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  Pre zi dent İl ham Əli yev mü qəd dəs 
Ra ma zan ayı mü na si bə ti lə mü səl-
man öl kə lə ri nin Azər bay can da kı 
dip lo ma tik nü ma yən də lik lə ri nin 
və bey nəl xalq təş ki lat la rı nın rəh-
bər lə ri ni qə bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı gö rüş də çı xış 
edib.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin çı xı şı
- Hör mət li sə fi r lər, mən si zin ha mı-

nı zı mü qəd dəs Ra ma zan ayı nın baş-
la ma sı mü na si bə ti lə ürək dən təb rik 
edi rəm. Ra ma zan ayın da bi zim gö rüş-
lə ri miz gö zəl ənə nə yə çev ri lib dir. 

Mən şa dam ki, mü səl man öl kə lə ri nin 
sə fi r lik lə ri nin sa yı Azər bay can da ar tır. 
Bu, bi zim dost lu ğu mu zu, həm rəy li yi mi zi 
gös tə rir. Xa hiş edi rəm ki, Ra ma zan ayı nın 
baş la ma sı mü na si bə ti lə mə nim sa lam la rı-
mı təm sil et di yi niz öl kə lə rin döv lət və hö-
ku mət baş çı la rı na çat dı ra sı nız.

Təm sil et di yi niz öl kə lər lə Azər bay-
ca nın çox sıx əla qə lə ri var dır. Biz həm 
iki tə rəfl  i, həm də çox tə rəfl  i for mat da 
uğur lu əmək daş lıq edi rik. Əmi nəm 
ki, bu əmək daş lıq gə lə cək il lər də da-
ha da də rin lə şə cək. Mü səl man öl kə lə ri 
ilə əmək daş lıq bi zim xa ri ci si ya sə ti mi-
zin priori tet is ti qa mət lə rin dən bi ri dir. 
Res pub li ka Gü nü nə həsr edil miş rəs mi 
qə bul da xa ri ci si ya sət priori tet lə ri haq-
qın da da nı şar kən mən bu mə qa mı xü-
su si qeyd et miş dim. Biz, ey ni za man da, 
bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi və sin də də 
uğur lu əmək daş lıq edi rik və daim bir-
bi ri mi zi dəs tək lə yi rik. Biz hə mi şə BMT-
də Azər bay can ilə bağ lı mə sə lə lər mü-
za ki rə olu nar kən mü səl man öl kə lə ri nin 
dəs tə yi ni hiss edi rik və öz növ bə miz də 
hə mi şə BMT-də mü səl man öl kə lə ri ni 
dəs tək lə yi rik. Ap rel ayın da İs tan bul da 
İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı nın Zir və 
Gö rü şün də də biz bir da ha bu həm rəy-
li yi nü ma yiş et dir mi şik. Bil di yi niz ki mi, 
Zir və Gö rü şün də Er mə nis tan-Azər-
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ilə 
bağ lı çox cid di sə nəd qə bul edil miş dir, 
ap rel ayın da Azər bay ca na qar şı tö rə di-
lən er mə ni təx ri ba tı pis lə nil miş dir və 
Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra-
bağ mü na qi şə si ilə bağ lı kon takt qru-
pu ya ra dıl mış dır. Biz bu ad dım la rı çox 
yük sək qiy mət lən di ri rik və bü tün bun-
la ra gö rə mü səl man öl kə lə ri nə min nət-
dar lı ğı mı zı bil di ri rik.

Bil di yi niz ki mi, Er mə nis tan-Azər-
bay can mü na qi şə si nin həll olun ma ma-
sı re gion üçün bö yük təh lü kə dir. Bi zə 
qar şı əda lət siz lik tö rə dil di, tor paq la rı-
mı zın təx mi nən 20 faizi iş ğal al tın da dır 
və 1 mil yon dan çox qaç qın-köç kün bu 
mü na qi şə dən əziy yət çə kir. Er mə nis-
tan bi zə qar şı et nik tə miz lə mə si ya sə ti 
apar mış dır, Xo ca lı soy qı rı mı tö rə dil-
miş dir. İş ğal edil miş tor paq la rı mız da 
bü tün ta ri xi-di ni abi də lə ri miz er mə ni-
lər tə rə fi n dən da ğı dı lıb. Məs cid lə ri mi-
zin bö yük his sə si da ğı dı lıb, qa lan ya rı-
da ğıl mış məs cid lər də er mə ni lər hər bi 
qə rar gah lar ya rat mış lar. Bu ba rə də bu 
ya xın lar da xa ri ci jur na list lər də mə lu-
mat ver miş lər və fo to ma te rial lar təq-
dim et miş lər. Bu nun la bə ra bər, Er mə-
nis ta nın rəh bər li yi Av ro pa öl kə lə rin də 
olar kən daim mü na qi şə ilə bağ lı həm 
təh rif edil miş mə lu mat la rı ötü rür, ey-
ni za man da, bu mü na qi şə yə di ni don 
ge yin dir mə yə ça lı şır. Bir çox hal lar-
da Er mə nis tan rəh bər li yi qeyd edir ki, 
on lar bu çə tin coğ ra fi  və ziy yət də - üç 
mü səl man öl kə si nin əha tə sin də xris-
tian də yər lə ri ni mü da fi ə edir lər. Bu, 
bö yük ri ya kar lıq dır. Siz - Azər bay can-
da ya şa yan in san lar yax şı bi lir si niz ki, 
Azər bay can da di ni, mil li zə min də heç 
vaxt heç bir mü na qi şə, ya xud da ki, an-
la şıl maz lıq ol ma mış dır. Azər bay can da 
məs cid lər lə bə ra bər, kil sə lər, si na qoq-
lar ti ki lir. Er mə ni kil sə si şə hə rin mər-
kə zin də to xu nul maz ola raq qa lır və 
ey ni za man da, Azər bay can döv lə ti o 
kil sə nin tə mi ri nə və sait ayı rıb dır. Ona 
gö rə Er mə nis tan pre zi den ti nin və di gər 
şəxs lə rin be lə ucuz, na la yiq çı xış la rı, əl-
bətt  ə, bir da ha de mək is tə yi rəm ki, ri ya-
kar lı ğın tə za hü rü dür. Bu, bir da ha onu 
gös tə rir ki, Er mə nis tan rəh bər li yi mü-
səl man öl kə lə ri nə düş mən gö zü ilə ba-
xır, əks təq dir də, be lə cə fəng bə ya nat lar 
ver məz di. Am ma bu nun la bə ra bər, öz 
çir kin niy yət lə ri ni pər də lə mək üçün 
bey nəl xalq are na da cəhd lər gös tə rir ki, 
mü səl man öl kə lə ri ilə sıx əla qə lər qur-
sun. Mən əmi nəm, mü səl man öl kə lə-
ri nin rəh bər li yi və ic ti maiy yə ti ki fa yət 
qə dər mə lu mat lı dır ki, Er mə nis tan İs-
lam abi də lə ri ni da ğı dıb, məs cid lə ri mi zi 
təh qir edib və Azər bay can tor paq la rı nı 
iş ğal al tın da sax la maq üçün cəhd lər 
gös tə rir.

Bir söz lə, bü tün mü səl man alə mi həm 
Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra-
bağ mü na qi şə si ilə, həm də bü tün baş-
qa mə sə lə lər lə bağ lı bir lik, həm rəy lik 
nü ma yiş et dir mə li dir. Azər bay can İs-
lam həm rəy li yi nin güc lən mə si üçün çox 
bö yük səy lər gös tə rir, cid di ad dım lar 
atır. Azər bay can müx tə lif öl kə lər də baş 
qal dı ran is la mo fo bi ya ya qar şı çox cid di 
mü ba ri zə apa rır. Biz açıq şə kil də müx tə-
lif sə viy yə lər də, ən yük sək sə viy yə lər də 
bu mə sə lə ilə bağ lı öz sö zü mü zü de yi rik, 
is la mo fo bi ya nı pis lə yi rik və öz nü mu-
nə mi zi təq dim edi rik. İs la mo fo bi ya həm 
mü səl man öl kə lə ri və xalq la rı, ey ni za-
man da, bu çir kin me yil lə rə rə vac ve rən-
lər üçün də təh lü kə dir. Bu, qar şı dur ma nı 
da ha da də rin ləş di rir, qar şı lıq lı inam sız-
lı ğı ar tı rır. Azər bay can da bü tün din lə rin 
nü ma yən də lə ri ra hat, bir ailə ki mi, sülh 
şə raitin də ya şa yır lar. Biz qar daş lıq, dost-
luq şə raitin də ya şa yı rıq. Nü ma yiş et di-
ri rik ki, mul ti kul tu ra lizm də yər lə ri ya-
şa yır və ya şa ma lı dır. Bil di yi niz ki mi, bu 
il Azər bay can da “Mul ti kul tu ra lizm ili” 
elan edil miş dir. BMT-nin Si vi li za si ya lar 
Al yan sı nın bu il Azər bay can da Qlo bal 
Fo ru mu nun nə ti cə lə ri bir da ha onu gös-
tə rir ki, Azər bay can bu yol da çox bö yük 
uğur la ra im za atıb.

Ötən il Ba kı da bi rin ci Av ro pa Oyun la-
rı ke çi ril di, gə lən il isə İs lam Həm rəy lik 
Oyun la rı ke çi ri lə cək. Əmi nəm ki, İs lam 
Həm rəy lik Oyun la rı ta rix də tək cə id man 
ya rı şı ki mi qal ma ya caq. Biz is tə yi rik ki, 
İs lam Həm rəy lik Oyun la rı gə lən il bü tün 
dün ya ya nü ma yiş et dir sin ki, İs lam alə-
mi bir li yə, sül hə, sa bit li yə ça ğı rır. Ey ni 
za man da, əmi nəm ki, bu Oyun lar İs lam 
mə də niy yə ti nin tə za hü rü ola caq dır.

Həm rəy lik Oyun la rın dan bir il son-
ra - 2018-ci il də qə dim Azər bay can 
şə hə ri Nax çı van İs lam mə də niy yə ti-
nin pay tax tı elan olu na caq. Bir ne çə il 
bun dan əv vəl Ba kı bu şə rəfl  i ada la yiq 
gö rü lüb. İn di isə Nax çı van bu şə rəfl  i 
mis si ya nı ic ra edə cək.

Bir söz lə, bir da ha qeyd et mək is tə-
yi rəm ki, biz Azər bay can da ça lı şı rıq 
ki, İs lam öl kə lə ri ara sın da kı bir li yi da-
ha da güc lən di rək. Biz bu is ti qa mət də 
səy lə ri mi zi da vam et di rə cə yik.

Bir da ha si zi sa lam la yı ram və si zə 
fəaliy yə ti niz də uğur lar ar zu la yı ram. 
Sağ olun.

“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!

Azərbaycan Prezidenti 
Çeçenistan Respublikası 
başçısının şəxsi 
nümayəndəsini qəbul edib

  Pre zi dent İl ham Əli yev Ru si ya Fe de ra si ya sı Fe de ral 
Məc li si Döv lət Du ma sı nın de pu ta tı, Ru si ya Fe de ra-
si ya sı Çe çe nis tan Res pub li ka sı nın baş çı sı Ram zan 
Ka dı ro vun şəx si nü ma yən də si Adam De lim xa no vu 
qə bul edib.

Adam De lim xa nov Çe çe nis tan Res pub li ka sı nın baş çı-
sı Ram zan Ka dı ro vun sa lam la rı nı döv lə ti mi zin baş çı sı-
na çat dır dı. Ram zan Ka dı ro vun və bü tün çe çen xal qı nın 
öl kə miz də əl də olu nan uğur la ra gö rə Pre zi dent İl ham 
Əli ye və də rin hör mət bəs lə dik lə ri ni de yən qo naq Azər-
bay ca nın nailiy yət lə ri nə se vin dik lə ri ni bil dir di. O, Azər-
bay ca nın Mil li bay ra mı - Res pub li ka Gü nü və Ra ma zan 
ayı nın baş lan ma sı mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni çat dır dı. Qo-
naq Ba kı da ge dən sü rət li in ki şaf pro ses lə ri nin on da də-
rin təəs sü rat ya rat dı ğı nı de di.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Azər bay can və çe çen xalq la rı 
ara sın da ta ri xi əla qə lə rin möv cud ol du ğu nu vur ğu-
la dı. Çe çe nis tan da ge dən bö yük in ki şaf pro ses lə ri nə 
to xu nan Pre zi dent İl ham Əli yev bu uğur lu in ki şa fın, 
sa bit li yin və əmin-aman lı ğın önə mi ni qeyd et di. Çe-
çe nis tan da kı in ki şa fın öl kə miz də ma raq la iz lə nil di yi ni 
de yən döv lə ti mi zin baş çı sı əl də edi lən uğur lar mü na-
si bə ti lə çe çen xal qı na və şəx sən Ram zan Ka dı ro va təb-
rik lə ri ni çat dır dı. Döv lə ti mi zin baş çı sı mü qəd dəs Ra-
ma zan ayı nın baş lan ma sı mü na si bə ti ilə çe çen xal qı nı 
təb rik et di.

Azər bay can Res pub li ka sı ilə Ru si ya Fe de ra si ya-
sı ara sın da iki tə rəf li mü na si bət lə rin bü tün sa hə lər də 
uğur la in ki şaf et di yi ni vur ğu la yan döv lə ti mi zin baş-
çı sı bu mü na si bət lə rin ge niş lən mə si nə öl kə miz lə Ru si-
ya nın ay rı-ay rı re gion la rı, o cüm lə dən Çe çe nis tan Res-
pub li ka sı ara sın da əmək daş lı ğın öz töh fə si ni ver di yi ni 
bil dir di.

Pre zi dent İl ham Əli yev Ram zan Ka dı ro vun sa lam la-
rı na gö rə min nət dar lı ğı nı bil dir di, onun da sa lam la rı nı 
Çe çe nis tan Res pub li ka sı nın baş çı sı na çat dır ma ğı xa hiş 
et di.

 Pre zi dent İl ham Əli yev mü qəd dəs Bil di yi niz ki mi, Er mə nis tan-Azər- Bir söz lə, bü tün mü səl man alə mi həm 

İlham Əliyev müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə 
müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı 

diplomatik nümayəndəliklərinin və beynəlxalq 
təşkilatlarının rəhbərlərini qəbul edib
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Tərcümə Mərkəzinin yeni 
nəşri – “Əvvəl dəniz vardı” 
antologiyası işıq üzü gördü

Tər cü mə Mər kə zi ilə Ko lum bi ya sə fi r li yi nin bir gə la yi hə si 
olan “Əv vəl də niz var dı” an to lo gi ya sı nəşr olu nub. Ki ta ba 
Ko lum bi ya nın müx tə lif dövr lər də ya zıb-ya rat mış şair lə ri-
nin əsər lə ri da xil edi lib.

Nəş rin ori ji nal lı ğı onun XVII əs rin mis tik şairi Fran sis ka Xo se fa del 
Kas til yo i Ge va ra, is pan dil li ro man tik poezi ya nın ba ni lə rin dən olan 
Ra fael Pom bo, mo der nizm cə rə ya nı nın ilk nü ma yən də lə rin dən Xo se 
Asun sion Sil va, XX əs rin nü fuz lu söz us ta sı Leon Greiff , ha be lə Por fi -
rio Bar ba Ya kob, Meira Del mar, Co van ni Kes sepn, Fer nan do Ça ri La-
ra və Aure lio Ar tu ro nun klas sik şeir lə ri ilə ya na şı, Ko lumb dan ön cə ki 
döv rün poetik nü mu nə lə ri ni – Ka rib də ni zi höv zə sin də, Sier ra Ne va-
da de San ta Mar ta da məs kun laş mış yer li hin du ya ra dı cı lı ğı nı da əha tə 
et mə sin də dir.  

Ko lum bi ya poezi ya sı an to lo gi ya sı Azər bay can oxu cu su na ilk də fə 
təq dim olu nur. Ki ta ba da xil edi lən şeir lər hər iki dil də – Azər bay can 
və is pan di lin də ve ri lib. 

Ori ji nal dan sət ri tər cü mə Emin Ələs gə ro va, bə dii tər cü mə şair Əli-
sə mid Kü rə məx sus dur. 

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

Dü nən Ko lum bi ya 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 xa nım Mar ta Ga lin do 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zin də olub. Gö rüş za ma nı Tər cü mə Mər-

kə zi ilə Ko lum bi ya nın Azər bay can da kı sə fi r li yi nin bir gə la yi hə si 
olan “Əv vəl də niz var dı” (10 Ko lum bi ya şeiri) an to lo gi ya sı nın təq di-
mat mə ra si mi və di gər mə sə lə lər lə bağ lı mü za ki rə lər apa rı lıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin di rek to ru Afaq Mə-
sud Azər bay can oxu cu su nun La tın 
Ame ri ka sı, o cüm lə dən Ko lum bi ya 

ədə biy ya tı na ma ra ğın dan da nı şıb. 
O, xü su sən dün ya şöh rət li ko-
lum bi ya lı ya zı çı Qab riel Qar sia 
Mar ke sin əsər lə ri nin öl kə miz də 
çox se vil di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

A.Mə sud “Əv vəl də niz var dı” an-
to lo gi ya sın da yer alan şeir lə rin də 
yük sək bə dii də yə rə ma lik ol du-
ğu nu qeyd edib.

Öz növ bə sin də Mar ta Ga lin do 
Azər bay can ki tab xa na la rın da Mar-
kes ya ra dı cı lı ğı na olan ma raq dan 
məm nun qal dı ğı nı bil di rib və bu 
bö yük ya zı çı nın “Pat riar xın pa yı zı” 
ro ma nı nın hə lə 1990-cı il lər də Tər-
cü mə Mər kə zin də ki tab ha lın da nəşr 
olun ma sı nı cid di ha di sə ad lan dı rıb. 

Bun dan son ra qo na ğa Tər cü mə 
Mər kə zi nin fəaliy yə ti ba rə də qı sa 
mə lu mat ve ri lib. Gö rüş za ma nı la-
yi hə nin da va mı ki mi Azər bay can 
şair lə ri nin də şeir lə ri nin is pan di-
li nə tər cü mə olu na raq Ko lum bi ya-
da nəşr edil mə si mə sə lə si mü za ki-
rə  olu nub.

İl kin mər hə lə də poezi ya nü mu-
nə lə ri nin sət ri tər cü mə lə ri ha zır-
la na caq. İşin key fi y yə ti ni tə min 
et mək üçün son ra kı pro ses dil 
da şı yı cı la rı nın – is pan dil li şair-
lə rin iş ti ra kıy la apa rı la caq. Ey ni 
za man da azər bay can lı və ko lum-
bi ya lı na sir lə rin əsər lə ri də bu 
müş tə rək la yi hə yə cəlb olu na caq.

A.Mə sud “Əv vəl də niz var dı” an-

Kolumbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər 
vəkili Marta Galindo: “Azərbaycan ədəbiyyatı 
bütün ispandilli ölkələrdə tanıdılmalıdır”

Səməd Vurğunun “Vaqif” 
dramının motivləri 

əsasında yeni tamaşa

Sa bit Rəh man adı na Şə ki Döv lət Dram Teat rı, Mu si qi li Teat-
rın səh nə sin də “Va qif” dra mı nı nü ma yiş et di rib. Səh nə əsə-
ri Sə məd Vur ğu nun “Va qif” dra mı nın mo tiv lə ri əsa sın da 
ha zır la nıb.

Səh nə əsə rin də Qa car ob ra zı nı can lan dı ran Əmək dar ar tist Xan lar 
Hə şim za də ta ma şa nın ma raq lı alın dı ğı nı de yib: “Sə məd Vur ğu nun 
“Va qif” dra mın dan fərq li ola raq, bu ta ma şa da Ağa Mə həm məd şah 
Qa car ob ra zı baş qa səp ki də təq dim olu nub. Sə məd Vur ğun “Va qif”də-
ki Qa ca rı döv rə, za ma na uy ğun ola raq elə can lan dır mış dı. O ob raz Qa-
ca rın ka ri ka tu ra sı idi. Tə bii ki, Sə məd Vur ğu nun əsə ri nin han sı za man 
və şə rait də ya zıl dı ğı nı nə zə rə al maq la zım dır. Am ma hər bir ta ri xi şəx-
siy yə tin yax şı və pis cə hət lə ri, söz süz ki, var. Mən da ha müs bət Qa car 
ya rat ma ğa ça lış mı şam”.

Qeyd edək ki, ye ni ta ma şa ya Şə ki Teat rı nın keç miş re jis so ru, ha zır da 
Mosk va da fəaliy yət gös tə rən “Dər viş” Teat rı nın rəh bə ri Mər dan Fey-
zul la yev qu ru luş ve rib.

Ta ma şa nın nəsr lə olan his sə lə ri ni Mər dan Fey zul la yev, nəzm lə olan 
par ça la rı nı isə Va qif As lan ya zıb.

Səh nə əsə rin də Va qif ob ra zı nı Əmək dar ar tist Əbül fət Sa la hov, Qa-
car ob ra zı nı Əmək dar ar tist Xan lar Hə şim za də ifa edir. Səh nə əsə rin də 
“Qa ra bağ na mə”lər dən də is ti fa də edi lib. Ta ma şa da ma raq lı cə hət lər dən 
bi ri də, əsər də qa dın per so na jı nın ol ma ma sı dır. Ta ma şa nın akt yor he yə-
ti sırf ki şi lər dən təş kil edi lib.

Şə ki Teat rı nın ki şi trup pa sı nın ifa sın da nü ma yiş et di ri lən ta ma şa da 
Təl xək ob ra zı nı Əmək dar ar tist İq rar Sa la mov can lan dı rıb.

Uşaqlar üçün “Mənim rəsmim” adlı 
yaradıcılıq müsabiqəsi keçirilir

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yi nin dəs tə yi, “Resm” zər gər-
lik bren di nin təş ki lat çı lı ğı ilə 

uşaq lar üçün “Mə nim rəs mim” ad lı ya-
ra dı cı lıq mü sa bi qə si ke çi ri lir.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, mü sa bi qə nin 
məq sə di ba la ca rəs sam la rın və gə lə cə yin 
di zay ner lə ri nin or na ment lə rə ma raq la-
rı nı dəs tək lə mək və mil li na xış la rı mı zın 
ta ri xi də yə ri nin gə lə cək iş lər üçün il ham 
mən bə yi ol du ğu nu gös tər mək dir.

Azər bay ca nın hər gu şə sin dən olan 
6-15 ya şa dək bü tün uşaq lar çək dik lə ri 
or na men ti iyu lun 30-dək resm@resm.az elekt ron ün va nı na, “Resm”in 
“fa ce book” sə hi fə si nin şəx si me saj bö lü mü nə gön dər mək lə və ya saat 
11:00-19:00 ara sı 28 may küç. 46E ün va nın da yer lə şən “Resm” ma ğa za-
sı na gə tir mək lə mü sa bi qə miz də iş ti rak edə bi lər lər.

İş ti rak çı lar mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən 3 yaş ka te qo ri ya sı na bö lü nə-
cək (6-8, 9-12, 13-15 yaş) və hər ka te qo ri ya dan 3 qa lib se çi lə cək. Bun-
dan əla və, “fa ce book” sə hi fə miz də ən çox “bə yən” top la yan na xış– iz-
lə yi ci rəğ bə ti qa zan mış qa lib sa yı la caq.

İyu lun 30-dan baş la ya raq, iş lər “Resm” bren di nin “fa ce book” sə hi-
fə sin də yer ləş di ri lə cək və so sial şə bə kə is ti fa də çi lə ri sent yab rın 10-dək 
iz lə yi ci rəğ bə ti qa zan mış qa li bi se çə bi lə cək lər.

Ma raq la nan lar mü sa bi qə nin bü tün qay da və şərt lə ri ilə www.resm.az 
say tın da ta nış ola bi lər lər.

Gənc rəssam Rüstəm Məmmədovun 
ilk fərdi sərgisi açılıb

Azərbaycan Rəssamlar İtt ifaqının 
Vəcihə Səmədova adına sərgi 
salonunda gənc rəssam Rüstəm 

Məmmədovun rəngkarlıq və qrafi ka 
işlərindən ibarət ilk fərdi sərgisi açılıb. 

AzərTAc xəbər verir ki, sərgidə rəs-
samın 50-yə yaxın əsəri nümayiş olunur.

Nümayiş olunan rəsmlər arasında 
“Ömrün qürub çağı”, “Kamanın Habil 
zirvəsi”, “Yüksəliş”, “Zərifl ik” adlı 
rəsmlərlə yanaşı, İmadəddin Nəsimi, 
Məhəmməd Füzuli, Əmir Teymur, Aşıq 
Veysəl, Həsən bəy Zərdabi və Fəxrəddin 
Paşa kimi görkəmli şəxsiyyətləri əks etdirən portretlər də yer alır.

Azərbaycanın 
Əməkdar artisti 
Avropada konsert 
turlarında
çıxış edəcək

Azər bay ca nın Əmək-
dar ar tis ti İs far Sa-
rabs ki bəs tə kar, mü-
ğən ni və ud ifa çı sı 

Za fer Yousifl  ə bir gə Av ro pa da 
kon sert tur la rı na çı xa caq.

Azər TAc xə bər ve rir ki, iyu-
nun 23-də İs far Sa rabs ki nin və 
Za fer Yousi fi n İta li ya nın Udi ne 
şə hə rin də kon ser ti ola caq. Kon-
sert Pal mos te Teat rın da təş kil 
edi lə cək. Mu si qi çi lər iyu lun 2-də 
Ru mı ni ya da Ti mi şoara caz, iyu-
lun 16-da Por tu qa li ya da Es pi no 
mu si qi, hə min ayın 29-da isə 
İs pa ni ya da Ma la qa caz fes ti val-
la rın da çı xış edə cək lər. İs far Sa-
rabs ki nin və Za fer Yousi fi n da ha 
bir kon sert tu ru av qus tun 4-də 
Al ma ni ya nın Vürts burq şə hə rin-
də ola caq.

Tur lar haq qın da mə lu mat la-
rı İs far Sa rabs ki nin “Fa ce book” 
sə hi fə sin dən, kon sert lə rin ke çi ri-
lə cə yi mə kan la rın və təd bir lə rin 
sayt la rın dan əl də et mək olar.
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səhv
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İşlənməyən ərəb, 
fars, rus və digər 

əcnəbi sözlər
Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən qurama 
sözlər

Lüzumsuz 
sözlər və söz 

hallandırmaları

daban-kubabənzər
daban-kubvarılıq
dabanüstədönmə
dalayıcılıq
dəyməaşarlıq
dəymədağıldı
dəzgah-ay
dəzgahvarılıq
dialektfövqü
dibaçan
dibaçma
dibçəkdoğrama
dibçəkdoğrayan
dibçəkvarılıq
dib-dəhnə
dib-dəhnəlik
dibdələn
dibdəlmə
dibdənçıxan
dibdənçıxma
dibdəndüşən
dibdəndüşmə
dibdənqopan
dibdənqopma
dibibiz
dibir
dibüstü
diftonqvarı
diftonqvarılıq
dığ-dığçı
dığ-dığçılıq
dikdamaq
dikdamaqlıq
dik-diring
dikduran
diklicə
diktutan
diktutma
dıq
dıqı
dıqı-dıqı
dıqqan
dıqqı
dıqqı-dıqqı
dilağarda
dilağardalıq
dilaltıarası
dilara

dağətəyilik
daltonist
əzbərə
karr (-lar)
konvet
koy-san
köhnədəm (çay)
köməyəgələn
küləşörtük
qadınsifətli
qalınqabıqlı
qalınqabırğalı
qırmızıbayraqlı
qırmızıçiçək
qıvrımsaçlı
qıvrımsaqqallı
qıyıqgözlü
qızılbəndli
qızıldişli
qoluçirməkli
qomarlama
qoşandırma
qoşandırmaq
qoşayelkənli
qoşunkeşdi
qoydurmadiş
qozağacı
qul-qarabaş
qulluqçu-qarabaş
quyruqyağı
mansipasiya 
mexanizatorçu
mexanizatorçuluq
minikineskop
nanəlilik
nazikdişli
odsaçan
ondördyaşlı
ortancı
oturdurma
oturdurmaq
paxlakolu
pampa
papaqlıgöbələk
pırpızsaçlı
pivəbişirmək
pomidorçığırtması
pre-aktiv

dıqqana
dıqqanca
dıqqancıq
dınqılı-dınqılı
eyhana
eyməağız
eyməağızlı
eyməağızlıq
əcinnəsifət
ədəl-bədəl
ədəl-bədəlli
ədəli-düdəli
ədəlli-bədəlli
əfi l-əfi l 
əfi llik
əhli-fırıldaq
əkə
əkə-bikə
əkəclənmə
əla-mərəkə
ələşən-güləşən
əndamıyanmış
əsgi-püsgü
əsgi-püsgülü
əsgi-püsgüsüz
əsgi-üsgülü
əsgi-üsgüsüz
əskeş
əyirmə-bükdərmə
əyiş-üyüş
əyiş-üyüşlü
əyricə
əyrimçə
əyripaça
əyripaçalıq
əzginiş
əzinikli
əziniklik
əziniksiz
əzməçələmə
əzməçələmək
əzmələdə-
əzmələdə
əzmələmə
əzmələmək
əzmələnə-
əzmələnə
əzmələnmə

əqəllən
əqli-səlim
əqrəman
əqsam
əqsə
əqvam
əqvəm
əlacnapəzir
əlacpəzir
əlan
əlbaqi
əleyh
ələfi yyat
ələfi yyatçı
ələfzar
ələmnak
ələni
ələniyyət
ələtəş
əlfaz
əlfəcinli
əlfəcinsiz
əlfi raq
əlfi yyə
əlhal
əlhan
əlhasil
əlhay
əlif-əlbət
əlqissə
əllaf
əlləş-vəlləş
əlzəm
əmanətən
əmirülüməra
əmir-üməra
əmmə
əmniyyə
əmniyyət
əmraz
əmri-vaqe
əmudi
ənasir
ənbərbar
ənbərcə
ənbərə
ənbərfəşan
ənbəri

enzootiya
epenteza 
epidiaskop
epifenomen
epigenetika
epiqrafi ka
epinevrit
epiobyektiv
epizona
epizooxroniya
epizootik
epizootiya
epizotologiya
epizotoloji
epolet
eponim
eponj
eritroblast 
erker 
erq 
erqastoplazma
erqativ 
erqometr
erqonomika
erqotizm 
erl
erlift 
esxatologiya
eskarp 
esmines
espadron 
espander 
estamp
estampaj
esteziologiya 
esteziometr
eternit
etilamin 
etilasetat
etilbenzol
etilbromid
etilenkarbonat
etilenoksid
etilenpropilen
etilxlorid
etilkarbonol
etilnitrat
etilnitrit

diliquru
çoxgülən
çoxişlək
çoxişləklik
çoxişlənmə
çustt ikən
çustt ikmə
çürüdüb-atma
çürüdüb-atmaq
dabbağlıqetmə
dad-fəğanetmə
dad-fəryadqoparan
dad-fəryadqoparma
dadıdamaqdaqalan
dadıdamaqdaqalma
dağadönmə
dağallıqetmə
dağaşan 
dağbeli
dağ-buzlaqlıq
dağçəkmə
dağ-dəryalıq
dağlana-dağlanaqalma
daxiledilmə
daxiletmə
daxilolan
daxilolma
dairəoxşarı
dairəyəbənzərlik
dairəyəoxşarlıq
dalaş-döyüş
dalaşıb-savaşma
dalaşıb-savaşmaq
dalaş-savaş
dalğaaparan
dalğaaparma
dalğakəsmə
dalğaqaytarma
dalğaqırma
dalğaölçmə
dalğaötürmə
dalğasaxlama
dalğasakitləşdirən
dalğasakitləşdirici
dalğasındırma
dalğatutma
dalğaverən
dalğavurma

çoxdövrəlilik
çoxdövriyyəli
çoxdövriyyəlilik
çoxekranlılıq
çoxelektrodlu
çoxelektrodluluq
çoxelementlilik
çoxevlilik
çoxəhatəlilik
çoxəməliyyatlı
çoxəsrlilik
çoxfaktorlu
çoxfazalılıq
çoxfi qurlu
çoxfunksiyalılıq
çoxgəlirli
çoxgəlirlilik
çoxgövdəli
çoxgövdəlilik
çoxgözlü
çoxgünlük
çoxhecalılıq
çoxhəcmlilik
çoxhədlilik
çoxhərəkətlilik
çoxhüceyrəlilik
çoxxalqlılıq
çoxxətli
çoxxətlilik
çoxilməli
çoxirqli
çoxistiqamətlilik
çoxiynəli
çoxjanrlılıq
çoxkameralılıq
çoxkateqoriyalı
çoxkateqoriyalılıq
çoxkilometrlik
çoxkomponentlilik
çoxkontaktlı
çoxqatlılıq
çoxqaytanlı
çoxqollu
çoxqruplu 
çoxqurşaqlı
çoxqütblülük
çoxlaylılıq
çoxlələkli

dilbaş
dilbaz
dilbazlıq
dilcavabı
dilçə
dildalayanlıq
dil-dəlalət
dildəndüşən
dildəndüşmə
dildənqalan
dildənqalma
dili
dili-dili
diliqırıq
dillik

puldəlisi
pulxəstəsi
pulköləsi
pulqırmaq
pullu-hallılıq
puta
putalı
rahatçılıq
rahatçılıqla
raxitkeçirən
raxitkeçirmə
reaksiyaaparma
rəngiaçılma
rəngiağarma
rəngibozarma

əzmələnmək
əzmələtmə
əzmələtmək
əzmələyə-
əzmələyə
fi lbədən
fırlağan
fışqırıqlama
fışqırıqlamaq
fıştırıqlama
fıştırıqlamaq
fıştırıqlaya-
fıştırıqlaya
genitmə
genitmək

ənbərin
ənbəriyyə
əncamə
əncümən
əndəlib
əndəm
əndərun
əndəruni
əndərz
ənduh
ənduhnak
ənfi yə
ənfi yədan
əngəbin
əngəduş

etilvanilin
etimon
etnoantronoponim
etnohidronim
evdemonizm 
evdiometr
evfemistik
evfemizm
evfoniya (mus.)
evfuizm
evgenika
evkloz
evkommiya
evrifaq
evritmiya (mus.)

dalğayabənzərlik
dalğayaoxşarlıq
dalğayarıcılıq
damabasdırmaq
damabasma
damagirən
damaqortası
damar-damarolma
damardanxaric
damardankənar
damaryaradan
damazlığıkəsilmə
damazlığıkəsmə
damazlıqalma
damazlıqsaxlama

çoxlinzalı
çoxmaqnitli
çoxmaşınlı
çoxməftilli
çoxməhsuldar
çoxməhsuldarlıq
çoxməhsullu
çoxməkanlı
çoxməqsədli
çoxməqsədlilik
çoxmənalılıq
çoxmənzillilik
çoxmərkəzli
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Am ma in di, 1990-cı ilin ürə ka çan bir 
yaz gü nü, Frank furt ha va li ma nı nın ki-
çik ka fe sin də, kres lo da ye ri ni ra hat la-
yıb mə nim Ba kı dan gə tir di yim qə zet lə ri 
ac göz lük lə oxu yan bu yaş lı adam mü-
ha ri bə dən son ra nə di li ni, nə də di ni ni 
də yiş di. Al man pas por tun da elə be lə də 
ya zıl mış dı: Mə cid Mu sa za də, azər bay-
can lı! 1942-ci il də fa şist lə rə əsir dü şən-
dən son ra Le gionun mət bu or qa nı olan 
“Azər bay can” qə ze tin də baş re dak tor iş-
lə miş di. Azər bay ca nın is tiq la lı uğ run da 
mü ba ri zə apa ran Mil li Bir lik Məc li si nin 
ya ra dı cı la rın dan bi ri ki mi, Av ro pa da 
məc bu ri mü ha ci rət hə ya tı sü rən soy daş-
la rı na əlin dən gə lən kö mə yi gös tə rir di.

Sev di yi pe şə ni də unut mur du - “Qər-
sə la ni” tə xəl lü sü ilə əsər lər ya zır dı, tər-
cü mə lər edir di. Hə lə mü ha ri bə dən əv vəl, 
Ba kı da uni ver si tet də təh sil alan da da yer li 
mət buat da ya zı la rı dərc olun muş, həm də 
Ni za mi Mu ze yin də el mi iş çi ki mi ça lış-
mış dı. Bol şe vik lə rə nif rə ti elə on da da hiss 
olu nur du, gən ci də fə lər lə “açıq söh bət” 
üçün müəy yən döv lət or qan la rı na ça ğır-
mış dı lar. Mə cid al man di li ni mü kəm məl 
bi lir di, uni ver si tet də al man di lin də bu ra-
xı lan di var qə ze ti nin re dak to ru idi…

Mə cid müəl li min sualı mə ni dü şün cə-
lər dən ayır dı:

- Ye nə çay gəl sin mi?
- Tə şək kür…
Gö rü şən dən bə ri ilk də fə çöh rə si nə xə-

fi f tə bəs süm qon du:
- Bi li rəm, Ba kı da kı ça yın ye ri ni ver-

məz. Elə mən də bu ra nın ça yı nı se və bil-
mə dim. Ev də ça yı özüm dəm lə yi rəm, əsl 
pür rən gi, hə yat yol da şım İre nə də öy rət-
mi şəm (İren Qre qo ri-Mu sa za də - Mə cid 
müəl li min al man əsil li hə yat yol da şı).

Söh bə tin bu mə qa mın da çan tam dan 
bir pa ket çı xart dım:

- Mə cid müəl lim, si zin çün Ba kı dan 
baş qa sov qat da var!

Zərf və vi deoka se ti ona ver dim (Gö-
rün tü lər oğ lu Na mə tin şər hi ilə Mu sa-
za də lə rin İs ma yıl lı da kı ata oca ğın da 
çə kil miş di. Köh nə ev, Mə ci din uşaq 
ikən ək di yi qoz ağa cı, qo cal mış uşaq lıq 
dost la rı, sağ qal mış qo hum la rı ona ötən 
və bir də qa yıt ma ya caq gün lə ri ni xa tır-
la dır dı). Mə cid müəl lim ön cə zər fi  aç-
dı. Na mə tin ana sı Naz lı xa nı mın fo to su 
idi. Ba xış la rı şə kil də do nub- qal dı. Bu-
nu dər hal duy dum, və ziy yə ti bir qə dər 
yum şalt ma ğa ça lış dım:

- Naz lı müəl li mə çox də yi şib…
Köv rəl di, şək li öp dü, göz lə ri dol du.
…Mə cid ilə Naz lı nın ata sı ca van lıq-

dan dost idi lər. Öv lad la rı da el adə ti ilə 
ni şan lan dı lar. 1941-ci il də, to ya üç gün 
qal mış mü ha ri bə baş lan dı. Mə cid ailə-
nin tək oğ lu ol du ğu üçün ata sı onu mü-
ha ri bə yə gön dər məz dən əv vəl ev lən dir-
mək is tə yir di. Dos tu na yal var dı: 

- Sə nin 6 uşa ğın var, elə bil bi ri ni mə-
nə ər mə ğan ve rir sən. İca zə ver, toy edək, 
Mə cid get sə də, gə lin qal sın ya nı mız da… 

Dos tun sö zü ye rə düş mə di. Əs lin də, 
heç toy da ol ma dı. Naz lı gil Kür də mir-
də, Mə ci din ailə si isə Ba kı da ya şa yır dı. 
Tez-tə lə sik kə bin kə sil di, gənc lər ev lən-
di lər. Bir həf tə son ra isə Mə ci di cəb hə yə 
apar dı lar... 

Naz lı bir həf tə nin gə li ni ol du. Ha mi lə 
qal mış dı, do ğuş ağ rı la rı tu tan da, qa yı na-
na sı ma şın tap maq üçün get di, hə min vaxt 
poç tal yon Mə ci din ölüm xə bə ri ni gə tir di.

Haz lı nın bu an ke çir-
di yi hiss lə ri tə səv vür 
edir si niz mi? Uşaq 
dün ya ya gə lən dən 20 
gün son ra isə Mə ci-
din ata sı qə za da öl-
dü...

Naz lı ilə kör pə Na-
mət Kür də mi rə qa yıt-
dı. Gə lin özü ilə yal qız 
qal mış qa yı na na sı nı 

da gə tir miş di. Ye ri gəl-
miş kən, Naz lı müəl li-

mə öm rü nün so nu na dək 
Mə ci din ana sı nın qul lu-

ğun da dur du, dün ya sı nı 
də yi şən də də onu bö yük 

eh ti ram la dəfn elə-
di lər. 

…Naz lı xa nım qi ya bi 
ali pe da qo ji təh sil al dı. Am-

ma Mə ci din ölü mü nə heç inan maq 
is tə mir di, ge cə-gün düz onu göz lə yir-
di. So vet hər bi tri bu na lı nın qə ra rı ilə 
M.Mu sa za də yə xain dam ğa sı vu rul-
muş du, ona qi ya bi gül lə lən mə hök mü 
çı xa rıl mış dı. Və tə nə gəl səy di, öl dü rə-
cək di lər. Naz lı nı tez-tez Kür də mir də 
KQB-yə ça ğı rıb so ru şur du lar:

- Ərin lə əla qən var mı? Xainin nə yi ni 
göz lə yir sən? Ni yə ərə get mir sən? Han sı 
sə bəb dən Mə ci din qo ca ana sı nı evin də 
sax la yır san?

Naz lı müəl li mə isə bü tün sual la rı ca-
vab sız bu ra xır dı. Bi lir di ki, nə de sə, bu 
cəl lad la rı qa ne et mə yə cək. Mə cid isə mü-
ha ri bə dən son ra ailə si ni və qo hum la rı nı 
Sta lin ter ro run dan qo ru maq üçün sağ ol-
du ğu nu giz lət miş di, hətt  a tək öv la dı nın 
dün ya ya gəl mə sin dən də xə bər siz idi. 
Uzun il lər dən son ra ya xın la rı nın tə ki di 
ilə Naz lı xa nım ikin ci də fə ailə qur du... 

- Naz lı, Naz lı… Da va ya ge dən də ona 
“Unut ma mə ni” de dim. O, unut ma dı. 
Mən sə, əs lin də onun çün çox dan öl müş-
düm - əl lə ri mi qal dı rıb fa şis tə təs lim ol-
du ğum an dan. Av to ma tın da ra ğın da kı 
son pat ro nu özüm çün sax la ma lıy dım. 
Unut dum. Axı rın cı aşı rı mın qar şı sın da 
aciz qal dım. Aşa bil mə dim onu. Əvə-
zin də Al lah mə nə bu zül mü çək dir di…

- O si zi hə mi şə yad edir, tap şır dı ki, 
sa lam la rı nı si zə ye ti rim. Ba kı da ha mı si-
zi sə bir siz lik lə göz lə yir. 

…Am ma Mə cid Mu sa za də yə ca nın-
dan ar tıq sev di yi Azər bay ca na dön mək 
qis mət ol ma dı. O, gö rü şü müz dən 4 ay 
son ra, 1990-ci il iyu lun 17-də Mün hen də 
və fat et di.
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Am ma in di, 1990-cı ilin ürə ka çan bir 

II YAZI
  …1945-ci il. İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ye-
ni cə ta ri xə qo vu şub. Hit ler Al ma ni ya sı 
dar ma da ğın ol sa da, kü çə lər də hə lə də 
mü ha ri bə ka bu su do laş maq da dır. Fa-
şizm bü tün Av ro pa nı vi ran qo yub. Çox 
qa rı şıq və təh lü kə li zə ma nə dir. Xa ra-
ba lıq lar al tın dan gə lən qor xu və ölüm 
qo xu su in san lı ğa mey dan oxu yur. Bə şə-
riy yə tə vu rul muş bu də rin ya ra lar nə vaxt 
sa ğa la caq? Ümu miy yət lə, sa ğa la caq mı?
İn di ki min kim ol du ğu nu an la maq çə tin dir. 
Hər tə rəf ac-ya la vac, ev siz-eşik siz adam lar la, 
bir-iki köh nə əş ya sı nı da lı na şəl lə yib sər gər dan 
hə yat sü rən za val lı qa rı-qo ca lar la, hər bi tri bu-
nal dan ya xa qur tar maq üçün əy nin də ki mun di ri 
so yu nub cır-cın dır gey miş sat qın lar la, mil liy yə ti, 
mə ra mı bəl li ol ma yan di lən çi lər lə do lu dur. Acın-
dan, xəs tə lik dən ölən lə rin sa yı min lər lə dir, 
“Qır mı zı Xaç” me yit lə ri da şı ma ğa ma cal 
tap mır. Am ma mü ha ri bə dən son ra kı Al-
ma ni ya da bir ti kə çö rə yə gö rə di li ni, 
ima nı nı də yiş mə yə ha zır olan lar 
çox dur. Bu adam lar pul və 
ər zaq mü qa bi lin də, hət ta 
ib li sə də xid mət et mə yə 
ha zır dır lar…

Axırıncı aşırım

Ap re lin əv vəl lə rin də ge dən dö yüş əmə liy yat-
la rı za ma nı Ta lış kən din dən qa çan er mə ni-
lər qon dar ma “DQR hö ku mə ti nin” bü tün 
is rar la rı na bax ma ya raq ge ri qa yıt maq dan 

im ti na edir. Ta lış er mə ni lə ri “hö ku mə tin” kən də ge ri 
qa yıt maq üçün on la ra təz yiq gös tər di yi ni de yir lər.

...Xan kən din də ki köh nə meh man xa na ağ zı na dək 
do lu dur. Yox, elə bil mə yin ki, Qa ra ba ğa tu rist axı nı var 
və meh man xa na da boş yer tap maq müş kü lə çev ri lib. 
Əs la! İlin-gü nün bu vax tın da tu ris tin Xan kən din də nə 
işi? Sa də cə, Azər bay can or du su nun so nun cu uğur lu 
əmə liy ya tın dan son ra Ta lış kən din dən qa çan er mə ni-
lə ri meh man xa na da yer ləş di rib lər.

Qə fi l dən çax naş ma dü şür. Mü ha fi  zə çi lər fo ye ni, 
dəh liz lə ri, bü tün yar dım çı otaq la rı xü su si nə za rə tə gö-
tü rür lər, in di meh man xa na da mil çək də uça bil məz. 
Əs lin də, qaç qın la ra baş çək mə yə gəl miş şəx si ha mı ta-
nı yır. Bu, qon dar ma DQR pre zi den ti Ba ko Saak yan dır. 

Əs ha bə lə ri ilə otaq la rın bi ri nə da xil olur. Ona mə lu-
mat ve rir lər ki, Ta lış kən din dən qa çan lar dan bi ri, hərb-
çi ar va dı Ma ri ne Saak yan az yaş lı uşa ğı ilə bu ra da məs-
kun la şıb. Ba ko na ra zı lıq la ba şı nı bu la yır:

- Be lə ol maz ax çi (yə ni qız), hər şe yi atıb qaç mı şız, 
tə ci li qa yı dın Ta lı şa, qoy gör sün lər ki, buz qorx mu ruq, 
təs lim ol mu ruq...

Ma ri ne də söz alt da qa lan de yil:
- Si zin av to mo bi li niz var?
Ba ko du ru xur, ya nın da kı lar da çaş qın lıq la bir-bir lə ri nə 

ba xır lar. Qa dın sə si ni bir az da ucal da raq, sualı tək rar edir:
- So ru şu ram, av to mo bi li niz var?
- Xa nım, ma şı nın mə sə lə yə nə dəx li?
- Dəx li odur ki, siz də ailə ni zi gö tü rün, bi zim lə bir lik-

də Ta lı şa kö çün. Hər gün or dan ma şın la işə ge dər siz...
Ba ko qə zə bin dən az qa lır nə ril də sin, am ma özü nü 

bir tə hər ələ alır, ya lan dan gü lüm sü nür:
- Bi lir siz, məs lə hə ti ni zə qu laq asıb mən də Ta lı şa kö-

çər dim, am ma, təəs süfl  ər ol sun ki, kənd də evim yox dur.
Əs ha bə lər və ziy yət dən çı xış yo lu ta pıl dı ğı üçün qəh-

qə hə çə kir lər.
Ay-hay! Siz Ma ri ne ni nə bil mi siz. Kənd də ha mı onu 

ha zır ca vab ki mi ta nı yır.
- Qə ti dərd elə mə yin, bir şey fi  kir lə şə rik. Biz kənd də-

ki evi mi zi si zə ba ğış la ya rıq, sağ lıq la otu run!
 “Nü ma yən də he yə ti”ndə ki qa dın lar dan bi ri yal taq-

ca sı na so ru şur:
- Tu taq ki, evi ba ğış la dı nız, bəs öz ailə niz? Kü çə də 

qa la caq sız?
- Kü çə də ni yə? Biz sa də adam la rıq, tə lə ba tı mız bö-

yük de yil, sa man lıq da da ya ta bi lə rik...
Yal taq qa dın baş qa söz ta pa bil mir:
- İlan lar la qu caq la şıb?
Bu za man Ta lış kən di nin di gər sa ki ni Ar me nui Ba-

yunts eti ra zı nı bil di rir:
- On suz da kənd də ilan lar mə lə yir. Ta lış da nə mək-

təb var, nə ma ğa za, nə uşaq bağ ça sı. İn di siz de yin, iki 
az yaş lı uşaq la ora da ne cə ya şa yım? Siz, öz uşaq la rı nı zı 
be lə şə rait də sax la yar dız?

Mə mur lar dan kim sə söz atır:
- Bəl kə, si zin üçün kənd də çay xa na da tik di rək?
Ma ri ne nin söz lə ri ul ti ma tum ki mi səs lə nir:
- Ki min ha ra da, ne cə və ki min lə çay içə cə yi ni ge din 

“Sya mo”dan so ru şun!
Ba ko köh nə düş mə ni, vax ti lə qon dar ma DQR-in hər bi 

na zi ri ol muş Sam vel Ba ba ya nın adı nı eşi dən ki mi dik si-
nir. Çün ki “Sya mo”nun son bə yə na tın dan xə bər dar dır. 
Bu er mə ni sər səm, gö rün, nə de yib: “Ba kı da çay içə cə yik 
de mək lə iş bi tir ki? Bi lir si niz, Ba kı da çay iç mək olar, an-
caq mən qor xu ram ki, on lar (yə ni azər bay can lı lar – müəl.) 
tez lik lə Ye re va na ça ta caq lar və bu ra da çay içə cək lər. Ge-
ne ral for ma sı ge yi nib kol xoz səd ri ki mi bə ya nat lar ver-
mək ol maz. Bi zim əs gər o qə dər ra ke tin qa ba ğın da da ya-
na bil mə yə cək... əgər bir də qi qə də ön xətt  ə 25 min mər mi 
dü şər sə, ora da adam da ya na bi lər? Bu nə söz dür? De yir-
lər ki, bi zim əs gə rin dö yüş ru hu yük sək dir. On lar ra ke ti 
tu ta caq lar, yox sa əs gər mər mi ni ha va da ov la ya caq?”

...Ba ko nun bo ğa zı qu ru muş du. Dü şü nür dü, gö rə sən 
bu meh man xa na da ona çay nə di, heç ol ma sa bir qur-
tum su ve rən ta pı la caq?

Fərhad
ABDULLAYEV

İrəvanda
çay
dəstgahı

Am ma in di, 1990-cı ilin ürə ka çan bir 
yaz gü nü, Frank furt ha va li ma nı nın ki-
çik ka fe sin də, kres lo da ye ri ni ra hat la-

Am ma in di, 1990-cı ilin ürə ka çan bir 

…1945-ci il. İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ye-
ni cə ta ri xə qo vu şub. Hit ler Al ma ni ya sı 
dar ma da ğın ol sa da, kü çə lər də hə lə də 
mü ha ri bə ka bu su do laş maq da dır. Fa-
şizm bü tün Av ro pa nı vi ran qo yub. Çox 
qa rı şıq və təh lü kə li zə ma nə dir. Xa ra-
ba lıq lar al tın dan gə lən qor xu və ölüm 
qo xu su in san lı ğa mey dan oxu yur. Bə şə-
riy yə tə vu rul muş bu də rin ya ra lar nə vaxt 
sa ğa la caq? Ümu miy yət lə, sa ğa la caq mı?
İn di ki min kim ol du ğu nu an la maq çə tin dir. 
Hər tə rəf ac-ya la vac, ev siz-eşik siz adam lar la, 
bir-iki köh nə əş ya sı nı da lı na şəl lə yib sər gər dan 
hə yat sü rən za val lı qa rı-qo ca lar la, hər bi tri bu-
nal dan ya xa qur tar maq üçün əy nin də ki mun di ri 
so yu nub cır-cın dır gey miş sat qın lar la, mil liy yə ti, 
mə ra mı bəl li ol ma yan di lən çi lər lə do lu dur. Acın-
dan, xəs tə lik dən ölən lə rin sa yı min lər lə dir, 
“Qır mı zı Xaç” me yit lə ri da şı ma ğa ma cal 
tap mır. Am ma mü ha ri bə dən son ra kı Al-
ma ni ya da bir ti kə çö rə yə gö rə di li ni, 
ima nı nı də yiş mə yə ha zır olan lar 
çox dur. Bu adam lar pul və 

A
im ti na edir. Ta lış er mə ni lə ri “hö ku mə tin” kən də ge ri 
qa yıt maq üçün on la ra təz yiq gös tər di yi ni de yir lər.

do lu dur. Yox, elə bil mə yin ki, Qa ra ba ğa tu rist axı nı var 
və meh man xa na da boş yer tap maq müş kü lə çev ri lib. 
Əs la! İlin-gü nün bu vax tın da tu ris tin Xan kən din də nə 
işi? Sa də cə, Azər bay can or du su nun so nun cu uğur lu 
əmə liy ya tın dan son ra Ta lış kən din dən qa çan er mə ni-
lə ri meh man xa na da yer ləş di rib lər.

dəh liz lə ri, bü tün yar dım çı otaq la rı xü su si nə za rə tə gö-
tü rür lər, in di meh man xa na da mil çək də uça bil məz. 
Əs lin də, qaç qın la ra baş çək mə yə gəl miş şəx si ha mı ta-
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çik ka fe sin də, kres lo da ye ri ni ra hat la-
yıb mə nim Ba kı dan gə tir di yim qə zet lə ri 
ac göz lük lə oxu yan bu yaş lı adam mü-
ha ri bə dən son ra nə di li ni, nə də di ni ni 
də yiş di. Al man pas por tun da elə be lə də 
ya zıl mış dı: Mə cid Mu sa za də, azər bay-
can lı! 1942-ci il də fa şist lə rə əsir dü şən-
dən son ra Le gionun mət bu or qa nı olan 
“Azər bay can” qə ze tin də baş re dak tor iş-
lə miş di. Azər bay ca nın is tiq la lı uğ run da 
mü ba ri zə apa ran Mil li Bir lik Məc li si nin 

Söh bə tin bu mə qa mın da çan tam dan 
bir pa ket çı xart dım:

- Mə cid müəl lim, si zin çün Ba kı dan 
baş qa sov qat da var!

Zərf və vi deoka se ti ona ver dim (Gö-
rün tü lər oğ lu Na mə tin şər hi ilə Mu sa-
za də lə rin İs ma yıl lı da kı ata oca ğın da 
çə kil miş di. Köh nə ev, Mə ci din uşaq 
ikən ək di yi qoz ağa cı, qo cal mış uşaq lıq 
dost la rı, sağ qal mış qo hum la rı ona ötən 
və bir də qa yıt ma ya caq gün lə ri ni xa tır-

is tə mir di, ge cə-gün düz onu göz lə yir-
di. So vet hər bi tri bu na lı nın qə ra rı ilə 
M.Mu sa za də yə xain dam ğa sı vu rul-
muş du, ona qi ya bi gül lə lən mə hök mü 
çı xa rıl mış dı. Və tə nə gəl səy di, öl dü rə-
cək di lər. Naz lı nı tez-tez Kür də mir də 
KQB-yə ça ğı rıb so ru şur du lar:

- Ərin lə əla qən var mı? Xainin nə yi ni 
göz lə yir sən? Ni yə ərə get mir sən? Han sı 
sə bəb dən Mə ci din qo ca ana sı nı evin də 
sax la yır san?

Am ma in di, 1990-cı ilin ürə ka çan bir 
yaz gü nü, Frank furt ha va li ma nı nın ki-
çik ka fe sin də, kres lo da ye ri ni ra hat la- Söh bə tin bu mə qa mın da çan tam dan 

Haz lı nın bu an ke çir-
di yi hiss lə ri tə səv vür 
edir si niz mi? Uşaq 
dün ya ya gə lən dən 20 
gün son ra isə Mə ci-
din ata sı qə za da öl-
dü...

Naz lı ilə kör pə Na-
mət Kür də mi rə qa yıt-
dı. Gə lin özü ilə yal qız 
qal mış qa yı na na sı nı 

da gə tir miş di. Ye ri gəl-
miş kən, Naz lı müəl li-

mə öm rü nün so nu na dək 
Mə ci din ana sı nın qul lu-

ğun da dur du, dün ya sı nı 
də yi şən də də onu bö yük 

eh ti ram la dəfn elə-
di lər. 

…Naz lı xa nım qi ya bi 
ali pe da qo ji təh sil al dı. Am-

ma Mə ci din ölü mü nə heç inan maq 
is tə mir di, ge cə-gün düz onu göz lə yir-

Am ma in di, 1990-cı ilin ürə ka çan bir 

…1945-ci il. İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ye-
ni cə ta ri xə qo vu şub. Hit ler Al ma ni ya sı 
dar ma da ğın ol sa da, kü çə lər də hə lə də 
mü ha ri bə ka bu su do laş maq da dır. Fa-
şizm bü tün Av ro pa nı vi ran qo yub. Çox 
qa rı şıq və təh lü kə li zə ma nə dir. Xa ra-
ba lıq lar al tın dan gə lən qor xu və ölüm 
qo xu su in san lı ğa mey dan oxu yur. Bə şə-
riy yə tə vu rul muş bu də rin ya ra lar nə vaxt 
sa ğa la caq? Ümu miy yət lə, sa ğa la caq mı?
İn di ki min kim ol du ğu nu an la maq çə tin dir. 
Hər tə rəf ac-ya la vac, ev siz-eşik siz adam lar la, 
bir-iki köh nə əş ya sı nı da lı na şəl lə yib sər gər dan 
hə yat sü rən za val lı qa rı-qo ca lar la, hər bi tri bu-
nal dan ya xa qur tar maq üçün əy nin də ki mun di ri 
so yu nub cır-cın dır gey miş sat qın lar la, mil liy yə ti, 
mə ra mı bəl li ol ma yan di lən çi lər lə do lu dur. Acın-
dan, xəs tə lik dən ölən lə rin sa yı min lər lə dir, 
“Qır mı zı Xaç” me yit lə ri da şı ma ğa ma cal 
tap mır. Am ma mü ha ri bə dən son ra kı Al-
ma ni ya da bir ti kə çö rə yə gö rə di li ni, 
ima nı nı də yiş mə yə ha zır olan lar 
çox dur. Bu adam lar pul və 
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Tər cü mə çi nin qı zı Na di yə Qa-
fa ro va ilə söh bə ti miz dən isə da ha 
çox şey öy rən dim. 

Na di ya xa nı mın da nış dıq la rın-
dan:

Kom pü te ri qə bul 
et mir di

“Atam çox ün siy yət cil adam idi, 
am ma ey ni za man da ev də bə zən 
özü nə qa pı lır dı, daim əl yaz ma la rı, 
tər cü mə lə ri üzə rin də ça lı şır dı. Öz 
işi nə, ya ra dı cı lı ğı na də li cə si nə vur-
ğun idi. Yad da şım da əlin də qəl yan 
ya zı ma sa sı nın ar xa sın da otur muş 
və ziy yət də qa lıb. Qəl ya nı çox xoş-
la yır dı. Bir mə qa mı da de yim, biz 
kom pü ter də iş lə mə yi ona öy rə də 
bil mə dik, nə də çap ma şı nın da ya-
zır dı. Qar da şım la onu nə qə dər di-
lə tut saq da, öm rü nün son gün lə ri-
nə qə dər kom pü te ri qə bul et mə di. 

“Ata mın ilk sev gi si 
baya tı olub”

“Əsər lə ri adə tən qə zet və jur-
nal lar da çap olu nur du. Özü də 
şeir ya zır dı. Hiss lə ri ni da ha çox 
rus di lin də ifa də edir di. Hətt  a 
ölü mün dən son ra onun əl yaz-
ma la rı ara sın da Azər bay can di-
lin də ya zıl mış ba ya tı və rü bailər 
tap dım. Atam bun la rı cidd-cəhd-
lə giz lə yir di. Sə bə bi ni bil mi rəm. 
Bəl kə də dü şü nür dü ki, kə nar dan 
bu, təq lid ki mi qə bul olu na bi lər.

Biz sağ lı ğın da onun əl yaz ma la rı-
na to xu na bil məz dik. Bu qa da ğa-
nı özü qoy muş du. Bu na gö rə də 
ölü mü nə dək mən onun Azər bay-
can di lin də şeir yaz dı ğı nı bil mə-
dim. Za ra fat la mis ra lar qo şur du, 
am ma rü bai yaz maq çox cid di 
mə sə lə dir axı. Atam rü bai və ba-
ya tı lar dan baş qa çox lu ağ şeir 
də ya zıb mış. Bun la rın ha mı sı nı 
müt ləq çap et dir mə yi dü şü nü-
rəm. Çox ma raq lı əsər lər dir. Am-
ma onun əsas işi tər cü mə dən, ən 
çox da aşıq ədə biy ya tı nı, ba ya tı-
la rı tər cü mə et mək dən iba rət idi. 
Hətt  a de yər dim, ata mın ilk sev gi-
si ba ya tı olub. 

Yu nus Əm rə ni türk di lin dən 
rus ca ya ilk də fə atam çe vi rib. 
Bö yük təq di mat mə ra si mi ol du. 
Səhv et mi rəm sə, ki tab Tür ki-
yə də də təq dim edil di. Çək di yi 
zəh mə tə gö rə ki min sə ona “afə-
rin” de mə si ni göz lə mir di. He-
sab edir di ki, Azər bay can, türk 
ədə biy ya tı nı tər cü mə edib bü tün 
MDB öl kə lə ri əra zi sin də yay-
maq la bir və tən daş ki mi bor cu-
nu ye ri nə ye ti rir. Əl bətt  ə, yax şı 
olar dı ki, onun əmə yi qiy mət lən-
di ril sin. Öm rü nün son il lə rin də 
- 90-cı il lər dən son ra qə zet-jur-
nal la ra yaz dı, Ba kı Slav yan Uni-
ver si te tin də dərs de di. Am ma, 
tə bii, işi nin bö yük bir his sə si ni 
tər cü mə təş kil edir di ki, onun da 
mü qa bi lin də heç nə qa zan mır dı.

Sə nəd lə ri mi zi cır dı 
ki, get mə yək

Bə zi lə ri onu qa ra qa baq adam 
he sab edir di. Özü bu na be lə ay-
dın lıq gə ti rir di: “Mən daim məş-
ğul olu ram. Kə nar ün siy yət üçün 
boş vax tım ol mur, hə min za ma nı 
işə ayı rı ram”. 

Bö yük ki tab xa na mız var dı. Qo-
naq la rı mı zın ha mı sı bu ki tab xa-
na ya hey ran lıq la ba xır dı lar. Kim  
han sı ki ta bı ax tar sa, biz də ta par-
dı. 

Ata mın sə nə tiy lə bağ lı bi zim də 
uşaq lı ğı mız ədə bi mü hi tin için də 
keç di. Şair-ya zı çı dost la rı, həm-
kar la rı tez-tez biz də qo naq olur-
du lar. 

Ailə də de mok ra tik adam idi. 
Bi zim – uşaq la rın tər bi yə si ilə 
ana mız məş ğul olur du. Ata mın 
vax tı az idi.  Am ma, əl bətt  ə, o 
da bi zə diq qət ayı rır dı. Da ha çox 
oxu ma ğı mı zın qey di nə qa lır dı… 

Atam çox və tən pər vər adam 
idi. Və tə ni ni çox se vir di. Də fə lər-
lə baş qa öl kə lər dən də vət al sa da, 
qə tiy yət lə im ti na edir di. Hətt  a 
qar da şım la mən Mosk va Döv lət 
Uni ver si te ti nə qə bul olun an da 
atam qə bul ko mis si ya sı na ge dib 
bi zim sə nəd lə ri mi zi cır mış dı ki, 
heç ya na get mə yə cək si niz, öz və-
tə ni niz də təh sil ala caq sı nız…

Özü üçün mah nı lar 
qo şur du

Ata mın mu si qi təh si li ol-
ma yıb, am ma yax şı mu si qi 
du yu mu var dı. Rit mi tu ta 
bi lir di. Bu, onun ba ya tı la rı 
tər cü mə et mə sin də də özü-
nü gös tə rir di.

Züm zü mə et mə yi se vir-
di. Züm zü mə et mək onun 
hə ya tı nın bir his sə si nə çev-
ril miş di. Sə hə rə müt ləq 
çay dan baş la yır dı. Ar mu-
du stə ka nı var dı, ça yı yal nız 
on da içər di. Son ra qəl ya nı 

əli nə gö tü rüb, bi-
zim bil mə di yi-

miz han sı sa 
mu si  qi  ni 

züm zü-
mə et-

mə yə 
baş -
lar-
dı. 

Yə ni oxu du ğu mah nı la rın mu si-
qi si ni də özü qo şur du. Bu nun la 
da özü nü işə kök lə yir di. 

Er mə ni snay pe ri və 
dağıl mış ki tab xa na
“90-cı il lər də atam “Na st ra-

je Kas pi ya” qə ze tin də ça lı şır dı. 
Baş ve rən lə ri işıq lan dır maq üçün 
hə min vaxt bö yük bir nü ma yən-
də he yə ti Qa ra ba ğa yol lan mış-
dı. Atam da get miş di. Anam nə 
qə dər yal var sa da, xey ri ol ma dı. 
Hə min vaxt lar ya şı da az de yil di, 
60 ta mam ola caq dı. Bu nun la be-
lə, əs gər pal ta rı ge yib ön cəb hə yə 
get di. Jur na list ki mi mü sa hi bə lər 
alır, xə bər lə ri işıq lan dı rır dı. Atam 
son ra dan da nı şır dı ki, əy nin də 
hər bi pal ta rı gö rən er mə ni snay-
per çi si onu ni şan alıb mış. La kin 
bi zim əs gər lər da ha tez tər pə nə-
rək düş mə ni zə rər siz ləş di rib lər. 
Bu nu da nı şıb gü lür dü. Hər çənd, 
ora da gül mə li heç nə yox idi, ək-
si nə, hə ya tı təh lü kə qar şı sın da 
ol muş du. Bun dan baş qa atam 
ora da er mə ni əs gər lə rin da ğıt dı ğı 
ki tab xa na nı tap mış, ora dan Azər-
bay can ədə biy ya tı şe devr lə ri ni, 
çox də yər li ki tab la rı çı xa rıb evə 
gə tir miş di. Yə ni ən ağır mə qam-
lar da da o, ki tab, ki tab xa na ba rə-
də dü şü nür dü.

Vla di mir Qa farovun 
inter net say tı 

açı la caq
Onu ün siy yət cil, gü lə rüz, za-

ra fat cıl adam ki mi xa tır la yı ram. 
Xoş xa siy yə ti var dı, ey ni za man-
da çox iş gü zar idi. Gün lər lə fa si-
lə siz iş lə yə bi lir di. Am ma, təəs süf 
ki, bu gün, ümu miy yət lə, ki ta ba, 
ədə biy ya ta, mü ta liəyə ma raq az-
dır. Əsas in for ma si ya in ter net 
va si tə si lə əl də edi lir. Bu na gö rə 
də mən in di cid di şə kil də ata mın 
xa ti rə si nə həsr olun muş in ter net 
say tı aç maq ba rə də dü şü nü rəm.  
De mək olar ki, hər şey ha zır-
dır, yal nız əl yaz ma la rı elekt ron 
va rian ta ke çir mək qa lır. Yə qin, 
in ter net də atam ba rə də in for ma-
si ya lar, əsər lə ri ni və et di yi tər-
cü mə lə ri yer ləş dir mə yim onun 
ya ra dı cı lı ğı na ma ra ğı ar tır maq 
üçün mü hüm bir va si tə ola caq. 
Üs tə lik, bu Azər bay can ədə biy-
ya tı nın təb li ği ba xı mın dan da va-
cib ad dım dır.  

Dos ye:
Şair, tər cü mə çi Vla di mir Qa fa-

rov  1935-ci il ma yın 19-da Sa bi-
ra bad da ana dan olub. 

Ba kı da or ta mək tə bi bi ti rib, 
Azər bay can Dö lət Uni ver si te ti nin 
(in di ki Ba kı Döv lət Uni ver si te ti) 
fi  lo lo gi ya fa kül tə sin də təh sil alıb.

Əmək fəaliy yə ti nə “Azər bay-
can fi lm” ki nos tu di ya sın da sse na ri 
şö bə si nin re dak to ru ki mi baş la yıb 
(1959-1960). “Li te ra tur nıy Azer-
bayd jan” jur na lın da ədə bi iş çi 
(1960-1963), “Li te ra tur na ya qa-
ze ta”nın Azər bay can üz rə xü su si 
müx bi ri (1967), “Ba kins ki ra bo çi” 
qə ze tin də şö bə mü di ri olub.

Bə dii ya ra dı cı lı ğa 1952-ci il də 
“Oğul” ad lı ilk mət bu şei ri ilə baş-
la yıb. Bun dan son ra is tər res pub li-
ka da, is tər sə də onun hü dud la rın-
dan kə nar da əsər lə ri mün tə zəm 
çap edi lib. “Gə lin”, “İki qa la”, 
“Ler mon tov, 123”, “Bü rünc kü-
lək”, “Kü lək li alov” və di gər ki tab-
la rı oxu cu la rın rəğ bə ti ni qa za nıb. 
Poe tik tər cü mə yə bö yük əhə miy-
yət ve rib. Azər bay can el ədə biy ya-
tı, klas sik aşıq poezi ya sı və s. rus ca-
ya çe vi rib. Əsər lə ri ni Azər bay can 
və rus dil lə rin də ya zıb. Azər bay-
can Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin 
Fəx ri fər man la rı ilə təl tif edi lib.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
üz vü, Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Vla di mir Qa fa rov 2000-ci il iyu-
lun 19-da və fat edib. 

Rəbiqə NAZİMQIZI

Tər cü mə çi nin qı zı Na di yə Qa- Biz sağ lı ğın da onun əl yaz ma la rı-

Yel - rəqs edən bir qa ra çı,

Əs mə əsir, ür yan bu du.

Mən ki məm? Cız ma-qa ra çı,

Xə zə rə bax – ozan bu du.

Mən mü tər cim, o – tər cü man,

Mən qo ca lan, o – qo ca man.

Heç fə lə yə ver məz aman,

De yər: yo lu azan bu du!

İki yik, bi ri miz qa lar,

Mən ge də rəm, də niz qa lar.

Vla di mir dən iz qa lar? –

Əh va lı mı po zan bu du.

Bu tə va zö kar 
və ey ni 
z a -

man da mə su liy yət li 
sə tir lə rin müəl li fi-
ni bu gün kü ədə bi 
nə sil az ta nı yır.
Hal bu ki Azər bay can 
ədə biy ya tı in ci lə ri da ha 
çox onun tər cü mə sin də 
Ru si ya ya, ora dan da dün-
ya ya çı xıb. Bu na gö rə də 
dost la rı onu “tər cü mə ədə-
biy ya tı nın can lı klas si ki” ad lan-
dı rır dı lar. O, Mə həm məd Fü zu li, Mol-
la Pə nah Va qif, Sə məd Vur ğun, Əlia ğa 
Va hid, Rə sul Rza, Əli Kə rim, Məm məd Araz, 
Sü ley man Rüs təm, Əliağa Kür çay lı, Bəx ti yar Va hab-
za də, Xə lil Rza Ulu türk və s. müəl lif lə rin əsər lə ri ni rus 
di li nə tər cü mə edib. “Də də Qor qud” das ta nı nın, Azər bay-
can aşıq şeiri nin, Məh sə ti rü bailə ri nin, Fü zu li qə zəl lə ri nin, 
Yu nus Əm rə və di gər klas sik lə rin rus dil li oxu cu lar ara sın da 
əl dən-ələ gəz mə si onun əvəz siz xid mə ti dir.
Bir də fə V.Qa fa ro va tək lif edi lir ki, “Də də Qor qud” das ta nı-
nı tər cü mə et sin, am ma boy lar da kı “mə rə ka fər” söz lə ri ni 
iş lət mə sin - bu, xris tian qon şu la rı mı zın xət ri nə də yə bi lər. 
Vo lod ya “Də də Qor qud”u bir da ha diq qət lə oxu yub mü qəd-
di mə si ni, “mə rə ka fər”in iş lən mə di yi “Dir sə xan oğ lu Bu ğac 
xan bo yu” və “Du xa Qo ca oğ lu Də li Dom rul bo yu”nu tər cü mə 
edir. On dan nə üçün di gər boy la rı tər cü mə et mə di yi ni so ruş-
duq da bil di rir ki, axı on lar da “mə rə ka fər” söz lə ri var dı, siz 
isə de di niz ki... Tər cü mə çi ori ji na lı təh rif et mək is tə mə miş-
di. Bu nu onun haq qın da ya zı lan xa ti rə lər dən oxu mu şam.
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Yel - rəqs edən bir qa ra çı,

Əs mə əsir, ür yan bu du.

Mən ki məm? Cız ma-qa ra çı,

Xə zə rə bax – ozan bu du.

Mən mü tər cim, o – tər cü man,

Mən qo ca lan, o – qo ca man.

Heç fə lə yə ver məz aman,

De yər: yo lu azan bu du!

İki yik, bi ri miz qa lar,

Mən ge də rəm, də niz qa lar.

Vla di mir dən iz qa lar? –

Əh va lı mı po zan bu du.

tə va zö kar 
və ey ni 
z a -

man da mə su liy yət li 
sə tir lə rin müəl li fi-
ni bu gün kü ədə bi 

Hal bu ki Azər bay can 
ədə biy ya tı in ci lə ri da ha 
çox onun tər cü mə sin də 
Ru si ya ya, ora dan da dün-
ya ya çı xıb. Bu na gö rə də 
dost la rı onu “tər cü mə ədə-
biy ya tı nın can lı klas si ki” ad lan-
dı rır dı lar. O, Mə həm məd Fü zu li, Mol-
la Pə nah Va qif, Sə məd Vur ğun, Əlia ğa 
Va hid, Rə sul Rza, Əli Kə rim, Məm məd Araz, 
Sü ley man Rüs təm, Əliağa Kür çay lı, Bəx ti yar Va hab-
za də, Xə lil Rza Ulu türk və s. müəl lif lə rin əsər lə ri ni rus 
di li nə tər cü mə edib. “Də də Qor qud” das ta nı nın, Azər bay-
can aşıq şeiri nin, Məh sə ti rü bailə ri nin, Fü zu li qə zəl lə ri nin, 
Yu nus Əm rə və di gər klas sik lə rin rus dil li oxu cu lar ara sın da 
əl dən-ələ gəz mə si onun əvəz siz xid mə ti dir.
Bir də fə V.Qa fa ro va tək lif edi lir ki, “Də də Qor qud” das ta nı-

Vla di mir Qa farovun 
inter net say tı 

açı la caq
Onu ün siy yət cil, gü lə rüz, za-

ra fat cıl adam ki mi xa tır la yı ram. 
Xoş xa siy yə ti var dı, ey ni za man-
da çox iş gü zar idi. Gün lər lə fa si-
lə siz iş lə yə bi lir di. Am ma, təəs süf 
ki, bu gün, ümu miy yət lə, ki ta ba, 
ədə biy ya ta, mü ta liəyə ma raq az-
dır. Əsas in for ma si ya in ter net 
va si tə si lə əl də edi lir. Bu na gö rə 
də mən in di cid di şə kil də ata mın 
xa ti rə si nə həsr olun muş in ter net 
say tı aç maq ba rə də dü şü nü rəm.  
De mək olar ki, hər şey ha zır-
dır, yal nız əl yaz ma la rı elekt ron 
va rian ta ke çir mək qa lır. Yə qin, 
in ter net də atam ba rə də in for ma-
si ya lar, əsər lə ri ni və et di yi tər-
cü mə lə ri yer ləş dir mə yim onun 
ya ra dı cı lı ğı na ma ra ğı ar tır maq 
üçün mü hüm bir va si tə ola caq. 
Üs tə lik, bu Azər bay can ədə biy-
ya tı nın təb li ği ba xı mın dan da va-
cib ad dım dır.  

Dos ye:
Şair, tər cü mə çi Vla di mir Qa fa-

rov  1935-ci il ma yın 19-da Sa bi-
ra bad da ana dan olub. 

nı tər cü mə et sin, am ma boy lar da kı “mə rə ka fər” söz lə ri ni 
iş lət mə sin - bu, xris tian qon şu la rı mı zın xət ri nə də yə bi lər. 
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Özü üçün mah nı lar 
qo şur du

Ata mın mu si qi təh si li ol-
ma yıb, am ma yax şı mu si qi 
du yu mu var dı. Rit mi tu ta 
bi lir di. Bu, onun ba ya tı la rı 
tər cü mə et mə sin də də özü-
nü gös tə rir di.

Züm zü mə et mə yi se vir-
di. Züm zü mə et mək onun 
hə ya tı nın bir his sə si nə çev-
ril miş di. Sə hə rə müt ləq 
çay dan baş la yır dı. Ar mu-
du stə ka nı var dı, ça yı yal nız 
on da içər di. Son ra qəl ya nı 

əli nə gö tü rüb, bi-
zim bil mə di yi-

miz han sı sa 
mu si  qi  ni 

züm zü-
mə et-

mə yə 
baş -
lar-
dı. 

Vla di mir Qa farovun 
inter net say tı 

Onu ün siy yət cil, gü lə rüz, za-
ra fat cıl adam ki mi xa tır la yı ram. 
Xoş xa siy yə ti var dı, ey ni za man-
da çox iş gü zar idi. Gün lər lə fa si-
lə siz iş lə yə bi lir di. Am ma, təəs süf 
ki, bu gün, ümu miy yət lə, ki ta ba, 
ədə biy ya ta, mü ta liəyə ma raq az-
dır. Əsas in for ma si ya in ter net 
va si tə si lə əl də edi lir. Bu na gö rə 
də mən in di cid di şə kil də ata mın 
xa ti rə si nə həsr olun muş in ter net 
say tı aç maq ba rə də dü şü nü rəm.  
De mək olar ki, hər şey ha zır-
dır, yal nız əl yaz ma la rı elekt ron 
va rian ta ke çir mək qa lır. Yə qin, 
in ter net də atam ba rə də in for ma-
si ya lar, əsər lə ri ni və et di yi tər-
cü mə lə ri yer ləş dir mə yim onun 
ya ra dı cı lı ğı na ma ra ğı ar tır maq 
üçün mü hüm bir va si tə ola caq. 
Üs tə lik, bu Azər bay can ədə biy-
ya tı nın təb li ği ba xı mın dan da va-
cib ad dım dır.  

Şair, tər cü mə çi Vla di mir Qa fa-
rov  1935-ci il ma yın 19-da Sa bi-
ra bad da ana dan olub. 

Yel - rəqs edən bir qa ra çı,

Əs mə əsir, ür yan bu du.

Mən ki məm? Cız ma-qa ra çı,

Xə zə rə bax – ozan bu du.

Mən mü tər cim, o – tər cü man,

Mən qo ca lan, o – qo ca man.

Heç fə lə yə ver məz aman,

De yər: yo lu azan bu du!

İki yik, bi ri miz qa lar,

Mən ge də rəm, də niz qa lar.

Vla di mir dən iz qa lar? –

Əh va lı mı po zan bu du.

tə va zö kar 
və ey ni 
z a -

man da mə su liy yət li 
sə tir lə rin müəl li fi-
ni bu gün kü ədə bi 

Hal bu ki Azər bay can 
ədə biy ya tı in ci lə ri da ha 
çox onun tər cü mə sin də 
Ru si ya ya, ora dan da dün-
ya ya çı xıb. Bu na gö rə də 
dost la rı onu “tər cü mə ədə-
biy ya tı nın can lı klas si ki” ad lan-
dı rır dı lar. O, Mə həm məd Fü zu li, Mol-
la Pə nah Va qif, Sə məd Vur ğun, Əlia ğa 
Va hid, Rə sul Rza, Əli Kə rim, Məm məd Araz, 
Sü ley man Rüs təm, Əliağa Kür çay lı, Bəx ti yar Va hab-
za də, Xə lil Rza Ulu türk və s. müəl lif lə rin əsər lə ri ni rus 
di li nə tər cü mə edib. “Də də Qor qud” das ta nı nın, Azər bay-
can aşıq şeiri nin, Məh sə ti rü bailə ri nin, Fü zu li qə zəl lə ri nin, 
Yu nus Əm rə və di gər klas sik lə rin rus dil li oxu cu lar ara sın da 
əl dən-ələ gəz mə si onun əvəz siz xid mə ti dir.
Bir də fə V.Qa fa ro va tək lif edi lir ki, “Də də Qor qud” das ta nı-

Azərbaycan 
bayatılarını rusca 

dilləndirən mütərcim



İstiqlal marşı
Göz açdığım qədim torpaq,
Dayağımsan sən dünyada.
Doğma anam, ey mehriban,
Ey qəhrəman Azərbaycan!

Addım-addım qucağından,
Odlu sellər çağlasa da
Həsrət qaldın sən işığa,
Zaman-zaman, Azərbaycan!

Yadellilər damla-damla
Al qanını sordu sənin,
Kimlər sənin göz dikmədi
Torpağına, Azərbaycan!

Bayrağını endirdilər,
Ancaq özün əyilmədin,
Alqış bu gün o ucalan
Bayrağına, Azərbaycan!

Səhər kimi cavan sənsən,
Tarix kimi qoca sənsən.
Fatehləri diz çökdürən,
Vüqarımsan, Azərbaycan!

Öz müqəddəs dağlarından
Günəş kimi uca sənsən,
Yer üzündə mənim Odlar
Diyarımsan, Azərbaycan.

Səhərlərin qoy açılsın,
Təzə nurlu bahar ilə,
Gələcəyə mərd addımla,
Uğurla get, Azərbaycan!

Şəhidlərin al qanından,
Lalə açmış yollar ilə,
İstiqlalın sabahına
Qürurla get, Azərbaycan!

Şuşa
Ah çəkir, hay salır dərdli meşələr,
Millətin görəcək günləri varmış.
Mərdlik üzərində ucalan şəhər,
Satqınlıq önündə gücsüz qalarmış.

Dedi göylər də ağı,
Rəngi rəngə qatdılar.
Bu ziqiymət torpağı
Nə qiymətə satdılar?

Buludlar halay çəkir,
Solur təzə pöhrələr.
“Ərimgəldi” hay çəkir,
Uğuldayır dərələr.

Uca dağları da bu gün yaş boğur,
Qayadan yetimtək baxır qalalar.
Nə orda gözləyən bir gəlin durur,
Nə çarpaz yollarla gələn bir ər var.

Namus tapdalandı, biz necə dözdük,
Yer yandı, göy yandı, biz necə dözdük.
Dözdük... günahkarı biz özümüzdük.

Deyin, mən bu dərdi çəkim nə qədər.
Ahımdan asiman qoy parçalansın!
Günəşlə yanaşı duran bir şəhər,
Zülmət övladının əlində qalsın?
Vaqif məzarında gəldi dəhşətə,
Daşaltı küləyi - pərişan ruhu.
Görən, necə dözdü bu xəyanətə,
Üzeyir gəncliyi, Natəvan ruhu.

Yaşıl kölgəlikdən süründü ölüm,
Gözəllər əlvida dedi həyata.
- Ata, öldür məni qurbanın olum,
Ölüm əsirlikdən xoşdur, ay ata!

Ata səndirlədi, titrədi durdu,
Bir güllə qızına, bir güllə özünə
Gözləri yaşaran o ata vurdu,
Dünyaya bəxş etmiş öz övladıyla
O getdi dünyadan qeyrət adıyla.
Eşitdim, qəlbimdə qanım da dondu
Bir nəslin isməti belə qorundu.

Fikir asır məni dardan
Dönə-dönə bu gün, Allah!
Uca Şuşam yuxulardan
Həqiqətə dönsün, Allah!
Qovub yadı torpağımdan,
Xalqım qisas alsın, Allah.
Sərçələrin caynağında
Laçın necə qalsın, Allah!

Qaytar cahi-cəlalımı,
Uca Allah, qadir Allah!
Yerlə yeksan Xocalımı
Zirvələrə qaldır, Allah!

Milyon qərinədir, min qərinədir
Vicdan üfüqümüz safdır, təmizdir.
Biz indi bildik ki, satqınlıq nədir:
Kürəyə sancılan öz gülləmizdir.

Sözlərim bitməyir... susmur haray, ah!
Xəyalən gəzsəm də beş qitəni mən,
Öz Şuşa qitəmə qayıdıb sabah,
Qoyaram şeirimə son nöqtəni mən!

1992

Şuşanın yolları
Hər yanda bir məclis qurulub gedir,
Buz kimi bulaqlar durulub gedir,
Dağların döşüylə burulub gedir,
Gör necə qovuşur yollara yollar,
Siz nə gözəlsiniz, yollar, a yollar!

Dağın ətəyinə qədəm qoyunca,
“Qarqar” uğuldayır dərə boyunca,
Durub hüsnünüzə baxım doyunca,
Baxım heyran-heyran mən sizə, yollar!
İlk dəfə gəlmişik üz-üzə, yollar!

Sərin bulaqlardan ellər su içmiş,
Dostunu düşməndən yaxşıca seçmiş,
Burdan Vaqif ötmüş, Vidadi keçmiş,
Gərək ki, onları tanıya yollar,
Onların izləri hanı, a yollar?!

Sevirəm çeşməli, sulu dağları,
Vüqarlı dağları, ulu dağları,
Döysə də qar, yağış, dolu dağları,
Dolanıb aparır dağlara yollar,
Bağçalara yollar, bağlara yollar.

Dağların zirvəsi ağa bürünür,
Yaşıl quzeylərdən duman sürünür,
Qəlbimdən bu yerə yollar görünür,
Gör necə qovuşur yollara yollar,
Siz nə gözəlsiniz, yollar, a yollar!..

1954

Bakılıyam mən
Xəzər sahilində doğulmuşam mən,
Laylamı çalmışdır dalğalar mənim.
Günəşli evimin pəncərəsindən,
Üstümə nur səpmiş ilk bahar mənim.

Xoşdur torpağımın isti nəfəsi,
Sevdiyim vətənin çölü, düzüdür.
Hər uca buruğun aramsız səsi
Mənim ürəyimin döyüntüsüdür.

Bu torpaq öz yurdum, öz məkanımdır,
İnsan nə xoşbəxtdir öz diyarında!
Mənim qara neftim mənim qanımdır,
Axır vətənimin damarlarında.

Düşmənlər üstümə gəldiyi zaman
Doğrultdum ellərin etibarını.
Mənim odlu neftim axdıqca hər an
Söndürdü davanın alovlarını.

Öz doğma yurdumun bahar yaşında
Əlimlə qurulur xoşbəxt gələcək.
Durmuş buruqlarım dağlar başında
Sülhün yenilməyən keşikçisitək.

Burda addım-addım dolaşsan, gəzsən,
Hər daşın, torpağın bir tarixi var.
Tikirəm dağların sinəsində mən
Hər gün dağlardan da uca binalar.

Qismətim olmuşdur gözəl bir bahar,
Yoluma nur səpmiş anamız vətən.
- Haralısan? - deyə məndən sorsalar,
Vüqarla söylərəm: - Bakılıyam mən.

Qadınsız ev

Həyat yoldaşım
Gülarə xanımın xatirəsinə

Çiyinlərdə yerin-göyün qəmidir,
Ah çəkirsən asimana yetişir.
Qadınsız ev - tufandakı gəmidir,
O nə batır, nə limana yetişir.

Ağır dərdlər faciənin gücüdür,
Nə sevinib, nə də gülə bilirsən.
Qadınsız ev xəstəxana küncüdür,
Nə dirilir, nə də ölə bilirsən.

Fəlakətdə neçə-neçə sirr yatır,
Səni yıxır, polad kimi o sınmır.
Qadınsız ev - günəşsiz bir dünyadır,
Nə od yansa qızınmır ki, qızınmır.

Sən bir quşsan, ruhun sınmış qanaddır
Heç baxma ki, külək sərin, meh ilıq...
Qadınsız ev - ulduzsuz kainatdır,
Həmdəmindir sükut ilə qaranlıq.

Ey kişilər, sevginizi əzizləyin cahanda,
Qadınlığın sədaqətdir ilk adı.
Vay o gündən ömrün axır anında,
Gözünüzü qapayan da olmadı!
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm-
lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə-
yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan bir 
tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən 

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

Uca dağları da bu gün yaş boğur,

Xəzər sahilində doğulmuşam mən,
Laylamı çalmışdır dalğalar mənim.
Günəşli evimin pəncərəsindən,
Üstümə nur səpmiş ilk bahar mənim.

Xoşdur torpağımın isti nəfəsi,
Sevdiyim vətənin çölü, düzüdür.
Hər uca buruğun aramsız səsi
Mənim ürəyimin döyüntüsüdür.

Mənim qara neftim mənim qanımdır,
Axır vətənimin damarlarında.

Mənim odlu neftim axdıqca hər an

Öz doğma yurdumun bahar yaşında

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

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

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

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

Öz doğma yurdumun bahar yaşındaUca dağları da bu gün yaş boğur, Öz doğma yurdumun bahar yaşında

Qadınsız ev-tufandakı gəmidir,
O nə batır, nə limana yetişir
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La tın əlifb  a sı və 
sovet ideolo gi ya sı 
Azər bay can xal qı ki mi heç bir 

xalq, heç bir mil lət bir əsr bo yun-
ca üç də fə əlifb  a də yiş mə yib. Ərəb 
əlifb  a sın dan la tın qra fi  ka sı na və 
nə ha yət, ki ril əlifb  a sı na ke çid 
Azər bay ca nın mil li-mə də ni, el mi 
sər və ti nə bö yük zər bə vur du, bir-
bi ri nin ya zı sı nı oxu ya bil mə yən 
nə sil lər ara sın da uçu ru mun ya ran-
ma sı na sə bəb ol du. 

1930-cu il lər də ərəb əlifb  a sı o 
dövr üçün pan tür kizm və pa nis-
la miz min sim vo lu sa yı lır dı. Əgər 
o vaxt əlifb  a da la tın laş ma pro se-
si nin qar şı sı alın ma say dı, bu gün 
dün ya nın si ya si xə ri tə si nin nə şə-
kil də ola ca ğı çox ma raq lı olar dı. 
Çün ki əlifb  a nın la tın laş ma sı tək cə 
Ta ta rıs tan, Türk mə nis tan, Ta ci kis-
tan, Baş qır dıs tan və Krı mı əha tə 
et mək lə ki fa yət lən mir di. Bu pro-
ses elə bir vü sət al mış dı ki, hətt  a 
Ru si ya Fe de ra si ya nın Xalq Maarif 
Ko mis sar lı ğı na da ki ril əlifb  a sı nın 
la tın laş dı rıl ma sı na dair üç la yi hə 
təq dim edil miş di. Möv zu ilə əla-
qə dar, Lu na çars ki de yir di: “Rus 
əlifb  a sı nın (əl bətt  ə, Uk ray na və 
Be la ru si ya da da xil ol maq la) la-
tın laş dı rıl ma sı məfk  u rə si, bö yük 
tə ka nı köh nə ərəb əlifb  a sı iş lə dən 
xalq la rın ya zı la rı nın la tın laş dı rıl-
ma sın da əl də edil miş mü vəff  ə qiy-
yət lər dən al dı”.

Türk xalq la rı nın san ki alın ya zı-
sı na çev ril miş bu möv zu hər za man 
ya ra dı cı in san la rı, zi ya lı la rı na ra hat 
edib. Rza Sü ley man ad lı bir müəl-
li fi n 1926-cı il də “Dan yıl dı zı” jur-
na lın da dərc edil miş “Nə üçün ye ni 
əlifb  a nı qə bul et dik?” ad lı mə qa lə-
sin də türk xal qı nın əlifb  a ta ri xi təd-
qiq edi lir. Ya zı ərəb əlifb  a sı nın la tın 
əlifb  a sı ilə əvəz olun ma sı nı va cib 
edən amil lə rə həsr olu nub. Müəl-
lif Or xon-Ye ni sey abi də lə ri nin ən 
qə dim türk əlifb  a sı ilə ya zıl dı ğı nı, 
da ha son ra bu əlifb  a nın uy ğur əlif-
ba sı ilə əvəz edil di yi ni ya zir. Uy ğur 
əlifb  a sı nın xaç pə rəst mis sioner lə ri 
tə rə fi n dən türk qövm lə ri ara sın da 
ya yıl dı ğı nı, la kin əlifb  a nın türk lər 
tə rə fi n dən qə bul edil mə di yi ni id-
dia edən R.Sü ley man, uy ğur əlif-
ba sı nı, əsa sən türk xa qan la rı nın 
sa ray la rın da ya şa yan alim lər və 
ka tib lə rin bil di yi ni, elm və ür fa nın 
yal nız on lar da ol du ğu nu, xal qın 
isə bu əlifb  a nı bil mə di yi ni ya zır dı. 
Da ha son ra müəl lif la tın əlifb  a sı nın 
üs tün lük lə rin dən da nı şır və ərəb 
əlifb  a sı nın mən fi  cə hət lə ri ni qeyd 
et mək lə, onun türk ru hu na yad ol-
du ğu nu id dia edir. 

La tın əlifb  a sı nın qə bu lun dan 
son ra ye ni dən ki ril əlifb  a sı na ke çid 
yal nız si ya si mo tiv da şı yır dı. Ki-
ril əlifb  a sı nın la tın əlifb  a sın dan bir 
çox cə hət dən üs tün ol du ğu nu id dia 
edən lər, bu nun rus xal qı nın, Le ni-
nin di li nin asan lıq la öy rə ni lə cə yi nə,

Azər bay can di li və ədə biy ya tı nın 
zən gin ləş mə si nə kö mək edə cə yi nə, 
so vet xalq la rı nın Sta lin dost lu ğu-
nu da ha da möh kəm lən di rə cə yi nə 
ina nır dı lar. Bu nun la be lə, o dövr-
də qə bul edil miş la tın əlifb  a sı nın 
üs tün lük lə ri ni də in kar et mir di lər. 
1939-cu ilin “Dan yıl dı zı” jur na lın da 
ya zıl mış dı: “Azər bay can xal qı, Ap rel 
So sialist Re vol yu si ya sı nın qə lə bə-
si sa yə sin də sa vad sız lıq və avam lıq 
əlifb  a sı olan köh nə ərəb əlifb  a sı nı bi-
rin ci ola raq tor pa ğa bas dır dı. Onun 
əvə zin də, bu gü nə ki mi iş lət di yi miz 
ye ni əlifb  a nın qə bul edil mə si ilə bə-
ra bər, di li miz də bö yük bir dö nüş də 
əmə lə gəl di. Bu dö nü şün sə mə rə si 
ola raq, ərəb, fars və os man lı söz lə ri-
ni di li miz dən bir də fə lik ola raq at dıq 
və di li mi zi kul tur və zən gin bir ha la 
sal dıq”. La tın əlifb  a sın dan ki ril əlif-
ba sı na ke çid pro se sin də el mi lik dən 
çox təb li ğat mə sə lə lə ri nin ön pla na 
çə kil di yi ni gö rü rük. Döv rün zi ya-
lı la rı da bu pro ses də iş ti rak et mə yə 
məc bur idi lər. 1939-cu il də “Ye ni 
Azər bay can əlifb  a sı” ad lı mə qa lə də 
ki ril əlifb  a sı nın tə rəf dar la rı ki mi çı xış 
edən lər sı ra sın da Üze yir Ha cı bə yov, 
Sə məd Vur ğun, Mir zə İb ra hi mov, 
Cə fər Xən dan, Cə fər Cə fə rov, Məm-
məd Arif və baş qa la rı nın ad la rı nı 
oxu yu ruq.

So vet ideolo gi ya sı, hətt  a 60 il əv-
vəl dün ya sı nı də yiş miş Mir zə Fə tə li 
Axun do vu da təb li ğat va si tə si nə çe-
vir mək dən çə kin mə yib. Be lə ki, döv-
ri mət buat da ki ril əlifb  a sı na keç mək 
la yi hə si nin M.F.Axun dov tə rə fi n dən 
ha zır lan ma sı ki mi gü lünc fi  kir lə rə də 
rast gəl mək müm kün idi. 10 il əv və lə 
- la tın əlifb  a sı nın qə bul edil di yi döv-
rə bax dı ğı mız da isə so vet təb li ğa tı nın 
di gər üzü ilə qar şı la şı rıq. “İn qi lab və 
mə də niy yət” jur na lı nın 1929-cu ilə 
aid 6-cı sa yın da “Ə.A.” im za lı şəx sin 
mə qa lə sin də oxu yu ruq: “Mir zə Fə-
tə li əv vəl cə ərəb əlifb  a sı na is ti na dən 

müx tə lif tərz və şə kil də üç cür əlifb  a 
tər tib et di yi ki mi, türk alə min də ilk 
də fə ola raq la tın sis te min də müəy yən 
bir əlifb  a tər tib et miş dir ki, bu ya zı-
mız da bu vax ta qə dər mə lum ol ma-
yan bu əlifb  a nı qiy mət li bir və si qə ha-
lın da elm alə mi nə təq dim edə cə yiz”.

Məq səd lə ri nə çat maq is tə yən lər 
ən müx tə lif təb li ğat üsul la rın dan is-
ti fa də edə rək, ye ni cə qə bul edil miş, 
bö yük çə tin lik lər, zəh mət lər ba ha sı-
na ar tıq cə miy yət də özü nə yer qa-
zan mış la tın əlifb  a sı nın in di ya rar-
sız ol du ğu nu və ar tıq öz mis si ya sı nı 
ye ri nə ye tir di yi ni söy lə yir di lər. 

La tın əlifb  a sı or taq 
əlifb  a ki mi

O dövr mət buatın da kı çox say lı mə-
qa lə lə ri təd qiq edər kən, Ru si ya Fe de-
ra si ya sı Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı na 
gön də ril miş mək tub lar da, 1929-cu 
ilin 1 yan va rın da Azər bay ca nın, 1929-
cu ilin 1 okt yab rın da Türk mə nis ta nın, 
1930-cu ilin 1 yan va rın da Qır ğı zıs ta-
nın, 1930-cu ilin 1 yan va rın da Gür-
cüs ta nın rəs mən la tın sis tem li əlifb  a-
ya keç di yi elan edi lir. 

Bun dan baş qa, o döv rün mət-
buatın da Türk mə nis tan, Öz bə kis tan, 
Ta ci kis tan, Qa ra qal paq, Qır ğı zıs tan, 
Qa za xıs tan, Da ğıs tan (avar lar, ləz-
gi lər, lak lar və dar gin lər üçün), Ab-
xa zi ya, Şi ma lı Qaf qaz (ka bar din lər, 
çe çen lər, in quş lar, ose tin lər və s.), 
dun qan lar (çin li lər), kürd lər, Ya ku-
ti ya, Bur yat – Mon qo lus tan, Tann 
– Tu vin Xalq Cüm hu riy yə ti, Si bir də 
ya şa yan türk-ta tar xalq la rı (or yat lar, 
xa kas lar, şor lar və s.), dağ yə hu di-
lə ri, Bu xa ra yə hu di lə ri, Qa raim lər 
– kı rım şak lar və ta lış la rın (xalq la rın 
və et nik bir ləş mə lə rin ad la rı döv rün 
mət buatın da ya zıl dı ğı ki mi ve ri lib) 
da Ye ni Əlifb  a ko mi tə si nin bi rin ci 
ple nu mun da ye ni, va hid la tın əlifb  a-
sı na keç dik lə ri qeyd olu nur. 

Gür cüs tan da da la tın əlifb  a sı na 
ke çid sü rət lə ge dir di. Ə.Məş ri ki-
nin “Gür cüs tan da ye ni türk əlifb  a-
sı ko mi tə si nin sa vad kurs la rı” ad lı 
mə lu mat xa rak ter li ya zı sı na gö rə, 
Gür cüs tan Ye ni Əlifb  a ko mi tə si tə-
rə fi n dən Tifl  is də türk mək təb lə ri, 
elə cə də Nə ri ma nov və Qa dın lar 
klub la rın da, Sap fab ri ki nəz din-
də, Qa ra ya zı ra yo nu nun Qa ra tə pə, 
Can dar, Tə zə kənd, Tək lə və Qo şa lı 
kənd lə rin də la tın əlifb  a sı nı öy rə-
dən sa vad kurs la rı açıl mış dı.

Hətt  a İran mət buatın da da ərəb 
əlifb  a sı nın la tın qra fi  ka sı ilə əvəz 
edil mə si haq qın da mə qa lə lər dərc 
olu nur muş. On lar dan bi ri haq qın-
da Kam çin Bə kin “Şu ra lar İtt  i fa qın-
da ye ni əlifb  a nın qa li biy yə ti” (1930) 
ad lı mə qa lə sin də də bəhs edi lir: 

Türk dün ya sı və 
latın əlifb  a sı

Ümu miy yət lə, la tın əlifb  a sı nın 
qə bu lu za ma nı so vet lər mə ka nın-
da kı bü tün türk xalq la rı nın bu 
əlifb  a ya keç mə si üçün la yi hə lər 
ha zır lan mış dı. 1929-cu ilə aid “Şu-
ra lar İtt  i fa qı cüm hu riy yət lə rin də 
ye ni əlifb  a ya iki il müd də tin də 
keç mək ba rə sin də təd bir lər” ad lı 
mə qa lə də ye ni əlifb  a nı baş qa la rın-
dan əv vəl tət biq et mə yə baş la yan 
Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin 6 il 
ya rım da gör dü yü işi baş qa cüm-
hu riy yət lə rin 4 il müd də tin də gör-
mə li ol duq la rı, bu nun da iki ili nin 
keç di yi, bə zi cüm hu riy yət lər üçün 
ye ni əlifb  a ya ke çid pro se si nin 
1926-cı ildə Bi rin ci Tür ko lo ji qu-
rul tay dan eti ba rən, bə zi lə ri nin isə 
da ha ye ni baş la dı ğı ya zı lır. 

La tın əlifb  a sı na ke çid pro se si 
1929-cu ilin 1 yan va rın dan eti ba-
rən, Azər bay can da, Türk mə nis tan-
da, Qır ğı zıs tan da, Gür cüs tan da, Şi-
ma li Qaf qaz mux tar əya lət lə rin də 
müx tə lif ta rix lər də baş ver di. Döv ri 
mət buat da Öz bə kis tan, Ta ta rıs tan, 
Baş qır dıs tan və Krım cüm hu riy-
yət lə ri nin 1930-cu ilin ikin ci ya rı sı-
na qə dər qə ti şə kil də ye ni la tın əlif-
ba sı na ke çə cək lə ri, ye ni əlifb  a nın 
qu ru lu şu na gö rə çox asan və tez 
mə nim sə ni lən ol du ğu, onu Şu ra-
lar İtt  i fa qı nın türk-ta tar xalq la rı nın 
bir-bi ri nin ar xa sın ca qə bul et dik lə ri 
ilə bağ lı mə qa lə lər dərc edi lir di.

Kəmalə ƏLƏKBƏROVA, 
Filologiya üzrə fəlsəfə 

doktoru

La tın əlifb  a sı və Türk xalq la rı nın san ki alın ya zı-

Bü tün xalq la rın hə ya tın da eniş li-yo xuş lu mə qam lar olur. Bu, 
is tər si ya si, is tər sə də mə də ni-ədə bi sa hə lə ri əha tə edə bi-
lər. Azər bay can xal qı da ta ri xin keş mə keş lə rin də ələn miş, 
za man-za man sər vət lə ri ni qəsb et mə yə ça lı şan la rın is ti la-

la rı na, de por ta si ya la ra, soy qı rım la ra mə ruz qal mış xalq lar dan dır. 
Müasir ləş mək, za ma nın tə ləb lə ri nə ca vab ver mək adı al tın da əlif-
ba mı zın bir əsr də üç də fə də yiş di ril mə si ni də, zən ni miz cə, xal qı mı-
za qar şı tö rə dil miş cə za, mə də niy yə ti mi zin, dil və ədə biy yatı mı zın 
ba şı na gə ti ril miş mü si bət ad lan dır saq, ya nıl ma rıq.

doktoru

Türk dünyasının latın 
əlifbasına keçid yolunda 
atdığı ilk addımlar
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Da rül fü nun is la ha tı is veç rə li pro-
fes so run tək lifl  ə ri ilə, uni ver si te ti 
si ya sə tin əsi ri nə çe vir mək is tə yən 
zeh niy yə tin di rek tiv lə ri ara sın da 
ça ba la ya-ça ba la ya irə li lə mək də idi. 
Bi lik, təc rü bə və dün ya gö rü şü ba-
xı mın dan keç miş da rül fü nun dan 
ye nu uni ver si te tə pro fes sor tə yin 
edi lə cək lə ri göz lə ni lən lər ara sın da 
si ya si fi  kir lə ri eti ba rı ilə döv rün bə-
zi ida rə çi lə ri nin xo şu na gəl mə yən-
lər də var dı. On lar re ji min şək siz 
tə rəf da rı ki mi ta nın ma dı ğı təq dir-
də bir si ya sət ada mı nın həm qə zet 
re dak si ya sı na, həm də uni ver si tet 
kür sü sü nə sa hib lən mə si nin bə zi 
xo şa gəl məz nə ti cə lər do ğu ra ca ğı nı 
da ya nıb-dur ma dan yük sək iq ti dar 
mə qam la rı na təl qin edir di lər. Atam 
o sı ra lar da “Axın”1 qə ze ti ni çı xa rır-
dı. Qə ze tin sə hi fə lə rin də məm lə kə-
tin so sial ger çək lik lə ri ni sa də dil lə 
izah edən mə qa lə lər ya zır dı. Da rül-
fü nun uni ver si te tə çev ri lər kən bir 
qi sim pro fes sor möv cud si ya sə tin 
is tə mə di yi, qə bul et mə di yi şəxs-
lər ki mi kə nar da qal dı. Mər sin dən 
gəl miş əs ki Ocaq üz vü gənc dok tor 
in di də mə nə vi edam lar üçün va si-
tə yə çev ril miş di. 

Fə qət ta le yi nə ya zı lan lar ar tıq 
özü nü o qə dər də göz lət mə yə cək-
di. Ya vaş-ya vaş ba rə sin də bir yı ğın 
ən di şə lər, bu ən di şə lə rə əsas la-
nan ye ni-ye ni int ri qa lar mey da na 
çıx ma ğa baş la dı. Şöh rə ti az qa la 
gün bə gün, həm də kim sə nin göz-
lə mə di yi sü rət və ge niş lik lə ar tır-
dı. Gö zəl üzü, mə na lı nitq lə ri ilə, 
xü su sən gənc lər də də rin tə sir bu-
ra xır dı. Ona gə lə cə yin bö yük in sa-
nı ki mi ba xan la rın sa yı dur ma dan 
ar tır dı. Sen Jüst də özün dən baş qa 
hər kə si, hər şe yi unut muş ki mi 
gö rü nür dü. Hə qi qi bir ca zi bə içə-
ri sin də hər gün, hər saat, hər də-
qi qə var lı ğı nı hiss et dir mə yə ça lı-
şır dı. Bu yol da əli nə dü şən heç bir 
für sə ti bu rax maq is tə mir di. 

Be lə lik lə, baş gi cəl lən di rən hə-
yə can içə ri sin də ye ni uni ver si te tin 
in qi lab ta ri xi pro fes sor lu ğu nu öz 
üzə ri nə gö tür mək ki mi bir qa fi l-
lik nü ma yiş et dir mək dən də ge ri 
dur ma dı. Hal bu ki bu kür sü dən, 
heç ol maz sa ilk dər si in qi la bın bö-
yük si ma la rın dan bi ri ver mə li idi. 
Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin fi  kir və 
ruh şək li nin nü mu nə si ki mi qu-
ru lan İs tan bul Uni ver si te tin də in-
qi lab kür sü sü nün üz də olan pro-
fes so ru və ilk dər si nin sa hi bi nin 
ye ri nə keç mək ba ğış lan maz, heç 
za man ba ğış lan ma ya caq xə ta ol du. 

Üs tə lik, ilk dər si keç di yi gün tə lə bə 
küt lə si nin bö yük ma raq və al qış la rı 
yol ver di yi xə ta nın ağır lı ğı nı, ba ğış-
lan maz lı ğı nı da ha da ar tır dı. Qə fi l 
hə rə kət lə ri ilə ət ra fın da ya rat dı ğı 
boş lu ğun fər qi nə hə lə də var ma dı ğı 
hiss olu nur du. O hal da vaxt itir mə-
dən, dər hal la zı mi təd bir lə ri gör mək, 
qəfl  ə ti nin cə za sı nı ver mək la zım idi. 
Tam bu sı ra da maarif və kil li yi nin çı-
xar dı ğı məc muədə da rül fü nun is la-
ha tın dan bəhs edən mə qa lə nin yu xa-
rı sı na xə bə ri ol ma dı ğı hal da özü nün 
tək şək li qo yul muş du. Onu di ri-di ri 
ud maq üçün çox dan göz lə nən für sət 
öz aya ğı ilə hü zu ra gəl miş di. 

İ ki gün son ra bir ge cə ya rı sı evi-
mi zin qa pı zən gi ça lın dı. Gə lən lər 
ara sın da is la hat hə rə ka tı sı ra sın da 
maarif və ki li nin müavi ni, da rül fü-
nu nun iki pro fes so ru və Ata tür kə 
çox ya xın lı ğı ilə ta nı nan bir si ya sət 
ada mı idi. Ge cə qo naq la rı iki il dən 
- Sər bəst Fir qə qu rul du ğu gün dən 
bə ri ata mın qa pı sı nı bir də fə də ol-
sun aç ma yan köh nə dost la rı idi. 
Əlin dən da rül fü nun pro fes sor lu-
ğu da alı nan dan son ra ge cə nin gec 
saat la rın da on la rı qar şı sın da gö rən 
atam öz-özü nə “Bir xə bər var. Ba-
xaq, gö rək nə iş dir. Bu gə liş bi hu-
də de yil” – de di. Pro fes sor lar ey ni 
söz lə ri ey ni za man da söy lə di lər: 

“Əh məd bəy, bu adam həd di ni 
aş dı. Sə ni, di gər dost la rı mı zı iş-
dən atan in san in di da ha qa ba ğa 
ge dir, özü nü uni ver si te tin rəh bə ri 
elan et mək is tə yir. Biz bu na dö zə 
bil məz dik. Ona gö rə də pro fes sor-
luq dan is te fa et dik”. 

Da ha bir sı ra mə sə lə lər dən da-
nış dıq dan son ra get di lər. 

Er tə si gün bü tün qə zet lər iki 
pro fes so run is te fa sı nı ar şın lıq 
hərfl  ər lə ilk sə hi fə lə rin də ver miş-
di lər. Bir ne çə gün son ra isə maarif 
və ki li nin öz ye ri ni bir baş qa sı na 
bu rax ma sı xə bə ri ni yay dı lar. 

Bu ikin ci zər bə dən ya ra la nan tək cə 
eh ti ras la rı, xə yal la rı, əməl lə ri de yil di. 
Hey siy yə ti, şə rə fi  də çox ağır zər bə 
al mış dı. Bü tün dost la rı bir an da ət-
ra fın dan çə kil di lər. Ya nın da yal nız 
ailə si, uşaq la rı qal dı. On lar bu alov və 
eh ti ra sın əza bı nı, qı rıq lı ğı nı sa kit ləş-
dir mək im ka nın dan məh rum idi lər. 

Bir gün gü nor ta üs tü Ka la mış da2 
uşaq la rı ilə bir lik də gə zin ti yə çıx dı ğı 
qa yıq çev ril di. Dal ğa lar ba la ca qız la-
rı nı də ni zin də rin lik lə ri nə doğ ru çə-
kir di. Özü nü su la ra at dı. Uzun çar-
pış ma dan son ra uşaq la rı nı xi las edə 
bil di. Fə qət çox yo rul muş du, hal sız 
və ziy yət də evə dön dü lər. 

A ra dan gün lər keç di. Bir sə hər 
“Cüm hu riy yət”3 qə ze ti nin bi rin ci 
sə hi fə si nin lap aşa ğı sın da ki çik sü-
tu nun içə ri sin də “Acı bir zi ya” baş-
lıq lı ya zı və rəsm gör düm. Rəsm 
Sen Jüs tü ölüm ya ta ğın da gös tə rir-
di. Al tın da isə bir ne çə sə tir lə sə təl-
cəm dən və fat et di yi xə bər ve ri lir di. 

Mə ni ölüm təh lü kə si ke çir di yim 
gün lər də söz lə ri, he ka yə lə ri, təl qin-
lə ri ilə ye ni dən hə ya ta qo vuş dur ma-
ğa ça lı şan adam, hə lə otuz yed di ya şı 
ta mam ol ma mış, boş luq la rın gir da-
bı na yu var lan mış dı. Ölüm ya ta ğın-
da kı rəs mi ona çox ya ra şır dı. Ger-
çək dən içim də bir acı du yub ata mın 
ota ğı na gir dim, qə ze ti ona uzat dım:

“...... ölüb, ata!”
A tam qə ze ti al ma dan do nuq nə-

zər lər lə göz lə ri min içi nə bax dı, do da-
ğın da acı tə bəs süm lə “Za tən, çox dan 
öl müş dü” – de yib çi yin lə ri ni çək di. 

Məc hul qəh rə man
İn cə, uzun bo yu, en li çi yin lə ri, ağ 

bə ni zi, sə li qə ilə vu rul muş çal saç la rı 
ilə gö zü mün önün də dir. Çox az da-
nı şır. La kin növ bə si ça tıb sö zə baş-
la dı ğı za man ci yər lə ri nin də rin li yin-
dən gə lən qa lın, şi rin bir səs İs tan bul 
şi və si nin is lah et di yi ən gö zəl Azə ri 
ləh cə si ilə si zə xi tab edə cək di.

Dün ya sı nı də yi şən gü nə qə dər 
Ri zə dən Va na, Qars dan Ər zin ca na 
ki mi bö yük bir məm lə kət par ça sı 
üzə rin də onun qə dər se vi lən, onun 
qə dər sa yı lan az adam ol du. Gö zəl 
üzü, gö zəl vü cu du, gö zəl sə si və 
söh bət lə ri ilə bü tün o vi la yət lə rin 
in san la rı ara sın da əsa ti ri bir ço ban 

ki mi ya şa dı. Türk mil lə ti nin son 
əl li il lik azad lıq mü ba ri zə si 
ta ri xin də bu gün çox məc hul, 
sa bah isə hə min mü ba ri zə nin 
bü tün ha di sə lə ri ni yo rul ma-
dan təd qiq et mə yi özü nə və zi-

fə sa yan nə sil lər üçün sirr do lu 
ye ni şəx siy yət ki mi mey da na 

çı xa caq bu adam ata mın ya xın 
dost la rın dan idi. İki si də tür kün 
azad lıq və mə də niy yət mü ba ri zə si 

yo lun da Tür küs tan dan Du na-
ya qə dər uza nan tor paq lar 

üzə rin də dur ma dan 
çar pış dı lar.

Qars lı idi. 1878-ci il də bu hə qi-
qi türk şə hə ri nin Ru si ya ya təs lim 
edil mə si nə 12 ya şın da bir uşaq ikən 
şa hid ol du. Ara dan on il ke çən dən 
son ra isə rus la ra qar şı giz li və açıq 
si ya si fəaliy yə tə baş la dı. Son ra da-
ha mü hüm bir dö yüş mey da nı ki mi 
İran Azər bay ca nı na keç di. Ya nın da 
ki çik qar da şı Ay dın Pa şa da var idi. 
Bu ra da ha zır la dıq la rı üs yan za ma nı 
Təb riz təş ki la tı nın rəh bər lə rin dən 
bi ri olan Ay dın Pa şa hə lak ol du. 

İ kin ci Bal kan mü ha ri bə si baş la-
mış, bö yük türk dün ya sı nın so nun cu 
müs tə qil par ça sı da əsa rət təh lü kə si 
al tı na düş müş dü. İn di ilk növ bə də bu 
və tə nin im da dı na tə ləs mək la zım idi. 

Ya nın da doq quz yüz kö nül lü ilə İs-
tan bu la gəl di. Sü va ri lə ri nin ba şın da 
İs tan bul kü çə lə rin dən sər hə də tə lə-
sən əs ki bir türk bə yi sü rə ti ilə keç di. 
Hə ya tı nın ən bö yük hə yə can la rın dan 
bi ri ni də bu yol çu luq za ma nı Ən vər 
Pa şa ilə qar şı laş dı ğı an lar da ya şa dı. 
Ən və rin adı nı əf sa nə vi qəh rə man ki-
mi çox eşit miş di. “O olan yer də zə fər 
la büd dür!”- de yir di. Üz-üzə gəl dik lə-
ri za man əv vəl cə hey rət et di. Dil lər də 
das tan olan qəh rə man bu ca van oğ-
lan idi mi? La kin bir ne çə sa ni yə son ra 
baş qa bir in sa nın qar şı sın da da yan dı-
ğı nı fərq et di. Onun məc hul üzün də 
hər kə sə itaət aşı la yan ciz gi lər var dı. 

Ə dir nə yə gi rən ilk türk əs gə ri nə həm 
əmr al ma ğı, həm də əmr ver mə yi yax-
şı ba ca ran bu kö nül lü ko man da n ol du. 
Ba şın da siv ri pa pa ğı, sü va ri lə ri ilə kü-
çə lə rin dən dörd na la keç di yi əs ki türk 
tor pa ğı nın xa lis türk xal qı ona göy dən 
en miş xi las kar ki mi hey rət, hey ran lıq, 
bir az da qor xu ilə bax dı. Göz lə rin-
də in ti qa mı nı ala bil mə miş bir as la-
nın tü kür pər di ci ba xı şı var dı. Qa çan 
düş mə nin ar xa sın ca ta Gü mül ci nə yə, 
Də mət kö yə4 qə dər at çap dı. “Dur!”-
əm ri gə lib ona ça tan da “Nə üçün? Nə 
üçün?”- de yə hay qır dı, - “düz So fi  ya ya 
qə dər get mək la zım dır!”

Və əm rə itaət et di!
Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si baş la-

yar-baş la maz, onu alay ko man di ri 
ki mi İraq cəb hə si nə gön dər di lər. 
Əs gə ri təh sil al ma sa da, mü kəm-
məl hərb çi ol du ğu nu bir da ha sü-
but et di. Bu də fə də ki çik qar da şı 
Hə sən bəy bö lük ko man di ri ki mi 
ya nın da vu ru şur du. 

Os man lı im pe ra tor lu ğu məğ lub 
ol du, bü tün cəb hə lər də təs vi rə gəl-
məz qəh rə man lıq la dö yü şə-dö yü-
şə çök dü. Bö yük türk lük idealı nın 
xa ra ba lıq la rı qar şı sın da qəl bi də-
rin iz ti rab lar la do lu bir hal da türk 
or du su nun ye ni cə ge ri al dı ğı Qar-
sa qa yıt dı. İn di onu türk ta ri xi nin 
çox ağır döv rün də ol duq ca çə tin 
sı naq lar göz lə yir di. Mund ros mü-
qa vi lə si nin şərt lə ri nə gö rə, türk 
or du su keç miş türk-rus sər həd-
di nə qə dər ge ri çə kil mə li idi. Bu, 
bü tün Qars və ət ra fı nı, böl gə nin 
türk və mü səl man xal qı nı qa lan 
di gər təh lü kə lər dən da ha əv vəl və 
da ha qor xunc şə kil də er mə ni iş-

ğa lı na, hətt  a er mə ni qır ğı nı na 
mə ruz qo yur du. Dər hal təş ki lat 

ya rat maq, la zım gə lər sə, hətt  a ye-
ni bir türk döv lə ti nin əsa sı nı qoy-
maq, hər tə rəfl  i mü da fi ə təd bir lə ri 
gör mək la zım idi. Heç bir hal da 
bu niy yə tin ək si ni dü şü nə cək in-
san de yil di. Son nə fə si nə qə dər 
dö yü şə cək, son dam la qa nı nı axıt-
ma dan sev gi li və tən tor pa ğı nı 
vəh şi li yin və in ti qam eh ti ra sı nın 
gir da bı na təs lim et mə yə cək di!

Hə rə kə tə keç di. “Şu ra yi-mil-
lət” adı ilə top la dı ğı mil lət məc li si 
“Cə nub-Qər bi Qaf qaz Hö ku mə ti-
Mil liy yə si ni”5 qur du. Özü bu ki-
çik döv lə tin baş çı sı, qar da şı Hə sən 
bəy isə mil li mü da fi ə na zi ri ol du.

1 “Axın “– Əh məd Ağaoğ lu nun 
re dak tor lu ğu ilə 1933-cü ilin 
ap rel-sent yabr ay la rın da İs-
tan bul da nəşr olu nan gün də-
lik ic ti mai-si ya si və iq ti sa di 
qə zet.

2 İs tan bu lun Ana do lu sa hi lin də 
Ka dı kö yə bağ lı kənd.

3 “Cüm hu riy yət” – 1924-cü il dən 
Tür ki yə də nəşr olu nan gün də-
lik qə zet. 

4 Də mət köy, Gü mül ci nə - 1361-
ci il dən Os man lı İm pe ri ya sı na 
da xil olan əra zi lər. 1913-cü il 
Bu xa rest an laş ma sı na gö rə 
Bol qa rıs ta na ve ril miş, 1920-ci 
il San-Re mo an laş ma sı na 
əsa sən isə Qər bi Tra ki ya ilə 
bir lik də Yu na nıs ta nın tər ki bi-
nə da xil edil miş dir.

5 Cə nub-Qər bi Qaf qaz Hö ku-
mə ti-Mü vəq qə ti yi-Mil liy yə si 
– Mund ros an laş ma sın dan və 
Os man lı or du la rı nın Qaf-
qaz dan çə kil mə sin dən son ra 
əsa sən yer li əha li ni er mə ni 
soy qı rı mın dan qo ru maq məq-
sə di ilə Azər bay can türk lə ri nin 
1918-ci il de kab rın 1-də Qars-
da elan et dik lə ri ta nın ma mış 
döv lət. 1919-cu il yan va rın 
17-də 64 nə fər lik par la ment 
ye ni döv lə tin kons ti tu si ya sı nı 
qə bul et miş, hə min il mar tın 
27-də isə ilk hö ku mət for ma-
laş dı rıl mış dı. Möv cud lu ğu na 
1919-cu il ap re lin 19-da böl gə-
ni nü fuz al tı na alan in gi lis lər 
tə rə fi n dən son qo yul muş du. 
Hö ku mət üzv lə ri tam tər kib-
də Mal ta ada sı na sür gü nə 
gön də ril miş di. 

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 apa rı cı nü ma yən-
də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu cu la ra təq-

dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya tın da 
müs təs na xid mət 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 şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. 
Müəl li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, elə cə 
də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la-
rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.
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ki mi İraq cəb hə si nə gön dər di lər. 
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məl hərb çi ol du ğu nu bir da ha sü-
but et di. Bu də fə də ki çik qar da şı 
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xa ra ba lıq la rı qar şı sın da qəl bi də-
rin iz ti rab lar la do lu bir hal da türk 
or du su nun ye ni cə ge ri al dı ğı Qar-
sa qa yıt dı. İn di onu türk ta ri xi nin 
çox ağır döv rün də ol duq ca çə tin 
sı naq lar göz lə yir di. Mund ros mü-
qa vi lə si nin şərt lə ri nə gö rə, türk 
or du su keç miş türk-rus sər həd-
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di gər təh lü kə lər dən da ha əv vəl və 
da ha qor xunc şə kil də er mə ni iş-
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ya rat maq, la zım gə lər sə, hətt  a ye-
ni bir türk döv lə ti nin əsa sı nı qoy-
maq, hər tə rəfl  i mü da fi ə təd bir lə ri 
gör mək la zım idi. Heç bir hal da 
bu niy yə tin ək si ni dü şü nə cək in-
san de yil di. Son nə fə si nə qə dər 
dö yü şə cək, son dam la qa nı nı axıt-
ma dan sev gi li və tən tor pa ğı nı 
vəh şi li yin və in ti qam eh ti ra sı nın 
gir da bı na təs lim et mə yə cək di!
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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 şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. 
Müəl li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, elə cə 

Da rül fü nun is la ha tı is veç rə li pro-
fes so run tək lifl  ə ri ilə, uni ver si te ti 
si ya sə tin əsi ri nə çe vir mək is tə yən 
zeh niy yə tin di rek tiv lə ri ara sın da 
ça ba la ya-ça ba la ya irə li lə mək də idi. 
Bi lik, təc rü bə və dün ya gö rü şü ba-
xı mın dan keç miş da rül fü nun dan 
ye nu uni ver si te tə pro fes sor tə yin 
edi lə cək lə ri göz lə ni lən lər ara sın da 
si ya si fi  kir lə ri eti ba rı ilə döv rün bə-

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.

si ya si fi  kir lə ri eti ba rı ilə döv rün bə-
zi ida rə çi lə ri nin xo şu na gəl mə yən-
lər də var dı. On lar re ji min şək siz 
tə rəf da rı ki mi ta nın ma dı ğı təq dir-
də bir si ya sət ada mı nın həm qə zet 
re dak si ya sı na, həm də uni ver si tet 
kür sü sü nə sa hib lən mə si nin bə zi 
xo şa gəl məz nə ti cə lər do ğu ra ca ğı nı 
da ya nıb-dur ma dan yük sək iq ti dar 
mə qam la rı na təl qin edir di lər. Atam 

Üs tə lik, ilk dər si keç di yi gün tə lə bə 
küt lə si nin bö yük ma raq və al qış la rı 
yol ver di yi xə ta nın ağır lı ğı nı, ba ğış-

Bu ikin ci zər bə dən ya ra la nan tək cə 
eh ti ras la rı, xə yal la rı, əməl lə ri de yil di. 
Hey siy yə ti, şə rə fi  də çox ağır zər bə 

Qars lı idi. 1878-ci il də bu hə qi-
qi türk şə hə ri nin Ru si ya ya təs lim 
edil mə si nə 12 ya şın da bir uşaq ikən 

gir da bı na təs lim et mə yə cək di!
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çik döv lə tin baş çı sı, qar da şı Hə sən 
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Dün ya sı nı də yi şən gü nə qə dər 
Ri zə dən Va na, Qars dan Ər zin ca na 
ki mi bö yük bir məm lə kət par ça sı 
üzə rin də onun qə dər se vi lən, onun 
qə dər sa yı lan az adam ol du. Gö zəl 
üzü, gö zəl vü cu du, gö zəl sə si və 
söh bət lə ri ilə bü tün o vi la yət lə rin 
in san la rı ara sın da əsa ti ri bir ço ban 

ki mi ya şa dı. Türk mil lə ti nin son 
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sa bah isə hə min mü ba ri zə nin 
bü tün ha di sə lə ri ni yo rul ma-
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fə sa yan nə sil lər üçün sirr do lu 
ye ni şəx siy yət ki mi mey da na 

çı xa caq bu adam ata mın ya xın 
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azad lıq və mə də niy yət mü ba ri zə si 

yo lun da Tür küs tan dan Du na-
ya qə dər uza nan tor paq lar 

üzə rin də dur ma dan 
çar pış dı lar.
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ma dan sev gi li və tən tor pa ğı nı 
vəh şi li yin və in ti qam eh ti ra sı nın 
gir da bı na təs lim et mə yə cək di!

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

dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX əs rin ilk 
onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə ya tın da 
müs təs na xid mət 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 şəx siy yət lə rin port ret lə ri ya ra dı lıb. 
Müəl li fin əsa sən ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər hə min şəxs lə rin, elə cə 
də Əh məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la-
rı nın bir sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

Atamın 
dostları



Bu cüm lə lər “Safl  ıq qar daş-
la rı”nın özə yi sa yı lan Bəs rə də, 
təş ki la tın ya ra dı cı la rı tə rə fi n dən 
ya zıl mış dı və xi la fət sər həd lə ri-
ni aşa raq Qaf qaz da, Ana do lu da 
bü tün giz li ocaq la ra ya yıl mış dı. 
İs ma yıl da ilk ola raq bu söz lə ri 
əz bər lə miş, sə hə ri gün isə Evk lid 
hən də sə si ni öy rən mə yə baş la mış-
dı. Çün ki bu giz li cə miy yə tin əsas 
qa yə si şə riət qa nun la rın dan qur-
tu la raq ila hi yə, Ədə bi Hə qi qə tə 
qo vuş ma nın hik mə ti nə va qif ol-
maq idi. O sə bəb dən də, mən ti qi 
mü ha ki mə nin in ki şa fı üçün ri ya-
ziy yat elm lə ri ilə fəl sə fə ni bi rin ci 
növ bə də təd ris edir di lər.

HA Şİ YƏ-1: Haq qın da da nı şa ca-
ğı mız giz li el mi cə miy yət bu gün 
az qa la bü tün dün ya nın borc lu 
ol du ğu “Safl  ıq qar daş la rı” bir-
li yi dir. Bə zi mən bə lər də “İx fan 
əs-Sə fa” mək tə bi ki mi təq dim 
edi lən giz li təş ki lat, döv rün ha-
ki mi- müt ləq lə rin dən xə bər siz 
fəaliy yət gös tə rir, ən yax şı alim-
lə ri öz sı ra la rı na qa tır dı. Mək təb 
X əsr də qə dim elm mər kə zi olan 
Bəs rə də ya ran mış dı. Am ma tez-
lik lə Azər bay can tor paq la rı nı da 
öz zi ya sı na bü rü dü. On lar hə lə 
in ti bah döv rün dən əv vəl itib-bat-
maq da olan, mi sil siz də yə rə ma lik 
an tik yu nan fi  lo sof və alim lə ri nin 
əsər lə ri ni ax ta rıb ta pır, on la rı qo-
ru yur və ən əsa sı tər cü mə edir di-
lər. Bu nun la da əsl elm və fəl sə fə 
mən bə yi olan yu nan mətn lə ri nin 
hik mə ti ni Şərq coğ ra fi  ya sın da da 
ya yır dı lar. Şər qin “ye ni pla ton çu-
la rı” ad lan dı rı lan “Safl  ıq qar daş la-
rı”nın tə bi rin cə, Ali Səadə tə qo-
vuş maq üçün in san ilk növ bə də 
öz ru hu nu safl  aş dır ma lı idi. 
Bu nun da ye ga nə yo lu elm və 
fəl sə fə yə yi yə lən mək dəy di. 
Şə riət isə on la rı nə an la ya 
bi lir, nə də qə bul edir di. 

Şərq in ti ba hı nın ya ran ma sın da mi-
sil siz xid mət lə ri olan “Safl  ıq qar-
daş la rı” “in sa nı kainat laş dır maq” 
düs tu ru nu qə dim yu nan mətn lə-
rin dən qo pa ra raq İs lam dün ya sı na 
gə tir miş di. On lar Aris to tel və Pla-
to nun me ta fi  zik dün ya gö rü şü nü, 
saf İs lam eti qa dı ilə sin tez edə rək 
“vəh də ti-vü cud”un ilk müd dəala-
rı nı ya rat dı lar. Tək elə bu na gö rə, 
XII əsr də özü nün zir və nöq tə si nə 
ça tan və bir ne çə əsr da vam edən 
Şərq dü şün cə si, “Safl  ıq qar daş la-
rı”na çox min nət dar ola caq dı...

İs ma yıl hə lə til miz (giz li cə miy-
yə tin bü tün mək təb lə rin də bu ra 
ye ni qə dəm qo yan 15 yaş lı şa gird-
lə ri “til miz” ad lan dı rır dı lar) olan 
vaxt la rın da bir lik də ki ni za mı qav-
ra mış dı. Bi lir di ki, bu ra da ona öy-
rə di lən bü tün elm lə rin əsas məq sə-
di in san ru hu nun tə miz lən mə si ni 
tə min et mək və onu əbə di səadə tə 
qo vuş dur maq dır. Elm və hik mə tin 
Ali Səadət qul luq çu su na çev ril di yi 
mə kan da bü tün şa gird lər ara sın-
da qar daş lıq mü na si bət lə ri var idi. 
Am ma on lar da bi lik və qav ra ma 
ba ca rıq la rı na gö rə bir ne çə qru-
pa bö lün müş dü lər: Bi rin ci qru pa 
15-30 yaş ara sın da kı gənc lər da xil 
idi lər və on lar an caq müəl lim lə-
rin buy ru ğu al tın da bil gi alır dı lar. 

Fi zi ki tə miz li yə önəm ve rən, fi -
kir ləş mə yi və dərs lə ri mü kəm məl 
qav ra ma ğı ba ca ra bi lən bu qru pun 
üzv lə ri “əl Əb rar-əl Ru hə ma”, yə-
ni, “din dar və mər hə mət li” ad-
la nır dı lar. İkin ci qru pa 30-40 yaş 
ara sı in san lar da xil edi lir və on la ra 
fəl sə fi  bil gi lər ve ri lir di. Bu qru pun 
üzv lə ri “Əh yar-din dar” və ya “Fu-
da la-bil gin” ad la nır və ocaq lar da kı 
şa gird lə rə rəh bər li yi hə ya ta ke çi rir-
di lər. Üçün cü qrup 40-50 yaş ara sı, 
fəl sə fi , el mi, şə riət bi lik lə ri nə ma-
lik olan in san lar dan təş kil olu nur-
du. “Əl-Fu da la-əl-Ki ram” ad la nan 
qrup üzv lə ri sul tan lıq möv qe yin də 
idi lər. Nə ha yət, so nun cu qru pa da-
xil olan in san lar 50 yaş dan yu xa rı 
olan lar dan iba rət idi ki, on lar föv-
qəl du yu ma, uzaq gö rən li yə sa hib 
safl  ıq ar dı cıl la rı sa yı lır dı lar və on-
la rı Mə laikə-mu kar ri bin ad lan dı-
rır dı lar.

İs ma yı lın aid ol du ğu bi rin ci 
qrup ikin ci qrup dan yal nız nə-
va ziş gö rür, ora da kı la rın meh ri-
ban lı ğı na və qar daş lıq eş qi nə tuş 
gə lir di. Am ma heç vaxt “ikin ci 
mər tə bə”nin üzv lə ri ilə el mi mü-
za ki rə lə rə gi riş mir di lər. Həm çi nin, 
ikin ci qru pun üzv lə ri də üçün cü 
qru pun se çil miş lə ri ilə pər də sax-
la yır dı lar.

“Safl  ıq qar daş la rı” öz ara la rın-
da şə riəti “açıq din” ad lan dı rır dı lar. 
Yə ni, bu ra da hər şey ha mı nın qav-
ra dı ğı, fər qi nə var dı ğı və ic ra et di yi 
ri tual lar sis te mi idi. Am ma ba tin də 
qa lan mə na çox az in sa na ça tır dı. 
“İx fan əs-Sə fa” mək təb lə rin də təd-
ris olu nan ba ti ni elm lə rin əsas məq-
sə di ru hu arın dır maq, onu xoş bəxt-
lik mər tə bə si nə çat dır maq idi. Bu 
ocaq lar da fi  lo sofl  a rı, ba ti ni elm lə rə 
yi yə lə nə rək, ila hi səadə tə qo vuş maq 
üçün ha zır la yır dı lar.

Safl  ıq ar dı cıl la rı nın fəl sə fə si nin 
əsa sı nı kaina tın Tək ila hi qay na ğı-
nın ol ma sı və ruh la rın bu qay na ğa, 
yə ni Tan rı ya ge ri dö nü şü inan cı 
təş kil edir di. Ne cə ki, söz lər ağız-
dan, işıq gü nəş dən ya yı lır, elə cə 
bü tün kainat da Tan rı dan qay naq-
la nır. 

Bu fəl sə fə ni biz da ha son ra Azər-
bay ca nın ən güc lü fi  lo sofl  a rın dan 
bi ri Şi ha bəd din Süh rə ver di nin 
“iş ra qi lik” tə li min də gö rü rük. Bö-
yük Süh rə ver di nin bu “işıq fəl sə-
fə si”ndə Kül dən qop muş işıq zər-
rə lə ri ye ni dən ona doğ ru qa yı dır. 
Şərq şü nas alim Za kir Məm mə do-
vun Süh rə ver di dən tər cü mə et di yi 
“İşıq hey kəl lə ri” əsə rin də bu de tal 
qa ba rıq əks olu nub. Klas sik fəl sə-
fə də isə bu na “ema na si ya” de yi lir. 

Ema na si ya inan cı na gö rə, ön cə 
va hid İşıq Top lu su, yə ni, Tan rı möv-
cud dur, on dan mər tə bə-mər tə bə ağıl 
və ruh ya ra nır. Ruh dan dör dün cü 

ola raq ilk mad də, be şin ci 
ola raq tə biət, al tın cı - ci sim-
lər mey da na çı xır. Ar dın ca 
yed din ci - fə lək lər, sək ki zin-
ci  - ele ment lər və on dan da 
doq qu zun cu ola raq mə dən lər, 
bit ki lər, hey van lar mey da na çı-

xır. Kaina tı mak ro kos mos, in sa-
nı mik ro kos mos ki mi qə bul edən Saf-
lıq ar dı cıl la rı nın fi k rin cə, “bə də ni miz 
kaina tın bir par ça sı dır, ona gö rə də 

ru hu muz da Kos mik 
ru hun bir par ça sı dır. 
Kos mik ruh var lıq la-
rı ne cə ida rə edir sə, 
ru hu muz da bə də-

ni mi zi o cür 
y ö  n ə l t -

m ə k -
d ə -

dir.

İs ma yıl və baş qa til miz lər bu fəl-
sə fə nin ma hiy yə ti ni ya vaş-ya vaş 
qav ra dıq la rı za man döv rün na dan 
ha kim lə ri nin fi t va sı ilə Təb riz də ki 
giz li ocaq aş kar lan dı. Dör dün cü 
qru pun üzv lə ri olan əsas ida rə çi lər 
təh lü kə siz lik na mi nə və xü su sən 
də til miz lə ri qo ru maq üçün on la-
rı ba zar mey dan la rı na sə pə lə di lər. 
Ət ra fın da kı lar dan fərq lən mə yən 
şa gird lər fi  zi ki ba xım dan xi las ol-
sa lar da, iqa mət ga hın da ğı dıl ma sı 
on la rı mə nən öl dür dü.

HA Şİ YƏ-2: - ”Safl  ıq Qar daş la-
rı” cə miy yə ti nə aid olan fi  lo sofl  ar 
qru pu əsa sən üç iş lə məş ğul idi: 
təd ris, tər cü mə və ya zı. On lar şa-
gird lə ri öy rət mək dən də çox, qiy-
mət li mətn lə rin tər cü mə si nə diq-
qət edir di lər. Bu cür tər cü mə lər 
bü tün elm sa hə lə ri nə aid ol ma lı 
idi. Hətt  a mu si qi fəl sə fə si nə aid 
tər cü mə lə rə də yer ayı rır dı lar.

On lar bu tər cü mə lər va si tə si lə mu-
si qi, tə biət ün sür lə ri (hеy van lar, bit-
ki lər, minе ral lar) və rəng lər ara sın da 
uy ğun luq haq qın da tə lim ya rat dı lar. 
Safl  ıq fi  lo sofl  a rı hе sab еdir di lər ki, 
müx tə lif alət lər də ça lı nan mu si qi in-
san şüuru na dər man bit ki lə ri və ətir-
li əd viy yə lər ki mi tə sir еdir. Mə sə lən, 
tar da ça lı nan mu si qi ətir li zə fə ran 
ki mi, na ğa ra – mi xək və jеnşеn, ud – 
pi şi ko tu, nеy – bad rənc bu yə, zur na – 
tünd qəh və ki mi tə sir gös tə rir.

İx fan əs-Sə fa nın həm Qərb, həm 
də Şərq dün ya gö rüş lə ri ni özün də 
bir ləş dir mə si xris tian və is lam dün-
ya sı ara sın da kı so yuq lu ğu ara dan 
qal dır maq gü cü nə ma lik idi. Be lə ki, 
Safl  ıq qar daş la rı nın Fəs də yer lə şən 
təş ki la tı nın sə yi nə ti cə sin də tez lik lə 
on la rın ide ya la rı İs pa ni ya əra zi lə ri-
nə ya yı la raq, ora dan da di gər Av ro-
pa öl kə lə ri nə is ti qa mət lən di. 

Dörd his sə dən iba rət “Safl  ıq qar-
daş la rı və və fa mu nis lə ri” en sik lo-
pe di ya sın da kı əl li iki trak tat dan on 
dör dü ri ya ziy yat, on yed di si tə biət, 
onu me ta fi  zi ka və on bi ri ila hiy yat 
mə sə lə lə ri nə həsr olu nub. Ri ya ziy-
ya ta aid trak tat lar da ri ya zi fən lə rin 
id ra ki əhə miy yə ti yük sək qiy mət-
lən di ri lib. Sa ya dair trak tat da de yi-
lir ki, say la rın nəfs lər də ki su rət lə ri 
möv cu da tın ma te ri ya da kı su rət lə ri-
nə uy ğun dur. Hən də sə yə dair trak-
tat da məq səd his si şey lər dən əq li 
şey lə rə, cis ma ni şey lə rə, cis ma ni 
şey lər dən ru hi şey lə rə, konk ret şey-
lər dən mü cər rəd şey lə rə keç mək də 
nəf sin düz gün is ti qa mət lən di ril mə-
si dir. Di gər trak tat lar da isə be lə cə, 
in san nəf si nin bi lik lər lə zən gin ləş-
di ril mə si, id ra ki qüv və lə rə yi yə lən-
mə si, nə ha yət, ka mil ləş mə si, safl  aş-
ma sı qa yə si qar şı ya qo yu lur. 

...İs ma yıl giz li oca ğın da ğı dıl-
ma sın dan son ra öz ru hi in ki şa fı nı 
don dur muş ol du. Bə zi mən bə lə rin 
de di yi nə gö rə, “Safl  ıq qar daş la-
rı”nın Ana do lu, Azər bay can, hətt  a 
Av ro pa əra zi sin də da ğı dı lan iqa-
mət gah la rı nın üzv lə ri son ra dan 
bu bir li yin mər kə zi olan şə hə rə 
get mə di lər. Çün ki on lar üçün bir 
elm oca ğı nın da ğı dıl ma sı, ümu-
miy yət lə, el min sü qu tu idi. 

Haq qın da da nış dı ğı mız İs ma yıl 
da ocaq da yi yə lən di yi bil gi lə rin-
dən is ti fa də edib son ra dan or ta bab 
bir ta cir ol du. Öm rü nün so nun da 
isə müfl  is ləş di.

Mən cə, bu gün bə zi is lam öl kə-
lə rin də ki du ru ma diq qət edən də 
an la yır san ki, bir vaxt lar Qər bə 
mey dan oxu yan, in di isə on dan 
xey li ge ri də qal mış Şərq də elə hə-
min o İs ma yı lın və ziy yə tin də dir – 
elm dən, ziyadan uzaqlaşıb qa ran-
lı ğa qərq olan İs ma yı lın...

El min NU Rİ
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Bu cüm lə lər “Safl  ıq qar daş-

Şərq in ti ba hı nın ya ran ma sın da mi-

rin dən qo pa ra raq İs lam dün ya sı na 
gə tir miş di. On lar Aris to tel və Pla-
to nun me ta fi  zik dün ya gö rü şü nü, 

rı nı ya rat dı lar. Tək elə bu na gö rə, 
XII əsr də özü nün zir və nöq tə si nə 

Şərq dü şün cə si, “Safl  ıq qar daş la-
rı”na çox min nət dar ola caq dı...

yə tin bü tün mək təb lə rin də bu ra 
ye ni qə dəm qo yan 15 yaş lı şa gird-
lə ri “til miz” ad lan dı rır dı lar) olan 
vaxt la rın da bir lik də ki ni za mı qav-
ra mış dı. Bi lir di ki, bu ra da ona öy-
rə di lən bü tün elm lə rin əsas məq sə-

tə min et mək və onu əbə di səadə tə 

Ali Səadət qul luq çu su na çev ril di yi 
mə kan da bü tün şa gird lər ara sın-

Am ma on lar da bi lik və qav ra ma 
ba ca rıq la rı na gö rə bir ne çə qru-
pa bö lün müş dü lər: Bi rin ci qru pa 

idi lər və on lar an caq müəl lim lə-
rin buy ru ğu al tın da bil gi alır dı lar. 

Təb riz də “ka fir iqa mət-
ga hı” ad lan dı rı lan, in-
di isə yal nız da ğın tı la-
rı qa lan bir ti ki li məhv 

edil miş elm və hik mət haq qın-
da ağı oxu yur du. Bu ic ma nın 
ən son üzv lə rin dən olan gənc 
İs ma yıl bö yük qar daş la rı nı 
və müəl lim lə ri ni xa tır la dıq ca 
dərd için də qov ru lur du. O za-
man bu mə kan da ha mı qar daş 
sa yı lır dı. Hət ta müəl lim lər də 
təd ri sə gö rə mə va cib al ma-
ğı öz lə ri nə təh qir sa yır dı lar. 
“Saf lıq qar daş la rı” sı ra sı na 
qa tı lan şa gir də gö rə ata la rın-
dan ya zı lı sə nəd alı nır dı. Bu 
sə nə də əsa sən şa gird müt ləq 
ata sı nın hi ma yə sin dən çı xıb, 
müəl li mi nin mə nə vi öv la dı 
ol ma lı idi. 15 ya şın dan aşa ğı 
olan kəs bu hik mət cə miy yə ti-
nə qə bul edil mir di. Təş ki la tın 
üzv lə rin dən yaş lı nə sil lə yox, 
müx tə lif elm lə rə hə vəs li olan, 
bu dün ya nı və axi rə ti qə bul 
edən, qi ya mət gü nü nə, pey-
ğəm bə rin de dik lə ri nə əməl 
edən, eh ti ras və sa vaş lar dan 
qa çan gənc nə sil lə iş gör mək 
tə ləb edi lir di. 
Gənc İs ma yıl onu da yax şı xa-
tır la yır dı ki, “Saf lıq qar daş la-
rı” cə miy yə ti nə qə dəm qo yan 
hər şa gir də müəl lim lər ön cə 
bu söz lə ri de yir di: “Bü tün tə-
bə qə və si nif lər dən olan in san-
lar la tə mas qu run. Sə bir li olun 
və in san la ra sev gi ilə ya na şın. 
On la ra ye mək də ki duz ki mi 
qay na yıb- qa rı şın. Ağıl lı bir loğ-
man, hə kim ki mi dav ra nın və 
mə nə vi xəs tə lə ri sa ğal dın”.

rin buy ru ğu al tın da bil gi alır dı lar. la yır dı lar. fə də isə bu na “ema na si ya” de yi lir. rin buy ru ğu al tın da bil gi alır dı lar. 

Gizli elm cəmiyyəti - 
“Saflıq qardaşları”

bü tün giz li ocaq la ra ya yıl mış dı. 
İs ma yıl da ilk ola raq bu söz lə ri 
əz bər lə miş, sə hə ri gün isə Evk lid 
hən də sə si ni öy rən mə yə baş la mış-
dı. Çün ki bu giz li cə miy yə tin əsas 
qa yə si şə riət qa nun la rın dan qur-
tu la raq ila hi yə, Ədə bi Hə qi qə tə 
qo vuş ma nın hik mə ti nə va qif ol-
maq idi. O sə bəb dən də, mən ti qi 
mü ha ki mə nin in ki şa fı üçün ri ya-
ziy yat elm lə ri ilə fəl sə fə ni bi rin ci 
növ bə də təd ris edir di lər.

 Haq qın da da nı şa ca-
ğı mız giz li el mi cə miy yət bu gün 
az qa la bü tün dün ya nın borc lu 
ol du ğu “Safl  ıq qar daş la rı” bir-
li yi dir. Bə zi mən bə lər də “İx fan 
əs-Sə fa” mək tə bi ki mi təq dim 
edi lən giz li təş ki lat, döv rün ha-
ki mi- müt ləq lə rin dən xə bər siz 
fəaliy yət gös tə rir, ən yax şı alim-
lə ri öz sı ra la rı na qa tır dı. Mək təb 
X əsr də qə dim elm mər kə zi olan 
Bəs rə də ya ran mış dı. Am ma tez-
lik lə Azər bay can tor paq la rı nı da 
öz zi ya sı na bü rü dü. On lar hə lə 
in ti bah döv rün dən əv vəl itib-bat-
maq da olan, mi sil siz də yə rə ma lik 
an tik yu nan fi  lo sof və alim lə ri nin 
əsər lə ri ni ax ta rıb ta pır, on la rı qo-
ru yur və ən əsa sı tər cü mə edir di-
lər. Bu nun la da əsl elm və fəl sə fə 
mən bə yi olan yu nan mətn lə ri nin 
hik mə ti ni Şərq coğ ra fi  ya sın da da 
ya yır dı lar. Şər qin “ye ni pla ton çu-
la rı” ad lan dı rı lan “Safl  ıq qar daş la-
rı”nın tə bi rin cə, Ali Səadə tə qo-
vuş maq üçün in san ilk növ bə də 
öz ru hu nu safl  aş dır ma lı idi. 
Bu nun da ye ga nə yo lu elm və 
fəl sə fə yə yi yə lən mək dəy di. 
Şə riət isə on la rı nə an la ya 
bi lir, nə də qə bul edir di. 

Ema na si ya inan cı na gö rə, ön cə 
va hid İşıq Top lu su, yə ni, Tan rı möv-
cud dur, on dan mər tə bə-mər tə bə ağıl 
və ruh ya ra nır. Ruh dan dör dün cü 

ola raq ilk mad də, be şin ci 
ola raq tə biət, al tın cı - ci sim-
lər mey da na çı xır. Ar dın ca 
yed din ci - fə lək lər, sək ki zin-
ci  - ele ment lər və on dan da 
doq qu zun cu ola raq mə dən lər, 
bit ki lər, hey van lar mey da na çı-

xır. Kaina tı mak ro kos mos, in sa-
nı mik ro kos mos ki mi qə bul edən Saf-
lıq ar dı cıl la rı nın fi k rin cə, “bə də ni miz 
kaina tın bir par ça sı dır, ona gö rə də 

ru hu muz da Kos mik 
ru hun bir par ça sı dır. 
Kos mik ruh var lıq la-
rı ne cə ida rə edir sə, 
ru hu muz da bə də-

ni mi zi o cür 
y ö  n ə l t -

m ə k -
d ə -

dir.
bu bir li yin mər kə zi olan şə hə rə 

bir ta cir ol du. Öm rü nün so nun da 

Ema na si ya inan cı na gö rə, ön cə 

“Saflıq qardaşları”“Saflıq qardaşları”



***
Tey mur Ağa lıoğ lu 1953-cü il də 

Gür cüs ta nın ən gö zəl gu şə lə rin dən 
bi rin də - Qa ra ya zı da (in di ki Qar da-
ba ni ra yo nu) do ğu lub, or ta təh si li ni 
də bu ra da alıb. Am ma elə mək təb-
də oxu du ğu ilk vaxt lar dan mə lum 
idi ki, bö yü yən də rəs sam ola caq. 
Gö zəl əl qa bi liy yə ti, bən zər siz du-
yu mu var dı, üs tə lik, tə biət vur ğu nu 
idi, ilin bü tün fə sil lə rin də cür bə cür 
bit ki lə rin, xü su si lə ağac la rın ne cə 
də yi şib rəng dən-rən gə düş dük lə ri-
ni, ana tə biətin ne cə don dan-do na 
gir di yi ni mü şa hi də elə mə yi se vir di. 
Hə lə mək tə bin yu xa rı si nifl  ə rin də 
oxu yan da çək di yi mən zə rə lər lə sər-
gi lər də iş ti rak elə mə yi, ta ma şa çı la-
rın diq qə ti ni çək mə yi ar zu la yır dı.

1975-ci il də Ba kı ya gə lib Ə.Əzim-
za də adı na Azər bay can Döv lət Rəs-
sam lıq Mək tə bi nə da xil olan da hə lə 
uzun və əzab lı ya ra dı cı lıq yo lu nun 
baş lan ğı cın da ol du ğu nu gö zəl ba şa 
dü şür dü. Bi lir di ki, sə nət nə zə riy yə-
si rəs sam üçün yal nız kö mək çi va si-
tə dir, baş lı ca sı, ka ğız la, ka ran daş la, 
rəng lə, kə tan la, fır çay la, mol bert lə 
məh rəm tə mas qur ma ğı ba car maq, 
üz tut du ğu tə biətin kim sə yə mə lum 
ol ma yan gö zəl lik lə ri ni gör mək, o 
gö zəl lik lə ri duy ğu la rı nın süz gə cin-
dən ke çi rib ta ma şa çı ya çat dır maq-
dır. Ona gö rə də bir yer də otur ma ğı 
sev mir, im kan ta pan ki mi tə biət lə 
nə fəs-nə fə sə da ya nıb iş lə mə yə can 
atır dı. O il lər də yad da şın da ən çox 
yer tu tan us tad Sətt  ar Bəh lul za də ilə 
ta nış lı ğı, onun Qa ra ya zı ya sə fə ri za-
ma nı ya xın ün siy yət lə ri ol du.

Tə lə bə lik il lə ri Tey mur Ağa lıoğ-
lu nun rəs sam ki mi for ma laş ma sın-
da ilk ad dım ol du. Son ra təh si li ni 
Tbi li si Döv lət Rəs sam lıq Aka de-
mi ya sı nın rəng kar lıq bö lü mün də 
da vam et dir di, gör kəm li sə nət kar-
lar dan dərs al dı, sər gi lər də iş ti rak 
elə di, əsər lə ri nə adi ta ma şa çı lar la 
ya na şı, pe şə kar sə nət çi lə rin də mü-
na si bə ti ni öy rən di. Onun get-ge də 
for ma la şan xü su si dəst- xə ti sə nət-
şü nas la rın diq qə ti ni çək di.

1986-cı il də Tbi li si də ke çi ri lən 
ilk fər di sər gi si Tey mur Ağa lıoğ lu-
nun ya ra dı cı lı ğın da dö nüş nöq tə si 
idi. O, ar tıq rəng kar lı ğa az qa la 25 
il lik sev gi si nin he sa ba tı nı ve rir di. 
Ta ma şa çı rəy lə rin dən, sə nət şü nas-
la rın çap et dir dik lə ri mə qa lə lər-
dən onun ilk sə nət im ta ha nın dan 
uğur la çıx dı ğı nı de mək olar dı.

Son ra rəs sa mın ak va rel lə ri Azər-
bay can da və o vaxt kı SS Rİ-nin di-
gər mütt  ə fi q res pub li ka la rın da 
ke çi ri lən sər gi lər də də nü ma yiş 
et di ril di, rəng kar lıq əsər-
lə ri top lu la rı na da xil 
edil di, mu zey lə-
rin fon dun da 
özü nə yer 
t a p  d ı . 

Be lə gö rü nür dü ki, rəs sam ar tıq 
bey nəl xalq sər gi lər də iş ti rak et-
mək üçün ki fa yət qə dər san bal lı 
ya ra dı cı lıq bioq ra fi  ya sı na ma lik-
dir.

La kin za ma nın axa rı hər şe yi də-
yiş di...

***
Şüb hə siz, ötən əs rin 80-ci il lə ri nin 

axı rı, 90-cı il lə ri nin baş lan ğı cı ək sər 
sə nət çi lər ki mi, Tey mur Ağa lıoğ lu-
nun ta le yin də və ya ra dı cı lı ğın da da 
də rin iz qoy du. Möv cud si ya si sis te-
min çök mə si, də yər lə rin də yiş mə si, 
Er mə nis ta nın əra zi id diala rın dan 
do ğan mü na qi şə lər sə nə tə və sə nət-
çi yə də tə sir siz ötüş mə di. Bu nun la 
be lə, hə min il lə rin ağ rı la rı nı ya şa yan 
rəs sam ya ra dı cı lı ğın dan qal ma dı.

Tey mur Ağa lıoğ lu nun 1993-cü il-
də İs tan bul Plas tik Sə nət lər Sər gi si 
çər çi və sin də Va rol Sə nət Qa le re ya-
sın da nü ma yiş et di ri lən əsər lə ri ta-
ma şa çı lar da bö yük ma raq oyat dı. 

Hə min uğur dan son ra əsər lə ri ey ni 
za man da Alan ya Mu ze yin də, Zər-
gər pa şa Sa ra yın da, Arel, Den ta 
Form, Trans pa ran, Ne fer ti ti, Ma ri na, 
Şə kər bank, Vəqfb  ank, Alan ya Qa la, 
Gö zü bö yük, Pe ra, Nar,  Sə nət Qa le-
re ya la rın da, An ka ra Plas tik Sə nət lər 
və TÜ YAP Sə nət...  sər gi lə rin də nü-
ma yiş et di ri lən rəs sam, Tür ki yə də ta-
nın ma ğa və se vil mə yə baş la dı. 2005-
ci il dən qar daş öl kə nin və tən daş lı ğı nı 
alan, ar tıq An ka ra da ya şa yıb-ya ra-
dan Tey mur Ağa lıoğ lu öl kə nin ən 
məş hur fır ça us ta la rın dan bi ri ki mi 
ta nı nır. Tür ki yə nin nü fuz lu sə nət şü-
nas la rı onu bö yük sev giy lə  “Türk lə-
rin na tür mort us ta sı” ad lan dı rır lar.

İn di 2006-ci il dən Bir ləş miş Rəs-
sam lar və Hey kəl tə raş lar Dər nə yi-
nin üz vü olan Tey mur Ağa lıoğ lu nun 
əsər lə ri İs tan bu lun “Ga le ri Bo hem Art 
Ni şan ta şı” rəsm qa le re ya sı, “Art Bosp-
ho rus” bey nəl xalq yar ma sı ki mi eli tar 
sə nət ocaq la rın da nü ma yiş et di ri lir, 
daim bö yük ma raq la qar şı la nır.

50-dən ar tıq qa rı şıq və fər di sər gi 
ke çir miş, An ka ra nın Çan ka ya ra-
yo nun da şəx si qa le re ya sı nı aç mış 
rəs sa mım əsər lə ri ni Tür ki yə nin 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, 
Də niz li Bə lə diy yə si, Alan ya Mu-
ze yi ilə ya na şı, Ma lay zi ya, Fran sa, 
İn gil tə rə, ABŞ, Avst ra li ya, İs veç rə, 
Hol lan di ya və Al ma ni ya da ya şa-
yan şəx si kol lek si ya çı lar da alıb lar.

***
Tür ki yə nin ta nın mış sə nət şü-

na sı Bün ya min Ba la mir ak va-
rel us ta sı Tey mur Ağa lıoğ lu nu 
“İşıq ax ta ran səy yah” ad lan dı rıb.

Onun dün ya sı bö yük şə hər lə rin 
iz di ha mın dan uzaq da, tə biətin ila-
hi səs siz li yin də baş la yır. O, bi zim-
lə ey ni za man da ya şa sa da, elə bil 
baş qa alə mi gö rür, hə min alə mi 
əsər lə ri nə gə ti rir, ta ma şa çı la rı na 
işıq və safl  ıq do lu an lar bəxş elə yir.

O, tə biətin ağ la gəl məz mö cü-
zə lə ri ni əsər lə rin də əks et dir mə yə 
can atır. Tey mur Ağa lıoğ lu nun ak-
va rel lə rin də Tür ki yə nin əs ra rən giz 
gö zəl lik lə ri – Ha sa noğ lan, qaz dağ-
la rı, Ər də mit kör fə zi, Zey tun lu kü-
çə lə ri, To ros dağ la rı nın ətək lə ri, Beş 
Ko nak kan yon la rı, Si de sa hil lə ri... 
ağ la gəl məz ca zi bə yə ma lik mən-
zə rə lə rə çev ri lir. Hə lə tə biət ye ni cə 
oya nan da, dan ye ri nin qı zar tı sı gö-
yün üzün dən çə kil mə miş, quş la rın 
cəh-cə hi eşi di lən də onu İşı ğı qar şı la-
ma ğa ge dən gö rür lər. Hə min an lar 
rəs sa mın öm rü nün ən gö zəl an la-
rı dır. O, tə biətin ru hu nu duy ma ğa, 
onun la tə mas da ol ma ğa ge dir. Elə 
ötən il sə nət dos tu Fər man Ay dın la 
An tik Sə nət Qa le re ya sın da təş kil et-
dik lə ri “Tə biət yu xu la rı” ad lı sər gi 
də hə min tə ma sın bəh rə si idi.

2015-ci il də Tür ki yə nin Sər həd 
İn ki şaf Agent li yi nin hə ya ta ke çir-
di yi la yi hə Tey mur Ağa lıoğ lu nun 
ya ra dı cı lıq bioq ra fi  ya sı na ya zı la caq. 
Rəs sam hə min la yi hə çər çi və sin də 
10 ta nın mış fır ça us ta sıy la bir gə Ani 
an tik şə hə rin də və Qars qa la sın da 
ol du, gə zib gör dü yü yer lə rin es kiz-
lə ri ni çək di, Qars da kı Gü ləh məd 
Ay tə miz Ana do lu Gö zəl Sə nət lər Li-
se yi nin şa gird lə ri lə gö rüş dü. Əl bət-
tə ki, hə min la yi hə həm də bü töv bir 
sil si lə nin ya ran ma sı na sə bəb ol du.

Da ha bir yad da qa lan ha di sə isə 
ötən ilin axı rın da Azər bay ca nın Tür-
ki yə də ki sə fi r li yi nin Tür ki yə Res-
pub li ka sı Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi ilə bir gə 31 De kabr Dün ya 
Azər bay can lı la rı nın Həm rəy li yi Gü-
nü mü na si bə ti lə An ka ra da kı Rəsm 
və Hey kəl Mu ze yin də təş kil et dik lə-
ri “Tür ki yə də Ya şa yan Azər bay can lı 
Rəs sam la rın 3-cü Rəsm Sər gi si” ol du.
10 gün nü ma yiş et di ri lən sər gi nin açı-
lı şın da Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si-
nin sa biq spi ke ri İs mət Sez gin, Tür ki yə 
Res pub li ka sı Mə də niy yət və Tu rizm 
na zi ri nin müavi ni Ka mal Fa hir Genç, 
An ka ra da akk re di tə olun muş dip lo-
ma tik nü ma yən də lik lə rin rəh bər lə ri 
və təm sil çi lə ri, çox say da ta nın mış mə-
də niy yət və elm xa di mi, mil lət və kil lə-
ri, ic ti maiy yət və dias por nü ma yən də-
lə ri lə ya na şı, çox say da KİV təm sil çi lə ri 
də iş ti rak et di lər. Sər gi də Əda lət Qa ra, 
Arif Ələs gə rov, Asim Rə su loğ lu, El çin 
Mus ta fa yev, Fat ma Də mir Qu li ye va, 
İs ma yıl Hü sey nov, La lə Av şar, Lə ta-
fət Məm mə do va, Mən sur Cə fə rov, 
Mə həm məd Yüz ba şı yev, Mə hər Bay-
ra mov, Mə həm məd Şir zad, Mə za hir 
Ər tuğ Av şar, Mə həm məd Əli yev, 
Na zim Məm məd, Pər va nə Əli za də, 
Ra fi q Əziz, Ra him Məh mə dov, Rə sul 
Rza yev, Sa bir Meh di yev, Sa diq Ba ba-
yev, Səid Rüs təm, Sə nan Ey nul la yev, 
Sər had Rza yev, Şa hin Məm mə dov, 
Ta ri yel Əli za də, Tey mur Rza yev, Üm-
bül ba nu Hə mi do va, Va hid Nov ru zov, 
Va hid Ta lıb, Ya şar Zey na lov, Yu sif Əli-
za də və Zi yad Sul ta nov ki mi rəs sam-
lar la ya na şı, Tey mur Ağa lıoğ lu nun 
əsər lə ri də uğur la nü ma yiş et di ril di.

Tey mur Ağa lıoğ lu nun ema lat xa-
na sı nın qa pı sı da qəl bi nin qa pı sı ki-
mi dost la rı nın, sə nət se vər lə rin üzü-
nə açıq olur. Sə nət şü nas Bün ya min 
Ba la mi rin qeyd et di yi ki mi, bəl kə də 
o, rəsm lə rin də tə biət gö zəl lik lə ri ni 
yal nız ona gö rə əks et di rir ki, sa ral-
mış pa yız yar paq la rı tö kü lən də onun 
yaz ha va sı gə lən ak va rel lə ri nə ba xıb 
ümid lə ya şa ya bi lə sən...
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI
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*** Be lə gö rü nür dü ki, rəs sam ar tıq 

Hə min uğur dan son ra əsər lə ri ey ni 
za man da Alan ya Mu ze yin də, Zər-
gər pa şa Sa ra yın da, Arel, Den ta 
Form, Trans pa ran, Ne fer ti ti, Ma ri na, 
Şə kər bank, Vəqfb  ank, Alan ya Qa la, 
Gö zü bö yük, Pe ra, Nar,  Sə nət Qa le-
re ya la rın da, An ka ra Plas tik Sə nət lər 
və TÜ YAP Sə nət...  sər gi lə rin də nü-
ma yiş et di ri lən rəs sam, Tür ki yə də ta-
nın ma ğa və se vil mə yə baş la dı. 2005-
ci il dən qar daş öl kə nin və tən daş lı ğı nı 
alan, ar tıq An ka ra da ya şa yıb-ya ra-
dan Tey mur Ağa lıoğ lu öl kə nin ən 
məş hur fır ça us ta la rın dan bi ri ki mi 
ta nı nır. Tür ki yə nin nü fuz lu sə nət şü-
nas la rı onu bö yük sev giy lə  “Türk lə-
rin na tür mort us ta sı” ad lan dı rır lar.

Qay nar ədə bi-bə dii hə ya tı ilə məş hur olan Tbi li si nin 
rəsm qa le re ya la rı nın bi rin də ak va rel lə ri ni gör müş-
düm, im za da çox doğ ma gəl miş di: Tey mur Kəl bi yev. 
Rəs sa mın əsər lə rin də ki möv zu və rəng se çi mi, bit kin 

kom po zi si ya və bü töv lük də tə biətə sev gi mə ni va leh elə miş-
di. Müəl li fin gör dük lə ri nə özü nə məx sus ya naş ma tər zin dən 
əməl li-baş lı tə sir lən miş dim.
Az son ra öy rən dim ki, Tey mur “So vet Gür cüs ta nı” (in di ki 
“Gür cüs tan”) qə ze tin də il lüst ra si ya çı-rəs sam iş lə yir. Qə zet də 
ara-sı ra rast gəl di yim il lüst ra si ya la rı da, onun yet kin, zövq 
sa hi bi ol du ğun dan xə bər ve rir di.
Son ra qə zet də bir gə iş lə mə li ol duq, Tey mur Kəl bi ye vin şəx-
siy yə ti nə də, ya ra dı cı lı ğı na da ki fa yət qə dər bə ləd ol dum, 
onun du yu mu nun əsas mən bə yin dən xə bər tut dum, bil dim 
ki, tə biət on dan öt rü hər şey dən əzəl, hər şey dən zən gin dir.

sil si lə nin ya ran ma sı na sə bəb ol du.
na sı nın qa pı sı da qəl bi nin qa pı sı ki-
mi dost la rı nın, sə nət se vər lə rin üzü-
nə açıq olur. Sə nət şü nas Bün ya min 
Ba la mi rin qeyd et di yi ki mi, bəl kə də 
o, rəsm lə rin də tə biət gö zəl lik lə ri ni 
yal nız ona gö rə əks et di rir ki, sa ral-
mış pa yız yar paq la rı tö kü lən də onun 
yaz ha va sı gə lən ak va rel lə ri nə ba xıb 
ümid lə ya şa ya bi lə sən...
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

Teymur Ağalıoğlu -
təbiəti sənətləşdirən və 
sənədləşdirən rəssamda ilk ad dım ol du. Son ra təh si li ni 

Tbi li si Döv lət Rəs sam lıq Aka de-
mi ya sı nın rəng kar lıq bö lü mün də 
da vam et dir di, gör kəm li sə nət kar-
lar dan dərs al dı, sər gi lər də iş ti rak 
elə di, əsər lə ri nə adi ta ma şa çı lar la 
ya na şı, pe şə kar sə nət çi lə rin də mü-
na si bə ti ni öy rən di. Onun get-ge də 
for ma la şan xü su si dəst- xə ti sə nət-
şü nas la rın diq qə ti ni çək di.

1986-cı il də Tbi li si də ke çi ri lən 
ilk fər di sər gi si Tey mur Ağa lıoğ lu-
nun ya ra dı cı lı ğın da dö nüş nöq tə si 
idi. O, ar tıq rəng kar lı ğa az qa la 25 
il lik sev gi si nin he sa ba tı nı ve rir di. 
Ta ma şa çı rəy lə rin dən, sə nət şü nas-
la rın çap et dir dik lə ri mə qa lə lər-
dən onun ilk sə nət im ta ha nın dan 
uğur la çıx dı ğı nı de mək olar dı.

Son ra rəs sa mın ak va rel lə ri Azər-
bay can da və o vaxt kı SS Rİ-nin di-
gər mütt  ə fi q res pub li ka la rın da 
ke çi ri lən sər gi lər də də nü ma yiş 
et di ril di, rəng kar lıq əsər-
lə ri top lu la rı na da xil 
edil di, mu zey lə-
rin fon dun da 
özü nə yer 
t a p  d ı . 

sənədləşdirən rəssamsənədləşdirən rəssam
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Ailəsi və uşaqlığı

So fi  Mar so ta le yi üzü nə gü lən sə nət kar lar dan-
dır. 14 ya şın da tə sa dü fən sı naq çə ki liş lə rin də olan 
So fi  hə min fi lm də rol alır və bu ha di sə onun hə-
ya tı nı də yi şir. Bu nun la da o, akt yor sə nə ti nə cid di 
ya naş ma ğa, bu sa hə də özü nü in ki şaf et dir mə yə 
baş la yır. So fi  tək cə öz və tə nin də de yil, həm də xa-
ri ci öl kə lər də fi l mə çə kil mək id diasın da idi. 

Əsl adı So fi  Da niel Sil vi ya Mop yü olan So fi  
Mar so 17 no yabr 1966-cı il də Fran sa da Pa ri sət ra fı 
Jan til yi şə hə rin də dün ya ya gə lib. Fran sa ki ne ma-
toq ra fı nın gə lə cək ul du zu sa də, ka sıb ailə dən dir. 
So fi  nin ata sı dü kan da sa tı cı, ana sı isə trey ler sü rü-
cü sü idi. Ək sər ya şıd la rı ki mi, ba la ca So fi  də akt ri-
sa ol ma ğı ar zu la yır dı. Hə lə lap ki çik yaş la rın dan 
o, mah nı oxu yur, rəqs elə yir di, an caq xa rak ter cə 
çox utan caq və qor xaq olan bu ba la ca qız adam la-
rın ya nın da oxu ma ğa, oy na ma ğa qor xur du. 

So fi  Mar so hə mi şə nü mu nə vi uşaq olub, 
mək təb də əla çı olan bu qız heç vaxt dərs dən 
qaç ma yıb. La kin bu, təx mi nən 14 ya şı na qə-
dər be lə da vam et di. Ar tıq ye ni yet mə lik döv-
rün dən rə fi  qə lə ri nin gə zin ti yə çıx maq, əy lən-
mək tək li fi  ni rədd edə bil mə di. 

Kar ye ra sı nın baş lan ğı cı
So fi  Mar so nun ta le yi ni ta mam də yi şən 

sə nət yo lu çox ma raq lı dır. Çox ağıl lı və sö-
zə ba xan uşaq olan So fi  rə fi  qə lə rin dən öy rə-
nir ki, re jis sor Klod Pi no to nun fi l min də baş 
rol da çə kil mək üçün sı naq çə ki liş lə ri apa rı lır. 
Bu nu öy rə nən ki mi, So fi  sı naq çə ki liş lə ri nin 
apa rıl dı ğı mey dan ça ya üz tu tur. Va li de yin lə-
ri nin qor xu sun dan So fi  an ket də so ya dı nı baş-
qa cür ya zır. Sı naq çə ki liş lə ri nə Mar so kü çə si 
ilə ge dən So fi  yə kü çə nin adı xoş gə lir və onu 
özü nə tə xəl lüs ki mi gö tü rür. 

Min lər lə iş ti rak çı nın için dən re jis so run, sa-
də ailə dən olan 14 yaş lı So fi  ni seç mə si ha mı nı, 
o cüm lə dən, qı zın özü nü də təəc cüb lən di rir. 
Be lə lik lə, So fi  nin ki no da ilk ad dı mı “Bum” 
fi l min də oy na dı ğı rol la baş la yır və fi lm bö-
yük uğur qa za nır. Bu fi lm ye ni yet mə So fi  yə 
şöh rət gə ti rir. Tez lik lə onu “Bum 2” fi l mi nə 
də vət edir lər və akt ri sa bu də fə bir az da bə-
yə ni lir. Da ha son ra ye nə onun iş ti ra kıy la 
“Bum 3” fi l mi çə ki lir. Bu fi lm lə tən qid çi lər 
Mar so nu bir akt ri sa ki mi qə bul edir lər. So-
fi  fi lm də ki ro lu na gö rə “Se zar” mü ka fa tı-
nın “Ən pers pek tiv li akt ri sa” və “Ən yax şı 
ki no de büt” no mi na si ya la rı na la yiq gö rü lür. 

So fi  nin “Bum” fi l min də çə kil mə si ona 
ye ni im kan lar ya rat dı, ye ni tək lifl  ər al ma-
ğa baş la dı. Şöh rə tə, ul duz hə ya tı na alış ma-
mış, qə fi l dən ul du zu par la yan ye ni yet mə 
So fi  üçün bun lar çox ma raq lı və cəl be di ci idi. 

Qız la rı nın uğu ru nu gö rən va li deyn lə ri So fi -
nin fi k ri ni so ruş ma dan Fran sa nın ən məş hur, ən 
nü fuz lu ki no şir kə ti olan “Qo mon” ilə 5 il müd-
də tin də mü qa vi lə bağ la yır lar. Göz lə nil di yi ki mi, 
bun dan son ra akt ri sa nın hə ya tı çə tin lə şir, şir kət 
öz qa nun la rı nı dik tə et mə yə baş la yır, nə yin yax şı, 
nə yin pis ol du ğu nu on lar tə yin edir, bir söz lə, So-
fi  Mar so nun akt ri sa imi ci üzə rin də iş lə yir lər. Hə-
min dövr də ar tıq ta nın mış və öz am bi si ya la rı olan 
akt ri sa be lə iş bir li yi nə, şir kə tin təz yi qi nə döz mür 
və mü qa vi lə ni ləğv elə mək qə ra rı na gə lir. La kin 
şir kə tin nü fu zu nu və mü qa vi lə nin şərt lə ri ni nə-
zə rə al saq, bu im ti na akt ri sa üçün o qə dər asan 
ba şa gəl mir. Mə sə lə məh kə mə sa lo nu na ge dib çı-
xır və məh kə mə qə rar çı xa rır ki, mü qa vi lə ni poz-
du ğu na gö rə akt ri sa “Qo mon” şir kə ti nə 1 mil yon 
frank ödə mə li dir. Məh kə mə dən son ra So fi  Mar-
so cə ri mə ni ödə yə bil mə yə cə yin dən və bu na gö rə 
də mir bar maq lıq lar ara sı na dü şə cə yin dən qor-
xur. Hə ya tı nın ən böh ran lı dövr lə rin dən bi rin də 
onun kö mə yi nə hə min za man sev gi li si olan pol-
yak re jis so ru An jey Ju lavs ki gə lir. Ju lav ski Mar so-
ya yax şı və kil ta pır, akt ri sa pro se si udur. 

So fi  Mar so nun yük sə lən kar ye ra sı
16 ya şın da So fi  ar tıq bir akt ri sa ki mi xey li 

püx tə ləş miş di. Bu dövr də o, Kat rin Den yov və 
Je rar De pard ye ki mi ge niş ya ra dı cı lıq im kan-
la rı na ma lik akt yor lar la “Fort Sa qan” fi l min də 
çə ki lir. Bun dan son ra De pard ye ilə ye nə ey ni 
çə ki liş mey dan ça sı nı pay la şır. On lar Mo ris Pya-
la nın “Po lis” fi l min də tə rəf- mü qa bi li olur lar. 
Bir-bi ri nin ar dın ca uğur lu la yi hə lə rə im za atan 
Mar so, Fran sa nın ən məş hur və ən nü fuz lu akt-
yor la rın dan bi ri nə çev ril mə yə baş la yır dı. Onun 
ilk də fə in gi lis di lin də ifa et di yi, 1995-ci il də 
Mel Gib so nun “Cə sur ürək” fi l min də ya rat dı-
ğı şah za də İza bel la ob ra zı da çox uğur lu alı nır. 
O, İza bel la nı ta ma mi lə fərq li şə kil də ya ra dır.

Bu fi lm Os kar mü ka-
fa tı al ma sa da, So-
fi  Mar so is te dad lı 
akt ri sa ki mi qə bul 
edil di və Hol li vu-
du fəth edə bil di. 

1995-ci il 
fi l moq ra fi  ya sı

Akt ri sa ki mi şöh rət 
qa zan mış So fi  Mar so 
1990-cı il lər də özü re jis-
sor luq et mə yə baş la dı. 
Re jis sor ki mi ilk işi isə 
“Tər si nə şə fəq” ad lı qı-
sa met raj lı fi lm ol du. Film 
Kann da ke çi ri lən “İnam lı ba-
xış” fes ti va lı na təq dim edil di. La kin 
heç bir mü ka fat al ma dı. Bir il dən son-
ra isə So fi  nin ya rım bi qo ra fi k “Ya lan çı 
qa dın” əsə ri işıq üzü gör sə də, ro man 
tən qid çi lər tə rə fi n dən o qə dər də müs-
bət rəy al mır. An caq il lər keç dik dən 
son ra akt ri sa nın özü nün də ro-
ma na ba xı şı də yi şir və 
tən qid çi lər lə ey-
ni möv qe də 
du rur. 

Ən məş hur fi lm lə ri 
Özü nü müx tə lif ob raz lar-

da sı na yan akt ri sa oy na-
dı ğı rol la rıy la xa ri ci re jis-
sor la rın da diq qə ti ni cəlb 
edir di. Bir çox ad lı- san lı 
əc nə bi re jis sor onu öz fi l-

mi nə də vət et mə yə baş la-
dı . Ar tıq utan caq So fi  dən 
əsər-əla mət də qal ma mış-
dı, o, açıq-sa çıq səh nə lə rə 
də çə ki lir di. Yu xa rı da adı 
çə kil miş “Cə sur ürək” 
fi l mi akt ri sa nın Hol li-
vud da çə kil di yi ye ga nə 
fi lm ol ma dı. 1997-ci il də 

re jis sor Ber nar Rouz rus ya zı çı sı 
Lev Tols to yun ey niad lı ro ma nı 

əsa sın da “An na Ka re ni na” fi l-
mi ni çək di. Bu ki no fi lm-

də akt ri sa baş ro lu 
ifa edir di.

Mar so dan baş qa çə ki liş mey dan ça sın da Şon Bin, 
Alf red Mo lin ki mi akt yor lar var idi. Bun dan son ra 
So fi  Mar so nu cə sur Bri ta ni ya agen ti Ceyms Bond 
haq qın da olan “Bü töv dün ya da az dır” fi l mi nin 
bir se ri ya sın da çə kil mə yə də vət edir lər. Bu fi lm 
1999-cu il də ek ran la ra çıx dı. Film də akt ri sa agent 
007-yə qar şı mü ba ri zə apa ran hiy lə gər və in san-
la rı yo lun dan az dı ran ca ni Elekt ra Kinq ob ra zı nı 
ya rat dı. So fi  Mar so həm çi nin tez-tez bi rin ci əri, 
re jis sor An jey Ju lavs ki nin də çək di yi fi lm lər də rol 
alır dı. Mar so nun çə kil di yi “Fan fan sev gi si nin ət ri” 
və “Tə lə bə qız” fi lm lə ri, təəs süf ki, ta ma şa çı tə rə-
fi n dən so yuq qar şı la nır və uğur qa za na bil mir. 

Şəx si hə ya tı
16 ya şın da So fi  ilk ev li li yi ni ya şa yır. Bu, 42 yaş lı 

pol yak re jis so ru An jey Ju lavs ki olur. Yaş fər qi on-
la rın bir-bi ri ni də li cə si nə sev mə si nə ma ne ol mur. 
An je yə aşiq olan akt ri sa ona gö rə Pol şa ya kö çür, 
pol yak di li ni öy rə nir və ora da ya şa yır. An jey 
onun üçün hər şey idi – həm eh ti ras lı sev gi li, həm 
də qay ğı keş ata. So fi  nin de di yi nə gö rə məhz Ju-
lavs ki onu qor xaq, la kin ca zi bə dar qız dan yük sək 
pro fi l li akt ri sa ya çe vi rib. Akt ri sa ta ma mi lə haq lı-
dır. Məhz Ju lavs ki nin “Də li sev gi” (1985), “Mə-
nim ge cə lə rim si zin gün düz lə ri niz dən gö zəl di” 
(1989) və “Ma vi not” (1991) fi lm lə ri ta ma şa çı la ra 
Mar so nun akt yor po ten sialı nı gös tər di. Məhz 
hə min fi lm lər də akt ri sa nın əsl is te da dı üzə çıx-
dı. Hər çənd əri nin re jis sor luq et di yi fi lm lər də 
çə kil mək So fi  yə nə pul, nə də şöh rət gə ti rir di. 
An caq o, bun la ra fi  kir ver mir di və tez-tez de yir di 
ki, sev gi xa ti ri nə nəin ki pul suz lu ğa, hətt  a ölü mə 
də ha zır dı. An caq on la rın ailə hə ya tı akt ri sa nın 
is tə di yi ki mi uğur lu alın mır. An jey So fi  ni yal nız 
akt ri sa, sev gi li ki mi gö rür dü, an caq o, An jey dən 
uşaq dün ya ya gə ti rib bü töv ailə yə çev ril mə lə ri ni 
is tə yir di. An jey isə qə tiy yət lə bu nu rədd edir di. 

La kin bu və ziy yət çox da vam et mir, 1994-cü 
il də So fi  əri nin qar şı sın da şərt qo yur: ya on la-
rın uşa ğı ola caq, ya da o, An je yi atıb ge də cək. 
İnad kar An jey ye nə ra zı laş mır. Ay rıl maq da qə-
rar lı olan Mar so, Pol şa nı tərk edib Ame ri ka ya 
“Cə sur ürək” fi l mi nin çə ki liş lə ri nə ge dir. So fi -
nin onu bir də fə lik ata ca ğın dan qor xan re jis sor 
okeanın o ta yı na ge dib So fi  nin kön lü nü alır, on-
dan üzr is tə yir. On lar evə bir yer də qa yı dır lar 
və 1995-ci il də oğul la rı Ven san dün ya ya gə lir. 
Bu mü na si bət lə Ju lavs ki So fi  yə Var şa va ət ra fın-
da bö yük ma li ka nə ba ğış la yır. Ev baş dan- aya-
ğa ən tiq əş ya lar la dol du rul muş du. Be lə bir ev 
sa hi bi ol maq So fi  nin uşaq lıq ar zu su idi. An caq 
bun la ra bax ma ya raq, bu mü na si bət so na can 
da vam et mir və 2002-ci il də on lar rəs mi şə kil də 
ay rı lır lar. Bu nun la be lə, So fi  Mar so və An jey Ju-
lavs ki nin ni ka hı nə az, nə çox, düz 16 il sür dü. 

So fi  Mar so nun ikin ci sev gi li si ame ri ka lı pro-
düs ser Cim Lem li olur. On la rın ta nış lı ğı hə-
lə “An na Ka re ni na” fi l min dən baş la yır. La kin 
özü də bil mə dən Ci min “to ru na” dü şən So fi , 
An jey lə ni ka hı na son qoy maq qə ra rı na gə lir və 
Cim lə ailə qu rur. On lar mü na si bət lə ri ni rəs mi-
ləş dir mə yə eh ti yac duy mur lar. Bu ni kah dan 
akt ri sa nın qı zı Jül yet dün ya ya gə lir. Bun dan 
son ra So fi  fi lm lər də az çə ki lir di. Akt ri sa vax-
tı nın ço xu nu uşaq la rı na həsr et mə yə ça lı şır dı. 
Akt ri sa ara da bir bə zi fi lm lər də rol al sa da, hə-
min fi lm lər o qə dər də uğur qa za na bil mir.

Akt ri sa nın Cim lə olan və tən daş ni ka hı bi-
rin ci ki mi uzun çək mə sə də, So fi  yə çox gö zəl 
hiss lər ya şat dı, akt ri sa qız ana sı ol du. İkin-
ci hə yat yol da şın dan ay rıl dıq dan son ra So fi  
Mar so qə ra ra gə lir ki, özü nü uşaq la rı na, teat-
ra və sev di yi məş ğu liy yət lə rə həsr et sin. 

La kin çox keç mir ki, ye ni bir sev gi ma cə-
ra sı ya şa ma ğa baş la yır. 2007-ci il də akt ri sa 
Kris to fer Lam bert lə ta nış olur. On la rın is ti 
mü na si bət lə ri tez lik lə bö yük mə həb bət ro ma-
nı na çev ri lir. 2012-ci il də So fi  Mar so ikin ci də-
fə rəs mi şə kil də ərə ge dir. La kin 2014-cü il də 
on lar ay rı lır lar. Bo şan maq ba rə sin də cüt lük 
mət buata açıq la ma ver mək dən im ti na edir. 

So fi  Mar so həm də rek lam ul du zu dur. O, “Şo-
me” (“Chaumet”) zi nət evi nin si ma sı dır. İn di So-
fi  Mar so ak tiv hə yat tər zi ke çir mə yə ça lı şır, tez-
tez ye ni fi lm lər də çə ki lir, teatr səh nə si nə çı xır.

Boş vaxt la rın da o, sev di yi ya zı çı la rın yağ lı 
bo ya ilə port ret lə ri ni çək mə yi xoş la yır. Bun-
dan baş qa, So fi  Mar so xey riy yə iş lə ri ilə fə al 
şə kil də məş ğul olur. 

2012-ci il də isə onu Fran sa nın mil li rəm zi 
olan Ma rian na nın pro to ti pi se çib lər. Mar so-
ya qə dər bu şə rə fə Bri cit Bar do, Mi rey Mat ye, 
Kat rin Den yov və Le ti si ya Kast la yiq gö rü lüb. 

NA RIN GÜL

So fi  Mar so ta le yi üzü nə gü lən sə nət kar lar dan-
dır. 14 ya şın da tə sa dü fən sı naq çə ki liş lə rin də olan 
So fi  hə min fi lm də rol alır və bu ha di sə onun hə-
ya tı nı də yi şir. Bu nun la da o, akt yor sə nə ti nə cid di 
ya naş ma ğa, bu sa hə də özü nü in ki şaf et dir mə yə 
baş la yır. So fi  tək cə öz və tə nin də de yil, həm də xa-

Əsl adı So fi  Da niel Sil vi ya Mop yü olan So fi  
Mar so 17 no yabr 1966-cı il də Fran sa da Pa ri sət ra fı 
Jan til yi şə hə rin də dün ya ya gə lib. Fran sa ki ne ma-
toq ra fı nın gə lə cək ul du zu sa də, ka sıb ailə dən dir. 
So fi  nin ata sı dü kan da sa tı cı, ana sı isə trey ler sü rü-
cü sü idi. Ək sər ya şıd la rı ki mi, ba la ca So fi  də akt ri-
sa ol ma ğı ar zu la yır dı. Hə lə lap ki çik yaş la rın dan 
o, mah nı oxu yur, rəqs elə yir di, an caq xa rak ter cə 
çox utan caq və qor xaq olan bu ba la ca qız adam la-

So fi  Mar so hə mi şə nü mu nə vi uşaq olub, 
mək təb də əla çı olan bu qız heç vaxt dərs dən 
qaç ma yıb. La kin bu, təx mi nən 14 ya şı na qə-
dər be lə da vam et di. Ar tıq ye ni yet mə lik döv-
rün dən rə fi  qə lə ri nin gə zin ti yə çıx maq, əy lən-

So fi  Mar so nun ta le yi ni ta mam də yi şən 
sə nət yo lu çox ma raq lı dır. Çox ağıl lı və sö-
zə ba xan uşaq olan So fi  rə fi  qə lə rin dən öy rə-
nir ki, re jis sor Klod Pi no to nun fi l min də baş 
rol da çə kil mək üçün sı naq çə ki liş lə ri apa rı lır. 
Bu nu öy rə nən ki mi, So fi  sı naq çə ki liş lə ri nin 
apa rıl dı ğı mey dan ça ya üz tu tur. Va li de yin lə-
ri nin qor xu sun dan So fi  an ket də so ya dı nı baş-
qa cür ya zır. Sı naq çə ki liş lə ri nə Mar so kü çə si 
ilə ge dən So fi  yə kü çə nin adı xoş gə lir və onu 

Min lər lə iş ti rak çı nın için dən re jis so run, sa-
də ailə dən olan 14 yaş lı So fi  ni seç mə si ha mı nı, 
o cüm lə dən, qı zın özü nü də təəc cüb lən di rir. 
Be lə lik lə, So fi  nin ki no da ilk ad dı mı “Bum” 
fi l min də oy na dı ğı rol la baş la yır və fi lm bö-
yük uğur qa za nır. Bu fi lm ye ni yet mə So fi  yə 
şöh rət gə ti rir. Tez lik lə onu “Bum 2” fi l mi nə 
də vət edir lər və akt ri sa bu də fə bir az da bə-

ki no de büt” no mi na si ya la rı na la yiq gö rü lür. 
So fi  nin “Bum” fi l min də çə kil mə si ona 

ye ni im kan lar ya rat dı, ye ni tək lifl  ər al ma-
ğa baş la dı. Şöh rə tə, ul duz hə ya tı na alış ma-
mış, qə fi l dən ul du zu par la yan ye ni yet mə 
So fi  üçün bun lar çox ma raq lı və cəl be di ci idi. 

Qız la rı nın uğu ru nu gö rən va li deyn lə ri So fi -
nin fi k ri ni so ruş ma dan Fran sa nın ən məş hur, ən 

Bu fi lm Os kar mü ka-
fa tı al ma sa da, So-
fi  Mar so is te dad lı 
akt ri sa ki mi qə bul 
edil di və Hol li vu-
du fəth edə bil di. 

1995-ci il 
fi l moq ra fi  ya sı

Akt ri sa ki mi şöh rət 
qa zan mış So fi  Mar so 
1990-cı il lər də özü re jis-
sor luq et mə yə baş la dı. 
Re jis sor ki mi ilk işi isə 
“Tər si nə şə fəq” ad lı qı-
sa met raj lı fi lm ol du. Film 
Kann da ke çi ri lən “İnam lı ba-
xış” fes ti va lı na təq dim edil di. La kin 
heç bir mü ka fat al ma dı. Bir il dən son-
ra isə So fi  nin ya rım bi qo ra fi k “Ya lan çı 
qa dın” əsə ri işıq üzü gör sə də, ro man 
tən qid çi lər tə rə fi n dən o qə dər də müs-
bət rəy al mır. An caq il lər keç dik dən 
son ra akt ri sa nın özü nün də ro-
ma na ba xı şı də yi şir və 
tən qid çi lər lə ey-
ni möv qe də 
du rur. 

Ən məş hur fi lm lə ri 
Özü nü müx tə lif ob raz lar-

da sı na yan akt ri sa oy na-
dı ğı rol la rıy la xa ri ci re jis-
sor la rın da diq qə ti ni cəlb 
edir di. Bir çox ad lı- san lı 
əc nə bi re jis sor onu öz fi l-

mi nə də vət et mə yə baş la-
dı . Ar tıq utan caq So fi  dən 
əsər-əla mət də qal ma mış-
dı, o, açıq-sa çıq səh nə lə rə 
də çə ki lir di. Yu xa rı da adı 
çə kil miş “Cə sur ürək” 
fi l mi akt ri sa nın Hol li-
vud da çə kil di yi ye ga nə 
fi lm ol ma dı. 1997-ci il də 

re jis sor Ber nar Rouz rus ya zı çı sı 
Lev Tols to yun ey niad lı ro ma nı 

əsa sın da “An na Ka re ni na” fi l-
mi ni çək di. Bu ki no fi lm-

də akt ri sa baş ro lu 
ifa edir di.

Mar so dan baş qa çə ki liş mey dan ça sın da Şon Bin, 
Alf red Mo lin ki mi akt yor lar var idi. Bun dan son ra 
So fi  Mar so nu cə sur Bri ta ni ya agen ti Ceyms Bond 
haq qın da olan “Bü töv dün ya da az dır” fi l mi nin 
bir se ri ya sın da çə kil mə yə də vət edir lər. Bu fi lm 
1999-cu il də ek ran la ra çıx dı. Film də akt ri sa agent 
007-yə qar şı mü ba ri zə apa ran hiy lə gər və in san-
la rı yo lun dan az dı ran ca ni Elekt ra Kinq ob ra zı nı 
ya rat dı. So fi  Mar so həm çi nin tez-tez bi rin ci əri, 
re jis sor An jey Ju lavs ki nin də çək di yi fi lm lər də rol 
alır dı. Mar so nun çə kil di yi “Fan fan sev gi si nin ət ri” 
və “Tə lə bə qız” fi lm lə ri, təəs süf ki, ta ma şa çı tə rə-
fi n dən so yuq qar şı la nır və uğur qa za na bil mir. 

pol yak re jis so ru An jey Ju lavs ki olur. Yaş fər qi on-
la rın bir-bi ri ni də li cə si nə sev mə si nə ma ne ol mur. 
An je yə aşiq olan akt ri sa ona gö rə Pol şa ya kö çür, 
pol yak di li ni öy rə nir və ora da ya şa yır. An jey 
onun üçün hər şey idi – həm eh ti ras lı sev gi li, həm 
də qay ğı keş ata. So fi  nin de di yi nə gö rə məhz Ju-
lavs ki onu qor xaq, la kin ca zi bə dar qız dan yük sək 
pro fi l li akt ri sa ya çe vi rib. Akt ri sa ta ma mi lə haq lı-
dır. Məhz Ju lavs ki nin “Də li sev gi” (1985), “Mə-
nim ge cə lə rim si zin gün düz lə ri niz dən gö zəl di” 
(1989) və “Ma vi not” (1991) fi lm lə ri ta ma şa çı la ra 

ki, sev gi xa ti ri nə nəin ki pul suz lu ğa, hətt  a ölü mə 
də ha zır dı. An caq on la rın ailə hə ya tı akt ri sa nın 
is tə di yi ki mi uğur lu alın mır. An jey So fi  ni yal nız 
akt ri sa, sev gi li ki mi gö rür dü, an caq o, An jey dən 
uşaq dün ya ya gə ti rib bü töv ailə yə çev ril mə lə ri ni 
is tə yir di. An jey isə qə tiy yət lə bu nu rədd edir di. 

il də So fi  əri nin qar şı sın da şərt qo yur: ya on la-
rın uşa ğı ola caq, ya da o, An je yi atıb ge də cək. 
İnad kar An jey ye nə ra zı laş mır. Ay rıl maq da qə-
rar lı olan Mar so, Pol şa nı tərk edib Ame ri ka ya 
“Cə sur ürək” fi l mi nin çə ki liş lə ri nə ge dir. So fi -
nin onu bir də fə lik ata ca ğın dan qor xan re jis sor 
okeanın o ta yı na ge dib So fi  nin kön lü nü alır, on-
dan üzr is tə yir. On lar evə bir yer də qa yı dır lar 
və 1995-ci il də oğul la rı Ven san dün ya ya gə lir. 
Bu mü na si bət lə Ju lavs ki So fi  yə Var şa va ət ra fın-
da bö yük ma li ka nə ba ğış la yır. Ev baş dan- aya-
ğa ən tiq əş ya lar la dol du rul muş du. Be lə bir ev 
sa hi bi ol maq So fi  nin uşaq lıq ar zu su idi. An caq 
bun la ra bax ma ya raq, bu mü na si bət so na can 
da vam et mir və 2002-ci il də on lar rəs mi şə kil də 
ay rı lır lar. Bu nun la be lə, So fi  Mar so və An jey Ju-
lavs ki nin ni ka hı nə az, nə çox, düz 16 il sür dü. 

düs ser Cim Lem li olur. On la rın ta nış lı ğı hə-
lə “An na Ka re ni na” fi l min dən baş la yır. La kin 

Sofi Marso - 
təsadüfdən 
başlanan 
möhtəşəm 
karyera



Xosrov ŞAHANİ 
(İran)

Adı dil lər əz bə ri olan həm yer li mi – 
Məş hu rəz zə ma nı, heç ol ma sa gö zu-
cu da ol sa, gör mək mə nim lap çox-
dan kı ar zum idi. Gör kəm li şair və 

na sir, özü nə məx sus fəl sə fi  mək tə bin ya ra dı cı sı, 
ta nın mış fi  lo sof, də qiq elm lər sa hə sin də söz və 
nü fuz sa hi bi olan Məş hu rəz zə ma nın, öl kə miz-
də, sö zün hə qi qi mə na sın da, ta yı-bə ra bə ri yox 
idi. Həm çi nin, de yir di lər ki, o, bir çox dil lər də 
sər bəst da nı şır, rəng kar lıq dan əla baş çı xa rır və 
özü də gö zəl rəs sam dır. Bir söz lə, ha mı bu fi -
kir də yek dil idi ki, onun ki mi da hi şəx siy yət lər 
yüz, bəl kə də iki yüz il dən bir dün ya ya gə lir.

Məş hu rəz zə ma nın mə nə vi prin sip lə ri nə gə lin-
cə, de mək la zım dır ki, bu ba rə də əf sa nə lər do laş-
maq da idi. Bu in sa nın dün ya nın naz-ne mət lə ri nə 
ta ma mi lə bi ga nə li yi hər kə si hey rət lən dir miş di. 
Ha mı ya mə lum idi ki, ona də fə lər lə ol duq ca mü-
hüm və cəl be di ci döv lət post la rı tək lif olu nub. 
La kin hər də fə də on lar dan im ti na edə rək de yib: 
“İn san bü tün bu mü vəq qə ti ad lar dan və və zi fə-
lər dən yük sək də dur ma lı dır”. Da nı şır dı lar ki, 
ağa yi Məş hu rəz zə man, hə qi qə tən də, lə ya qət siz 
və al çaq adam la rın qa ba ğın da bir də fə də ol sun 
baş əy mə yib, heç vaxt öz şəx si lə ya qət his si ni itir-
mə yib. Və hal-ha zır da da, atom nü və si nin təd-
qi qi ka fed ra sı nın mü di ri ol ma sı na bax ma ya raq, 
özü nün ki çik mə va ci biy lə do la nır, şə hə rin ka sıb-
lar mə həl lə sin də ki ra yə lə di yi ev də qa lır və döv lə-
tin hər han sı yar dı mın dan da im ti na edir. 

Biz ha mı mız yax şı ba şa dü şür dük ki, be-
lə in san la ra zə ma nə miz də çox az-az tə sa düf 
olu nur. Bəl kə elə bu na gö rə də, onu heç ol-
ma sa bir cə də fə ya xın dan gör mək ar zu su bi-
zə ra hat lıq ver mir di. 

Bir ax şam ev də te le vi zor qar şı sın da otur muş-
dum. Dik tor elan elə di ki, sa bah bu vaxt xü su si 
proq ram da ta nın mış, dün ya şöh rət li ali mi miz, 
pro fes sor Məş hu rəz zə man iş ti rak edə cək. 

Nə giz lə dim, hə yə can dan az qa la nə fə sim 
kə si lə cək di. Za ra fat de yil, ba ba, sa bah öz göz-
lə ri miz lə bu məş hur ali mi, nə həng elm ada-
mı nı gö rə bi lə cə yik və o, bi zim lə öz tay-tu şu 
ki mi söh bət edə cək! “Yə qin, - dü şü nür düm, 
- o, ye ni bir el mi kəşf edib və bu se vin ci ni bi-
zim lə bö lüş mə yə tə lə sir. Yox sa onun sa bah kı 
çı xı şı nı baş qa nə ilə izah et mək olar dı ki?” 

Mən də, dost la rım da sa bah ax şa ma ki mi 
bir yer də qə rar tu ta bil mə dik. Bü tün iş lə ri-
mi zi bir kə na ra qo yub müəy yən olun muş 
saat da ek ran qar şı sın da ye ri mi zi ra hat la dıq. 
Bə li, elə fi lm də tə zə cə qur tar dı və öz ye ri ni 
ti ca rət rek lam la rı na ver di. Əv vəl cə ek ran da 
iri plan da elekt rik pi lə tə si gö rün dü. 

- “Edi son” elekt rik pi lə tə si – bi şi rir, an caq 
yan dır mır!” – Dik to run xı rıl tı lı sə si eşi dil di. 
Son ra onu baş qa bir kadr əvəz lə di və ek ran da 
iki nə fər gö rün dü – bi ri ca van, bi ri yaş lı. 

- Ne cə ki, dü nən si zə söz ver miş dik, - de-
yə ca van da nış ma ğa baş la dı, - gör kəm li alim, 
ədə biy yat və in cə sə nət bi li ci si za ti-ali lə ri ağa yi 
Məş hurəz zə man bu gün “Edi son” elekt rik 
pi lə tə si” ad lı ve ri li şi miz də iş ti ra kıy la bi zi 
şə rəf yab edib. (Sa də lövh lü yüm dən, əv-
vəl elə bil dim ki, adı çə ki lən pi lə tə ağa-
yi Məş hu rəz zə ma nın öz ix ti ra sı dı.)

- Ba ğış la yın, ağa yi pro fes-
sor, - de yə apa rı cı Məş hurəz-
zə ma na mü ra ciət elə di, 
- bil di yi niz ki mi, “İran ava-
dan lıq” şir kə ti son vaxt lar 
xa ric dən müx tə lif məişət ava dan lıq-
la rı, ço xiş lə nən mal lar alıb. Bü tün 
bun lar bi zim əziz həm və tən lə ri mi-
zin ra hat lı ğı və ri fa hı nı tə min et mək 
məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lir. Biz si zi 
gör kəm li bir elm ada mı, ədə biy yat 
və mə də niy yət xa di mi ki mi ta nı yı rıq. 

Bu na gö rə də si zi stu di ya mı za də vət et dik ki, 
bu təd bir lə bağ lı də yər li fi  kir lə ri ni zi ta ma şa-
çı la rı mız la bö lü şə si niz. Bu yu run, pro fes sor.

- Bə li, - pro fes sor ani pauza dan son ra sö zə 
baş la dı, - mən xoş bəx təm ki, “İran ava dan-
lıq” ki mi ta nın mış bir şir kət həm və tən lə ri-
miz dən öt rü mak si mum ra hat lıq ya rat maq, 
on la rın ya şa yı şı nı da ha mə na lı et mək qay-
ğı sı na qa la raq, xa ric dən ən müasir elekt rik 
ci haz la rı al maq qə ra rı na gə lib. 

Pro fes so run bu qı sa bə ya na tın dan son ra 
ca van oğ lan ma sa nın al tın dan qə di mi də mir 
man qal boy da elekt rik pi lə tə si ni çı xar dı, cə-
rə ya na qo şub de di:

- İn di isə ağa yi pro fes sor ci ha zın mə ziy-
yət lə ri ni si zə şəx sən nü ma yiş et di rə cək.

Ta nın mış elm ada mı aya ğa qalx dı, pi lə tə yə 
tə rəf get di, bərk dən şaq qa naq çək di və... ci ha-
zın üs tü nə otur du.

- Əziz ta ma şa çı lar, in di özü nüz də əmin 
ol du nuz ki, - gül mə yin dən qal ma yan pro-
fes sor de di, - “Edi son” pi lə tə si hə qi qə tən də 
yan dır mır, bi şi rir!

Bu söz lər dən son ra pro fes sor dur maq is tə di sə 
də, apa rı cı əli lə ya vaş ca onun çiy nin dən bas dı. 

- Tə ləs mə yin, bir də qi qə! - de di və üzü nü ta-
ma şa çı la ra tu ta raq so ruş du: - Hə, əziz ta ma şa çı-
lar, da ha bu na nə sö zü nüz var? - Hə lə də pi lə tə 
üs tün də otur muş pro fes sor qur da lan ma ğa baş la-
dı. Onun üzün də əzab keş ifa də si ay dın se zi lir di. 

- Hə, ağa yi pro fes sor, yə ni de yir si niz ki, 
doğ ru dan da yan dır mır, hə? - ca van oğ lan gü-
lə-gü lə so ruş du. 

- B-b-bə li, d-d-do-oğ ru dan, q-q-qə-ə-tiy-
yə-ən ya-an-dır mır, an-an-caq bi-bi-şir-ir! - 
de yə pro fes sor tə lə sik ca vab ve rib qalx maq 
üçün da ha bir ümid siz cəhd et di.

Apa rı cı əli ni onun çiy nin dən gö tür mə dən:
- Sə bir elə yin, pro fes sor, hə lə si zin lə qur tar-

ma mı şıq, - de di. Son ra ye nə ta ma şa çı la ra mü-
ra ciət et di: - Bu, ən son elekt rik pi lə tə mo de li di. 

Elə bu vaxt biz pi lə tə nin al tın dan yün gül-
cə tüs tü qalx dı ğı nı gör dük. Pro-
fes sor isə əsə bi hal da ye rin də 
da ha möh kəm qur ca la-
nır, ca nı nı apa rı cı-
nın əlin dən qur-
t a r  m a  ğ a 
ça lı şır dı. 

Bil mir din bu mən zə rə yə gü lə sən, yox sa ki, za-
val lı pro fes so run ha lı na acı ya san. 

Əl qə rəz, elekt rik pi lə tə si ilə ta nış lıq ba şa 
çat dı və pro fes sor ka man dan dar tıl mış ox 
ki mi ye rin dən sıç ra ya raq göz dən it di. An-
caq tez lik lə ye ni dən pey da ol du. Ca van oğ-
lan bu də fə ona elekt rik üz qır xa nı ver di. 

- Pro fes sor, - de di, - siz dən xa hiş et mək is-
tər dim ki, bu məh su lu da ta ma şa çı la rı mı za 
şəx sən özü nüz nü ma yiş elət di rə si niz. 

Əli lə ya nı nı ovuş du ran, zor la gü lüm sə-
mə yə ça lı şan pro fes sor kö nül süz dil lən di:

- “İran ava dan lıq” şir kə ti nin ya xın lar da id xal 
elə di yi bu elekt rik üz qır xa nı, - de di, - ən son və 
mü kəm məl mo del dir, üzü sü rət lə və tər tə miz 
qır xır. Bu, ne cə de yim, tex ni ka nın mö cü zə si di! 

- İn di isə üz qır xa nın mə ziy yət lə ri ni hör-
mət li pro fes so ru mu zun üzə rin də sı naq dan 
çı xar saq, heç pis ol maz. De yil mi, ağa yi pro-
fes sor? - de yən apa rı cı ci ha zı ali min əlin dən 
ala raq cə rə ya na qoş du.

Biz hə lə nə baş ver di yi ni an la ma ğa ma cal 
tap ma mış, elm ko ri fe yi mi zin to pa bığ-saq-
qa lı yox ol du. An caq ca van oğ lan bu nun la 
da ki fa yət lən mə di: cəld hə rə kət lə üz qır xa nı 
pro fes so run ba şı na ya pış dır dı. Əv vəl cə bir 
gic ga hın dan di gə ri nə sa rı, son ra da al nın-
dan pey sə ri nə tə rəf sü rüş dü rüb, ki şi nin ba-
şın da xaç şə kil li iki şı rım aç dı. 

Ye ni “si ma”sın dan hə lə xə bər siz olan pro-
fes sor can dər di gü lüm sə yə rək üzü nü ta ma-
şa çı la ra tut du:

- İn di özü nüz də inan dı nız ki, bu üz qır xan, 
hə qi qə tən də sü rət lə, ağ rı sız və tə miz qır xır? 

Mən bil mir dim ki, gör dü yüm bu mən zə rə-
yə gü lüm, yox sa ağ la yım. Bü tün bun lar nə de-
mək idi? Dün ya ca məş hur elm ada mı nı be lə cə 
məs xə rə yə qoy maq nə yə la zım dı axı? Yax şı, 
bəs özü ni yə bu na im kan ve rir? Ça şıb qal mış-
dım, yə ni bi zim qü rur ye ri miz olan, haq qın da 
ağız do lu su da nı şı lan və üzü nü gör mə yə can 
at dı ğı mız in san, doğ ru dan mı bu du? 

Bu ara da isə ek ran da ye nə 
ca van oğ lan gö rün dü. 

Bu də fə əlin də bir 
dəst qa dın pal ta-

rı - şəff  af kof-
ta və mi ni 

ətək var-
dı. 

- Bu, Kris tian Diorun ən son mo del kost yu-
mu du, - de yə iza hat ver di. – İn di bi zim möh tə-
rəm pro fes so ru muz onu şəx sən əy ni nə ge yi nib 
si zə nü ma yiş et di rə cək.

Ne cə di si zin çün, o nə həng lik də elm ada-
mı par ça nın key fi y yə ti ni və kost yu mun fa-
so nu nu ağız do lu su tə rifl  ə di və... hör mət li 
te le vi zi ya ta ma şa çı la rı nın göz lə ri qar şı sın da 
so yu na raq, bir tu man da qal dı. Kof ta bə də-
ni nə yax şı otur sun de yə, büst qal ter gə ti rib 
Məş hu rəz zə ma nın tük lü si nə si nə gey dir di-
lər. Son ra bö yük bir çə tin lik lə ətə yi də ona ge-
yin di rə bil di lər. Məş hur ali min nə kö kə sa lın-
dı ğı nı tə səv vür elə yə bil məz si niz! Ek ran dan 
bi zə bığ-saq qa lı tər tə miz qır xıl mış, gur saç la rı 
ara sın da iki çar paz şı rım açıl ma sı ilə ba şın da 
xaç ya ran mış, əy nin də isə şəff  af kof ta və dar 
mi ni ətək olan əca ib bir ki şi ba xır dı! 

Gö bə yi ni oy na da raq şit-şit gü lən pro fes-
sor pe şə kar ma ne ken lər ki mi, stu di ya da irə-
li-ge ri var-gəl elə mə yə baş la dı. 

- Bu şin yon isə, - apa rı cı na mə lum, ye-
ni bir söz iş lət di, - dün ya da ən yax şı lar-
dan bi ri di. Onu hə qi qi saç lar dan ayır maq 
müm kün de yil. İn di özü nüz də bu na əmin 
ola caq sız! – de di və dər hal şin yo nu pro fes-
so run ba şı na ke çirt di. 

- Gö rür sü nüz, elə bil öz saç la rım dı, - de-
yən pro fes sor gü lüm sü nə rək ta ma şa çı la ra 
mü ra ciət elə di.

An caq bu da hə lə ha mı sı de yil di!
Ca van oğ lan ye nə yox ol du və əlin də bir qu-

tu, özü də bir qa dın la bir lik də tə zə dən pey da 
ol du. Qa dın qu tu dan nə sə çı xa ra raq, hör mət li 
pro fes so run sir-si fə ti ni bo ya ma ğa baş la dı və 
iş lə yə-iş lə yə də de di:

- Bu gör dü yü nüz, fi  lan fi r ma nın do daq 
bo ya sı dı, bu isə fi  lan şir kə tin ən li yi di. Bu da 
ki, dün ya da nöm rə bir sü ni kir pik lər di. Bax, 
bu isə saç üçün lak dı... 

Xü la sə, bir ne çə də qi qə ər zin də qa dın za-
val lı pro fes so run üzü nü elə bə zə di ki, əgər 
onun tük lü ayaq la rı ol ma say dı, elə bi lər din 
qar şın da kı Eli za bet Tey lo run özü dü. 

Öz növ bə sin də, pro fes sor da ta ma şa çı lar 
qar şı sın da elə əzi lib-bü zü lür dü ki, elə bil 
bü tün öm rü bo yu işi-gü cü an caq qa dın rol-
la rı nı oy na maq olub. 

- Əgər ər lə ri ni zin xo şu na gəl mək və ca zi-
bə dar gö rün mək is tə yir si niz sə, hər za man 
“İran ava dan lıq” şir kə ti nin kos me tik məh-
sul la rın dan is ti fa də edin! - ku mi ri miz de di 
və şit-şit hı rıl da dı. 

Biz te le vi zor qar şı sın da əy lə şib bü tün bu 
gör dük lə ri miz dən sar sıl mış dıq. Dü şü nür-
dük ki, gö rə sən, öl kə mi zin qü rur və şə rəf 
ye ri olan hör mət li pro fes so run ba şı na da ha 
nə oyun aça caq lar? 

Apa rı cı za lım oğ lu, elə bil ürə yi mi zi 
oxu yur muş, əlin də bir cüt hün dür da ban 
qa dın ayaq qa bı sı və ney lon co rab la ye ni-
dən ek ran da gö rün dü. Bu əş ya la rın da da-
vam lı lı ğın dan və gö zəl li yin dən ağız do lu su 
da nı şan apa rı cı on la rı Məş hu rəz zə ma nın 
ayaq la rı na ke çirt di. Pro fes sor səh nə də irə-
li-ge ri var-gəl edib om ba la rı nı bur cut du və 
səh nə nin bir kün cün də qo yul muş çar pa yı ya 
tə rəf üz tut du. 

- “İran ava dan lıq” şir kə ti nin çar pa yı la rı,- 
apa rı cı şərh ver mə yə baş la dı, - dün ya nın ən 
yax şı, ən ra hat və ən yum şaq çar pa yı la rı dır!

Pro fes sor da onun söz lə ri nə qüv vət ki mi:
- Yax şı yu xu nu an caq və an caq “İran ava-

dan lıq” şir kə ti nin çar pa yı la rı tə min edə bi-
lər, - de di və rek lam et di yi çar pa yı ya uza na-

raq elə bir po za al dı ki, san ki bu, pro fes sor 
yox, se viş mə səh nə si nin çə ki li şi nə ha-

zır la şan So fi  Lo ren idi. 
Bir həf tə son ra dos tum la kü çə də 

Məş hu rəz zə ma na rast gəl dik. O, 
son mo del dəb də bə li bir li mu zi-

nin ar xa otu ra ca ğı na yay xan-
mış dı. 

- Gö rü nür, var lan maq elə 
də çə tin mə sə lə de yil miş, - 

dos tum mə nə göz vu ra raq 
gü lüm sün dü. – Bir qə dər 
dö züm və prin sip siz lik – 

uğu run sir ri bun da dır!

Farscadan tər cü mə edən:
Bəhlul SEYFƏDDİNOĞLU
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tin hər han sı yar dı mın dan da im ti na edir. 
Biz ha mı mız yax şı ba şa dü şür dük ki, be-

lə in san la ra zə ma nə miz də çox az-az tə sa düf 
olu nur. Bəl kə elə bu na gö rə də, onu heç ol-
ma sa bir cə də fə ya xın dan gör mək ar zu su bi-

Bir ax şam ev də te le vi zor qar şı sın da otur muş-
dum. Dik tor elan elə di ki, sa bah bu vaxt xü su si 
proq ram da ta nın mış, dün ya şöh rət li ali mi miz, 
pro fes sor Məş hu rəz zə man iş ti rak edə cək. 

Nə giz lə dim, hə yə can dan az qa la nə fə sim 
kə si lə cək di. Za ra fat de yil, ba ba, sa bah öz göz-
lə ri miz lə bu məş hur ali mi, nə həng elm ada-
mı nı gö rə bi lə cə yik və o, bi zim lə öz tay-tu şu 
ki mi söh bət edə cək! “Yə qin, - dü şü nür düm, 
- o, ye ni bir el mi kəşf edib və bu se vin ci ni bi-
zim lə bö lüş mə yə tə lə sir. Yox sa onun sa bah kı 
çı xı şı nı baş qa nə ilə izah et mək olar dı ki?” 

Mən də, dost la rım da sa bah ax şa ma ki mi 
bir yer də qə rar tu ta bil mə dik. Bü tün iş lə ri-
mi zi bir kə na ra qo yub müəy yən olun muş 
saat da ek ran qar şı sın da ye ri mi zi ra hat la dıq. 
Bə li, elə fi lm də tə zə cə qur tar dı və öz ye ri ni 
ti ca rət rek lam la rı na ver di. Əv vəl cə ek ran da 
iri plan da elekt rik pi lə tə si gö rün dü. 

- “Edi son” elekt rik pi lə tə si – bi şi rir, an caq 
yan dır mır!” – Dik to run xı rıl tı lı sə si eşi dil di. 
Son ra onu baş qa bir kadr əvəz lə di və ek ran da 
iki nə fər gö rün dü – bi ri ca van, bi ri yaş lı. 

- Ne cə ki, dü nən si zə söz ver miş dik, - de-
yə ca van da nış ma ğa baş la dı, - gör kəm li alim, 
ədə biy yat və in cə sə nət bi li ci si za ti-ali lə ri ağa yi 
Məş hurəz zə man bu gün “Edi son” elekt rik 
pi lə tə si” ad lı ve ri li şi miz də iş ti ra kıy la bi zi 
şə rəf yab edib. (Sa də lövh lü yüm dən, əv-
vəl elə bil dim ki, adı çə ki lən pi lə tə ağa-
yi Məş hu rəz zə ma nın öz ix ti ra sı dı.)

- Ba ğış la yın, ağa yi pro fes-
sor, - de yə apa rı cı Məş hurəz-
zə ma na mü ra ciət elə di, 

xa ric dən müx tə lif məişət ava dan lıq-
la rı, ço xiş lə nən mal lar alıb. Bü tün 
bun lar bi zim əziz həm və tən lə ri mi-
zin ra hat lı ğı və ri fa hı nı tə min et mək 
məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lir. Biz si zi 
gör kəm li bir elm ada mı, ədə biy yat 
və mə də niy yət xa di mi ki mi ta nı yı rıq. 

cə tüs tü qalx dı ğı nı gör dük. Pro-
fes sor isə əsə bi hal da ye rin də 
da ha möh kəm qur ca la-
nır, ca nı nı apa rı cı-
nın əlin dən qur-
t a r  m a  ğ a 
ça lı şır dı. 

Bu ara da isə ek ran da ye nə 
ca van oğ lan gö rün dü. 

Bu də fə əlin də bir 
dəst qa dın pal ta-

rı - şəff  af kof-
ta və mi ni 

ətək var-
dı. 

onun tük lü ayaq la rı ol ma say dı, elə bi lər din 
qar şın da kı Eli za bet Tey lo run özü dü. 

Öz növ bə sin də, pro fes sor da ta ma şa çı lar 
qar şı sın da elə əzi lib-bü zü lür dü ki, elə bil 
bü tün öm rü bo yu işi-gü cü an caq qa dın rol-
la rı nı oy na maq olub. 

- Əgər ər lə ri ni zin xo şu na gəl mək və ca zi-
bə dar gö rün mək is tə yir si niz sə, hər za man 
“İran ava dan lıq” şir kə ti nin kos me tik məh-
sul la rın dan is ti fa də edin! - ku mi ri miz de di 
və şit-şit hı rıl da dı. 

Biz te le vi zor qar şı sın da əy lə şib bü tün bu 
gör dük lə ri miz dən sar sıl mış dıq. Dü şü nür-
dük ki, gö rə sən, öl kə mi zin qü rur və şə rəf 
ye ri olan hör mət li pro fes so run ba şı na da ha 
nə oyun aça caq lar? 

Apa rı cı za lım oğ lu, elə bil ürə yi mi zi 
oxu yur muş, əlin də bir cüt hün dür da ban 
qa dın ayaq qa bı sı və ney lon co rab la ye ni-
dən ek ran da gö rün dü. Bu əş ya la rın da da-
vam lı lı ğın dan və gö zəl li yin dən ağız do lu su 
da nı şan apa rı cı on la rı Məş hu rəz zə ma nın 
ayaq la rı na ke çirt di. Pro fes sor səh nə də irə-
li-ge ri var-gəl edib om ba la rı nı bur cut du və 
səh nə nin bir kün cün də qo yul muş çar pa yı ya 
tə rəf üz tut du. 

- “İran ava dan lıq” şir kə ti nin çar pa yı la rı,- 
apa rı cı şərh ver mə yə baş la dı, - dün ya nın ən 
yax şı, ən ra hat və ən yum şaq çar pa yı la rı dır!

Pro fes sor da onun söz lə ri nə qüv vət ki mi:
- Yax şı yu xu nu an caq və an caq “İran ava-

dan lıq” şir kə ti nin çar pa yı la rı tə min edə bi-
lər, - de di və rek lam et di yi çar pa yı ya uza na-

raq elə bir po za al dı ki, san ki bu, pro fes sor 
yox, se viş mə səh nə si nin çə ki li şi nə ha-

zır la şan So fi  Lo ren idi. 
Bir həf tə son ra dos tum la kü çə də 

Məş hu rəz zə ma na rast gəl dik. O, 
son mo del dəb də bə li bir li mu zi-

nin ar xa otu ra ca ğı na yay xan-
mış dı. 

də çə tin mə sə lə de yil miş, - 

uğu run sir ri bun da dır!
Farscadan tər cü mə edən:
Bəhlul SEYFƏDDİNOĞLU

Məş hu rəz zə ma na rast gəl dik. O, 



Pa ro tit
nə dən yaranır?

Pa ro tit tü pür cək və zi lə ri nin 
şiş mə si ilə mü şa yiət olu nan 
in fek sion xəs tə lik dir. Bu za-
man ən çox qu laq na hi yə sin-
də ki tü pür cək və zi lə ri zi yan 
gö rür. Pa ro ti tin ya ran ma sə-
bə bi bu və zi lə rə dü şən vi rus-
dur. Xəs tə lik, de mək olar ki, 
hə mi şə xəs tə in san lar la bir ba-
şa tə mas dan əmə lə gə lir. Hə-
min vi rus tü pür cək də və bu-
run dan gə lən se lik li if ra zat da 
olur.

Pa ro ti tə yo lux muş xəs tə nin 
gör kə mi ha mı ya ta nış dır: on-
la rın qu laq la rı nın ət ra fın da 
və çə nə lə rin də ki şiş lər ay dın 
gö rü nür. Çox vaxt bu, xəs tə li-
yin ilk gö rü nən əla mə ti olur. 
Bu za man həm də hə ra rə tin 
kəs kin şə kil də, təx mi nən 40 
də rə cə yə dək qalx ma sı, ba şağ-
rı sı, ürək bu lan ma sı mü şa hi də 
olu nur.

Pa ro tit əsa sən uşaq lar da və 
ye ni yet mə lər də olan xəs tə lik-
dir, am ma bə zən ona bö yük lər 
də yo lu xa bi lər. Adə tən, beş ya-
şın dan on beş ya şı na dək olan, 
am ma yed di-doq quz yaş ara-
sın da uşaq lar pa ro ti tə da ha çox  
mə ruz qa lır. Ək sər hal lar da 
pa ro ti tə yo lu xan xəs tə sa ğa lan-
dan son ra im mu ni tet qa za nır. 
Uşaq lar da mü şa hi də olu nan 
pa ro tit zi yan sız xəs tə lik sa yı-
lır, tə bii ki, əgər onu vax tın da 
aş kar edə rək, düz gün müali cə 
apa rıl sa. Bu ra da xü su si hə kim 
mü da xi lə si nə eh ti yac yox dur. 
Am ma ağır hal lar is tis na təş kil 
edir – bu za man hə ki mə mü ra-
ciət va cib dir. 

Xəs tə yə adə tən, şiş ya ta na-
dək, tem pe ra tur enə nə dək ya-
taq re ji mi töv si yə olu nur. Pa-
ro ti tin bir şəxs dən baş qa sı na 
keç mə eh ti ma lı ol du ğun dan 
xəs tə lər, adə tən, ka ran tin də 
sax la nı lır ki, xəs tə li yin ya yıl-
ma sı nın qar şı sı alın sın.

Me nin git nə dir?
Me nin git konk ret bir xəs tə lik 

de yil, be yin qa bı ğı nın il ti ha bı-
dır. Be yin qa bı ğı baş və onur ğa 
be yin lə ri nin üs tü nü ör tən tə-
bə qə yə de yir lər. Bu xəs tə li yin 
ya ran ma sı na müx tə lif bak te-
ri ya lar sə bəb ola bil sə də, onu 
ən çox me nin qo kokk ad la nan 
bak te ri ya tö rə dir. Me nin git ba-
şın zə də lən mə si və in fek si ya sı 
ilə, ha be lə və rəm, göy ös kü rək, 
ağ ci yər il ti ha bı, qrip və skar la-
tin ki mi xəs tə lik lər lə əla qə dar 
əmə lə gə lə bi lər. Ək sər hal lar da 
bu bak te ri ya or qa niz mə bo ğaz-
dan dü şür. Bə zi in san lar öz lə ri 
xəs tə lən mə sə də, bak te ri ya da-
şı yı cı sı ola bi lər. Da şı yı cı ad la-
nan in san lar xəs tə li yin ya yıl-
ma sı na da ha çox sə bəb olur lar.

Bu in fek si ya ya uşaq lar da-
ha çox mə ruz qa lır. Hər 
5-10 il də çox lu xəs tə lik hal-
la rı nın qey də alın dı ğı epi-
de mi ya lar baş ve rə bi lər.

Xəs tə lik, əv vəl-
cə qan da ço xa-
lan bak te ri ya lar la 
baş la nır, bu nun 
nə ti cə sin də tem-
pe ra tur yük sə lir, 

tit rət mə baş la-
nır, də ri də qır mı zı 

səp gi lər əmə lə gə lir. 
Tez lik lə bak te ri ya lar 
be yin qa bıq la rı na ke-
çir və on la rın il ti ha bı-
na sə bəb olur. Bu baş 
ve rən də, baş da qə ri-
bə təz yiq əmə lə gə lir 
və bu nun nə ti cə sin də 
möh kəm ba şağ rı la rı ya-
ra nır. Bu nun ar dın ca bo-

yun, elə bil ağa ca dö nür. 
Xəs tə boy nu nu hə rə kət-

siz sax la ma ğa ça lı şır, çün-
ki aza cıq tər pət sə, dəh şət li 

ağ rı lar dan əziy yət çə kir. Xəs-
tə tez-tez hu şu nu iti rir, qu sur. 
Onun bə də nin də nə za rət edə 
bil mə di yi qı col ma hal la rı, səy-
ri mə baş ve rə bi lər.

Bu ağır xəs tə lik lə mü ba ri zə 
üçün hə kim lər sul fa mid pre-
pa rat lar dan, an ti biotik lər dən 
is ti fa də edir lər. Hal-ha zır da 
bu xəs tə lik də ölüm hal la rı nı 10 
faizə en dir mək müm kün olub. 
La kin müali cə apa rıl ma sa, hər 
dörd xəs tə dən üçü ölər.

Skar la tin
nə dən baş ve rir?

Skar la tin bu ru nun və bo ğa zın 
se lik li qi şa sı nı zə də lə yən xəs tə-
lik dir və adə tən, də ri də səp ki ilə 
mü şa yiət olu nur. Bu yo lu xu cu 
xəs tə lik st rep to kokk lar ad la nan 
bak te ri ya lar dan tö rə nir. Xəs tə li-
yin ar tıq cid di he sab edil mə mə-
si nə rəğ mən, skar la ti nin ar dın ca 
baş qa, da ha cid di xəs tə lik lər gə lə 
bi lər. On la rın iki ən təh lü kə li-
si bun lar dır: rev ma tik hü cum lar 
və nef rit (böy rək lə rin xəs tə li yi). 
Skar la tin da ha çox qış da baş ve rir. 
Skar la tin hal la rı nın tən ya rı sı 3-8 
yaş ara sı, 90 faizi isə on beş ya şı-
na dək olan uşaq lar da baş ve rir.

İn san bu xəs tə li yə bir də fə tu tu-
lan da, onun bə də nin də skar la-
ti nə qar şı im mu ni tet ya ra nır.

Bir çox la rı bu xəs tə li yin tö-
rə di ci si olan bak te ri ya la rı 
bu run la rın da, bo ğaz la rın da 
da şı yır lar. On lar hə min bak-
te ri ya la rı ös kü rək və as qı rıq-

la baş qa la rı na ke çi rir lər. İn san 
skar la ti nə yo lu xan dan iki-beş gün 
son ra xəs tə lik özü nü yük sək tem-
pe ra tur, tit rət mə və qus ma ilə gös-
tə rir. Bu za man bo ğaz möh kəm 
ağ rı yır. O qı za rır, şi şir və ağ lə kə-
lər lə ör tü lür. Dil də qı za rır və onun 
üzə rin də ki çik şiş lər əmə lə gə lir.

Xəs tə li yin ikin ci gü nü bü tün 
bə dən, qol lar, qıç lar xır da, qır mı-
zı səp gi lər lə ör tü lür. Bu səp ki lər 
bak te ri ya la rın zə hər li if ra za tı nə-
ti cə sin də əmə lə gə lir. Bu tok sik 
mad də də ri də ki xır da qan da mar-
la rı nı zə də lə yir, on la rın bö yü mə-
si nə sə bəb olur. 7-8 gün dən son ra 
səp ki so lur, tem pe ra tur enir, bo-
ğaz tə miz lə nir. Ayaq la rın al tın da 
və əl lər də də ri üzə rin də kə pək 
əmə lə gə lir. Xəs tə li yin ikin ci həf tə-
sin də üzün və bə də nin də ri sin də 
də ey ni pro ses baş ve rir – də ri qa-
bıq la yır və onun üst qa tı tö kü lür.

Mə də xo ra sı
nə dən əmə lə gə lir?
Av ro pa və Ame ri ka da in san la-

rın 10-12 faizi hə yat la rı nın han sı 
döv rün də sə mə də-ba ğır saq xo ra-
la rın dan əziy yət çə kir lər. Bəs xo-
ra özü nə dir və han sı sə bəb lər dən 
ya ra nır? Mə də də əmə lə gə lən 
mə də şi rə si nin tər ki bin də kü kürd 
tur şu su, se lik və fer ment olur 
ki, onun adı na pep sin de yir lər.

Pep sin qi da da olan pro teini 
da ha sa də bir ləş mə lə rə par ça-
la yır. La kin bə zən pep sin lə tur-
şu nun qa rı şı ğı həzm yol la rı nın 
di var la rı na mən fi  tə sir gös tə rib 
ora da ya ra lar əmə lə gə ti rə bi lir. 
Be lə ya ra lar, adə tən, mə də nin 
di var la rın da ya ra nır. Bu ya ra-
lar, əsa sən mə də şi rə sin də tur-
şu nun kon sent ra si ya sı nor ma-
dan ar tıq olan şəxs lər də əmə lə 
gə lir.

Xo ra la rın ya ran ma sı nın, 
müali cə nin pis get mə si nin baş-
qa sə bəb lə ri də var. Be lə ki, əsə-
bi adam lar mə də xo ra sın dan 
da ha çox əziy yət çə kir lər. Si qa-
ret çək mək də xo ra nın və ziy-
yə ti ni ağır laş dı rır, ya xud onun 
müali cə si nə ən gəl olur. Ko bud 
qi da nın da xo ra la rın ya ran ma-
sı na müəy yən tə si ri ola bi lər. 
Am ma ümu mi gö tü rən də, is-
tə ni lən yaş da olan hər bir in san 
(on ya şı na dək uşaq lar da bu, 
çox na dir hal lar da baş ve rir) 
mə də xo ra sı na tu tu la bi lər.

Pa ro tit

Bu 
sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha-
zır la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma 
gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö-
yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy-

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

rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq in sa nın 
əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət 
za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad-
lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar 
ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar-
tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can 
at maq da ha va cib dir, çün ki 
dü nə nə ki mi qar şı mız da bir 
sirr ola raq qa lan çox mət-
ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə 
ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, 
bil mə dik lə ri miz aza lır. 
Am ma nə qə dər öy rən-
sək də, bil mə dik lə ri miz 
bil dik lə ri miz dən qat-qat 
çox ola raq qa la 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-

İn san bu xəs tə li yə bir də fə tu tu-
lan da, onun bə də nin də skar la-
ti nə qar şı im mu ni tet ya ra nır.

rə di ci si olan bak te ri ya la rı 
bu run la rın da, bo ğaz la rın da 
da şı yır lar. On lar hə min bak-
te ri ya la rı ös kü rək və as qı rıq-

la baş qa la rı na ke çi rir lər. İn san 
skar la ti nə yo lu xan dan iki-beş gün 
son ra xəs tə lik özü nü yük sək tem-
pe ra tur, tit rət mə və qus ma ilə gös-
tə rir. Bu za man bo ğaz möh kəm 
ağ rı yır. O qı za rır, şi şir və ağ lə kə-
lər lə ör tü lür. Dil də qı za rır və onun 
üzə rin də ki çik şiş lər əmə lə gə lir.

Xəs tə li yin ikin ci gü nü bü tün 
bə dən, qol lar, qıç lar xır da, qır mı-
zı səp gi lər lə ör tü lür. Bu səp ki lər 
bak te ri ya la rın zə hər li if ra za tı nə-
ti cə sin də əmə lə gə lir. Bu tok sik 
mad də də ri də ki xır da qan da mar-
la rı nı zə də lə yir, on la rın bö yü mə-
si nə sə bəb olur. 7-8 gün dən son ra 
səp ki so lur, tem pe ra tur enir, bo-
ğaz tə miz lə nir. Ayaq la rın al tın da 
və əl lər də də ri üzə rin də kə pək 
əmə lə gə lir. Xəs tə li yin ikin ci həf tə-
sin də üzün və bə də nin də ri sin də 
də ey ni pro ses baş ve rir – də ri qa-
bıq la yır və onun üst qa tı tö kü lür.

nə dən əmə lə gə lir?
Av ro pa və Ame ri ka da in san la-

rın 10-12 faizi hə yat la rı nın han sı 
döv rün də sə mə də-ba ğır saq xo ra-
la rın dan əziy yət çə kir lər. Bəs xo-
ra özü nə dir və han sı sə bəb lər dən 
ya ra nır? Mə də də əmə lə gə lən 
mə də şi rə si nin tər ki bin də kü kürd 
tur şu su, se lik və fer ment olur 
ki, onun adı na pep sin de yir lər.

Pa ro tit əsa sən uşaq lar da və Bu ağır xəs tə lik lə mü ba ri zə Pep sin qi da da olan pro teini Pa ro tit əsa sən uşaq lar da və 

diada de yi lik ki, 
“Hər suala bir ca-
vab” rub ri ka mı zı 
iz lə yə-iz lə yə sa-
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Xəs tə lik, əv vəl-
cə qan da ço xa-
lan bak te ri ya lar la 
baş la nır, bu nun 
nə ti cə sin də tem-
pe ra tur yük sə lir, 

tit rət mə baş la-
nır, də ri də qır mı zı 

səp gi lər əmə lə gə lir. 
Tez lik lə bak te ri ya lar 
be yin qa bıq la rı na ke-
çir və on la rın il ti ha bı-
na sə bəb olur. Bu baş 
ve rən də, baş da qə ri-
bə təz yiq əmə lə gə lir 
və bu nun nə ti cə sin də 
möh kəm ba şağ rı la rı ya-
ra nır. Bu nun ar dın ca bo-

yun, elə bil ağa ca dö nür. 
Xəs tə boy nu nu hə rə kət-

siz sax la ma ğa ça lı şır, çün-
ki aza cıq tər pət sə, dəh şət li 

ağ rı lar dan əziy yət çə kir. Xəs-
tə tez-tez hu şu nu iti rir, qu sur. 
Onun bə də nin də nə za rət edə 
bil mə di yi qı col ma hal la rı, səy-
ri mə baş ve rə bi lər.

İn san bu xəs tə li yə bir də fə tu tu-
lan da, onun bə də nin də skar la-
ti nə qar şı im mu ni tet ya ra nır.

la baş qa la rı na ke çi rir lər. İn san 
skar la ti nə yo lu xan dan iki-beş gün 
son ra xəs tə lik özü nü yük sək tem-
pe ra tur, tit rət mə və qus ma ilə gös-
tə rir. Bu za man bo ğaz möh kəm 
ağ rı yır. O qı za rır, şi şir və ağ lə kə-
lər lə ör tü lür. Dil də qı za rır və onun 
üzə rin də ki çik şiş lər əmə lə gə lir.

Xəs tə li yin ikin ci gü nü bü tün 
bə dən, qol lar, qıç lar xır da, qır mı-
zı səp gi lər lə ör tü lür. Bu səp ki lər 
bak te ri ya la rın zə hər li if ra za tı nə-
ti cə sin də əmə lə gə lir. Bu tok sik 
mad də də ri də ki xır da qan da mar-
la rı nı zə də lə yir, on la rın bö yü mə-
si nə sə bəb olur. 7-8 gün dən son ra 
səp ki so lur, tem pe ra tur enir, bo-
ğaz tə miz lə nir. Ayaq la rın al tın da 
və əl lər də də ri üzə rin də kə pək 
əmə lə gə lir. Xəs tə li yin ikin ci həf tə-
sin də üzün və bə də nin də ri sin də 
də ey ni pro ses baş ve rir – də ri qa-
bıq la yır və onun üst qa tı tö kü lür.

nə dən əmə lə gə lir?
Av ro pa və Ame ri ka da in san la-

rın 10-12 faizi hə yat la rı nın han sı 
döv rün də sə mə də-ba ğır saq xo ra-
la rın dan əziy yət çə kir lər. Bəs xo-
ra özü nə dir və han sı sə bəb lər dən 
ya ra nır? Mə də də əmə lə gə lən 
mə də şi rə si nin tər ki bin də kü kürd 
tur şu su, se lik və fer ment olur 
ki, onun adı na pep sin de yir lər.

sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha-
zır la mı şıq. Am ma bu, heç də o an la ma 
gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö-
yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy-

rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq in sa nın 
əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət 
za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad-
lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar 
ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki 
sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar-
tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra da 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can 
at maq da ha va cib dir, çün ki 
dü nə nə ki mi qar şı mız da bir 
sirr ola raq qa lan çox mət-
ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə 
ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, 
bil mə dik lə ri miz aza lır. 
Am ma nə qə dər öy rən-
sək də, bil mə dik lə ri miz 
bil dik lə ri miz dən qat-qat 
çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm 
iz lə sə niz, min lər lə mü-
rək kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. Bu 
mət ləb lə rin ək sə riy yə ti 
ilə or ta mək təb də rast-
laş mı şıq, am ma təəs-
süf ki, dərs lik lə ri mi-
zin, nə dən sə, hə mi şə 
qə liz olan el mi di li 
uc ba tın dan çox şey 
əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id-
diada de yi lik ki, 
“Hər suala bir ca-
vab” rub ri ka mı zı 
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Pep sin qi da da olan pro teini Bu ağır xəs tə lik lə mü ba ri zə Pep sin qi da da olan pro teini 
Hər suala     bir ca vab
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Ki şi lər bu xəs tə li yə qa dın lar-
dan dörd də fə çox mə ruz qa-
lır. Yax şı, bəs siz də mə də xo ra-
sı nın ol du ğun dan ne cə xə bər 
tu ta bi lər si niz? Bu nu si zə ağ-
rı nın özü xə bər ve rə cək! Ağ rı 
ye mək dən 30-60 də qi qə son ra 
baş ve rir. Be lə ağ rı lar sə hər lər 
na dir hal lar da olur, am ma na-
har dan, şam dan son ra adi bir 
ha la çev ri lir. Ağ rı ge cə lər, ge-
cə ya rı sın dan son ra da baş ve rə 
bi lər. 

Mə də ağ rı sı, adə tən, ye mə-
yin uc ba tın dan olur. Adam da 
mə də xo ra sı olan da hə kim ona 
yum şaq qi da, əsa sən süd məh-
sul la rın dan iba rət pəh riz töv-
si yə edir, xəs tə çox din cəl mə li, 
əsə bi ləş mə mə li dir.

Rev ma tik
hü cum nədir?

Rev ma tik hü cum ürək xəs tə-
li yi dir. O, yal nız ca van adam-
lar da olur. Təəs süf ki, bu 
xəs tə lik ürə yin çox cid di və 
sa ğal maz po zun tu la rı na sə bəb 
ola bi lər. Bu na gö rə də xəs tə li-
yi ke çir miş in san daim eh ti yat lı 
ol ma lı dır. Am ma bu, heç də o 
de mək de yil ki, rev ma tik hü-
cum la ra mə ruz qa lan şəxs ak-
tiv hə yat tər zi ke çi rə bil məz.

Rev ma tik hü cum la rın sə bə-
bi, müəy yən bak te ri ya lar dır. 
Za hi rən elə gö rü nür ki, gu ya 
xəs tə nin hə min bu bak te ri ya-
ya qar şı al ler gi ya sı var. Bu nun 
sə bə bi ir siy yət də ola bi lər. Bir 
də, gö rü nür, in sa nın ya şı nın bu 
xəs tə lik üçün bö yük əhə miy yə-
ti var.

Xəs tə li yə ən çox al tı yaş dan 
on doq quz ya şa dək tu tu lur lar. 
Bu yaş lar da ol ma yan in san la-
rın rev ma tik hü cum la ra mə ruz 
qal ma sı eh ti ma lı az dır. Rev-
ma tik hü cum la rın, de mək olar 
ki, bü tün bəl li hal la rı strep to-
kokk lar ad la nan bak te ri ya la ra 
yo lux ma ilə əla qə dar dır. Ona 
gö rə də xəs tə li yə yo lux ma eh-
ti ma lı bo ğa zın st rep to kokk 
in fek si ya la rın dan son ra – ton-
zil lit lər, bu run-bo ğaz in fek-
si ya la rı və skar la tin dən 
son ra da ha yük sək olur. 
Bur dan be lə nə ti cə çı-
xır ki, bu xəs tə lik lər 
za ma nı hə kim nə-
za rə tin də ol maq 
zə ru ri şərt dir. 

Çox vaxt rev ma tik hü cum la-
rın əla mət lə ri, simp tom la rı o qə-
dər cü zi olur ki, in san on la ra qə ti 
əhə miy yət ver mir. La kin hə kim 
xəs tə li yi vax tın da müəy yən edə 
bi lər və onun işə mü da xi lə si xəs-
tə li yin cid di şə kil də in ki şa fı na 
ma ne olar. Bə zən biz uşaq la rın 
ayaq, ya xud baş qa na hi yə lə rin-
də olan ağ rı la ra bö yü mə ağ rı sı 
de yə rək, əhə miy yət ver mi rik. 
Am ma əs lin də, on lar bəl kə də 
yün gül rev ma tik hü cum la ra 
mə ruz qa lır. Bu na gö rə də be-
lə hal lar da uşaq la rı tə ci li ola raq 
hə ki mə gös tər mək la zım dır.

Rev ma tik hü cum lar la əla qə-
dar ağ rı lar, adə tən, oy naq lar da, 
xü su si lə də diz lər də və dir sək-
lər də olur. Cid di hal lar da tem-
pe ra tur da yük sə lə bi lər. Oy-
naq lar şi şir, qı za rır, zəifl  ə yir və 
ağ rı yır. Hər dən də ri nin al tın da 
şiş mə lər də hiss olu nur ki, bu 
da xəs lə li yin cid di li yin dən xə-
bər ve rir. Bu xəs tə li yin müali cə-
si daimi tib bi qul luq tə ləb edir.

Rev ma tizm nə dir?
Rev ma tizm bə dən oy naq la-

rı nın il ti ha bı ilə əla qə dar olan 
xəs tə lik dir. Bu xəs tə li yə nə za rət 
olun ma sa, in sa nın və ziy yə ti pis-
lə şir və axır da o, əlil də ola bi lər. 

Xəs tə lik diz, dir sək və əl oy-
naq la rı nı  bü rü yən na zik tə bə qə-
nin il ti ha bı ilə baş la nır. Bu za man 
qı ğır daq lar da zə də lə nir, hət-
ta sü mük lər də də də yi şik lik lər 
əmə lə gə lir. Sü mük tər ki bin də ki 
bə zi mi ne ral mad də lə ri iti rir, mə-
sa mə li olur. Oy na ğın mü tə hər-
rik li yi po zu lur, bə zən ən xır da 
hə rə kət be lə əza ba çev ri lir. 

Rev ma tiz min ya ran ma sı ilə əla-
qə dar çox lu nə zə riy yə ol ma sı na 
bax ma ya raq, on la rın heç bi ri ni 
is ba ta ye tir mək müm kün ol ma-
yıb. Bu nə zə riy yə lər dən bi ri nə 
əsa sən, rev ma tizm üç yol la əmə lə 
gə lə bi lən in fek si ya nın nə ti cə si-
dir: oy naq la ra qan la bir yer də dü-
şən bak te ri ya la rın, han sı sa baş qa 
in fek si ya nın nə ti cə sin də əmə lə 
gə lən tok sik mad də lə rin, ya xud 
han sı sa mik roor qa nizm lə rə oy-
naq la rın al ler gik reak si ya sı nın. 

Bə zi hə kim lər he sab edir ki, 
müəy yən tip şəxs lə rin rev ma-
tiz mə yo lux ma eh ti mal la rı da-
ha bö yük olur. Bu şəxs lər iyir-
mi-qırx yaş ara sın da, zə if bə dən 
qu ru luş lu, zəif, tez əl dən dü şən 
in san lar dır. Xəs tə lik ye ni cə baş-
la nan da ada mın hə ra rə ti qal xır, 
bir, ya xud bir ne çə oy na ğın da 
şiş kin lik əmə lə gə lir. Xəs tə yor-
ğun luq dan şi ka yət lə nir, arıq la-
yır, ayaq la rın da, əl lə rin də ke yi-
mə mü şa hi də olu nur.

Xəs tə li yin əla mət lə rin dən bi ri 
bar maq la rın or ta oy naq la rın da 
ağ rı lar və şiş kin lik dir. Bə zən bar-
maq la rın hə rə kə ti be lə ağ rı gə ti-
rir. Baş qa hal lar da or qa niz min bu 
na hi yə lə ri zə də lə nir: əl oy naq la rı, 
ayaq bar maq la rı, bi lək lər, diz lər, 
dir sək lər, çi yin lər və om ba lar. 
Am ma prak ti ki ola raq is tə ni lən 
oy naq bu xəs tə li yin qur ba nı na 
çev ri lə bi lər. Bu xəs tə li yin ya ran-
ma sə bə bi ni də qiq bil mə di yi mi zə 
və onun müx tə lif in san lar da müx-
tə lif cür cə rə yan et di yi nə gö rə bü-
tün hal lar da bu na kö mək edə 
bi lə cək va hid müali cə üsu lu da 
yox dur. Hər konk ret hal da xəs tə-
yə fər di müali cə tə yin olu nur. 

Sər xoş luq nə dir?
Bi zim or qa niz mi miz də az 

miq dar da al ko qol daim var. Ni-
şas ta nın  və şə kə rin par ça lan ma-
sı za ma nı al ko qol ya ra nır və ona 
gö rə də onun müəy yən miq da rı 
hər qi da qə bu lun dan son ra qa na 
dü şür. Bi zim or qa niz mi miz də 
daim təx mi nən bir qram al ko-
qol olur. La kin biz al ko qol lu iç ki 
qə bul edən də, bu miq dar ar tır. 
Al ko qol prak ti ki ola raq, nar ko-
tik ki mi bir şey dir, am ma on dan 
qat-qat zəif olur. Nar ko tik isə si-
nir hü cey rə lə ri nə dü şə rək on la-
ra ifl  i ce di ci tə sir gös tə rir. La kin 
o, si nir hü cey rə lə ri ni ifl  ic edə nə-
dək on la rın ak tiv li yi ni sti mul laş-
dı rır və oya dır.

İn san al ko qol qə bul edən də 
ilk baş ve rən ha di sə onun ağ zın-
da və bo ğa zın da kı se lik li qi şa nın 
sti mul laş dı rıl ma sı olur. Bu nun 
nə ti cə sin də tü pür cək və mə də 
şi rə si nin in ten siv if ra zı baş la nır. 
Ona gö rə də bə zi şəxs lər şam ye-
mə yi ərə fə sin də müəy yən qə dər 
al ko qol qə bul edir lər ki, iş ta ha-
la rı açıl sın. Al ko qol həm də bə-
də nin əzə lə lə ri nə tə sir edir. O, 
əzə lə lər də iş çi ener ji yə çev ri lə 
bi lən mad də lə rin miq da rı nı ar-
tı rır. Gö rü nür, bu na gö rə də al-
ko qol müəy yən fi  zi ki iş lə ri da ha 
yax şı ye ri nə ye tir mə yə kö mək 
edir. La kin bun dan son ra adam 
elə güc süz lə şir ki, bu nun xey rin-
dən çox, zi ya nı var. Za hi rən elə 
gö rü nə bi lər ki, al ko qol bey nin 
iş lə mə si ni də sti mul laş dı rır.

İn san al ko qo lun tə si rin dən 
da ha zi rək hə rə kət edir, da ha 
eh ti ras la da nı şır. Onun də ri si 
qı za rır, qan təz yi qi ar tır, nəb-
zi və tə nəff  ü sü tez lə şir. Am ma 

əs lin də, al ko qol bey nin 
fəaliy yə ti nə əzi ci 

tə sir gös tə rir. O, 
bey nin dü şün-
mə, mü şa hi-
də qa bi liy yə ti, 
diq qət  ki mi 
bü tün mü hüm 
funk si ya la rı na 
tə sir gös tə rir. 
İn san özü üzə-
rin də nə za rə ti ni 
iti rir və ey ni za-
man da onun 

ət ra fa nə za-
rət im kan la-

rı da məh-
d u d  l a -

şır.

Be lə ha la düş mək üçün nə 
qə dər al ko qol qə bul et mək 
la zım ol du ğu bir çox fak tor-
lar dan ası lı dır. La kin bi zim 
məst lik, sər xoş luq ad lan dır-
dı ğı mız bu hal mə su liy yət li 
iş lər lə məş ğul olan, mə sə lən, 
av to mo bi li ida rə edən in san 
üçün çox təh lü kə li dir.

Ap pen diks nə dir?
Ap pen diks, ya da öz di li-

miz də de sək, kor ba ğır saq 
bə də nin bir üz vü he sab olu na 
bi lər və ada ma elə gə lir ki, o 
ol ma dan, biz ke çi nə bil mə rik. 
Am ma ap pen diks zə də lən-
mə yin cə, biz onun var lı ğın-
dan xə bər siz olu ruq, or qa-
nizm də gör dü yü işin nə dən 
iba rət ol du ğu nu bil mi rik. Ap-
pen diks, təx mi nən, 8-15 san-
ti metr uzun lu ğu olan içi boş 
bo ru dur. Onun bir ucu qa pa-
lı olur. Baş qa söz lə de sək, bu 
“kor bo ru” heç ye rə bir ləş mir. 
Ap pen diks qa lın ba ğıq sa ğın 
baş lan ğı cın da, qa rın boş lu-
ğu nun aşa ğı sın da, sağ tə rəf də 
yer lə şir. De mə li, ap pen diks 
qa lın ba ğır sa ğın bir tö rə mə-
si dir. Di var la rı da ba ğır sa ğın 
di var la rı ki mi dir – on lar ey ni 
tə bə qə lər dən iba rət dir. Ap-
pen dik sin da xi li tə bə qə si ya-
pış qan lı se lik if raz edir. Onun 
al tın da lim foid to xu ma dan 
iba rət da ha bir qat var. Bü tün 
xo şa gəl məz lik lər də məhz hə-
min qat da baş ve rir. Bə dən də 
in fek si ya olan da bu qa tın to-
xu ma sı şi şə bi lər. Ba ğır sa ğın 
için də ki lər də bə zən ap pen-
dik sə dü şür və ora dan çox çə-
tin lik lə çı xa bi lir.

To xu ma da il ti hab olan da 
kor ba ğır sa ğın için də ki lər or-
da qa la, daş la şa bi lər. Ap pen-
dik sin qan da mar la rı hə min 
o bər ki miş mad də tə rə fi n dən 
sı xı la raq in fek si ya mən bə yi-
nə çev ri lə bi lər. Ap pen di sit, 
ya xud kor ba ğır sa ğın il ti ha bı 
ad la nan xəs tə lik tez-tez baş 
ver di yin dən, bir çox in san lar 
onun simp tom la rı na qar şı diq-
qət li dir lər.

Ap pen di si tin ti pik əla mət lə-
ri ağ rı, zəifl  ik və qar nın sağ tə-
rə fi n də ki spaz ma lar dır. Bə zən 
ağ rı ca naq da baş la nır, son ra 
isə qa rı nın sağ tə rə fi  nə ke çir. 
Uşaq lar da ap pen di si tin ilk 
əla mət lə ri ağ la maq, qus maq, 
ye mək dən im ti na ola bi lər. Bə-
zən va li deyn lər be lə hal lar da 
uşa ğa qa rın iş lə dən dər man 
ve rir lər ki, bu da çox təh lü kə-
li dir. Be lə simp tom lar mü şa-
hi də olu nan da hə mi şə hə ki mə 
mü ra ciət et mək la zım dır.

Kim də sə kəs kin ap pen di sit 
olan da bir cə müali cə üsu lu 
var: tə ci li cər ra hiy yə əmə-
liy yatıy la ap pen dik sin çı xa-
rıl ma sı. Bu, çox sa də əmə-
liy yat dır və heç bir fə sa dı 
ol mur.

Xəs tə li yə ən çox al tı yaş dan 
on doq quz ya şa dək tu tu lur lar. 
Bu yaş lar da ol ma yan in san la-
rın rev ma tik hü cum la ra mə ruz 
qal ma sı eh ti ma lı az dır. Rev-
ma tik hü cum la rın, de mək olar 
ki, bü tün bəl li hal la rı strep to-
kokk lar ad la nan bak te ri ya la ra 
yo lux ma ilə əla qə dar dır. Ona 
gö rə də xəs tə li yə yo lux ma eh-
ti ma lı bo ğa zın st rep to kokk 
in fek si ya la rın dan son ra – ton-
zil lit lər, bu run-bo ğaz in fek-
si ya la rı və skar la tin dən 
son ra da ha yük sək olur. 
Bur dan be lə nə ti cə çı-
xır ki, bu xəs tə lik lər 
za ma nı hə kim nə-
za rə tin də ol maq 
zə ru ri şərt dir. 

əs lin də, al ko qol bey nin 
fəaliy yə ti nə əzi ci 

tə sir gös tə rir. O, 
bey nin dü şün-
mə, mü şa hi-
də qa bi liy yə ti, 
diq qət  ki mi 
bü tün mü hüm 
funk si ya la rı na 
tə sir gös tə rir. 
İn san özü üzə-
rin də nə za rə ti ni 
iti rir və ey ni za-
man da onun 

ət ra fa nə za-
rət im kan la-

rı da məh-
d u d  l a -

şır.

kor ba ğır sa ğın için də ki lər or-
da qa la, daş la şa bi lər. Ap pen-
dik sin qan da mar la rı hə min 
o bər ki miş mad də tə rə fi n dən 
sı xı la raq in fek si ya mən bə yi-
nə çev ri lə bi lər. Ap pen di sit, 
ya xud kor ba ğır sa ğın il ti ha bı 
ad la nan xəs tə lik tez-tez baş 
ver di yin dən, bir çox in san lar 
onun simp tom la rı na qar şı diq-
qət li dir lər.

Ap pen di si tin ti pik əla mət lə-
ri ağ rı, zəifl  ik və qar nın sağ tə-
rə fi n də ki spaz ma lar dır. Bə zən 
ağ rı ca naq da baş la nır, son ra 
isə qa rı nın sağ tə rə fi  nə ke çir. 
Uşaq lar da ap pen di si tin ilk 
əla mət lə ri ağ la maq, qus maq, 
ye mək dən im ti na ola bi lər. Bə-
zən va li deyn lər be lə hal lar da 
uşa ğa qa rın iş lə dən dər man 
ve rir lər ki, bu da çox təh lü kə-
li dir. Be lə simp tom lar mü şa-
hi də olu nan da hə mi şə hə ki mə 
mü ra ciət et mək la zım dır.

Kim də sə kəs kin ap pen di sit 
olan da bir cə müali cə üsu lu 
var: tə ci li cər ra hiy yə əmə-
liy yatıy la ap pen dik sin çı xa-
rıl ma sı. Bu, çox sa də əmə-
liy yat dır və heç bir fə sa dı 
ol mur.

Xəs tə li yə ən çox al tı yaş dan 
Hər suala     bir ca vab



Bu gün lər də Sankt-Pe ter burq da kı Puş-
kin Evin də Rus Ədə biy ya tı İns ti-
tu tu tə rə fi n dən şairin met rik ki ta-
bı nın ori ji na lı nü ma yiş et di ri lə cək. 

Nü ma yiş iyun ayı nın 16-na qə dər da vam edə cək. 
Met rik ki ta bı gör mək is tə yən lər 

üçün sə hər saat la rın dan ge cə saat 
22-yə qə dər Puş kin Evi nin qa pı la rı 
açıq ola caq. Bu ba rə də Puş kin Evi-
nin ar xiv şö bə si nin əmək da şı Tat ya-
na Kras no bo rod ko mə lu mat ve rib: 
“Met rik ki tab da Puş ki nin do ğum 
ta ri xi 27 may, 1799-cu il, ye ni təq-
vim lə 7 iyun, 1799-cu il ki mi gös-
tə ri lib. Əs lin də isə Puş kin 6 iyun, 
1799-cu il də ana dan olub. An caq 
bu, səhv de yil. O döv rün met rik 
ki tab la rın da gü nəş ba tan dan son ra 
do ğu lan in san la rın tə vəl lüd ta ri-
xi bir gün son ra ya ya zı lır dı. Bu na 
gö rə də, bir çox mən bə lər də 
təs diq lə yir ki, Puş kin xris tian 
bay ram la rın dan olan “Voz-
ne se ni ye” gü nün də dün-
ya ya gə lib. Bu bay ram 
Pas xa dan 40 gün son-
ra, hə mi şə həf tə nin 
cü mə ax şa mı qeyd 
olu nur. 1799-cu il də 
bu bay ram 26 ma ya 
tə sa düf edib”. Tat-
ya na Kras no bo rod ko 
əla və edib ki, Puş ki-
nin məhz bu gün də 
dün ya ya gəl mə sin də 
bir rəm zi lik var. Be lə 
ki, onun hə ya tın da ən 
əla mət dar ha di sə lər 
məhz bu bay ram la əla-

qə dar dır. Şa i rin hə yat yol da şı Na-
tal ya Ni ko la yev na ilə ni ka hı məhz 
“Voz ne se ni ye” gü nün də kil sə də 
olub. Ədib dos tu Pa vel Na şo ki nə 
ölü mün dən əv vəl yaz dı ğı mək tu-
bun da “Voz ne se ni ye” gü nün də kil-
sə tik dir mək pla nın dan da nı şıb. 

Qeyd edək ki, bu met rik ki tab so-
nun cu də fə 1999-cu il də, şairin ana-
dan ol ma sı nın 200 il li yi mü-
na si bə ti ilə nü ma yiş 
et di ril miş di.

Bö yük ya zı çı An tuan de Sent-Ek zü pe ri nin, özü nün “Ba la ca 
şah za də” əsə ri nə çək di yi ak va rel bu gün lər də Pa ris də 133,2 
min av ro ya sa tı lıb. Bu ba rə də “Art cu rial” hər rac evin-
dən mə lu mat ve rib lər. “Art cu-

rial”ın rəh bər li yi nin söz lə ri nə gö rə, 
on lar ak va re lin 50-60 min av ro dan ba-
ha sa tıl ma ya ca ğı nı proq noz laş dır sa-
lar da, nə ti cə göz lə nil məz olub. Tuş 
və ak va rel bo ya lar la iş lən miş rəsm 
əsə rin də səh ra da əl lə ri ni si nə sin də 
çar paz la mış qız təs vir olu nub. Uzun, 
əl van rəng li şər fi  olan qı zın saç la rı nı 

kü lək da ğı dıb. 
Qeyd edək ki, bu 

rəsm Sent-Ek zü pe ri-
nin 1943-cü il də Nyu-
York da nəşr olun muş 
“Ba la ca şah za də” 
əsə ri nə çək diyi il-

lüst ra si ya dır.

Bu gün lər də Sankt-Pe ter burq da kı Puş-Bu gün lər də Sankt-Pe ter burq da kı Puş-Bu 

Puşkinin orijinal 
metrik kitabı 
nümayiş olunur

Məş hur tür ki yə-
li akt yor Tan ju 
Gür su tə nəff  üs 
ça tış maz lı ğı sə-

bə bin dən dün ya sı nı də yi şib.
Tür ki yə mət buatı nın yay dı ğı 

xə bə rə gö rə, akt yor ötən gün 77 
ya şın da, İs tan bu lun Gənc lik FSM 
Xəs tə xa na sın da və fat edib. T.Gür su 
cü mə ax şa mı Teş vi ki ye məs ci din də 

qı lı nan na maz dan son ra Zin-
cir li ku yu qə bi ris tan lı-

ğın da dəfn edi lib.
Hazırladı: 

NARINGÜL

Bdən mə lu mat ve rib lər. “Art cu-
rial”ın rəh bər li yi nin söz lə ri nə gö rə, 
on lar ak va re lin 50-60 min av ro dan ba-
ha sa tıl ma ya ca ğı nı proq noz laş dır sa-
lar da, nə ti cə göz lə nil məz olub. Tuş 
və ak va rel bo ya lar la iş lən miş rəsm 
əsə rin də səh ra da əl lə ri ni si nə sin də 
çar paz la mış qız təs vir olu nub. Uzun, 
əl van rəng li şər fi  olan qı zın saç la rı nı 

kü lək da ğı dıb. 
Qeyd edək ki, bu 

rəsm Sent-Ek zü pe ri-
nin 1943-cü il də Nyu-
York da nəşr olun muş 
“Ba la ca şah za də” 
əsə ri nə çək diyi il-

lüst ra si ya dır.

Mça tış maz lı ğı sə-
bə bin dən dün ya sı nı də yi şib.

Tür ki yə mət buatı nın yay dı ğı 
xə bə rə gö rə, akt yor ötən gün 77 
ya şın da, İs tan bu lun Gənc lik FSM 
Xəs tə xa na sın da və fat edib. T.Gür su 
cü mə ax şa mı Teş vi ki ye məs ci din də 

qı lı nan na maz dan son ra Zin-
cir li ku yu qə bi ris tan lı-

ğın da dəfn edi lib.
Hazırladı: 

NARINGÜL

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

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

aşağıdakı kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  

Bö yük ya zı çı An tuan de Sent-Ek zü pe ri nin, özü nün “Ba la ca 

Sent-Ekzüperinin 
“Balaca şahzadə”sinə 
çəkdiyi illüstrasiya 
133 min avroya satıldı

Ame ri ka ya zı çı sı Çak Pa la nik özü nün “Be şik” ki ta bı nın ek ran-
laş dırl ma sı üçün kraud faun dinq lə rin kö mə yin dən ya rar la nıb. 
Bu nun üçün ya zı çı  “Kicks tar ter” şir kə tin də qey diy yat dan ke-
çib və ar tıq 3 həf tə son ra 250 min dol lar pul top la ya bi lib. 

Xa tır la daq ki, adı çə ki lən əsər öz be şik lə rin də ölən uşaq lar haq qın da 
ro man-xor ror dur. Ki tab 2002-ci il də işıq üzü gö rüb. Ya zı çı bu əsə ri ni 
ata sı nın qət li ilə bağ lı ke çi ri lən məh kə mə pro se si za ma nı qə lə mə alıb. 
Pa la nik ki ta bı ya zıb qur tar dıq dan 1 ay son ra ata sı nın qa til lə ri nə ölüm 
hök mü oxu nub. “Be şik” əsə ri “Brem Sto ker” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

N 18(77) 10.06.2016

Palanikin əsəri 
kraudfaundinqlərin köməyi 

ilə ekranlaşdırılacaq

gün lər də Sankt-Pe ter burq da kı Puş-
kin Evin də Rus Ədə biy ya tı İns ti-
tu tu tə rə fi n dən şairin met rik ki ta-
bı nın ori ji na lı nü ma yiş et di ri lə cək. 

Nü ma yiş iyun ayı nın 16-na qə dər da vam edə cək. 
Met rik ki ta bı gör mək is tə yən lər 

üçün sə hər saat la rın dan ge cə saat 
22-yə qə dər Puş kin Evi nin qa pı la rı 
açıq ola caq. Bu ba rə də Puş kin Evi-
nin ar xiv şö bə si nin əmək da şı Tat ya-
na Kras no bo rod ko mə lu mat ve rib: 
“Met rik ki tab da Puş ki nin do ğum 
ta ri xi 27 may, 1799-cu il, ye ni təq-
vim lə 7 iyun, 1799-cu il ki mi gös-
tə ri lib. Əs lin də isə Puş kin 6 iyun, 
1799-cu il də ana dan olub. An caq 
bu, səhv de yil. O döv rün met rik 
ki tab la rın da gü nəş ba tan dan son ra 
do ğu lan in san la rın tə vəl lüd ta ri-
xi bir gün son ra ya ya zı lır dı. Bu na 
gö rə də, bir çox mən bə lər də 
təs diq lə yir ki, Puş kin xris tian 
bay ram la rın dan olan “Voz-
ne se ni ye” gü nün də dün-
ya ya gə lib. Bu bay ram 
Pas xa dan 40 gün son-
ra, hə mi şə həf tə nin 

tə sa düf edib”. Tat-
ya na Kras no bo rod ko 
əla və edib ki, Puş ki-
nin məhz bu gün də 
dün ya ya gəl mə sin də 
bir rəm zi lik var. Be lə 
ki, onun hə ya tın da ən 
əla mət dar ha di sə lər 
məhz bu bay ram la əla-

qə dar dır. Şa i rin hə yat yol da şı Na-
tal ya Ni ko la yev na ilə ni ka hı məhz 
“Voz ne se ni ye” gü nün də kil sə də 
olub. Ədib dos tu Pa vel Na şo ki nə 
ölü mün dən əv vəl yaz dı ğı mək tu-
bun da “Voz ne se ni ye” gü nün də kil-
sə tik dir mək pla nın dan da nı şıb. 

Qeyd edək ki, bu met rik ki tab so-
nun cu də fə 1999-cu il də, şairin ana-
dan ol ma sı nın 200 il li yi mü-
na si bə ti ilə nü ma yiş 
et di ril miş di.

gün lər də Sankt-Pe ter burq da kı Puş-
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metrik kitabı metrik kitabı 
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türkiyəli 

aktyor 
vəfat etdi
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