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Elan
Azərbaycan dili mütəxəssislərinin nəzərinə!
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya-

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

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

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Be la rus Res pub li ka sı Baş 
na zi ri nin müavi ni Mi xail 
Ru sı yı qə bul edib.

Ba kı da ke çi ri lən “Cas pian Ag-
ro-2016” Azər bay can Bey nəl xalq 
Kənd Tə sər rü fa tı sər gi sin dən da-
nı şan döv lə ti mi zin baş çı sı Be la-
ru sun bu sər gi də hə mi şə ki ki mi 
uğur la təm sil olu na ca ğı na, öz 
po ten sial və im kan la rı nı la yiq-
li şə kil də nü ma yiş et di rə cə yi nə 
əmin li yi ni ifa də et di. Öl kə miz də 
kənd tə sər rü fa tı nın fəal in ki şaf 

et di yi ni vur ğu la yan Pre zi dent 
İl ham Əli yev Be la rus tə rə fi  nin 
sər gi də nü ma yiş et di rə cə yi məh-
sul la rın Azər bay ca nın mü va fi q 
qu rum la rı nın ma ra ğı na sə bəb 
ola ca ğı na əmin li yi ni bil dir di. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə miz də 
kənd tə sər rü fa tı nın fəal şə kil də 
in ki şaf et di ril mə si plan la rı ilə 
əla qə dar ola raq bu sa hə də is ti-
fa də edi lən tex ni ka ya tə lə ba tın 
get dik cə ar ta ca ğı nı vur ğu la dı. 
Qı sa za man ər zin də öl kə mi zin 
Be la rus Res pub li ka sı ilə kənd 

tə sər rü fa tı sa hə sin də uğur lu la-
yi hə hə ya ta ke çir di yi ni bil di rən 
Pre zi dent İl ham Əli yev bir gə is-
teh sal edi lən məh sul la rın ar tıq 
ix rac olun du ğu nu de di.

Öl kə si nin Azər bay can ilə kənd 
tə sər rü fa tı sa hə sin də uğur lu 
əmək daş lıq et di yi ni bil di rən Be-
la rus Res pub li ka sı Baş na zi ri nin 
müavi ni Mi xail Ru sıy Ba kı ya sə-
fə ri nin iki öl kə ara sın da əmək-
daş lı ğın müx tə lif sa hə lə ri nə dair 
mə sə lə lə ri mü za ki rə et mək üçün 
yax şı für sət ya rat dı ğı nı vur ğu la dı. 

Öl kə lə ri miz ara sın da kənd tə sər-
rü fa tı sa hə sin də çox iş lə rin gö rül-
dü yü nü de yən Mi xail Ru sıy “Cas-
pian Ag ro-2016” sər gi sin də tək cə 
Be la rus is teh sa lı olan tex ni ka nın 
de yil, elə cə də Be la rus-Azər bay-
can bir gə məh sul la rı nın nü ma yiş 
et di ril di yi ni məm nun luq la qeyd 
et di. Be la rus Res pub li ka sı Baş 
na zi ri nin müavi ni Azər bay ca nın 
kənd tə sər rü fa tı sa hə sin də qar şı ya 
qoy du ğu məq səd lər lə ya xın dan 
ta nış ol du ğu nu de di. Mi xail Ru sıy 
bil dir di ki, Azər bay can hö ku mə-
ti qar şı sı na öl kə əha li si nin kənd 
tə sər rü fa tı məh sul la rı na tə lə ba-
tı nı ödə mək və ix ra ca nail ol maq 
ki mi çox va cib məq səd lər qo yub.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin dəs tə yi 
ilə bu il öl kə mi zin müəs si sə lə rin də 
2 min trak tor is teh sal olu na ca ğı nı 
de yən Be la rus Baş na zi ri nin müavi-
ni nə ti cə də Azər bay can da kənd tə-
sər rü fa tı ma şın qa yır ma sı ki mi tam 
bir sə na ye sa hə si nin ya ra dıl ma sı nın 
önə mi ni qeyd et di. Bir gə is teh sal 
olu nan tex ni ka nın üçün cü öl kə lə rə 
ix ra cı üçün Azər bay ca nın yax şı tə-
rəf daş ol du ğu nu de yən Mi xail Ru-
sıy məh sul la rın ar tıq Gür cüs ta na 
ix ra cı na baş la nıl dı ğı nı vur ğu la dı, 
gə lə cək də is teh sal temp lə ri nin ar ta-
ca ğı na əmin li yi ni bil dir di.

Gö rüş də müx tə lif sa hə lər də 
əmək daş lı ğı mı zın pers pek tiv lə ri 
ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa rıl dı.

Öl kə lə ri miz ara sın da kənd tə sər-

İlham Əliyev Belarusun 
Baş nazirinin 

müavinini qəbul edib

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

Rusiya Rəssamlıq Akademiyasında Polad 
Bülbüloğlunun bürünc heykəli təqdim olunub

Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın Mu zey-Sər gi Komp lek sin də Azər-
bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri, Xalq ar tis ti Po lad Bül bü loğ lu nun bü rünc 
hey kə li nin tən tə nə li təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib. Təd bir də Hey dər 
Əli yev Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va iş ti rak edib.

Hey kə lin müəl li fi , Ru si ya Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın pre zi den ti, SS Rİ Xalq 
rəs sa mı Zu rab Se re te li Po lad Bül bü-
loğ lu ilə uzun il lər möh kəm dost luq 
mü na si bət lə ri nin ol du ğu nu qeyd edə-
rək vur ğu la yıb ki, “Müasir lə rim” sil si-
lə sin də təq dim et di yi ye ni əsə ri va si tə-
si lə qəh rə ma nın özü nə məx sus lu ğu nu, 
heç ki mə bən zə mə yən səh nə üs lu bu nu 
ifa də edib. Z.Se re te li de yib: “Bir çox la-
rı mən dən xa hiş edir ki, on la rın hey-
kə li ni ha zır la yım. An caq mən ra zı laş-
mı ram, çün ki hey kəl tə raş lıq əsə rin də 
ob raz, xa rak ter ol ma lı dır. Po lad Bül-
bü loğ lu ya ra dı cı şəx siy yət dir. O, məx-
sus ol du ğu bö yük xal qın ənə nə lə ri ni, 
da hi ata sı Bül bü lün ya ra dı cı lıq yo lu nu 
da vam et di rir. Bu nu qiy mət lən dir mək 
la zım dır”. Z.Se re te li vur ğu la yıb ki, 
Po lad Bül bü loğ lu nun yu bi le yi mü na-
si bə ti lə ona hə diy yə et di yi hey kə lin 
qa le re ya da Ru si ya nın və dün ya nın bir 
çox məş hur şəx siy yət lə ri nin bü rünc 
abi də lə ri ilə bir sı ra da yer al ma sı Ru si-

ya ilə Azər bay can ara sın da meh ri ban 
qon şu luq və dost luq əla qə lə ri nin da ha 
da möh kəm lən mə si nə xid mət edə cək.

Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-pre zi-
den ti Ley la Əli ye va jur na list lə rə mü sa hi-
bə sin də Xalq rəs sa mı Zu rab Se re te li nin 
ha zır la dı ğı hey kə li həm də Azər bay can 
xal qı nın ta ri xi nə və mə də niy yə ti nə bö-
yük hör mət və eh ti ra mın əla mə ti ki mi 
qiy mət lən di rib. Ley la Əli ye va de yib: 
“Po lad Bül bü loğ lu oxu yan da in san ya-
şa maq is tə yir. On da olan müs bət ener ji 
ha mı ya si ra yət edir. Çox şa dam ki, bu 
gün be lə gö zəl abi də təq dim olu nur. Bu 
abi də onun qəl bi ni, ürə yi ni tə cəs süm 
et di rir. Bu na gö rə də onu və ha mı nı bu 
təd bir mü na si bə ti lə təb rik edi rəm”.

SS Rİ Xalq rəs sa mı Ta hir Sa la hov bil-
di rib ki, Zu rab Se re te li bu əsə ri tək cə 
dos tu Po lad Bül bü loğ lu nun şəx siy-
yə ti nə de yil, bü töv lük də Azər bay can 
xal qı na və döv lə ti nə, Azər bay ca nın 
ya ra dı cı in san la rı na sev gi və eh ti ram 
his si ilə ya ra dıb.

Azər bay ca nın Xalq ar tis ti, sə fi r Po-
lad Bül bü loğ lu hər bir ya ra dı cı şəx siy-
yət üçün sə nə ti nə yük sək qiy mət ve ril-
mə si nin möh tə şəm ha di sə ol du ğu nu 
bil di rib. Po lad Bül bü loğ lu de yib: “Zu-
rab Se re te li nin sər gi komp lek sin də ta-
nın mış ya ra dı cı in san la rın port ret lə ri 
və hey kəl lə rin dən iba rət bö yük bir qa-
le re ya sı var. Ora da gör kəm li mu si qi-
çi lə rin də hey kəl lə ri nü ma yiş olu nur. 
Qü rur du yu ram ki, in di o hey kəl lə rin 
sı ra sın da azər bay can lı nın da hey kə li 
qo yu la caq”.

Mə ra sim də çı xış edən SS Rİ Xalq ar-
tis ti İosif Kob zon, SS Rİ Döv lət mü ka-
fa tı laureatı, şair And rey De ment yev, 
Ru si ya Rəs sam lar İtt  i fa qı nın səd ri 
And rey Ko val çuk və baş qa la rı Ru si ya 
ilə Azər bay can ara sın da dost luq mü-
na si bət lə rin dən da nı şa raq, Po lad Bül-
bü loğ lu nun hey kə li nin Mosk va nın 
məş hur qa le re ya sın da yer al ma sı nı bu 
mü na si bət lə rin bü tün sa hə lər də in ki-
şa fı nın nü mu nə si ki mi qiy mət lən di-
rib lər.

Təq di mat mə ra si min də Mosk va 
Kon ser va to ri ya sı nın Sim fo nik Or kest-
ri gənc mu si qi çi Mur tu za Bül bü lün 
di ri jor lu ğu ilə Po lad Bül bü loğ lu nun 
se vi lən mah nı la rı nı ifa edib.

Mə ra sim də xa ri ci öl kə lə rin Ru si ya-
da akk re di tə olun muş nü ma yən də lik-
lə ri nin rəh bər lə ri, ta nın mış elm və in-
cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak edib lər.

Ru si ya Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
Mu zey-Sər gi Komp lek si Mosk va nın 
mər kə zin də qə dim me mar lıq bi na sın-
da yer lə şir, bu ra da bey nəl xalq sər gi-
lər, us tad dərs lə ri ke çi ri lir. Komp leks-
də Zu rab Se re te li nin çox say lı əsər lə ri, 
o cüm lə dən us tad sə nət ka rın “Müasir-
lə rim” sil si lə sin dən in di yə dək ya rat-
dı ğı Ms tis lav Rost ro po viç, Vla di mir 
Vı sots kiy, Ma ri na Sve ta ye va, And rey 
Voz ne sens kiy, İosif Kob zon və baş qa-
la rı nın hey kəl tə raş lıq port ret lə ri nü-
ma yiş olu nur.

Fəridə ABDULLAYEVA
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Argentinanın ölkəmizdəki səfiri 
Tərcümə Mərkəzində olub

Bu gün lər də Ar gen ti na nın Azər bay can da kı föv-
qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab Kar los Dan-
te Ri va ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də 
olub. Gö rüş za ma nı Tər cü mə Mər kə zi ilə Ar-

gen ti na sə fi r li yi nin bir gə la yi hə si olan Adolf Bio Ka sa re sin “Mo-
re lin ix ti ra sı” əsə ri nin ori ji nal dan Azər bay can di li nə tər cü mə si 
və nəş ri üz rə ye kun iş lər mü za ki rə olu nub.

- Ki tab ar tıq çap pro se sin də dir, ya xın gün lər də işıq üzü gö rə-
cək. Azər bay can da Ar gen ti na ədə biy ya tı na hə mi şə bö yük sev gi və 
ma raq olub. Bu sev gi ni Azər bay can oxu cu sun da bö yük Ar gen ti na 
ədib lə ri X.L.Bor xes, X.Kor ta sar və E.Sa ba to ki mi qə ləm sa hib lə ri 
oya dıb. Dü şü nü rəm, Azər bay can da ilk də fə nəşr olu nan Ka sa res 
də Azər bay can oxu cu su tə rə fi n dən ma raq la qar şı la na caq - deyə 
Mər kə zin di rek to ru xa nım Afaq Mə sud bil di rib.

Öz növ bə sin də, nəş rin Azər bay can-Ar gen ti na mə də ni əla qə-
lə ri nin möh kəm lən mə si nə əhə miy yət li töh fə ve rə cə yi ni qeyd 
edən sə fi r be lə la yi hə lə rin gə lə cək də də da vam et di ri lə cə yi ni 
bil di rib.

“Bildirçin və payız” kitabı 
təqdim ediləcək

20 may 2016-cı il ta ri-
xin də Mi sir Ərəb 
R e s  p u b  l i  k a  s ı  n ı n 
Azər bay can da kı Sə-

fi r li yi nin Mə də niy yət və Təh sil 
Əla qə lə ri Mər kə zin də müasir ərəb 
ədə biy ya tı nın ba ni si, Mi sir ya zı-
çı sı, mü səl man ya zar lar ara sın da 
ilk No bel mü ka fa tı laureatı Nə cib 
Məh fu zun Azər bay can da ilk də fə 
işıq üzü gö rən “Bil dir çin və pa-
yız” ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lə cək.

Təd bi rə ərəb öl kə lə ri nin Azər-
bay can da fəaliy yət gös tə rən föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi r lə ri nin, 
elm-təh sil və mə də niy yət nü ma yən də lə ri nin qa tı la ca ğı göz lə ni lir.

Cəfər Cabbarlı mükafatlarının 
təqdimatı mayın 23-də olacaq

Bu il Xalq şairi Nə-
ri man Hə sən za-
də, Xalq ar tist lə-
ri Fuad Po la dov, 

Mə lək xa nım Əy yu bo va və baş qa-
la rı Cə fər Cab bar lı mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb lər.

Cə fər Cab bar lı nın ev-mu ze yi-
nin di rek to ru Qə mər Sey fəd din qı zı 
Azər TAc-a mə lu mat ve rib ki, ma-
yın 23-də Azər bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da mü ka fat la rın 
təq dimet mə mə ra si mi ke çi ri lə cək. 
Ənə nə vi ola raq bu il də ədə biy yat, 
mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri müx tə lif no mi na si ya lar üz rə 
mü ka fat lan dı rı la caq lar.

Təd bir də, həm çi nin mü ka fat ko mis si ya sı nın tə sis et di yi xü su si 
dip lom lar da sa hib lə ri nə təq dim olu na caq.

Dövlət “Yuğ” Teatrı 
yeni tamaşasının 

premyerasına hazırlaşır

Azər bay can Döv lət 
“Yuğ” Teat rı İn gil-
tə rə nin “ALOFF” 
Teat rı ilə bir gə ye ni 

ta ma şa ha zır la yır.
Azər TAc xə bər ve rir ki, dün-

ya şöh rət li Nor veç ya zı çı-dra-
ma tur qu Hen rik İb se nin pye si 
əsa sın da ha zır la nan “Oyun caq 
evi” ta ma şa sı ya xın gün lər də 
ic ti maiy yə tə təq dim olu na caq.

Ta ma şa nın qu ru luş çu re-
jis so ru Met yu Zak Pa neş, qu-
ru luş çu rəs sa mı Ol qa Ya roş, 
qu ru luş çu pro dü se ri Sə nan 
Əli yev dir.

Səh nə əsə rin də teat rın akt-
yor la rı Na tə van Qey ba ni, Ok-
tay Meh ti yev, Amid Qa sı mov, 
El gün Hə mi dov və Kö nül Cə-
fər za də çı xış edə cək lər.

Ta ma şa nın prem ye ra sı ma-
yın 20-də YA RAT Müasir İn cə-
sə nət Mər kə zin də baş tu ta caq.

Xalq yazıçısı Elçinin “Şekspir” pyesi əsasında 
hazırlanmış tamaşanın Avropa premyerası olub
Tamaşa İtaliyanın Trani şəhərindəki “Castello 
Svevo di Trani” qalasında “Shakespeare in 
the Castle” (Şekspir Qalada) adlı festival 
çərçivəsində təqdim edilib

Şeks pi rin və fa tı nın 400 il li yi ilə əla qə dar ma yın 9-dan 26-dək 
İta li ya nın Tra ni şə hə rin də ki “Cas tel lo Sve vo di Tra ni” qa-
la sın da “Sha kes peare in the Cast le” (Şeks pir Qa la da) ad lı 
fes ti val ke çi ri lir. Fes ti val çər çi və sin də ma yın 14-15-də Azər-

bay ca nın gör kəm li ya zı çı sı və dra ma tur qu El çi nin “Şeks pir” pye-
si nin ital yan di lin də Av ro pa prem ye ra sı olub. Ta ma şa “L`Ar te Del 
Teat ro” tə rə fi n dən təq dim edi lib.

Azər bay ca nın İta li ya Res pub li-
ka sın da kı sə fi r li yin dən Azər TAc-a 
bil di rib lər ki, ta ma şa nın qu ru luş çu 
re jis so ru Pat ri zia Di Ful vio, fes ti va-
lın rəh bə ri ta nın mış re jis sor Cian-
piero Bor ciadır. Pye si ital yan di li nə 
Mar qe ri ta Kris tiana tər cü mə edib.

Prem ye ra dan əv vəl çı xış edən 
Cian piero Bor cia Azər bay ca nın 
gör kəm li ya zı çı-dra ma tur qu 
El çi nin bu pye si ni yük sək qiy-
mət lən dir dik lə ri ni vur ğu la yıb. 

Diq qə tə çat dı rıb ki, “Şeks pir” 
pye si əsa sın da ha zır la nan ta ma-
şa ori ji nal lı ğı ilə se çi lir.

“Azər bay can zən gin mə də-
ni ir si olan öl kə dir. Prem ye ra-
nın məhz bu möh tə şəm qa la da 
ke çi ril mə si bir qə dim öl kə dən 
di gər qə dim öl kə yə apa ran yol-
lar, pən cə rə ki mi xa rak te ri zə 
olun ma lı dır. El çi nin bu pye si-
ni çox se vi rəm. Müəl li fi n çox 
yax şı me ta for du yu mu var.

O, əsər lə ri ni zən gin poetik 
hiss lə ri ilə qə lə mə alır”, - de yə 
Cian piero Bor cia qeyd edib.

Fərq li qu ru luş da, ənə nə vi 
səh nə-zal for ma tın dan kə nar, 
in te rak tiv for mat da, ta ma şa-
çı ilə bir ba şa tə mas da nü ma yiş 
et di ri lən bu səh nə əsə ri bö yük 
ma raq do ğu rub. Rol la rı Cuido 
Sil ve ri, Cian lu ca Kas tel la no, 
Fran çes ko Per si ko, Va len ti na 
Caiano və baş qa ta nın mış ak-
tyor lar ifa edib lər. Ta ma şa nın 
özü nə məx sus lu ğu bir də on da 
idi ki, bu ra da Tra ni nin rəm zi 
sa yı lan bu qə dim qa la nın bü tün 
mə kan la rın dan is ti fa də olu nub.

Ya zı çı-dra ma tur qun qı zı Gü-
nay Əfən di ye va ta ma şa ilə bağ-
lı fi  kir lə ri ni bö lü şə rək bil di rib 
ki, bu səh nə əsə ri Azər bay ca-
nın zən gin ədə bi iri si nin dün-
ya da ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də 
atı lan mü hüm ad dım lar dan bi-
ri sa yı la bi lər. Bu, ey ni za man-
da, İta li ya nın mə də niy yət alə-
min də əla mət dar ha di sə lər dən 
bi ri ol du.

Xa tır la daq ki, El çi nin “Şeks-
pir” pye si dün ya nın bir çox öl-
kə lə rin də, o cüm lə dən İn gil tə rə, 
ABŞ, Tür ki yə, Ru si ya və di gər 
öl kə lər də səh nə yə qo yu lub. 
Ta ma şa çı rəğ bə ti qa zan mış bu 
səh nə əsə ri dün ya ic ti maiy yə ti-
nin Azər bay ca nın zən gin ədə bi 
ir si ilə ya xın dan ta nış ol ma sı-
na özü nə məx sus töh fə ve rib. 
Ta ma şa nın Av ro pa prem ye-
ra sı İta li ya mət buatın da ge niş 
işıq lan dı rı lıb.

Kitabxana sahəsində yeni qanunvericilik 
aktlarının hazırlanması müzakirə olunub

Ma yın 18-də 
M.F.Axund za-
də adı na Azər-
bay can Mil li 

Ki tab xa na sın da res pub li ka-
nın apa rı cı ki tab xa na la rı, 
Ba kı şə hər mər kəz ləş di ril-
miş ki tab xa na sis tem lə ri və 
uni ver si tet ki tab xa na la rı nü-
ma yən də lə ri nin iş ti ra kı ilə 
mü şa vi rə ke çi ri lib.

Ki tab xa na dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, mü şa vi rə nin məq sə di möv-
cud ki tab xa na qa nun ve ri ci li yi nin müasir ki tab xa na la rın qar şı sın da 
du ran və zi fə lər lə tam uy ğun laş dı rıl ma sı, ye ni qa nun ve ri ci lik akt la rı-
nın ha zır lan ma sı məq sə di lə tək lifl  ə rin iş lən mə si və mü va fi q or qan la-
ra təq dim olun maq üçün tək lifl  ə rin ha zır lan ma sın dan iba rət dir.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes sor Kə rim Ta hi rov çı xı şın da 
“Ki tab xa na işi haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı Qa nu nu nun 
ötən əs rin 90-cı il lə ri üçün çox mü kəm məl ol du ğu nu, la kin bu gü nün 
tə ləb lə ri nə ca vab ver mə di yi ni, di gər qa nun ve ri ci lik sə nəd lə ri ilə uz-
laş ma dı ğı nı de yib. O, ki tab xa na la rın komp ü ter ləş di ril mə si, vir tual 
xid mət, elekt ron ki tab xa na la rın ya ra dıl ma sı və fəaliy yə ti, res pub li-
ka çap məh sul la rı nın ar xiv fon du nun ya ra dıl ma sı, nəşr məh sul la-
rı nın qey diy ya tı nın apa rıl ma sı və di gər mə sə lə lər lə bağ lı qa nu nun 
tək mil ləş di ril mə si nin zə ru ri li yin dən da nı şıb, sə nə də ye ni mad də lə-
rin əla və olun ma sı nı məq sə dəuy ğun he sab edib.

Çı xış edən lər ki tab xa na la rın yer li və xa ri ci nəşr lər lə komp lekt ləş di-
ril mə sin də, elekt ron ki tab xa na nın əl ça tan ol ma sın da möv cud prob-
lem lə rin, ki tab xa na çı nın hü qu qu, so sial və ziy yə ti nin yax şı laş dı rıl ma sı 
mə sə lə lə ri nin, ki tab la rın uni ver sal stan dart la ra uy ğun rə qəm sal laş dı-
rıl ma sı nın, ki tab xa na çı la rın pe şə bay ra mı nın tə sis edil mə si nin, ki tab-
xa na lar üçün va hid ki tab sa tı şı mər kə zi nin ya ra dıl ma sı nın və di gər 
mə sə lə lə rin qa nun ve ri ci lik də təs bit edil mə si nə to xu nub lar.

Mü şa vi rə nin so nun da bir ay müd də tin də tək lifl  ə rin ha zır la nıb 
təq dim olun ma sı qə ra ra alı nıb.
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hallandırmaları

boğmalı
çatalsızlıq
çəmənzarolma
çəngələbənzərlik
çəngələoxşarlıq
çəngəlquyruqluluq
çəngəlvarılıq
çərçivəçi
çərçivəşəkillilik
çətvər
çəyirdəyəbənzərlik
çəyirdəyəoxşarlıq
çığır-bağırçı
çığır-bağırçılıq
çığırıqçı
çığırıqçılıq
çıxabilən
çıtırdamaq
çıtırtı
çıtızma
çıtızmaq
çivilənmək
çivqayışlı-kardan 
çiyinayaq
çoxağızlı
çoxağızlılıq
çoxbarmaqlıq
çoxbarmaqlılıq
çoxbiçimli
çoxbiçimlilik
çoxboğazlı
çoxboğazlılıq
çoxçalan
çoxdibli
çoxdiblilik
çoxdirəklilik
çoxdisklilik
çoxdiş
çoxdişciklilik
çoxdişəklilik
çoxəməliyyatlılıq
çoxərli
çoxərlilik
çoxfəzalı
çoxfəzalılıq
çoxgedişlilik
çoxgilli
çoxgillilik
çoxgözlülük

boakonstruktor
çınqır
çoxqiymətli
çoxlaşma
çoxlaşmaq
etinasızlıqgöstərmə
eyib
eyibaçma
eyibləmə
eyibləmək
eyibləndirmə
eyibləndirmək
eyibli
eyiblik
eyiblilik
eyibsiz
eyibsizlik
əhllənmə
əhllənmək
əhlləşmə
əhlləşmək
əhllətmə
əldədüzəldən
əyriqılça
əyriqılçalı
əyriqılçalıq
farağatdurmayan
fi lolopodiya
fonautoqraf
foniator
gərçək
xəmirə
xəmirəli
xəmirəsiz
qilman
qilü-qal
qilü-qalçı
qilü-qalçılıq
qilü-qallı
qilü-qalsız
qol-qılça
qometmə
qovalama
qovalamaq
qovalanma
qovalanmaq
qovalatma
qovalatmaq
qriplitutma

boğazdöyüşməsi
çaxça
çaxçux
çaxçuxetmə
çaxçuxluq
çalançı
çalançılıq
çarpaz-çataq
çartıldaya-çartıldaya
çatallanmaq
çatallaşma
çatallaşmaq
çatallı
çatallıq
çatalsız
çataşıq
çayxor-çayxor
çaylamaq
çayriz
çaysızlama
çaysızlamaq
çevrikə-çevrikə
çevrikmə
çevrikmək
çezdirilmə
çezdirilmək
çezdirmə
çezdirmək
çezdirtmə
çezdirtmək
çezə-çezə
çezmə
çezmək
çəkidəvuran 
çəkingənlik
çəkiş-bərkiş
çəlikürək
çəlikürəkli
çəlikürəklilik
çənbərbığ
çənbərbığlı
çənbərburun
çənbərburunlu
çənəçürk
çənələşmə
çənələşmək
çənəvurma
çəngələşmə
çəngələşmək

badgir
badi-fəna
badi-səhər
badkeş
baləng
balu-pər
bariqə
barkeş  
basəfa
bədbəxtanə
bədiqbal 
bəlsəm 
bəndəzadə   
bərəkslik
bəşarət
bıqdırıcı
bıqdırma
bıqdırmaq
bıqma
bıqmaq
biruni
bisəmər
bişəkk
bişüur
bombaatma
bombadaşıma
bombadaşıyan
bombaşəkilli
bombatökən
bombatökmə
bordürlü
bordürsüz
botinka
brahman (-lar)
budka
bünyə
dəlixək
dəlixəklik
dənab
dəndə
dəndənə
dərdi-dil
dərdi-hal
dərdi-hallıq
dərək
dəriçə
dəstəçin
dəstəmic
dəstəmuzd

barium  
bemol
biotin  
boksit   
bolid  
bonifi kasiya  
bozon   
braja
brufen  
bussol
butadien
butan
dendrometriya
denitrifi kasiya
densitometriya
dentin 
denudasiya 
derivasiya 
derivat
derivatologiya
derivatoloji
dermatoqlifi ka
dermatomikoz (-lar)
desima 
detilsulfi t
detolakt
deviasiya
deyterium
dezinteqrator
dezinvaziya
dezurbanizm
diabez 
diamaqnetik
diamaqnetizm
diamaqnit
diamant 
diamin
diapedez 
dibrobenzol
dibrometan
dibropropan
dietilamin
dietilanilin
dietilen
dietilsulfat
dietilsulfat
dietilsulfi t
difenil 
difenilamin

bədəxlaqlı
blokhazırlama
blokhazırlayan
blokqoyan
blokqoyma
blokquran
blokqurma
blokyaratma
bozlayıb-hönkürmə
bozlayıb-hönkürmək
çarpazqoyma
çarpazvurma
çarvadarlıqetmə
çarvadarolma
çaşsalma
çat-çatetmə
çat-çatolma
çatılayıb-bağlama
çatılayıb-bağlamaq
çatılı-çatısız
çay-çörəklilik
çay-çörəksizlik
çaydoldurma
çaypaylama
çaysüzmə
çəkib-bükən
çəkib-bükmə
çəkib-bükmək
çəkib-hazırlama
çəkib-hazırlamaq
çəkib-hazırlayan
çəkib-qablaşdıran
çəkib-qablaşdırma
çəkib-qablaşdırmaq
çəkicvuran
çəkinib-çəkilmə
çəkinib-çəkilmək
çəpikçalma
çərçiliketmə
çərçiolma
çərçivəyəalma
çərçivəyəsalma
çərəliqalma
çərənçiliketmə
çərənçiolma
çərtiketmə
çətəçiliketmə
çətəçiolma
çətindeyilmə

bitumlaşmaq
bitumlu
bitumsuz
bizqurdlu
bizqurdsuz
bizli
biznesmenli
biznesmensiz
biznes-planlı
biznes-plansız
bloklanmaq
bloklatma
bloklatmaq
blok-mexanizm
blok-mexanizmli
blok-mexanizmsiz
blok-model
blok-otaq
blok-rele
blok-sahə
blok-seksiya
blok-sxem
blok-siqnal
blok-silindr
blok-sistem
bloksuz
boğanaqsız
boğazlatma
boğazlatmaq
boğazsız
boğuşdurtma
boğuşdurtmaq
boqomilçilik
bollanmaq
bollaşdırılma
bollaşdırılmaq
bollatma
bollatmaq
bolşevikəbənzər
bolşevikəoxşar
bolşevikləşdirilmək
boltlu
boltsuz
boranlıq
bordaqlanmaq
borşlu
borşsuz
borucuqlu
borulu

çoxkeçirici
çoxkəsicili
çoxqıllı
çoxqıllılıq
çoxqiymətlilik
çoxqolluluq
çoxqurşaqlılıq
çoxlinzalılıq
çoxmemarlılıq
çoxməkikli
çoxmərkəzlilik
çoxmətləblilik
çoxsəviyyəlilik
çoxsimalı

qrov
qrovlama
qrovlamaq
qrovlu
qrovlu-qrovlu
qubernat
qulaqağrısı
quraşma
quraşmaq
quruluşma
quruluşmaq
qurumsaqetmə
qutalamaq
quvarlanma

çəngitmə
çəngitmək
çərdəymişlik
çərən-çürən
çərən-çürənli
çərən-çürənlik
çərləyib-dığlamaq
çiçə
çığ
çığan-bığan
çığ-bığ
çıxdaşetmə
çıxıq-mıxıq
çılıqqa

dəstər
dəstərçin
dəsti
dəşnə
diba
direktoriya 
dozor
dozorluq
dövlətmənd
dövlətməndlik
draxma
drama
dramnəvis
dramnəvislik

difenildixlorid
difenilkarbazil
difenilkarbonat
difenilmetan
difeniloksid
difl yasiya 
difosgen
difraksiya 
digiset 
digital
dihidrofosfat
dixloretan
dixloretilen
dixlormetil

çətinərimə
çətinoxunma
çətinsatılma
çətirəbənzərlik
çətirəoxşarlıq
çətirşəkillilik
çətiryarpaqlılıq
çəyirdəkmeyvə
çəyirdəkmeyvəli
çəyirdəkmeyvəlilik
çəyirdəyəoxşar
çibinçiçək
çibintutan
çiçəkdərmə

borulu-lifl i
borusuz
boruşəkillilik
boruvarılıq
bostanlı
bostansız
boşaltdırılmaq
botokud (-lar)
boyasızlıq
boylatma
boyunduruqlanma
boyunduruqlanmaq
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Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da Tər cü mə Mər-

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

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

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



Pa ri sin rəm zi sa yı lan Si te ada sın da kı 
Notr-Dam de Pa ri kil sə si nin qar şı sı hə-
mi şə ki ki mi qə lə bə lik dir. Gün baş lar-
baş la maz yüz lər lə adam bu ra iba də tə 
gə lir, kil sə xo ru möh tə şəm or qa nın mü-
şa yi ə ti ilə di ni nəğ mə lər oxu yur. Qu ca ğı 
qə zet lə do lu çə lim siz qə zet sa tan uşaq lar 
ora-bu ra vur nu xur, uca səs lə xə bər baş-
lıq la rı nı söy lə yib müş tə ri ça ğı rır lar:

- Ma dam, müs yö, “Mond” alın, 
“Mond”! Fran sa da iq ti sa di böh ran də-
rin lə şir! Böh ran nə vaxt bi tə cək? Ən son 
xə bər lər “Mond”da!

- Müs yö, “Fi qa ro”nun tə zə nöm rə si! 
Alın, oxu yun! Mus so li ni dən xə bər var. 
O, mü xa li fə tə di van tut maq üçün “Xü-
su si tri bu nal” tə sis et di. Öl kə də tə til lər 
qa da ğan olun du. İn di İta li ya da is tə ni lən 
tə til ci na yət ki mi qiy mət lən di ri lə cək!

- Müs yö, müs yö, “Hu ma ni te” alın! Dü-
rüst xə bər lə ri bu qə zet də oxu yun! So vet-
lər “Brian-Kel loq pak tı”na qo şul du! 

Qə zet sa tan oğ lan əlin də tut du ğu qə-
ze ti mey dan bo yu aram la irə li lə yən do-
lu bə dən li, gir də si fət bir ki şi yə uza dır. 

- Müs yö, çox ma raq lı dır, alın, bir ja xə-
bər lə ri də var, alın, ri ca edi rəm...

Ya şı öt müş bu adam ayaq sax la yır, ona 
qə zet uza dan bu ba la ca uşa ğa  gü lüm-
sü nür, qə ze ti alır, ey nə yi ni ta xıb bi rin ci 
sə hi fə də ki sər löv hə yə ba xır.

- De yir sən, “Brian-Kel loq pak tı”na 
qo şu lub lar? Hə ... de mək be lə... Yax şı, 
al pu lu nu – de yə ki şi uşa ğa pul uza dır, 
- Qa lı ğı la zım de yil, özü nə bir şey alar-
san, - Son ra da gü lə rək əla və edir, - am-
ma bax ha... sən bu lə nə tə gəl miş pak ta 
yox, sə ni se vən dost la rı na qo şul...

- Al lah siz dən ra zı ol sun, müs yö, tə-
şək kür edi rəm.

Ba la ca qə zet sa ta nın “müs yö” de yə mü-
ra ciət et di yi bu yaş lı adam Azər bay can 

De mok ra tik Res pub li ka sı nın ilk xa ri ci iş lər 
na zi ri, ne çə il lər dir ki, Fran sa da mü ha cir 
hə ya tı ya şa yan Əli mər dan bəy Top çu ba-
şov idi. Qə zet sa tan, gəl di yi ki mi də göz dən 
it di. Ahıl adam aza cıq kə na ra çə ki lib ya zı nı 
oxu ma ğa baş la dı. Mə qa lə də bil di ri lir di ki, 
Fran sa SS Rİ-ni “Brian-Kel loq pak tı”na qo-
şul ma ğa də vət edib. SS Rİ, pak ta tərk si lah la 
bağ lı öh də li yin da xil edil mə mə si ni, pak tın 
yal nız mil li si ya sət va si tə si ki mi mü ha ri bə-
ni qa da ğan et mə si ni ça tış ma yan cə hət ki-
mi qeyd edir. So vet hö ku mə ti nin fi k rin cə, 
hər cür bey nəl xalq mü ha ri bə, mü da xi lə, 
mü ha si rə, öz gə əra zi lə ri iş ğal et mək ki mi 
hər bi əmə liy yat lar qa da ğan edil mə li dir...

Xə bə rin ar dı nı oxu ma dı. Qə ze ti bü-
küb ci bi nə qoy du. Aram la yo lu na da-
vam et di. Ürə yin də öz-özü nə da nı şır dı: 
“Hə ya sız lı ğa bir bax! So vet lər iş ğa lı pis-
lə yir. Bəs öz lə ri? İş ğal et mə dik lə ri əra zi 
qa lıb ki? Əl lə ri nə nə ke çib, qa mar la yıb-
lar, Azər bay ca nı da üs tə lik. Bol şe vik lər 
ne çə-ne çə xal qı, mil lə ti diz çök dü rüb, 
azad lı ğı nı, xöş bəxt li yi ni, gə lə cə yi ni əlin-
dən alıb, na mus lu öv lad la rı nı di dər gin 
sa lıb. Ürək lə ri so yu mur, göz lə ri doy-
mur, bun la rın. İn di də pakt la dün ya nın 
gö zü nə kül üfür mək is tə yir lər...”

Ürə yi sı xıl dı, mey dan da kı skam ya lar-
dan bi rin də əy ləş di ki, nə fə si ni dər sin. 
Kil sə xo ru nun mah nı la rı in di da ha ay-
dın eşi di lir di. Göz lə ri ni yum du, xa ti rə-
lər onu çox-çox uzaq la ra apar dı. Düz 9 
il əv vəl, 1919-cu ilin may ayın da Fran-
sa ya sə fər et miş Azər bay can De mok ra-
tik Res pub li ka sı nın ilk xa ri ci iş lər na zi ri 
Əli mər dan bəy Top çu ba şov  bi lir di ki, 
bir ne çə gün ön cə Ver sal sülh konf ran-
sın da ABŞ pre zi den ti Vud ro Vil-
son Azər bay can mə sə lə si-
ni gün də mə gə ti rib,

“Bö yük 4-lük” ye ni ya ran mış cüm hu-
riy yə tin ta le yi ni mü za ki rə edib. Tə rəfl  ər 
ma sa ar xa sı na əy lə şən ki mi, Əli mər dan 
bəy dər hal bir ne çə dil də ha zır lan mış 
Me mo ran du mu pre zi dent Vil so na təq-
dim et di, ABŞ ilə öl kə si ara sın da iki tə-
rəfl  i dip lo ma tik əla qə lə rin qu rul ma sı-
nın va cib li yi ni vur ğu la dı.

- Cə nab pre zi dent! Müs tə qil lik və de-
mok ra ti ya yo lun da çox çə tin mü ca di lə 
apa ran Azər bay can De mok ra tik Cüm hu-
riy yə ti nin ya şa maq haq qı var. Biz uzun 
il lər çar Ru si ya sı nın əsa rə ti al tın da əzil mi-
şik, öl kə mi zə, mil li sər vət lə ri mi zə, mə nə vi 
də yər lə ri mi zə sa hib çı xa bil mə mi şik. İn di 
Azər bay can öz müs tə qil li yi nə qo vu şur və 
bu gün, ma yın 28-i, De mok ra tik Cüm hu-
riy yə tin il dö nü mün də Si zin lə gö rüş dən 
bö yük şə rəf du yu ram. Cə nab Vil son, Siz-
dən dö nə-dö nə tə vəq qe edi rəm: biz çə tin-
lik lə əl də et di yi miz müs tə qil li yi mi zi qo-
ru ma lı yıq.  Azər bay can döv lə ti nin Dün ya 
Bir li yi nin dəs tə yi nə bö yük eh ti ya cı var... 

Pre zi dent Vil son dər hal ca vab ver mə di. 
Gö rü nür, ame ri ka lı si ya sət çi qar şı sın da əy-
ləş miş bu is rar lı azər bay can lı dip lo ma ta nə 
de yə cək lə ri ni fi k rin də gö tür-qoy edir di.

- Cə nab Top çu ba şov, biz dün ya nı xır da 
döv lət lə rə böl mək niy yə tin də de yi lik. İn gi-
lis lər mə nə və ziy yət ba rə də ət rafl  ı da nış dı. 
Qaf qaz da qey ri-sa bit lik dir. Bol şe vik lər kim-
sə yə aman ver mir, Qı zıl Or du da iş ğal çı yü-
rü şü nü da vam et di rir. Elə in gi lis lər də Ba kı nı 
tərk et mə yə məc bur olub. Ay dın dır ki, Le nin 
neft dən və Qaf qaz dan əl çə kən de yil. Bu sə-
bəb dən, müs tə qil li yi ni zin ta nın ma sı ba rə də 
xa hi şi ni zə əməl edə bil mə yə cə yik. Yax şı olar-
dı ki, siz fe de ra si ya ba rə də dü şü nə si niz. O ki 
qa dı bi zə, cə nab Top çu ba şov, vəd edi rəm ki, 
bun dan son ra Azər bay can xal qı öz azad lıq 
və müs tə qil li yi ni qo ru yub sax la maq işin də 
bö yük Ame ri ka nın yar dı mı nı ala caq.

Əli mər dan bəy Top çu ba şov və Azər-
bay can dip lo mat la rı nın Ver sal sülh 
konf ran sın da kı gər gin səy lə ri nə ti cə siz 
qal ma dı: 1920-ci il yan va rın 11-də Azər-
bay ca nın müs tə qil li yi “dе-fak to” ta nın dı.

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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Pa ri sin rəm zi sa yı lan Si te ada sın da kı De mok ra tik Res pub li ka sı nın ilk xa ri ci iş lər 

I YAZI
  ...Pa ris tez dən oya nır, qə ri bə dir, gö rə sən, bu şə hər nə vaxt sa yu xu ya 
da lır mı? Dün ya nın gö bə yi sa yı lan me qa po li sin nəb zi elə bir müəm-
ma ilə ayar la nıb ki, hət ta ilin fə sil lə ri də bu hə yat tər zi qar şı sın da 
du ruş gə ti rə bil mir. 1928-ci ilin adi may gün lə rin dən bi ri də Pa ris 
üçün is tis na de yil.
Say sız-he sab sız ge cə klub la rı nı, ka zi no la rı tərk edən zən gin lə rin sər-
xoş qəh qə hə lə ri, av to mo bil lə rin səs-kü yü, tram vay la rın zən gi, səy yar 
sa tı cı la rın ora-bu ra vur nu xub müş tə ri səs lə mə si, işə tə lə sən adam la-
rın  ayaq taq qıl tı sı, məz hə kə çi nin boy nun dan as dı ğı və dəs tə yi ni əs-
nə yə-əs nə yə fır lat dı ğı şar man ka dan ət ra fa ya yı lan me lo di ya, bir söz lə, 
nə həng şə hə rin əs ra rən giz iz di ham ak kord la rı heç də bu nun la bit mir.

- De yir sən, “Brian-Kel loq pak tı”na 
qo şu lub lar? Hə ... de mək be lə... Yax şı, 
al pu lu nu – de yə ki şi uşa ğa pul uza dır, 
- Qa lı ğı la zım de yil, özü nə bir şey alar-
san, - Son ra da gü lə rək əla və edir, - am-
ma bax ha... sən bu lə nə tə gəl miş pak ta 
yox, sə ni se vən dost la rı na qo şul...

- Al lah siz dən ra zı ol sun, müs yö, tə-
şək kür edi rəm.

Ba la ca qə zet sa ta nın “müs yö” de yə mü-
ra ciət et di yi bu yaş lı adam Azər bay can 

dın eşi di lir di. Göz lə ri ni yum du, xa ti rə-
lər onu çox-çox uzaq la ra apar dı. Düz 9 
il əv vəl, 1919-cu ilin may ayın da Fran-
sa ya sə fər et miş Azər bay can De mok ra-
tik Res pub li ka sı nın ilk xa ri ci iş lər na zi ri 
Əli mər dan bəy Top çu ba şov  bi lir di ki, 
bir ne çə gün ön cə Ver sal sülh konf ran-
sın da ABŞ pre zi den ti Vud ro Vil-
son Azər bay can mə sə lə si-
ni gün də mə gə ti rib,

konf ran sın da kı gər gin səy lə ri nə ti cə siz 
qal ma dı: 1920-ci il yan va rın 11-də Azər-
bay ca nın müs tə qil li yi “dе-fak to” ta nın dı.

Fər had SA Bİ ROĞ LU

Mücadilələrdə keçən ömür

  - Kub ra xa la, bi bim de di, ax şam bi zə gəl, ata mın 
to yu dur!

Bu söz lə ri bir nə fə sə de yib qaç dı. Bəl kə də uta nır dı, 
ya da se vin cin dən uçur du. Kim bi lir? Da la na açı lan ki-
çik pən cə rə yə də mir bar maq lıq, üs tün dən də tor vu-
rul muş du. Ona gö rə də nə nəm Kub ra ar vad gə lə nin  
kim li yi ni ayırd edə bil mə di. Göz lə ri ni qı yıb so ruş du:

- Kim sən, ay uşaq?
Kö mə yi nə mən çat dım:
- Kə rim di e... ay, mə (nə nə mə ailə də “mə mə” de yir-

dik), to ya ça ğı rır...
8-9 ya şım olar dı. Kə rim mən dən bir-iki yaş ki çik idi. 

So vets ki də, ya şa dı ğı mız da la nın axı rın da ba la ca ev lə ri 
var dı. Ana sı Si ta rə xa la iki il əv vəl dün ya sı nı də yiş miş di. 
Kə ri mə və ba cı sı na bi bi si Di la rə ba xır dı. Nə nəm də hər 
də fə Kə ri min ata sı Əfl  a tu nu gö rən də o ki var dan la yır dı. 
De yir di ki, “ay Al lah sax la mış, bu uşaq lar nə vax ta can 
bi bi nin qol tu ğun da bö yü yə cək, bu ti fi l lə rə ana la zım dı 
axı... bir ha lal süd əm miş tap da...” O da qı mı şıb gü lüm-
sü nür dü. İn di də, de yə sən, Əfl  a tu nu yo la gə tir miş di lər 
ki, ev lən sin. Ax şam da ev lə rin də yı ğın caq ola caq dı... 

Ötən əs rin 60-cı il lə rin də, so vet lə rin tüğ yan et di yi bir 
dövr də adam lar ka sıb ya şa yır dı. Toy məc lis lə ri də in di ki 
ki mi  dəb də bə li yox, çox sa də ke çir di. Əfl  a tu nun toy məc-
li si qon şu la rın kö mə yi ilə təş kil olun muş du. Ki min nə yə 
im ka nı ça tır dı sa, bi şi rib gə ti rir, süf rə yə dü zür dü. Do la nı-
şıq çə tin ol sa da, meh ri ban qon şu luq, xe yir xah lıq və mər-
hə mət ki mi saf hiss lər hə min il lər də da ha güc lü idi.

- Ay Kub ra xa la, Kub ra xa la....
Bu də fə pən cə rə dən səs lə nən Kə ri min bi bi si Di la rə 

idi. Nə nəm ar tıq qol la rı nı çır ma la yıb işə gi riş miş di. 
Qiy mə keş lə ət dö yür, xı na lı əl lə ri ilə əti ovuş du rur du. 
Ye ri gəl miş kən, ar vad öm rü nün so nu na dək ət çə kən 
ma şı nı ya xı na qoy ma dı, de yir di ki, ət ki ma şı na gir di 
bü tün da dı-ta mı qa çır...

- Kub ra xa la, gəl dim de yim ki, əziy yət çə kib dol ma 
bük mə, qon şu As ya nın ha zır dol ma sı var, gə ti rə cək...

Bu sö zü eşi dən də nə nə min üzü nün al dı ğı ifa də ni in-
di üs tün dən il lər ke çən dən son ra təs vir et mək mə nim 
üçün çə tin dir.

- A... ağəz, er mə ni nə vaxt dan dol ma bi şi rən olub? 
Get sin az, get sin bos dur ma sı nı qu rut sun. İn di de yir sən 
ki, mən, pak ar vad du rub er mə ni nin bi şir di yi dol ma nı 
ye yim? Heç elə şey yox dur!

Hər də fə pip yar pa ğı na bü kül müş bu ba la ca “ləz zət-
lə ri” ye yən də nə nə min söz lə ri ni xa tır la yı ram. 

Bu gün er mə ni lər hər tin ba şı alə mə car çə kir lər ki, 
“dol ma bi zim mil li ye mə yi miz dir və azər bay can lı lar 
bu ne mə ti biz dən oğur la yıb, öz adı na yaz maq is tə yir.” 
Azər bay can dol ma nı UNES CO-nun bü tün türk dün ya-
sı nın qey ri-mad di mə də ni ir si si ya hı sı na sal maq is tə yir. 
Bu da er mə ni lə rin kür kü nə bi rə sa lıb. Mə də niy yət na zi-
ri Has mik Po ğos yan de yib ki, Azər bay can UNES CO-nu  
“si ya si dö yüş mey da nı na” çe vir mək is tə yir.

Mə gər dol ma ya “tol ma” adı qoy maq la  iş bi tir? Sirr 
de yil ki, Azər bay ca nın qey ri-mad di mə də niy yət nü-
mu nə lə ri nin bö yük ək sə riy yə ti ni – mah nı və me lo di-
ya la rı, mu si qi alət lə ri və rəqs lə ri er mə ni lər özü nün kü-
ləş dir mə yə ça lı şır...

Er mə ni hə ya sız lı ğı sər həd ta nı mır. Ke çən il Er mə nis-
tan bü tün Şərq də isi fa də olu nan la va şı mə nim sə mək 
is tə yir di. On lar la va şın er mə ni lə rə aid ol du ğu və bu 
ne mə tin qey ri-mə də ni irs ki mi UNES CO-nun si ya hı sı-
na da xil edil mə si üçün əl dən-ayaq dan ge dir di. 

Am ma mə sə lə dol ma nın ki mə aid li yin dən yox, di-
lən çi kö kün də ya şa yan la rın bu ne mə ti bi şir mək im ka-
nın dan ge dir. Mə sə lən, Er mə nis tan da kı “Ye ni dövr” 
par ti ya sı nın səd ri Aram Ka ra pet yan eks-pre zi dent 
Le von Ter-Pet ros ya nın öl kə də ki si ya si güc lə ri in di-
ki ha ki miy yə tin ət ra fın da sıx bir ləş mə yə ça ğır ma sı na 
sərt reak si ya ve rib: “Ha ki miy yət Er mə nis ta nı ta la dı və 
onu, be lə acı na caq lı və ziy yə tə gə tir di. Ki min ət ra fın da 
bir ləş mək? O adam la rın ki, ne çə il lər dir, öl kə ni ta la yıb, 
onu bu gün kü acı na caq lı və ziy yə tə sa lıb lar?!”

İn di bu bəd bəxt er mə ni lər qa lıb lar çı xıl maz və ziy yət də: 
dol ma bi şir mə yə im kan yox, am ma hər də fə dol ma adı 
gə lən də ağız la rı su la nır. Ax, kaş nə nəm sağ olay dı, yə qin 
ki, be lə de yər di: “Er mə ni get sin öz do nu zu nu ye sin!”

Fərhad
ABDULLAYEV

Dolma
məsələsi
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- Tür ki yə də si zin yu bi le yi niz 
ar tıq qeyd olun du. Qar daş öl-
kə dən han sı təəs sü rat lar la qa-
yıt mı sı nız?
- Ma yın 14-də İs tan bul Bö-

yük Şə hər Bə lə diy yə si “Fa tih” 
Mə də niy yət Mər kə zin də “Sa bir 
Rüs təm xan lı nın 70 ya şı na” ad lı 
yu bi ley təd bi ri ke çir di. Təd bi rin 
mo de ra to ru, Bö yük şə hər Bə lə-
diy yə si nin əmək da şı, ya zar Öz-
can Ün lü idi. Əsas pa nel də mil-
lət və ki li Ra fael Hü sey nov, türk 
dün ya sı nın ta nın mış pro fes so-
ru Əli Ya vuz Ak pı nar, pro-
fes sor Gül şən Alı şık, Türk 
Dün ya sı Araş tır ma la rı 
Vak fı baş ka nı Köz han 
Yaz gan və baş qa la rı 
çı xış et di lər. Tür ki yə-
nin “Ben gü Türk ” te-
le ka na lı 3 saat ya rım 
da vam edən təd bi ri 
ol du ğu ki mi efi  rə ver-
di. Bun dan baş qa, təd bir 
za ma nı “Yur du mun En 
Gü zel Nağ me si” ad lı ki-
ta bım qo naq la ra pay lan dı. Qeyd 
edim ki, ki tab Tür ki yə də on min 
ti raj la çap olu nub. Bu ra da mə nim 
şeir lə rim lə bə ra bər, on lar haq qın-
da rəy lər də ge niş yer alıb. Ki ta ba 
İs tan bul Bö yük şə hər Bə lə diy yə-
si nin səd ri Qə dir Top baş ön söz 
ya zıb. Ey ni za man da qar daş öl-
kə də nəşr olu nan “Ko roğ lu” dər-
gi si nin də bü tün bir sa yı mə nim 
ya ra dı cı lı ğı ma həsr edil miş di. Yə-
ni, yu bi ley təd bi ri mən də çox xoş 
təəs sü rat lar do ğur du, bu qə də ri-
ni özüm də göz lə mir dim. Hər beş 
il dən bir ya ra dı cı lıq ge cə si ke çir-
səm də, açı ğı, tən tə nə li mə ra sim-
lə ri xoş la mı ram. Şöh rət, əl bətt  ə, 
ya zı çı üçün nor mal hiss dir. İs tə-
yir sən ki, sə ni ta nı sın lar, şeir lə ri ni 
oxu sun lar, on lar dan da nış sın lar. 
Am ma mən dü şü nü rəm ki, bu 
mər hə lə ni... bir az keç mi şəm. 

- Bu gün lər də söh bət siz dən, 
qeyd olu nan yu bi le yi niz dən 
düş dü. Dost lar dan bi ri so ruş du 
ki, Sa bir müəl li min ne cə ya şı 
olur, 60 var?.. Şab lon sual dan 
is ti fa də et mə li ola ca ğam: be lə 
ca van qal ma ğı nı zın sir ri nə də-
dir?
- Bu nu, əl bətt  ə, eşit mək çox 

xoş dur. Dü zü nü de yim, ada mın 
özü nə də inan dı rı cı gö rün mür, 
am ma real lıq dan qaç maq ol-
maz...

- Ümu mi sual la rın ca vab la rı 
hə mi şə fər di olur, odur ki, növ-
bə ti şab lon sualı ve rim. Beş-on 
il, ya elə bir il əv vəl ki ya şı nız la 
mü qa yi sə də nə də yi şib? Təəs sü-
rat fər qi var mı?
- Şüb hə siz, in san la ra, ha di sə lə-

rə mü na si bət də bə zi şey lər də yi-
şi lir. Şair Qa bil lə ya xın dost idik, 
o vaxt 21 ya şım var dı, “Ədə biy-
yat” qə ze tin də işə dü zəl miş-
dim, Qa bil müəl lim də ora da 
iş lə yir di. Qa bil o vaxt “Nə si mi” 
poema sı nı ya zır dı. Re dak si ya nın 
tə nək li bir ey va nı var dı, mə ni 
ora ça ğı rır, ax şam yaz dı ğı dörd, 
ya sək kiz mis ra nı oxu yur du.

Hər dən za ra fat la de yir dim ki, 
Qa bil müəl lim, bu ge diş lə Nə si mi 
Hə lə bə nə vaxt ge dib ça ta caq?.. 
Bir gün ye nə mə ni ey va na ça ğır-
dı, diq qət lə üzü mə ba xıb de di 
ki, “sta rik, am ma yax şı qal mı san 
haa”. Ca vab ver dim ki, mə nim 
cə mi 21 ya şım var. İl lər son ra 
Qa bi lin 60 il lik yu bi ley təd bi ri ni 
mən apa rır dım, o za man bu ha-
di sə ni xa tır lat dım və de dim ki, 
am ma in di si zə hə min sö zü de-
mək olar – “yax şı qal mı sız”. On-
dan son ra hər beş il dən bir mə ni 
gö rən də sax la yıb so ru şur du ki, 
bir diq qət lə bax, gör, da ha beş il 
ya şa ya bi lə rəm, ya yox. Yet miş 
beş ya şı na dək hər də fə de yir dim 
ki, ar xa yın olun, yüz faiz sək sə nə 
ça ta caq sı nız, sağ lam sı nız. Sək sən 
yaş da bir də so ruş du, sən cə, sək-
sən be şə dək öl mə rəm ki? Çə tin 
sual idi. De dim, Qa bil müəl lim, 
sən heç vaxt öl mə yə cək sən. Bu-
nu həm də mə ca zi mə na da de-
yir dim. Am ma doğ ru dan da, bu 
gün Qa bil öl mə yib ki. Ada mın 
sö zü ya şa yır sa, özü də ya şa yır. 
Bu dün ya da var lı ğı ilə yox lu ğu-
nun fər qi ol ma yan o qə dər sağ 
adam var ki, əs lin də, ölü dür lər. 
Am ma mə sə lən, Fü zu li bu gün 
bü tün məc lis lə rin iş ti rak çı sı dır, 
on dan di ri kim var? Ya kim özü-
nü Sa bir dən da ha di ri he sab edə 
bi lər? Ədə biy yat la məş ğul olan 
adam lar bu cə hət dən çox şans lı-
dır lar. Yə ni, şairin özü ya şa ma sa 
da, sö zü ya şa ya caq. 

- Be lə bir fi  kir var ki, ya zar la-
rın ha mı sı nın bir uşaq lıq zə də-
si olur. Bu fi  kir lə ra zı sı nız?
- Du man lı ya dı ma gə lir, bu-

nu yaz mı şam da. Beş-al tı ya şım 
var dı, da yım qo yun la rı ot la ğa 
apa rır dı, tək lif elə di ki, onun-
la ge dim. Get mək is tə mə dim. 
Bi lir dim ki, yay qu raq lıq keç di-
yi üçün kən di miz də ki Hey van 
Pi rin də qur ban kə sə cək lər. Bu, 
da ha ma raq lı idi. Ge dib mə ra-
si mə bax dım, qur ba nı kəs di lər, 
pay la dı lar. Ne çə ay idi ki, ha-
va lar çox qız mar ke çir di, am ma 
gü nor ta dan son ra bir dən-bi rə 
göy üzü nü alan bu lud lar az qa-
la atom bom ba sı ki mi part la dı, 
iki-üç də qi qə son ra dəh şət li 
ley san baş la dı. Bir saat son ra 
xə bər gəl di ki, da yı mı sel apa-
rıb. Me yi ti ni kənd dən xey li 
ara lı da, iki ça yın qo vuş du ğu 
yer dən tap dı lar. Əy nin də bir-
cə əs gər kə mə ri qal mış dı. Bu, 
ki çik bir epi zod dur, am ma bu 
epi zod ana mın bü tün hə yat tər-
zi ni də yiş di və mən bö yü yən-
dən son ra da o, daim sı zıl da ya-
sı zıl da ya ağı de yir di. Bir gün 
hiss elə dim ki, ana mın bu ağı la-
rıy la bağ lı bir ya zı yaz ma lı yam. 
Mən sur şeir də de mək olar dı. 
İlk də fə duy ğu la rı mı ifa də et-
mək eh ti ya cı nı on da duy dum. 
Ümu miy yət lə, mə nim şeir lə rim 
ya rı duadır, ya rı ağı - bir də fə bu 
ba rə də yaz mı şam...

Bir ha di sə ni də xa tır la yı ram, 
be şin ci, ya al tın cı si nif də oxu-
yur dum, kən də fal çı gəl miş di. 
Anam la bir gə qa dın la ra qo şu-
lub, kən din o bi ri ba şı na get-
mə li ol dum. Hə rə öz dər di nə 
bax dı rır dı. Bir dən fal çı çev ri lib 
mə nə diq qət lə nə zər sal dı, ana-
ma de di ki, bu uşa ğın göz lə ri ni 

qo ru yun, onun çö rə yi 
gö zün dən və 

qə  lə  min-
dən çı-
x a  c a q . 

Bu ha di sə ni cə mi iki-üç il bun-
dan əv vəl şeirə kö çü rə bil dim. 
Bəl kə də elə o ba xı cı qa dı nın 
bir sö zü mə nim ürə yim də yer 
elə di, içi mi oyub-oyub mən-
dən şair ya rat dı? Be lə şey lər 
olur...

- Sa bir müəl lim, bu gün Azər-
bay can ədə bi mü hi ti nin ən çox 
mü za ki rə olu nan mə sə lə lə-
rin dən bi ri də ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı ət ra fın da dır. 
Siz cə, biz o mü ka fa ta nə qə dər 
uzaq, ya ya xı nıq?
- Ədə biy yat dil ha di sə si dir. 

Di lin ya yıl ma im kan la rı nə qə-
dər çox dur sa, hə min xal qın 
ədə biy ya tı da bir o qə dər bö-
yük olur. Mə sə lən, Ru si ya da 
çı xan or ta sə viy yə li bir mətn 
biz də ya zı lan han sı sa mü kəm-
məl əsər lə mü qa yi sə də bü tün 
dün ya da ge niş ya yı la bi lir. İsa 
Mu ğan na nın ro man la rı nı, Sa-
bir Əh məd li nin bə zi əsər lə ri ni 
No bel ödü lü al mış mətn lər dən 
heç də əs kik he sab elə mi rəm. 
O mü ka fa tı alan ya zı çı la rın ək-
sə riy yə ti ni oxu mu şam, ara la-
rın da, tə bii ki, çox mü kəm məl 
əsər lər var, am ma eti raf et mə li-
yik ki, No bel mü ka fa tı za man la 
si ya si ləş di. Mə sə lən, SS Rİ-dən 
qo pub ge dən mü ha cir ya zı çı-
la rı mü ka fat lan dı rır dı lar. Dis-
si dent lik nə yə gö rə öl çü va hi di 
ol ma lı dır axı? İn di No bel da ha 
çox in gi lis dil li ya zı çı la ra ve ri lir.

Bu mə na da, Or xan Pa muk Ame-
ri ka da ya şa ma say dı, türk di li 
ilə dün ya ara sın da kı səd di qı ra 
bil mə yə cək di. Bir ne çə il əv vəl 
Ela zığ da ke çi ri lən Ha zar Şiir 
Ak şa mın da mü za ki rə lər dən bi ri 
Çin giz Ayt ma to vun ya ra dı cı lı ğı-
na həsr olun muş du. Us tad özü 
hə lə sağ idi. Söh bət onun No be lə 
la yiq gö rül mə mə sin dən düş dü 
və ora da kı çı xı şım da bil dir dim 
ki, bu mü ka fat Ba kı nef ti nin he-
sa bı na ya ra nıb. Son ra Çin giz 
müəl lim mə ni gö rü şə də vət et-
di və de di ki, sən mə nə gö zəl bir 
ide ya ver din, türk dün ya sın da 
Or han Pa muk dan son ra ikin ci 
bir ya zı çı ya bu ödü lü ver mə yə-
cək lər, am ma bir hal da ki, No be-
lin ta ri xi neft dən baş la yır və bu 
gün də Azər bay can da neft bu-

mu ya şan maq da dır, bəl kə, siz 
adek vat mü ka fat tə sis edə-

si niz. Son ra da əla və elə-
di ki, bu ödül Hey dər 

Əli yev adı na mü ka-

fat ad lan dı rıl ma lı dır və məb lə-
ği sim vo lik ola raq No bel də nə-
zər də tu tul du ğun dan bir ma nat 
ar tıq ol sun. O za man bü tün ya-
zar la rın üzü Ba kı ya tə rəf çev ri-
lə cək. Ba kı ya qa yı dan dan son ra 
eşit dim ki, öl kə miz də Hey dər 
Əli yev adı na mü ka fat ar tıq tə sis 
olu nub. Hər hal da, in di də gec 
de yil. No bel lə rin ədə biy ya ta nə 
dəx li var dı, am ma re gion da hər 
kəs bi lir ki, Hey dər Əli yev sə nə-
tə ne cə qiy mət ve rir di, ya zar la ra 
ne cə ya na şır dı.

- Bu gün Azər bay can ədə biy-
ya tın da ata lar və oğul lar prob-
le mi nə də rə cə də hiss olu nur?

- Bu, çox nor mal dır. Bir az yaş-
la şan dan son ra gənc lə ri miz biz-
dən da ha mü ha fi  zə kar ola caq lar. 
On lar da öz lə rin dən son ra gə lən-
lər dən şi ka yət edə cək lər. Ömür 
bir göz qır pı mın da ke çir. Mən az 
qa la dü nən Azər bay can ya zı çı la-
rı için də özü mü ən gənc he sab 
edir dim, am ma bu gün ha mı-
dan yaş lı ol maq təh lü kə si ilə üz-
üzə yəm. Gənc lik ke çə ri dir, mən 
bə zən ca van lıq id diası ilə çı xış 
edən adam la ra diq qət ye ti ri rəm, 
yaş ar tıq qır xı, əl li ni ötüb, am ma 
or ta da bir nor mal mətn yox dur. 
Vaxt gə lə cək, on lar öz itt  i ham la-
rı na gö rə uta na caq lar. Əl bətt  ə, 
is te dad lı gənc lər də var. Üs tə lik, 
mən tən qi də dö züm lü ya naş ma-
ğın tə rəf da rı yam. Bir şərt lə - tən-
qid, irad ola bi lər, gə rək dir ki, 
qə zəb ol ma sın, təh qir ol ma sın. 
Əgər ədə biy yat adam la rı da bir-
bi ri ni sev mə yə cək sə, baş qa la rın-
dan nə umaq? Ye ri gəl miş kən, 
bu gün lər də “Azər bay can” jur-
na lı nın bir sa yı nı və rəq lə yir dim, 
çox ma raq lı gənc şair lə ri kəşf 
edib se vin dim, am ma son ra gör-
düm ki, bu, 2002-ci il də nəşr olu-
nan say dır. Bu gün o im za lar dan 
heç bi ri gö rün mür. Bu on dörd 
il də gə rək on lar üz də olay dı lar. 
Ona gö rə də id dia hə lə hər şey 
de mək de yil.

Rəbiqə NAZİMQIZI

- Tür ki yə də si zin yu bi le yi niz 

Bu gün lər də Xalq şairi Sa bir Rüs təm xan lı nın 
yet miş ya şı ta mam olur. Bu ya xın lar da 
şairin yu bi le yi qar daş Tür ki yə də qeyd 
edi lib. Ba kı da kı yu bi ley təd bi ri ma yın 

25-də, Aka de mik Mil li Dram Teat rın da baş tu ta caq. 
Do ğum gü nü ərə fə sin də Sa bir müəl lim lə gö rü şüb söh-
bət ləş dik.
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- Tür ki yə də si zin yu bi le yi niz 
ar tıq qeyd olun du. Qar daş öl-
kə dən han sı təəs sü rat lar la qa-

- Ma yın 14-də İs tan bul Bö-
yük Şə hər Bə lə diy yə si “Fa tih” 
Mə də niy yət Mər kə zin də “Sa bir 
Rüs təm xan lı nın 70 ya şı na” ad lı 
yu bi ley təd bi ri ke çir di. Təd bi rin 
mo de ra to ru, Bö yük şə hər Bə lə-
diy yə si nin əmək da şı, ya zar Öz-
can Ün lü idi. Əsas pa nel də mil-
lət və ki li Ra fael Hü sey nov, türk 
dün ya sı nın ta nın mış pro fes so-
ru Əli Ya vuz Ak pı nar, pro-
fes sor Gül şən Alı şık, Türk 
Dün ya sı Araş tır ma la rı 
Vak fı baş ka nı Köz han 

di. Bun dan baş qa, təd bir 
za ma nı “Yur du mun En 

Bir ha di sə ni də xa tır la yı ram, 
be şin ci, ya al tın cı si nif də oxu-
yur dum, kən də fal çı gəl miş di. 
Anam la bir gə qa dın la ra qo şu-
lub, kən din o bi ri ba şı na get-
mə li ol dum. Hə rə öz dər di nə 
bax dı rır dı. Bir dən fal çı çev ri lib 
mə nə diq qət lə nə zər sal dı, ana-
ma de di ki, bu uşa ğın göz lə ri ni 

qo ru yun, onun çö rə yi 
gö zün dən və 

qə  lə  min-
dən çı-
x a  c a q . 

Bu mə na da, Or xan Pa muk Ame-
ri ka da ya şa ma say dı, türk di li 
ilə dün ya ara sın da kı səd di qı ra 
bil mə yə cək di. Bir ne çə il əv vəl 
Ela zığ da ke çi ri lən Ha zar Şiir 
Ak şa mın da mü za ki rə lər dən bi ri 
Çin giz Ayt ma to vun ya ra dı cı lı ğı-
na həsr olun muş du. Us tad özü 
hə lə sağ idi. Söh bət onun No be lə 
la yiq gö rül mə mə sin dən düş dü 
və ora da kı çı xı şım da bil dir dim 
ki, bu mü ka fat Ba kı nef ti nin he-
sa bı na ya ra nıb. Son ra Çin giz 
müəl lim mə ni gö rü şə də vət et-
di və de di ki, sən mə nə gö zəl bir 
ide ya ver din, türk dün ya sın da 
Or han Pa muk dan son ra ikin ci 
bir ya zı çı ya bu ödü lü ver mə yə-
cək lər, am ma bir hal da ki, No be-
lin ta ri xi neft dən baş la yır və bu 
gün də Azər bay can da neft bu-

mu ya şan maq da dır, bəl kə, siz 
adek vat mü ka fat tə sis edə-

si niz. Son ra da əla və elə-
di ki, bu ödül Hey dər 

Əli yev adı na mü ka-

- Tür ki yə də si zin yu bi le yi niz 

gün lər də Xalq şairi Sa bir Rüs təm xan lı nın 
yet miş ya şı ta mam olur. Bu ya xın lar da 
şairin yu bi le yi qar daş Tür ki yə də qeyd 
edi lib. Ba kı da kı yu bi ley təd bi ri ma yın 

25-də, Aka de mik Mil li Dram Teat rın da baş tu ta caq. 
Do ğum gü nü ərə fə sin də Sa bir müəl lim lə gö rü şüb söh-

Hər dən za ra fat la de yir dim ki, - Be lə bir fi  kir var ki, ya zar la- Bu ha di sə ni cə mi iki-üç il bun-

“Anama dedi ki, 
bu uşağın çörəyi 
sözdən çıxacaq”
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Astara ictimaiyyətinin diqqəti 
muzeylərə yönəldilib

  As ta ra şə hə rin də ki Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də Bey nəl xalq 
Mu zey lər Gü nü ilə əla qə dar 
“Mə də niy yət-bə şə riy yə tin top-
la dı ğı ən yax şı nü mu nə lər lə 
xalq la rı zən gin ləş di rir” möv zu-
sun da təd bir ke çi ri lə rək, ra yon 
ic ti maiy yə ti nin diq qə ti mu zey-
lə rə yö nəl di lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl cə Ümum mil li li de-
rin Mər kəz də ucal dıl mış büs tü önü nə gül dəs tə lə ri dü zə rək xa ti rə si ni 
eh ti ram la yad edib lər.

Top lan tı da çı xış edən ra yon mə də niy yət və tu rizm şö bə si nin mü di ri 
Sa doğ lan Bay ra mov bil di rib ki, ma yın 18-i bü tün dün ya da Bey nəl xalq 
Mu zey lər Gü nü ki mi qeyd edi lir. Bu gün in san lar mu zey lə ri gə zə rək 
mil li mə də niy yət və ta rix haq qın da kı mə lu mat la rı nı da ha da zən-
gin ləş di rir lər. Hər il müx tə lif de viz lər lə ke çi ri lən bu bay ram mu zey 
əmək daş la rı nı bir ləş di rir, ic ti maiy yə tin diq qə ti ni mu zey lə rə cəlb edir.

Təd bir də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin di rek to ru Küb ra Sə mə do va nın 
möv zu ilə bağ lı mə ru zə si din lə ni lib. Qeyd olu nub ki, Azər bay can xal qı-
nın Ümum mil li li de ri Hey dər Əli yev öl kə mi zə rəh bər li yi nin hər iki döv-
rün də mə də niy yət və in cə sə nə tin bü tün sa hə lə ri nin, o cüm lə dən mu zey-
lə rin qay ğı sı na qa lıb. Ha zır da mu zey işi ye ni in ki şaf mər hə lə si nə qə dəm 
qo yub. 2000-ci il mar tın 24-də qüv və yə min miş “Mu zey lər haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nu nu öl kə miz də mu zey lə rin fəaliy yə ti-
nin təş ki la ti-hü qu qi əsas la rı nı və mü va fi q mü na si bət lə ri tən zim lə yir.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Ulu ön dər tə rə fi n dən mu zey işi nin in ki şa fı ilə 
bağ lı müəy yən edil miş priori tet lər bu gün Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev və UNES CO-nun və ISES CO-nun xoş mə ram lı sə fi  ri Meh-
ri ban Əli ye va nın rəh bər li yi ilə fəaliy yət gös tə rən Hey dər Əli yev Fon-
du tə rə fi n dən uğur la hə ya ta ke çi ri lir.

Təd bir də ra yon mə də niy yət və tu rizm şö bə si nin məs lə hət çi si Vü sal 
Ba ba yev, As ta ra Mə də niy yət Mər kə zi nin di rek to ru Ha cı ba la Ra ma za-
nov, ra yon Ta rix-di yar şü nas lıq mu ze yi nin di rek to ru Gül zar İs ma yı lo-
va və baş qa la rı nın möv zu ilə bağ lı çı xış la rı din lə ni lib.

Son da “Hey dər Əli yev və Azər bay can mə də niy yə ti” fi l mi nü ma yiş 
olu nub.

Lahıc misgərlik sənəti ilə bağlı 
qısametrajlı film hazırlanır

  “Azad Gənc lər” İc ti mai Bir li-
yi Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti ya nın da Gənc lər 
Fon du nun ma liy yə dəs tə yi ilə 
“Qə dim xalq sə nə ti - mis gər lik” 
ad lı la yi hə hə ya ta ke çi rir.

Azər TAc xə bər ve rir ki, la yi hə çər çi-
və sin də, UNES CO-nun Qey ri-mad di 
mə də ni irs üz rə Rep re zen ta tiv si ya hı sı-
na da xil edi lən La hıc mis gər lik sə nə ti nin 
gənc lə rə da ha ya xın dan ta nı dıl ma sı, Azər bay can mis gər lik sə nə ti nin ta ri xi 
haq qın da bey nəl xalq are na da təb li ğat iş lə ri nin apa rıl ma sı, qə dim mis gər lik 
ocaq la rı nın təb liğ edil mə si məq sə di ilə qı sa met raj lı fi lm ha zır la nır.

Film də mis gər lik sə nə ti nin ta ri xi, bu sə nət lə məş ğul olan nə sil lər, 
mis gər lik sə nə ti nin in cə lik lə ri haq qın da us tad lar tə rə fi n dən ge niş mə-
lu mat ve ri lə cək. Bu fi lm ha zır da mis gər lik sə nə ti ilə cid di məş ğul olan 
sə nət kar la rın ta nın ma sı na kö mək edə cək.

Xaçmazda 3 mindən çox kitab 
nümayiş olunub

 Ma yın 18-də Xaç maz şə hə rin də-
ki “Fəv va rə lər ba ğı”nda təş kil 
olu nan ənə nə vi “Ki tab bay ra-
mı”nda 3 min dən çox ki tab nü-
ma yiş et di ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, təd bir Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ana dan ol-
ma sı nın 93-cü il dö nü mü ilə əla qə dar 
ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin, mə də niy-
yət və tu rizm şö bə si nin mər kəz ləş di-
ril miş ki tab xa na lar sis te mi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lib. “Ki tab 
bay ra mı”nda ra yo nun ida rə və təş ki lat la rı nın rəh bər lə ri, ki tab xa na, 
mə də niy yət, təh sil iş çi lə ri, mək təb li lər iş ti rak edib lər.

Xaç maz ra yon mər kəz ləş di ril miş ki tab xa na sis te mi nin di rek to ru 
Azad Əlif xa nov Azər TAc-a bil di rib ki, ənə nə vi “Ki tab bay ra mı”nın 
ke çi ril mə sin də məq səd tex no lo gi ya la rın və in for ma si ya nın ge niş ya-
yıl dı ğı müasir dövr də gənc lə rin mü ta liəyə ma ra ğı nı ar tır maq, on la rı 
maarifl  ən dir mək dən iba rət olub.

“Ki tab bay ra mı”nda Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin hə yat və 
fəaliy yə tin dən, Qa ra bağ mü na qi şə sin dən bəhs edən, elə cə də Azər-
bay can folk lo ru na, xa ri ci ya zı çı la ra aid ki tab lar oxu cu lar tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nıb.

Təd bir də mək təb li lə rin ifa sın da ki tab la ra həsr olun muş bə dii kom-
po zi si ya təq dim edi lib.

Mə lum ol du ğu ki mi, “Av ro-
pa Gənc lər Pay tax tı” la yi hə si ilk 
də fə 2009-cu il də Av ro pa Gənc-
lər Fo ru mu tə rə fi n dən irə li sü-
rü lüb. La yi hə nin məq sə di yer li 
və xa ri ci gənc lər təş ki lat la rı nın 
bey nəl xalq əmək daş lı ğı nın in ki-
şaf et di ril mə si, “Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı” se çil miş şə hər lə rin aid 
ol du ğu öl kə lə rin gənc lər təş ki lat-
la rı mil li şu ra la rı ara sın da təc rü-
bə mü ba di lə si nin apa rıl ma sı dır. 
Av ro pa nın ilk gənc lər pay tax tı 
2009-cu il də Ni der lan dın Rott  er-
dam şə hə ri se çi lib. 2010-cu il də 
Tu rin (İta li ya), 2011-ci il də Ant-
verp (Bel çi ka), 2012-ci il də Bra qa 
(Por tu qa li ya), 2013-cü il də Ma-
ri bor (Slo ve ni ya), 2014-cü il də 
Sa lo ni ki (Yu na nıs tan), ötən il isə 
Kluj Na po ca (Ru mı ni ya) Av ro pa 
gənc lər pay taxt la rı olub. Gən cə-
nin 2016-cı il də “Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı” se çil mə si ba rə də qə rar 
2013-cü il ap re lin 10-da Yu na-
nıs ta nın Sa lo ni ki şə hə rin də elan 
edi lib.

Vax ti lə Azər bay ca nın pay tax tı 
ol muş bu qə dim şə hə rin ya şı nın 
2500 il dən çox ol du ğu vur ğu la-
nıb. Qeyd olu nub ki, Gən cə əha-
li si nin üç də bir his sə si ni gənc lər 
təş kil edir. Ona gö rə də Gən cə-
2016-cı il “Av ro pa Gənc lər Pay-
tax tı” se çi lib.

Ümu miy yət lə, bu ra da əsas məq-
səd Gən cə ni Av ro pa ilə ya xın laş-
dır maq, bu şə hə rin is te dad lı gənc-
lə ri nin Av ro pa ya in teq ra si ya sı na 
im kan ya rat maq, av ro pa lı gənc-
lə rə isə Azər bay ca nın ikin ci bö-
yük şə hə ri olan Gən cə ni təq dim 
et mək dir. Müs tə qil lik il lə rin də 
Azər bay can da gənc lər si ya sə ti nin 
uğur lu mo de li for ma la şıb. Azər-
bay can Pre zi den ti tə rə fi n dən gənc-
lər lə bağ lı Döv lət proq ram la rı, o 
cüm lə dən “2015-2025-ci il lər də 
Azər bay can gənc lə ri nin İn ki şaf st-
ra te gi ya sı” təs diq lə nib. Azər bay-
can da kı gənc lər təş ki lat la rı, bey-
nəl xalq gənc lər plat for ma la rı ilə sıx 
əmək daş lıq edir. Azər bay can Av-
ro pa nın na dir öl kə lə rin dən dir ki, 
bu ra da Gənc lər və İd man Na zir li yi 
ilə ya na şı, Gənc lər Fon du da fəaliy-
yət gös tə rir. Döv lət tə rə fi n dən həm 
gənc lər təş ki lat la rı na, həm də fərd-
lə rin la yi hə lə ri nə dəs tək ve ri lir. 
Fond fəaliy yət gös tər di yi 4 il ər zin-
də 3226 la yi hə ni ma liy yə ləş di rib. 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli-
ye vin “Gən cə şə hə ri nin “2016-cı il 
Av ro pa gənc lər pay tax tı” se çil mə-
si ilə əla qə dar təd bir lər haq qın da 
Sə rən ca mı” ilə bağ lı şə hər də il 
ər zin də ma raq lı la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ri lə cək. Bu təd bir lər dən bi ri 
ki mi Gən cə şə hə rin də ki Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də “Gən cə-2016-
cı il Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı” la yi hə si-
nin açı lış mə ra si mi 
ke çi ri lib.

Təd bi ri nin rəs mi açı lı şın da 
iş ti rak edən döv lət nü ma yən-
də si Azər bay can Res pub li ka-
sı Pre zi den ti nin ic ti mai-si ya si 
mə sə lə lər üz rə kö mək çi si Əli 
Hə sə nov Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin “Gən cə-2016-cı il Av ro pa 
Gənc lər Pay tax tı” la yi hə si nin 
açı lış mə ra si mi nin iş ti rak çı la-
rı na ün van la dı ğı mək tu bu nu 
oxu yub.

Bu qə lə bə bir şə hə rin yox, bü-
töv Azər bay ca nın qə lə bə si dir. 

Sta tis tik gös tə ri ci lə rə nə zər sal-
saq, Av ro pa Gənc lər Fo ru mu nun 
ida rə he yə ti nin üz vü Lo ra Lü bo-
no va, Av ro pa Gənc lər Pay taxt-
la rı Şə bə kə si nin ic ra çı di rek to ru 
And ras Far kas çı xış la rın da Av-
ro pa nın Gənc lər pay tax tı se çil-
mə si nin Gən cə yə köh nə qi tə ilə 
əla qə lə ri in ki şaf et dir mək üçün 
da ha bö yük şans ve rə cə yi nə diq-
qət çə kib lər. Bu, gənc lər üçün də 
əla və im kan lar ya ra dır. Bir il ər-
zin də on lar av ro pa lı həm ya şıd la-
rı ilə də sıx əla qə qu ra bi lə cək lər.

Tür ki yə nin Əs ki şə hər va li si 
Əzim Tu nar Gün gör isə çı xı şın da 
Gən cə nin bu ti tu la yi yə lən mə si-
nin or taq mə də niy yət və iş bir li yi 
ba xı mın dan əhə miy yə ti ni diq qə-
tə çat dır dı.

Bu nun nə ti cə si dir ki, bu il yal-
nız Gən cə şə hə ri nə 5000-ə ya xın 
qo na ğın gə lə cə yi göz lə ni lir. Gən-
cə nin fü sun kar gö zəl lik lər mə-
ka nı Göy gö lü elə dil lər əz bə ri 
de yil mi? 

Gən cə də dü nən lə bu gün, keç-
miş lə-müasir lik, qə dim və ye ni 
şə hər elə ahəng təş kil edir ki, 
göz ox şa yır. Bü tün bun lar biz də 
qü rur his si oya dır. Bu öl kə nin 
gənc lə ri ol du ğu muz üçün fəxr 
edi rik. 

Nuriyə RƏFİYEVA, 
Azərbaycan Turizm və 

Menecment Universiteti,
II kurs tələbəsi

cı il Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı” la yi hə si-
nin açı lış mə ra si mi 
ke çi ri lib.

II kurs tələbəsi

töv Azər bay ca nın qə lə bə si dir. 

Sta tis tik gös tə ri ci lə rə nə zər sal-

töv Azər bay ca nın qə lə bə si dir. 

Avropadan Gəncəyə 
əsən dostluq küləyi
Avropadan Gəncəyə Avropadan Gəncəyə 

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev tə rə fin dən öl kə 
gənc lə ri nə gös tə ri lən qay ğı, diq qət bü tün dün ya ya 
nü mu nə dir. Ke çi ri lən təd bir lər, pa nel lər, konf rans-
lar, də yir mi stol lar və s. bu ki mi yük sək təd bir lər-

də ya ra dı cı gənc lər hə mi şə ön də dir. Döv lə ti mi zin yü rüt dü yü 
si ya sət nə ti cə sin də biz gənc lər yal nız təh sil al maq la ki fa-
yət lən mir, həm də ic ti maiy yət də baş ve rən ha di sə lə rə mü-
na si bət bil di rə, təd bir lər də iş ti rak edə bi li rik. Söy lə di yi mi zə 
nü mu nə ola raq, son gün lər Gən cə də ke çi ri lən və yal nız öl-
kə də de yil, dün ya mət buatın da işıq lan dı rı lan bu qə dim şə-
hə rin “Av ro pa Gənc lər Pay tax tı” se çil mə si ilə bağ lı ke çi ri lən 
təd bir lə ri hə lə uzun müd dət fəxr lə xa tır la ya ca ğıq.
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(Əv və li ötən sayı mız da)

Kom mu ni ka tiv-
linqvis tik mo del

Kom mu ni ka tiv-linq vis tik mo-
de lə tər cü mə şü nas lıq da onu ilk 
də fə irə li sü rən al man ali min 
adı ilə “Ott  o Ka de nin üç fa za-
lı tər cü mə mo de li” də de yir lər. 
Bu mo del də tər cü mə pro se sin də 
iki dil li ün siy yət ak tı nın üçün cü 
kom po nen ti nə – mü tər ci min işi-
nə xü su si əhə miy yət ve ri lir.

Da ha əv vəl bəhs olun du ğu ki-
mi, hər han sı tər cü mə işi ya ra dı cı 
pro ses ki mi qə bul edi lir. Mü tər cim 
ha zır mət ni öz bey nin də kod la yır, 
bü tün bi lik, ba ca rıq və in tuisi ya-
la rı nı sə fər bər edə rək kod la dı ğı 
mət ni ye ni dən tər cü mə di lin də ya-
rat maq üçün müəy yən əmə liy yat-
lar apa rır. Ün siy yət ak tı nın kom-
po nent lə ri təx mi nən be lə sı ra la nır: 
in for ma si ya (bil gi, mə lu mat), onun 
gön də ri ci si, mə lu ma tın ko du (ori ji-
na lın di lin də qə bu lu və alı cı nın di-
lin də ve ril mə si), kom mu ni ka si ya 
ka na lı (ya zı lı, şi fa hi, audio, vi deo 
və s.) və  alı cı (ad re sat).

Mə lum dur ki, kom mu ni ka si ya 
va si tə lə ri ver bal (nitq, ya zı lı mətn), 
qey ri-ver bal (jest lər, mi mi ka lar, bə-
dən di li, ge yim, mə sa fə və s.) və 
pa ra ver bal (in to na si ya, səs temb ri, 
nitq sü rə ti və s.) ola bi lər.

Bu mo de lin tə rəf dar la rı he sab 
edir lər ki, mə lu ma tı ori ji nal dil də 
qə bul edən ötü rü cü (mü tər cim) 
onu kə nar dan mü şa hi də edi lə 
bil mə yə cək şə kil də ana liz-sin tez 
yo lu ilə özü nün kü ləş di rir (kod-
laş dı rır), kom mu ni ka si ya va si-
tə lə rin dən tam, ya xud qis mən 
is ti fa də et mək lə ad re sa ta (hə də-
fə) onun öz di lin də ye ni dən 
kod la ya raq gön də rir.

İn terp re ta tiv 
tərcü mə mo de li
Adı nı an la-

yış lar haq qın-
da bi lik mə-
na sı na gə lən 
“in terp re ta si ya” 
nə zə riy yə sin-
dən gö tü rən bu 
mo del fran sız 
tər cü mə şü nas-
la rı D.Se les ke viç və 
M.Le de rer tə rə fi n dən 
ha zır la na raq irə li sü-
rü lüb. İn terp re ta tiv 
tər cü mə mo-
de li nə gö-
rə, in san lar 
a r a  s ı n  d a 
ün siy yət dil 
va hid lə ri nin 
qar şı lıq lı də yiş di ril mə si 
ilə yox, müəy yən mə na-
ya ma lik nitq mətn lə ri ilə hə ya ta 
ke çi ri lir. Həm də bu mətn lər dil 
va hid lə ri nin sa də  məc mu su de yil.

Tər cü mə çi nin və zi fə si mən bə 
dil dən qə bul et di yi mə lu mat dan 
la zı mi mə na nı çı xa rıb, tər cü mə 
di lin də onu ye ni dən ya rat maq 
və  ad re sa ta çat dır maq dır. Baş-
qa söz lə, mü tər cim  mən bə di lin 
ma te rialı nı öz bi lik sə viy yə si nə 
söy kə nə rək ba şa dü şür, onu qə-
bul edən tə rə fə tər cü mə yox, təf-
sir və izah (in terp re ta si ya) edir. 
Ye ri gəl miş kən, in gi lis di lin də 
iş lə nən “in terp re ter” və “trans-
le tor” kəl mə lə ri nin fərq lə ri bu ra-
dan qay naq la nır.

Mə lum dur ki, tər cü mə nə zə-
riy yə sin də tər cü mə nin sə viy yə-
si, ümu miy yət lə,  dil va hid lə ri nə, 
bu va hid lə rin ek vi va lent li yi nə 
və adek vat lı ğı na gö rə qiy mət-
lən di ri lir. İn terp re ta tiv tər cü mə 
mo de li ni nin müəl lifl  ə ri nə gö rə, 
mə sə lə yə bu cür ya xın laş ma tər-
zi özü nü yal nız dil lər ara sın da 
mü va fi q uy ğun luq la rın müəy-
yən ləş di ril mə si nə xid mət edən 
iki dil li lü ğət lə rin tər tib edil mə-
sin də doğ rul da bi lər. İn terp re-
ta si ya bu cür tər cü mə an la yı şın-
dan da ha ge niş və tu tum lu dur. 
Be lə ki, tər cü mə edi lən sa də cə 
dil va hid lə ri de yil, həm də ide-
ya dır, mə na və onun ça lar la rı-
dır. İn terp re ta si ya, mən bə dil də 
o mətn də, o kon teks də, o za man 
və mə kan kə si yin də ifa də olu-
na nın tər cü mə di lin də izah və 
təf sir olu na bil mə si dir. Bu ra da 
mü hüm olan dil va hid lə ri nin uy-
ğun luq sə viy yə si yox, tər cü mə 
olu nan mət nin mə na və ma hiy-
yə ti nin ori ji nal la uy ğun luq sə-
viy yə si və tər cü mə mət ni alı cı sı-
nın (oxu cu su nun, din lə yi ci si nin) 
onun adek vat lı ğı nı qə bul et mə si-
dir.

Bu mo de lin tə rəf dar la rı nın fi k-
rin cə, in terp re ta si ya nın mü vəff  ə-
qiy yə ti mən bə dil də (ori ji nal da) 
ifa də olu nan mə na nın mü tər cim 
tə rə fi n dən düz gün qav ra nıl ma-
sın dan, tər cü mə çi nin mən bə di li 
yük sək sə viy yə də bil mə sin dən, 
haq qın da bəhs edi lən pred me-
tin ma hiy yət və mün də ri cə si ni 
id rak də rə cə sin dən, möv zu ya 
ha kim ol ma sın dan, elə cə də dil-
xa ri ci eru di si ya sın dan, nə zə ri 
ha zır lı ğın dan və prak tik vər diş-
lə rin dən  ası lı dır.

Əl bətt  ə, bu mo del öz lü yün-
də doğ ru ol sa da, bü töv lük də 
tər cü mə nə zə riy yə si ni əvəz edə 
bil mir. Be lə ki, nitq də in tuitiv 
mə qam şi şir di lir ki, ki çik və sa-
də mətn lər də bu, özü nü doğ-
rult sa da,  mən bə dil də ifa də 
olu na nı mü tər ci min sub yek tiv 
şə kil də qav ra ma sı na şə rait ya ra-
dır. Mətn lə rin uy ğun luq ek vi va-
lent lə ri nin ana liz və sin te zin dən 
ya rar lan ma dan mə na nın tam 
şə kil də qav ra nıl ma sı və ye ni dən 
ya ra dıl ma sı (tər cü mə si) şüb hə 
do ğu rur.

Di gər tə rəf dən, mə na nın qav-
ra nıl ma sı ha di sə si nin özü də 
mü cər rəd de yil, id ra kın (dərk et-
mə nin) konk ret dil va hid lə ri nin 
kö mə yi ilə real laş dı ğı  yad dan 
çı xa rıl ma ma lı dır.

Her me nev tik mo del
Ma hiy yə ti eti ba ri lə yu xa rı da 

iza hı ve ri lən in terp re ta tiv mo de-
lə ya xın olan bu mo del öz adı-
nı yu nan mən şə li  her me-
nev ti ka (təf sir, şərh, 
izah) sö zün dən 
(yu nan mi fo lo gi-
ya sın da Zev sin 
oğ lu, al lah-
la rın yer də 
el çi si və 
c a r  ç ı  s ı 
H e r  m e -
sin adın-
d a n ) 
a l ı b .

So vet tər cü mə şü nas lı ğın da bu 
mo de li ilk də fə or ta ya atan və 
nə zə ri mə sə lə lə ri ni özü nün 
“Tər cü mə nə zə riy yə si” ki ta-
bın da (1979) ge niş izah edən 
A.N.Kr yu kov olub.

Bu mo de lin tə rəf dar la rı be lə bir 
möv qe dən hə rə kət edir lər ki, tər-
cü mə pro se si za ma nı tər cü mə çi 
ye ni dil dün ya sı na, dil və mə na 
işa rə lə ri alə mi nə da xil ola raq hər 
iki dil də bun la rı tu tuş du rur və 
uy ğun mə na va riant la rı nı aş kar 
et mə yə ça lı şır. Nə ti cə də, tər cü mə 
ak tı də rin her me nev tik ma hiy yət 
kəsb edir və or ta ya ori ji nal mətn-
dən do ğu lan, la kin ar tıq hə min 
mətn ol ma yan, yə ni, ye ni dən ya-
ra dıl mış bir mətn çı xır.

Tər cü mə prob lem lə ri nin öy rə-
nil mə sin də al man fi  lo so fu və teolo-
qu Frid rix Şle yer ma xer tə rə fi n dən 
bü növ rə si qo yul muş her me nev tik 
nə zə riy yə nin özü nə məx sus əhə-
miy yə ti var. F.Şle yer ma xer (son-
ra lar al man fi  lo so fu Hans-Georq 
Ha da mer) tər cü mə olu nan ədə-
biy ya tın oxu cu da ori ji nal mət nin 
təəs sü ra tı nı ya ra dan tər cü mə dən 
im ti na edir, ori ji nal di lə is ti qa mə ti 
qo ru yub sax la yan tər cü mə üsu lu-
nu məq bul sa yır dı. Fi lo sof bu pa-
ra diq ma nı “öz gə ni” an la ma mə-
ha rə ti ki mi qə bul edir di. Xü su sən 
H.Ha da mer tər cü mə nin her me-
nev tik iza hı nın fun da men tal fəl-
sə fə si ma hiy yə ti ni or ta ya qoy du.

O, tər cü mə də her me nev tik si tuasi-
ya nın ba za mo de li ni gö rür dü.

V.Yüz ba şı ye vin “Tər cü mə nin 
her me nev tik prob lem lə ri” ad lı 
mə qa lə sin də bu mo de lin baş lı ca 
xü su siy yət lə ri də qiq izah edi lir: 
“Bu mo de lə gö rə, tər cü mə, ma-
hiy yə ti eti ba ri lə izah de mək dir, 
çün ki mətn bu mə qam da oxu-
cu qar şı sın da ye ni, di gər di lin 
tim sa lın da təq dim olu nur. Bu, o 
de mək dir ki, nə qə dər çə tin ol sa 
da, tər cü mə çi doğ ma di lin bü tün 
hü quq la rı nı qo ru yub sax la maq 
şər ti lə təq dim olu nan di lin xü-
su siy yət lə ri ni də nə zər dən qa çır-
ma ma lı dır. Bu mə qa mın iza hı nı 
Ha da mer “özü nün kü-öz gə nin-
ki” di lem ma sı kon teks tin də təq-
dim et mə yi mü qa bil sa yır dı. O, 
tər cü mə ni mət nin re konst ruk-
si ya sı ki mi de yil, onun özü nün 
dərk olun ma sı ki mi izah edir di. 
Her me nev ti ka nın izah və in ter-
pre ta si ya haq qın da elm ol ma-
sın dan çı xış edə rək, tər cü mə nin 
her me nev tik as pek ti nə tər cü-
mə çi tə rə fi n dən ori ji nal mət nin 
an lan ma sı və in terp re ta si ya edil-
mə si, elə cə də tər cü mə mət ni nin 
onun mə nim sə yi ci lə ri tə rə fi n dən 
an lan ma sı və in terp re ta si ya edil-
mə si mə sə lə lə ri aid edi lə bi lər.

Davamı gələn sayımızda

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

dok to ru,
pro fes sor

Tər cü mə çi nin və zi fə si mən bə 

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

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

gön də ri ci si, mə lu ma tın ko du (ori ji-
na lın di lin də qə bu lu və alı cı nın di-
lin də ve ril mə si), kom mu ni ka si ya 
ka na lı (ya zı lı, şi fa hi, audio, vi deo 
və s.) və  alı cı (ad re sat).

Mə lum dur ki, kom mu ni ka si ya 
va si tə lə ri ver bal (nitq, ya zı lı mətn), 
qey ri-ver bal (jest lər, mi mi ka lar, bə-
dən di li, ge yim, mə sa fə və s.) və 
pa ra ver bal (in to na si ya, səs temb ri, 
nitq sü rə ti və s.) ola bi lər.

Bu mo de lin tə rəf dar la rı he sab 
edir lər ki, mə lu ma tı ori ji nal dil də 
qə bul edən ötü rü cü (mü tər cim) 
onu kə nar dan mü şa hi də edi lə 
bil mə yə cək şə kil də ana liz-sin tez 
yo lu ilə özü nün kü ləş di rir (kod-
laş dı rır), kom mu ni ka si ya va si-
tə lə rin dən tam, ya xud qis mən 
is ti fa də et mək lə ad re sa ta (hə də-
fə) onun öz di lin də ye ni dən 
kod la ya raq gön də rir.

İn terp re ta tiv 
tərcü mə mo de li
Adı nı an la-

yış lar haq qın-
da bi lik mə-
na sı na gə lən 
“in terp re ta si ya” 
nə zə riy yə sin-
dən gö tü rən bu 
mo del fran sız 
tər cü mə şü nas-
la rı D.Se les ke viç və 
M.Le de rer tə rə fi n dən 
ha zır la na raq irə li sü-
rü lüb. İn terp re ta tiv 
tər cü mə mo-

va hid lə ri nin 
qar şı lıq lı də yiş di ril mə si 
ilə yox, müəy yən mə na-
ya ma lik nitq mətn lə ri ilə hə ya ta 
ke çi ri lir. Həm də bu mətn lər dil 
va hid lə ri nin sa də  məc mu su de yil.

iki dil li lü ğət lə rin tər tib edil mə-
sin də doğ rul da bi lər. İn terp re-
ta si ya bu cür tər cü mə an la yı şın-
dan da ha ge niş və tu tum lu dur. 
Be lə ki, tər cü mə edi lən sa də cə 
dil va hid lə ri de yil, həm də ide-
ya dır, mə na və onun ça lar la rı-
dır. İn terp re ta si ya, mən bə dil də 
o mətn də, o kon teks də, o za man 
və mə kan kə si yin də ifa də olu-
na nın tər cü mə di lin də izah və 
təf sir olu na bil mə si dir. Bu ra da 
mü hüm olan dil va hid lə ri nin uy-
ğun luq sə viy yə si yox, tər cü mə 
olu nan mət nin mə na və ma hiy-
yə ti nin ori ji nal la uy ğun luq sə-
viy yə si və tər cü mə mət ni alı cı sı-
nın (oxu cu su nun, din lə yi ci si nin) 
onun adek vat lı ğı nı qə bul et mə si-
dir.

Her me nev tik mo del
Ma hiy yə ti eti ba ri lə yu xa rı da 

iza hı ve ri lən in terp re ta tiv mo de-
lə ya xın olan bu mo del öz adı-
nı yu nan mən şə li  her me-
nev ti ka (təf sir, şərh, 
izah) sö zün dən 
(yu nan mi fo lo gi-
ya sın da Zev sin 
oğ lu, al lah-
la rın yer də 
el çi si və 
c a r  ç ı  s ı 
H e r  m e -
sin adın-
d a n ) 
a l ı b .

nev tik iza hı nın fun da men tal fəl-
sə fə si ma hiy yə ti ni or ta ya qoy du.

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

dok to ru,
pro fes sor

Tərcümə 
modelləri
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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Onun ya nın da isə türk mil lə-
ti nin na mə lum qəh rə ma nı, Qas-
ta mo nu kənd lə rin dən gəl miş adi 
in san gün lə rin bi rin də ata ma ya-
xın laş mış, qa ba ğı na bir ovuc şə kər 
qo yub “Çox çay iç di yi ni zi gör-
düm, mən ça yı o qə dər də xoş la-
mı ram, ona gö rə də şə kər pa yı mı 
top la dım, si zə gə tir dim” - de miş-
di. Və bu nun la o şəx sin dəh şət li 
eqoiz mi qar şı sın da möh tə şəm nə-
cib lik nü mu nə si gös tər miş di. 

Ye nə xey li vaxt par ti ya nın mə-
sul iş lə rin də ça lış mış, bö yük mad-
di im kan la ra ma lik di gər itt  i had çı 
hər ay ün va nı na gön də ri lən pul-
la rı eh ti yac la rı na gö rə həbs xa na-
da kı ka sıb yol daş la rı nın ara sın da 
pay la yır dı. Hər ge cə dö şək, yor-
ğan və yas tıq dan iba rət əş ya la rı nı 
məh bus dost la rın dan bi ri nin ya-
nı na sü rü yüb apa rır, bu və si lə ilə 
özü və baş qa la rı ara sın da kı fər qi 
or ta dan qal dır ma ğa, unut dur ma-
ğa ça lı şır dı. 

Da ha bir ib rə ta miz mi sal:
 Ana do lu və Mus ta fa Ka mal Pa-

şa nın əl lə rin də olan in gi lis əsir lə-
ri ni ge ri qay tar maq və di nin qar-
şı lı ğın da in gi lis lər də Mal ta dan 
çıx ma la rı na qə rar ver dik lə ri türk 
əsir lə ri nin bə zi lə ri ni ki çik Bri ta ni-
ya hər bi gə mi si ilə ge cə ya rı sı ital-
yan li man la rı nın bi ri nə gə tir miş 
və sər bəst bu rax mış dı lar. On la rın 
ara sın dan pu lu, im ka nı olan lar 
dər hal yol la rı nı da vam et dir mək 
üçün va si tə lər tap mış, qa lan la rı 
“Al lah ama nın da!” - be lə de mə-
dən Av ro pa nın bö yük şə hər lə ri nə 
üz tut muş du lar. Yol la rı na da vam 
edə bil mə yən lə rin cib lə rin də beş 
qa ra qə pik də yox idi. Ət rafl  a rı nı 
bü rü müş ital yan la rın is teh za lı ba-
xış la rı al tın da qu ru yub qal mış dı-
lar. Son da Ro ma da kı Ana do lu nü-
ma yən də si Ca mi bə yə1 mü ra ciət 
et mək qə ra rı na gəl miş di lər. Ca mi 
bəy qı sa müd dət ər zin də pul gön-
dər miş di və ək sə riy yə ti tez lik lə 
Mil li Mü ca di lə də öz yer lə ri ni tut-
maq üçün məm lə kə tə dön müş dü. 
Qə ri bə iş dir! Bi rin ci lər Zə fər qa-
za nı la na qə dər Av ro pa da ra hat, 
qay ğı sız hə yat sür dü lər, yal nız 
bun dan son ra Tür ki yə yə qa yıt dı-
lar. Hətt  a tək ra rən ye ni döv lə tin 
ba şı na keç mək id diasın dan da 
çə kin mə di lər. 

Göz hə ki mi pa şa haq qın da aşa-
ğı da da nı şa ca ğım he ka yə də əsa rət 
hə ya tın da kı nə cib lik lə bağ lı mi sal-
lar dan bi ri dir. 

A ta mın sağ gö zü gənc li yin dən 
xəs tə idi. Uzun müd dət fi  kir ver-
mə di yin dən, nə ha yət, gör mə qa bi-
liy yə ti ni itir miş di. Mal ta da hə min 
gör mə yən göz bir dən-bi rə çox şid-
dət lə ağ rı ma ğa baş la yır. Sol göz də 
də gör mə nin zəifl  ə di yi aş ka ra çı xır. 
Həbs xa na nın hə kim lə ri kə nar dan 
ta nın mış, tə cü bə li mü tə xəs sis gə ti ril-
mə si ni töv si yə edir lər. Də vət olu nan 
dok tor xəs tə nin gör mə yən gö zü nün 
dər hal çı xa rıl ma sı nın la zım gəl di yi-
ni, əks-təq dir də o bi ri gö zü nün də 
gör mə qa bi liy yə ti ni iti rə cə yi ni söy-
lə yir. Həbs xa na hə kim lə ri be lə ağır 
əmə liy ya tın mə su liy yə ti ni öz üzər-
lə ri nə gö tür mək is tə mir lər. Kə nar-
dan gə lən dok tor isə əl li in gi lis li rə si 
zəh mət haq qı tə ləb edir. Atam məs-
lək, pe şə ba xı mın dan özü nə ən ya-
xın say dı ğı zən gin dos tun dan hə min 
məb lə ği aşa ğı da kı şərt lər lə is tə yir:

“Bu ra dan qur ta rar-qur tar maz, 
əli mə ilk im kan dü şən ki mi bor-
cu nu ödə yə cə yəm. Mən öl səm, 
uşaq la rım hə min pu lu sə nə qay ta-
ra caq lar. İki miz də öl sək, mə nim 
öv lad la rım pu lu sə nin uşaq la rı na 
ve rə cək lər. Bü tün bu şərt lə ri də yol-
daş la rı mı zın hü zu run da, on la rın 
şa hid li yi və im za la rı ilə bir sə nəd də 
ya zıb im za la rı mı zı ata ca ğıq”. 

Mü ra ciət et di yi adam ata ma 
“Xeyr, Əh məd bəy, - de yə ca vab 
ve rir. – İn san əsa rət də nə borc is tə-
yər, nə də borc ve rər”.

A tam mə sə lə ni göz dok to ru pa şa ya 
da nı şır. Dok tor “Bu əmə liy ya tı mən 
də edə bi lə rəm, am ma la zı mi alət lə ri 
tap ma lı yıq” - ca va bı nı ve rir. Alət lər 
ta pıl dı. Həbs xa na rəh bər li yi hə kim-
dən və atam dan, apa rı la caq cər ra hiy-
yə əmə liy ya tı nın eh ti mal olu nan fə-
sad la rı ilə bağ lı mə su liy yə ti öz lə ri nin 
da şı dıq la rı ba rə sin də il ti zam al dıq-
dan son ra ica zə ve ril di. Hə kim məh-
bə sin ki çik xəs tə xa na sın da ata mın 
xəs tə gö zü nü tam mü vəff  ə qiy yət lə çı-
xar dı və onu kor ol maq dan xi las et di. 

A ta mın bu dos tu da Mal ta dan 
dö nər-dön məz An ka ra ya get di. 
Ora da şə hər dən xey li uzaq bir ma-
li ka nə də ya şa yır dı. Hə min ma li-
ka nə in di Baş Hər bi Qə rar gah bi-
na sı nın ol du ğu yer də dir. Tez-tez 
ora ya ge dir dik. Pa şa evin dən az- az 
çı xır dı. Mil li Mü ca di lə nin ba şın-
da da ya nan la rın ək sə riy yə ti ni ya-
xın dan ta nı dı ğı hal da ara la rın da 
sıx tə mas, de mək olar ki, yox də-
rə cə sin də idi. Bu nun sə bəb lə rin-
dən bi ri Ana do lu nun o za man lar 
müəy yən mü la hi zə lə rə əsas la na-
raq ta nın mış itt  i had çı la ra eh ti yat-
lı mü na si bət bəs lə mə si idi. Baş qa 
sə bəb lər də yox de yil di. De yə sən, 
çox əs ki za man lar dan ta nı dı ğı Qa-
zi ilə ara la rın da ye nə əs ki za man-
lar dan qal ma bir an la şıl maz lıq da 
var dı. Göz dok to ru An ka ra da qə-
ti qə ra rı nı ver miş di – bir da ha si-
ya sə tə qa rış ma ya caq dı! Zə fər dən 
son ra ona da və zi fə lər tək lif olun-
du. La kin heç bi ri ni qə bul et mə di. 
İtt  i had və Tə rəq qi Par ti ya sı nı ye ni-
dən dir çəlt mə yə ça lı şan köh nə əqi-
də yol daş la rı pa şa ya ya xın laş ma ğa 
can atır dı lar. On la ra da üz gös tər-
mə di. İtt  i had və Tə rəq qi nin və zi fə-
si nin, öm rü nün ar tıq so na çat dı ğı 
qə naətin də idi. İs tan bu la get di, 
Ka dı köy də, öz evin də müali cə xa-
na aç dı, sa də, mü tə va zi bir hə yat 
ya şa ma ğa baş la dı. Keç miş şöh-
rə ti unu dul muş du. Xəs tə lə ri az 
idi, hətt  a onu iti rib-ax ta ran be lə 
ol mur du. Am ma heç vaxt ağ lı na 
bir də mey da na atıl maq, tək ra rən 
“Mən va ram” – de mək gəl mir di. 

A ta mın bu dos tu nu so nun cu 
də fə ki çik müayi nə ota ğın da gör-
düm. Lap uşaq vaxt la rım da kı ki mi 
mə nə “Gəl ya nı ma!” - de di. – Son-
ra qu la ğı ma tə rəf əyi lib “Çox qo-
cal dım, elə de yil mi?” - de yə so ruş-
du. Ca vab göz lə mə dən özü əla və 
et di: “Bə li, elə dir. Nə qə dər tez 
qur tar sa, o qə dər yax şı dır”.

 Bizim Sent Jüst 
Bu ya ra şıq lı si ma nı ilk də fə gör-

dü yüm za man göz lə ri min önü-
nə fran sız in qi la bı nın sehr li üzü 
- Sent Jüs tün2 rəsm lə ri gəl di. O 
gün dən son ra da onu dü şün dük-
cə, ey ni rəsm lə ri xa tır la yı ram. 

Sent Jüst və o!
Bə li, bir-bir lə ri nə hə qi qə-

tən də bən zə yir di lər. İki si də 
mən sub ol duq la rı mil lə tin in-
qi lab la rın da rol oy na dı lar. İki-
si də gənc yaş la rın da öl dü lər. 
Bi ri nin ba şı nı gil yo tin qo par dı, 

o bi ri nin ki ni şa hə qal xan eh ti-
ras la rın ağır lı ğı dü şür dü. Fə qət, 

ta le Sen Jüs tü yal nız fran sız in qi-
la bı nın de yil, dün ya ta ri xi nin yad da-

qa lan xa ti rə si nə çe vir di. Bi zim ki ni 
isə in qi la bın dal ğa la rı ara sın da 

bir az gös tə rən dən son ra 
unu dul ma ğa məh-

kum et di. 

O nun bir dən-bi rə si ya sət səh nə-
si nə atıl ma sı nı be lə an la dır lar. 

Qa zi Mər sin sə fə rin də ol du ğu 
za man qar şı sı na çı xan bir gənc, 
hö ku mət iş lə ri ilə bağ lı gö rüş lə-
ri ni sə mi mi və hə yə can lı şə kil də, 
çə kin mə dən ona söy lə yir. Qa zi 
özü də fər qi nə var ma dan bu ya-
ra şıq lı, zə rif in sa nın tə si ri al tın da 
qa lır. On da bə zi mə ziy yət lər gö-
rür. Kim li yi ilə ma raq la nır. Türk 
Ocaq la rı na bağ lı bir dok tor muş. 
Adı nı dəf tə rə ya zır. An ka ra da ba-
rə sin də da ha ət rafl  ı mə lu mat is tə-
di yi Ocaq la rın rəisi gənc dos tu nu 
hə ra rət lə tə rifl  ə yir. Bir idealist ol-
du ğu nu, Ümu mi hərb də (Bi rin ci 
Dün ya mü ha ri bə si nə zər də tu tu-
lur - V.Q.), ha be lə Mil li Mü ca di lə 
za ma nı bir ne çə həm ka rı ilə bir lik-
də məm lə kət qar şı sın da gös tər di yi 
xid mət lər dən da nı şır. Qa zi ar tıq 
qə ra rı nı ver miş di: bu gənc An ka-
ra ya, ya nı na gə lə cək!

Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li sin-
də mil lət və ki li ki mi özü nü gös-
tər mə yə baş la dı ğı an dan eti ba rən 
çox la rı üçün bir müəm ma ya çev ril-
di. Az gü lən, hər möv zu ya ən cid-
di tə rəfl  ər dən ya na şa raq üzə rin də 
uzun-uzun ça lı şan, par ti ya, döv lə ti 
baş çı la rı nı ad dım-ad dım, la kin öz 
şə rəf və vü qa rı nı da bir an unut-
ma dan tə qib edən gənc hər tə rəf-
dən özü nə hey ran lıq, qıs qanc lıq, 
düş mən çi lik qa zan ma ğa çox ge cik-
mə di. Gö zəl nitq qa bi liy yə ti var dı. 
Və zi fə yə gə ti ril di yi ilk gün lər dən 
xi ta bət kür sü sü nə ha kim ol ma ğı 
ba car mış dı. Sə si ürə yin də rin li yin-
dən gə lird, uca və hə yə can lı idi. 

Dost la rın dan bir ne çə nə fər 
ona hə lə lik az da nış ma ğı, özü nü 
az gös tər mə yi töv si yə edir di lər. 
Uğur lar dan ba şı gi cəl lə nə bi lər di, 
ayaq la rı al tı na atı lan hə səd daş la-
rın dan bi ri qüv vət li çı xıb onu tut-
du ğu yol dan vax tın dan əv vəl sa-
pın dı ra, yı xa bi lər di. 

Fə qət, hey hat! Mər si nin ilıq ha-
va sı için də, ya şıl-sa rı işıq lı por-
ta ğal ağac la rı al tın da gö zəl üzü, 
tə va zö kar xa siy yə ti, ca zi bə dar 
söh bət lə ri ilə özü nü xal qa çox 
asan lıq la sev di rə bi lən gənc adam 
mil lət və kil lə ri nin san ki bir köl gə 
ki mi gö rü nüb-yox ol duq la rı, göz-
qaş işa rə lə ri, əl-qol hə rə kət lə ri, 
qu la ğa pı çıl da nan söz lər lə da nış-
dıq la rı ya rı qa ran lıq Məc lis ko ri-
dor la rın da qə fə sə sa lın mış qur da 
dön müş dü! Üzü get dik cə sa ra lır, 
da xi li eh ti ras la rı nın ay na sı na çev-
ri lən sə si get dik cə bo ğuq la şır dı. 
Düş dü yü və ziy yə ti gö rən təc rü bə-
li rəis lər mə qam və qüd rət sa hi bi 
ol maq la bağ lı is tə yin ilk də fə onun 
öz di lin dən eşi dil mə si ni is tə yir di-
lər. Yax şı ba şa dü şür dü lər ki, mən-
sə bə yük sə lən lə rin ha mı sı nın keç-
di yi yo lu qət edən, və ka lət, məc lis, 
qrup rəh bər li yi kür sü lə rin də özü-
nə əzə mət lə yer elə mək də olan bu 
ye ni hə vəs li də tez-gec on lar dan 
“mil li və zi fə” di lə yə cək. Gənc 

dok tor Məc li sin top lan tı sın da 
o za man ye ni cə baş la yan Şərq 

üs ya nı3 ilə bağ lı hö ku mə tin üzə-
ri nə kəs kin hü cu ma ke çib üs ya nın 
qan və atəş lə ya tı rıl ma sı nı is tə yən-
də baş da otu ran lar bu söz lə rin ar-
xa sın da kı mə na və hə də fi  dər hal 
sez di lər. O, çı xı şı ilə can at dı ğı ilk 
və zi fə nin ün va nı nı şəx sən özü ni-
şan ver miş di. 

Na mi zəd li yi nin İs tiq lal Məh kə-
mə si üzv lü yü nə irə li sü rül dü yü nü 
eşi dən dost la rın dan bi ri be lə tək li-
fi n ne cə ağ la gəl di yi ni rəis lər dən 
so ru şan za man eşit di yi ca vab bu 
ol du: “Nə edə bi lər dik, özü is tə di”. 

Mə sə lə nin bu tə rə fi n dən ha li ol-
ma yan di gər dost la rı isə ona və zi fə 
tək li fi  ni qə bul et mə mə yi məs lə hət 
gö rür dü lər: “Sən hə kim sən, ye-
rin in qi la bın öl dü rü cü qüv və lə ri 
ara sın da de yil, sağ lam laş dı rı cı, 
ya şa dı cı səfl  ə rin də ol ma lı dır”, - 
de yir di lər. Gənc adam on la ra yu-
xa rı dan- aşa ğı bax dı: “İn di nə de-
yir si niz? İn qi la bın mü da fi əsin də 
bir və zi fə al ma yım?”

Son ra da çev ri lib get di.
Onu in qi la bın ya şa dı cı səfl  ə rin-

də yer al ma ğa səs lə yən lər sı ra sın-
da atam da var dı. Ey ni bağ lar da 
- Ke çiörən də ya şa yır dıq. Ək sər 
ax şam lar bi zə gə lir di. Bu ge cə top-
lan tı la rın da İs tiq lal Məh kə mə si 
üzv lü yü nün ya rat dı ğı hey bət li 
qor xu nu bir tə rə fə bu ra xır, bi zim lə 
ürə yi nə ya xın in san ki mi ədə biy-
yat dan, ta rix dən, fəl sə fə dən, sə-
nət dən da nı şır dı.

1 Əb dül qa dir Ca mi Bay kurt 
(1877-1949) – türk hərb çi si, 
si ya sət çi və dip lo mat. 1920-
ci il də qı sa müd dət ər zin də 
TBMM hö ku mə ti nin da xi liy-
yə və ki li olub. 1921-1922-ci 
il lər də Ro ma da dip lo ma tik 
nü ma yən də ki mi ça lı şıb.

2 Lui An tuan Sen-Jüst (1767-
1794) – Bö yük Fran sa in qi la-
bı nın si ya si və hər bi xa di mi. 
Mil li Kon ven tin ən gənc üz vü 
və ilk Fran sa Res pub li ka sı nın 
rəh bər lə rin dən bi ri. 1794-cü il-
də dos tu Ro besp yer lə bir lik də 
gil yo tin də edam edi lib.

3 Şərq üs ya nı – Di yar bə kir və 
çev rə sin də Seyx Səidin rəh bər-
li yi al tın da baş la nan və əsa-
sən kürd lə rin qa tıl dı ğı üs yan 
nə zər də tu tu lur.

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

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

Fə qət, hey hat! Mər si nin ilıq ha-
va sı için də, ya şıl-sa rı işıq lı por-
ta ğal ağac la rı al tın da gö zəl üzü, 
tə va zö kar xa siy yə ti, ca zi bə dar 
söh bət lə ri ilə özü nü xal qa çox 
asan lıq la sev di rə bi lən gənc adam 
mil lət və kil lə ri nin san ki bir köl gə 
ki mi gö rü nüb-yox ol duq la rı, göz-
qaş işa rə lə ri, əl-qol hə rə kət lə ri, 
qu la ğa pı çıl da nan söz lər lə da nış-
dıq la rı ya rı qa ran lıq Məc lis ko ri-
dor la rın da qə fə sə sa lın mış qur da 
dön müş dü! Üzü get dik cə sa ra lır, 
da xi li eh ti ras la rı nın ay na sı na çev-
ri lən sə si get dik cə bo ğuq la şır dı. 
Düş dü yü və ziy yə ti gö rən təc rü bə-
li rəis lər mə qam və qüd rət sa hi bi 
ol maq la bağ lı is tə yin ilk də fə onun 
öz di lin dən eşi dil mə si ni is tə yir di-
lər. Yax şı ba şa dü şür dü lər ki, mən-
sə bə yük sə lən lə rin ha mı sı nın keç-
di yi yo lu qət edən, və ka lət, məc lis, 
qrup rəh bər li yi kür sü lə rin də özü-
nə əzə mət lə yer elə mək də olan bu 
ye ni hə vəs li də tez-gec on lar dan 
“mil li və zi fə” di lə yə cək. Gənc 

dok tor Məc li sin top lan tı sın da 
o za man ye ni cə baş la yan Şərq 

üs ya nı
ri nə kəs kin hü cu ma ke çib üs ya nın 
qan və atəş lə ya tı rıl ma sı nı is tə yən-
də baş da otu ran lar bu söz lə rin ar-
xa sın da kı mə na və hə də fi  dər hal 
sez di lər. O, çı xı şı ilə can at dı ğı ilk 
və zi fə nin ün va nı nı şəx sən özü ni-
şan ver miş di. 

Na mi zəd li yi nin İs tiq lal Məh kə-
mə si üzv lü yü nə irə li sü rül dü yü nü 
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Onun ya nın da isə türk mil lə-
ti nin na mə lum qəh rə ma nı, Qas-
ta mo nu kənd lə rin dən gəl miş adi 
in san gün lə rin bi rin də ata ma ya-
xın laş mış, qa ba ğı na bir ovuc şə kər 
qo yub “Çox çay iç di yi ni zi gör-
düm, mən ça yı o qə dər də xoş la-
mı ram, ona gö rə də şə kər pa yı mı 
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top la dım, si zə gə tir dim” - de miş-
di. Və bu nun la o şəx sin dəh şət li 
eqoiz mi qar şı sın da möh tə şəm nə-

Ye nə xey li vaxt par ti ya nın mə-
sul iş lə rin də ça lış mış, bö yük mad-
di im kan la ra ma lik di gər itt  i had çı 
hər ay ün va nı na gön də ri lən pul-
la rı eh ti yac la rı na gö rə həbs xa na-
da kı ka sıb yol daş la rı nın ara sın da 

A ta mın sağ gö zü gənc li yin dən 
xəs tə idi. Uzun müd dət fi  kir ver-
mə di yin dən, nə ha yət, gör mə qa bi-
liy yə ti ni itir miş di. Mal ta da hə min 

A ta mın bu dos tu da Mal ta dan 
dö nər-dön məz An ka ra ya get di. 
Ora da şə hər dən xey li uzaq bir ma-
li ka nə də ya şa yır dı. Hə min ma li-

O nun bir dən-bi rə si ya sət səh nə-
si nə atıl ma sı nı be lə an la dır lar. 

Qa zi Mər sin sə fə rin də ol du ğu 
za man qar şı sı na çı xan bir gənc, 

mə si üzv lü yü nə irə li sü rül dü yü nü 
eşi dən dost la rın dan bi ri be lə tək li-
fi n ne cə ağ la gəl di yi ni rəis lər dən 
so ru şan za man eşit di yi ca vab bu 
ol du: “Nə edə bi lər dik, özü is tə di”. 

ma yan di gər dost la rı isə ona və zi fə 
tək li fi  ni qə bul et mə mə yi məs lə hət 
gö rür dü lər: “Sən hə kim sən, ye-
rin in qi la bın öl dü rü cü qüv və lə ri 

ta mo nu kənd lə rin dən gəl miş adi 
in san gün lə rin bi rin də ata ma ya-
xın laş mış, qa ba ğı na bir ovuc şə kər 
qo yub “Çox çay iç di yi ni zi gör-
düm, mən ça yı o qə dər də xoş la-
mı ram, ona gö rə də şə kər pa yı mı 

 Bizim Sent Jüst 
Bu ya ra şıq lı si ma nı ilk də fə gör-

dü yüm za man göz lə ri min önü-
nə fran sız in qi la bı nın sehr li üzü 
- Sent Jüs tün2 rəsm lə ri gəl di. O 
gün dən son ra da onu dü şün dük-
cə, ey ni rəsm lə ri xa tır la yı ram. 

Sent Jüst və o!
Bə li, bir-bir lə ri nə hə qi qə-

tən də bən zə yir di lər. İki si də 
mən sub ol duq la rı mil lə tin in-
qi lab la rın da rol oy na dı lar. İki-
si də gənc yaş la rın da öl dü lər. 
Bi ri nin ba şı nı gil yo tin qo par dı, 

o bi ri nin ki ni şa hə qal xan eh ti-
ras la rın ağır lı ğı dü şür dü. Fə qət, 

ta le Sen Jüs tü yal nız fran sız in qi-
la bı nın de yil, dün ya ta ri xi nin yad da-

qa lan xa ti rə si nə çe vir di. Bi zim ki ni 
isə in qi la bın dal ğa la rı ara sın da 

bir az gös tə rən dən son ra 
unu dul ma ğa məh-

kum et di. 
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Atamın 
dostları



Bu əh va la tı Əmir Tey mu run özü 
Uluq bə yə da nış mış dı. Son ra dan 
Tür küs tan əmi ri ki mi tax ta əy ləş sə 
də, bü tün gü nü nü ki tab xa na və rə-
səd xa na da ke çi rə cək Uluq bəy, hə-
lə o za man Tur ğay xan idi. Bü tün 
dün ya nın qar şı sın da tir-tir əs di-
yi ba ba sı Tey mur on dan hər də fə 
kön lü nün nə is tə di yi ni so ru şan da 
Tur ğay an caq göy lər dən da nı şar-
dı. Müəl lim lə rin dən öy rən dik lə ri-
ni ba ba sı na de yir və göy lə ri öy rən-
mək is tə di yi ni giz lət mir di. 

Ha şi yə-1: At lı la rın eda ma apar-
dı ğı Uluq bəy Tey mur səl tə nə ti nin 
ən zə ka lı mir zə si idi. (Tey mu ri lər-
də va ris “mir zə” ad la nır dı - E.N.) 

Odur ki, onun ev li li yi və tax-
ta çıx ma sı da da ha tez baş ve rir. 
Cə mi 10 ya şın da ev lən di ri lir, 16 
ya şın da isə tax ta çı xa rı lır. Bun-
la rın heç bi ri onun ira də si ilə baş 
ver mir. O, an caq oxu maq, göy lə-
rin sir ri ni bil mək, ul duz la rı təd qiq 
et mək ba rə sin də dü şü nür dü. Bu 
sev da sı 12 ya şı olan za man da ha 
da ar tır. Çün ki hə min vaxt Ma ra ğa 
şə hə ri nə ge dir və ora da kı məş hur 
rə səd xa na nı gö rüb hey ran qa lır. 
Bö yük Nəs rəd din Tu si nin ide ya sı 
olan bu rə səd xa na da 400 min dən 
çox əsə rin nüs xə lə ri sax la nı lır dı. 
Bir ne çə gün rə səd xa na da qa lan 
Uluq bəy öm rü nün son ra kı şif rə-
lə ri ni də bu ra da cı zır. Qət edir ki, 
əmir olan ki mi rə səd xa na tik dir-
mək üçün əmr ve rə cək. Özü nə 
onu da söz ve rir ki, gə lə cək də bu 
nə həng elm oca ğı nın ba ni si olan 
Tu si nin “El xa ni cəd vəl lə ri”nə bə-
ra bər bir əsər ya za caq. Elə də olur. 
1447-ci il də tax ta çı xan Uluq bəy 
döv rün iki bö yük ali mi Qi ya səd-
din Cəm şid Ka şa ni və Qa zı za də 

Ru mi yə nə həng rə səd xa na tik dir-
mə lə ri ni əmr edir. Rə səd xa na cə mi 
3 ilə ha zır olur. On luq kəsr sis te-
mi nin və bir çox ri ya zi ye ni lik lə-
rin ba ni si olan Cəm şid Ka şa ni elm 
oca ğı nın rəh bə ri se çi lir. Döv rü nün 
Əfl  a tu nu ki mi ta nı nan Qa zı za də 
Ru mi isə onun kö mək çi si olur. Bu 
rə səd xa na dan son ra Uluq bəy döv-
lət iş lə rin dən ta ma mi lə uzaq la şır. 
Özü nü bü tün lük lə el mə həsr edir. 
Uzun müd dət li el mi araş dır ma-
lar və mü şa hi də lər dən son ra onu 
bü tün dün ya da məş hur laş dı ra caq 
“Ul duz cəd vəl lə ri” əsə ri ni ya zır. 
Hə min əsər son ra dan in gi lis, fran-
sız, al man, rus dil lə ri nə çev ri lir və 
düz XVIII əs rə qə dər ast ro nom la-
rın əsas me to dik və saiti olur.

...Ar tıq ça pa rın de di yi kən də 
çox az qa lıb. Uluq bəy oğ lu Əb-
dül lə ti fi n ona qar şı bu qə dər nif-
rət bəs lə mə si nin sə bə bi ni özü 
üçün ay dın laş dır ma ğa ça lı şır.

Tər kin də ol du ğu atın yor ğa ye ri şi 
bu dü şün cə lə rə əla və ağır lıq gə ti-
rir. Xa tır la yır ki, bir də fə çox yax şı 
bil di yi ul duz fa lı na ba xa raq, özü-
nün gə lə cək aqi bə ti ni öy rən mək 
is tə yir. Fa la ba xıb gö rür ki, onun 
ölü mü oğ lu Əb dül lə tif tə rə fi n dən 
ola caq. Tə bii ki, döv rün bö yük ri-
ya ziy yat çı sı və ast ro no mu üçün 
fal o qə dər də cid di əhə miy yət da-
şı mır dı. Am ma fa la inan ma ğı na 
da əsas var idi. Əv vəl cə dən bü-
tün mey li ni ki çik oğ lu Əb dülə zi-
zə sal mış dı. Çün ki Əb dü lə ziz də 
ata sı ki mi elm lə çox ma raq la nır-
dı. Əb dül lə tif isə öz ge ni nə ata sı 
ki mi “asi ol ma yıb” qı lınc dan ya-
pış mış dı. Uluq bəy bu sə bəb dən 
bö yük oğ lu nu ata sı Şah ru hun 
ya nı na - He ra ta yol la yır və onu 
mi ras dan məh rum edir. Qı lınc 
tər bi yə si ilə bö yü yən Əb dül lə-
ti fi n bun dan son ra ağıl la na ca ğı-
nı dü şü nür. Am ma be lə ol mur.

He rat da ol du ğu hər gün onu 
ata sı na qar şı nif rət lə si lah-

lan dı rır. Ba ba sı Şah ru hun 
ölü mün dən son ra isə für sət dən 

is ti fa də edib ba şı na xey li si-
lah lı dəs tə top la yır. Ba şı 

el mə qa rı şan ata sı nın 
sa ra yı na hü cum 

edir. Bir ne çə saat 
ər zin də sa ra-

yı ələ ke çi rir. 
Çün ki sa ray-
da kı xey li 
ə s i l  z a  d ə  l ə r 
də Uluq bəy-
dən xə bər siz 
Əb dül  lə  t i  fə 
sa tıl mış dı. 

H a  ş i  y ə - 2 : 
U l u q  b ə  y i n 

ö l ü  m ü n  d ə n 
son ra Sə mər-

qənd də ki el mi 
mü hit ta ma mi lə 
sö nür. Kim sə sa-
ra yın qor xu sun-
dan elm lə məş ğul 
ol mur. Xalq da 

şə riətə küt lə-
vi me yil get-

ge də ar tır.

Nə ti cə də Sə mər qənd rə səd xa na sı, 
ümu miy yət lə, ora da kı el mi mü hit 
öz əv vəl ki nü fu zu nu iti rir. Am ma 
ta rix öz qoy nun da yal nız ali məf-
hum la rı qo ru yub sax la yır. XX əs-
rin əv vəl lə rin də yer al tın dan ta pı-
lan Uluq bəy rə səd xa na sı elm üçün 
ye ni sir lə ri aç mış olur. Bu ta pın tı-
nın ta ri xi nə qı sa nə zər sa laq:

1908-ci il də rus ar xeolo qu Vyat-
kin Sə mər qənd ət ra fın da ar xeolo ji 
qa zın tı lar apa rır. Ar xiv lər də ça lı-
şır, qo ca lar la söh bət lər edir. Tor paq 
İda rə si nin ar xi vi nə də ge dir. Bir 
ne çə ay ora da ça lı şır. Gər gin ax ta-
rış dan son ra XVII əs rə aid bir sə-
nəd ta pır. Sə nəd də “təl li-rə səd” adı 
ilə bir sa hə nin sa tıl ma sın dan bəhs 
edi lir. Müəy yən olu nur ki, hə min 
sa hə Qırx qız qə bi ris tan lı ğı ya xın lı-
ğın da kı Ku hək tə pə sin də yer lə şir. 
Be lə lik lə, Vyat kin rə səd xa na nın 
ha ra da ol du ğu nu təx mi nən müəy-
yən edir. Sə hə ri hə min sa hə yə gə lir.

Tə ləs mə dən tə pə yə qal xır. Ət ra fı 
seyr edir. Aşa ğı da da yan mış deh-
qan lar ona ya xın la şır və de yir:

- Bu ra mü qəd dəs yer dir, bu ra-
nı qaz maq ol maz. Bu ra da mə zar 
var!

- Axı mə zar bü tün tə pə ni tu ta 
bil məz!

- Çox-çox əv vəl bu ra da Uluq bə-
yin rə səd xa na sı olub.

- Bax, mən o rə səd xa na nı ax ta-
rı ram...

Təəs sü fər ol sun ki, rus ar xeolo-
qu müəy yən sə bəb lər dən bu işi 
so na çat dı ra bil mir. 

Rə səd xa na da qa zın tı iş lə ri bir 
də 1941-ci il də II Dün ya mü ha ri-
bə si nə az qal mış baş la nır. La kin 
iyu nun 22-də mü ha ri bə baş lan-
ma sı sə bə bin dən da yan dı rı lır. 

1948-ci il də start gö tü rən so-
nun cu qa zın tı iş lə ri öz müs bət nə-
ti cə si ni ve rir. Tam ha lı ilə aş kar la-
nan rə səd xa na ye ni dən qu ru lur.

Sə mər qən din dörd tə rə fi n dən 
də ay dın gö rü nən tə pə nin üs tün də 
gir də, tən ha və sir li bir bi na ucal dı-
lır. Da mın da müx tə lif ci haz lar yer-
ləş di ri lir. Mər kə zin də Vyat ki nin 
tap dı ğı kvad rat möh kəm lən di ri-
lir. Kvad ra tın bir ucu ye rin al tın da 
bas dı rı lır, o bi ri ucu bi na nın çö lü-
nə çı xa rı lır. Onun hər iki tə rə fi n də 
ul duz la rı və gü nə şi mü şa hi də et-

mək, nə zə ri iş lər gör mək üçün 
müx tə lif in şa iş lə-
ri apa rı lır.

Rə səd xa na nın 
içə ri di var la rı şə-

kil lər lə, sxem lər lə bə-
zə di lir. Şə kil və sxem lər də 
yed di qüb bə, doq quz sə ma, 

yed di pla net, ul duz lar və iq-
lim qur şaq la rı na ay rıl mış Yer 

kü rə si gös tə ri lir. Ora da həm də 
zən gin ki tab xa na ya ra dı lır. Çün ki 
rə səd xa na tək cə ul duz la rı mü şa-
hi də ye ri ki mi nə zər də tu tul ma-
mış dı, bu ra da döv rün ən bi lik li 
adam la rı - ri ya ziy yat çı lar, fi  lo sof-
lar ça lış mış dı lar. Tə bii ki, rə səd-
xa na da rəm mal lar da ol muş du. 

Bu fakt la rı qeyd et mə yi mi zin 
əsas sə bə bi el min öl məz li yi ni gös-
tər mək dir. Bə li, za man qə lib lə ri nə 
sığ ma ya raq Uluq bə yi ye ni dən ya-
şa dan məhz elm dir.

Uluq bəy ast ro nom ki mi Av ro pa 
üçün ye ni dən kəşf olu nur. Uluq bə-
yi özü nə us tad he sab edən al man 
ali mi İohann Hen rix Ay da kəşf et-
di yi kra te rə onun adı nı ve rir. 

...Nə ha yət, hə min kən də gə-
lib ça tır lar. Uluq bə yin gü man la-
rı doğ ru lur. Onu qar şı la maq və 
bu ra dan Həc cə yo la sal maq üçün 
heç bir mə ra sim qu rul ma mış dı. 
Hə min kən din mey da nın da Ab-
bas ad lı bir cəl lad Uluq bə yi göz-
lə yir di. O Ab bas ki, bir ne çə il 
bun dan əv vəl əmir onun ata sı nı 
rüş vət al dı ğı üçün edam et dir-
miş di. O sə bəb dən də qi sas eş qi 
ilə qı lın cı nı iti lə yən Ab bas bö yük 
sə bir siz lik lə ça par la rın gə tir di yi 
Uluq bə yin əl lə ri nin bağ lan ma sı nı 
və ba şı nın edam kö tü yü nə qo yul-
ma sı nı göz lə yir. 

Ça par lar döv rün bö yük ali mi-
nin əl lə ri ni bağ la sa lar da, edam 
kö tü yü nə təh vil ver mir lər. Oğ lu 
Əb dül lə ti fi n son “lütf”ünü ona 
çat dı rır lar: “Əgər elm dən ta ma-
mi lə uzaq la şıb özü nü di nə həsr 
et sən və et dik lə ri nə gö rə üzr is tə-
sən, sə ni əfv edə rəm”. 

Uluq bəy ça pa ra ba xıb gü lüm-
sü nür. Onun söz süz ca va bı ha mı-
nı hey rət lən di rir.

“Söz“ ar tıq ba yaq dan öz növ bə-
si ni göz lə yən Ab ba sın idi...

El min NU Rİ
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Uc suz-bu caq sız çöl lər də 3 də və ilə sə fə rə çı xan yol çu lar uzaq-

dan on la ra tə rəf iki ça pa rın gəl di yi ni gö rür. Ça par lar dan bi ri 
on la ra çat dıq da yol çu la rı sa lam la ma dan hə mən fər ma nı oxu yur:
“Əmir Əb dül lə tif dən əmr gə lib ki, siz bi zim lə get mə li siz. Si zi Həcc 

zi ya rə ti nə adı nı za la yiq şə kil də ən ya xın kənd dən yo la sa la caq lar. 
Ha mı cə mi bir gün qa baq bu ça par la ra əmr lər ve rən, in di isə 
on la rın dik tə si ilə hə rə kət et mə yə məc bur olan Uluq bə yə ba-
xır. Taxt dan sa lı nan əmir Uluq bəy təm ki ni ni itir mə sə də, bir 
an lıq nə baş ver di yi ni an la mır. Oğ lu Əb dül lə tif lə ara la rın-
da kı da nı şıq be lə ol ma mış dı. Əb dül lə tif tə rə fin dən taxt-
dan en di ri lən za man on dan yal nız bir xa hi şi ol muş du: 
bö yük alim Qi ya səd din Cəm şid Ka şa ni nin sə yi nə ti cə-
sin də tik dir di yi rə səd xa na ya ge dib ora da öm rü nün 
so nu na qə dər elm lə məş ğul ol sun.
Əb dül lə tif və şeyx lər dən iba rət olan di van bu nu qə-
bul edib Uluq bə yin qar şı sı na şərt qoy muş du lar ki, 
əgər Mək kə ni zi ya rət edib “din”ə gəl sə, hə mi şə lik 
Sə mər qənd də ki rə səd xa na sın da ya şa ya bi lər. Uluq-
bəy də ra zı laş mış dı. Bir ne çə sa diq ada mı ilə bə ra bər 
sə fər tə da rü kü nü gör müş dü. Am ma xə bə ri yox idi ki, 
üs yan nə ti cə sin də əmir olan oğ lu onu yo la sa lan dan 
son ra baş qa bir təd bi rə əl atıb ata sı nı edam et dir mək 
üçün yol lar ara yıb...
Ça par əmir dən gə lən fər ma nı de yən də Uluq bəy ar tıq 
mə sə lə nin nə yer də ol du ğu nu an la dı. Bi lir di ki, at lı nın 
de di yi kənd də onu xü su si mə ra sim yox, məhz ölüm göz-
lə yir. 
Uluq bəy ça par la rın ba xış la rı al tın da son hə yat mən tə qə si 
ola caq hə min kən də doğ ru ge də-ge də bü tün öm rü nü göz lə ri-
nin qa ba ğı na gə ti rir di. Nə dən sə, ba ba sı Əmir Tey mu ru xa tır la dı. 
Əmir Tey mu run ona olan sev gi si dil lər əz bə ri ol muş du. Ba ba-nə və 
sev gi si haq qın da be lə bir rə va yət də var idi: 
“Çox güc lü his si ya tı olan Tey mur Mar din ad la nan türk əra zi-
si ni iş ğal edib er tə si gün bü tün əha li ni qı lınc dan ke çir-
mə yi dü şü nür. Am ma ağ rı lar dan və şə rab dan ta qət siz 
hal da öz ça dı rın da uza nan za man ça pa rın gə tir di yi 
xə bər əh va lı nı yax şı laş dı rır. Ona bil di rir lər ki, bö yük 
oğ lu Şah ru hun ilk öv la dı dün ya ya gə lib. Tey mur 
o za man bir ne çə gün bun dan əv vəl gör dü yü 
yu xu nu xa tır la yır. Yu xu da öz so yun-
dan tam fərq li bir in sa nın dün ya-
ya gəl mə si sə bə bi lə əmi ri müj də-
lə miş di lər. Ça pa rın xə bə rin dən 
son ra hə min yu xu nu bir da ha 
xa tır la yır və Mar din əha li si ni 
qır maq dan vaz ke çir”.

Tə ləs mə dən tə pə yə qal xır. Ət ra fı 
seyr edir. Aşa ğı da da yan mış deh-
qan lar ona ya xın la şır və de yir:

- Bu ra mü qəd dəs yer dir, bu ra-
nı qaz maq ol maz. Bu ra da mə zar 

- Axı mə zar bü tün tə pə ni tu ta 

- Çox-çox əv vəl bu ra da Uluq bə-
yin rə səd xa na sı olub.

- Bax, mən o rə səd xa na nı ax ta-

Təəs sü fər ol sun ki, rus ar xeolo-
qu müəy yən sə bəb lər dən bu işi 
so na çat dı ra bil mir. 
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Bu əh va la tı Əmir Tey mu run özü 
Uluq bə yə da nış mış dı. Son ra dan 
Tür küs tan əmi ri ki mi tax ta əy ləş sə 
də, bü tün gü nü nü ki tab xa na və rə-
səd xa na da ke çi rə cək Uluq bəy, hə-
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xa na da rəm mal lar da ol muş du. 
Bu fakt la rı qeyd et mə yi mi zin 
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son ra hə min yu xu nu bir da ha 

He rat da ol du ğu hər gün onu 
ata sı na qar şı nif rət lə si lah-

lan dı rır. Ba ba sı Şah ru hun 
ölü mün dən son ra isə für sət dən 

is ti fa də edib ba şı na xey li si-
lah lı dəs tə top la yır. Ba şı 

el mə qa rı şan ata sı nın 
sa ra yı na hü cum 

edir. Bir ne çə saat 
ər zin də sa ra-

yı ələ ke çi rir. 
Çün ki sa ray-
da kı xey li 
ə s i l  z a  d ə  l ə r 
də Uluq bəy-
dən xə bər siz 
Əb dül  lə  t i  fə 
sa tıl mış dı. 

H a  ş i  y ə - 2 : 
U l u q  b ə  y i n 

ö l ü  m ü n  d ə n 
son ra Sə mər-

qənd də ki el mi 
mü hit ta ma mi lə 
sö nür. Kim sə sa-
ra yın qor xu sun-
dan elm lə məş ğul 
ol mur. Xalq da 

şə riətə küt lə-
vi me yil get-

ge də ar tır.
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ola caq hə min kən də doğ ru ge də-ge də bü tün öm rü nü göz lə ri-
nin qa ba ğı na gə ti rir di. Nə dən sə, ba ba sı Əmir Tey mu ru xa tır la dı. 
Əmir Tey mu run ona olan sev gi si dil lər əz bə ri ol muş du. Ba ba-nə və 
sev gi si haq qın da be lə bir rə va yət də var idi: 
“Çox güc lü his si ya tı olan Tey mur Mar din ad la nan türk əra zi-
si ni iş ğal edib er tə si gün bü tün əha li ni qı lınc dan ke çir-
mə yi dü şü nür. Am ma ağ rı lar dan və şə rab dan ta qət siz 
hal da öz ça dı rın da uza nan za man ça pa rın gə tir di yi 
xə bər əh va lı nı yax şı laş dı rır. Ona bil di rir lər ki, bö yük 
oğ lu Şah ru hun ilk öv la dı dün ya ya gə lib. Tey mur 
o za man bir ne çə gün bun dan əv vəl gör dü yü 
yu xu nu xa tır la yır. Yu xu da öz so yun-
dan tam fərq li bir in sa nın dün ya-
ya gəl mə si sə bə bi lə əmi ri müj də-
lə miş di lər. Ça pa rın xə bə rin dən 
son ra hə min yu xu nu bir da ha 

yu xu nu xa tır la yır. Yu xu da öz so yun-
dan tam fərq li bir in sa nın dün ya-
ya gəl mə si sə bə bi lə əmi ri müj də-
lə miş di lər. Ça pa rın xə bə rin dən Uluqbəyin 

son 
təbəssümü



Oleq ROQOV 

İkona olmaq asandırmı?
2003-cü il də Sil vi ya Pla tın hə ya-

tın dan bəhs edən “Sil vi ya” fi l mi 
len tə alın dı. Fil min re jis so ru Kris-
ti na Ceff  e,  baş rol da Qvi net Pelt-
rou, Pla tın əri Ted Hyuz  ro lun da 
isə De niel Kreyp yer al  mış  dı.

Əl bətt  ə ki, fi lm qal ma qal-
sız ötüş mə di - şairə nin qı zı Fri-
da Hyuz nəin ki çə ki liş qru pu ilə 
əmək daş lıq et di, hətt  a eti ra zı nı bil-
dir mək üçün “Mə nim anam” ad lı 
ye ni şeir də yaz dı: “Onu ye ni dən 
öl dür dü lər...”

Elə şair lər var ki, tər cü me yi-
ha lı ya ra dı cı lı ğı nın əsas mo ti vi ni 
üs tə lə yir. Di gər lə rin də isə hə yat 
ha di sə lə ri əsər lə ri nə nə zə rən mi-
ni mum mə na ya ma lik dir. Sil vi-
ya Plat, şüb hə siz ki, bi rin ci lə rə 
aid dir. O, əsər lə ri ni fa ciəvi və 
aman sız tərz də , emo sional  şərt-
lər al tın da ya rat ma ğa məh kum 
idi - şeir yaz maq  tən ha lı ğa və 
dep res si ya ya sə bəb olur du. Bu 
qa nu nauy ğun luq dan be lə yə qin 
et mək olar ki, ya ra dı cı lıq im pul su 
hə ya tı məhz dö zül məz psi xo lo ji 
şərt lər al tın da ya şa maq  dan qay -
naq  la  nır. Mə lum olur ki,  bu cür  
ko bud ca sı na gös tə ril di yi hal da, 
in ti har tək cə qa nu nauy ğun luq 
de yil, həm də bu cür son luq da ca-
hil lik dən də nə sə var. Bu nöq te yi-
nə zər dən mü qa vi mət gös tər mə yi 
ru hi xəs tə lik dən əziy yət çə kən ək-
sər  şair lər ba ca rar. 

Plat poezi ya sı öz döv rü nü əməl-
li-baş lı qa baq la yıb. Bir çox araş-
dır ma çı lar dü şü nür ki, bu po  e  zi  ya 
növ bə ti - Ame ri ka hə ya tı üçün çox 
əhə miy yət li olan “60-cı il lər” döv-
rü nə adek vat ola bi lər di. La kin 50-
ci il lə rin kon ser va tiz mi onun ro-
man tik tə biəti ni məhv et di.

Bu nun la bağ lı xey  li mü za ki rə lər 
et mək olar – mə sə lən, Qu mil yov 
30-cu il lər də və ya Puş kin 60-cı 
il lər də nə ya za bi lər di...Bu möv-
zu ma  raq  lı ol du ğu qə dər də şüb-
hə li dir. Gö rə sən  ye ni Ame ri ka 
döv rün də Plat özü ola raq qa la 
bi lər di mi?

Həyat yaradıcılığa 
qarşıdır

Sil vi ya Plat 27 okt yabr 1932-ci il-
də çox xoş bəxt bir ailə də dün ya ya 
gəl di. Ata sı na ol duq ca bağ lı olan 
8 yaş lı qız onun ölü mü nü fa ciəvi 
şə kil də ya şa dı. Elə bu dövr lər də 
mək təb də di var qə ze tin də ilk şeiri 
ilə çı xış et di. Plat “ul duz qız cı ğaz” 
idi - o, əla oxu yur, bü tün mü sa bi-
qə lər də qa lib gə lir, şeir lər ya za raq 
çap et di rir di. Onun ya ra dıc lıq is te-
da dı ədə biy yat alə mi nin diq qə tin-
dən ya yın ma dı; 18 ya şın da he ka yə 
mü sa bi qə sin də bi rin ci ye rə la yiq 
gö rü lə rək Nyu-Yor ka get di.

Elə hə min ərə fə lər san ki ol duq ca 
uğur lu ol maq la bə ra bər, həm də ağır 
dep res si ya lar və in ti har cəhd lə ri ilə 
yad da qa lır. Çox say da yu xu həb lə-
ri qə bul edən Sil vi ya zir zə mi də giz-
lə nir və  bir ne çə gün son ra ta pı lır. 
Xəs tə xa na da o, elekt ro şok   müali cə 
kur su ke çir və par laq şə kil də bi ti rə-
cə yi kol le cə ge ri dö nür. Dip lom işi 
olan “Dos to yevs ki ya ra dı cı lı ğın da kı 
iki ləş mə lər”ə gö rə Plat, Kemb ric də 
təh sil qran tı na la yiq gö rü lür. Ora da 
şair Ted Hyuz la ta nış olur. On lar qı-
sa müd dət də ev lə nir lər. 

Plat əri nin is te da dı na hey ran idi 
və söz ve rir ki, onun Ame ri ka nın bi-
rin ci şairi ol ma sı üçün əlin dən gə lə ni 
edə cək. Sil vi ya kö nül lü ola raq onun 
ka ti bə si işi ni ic ra edir, şeir lə ri ni çap 
edir və nəş riy yat la ra yol la yır dı. Ey ni 
za man da bu nun la onun ya ra dı cı lı ğı-
nın ye ni mər hə lə si for ma laş ma ğa və 
müəy yən ləş mə yə baş la yır. 

Plat və Hyu zun ailə hə ya tı o qə-
dər də ha mar keç mir, iki ey ni tə-
biət li in san üçün bir-bi ri nə alış maq 
çə tin idi - on lar hər bi ri ay rı lıq da 
“bü töv” in san idi və poetik tem pe-
ra ment lə ri bə zən iki ey ni kü lə yin 
qar şı lıq lı axı nı ki mi aşıb-da şır dı... 
1959-cu il də Sil vi ya nın ilk öv la dı 
dün ya ya gə lir.  1962-ci il də ilk (hə-
yat da ol du ğu dövr də so nun cu) şeir 
top lu su “Az man” işıq 
üzü gö rür.

On la rın ni ka hı ka bu sa dön mə yə 
baş la yır: Hyuz açıq şə kil də ona xə-
ya nət edir, çı xıb ge dir və ye ni dən 
ge ri dö nür dü. İr lan di ya ya ba rı şıq 
məq sə di ilə et dik lə ri sə fər də heç bir 
nə ti cə ver mir. Hyuz on dan ay rı lır. 
İkin ci öv la dı dün ya ya gə ti rən Sil vi ya 
bir da ha çı xıl maz və ziy yə tə dü şür.

La kin o, şeir yaz ma ğa da vam edir-
di – hər gün, sə hər saat beş dən baş-
la ya raq... Məhz bu ərə fə də Plat, son-
ra lar müasir Ame ri ka poezi ya sı nın 
an to lo gi ya sı na da xil ola caq mətn lər 
yaz dı. On la rın ara sın da ən məş hur-
la rın dan bi ri “Ata can” şeiri dir.

Səni sevməyə çatmadım, ata
mən daşdan düzəlmiş torbanı 
Tanrı ilə doldurana qədər
 öldün sən
Heç kimin səsinin
 sığışmayacağı
qara telefon da
 qoparılıb divardan

Bu dəfə mütləq  öldürəcəyəm
sən olduğunu sübut etməyə
 cəsarətlənən vampiri-
Qanımı  içdi mənim.
Bir deyil, beş deyil,
 yeddi il kənarda yaşadım.
Yeddi il, bilmək istəsən,
 düz yeddi il.

Rahat yat, ata.
Səni qara qəlbindən oxladılar
İndi də məzarının 
üstündə atılıb –düşür, 
tapdalayırlar.
Qulyabanı idin,
Rəzil idin, ata.
Amma bitdi hər şey...

Bu cəm lən miş itt  i ham la do-
lu şeir onun doğ ma, real ata sın-
dan da ha çox, əs lin də yaş-
lı nəs lə aid idi. Şeir dən 
gö rün dü yü ki mi,  hər 
bir gənc ata sın dan 
cid di he sa bat tə ləb 
edir. Bu ba xım dan 
şeir də ki freyd-
çi lik və fa şiz mi 
tə rən nüm edən 
ob raz la rın qar-
şı laş ma sı da 
əbəs de yil.

Sil vi ya Pla tın di gər şeir lə ri də 
bu qə dər aq res siv və na ra hat dır, 
hə ya tın onun ya nın dan, ət ra fın-
dan keç mə si haq qın da dır. An caq 
nə fəs lə öl çü lən da ğı nıq ve ri libr lər 
(sərt qa fi  yə lən mə qay da la rın dan 
və di gər ənə nə vi şeir öl çü lə rin-
dən azad olan for ma), me ta fi  zi ki 
bo ğul ma la rı və emo sional lıq – bu 
xü su siy yət lər onun şeir lə ri nin 
əsas qa yə si dir.

1963-cü il də ölü mün dən bir həf-
tə əv vəl Sil vi ya Pla tın “Vik to ri ya 
Lu kas” im za sı ilə “Şü şə qa paq lar 
al tın da” ro ma nı çap olu nur. Müx-
tə lif onil lik lər də ya şa yan  bir çox 
gənc  xa nım oxu cu lar üçün  ki-
tab əsl ix ti ra ol du. Tə sa dü fi  de yil 
ki, bu ro ma nı Ce rom Se lin ce rin  
“Çov dar lıq da uçu rum dan qo ru-
yan” əsə ri nin qa dın va rian tı ad-
lan dı rır lar.

1963-cü il də Sil vi ya Plat mət-
bəx də qa pı isə dö şə mə ara sın-
da kı ara la rı dəs mal la bağ la dı və 
ba şı nı qaz so ba sı na sa la raq in ti-
har et di. 

1965-ci il də Pla tın “Ariel” ad lı 
Ame ri ka poezi ya sı nın klas si ka sı 
sa yı la bi lə cək şeir lər top lu su işıq 
üzü gör dü.

1982-ci il də, ölü mün dən on 
doq quz  il son ra Sil vi ya nın Ted 
Hyuz tə rə fi n dən ha zır lan mış şeir 
top lu su Pu lit ser mü ka fa tı na la-
yiq gö rül dü. Bu, tə sa dü fi  hal ki mi 
qə bul olu nur, adə tən  hər han sı 

müəl li fi n  əsər lə ri Pu lit se rə 
hə yat da ol du ğu müd dət-

də  təq dim olu nur və 
mü ka fa ta da ya şa dı ğı 

müd dət də la yiq gö-
rü lür. La kin Plat 
üçün bu, is tis na 

hal ki mi 
q ə  b u l 

o l u n -
du.

Yə qin ki, o, klas sik şair ol maq 
is tər di. Bu, o de mək dir ki, onun 
şeir lə ri az ca da ol sa, hə ya tın bir 
par ça sı ol maq dan “qur tu lub” və 
az ca da ol sa, li rik nü mu nə lə rə çev-
ri lə bi lib. Və yə qin ki, o, ya şa dı ğı 
hə yat da sa də cə ola raq şeir yaz maq 
is tər di. Hər gün yaz maq... sə hər 
saat beş dən baş la ya raq...

Silviya Platdan bir şeir 
məhdudiyyət

Mükəmməl qadındır.
Kamilliklə dolu təbəssüm 
boylanır solğun bənizindən.
 
Onun toqası1 zəncirlərə 
bürünmüş,
Çılpaq ayaqları və pəncələri 
isə
“Nə uzun yoldan gəldik” 
deyir...

Birdən 
boşalmış süd bardağının 
yanındakı bütün ölü uşaqlar 
ağ ilanlara çevrildi.
Onları geriyə - bədəninə 
qaytardı
solmuş qızılgül ləçəkləri kimi,
qurumuş bağda gecə çiçəyindən 
axışan qoxular kimi.

O, sümük qabığının altından 
baxırdı, 
Ay da kədərli deyildi.
O qadın öyrəşib artıq
matəm libasının
dalğalanaraq, xışıldamasına.

5 fevral 1963

1 Toqa - Qədim Romada 
vətəndaşların üst geyimi, 
qolsuz uzun plaş

Tərcümə edən: 
Xatirə NURGÜL
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nə zər dən mü qa vi mət gös tər mə yi 
ru hi xəs tə lik dən əziy yət çə kən ək-
sər  şair lər ba ca rar. 

Plat poezi ya sı öz döv rü nü əməl-
li-baş lı qa baq la yıb. Bir çox araş-
dır ma çı lar dü şü nür ki, bu po  e  zi  ya 
növ bə ti - Ame ri ka hə ya tı üçün çox 
əhə miy yət li olan “60-cı il lər” döv-
rü nə adek vat ola bi lər di. La kin 50-
ci il lə rin kon ser va tiz mi onun ro-
man tik tə biəti ni məhv et di.

Bu nun la bağ lı xey  li mü za ki rə lər 
et mək olar – mə sə lən, Qu mil yov 
30-cu il lər də və ya Puş kin 60-cı 
il lər də nə ya za bi lər di...Bu möv-
zu ma  raq  lı ol du ğu qə dər də şüb-
hə li dir. Gö rə sən  ye ni Ame ri ka 
döv rün də Plat özü ola raq qa la 
bi lər di mi?

za man da bu nun la onun ya ra dı cı lı ğı-
nın ye ni mər hə lə si for ma laş ma ğa və 
müəy yən ləş mə yə baş la yır. 

Plat və Hyu zun ailə hə ya tı o qə-
dər də ha mar keç mir, iki ey ni tə-
biət li in san üçün bir-bi ri nə alış maq 
çə tin idi - on lar hər bi ri ay rı lıq da 
“bü töv” in san idi və poetik tem pe-
ra ment lə ri bə zən iki ey ni kü lə yin 
qar şı lıq lı axı nı ki mi aşıb-da şır dı... 
1959-cu il də Sil vi ya nın ilk öv la dı 
dün ya ya gə lir.  1962-ci il də ilk (hə-
yat da ol du ğu dövr də so nun cu) şeir 
top lu su “Az man” işıq 
üzü gö rür.

Səni qara qəlbindən oxladılar
İndi də məzarının 
üstündə atılıb –düşür, 
tapdalayırlar.
Qulyabanı idin,
Rəzil idin, ata.
Amma bitdi hər şey...

Bu cəm lən miş itt  i ham la do-
lu şeir onun doğ ma, real ata sın-
dan da ha çox, əs lin də yaş-
lı nəs lə aid idi. Şeir dən 
gö rün dü yü ki mi,  hər 
bir gənc ata sın dan 
cid di he sa bat tə ləb 
edir. Bu ba xım dan 
şeir də ki freyd-
çi lik və fa şiz mi 
tə rən nüm edən 
ob raz la rın qar-
şı laş ma sı da 
əbəs de yil.

müəl li fi n  əsər lə ri Pu lit se rə 
hə yat da ol du ğu müd dət-

də  təq dim olu nur və 
mü ka fa ta da ya şa dı ğı 

müd dət də la yiq gö-
rü lür. La kin Plat 
üçün bu, is tis na 

hal ki mi 
q ə  b u l 

o l u n -
du.

baxırdı, 
Ay da kədərli deyildi.
O qadın öyrəşib artıq
matəm libasının
dalğalanaraq, xışıldamasına.
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...Bü tün tən ha uşaq lar ki mi 
he ka yə lər uy dur ma ğa, xə ya-
li qəh rə man lar la söh bət et mə yə 
alış mış dım. Mən cə, ədə biy yat 
eh ti ra sım lap əv vəl dən - təc rid 
olun maq dan və ya ra maz he-
sab edil mək dən ya ra nan hiss-
lər lə yo ğu rul muş du. Bi lir dim 
ki, söz lər dən us ta lıq la is ti fa də 
et mə yi ba ca rı ram, xo şa gəl məz 
fakt la ra mü qa vi mət gös tər mə yə 
də gü cüm ça tır. Du yur dum ki, 
giz li aləm ya ra dıb hə ya tım da kı 
uğur suz luq la rın əvə zi ni çı xa bi-
lə rəm. Bu nun la be lə, uşaq lıq və 
ye ni yet mə lik il lə rim də qə lə mə 
al dı ğım cid di ya zı la rın həc mi 
al tı sə hi fə də de yil di. Ana mın 
mə nim di lim dən ka ğı za kö çür-
dü yü ilk şeir i mi dörd, ya xud beş 
ya şım da qoş muş dum. Gü man 
ki, şeir Bley kin “Pə ləng, pə ləng” 
əsə rin dən oğur lan mış dı. On bir 
ya şım da, Bi rin ci Dün ya mü ha-
ri bə si baş la yan da yaz dı ğım iki 
və tən pər vər möv zu lu şeir əya lət 
qə ze tin də çap olun du. Bir az bö-
yü yən dən son ra ara bir gür cü üs-
lu bun da zəif, hə mi şə də ya rım-
çıq qa lan “tə biət şeir lə ri” qə lə mə 
al ma ğa baş la dım. İfl  a sa uğ ra mış 
he ka yə yaz maq cəh di mi də xa-
tır la yı ram. O il lər ər zin də ka ğı za 
kö çür dü yüm və cid di əsə rə çev-
ri lə cə yi nə ümid bəs lə di yim əsər-
lə rim bun dan iba rət idi. 

Hə min vaxt lar müəy yən mə-
na da ədə bi fəaliy yət lə də məş ğul 
olur dum. Əv və la,  si fa riş lə, tə-
ləm-tə lə sik, asan lıq la, zövq-fi  lan 
al ma dan xey li cə fən giy yat qə lə-
mə al mış dım. Dərs lə rim dən əla-
və, in di mə nə təəc cüb lü gə lən 
bir sü rət lə ya rı ko mik şeir lər ya-
zır (on dörd ya şım da Aris to fa nı 
yam sı la ma ğa ça lış mış, bü töv bir 
qa fi  yə li pye si təx mi nən bir həf tə-
yə bi tir miş dim), mək təb jur nal la-
rı nın re dak tə si nə kö mək edir dim. 
Bü tün bun lar la ya na şı, on beş il, 
bəl kə da ha da ar tıq müd dət ər-
zin də ta ma mi lə baş qa jan rı sı naq-
dan ke çir dim: özüm ba rə də elə 
hey yal nız be yin də möv cud olan 
gün də lik yaz ma ğa ox şar he ka yə 
qə lə mə alır dım. Bu vər diş iyir mi 
beş ya şı ma qə dər, yə ni ədə biy yat-
dan uzaq laş dı ğım müd də tə cən 
da vam et di. Mü na sib sö zü  ax ta-
rıb tap sam da, təs vir cəhd lə rim 
san ki özüm dən ası lı de yil di, kə-
nar dan diq tə edi lir di. Gü man ki, 
hə min “he ka yə” mə ni müx tə lif 
dövr lər də va leh edən ya zı çı la rın 
üs lub la rın dan iba rət idi. O vaxt 
ne cə bir ki tab yaz maq is tə di yim 
ay dın dır: fa ciəli son luq la rı olan, 
ət rafl  ı təs vir lə ri, sar sı dı cı gü lü şü, 
söz lər dən yal nız gö zəl səs lən dik-
lə ri üçün is ti fa də et di yim, ro man-
tik epi zod la rın çox ol du ğu iri-
həcm li na tu ral ro man lar yaz ma ğı 
ar zu la yır dım. Hə qi qə tən də, otuz 
ya şım da yaz dı ğım, am ma da-
ha er kən yaş la rım dan bey nim də 
ya rat dı ğım ilk ro ma nım “Bir ma 
gün lə ri” müəy yən də rə cə də be lə 
ki tab dır. 

***
Bu qə dər mə lu ma tı ver mə yi min 

sə bə bi var. Mən cə, uşaq lıq il lə ri ba-
rə də heç nə bil mə dən, ya zı çı nı nə-
lə rin yön lən dir di yi ni dərk et mək 
müm kün de yil. Onun baş lı ca möv-
zu su nu ya şa dı ğı zə ma nə müəy yən-
ləş di rir (hər hal da, iğ ti şaş lı, in qi la bi 
döv rü müz də be lə dir), la kin yaz ma-
ğa baş la maz dan əv vəl ya zı çı nın heç 
vaxt ta mam xi las ola bil mə yə cə yi 
his si dün ya sı for ma la şır. Şüb hə-
siz, öz hiss lə ri ni ci lov la maq, na şı lıq 
döv rün də, tez-tez də yi şən ov qat da 
ili şib qal ma maq ya zı çı nın əsas və-
zi fə si dir, la kin uşaq lıq döv rün dən 
ta mam uzaq laş maq onun yaz maq 
hə və si ni öl dü rə bi lər. Gü zə ran qay-
ğı la rı nı bir kə na ra qoy saq, fi k rim cə,  
ən azı nəsr ya ra dı cı lı ğı üçün dörd 
bö yük hə rə kət ve ri ci amil var. Hər 
bir ya zı çı da hə min amil lə rin pa yı 
müx tə lif dir, həm də ya şa dı ğı mü-
hit dən ası lı ola raq ey ni ya zı çı üçün 
müx tə lif dövr lər də o tə sir lə rin pa yı 
da də yi şə bi lər: 

Sırf eqoizm. Ağıl lı gö rün mək, 
ta nın maq, ölən dən son ra xa tır lan-
maq, uşaq lıq çağ la rın da sə nə yu xa-
rı dan-aşa ğı ba xan bö yük lə rə dərs 
ver mək ar zu su və s. və i. Eqoiz min 
sə bəb, özü də güc lü sə bəb ol du ğu-
nu in kar et mək ri ya kar lıq olar. Ya-
zı çı la ra məx sus bu xü su siy yət alim-
lər də, rəs sam lar da, si ya sət çi lər də, 
hü quq şü nas lar da, hərb çi lər də, 
uğur qa zan mış biz nes men lər də, 
qı sa sı, cə miy yə tin yu xa rı tə bə qə-
si nin nü ma yən də lə rin də də mü-
şa hi də olu nur. Ya zı çı lar təx mi nən 
otuz yaş dan son ra şəx si mən lə ri ni 
bir kə na ra qo yur, əsa sən baş qa la rı 
üçün ya şa ma ğa baş la yır lar, ya xud 
fər diy yət duy ğu su yo ru cu iş yü kü 
al tın da yo xa çı xır. La kin öz hə yat-
la rı nı so na qə dər ya şa maq is tə yən, 
inad kar, is te dad lı in san lar da var. 

Ya zı çı lar da be lə in san lar dan dı lar. 
Mə nə gö rə, cid di ya zı çı lar jur na-
list lər dən da ha şöh rət pə rəst, eqo-
sent rik di lər, həm də pul la da ha az 
ma raq la nır lar. 

Es te tik du yum. Dün ya nın, söz-
lə rin və söz lə rin düz gün dü zü lü-
şü nün gö zəl li yi ni duy maq ba ca rı ğı. 
Bir sə sin di gə ri nə tə si ri nin, gö zəl 
he ka yə rit mi nin, us ta lıq la yaz dı ğın 
nəsr əsə rin dən al dı ğın kö nül ra hat-
lı ğı. Qiy mət li he sab et di yin, nə zə rə 
çarp ma dan yox ol ma sı nı is tə mə di-
yin hər han sı təəs sü ra tı bö lüş mək 
ar zu su. Es te tik sti mul ək sər ya zı-
çı lar da o qə dər güc lü ol ma sa da, 
hətt  a pamfl  et lə rin, dərs ki tab la rı nın 
müəl lifl  ə ri nin də sə bə bi ni bil mə-
dən xoş la dıq la rı se vim li söz lə ri və 
ifa də lə ri var, ya xud da kim sə mətn 
tər ti ba tı na, sə hi fə kə nar la rın da kı 
boş luq la rın öl çü sü nə həs sas ya na-
şa bi lər və s. Də mir yo lu tə li mat la-
rın dan az ca sə viy yə li olan is tə ni lən 
ki tab, es te tik qay ğı lar dan xa li de yil. 

3. Ta ri xi amil. Ha di sə lə ri ol du-
ğu ki mi gör mək, hə qi qə ti aş ka ra 
çı xar maq, onu gə lə cək nə sil lə rə 
çat dır maq ar zu su.

4. Si ya si amil. “Si ya si” sö zün-
dən müm kün olan qə dər ge niş 
mə na da is ti fa də et mək. Dün ya nı 
müəy yən is ti qa mə tə yö nəlt mək, 
in san la rın ar zu la dıq la rı cə miy yət 
ba rə də tə səv vür lə ri ni də yiş mək 
cəh di. Heç bir ki tab si ya si ça lar-
dan tam xa li de yil. İn cə sə nə tin 
si ya sət lə əla qə si nin ol ma dı ğı nı 
id dia edən fi k rin özün də də si ya si 
mə qam giz lə nir. 

***
Bu müx tə lif amil lə rin bir-bi ri ilə 

ne cə mü ba ri zə apar dı ğı nı, in san dan 
və za man dan ası lı ola raq ne cə ço-
xa lıb-azal dı ğı nı sez mək müm kün-
dür. Mən tə biət eti ba ri lə ilk üç ami lə 
dör dün cü dən da ha çox meyl li yəm. 

Sülh döv rün də ya şa say dım, bər bə-
zək li, ya da sa də cə na tu ral ro man lar 
ya zar, ən azı öz si ya si əqi dəm dən 
xə bər siz qa lar dım...

...1936-cı il dən eti ba rən yaz dı-
ğım hər cüm lə bir ba şa, ya da do la-
yı yol la to ta li ta riz mə qar şı, tə səv-
vü rüm də ki de mok ra tik so sializm 
na mi nə qə lə mə alı nıb. İn di hə min 
möv zu lar da yaz maq dan bo yun 
qa çır ma ğı dü şün mək mə nə mə na-
sız gö rü nür. Bu haq da hər kəs bu 
və ya di gər for ma da ya zır. Sa də cə 
han sı tə rəf də da ya na ca ğı nı, han-
sı möv qe ni se çə cə yi ni müəy yən-
ləş dir mə li sən. Si ya si əqi dən dən 
han sı sə viy yə də xə bər dar olar san-
sa, es te tik, in tel lek tual vic da nı nı 
qur ban ver mə dən si ya si fəaliy yət 
gös tər mək im ka nın da bir o qə dər 
ar tar. 

***
Son onil lik də si ya si ya zı la rı sə-

nət sə viy yə si nə qal dır maq ən is tə-
di yim olub. Mə ni hə mi şə yaz ma-
ğa əda lət siz lik his si, təəs süb keş lik 
təh rik edib. Yaz ma ğa baş la yan da 
özü mə “sə nət əsə ri ya ra da ca ğam” 
de mi rəm. Əsə ri ya zı ram, çün-
ki if şa et mək is tə di yim müəy yən 
ya lan, diq qət çək mək is tə di yim 
fakt var, baş lı ca ar zum da eşi dil-
mək dir. La kin es te tik qay ğı la rım 
ol ma say dı, nə ki tab, nə də iri-
həcm li jur nal mə qa lə si ya za bi lər-
dim. Əsər lə ri mi göz dən ke çir mək 
zəh mə ti nə qat la şan lar hətt  a açıq ca 
təb li ğat məq sə di da şı yan par ça lar-
da be lə si ya sət çi lə rin yer siz he sab 
edə cək lə ri çox lu ifa də yə rast gə lə 
bi lər lər. Uşaq lıq çağ la rım da qa-
zan dı ğım dün ya ba xı şı mı özüm-
dən ta mam uzaq laş dı ra bil mi rəm, 
həm də is tə mi rəm. Sağ lam ol du-
ğum, özü mü yax şı hiss et di yim 
müd dət də nəsr üs lu bu na həs sas 
ya naş ma ğa  da vam edə cə yəm. 

Əl bətt  ə, bu, asan de yil, dil, təf-
sir, ye ni, bu də fə baş qa for ma da 
ger çək lik prob lem lə ri ya ra nır. Or-
ta ya çı xan çə tin lik lər lə əla qə dar 
ko bud bir mi sal çə kim. İs pa ni ya-
da baş ve rən və tən daş mü ha ri-
bə si ba rə də yaz dı ğım “Ka ta lo ni-
ya nın xa ti rə si nə” əsə ri, şüb hə siz, 
ta ma mi lə si ya si əsər dir, am ma o, 
müəy yən bi tə rəfl  ik və for ma ami-
li nə zə rə alın maq la ya zı lıb. Ki tab-
da əsl hə qi qə ti ədə bi ins tinkt lə ri-
mə xə ləl gə tir mə dən çat dır ma ğa 
can at mı şam. La kin bu ra da Fran-
ko ya sui-qəsd də itt  i ham olu nan 
Trots ki tə rəf dar la rı nı mü da fi ə 
edən, qə zet lər dən gə ti ril miş si-
tat lar la do lu uzun-uza dı fə sil var. 
Ay dın dır ki, sı ra vi oxu cu üçün 
bir-iki il son ra əhə miy yə ti ni iti rə-
cək bu cür fəs lin ki ta bı kor la ma sı 
qa çıl maz dır. Hör mət bəs lə di yim 
bir tən qid çi mə nə bu ba rə də az 
qa la mü ha zi rə oxu yub: “Bun la rı 
ni yə ki ta ba sal mı san? - Çox gö-
zəl ola bi lə cək əsə ri jur na lis ti ka ya 
çe vir mi sən”. Düz de yir di, am ma 
baş qa cür edə bil məz dim. Mən 
İn gil tə rə də çox az in sa nın xə bə ri 
olan bir hə qi qə ti bi lir dim - gü-
nah sız in san lar na haq dan itt  i ham 
olu nur du lar. Əgər bu na qə zəb-
lən mə səy dim, o  ki ta bı heç vaxt 
ya za bil məz dim. 

Hə min prob lem bu və ya di gər 
for ma da ye ni dən or ta ya çı xır. Dil 
prob le mi çox in cə mə sə lə dir, mü-
za ki rə si uzun çə kə bi lər. An caq 
onu de yə bi lə rəm ki, son il lər də 
bə diilik dən bir qə dər qaç ma ğa, 
da ha də qiq yaz ma ğa ça lış mı şam. 
Hər hal da təc rü bə mə əsa sən de-
yə bi lə rəm ki, müəy yən bir ya zı 
üs lu bu nu tək mil ləş dir mə yə im-
kan tap ma mış yet kin lik si zi baş-
qa tə rə fə apa rır. “Hey va nıs tan” 
si ya si və bə dii məq səd lə ri va hid 
hal da bir ləş dir mək yö nün də ilk 
şüur lu cəh dim idi. Yed di il dir, 
ro man yaz mı ram, am ma tez lik lə 
ye ni əsər ya za ca ğı ma ümid edi-
rəm. Bi li rəm, bu cəh dim ifl  a sa 
məh kum dur. Bü tün ki tab lar ifl  a-
sa məh kum dur, am ma ne cə ki tab 
yaz maq is tə di yi mi in di da ha də-
qiq bi li rəm.

Qə lə mə al dı ğım son bir-iki sə-
hi fə ni ya dı ma sa lan da ba şa dü-
şü rəm ki, əsər lə ri min ta mam və-
tən pər vər lik ru hun da ya zıl dı ğı 
təəs sü ra tı oyat mı şam. Son təəs sü-
ra tın be lə ol ma sı nı is tə mi rəm. 

***
Bü tün ya zı çı lar şöh rət pə rəst, 

xud bin, tən bəl dir lər, on la rı hə-
rə kə tə gə ti rən sə bəb lə rin kö kün-
də isə müəm ma da ya nır. Ki tab 
yaz maq, uzun sü rən, iz ti rab lı 
xəs tə lik lə çar pış maq ki mi dəh-
şət li, yo ru cu mü ba ri zə dir. Nə 
dərk elə di yi, nə də mü qa vi mət 
gös tə rə bil di yi şey ta ni eh ti ra sın 
hə rə kə tə gə tir mə di yi in san özü-
nü bu əziy yə tə sal maz. Di gər tə-
rəf dən, daim öz mə ni ni itir mə yə 
ça lış ma dan, oxu naq lı mətn yaz-
ma ğın qey ri-müm kün lü yü nü də 
bi li rik. Yax şı nəsr əsə ri pən cə rə 
şü şə si nə ox şa yır. Mə nə nə yin 
da ha çox tə sir gös tər di yi ni də-
qiq ifa də edə bil mə rəm, am ma 
əmi nəm ki, ha mı sı hə ya ta ke çi-
ril mə yə la yiq dir. Dö nüb əsər-
lə ri mə nə zər sa lan da gö rü rəm 
ki, si ya si məq səd güd mə di yim 
dövr lər də an caq can sız ki tab lar 
yaz mı şam, ro man tik epi zod la ra, 
mə na sız cüm lə lə rə, bər-bə zək li 
təş beh lə rə, ümu miy yət lə, cə fən-
giy ya ta al dan mı şam. 

Tərcümə edən: NƏRİMAN

...Bü tün tən ha uşaq lar ki mi 

Corc ORUEL

Er kən vaxt la rım dan 
- gə rək ki, beş, 
ya al tı ya şım dan 
- bi lir dim ki, bö-

yü yən də ya zı çı ola ca ğam. 
On yed di - iyir mi dörd yaş-
la rım da isə əsl tə biəti mi 
giz lət di yi mi, gec-tez ya za-
ca ğı mı bi lə-bi lə, bu fik ri 
bey nim dən çı xar ma ğa ça-
lış dım.

Yazmağımın 
səbəbi



Nadin QORDİMER
(Cənubi Afrika Respublikası)

  “Hətt  a pi şik də nə ci si nin üs-
tü nü ör tür, tor pa ğa bas dı rır, 
mən sə ba ğır sa ğım da kı la rı 
özüm lə da şı yı ram”. Xəs tə xa-
na dan ne çə həf tə idi ki, çıx-
mış dı. Bu fi k ri uca dan söy lə-
mək üçün də fə lər lə di li nin 
ucu na gə tir miş di, am ma ud-
muş du! Tə səv vür elə mir di 
ki, əri ne cə reak si ya ve rə cək. 
Yə ni mə sə lə o həd də ça ta caq 
ki, bu, hər iki si üçün lağ la-
ğı möv zu su na çev ril sin? İl lər 
ön cə, hə lə xəs tə li yin izi-to zu 
ol ma yan da, in di be li nə tax dı-
ğı bu tib bi lə va zi mat ba rə də 
cə mi bir də fə söh bət düş müş-
dü. Bir gün sə hər, hə lə ya taq-
dan qalx ma mış adə ti üz rə tə zə 
qə zet lə ri göz dən ke çi rir di lər. 
Ya zı lar dan bi ri onun diq qə ti-
ni çək di - xə bər ye ni yet mə lər 
ara sın da iş siz lik və fa hi şə lik 
prob le min dən bəhs edi lir di.

- Aman Al lah, işə bir bax! So-
sial mü da fi ə şö bə sin də ki bu sar-
saq lar qız uşa ğı na gu ya iş ye ri 
ta pıb lar da! Özü də har da? Mə-
də əmə liy ya tı ke çir miş xəs tə lər 
üçün re zin ki sə cik lər ha zır la yan 
fab rik də! Za val lı qız cı ğaz, be lə 
fab rik də can çü rüt mək dən sə, kü-
çə lə rə dü şüb fa hi şə lik et mə si da-
ha yax şı dır!

Üs tün dən xey li vaxt öt sə də, 
nə dən sə, in di hə min sə hə ri da ha 
də qiq xa tır la dı. Söh bət sə na ye-
ləş mə nin do ğur du ğu bə la lar dan 
- ümid siz lik və süst lük dən ge dir-
di. Er kən mark sist lər bu nu iş çi-
nin əmək dən so yu ma sı 
ad lan dı rır dı. On lar 
dü şü nür dü ki, 
fəh lə lər is teh-
sal va si tə lə-
ri nə sa hib 
çı xan ki mi, 
bu amil-
lər ara dan 
qal xa caq. 
La kin So-
vet İtt  i fa qı 
və Çin də-
ki za vod lar-
da (bir vaxt lar 
ər-ar vad Pe ki nə 
sə fər et miş di lər) 
əmək, elə Qərb də-
ki ki mi yek nə səg dir. 
Çin də fəh lə lə rə, heç 
ol ma sa iş gü nü ər zin-
də iki də fə on də qi qə lik 
fa si lə ve rir lər ki, rit mik 
gim nas ti ka ilə məş ğul ol-
sun lar.

- Sən bir fi n can ça yı bu na qur-
ban ver mək is tə yir sən?

Hə min ba zar sə hə ri ya taq da za-
ra fat la şan cüt lü yün dün ya ve ci nə 
de yil di. On la rı nə pro le ta riatın 
hə ya tı, nə xü su si kə mər lə bə də nə 
ta xı lan re zin ki sə cik, nə də hə min 
ki sə ci yi is teh sal edən fab rik də iş-
lə mək dən bo yun qa çı ran ye ni yet-
mə fa hi şə ma raq lan dı rır dı.

İn di bu dur, onun özü nə re zin ki-
sə cik ta xı lıb, onu pal ta rın al tın da 
yax şı ca giz lə dib. Ya taq ota ğı na keç di, 
əri din məz-söy lə məz hər şe yi an la dı. 
Xəs tə xa na da qa dı na bu tib bi lə va zi-
mat dan ne cə is ti fa də et mə yi öy rət-
miş di lər. Çox in tim, hətt  a tualet də 
ra hat lan maq dan da in tim bir iş idi. 
Qa dın ba ğır saq la rı nı bo şalt dı...

Hə kim lər əmin et miş di lər ki, 
müəy yən vaxt dan son ra lə va zi-
ma tı açıb gö tü rə cək lər. Bi ri al tı 
həf tə, di gə ri isə uza ğı üç ay vaxt 
qoy muş du. Bu müd dət dən son-
ra or qa nizm nor mal fəaliy yə ti ni 
bər pa edə cək, da xil də ki açıq ya ra 
bi tə cək di. Bə dən əsas lı tə mir dən 
çıx mış ki mi təp tə zə ola caq dı. Elə 
in di işi nə ge ri dö nə bi lər di, axı ni-
yə də dön mə sin? Baş lı ca sı, gə rək 
özü nü çox yor ma ya san. Am ma 
işə get mə yə heç hə və si yox idi. 
Bir tə rəf dən də dost la rı... Söh bət-
lər bi tib-tü kən mək bil mir di. O da 
din lə mək məc bu riy yə tin də qa-
lır dı. De yir di lər ki, baş qa la rı bu 
və ziy yət də çə tin li yə uğur la si nə 
gə rir (mə sə lən, Bö yük Bri ta ni ya 
kral ailə si nin üzv lə ri ki mi), nor mal 
hə yat ya şa yır. O isə gö zəl ya lan-
lar uy du rub dost la rı nın ağ zın dan 
vu rur du: mə nə dəx li yox dur, hə-
kim lər de yib ki, al tı həf tə, uza ğı 
üç ay be lə ola caq, ona gö rə də xəs-
tə adam lar ki mi ya şa maq mən lik 
de yil. Hə yat yol da şı onun üçün 
şərq üs lu bun da gö zox şa yan iki xa-
lat al mış dı. Pal tar la rı əri seç miş di, 
özü də xa nı mı nın bə yən di yi tər zi, 
sev di yi rəng lə ri nə zə rə al mış dı.

Əri nin hə diy yə si nə elə va leh ol-
muş du ki, xa lat la rın məhz bə də-
ni nə bağ lan mış tib bi lə va zi ma tı 
giz lət mək məq sə di ilə alın dı ğı nı 
dər hal an la ma mış dı. Xa lat la rı 
ge yi nib özü nü qo naq la ra gös tə-
rən də ha mı nın ağ zı açıq qal mış-
dı. Elə bil işıq sa çır dı, dost la rı öz 
ara la rın da de yir di lər ki, val lah, 
bu qız özü nü ya lan dan xəs tə li yə 
vu rub. Əri də de yi lən lər lə ra zı-
la şır dı, hə qi qə tən yol da şı xəs tə-
li yə güc gə lir, sü rət lə yax şı la şır-
dı.

Əv vəl lər də bu möv zu ət ra fın-
da da nı şır dı lar, an caq abst rakt 
söz lər lə. Elə bil uşaq ba şı al da-
dır dı lar, lap na ğıl lar da kı ki mi, 
nə bi lim, doğ ma lıq, son suz sev gi 
eti rafl  a rı: “Mə ni se vir sən? Mə ni 
hə mi şə se və cək sən? Əhd elə yək 
ki, sa ğal maz xəs tə li yə tu tul saq, 
bi ri miz di gə ri ni çox əzab çək mə-
yə qoy ma sın, hə?” Am ma hə yat-
da bu na bən zər ha di sə baş ve rən-
də...

Heç vaxt be lə ol mur axı! Xəs-
tə li yin sa ğal maz ol du ğu nu kim 
de yə bi lər ki? Kim zə ma nət ve rə 
bi lər ki, bu ağ rı lar daim ola caq? 
Əgər bu nu de mək müm kün de-
yil sə, in di dən yas tut ma ğın nə 
mə na sı? Bir qa dın var, iyir mi il 
əv vəl dö şü nü kə sib gö tü rüb lər, 
am ma ve ci nə de yil, hər həf tə cı-
dı ra ge dir. Bir baş qa sı pros tat və-
zi sin dən əmə liy yat olu nub, am-
ma bax, dost məc li sin də üçün cü 
ar va dı ilə ge cə-gün düz cin to nik 
vu rur.

Qa dın müayi nə və əmə liy yat 
olun maq üçün xəs tə xa na ya get-
məz dən əv vəl ma cal ta pıb ərin dən 
ver dik lə ri əh də sa diq li yi ba rə də 
so ruş muş du: “Bir dən hər şey pis 
ol du, yə ni lap pis ol du... əh di mi zi 
unut ma mı san ki, sən qoy maz san 
da mən uzun-uza dı əzab çə kim, 
hə? Mən ol say dım, sə nin üçün 
bu nu elə yər dim”. On lar zül mə tə 
qərq ol muş ya taq ota ğın da ya na-
şı uzan mış dı lar. Əri elə bil ağ zı na 
su al mış dı – an caq ba şı nı tər pə dib 
de yi lən lə ri təs diq lə yir di, bu xa ğı 
da qa dı nın üzü nə to xu nub onu 
ağ rı dır dı. Nə ha yət, ra zı lıq əla mə ti 
ola raq bir-bir lə ri nə sa rıl dı lar. 

Cər ra hi yə əmə liy ya tın dan son ra 
ona elas tik bo ru tax mış dı lar. İn di 
o, əri ilə ağır, xo şa gəl məz möv zu-
lar dan da nış mır dı, söh bət yal nız 
sa ğal maq dan ge dir di. Bu ya ra da, 
tərs ki mi, sa ğal maq bil mir di, elə bil 
kim sə qar ğış elə miş di. Bu ya ra on-
la rın nor mal hə ya tı nı, gü zə ra nı nı 
da dar ma da ğın edə bi lər di. Ba xış-
la rı toq qu şan da çöh rə lə ri nə tə bəs-
süm qo nur du. Əs lin də, və ziy yət 
çox ağır, hətt  a dö zül məz idi. Ya lan 
söy lə mə dən ya şa maq müm kün 
de yil di. Ya lan kru je va ya bən zə yir-
di, il mə lə ri gün dən-gü nə da ha sıx 
hö rü lə rək cüt lü yün gə lə cək plan la-
rı nın ət ra fı nı sa rır dı. On lar növ bə ti 
həf tə, ay, il üçün pla nı göz qır pı-
mın da qur muş du lar, am ma hə ya ta 
ke çə cə yi nə inan mır dı lar. De yir lər, 
ya lan ya lan gə ti rər. “Ər za ğı çat-
dır dı lar?... Ye nə təy ya rə qa çı rıb-
lar... Bu kres lo da sə nə ra hat dır?...

Seç ki pa yız da ke çi ri lə cək... Tə zə 
qə dəh lər al maq la zım dır... Bir-iki 
mək tub yaz ma lı yam... De ki, ko fe 
və kib rit gə tir sin lər... Or ta Asi ya-
da ye ni böh ran baş la yıb... Pər də ni 
bağ la, gün gö zü mə dü şür... Cü mə 
ax şa mı, gə rək saç la rı mı qay da ya 
sa lım...” Əri nin əli ni sı ğal la yan da 
özü nə tə səl li ve rir və elə bil gös-
tər mək is tə yir di ki, mən öl mə yə-
cə yəm. Cis ma ni hə yat on lar üçün 
ar tıq əhə miy yə ti ni itir miş di.

Yal nız bir şey qal mış dı ki, o da 
məğ zi nə gö rə heç bir vəch lə ya lan 
ola bil məz di. Bu, mə həb bət idi və 
hə lə çır pı nır dı. Hə yat aman ver-
mə di, am ma əhd-pey ma nı mı zı 
hə yat la bağ la ma mış dıq ki... 

Cü mə ax şa mı na har dan son ra 
əri onu gö zəl lik sa lo nu na apar-
mış dı, ge ri dö nən də de di ki, çox 
gö zəl gö rü nür sən. Öm rün də ilk 
də fə komp li ment eşi dən qız ki mi 
utan dı, min nət dar lı ğı nı bil dir di. 
Bu an lar da əmə liy yat dan son ra kı 
müd dət ər zin də ilk də fə ola raq tə-
la tüm lü hiss lər ya şa dı. Bu, qor xu 
və nif rət de yil, ək si nə, əri nə bəs lə-
di yi nə ha yət siz inam his si idi. Ax-
şam, ya taq ota ğın da yal nız qa lan-
da, giz lət di yi həb lə ri bir cə-bir cə 
say dı, on la rı iç məz dən əv vəl qı sa 
bir mək tub yaz dı: “Əh di nə əməl 
elə. Qoy ma mə ni di rilt sin lər”.

O, hə lə uşaq lıq dan bu nu də-
rin yu xu ya bən zə dir di, baş qa heç 
nə yə. İlk də fə ha sa rın di bin də 
bü zü şüb qal mış bir quş gör müş-
dü, çu buq gö tü rüb onu tər pət-
sə də, quş gö zü nü aç ma mış dı. 
Bax, elə hə min qə naətə də o vaxt 
gəl miş di. Bu nun bir yu xu ol du-
ğu nu yal nız oya nan dan son ra 
dərk edir sən... O, ölüm dən çə-
kin mir di, am ma də rin yu xu dan 
oyan ma ğa da qor xur du. Kir pik-
lə ri işı ğı ke çi rən çəh ra yı pər də yə 
dön dü. Göz lə ri ni açan da xəs tə-
xa na pa la ta sı nın par laq di var la-

rı nı gör dü. Kim sə 
əlin dən tut muş du. 
Bu, ONUN əli idi.

Tərcümə 
edən:

Fərhad 
FATEH

13N 15(74) 20.05.2016

Son dayanacaqÜs tün dən xey li vaxt öt sə də, 
nə dən sə, in di hə min sə hə ri da ha 
də qiq xa tır la dı. Söh bət sə na ye-
ləş mə nin do ğur du ğu bə la lar dan 
- ümid siz lik və süst lük dən ge dir-
di. Er kən mark sist lər bu nu iş çi-
nin əmək dən so yu ma sı 
ad lan dı rır dı. On lar 
dü şü nür dü ki, 
fəh lə lər is teh-
sal va si tə lə-
ri nə sa hib 
çı xan ki mi, 
bu amil-
lər ara dan 
qal xa caq. 
La kin So-
vet İtt  i fa qı 
və Çin də-
ki za vod lar-
da (bir vaxt lar 
ər-ar vad Pe ki nə 
sə fər et miş di lər) 
əmək, elə Qərb də-
ki ki mi yek nə səg dir. 
Çin də fəh lə lə rə, heç 
ol ma sa iş gü nü ər zin-
də iki də fə on də qi qə lik 
fa si lə ve rir lər ki, rit mik 
gim nas ti ka ilə məş ğul ol-

- Sən bir fi n can ça yı bu na qur-
ban ver mək is tə yir sən?

Hə min ba zar sə hə ri ya taq da za-
ra fat la şan cüt lü yün dün ya ve ci nə 
de yil di. On la rı nə pro le ta riatın 
hə ya tı, nə xü su si kə mər lə bə də nə 
ta xı lan re zin ki sə cik, nə də hə min 
ki sə ci yi is teh sal edən fab rik də iş-
lə mək dən bo yun qa çı ran ye ni yet-
mə fa hi şə ma raq lan dı rır dı.

dön dü. Göz lə ri ni açan da xəs tə-
xa na pa la ta sı nın par laq di var la-

rı nı gör dü. Kim sə 
əlin dən tut muş du. 
Bu, ONUN əli idi.

Tərcümə 
edən:

Fərhad 
FATEH

Son dayanacaqSon dayanacaq
(Hekayə)



Niyə kitlər 
məməli sayılır?

Əgər ba li na su da ya şa yır sa 
və bə dən ciz gi lə rin dən ba lı-
ğa bən zə yir sə, on da ni yə onu 
ba lıq la ra aid et mir lər? Bu nun 
sa də ca va bı var. Ona gö rə ki, 
ba li na də niz mə mə li si dir və 
özü nün yer də ya şa yan əc dad-
la rın dan tö rə yib. Su da ke çir-
di yi uzun mi nil lik lər bo yu 
ba li na lar for ma ca ba lıq la ra 
bən zə mə yə baş la yıb, am ma 
or qa niz mi və hə yat tər zi ilə 
qu ru da ya şa yan mə mə li lə rə 
da ha ya xın olub.

Mə sə lən, ba li na nın üz gəc lə-
ri nin da xi li qu ru lu şu beş bar-
ma ğı olan ələ bən zə yir. Bə zi 
ba li na la rın bə də nin də, hət ta 
ar xa ayaq la rın sü mük lə ri də 
ye rin də qa lıb! Am ma on la rın 
ba lıq lar dan ən mü hüm fər qi 
bu dur ki, ba li na lar da bü tün 
qa lan mə mə li lər ki mi, ba la-
la rı nı ana sü dü ilə ye di rir lər. 
Onun ba la la rı yu mur ta dan, 
ya xud kü rü dən çıx mır, di ri 
do ğu lur və ana dan olan dan 
son ra bir müd dət onun qay-
ğı sı nı çə kən ana sı nın ya nın da 
qa lır.

Bü tün mə mə li lər is ti qan lı 
ol du ğun dan, ba li na nın buz 
ki mi su da qı zın maq üçün 
xə zi yox dur. Bu nun əvə zi nə 
onun bə də nin də xü su si də-
rial tı bir qat var ki, onun içi 
ma ye piy lə do lu dur və bu qat 
is ti li yi ən yax şı xəz dən heç də 
pis qo ru mur. Ba li na lar nə fəs-
lə ri ni də ba lıq lar ki mi al mır. 
Qəl sə mə lə rin ye ri nə on lar da 
ağ ci yər var. Nə fə si ba şı nın 
üst tə rə fin də ki bir cüt bu run 
də li yin dən ağ ci yər lə ri nə çə-
kir.

Ba li na lar su yun al tı na baş 
vu ran da on la rın bu run pə-
rə lə ri xır da kla pan lar la qa-
pa nır ki, ci yə rə su dol ma sın. 
Hər beş-on də qi qə dən bir ba-
li na nə fəs al maq üçün su yun 
üzü nə çı xır. İlk növ bə də o 
bu run pə rə lə rin dən iş lən-
miş ha va nı fış qır tı ilə ba yı ra 
püs kü rür. Bu nun nə ti cə sin də 
bü tün tab lo lar da rəs sam la-
rın çək di yi hə min o “fon tan” 
əmə lə gə lir. Son ra o, ci yər lə-
ri nə tə zə ha va yı ğır və ye nə 
su ya baş vu rur ki, hə rə kə ti ni 
su yun al tın da da vam et dir-
sin.

Ən böyük 
balina hansıdır?

Ən bö yük ba li na, ey ni za-
man da pla ne ti mi zin ən iri 
can lı sı dır. Bu, ma vi ba li na dır. 

Onun uzun lu ğu 30 metr dən 
ar tıq, çə ki si isə 125 ton ola bi-
lər. Ona bü tün okean lar da rast 
gəl mək müm kün dür, am ma ən 
çox Sa kit okean da olur. O, diş-
siz ba li na lar qru pu na aid dir. 
Ba li na la rın di gər qru pu diş li 
ba li na lar ad la nır. Dün ya nın ən 
iri can lı sı nın diş siz ke çin di yi ni 
tə səv vür et mək çox çə tin dir. 

Bəs bu ne cə olur? On la rın ağ-
zın da buy nuz qi şa sın dan iba rət 
yüz lər lə löv hə var. On la ra kit bı-
ğı de yir lər. Bu löv hə lər da maq da 
bi tir və ələ yə bən zər bir şey əmə-
lə gə ti rir. Kit aşa ğı da kı üsul la 
ye yir: ağ zı nı ge niş aça raq ye min 
bol ol du ğu yer dən sü rət lə üzür. 
Onun ovu əsas eti ba riy lə xır da 
mol yusk lar dan, kre vet lər dən və 
ba lıq lar dan iba rət dir. Son ra hey-
van ağ zı nı ör tür və su yu zərb lə 
ba yı ra vu rur. Su ki tin bığ la rı ara-
sın dan çö lə sü zü lür, ov isə onun 
ağ zın da qa lır. Ki tin ağ zı nə həng 
ho vu za bən zə yir. Onun ba şı nın 
uzun lu ğu isə bə də ni nin az qa la 
üç dən bi ri qə dər dir.

Diş li ba li na lar ara sın da ən 
iri lə ri ka şa lot lar dır. On la rın da 
ba şı nə həng olur, uzun luq la rı 
isə 20 met rə ça tır. Ka sat ka, ya-
xud qa til kit isə (on lar əs lin də, 
bö yük del fi n dir lər) kit ki mi lə-
rin ye ga nə nü ma yən də si dir ki, 
is ti qan lı hey van lar la qi da la nır. 
Ka sat ka nın uzun lu ğu 9 met rə 
ça tır və sü rət lə üz dü yü nə gö-
rə suiti lə rə asan lıq la ça ta bi lir.

Ka sat ka sü rü lə ri hətt  a nə həng 
kit lə rə də hü cum çə kir lər. 

Ba li na lar su da ya şa dıq la-
rı və bə dən qu ru luş la rın dan 
ba lıq la ra bən zə di yi üçün biz 
on la rı çox vaxt ba lıq lar la mü-
qa yi sə edi rik. Am ma ske let lə-
ri nin qu ru lu şu, qan döv ran-
la rı və be yin lə ri ba xı mın dan 
on lar ba lıq la ra heç bən zə mir-
lər. 

Balinalardan
nə almaq olar?

Bir za man lar ba li na ovu çox 
bö yük əhə miy yət da şı yır dı. 
Axı biz bu nə həng can lı lar dan 
nə ala bi lə rik? Sən de mə, ba-
li na ovu za ma nı əl də olu nan 
qiy mət li şey lər həd din dən zi-
ya də dir. Mə sə lən, ba li na la rın 
də ri si nin al tın da kı iki tə bə qə 
ara sın da olan ma ye piy, çı raq-
lar da əla ya nır, on dan key fi y-
yət li sa bun ha zır la nır.

Bir çox ba li na la rın əti də çox 
dad lı dır. On la rın sü mü yün dən 
güb rə dü zəl di lir. Ka şa lot lar-
dan sper ma set, ya xud baş qa 
söz lə de sək, hey va nın ba şın da 
yer lə şən piy alır lar. Sper ma set 
ət riy yat, şam və cür bə cür məl-
həm lə rin is teh sa lın da əvəz siz 
mad də dir. Ka şa lot lar dan boz 
əm bər də alı nır. Ətir is teh sa lın-
da mi sil siz olan bu mad də ka-
şa lo tun ba ğır sa ğın da olur.

Ka şa lo tun diş lə ri və nar val 
buy nu zu qiy mət də fi l di şi ilə 
mü qa yi sə olu na bi lə cək də rə-
cə də ba ha lı dır. Ağ ba li na nın 
də ri sin dən isə elə də ri yə bən zər 
ma te rial dü zəl di lir.

Delfi n nədir?
Del fi n lər o qə dər ma raq lı 

məx luq dur lar ki, adam on la-
rın da ba li na ki mi lər ailə sin-
dən ol ma la rı na ina na bil mir.

S u  d a 
y a  ş a  y a n 

mə mə li lər dən iba rət 
bir dəs tə var ki, alim lər onun 

adı na ba li na ki mi lər de yir. Bu 
dəs tə yə ba li na lar, del fi n lər və 
də niz do nuz la rı aid dir. Del fi n-
lər ki çik öl çü lü ba li na lar dır və 
diş li ba li na lar dəs tə si nə aid-
dir. Də niz do nuz la rı da del fi n 
nö vün dən dir, am ma on la rın 
bur nu iti de yil, əvə zin də be lin-
də üç künc, ça naq şə kil li üz gə ci 
var. Del fi n lər mü rək kəb bö cə-
yi, ba şıayaq lı lar ad la nan də niz 
mol yusk la rı, yen gəc lər, cür bə-
cür ba lıq lar la qi da la nır lar.

Ka sat ka, ba li na ki mi lə rin ye ga-
nə nü ma yən də si dir ki, is ti qan lı 
can lı lar la qi da la nır. Ka sat ka, əs-
lin də, iri del fi n dir və suiti lə rin 
öh də sin dən asan lıq la gə lir. Qa lan 
del fi n lər na dir hal lar da 3 metr dən 
bö yük olur lar və on la rın ba şı ka-
sat ka la ra nis bə tən çox xır da olur.

Bü tün mü la yim və tro pik də niz-
lər də rast gəl mək müm kün olan 
del fi n lə rin ay pa ra şə kil li quy ru ğu 
olur. Onun qa ra be li ilə ağap paq 
qar nı qə ri bə tə zad təş kil edir. Del-
fi n lər bö yük sü rü lər də ya şa yır lar 
və de yə sən, gə mi lə ri mü şa yiət et-
mək dən əməl li-baş lı xoş la rı gə lir.

Alim lər del fi  nin su yun al tın da 
təh lü kə dən ne cə qo run du ğu nu, 
bir-bi ri nə han sı siq nal la rı yol la dı ğı-
nı öy rən mə yə ça lı şır lar. On lar be lə 
dü şü nür lər ki, del fi n lər və də niz 
do nuz la rı baş qa su hey van la rın-
dan fərq li ola raq bir-bi ri nə mə na lı 
siq nal lar gön də rə rək hə min siq nal-
la ra uy ğun dav ra na bi lir lər.

Su bədənin
nəyinə lazımdır?
İn san bə də ni nin təx mi nən 60 

faizi su dur! Əgər ada mı li mon ki-
mi sı xa bil sən, təx mi nən 50 litr su 
çı xar. Bu, adi su de yil, onun tər-
ki bin də bə də nin ya şa ma sı üçün 
cür bə cür mad də lər var. Bu su yun 
təx mi nən 4,5 lit ri qan da mar la-
rın da olur, daimi qan döv ra nı nı 
isə ürək tə min edir. Qan da kı su 
or qa niz min bü tün hü cey rə lə ri-
ni daimi axın la yu yur. Su həm 
də or qa niz mə is ti lik pay la yır. Siz 
əgər bü tün gün ər zin də su iç mə-
sə niz be lə, bir lit rə ya xın su bə də-
ni ni zə bərk qi da va si tə siy lə ke çə-
cək. Ona gö rə də mey və, tə rə vəz, 
çö rək və ət ye yən də, biz su alı rıq, 
çün ki bu məh sul lar da 30-90 faiz 
ara sın da su dan iba rət dir.

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

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

İl qar ƏLFİ
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məməli sayılır?
Bü tün mə mə li lər is ti qan lı 

ol du ğun dan, ba li na nın buz 
ba li na lar ad la nır. Dün ya nın ən nə ala bi lə rik? Sən de mə, ba-

li na ovu za ma nı əl də olu nan 
mək dən əməl li-baş lı xoş la rı gə lir.

Bu 
zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. Müt ləq zi oxu yar kən bö yük lər zövq al ma ya caq. Müt ləq 
ala caq lar, çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq in-
sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə-
şə riy yət za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: 
sa vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya-
lar ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki sa-
vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li 
bir mə də niy yət ya ra da bi lib.

maq da ha va cib dir, çün ki dü nə nə ki-
mi qar şı mız da bir sirr ola raq qa lan 
çox mət ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə 
ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil mə-
dik lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər 
öy rən sək də, bil mə dik lə ri miz 
bil di yi miz dən qat-qat çox ola-
raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə-
niz, min lər lə mü rək kəb sualın 
sa də ca va bı nı ta pa caq sı nız. 

ilə or ta mək təb də rast laş-
mı şıq, am ma təəs süf ki, 
dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə, 
hə mi şə qə liz olan el mi di-
li uc ba tın dan çox şey əxz 
edə bil mə mi şik.

yi lik ki, “Hər suala bir yi lik ki, “Hər suala bir 
ca vab” rub ri ka mı zı iz-
lə yə-iz lə yə sa vad la na-
caq, alim ola caq sı nız. 

dün ya gö rü şü nü ge niş-
lən dir mək, on la rı hə-
mi şə diq qət mər kə-
zin də olan ma raq lı zin də olan ma raq lı 
həm söh bə tə çe-
vir mək dir.vir mək dir.
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Niyə kitlər 
Bü tün mə mə li lər is ti qan lı 

Ən böyük 
balina hansıdır?

Ən bö yük ba li na, ey ni za-
man da pla ne ti mi zin ən iri 
can lı sı dır. Bu, ma vi ba li na dır. 

Onun uzun lu ğu 30 metr dən 
ar tıq, çə ki si isə 125 ton ola bi-
lər. Ona bü tün okean lar da rast 
gəl mək müm kün dür, am ma ən 
çox Sa kit okean da olur. O, diş-
siz ba li na lar qru pu na aid dir. 
Ba li na la rın di gər qru pu diş li 

Ka sat ka sü rü lə ri hətt  a nə həng 
kit lə rə də hü cum çə kir lər. 

Ba li na lar su da ya şa dıq la-
rı və bə dən qu ru luş la rın dan 
ba lıq la ra bən zə di yi üçün biz 
on la rı çox vaxt ba lıq lar la mü-
qa yi sə edi rik. Am ma ske let lə-
ri nin qu ru lu şu, qan döv ran-
la rı və be yin lə ri ba xı mın dan 
on lar ba lıq la ra heç bən zə mir-
lər. 

Balinalardan
nə almaq olar?

Bir za man lar ba li na ovu çox 
bö yük əhə miy yət da şı yır dı. 
Axı biz bu nə həng can lı lar dan 
nə ala bi lə rik? Sən de mə, ba-

S u  d a 
y a  ş a  y a n 

mə mə li lər dən iba rət 
bir dəs tə var ki, alim lər onun 

adı na ba li na ki mi lər de yir. Bu 
dəs tə yə ba li na lar, del fi n lər və 
də niz do nuz la rı aid dir. Del fi n-
lər ki çik öl çü lü ba li na lar dır və 
diş li ba li na lar dəs tə si nə aid-
dir. Də niz do nuz la rı da del fi n 
nö vün dən dir, am ma on la rın 
bur nu iti de yil, əvə zin də be lin-
də üç künc, ça naq şə kil li üz gə ci 
var. Del fi n lər mü rək kəb bö cə-
yi, ba şıayaq lı lar ad la nan də niz 
mol yusk la rı, yen gəc lər, cür bə-
cür ba lıq lar la qi da la nır lar.

Ka sat ka, ba li na ki mi lə rin ye ga-
nə nü ma yən də si dir ki, is ti qan lı 
can lı lar la qi da la nır. Ka sat ka, əs-
lin də, iri del fi n dir və suiti lə rin 
öh də sin dən asan lıq la gə lir. Qa lan 
del fi n lər na dir hal lar da 3 metr dən 
bö yük olur lar və on la rın ba şı ka-
sat ka la ra nis bə tən çox xır da olur.

Bü tün mü la yim və tro pik də niz-
lər də rast gəl mək müm kün olan 
del fi n lə rin ay pa ra şə kil li quy ru ğu del fi n lə rin ay pa ra şə kil li quy ru ğu del fi n lə rin ay
olur. Onun qa ra be li ilə ağap paq 
qar nı qə ri bə tə zad təş kil edir. Del-
fi n lər bö yük sü rü lər də ya şa yır lar 
və de yə sən, gə mi lə ri mü şa yiət et-
mək dən əməl li-baş lı xoş la rı gə lir.

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

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

Onun uzun lu ğu 30 metr dən 

sat ka la ra nis bə tən çox xır da olur.

Bü tün mü la yim və tro pik də niz-
Hər suala   bir ca vab
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Bun dan baş qa, hər adam 
gün də iki litr su yu müx tə-
lif içə cək lər şək lin də qə bul 
edir. Gün ər zin də bə də nin 
müx tə lif or qan la rı ara sın da 
təx mi nən 10 litr su dövr edir. 
Mə sə lən, siz nə yi sə çey nə yib 
udan da, həm də müəy yən 
miq dar da tü pür cək və zi lə-
ri nin if raz et di yi tü pür cə yi 
udur su nuz. Qı sa müd dət dən 
son ra və zi lər də bu su yun ye-
ri ni qan da mar la rın da axan 
su dol du rur. Ud du ğu nuz su 
isə mə də və ba ğır sa ğı nız dan 
qa na ke çir. Bir söz lə, qan da-
kı su yun miq da rı da im sa bit 
qa lır. Hət ta is ti ha va da, gər-
gin id man dan son ra ağ zı nız-
da bir qu ru luq hiss et di yi niz 
vaxt lar da be lə, da mar la rı nız-
da kı su yun miq da  rı sa bit qa lır. 
Və nə qə dər su iç sə niz də, bu 
miq dar də yi şən de yil. 

Bəs bə də nə gi rən ar tıq su 
ne cə olur? Bu su, or qa niz min 
müx tə lif yer lə rin də: ba ğır saq-
lar da, qa  ra ci yər də, əzə lə lər də, 
böy rək lər də yı ğı lır.

Niyə 
yarasalar 

başıaşağı sallanır?
Həm də uça bi lən mə-

mə li lər az ta pı lar. Quş-
lar isə uç maq la ya na şı, 
həm də ye ri yə bi lir. La kin ya-
ra sa la rın pən cə lə ri ye ri mə yə 
uy ğun laş ma yıb. Bu o de mək-
dir ki, on lar hət ta ayaq la rı 
üs tə du ra da bil mir lər. Odur 
ki, ya ra sa din cə lən də, onun 
ən tə bii ha lı ba şıaşa ğı sal lan-
maq dır.

Ya ra sa nın çox diq qə tə la yiq 
cə hət lə ri var. Hər şey dən əv vəl 
de mək la zım dır ki, ya ra sa uça 
bi lən ye ga nə mə mə li dir. On-
la rın ba la la rı di ri do ğu lur və 
ana sü dü ye yir. Hə lə lap ba la ca 
olan da ana sı ova çı xar kən ba la-
la rı nı da özüy lə apar ma lı olur.

Ya ra sa lar ge cə hey van la rı na 
aid dir lər, yə ni ak tiv hə yat la-
rı nı gü nün ge cə saat la rın da 
ya şa yır lar, gün düz lər isə ya-
tır lar. Qa ran lıq da ov et dik lə-
ri nə gö rə, ada ma elə gə lir ki, 
bu hey van la rın çox iti göz lə-
ri ol ma lı dır. Am ma qə tiy yən 
be lə de yil. Uçuş za ma nı ya-
ra sa lar yük sək tez lik li səs lər 
çı xa rır lar. Bu səs lər o qə dər 
uca dır ki, in san qu la ğı onu 
eşi də bil mir. Ya xın və uzaq 
ma neələr dən əks olu nan səs 
ya ra sa ya qa yı dır və o səs lə ri 
fərq lən di rə bil di yin dən, ma-
neələr dən vax tın da ya yı nır. 
Çox la rı elə fi kir lə şir ki, bü tün 
ya ra sa lar ey ni cür dav ra nır. 
La kin ya ra sa la rın 2000 nö vü 
ol du ğun dan, heç də elə de yil. 
Ya ra sa lar fərq li dir. Elə ya ra-
sa lar var ki, on la rın qa nad la-
rı açı lan da 15 san ti metr olur, 
elə lə ri də var ki, açıq qa nad la-
rı 2 met rə ça tır! Tə bii ki, öl çü 
ba xı mın dan bu qə dər fərq li 
olan hey van lar ey ni cür dav-
ra na bil məz!

Niyə 
kenquru yalnız 
Avstraliyada var?
Hə lə 200 il qa baq ken qu-

ru ki mi bir məx lu qun var-
lı ğın dan yer li əha li dən baş-
qa kim sə nin xə bə ri yox idi.
Təd qi qat çı lar, səy yah lar bu 
hey van la rı ilk də fə Avst ra li ya-
da gör dü lər. Ken qu ru nun qar-
nın da ki sə si var. Avst ra li ya da 
ya şa yan hey van la rın ço xu nun 
ki sə si olur. Ümu miy yət lə, Avst-
ra li ya və onun ya xın lı ğın da yer-
lə şən ada lar ki sə li hey van lar la 
bol dur. Ki sə li lər də mə mə li lə rin 
bir qru pu nu təş kil edir.

İlk mə mə li lər axı hə lə di no-
zavr la rın za ma nın da, 100 mil-
yon il bun dan əv vəl ya ra nıb. 
On la rın bə zi lə ri ki sə li, di gər lə-
ri ətə nə li idi. Ətə nə li mə mə li lər 
hə lə do ğul ma mış ba la la rı nı öz 
bətn lə rin də yem lə yir lər. Ki sə li-
lər də isə bu pro ses xü su si ki sə-
də cə rə yan edir. On la rın ba la sı 
çox zəif do ğu lur və ana sı nın 
ki sə sin də in ki şaf edir. 

Yer üzün də iq lim də yi şən də 
di no zavr lar məhv ol du. Mə mə-
li lər ço xa la raq in ki şaf et di. On-
lar pla ne tin əsas can lı la rı na çev-
ril di lər. Bu za man bəl li ol du ki, 
ətə nə li hey van lar ye ni mü hi tə 
da ha yax şı uy ğun la şa bi lib lər. 
On la rın bey ni da ha çox in ki şaf 
edib, elə ba la lar da ana bət nin-
də ki sə dən da ha yax şı bö yü yür.

Bun dan son ra dün ya nın, de-
mək olar ki, hər ye rin də ki sə li-
lər yo xa çıx dı. On lar ya şa maq 
uğ run da mü ba ri zə də baş qa 
mə mə li lə rə uduz du lar. La kin 
Avst ra li ya və Cə nu bi Ame ri ka-
da be lə ol ma dı. Alim lər he sab 
edir ki, bir za man lar Avst ra li ya 

Cə nub-Şər qi Asi ya ilə ada lar və 
dar bo ğaz lar va si tə siy lə bir lə şir-
di de yə, o za man ki sə li lər Avst-
ra li ya ya ya yıl dı lar. On da hə lə 
ora da mə mə li lər yox idi. Ye ni 
əra zi lər də rə qib siz qa lan ki sə li-
lər öz lə ri ni yax şı hiss edir di de-
yə, ço xa la bil di lər.

Yexidna nədir və 
harada yaşayır?

Ye xid na in san gö zü nün gör-
dü yü, bəl kə də ən qə ri bə hey-
van dır. Ye xid na nın uzun cay-
naq la rı, bo ru yabən zər si fə ti 
və kir pi də ki ki mi qı sa, sərt ti-
kan la rı var. Am ma ən qə ri bə si 
bu dur ki, bu mə mə li yu mur ta 
qo yur! Bu az mış ki mi, onun 
mə mə li sa yıl ma sı na bax ma ya-
raq, ye xid na nın da quş lar ki mi 
həm tə bii eh ti yac la rı nı ödə-
mək, həm də yu mur ta qoy maq 
üçün cə mi bir də li yi var! Ona 
gö rə də ye xid na ya “hey van-
quş” de yir lər. Ye xid na tor pa ğı 
qa zıb qa rış qa və di gər hə şə-
rat la rı top la ya raq ye yir – hey-
va nın qi da sı, əsa sən bun dan 
iba rət dir.

Ye xid na Avst ra li ya və Ye ni 
Qvi ne ya da ya şa yır. Onun si fə ti 
dar və uzun dur – lap lü lə ki mi. 
Qı sa, la kin güc lü pən cə lə rin də 
uzun, əy ri cay naq la rı var – bu 
cay naq lar la hey van yer qa zır.

O nun di li 
uzun və ya pış qan lı dır, 

hə şə rat tut maq üçün yax şı-
ca uza na bi lir. Ye ni Qvi ne ya da 
ya şa yan ye xid na nın uzun lu ğu 
80 san ti met rə ça ta bi lər, am ma 
Avs tra li ya da ya şa yan həm cins-
lə ri on lar dan xır da dır. 

Ba la sı nı yem lə yər kən ye xid-
na nın qar nın da ar xa ya açı lan 
ki sə əmə lə gə lir. Heç kəs bil mir 
ki, yu mur ta hə min ki sə nin içi nə 
ne cə dü şür. Am ma çox gü man 
ki, di şi yu murt la yan da elə qıv-
rı lır ki, yu mur ta özü ki sə nin 
içi nə dü şür. Hey van yu mur-
ta nı ba la çı xa na dək ki sə sin də 
gəz di rir və on lar yer da rıs qal-
lıq edə nə ki mi ki sə də qa lır lar.

Kör pə lər ki sə dən çıx dıq dan 
son ra, ana la rı ova ge dən də on-
la rı xəl vət bir yer də giz lə dir. 
Təh lü kə hiss edən də ye xid na 
elə dur du ğu ye ri qa zıb tor-
pa ğın al tı na gi rir və düş mən 
onun yal nız iti ti kan la rı nı gö-
rür. Tor pa ğın al tı na tam gir-
mək üçün ye xid na ya cə mi bir 
ne çə də qi qə gə rək dir!

Yarasaların dişi 
olurmu və onlar 
necə qidalanır?

Əgər Yer üzün də 2000-dən 
ar tıq ya ra sa nö vü var sa, tə bii 
ki, on la rın ara sın da fərq lər də 
ol ma lı dır. Ya ra sa la rın ək sə riy-
yə ti hə şə rat lar la qa ne olur lar, 
am ma tro pik lər də elə ya ra sa lar 
da var ki, mey və, ya xud çi çək 
toz cu ğu ye yir. Elə ya ra sa lar da 
olur ki, ba lıq la, öz lə rin dən da-
ha xır da ya ra sa lar la qi da la nır, 
hətt  a hey van la rın qa nı nı da 
içir.

Bö yük Bri ta ni ya da ya şa-
yan ən iri ya ra sa nın qa nad-
la rı 33-36 san ti metr ara sın da 
olur, bə də ni nin uzun lu ğu isə 
13 san ti met rə ça tır. Bu ya ra-
sa me şə lik lər də ya şa yır və iri 
hə şə rat lar la qi da la nır. Mey və 
ye yən ya ra sa lar əsa sən tro-
pik lər də ya şa yır. On la rın en li, 
yas tı diş lə ri olur. Bu diş lə rin 
kö mə yiy lə hey van mey və lə rin 
şi rə si ni sı xır. Çi çək toz cu ğu ilə 
qi da la nan ya ra sa la rın isə, çi çə-
yin içi nə gi rib toz cuq la rı çı xar-
maq üçün uzun di li olur.

V a m  p i r -
ya ra sa lar yal nız 

qan la qi da la nır. 
On lar at la rın, inək lə-

rin, it lə rin, quş la rın qa nı nı 
so rur və hətt  a in sa na da hü-

cum edir. Bu hey van lar qa baq-
da yer lə şən iki də nə iti kə si ci 
di şiy lə qur ban la rı nın də ri si ni 

de şir, son ra da ya ra dan axan 
qa nı ya la yır lar. Ya ra sa la rın 

20-dən 38-dək di şi ola bi lər.
Ma raq lı dır ki, 22 di şi olan 

ya ra sa yox dur, 38 diş isə hə şə-
rat ye yən ya ra sa la rın bə zi növ-
lə rin də olur. Bəs xə bə ri niz var-
mı ki, ya ra sa la rı Yer üzü nün 
ən qə dim mə mə li lə ri say maq 
olar?

Be lə ki, ya ra sa la rın daş lan-
mış qa lıq la rı nı ta pıb lar. Siz cə, 
bu qa lıq la rın ne çə ya şı olar? 
60 mil yon! Ya ra sa nın ən qə dim 
təs vi ri Mi si rin qə dim məq bə-
rə lə rin dən bi rin də aş kar la nıb. 
Hə min təs vi rin 4 min ya şı var.

yan ən iri ya ra sa nın qa nad-
la rı 33-36 san ti metr ara sın da 
olur, bə də ni nin uzun lu ğu isə 
13 san ti met rə ça tır. Bu ya ra-
sa me şə lik lər də ya şa yır və iri 
hə şə rat lar la qi da la nır. Mey və 
ye yən ya ra sa lar əsa sən tro-
pik lər də ya şa yır. On la rın en li, 
yas tı diş lə ri olur. Bu diş lə rin 
kö mə yiy lə hey van mey və
şi rə si ni sı xır. Çi çək toz cu ğu ilə 
qi da la nan ya ra sa la rın isə, çi çə-
yin içi nə gi rib toz cuq la rı çı xar-
maq üçün uzun di li olur.Hər suala   bir ca vab

Niyə 
yarasalar 

başıaşağı sallanır?
Həm də uça bi lən mə-

mə li lər az ta pı lar. Quş-
lar isə uç maq la ya na şı, 
həm də ye ri yə bi lir. La kin ya-
ra sa la rın pən cə lə ri ye ri mə yə 
uy ğun laş ma yıb. Bu o de mək-
dir ki, on lar hət ta ayaq la rı 
üs tə du ra da bil mir lər. Odur 
ki, ya ra sa din cə lən də, onun 
ən tə bii ha lı ba şıaşa ğı sal lan-
maq dır.

Niyə 
kenquru yalnız 
Avstraliyada var?
Hə lə 200 il qa baq ken qu-

ru ki mi bir məx lu qun var-
lı ğın dan yer li əha li dən baş-
qa kim sə nin xə bə ri yox idi.
Təd qi qat çı lar, səy yah lar bu 
hey van la rı ilk də fə Avst ra li ya-

O nun di li 
uzun və ya pış qan lı dır, 

hə şə rat tut maq üçün yax şı-
ca uza na bi lir. Ye ni Qvi ne ya da 
ya şa yan ye xid na nın uzun lu ğu 
80 san ti met rə ça ta bi lər, am ma 
Avs tra li ya da ya şa yan həm cins-
lə ri on lar dan xır da dır. 

Ba la sı nı yem lə yər kən ye xid-
na nın qar nın da ar xa ya açı lan 
ki sə əmə lə gə lir. Heç kəs bil mir 

maq üçün uzun di li olur.

V a m  p i r -
ya ra sa lar yal nız 

qan la qi da la nır. 
On lar at la rın, inək lə-

rin, it lə rin, quş la rın qa nı nı 
so rur və hətt  a in sa na da hü-

cum edir. Bu hey van lar qa baq-
da yer lə şən iki də nə iti kə si ci 
di şiy lə qur ban la rı nın də ri si ni 

de şir, son ra da ya ra dan axan 
qa nı ya la yır lar. Ya ra sa la rın 

20-dən 38-dək di şi ola bi lər.
Ma raq lı dır ki, 22 di şi olan 

ya ra sa yox dur, 38 diş isə hə şə-
rat ye yən ya ra sa la rın bə zi növ-
lə rin də olur. Bəs xə bə ri niz var-
mı ki, ya ra sa la rı Yer üzü nün 
ən qə dim mə mə li lə ri say maq 
olar?

maq üçün uzun di li olur.Hər suala   bir ca vabHər suala   bir ca vab



Bö yük rus ya zı çı sı Mi xail Bul qa ko vun 125 il lik yu bi le yi mü na si-
bə ti lə Mosk va da 100-dən ar tıq təd bi rin ke çi ril mə si plan laş dı rı-
lır. Bu ba rə də Ru si ya nın TASS agent li yi nə Mosk va Mə də niy yət 
De par ta men ti nin rəh bə ri Alek sandr Ki bovs ki mə lu mat ve rib. 

Bə zi təd bir lə rə ar tıq start ve ri lib. Be lə ki, bu gün lər də Mosk va da Pat riar şi 
pru dı da baş la yan fes ti val iyun ayı nın 11-ə qə dər da vam edə cək. Fes ti val 
“Bul qa kov və Bö yük Teatr” ad lı qa la-kon sert ilə açı lıb. Ar tist lər ilk də fə 
ola raq “Ra şel” ope ra sın dan ay rı-ay rı par ti ya la rı ifa edib lər. 

Bun dan baş qa, bu gün lər də ya zı çı nın Mosk va da kı “Bö yük Pi ro qov” 
kü çə sin də yer lə şən evin də də sər gi ke çi ri lir. Ki bovs ki nin söz lə ri nə gö rə, 
ev-mu zey bu gün lər də tə mi rə bağ la na caq və təx mi nən 1 il son ra açı la-
caq. Qeyd edək ki, ya zı çı 1927-ci il dən 1934-ci ilə qə dər bu ev də ya şa yıb. 
Ona gö rə də bu ev Bul qa kov mu ze yi nin ye ni  fi  lialı na çev ri lib. 

Qeyd edək ki, Bul qa ko vun ev-mu ze yin də ki sər gi yə gə lən lə rin hər bi ri  
rəy ki ta bın da ya zı çı nın “Mas ter və Mar qa ri ta” ro ma nın dan bir cüm lə 
ya za caq və bu, mu zey eks po na tı ki mi qo ru nub sax la na caq.

Məşhur amerikalı kinoaktrisa Culi-
ya Roberts bu günlərdə keçirilən 
Kann festivalına qatılıb. Aktri-
sa öz görünüşüylə tamaşaçıları 

təəccübləndirə bilib.
Fes ti va lın üçün cü gü nün də qı rı mı zı xa lı da 

gö rü nən Cu li ya Ro bert sin dəb də bə li ge yi mi 
diq qət dən ya yın ma yıb. Jur na list lər 48 ya şı na 
rəğ mən, Ro bert sin gö zəl for ma da ol du ğu nu da 
vur ğu la yıb lar.  La kin akt ri sa nın fes ti va la ayaq-
ya lın gəl mə si ha mı nı əməl li-baş lı təəc cüb lən-
di rib. Bu nun la Cu li ya Ro berts həm də fes ti-
va lın req la men ti ni po zub. Mə sə lə bun da dır 
ki, Kann ki no fes ti va lı nın req la men ti nə gö rə, 
qır mı zı xa lı ya yal nız hün dür da ban ayaq qa-
bı da çıx maq olar.
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Mil yon lar la qa dın pə rəs-
tiş ka rı olan En ri ke İq-
le siasın bu gün lər də 
41 ya şı ta mam olub. 

Bu mü na si bət lə mü ğən ni uzun 
müd dət dir sə bir siz lik lə göz lə ni-
lən kli pi ni təq dim edib. “Duele El 
Co ra zon” ad la nan mah nı sev gi 
iz ti rab la rın dan bəhs edir. Mah nı 
ar tıq dün ya nın müx tə lif ra dio-
stan si ya la rın da səs lə nir. Bir ne çə 
gün əv vəl təq di ma tı ol muş kli pi 
Youtu be-da ar tıq 
10 mil yon dan 
ar tıq in san iz-
lə yib.
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 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tabevim.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

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

əldə edə bilərsiniz.  

əşhur amerikalı kinoaktrisa Culi-
ya Roberts bu günlərdə keçirilən 
Kann festivalına qatılıb. Aktri-
sa öz görünüşüylə tamaşaçıları 

Fes ti va lın üçün cü gü nün də qı rı mı zı xa lı da 
gö rü nən Cu li ya Ro bert sin dəb də bə li ge yi mi 
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di rib. Bu nun la Cu li ya Ro berts həm də fes ti-
va lın req la men ti ni po zub. Mə sə lə bun da dır 
ki, Kann ki no fes ti va lı nın req la men ti nə gö rə, 
qır mı zı xa lı ya yal nız hün dür da ban ayaq qa-

Culiya 
Roberts 

Kann 
festivalının 
qaydalarını  

pozub

Enrike İqlesias 
yeni klipini 
təqdim etdi

“Taxt-tac 
oyunları”nın 
müəllifi  yeni 

kitabından 
parçalar 

çap etdirib

Müəl li fi  ol du ğu 
“Taxt-tac oyun-
la rı” ki ta bı nın 
mo tiv lə ri əsa sın-

da se rial la rın çə kil di yi ya zı çı 
Corc Mar ti nin ye ni “Qış kü lə-
yi” ad lı ro ma nın dan bə zi his-
sə lər dərc olu nub. Ro man dan 
olan “Arian na” (“Arian ne”) 
ad lı par ça na si rin say tın da yer-
ləş di ri lib. Bu par ça da sa qa per-
so na jı olan şah za də Do ra nın 
qı zı Arian na Mar tell dən bəhs 
edi lir. “Bil mək is tə yir si niz ki, 
qum sal lıq ilan la rı nın, şah za də 
Do ra nın, Areo Xo ta xın, El la ri 
Sen din aqi bə ti ne cə ol du? Bu 
par ça bə zi mət ləb lə rə ay dın lıq 
gə ti rə cək. An caq ye nə də hə lə 
bir xey li sə bir lə göz lə mə li si-
niz”, - Corc Mar tin öz blo qun-
da be lə ya zıb. 

Qeyd edək ki, “Qış kü lə yi”, 
“Taxt-tac oyun la rı” se rialı nın 
əsa sı nı təş kil edən “Buz və alo-
vun nəğ mə si” sil si lə si nin al-
tın cı his sə si dir. Ki ta bın bü töv 
şə kil də 2016-cı ilin so nu və ya 
2017-ci ilin əv vəl lə rin də işıq 
üzü gör mə si plan laş dı rı lır. Ya-
zı çı ro ma nı 2020-ci il də “”Yaz 
haq qın da ar zu” (A Dream of 
Sp ring) ad lı əsər lə bi tir mə yi 
plan laş dı rır.

Hazırladı: NARINGÜL

Koreyalı yazıçı 
Bukerin pulunu 
tərcüməçi ilə 
yarı böləcək
Cə nu bi Ko re ya dan olan xa nım ya-

zı çı Xan Kanq 2016-cı il üçün 
Bey nəl xalq Bu ker mü ka fa tı nın 
laureatı olub. Bu ba rə də mü ka-

fa tın təş ki lat çı la rı Lon do nun “Vik to ri ya 
və Al bert” mu ze yin də ke çi ri lən şam ye-
mə yin də mə lu mat ve rib lər.

 Mü ka fat Xan Kan qa  “Por to bel lo 
Books” nəş riy ya tı nın çap et di yi “Ve ge ta-
rian” (“The Ve ge ta rian”) ro ma nı na gö rə ve-
ri lib. Ro man da tər bi yə vi ailə ki mi ha mı ya 
nü mu nə olan Yonq Xay ailə si nin ta le yin dən 
bəhs edi lir. Be lə ki, xoş bəxt, fi  ra van hə yat sü-
rən bu ailə gün lə rin bi rin də öl kə də möv cud 
dü zə nin əley hi nə get mək fi k ri nə dü şür. 
On lar ət ye mək dən im ti na edə rək ve ge ta-
rian olur lar. Ailə nin prob lem lə ri də bun dan 
son ra baş la yır. Ət dən im ti na et mə lə ri on la rın xoş-
bəxt ailə lə ri nin da ğıl ma sı na gə ti rib çı xa rır. 

Mün sifl  ər he yə ti nin səd ri, in gi lis na sir Boyd 
Ton kin, ko re ya lı ya zı çı nın əsə ri ni  “unu dul maz, 
par laq və ori ji nal ro man” ad lan dı rıb. Onun söz lə-
ri nə gö rə, əsə rin yığ cam sü jet xətt  i in sa nı hə yə can lan dı rır. Mü ka fat fon du 
50 min funt ster linq (təx mi nən 72 min dol lar) təş kil edir. Bu məb ləğ ya zı çı 
ilə, əsə ri Ko re ya di lin dən in gi lis di li nə çe vir miş tər cü mə çi De bo ra Smi ti ara-
sın da bö lüş dü rü lə cək. Bu ker mü ka fa tı nın təş ki lat çı la rı nın fi k rin cə, əsə rin 
uğur qa zan ma sın da ori ji nal dan çe vir miş tər cü mə çi nin də bö yük ro lu olub.
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Moskvada 
Bulqakov günləri
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