ya na ti ki lib qa pı la rı o en siz 
dəh li zə açı lan üç otaq dan iba-
rət idi – bi rin ci otaq xa di mə lə rin 
idi, or ta da kı otaq an bar ki mi bir 
şey idi, iş pal-ral ta rı, ved rə-sü-
pür gə və s. ora yı ğı lır dı, on dan 
son ra kı otaq isə Qi yas müəl li-
min həm ka bi ne ti, həm də evi 
idi. 

Ax şam düz al tı ta mam da – 
vax tı də qiq yox la maq şəx sən 
Qi yas müəl li min nə za rə tin də 
idi – iş çi lər çı xıb ge dir di, Qi yas 
müəl lim isə qə birs tan lıq da qa-
lır dı və o iş çi lər dən də heç kim, 
hətt  a Zi ba xa la da bil mir di ki, 
bu adam ni yə be lə tək di, ni yə 
ya nı na heç kim gə lib-get mir? 
Na har fa si lə sin də xa di mə lər 
mırt vu ran da Zi ba xa la de yir di: 
«- Bil mir siz ki, çü rük tax ta mıx 
gö tür məz? Bu nun ku an caq bi zə 
pri kaz ver mək di. Kö pə koğ lu, elə 
bil, zam mi nis tir di!..»

2. 
Şö lü nün mən zi li qə birs tan lı ğa 

ya xın idi – tə pə nin o bi ri tə rə fi n-
də, də niz dən bir az ara lı da kı hə yət 
ev lə rin dən bi rin də – an caq ora dan 
qə birs tan lıq gö rün mür dü, gö rün-
səy di əri bur da ev tik məz di, çün ki 
o rəh mət lik qə birs tan lıq dan, ölü-
dən və öl mək dən çox qor xur du və 
Şö lü hə mi şə fi  kir lə şir di ki, rəh mət-
lik nə yax şı xəs tə lən mə di: on bir 
il… yox, da ha on bir yox, on iki il 
bun dan əv vəl ax şam hə mi şə ki ki-
mi met ro ilə evə gə lən də, elə met-
ro da da qəfl  ə tən rəh mə tə get miş di, 
elə bil, öl mək dən qox du ğu üçün, 
Al lah ona elə cə ra hat bir ölüm gön-
dər miş di. Şö lü dən düz on yed di 
yaş bö yük idi, yax şı, sa kit adam idi 
rəh mət lik, yax şı da te le vi zor us ta sı 
idi və qa zan cı da o vaxt lar üçün pis 
de yil di. Ey ni kənd dən idi lər və o, 
gə lib kənd də toy elə yib, Şö lü nü şə-
hə rə apa ran da (yə ni bu ra gə ti rən-
də), Şö lü nün on sək kiz ya şı var idi 

– əv vəl cə ki ra yə də ya şa dı lar, son ra 
rəh mət lik bur da sa hə alıb, özü ev 
tik di – əlin dən hər iş gə lən zəh mət-
keş bir adam idi. O, elə cə qəfl  ə tən 
haqq dün ya sı na köç dü, hə ya tın da 
pis üzü, elə bil, pus qu da da ya nıb 
onun öl mə yi ni göz lə yir di… 

Və o yaz gü nü düz ax şam saat 
al tı da iş dən çı xıb evə gə lən də, 
hə yət qa pı sı nı açıb içə ri gi rən də 
Şö lü nü hə mi şə ki ki mi to yuq la rın 
hürk müş qaq qıl tı sı qar şı la dı – Şö-
lü hə yət də to yuq-cü cə sax la yır dı 
– və qa ra qart to yuq ye nə ba şı nı 
qal dı rıb tərs-tərs ona bax dı, o da:

- Ay sə feh, mə nəm də!.. - de di 
və gül dü.

Doğ ru dan da yer üzün də to-
yuq dan sə feh bir məx lu qat tap-
maq çə tin mə sə lə idi – bu qa ra 
qart to yuq cü cə vax tın dan öm-
rü nü bu hə yət də ke çir miş di, bü-
tün öm rü bo yu Şö lü nün səp di yi 
də ni, çö rək qı rın tı la rı nı ye miş di, 
am ma ye nə də Şö lü nü ta nı mır dı 
və hər də fə də ax şam Şö lü iş dən 
qa yı dan da ba şı nı qal dı rıb be lə cə 
tərs-tərs ona ba xır dı. 

Şö lü dü nən kot let bi şir miş di, 
iki si ni bu gün işə apa rıb na har da 
ye miş di, iki si ni də ax şa ma sax la-
mış dı, am ma o yaz ax şa mı kot let-
lə ri me yi li çək mə di, ye mə di, bir 
az ora-bu ra vur nux du, son ra da 
ha ma ma gi rib çim mə yə baş la dı və 
ki sə lə nə-ki sə lə nə də hə mi şə lik bir 
uzaq lıq da qal mış o ya mac da kı gül-
lü-çi çək li gö zəl çə mən lik Şö lü nün 
ya dı na düş dü – o gö zəl çə mən lik 
ki, kənd lə rin dən axan Du ru çay o 
ya ma cın ətə yin dən ke çir di və yay 
vaxt la rı 14-15 yaş lı Şö lü ça yın qı ra-
ğın da otu rub ayaq la rı nı yu yur du 
və hər dən gö zu cu gö rən də ki, elə 
onun ya şıd la rı olan bir-iki oğ lan 
ad da-bud da ağac la rın ar xa sın dan 
giz lin cə ona ba xır, özü nü gör mə-
məz li yə vu rur du, pal ta rı nın ətə-
yi ni bir az da yu xa rı qal dı rır dı, əli 
ilə bal dı rı na da su çə kir di və onun 
ağap paq, do lu və ba lıq ki mi ha mar 
bal dı rı gün işı ğın da elə o ba lıq pul-
la rı ki mi işıl dı yır dı.

3.
Sübh vaxt la rı ma şın la rın, bu tə-

rəf də ki fab rik-za vod la rın tüs tü sü 
çə ki lir di və Şö lü de mək olar ki, hər 
gün – hər hal da, mə nim xa ti rəm də 
be lə qa lıb – ye rin dən qal xan ki mi, 
ilk növ bə də ota ğın ar xa tə rə fə ba-
xan pən cə rə si ni açır dı (hə yət tə rəf-
də to yuq-cü cə iyi sə hər lər də çə kil-
mir di) və top ki mi iri döş lə ri ni irə li 
ve rib, də rin dən nə fəs ala raq, də ni-
zin qo xu su nu bü tün içi nə çə kir di. 

Hə min ba zar sə hə ri də Şö lü 
üçün be lə açıl dı.

O pən cə rə dən də niz özü gö-
rün mür dü, an caq ge cə lər Şö lü 
so yu nub ye ri nə gi rən də, göz lə ri 
bərk-bərk qa pa yıb, heç nə fi  kir ləş-
mə sin —i lan, qur ba ğa fi k ri nə dol-
ma sın de yə, hər tə rə fi  bü rü müş sa-
kit lik için də ay dın ca eşi di lən də niz 
uğul tu su na qu laq asır dı və çox za-
man elə cə də yu xu ya ge dir di. 

Ge cə lər elə, sə hər lər də be lə – 
ilk də fə 18 ya şın da gör dü yü də-
ni zin Şö lü nün hə ya tın da be lə bir 
doğ ma ye ri var idi. 

Və o ba zar gü nü Şö lü qə bir-
stan lı ğın qa pı sın dan içə ri ke çən-
də Qi yas müəl lim hə mi şə ki ki mi 
qa pı nın qa ba ğın da da ya nıb saatı-
na bax mır dı (hə mi şə qa pı nın ağ-
zın da da ya nıb, saatı na ba xır dı ki, 
gör sün növ bət çi xa di mə vax tın da 
gə lib, yox sa yox?) və on il bur da 
iş lə sə də, qə birs tan lı ğın ta mam 
bir sa kit lik için də ki tən ha lı ğı o 
yaz sə hə ri Şö lü nün ürə yin də bir 
xof ya rat dı. Tə lə sik ge dib xa di-
mə lər ota ğı na gi rən də ka bi net dən 
Qi yas müəl li min ös kü rə yi ni eşit di 
və Qi yas müəl li min möv cud lu ğu 
elə o də qi qə də Şö lü nün için də-
ki o xo fu əri dib yox elə di –  Qi yas 
müəl lim va rıy dı sa, de mə li, hər 
şey qay da sın day dı, qə birs tan lıq 
tən ha lıq için də de yil di və xofl  an-
maq da la zım de yil di. 

Şö lü gö dək çə si ni çı xa rıb, göy 
rəng li xa la tı nı əy ni nə gey di və 
ikin ci ota ğa ke çib, şvab ra sı nı, 
ved rə si ni gö tür dü. Di va rın o 
ta yın dan Qi yas müəl li min ös-
kü rə yi da ha da ay dın eşi di lir-
di – de yə sən, mü dir əməl li-baş lı 
xəs tə lən miş di, an caq Şö lü Qi yas 
müəl li min qa pı sı nı dö yüb, ha lı nı 
so ruş ma ğa ürək elə mə di.

Düz dü, o xof yox olub get miş-
di, an caq Şö lü nün ürə yi an caq qə-
bir daş la rı nın to zu nu ala-ala gə lib 
Mux tar ki şi nin şək li ilə üz bəüz 
da ya nan da açıl dı və Şö lü bərk dən:

- Sa lam, a ki şi! - de di. - Ke fi n ye-
nə saz dı?

Elə o an da da Şö lü nün fi k rin-
dən keç di ki, bir dən Mux tar ki şi 
bu sa kit lik və tən ha lıq için də hə-
qi qə tən göy dən ona ca vab ve rər, 
– Şö lü nün tü kü ür pəş di – on da 
ney lə yər? – qa çar, ya da çı ğı rıb 
Qi yas müəl li mi ça ğı rar?

Şö lü da ha ar tıq bir cidd-cəhd-
lə Mux tar ki şi nin on suz da tə miz 
olan si nə da şı nı şvab ra nın ucun-
da kı nəm əs ki ilə sil mə yə baş la dı 
və Şö lü in di cə ağ lı na gə lən bu fi -
kir dən hürk müş dü-nəy di sə, ça lı-
şır dı ki, Mux tar ki şi nin o gü lüm-
sə yən si fə ti nə bax ma sın, hətt  a 
göz lə nil məz bir iş də o ol du ki, bu 
on il də ilk də fə Şö lü nün ağ lın dan 
be lə bir fi kr də keç di: «Bu Mux tar 
ki şi də ar sı zın bi ri di…» 

Bu qə fi l fi  kir dən Şö lü nün özü-
nün özü nə acı ğı tut du, hətt  a 
onun için də bir ni ga ran çı lıq da 
ya ran dı ki, əgər doğ ru dan da 
ruh de yi lən bir şey var sa, yə qin 
ada mın ürə yin dən ke çə ni də bi-
lir, am ma Şö lü heç is tə məz di ki, 
Mux tar ki şi ondn in ci sin və öz-
özü nə: «- A Mux tar ki şi, bu da 
bir za ra fat idi…» - de di. Son ra 
da öz-özü nə de yin mə yə baş la dı 
ki, bax də, ba zar gü nü gə lib bur-
da boş-boş şey lər fi  kir lə şir, am ma 
Zi ba xa la in di, yə qin, skayp la (bu 
sö zü Zi ba xa la dan öy rən miş di) 
Sem yon la da nı şır və sən Sem yon 
ki mi oğu la bax ki, gə lib Zi ba xa-
la ya kom pü ter alıb, skayp la da-
nış ma ğı da ona öy rə dib. Ar va dın 
yüz dox san ya şı var, am ma kom-
pü te rin ci ki ni də bi lir, bi ki ni də, 
Şö lü isə Al la hın mo bil te le fo nu nu 
düz-əməl li iş lə də bil mir və bir-
dən Şö lü özü nü gül mək dən güc lə 
sax la dı: Zi ba xa la xə bər tut say dı 
ki, Şö lü fi k rin də onun ya şı nı yüz 
dox sa na qal dı rıb, ömür-bil lah Şö-
lü nü din dir məz di və Şö lü ilə elə 
bir in ti ri qa ya baş la yar dı ki, Qi yas 
müəl lim ya lan olar dı.

Davamı 11-ci səhifədə

ELÇİN

1.
…son ra də niz tə rəf dən yün-

gül cə bir yaz me hi əs di və o yaz 
me hi gül lə rin, çi çək lə rin ət ri ni 
bü tün ət ra fa yay dı, elə bil, bu ra 
qə birs tan lıq yox, dağ ya ma cın-
da kı o gö zəl çə mən lik ki mi bir 
yer idi – o gö zəl çə mən lik ki, Şö-
lü nün uşaq lı ğı da, ye ni yet mə li-
yi, gənc li yi də kənd lə ri nin böy-
rün də ki o çə mən lik də keç miş di.

Qə birs tan lıq da iki cür gül-çi çək 
olur: as falt cər gə lə rin kə nar la rın-
da, qə bir lə rin ət ra fın da əkil miş 
gül-çi çək lər, bir də zi ya rə tə gə lən 
adam la rın si nə daş la rı na düz-
dük lə ri gül dəs tə lə ri (bə zi lə ri də 
elə sel lo fa na bü kü lü-bü kü lü si nə 
daş la rı nın üzə ri nə qo yu lur du) və 
baş qa xa di mə lə ri bil mi rəm, an caq 
Şö lü bu qə birs tan lıq gül lə ri nin 
fər qi ni hiss edir di – dü kan lar dan 
alı nıb gə ti ril miş sap la rı kə sik gül-
lə rin ət rin də Şö lü üçün açıq-aş kar 
bir qə birs tan lıq qə mi, qüs sə si, kə-
də ri var idi, an caq elə ki, bu gö zəl 
yaz me hi də niz dən əsir di, elə bil, 
o qəm-qüs sə ni, o kə də ri də tə miz-
lə yib özü ilə apa rır dı, qə birs tan lı-
ğa tək cə can lı gül-çi çə yin ət ri ya-
yı lır dı. 

Bə zən Şö lü yə elə gə lir di ki, bu 
can lı gül-çi çək ət ri ni qə bir daş la-
rı na həkk edil miş şə kil lər də hiss 
edir, o rəh mət lik lə rin ruh la rı da 
xoş hal olur və hə min yaz gü nü 
də şvab ra da kı yaş əs kiy lə Mux-
tar ki şi nin si nə da şı nı si lə-si lə, 
ye nə Şö lü yə elə gəl di ki, elə bil, 
bu rəh mət lik o yaz me hi nin ət-
ra fa yay dı ğı gül-çi çək ət rin dən 
həzz al dı ğı üçün be lə cə gü lüm sə-
yir. Rəh mət lik bu hə yat da sək sən 
sək kiz il ya şa mış dı və yaş lı vaxt-
la rın da da çək dir di yi şə kil də bic-
bic gü lüm sə yə-gü lüm sə yə düz 
qırx il bun dan əv vəl qo yub get-
di yi dün ya ya ba xır dı – gö rü nür, 
əh li-kef ada mıy mış. Şə ki lin al tın-
da Mux tar ki şi nin ad-fa mi lin dən 
son ra ya zıl mış dı ki, 1888-ci il də 
ana dan olub, 1976-cı il də də haqq 
dün ya sı na kö çüb və be lə mə lum 
olur du ki, Mux tar ki şi həm də bu 
qə birs tan lı ğın ən yaş lı sa kin lə rin-
dən bi ri dir, çün ki ca maatın «Qar-
ğa qon du qə birs tan lı ğı» de di yi 
bu qə birs tan lıq elə 70-ci il lə rin 
or ta la rın da – so vet vax tı sa lın-
mış dı. 

Bu şə hə rin qə birs tan lıq la rı köh-
nəl miş di – bir tə rəf dən ölü bas-
dır ma ğa yer ta pıl mır dı, o bi ri 
tə rəf dən də o qə birs tan lıq lar da 
sə li qə-səh man de yi lən bir şey yox 
idi, qat ma-qa rı şıq lıq baş alıb ge dir-
di, qə bir lər bir-bi ri nə di rən miş di 
və hə min qə birs tan lıq lar sa vad sız 
mol la la rın, bir də ora da kı yaş la rı 
bi lin mə yən ağac lar da yu va qur-
muş qar ğa la rın ümi di nə qal mış-
dı. Şə hə rin kom mu nist rəh bər li yi 
və ziy yə ti be lə gö rüb, nü mu nə vi 
qə birs tan lıq sal ma ğı qə ra ra al mış-
dı və şə hə rin aşa ğı his sə sin də ki 

«Qar ğa qon du» de yi lən tə pə lik lə 
də ni zin ara sın da tə zə bir qə bir-
stan lıq üçün yer ayır mış, ki çik bir 
mü di riy yət ya ra dıb, ştat lar ver-
miş di. Bu ra nın adı da şə hər ca-
maatı nın di lin də «Qar ğa qon du 
qə bir tsan lı ğı» ki mi məş hur laş ma-
ğa baş la dı və düz dür, ca maatın ço-
xu ölü lə ri ni köh nə qə birs tan lıq da 
ata-ba ba la rı nın, qo hum-əq ra ba la-
rı nın ya nın da dəfn et mək is tə yir di, 
an caq «Qar ğa qon du qə bir stan-
lı ğı» da ya vaş-ya vaş bö yü yür dü. 
So vet İtt  i fa qı da ğı lan dan son ra bir 
ara bur da da hərc-mərc lik baş la-
dı, an caq ya vaş-ya vaş ara sa kit ləş-
di, xü su sən Qi yas müəl lim mü dir 
olan dan son ra bu qə birs tan lıq şə-
hə rin hə qi qə tən nü mu nə vi bir qə-
birs tan lı ğı na çev ril di.

Mux tar ki şi nin qəb ri ye ga nə qə-
bir idi ki, Şö lü hə mi şə bu qəb ri si-
lib, çör-çöp dən tə miz lə yən də il lər 
ər zin də ürə yi nə hop muş qə birs-
tan lıq mə yus lu ğu, elə bil, uçub 
ge dir di və Şö lü bu də fə də Mux tar 
ki şi nin bic-bic gü lüm sə yən şə ki li-
nə ba xa-ba xa ürə yin də: «- Nə var, 
nə yox, a ki şi? - so ruş du. - Ora lar-
da da ke fi n kök dü, yox sa, yox?» 

Düz dü, o qə birs tan lıq mə yus lu-
ğu uçub ge dir di, am ma son ra ye-
nə qa yı dır dı.

Və bu vaxt yu xa rı tə rəf dən qə-
birs tan lı ğın mü di ri Qi yas müəl li-
min o yaz me hi nin yay dı ğı gül-çi-
çək ət ri nə heç vəch lə uyuş ma yan 
və nəin ki uyuş ma yan, hətt  a ta-
mam zidd olan cır sə si gəl di:

- Sü ley ma no va!..
- O mür də şir üzü nü yu muş sə-

ni ça ğı rır… - Bu nu da iki cər gə 
aşa ğı da tə miz lik iş lə ri ilə məş qul 
olan Zi ba xa la de di.

Şö lü:
- Hə, eşi di rəm, ça ğı rır...- de di.
Öz fa mil ya sı hər də fə Qi yas 

müəl lim onu ça ğı ran da Şö lü nün 
ya dı na dü şür dü.

- Elə ça ğı rır, elə bil zam mi nis tir-
di!.. - Bu nu ye nə də Qi yas məl li-
min qa ra sı na Zi ba xa la de di – bu 
ar va dın alə min də, gö rü nür, «zam-
mi nistr» dan bö yük adam yox idi: 
«Pax!.. Yox sa ki, zam mi nistr sən!..»

Zi ba xa la dağ yə hu di si idi, an caq 
Azər bay can di li ni azır bay can lı lar-
dan da yax şı bi lir di və «Qar ğa qon-
du qə birs tan lı ğı» işə baş la yan dan 
bu ra da iş lə yir di, kür re yi-ərz də də 
Qi yas müəl lim lə ca ni-dil dən in  tri-
qa apa ran bir adam var dı sa, o da 
Zi ba xa la idi. Əs lin də, mən bi lən, 
«Qar ğa qon du qə birs tan lı ğın da» iş-
lə yən lə rin ara sın da Qi yas müəl lim-
dən öt rü si no ge dən adam yox idi, 
çün ki köy nə yi nin bo ğaz lı ğı hə mi şə 
utü lən mə miş olan, hə mi şə də ey ni 
köh nə qals tu ku nu ta xan, ud qu nan-
da na zik və də ri si qı rı şıq bo ğa zı nın 
iri və ucu iti hül qu mu qal xıb-enən, 
əl li yed di-əl li sək kiz, bəl kə də, alt-
mış yaş lı bu arıq, uzun bu run, qa-
ra bə niz ada mın bir də fə də ol sun, 
üzü gül məz di və Al lah onun qup-
qu ru di li nə heç ol ma sa bir cıq qa naq 
şi rin lik ver mə yi də əsir gə miş di.

Ye nə Qi yas müəl li min də niz dən 
əsən bu gö zəl yaz me hi nin ət ra fa 
yay dı ğı gül-çi çək ət ri nə qə nim kə-
sil miş cır sə si gəl di:

- Sü ley ma no va!..
Şö lü aşa ğı dan yu xa rı:
- Gə li rəm, Qi yas məl lim, gə li-

rəm. - qış qır dı və Mux tar ki şi bu 
də fə, elə bil, Şö lü yə də, lap elə Qi-
yas müəl li min özü nə də lağ edə-
edə gü lüm sə di.

Şö lü nün adı Şö lə idi və Şö lə-
nin heç vaxt ağ lı na gəl məz di ki, 
ha çan sa qə birs tan lıq da xa di mə 
ola caq, an caq ada mın is tə mə yin-
dən nə ası lı dı? – heç nə, – hə yat-
dı və hər şey vax ta bax sa da, vaxt 
heç nə yə bax mır, quş ki mi uçub 
ge dir: düz on il idi ki, bu qə bir-
stan lıq da xa di mə lik edir di. Bu on 
ilin son yed di ili Qi yas müəl li min 
rəh bər li yi ilə keç miş di, ona qə dər 
«Qar ğa qon du qə birs tan lı ğı na» az 
qa la ay da bir mü dir gə lib ge dir di, 
an caq yed di il idi ki, Qi yas müəl-
li min mü dir li yi da vam edir di və 
heç ki min aza cıq da ol sun, şüb hə-
si yox idi ki, Qi yas müəl lim öm rü-
nün so nu na ki mi də bur da mü dir 
ola caq.

Fa si lə za ma nı – Qi yas müəl lim 
də qi qə bə də qi qə nə za rət edir di: 
saat bir ta mam la iki ta mam ara sı – 
xa di mə lər sü pür gə lə ri, şvab ra la rı 
sə li qə ilə dar dəh li zin di va rı na söy-
kə yib, na ha ra baş la yan da – kim 

ev dən nə gə tir miş di sə, elekt rik so-
ba sın da qız dı rıb qo yur du öz qa ba-
ğı na – və Zi ba xa la de yir di: «- Bu 
kö pə koğ lu nu (yə ni ki, Qi yas müəl-
li mi) ölən də də bur da bas dı ra caq-
lar.» Şö lü za ra fat la: «- Zi ba xa la, 
- de yir di. - Sə ni Qi yas müəl lim lə 
ba rış dı ra cam.» Zi ba xa la: «- Pax!.. 
Al lah vur muş du onu! Yox sa ki, elə 
sə nin qəd ri ni də çox bi lir? Sə hər-
dən ax şa ma can ca nı nı qo yur san 
bur da! O qə bi ri tə miz lə, bu ra nı 
sil-sü pür!.. Bir xoş söz eşit mi sən 
on nan? Ay eşit din a!.. Mən ölən-
də də heç ya sı ma gəl mə yə cək!.. 
Cə hən nə mə gəl sin! Onun ku odu 
ki,- Zi ba xa la Qi yas müəl li mi yam-
sı la yır dı.- «Su ley ma no va, az-z-z, 
bu ra nı bir də sil! Xa nu ko va, az-z-z, 
bir də ge cik sən, da ha işə gəl mə!..» 
Elə sə nin ba şun çun!..»

Xa nu ko va (Qi yas müəl lim iş çi-
lə ri an caq fa mi li ilə ça ğı rır dı) Zi ba 
xa la nın fa mi li idi, ya şı da yet mi şi 
haq la mış dı və bu na gö rə idi, ya 
nə yə gö rəy di sə, tez-tez ölüm dən 
da nı şır dı. Bir oğ lu var dı, Sem yon 
(Zi ba xa la tez-tez onun adı nı çə-
kir di: «- Mə nə nə la zım dı? Heç nə! 
Syo ma nın ca nı sağ ol sun!»), ailə si 
ilə İz railə köç müş dü, de yi lə nə gö-
rə ora da kı bö yük res to ran lar dan 
bi rin də aş paz iş lə yir di və onun 
bi şir di yi Azər bay can xö rək lə rin-
dən – plov dan, dol ma dan, xaş dan, 
çı ğırt ma dan, düş bə rə-qu tab dan 
öt rü o res to ra nın qa ba ğı na hə mi-
şə növ bə dü zü lür dü. Zi ba xa la nın 
qı zı isə bir ame ri ka lı zən ci yə ərə 
get miş di, Pel sin va li ya da ya şa yır-
dı – qız da, Sem yon da Zi ba xa la nı 
ya nı na ça ğı rır dı, an caq Zi ba xa la 
heç ha ra get mir di, «- Mən Azər-
bay can sız ya şa ya bil mə rəm!» - de-
yir di və heç ki min şəkk-şüb hə si 
yox idi ki, o, bu söz lə ri sidq-ürək-
dən, ca ni-dil dən de yir. Sem yon is-
tə mir di ki, Zi ba xa la qə birs tan lıq-
da xa di mə iş lə sin, am ma Zi ba xa la 
de yir di ki, mən bu ra öy rəş mi şəm 
və o, bu söz lə ri de yən də Şö lü yə elə 
gə lir di ki, Zi ba xa la nın ürə yin də 
bir nis gil var ki, onu bu ra da, yə ni 

«Qar ğa qon du qə birs tan lı ğın da» 
dəfn et mə yə cək lər – şə hər də yə-
hu di lə rin öz qə birs tan lı ğı var idi, 
mü səl man la rın öz qə birs tan lı ğı, 
xaç pə rəst lə rin də öz qə birs tan lı ğı 
– hətt  a bü tün din lə rin qəd dar düş-
mə ni So vet hö ku mə ti də yet miş il 
nə qə dər ça lış dı sa da, be lə bir qə-
birs tan lıq ay rı-seç ki li yi nin öh də-
sin dən gə lə bil mə di.

Şö lü nün də ya şı az de yil di, bu il 
əl li ta mam ola caq dı və Şö lü də Zi-
ba xa la ki mi tək ya şa yır dı (ümu-
miy yət lə, bu qə birs tan lıq, elə bil, 
tək in san lar məm lə kə ti idi), – oğ-
lu Ru si ya da, Bar naul şə hə rin də 
po lis nə fə ri iş lə yir di, bir rus ar-
vad la ev lən miş di, iki uşa ğı var 
idi, bun dan baş qa, Şö lü ar tıq bi-
lir di ki, o ar va dın əv vəl ki ərin dən 
də iki uşa ğı var, an caq Şö lü hə lə 
ki, nə və lə ri gör mə miş di – oğ lu 
nə gə lir di, nə də ya nı na ça ğı rır dı, 
tək cə elə mək tub ya zır dı: ne cə sən, 
Nov ruz da gə lə cə yəm, an caq hər 

Nov ruz bay ra mın da özü gə lib 
çıx mır dı, hə diy yə gön də rir di: ya 
bir yay lıq olur du, ya bir kof ta, ya 
da bir yun jem pir və hər də fə də 
Şö lü yə elə gə lir di ki, oğ lu il bo yu 
ar va dın dan giz lin pul yı ğır, elə cə 
giz lin-giz lin də hə diy yə alıb ona 
gön də rir. 

Qı zı nın iş lə ri pis de yil di, ib-
ti dai si nif müəl li mi idi, yed di il 
bun dan qa baq Pe da qo ji Uni ver si-
te ti bi ti rib ra yo na tə yi nat al mış dı, 
or da da bir bay tar hə ki mə – yax-
şı adam idi – ərə get miş di, onun 
da iki uşa ğı var idi və Şö lü on la rı 
il də iki-üç kə rə gö rür dü: ba zar 
gü nü növ bət çi ol ma dı ğı vaxt lar 
Qi yas müəl lim dən bir gün ica zə 
alır dı, çan ta sı na əv vəl dən tə da-
rü kü nü gör dü yü kon fet, pe çen-
ye, Mosk va kol ba sa sı və baş qa 
şə hər ne mət lə rin dən yı ğa raq, 
şən bə sübh tez dən av to bu sa mi-
nib ra yo na – beş saat lıq yol idi, 
– ra yon da da baş qa bir ma şın 
ta pıb, on la rın ya şa dı ğı kən də ge-
dir di, bir ge cə qa lıb, ba zar gü nü 
ax şam tə zə dən yo la dü şür dü, ge-
cə Ba kı ya gə lib çı xır dı, sə hər saat 
doq quz da da qə birs tan lıq da işə 
baş la yır dı.

- Ay qız, Sü ley ma no va, har da 
qal dın?

- Gəl dim də, Qi yas məl lim… 
Gəl dim… - Yo xu şu tə lə sik qal xan 
Şö lü bir əlin də şvab ra, o bi ri əlin-
də də ya rım çıq su dol dur du ğu 
ved rə, təng nə fəs Qi yas müəl lim lə 
üz bəüz da yan dı.

- Eşit mir sən, az-z-z, Qi yas müəl-
lim ça ğı rır sə ni?- Bu nu bar maq la rı 
ara sın da daima si qa ret olan Qi yas 
müəl lim de di – hə mi şə özü haq-
qın da üçün cü şəxs ki mi da nı şır dı.

Şö lü:
- Mux tar ki şi nin to zu nu alır-

dım… - de di.
Qi yas müəl lim ət li-qan lı bə də ni 

olan Şö lü nün tə lə sə-tə lə sə gəl di yi 
üçün qıp qır mı zı pört müş do lu və 
ha mar ya naq la rı na ba xa-ba xa:

- Sən ki də elə Mux tar ki şi ol-
sun… - de di və bir-iki də fə ud-
qun du – ud qun duq ca da na zik və 
də ri si qı rı şıq bo ğa zı nın iri və ucu 
iti hül qu mu qalx dı-en di.

Qi yas müəl lim bu boy da qə bir-
stan lıq da kı qə bir lə rin de mək olar 
ki, ha mı sı nı bir-bir ta nı yır dı və 
han sı qəb rin han sı cər gə də, hətt  a 
han sı qə bir lə rin ara sın da ol du-
ğu nu da bi lir di. Adə tən, Mux tar 
ki şi nin adı çə ki lən də qə birs tan lıq 
iş çi lə ri nin si fə tin də bir tə bəs süm 
ya ra nır dı, an caq Qi yas müəl li min 
heç do da ğı da qaç mır dı və bu də-
fə də hə mi şə ki qu ru lu ğu ilə sü-
mük lə ri gö rü nən uzun bar ma ğı nı 
qar şı-qar şı ya dur du ğu qəb rə tə rəf 
uza dıb:

- Az-z-z, - de di.- Sən gör mür sən 
zey tu nun bu da ğı nə tər uza nıb?

Bu, əl li ya şın da – elə Şö lü ya-
şın da, Şö lu ki mi də ət li-qan lı 
– dün ya sı nı də yiş miş ya zıq Sə-
ki nə No fəl qı zı nın qəb ri idi və 
qəb rin kə na rın da kı zey tun ağa-
cı nın tə zə bir bu da ğı Sə ki nə No-
fəl qı zı nın baş da şı nın qa ba ğı na 
uzan mış dı, kə nar dan ba xan da 
rəh mət li yin adı oxun mur du. Qi-

yas müəl lim bu də fə də sü mük-
lə ri gö rü nən uzun bar ma ğı ilə o 
tə zə bu da ğı gös tə rə-gös tə rə və 
ös kü rə-ös kü rə – bu, hə mi şə ki si-
qa ret ös kü rə yi nə ox şa mır dı, de-
yə sən so yuq la mış dı – xı rıl da ma-
ğa baş la mış cır sə siy lə:

- Bu nun bu bu da ğı nı ni yə kəs-
mir sən, az-z-z?.. - so ruş du.

Şö lü:
- Qi yas məl lim, - de di. - İs tə dim 

kə sim, am ma fi  kir ləş dim ki, bu-
nun əri iki gün dən bir gə lir, gül 
gə ti rir, əv vəl cə ona de yim, son ra…

Sə ki nə No fəl qı zı nın əri doğ ru-
dan da tez-tez gə lir di, hər də fə də 
qır mı zı qı zıl gül lər gə ti rib, sə li qə 
ilə rəh mət li yin si nə da şı na dü zür-
dü və ar va dı nın baş da şı ilə üz-
bəüz du rub, ba şı nı aşa ğa sa la raq, 
az qa la ya rım saat (bə zən lap çox 
da olur du) elə cə da ya nır dı.

Şö lü nün söz lə ri, de yə sən, Qi yas 
müəl li min ağ lı na bat dı və o, bir az 
fi  kir lə şib, ye nə ös kü rə-ös kü rə:

- Yax şı da… - de di.
Və Şö lü tə zə dən aşa ğı en di ki, 

Mux tar ki şi nin tə miz lik iş lə ri ni 
so na çat dır sın və keç sin cər gə də ki 
növ bə ti qə bi rə.

Ar xa dan ye nə Qi yas müəl li min 
sə si gəl di:

- Sü ley ma no va!..
Şö lü ayaq sax la yıb, ge ri çev ril di:
- Bə li, Qi yas məl lim…
Qi yas müəl lim əv vəl cə bir-iki 

də fə ud qun du və onun ara la rın-
da kı mə sa fə dən də gö rü nən iri və 
ucu iti hul qu mu qal xıb en di, son-
ra:

- Az-z-z, - de di. - Bax ha, ya dın-
dan çıx ma sın!

Şö lü:
- Ar xa yın olun, Qi yas məl lim. - 

de di. 
Şö lü gə lib şvab ra ilə Mux tar ki-

şi nin si nə da şı nı si lə-si lə rəh mət li-
yin gü lüm sə yən şək li nə bax dı və 
fi k rin dən ke çir di ki, sa bah, yə ni 
ba zar gü nü növ bət çi ol ma say dı, 
Qi yas müəl lim dən bu gü nün ica-
zə si ni alıb, uşaq la rın ya nı na ge-
dər di – şən bə gü nü xəs tə xa na lar-
da, po lik li ni ka lar da ol du ğu ki mi, 
hə lə so vet vax tın dan qə birs tan lıq-
da da iş gü nü idi və bu qay da nı 

(Hekayə)

ke çib get mə sin dən bi kef ol du, 

elə bil, hə-
mi şə – yay-qış, 
ge cə-gün düz, gö-
yün üzü açıq olan da 
da, bu lud lar to pa lı şan da 
da qə birs tan lı ğın üzə rin də 
olan kə dər li bir aura aşa ğı enib, 
bu ağac la rın üs tü nə çök dü və on-
la rın yaz se vin ci nə açıq-aş kar bir 
qüs sə gə tir di. 

Bir tə rəf dən də Qi yas müəl li min 
– de yə sən, ki şi möh kəm so yuq-
la mış dı – ös kü rə yi ço xal mış dı və 
onun o xı rıl tı lı ös kü rə yi də o qə-

ha ra na ya ra şır fran sız ət ri?

Q i  y a s 
m ü ə l  l i  m i n 
m ü  d i r  l i k  d ə n 
baş qa ge cə gö zət çi si 
ol ma ğı nın bir sə bə bi də, 

də), Şö lü nün on sək kiz ya şı var idi la rı ki mi işıl dı yır dı.kə yib, na ha ra baş la yan da – kim Nov ruz da gə lə cə yəm, an caq hər 

Nov ruz bay ra mın da özü gə lib 

rəh mət li yin adı oxun mur du. Qi-

yas müəl lim bu də fə də sü mük-(Hekayə)

ke çib get mə sin dən bi kef ol du, ha ra na ya ra şır fran sız ət ri? də), Şö lü nün on sək kiz ya şı var idi la rı ki mi işıl dı yır dı.

Qəbirstanlıqda məhəbbət əhvalatı
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Əcdadların izi ilə 

“Qa val da şı”nın sə da sı hər bir 
azər bay can lı nın yad da şın da ya-
şa yır. Bə zi lə rin də il lər lə sus ma-
ğı na, dil lə nib ru hu nu oyat ma-
ma sı na bax ma ya raq, bu da şın 
sə si yad da şı mı zın bir kün cün də 
di ri dir hə mi şə. Bu səs bi zə əc dad-
la rın get di yi yo lu– mil li yad daş 
sis te mi mi zin baş lan ğıc nöq tə si ni 
gös tə rir. “Qa val da şı”ndan qo pan 
sə da bi zim lə bir gə yol ge dir və 
son da yad da şı mı zın Və tə ni olan 
Qo bus tan qa ya la rı na qo vu şur.

1981-1994-cü il də Qo bus tan da 
təd qi qat lar apa ran məş hur Nor-
veç səy ya hı Tur He yer dal qa ya-
lar da kı təs vir lə ri gö rən dən son ra 
əli ni gö yə qal dı ra raq, “mən ar tıq 
təs lim ol dum, bu ra lar nə həng si-
vi li za si ya nın be şi yi dir”, de mək lə 
yad da şı mı zın daş Və tə ni nin qə-
dim li yi ni və bə şə ri li yi ni təs diq-
lə miş ol du. Əs lin də, Qo bus tan-
da aş kar edi lən 6000-dən ar tıq 
qa yaüs tü təs vir, 20 ma ğa ra və 
ya şa yış ye ri, 40 kur qa nın hər bi-
ri ay rı-ay rı lıq da səs dir, sə da dır. 
O səs lə rin qo run du ğu Qo bus-
tan Döv lət Ta rix və Bə dii Qo ru-
ğu 2007-ci il dən UNES CO-nun 
Ümum dün ya İr si si ya hı sın da yer 
alır. Yad da şı mı zın SƏ Si ni ar tıq 
UNES CO qo ru yur. 

Mu ze yin əra zi si 3096 hek tar dı, 3 
bö yük da ğın - Bö yük daş, Ki çik daş 
və Çın gir dağ-ara sın da yer lə şən 
eks po nat lar bu ra gə lən lə ri ta ri xin 
seh ri nə sa lır. Əra zi ilk də fə 1941-ci 
il də bö yük ar xeoloq İs haq Cə fər-
za də tə rə fi n dən kəşf edi lib. La kin 
mü ha ri bə nin baş lan ma sı ali min 
iş lə ri ni ya rım çıq qo yub. Yal nız 
1947-ci il də təd qi qat la rı na da vam 
edən ar xeoloq el mi ax ta rış la rın 
nə ti cə si ola raq 750 qa ya üzə rin də 
döy mə, qaz ma və sürt mə üsul-
la çə ki lən 3500-dən ar tıq in san və 
hey van rəs mi və müx tə lif işa rə ya-
zı lar –  pet roq lifl  ər qey də alıb, 20 
qa yaal tı sı ğı na caq aş kar la yıb.

Hə min təs vir lə rin rəm zi li yi və 
ta ri xi-mi fo lo ji cə hət dən va cib li yi 
haq qın da az son ra ət rafl  ı da nı şa-
ca ğıq. Hə lə lik isə, Qo bus tan da kı 
iki sir li eks po nat-qa ya par ça sın-
dan - “Gü nəş saatı” və “Qa val-
daş”dan söz açaq:

Əc dad la rı mız “Gü nəş rə səd xa-
na sı” və ya “Gü nəş saatı” ad la-
nan qa ya dan bir növ ast ro no mik 
ci haz ki mi is ti fa də edib lər. Qə dim 
in san lar ili hər bi ri 40 gün dən iba-
rət 9 aya bö lüb ki, bu iş də on la-
ra “Gü nəş saatı” yar dım çı olub. 
Bun dan əla və, Qo bus tan qa ya la-
rın da işıq-köl gə prin si pi ilə iş lə-
yən “Qno mon təq vi mi” dün ya da 
bən zə ri ol ma yan ən mü kəm məl 
təq vim lər dən bi ri dir və Neolit 
döv rü nə aid ən bö yük ta pın tı lar-
dan sa yı lır.

“Qa val daş” ad la nan daş mu-
si qi qur ğu la rı qə dim qo bus tan-
lı la rın bö yük ix ti ra sı ki mi də yər-
lən di ri lir. Onun çox müd hiş sir ri 
var: tə pə nin dö şün də yas tıq ki mi 
iki iri da şın üs tün də üçün cü yas-
tı daş qo yu lur du. Alt daş lar la üst 
daş ara sın da boş luq ol du ğun dan 
də rə ilə cə rə yan edən ha va axı nı 
bu boş luq dan keç di yi üçün ki çi-
cik to xu nuş be lə “Qa val daş”da 
yük sək səs ya ra dır mış.

Möh tə şəm mu si qi qur ğu la rı in-
di nin özün də də yer lə rin də dir və 
qu ru luş la rı, qey ri-adi səs lə ri ilə 
qo ru ğa gə lən lə rin diq qə ti nə və 
hey rə ti nə sə bəb olur.

Qa ya da kı təs vir lər -
giz li sim vol lar

Qə dim Qo bus tan sa kin lə ri mi ras 
qoy duq la rı təs vir lər də xü su si in for-
ma si ya la rı da şif rə lə yib lər. Min il lər lə 
bir-bi ri nin ar dın ca gə lən nə sil lər tə rə-
fi n dən təx mi nən min qa ya da çə ki lən 
4-5 min dən ar tıq hey van, in san şə-
kil lə ri, hə ya ti ma cə ra lar, ov və rəqs 
səh nə lə ri nin hər bi ri həm də ba ti-
ni in for ma si ya da şı yı cı sı dır. Mi-
sir şü nas alim, qə dim və ba ti ni 
ya zı lı mən bə lər üz rə araş dır-
ma çı Fi ru dun Kə ri mo vun 
söz lə ri nə gö rə, o təs vir lə-
rin hər bi ri qə dim si vi-
li za si ya ya aid şif rə lər-
dir:

“Qo bus tan Azər bay ca nın şüur-
lu in san məs kə ni ol ma sı na bir sü-
but dur. Bu ra da kı rəmz lər bi zim 
ka mil xalq ol ma ğı mı za bir də lil-
dir. Qo bus tan haq qın da de mək 
olar ki, yaz ma mı şam. Çün ki bu 
ka mil li yin pri mi tiv şə kil də in-
san la ra çat dı rıl ma sı olar dı. Ba ti ni 
mə na da bü tün qə dim ya zı lar, o 
cüm lə dən Qo bus tan da kı təs vir lər 
çə tin lik lə çö zü lə bi lən rəmz lər dir. 
Al la hın bu dün ya da gör dü yü iş-
lər qə dim ya zı lar da da ha ge niş 
və da ha izah lı ve ri lib. Ona gö rə 
Qo bus tan da kı qa yaüs tü rəsm lər 
su fi  lər üçün, müəy yən fi  kir lə ri 
çat dır ma ğın sa də üsu lu ki mi ba-
şa dü şü lür. Bu ra da kı qa yıq - Ra-
Omon yə ni, Rəh man, Al la hın göy 
su la rın da, yə ni, il kin ma te ri ya da 
ya rat dı ğı “qeyb alə mi”nin rəm-
zi dir. Qa yı ğın ucun da kı Gü nəş 
isə Ra Omon-Rəh man, Al la hın öz 
ob ra zı dır. Öküz də həm çi nin Al-
la hın göy də ya rat dı ğı “qeyb alə-
mi”nin di gər rəm zi dir. 

Ümu miy yət lə, su fi  mən ti qi-
nə gö rə, dün ya da yal nız müt ləq 
var lıq olan Ali Haqq ya ra dı cı lıq-
la məş ğul olub. Hər şey Müt ləq 
Haq qın tə za hü rü ol du ğu ki mi, 
in san la bağ lı bü tün ya ra dı lış da 
onun la vəh dət də olan Al la ha 
məx sus dur. Yer üzün də ki bü tün 
mad di və mə də ni abi də lər də hər 
şey məhz tək Al la hın fəaliy yə ti nə 
həsr olu nub. “Qo bus tan” sö zü nün 
özü də açı lı şa eh ti ya cı olan rəmz-
dir. Bu sim vol “qo bu” və “stan” 
rəmz lə rin dən ya ra na raq, “Qeyb 
alə mi nin öl kə si” mə na sı nı ve rir.

“Stan” rəm zi həm də qə dim Mi-
sir də dörd ün sü rə - od, su, ha-
va, tor paq-asan lıq la ke çən il kin 
ma te ri ya nı - İla hı bil di rir. Baş qa 
söz lə, Qo bus tan di ri lik su yun-
dan ya ra dı lan Qeyb alə mi, ruh lar 
dün ya sı - cən nət de mək dir”.

Qo bus ta nı rəmz lə rin di li ilə qiy-
mət lən di rən F. Kə ri mo vun sö zü nə 
qüv vət ola raq de yək ki, bu ra da kı 
qa ya lar da ən çox qa yıq təs vir lə ri 
var. Ba ti ni ya zı lar da “qeyb alə-
mi”nin rəm zi sa yı lan qa yıq lar 
Qo bus tan qa ya la rın da müx tə lif 
for ma və və ziy yət lər də təs vir edi-
lib. Təəs süf ki, ad lı-san lı alim lə ri-
miz be lə Qo bus tan qa ya la rın da kı 
qa yıq təs vir lə ri ni yal nız ov çu luq, 
ba lıq çı lıq va si tə si ki mi də yər lən-
di rir lər. Gu ya, Şu mer, Me so po ta-
mi ya si vi li za si ya sın dan da qə dim 
Qo bus tan da qa yıq yal nız ov çu-
luq pred me ti olub. Ba ti ni ya zı la ra 
inan saq, Qo bus tan sa kin lə ri nin 
inanc sis te min də qa yıq mü qəd-
dəs idi. Alim lər Qo bus tan da kı 29 
say lı qa ya da kı səh nə ni təx mi nən 
bu cür oxu yub lar: qa yıq sə fər dən 
uğur la qa yı dıb. Sa hil də ki adam-
lar se vinc lə ri ni, şad ya na lıq la rı nı 
rəqs edə rək bil di rir lər. Bu izah 
sırf məişət müs tə vi sin də dir. Ba-
ti ni mə na da isə sə fər dən qa yı dan 
qa yıq qeyb alə mi nə var ol ma ğın 
ni şa nə si ki mi gös tə ri lib. 

Qo bus tan və Qə dim 
türk lər 

AMEA-nın Ar xeolo gi ya və Et-
noq ra fi  ya İns ti tu tu nun əmək da-
şı, pro fes sor Gül lü Yo loğ lu isə

Qo bus tan məfh  u mu na sırf tür-
ko lo ji və et noq ra fi k as pekt dən 
ya na şır. Onun söz lə ri nə gö rə, ha-
zır da Qo bus tan da qo ru nan eks-
po nat lar, qa yaüs tü rəsm lər qə-
dim in san la rın Xə zər də ni zi nin 
sa hil lə rin dən Mər kə zi Asi ya ya 
və Si bir əra zi lə ri nə get mə fak tı nı 
söy lə mə yə im kan ve rir: “Qo bus-
tan Döv lət Ta rix və Bə dii Qo ru ğu 
dün ya əhə miy yət li abi də lər si-
ya hı sı na da xil dir. Ora da ta ri xin 
bir de yil, müx tə lif dövr lə ri nə aid 
va cib fakt la ra rast gəl mək müm-
kün dür. Qa yaüs tü rəsm lər dən 
gör mək olar ki, müx tə lif dövr lə-
rə aid ol ma sı na bax ma ya raq, xal-
qın inanc sis te mi də yiş məz qa lıb. 
Qo bus tan türk dün ya sı nın inanc 
sis te mi nin il kin təd qi qat ob yek-
ti ki mi çox va cib mə kan dır. Qa-
yaüs tü rəsm lər də bir çox bit ki və 
hey van növ lə ri təs vir olu nub ki, 
ha zır da on la rın kö kü ta ma mi-
lə kə si lib. On la rı təd qiq et mək lə, 
Azər bay can da baş ve rən iq lim 
də yi şik lə ri ni də mü şa hi də et mək 
müm kün dür.

Qo bus tan qa ya la rın da kı təs vir-
lə rin hər bi ri ay rı-ay rı lıq da rəmz-
dir, ay rı-ay rı lıq da ta ri xi bil gi dir. 
Si bir də təd qi qat işi apa rar kən 
mə nə mə lum ol du ki, ora da kı təs-
vir lər lə Qo bus tan və Gə mi qa ya 
(Nax çı van) rəsm lə ri çox ox şar dı-
lar. La kin Qo bus tan qa ya təs vir-
lə ri on la rın ən qə di mi dir. Bu fakt 
onu gös tə rir ki, qə dim in san lar 
Şərq dən Qər bə köç edə rək, mə də-
niy yət lə ri ni hə min əra zi lə rə də ya-
yıb lar. So vet ar xeolo qu pro fes sor

Leonid Sz la tov qeyd edib ki, qə-
dim in san la rın bö yük kö çü Şərq-
dən Qər bə olub. Xə zər sa hil lə-
rin də ya şa yan in san lar Si bir ya nı 
əra zi lə rə gə lə rək bu ra da kı in san-
la ra əkin çi lik, mal dar lıq, sə nət-
kar lıq ba ca rıq la rı nı aşı la yıb lar. O 
vax ta qə dər isə bu əra zi lər də ya-
şa yan qə dim in san lar yal nız ov la-
dıq la rı ba lıq lar la, arı pə tək lə rin də 
qa lan bal lar la, cır mey və lər lə qi-
da la nır mış. Sz la tov türk et no su na 
qar şı müs bət fi k ri ilə se çi lən alim 
de yil. Hətt  a hun la rın türk ol ma-
sı na şüb hə ilə ya na şır. Am ma qə-
dim dövr də in san la rın ilk ola raq 
bu əra zi lər dən qər bə tə rəf köç dü-
yü nü eti raf et mə yə məc bur olub. 

Tur He yer dal və 
Qo bus tan

1981-1994-cü il lər də Qo bus-
tan da təd qi qat lar apa ran Nor veç 
səy ya hı Tur He yer dal bu ra nı qə-
dim si vi li za si ya nın be şi yi ad lan-
dı rıb. 

He yer dal əv vəl cə onu mü şa-
hi də edən yer li təd qi qat çı lar dan 
“dün ya da qa ya təs vir lə rin də ək-
si ni ta pan qa yıq la rın ya şı 3500 
il dən çox de yil, bəs ni yə si zin ki-
lə rin so ra ğı sək kiz mi nil lik ön cə-
dən gə lir?” - de yə so ru şur. Ona 
qa ya la rın di bin dən apa rı lan ar-
xeolo ji qa zın tı lar dan aş kar edi-
lən təs vir lə ri gös tə rən də məş hur 
səy yah se vinc dən əl lə ri ni qal-
dı rır: “Bax, mən təs lim. Bu qa ya 
təs vir lə ri dün ya mə də niy yə ti nin 
be şik lə rin dən olan Bey nəl nəhr-
dən də qə dim dir. Gö rü nür, Azər-
bay can da be lə qə dim ocaq lar dan 
olub. Bu ya di gar lar dan son ra da-
ha şüb hə yə yer yox dur”, ca va bı nı 
ve rir.

Qo bus tan və “UFO”-lar
Qo bus ta nın da ha bir sir li tə rə fi  

isə qə dim in san la rın ilk də fə məhz 
bu ra da yadp la net li lər lə əla qə ya-
rat ma ver si ya sı dır. Doğ ru dur, 
ver si ya o qə dər inan dı rı cı gö rün-
mə sə də, Tür ki yə nin bir ne çə nü-
fuz lu te le vi zi ya sı nın araş dır ma 
qru pu hə lə 1990-cı il lə rin əv vəl-
lə rin də mə sə lə ilə bağ lı proq ram 
ha zır la ya raq, İs veç və Fran sa mət-
buatı sə hi fə lə rin də bu möv zu ya 
yer ayır mış dı. Fər ziy yə lə rə gö rə, 
1958-ci il də Ba kı Döv lət Uni ver-
si te ti nin bir qrup ali mi Qo bus tan 
əra zi sin də apar dıq la rı araş dır ma-
lar nə ti cə sin də ma raq lı nə ti cə lər 
əl də edir. On lar bə zi təs vir lər də-
ki giz li rəmz lə ri, şif rə və sir lə ri ilk 
də fə gör dük lə rin dən araş dır ma la-
rı ra port ha lı na sa la raq, Mər kə zə 
- Krem lə yol la yır lar. Araş dır ma lar 
SS Rİ-nin o za man kı rəh bə ri Ni ki-
ta Xruş şo vu çox ma raq lan dı rır. 
Xruş şov tə ci li şə kil də hə min əra-
zi də ye ni dən təd qi qat lar apa rıl-
ma sı nı və ra port da qeyd olu nan 
giz li mə sə lə lə rin ay dın laş dı rıl ma-
sı nı tap şı rır. İs veç dən də mü tə xəs-
sis lər cəlb olu nur. Apa rı lan araş-
dır ma la rın nə ti cə lə ri Av ro pa da kı 
la bo ra to ri ya la ra gön də ri lir. İs veç 
alim lə ri bə zi təs vir lə rin fə za lı lar 
və on la ra aid gə mi lər ol du ğu nu 
ra port şə kin də Krem lə gön də rir. 
Bun dan son ra Xruş şo vun əm ri 
ilə SS Rİ “KQB”-si Qo bus ta nı təd-
qi qat lar üçün qa pa lı zo na elan 
edir. Yer li alim lə rə xü su si gös tə-
riş ve ri lir ki, bu ba rə də heç yer də 
nə sə da nış ma sın lar. İs veç alim lə ri 
isə öl kə lə ri nə qa yıt dıq dan son ra 
müəm ma lı şə kil də öl dü rü lür. 

El min NU Rİ

Qa ya da kı təs vir lər -
giz li sim vol lar

Qə dim Qo bus tan sa kin lə ri mi ras 
qoy duq la rı təs vir lər də xü su si in for-
ma si ya la rı da şif rə lə yib lər. Min il lər lə 
bir-bi ri nin ar dın ca gə lən nə sil lər tə rə-
fi n dən təx mi nən min qa ya da çə ki lən 
4-5 min dən ar tıq hey van, in san şə-
kil lə ri, hə ya ti ma cə ra lar, ov və rəqs 
səh nə lə ri nin hər bi ri həm də ba ti-
ni in for ma si ya da şı yı cı sı dır. Mi-
sir şü nas alim, qə dim və ba ti ni 
ya zı lı mən bə lər üz rə araş dır-
ma çı Fi ru dun Kə ri mo vun 
söz lə ri nə gö rə, o təs vir lə-
rin hər bi ri qə dim si vi-
li za si ya ya aid şif rə lər-
dir:

“Qo bus tan Azər bay ca nın şüur- “Stan” rəm zi həm də qə dim Mi- Qo bus tan məfh  u mu na sırf tür-
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Biz adə tən, dar ma cal da, işi miz çə ti nə dü şən-
də Tan rı nı kö mə yə ça ğı rı rıq, on dan mə-
dət umu ruq, əl lə ri miz o gö zə gö rün mə zə 
doğ ru uza nır. Fran sa poezi ya sı nın nə-

həng lə rin dən olan Şarl Bod ler isə gö rün nə de yir:
Doğ ma ata mı za, qa dir Al la ha
Ağ ol duq, cən nət dən
 qo vul duq da ha,
ey İb lis, dar gün də
 kö mək ol mə nə!
Bu şeiri bir ne çə il bun dan 

ön cə bö yük şairi miz Ra miz 
Röv şə nin tər cü mə sin də oxu-
yan da qə fi l da la na di rən miş 
adam ki mi ka rı xıb qal mış dım. 
Bir az da hey rət lən miş dim. 
Ne cə yə ni, İb lis dən kö mək is-
tə mək axı şər əməl lə rə şə rik 
ol maq, şey ta nın ya nın da ol-
maq de mək dir. Bod le rin İb li sə 
be lə şaira nə yal va rı şı nın ma-
hiy yə ti nə dən iba rət dir? İn san 
bə zən heç özü də bil mə dən elə 
is tək lər lə ya şa yır ki, o is tə yi, 
di lə yi Tan rı dan um maq ab-
surd dur. O is tə yin ar xa sın da 
pis niy yət lər, qa ran lıq mət ləb-
lər da ya nır, Tan rı nın bən də yə 
gös tər di yi yol da o is tək lə ri ağ-
lı nın ucun dan be lə ke çir mək 
ol maz. Hə ya ta keç mə sə be lə, 
bey nin də ki niy yət ar tıq küfr 
sa yı lır. Bod ler özü nü için də-
ki fır tı na la rın ix ti ya rı na bu-
rax mış bir şair idi və bu na 
gö rə də üs yan kar ruh onun 
şeir lə ri nə ha kim kə sil miş di. 
Tan rı ya asi lik, küfr mə qa mı-
na ça tan dü şün cə lər də onun 
tə xəy yü lü nün, il ha mı nın hü-
dud suz lu ğun dan irə li gə lir di. 
Bu mə na da o, İb lis lə sa va şan-
la rın de yil, Tan rı nın ya rat dı-
ğı dün ya ilə cən gə çı xan la rın 
şairi dir. O, baş qa bir şeirin də 
(“Ge cə töv bə si”) ürə yin də Al-
la ha yer qal ma yan la rı Al la hın 
qə zə bin dən qa çıb qur tar ma ğa 
ça lı şır. Şə rin özü nə də iki cür 
ya naş maq olar. Har da sa oxu-
muş dum ki, biz ya şə rə qar şı 
mü ba ri zə apar ma lı yıq, ya da 
içi miz də ki gü nah la rı mız la ba-
rış ma lı yıq. Bod ler, bəl kə, bu 
fi k ri bi zə çat dır maq is tə yir? 

O, özü nün “Sü ni cən nət” əsə-
rin də ya zır ki, hə şiş ki mi ib lis 
də in sa nı öz tə bii ha lın dan çı xa-
rır, onu eks taz və ziy yə ti nə gə ti-
rir, gü na ha sövq edir və bur da 
Bod ler ib li sin az dı rı cı mək ri ni 
nə zər də tu tur. 

Bu ya zı nı ya zar kən Bod le rin 
“İb li sin duası” şeiri ni (şeir adıy-
la be lə arif oxu cu ya çox şey lə ri 
an la dır) ye ni dən oxu dum və 
da hi Hü seyn Ca vi din “İb lis”in-
də İb li sin məş hur dialo qu bey-
nim də səs lən di.

İb lis nə dir?
- Cüm lə xə ya nət lə rə bais...
Ya hər kə sə xain olan in san 
nə dir?
- İb lis...

Bod le ri an la maq üçün bu mis-
ra lar da kı sar sı dı cı hə qi qə ti dərk 
et mək ki fa yət dir. Bir də Yo han 
Volf qan Hö te nin “Faust”u... 
Göy də Tan rı ilə şey tan ara-
sın da mü ba hi sə ge dir. Şey tan 
Faus tu asan lıq la əy ri yo la çə kə 
bi lə cə yi ni id dia edir.Tan rı isə 
in sa nın ya ra dı lış eti ba ri lə mü-
kəm məl ol du ğu nu, bə zən səhv 
et di yi ni, bü tün bun la ra bax ma-
ya raq, şey ta nın to ru na düş mə-
dən doğ ru yo lu ta pa bi lə cə yi ni 
söy lə yir və şey ta na Faust üzə-
rin də sı naq apar ma ğa ica zə ve-
rir. Bun dan son ra öm rü nü el mə 
sərf et sə də, is tə di yi nə ti cə lə ri 
əl də edə bil mə yib tə biət üzə rin-
də öz hök mü nü ye rit mək üçün 
ca du gər li yə əl at mış Faust özü 
də bil mə dən Me fi s to fe lin əlin də 
oyun ca ğa çev ri lir. Hö te nin eh-
ti şam lı bə dii tə fək kü rü yer dən 
gö yə ucal mış sü tun lar ki mi dir, 
bu sü tun lar san ki At lant ki mi 
əsə rin ide ya sı nı öz çiy ni üzə rin-
də sax la yır. 

Es se jan rı nın ya ra dı cı sı sa yı-
lan Mi şel Mon te ya zır ki, dü-
şün cə bi zim ru hu mu zu ötə ri 
“mən”imiz dən qo pa rır və ye-
rüs tü dün ya ilə bağ la rı mı zı qı-
rır. Ya ra dı cı in sa nın dü şün cə si 
isə ta mam baş qa fa za ya ke çir və 
or da Tan rı ilə İb lis qar şı la şa bi-
lir. Bod le rin şeiri nin qəh rə ma nı 
İb li sə ye nil miş, məğ lub töv rüy-
lə da nı şan adam dır və məğ lub-
lar hə mi şə qa lib dən aman di lə-
yir lər. 

Hö te də, Bod ler də, Ca vid də 
məhz dü şün cə nin, tə fək kü rün 
ali qa tı na yük səl miş in san lar idi 
və on la rın ilk ba xış da küfr ki mi 
gö rü nən mis ra la rı da hə qi qət ax-
ta rış la rın dan, ya ra dı lı şın sir ri ni 
aç maq eh ti ra sın dan do ğur du. 
Şair lər çox vaxt be lə təh lü kə li ov-
qat da olur lar və bu ov qat da ədə-
biy ya tın xey ri nə iş lə yir. Məhz 
ona gö rə bü tün dün ya şair lə rin 
ru hu qar şı sın da baş əyir.

Bu mə na da Tan rı ya da, İb li-
sə də “əli ça tan” şair lər xü su si 
ka te qo ri ya ya ma lik in san lar-
dır. Şeir mə kan dan da ha çox 
za ma nı, onun ru hu nu ifa də 
edir. Poezi ya həm də çər çi və-
lə rə mey dan oxu maq, da rıs qal 
mə kan dan çıx maq üçün edi lən 
çır pın tı lar dır. Söz lə məş ğul ol-
maq bit mək bil mə yən ağ rı lar la 
uğ raş maq dır, bu ağ rı lar dan xi-
las ol maq üçün Tan rı ya da, İb-
li sə də üz tut maq dır. Şair lə rin 
gü nah la rı da adi in san la rın gü-
nah la rın dan fərq li dir. Çün ki bu 
gü nah lar is tə ni lən bü tün hal lar-
da in sa nı hə qi qə tə apa rır.

Kənan
HACI

Cənnətdən
qovulanların
İblisi

Əv və li 9-cu sə hi fə də
Şö lü nün urə yin dən keç di ki, 

ye nə də niz tə rəf dən bir meh əsib 
gə ləy di, özüy lə o gö zəl gül-çi çək 
ət ri ni də gə ti rəy di, tu mur cuq-
la ma ğa baş la mış bu ağac la rı da 
se vin di rəy di, – an caq ada mın 
ürə yin dən ke çə ni çin elə yən har-
day dı? Elə bir var lıq, elə bir güc 
var dı mı? – və Qi yas müəl lim si-
qa ret da lın ca si qa ret çə kə-çə kə 
qə bir lə rin ara sın da do laş ma dı ğı 
üçün, elə bil, «Qar ğa qon du qə-
birs tan lı ğı»n da bir-bi ri nə qa rış-
mış o öl gün gül qo xu su nu da ha 
da ağır laş dır mış dı.

Qi yas müəl li min nə sə ye di yi ni, 
xö rək bi şir di yi ni, ya pal tar yu du-
ğu nu, hətt  a çay iç di yi ni də «Qar-
ğa qon du qə birs tan lı ğı»n da heç 
kim gör mə miş di, fa si lə olan da da 

Qi yas müəl lim öz ota ğı na ke çib, 
qa pı nı bağ la yır dı və be lə mə lum 
olur du ki, o, bü tün iş lə ri ni-fi -
la nı ya sə hər saat doq qu za can, 
ya da ax şam saat al tı dan son ra 
gö rür və hə min ba zar gü nü Şö-
lü Mux tar ki şi nin si nə da şı nın 
to zu nu alan dan son ra bir-bir o 
bi ri qə bir lə rə ke çir di, an caq Qi-
yas müəl li min gö rün mə mə yi qə-
birs tan lı ğı açıq-aş kar kim sə siz, 
sa hib siz və ba xım sız et miş di. 

Şö lü qə bir lə rin cər gə sin dən çı-
xıb, in zi ba ti bi na nın ar xa tə rə fi -
nə keç di və mü di rin ka bi ne ti nin 
pən cə rə si nə tə rəf boy lan dı, an caq 
o pən cə rə də pər də ilə elə kip ör-
tül müş dü ki, heç nə gö rün mür dü.

Qi yas müəl lim hər nə idi, yax-
şı idi, pis idi – özü bi lər, an caq 
in san idi və Şö lü bi na nın ön 
tə rə fi  nə ke çib, içi ya rı sı na can 
suy la do lu ved rə ni ye rə qoy du, 
şvab ra nı bi na nın di va rı na söy-
kə yə rək içə ri ke çib, dar dəh liz də 
da yan dı: Qi yas müəl lim si nə sin-
dən gə lən bir xı rıl tıy la ös kür dü, 
son ra ös kü rə yi kəs di və o in zi-
ba ti bi na ya Şö lü nün heç xo şu na 
gəl mə yən bir sü kut çök dü. Şö lü 
bir-iki ad dım irə li yib ka bi ne tin 
qa pı sı ağ zın da da yan dı və Qi yas 
müəl li min si nə dən gə lən xı rıl tı lı 
ös kü rə yi ye nə o sü ku tu poz du. 

Ha mı sa kit cə met ro da öl mür-
dü ki…

Və o an lar da Şö lü nün bə də ni-
ni qə fi l bir hə yə can bü rü dü, heç 
özü də bil mə di ki, qa pı nı ne cə 
tıq qıl dat dı:

- Qi yas məl lim!.. Qi yas məl-
lim!..

Qi yas müəl lim dən səs çıx ma-
dı.

Şö lü da ha ar tıq bir hə yə can və 
hür kü ilə:

- Qi yas məl lim!.. – de di.- Mə-
nəm, Şö lü dü…

Qi yas müəl lim dən ye nə səs 
çıx ma dı.

Və Şö lü bu də fə ta mam bir 
qor xu için də qa pı nı itə lə di və 
qa pı da ar xa dan ki lid lən mə di yi 
üçün, cı rıl da ya-cı rıl da ya açıl dı.

Əy nin də yal nız may ka-tru-
sik olan Qi yas müəl lim, çar-
pa yı ki mi is ti fa də et di yi köh nə 
di va nın kə na rın da otu rub, sü-
mük lə ri gö rü nən bar maq la rı-
nın ara sın da kı si qa re ti sü mürt-
lə yir, elə hə min əli nin ovu cu 
ilə də gö zü nün, bur nu nun bir-
bi ri nə qa rış mış su yu nu si lir di 
və si qa ret tüs tü sü ota ğı elə dol-
dur muş du ki, Şö lü yə elə gəl di, 
elə bil, du man için də han sı sa 
na mə lum bir mə kan da dı, gö zü 
ilə gör dük lə ri də hə yat da yox, 
elə o na mə lum mə kan da baş 
ve rir.

Və Qi yas müəl li min sə si də, 
«Qar ğa qon du qə birs tan lı ğı»n-
dan yox, elə o na mə lum mə kan-
dan gəl di:

- Şö lü… 

İlk də fə idi ki, Qi yas müəl lim 
Şö lü nü adıy la ça ğı rır dı və Qi yas 
müəl li min bu yed di il də ilk də-
fə onun adı nı çək mə si, Şö lü nü o 
na mə lum mə kan dan çə kib özü-
nə qay tar dı – cəld ad dım lar la 
irə li lə yib, pən cə rə nin ör tü yü nü 
ya na çək di, dəs tə yin dən tu tub 
dart dı və o pən cə rə ta yı da cı-
rıl da ya-cı rıl da ya bu yed di il də, 
bəl kə də, ilk də fə açıl dı.

Şö lü Qi yas müəl li min qa ba-
ğın da da ya nıb, hə lə də ke çib get-
mə yən o hə yə can və hür kü ilə:

- No lub, ay Qi yas məl lim? - so-
ruş du.

Qi yas müəl lim ota ğın get-ge-
də çə ki lən du ma nı için də nə mi 
işıl da yan göz lə ri ni Şö lü yə zil lə-
miş di və hə yə can Şö lü nü bü rü-
müş dü ki, bir dən hə yət də ki qa-
ra qart to yu ğun ba xış la rı onun 
göz lə ri nin qa ba ğı na gəl di, am-
ma Qi yas müəl li min ba xış la rın-
da tərs lik de yən bir şey yox idi, 
ək si nə, aş kar bir ya zıq lıq var idi. 

Qi yas müəl lim bir müd dət be-
lə cə Şö lü yə bax dı, son ra xı rıl da-
yan və bir az da tit rə yən sə si ilə:

- Şö lü… - de di. - Kü çə itiy-
lə mə nim aram da nə fərq var?.. 
Hı?.. De də, de, nə fərq var?..

Şö lü Qi yas müəl li min bu söz-
lə rin dən ba şı nı ta mam itir di.

Qi yas müəl lim o xı rıl tı lı və da-
ha əməl li-baş lı tit rə yən sə si ilə 
qı rıq-qı rıq:

- O kü çə… - de yir di. - O kü çə iti 
ki mi… yı xı lıb… öl səm, kim xə bər 
tu ta caq, hı?.. Kim?.. Heç kim…

Və bir dən Qi yas müəl lim Şö-
lü nün qo lun dan tut du və Şö lü 
do lu və ha mar qo lun da Qi yas 
müəl li min si qa ret iyi ve rən is ti 
nə fə si ni hiss et dik cə, elə bil, bu 
nə fəs, han sı sa baş qa bir var lı ğın 
için dən gə lib, o yün gül də niz 
me hi ki mi, qo lu na də yib ke çir di.

Qi yas müəl lim Şö lü nü özü nə 
tə rəf çək di və Şö lü di van da onun 
ya nın da otur du – Şö lü nün ən da-
mı nın ağır lı ğın dan so vet döv rün-
dən qal ma di va nın də mir yay la rı 
cı rıl tıy la aşa ğı çök dü.

Qi yas müəl lim ba şı nı Şö lü nün 
do lu və is ti döş lə ri nə sı xıb, göz-
lə ri ni yum du və hə lə də onun 
bar maq la rı nın ara sın da olan si-
qa re tin tüs tü sü Şö lü nün göz lə-
ri ni ya şart dı, elə bu na bənd imiş 
ki mi, Şö lü özü də köv rəl di.

Qi yas müəl li min arıq vü cu du 
Şö lü nün bə də ni nə sı xıl dıq ca, 
Şö lü onun qa bır ğa la rı nın ara-
sın dan ürə yi nin ne cə dö yün dü-
yü nü hiss edir di və bir müd dət 
be lə cə keç di, son ra sü ku tu ye nə 
Qi yas müəl li min xı rıl tı lı, am ma 
da ha tit rə mə yən sə si poz du:

- Şö lü…
Şö lü:
- Hıy? - so ruş du.
Qi yas müəl lim:
- Sa bah… - de di. - Sa bah zak sa 

ge dək!.. 

4.
O ba zar gü nü Şö lü evə gə lən-

də ge cə saat ona qa lır dı.
To yuq lar ac qa rı na hi nə gi rib 

yat mış dı lar, Şö lü hə yət qa pı sı nı 
açan da de yin gən bir qaq qıl tıy la 
qaq qıl da şıb, tez də səs lə ri ni kəs-
di lər.

Şö lü hə yət də ki kran tı açıb əli ni 
is la da raq, si fə ti nə çək di və bir dən 
kənd lə rin dən axa-axa o gül-çi çək-
li ya ma cın ətə yin dən ke çən Du ru-
çay, Şö lü nün ya dı na düş dü, hətt  a 
ona elə gəl di ki, si fə ti nə sı ğal ver-
di yi bu su da krant su yu yox, elə o 
Du ru ça yın sə rin su yu du. Çox dan 
idi o gö zəl Du ru çay Şö lü nün ya-
dı na düş mür dü və o gö zəl Du ru-
çay da, onun axıb get di yi o ya mac 
da, ça yın qı ra ğın da otu rub ayaq-
la rı nı su da şap pıl da dan 14-15 yaş-
lı Şö lü də in di çox uzaq lar da qa lıb 
və Şö lü nün fi  ki rin dən keç di ki, 
hə, elə di, an caq hə yat dı də… 

Və Şö lü bir müd dət elə cə ayaq 
üs tə da yan dı, son ra evə keç mə-
yib, kran tın ya nın da kı tax ta kə-
til də otur du.

Gö yün üzü tər tə miz idi, ay çıx-
mış dı, ad da-bud da ul duz lar pa-
rıl da yır dı və o ge cə sa kit li yin də 
an caq də ni zin uğul tu su eşi di lir di.

Şö lü iki gün dən bir qır mı zı qı-
zıl gül lər gə ti rib, sə li qə ilə Sə ki nə 
No fəl qı zı nın si nə da şı na dü zən 
əri ni xa tır la dı və fi  kir ləş di ki, sa-
bah da-bi ri gün də Sə ki nə No fəl 
qı zı nın əri ye nə o qır mı zı qı zıl-
gül lər lə gə lən ki mi, on dan zey-
tun bu da ğı nın ica zə si ni al maq 
la zım dı.

O ki, qal dı Zi ba xa la ya, Zi ba 
xa la, əl bətt  ə, dün ya nın iş lə ri nə 
mat qa la caq dı və Zi ba xa la çox 
ya şa sın, yüz dox san dan da o tə-
rə fə ad la sın, an caq ha çan sa öl sə, 
Qi yas onun ya sı na ge də cək di.

Son ra Şö lü ba şı nı qal dı rıb, bir 
müd dət aya, ul duz la ra bax dı 
və bir dən-bi rə ona elə gəl di ki, 
Mux tar ki şi göy üzün dən ona 
ba xıb gü lüm sə yir.

Şö lü nün də do da ğı qaç dı.
2016

Qəbirstanlıqda 
məhəbbət əhvalatı
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“Dün ya da hər şey 
hərəkətdə dir,

 hər şey dəyi şir!”
Qə dim yu nan fi  lo so fu He rak lit 

id dia edir di ki, bir ça ya iki də fə 
gir mək ol maz!  Müasir lə ri tə rə-
fi n dən ba şa dü şül mə di yin dən 
on la rı sə feh sa yan, yurd daş la-
rın dan “ağ la ğan” lə qə bi alan, 
cə miy yət dən kü süb dağ lar da 
ya şa ya raq ot lar la, bit ki lər lə qi-
da la nan, fi  kir lə ri ni çox mə na lı 
me ta for lar la ifa də et di yin dən 
“Qə liz adam” adı o lan He rak lit 
in di dil lər əz bə ri olan bu fi  kir lə 
nə de mək is tə yir di?

He rak li tə gö rə, kainat da hər 
şey hə rə kət də dir. Daimi hə rə kət 
həm də daimi də yi şik lik dir, ona 
gö rə də ey ni ça ya iki də fə gir mək 
müm kün de yil: çün ki hər də fə 
sə ni baş qa su lar yu ya caq, tə biəti 
iki də fə ey ni və ziy yət də ya xa la-
maq ol maz. 

Nə yi sə də yi şil məz və ziy yət də 
gör mü şük sə, sa də cə, on da baş 
ver miş də yi şik li yi tu ta bil mə mi-
şik. Mə sə lən, so ru şu la bi lər ki, 
ni yə iki də fə ey ni ota ğa gir mək 
ol maz – axı hər gi riş də hə min 
di var lar, hə min pən cə rə lər, hə-
min ta van, hə min dö şə mə, hə-
min me bel dir?! Bu, ilk ba xış dan 
be lə dir. Hə min ota ğa ikin ci də fə 
gi rən də ora da ha va mo le kul la rı-
nın ta mam baş qa kom bi na si ya sı 
ola caq, dö şə mə nin tax ta la rın da 
gö zə gö rün məz mik rop ro ses, də-
yi şik lik get miş ola caq. Elə öz or-
qa niz mi miz də bir sa ni yə ər zin də 
min lər lə hiss et mə di yi miz kim yə-
vi, fi  zi ki reak si ya lar – də yiş mə lər 
ge dir və biz də hər də fə da ha bir 
an əv vəl ki adam ol mu ruq ar tıq. 

He rak lit de yir ki, hə rə kət fak-
tı şey lə rin möv cud lu ğu nu da 
sual al tın da qo yur. Yə ni bir şey 
hə rə kət də dir sə, o ey ni za man da 
həm var, həm də yox dur: “Ey ni 
ça ya həm gi ri rik, həm də yox, 
həm va rıq, həm də yox. Ey ni şey 
həm can lı dır, həm ölü, həm yat-
mış dır, həm oyaq, həm gənc dir, 
həm qo ca. Çün ki bu, də yi şə rək 
ona, o də yi şə rək bu na çev ri lir”.

Bu za man bü tün şey lər və xas-
sə lər öz lə ri nin ək si olur lar: so-
yuq is ti yə çev ri lir, is ti so yu ğa, 
yaş qu ru olur, qu ru isə yaş. Hər 
şe yin öz ək si nə çev ril mə si 
sa də ke çid de yil, mü ba ri zə-
dir: ge cə və gün düz, işıq və 
qa ran lıq, tə rəq qi və tə nəz zül, do-
ğum və ölüm, se vinc və kə dər... 
bir-bi ri lə mü ba ri zə də dir. 

Əks lik lə rin mü ba ri zə si mey da-
na gəl mə nin tək şər ti dir. Mə sə lən, 
er kək və di şi əks cins li yi ol ma say-
dı, can lı var lıq lar ol maz dı. Kos-
mos əks lik lə rin mü ba ri zə si nin 
əmə lə gə tir di yi har mo ni ya dir. 

Fi lo so fa gö rə, mü ba ri zə apa-
ran əks lik lər bir-bi ri nə elə ke-
çir lər ki, bu za man hər iki si 
üçün ümu mi olan ey ni əsas sax-
la nır. “Al lah – gün düz və ge cə-
dir, qış və yay dır, mü ha ri bə və 
sülh dür, tox luq və ac lıq dır”. 
Yə ni gün düz ge cə yə ke çir, ge cə 
gün dü zə ke çir, qış ya ya ke çir, 
yay qı şa ke çir, mü ha ri bə sülh-
lə əvəz lə nir, am ma bu ke çid lər 
za ma nı Al lah bü tün ke çid lə rin 
ey ni əsa sı ola raq qal maq da dır: 
o həm gün düz dür, həm ge cə, 
həm qış dır, həm yay, həm mü-
ha ri bə dir, həm sülh, həm tox-
luq dur, həm ac lıq. Kainat zidd 
ün sür lər dən əmə lə gə lib, zid-
diy yət lər ar xa sın da isə hə mi şə 
“bir olan” da ya nır. Enən və qal-
xan yol ey ni dir, yax şı ilə pis ey-
ni dir, çev rə də baş lan ğıc və son 
nöq tə ey ni dir. 

He rak lit də bu fi  kir be lə ay-
dın laş dı rı lır: “Şey lər bir-bi ri ni 
hə yat la öl dü rür lər: od tor pa ğın 
ölü mü ilə ya şa yır, ha va odun 
ölü mü ilə, su ha va nın ölü mü ilə 
ya şa yır, tor paq su yun ölü mü ilə. 
Öl məz lər ölüm lü dür, ölüm lü lər 
öl məz dir: bi ri nin hə ya tı baş qa sı-
nın ölü mü dür və bi ri nin ölü mü 
baş qa sı nın hə ya tı dır”.

He rak li tə gö rə, hər bir tə za hür 
öz əks li yi nə keç di yin dən hər bir 
xas sə nis bi dir: “Də niz su yu həm 
tə miz dir, həm  çirk li. O, ba lıq lar 
üçün qi da mən bə yi dir, am ma 
in san lar üçün iç mə li su ki mi ya-
rar sız dır, zə rər li dir”. “Eş şək lər 
sa ma nı qı zıl dan üs tün tu tar dı” 
– yə ni qı zıl müt ləq də yər de yil, 
in san lar üçün qı zıl də yər li dir sə, 
eş şək lər üçün yem də yər li dir. 
Mə sə lən, tə miz lik haq qın da olan 
tə səv vü rün nis bi li yi vur ğu la nan 
baş qa fi  kir: “Do nuz lar pal çıq da 
çi mir lər, quş lar toz da”. 

Bu uni ver sal ya naş ma yax şı nın 
və pi sin, doğ ru nun və ya la nın,  
əda lə tin və əda lət siz li yin nis bi 
an la yış lar ol duq la rı dü şün cə si ni 
do ğu rur. An caq He rak li tə gö rə, 
yax şı lı ğın möv cud lu ğu üçün pis-
li yin, işı ğın möv cud lu ğu üçün 
qa ran lı ğın, tox lu ğun möv cud-
lu ğu üçün ac lı ğın ol ma sı gə rək-
li dir. Fi lo sof əmin dir ki, xəs tə lik 
sağ lam lı ğı, ac lıq tox lu ğu,  yor-
ğun luq is ti ra hə ti xoş edir.

“Dün ya da hə rə kət 
yoxdur,  heç nə də yişmir!”

Baş qa bir yu nan fi  lo so fu Par-
me nid isə de yir di ki, heç nə 
də yi şik lik pro se sin də de yil, 
də yi şik lik mən ti qi ola raq qey ri-
müm kün dür. Fi lo sof bu id diası-
nı ne cə əsas lan dı rır dı? 

Par me ni də gö rə, heç nə heç nə-
dən əmə lə gəl mir və heç nə heç nə-
yə çev ril mir, hər şey baş qa şey dən 
əmə lə gə lir  və hər şey baş qa şe yə 
çev ri lir. Nə sə in di var sa, müm-
kün dür mü ki, o əv vəl lər ol ma yıb? 
Müm kün dür sə, on da be lə çı xır ki, 
əv vəl lər ol ma yan hə min şey heç-
nə dən əmə lə gə lib. Heç nə dən isə 
heç nə əmə lə gə lə bil məz. Be lə-
lik lə, nə sə in di var sa, əv vəl lər də 
olub. Baş qa mə sə lə dir ki, o əv vəl-
lər baş qa for ma da ola bi lər di, am-
ma heç ol ma ma sı müm kün de yil.

Nə sə in di var sa, müm kün dür-
mü ki, o gə lə cək də ol ma ya caq? 
Müm kün dür sə, on da be lə çı xır ki, 
gə lə cək də ol ma ya caq hə min şey 
heç nə yə çev ri lə cək. Şey heç nə yə 
çev ri lə bil məz axı. De mə li, in di 
var olan şey müt ləq bun dan son-
ra da ola caq. Düz dür, o gə lə cək də 
baş qa for ma da ola bi lər, am ma ta-
ma mi lə yo xa çı xa bil məz.

Be lə lik lə, nə sə in di var sa, o de-
mək dir ki, əv vəl lər də olub, bun dan 
son ra da ola caq. Yə ni o, heç nə dən 
əmə lə gəl mə yib və heç nə yə çev ri lə 
bil məz, əbə di ola raq möv cud dur. 
Var lıq an la yı şı nın özü onun əbə di-
li yi qə naəti nə gə ti rir. Möv cud olan 
hər şey hök mən əbə di dir. Nə sə 
in di yox dur sa, o de mək dir ki, heç 
vaxt ol ma yıb və ol ma ya caq da. 
Əks təq dir də be lə çı xar dı ki, şey 
heç nə yə çev ri lir və hə min heç nə-
dən ye ni dən şey əmə lə gə lir.

Be lə lik lə, Var lıq əbə di dir.
Bir şey ki əbə di dir, de mə li, o bü-

töv dür, bö lün məz dir. Ni yə? Əgər 
bö lü nən ol say dı, be lə çı xar dı ki, 
his sə lər dən iba rət dir. Ay dın dır 
ki, his sə lər bir-bi rin dən ay rı lan da 
pred met yox olur. Və bur dan da 
be lə çı xar dı ki, bö lü nə si pred met 
gah var, gah da yox dur. Var lıq isə 
əbə di dir axı, daima möv cud dur 
axı – de mə li, dün ya bö lün məz dir, 
his sə lə ri, kə sim lə ri yox dur.

Tə bii,  qə bul elə səy dik ki, dün-
ya nın his sə lə ri var, yə ni dün ya 
– kə sim lə ri, his sə lə rin yı ğı mı dır, 
mən tiq siz lik alı nar dı. On da qə bul 
et mə liy dik ki,  hər his sə nin özü-
nün də his sə lə ri var və bu his sə-
lə rin hər bi ri nin his sə lə ri də his sə-
lə rə bö lü nür. Be lə cə hər bir kə sim 
son suz say da his sə lə rə bö lü nür, 
de mə li, hər kə sim son suz olur. 
On da be lə de mək olar dı ki, dün-
ya da son suz dur, onun ən ba la ca 
his sə si də son suz dur. İki si də son-
suz dur sa, de mə li, iki si də bir boy-
da dır. Be lə çı xar dı ki, tam, bü töv 
– için də ki han sı sa bir kə si mə bə-
ra bər dir, için də ki han sı sa bir his sə 
boy da dır. Bu isə ağı la sığ maz dır. 
Ona gö rə də mən tiq be lə de mə yi 
tə ləb edir: dün ya bö lün məz dir.

Dün ya bö lün məz dir sə, de mə-
li, on da hə rə kət də yox dur, çün ki 
hə rə kət üçün bir nöq tə dən o bi ri 
nöq tə yə ke çid ol ma lı dır. Dün ya 
isə bir nöq tə dir (axı his sə lə ri ol-
ma yan nə var sa, nöq tə dir) və nöq-
tə də tər pə niş üçün yer yox dur. 

Dün ya – baş dan-ba şa mad də 
küt lə si dir, tə biət də şey lə rin ara-
sın da ara lıq yox dur, şey lə ri bir-
bi rin dən ayı ran heç bir çat laq, 
heç bir boş luq yox dur. Dün ya nın  
heç bir ye rin də boş luq yox dur sa, 
de mə li, tər pə niş də, hə rə kət də 
müm kün de yil. Hə rə kət yox dur-
sa, hər han sı də yi şik lik də ola bil-
məz. Şey lə ri bir-bi rin dən ayı ran 
heç bir ara lıq yox dur sa, de mə li, 
ay rı-ay rı şey lər də yox dur. Yə ni, 
tək cə Bir cə lik var, Çox luq yox dur.

Be lə cə, zə ka, dü şün cə, mən ti qi 
tə fək kür be lə bir mən zə rə ni gös-
tə rir: dün ya da hə rə kət yox dur, 
heç nə də yiş mir, də yi şik lik mən-
ti qi ola raq qey ri-müm kün dür. 

Am ma hiss lə ri miz – duy ğu 
or qan la rı mız (gör mə, eşit mə, la-
mi sə, iy bil mə, dad bil mə) ta mam 
baş qa mən zə rə ni gös tə rir. Biz gö-
rü rük ki, heç nə əbə di de yil – hər 
şey ya ra nır və məhv olur. Biz gö-
rü rük ki, hər şey bö lü nən dir – hər 
şey his sə lər dən iba rət dir. Biz gö-
rü rük ki, hər şey hə rə kət edir və 
də yi şir. Bu iki mən zə rə nin han sı 
hə qi qi dir: qey ri-mü kəm məl, hət-
ta hey van da da olan  hiss or qan-
la rı nın gös tər di yi mən zə rə, yox sa 
da ha mü kəm məl, yal nız in san da 
olan zə ka, mən ti qi tə fək kü rün 
gös tər di yi mən zə rə? Par me nid 
de yir ki, zə ka nın, mən ti qi tə-
fək kü rün, ras sional dü şün cə nin 
gös tər di yi mən zə rə doğ ru dur. 
Hiss lər bi zi al da dır, on la rın bi zə 
gös tər di yi mən zə rə hə qi qi de yil, 
il lü zi ya dır. Mə sə lən, ey ni pred-
met uşa ğa nə həng, yaş lı ya nor-
mal öl çü də gö rü nür. Ey ni ye mək 
sağ lam vax tın da sə nə dad lı, xəs tə 

vax tın da dad sız gə lə bi lir.
Par me nid de yir di: “Göz lə-

ri nə inan ma, çün ki bax ma ğı 
ba car mır lar, qu laq la rı na inan-

ma, çün ki sə si səs-küy dən se çə 
bil mir lər”.

Salam SARVAN

“Dün ya da hər şey 

Bu s a y  d a n 
“Fi kir sa-
v a ş  l a  r ı ” 
sil si lə sin-

dən ya zı la ra baş la yı rıq. İlk 
mə qa lə qə dim yu nan fi lo-
sof la rı He rak lit və Par me-
nid ara sın da kı mü ba hi sə 
ba rə də dir. He rak lit dün ya-
da hər şe yin hə rə kət də ol-
du ğu, hər şe yin də yiş di yi 
fik rin də idi, Par me nid isə 
tə kid edir di ki, dün ya da 
hə rə kət yox dur, heç nə də-
yiş mir.

Düşüncələrin 
qarşıdurması

nın ta mam baş qa kom bi na si ya sı 
ola caq, dö şə mə nin tax ta la rın da 
gö zə gö rün məz mik rop ro ses, də-
yi şik lik get miş ola caq. Elə öz or-
qa niz mi miz də bir sa ni yə ər zin də 
min lər lə hiss et mə di yi miz kim yə-
vi, fi  zi ki reak si ya lar – də yiş mə lər 
ge dir və biz də hər də fə da ha bir 
an əv vəl ki adam ol mu ruq ar tıq. 

He rak lit de yir ki, hə rə kət fak-
tı şey lə rin möv cud lu ğu nu da 
sual al tın da qo yur. Yə ni bir şey 
hə rə kət də dir sə, o ey ni za man da 
həm var, həm də yox dur: “Ey ni 
ça ya həm gi ri rik, həm də yox, 
həm va rıq, həm də yox. Ey ni şey 
həm can lı dır, həm ölü, həm yat-
mış dır, həm oyaq, həm gənc dir, 
həm qo ca. Çün ki bu, də yi şə rək 
ona, o də yi şə rək bu na çev ri lir”.

Bu za man bü tün şey lər və xas-
sə lər öz lə ri nin ək si olur lar: so-
yuq is ti yə çev ri lir, is ti so yu ğa, 
yaş qu ru olur, qu ru isə yaş. Hər 
şe yin öz ək si nə çev ril mə si 
sa də ke çid de yil, mü ba ri zə-
dir: ge cə və gün düz, işıq və 
qa ran lıq, tə rəq qi və tə nəz zül, do-
ğum və ölüm, se vinc və kə dər... 
bir-bi ri lə mü ba ri zə də dir. 

Əks lik lə rin mü ba ri zə si mey da-
na gəl mə nin tək şər ti dir. Mə sə lən, 
er kək və di şi əks cins li yi ol ma say-
dı, can lı var lıq lar ol maz dı. Kos-

qarşıdurmasıqarşıdurması
or qan la rı mız (gör mə, eşit mə, la-
mi sə, iy bil mə, dad bil mə) ta mam 
baş qa mən zə rə ni gös tə rir. Biz gö-
rü rük ki, heç nə əbə di de yil – hər 
şey ya ra nır və məhv olur. Biz gö-
rü rük ki, hər şey bö lü nən dir – hər 
şey his sə lər dən iba rət dir. Biz gö-
rü rük ki, hər şey hə rə kət edir və 
də yi şir. Bu iki mən zə rə nin han sı 
hə qi qi dir: qey ri-mü kəm məl, hət-
ta hey van da da olan  hiss or qan-
la rı nın gös tər di yi mən zə rə, yox sa 
da ha mü kəm məl, yal nız in san da 
olan zə ka, mən ti qi tə fək kü rün 
gös tər di yi mən zə rə? Par me nid 
de yir ki, zə ka nın, mən ti qi tə-
fək kü rün, ras sional dü şün cə nin 
gös tər di yi mən zə rə doğ ru dur. 
Hiss lər bi zi al da dır, on la rın bi zə 
gös tər di yi mən zə rə hə qi qi de yil, 
il lü zi ya dır. Mə sə lən, ey ni pred-
met uşa ğa nə həng, yaş lı ya nor-
mal öl çü də gö rü nür. Ey ni ye mək 
sağ lam vax tın da sə nə dad lı, xəs tə 

ba car mır lar, qu laq la rı na inan-
ma, çün ki sə si səs-küy dən se çə 
bil mir lər”.

Heraklit: “Bir çaya iki 
dəfə girmək olmaz!”

Parmenid: “Bir çaya
iki dəfə girmək olar!”

Fikir savaşları
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Mü ha ri bə dən ön cə ki döv rün 

sə nəd li ki no sun da məh sul dar ça-
lı şan ki ne ma toq raf çı lar ara sın da 
M.Mi ka yı lov, S.Bə də lov, M.Mus-
ta fa yev, V.Ye re me yev, N.Bə də-
lov, Ə.Ələk bə rov, Ə.Hə sə nov, 
İ.Ozers ki və gör kəm li bəs tə kar 
və di ri jor Ni ya zi nin ad la rı nı xü-
su si qeyd et mək la zım dır. 

Ek ran sə nə ti nə 20-ci il lər də gəl-
miş M.Mi ka yı lov 30-cu il lər də 
«Lə tif», «İs mət», «Ha zır ol» bə dii 
fi lm lə ri ni, çək mək lə ya na şı, sə-
nəd li-xro ni kal sa hə də də ça lı şır-
dı. O, «Qan kö çü rül mə si» (1938), 
«Ha zır ol» (1939) fi lm lə rin dən, 
«Or den li Azər bay can» ki no jur na-
lı na da xil edil miş sü jet lər dən son-
ra V.Ye re me yev lə bir gə döv rün 
ən yax şı ek ran əsər lə ri dən sa yı lan 
«20-ci ba har» fi l mi ni çək miş di. 

Re jis sor-ope ra tor S.Bə də lov 
1936-cı il dən məh sul dar iş lə mə-
yə baş la ya raq, 20-yə ya xın ek ran 
əsə ri nin ya ran ma sın da ya xın dan 
iş ti rak edib. Əv vəl cə «Or den li 
Azər bay can» kni no jur na lı üçün 
sü jet lər çə kən S.Bə də lov 1932-ci 
il dən müs tə qil ope ra tor, 1936-cı il-
dən isə həm də re jis sor ki mi fəaliy-
yət gös tə rib. Onun öz sse na ri si 
üz rə V.Ye re me yev lə len tə al dı ğı 
«Türk qı zı nın ba ha rı» fi l min də 
de bü tü pe şə kar lıq ba xı mın dan 
uğur lu ol muş du. «Yük sək məh sul 
uğ run da» ad lı səs li fi lm də (sse na-
ri çi İ.Tar ta kovs ki) S.Bə də lov müs-
tə qil iş lə mək qa bi liy yə ti nə ma lik 
ol du ğu nu nü ma yiş et dir miş di. 

Ope ra tor ki mi fəaliy yə tə baş la-
yan Mir zə Mir zə oğ lu Mus ta fa yev 
(1908-1979) bə dii ek ran əsər lə rin-
də ça lış maq la ya na şı, «Or den li 
Azər bay can» ki no jur na lı üçün 
on lar la sü jet çə kib. Onun len-
tə al dı ğı sə nəd li kadr la rın 
D.Ver to vun «Le nin haq-
qın da üç mah nı» fi l mi nə 
da xil edil mə si 30-cu il lər 
üçün əla mət dar ha di sə 
idi. 1939-cu il də re jis sor-
ope ra tor İ.Tar ta kovs ki ilə 
çək di yi «Pam bıq çöl lə ri-
nin sta xa nov çu la rı» ad lı 
iki his sə li sə nəd li fi l mi o 
döv rün ek ran əsər lə ri içə ri-
sin də se çi lir di. 

Son ra lar «O ol ma sın, bu 
ol sun» fi l min də ikin ci ope-
ra tor, «Bir qa la nın sir ri» fi l-
min də qu ru luş çu-ope ra tor 
(A.Nə ri man bə yov la bir gə) olan 
M.Mus ta fa yev ope ra tor, re jis-
sor və re jis sor-ope ra tor ki mi 
on lar la sə nəd li fi lm çə kib. Ey ni 
za man da öz sse na ri si üz rə qu-
ru luş çu-re jis sor və ope ra tor ki-
mi «Ye ni il ge cə sin də», ope ra tor 
ki mi «Kaz bek qu tu su» qı sa met-
raj lı fi l mi nə ek ran hə ya tı ve rib.

O, ya ra dı cı lıq uğur la rı na gö rə 
res pub li ka nın əmək dar in cə sə nət 
xa di mi fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. 

30-cu il lər də Vla di mir Pav lo viç 
Ye re me yev ope ra tor-re jis sor ki mi 
xü su si lə məh sul dar iş lə yir di. O, 
1934-cü il də S.Mər da no vun tək li-
fi  ilə Ba kı ya gə lib, ta le yi ni «A zər-
fi lm» lə bağ la yıb, 1935-1948-ci 
il lər də on la ra ek ran əsə ri nin ope-
ra to ru, re jis so ru, sse na ri müəl li fi  
olub. 1935-ci il də len tə al dı ğı ilk 
müs tə qil işi olan «A zər bay can gü-
nü» sə nəd li fi lm V. Ye re me ye vin 
re jis sor-ope ra tor ki mi is te da dı nı 
üzə çı xar mış dı. Okt yabr in qi la bı nın 
XVIII il dö nü mü nə həsr olun muş 
bu ek ran əsə ri Azər bay can haq qın-
da xü la sə idi. Növ bə ti il «Yük sək 
təl tif» fi l mi ni çə kən (ope ra tor İ.Ma-
na kov la bir lik də) V.Ye re me ye vin 
bu fi l mi Azər bay can SSR-ə Le nin 
or de ni təq dim edil mə si mü na si-
bə ti lə Ba kı ya gəl miş M.İ.Ka li ni nin 
sə fə ri nə həsr olun muş du. V.Ye re-
me yev 1937-1940-cı il də re jis sor, 
ope ra tor və sse na ri müəl li fi  ki mi 
«Neft saat dar la rı», «Dağ lıq Qa ra-
bağ da», «SS Rİ Ali So ve ti nə seç ki-
lər qar şı sın da», «Ki rov abi də si nin 
özü lü nün qo yul ma sı», «A zər bay-
can at la rı», «A zər bay ca nın xi las-
ka rı nın xa ti rə si», «Ye ni hə ya ta 
doğ ru», «Xı na lıq lı la rın qo na ğı», 
«A zər bay can SSR So vet lə ri nin VIII 
föv qə la də qu rul ta yı», 
«Bö yük maarif-
çi-ya zı çı – 

M.F.Axun dov», «Kom so mol 
nəs li», «Ya şa sın Azər bay can ar-
tist lə ri!», «Ye ni mu zey», «Rəh bə-
rin və tə nin də», «Gür cüs tan da», 
«Art yom ada sı», «20-ci ba har», 
«Za qa ta la», «Ba kı bol şe vik lə ri», 
«Ba kı ha zır dır», «Neft və pam-
bıq res pub li ka sın da», «Qa ya lar 
üzə rin də yol» və di gər fi lm lər də 
ça lı şıb. Öz jan rı na gö rə müx tə lif 
olan bu ek ran əsər lə rin də V.Ye-
re me yev çə ki li şin çe şid li üsul la-
rın dan is ti fa də edib. 

Ni ya zi Mus ta fa oğ lu Bə də lov 
(1909-1997) ya ra dı cı lı ğınn ilk döv-
rün də ki no jur nal la ra sü jet lər çə-
kib, ÜİD Kİ-də nə zə ri bi lik lə rin 
möh kəm lən di ri lən dən son ra sə-
nəd li fi lm lər də iş lə mə yə baş la yıb. 
1938-ci il dən müs tə qil fi lm lər çə-
kən N.Bə də lov son ra lar Azər bay-
can sə nəd li ki no su nun məh sul dar 
ek ran us ta la rın dan bi ri ki mi, «Sov-
qat», «Dağ lıq Qa ra bağ», «Dağ lar-
da ada», «Ba kı neft aka de mi ya sı-
dır», «Mir zə Fə tə li Axun dov» və s. 
sə nəd li fi lm lə ri len tə alıb. 

«On bir lər dən bi ri» («Or den li 
Azər bay can») tam met raj lı ek ran 
əsə rin də R.Təh ma sib lə bir gə ça lı-
şan re jis sor 1938-ci il də «Kom so-
mol nəs li» iki his sə li fi lm üzə rin də 
iş lə yib. Hə min dövr də S.Vur ğu-
nun ye ni cə çap dan çıx mış və xü-
su si lə gənc lər ara sın da bö yük rəğ-
bət qa zan mış «Kom so mol» 
poema sın dan il ham la nan N.Bə-
də lov «res pub li ka kom so mol çu la-
rı nın – so sialist cə miy yə ti uğ run-
da sı nan mış mü ba riz lə rin qay nar 
hə ya tı nı» ek ran da gös tər mək və-
zi fə si ni qar şı sı na qo yub. N.Bə də-
lo vun hə min il len tə al dı ğı da ha 
bir fi lm – «A zər bay can aşıq la rı» 
həcm cə ki çik ol sa da, tu tu mu na 
gö rə diq qə tə la yiq dir. Re jis so run 
ope ra tor S.Bə də lov la müş tə rək 
ya rat dıq la rı port ret lər, səs ope ra-
tor la rı Y.Ho me rov və A.Şey xo vun 
yaz dıq la rı aşıq ha va la rı Azər bay-
can xalq ya ra dı cı lı ğı in ci lə ri nin qo-

ru nub-sax lan ma sı ba-
xı mın dan da 

qiy mət li-
dir. 

Əli ba la Ələk bə rov (1913-1982) 
Azər bay can sə nəd li ki no su nun 
ən fəal ope ra tor la rın dan bi ri ki-
mi on lar la ek ran əsə ri nin ya ra dıl-
ma sın da iş ti rak edib. İ.Ma na kov 
və V.Ye re me ye vin ya nın da ya-
ra dı cı lıq mək tə bi ke çən Ə.Ələk-
bə rov hə lə as sis tent iş lə di yi 
dövr də «Or den li Azər bay can» 
ki no jur na lı üçün sü jet lər len tə 
alıb. 1937-ci il də «A zər bay can 
at la rı» (müəl lif V.Ye re me yev) 
sə nəd li fi l min də ki işi ilə ar tıq 
müs tə qil fəaliy yət gös tər mə yə 
ha zır ol du ğu nu sü but edib. O, 
1937-1940-cı il lər də «Dağ lıq Qa-
ra bağ da», «Kom so mol nəs li», 
«Art yom ada sı», «Ü mum xalq 
tən tə nə si», «Bö yük maarif çi-ya-
zı çı M.F.Axun dov», «Ba kı bol-
şe vik lə ri», «Neft və pam bıq 
res pub li ka sın da» fi lm lə ri nin ya-
ra dıl ma sın da iş ti rak edib, elə cə 
də, mü ha ri bə il lə rin də və mü ha-
ri bə dən son ra kı dövr də on lar la 
ek ran əsə ri nin ope ra to ru olub. 

30-cu il lə rin sə nəd li ki no re jis-
sor la rı ara sın da Əb dül Hə sə no-
vun də adı nı xü su si qeyd et mək 
la zım dır. O, 30-cu il lə rin əv vəl-
lə rin də ki no fab ri kin xro ni ka şö-
bə sin də re jis sor as sis ten ti ki mi 
işə baş la yıb. 1937-ci il dən re jis sor 
ki mi, bir sı ra uğur lu ek ran əsər lə-
ri nin müəl li fi  ki mi ta nı nıb. Ə.Hə-
sə nov «Gür cüs tan da» (1938), 
«Rəh bə rin və tə nin də» (V.Ye re-
me yev lə bir lik də, 1938), «Bö yük 
maarif çi-ya zı çı – M.F.Axun dov» 
(Ə.Mu sa yev lə bir lik də, 1938), 
«Art yom ada sı (1939), «Za qa ta-
la» (1940) fi lm lə rin də sə nəd li ek-
ra na bə ləd li yi ni sü but edib. 

Azər bay can səs li ki no su nun 
ilk dövr lə rin dən fəaliy yə tə baş-
la yan ki ne ma toq raf çı lar ara sın da 
V.Zbuds ki (1903-1983) və L.Ko-
rets ki ni (1905-1967) də xü su si 
qeyd et mək la zım dır. Bu sə nət-
kar lar on lar la sə nəd li fi l min ya-
ra dıl ma sın da iş ti rak edib lər. Mü-
ha ri bə dən ön cə ki döv rün sə nəd li 
ek ran əsər lə ri nin ək sə riy yə ti nin 
səs ope ra to ru olan İ.Ozers ki fi lm-
lə rin bə dii və tex ni ki sə viy yə si nin 
yük səl dil mə sin də ba ca rı ğı nı əsir-

gə mir di. 

30-cu il lə rin ikin ci ya rı sın da 
ki nos tu di ya nın səs ba za sı nın 
zəif tex ni ki təc hi za tı sə bə bin-
dən hə lə də səs siz ek ran əsər-
lə ri nin («Xı na lıq la rın qo na ğı», 
«Ye ni hə ya ta doğ ru», «Ya şa sın 
Azər bay can ar tist lə ri!», «Ə mək 
bay ra mı», «So vet gim nas ti ka sı», 
«Mo to ya rış lar») çə kil mə si də 
məhz bu nun nə ti cə si idi. 1937-
1938-ci il lər də ye ni səs yaz ma 
ava dan lı ğı nın alın ma sı, son ra kı 
il stu di ya dan kə nar çə ki liş lər də 
yük sək key fi y yət li sinx ron çə ki-
liş lər apa ran ton va gen ci ha zı nın 
əl də edil mə si bu sa hə də ki ça tış-
maz lı ğı ara dan qal dır ma ğa im-
kan ver di. 

Sə sin ek ra na gəl mə si sə nəd-
li ki no mu za bəs tə kar la rın və 
mu si qi tər ti bat çı la rı nın cəlb 
edil mə si ni zə ru rə tə çe vir di. Bu 
döv rün sə nəd li fi lm lə rin də səs 
ope ra tor la rı M.Be lousov, A.Kə-
ri mov, V.Nes te rov Ə.Şey xov, 
Y.Ho me rov, N.Sə fə rov la ya na-
şı, bəs tə kar lar M.Ma qo ma yev, 
Ni ya zi, S.Pa ni yev, Q.Qa ra yev, 
C.Ha cı yev, T.Qu li yev, mu si qi 
tər ti bat çı la rı M.Ra yev, Q.Krup-
kin, A.Qren və baş qa la rı ça lı şır-
dı lar. 

Ni ya zi nin bəs tə ka rı və mu si-
qi tər ti bat çı sı ol du ğu sə nəd li və 
bə dii fi lm lər ki no mu zun bö yük 
bir döv rü nü əha tə edir. İlk mu-
si qi li Azər bay can fi l mi nin ya-
ra dı cı la rın dan olan bəs tə ka rın 
«Türk qı zı nın ba ha rı» (1936); 
«Ya şa sın Azər bay can ar tist lə-
ri!» (1938); «Or den li Azər bay-
can» (Q.Qa ra yev və C.Ha cı yev-
lə bir lik də, 1938); «İ yir min ci 
ba har» (T.Qu li yev lə bir lik də 
1940) fi lm lə ri nin uğu run da bö-
yük zəh mə ti var. 

Mü ha ri bə yə qə dər ki döv rün 
sə nəd li ki no su ideolo gi, təb li-
ğat yö nü mü ilə ya na şı, bir ne çə 
for ma xü su siy yə ti lə də yad da 
qal dı. Əv və la, fi lm lə rin bö yük 
ək sə riy yə ti 1, çox az hal lar da 
2 his sə dən (bu dövr də yal nız 
«Or den li Azər bay can», «20-ci 
ba har», «Ha zır ol» fi lm lə ri çox-
his sə li idi) iba rət olub. Ki çik 
for ma fi lm lə rin çə ki li şi ni, is-
teh sa lı nı və ope ra tiv ola raq ta-
ma şa çı la ra çat dı rıl ma sı nı tə min 
edir di. Re por taj for ma lı bir sı ra 
fi lm lə rin («Ya şa sın Azər bay-
can ar tist lə ri!», «Ü mum xalq 
tən tə nə si», «A zər bay can SSR 
Ali So ve ti nin ikin ci ses si-
ya sın da», «Bö yük Okt yabr 
so sialist in qi la bı nın 13-cü 
il dö nü mü» və s.) ma te rial-
la rı əv vəl cə dən sse na ri, 
çə ki liş pla nı və re jis sor 
işi ol ma dan ope ra tor lar 
tə rə fi n dən len tə ala raq 
son ra dan mon taj olu-
nub. 

Bö yük Və tən mü ha-
ri bə si nin baş lan ma-
sı ilə tək cə sə nəd li 
ki no muz da de yil, 
bü töv lük də Azər-

bay can ki no sun da 
bü töv bir mər hə lə yə ye kun 

vu rul du. Ye ni döv rə qə dəm 
qo yan sə nəd li ki ne ma toq raf 
ideolo ji təb li ğat-təş vi qat va si tə si 
ki mi qal maq la ya na şı, ya ra dı cı-
lıq ax ta rış la rı yö nü mün də də 
uğur lar qa zan ma ğa can atır dı.
Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

(Əv və li ötən sa yı mız da) O, ya ra dı cı lıq uğur la rı na gö rə 

Bu döv rün da ha bir xa rak te rik xü su siy yə ti 
hər bi-və tən pər vər lik möv cu sun da olan 
ek ran əsər lə ri nin çə ki li şi nə diq qə tin ar-
tı rıl ma sı idi. Mü ha ri bə təh lü kə si nin art-

ma sı ilə əla qə dar xal qın sə fər bər li yə alın ma sı yö nü mün də 
gö rü lən təd bir lər bu səp ki li film lə rin ek ran la ra bu ra xıl-
ma sı na zə ru rət ya rat mış dı. 1937-1940-cı il lər də is teh-
sal olun muş «Xalq Da xi li İş lər Ko mis sar lı ğı dö yüş çü lə ri-
nin mah nı və rəqs lə ri» (sse na ri çi-re jis sor lar V.Ye re me yev, 
İ.Ozers ki, ope ra tor lar F.No vits ki, V.Ye re me yev), «Ha va hü-
cu mun dan mü da fiə», «Hər bi and», «Yan ğın ko man da sı», 
«Ha zır ol», «Hə yə can siq na lı üz rə» (sse na ri müəl li fi A.Ba-
ba ri qo, re jis sor M.Mus ta fa yev, ope ra tor V.Ko rets ki,) «Ba kı 
ha zır dır» (ope ra tor lar M.Da da şov, V.Ye re me yev, F.No vits ki) 
film lə ri nin baş lı ca məq sə di məhz xal qın mü da fiə qa bi liy-
yə ti nin ar tı rıl ma sı idi.

uğur lu ol muş du. «Yük sək məh sul 
uğ run da» ad lı səs li fi lm də (sse na-
ri çi İ.Tar ta kovs ki) S.Bə də lov müs-
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D.Ver to vun «Le nin haq-
qın da üç mah nı» fi l mi nə 

nin sta xa nov çu la rı» ad lı 
iki his sə li sə nəd li fi l mi o 
döv rün ek ran əsər lə ri içə ri-

Son ra lar «O ol ma sın, bu 
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sor və re jis sor-ope ra tor ki mi 
on lar la sə nəd li fi lm çə kib. Ey ni 
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Səsli sənədli 
kinomuzun 
ilk dövrü



Odisseyin səyahətləri – 
yunan dənizçilərinin 

keçdiyi yollar
Evə qa yı dış möv su zu dün ya 

ədə biy ya tı nın ən əbə di sü jet-
lə rin dən dir. Mə sə lən, Bor xes 
onu ədə biy ya tın dörd mü hüm 
sü je tin dən bi ri sa yır dı. Ona gö-
rə də “Odis se ya”nı ta ri xi mən-
bə ki mi nə zər dən ke çir mə yin 
za hi rən, elə bir mə na sı yox dur. 
Bu əsər, bö yük eh ti mal la mif, 
kol lek tiv təh təl şüurun tə cəs-
sü mü dür. “Odis se ya” öz-öz lü-
yün də bir ne çə sü je tin bir ləş di-
ril mə sin dən iba rət dir.

Odis se yin ma cə ra la rı nın ta-
rix çə si qı sa ca be lə dir. Tro ya lı-
lar üzə rin də qə lə bə dən son ra 
qa sır ğa onun gə mi si ni se hir li 
zan baq lar (lo tis lar)  bi tən uzaq 
cə nu ba apa rır. Çi çək lə rin seh ri 
bun da imiş ki, on la rı da dan in-
san dün ya da hər şe yi unu dur 
və elə zan baq dan baş qa heç nə 
is tə mir miş. Gu ya Af ri ka nın şi-
ma lın da ya şa mış əf sa nə vi xalq 
olan lo to faq lar (yə ni lo tos ye-
yən lər) də niz çi lə rin bə zi lə ri ni 
zan ba ğa qo naq edir lər, on lar 
da doğ ma İta ka nı unu da raq 

yol la rı na da vam et mək 
fi k rin dən bir müd dət vaz 

ke çir lər. 

Səy yah lar tək rar yo la çı xan-
dan son ra isə də niz tan rı sı olan 
Po sey do nun oğ lu, sik lop Po li-
fe min ma ğa ra sı na tuş gə lir lər. 
Səy yah la ra baş çı lıq edən çox-
bil miş çar sik lo pu al da da raq, 
kor edib ara dan çı xa na ki mi 
Po li fem Odis se yin yol daş la rın-
dan bir ne çə si ni ye yir. La kin 
ma ğa ra nı tərk edər kən Odis-
sey öz adı nı ona söy lə yir və Po-
li fem ata sın dan xa hiş edir ki, 
“Odis se yin İta ka ya çat ma sı na 
im kan ver mə sin, əgər müt ləq 
qa yı da caq sa, on da qoy və tə ni-
nə tək-tən ha, yad gə mi də, özü 
də çox gec çat sın!” 

La kin Odis se yin hə lə baş qa 
im kan la rı da var dı, və ziy yət elə 
də ümid siz de yil di. On lar kü lək 
tan rı sı Eola nın ada sı na ça tan da 
o, qo naq la ra səmt kü lə yi yol la-
yır, bü tün qa lan kü lək lə ri isə 
ki sə yə dol du rub Odis se yə ve-
rir və de yir: “Yal nız mən zil ba-
şı na ça tan da, on la rı aç, bu rax”.

Ar tıq İta ka şə hə ri uzaq dan gö-
rü nən də yor ğun Odis se yi yu-
xu apa rır, yol daş la rı da hə min 
ki sə ni vax tın dan qa baq açır lar. 
Nə ti cə də, tu fan qo pur və gə mi 
tə zə dən Eola nın ya nı na qa yı-
dır. Ça rə yox idi, yo la tə zə dən 
baş la maq la zım idi. 

On lar lest ri qon lar ad la nan 
nə həng adam ye yən lər di ya-
rı na gə lib çı xır lar və on lar 
Odis se yin gə mi lə ri üzə ri nə bö-
yük qa ya par ça la rı yağ dı rır lar. 
Odis sey yol daş la rı nın az bir 
qis mi ilə so nun cu gə mi də ni-
cat ta pa bi lir. Sehr baz Sir se ya 
ilə gö rü şü də onun üçün yax şı 
nə ti cə lən mir: qa dın Odis se yin 
yol daş la rı nı hey va na dön də-
rir. Düz dür, son ra dan Odis-
sey on la rı in san gör kə mi ni 
qay tar maq üçün se hir ba zı bir-
tə hər ra zı sa la bi-
lir...

Evə dön mək üçün nə et mə-
li ol du ğu nu öy rən mək is tə yən 
Odis sey, hətt  a ye rin al tı na, ölü-
lər səl tə nə ti nə be lə en mə li olur. 
Ora da ön cə gö rən Ti re si Odis-
se yi xə bər dar edir ki, He lio su 
özün dən in cik sal ma sın, yox sa 
bü tün yol daş la rı ölə cək, o da 
evə tək qa yı da sı ola caq.

Səy yah lar Si re na lar ada sı-
nın ya nın dan öt mə yə, dəh şət li 
məx luq lar olan Ssil la və Xa rib-
da nın ara sın dan keç mə yə al tı 
it ki ver mək lə mü vəff  əq olur lar 
və He liosa məx sus olan ada ya 
ye ti şir lər. Ada da onun mü qəd-
dəs öküz lə ri ot la yır dı. Ti re si nin 
xə bər dar lı ğı nı yax şı xa tır la yan 
Odis sey yol daş la rı na and iç di-
rir ki, bu öküz lə rə heç bir hal-
da to xun ma ya caq lar. La kin ac 
də niz çi lər hey van la rın bir ne-
çə si ni kə sib ye yir lər. Bu na gö rə 
Zevs on la rı cə za lan dı rır – gə mi 
par ça la nır, yol çu lar bu rul ğan-
da hə lak olur lar, Odis sey isə 
bir ağac par ça sı nın üzə rin də 
doq quz gün də niz də sər gər-
dan qa lır, axır da dal ğa lar onu 

Ka lip so ad lı bir nim fa nın ada-
sı na atır. O, düz yed di il və tən 
həs rə ti çə kə-çə kə ada da, nim fa 
ilə ya şa ma lı olur.

Nə ha yət, tan rı la rın Odis se yə 
rəh mi gə lir. On lar hir si hə lə də 
so yu ma mış Po sey do nun mü-
vəq qə ti yox lu ğun dan is ti fa də 
edib Ka lip so nun qar şı sın da 
be lə bir tə ləb qo yur lar ki, sev-
gi li si ni müt ləq bu rax ma lı dır. 
Odis sey ağac dan sal dü zəl dib 
yo la dü şür, la kin qə fi l baş la nan 
tu fan onu feak la rın ada sı na 
atır. Sa hil də səy ya hı şah za də 
Nav si ka ya ta pır və öz ata sı nın 
ya nı na apa rır.

Çar, qı zı ilə gə lən səy ya hın 
dər di ni din lə yir, mü təəs sir 
olub ona gə mi ve rir və Odis-
sey elə hə min gə mi də evi nə 
dö nür. 

İta ka da sa diq qa dı nı Pe ne lo-
pa onun yo lu nu ar tıq iyir mi il 
idi ki, göz lə yir di. Şə hə rin əsil-
za də lə ri bu müd dət ər zin də 
ona də fə lər lə təz yiq gös tə rir, 
qa dı nı özü nə tə zə ər seç mə yə 
məc bur edir di lər. Odis sey evi-
nə o an ça tır ki, ar tıq Pe ne lo pa-
nın baş qa çı xış yo lu qal ma mış-
dı, o, müt ləq se çim et mə li idi. 
Odis sey kim ol du ğu nu oğ lu 
Te le ma xa açır, Pe ne lo pa nın əri 
ol ma ğa na mi zəd lə rin yı ğış dı ğı 
sa ra ya mis kin bir səy yah cil-
din də yol ta pır və on la rın ha-
mı sı nı qı lın cın dan ke çi rir. Na-
mi zəd lə rin qo hum la rı qi ya ma 
qalx ma ğa cəhd gös tə rən də isə 
ila hə Afi  na sül hü bər qə rar edə 
bi lir...

Gö rə sən, bu ha di sə lər də hə-
qi qət olan nə dir? Odis se yin özü 
olub mu? Əgər olub sa, hə qi qət-
də han sı ma cə ra lar baş ve rib? 

Həm an tik, həm də müasir alim-
lər Odis se yin sə ya hə ti nin marş-
ru tu nu müəy yən et mə yə ça lı-
şır dı lar ki, gör sün lər, bu sə fər də 
real bir şey olub, yox sa bü tün bu 
əh va lat lar tam uy dur ma dır? Be-
lə alim lər ara sın da ta rix çi Po li bi, 
fi  lo sof Kra tes, coğ ra fi  ya şü nas 
St ra bon və Era tos fen də var dı. 
Odis se yin yo lu bü tün Şər qi Ara-
lıq də ni zin dən ke çir di.

Hər şey, hətt  a Odis se yin öz 
və tə ni be lə in di cid di sual al-
tın da dır. Ho mer də İta ka nın 
təs vi ri real möv cud ol muş ada-
ya qə ti uy ğun gəl mir. Bə zi lə ri 
be lə he sab edir ki, Ho mer sa-
də cə səhv edir miş, 
çün ki onun özü 
öl kə nin ta-
mam baş qa 
h i s  s ə  s i n -
də, üs tə lik,

Odisseyin səyahətləri – 

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. 
Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin 
sir lə ri” böl mə sin də müəm ma lı dö nəm-
lər, ha di sə lər araş dı rı la caq, dərs lik lər-
də, el mi təd qi qat lar da təq dim olu nan 
hə qi qət lər oxu cu la rı mı za “Hər suala 
bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul-
yar en sik lo pe dik top lu ya xas rə-
van dil lə təq dim olu na caq.
Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya-
gö rü şü nü da ha da ge niş lən-
dir mək, on la rı hə mi şə diq-
qət mər kə zin də olan ma raq lı 
həm söh bə tə çe vir mək dir.
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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 

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-

Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin 
sir lə ri” böl mə sin də müəm ma lı dö nəm-
lər, ha di sə lər araş dı rı la caq, dərs lik lər-
də, el mi təd qi qat lar da təq dim olu nan 
hə qi qət lər oxu cu la rı mı za “Hər suala 
bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul-
yar en sik lo pe dik top lu ya xas rə-

Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya-
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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 

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-

Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin 
sir lə ri” böl mə sin də müəm ma lı dö nəm-
lər, ha di sə lər araş dı rı la caq, dərs lik lər-
də, el mi təd qi qat lar da təq dim olu nan 
hə qi qət lər oxu cu la rı mı za “Hər suala 
bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul-
yar en sik lo pe dik top lu ya xas rə-

Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya-

dan qa lır, axır da dal ğa lar onu də han sı ma cə ra lar baş ve rib? 

Hər suala       bir ca vab

is tə mir miş. Gu ya Af ri ka nın şi-
ma lın da ya şa mış əf sa nə vi xalq 
olan lo to faq lar (yə ni lo tos ye-
yən lər) də niz çi lə rin bə zi lə ri ni 
zan ba ğa qo naq edir lər, on lar 
da doğ ma İta ka nı unu da raq 

yol la rı na da vam et mək 
fi k rin dən bir müd dət vaz 

ke çir lər. 

La kin Odis se yin hə lə baş qa 
im kan la rı da var dı, və ziy yət elə 
də ümid siz de yil di. On lar kü lək 
tan rı sı Eola nın ada sı na ça tan da 
o, qo naq la ra səmt kü lə yi yol la-
yır, bü tün qa lan kü lək lə ri isə 
ki sə yə dol du rub Odis se yə ve-
rir və de yir: “Yal nız mən zil ba-
şı na ça tan da, on la rı aç, bu rax”.

nə ti cə lən mir: qa dın Odis se yin 
yol daş la rı nı hey va na dön də-
rir. Düz dür, son ra dan Odis-
sey on la rı in san gör kə mi ni 
qay tar maq üçün se hir ba zı bir-
tə hər ra zı sa la bi-
lir...

də cə səhv edir miş, 
çün ki onun özü 
öl kə nin ta-
mam baş qa 
h i s  s ə  s i n -
də, üs tə lik,
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təs vir et di yi ha-
di sə lər dən xey li 
son ra lar ya şa yıb. 
Bə zi lə ri bu fi -
kir də dir ki, 
söh bət han-
sı sa baş qa 
ada dan ge dir 
– Şli man qa-
zın tı la rı nı İta-
ka da apa rır dı, 
am ma ora da 
Odis se yin sa-
ra yı na bən zər 
bir şey ta pa bil-
mə miş di. Onun 
tap dıq la rı Mi ken 
döv rü nün ya şa yış 
məs kən lə ri nin qa lıq-
la rı idi. Bəl kə, poema da 
ta mam baş qa ada təs vir 
olu nub? Bu gün be lə bir 
fər ziy yə irə li sü rü lür ki, 
Ho me rin İta ka sı müasir Ke-
fa li ya ada sı nın bir his sə si dir. 
Doq qu zun cu nəğ mə də Odis-
sey feak la rın ça rı na öz və tə ni 
be lə təq dim edir:

Laert lə rin öv la dı Odis se yəm mən, 
Dil lər də əz bər dir çox bil miş li yim.
Şöh rə tim göy lə rə uca lır hər dəm,
Et di yim kəşfl  ər dən
 xey rim var mə nim.
Ya şa dı ğım doğ ma şə hər
Gü nəş li İta ka dır.
Ora da ma vi də niz dən 
Boy ve rə rək gö rü nən

Ne rionun zir və si
 sıx me şə qoy nun da dır.
O yer lə rə lap ya xın,
 yan-ya na ada la rın
Sa yı-he sa bı yox dur: Zam, Du li hi,
La ci vərd me şə li bən zər siz Za kinf...
Və lap qərb də, uc qar da
Dal ğa lar qoy nun da ən gö zəl ada - 

Mə nim İta kam gə lir.

Bu nun la ada la rın sa yı
 tü kə nən de yil,
Ada mız çox dur hə lə,
 am ma qa lan ada lar
Sər hə də ya xın du rar.
O sər hə də ki, or dan 
Eos la He lios boy la nır mü dam.
Ada tor paq, daş-qa ya, 
Bət ni bə rə kət li dir,

Ye tir di yi məh sul lar 
Gü lə rüz ca van la rı 

İl bo yun ca do yu rar...
La kin mə nə qa lan da,
 yer üzü nün ən ilıq, 

ən meh ri ban şə hə ri
 elə doğ ma və tə nim

Gö zəl İta ka dır, bi lin!

İta ka ada sı nı dü zən lik say-
maq ol maz, o qa ya lıq dır, üs-
tə lik Za kin fi n qər bin də yox, 
şi mal-şər qin də dir. La kin müa-
sir İta ka dan qərb də yer lə şən 
Ke fa li ya ada sı Ho me rin təs vir-
lə ri nə tam uy ğun gə lir - da ha 
doğ ru su, Ke fa li ya nın özü yox, 
ada nın şi mal-qərb tə rə fi , Pa-
li ki ya rı ma da sı. Çoğ ra fi  ya şü-
nas Con An der hill he sab edir 
ki, qə dim za man lar da Pa li ki 
müs tə qil ada olub və Ke fa li ya 
ilə zəl zə lə dən son ra bir lə şib. 
Müasir İta kan Ho me rin əsə-
rin də Du li hi adı ilə hal la nır.

Bə zi alim lər yu nan qəh rə ma-
nı nın onil lik lər bo yun ca sü rən 
sə fə ri nin təs di qi ni sə ma ci sim-
lə ri nin Ho me rin “Odis se ya”da 
təs vir et di yi və ziy yət lə rin də 
tap maq is tə yir lər. Odis sey Pe-
ne lo pa nın adax lı la rı ilə haqq-
he sab çək məz dən ön cə aşa ğı-
da kı ha di sə lər baş ve rib:
...Ka bus lar do la şır evin önün də,
Qa pı-ba ca la rı dol du rur on lar,
Bu tor pa ğın tə ki nə tə lə sir on lar.
Can atır Ere bin ye ral tı dün ya sı na,
Zül mət lər için də gö rün məz olub
Get sin lər qa ran lıq la ra... 
Gü nəş sə göy lər dən yo xa çı xıb dı,
Qa lıb dı zül mə tin dar qu ca ğın da! 

Ver si ya nın müəl lifl  ə ri gü man 
edir lər ki, bu ra da tam gü nəş tu-
tul ma sın dan söh bət ge dir. Hə lə 
1920-ci il də al man ast ro nom la rı 
Karl Şox və Paul Noy ge bauer 
he sab la mış dı lar ki, poema nın 
bəhs et di yi sə ma ha di sə si era-
mız dan əv vəl 1178-ci il, 16 ap-
rel də baş ve rib – Tro ya mü ha-
ri bə si nin ba şa çat ma sı gü man 
edi lən ta rix dən (era mız dan əv-
vəl 1190-cı il də) cə mi 12 il son ra.

Müasir ast ro nom lar Mar se-
lo Man yas ko və Kons tan ti no 
Bay ku zis Ho me rin to xun du-
ğu, göy qüb bə sin də o vaxt 
baş ve rən ha di sə lər zən ci ri ni 
tam bər pa et mə yə cəhd gös-
tər miş di lər. Yu nan lar pla net-
lə rin hə rə kə ti nə bö yük diq qət 
ve rir di lər de yə, ast ro no mik 
mü şa hi də lə ri ni epo-
sa asan lıq la sa la 
bi lər di lər. 

Alim lər sə das tan da tan rı la rın 
xa tır lan ma sı nı on la rın adı nı 
da şı yan pla net lə rin hə rə kət lə ri 
ilə in terp re ta si ya edir di lər..

Mə sə lən, Mer ku ri nin göy 
qüb bə sin də hə rə kə ti nin təh-
li li ni Her mes ba rə də (on la rın 
hər iki si ey ni tan rı dır)  xa-
tır lat ma dan is ti fa də edə rək, 
apar dı lar.
Egist də acı ğa düş müş dü ya man,
Ta le yin gər di şin ya man ca poz du:
Evə dö nən ki mi At ri din ca nın
Əlin dən gör ne cə asan ca al dı.
Ar va dın özü nə xa nım elə di...
Qar şı dan bə la lar gəl di yi ni də
Yax şı ca bi lir di, heç şüb hə yox dur:
Vax tın da yol la dıq qar tal Her me si,
Çat dır dıq ona ki, tü kət mə sin soy!
Nə At ri də qıy sın, nə də ar va dın
Özü nə xa nım da elə mə sin qoy!

On lar beş ast ro no mik ha-
di sə müəy yən edib on la rın 
ar dı cıl lı ğı nı tə yin et di lər və 
bu nə ti cə yə gəl di lər ki, bü-
tün bu sə ma ha di sə lə ri tam 
Gü nəş tu tul ma sı baş ve rən 
konk ret za ma na uy ğun gə lir. 
Hə min tu tul ma Ara lıq də ni-
zi ni nin şərq sa hil lə rin də mü-
şa hi də olun muş du. Tro ya nın 
rəs mən qə bul olun muş sü qut 
ta ri xin dən mən fi -müs bət yüz 
il in ter va lın da ol maq la, be lə 
bir ta rix alı nır dı – era mız dan 
əv vəl 1178-ci il.

Am ma bu ma raq lı nə ti cə lər 
də ma raq lı ol maq la bə ra bər 
şüb hə li dir. Axı ki fa yət qə dər 
də qiq olan ast ro no mik mü şa-
hi də lər şi fa hi epos va si tə siy lə 
Ho me rə də qiq li yiy lə ne cə ça-
ta bi lər di? Bu da ay dın de yil. 
La kin bu ta rix hər hal da, Tro-
ya nın sü qut et di yi id dia olu-
nan ta rix lər dən bi ri nə uy ğun 
gə lir di. Bu şə hə rin, ümu miy-
yət lə, olub-ol ma ma sı na gə lin-
cə isə, onun möv cud lu ğu na 
ar tıq heç şüb hə yox idi. On da 
de mə li, qa yı dış da olub. Və 

kim bi lir, qə dim də niz çi lər 
ev lə ri nə dö nə nə dək da ha 
ha ra la ra ge dib çı xa bi lər-

di lər?..

Boy ve rə rək gö rü nən Mə nim İta kam gə lir. Bət ni bə rə kət li dir,
Ye tir di yi məh sul lar 

Gü lə rüz ca van la rı 
İl bo yun ca do yu rar...
La kin mə nə qa lan da,
 yer üzü nün ən ilıq, 

ən meh ri ban şə hə ri
 elə doğ ma və tə nim

Gö zəl İta ka dır, bi lin!

lo Man yas ko və Kons tan ti no 
Bay ku zis Ho me rin to xun du-
ğu, göy qüb bə sin də o vaxt 
baş ve rən ha di sə lər zən ci ri ni 
tam bər pa et mə yə cəhd gös-
tər miş di lər. Yu nan lar pla net-
lə rin hə rə kə ti nə bö yük diq qət 
ve rir di lər de yə, ast ro no mik 
mü şa hi də lə ri ni epo-
sa asan lıq la sa la 
bi lər di lər. 

nan ta rix lər dən bi ri nə uy ğun 
gə lir di. Bu şə hə rin, ümu miy-
yət lə, olub-ol ma ma sı na gə lin-
cə isə, onun möv cud lu ğu na 
ar tıq heç şüb hə yox idi. On da 
de mə li, qa yı dış da olub. Və 

kim bi lir, qə dim də niz çi lər 
ev lə ri nə dö nə nə dək da ha 
ha ra la ra ge dib çı xa bi lər-

di lər?..

təs vir et di yi ha-
di sə lər dən xey li 
son ra lar ya şa yıb. 
Bə zi lə ri bu fi -

sı sa baş qa 
ada dan ge dir 
– Şli man qa-
zın tı la rı nı İta-
ka da apa rır dı, 
am ma ora da 
Odis se yin sa-
ra yı na bən zər 
bir şey ta pa bil-
mə miş di. Onun 
tap dıq la rı Mi ken 
döv rü nün ya şa yış 
məs kən lə ri nin qa lıq-
la rı idi. Bəl kə, poema da 
ta mam baş qa ada təs vir 
olu nub? Bu gün be lə bir 
fər ziy yə irə li sü rü lür ki, 
Ho me rin İta ka sı müasir Ke-
fa li ya ada sı nın bir his sə si dir. 
Doq qu zun cu nəğ mə də Odis-
sey feak la rın ça rı na öz və tə ni 
be lə təq dim edir:

Hər suala       bir ca vab
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Bu il Ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö-
rül müş Bob Di la nın təq di mat mə ra si mi nə 
qa tı lıb-qa tıl ma ya ca ğı ba rə də söz-söh bət lər 
uzun müd dət dir, sən gi mək bil mir. Əv vəl-

cə onun mü ka fat dan im ti na edə cə yi, son ra təq di ma ta gəl mə-
yə cə yi ya zıl sa da, nə ha yət, 
Bob Di lan özü mə sə lə ilə 
bağ lı açıq la ma ve rib. 

Ame ri ka lı mu si qi çi, 
şair, akt yor və rəs sam Bob 
Di lan No bel mü ka fa tı təq di ma-
tı na qa tıl maq dan im ti na edib. 
La kin o, bu mü ka fa tı 2017-ci 
ilin ya zın da İs ve çə qast rol sə-
fə rin də Stok holm da ke çi ri lə-
cək kon ser ti za ma nı ala ca ğı nı 
söy lə yib. Bob Di lan No bel nit-
qi ni də elə kon ser tin də söy lə-
yə cək. 

Qeyd edək ki, No bel nit qi 
söy lə mək Ko mi tə nin mü ka-
fa tı alan laureat lar qar şı sın da 
qoy du ğu ye ga nə va cib şərt-
dir. 

Bob Di lan bu il okt yab rın 
13-də Ame ri ka mah nı da ye-
ni poetik di lin ya ra dıl ma sı na 
gö rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Məş hur bri ta ni ya lı akt ri sa, 
“Har ri Pott  er”in oxu cu la rın-
dan olan Em ma Uot son bu 
gün lər də Lon don da, ar tıq bir 

ne çə il dən bə ri ke çi ri lən ənə nə vi ak si ya nın 
iş ti rak çı sı na çev ri lib. O, Ma ya En ce lounun 
“Anam, mən və anam” əsə ri nin yüz lər lə 
nüs xə si ni Lon don met ro po li te nin də giz lə-
dib. Met ro po li ten dən is ti fa də edən, ki tab-
la rı ta pan Lon don sa kin lə ri bu nu çox bö-
yük hə diy yə ki mi qə bul edib lər. Özü nün 
ki tab klu bu nun say tın da Em ma Uot son 
nə yə gö rə “Anam, mən və anam” ki ta bı nı 
seç di yi ni izah edə rək ya zıb ki, bu ki tab 
onun sev di yi ki tab lar dan bi ri dir və on dan 
bö yük zövq alıb. Akt ri sa so sial şə bə kə də ki 
he sab la rın dan pə rəs tiş kar la rı na  mü ra ci ət-
lə Lon don met ro sun da “iti ril miş” ki tab la rı 
tap ma ğı töv si yə edib. 

Qeyd edək ki, “Met ro da ki tab” ak si ya sı 
2012-ci il dən Lon don da ke çi ri lir. Ak si ya çər-
çi və sin də 2012-ci il dən in di yə dək hər həf tə 
oxu cu lar bi lə rək-
dən Lon don 
met  ro sun da 
yüz lər lə ki-
tab “iti rir-
lər”.
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Məş hur Oks ford lü ğə ti nin müəl lifl  ə ri 
2016-cı il də in gi lis di lin də ən çox is-
ti fa də edi lən sö zü se çib lər. Araş dır-
ma za ma nı mə lum olub ki, bu il ən 

çox “post-truth”, yə ni “hə qi qi xə bər” sö zü iş lə di-
lib. Lü ğət müəl lifl  ə ri nin bil dir di yi nə gö rə, “post-
truth” sö zü ilk də fə 1992-ci il də iş lə di lib. La kin bu 
il Bö yük Bri ta ni ya nın Av ro pa Bir li yi nə üzv lü yü-
nün mü za ki rə edil mə si və ABŞ-da pre zi dent seç-
ki lə ri uğ run da mü ba ri zə nin baş lan ma sı fo nun da 
bu sö zün əv vəl ki il lər lə mü qa yi sə də 20 də fə ar tıq 

iş lə dil di yi mü şa hi də olu nub.
Oks ford lü ğə ti nin tər tib çi lə rin-

dən bi ri Kas per Qrat vol de yib 
ki, məhz bu ter mi nin da ha çox 
iş lən mə si dün ya da baş ve rən-
lə ri da ha də qiq xa rak te ri zə 
edir. Qrat vol əla və edib ki, 
bu, küt lə vi in for ma si ya va-
si tə lə ri nin dün ya da ye ga-
nə in for ma si ya mən bə-
yi ki mi eti bar sız lı ğı və 
in san lar da eşit dik lə ri, 
oxu duq la rı xə bər lə-
rə qar şı inam sız lı ğın 

art ma sı ilə bağ lı dır.
Hazırladı:  

NARINGÜL

Bu gün lər də Al ma ni ya hö ku mə ti 
ya zı çı To mas Man nın ABŞ-da-
kı vil la sı nı alıb. Hö ku mət 13 
mil yon dol la ra al dı ğı bu vil la-

nı gənc ya zı çı lar üçün iqa mət gah et mək fi k rin də dir. 
Vil la okean sa hi lin də, Los-An ce le sin ən nü fuz lu 

ra yon la rın dan bi ri olan Pa si fi k-Pa li seyds də yer lə-
şir. Ya zı çı 1942-ci il dən 1952-ci ilə qə dər hə min vil-
la da ya şa yıb. To mas Mann 1938-ci il də na sional-
so sialist lə rin ha ki miy yə tə gə li şin dən son ra ABŞ-a 
mü ha ci rət et mə yə məc bur olub. Bun dan son ra o, 

Al ma ni ya və tən daş lı ğın dan məh rum edi lib. 
To mas Man nın vil la sı tək cə ta ri xi de yil, 

həm də mə də niy yət ba xı mın dan 
də yər li dir”, - Frank furt-Mayn-

da kı Al man me mar lıq mu ze-
yi nin ku ra to ru York Fyors ter 

be lə he sab edir. Me mar Yu li Ralf 
De vid son evə da ha ra hat üs lub ver mə-

yi ba ca rıb. 1952-ci il də vil la nı ame ri ka lı hü-
quq şü nas alıb. Am ma o, evin keç miş sa hi bi ni 
unut ma yıb və gi riş də Man nın pro fi  li nin əks 
olun du ğu bü rünc xa ti rə löv hə si as dı rıb.

Ya po ni ya nın Kyus yu Uni ver si te ti nin alim lə ri çox ma-
raq lı bir kəş fə im za atıb lar. Be lə ki, alim lə rin ye ni kəş fi  
- ney ro şə bə kə ki ta bın jan rı nı üz qa bı ğın dan tə yin edir. 
Sı naq mər hə lə sin də 512 ney ron dan və dörd qat dan 

iba rət olan ye ni ney ro şə bə kə yə dün ya da ən bö yük ki tab sa tı şı 
şə bə kə si olan “Ama zon” say tın dan iyir mi janr da 137788 ki ta-
bın üz qa bı ğı yük lə nib. La kin ney ro şə bə kə bu ki tab lar dan 21,9 
faizi nin jan rı nı düz gün tə yin edib. La yi hə nin müəl lifl  ə rin dən 
bi ri de yib: “Sı naq mər hə lə sin də al dı ğı mız nə ti cə onu gös tə rir 
ki, üz qa bı ğı nın tər ti ba tı na əsa sən ki tab la rı təs nifat laş dır maq 
müm kün dür. Hər çənd, bu çox çə tin iş dir”. 

Ye ni ix ti ra bə zi janr la rı da ha asan ta nı yıb. Mə sə lən, tu rizm və 
kom pü ter tex no lo gi ya la rı na aid ki tab la rın jan rı nı ney ro şə bə kə 
də qiq tə yin edib. Mü tə xəs sis lə rin fi k rin cə, bu nun bir sə bə bi də 
di zay ner lə rin bu tip ki tab la rın tər ti ba tı nı möv zu ya uy ğun iş lə-
mə si dir. Ney ro şə bə kə, həm çi nin, üz qa bı ğın da ye mək şək li olan 
ku li na ri ya ki tab la rı nı da asan lıq la ta nı ya bi lib. La kin ey ni möv-
zu da, üz qa bı ğın da aş paz təs vir edil miş ku li na ri ya ki ta bı nı ta nı-
ya bil mə yib. 

Ney ro şə bə kə nin ça tış ma yan cə hə ti tək cə bu nun la bit mir. Be lə 
ki, ney ro şə bə kə bioq ra fi k əsər lə ri və me muar la rı ta ri xi ədə biy yat-
la, uşaq ki tab la rı nı ko miks və qra fi k ro man lar la “qa rış dı rır”, tib bi 
ədə biy yat la el mi ədə biy ya tı isə, de mək olar ki, fərq lən di rə bil mir. 

An caq bü tün bun lar la ya na şı, ye ni ix ti ra nı təh lil edən alim lər 
ümu mi lik də onu funk si ya sı nı müs bət qiy mət lən di rib lər.

Ya pon alim lə ri ye ni ix ti ra nı gə lə cək də da ha da tək mil ləş di rə-
cək lə ri ni bil di rib lər. Alim lər dən bi ri nin söz lə ri nə gö rə, on lar gə-

lə cək də ney ro şə bə kə nin 
həc mi ni ar tır maq la, 

mət ni təh lil edən, 
həm çi nin ki ta bın 
adı nı tə yin edə 
bi lə cək bir ney ro-
şə bə kə ya rat ma ğa 

nail ola caq lar.

dən Lon don 
met  ro sun da 
yüz lər lə ki-
tab “iti rir-
lər”.

Oks ford lü ğə ti nin tər tib çi lə rin-
dən bi ri Kas per Qrat vol de yib 
ki, məhz bu ter mi nin da ha çox 
iş lən mə si dün ya da baş ve rən-
lə ri da ha də qiq xa rak te ri zə 
edir. Qrat vol əla və edib ki, 
bu, küt lə vi in for ma si ya va-
si tə lə ri nin dün ya da ye ga-
nə in for ma si ya mən bə-
yi ki mi eti bar sız lı ğı və 
in san lar da eşit dik lə ri, 
oxu duq la rı xə bər lə-
rə qar şı inam sız lı ğın 

art ma sı ilə bağ lı dır.
Hazırladı:  

NARINGÜL

Metroda “itən” kitablar

lə cək də ney ro şə bə kə nin 
həc mi ni ar tır maq la, 

mət ni təh lil edən, 
həm çi nin ki ta bın 
adı nı tə yin edə 
bi lə cək bir ney ro-
şə bə kə ya rat ma ğa 

nail ola caq lar.

il Ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö-
rül müş Bob Di la nın təq di mat mə ra si mi nə 
qa tı lıb-qa tıl ma ya ca ğı ba rə də söz-söh bət lər 
uzun müd dət dir, sən gi mək bil mir. Əv vəl-

cə onun mü ka fat dan im ti na edə cə yi, son ra təq di ma ta gəl mə-

Di lan No bel mü ka fa tı təq di ma-
tı na qa tıl maq dan im ti na edib. 
La kin o, bu mü ka fa tı 2017-ci 
ilin ya zın da İs ve çə qast rol sə-
fə rin də Stok holm da ke çi ri lə-
cək kon ser ti za ma nı ala ca ğı nı 
söy lə yib. Bob Di lan No bel nit-
qi ni də elə kon ser tin də söy lə-

Qeyd edək ki, No bel nit qi 
söy lə mək Ko mi tə nin mü ka-
fa tı alan laureat lar qar şı sın da 
qoy du ğu ye ga nə va cib şərt-

Bob Di lan bu il okt yab rın 
13-də Ame ri ka mah nı da ye-
ni poetik di lin ya ra dıl ma sı na 
gö rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Oksford
lüğətinin
müəllifl əri
“İlin sözü”nü seçdi

Bu il Ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö-Bu il Ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö-Bu il Ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö-

Bob Dilan Nobel nitqini öz 
konsertində söyləyəcək

Bu gün lər də Al ma ni ya hö ku mə ti Bu gün lər də Al ma ni ya hö ku mə ti Bu ya zı çı To mas Man nın ABŞ-da-Bu ya zı çı To mas Man nın ABŞ-da-Bu kı vil la sı nı alıb. Hö ku mət 13 Bu kı vil la sı nı alıb. Hö ku mət 13 Bu mil yon dol la ra al dı ğı bu vil la-Bu mil yon dol la ra al dı ğı bu vil la-Bu 
nı gənc ya zı çı lar üçün iqa mət gah et mək fi k rin də dir. 

Vil la okean sa hi lin də, Los-An ce le sin ən nü fuz lu 
ra yon la rın dan bi ri olan Pa si fi k-Pa li seyds də yer lə-
şir. Ya zı çı 1942-ci il dən 1952-ci ilə qə dər hə min vil-
la da ya şa yıb. To mas Mann 1938-ci il də na sional-
so sialist lə rin ha ki miy yə tə gə li şin dən son ra ABŞ-a 
mü ha ci rət et mə yə məc bur olub. Bun dan son ra o, 

Al ma ni ya və tən daş lı ğın dan məh rum edi lib. 
To mas Man nın vil la sı tək cə ta ri xi de yil, 

həm də mə də niy yət ba xı mın dan 
də yər li dir”, - Frank furt-Mayn-

be lə he sab edir. Me mar Yu li Ralf 
De vid son evə da ha ra hat üs lub ver mə-

yi ba ca rıb. 1952-ci il də vil la nı ame ri ka lı hü-
quq şü nas alıb. Am ma o, evin keç miş sa hi bi ni 
unut ma yıb və gi riş də Man nın pro fi  li nin əks 
olun du ğu bü rünc xa ti rə löv hə si as dı rıb.

Almaniya Tomas 
Mannın ABŞ-dakı 

villasını aldı


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8-9
	10
	11
	12
	13
	14-15
	16

