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Azərbaycan dili mütəxəssislərinin nəzərinə!
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 nə me dia, ma liy yə, iq ti sa diy-
yat, hü quq, ədə biy yat və di gər hu ma ni tar sa hə lər üz rə 
Azər bay can di lin də mətn tər ti bi və re dak tə işi hə ya ta 
ke çi rən pe şə kar mü tə xəs sis lər tə ləb olu nur.

Tel: (+994 12) 595-10-69 (daxili nömrə 108)
E-mail: info@aztc.gov.az.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
“The Bu si ness Year” jur-
na lı nın baş re dak to ru 
Le land Ray sı və jur na lın 

di rek to ru xa nım Be tül Ça ka loğ-
lu nu qə bul edib.

“The Bu si ness Year” jur na lı nın 
baş re dak to ru Le land Rays Azər-
bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
İs tan bul da ke çi ri lən Dün ya Hu-
ma ni tar Sam mi tin də iş ti ra kı nın 
və çı xı şı nın önə mi ni vur ğu la dı. O, 
Azər bay ca nın bey nəl xalq əmək-
daş lı ğın möh kəm lən di ril mə si və 
dün ya da ge dən iq ti sa di pro ses lər-
də ki ro lu nu qeyd et di.

Dün ya Hu ma ni tar Sam mi ti nin 
əhə miy yə ti nə to xu nan Pre zi dent İl-
ham Əli yev Sam mi tin bu for mat da 
ilk bey nəl xalq hu ma ni tar təd bir ol-
du ğu nu vur ğu la ya raq təd bi rin gün-
də li yi nin ge niş sa hə lə ri əha tə et di yi ni 
de di. Bey nəl xalq iq ti sa di əmək daş lıq 
mə sə lə lə ri nə to xu nan döv lə ti mi zin 
baş çı sı Azər bay ca nın dün ya iq ti sa di 
sis te mi nə in teq ra si ya olun ma sı is ti-
qa mə tin də gö rü lən iş lər dən da nış dı.

“The Bu si ness Year” jur na lı nın 
di rek to ru xa nım Be tül Ça ka loğ-
lu jur na lın gör dü yü iş lər ba rə də 
döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat 
ver di. Al tı ilə ya xın bir müd dət də 
öl kə miz ilə əmək daş lıq et dik lə ri ni 
vur ğu la yan xa nım Be tül Ça ka loğ-
lu jur na lın dün ya nın müx tə lif qi-
tə lə ri və öl kə lə rin də yax şı əla qə lər 
qur du ğu nu de di.

“The Bu si ness Year” jur na lı nın 
baş re dak to ru Le land Rays Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
Azər bay ca nın Av ro pa nın ener ji 
təh lü kə siz li yi nə ver di yi əhə miy-
yət li töh fə yə, “Cə nub Qaz Dəh li-
zi”, “Şah də niz-2”, TA NAP və TAP 
la yi hə lə ri nin ya ra dıl ma sı və hə ya-
ta ke çi ril mə si, mü hüm bey nəl xalq 

id man təd bir lə ri nin, o cüm lə dən 
bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın nü-
mu nə vi təş ki li nə və Azər bay ca nın 
çox bö yük po ten sialı nın dün ya da 
təb li ği nə, “Şərq-Qərb”, “Şi mal-
Cə nub” nəq liy yat dəh liz lə ri nin 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı gös tər di yi 
səy lə rə, Azər bay ca nı əhə miy yət li 
trans mil li nəq liy yat la yi hə lə ri nin 

mər kə zi nə çev ril di yi nə, si vi li za-
si ya lar və mə də niy yət lər ara sın-
da dialo qun in ki şaf et di ril mə si nə 
ver di yi bö yük dəs tə yə, mul ti kul-
tu ral də yər lə rin təş vi qi ilə bağ lı 
bey nəl xalq hu ma ni tar təd bir lə rin 
ke çi ril mə si və re gion da sülh və 
təh lü kə siz li yin tə min olun ma sı ilə 
bağ lı di gər uğur lu fəaliy yə ti nə gö-

rə rəh bər lik et di yi jur na lın Azər-
bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vi 
2015-ci il də “Dün ya da ilin ada mı” 
mü ka fa tı na la yiq gör dü yü nü de di 
və mü ka fa tı döv lə ti mi zin baş çı sı-
na təq dim et di.

Döv lət baş çı sı “The Bu si ness 
Year” jur na lı nın “Dün ya da ilin 
ada mı” mü ka fa tı na la yiq gö rül-
dü yü nə gö rə min nət dar lı ğı nı ifa-
də et di. Pre zi dent İl ham Əli yev 
jur na lın baş re dak to ru Le land 
Ray sın təq di ma tın da Azər bay ca-
nın hə ya ta ke çir di yi si ya sə tin ən 
əhə miy yət li is ti qa mət lə ri nin qeyd 
olun du ğu nu vur ğu la ya raq iq ti-
sa di şa xə lən dir mə, ener ji təh lü-
kə siz li yi, mul ti kul tu ra lizm, Azər-
bay ca nın bey nəl xalq nəq liy yat 
mər kə zi nə çev ril mə si və bu inf-
rast ruk tu ra in ves ti si ya la rın ya tı rıl-
ma sı ki mi mə sə lə lə rin əl də olun-
ma sın da re gional əmək daş lı ğın 
əhə miy yə ti ni qeyd et di. Re gional 
əmək daş lı ğın yal nız qar şı lıq lı ina-
ma əsas lan dı ğı nı de yən döv lə ti-
mi zin baş çı sı qar şı lıq lı ina mın isə 
mul ti kul tu ral, di ni və et nik dö-
züm lü lük ki mi də yər lə rin təş vi qi 
ilə ya ra dıl dı ğı nı bil dir di. Bü tün bu 
də yər lə rə gö rə qü rur duy du ğu nu 
qeyd edən Pre zi dent İl ham Əli yev 
Azər bay ca nın təb li ği nə və öl kə-
miz lə bağ lı hə qi qət lə ri bey nəl xalq 
audi to ri ya ya çat dır dıq la rı na gö rə 
“The Bu si ness Year” jur na lı na tə-
şək kü rü nü bil dir di.

“The Bu si ness Year” jur na lı nın id man təd bir lə ri nin, o cüm lə dən mər kə zi nə çev ril di yi nə, si vi li za-

İlham Əliyev “The Business Year” jurnalının 
baş redaktorunu və direktorunu qəbul edib

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

Bakı Dövlət Universitetində Respublika 
Gününə həsr olunmuş tədbir

Ma yın 26-da Ba kı Döv lət 
Uni ver si te tin də 28 May 
- Res pub li ka Gü nü nə 
həsr olun muş təd bir 

ke çi ri lib. Təd bir də döv lət və hö ku-
mət nü ma yən də lə ri, Mil li Məc li sin 
de pu tat la rı, elm, ic ti maiy yət xa dim-
lə ri, Türk Əmək daş lıq və Koor di-
na si ya Agent li yi nin (Tİ KA) təm sil-
çi lə ri, KİV rəh bər lə ri, uni ver si te tin 
pro fes sor-müəl lim və tə lə bə lə ri iş ti-
rak edib lər.

Azər TAc xə bər ve rib ki, təd bir dən 
əv vəl jur na lis ti ka fa kül tə si nin nəz din-
də fəaliy yət gös tə rən Təd ris-te le ra dio 
stu di ya sı nın əsas lı tə mir dən son ra açı-
lış mə ra si mi olub.

Açı lış mə ra si min də iş ti rak edən 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin ic ti mai-si ya si mə sə lə lər üz rə 
kö mək çi si, pro fes sor Əli Hə sə nov 
bö yük ənə nə lə rə, şə rəfl  i ta ri xə ma-
lik jur na lis ti ka fa kül tə si stu di ya sı nın 
BDU-nun tə şəb bü sü ilə ye ni dən qu-
rul ma sı nı yük sək də yər lən di rib və 
fa kül tə tə lə bə lə ri nə ya ra dı lan im kan-
lar dan sə mə rə li is ti fa də et mə yi töv si-
yə edib.

BDU-nun rek to ru, aka de mik Abel 
Mə hər rə mov bil di rib ki, 1928-ci il dən 
jur na list kadr la rı ha zır la yan fa kül tə-
nin ta ri xin də da ha bir əla mət dar ha-
di sə qeyd edi lir. 1981-ci il də ya ra dı lan 
Təd ris-te le ra dio stu di ya sı BDU-nun tə-
şəb bü sü və Türk Əmək daş lıq və Koor-
di na si ya Agent li yi nin (Tİ KA) dəs tə yi 
nə ti cə sin də əsas lı tə mir dən son ra müəl-
lim və tə lə bə lə rin ix ti ya rı na ve ri lir. Stu-
di ya əsas lı tə mir olu nub, tex ni ki im kan-
la rı ge niş lə nib, ötən ay isə əmək daş la rı 
TRT ka na lın da tə lim-təc rü bə ke çib lər.

Son ra təd bir uni ver si te tin əsas bi na-
sın da da vam et di ri lib. Aka de mik Abel 
Mə hər rə mov 28 May - Res pub li ka Gü-
nü mü na si bə ti lə bü tün iş ti rak çı la rı təb-
rik edib. Xalq Cüm hu riy yə ti nin çox 
bö yük ya di gar la rı ol du ğu nu xa tır la dan 
aka de mik Abel Mə hər rə mov bil di rib ki, 
on lar dan bi ri də Ba kı Döv lət Uni ver si-
te ti dir. Rek tor qeyd edib ki, Azər bay can 
döv lət müs tə qil li yi ni bər pa edən dən 
son ra döv rün ic ti mai-si ya si pro ses lə ri 
müs tə qil li yi mi zi təh lü kə al tı na alır dı. 
Be lə bir vaxt da Ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin ha ki miy yə tə gə li şi Azər bay ca nı 
par ça lan ma təh lü kə sin dən qur tar dı. 

Ümum mil li li de rin ha ki miy yə ti döv-
rün də Azər bay can çox bö yük nailiy-
yət lə rə im za at dı və hə min si ya sət bu 
gün Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fi n dən 
uğur la da vam et di ri lir.

Son ra Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin ic ti mai-si ya si mə sə lə lər 
üz rə kö mək çi si, pro fes sor Əli Hə sə-
nov Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
haq qın da mə ru zə ilə çı xış edib. Pro-
fes sor Ə.Hə sə nov mə ru zə sin də Azər-
bay can xal qı nın müs tə qil lik yo lu, 
mil li in ki şa fı və döv lət qu ru cu lu ğu 
pro se si nin bir sı ra mü hüm da xi li və 
xa ri ci amil lər lə şərt lən di yi ni bil di rib. 
Qeyd edib ki, Azər bay can xal qı özü-
nün si ya si, iq ti sa di, mə də ni, in tel lek-
tual po ten sialın dan və SS Rİ-nin da-
ğıl ma sı ilə əla qə dar ya ra nan əl ve riş li 
ta ri xi şə rait dən is ti fa də edə rək 1991-ci 
il də mil li ira də si ni or ta ya qoy du, ye ni-
dən is tiq lal haq qı na qo vu şa raq müs-
tə qil döv lə ti ni bər pa et di və BMT-nin 
üz vü olan müs tə qil döv lət lər sı ra sı na 
qo şul du. Bu ha di sə Azər bay can xal-
qı nın ən bö yük ta ri xi nailiy yə ti he sab 
olu nur. Müasir müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin qu rul ma sın da, in ki şa fın da 
və dün ya da ta nın ma sın da ümum mil-
li li der Hey dər Əli ye vin ta ri xi xid-
mət lə ri ni diq qə tə çat dı ran Əli Hə sə-
nov qeyd edib ki, bu gün Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev Ulu Ön də rin 
si ya si kur su nu da vam et dir mək lə 
ya na şı, həm də onu ye ni şə raitin tə-
ləb lə ri nə uy ğun su rət də ya ra dı cı lıq la 
in ki şaf et di rir. Ha zır da res pub li ka öz 
in ki şa fı nın ke çid döv rü nü ba şa vu ra-
raq bir çox sa hə lər də ye ni mər hə lə yə 
qə dəm qoy maq da dır.

Çı xış lar dan son ra “M.Teatr Pro duc-
tion”un ifa sın da Üze yir Ha cı bəy li nin 
əsər lə ri əsa sın da ha zır lan mış “Mə səl, 
ya...” ta ma şa sı nü ma yiş et di ri lib.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı na pro fes-
sor Əli Hə sə no vun “Azər bay ca nın 
geosi ya sə ti” ki ta bı pay la nı lıb.
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Tərcümə Mərkəzi ilə Argentina 
səfirliyinin birgə layihəsi
“Morelin ixtirası” kitabı işıq üzü gördü

Tər cü mə Mər kə zi ilə Ar-
gen ti na sə fi r li yi nin bir-
gə la yi hə si olan Adolf 
Bio Ka sa re sin “Mo re-

lin ix ti ra sı” ki ta bı nəşr olu nub. 
Ki ta bın is pan di lin dən Azər-
bay can di li nə tər cü mə si və nəş ri 
Ar gen ti na Xa ri ci İş lər və Eti qad 
Na zir li yi nin Tər cü mə lə rə dəs-
tək üz rə “Sur (Cə nub)” Proq ra-
mı çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lib.

Vax tı ilə is pan dil li ədə biy ya tın 
məc ra sı nı məş hur Ar gen ti na ya-
zı çı sı X.L.Bor xes lə bir, kö kün dən 
də yiş miş Adolf Bio Ka sa res 1990-
cı il də Ser van tes Ədə biy yat Mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Ya zı çı nın 
ədə bi ir si “Mo re lin ix ti ra sı” ro ma nı ilə Azər bay can oxu cu su na ilk 
də fə çat dı rı lır. Əsər ori ji nal dan Azər bay can di li nə Emin Ələs gə rov 
tə rə fi n dən tər cü mə edi lib.

Xa tır la daq ki, bu la yi hə yə ötən ilin iyun ayın da start ve ril miş di.

Akademik Ziya Bünyadovun 
kitabı serb dilində
Ölkəmizin Serbiya Respublikasındakı 
səfirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə 
Belqradda Azərbaycanın tarixinə aid 
yeni kitab nəşr olunub

Bu gün lər də Azər-
bay can Res-
pub li  ka sı  nın 
Qər bi Bal kan 

öl kə lə rin də – Ser bi ya da, Mon te-
neq ro da, Bos ni ya və Her se qo vi-
na da föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri El dar Hə sə no vun tə şəb bü-
sü və dəs tə yi ilə Belq rad da ye-
ni nəşr – gör kəm li ta rix çi alim, 
aka de mik Zi ya Bün ya do vun 
“Azər bay can VII-IX əsr lər də” 
ki ta bı nə fi s tər ti bat la işıq üzü 
gö rüb. Belq ra dın “To tal Tra-
de İn ter na tional” nəş riy ya tın da 
çar olun muş əsə ri ta nın mış serb 
mü tə xəs si si Dra qol yub Mas li-
çin re dak tor lu ğu ilə Qra di mir Po liç və Ni na Po liç tər cü mə edib. 

Ümu miy yət lə, Azər bay can la Qər bi Bal kan öl kə lə ri ara sın da mü-
na si bət lər il dən-ilə in ki şaf edir. Ser bi ya da yal nız bir ne çə öl kə nin 
– Fran sa, Ru si ya, Al ma ni ya, İs pa ni ya, Bö yük Bri ta ni ya, ABŞ ki mi 
bö yük döv lət lə rin mə də niy yət mər kə zi var və ar tıq bir ne çə il dir 
ki, Azər bay ca nın adı da hə min sı ra ya da xil dir. Tə sa dü fi  de yil ki, 
bu gün Belq ra dın “Taş may dan” par kın da dün ya miq yas lı si ya si 
xa dim Hey dər Əli yev lə gör kəm li serb ya zı çı sı Mi lo rad Pa vi çin abi-
də lə ri ya na şı uca lır, No vi Sad şə hə rin də, Du nay ça yı nın sa hi lin də 
Üze yir Ha cı bəy li nin xa ti rə komp lek si, gör kəm li şair və dra ma turq 
Hü seyn Ca vi din Pod qo rit sa da büs tü var. 

Azər bay ca nın qə dim ta ri xi nin, zən gin mə də ni ir si nin, elə cə 
də gör kəm li şəx siy yət lə ri nin xa ric də ta nı dıl ma sı və təb li ği üçün 
Ser bi ya Res bub li ka sın da kı sə fi r li yi miz öz möv cud im kan la rı 
çər çi və sin də mün tə zəm ola raq cid di iş lər gö rür. Qeyd edək ki, 
aka de mik Zi ya Bün ya do vun 1500 ti raj la nəşr olun muş qiy mət li 
əsə ri nin Qər bi Bal kan da nəş ri sə fi r li yin bu sa hə də ilk işi de yil. 
Tək cə son beş il ər zin də Belq rad da, No vi Sad da, Sa ra ye vo da və 
Pod qo rit sa da bir sı ra ki tab lar - “Gör kəm li adam la rın hə ya tı” sil-
si lə sin dən “Hey dər Əli yev” və pro fes sor Zem fi  ra Sə fə ro va nın 
“Üze yir Ha cı bəy li” ki tab la rı, Cə lil Məm məd qu lu za də nin “Se çil-
miş əsər lə ri”, Rə sul Rza nın “Rəng lər” poema sı, El çi nin “Ölüm 
hök mü”, Çin giz Ab dul la ye vin “Bal kan op po nent lə ri”, Ka mal 
Ab dul la nın “Ya rım çıq əl yaz ma” ro man la rı, “Qa ra bağ hə qi qə ti”, 
“Er mə ni soy qı rı mı: mifl  ər və ger çək lər”, “223-cü Qır mı zı Bay-
raq lı Belq rad di vi zi ya sı” və s. ki mi el mi, ta ri xi, bə dii, sə nəd li 
nəşr lər serb və Çer no qo ri ya dil lə ri nə tər cü mə olu na raq adı çə-
ki lən öl kə lər də ge niş ya yı lıb. 

Əv vəl ki nəşr lər ki mi bu ki tab da Azər bay can la Qər bi Bal kan 
öl kə lə ri ara sın da mə də ni mü na si bət lə rin in ki şa fı işi nə la yiq li bir 
töh fə dir.

Dünya Bankının 
Vaşinqtondakı 

Mənzil Qərargahında 
Azərbaycan İrsi Günləri

Azər bay ca nın ABŞ-da-
kı sə fi r li yi və Dün ya 
Ban kı nın bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə ma yın 24-də 

Dün ya Ban kı nın in zi ba tı bi na sın-
da Azər bay ca nın İr si Gün lə ri nin 
açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

İki gün lük təd bir çər çi və sin də 
Dün ya Ban kı nın əmək daş la rı və 
qo naq la rı na Azər bay ca nın zən-
gin ta ri xi və mə də ni ir si, o cüm lə-
dən mil li ge yim lə ri miz, xal ça la rı-
mız və rəsm əsər lə ri mız, pay taxt 
Ba kı nın və öl kə mi zin di gər gu-
şə lə ri nin gö zəl mən zə rə lə ri, ha-
be lə Azər bay ca nın tu rizm po ten-
sialın dan bəhs edən vi deo çarx lar 
nü ma yiş et di ri lib. Qo naq lar mil li 
mu si qi mi zin klas sik par ça la rı ilə 
ta nış olub lar, on la ra öl kə miz ba-
rə sin də bro şür lər pay la nı lıb.

Təd bir çər çi və sin də Dün ya 
Ban kı nın əmək daş la rı və qo naq-
la ra Azər bay can mil li mət bə xi-
nin lə ziz ye mək lə rin dən iba rət 
na har təq dim olu nub.

Azər bay ca nın İr si Gün lə ri bu ra-
da iş ti rak edən çox say lı qo naq lar 
tə rə fi n dən bö yük ma raq la qar şı-
la nıb. Qeyd edək ki, bu tə şəb büs 
Dün ya Ban kı rəh bər li yi tə rə fi n dən 
yük sək qiy mət lən di ri lib.

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tərcümə Mərkəzində

Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin Azər bay can da kı föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab Mə həm məd Ha lem Al qu baisi 
Tər cü mə Mər kə zin də olub. Mər kə zin di rek to ru xa nım 
Afaq Mə sud qo na ğı sa lam la ya raq, qu ru mun fəaliy yə tin-

dən, dün ya öl kə lə ri ədə biy yat la rı mü ba di lə si is ti qa mə tin də hə ya-
ta ke çi ri lən la yi hə lər dən da nı şıb:

“Son iki il də Mər kəz ədə biy yat-
la ra ra sı mü ba di lə lər is ti qa mə tin də 
müx tə lif for mat lı la yi hə lər hə ya ta 
ke çi rir. Bu nun la bağ lı aidiy yat-
lı dün ya qu rum la rı ilə əmək daş-
lıq edir, Azər bay can da fəaliy yət 
gös tə rən sə fi r lik nü ma yən də lə ri lə 
gö rü şür, dil, ədə biy yat, tər cü mə 
sa hə sin də la yi hə lə ri ger çək ləş di-
rir. Bu la yi hə lər qis min də, mil li 
ədə biy ya tı mı zın dün ya da ta nı-
dıl ma sı məq sə di ilə tər tib edil miş 
“Müasir Azər bay can an to lo gi ya-
sı” ki ta bı nı ar tıq bir ne çə di lə tər-
cü mə və nəşr et mi şik və bir ne çə 
öl kə də təq di ma tı nı ke çir mə yə ha-
zır la şı rıq. Bu ki ta ba Azər bay can 
ədə biy ya tı nın ən ta nın mış, ən is-
te dad lı ədib lə ri nin əsər lə ri top la-
nıb. Ki ta bın ərəb di li ver si ya sı ar-
tıq Mi sir də nəşr mər hə lə sin də dir.

Ha zır da bu ki ta bın di gər ərəb öl-
kə lə ri nə də ya yıl ma sı na səy gös-
tə ri rik. Azər bay can mul ti kul tu ral 
öl kə ola raq, bü tün dün ya öl kə lə ri 
və xalq la rı ilə hər sa hə də ol du ğu 
ki mi, ədə biy yat la ra ra sı mü ba di lə lə-
rə də açıq dır. Bir ləş miş Ərəb Əmir-
lik lə ri dün ya da ən iri bey nəl xalq 
ki tab sər gi lə ri nin təş kil olun du ğu, 
ki ta ba, mü ta liəyə bö yük ma ra ğın 
ya şan dı ğı qa baq cıl öl kə lər dən bi ri-
dir. Azər bay can ədə biy ya tı nın be lə 
bir öl kə də ta nı dıl ma sı, həm çi nin 
dil, ədə biy yat, tər cü mə sa hə sin də 
qu ra bi lə cə yi miz təc rü bə mü ba di-
lə lə ri nin, hər iki öl kə nin mə nə vi və 
maarif çi du ru mu na öz töh fə si ni ve-
rə cə yi nə, xalq la rı mız ara sın da qar şı-
lıq lı an laş ma nı, dost luq və qar daş lıq 
mü na si bət lə ri ni da ha da möh kəm-
lən di rə cə yi nə ümid edi rəm”.

Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin 
Azər bay can da kı föv qə la də və 
sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab Mə həm-
məd Ha lem Al qu baisi öz növ bə-
sin də, be lə bir gö rü şə şə rait ya-
rat dı ğı üçün Mər kə zin di rek to ru 
xa nım Afaq Mə su da də rin tə şək-
kü rü nü bil di rib:

– Si zin Mər kə zin fəaliy yə ti haq-
qın da mə lu mat lı yam, çox müs bət 
fi  kir lər var. Biz bö yük məm nu-
niy yət lə Mər kəz lə əmək daş lı ğa 
ha zı rıq. Ədə biy yat la ra ra sı mü-
ba di lə lər hər bir xal qın mə nə vi 
dir çə li şi nə, maarif çi du ru mu na 
bö yük tə sir gös tə rir. Va cib de yil 
bu, han sı öl kə nin ədə biy ya tı dır. 
Əsas olan odur ki, bu ədə biy yat 
xoş, müs bət tə sir lə rin da şı yı cı sı 
ki mi, cə miy yə tə öz xe yir xah töh-
fə si ni ve rə cək. Bi zim öl kə də ki ta-
ba, mü ta liəyə bö yük diq qət var. 
Hətt  a iş yer lə rin də ədə bi mü ta-
liəyə bir saat əla və vaxt ay rı lır. 
Ədə biy ya tın cə miy yə tin for ma-
laş ma sın da ro lu bö yük dür. Bu 
mə na da, Mər kə zin gör dü yü iş-
lər təq di rə la yiq dir. Çox is tər dik 
Mər kəz, Bir ləş miş Ərəb Əmir-
lik lə ri nin müx tə lif şə hər lə rin də  
ke çi ri lən bey nəl xalq ki tab sər gi-
lə rin də iş ti rak et sin. Azər bay can 
ədə biy ya tı nın bi zim öl kə oxu cu-
su na çat dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
irə li sür dü yü nüz bü tün tək lifl  ə ri-
ni zi məm nu niy yət lə qə bul edi rik 
və on la rın tez bir za man da hə ya-
ta ke çi ril mə si üçün əli miz dən gə-
lə ni əsir gə mə yə cə yik”.

Gö rü şün so nun da qo na ğa 
Mər kə zin ərəb di lin də ka ta loq 
və buk let lə ri və nəşr lə ri təq dim 
olu nub. 

Respublika Uşaq Kitabxanasının keçirdiyi
“Nağıl bilicisi” adlı əyləncəli müsabiqə başa çatıb

Ma yın 24-də 
F.Kö çər li adı-
na Res pub-
li ka Uşaq 

Ki tab xa na sın da “Na ğıl 
bi li ci si” ad lı əy lən cə li mü-
sa bi qə yə ye kun vu ru lub. 
Ki tab xa na dan Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, 7-10 yaş lı 
uşaq lar ara sın da ke çi ri lən 
mü sa bi qə nin ye kun təd bi-
rin də va li deyn lər, müəl lim lər, ki tab xa na əmək daş la rı iş ti rak edib lər.

Təd bi ri açan ki tab xa na nın di rek to ru Şəh la Qəm bə ro va bil di rib ki, 
“Na ğıl” ota ğın da həf tə nin müəy yən gün lə rin də “Na ğıl saat la rı”nın ke-
çi ril mə si ar tıq ənə nə yə çev ri lib. Na ğıl lar hər bir xal qın qə dim li yi ni, adət-
ənə nə si ni özün də qo ru yub sax la yır, uzun qış ge cə lə ri nin, nə nə li-ba ba lı 
dün ya mı zın şi rin xa ti rə lə ri ni ya şa dır. Na ğıl lar mil li- mə nə vi də yər lə rin 
əbə di ya şar boğ ça sı ol maq la bə ra bər, ən çə tin və ziy yət lər dən çı xış yol la-
rı nı gös tə rir, yax şı in san la rın dar da qal ma ya ca ğı hə qi qə ti ni, xey rin şər 
üzə rin də hə mi şə qa lib gə lə cə yi ni özün də eh ti va edir.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın bu mü sa bi qə ni 
ke çir mək də məq sə di mil li- mə nə vi də yər lə ri qo ru yub sax la maq və in-
ki şaf et dir mək, is te dad lı uşaq la rı üzə çı xar maq, on la rın özü nüifa də və 
in ki şa fı na nail ol maq dır.

Əy lən cə li mü sa bi qə “Axı rın cı na ğı lın adı nı kim söy lə sə...”, “Müəl lif 
na ğıl la rı”, “Te leq ram”, “Sehr li zən bil” ad lı 4 mər hə lə də apa rı lıb. Son da 
isə “Tap gö rüm” mü sa bi qə si ke çi ri lib. Sual la ra düz gün ca vab ve rən lə rə 
je ton ve ri lib. Ən çox mü ka fat je to nu qa za nan qa lib he sab edi lib. Əy lən-
cə li mü sa bi qə də Azər bay can na ğıl la rı ilə ya na şı, dün ya xalq na ğıl la rı na 
da mü ra ciət olu nub. Mü sa bi qə nin qa li bi Ya sa mal ra yo nu 53 nöm rə li tam 
or ta mək tə bin IV si nif şa gir di Nəz rin Ca vid qı zı İs ma yı lo va olub. Ona 
ki tab xa na rəh bər li yi tə rə fi n dən “Na ğıl bi li ci si” me da lı təq dim edi lib.

Mü sa bi qə nin bü tün iş ti rak çı la rı na “Göy qur şa ğı” jur na lı hə diy yə 
olu nub.
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hallandırmaları

buraxılış-axtarış
burunarası
canavarlıqetmə
carıldatma
cəhətləndirilmə
cəhətləndirilmək
cəhətləndirmə
cəhətləndirmək
cəhətlənmə
cəhətlənmək
cəhətlətmə
cəhətlətmək
çıq-çıqetmə
çim-çimetmə
çınqırıçıxarma
çırpışdırıcı
çırpışdırıcılıq
çoxtapılan
çoxtillilik
çoxtiyəlilik
çoxtoxunan
çoxu-çoxu
çoxvəziyyətli
çolaqlatma
çolaqlatmaq
çonqar
çopurlatma
çopurlatmaq
çopursuzluq
çovdarvarılıq
çömçəquyruqluq
çömçəquyruqluluq
çörəkçixana
çöz-çöz
çözlük
çubuqnaz
çuladönmə
çullaşma
çullaşmaq
çulolma
çur
daban-kub
daban-kubvarı
dadgüllük
dağlayıb-buraxma
dağlayıb-burax-
maq
dairəağız

darxəndək
quvarlanmaq
quyudibi
qürubçağı
laçınbənzər
laçınbənzərlik
ləmpə
ləmpəli
ləmpəsiz
ləmpətavan
madmazel
mavirəng
meşəgözətçisi
meşəqoruq
meşəqoruqçusu
meşinpencək
meşinpencəkli
metalörtük
metaltərkibli
meyvəkolu
mədəağrısı
məhsulyığımı
mərmərüzlük
millətarası
mişarağzı
motorqayıran
musiqixiridarı
münbitşərait
nargiləsi
nehrəyağı
nizəatanlıq
nökər-qarabaş
növarası
odəqiqə
odəqiqəcə
odlayıb-yanma
odpüskürən
odünyalı
odünyalıq
oğulbalası
oxşarılıq
oilki
okeandibi
onilki
onnəfərli 
onşahı
onyaş
onyeddimərtəbəli

çilikburun
çılıqqalı
çılıqqalılıq
çılıqqasız
çılıqqasızlıq
çimişmə
çimişmək
çızqıra-çızqıra
çızqırma
çızqırmaq
çızqırtı
çızqırtma
çızqırtmaq
çoşqabala
çökürmə
çörəkitirənlik
çuşka
çürükçənə
çürükçənəlik
çürükçıxma
dabandalı
dabangedən
dadıxma
dadıxmaq
dadışma
dadışmaq
dadızma
dadızmaq
daqqa-daqqa
daqqaqarın
daqqaqarınlıq
daqqalıq
daqqalıqetmə
daqqapapaqlıq
daldey
dambatlanma
dambatlanmaq
dambatlaşma
dambatlaşmaq
dambatlıq
danabaşlıq
danaboyun
danqa-danqa 
danqalıq
danqazlıq
danqı
danqıl
danqış

draqun
duagu
duanəvis
dublyonka
dublyonkalı
dudman
duxovka
dust
dustaqban
dustanə
duzəx
dübbə
dübbəlik
dübədü
düfal
dükandar
dükandarlıq
düngün
düngünkü
dünkü
dürəfşan
dürəxşan
dürək
dürəng
düsər
düsturüləməl
düşaxə
düşənbə
düşərgah
düşmənanə
düşvar
ehrar
ehtimali
elektriçka
elmi-bəyan
eş
eşsiz
etidal
etidalla
etidallıq
etiyad
eybcu
əbcəd
əbcədi
əbd
əbdal
əbəd
əbəda

dixoqamiya
dixotomik
dixotomiya 
dikain
diqraf 
dilatoqraf
dilatometr
dilogiya 
dimetilamid
dimetilamin
dimorfi zm
dinamokardioqraf
dinamokardioqrafi ya
dinamoqraf
dinamoqram
dinamometamorfi zm
dinamometrik
dinamometriya
dinamoskop
dinamoskopik
dinamotaxometr
dionin
dioptriya
diploid 
dipol
diptix
disaxarid 
disfagiya 
disillab
diskont 
diskontçu
diskoplan
diskoplazma
diskresion
diskret
dispaşa 
dispaşer
dispepsiya 
dispersiya
disponent 
dispozisiya
distversifi kasiya
disulfan
disulfi d (-lər)
divergensiya
divergent (-lər) 
diversifi kasiya
divinil

blokhazırlama
blokhazırlayan
blokqoyan
blokqoyma
blokquran
blokqurma
blokyaratma
bozbaş-küftə
bozlayıb-hönkürmə
bozlayıb-hönkürmək
böhtanatan
böhtanatma
bölümlüyarpaq 
böyükaddımlı
böyükbuynuzlu
böyükdanışan
böyükdanışma
böyükgözlü
böyükgözlülük
böyükintensivli
böyükintensivlilik
böyük-kiçikyeribilən
böyük-kiçikyeribilmə
böyüklüketmə
böyüksüzqalan
böyüksüzqalma
böyüksüzolma
brifi nqkeçirmə
briqadirlikedən
briqadirliketmə
briqadirolma
brokerliketmə 
brokerolma
bubliksatma
bucaqölçmə
budkaaçan
budkaaçma
budkaişlədən
budkaişlətmə
buraxılabilən
burnuyekə
buterbrodhazırlama
buterbrodxoşlama
buterbrodyemə
buyruğabuyuran
buyruğabuyurma
buyruqbuyurma
buzovburunlu

boyunduruqlu
böyükmiqyaslılıq
buxaq-peysər
bulkasatma
burmabığlılıq
burnuaşağılıq
burnusallaqlıq
burnuuzunluq
burnuyastılıq
burnuyekəlik
burnuyellilik
buynuzşəkillilik
büsbütünlük
bütün-bütün
bütünləşmək
calaqaltılıq
calaqüstü
calaqyanı
camışlı
camışsız
cazvarılıq
cəbrli
cəbrsiz
cəftətəhər
cəftəyəbənzər
cəftəyəoxşar
cəhalətpərəst
cəhalətpərəstlik
cələ-tələ
cəmdəkli
cəmdəksiz
cəncəlsiz
cəncəlsizlik
cənglənmə
cənglənmək
cənglətmə
cənglətmək
cəngli
çimiltili
çimiltilik
çimiltisiz
çinarabənzərlik
çinaraoxşarlıq
çinarboyluluq
çinaryarpaqlı 
çinaryarpaqlıq
çınqılyükləmə
çirişəbənzər

dairətutan
dalbadallıq
dallı
dallı-budaqlı
dallıq
dallılıq
damdançıxmaz
danqalı
danqırdamaq
danqırdaş
danqırdaşlı
danqır-dunqur
danqış-dunquş
dansız
dansızlıq

osaat
osaatkı
otaqca
ot-alaf
ot-alafl ı
ot-alafsız
onşahı
osaat
osaatkı
otaqca
ot-alaf
ot-alafl ı
ot-alafsız
otlu-alafl ı
otsuz-alafsız

danlaq-dansaq
danlaq-dansaqlı
dəyirmanxoruzu
dıqqılı
dıqqılıca
dıqqılı-dıqqılı
diliqurumuş
dilimyandı
dımbılı
dımbılı-dımbılı
dımırcıq
dingil-dingil
diyinli
diyinsiz
dızıx

əbir
əbləq
əbləqlik
əbna
əbr
əbru
əbucəhl 
əbülhövl
əbyəz
əcib
əcibə
əcnəbiyyə
əcuzə
ədd
ədəbistan

dizajio 
dizyunksiya
dizyunktiv
dodekan
dolomit
dorik 
draq 
drednout 
dreysen (-lər)
drezin 
drossel
drossellənmə
dual
dubl-bemol 
dubl-diyez

bülletenburaxan
bülletenburaxma
bülövçəkmə
bülövəçəkən
bünövrəçəkmə
bünövrətikmə
büruzəçıxarma
cadarlatma
cadarlatmaq
cəlddişləmə
cəldtutan
cəldtutma
çıxışçıolma
çıxışetmə
çiləkənbağlama

çirişəoxşar
çirişyığan
çirişyığma
çirkgötürməzlik
çirk-passız
çirksiz-passız
çiykərpicsiz
çobansayağılıq
çoxaqreqatlı
çoxalətli
çoxalovlu
çoxatımlı
çoxatlı

N 16(75) 27.05.20164
Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da Tər cü mə Mər-

kə zin də “İş lək or foq ra fi ya lü ğə ti” üzə rin də iş ge dir. 
Məq səd, ha zır da is ti fa də də olan “A zər bay can di li nin or-
foq ra fi ya lu ğə ti»n də yer al mış min lər lə ya zı lı şı səhv, qə-

liz ərəb, fars söz lə ri nin, mə na sı və mən bə yi bi lin mə yən söz və söz 
bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və hal lan dır ma lar la ar tı rıl mış, 
bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş ifa də lə rin, elə cə də sa hə lü ğət lə ri-
nə aid ter min lə rin, dər man, kim yə vi ele ment ad la rı nın tə miz lən-
mə si, əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər dən ara nıb ta pıl mış söz lər 
da xil edil mək lə, iş lək, ay dın dil və saiti nin ər sə yə gə ti ril mə si dir. 
Adı çə ki lən ki tab dan, or foq ra fi ya lü ğə ti qay da la rı na uyuş ma yan 
söz lə rin təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı rır, oxu cu la rın, dil və lü ğət mü-
tə xəs sis lə ri nin fi kir və mü la hi zə lə ri ni, irad və tək lif lə ri ni göz lə yi rik. 

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)
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Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın Azər bay can da kı Mi sir Mə-
də niy yət Mər kə zin də müasir ərəb ədə biy ya tı nın ba-
ni si, gör kəm li Mi sir ya zı çı sı, mü səl man ya zar la rı nın 
ilk No bel mü ka fa tı laureatı Nə cib Məh fu zun, Azər-

bay can da ilk də fə işıq üzü gö rən “Bil dir çin və pa yız” ki ta bı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib. Təd bir də Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın 
Azər bay can Res pub li ka sın da kı mü vəq qə ti iş lər və ki li cə nab Hey-
sam Cə lal, İor da ni ya Ha şi mi lər Kral lı ğı nın Azər bay can Res pub li ka-
sın da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri Nas sar əl-Ha baş neh, Su dan 
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 Mə həm məd Elias Mə həm məd əl-Haq, Mə ra keş Kral lı-
ğı nın Azər bay can Res pub li ka sın da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi -
ri Has san Ha mi, Fə ləs tin döv lə ti nin Azər bay can Res pub li ka sın da kı 
föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri Na sir Əb dül Kə rim, Bir ləş miş Ərəb 
Əmir lik lə ri nin Azər bay can Res pub li ka sın da kı sə fi r li yi nin mü şa vi ri 
Ab dul la Ya sim əl-Şəm si, İraq Res pub li ka sı nın Azər bay can Res pub-
li ka sın da kı kon su lu Ab dul Ha kim İs ma yıl, Səudiy yə Ərə bis ta nı 
Kral lı ğı nın Azər bay can Res pub li ka sın da kı sə fi r li yi nin mü vəq qə ti 
iş lər və ki li Bədr Əb dü lə ziz əl-Mu fay ri ci, öl kə nin elm, təh sil və mə-
də niy yət xa dim lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə Mi sir Mə-
də niy yət Мər kə zi nin di rek to ru, 
Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın Azər-
bay can Res pub li ka sın da kı sə fi r li-
yi nin mə də niy yət att  a şe si Əh məd 
Sa mi Elay di açаrаq, 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 son iki il də ədə bi mü ba di lə lər 
is ti qa mə tin də gör dü yü iş lər dən, 
Mi sir Mə də niy yət Mər kə zi nin 
Tər cü mə Mər kə zi ilə qar şı lıq lı la-
yi hə lə rin dən da nı şıb.

Son ra söz çı xış çı la ra ve ri lib. 
Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın Azər-
bay can Res pub li ka sın da kı mü-
vəq qə ti iş lər və ki li cə nab Hey sam 
Cə lal, Nə cib Məh fu zun hə yat 
və ya ra dı cı lı ğın dan, to xun du ğu 
möv zu la rın əhə miy yə tin dən söz 
açıb:

“Nə cib Məh fuz ya ra dı cı lı ğı tək-
cə Mi sir cə miy yə ti ni əsk et dir mir, 
o, bü tün ərəb dün ya sı nın ya şa yış 
tər zi nə, mə də niy yə ti nə güz gü 
tu tur. Əmi nəm ki, onun əsər lə-
ri nin Azər bay can di li nə tər cü mə 
olun ma sı, ümu miy yət lə, bu cür 
maarif pər vər təd bir lə rin ke çi ril-
mə si iki öl kə ara sın da mü na si bət-
lə rin da ha da möh kəm lən mə si nə 
xid mət edə cək”.

Tər cü mə Mər kə zi nin di rek to-
ru, ya zı çı Afaq Mə sud, Mər kə zin 
dün ya öl kə lə ri ilə qur du ğu ədə-
biy yat mü ba di lə lə rin dən, gə lə cək 
la yi hə lər dən da nı şıb:

“Bu gün dün ya gər gin za man və 
ha di sə lər bu rul ğan la rı ya şa maq-
da dır. Mü ha ri bə lər, ter ror, qaç-
qın lıq, si ya si, so sial əda lət siz lik lər 
bə şə riy yə ti çı xıl maz lıq lar la üz-üzə 
qo yub. Bü tün bu ha di sə lər fo nun-
da ədə biy ya ta, bə dii sö zə, fi k rə üz 
tu tul ma sı, pə nah gə ti ril mə si in san-
lıq üçün bir xi las dır. Ədə biy ya tın 
mil liy yə ti yox dur. Dün ya xalq la-
rı ara sın da qar şı lıq lı an laş ma nın, 
dost luq və qar daş lıq mü na si bət-
lə ri nin ən qı sa və ən eti bar lı yo lu 
məhz ədə biy yat dır. 2014-cü ilin 
may ayın da öl kə Pre zi den ti cə nab 
İl ham Əli ye vin Fər ma nıy la Tər cü-
mə Mər kə zi nə ye ni sta tus ve ril di. 
Bu Fər man Azər bay ca nın dün-
yay la ən va cib kör pü lər va si tə ilə 
– ədə biy yat la əla qə yə gir mə si nə 
ge niş im kan lar aç dı. Ərəb di li nə və 
ədə biy ya tı na Azər bay can da hə mi-
şə ma raq olub və ye nə də var. Ərəb 
di li bi zim üçün, elə cə də bü tün 
dün ya üçün, ilk növ bə də Qu ran di-
li dir. Və bu dil də ya zı lan bü tün ya-
zı lar, dü şü nü rəm, mü qəd dəs dir”.

Da ha son ra İor da ni ya Ha şi mi lər 
Kral lı ğı nın Azər bay can Res pub li ka-
sın da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə-
fi  ri Nas sar əl-Ha baş ne hə söz ve ril di:

“Azər bay can və ərəb dün ya sı ara-
sın da din və dil ba xı mın dan də rin, 
ta ri xi əla qə lər möv cud dur. Bu cür 
ideolo ji la yi hə lə rin uğu ru qar daş lı-
ğı mı zın, ədə bi və mə də ni əla qə lə ri-
mi zin gə lə cə yi nə, pers pek tiv lə ri nə 
bö yük inam və nik bin lik aşı la yır.”

Su dan 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 Mə həm məd 
Elias Mə həm məd əl-Haq da, öz 
növ bə sin də, be lə bir ki ta bın ər sə yə 

gə ti ril mə si ni yük sək də yər lən di rə-
rək, Tər cü mə Mər kə zi nə min nət-
dar lı ğı nı bil dir di.

“Nə cib Məh fuz de yir di ki, o, 2 mə-
də niy yə tin öv la dı dır, on lar dan bi ri-
nin öm rü 700, o bi ri nin isə 1200 il dir. 
Onun əsər lə ri nin tər cü mə lə ri bü tün 
tə bə qə lər dən olan mi sir li lə ri dün ya-
ya ta nıt dı. Mən Tər cü mə Mər kə zi ni 
Azər bay can la dün ya ara sın da hər 
sa hə də hə ya ta ke çi ri lə cək la yi hə lər 
üçün əhə miy yət li bir qa nad he sab 
edi rəm. Ümid va ram, gə lə cək də Tər-
cü mə Mər kə zi ilə təh sil sa hə sin də də 
mü ba di lə lər apa ra ca ğıq”.

Şərq şü nas-alim, BDU-nun İla hiy-
yat fa kül tə si nin de ka nı, aka de mik 
Va sim Məm mə də li yev Azər bay-
can da ərəb di li nə, ərəb poezi ya sı-
na olan ma raq dan bəhs et di. Nə cib 
Məh fu zun ərəb ədə biy ya tı nın gör-
kəm li şəx siy yə ti ol maq la ya na şı, 
öz əsər lə ri ilə, öz mü tə fək kir li yi ilə 
dün ya xalq la rı nın ya xın laş ma sı na 
yar dım çı ol ma sın dan da nış dı.

Son da ya zı çı nın əsər lə ri ni di li-
mi zə tər cü mə edən Şa hin Ələs gə-
ro va söz ve ril di. O, N.Məh fu zun 
ya ra dı cı lı ğı ilə il kin ta nış lı ğın dan, 
ki ta bın tər cü mə pro se si nin ma-
raq lı mə qam la rın dan söz aç dı:

“Nə cib Məh fuz de yir di ki, No bel 
mü ka fa tı mə nim əsər lə ri mə ve ril-
mə yib. Mü ka fa tın əsl sa hi bi ərəb 
di li dir. Bu di lin şi rin nəğ mə lə ri 
si vi li za si ya lar cən nə tin də ilk də-
fə eşi di lir və bu, so nun cu ol ma ya-
caq. Ki ta ba ya zı çı nın “Bil dir çin və 
pa yız” ro ma nı, “Zül mət ge cə dən 
işıq lı sa ba ha” po ves ti və 14 he ka yə-
si da xil edi lib. Əmi nəm ki, bun dan 
son ra bu ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğı na 
tez-tez mü ra ciət olu na caq”.

Təd bi rin so nun da ki ta bın ara-
ya-ər sə yə gə ti ril mə sin də xid mət-
lə ri nə gö rə Tər cü mə Mər kə zi nin 
di rek to ru Afaq Mə sud Mi sir Ali 
Təh sil Na zir li yi nin Xü su si Dip lo-
mu, əsər lə ri ori ji nal dan di li mi zə 
tər cü mə edən gənc tər cü mə çi Şa-
hin Ələs gə rov isə Mi sir Ali Təh sil 
Na zir li yi nin me da lı ilə təl tif edil di.

Günel ŞAMİLQIZI

gə ti ril mə si ni yük sək də yər lən di rə-

Tərcümə Mərkəzinin “Bildirçin 
və payız” kitabı Misir Ali Təhsil 
Nazirliyinin xüsusi diplom və 
medalına layiq görüldü
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Mü vəq qə ti hö ku mə tə - Mil li 
şu ra ya Fə tə li Xan Xoys ki baş çı-
lıq edir di. Ba kı, daş nak-rus qüv-
və lə ri nin əlin də ol du ğu üçün 
hö ku mət 10 gün Tifl  is də fəaliy-
yət gös tər di, da ha son ra mər-
kəz, Gən cə yə kö çü rül dü. Yal nız 
1918-ci ilin sent yab rın da Tür ki-
yə or du su nun rəh bər li yi i lə Ba kı 
daş nak-rus qüv və lə rin dən tə miz-
lən dik dən son ra mil li hö ku mət 
Gən cə dən Ba kı ya köç dü.

Müs tə qil Azər bay can Cüm-
hu riy yə ti qı sa öm rün də bö yük 
nailiy yət lər əl də et di. İlk də fə qa-
dın la ra se çim hü qu qu ta nın dı, 
bu nun la da qa dın- ki şi bə ra bər li yi 
tə min olun du. Mil li or du təş kil 
edil di, mil li pul va hi di tə sis olun-
du, bey nəl xalq ic ti maiy yət Azər-
bay ca nın müs tə qil li yi ni rəs mi şə-
kil də ta nı dı. Bu ta ri xi ha di sə həm 
də öl kə mi zin si vil və müs tə qil 
döv lət qur maq ba ca rı ğı nı dün ya-
ya nü ma yiş et dir di.

Mü səl man Şər qin də ilk de-
mok ra tik res pub li ka olan Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti öl-
kə mi zin ço xəsr lik so sial-iq ti sa di, 
ic ti mai-si ya si və mə də ni in ki-
şa fı nın, xal qı mı zın mil li oya nı şı 
və dir çə li şi pro ses lə ri nin mən ti-
qi nə ti cə si ki mi mey da na çıx dı. 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
xal qı mı zın si ya si şüur sə viy-
yə si nin, in tel lek tual və mə də ni 
po ten sialı nın, yük sək is te dad 
və qa bi liy yə ti nin gös tə ri ci si idi. 
1918-ci il ma yın 28-də Azər bay-
ca nın is tiq la liy yə ti nin elan edil-
mə sin də, Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
tə şək kül tap ma sın da və fəaliy yət 
gös tər mə sin də Cüm hu riy yə tə 
rəh bər lik et miş şəxs lə rin – Əli-
mər dan bəy Top çu ba şo vun, Mə-
həm məd Ə min Rə sul za də nin, 
Fə tə li xan Xoys ki nin, Hə sən bəy 
Ağa ye vin, Nə sib bəy Yu sifb  əy-
li nin, Sə məd bəy Meh man da ro-
vun, Əliağa Şıx lins ki və baş qa-
la rı nın bö yük xid mət lə ri ol du. 
Bu gör kəm li 
döv lət xa-
d i m  l ə  r i  n i n , 
v ə  t ə n  p ə r  v ə r 
zi ya lı la rın, pe-
şə kar hərb çi lə rin 
ad la rı xal qı mı zın 
ya d  d a  ş ı  n a 
əbə di həkk 
olun du. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti Av ro pa nın de mok ra tik də-
yər lə ri ilə Şərq mə də niy yə ti nin 
xü su siy yət lə ri ni üz vi şə kil də bir-
ləş di rən ye ni döv lət və cə miy yət 
nü mu nə si idi. Cə mi 23 ay fəaliy-
yət gös tər mə si nə bax ma ya raq, 
ilk res pub li ka döv rün də hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər müs tə qil döv-
lət çi li yi mi zin əsas la rı nın ya ra dıl-
ma sı və gə lə cək in ki şaf yo lu nun 
müəy yən ləş di ril mə si ba xı mın-
dan mü hüm əhə miy yət kəsb et di. 
De mok ra tik hü quq və azad lıq la-
rın bər qə rar ol ma sı, et nik və di ni 
mən su biy yət dən ası lı ol ma ya raq 
bü tün və tən daş la rın bə ra bər hü-
quq la rı nın ta nın ma sı, hətt  a bir 
çox Av ro pa öl kə sin dən da ha əv-
vəl qa dın la ra seç ki hü qu qu nun 
ve ril mə si, Azər bay can di li nin 
döv lət di li elan edil mə si, təh sil və 
mə də niy yə tin in ki şa fı na xü su si 
diq qət gös tə ril mə si, ni za mi mil-
li or du nun, təh lü kə siz lik st ruk-
tur la rı nın qu rul ma sı və sair iş lər 
Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə ti nin 
yü rüt dü yü si ya sə tin miq ya sı nı, 
ma hiy yət və mə na sı nı əya ni şə-
kil də sə ciy yə lən di rir. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə-
ti xü su sən təh si lin, mə də niy yə tin, 
ədə biy yat və in cə sə nə tin in ki şa fı 
sa hə sin də fəaliy yə ti ilə yad da qal dı.

Azər bay can hö ku mə ti nin hə ya ta 
ke çir di yi təd bir lər dən bi ri təd ris 
müəs si sə lə ri nin mil li ləş di ril mə si 
ol du. 1919-cu il sent yab rın 1-də 
Azər bay can par la men ti Döv lət 
Uni ver si te ti nin təş ki li haq qın da 
qa nun qə bul et di və bu nun la mil li 
təh sil oca ğı nın əsa sı qo yul du. 

De mok ra tik Res pub li ka döv rün-
də ki tab xa na və mu zey işi nin qu-
ru lu şun da bö yük ye ni lik lər edil di. 
Azər bay can hö ku mə ti ge niş oxu cu 
küt lə si nin eh ti yac la rı nı ödə mək 
üçün Ba kı da ümu mi ki tab xa na 
təş kil et mək mə sə lə si ni qal dır dı. 
Ar tıq 1920-ci ilin ap re li nə qə dər 
Azər bay can da 95 min nüs xə ki tab 
fon du olan 11 ki tab xa na var idi.

İs tiq lal döv rü mil li teatr sə nə ti-
nin, poezi ya nın, dra ma tur gi ya nın, 
ümu miy yət lə, in cə sə nə tin in ki şa-
fın da çox mü hüm və ma raq lı bir 
dövr dür. 1918-ci ilin okt yab rın da 
Ba kı da Ha cı bəy li qar daş la rı tə-
rə fi n dən teatr trup pa sı ya ra dıl dı. 
Azər bay can hö ku mə ti türk teatr 
trup pa sı nı öz hi ma yə si nə al dı.

Azər bay can De mok ra tik Res-
pub li ka sı gər gin və mü rək kəb ic-
ti mai-si ya si şə rait də cə mi 23 ay 
fəaliy yət gös tə rə bil di. Təəs süfl  ər 
ol sun ki, müs tə qil Azər bay can 
Cüm hu riy yə ti iki ya şı na dol ma-
dan bol şe vik lə rin hü cu mu na mə-
ruz qa lıb mü vəq qə ti ola raq dev-
ril di. So vet lər Bir li yi Azər bay ca nı 
məc bu ri su rət də öz tər ki bi nə da xil 
et di. Bol şe vik lər tə rə fi n dən dev-
ril mə si nə bax ma ya raq, is tiq lal 
ide ya sı ye nil mə di və 1991-ci il də 
So vet İm pe ri ya sı nın da ğıl ma sı ilə 
Azər bay can ye ni dən öz müs tə-
qil li yi ni elan et di. Bu nun la be lə, 
müs tə qil li yi mi zin ilk il lə rin də öl-
kə də və ziy yət çox mü rək kəb idi.

Müs tə qil li yə xas bü tün at ri but lar 
ge ri qay ta rıl sa da, xa ri ci və da xi li 
si ya si kurs la bağ lı cid di prob lem-
lər qa lır dı. Döv lət xa ri ci tə sir lər dən 
ası lı və ziy yət də idi. Bu da fak ti ki 
ola raq öl kə mi zin gə lə cə yi ni şüb hə 
al tı na alır dı. Azər bay can xal qı nın 
tə lə bi ilə ha ki miy yə tə gə lən Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin rəh bər li yi 
sa yə sin də döv lə ti miz bu təh lü kə-
dən qur tul du. Xal qı mız ye ni ta ri xi 
şə rait də öz döv lət müs tə qil li yi ni 
bər pa et dik dən son ra Ümum mil li 
li de ri miz Hey dər Əli ye vin rəh bər-
li yi al tın da Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
ənə nə lə ri ni əsas tu ta raq, müs tə-
qil Azər bay can döv lə ti ni ya rat dı. 
La kin Azər bay can Res pub li ka sı 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə-
tin dən fərq li ola raq, mü rək kəb 
və ziy yət də öz müs tə qil li yi ni və 
su ve ren li yi ni qo ru ma ğı və möh-
kəm lən dir mə yi ba car dı, döv lət-
çi li yin qo run ma sı üçün qə tiy yət li 
təd bir lər gö rül dü, öl kə də da vam lı 
ic ti mai-si ya si sa bit lik bər pa edil di. 
Bu gün öl kə də Azər bay can Pre zi-
den ti cə nab İl ham Əli ye vin rəh bər-
li yi al tın da de mok ra tik, hü qu qi, 
dün yə vi döv lət, və tən daş cə miy-
yə ti qu ru cu lu ğu pro se si uğur la 
da vam et di ri lir. Bu sa hə də qa za-
nıl mış nailiy yət lər qü rur do ğu rur. 
Res pub li ka mız da si ya si, iq ti sa di 
və so sial is la hat lar uğur la hə ya ta 
ke çi ri lir, öl kə iq ti sa diy ya tı dön mə-
dən in ki şaf et di ri lir, əha li nin so-
sial mü da fi əsi nin güc lən di ril mə si 
üçün tə sir li təd bir lər gö rü lür.

Ha zır da qüv və də olan Kons ti tu si-
ya mız da da de yil di yi ki mi, bu gün kü 
Azər bay can döv lə ti 1918-20-ci il lər-
də möv cud ol muş Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin mə nə vi, hü qu qi 
və si ya si va ri si dir. 

1998-ci il ma yın 28-də Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ra dıl-
ma sı nın 80 ili öl kə miz də tən tə nə li 
şə kil də qeyd olun du. Ulu ön dər  
Hey dər Əli yev Res pub li ka gü nü 
ilə  bağ lı ke çi ri lən təd bir lə rə bö yük 
əhə miy yət ve rir, ADR-in ya ran ma-
sı nı Azər bay can üçün ta le yük lü 
ha di sə ad lan dı rır dı. O, çı xış la rın da 
de yir di: “Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti öl kə nin da xi lin də və xa-
ri cin də ya ran mış gər gin və mü rək-
kəb ic ti mai-si ya si şə rait də fəaliy yət 
gös tər miş dir. Bu döv lə tin qı sa bir 
müd dət də hə ya ta ke çir di yi təd bir-
lər xal qı mı zın ta ri xin də bö yük iz 
bu rax mış dır. Mil liy yə tin dən, si ya si 
və di ni mən su biy yə tin dən, cin sin-
dən ası lı ol ma ya raq, bü tün və tən-
daş la ra bə ra bər hü quq lar ve ril mə-
si, döv lət sər həd lə ri nin müəy yən 
olun ma sı, Azər bay can döv lət çi li yi 
at ri but la rı nın qə bul edil mə si, ana 
di li nin döv lət di li elan olun ma sı 
Azər bay ca nın gə lə cək müs tə qil li yi 
üçün möh kəm zə min ya rat mış dır. 
De mok ra tik döv lət qu ru cu lu ğu, iq-
ti sa diy yat, mə də niy yət, təh sil, hər-
bi qu ru cu luq sa hə lə rin də atıl mış 
ad dım lar Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti nin 23 ay lıq fəaliy yə ti ni 
əks et di rən əsas is ti qa mət lər dir. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
1920-ci ilin ap re lin də sü qut et di, 
Azər bay can da so vet ha ki miy yə ti 
qu rul du. 1922-ci ilin de kab rın da 
So vet So sialist Res pub li ka la rı İt-
ti fa qı ya ran dı və Azər bay can bu 
itt  i fa qa da xil ol du. SS Rİ-nin tər-
ki bin də ol du ğu dövr də Azər bay-
can bir çox döv lət çi lik at ri but la rı-
nı sax la ya bil miş, iq ti sa diy ya tı nı, 
el mi ni və mə də niy yə ti ni in ki şaf 
et dir miş dir. 1918-ci il də Azər bay-
can da ya ran mış res pub li ka müs-
tə qil döv lət ki mi sü qut et sə də, 
res pub li ka qu ru lu şu ya şa mış və 
müs tə qil lik hiss lə ri xal qı mı zı heç 
vaxt tərk et mə miş dir.

1991-ci il də döv lət müs tə qil li yi ni 
bər pa edən xal qı mız Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin qı sa müd-
dət li fəaliy yə ti nin zən gin ənə nə lə-
rin dən is ti fa də et miş və bu ta ri xi 
va ris lik üzə rin də müs tə qil Azər-
bay can döv lə ti ni ya rat mış dır”.

Ümum mi li li de rin yü rüt dü yü 
da xi li və xa ri ci si ya si kur su uğur-
la da vam et di rən İl ham Əli yev də 
Res pub li ka gü nü ilə bağ lı təd bir-
lə rə xü su si önəm ve rir. 2008-ci 
il də döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı 
ilə Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin 90 il li yi öl kə miz də tən tə-
nə li şə kil də qeyd olu nub, Ba kı nın 
mər kə zin də – İs tiq la liy yət kü çə-
sin də Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti nə həsr edil miş abi də ucal-
dı lıb.

Mü vəq qə ti hö ku mə tə - Mil li Azər bay can Xalq Cüm hu riy-

Sa bah Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran-
ma sı nın 98-ci il dö nü mü dür. Bu ta rix Azər bay-
can da Res pub li ka Gü nü ki mi döv lət sə viy yə sin-
də qeyd olu nur. 

1918-ci il ma yın 28-də Azər bay can da mü səl man Şər-
qin də ilk dün yə vi de mok ra tik döv lət ya ran dı.  Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti türk və is lam dün ya sın da 
ilk par la ment li res pub li ka, ilk de mok ra tik, hü qu qi və 
dün yə vi döv lət nü mu nə si idi.

sa hə sin də fəaliy yə ti ilə yad da qal dı. kə də və ziy yət çox mü rək kəb idi. və si ya si va ri si dir. 

28 May - Azərbaycanı 
müstəqilliyə 

qovuşduran günBu gör kəm li 
döv lət xa-
d i m  l ə  r i  n i n , 
v ə  t ə n  p ə r  v ə r 
zi ya lı la rın, pe-
şə kar hərb çi lə rin 
ad la rı xal qı mı zın 
ya d  d a  ş ı  n a 
əbə di həkk 
olun du. 

ilə Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin 90 il li yi öl kə miz də tən tə-
nə li şə kil də qeyd olu nub, Ba kı nın 
mər kə zin də – İs tiq la liy yət kü çə-
sin də Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti nə həsr edil miş abi də ucal-
dı lıb.

qovuşduran günqovuşduran gün



Kil sə xo ru nun gur səs lə oxu du ğu di ni 
mah nı lar isə qə lə bə li yin uğul tu su ilə çul-
ğa la şıb çox-çox uzaq la ra, ye ni cə oyan ma ğa 
baş la yan şə hə rin kü çə lə ri nə ya yı lıb qə ri bə 
əks-sə da ve rir. Bə li, Pa ri sin adi sa yı lan qey-
ri-adi gün lə rin dən bi ri də baş la yır...

1928-ci ilin ilıq yaz gü nü mey dan da kı 
otu ra caq lar dan bi ri nə sı ğın mış yaş lı adam 
iz di ha mın uğul tu su nu san ki eşit mir. Yor-
ğun və üz gün gö rü nür, ba yaq dan göz lə ri 
yol çə kir. Hiss olu nur ki, ürə yi nis gil dən qu-
bar bağ la yıb. Bu şəxs Azər bay can De mok-
ra tik Res pub li ka sı nın ilk xa ri ci iş lər na zi ri, 
uzun il lər dən bə ri Fran sa da mü ha cir hə ya tı 
ya şa yan Əli mər dan bəy Top çu ba şov dur.  

İn di cə kü çə də qə zet sa tan uşaq dan al dı-
ğı “Hu ma ni te” qə ze tin də bir xə bər oxu yub 
qa nı qa ra lıb. Ya zır lar ki, So vet lər “Brian-
Kel loq pak tı”na qo şu lub və di gər öl kə lə rin 
iş ğa lı na qar şı çı xır. Xə bər onu bərk hid-
dət lən di rib. Çün ki  bol şe vik lə rə bə ləd dir. 
Ürə yin də öz-özü ilə da nı şır: “So vet lə rin 
ən bö yük ci na yə ti elə iş ğal çı lıq si ya sə ti dir. 
Zəbt elə mə dik lə ri tor paq qa lıb ki? Ürək lə ri 
bu nun la so yu mur, göz lə ri doy mur, bol şe-
vik lə rin. İn di də bu qon dar ma pakt la dün-
ya nın gö zü nə kül üfür mək isə yir lər...”

- Müs yö, si ne ma toq raf da əy lən mək is-
tə yir siz? Elə bir həzz ala caq sı nız ki, bu, 
heç nə ilə mü qa yi sə yə gəl məz, müs yö...

Da nı şan da bir əli ilə hö rü yü nü oy-
na dan bu çə lim siz qı zın qə fi l tək li fi  
Əli mər dan bə yi dü şün cə lər dən ayır dı. 

Əlin də bir dəs tə ki no bi le ti var dı, de mə li, 
mey dan da kı səy yar sa tı cı lar dan bi ri dir. Qa-
ra göz lə ri, bo ya sür tül mə miş in cə do daq la-
rı, sol ğun si fə ti, zövq süz ge yi mi bəl li edir 
ki, ya şı 20-dən ar tıq ol maz.  “Ay Al lah, bu 
qız har dan pey da ol du? Ləh cə sin dən bi li nir 
ki, gəl mə dir. Eh, bu qa rı şıq za man da ki min 
kim ol du ğu nu ayırd et mək olur ki?”

- Sən han sı həzz dən da nı şır san, qı-
zım? – sa tı cı nın düz göz lə ri nin içi nə 
bax dı, sö zü nə ara ver di, son ra mey da na 
işa rə elə di, - Gör dü yün bu şə hə rin özü 
həzz çəl lə yi de yil mi?

Qız is teh za nı an la ma dı. An la ya da bil-
məz di. Çün ki Pa ris də ha mı onun üçün 
po ten sial müş tə ri dir, bi let sa tıb çö rək pu-
lu qa zan ma lı dır. Yax şı əz bər lə di yi mət ni 
qı rıq fran sız di lin də bir nə fə sə de di:

- Müs yo. Si ne ma toq ra fın gö rün mə-
miş mö cü zə si! “Caz mü ğən ni si” ilk səs li 
fi lm dir. Adam lar öz sə si ilə da nı şır, can-
lı mu si qi eşi di lir. Əsl mö cü zə dir! 1927-ci 
il də Ame ri ka da çə kib lər. Für sə ti qa çır-
ma yın. Bir bi let özü nü zə, bir bi let ma-
da mı nı za alın, hə diy yə edin! İs tə sə niz, 
qı sa məz mu nu nu da nı şa ram...

Əli mər dan bəy ar tıq de yi lən lə ri eşit mir-
di. Onun teat ra, ki no ya bö yük rəğ bə ti var-
dı. Elə bu ra da, Pa ris də də in cə sə nə tə olan 
mə həb bə ti azal ma mış dı. 1925-ci il də Pa ris-
də fran sız di lin də “Ar şın mal alan” ko me-
di ya sı ta ma şa ya qo yul muş du. Əsə ri fran sız 
di li nə Cey hun Ha cı bəy li tər cü mə et miş di.

Pa ris də “Azər bay can” ad lı jur na lın 
nəşr edil mə si də mü hüm mə də ni 
ha di sə lər dən bi ri idi. Jur nal “Mü sa-
vat” par ti ya sı nın nəş ri ki mi 1926-cı 
ilin okt yab rın dan ça pa baş la mış dı.

1925-ci il iyu nun 4-də Pa ris də 
təh sil alan azər bay can lı tə lə bə lə rin 
sə yi ilə şə hə rin Fe mia Teat rı səh nə-
sin də “Ar şın mal alan” ko me di ya sı 
tək rar ta ma şa ya qo yul du. Bü tün 
bu əla mət dar mə də ni ha di sə lər 
Ə.Top çu ba şo vun mad di dəs tə yi 
ilə baş tut muş du. Am ma az keç miş 
onun mad di du ru mu çə tin ləş di. 

Cüm hu riy yə tin sü qu tun dan son-
ra mü ha ci rət də ki hö ku mə tin nü ma-
yən də lə ri və cüm hu riy yət dö nə min-
də Av ro pa ya gön də ri lən tə lə bə lər 
həm təh sil haq qı nı ödə mək, həm də 
mə də ni-küt lə vi təd bir lər ke çir mək 
üçün gö zü nü ona dik miş di: ha mı elə 
dü şü nür dü ki, dün ya döv lət lə ri Top-
çu ba şov dan si ya si və mad di dəs tə yi-
ni əsir gə mə yə cək. Ha mı on dan pul 
göz lə yir di, ha mı is tə yir di ki, təh si li ni, 
si ya si fəaliy yə ti ni, gö rüş lə ri ni, sə fər-
lə ri ni Top çu ba şov ma liy yə ləş dir sin.

Məc bu rən mü ha cir lik hə ya tı sü-
rən bu şəxs çev rə sin də ki gənc lə rin is tə yi-
nə qar şı çıx mır dı, əlin dən gə lən kö mə yi 
əsir gə mir di. Am ma kim sə Azər bay can 
par lamеn ti nin ilk səd ri Əli mər dan bəy 
Top çu ba şo vu an la maq is tə mir di, kim sə 
onun mad di və ziy yə ti nin ağır ol du ğu nu 
qə bul еt mir di, bəl kə də inan mır dı…

Bu gün sə hər Cey hun bəy dən al dı ğı 
mək tub da ov qa tı nı təlx elə miş di. Ya xın 
dos tu na bö yük ümid bəs lə yir di. Nə fay da? 
Cey hun Ha cı bəy li ya zır dı: “...Si zin mad di 
yar dım ba rə də yaz dı ğı nız mək tu bu al dım. 
Nə şəх sən mə nim özüm də, nə də nü ma-
yən də li yin хə zi nə sin də pul var...”

Am ma bu, heç də mü ca di lə yə son 
qoy ma ğa əsas ver mir di. Əli mər dan bəy 
məğ lub ol ma ğa, ge ri çə kil mə yə, ruh dan 
düş mə yə adət elə mə miş di. De mə li, çə-
tin li yə si nə gə rib mü ba ri zə apar maq, 
haqq işi ni da vam et dir mək, de mok ra tik 
res pub li ka nın azad lıq qı ğıl cım la rı nı da-
ha da şö lə lən dir mək la zım idi.

Əli mər dan bəy qə ra rı nı ver miş di. O, 
sa kit cə, kim sə yə min nət qoy ma dan ba-
car dı ğı nı еdir, Azər bay can is tiq la lı nın 
bər pa sı yö nün də mü ba ri zə apa rır, bü tün 
məh ru miy yət lə rə, sı хın tı la ra, əzab la ra 
qat la şır dı… Çün ki onu ya şa dan və ruh-
dan düş mə yə qoy ma yan bir işıq lı ümid 
var idi. Bu ümid Azər bay ca nın öz müs-
tə qil li yi nə gec-tez ye ni dən qo vu şa ca ğı na 
olan də rin inam his sin dən qay naq la nır dı.

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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II YAZI
  ...Əgər Pa ri sin dö yü nən nəb zi ni tut maq is tə sən, 
müt ləq şə hə rin rəm zi sa yı lan Si te ada sın da kı 
Notr-Dam de Pa ri kil sə si nin qar şı sın da kı 
mey da na baş çək mə li sən. Bur da kim lər 
yox dur? Kil sə yə iba də tə gəl miş kü bar 
cə nab lar və xa nım lar qol-qo la gə zi-
şib bir-bi ri ni tə bəs süm lə sa lam la yır, 
çö rək pu lu qa zan maq üçün ora-bu-
ra vur nu xan xır da vat çı lar sə hər-
dən- ax şa ma dək müş tə ri səs lə yir, 
məz hə kə çi lər dən, şar man ka 
oxu dan lar dan, di lən çi lər dən 
isə da nış ma ğa dəy məz. Bu 
za val lı lar üçün fər-
qi yox dur, ge-
cə də gün düz 
ki mi dir. On lar 
bu “çö rək li” mə-
ka nı bir an be lə 
tərk et mir lər, 
san ki bur da, 
ka sıb çı lı ğın 
gir da bın da 
ömür sü rüb, 
elə bur da 
da ölür lər...

Mücadilələrdə keçən ömür

Hol li vud re jis so ru Mark Les te rin 1985-ci il-
də çək di yi “Kom man dos” dö yüş fi l mi son 
gün lər ye nə də er mə ni lə rin ən çox bax dı ğı 
fi lm lər sı ra sın da yer tu tub.

Əgər xa tır la yır sı nız sa, əsər də məş hur akt yor Ar nold 
Şvart se ne ger pol kov nik Con Mat riks ro lu nu ifa edir. O, 
me qa po lis dən uzaq da, sa kit bir gu şə də qı zı ilə ya şa yır. 
Pol kov nik keç miş də ne cə de yər lər, “ideal əs gər” olub. 
O, xü su si tə yi nat lı dəs tə yə baş çı lıq edib, ən çə tin dö yüş 
tap şı rıq la rı nı ye ri nə ye ti rib. Köh nə düş mən lə ri pol kov-
ni kin izi nə dü şür, on dan qi sas al maq üçün 11 yaş lı qı-
zı nı oğur la yır, qar şı sı na ağır şərt qo yur lar...

De yir lər, “Kom man dos” Serj Sar kis ya nın da se vim li 
ki no əsə ri dir. De yə bi lər si niz ki, bur da qə ri bə heç nə 
yox dur. Çün ki Serj iş dən evə dö nən dən son ra adi ada-
ma çev ri lir və onun da in cə, zə rif duy ğu la rı ola bi lər. 
Am ma yox! Nə ti cə çı xar ma ğa tə ləs mə yin. 

Söy lə yir lər ki, ba la ca boy, zəif, qə tiy yət siz, qor xaq 
xa rak ter li Sar kis yan hər də fə bu fi l mə ba xan da özü nü 
Ar ni (A.Şvart se ne ger) ki mi şiş miş əzə lə lə ri olan cüs sə li 
pəh lə van, əlin də fan tas tik si lah tut muş ye nil məz əs gə-
rə bən zə dir. “Pol kov nik Serj” düş mən lə ri aman sız lıq la 
qı rır, tor paq la rı ba sıb ke çir, qəh rə man ki mi zə fər ça lır. 
Əs lin də, bü tün bun lar onun çin ol ma ya caq ar zu la rı dır. 
Serj xə yal la rın da hə mi şə be lə “möh tə şəm”, “qo lu zor-
ba lı” gö rün mə yi ar zu la yıb. Am ma... Ulu Tan rı hə rə yə 
la yiq ol du ğu qə də ri ve rir. Ona gö rə də, Serj gə rək Tan-
rı dan in ci mə sin...

Bir də de yir lər ki, bu ki no hə vəs ka rı son gün lər ABŞ 
re jis so ru Ro land Em me ri xin çək di yi “Uni ver sal əs gər” 
fi l mi nə də həs rət lə ba xır. Ye ri gəl miş kən, bu ra da baş 
ro lu ta nın mış akt yor Jan-Klod Van Damm ifa edir. Serj 
ba xır, ba xır, ar zu edir ki, beş-al tı də nə be lə əs gə ri ol sun, 
am ma hal va-hal va de mək lə, ki min ağ zı şi rin olub ki?

Hətt  a, söy lə yir lər ki, bu gün lər də İrə va nın baş bi lən-
lə ri ni, ge ne ti ka el mi ilə məş ğul olan alim lə ri top la yıb, 
fi l mi on la ra nü ma yiş et di rən dən son ra möh kəm cə tə-
pi nib:

- Düş mən qa pı nı kə sib, bu gün sa bah iş ğal elə di yi-
miz bü tün tor paq la rı əli miz dən ala caq lar, qa la ca ğıq 
ba xa-ba xa, heç cın qı rı mı zı da çı xa ra bil mə yə cə yik. 
Bi zə uni ver sal əs gər lər la zım dır. De mə li, on la rı tə ci li 
“KLOUN” elə mə li si niz!

Zal dan at ma ca:
- Cə nab pre zi dent, Siz, yə qin, “KLON” de mək is tə-

yir si niz..
- Hə də, “KLOUN”, mə nə ağıl öy rət mə yin! Bi li rəm 

nə de yi rəm. Qa ra bağ da kim dö yü şə cək? Öl kə də adam 
qa lıb ki? Ha mı qa çıb ge dir pul, çö rək da lın ca. Bir də 
gö rə cə yik ki, Er mə nis tan da vur-tut bir-iki sı nıq-sal xaq 
qo ca dan, bir də uşaq-mu şaq dan baş qa heç kim qal ma-
yıb. Ona gö rə də əmr ve ri rəm: Kim Qar daş ya na mə nim 
adım dan zəng vu rub de yin ki, tə ci li Ar nol dun, Sil ves-
te rin gen lə ri ni ələ ke çir sin. Hə, hə, han sı yol la ba ca rır-
sa, onu seç sin! Lap is tə yir on la rın ya ta ğı na gir sin. Nə? 
Əri var? Nool sun ki! Bö yük qə ba hət ol maz!  Bir söz lə, 
bi lin ki, bey nəl xalq təş ki lat lar bi zə mü na qi şə ni çöz mək 
üçün bir ay vaxt ve rib lər. Son ra də ri mi zə sa man tə pə-
cək lər. De mə li, bir aya “KLOUN”lar ha zır ol ma lı dır!

- Cə nab pre zi dent, Siz, yə qin, ye nə də “KLON” de-
mək is tə yir di niz..

- Sö zü mü kəs mə, sə feh özün sən, elə mən də 
“KLOUN” de yi rəm də!

Yaz dıq la rı mın dü rüst lü yü nə tam əmin ola bi lər si niz. 
Be lə ki, bu gün lər də öl kə par la men tin də de pu tat Te van 
Po qos yan be lə bir qa nun ve ri ci lik tə şəb bü sü ilə çı xış 
edib: “Ya şı 18-ə çat mış və hə qi qi hər bi xid mə tə ça ğı rıl-
mış gənc lə rin sper ma ban kı ya ra dıl sın”. De pu tat jur-
na list lə rə bil di rib ki, bu, çox ra hat üsul dur. Mə sə lən, 
tu taq ki, əs gər dö yüş də öl dü. Onun sper ma sı dər hal 
sur ro qat ana nın bət ni nə yer ləş di ri lə cək və doq quz ay-
dan son ra klon dün ya ya gə lə cək. 18 il dən son ra da apa-
rıb ana sı na təq dim edə cə yik ki, ba xın, öv la dı nız dö yüş-
də hə lak ol ma yıb, bu da sap sağ lam oğ lu nuz.

İn di er mə ni de pu tat lar bu qa nun la yi hə si üzə rin də 
baş sın dı rır. On la rı yal nız bir sual dü şün dü rür: 9 ay-
dan son ra dün ya ya gə lə cək er mə ni, klon ola caq, yox sa 
kloun?

Fərhad
ABDULLAYEV

Klon və
kloun

Pa ris də “Azər bay can” ad lı jur na lın 
nəşr edil mə si də mü hüm mə də ni 
ha di sə lər dən bi ri idi. Jur nal “Mü sa-
vat” par ti ya sı nın nəş ri ki mi 1926-cı 
ilin okt yab rın dan ça pa baş la mış dı.

təh sil alan azər bay can lı tə lə bə lə rin 
sə yi ilə şə hə rin Fe mia Teat rı səh nə-
sin də “Ar şın mal alan” ko me di ya sı 
tək rar ta ma şa ya qo yul du. Bü tün 
bu əla mət dar mə də ni ha di sə lər 
Ə.Top çu ba şo vun mad di dəs tə yi 
ilə baş tut muş du. Am ma az keç miş 
onun mad di du ru mu çə tin ləş di. 

ra mü ha ci rət də ki hö ku mə tin nü ma-
yən də lə ri və cüm hu riy yət dö nə min-
də Av ro pa ya gön də ri lən tə lə bə lər 
həm təh sil haq qı nı ödə mək, həm də 
mə də ni-küt lə vi təd bir lər ke çir mək 
üçün gö zü nü ona dik miş di: ha mı elə 
dü şü nür dü ki, dün ya döv lət lə ri Top-
çu ba şov dan si ya si və mad di dəs tə yi-
ni əsir gə mə yə cək. Ha mı on dan pul 
göz lə yir di, ha mı is tə yir di ki, təh si li ni, 
si ya si fəaliy yə ti ni, gö rüş lə ri ni, sə fər-
lə ri ni Top çu ba şov ma liy yə ləş dir sin.

...Əgər Pa ri sin dö yü nən nəb zi ni tut maq is tə sən, 
müt ləq şə hə rin rəm zi sa yı lan Si te ada sın da kı 
Notr-Dam de Pa ri kil sə si nin qar şı sın da kı 
mey da na baş çək mə li sən. Bur da kim lər 
yox dur? Kil sə yə iba də tə gəl miş kü bar 
cə nab lar və xa nım lar qol-qo la gə zi-
şib bir-bi ri ni tə bəs süm lə sa lam la yır, 
çö rək pu lu qa zan maq üçün ora-bu-
ra vur nu xan xır da vat çı lar sə hər-
dən- ax şa ma dək müş tə ri səs lə yir, 
məz hə kə çi lər dən, şar man ka 
oxu dan lar dan, di lən çi lər dən 
isə da nış ma ğa dəy məz. Bu 
za val lı lar üçün fər-
qi yox dur, ge-
cə də gün düz 
ki mi dir. On lar 
bu “çö rək li” mə-
ka nı bir an be lə 

II YAZI
...Əgər Pa ri sin dö yü nən nəb zi ni tut maq is tə sən, 
müt ləq şə hə rin rəm zi sa yı lan Si te ada sın da kı 
Notr-Dam de Pa ri kil sə si nin qar şı sın da kı 
mey da na baş çək mə li sən. Bur da kim lər 
yox dur? Kil sə yə iba də tə gəl miş kü bar 
cə nab lar və xa nım lar qol-qo la gə zi-
şib bir-bi ri ni tə bəs süm lə sa lam la yır, 
çö rək pu lu qa zan maq üçün ora-bu-
ra vur nu xan xır da vat çı lar sə hər-
dən- ax şa ma dək müş tə ri səs lə yir, 
məz hə kə çi lər dən, şar man ka 
oxu dan lar dan, di lən çi lər dən 
isə da nış ma ğa dəy məz. Bu 
za val lı lar üçün fər-
qi yox dur, ge-
cə də gün düz 
ki mi dir. On lar 
bu “çö rək li” mə-
ka nı bir an be lə 
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(Əv və li ötən say la rı mız da)
Mə lum dur ki, tər cü mə fəaliy-

yə ti ori ji nal mət nin təh lil edil-
mə sin dən, qav ra nıl ma sın dan 
və an la şıl ma sın dan baş la yır. 
Məhz bu na gö rə bü tün ənə nə-
vi tər cü mə me tod la rı nın baş-
lan ğıc mər hə lə si mət nin təh lil 
edil mə si he sab olu nur. Bu sə-
bəb dən də bir çox müəl lifl  ər 
tər cü mə pro se si nin təs vi rin də 
her me nev tik as pek ti xü su si 
qeyd edir. Çox mü rək kəb sis-
tem ma hiy yə ti da şı yan tər cü mə 
pro se sin də “mətn-in terp re ta-
tor” prob le mi M.P.Bran des tə-
rə fi n dən alt sis tem ki mi təq dim 
olu nur. Bu alt sis tem mət nin 
mə na sı nın təş ki li ni aş ka ra çı xa-
ran mo del ləş di ril miş pro ses dir 
və tər cü mə st ra te gi ya sın da bö-
yük əhə miy yət da şı yır, elə cə də 
ikin ci mər hə lə də tər cü mə pro-
se si ni ni za ma sa lır. Məhz bu 
mər hə lə də aş kar edil miş mə na 
mo de li nin tər cü mə olu nan di lə 
kod laş dı rıl ma sı hə ya ta ke çi ri-
lir.

Bir çox hal lar da ori ji nal mət-
nin qav ran ma sı, onun di gər 
di lə tər cü mə edil mə sin dən da-
ha ar tıq çə tin lik lər lə qar şı la şır 
və haq lı ola raq tər cü mə şü nas-
lıq da tər cü mə nin bir sı ra as-
pek ti nə xü su si əhə miy yət ve-
ri lir. An la ma ka te qo ri ya sı nın, 
tər cü mə şü nas lı ğın mər kə zi 
ka te qo ri ya sı ol ma sı na heç bir 
şüb hə yox dur və tər cü mə nin 
uğur lu alın ma sın da ori ji nal 
mət nin əhə miy yə ti da nıl maz-
dır. Tə bii ki, tər cü mə çi mət ni 
an la dıq da in for ma si ya eh ti ya-
tı zən gin lə şir. La kin bir mə sə-
lə ni nə zə rə al maq la zım dır ki, 
mət nin an lan ma sə viy yə si ilk 
növ bə də tər cü mə çi nin bu sa-
hə də mə lu mat lı lıq sə viy yə sin-
dən ası lı dır. V.N.Ko mis sa rov 
qeyd edir di ki, tər cü mə pro-
se sin də tər cü mə çi iki bi lik nö-
vün dən is ti fa də edir: po zi tiv 
(epis te mik), yə ni ar tıq onun 
yad da şın da olan bi lik lər və 
ev ris tik (ye ni in for ma si ya-
nın əl də edil mə si qa bi-
liy yə ti).

Tər cü mə nin her me-
nev tik as pek ti nə-
zər dən ke çi ri lən də 
mət nin tam və 
də rin dən dərk 
edil mə si fi k-
ri tez-tez 
v u r  ğ u -
l a  n ı r . 

Doğ ru dan da, bir çox tər cü-
mə səhv lə ri real ger çək li yin 
müəy yən fraq ment lə ri nin ba şa 
dü şül mə mə sin dən irə li gə lir.
Bu na aid tər cü mə mətn lə rin-
də say sız-he sab sız nü mu nə lər 
var. Tər cü mə şü nas la rın tər cü-
mə pro se si ni təh lil et di yi za-
man əhə miy yət ver dik lə ri əsas 
ka te qo ri ya lar dan bi ri də in for-
ma si ya ka te qo ri ya sı dır. Tər-
cü mə pro se si nin özü bir çox 
hal lar da in for ma si ya nın il kin 
mətn dən çı xa rıl ma sı və tər cü-
mə mət nin də ifa də edil mə si 
ki mi müəy yən olu nur. İ.Le vıy 
ya zır ki, tər cü mə in for ma si ya-
nın ve ril mə si dir. Her me nev tik 
cə hət dən əhə miy yət kəsb edən 
an la yış lar dan bi ri də mə na 
məfh  u mu dur. Mə na iki əsas in-
for ma si ya nö vü nün (se man tik 
və si tuativ) qar şı lıq lı əla qə sin-
dən ya ra nır.

Tər cü mə çi mət ni təd ri cən, 
onun ay rı-ay rı his sə lə ri ni ar dı cıl 
dərk edə rək an la ya bi lir. Bu za-
man on da bü töv mət ni xa rak te-
ri zə edən mə na nı əl də et mək 
göz lən ti si ya ra nır.

Bu isə özü nə məx sus bir dairə 
ya ra dır ki, bu dairə his sə nin və 
ta mın her me nev tik dairə si he-
sab olu nur. Her me nev tik dairə 
prob le mi də an la ma pro se si ilə 
bağ lı dır. Bu prin sip her me nev-
ti ka ya an tik ri to ri ka dan gə lib 
(his sə nin və ta mın mü na si bə ti 
mə sə lə lə ri). Her me nev tik dairə 
(növ bə li) his sə nin bü töv, bü tö-
vün də his sə ki mi an la şıl ma sı-
nı nə zər də tu tur. Yə ni bü tö vü 
ba şa düş mək üçün his sə ni dərk 
et mək la zım dır, la kin yal nız 
bü tö vü dərk et dik də his sə ni 
an la maq olar. Ştle yer ma xe rin 
fi k rin cə, an la ma pro se si yal nız 
bu cür qar şı lıq lı əla qə də hə ya ta 
ke çir.

Qanunauyğun 
qarşılıqlar 

(uyğunluq lar) 
modeli

Qa nu nauy ğun qar şı lıq lar 
mo de li tər cü mə şü nas lı ğın bir 
elm sa hə si ola raq for ma laş dı ğı 
ötən əs rin 50-ci il lə rin də SS Rİ-
də mey da na çı xan ilk tər cü mə 
nə zə riy yə lə rin dən bi ri dir. Bu, 
döv rün ən məş hur tər cü mə-
şü nas la rın dan bi ri Y.Reç ker 
tə rə fin dən 1950-ci il də “Doğ-
ma di lə tər cü mə za ma nı qa-
nu nauy ğun qar şı lıq la ra dair” 

mə qa lə sin də irə li sü rü lən və 
di gər ta nın mış tər cü mə nə-
zə riy yə çi si A.Fyo do rov tə rə-
fin dən 1953-cü il də ya zı lan 
fun da men tal “Tər cü mə nə zə-
riy yə si nə gi riş” ki ta bın da rəğ-
bət lə qar şı la nan və in ki şaf et-
di ri lən bir mo del dir. Son ra lar 
bu mo de lin müs bət və mən fi 
xü su siy yət lə ri haq qın da L.Bar-
xu da rov, V.Ko mis sa rov ki mi 
gör kəm li tər cü mə şü nas lar da 
öz əsər lə rin də bəhs et miş di lər.

Bu mo de lin ən bö yük üs tün-
lü yü o idi ki, tər cü mə və onun 
key fiy yə ti nə dair ya zı lan və 
irə li sü rü lən sub yek tiv mü-
ha ki mə lə rə qar şı el mi-nə zə ri 
cə hət dən əsas lan dı rıl mış tər-
cü mə nə zə riy yə si or ta ya çı xar-
dı, tər cü mə şü nas lı ğı müəy yən 
el mi-nə zə ri məc ra ya is tiq mət-
lən dir di. Bu mo del sa yə sin-
də tər cü mə pro se si ni ya ra dı cı 
fəaliy yət sa hə si ki mi araş dır-
maq, təh lil et mək im ka nı ya-
ran dı. Tər cü mə mət ni nin əs-
li nə uy ğun lu ğu nu, mən bə 
dil də ki ori ji na lı na adek vat lı ğı-
nı sü but edə bil mək üçün kri-
te ri lər or ta ya çıx dı. Bu mo de lin 
müəl lif lə ri həm bə dii, həm də 
di gər sa hə lə rə aid tər cü mə ma-
te rial la rı na, uzun ta ri xi keç mi-
şi olan tər cü mə prak ti ka sı na, 
elə cə də xey li də rə cə də in ki-
şaf et miş kom pa ra ti vis ti ka nın, 
mü qa yi sə li dil çi lik və ədə biy-
yat şü nas lı ğın nailiy yət lə ri nə 
söy kə nə rək is bat edə bil di lər 
ki, mü tər cim sa də cə fəhm lə, 
in tuisi ya ilə, sər bəst şə kil də 
fəaliy yət gös tər mir, ək si nə, 
tər cü mə pro se sin də dil lə ra ra sı 
uy ğun luq la rın se çi mi za ma nı 
müəy yən qay da- qa nun la ra ta-
be  olur.

Qa nu nauy ğun qar şı lıq lar 
(uy ğun luq lar) mo de li nə gö rə, 
tər cü mə şü nas lıq da üç qrup uy-
ğun luq dan bəhs et mək müm-
kün dür:

  ek vi va lent lər
  ana loq lar (uy ğun va riant-
lar)
  adek vat əvəz lən mə lər
Ek vi va lent lər de dik də mən bə 

di lin və tər cü mə di li nin ya xın, 
ya xud uzaq kon tekst dən ası lı ol-
ma ya raq sa bit qa lan va hid lə ri, ilk 
növ bə də, ter min lə ri nə zər də tu-
tu lur. Mə sə lən, Bir ləş miş Mil lət-
lər Təş ki la tı bü tün dil lər də ek vi-
va lent kəl mə lər lə tər cü mə edi lir.

Ana loq lar de dik də mən bə di-
lin və tər cü mə di li nin kon teks tə 
gö rə də yi şə bi lən si no nim va hid-
lər cər gə si və mü tər ci min bu va-
riant lar dan hə min kon tekst də is-
ti fa də si ən op ti mal ola nı nı seç mə 
im ka nı nə zər də tu tu lur. Mə sə-
lən, türk di lin də ge ce və kon du 
söz lə ri ay rı-ay rı lıq da müs tə qil 
lü ğə vi mə na sı olan söz lər dir. 
Bu kəl mə lər dən dü zəl di lən ge-
ce kon du lek sik va hi di nin onu 
təş kil edən söz lər lə bil va si tə bağ-
lan tı sı var və şə hər lə rin yox sul-
lar ya şa yan mə həl lə sin də ki ev, 
ti ki li (qey ri-qa nu ni ol du ğu üçün 
ge cə lər ti ki lən) mə na sın da iş lə-
di lir, di li mi zə  dax ma, xu tor evi  
ki mi tər cü mə edi lə bi lər.

Adek vat əvəz lən mə lər bu təs-
ni fat da üçün cü qru pu təş kil edir. 
Mü tər cim bu va rian ta o za man 
mü ra ciət edir ki, mən bə dil də ki 
mətn (bü töv lük də, ya xud qis-
mən) tər cü mə di li nə uy ğun luq-
lar və ana loq lar va si tə si lə çev-
ri lə bil mir. Tər cü mə çi ori ji na lın 
“hərf və ru hun dan” ta ma mən 
uzaq la şa raq mət ni tər cü mə edir. 
Mə sə lən, di li miz də ki “Heç hə-
na nın ye ri di?” məş hur de yi mi-
ni türk cə yə “Pot kır dık ga li ba?” 
şək lin də çe vir mək müm kün dür. 
Ya xud türk cə də ki “ha ket mek” 
ifa də si ni di li mi zə haqq et mək 
ye ri nə, la yiq ol maq şək lin də çe-
vir mə  da ha məq bul dur.

Ye kun ola raq qeyd edək 
ki, son dövr lər də rus tər cü-
mə şü nas lı ğın da funk sional-
praq ma tik, ya xud di na mik 

(A.D.Şveyt ser), psi xo linq vis tik 
(A.F.Şir ya yev), kom mu ni ka tiv-

funk sional (Z.D.Lvovs koy) ki-
mi mo del lə rin də nə zə ri əsas-
la rı iş lən mə yə baş la nıb.

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

dok to ru,
pro fes sor

Doğ ru dan da, bir çox tər cü-

Mə lum dur ki, tər cü mə işi real pro ses ola raq, ilk 
növ bə də, mü tər ci min tə fək kü rün də ye ri nə ye ti-
ri lir və bu əmə liy ya tı kə nar dan bi la va si tə mü şa-
hi də et mək, araş dır maq müm kün de yil. Bu son 

də rə cə mü rək kəb pro ses hə min tə fək kür əmə liy ya tı nı az və ya 
çox də rə cə də təs vir və izah edə bi lən müx tə lif tər cü mə mo del-
lə ri nin kö mə yi ilə öy rə ni lir.
Müasir tər cü mə şü nas lıq el min də çox lu tər cü mə mo del lə ri (bə-
zi mən bə lər də bun la ra “tər cü mə nə zə riy yə lə ri” də de yi lir) 
möv cud dur. Be lə lik lə...

kod laş dı rıl ma sı hə ya ta ke çi ri-
lir.

Bir çox hal lar da ori ji nal mət-
nin qav ran ma sı, onun di gər 
di lə tər cü mə edil mə sin dən da-
ha ar tıq çə tin lik lər lə qar şı la şır 
və haq lı ola raq tər cü mə şü nas-
lıq da tər cü mə nin bir sı ra as-
pek ti nə xü su si əhə miy yət ve-
ri lir. An la ma ka te qo ri ya sı nın, 
tər cü mə şü nas lı ğın mər kə zi 
ka te qo ri ya sı ol ma sı na heç bir 
şüb hə yox dur və tər cü mə nin 
uğur lu alın ma sın da ori ji nal 
mət nin əhə miy yə ti da nıl maz-
dır. Tə bii ki, tər cü mə çi mət ni 
an la dıq da in for ma si ya eh ti ya-
tı zən gin lə şir. La kin bir mə sə-
lə ni nə zə rə al maq la zım dır ki, 
mət nin an lan ma sə viy yə si ilk 
növ bə də tər cü mə çi nin bu sa-
hə də mə lu mat lı lıq sə viy yə sin-
dən ası lı dır. V.N.Ko mis sa rov 
qeyd edir di ki, tər cü mə pro-
se sin də tər cü mə çi iki bi lik nö-
vün dən is ti fa də edir: po zi tiv 
(epis te mik), yə ni ar tıq onun 
yad da şın da olan bi lik lər və 
ev ris tik (ye ni in for ma si ya-
nın əl də edil mə si qa bi-
liy yə ti).

Tər cü mə nin her me-
nev tik as pek ti nə-
zər dən ke çi ri lən də 
mət nin tam və 
də rin dən dərk 
edil mə si fi k-
ri tez-tez 
v u r  ğ u -
l a  n ı r . 

man on da bü töv mət ni xa rak te-
ri zə edən mə na nı əl də et mək 
göz lən ti si ya ra nır.

mü qa yi sə li dil çi lik və ədə biy-
yat şü nas lı ğın nailiy yət lə ri nə 
söy kə nə rək is bat edə bil di lər 
ki, mü tər cim sa də cə fəhm lə, 
in tuisi ya ilə, sər bəst şə kil də 
fəaliy yət gös tər mir, ək si nə, 
tər cü mə pro se sin də dil lə ra ra sı 
uy ğun luq la rın se çi mi za ma nı 
müəy yən qay da- qa nun la ra ta-
be  olur.

Adek vat əvəz lən mə lər bu təs-
ni fat da üçün cü qru pu təş kil edir. 
Mü tər cim bu va rian ta o za man 
mü ra ciət edir ki, mən bə dil də ki 
mətn (bü töv lük də, ya xud qis-
mən) tər cü mə di li nə uy ğun luq-
lar və ana loq lar va si tə si lə çev-
ri lə bil mir. Tər cü mə çi ori ji na lın 
“hərf və ru hun dan” ta ma mən 
uzaq la şa raq mət ni tər cü mə edir. 
Mə sə lən, di li miz də ki “Heç hə-
na nın ye ri di?” məş hur de yi mi-
ni türk cə yə “Pot kır dık ga li ba?” 
şək lin də çe vir mək müm kün dür. 
Ya xud türk cə də ki “ha ket mek” 
ifa də si ni di li mi zə haqq et mək 
ye ri nə, la yiq ol maq şək lin də çe-
vir mə  da ha məq bul dur.

Ye kun ola raq qeyd edək 
ki, son dövr lər də rus tər cü-
mə şü nas lı ğın da funk sional-
praq ma tik, ya xud di na mik 

(A.D.Şveyt ser), psi xo linq vis tik 
(A.F.Şir ya yev), kom mu ni ka tiv-

funk sional (Z.D.Lvovs koy) ki-
mi mo del lə rin də nə zə ri əsas-
la rı iş lən mə yə baş la nıb.

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

dok to ru,
pro fes sor

Tərcümə 
modelləri



9N 16(75) 27.05.2016

Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

O za man li se yin son sin fi n də 
oxu yur dum. Bir gün xəs tə lən dim, 
ağ zım dan qan gəl di. Ça ğı rı lan dok-
tor lar çe şid li sə bəb lər ax ta rıb tap dı-
lar. Ölüm təh lü kə si al tın da ol du ğu-
mu de di lər. Am ma ata mın dos tu 
ölüm təh lü kə si ilə bağ lı id dianı qə-
bul et mə di. “Uşa ğı mə nim öh də mə 
bu ra xın, Əh məd bəy, - de di - onu 
sa ğal da ca ğam”. Gün lər lə evi mi zə 
gə lib-get di. Mə nə söh bət lə ri, dav-
ra nı şı, he ka yət lə ri ilə dur ma dan 
hə yat eş qi və can lı lıq aşı la dı. Gö-
rə sən, bu şəf qət li mü na si bə tin də 
özü nün də gənc lik il lə rin də müb-
tə la ol du ğu və rəm xəs tə li yi nin bəl li 
bir tə si ri var dı mı? Bəl kə də! Fə qət, 
nə olur sa, ol sun, in di bu sə tir lə ri 
yaz dı ğım za man xəs tə lik gün lə ri-
mi xa tır la yı ram. Ey ni in sa nın bi ri 
di gə ri nin yüz də yüz ək si olan iki 
şəx siy yə ti da xi lin də bir yer də ne cə 
ya şa da bil di yi ni öz-özüm dən hey-
rət lə so ru şu ram. Gö zü mün önün də 
gənc dok to run İs tiq lal Məh kə mə-
sin də dim dik du ru şu, məğ rur ba-
xı şı, əzə mət li əda la rı can la nır. Son-
ra bir ax şamüs tü nü xa tır la yı ram. 
Anam qar şı sın da da ya nıb sə si nin 
müm kün qə dər tit rək, tə sir li çıx ma-
sı na ça lı şa raq on dan İs tiq lal Məh-
kə mə sin də iş lə ri nə ba xı lan bə zi 
in san la ra mər hə mət gös tə ril mə si ni 
xa hiş edir. Gənc adam su sur, ba tan 
gü nə şin sa rı, la ci vərd, qır mı zı rəng-
lər lə süs lə di yi Al ma da ğa ba xır. 

Bu ra da onun la bir lik də İs tiq lal 
Məh kə mə sin də pro ku ror ki mi ça-
lış mış mər hum Nə cib Ali nin1 ölü-
mün dən bir ne çə ay əv vəl mə nə 
da nış dıq la rın dan bə zi şey lə ri yaz-
maq is tə yi rəm. Nə də rə cə də doğ ru 
olub-ol ma dı ğı nı bil mi rəm. Am ma 
bu, mən hus bir ta le nin qur ğu su nə-
ti cə sin də ta ri xin sə hi fə lə ri nə əza zil 
ki mi düş sə də, qə za vü-qə dər tə rə-
fi n dən əv vəl dən ya zı lan bir in sa nın 
le hi nə şə ha dət ki mi səs lə nə bi lə cə-
yin dən mə nim nə zə rim də bu qə dər 
qiy mət li və əhə miy yət li dir. 

A tam ölən dən son ra çap et dir di-
yim “Atam dan xa ti rə lər” ad lı ki ta-
bım da be lə bir par ça yer al mış dı:

“Ata mın, bi ri-bi ri nin ar dın ca sə-
fa lət və si ya sət gir da bın da heç li yə 
qo vu şan gün lə ri ni xi las et mək üçün 
fran sız in qi la bı nın gənc, hə ris Sen 
Jüs tü nə bən zə yən bir ada mın qar şı-
sın da da ya nıb saat lar la da nış dı ğı nı 
gör düm. Sen Jüs tün çöh rə si daş mə-
bud üzü ki mi hə rə kət siz idi. Çün ki 
Tan rı lar öz qə rar la rı nı ön cə dən və 
po zul ma maq şər ti ilə ve rir lər”. 

Bu sə tir lə ri oxu yan Nə cib Ali 
dok to run adı nı çə kib “Haq qın da 
bəhs et mək is tə di yi niz şəxs, şüb-
hə siz, odur. Fə qət mən si zə dok tor 
Na zim bəy və yol daş la rı ba rə sin də 
çı xa rı lan qə ra rın hə qi qi ma hiy yə-
ti ni izah edə cə yəm. O za man ata-
nı zın həm söh bə ti ilə bağ lı zən ni-
ni zin ta ma mi lə yan lış ola ca ğı na 
ina na caq sı nız” - de dik dən son ra 
söh bə ti nə be lə da vam et di: 

“Dok tor heç za man Na zim bə-
yin eda ma gön də ril mə si fi k rin də 
ol ma dı. O da, mən də be lə hök mə 
qar şı kəs kin mü qa vi mət gös tə rir-
dik. Məh kə mə üzv lə rin dən bir nə-
fər ge cə ya rı sı ya nı ma gəl di, ölüm 
hök mü nün əley hi nə çıx ma ğı mız-
dan da nı şıb iki mi zi də təh did et-
dik dən son ra bə zi ey ham lar da 
vur du. Er tə si gün sə hər dok tor la 
gö rü şüb dü nən ki zi ya rət çi nin söz-
lə ri ni çat dır dım. Qa zi nin ya nı na 
ge dib hər şe yi açıq da nış maq qə ra-
rı na gəl dik. La kin və də ləş di yi miz 
vaxt da o gəl mə di. Tək get mə li ol-
dum. Bi zə vu ru lan ey ham la rı göz 
önü nə alıb Qa zi yə “Baş dan-ba şa 
tər tə miz sə hi fə lər lə do lu şan lı ta-
ri xi mi zin bir sət ri nin be lə qan 
rən gin də ol ma sı na kön lü müz ra-
zı de yil” - de dim. Qa zi ye rin dən 
sıç ra yıb qalx dı, “Kim qan is tə yir? - 
de yə ba ğır dı. - Kim? Mən hər han-
sı şəxs lə bağ lı heç ki mə bir kəl mə 
də söz de mə mi şəm. Vic da nı nı zın 
sə si, qə naəti ni zin əm ri nə de yir sə, 
onu da edin”.

Qa yıt dım. Qa zi ilə söh bə ti mi zi 
ol du ğu ki mi dok to ra da nış dım”.

Mər hum Nə cib Ali nin bu he ka-
yə ti ilə ya na şı baş qa bir rə va yət də 
möv cud dur. Onu adı nı giz li sax-
la maq is tə di yim bir dos tu ma ye-
nə döv rün İs tiq lal Məh kə mə si nin 
üz vü olan və in di Al lah rəh mə ti nə 
get miş Ri zə mil lət və ki li Ali bəy2 

da nış mış dı. Ali bəy de miş di: 

“Dok tor Na zi min aqi bə ti ba-
rə sin də mü za ki rə yə baş la dıq. 
Ara mız da an la şıl maz lıq ya ran dı. 
Mən, Nə cib Ali, ..... edam qə ra rı-
nın əley hi nə idik. Fik ri mi zi Qa zi-
yə çat dır dıq. Bi zi ya nı na ça ğır dı. 
Din lə dik dən son ra haq qın da söh-
bət ge dən şəx sin si ya sət baz lı ğı, 
qor xu lu fi  kir lə ri, ye ni qu ru lan bir 
re ji mə qar şı cəb hə aça ca ğı təq dir-
də ya ra na caq təh lü kə lər haq qın-
da uzun-uza dı da nı şa raq ar dın ca 
is tə di yi miz qə ra rı qə bul et mək də 
bi zə sər bəst lik ver di. Ara dan il-
lər keç di. Bir gün Məş ru tiy yə tin 
ilk dövr lə rin də mü əy yən ro lu 
olan bir şəxs mə nə dar ağa cı-
na gön də ri lən itt  i had çı na zi rin o 
za man Qa zi yə şəx sən nə lər de-
di yi ni da nış dı. Hə min na zir özü 
və yol daş la rı nın or du nun əs la si-
ya sə tə qa rış ma ma sı nı, İtt  i had və 
Tə rəq qi Cə miy yə ti nin üz vü olan 
za bit lə rin, sa də cə, hər bi xid mət-
lə məş ğul ol ma sı nı is tə dik lə ri ni 
bil dir miş di. Son ra isə bu fi k rin 
Se la nik Konq re sin də Mus ta fa Ka-
mal tə rə fi n dən hə ra rət lə mü da fi ə 
edil mə si sa yə sin də nə ti cə yə va ra 
bil dik lə ri ni, Tür ki yə nin gə lə cə yi 
ilə bağ lı bü tün mə sə lə lər də Qa zi-
yə bö yük ümid lər bəs lə dik lə ri ni 
söy lə miş di. 

Mən bu xa ti rə ni Ata tür kə an lat-
dı ğım za man, “Oğ lum, kaş ki, bu-
nu mə nə vax tın da da nı şay dın. Elə 
ol say dı, Na zi min də ta le yi də yi şə 
bi lər di” - ca va bı nı ver di. 

Ma dam ki, in qi lab ta ri xi mi zin 
be lə bir mə qa mı na to xun duq, dar 
ağa cı na gön də ri lən əs ki itt  i had çı 
na zi rə dair baş qa bir xa ti rə ni də 
bu ra da yaz maq da fay da gö rü rəm. 
Doğ ru lu ğu na qə tiy yən inan ma dı-
ğım hə min xa ti rə, iş dir-şa yəd dir, 
hə qi qət dir sə, o za man onun bi zi 
ila hi əda lə tin bir tə cəl li si ilə üz-üzə 
qoy du ğu nu söy lə mək olar. 

Os man lı xa nə da nı mən sub la rın-
dan kö çüb Lon don da ya şa yan bir 
şəxs gənc elm adam la rı mız dan bi-
ri nə (Top qa pı mu ze yi nin keç miş 
mü di ri mər hum Xa luq Şah su va-
roğ lu – müəl li fi n qey di) be lə ha di-
sə nəql et miş di:

A ta tür kə sui-qəsd tə şəb bü-
sün dən bir ne çə ay ön cə son-

ra dan dar ağa cın dan ası-
lan hə min it ti had çı na zir 
Av ro pa ya gə lib so nun cu 
xə li fə Əb dül mə cid lə3 gö-
rüş müş dü. Xə li fə yə ya xın 

za man lar da Tür ki yə də bir 
hə rə kat baş la na ca ğı nı, Qa zi-

nin öl dü rü lə cə yi ni, pad şah lı-
ğın və Xi la fə tin bər pa edi lə cə-
yi ni, onun özü nün də tən tə nə li 

mə ra sim lə məm lə kə tə gə ti ri-
lib tək rar tac və tax tı na 

qo vu şa ca ğı nı xə bər 
ver miş di. 

İs tiq lal Məh kə mə lə ri de di-qo du lar, 
qov ğa lar, çə kiş mə lər nə ti cə sin də ləğv 
edil dik dən son ra iş siz qa lan Sen Jüst 
bir müd dət boş-ava ra do laş dı. Qa zi-
nin ye ni hərf in qi la bı - la tın əlifb  a sı na 
ke çid lə bağ lı hə va lə et di yi və zi fə ona 
çox əhə miy yət siz gö rü nür dü. Ey ni 
za man da, türk ta ri xi ni ye ni baş dan, 
ye ni və qə ri bə tərz də təd qiq tap şı rı-
ğı nı son də rə cə cid di qar şı la mış dı. 
Bu sa hə də mü tə xəs sis ki mi ta nı nan, 
təd qi qat la rı ge niş miq yas da ya yı lan 
alim lər onun gəl di yi nə ti cə lər qar şı-
sın da hey rət lə ri ni giz lə də bil mir di lər.

Am ma bir mə sə lə var ki, cid di 
şə kil də ma raq lan dı ğı bü tün bu iş-
lər dok to ru məm nun et mək dən çox 
uzaq idi. Möv zu la rın gə rək li yin dən 
və əhə miy yət də rə cə sin dən ası lı ol-
ma ya raq, sa də cə, bir mü şa vir sta tu-
sun da qal maq xo şu na gəl mir di. Ha-
ra da ol sa, baş ol ma lı idi! Hər han sı 
bir yer də müt ləq tam sə la hiy yət sa-
hi bi ki mi hökm et mə li, əmr ver mə-
li idi! Əmr lə ri ta be li yin də ki iş çi lər 
tə rə fi n dən söz süz ye ri nə ye ti ril mə li 
idi. Bə zən nə yə gö rə onun hərb çi 
ol ma dı ğı nı öz-özün dən so ru şur du. 
Tür ki yə də hər şey hərb çi lə rin əlin də-
dir. Si ya sət də, ida rə çi lik də on la rın 
sə rən ca mın da dır. Be lə dü şün dü yü 
vaxt lar da bə zən Əs gə ri Tib biy yə ye-
ri nə Mək tə bi-Hər biy yə yə ya zıl ma dı-
ğı na gö rə əsə bi lə şir, “İn di hər şey ta-
ma mi lə baş qa şə kil də olar dı” - de yə 
da yan ma dan fi  kir çə kib içi ni ye yir di. 

Bu təəs süfl  ər, peş man lıq lar ara-
sın da ya vaş-ya vaş or ta ya bir fi  kir 
çıx dı: hərb çi lik da ha çox zeh niy yət, 
hə yat dü şün cə si dir. Hərb çi ol ma-
dı ğı hal da da əs gə ri zeh niy yət onu 
is tə di yi ye rə, şə rəfl  ə xid mət edə cə-
yi is tə di yi mə qa ma yük səl də bi lər. 
Mə sə lən, gö tür Mus so li ni ni, gö tür 
Hit le ri! Bi ri kənd müəl li mi, o bi ri di-
va ra rəsm çə kən adi rəng saz de yil-
di mi? Bu gün Mus so li ni qə dim ta ri-
xə ma lik bö yük bir mil lə tin li de ri dir. 

Di gə ri dün ya nın, bəl kə də ən bö yük 
mil lə ti nin ida rə çi li yi ni ələ al maq üz-
rə dir. On lar məq səd lə ri nə gənc küt-
lə ni mü tə şək kil qüv və yə çe vir mək 
yo lu ilə ça tıb lar. 

Fə qət Tür ki yə də ye ga nə si ya-
si qüv və ki mi məm lə kət hə ya tı na 
müt ləq, qeyd-şərt siz hökm edən 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı - üz vü 
ol du ğu par ti ya onun türk gənc li yi-
ni bu şə kil də təş ki lat lan dır ma sı na 
im kan ve rər mi?

Dü şün cə lə ri nin bu nöq tə sin də 
ba şı nı aşa ğı sa lır, do daq la rı nın al-
tın da “Heç bir za man! Heç bir za-
man!” - de yə pı çıl da yır dı. 

Gü nün bi rin də bey nin də san ki 
şim şək çax dı. İn di yə qə dər ağ lı na 
gəl mə miş di: or ta da qo ca man Türk 
Ocaq la rı var! İq ti da rın bö yük lü-ki-
çik li bü tün rəh bər lə ri onun üzv lə ri 
sı ra sın da dır. Məm lə kə tin dörd bir 
tə rə fi n də yüz min lər lə in sa nı öz sı-
ra la rı na al mış nə həng təş ki lat dır. 
Ocaq la rın rəh bər li yi nə ke çib ha zır, 
mü tə şək kil qu rum dan məq səd lə ri nə 

çat maq üçün bir va si tə ki mi is tə-
di yi şə kil də is ti fa də edə bi lər di. 
Əs lin də hə lə tibb fa kül tə si nin gənc 

tə lə bə si ki mi Türk Ocaq la rı na üzv 
ya zıl dı ğı gün dən bu xalq müəs si sə-
lə ri ilə bağ lı öz fi  kir lə ri var dı. Fi kir-
lə ri ni hər za man, hər yer də mü da-
fi ə et miş di. Onun tə səv vü rü nə gö rə 
Ocaq lar xalq küt lə si ni çə ti ri al tı na 
alan təş ki lat ol ma lı idi. Ocaq la rın Zi-
ya Gö yalp ki mi bö yük mə nə vi rəh-
bər lə ri, qu ru mun sə nət və mə nə viy-
yat mər kəz lə ri şək lin də ça lış ma sı nı, 
türk mil lə ti nin Qərb mə də niy yə ti-
nə ke çi di nə ön çü lük et mə si ni is tə-
yən lər bu na qar şı çı xır dı lar. Hə min 
mə qam da, nə ha yət, gənc li yin dən 
bə ri dü şün cə si nə ha kim kə sil miş te-
zi si tək rar döv riy yə yə bu ra xa bi lər di. 
Gös tə ri lən bü tün qay ğı və diq qə tə 
bax ma ya raq, Ocaq lar in di yə qə dər 
or ta lı ğa yax şı bir nə ti cə qoy ma mış dı-
lar. Uğur suz lu ğun baş lı ca sə bə bi on-
la rın döv lət və hö ku mət adam la rı na 
qar şı çıx ma ma la rı ilə bağ lı idi. Əgər 
qu ru mun yer lər də ki böl mə lə ri be lə 
ide ya zə mi nin də təş ki lat lan sa lar, hə-
qi qi qüv və yə çev ri lə bi lər di lər.

Türk Ocaq la rı fa ciəsi nin bi rin ci pər-
də si be lə baş la dı. Əv vəl cə Ocaq la rın 
rəisi ni qu ru mun ma hiy yə ti ni, fəaliy-
yət is ti qa mə ti ni də yiş mək üçün di lə 
tut maq, təş viq et mək yo lu nu seç di. 
Ocaq la ra bağ lı gənc lə ri əs gər lik prin-
si pi nə gö rə ye tiş dir mə yi, on la ra si lah 
və sı ra tə lim lə ri keç mə yi, yü rüş lə rə 
çı xar ma ğı nə zər də tu tan la yi hə lər tək-
lif et di. Özü hə min iş lə rin ba şı na ke-
çə cək, bu yol la türk gənc li yi gə lə cək 
mil li mü ca di lə lər, sə fər lər, sa vaş lar 
üçün tam ha zır və ziy yə tə gə ti ri lə cək-
di. Di gər yan dan unu du lan adət-ənə-
nə lər, si lah və hərb lə bağ lı xalq oyun-
la rı ye ni dən dir çəl di lə cək di.

1 Nə cib Ali (1892-1941) – türk 
si ya sət çi si və hü quq şü na sı. 
An ka ra İs tiq lal Məh kə mə sin də 
pro ku ror, məh kə mə he yə ti nin 
üz vü ki mi və zi fə lər də olub. 

2 Ali Zırh (1888-1951) – türk si ya-
sət çi si, hü quq şü na sı. II, III, IX, 
VI, VII və VIII TBMM-də Ri zə, 
V TBMM-də Go ruh mil lət və ki-
li. 1920-ci il lər də An ka ra İs tiq lal 
Məh kə mə si nin üz vü olub. 

3 Sul tan Əb dül mə cid (1868-1944) 
– Os man lı im pe ra tor lu ğu nun 
so nun cu sul ta nı, so nun cu xə li fə. 
No mi nal ha ki miy yət döv rü 
1922-1924-cü il lə rə tə sa düf edir.

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

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

O za man li se yin son sin fi n də 
oxu yur dum. Bir gün xəs tə lən dim, 
ağ zım dan qan gəl di. Ça ğı rı lan dok-
tor lar çe şid li sə bəb lər ax ta rıb tap dı-
lar. Ölüm təh lü kə si al tın da ol du ğu-
mu de di lər. Am ma ata mın dos tu 
ölüm təh lü kə si ilə bağ lı id dianı qə-
bul et mə di. “Uşa ğı mə nim öh də mə 

Di gə ri dün ya nın, bəl kə də ən bö yük 
mil lə ti nin ida rə çi li yi ni ələ al maq üz-
rə dir. On lar məq səd lə ri nə gənc küt-
lə ni mü tə şək kil qüv və yə çe vir mək 
yo lu ilə ça tıb lar. 

Fə qət Tür ki yə də ye ga nə si ya-
si qüv və ki mi məm lə kət hə ya tı na 
müt ləq, qeyd-şərt siz hökm edən 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı - üz vü 
ol du ğu par ti ya onun türk gənc li yi-
ni bu şə kil də təş ki lat lan dır ma sı na 
im kan ve rər mi?

Dü şün cə lə ri nin bu nöq tə sin də 
ba şı nı aşa ğı sa lır, do daq la rı nın al-
tın da “Heç bir za man! Heç bir za-
man!” - de yə pı çıl da yır dı. 

Gü nün bi rin də bey nin də san ki 
şim şək çax dı. İn di yə qə dər ağ lı na 
gəl mə miş di: or ta da qo ca man Türk 
Ocaq la rı var! İq ti da rın bö yük lü-ki-
çik li bü tün rəh bər lə ri onun üzv lə ri 
sı ra sın da dır. Məm lə kə tin dörd bir 
tə rə fi n də yüz min lər lə in sa nı öz sı-
ra la rı na al mış nə həng təş ki lat dır. 
Ocaq la rın rəh bər li yi nə ke çib ha zır, 
mü tə şək kil qu rum dan məq səd lə ri nə 

çat maq üçün bir va si tə ki mi is tə-
di yi şə kil də is ti fa də edə bi lər di. 
Əs lin də hə lə tibb fa kül tə si nin gənc 

tə lə bə si ki mi Türk Ocaq la rı na üzv 
ya zıl dı ğı gün dən bu xalq müəs si sə-
lə ri ilə bağ lı öz fi  kir lə ri var dı. Fi kir-
lə ri ni hər za man, hər yer də mü da-
fi ə et miş di. Onun tə səv vü rü nə gö rə 
Ocaq lar xalq küt lə si ni çə ti ri al tı na 
alan təş ki lat ol ma lı idi. Ocaq la rın Zi-
ya Gö yalp ki mi bö yük mə nə vi rəh-
bər lə ri, qu ru mun sə nət və mə nə viy-

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

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

bu ra xın, Əh məd bəy, - de di - onu 
sa ğal da ca ğam”. Gün lər lə evi mi zə 
gə lib-get di. Mə nə söh bət lə ri, dav-
ra nı şı, he ka yət lə ri ilə dur ma dan 
hə yat eş qi və can lı lıq aşı la dı. Gö-
rə sən, bu şəf qət li mü na si bə tin də 
özü nün də gənc lik il lə rin də müb-
tə la ol du ğu və rəm xəs tə li yi nin bəl li 
bir tə si ri var dı mı? Bəl kə də! Fə qət, 
nə olur sa, ol sun, in di bu sə tir lə ri 

Bu sə tir lə ri oxu yan Nə cib Ali 
dok to run adı nı çə kib “Haq qın da 
bəhs et mək is tə di yi niz şəxs, şüb-

“Dok tor Na zi min aqi bə ti ba-
rə sin də mü za ki rə yə baş la dıq. 
Ara mız da an la şıl maz lıq ya ran dı. 

İs tiq lal Məh kə mə lə ri de di-qo du lar, 
qov ğa lar, çə kiş mə lər nə ti cə sin də ləğv 
edil dik dən son ra iş siz qa lan Sen Jüst 

bər lə ri, qu ru mun sə nət və mə nə viy-
yat mər kəz lə ri şək lin də ça lış ma sı nı, 
türk mil lə ti nin Qərb mə də niy yə ti-
nə ke çi di nə ön çü lük et mə si ni is tə-
yən lər bu na qar şı çı xır dı lar. Hə min 
mə qam da, nə ha yət, gənc li yin dən 
bə ri dü şün cə si nə ha kim kə sil miş te-
zi si tək rar döv riy yə yə bu ra xa bi lər di. 
Gös tə ri lən bü tün qay ğı və diq qə tə 
bax ma ya raq, Ocaq lar in di yə qə dər 

ağ zım dan qan gəl di. Ça ğı rı lan dok-
tor lar çe şid li sə bəb lər ax ta rıb tap dı-
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mu de di lər. Am ma ata mın dos tu 
ölüm təh lü kə si ilə bağ lı id dianı qə-
bul et mə di. “Uşa ğı mə nim öh də mə 

Os man lı xa nə da nı mən sub la rın-
dan kö çüb Lon don da ya şa yan bir 
şəxs gənc elm adam la rı mız dan bi-
ri nə (Top qa pı mu ze yi nin keç miş 
mü di ri mər hum Xa luq Şah su va-
roğ lu – müəl li fi n qey di) be lə ha di-
sə nəql et miş di:

A ta tür kə sui-qəsd tə şəb bü-
sün dən bir ne çə ay ön cə son-

ra dan dar ağa cın dan ası-
lan hə min it ti had çı na zir 
Av ro pa ya gə lib so nun cu 
xə li fə Əb dül mə cid lə3 gö-
rüş müş dü. Xə li fə yə ya xın 

za man lar da Tür ki yə də bir 
hə rə kat baş la na ca ğı nı, Qa zi-

nin öl dü rü lə cə yi ni, pad şah lı-
ğın və Xi la fə tin bər pa edi lə cə-
yi ni, onun özü nün də tən tə nə li 

mə ra sim lə məm lə kə tə gə ti ri-
lib tək rar tac və tax tı na 

qo vu şa ca ğı nı xə bər 
ver miş di. 
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Atamın 
dostları



Hə yat fəl sə fə si ni ən də rin qat la rı na 
ki mi əks et di rən mu ğam da şö bə lə rin 
“rəng” ad lan dı rıl ma sı və say la rı nın 
yed di ol ma sı, həm çi nin hə ya tı özün-
də tə cəs süm et di rən əsas rəng lə rin də 
yed di ol ma fak tı səs-rəng sin te zi ni in-
san la ra mü kəm məl şə kil də çat dı rır. 
İsa pey ğəm bə rin, mah nı oxu ya nın 
sə si nə qu laq as ma ğın in sa na yal nız 
və yal nız fay da ve rə cə yi ni vur ğu la-
ma sı mu si qi nin ka mil şəx siy yət ye tiş-
di rə bil mə mə ha rə ti ni gös tə rir. İn san-
da kı mə nə vi in ki şaf tə bə qə lə rin də ki 
ki mi, mu si qi də not la rın sa yı nın da 
yed di ol ma sı fak tı bu na əya ni sü but-
dur. Göy lə rin yed di qa tı mə sə lə si isə 
bu sin te zin so nun da in sa nın sə ma la-
ra yük səl mək ba ca rı ğı nı təs diq lə yir.

Su fi  ədə biy ya tın da
yed di rə qə mi 

Ezo te rik tə lim lər də və tə səv vüf 
mətn lə rin də yed di-bit miş fə za, tam 
bir dövr dür. Mik ro kos mos la mak-
ro kos mos, yə ni in san la kainat ara-
sın da kı qar şı lıq lı əla qə za ma nı qət 
edi lən yol la rın sa yı yed di ol du ğu 
üçün tə səv vüf bu rə qəm dən mü-
tə ma di is ti fa də et di. Yed di rə qə mi 
tə səv vüf mətn lə rin də öz fəl sə fə si-
ni bir ba şa ola raq açıq la ma dı. Yed di 
məfh  u mu müx tə lif rəmz lər lə ifa də 
olu na raq giz li bir qa yə ki mi qal dı.

Bö yük su fi  Fə ri dəd din Ətt  ar özü-
nün “yed din ci va di si”ndən son ra Ali 
Ener ji nin tə cəs sü mü olan Si mur qu 
ya rat dı. Müx tə lif say da olub xey li yol 
qət edən quş lar dan yal nız otu zu so-
nun cu ali mər hə lə yə ça tan dan son ra 
Si mur qa dö nə bil di. XII əs rin bö yük 
su fi  si olan Ətt  ar “Mən tiq ət-teyr” əsə-
rin də eşq yol çu la rı nı çox ağır, təh lü-
kə li bir yol da yed di va di dən ke çi rir. 
Bu ra da kı “yed di va di”, tə bii ki, rəm-
zi mə na da iş lə nib. O, əs lin də in sa-
nın Ali Ener ji ilə vəh də ti ni ya ra dan 
yed di lə tif çar xı (hind li lər ona çak-
ra de yir), yed di mə qa mı ifa də edir.

Ətt  a rın 30 eşq yol çu su yed-
din ci va di dən-so nun cu 
mə qam dan ke çən dən 
son ra aşiq lə mə şuq 
ara sın da kı ma neələr 
yox olur, Dam la nın 
Üm man la bir ləş mə 
pro se si baş ve rir. Yed-
din ci va di ni qət edən 
yol çu özü nü Kaina tın 
Ümu mi Ener ji si nin 
bir zər rə si he sab edir. 

Rə qəm lə rin bət nin-
də giz lə nən mis tik 
ma hiy yət özü nü tə-
səv vüf ədə biy ya tın-
da hər za man da ha 
qa ba rıq əks et di rib. 
Su fi  ədə biy ya tın da 
rə qəm lə rin kainat la, 
kos mos la əla qə si və 
ahəng dar lı ğı xü su si 
rəmz lər lə gös tə ri-
lib. Bu mətn lər də ki 
“yed di mə qam” ob-
raz lı şə kil də “yed di 
qəsr”, “yed di va di”, 
“yed di tağ” ad lan-
dı rı lıb. 

IX əsr ali mi Hü-
seyn Nu ri “Mə-
qa mət əl-qü lub” 
əsə rin də “yed di 
kon sent rik qəsr” 
sim vo li ka sın dan is-
ti fa də edə rək ca nın 
Al la ha yö nəl mə si 
yo lu nu təs vir edir. 
Müəl lif bu ra da gös-
tə rir: “Al la hı ta nı-
yan la rın qəl bin də 
yed di qəsr var. Al-
lah mö min lə rə bu 
qəsr lər də ya şa ma-
ğı əmr et di, şey tan 
kə nar da qal dı. Bu 
qəsr lə rin hə rə si bir 
rən gə ça lır dı”. 

“Yed di mə qam” nə dir?
Tə səv vüf mətn lə rin də ki “yed-

di va di”, “yed di gün bəz”, “yed di 
qəsr”, “yed di cam” an la yış la rı, əs-

lin də yed di mər kə zin kod la rı, bə-
dii rəm zi ifa də lə ri dir.

Bəs yed di mər kə zin özü nə-
dir? Təq dim edə cə yi miz ya zı-

da Şərq in ti ba hı nın müəl li fi , 
bö yük Ni za mi Gən cə vi nin 

əsər lə rin də ki yed di rə qə-
mi nin sak ral mə na la-

rın dan və iş lən mə me-
xa niz min dən söh bət 
açı la caq. Də rin bil gi 

sa hi bi olan Ni za mi qə-
dim Şərq mis ti ka sı ilə 

an tik yu nan el mi ni o qə-
dər us ta lıq la sin tez edib 

ki, bu gün də araş dır ma çı-
lar Şey xə aid olan mətn lə ri 
tam düz gün aça bil mir lər. 
Ni za mi nin məş hur “Yed-
di gö zəl” poema sın da sir li 
yed di gün bəz var ki, on lar 
in sa nın “qış”ını “ba har”la 
əvəz edir, on da ka mil li yin 
tə cəs sü mü olan ru hi re for ma-
si ya ya ra dır. Ni za mi də ki yed-
di gün bə zə keç məz dən əv vəl 
bu mər kəz lər haq qın da bir-iki 
cüm lə de mə li yik:

Kaina tın ki çik mo de li olan 
in san bə də nin də pa ra lel lə rə 
və me ri dian la ra bən zər xət lər 
var. Bu xət lə rin bir ləş mə nöq-
tə si bioak tiv nöq tə lər he sab 
edi lir. İn san bə də nin də 600-ə 
qə dər bioak tiv nöq tə var ki, 
qə dim Çin tə ba bə ti də məhz 
on la rın va si tə si lə tət biq olu-

nur. Onur ğa sü tu nu muz 
isə bə də ni miz də ek va tor 

xətt  i ro lu nu oy na yır. 
Ek va tor Yer kü rə si ni 

iki bə ra bər his sə-
yə böl dü yü ki mi, 
onur ğa da in sa-
nın vü cu du nu iki 
bə ra bər his sə yə 
ayı rır. Am ma o, 
tək cə vü cu du 
yox, in sa na məx-
sus ener ji ni də 
iki his sə yə - in 
və yan ener-
ji lə ri nə bö lür. 
Çün ki onur ğa 
sü tu nun da sak-
rum ad la nan sü-
mük də ilan tə ki 
qıv rı lıb ya tan 
giz li ener ji var. 
Bə şər ta ri xi nin 
ək sər in san la-
rın da, elə cə də 
ha zır da ya şa-
yan adam la rın 
ək sə riy yə tin də 
hə min ener ji 
yat mış və ziy-
yət də dir. Bu-
na Kun da li ni 
ener ji si de yi lir.

K u n  d a  l i  n i 
sansk rit di lin-
də “hal qa-hal-
qa bu rul muş 
ilan” de mək-
dir. Bu, hər 
in san da ilan 
ki mi hal qa-
lar şək lin də 
b u  r u  l a  r a q 
o n u r  ğ a  n ı n 
ə s a  s ı n  d a -
kı sak rum 
s ü  m ü  y ü n -
də yer lə-
şən kos mik 
e n e r  j i  d i r .

O, əs lin də ener ji ban kı dır. İn sa nın 
cis mi ni və ru hu nu ener ji ilə tə min 
edən Kun da li ni dün ya nın 90 faiz 
in sa nın da pas siv və ziy yət də dir. 
Qıv rıl mış Kun da li ni ener ji sin dən 
onur ğa sü tu nu bo yu xü su si ka-
nal la növ bə ilə lə tif çarx la rı ke çir 
və in sa nı tə miz lə yir. Çün ki onur-
ğa sü tu nu bo yun da yed di mər kəz 
var. Yat mış ener ji də bu mər kəz-
dən ke çən dən son ra in sa nı ka mil-
li yə doğ ru apa rır.

Bu ra da da ya naq və ye nə də Ət-
ta rın “yed di va di”si nə, Ni za mi nin 
isə “yed di gün bəz”inə baş vu raq. 
Əs lin də hə min va di lər və gün bəz-
lər Ali Ener ji dən bir ni şa nə, zər rə 
olan mik roener ji nin hə rə kət et di-
yi yed di çarx dır, yed di mər hə lə-
dir. Sa də cə, Ətt  ar və Ni za mi ki mi 
da hi lər bu mü rək kəb ten den si ya-
nı us ta lıq la ob raz laş dı ra bi lib lər. 
Klas sik ədə biy ya tı ha mı mız oxu-
mu şuq. Bəl kə də ən çox ras tı mı za 
çı xan ifa də lər qə zəl lər də bül bü lün 
qə fəs dən qur tul ma sı və ora dan xi-
las ol maq is tə yi ilə bağ lı dır. Giz li 
Şərq mis ti ka sı nı də rin dən bi lən 
İma dəd din Nə si mi əbəs ye rə bül-
bü lü əsir ol du ğu qə fə si sın dır ma-
ğa və ye ni gü lüs tan tə ləb et mə yə 
ça ğır mır dı. Nə si mi də ki baş qa bir 
nü mu nə yə diq qət edək:

“Çıx qə fəs dən, gəl gil ey bül bül,
 gü lüs tan sey rin et,
Bas qə dəm mey da ni-eş qə gö rə 
 sən mə va yi-eşq”

Bö yük Nə si mi, əl bətt  ə ki, bu ra-
da yax şı cəh-cəh vur ma ğı ilə ad 
çı xa ran bül bül ad lı qu şa mü ra ciət 
et mə yib. O, sa də cə, in san da ya tıb 
qa lan Ali Ener ji zər rə si nin – Kun-
da li ni ener ji si nin oyan ma sı nı “bül-
bü lün qə fəs dən çıx ma sı”na bən-
zə dib. İl kin mər hə lə uğur la ba şa 
ça tır sa, yə ni, yed di mər kəz dən 
bi rin ci si qət edi lir sə, in san özün də 
söz lə ifa də olu na bil mə yə cək ra-
hat lıq, azad lıq, çə ki siz lik hiss edir. 
Onun ya ra dı cı is tə yi bun dan son ra 
da ha da ar tır. Uza ğa get mə yək, ya-
zı çı, rəs sam və bəs tə kar la rı gös tər-
sək, ki fa yət dir. 

Ni za mi də ki giz lin lər
İn di isə Şeyx Ni za mi nin yed-

di mər hə lə ni ne cə təs vir et di yi nə 
nə zər sa laq. Yu xa rı da qeyd et di-
yi miz ki mi, Ni za mi yük sək in-
tel lekt sa hi bi ola raq an tik yu nan 
mə də niy yə ti ni, Şərq mis ti ka sı ilə 
us ta lıq la sin tez edib. O, “Sir lər xə-
zi nə si”,”Yed di gö zəl” ki mi poema-
la rın da adi he ka yət lər lə bir çox 
giz li mə qam la rı diq qə tə çat dı rır. 

Ni za mi oğ lu Mə həm mə də nə si-
hə tin də pey ğəm bər tə rə fi n dən iki 
el mi - tibb və ruh el mi ni öy rən mə-
yin va cib ol du ğu nu bil di rir. Oğ-
lu na bu iki el min gö bə yin də xoş 
əti rin - müş kün ol du ğu nu de yir. 
Bu ra da kı xoş ətir ka mil lik pil lə-
si nə apa ran ener ji nin, onun gö zəl 
ra yi hə si nin ifa də si dir. Şeyx, oğ-
lu Mə həm mə də bil di rir ki, hə min 
işı ğı hə rə kə tə gə ti rən adam hər iki 
dün ya nın ali mi ola caq. 

Ni za mi yed di rə qə mi nin sim vo-
li ka sın dan da ha çox “Yed di gö zəl” 
poema sın da bəh rə lə nir. Çox təəs-
süf ki, bu poema da Ni za mi nin o 
bi ri əsər lə ri ki mi, öz düz gün təh li-
li ni hə lə də göz lə mək də dir. Am ma 
bu ra da Ni za mi bü tün bə şə riy yə tin 
xi las düs tur la rı nı hey rə ta miz şə-
kil də əks et di rib. O, in san da kı giz li 
ener ji ni fəaliy yət siz qa lan mər kəz-
lər də hə rə kət et dir mə yi ca hil lik-
dən ka mil li yə apa ran yo lun düs tu-
ru ki mi gös tə rir.
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Hət ta ezo te rik lər də yed di rə qə mi nin ba ti ni mə na la rı nı tam 
ola raq aça bil mə yib lər. Qə dim Skif, Ba bil, Mi sir mə də niy-
yə ti bu rə qə mi mü qəd dəs ləş dir di. 
Qu ra ni-Kə rim də də yed di dən tez-tez is ti fa də olu nur: 

“Yer üzün də nə var sa, ha mı sı nı si zin üçün ya ra dan dan son ra 
sə ma ya üz tu ta raq, onu yed di qat göy ha lın da dü zəl dib ni-
za ma sa lan Odur (Al lah dır)! O, hər şe yi bi lən dir!”
Qə dim za man lar da yed di rə qə mi öz mis tik xü su siy yə ti ni 
sə ma da kı yed di ci sim-Gü nəş, Ay, Ve ne ra, Mars, Mer ku ri, 
Yu pi ter, Sa turn sa yə sin də al mış dı. Yed di pla net bir-bi rin-
dən hə mi şə ey ni bə ra bər mə sa fə də qa lır və ey ni or-
bit üz rə fır la nır. Bu na gö rə də yed di rə qə mi kaina tın 
əbə di har mo ni ya sı ide ya sı nın əsa sı nı təş kil edir. 
Yed di rə qə mi tə biət də ila hi qu ru lu şun ob ra zı və 
mo de li, həm də har mo ni ya sı ki mi mü qəd dəs sa yı-
lıb və ast ro loq lar üçün bö yük əhə miy yət kəsb edib. 
Qə dim Mi sir də yed di rə qə mi, mü qəd dəs sa yı lan 
iki “3” rə qə mi nin üs tü nə “1” rə qə mi gəl mək lə alı-
nan mis tik gös tə ri ci he sab edi lib. 
Fi ni ki ya lı lar da yed di ka bir, fars lar da isə Mit ra nın 
(yə ni Gü nəş al la hı nın) yed di mü qəd dəs atı səc də gah 
sa yı lır dı. Ərəb rə va yət lə ri nə gö rə, yed di mə lək Gü nə-
şi bu zun və qa rın kö mə yi ilə so yu dur du ki, Ye ri yan dı-
rıb kü lə dön dər mə sin. Yed di mə lək hər sə hər Gü nə şi 
hə rə kə tə gə ti rir di.
Am ma ən çox diq qət çə ki lə si mə qam mu si qi not la rı-
nın və əsas rəng ça lar la rı nın sa yı nın yed di ol ma sı dır. 
Bu isə öz növ bə sin də səs lə rəng ara sın da kı har mo nik 
əla qə lə rin möv cud lu ğu na bir ni şa nə ki mi qə bul edi lir. 
Fi zi ka da səs tez lik lə ri nin ya rat dı ğı ener ji dal ğa la rı nın 
hə rə si nin bir rən gə çal ma sı ar tıq bir ak siom dur. Bu nu 
in san psi xo lo gi ya sı və da xi li alə mi nin mə nə vi və ziy yə ti-
nə tət biq et dik də eşit di yi miz səs lə rin ha mı sı nın rəng, 
gör dü yü müz rəng lə rin isə baş dan-aya ğa səs lər dən iba rət 
ol du ğu qə naəti nə gə lə rik. Dün ya ca məş hur azər bay can lı 
alim Ra fiq Əli ye vin “Se ga hı gö rü rəm” ad lı el mi-ri ya zi kon-
sep si ya sı və ey niad lı ki ta bı, həm çi nin gör kəm li mi ne ro loq-
kris tol loq raf Xu du Məm mə do vun xal ça da kı na xış və il mə-
lə ri nin, ki çik mi ne ral lar da kı har mo nik rəng lə ri nin in san la 
da nı şa bil mək qa bi liy yə tin də ol ma sı qə naəti bi zi bu iki prin-
sip haq qın da da ha mü fəs səl dü şün mə yə məc bur edir.

Ətt  a rın 30 eşq yol çu su yed-
din ci va di dən-so nun cu 
mə qam dan ke çən dən 
son ra aşiq lə mə şuq 
ara sın da kı ma neələr 
yox olur, Dam la nın 
Üm man la bir ləş mə 
pro se si baş ve rir. Yed-
din ci va di ni qət edən 
yol çu özü nü Kaina tın 
Ümu mi Ener ji si nin 
bir zər rə si he sab edir. 

Rə qəm lə rin bət nin-
də giz lə nən mis tik 
ma hiy yət özü nü tə-
səv vüf ədə biy ya tın-
da hər za man da ha 
qa ba rıq əks et di rib. 
Su fi  ədə biy ya tın da 
rə qəm lə rin kainat la, 
kos mos la əla qə si və 
ahəng dar lı ğı xü su si 
rəmz lər lə gös tə ri-
lib. Bu mətn lər də ki 

“Yed di mə qam” nə dir?
Tə səv vüf mətn lə rin də ki “yed-

di va di”, “yed di gün bəz”, “yed di 
qəsr”, “yed di cam” an la yış la rı, əs-

lin də yed di mər kə zin kod la rı, bə-
dii rəm zi ifa də lə ri dir.

Bəs yed di mər kə zin özü nə-
dir? Təq dim edə cə yi miz ya zı-

da Şərq in ti ba hı nın müəl li fi , 
bö yük Ni za mi Gən cə vi nin 

əsər lə rin də ki yed di rə qə-
mi nin sak ral mə na la-

rın dan və iş lən mə me-
xa niz min dən söh bət 
açı la caq. Də rin bil gi 

sa hi bi olan Ni za mi qə-
dim Şərq mis ti ka sı ilə 

an tik yu nan el mi ni o qə-
dər us ta lıq la sin tez edib 

ki, bu gün də araş dır ma çı-
lar Şey xə aid olan mətn lə ri 
tam düz gün aça bil mir lər. 
Ni za mi nin məş hur “Yed-
di gö zəl” poema sın da sir li 
yed di gün bəz var ki, on lar 
in sa nın “qış”ını “ba har”la 
əvəz edir, on da ka mil li yin 
tə cəs sü mü olan ru hi re for ma-
si ya ya ra dır. Ni za mi də ki yed-
di gün bə zə keç məz dən əv vəl 
bu mər kəz lər haq qın da bir-iki 
cüm lə de mə li yik:

Kaina tın ki çik mo de li olan 
in san bə də nin də pa ra lel lə rə 
və me ri dian la ra bən zər xət lər 
var. Bu xət lə rin bir ləş mə nöq-
tə si bioak tiv nöq tə lər he sab 
edi lir. İn san bə də nin də 600-ə 
qə dər bioak tiv nöq tə var ki, 
qə dim Çin tə ba bə ti də məhz 
on la rın va si tə si lə tət biq olu-

nur. Onur ğa sü tu nu muz 
isə bə də ni miz də ek va tor 

xətt  i ro lu nu oy na yır. 
Ek va tor Yer kü rə si ni 

iki bə ra bər his sə-
yə böl dü yü ki mi, 
onur ğa da in sa-
nın vü cu du nu iki 
bə ra bər his sə yə 
ayı rır. Am ma o, 
tək cə vü cu du 
yox, in sa na məx-
sus ener ji ni də 
iki his sə yə - in 
və yan ener-
ji lə ri nə bö lür. 
Çün ki onur ğa 
sü tu nun da sak-
rum ad la nan sü-
mük də ilan tə ki 
qıv rı lıb ya tan 
giz li ener ji var. 
Bə şər ta ri xi nin 
ək sər in san la-
rın da, elə cə də 
ha zır da ya şa-
yan adam la rın 
ək sə riy yə tin də 
hə min ener ji 
yat mış və ziy-
yət də dir. Bu-
na Kun da li ni 
ener ji si de yi lir.

sansk rit di lin-
də “hal qa-hal-
qa bu rul muş 
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Qu ra ni-Kə rim də də yed di dən tez-tez is ti fa də olu nur: 
“Yer üzün də nə var sa, ha mı sı nı si zin üçün ya ra dan dan son ra 
sə ma ya üz tu ta raq, onu yed di qat göy ha lın da dü zəl dib ni-
za ma sa lan Odur (Al lah dır)! O, hər şe yi bi lən dir!”
Qə dim za man lar da yed di rə qə mi öz mis tik xü su siy yə ti ni 
sə ma da kı yed di ci sim-Gü nəş, Ay, Ve ne ra, Mars, Mer ku ri, 
Yu pi ter, Sa turn sa yə sin də al mış dı. Yed di pla net bir-bi rin-
dən hə mi şə ey ni bə ra bər mə sa fə də qa lır və ey ni or-
bit üz rə fır la nır. Bu na gö rə də yed di rə qə mi kaina tın 
əbə di har mo ni ya sı ide ya sı nın əsa sı nı təş kil edir. 
Yed di rə qə mi tə biət də ila hi qu ru lu şun ob ra zı və 
mo de li, həm də har mo ni ya sı ki mi mü qəd dəs sa yı-
lıb və ast ro loq lar üçün bö yük əhə miy yət kəsb edib. 
Qə dim Mi sir də yed di rə qə mi, mü qəd dəs sa yı lan 
iki “3” rə qə mi nin üs tü nə “1” rə qə mi gəl mək lə alı-

Fi ni ki ya lı lar da yed di ka bir, fars lar da isə Mit ra nın 
(yə ni Gü nəş al la hı nın) yed di mü qəd dəs atı səc də gah 
sa yı lır dı. Ərəb rə va yət lə ri nə gö rə, yed di mə lək Gü nə-
şi bu zun və qa rın kö mə yi ilə so yu dur du ki, Ye ri yan dı-
rıb kü lə dön dər mə sin. Yed di mə lək hər sə hər Gü nə şi 

Am ma ən çox diq qət çə ki lə si mə qam mu si qi not la rı-
nın və əsas rəng ça lar la rı nın sa yı nın yed di ol ma sı dır. 
Bu isə öz növ bə sin də səs lə rəng ara sın da kı har mo nik 
əla qə lə rin möv cud lu ğu na bir ni şa nə ki mi qə bul edi lir. 
Fi zi ka da səs tez lik lə ri nin ya rat dı ğı ener ji dal ğa la rı nın 
hə rə si nin bir rən gə çal ma sı ar tıq bir ak siom dur. Bu nu 
in san psi xo lo gi ya sı və da xi li alə mi nin mə nə vi və ziy yə ti-
nə tət biq et dik də eşit di yi miz səs lə rin ha mı sı nın rəng, 
gör dü yü müz rəng lə rin isə baş dan-aya ğa səs lər dən iba rət 
ol du ğu qə naəti nə gə lə rik. Dün ya ca məş hur azər bay can lı 
alim Ra fiq Əli ye vin “Se ga hı gö rü rəm” ad lı el mi-ri ya zi kon-
sep si ya sı və ey niad lı ki ta bı, həm çi nin gör kəm li mi ne ro loq-
kris tol loq raf Xu du Məm mə do vun xal ça da kı na xış və il mə-
lə ri nin, ki çik mi ne ral lar da kı har mo nik rəng lə ri nin in san la 
da nı şa bil mək qa bi liy yə tin də ol ma sı qə naəti bi zi bu iki prin-
sip haq qın da da ha mü fəs səl dü şün mə yə məc bur edir.

Ətt  a rın 30 eşq yol çu su yed-
din ci va di dən-so nun cu 
mə qam dan ke çən dən 

xətt  i ro lu nu oy na yır. 
Ek va tor Yer kü rə si ni 

iki bə ra bər his sə-
yə böl dü yü ki mi, 
onur ğa da in sa-
nın vü cu du nu iki 
bə ra bər his sə yə 
ayı rır. Am ma o, 
tək cə vü cu du 
yox, in sa na məx-
sus ener ji ni də 
iki his sə yə - in 
və yan ener-
ji lə ri nə bö lür. 
Çün ki onur ğa 
sü tu nun da sak-
rum ad la nan sü-
mük də ilan tə ki 

Nizaminin 
əsərlərində 

yeddi 
rəqəminin 
gizlinləri
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Fil min na tu ra səh nə lə ri Mər də kan-
da len tə alı nır dı. A.M.Şə rif za də o za-
man kı ideolo ji çər çi və nin hü dud la rı nı 
göz lə yir, din əley hi nə bə dii təb li ğat 
əsə ri ya rat maq la ya na şı, sə nət öl çü lə ri-
ni qo ru ma ğa can atır dı. Ek ran da «ya-
lan çı mol la la rın tö rət di yi ci na yət lər», 
«şəh vət düş kü nü mol la nın din pər də-
si al tın da dil siz-ağız sız, yox sul kənd li 
qa dın la rın ba şı na gə tir di yi rüs vay çı lı-
ğın acı nə ti cə lə ri», «öz xe yir lə ri üçün 
«din xa dim lə ri» nə tə rəf dar çı xan yer li 
mül kə dar la rın mür tə ce ro lu» gös tə ril-
mək lə ya na şı, o, es te tik də yər lə rə sa-
diq qal ma lı, ey ni za man da, real hə yat 
hə qi qət lə rin dən uzaq laş ma ma lı idi. 

Re jis so run qar şı sın da məq səd ki-
mi di ni fa na tik li yin, möv hu mat çı lı-
ğın in qi la bi dal ğa ilə əvəz lən mə si ni 
ek ra na gə tir mək du rur du, əsas qa yə 
«xalq küt lə lə ri nin ye ni qu ru luş uğ-
run da sin fi  mü ba ri zə si ni ek ran da 
can lan dır maq dan» iba rət idi. Əl bət-
tə, bu ra da hə qi qət dən söh bət ge də 
bil məz di: hər şey «mol la la rın, bəy-
lə rin, xan la rın ey bə cər li yi ni, yox sul 
küt lə lə rin in qi la bi də yi şik lik nə ti cə-
sin də qa lib gəl mə si ni» qa bart ma ğa 
yö nəl dil miş di. A.M.Şə rif za də cid di 
ideolo ji nə za rət al tın da çə ki lən ye ni 
ek ran əsə ri ni an caq pe şə kar lıq sa-
rı dan xi las edə bi lər di: düz gün akt-
yor se çi mi, ori ji nal re jis sor gö rü mü, 
tex ni ki və es te tik cə hət dən yük sək 
sə viy yə li ope ra tor və rəs sam işi, sa-
vad lı mon taj, fi l min ba xım lı alın ma-
sı nı tə min edə bi lər di. O, məhz bu 
cə hət dən özü nə xas qa bi liy yə tə və 
du yu ma ma lik ol du ğu nu sü but et di. 

A.M.Şə rif za də nin seç di yi akt yor an-
samb lı re jis sor trak tov ka sı nın ifa də si 
üçün əvə ze dil məz idi: M.A.Əli ye vin 
ifa sın da mol la şüb hə, hə ya sız lıq, bə-
zən qor xu ke çi rən, ye ri dü şən də mül-
kə da ra ar xa la nan, döv rü nün «güc lü» 
adam la rı na xid mət gös tə rən, 1910-
1920-ci il lə rin mü na qi şə li vaxt la rın dan 
is ti fa də edən «təm kin li fı rıl daq çı dır».

Akt yor oy na dı ğı ob ra zın si ma-
sı nı təd ri cən açır, onun mə nə-
viy ya tın da kı və hə rə kə tin də ki 
ey bə cər lik lə ri epi zod dan-epi zo da 
qa tı laş dı rır. M.A.Əli yev səh nə dən çə-
ki liş mey dan ça sı na ilk də fə çıx sa da, 
ifa sın da te atr ele ment lə ri, de mək olar 
ki, du yul mur du. O, ki ne ma toq ra fi k 
de tal lar dan us ta lıq la is ti fa də edir, ob-
ra zın xa rak te ri ni aç maq üçün da ha 
çox tə biili yə üs tün lük ve rir di. 

M.Mər da no vun oy na dı ğı Qu lu və 
İ.Azə ri nin ifa et di yi Cə fər bir ailə də 
do ğul ma la rı na, bir kənd də, bir da mın 
al tın da bö yü mə lə ri nə bax ma ya raq, 
xa rak ter eti ba ri lə müx tə lif in san lar dır. 
Bu ki no ob raz la rın da ay rı-ay rı xa rak-
ter lə rin əla mət lə ri bü tün ay dın lı ğı ilə 
hiss olu nur. M.Mər da nov qəh rə ma-
nı nın mə nə vi evo lyu si ya sı nı – a vam, 
sa də lövh, din dar və qə tiy yət siz Qu lu-
nun təd ri cən din xa di mi nə və Al la ha 
qar şı çı xan bir fər də çev ril mə si ni, us-
ta lıq la ta ma şa çı ya çat dı rır. İ.Azə ri nin 
oy na dı ğı Cə fər isə ar tıq for ma laş mış 
xa rak ter sa hi bi dir: o, in qi la bi çar pış-
ma lar da bər ki miş, neft mə dən lə rin də 
zən gin hə yat mək tə bi keç miş sağ lam, 
zəh mət keş, ira də li bir gənc dir, öz hə-
rə kət lə ri və dün ya ba xı şı ilə Qu lu ki-
mi lə ri ni daim irə li yə, sin fi  mü ba ri zə-
yə səs lə yir. Re jis so run trak tov ka sın da 
və İ.Azə ri nin ifa sın da Cə fər ye ni hə-
yat ya ra dan in qi la bi küt lə lə rin ümu-
mi ləş di ril miş ob ra zı dır. 

A.M.Şə rif za də ideolo ji qa da ğa lar 
üzün dən fi l min məz mu nu na və ob-
raz la rın ma hiy yə ti nə çe vik mü da-
xi lə lər et mək im ka nın dan məh rum 
ol du ğun dan, əsas diq qə ti sırf bə dii 
və tex ni ki ta pın tı la ra yö nəlt miş di. O, 
ob raz la rın xa rak te ri ni və ha di sə lə rin 
ma hiy yə ti ni ta ma şa çı la ra çat dır maq 
üçün rəm zi ifa də ele ment lə rin dən ba-
ca rıq la is ti fa də edir di. Ope ra tor İ.Tar-
ta kovs ki nin şə ha də ti nə gö rə, re jis-
sor la iş lə yən lər hə mi şə onun tap dı ğı 
ori ji nal ki no de tal la ra hey ran olur du. 

Ki no nun səs siz döv rü nün qüd rət li 
ifa də va si tə lə rin dən olan be lə de tal-
lar dan A.M.Şə rif za də «Bis mil lah» fi l-
min də mə ha rət lə is ti fa də et miş di. Bu-
nu re jis sor tə rə fi n dən gö zəl qu rul muş, 
akt yor la rın tə bii və inan dı rı cı oy na dı-
ğı «şax sey-vax sey» epi zo dun dan da 
gör mək müm kün dür. A.M.Şə rif za də 
hə min epi zo du mon taj edib qı sa met-
raj lı sə nəd li fi lm ya rat mış, müəy yən 
his sə lə ri ni sə bə dii len tə da xil et miş di.

«Bis mil lah» fi l mi A.M.Şə rif za də nin 
ki no fəaliy yə tin də, elə cə də Azər bay-
can so vet ki no sun da, bü tün lük də so-
vet ki ne ma toq ra fi  ya sın da əhə miy yət li 
sə nət əsə ri ki mi qə bul olun du. Akt yor-
la rın dü şü nül müş oyu nu təb li ğat çı lıq 
xa rak te ri da şı yan bu fi l min tə si ri ni qat-
qat ar tı rır, bə dii də yə ri ni xey li qüv vət-
lən di rir di. Bu ra da bə dii ob raz lar, mü-
na qi şə li xa rak ter lər qa ba rır, pla kat çı lıq 
ge ri də qa lır dı ki, bu da əsə ri, ümu miy-
yət lə, 20-ci il lə rin fi lm lə rin dən fərq lən-
di rir di. Film SS Rİ Baş Ki no laş dır ma 
İda rə si tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən-
di ri lə rək, Ümu mitt  i faq ek ran la rı na 
bu ra xıl mış, bir sı ra Şərq öl kə lə rin də 
nü ma yiş et di ril miş di. «Bis mil lah», 
hətt  a öl kə də qo naq olan Qər bi Av ro-
pa nü ma yən də lə ri nə də gös tə ril miş, 
on lar tə rə fi n dən yax şı qiy mət al mış dı.

Tə bii ki, hə min dövr də həm akt-
yor, həm də re jis sor ki mi çox 
məş hur olan A.M.Şə rif za də len tə 
alı nan di gər fi lm lə rə də də vət olu-
nur du. 1925-ci il də re jis sor A.Lit-
vi no vun «Ki no-Qorn yak» stu di ya-
sın da çək di yi «Çox la rın dan bi ri» 
(«Üz-üzə») de tek tiv fi l min də baş 
ro lu ifa edən sə nət çi bu ek ran əsə-
ri nin zəif ol ma sı üzün dən onu 

ya ra dı cı lıq bioq ra fi  ya sı nın fak-
tı he sab et mir di. 

Ab bas Mir zə Şə rif za də teatr da 
ya ra dı cı lı ğı na da vam et mək lə ya-
na şı, şəx si ki no təh si li üzə rin də 
ça lı şır dı. O, hətt  a fi lm lə ri nin mon-
ta jı nı da özü edir di. Boş vaxt la-
rın da ki no mət buatı nı mün tə zəm 
iz lə yir, rəs sam lı ğı öy rə nir, mu zey-
lə rə ge dir, ye ni fi lm çək mə yi ar zu-
la yır dı. Elə o za man - 1927-ci il də 
AK (b) P-nın ka ti bi R.Axun do vun 
rəh bər li yi lə ke çi ri lən, T.Şah ba zi, 
C.Məm məd qu lu za də, Q.Mu sa-
bə yov, H.Sul ta nov, C.Cab bar-
lı, Ş.Mah mud bə yov, M.Əli yev, 
A.M.Şə rif za də, S.Ru hul la, H.Ab-
ba so vun iş ti rak et di yi mü şa vi rə də 
bö yük Azər bay can dra ma tur qu 
M.F.Axun do vun və fa tı nın 50 il li yi 
ilə əla qə dar «Ha cı Qa ra» pye si nin 
ek ran laş dı rıl ma sı ba rə də gös tə riş 
ve ril di. Film dra ma tur qun növ bə-
ti il də ke çi ri lə cək xa ti rə ge cə sin də 
gös tə ril mə li idi. Ye ni ek ran əsə ri-
nin sse na ri si ni yaz maq is te dad lı 
dra ma turq C.Cab bar lı ya, qu ru lu-
şu nu ver mək isə A.M.Şə rif za də-
yə hə va lə edil di. Çə ki liş lə rə bə dii 
rəh bər li yi hə ya ta ke çir mək üçün 
Mosk va dan V.Pu dov ki ni də vət et-
mək nə zər də tu tul muş du. 

Əs lin də, bu gös tə riş A.M.Şə rif za də 
və C.Cab bar lı nın çox dan fi  kir ləş dik-
lə ri ya ra dı cı lıq plan la rı nın rəs mi ləş-
di ril mə si idi. Çün ki fi lm üzə rin də 
ha zır lıq işi ar tıq 1927-ci ilin əv və lin də 
baş lan mış dı. Sse na ri nin ilk va rian-
tı nın oxu nu şu 1928-ci il okt yab rın 
3-də ol du və bir ne çə həf tə dən son ra 
çə ki liş lər baş lan dı. Na tu ra çə ki liş lə ri 
Şu şa da (Xəl fə də rə də və Da şal tı da), 
Ağ da mın Mu rad bəy li mə həl lə sin də, 
Ba tu mi də, pa vil yon çə ki liş lə ri isə Ba-
kı da apa rı lır dı. Re jis sor əsas rol la ra 

M.Əli ye vi (Ha cı Qa ra), M.Mər da-
no vu (Kə rə mə li), M.Qa yı bo vu 

(Hey dər bəy), M.Da vu do va-
nı (Tü kəz), K.Vyaz no va nı 
(So na), H.Ab ba so vu (So na-
nın ata sı), Y.Ha cı qa sı mo vu 
(Sə fə rə li), Ə.Məm mə do-
va nı (Gül süm), S.Ru hul la-
nı (Əli yar bəy), epi zo dik 
rol la ra isə R.Ka zı mo vu, 
N.Hə sə no vu, A.Mir zə ye-
vi və baş qa la rı nı də vət et-
miş di. Fil mi len tə al maq 
ope ra tor İ.Tar ta kovs ki yə, 
rəs sam lıq iş lə ri isə A.Qon-
çars ki yə tap şı rıl mış dı. 

A.M.Şə rif za də bu ek ran 
əsə ri nə ol duq ca cid di ya-
na şır dı. O, akt yor lar dan da 
bu nu tə ləb edir, ob raz la rın 
şar ja çev ril mə si nə yol ver-
mir di. Re jis sor qəh rə man-
lar da, is ti fa də olun ma mış 
mil li xü su siy yət lər ax ta rır, 
hə min xü su siy yət lə rin tə bii 
və can lı de tal lar la can lan dı-
rıl ma sı na ça lı şır dı. O, is tə di-
yi ni ala na qə dər epi zod la rı 
tək rar-tək rar len tə kö çü rür, 
qa baq ca dan mon taj üçün 
la zım olan kadr la rı səhv siz 
müəy yən ləş di rir di. 

1928-ci il de kab rın 25-də 
Azər bay can Döv lət Dram 

Teat rın da A.M.Şə rif za də nin səh-
nə fəaliy yə ti nin 20 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş ge cə də ilk də fə gös-
tə ri lən «Ha cı Qa ra» fi l mi re jis sor 
və akt yor işi, elə cə də rəs sam işi cə-
hət dən yax şı qar şı lan dı və 1929-cu 
il dən küt lə vi nü ma yi şə bu ra xıl dı. 
Hə min ge cə də Ş.Mah mud bə yo vun 
im za la dı ğı «A zər bay can ki no iş çi lə-
ri nin təb rik mək tu bu»n da de yi lir di 
ki, ««A zər ki no» si zin si ma nız da ilk 
Azər bay can ki no re jis so ru nu ta pıb. 
Ya rat dı ğı nız «Bis mil lah», «ASSR» 
və «Ha cı Qa ra» fi lm lə ri bu na mi sal-
dır. «A zər ki no» Si zi ilk azə bay can-
lı ki no iş çi si ki mi ta nı ya raq, əmin 
ol du ğu nu bil di rir ki, gə lə cək ye ni 
Azər bay can ki no in cə sə nə ti nin qu-
ru cu la rı da Siz dən nü mu nə gö tü rüb 
ar dı nız ca gə lə cək». Hə min vaxt lar 
onun sə nət dos tu C.Cab bar lı ya zır-
dı: «Ab bas Mir zə mək təb gör mə-
miş, sə nət və onun üsul la rı nı öy rən-
mə miş dir. La kin o, bir ta lant dır – o, 
öz-özü nə do ğul muş bir sə nət kar dır. 
Sə nət onun la bir gə do ğul muş dur. 
Sə nət onun qa nın da, ili yin də dir. O, 
bir sə nət kar, ya ra dı cı bir ta lant dır». 

«Ha cı Qa ra» fi l mi nəin ki Za qaf-
qa zi ya da, hətt  a RSFSR-də, Or ta Asi-
ya Res pub li ka la rın da və xa ri ci öl kə-
lər də də rəğ bət lə qar şı lan dı. Hətt  a 
Mosk va nın Bax ru şin mu ze yin dən 
fi l min bir nüs xə si nin fond da sax-
la maq üçün gön də ril mə si ba rə də 
xa hiş gəl miş di. La kin fi l mə tən qi di 
mü na si bət də yox de yil di. Xə lil İb-
ra him və Əsəd Ta hi rin «Kom mu-
nist» qə ze tin də dərc et dir dik lə ri 
«İ ki Ha cı Qa ra» ad lı mə qa lə də ek-
ran əsə ri nin ori ji nal dan uzaq ol ma sı 
irad tu tu lur, M.F.Axun do vun «be lə 
bir əsər yaz ma dı ğı» vur ğu la nır dı.

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI
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Fil min na tu ra səh nə lə ri Mər də kan- Akt yor oy na dı ğı ob ra zın si ma-

İlk Azər bay can so vet bə dii film lə ri nin ide ya («Qız 
qa la sı haq qın da əf sa nə»), sin fi mü ba ri zə 
(«Bay quş») və es te tik («Neft çi-mə dən çi is ti ra-
hət də və müali cə də», «Göz-gö zə») cə hət dən 

yük sək sə viy yə də ol ma ma sı möv cud si ya si-ideolo ji sis te-
min ki ne ma toq ra fi ya nın qar şı sın da qoy du ğu tə ləb lə rin və 
mil li ki no kadr la rı nın yox lu ğu nun nə ti cə si idi. İlk mil li ki-
no kadr la rı mız dan bi ri də məş hur teatr akt yo ru və re jis so ru 
Abbas Mir zə Şə rif za də idi. 
Ki no ya həd siz ma ra ğı nə ti cə sin də A.M.Şə rif za də 1925-ci il-
də Azər bay can Döv lət Türk Teatr Mək tə bi nin ki no şö bə si ni 
bi tir miş, ilk azər bay can lı pe şə kar ki no re jis sor ol maq hü qu qu 
qa zan mış dı. Ar tıq bu dövr də o, ki no da ilk ro lu nu oy na mış dı. 
1924-cü il də re jis sor G.Krav çen ko nun len tə al dı ğı «Bay quş» fil-
min də baş ro lu ifa edən sə nət çi çə ki liş mey dan ça sın da uğur la 
sı naq dan keç di. O, ya rat dı ğı Xan ob ra zı nın özü nə xas ciz gi lə ri ni 
tap maq, onu ek ran da can lı və real can lan dır maq üçün bü tün 
ya ra dı cı lıq im kan la rın dan is ti fa də et miş di. Hə min fil min 
ən ma raq lı və akt yor oyu nu sa rı dan yad da qa lan 
bü töv epi zod la rı da məhz A.M.Şə rif za də nin 
adı ilə bağ lı dır. La kin film ide ya-bə dii sə viy-
yə cə hət dən çıx daş edil di yin dən və ek ra na 
bu ra xıl ma dı ğın dan, akt yo run ya ra dı cı lı ğın-
da də rin iz qoy ma dı. 
İs teh sal et di yi bə dii film lə rin uğur suz lu ğu-
nu gö rən Azər bay can Fo to- Ki no İda rə si  (AF Kİ) 
rəh bər li yi tə rə fin dən də vət edil miş P.Bl ya xi-
nə ye ni bir ek ran əsə ri nin sse na ri si ni yaz maq 
tap şı rıl mış dı. Hə min fil min qu ru luş çu-re jis so-
ru ol maq üçün isə AF Kİ-nin səd ri Ş.Mah mud bə-
yov A.M.Şə rif za də ni di lə tu ta bil miş di. «Bis mil lah» 
ad la nan ye ni ek ran əsə ri (çə ki liş müd də tin də film 
«Şax sey-vax sey», «Al lah na mi nə», «Şəf qət li Al lah na-
mi nə» ki mi, müx tə lif ad lar da şı mış dı) Azər bay can so-
vet ki no sun da ye ni mər hə lə nin baş lan ğı cı nı qoy ma lı 
idi. Len tin qu ru luş çu-ope ra to ru və ikin ci re jis so ru 
A.Ya lo voy, rəs sam la rı A.Plak sin və K.Yev se yev tə yin 
olun muş du lar. A.M.Şə rif za də əsas rol la ra M.Mər da no-
vu (Qu lu), M.A.Əli ye vi (Mol la), İb ra him Azə ri ni (Cə fər), 
K.Vz yaz no va nı (Zey nəb), M.S.Kir man şah lı nı (mül kə-
dar) də vət et miş di. Epi zo dik rol lar da S.Ru hul la, M.Sə-
na ni, H.Qaf qaz lı, ilk mil li ki no akt ri sa mız So na Ha cı-
ye va, K.Zi ya, T.Viş nev ska ya və baş qa la rı çə ki lir di lər.

Tə bii ki, hə min dövr də həm akt-
yor, həm də re jis sor ki mi çox 
məş hur olan A.M.Şə rif za də len tə 
alı nan di gər fi lm lə rə də də vət olu-
nur du. 1925-ci il də re jis sor A.Lit-
vi no vun «Ki no-Qorn yak» stu di ya-
sın da çək di yi «Çox la rın dan bi ri» 
(«Üz-üzə») de tek tiv fi l min də baş 
ro lu ifa edən sə nət çi bu ek ran əsə-
ri nin zəif ol ma sı üzün dən onu 

ya ra dı cı lıq bioq ra fi  ya sı nın fak-
tı he sab et mir di. 

Əs lin də, bu gös tə riş A.M.Şə rif za də 
və C.Cab bar lı nın çox dan fi  kir ləş dik-
lə ri ya ra dı cı lıq plan la rı nın rəs mi ləş-
di ril mə si idi. Çün ki fi lm üzə rin də 
ha zır lıq işi ar tıq 1927-ci ilin əv və lin də 
baş lan mış dı. Sse na ri nin ilk va rian-
tı nın oxu nu şu 1928-ci il okt yab rın 
3-də ol du və bir ne çə həf tə dən son ra 
çə ki liş lər baş lan dı. Na tu ra çə ki liş lə ri 
Şu şa da (Xəl fə də rə də və Da şal tı da), 
Ağ da mın Mu rad bəy li mə həl lə sin də, 
Ba tu mi də, pa vil yon çə ki liş lə ri isə Ba-
kı da apa rı lır dı. Re jis sor əsas rol la ra 

M.Əli ye vi (Ha cı Qa ra), M.Mər da-
no vu (Kə rə mə li), M.Qa yı bo vu 

(Hey dər bəy), M.Da vu do va-
nı (Tü kəz), K.Vyaz no va nı 

müəy yən ləş di rir di. 

Azər bay can Döv lət Dram 
Teat rın da A.M.Şə rif za də nin səh-

nə fəaliy yə ti nin 20 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş ge cə də ilk də fə gös-
tə ri lən «Ha cı Qa ra» fi l mi re jis sor 
və akt yor işi, elə cə də rəs sam işi cə-

Akt yor oy na dı ğı ob ra zın si ma-
sı nı təd ri cən açır, onun mə nə-
viy ya tın da kı və hə rə kə tin də ki 
ey bə cər lik lə ri epi zod dan-epi zo da 
qa tı laş dı rır. M.A.Əli yev səh nə dən çə-
ki liş mey dan ça sı na ilk də fə çıx sa da, 
ifa sın da te atr ele ment lə ri, de mək olar 
ki, du yul mur du. O, ki ne ma toq ra fi k 
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ad la nan ye ni ek ran əsə ri (çə ki liş müd də tin də film 
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idi. Len tin qu ru luş çu-ope ra to ru və ikin ci re jis so ru 
A.Ya lo voy, rəs sam la rı A.Plak sin və K.Yev se yev tə yin 
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de tal lar dan us ta lıq la is ti fa də edir, ob-
ra zın xa rak te ri ni aç maq üçün da ha 

M.Mər da no vun oy na dı ğı Qu lu və 
İ.Azə ri nin ifa et di yi Cə fər bir ailə də 
do ğul ma la rı na, bir kənd də, bir da mın 
al tın da bö yü mə lə ri nə bax ma ya raq, 
xa rak ter eti ba ri lə müx tə lif in san lar dır. 
Bu ki no ob raz la rın da ay rı-ay rı xa rak-
ter lə rin əla mət lə ri bü tün ay dın lı ğı ilə Ki no nun səs siz döv rü nün qüd rət li Ab bas Mir zə Şə rif za də teatr da 
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həsr olun muş ge cə də ilk də fə gös-
tə ri lən «Ha cı Qa ra» fi l mi re jis sor 
və akt yor işi, elə cə də rəs sam işi cə-

Abbas Mirzə 
Şərifzadə - 

kinomuzun ilk
azərbaycanlı 

rejissoru
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Təd bir or ta təh sil müəs si sə si-
nin mil li ge yim lər də olan şa gird-
lə ri nin ifa et di yi “Yal lı” rəq siy lə 
baş la dı. Da ha son ra mey da na, 
xalq qəh rə ma nı Qa çaq Nə bi ni 
can lan dı ran igid, at be lin də da xil 
ola raq, qo naq la rı sa lam la dı, Hə-
cər lə gö rüş dü və təd bi ri açıq elan 
et di. Bun dan son ra iş ti rak çı lar li-
se yin bi na sı na də vət olun du lar.

Li se yin fo ye sin də qu raş dı-
rıl mış mo ni tor da Qu bad lı nın 
ta ri xin dən, ra yo nun fü sun kar 
tə biətin dən bəhs edən slayd lar 
gös tə ri lir di. Bir az ara lı da isə 
Qu bad lı nın mən zə rə li yer lə ri ni 
və ta ri xi abi də lə ri ni əks et di rən 
rəsm əsər lə rin dən və li sey şa-
gird lə ri nin Azər bay can və rus 
dil lə rin də Qu bad lı ya həsr et dik-
lə ri in şa lar dan iba rət stend lər 
vu rul muş du. 

Da ha son ra mə ra sim li se-
yin akt za lın da da vam et di ril-
di. Azər bay can Res pub li ka sı nın 
döv lət him ni səs lən di ril dik dən 
son ra şa gird lər Qu bad lı nın ta-
ri xi, coğ ra fi  ya sı, iq ti sa diy ya tı, 
mə də niy yət, təh sil və sə hiy yə 
müəs si sə lə ri və s. ba rə də ət raf-
lı mə lu mat ver di lər, Qu bad lı ya 
həsr olu nan şeir lər, və tən pər-
vər lik ru hun da mah nı lar səs lən-
dir di lər, mü ha ri bə möv zu sun da 
səh nə cik lər gös tər di lər .

Qeyd olun du ki, zən gin ye ral-
tı və ye rüs tü sər vət lə rə və əs ra-
rən giz tə bii gö zəl li yə ma lik olan, 
Zən gə zur dağ la rı ilə Dağ lıq Qa-
ra bağ sil si lə si ara sın da yer lə şən 
Qu bad lı ra yo nu in zi ba ti va hid 
ki mi 1933-cü il də ya ra dı lıb. Ra-
yon şi mal dan La çın, cə nub dan 
Zən gi lan, şərq dən Xo ca vənd və 

Cəb ra yıl, qərb dən Er mə nis tan ilə 
həm sər həd dir. Ba zar çay (Bər gü-
şad), Hə kə ri, Ki çik Hə kə ri çay la rı 
və çox lu bu laq lar ra yo nun əsas su 
mən bə yi dir.

Qu bad lı ra yo nu nun sət hi, əsa-
sən, dağ lıq dır. Ra yon da müx tə-
lif növ ağac lar dan iba rət 13 min 
160 hek tar döv lət me şə fon du 
möv cud dur.

Də niz sə viy yə sin dən 1600 metr 
yük sək lik də yer lə şən və sa hə si 20 
min hek tar olan, zən gin fl o ra və 
fauna ya ma lik Qu bad lı Döv lət Tə-
biət Ya saq lı ğın da nəs li kə sil mək də 
olan bir çox hey van və quş növ lə ri 
mü ha fi  zə olu nub. Ra yon da çox lu 
mə də niy yət və təh sil müəs si sə lə-
ri fəaliy yət gös tə rib. Qu bad lı dan 
gör kəm li elm və mə də niy yət xa-
dim lə ri çı xıb və on lar öl kə mi zə 
əvəz siz töh fə lər ve rib lər.

Xa tır la dıl dı ki, Qu bad lı Er mə-
nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən 
1993-cü il av qus tun 31-də iş ğal 
olu nub.

Er mə ni qəsb kar la rı tə rə fi n dən 
ra yon əra zi sin də me şə lər, bö yük 
eh ti ya ta ma lik ye ral tı sər vət lər, 
mi ne ral mad də lər lə zən gin su 
mən bə lə ri is tis mar olu nub, özü-
nün qey ri-adi fl o ra və fauna sı ilə 
se çi lən əs ra rən giz tə biət gu şə lə ri 
da ğı dı lıb və məhv edi lib. Tor-
paq la rı mı zın qo run ma sı uğ run-
da mü ba ri zə də 238 Qu bad lı sa-
ki ni qəh rə man ca sı na şə hid olub. 
Yüz nə fə rə qə dər in san it kin dü-
şüb və gi rov gö tü rü lüb.

Qu bad lı şə hə ri və 94 kənd yer lə 
yek san edi lib. Dö yüş lər də qəh rə-
man lıq gös tə rən 9 nə fər qu bad lı-
lı Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma-
nı adı na la yiq gö rü lüb. Er mə ni 
si lah lı bir ləş mə lə ri nin tə ca vü zü 
nə ti cə sin də öz doğ ma yurd-yu-
va la rın dan di dər gin düş müş 
ra yon sa kin lə ri ha zır da res pub-
li ka nın ay rı-ay rı böl gə lə rin də 
məs kun la şıb lar. Azər bay can 
döv lə ti Qu bad lı dan olan məc bu-
ri köç kün lə rin hə yat şə raiti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
mü hüm iş lər gö rüb.

Təd bir də Qu bad lı dan bəhs 
edən vi deoçarx nü ma yiş et di ril di.

Li se yin tə sis çi si, pro fes sor 
Mön süm Alı şov er mə ni lər tə rə-
fi n dən iş ğal olun muş şə hər və 
ra yon la rı mı zın Azər bay can Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vin apar dı ğı 
məq səd yön lü si ya sət nə ti cə sin də 
tez lik lə azad olu na ca ğı na əmin li-
yi ni vur ğu la dı.

Res pub li ka mı zın dil bər gu-
şə lə rin dən olan doğ ma yur da- 
Qu bad lı ya son suz sev gi və mə-
həb bə ti ni ifa də edən pro fes sor 
gənc lə ri və tən pər vər li yə, qəh rə-
man lı ğa ça ğır dı. O, ey ni za man-
da, la yi hə nin əhə miy yə ti ni diq-
qə tə çat dır dı.

YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı-
nın səd ri Ra miz Gö yü şov Və tən, 
tor paq sev gi si nin mü qəd dəs ol-
du ğu nu vur ğu la yıb, təd bi rin iş ti-
rak çı la rı na tə şək kü rü nü bil dir di.

Çı xış edən Qu bad lı sa kin lə ri 
doğ ma yurd, tor paq la bağ lı hiss 
və duy ğu la rı nı ifa də et di lər.

Təd bir “Qu bad lı da, Qa ra bağ da 
gö rü şə nə dək” şüarıy la ba şa çat dı.

RƏ Bİ QƏ

şüb və gi rov gö tü rü lüb.şüb və gi rov gö tü rü lüb.

“Qubadlıya 
apar məni...”

Ma yın 24-də “İd rak” li se yin də “Qa ra bağ həf tə si” la-
yi hə si çər çi və sin də “Qu bad lı ya apar mə ni...” ad lı 
təd bir ke çi ril di.
Qu bad lı zi ya lı la rı nın, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri-

nin, mək təb li lə rin iş ti rak et dik lə ri təd bir Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti, Ye ni Azər bay can Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı, Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və İd man İda rə si və li sey 
tə rə fin dən təş kil olun muş du.
Li se yin hə yə tin də sa mo var lar od la nır, qa dın lar sac üs tə la-
vaş sa lır dı lar. Bun dan baş qa, təd bi rə gə lən qo naq lar şər bə-
tə, Qu bad lı təam la rı na – dad lı plo va, fə sə li yə qo naq edi lir di.

İsrail-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvü 
Avinoam İdan Tərtər rayonunda olub

İ
s rail-Azər bay can Dost luq Cə miy-
yə ti nin üz vü, Hay fa Uni ver si te ti-
nin pro fes so ru və Va şinq ton da kı 
Cons Hop kins Uni ver si te ti nin 

Mər kə zi Asi ya və Qaf qaz İns ti tu-
tu nun təd qi qat çı sı Avi noam İdan, 
Er mə nis tan si lah lı böl mə lə ri nin 
Azər bay ca nın ya şa yış mən tə qə lə ri nə 
şid dət li ar til le ri ya atə şi nə ti cə sin də 
mül ki əha li yə də yən zi ya nın nə ti cə-

lə ri ilə ye rin də ta nış ol maq üçün Tər tər ra yo nun da sə fər də olub.
Azər TAc xə bər ve rir ki, əv vəl cə ra yon ic ra ha ki miy yə tin də olan qo na-

ğa cəb hə xətt  in də baş ve rən son ha di sə lər za ma nı dinc əha li nin üz ləş di yi 
çə tin lik lər, er mə ni lə rin ya şa yış mən tə qə lə ri ni atə şə tut ma sı nə ti cə sin də 
ya ra nan prob lem lər ba rə də mə lu mat ve ri lib. Tər tər Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Müs tə qim Məm mə dov bil di rib ki, ap rel ayı ər zin də er-
mə ni si lah lı qüv və lə ri nin atəş kə si poz ma sı nə ti cə sin də ra yo nun tə mas 
xətt  i nə ya xın, elə cə də tə mas xətt  in dən 15-20 ki lo metr mə sa fə də yer lə şən 
ya şa yış mən tə qə lə ri ağır ar til le ri ya atə şi nə mə ruz qa lıb. Nə ti cə də 256 
evə, 4 mək tə bə, 2 hə kim mən tə qə si nə, 1 uşaq bağ ça sı na zi yan də yib, 32 
ev ta ma mi lə da ğı lıb, 7 mül ki şəxs ya ra la nıb, 3 nə fər dün ya sı nı də yi şib.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, atəş kə sin po zul ma sı nə ti cə sin də məc bu ri köç-
kün lə rin ya şa dı ğı 52 ev da ğı lıb, nə ti cə də 198 nə fər ye ni dən ev siz qa lıb. 
Ra yo nun Şı xarx, Çay lı və Hə sən qa ya kənd lə rin də məc bu ri köç kün lə-
rin kom pakt ya şa dı ğı əra zi lər də elekt rik tə sər rü fa tı na, kom mu ni ka si-
ya xət lə ri nə və kənd tə sər rü fa tı na cid di zi yan də yib.

Son ra qo naq Tər tər şə hə rin də və Qa pan lı kən din də da ğın tı ya mə ruz 
qal mış mən zil lə rə və 6 nöm rə li tam or ta mək tə bə baş çə kib, dəy miş zi-
ya nın ara dan qal dı rıl ma sı üçün gö rü lən iş lər lə ta nış olub.

Naftalanda insan hüquqları və multikultural 
dəyərlər mövzusunda tədbir keçirilib

Om buds ma nın Gən cə 
Re gional Mər kə zi nin 
əmək daş la rı tə rə fi n dən 
Naf ta lan da QHT və di ni 

ic ma nü ma yən də lə ri nin, bə lə diy yə 
üzv lə ri nin, ic ti maiy yət fəal la rı nın, 
həm çi nin gənc lə rin iş ti ra kı ilə mü-
vək kil tə rə fi n dən elan edil miş “İn-
san hü quq la rı ay lı ğı” çər çi və sin də 
“İn san hü quq la rı və mul ti kul tu ral 

də yər lər” möv zu sun da maarifl  ən dir mə təd bi ri ke çi ri lib.
Azər TAc xə bər ve rir ki, təd bi ri açan Naf ta lan Şə hər İc ra Ha ki miy-

yə ti nin nü ma yən də si Afət Mus ta fa ye va mul ti kul tu ra liz min əhə miy-
yə ti ni vur ğu la yıb, bu möv zu da ke çi ri lən təd bi rə gö rə Om buds ma nın 
Gən cə Re gional Mər kə zi nin əmək daş la rı na min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Om buds ma nın Gən cə Re gional Mər kə zi nin rəh bə ri Sə bu hi Ab ba-
sov qeyd edib ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2007-ci il 18 iyun ta rix li 
Sə rən ca mı ilə hər il iyu nun 18-i öl kə də İn san Hü quq la rı Gü nü ki mi 
qeyd olu nur. Ənə nə vi ola raq, ma yın 18-dən iyu nun 18-dək res pub li-
ka mız da “İn san hü quq la rı ay lı ğı” ke çi ri lir. Həm çi nin 2016-cı ilin öl kə-
də “Mul ti kul tu ra lizm ili” elan olun ma sı in san hü quq la rı nın mul ti kul-
tu ra lizm möv qe yin dən təb li ği ni də va cib edir.

Çı xış lar da in san hü quq la rı nın ma hiy yə ti, bey nəl xalq və öl kə da xi li stan-
dart lar ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. Azər bay ca nın ta ri xən mul ti kul-
tu ral və in san hü quq la rı na hör mət lə ya na şan bir öl kə ol ma sı, in san la rın 
hər han sı coğ ra fi  ya da ya şa ma ğın dan, ir qin dən, di lin dən, di nin dən ası lı 
ol ma ya raq, hər kə sin adət-ənə nə si nə, inan cı na, mə də niy yə ti nə hör mət lə 
ya naş ma ğın, mul ti kul tu ra liz min əsas ma hiy yə ti ol du ğu vur ğu la nıb.

Xızıda keçirilən “Kitab bayramı”nda
yerli yazarların yeni nəşrləri təqdim edilib

Ma yın 25-də Xı zı şə hə-
rin də ki Hey dər Əli yev 
par kın da təş kil olu nan 
ənə nə vi “Ki tab bay ra-

mı”nda 3 min dən çox ki tab nü ma yiş 
et di ri lib. Azər TAc xə bər ve rir ki, təd-
bir Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ana-
dan ol ma sı nın 93-cü il dö nü mü ilə 
əla qə dar ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin, 
mə də niy yət və tu rizm şö bə si nin mər-

kəz ləş di ril miş ki tab xa na lar sis te mi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lib.
Bay ram təd bi rin də çı xış edən lər bil di rib lər ki, ənə nə vi “Ki tab bay ra-

mı”nın ke çi ril mə si nin məq sə di tex no lo gi ya la rın və in for ma si ya nın ge niş 
ya yıl dı ğı müasir dövr də gənc lə rin mü ta liəyə ma ra ğı nı ar tır maq, on la rı 
maarifl  ən dir mək dən iba rət dir. “Ki tab bay ra mı”nda Ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin hə yat və fəaliy yə tin dən bəhs edən, elə cə də Azər bay can folk-
lo ru na, xa ri ci ya zı çı la ra aid ki tab lar oxu cu lar tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

Ra yo nun ida rə və təş ki lat rəh bər lə ri nin, ki tab xa na, mə də niy yət, təh-
sil iş çi lə ri nin və mək təb li lə rin iş ti rak et di yi “Ki tab bay ra mı”nda oxu-
cu la ra yer li ya zar la rın ye ni nəşr lə ri də təq dim olu nub.



Alberto MORAVİA 
(İtaliya)

Sə hər vax tı yo lu nuz xəs tə xa na-
nın ya nın dan düş sə və kon vert 
mar ka sı na bən zər sıx mər mər 
löv hə lə rin üs tün də sağ lıq du ru-

mu na gö rə min nət dar lıq söz lə ri ya zı lıb 
ya pış dı rıl mış di var tə rəf dən keç sə niz, 
on da Ma don na kil sə si nin ya xın lı ğın da 
içə ri si dib çək lə, rəng li hey kəl cik lə və 
lent li zən bil lə do lu olan, bü tün mə həl-
lə ni gül-çi çək lə tə min edən iri bir dü-
kan gö rə cək si niz: za val lı xəs tə lər üçün 
dost la rı, qo hum la rı gü lü məhz bur dan 
alır lar. Gül sa tan ət li-can lı, qa mət li, ağ-
bə niz bir qa dın dır. Özü nə ox şa yan on 
doq quz yaş lı bir oğ lu da var – adı Kar lo, 
çə ki si də azın dan yüz ki lo. Qa lın şü şə li 
ey nək ta xan Kar lo al ver iş lə rin də ana sı-
na kö mək edir. Piy bas mış ət li ya naq la rı 
çil-çil dir, kü rən saç la rı kir pi ki mi biz-biz 
da ya nır. Qar nı piy bağ la yıb, ayaq la rı 
isə elə bil bir cüt sü tun dur. Ame ri kan-
sa ya ğı ge yi nir – id man gö dək cə si və zo-
laq lı şal var. Dar gö dək cə bə də ni nə elə 
ya pı şıb ki, elə bil gö dək cə yox, ji let dir. 
Əyi lib-qal xan da, de yir sən şal va rı ti kiş 
ye rin dən bu də qi qə part la ya caq, qə fi l 
çev ri lən də isə döş lə ri ar vad dö şü ki mi 
yır ğa la nır. Qa baq lar dost luq edər dik, 
am ma in di Kar lo mən dən kü süb. Bu, 
mə ni çox üzür. Bi lir siz ni yə? Kar lo nun 
elə mə zə li gör kə mi var ki, adam onu 
gö rən ki mi əh va lı dü zə lir, dil xor çu lu-
ğu-fi  la nı unu dur san. Ke fi  nin du rul ma-
sı üçün tək cə elə Kar lo nun ne cə iş ta hay-
la ye mə si nə bax maq ki fa yət dir: mən bu 
cür iş ta ha nı öz gə heç kəs də gör mə mi-
şəm! Ya rım ki lo sous lu spa gett  i ni çö-
rək lə içə ri ötü rən dən son ra ya zıq-ya zıq 
de yir: «E lə bil di li mə lox ma dəy mə-
yib… Ay al lah, acın dan öl düm!» Hər-
dən tay-tuş lar la yı ğı şıb Kar lo nu qəs dən 
res to ra na də vət edir dik – axı onun ne cə 
ye di yi nə bax maq bir ta ma şa dır. Kar lo 
da bu ta ma şa nı gös tər mək üçün özü nü 
na za qoy maz, bi zi çox in ti zar da sax la-
maz dı. Bir də fə ya rım ca saatın için də 
bü töv bir qu zu nun axı rı na çıx dı; dörd 
aya ğın dör dü nü də elə sü mür dü ki, 
nim çə də yal nız bir to pa sü mük qal dı. 
Ev də bu cür für sət hə ləm-hə ləm ələ 
düş mür dü – ana sı si mic ar vad dı, həm 
də gül sat maq la çox qa zan maq ol mur. 
Kar lo da ye mək mə ra si mi nin dost lar 
üçün bir ta ma şa ol du ğu nu bil di yin dən, 
çox vaxt elə özü di lə gə lir di:

- Hə, bu gün mə ni ha ra sa də vət et-
mək fi k ri niz var? Nə si fa riş ver sə niz, 
nə qə dər is tə sə niz, ye yə rəm. Ge dər?

Bir ba zar gü nü Kar lo mə nə xə bər 
ver di ki, bəs hər iki miz onun adax lı-
sı Faus ti na nın evi nə də vət li yik. Bərk 
təəc cüb lən dim, çün ki bu ailə ilə ya xın-
dan ta nış de yil dim, ba şa düş mür düm 
ki, mə ni ora ni yə də vət edib lər. Bu nu 
Kar lo ilə gö rü şər kən ba şa düş düm. 
Şərt ləş di yi miz ki mi, İta li ya pros pek-
tin də gö rüş dük. Kar lo mə yus idi, 
dil xor gö rü nür dü, əli ni ci bi nə qo yub 
tez-tez də rin dən köks ötü rür dü. Faus-
ti na gi lə ça ta na can yol da on dan so ruş-
dum ki, no lub, nə baş ve rib? An caq 
o, mə nə köks ötür mək lə ca vab ver di. 
Bir də so ruş dum. Ye nə də rin dən köks 
ötür dü. Axır da de dim:

- Bi lir sən nə var? De mir sən de mə, 
am ma bəs dir içi ni çək din. Sən lap 
suiti yə ox şa yır san.

- Bə yəm suiti lər köks ötü rür?
- Yox. Am ma köks ötür səy di lər, 

ey nən sə nin ki nə ox şa yar dı. 

Kar lo bir də fə də içi ni çə kib, son-
ra izah elə di:

- Sə ni də vət et mə lə ri ni özüm xa-
hiş elə dim. İs tə yi rəm bir iş də mə nə 
kö mək edə sən. Söz ve rir sən?

Söz ver dim.
Kar lo içi ni çə kib de di:
- Faus ti na da ha mə ni sev mir.
Boy nu ma alım ki, bu nu eşi dən də 

əməl li-baş lı se vin dim: Faus ti na xo şu-
ma gə lir di və heç cür an la mır dım ki, 
bu qız Kar lo da nə ta pıb, onun nə yi nə 
vu ru lub. Am ma mən yax şı dost idim, 
heç vaxt qı zın na zı nı çək mə yə, kön lü-
nə gir mə yə ça lış mır dım, xo şu ma gəl-
di yi ni ona heç ey ham la da qan dır mır-
dım. Özü mü bi vec li yə qo yub:

- Təəs süfl  ə ni rəm, - de dim, - am-
ma mən ney lə yə bi lə rəm?

- Çox şey. İs tə sən, çox şey edə bi-
lər sən. Faus ti na mə nə qu laq as mır, 
sö zü mü eşit mir... Sə nə isə hör mə ti 
var... Sən dil dən pər gar san, da nış ma-
ğı ba ca rır  san... Bi lir sən, o, da ha mə ni 
gör mək də is tə mir… Sə bə bi ni so ruş-
dum, əvə zin də bi zi na ha ra ça ğır dı. 
Sən yax şı-yax şı da nış, ba şa sal ki, 
mən onu se vi rəm, qoy mə ni at ma sın.

Əv vəl cə Kar lo nu ba şa sal ma ğa ça lış-
dım, de dim qa dı nı heç bir də lil-sü but-
la inan dı ra bil məz sən, am ma gö rən də 
ki, ya xam dan əl çək mir, üz vu rub di-
lə tu tur, ra zı laş dım. Bu vaxt biz ar tıq 
Ales sand ria mey da nı na, Faus ti na nın 
ya şa dı ğı evin ya xın lı ğı na çat mış dıq.

Pil lə kən lə yu xa rı qal xıb qa pı nı 
döy dük. Faus ti na nın ana sı, əlin də 
kö mür yel lə mək üçün yel pik tut muş 
ba la ca, ağ saç qa dın qa pı nı açan ki mi:

- Şü kür Al la ha ki, gə lib çıx dı nız, - 
de yib mət bə xə qaç dı.

Ye mək ota ğı na keç dik. Sək kiz nə-
fər lik süf rə açıl mış dı. Faus ti na nın ata sı 
dər zi idi, ara gün lər də bur dan so yu-
nub-ge yin mə ota ğı ki mi is ti fa də edir-
di. Bü tün di var la rı dəb jur nal la rın dan 
kə sil miş şə kil lər bə zə yir di; künc də 
üs tün dən ya rım çıq ja ket asıl mış qa dın 
ma ne ke ni var dı. Ev də nə sə bir qa rı şıq-
lıq hökm sü rür dü: ev sa hi bə si nin ki-
min sə üs tü nə qış qır ma sı, onun 
da qa dı na ca vab qay tar ma-
sı ay dın eşi di lir di. Son ra 
otur du ğu muz ota ğın 
qa pı sı qə fi l dən açıl-
dı, Faus ti na içə ri 
gir di. On sək kiz 
yaş lı bu nər mə na-
zik qı zın qə şəng 
qıv rım saç la rı, yas-
tı al nı, ya şıl göz lə ri, 
iri ağ zı var. Gö zəl 
de məz sən, am ma su-
yu şi rin dir. Bi zi gö rüb 
şən hal da qış qır dı:

- Sa lam, Kar lo… 
Sa lam, Ma rio… 
Anam ya man ca əsə-
bi lə şib. Bi lir siz ni yə? 
Ma ka ro nu sək kiz 
nə fər lik bi şi rib, an caq 
ma ya sı ba tır. Ci no ilə 
Alf re do xə bər gön-
də rib lər ki, fut bo la 
ge dir lər, na ha rı ev də 
elə mə yə cək lər. An-
na-Ma ri ya da gəl mə-
yə cək – ni şan lı sı onu 
ha ra sa də vət edib. 
Elə özüm də get mə-
yə ha zır la şı ram, mə-
ni də də vət edib lər… 
Ba xın öz işi ni zə, ev də 
üçü nüz qa la caq sı nız… 
Anam da hirs lən mə sin, 
ney lə sin?! De yir əti son ra ya sax-
la maq olar, bəs pen dir li ma ka ro nu 
ney lə yim, qal sa, xa rab ola caq.

Qız bü tün bun la rı ara ver mə dən 
bir nə fə sə söy lə di, son ra əzil mə sin 
de yə, pal ta  rı nın ar xa tə rə fi  ni yün-
gül cə qal dı rıb köh nə, yap rıx mış 
di van da otur du, dər hal da sö zü-
nə da vam elə di. 

- Qu laq as, Kar lo, bi lir sən sə ni ni-
yə dos tun la bir gə də vət et mi şəm?! 
Anam de yib ki, mü na si bət lə ri mi zi 
ay dın laş dı raq… Am ma sə ni bə ri-
baş dan xə bər dar edi rəm: mə ni di lə 
tut maq əbəs dir.

Bil mi rəm ni yə, am ma bu qız gın-
ca sı na de yi lən söz lər ca nı ma yağ 
ki mi ya yıl dı. Üs tə lik, da nı şa-da nı şa 
Faus ti na gö zü nü mə nə zil lə miş di, 
Kar lo nun heç üzü nə də bax mır dı. 
Ba xış la rı mız toq qu şan da qı zın naz-
la, iş və kar lıq la gü lüm sə di yi ni də 
sez dim. Kar lo isə bu vaxt ağ lam sı-
nır dı:

- Mə ni sev mir sən sə, bəs on da 
ney lə yim? 

Faus ti na ürək dən qəh qə hə çək di, 
ağ zın da kı ağap paq diş lər gör sən di.

- Mən nə bi lim?! Özü nə baş qa sı nı 
ta par san… Ya da heç tap ma… Bu-
nun mə nə dəx li yox dur. Da ha bi-
zim  ki qur tar dı. Gör mək is tə mi rəm 
sə ni, ba şa dü şür sən?! Lap zəh lə mi 
tök mü sən, bez dir mi sən mə ni… 

- Ni yə bez dir mi şəm axı?.. Ney-
lə mi şəm ki?.. Mən dən ni yə zəh lən 
ge dir?

Faus ti na ye rin dən hirs lə sıç ra sa 
da, şən ca vab ver di; özü də bu vaxt 
ya şıl göz lə ri Kar lo nun yox mə nim 
üzüm də gə zi şir di.

- Bil mir sən ni yə zəh ləm ge dir? 
Ona gö rə ki, sən… gon bul san, əfəl-
sən, qa rın qu lu san… Fik rin-zik rin 
ye mə yin ya nın da dır, bü tün gü nü an-
caq qar nı nı do yur ma ğı dü şü nür sən, 
ye dik cə də piy lə nib şi şir sən. Bi lir sən 
rə fi  qə lə rim mə nə nə de yir? Kral Fa-
ru kun ni şan lı sı… Biz ya na şı du ran da 
elə bil fi l lə qa rış qa yıq... Get öz ta yı nı 
tap, mən sə nin ta yın de yi ləm.

- Axı mən sə ni se vi rəm!
- Am ma mən bir ti kə də! 
Siz ha çan sa gon bu lun ağ la ma ğı-

nı gör mü sü nüz? Arıq ağ la yan da, 
ona ina nır lar; am ma gon bul ağ la sa, 
müt ləq de yə cək lər ki, özü nü bic li yə 
qo yub. 

Kar lo ey nə yi ni çı xart dı, cib dəs ma-
lı nı gö zü nə tu tub za rı ma ğa baş la dı. 
Bu vaxt Faus ti na nın ana sı üs tü nə to-
mat sousu tök dü yü ma ka ron la do lu 
qa za nı ota ğa gə tir di. Kar lo  nu bu və-
ziy yət də gö rən də təəc cüb lə so ruş du:

- Nə baş ve rib bur da? Kar lo ya nə 
olub?

- Heç nə, ağ la yır, - Faus ti na şən hal-
da çi yin lə ri ni çə kib ca vab ver di və di-
van dan qalx dı. - Qoy ağ la sın, bu nun 
ona xey ri var. Yax şı, mən get dim… 
Hə, Kar lo, sən özün is tə din gə lə sən, 
mən də eşit dik lə ri ni sə nə tə zə dən de-
dim. İn di də ge di rəm, iş lə rim var...

- Bəs ye mək ye mir sən? - ana sı 
qış qır dı.

- Son ra. Son ra ye yə rəm… Mə-
nim çün bir şey sax la yar san… Xu-
da ha fi z, Kar lo. Nuş ol sun… Xu da-
ha fi z, Ma rio.

Bu nu de yər kən ya şıl göz lə ri ni 
mə na lı tərz də üzü mə zil lə yib, mə-
nə əl uzat dı; hiss et dim ki, bar maq-
la rıy la əli mi sı ğal la dı.

- Bu da be lə get di, - ana sı əsə bi-
lik lə mı zıl dan dı, - qal dı nız tək cə siz 
iki niz… Ke çin ma sa nın ar xa sı na…

- Mən ac de yi ləm, - Kar lo göz lə ri-
ni sup qa za nı na zil lə yib ca vab ver di. 

Lap mö cü zə idi: işə bax ki, gö zü-
nün ya şı bir an da ca qu ru muş du.

Mən sə, doğ ru dan ye mək is tə-
mir dim: Faus ti na nın ba xış la rın dan, 
bar maq la rı nın to xu  nu şun dan bərk 
hə yə can lan mış dım. Özüm də cə sa-
rət ta pıb de dim:

- Get sək, yax şı ol maz mı? Bəl kə 
ge dək…

- Bəs mən bun la rın ha mı sı nı çö lə 
ata cam? - Faus ti na nın ana sı əl lə ri ni 
be li nə qo yub qış qır dı. - Ev ye mə yi dir! 
Ev ma ka ro nu dur!.. Otu run ye yin.

- Mən ye mək is tə mi rəm, - Kar lo 
bir qə dər tə rəd düd lə de di.

Bu vaxt Faus ti na qa pı da pey da 
olub qış qır dı:

- Sən ha?! Kim ina nar ki, sən ye-
mək is tə mə yə sən?.. Ye, əzi zim, ye…

Son ra da qə ti ad dım lar la Kar lo nun 
üs tü nə ye ri di, qo lun dan ya pı şıb onu 
zor la di van dan qal dır dı, dar ta-dar ta 
apa rıb ma sa nın ar xa sın da oturt du, 

ya xa lı ğı boy nu na ta xıb çən gə li ov cu-
na dürt dü; ana sı da ra zı gör kəm lə 
baş la dı Kar lo nun nim çə si ni ma-

ka ron la dol dur ma ğa. Kar lo ya-
zıq-ya zıq de yir di:

- Mən qə ti ac-
ma mı şam...

Am ma 
ü s  t ü  n ə 
q ı r  m ı -
zı to mat 

sousu tö-
kül müş ma-

ka ron onun 
i ş  t a  h a  s ı  n ı 

qı cıq lan dı rır-
dı, çün ki Kar lo 
«ac ma mı şam» 
sö zü nü ya şar-
mış göz lər lə 
ağ lam sı na-ağ-
lam sı na tək rar 
edər kən ar tıq 
nim çə də buğ la-
nan ma ka ro nu 
çən gəl lə qa rış dır-
ma ğa baş la mış dı.

- Nuş ol sun! - 
Faus ti na uca dan 

de di, son ra ye nə 
qa çıb otaq dan çıx dı.

Ana sı da çıx dı, 
am ma get məz dən 
qa baq mə nim nim-
çə mi də ağ zı na can 
dol dur du. Kar lo 
çən gə lə nə qə dər 
müm kün dü sə 
ma ka ron ke çi-
rib kə kə lə yə-
kə kə lə yə de di:

- Ma rio, nə qə dər ki, Faus ti na ev dən 
çıx ma yıb, get onun ya nı na… bəl kə sə-
nin lə üz-üzə, göz-gö zə qa lan da…

Sö zü nü bi tir mə yə höv sə lə si çat-
ma yıb çən gə li ağ zı na apar dı. İn di 
o, iş ta hay la ye yir, göz yaş la rı isə ya-
naq la rı bo yun ca sü zü lür dü.

- Düz de yir sən, - se vin cək dil lən-
dim. - Ola bil sin, göz-gö zə qal saq, 
sö zü mü eşi dib ra zı la şar… Sən ye, 
mən in di da nı şıb gə lə rəm.

Ma sa nın ar xa sın dan qal xıb bir-
ba şa Faus ti na nın ota ğı na get dim. 
Qız güz gü nün qa ba ğın da da ya nıb 
do daq la rı nı bo ya yır dı. İçə ri ke çib 
qa pı nı ört düm, ar xa dan ya xın la şıb 
be li ni qu caq la dım, mü qəd di mə siz-
fi  lan sız qu la ğı na pı çıl da dım:

- Sa bah gö rü şək mi?
- Sa bah ni yə, elə bu gün gö rü şək, - 

Faus ti na öz ya şıl göz lə ri lə mə ni yan-
dan, çə pə ki sü züb naz la ca vab ver di.

- Bu gün? Ha çan? Saat ne çə də?
- Ya rım saat dan son ra mə ni aşa-

ğı da, bar da göz lə yər sən.
Vəs sa lam. Baş qa heç nə de mə di, 

quş ki mi uçub get di.
Tə zə dən ye mək ota ğı na qa yıt-

dım. Kar lo nim çə ni ya rı ya can bo-
şalt mış dı. İş ta hay la ye yir di, am ma 
da ha tə ləs mir di. 

- He yif, - de dim, - Kar lo, çox he-
yif. Bu işə çox təəs süfl  ə ni rəm, am-
ma mə ni otaq dan qov du… 

O, nim çə nin axı rı na çı xıb, son ra 
ba şı nı aşa ğı sal la dı və çən gə lə tax dı-
ğı ma ka ro nu fır la da-fır la da ağ la dı.

- Ya ra maz qız… Mən onu elə çox 
se vir dim ki!

İn di özüm də ye mə yə gi riş miş-
dim; Faus ti na ilə da nı şan dan son-
ra əcəb iş ta ha ya gəl miş dim. Sous lu 
ma ka ron la duz lu qo yun pen di ri, 
hə qi qə tən qi ya mət idi.

- Da ha onu gör mək is tə mi rəm, - 
Kar lo de di. - Lap gə lib yal var sa da, 
xey ri yox dur, üzü nə ba xan de yi ləm.

Nim çə si ar tıq boş idi; Kar lo boş-
qa bı tə zə dən dol dur du. 

- Düz də elə yər sən, - de dim.
Qı sa sı, iki lik də o boy da qa za nı ya-

rı sı na can bo şalt dıq. Faus ti na nın ana sı 
içə ri gir di, nə za kət xa ti ri nə, bir az da ət 
ye mə yi mi zi xa hiş elə di. Ca vab ver dim 
ki, ar tıq bəs de yin cə ye yib doy mu şuq 
və aya ğa qalx dım. Am ma ye rin dən 
tər pən mə yən Kar lo nun üzü nün ifa-
də sin dən be lə ba şa düş düm ki, ət dən 
im ti na et məz di. Axır da də rin dən köks 
ötü rüb qalx dı; sal fet lə əv vəl ağ zı nı, 
son ra göz lə ri ni sil di. Faus ti na nın ana-
sıy la sa ğol la şıb get dik. 

Kü çə yə çı xan ki mi Kar lo ya de dim:
- Yax şı, mən get dim, bir nə fər lə 

va cib gö rü şüm var!
Və ya zı ğa ağ zı nı aç ma ğa im kan 

ver mə dən qa çıb göz dən it dim.
Bir az kü çə də ve yil lə nən dən son ra 

şərt ləş di yi miz vaxt da ba ra gəl dim. 
Faus ti na yo lu mu göz lə yir di. O, çox 
qə şəng gör sə nir di: əy nin də tünd- bə-
növ şə yi rəng də zə rif pal tar var dı, özü 
də əlin də bir dəs tə bə növ şə tut muş-
du. Mə ni gör cək dər hal qo lu ma gi rib:

- Ay əfəl, - de di, - xo şu ma gəl di-
yi ni ne çə vaxt dı ba şa düş mür sən?

Ca vab ver mə yə im kan tap ma dım: 
biz bu vaxt qay nar Neapol fə sə li si sa tı-
lan ki çik şir niy yat dü ka nı nın ya nın dan 
ke çir dik, üz-gö zü va nil şə kə ri nə bu laş-
mış Kar lo da gi riş qa pı sı nın ağ zın da 
dur muş du. Mən onu tə zə bi şi ril miş çö-
rə yin qo xu su nu hiss elə yən dən son ra 
gör düm; əlin də bir ne çə fə sə li tut muş-
du, ağ zı da do luy du. Əl bətt  ə, Kar lo da 
bi zi gör müş  dü, özü də bir-bi ri mi zə ya-
pı şıb qol-qo la gəz di yi miz yer də. Am-
ma bu, Faus ti na nın qə ti ve ci nə ol ma dı, 
heç tü kü də tər pən mə di. 

- Xu da ha fi z, Kar lo, - qız ara lı dan-
ca qış qır dı və biz onun ya nın dan 
ötüb yo lu mu za da vam elə dik.

Tərcümə edən:
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(Hekayə) üs tü nə ye ri di, qo lun dan ya pı şıb onu 
zor la di van dan qal dır dı, dar ta-dar ta 
apa rıb ma sa nın ar xa sın da oturt du, 

ya xa lı ğı boy nu na ta xıb çən gə li ov cu-
na dürt dü; ana sı da ra zı gör kəm lə 
baş la dı Kar lo nun nim çə si ni ma-

ka ron la dol dur ma ğa. Kar lo ya-
zıq-ya zıq de yir di:

- Mən qə ti ac-
ma mı şam...

sousu tö-
kül müş ma-

ka ron onun 
i ş  t a  h a  s ı  n ı 

qı cıq lan dı rır-
dı, çün ki Kar lo 
«ac ma mı şam» 
sö zü nü ya şar-
mış göz lər lə 
ağ lam sı na-ağ-
lam sı na tək rar 
edər kən ar tıq 
nim çə də buğ la-
nan ma ka ro nu 
çən gəl lə qa rış dır-
ma ğa baş la mış dı.

- Nuş ol sun! - 
Faus ti na uca dan 

de di, son ra ye nə 
qa çıb otaq dan çıx dı.

Ana sı da çıx dı, 
am ma get məz dən 
qa baq mə nim nim-
çə mi də ağ zı na can 
dol dur du. Kar lo 
çən gə lə nə qə dər 
müm kün dü sə 
ma ka ron ke çi-
rib kə kə lə yə-
kə kə lə yə de di:

min sə üs tü nə qış qır ma sı, onun 
da qa dı na ca vab qay tar ma-
sı ay dın eşi di lir di. Son ra 
otur du ğu muz ota ğın 
qa pı sı qə fi l dən açıl-

tı al nı, ya şıl göz lə ri, 
iri ağ zı var. Gö zəl 
de məz sən, am ma su-
yu şi rin dir. Bi zi gö rüb 

- Sa lam, Kar lo… 
Sa lam, Ma rio… 
Anam ya man ca əsə-
bi lə şib. Bi lir siz ni yə? 
Ma ka ro nu sək kiz 
nə fər lik bi şi rib, an caq 
ma ya sı ba tır. Ci no ilə 
Alf re do xə bər gön-
də rib lər ki, fut bo la 
ge dir lər, na ha rı ev də 
elə mə yə cək lər. An-
na-Ma ri ya da gəl mə-
yə cək – ni şan lı sı onu 
ha ra sa də vət edib. 
Elə özüm də get mə-
yə ha zır la şı ram, mə-
ni də də vət edib lər… 
Ba xın öz işi ni zə, ev də 
üçü nüz qa la caq sı nız… 
Anam da hirs lən mə sin, 
ney lə sin?! De yir əti son ra ya sax-
la maq olar, bəs pen dir li ma ka ro nu 
ney lə yim, qal sa, xa rab ola caq.

Qız bü tün bun la rı ara ver mə dən 
bir nə fə sə söy lə di, son ra əzil mə sin 
de yə, pal ta  rı nın ar xa tə rə fi  ni yün-
gül cə qal dı rıb köh nə, yap rıx mış 
di van da otur du, dər hal da sö zü-

(Hekayə)(Hekayə)



Günün altında 
yanmaq nə 
deməkdir?

İn san lar tez-tez öz də ri lə ri ni 
gü nəş şüala rı nın tə si ri nə mə ruz 
qo yur lar ki, “yan sın lar”, ya xud 
qa ral sın lar. Am ma az adam bi lir 
ki, gü nəş işı ğı in sa nın də ri si nə çox 
bö yük tə sir gös tə rir. Bu tə si rin ən 
əhə miy yət li si yan ma, qa ral ma, ya-
xud qı zar ma dır. Bu na sə bəb ult ra-
bə növ şə yi şüalar dır. Bu şüalar də-
ri də ki gis ti din ad la nan mad də nin 
baş qa sı na - də ri də ki qan da mar la-
rı nı ge niş lən di rən mad də yə çev-
ril mə si ilə əla qə dar dır. 

Də ri nin qı zar ma sı nın sə bə bi 
də məhz bu dur.

Də ri də da ha bir mad də var – 
ti ra zin. Ult ra bə növ şə yi şüalan-
ma ti ra zi ni, me la nin ad la nan 
qəh və yi piq men tə çe vi rir. Son ra 
da me la nin də ri nin üst qat la rı na 
top la nır ki, onu gü nəş şüala rı-
nın tə si rin dən qo ru sun. Və biz 
bu ha la “yan ma” de yi rik.

Gü nəş şüası nın or qa niz mə 
müs bət tə si ri də var. O, də ri də-
ki gö bə lək lə ri və bak te ri ya la rı 
məhv edir. Gü nəş şüala rı də-
ri də qan da mar la rı nı da ral dan 
mad də lər də əmə lə gə ti rir ki, 
bu da qan təz yi qi nin art ma sı na 
sə bəb olur.

Gü nəş işı ğı nın tə si ri or qa-
nizm də in fek si ya la ra mü qa vi-
mət gös tə rən müəy yən hü cey rə-
lə ri də ak tiv ləş di rə bi lər. O, həm 
də si nir sis te mi ni can lan dı rır. 

Bun dan baş qa or qa nizm D vi ta-
mi ni də alır. Be lə ki, ult ra bə növ-
şə yi şüalar bu vi ta mi nin ya ran-
ma sı ilə əla qə dar olan kim yə vi 
də yi şik lik lər əmə lə gə ti rir.

De mə li, əgər ar tıq gü nəş şüala-
rı nın be lə fay da lı iş lər gör dü yü nü 
bil dik sə, bə də ni mi zi da ha ar tıq 
yan dır ma ğa ça lış ma lı yıq? Tə bii ki, 
yox. Bu sualın ca va bı be lə dir: gü-
nə şin in san or qa niz mi nə dər man 
ki mi tə sir gös tər di yi ni nə zə rə ala-
raq, biz də on dan məhz dər man 
ki mi, az-az is ti fa də et mə li yik!

Əgər siz qa ral ma ğa ha zır la-
şır sı nız sa, bu nu müt ləq təd ri-
cən et mə li si niz: bi rin ci gün bir 
ne çə də qi qə, növ bə ti gün on-
dan beş də qi qə ar tıq və bu min-
val la, rən gi niz qa ra la na ki mi. 
Əgər siz gü nün al tın da həd-
din dən çox vaxt ke çir sə niz, bu, 
həm də ri ni zə, həm də bü tün or-
qa niz mi ni zə zi yan ola caq.

Hü cey rə nə dir?
Bi lir si niz mi ki, hü cey rə ad la-

nan şe yi öz göz lə ri niz lə də fə lər lə 
gör mü sü nüz? Əgər por ta ğa lın 
bir di li mi ni or ta dan qır sa nız, 
gör dü yü nüz lifl  ər elə hü cey rə-
lər dir. Əgər hü cey rə nin qı la fı-
nı yırt saq, için dən şi rə axa caq. 
Alim lər he sab edir ki, hü cey rə 
bü tün can lı var lıq la rın or qa niz-
mi ni in şa et mək üçün ti kin ti ma-
te rialı dır. Elə can lı or qa nizm lər 
var ki, bir-iki hü cey rə dən iba rət 
olur. Hü cey rə lər həm də elə bir 
sis tem dir ki, bü tün hə yat pro ses-
lə ri on la rın için də cə rə yan edir.

Bit ki və hey va nın hər hü cey rə si 
öz hə ya tı nı ya şa yır və bu nun la 
ya na şı, hə min can lı nın özü nə 
də ya şa maq im ka nı ya ra dır.

İs tər bit ki, is tər sə də hey van 
mən şə li can lı hü cey rə lər hü-
cey rə qı la fın dan, pro top laz-
ma ad la nan je le şə kil li rəng siz 
mad də dən və pro top laz ma nın 
to xu ma bən zə yən, nü və ad lan-
dı rı lan his sə sin dən iba rət olur. 
Məhz pro top laz ma can lı ma te-
ri ya dır.

Pro top laz ma nı, heç şüb hə siz, 
ən mü rək kəb kim yə vi mad də 
ad lan dır maq olar. Bü tün mü-
hüm hə ya ti pro ses lər pro to-
plaz ma nın için də cə rə yan edir. 
O, qi da və ok si gen alır, qi da nın 
bir his sə si ni can lı ma te ri ya ya 
çe vi rir, tul lan tı la rı kə nar laş dı-
rır, özü nün xa rab olan his sə lə-
ri ni bər pa edir və ço xa lır.

İs tə ni lən hü cey rə nin ok si ge-
nə və qi da ya eh ti ya cı var. Öz 
və zi fə si ni ye ri nə ye tir mək üçün 
ona ener ji la zım dır. Hü cey rə-
ni bü tün zə ru ri şey lər lə tə min 
et mək üçün ali can lı lar da qan 
döv ra nı əmə lə gə lib. Məhz qan, 
hü cey rə lə rə qi da və ok si ge ni 
çat dı rır, tul lan tı la rı isə alıb or-
qa nizm dən çı xa rır.

Hü cey rə nə edir?
Hü cey rə in şaat ma te rialı dır – is-

tə ni lən can lı or qa nizm on dan 
iba rət dir. Bü tün can lı lar ya 
bir, ya da çox hü cey rə dən iba-
rət olur. Ən sa də bit ki və can-
lı lar bir hü cey rə dən iba rət dir.

Da ha mü rək kəb hey van və bit-
ki or qa nizm lə rin də hü cey rə lər 
bir lik də ça lı şır lar. On lar müəy-
yən qrup la ra ay rı lır və ha mı sı 
bit ki, ya xud hey van or qa niz-
min də öz öh də si nə dü şən işi 
gö rür.

To xu ma isə bəl li bir işi ye ri-
nə ye ti rən müəy yən növ hü-
cey rə qru pu dur. Mə sə lən, bə-
dən də sü mük to xu ma sı, əzə lə 
to xu ma sı, də ri to xu ma sı var. 
To xu ma lar han sı sa konk ret işi 
gör mək üçün bir lə şən də bu to-
xu ma lar qru pu or qan ad la nır. 
Bu na nü mu nə ola raq, in sa nın 
əli ni mi sal gə ti rə bi lə rik. Əl sü-
mük, əzə lə, si nir və di gər to xu-
ma lar dan iba rət dir. İn san or qa-
niz min də beş ən zə ru ri hü cey rə 
ti pi var. 

Də ri, və zi lər və da mar lar epi-
te li hü cey rə lə rin dən iba rət dir. 
Əzə lə hü cey rə lə rin dən üç növ 
əzə lə əmə lə gə lir. Bir ləş di ri ci hü-
cey rə lər or qa niz min kar ka sı nı, 
yə ni əsa sı nı ya ra dır. Qan hü cey-
rə lə ri nə qan da və lim fa da rast 
gəl mək olar. Qan döv ra nı sis te mi 
ali or qa nizm lər də qi da mad də lə-
ri ni və ok si ge ni bü tün hü cey rə lə-
rə çat dı rır, tul lan tı la rı, mə sə lən, 
kar bon iki ok si di çı xa rır. 

Ay rı-ay rı hü cey rə lər qi da mad-
də lə ri ni ok si gen lə ya vaş-ya vaş 
bir ləş di rir və bu min val la or qa-
niz min hə yat fəaliy yə ti ni və iş 
qa bi liy yə ti ni tə min edən ener ji və 
is ti lik ya ra dır lar. Məhz bu ener-
ji yə gö rə, əzə lə lər yı ğı lır, si nir lər 
siq nal ötü rür, be yin isə dü şü nür.

Qa raci yər
nə edir?

Biz hər də fə in san bə də ni-
nin han sı sa or qa nı nı öy rə nən-
də, bu, bi zə mö cü zə ki mi gə lir. 
Qa ra ci yər də is tis na de yil. O, 
or qa nizm də ən iri və zi dir və 
be yin dən son ra ən ağır or qan-
dır. İn sa nın qa ra ci yə ri nin or ta 
çə ki si bir ki loq ra ma ya xın olur.

Qa ra ci yər, boy nu na dü şən 
və zi fə nin öh də sin dən gəl-
mək üçün bö yük ol ma lı dır. 
O, həzm üçün zə ru ri olan şi-
rə lər is teh sal edir və ba ğır-
saq lar dan gə lən bü tün qi da-
nı (piy lər dən baş qa) kim yə vi 
pro ses lə rə mə ruz qo yan filtr 
ro lu nu oy na yır. Qa ra ci yər 
qan la do lu sün gə rə bən zə-
yir. Bu sün gər ba ğır saq lar da 
həzm olu nan ma ye ha lı na dü-
şən bü tün qi da nı özü nə hop-
du rur.

Qi da nın ba şı na qa ra ci yər də 
cür bə cür ha di sə lər gə lir ki, bu 
pro se sə “ye ni dən qur ma” de-
mək olar. Yad mən şə li pro tein 
in san pro teini nə çev ri lir. Bun-
dan baş qa, qa ra ci yər qi da nı zə-
hər lər dən tə miz lə yir. Bə də nə 
ni ko tin və ko fein dü şən də qa-
ra ci yər bu “zə hər lə ri” zi yan sız 
şək lə sa lır. Qa ra ci yə rin hü cey-
rə lə ri həm də or qa niz mə dü şən 
ba sil lə ri məhv edir.

Qa ra ci yər ba ğır saq lar la 
ürək ara sın da yer ləş di yin-
dən, həm də iç di yi miz ma ye-
lər üçün bənd ro lu nu oy na yır. 
Əgər siz ma ye dən çox is ti fa də 
edir si niz sə, qa ra ci yər sü rət lə 
bö yü yür. Qa ra ci yə rin hü cey-
rə lə ri həzm üçün zə ru ri olan 
öd də is teh sal edir. Ödün və-
zi fə lə rin dən bi ri piy lə ri emul-
si ya laş dır maq dır. Bu za man 
iri piy his sə cik lə ri çox xır da 
his sə cik lə rə par ça la nır və or-
qa nizm on la rı asan lıq la mə-
nim sə yə bi lir.

Günün altında 

Bu 
sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə-
lər üçün ha zır la mı şıq. Am-
ma bu, heç də o an la ma 
gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi 

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

İl qar ƏLFİ
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və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si-
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Əz gil şə kil li ci sim 
nə dir?

Bə də ni miz də elə or qan lar var 
ki, müəy yən mad də lər is teh sal 
edir. Bu or qan la ra və zi lər de yi-
lir. Adə tən “və zi” sö zü en dok-
rin sis te mi nə və da xi li sek re si ya 
və zi lə ri nə aid edi lir. Bu və zi lər 
elə mad də lər if raz edir ki, on-
lar heç bir da mar dan keç mə-
dən bir ba şa qa na da xil olur. Bu 
mad də lə rə hor mon lar de yi lir.

Hor mon lar qan axa rı na dü şüb 
bə də nin müx tə lif his sə lə ri nə ya-
yı lan kim yə vi “is ma rıc lar dır”. Or-
qa nizm də be lə mad də lə ri is teh sal 
edən çox lu və zi lər var. Or qa niz-
min əsas və zi lə ri bun lar dır: qal-
xan va ri və zi, cüt qal xan va ri və zi, 
ti mus, əz gil şə kil li ci sim, hi po fi z, 
böy rə küs tü və zi lər, cin siy yət və zi-
lə ri və mə dəal tı və zi nin his sə lə ri.

Be lə lik lə, siz gör dü nüz ki, əz gil-
va ri ci sim də en dok rin sis te mi nin 
tər kib his sə si ol du ğun dan, en dok-
rin və zi lə rin dən sa yı lır. La kin biz də 
bu və zi nin han sı hor mon if raz et mə-
si haq da heç bir mə lu mat yox dur.

Ki çik öl çü lə ri nə bax ma ya raq, o, 
çox sir li bir or qan dır. Adi dər man 
hə bin dən iri ol ma yan əz gil şə kil li 
ci sim bey nin tən or ta sın da, düz 
tə pə yə ya xın yer də qə rar tu tub. 

Qə dim za man la rın tə bib lə ri elə 
dü şü nür dü lər ki, bu ci sim be yin-
də yer ləş di yin dən, yə qin, şüur 
pro se si ilə əla qə dar dır. Bə zi müəl-
lifl  ər bu fi  kir də idi lər ki, əz gil va ri 
ci sim çox-çox qə dim lər də bü tün 
sü rü nən lər ki mi, in san da da olan 
“üçün cü gö zün” qa lıq la rı dır. Bi-
zim za man lar da isə be lə qə bul 
olu nub ki, bu və zi lər hor mon-
la ra bən zə yən elə mad də lər 
if raz edir ki, on lar en dok-
rin sis te mi nin di gər və zi-
lə ri nin işi ni tən zim lə yir. 
Mə sə lən, bu və zi hi po-
fi  zə çox ya xın yer lə-
şib və bəl kə də onun 
fəaliy yə ti nə müəy-
yən tə sir də edir.

Hi po fi z 
nədir?

Hi po fi z or qa niz min 
en dok rin sis te mi nin 
bir his sə si dir. En dok rin 
sis te mi bü tün or qa niz mə 
pay lan mış və zi lər dən iba rət-
dir. Bu və zi lər hor mon ad la nan 
ak tiv kim yə vi mad də lər is teh sal 
edir. Və zi lə rin if ra za tı bir ba şa qa-
na dü şür və ora dan bü tün bə də nə 
pay la nır. Küll ha lın da gö tü rən də 
en dok rin sis te mi or qa nizm də baş 
ve rən bir çox pro ses lə rin tən zim-
lən mə sin də bö yük rol oy na yır.

Hi po fi z isə or qa nizm də ki pro-
ses lə rə nə za rət edən bu sis te-
min bir his sə si dir. O, bo yu, süd 
və zi lə rin də ki sü dün miq da rı nı 
və di gər en dok rin və zi lə ri nin 
işi ni tən zim lə yən ən mü hüm 
or qan dır. 

Am ma, çox ma raq lı dır ki, hə-
ya ti əhə miy yət kəsb edən bu və-
zi nin öl çü sü no xud dan iri de yil 
və elə çə ki si də təx mi nən bir no-
xud qə dər olar! Hi po fi z be yi nin 
aşa ğı sət hi nə ya pı şır və xü su si 
sü mük tə bə qə tə rə fi n dən qo ru-
nur. Özü nün çox ki çik öl çü sü nə 
bax ma ya raq, bu və zi “pay” ad-
la nan iki his sə yə bö lü nür: ön və 
ar xa pay lar. Öl çü sü eti ba riy lə 
ön pay dan ki çik olan ar xa pa ya 
50 000-dən ar tıq si nir ucu gə lir. 
Bu si nir lər onu bə də nin müx tə-
lif his sə lə riy lə bir ləş di rir.

Hi po fi z uşaq la rın bo yu na baş-
qa bir və zi yə gös tər di yi tə sir va-
si tə siy lə nə za rət edir. O və zi nin 
adı ti roid dir. Hi po fi z in sa nın 
cin si in ki şa fı na da nə za rət edir. 
O, həm də me ta bo lizm, yə ni qi-
da mad də lə ri nin müx tə lif ener ji 

növ lə ri nə çev ril mə si pro se si nə 
ca vab deh dir. Hi po fi  zin müəy-
yən əzə lə lər, böy rək lər və baş qa 
or qan lar la əla qə si var. Bu və zi də 
şiş lər əmə lə gə lə bi lər ki, on la rın 
tə si rin dən və zi nin fəaliy yə ti ya 
ak tiv lə şər, ya zəifl  ə yər. Bu nun 
nə ti cə sin də isə adam lar ya cırt-
dan boy, ya da həd din dən zi ya də 
uca boy ola bi lər.

Böy rək lə ri miz 
necə iş lə yir?

Böy rək iki yas tı, pax la şə kil-
li bərk or qan dır və bə də ni mi zin 
ən mü hüm or qan la rın dan sa yı-
lır. Böy rək lər onur ğa sü tu nu nun 
hər iki tə rə fi n də, təx mi nən bel 
na hi yə miz də yer lə şir. On la rın 
uzun lu ğu 10 san ti metr dən ar tıq 
de yil. Böy rək lər or qa nizm dən ar-
zuedil məz tul lan tı mad də lə ri nin 
çı xa rıl ma sı üçün la zım dır.

Or qa nizm üçün fay da lı mad də-
lə rin alın ma sı nə qə dər va cib dir sə, 
ona gə rək ol ma yan şey lər dən can 
qur tar maq da çox la zım lı bir iş dir. 
La kin böy rək lər, ey ni za man da 
gə rək li mad də lə rin bə dən də qal-
ma sı na da nə za rət edir lər. Bir də 
on lar qan da kı su yun və baş qa 
mad də lə rin miq da rı nı tən zim lə-
yir. Çöl tə rəf dən hər iki böy rək də 
ka pil yar da mar lar xır da ca il gək lər 
əmə lə gə ti rə rək, na zik qa bıq la ör-
tü lü kü rə ki mi şey lər ya ra dır. Hər 
böy rək də təx mi nən 1,5 mil yon 
be lə kü rə cik olur ki, on la rın da 
adı na yu maq cıq de yi lir.

Böy rək dən bir də qi qə də o qə-
dər qan ke çir ki, bə də nin heç bir 
or qa nı onun la bu ba rə də rə qa bə tə 
gi rə bil məz. Yu maq cıq lar qan da 
olan, cür bə cür mad də lə rin həll 
olun du ğu ma ye nin öz lə ri nin qo-
ru yu cu tə bə qə sin dən keç mə si nə 
im kan ve rir. Tə bə qə dən ke çən 
ma ye si dik ad la nır. Bu ma ye hər 
yu maq cı ğı ör tən fi n can şə kil li yer-
də top la nır. Çox na zik bo ru lar isə 
si di yi hə min fi n can lar dan çı xa-

rır. Si dik fi n can lar dan na zik 
ka nal lar la çı xan da on la rın 

üzə rin də ki tə bə qə nin hü-
cey rə lə ri qan la si dik 
ara sın da mad də lər 
mü ba di lə si ni hə ya ta 
ke çi rir lər.

Or qa nizm üçün 
zə ru ri olan mad də lər 

ye ni dən qa na qa yı dır. 
Qa na həm də ka nal-
cıq lar dan bir xey li 

su da dü şür. 

Be lə lik lə, böy rək lər or qa niz-
min düz gün su ba lan sı nın qo-
run ma sı na xid mət edir. Böy-
rək ka nal cıq la rı həm də qa nın 
tur şu luq ba lan sı nı tən zim lə yir. 
Bü tün ka nal cıq lar hər böy rə yin 
için də top la nır və böy rək lə yən-
ci yi ad la nan boş lu ğa çı xır. Si dik 
ora dan si dik ka na lı ad la nan iki 
ka nal la xa ric olu nur. Bu ka nal-
lar böy rə yi si dik ki sə si ilə bir-
ləş di rir.

Ba dam cıq lar
nə iş gö rür?

Çox la rı elə bi lir ki, biz də bo-
ğa zı mı zın için də və di lin ar xa 
tə rə fi n də yer lə şən cə mi iki ba-
dam cıq var. Am ma elə de yil. 
Bə dən də müx tə lif öl çü lü bir 
ne çə cüt ba dam cıq olur. Ba-
dam cıq lar lim foid ad la nan 
xü su si mad də dən ya ran mış ki-
çik ci sim lər dir. On lar bo ğaz da 
yer ləş di yin dən, xü su si və zi fə 
ye ri nə ye ti rir lər, ağız-bu run-
dan or qa niz mə dü şən in fek-
si ya lar la mü ba ri zə nin bi rin ci 
mü da fi ə xətt  i ni təş kil edir lər.

Ən iri ba dam cıq lar da ma-
ğa ya xın yer lə şir de yə, on la ra 
da maq ba dam cıq la rı de yi lir. 
Bo ğa zın için də, da ha üst də nis-
bə tən xır da ba dam cıq lar var ki, 
on la ra ade no ma de yir lər. Da-
ha bir cüt xır da ba dam cıq di lin 
alt sət hi nin ar xa his sə sin də dir. 
Bun dan baş qa qırt la ğın ar xa-
sın da da ba dam cıq lar var. Ba-
dam cıq la rın da ör tü yü elə ağız 
boş lu ğun da kı ki mi in cə dir. 
Ba dam cıq lar da bu ör tük onun 
için də gö rün məz qa la raq uzun 
dar çö kək lər əmə lə gə ti rir ki, 
bu çö kək lə rə kript de yir lər. Bu 
kript lər mik rob la rın və ağız da-
kı baş qa zi yan lı şey lə rin qa ba-
ğı nı alır. Mik roor qa nizm lər ağ 
qan hü cey rə lə riy lə mü ha si rə 
olu nur və məhv edi lir. Ona gö-
rə də in fek si ya lar la mü ba ri zə 
ba dam cıq la rın adi işi dir. 

Bə zən mik rob lar bu ba dam cıq-
la rın için də ak tiv lə şir və bu, on-
la rın il ti ha bı na sə bəb olur. Be lə 
il ti ha ba ton zil lit de yir lər. Bu za-
man da maq ba dam cıq la rın dan 
bi ri, ya xud hər iki si şi şir, qı za rır 
və ağ rı yır. Kript lər şi şir, bə zən 
on lar dan qa tı irin gə lir. Bu xəs-
tə li yə isə kəs kin ton zil lit de yir lər. 
İn fek si ya, adə tən ba la ca uşaq lar-
da olur, ye ni yet mə lər nis bə tən 
gec-gec xəs tə lə nir lər. Da ha bir 
mə qam: ton zil lit da ha çox qış-
da, so yuq dəy mə təh lü kə si güc lü 
olan möv süm lər də baş ve rir.

Dişlərimiz
neçə dəfə dəyişir?

Bü tün öm rü müz bo yu bi zim 
iki dəst di şi miz olur: əv vəl cə 
uşaq lıq - süd diş lə ri miz çı xır, 
son ra bö yük lük. İkin ci dəst 
daimi dir. Diş lə rin tam dəs tin-
də hə rə si nin öz və zi fə si olan 
dörd tip diş olur. Kə si ci diş lər 
ön tə rəf də yer lə şir və qi da nı 
diş lə yir. Kə si ci diş lə rin hər iki 
tə rə fi n də qə rar tut muş kö pək 
diş lə ri qi da nı de şə rək onu əz-
mə yə kö mək edir. Kö pək diş-
lə ri nin böy rün də olan ki çik azı 
diş lər qi da nı sür tüb xır da la yır. 
İri azı diş lər isə ye mə yi üyü-
dür.

Süd diş lə ri cə mi iyir mi də-
nə olur – on də nə si üst də, onu 
alt da. Bu diş lər uşaq ana dan 
olan dan təx mi nən 30 həf tə 
son ra for ma laş ma ğa baş la yır. 
Uşaq la rın ək sə riy yə tin də, təx-
mi nən kör pə nin al tıay lı ğın da, 
ilk ola raq aşa ğı da kı kə si ci diş-
lər çı xır. Al tın cı və on üçün cü 
ay lar ara sın da isə qa lan diş lər 
çı xır.

Uşaq diş lə ri nin ilk dəs tə sin də 
dörd kə si ci, iki kö pək və dörd 
iri azı di şi olur. 32 daimi diş dən 
28-i uşa ğın 6-14 ya şı ara sın da 
çı xır. Qa lan dörd də nə si isə on 
yed di ya şın dan iyir mi bir ya şı-
na dək çı xır. Daimi diş lə rə hər 
çə nə də dörd kə si ci, iki kö pək 

və al tı bö yük azı diş lə ri aid-
dir. On iki də nə bö yük 

azı di şi isə il kin uşaq 
diş lə ri ni əvəz et mir.

Çə nə uza nan da 
on lar il kin diş lə-

rin da lın ca bö-
yü yür. Daimi 
he yə tin ki çik 
azı diş lə ri, 
il kin he yə-
tin bö yük 
azı diş lə ri ni 
əvəz edir. İlk 
iri azı diş lə ri 
(on la ra bə zən 
al tı yaş lı azı 

diş lə ri de yir-
lər), adə tən bi-

rin ci çı xır. On lar 
ən iri diş lər dir və 

çox va cib sa yı lır-
lar. On la rın çə nə də 

tut du ğu yer həm üzün 
aşa ğı his sə si nin for ma-

sı nı, həm də qa lan diş lə rin 
ye ri ni müəy yən ləş di rir. On lar 
da ha çox il kin azı diş lə ri nin 
ar  dın ca çı xır və çox vaxt il kin 
diş lə riy lə səhv sa lı nır.

Hər suala     bir ca vabHər suala     bir ca vab
ci sim çox-çox qə dim lər də bü tün 
sü rü nən lər ki mi, in san da da olan 
“üçün cü gö zün” qa lıq la rı dır. Bi-
zim za man lar da isə be lə qə bul 
olu nub ki, bu və zi lər hor mon-
la ra bən zə yən elə mad də lər 
if raz edir ki, on lar en dok-
rin sis te mi nin di gər və zi-
lə ri nin işi ni tən zim lə yir. 
Mə sə lən, bu və zi hi po-

Hi po fi z or qa niz min 
en dok rin sis te mi nin 
bir his sə si dir. En dok rin 
sis te mi bü tün or qa niz mə 
pay lan mış və zi lər dən iba rət-
dir. Bu və zi lər hor mon ad la nan 
ak tiv kim yə vi mad də lər is teh sal 
edir. Və zi lə rin if ra za tı bir ba şa qa-
na dü şür və ora dan bü tün bə də nə 
pay la nır. Küll ha lın da gö tü rən də 
en dok rin sis te mi or qa nizm də baş 
ve rən bir çox pro ses lə rin tən zim-
lən mə sin də bö yük rol oy na yır.

yu maq cı ğı ör tən fi n can şə kil li yer-
də top la nır. Çox na zik bo ru lar isə 
si di yi hə min fi n can lar dan çı xa-

rır. Si dik fi n can lar dan na zik 
ka nal lar la çı xan da on la rın 

üzə rin də ki tə bə qə nin hü-
cey rə lə ri qan la si dik 
ara sın da mad də lər 
mü ba di lə si ni hə ya ta 
ke çi rir lər.

Or qa nizm üçün 
zə ru ri olan mad də lər 

ye ni dən qa na qa yı dır. 
Qa na həm də ka nal-
cıq lar dan bir xey li 

su da dü şür. 

çə nə də dörd kə si ci, iki kö pək 
və al tı bö yük azı diş lə ri aid-

dir. On iki də nə bö yük 
azı di şi isə il kin uşaq 

diş lə ri ni əvəz et mir.
Çə nə uza nan da 

on lar il kin diş lə-
rin da lın ca bö-
yü yür. Daimi 
he yə tin ki çik 
azı diş lə ri, 
il kin he yə-

al tı yaş lı azı 
diş lə ri de yir-

lər), adə tən bi-
rin ci çı xır. On lar 

ən iri diş lər dir və 
çox va cib sa yı lır-

lar. On la rın çə nə də 
tut du ğu yer həm üzün 

aşa ğı his sə si nin for ma-
sı nı, həm də qa lan diş lə rin 

ye ri ni müəy yən ləş di rir. On lar 
da ha çox il kin azı diş lə ri nin 
ar  dın ca çı xır və çox vaxt il kin 
diş lə riy lə səhv sa lı nır.



Bu gün lər də ABŞ-ın Ne va da şta tı nın Las-Ve qas şə hə-
rin də nü fuz lu “Bill board Mu sic Awards” mu si qi 
mü ka fa tı nın 24-cü təq di met mə mə ra si mi olub. Mü-
ka fat çı lar ara sın da ta nın mış mü ğən ni lər də var. Bri-

ta ni ya lı mü ğən ni Adel 5 no mi na si ya da, o cüm lə dən, “İlin ən yax şı 
ar tis ti” ka te qo ri ya sı üz rə “Bill board Mu sic Awards” mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb. 

La kin qast rol sə fər lə ri nin çox ol ma sı sə bə bin dən Adel təq di met mə 
mə ra si mi nə qa tı la bil mə yib. 

Qeyd edək ki,  hər il təq dim olu lan “Bill board Mu sic Awards” mü ka-
fa tı 1989-cu il də “Bill board” mu si qi jur na lı tə rə fi n dən tə sis edi lib.  Bu 
mü ka fat, “Grammy Awards” və “Ame ri can Mu sic Awards” mü ka fat la rı 
ilə ya na şı, ABŞ-ın üç ən nü fuz lu ödül lə rin dən bi ri he sab olu nur..

Ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı, məş hur ko lum bi ya-
lı ya zı çı Qab riel Qar sia Mar ke sin nə şi nin kü lü ma yın 23-də 
və tə ni Ko lum bi ya da dəfn edi lib. Dəfn mə ra si mi Kar ta xe na 
Uni ver si te ti nin sər da bə sin də baş tu tub. Qeyd edək ki, Mar kes 

1940-cı il lər də məhz bu uni ver si tet də jur na lis ti ka təh si li alıb.
Dəfn mə ra si min də 400-dən ar tıq in san iş ti rak edib. On la rın ara sın da 

Ko lum bi ya pre zi den ti Xuan Ma nuel San tos da olub. 
“100 ilin tən ha lı ğı”, “Pol kov ni kə mək tub yox dur”, “Və ba 

za ma nı sev gi” ki mi əsər lə rin müəl li fi  olan Mar kes, 1982-ci 
il də “Fan ta zi ya və real lı ğın bir ləş di yi və bü tün qi tə nin hə-
yat və konfl  ikt lə ri ni ifa də edən ro man və he ka yə lə ri nə 
gö rə” No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Ya zı çı 2014-cü 
ilin ap rel ayın da Mek si ka da və fat edib.

Öm rü nün son la rın da, de mək olar, mü sa hi bə ver-
mə yən Mar ke sin səh hə ti haq qın da ölə nə qə dər heç 
bir də qiq mə lu mat ve ril mə di.

Dün ya nın bir çox məş hur adam la rı, o 
cüm lə dən, Hol li vud ul duz la rı daim 
mü ta liə edir lər. On lar dan bə zi lə ri de-
tek tiv, bə zi lə ri klas sik ədə biy yat oxu-

ma ğa üs tün lük ve rir. Hətt  a bə zi əsər lər on la rın sto-
lüs tü ki ta bı na da çev ri lib. Bu mə na da məş hur la rın ən 
çox sev di yi ki tab la rın si ya hı sı ma raq do ğu rur.

An to nio Ban de ras – Mi gel Ser van tes, “Don Ki xot”
Con Depp – Cek Ke ruak, “Yol da”
An ce li na Co li – Brem Sto ker, “Dra ku la”
Br yus Uil lis – He ro dot, “Ta rix”
Mark Zü ker berq – Ver gi li, “Eneida”
Uill Smit – Paulo Koelo, “Kim ya gər”
Şar liz Te ron – Kor mak Mak kar ti, “Yol”
Em ma Tomp son – Ho mer, “Odis se ya”
Con Tra vol ta – Ar tur Hey li, “Ha va li ma nı”
De vid Şvim mer – F.M.Dos to yevs ki, “İdiot”
Or lan do Blum – F.M.Dos to yevs ki. “Ka ra ma zov qar daş la rı”
Alek Bol duin – Har per Li, “Ada moy na da nı öl dür mək”
Den Braun – Uil yam Şeks pir, “Heç nə dən səs-küy”
Dr yu Ber ri mor – Vik tor Frankl, “Mə na ax ta rı şın da olan in san”
Mel Gib son – Rey Bred be ri, “Fa ren qeyt lə 451 də rə cə”
Mett  Dey mon – Ho vard Zinn, “ABŞ xal qı nın ta ri xi”
Hyu Cek man – Con Steyn bek, “Qə zəb sal xı mı”
Bill Qeyts – Ce rom De vid Se lin cer, “Çov dar lıq da uçu rum dan qo ru yan”
Ket rin Ze ta Cons – Fren sis Fits ce rald, “Da hi Qets bi”
Ni kol Kid man – Klayv Steyplz Luis, “Nar ni ya sal na mə si”
Sti ven Kinq – Uil yam Qol dinq, “Mil çək hökm da rı”
Tom Klen si – Jül Vern, “Su al tın da iyir mi min mil”
Cim Ker ri – F.M.Dos to yevs ki, “Ci na yət və cə za”
Hyu Lo ri – Ger man Mel vill, “Mo bi Dik və ya Ağ ba li na”
Keyt Moss – Fren sis Skott  Fits ce rald, “Gö zəl lər və lə nət lən miş lər”
Ki ra Nayt li – Ceyn Os tin, “Qü rur və qə rəz”
Ba rak Oba ma – To ni Mor ri son, “So lo mo nun mah nı sı”
Ro bert Patt  in son – Şarl Bod ler, “Pis lik gül lə ri”
Ed rian Pol – Enn Rays, “Vam pir lə mü sa hi bə”
Na ta li Port man – An na Frank, “An na Fran kın gün də li yi”
Cu li ya Ro berts – Uil yam Folk ner, “Ya ba nı pal ma lar”
Coan Roulinq – Ceyn Os tin, “Em ma”
Veyn Ru ni – Coan Roulinq, Har ri Po ter haq qın da ki tab lar se ri ya sı
Da niel Redk lif – M.A.Bul qa kov, “Mas ter və Mar qa ri ta”
Sti ven Spil berq – Ceyms Fe ni mor Ku per, “So nun cu mo gi kan”
Kris ten St yuart – Con Steyn bek, “Edem dən şərq də”
Ouen Uil son – Mark Tven,  “Hekl ber ri Fin nin ma cə ra la rı”
Keyt Uins let – Emil Zol ya, “Te re za Ra ken”
Em ma Uot son – Kad zuo İsi qu ro, “Gü nün axı rı”
Me qan Foks – Ceyms Patt  er son, “Qız la rı öpən də”
Nil Pat rik Har ris – Ket rin Pa ter son, “Te ra bi ti ya kör pü sü”
Tom Henks – Tru men Ka po te, “Aman sız qətl”
Enn He te vey – Fren sis Ber nett , “Əs ra rən giz bağ”
Tom Henks – Tru men Ka po te, “Aman sız qətl”
Enn He te vey – Fren sis Ber nett , “Əs ra rən giz bağ”

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

“Bizim həyatımız - bir şeh damlası”  “7 pyes“)
kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

əldə edə bilərsiniz.  

Markes vətənində dəfn edildi...

Uk ray na nın İn for-
ma si ya Si ya sə ti Na-
zir li yi bu gün lər də 
in for ma si ya agent-

lik lə ri nin bi rin də Ta ras Şev-
çen ko nun “Kob zar” əsə ri nin 
çin di lin də nəş ri nin təq di ma tı-
nı ke çi rib. 

Na zir lik əmək daş la rı nın fi k-
rin cə, bu nəşr Uk ray na və Çin 
ara sın da qar şı lıq lı mə də ni əla-
qə lə rin ya ran ma sın da ye ni 
mər hə lə ola caq. Bun dan baş qa, 
“Kob zar” Uk ray na di lin dən çin 
di li nə tər cü mə edi lən ilk ədə-
biy yat nü mu nə si dir. Be lə ki, in-
di yə qə dər Ta ras Şev çen ko nun 
əsər lə ri  rus di lin dən çev ri lir di-
sə, bu də fə bir ba şa ori ji nal dan 
tər cü mə edi lib. 

Əsə rin çin di li nə tər cü mə 
edil mə si Pe kin Əl yaz ma lar və 
Kal liq ra fi  ya Aka de mi ya sı nın 
tə şəb bü sü ilə baş tu tub. “Kob-
zar”ın çin di li nə tər cü mə si nə 1 
il sərf edi lib.

Hazırladı: NARINGÜL

Adel ən nüfuzlu
musiqi mükafatını aldı

Məşhurların 
ən sevdiyi 
kitablar
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Şevçenkonun 

“Kobzar” 
əsəri ilk dəfə 

çin dilində 
nəşr edilib

N 16(75) 27.05.2016

ölümündən 2 il sonra
də biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı, məş hur ko lum bi ya-
lı ya zı çı Qab riel Qar sia Mar ke sin nə şi nin kü lü ma yın 23-də 
və tə ni Ko lum bi ya da dəfn edi lib. Dəfn mə ra si mi Kar ta xe na 
Uni ver si te ti nin sər da bə sin də baş tu tub. Qeyd edək ki, Mar kes 

1940-cı il lər də məhz bu uni ver si tet də jur na lis ti ka təh si li alıb.
Dəfn mə ra si min də 400-dən ar tıq in san iş ti rak edib. On la rın ara sın da 

Ko lum bi ya pre zi den ti Xuan Ma nuel San tos da olub. 
“100 ilin tən ha lı ğı”, “Pol kov ni kə mək tub yox dur”, “Və ba 

za ma nı sev gi” ki mi əsər lə rin müəl li fi  olan Mar kes, 1982-ci 
il də “Fan ta zi ya və real lı ğın bir ləş di yi və bü tün qi tə nin hə-
yat və konfl  ikt lə ri ni ifa də edən ro man və he ka yə lə ri nə 
gö rə” No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Ya zı çı 2014-cü 

Öm rü nün son la rın da, de mək olar, mü sa hi bə ver-
mə yən Mar ke sin səh hə ti haq qın da ölə nə qə dər heç 

ün ya nın bir çox məş hur adam la rı, o 

ma ğa üs tün lük ve rir. Hətt  a bə zi əsər lər on la rın sto-
lüs tü ki ta bı na da çev ri lib. Bu mə na da məş hur la rın ən 

An to nio Ban de ras – Mi gel Ser van tes, “Don Ki xot”

Markes vətənində dəfn edildi...Markes vətənində dəfn edildi...
ölümündən 2 il sonraölümündən 2 il sonra


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

