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“Türk yurdu” Azərbaycan 
siyasi mühacirəti haqqında

Ankarada nəşr olunan 
“Türk yurdu” dərgisi-
nin növbəti sayı çapdan 
çıxıb.

1911-ci il noyabr ayının 30-da  İs-
tanbulda  türk ocaqlarının orqanı  
kimi  fəaliyyətə başlayan və hazır-

da nəşrini Ankarada davam etdirən 
“Türk yurdu” dərgisi  köklü tarixi 
olan milliyyətçi jurnal kimi tanınıb. 
“Türklərin faydasına çalışır” şüarı 
ilə işıq üzü görən dərgi artıq türk 
xalqlarının 100 illik mədəniyyət 
tarixini əks etdirən ensiklopedik 
mənbəyə çevrilib. 

Bu nəşr türk dünyasının parlaq 
simalarından olan İsmayıl Qas-
pıralının məşhur “Dildə, fikirdə, 
işdə birlik” şüarı ilə türk xalqlarının 
ədəbi-mədəni, ictimai həyatının 
salnaməsini yazmaqdadır.  

“Türk yurdu”nun ötən illər ər-
zində əsas və aparıcı mövzuların-
dan biri Azərbaycan olub. Dərgi 
ənənəsinə indi də sadiqdir. 

Jurnalın 2014-cü ilin oktyabr 
ayında çıxan yeni nömrəsində 
Azərbaycan mühacirət problemi-
nin səriştəli və fədakar tədqiqatçısı 

Ömər Özcanın “Azərbaycan siyasi 
mühacirəti tarixi” adlı məqaləsi 
dərc edilib. 

Müəllif yazıda Georgi Mamulia 
və Ramiz Abutalıbovun “Odlar 
ölkəsi azadlıq və müstəqillik 
uğrunda mübarizədə (Azərbaycan 
mühacirətinin siyasi tarixi: 1920-
1945-ci illər)” adlı kitabının (Bakı- 
Paris, 2014, 584 səh.)  nəşrini təqdir 
edir, əsərin qısa məzmununu ox-
uculara çatdırır, böyük zəhmət 
sayəsində ərsəyə gələn kitabın 
əhəmiyyəti barədə düşüncələrini 
bölüşür.  

Ömər Özcanın fikrincə, tarixi 
sənədlərə, təkzibolunmaz faktlara 
və qaynaqlara istinadla qələmə 
alınmış bu əsər Azərbaycan müha-
cirət problemi ilə bağlı indiyə 
qədər formalaşmış bilgilərimizi 
dəyişdirəcək fikirləri ehtiva edir.
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Xalq mah nı la rı 
bir ki tab da

Azər bay can Mət buat 
Şu ra sı və Jur na list 
Qa dın lar As so siasi ya
sı nın bir gə təş ki lat çı

lı ğı ilə fi lo lo gi ya elm lə ri dok to
ru, pro fes sor Mi nə xa nım Tək lə li 
Nu ri ye va nın “Sa rı gə lin” ki ta bı
nın təq di ma tı olub. 

Mət buat Şu ra sı nın səd ri Əf a tun 
Ama şov de yib ki, təq dim olu nan 
ki tab Azər bay can xal qı nın mə nə-
viy ya tı nın də rin li yi ni təs diq edir. 
“150-yə qə dər xalq mah nı sı nın top-
lan dı ğı “Sa rı gə lin” ki ta bı Azər bay-
ca nın mə də ni hə ya tın da bir ha di sə-
dir, də yər li bir mən bə dir”. 

“Kas pi” Təh sil Mər kə zi nin rəh-
bə ri, fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok-
to ru So na Və li ye va isə çı xı şın da 
Mi nə xa nım Tək lə li nin ki tab la rı nı 
hə yə can sız oxu ma ğın müm kün 
ol ma dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb. Vur-
ğu la yıb ki, “Sa rı gə lin” ki ta bı 
Azər bay can Mil li Kon ser va to ri-
ya sı nın ya ra dı cı lıq fa kül tə lə rin də 
xalq mah nı la rı ilə bağ lı təd ri sin 
key fiy yə ti ni da ha da ar tı ra caq: 
“Qı rıl mış bo yun ba ğı ki mi hər ye rə 
sə pə lən miş mah nı la rı mı zı müəl lif 
ipə-sa pa dü zə rək xal qı mı za qay-
ta rıb”. 

Təd bir də pub li sist Flo ra Xə lil-
za də, teatr şü nas İl ham Rə him li, 
ya zı çı Fi ruz Mus ta fa çı xış edib lər.

“Mozalan” 
müsabiqə 
elan edib

 �“Mo za lan” ki no jur na lı ən 
yax şı bə dii sü jet sse na ri lə ri 
mü sa bi qə si elan edib. C.Cab
bar lı adı na “Azər bay can film” 
ki nos tu di ya sın dan bil di rib lər 
ki, mü sa bi qə ki no jur nal üçün 
ye ni müəl lif qüv və lə ri ni aş ka ra 
çı xar maq və on lar la əmək daş lıq 
et mək məq sə di da şı yır. 

Mü sa bi qə də pe şə kar dra ma-
turq lar la ya na şı, mə zə li əh va lat la rı 
gö rüb, on la rı gül mə li sse na ri şək-
li nə sal ma ğı ba ca ran di gər şəxs lər 
də iş ti rak edə bi lər lər. Mü sa bi qə 
no yab rın 15-dən de kab rın 31-dək 
ke çi ri lə cək və ən yax şı sse na ri lər 
ek ran laş dı rı la caq, qa lib lər 800-
1000 ma nat qo no rar ala caq lar. 

Qa lib lə rin ad la rı 2015-ci il yan-
va rın 15-dək açıq la na caq.
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Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin də və ti ilə no
yab rın 12də İran İs lam 

Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Hə
sən Ru ha ni Azər bay ca na rəs mi 
sə fə rə gə lib. Hey dər Əli yev adı na 
Ha va Li ma nın da rəs mi qar şı lan
ma mə ra si min dən son ra pre zi
dent lər əv vəl cə ge niş nü ma yən də 
he yə ti nin iş ti ra kı ilə, da ha son ra 
tək bə tək gö rü şüb lər. 

Gö rüş lər dən son ra Azər bay-
can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin və 
İran Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni nin 
iş ti ra kı ilə Azər bay can-İran sə-
nəd lə ri nin im za lan ma sı mə ra si-
mi olub.

Azər bay ca nın Al ter na tiv və Bər-
pa Olu nan Ener ji Mən bə lə ri üz rə 
Döv lət Agent li yi ilə İra nın Ener ji 
Na zir li yi ara sın da An laş ma Me-
mo ran du mu nu İra nın “Tə va ni” 

şir kə ti di rek to ru nun müavi ni Da-
vud Mən zur və Azər bay ca nın Al-
ter na tiv və Bər pa Olu nan Ener ji 
Mən bə lə ri üz rə Döv lət Agent li yi-
nin di rek to ru Akim Bə də lov im za-
la yıb lar.

Azər bay ca nın İq ti sa diy yat və 
Sə na ye Na zir li yi ilə İra nın İq ti sa di 
İş lər və Ma liy yə Na zir li yi ara sın-
da iq ti sa di və tex ni ki əmək daş lıq 
üz rə An laş ma Me mo ran du mu nu 
İra nın iq ti sa di iş lər və ma liy yə na-

zi ri Əli Təy yib ni yə və Azər bay ca-
nın iq ti sa diy yat və sə na ye na zi ri 
Şa hin Mus ta fa yev im za la yıb lar.

Azər bay ca nın Ra bi tə və Yük sək 
Tex no lo gi ya lar Na zir li yi ilə İra nın 
Ra bi tə və İn for ma si ya Tex no lo gi-
ya la rı Na zir li yi ara sın da poçt sa hə-
sin də əmək daş lıq haq qın da An laş-
ma Me mo ran du mu nu, həm çi nin 
Azər bay can və İran hö ku mət lə ri 
ara sın da in for ma si ya və kom mu-
ni ka si ya tex no lo gi ya la rı sa hə sin-
də əmək daş lıq haq qın da An laş ma 
Me mo ran du mu nu İra nın ra bi tə və 
in for ma si ya tex no lo gi ya la rı na zi ri 
Mah mud Vaezi və Azər bay ca nın 
ra bi tə və yük sək tex no lo gi ya lar na-
zi ri Əli Ab ba sov im za la yıb lar.

Azər bay can Res pub li ka sı ilə İran 
İs lam Res pub li ka sı ara sın da sər həd 
çay la rı nın ni zam lan ma sı və sa hil lə rin 
mü ha fi zə si təd bir lə ri üz rə əmək daş lıq 
haq qın da Me mo ran du mu İra nın xa ri-
ci iş lər na zi ri Mə həm məd Ca vad Zə rif 
və Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri El-
mar Məm məd ya rov im za la yıb lar.

Sə nəd lə rin im za lan ma mə ra si-
min dən son ra döv lət baş çı la rı bir-
gə bə ya nat lar la çı xış edib lər. 

Sə fər no yab rın 13-də ba şa ça tıb.

Azərbaycanla İran arasında 
sənədlər imzalanıb

Ley la Əli ye va 
Park lar Konq re si nin 
açı lı şın da olub

Hey dər Əli yev Fon du
nun vit sepre zi den ti, 
IDEA (Ət raf Mü hi tin 
Mü ha fi zə si Na mi nə 

Bey nəl xalq Dialoq) İc ti mai Bir
li yi nin tə sis çi si və rəh bə ri Ley la 
Əli ye va no yab rın 12də Tə biətin 
Mü ha fi zə si üz rə Bey nəl xalq Bir lik 
tə rə fin dən (IUCN) Avst ra li ya nın 
Sid ney şə hə rin də təş kil olu nan 
Ümum dün ya Park lar Konq re si
nin açı lı şın da iş ti rak edib.

No yab rın 19-dək da vam edə cək 
təd bir mü ha fi zə olu nan əra zi lə rin 
da ha sə mə rə li şə kil də ida rə edil mə-
si və sax la nıl ma sı ilə bağ lı qa baq cıl 
təc rü bə nin və bi lik lə rin bö lün mə si nə 
həsr olu nub. Təd bir də bir sı ra döv-
lət lə rin pre zi dent lə ri, ət raf mü hi tin 
mü ha fi zə si nə mə sul olan na zir lər və 
di gər yük sək və zi fə li şəxs lər, elə cə də 
bey nəl xalq və re gional təş ki lat la rın 
rəh bər lə ri, ta nın mış mü tə xəs sis lər və 
apa rı cı qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı nın 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edə cək.

Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-
pre zi den ti Ley la Əli ye va Ümum-
dün ya Park lar Konq re si nin ple nar 
ses si ya sın da öl kə mi zin ət raf mü hi tin 
mü ha fi zə si sa hə sin də ki təc rü bə si və 
bu is ti qa mət də gö rü lən təd bir lər ba-
rə də çı xış edə cək. Konq re sin ke çi ril-
di yi əra zi də ət raf mü hit sa hə sin də 
apa rı cı təş ki lat olan IDEA İc ti mai 
Bir li yi nin fəaliy yə ti ni əks et di rən pa-
vil yon da qu ru lub. 

Mir Cə la lın əsər lə ri 
Uk ray na di lin də

Ki yev də Azər bay ca nın 
gör kəm li ya zı çı sı Mir 
Cə la lın əsər lə ri Uk ray
na di lin də “Ya kiy ob ra ti 

şl yax?” (“Yo lu muz ha ya na dır?”) 
ad lı ki tab şək lin də nəşr edi lib. 

Azər bay ca nın Uk ray na da kı sə-
fir li yi nin tə şəb bü sü ilə “İz da tels kiy 
dom Dmit ri ya Bu ra qo” nəş riy ya-
tın da çap olun muş ki ta bın tər tib çi si 
və re dak to ru Azər bay ca nın Uk ray-
na da kı sə fi ri, do sent Ey nul la Mə-
dət li dir. Əsər lə ri Uk ray na di li nə 
İn na Sos nov çik tər cü mə edib. 

Ki ta ba Mir Cə la lın “Yo lu muz ha-
ya na dır?” ro ma nı, “Bir gən cin ma-
ni fes ti” po ves tin dən bir par ça, “Sa-
lam, ana!”, “Si zə xoş bəxt lik ar zu 
edi rəm!” və baş qa he ka yə lə ri, “Ye-
tim”, “Əl lər”, “Al lah bi lir” və baş qa 
li rik mi niatür lə ri da xil edi lib. Nəş rə 
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın vit se-pre zi den ti, aka de mik 
İsa Hə bib bəy li ön söz ya zıb.

Polşa səfiri Tərcümə Mərkəzində olub

Polşanın Azərbaycan-
dakı səfirinin səlahiy
yətlərini icra edən 
cənab Andjey Kneif-

el noyabrın 7də Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabineti yanında Tərcümə 
Mərkəzinin qonağı olub. 

Qonağı salamlayan 
Mərkəzin direktoru Afaq Mə-
sud öncə dəvəti qəbul etdiy-
inə görə ona öz minnətdar-

lığını bildirərək, rəhbəri olduğu qurum barədə məlumat verib. Daha sonra 
Tərcümə Mərkəzinin bu günə qədər tərcümə və nəşr etdiyi Polşa ədəbiyyatı 
nümunələrindən – Nobel mükafatı laureatları Çeslav Miloşun, Vislava Şim-
borskanın, eləcə də digər yazıçı və şairlərin, o cümlədən, Tadeuş Rujeviçin, 
Vitold Qombroviçin Azərbaycan dilinə çevrilmiş əsərlərindən söz açıb. 

Polşa-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin yeni, daha peşəkar müstəvidə 
qurulması, Azərbaycanın ədəbi, elmi irsinin mükəmməl bədii tərcümədə 
polyak dilinə çevrilməsi və Polşada nəşri, həmçinin Polşanın dil və 
tərcümə ilə əlaqəli aidiyyəti qurumlarıyla iş birliklərinin yaradılması söh-
bətin əsas mövzusu olub. 

Afaq Məsud deyib: “Polşanın söz sənəti tarixini, elmini Azərbaycan 
oxucusuna daha keyfiyyətli və əhatəli çatdırmaq, ölkələrimiz arasındakı 
qarşılıqlı münasibətləri daha səmərəli qurmaq üçün bu gün Mərkəzin im-
kanları dövlətin qayğısı və diqqəti sayəsində daha da genişlənib”. 

Cənab Andjey Kneifel öz növbəsində dəvətə görə təşəkkür edib, ədəbiyyat-
lararası mübadilələrin xalqlar və ölkələr arasında ən davamlı və dayanıqlı mü-
nasibət olduğunu bildirib, Azərbaycanla Polşa arasında tarixi, siyasi, mədəni 
əlaqələrdən söz açıb. O, Polşa ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə, Azərbaycan 
ədəbiyyatının, elminin polyak dilinə mükəmməl səviyyədə tərcümə edilməsi 
istiqamətində Tərcümə Mərkəzi ilə Polşanın əlaqədar qurum və təşkilatları 
arasında davamlı və səmərəli iş birliklərinin qurulacağına əminliyini bildirib. 

Görüşün sonunda qonağa Mərkəzin kitab və mətbu nəşrlərindən ibarət 
hədiyyələr təqdim olunub.



 � Noyabrın8-dən16-dək
İstanbulda33-cüBeynəl-
xalqKitabFuarı(sərgisi)
keçirilir.SərgidəAzərbay-
canRespublikasıNazirlər
KabinetiyanındaTərcümə
Mərkəzininəməkdaşları
FəridHüseynvəEtimad
Başkeçiddəiştirakedirlər. 
Mərkəzəməkdaşlarının
İstanbuldan“Aydınyol”a
göndərdikləriyazınıoxu-
cularınixtiyarınaveririk.

İstanbul Kitab Fuarında diqqətiilkçəkənhələsərgininaçılmasına
yarımsaatqalmışgirişlərönündə
növbə tutan insanların yaratdı

ğımənzərəoldu.Sonugörünməyən
sıralargözqaraldırdı.Əlilarabasın
dagələnləri,uşaqlıvəyaşlıinsanları
növbəsiz,onlarüçünayrılmışxüsusi
girişdəniçəriburaxırdılar.
Hər kəsin əlində sərgi haqqında

bütünməlumatlarınyeraldığı rəh
bər(buklet)vardı.Bunsuzdünyanın
qırxa yaxın ölkəsindən 800 nəşriy
yatınqatıldığı,32minkvadratmetr
əraziniəhatəedənsərgidəistədiyin
stenditapmaqasanolmazdı.
Qapılar açılankimi insanlar sa

lonlaradağılışır,azsonrastendlər
önündə əməllibaşlı tünlük yara
nırdı...
Rəsmi məlumata görə, bu mö

təbər fuarda dünyanın tanınmış
nəşriyyatlarınınbirmilyondançox
nəşrinümayişolunur.

***
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinə

sərginin fəxri qonağı Macarıstanın
stendi ilə üzbəüz yer ayrılıb. Fəx
riqonaqadınıdoğrultmağaçalışan
Macarıstanınstendisərgininənzən
gin, ənmaraqlı stendlərindən biri
dir.Buradahəminölkəninmədəniy
yəti,ədəbiyyatıiləbağlıənmüxtəlif
kitablar,kompozisiyalar,etnoqrafik
əşyalar,macarmətbəxininməhsul
larısərgilənir.Günboyucanlımacar
musiqisi səslənir, mədəniyyət xa
dimlərinin, tarixçilərin, etnoqrafa
rıninteraktivmühazirələridinlənir.
Macarların türklərə identifikasiyası
alimlərinmühazirələrindənqırmızı
xəttkimikeçirvəhəqiqətənböyük
maraqlaqarşılanır.
Macar stendinə gələnləri İbra

him Müteferrikanın böyük rəsmi
qarşılayır.Məlumatüçünbildirək
ki, İbrahim Müteferrika XVII əsr
savaşlarındatürklərəəsirdüşmüş
macardır.İstanbuldatərcüməçiki
mi çalışan Müteferrika sonralar
Osmanlıda ilk mətbəənin əsasını
qoyubvəmacartürkmədəni əla
qələrininsimvolunaçevrilib.
Macar alimlərinin çıxışlarında

teztez Azərbaycanın da adı hal
lanırdı. Fürsət tapıb Beynəlxalq
Şamanizm Araşdırmaçıları Birli
yinin prezidenti Mihali Hoppal
və məşhur macar yazıçısı Robert
CeyBertlə söhbətləşdik. CeyBer
tin“Atilla” romanıhazırdaTürki
yətürkcəsinətərcüməolunur.

Onlarla müsahibəni “Aydın
yol”un növbəti sayında sizə təq
dimedəcəyik.

***
TərcüməMərkəzinin sərgiyə ilk

dəfəqatılmasınabaxmayaraq,sten
dimizi ziyarət edənlərin ardıarası
kəsilmir. Bunların sırasında İstan
bul universitetlərində təhsil alan
tələbələr,müxtəlif ali təhsilmüəs
sisələrində çalışan azərbaycanlı
müəllimlər,Azərbaycan ədəbiyya
tı, tarixi və mədəniyyətini araşdı
rantürkalimlərixüsusiyertutur.
Qonaqlara Azərbaycan Tərcümə

Mərkəzinin yaranma tarixi, fəaliy
yəti və həyata keçirdiyi layihələr
barədəməlumatveririk.Ziyarətçilər
bir qayda olaraq Tərcümə Mərkə
zinin yaradılmasınınAzərbaycanın
humanitarsferasındaatılanənəhə
miyyətli addımlardan biri olduğu
nu vurğulayırlar. Bilgi Universite
tinin professoru Arif Acaloğlu və
Ərciyəz Universitetinin professoru
SevincÜçgülləgörüşlərimizixüsusi
qeydetməkistərdik.Budəyərlialim
və tərcüməçilərlə müsahibələri də
yaxınvaxtlardaoxuyabiləcəksiniz.
Arif Acaloğlunun yardımıyla

müxtəlif nəşriyyatların nümayən
dələri və tərcümə fəaliyyəti ilə
məşğul olan insanlarla görüşləri
mizdən aydın olur ki, Türkiyədə
kitabıçapolunanyazıçılarımıznə
yi necə etmək lazım olduğundan
xəbərsizdirlər.
Birincisi, nəşriyyatlar müəllifə

rəqonorarödəməliolduğuhalda,
bizimkilər əksinə, pul verib kitab
çap etdirir, çox vaxt həmin kitab
daanbarlardayatıbqalır.

İkincisi,bizimkilərTürkiyətürk
cəsinə tərcümə olunan kitabların
hansı nəşriyyatda çap ediləcəyinə
əhəmiyyətvermirlər.HalbukiTür
kiyədəhəryayınevininözaudito
riyası var;məsələn, dinimövzuda
ixtisaslaşmış “Dərgah” nəşriyyatı
nın kitablarını dünyəvimövzular
da kitablar çap edib yayan “Ötü
kən”nəşriyyatınınoxucularıalmır.
Birsözlə,Türkiyədəkitabçapında

nəşriyyatseçimiçoxəhəmiyyətlidir.
Buradanəşrinucuzbaşagəlməsinə
aldanmaq gərək deyil, bütün hal
lardaöznüfuzununqeydinəqalan,
mötəbərliyişübhədoğurmayannəş
riyyatlaraüstünlükverilməlidir.
Üçüncü vacib məqam əsərlərin

keyfiyyətlitərcüməsidir.
İstanbulda azərbaycancadan

çevrilibanbarlardayatıbqalan,ya
xud çap edildikdən sonra bütün
tirajı müəllifə göndərilən kitablar
haqqındaəfsanələrdolaşır.
Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

oxucularının əhəmiyyətli hissəsi
İstanbulda toplaşıb. Bizə sadəcə,
kitabın oxucuya çatdırılması me
xanizmi ilə bağlı müasir texnolo
giyalarımənimsəməkvəonlardan
praktikadayararlanmaqqalır.

***
Türkiyə intellektual kəsiminin

Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti və
ədəbiyyatına şahidi olduğumuz
sonsuzmarağınıödəməküçünçox
azişgördüyümüzüdesək,yanılma
rıq.BuradaçapolunanAzərbaycan
kitablarının populyarlığını əngəllə
yənənböyükproblemnəşriyyatse
çimivətərcümələrinkeyfiyyətidir.

Bu müşahidəmizi Ərciyəz Uni
versitetinin rus dili və ədəbiyyatı
bölümününmüəllimi, əslən azər
baycanlı olan professor Sevinc
Üçgül də təsdiqlədi: “Azərbaycan
yazıçılarının Türkiyədə çıxan ki
tabları nə azəri, nə də Türkiyə
türkcəsindədir...Eləbərbadtərcü
məedilir,alıboxuyanbirdahaheç
birazərbaycanlınınkitabınayaxın
durmur.O kitabların çoxuTürki
yədə“Butikyayınevləri”kiminə
gəldi çap eləyən nəşriyyatlarda
işıqüzügörür”.

***
Sərginin də göstərdiyi kimi,

əlimizdəki bütün imkanlara bax
mayaraq, Türkiyədə Azərbaycan
ədəbiyyatının zənginliyi layiq ol
duğundan aşağı səviyyədə təmsil
edilir.Yalnızbəziayrıayrıuğurlu
proyektlərdən söz açmaq müm
kündür. Məsələn,  sərgidə müx
təlifnəşriyyatlardaçapdançıxmış
Elçin Əfəndiyevin “Mahmud və
Məryəm”, “Ölüm hökmü”, “Şuşa
dağlarınıdumanbürüdü”,Kamal
Abdullanın“GizliDədəQorqud”,
“Yarımçıq əlyazma” əsərlərini,
Musa Qasımlının “Qafqazda er
məni problemi”, Akif Aşırlının
“Nargin adasında türk əsirləri”
adlı kitablarını görəndə sevinmə
yəbilmirsən.
Düşünürük ki, başqa ölkələrin

təcrübəsindənyararlanıbyadövlət
xəttiilə,yadahansısaişadamının
təşəbbüsü iləTürkiyədəAzərbay
canüzrəixtisaslaşmışbirnəşriyyat
qura bilsəydik, ümumi işimizin
xeyrinəolardı.

***
Azərbaycan ədəbiyyatının dün

yaya çıxması problemi ilə bağlı
söhbətlərəsonverməküçünbütün
detallarıiləişlənmişplanlıfəaliyyət
proqramı olmalıdır.Necə ki, bunu
birçoxölkədə,ocümlədənTürkiyə
ninözündəuğurlahəyatakeçirirlər.
Fürsətyarandıqcasərgidəənmüxtə

liffikiradamları,təşkilatnümayəndə
ləri iləgörüşlərə,panellərəqatılırdıq.
Bunlardanbiridə türkədəbiyyatının
dünyadatanıdılmasıiləbağlıTEDA
nın(Türkiyəmədəniyyətivəədəbiy
yatı ilə bağlı əsərlərin başqa dillərdə
yayımınadəstəkverənqurum)təşkil
etdiyipanelidi.Buqurumişinbütün
incəliklərini nəzərə almaqla fəaliyyət
göstərir. Məsələn, TEDAnın dəstəyi
ilə başqa ölkələrdə çap olunmuş ki
tabların taleyiaxıradək izlənir–nəşr
olunmuşkitabdannəqədərisatılıb,ki
tabtəkrarçapolunub,yoxsayox,nəşr
barədə dövrimətbuatda, yaxud ixti
saslaşmışnəşrlərdərəyvəyatənqidi
yazılaryazılıbmı...BuhesabaTürkiyə
ədəbiyyatı bütün dünyada getdikcə
dahaçoxoxunur.
TEDAnın baş direktoru Hamdi

Turşucu ilə söhbətimizdə o, Azər
baycan Tərcümə Mərkəzinin yara
dılmasını son dövrlərdə ölkəmizin
ənuğurluproyektlərindənbirikimi
qiymətləndirdivəbizimləbütüntəc
rübəsinipaylaşmağa, lazımidəstəyi
verməyəhazırolduğunubildirdi.

***
Sərgiyəgəlişimizinilkgünügördük

ki,iştirakçıölkələrinböyükbayraqla
rınınasıldığıgirişhissədəAzərbaycan
bayrağıtərsinəqoyulub.Mədəniyyət
vəTurizmNazirliyininəməkdaşıFaiq
Xudanlı (yeri gəlmişkən, təşkilatçılıq
qabiliyyətiiləseçilən,sözünəslməna
sındaürəyivətəneşiilədöyünənFaiq
müəllimsərgimüddətindəqarşımıza
çıxan irilixırdalı problemlərin öhdə
sindən layiqincəgəldi)bunu təşkilat
komitəsinəbildirənkimiyanlışlıqara
danqaldırıldı.
Bundan sonra komitə üzvləri

dəfələrlə stendimizə gəlib, dönə
dönəüzristədilər.
“Ötükən”yayınevininzənginsten

dininfotosunuçəkməkistəyərkənsərt
təpkiylə qarşılaşdıq. Sən demə, sten
dinrəhbəribizirəqibnəşriyyatınnü
mayəndələri bilib, onlara gizlicə göz
qoyduğumuzu zənn edirmiş. Azər
baycandan gəldiyimizi öyrənəndə
yumşaldılar, hansı kitablarla maraq
landığımızı soruşdular, endirimlə ki
tabtəklifetdilər.Birneçəkitabseçdik,
pulunuödəməkistəyəndəisəstendin
rəhbərihədiyyəolduğunudedi.

***
Sərgidəerməninəşrlərinədəgöz

gəzdirdik.İkiüçmetrlikkiçikbirsa
hədəözünəyereləmişbədnamölkə
təmsilçilərininbeşkitabındandördü
ingilis,rus,türkvəermənidillərində
qondarmasoyqırımı,“BöyükErmə
nistandövləti”haqqındaidi.Orada
olduğumuz müddətdə Ermənista
nın stendinə göz gəzdirən cəmisi
birikiadamgördük.
Hələ sərgi açılmamışdan Faiq

Xudanlı təşkilat komitəsinə bildir
mişdiki,ermənilərinsərgidəQara
bağməsələsiiləbağlıhədyanyazan
kitablarıolacaqsa,etirazımızıbildi
rəcəyik.Bilmirikbunun təsirindən
idi,yoxsayox,Ermənistanstendin
dəbutipkitablargörmədik.

***
Sərgi müddətində Tərcümə Mər

kəzinintəmsilçiləriolaraqTEDAnın,
Yunanıstan Mədəniyyət Fondunun,
həmin ölkənin Mədəniyyət Nazirli
yinin, Rus Mədəniyyət Mərkəzinin
nümayəndələri ilə görüşdük, qarşı
lıqlıəməkdaşlıqbarədəsöhbətlərimiz
oldu,müəyyənlayihələrdəbirgəçalı
şacağımızıqərarlaşdırdıq.
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əvvəli 3-cü səhifədə
Bundanbaşqa,TürkiyəninböyükyazıçısıOrxanKamalınoğluİşıq

Öyütçüilədədanışıb,atasınınbəziəsərlərininAzərbaycandanəşrhü
quqlarınınTərcüməMərkəzinəverilməsibarədərazılığagəldik.
SərgidənsonrakıgünlərdəTürkiyəTərcüməçilərDərnəyivəmüxtə

lifədəbibirliklərləgörüşlərkeçirdik,səmərəlifikirmübadiləsiapardıq,
qarşılıqlımaraqdoğuranməsələlərətrafındasöhbətləretdik.

***
İstanbulKitabFuarındaənçoxdiqqətçəkən“Sel”,“Can”,“İletişim”,

“İşBankasıYayınları”,“Omega”,“Domingo”,“YapıKrediYayınları”,
“Metis”və“KırmızıKedi”nəşriyyatlarıdır.Onlarıngünərzində1015
minkitabısatılır.
Kitab almaqüçünnövbəyədayanan insanları görmək isəbir özgə

zövqdür.Xüsusən,bunəşriyyatlardahansısayazıçınınimzagünüke
çirilirsə(9günərzində300dənçoxtədbirimzasaatı,mühazirə,görüş
təşkilolundu),növbətutanlarsayagəlmir.
Türkiyəninnüfuzlunəşriyyatlarınınkitablarınavətəqdimetdikləri

yazıçılaramaraqdahaböyükdür.Onlarınyanındadigərnəşriyyatların
imza tədbirləriözününkədərlimənzərəsiyləböyükkontrastyaradır.
Baxırsan,yazıçıkitablarınıqarşısınaqoyuboturub,gəlibkeçənlərimə
lulbaxışlarlaizləyir.Belələriözreputasiyasınıyüksəktutannəşriyyat
larınimtinaetdiyi,kitablarınıözhesabınaburaxdıranyazıçılardır.
Məsələn,“Ötükən”intəmsilçiləriiləsöhbətdənöyrəndikki,böyükməbləğ

lipulparamüqabilindəbelə,heçkəsinaşağısəviyyəlikitabınıçapeləmirlər.
***

SərgidəAzərbaycandanMədəniyyətvəTurizmNazirliyinin,Tərcü
məMərkəzinin,“Hədəf”,“Altun”,“Qələm”nəşriyyatlarınınayrıayrı
stendləriqurulub.Birçoxmediavətəşkilatnümayəndələri,ocümlə
dən, “Kulis.az” saytının redaktoru, yazıçıMirmehdiAğaoğlu,Azər
baycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondunun aparıcı
məsləhətçisi,şairQismətRüstəmovdasərgiyəezamolunublar.
Yerigəlmişkən,AzərbaycanınİstanbuldakıbaşkonsuluHəsənZey

nalovavəkonsulluqəməkdaşlarınagöstərdikləriköməyəgörəayrıca
təşəkküretməkistərdik.İlkgündənbiranbizitəkqoymayıblar,əllə
rindəngələniəsirgəməyiblər.

Xülasə
Bumüddətdəpoeziya,romansənəti,yazıtexnikasıvətərcüməyəaid

30dançoxkitabalandabaşadüşdükki,birtürkyazarıonalazımolan
bütünəsərləriəldəediboxuyabilir.Bütündünyaədəbiyyatıbirneçə
nəşriyyatdasürətlətürkcəyəçevrilir.TəkcəDostoyevsknin“Cinayətvə
cəza”romanının11 tərcüməsivar.Buölkədəpişikbəsləməkdən tut
muşənmüasirelmsahələrinəqədərhərmövzudakitabvar.
Suvenirkitablaradabaxmağafürsəttapdıq:Azərbaycannəşriyyat

larınınməhsullarındanfərqliolaraqburdaqalınkitablarınçəkisiağır
deyil,rahatdaşınabilir.Əksərsatıcılarınsoruşulankitablarbarədəhər
tərəfibilgisivar.“KırmızıKedi”nəşriyyatınınsatıcısıolanxanımlabir
saatJozeSaramaqonunəsərlərihaqdasöhbətləşdik.
Türkiyədəuşaqədəbiyyatınaaidnümunələrbahabaşagəlsədə,bu

yönümlükitablarınqiymətlərimünasibdir.Nəşriyyatlaruşaqkitabları
nabilərəkdənaşağıqiymətqoyur,bəziözəltəşkilatlarsabusektorapul
ayırırki,rəngli,şəkilliuşaqnəşrləribahabaşagəlməsin.
Dərsliksahəsindəproblemləridəçoxdanhəllediblər.Birmaraqlıməqamda

varki,bəziölkələrinhətadərslikləridətürkdilinətərcüməedilib.Uşaqlarbu
yollaxariciölkələrdəyaşayanyaşıdlarınınnəoxuduqlarıilətanışolabilirlər.
Nəhayət, Türkiyədəməşhurnəşriyyatların əsərləri hansı kriteriya

laraəsasənçapetdiyinidəöyrəndik.Əksərindəbelədir:yazının təx
minənbirçapvərəqihəcmindəparçası türkdilinəçevriləndənsonra
nəşriyyatagöndərilir; redaktorlar bəyənsə,mütəxəssislərmüsbət rəy
versə,müəllifəmüqaviləbağlanır...

   Eti mad BAŞ KE ÇİD 
Fə rid HÜ SEYN

 � “AzərbaycanRespublika
sındaDövlətdilihaqqında”və
“AzərbaycanRespublikasında
Reklamhaqqında”qanunlar
reklamlövhələrininyazılışında
anadilimizinqorunmasıprin
sipləriniözündəəksetdirir.
Bəsreallıqdavəziyyətnecə
dir?Buyöndəaraşdırmaları
mızıdavametdiririk.

Söz Azadlığını Müdafiə Fon
dunun layihələr üzrə koordi
natoru Nəzirməmməd Zöhrablı 
aparılmış monitorinqlərin nəticə
sinəəsasən,reklamxarakterlilöv
hələrin yazılışında ingilis, rus və
türk dillərinə məxsus sözlərdən
geniş istifadə olunduğunu deyir.
Buzamanlövhələrdərusmənşəli
sözlərinlatınqrafikasıiləyazılma
sıhallarınadarastgəlinir:
“Azadlıqprospekti”boyusırala

nan“Boçka”,“Başmaçok”,“Çudo
Peçka”,İstiqlaliyyətprospektində
“Tetradka”,RəşidBehbudovpros
pektində “Bon Appetit”, Səməd
Vurğun prospektində “Merkez
Lahmacun”, “İnce Göl” tipli ma
ğaza və xidmət müəssisələrinin
adları Azərbaycan dilində heç
bir qarşılığı olmadan paytaxtın
küçələrini“bəzəyir”.
“Million alıx roz”, “Malışok”,

“Xozyayuşka”,“Lakomka”,“Wo
manLife” kimimağazalar da bu
sırayaaiddir.
Araşdırmalarnəticəsindəmüəy

yənedilibki,reklamxarakterlilöv
hələringilis,rus,türkdiliiləyana
şı,italyanca,fransızca,hətayapon
vəçinheroqlifəriilədəyazılır.
Bakı Dövlət Universitetinin

kafedra müdiri, professor Nəsir
Əhmədli hesab edir ki, dilimizin
safığıvətəmizliyibütünsahələr
də eyni səviyyədə qorunmalıdır:
“Dil qaydaqanunlarına bələd
olmaq, orfoqrafiya qaydalarına
riayətetməkvacibdir”.
Nəsir Əhmədli reklam lövhə

lərində müşahidə etdiyi bəzi dil
qüsurlarını sadaladı: “Məsələn,
elan və reklam lövhələrində di
var daşları rus dilində “aqlay”
kimi, cilalanma isə səhv yazılış
la “palirovka” kimi ifadə olunur.
Taksi maşınlarının üstünə ingi
liscə “taxı” lövhəsi vurulur. “Saç
baxımı ürünləri” nə deməkdir?
Bizim dilimizdə belə ifadə yox
dur. “Türkpreparatları” yazırlar.
İfadəninözününnatamamlığıbir
yana,maraqlıdır,müəssisə sahibi
“türk”deyəndə kimi nəzərdə tu
tur?Yeddiölkəninəhalisitürkdür.
Kafe və restoranların menyu

lövhəsində yemək adları da çox
vaxtrusdilindəyazılır.
Mağazalarınlövhələrində“kam

paniya” əvəzinə səhvən “kompa
niya” yazılışına rast gəlirik. “Ori
jinal”sözü“orjinal”,“katric”sözü
“kartric”kimiyazıldıqdasəhvəyol
verilir”.
“Dil Qurumu” ictimai birliyi

ninmonitorinqqrupuözaraşdır
malarıəsasındaproblemləribelə
sıralayıb:
1.Alınma sözlər heç bir səbəb

olmadanbəzənorijinaldaolduğu
kimiyazılır.Məsələn,“Onlinexid
mət”,“Avangard”,“Globus”,“Ag
farium”,“Granit”,“Romantic”;
2.Firmaadlarıvəreklamlövhə

lərində ikidilinqarışığından iba
rət anlaşılmaz “birləşmələr”dən
istifadə olunur. Məsələn, “İrşad
electronics”, “Əlincə Line”, “X
əndRstudiosu”;
3.Bəzənanadilindəolanadlar

“ə”hərfinin“e”hərfinəçevrilmə
siiləyazılır:“Mermer”,“Gözellik
salonu”,“Perdeevi”;

4. Dövlət idarələrinin adının
yazılışında ikinci dil kimi ingilis
cədən istifadə olunmalıdır, bəzi
hallarda ingiliscə yazılmış lövhə
lərbirinciasılır;
5. Yol keçidlərində vurulan si

tatlarda orfoqrafik yanlışlıqlara
rastgəlinir;

6.Aliməktəblərəhazırlıqvədil
kurslarınınelanlarıdayazıqayda
larınınciddipozuntusuiləmüşa
yiətolunur.
Monitorinqqrupuhesabedirki,

bukimiciddiyanlışlıqlarınsəbəb
ləri reklam lövhələri hazırlayan
müəssisələrdə çalışanların dil bi
liyinin zəifiyi, firma və nüma
yəndəlik sahiblərinin ana dilinə,
“Dövlət dili haqqında” qanunun
pozulmasınalaqeydliyidir.
Elmlər Akademiyasının Nəsimi

adına Dilçilik İnstitutunun moni
torinq şöbəsinin rəhbəriQuluMə
hərrəmliküçəreklamlarısahə
sində xaos hökm sürdüyünü
deyir: “Reklamların necə ya
zılması birməsələdir, tərtibatı,
haradanasılmasıbaşqaməsələ.
Bizimaraqlandıran dil proble
midir.Bunanəzarətisəçoxzəif
dir. Obyekt xüsusi mülkiyyət
olandakimgedibpulunuödə
yirsə,odareklamınıyazdırıbis
tədiyiyerdənasır.Həminyazını
dəyişmək, ona irad bildirmək,
səhvtutmaqmüşküləçevrilir.
Apardığımız monitorinq

lərinnəticəsinəgörə,mağaza,
şirkət sahibləri obyektlərinə
qoyduqları adların düzgün
yazılış formasını bilmirlər.
Onlarındilbilgisiolmadığın
dan mütəxəssis köməyi la
zımgəlir, ancaqbəzənbuna
ehtiyacduymurlar.

Busahədənəzarətmexanizmlə
rihazırlanmayıb.İndibizbununla
bağlıBakıŞəhərİcraHakimiyyəti
ninmüvafiqqurumlarıilədanışıq
laraparırıq.Onlarınbuişdəqayda
yaratmaq imkanıvar.ÇünkiBakı
Şəhər İcraHakimiyyətinin tabeli
yindəolanReklamİdarəsirəyver

məsə, heç kəs reklam hazırlayıb
haradansaasabilməz”.
Şöbə müdirinin sözlərinə görə,

problem inzibati qaydada həllini
tapmayıncaelmi tövsiyəvə təbli
ğat nəticəsiz qalacaq: “Vətəndaş
ların əmək hüququna, azadlığına
zərər gətirmədənAzərbaycan di
linin düzgün istifadəsinə nail ol
mağa çalışmalıyıq. “Azərbaycan
dilininqloballaşma şəraitindəza
manın tələblərinəuyğun istifadə
sinə və ölkədə dilçiliyin inkişafı
nadairDövlətProqramı”nda1ci
maddə dillə bağlı qanunvericilik
bazasınıntəkmilləşdirilməsininə
zərdətutur.Busituasiyanıhüquq
şünasvədilçiləröyrənirlər.Ümid
edirik ki, yaxın gələcəkdə çatış
mazlıqlararadanqaldırılacaq”.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti

ninReklamvəİnformasiyaİdarə
si reklamvəelanlardadövlətdili
ilə bağlı tələblərin pozulmasının
məsuliyyətini birmənalı şəkildə
sahibkar və reklamçıların üzəri
nəatır.
Reklamçılar İtifaqının səd

riHacıəmiAtakişiyev isə reklam
işlərininqüsurlualınmasınınəsas
səbəbinikadrpotensialınınzəifi
yiiləəlaqələndirir:“Hətareklam
sahəsindəçalışanjurnalistlərində
reklamdizayn bilgisi olmalıdır.
İkincisivəənəsası,“Reklamhaq
qında” Azərbaycan Respublikası
Qanununadilləbağlıəlavəvədə
yişikliklər edilməlidir.Üçüncüsü,
reklamanəzarətüçünReklamŞu
rası,nəhayət,reklammexanizmini
bütün çalarları ilə tənzimləyəcək
ReklamKomitəsiyaradılmalıdır”.

Se vinc FƏ DAİ

Di li mizi
bilməyən
rek lam lar

İstanbulda 
kitabmənzərələri



Lakinbunöqsanlartəkcəbirkitab
labitmir.Haqqındadanışdığımıziki
cildlik“Rusədəbiyyatıantologiyası”
kitabındadabusayaqnöqsanvəqü
surlar nəzərə çarpır. Kitabın birinci
cildinə klassik vəmüasir rus şairlə
rininyaradıcılığındanörnəklərdaxil
edilib. Tərtibçilərin kitaba yazdığı
giriş sözü rus poeziyasının ümumi
mənzərəsi haqda təsəvvür yaradır.
Ammatəəssüfki,aidiyyətlinəşrindi
gərantologiyalarındaolduğukimibu
ikicildlikdədə,doğumvəölümtarix
ləriistisnaolunmaqla,müəllifərhaq
qındazəruriməlumatverilmir.
Antologiyanın birinci cildini

tərtibatı və rus poeziyasının bü
tün mərhələlərini əhatə etməsi
baxımından uğurlu saymaq olar.
Əlbətə,kiçikhəcmlimətnləritop
layıbvahidədəbipanoramyarat
maq asan deyil, ancaq antologi
yanın tərtibçiləri şeirlərdən ibarət
birincicilddəbunanailolublar.
Adətən, antologiya mənsub ol

duğuxalqınədəbiyyatınınvədili
nininkişafında,zənginləşməsində
rol oynamışmətnləri təmsil edir.
Bubaxımdan ədəbimətnlərin se
çiminə,xüsusənbirincicilddədiq
qətlə yanaşılıb. İkicildliyin digər
üstüncəhətiəsərlərindilimizəori
jinaldançevrilməsidir.Amma...
Rus ədəbiyyatının görkəmli nü

mayəndələrindənolanİvanSergeye
viç TurgenevinAzərbaycan oxucu
sunatanışolmayangözəlhekayələri
duraduraantologiyaya, azqalabir
əsrdir orta məktəblərdə tədris edi
lən“Mumu”hekayəsinin salınması

təəccübdoğurur.Yaxud,Dostoyev
ski yaradıcılığının maraqlı nümu
nələrindən olan “Gülməli adamın
yuxusu” hekayəsini antologiyada
görmək xoşdur, amma “Karama
zovqardaşları”kimikifayətqədəriri
həcmliəsərdənbirparçanın(cəmi15
səhifə) kitaba salınmasının məntiqi
bəllideyil.

Eləcə də, Mixail Bulqakovun
dünyaca məşhur “Master və
Marqarita”sından verilmiş cəmi
23 səhifəlik parçanın antologi
yada hansıməqsədlə yer alması
anlaşılmır. Üstəlik, onu da nə
zərə alsaq ki, bu əsər ayrıca ki
tab şəklində nəşr olunub, burda
tərtibçilərin nəşrə başdansovdu
münasibətini etiraf etməli olu
ruq. Bulqakovun kiçik həcmli
əsərlərindənbirinintərcüməedi
libantologiyayasalınmasınama
neolannəidiki?

Digərməqam, antologiyanın ön
sözündə“əvvəlkinəşrlərdə təmsil
olunmamış əsərlərə üstünlük ve
rildiyi” qeyd edildiyi halda ikinci
cilddəbununəksmənzərəsinərast
gəlinməsidir.NikolayQoqolundə
fələrləçapolunmuş“Şinel”,yaxud
LevTolstoyunAzərbaycanoxucu

sunauzunillərdənbəritəkrarnəşr
lərlə çatdırılmış “Qafqaz əsiri”,
eləcə də, Mixail Şoloxovun dönə
dönədərcedilmiş“İnsanıntaleyi”
əsərlərinin əvəzinə bu yazıçıların
Azərbaycan oxucusuna çox az ta
nışolan,yaxudheç tanışolmayan
kiçik həcmli əsərlərini antologiya
yadaxiletməkolmazdımı?
Yaxud, rus nəsrinin kiçik janr us

tasısayılanAntonÇexovundilimizə
çevrilməmişsaysızhesabsızgözəlhe
kayələrivar.Azərbaycandadəfələrlə
nəşr olunmuş iri həcmli “6 nömrəli

palata”hekayəsiniyazıçınıntərcümə
edilməmişbirneçənisbətənkiçikhe
kayəsiiləəvəzləməkolmazdımı?
Eləcədə, rusnəsrininViktorKo

rolenko,İqorŞklarevski,Konstantin
Paustovski, LevKassil kimidəyərli
yazıçıları var. Maksim Qorki Ko
rolenkonu özünün ustadı sayırdı,
Paustovskiisərusədəbiyyatındahe
kayəustasıhesabedilir.Ammaanto
logiyadabugörkəmlisimalarınəsər
lərindənnümunəyərastgəlinmir.
Qəribədir ki, antologiyada dünya

caməşhurAleksandr Soljenitsına da
yertapılmayıb.Soljenitsının“Matryo
nanınocağı”adlıhəcmcəkiçik,ədəbi
tutumcaböyükpovestinivaxtilə iste
dadlıtərcüməçiAkifƏlidilimizəçevi
ribvəəsər1990cıillərinəvvəllərində
TərcüməMərkəzinin “Xəzər”dünya
ədəbiyyatıjurnalındadərcedilib.
Antologiyanındahaəsaslıqüsuru

isə,həmişəkikimi,kitabdayeralan
əsərlərintərcüməvəredaktəxətala
rı,bəzəndilnormalarınasığmayan
səhv ifadələrin bolluğudur. Məsə
lən, Qoqolun “Şinel” əsərini ötən

əsrin ortalarındaMikayılRzaqulu
zadə dilimizə çevirib. Antologiya
yadaxiledilmişbuəsərioxuyarkən
müasirliyini itirmiş, arxaikləşmiş
qəliz sözlərlə, bəzən isə tərcümə
olunmamışrussözləriylərastlaşdıq:
“məlun”, “şahı”, “ləfz” (səh. 31),
“mübarəkbadlıq” (səh.38), “şapka”
(səh.39),“kvartal”(səh.44)vəsair.
Həmçinin,Çexovun“6nömrəli

palata” əsərində də sovet dövrü
tərcüməsindən “yadigar” qalan
bu sayaq sözlərə  “soldat” (səh.
136), “krujka” (səh.145) və s. rast

gəlinir. Hiss olunur ki, əvvvəlki
nəşrlərdəngötürülmüşəsərləran
tologiyayaredaktəsizdaxiledilib.
Dostoyevskinin“Gülməliadamın

yuxusu”(tərcüməçi:İ.Cəfərova)he
kayəsinintərcüməsindəxeylianlaşıl
mazcümlələrvar.Məsələn:“Vəgörə
sən,şüurumbiləbiləki,indiqətiyyən
olmayacağamvədeməliheçnəolma
yacaq,nə etdiyimalçaqlıqdan sonra
xəcalət,nəqızaqarşımərhəməthissi
nətəsiretməmişdi?”(səh.85)
Yaxud: “Necə mənim kimisini

bunlarbütünvaxttəhqiretməmə
yi həsəd hisslərini oyatmamağı
bacarmışlar?”(səh.92)
Bizcə, əlavə şərhə ehtiyac yox

dur. Antologiyaya daxil edilmiş
əsərlərin tərcüməsində bu sayaq
qüsurlucümlələryetərincədir.Bir
çoxmətnlərdəisəcümləbitibnöq
təsi qoyulandan sonra yeni cüm
ləninkiçikhərfəbaşlandığınada
rastgəlinir.(səh.86,88,90,92vəs.)
Redaktə səhvləri də kifayət qə

dərdir. Onların hamısını sadala
mağaehtiyacgörmədik.
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Uşaq nəşr lə ri olan 
“Gü nəş” (keç miş 
“Pioner”), “Gö yər
çin” jur nal la rı və 

“Sa va lan” (keç miş “Azər bay can 
pione ri”) qə ze ti nin ta le yi so vet 
sis te mi da ğıl dıq dan son ra sual 
al tı na düş dü. 1995ci il dən isə 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti nin sə rən ca mı ilə hə min 
nəşr lə rə döv lət büd cə sin dən ma
liy yə ay rıl ma sı na baş lan dı, uşaq 
mət buatı nın du ru mu xey li yax
şı laş dı. 
Bəs uşaq nəşrlərinin hazırkı

vəziyyəti necədir? Qəzet və jur
nallar neçə tirajla çap olunur?
Nəşrlərbalacaoxucularaçatırmı?
Bu suallarla baş redaktorlara üz
tutduq.
Hər il büdcədən 40minmanat

alan “Günəş”in baş redaktoru
Vasif Quliyevin sözlərinə görə,
əvvəllər jurnala ayrılan maliyyə
vəsaiti ilbəilmüəyyənqədərartı
rılırdı:“Son illərdəbuprosesda
yandırıldı.Hazırkıvəsait jurnalın
normalfəaliyyətgöstərməsinəki
fayət eləmir. Büdcəmiz onsuz da
böyükdeyildi,indivəziyyətbiraz
daçətinləşib”.
1927ciildə“Pioner”adıilənəş

rəbaşlayanjurnalıntirajımüxtəlif
illərdə 160minə çatıb. 1990cı il
dən bəri isə tiraj qeyrimüəyyən
dir.Jurnalaydabəzən1000,bəzən
1500tirajlaçıxır.

VasifQuliyevdeyirki,yazarsarı
dan korluq çəkmirlər: “Keçmişdən
bizimləəməkdaşlıqeləyənyazıçıvə
şairlər indi də əməkdaşlığı davam
etdirirlər.Məktəblilərdənməktublar
alırıq.Uşaqlarbizəyazı, rəsmgön
dərirlər.Onların  arasında istedad
lılardaazdeyil. Jurnalımızda
dünyauşaqədəbiyyatından
tərcümələrdəçapedirik”.

Baş redaktorun sözlərinə görə,
“Günəş”inəsas çətinliyioxucuvə
abunəproblemiiləbağlıdır:“Təəs
süf ki, uşaq nəşrlərinə valideyn
marağı da azalıb. Abunə məsələ
sindəisəgərəkTəhsilNazirliyibi
zəköməkeləsin.Hələki,nazirlik
dənbeləbirköməkyoxdur”.

1958ci ildən nəşr olunan “Gö
yərçin”in baş redaktoru Rafiq
Yusifoğlununsözlərinəgörə,
vaxtiləbujurnala“ikin
ci əlif a” deyirmişlər:
“Aşağı sinifər üçün
d ə r s l i k l ə r

hazırlanarkən
indi də etibarlı mənbə

kimi“Göyərçin”əistinadolunur.
Ötənmüddətdə “Göyərçin” jurnalı
zəngin uşaq ədəbiyyatı kitabxanası
yaradıb.Uşaqlarüçünyazılanəngö
zələsərlərilkdəfə“Göyərçin”dəişıq
üzügörüb,uzaquzaqkəndlərə,şə
hərlərəonunqanadlarındagedibçı
xıb.Jurnalvaxtilə270mintirajlaçap
olunurdu”.

Hazırda ayda bir dəfə 20
səhifə həcmində çıxan jurnalın
tirajı 1500 nüsxə, qiyməti isə 1
manatdır. Baş redaktor deyir ki,
uşaqlarınabahalıtelefon,planşet,
oyuncaqalanvalideynlərnədənsə
mətbuataetinasızmünasibətbəs
ləyirlər:“Düşünürlərki,onsuzda
internetdə hər şey var. Halbuki
uşaq mətbuatını, nəfis çap olun
muşuşaqkitabınıheçbir texniki
vasitəəvəzedəbilməz.Məktəblər
abunə məsələsində bizə kömək
eləsələr,vəziyyətdənçıxarıq.

“Göyərçin”ə dövlət büdcəsin
dənildə55minmanatayrılır.Ra
fiq Yusifoğlunun sözlərinə görə,
buməbləğxərclərigücləödəyir.
1928ci ildən çap olunan “Sava

lan”qəzetidəbənzərproblemləüz
üzədir. Baş redaktor Eldar Əliyev
deyirki,vaxtiləqəzet500mintirajla
çap olunurdu: “Böyük bir nəsil bu
qəzeti oxuyaoxuya yetişib. 75 illik
yubileyimizdəzəngvurubbizitəb
rikdəeləmədilər nəMətbuatŞu
rasından,nədəKütləviİnformasiya
VasitələrinəDövlətDəstəyiFondun
dan.Halbukibizonlarlaişləyirik”.
Qəzetəhər il büdcədən55min

manatayrılır.EldarƏliyevinsöz
lərinəgörə,bu,qəzetnəşriüçüno
qədərdəböyükməbləğdeyil.
Hazırda həftədə iki dəfə çıxan

qəzetin tirajı 1500ü keçmir. Baş re
daktordeyirki,TəhsilNazirliyikö
məketsə,məktəblərdəqəzetəabunə
yazılsalar, bu rəqəm 4500dən artıq
olar:“TəhsilNazirliyinəmüraciətelə
mişik,cavabyazıblarki,rayontəhsil
şöbələrininvəməktəblərinbüdcəsin
də“Savalan”qəzetininabunəsiüçün
vəsaitnəzərdətutulmayıb”.
“Savalan”ın da yazar problemi

yoxdur: “Başqa qəzetlərdən fərqli
olaraqbizəoxucuməktublarıdagə
lir.Uşaqlarıngöndərdiyiməqalələri
həvəsləçapedirik”.

QI ZIL GÜL

“Rus ədə biy ya tı an to lo gi ya sı”
və ya cüm lə dən son ra ki çik hərf lə...

Kənan HACI

Ö
tən ya zı la rı mız da Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli
ye vin 2004cü il də im za la dı ğı “Azər
bay can di lin də la tın qra fi ka sı ilə 

küt lə vi nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si haq qın
da” Sə rən ca mı na əsa sən nəşr olu nan ki tab la
rın tər cü mə və tər tib mə sə lə lə riy lə bağ lı irad
la rı mı zı bil dir miş, yol ve ri lən nöq san lar dan 
bəhs et miş dik.

Dünyaədəbiyyatıvəbizimkitablar

“Günəş”sozalıb,“Göyərçin”təkqanadlauçur,
“Savalan”ındabaşıbuludda...



7-ci si nif “Azər bay can di li” 
dərs li yi ilə bağ lı irad la rı mız dan 
bi ri də bə zi mətn lə rin mən fi ov-
qat ya ra dan son luq la bit mə si dir. 
Mə sə lən, sə hi fə 23-26-da ve ril miş 
“Pol yan na” mət nin dən öy rə ni-
rik ki, ba la ca qəh rə ma nın ana sı 
da, ata sı da və fat edib. Mətn də 
bu, aş kar şə kil də vur ğu la nır: “…
Ba şa düş mü rəm, ba cım ax maq-
lıq edib ərə ge dib sə və on suz da 
həd din dən çox adam olan dün-
ya ya da ha bir uşaq bəxş edib sə, 
bu nun cə za sı nı mən ni yə çək mə-
li yəm?! Əl bət ə, onun üçün mən-
dən ası lı olan hər şe yi edə cə yəm. 
Ba cım və fat edən dən son ra bu 
mə nim bor cum dur” (səh.23). 

Baş qa bir mə qam: “…
A tam…- Pol yan na nın sə si tit-
rə di. - Atam bu oyu nu çox xoş-
la yır dı. İn di atam yox dur, tək 
oy na maq isə elə də asan de yil” 
(səh.26). 

Mət nin so nun da isə ba la ca 
qəh rə ma nı mı zın ümid siz li yi ilə 
qar şı la şı rıq: “-Ah, ata can, mən 
in di bi zim oyu nu mu zu oy na ya 
bil mi rəm. Mə nə elə gə lir ki, qa-
ran lıq, qor xu lu otaq da ya tan da 
nə yə se vin mək müm kün ol du-
ğu nu heç sən də bil məz din. Ah, 
əgər mən, heç ol ma sa, bir az ca 
Nen si yə, ya da Pol li xa la ya ya-
xın ol say dım! On da mən, bəl kə 
də, se vi nər dim…” (səh.26). 

Ümid siz lik, ça rə siz lik mo-
tiv lə ri şa gird də ar zuolun maz 
duy ğu lar, bəd bin lik ya ra da bi-
lər. Odur ki, bu tip li mətn lər dən 
dərs lik tər ti bi za ma nı is ti fa də et-
mək, zən nim cə, məs lə hət de yil.

Sə hi fə 46-48-də təq dim edil-
miş “Ay ad la rı və on la rın mən-
şə yi” mət nin də üs lu bi yan lış-
lıq lar var. 47-ci sə hi fə də bi rin ci 
ab zas da kı fi kir lər dör dün cü və 
be şin ci ab zas da da tək rar la nır 
ki, bu da mət nin an la şıl ma sı na 
mən fi tə sir gös tə rir. 

Bi rin ci ab zas da qeyd 
olu nur: “…de mək la zım-
dır ki, “ap rel”, “may”, 
“iyun” ad la rı nın mən şə yi 
ilə bağ lı alim lə rin fi kir lə ri 
zid diy yət li dir. Be lə bir fi-
kir var ki, “iyun” sö zü ilk 
Ro ma kon su lu Yu ri Bru-
tun adı ilə bağ lı dır. Bə zi 
təd qi qat çı lar isə “ap rel” 
sö zü nün la tın ca “aç maq” 
mə na sı ve rən ape ri re feilin-
dən ya ran dı ğı nı id dia 
edir lər”.

Dör dün cü ab zas: “Bə zi 
dil çi alim lər “ap rel” sö zü-
nü la tın di lin də ki ap ri kus 
sö zü ilə əla qə lən di rir lər. 
Bu sö zün il kin mə na sı “gü-
nəş lə qız dı rı lan” de mək-
dir. La kin ap ri kus sö zü ey-
ni za man da “ərik” mə na sı 
ve rir. Ola bi lər, bu ay da ilk 
çi çək açan ağac ərik ol du-
ğun dan, ro ma lı lar ap rel 
ayı nı hə min ağa cın adı ilə 
ad lan dır mış lar”.  

Be şin ci ab zas: “May” və 
“iyun” söz lə ri nin mən şə yi hə lə 
an tik dövr də mü ba hi sə pred-
me ti ol muş dur. Qə dim Ro ma 
şairi Ovi di be lə bir fərziyyə irə-
li sür müş dür ki, “may” sö zü 
maiores (ahıl lar), “iyun” sö zü 
isə yuniores (ca van lar) söz lə rin-
dən əmə lə gəl miş dir”.

Yu xa rı da kı ab za sın re dak tə-
yə, ümu mi fi kir ki mi son ra kı 
ab zas lar dan əv və lə gə ti ril mə si-
nə eh ti yac var.

Ya xud 78-79-cu sə hi fə lər də 
ve ril miş “Za ma nın ida rə olun-
ma sı” mət nin də 79-cu sə hi fə-
də ki üçün cü ab zas la so nun cu 
- al tın cı ab zas bir-bi ri ni tək rar-
la yır, bu da mən tin an la şıl ma sı-
na ma ne olur. 

Qeyd et mə li yik ki, hə min 
mət nin di li şa gird üçün ağır-
dır. Mətn han sı sa iri həcm li bir 
əsə rin qı sal dıl mış for ma sı tə si ri 
ba ğış la yır. Bu ki mi nü mu nə lər 
təq dim olu nar kən, yax şı olar dı 
ki, ve ri lən hökm lə rə uy ğun ib-
rə ta miz he ka yə lər dən is ti fa də 
edil sin.

Böl mə lə rin so nun da ve ril miş 
ümu mi ləş di ri ci tək rar lar (səh.32, 
54, 75-76, 102, 123-124, 146) da ha 
çox dil qay da la rı na aid dir. Mə-
sə lən, 54-cü sə hi fə də ki “Ümu-
mi ləş di ri ci tək rar” üçün nə zər-
də tu tu lan 6 tap şı rıq dan 4-ü 
dil qay da la rı ilə bağ lı dır. Di gər 
stan dart la ra aid tap şı rıq lar san-
ki “unu du lub”. Təq dim olu nan 
tap şı rıq lar isə mü ha ki mə tə ləb 
et mir. Dil qay da la rı ku ri ku lum-
da real laş dı rıl ma sı nə zər də tu-
tu lan dörd məz mun xət in dən 
bi ri dir. De mə li, hər ümu mi ləş-
di ri ci ma te riala böl mə üz rə ve ril-
miş bü tün məz mun xət lə ri nə aid 
tap şı rıq lar da xil et mək la zım dır. 

Bə zi mətn lər də çox lu say da 
rə qəm və in for ma si ya lar yer 
alır ki, bu da şa gir din mə nim sə-
mə işi nə, oxu-məz mun xət i nin 
real laş dı rıl ma sı na ma ne olur. 
Mə sə lən, 87-ci sə hi fə də “Təq-
vim” mət nin də 20-dən çox el mi 
in for ma si ya da şı yı cı sı olan rə-
qəm və fakt dan (ilk ay təq vi mi 
- mi lad dan ön cə III mi nil lik də; 
Ayın Yer ət ra fın da dövr et mə si 

vax tı - 29 sut ka 12 saat; 
“ay” sö zü nün həm sə-
ma cis mi, həm də za-
man va hi di bil dir mə si; 
Ay təq vi mi nə gö rə, bir 
il on iki ay dan iba rət-
dir; iyir mi dən çox Şərq 
öl kə si Ay təq vi min dən 
is ti fa də edir; Gü nəş 
təq vi mi; Qə dim Mi sir; 
Nil ça yı; iyu nun 22-də; 
Si rius ul du zu; 365 gün; 
hər bi ri 30 gün ol maq la 
iki mər hə lə; ar tıq qa lan 
beş gün; 365 gün 6 saat; 
Qay Yu li Se zar; yu lian 
təq vi mi; 365 gün 5 saat 
48 də qi qə; 11 də qi qə 
14 sa ni yə; 400 il; 1582-
ci il; Ro ma pa pa sı XIII 
Qri qo ri; 12 gün qa ba-
ğa çə kil di; 1918-ci il və 
s.) is ti fa də edi lib ki, bu 
da şa gir din həd din dən 
ar tıq yük lən mə si nə, 
fik ri nin ya yın ma sı na 
sə bəb ola bi lər. 

Nə zə rə alan da ki, bu mə lu-
mat lar “Azər bay can di li” dərs-
li yin də təq dim olu nur, o za man 
mə sə lə bir az da qa rı şır. Əl bət ə, 
“Azər bay can di li” dərs li yin də ki 
mə lu mat lar əz bər lən mək üçün 
nə zər də tu tul mur. Am ma şa-
gird mət ni mə nim sə mək, oxu-
maq, ve ril miş tap şı rıq la rı həll 
et mək üçün hə min mə lu mat la rı 
yad da sax la ma ğa məc bur qa lır. 
Ana liz və zeh ni emal edil mə miş 
mə lu mat lar ol maz sa, mətn an la-
şı la, tap şı rıq lar həll edi lə bil məz. 

Qə ri bə mə qam lar dan bi ri də 
bu dur ki, dərs lik də ku ri ku lu-
mun Azər bay can di li fən ni üz rə 
bir çox stan dart la rı nın real laş dı-
rıl ma sı ya unu du lub, ya da çox 
sət hi ve ri lib. Mə sə lən, dil qay da-
la rı na aid 4.1.1. alt stan dar tı nın 
(“Cüm lə lə ri qu ru lu şu na gö rə 
fərq lən dir”) real laş dı rıl ma sı unu-
du lub. 

Qeyd et miş dik ki, dərs li yin 
key fiy yə ti stan dart la rın real laş-
dı rıl ma sə viy yə si ilə müəy yən 
olu nur. Məz mun stan dart la rın da 
19 alt stan dar tın real laş dı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lub. 4.1.1. on lar dan 
bi ri dir. Dərs lik də bu stan dar tın 
real laş dı rıl ma sı üçün bir cə tap-
şı rı ğın öy rə dil mə si nə aid bir cə 
qay da be lə yox dur. 

7-ci si nif “Azər bay can di li” 
dərs lik komp lek tin də 3.1.4. alt 
stan dar tı nın (“Müx tə lif əmə li 
ya zı lar (te leq ram, iza hat) ya-
zın”) real laş dı rıl ma sı üçün cə-
mi üç tap şı rıq nə zər də tu tu lub. 
Alt stan dart da te leq ram və iza-
ha tın tər ti bi nin mə nim sə dil mə-
sin dən söh bət ge dir. Nə zər də 
tu tul muş tap şı rıq la rın iki si nə 
aid nü mu nə (dərs lik də sə hi fə 
26, MMV-də sə hi fə 37; dərs-
lik də sə hi fə 117, MMV-də 127) 
dərs lik də ve ri lib. Bu tap şı rıq la-
rın hər iki si te leq ram la bağ lı dır. 

Əv vəl ki ya zı la rı mız dan bi-
rin də 26-cı sə hi fə də ki nü mu nə 
ilə bağ lı fi kir lə ri mi zi ver miş dik. 
117-ci sə hi fə də te leq ra ma aid 
tap şı rı ğın da te leq ra ma bir o 
qə dər aidiy yə ti yox dur. Hə min 
tap şı rı ğın şər ti be lə dir: “Te leq raf 
və in ter net va si tə si lə 20 Yan var 
ha di sə lə ri və Xo ca lı fa ciəsi haq-
qın da dün ya ic ti maiy yə ti ni mə-
lu mat lan dır maq üçün mətn lər 
ha zır la yın”. 

Dərs lik də iza ha tın ya zıl ma sı 
haq qın da heç bir öy rə di ci mə lu-
mat ve ril mə yib. San ki iza ha tın 
ya zıl ma sı qay da la rı nın şa gird-
lə rə öy rə dil mə si nə gə rək yox-
dur. MMV-də 74-cü sə hi fə də ki 
nü mu nə dərs lik də ve ril səy di, 
da ha məq sə dəuy ğun olar dı. 

Şa gird lə rin gə lə cək hə yat və 
fəaliy yət lə rin də əmə li ya zı lar 
yaz maq təc rü bə si nə da ha bö-
yük eh ti yac la rı ola caq. Odur ki, 
on lar mək təb par ta sı ar xa sın da 
bu işi la zı mi sə viy yə də öy rən-
mə li dir lər. Bu nun üçün “Azər-
bay can di li” dərs li yi nin üzə ri nə 
çox bö yük və zi fə dü şür.
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 � ...Şairləri qınamıram: doğrudan
da payız bu dünyada az-çox yaşamış
adamlardanötrüxatirələrfəslidi...
Nədənsəhərpayızgirəndəənçoxxatırladığım

adamlardanbiriMəmmədHəsənliolur.
MəmmədHəsənliyləgənclikdostuyuq.O,Qa

rayazıda dünyaya göz açıb, tikinti texnikumunu
bitirib,uzunmüddət,özüdemiş,pulçıxanişlərdə
çalışıb,dəlidoluhəyatsürüb,səxavətinikimsədən
əsirgəməyib.70ci illərin ikinciyarısı,80ci illər
boyu istedadlı gənc şairlərdən biri kimi tanınır
dı,şeirləriodövrünəntələbkarədəbiorqanıolan
“Azərbaycan”jurnalındaçapedilirdi.
O vaxtArifMustafazadənin,MəmmədHəsən

linin,AllahverdiTəhləlinin,Nurafizinşeirlərində
kibənzərsizhavanıözlüyümdə“Qarayazıhavası”
(sonralar həmin duyğunu Afiq Muxtaroğlunun
şeirlərində hiss elədim) adlandırmışdım.Hamıya
eləgəlirdi,oqələmsahibləriözkitablarıylaədəbi
mühitisilkələyəcəklər.
Ammaonlarnə80ci,nədə90cı illərdəkitab

çapetdirdilər.ArifMustafazadəninpoetiktoplusu
nuözüHaqqaqovuşandansonramənnəşrelətdim,
Nurafizsəoxucularıylayalnızbuyaxınillərdəgö
rüşdü.
MəmmədHəsənlininkitabməsələsisovetsiste

minindağılanvaxtınadüşdü,qovluğunəşriyyatda
itdi. Üstəlik, özü də yaşam qayğıları ucbatından
Belarusun Mogilyov vilayətinə üz tutdu, zəma
nəningərdişinəuyğunlaşıbxırdaticarətləməşğul
oldu,ailəsinipisyaxşıdolandırdı.Ammaiçindəki
poetikyanğınıheçnəsöndürəbilmədi.
Ötən21ilərzindəyazdıqlarıoqədərçoxolmasa

da,qələmindənsüzülənşeirlərəvvəlkikimitəzə
tərdi.
Məmmədinyeniyaşayışyerinitəxminənonbeş

il əvvəl tapmışdım. Teztez gecələr zəng vurur,
uzunuzadı ədəbiyyatdan danışır, şeirlərini oxu
yurdu.Həyatınçətinliklərinəbaxmayaraq,yenədə
sözlənəfəsalırdı.Həminvaxtlar“Gecəzəngləri”
adlıbiryazıdayazmışdım.Oyazınımərhumdos
tumuz Eyvaz Əlləzoğlu Məmmədə çatdırmışdı,
o da hələ yaddan çıxmadığını görüb əməllibaşlı
kövrəlmişdi.
O vaxtdan Məmməd Həsənliylə uzaqdanuza

ğa əlaqə saxlayırdıq, bir də üzüzə gələcəyimizə
inanmırdıq.ÖtənyayRusiyayasəfərimərəfəsində
təsadüfənzəngvurdu,yolaçıxdığımıeşidəndəmə
niyerimdənoynadansözdedi:“Görüşümüzüçün
çox şeydənkeçərdim”.Düşünübdaşınmadan söz
verdimki,yanınagələcəm.
Amansız istidə yol getməknəqədər çətin olsa

da, Belarusun kiçik, sakit Bobruysk şəhərindəki
görüşümüzduyğularınatəşfəşanlığıiçindəkeçdi.
Ondaxəbərtutdumki,MəmmədHəsənlininBa

kıyagöndərdiyiikincişeirqovluğudaitib.Üçgün
oturduq,əlyazmadanqalanları,yadındasaxladıq
larını kağıza köçürdük. Sonra onları kompüterdə
yazdırıb,“Açınbuqapını”adlışeirlərtoplusutər
tibelədim,dialoqumuzumətbuataçıxardım.
O toplu hələ çapını gözləyir.Altmış üç yaşını

haqlamış Məmməd Həsənlisə bir gün kitabının
nəşrolunacağınahələdəinanabilmir.
Nəisə.Xatirələrfəslindəyenəgənclikdostumu

yadasaldım.BuyerdəTufarqanlıAbbasınbirmis
rasıbaşımdanəsdi:“Göründüdostumunkəndi...”
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Dördüncüyazı

Eləsözvəifadə-
lər, eləmövzu-
lar var ki, orta
məktəbdərsliyi-

nə gətirilməməlidir. Şa-
girdə onun psixologiya-
sını korlayacaq, əsəblərinə
mənfitəsirgöstərəcəkmətn-
lərioxutmaqolmaz.Əlbətə,
real həyatda, sinifdənkənar
ədəbiyyatda şagird bu tipli
mətnlərlərastlaşabilər.Am-
ma dərsliklərə belə mətn-
lərin salınması müsbət hal
sayılabilməz. Müasir tələblər

və 7-ci sinif
“Azərbaycan dili” 
dərsliyi

Arif ƏSƏDOV
Təhsil eksperti



Tahir KAZIMLI

Orta məktəbin şərti olaraq “şəhər
məktəbləri” üçün nəzərdə tutulmuş
5-cisinif“Ədəbiyyat”dərsliyibarə-
də fikirlərimizin bir qismini birin-

ci yazımızda bölüşdük. Müşahidələr göstərir
ki, dərsliklərlə bağlı cəmiyyətdəki narahatlıq
müəyyənçevrədəqapanır,bəzəndedi-qodusə-
viyyəsindənoyanaötmürvəçoxgüman,buhal
dərslikmüəllifərinin arxayınlaşmasınasəbəb
olur. Bu sahədə səliqə-sahman yaradılacağını

isəillərləgözləməyədəyməz,“abadlıqişlərində”hərkəsəlindəngə-
ləniəsirgəməməlidir.

Bu məq səd na mi nə in di də qar
şı lıq lı mü qa yi sə apar ma dan şər ti 
ola raq “ra yon mək təb lə ri” üçün ha
zır lan mış di gər bir 5ci si nif “Ədə
biy yat” dərs li yi (müəl lif ər: Sol tan  
Hü sey noğ lu, Bi lal  Hə sən li, Əmi nə  
Sə fə ro va, Əs gər Qu li yev) ilə bağ lı 
qeyd lə ri mi zi ic ti maiy yə tə çat dı rı rıq. 

Dərs li yin  elə  ilk  sə hi fə lə rin dən 
5ci  si nif  şa gird lə ri ilə aka de mik 
dil də da nı şıl ma sı me to dik cə hət
dən yan lış dır. “Dərs li yi niz lə  ta nış  
olun” böl mə sin də hət a bö yük lə rin 
be lə ca vab ve rə bil mə yə cə yi “Əsə
rin ədə biy ya tı mız da ye ri”, “Əsə rin  
bə dii  xü su siy yət lə ri”, “Fər di,  elə
cə də qrup  şək lin də təd qi qat apar
maq” (səh.8)  ki mi çə tin tap şı rıq lar 
ilk dərs gün lə rin də şa gird lər də çə
tin lik, hət a va hi mə ya ra da bi lər. 
San ki uşaq lar bu sin fə or ta mək tə
bin 4cü sin fin dən yox, bir ba şa ali 
mək təb dən gə lib lər. 

“Ana  ma ral” əf sa nə si (səh.14) 
dərs lik də ilk bə dii mətn dir. Əv
vəl cə dən bil di rək  ki, tər tib çi lər 
şa gird lə rə təq dim et dik lə ri bu 
əf sa nə nin di li ni bir az ci la la say
dı lar, da ha  oxu naq lı olar dı. Ov
çu nun “me şə nin sər və tin dən, 
döv lə tin dən” bəhs elə mə si ədə bi 
dil nü mu nə si dir, ov çu da nı şı ğı 
de yil. “Peş man çı lıq var gü cü ilə 
əl lə ri mi vur du” (səh.15) cüm lə si 
isə kö kün dən yan lış dır. Peş man
çı lı ğın “var gü cü” di li mi zin yox, 
müəl lif ə rin ta pın tı sı dır.

Mətn də “Onun (maral nəzərdə
tu tu lur – T.K.) mə mə lə rin dən süd 
axır dı” əvə zi nə (səh.17) “ye li nin
dən süd axır dı” ya zıb hə min sö
zün iza hı nı ver mək da ha doğ ru 
və də qiq olar dı. Ye nə  hə min sə
hi fə də kənd qa dı nı nın ma ra la xi
tab la: “Hə kim  qa tıq  de miş di, sən 
süd ve rir sən” ira dı da an la şıl maz
dır. Mə gər ha zır qa tıq “is teh sal  
edən” bir can lı mı var? 

Əf sa nə də ma ra lın sü də iki dam
la göz ya şı sal ma sıy la is ti 
sü dün qa tı ğa çev ril mə si   
şa gird lər də be lə bir fi
kir for ma laş dı ra bi lər ki, 
sü dün içi nə ağ la san, qa
tıq əmə lə gə lər. Bəl kə də 
əf sa nə mən ti qi be lə bir 
pro se sə haqq qa zan dı rar. 
An caq zən ni miz cə, təd ris 
proq ra mın da be lə in cə
lik lə rin nə zə rə alın ma sı 
da ha düz gün he sab olun
ma lı dır. 

Əf sa nə də “Fa ti mə” ye
ri nə Fat ma nə nə, Fat ma 
ar vad, ya xud Fat ma qa rı 
ya zıl say dı, əf sa nəna ğıl 
di li nə da ha uy ğun olar dı. 
Mət nə çə kil miş il lüst ra
si ya da həm ov çu Nu rə li, 
həm də onun ar va dı Fa
ti mə ya şın dan xey li ca van 
gö rü nür. Axı, Nu rə li 60 
il dir ov çu luq la məş ğul ol
du ğu nu söy lə yir.

“Xalq öz və tə ni ni ne cə 
tap dı” (səh.2022) baş lıq lı 
Şi ma li Ame ri ka əf sa nə
si nin   dərs li yə sa lın ma sı 

dü şü nü rük ki, o qə dər də uğur lu 
va riant de yil. Dün ya folk lo ru ilə ta
nış lıq zə ru rə ti bir ya na, xalq, və tən, 
in san, hə yat haq qın da dü şün cə lə ri 
şa gird lə rə aşı la maq üçün Ame ri ka
ya ge dib por suq tay fa sı nı (tayfanın
adıbelədir-T.K.) səh ra la ra sal ma ğa 
eh ti yac yox dur. Və tə ni mi zin, öl kə
mi zin ta ri xi  keç mi şiy lə bağ lı on lar
la əf sa nə dən bi ri nə dərs lik də yer 
ver mək ye tər li olar dı. 

Müasir döv rü müz lə səs lə şən, 
iş ğal nə ti cə sin də zül mə mə ruz 
qal mış in san la rın yurdyu va la
rın dan di dər gin düş mə si ni əks 
et di rən “Ana daş əf sa nə si”, bi zə 
gö rə,  şa gird lə rə da ha ya xın dır. 
Və tə ni mi zə, onun qə dim ta ri xi nə 
aid folk lor  nü mu nə lə ri nin mək
təb li lər üçün də yə ri  heç  nə  ilə  
mü qa yi sə  edi lə bil məz.

Dərs li yin 24cü sə hi fə sin də 
“epi tet” mə ca zı nın lü ğə vi mə na sı 
(yu nan ca “əla və” an la mı da şı ma
sı) pa ra lel təd ris olu nan dərs lik
də ki ki mi səhv izah edi lir. 

“Ye tim İb ra hi min na ğı lı”nı 
(səh.2532) şa gird lə rin hə vəs lə  oxu
ya ca ğı  qə naətin də yik. Ya şıd la rı olan 
bir uşa ğın ta le yi, onun hə yat çə tin
lik lə rin dən  çıx maq ba ca rı ğı, ana 
qay ğı sı çək mə si şa gird lər də ma raq 
oyat ma ya  bil məz. An caq bü tün bu 
mo tiv lər səhv və qü sur suz təq dim 
edil sə, da ha ef ek tiv tə sir gös tə rər. 

Na ğı lın gi ri şin də 
ve ril miş “Dul ar vad
la ba la ca İb ra him 
gün də lik çö rək pu
lu na da möh tac qal
dı lar” cüm lə sin də 
“dul ar vad la” ifa də
si ni “ana sı ilə” söz
lə riy lə əvəz lə mək 
gə rək idi. “Quş hər 
gün bir yu mur ta yu
murt la yır dı” cüm lə
si üs lub ba xı mın dan 
doğ ru  de yil, “Quş 
hər gün yu murt la
yır dı” ya zıl ma lı idi. 
Üs tə lik də, mə gər 
baş qa quş lar gün də 
bir yox, bir ne çə də
fə yu murt la yır? 

27ci sə hi fə də İb
ra hi min ta ci ri güd
mə si  an la şı lan dır, 
am ma  yu mur ta nı 
pad şa ha bi rə on ba
ha sat dı ğı nı “gör
mə si” ha va dan ası lı 
qa lır. 

31ci sə hi fə də ta cir pad şa ha 
sə mən gül haq qın da da nı şan da 
yə qin  ki, o gü lün da lın ca  İb ra
hi min get mə li ol du ğu nu de yib, 
sa də cə, tər tib çi lər bu his sə ni ix ti
sa ra sa lıb lar. Yox sa qos qo ca pad
şah di vin bağ ça sı na gön dər mə yə 
pəh lə van mı tap mır dı? 

“Qır xın cı otaq da İb ra hi min qu
la ğı na bir səs gəl di. Bu səs za rıl tı
ya bən zə yir di. O, xal ça nı qal dı rıb 
bir pil lə kən gör dü” (səh.29) par
ça sın da gə rək şa gird lə rə “za rıl tı 
sə si nin elə bil xal ça nın al tın dan 

gəl di yi” bil di ri ləy di. Əks hal da 
İb ra hi min nə dən xal ça nı qal dı rıb 
ora da pil lə kən gör dü yü əsas lan
dı rıl ma mış qa lır. 

“Div ba ğı nın qa pı sı nı heç pəh
lə van la rın da aça bil mə di yi” 
mə lum dur sa, na ğıl da ve ril miş 
“Xur şud qa pı nı aç dı” cüm lə
si inan dı rı cı gö rün mür. Yə qin 
“Xur şud qa pı nın sir ri ni  bi lir di  
de yə  qa pı nı  aç dı” yaz maq la zım 
idi. 

Bü tün bun la rın sa na ğı lın yox, 
na ğı lı uşaq la ra təq dim edən 
müəl lif ə rin səh vi ol du ğu nu dü
şü nü rük. 

Mət nə  aid  il lüst ra si ya ka ri
ka tu ra ya bən zə yir. Şək lin  aşa ğı  
his sə sin də İb ra hi min qar şı sın da 
ba lıq lar üzür. Düz dür, na ğı lın 
so nun da axar çay dan bəhs olu
nur. İb ra him pad şa hı və fat elə
miş ataana sı nı gör mək üçün 
ça ya baş vu rub onun di bin də 
yü zə qə dər say ma lı ol du ğu na 
inan dı rır. Ax maq pad şah öz və
zi ri ilə su da bo ğu lur, ca maatın 
da ca nı on lar dan qur ta rır. Elə 

na ğıl da bu ra da bi tir. An caq na
ğı lın heç bir ye rin də ba lıq adı 
çə kil mir. Hə lə onu de mi rik ki, 
il lüst ra si ya da kı ça ya yox, için də 
ba lıq lar üzən ak va riuma ox şa
yır... 

Dərs li yə sa lı nan na ğı lı müəl lim 
və şa gird lər dən qa baq oxu yan 
tər ti bat çı lar ix ti sar apa rar kən ya
ran mış boş lu ğa ay rı ca fi kir ver
mə li dir lər ki, mətn də hər han sı 
zid diy yət or ta ya çıx ma sın. 

“Üç qar daş” (səh.34) öz bək 
na ğı lı nın tər bi yə vi əhə miy yə ti ni 

dan mı rıq, am ma na ğı lın dərs li yə 
sa lın mış va rian tı nın təh ki yə sin də 
cid di qü sur la ra yol ve ril di yi ni də 
söy lə mə li yik. Na ğıl di li, xü su si lə 
mək təb yaş lı uşaq lar üçün nə
zər də tu tul muş dil  be lə ol maz. 
Tər tib çi lər san ki na ğı lı şa gird lə
rə baş dan sov du oxu dub son ra 
məz mun üz rə işə tə lə sir lər. Əs
lin də isə şa gird lər folk lo run xü
su siy yət lə ri ni oxu duq la rı mət nin  
özün dən öy rən mə li dir lər. “Ağ lı
mı za vu rub nə ti cə çı xar mı şıq” ki
mi cüm lə uşaq lar üçün de yil. 

37ci sə hi fə də pad şah əmr edir 
ki, “oğ ru la rı  bu ra  gə ti rin” və 
ar dın ca de yi lir ki, “də və  sa hi
bi  çı xıb  üç qar da şı içə ri gə tir
di” (səh.37). Na ğıl dan an la şı lan 
bu dur ki, pad şah də və sa hi biy lə, 
təəc cüb lü gö rün sə də, ikin ci şəx
sin cə min də, yə ni “siz”lə da nı şır. 

Na ğıl da ifa də olu nan baş lı ca 
mət ləb, “Təh lil” böl mə sin də id
dia edil di yi ki mi, heç də ata nə si
hə ti nin fay da lı ol ma sı fik ri de yil. 
Zən ni miz cə, na ğıl in san ağ lı nın 
hər cür sər vət dən da ha eti bar lı, 
da ha də yər li ol du ğu dü şün cə
si ni aşı la yır: ağıl, ka mal var sa, 
vardöv lət də, uğur da özözü nə 
gə lə cək. 

Na ğıl da ifa də si ni tap mış ikin
ci əsas fi kir odur ki, ağıl ağıl dan 
üs tün dür, üç baş bir baş dan ağıl
lı dır. 

Na ğıl dan çı xan üçün cü nə ti cə 
isə, əl bət ə, ata nə si hə ti nin fay da
sı ilə bağ lı dır ki, bu nu da müəl
lif ər haq lı ola raq qeyd edib lər. 
Bü tün bun lar mət nin təh li li nə aid 
sual lar da ək si ni tap sa yax şı dır. 

Fik ri miz cə, şa gir din qar şı sı na 
mət nə aid bu ki mi sual lar qoy
maq olar dı:

 Ağı lın vardöv lət dən üs tün lü
yü nə də dir?

 Va li deyn sö zü öv la da zi yan 
vu ra bi lər mi? 

Na ğı la çə kil miş il lüst ra si ya da 
də və nin kor gö zü nə dən sə də niz 
qul dur la rı sa ya ğı bağ la nıb...
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– Bet i xa nım, Azər bay can la ta
nış lı ğı nız nə vax ta tə sa düf edir? 
Bu ta nış lı ğı ne cə xa tır la yır sı nız?
 – Azər bay ca na ilk də fə 1993-cü 

ilin iyu nun da gəl mi şəm. Öl kə niz lə 
ta nış lı ğım, da ha doğ ru su, ilk təəs sü-
ra tım xey li qə ri bə ol du. Azər bay can 
Dil lər Uni ver si te ti nə get miş dik. Biz 
rek tor la gö rü şən də Ni za mi adı na 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
di rek to ru Ra fael Hü sey nov da otaq-
da idi. Ma raq lı sı bu dur ki, 90-cı il lər-
də bü tün bö yük şir kət lər də, döv lət 
qu rum la rın da te le vi zor lar fa si lə siz 
açıq olur du. Uni ver si tet bi na sın da 
rek tor la söh bət edir dim, te le vi zor 
da iş lə yir di. Bu vaxt döv lət ka na lı 
Əbül fəz El çi bə yin öl kə ni tərk et di yi-
ni xə bər ver di. Şo ka düş düm, çün ki 
bir ne çə gün əv vəl ondan mü sa hi bə 
al mış dım... 

Təəc cüb və tə laş için də ba yı ra 
çıx dıq. Evə qa yıt maq is tə yir dik, 
am ma kü çə də boş ma şın, tak si tap-
maq çə tin idi. Hər şey çox du man-
lı, na mə lum və qa rı şıq idi. 

Hə min il mən jur na list ki mi qaç-
qın dü şər gə si nə baş çək dim. Bir 
ne çə həm ka rım la bir gə gün lər lə 
dü şər gə də qal dıq. Əl bət ə, cə mi 
bir ne çə gü nə on la rın nə çək di yi ni, 
han sı əziy yət lə rə qat laş dı ğı nı tam 
an la maq müm kün de yil di. Ma raq-
lı bir təc rü bə ke çir dik: ki çik fo to-
ka me ra la rı məc bu ri köç kün lə rə 
ver dik, “dün ya ya nə yi gös tər mək 
is tə yir si niz sə, onu da çə kin”, de-
dik. Ecaz kar fo to lar alın dı. 

Azər bay ca na ikin ci sə fə rim 
1993-cü ilin okt yab rı na düş dü. 
Pre zi dent seç ki lə ri ni iz lə yən dörd 
ame ri ka lı mü şa hi də çi dən bi ri də 
mən və hə yat yol da şım Fi ruz Xa-
noğ lu idi. O il lər də biz öl kə yə gə-
lən tək-tük əc nə bi lər dən idik. Ona 
gö rə kü çə də rast laş dı ğı mız, kəl mə 
kəs di yi miz adam la rın ha mı sı bi zi 
qo naq ça ğı rır dı. 20 il ke çib, in di o 
döv rün Azər bay ca nı mə nim bey-
nim də saç la rı na xı na qo yan, do da-
ğı na qır mı zı bo ya çə kən xa nım lar, 
qı zıl diş  ki şi lər və qə di mi qa pı lar la 
as so siasi ya olu nur.

– Bəs, jur nal ya rat maq fik ri nə 
ne cə düş dü nüz? 
– Hə yat yol da şım azər bay can-

lı dır, Təb riz də ana dan olub. 1990-
91-ci il lər də Fi ruz bey nəl xalq biz-
nes fo ru mun da iş ti rak et mək üçün 
Azər bay ca na gəl miş di. Öl kə yə bir 
ne çə də fə gə lib-ge dən dən son ra de-
di ki, gəl Azər bay can üçün nə isə bir 
iş gö rək -  heç kəs bu öl kə ni ta nı mır, 
onun adı gə lən də yal nız mü ha ri-
bə və neft ya da dü şür... Doğ ru dan 
da, hə min il lər dün ya mət buatın da 
Azər bay can la bağ lı nor mal bir ma-
te rial tap maq qey ri-müm kün idi. 
Mü ha ri bə dən ya zan da da de yir di lər 
ki, azər bay can lı lar mü səl man dır, er-
mə ni lər xris tian. Əs lin də, mü ha ri bə 
di ni zə min də baş ver mə miş di, bu 
sa va şın də rin ta ri xi kök lə ri var. 

Los-An ce les də iran lı mü ha cir-
lə rin bö yük ic ma sı var. On lar dan 
dəs tək al dıq, yol da şım de di, re dak-

tor sən ola caq san. 
90-cı il lə rin əv-
vəl lə rin də kom-
pü ter tap maq 
özü də çə tin 
mə sə lə idi. 
Sa də di zayn 
proq ram la-
rı nı öy rə nib 
i ş  l ə  m ə  y ə 
baş la dım.

– “Azer baijan İn ter na tional” sa
də cə müs tə qil ic ti mai, ədə bimə
də ni jur nal de yil. Nəşr Azər bay
can ədə biy ya tı ilə bağ lı bir pa ra 
də yər li la yi hə lə rə im za atıb, tər
cü mə sa hə sin də bir sı ra iş lər gö
rüb.
– Jur nal Azər bay can in cə sə nə-

ti və ədə biy ya tı nın dün ya ya ta nı-
dıl ma sı üçün əlin dən gə lə ni əsir-
gə mir. Dər gi miz ilk də fə klas sik 
Azər bay can mu si qi sin dən iba rət 
al tı CD ha zır la yıb. Üze yir Ha cı bə-
yov ya ra dı cı lı ğı na xü su si diq qət 
ayır mı şıq. Bəs tə ka rın əsər lə rin dən 
iba rət yed di CD ər sə yə gə lib. To fiq 
Qu li yev ya ra dı cı lı ğı na həsr olun-
muş la yi hə çər çi və sin də bəs tə ka rın 
mah nı la rı na ya zıl mış söz lər də in-
gi lis və Azər bay can dil lə rin də təq-
dim olu nub. 

Jur na lı mız ey ni za man da dörd 
veb sə hi fə ni ma liy yə ləş di rir. “Aze-
ri.com” say tın da jur na lın 1993-cü 
il dən çıx mış bü tün bu ra xı lış la rı nın 
ar xi vi yer alıb. Azər bay can ədə-
biy ya tın dan və di lin dən bəhs edən 
“Aze ri.org” say tın da kı 400-ə ya xın 
ədə biy yat nü mu nə si nin (qı sa he-
ka yə lər, poezi ya ör nək lə ri, dram 
əsər lə ri və ro man lar) ya rı dan ço-
xu in gi lis di li nə tər cü mə olu nub. 
“Ha ji be yov.com” sə hi fə si da hi 
bəs tə ka rın ir si ni dün ya ya çat dır-
ma ğa xid mət edir. 

“Az gal lery.org” say tı da ol duq ca 
ma raq lı la yi hə dir. Bu ra da azər bay-
can lı rəs sam la rın 4 mi nə qə dər əsə ri 
yer ləş di ri lib. Sayt da əsər lə rə ba xıb 
bə yə nən şəxs müəl lif ə əla qə sax la-
yır, ma raq la nır və is tə sə, bu əsər lə ri 
alır. Heç bir kə nar mü da xi lə ol ma dan 
məb ləğ rəs sa mın bank he sa bı na kö çü-
rü lür. 

Jur nal so sial sfe ra da da xey li iş 
gö rüb. 1998-ci ilin qı şın da “Azer-
baijan İn ter na tional”ın tə şəb bü sü 
ilə Mər kə zi Qan Ban kı əsas lı tə mir 
olu nub, Sa bi ra bad da kı ən bö yük 
qaç qın dü şər gə sin də ye ni id man 
mər kə zi ti ki lib. 

– “Əli və Ni no” ro ma nı nın ta le
yi nə həsr olun muş xü su si bu ra
xı lı şı nız Azər bay can ədə biy ya tı 
və ta ri xi üçün də yər li araş dır
ma dır. Bu araş dır ma ne çə vax
ta ba şa gəl di, kim lər dən dəs tək 
al dı nız?
– 2011-ci il də “Azer baijan İn ter na-

tional”  jur na lı nın bir nöm rə si bü töv-
lük lə ilk də fə 1937-ci il də Avst ri ya nın 
“Tal” nəş riy ya tı tə rə fin dən “Qur ban 
Səid” im za sı al tın da çap olun muş 
“Əli və Ni no” ro ma nı nın müəl li fi ilə 
bağ lı giz li mə qam la rın araş dı rıl ma sı-
na həsr olun muş du. “Azər bay ca nın 
ən məş hur ro ma nı “Əli və Ni no”nu 
kim ya zıb? Ədə biy yat biz ne si” ad la-
nan hə min say da ro ma nın əsl müəl-
li fi nin Yu sif Və zir Çə mən zə min li ol-
du ğu təs diq lə nir di. 

İlk ba xış da mə nə ol duq ca 
adi gö rü nən bu ecaz kar ro-
man ət ra fın da araş dır ma la ra 
Azər bay ca nın YU NES KO-da-
kı nü ma yən də si Ra miz Abu-
ta lı bo vun tək li fin dən son ra 
baş la dıq. Ge cə ya rı sı na qə dər 

in ter net də apa rı lan 
araş dır ma lar-

la ke çən üç 
ay ər zin də 
ro ma nın 21 
di lə tər cü-
mə olun-

du ğu nu 
aş kar-

la dıq. Araş dır ma al tı il çək di. 
Azər bay can Döv lət Ta rix Ar xi-
vi, Aka de mi ya nın Əl yaz ma lar 
İns ti tu tu, Tif is də ki Əl yaz ma lar 
Mər kə zi, Ki yev də ki Mil li Ar xiv, 
Ber lin də ki Müasir Şərq Elm lə ri 
Mər kə zi və Ka li for ni ya da kı Los-
An ce les Uni ver si te ti nin bö yük ki-
tab xa na eh ti yat la rın da yer alan 10 
dil də sə nəd və ma te rial la rın araş-
dı rıl ma sı nə ti cə sin də mü kəm məl 
təd qi qat işi apa rıl dı. İl lər lə sü rən 
araş dır ma lar nə ti cə sin də aş kar 
gö rün dü ki, Əsəd bəy tə xəl lü sü 
ilə ya zan Lev Nus sim baumun ro-
man da kı ro lu folk lor və əf sa nə vi 
ma te rial la rın mət nə əla və sin dən 
iba rət olub. Əsəd bəy Tif is və 
İran la bağ lı ro man da kı ma te rial-
la rı bir ba şa gür cü ya zı çı sı Qri qol 
Ro ba kid ze nin 1928-ci il də qə lə mə 
al dı ğı “İlan də ri si” əsə rin dən gö-
tü rüb. Əsəd bəy lə Ro ba kid ze nin 
ta nış lı ğı da sü bu ta ye ti ril di. Təd-
qi qat nə ti cə sin də müəy yən edil di 
ki, Tom Ri sin “Orien ta list” ki ta-
bın da Əsəd bə yin “Əli və Ni no” 
ro ma nı nın ye ga nə müəl li fi ol ma-
sı ilə bağ lı irə li sür dü yü id dialar 
ta ma mi lə əsas sız dır. Əsəd bə yin 
ro man la bağ lı ye ga nə işi əsə rə 
folk lor mətn lə ri əla və et mək olub. 
Növ bə ti say la rın da jur nal Çə mən-
zə min li nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı 
işıq lan dı ra caq. Ya zı çı nın gün də-

lik lə ri, av to bioq ra fik oçerk lə ri və 
he ka yə lə ri ilk də fə in gi lis di li nə 
tər cü mə olu na caq.

– Azər bay ca nın in cə sə nət və 
ədə biy yat alə min də dos tu nuz, 
həm söh bə ti niz var mı?
– Azər bay can lı dost la rı mın sa yı 

ye tə rin cə dir. Bu ya xın lar da in gi lis-
cə ki ta bı nı təq dim et di yi miz Va qif 
Sə mə doğ lu ilə 1996-cı il dən ta nı-
şam. Dost lu ğu muz uzun il lər dir 
da vam edir. Azərbaycanın böyük 
oğlu, mər hum Pre zi dent Hey dər 
Əli ye vi, de mək olar, bü tün xa ri-
ci sə fər lə rin də mü şa yiət et mi şəm. 
Onun Ame ri ka ya ilk rəs mi sə fə ri 
za ma nı nü ma yən də he yə ti nin tər-
ki bin də ye ga nə əc nə bi və tən daş 
mən ol mu şam. Qaç qın dü şər gə-
sin də bö yü yən uşaq lar dan tut muş 

de pu tat la ra, ya zı çı la ra, mu si qi-
çi lə rə qə dər bü tün sa hə lər də 
dost la rım, həm söh bət lə rim 
var.

– Azər bay can mət bə xi ni 
sev di yi ni zi de yir lər. Xoş
la dı ğı nız ye mək, ya şir niy
yat han sı dır?
– Yol da şım çox gö zəl ye-

mək bi şi rir. Da ha çox Təb riz 
mət bə xi nə üs tün lük ve rir. 
Mən özüm ye mək bi şir mə yi 
yox, da dı na bax ma ğı xoş la yı-
ram (gü lür). Ve ge ta rian de yi-
ləm, am ma tə rə və zi, yün gül 
qi da la rı da ha çox se vi rəm. 

Də niz məh sul la rı na, ba lıq ye mək-
lə ri nə də üs tün lük ve ri rəm. Lə vən-
gi isə ba lıq ye mək lə ri nin ən gö zə li-
dir. Səb zi-plo vu da qeyd et mə səm, 
ol maz.

– Ki ta bı nın təq di ma tın da Va
qif Sə mə doğ lu de di ki, Ame ri ka 
poezi ya sı na ye ni şair qa zan dı
rıb, onun şeir lə ri ni oxu yan dan 
son ra siz də şeir yaz ma ğa baş
la mı sı nız... 
– Va qif bir az şi şir dir, özü mə 

heç vaxt şair de mə mi şəm. 2003-cü 
il də Ame ri ka nın İra qa hü cu mun-
dan son ra cız ma-qa ra elə mə yə 
baş la mı şam. İran da, Yu na nıs tan-
da, elə cə də, bir çox baş qa öl kə də 
ya şa mı şam, sə ya hət lər et mi şəm. 
Bir də fə Quahi bo hin du la rı haq da 
film çək mək üçün Cə nu bi Ame ri-
ka ya get miş dik. Vur-tut yüz nə-
fər lik qə bi lə nin gün də lik hə ya tı nı 
len tə kö çü rür dük. Bir gün qə bi lə 
üz vü olan yaş lı ki şi ilə söh bət əs-
na sın da “25 öl kə də ol mu şam” de-
dim. Oxu ma ğı-yaz ma ğı bil mə yən 
o ki şi mə nə diq qət lə ba xıb so ruş-
du: “Ax tar dı ğı nı ta pa bil din?” Bu 
söz dən elə tə sir lən dim ki, ota ğı ma 
qa yı dan ki mi yaz ma ğa baş la dım.

– A zər bay ca na teztez gə lir si
niz. Hər gə li şi niz də han sı sa ye ni 
mən zə rə ilə rast la şır sı nız mı?
– Əl bət ə. Po zi tiv də yi şik lik lə-

ri ha mı gö rür. Azər bay ca nı se vən 
adam ki mi mən ne qa tiv hal la rı 
vur ğu la maq is tə yi rəm. Azər bay-
can gənc lə ri nə da ha çox oxu ma ğı, 
da ha çox dü şün mə yi töv si yə edi-
rəm. Gənc lik də də yiş mək, in ki şaf 
et mək asan olur. Azər bay can da is-
te dad lı in san lar, işıq lı ide ya lar ol-
duq ca çox dur.

LeylaƏLİYEVA
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 � “Azerbaijanİnternational”jurnalı1993-cüiliniyunundatə-
sisolunub.İldədörddəfəAzərbaycanvəingilisdillərindənəşr
edilir.Los-AncelesvəBakıdaofislərivar.
100 səhifədən ibarət jurnalda incəsənət, ədəbiyyat, musiqi,
folklor,memarlıq, beynəlxalq əlaqələr, biznes və dəbkimi
müxtəlifmövzulardayazılaryeralır.Əsasauditoriyasıəcnə-
bioxucularolsada,nəşrdəazərbaycanlılarüçündəmaraqlı
yazılar,araşdırmalardərcedilir.JurnalAzərbaycanədəbiy-
yatınıntəbliğinəxüsusidiqqətayırır.
“Azerbaijan İnternational” jurnalının təsisçisi vəbaş
redaktoruBetiBleyerqəzetimizinsuallarınıcavab-
landırıb.

“Bu öl kə də işıq lı ide ya lar 
ol duq ca çox dur”

Azərbaycanlabağlıbirjurnal,
dördsaytyaratmışBettiBleyer:



Bu re por taj mə nim çün çox 
önəm li idi, am ma tap şı rıq 
qə fil ol du ğun dan ha zır laş
ma ğa vaxt tap ma mış dım. 

Üs tə lik, ge cik di yim üçün sə hər tez
dən ha di sə ye ri nə qa çaqa ça ge dir
dim; yu xu dan da qa çaqa ça ayıl dım. 
De yə sən, əv vəl cə və də ləş di yi miz gö
rü şün hə yə ca nı, Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti
nin dram nə zə riy yə si müəl li mi Ay dın 
Da da şo vun zəh mi, son ra da yu xu bas
mış dı mə ni. Ay dın müəl lim on layn 
söh bə ti miz də: “Gəl ki nos tu di ya ya 
Məs lə hət Şu ra sı nın ic la sı na, prob lem
lə da ha ya xın dan ta nış ol. Jur na lis ti 
ayaq la rı yem lə yir”, de miş di. 

***
Məsləhət Şurasına kimlərin toplaş

dığını deyim: “Azərbaycanfilm”in di
rektoruMüşfiqHətəmov,başredakto
ruAyazSalayev,“Babamınbabasının
babası”, “Məkanın melodiyası”, “Şə
hərlibiçinçilər”,“Özgəvaxt”kimine
çəneçə bədii filmin ssenari müəllifi
Ramiz Rövşən, “Babək”, “Nəsimi”,
“Nizami” kimi tarixi filmlərin quru
luşçu rəssamı Mais Ağabəyov, “So
nuncudərviş”,“Təhminə”,“Adgünü”
filmlərininoperatoruKənanMəmmə
dov, “Dramaturgiya”, “Ssenari yara
dıcılığı”,“Kinoşünaslıq”dərsliklərinin
müəllifiAydınDadaşov.
Onlar “İçərişəhər” filminin qu

ruluşçu rejissoru İlqar Safatı “dara
çəkməyin”hazırlığınıgörürdülər.
Bəlli olduğu kimi,Mədəniyyət və

TurizmNazirliyininsifarişiilə“Azər
baycanfilm” kinostudiyasında ssena
rimüəllifəri TəhminəR.Cəbrayıl və
İlqar Safat, operatoru Luca Coassin,
quruluşçu rəssamı BütünayHaqver
diyev,icraçıprodüseriÜlviQasımov,
prodüseriMüşfiqHətəmovolan“İçə
rişəhər”tammetrajlıbədiifilmininçə
kilişlərinəbaşlanıb.
Gənc qızın Qarabağ müharibəsi

veteranınasevgisindənbəhsedənfil
minsınaqçəkilişləriəsasındaaktyor,
məkan seçimi, çatışançatışmayan
başqa cəhətlər Məsləhət Şurasında
müzakirədənkeçiriləcəkdi.

***
Şuraüzvləri filmin eskizlərinə, se

çilənməkanlarınfotolarınabaxandan
sonra sınaq çəkilişini izləmək üçün
qaranlıqzalaüztuturlar.Ekrandata
nışüzlərdənMehribanZəkini,Firdov
siAtakişiyevi və hələ tanımadığımız
TəhminəCəbrayılıgörürük.
FirdovsiAtakişiyevQarabağmüha

ribəsindəiştiraketmiş,həbsxanahəya
tıyaşamış4045yaşlıRafaeli,Təhminə
Cəbrayıl ondan yaşca xeyli kiçik olan
sevgilisiArzunu,MehribanZəkiisəAr
zununanasırolunucanlandırır...
Rollarındialoqubaşlanankimi

zaldapıçapıçdüşür.Deyəsən, İl
qarSafatınişiyamançətinolacaq.
Beləliklə,MüşfiqHətəmovmey
danıtənqidəverir:
– Burda özümüzük, gərək

bütün tənqidi fikirlər deyilsin
ki,praktikfaydasıdaolsun.
Müşfiq müəllim “özümü

zük”deyəndəiçəridəbirjurna
listindəolduğunuyəqinunut
muşdu...

“Akt yor ma ne ken dir”
AydınDadaşov:
– Məsləhət Surası işinə uzun

fasiləverdiyindənbirbaşaçəkilişəha
zırlıqbarədədanışaq.İlqarSafatdün
ya kinosuna bələddir, komanda yığa
bilir,ssenariiləişləməyibacarır.Kino
nunmenecmentidəikitəməlüzərində
qurulub:planlamavə təhlil.Bu,həm
ssenariyə aiddir, həm də filmin özü
nə.Sınaqçəkilişindəhərrolacəmibir
aktyoruntəqdimatındanbeləgörünür
ki,rejissorbizəseçimimkanıyaratmır.
Yənirejissorartıqseçiminiedib.
Kino nəzəriyyəçisi Lev Kuleşov,

eləonuntələbələrindənolmuşTofiq
Tağızadə üçün də aktyormüəyyən
bir fikrin həyata keçirilməsində rol
almışmanekendir.Əgər rejissor tə
kidləbuaktyorlarıseçirsə,onadiktə
eləyə bilmərik. Ancaq dialoqlarda
sözləradamlarınağzındantökülür.

Ana rolunda aktrisa Mehriban
Zəki yerindədir, yüksək gərginliyi
hiss etdirir, hadisəlidir. Epizodla
yox, montajla, mizankadrla işlə
məyəüstünlükverməsiİlqarbəyin
mövcudfilmlərininsəciyyəvicəhə
tidir,aktrisadabütünbu tələblərə
cavabverir.
Fakturasıilədünyanınhərüzünü

görmüş tipajı doğruldan Firdovsi
Atakişiyevin daxili monoloqu sxe
matik görünür.O,peşəkar aktyor
dur,televiziyatəcrübəsivar,arası
ra filmlərə də çəkilib.Ancaq təklif
olunan vəziyyətə reaksiya sayılan
daxilimonoloqununmonotonluğu
səbəbindən ekrandan gələn enerji
azalır.
Təhminədə Müqəddəs Məryəm

imicivar,zərifdir,məsumdur,eləbu
səbəbdəndərejissorburolüzərində
çox işləməlidir.Əsasrollardanbiri
ni oynamaq uzaq məsafəyə qaçışa
bənzəyir.Bugəncqızisəyüzmetr
likqaçışayararlıolabilər.Uzaqmə
safəyəqaçmağaqızınbəlkədəgücü
çatmayacaq.

Onunəsasideyasahibi,
üstəlik,rejissorlabirgəssenarimüəl
lifiolmasıfərdiüslubunüzəçıxma
sına, son nəticədə müəllif kinosu
nunyaranmasınatəkanverəbilər.

“O qı zı bi rin ci də fə 
gö rü rəm”

KənanMəmmədovnədeyir?
Deyir ki, İlqarın imkanlarına bə

ləddir, filmin uğurlu alınacağına
ümid eləyir: “Ancaq bu, sınaq çə
kilişi yox, rejissorun qəbul etdiyi
aktyorların təqdimatıdır. Başa dü
şürəm, qeyripeşəkar operator çə
kib. Amma aktyor təqdimatı üçün
çəkilişbirazbaşqacüraparılır.Biz
burda aktyorların üzünü, iztirabını
görməliyik. Ancaq anayla Rafaelin
dialoquümumiplandaçəkilib.

Kamera keyfiyyətsizdir, fokus
yoxdur, bu barədə ümumiyyətlə
danışmağa dəyməz. Amma mən
nədənsə Firdovsiyə inanıram. İş
yaxşı getsə, o, qəhrəmanı yarada
caq.Okiqaldıqıza,onubirincidəfə
görürəm.Ondamüəyyənsafıqvar,
amma sınaq üçün başqa üçdörd
aktrisada tapmaqolardı.Nədənsə
ssenaridədə,fotoşəkillərdədəİçə
rişəhərin simasını görmədim. Bu,
məni narahat edir. Axı filmin adı
“İçərişəhər”dir...

“Meh ri ban Zə ki 
di var ki mi da yan mış dı” 
SözverilirMaisAğabəyova:
–Hər şey ssenariyə, dramaturgi

yayabağlıdır.Mənşəkillərəbaxdım,
İçərişəhərinobrazınıhisseləmədim.
Sınaq çəkilişi estetik zövq vermə
lidir, o estetik zövqü duymadım,
aktyorlarınheçbirindəqığılcımgör
mədim. Mehriban Zəki divar kimi
dayanmışdı, bəlkə rolu bunu tələb
edir?..
Zənnimcə, çəkiliş məkanındakı
çəhrayı, yaşıl rənglər lazım deyildi.
Rənglərkinosınaqdafikritamamöl
dürür.Orda əsas olan İçərişəhərin
yığcam abhavasının göstərilməsi
dir.Qapalıməkandafilmçəkmək
olmaz.MənBütünayın imkanla
rına bələdəm. Həminməkanda
gözəldekorasiyaeləməkolardı,
ammaqapalıməkan imkanları
məhdudlaşdırır.
Film insan faciəsini əks
etdirir. Psixolojidram fil
mində aktyorların statik
liyiyolverilməzdir.Geyim

ləri bəyənmədim, geyimdən gərək
obrazoxunsun.

“İçə ri şə hər gö rün mə di”
DanışırRamizRövşən:
–İçərişəhərfilmdətarixiyerkimi

göstərilməməlidir, obrazın daxili
mənzərəsiiləsəsləşməlidir.Firdov
siAtakişiyevintelligentdirvəbunu
gizlədə bilmir. Özü də yorğun in
telligent...
Bəri başdan deyim ki, Qarabağ

müharibəsiiştirakçısınımüxtəlifas
pektlərdənyaratmaqlazımdır,onla
rın sonrakı taleyi qəribə olur. Eləsi
varözünütapır,eləsidəvarhərşe
yiniitirir.Müharibəinsanhəyatında
həlledici rol oynayır. Bu,Azərbay
cankinosunagətirilməlidir.
Sınaqçəkilişinəbaxandaeləhissolu

nurki,ssenariruscayazılıb,tərcümədir.
Yazıbaşqaşeydir,danışıqbaşqaşey.

AydınDadaşovunrep
likası:
“Bu rejissor xarici

bazara iddialıdır deyə
filmin taleyini ingilis
cə alt yazı həll eləyə
cək...”
RamizRövşən:
– Mehriban Zəki

gözəl aktrisadır, oy
nayır, oynadıqca xarakterini, necə
adam olduğunu göstərir. Özü də
roldadır, obrazı birmənalı yarat
mır.Təhminəninfakturasıyaxşıdır,
ancaq onda aktyorluq qabiliyyəti
görmədim.Birfilmi,birroluapara
biləcəkmi?
Deyirsiz, İçərişəhəri italiyalı ope

ratorçəkəcək.O,İçərişəhəritanıyır
mı? Onda İçərişəhər ovqatı varmı?
Birivarreklamüçünçəkəsən,biridə
varonuiçəridənçəkəsən...

“Son ra birbi ri mi zə göz 
vur ma yaq” 

AyazSalayevieşidirik:
–Mənə elə gəlir, kiməsə həqiqə

tən uğur arzulayırıqsa, özümüzü
sərtaparmalıyıqki,filmçəkiləndən
sonra birbirimizə göz vurmayaq,
müəllifin dalınca danışmayaq. İn
didənözümüzüdostkimi aparsaq,
gərək sərt danışaq. Düşünürəm ki,
İlqarSafatınüzərinəçoxçətinvəzifə
düşür,çoxçətin...
Dünya kinosunda çox az hal

larda zəif ssenari əsasında gözəl
filmçəkilib.Açığı,hələlikssenari
ni xilas edəcəkbir şeygörmədim.
Başlıca problem baş qəhrəmanın
seçimindədir.Nəyəgörəqızobiri
oğlanıyox,məhzRafaeliseçirbu,
aydın görünməlidir. Bizdə aktyor
anbarındakı tipajlar hamısı kənd
adamlarıdır.Sürücünü,satıcınıoy
nayabilirlər,ziyalınıyox.Firdovsi
nadir sifətdir ki, eynək taxmaqla
professora da, rəssama da oxşaya
bilər.
AncaqFirdovsibusualacavabve

rəbilmir.CavabverəbilərdiFəxrəd
dinManafov!

Fi kir lər toq qu şur...
RamizRövşən:
–Təxminənanaylayaşıdbiradam

onun qızını sevir. Gəlin buna hə
yatkimibaxaq.Filmqurtardı,onlar
getdilər. Hara getdilər? Bu yerdə
situasiya çətinləşəcək.Bu situasiya
dandahiyanəfilmdə çəkməkolar,
onuheçnəeləməkdə.Çətindirçə
kəsənvəinandırasan...

AydınDadaşov:
–Ssenaridəkisituasiyanıncavabını

ŞekspirveribOtellonunDezdemo
nayavurulmağı ilə.Otellomodelin
dəcavabbelədir:o,mənikeçirdiyim
əzablaragörəsevdi,mənsəonudər
diməşərikolduğunagörə.
AyazSalayev:
–Buoğlanındərdinədərddir?
AydınDadaşov:
 – Müharibədə dəfələrlə ölümü

görüb,həbsxanadaolub.
AyazSalayev:
–Mənimdəanam,qardaşımölüb.

Nəolsun,dərddirbu?
AydınDadaşov:
–Xəyalpərəstgəncqızınyaşlıkişi

yəvurulmasıüçünyetərlidir...
Müzakirəsonaçatmaqüzrədir.
MüşfiqHətəmovunsözüvar:
–Əgərbizpsixolojidramfilmiçəki

riksə, burda aktyorların hərəkəti yox,
düşüncəsivacibdir,düşüncəninhərəkə
tigörünməlidir.Qızıözyaşıdınagedən
anaylaoğlanınqarşılaşmasıeləbirhadi
sədirki,buqarşılaşmadahərbiraddım
görünür. Rejissorun istedadına inanıb
deyirəmki,o,öhdəsindəngələcək.
Birməsələvar,istehsalçıkimimə

nidüşündürür.Festivalagöndərilən
filmcanlı səsləyazılıbsa,bütünqa
pılarüzünəaçılır.Ammabizfilmin
səsinicanlıyazsaq,sizcə,sabahtən
qidəməruzqalmayacağıqki?
RamizRövşən:
– Canlı səslə kim oynayacaq?

Mehribandanbaşqaheçkim.
***

Beləcə,filminsınaqçəkilişipeşəkar
larındivanınaçəkildi.Onlarözsözlərini
dedilər,narazılıqlarınıbildirdilər.Tama
şaçınınrazı,yoxsanarazıqalacağınıisə
İlqarSafatınbuqədərçəkçevirdənson
raortayaqoyacağıişgöstərəcək.
Uğurlar, İlqar Safat! İnanırıq ki,

“İçərişəhər”ixilasedəcəksiniz...
P.S. SağollaşıbayrılandaAydınmüəl

limmaraqlıbirtəklifverdi.Dediki,Döv
lət Film Fondu “Kino+” qəzetinin və
“Fokus”jurnalınınnəşrinibərpaetməklə,
menecmentin əsası sayılan planlama və
təhlilinreallaşmasınatəkanvermişolar...

SevincFƏDAİ
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“İçərişəhər”üçün
xilaskaraxtarışı
MüşfiqHətəmov,RamizRövşən,AydınDadaşov,
AyazSalayevbiryerətoplaşdılar



Ö
tən həf tə Mu zey Mər
kə zi Ru si ya dan olan 
gör kəm li kuk la us ta sı 
Alek sand ra Ku ki no va

nın “Çi ni dən kuk la lar” sər gi si nə 
ev sa hib li yi et di. 

PeşəkarkuklaustasıAleksand
raKukinova çoxdanunudulmuş
bu sənətə ikinci həyat verib. O,
Moskvadaanadanolub,məktəbi
bitirdikdən sonra səhnə qrafika
sı və teatr kostyumu sənəti üzrə
təhsil alıb. İncəsənətdə ilk ad
dımlarını da teatr rəssamı kimi
atıb,müxtəlif teatrlarda səhnəyə
qoyulan 11 tamaşaya rəssamlıq
edib.
Əvvəllər bu işə sadəcə hobbi

kimiyanaşanAleksandrailkkuk
lalarınıboşvaxtlarındadüzəldib.
Moskvanınartmağazalarınatəq
dim edilən həmin kuklalar ma
raqlaqarşılanıbvəbirneçəgünə
satılıb.1989cuildəKukinovaRu
siyadakuklaistehsalıüzrəixtisas
laşanilkşirkəti–“Aleksandra”nı
yaradıb. Şirkət getgedə yüzdən
çoxişçinin–rəssam,heykəltəraş,
dizayner,krujevaçıdərzi,hətasi
lah ustalarının çalışdığımötəbər
müəssisəyəçevrilib.
Kuklalar yüksək keyfiyyətli

çinidən düzəldilir. Kukinovanın
zərif çini işlərində biskvit kimi
çoxmürəkkəbtexnikadan istifa
dəolunur.Kostyumlartəbiiipək
vəkrujevadanhazırlanır.Zərifiş
əlləvurulannaxışlar,aplikasiya
lar,vintajlıfaktura,tikmə,straz,
muncuq və xırda zərgərlik mə
mulatlarıylatamamlanır.
Müəllifin Bakıdakı sərgisində

tamaşaçılara13çinikukla,eləcə
də çini miniatürlər kolleksiyası
təqdimolundu.Sərgiçərçivəsin
dəgətirilmiş“Venesiyamaskala
rı”dəstiBakıdailkdəfənümayiş
etdirilirdi. Eksponatlar arasında
satışaçıxarılmayankuklalaryal
nız həmin kolleksiyadan olan
nümunələridi.Kukinovanınaltı
aydanbiriləqədərmüddətəha
zırladığıkuklalarınqiyməti1400
manatdanbaşlayır.
Onunhazırladığı səkkizVene

siya maskasından altısı kolleksi
yadaözəksinitapmışdı.Maskala
rınənməşhuru–“Vəbahəkimi”
sərgiiştirakçılarınıçoxmaraqlan
dırırdı.OrtaəsrlərdəVenesiyada
dəhşətlivəbaxəstəliyiatoynatdı
ğızamanuzunburunmaskageyi
nən həkimlər həmin maskaların
içərisindəmüxtəlifotlarvəyağlar
saxlayar, bu yolla özlərini xəstə
likdən qoruyarmışlar. Sərt qara
parçadantikilmişuzunplaşgeyi
nən,əllərindəçubuqlagəzənhə
kimlərxəstələrətoxunmazmışlar.
İllər keçəndən sonra vəba hə

kimiobrazıVenesiyakarnavalla
rınınsevimliqəhrəmanınaçevri
lib.Maskaolduğukimiqalsada,
plaş müxtəlif bəzək əşyaları və
ornamentlərləzənginləşdirilib.
Sərgidə ən populyar Venesiya

maskalarındanolan“Bauta”danü
mayiş etdirildi. Qabarıq burunlu
maskailkbaxışdaqorxulugörünür.
Venesiyada onu hamıdan gizlən
məyə çalışan məşuqlar taxarmış.
Səsidəyişdiyivəbədənquruluşunu
gizlətdiyiüçünbucürmaskataxan
adamı tanımaq olmazmış. Məşuq
bu maskanı çıxarmadan rahatlıq
la yemək yeyə, şərab içə bilirmiş.
Aleksandra Kukinova çinidən ha
zırladığı “Bauta”ya özünəməxsus
əlavələretmişdi.

XVI əsr qəhrə
manları olan
Matias və Aq
nessanın ob
razı dövrünün
bütün xarakte
rik cəhətlərini
özündə birləş
dirir. İlk ba
xışda Aqnessa
hamilə kimi
görünsədə,əs
lində,bu,sadə
cədəbdir.
XVI əsr Av

ropasında do
lubədənli xa
nımlar daha
çoxsevilərmiş.
Onlar hamilə,
kök görünmək
üçün xüsusi
yastıqçalardan
istifadə edər
mişlər.Aqnes
sanın çantası
dəridən,Ma
tiasınxəncəri
çinidən, saçla
rı isə əsl keçi
quyruğundan
hazır lanmış
dı. Bu mü
kəmmələl işi
zərif zinət
əşyaları ilə
bəzədilmiş
di.

Çexovun “İt gəzdi
rən xanım” hekayəsinin
personajını əks etdi
rən“Bağdagecə”,fəsil
rəngində geyinmiş qa
dınobrazıolan“Payız
günləri”, səssiz rus
kinosununulduzuna
həsr edilmiş “Vera
Xolodnaya”,ötənəsr
Avropasında yaşa
mış real insanları
sənətdiliiləcanlan
dıran “Rəqqasə”,
“Kora Lora bacıla
rı” kimi işlərdə tə
cəssümünü tapmış
surətlərin canlı ol
madığına inanmaq
çətinidi.
Muzey rəhbər

liyinin sözlərinə
görə, üç gün da
vamedənsərgiyə
xeyli gələn olub.
Amma kukla
larla bağlı tarixi
faktlardan, incə
məqamlardan da
nışan bələdçilər,
kolleksiya Rusi
yadan gəldiyinə
görə rusdilli ta
maşaçıların sərgi
yə daha çox ma
raq göstərdiyini də

vurğuladılar.
LeylaƏLİYEVA
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“Vəbahəkimi”
Bakıda

Aqnessa Vera 
Xolodnaya

Rəqqasə

BautaPayız günləri Matias Kora Lora
bacıları

Adel
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…Gecənin zülmət qaranlığında ağ
kağızüzərindəkölgəsigəzişəngözəgö
rünməzəlinTanrıyaünvanladığısev
giməktubunasonnöqtəqoyularkənağ
vərəqdəkiqaranöqtədəndəufacıqolan
Qarışqa qaranlıqmeşədəki ən hündür
ağacınbiryarpağındanobirinəadlayır...

I SONET (səs)
Hər şeyi bilən Allah!
Qaranlıqda ayağımın izini görən Allah!

Yarpağında darıxdım –
duyan deyilsən məni;
İpimi çox buraxdın –
yiyəm deyilsən mənim...

Mən bir sağır qarışqayam, 
mən bir sütül qarışqa  –
qara-qara qarışqalar
         cəmdəyimə daraşmış;

Mən bir fağır qarışqayam, 
mən bir zəlil qarışqa  –
alnım cız-cız, qırış-qırış,
   üzüm-gözüm bürüşmüş... 

Hər şeyi bilən Allah!
Qaranlıqda ayağımın izini görən Allah!

Qayışım-qaytanım yoxdu –
yüyən deyilsən mənə;
Mələyim-şeytanım yoxdu –
əyan deyilsən mənə...

İnkir yazan,
Minkir pozan alnımın 
cızıqları bir-birinə qarışmış;

Neçə sözü 
soldan sağa pozulmuş,
neçə hərfi sağdan sola sürüşmüş...

Hər şeyi bilən Allah!
Qaranlıqda ayağımın izini görən Allah!

Nə bəndim var, nə çəpərim –
cığırımdan azmışam;
Əvvəlimdən yox xəbərim –
axırımdan azmışam...

II SONET (əks-səda)
Mən bir qara qarışqayam,
mən bir kifir qarışqa –
mən gözlərə fil görünən
              yazıq, tifil qarışqa...

Mən bir tifil qarışqayam,
qarış-qarış boyum yox;
Hər yerdə, hər qarışdayam,
heç yerdə heç nəyim yox...

Mən hamıdan aşağıyam, 
mən hamıdan dərində –
cığırımın sonundayam,
           çuxurumun dibində;

Quyumu dərin etmisən –
əlim çıxıb ipindən;
Dualarım çatmır sənə 
bu çuxurun dibindən... 

Kimsədən diləyim yoxdu, 
kimsədən gileyim yox;
Yer üzündə yerim yoxdu, 
Göy üzündə göyüm yox –
mən bir veyil qarışqayam,
         mən bir səfil qarışqa...

Səfil-səfil, veyil-veyil,
nə yerdə, nə göydəyəm;
Yaratdığın gündə deyil,
unutduğun gündəyəm!

Yerini bilməyim yoxdu –
deyən deyilsən mənə;
Dərdimi bölməyim yoxdu –
həyan deyilsən mənə...

Hər şeyi bilən Allah!
Qaranlıqda ayağımın izini görən Allah!

Yerini soruşmuram –
Yerimi də soruşma; 
Mən bir qara qarışqayam –
Tanrım, məni bağışla...

…Gecəninzülmətqaranlığında,şamı
çırağı sönmüş qara masanın üzərində
ağaran vərəq və qaranlıq meşədəki ən
hündür ağacın ən xırda yarpağından
sürüşübağvərəqinüstünədüşmüşufa
cıqkiçicik Qarışqa… Gözəgörünməz
əlinqarakölgəsiirəliuzanıbsönmüşşa
mıyandırır–çırağınşöləsiqatızülmə
tinbağrındaparlaqbirşırımaçır;masa
üzərindəkivərəqküləyinhavayauçurt
duğuyarpaqkimidümağnurzolağının
içiiləşamişığınınaydınlatdığıqaranlıq
göylərəpərvazlanır…

III SONET (səsin astar üzü)
Mən bir qara qarışqayam –
səndən bircə qarışdayam,
          səndən bircə qarışda...

Yüküm çəkimdən ağırdı –
fil də çəkməz mən çəkdiyim bu yükü;
Yolum təkcə bu cığırdı –
bu cığırın mən bilirəm
                 hər cikini-bikini...

Fələk qarğamış kimiyəm –
qar-qamıştək bitdiyim bu cığırda;

Bir qara qarğış kimiyəm –
qar-yağıştək əridiyim,
           itdiyim bu çuxurda...

Bu çuxurda hamı məndən iridir, 
mən hamıdan sısqası;
Bu cığırda hamı məndən diridir,
mən hamıdan ölüvayı, axsağı... 

Halım yoxdu 
çığırmağa-bağırmağa, 
çağırmağa dilim yoxdu –
haqqım yoxdu cınqırımı çıxarmağa...

Ağır-ağır bu yerişlə, 
fağır-fağır bu duruşla,
varım-yoxum bu qəpiklə, bu quruşla –
mən bir həqir qarışqayam,
        mən bir fəqir qarışqa...

Yol getməyə başqa yol yox yolumda,
olan yolum – bu cığırdı, bu cığır;
Bu cığırdı əvvəlim də, sonum da,
nə karəyəm cızığımdan –
           cığırımdan çıxmağa?!

Bu cığırdı mənim solum-sağım da,
sağım-solum – bu cığırdı, bu cığır;
Heydən düşüb əlim də, ayağım da –
gücüm yoxdu bu cığırın
  axırına çıxmağa...

…Qarışqaya azadlıq bəxş etmiş gö
zəgörünməz əlin kölgəsi dübarə irəli
uzanıb, şamı astaca söndürür – lal
gecəninqatıqaranlığıqaramasaüzə
rindəkiyeganəhəyat işartısından (ağ
vərəqdən) məhrum olmuş dünyanı öz
nəhəngağuşunaalır…

IV SONET (səs)
Qovan sənsən –
daş götürüb, ha qovduqca
            qovan sən; 
Qaçan mənəm –
baş götürüb, ha qaçdıqca
          qaçan mən...

Dırnaqlarım qopuq-qopuq,
topuqlarım didilmiş;
Dizim gömgöy, çapıq-çapıq,
lələklərim ütülmüş...

İstim-tüstüm 
çıxa-çıxa təpəmdən 
təpərimdən damcı əsər qalmayıb;   
daş qalmayıb atılmasın dalımca, 
qanadıma tuş gəlməyən
          bircə kəsək qalmayıb!

Bircə hovur
nəfəsini dərmədən,
bircə kərə büdrəmədən, durmadan 
qovan sənsən – gah o,
  gah da bu küncə;

Bu qan-tərin, 
bu tər-qanın içində,
qəfəs-qəfəs bu zindanın içində 
qaçan mənəm – çərləyincə... ölüncə!

Ovunmağa 
zərrə qədər ümid yox –
qovulmaqdan canımda hey qalmayıb;

Dağ qalmayıb mən aşmayan,
düz qalmayıb mən keçməyən –
mən uçmayan bir tikə göy qalmayıb!

V SONET (əks-səda)
Qovan sən, 
qovulan mənəm –
kəsilən, soyulan mənəm;
qarışqatək qanı axan, 
quş kimi sağılan mənəm!

Qovan sən, 
qovulan mənəm –
uçmaqdan yorulan mənəm;
qarışqatək təzə qanad çıxaran,
quş kimi qanadı qırılan mənəm!

Bu ağ varaq qaşdan-qaşa uçunca –
daşlanan mən, tapdanan mən,
            qaçan mən;
Bu son yarpaq qırılınca, düşüncə –
son şairin ruhu kimi
     göy üzündə uçan mən...

…Tanrı gecənin qatı zülmətində
özhücrəsiningizlinguşəsinəçəkilib
Şairin təcəcə yazıb bitirdiyi,mələk
lərin sevinəsevinə gətirdiyi müna
catı oxuyarkənQarışqanın qaranlıq
meşədəkiənhündürağacdabiryar
paqdan o birinə keçməsindən xəbər
tutmayıb; bu ani (və küfran!) hərə
kətsevgiməktubunaaludəolmuşTan
rınıngözündənnəzərindənyayınıb…

VI SONET (səs)
Bir ayrısı, özgəsi yox
bu kökdə, bu biçimdə:
Ayağımın izi yoxdu, 
buynuzlarım içimdə!

Mən bir qara qarışqayam –
azdım, çaşdım, karıxdım;
Mən cəhənnəm aşiqiyəm – 
cənnətində darıxdım...

Tələndən sivişib çıxdım, 
tələsiz ovladın məni;
Cələndən sürüşüb çıxdım –
cələsiz ovladın məni!

Tilov atdın – tilovladın,
Cilov tapdın – cilovladın;
İncilinlə ayağımdan buxovladın,
Tövratınla başımı tovladın mənim!

VII SONET (əks-səda)
Ovçum sənsən, 
ovun mənəm –
qolumda qandal yarası,
canımda çarmıx həvəsi...

Dustağın, 
girovun mənəm –
kürəyimdə ağır xaçım, 
qulağımda əzan səsi...

Mən bir qara qarışqayam –
qanad açıb uçmayan; 
Səndən bircə qarışdayam –
hara qaçam-qaçmayam...

Başım üstdə dar ağacım,
boğazımda ilgəyim;
Darta bilmirəm bu xaçı –
ovuclarım göynəyir...

Qarnım ac, qanadım qırıq,
üstüm-başım çirklidir;
Bircə qarış aralı dur –
cındırımdan cin hürkür!

…Tanrı düşünür: Şairin sərtliyində
səmimiyyət,səmimiyyətindəsevgivar
– bu sərtlik onun içindəki qorxudan
yox, sevgidən yoğrulub; cəsarətinin
sirri də bundadır! O  məni mən onu
tanıdığımdan yaxşı tanıyırmış; mən
onu gördüyümdən yaxşı görürmüş!
Mənonuyalnızqarışqagözündəgör
müşəm, ona həmişə qarışqa kimi bax
mışam–birufacıq,birkiçicikqarışqa
kimi....

VIII SONET (səs)
Gecədən ta sübhədək
Həqq də mən idim, Şəkk də mən!
Göydən enmiş şübhətək
Tək də mən idim, Yek də mən!

Həqq olan şey Şəkk deyldir, bəs nədir?!
Tək deyildir, Yek deyildir, bəs nədir?
Həqqə Şəkk etdim, məni Həqq bildilər –
Həqq olanla Şəkk olan bir nəsnədir!

Həqqi dandım!
Şəkkə uymuş Şər mənəm!
Ulu Tanrım!
Şəkk gətir, Məhşər mənəm! 

Şükr edən mən – 
küfr edən Şükran da mən!
Küfr edən mən – 
Şükr edən Küfran da mən!

Yandı canım!
Həqqlə Şəkk bir candadır – bir nəsnədir!
Ya gümanım!
Təklə Yek bir canda əlbir nəsnədir!

IX SONET (əks-səda)
Gecədən ta sübhədək
dövr onun dövrüdü var,
    dövran onun dövranıdır;
Göydən enmiş şübhətək
küfr onun küfrüdü var,
      küfran onun küfranıdır!

Zilli zülmətdən betər –
qövr onun qövrüdü var;
Zülmü zillətdən betər –
cövr onun cövrüdü var;
      cövlan onun cövlanıdır!

Şövq onundur, zövq onun –
bir rəhmi, bir rəhmanı yox, 
div kimi min canı var,
         divan onun divanıdır!

Hökm onun, fərman onundur;
mey onun, meydan onun –
tövr onun tövrüdü var,
          tufan onun tufanıdır! 

Dərd onun, dərman onundur;
cin onun, şeytan onun –
can onun, cəllad onun,
    qurban onun qurbanıdır!

Gecənin sübhə kimi
dəhşəti vəhşətdi ki var –
çölü zülmət, içi zillət
           və məşəqqətdi ki var! 

Ulu Tanrım!
Bu – qiyamət günü, məhşər anıdır!
Sur onun, şeypur onun –
    yer-göy ölüm zindanıdır!

Yerin-göyün 
Tanrısı

Oxucuya təqdim etdiyim bu Poetik Trak-
tat – mənim yarımçıq işim, tamamlanmamış 
yazımdan parçalardır. Təbii sual ortaya çı-
xır: yarımçıq işin dərcində məqsəd nə? Cavab 

sadədir: yerin-göyün Tanrısı indən belə mənə əlavə yüz il 
də ömür qıysa, yenə son nöqtəni qoymağa mənim gücüm 
yetməyəcək və bu iş heç vaxt bitməyəcək.
Amma kim bilir, ey mənim sabahkı sirdaşım, bəlkə bu 
yarımçıq mətni elə sən tamamlayacaqsan?..

Müəllif

“Allahsız və ilahi 
sonetlər” silsiləsindən



Asif Ha cı lı 1960-cı il ap re lin 3-də Gür cüs tan da, Bor ça lı ma ha lı nın Sar van şə hə rin də ana dan olub. 
1982-ci il də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya fa kül tə si ni fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti rib. 
1986-cı il dən Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də (o za man kı M.F. Axun dov adı na Azər bay can Pe da-
qo ji Rus Di li və Ədə biy ya tı İns ti tu tu) müəl lim ki mi fəaliy yə tə baş la yıb. 

Rus ədə biy ya tı ta ri xi ka fed ra sın da müəl lim, do sent iş lə yib. 1992-ci il dən ədə biy yat nə zə riy yə si ka fed ra-
sın da ça lı şır, ka fed ra nın pro fes so ru dur. Ədə biy yat şü nas lı ğa gi riş, ədə biy yat nə zə riy yə si, rus ədə bi tən-
qi di ta ri xi, poeti ka, ədə biy yat şü nas lı ğın ta ri xi və me to do lo gi ya sı fən lə rin dən mü ha zi rə de yir, xü su si se-
mi nar lar apa rır.
1987-ci il də na mi zəd lik, 1998-ci il də dok tor luq dis ser ta si ya sı nı mü da fiə edib.
2000-2014-cü il lər də Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin təd ris iş lə ri üz rə pro rek to ru iş lə yib. 2014-cü il mar tın 
17-də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Sə rən ca mı ilə Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin 
rek to ru tə yin edi lib. 
Əsər lə ri Ru si ya, Tür ki yə, Uk ray na, Bol qa rıs tan, Öz bə kis tan, Ta ci kis tan və Gür cüs tan da nəşr edi lib. 200-ə 
qə dər el mi əsə rin, o cüm lə dən mo noq ra fi ya və dərs və sait lə ri nin müəl li fi dir. 30-a qə dər dis ser ta si ya işi nə 
op po nent lik edib, bir ne çə dok to ran tın el mi rəh bə ri dir.
Rus di li nə dəs tək Bey nəl xalq Pe da qo ji Cə miy yə ti nin (Mosk va) tə sis çi lə rin dən bi ri (2004), hə min cə miy-
yə tin eks pert-kon sul ta tiv şu ra sı nın üz vü (2008), Mosk va Hu ma ni tar Pe da qo ji İns ti tu tu nun fəx ri pro fes-
so ru dur (2006).

- Asif müəl lim, Azər bay ca nın nü-
fuz lu elm-təd ris müəs si sə lə rin-
dən bi ri nə rəh bər lik edir si niz. 
Uzun müd dət təd qi qat lar la məş-
ğul ol mu su nuz, tə biəti ni zə gö rə 
ya ra dı cı adam sı nız. İn zi ba ti iş lə 
ya ra dı cı lı ğı ne cə uz laş dı rır sı nız? 
- İn zi ba ti iş lə ya ra dı cı lı ğı uz laş dır-

maq elə də asan de yil. Bu nun müəy-
yən mən fi və müs bət tə rəf ə ri var. 
Şəx sən mə nim nü mu nəm də in zi ba-
ti iş, tə bii ki, uni ver si tet lə bağ lı dır. 
Uni ver si tet tə lə bə lər dən, müəl lim-
lər dən, in zi ba ti he yət dən iba rət bö-
yük bir st ruk tur dur, möv cud qay-
da-qa nun lar la fəaliy yət gös tə rir. 

Əs lin də, in zi ba ti işə də ya ra dı cı 
ya naş maq la zım dır. Xü su si lə ya ra-
dı cı in san lar la – müəl lim lər lə, tə lə-
bə lər lə tə mas da olan da ta ma mi lə 
ye ni, ada ma fan ta zi ya ki mi gö rü nən 
ide ya lar mey da na çı xır. Hə min ide-
ya la rı real laş dı ran da bəl li olur ki, 
ya ra dı cı lıq in zi ba ti işə müs bət tə sir 
edir. Tə bii, be lə iş xey li vaxt alır, sırf 
el mi ya ra dı cı lı ğa da ma ne çi li yi var, 
yə ni ya ra dı cı lı ğa az vaxt qa lır.  

- Uzun il lər Ba kı Slav yan Uni ver-
si te tin də pro rek tor ki mi ça lış mı-
sı nız. Yə qin ki, bu il lər ər zin də 
in zi ba ti fəaliy yət sa hə sin də xey li 
təc rü bə də top la mı sı nız.  

- Mən in zi ba ti işə ilk də fə 2000-ci 
il də baş la dım. O vax ta qə dər hə-
mi şə sər bəst müəl lim lik fəaliy yə ti 
gös tər miş dim. 2000-ci il də Ka mal 
Ab dul la rek tor tə yin olu nan dan 
2014-cü ilin mart ayı na qə dər uni-
ver si te tin təd ris iş lə ri üz rə pro rek-
to ru ol dum. Bu dövr də işə ya ra dı cı 
mü na si bət, ye ni lik çi li yə meyil, tə lə-
bə lər lə ün siy yət də açıq lıq və tə bii 
ki, iş üsu lun da mə su liy yət li ol ma ğı 
əxz elə dim. 

- Bu ya xın lar da tə lə bə lər dən bir 
ne çə si ni mü şa vir tə yin elə di niz. 
Bu təc rü bə han sı zə ru rət dən or ta-
ya çıx dı?

- Uni ver si te ti miz də hə mi şə tə lə-
bə lə rin fik ri nə, möv qe yi nə hör mət lə 
ya na şı lıb. On lar ida rə çi lik də iş ti rak 
edib lər, bir çox ma raq lı ide ya lar, 
tək lif ər irə li sü rüb lər. Daim təd ri sin 
təş ki li nə, ic ti mai iş lə rə ma raq gös tə-
rib lər, tə lə bə hə ya tı ilə, ye ni tex no-
lo gi ya lar la, di gər mə sə lə lər lə bağ lı 
fi kir bil di rib lər. On lar la söh bət də 
təd ri cən gör düm ki, bu gü nün tə-
lə bə si ar tıq yet kin dü şün cə si olan 
in san dır, bə zi lə ri nin öz ide ya la rı-
nı hə ya ta ke çir mək üçün po ten sialı 
da var. Bu ba xım dan be lə gənc lə rin 
irə li çə kil mə si öz-özü nə for ma la şan 
fi kir ol du. Çün ki konk ret və zi fə da-
şı ma sa lar da, fak ti ki ola raq hə min 
iş lə ri gö rür dü lər. Tə lə bə ol ma la rı-
na bax ma ya raq, əs lin də, uni ver si tet 
rəh bər li yi nə mü şa vir ki mi kö mək 
edir di lər. Həm on la rı, həm də di gər  
tə lə bə lə ri hə vəs lən dir mək üçün be-
lə bir tə şəb büs irə li sü rül dü, üç tə lə-
bə mü şa vir tə yin olun du. Ən əsa sı, 
müəl lim lər də, tə lə bə lər də hə min 
gənc lə ri mü şa vir ki mi cid diy yət lə 
qə bul edir lər, on la rın, açıq de yim, 
mə nə çox bö yük kö mə yi də yir. 

- Slav yan Uni ver si te ti Azər bay ca-
nın ali təh sil müəs si sə lə ri ara sın-
da ən ge niş bey nəl xalq əla qə lə ri 
olan uni ver si tet lər dən bi ri dir. 
Son il lər də han sı ye ni əla qə lə ri-
niz ya ra nıb?
- Bə li, Ba kı Slav yan Uni ver si te-

ti nin çox ge niş bey nəl xalq əla qə lə-
ri var. Dün ya nın üç qi tə si ni əha tə 
edən əla qə lər qur mu şuq. Av ro pa-
da, Asi ya da, Ame ri ka da bi zim tə-
rəf da şı mız olan uni ver si tet lər lə 
əmək daş lı ğı mız daim di na mik in-
ki şaf edib. Bu əla qə lər həm təd ris, 
həm də elm sa hə si ni əha tə edir. 
Tə lə bə lə ri miz bir-bi ri ilə daim ün-
siy yət də dir, bu mə sə lə də biz də öz 
yar dı mı mı zı əsir gə mi rik. Slav yan 
xalq la rı nın mə də niy yə ti ni, ta ri xi ni, 
ədə biy ya tı nı öy rə nib təd ris et mək 
baş lı ca fəaliy yət is ti qa mə ti miz ol sa 
da, ar tıq ne çə il lər dir bir işi də gö-
rü rük - baş qa öl kə lər də Azər bay-
can mə də niy yə ti nin, di li nin təb li ği 
ilə məş ğul olu ruq. Bir sı ra xa ri ci 
öl kə də - Ru si ya da, Uk ray na da, Bol-
qa rıs tan da mər kəz lə ri miz var. Hə-
min mər kəz lər uğur la fəaliy yət 
gös tə rir. 

Təx mi nən on il əv vəl biz xa ri-
ci əla qə lər qur ma ğa cəhd edir dik, 
in di isə ta mam baş qa bir ten den-
si ya nın şa hi di yik. Azər bay can çox 
cid di ma raq do ğu ran döv lə tə çev-

ri lib. Mən bu nu real fakt la ra əsas-
la nıb de yi rəm. Uni ver si te ti mi zə 
tək lif ər gə lir ki, xa ri ci öl kə lər də 
mər kəz lə ri mi zi açaq. Pol şa dan, 
Hol lan di ya dan, hət a ərəb öl kə lə-
rin dən Azər bay can di li nin, mə də-
niy yə ti nin hə min öl kə lər də təd ri si 
ilə bağ lı xa hiş lər gə lir. Yə ni ha zır da 
tə rəf daş tap maq üçün xü su si ax ta-
rı şa eh ti yac yox dur. Azər bay ca nın 
iq ti sa di qüd rə ti nin, po ten sialı nın, 
nü fu zu nun art ma sı nın nə ti cə si dir 
ki, bu nun sa yə sin də həm bi zə, yə-
qin həm də res pub li ka mı zın baş qa 
uni ver si tet lə ri nə mü ra ciət edə rək 
əmək daş lıq qur maq is tə yir lər. 

- Rəh bər lik elə di yi niz təh sil 
müəs si sə si həm də Azər bay can 
gənc lə ri nin dün ya ya çı xı şı nı tə-
min edən uni ver si tet lər dən dir. 
Yə ni ha zır la dı ğı nız kadr lar tək cə 
slav yan dil lə ri ni yox, baş qa dil lə-
ri də mə nim sə yir lər... 
- Uni ver si te ti miz də Azər bay-

can, elə cə də re gionu muz, ge niş 
mə na da bəl kə də Şərq böl gə si və 
MDB üçün na dir sa yı lan dil lər üz-
rə yük sək sə viy yə li mü tə xəs sis lər 

ha zır la nır. Pol yak, çex, Uk ray na, 
be lo rus, yu nan, bol qar dil lə ri üz rə 
mü tə xəs sis lər məhz bi zim uni ver-
si te tin mə zun la rı dır. Biz yal nız dil 
öy rət mi rik, hə min öl kə lə rin mə də-
niy yə ti ni, ta ri xi ni, coğ ra fi ya sı nı, iq-
ti sa diy ya tı nı bi lən öl kə şü nas mü tə-
xəs sis lər, tər cü mə çi lər ye tiş di ri rik. 
Biz də Qər bi Av ro pa dil lə ri - ro man, 
ger man, yə ni in gi lis, fran sız, al man 
dil lə ri üz rə tər cü mə çi lər də ha zır la-
nır. Pa ra lel ola raq, uni ver si tet də ix-
ti sas lı tür ki yə şü nas lar ye tiş di ri lir, 
ərəb və la tın dil lə ri də müəy yən qə-
dər öy rə di lir. Gə lə cək də bu sa hə ni 
ge niş lən dir mə yi plan laş dı rı rıq. 

- Ba kı Döv lət Uni ver si te ti və 
Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti-
ni nə zə rə al ma saq, ya nıl mı rıq sa, 
Azər bay can da tər cü mə şü nas lıq la 
bağ lı ilk təd ris qu rum la rı, tər cü-
mə şü nas lıq ka fed ra la rı, la bo ra to-
ri ya lar siz də ya ra nıb...
- Ənə nə vi tər cü mə dil lə rin dən 

söh bət ge dir sə, elə dir. Pol yak, yu-
nan, Uk ray na dil lə ri üz rə ilk də fə 
biz tər cü mə çi lər ha zır la ma ğa baş-
la mı şıq. Uni ver si te ti miz də tər cü-
mə çi lik üz rə güc lü təd ris ba za sı, 
ka fed ra la rı mız da yax şı mü tə xəs-
sis lər, tex ni ki ava dan lıq, la bo ra to-
ri ya lar, lin qo fon ka bi ne ti var. Ey-
ni za man da, bun la rın el mi ba za sı 
olan tər cü mə şü nas lıq ka fed ra sı, 
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tər cü mə prob lem lə ri la bo ra to ri ya-
sı fəaliy yət gös tə rir. Bü tün bun lar 
tə bii ki, öz bəh rə si ni ve rir. Biz də 
tər cü mə şü nas lıq həm təd ris də, 
həm də prak tik fəaliy yət də ge niş 
yer tu tur. 

- Tər cü mə prob lem lə ri la bo ra to-
ri ya sı ne çə il əv vəl çox ma raq lı 
bir se ri ya nın nəş ri nə baş la mış dı: 
“Fi lo lo qun ki tab xa na sı” se ri ya-
sın dan dün ya dil çi li yi nin, ədə-
biy ya tı nın prob lem lə ri nə həsr 
olun muş 100 ki ta bın ça pı nə zər-
də tu tu lur du. Hə min ki tab lar dan 
bə zi lə ri ar tıq işıq üzü gö rüb. Bu 
ənə nə da vam elə yə cək mi?
- Hə min la bo ra to ri ya nın mü di ri 

aka de mik Ka mal Ab dul la dır. De-
di yi niz se ri ya onun rəh bər li yi al-
tın da uğur la ic ra olu nan la yi hə dir. 
“100” rə qə mi bu ra da rəm zi mə na 
da şı yır, hə min la yi hə çər çi və sin-
də hu ma ni tar sa hə lər - dil çi lik, 
mən tiq, fəl sə fə, ədə biy yat şü nas-
lıq üz rə dün ya el min də iz qoy-
muş mü hüm əsər lə rin ori ji nal dan 
tər cü mə si hə ya ta ke çi ri lir. Ar tıq 
bir çox ki tab lar, de di yi niz ki mi, 

işıq üzü gö rüb. Həm ədə biy yat-
şü nas lıq, həm dil çi lik lə bağ lı in di 
də üzə rin də iş ge dən ki tab lar var. 
Ça lı şa ca ğıq bu ənə nə da vam et sin. 

Adı nı çək di yi niz la bo ra to ri ya nın 
bir la yi hə si də “Tər cü mə en sik lo-
pe di ya sı”dır. Azər bay can da in di-
yə dək tər cü mə şü nas lıq la bağ lı be lə 
bir la yi hə hə ya ta ke çi ril mə yib. Mən 
bi lən, heç keç miş So vet lər Bir li yin-
də də be lə aka de mik nəşr ha zır lan-
ma yıb. La yi hə yə bir çox mü tə xəs sis 
cəlb olu nub, gör kəm li tər cü mə çi lər 
hə min en sik lo pe di ya nın ha zır lan-
ma sın da iş ti rak edib lər. Bir söz lə, 
ne çə il lər dir bu nə həng la yi hə üzə-
rin də iş ge dir di. Ar tıq en sik lo pe di-
ya ça pa ha zır dır, yə qin bu ya xın lar-
da işıq üzü gö rə cək. İs tər dim hə min 
nəş rin təq di ma tı nı Azər bay can Tər-
cü mə Mər kə zi ilə bir gə ke çi rək. 

- Söz ki tər cü mə dən düş dü, de-
yək: uzun il lər Azər bay can da 
tər cü mə mək tə bi nin ol ma ma-
sın dan əziy yət çək mi şik. 1989-cu 
il də ya ra dı lan Bə dii Tər cü mə və 
Ədə bi Əla qə lər Mər kə zi təəs-
süf ki, tam gü cü ilə az müd dət 
fəaliy yət gös tər di, son ra sis te min 
də yiş mə si uc ba tın dan fəaliy yə-
tin də çə tin lik lər ya ran dı. 
Azər bay can Pre zi den ti nin Sə-
rən ca mı ilə Na zir lər Ka bi ne-
ti ya nın da ya ra dıl mış Tər cü mə 
Mər kə zi bu il fəaliy yə tə baş la dı. 

Mər kəz ar tıq ilk ki tab la rı nı nəşr 
edib, “Xə zər” jur na lı, “Ay dın 
yol” qə ze ti çap olu nur, Azər bay-
can di li nin qo run ma sı is ti qa mə-
tin də əmə li iş lər gö rü lür. Tər-
cü mə Mər kə zi ilə bir gə han sı sa 
la yi hə lər hə ya ta ke çir mək ba rə-
də dü şün mü sü nüz mü?
- Tər cü mə Mər kə zi nin ya ra dıl-

ma sı Azər bay ca nın gə lə cə yi üçün 
atıl mış çox əhə miy yət li ad dım dır. 
İs tər dim ic ti maiy yə ti, ey ni za man-
da gör kəm li ədi bi miz, ya zı çı-tər-
cü mə çi Afaq Mə su du, onun rəh-
bər lik et di yi kol lek ti vi Mər kə zin 
ya ra dıl ma sı mü na si bə ti lə təb rik 
edim. Əmi nəm ki, Afaq xa nı mın 
baş çı lı ğı ilə Mər kəz də çox bö-
yük iş lər gö rü lə cək. Ba kı Slav yan 
Uni ver si te ti, de di yim ki mi,  xey li 
müd dət dir həm kadr ha zır lı ğı ilə, 
həm də prak ti ki tər cü mə çi lik lə 
məş ğul olur. Biz də ba yaq haq qın-
da da nış dı ğı mız la bo ra to ri ya dan 
baş qa tər cü mə nə zə riy yə si və təc-
rü bə si ka fed ra sı, tər cü mə fa kül tə-
si də var. Yə ni bir çox sa hə lər də 
Tər cü mə Mər kə zi ilə bir gə iş lər 

gö rə, Azər bay canda tər cü mə işi ni 
slav yan dil lə ri üz rə tər cü mə lər lə 
zənginləşdirə bi lə rik. Şər qi Av ro-
pa dil lə rin dən Azər bay can di li nə 
və ya Azər bay can di lin dən hə min 
dil lə rə tər cü mə də çoxdan vax tı 
çat mış mə sə lə dir. Uzun il lər be lə 
tər cü mə lər rus di li va si tə si lə edi-
lib, kə miy yət və key fiy yət sa rı dan 
üçün cü di lin ara ya gir mə si məq-
sə dəuy ğun de yil. An caq hə min 
öl kə lə rin zən gin ədə biy ya tı var, 
on la rın tər cü mə si nə biz də qo şu-
la bi lə rik. Əmi nəm ki, Tər cü mə 
Mər kə zi ilə bir gə tər cü mə şü nas-
lı ğın el mi-nə zə ri mü za ki rə sin də, 
müəy yən və sait lə rin, top lu la rın 
ha zır lan ma sın da iş ti rak edə bi lə-
rik. Əmək daş lı ğı mı zın üçün cü bir 
sa hə si də ma raq lı olar: uni ver si te-
ti mi zin tə lə bə lə ri müx tə lif müəs-
si sə lər də təc rü bə ke çir lər, on la rı 
Tər cü mə Mər kə zi nə gön də rə bi-
lə rik.

- Bəl kə elə Slav yan Uni ver si te-
tin də Tər cü mə Mər kə zi nin təq-
di ma tı nı da ke çir mək olar... 

- Ni yə də ol ma sın? Bu, bi zim tə-
lə bə və müəl lim he yə ti mi zə ma-
raq lı, ənə nə mi zə və təc rü bə mi zə 
isə uy ğun olar. Bu ra da 4000-nə 
qə dər tə lə bə təh sil alır, on la rın da 
diq qə ti ni çə kər. Mən cə, çox fay da lı 
ak si ya olar.  

- 2008-ci il də 150 cild lik “Dün ya 
ədə biy ya tı ki tab xa na sı”nın nəşr 
olun ma sı haq qın da Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Sə rən cam im za la dı. Sə rən ca ma 
əsa sən, ki tab la rın tər cü mə si və 
ça pa ha zır lan ma sı Ba kı Slav yan 
Uni ver si te ti nə hə va lə olun du. 
La yi hə nin ic ra və ziy yə ti ilə bağ lı 
nə de yə bi lər si niz?
- Bu, bö yük bir ha di sə idi. Ol-

du ğum öl kə lə rin heç bi rin də 
döv lət sə viy yə sin də be lə bir ge-
niş miq yas lı la yi hə haq qın da eşit-
mə mi şəm. Bu, döv lə tin bir ba şa 
tər cü mə şü nas lı ğa, təh si li mi zə, mə-
də niy yə ti mi zə qay ğı sı dır. Döv lət 
və sait ayı rır, ki tab lar yük sək ti raj la 
çap olu nur, uni ver si tet lə rə, ki tab-
xa na la ra pul suz pay la nır, müəl lif-
lə rə qo no rar ve ri lir. 

Söh bət on dan ge dir ki, Azər-
bay can da müəy yən tər cü mə çi lik 
ənə nə si ol sa da, ke çid döv rün də 
hə min ənə nə zəif ə di. Ey ni za man-
da, o ənə nə nin bir qü sur lu cə hə ti 
də var dı ki, ori ji nal dan tər cü mə 
az idi. Sö zü ge dən la yi hə tər cü mə 
işi nin dir çəl mə si nə sti mul ver di. 
Bir çox ta nın mış tər cü mə çi lər bu 
işə qo şul du lar, gənc tər cü mə çi lər 
mey da na çıx dı. 

İna nı ram ki, gö rü lən işin ədə bi 
pro se si mi zə də müs bət tə si ri ola-
caq. Bir çox əsər lər Azər bay can di-
lin də ilk də fə işıq üzü gö rür. Əl bət-
tə, hər bir iş də nöq san da, müs bət, 
mən fi cə hət lər də ola bi lər. 

- Bir qə dər də şəx si ya ra dı cı lı-
ğı nız dan da nı şaq. Siz Azər bay-
ca nın el mi-ic ti mai mü hi tin də 
təd qi qat çı ki mi da ha çox Axıs ka 
türk lə ri nin folk lo ru nu araş dır-
maq la ta nın mı sı nız. O ki tab in-
di də hə min is ti qa mət də iş lə yən 
mü tə xəs sis lə rin ək sə riy yə ti nin 
mü ra ciət et di yi mən bə lər dən 
bi ri dir. Bun dan baş qa, “Qu ra ni-
Kə rim rus ədə biy ya tın da” ad lı 
təd qi qat əsə ri niz də var. Ya ra dı-
cı lıq iş lə ri niz nə yer də dir?
 - Hər in sa nın bir ma hiy yə ti olur. 

Mə nim də var lı ğım el mə bağ lı dır. 
Ha zır da işi min bir sa hə si ki mi rus 
ədə biy ya tı, rus nəs ri, onun mi fo-
poeti ka mə sə lə lə ri ilə məş ğul olu-
ram. Yə ni XX əs rin ikin ci ya rı sı, 
XXI əs rin əv vəl lə rin də ya ran mış 
rus nəs ri nin mi fo poeti ka sı ilə bağ lı 
iri həcm li ki tab üzə rin də işi mi ba şa 
çat dır mı şam, ya xın vaxt lar da nəş-
riy ya ta ve rə cə yəm. 

“Qu ra ni-Kə rim rus ədə biy ya tın-
da” əsə ri min da va mı ki mi on dan 
həcm cə bö yük olan “Qaf qaz mü ha-
ri bə si rus ədə biy ya tın da” ad lı mo-
noq ra fi yam ça pa ha zır la nır. Hə min 
ki ta bı xey li vaxt dır ta mam la mı şam, 
üzə rin də bir qə dər də iş lə mək is tə-
yi rəm. Axıs ka türk lə ri nin ədə biy ya tı 
ilə bağ lı üç ye ni ki ta bım çı xıb. Bun-
lar dan bi ri Aşıq Mol la Mə həm məd 
Sə fi li nin ya ra dı cı lı ğı na həsr olu nub. 
Onun haq qın da in di yə dək heç nə 
mə lum de yil di. Bir ki tab Axıs ka 
türk lə ri nin sür gün folk lo ru, di gə-
ri isə inanc la rı ilə bağ lı dır. Ye nə də 
poeti ka mə sə lə lə ri ni araş dı rı ram. 
Rus şə bə kə ədə biy ya tı haq da bir 
ki tab çam çıx dı. Azər bay can şə bə kə 
ədə biy ya tı haq qın da da qeyd lə rim 
var, üzə rin də iş lə yi rəm, ta mam la yıb 
bir ki tab elə mək fik rin də yəm. 

- Uzun müd dət dir həm də ədə bi 
ma ni fest lə ri araş dı rır sı nız.
- On la rı da ay rı ca ki tab ki mi nəşr 

et dir mək is tə yi rəm, an caq doğ ru-
su, vaxt ta pa bil mi rəm. Ta mam-
la yıb çox ma raq lı bir top lu et mək 
olar. Ümid va ram ki, ya xın vaxt lar-
da ye kun laş dı rıb ça pa ve rə cə yəm. 

- Si zin bir ide ya nız da var dı - 
slav yan xalq la rı nın ədə bi an to-
lo gi ya sı nı nəşr et dir mək is tə yir-
di niz...
- Bə li, be lə bir ide ya var. Sa də cə, 

iş lə rin çox lu ğu bu is tə yi ger çək-
ləş dir mə yə im kan ver mir. Mən cə, 
o ide ya nın hə ya ta ke çi ril mə si də 
əhə miy yət li bir iş olar. Çün ki hə-
lə lik biz də slav yan xalq la rı ədə-

biy ya tı nın be lə top lu su yox dur. 
Hal bu ki o xalq la rın ədə biy ya tı və 
mə də niy yə ti Azər bay can oxu cu su 
üçün çox ma raq lı dır. On la rı or ta ya 
çı xar maq la zım dır. 

- Azər bay can ədə biy ya tı nın 
mən zə rə si nə ba xan da siz də han-
sı təəs sü rat ya ra nır?
- Bir söz lə ifa də et sək, in di ki ədə-

biy yat ax ta rış da dır. Ədə biy yat hə mi-
şə ax ta rır,  am ma in di bu pro ses da ha 
da in ten siv lə şib. Bu gün Azər bay can 
ədə biy ya tı san ki mil li qay naq lar la 
dün ya ədə bi pro se si ara sın da öz ye ri-
ni müəy yən ləş dir mə yə ça lı şır. 

- Siz cə, dün ya ya çı xa rı la sı ədə bi 
əsər lə ri miz ya ra nır mı?
- Əl bət ə. Sa də cə, çoxumuz dün-

ya ya çıx ma ğın me xa niz mi ni ki fa-
yət qə dər bil mi rik. Ka mal Ab dul-
la nın əsər lə ri bir çox öl kə də nəşr 
olu nub. Afaq Mə su dun əsər lə ri də 
son il lər Avst ri ya da, Es to ni ya da 
işıq üzü gö rüb. Baş qa ya zı çı la rı mı-
zın da Tür ki yə də, Ru si ya da, ABŞ-
da və di gər öl kə lər də çap olun muş 
əsər lə ri var. Bu özü elə dün ya ya 
çıx maq dır. 

Ədə biy yat ara sı kə sil məz, həm 
də uzun müd dət li pro ses dir. Ona 
gö rə də, fik rim cə, ya zıl mış və ya-
zı lan əsər lə rə ta rix qiy mət ve rə cək. 
Hər han sı dövr ba şa çat ma mış hə-
min müd dət də ya zıl mış əsər lə rin 
mə də niy yət də və mə nə viy yat da 
han sı ye ri tu ta ca ğı na əv vəl cə dən 
hökm ver mək çox çə tin dir. 

NərimanƏBDÜLRƏHMANLI
QızılgülABDİNOVA

“Ay dın yol”un sual la rı na Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin rek to ru, 
fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Asif Ha cı lı ca vab ve rir

“Dövr ba şa çat ma mış bə dii əsə rə 
düz gün qiy mət ver mək müm kün de yil”

“İndikiədəbiyyataxtarışdadır.
Ədəbiyyathəmişəaxtarır,am
maindibuprosesdahadain
tensivləşib.BugünAzərbaycan

ədəbiyyatısankimilliqaynaqlarla
dünyaədəbiprosesiarasındaözyerini
müəyyənləşdirməyəçalışır.
Sadəcə,çoxumuzdünyayaçıxmağın
mexanizminikifayətqədərbilmirik.
KamalAbdullanınəsərləribirçoxöl
kədənəşrolunub.AfaqMəsudunəsər
ləridəsonillərAvstriyada,Estoniyada
işıqüzügörüb.Başqayazıçılarımızın
daTürkiyədə,Rusiyada,ABŞda
vədigərölkələrdəçapolunmuş
əsərlərivar.Buözüelədünyaya
çıxmaqdır. ”



Tarixdə yaradıcılıqla
məşğul olan dövlət
xadimlərinə, diplo
matlara az rast gəlin

məyib.Sabiqxariciişlərnaziri,
Azərbaycanın Polşadakı səfiri
Həsən Həsənov da bu məna
da istisna deyil. Hələ sovet
dönəmində məsul vəzifələrdə
çalışdığı zaman onun mədə
niyyətimizə, incəsənətimizə,
ədəbiyyatımıza və tariximizə
həssas münasibət bəslədiyini
çoxlarıbilir.

Az qa la əl li il əv vəl bö yük 
dra ma turq Mir zə Fə tə li Axund
za də nin oğ lu Rə şid bə yin ta le yi 
ilə ma raq la nan da (Rə şid bəy də 
Hə sən müəl lim ki mi ix ti sas ca in
şaat çı olub) gə lə cək döv lət ada
mı, bəl kə də, el miədə bi araş dır
ma la rı nın son ra lar ge niş miq yas 
ala ca ğı nı dü şün mə miş di. 

İn di Hə sən Hə sə nov – keç miş 
in şaat çı, par ti ya və döv lət xa di
mi həm də ta rix elm lə ri dok to ru
dur. “Türk lü yü müz”, “Nə ri man 
Nə ri ma no vun mil li döv lət çi lik 
ba xış la rı və fəaliy yə ti” mo noq
ra fi ya la rı nın müəl li fi dir. Rə şid 
bəy Axun do vun ta le yi ilə bağ lı 
“Brüs sel dən mək tub lar” pye si ni 
ya zıb. Əli mər dan bəy Top çu ba
şo vun hə yat və fəaliy yə ti ni döv
ri mət buat ma te rial la rı əsa sın da 
araş dı rıb, əsər lə ri ni nəş rə ha zır
la yıb. Hə sən Hə sə no vun hə lə lik 
son araş dır ma sı nın bəh rə si “Qız 
qa la sı” mo noq ra fi ya sı dır.

YU NES KOnun qə ra rı ilə 
2000ci il dən Ümum dün ya İr
si Abi də lə ri si ya hı sı na da xil 
edil miş Qız qa la sı nın ta ri xi və 
funk si ya sı ba rə də in di yə cən çox 
ver si ya lar irə li sü rü lüb. Bu möv
zu da təd qi qat la rın ək sə riy yə tin
də qə dim abi də nin era mı zın XII 
əs rin də in şa edil di yi və mü da fiə 
funk si ya sı da şı dı ğı vur ğu la nıb. 
Qa la nın era dan əv vəl VIII əs rə 
aid ol du ğu ba rə də ilk fi kir lə ri 
isə ötən əs rin 80ci il lə rin də gör
kəm li me mar Da vud Axun dov 
səs lən di rib. 

Hə min dövr də mü ha fi zə kar 
ta rix çi lər ye ni kon sep si ya nı 
sün güy lə qar şı la sa lar da, o za
man Azər bay can KP MKnın 
ideolo ji iş lər üz rə ka ti bi olan 
Hə sən Hə sə nov araş dı rı cı nın 
möv qe yi ni mü da fiə edib, kon
sep si ya sı nın yer al dı ğı “Azər
bay ca nın qə dim və er kən or ta 
əsr lər me mar lı ğı nın ta ri xi” mo
noq ra fi ya sı nın işıq üzü gör mə
si nə yar dım gös tə rib.

Gö rü nür, elə hə min vaxt dan 
Qız qa la sı ba rə də ye ni kon sep si
ya Hə sən Hə sə no vun da diq qə
ti ni çə kib, nə ti cə də bu ya xın lar
da iri həcm li “Qız qa la sı” (“Qız 
qa la sı. Büt pə rəst lik komp lek si 
– Ba kı”) mo noq ra fi ya sı işıq üzü 
gö rüb. Na zir lər Ka bi ne ti ya nın
da “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix
Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si nin 
dəs tə yi lə “Ça şıoğ lu” nəş riy ya
tın da nə fis şə kil də nəşr olun muş 
mo noq ra fi ya tək cə sö zü ge dən 
abi də nin yox, bü töv lük də Azər
bay ca nın ta ri xiy lə bağ lı bir çox 
mə qam la ra ay dın lıq gə tir mək 
ba xı mın dan diq qə ti çə kir.

Hə sən Hə sə nov la mü na si bət
də olan lar onu yax şı mə na da 
inad kar adam ki mi xa rak te ri zə 
edir lər. Elə Qız qa la sı ba rə də 
kon sep si ya ilə ta nış lıq dan mo
noq ra fi ya nın işıq üzü gör mə si nə 
qə dər ara dan təx mi nən 30 il vaxt 
keç mə si də onun ta ri xi miz lə 
bağ lı öz möv qe yi üzə rin də ar dı
cıl və inad la dur ma sın dan xə bər 
ve rir. 

Müəl lif araş dır ma da 1454 
mən bə yə is ti nad edib, ay rıay rı 
sa hə lər üz rə ta nın mış 14 alim
dən təd qi qa tı üçün rəy alıb, 
müx tə lif prob lem lər lə əla qə dar 
8 ad lısan lı mü tə xəs sis lə (on la rın 
ara sın da Ru si ya və Av ro pa nın 
gör kəm li alim lə ri də var) məs
lə hət lə şib, nəş ri yüz lər lə rəsm, 
il lüst ra si ya, sxem və fo to ilə zən
gin ləş di rib.

Təd qi qa tın bü tün məğ zi, gös
tə ri lən çox say lı fakt lar, gə ti ri lən 
el mi də lil lər, ar xeolo ji sü but lar 
məhz bu kon sep si ya nın təs di qi
nə yö nə lib: Qız qa la sı uzun il lər 
bo yu id dia edil di yin dən da ha 
qə dim mə bəd komp lek si dir. 
Müəl li fin gə tir di yi də lilsü but
la ra gö rə, ay rıay rı dövr lər də 
apa rıl mış el mita ri xi və ar xeolo ji 
araş dır ma lar abi də nin XII əsr də 
yox, xey li əv vəl, era mız dan ön
cə VIII əs rə qə dər in şa edil di yi ni 
fakt lar la təs diq lə yir. 

So vet ha ki miy yə ti il lə rin də 
qa la nın qə dim li yi ilə bağ lı fakt
lar ideolo ji mü la hi zə lər üzün dən 
giz lə di lir di. Bir çox təd qi qat çı da 
Ba kı Qız qa la sı nın gü nü mü zə
cən gə lib çat mış ən qə dim və na
dir mə bəd lər dən bi ri ol du ğu nu 
məhz bu sə bəb dən qə bul elə mək 
is tə mir di. So vet ta rix şü nas lı ğı 
türk lə rin bu əra zi lər də da ha qə
dim lər dən ya şa dı ğı nı örtbas
dır elə mək də, türk tay fa la rı nın 
Gü ney Qaf qa za yal nız XIXII 
əsr lər də gəl di yi ni is bat la maq da 
ma raq lı idi. Bu na da qa la ya hö
rül müş, ti ki li nin XII əsr də tə mir 
və bər pa olun du ğu nu bil di rən 
daş ki ta bə sü but gə ti ri lir di.

Müəl lif mo noq ra fi ya da Qız 
qa la sı nı türk mən şə li kim mer
skif tay fa la rı nın tik di yi ba rə də 
te zi si mü da fiə edir, fik ri ni əsas
lan dır maq üçün bir çox ali min 
san bal lı təd qi qat la rı na söy kə nir. 

Skif tay fa la rı nın era mız dan 
əv vəl ki yü zil lik lər də bu əra zi lər
də ya şa dı ğı araş dır ma lar la sü
bu ta ye ti ri lib. Hə sən Hə sə no vun 
fik rin cə, Qız qa la sı in şa edil di yi 
ilk dövr lər də mə bəd funk si ya sı
nı ye ri nə ye ti rib; son ra kı yü zil
lik lər də isə tə yi na tı də yiş di ri lə, 
mü da fiə və gö zət çi qül lə si nə, ya
xud gə mi lə rin Ba kı li ma nı na yan 
al ma sı üçün yol gös tə rən ma ya
ka çev ri lə bi lər di.

Müəl lif Qız qa la sı nın in şa edil
di yi ta ri xi də qiq ləş dir mə yə cəhd 
gös tə rən də dün ya ar xeoloq və 
ta rix çi lə ri nin araş dır ma la rı na 
söy kə nir. Bu mə na da Mi sir  ar

xeoloq la rı nın əl də et di yi fakt lar 
da ha ma raq lı dır. On la rın şə ha
də ti nə gö rə, qə dim Mi sir mən
bə lə ri Ba kı büt pə rəst lik komp
lek si nin pla niq ra fi ya sın da sə ma 
ci sim lə ri nin kəh kə şa nı nı əks 
et di rib. Müəl lif də po li se man
tik eti mo lo gi ya və linq vis tik 
ar xeolo gi ya üsul la rı na mü ra
ciət et mək lə “Bak hau”, “Ba ru”, 
“Ba ru ka”, “Ba yıl”, “Bey çöy”, 
“Ba kı”, “Ba ku ba”, “Bad ku ba”, 
“Kun sar” xü su si ad la rı nın mən
şə yi ni açır, “Ba kı” sö zü nü Ya
ra da nın türk lər də ki ad la rın dan 
olan “Boğ” sö zü ilə əla qə lən di
rir.

Mo noq ra fi ya da Qız qa la sı nın 
ta ri xi ay rı ca yox, İçə ri şə hə rin və 
bü töv lük də Ba kı nın ta ri xi kon
teks tin də araş dı rı lıb. Ba kı büt pə
rəst lik komp lek si nə da xil olan, 
Beş qül lə mey da nın da yer lə şən 
beş mə bəd dən – Ta bi ti, Pa pey, 
Api, Ta qi ma sad, Qoy to sir  bi ri 

ki mi Qız qa la sı nın yu xa rı dan si
lueti ilə türk tam ğa sı, Bö yük Ayı 
bür cü, Ulu İla hə ni tə cəs süm et
di rən skif göz mun cu ğu və ye nə 
hə min ila hə nin rəm zi olan bu
ta na xı şı ara sın da kı ox şar lıq la rı 
müəl lif tə sa düf say mır. 

Ki tab da id dia olu nur ki, Ba
kı Qız qa la sı era mız dan əv vəl 
VIII əs rə dək ti kil miş, skif ə rin 
Od İla hə si Ta bi ti yə həsr edil miş 
kim merskif mə bə di dir. Müəl li
fin qə naəti nə gö rə, qə dim Ba kı 
və onun bu büt pə rəst lik komp
lek si an tik dün ya nın mü qəd dəs 
yer lə ri si ya hı sı na sa lın ma lı dır. 
Təd qi qat çı həm də bu fi kir də dir 
ki, mü qəd dəs Ba kı nın kim mer
skifsaks, ey ni za man da Şu mer, 
Ba bil, Mi sir, Ak kadAs su ri ya, 
an tik Yu na nıs tan ki mi qə dim si
vi li za si ya lar la əla qə lə ri ni də rin
dən öy rən mək və eti raf et mək 
la zım dır.
 Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

14 N04(04)14.11.2014

O kitab çapdan çıxdı
Yazıçıtərcüməçi Nəri

man Əbdülrəhmanlının
qəzetimizin ötən sayın
da haqqında müəllif

yazısı ilə çıxış etdiyi yeni kitabı
işıqüzügörüb.“Qurban”(“Yüzi
lin“ƏlivəNino”əfsanəsi”)adını
daşıyanəsərromanxronikadır.

Qurban Səid imzasıyla çap ol
unmuş, dünya bestsellerinə çevr
ilmiş “Əli və Nino” romanı neçə 
illərdir bitibtükənməyən müba
hisələrin mövzusudur. Əsəri kim 
qələmə alıb  Lev Nussimbaum, 
Məhəmməd Əsəd bəy, Elfrida 
fon Ehrenfels, yoxsa Yusif Vəzir 
Çəmənzəminli?..

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin 
zəngin və faciəli həyatı, Lev Nus
simbaum və Məhəmməd Əsədin 
(Məhəmməd Əsəd bəyin yox) ömür 
yolu, “Əli və Nino” romanının 
keşməkeşlı taleyi haqqında ro
manxronika bu sirri ortaya çıxar
maq yolunda daha bir cəhddir.

Bütün günahsız qurbanların 
xarirəsinə həsr olunmuş ro
manın yazılmasında Yusif Vəzir 
Çəmənzəminlinin, Lev Nussim
baumƏsəd bəyin, Məhəmməd 
Əsədin həyat və yaradıcılığından, 
xanım Betti Bleyerin tədqiqatların
dan, eləcə də “Əli və Nino”ro
manının taleyi ilə bağlı digər 
araşdırmalardan istifadə edilib.

“Qurban” romanı “Qanun” 
Nəşrlər Evində çap olunub. Kitab 
gələn həftədən oxuculara təqdim 
ediləcək. 

Diplomatın“Qızqalası” 
konsepsiyası

Uşaqlar üçün bir ilk
 � “Azərbaycanınsehirliabi

dələri” adlı yeni kitab işıq
üzü görüb. Kitabın müəl
lifəri Elçin Əliyev və Naib
Əlizadədir.

Mək təb li lər üçün nə zər də 
tu tu lan və Azər bay ca nın me
mar lıq abi də lə rin dən bəhs 
edən ki tab öl kə də bu yö nüm
lü ilk uni kal uşaq nəş ri dir.

Gö zəl il lüst ra si ya lar la bə
zə dil miş ki tab da Azər bay
ca nın müx tə lif böl gə lə rin də
ki abi də lər dən, on la rın in şa 
olun ma sı ta ri xin dən və keç
miş də xal qı mı za ver di yi fay
da lar dan da nı şı lır. 



Qədimkitablarladillərarasındabirbaşaəlaqəilkbaxış
danəzərəçarpmır.Ammakitabınyazıldığıdiltarix
səhnəsindən silinəndə kitab da ölmüş sayılır.
Müqəddəskitablardabuqəbildəndir.Bugün

onların yazıya köçürüldüyü qədim dillərdə danı
şıboxuyan çox azdır.Ancaqmüqəddəs kitablar
bəşəriyyətin“diri”dillərində“danışdıqlarına”
görədirki,günümüzəgəlibçıxıb.
Həmin kitablara başqa dillərdə danış
mağı“öyrədən”tərcüməçilərçoxvaxt
böyük çətinliklərlə üzüzə gəliblər.
BucəhətdənBibliyanıntərcümə
tarixiçoxmaraqlıdır.
Məlumdur ki, Bibliyada

1100-dən artıq fəsil, 31 000-
dənçoxayəvar.Beləbirkita-
bıntərcüməsiböyükməsuliy-
yətistəyir.Birsıratərcüməçilər
əsrlərboyuzəhməthaqqıum-
madanbuçətinişinöhdəsindən
gəlməyə, tapındıqları dinin başqa
xalqlar arasında yayılmasına töhfə
verməyəçalışıblar.

“YaRəbb,kralıngözləriniaç!”
İlkbaxışdatərcüməoqədərdəçə-

tinməsələdeyil;dilbilib,səriştəqa-
zanmaq kifayətdir. Əlbətə, bu, for-
malaşmışyazısistemi,qrammatikası
vəmorfologiyası olandillərə aiddir.
Xristianmissionerləri isəçoxzaman
Bibliyanı bütün bunlardanməhrum
xalqlarındillərinədəçevirməyiqar-
şıya məqsəd qoyurdular. Həmin
missiyanıyerinəyetirəntərcüməçilər
bəzən ağlagəlməz çətinliklə qarşıla-
şırdılar.
EramızınIVəsrindəyaşamışUlfila

Bibliyanıozamanyazısıolmayanqot
dilinəçevirməkfikrinədüşür.Niyyə-
tinihəyatakeçirməküçünəvvəlcəqot
dilininəlif asınıyaratmalıolur.Belə-
cə,yunanvəlatınəlif asıəsasında27
hərfik qot əlif ası yaradır, ardınca
MüqəddəsKitabın tərcüməsinəgiri-
şir.Ulfilabuişi381-ciildəbaşavurur,
Bibliyanınqotdilinətərcüməsitarixi
faktaçevrilir.
Bibliyanınslavyandilinəçevrilmə-

sidəəlif ayaradılmasıylanəticələnir.
IX əsrdə yaşamışKirill (Konstantin)
və Mefodi qardaşları yunan dilini
yaxşıbilirdilər,tanınmışalimvədil-
çiidilər.QardaşlarMüqəddəsKitabı
slavyanxalqlarınaçatdırmaqbarədə
düşünürdülər,ammabu,oqədərdə
asandeyildi.Çünkiozamanqədim
slavyandilininəlif asıvəyazısıhələ
formalaşmamışdı.QardaşlarMüqəd-
dəsKitabıtərcüməeləməkniyyətiilə
indikiKiriləlif asınıyaratdılar.Belə-
liklə,qədimslavyanlarhəmyazımə-
dəniyyətinə,həmdəBibliyayasahib
oldular.

Müqəddəs Kitabın ingilis dilinə
tərcüməsiisəbaşqaçətinlikləqarşılaş-
mışdı.Həmkilsə,həmdədövlətbu
niyyətin gerçəkləşməsinə güclü mü-
qavimətgöstərirdi.Bununlabelə,XVI
əsrdəVilyamTindal Bibliyanın oriji-
naldaningiliscəyətərcüməsinəbaşla-
dı.TindalməşhurOksfordUniversite-
tindətəhsilalmışdı,yetərincəsavadlı
adamidi,istəyirdiki,MüqəddəsKitab
kəndadamınındabaşadüşəcəyisadə
dildəolsun.
Böyük təzyiqləüzləşənTindal İn-

giltərədənçıxmağaməcburoldu.Al-
maniyaya sığınıb, başladığı işı başa
çatdırdı, ingilisdilinəçevirdiyi“Əh-
di-Cədid” də 1526-cı ildə elə orada
çapedildi.
MüqəddəsKitabıntərcümənüsxələ-

riİngiltərəyəgətiriləndəhiddətlənmiş
sarayadamlarıkitablarıcamaatıngöz-
ləri qarşısında yandırdılar. Bir müd-
dətsonratərcüməçiözüdəələkeçdi.
İqtidar sahibləri onu boğub, cəsədini
yandırmaqqərarınagəldilər.Rəvayətə
görə,qətldənəvvəlTindalucadanbelə
deyib:“YaRəbb,İngiltərəkralınıngöz-
ləriniaç!”

Bütün təqiblərə, cəza tədbirlərinə
baxmayaraq din təəssübkeşləri Mü-
qəddəs Kitabı dünya dillərinə çevir-
məkdən əl çəkmədilər; tərcüməçilər
bundan ötrü müxtəlif yollar arayır,
ölümdənbeləqorxmurdular.
Tarixi mənbələrə görə, XIX əsrin

əvvəllərində Bibliya bütövlükdə və
hissələrlə dünyanın70-əyaxındili-
nəçevrilmişdi.Buməqsədləozaman
Müqəddəs Kitab cəmiyyətləri təsis
olunurdu.Bibliyaqısamüddətdəbir
çox yeni dilə çevrilib yayıldı. Gənc
missionerlərin meydana çıxması da
həminillərətəsadüfedir.

BibliyaAfrikada
XIX yüzildəAfrika əlif a və yazı

sarıdandünyanınənkasıbqitəsiidi.
Yüzlərlə dilin əlif ası olmadığın-
dan o dillərdə yazı-pozudan söhbət
gedə bilməzdi. Avropanın müxtəlif
dinimərkəzlərindəngöndərilənmis-
sionerlər həmin ölkələrə gedir, Bib-
liyanı təbliğ etmək üçün dərslik və
lüğətinköməyiolmadanyerlidilləri
öyrənirdilər.Bundansonrahəmindi-
linyazısisteminitərtibetməkməqsə-
dəçevrilir,ardıncaəlif anıyerliəha-
liyəöyrətməkmərhələsibaşlanırdı.

ŞotlandRobertMofat1821-
ci ildəAfrikanıncənubun-

da yaşayan, tsvana
dilindədanışan
xalqı Mü-

qəddəsKitablatanışeləməkmissiya-
sınıözüzərinəgötürür.25yaşlıgənc
əlif asıvəyazısıolmayandiliöyrən-
məkməqsədiləyerliəhalininarasın-
da yaşayır, onlarla sıx ünsiyyətdə
olur,tez-tezölkəninyaxın-uzaqəya-
lətlərinəsəyahətəçıxır.
Mofatözmissiyasındaböyükçə-

tinliklərlə üzləşsə də, geri çəkilmədi,
tsvanadilininəlif asınıvəyazısiste-
miniyaratdı.Dahasonra“Lukanınİn-
cil”inin tərcüməsinə başladı, 1829-cu
ildəbuişiuğurlabaşavurdu.O,tər-
cüməniçapetdirməkdənötrükəlara-
basında960kilometryolgedibokean
sahilindəki limana çatdı, gəmiylə
Keyptaunşəhərinəyoladüşdü.Keyp-
taunda qubernatorla görüşüb, döv-
lətin çap dəzgahından istifadə üçün
icazəaldı.Üstəlik, səhifələməvəçap
prosesini özü yerinə yetirməli oldu,
çünki tsvana əlif asını ondan başqa
bilənyoxidi.
1830-cu ildə “Lukanın İncili” işıq

üzügördü,ammaMofatbununlaöz
missiyasını bitmiş hesab etmədi. O,
1857-ciildəMüqəddəsKitabıntsvana
dilinətamtərcüməsinibaşavurdu.

Robert Mofat “Lu-
kanın İncili” kita-

bını ilk dəfə
a l a n

yerlisakinlərinreaksiyanısonra-
larbelətəsvireləyirdi:“Eləadam
vardı,kitabıalmaqüçünyüzlərlə

milyolgəlmişdi.Bəzilərikitabıalan-
dansonraüzərindəgözyaşıtökürdü.
Birçoxukitabımöhkəm-möhkəmbağ-
rınabasıbminnətdarlıqdolugözyaşla-
rıaxıdırdı.Onlaradeyirdimki,göz
yaşınızlakitabıkorlayacaqsınız”.
Məhz belə tərcüməçilər Afri-

kanın bir çox xalqlarına əlif a və
yazıylatanışlıqimkanıyaratdılar.Ha-
zırda xristianların Müqəddəs Kitabı
bütövlükləvəyaqismənAfrikaxalq-
larının600-dənçoxdilinəçevrilib.

Gündoğanadoğru
Afrikada missionerlər Müqəddəs

Kitabıəlif asıvəyazısıolmayanxalq-
lararasındatəbliğeləməyəçalışırdılar-
sa,onlarınməsləkdaşlarıAsiyada ta-
mambaşqamaneələrlə rastlaşırdılar.
ƏksərAsiyaxalqınınəlif asıda,yazısı
davardı,ancaqbunlarçoxmürəkkəb
idi.Tərcüməçiləryerlixalqlarındillə-
rinivəyazısisteminimükəmməlmə-
nimsəməli,sonramissiyalarınıyerinə
yetirməliidilər.
XIXəsrinəvvəllərindəVilyamKeri

vəCoşuaMarşmanHindistanayolla-
nıb,buölkədəəlif asıvəyazısıolan
birçoxdilləriöyrəndilər.Sonraçapçı
Vilyam Uordun köməyi ilə Bibliya-
dan bəzi hissələrin tərcüməsini təx-
minən40dildəçapetdirdilər.Vilyam
Kerihaqqındakitabyazmıştədqiqat-
çıC.HerbertKeynqeydedir:“O,ben-
qal dilinin köhnə, klassik formasını
əvəzedəngözəl,səlisdanışıqüslubu
yaratdı.Beləliklə,benqaldilimüasir
oxucular üçün daha anlaşıqlı, daha
cəlbedicioldu”.
ABŞ-dadoğulubböyümüşAdonay-

ram Cadson XIX əsrin əvvəllərində
Birmayayollandı,yerlidilimükəmməl
mənimsəyəndən sonra 1817-ci ildə
Bibliyanıhəmindiləçevirməyəbaşla-
dı.Cadsonbuişiuğurlahəyatakeçir-
məküçünbirŞərqdiliniöyrənməyin
nəqədərçətinolduğunudərkeləyirdi.
O,işini18iləbaşavurdu.Üstəlik,tər-
cümə üzərində işləyəndə casusluqda
günahlandırılaraqtəxminənikiilhəbs-
xanadayatmalıoldu.
Britaniyada sinologiyanın əsasını

qoymuşRobertMorrison(1872-1934)
həm“Ost-Hind”şirkətinintərcümə-
çisi,həmdəÇindəilkprotestantmis-
sioner idi.1807-ci ildəo,Çinəgəldi,
MüqəddəsKitabıənmürəkkəbyazısı
olandillərdənbirinə,Çindilinə tər-
cüməetməyəgirişdi.OdövrdəÇinin
müstəqilliyini qorumaq məqsədilə
qəbuledilmişqanunagörə,əcnəbilə-
rədilöyrətmişçinlidə,Bibliyanıtər-
cüməeləyənəcnəbidəölümcəzasına
məhkumolunmalıydı.
Morrison “Ost-Hind” şirkətində

ikiiltərcüməçikimiişlədiyimüddət-
dəələkeçməkqorxusualtındagizli-
cəMüqəddəsKitabıçevirdi.Yeddiil
sonra, 1814-cü ildə artıq yunanca-
dan,beşilsonraisəVilyamMilnin
köməyiləibranicədəntərcüməni
başaçatdırdı.
Bu gün Bibliya Asiyanın
500-dən artıqdillində “danı-
şır”.

Mətbuatmaterialları
əsasındaNƏRİMAN

hazırlayıb
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BİBLİYA
“Kitabı göz yaşlarıyla korlamayın”

müqəddəs kitabların tərcüməsi 



Uzun ta ri xi pro ses də 
türk xalq la rın da üç çe
şid is lam for ma laş dı: 
şi fa hi mən bə lə rə əsas

la nan xalq is la mı, ya zı lı mən bə
lər dən gə lən rəs mi is lam və mis
ti ka ya söy kə nən tə səv vüf is la mı. 
Rəs mi is lam məd rə sə lər lə, döv lət 
xət iy lə ya yı lır və qo ru nub sax la nır
dı sa, tə səv vüf is la mı məh dud mis tik 
dairə lər də, tə ri qət lər də qə bul olu
nur du. Ge niş xalq küt lə si isə is la mı 
şi fa hi qay naq lar dan mə nim sə yir di.  
Qı zıl baş lıq xalq is la mı nın Ba bailik 
üs ya nı ilə si ya siideolo ji plat for ma 
qa za na raq si ya si səh nə yə çıx mış 
for ma sı dır.
Bö yük türk kö çü

Or ta Asi ya, Xo ra san, İra qi
Əcəm və Azər bay can da ya şa yan, 
bö yük ək sə riy yə ti ni kö çə ri lə rin 
təş kil et di yi türk tay fa la rı mon qol 
is ti la çı la rın dan xi las üçün Ana do
lu ya sı ğın ma lı ol du lar. Kö çən lə
rin sa yı bir mil yon dan çox, öz lə ri 
isə yox sul, pə ri şan və acya la vac 
idi lər. Hət a bi rin ci mon qol is ti la
sın dan son ra (12151223) Xo ra san
dan Azər bay ca na, bu ra dan da Ər
zin ca na yol la nan os man lı la rın ulu 
ba ba sı Ər toğ rul Qa  zi nin baş çı lı ğı 
al tın da olan qa yı la rın yır tıqcı rıq 
li bas ge yin dik lə ri, qa rın la rı nın ac 
ol du ğu söy lə nir... 

Hə min vaxt Ana do lu da Sul
tan II Qi ya səd din Key xos ro vun 
(12371246) baş çı lıq et di yi Tür ki yə 
Səl cuq lu döv lə ti (10751318) ha
kim idi. Ana do lu səl cuq la rı üçün 
qo naq la rın ha mı sı nı yer ləş dir mək 
im kan xa ri cin dəy di. Gə lən lə rin bir 
his sə si Bi zans la sər həd böl gə lər də 
məs  kun laş dı rıl dı. Mən bə lə rin uç 
türk mən lə ri ad lan dır dı ğı türk tay
fa la rı (on la rın ara sın da Ər toğ rul 
Qa zi nin baş çı lıq elə di yi os man lı lar 
da var dı) Qər bi Ana do lu nun türk
ləş mə sin də və Bi zan sın sü qu tun da 
bö yük rol oy na dı lar. 

Qa lan lar sa Mər kə zi, Cə nu bi 
və Şi ma li Ana do lu coğ ra fi ya sı na 
ya yıl dı lar.
Şəhərli-köçəriqarşılaşması

Mon qol la rın əlin dən qa çıb 
gə lən ya rım kö çə ri türk lər is
lam dan çox Göy Tan rı inan cı na 
bağ lıy dı lar. Tür ki yə Səl cuq lu 
döv lə tin dən ye tə rin cə qay ğı gör
mə dik lə rin dən on lar bö yük çə
tin lik lər lə üz ləş di lər. Xa rəzm şah 
Cə la ləd di nin hü cum la rı na mə
ruz qa lan və Tür ki yə Səl cuq lu 
döv lə tin dən mad di yar dım ala 
bil mə yən türk mən lər ağır şə rait
də ya şa ma ğa məc bur idi lər.

Ta rix də ilk qı zıl baş üs ya nı 
he sab edi lən ba bailər hə rə ka tı 
məhz be lə si ya siso sial mü hit də 
mey da na gəl di.

Ba bai üs ya nı nın kö kün də iki 
baş lı ca sə bəb da ya nır dı: iq ti sa di 
və so sialpsi xo lo ji sə bəb lər. İq ti
sa di amil döv lə tin tor paq ida rə
çi li yi re ji mi nə bağ lıy dı. Tür ki yə 
Səl cuq lu la rı nın tor paq si ya sə ti 
“mi ri” və “hər bi” tor paq sis
te mi nə əsas la nır dı. Bu isə mü
kəm məl feodal sis tem ol ma yıb, 
hər bi de mok ra ti ya prin sip lə ri nə 
söy kə nir di. Sö zü ge dən sis tem
də baş lı ca amil əha li nin sa yı 
idi. Əra zi yə da ha əv vəl kö çüb 
məs kun laş mış türk tay fa la rı öz 
tor paq la rı nı ye ni gə lən lər lə pay
laş maq is tə mir di. On la rın iq ta 
yo luy la ələ ke çir di yi bu tor paq
lar an caq öz sü rü lə ri ni sax la ma
ğa ye tir di. 

So sialpsi xo lo ji amil lə rin ba
şın da şə hər li (yer li) türk lər lə 
kö çə ri lər ara sın da mü na qi şə lər 
da ya nır dı. Yer li türk lər kö çə
ri soy daş la rı na “ət ra kibiid rak” 
(ağıl sız türk), “ət ra kimü tə qal li
bə” (zor ba türk), “ət ra kina pak” 
(na tə miz türk) de yə rək təh qi
ra miz mü na si bət gös tə rir di lər. 
Kö çə ri türk lər də yer li şə hər li lə ri 
“tat” (otu raq) və “ya tuq” (tən
bəl) ad lan dır maq la öz lə rin dən 
aşa ğı sa yır dı lar.

Kö çə ri türk lər əsa sən Göy 
Tan rı (şa man) və uzaq danuza
ğa is lam an la yı şı na sa hib di lər. 
Tan rı çı lıq inan cı nı güc lü şə kil də 
qo ru yan türk lə rin is lam la əla qə
si xey li zəif idi. İs la mın mü rək
kəb şə riət qay da la rı na bir o qə
dər ma raq gös tər mə yən türk lər 
güc lü mis tik ca zi bə si olan, bir 
ço xu oxu  yubyaz ma ğı bil mə yən 
“ba ba”la rın (şeyx və dər viş lə rin) 
tə si ri al tın day dı lar. On la rın dü
şün cə sin də qə dim türk lə rin Göy 
Tan rı, Yer və Su inan cı nı Al lah
Mə həm mədƏli tə səv vü rü əvəz
lə yir di... 

Qa yı daq üs ya na. Bu üs ya nın 
ye tiş mə si nin si ya si sə bəb lə ri sı
ra sın da Tür ki yə Səl cuq lu sul
tan la rı na və əmir lə ri nə kö çə ri 
türk lə rin inam sız  lı ğı mü hüm 
yer tu tur du. Səl cuq lu əmir lə ri 
gə lən lə ri iş lə dir, on lar dan kül li 
miq dar da rüş vət alır, on la rı hər
bi mü kəl lə fiy yə tə cəlb edir di lər. 
Bü tün bun lar ac türk mən lə rin 
şə hər və qə sə bə lə rə hü cum çə kib 
on la rı ta la ma sıy la nə ti cə lən di. 
Mən bə lər Ana do lu da kı ta lan la ra 
70 min türk mə nin qo şul du ğu nu 
de yir.

Ba bailə rin baş çı sı Ba ba Rə su
lun Xa rəzm şah lar la əla qə si ol
du ğu da id dialar sı ra sın da dır. 
Mon qol la rın bi rin ci is ti la sın dan 
son ra Xa rəzm şah Cə la ləd din 
Manq bur nu Azər bay ca nı ələ ke
çi rib bu ra da Xa rəzm şah lar döv

lə ti ni bər pa et mə yə ça lı şır dı. 
Ba bailər üs ya nın da Mi sir Əy yu
bi lə ri nin də əli var dı. Əy yu bi lər 
itir dik lə ri Cə nubqər bi Ana do
lu tor paq la rı nı ge ri qay tar maq 
üçün hə min kö çə ri türk lə ri Tür
ki yə Səl cuq lu la rı əley hi nə üs ya
na təş viq edir di lər. Hət a 1230
cu il də Mu ğan da hər bi dü şər gə 
sa lan mon qol or du la rı nın baş çı sı 
Çor ma ğon No yo nun da ba bailə
ri giz li cə Səl cuq la ra qar şı qal dır
dı ğı bil di ri lir.

Üs yan rəh bər lə ri şeyx və dər
viş lər di. On lar is la mın mis
tik qa tın dan 
və xalq 
i n a n c 

la rın dan qi da lan mış dı lar. Xalq 
ara sın da “ba ba” və “də də” ad
la nır dı lar. Üs ya nın li der lə ri
nə də “ba ba” de yir di lər. On lar 
əsa sən Ma və raün nəhr, Xa rəzm, 
Xo ra san və Azər bay can da kı su fi 
dər gah la rın da ye tiş miş di lər. Da
ha çox qə lən də ri, və fai, hey də ri, 
mə la mi, hət a iş ra qi və küb rə vi 
cə rə yan la rı nın tə sir dairə sin də 
idi lər. İnanc la rı nı ey ni di ni hiss
lə rə sa hib xalq küt lə lə ri ara sın da 
asan lıq la ya ya bi lir di lər.
Üsyanınideologiyası

Üs ya nın üç ideolo ji tə mə li var
dı: 

Meh di lik (və ya mə sih lik/ila hi 
xi las kar) adı ve ri lən ilk ideolo ji 
mo tiv üs yan baş çı la rı nın öz lə
ri ni “mü qəd dəs”, “Al lah el çi si” 
(Ba ba Rə sul), “məz lum la rın xi
las ka rı”, hət a “Al lah” ki mi xal
qa qə bul et dir mə yə im kan ve rir
di. 

Sink re tik tə məl ola raq gös tə ri
lən ikin ci amil üs ya na qo şul muş 
müx tə lif din, inanc və əqi də yə 
sa hib in san la rın ey ni məq səd ət
ra fın da bir ləş mə siy di. 

Üçün cü amil mis ti sizm idi. 
Yə ni üs yan mis tik dü şün cə üzə
rin də qə rar laş mış dı. Bu üç əsas 
son ra dan qı zıl baş lı ğın ma ya sı na 
çev ril di: 

1. Hülul (incarnation): Alla-
hıninsansurətindətəcəllisi;
2. Tənasüx (metempsycose):
Ruhun bədəndən-bədənə
keçməsi;
3. Don dəyişdirmə (meta-
morphose):Ruhunformadə-
yişdirməsi.
Hər üç mis tik te zis üs yan iş

ti rak çı la rı nın di ni duy ğu la rı nı 
alov  lan dı rır dı. Qı sa sı, ba bailik 
“ila hi xi las kar” tə səv vü rü ət ra
fın da for ma laş mış ilk qı zıl baş 
hə rə ka tıy dı.

Xorasanərənlərinin 
simvolları

Üs ya nın ideolo ji rəh bə ri Ba ba 
İl yas, si ya si və hər bi rəh bə ri isə 
Ba ba İs haq idi. Hər iki si Xo ra san 
ərən lə rin dən di. 

Ba ba İl ya sın əsl adı ƏbülBə qa 
Şeyx Ba ba İl yas ibn Əli əlXo ra sa ni 
idi, özü də Xa rəzm türk lə rin dən di. 
O, mon qol is ti la sı sə bə bi lə Xo ra
sa na, ora dan Azər bay ca na, son da 
da Ana do lu ya qaç mış, Amas ya nın 
Çat kən din də məs kun laş mış dı. 
Onun ələ viqı zıl baş tə ri qət lə rin də 
bö yük şeyx lər dən sa yı lan Də də 
Qar qı nın mü ri di ol du ğu de yi lir. 

Ba ba İl ya sın Tür ki yə Səl cuq lu sul
ta nı I Əlaəd din lə yax şı mü na si bət də 
ol du ğu, sul ta nın ona hör mət bəs lə
di yi də sirr de yil. Şey xin tan rı çı lıq 
inan cı na sa hib ol du ğu haq da fakt
lar var. Mi sal çün, mən bə lər də onun 
“qam lar ki mi sehr gös tər di yi və gə
lə cək dən xə bər ver di yi” bil di ri lir. 

Ba ba İl ya sın “ya şıl ələm”, “qır 
at”, “boz bu rak”, “ağ çal ma”, “ya
şıl don” ki mi sim vol la rı ön pla na 
çı xar ma sı onun qə dim türk inanc
la rı ilə ya na şı bə zi su fiis la mi dü
şün cə lər dən qi da lan dı ğı na da 
sü but dur. “Ya şıl ələm” (ya şıl bay
raq) Sə fə vi şa hı I İs ma yı lın döv lət 
bay ra ğı, Bək ta şi lə rin isə tə ri qət 
rəm zi idi. “Boz bu rak” (də və) və 
“qır at” isə şa man mo tiv lər dir. 

Ba ba İl ya sın diq qət çə kən baş
qa bir xü su siy yə ti Əbu Müs lüm 
və xür rə mi lik hə rə ka tı nın baş çı
sı Ba bək lə ox şar mis si ya ya sa hib 
ol ma sı dır. Bü tün bun lar ba bailik 
hə rə ka tı nın də rin di nisi ya si qat
la rı nın ol  du ğu nu de mə yə əsas 
ve rir.

Üs ya nın hər bisi ya si li de ri Ba
ba İs haq ol duq ca ma raq lı şəx siy
yət dir. O, ilk də fə Sü mey sa ta ya
xın Kə fər sud da or ta ya çıx dı və 
Şeyx Cü neyd ki mi türk mən lə ri 
öz ideolo gi ya sı ət ra fın da top
la ma ğı ba car dı. Onun kim li yi 

haq qın da müx tə lif fi kir lər 
var. Hət a yu nan 

əsil li xris tian 

ol  du ğu da id dia edi lir. Mən bə
lər də yer alan mə lu mat lar dan 
onun da şey xi ki mi qamsu fi 
gör kəm li türk dər vi şi ol  du ğu bi
li nir. Ta rix çialim Fa ruk Sü mər 
ba bailər hə rə ka tı nın rəh bər və 
hər bi kadr la rı nın “ağa çə ri türk
lə ri”ndən təş kil olun du ğu nu 
söy lə yir. 

Əl van Çə lə bi nin mə na kıb na
mə sin də Ba ba İl yas haq qın da 
“Ba ba İl yas Boz lu” və “Ba ba 
İl yas Bo zat lu” ifa də lə ri nin iş
lə dil mə si onun mən şə yi nin Ur
faMar din ya  xın lı ğın da məs kun
la şan oğuz la rın Əy mür tay fa sı na 
bağ lı Bozova türk lə ri nə ge dib 
çıx dı ğı nı de mə yə əsas ve rir.
MövlanaRumininəslşeyxi

Ələ vibək ta şi və qı zıl baş tə  ri 
qət  lə ri nin is lam ba za sı mə la mi
lər və qə lən də ri lər lə for ma la şıb. 
“Qə  lən də ri lər” (qə dim türk di
lin də “iri, yön dəm siz in san” mə
na sı ve rən ka lan tor sö zün dən ya
ra nıb) mə la mi lər ara sın da or ta ya 
çı xan, 35 nə fər lik dər viş qrup
la rıy la ya rı çıl paq do la şan, gün
də lik qi da eh ti ya cı nı di lən mək lə 
ödə yən, bə də ni nin hər ye ri ni tük
dən tə miz lə yən, kə ra mət lər gös
tə rən cəz bə li mis tik lər idi. Dav ra
nış la rı, hə yat tərz lə riy lə bud dist 
və ma ni xe yist lə rə ox şa yır dı lar. 
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Dosye:
Ək bər N. Nə cəf An ka ra Uni ver si te ti nin 

tür ko lo gi ya və Mər mə rə Uni ver si te ti nin ta
rix fa kül tə lə rin də təh sil alıb. “Bö yük Qa ra
xan lı lar döv lə ti (7661046/47)” möv zu sun da 
na mi zəd lik dis ser ta si ya sı mü da fiə edib. 

İs tan bul da yer lə şən “Kak nüs”, “Ötü ken”, 
“Bağ lam” nəş riy yat la rın da “Türk və Şərq 
xalq la rı ta ri xi” şö bə si nin re dak to ru olub. Tür
ki yə də “Bu Ya ka” qə ze ti nin baş re dak to ru iş lə
yib. 20dən ar tıq el mi əsə ri, tər cü mə və mə qa

lə si xa ric də nəşr olu nub. 
“Ha zar Öte si Türk le ri” (İs tan bul, Kak nüs nəş riy ya tı, 2003), “Ka

ra han lı lar” (İs tan bul, “Se len ge” nəş riy  ya tı, 2005), “Şah İs mail Ha ta ̀i 
Kül li ya tı”, (İs tan bul, “Kak nüs” nəş riy ya tı, 2006), “Səl cuq lu döv lət lə ri 
və ata bəy lə ri ta ri xi. Oğuz la rın or ta ya çıx ma sın dan XIV əs rə qə
dər” (Ba kı, “Qa nun” nəş riy ya tı, 2010) ki tab la rı nın müəl li fi dir.

Ha zır da Azər bay can Mil li Araş dır ma lar As so siasi ya sın da ça lı şır.

Başlanğıcda onlar təkcə qan
Qızılbaş-Osmanlı



Qə lən də ri lik X əsr də in ti şar 
tap sa da, onu Cə nu bi Azər bay
ca nın Sa və böl gə sin də dün ya ya 
gəl miş Cə ma ləd din Yu sif Sa vi 
(1232/33cü il də və fat edib) tə ri
qət for ma sı na sal mış dı. 

Şeyx Os man Ru mi nin mü ri
di ol muş Cə ma ləd din Sa vi onu 
tərk edib Şam da kı Bi lal Hə bə şi 
qə bi ris tan lı ğın da ya şa ma ğa baş 
la  yır, in san lar dan uzaq dur ma ğa 
ça lı şır. Əy ni nə “cav lak” de yi lən 
yun dan əba ge yən, heç bir şə riət 
qa nu nu na əməl et mə yən be lə lə
ri “iba ha” he sab olu nur du lar. 

Fər qa nə dən Tu ni sə qə dər bü
tün is lam coğ ra fi ya sı na ya yı lan 
qə lən də ri lər hər yer də, hər dövr
də in san lar dan hör məteh ti ram 
gör  müş, mü qəd dəs sa yıl mış
dı lar. On lar xəs tə lə ri sa ğal dır, 
dualar la in san la rın dər di nə ça rə 
ta pır və güc lü cəz bəy lə diq qət 
çə kir di lər. Sə fə vi, Os man lı, Tey
mur öl kə lə rin də on la rın dər gah
la rı (qə lən dər xa na lar) fəaliy yət 
gös tə rir di. 

İs la mın türk lər ara sın da ya yıl
ma sın da qə lən dər lər bö yük rol 
oy na mış dı lar. Tə səv vüf mən bə
lə ri on la rı “ab dal” ki mi yad edir. 
Os man lı fəth lə ri za ma nı or du 
önün də ab dal lar da ya nır, be lə cə 
“də li lər dəs  tə si” mey da na gə lir
di. Os man lı mən bə lə rin də on
la rın igid lik və mö cü zə lə ri haq
qın da say sız mə lu mat yer alır.

Xo ra san mə la mi mək tə bin dən 
çı  xan bir baş qa cə rə yan isə yə sə
vi lik idi. Əh məd Yə sə vi nin (1167
ci il də və fat edib) ya rat dı ğı bu tə

ri qət türk lə rin mü səl man laş ma 
pro se sin də ke çid funk si ya sı da
şı mış dı. Əh məd Yə sə vi nin şey xi 
isə hə mə dan lı mə la mi dər vi şi Xa
cə Yu sif Hə mə da ni (1140cı il də 
və fat edib) ol muş du.

Yə sə vi lik lə qə lən də ri li yin sin 
te zin dən ya ra nan hey də ri lik tə
ri qə ti nin ba ni si isə 1221ci il də 
və fat et miş Qüt bəd din Hey dər  
idi. Türk lər ara sın da ge niş ya yıl
mış tə ri qət lər dən olub, mon qol 
is ti la sı na qə dər Or ta Asi ya, Xo
ra san və Azər bay can da bö yük 
nü fu za sa hib idi. 

XIII əsr dən Ana do lu da ya yıl
ma ğa baş la yan hey də ri lər qə
lən də ri lər lə ey ni inan cı və hə yat 
tər zi ni bö lü şür dü lər. Sə fə vi lik 
tə ri qə ti hey də ri li yin bir növ son
ra kı for ma sı idi. Tür ki yə Səl cuq
lu döv lə ti nin pay tax tı Kon ya da 
Ha cı Mü ba rək ad lı hey də ri dər
vi şi nin dər ga hı var dı. Möv la na 
Cə la ləd din Ru mi yə də rin tə sir 
gös tə rən bu hey də ri şey xi nin 
ya xın dost la rın dan bi ri də Şeyx 
Mə həm məd Hey də ri ol muş du. 
Bağ ban lıq la məş ğul olan hə min 
şeyx kə ra mət lə riy lə məş hur idi.

Ba bailə rin bir ba şa bağ lı ol  duq
la rı tə ri qət isə və failik dir. “Arif
lə rin ta cı” (Ta cülari fin) ad la nan 
Əbul Və fa nın (10201100) ya rat
dı ğı və failik özün dən son ra kı bü

tün tə ri qət lə rə tə sir gös tər miş di. 
Os man lı ta ri xi haq qın da ilk əsə rin 
müəl li fi Aşıq pa şa za də özü nün 
Ba ba İl ya sın nə və si, İl ya sın isə 
türk mən şeyx lə rin dən Əbul Və fa
nın xə li fə lə rin dən bi ri ol du ğu nu 
ya zır. 

Və failik Azər bay can, İraq, Su
ri ya və Ana do lu türk lə ri ara sın
da ge niş ya yıl mış dı. Ana do lu da 
Sə fə vi şeyx lə ri nin apar dıq la rı 
di ni təb li ğa tı əsa sən və failər dəs
tək lə  yir di lər. Şah İs ma yı lın Ana
do lu xə li fə lə ri nin ço xu və fai idi. 
Bu gün də Şər qi Ana do lu da kı 
ələ vi də də lə ri nin əlin də ki şə cə
rə lə rin ço xu və fai şeyx lə ri nə ge
dib çı xır.

Adı çə ki lən qə lən də ri, hey də
ri, yə sə vi, və fai tə ri qət lə ri nin ana 
ba za sı nı isə mə la mi və ya mə la
mə ti lik təş kil edir di. Xo ra san da 
ya ra nıb, xü su si lə türk lər ara sın da 
ge niş ya yı lan və türk is la mı nın for
ma laş ma sın da apa rı cı rol oy na yan 
mə la mi lik özün dən son ra bü tün 
tə ri qət lə rin ana sı he sab olu nur. Sə
fə vi lər ailə si də Fi ruz şah qo lun dan 
mə la mi lə rə ge dib çı xır... 
Üsyançıçoban

Mə na kıb na mə lə rə gö rə, Ba ba 
İs haq Kə fər sud da qeyb olub, bir 
müd dət son ra Amas ya da zü hur 
elə di. O, Amas ya kənd lə ri nin bi
rin də ço ban lıq edəedə türk lər 

ara sın da özü nün di nisu fi təb li ğa
tı nı apa rır dı. Qı sa müd dət ər zin də 
ət ra fı na çox lu türk mən top la dı. 
Bun dan son ra Ba ba İs haq Tür ki yə 
Səl cuq lu sul ta nı nın “Al la hın yo
lun dan çıx dı ğı” id diasıy la ət ra
fın da kı la rı üs ya na qal dır dı. Onun 
əm ri nə ta be olan türk mən lər mal
la rı nı sa tıb si lah və at al ma ğa baş
la dı lar. Üs yan çı or du qı sa za man
da Sü mey sat, Kax ta, Xıs nıMə su ru 
(in di ki Adı ya man) ələ ke çir di. 

Tür ki yə Səl cuq lu sul ta nı Qi
ya səd di nin əm ri ilə Ma lat ya ha
ki mi Mü zəf ə rəd din Əli şir öz 
or du su ilə üs yan çı la rın qar şı
sı na çıx dı, di gəl məğ lu biy yə tə 
uğ ra yıb qaç ma ğa məc bur ol du. 
Tə zə dən or du top  la yıb ba bailə
rin üzə ri nə ye ri di, ye nə məğ lub 
ol du... Qə lə bə lər dən mə nə vi güc 
yı ğan ba bailər Si va sa doğ ru hə
rə kə tə keç di lər. 

Si vas lı la rın mü qa vi mə ti ilə 
üz lə şin cə ba bailər Amas ya ya 
doğ ru çə kil di lər. Özü nü “pey
ğəm bər” elan edib Ba ba Rə sul 
adı al mış İs ha qın ət ra fı na xey li 
qüv və top lan mış dı. 
Rəhbəröldü,üsyanböyüdü

Üs ya nın sü rət lə ya yıl dı ğı nı 
gö rən sul tan II Qi ya səd din tə ci
li Mü ba ri zəd din Ər ma ğan şa hın 
baş çı lı ğı ilə qo şun yı ğıb on la rın 
üzə ri nə gön dər di. Üs yan çı lar

dan əv vəl Amas ya ya ça tan Ər
ma ğan şah Ba ba İs ha qı ələ ke
çi rib edam et di. Bu isə üs ya nın 
ge niş lən mə si nə sə bəb ol du. 

Ba ba İs ha qın öl mə di yi ni, qey
bə çə ki lib göy dən, Al lah dan kö
mək gə ti rə cə yi ni de yən üs yan
çı lar “Ba ba Rə sul! Ba ba Rə sul 
Al lah!” ki mi şüar lar la Ər ma ğan
şa hın or du su na hü cum çə kib 
onu öl dür dü lər, sul ta nın or du
su nu dar ma da ğın et di lər. 

Tür ki yə Səl cuq lu döv lə ti nin 
pay tax tı Kon ya ya hü cu ma ke
çən ba bailər Qır şə hə rin Mal ya 
ova sın da frank, qıp çaq, gür cü 
muzd lu əs gər lə rin dən iba rət 60 
min lik Səl cuq lu or du su ilə qar
şı laş dı lar. Dö yüş də Səl cuq lu or
du su ba bailə ri qı lınc dan ke çir di 
(1240cı il).

Be lə cə, üs yan ya tı rıl dı. Am ma 
bu hə rə kat türk lər ara sın da si
ya siso sial və di ni cə rə yan la rın 
ba za sı na çev ril di – Ana do lu da 
ələ vibək ta şi, Azər bay can da hü
ru fi lik və qı zıl baş lıq inanc la rı nın 
for ma laş ma sı na bö yük tə sir gös
tər di.
Yuxudamüjdəverilən
dövlət

Son ra dan Os man lı döv lə ti nin 
ba ni si ola caq Os man Bəy ba bai 
şey xi Ba ba İl ya sın xə li fə si Şeyx 
Ədə ba lı nın qı zı Mal Xa tun la ev

lə nə cək di. Mə lum ol du ğu ki mi, 
Os man lı döv lə ti nin tə şək kü lün
də Şeyx Ədə ba lı bö yük rol oy na
mış dı. Os man lı sü la lə si nin Şeyx 
Ədə ba lı va si tə si lə qı zıl baş lı ğa 
bağ lan ma sı isə ol duq ca ma raq lı 
fakt dır...

Bü tün Os man lı mən bə lə ri 
Ədə ba lı dan bö yük hör məteh
ti ram la bəhs edir. Mən bə lər də 
Şeyx Ədə ba lı nın 120 il ya şa dı
ğı, 1326cı il də və fat et di yi xə bər 
ve ri lir. Bu he sab la onun 1206cı 
il də dün ya ya gəl di yi və ba bailik 
üs ya nı za ma nı 34 ya şın da ol du
ğu ay dın la şır. 

Ədə ba lı ba bai üs ya nın dan 
son ra Kon ya ya gə lib, 1277ci il
də bu ra da dər gah qur du. Bir 
müd dət son ra Os man lı döv lə ti
nin ilk mər kə zi So yü də yol lan dı, 
Bi lə cik də baş qa bir dər gah aç dı. 
Aşık pa şa za də, Nəş ri, Məc di və 
İbn Kə mal ki mi ilk dövr Os man
lı ta rix çi lə ri şey xin bö yük sər
və tə sa hib ol du ğu nu və bu nu 
dər ga ha xərc lə di yi ni ya zır lar. 
“ƏşŞə ka yi ki ənnu ma niy yə” 
ad lı əsər də Şeyx Ədə ba lı nın Os
man Bə yin hər mə sə lə ilə bağ lı 
məs lə hət ləş di yi “baş mü şa vir” 
ol  du ğu vur ğu la nır.

Bə zi müəl lif ə rə gö rə, Os man lı 
ta  ri xi nin ən bö yük ha di sə si Ər
toğ ru lun, bə zi mən bə lər də de 
yil di yi nə gö rə isə Os man Qa zi
nin gör dü yü yu xu dur. Bu yu xu 
türk döv lət çi lik ənə nə si nə əsa
sən, Os man lı ha ki miy  yə ti nin də 
tə mə li ni təş kil edir. 

Rə va yə tə gö rə, Ər toğ rul (və ya 
Os man Qa zi) yu xu da si nə sin dən 
bir ağa cın çıx dı ğı nı və gö yə cən 
ucal dı ğı nı gö rür. O, yu xu su nu 
Şeyx Ədə ba lı ya da nı şan da şeyx
dən “ca  han ha ki miy yə ti nin ona 
və öv lad la rı na ve ril di yi” müj də
si ni alır. 

Qə dim türk inan cı na gö rə, 
Tan rı ha ki miy yə ti ki mə ve rir sə, 
onun hökm dar lı ğı ila hi əsas, le
gi tim lik qa za nır. Baş da Səl cuq
lu lar ol maq la türk döv lət lə ri nin 
ilk nü ma yən də lə ri nin bir ço xun
dan be lə yu xu lar rə va yət olu
nur. De yi lə nə gö rə, yu xu əh va
la tın dan son ra Ədə ba lı öz qı zı nı 
Os man Bə yə ve  rir.
Eyniustadlarınyetirdiyi
“düşmənlər”

Os man Bə yin Şeyx Ədə ba lı ilə 
qo hum lu ğu Os man lı döv lə ti nə 
bö yük şöh rət qa zan dır dı. Qə lən
də ri, ba bai, və fai, hey də ri dər
viş lə ri nin Os man lı or du sun da kı 
fəaliy yə tin də bu qo hum  lu ğun 
ro lu az de yil. 

Ma raq lı cə hət dir ki, Os man
lı ta  ri xin də bö yük rol oy na mış 
dər viş və şeyx lə rin ço xu ba
baili yə mən sub olub. Sa rı Sal tuq 
Ba ba, Ba rak Ba ba, Ay bək Ba ba, 
Ba ba Mə rən di (Azər bay ca nın 
Mə rənd əya lə tin dən olub), Tap
dıq Ba ba, Şeyx Sü ley man Türk
mə ni ba bai şeyx lə ri və dər viş lə
riy di lər. Bun dan baş qa, Os man lı 
döv lə ti nin for ma laş ma sın da 
mi sil siz rol oy na mış Ab da la ni
Rum (Ana do lu ab dal la rı, xü su
si lə Ge yik li Ba ba, Ab dal Mu sa, 
Qum ral Ba ba və Ab dal Mu rad) 
dər viş lə ri də ikin ci nə sil ba bai 
şeyx lə riy di lər. 

Be lə cə, Os man lı lar la Sə fə vi lər 
əs lin də ey ni di niideolo ji kök
dən qi da la nır dı lar...
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Çaldıran savaşının 500 illiyinə sözardı

qardaşı yox, həm də əqidə qardaşıydılar
düşmənliyinin iziylə...
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Oxucudan 
5-ci variant

 � “Aydınyol”hələçapabaş
layacağıxəbəriyayılandan
qəzetazarkeşindəntutmuş
yadırğamışoxucuya,ədəbiy
yatadamındanədəbiyyatsevər
adamaqədərçoxlarınınintiza
rını,gözləntisini,yaxşıməna
daumacağınıhisselədik.Bu,
əlbətə,bizimxidmətimizde
yildi,cəmiyyətdəədəbiictimai
yönümlübirobyektivqəzetə
ehtiyacınbarizgöstəricisiidi.
Fikrimizcə,bütünbunlarınən
doğrucavabısəviyyəlivəoxu
naqlıqəzetburaxmaqdır.
Ancaq redaksiyaya müraciət

eləyənoxucularıdasözünbirba
şamənasındacavabsızqoymaq,
diqqətdənkənardasaxlamaqfik
rindədeyilik.
Redaksiyaya ünvanlanmış ilk

məktubunmüəllifini təqdim et
məzdənöncə “Aydınyol”unöz
oxucuları ilə interaktiv əlaqəyə
həssasyanaşacağınıdavurğula
maqistərdik...
BakınınBinəqəsəbəsindəyer

ləşən 149 saylı orta məktəbin
Azərbaycan dili və ədəbiyyat
müəllimi Əbülfət Zeynaloğlu
qəzetimizin24oktyabrtarixliilk
sayını əvvəldən axıradək oxu
duğunuyazır: “Hərbirməqalə,
tərcümə,yazıhaqdamüsbətfikir
söyləməkolar.Mənimdiqqətimi
Anna Axmatovanın bir şeirinin
4tərcüməvariantıvəonlaraya
zılmışrəydahaçoxçəkdi.Öncə
əsərinorijinalındakıikiifadənin
tərcüməsiiləbağlıfikrimibölüş
məkistəyirəm.
Zənnimcə, ikinci misradakı

“svet” sözü daha çox “dünya,
aləm, həyat” mənasında qəbul
olunmalıdır.Dördüncümisrada
kı“stolitsa”sözüisə“özək,özül,
bünövrə”mənasınıdaşıyır.
Əsər ilk baxışda lirik sevgi

şeiri təsiri bağışlasa da, heç də
elə deyil. Bu baxımdan tərcü
məvariantlarınarəyvermişşair
RamizRövşəninfikriyləhəmrə
yəm. Əsərin ictimai məzmunu
açıqaydın sezilir və görünür,
Anna Axmatova onu öz əqidə
əleyhdarlarından birinə həsr
edib”.
Sonda bunu da deyək ki,

Əbülfət Zeynaloğlu Anna Ax
matovanın ilk sayımızda dərc
olunmuş şeirini tərcüməedərək
redaksiyaya göndərib. Həmin
tərcüməni də olduğu kimi oxu
cularınixtiyarınaveririk:

Çökdürübruhunuqürur,təkəbbür,
Oüzdənhəyatıdərkeləmirsən.
Deyirsənyuxudurinamımızda,
İlğımdırözəyiəqidəmizin.

Deyirsəngünahaqərqolubölkəm,
Səninsəvarlığın,ruhunölgündür.
Günahgünahüstəqalansabelə,
Hərşeyiyolunaqoymaqmümkündür.

Ətrafınsafsular,təzə-tərgüllər,
Günahkarqapısındöyürsənnədən?
Bilirəm,azarlı-dərdlikönüllər
Ölümgəzə-gəzəqorxarölümdən.

poçtalyon HüseynArifinarxivindənyenişeirlər

“Səninhalınohaldeyil...”

Dövlət Ədəbiyyat və
İncəsənət Arxivin
də xalq şairi Hüseyn
Arifin (19241992) çap

olunmamışbirneçəşeiritapılıb.
Həminəsərləriredaksiyamızaar
xivin şöbə müdiri Aslan Kənan
təqdimedib.
Şeirlərin bəzisini Hüseyn Arif

dünyasını dəyişməzdən iki il ön
cə yazıb.Ola bilsin, onların bədii
səviyyəsişairiqaneetməyib,yada
şeirlərinçapınaəcəlmacalvermə
yib.

Bu il90 illikyubileyiqeydedi
lənHüseynArifinçapolunmamış
birneçəşeirinioxucularaərməğan
eləyirik.

Gedir
Aylar,illərsovuşur,
Yayötür,payızgedir.
Bənövşənindalınca
Qərənfil,nərgizgedir.

İnsanıduyanmıvar,
Haymıvar,həyanmıvar,
Ömürdəndoyanmıvar?
Gedənlərvaxtsızgedir...

Heçbilmirəmnədeyim,
Birmi,beşmigileyim?!
Təbiətəneyləyim,
Qarıdurur,qızgedir.

27may1990cıil,Konya

Vuruşabilmərəm
Halalbaşqaşeydi,harambaşqaşey,
Qarışabilmərəmbudünyayamən.
Aqardaş,bumeydanomeydandeyil,
Yarışabilmərəmbudünyaylamən.

Aliməelmdəndərsverirnadan,
Şairlərnakamdırbaşdan-binadan.
Atanşeşpəriniatırarxadan,
Vuruşabilmərəmbudünyaylamən.

Tülküquyruğuylaaşırıbfili,
Cılız,cırsəsiyləbatırıbzili.
Mənimbirdilimvar,onunmindili,
Duruşabilmərəmbudünyaylamən.

Başaqarələyib,ələdağçəkib,
Sazsusubsinəmdətelədağçəkib,
HüseynArifəelədağçəkib,
Barışabilmərəmbudünyaylamən.

11.03.1989cuil.

Hayıf,halımohaldeyil
Yanaqdaxalabaxıram,
Eləbilxaloxaldeyil.
Dağdamaralabaxıram,
Bumaralomaraldeyil.

Çöldəördək,qazdillənir,
Qarəriyir,yazdillənir.
Kamanötür,sazdillənir,
Bucəlalocəlaldeyil.

Hərəmrinibitirdilər,
Məqsədinəyetirdilər.
Beçəbalıgətirdilər,
Balağızdaobaldeyil.
 
Daşdaboyaoboyadır,
Döşdəqayaoqayadır.
Şair,dünyaodünyadır,
Səninhalınohaldeyil.

09.11.1990cıil.

Yadşəhərdə
Səhərlərdurubtanımadığımız
birşəhərindarküçələrini
süpürürük,zibilinidaşıyırıq.

Gecələr
dərisinigünyandırmış
qıvrım,codsaçlıyetimuşaqlara
ənxoşbəxtşahzadəninnağılınıdanışırıq...

Kimsəgəlməlidir.
Günləruzanırvəheçkəsgəlmir.

Geriyəbaxmaqdəhşətdir.
Görürsənki,
illəröncəqulağınıqatarrelsinədirəyib
uzaqlararzusuylayaşadığınçün
sənigətiribuzaqlaraatıblar...

Görürsənki,yiyəsizsən.

Görürsənki,buamansızməhəllədə
günbəgünitlərdəyoxaçıxır,
pişiklərdə.
Bilmirsənöldürürlər,yaazdırırlar.
Bilmirsənhönkürübağlayasan,
yaeləcəkədərlənəsən...

Birdoğmaadamgəlsin,
eləbirdoğmaadamki,
onuöpməkyox,qoxulamaqistəyəsən.
Yanındaolduğunaəminolmaqüçün
əliniüzünəqoyubyoxlamaqistəyəsən.

Günləruzanır.Ammaheçkəsgəlmir...

Vəsənbirbirölürsən...

Qadınvəs.
Bütündustaqlarınbirqayğısıvar:
yenihəyatanecəbaşlamaq–
harada,kiminlə…

Bəmbəyazbirqadın
yorğuntəbəssümlə
axırküçədə
leysanyağışdasukimi
üzüaşağı...

Kişiyləqadınıngörüşü
taledeyilyəqin,
ssenaridirdüşünülməmiş.

AdəmləHəvvanınişidir–
sonadəkgörülməmiş...

Qadın–küçəqaydalarınıpozmaqdır.
Vəbirazuduzmaqdır.

Bütündustaqlarınbirqayğısıvar:
yenihəyatanecəbaşlamaq–
harada,kiminlə…

Həyataqadındanbaşlamaq
taleyindənkənaraçıxmaqdır,
bədbəxtlikdiryəni...
...Ah,yazıqPirosmani...

Yenikino:“Qaraçıqadının
günəşi”

Yerpalçıq,havasoyuq.

Mənyenikinoyam:
“Qaraçıqadınıngünəşi”.
Əvvəlimdəpayızdır,
adamlarxoşbəxt...

Qəzetoxuyur,bağbelləyir,
ağacəkirlər...

Qaraçıqadınvar,
adamlarıtuturbirbir,
deyirgünəşmənimdir.
 
Sevgidəvar…
Janrı:dramma.
...
Amma...
...
Adamlartəkdir...

 

Yenikinoyam,
davamımümidsiz,
sonumkədərli...
Ammamöhtəşəm:
qaraçıqadınağlayır:
“Günəşiitirmişəm...”

***

Şərif Ağayara
Birgünoyanıb
dəmirbarmaqlıqlardançıxan
vəüzüsənəaddımlayan
qocabirkişiyəçevrildim.

Birəlimiiflicvurdu,
birəlimisənəverdim.
Birüzümüsaqqalbasdı,
birüzümüsənəçevirdim.
Biryarımqurumuşdu,
biryarımlasevirdim–
səni,onu,hamını...
 
Hamınısevməkolmur–
keçənilanladımbunu.
Builsəsağlığımaənyaxşısağlıqdeyildi,
badəqaldırdıdostlarım.
Şərifbirsuallaçəkdişəklimi:
“Olarağlayım?..”

Bəmbəyaz bir qadın
axır küçədə

Alik ƏLİOĞLU



Bəzi dillərdə söz yeni he
caların əlavə olunması
ilə uzanır. İndoneziya dil
qrupunun bəzilərində,

məsələn,Filippinin taqaloqdilin
dəbelədir.

Rus di lin də də çox vaxt sö zün 
kö kü də yi şir. Mə sə lən, “сухой – 
сохнуть”, “понять – пойму”. Bir 
çox rus söz lə ri əv və lə və so na əla
və ar tı rıl maq la ya ra nır. Məhz bu na 
gö rə də, mə sə lən, “метилпропени
лендигидроксициннаменилакри
лическая (кислота)” ki mi çox uzun 
söz lər əmə lə gə lir. Əgər bu cür 
uzun, “ca la nıb uza dıl mış” söz lə rə 
adət elə sək, gö rə rik ki, on lar mə na
nı da ha yax şı ifa də edir. 

Ox şar ola raq in gi lis (val) di lin də 
də uzun söz lə rə rast gə li nir. Mə
sə lən, İn gil tə rə də ki çik bir şə hə rin 
sa kin lə ri öz ün van la rı nı be lə gös
tə rir lər: “Llan fairpwllgwyngyll go
gorychwyrnd robwll lanty si liogo go
goch, Wa les”.

Bu ün van be lə tər cü mə olu nur: 
“Coş qun bu rul ğa nın və mü qəd dəs 
Se si li ya kil sə si nin ya nın da kı Ağ 
Qoz va di sin də mü qəd dəs Ma ri ya 
kil sə si”. Ora da ya şa yan lar sa öz şə
hər lə ri ni sa də cə “Llan fair P.G.” ad
lan dı rır lar.

Çin və vyet nam dil lə ri, de mək 
olar ki, bü töv lük də bir he ca lı söz lər
dən iba rət dir. Hə min sxem də söz lə
rin sı ra sı bö yük əhə miy yət da şı yır.

Əgər çin li “vo bu pa ta” de yir sə, 
bu, “mən on dan qorx mu ram” de
mək dir. “Ta bu pa vo” ar dı cıl lı ğı isə 
“o, mən dən qorx mur” mə na sın da
dır. Söz lər ey ni ol sa da, fi kir fərq li
dir. 

Rus di li ilə mü qa yi sə elə sək, çin li
lə rin “он”u – “его”, “я”nı – “меня”, 
“боюсь”u –  “бoиться” ilə də yiş mə
yə eh ti yac la rı yox dur. Bur da fi kir is
tis na sız ola raq söz lə rin yer də yiş mə
si nə gö rə çat dı rı lır.

Bir qrup xalq var ki, on la rın di li 
bü töv bir cüm lə nin mə na sı nı ifa də 
edən son də rə cə uzun söz lər əsa sın
da qu ru lub. Av ro pa da kı bask lar da, 
Asi ya da kı es ki mos lar da, Ame ri ka 
və Ye ni Zel lan di ya da kı bə zi tay fa
lar da  be lə dir. 

Mə sə lən, Ye ni Zel lan di ya da bir 
şə hə rin adı bu cür dür: “Tauma ta
fa ka tan qi xan qa koauauata ma teapo
kaife nuaki ta na ta xu”. Bu uzun adın 
maori di lin dən tər cü mə si be lə dir: 
“Ye ni tor paq lar kəşf edən, dağ la
rı ye rin dən oy na dıb udan, sev di yi 
adam la ra fley ta ça lan iri diz li in sa
nın  ta ma teanın dağ lar da kı yur du” 

Es ki mos bir cə  “Sa vi qik si niar to
ka suaro ma riotit o qoq” sö zü ilə be lə 
bir fik ri ifa də edir: “O de yir ki, sən 
də tez ora ge dib, əla bir bı çaq ala
caq san”. Gö rü nür, di şi tül kü tay fa
sın dan olan ame ri ka lı hin du lar da 
nitq lə ri ni be lə ya ra dır lar. On lar bir
cə söz lə “on da ha mı onu qaç ma ğa 
məc bur elə di” de yə bi lir lər. 

İn san la rın ir qi müx tə lifl i yi, ya
şa dıq la rı coğ ra fi əra zi, xa ri ci gö
rü nüş lə ri on la rın dil lə ri nin qu
rul du ğu sxem lə əla qə li de yil. 
İs pa ni ya da kı bask lar, Mek si ka da kı 
as tek lər, Asi ya da kı es ki mos lar, Ye
ni Ze lan di ya da kı maori lər də söz
cüm lə sxe min dən is ti fa də edir lər. 
Ban tu dil lə rin dən bi rin də da nı şan 
af ri ka lı va tu si lər, ey ni za man da Av
ro pa da kı fin lər, es ton lar, ma car lar 
və türk lər öz nitq lə ri ni uzun söz lə
rin sxe mi üz rə qu rub lar. 

Asi ya da çin li lər, vyet nam lı lar, ti
bet li lər isə qı sa söz lər sxe mi üz rə 
da nı şır lar. Af ri ka və Ame ri ka da ya
şa yan ta ma mi lə birbi rin dən uzaq 
xalq lar məhz bu sxem lə ün siy yət 
sax la yır lar. Ya xın Şərq də ya şa yan 
ərəb lər də rus lar, yu nan lar və lit va
lı lar ki mi uzun söz lər sxe min dən is
ti fa də edir lər. 

İn gi lis lə rə, al man la ra, is pan la ra, 
ital yan la ra, fran sız la ra gə lin cə, on

lar qı sa və uzun söz lə rin kom
bi na si ya edil miş sxe mi nə üs
tün lük ve rir lər.

Rus, ərəb və la tın dil lə
rin də söz lə rin kök dən də
yiş mə si bö yük im kan lar 
ya ra dır. De yək ki, mə
sə lən, su ri ya lı, mi sir li, 
ya da əl cə zair li ərəb 
“yaz maq” sö zü nü 
bu şə kil lə rə sa la 
bi lir: ktb – sö zün 
kök sa mit lə ri; ku
ti bə – ya zı lıb; kə
tə bə – həm “yaz
maq”, həm də “o 
yaz dı” de mək dir; 
kut əb – ya zı çı lar; 
mək tə bə tun – ki
tab xa na; mək tə bun 
– həm par ta, həm də 
böl mə; ki təb – ki tab, 

kə tib – ya zı çı;  yak tu bu – o ya zır. 
Ərəb dil lə rin də söz lə rin sağ dan 

so la ya zıl ma sı (elə şə kil lə rin, il lüst
ra si ya la rın da o prin sip lə sı ra lan ma
sı) da az əhə miy yət da şı mır. Bu fak
tın nə zə rə alın ma ma sı göz lən məz 
nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa ra bi lər. Mə
sə lən, st res sə qar şı ye ni, tə sir li dər
man la rın ərəb dün ya sın da rek la mı 
üçün bir Av ro pa dər man fir ma sı üç 
kadr dan iba rət şə kil lər yer ləş di rir. 
Ey ni qa dın bi rin ci (sol) kadr da ağ
rı dan si fə ti qı rış mış, ikin ci kadr da 
dər man qə bul edən za man, üçün cü 
kadr da isə da ha sa kit üz ifa də si ilə 
gös tə ri lir. Bu rek lam ərəb qay da sıy
la sağ dan so la oxu nan da dər ma nın 
is ti fa də si ni məs lə hət gör mə yən ta
ma mi lə əks fi kir ifa də edir. Nə ti cə
də ərəb lər hə min dər ma nı al mır lar. 

Yer kü rə si nin bə zi gu şə lə rin də in

san lar pi cin dil lər ad la nan xü su si “bey
nəl xalq” dil nö vü ilə da nı şır lar. Hə min 
dil lə rin, de mək olar, ha mı sı Av ro pa dan 
gə lən is ti la çı la rın Af ri ka, Ame ri ka, İn
do ne zi ya, Çin və Sa kit Okean ada la rın
da yer li sa kin lər lə dil tap maq cəhd lə ri 
nə ti cə sin də for ma la şıb. 

İn gi lis lər, fran sız lar, hol land lar, 
is pan lar yer li əha li yə bö yük lə rin 
di li ni ba şa düş mə yən uşa ğa bax dıq
la rı ki mi yu xa rı dan aşa ğı ba xır dı lar. 
İs ti la çı lar abo ri gen lər lə ol duq ca sa
də ləş di ril miş “uşaq di lin də” da nı
şır dı lar. Av ro pa lı lar la iş bir li yi qur
maq is tə yən hə min di li mə nim sə yir, 
öz söz lə ri ni də gö zü nə qa taqa ta bir 
ba la ca şək li ni də yi şir di. Pi cin dil lər 
be lə ya ran mış dı.

Söz eh ti ya tı ka sad olan be lə dil
lər dən ti ca rət də, biz nes də is ti fa də 
xey li ra hat ba şa gə lir di. Ye ri gəl

miş kən, “pi cin” sö zü elə “biz nes” 
sö zün dən gə lir: əv vələv vəl bu söz 
çin li lə rin di li nə yat ma dı ğın dan on
lar “biz nes” kəl mə si ni be lə cə təh rif 
olun muş şə kil də səs lən di rir miş lər.

Be lə də olur du ki, uşaq lar yal nız 
pi cin dil lə rin da nı şıl dı ğı mü hit də 
bö yü yür dü lər. Bu hal da ye ni dil 
ya ra nır dı. Be lə dil lə ri kreol dil lər 
ad lan dı rır lar. Elə İn do ne zi ya nın 
rəs mi di li də pi cin dil lə rin bi rin dən 
tö rə yib. İn do ne zi ya nı uzun müd dət 
hol land lar ida rə edib lər, on la rın pi
cin di li ba zarma lay ad la nır dı. 

İn do ne zi ya da hə rə si nin öz di li 
olan çox lu tay fa və mil lət ya şa yır
dı. On lar Ni der lan dın əsa rə tin dən 
qur tu lan dan son ra ba zarma lay di
li ha mı üçün ümu mi dil ol du. Hər 
bir in do ne zi ya lı nın az da ol sa ba şa 
düş dü yü ba zarma lay di li ni rəs mi 

dil elan et di lər. İn do ne zi ya lı lar hə
min di lə çox lu ma lay söz lə ri ye rit
dik cə bu dil da ha yax şı in ki şaf et
mə yə baş la dı.

Di lin key fiy yət sə viy yə si çox vaxt 
hə min dil də qram ma tik for ma la rın – 
za man, cins və sa yın nə də rə cə də əks 
olun ma sı ilə müəy yən lə şir. Mə sə lən, 
Sa kit okean da kı Trob rian ada sı nın 
sa kin lə ri za ma na qavr şı eti na sız dır
lar. On la rın di lin də keç miş, in di ki 
və gə lə cək za man ka te qo ri ya la rı 
yox dur. Al man di lin də iki keç miş 

za man for ma sı var: nəq li keç miş 
və şü hu di keç miş. İn gi lis di lin

də za man lar çox şa xə li dir; bu 
dil də in di ki, keç miş və gə

lə cək za ma nın iyir mi yə 
ya xın for ma sı var.   

An caq rus di lin
dən fərq li ola raq 

in gi lis di lin də 

isim lər hal lan mır. Bu dil də can sız 
isim lə ri bil di rən söz lər cins lə rə ay
rıl mır, can lı isim lə ri ifa də edən kəl
mə lər isə iki cin sə bö lü nür. Fran sız 
di lin də də is min or ta cin si yox dur.

Bə zi dil lər də, mə sə lən, Ti bet di
lin də söz lər ümu miy yət lə cəm şə
kil çi si qə bul et mir.  Ti bet li nə yin sə 
cəm ha lın da ol du ğu nu gös tər mək 
üçün müt ləq “çox lu” mə na sı nı ifa
də elə yən bir söz iş lət mə li dir. O, 
rus lar ki mi “Mən adam lar gör düm” 
de yə bil məz, əvə zin də “Mən çox lu 
adam gör düm” de mə li dir.

Ərəb dil lə rin də isə ək si nə, sö zün 
nəin ki tək və cəm hal la rı, hət a əş
ya nın iki ədəd ol du ğu nu gös tə rən 
ay rı ca for ma sı da var. Adə tən, cüt 
əş ya lar və ya or qan lar, mə sə lən, 
co rab, göz və qu laq haq qın da da
nı şan da bu for ma dan ya rar la nır lar.

(V.Su xa rev, M.Su xa rev “Xalq la
rın və mil lət lə rin psi xo lo gi ya sı” ki
ta bın dan)

NA RIN GÜL çe vi rib

Yad di li ne cə öy rə nir lər?
Avropaölkələrininəksəriyyətindəbirneçəxaricidilbilməkçoxdan

adəthalınıalıb.Məsələn,İsveçdə12iloxuyanşagird8iliniingilis,
6ilinialman,5iliniisəfransızdiliöyrənməyəsərfeləyir.Bundan
başqa,DanimarkavəNorveçdilidəşagirdlərəazçoxtədrisedilir.

Yad dil lə ta nış lıq can lı da nı şı
ğı, ra dionu, mu si qi disk lə ri ni, lent 
ya zı la rı nı din lə mək dən baş la ma
lı dır. Hə min dil də ki bü tün səs lə
rin, xü su si lə doğ ma dil də ol ma yan 
səs lə rin doğ ru tə ləf ü zü nü mə
nim sə mək la zım dır. O di lin öz in
to na si ya sı nı müm kün qə dər təq lid 
et mək da ha yax şı olar. 

Bu nun üçün əv vəl cə ay rıay rı 
he ca lar aram la tə ləf üz edi lir. Hər 
he ca nı ay rıay rı lıq da, hiss edəedə 
da ha sü rət lə söy lə mək la zım dır. 
He ca lar dan təd ri cən bü töv söz lə rə 
ke çil mə li dir. Ön cə gün də lik hə yat
da çox iş lə nən söz lə ri öy rən mək 
gə rək dir. Son ra bü töv cüm lə lə rə 
keç mək olar, an caq hə min cüm
lə lər ay rıay rı söz lə rin yı ğı nı ki mi 
yox, bü töv öy rə nil mə li dir.

Hər di lin öz qram ma tik qay da sı 
var. Ola bi lər, baş lan ğıc da doğ ma 
di lin qram ma tik qay da la rı da ha 
ağ la ba tan gö rün sün. On da psi xo
lo ji cə hət dən sö zə ta be ol ma ğa və 
onu eşit di yin ki mi tək rar la ma ğa 
kök lən mək la zım dır. 

Xa ri ci dil də qə zet oxu maq və 
mət nin his sə lə ri ni əz bər söy lə mək 
ol duq ca fay da lı dır. 

Xa ri ci dil öy rən mə yə baş la yan
da özü nüz də ye ni dil də dü şün mək 
vər di şi ya rat sa nız, yax şı olar. Bu, heç 
də doğ ma di li niz də dü şü nüb son ra 
onu tər cü mə et mək de mək de yil. 
Əgər dərs za ma nı doğ ma di li heç 
iş lət mə sə niz, xa ri ci di li da ha sü rət lə 
öy rə nə bi lər si niz. Be lə də qram ma ti
ka nı mə nim sə mək də asan la şar.

Sö zü, ifa də ni və bü töv cüm lə ni 
şüural tı ya ke çə nə və özözü nə ağ
lı nı za gə lə nə qə dər tək rar la ma ğa 
eh ti yac var.

Ək sər dil kurs la rı müəy yən 
plan üzə rin də qu ru lur. Hə min 
pla na riayət edən lər 
əməl et mə yən lər dən, 
bəl li tap şı rıq la rı ye ri nə 
ye tir mə yən lər dən da
ha asan öy rə nir lər. 

Əgər 50 saat lıq dərs 
bir ne çə həf tə yə sı ğış dı
rıl sa, hə min saat la rın ay
lar la uza dıl ma sın dan 
da ha yax şı nə ti cə 
ve rər. 50 saat lıq si nif 
məş ğə lə si ki fa yət dir 
ki, mə sə lən, “nə za
kət li ərəb di li”ni öy
rə nə sən, da ha doğ ru

su, bu müd dət ye ni in san lar la ta nış lıq 
za ma nı na bə ləd ada mın ərəb cə ha ra, 
ne cə get mə yi so ruş ma sı və yün gül 
alışve riş et mə si üçün ki fa yət dir. 

Dil lə rin bə zi lə rin də ey ni za man
da yaz maq və oxu maq asan dır, baş
qa bir dil də isə əv vəl cə oxu maq və 
da nış maq, bun dan son ra yaz ma ğı 
öy rən mək da ha asan olur. Mə sə lən, 
ital yan, is pan və ma car dil lə ri nin 
qram ma ti ka sı çox sa də dir. İn gi lis və 
fran sız dil lə rin də isə, ək si nə, qram
ma ti ka çə tin dir. Çin di lin də yaz maq 
da ha çə tin dir, ona gö rə də 
əv vəl cə bu dil də da nış

ma ğı, yal nız çox 
son ra lar yaz ma

ğı öy rə nir
lər.

Dil öy rən mə yə is tə ni lən yaş da 
baş la maq müm kün dür, an caq yax
şı tə ləf üz et mə yi öy rən mək üçün 
məş ğə lə yə nə qə dər tez baş la sa nız, 
bir o qə dər yax şı dır. 

Dil öy rə nən adam bil mə li dir ki, 
in san or ta he sab la eşit di yi nin beş
dən bi ri ni, gör dü yü nün beş dən 
üçü nü xa tır la yır. Gös tə ri lən və izah 
edi lən lə rin isə beş dən dör dü in sa nın 
ya dın da qa lır. Yad da şın ça lış ma sı 
üçün gü nün ən yax şı vax tı saat 10
dan 12yə qə dər ki və or qa niz min 
ok si gen ac lı ğı na da ya nıq lı ol du ğu 
ax şam saat 8dən son ra kı vaxt dır. 
İlin fə sil lə ri nə gəl dik də isə yad da şın 
ən yax şı iş vax tı yay döv rü sa yı lır.

Öy rə nil miş ma te rialı in ter val lar
la tək rar la maq çox va cib dir. Fa si lə
siz tək rar lar, tam xa tır la ya na qə dər 
əz bər lə mə isə ta ma mi lə fay da sız 
və əl ve riş siz dir.
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Xalqlarvədillər
Kimnecədanışır



Qohumlardan biri beş il qabaq zəng elədi ki, uşağın to
yuna hazırlaşırıq, kənd camaatı məclisdə Zeyna
lın oxumasını istəyir. Onu tapıb gətirə bilərsənmi? 
HələsənətioqədərdətanınmayanZeynalƏhmədovutapıb

danışdım, razılaşdıq.Əvvəllərdəokəndinbirneçə toyundaoldu
ğumdan camaatın muğama, klassik musiqiyə münasibətini azçox
bilirdim.BunuZeynalaeşitdirəndəağayanaarxayınlıqla“darıxma,
hərşeyyaxşıolacaq”,dedi.
...Avqustunqorabişirəni.Tempera

tur48dərəcə.İşintərsliyindəntoyda
günorta saat 2də başlanır. Dedim,
Zeynal, bu beş yüz nəfərlikməclisi
ələalmağınbircəyoluvar–“Heyra
tı” ilə başlamaq.Qaşları çatıldı, fik
rə getdi, qayıtdı ki, qadooyalım, bu
təndirin içində “Heyratı” çətin olar,
bəlkə onu axşama saxlayaq?Və ani
fasilədənsonraözüdəşərtkəsdi:
 Yaxşı, nə qədər ağır olur olsun,

“Heyratı” iləbaşlayıram.Ammabir
şərtlə: sən qabaqda əyləşirsən, baş
barmağındaişləyir–“əla”dabarma
ğındikqalxır,“yaxşı”dabirazyana
əyilir,“pis”dəisəbaşıüstədayanır.
SonraZeynalbaşladı,nəbaşladı...
Masaların üstü nemətlə doludu.

Bircə quş südü çatmır. Amma nə
qədərqəribədəolsa,heçkəsəlinio
nemətlərə uzatmır, həta içməkdən
ötrüsinovgedənbirtanışımdaözü
nüçoxtəmkinliaparır.
Zeynalın səsi toy mağarında za

manı dondurub. Hərəkət dayanıb,
kimsəninalnındantərdəsızmır.
Və “Heyratı”nın son akkordları

vurulanacanmənim baş barmağım
əsgərkimifarağatdayanır...
Ənmaraqlısı daZeynal qavalı yerə

qoyandansonraoldu–məclisəhliaya
ğa qalxıb ilk dəfə canlı gördüyü gənc
xanəndəniuzunuzunalqışladı...Bunlar
tərifzaddeyil,özgözümləgörmüşəm.

***
 Ay Zeynal, danışırlar ki, səni
sənətə qoyunun qırağından tu
tubgətiriblər...
Düzdeyirlər.25yaşıniçindəydim.

Kənddə (Şamaxının Quşçu kəndində -
Z.Ə.) toyvardı.Tərslikdənhəmingün
qoyunnobatı bizədüşmüşdü.Sürünü
kəndəyaxınyerlərdəhərləyirdimki,ba
rımusiqini,xanəndəninsəsiniuzaqdan
daolsa,eşidim.Birdəbaxdımüçoğlan
qaçaqaça gəlir ki, bəs toy sahibi səni
çağırır.Kişikənddənüfuzyiyəsiydi,sö
zünüyerəsalmaqolmazdı.Ammaəyin
başımitingünündə,cındırımdandacin
hürkür. Həyətə çatan kimi toy sahibi
bircəsualverdi:“Ə,Qarabala,sənoxuya
dabilirsən?”Başımıaşağısalıbdinmə
dim.Qayıtdıki,bucamaatmənimbaşı
mıkeçəleləyib–Zeynalgəlsin,Zeynal
gəlsin...Nədeyəydim;deyəydimki,bir
qəzəlidəaxıracandüzəməllibilmirəm?
Muğamlarındaancaqadınıeşitmişəm.
Bironubilirəmki,səsimibaşımaatanda
lapAllahınyanınanərdivansızçıxmağa
dagücümçatır.Qaraçılibasındagirdim
toyxanaya. Qadasını aldığım tarzən
Mehman Mikayılov (sonralar mənim
ilksənətmüəllimimoldu),deyəsən,mə
nihamıdanyaxşıanladı.Nəoxudumsa,
gəldidalımca,tardaastaastaizlədimə
ni.İndiyadımadüşürki,camaatməni
əməllibaşlıalqışladıda...
Toydan sonra Mehman müəllim

dedi ki, bu səsAllahvergisidi,Zey
nalı verin mənə. Evdə, ailədə uzun
çəkçevirdən sonra razılaşdılar. Meh
manmüəllimdəogündənmənəzülm
lər yaşatdı, əzablarverdi, anamı ağlar
qoydu–hamısıdamuğamıöyrətmək
üçün!EləbunagörəindiMehmanMi
kayılovun əlini öpüb gözümün üstə
qoyuram.

***
 2002də gəldin Bakıya, “Asəf
Zeynallı”daAlimQasımovuntə
ləbəsioldun...
Həə,ustadıntələbəsiolmaqbirayrı

əfsanəidi.Ətimişişəçəkəçəkəbilirsən
nələröyrətdimənə?!SənAllah,qoybir
əhvalatdanışım.DostumAbgülMirzə
liyevintoyudu,məclisdəcavanyaşlıfi
lanqədərxanəndəvar.Mikrofonuver
dilərmənə,qırxdəqiqəlik“Çahargah”ı
qırtaqırtagətiribyeddidəqiqəyəsı
ğışdırdım.Qurtarandazalqalxdıaya

ğa,təxminənbeşdəqiqəaravermədən
bu Qarabalanı alqışladı. GəlibAlimin
qarşısında bağır basıb baş endirdim,
dedim, ustad, siz olan məclisdə mən
beləoxumamalıydım.OndaAlimQası
movcamaatadediki,mənZeynalabelə
“Mənsuriyyə” öyrətməmişəm, amma
o,buşöbədəözümündəvurabilmədi
yimgüllərivurdu.Onagörəindənbelə
adını“ZeynalMənsuri”qoydum.
Üzünədemirəm,sənoxuyanda
canımda toxunmadığın bir hü
ceyrəqalmır...
ŞamaxıMusiqiMəktəbindəişlə

diyim günlər yadıma düşür. Zəng
eləyirdin ki, Zeynal, dolmuşam.
Deyirdim,durgəl.Boşsinifərinbi
rindəMehmanınmüşayiəti iləmən
oxuyurdum, sən də ağlayırdın. O
vaxtlarbircə şeyarzulayırdım–kaş
üçbeş belə dinləyicim ola... An
caqürəyimistəyənbirxalı,
zənguləni bişirənə qədər
özümnələrçəkirəm,onu
Allahbilir.Arzuladığımı
alandasizdənqabaqöz
tüklərim ürpəşir, hava
lanmahəddinəçatıram...

***

Bu cızmaqara Zeynalın “Çahar
gah”ının sədaları altında yazılıb. Əlim
üzümdə qalıb  səsin neçə rəngi, neçə
döngəsi,neçəqatıolarmış!Qırxbeşsa
niyəlikzənguləniinsanbalasınəfəsdər
mədənnecəvurabilərmiş?Xanəndəde
yilənbəndəbeləağırdəstgahıbuqədər
çılğınvəemosionalşəkildə,heçbirladı
pozmadannecəoxuyarmış?Özüdesin:

 Bir dəfə ATVdə cənnətlik Sabir
Mirzəyevinanımtədbirikeçirilirdi,mə
nidəçağırmışdılar.Getdimki,muğa
mımızınağsaqqallarıSüleymanAbdul
layev,TeymurMustafayevdəburdadı.
Aparıcıqızsoruşduki,SabirMirzəyev
dən sonra “Çahargah”ımız öldü, elə
mi?DədəSüleymanqayıtdıki,qızım,
elədemə, bu şamaxılı balası varha...
Yox, sonrasını deməyə üzüm gəlmir,
özünaxtarıbtaparsan.Bircəoyadım
dadıki,atamıngoruhaqqı,yeryarıl
saydı,xəcalətimdənyerəkeçərdim.

***
Düzdeyir,çoxutancaq,həmdəsadə

lövhdü.Bircəsaatoturubçayiçdik,te
lefonususmadı–toylaraçağırırlar,qiy
mət soruşurlar. Bunun da əzbərlədiyi
bircəsözvar–nəverərsiz,verərsiz...Bir
iləvvəlaldığımaşınabaxdım,daşçat
lasa,qiyməti56minikeçməz.Efirdən
düşməyənaramüğənnilərininmaşınla
rınınbazburutunuxatırlayıb,müd
rikcəsinə susdum. Soruşdum, ay
Zeynal,bəsyolpolisiyləneynir
sən?Cavabıkonkretoldu:
 Allah xatirinə, yekəxana

lıq kimi qəbul eləmə, səsimin
dalınca cəhənnəmə piyada
getməyə hazır olanlar var (Bu
yerdəbirpolisgeneralınınadı

nı çəkdi). Bir də görürsən
toya gecikdiyim yerdə
saxladılar. Demirəm
haqsız yerə, ancaq
toy yiyəsinə necə
başa salasan? O
məqamda zəng
eləyibvəziyyəti
mideyirəm...

***
 Maraqlıdısa,

dörd il əvvəlin
bir əhvalatı
nı da danışım.
Gəldim Musiqi
Akademiyası
na, icazə alıb
girdim Arif
B a b a y e v i n
sinfinə. Uşaq
lara “Sima
y i  Ş əm s ”
öyrədirdi.

Ammaağsaqqalnəillaheləyirdisə,istə
diyinitələbələrindənalabilmirdi.Baxdı
üzüməki,ayZeynal,səndəalınar?Alla
hıçağırıbbaşladım.Gəlib“Hicaz”aça
tandakeçdimrəhmətlikSeyidMirbaba
yevinxallarına.Oməqamdauşaqların
nədüşündüyüvacibdeyildi,məndən
ötrüənvacibiArifmüəlliminmünasi
bəti idi.Oxuyubqurtardım,sinfədaş

dan ağır bir sükut çökdü. Təxminən
beşaltı dəqiqə belə qaldıq. Hamımız
ArifBabayevinnədeyəcəyinigözləyir
dik. Handanhana ağsaqqal gözlərini
açıbdilləndi:
Kişininoğluoxuyurda...
Sonradasözüngerisinigətirdi:
Zeynal,yolunuazmasan,qoltu

ğunaverilənqarpızlarıaxıracansax
layabilsən,çoxuzağagedəcəksən...

***
 Eşitmişəm, bir toyda xanəndə
lər səndən sonra oxumağa cəsa
rəteləməyiblər...
 Həə... sənətçi dostumuz Mahirin

toyundaolubeləbirşey.Çəkilibotur
muşambirkənarda,uşaqlardamikro
fonüstündəbaşyarırlar.Dördbeşnə
fərdənsonramasabəyimənəsözverdi.
Gəlib“Şahnaz”ıbaşladım.“ŞəddiŞah
naz”açatandabaxdımki,səsyağkimi
gedir.Odəmdəadamözündəolmur,
çevrəsindənçıxır.Ordandaayaqverib
qalxdım“Səba”ya.Bilənlərbilir,“Şah
naz”dabubölümzirvədi,taaordano
tərəfə yol qalmır.Oqədər çətin, ələ
gəlməyənməqamdıki,çoxları“Şah
naz”ıonsuzoxuyur.Sonzəngulələ
ribusözlərləbitirdim:
Aşiqənəgəlsə,sözündəngələr,
Bülbüləəsirliksəsindəngələr,
Ceyranahərxətagözündəngələr,-
Qınasıngözünügözəgələndə.
Özümə qayıdanda baxdım

ki, bayaq mikrofon
üstündə dava sa
lanların heç biri
yoxdu, çəki
lib kirimişcə
oturublar
qıraqda.

Ovaxtdanhəminuşaqlarmənə“qu
laqkəsən”deyirlər.Yəqin“çörəkkə
sən”deməkistəyirlər...
Demək,bugünmuğamdaözü
nərəqibgörmürsən?
Yox,elədeməktərbiyədənkənar

olar. Amma ən böyük rəqibim də,
düşmənim də elə öz səsimdi; yün
gülcə kökdən düşdüsə, istədiyimi
ala bilmədimsə, Zeynalın qəbrini
qaz,aparquylatorpağa...

***
Arada onu şöhrət atından salmaq

üçünyüngülcəsancıram:
 Üzgözün niyə bu gündədi?
Burnunun üstündən haçansa
tankzadkeçməyibki?
Uğunubgedir:
 Tooba, xəbərim olmayıb. Bildi

yim bircə odu ki, gözümü açandan
özümübusirsifətdəgörmüşəm.Allah
verənpaydı,verdiyinəşükür!
Əlçəkmirəm:
 Bu “gözəllik” toydaməclisdə
sənəəngəlolmurki?
Heçvaxthisseləməmişəm,əksinə,

səs,ruhyerindəolandaheyranlarınsayı
daçoxalır.
Səncanın,toydaməclisdəkiməsə
vurulduğunolubmu?Aşıq şorgöz
olar,deyiblər...
Yox,məngözümə,diliməyiyəlik

eləməyi bacarıram. Amma belə də
olur: ovqatın, vəcdin sahmanda ol
masıüçünbirmələyigözaltıeləyib
sonacan yalnız ondan ötrü oxuyu
ram.Sözyox,bunuözümdənsavayı
heçkimbilmir,çünkimənogözəlli
yəözgözlərimləyox,qəlbimin,səsi
mingözüyləbaxıram...
Bir az da qeybətə çəkmək istəyi

rəm, di gəl, yaxa tutdurmur. Ona
badalaq vuranlardan birikisinin
adını çəkirəm, ancaq əlini yelləyib
söhbətdənyayınır: “Allahınqəzəbi
nəgəlmişlərləmənimnəişim!..”
Ondamövzunudəyişib: “Toyda

kıoxumalarınlastudiyadakıifaların
arasında xeyli fərq olduğunu bilir
sənmi?”–soruşuram.
Həə,bilirəmonu,bilirəm.Studiya

daoxuyubçıxanaqədəreləbilətmaşı
nınınağzındaoluram.Bütün“sok”um
çəkilir.Ancaqtoydaməclisdəmeydan
genişdi,süratını,harasürürsən...

***
Ayaqüstündəbunlarıdadedi:
 Yiyəm olmadımənim, yiyə çıxan

tapılmadı.Kiminüstünəgetdimsə,bur
numa vurub geri qaytardılar.Məcbur
qalıbözümözüməyolaçasıoldum.İn
diqırxyaşıniçindəyəm.Buraqədərgəl

diyimyoluancaqiynəylə
gorqazmağa,itinaya
ğından tikan çıxar
mağa bənzətmək
olar.Ancaqbunada
şükür! İndiyəcən o
qoyunun qırağında
qalmışolsaydım,kim
mənitanıyacaqdı?..

Zöh  rab  
ƏMİRXANLI
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Zeynalın kənd toyundan başlanan sənət yolu

“Ən böyük 
düşmənim 
öz səsimdi”



14 no  yabr dün  ya diabet 
gü  nü  dür. Am  ma na 
rahat olmayın, bunun
ardınca planetdə nə

qədərşəkərxəstəsininolması,han
sı proqramların həyata keçirilməsi
ilə bağlı rəqəmləri yazıb başınızı
ağrıtmayacağıq.Sadəcə,Respublika
EndokrinolojiMərkəzinin direktor
müavini, Azərbaycan Diabet Liqa
sınınsədriYeganəSultanovailəşə
kərlisuallaraaydınlıqgətirəcəyik...

Yeganəxanım,şəkərxəstəliyi
ninAzərbaycandafərqliyaran
masəbəblərivar,yoxsa?..
- Yox, sə  bəb  lər, de  mək olar, bü -

tün dün  ya  da ümu  mi  dir. Xəs  tə  li  yin 
əmə  lə gəl  mə  sin  də yer  li şə  raitin də, 
men  ta  li  te  tin də ro  lu var. Mə  sə  lən, 
biz  də ikin  ci tip şə  kər  li diabet uşaq -
lar  da na  dir hal  lar  da olur. Ame  ri  ka  da 
isə bu ha  la da  ha tez-tez rast gə  li  nir. 
Piy  lən  mə  dən əziy  yət çə  kən in  san  lar 
Ame  ri  ka  da həd  siz çox  dur. İn  san  lar 
“Mc Do  nalds”lar  da, “Fast-food”lar -
da, aya  qüs  tü qi  da  lan  ma yer  lə  rin  də 
ye  mə  yi hə  yat tər  zi  nə çe  vi  rib  lər. Ona 
gö  rə də ikin  ci tip şə  kər  li diabet  li  lə  rin 
sa  yı Ame  ri  ka  da da  ha çox  dur. Biz -
də nis  bə  tən saf, düz  gün qi  da  lan  ma 
ol  sa da, piy  lən  mə  dən əziy  yət çə  kən 
in  san  lar da bəs de  yin  cə  dir. Bu da şə -
kər  li diabe  tə yol açan şərt  lər  dən  dir.
Şəkərdənqorunmağınbirre
septivarmı?
- Şə  kər  li diabe  tin pro  fi  lak  ti  ka -

sın  da ən va  cib mə  sə  lə düz  gün 
qi  da  lan  ma və fi  zi  ki ak  tiv  lik  dir. 
Şə  kə  rin qi  da ilə çox bö  yük bağ  lı -
lı  ğı var. Va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də 
diabe  tin er  kən aş  kar  lan  ma  sı  dır. 

Bu il Res  pub  li  ka En  dok  ri  no  lo  ji 
Mər  kə  zi Azər  bay  can Diabet Li -
qa  sı ilə bir  lik  də Pre  zi  dent ya  nın -
da Qey  ri-Hö  ku  mət Təş  ki  lat  la  rı  na 
Döv  lət Dəs  tə  yi Şu  ra  sı  nın ma  liy -
yə  ləş  dir  di  yi qrant la  yi  hə  si çər  çi -
və  sin  də, iş  lə  yən in  san  lar ara  sın  da 
şə  kə  rin er  kən aş  kar  lan  ma  sı  nı hə -
ya  ta ke  çir  di. Xü  su  si test üsul  la  rı 
ilə müayi  nə apar  dıq. 1000 nə  fər 
müayi  nə  dən keç  di, bun  lar  dan 200 
nə  fər  də şə  kər  li diabet və diabe  tö -
nü və  ziy  yət üzə çıx  dı. Pis odur ki, 
bu  nu öz  lə  ri də bil  mir  di  lər.
Diabetönüvəziyyətnecəolur?
- Heç bir kli  nik əla  mə  ti ol  mur. Bu, 

qlü  ko  za  ya to  le  rant  lıq tes  ti ilə yox  la -
nır. Or  qa  nizm  də qlü  ko  za  ya həs  sas -
lıq aş  kar olun  sa, de  mə  li, şə  kər ya -
xın  da  dır. Düz  gün qi  da  lan  ma  maq, 
iç  ki, si  qa  ret, ya  xın qo  hum  lar  da 
şə  kər  li diabe  tin ol  ma  sı, me  ta  bo  lik 
sind  rom, yə  ni ar  te  rial təz  yi  qin yük -
sək ol  ma  sı şə  kər fak  tor  la  rı  dır.

Diabetönüvəziyyətdəngeriyə
qayıdışvarmı?
- Qa  yı  dış yal  nız düz  gün qi  da -

lan  ma və fi  zi  ki ak  tiv  lik  lə müm -
kün  dür. Bu qay  da  ya nə qə  dər 
düz  gün əməl et  sən, xəs  tə  li  yi bir o 
qə  dər ge  cik  dir  mək və ya qar  şı  sı  nı 
al  maq olar. Söh  bət an  caq ikin  ci tip 
şə  kər  li diabet  dən ge  dir. Bi  rin  ci tip 
isə in  sul  yar apa  ra  tın, yə  ni mə  dəal -
tı və  zin in  su  lin if  raz edən bet  a hü -
cey  rə  lə  ri  nin düz  gün iş  lə  mə  mə  si 
de  mək  dir. Bu  nun qar  şı  sı  nı al  maq 
müm  kün de  yil, elm bu  nu hə  lə 
kəşf elə  mə  yib. 
Sonillərtibbelmindəşəkərin
müalicəsində inqilabi sayıla
biləcəkyenilikbaşveribmi?
- İn  su  li  nin kəş  fin  dən son  ra elə 

bir ta  pın  tı yox  dur. Müx  tə  lif tip 
in  su  lin  lər ya  ra  dı  lır, onun ye  ri  dil -
mə me  tod  la  rın  da çox bö  yük in  ki -
şaf var. İn  di dün  ya alim  lə  ri məhz 
şə  kə  rin müali  cə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
cid  di nə  ti  cə əl  də elə  mək üzə  rin  də 
iş  lə  yir  lər. Hər il Av  ro  pa Diabe -
tin Öy  rə  nil  mə As  so  siasi  ya  sı  nın 
konf  rans  la  rı ke  çi  ri  lir. Alim  lər yı -
ğı  lır  lar, ye  ni  lik  lər ba  rə  də da  nı  şır -
lar. Cər  ra  hi me  tod  la da şə  kə  rin 
müali  cə  si  nə nail ol  maq is  tə  yir  lər. 
Piy  lən  mə  si olan adam  lar  da mə -

də  nin ki  çil  dil  mə  si, ora ba  lon yer -
ləş  di  ril  mə  si, transp  lan  ta  si  ya, mə -
dəal  tı və  zin bet  a hü  cey  rə  lə  ri  nin 
kö  çü  rül  mə  si və sair me  tod  lar tət -
biq olu  nur. Am  ma bü  tün bun  lar 
eks  pe  ri  men  tal şə  rait  də  dir, özü  nü 
tam doğ  rult  mur ki, küt  lə  vi tət  biq 
olun  sun. 
Azərbaycandadamədəninki
çildilməsiəməliyyatıaparılma
ğabaşlanıb.Nədərəcədəuğur
luəməliyyatlardır?
- Düz  dür, bu ba  rə  də elan ve  rir  lər. 

Elan  da açıq de  mir  lər ki, əmə  liy  yat  lar 
han  sı tip xəs  tə  lə  rə aid  dir. De  yir  lər ki, 
şə  kər  li diabe  ti olan in  san  la  ra aid  dir. 
Yə  ni rek  lam elə  yir  lər. Am  ma bu, 
düz  gün de  yil. Çün  ki bu əmə  liy  yat -
lar bi  rin  ci tip şə  kər  li diabe  tə aid de -
yil. Hət  a ikin  ci tip şə  kər  li diabet  lə  rin 
də ək  sə  riy  yə  ti  nə bu əmə  liy  yat  la  rın 
aidiy  yə  ti yox  dur. Həm də əmə  liy  yat 
xəs  tə  ni diabet  dən tam qur  tar  mır. Sa -
bah çə  ki  si  nə, qi  da  lan  ma  sı  na nə  za  rət 
elə  mə  sə, ye  nə də şə  kər  li diabet  lə ya -
şa  maq məc  bu  riy  yə  tin  də qa  la  caq.  
 İnsanın təbiəti, xarakteri on
da şəkərin yaranmasına yol
açırmı?
- Me  lan  xo  lik, qəm  gin, pes  si  mist 

in  san  lar  da bü  tün xəs  tə  lik  lər da -
ha tez ya  ra  nır. On  lar  da xəs  tə  li  yin 

ge  di  şa  tı da pis olur. Mən ne  çə il 
təc  rü  bə  si olan adam ki  mi bu  nu 
de  yi  rəm, tək  cə ümu  mi təc  rü  bə -
dən çı  xış et  mi  rəm. Çox  la  rı bəl  kə 

də bil  mir, Ame  ri  ka 
Diabet Cə -

miy  yə  ti  nin şə  kər  li xəs  tə  lər üçün 
tə  sis edil  miş Jos  lin me  da  lı var. Bu 
me  dal bi  rin  ci tip şə  kər xəs  tə  si olan 
adam  la  ra ve  ri  lir. 

Əv  vəl tə  sis olu  nan  da 25 il ya  şa -
ya  na ve  ri  lib. Tibb, sə  hiy  yə in  ki  şaf 
et  dik  cə 30 il, son  ra 50, 70 il... Bu 
me  da  lı so  nun  cu alan adam Bob 
Kraus ad  lı 90 yaş  lı pro  fes  sor ol  du 
- 2011-ci il  də, ona şə  kər diaq  no  zu 
qo  yul  ma  sı  nın 85 il  li  yin  də. Onun 
haq  qın  da hə  kim  lə  ri de  yir  lər ki, 
doğ  ru  dur, o, düz  gün müali  cə alıb, 
nə  za  rət  də olub, am  ma onu 90 ya -
şı  na çat  dı  ran, bu cür güm  rah sax -
la  yan hə  yat eş  qi  dir, nik  bin  li  yi  dir.  
 Milli Məclisdə “Ailə Məcəl
ləsi”nə ediləcək dəyişiklik
lərdən sonra nikaha girərkən
tibbiarayışıntəqdimiməcburi
olabilər.Buaddımhəmdəev
lənənlərarasındasonradanan
laşılmazlıqyaranmamasıüçün
atılır. Mütəxəssis kimi necə
düşünürsünüz,şəkərlixəstələ
rinevlənməsihansımənfinəti
cələritörədəbilər?
- Hə  min la  yi  hə ha  zır  la  nan  da 

Mil  li Məc  lis  də so  sial qru  pun tər  ki -
bin  də iş  ti  rak edir  dim. Ora  da hət -
ta bir nə  fər tək  lif elə  di ki, şə  kər  li 
in  san  lar ev  lən  mə  sin. Am  ma siz  cə, 

bu, nə qə  dər düz  gün  dür? Mən 
həm də şə  kər  li diabet  li in  san  la  rın 
hü  quq  la  rı  nı mü  da  fiə edən in  sa -
nam. Əgər şə  kər  li diabet  lə do  ğu -
lan in  san olim  pi  ya çem  pionu ola 
bi  lir  sə, Ame  ri  ka gö  zə  li se  çi  lir  sə, 
on  la  ra ne  cə xəs  tə ki  mi ba  xa bi  lə -
rik? Şə  kə  rə tu  tul  muş alim  lə  ri  miz, 
ic  ti  mai-si  ya  si xa  dim  lə  ri  miz var, 

ya  şa  yıb-ya  ra  dır  lar, cə  miy  yət 
üçün ak  tiv və la  zım  lı in -

san  lar  dır  lar. Ba  şa 
düş  mə  li  yik ki, 

in  di  ki dövr  də şə  kər hə  yat tər  zi  dir. 
Öz mü  şa  hi  də  lə  ri  mə əsa  sən de  yə 
bi  lə  rəm ki, diabet  li qız  la  rın ailə -
si da  ha möh  kəm olur. Bi  lir  si  niz, 
nə  yə gö  rə? Çün  ki bu cür ev  li  lik  də 
müt  ləq sev  gi və fə  da  kar  lıq fak  to -
ru var. 
 Bəs onlardan doğulan uşaq
lar?..
- Biz  də qey  diy  yat  da olan bir ailə 

var: oğ  lan da, qız da diabet  dir, 
uşaq  la  rı sağ  lam  dır. Risk mə  sə  lə  si 
sta  tis  ti  ka  ya gö  rə də be  lə  dir: qa  dın -
da şə  kər olan  da, ki  şi  də ol  ma  yan -
da risk adi in  san  lar  da olan qə  dər -
dir. Ki  şi  də şə  kər olan  da risk bir 
qə  dər ar  tır. İki  si də şə  kər  li diabet 
xəs  tə  si olan in  san  la  rın ev  lən  mə  si 
za  ma  nı risk əl  li faizə qal  xır. Bu  na 
bax  ma  ya  raq, bu hal  da da sağ  lam 
uşaq do  ğu  la bi  lir.
Xalqarasındabeləbirdeyim
varki, şəkərvarlıların,vəzifə
lilərinxəstəliyidir...
- Yə  qin ona gö  rə be  lə de  yir  lər 

ki, zən  gin adam  lar yax  şı ye  yir-içir, 
çox otu  raq hə  yat ke  çi  rir  lər. Bu ba -
xım  dan şə  kər  də və  zi  fə  nin, sər  və  tin 
ro  lu ola bi  lər. Am  ma ümu  miy  yət  lə 
be  lə bir sta  tis  tik gös  tə  ri  ci yox  dur. 
Yə  ni şə  kər bir az da ta  le  dir.  

QızılgülABDİNOVA
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Aylurofob-pişikdənqorxan
Dünyadamilyonlarlainsanmüxtəliffobiyalardanəziyyətçəkir.

Psixiatriyaelmifobiyanıbuvəyabaşqaqıcığaqarşıyüksəkpa
tolojiqorxureaksiyasıkimiizahedir.Bu,müəyyənsituasiya
lardaözünügüclüşəkildəbüruzəverən,heçbirməntiqləizah

olunmayan,insanbeyninikabuskimiörtənəsassızbirqorxudur.
Ge niş ya yıl mış fo bi ya lar dan bi ri 

də ay lu ro fo bi ya dır. Yu nan ca ailu ros 
– pi şik, pho bia – qor xu de mək dir. Bu 
qor xu nun adı na qa leofo bi ya, qa to fo-
bi ya da de yir lər. Xəs tə lik nə vaxt sa 
pi şik dən qorx muş, emo sional və ya 
fi zi ki trav ma al mış, həm çi nin bu ba-
rə də da nı şı lan bir əh va lat dan tə sir-
lən miş adam lar da ya ra nır. 

Pi şik lə rin əh li ləş di ril mə si nə 8000 
il əv vəl Kipr əra zi sin də baş la nıb. 
Ar xeoloq lar hə min əra zi dən pi şik, 
si çan və in san sü mü yü ta pıb lar. Eh-
ti mal ki, in san lar si ça nı tə sa dü fən, 
pi şi yi isə on lar dan qur tul maq üçün 
ada ya gə ti rib lər. Pi şik 4000 il əv vəl 
Mi sir də ev hey va nı na çev ri lib. 

İt dən fərq li ola raq pi şik adam la 
ün siy yə tə da ha çox meyl gös tə rir. 
Onun qə ri bə li yi, sər bəst li yi, inad-
cıl lı ğı pi şik dən az qor xan adam da 
da ay lu ro fo bi ya ya ra da bi lər. 

Baş qa qor xu lar ki mi ay lu ro fo bi-
ya da mü da fiə me xa niz mi ola raq 
şüur suz mey da na gə lir. 

Məşhuraylurofoblar
Bir çox ta nın mış ada mın ay lu-

ro fo bi ya sı olub. Fran sız  kral la rı 
III Hen ri və XIV Lü do vik, Ma-
ke do ni ya lı İs gən dər, Yu li Se zar, 
Çin giz xan, Be ni to Mus so li ni, 
Lav ren ti Be ri ya, Adolf Hit ler be-
lə lə rin dən dir. 

Na po leonun “pi şik qor xu su”nun 
isə öz ta rix çə si var. Hə lə 6 ay lı ğın-
da da yə si onu ev də tək qo yub ge-
dər, hə min vaxt pi şik lər “hü cu ma 
ke çib” uşaq la oy na yar mış. Kör pə 
Na po leon ca nın dan heç vaxt çıx-
ma yan qor xu ya be lə cə dü çar olur. 
Er kən yaş la rın dan mü ha ri bə lə rə 
qa tı lan Na po leon şi rin öh də sin dən 
gə lə cək qə dər cə sa rət li, pi şik dən 
qor xa caq qə dər aciz idi. Pi şik gö-
rən ki mi özü nü iti rir, hət a so yuq 
ha va da be lə tər lə yir, əsə bi lə şir miş. 

Na po leonun bu zəif da ma rın dan 
xə bər tu tan in gi lis baş ko man da nı 
Nel son onun üs tü nə 70 pi şik lə bir-
lik də qo şun gön də rir. Na po leon or-
du rəh bər li yi ni kö mək çi si nə tap şı-
rıb de yir: “Nə dö yü şə, nə də dü şü nə 
bi li rəm. Pi şik lər mə ni məhv edir!” 

Və hə min dö yüş də Na po leon 
or du su məğ lub olur.

Xəstəliyinsimptomları
Xəs tə li yin simp tom la rı hə min 

ada mın ya nın da pi şik mı rıl da ma sı 
və ya mi yol da ma sı za ma nı özü nü 
bü ru zə ve rir. Bə zən ya nın da pi şi yin 
sa kit cə dur ma sı da ada mın ürək dö-
yün tü lə ri nin art ma sı na, tər lə mə si nə, 
bə zən sə əl-aya ğı nın əs mə si nə, dəh-
şət li qor xu ke çir mə si nə sə bəb olur. 

Ay lu ro fob lar kü çə də tək-tən ha gə-
zib-do la şan pi şik də be lə təh lü kə gö-
rür, onun qəf ə tən hü cu ma ke çə bi lə-
cə yi ni dü şü nür lər. Qa ran lıq otaq da 
pi şi yin ol ma sı fik ri isə ay lu ro fo bun 
özün dən get mə si nə və ürək tut ma-
sı na gə ti rə bi lər. 
Be lə xəs tə lər 
üçün oyun caq 
pi şik lər də təh lü-
kə li sa yı lır. 

Xəstəliyin
müalicəsi

Ay lu ro fo bi ya nın 
müx tə lif müali cə 
üsul la rı var. Bu nun 
üçün psi xiatr və ya 

psi xo te ra pevt dən məs lə hət al maq 
la zım dır. Komp leks müali cə da ha 
ef ekt li dir. Dər man te ra pi ya sı ilə 
koq ni tiv-dav ra nış te ra pi ya sı nı bir-
ləş dir mək yax şı nə ti cə ve rir. 

Ay lu ro fo bi ya dan əziy yət çə kən-
lə rin bə zi lə ri müali cə dən son ra pi-
şik se vən in sa na çev ri lir, bu can lıy la 
ün siy yət dən zövq alır lar. Sev mə-
yən lər sə ən azı on dan qorx mur lar.

NARINGÜL

“ŞƏKƏR
birazdataledir”
YeganəSultanova: “Diabet li qız la rın ailə si da ha möh kəm olur”
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NərgizCABBARLI

İnkişafının hansı mərhələsində olurolsun cəmiyyət də, elə
insanın özü də nağıla həmişə
ehtiyacduyur.Bujanrnəköh

nəlir,nədədəbdəndüşür.Səbəbin
sanınmənəvipsixolojialəmi,arzu
larıxəyalları, real dünyada görmək
istədikləriiləbağlıdır.Hansıxalqın,
bölgəninnağılınabaxsan,oradahə
yata keçməmiş arzuların modelini
görəcəksən. İnsan təxəyyülü üçün
əngenişmeydannağılmüstəvisidir.
Oradahərşeymümkündür...

Bu ba xım dan bü tün dün ya na ğıl
la rı nın sü jet xət in də ki, məz mu nun
da kı, ide ya sın da kı bən zər lik, bə zən 
hət a ey ni lik tə sa düf he sab olu na bil
məz. Hər xal qın öz Zo luş ka sı, Göy
çək Fat ma sı, yat mış gö zə li, xi las kar 
cən ga və ri, əda lət siz li yi ara dan qal dı
ran müd rik hökm da rı, sə feh pad şa hı 
var. Na ğıl la rın ha mı sın da Xe yir Şər 
üzə rin də müt ləq qə lə bə ça lır, ar zu lar 
ger çək lə şir, xə yal lar doğ ru lur. 

Na ğı lın mi fik tə fək kür lə, ge ne
tik yad daş la əla qə si, han sı sa xal qın 
mə də niy yə ti, ta ri xi, təh təl şüuru, 
dün ya du yu mu haq qın da in for ma
si ya da şı yı cı sı ol ma sı da diq qət dən 
ya yın ma ma lı dır. Dün ya nın bü tün 
na ğıl la rı bir qay naq dan, bir mə
xəz dən baş lan ğıc gö tü rür. Bü tün 
na ğıl lar in san baş lan ğı cın dan gə lir.

Dün ya, o cüm lə dən, Azər bay can 
ədə biy ya tın da “müəl lif na ğıl la rı” təc
rü bə si də var. Hə min na ğıl lar həm 
uşaq la rın se vim li si nə çev ri lib, həm 
də müəl li fi nə şöh rət gə ti rib. Qrimm 
qar daş la rı, Ras pe, An der sen, Hof
man, Hauf, Do nald Bis set, Can ni Ro
da ri, Ed qar Po, Her man Hes se, Ast
rid Lindq ren, Pa me la Tre vers, Os kar 
Uayld, Çarlz Dik kens, Şarl Per ro, Do
nald Bis set, Luis Ker rol, Red yard Kip
linq, To pe lius Za xa riası mi sal gös tə rə 
bi lə rik.

Müx tə lif dövr lə rin na ğıl çı
la rı ara sın da elm lə məş ğul 
olan alimna ğıl çı lar, folk
lor şü nasna ğıl çı lar, hü
quq şü nasna ğıl çı lar, 
və kilna ğıl çı lar da 
olub. Ta rix sü but 
edir ki, na ğıl öz ya
ra dı cı sı na bü tün baş qa 
mətn lər dən da ha ar tı ğı nı 
ba ğış la yıb. On la rın 
öz lə ri ni, ad la rı
nı, hət a ta le və 
ob raz la rı nı əbə
diy yə tə na ğıl 
edə bi lib... 

Gə lin “ye nə də 
na ğıl” de yib keç
mə yək. Axı, na ğıl 
bə dii mətn ol maq dan 
baş qa, həm də in sa nın 
uşaq dün ya sın dan baş
la yıb onun şəx siy yə ti nə, 
xa rak te ri nə, psi xo lo gi ya sı
na, komp leks lə ri nə apa ran 
yol dur. O sə bəb dən na ğı
lın bə diies te tik də yə ri, 
mətn ki mi tə sir li və 
qü sur suz ol ma sı, 
öz alt qa tı və tu
tu mu ilə nə lə
ri sə aşı la maq 
xü su siy yə ti 
çox va cib
dir. 

Bəs, müasir müəl lif na ğıl la rın da 
bun lar var mı? Ya zı lan na ğıl mətn lə
ri bə diies te tik key fiy yə ti, öy rət mək, 
təl qin et mək gü cü ilə heç ol ma sa mi
ni mal gös tə ri ci lə rə ca vab ve rir mi?

Əv vəl cə bu nu de yək ki, dün ya
da di gər ədə biy yat sa hə lə rin də ol
du ğu ki mi na ğıl ya ra dı cı lı ğın da da 
key fiy yət də yi şik li yi baş ve rib, ənə
nə vi üsul lar müasir məz mun və ba
xış bu ca ğı na trans for ma si ya edi lib. 
Məş hur “Şrek”i mi sal çə kək. Onun 
müəl li fi Ame ri ka ya zı çı sı və mul
tip li ka to ru Uil yam Steyq (Wil liam 
Steig) na ğıl üçün ta nış olan gö zəl 
şah za də ilə ya ra şıq lı cən ga və rin eşq 
mo de li ni da ğı da raq bu ra “çir kin lik 
es te ti ka sı”nı gə tir di. Da xi li gö zəl li
yin za hi ri gö zəl lik lə ifa də si prin si pi 
po zul du və çir ki nin də xoş bəxt ol
maq ar zu su real laş dı. 

Be lə fərq li cə hət lər lə ya na şı hə
min na ğıl da da ənə nə vi son luq 

  Xe yi rin, Mərd li yin, Sə xa və tin 
və Dost lu ğun qə lə bə si 

də yiş məz qal dı. Sa də
cə, na ğıl da real lı ğa 
da ha ger çək çi mü na

si bət önə çıx dı. 
Ke çək öz na ğıl la

rı mı za. 19902000ci 
il lər də Azər bay can
da xey li na ğıl ki ta bı 

dərc olun du. Bun la
rın ara sın da əv vəl ki 

il lər də  so vet döv rün
də ya zıl mış na ğıl mətn
lə ri nə qa yı dış da var dı, 

ye ni na ğıl 
mətn lə ri
nin ya ra
d ı l  m a  s ı 
cəh di də. 

Ma raq lı və 
əhə miy yət

li cə hət lər dən 
bi ri ye ni na ğıl

la rın bö yük qis
min də in cə ciz gi
lər lə mil liideolo ji 
tər bi yə yə xü su si 

önəm ve ril mə si 
idi ki, bu cür 

na ğıl müəl lif ə ri ara sın da Dil su zun, 
Ra fiq Yu si foğ lu nun, Qə şəm İsa bəy
li nin, Gül zar İb ra hi mo va nın (Gül zar 
nə nə) im za la rı nı qeyd edə bi lə rik. Bu 
na ğıl lar da uşaq la ra mil li kim li yin ta
nı dıl ma sı, doğ ma ta ri xə sev gi aşı lan
ma sı, öl kə nin, tor pa ğın və tən ki mi 
təq dim edil mə si xü su si ilə se çi lir di. 

Mə sə lən, na şir Qoş qar Qa ra ye vin 
ide ya sı ilə ger çək lə şən, xalq ya zı çı sı 
El çi nin rəh bər lik et di yi və “Be şik” 
nəş riy ya tı nın real laş dır dı ğı “Gü
vən cin na ğıl la rı” la yi hə si çər çi və
sin də Dil su zun qə lə mə al dı ğı “Qız 
qa la sı”, “Xür rə mi lər”, “Şir van şah lar 
sa ra yı”, “Nax çı van”, “Ca vad xan”, 
“Həz rə ti Yu sif”, “Çı raq qa la”, “Azıx 
ma ğa ra sı”, “Şeyx Şa mil”, “Os man lı 
tə pə lə ri”, “Ata tür kün im za sı” na ğıl
la rı nın ad la rı nı çək mək olar. 

Ya xud Gül zar nə nə nin “Göy qur
şa ğı qar daş la rı nın yed di na ğı lı”, 
“Zər düşt”, “Od xə zi nə si”, “Qi sas”, 
Ra fiq Yu si foğ lu nun “Ko roğ lu ol
ma ğın sir ri”, “Qə rən fil də ni zi”, Qə
şəm İsa bəy li nin “Ac lıq dər si” na ğıl
la rın da da Azər bay can ta ri xi üçün 
ak tual prob lem lər na ğıl di liy lə ki
çik yaş lı oxu cu la ra çat dı rı lıb. 

De tal lı təh li lə keç məz dən əv vəl onu 
da qeyd edək ki, uşaq la rın yaş qru pu
na gö rə na ğıl la rın təs ni fa tı nı apar maq 
va cib dir. Biz ha zır da da ha ki çik yaş lı 
uşaq lar üçün ya zıl mış na ğıl mətn lə
rin dən söz aç maq is tər dik. On la rın 
ara sın dan El çi nin “Ba la ca qır mı zı çi
çək”, “Gi las qız”, “Mə nə ni yə gü lür
lər?”, “Gü nay, Hu may və qırt to yu
ğun cü cə lə ri”, Ələk bər Sa lah za də nin 
“Me şə dən kü sən ayı”, “Oxa tan kir
pi nin na ğı lı”, Qa çay Kö çər li nin “İşıq 
Çə lik”, Se vinc Nu ru qı zı nın “Ci ya ilə 
iki gün”, “İpək cə nin ma cə ra la rı” (na
ğılki tab lar), Ra fiq Yu si foğ lu nun “Ba
har qa ta rı”, Qə şəm İsa bəy li nin “El
nur, Əkil və on la rın ba şı na gə lən lər” 
(na ğılki tab),”İiiiaaaa”, Gül zar nə
nə nin “Dəh şət li na ğıl” (ki tab), “Göy 
qur şa ğı qar daş la rı nın yed di na ğı lı”nı 
(ki tab) təh lil et mə yə ça lı şa ca ğıq.

Ki çik yaş lı uşaq lar üçün nə zər də 
tu tu lan bu na ğıl lar da diq qə ti ilk çə
kən dil fak to ru dur ki, bu ba xım dan 
ən ko lo rit li müəl lif ər El çin, Ələk bər 

Sa lah za də və Se
v i n c 

Nu ru qı zı dır. On la rın bu qə bil dən 
olan na ğıl la rın da məhz yaş qru
pu nə zə rə alın maq la sü jet qu ru lub. 
Di lin sa də li yi, şi rin li yi, ob raz lı lı ğı, 
asan lı ğı və ay dın lı ğı na xü su si diq
qət ye ti ri lib. Sü jet lə rin sa də li yi də 
ay rı ca də yər lən di ri lə bi lər.

İkin ci fak tor ob raz ya ra dıl ma sı 
mə sə lə si dir ki, bu na xü su si önəm 
ve ril mə li dir. Çün ki ob raz se vi lib 
yad da qa lar sa, bu, hə min na ğı lın 
da, onun öy rət mək və aşı la maq 
is tə di yi ide ya nın, mo ti vin də yad
da şa ya zıl ma sı de mək dir. Uşaq la
ra ob raz la və ob raz lı tə sir et mək 
baş lı ca şərt dir. Mə sə lən, xalq na ğı
lın dan Cırt dan, müəl lif na ğı lın dan 
Tıqtıq xa nım, Si çan bəy ob raz la rı 
ar tıq otu ru şub, yad daş la ra kö çüb. 

Təəs süf ki, biz də na ğı lın məz mu
nu na sü je tin də da ha çox diq qət ve ri lir. 
Bu ra da rəs sam işi nin va cib li yi də xü
su si vur ğu lan ma lı dır. Çün ki rəsm və 
il lüst ra si ya lar da ob ra zın vi zual tə səv
vür də for ma laş ma sın da əhə miy yət li 
rol oy na yır. Rəs sam uşaq lar üçün ya
rat maq ba xı mın dan nə qə dər is te dad
lı dır sa, ob raz bir o qə dər ef ekt li alı nır.  

Bu ba xım dan ye nə hə min üç müəl
li fin adı nı çə kə bi lə rik ki, on la rın ya
rat dı ğı ob raz lar xa rak ter lə şə, fərq lə nə 
və yad da qa la bi lir. Bə zi qü sur lar da 
var ki, on lar haq da da da nı şa ca ğıq.

Se vinc Nu ru qı zı nın “Ci ya ilə iki 
gün” na ğı lın da qəh rə ma nın adı qü
sur lu dur. Fik ri miz cə, ob ra za qo yu
lan ad onun xa rak te rik qəh rə ma na 
çev ril mə sin də və yad da qal ma sın
da əsas lı rol oy na yır. Na ğıl da si çan 
ba la sı na ve ri lən “Ci ya” adı, bəl kə 
də gü lünc səs lə nə cək, am ma ob ra zı 
“mil li lik dən” çı xa rır. Za hi rən “ci
yil də mək” xü su siy yə ti nin qa bar
dıl ma sı üçün gö tü rül müş bu ad əs
lin də da ha çox rus və Av ro pa na ğıl 
qəh rə ma nı nı xa tır la dır. 

Mə sə lən, di gər na ğıl da – “İpək cə
nin ma cə ra la rı”nda ad (İpək cə) ilk 
ba xış dan ti kan lı kir pi yə zidd gö rü
nür, am ma mətn də doğ ru lur, üs tə
lik, səs lən mə si də uğur lu dur. 

Ba la ca Fəx riy yə ilə bağ lı qu rul
muş, si çan, Myaomırr ad lı pi şik, 
Dam da ba ca, sər çə və ba la la rı ki mi 
ob raz la rın da da xil edil di yi bi rin
ci na ğıl da evin dən çı xan dan son ra 
azıb zir zə mi yə düş müş ba la ca si çan 

ba la sın dan söh bət açı lır. Qı zın si
çan və pi şik lə, pi şi yin si çan 

və sər çəy lə dav ra nı şı 
qa bar dı la raq dost luq 
hiss lə ri təb liğ edi lir.

Müəl lif bə zən na ğı la, də qiq de
sək, ob raz la rı nın di li nə şeir ele
ment lə ri də qa ta raq mət ni da ha 
la ko nik və oxu naq lı edir: 

 – Myaooo, mırrr... bu kim dir be
lə? Kim dir mə nim zir zə mim də?

Ci ya bir is tə di qış qır sın ki, zir
zə mi sə nin de yil, am ma gör dü ki, 
Myaomırr çox qə zəb li dir. Na zik 
səs lə pı çıl da dı:

 Dam da ba ca dır...
 Kim dir?
 Dam da ba ca. Onun evi biz dən 

uca.
 Bəs di şeir lə da nış dın. Si çan lar 

şair ola bil məz lər”. 
Ob raz la rın bu cür qa fi yə li da nı şı ğı 

ma raq lı ef ekt ya ra dır. Həm çi nin na
ğıl bo yu uşaq la ra mə lu mat xa rak ter li 
me saj lar ötü rü lür. Mə sə lən, pi şi yin 
de di yi “Düz dür, biz qo naq la rı se vi
rik... Myaooo, çox se vi rik” söz lə ri, 
si ça nın Dam da ba ca ya “Əp çi, əp çi... 
Bur nu ma his dol du, əl lə ri ni ni yə yu
mur san?” sualı, “Yu va nın gör kəm li 
ye rin də ba ca ba la la rın nə nə si ilə ba
ba sı nın bö yü dül müş şək li asıl mış dı” 
cüm lə si öy rət mə xa rak te ri da şı yır. 

Di gər na ğıl da Kir pi cik lə dov şan 
ba la la rı nın sa lam laş ma sı səh nə
si qar şı lıq lı mü na si bət lər də sa lam 
ver mə mə də niy yə ti ni aşı la yır: “Gör 
nə boy da di lin var, onun la gün də 
min də fə sa lam ver mək olar”. Bu ra
da yal nız in san lar ara sın da ün siy
yət hey van lar va si tə si lə ötü rül mür, 
həm də hey van la rın ya şa yı şı, hə yat 
tər zi öy rə di lir. Mə sə lən, “Boz qu
laq ra zı laş dı, ra zı lıq əla mə ti ola raq 
İpək cə nin siv ri bur nu na bir çırt ma 
vur du. İpək cə adə ti üz rə yum ru
lan dı. Lap top ki mi ol du”. 

Na ğıl da kir pi ilə dov şan ba la sı
nın bi ri nin kə lə mə, o bi ri nin gö bə
lə yə bən zət di yi bu lud la bağ lı ma
raq lı si tuasi ya ya ra dı lır: “O qə dər 
da laş dı lar ki, bu lud döz mə di. Hir
sin dən part la dı. İçin dən ye kəye kə 
dam cı lar tö kül mə yə baş la dı”. 

Hər iki na ğıl ki çik yaş lı uşaq tə
rə fin dən ma raq la qar şı la na bi lər; 
di lə bə diilik ça lar la rı bir qə dər ar
tıq qa tıl sa, lap gö zəl olar... 

An caq hə min na ğıl lar ob raz
lı yox, pub li sis tik üs lub da bi tir və 
birbi ri nə bən zə yir: “Onun haq qın
da gün lər lə da nı şa bi lə rəm. Am ma 
qor xu ram ki, yo ru la sı nız”. Ya xud: 
“Ma cə ra la rı da çox ol muş du. Am
ma on la rın ha mı sı nı da nış sam, si zin 
ye mə yə, yat ma ğa vax tı nı qal maz”. 
Bizim isə vaxtımız və imkanı

mızvardeyəmövzunudavamet
dirəcəyik...

nağılı necə olmalıdır?
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Can ni Ro da ri 

Bir də fə Bo lo ni ya nın baş 
mey da nın da don dur ma
dan ev tik di lər. Uşaq la rın 
ha mı sı, hət a lap uzaq da 

olan lar da qa çıb gəl di lər ki, heç 
ol ma sa onun da dı na bax sın lar. 

Da mı mar me lad
dan idi, bu xa rı nın 

b a  c a  s ı n  d a n 
tüs tü əvə zi
nə ça lın mış 
qay maq bu
rum la  nır  dı , 

bu xa rı nın 
özü isə 
ş ə  k ə r 
lən miş 
m e y 

və lər dən dü zəl dil miş di. Qa lan 
şey lər don dur ma dan idi. Qa pı la rı 
don dur ma dan, di var la rı don dur
ma dan, hət a me be li də don dur
ma dan... 

Ba la ca bir oğ lan uşa ğı isə sto la 
ya pı şıb əl çək mir di. Sto lun ayaq
la rı nı o qə dər ya la dı ki, axır da 
ma sa da vam gə tir mə yib ən ləz
zət li şo ko lad lı don dur ma
dan dü zəl dil miş boş qab
lar, nəl bə ki lər lə bir lik də 
uşa ğın ba şı na düş dü. 

Gün lə rin bir gü nün də 
şə hər gö zət çi si gör
dü ki, pən cə
r ə  l ə  r i n 
bi ri əri
m ə  y ə 
b a ş  l a  y ı r . 

Bu pən cə rə nin şü şə si çi yə lək 
don dur ma sın dan idi. Odur ki, 
əri dik cə çəh ra yı çay ki mi axır dı.  

– Tez olun, – gö zət çi qış qır dı, – 
tez olun! 

Ha mı teztə lə sik yü yü rüb əri
yən evi ya la ma ğa baş la dı ki, bu 
ləz zət li evin bir dam cı sı da itib
bat ma sın. 

Adam la rın ara sın dan keç mə yə 
gü cü çat ma yan qo ca bir ar vad ya
zıqya zıq yal va rır dı:

– Mə nə bir kres lo! Ka
sıb qa rı üçün heç ol ma
sa bir cə də nə kres lo! Gö

rə sən, kim mə nə bir kres lo 
ve rə cək? Müm kün sə, söy
kə nə cə yi də ol sun. 

Bu vaxt xe yir xah bir 
yan ğın sön dü rən tez evə 

gir di, krem lə, püs tə lər lə bə zən
miş bir kres lo gə ti rib qa rı ya ver di. 
Gö rəy di niz ki, ya zıq qa rı nə qə

dər se vin di! Qa rı elə o də qi qə 
işə gi riş di. Ye mə yə kres lo nun 
söy kə nə cə yin dən baş la dı. 

Bay ram nə bay ram! Hə
kim lə rin əv vəl cə dən de dik
lə ri düz çıx dı – bir ada mın 
da qar nı ağ rı ma dı.  

O vaxt dan bə ri uşaq lar 
“don dur ma nın bi ri ni də al” 
de yən də ataana la rı ah çə kir
lər: 

– Hə, bəs ne cə! Bəl kə sə nə 
Bo lo ni ya da kı ev ki mi don

dur ma dan ti kil miş bir ev 
alım?

Əli KƏ RİM çe vi rib

Dondurmadantikilənev

Azərbaycanla Gürcüstanı
birləşdirənQırmızıkör
pü iki qardaş ölkənin
sərhədində – Qazaxdan

Tifisəuzananyolunüstündədir.
Yə qin adı nı eşi dən ki mi dü şün

mü sən: ona ni yə “Qır mı zı kör
pü” de yir lər? Sə bə bi çox sa də dir 
– kör pü qır mı zı kər pic dən ti ki lib. 

Qır mı zı kör pü qə dim adı Ana xa tır 
olan Xram (yə ni Eh ram) ça yı nın Kür 
ça yı na tö kül dü yü yer də, İra na ge dən 
kar van yo lu nun üs tün də sa lı nıb. İn di 
hə min əra zi iki Cə nu bi Qaf qaz öl kə si
nin – Gür cüs tan la Azər bay ca nın ara
sın da kı neyt ral sər həd ya nı zo na dır. 

Cə nu bi Qaf qa zın qə dim kör pü lə
ri ara sın da baş qa elə bir ti ki li yox
dur ki, alim lə rin və tu rist lə rin diq
qə ti ni bu qə dər cəlb et miş ol sun. 
Xalq ara sın da bu me mar lıq abi də
si nin baş qa adı da var: Sı nıq kör pü. 

Kör pü nün qey riadi öl çü lə ri 
diq qə ti dər hal çə kir: onun uzun
lu ğu 175 metr, ge diş his sə si nin 
eni 4,3 metr, hə min his sə də kör
pü nün eni 12.4 metr dir.

Kör pü nün sa hil da yaq la rın da o 
taybu ta ya ke çən kar van la rın yer
ləş mə si üçün ümu mi sa hə si 270 
kvad rat metr olan hüc rə lər yer lə

şir. Kör pü bir vaxt lar tək cə çay dan 
keç mək, iki sa hi li bir ləş dir mək 
üçün in şa edil miş qur ğu de yil di, 
həm də hüc rə lə rin də yol çu la rın 
ge cə lə di yi kar van sa ray idi. 

Bə zi alim lər de yir lər ki, Qır mı zı 
kör pü XIXII əsr lər də in şa olu nub, 
bir sı ra baş qa alim lər isə bu ti ki li nin 
da ha qə dim ol du ğu nu dü şü nür lər. 
Çox gü man ki, kör pü XII əsr də da ha 
qə dim bir qur ğu nun (onun qa lıq la rı 
ça yın axa rı bo yun ca 95 metr aşa ğı da 
yer lə şir) da ğıl ma sın dan son ra sa lı nıb. 

Kör pü nün XII əsr də in şa edil mə
si onun me mar lıq xü su siy yət lə ri nə 
və üs lu bu na gö rə Xu da fə rin kör pü
lə ri nə ox şar lı ğı ilə də təs diq lə nir. 
Cə nu bi Azər bay can da kı bir ne çə 
kör pü isə Qır mı zı kör pü nün lap 
bən zə ri dir – hər hal da də yər li alim
lər öz ki tab la rın da be lə ya zır lar. 

XVII əsr də Qır mı zı kör pü nü əsas
lı su rət də ye ni dən qu rub lar, nə ti cə
də kör pü in di ki gör kə mi ni alıb. 

1998ci il də ağır ma şın la rın keç
mə si nə im kan ve rən da ha en li 
müasir kör pü in şa olu na na qə dər 
Qır mı zı kör pü öz funk si ya sı nı ye
ri nə ye ti rib. 

Kör pü nün ya rı sı öl kə mi zin, ya rı
sı isə Gür cüs ta nın əra zi si nə dü şür. 

Qırmızı körpü

Gülməcələr

– Bu “iki”ni nə vaxt dü zəl
də cək sən?

– Ata, ney lə yim, jur nal hə
mi şə müəl lim lər ota ğın da 
olur.

***
– Sən ni yə ri ya ziy yat dan 

“1” al mı san?
– Gö rü nür, müəl lim də bun

dan bö yü yü ol ma yıb.
***

– Oğ lum, sən ni yə be lə çox 
su içir sən?

– Al ma ye mi şəm.
– Nə ol sun ki?
– Al ma nı yu ma mış dım axı!

***
Sa mir ata sın dan so ru şur:
– An ten ra dionun nə yi nə la

zım dır?
– Da nış sın de yə.
– An ten siz ra dio an caq oxu

yur?
***

Ba ba sı oğ lu nun və nə və si
nin tə lə sik ge yin di yi ni gör cək 
so ru şur:

– Be lə ha ra tə lə sir si niz?
– İşə.
– Sən də? – nə və sin dən so

ru şur. 
– Mən də.
– Sən har da iş lə yir sən?
– Bağ ça da uşaq iş lə yi rəm.

***
– Baba, pişik asqırdı!
– Niyə “sağlam ol” demə

din?
– Bəs mənə “sağ ol”u kim 

deyəcək?

Şalvarı qısa 
qardaşım İsa
Xanım izahat verir,
şəkil çəkib ad verir:
– Bu, qardaşım İsadı,
şalvarı çox qısadı.
Dişi düşüb, mırıqdı, 
düymələri qırıqdı. 
Saçlarını daramaz, 
bu, kişiyə yaramaz...
Rəssam gülür İsaya,
bu şalvarı qısaya. Xatirə

Düz gecə yarı 
qalxdı yuxudan.
Oyuncaqları 
istədi şeytan:
– Qazım hardadı?
– Qazın yatıbdı. 
– Quzum hardadı?
– Quzun yatıbdı. 
– Əlcəyim hanı?
– Əlcək də yatır.
 - Pencəyim hanı?
– Pencək də yatır. 
Kəsdi sözünü,
yumdu gözünü,
yatdı Xatirə.
Şirin yuxuya
getdi Xatirə. 

Heç nə 
istəməyən qız
–Ata,güllübircorabal,
heçnədahaistəmirəm.
Səntülkülübirkitabal,
heçnədahaistəmirəm.
Birplaşal,ikibayraq,
birqarazont,birağpapaq...
heçnədahaistəmirəm.
–Qızım,özgənəalımmən?
–Qırmızılent,yaşılqələm,
heçnədahaistəmirəm.

Uşaqlar
Uşaqlar küsüşdü,
uşaqlar söyüşdü,
bir az da döyüşdü.
Böyüklər qarışdı,
ürəklər bulandı.
Uşaqlar barışdı,
böyüklər utandı. 

sehirli abidələrimiz

Nəriman HƏSƏNZADƏ



Otaq bit ki lə ri nin fay da
sı, əsa sən, on la rın zə rər li 
bak te ri ya la rı məhv edən 
fi ton sid ad lı mad də if raz 

et mə siy lə bağ lı dır. Be lə bit ki lər in
sa nı in fek si ya dan qo ru maq da heç 
də müasir dər man lar dan ge ri qal
mır. On la rı da ha çox uşaq ota ğı na 
qoy maq məs lə hət dir. Bu bit ki lər 
ağır me tal la rı udur, qa pa lı mə kan
da ha va nı tə miz lə yir.  
Bundan başqa, otaq bitkilərinin

ifrazetdiyiefiryağlarıorqanizmin
infeksiyalaramüqavimətiniartırır,
insanın ovqatını qaldırır, iş qabi
liyyətinibərpaedir.
Psixoloji təsirinə gəldikdə isə

otaq bitkiləri insanda emosiyaları
oyadır, qorxu, həyəcan, qəzəb və
kədərhisslərinidəfedir,yuxusuz
luğuaradanqaldırır, stressinqar
şısınıalır.Çintəlimifenşuyagörə,
zədələnmiş otaq bitkilərini evdə
saxlamaqolmaz.Bu,evinatmosfe
rinə və energetikasınamənfi təsir
göstərir.
Energetikcəhətdənfaydalıolan

bəziotaqbitkilərinənəzəryetirək:

Donor bitkilər arasında ilk ye
ri ətir şah tutur. Bu bitkinin çox
güclü energetikası var. Ətirşah
əkilmiş dibçəyin yanında 1015
dəqiqəoturmaqkifayətdirki,yor
ğunluğunuzçıxsın.Ətirşahaşəxsi
psixoloqdadeyirlər.Onunətriin
sanıstresdənazadedir,qantəzyi
qininormallaşdırır.Ətirşahıyataq
otağınaqoymaqdahaməqsədəuy
ğundur.
İşığın düşməsinə görə yarpaqla

rının rəngini dəyişən tra des kan si
ya nın çoxmaraqlı xüsusiyyəti var.
Bu bitki evin energetikasının indi
katorurolunuoynayır;əgərevinab
havası yaxşı deyilsə, tradeskansiya
saralıb yarpağını tökür. İşıqsevən
tradeskansiyaevinizibədxahadam
larınağırenerjisindəntəmizləyər.

Hor ten zi ya otaqdakı mən
fi emosiyaları, pis ovqatı aradan
qaldırmağa kömək edir. Evinizdə
hortenziya olsa, şirniyyatdan və
unməmulatlarındanimtinaetmə
nizdahaasanbaşagələr.

Ka lan xoenin faydasından çox
danışmaq olar. Bu bitkidən həm
tibbdə, həm də havadakı zərərli
maddələrindəfedilməsindəgeniş
istifadəolunur.Kalanxoeyuxudan
durankimiürəyisıxılanmelanxo
liklərüçünəsldərmandır.

Qı lın ca bən zər ayı dö şə yi ni (nef
ro le pis)hansıməkanaqoysanız,o
məkanın mənfi enerjisini götürə
cək. Sinir sisteminə təsir edən bu
bitki insanın intizamlı olmasına,
özünü ələ almasına, işlərini qay
dayasalmasınaköməkedir.Qılın
cabənzərayıdöşəyitənbəladamlar
üçün əvəzolunmaz dərmandır.
Əgər evdə ağır abhavavarsa, bu
bitkinisaxlamaqməsləhətgörülür.

Xo ve ya (ken ti ya) geniş qonaq
otağınıbəzəyənpalmadır.Zəhərli
maddələri udur, havanı rütubət

ləndirir, otaqdakımüsbət enerjini
konsentrasiya edir, əqli fəaliyyəti
gücləndirir, evdəki neqativ ener
jini götürməklə ailədə harmoniya
yaranmasınasəbəbolur.

Adi sar ma şıq (və ya sar ma şan 
xe de ra) zərərlimaddələri, o cüm
lədən,  formaldehidi məhv edir,
insandamüsbətovqatyaradır,psi
xikanı sabit saxlamağa, bədbinfi
kirlərdənvəkomplekslərdənazad
olmağa kömək edir, münaqişəni,
qalmaqalıdəfetməkləətrafdaxoş
abhava yaradır. İçkini, siqareti
tərgitmək,pisvərdişlərdənqurtul
maqistəyənadamlarüçünadisar
maşıqəvəzsizbitkidir.

Ro do dend ron, Alp qı zıl gü lü və 
ya aza li yahavadakızərərlikimyəvi
birləşmələriudur.İnsanısakitləşdi
rir,əsəblərimöhkəmləndirir.Rodo
dendronsiziadətelədiyinizşeylərə
başqagözləbaxmağavadaredir.

Ben ca min fi ku su (və ya ağ ca
qa yın fi ku su)daformaldehid,to
luol,ksilolvəammiakkimizərərli
maddələri neytrallaşdırır. Havanı
rütubətləndirənbubitkipassivin
sanlaraçoxfaydalıdır.AncaqBen
caminfikusuuşaqvəevheyvanla
rıolanotaqdasaxlanmamalıdır.

Dra se na pessimist insanlara çox
faydalıdır.Bubitkihavanıtəmizləyir,
otağınenergetikasınıyaxşılaşdırır,hə
yatenerjisiniartırır,harmoniyayara
dır.Drasenainsanlaravəheyvanlara
eynidərəcədətəsiredir.Bütündrase
nanövlərikimyəvimaddələrineytral
laşdırır.Xüsusənlazerprinterivəfoto
surətçıxarmamaşınıolanotaqdadra
senasaxlamaqməsləhətdir.

Kauçuk lu fi kusaşırıhəssaslığıara
danqaldırır,evdəxoşabhavayaradır.
Emosional baxımdan fikus qərarsız,
konkret bir şeyə diqqət yönəldə bil
məyən,bir işiaxıraçatdırabilməyən
adamlarüçünçoxfaydalıdır.Otaqda
kauçuklufikussaxlamaqirinliyarala
rıntezsağalması,sınıqzamanısümü
yüntezbitişməsiüçünfaydalıdır.

Uzam bar bə növ şə si evin atmos
ferinəsakitləşdiricitəsiredir.Ağbə
növşə sinir pozulmalarından qoru
yur,sinirsistemigərginliyiniazaldır.
Çəhrayı və qırmızı bənövşələr isə
insanda məmnunluq hissi yaradır,
yeməyətələbatıazaldır,işdənvəün
siyyətdənzövqalmağaköməkedir.
Mavibənövşəyaradıcıinsanlarakö
məkedir.Bənövşəyiçiçəkliuzambar
evdəenergetikatmosferiyaxşılaşdı

rır. Uzambar bənövşəsi qalxanvari
vəzin fəaliyyətinəmüsbət təsiredir,
boğazdakıiltihabınqarşısınıalır.
Faydalı otaq bitkiləri ilə yanaşı,

zərərverənbitkilərdəazdeyil.Mə
sələn,lianainsanınenerjisiniazaldır,
ondakədərvətənhalıqhissiyaradır.
Ma zı  ağa cıvəfaydalıionlarıiləha
vanıgözəltəmizləyənsərv ağa cı nın
daotaqdasaxlanmasıməsləhətdeyil.
Bubitkilərinəinkiotaqda saxlamaq
olmaz,onlarınhətaevdənxeylikə
nardaəkilməsiməsləhətdir.
Məkanınagörəbitkilərinyerləş

dirilməsinə gəlincə, qonaq otağı
üçün məsləhətli bitkilər tra des
kan si ya, pa yız gü lü, dəf nə ağa cı, 
be qo ni ya, xı na gü lü (bal za min), 
as pa ra qus və Alp bə növ şə si dir.
Mətbəxədahaçoxdibçəkdəəki

lən ədviyyələr, inkişafı üçün “zə
rərli şüa” və yüksək temperatur
tələbolunansoğan,kartof,badım
can,pomidor,bibərqoymaqolar.
Uşaq otağına bitki qoyanda çox

diqqətliolmaqlazımdır.Faydalısay
dığınız dibçək övladınızın səhhətinə
zərərvurabilər.Uşaqotağınaçoxdib
çəkqoymaqməsləhətdeyil,üçdörd
dibçək kifayətdir. Xur ma pal ma sı, 
be qo ni ya, sen po li ya, tra des kan si ya, 
dəf nə ağa cı, ka lan xoe, sit rus bit ki lər, 
Çin hi bis ku su, adi mər sin bit ki lə ri 
dahaçoxməsləhətgörülür.

Pas len, alo ka zi ya, dif en ba xi ya, 
pe lar qo ni ya, oleandrkimibitkilə
ri və tikanına görəkak tu su uşaq
otağınaqoymaqməsləhətdeyil.
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Otaq bit ki lə ri nin 
ener ge tik tə si ri

ELAN

A
zərbaycan Respubli ka
sının Nazirlər Kabine ti 
yanında Tərcümə Mərkəzi 
bədii tərcümə əməyinin 

dəyərləndirilməsi, tər cümə sahəsi
nin inkişafının stimullaşdırılması 
məqsədi ilə “Dəf(i)nə yarpağı” 
adlı Bədii Tərcümə Mükafatı təsis 
edib. Müsabiqənin 2 ildən bir keçi
rilməsi nəzərdə tutulur. Tərcümə 
əsərlərinin qəbul müddəti bu ilin 
oktyabr ayının 24dən dekabr 
ayının 20sinə qədər mü əyyən 
edilir. Qaliblərin adı 2015ci ilin 
mart ayının sonlarında keçiriləcək 
mükafatlandırma mərasimində 
elan olunacaq. 

 � Müsabiqəyə nəsr və poeziya
üzrə Azərbaycan dilinə tərcümə
edilmişəsərlərqəbuledilir.

 � Müsabiqəyə təqdim edilən
əsərlərin həcmi aşağıdakı qayda
damüəyyənedilir:

nəsr əsərləri – 20.000 işarəyə 
qədər 
poeziya nümunələri – 100 mis-
raya qədər 

 � Hərnominasiyaüzrəmükafat
bir müəllifə və bir əsərə təqdim
ediləbilər.

 � Bir şəxs mükafata bir nomi
nasiyaüzrəyalnızbirəsərtəqdim
edəbilər.

 � Müsabiqədə iştirak edən
namizədlər üçün yaş məhdudiy
yətiyoxdur.

Müsabiqəyə təqdim üçün 
zəruri olan sənədlər: 

a)Tərcüməedilmişəsərelektron
poçtla göndərilmirsə, çap olun
muşşəkildə5nüsxə;
b)Şəxsiyyətvəsiqəsininsurəti;

c) Müsabiqə iştirakçısının əlaqə
nömrəsi;
ç)Tərcüməçinindigərişlərininsi
yahısı(mənbəyigöstərməklə);
d) Tərcümə əsərləri elektron
(press@aztc.gov.az ünvanına) və
kağız formatında təqdim edilə
bilər.
Qeyd:Göndərilənnüsxədəəsərin

Azərbaycan dilinə hansı dildən
çevrildiyinin qeyd edilməsi zəru
ridir;
Müsabiqə şərtlərinə əməl olun

madan təqdim edilən əsərlər
müsabiqədəiştiraketmir.
Əsərlər AZTMin Mətbuat və

nəşr məsələləri üzrə müşavirliyi
tərəfindənqəbuledilir.

Mükafat fondu:
Tərcümə edilən nəsr əsərləri üçün:
Iyer–3000(üçmin)manat
IIyer–2000(ikimin)manat
IIIyer–1000(min)manat

Həvəsləndiricimükafat: 500 (beş
yüz)manat

Tərcümə edilən poeziya 
nümunələri üçün:

Iyer–3000(üçmin)manat
IIyer–2000(ikimin)manat
IIIyer–1000(min)manat

Həvəsləndiricimükafat: 500 (beş
yüz)manat

Müsabiqənin gedişatı 
barədə: 

Qəbul edilən əsərlər nömrələn
miş qaydada (imzasız) ekspertlərə
verilir, ikinci mərhələyə – 20liyə
çıxanəsərlərMükafatKomissiyasına
təqdimedilir.
Qalib əsərlərin seçimi ikimərhələ

üzrə aparılır. Birinci mərhələdə
seçilmiş20likdən10luqseçilir.İkin
cimərhələdəqaliblərmüəyyənedilir.
Əsərlər5dən10aqədərolanbal

sistemiiləqiymətləndirilir.
Ekspertlərin vəMükafatKomissi

yasıüzvlərininadlarımükafatlandır
mamərasiminəqədərgizlisaxlanılır.
Mükafat diplom və pul təltifin

dənibarətdir.

Ünvan: Ə.Topçubaşov 74
Email:   press@aztc.gov.az

Telefon: 5951042
Mob: (050) 2630295
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