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Ba kı da BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal Fo ru mu nun 
rəs mi açı lı şı olub. Pre zi dent İl ham Əli yev və xa nı mı Meh ri ban Əli-
ye va, o cüm lə dən dün ya nın 140 öl kə sin dən də vət olun muş qo naq lar 
mə ra sim də iş ti rak edib lər.

BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 
VII Qlo bal Fo ru mu na Ba kı nın ev sa-
hib li yi et mə si tə sa dü fi  de yil. Çün ki 
to le rant lı ğın mə ka nı, mul ti kul tu ral 
də yər lə rə sa diq olan müs tə qil Azər-
bay can mə də niy yət lə rin dialo qu nun 
in ki şa fı na, mə də ni müx tə lifl  i yin qo-
ru nub sax lan ma sı na və si vi li za si ya lar 
ara sın da kı qar şı lıq lı mü na si bət lə rin 
tən zim lən mə si nə yö nə lən mü hüm la-
yi hə lə rin real laş dı rıl ma sı, mö tə bər fo-
rum la rın ke çi ril mə si sa hə sin də zən gin 
təc rü bə yə ma lik dir.

2014-cü il sent yab rın 26-da BMT Baş 
Məc li si nin 69-cu ses si ya sın da Si vi li-
za si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal Fo ru-
mu nun 2016-cı il də Ba kı da ke çi ril mə si 
ba rə də qə rar qə bul edi lib. Ötən ilin 
iyul ayın da Pre zi dent İl ham Əli yev 

Fo ru mun Ba kı şə hə rin də ke çi ril mə si 
ilə bağ lı Təş ki lat Ko mi tə si nin ya ra dıl-
ma sı haq qın da Sə rən cam im za la yıb.

“İnk lü ziv cə miy yət lər də bir gə ya şa-
ma: ça ğı rış və məq səd” de vi zi al tın da 
ke çi ri lən Fo ru ma BMT-yə üzv öl kə lə-
rin döv lət və hö ku mət baş çı la rı, xa ri ci 
iş lər na zir lə ri, si ya si li der lər, tə rəf daş 
qu rum lar, bey nəl xalq və re gional təş-
ki lat la rın nü ma yən də lə ri, özəl sek tor, 
in cə sə nət, me dia və aka de mi ya la rın 
təm sil çi lə ri, do nor təş ki lat lar və fond-
lar da xil ol maq la, çox lu qo naq qa tı lıb. 
On la rın ara sın da Tür ki yə Pre zi den-
ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan və xa nı mı 
Əmi nə Ər do ğan da var.

Mal ta Pre zi den ti Ma ri-Luiz Ko ley-
ro Pre ka nın da iş ti rak et di yi BMT-
nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII 

Qlo bal Fo ru mu nun Ba kı şə hə rin də 
yük sək sə viy yə də təş ki li Azər bay can 
döv lə ti nin bey nəl xalq nü fu zu nun 
da ha da ar tı rıl ma sın da, xal qı mı zın 
ta ri xi-mə də ni ir si nin ge niş miq yas-
da ta nı dıl ma sın da əhə miy yət li ro la 
ma lik dir. Çün ki ta ri xi İpək Yo lu üzə-
rin də yer lə şən Azər bay can müx tə lif 
si vi li za si ya la rın qo vuş du ğu mə kan 
ola raq əsr lər bo yu mil li-mə də ni rən-
ga rəng lik mü hi ti nin for ma laş dı ğı, 
ay rı-ay rı mil lət lə rin və kon fes si ya-
la rın nü ma yən də lə ri nin sülh, əmin-
aman lıq, qar şı lıq lı an laş ma və dialoq 
şə raitin də ya şa dıq la rı di yar ki mi ta-
nı nıb. Öl kə miz də mul ti kul tu ra lizm 
ar tıq al ter na ti vi ol ma yan hə yat tər-
zi nə çev ri lib. Ba kı Bey nəl xalq Mul ti-
kul tu ra lizm Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı 
isə müasir dövr də öl kə miz də ger çək-
ləş di ri lən si ya sə tin to le rant lıq prin-
sip lə ri nə bu gün də sa diq qal ma sı nın 
ba riz nü mu nə si dir.

“Sosial inteqrasiya sahəsində 
qabaqcıl metodlar” mövzusunda 
ikinci plenar iclas keçirilib
Ap re lin 27-də BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal Fo ru-

mu çər çi və sin də “So sial in teq ra si ya sa hə sin də qa baq cıl me tod lar” 
möv zu sun da ikin ci ple nar ic las ke çi ri lib.

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey-
dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti, 
UNES CO-nun və ISES CO-nun xoş mə-
ram lı sə fi  ri Meh ri ban Əli ye va p le nar 
ic las da çı xış edib. Meh ri ban Əli ye va 
bu əhə miy yət li Fo ru ma ev sa hib li yi 
et mə yin Azər bay can üçün şə rəf ol-
du ğu nu bil di rib, təd bi rin konst ruk tiv 
dialo qun in ki şa fı na və si vi li za si ya la-
rın zən gin ləş mə si nə töh fə ve rə cə yi nə 
əmin li yi ni ifa də edib.

İc la sın möv zu su nun bö yük ic ti mai 
əhə miy yə tə ma lik ol du ğu nu de yən 
Meh ri ban Əli ye va bu gün dün ya nı na-
ra hat edən miq ra si ya dal ğa sı, ur ba ni-
za si ya, iq lim də yi şik li yi, bə zi öl kə lər də 
gənc lər ara sın da iş siz li yin art ma sı ki-
mi mə sə lə lə rə to xu nub, bu prob lem lə-
rin həl lin də öl kə mi zin təc rü bə sin dən 
da nı şıb:

- Qə dim di yar ol maq la ya na şı, Azər-
bay can, ey ni za man da, Bir ləş miş Mil-
lət lər Təş ki la tı nın ən gənc üzv lə rin dən 
bi ri dir. XX əs rin əv və lin də əl dən ve ril-
miş müs tə qil li yi bər pa et dik dən son ra 

Azər bay can 1992-ci il mar tın 2-də BMT-
nin tam hü quq lu üz vü olub. Biz 25 il lik 
döv lət qu ru cu lu ğu yo lu nu qət et mi şik. 
Bu gün Azər bay can da gör dük lə ri ni zin 
ək sə riy yə ti nə bu müd dət də nail olu-
nub. Bu gün mən iq ti sa di və sta tis tik 
gös tə ri ci lə rə is ti nad et mə yə cə yəm. Biz 
açıq öl kə yik və bi zim iq ti sa di, so sial 
nailiy yət lə ri miz ha mı ya mə lum dur. 
Əl bətt  ə ki, biz be lə bir sü rət li tə rəq qi ilə 
çox qü rur du yu ruq. Biz iq ti sa diy ya tın 
əhə miy yət li şə kil də trans for ma si ya sı na 
nail ola və onun dün ya iq ti sa di sis te mi-
nə in teq ra si ya sı nı tə min edə bil dik. Biz 
ic ti mai hə ya tın bü tün sə viy yə lə rin də 
sə mə rə li ida rəet mə sis te mi ni qu ra bil-
dik. Elm, mə də niy yət və təh sil sa hə-
lə rin də is la hat lar hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Biz xal qı mı zın zən gin in san po ten sialı-
na ar xa la na raq bü tün bu iş lə ri gör mə yi 
ba car dıq.

Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa-
ra bağ mü na qi şə sin dən da nı şı lıb, tor-
paq la rı mı zın 20 faizi nin iş ğal olun du-
ğu, bir mil yon dan çox in sa nın qaç qın 

və məc bu ri köç kü nə çev ril di yi, 900 qə-
sə bə nin, 150 min evin, 693 mək tə bin, 
975 uşaq bağ ça sı nın, 695 xəs tə xa na nın 
məhv edil di yi, 40 min dən çox na dir mu-
zey eks po na tı nın və ma te rial la rı nın, 927 
ki tab xa na dan 4,6 mil yon ki ta bın və əl-
yaz ma la rın qa rət edil di yi qeyd olu nub. 
Meh ri ban Əli ye va bu dəh şət li gün lər-
də bi zim ya nı mız da olan BMT-nin bü-
tün təş ki lat la rı na tə şək kü rü nü bil di rib. 
Meh ri ban Əli ye va qaç qın və məc bu ri 
köç kün və ziy yə ti nə dü şən in san lar üçün 
döv lə tin ya rat dı ğı şə rait dən da nı şıb.

Hey dər Əli yev Fon du nun la yi hə-
lə rin dən də da nı şı lıb, bu la yi hə lə rin 
müx tə lif sa hə lə ri əha tə et di yi bil di ri lib. 
Qeyd edi lib ki, Fond hö ku mət təş ki lat-
la rı, QHT-lər və iş gü zar dairə lər ara-
sın da yax şı əmək daş lıq mo de li qu rub. 
Yüz lər lə mək təb ti ki lib, tə mir olu nub. 
Fond va li deyn hi ma yə sin dən məh rum 
və fi  zi ki im kan la rı məh dud olan uşaq-
la rı hər tə rəfl  i diq qət mər kə zin də sax-
la yıb. Bun dan əla və, Fond əlil li yi olan 
in san la ra xü su si qay ğı gös tə rib və bu 
təc rü bə Bos ni ya və Her se qo vi na, Ma-
ca rıs tan və di gər öl kə lər də də uğur la 
real la şıb. “To le rant lı ğın ün va nı – Azər-
bay can” la yi hə si çər çi və sin də Hey dər 
Əli yev Fon du ka to lik, pra vos lav kil sə-
lə ri nin və si na qoq la rın tə mi ri nə töh fə 
ve rir. Mü səl man öl kə si olan Azər bay-
can tə rə fi n dən Va ti ka nın ta ri xin də ilk 
də fə Ro ma da mü qəd dəs Mar çe li no və 
Pyotr ka ta kom ba la rı bər pa edi lib. Fran-
sa nın müx tə lif re gion la rın da bir ne çə 
qə dim kil sə bər pa olu nub. Bu nun öl kə-
mi zin to le rant də yər lə rə bağ lı lı ğın dan 
irə li gəl di yi qeyd edi lib.

Ba kı da BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal Fo ru mu nun Qlo bal Fo ru mu nun Ba kı şə hə rin də 

İlham Əliyev BMT-nin Sivilizasiyalar 
Alyansının VII Qlobal Forumunun 

rəsmi açılışında iştirak edib

Oxucuların 
nəzərinə!

“Açıq ki tab” on li ne mü ta liəçi lə rin por ta lı-
dır!

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

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

Azərbaycan Prezidenti 
Səudiyyə Ərəbistanının 
mədəniyyət və informasiya 
nazirini qəbul edib
Pre zi dent İl ham Əli yev Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral-

lı ğı nın mə də niy yət və in for ma si ya na zi ri Adel bin 
Zaid Əl To raifi  ni qə bul edib.

Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı nın mə də niy yət və in for ma-
si ya na zi ri Adel bin Zaid Əl To raifi  İki Mü qəd dəs Oca ğın 
Xa di mi, Səudiy yə Ərə bis ta nı nın Kra lı Sal man bin Əb dü lə-
ziz Əl Səudun sa lam la rı nı və ən xoş ar zu la rı nı döv lə ti mi zin 
baş çı sı na çat dır dı. O, Kral Sal man bin Əb dü lə ziz Əl Səudun 
tap şı rı ğı ilə BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal 
Fo ru mun da iş ti rak et mə sin dən məm nun ol du ğu nu de di.

Pre zi dent İl ham Əli yev Səudiy yə Ərə bis ta nı na bir il bun-
dan əv vəl ki rəs mi sə fə ri ni və sə fər za ma nı Kral Sal man bin 
Əb dü lə ziz Əl Səudun ona və nü ma yən də he yə ti nə gös tər-
di yi qo naq pər vər li yi məm nun luq la xa tır la dı ğı nı bil dir di. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı bu sə fə ri iki dost öl kə ara sın da güc lü 
əla qə lə rin gös tə ri ci si ki mi də yər lən dir di. Pre zi dent İl ham 
Əli yev Azər bay can ilə Səudiy yə Ərə bis ta nı nın ya xın dost 
və tə rəf daş öl kə lər ol duq la rı nı və bir-bir lə ri ni daim dəs tək-
lə dik lə ri ni vur ğu la dı. Döv lə ti mi zin baş çı sı Səudiy yə Ərə-
bis ta nı Kral lı ğı nın BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın VII 
Qlo bal Fo ru mun da bu sə viy yə də iş ti ra kı nı təd bi rə ve ri lən 
önə min və öl kə miz lə dost luq əla qə lə ri nin gös tə ri ci si ki mi 
qiy mət lən dir di.

Pre zi dent İl ham Əli yev İki Mü qəd dəs Oca ğın Xa di mi, 
Səudiy yə Ərə bis ta nı nın Kra lı Sal man bin Əb dü lə ziz Əl 
Səudun sa lam la rı na gö rə min nət dar lı ğı nı bil dir di, onun da 
sa lam la rı nı və ən xoş ar zu la rı nı Kral Sal man bin Əb dü lə ziz 
Əl Səuda çat dır ma ğı xa hiş et di.
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Ba kı şə hər Mə də niy yət 
və Tu rizm İda rə si nin şə-
bə kə si nə da xil olan Bi-
nə qə sə bə Mə də niy yət 

Mər kə zin də gör kəm li of tal mo-
loq alim, Əmək dar Elm Xa di mi, 
aka de mik Zə ri fə Əli ye va nın ana-
dan ol ma sı nın 93-cü il dö nü mü nə 
həsr olun muş fo to sər gi nü ma yiş 
et di ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, fo to-
gu şə də Zə ri fə xa nım və onun 
ailə üzv lə ri nin şə kil lə ri nü ma yiş 
olu nub.

Təd bir də vur ğu la nıb ki, dün-
ya şöh rət li alim və ic ti mai xa dim, 
aka de mik Zə ri fə xa nım Əli ye va-
nın zül mət və qa ran lıq la mü ba ri-
zə apa ran, in san la rı zül mət pən cə-
sin dən qo pa rıb nu ra qo vuş du ran 

bu qay ğı keş in sa nın ömür yo lu 
müasir Azər bay can gənc li yi üçün 
də əvəz siz bir ör nək dir.

Qeyd olu nub ki, fo to sər gi ap re-
lin 30-dək da vam edə cək.

Tərcümə Mərkəzi 
“Oxu günü”ndə

Ö
tən həf tə mü ta liəyə 
diq qə tin ar tı rıl ma sı, 
ye ni yet mə və gənc lər-
də oxu vər diş lə ri nin 

da ha da in ki şaf et di ril mə si, ki-
ta bın gün də lik hə ya tı mı zın bir 
his sə si nə çev ril mə si məq sə di 
ilə Nə si mi Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti, Təh sil Na zir li yi, Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi və 
“HƏ DƏF” şir kət lər qru pu nun 
təş ki lat çı lı ğı ilə Bi nə qə di ra yon 
Hey dər Əli yev adı na mə də niy-
yət və is ti ra hət par kın da küt lə vi 
“Oxu Gü nü” ke çi ril di. Öl kə hü-
dud la rın dan kə nar da ke çi ri lən 
ki tab sər gi və yar mar ka la rın-
da res pub li ka mı zı hər za man 
uğur la təm sil edən 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 Azər bay can da dü zən lə nən, 
gənc lə ri mü ta liəyə səs lə yən, 
on lar da ki ta ba ma raq və sev gi-
ni güc lən di rən bu la yi hə də də  
hə vəs lə iş ti rak et di.

Təd bir Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Döv lət him ni nin səs lən-
di ril mə siy lə baş la dı. 236 say lı 
or ta mək tə bin şa gird lə ri ki tab 
haq qın da kə lam lar və şeir lər 
söy lə di lər. Təd bi rin apa rı cı sı Or-
xan Cab bar lı qo naq la rı sa lam la-
dı və 25 ap rel “Oxu gü nü” ba rə-
də mə lu mat ver di. Onun təş kil 
olun ma sın da əmə yi ke çən lə rə 
min nət dar lı ğı nı ifa də et di. Da ha 
son ra la yi hə nin ide ya müəl li fi , 
“HƏ DƏF” şir kət lər qru pu nun 
baş di rek to ru Şə mil Sa diq çı xış 
edə rək bu la yi hə nin ne cə ara-
ya-ər sə yə gəl mə sin dən da nış dı. 
Azər bay can Res pub li ka sı Təh sil 
Na zir li yi nin mü şa vi ri Ağa ba la 
İb ra hi mov, Mil lət və ki li Hü seyn-
ba la Mi rə lə mov, şa ir Va hid Əziz, 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
ka ti bi İl qar Fəh mi, so si loq, şair 
Əh məd Qə şə moğ lu və di gər çı-
xış çı lar da ki ta bın hə ya tı mız da kı 
önə min dən, ona gün-gün dən ar-
tan ma raq dan bəhs et di lər. 

Təd bi rin rəs mi his sə sin dən 
son ra “Gə lin bir gə oxu yaq!” fl əş-
mo bu ke çi ril di. Təd bir gənc lə rin 
mu si qi ifa sı ilə da vam et di. Da ha 
son ra ki tab haq qın da pan to mim 
ta ma şa nü ma yiş olun du.  Kö nül-
lü lə rin ifa sın da müx tə lif şeir lər 
səs lən di.

Mər kə zin nəşr lə ri nü ma yiş 
olu nan sten də ma raq çox idi. Xü-
su sən “Hər suala bir ca vab” en-
sik lo pe dik top lu su mək təb li lə rin 
diq qə ti ni da ha çox cəlb et di. Son-
da ki tab la rın ha mı sı “Əs gə rə ki-
tab” ak si ya sı nın təş ki lat çı la rı na 
təq dim olu na raq, Və tə ni mi zin 
ke şi yin də ayıq-sa yıq du ran əs-
gər lə ri mi zə hə diy yə edil di.

GÜNEL

“Aida” operası Opera və 
Balet Teatrının səhnəsində

Ma yın 7-də Azər bay can Ope ra və Ba let 
Teat rı nın səh nə sin də ital yan bəs tə kar 
C.Ver di nin “Aida” ope ra sı nü ma yiş 
olu na caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən AZƏR TAC-a bil di-
ri lib ki, səh nə əsə rin də ilk də fə Aida nın par ti ya sı nı 
Əmək dar ar tist İla hə Əfən di ye va ifa edə cək.

Teat rın gənc və is te dad lı so lis ti Ni na Ma ka ro va isə 
bu ta ma şa da ilk də fə Am ne ris ro lun da səh nə yə çı xa-
caq. Di gər əsas par ti ya lar da Xalq ar tis ti Əli Əs gə rov, 
Əmək dar ar tist lər Gül naz İs ma yı lo va və Ək rəm Po-
la dov çı xış edə cək lər.

Bun dan əla və, teat rın ta ma şa la rın da də fə lər lə 
çı xış edən, Gür cüs ta nın Xalq ar tis ti Tey mu raz Qu-
quş vi li bu də fə ta ma şa da Ra da mes par ti ya sı nı, Gür-
cüs ta nın Əmək dar ar tis ti, bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı Sul xan Qve le siani isə Amo nas ro ro lu nu ifa 
edə cək.

Ta ma şa nı Be la rus Mil li Aka de mik Bö yük Ope ra və 
Ba let Teat rı nın di ri jo ru, di ri jor la rın bey nəl xalq mü sa-
bi qə lər laureatı Vya çes lav Vo liç ida rə edə cək.

Ba kı şə hər Mə də niy yət 

Akademik Zərifə Əliyevaya 
həsr olunmuş fotosərgi açılıb

Qlobal Bakı 
Forumunun 
iştirakçıları 
üçün konsert

Ap re lin 27-də Hey dər 
Əli yev Sa ra yın da 
“İnk lü ziv cə miy yət-
lər də bir gə ya şa yış: 

ça ğı rış və məq səd” şüarı al tın-
da ke çi ri lən BMT-nin Si vi li za-
si ya lar Al yan sı nın VII Qlo bal 
Fo ru mu nun iş ti rak çı la rı üçün 
qa la-kon sert təş kil olu nub.

AzərTAc xə bər ve rir ki, “Si vi li-
za si ya la rın mu si qi li al yan sı” ad lı 
qa la-kon sert də Azər bay can və xa-
ri ci in cə sə nət us ta la rı çı xış edib lər.

Kon ser ti Azər bay can Döv lət 
Xor Ka pel la sı (bə dii rəh bər və di-
ri jor Xalq ar tis ti Gül ba cı İma no-
va) və Ü.Ha cı bəy li adı na Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri Cü zep pe Ver-
di nin “Na buk ko” ope ra sın dan 
xo run ifa sı ilə açıb.

Son ra or kestr Dmit ri Şos ta ko-
vi çin 7-ci sim fo ni ya sın dan fraq-
ment ifa edib.

İrak li Ka xid ze nin ifa sın da 
Qaeta no Do nit sett  i nin “Mə həb-
bət iç ki si” ope ra sın dan ro mans 
səs lə nib. Ru mın vo kal çı sı İri na 
İones ku Mot sar tın “Sehr li fl ey-
ta” ope ra sın dan ari ya ifa edib.

Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı nın so list lə ri “Nəl-
bə ki” mil li rəq si ni ifa edib lər.

Kon sert də, həm çi nin Üze yir 
Ha cı bəy li nin, Sol tan Ha cı bəy li-
nin, Ni ya zi nin, Qa ra Qa ra ye vin, 
A.Bo ro di nin, J.Bi ze nin və L.Bet-
ho ve nin əsər lə ri ifa olu nub.

Qa la-kon sert də Tür ki yə nin 
“Meh tər” or kest ri, uk ray na lı 
vo kal çı Vya çes lav Ba zir, aşıq lar 
qru pu çı xış edib.

“Kitabxanalar innovasiya və müasir texnologiyaların 
tətbiqi şəraitində” mövzusunda treninq keçirilir
Cə fər Cab bar lı adı na 

Res pub li ka Gənc lər 
Ki tab xa na sın da “Ki tab-
xa na lar in no va si ya və 

müasir tex no lo gi ya la rın tət bi qi 
şə raitin də” möv zu sun da tre ninq 
ke çi ri lir.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
təd bir də çı xış edən C.Cab bar lı 
adı na Res pub li ka Gənc lər Ki tab-
xa na sı nın di rek to ru Ta hir Sa dı qov 
tre nin qin təş ki li nin əhə miy yə tin-
dən söz açıb.

Bil di rib ki, əsas məq səd şə hər 
və ra yon ki tab xa na la rın da ça lı-
şan mü tə xəs sis lər üçün komp-
yu ter lə bağ lı tə ləb olu nan proq-
ram la rın öy rə dil mə si və on la rın 
fəaliy yət lə ri nin op ti mal laş dı-
rıl ma sı is ti qa mə tin də təc rü bə 
mü ba di lə si nin apa rıl ma sın dan 
iba rət dir.

Na zir li yin ki tab döv riy yə si və 
nəş riy yat lar la iş şö bə si nin mü di ri 
və zi fə si ni ic ra edən As lan Cə fə rov 
tre ninq də çı xış edə rək qeyd edib ki, 
bu gün ki tab xa na lar da müasir in-
for ma si ya tex no lo gi ya la rı nın tət biq 

olun ma sı oxu cu lar üçün ope ra tiv 
in for ma si ya tə lə ba tı nı tə min et mək-
də dir. O, ey ni za man da qeyd edib ki, 
bü tün bu ye ni lik lər lə ya na şı, ənə nə vi 
mü ta liəyə də diq qət ye tir mək və ki-
tab la həm rəy ol maq la zım dır.

Na zir li yin ki tab döv riy yə si sek to-
ru nun mü di ri Lə ti fə Məm mə do va 
bil di rib ki, müasir döv rün ki tab xa-
na la rı rə qəm sal in for ma si ya mas-
siv lə ri ilə iş lə yən is ti fa də çi lər üçün 
in tel lek tual asu də vaxt mər kəz lə ri-
nə çev ri lib. Ey ni za man da oxu cu-
la ra gös tə ri lən xid mət lə rin çe şi di 
mü tə ma di ge niş lən mək də dir. O, 
tre nin qin iş ti rak çı la rı na töv si yə 
edib ki, bu ra da qa zan dıq la rı bi lik və 
təc rü bə ni ça lış dıq la rı yer lər də di gər 
əmək daş la ra da aşı la sın lar.

Tre ninq də Ağ ca bə di, Ab şe ron, 
Qə bə lə, Qu bad lı, Bey lə qan, Ba la-
kən, Ma sal lı, Neft ça la, Şəm kir, Şa-
ma xı, Sal yan, Sa bi ra bad, Ha cı qa bul, 
La çın, Cə li la bad, To vuz, Xo ca vənd, 
Fü zu li, Xı zı, Yar dım lı, Kəl bə cər ra-
yon və Lən kə ran, Şir van, Yev lax, 
Min gə çe vir şə hər ki tab xa na la rı nın, 
ha be lə Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin, 
Azər bay can Tex ni ki Uni ver si te tin, 
Res pub li ka El mi-Tibb Ki tab xa na sı-
nın, AMEA-nın Əl yaz ma lar İns ti tu-
tu nun əmək daş la rı iş ti rak edib lər.

Tre ninq ap re lin 29-dək da vam 
edə cək, son da iş ti rak çı la ra ser ti fi -
kat lar ve ri lə cək.



Mənası 
anlaşılmayan 

sözlər

Yazılışı səhv 
sözlər və söz 
birləşmələri

Diallekt və ara 
sözləri

İşlənməyən ərəb, 
fars, rus və digər 

əcnəbi sözlər
Terminlər

Süni sözlər və söz 
birləşmələrindən 

düzəldilən 
qurama sözlər

Lüzumsuz 
sözlər və söz 

hallandırmaları

cıbırıqlanma
cıbırıqlanmaq
cıbırıqlatma
cıbırıqlatmaq
cıbırıqlı
cıbırıqlıq
cıbırıqsız
cibsizlik
ciftetmə
ciftolma
cığalı-cığalı
cığ-bığ
cığ-cığ 
cığlandırma
cığlandırmaq
cığlanma
cığlanmaq
cıqq
cıqqılıqalma
cıqqır
cıqqırçıxarma
cilovgəmirmə
cinassız
cındırçılıqetmə
cındırlaşdırma
cındırlaşdırmaq
cing
cing-cing
cingiltililəşmə
cingiltililəşmək
cingiltililik
cini 
cınq-cınq
cınqırçıxartma
cinsiz
cır-cırçı 
cır-cırçılıq
cirə-cürə
cırılğan
cırılğanlıq
cırnayıb-pozulma
cırnayıb-pozulmaq
cırrıt
cırrıtgetmə
cırt
cırtacırt
cırtacırtetmə
cırtacırtsalma
cırtdanqalan

başgicəllətmə
beşmərtəbəlilik
bezarlamaq
bezarlanma
bezarlanmaq
bezarlaşma
bezarlaşmaq
bezikən
bezikmiş
bəllətmə
bəllətmək
boylana-baxan
boylana-baxma
boylana-baxmaq
bozçalma
burnundangətirmə
burulğanadüşən
burulğanadüşmə 
cahilliketmə
cargah (mus)
cavabvermə
cavabyazma
cənazəaparma
cənazəgətirmə
cəsurluqgöstərmə
cığalolma
çalağana
çalğılama
çalğılamaq
çalğılanma
çalğılanmaq
çalğılatma
çalğılatmaq
çamırdüşmə
çamırgirmə
çarpaztozlanan (bot)
çayçıxana
çaynaq
çeçələmə
çeçələmək
çeçələyə-çeçələyə
çevrikmə
damızma
damızmaq
darmacalda 
deportasiyaedilmə
dezinfeksiyaetmə
dəcəlliketmə
dədəqorqudşünas

bədlətmə
bədlətmək
burnuyelli
cahıl-ahıl
cahıllı-ahıllı
cahılsız-ahılsız
canıyanmışlıq
caydaq-caydaq
cələqırma
cığalçı
cığalçılıq
culunbur
çalış-tutaş
çatallanmaq
çatallaşma
çatallaşmaq
çatallı
çatallıq
çatalsız
çatalsızlıq
çataşıq
çaysızlama
çaysızlamaq
daşıtma
daşıtmaq
dəngüş-dəngüş
dərdaşna
dərdiş
dərkallı
dərkallıq
dərkallılıq
dərmədirlik
dəvərəgözlü
dəvərəgözlülük 
dəyirmanxoruzu
dibləmək
diblətmə
diblətmək
digir-digir
dığ
dığa
dığalıq 
dığ-dığaçı
dığdığalı
dığdığasız
dığıltılı
dığıltısız
dığlama
dığlanmaq

blankist
blok-tormoz
çartağ
çayriz
çeşm
çeşnigir
çəmənistan
çərəzxor
çərxi-kəcmədar
çərxi-kəcrəftar
dadgər
dadxah
dadrəs
dafi ə
dağdar
daxiliyyə
damad
damən
damət
danəndə
daniş
danişcu
danişgah
danişgədə
danişmənd
danişvər
danişyar
darülelm
darülədəb
darüləman
darülmədrəsə
darülmüəllim
darülülum
darülürfan
darüşşəfa
dehqan
dehqanlıq
denşik
denşiklik
desyatin
desyatin-desyatin
desyatinlik
dəbbəçi
dəbbəçilik
dəbbəkar
dəbir
dəbiristan
dəbistan
dəfəat

azerit
azimutal
azinfos-etil
azinfos-metil
azoamin
azoaminli
azoanilin
azobenzol
azokomponent
azoksibenzol
azometan
azometin
azosulfon
babbit 
babezioz
bakelit
baken
bakteriolizin
bakterioprotein
bakteriopurpurin
balantidiaz
barbital
barbitul
barett er
barion 
barisfer
barit 
barkarola
barn
baromanometr
baroreseptor 
baroskop
barotermometr
barrankos 
barsil 
bartolinit
batial
batiandr
batifotomer
batimetriya
batisfer
batoxrom (-lar)
batolit
batometr
batometr-taximetr
batraxotoksin
bazalioma
bazament
bazofi liya 

bəlkəsiz
bəmləşdirilmə
bəmləşdirilmək
bəmləşdirmə
bəmləşdirmək
bəmləşmək
bəmlətmə
bəmlətmək
binormallıq
bulkabişirmə
bulkasatma
buludyuxarı
buraxılabilən
buraxılış-axtarış
burğuşəkilli
burmabığlılıq
burnuaşağılıq
burnudik
burnudiklik
burnuəyri
burnuəyrilik
burnuəzik
burnusallaqlıq
burnuuzun
burnuuzunluq
burnuyastı
burnuyastılıq
burnuyekə
burnuyekəlik
burnuyellilik
burub-taxma
burub-taxmaq
burunovan
burunovma
burunönü
buterbrodhazırlama
buterbrodxoşlama
buterbrodyemə
buynuzşəkillilik
buyruğabuyuran
buyruğabuyurma
buyruqbuyurma
buzovburunlu
bülletenburaxan
bülletenburaxma
bülövçəkmə
bülövəçəkən
bünövrəçəkmə
bünövrətikmə

basmalanmaq
basmalatma
basmalatmaq
basuto (-lar)
başaqsız
başaltısız
başdaşılı
başdaşısız
başgicəldicilik
başıdaşlılıq
başıdoluluq
başıətlilik
başıkəsiklik
başılovluluq
başmaqsız
bataqlaşdırılmaq
bataqlaşmaq
bataqlatma
bataqlatmaq
bataqlıqlanmaq
bataqlıqlaşmaq
batırtdırma
batırtdırmaq
batmazlıq
bayağılaşdırıcı
bayağılaşdırılma
bayağılaşdırılmaq
bayağılaşdırılmış
bayağılatma
bayağılatmaq
bayatılı
bayıltma
bayıltmaq
bayraqdarlı
bayraqdarsız
bayraqlı
bayraqsız
bayronizm
bazar-dükanlı
bazar-dükansız
bazidi (-lər)
beçələmək
beçuana (-lar)
behbudlama
behbudlamaq
behbudlanma
behbudlanmaq
behbudlaşma
behbudlaşmaq

cırtdanquşluq
civcik
cıvuq
cızıxma
cızıxmaq
cız-vız
cız-vızetmə
con-bul
cordanabənzərlər 
cövlangahlıq
cunavarılıq
cur-cur
cünunluqetmə
cünunolma

dədəqorqudşünaslıq
dəmiryolətrafı
dəmiryolyanı
didələmə
didələmək
didələnmə
didələnmək
didələtmə
didələtmək
didmələmə
didmələmək
didmələnmə
didmələnmək
didmələtmə

dığlatma
dığlatmaq
dıqqılı-dıqqılı
dımbılı-dımbılı
dingil-dingil
dirə
dişədə-dişədə
dızıx
dızıxa-dızıxa
dızıxdırma
dızıxdırmaq
dızıxlıq
dızıxma
dızıxmaq

dəftərdar
dəğa
dəğdəğə
dəğdəğəçi
dəğdəğəli
dəğəl
dəh
dəhbaşı
dəhən
dəhr
dəhri
dəhşətəngiz
dəhşətnak
dəhyek

belbor
belil
bel-kanto 
belladon
beltinq
bemit
bentonit
bentos
benzidin
benzilakrilat
benzilamin
benzilaseton
benzilbenzoat
benzilxlorid

bürmələyib-yığma
bürmələyib-yığmaq
büruzəçıxarma
bütün-bütün
cahangirlikedən
cahangirliketmə
cahilolma
calaqqoyan
calaqqoyma
calaqolma
calayıb-tökmə
calayıb-tökmək
cananlıqedən
cananlıqetmə

behli
behsiz
bellətdirilmə
belli-dırmıqlı
beninli (-lər)
bennetit (-lər)
benzinədavamlılıq
benzinədavamsız
benzinədavamsızlıq
benzinədözümlü
benzinədözümsüz
benzinli

N 12(71) 29.04.20164
Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da Tər cü mə Mər-

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

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

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



Mə şə di Ələs gər Ha cı gül məm-
məd oğ lu Ba kı nın sa yı lıb-se çi lən ta-
cir lə rin dən idi. Bər mə ki sü la lə si nin 
bu la yiq li nü ma yən də si 1860-cı il də 
Xı zı da, or ta bab mül kə dar ailə sin də 
do ğul muş du. Mol la xa na təh si li alan-
dan son ra ata sı nın tə sər rü fat iş lə ri ilə 
məş ğul ol muş, ti ca rə tin sir lə ri nə də-
rin dən yi yə lən miş di. Mə şə di Ələs gər 
gənc yaş la rın da Xı zı dan Ba kı ya köç-
müş, in di ki Nə ri man Nə ri ma no vun 
hey kə lin dən bir qə dər yu xa rı da, 12 
otaq dan iba rət iki mər tə bə li ima rət 
tik dir miş di.

Şə hə rin bü tün əra zi lə rin də Mə şə di 
Ələs gə rin ge niş ti ca rət şə bə kə si var 
idı. O, Ru si ya, İran, Tür ki yə və di gər 
öl kə lər dən mal-qa ra alıb tək cə Ba kı da 
de yil, Azər bay ca nın di gər böl gə lə rin-
də sat dı rır dı. Şə hə rin məş hur Qəs sab 
ba za rın da kı dü kan la rın ək sə riy yə ti 
ona məx sus idi. Xe yir xah, ka sı ba əl 
tu tan, dar gün də ta nış-bi li şin da dı na 
ye ti şən bu adam, azər bay can lı uşaq la-
rın təh si li üçün xey li pul xərc lə yir di. 
Evi nin qar şı sı hə mi şə qə lə bə lik olur-
du. Ha mı yax şı bi lir di ki, Mə şə di kim-
sə ni ümid siz qay tar mır, əlin dən gə lən 
kö mək li yi gös tə rir. Xü su sən də “Əli 
süf rə si” gün lə rin də xe yir xah ada mın 
qa pı sı ha mı nın üzü nə açıq olur du. 
Mə şə di Ələs gər iba dət za ma nı hə mi şə 
de yir di: “Ey qa dir Al lah, mə nə o qə-
dər mal-döv lət ye tir ki, bu im kan sız-
la ra ye tə rin cə əl tu ta bi lim…”

…O, qa ran lıq da la nın so nu na ça tıb 
so la bu rul du. Ha va qa ral mış dı. Dağ-
lı mə həl lə si nin kü çə lə ri kim sə siz li yin 
sü ku tu na bü rün müş dü. Mə şə di iki-üç 
ad dım da atıb qə fi l da yan dı. Ar xa da, 
ti nin ucun da bir hə nir ti duy muş du. 
Dü şün dü ki, yə qin kim sə qon şu lar-
dan dır, ona ye tiş mə yə ça lı şır. Ar xa ya 
dön mək is tə yir di ki, gül lə onun düz 
kü rə yi nin or ta sın dan tut du. Əv vəl-
cə, nə baş ver di yi ni an la ma dı. Am ma 
bə də ni nə ikin ci gül lə də yən də zər bə-
nin tə si rin dən böy rü üs tə ye rə yı xıl dı, 
kü rə yin dən axan is ti qa nın qo xu su nu 
duy du. Hə lə hu şu nu itir mə miş di. Da-
la nın ti nin dən boy la nan iki ada mın 
de dik lə ri ni də ay dın eşi dir di, azər-
bay can ca, an caq er mə ni ləh cə sin də 
da nı şır dı lar, kim ol duq la rı nı ay dın-
laş dı ra bil mir di.

- Ara, giz lət si la hı, gö rən olar!
- Gül lə nin iki si də də yib de yə sən, 

ara, tez ara dan çıx maq la zım dır!
- Bəl kə öl mə yib? Bir az göz lə yək. 

Tər pən mə sə, qa ça rıq.
- Də li ol mu san? Ara, bi lir sən o ki şi 

kim dir? Tut sa lar, ti kə-ti kə elə yər lər 
e… bi zi!

Mə şə di Ələs gər güc ve rib qalx maq 
is tə di, ba car ma dı. Kü çə qa ran lıq idi, 
çox lu qan itir di yin dən göz lə ri ni tor 
tut muş du. Uca səs lə tək cə bu nu de yə 
bil di:

- Xain al çaq lar, ki şi ki şi ni ar xa da 
vur maz …Üz-üzə çı xay dız, gö rəy dim 
si zin qor xaq vü cu du nu zu…

Tin dən gül lə atan iki nə fər da ba nı-
na tü pü rüb elə qaç mış dı ki, izi-to zu 
be lə qal ma mış dı. Mə şə di hay-ha ray 
sa lıb kö mək ça ğır maq is tə sə də, sə si 
çıx ma dı, hal sız bə də ni get dik cə zəif-
lə yir di. Bey nin də ey ni fi  kir do la şır dı: 
“Əc laf er mə ni lər, axır ki, de dik lə ri ni 
elə di lər…  qan sız lar!”

Son il lər də Mə şə di Ələs gər bir ne çə 
də fə er mə ni lər lə kəl lə-kəl lə yə gəl miş-
di. Hər də fə də qar şı dur ma dan qa lib 
çıx mış dı. Xü su sən də Bö yük Zi rə ada-
sın da sax la nı lan türk əsir lə rə gös tər-
di yi yar dım lar er mə ni lə rin qə zə bi nə 
tuş gəl miş di…

1916-cı il də rus qo şun la rı Qaf qaz 
cəb hə si bo yun ca hü cu ma ke çə rək, 
Ər zu ru mu və Trab zo nu tut du lar. 

Bu dö yüş lər za ma nı 
türk lər dən çox lu əsir 
alın mış dı. On lar-
dan təx mi nən 600 
nə fə ri Ba kı bux ta-
sın da kı Bö yük Zi rə 
ada sın da sax la nı lır-
dı. Türk əsir lə ri nin 
gü zə ra nı dö zül məz 
idi. Ac lıq, su suz luq 
və xəs tə lik on la rı əl-
dən sal mış dı. Ada da 
nə za rət çi iş lə yən lə rin 
bö yük ək sə riy yə ti er-
mə ni idi. On lar türk 
əsir lə rə dəh şət li iş gən-
cə lər ve rir di lər. Er mə-
ni hə kim lər isə əsir lər 
üzə rin də təc rü bə apa rır, 
za val lı la rı bi lə rək dən öl-
dü rür dü lər. 

Hə min dövr də Azər-
bay ca nın bü tün zi ya lı-
la rı, im kan lı adam la rı 

türk əsir lə rə mad di 
və mə nə vi yar dım 

g ö s  t ə  r i r  d i . 

Mə şə di Ələs gər də bu xe yir xah iş dən 
kə nar da qal ma mış dı. O, qa yıq ki ra-
yə lə yib müx tə lif bə ha nə lər lə tez-tez 
Bö yük Zi rə yə baş çə kir, hər də fə də 
əsir lə rə ər zaq, is ti pal tar və dər man 
gə ti rir di. Ada nın rus ko men dan tı na 
xey li pul ver miş di, o da Mə şə di nin 
“əməl lə ri nə” göz yu mur du. Ba kı mil-
yon çu su çəl lək lər də pen dir gə ti rir, 
əvə zin də hər çəl lək də bir əsir giz lə dib 
qa çı rır dı lar. Son ra da Mə şə di Ələs gər 
on la rın müali cə si ni, qa çaq yol la Və tə-
nə qa yıt ma sı nı təş kil edir di. Şüb hə siz, 
bu xe yir xah əməl lə rin so ra ğı Tür ki-
yə yə də çat mış dı və şəx sən Ən vər 
pa şa nın gös tə ri şi ilə Mə şə di Ələs gər 
or den lə təl tif olun muş du. Am ma er-
mə ni lər xey riy yə çi nin gör dü yü iş lə-
rə, onun şan-şöh rə ti nə dö zə bil mir-
di lər. Ona də fə lər lə xə bər gön də rib 
hə də lə miş di lər, la kin Mə şə di Ələs gər 
düş mən qar şı sın da baş əy mə yə cə yi ni, 
məs lə kin dən dön mə yə cə yi ni bə yan 
et miş di. Bu mərd in san xal qın qəl bin-
də, adam la rın xa ti rə sin də elə bu cür 
də qal dı.

Onu Dağ lı məs ci di nin hə yə tin də 
dəfn elə di lər. Ba kı nın sa yı lıb se çi lən 
adam la rı, si lah daş la rı, şə hər sa kin lə ri 
onu son mən zi lə yo la sal dı. Am ma nə 
ya zıq ki…  Bol şe vik lər məs ci di da ğı-
dan da Mə şə di nin qəb ri də yer lə-yek-
san ol du…

Fuad MƏM MƏ DOV
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Pre zi dent B.Oba ma 1915-ci ilə Os man lı İm-
pe ri ya sın da baş ve rən ha di sə lər lə bağ lı il lik 
mü ra ciətin də er mə ni lə rin id diası na “soy qı rı-
mı” de mə di. O, mü ra ciətin də er mə ni id diası-

nı “bö yük faicə” ad lan dı rıb.
...Sən de mə, er mə ni lər üçün bun dan da bö yük “fa-

ciə” var mış. Bu ya xın lar da “Aerofl  ot” şir kə ti nin İrə van-
dan Mosk va ya uçan təy ya rə sin də “dəh şət li fa ciə” baş 
ve rib. Be lə ki, təy ya rə Ru si ya pay tax tın da kı ha va li ma-
nı na eniş də olar kən sər ni şin lər üçün adə ti üz rə miq ra-
si ya qay da la rın dan bəhs edən audioya zı səs lən di ri lib. 
Əs lin də bur da qə ri bə heç nə yox dur. Şir kət sər ni şin lə-
rin ra hat lı ğı na mi nə on la rı, gəl dik lə ri əc nə bi döv lə tin 
miq ra si ya qa nun la rı ilə ta nış edir. Am ma...

Bu audioya zı lar stan dart ola raq bir ne çə dil də (rus, 
in gi lis, er mə ni, Azər bay can, türk mən, ta cik və s.) ya zı-
lır, bə ləd çi is tə di yi an üs tün də mü va fi q rə qəm ya zıl mış 
düy mə ni ba sır və audiosəs lən di ri ci işə dü şür. Bu də fə 
bə ləd çi ya tə ləs di yin dən, ya yor ğun ol du ğun dan (ya da 
azər bay can lı la ra xü su si rəğ bət bəs lə di yin dən!) düy mə-
ni çaş-baş sa lıb və sa lon da mət nin Azər bay can di lin də 
olan ver si ya sı səs lən di ri lib. 

Tə səv vür edin ki, təy ya rə sa lo nun da əsl “mü ha ri bə” 
baş la yıb. İrə van dan Mosk va ya uçan bü tün sər ni şin lər 
gü nah ka rı ax tar ma ğa baş la yıb və hətt  a bir er mə ni ba-
ğı ra raq bə ləd çi qı zı təy ya rə dən ye rə at ma ğı tə ləb edib. 
Lay ner ka pi ta nı nın üzr xah lı ğı da kö mə yə gəl mə yib. 
Mosk va ya uçan  par la ment frak si ya sı nın ka ti bi Te van 
Po qos yan bu nu er mə ni lə rə qar şı “ter ror” və “təx ri bat” 
ad lan dı rıb. O, psi xo lo ji st ress ke çir di yi ni və al çal dıl dı-
ğı nı bə yan edə rək bu mə sə lə ba rə də mü va fi q qu rum la-
ra şi ka yət ya za ca ğı nı, mə nə vi sar sın tı üçün kom pen sa-
si ya tə ləb edə cə yi ni de yib.

Qə ri bə dir, er mə ni lər “fa ciə” haq qın da tam fərq li dü-
şü nür lər. Əgər ağac dan bir al ma er mə ni nin ba şı na dü-
şüb sə, bu, müt ləq “ümum xalq fa ciəsi nə” çev ril mə li dir! 
Am ma dün ya ya da nış dıq la rı ağ ya lan lar, tök dük lə ri 
tim sah göz yaş la rı ar tıq ha mı nı bez di rib. Er mə ni lə rin 
son gün lər də Ru si ya və rus la rı təh qir et mə si nə ca vab ola-
raq, so sial şə bə kə is ti fa də çi lə ri on la rın ta ri xi ilə bağ lı Ren 
TV ka na lı nın ha zır la dı ğı “Hər bi sirr” ve ri li şi ni pay la şıb-
lar. Ta nın mış araş dır ma çı jur na list İqor Pro ko pen ko nun 
apa rı cı sı ol du ğu hə min ve ri liş də Er mə nis tan rəh bər li yi 
və ta rix çi lə ri nin “ya rat dı ğı” sax ta ta rix mi fi  məhv edi lir: 

“Sən de mə, mi sir li lə rə pi ra mi da tik mə yi də er mə ni-
lər öy rə dib. Ya zıq mi sir li lər. Mu sa nın mi sir li lə ri İs railə 
apar ma sın dan son ra er mə ni lər də İn gil tə rə tor paq-
la rı na köç edib miş. Yə qin ba şa düş dü nüz ki, müasir 
in gi lis lə rin əc da dı da er mə ni lər miş. Za ra fat et mi rəm, 
bu söz lər keç miş itt  i faq res pub li ka sı nın ta rix çi lə rin dən 
si tat lar dır. İn gi lis ta rix çi lər vi kinq lər dən yox, er mə ni-
lər dən tö rə mə ol duq la rı nı öy rə nən də isə eti raz et di lər, 
la kin ar tıq gec idi”. 

Proq ram da həm çi nin İrə van da kı Mil li Ta rix Mu ze-
yin də sər gi lə nən və özün də er mə ni lə rin “500 min il lik 
ta ri xi ni” əks et dir di yi bil di ri lən eks po nat la rın ol du ğu 
vur ğu la nıb. 

Am ma er mə ni lə rin qu yu su na su tö kən lər də az de-
yil. Mə sə lən, te le jur na list Vla di mir So lov yov dan si tat: 
“Hətt  a bir dam la er mə ni qa nı be lə azər bay can lı lar da 
vəh şi, in sa na xas ol ma yan nif rət do ğu rur. Bu nif rət mə-
nə Ho lo kost da baş ve rən lə ri xa tır la dır”.

Ar tıq çox dan mə lum dur ki, bu sat qın jur na list “er-
mə ni fa ciəsi nin alov lu təb li ğat çı sı dır”. O, Er mə nis ta nın 
“Şə rəf or de ni”nə la yiq gö rü lüb. So lov yo vun er mə ni lə ri 
təb liğ edən ve ri liş lə rin də mün tə zəm ola raq “Mən Er-
mə nis tan de yən də, Ste pa na ker ti və Qa ra ba ğı nə zər də 
tu tu ram” ki mi ifa də lər iş lət mə si son da ona tu la pa yı-
nın ve ril mə si ilə nə ti cə lə nib. 

So lov yo vun Ho lo kost ba rə də de dik lə ri nə gə lin cə, 
onun sə da qət lə “xid mət” et di yi İrə van “Qa re gin Nj de 
me da lı” tə sis edib. Nj de di gər “Er mə nis tan qəh rə ma-
nı” Dras ta mat Ka na yan la bir lik də Ho lo kos tun “me-
ma rı” - A.Hit le rin ya xın si lah da şı olub və mil yon lar la 
yə hu di yə, di gər mil lət lə rin əsir düş müş və tən daş la rı na 
qar şı soy qı rım tö rə dib.

Gö rü nür, Qa ra ba ğı “yax şı” ta nı yan So lov yov məq-
səd li şə kil də mil lə ti ni səhv sa lıb.

Fərhad
ABDULLAYEV

Holokostu
kim
törədib?

 …Şə hə rin dağ lıq his sə sin də kü çə dən 
əl-ayaq tez yı ğı şır. Xü su sən də ax şam 
na ma zın dan son ra dar da lan lar da kim-
sə yə rast gəl məz sən. 1917-ci ilin Ba kı-
sın da bir təş viş, qor xu və ümid siz lik kü-
lə yi do la şır. Nəin ki şə hə rin mər kə zin də, 
əc nə bi və yer li za də gan la rın top laş dı ğı 
klub lar da, ka zi no lar da, hət ta Dağ lı mə-
həl lə si de yi lən mə kan da da bol şe vik in-
qi la bı nın ab-ha va sı du yul maq da dır. Neft 
və mil yon lar səl tə nə ti nə çev ril miş cə nub 
şə hə ri xəl bir ki mi hər şe yi süz gə cin dən 
ke çi rir, mə ra mı, məq sə di bəl li ol ma yan 
min lər lə sə fi lin gü zər ga hı na çev ri lir.
…Mə şə di Ələs gər məs cid də bir az lən-
gi miş di. Na maz dan son ra axund la çay 
süf rə si ar xa sın da söh bət ləş miş di. Xalq 
ara sın da “Dağ lı məs ci di” ki mi ta nı nan 
bu zi ya rət gah onun və saiti he sa bı na ti-
kil miş di və ta nın mış me se nat bur da vaxt 
ke çir mə yi xoş la yır dı. (Bol şe vik lər ha ki-
miy yə tə gə lən dən son ra Dağ lı məs ci di 
da ğı dıl dı, ha zır da bu əra zi də Cə fər 
Cab bar lı adı na 161 say lı or ta mək-
təb yer lə şir). Bu ax şam da axund la 
məs ci din hə yə tin də bə zi yar dım-
çı ti ki li lə rin in şa sın dan da nış-
mış dı lar, Ra ma zan bay ra mı 
mü na si bə ti ilə ke çi ri lə-
cək xey riy yə təd-
bir lə ri ni mü za ki rə 
et miş di lər.

Mə şə di Ələs gər Ha cı gül məm-
məd oğ lu Ba kı nın sa yı lıb-se çi lən ta-
cir lə rin dən idi. Bər mə ki sü la lə si nin 
bu la yiq li nü ma yən də si 1860-cı il də 
Xı zı da, or ta bab mül kə dar ailə sin də 
do ğul muş du. Mol la xa na təh si li alan-
dan son ra ata sı nın tə sər rü fat iş lə ri ilə 
məş ğul ol muş, ti ca rə tin sir lə ri nə də-

…Şə hə rin dağ lıq his sə sin də kü çə dən 
əl-ayaq tez yı ğı şır. Xü su sən də ax şam 
na ma zın dan son ra dar da lan lar da kim-
sə yə rast gəl məz sən. 1917-ci ilin Ba kı-
sın da bir təş viş, qor xu və ümid siz lik kü-
lə yi do la şır. Nəin ki şə hə rin mər kə zin də, 
əc nə bi və yer li za də gan la rın top laş dı ğı 
klub lar da, ka zi no lar da, hət ta Dağ lı mə-
həl lə si de yi lən mə kan da da bol şe vik in-
qi la bı nın ab-ha va sı du yul maq da dır. Neft 
və mil yon lar səl tə nə ti nə çev ril miş cə nub 
şə hə ri xəl bir ki mi hər şe yi süz gə cin dən 
ke çi rir, mə ra mı, məq sə di bəl li ol ma yan 
min lər lə sə fi lin gü zər ga hı na çev ri lir.
…Mə şə di Ələs gər məs cid də bir az lən-
gi miş di. Na maz dan son ra axund la çay 
süf rə si ar xa sın da söh bət ləş miş di. Xalq 
ara sın da “Dağ lı məs ci di” ki mi ta nı nan 
bu zi ya rət gah onun və saiti he sa bı na ti-
kil miş di və ta nın mış me se nat bur da vaxt 
ke çir mə yi xoş la yır dı. (Bol şe vik lər ha ki-
miy yə tə gə lən dən son ra Dağ lı məs ci di 
da ğı dıl dı, ha zır da bu əra zi də Cə fər 
Cab bar lı adı na 161 say lı or ta mək-
təb yer lə şir). Bu ax şam da axund la 
məs ci din hə yə tin də bə zi yar dım-
çı ti ki li lə rin in şa sın dan da nış-
mış dı lar, Ra ma zan bay ra mı 
mü na si bə ti ilə ke çi ri lə-

Bu dö yüş lər za ma nı 
türk lər dən çox lu əsir 
alın mış dı. On lar-
dan təx mi nən 600 
nə fə ri Ba kı bux ta-
sın da kı Bö yük Zi rə 
ada sın da sax la nı lır-
dı. Türk əsir lə ri nin 
gü zə ra nı dö zül məz 
idi. Ac lıq, su suz luq 
və xəs tə lik on la rı əl-
dən sal mış dı. Ada da 
nə za rət çi iş lə yən lə rin 
bö yük ək sə riy yə ti er-
mə ni idi. On lar türk 
əsir lə rə dəh şət li iş gən-
cə lər ve rir di lər. Er mə-
ni hə kim lər isə əsir lər 
üzə rin də təc rü bə apa rır, 
za val lı la rı bi lə rək dən öl-
dü rür dü lər. 

Hə min dövr də Azər-
bay ca nın bü tün zi ya lı-
la rı, im kan lı adam la rı 

türk əsir lə rə mad di 
və mə nə vi yar dım 

g ö s  t ə  r i r  d i . 

Mə şə di Ələs gər Ha cı gül məm-
məd oğ lu Ba kı nın sa yı lıb-se çi lən ta-
cir lə rin dən idi. Bər mə ki sü la lə si nin 
bu la yiq li nü ma yən də si 1860-cı il də 
Xı zı da, or ta bab mül kə dar ailə sin də 
do ğul muş du. Mol la xa na təh si li alan-
dan son ra ata sı nın tə sər rü fat iş lə ri ilə 

…Şə hə rin dağ lıq his sə sin də kü çə dən 
əl-ayaq tez yı ğı şır. Xü su sən də ax şam 
na ma zın dan son ra dar da lan lar da kim-
sə yə rast gəl məz sən. 1917-ci ilin Ba kı-
sın da bir təş viş, qor xu və ümid siz lik kü-
lə yi do la şır. Nəin ki şə hə rin mər kə zin də, 
əc nə bi və yer li za də gan la rın top laş dı ğı 
klub lar da, ka zi no lar da, hət ta Dağ lı mə-
həl lə si de yi lən mə kan da da bol şe vik in-
qi la bı nın ab-ha va sı du yul maq da dır. Neft 
və mil yon lar səl tə nə ti nə çev ril miş cə nub 
şə hə ri xəl bir ki mi hər şe yi süz gə cin dən 
ke çi rir, mə ra mı, məq sə di bəl li ol ma yan 
min lər lə sə fi lin gü zər ga hı na çev ri lir.
…Mə şə di Ələs gər məs cid də bir az lən-
gi miş di. Na maz dan son ra axund la çay 
süf rə si ar xa sın da söh bət ləş miş di. Xalq 
ara sın da “Dağ lı məs ci di” ki mi ta nı nan 
bu zi ya rət gah onun və saiti he sa bı na ti-
kil miş di və ta nın mış me se nat bur da vaxt 
ke çir mə yi xoş la yır dı. (Bol şe vik lər ha ki-
miy yə tə gə lən dən son ra Dağ lı məs ci di 
da ğı dıl dı, ha zır da bu əra zi də Cə fər 
Cab bar lı adı na 161 say lı or ta mək-
təb yer lə şir). Bu ax şam da axund la 
məs ci din hə yə tin də bə zi yar dım-
çı ti ki li lə rin in şa sın dan da nış-
mış dı lar, Ra ma zan bay ra mı 
mü na si bə ti ilə ke çi ri lə-

Məsləkindən 
dönməyən 

adam
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Sər gi nin bi rin ci gü nü. 

Şə kil lər.
Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı-

nın Və ci hə Sə mə do va adı na sər-
gi sa lo nun da yıq - Or xan Əzi min 
Çer no bıl dan çək di yi fo to la rın sər-
gi sin də. “Çer no Bıl” ad lı bu eks po-
zi si ya mə lum fa ciənin 30 ili yi nə 
həsr olu nub... 

“Ağır fo to lar dır”. Ta nı dı ğım 
dost la rı nın ço xu nun reak si ya sı be-
lə dir. Am ma mə ni baş qa de tal lar 
ma raq lan dı rır. Mə sə lən, Çer no-
bıl da da gü nəş çı xır, ax şam dü şür 
və ya ora da pa yız gə lir, yar paq lar 
tö kü lür, xə zan olur, ağac lar – ila-
hi, ora da hətt  a ağac lar da var – çıl-
paq la şır, hətt  a qar da ya ğır. Ora da 
gü nəş var, ora tu rist ki mi, jur na list 
ki mi, fo toq raf ki mi get mək olar, 
ora dan şə kil çək mək, hətt  a ora da 
qal maq olar. Ne cə ki Or xan Əzim 
ge dib, iki ge cə qa lıb və al tı mi nə 
ya xın şə kil çə kib.

Bu fo to la rın ək sə riy yə tin də gü-
nəş mə yus-mə yus da ol sa, gü-
lüm sə yir. Za tən baş qa cür on la rı 
fo toob yek ti vin yad da şın da fi k sə 
et mək çə tin olar dı. Çün ki Çer no-
bıl da işıq yox dur. Te le fon iş lə mir, 
in ter net tut mur. Yal nız fə nər işı-
ğın dan is ti fa də et mək olur. Am ma 
xid mət sek to ru var. Tu rist lər gə lir, 
qo naq evin də ge cə lə yir, ora da ye-
mək ye yir lər... 

Fi kir lə ri mi ya rı da sax la ma ğa 
məc bur olu ram. İşa rə edir lər ki, 
təd bi rin rəs mi his sə si baş la yır. 
Adam la rı ya rıb rep ro duk to ra ya-
xın la şı ram ki, nitq lə ri ay dın eşi də 
bi ləm. Baş qa cür müm kün de yil. 
İş ti rak çı çox dur, sə si ayırd edə bil-
mə yə cə yəm. Dik to fo nu mu çı xa rıb 
düz səs güc lən di ri ci nin ya nın da ca 
özü mə yer elə yi rəm. Ara da sa lo-
na, adam la ra nə zər sa lı ram. Son 
vaxt lar sər gi lər də be lə qə lə bə lik 
gör mə mi şəm. Bu, xo şu ma gə lir. 
Tə bəs sü müm ya rı da qı rı lır. Çer-
no bıl fa ciəsi qur ban la rı nın xa ti-
rə si ni bir də qi qə lik sü kut la yad 
edi rik.

Sü ku tu Xalq rəs sa mı Ağaəli İb-
ra hi mo vun sə si po zur. Rəs sam 
de yir ki, sər gi ic ti maiy yət də ma-
raq do ğu rub və ümu miy yət lə, 
dün ya da son za man lar baş ve rən 
qlo bal çə tin lik lər be lə təd bir lə rin 
əhə miy yə ti ni ol duq ca ar tı rır. Ağə-
li müəl lim gənc fo toq raf Or xan 
Əzi min nü ma yiş et dir di yi fo to la rı 
əsl sə nət əsə ri ad lan dı rır. Söy lə yir 
ki, heç bir mu si qi, sə nət əsə ri, fi lm 
in san la rı fo to lar qə dər tə sir lən di rə 

bil məz.

Azər bay can Çer no bıl Əlil lə ri 
Cə miy yə ti nin səd ri Mir hə sən Hə-
sə nov isə çı xı şın da ta ri xə eks kurs 
edir, azər bay can lı la rın Çer no bıl 
qə za sı nın ara dan qal dı rıl ma sın-
da iş ti ra kın dan, Çer no bıl əlil lə ri nin 
və ziy yə tin dən söh bət açır. Mən də 
as ta-as ta oxu duq la rı mı, eşit dik lə ri-
mi xa tır la yı ram. Fa ciə 1986-cı il də, 
ap re lin 26-da baş ve rib. Uk ray na-
da yer lə şən, Le ni nin adı nı da şı yan 
Çer no bıl Atom Elekt rik Stan si ya sı-
nın dör dün cü blo kun da part la yış 
olub. Reak to run ta ma mi lə da ğıl-
ma sı nə ti cə sin də ət raf mü hi tə xey li 
ra dioak tiv mad də lər bu ra xı lıb. Bu, 
həm in san tə lə fa tı, həm də iq ti sa di 
zi yan ba xı mın dan atom ener ge ti ka-
sı sa hə sin də ən bö yük qə za he sab 
olu nur. Qə za dan son ra kı ilk üç ay da 
rəs mi mə lu mat la ra gö rə 31 nə fər hə-
lak olub, şüalan ma ya mə ruz qal mış 
adam lar dan 60-80 nə fə ri bun dan 
son ra cə mi 15 il ya şa ya bi lib. 134 nə-
fər ağır şüalan ma ya mə ruz qa lıb. 115 
min nə fər dən çox əha li isə ya xın lıq-
da kı əra zi dən təx li yə olu nub. Qə za-
nın fə sad la rı nın ara dan qal dı rıl ma sı 
iş lə ri nə 600 min nə fər cəlb olu nub...

Son ra Or xan Əzim özü sər gi ba-
rə də bir-iki cüm lə lik qı sa ara yış 
ve rir və len ti kə sir. Bun dan son ra 
şə kil lər da nı şır. Üzə ri nə dəf tər qa-
laq lan mış mək təb par ta la rı, uşaq 
bağ ça sın da tən ha qal mış oyun caq 
kuk la, uşaq ayaq qa bı sı nın ta yı, təx-
li yə za ma nı ye rə atıl mış əleyh qaz-
lar, şa gird lər dən bi ri nin çə kib ma-
sa nın üzə rin dən gö tür mə yə im kan 
tap ma dı ğı açıq al bo mun və rə qin də-
ki uşaq şək li, xə zəl lər, xəs tə xa na nın 

“Mü ha ri bə ve te ran la rı nın pa la ta-
sı” löv hə si, ne çə il lər dir ya ğış dan 
baş qa su dam cı sı gör mə yən ho-
vuz lar, is tis ma ra ve ril mə miş park 
və uşaq üzü gör mə yən “Şey tan 
çar xı” yel lən cə yi, bö yük su per-
mar ket böl mə lə ri, qo naq evi, otel 
otaq la rı və bir də... zal da Qor ba ço-
vun iri şək li. Ye ri gəl miş kən, Or-
xa nın çək di yi fo to dan da gö rü nür 
ki, qə za dan son ra Çer no bı la ge-
dən lər dən kim sə SS Rİ-nin bu ilk 
və son pre zi den ti nin ağ zı na qa ra 
“sar ğı” çə kib. Mis tik qə bul et mək 
olar. Çer no bıl ha di sə si SS Rİ-nin 
sü qu tu nu sü rət lən dir di... 

Və əl bətt  ə ki, fo to la rın heç bi rin-
də adam gö rün mür. Ye tim qal mış 
bu şə hər də daimi sa kin lər yox dur. 
Bə ləd çi lər də, xid mət sek to run da-
kı  adam lar da tez-tez də yi şir. Heç 
kəs hə ya tı nı ris kə at maq is tə mir. 
Da ha yax şı şərt lər lə iş ta pan ki mi 
bu ra dan ge dir lər. Bir cə Çer no bı-
lın kə na rın da kı, şüalan ma təh lü-
kə si nis bə tən az olan kənd lər də 
adam lar ya şa yır. Bu de tal lar Or-
xan la sər gi dən son ra kı söh bə tim-
də mə lum olur. Fo toq raf söy lə yir 
ki, bu sa kin lə rin ək sə riy yə ti qo ca 
tə qaüd çü lər dir. On lar öz lə ri hö-
ku mət dən ge ri, və tən lə ri nə qay-
ta rıl ma la rı nı is tə yib lər. De yib lər 
ki, on suz da öm rü mü zə az qa lıb, 
qo yun do ğu lub, bo ya-ba şa çat dı-
ğı mız tor paq da ölək...

Für sət ta pıb müəl lifl  ə təf si lat lı 
söh bət lə şə bil mi rəm. Nor mal dır. 
Gü nün qəh rə ma nı odur. Bu na gö-
rə də sə hə ri si bir də sər gi sa lo nu na 
baş çək mə yi dü şü nü rəm.

Sər gi nin ikin ci gü nü. 
Müəl lif

Əl li beş fo to nun nü ma yiş olun du-
ğu sər gi nin ikin ci gü nü də şə kil lə rə 
bax ma ğa gə lən lər az de yil.  Am ma 
ikin ci də fə gəl mə yi min bir üs tün lü yü 
də var. Hər fo to ba rə də müəl lif özü 
da nı şır - ha ra da, ne cə, han sı şə rait də 
çə ki lib. Şə kil lə ri bir-bir ye ni dən nə-
zər dən ke çir dik dən son ra dik to fo nu 
yan dı rı ram. Sə fə rin dən da nı şır.

Uk ray na ya fev ral ayın da ge dib. 
De yir, Ba kı ya qa yı da na dək özü 
də Çer no bıl da ol du ğu na, az qa la 
inan mır mış. Hətt  a ora da qal dı ğı üç 
gün müd də tin də yal nız so nun cu 
saat lar da ya dı na dü şüb ki, özü nü 
çə kən ol ma yıb və əl bətt  ə, Or xan 
dər hal səh vi ni dü zəl dib bə ləd çi-
dən onu “Çer no bıl”ın gi ri şin də ki 
löv hə nin qar şı sın da fo to nun yad-
da şı na kö çür mə si ni is tə yib. 

Üç gün ər zin də 6 min fo to çə kib. 
On lar dan əl li be şi ni iki azər bay-
can lı, bir is veç fo toq ra fın kö mə-
yi lə se çib sər gi yə ve rib. Plan la rın-
dan da nış ma ğı sev mir, elə mən də 
so ruş ma ğa qor xu ram, dü şər-düş-
mə zi olar, am ma de yir ki, gə lən 
ay bu fo to şə kil lər dən sər gi üçün 
xa ri cə gön də rə cək. Bu ara da üzü-
mə ba xıb qə tiy yət lə de yir: “Sa tış 
ol ma ya caq”. Son ra iza hat ve rir: 
“Çün ki bu fo to lar mə nim üçün 
əziz dir. Ora da çək di yim əziy yə ti 
heç bir məb lə ğə də yiş mə rəm. Hət-
ta qiy mət fan tas tik ol sa be lə. Onu 
da bi li rəm ki, sat sam, o fo to la rın 
ar xa sın ca gö züm qa la caq. Üs tə lik, 
on lar da is tər-is tə məz ağır ab-ha-
va var. İs tə mə rəm, kim sə evi nə bu 

ener ji ni apar sın”.

Çer no bıl hə lə də ya şa yış üçün 
təh lü kə li əra zi he sab olu nur. Ora 
get mək is tə yən tu rist və  fo to re-
port yor la rın şüalan ma ya mə ruz 
qal ma ris ki var.  Or xan de yir ki, bu 
təh lü kə ni gö zə alıb. Bir mə qam da 
isə cid di qor xu ya şa yıb: “Prip yat da 
da ğıl mış bir mək tə bin ya xın lı ğın-
dan ke çir dik. Bə ləd çi de di ki, mən 
içə ri da xil ola bil mə rəm, am ma ora 
heç sə nin üçün də ar zuolu nan yer 
de yil. Yo lu ni şan ver di, va hi mə li 
bir aura sı var dı o mə ka nın. Şə kil-
lə ri çək dim, am ma özüm də risk 
edib çox içə ri lə rə ke çə bil mə dim. 
Bi rin ci mər tə bə ni çək dim, ikin ci 
mər tə bə nin pil lə kən lə ri ta ma mi lə 
da ğıl mış dı, yu xa rı qalx maq ol mur-
du. Üs tə lik, şüalan ma ris ki çox idi. 
Am ma bir mə sə lə də var ki, adam 
özü nə xəs tə lə nə cə yi ni təl qin edən-
də o ta le dən qa ça bil mir. Hə lə ki, 
Çer no bıl dan qa yı dan dan son ra 
ümu mi müayi nə olun ma mı şam. 
Gə lən dən son ra bir ay, ay ya rım 
ba şağ rı la rım ol du, son ra ke çib- get-
di, cid di bir şey de yil. Bəl kə bir ay-
dan son ra yox la ma dan keç dim”. 

Or xan Əzim Prip yat həbs xa na-
sın dan da gö rün tü lər çə kə bi lib. Bə-
ləd çi nin söy lə di yi nə gö rə, ora nı çox 
az adam gö rüb. İn ter net də də bu 
həbs xa na dan fo to lar gö zə dəy mir. 

Ümu mi lik də, Çer no bıl da da xil 
ol maq la, Prip yat da, Za lis si ya da, 
Ka pa çi də, Dit yat ki, Rı jıy Les və baş-
qa böl gə lər də çə ki liş lər edən müəl lif 
ət raf da kı ya şa yış olan kənd lə rə baş 
çə kə bil mə yib. Bu nun üçün əla və 
vaxt və həm də de mə li, pul la zım 
idi. Dör dün cü ra dioak tiv blo kun 
içə ri sin də çə ki liş lər üçün ödə niş isə 
da ha ba ha dır.  Bu məb lə ğin bö yük 
bir his sə si xü su si ska fandr üçün nə-
zər də tu tu lur. Or xan ora da ge də 
bil mə yib. Baş qa böl gə lər də isə qo ru-
yu cu ge yi mə xü su si eh ti yac yox dur: 
“Am ma, əl bətt  ə, qo ru yu cu nə fəs lik-
lə keç mək is tə yən lər də olur. Bu da 
nor mal dır. Çün ki ra diasi ya nın ağır 
ol du ğu yer lər var. Mə nə de di lər ki, 
əlin dən dü şən heç nə yi gö tür mə. 
Bir-iki də fə fo toapa ra ta aid olan 
par ça la rı əlim dən sal dım, bə ləd çi 
on la ra to xun ma ğa qoy ma dı”. 

Sər gi yə reak si ya lar ba rə də so-
ru şu ram. De yir, bu qə dər çox ada-
mın gə lə cə yi ni göz lə mir miş. O ki 
qal dı fo to lar la bağ lı rəy lə rə, hə lə 
tən qi di fi  kir lər lə qar şı laş ma yıb. 
Da ha çox tə rifl  ə yir lər...

Dik to fo nu sön dür mə yə ha zır la-
şı ram. Or xa nın so nun cu cüm lə si 
dü şün dü rür. De yir, ça lı şa caq, bir 
də Çer no bı la get sin. Bu də fə həm 
də adam la rı çək mə yə...

RƏ Bİ QƏ 

bil məz. ki uşaq şək li, xə zəl lər, xəs tə xa na nın baş çək mə yi dü şü nü rəm. va var. İs tə mə rəm, kim sə evi nə bu 
ener ji ni apar sın”.

də Çer no bı la get sin. Bu də fə həm 
də adam la rı çək mə yə...

RƏ Bİ QƏ 

Azər bay can Çer no bıl Əlil lə ri “Mü ha ri bə ve te ran la rı nın pa la ta- Sər gi nin ikin ci gü nü. 

Çernobılda 3 gün və ya 
6 min adamsız şəkil
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Xaqan MƏMMƏDOV
Bu fak tı de mok ra tik döv lət lə rin 

si ya si ox şar lı ğı və si ya si st ruk tur 
tip lə ri nin ey ni ol ma sı ilə izah et-
mək doğ ru ol maz dı. Mə sə lən, XX 
əsr də si ya si tə fək kür və so sial-si-
ya si plan da bir-bi ri nin bən zə-
ri olan, so sialist dü şər gə si nə aid 
bir çox döv lət lər də bey nəl xalq 
mü na qi şə ocaq la rı ya ran mış dı. 
Döv lət lə rin so sial-si ya si ox şar lı ğı 
öz-öz lü yün də mü na qi şə və mü ha-
ri bə lər dən sı ğor ta lan mır. Xa tır la-
daq ki, XX əs rin iki to ta li tar re ji mi 
– kom mu nist və fa şist döv lət lə ri 
ideolo ji xi las kar dokt ri na sı nı əl də 
bay raq et miş di lər. Bu dokt ri na ya 
gö rə, hə min döv lət lə rin əsas məq-
səd lə rin dən bi ri də öz ide o lo gi ya-
la rı nı bü tün dün ya ya yay maq idi. 
Bu, öz növ bə sin də eks pan sionist 
xa ri ci si ya sə tin mey dan su la ma sı-
na gə ti rib çı xa rır, qa çıl maz ola raq, 
qar şı dur ma lar la, o cüm lə dən də, 
si lah lı mü na qi şə lər lə nə ti cə lə nir di. 

La kin bey nəl xalq are na da döv-
lə tin fəaliy yə ti və id diala rı mü va-
fi q iq ti sa di, si ya si və hər-
bi po ten siala, re surs la ra 
söy kən mir sə, apa rı lan 
xa ri ci si ya sə tin st ra te ji 
«da lan »a di rən mə si 
eh ti ma lı ar tır. Er mə-
nis tan məhz be lə bir 
və ziy yət lə üz lə şib. 
Bu öl kə nin id diala-
rı nın pa ra diq ma sı 
iq ti sa di və hər bi 
zəifl  ik, güc-
züs lük üzə-
rin də qu-
r u  l u b .

Nə ti cə də öl kə nin böh ra na dü şə-
cə yi və «Bö yük Er mə nis tan» ar-
zu su nun puç ola ca ğı şüh bə do-
ğur mur. 

Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə sin də 
əra zi fak to ru baş lı ca rol oy na yır 
və Er mə nis ta nın so sial-iq ti sa di 
ma raq la rı nı (tə bii eh ti yat lar, əha-
li nin sa yı və s.) əks et di rir. Təd-
qi qat çı la rın qə naəti nə gö rə, se pa-
rat çı əh va li-ru hiy yə yə kök lən miş 
qrup və ya tə bə qə lə rin ha mı sı öz 
ma raq la rı nı «ü mum mil li», ya xud 
«ü mum bə şə ri» xa rak ter li mə sə lə-
lər lə pər də lə mə yə ça lı şır. 

El mi ədə biy yat da «mil li ma raq-
lar» an la yı şı nın iki əsas yo zu mu 
və şər hi var. Bun lar dan bi ri – li be-
ral izah dır ki, bu ra da mil li ma raq-
lar in ki şaf et miş de mok ra tik öl kə-
lər də və tən daş la rın ümu mi ləş miş 
ma raq la rı ki mi an la şı lır. Xa ri ci 
si ya sət sa hə sin də öl kə nin qar şı-
sın da du ran və zi fə lər, o cüm lə dən 
də, döv lət ma raq la rı bu kon sep si-
ya ya söy kə nir. Nə ti cə eti ba ri lə, ilk 
növ bə də, iq ti sa di, si ya si, hər bi sfe-
ra lar da və tən daş la rın ma raq la rı 
qo ru nur və on la rın təh lü kə siz li yi 
tə min edi lir. Bu cür me xa nizm lər 
yet kin və tən daş cə miy yə ti olan 
de mok ra tik öl kə lə rin xa ri ci si ya sə-
ti nin for ma laş ma sı nı şərt lən di rir. 

Alim-si ya sət çi lə rin baş qa bir 
qru pu di gər kon sep si ya nı dəs tək-
lə yir-bu ra da mil li ma raq lar döv lə-
tin ma raq la rı ilə ey ni ləş di ri lir, yə ni 
«mil li-döv lət» ma raq la rı an la yı şı-
na üs tün lük ve ri lir. Bu kon sep si-

ya nı də rin dən təh lil edər kən 
mə lum olur ki, et nik zə mi nə 

əsas la nan spe si fi k bü töv lük 
ki mi, döv lə tin ma raq la-

rı ilə mil lə tin ma raq la rı 
ey ni ləş di ri lə bil məz.

Mə sə lə nin bu şə kil də qo yu lu şu, 
qa çıl maz ola raq qon şu döv lət-
lər lə ix ti la fa gə ti rib çı xa rır, çün ki 
bu, is tər-is tə məz, hə min döv lə tin 
xa ri ci si ya sə tin də se pa ra tizm me-
yil lə ri nin art ma sı ilə nə ti cə lə nir. 
Bu isə öl kə nin gü cün dən yox, 
döv lə tin bü rok ra tik st ruk tur la rı-
nın zəifl  i yin dən xə bər ve rir. Bu 
st ruk tur lar de mok ra tik nə za rət 
şə raitin də eff  ek tiv iş lə mə yə qa dir 
ol ma dı ğı üçün döv lə tin kons ti-
tu si ya hə dəfl  ə ri ni mi fi k «bö yük-
lük» ide ya la rı ilə əvəz lə yir. Er mə-
nis tan ki mi mo noet nik döv lət də 
bu, «Bö yük Er mə nis tan» mi fi  ki-
mi mey da na çı xır. Er mə nis tan la 
Azər bay can ara sın da kı mü na qi-
şə, əsas sız əra zi id di a la rı, qon şu 
döv lə tə sı rın mış mü ha ri bə  - bü-
tün bun lar məhz hə min mi fi n do-
ğur du ğu fə sad lar dır. 

Be lə lik lə, «so yuq mü ha ri-
bə»dən son ra ya ran mış döv lət-
lə ra ra sı mü na qi şə lə rin özəl lik-
lə rin dən bi ri də on la rın da xi li 
konfl  ikt lər lə bağ lı ol ma sı dır. Döv-
lət lər ara sın da zid diy yət ya ra dan 
fak tor lar dan bi ri tə rəfl  ər dən bi-
ri nin da xi lin də ya şa nan tə bəd-
dü lat la rın do ğur du ğu nə ti cə dir. 
Çün ki et nik si ya sə tin bu şə kil də 
apa rıl ma sı han sı sa az lı ğın ye ni 
li der lə ri nin da ha çox sə la hiy yət 
əl də et mək is tə yi ni şərt lən di rir. 
On lar möv cud döv lət sis te mi nin 
le gi tim li yi ni şüb hə al tı na alır, 
bü tün va si tə lər dən ya rar la na raq, 
az lı ğın öz mü qəd də ra tı nı müəy-
yən et mək hü qu qu nu  qa bar dır, 
onu bey nəl xalq si ya si sis te min 
bə ra bər hü quq lu sub yek ti ki mi 
qə lə mə ver mə yə ça lı şır lar. Dağ-
lıq Qa ra bağ konfl  ik ti mə sə lə sin də 
Er mə nis ta nın se pa ra tiz mi dəs tək-
lə mə si bir ya na, açıq şə kil də mü-
na qi şə tə rəfl  ə rin dən bi ri nə çev ril-
mə si yu xa rı da söy lə dik lə ri mi zi 
bir da ha sü bu ta ye ti rir. 

80-ci il lə rin so nun da, SS Rİ-
də ye ni dən qur ma si ya sə ti nə 
start ve ril dik dən son ra Er mə-
nis tan da le qal əsas lar la bir çox 
ic ti mai «qer yi-for mal» təş ki lat-
lar ya ra n dı. On lar dan er mə ni 
ümum mil li hə rə ka tı Qa ra bağ 
mü na qi şə sin dən is ti fa də et mək-
lə ha ki miy yə tə yi yə lən mək pla-
nı nı ger çək ləş dir mə yə baş la dı.

İrə van da ke çi ri lən küt lə vi nü ma-
yiş lər, mi tinq lər, im za top la ma 
kam pa ni ya la rı, Qa ra ba ğın Er mə-
nis ta na bir ləş di ril mə si ni tə ləb edən 
bə yan na mə lər, kö nül lü dəs tə lə ri nin 
for ma laş dı rıl ma sı – bü tün bun lar 
ha ki miy yət də qal maq is tə yən döv-
lət rəh bər li yi nin heç bir hü qu qa 
söy kən mə yən ad dım lar at ma sı ilə 
nə ti cə lən di. 1988-ci il, iyu nun 15-də 
Er mə nis tan Ali So ve ti DQMV-nin 
Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si ilə bağ-
lı qə rar qə bul et di. Azər bay can Ali 
So ve ti və SS Rİ Ali So ve ti bu qə ra rın 
hü qu qi qüv və si ol ma dı ğı nı bə yan 
et di və be lə lik lə, döv lət lə ra ra sı mü-
na qi şə nin əsa sı qo yul du.

Er mə nis ta nın da xi lin də ki si ya-
si qüv və lə rin ha ki miy yə tə gəl mək 
üçün Dağ lıq Qa ra bağ prob le min-
dən is ti fa də et di yi heç kəs də şüb hə 
do ğur mur. Ter-Pet ros yan ha ki miy-
yə tə yi yə lən dik dən son ra ba şa düş-
dü ki, Qa ra ba ğın Er mə nis ta na bir-
ləş di ril mə si ide ya sı nı prak tik ola raq 
hə ya ta ke çir mək müm kün de yil 
– bu, tək cə Azər bay can la qan lı mü-
ha ri bə yə gə ti rib çı xar ma ya caq, həm 
də öl kə nin bey nəl xalq aləm dən 
təc rid olun ma sı ilə nə ti cə lə nə cək. 
Er mə nis tan rəh bər li yi ta ma mi lə 
baş qa möv qe tu ta raq, Qa ra bağ mü-
na qi şə sin də bir ba şa iş ti ra kı nı dan-
ma ğa, özü nü «ü çün cü tə rəf» ki mi 
qə lə mə ver mə yə baş la dı. 1992-ci il 
fev ra lın 18-də Er mə nis tan bə yan 
et di ki, DQMV-nin Er mə nis ta na 
bir ləş di ril mə si ilə bağ lı öl kə nin Ali 
So ve ti nin 1988-ci il 15 iyun ta rix li 
qə ra rı ar tıq qüv və dən düş müş sa yı-
lır və bu mə sə lə də Er mə nis tan bey-
nəl xalq hü qu qun nor ma la rı na əməl 
edə cək. La kin ye ni si ya si xətt  baş 
na zir R.Kö çər yan və mü da fi ə na zi ri 
V.Sar kis ya nın güc lü mü qa vi mə ti ilə 
üz ləş di və nə ti cə də Ter-Pet ros yan 
is te fa ver mə li ol du. 1998-ci il mar tın 
30-da Er mə nis tan res pub li ka sı nın 
ye ni pre zi den ti R.Kö çər yan ol du. 

Ay dın dır ki. Qa ra bağ mü na qi-
şə si ol ma dan Er mə nis ta nın in di ki 
iq ti da rı ha ki miy yət də qa la bil məz. 
Bu iq ti dar mak si ma list şüar lar la 
ma ni pul ya si ya edə rək, öz sə ləfl  ə ri-
nin «məğ lu biy yət çi» si ya sə ti ni tən-
qid et mək lə məş ğul dur. Er mə nis-
tan rəh bər li yi da nı şıq lar gö rün tü sü 
ya ra dır, bü tün va si tə lər lə mü na qi-
şə nin həl li ni uzat ma ğa ça lı şır və 
bu nun üçün öz su ve re ni te ti ni məh-

dud laş dır ma ğa be lə ra zı 
olur. 

Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti-
nin əsas hə dəfl  ə rin dən bi ri də 
bey nəl xalq sə viy yə də «er mə-
ni soy qı rı mı» nın qə bul edil mə si 
mə sə lə si dir. Er mə ni si ya sət çi lə ri 
nü fuz lu bey nəl xal təş ki lat lar da 
(BMT, Av ro pa Şu ra sı Par la ment 
As samb le ya sı və s.) daim bu mə-
sə lə ni gün dəm də sax la ma ğa ça lı-
şır lar. Er mə nis tan giz lət mir ki, bu 
«p rob lem» uy dur ma soy qı rı mı nı 
qə bul et mə yən qərb döv lət lə ri-
nə təz yiq va si tə si –  Dağ lıq Qa ra-
bağ böh ra nı nın tən zim lən mə si ilə 
bağ lı da nı şıq lar pro se sin də  Er mə-
nis ta nın dip lo ma tik mü da fi əsi ni 
tə min edə bi lə cək fak tor lar dan 
bi ri ki mi nə zər də tu tu lur. Mə lum 
ol du ğu ki mi, 2000-ci il də Ame ri-
ka Konq re si «er mə ni soy qı rı mı» 
qa nun la yi hə si ni mü za ki rə et mə yi 
plan laş dır mış dı. Yal nız pre zi dent 
Klin to nun şəx si mü da xi lə sin dən 
və bu hal da «A me ri ka nın mil li 
ma raq la rı nın zə rər gö rə cə yi» ilə 
bağ lı xə bər dar lı ğın dan son ra bu 
mə sə lə gün dəm dən çı xa rıl dı. An-
caq Fran sa da J.Şi rak və  L.Jos pen 
de pu tat la ra bir ba şa təz yiq gös-
tər mək dən çə kin di lər, çün ki bu 
öl kə də er mə ni dias po ru nun tə si ri 
çox güc lü dür. Er mə nis tan «soy-
qı rım»ı qə bul edən öl kə lər dən 
psi xo lo ji dəs tək ala raq, öz ta ri xi 
id diala rı nı Dağ lıq Qara bağ er mə-
ni lə ri ni «növ bə ti də fə» xi las et mək 
si ya sə ti ilə pər də lə mə yə ça lı şır. 

Er mə nis ta nın da xi li si ya sə tin də 
de mok ra tik prin sip lə rin və in san 
haq la rı nın ko bud şə kil də po zul-
ma sı (bü tün qey ri-er mə ni əha li-
nin öl kə dən və DQMV əra zi sin-
dən qo vu lub çı xa rıl ma sı, re ji min 
to ta li tar ma hiy yə ti və s.), xa ri ci 
si ya sə tin də isə «Bö yük Er mə nis-
tan »ın ya ra dıl ma sı na mi nə heç 
bir bey nəl xalq öh də lik lə rin ye ri-
nə ye ti ril mə mə si pa ra diq ma sı üs-
tün lük təş kil edir. 

Er mə nis tan – Azər bay can - 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
təh li li gös tə rir ki, nə ti cə eti ba ri lə 
mü na qi şə nin baş lı ca fak to ru Er-
mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı 
əra zi id diala rı, əsas sə bə bi isə er-
mə ni ekst re mist lə ri nin mil lət çi-
lik ideolo gi ya sı və Er mə nis ta nın 
da xi lin də da vam lı ola raq tüğ yan 
edən si ya si böh ran dır. 

Tərcümə edən:
Etimad BAŞKEÇİD

Xaqan MƏMMƏDOV Nə ti cə də öl kə nin böh ra na dü şə-

Mə sə lə nin bu şə kil də qo yu lu şu, 

lər lə ix ti la fa gə ti rib çı xa rır, çün ki 
bu, is tər-is tə məz, hə min döv lə tin 
xa ri ci si ya sə tin də se pa ra tizm me-
yil lə ri nin art ma sı ilə nə ti cə lə nir. 
Bu isə öl kə nin gü cün dən yox, 

nın zəifl  i yin dən xə bər ve rir. Bu 
st ruk tur lar de mok ra tik nə za rət 
şə raitin də eff  ek tiv iş lə mə yə qa dir 
ol ma dı ğı üçün döv lə tin kons ti-
tu si ya hə dəfl  ə ri ni mi fi k «bö yük-
lük» ide ya la rı ilə əvəz lə yir. Er mə-
nis tan ki mi mo noet nik döv lət də 

XX əsr də si ya si mə də niy yə tin də de mok-
ra tik prin sip lə rin bər qə rar ol du ğu 
döv lət lər bir-bi ri ilə mü ha ri bə et mə-
yib. Bu və ya di gər re gion da de mok-

ra tik re jim lə rin mey da na çıx ma sı pro se si, bir qay da 
ola raq, hə min əra zi lər də bey nəl xalq gər gin li yin və mü-
na qi şə lə rin sən gi mə si ilə mü şaiyət olu nur. Bu, təd qi-
qat çı la rın müəy yən ləş di rid yi em pi rik fakt dır. Təx min 
et mək olar ki. möh kəm lən miş de mok ra ti ya la rın da xi li 
xü su siy yət lə ri konf likt lə rin si ya si və hü qu qi va si tə lər lə 
həll edil mə si ni şərt lən di rir. Bu isə on la rın həm da xi li, 
həm də xa ri ci mü na si bət lə rin də əks olu nur və döv lət-
lər ara sın da qar şı lıq lı əla qə lə rin xa rak te ri ni də yiş di rir.

fi q iq ti sa di, si ya si və hər-
bi po ten siala, re surs la ra 
söy kən mir sə, apa rı lan 
xa ri ci si ya sə tin st ra te ji 
«da lan »a di rən mə si 
eh ti ma lı ar tır. Er mə-
nis tan məhz be lə bir 
və ziy yət lə üz lə şib. 
Bu öl kə nin id diala-
rı nın pa ra diq ma sı 
iq ti sa di və hər bi 
zəifl  ik, güc-
züs lük üzə-
rin də qu-
r u  l u b .

qo ru nur və on la rın təh lü kə siz li yi 
tə min edi lir. Bu cür me xa nizm lər 
yet kin və tən daş cə miy yə ti olan 
de mok ra tik öl kə lə rin xa ri ci si ya sə-
ti nin for ma laş ma sı nı şərt lən di rir. 

Alim-si ya sət çi lə rin baş qa bir 
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lə yir-bu ra da mil li ma raq lar döv lə-
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«mil li-döv lət» ma raq la rı an la yı şı-
na üs tün lük ve ri lir. Bu kon sep si-

ya nı də rin dən təh lil edər kən 
mə lum olur ki, et nik zə mi nə 

əsas la nan spe si fi k bü töv lük 
ki mi, döv lə tin ma raq la-

rı ilə mil lə tin ma raq la rı 
ey ni ləş di ri lə bil məz.
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Tər cü mə şü nas lı ğın
əsas ka te qo ri ya la rı

Tər cü mə nə zə riy yə si nə dair 
mən bə lər də tər cü mə şü nas lı ğın 
ek vi va lent lik, janr-üs lub, praq-
ma ti ka, kon ven sional nor ma la rı 
ki mi nor ma tiv tə ləb lə ri diq qə tə 
alın maq la aşa ğı da kı əsas ka te qo-
ri ya la rın dan bəhs olu nur:

  ek vi va lent lik ka te qo ri ya sı. 
Bu ka te qo ri ya nın uy ğun luq 
tip lə ri ek vi va lent tər cü mə, 
va riant uy ğun lu ğu və mətn 
uy ğun lu ğu dur.
  adek vat lıq -  qey ri-adek vat lıq 
ka te qo ri ya sı. Bu ka te qo ri-
ya ek vi va lent lik ka te qo ri-
ya sı na ox şa sa da, tam ey-
niy yət təş kil et mir. Be lə 
ki, ek vi va lent lik mət nin 
(ori ji na lın) tam, mü kəm-
məl (tam də yər li) tər cü mə si 
de mək dir. Adek vat lıq isə 
ori ji na la ən ya xın, ori ji na-
lın məz mu nu nu ki fa yət də-
rə cə də ifa də edən tər cü mə 
va riant la rın dan bi ri mə na-
sı na gə lir. 
  va riant lıq - in va riant lıq ka-
te qo ri ya sı. Ey ni bir mət nin 
ori ji nal la tam də yər li, ya xud 
adek vat olan tər cü mə va-
riant la rı dır. 
  ori ji nal mət nin (in for ma si ya-
nın) də yər li li yi, praq ma tik li-
yi ka te qo ri ya sı. Bu, mət nin 
tər cü mə si za ma nı sax lan ma-
sı zə ru ri olan (re le vant) və 
çı xa rıl ma sı müm kün olan 
(qey ri-re le vant) in for ma si ya 
de mək dir.

  ori ji nal mət nin (in for ma si ya-
nın) tər cü mə üsu lu ka te qo ri-
ya sı. Ori ji nal mət nin st ruk tu ru 
də yi şil mə dən (cüm lə qu ru lu-
şu, janr ti pi və s.) tər cü mə edi-
lir, ya xud da tam də yər li tər cü-
mə işi ori ji na lın st ruk tu ru ilə 
baş qa şə kil lə rə trans for ma si ya 
edi lə rək (şeir nəsr lə, mü rək-
kəb cüm lə iki sa də cüm lə ilə 
və s.) hə ya ta ke çi ri lir.

  tər cü mə nin key fi y yə ti ka te qo ri-
ya sı. Tər cü mə işi ta mam lan dıq-
dan son ra or ta ya çı xan nə ti cə nin 
(tər cü mə nin) key fi y yə ti onun 
bir ne çə əla mə ti nə gö rə müəy-
yən ləş di ri lir: ori ji na lın və tər-
cü mə nin mə na ya xın lı ğı na gö-
rə; janr-üs lub ek vi va lent li yi nə 
gö rə; praq ma tik fak tor la ra gö rə 
(mə sə lən, bə dii tər cü mə ədə bi 
də yə ri nə, tex ni ki tər cü mə ter-
mi no lo ji ek vi va lent li yə, rek lam 
tər cü mə si onun eff  ekt li lik də rə-
cə si nə gö rə qiy mət lən di ri lir). 

Tər cü mə pro se si
Tər cü mə yə (tər cü mə pro se si nə) 

ve ri lən müx tə lif tə rifl  ər içə ri sin də ən 
yığ cam ola nı bu dur ki, tər cü mə - bir 
dil də ifa də olu na nın baş qa bir di lin 
im kan və va si tə lə ri ilə ifa də edil mə-
si dir. Bu isə yal nız o za man müm-
kün olur ki, mü tər cim hər iki di li ən 
də rin in cə lik lə ri nə cən bi lir. Söh bət 
bə dii tər cü mə dən ge dir sə, mü tər-
cim ey ni za man da çe vir di yi əsə rin 
müəl li fi  nin ya ra dı cı lıq üs lu bu na, ya-
zı tər zi nə, ya zı çı nın öl kə si nin adət-
ənə nə lə ri nə, coğ ra fi  ya sı na, ic ti mai-
si ya si şə raiti nə, o di lin dialekt lə ri nə 
də rin dən bə ləd ol ma lı dır. Mü tər cim 
iki dil dən bi ri ni yax şı, di gə ri ni zəif 

bi lir sə, tər cü mə nin sö nük çı xa ca ğı 
şüb hə siz dir. Tər cü mə çi xü su si lə öz 
ana di li ni ka mil bil mə li dir. Qə ri bə 
gö rün sə də, əc nə bi dil dən cid di əsə ri 
tər cü mə et mək dən öt rü hə min xa ri-
ci dil dən da ha çox ana di li ni yük sək 
sə viy yə də bil mək la zım dır ki, onu 
xa lis xalq di lin də tə ləb kar oxu cu ya 
çat dı ra bi lə sən.

Tər cü mə pro se si (tex ni ka sı) prak-
ti ka da üç əsas mər hə lə dən ke çir:

  ori ji nal mətn lə ta nış lıq və 
tər cü mə ti pi nin (nö vü nün) 
se çil mə si (şi fa hi tər cü mə dir-
sə, din lə mə, xü su sən möv zu 
əv vəl cə dən bəl li dir sə, o sa-
hə yə aid ədə biy yat la ta nış ol-
ma; ya zı lı mətn dir sə, oxu yub 
la zı mi qeyd lər apar ma və s.);

  ori ji nal mət ni ori ji na lın öz di-
lin də ana liz və tər cü mə di lin də 
sin te zet mə yo luy la “özü nün-
kü ləş dir mə”, yad da sax la ma; 
tər cü mə yə baş la ma dan əv vəl ki 
ha zır lıq iş lə ri ni ta mam la ma – 
lü ğət(lər) və xü su si ədə biy yat 
üzə rin də iş (tex ni ki tər cü mə-
dir sə, la zı mi el mi-tex ni ki ma-
te rial la ta nışol ma, bə dii mətn 
tər cü mə si dir sə, əsər müəl li fi -
nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, xü su-
sən üs lu bu ilə ta nış lıq və s.);

  ori ji nal mət ni tər cü mə – yad da 
sax la nan ori ji nal mət ni baş qa 
bir di lin im kan və va si tə lə ri lə 
əs li nə adek vat şə kil də ye ni dən 
ya rat maq ( dil-üs lub, or foq ra fi k 
re dak tə işi və s. bu mər hə lə də hə-
ya ta ke çi ri lir). Tər cü mə nin ek vi-
va lent li yi nə (adek vat lı ğı na) nail 
ol maq üçün pro se sin bu mər hə-
lə sin də lek sik-qram ma tik trans-
for ma si ya lar hə ya ta ke çi ri lir.

Bu za man baş ve rən “it ki lər” 
ye ri tər cü mə di li nin im kan la-
rı ilə dol du ru lur (kom pen sa-
si ya edi lir).

Gör kəm li rus tər cü mə şü na sı 
V.N.Ko mis sa rov qeyd edir ki, tər-
cü mə pro se sin də tər cü mə çi iki bi lik 
nö vün dən – po zi tiv (epis te mik), yə ni 
ar tıq onun yad da şın da olan bi lik lər 
və ev ris tik (ye ni in for ma si ya nın əl də 
edil mə si qa bi liy yə ti) - is ti fa də edir.

Bu nu da qeyd et mək la zım dır ki, 
ya zı lı tər cü mə pro se sin də çox say da 
in for ma si ya mən bə lə rin dən is ti fa də 
olu nur. Bun la rın ba şın da iki dil li və 
izah lı lü ğət lər, sa hə vi və xü su si lü-
ğət lər (ter min lər lü ğə ti, or foq ra fi  ya 
lü ğə ti, qı salt ma lar lü ğə ti və s. və i.a.), 
en sik lo pe di ya lar, tər cü mə mət ni ilə 
əla qə dar xü su si ədə biy yat, mü tə xəs-
sis məs lə hət lə ri və s. da ya nır.

Lek sik-qrammatik 
tərcümə transformasiyala rı

Tər cü mə za ma nı tə rəf-mü qa bil 
dil lə rin konst ruk si ya la rı nın mə-
na funk si ya sı, lek sik dol ğun lu-
ğu, üs lu bi-eksp res siv və zi fə si və 
di gər özəl lik lə ri nə zə rə alı na raq, 
məz mun və ifa də pla nın da üç 
cür trans for ma si ya hə ya ta ke çi-
ri lir: lek sik, lek sik-qram ma tik və 
qram ma tik trans for ma si ya lar.

a) lek sik trans for ma si ya 
çe şid lə ri

  transk rip si ya (ori ji nal lek sik 
va hi din səs for ma sı nı tər cü-
mə di lin də ifa də et mə); 
  trans li te ra si ya (ori ji nal lek-
sik va hi din qra fi k-hərf for-
ma sı nı tər cü mə di li nin hərf-
lə ri ilə ifa də et mə); 

  kal ka ya rat ma (ori ji nal lek-
sik va hi di nin qu ru lu şu əsa-
sın da tər cü mə di lin də ye ni 
lek sik va hid – mor fem, söz 
bir ləş mə si və s. dü zəlt mə);
  lek sik-se man tik əvəz lə mə-
lər: mə na la rın konk ret ləş di-
ril mə si, ümu mi ləş di ril mə si, 
dol ğun laş dı rıl ma sı, fi k rin 
tam baş qa söz lər lə açıl ma sı; 
  əla və lər (ori ji nal da ol ma yan 
bir ele men tin, lek sik va hi din 
və s. tər cü mə mət ni nə əla və 
edil mə si yo luy la mə na nın 
tam çat dı rıl ma sı);

  atım lar (tər cü mə pro se sin də 
ori ji nal mət nin mə na təh ri fi -
nə yol aç ma dan, mət nin tər cü-
mə edil di yi di lin nor ma la rı nı 
poz ma dan mət nin əs lin də ki 
bə zi lek sik va hid lə rin atıl ma-
sı – tər cü mə edil mə mə si);

b) lek sik-qram ma tik trans-
for ma si ya çe şid lə ri

  an to ni mik tər cü mə (ori ji nal-
da kı təs diq for ma sı nın tər cü-
mə di lin də in kar for ma sın da, 
ya xud ək si nə iş lə dil mə si yo lu 
ilə ey ni mə na nı ifa də et mə);
  eksp li ka si ya (tər cü mə pro se-
sin də ori ji nal mət nin lek sik 
va hi di nin (tex ni ki ter min, 
ic ti mai-si ya si hə ya ta, ya xud 
məişə tə dair reali ya lar və s.) 
tər cü mə di lin də təs vi ri yol la 
do la yı şə kil də tər cü mə si);

  əvəz lə mə lər (tər cü mə pro se-
sin də ori ji nal mət nin sax lan-
ma sı müm kün ol ma yan lek-
sik va hi di nin tər cü mə di lin də 
baş qa bir ifa də va si tə si lə kom-
pen sa si ya edil mə si, “it ki lə rin” 
ye ri nin dol du rul ma sı);

c) qram ma tik trans for ma-
si ya çe şid lə ri

  ori ji nal da kı və tər cü mə di-
lin də ki qram ma tik mo del-
lə rin sin tak tik uy ğun lu ğu 
(hər fi  tər cü mə);

  yer də yiş mə lər 
və qram ma tik çe vi rim-
lər: söz sı ra sı nın də yiş-
di ril mə si, cüm lə qu ru-

lu şu nun də yiş di ril mə si, 
cüm lə nin kom mu ni ka tiv 

əvəz lən mə si və s.;
  q r a m  m a  t i k 

əvəz lə mə lər: sö zün 
for ma sı nın (mor fo-

lo ji əla mət lə ri-
nin) də yiş-
d i  r i l  m ə  s i , 
cüm lə üzv-
lə ri nin və 

nitq his sə lə ri nin 
qram ma tik əvəz-
lən mə si, cüm lə qu-
ru lu şu nun də yiş di-

ril mə si və s.

Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya

elm lə ri
dok to ru,

pro fes sor

iki dil dən bi ri ni yax şı, di gə ri ni zəif for ma si ya lar hə ya ta ke çi ri lir. lə ri ilə ifa də et mə); 

Tərcüməşünaslıq (hər fi  tər cü mə);
 yer də yiş mə lər 
və qram ma tik çe vi rim-
lər: söz sı ra sı nın də yiş-
di ril mə si, cüm lə qu ru-

lu şu nun də yiş di ril mə si, 
cüm lə nin kom mu ni ka tiv 

əvəz lən mə si və s.;
 q r a m  m a  t i k 
əvəz lə mə lər: sö zün 
for ma sı nın (mor fo-

lo ji əla mət lə ri-
nin) də yiş-
d i  r i l  m ə  s i , 
cüm lə üzv-
lə ri nin və 

nitq his sə lə ri nin 
qram ma tik əvəz-
lən mə si, cüm lə qu-
ru lu şu nun də yiş di-

ril mə si və s.

Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya

elm lə ri
dok to ru,

pro fes sor

TərcüməşünaslıqTərcüməşünaslıqTərcüməşünaslıqTərcüməşünaslıq
nəzəriyyəsinə
bir baxış
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

31 mart üs ya nı1 za ma nı onun 
ye ri nə bir baş qa sı nı vur du lar. Mü-
ta ri kə də Mal ta əsa rə ti ni, Os man lı 
döv lə ti nə borc ve rən lə rin və ki li sə-
la hiy yət lə ri nin köl gə sin də san ki bir 
ku rort hə ya tı ki mi ya şa dı. Uzun il lər 
bi ri nin adı çə ki lər kən dər hal o bi ri si 
ya da dü şən ən ya xın dos tu mər hum 
Ca vi din fa ciəli aqi bə tin dən də ye nə 
çox la rı nın göz lə mə di yi hal da bir tə-
sa düf nə ti cə sin də qur tu la bil di. Hal-
bu ki hər iki si nə bəs lə nən əda vət və 
düş mən çi li yin də rə cə si sərt lik ba-
xı mın dan o qə dər də fərq li de yil di. 
Son ra əl li il dən bə ri adı türk ədə biy-
ya tı, türk fi  kir hə rə ka tı, Tür ki yə nin 
si ya si ta ri xi için də da vam lı xa tır la-
nan bu adam bö yük türk və tə ni nin 
yal nız ki çik bir his sə si ni, o da hə min 
yer lər də sür gün də ol du ğu na gö rə 
ta nı ya bil miş di. 

A ta mın bu dos tu ruh və fi  kir tə-
zad la rı üs tün dən dövr dən döv rə, 
ide ya dan ide ya ya bi ri-bi ri nin ya nı ilə, 
ya xud tam tərs is ti qa mət də ça pan at-
la rın bi rin dən di gə ri nə sıç ra yan can-
baz mə ha rə ti ilə tul lan ma ğı ba ca rır dı. 

Hər kə sin səl tə nət və Xi la fə ti mil li 
bir li yin, hətt  a qur tu lu şun tək ça rə si 
ki mi gör dü yü il lər də Cüm hu riy yət 
ide ya sı nı da or ta ya o at mış dı. Cüm-
hu riy yət qə bul və elan olun du ğu 
za man isə hə lə Tür ki yə də be lə tip li 
döv lət qu ru lu şu nun vax tı nın gə lib 
çat ma dı ğı nı yaz maq dan çə kin mə-
miş di. Hətt  a bu da az mış ki mi, re dak-
tor lu ğu al tın da çı xan qə zet də xal qı 
Xi la fət ide ya sı nın ət ra fın da bir ləş mə-
yə ça ğı ran ya zı la ra ge niş yer ver di.

Za man ke çir di. Bu də fə o, Ata tür-
kün qar şı sı na de mok ra ti ya idealı-
nın ye ga nə qəh rə ma nı ki mi çı xır, 
de mok ra ti ya uğ run da mü ba ri zə də 
ən qor xunc bə la la ra qat laş ma ğı göz 
önü nə alır dı. Am ma cə miy yə ti miz-
də bu ideal təd ri cən ger çək ləş mə-
yə baş la yan da tək par ti ya lı sis te min 
bə zi üs tün lük lə ri ni mü da fi ə mə-
sə lə sin də də heç bir tə rəd dü də yol 
ver mir di. 

Ru hun da kı tə zad fır tı na la rı nın 
onu pis və ziy yə tə sal dı ğı möv zu-
lar dan bi ri də la tın əlifb  a sı nın qə-
bu lu ilə bağ lı ol muş du. 

La tın hərfl  ə ri nin qə bu lu nu is tə-
yən Ata tür kə qar şı çı xı şı da, bu nun 
mü qa bi lin də al dı ğı qar şı lıq da ey-
ni də rə cə də haq sız idi. Bir za man-
lar la tın əlifb  a sı na ke çi di mə də ni 
dün ya ya qo vuş ma ğı mı zın baş lı ca 
şərt lə rin dən bi ri sa yan bu adam in-
di onun hə qi qə tə çev ril mə si anın-
da bir yı ğın yer siz və qə ri bə tə-
rəd düd lə rin için də ba tıb qal mış dı.

Hər vəch lə xal qı, tu tu lan yo lun 
doğ ru ol ma dı ğı na inan dır ma ğa 
ça lı şır dı. Həm də bü tün bun la rı 
edər kən qar şı sın da kı ada mın Ən-
vər Pa şa ol ma dı ğı nı yax şı an la yır dı. 
Ata mın vax tı ilə ona “Mün fa sil (bi-
ri-bi rin dən ay rı ya zı lan – V.Q.) hərf-
lə ri” qə bul et dir mək is tə yən Ən vər 
Pa şa nı “Bil mə di yi niz iş lə rə qa rış ma-
yın”- şək lin də sərt tərz də fi k rin dən 
da şın dı ran dos tu yal nız Ata türk dən 
al dı ğı ca vab dan son ra bu iki hərb çi 
ara sın da kı fər qi an la mış dı. Am ma 
təəs süfl  ər ol sun ki, be lə sa də hə qi-
qə tin fər qi nə çox gec var mış dı. Çün-
ki ar tıq Ata türk lə hə ya tı bo yu bir də 
heç za man üz-üzə gəl mə yə cək di. 

A ta mın dos tu nun bi ri-bi rin dən 
mü rək kəb fi  kir və tə zad la rı ara sın-
da ye nə də hər za man ayaq da dim-
dik qa la bil mə si nin sə bəb lə ri nə 
ola bi lər di? Hə lə İtt  i had və Tə rəq qi 
döv rü baş la maz dan əv vəl öz lə ri-
ni gös tə rən, itt  i had çı lar döv rün də 
isə da ha çox məş hur la şan “dev qə-
zet çi lər” ara sın da qə lə min dən çox 
mə ha rət lə is ti fa də et mə yi ba car dı. 
Al lah san ki ata mın bu dos tun dan 
gö zəl nitq qa bi liy yə ti ni, xi ta bət 
qüd rə ti ni əsir gə di yi nə peş man 
olub muş ki mi, ona hər iki sin dən 
da ha qüd rət li baş qa bir im kan – 
yaz maq hü nə ri bəxş et miş di. 

İ kin ci sə bə bə gəl dik də isə bu nun 
kök lə ri ni qü rur və xud pə sənd lik 
şək lin də or ta ya çı xan çox qüv vət-
li eqoiz min də ara maq, zən nim cə, 
yan lış lıq ol maz dı. Bu ada mın nə-
zə rin də hər kəs, hər şey, hər ha di sə 
yal nız ya xın, ya xud uzaq dan özü-
nə, şəx si is tək və ma raq la rı na to-
xun du ğu təq dir də “yax şı”, “pis”, 
”yan lış”, “doğ ru” ola bi lər di.

Be lə lik lə, qı sa şə kil də izah et mə-
yə ça lış dı ğım bu ruh və fi  kir özü-
nə məx sus lu ğu onu yal nız atam la 
de yil, hətt  a si ya si və ya şəx si hə ya-
tı nın bü tün dost və ya xın la rı ilə da-
vam lı çar pış ma la ra sü rük lə miş di.

Son da ara sı kə sil məz qey lü-qal-
lar dan be zən İtt  i had və Tə rəq qi 
rəh bər lə ri nəşr et di yi qə ze ti sa tın 
alıb əs ki baş re dak to ru ra hat hə-
ya ta, di gər tə rəf dən isə gül üzü nü, 
əzə mət li boy-bu xu nu nu bol-bol, 
ra hat-ra hat gös tə rə bi lə cə yi, hər 
kə sin ba şı na top la şıb xoş söh bət-
lə ri nə da la bi lə cə yi ya rı türk, ya rı-
əc nə bi mü sa fi r lər lə do lu sa lon la ra 
apa ran ün van la ra yö nəlt di lər. 

31 mart üs yan çı la rı nı öl dür mək 
üçün İs tan bul kü çə lə ri nin al tı nı üs-
tü nə çe vir dik lə ri, Mil lət Məc li si nin 
qəh rə man ki mi al qış la yıb özü nə sədr 
seç di yi in qi lab çı, hür riy yət çi, cə sur qə-
zet çi Os man lı döv lə ti nin borc lu la rı nın 
bir qis mi nin və kil li yi ni və məm lə kə ti 
so yub so ğa na dön də rən eh ti ka ra qar-
şı mü ba ri zə ko mis si ya sı nın rəis li yi ni 
se və-se və qə bul et di. Bu nun la ya na şı, 
həm də tez-tez müx tə lif xa ri ci sə fər lə-
rə gön də ri lən mət buat və mə də niy yət 
he yət lə ri nin əvə ze dil məz rəh bə ri ol-
du. Onu Tür ki yə də, İs tan bul da tap-
maq ar tıq müş kül işə çev ril miş di. 

Mal ta sür gü nü ata mın bu dos tu 
üçün müəy yən mə na da bir is ti ra hət, 
din cəl mək für sə ti idi. Xəs tə Şey xü lis-
lam Xey ri Əfən di2 is tis na olun maq la 
baş da səd rə zəm və döv rün bir çox 
ta nın mış in san la rı sö zün hə qi qi mə na-
sın da “Pol ve ris te” qış la sı nın rü tu bət li, 
daş otaq la rın da, ko ri dor lar da, di var-
lar la ara sı kə si lib üs tü tə lə sik ör tü lən 
qa pa lı hə yət lər də tam bir həbs xa na 
hə ya tı nın zil lə ti nə döz dük lə ri hal da, o, 
Mal ta nın xoş ha va lı, mən zə rə li bir tə-
pə sin də, abad, ya ra şıq lı, hətt  a dəb də-
bə li sa yı la caq vil la da ya nı na gə tir di yi 
ailə si ilə bir lik də ya şa yır dı. Bu şə rait 
ata mın dos tu na rəs mi və zi fə si sa yə sin-
də ya ra dıl mış dı. Çün ki o, Os man lı im-
pe ra tor lu ğu na borc ver miş Os man lı 
və tən daş la rı nın və ki li idi. Tut du ğu və-
zi fə ata mın dos tu nu vax tı ilə Os man-
lı döv lə ti nə borc ve rən və in di onun 
üzə rin də tam qə lə bə ça lan mütt  ə fi q-
lər lə də ey ni sə viy yə yə qal dır mış dı.

O isə im pe ra tor lu ğu par ça la ya caq 
sülh an laş ma sı nın im za lan ma sı nı 
göz lə yə rək əh va lı nı əs la poz ma dan 
sa kit tərz də evi nin pən cə rə sin dən 
məm lə kə ti nin üfüq lə ri nə ba xır dı. 

A ta mın bu dos tu ilə bağ lı bir 
acı xa ti rə si də Mal ta əsa rə tin dən 
qal mış dı. 

Ki ta bı mın “Dok tor luq və si ya-
sət” ad lı his sə sin də bəhs et di-
yim ha di sə - ata mın gö zün də 
əmə liy yat apa rıl ma sı üçün 
“bu ra dan qur tu lar-qur tul maz 
ilk im kan dü şən ki mi qay ta rıl-

ma sı, bu müm kün ol ma sa, uşaq-
la rı mın sə nə, iki miz də hə yat da 

ol ma saq mə nim uşaq la rı mın sə nin 
öv lad la rı na ödə mə lə ri və bu ba rə də 
həbs də ki bü tün yol daş la rın şa hid li yi 

ilə sə nəd tər tib ediil mə si” şər ti ilə 
borc pul is tə di yi, am ma rədd 

ca va bı al dı ğı qə zet çi, 
hə min bu dos tu 

idi. 

A tam xa ti rə lə rin də hə min ha-
di sə dən də rin bir in cik lik lə bəhs 
edir, dos tu nun “Be lə za man da in-
san in san dan borc pul is tər mi?” 
– de yə rək üzü nü ya na çe vir mə si-
nin özü nü da xil dən ne çə yıx dı ğı-
nı, yer dən ye rə vur du ğu nu hə zin, 
am ma hə zin ol du ğu qə dər də hid-
dət li dil lə təs vir et miş di.

Qur tu luş gü nü çat dıq da sür-
gün lü lə rin ço xu ilə bir lik də bir 
ge cə ya rı sı onu da İta li ya li man la-
rın dan bi ri nə bu ra xan in gi lis tor-
pe do sun dan çı xar-çıx maz ək sə-
riy yə ti nin ci bin də beş qa ra qu ruş 
ol ma yan yol daş la rı na hətt  a “Al lah 
ama nın da qa lın!” – de mə dən ailə-
si, uşaq la rı ilə bir lik də yum şaq ya-
taq lı va qo na at la nıb bir ba şa Av ro-
pa pay taxt la rı na yol lan mış dı. 

A ta mın dos tu zə fər qa za nı la na 
qə dər Tür ki yə yə dön mə miş di. Yal-
nız məm lə kət də əmin, ra hat, hü zur 
için də ya şa maq im ka nı ya ra nan da 
İs tan bu la qa yıt mış dı. Bu ara da Bö-
yük Mil lət Məc li si Hö ku mə ti Lo-
zan na konf ran sı na ha zır la şır dı. İn-
gi lis, fran sız və ita li ya lı lar la bir çox 
sa hə lər də da nı şıq lar apa ra bi lə cək 
mü tə xəs sis lə rə bö yük eh ti yac var dı. 

Ma liy yə mə sə lə lə ri nin yo lu na qo-
yul ma sı üçün ilk ağ la gə lən adam 
ata mın dos tu ilə əs ki ma liy yə na zi ri 
Ca vid bəy ol muş du. Bi ri uzun il lər 
im pe ra tor lu ğun Ma liy yə Na zir li yi-
ni ida rə et miş, ma liy yə mə sə lə lə rin-
də ge niş bi lik və təc rü bə si ilə ta nın-
mış dı. Di gə ri isə ay dın mə sə lə dir 
ki, “Dü yu ni-ümu miy yə ni” – yə ni 
döv lət borc la rı nın ma hiy yə ti ni yax şı 
bi lir di. İs mət Pa şa ilə bir lik də Lo zan-
na ya get di lər. La kin “Nə baş ver di, 
or ta lıq dan nə lər keç di, kim haq lı-
dır?” - tip li sual la ra hə lə də tam və 
ay dın ca vab ve ril mə di yi şə rait də cə-
rə yan edən bir sı ra ha di sə lər dən son-
ra on la rın iki si nin də rəh bər he yə tin 
tər ki bin dən az qa la qo vu lub muş lar 
ki mi uzaq laş dıq la rı nın şa hi di olu ruq.

Ar dın ca da hər iki si üçün ta le yin 
ye ni oyun la rı üzə çıx ma ğa baş-
la dı. Hə min oyun lar Ca vid bə yi 
Məc lis kür sü sün dən Və tə nə xə ya-
nət də itt  i ha mı dar ağa cı na apar dı. 
Dos tu isə bu sı ra lar da qə ze ti nin 
ça pı nı ye ni dən bər pa edib Xi la fət 
ide ya la rı nı dəs tək lə mək yo lu nu 
tut du. Sa də cə bu nun la da ki fa yət-
lən mə di. Ağa xa na ca sus luq et mək 
şüb hə si ilə əv vəl cə İs tan bul İs tiq-
lal Məh kə mə si qar şı sı na çı xa rıl dı. 
Da ha son ra “Təs vi ri-əfk  ar”3 qə ze ti 
mət bəəsin də po lis ax ta rı şı ilə bağ-
lı, öz qə ze tin də “Ba sıl dı” ad lı xə-
bər çap et di yi nə gö rə beş il li yi nə 
Ço rum sür gü nü nə gön də ril di. Be-
lə cə, dal ğa lı, qar ma qa rı şıq, zid diy-
yət li bir hə ya tın içi nə atıl dı.

İs tan bul İs tiq lal Məh kə mə sin-
də ki ifa də si tə zad lı xa rak te ri nə, 
göv də si nə, dü şün cə si nə, şöh rə ti nə 
tam ya ra şır dı. Məh kə mə rəisi “qə-
ze ti ye ni dən çı xar maq üçün pu lu 
ha ra dan tap dı ğı nı” so ru şan vaxt 
eşit di yi ca vab bö yük sa lo nu bir 

an lıq ölü sü ku ta qərq et miş di:
“Siz dən borc is tə səm, 

ver məz di niz mi?”
İs tib dad za ma nın dan, İtt  i had və 

Tə rəq qi il lə rin dən bə ri hür riy yət və 
mil li ha ki miy yət idealı nın ən qüd-
rət li qə ləm sa hi bi nə tə rən nüm et di-
yi idealı ger çə yə çe vi rən in san la rın 
ha ki miy yə ti döv rün də ye nə ey ni 
ama la xid mət üçün yar dım gös tər-
mə mək müm kün olan iş idi mi?

Ata mın dos tu İs tan bul İs tiq lal 
Məh kə mə sin dən yal nız bə raət hök-
mü de yil, həm də Bi rin ci Dün ya 
Hər bi nin mil yon lar la in san ki mi 
onu da sa ran fə na, acı xa ti rə lə ri nin 
çən bə ri ni qı rıb o döv rün sui-is ti mal 
hal la rı, sə fa lət lə ri, iz ti rab la rı ilə heç 
bir əla qə si nin ol ma ma sı haq da in-
dul gen si ya da ala bil miş di.

1 Mi la di təq vim lə 1909-cu il, 
ap re lin 13-də (hə min dövr-
də Os man lı İm pe ri ya sın da 
qüv və də olan hic ri təq vim lə 31 
mart, 1325-ci il) İs tan bul qar-
ni zo nu üs yan qal dı ra raq şə riət 
qa nun la rı na əməl olun ma sı, 
gənc türk lə rin - İtt  i had və 
Tə rəq qi li der lə ri nin və on la ra 
rəğ bət bəs lə yən lə rin öl kə dən 
çı xa rıl ma sı nı tə ləb et miş di. 
Sul tan Əb dül hə mid on la rın 
tə ləb lə ri ni dər hal ye ri nə ye-
tir di. Gənc türk lə rin li der lə ri 
Sa lo nik və Ədir nə də ki hər bi 
qüvv və lər əsa sın da “Hə rə kət 
or du su” ya ra da raq İs tan bul 
üzə ri nə yü rü dü lər. Nə ti cə də 
Sul tan Əb dül hə mid dev ril di, 
tax ta onun qar da şı V Meh met 
çıx dı və ha ki miy yə tə nə za rət 
gənc türk lə rin əli nə keç di.

2 Şey xü lis lam Xey ri Əfən di 
(1867-1921) - Os man lı din və 
si ya sət ada mı. 1914-1916-cı 
il lər də şey xü lis lam olub, İtt  i-
had çı lar la ara sın da ya ra nan 
an la şıl maz lıq üzün dən və zi-
fə sin dən ay rıl mış dı. Mütt  ə-
fi q lər İs tan bu lu iş ğal et dik-
dən son ra Mal ta sür gü nü nə 
gön də ril miş di. 

3 “Təs vi ri-əfk  ar” - gör kəm li 
türk şairi İb ra him Şi na si-
nin re dak tor lu ğu ilə 1862-ci 
il dən İs tan bul da nəşr olu nan 
maarif çi türk qə ze ti. 1910-cu 
il də nəş ri ni Əbüz zi ya Tef vi kin 
re dak tə si al tın da “Ye ni təs vi-
ri-əfk  ar” adı al tın da da vam 
et dir miş di.
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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.

Ar dın ca da hər iki si üçün ta le yin 
ye ni oyun la rı üzə çıx ma ğa baş-
la dı. Hə min oyun lar Ca vid bə yi 
Məc lis kür sü sün dən Və tə nə xə ya-
nət də itt  i ha mı dar ağa cı na apar dı. 
Dos tu isə bu sı ra lar da qə ze ti nin 
ça pı nı ye ni dən bər pa edib Xi la fət 
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lal Məh kə mə si qar şı sı na çı xa rıl dı. 
Da ha son ra “Təs vi ri-əfk  ar”
mət bəəsin də po lis ax ta rı şı ilə bağ-
lı, öz qə ze tin də “Ba sıl dı” ad lı xə-
bər çap et di yi nə gö rə beş il li yi nə 
Ço rum sür gü nü nə gön də ril di. Be-
lə cə, dal ğa lı, qar ma qa rı şıq, zid diy-
yət li bir hə ya tın içi nə atıl dı.

İs tan bul İs tiq lal Məh kə mə sin-
də ki ifa də si tə zad lı xa rak te ri nə, 
göv də si nə, dü şün cə si nə, şöh rə ti nə 
tam ya ra şır dı. Məh kə mə rəisi “qə-
ze ti ye ni dən çı xar maq üçün pu lu 
ha ra dan tap dı ğı nı” so ru şan vaxt 
eşit di yi ca vab bö yük sa lo nu bir 

an lıq ölü sü ku ta qərq et miş di:

ver məz di niz mi?”
İs tib dad za ma nın dan, İtt  i had və 

Tə rəq qi il lə rin dən bə ri hür riy yət və 
mil li ha ki miy yət idealı nın ən qüd-
rət li qə ləm sa hi bi nə tə rən nüm et di-
yi idealı ger çə yə çe vi rən in san la rın 
ha ki miy yə ti döv rün də ye nə ey ni 
ama la xid mət üçün yar dım gös tər-
mə mək müm kün olan iş idi mi?

Ata mın dos tu İs tan bul İs tiq lal 
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 za ma nı onun 
ye ri nə bir baş qa sı nı vur du lar. Mü-
ta ri kə də Mal ta əsa rə ti ni, Os man lı 
döv lə ti nə borc ve rən lə rin və ki li sə-
la hiy yət lə ri nin köl gə sin də san ki bir 
ku rort hə ya tı ki mi ya şa dı. Uzun il lər 
bi ri nin adı çə ki lər kən dər hal o bi ri si 
ya da dü şən ən ya xın dos tu mər hum 
Ca vi din fa ciəli aqi bə tin dən də ye nə 

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-
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çox la rı nın göz lə mə di yi hal da bir tə-
sa düf nə ti cə sin də qur tu la bil di. Hal-
bu ki hər iki si nə bəs lə nən əda vət və 
düş mən çi li yin də rə cə si sərt lik ba-
xı mın dan o qə dər də fərq li de yil di. 
Son ra əl li il dən bə ri adı türk ədə biy-
ya tı, türk fi  kir hə rə ka tı, Tür ki yə nin 
si ya si ta ri xi için də da vam lı xa tır la-
nan bu adam bö yük türk və tə ni nin 
yal nız ki çik bir his sə si ni, o da hə min 

Hər vəch lə xal qı, tu tu lan yo lun 
doğ ru ol ma dı ğı na inan dır ma ğa 
ça lı şır dı. Həm də bü tün bun la rı 
edər kən qar şı sın da kı ada mın Ən-

Son da ara sı kə sil məz qey lü-qal-
lar dan be zən İtt  i had və Tə rəq qi 
rəh bər lə ri nəşr et di yi qə ze ti sa tın 
alıb əs ki baş re dak to ru ra hat hə-

A tam xa ti rə lə rin də hə min ha-
di sə dən də rin bir in cik lik lə bəhs 
edir, dos tu nun “Be lə za man da in-
san in san dan borc pul is tər mi?” 

Məh kə mə sin dən yal nız bə raət hök-
mü de yil, həm də Bi rin ci Dün ya 
Hər bi nin mil yon lar la in san ki mi 
onu da sa ran fə na, acı xa ti rə lə ri nin 
çən bə ri ni qı rıb o döv rün sui-is ti mal 
hal la rı, sə fa lət lə ri, iz ti rab la rı ilə heç 
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dul gen si ya da ala bil miş di.
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döv lə ti nə borc ve rən lə rin və ki li sə-
la hiy yət lə ri nin köl gə sin də san ki bir 
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ya da dü şən ən ya xın dos tu mər hum 
Ca vi din fa ciəli aqi bə tin dən də ye nə 

O isə im pe ra tor lu ğu par ça la ya caq 
sülh an laş ma sı nın im za lan ma sı nı 
göz lə yə rək əh va lı nı əs la poz ma dan 
sa kit tərz də evi nin pən cə rə sin dən 
məm lə kə ti nin üfüq lə ri nə ba xır dı. 

A ta mın bu dos tu ilə bağ lı bir 
acı xa ti rə si də Mal ta əsa rə tin dən 
qal mış dı. 

Ki ta bı mın “Dok tor luq və si ya-
sət” ad lı his sə sin də bəhs et di-
yim ha di sə - ata mın gö zün də 
əmə liy yat apa rıl ma sı üçün 
“bu ra dan qur tu lar-qur tul maz 
ilk im kan dü şən ki mi qay ta rıl-

ma sı, bu müm kün ol ma sa, uşaq-
la rı mın sə nə, iki miz də hə yat da 

ol ma saq mə nim uşaq la rı mın sə nin 
öv lad la rı na ödə mə lə ri və bu ba rə də 
həbs də ki bü tün yol daş la rın şa hid li yi 

ilə sə nəd tər tib ediil mə si” şər ti ilə 
borc pul is tə di yi, am ma rədd 

ca va bı al dı ğı qə zet çi, 
hə min bu dos tu 
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idi. 

Atamın 
dostları



- Əf qa nıs tan sə fə ri niz ne cə keç-
di? Ora dan han sı təəs sü rat lar-
la qa yıt mı sı nız? 
- Bil di yi niz ki mi, bu il bü tün 

türk dün ya sın da və Şərq də Əli-
şir Nə vainin 575 il lik yu bi le yi 
qeyd olu nur. Əf qa nıs ta na sə fə ri-
miz də bu təd bir lə bağ lı idi. Bey-
nəl xalq sim po ziuma də vət gəl di 
və Azər bay can Elm lər Aka de-
mi ya sı Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun 
di rek tor müavi ni, fi  lo lo gi ya üz rə 
elm lər dok to ru Pa şa Kə ri mov la 
bir gə mə ni ora ezam et di lər. Pa-
şa müəl lim “Nə vai və XVII əsr 
Azər bay can ədə biy ya tı” möv-
zu sun da mə ru zə et di, mən sə iki 
möv zu – “Azər bay can ədə biy ya-
tın da Nə vai ir si nin öy rə nil mə-
si” və “Azər bay can da ke çi ri lən I 
tür ko lo ji qu rul tay da Nə vai iz lə-
ri” ət ra fın da çı xış et mə li ol dum. 
Mə sə lə bu ra sın da dır ki, bu il 90 
il li yi ni qeyd et di yi miz hə min 
tür ko lo ji qu rul tay da qo yu lan 
prob lem lə rin ha mı sı, o cüm lə-
dən türk ədə bi di li mə sə lə si Nə-
vainin əsər lə rin də ək si ni ta pıb. 
Yə ni o vaxt kı qu rul tay da da bir 
Nə vai ru hu var dı, bi rin ci ic la-
sı bi tən ki mi, Nə vainin 435 il lik 
yu bi le yi bay ram olun muş du. 
Bun dan baş qa, bir mə qa mı da 
de yim: Fi ru din bəy Kö çər li nin 
1925-ci il də  “Azər bay can ədə-
biy ya tı ta ri xi” ki ta bı nın ilk sə hi-
fə si türk dil li ədə biy ya tın ən bö-
yük təm sil çi lə rin dən olan Əli şir 
Nə vai haq qın da ya zı ilə baş la yır. 
Di gər tə rəf dən, Əf qa nıs tan da 
ya şa yıb-ya ra dan Nə vai XV əsr də 
türk ədə bi di li üçün in qi lab edib, 
fars di li nin hökm ran ol du ğu 
vaxt da türk cə “Xəm sə” ya ra dıb. 
Bü tün bun lar mə ru zəm də ək si-
ni tap mış dı. Konf rans dan əla və, 
müx tə lif gö rüş lə ri miz ol du - Əf-
qa nıs ta nın baş na zi ri, vit se-pre-
zi dent lə ri, bi rin ci or du ge ne ra lı 
ilə gö rüş dük, te le ka nal lar da qo-
naq ol duq. 

- Ümu mi lik də konf rans da ha 
çox si zin üçün nəy lə əla mət dar 
ol du? Han sı dil də an la şır dı-
nız?
- Sə fər dən çox ra zı qal dıq. 

Azər bay can, Tür ki yə, Öz bə kis-
tan, Qa za xıs tan, Türk mə nis tan, 
İran, Pa kis tan, Hin dis tan dan qo-
naq lar gəl miş di. Əf qa nıs ta nın 
bü tün zi ya lı la rı or day dı. Beş gün 
da vam edən sim po zium çox yük-
sək sə viy yə də təş kil olun muş du. 
Təd bi rin rəs mi di li fars di li idi, 
am ma biz Azər bay can di lin də 
da nış dıq, çün ki ək sə riy yət, hət-
ta puş tu la rın özü də bi zim di li 
yax şı an la yır dı lar. Ora da qa rı şıq 
xalq lar çox dur və ma raq lı dır ki, 
ək sə riy yət bir-bi ri nin di li ni bi lir.

Mə sə lən, öz bək lər həm fars, həm 
öz bək, həm türk mən, həm puş-
tu, həm ur du di li ni ba şa dü şür-
lər. Yə ni dil ba xı mın dan qə tiy yən 
hər han sı prob lem ya şa ma dıq. İki 
gün ər zin də Ka bil də ki konf rans-
da alim lə rin qır xa dək mə ru zə-
lə ri din lə nil di. Nə vainin əsər lə ri 
ilə bağ lı sər gi lə rə ta ma şa et dik. 
Son ra Zə hi rəd din Ba bu run mə-
za rı nı zi ya rə tə yol lan dıq, onun 
ba ğı nı gəz dik. De di lər ki, ora da kı 
ağac la rın ço xu nu Ba bur öz əl lə ri 
ilə əkib, dün ya nın hər ye rin dən 
yet miş növ də la lə gə tirt di rib. Bu 
rəng bə rəng la lə lər hər ba har çi çək 
açır. Ta li ban lar bir də fə ba ğı da ğı-
dıb lar, am ma biz ge dən də ar tıq 
abad lıq iş lə ri bit miş di. Ba bu run 
tik dir di yi ca me ni zi ya rət et dik. 
Son ra təy ya rə ilə Mə za ri-Şə rif şə-
hə ri nə get dik, ora da Nə vainin tik-
dir di yi ca me də ol duq. Bu abi də 
ilə bağ lı ma raq lı əf sa nə lər do la-
şır. De yi lə nə gö rə, Sul tan Hü seyn 
Bay qa ra yu xu sun da gö rüb ki, 
Cə nab Əli nin qəb ri fi  lan dü zən-
lik dir. Gə lib ora nı qa zıb lar, ora-
da hə qi qə tən də cə na zə gö rüb lər 
və son ra dan bu mə za rın üs tün də 
bö yük məq bə rə ti kib lər. Us ta dı 
Əb dür rəh man Ca mi nin məs lə hə-
ti ilə Nə vai bu ra da ca me tik di rib.

Bu, çox na dir me mar lıq kom-
plek si dir. Onun üzə rin də 30-35 
ki loq ram qı zıl la “Mə za ri-Şə rif” 
kəl mə lə ri həkk olu nub. Bu ra hər 
gün çox lu say da zi ya rət çi gə lir. 
Əf qa nıs tan da türk kö kən li xalq-
lar ol duq ca çox dur. Bə zi ca van-
lar bi zə ya xın la şıb Azər bay can-
da ali təh sil al maq is tə dik lə ri ni 
bil di rir di lər. Hər ad dım da qeyd 
edir di lər ki, Nə vainin us ta dı Ni-
za mi Gən cə vi olub. Fü zu li dən 
sev giy lə da nı şır dı lar. Bu, əl bət-
tə, qü rur ve ri ci dir. Əf qan lar Nə-
vaini or taq coğ ra fi  ya, ədə biy yat 
fak to ru ki mi qə bul edir lər. Mə-
za ri-Şə rif dən son ra bi zi He ra ta 
apar dı lar. Tə bii ki, ilk növ bə də 
biz Əli şir Nə vainin məq bə rə si-
ni zi ya rət et dik. Onun bir ne çə 
ad dım lı ğın da Əmir Tey mu run 
gə li ni, Mir zə Şah ru hun xa nı mı, 
Uluq bə yin ana sı Göv hər şad bə yi-
min məq bə rə si yer lə şir, onu da, 
ya xın lıq da yer lə şən Sul tan Hü-
seyn Bay qa ra nın məq bə rə si ni də 
zi ya rət et dik. Ta li ban lar on la rın 
ha mı sı nı dar ma da ğın et miş di lər, 
am ma abad lıq iş lə rin dən son-
ra bu me mar lıq nü mu nə lə ri nin 
ha mı sı əv vəl ki və ziy yə ti nə qay-
ta rı lıb, bir cə Bay qa ra nın məq-
bə rə si hə lə bər pa ərə fə sin də dir.

Bun dan baş qa, Əb dür rəh man 
Ca mi nin məq bə rə si ni, Kə ma ləd-
din Beh za tın mə za rı nı zi ya rət et-
dik. Son ra su fi  zi ya rət gah la rın da, 
Ərk qa la sın da, He rat mu ze yin-
də ol duq. Ora da çox gö zəl kon-
sert proq ra mı təş kil olun muş-
du. Son ra bi zi 1978-79-cu il lər də 
so vet qo şun la rı nın Əf qa nıs ta na 
mü da xi lə si ilə bağ lı ya ra dıl mış 
ta ri xi mu ze yə apar dı lar. Mu zey 

eks po nat la rı ara sın da köh-
nə so vet hər bi 

sur sat la rı, 
ge yim lər, 
h e y  k ə l -
tə raş və 
rəs sam-
la rın əl 
i ş  l ə  r i 
var dı.

Ümu miy yət lə, təəs sü rat la rım 
zən gin dir. Dü şü nü rəm ki, Əf-
qa nıs tan da be lə təd bi rin təş kil 
olun ma sı bir tə rəf dən Nə vai dü-
ha sı na olan eh ti ram la bağ lı dır sa, 
di gər tə rəf dən bu, əf qan la rın öz 
mə də niy yət lə ri nə, və tə nə olan 
mü na si bət lə ri nin gös tə ri ci si dir. 
Bu ra da bö yük bir is ma rıc var dı: 
mü ha ri bə lər in san hə yat la rı ilə 
ya na şı, həm də mə də niy yət lə-
ri, ta ri xi məhv edir. Dü şü nü rəm 
ki, bu sim po zium həm də əf qan 
xal qı nın bu çə tin mə qam da özü-
nü dərk pro se si nə növ bə ti tə kan 
ol du. 

- Ye ri gəl miş kən, Azər bay-
can keç miş post so vet öl kə si-
dir. 1978-79-cu il lər də so vet 
qo şun la rı nın Əf qa nıs ta na 
mü da xi lə sin də is tər-is tə məz 
rus lar la ya na şı öz bək lər, 
türk mən lər, qır ğız lar və azər-
bay can lı lar da iş ti rak edib. 
Əf qan lar bu nu si zin üzü nü zə 
vur ma dı lar ki?
-  Mən özüm lə 20 Yan var şə-

hi di Ül vi Bün yad za də nin “Əf-
qa nıs tan ağ rı la rı” ki ta bı nı da 
gö tür müş düm. Ora da Ül vi nin 
hə min ha di sə lə rə da ir bir he-
ka yə si və poema sı yer alıb.

Mə sə lə bu ra sın da dır ki, so vet 
qo şun la rı nın Əf qa nıs ta na gön-
də ri lən his sə lə rin də da ha çox 
türk xalq la rı nın nü ma yən də lə ri-
nə üs tün lük ve ri lir di. Çün ki za-
hi ri ox şar lıq var, biz əf qan la ra 
da ha çox ox şa yı rıq. Seç mək da ha 
çə tin olur. Am ma siz de di yi niz 
in cik li yi qə tiy yən duy ma dım. 
Ək si nə, bi zə də, öz bək lə rə, türk-
mən lə rə, qır ğız la ra da “qar daş” 
de yir di lər. 

- Əf qa nıs tan dan Azər bay can 
hə qi qət lə ri ne cə gö rü nür? Qa ra-
bağ mü na qi şə si ilə bağ lı ora da 
nə dü şü nür lər?
- Qo naq lar ara sın da Azər bay-

can dan iki nə fə rin ol du ğu nu bi-
lən də çay fa si lə si za ma nı ha mı 
hə yə can la bi zi döv rə yə alıb öl-
kə də ki və ziy yət lə bağ lı sual lar 
yağ dı rır dı. Bil di rir di lər ki, Qa-
ra bağ uğ run da azər bay can lı lar la 
bir gə sa vaş ma ğa ha zır dı lar. Çox 
sə mi mi, is ti mü na si bət var dı. Tə-
bii, biz on la ra tə şək kür edib de-
dik ki, mü ha ri bə is tə mi rik, am-
ma tor paq la rı mı zın bir qa rı şı nı 
da düş mə nə ver mə yə cə yik, əgər 
sülh da nı şıq la rı nə ti cə ver mə-
sə, Ali Baş Ko man dan mü ha ri-
bə əm ri ver sə, Azər bay can xal qı 
özü öz tor paq la rı nı azad et mək 
iq ti da rın da dır. Tə səv vür edin 
ki, hər çay fa si lə sin də gə lir di lər 
ki, bu gün də cəb hə böl gə sin də 
atış ma olub, şə hid ver mi şi niz, 
ba şı nız sağ ol sun. Yə ni cəb hə 
böl gə miz də baş ve rən lə ri ad dım-
ad dım iz lə yir lər. 

- Əf qa nıs tan ta li ban çı la rın 
təx ri ba tı və baş qa sə bəb lər dən 
təh lü kə li böl gə he sab olu nur. 
Ora ge dən də hər han sı qor xu-
nuz var dı mı?
- Yox, ge dən də bu ba rə də dü-

şün mür düm. Və ziy yət dən xə-
bər dar ol sam da, heç bir qor xu 
yox idi. Hər han sı na ra hat lıq 
hiss et səm, yə qin ki, get məz-
dim, uşaq la rı ma, ailə mə gö rə 
na ra hat olar dım. Am ma ora ça-
tan dan son ra dərk et dim ki, ha-
ra gəl mi şəm. Hər də qi qə atış ma 
səs lə ri gə lir di. He rat dan qa yı-
dan da yol da bi zi sax la dı lar, yer-
li re jim lə hö ku mət təm sil çi lə ri 
öz ara la rın da da nı şıb an laş dı lar. 
Am ma şə hər də öz ba şı na bir ad-
dım ata bil məz dik. Hər yer də bi-
zi hərb çi lər mü şa yiət edir di lər. 
Ger çək dən təh lü kə var dı. Am-
ma döv lət  st ruk tur la rı bü tün 
təh lü kə siz lik təd bir lə ri gör müş-
dü lər. Bu nun la be lə, əl bətt  ə ki, 
öl kə də ki gər gin lik hiss edi lir di. 
Təd bir lər hərb çi lə rin əha tə sin-
də keç di. Ora da Pa şa müəl lim 
de di ki, bu sim po zium 1941-ci 
il də Bö yük Və tən mü ha ri bə si il-
lə rin də Ni za mı nin Le ninq rad da 
ke çi ri lən yu bi le yi ni xa tır la dır. 
Bu nun la be lə, heç kəs qorx mur-
du, təd bir iş ti rak çı la rın da qə ri-
bə bir xoş ov qat var dı, gö rü nür, 
bu, Nə vainin işı ğı ilə bağ lı mə-
sə lə dir. San ki Nə vainin ya şa dı ğı 
əsr lə rə köç müş dük. Məm nu niy-
yət lə, ye nə Əf qa nıs ta na get mək 
is tər dim. Bü tün əf qan şə hər lər 
mö cü zə vi gö zəl li yə ma lik dir. 
Al lah qis mət elə sin, hər bir zi ya-
lı mı zın yo lu ora düş sün. Am ma 
ora da əmin-aman lıq tam bər qə-
rar olan dan son ra.
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- Əf qa nıs tan sə fə ri niz ne cə keç-

Azər bay can alim lə ri bu gün lər də türk 
dün ya sı nın mü tə fək ki ri, bö yük öz-
bək şairi Əli şir Nə vainin 575 il li yi 
mü na si bə ti ilə Əf qa nıs tan da ke çi-

ri lən bey nəl xalq sim po zium da iş ti rak edib-
lər. Konf ran sın açı lı şı Əf qa nıs ta nın pay-
tax tı Ka bil şə hə rin də olub. İki gün da vam 
edən el mi məc lis də Əf qa nıs tan, Öz bə kis-
tan, Ta ci kis tan, Hin dis tan, Pa kis tan, Qa-
za xıs tan, Tür ki yə və Azər bay can dan olan 
alim lər iş ti rak edib lər.
Öl kə mi zi sim po zi um da təm sil edən Elm lər 
Aka de mi ya sı nın baş el mi iş çi si, fi lo lo gi ya üz-
rə elm lər dok to ru Al maz Ül vi sə fər təəs sü-
rat la rı nı “Ay dın yol” qə ze ti ilə bö lüş dü.

Bun dan baş qa, Əb dür rəh man 
Ca mi nin məq bə rə si ni, Kə ma ləd-
din Beh za tın mə za rı nı zi ya rət et-
dik. Son ra su fi  zi ya rət gah la rın da, 
Ərk qa la sın da, He rat mu ze yin-
də ol duq. Ora da çox gö zəl kon-
sert proq ra mı təş kil olun muş-
du. Son ra bi zi 1978-79-cu il lər də 
so vet qo şun la rı nın Əf qa nıs ta na 
mü da xi lə si ilə bağ lı ya ra dıl mış 
ta ri xi mu ze yə apar dı lar. Mu zey 

eks po nat la rı ara sın da köh-
nə so vet hər bi 

sur sat la rı, 
ge yim lər, 
h e y  k ə l -
tə raş və 
rəs sam-
la rın əl 
i ş  l ə  r i 
var dı.

zər bay can alim lə ri bu gün lər də türk 
dün ya sı nın mü tə fək ki ri, bö yük öz-
bək şairi Əli şir Nə vainin 575 il li yi 
mü na si bə ti ilə Əf qa nıs tan da ke çi-

ri lən bey nəl xalq sim po zium da iş ti rak edib-
lər. Konf ran sın açı lı şı Əf qa nıs ta nın pay-
tax tı Ka bil şə hə rin də olub. İki gün da vam 
edən el mi məc lis də Əf qa nıs tan, Öz bə kis-
tan, Ta ci kis tan, Hin dis tan, Pa kis tan, Qa-
za xıs tan, Tür ki yə və Azər bay can dan olan 

Öl kə mi zi sim po zi um da təm sil edən Elm lər 
Aka de mi ya sı nın baş el mi iş çi si, fi lo lo gi ya üz-
rə elm lər dok to ru Al maz Ül vi sə fər təəs sü-
rat la rı nı “Ay dın yol” qə ze ti ilə bö lüş dü.

Mə sə lən, öz bək lər həm fars, həm 
öz bək, həm türk mən, həm puş-

Bu, çox na dir me mar lıq kom-
plek si dir. Onun üzə rin də 30-35 Ümu miy yət lə, təəs sü rat la rım 

“Əfqanlar cəbhə 
bölgəmizdə baş verənləri 
addım-addım izləyirlər”



Səhradakı hökmdar...
Uc suz-bu caq sız səh ra da hə rə kət 

edən üç in sa nın ne cə əl dən düş mə si 
köl gə lə rin dən də bi li nir di. Sü rü nən 
köl gə lər san ki ne çə gün idi ac-su-
suz yol gə lən, azu qə lə ri tü kə nən 
üç in san haq qın da rek vi yem oxu-
yur du... “Kim sə da yan ma lı, kim sə 
öl mə li dir...” - de yir di köl gə lər. Üç 
nə fər dən bi ri nin gö zü ya nın da kı 
yol yol da şın dan ay rıl mır. Diq qət-
lə onun yor ğun vü cu du na, çu xu ra 
düş müş göz lə ri nə ba xır. Bu göz lə-
rin bir vaxt lar alış dı ğı za ma nı, yə ni 
hə min in sa nın on ya şı ol du ğu vax tı 
xa tır la yır. Ya dı na gə lir ki, o za man 
cə mi on ya şı ol ma sı na bax ma ya raq, 
bü tün Qu ra nı əz bər bi lən, müəl lim-
lə ri ni mən tiq və kə lam elm lə ri ilə 
bağ la yan hə min uşa ğı əs lin də o, bu 
gün mə şəq qət li səh ra ya dü çar edib. 
Çün ki in di ona yol daş lıq edən adam 
hə lə on ya şı olan za man Qur qənc 
şə hə ri nin qo ca hə ki mi Mə si hi, Bu xa-
ra ya gəl miş, döv lət mə mu ru Ab dul-
la hın evin də qo naq olar kən hə min 
fə ra sət li oğ la na be lə de miş di: “Sən 
tə ba bə ti sev, bey nin də bü tün elm-
lər lə ya na şı, ən çox bir el mə yer ol-
sun, in san la rı xi las et, xəs tə lik lə ri öl-
dür”. Elə bu söz lər dən son ra o vaxt 
on ya şı olan Ab dul lah oğ lu Hü seyn 
– İbn Si na hə yat da ra hat lıq an la yı şı-
nın nə ol du ğu nu ya dır ğa mış dı...

Səh ra ilə hə rə kət edən üç nə fər-
dən bi ri ye ni cə ifl  as et miş Sa ma ni lər 
döv lə ti nin ad lı-san lı hə ki mi Mə si hi, o 
bi ri isə bü tün dün ya nın bö yük zə ka 
sa hib lə rin dən olan İbn Si na idi. Ha-
ki miy yə tə rə qib lə ri ni əzə rək gə lən, 
pay tax tı Qəz nə şə hə ri nə kö çü rə rək 
Mər kə zi Asi ya da nə həng Qəz nə vi lər 
döv lə ti nin əsa sı nı qo yan Sul tan Mah-
mud Qəz nə vi döv rün bü tün şair lə-
ri ni, alim və fi  lo sofl  a rı nı öz ət ra fı na 
top la yır dı. La kin bir əm ma var idi ki, 
o, el mi, əsa sən di ni ri tual lar üzə rin-
də məh dud laş dır ma ğı və fəl sə fə ni, 
mən ti qi öz “elm”in dən uzaq tut ma ğı 
alim lər dən tə ləb edir di. Hə lə 17 ya şı 
olan za man Bu xa ra əmi ri ni ölüm cül 
xəs tə lik dən xi las edə rək dün ya nın ən 
bö yük ki tab xa na la rın dan olan Bu xa-
ra ki tab xa na sı na gi riş hü qu qu nu əl də 
edən İbn Si na isə bu nun la ra zı la şa bil-
mir di. İş o ye rə çat dı ki, Qəz nə vi lər 
Bu xa ra nı ta la yıb, nə həng ki tab xa na nı 
yan dır dı lar. Am ma İbn Si na ar tıq o 
elm mə bə din dən öz nə si bi ni al mış dı. 
Odur ki, sul ta na baş əy mə yib giz lin cə 
şə hə ri tərk et di, döv rün baş qa bir elm 
və mə də niy yət mər kəz lə rin dən olan 
Xa rəz mə yol al dı. Xalq və xa rəzm şah 
tə bi bi çox yax şı qar şı la yıb bir müd-
dət ona xü su si diq qət gös tər sə lər də, 
Sul tan Mah mu dun qə fi l yol la dı ğı 
mək tub hər şe yi də yiş di. Mək tub da 
Sul tan Mah mud İbn Si na nın Xa rəzm-
də ol du ğu nu eşi dib tə ci li Qəz nə yə 
dön mə si ni tə ləb edir di. Xa rəzm şa-
ha isə ya zır dı ki, yə qin ki, döv rün 
bö yük alim və fi  lo sofl  a rı nın mə nim 
sa ra yım da ol ma la rı na na ra zı lıq et-
məz si niz. Şah üçün, Xa rəz min Sul tan 
Mah mu dun hü cum la rın dan qo run-
ma sı bö yük alim lə rin onun sa ra yın-
da ol ma sın dan da ha əhə miy yət li idi. 
Odur ki, İbn Si na və ziy yə ti qa baq ca-
dan dərk edə rək Xa rəzm də ki iki dos-
tun dan bi ri – tibb müəl li mi Mə si hi ilə 
Cor cə nə yo la dü şür. 

Bu da hə min sü rü nən köl gə lə rin 
nə üçün səh ra ya düş mə lə ri nin qı-
sa ta rix çə si... On lar əs lin də Cor cən 
yo lun da dır lar. La kin üçün cü adam 
– səh ra bə ləd çi si, na şı lıq dan yo lu 
səhv sa lır. Nə ti cə də qo ca Mə si hi ilə 
xəs tə İbn Si na səh ra nın vəh şi sü-
ku tu ilə üz-üzə qa lır. Qo ca Mə si hi 
dün ya sı nı elə hə min səh ra da də yi-
şir. İbn Si na onu ora da ca dəfn edir. 

Ümid siz hal da bə-
ləd çi ilə bir lik də 
yo lu na da vam 
edir. Bəx ti on-
da gə ti rir ki, 
Cor cə nə ça-
tar-çat  maz 
hu şu nu iti-
rən za man, 
in san lar  dan 
uzaq, kim sə siz 
bir ev də ya şa yan 
qo ca onu ta pır 
və iki həf tə yə 
özü nə gə ti rir...

Giz li qalan 
sirr – İbn 

Si na
Qərb də Avi-

sen na, Şərq də 
isə “tə bib lə rin 
hökm da rı” ki-
mi ta nı nan İbn Si-
na nın adı Asi ya üçün 
uzun əsr lər di ki, qən dil 
ro lu nu oy na yır. On suz 
da gü nə şi bat maq da 
olan Şər qə dü şən ad-
da-bud da işıq par-
ça la rı elə İbn Si na 
və onun ki mi na dir 
şəxs lə rə aid dir. 

Yu xa rı da haq qın da da nış dı ğı-
mız Mə si hi döv rün bö yük ali mi, 
Hip pok rat və Qa le nin da vam çı sı 
idi. Onun la İbn Si na nın bir gə ça lış-
ma la rı Xa rəzm də baş tut du. Bu xa-
ra da sa ray çev ri li şi olan da İbn Si-
na Xa rəz mə kö çür. Çox keç mə dən 
bö yük alim Əbu Rey han Bi ru ni və 
Mə si hi də bu ra gə lir lər. On lar bir-
lik də ça lı şır, fi  zi ka və kim ya dan 
təc rü bə lər apa rır, ge cə lər ul duz-
la rı, me teorit lə rin düş mə si ni seyr 
edir di lər. Mə si hi ilə İbn Si na in san 
bə də ni nin qu ru lu şu nu öy rən mə yə 
baş la yır. Hə lə gənc ikən İbn Si na-
nın ba şı na elm təş nə si olan şa gird-
lər top la şır. On la rın için də hətt  a 
ağ saq qal adam lar da olur du. 18 
ya şı olan da fi  zi ka, fəl sə fə və ast ro-
no mi ya üz rə Şər qin bö yük alim lə ri 
ilə ya zı şır, dis kus si ya la ra gi rir di.

Bib li ya dan son ra ikin ci
İbn Si na taun, və ba, sa rı lıq ki-

mi xəs tə lik lə rin sə bəb lə ri ni ana liz 
edib, baş ağ rı la rı, mə də xo ra sı və 
bir sı ra baş qa xəs tə lik lə rin müali-
cə üsul la rı nı gös tə rib. İlk də fə göz 
əzə lə lə ri nin qu ru lu şu nu da o təs-
vir edib. Ona qə dər dün ya tibb 
el min də he sab olu nur du ki, göz, 
fə nər ki mi işıq şüalan dı rır və bu 
şüala rın ob yek tə də yib qayt ma sı 
ilə in san gö rür. 

İbn Si na nın el mi ir si çox bö yük-
dür. Tam də qiq ol ma sa da, 450-yə 
qə dər əsər yaz dı ğı gü man edi lir. 

Bun lar çox müx tə lif sa hə lə ri əha-
tə edir: fəl sə fə, tibb, ri ya ziy yat, ast-
ro no mi ya, mi ne ra lo gi ya, poezi ya, 
mu si qi və s. Ən məş hur ki ta bı isə 
«Qa nun ət-Tibb» ad la nır. Beş cild lik 
ki tab da far mo ko lo gi ya haq qın da 
əsas bi lik lər, ürə yin, qa ra ci yə rin, be-
yi nin de tal lı təs vi ri ve ri lir. Bun dan 
baş qa, taun və və ba nın fər qi ve ri-
lir, plev rit və ci yər lə rin sə təl cə mi, 
cü zam, şə kər xəs tə li yi, mə də xo ra-
sı haq da o vaxt üçün çox qiy mət li 
bil gi lər top la nıb. Qı sa müd dət də 
«Qa nun» bü tün dün ya da tibb en sik-
lo pe di ya sı ki mi qə bul olu nur. Çap 
dəz ga hı ix ti ra edi lən dən son ra ilk 
nəşr olu nan ki tab Bib li ya, ikin ci si isə 
«Qa nun» olub. Av ro pa da beş əsr dən 
ar tıq müd dət də tib bi bu ki tab dan 
öy rə nib lər. Yal nız 800 il ke çən dən 
son ra fran sız ali mi Pas ter yo lu xu cu 
xəs tə lik lə rin sə bə bi nin vi rus lar ol-
ma sı haq qın da İbn Si na nın hi po te-
zi ni sü but et mə yə mü yəs sər ol du”.

İbn Si na rə va yət lər də
Ye ni dən səh ra ya qa yı daq. Ar tıq 

müəl li mi ni ora da dəfn edə rək yo-
la dü şən İbn Si na nın özü də bərk 
yor ğun və xəs tə dir. O, da mən zil-
ba şı na ça tıb- çat ma ya ca ğı nı də qiq 
bil mir. Göz lə ri nin önün də xal qın 
və sa ray la rın ona hə kim və bi li-
ci ki mi et dik lə ri mi sil siz hör mət 
can la nır. Am ma in di ki du ru mu na 
ba xa raq bu zid diy yə tin acı tə si-
rin dən gü lüm sə yir. Haq qın da gə-
zən bir çox rə va yət lə ri xa tır la yır.

Hə qi qə tən də elə ol-
muş du mu? De yir-

di lər ki, İbn Si na 
onu al dat maq is-
tə yən bir qa dı nı 
bi li yi ilə rüs vay 
edib. Ya nı na gə-

lən xəs tə lər çox 
ol du ğun dan 

o, ha mı-
nın əli nə 
k ə n  d i r 
bağ la yıb, 
on la ra to-
x u  n a  r a q , 

yə ni nəb zin 
dö yül mə si-

ni mü şa hi də 
edə rək xəs tə lik 

ba rə sin də düz-
gün qə rar lar 

v e  r i r  m i ş . 

Bir gün bir qa dın onu ələ sal maq 
üçün pal ta rı nın al tın da giz lə di yi 
pi şi yə kən di ri bağ la ya raq, onu İbn 
Si na ya uza dır. İbn Si na kən di rə əl 
vu ran ki mi mə sə lə ni an la yır və 
“tez lik lə pi şik do ğa caq san” de yə 
ca vab ve rir.

İbn Si na səh ra da ba rə sin də gə zən 
rə va yət lə ri bir-bir dü şü nə rək gü-
lüm sə yir. Am ma bil mir ki, ölən dən 
son ra onun tə bib ki mi gü cü nü əks 
et di rə cək əsas rə va yət dil dən-di lə 
gə zə cək. Ha mı qır xın cı şü şə dən da-
nı şa caq. O, ya şa dı ğı şə hər lə rin bi-
rin də sa diq şa gir di Cüz ca ni ilə ta nış 
ola caq, tib bin bü tün sir lə ri ni ona öy-
rə də cək di. Elə qır xın cı şü şə nin sir ri-
ni də… Rə va yət olu nur ki, İbn Si na 
mə də xo ra sın dan müali cə ni ge cik-
dir di yi üçün ba ğır saq la rı ya ra ba sır. 
Dər man ha zır la maq is tə sə də bu nun 
ar tıq gec ol du ğu nu an la yır. Odur ki, 
40 şü şə qab da dər man ha zır edə rək 
tə lə bə si Cüz ca ni yə ve rir. Tap şı rır ki, 
bu 40 şü şə ni ar dı cıl lıq la və xü su si 
üsul la ölən dən son ra onun üzə ri-
nə çək sin. Sir li məh lul lar get-ge də 
onu sa ğal da caq və nə ti cə də qır xın cı 
şü şə nin is ti fa də sin dən son ra İbn Si-
na di ri lə cək di. Hər hal da rə va yət-
də be lə de yi lir. Şa gir di İbn Si na nın 
ölü mün dən son ra onun de dik lə ri ni 
edir. Hər gün nə şin nəin ki kor lan-
dı ğı nı ək si nə get-ge də ya şı laş dı ğı nı 
gö rür. İş o ye rə ça tır ki, so nun cu qır-
xın cı şü şə də ölü nün di ri lə cə yi fi k-
rin cən qor xu ya dü şən şa gir din əl lə ri 
əsir və şü şə ye rə dü şə rək sı nır…

İbn Si na və Azər bay can
Cüz ca ni onun ilk və ən se vim li 

şa gir di sa yıl sa da, İbn Si na nın əsas 
da vam çı sı ola bil mə di. Bu mis si ya-
nı bö yük həm yer li miz Bəh mən yar 
Azər bay ca ni da şı dı. Azər bay can 
fi  lo so fu Bəh mən yar ibn Mərz ban-
la İbn Si na nın ta nış lı ğı haq qın da 
ma raq lı bir rə va yət var: İbn Si na 
ta nın mış alim olan da Bəh mən yar 
hə lə uşaq imiş. Rə va yə tə gö rə, bir 
gün İbn Si na nın iş ota ğı na qon şu-
luq da ya şa yan bir uşaq gə lib de yir 
ki, ocaq qa la maq üçün on la ra köz 
la zım dır. Alim uşa ğa de yir: «Sən 
özün lə heç nə gə tir mə mi sən. Kö-
zü ne cə apa ra caq san?» Uşaq bir 
an lı ğa du ru xur. Son ra yer dən bir 
ovuc tor paq gö tü rüb de yir: «Kö zü 
bu ra qo yun». Alim uşa ğın fə ra sə-
ti nə hey ran olur. İbn Si na isə onun 
va li deyn lə ri nin ya nı na adam gön-
də rib xa hiş edir ki, uşa ğın onun 
şa gir di ol ma sı na ica zə ver sin lər. 
Bəh mən yar İbn Si na haq da xa ti rə-
lə rin də be lə ya zır: “Bir də fə şən bə 
gü nü fəxr lə dər sə gəl miş dik. Elə 
ol du ki, mü za ki rə də la zı mın ca iş-
ti rak edə bil mə dik. Müəl li mi miz 
de di: “Gö rü nür, si zin is ti ra hət 
gü nü nüz fay da sız ke çib”. Mən də 
yol daş la rım ki mi ca vab ver dim ki, 
is ti ra hət gü nü gəz mə yə get mi şik, 
bu na gö rə də dər si mi zi yax şı öy rə-
nə bil mə mi şik. Bu ca vab dan son ra 
müəl lim ah çə kə rək, gö zü ya şar-
mış hal da söy lə di: “Kən dir baz işi 
ilə gün də lik məş ğul ol du ğun dan, 
öz ka mil li yi ilə hər şey dən baş çı-
xa ran müd rik lə ri be lə hey rə tə sa-
la bi lir. Ni yə si zin ara nız dan bir 
ağıl lı və müd rik uşaq çıx ma dı ki, 
dərs oxu ma ğı ava ra çı lıq dan üs tün 
tut sun?” İbn Si na özü ya zır dı ki, 
Bəh mən yar ona doğ ma oğ lun dan 
da ya xın dır. 

Əl Cüz ca ni üçün qeyd lər
Am ma Cüz ca ni nin əsas xid mə-

ti bir şə hər dən o bi ri nə köç edən, 
bi rin də və zir olub, o bi ri sin də zin-
dan da ya tan müəl li mi nə sa diq li yi 
olub. Cüz ca ni ol ma say dı, İbn Si-
na bəl kə də 29 elm sa hə sin də 450 
əsər ya za bil məz di. Cüz ca ni onu 
san ki yaz ma ğa sövq edir di. İn di yə 
qə dər bir in san tə rə fi n dən ya zıl-
mış ən bö yük en sik lo pe di ya ki mi 
re kord lar vu ran “Şə fa” və Av ro-
pa alim lə ri nin “çö rək ağa cı” olan 
“Tibb qa nun la rı” ki ta bı nı o, dik tə 
edib, Cüz ca ni isə nə fi s xət lə kö çü-
rüb. Ya zı ya son luq da hə min “Tibb 
qa nun la rı” ki ta bın dan se çi lən dir.

“Ba şın ağ rı dı sa, qan al” - Bö yük 
alim hə ca mə ti, yə ni bə dən dən pis, 
qa ra, çirk li qan la rın xa ric edil mə si-
ni, el ara sın da de yil di yi ki mi, qan 
al dır ma ğı ba şağ rı sı nın ən yax şı 
dər man la rın dan bi ri ki mi gös tə rir: 
“Atəş li ba şağ rı la rı qan dan gə lir. Üz 
qı zar ma sı, da mar la rın yı ğıl ma sı, 
nəb zin sü rət li vur ma sı ba şağ rı la-
rı nın əsas əla mət lə ri dir. Bu za man 
qan ver mək lə ya na şı, yu mur ta sa-
rı sı, ar mud və sir kə nin qə bu lu çox 
fay da lı dır”.

“Eşq acı sı çə kən lə ri ha ma ma 
apar” - uğur suz sev gi dən son ra 
in sa nın üz lə şə cə yi kəs kin dep res-
si ya nın dər ma nı nı İbn Si na hə lə 
X əsr də ver miş di. O, eşq acı sı çə-
kən, sa yıq la yan, yu xu su ər şə şə ki-
lən şəx  sin müəy yən müd dət də hər 
gün ha ma ma apa rıl ma sı nı və bə-
növ şə ya ğın dan is ti fa də ni məs lə-
hət gö rür. Çün ki də ri nəm lən dik cə 
in san nis bə tən ra hat la nır və üz ləş-
di yi gər gin dep res si ya dan aza cıq 
da ol sa, xi las olur.
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Bun lar çox müx tə lif sa hə lə ri əha- Bir gün bir qa dın onu ələ sal maq 

Təbiblər təbibi
İbn Sina



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Tə bii ki, «P rav da» nın bu ira dı na 

müt ləq əmə li iş lə ca vab ver mək la-
zım idi. Ona gö rə də «Ley li və Məc-
nun», «Ha cı Mu rad»  fi lm lə ri nin 
çə kil mə si Azər bay can Fo to- Ki no 
İda rə si nin (AF Kİ) pla nın dan çı xa-
rıl dı. Də vət olun muş ki no dra ma-
turq P.A.Bl ya xi nə «26-lar» fi l mi nin 
sse na ri si ni yaz maq tap şı rıl dı. Pa-
vel And re ye viç Bl ya xin (1886-1961) 
həm də ta nın mış ya zı çı idı. 1919-cu 
il də re jis sor İ.Pe res tiani ilə öz po ves-
ti nin mo tiv lə ri üz rə «Qır mı zı şey tan-
lar» fi l mi nin sse na ri si ni yaz mış dı. 
1923-cü il də Ba kı ya də vət olun muş 
P.A.Bl ya xin «26-lar» və «Bis mil lah» 
sse na ri lə ri ni ha zır la mış dı. 1925-ci il-
dən isə onun Azər ba can ki no sun da 
iş lə mə di yi mə lum dur.

Mət buat xə bər ve rir di ki, 
«AK(b)P-nin Ba kı ko mi tə si nin Di-
va ni-Rə ya sə ti «26-lar» ki no len ta sı-
nı möv qe ta ma şa ya qoy maq üçün 
la zı mi ida rə lə rə di rek tiv ve rib». 
La kin AF Kİ-nin ta be li yin də ki I 
Döv lət ki no-fab ri ki nin mad di-
tex ni ki ba za sı zəif ol du ğun dan, 
bu la yi hə ni ger çək ləş di rə bil mə di. 
Ona gö rə də ida rə nin ta be li yin də-
ki I Döv lət ki no-fab ri ki ilə nis bə tən 
yax şı im kan la ra ma lik olan «Ki-
no-Qorn yak »ın bir gə iş lə mə si haq-
qın da fi  kir mey da na çıx dı. Am ma 
bu ra da uğur lu iş bir li yi nə ma ne ola-
caq cə hət lər elə əv vəl cə dən nə zə rə 
çar pır dı. O dövr də AF Kİ Ru si ya dan 
də vət et di yi pe şə kar ki ne ma toq raf-
çı la ra ma lik ol du ğun dan, 
sse na ri nin ya zıl ma sı və 
qu ru lu şun real laş dı rıl ma-
sı mə sə lə lə ri ni öz üzə ri nə gö tü rür, 
«Ki no-Qorn yak» isə möv zu nun se-
çil mə si və çə ki liş lə rin mad di-tex ni ki 
təc hi za tı prob lem lə ri ni həll edir di. 

AF Kİ – «Ki no-Qorn yak» cüt lü-
yü nün ilk fi l mi «Mə dən çi-neft çi is-
ti ra hət də və müali cə də» ad la nır dı. 
Fil min sse na ri si ni A.Lit vi nov və 
P.Vels ki yaz mış dı. A.Lit vi no vun 
qu ru luş ver di yi hə min lent də baş 
rol lar dan bi ri ni də V.Le qo şin lə 
ya na şı, P.Vels ki ifa edir di. Ope-
ra tor V.P.Lem ke nin len tə al dı ğı 
bu 5 his sə li ko me di ya 20-ci il lə rin 
ru hun da məişət əh va la tı dır. Fil-
min qəh rə ma nı mə dən çi-neft çi lə rə 
müali cə və is ti ra hət üçün put yov-
ka ve rən sa na to ri ya-ku rort ko mis-
si ya sı nın səd ri dir. Bu sa hə də ki 
ça tış maz lıq la rı in qi la bi nöq te yi-
nə zər dən məs xə rə yə qo yan lent 
bə dii cə hət dən qü sur lu və ba ya ğı 
ol du ğun dan, res pub li ka nın hə ya-
tın da ha di sə yə çev ril mə di. 

AF Kİ – «Ki no-Qorn yak »ın ikin-
ci ek ran əsə ri olan «Göz-gö zə» 
(«Çox la rın dan bi ri») len ti də ey-
ni sxem üz rə hə min çə ki liş qru-
pu (sse na ri çi lər dən bi ri S.Troits ki 
ol maq la) tə rə fi n dən ger çək ləş di-
ril miş di. «Fil ma» ak sioner cə miy-
yə ti nin 1916-cı il də len tə al dı ğı 
«Ö lü mü nə bir saat qal mış» məh-
kə mə xro ni ka sı nı nə zə rə al ma saq, 
«Göz-gö zə», Azər bay can da çə-
ki lən ilk de tek tiv ek ran əsə ri dir. 
Çe kist lə rin xa ri ci ca sus la ra qar şı 
mü ba ri zə sin dən bəhs edən fi lm 
Ba kı da və Kis lo vodsk da kı «Ba kı 
fəh lə si» sa na to ri ya sın da çə kil miş-
di, rol la rı P.Ki ril lov, N.Ven de lin, 
S.Troits ki, K.Vyaz no va və baş qa-
la rı ifa edir di lər. La kin bu fi lm də 
ha ki miy yət tə rə fi n dən ki no nun 
qar şı sı na qo yul muş və zi fə lə rə ca-
vab ver mir di. 

Ha kim ideolo gi ya, ek ran sə nə-
tin dən sin fi  mü ba ri zə yə, yox sul 
kənd li lə rin bəy-xan re ji mi nə qar şı 
çar pış ma la rı na, di nin küt lə lər ara-
sın da kı mür tə ce ro lu na, nə ha yət, 
ye ni qu ru lu şun üs tün lük lə ri nə 
həsr olun muş əsər lər göz lə yir di. 

«Qız qa la sı haq qın da əf sa nə» 
fi l mi ideolo ji yö nüm dən tən qid lə-
rə mə ruz qal dı ğı na gö rə, AF Kİ-nin 
rəh bər li yi ye ni möv zu nun se çi mi nə 
cid di mü na si bət bəs lə yir di. 1924-cü 
ilin əv vəl lə rin də Ki yev dən Ba kı ya 
də vət olun muş ya zı çı-sse na ri çi Leo 
Mur (Leonid Mu raş ko) «A zər bay-
can da bur jua-mül kə dar ağa lı ğı nın 
son gün lə rin dən» bəhs edən «Bay-
quş» fi l mi nin sse na ri si ni yaz dı. 

Ye ni ek ran əsə rin də «A zər bay can 
kənd li si nin yer li feodal la ra qar şı 
mü ba ri zə si, ru ha ni lə rin ac göz lü-
yü və ca maatı min hiy lə ilə al dat-
ma la rı» əks et di ril mə li idi. Fil min 
re jis so ru G.Krav çen ko, ope ra to ru 
V.P.Lem ke ol maq la əsas rol la ra 
gör kəm li sə nət çi Ab bas Mir zə Şə-
rif za də, Ağar za Qu li yev, Möh sün 
Sə na ni, Mir zə Mux tar Məm mə-
dov, A.Ma kovs ki çə kil miş di lər. 

Re jis sor G.Krav çen ko Azər bay-
can xal qı nın adət-ənə nə lə ri nə, 
məişə ti nə, yer li şə raitə bə ləd ol-
ma sa da, sə nəd li çə ki liş lər lə sü-
jet xətt  i nin tə sir li li yi ni ar tır ma ğa 
ça lı şır dı. Bu məq səd lə o, Ba kı nın 
Şıx və Bi bi hey bət kənd lə rin də 
hə ya ta ke çi ri lən di ni mə ra sim lə-
ri len tə al ma ğı qar şı sı na məq səd 
qoy muş du. La kin yer li ca maat bu 
cür hal la ra çox pis mü na si bət bəs-
lə yir di. Mət buat da xə bər ve ri lir di 
ki, «sent yab rın 28-də Azər bay-
can Fo to-Ki no İda rə si iş çi lə rin-
dən bir dəs tə si «Bay quş» şək li ni 
çək mək dən ötə ri, «Şax sey-vax-
sey» nü ma yi şi nin şək li ni al maq-
dan ötə ri Bi bi hey bə tə get miş lər.

Şə kil çə kil di yi za man Türk 
səh nə si nin qo ca man ar tis ti Mir-
zə Mux tar Məm mə dov dər viş 
ro lu nu ifa et di yi hal da, avam və 
ca hil mü səl man lar dan bir dəs tə 
onun üzə ri nə hü cum edə rək, bi-
hal ola na qə dər onu döy müş dür. 
Re jis sor Krav çen ko və şə kil çə kən 
Lem ke də xi ya ra lan mış lar... Bu 
vəh şi ha di sə yə bax ma ya raq, 
«Bay quş» şək li nə la zım olan 
par ça la rın rəs mi alın mış dır». 

A.M.Şə rif za də və A.Qu li yev 
çə ki liş mey da nı na ilk də fə çıx sa-

lar da, yax şı ek ran du yu mu nü ma-
yiş et di rib lər. Xü su si lə, Xan ob ra zı 
A.Şə rif za də nin ifa sın da çox ko lo-
rit li və ba xım lı alı nıb. Səh nə ifa çı-
lı ğı nın zən gin təc rü bə sin dən us ta-
lıq la bəh rə lə nən gör kəm li sə nət çi, 
ideolo ji qü sur la rı na bax ma ya-
raq, bit kin ob raz ya ra da bi lib.

Film də xalq küt lə si nin rəh bə ri Məm-
məd ro lu nu ifa edən akt yor A.Qu li yev 
isə da ha çox in qi la bi pa fo sa üs tün lük 
ver di yin dən, ob ra zı ye tə rin cə inan-
dı rı cı ya ra da bil mə yib. Qa lan akt yor-
la rın ifa sın da da açıq-aş kar teat ral lıq 
du yu lur. Bü tün bun lar fi l min ümu mi 
bə dii sə viy yə si nə mən fi  tə sir gös tər-
miş di. Üs tə lik, «Q.Krav çen ko qu ru-
luş çu-re jis sor ki mi kən din mü ba riz 
ru hu nu hiss et mə miş, onu la zı mın ca 
gös tə rə bil mə miş di; fi lm də ic ti mai 
mü ba ri zə səh nə lə ri zəif və sö nük, ha-
di sə lər da ğı nıq idi, yad da qa lan tə sir li 
bir epi zod be lə yox idi; re jis sor və ope-
ra tor işin də sə li qə siz lik gö zə çar pır dı». 

Ki no şü nas N.Sa dı qo vun qeyd 
et di yi nə gö rə, «Bay quş» fi l mi qar-
şı ya qo yul muş ideolo ji tə ləb lə rə ca-
vab ver mə di yin dən, AF Kİ rəh bər-
li yi tə rə fi n dən yax şı qar şı lan ma yıb 
və ek ran la ra bu ra xıl ma yıb. An caq 
1924-cü ilin so nun da mət buat xə bər 
ve rir di ki, «A zər bay can Xalq Maarif 
Ko mis sar lı ğı Fo to-Ki no İda rə si tə-
rə fi n dən ha zır lan mış bö yük bə dii 
ki no fi lm - «Bay quş» çə ki lib ha zır lan-
mış və bu gün lər də Azər bay can Fo-
to-Ki no ki no sun da gös tə ri lə cək dir.

Film 6 his sə dən iba rət dir. Pro lo qu 
və epi lo qu var dır. Gös tə ri lə cək dir. 
Afi  şa la rı tə qib edi niz». Elan lar dan 
bir ne çə həf tə son ra «Bay quş» adın-
da kı əsə rin bö yük və son his sə lə ri nin 
çə ki lib qur tar dı ğı», «Ə sə rin səh nə lə-
ri üçün Xan Sa ra yı nın bü tün gö rü-
nüş lə ri nin alın dı ğı» («Kom mu nist 
qə ze ti», 18 yan var, 1925-ci il) xə bər 
ve ri lir di. Çox gü man ki, həm yu xa rı-
da gös tər di yi miz qü sur lar üzün dən, 
həm də di nin ələ sa lın ma sı na kəs-
kin eti ra zı nı bil di rən xalq küt lə si nin 
reak si ya sı nı gö rən AF Kİ rəh bər li yi 
fi l mi ek ra na bu rax ma ğa eh ti yat edib. 

Be lə lik lə, 1923-1924-cü il lər də 
Azər bay can da is teh sal olun muş 
ilk so vet bə dii fi lm lə ri ni ide ya-bə-
dii cə hət dən yük sək sə nət əsər lə ri 
say maq çə tin dir. Əsa sən AF Kİ-nin 
I Döv lət Ki no-fab ri kin də çə ki lən 
«Qız qa la sı haq qın da əf sa nə» və 
«Bay quş» fi lm lə ri ye ni-ye ni for ma-
la şan so vet ki no su nun es te tik tə ləb-
lə ri nə ca vab ver mir di. Ki ne ma toq-
ra fı ideolo gi ya si la hı na çe vir mə yə 
can atan ye ni ha ki miy yət küt lə lə rin 
şüuru na tə sir edən ek ran əsər lə ri nin, 
ya ra dıl ma sı na nail ola bil mə miş di.

Bu fi lm lə rin baş lı ca qü su ru ki mi pe şə-
kar lıq, akt yor oyu nu yox, möv zu nun 
ideolo ji cə hət dən zə ru ri li yi, in qi la bi 
mü ba ri zə mo tiv lə ri, sin fi  mü na si bət 
möv qe yi ön pla na çə kil di yin dən, bə-
dii də yər lə rə söy kə nən lent lə rin or ta-
ya çı xa rıl ma sı ol duq ca çə tin idi. Üs tə-
lik, mil li ki no kadr la rı nın ça tış maz lı ğı, 

baş qa stu-
di ya lar dan 
də vət olun-

muş sse na ri çi, re-
jis sor, ope ra tor və 
rəs sam la rın Azər-
bay ca nın məişə-
ti nə, adət-ənə nə-
lə ri nə və mil li 
xü su siy yət lə ri nə 
bə ləd ol ma ma sı 
çə ki lən fi lm lə rin 
yad ya naş ma  
məh su lu ol ma-

sı nı şərt lən di rir di.
Nəriman

ƏBDÜLRƏHMANLI
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ni sxem üz rə hə min çə ki liş qru-
pu (sse na ri çi lər dən bi ri S.Troits ki 

yə ti nin 1916-cı il də len tə al dı ğı 

kə mə xro ni ka sı nı nə zə rə al ma saq, 

ki lən ilk de tek tiv ek ran əsə ri dir. 

mü ba ri zə sin dən bəhs edən fi lm 
Ba kı da və Kis lo vodsk da kı «Ba kı 

la rı ifa edir di lər. La kin bu fi lm də 
ha ki miy yət tə rə fi n dən ki no nun 

Am ma ha kim ideolo-
gi ya, fil mi ta ma mi lə 
baş qa tə rəf dən qiy-
mət lən di ri. «P rav-

da» qə ze tin də dərc olun muş 
mə qa lə də müəl lif «möv zu nun 
dövr lə, ye ni es te tik tə ləb lər-
lə səs ləş mə di yi ni, in qi lab dan 
ye ni cə çıx mış gənc res pub li-
ka nın özü nün ilk fil mi ni be-
lə bir möv zu ya və jan ra  həsr 
et mə si nin doğ ru ol ma dı ğı-
nı» vur ğu la yır dı: «Mə gər Ba kı 
pro le ta riatı, onun on il lər dən 
bə ri da vam edən mü ba ri zə si, 
bü tün Şər qi lər zə yə sa lan in-
qi lab dal ğa sı və dün ya im pe-
ri a liz mi ilə mü ba ri zə si «A zər-
ki no» ya ilk öv la dı üçün baş qa 
möv zu ve rə bil məz di mi?».

sse na ri lə ri ni ha zır la mış dı. 1925-ci il-
dən isə onun Azər ba can ki no sun da 

Mət buat xə bər ve rir di ki, 
«AK(b)P-nin Ba kı ko mi tə si nin Di-
va ni-Rə ya sə ti «26-lar» ki no len ta sı-
nı möv qe ta ma şa ya qoy maq üçün 
la zı mi ida rə lə rə di rek tiv ve rib». 
La kin AF Kİ-nin ta be li yin də ki I 
Döv lət ki no-fab ri ki nin mad di-
tex ni ki ba za sı zəif ol du ğun dan, 
bu la yi hə ni ger çək ləş di rə bil mə di. 
Ona gö rə də ida rə nin ta be li yin də-
ki I Döv lət ki no-fab ri ki ilə nis bə tən 
yax şı im kan la ra ma lik olan «Ki-
no-Qorn yak »ın bir gə iş lə mə si haq-
qın da fi  kir mey da na çıx dı. Am ma 
bu ra da uğur lu iş bir li yi nə ma ne ola-
caq cə hət lər elə əv vəl cə dən nə zə rə 
çar pır dı. O dövr də AF Kİ Ru si ya dan 
də vət et di yi pe şə kar ki ne ma toq raf-

sı mə sə lə lə ri ni öz üzə ri nə gö tü rür, 
«Ki no-Qorn yak» isə möv zu nun se-
çil mə si və çə ki liş lə rin mad di-tex ni ki 
təc hi za tı prob lem lə ri ni həll edir di. 

AF Kİ – «Ki no-Qorn yak» cüt lü-
yü nün ilk fi l mi «Mə dən çi-neft çi is-
ti ra hət də və müali cə də» ad la nır dı. 
Fil min sse na ri si ni A.Lit vi nov və 
P.Vels ki yaz mış dı. A.Lit vi no vun 
qu ru luş ver di yi hə min lent də baş 
rol lar dan bi ri ni də V.Le qo şin lə 
ya na şı, P.Vels ki ifa edir di. Ope-
ra tor V.P.Lem ke nin len tə al dı ğı 
bu 5 his sə li ko me di ya 20-ci il lə rin 
ru hun da məişət əh va la tı dır. Fil-
min qəh rə ma nı mə dən çi-neft çi lə rə 
müali cə və is ti ra hət üçün put yov-
ka ve rən sa na to ri ya-ku rort ko mis-
si ya sı nın səd ri dir. Bu sa hə də ki 
ça tış maz lıq la rı in qi la bi nöq te yi-
nə zər dən məs xə rə yə qo yan lent 
bə dii cə hət dən qü sur lu və ba ya ğı 
ol du ğun dan, res pub li ka nın hə ya-

«Qız qa la sı haq qın da əf sa nə» 
fi l mi ideolo ji yö nüm dən tən qid lə-
rə mə ruz qal dı ğı na gö rə, AF Kİ-nin 
rəh bər li yi ye ni möv zu nun se çi mi nə 
cid di mü na si bət bəs lə yir di. 1924-cü 
ilin əv vəl lə rin də Ki yev dən Ba kı ya 
də vət olun muş ya zı çı-sse na ri çi Leo 
Mur (Leonid Mu raş ko) «A zər bay-
can da bur jua-mül kə dar ağa lı ğı nın 
son gün lə rin dən» bəhs edən «Bay-
quş» fi l mi nin sse na ri si ni yaz dı. 

Şə kil çə kil di yi za man Türk 
səh nə si nin qo ca man ar tis ti Mir-
zə Mux tar Məm mə dov dər viş 
ro lu nu ifa et di yi hal da, avam və 
ca hil mü səl man lar dan bir dəs tə 
onun üzə ri nə hü cum edə rək, bi-
hal ola na qə dər onu döy müş dür. 
Re jis sor Krav çen ko və şə kil çə kən 
Lem ke də xi ya ra lan mış lar... Bu 
vəh şi ha di sə yə bax ma ya raq, 
«Bay quş» şək li nə la zım olan 
par ça la rın rəs mi alın mış dır». 

A.M.Şə rif za də və A.Qu li yev 
çə ki liş mey da nı na ilk də fə çıx sa-

lar da, yax şı ek ran du yu mu nü ma-
yiş et di rib lər. Xü su si lə, Xan ob ra zı 
A.Şə rif za də nin ifa sın da çox ko lo-
rit li və ba xım lı alı nıb. Səh nə ifa çı-
lı ğı nın zən gin təc rü bə sin dən us ta-
lıq la bəh rə lə nən gör kəm li sə nət çi, 
ideolo ji qü sur la rı na bax ma ya-
raq, bit kin ob raz ya ra da bi lib.

Bu fi lm lə rin baş lı ca qü su ru ki mi pe şə-
kar lıq, akt yor oyu nu yox, möv zu nun 
ideolo ji cə hət dən zə ru ri li yi, in qi la bi 
mü ba ri zə mo tiv lə ri, sin fi  mü na si bət 
möv qe yi ön pla na çə kil di yin dən, bə-
dii də yər lə rə söy kə nən lent lə rin or ta-
ya çı xa rıl ma sı ol duq ca çə tin idi. Üs tə-
lik, mil li ki no kadr la rı nın ça tış maz lı ğı, 

baş qa stu-
di ya lar dan 
də vət olun-

muş sse na ri çi, re-
jis sor, ope ra tor və 
rəs sam la rın Azər-
bay ca nın məişə-
ti nə, adət-ənə nə-
lə ri nə və mil li 
xü su siy yət lə ri nə 
bə ləd ol ma ma sı 
çə ki lən fi lm lə rin 
yad ya naş ma  
məh su lu ol ma-

sı nı şərt lən di rir di.
Nəriman
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R.KENDELL
(ABŞ)

Gə mi dağ – aman sız qa-
til dir. Al yas ka nın uzaq 
yo la çı xan sü rü cü lə ri 
yax şı bi lir lər ki, onun-

la za ra fat elə mək ol maz, xü su sən 
də qış ay la rın da. Sərt dağ ya mac-
la rı na dır ma şan buz bağ la mış əy-
ri-üy rü yol la rın üs tü nə hər dən 
bü töv qa ya lar uçu lub tö kü lür. Bu 
yol lar da in di yə cən say sız-he sab-
sız yük ma şın la rı itib-ba tıb, heç 
kə sə də mə lum de yil ki, bu ra lar 
hə lə ne çə ada mın hə ya tı na son 
qo ya caq. 

Bir də fə dağ yo luy la yu xa rı qal-
xar kən mən Ka na da yol po li si za-
bit lə ri ni və qə za ya uğ ra mış əzik 
yük ma şı nı nı yar ğan dan dar tıb 
çı xa ran ye dək çi ni gör düm. Ma şı nı 
sax la yıb ka bi nə dən çıx dım, bir ye-
rə yı ğı şa raq bu dəh şət li mən zə rə ni 
din məz cə seyr edən bir dəs tə sü rü-
cü yə ya xın laş dım. 

Po lis lər dən bi ri bi zə ya xın la şıb 
as ta dan de di:

- Mən çox təəs süf edi rəm, la kin 
biz onu ta pan da sü rü cü ar tıq öl-
müş dü. O, yə qin iki gün qa baq-
kı tu fan da yol dan çı xa raq qə za ya 
uğ ra yıb. Biz xrom lan mış de tal la rı 
gün işı ğın da uzaq dan pa rıl da yan 
yük ma şı nı nı tə sa dü fən gör dük. 

Po lis za bi ti ba şı nı təəs süfl  ə yel lə-
yib əli ni ci bi nə sal dı və or dan nə sə 
çı xart dı. 

- Uşaq lar, si zin bu ka ğı zı oxu-
ma ğı nız pis ol maz dı. Gö rü nür, so-
yuq dan do na na can bəd bəxt oğ lan 
hə lə bir-iki saat sağ olub. 

Mən öm rün də ağ la yan yol po li si 
gör mə mi şəm, – elə bi lir dim on lar 
gün də lik hə yat la rın da ölüm-itim-
lə o qə dər rast la şır lar ki, is tər-is tə-
məz hər şe yə vər diş edir lər. Am ma 
mək tu bu mə nə uza dan da po lis za-
bi ti o bi ri əliy lə göz yaş la rı nı si lir-
di.

Ka ğı zı uca dan oxu yar kən mən 
də göz yaş la rı mı sax la ya bil mə dim. 
Mək tub da ya zı lan la rı ki ri miş cə 
din lə yən dən son ra sü rü cü lər heç 
bir söz de mə dən sa kit cə da ğı lı şıb, 
hə rə si öz ma şı nı nın ka bi nə si nə çə-
kil di. Ölən sü rü cü nün yaz dıq la-
rı isə mə nim yad da şı ma ömür lük 
həkk olun du və in di, üs tün dən 
ne çə il lər ötüb ke çən dən son ra da 
mən o mək tub da kı az qa la hər sö-
zü, hər hər fi  çox ay dın gö rü rəm; o 
qə dər ya xın dan gö rü rəm ki, elə bil 
ka ğı zı öz əlim də tut mu şam. Uzaq 
yo la çı xan za val lı sü rü cü nün so-
nun cu mək tu bu nu si zin lə də bö lüş-
mək is tər dim.

De kabr, 1974
Mə nim əziz ar va dım,
Bu cür mək tub la rı adam öz is-

tə yi ilə yaz mır. Am ma hər ne cə 
ol sa, he sab edi rəm ki, mə nim bəx-
tim gə ti rib, axı sə nə de mə yi tez-tez 
unut du ğum söz lə ri yaz ma ğa in di 
vax tım var: əzi zim, mən sə ni se vi-
rəm.

Sən za ra fat la de yir din ki, gu ya 
mən ma şı nı mı sən dən çox se vi rəm 
– axı, hə qi qə tən də vax tı mın ço xu-
nu sə nin lə yox, onun la ke çi ri rəm. 
Düz dür, mən hə qi qə tən bu də mi-
ri se vi rəm – elə o da mə nə hə mi şə 
yax şı mü na si bət gös tə rib, bü tün 
çə tin lik lər dən və çə tin yol lar dan 
mə nim lə bir gə ke çib – uzun reys-
lər də eti bar lı, qı sa reys lər də ce vik 
olub. Ma şı nım mə ni heç vaxt ya rı-
yol da qoy ma yıb. 

Və bi lir sən mi nə var? Mən sə ni 
də ey ni sə bəb dən se vi rəm. Axı çə-
tin vaxt la rım da sən də hə mi şə mə-
nim lə bir gə ol mu san…

Bi zim bi rin ci yük ma şı nı mız 
ya dın da dır mı? Özü mü zə ye mək 
üçün qə pik-qu ruş sax la yıb, bü tün 
pul la rı mı zı tə mi ri nə xərc lə di yi miz 
köh nə, sı nıq-sal xaq ta ran ta sı de yi-
rəm. Sən hətt  a özü nə iş tap ma ğa 
da məc bur ol muş dun ki, he sab la rı 
ödə yə bi lək. Mə nim bü tün qa zan-
cım o an dı ra ge dir di, sə nin sa yən-
də isə, heç ol ma sa, ba şı mı zı sox-
ma ğa da mı mız var dı.

Öz ma şı nım dan nə qə dər gi ley-
lən di yim yax şı ya dım da dır, am ma 
sə nin bir cə də fə də şi ka yət lən di yi-
ni eşit mə dim. İş dən qa yı dan da sən 
yor ğun luq dan aya qüs tə güc lə da-
ya nır dın, mən sə hə lə özüm çün yo la 
sən dən pul tə ləb edir dim… lap sən 
ha çan sa na ra zı lıq bil dir mi sən sə də, 
mən onu eşit mə mi şəm. Çün ki mə-
nim ba şım öz prob lem lə ri mə qa rış-
mış dı, sə nin prob lem lə rin ba rə də 
dü şün mək ağ lı ma da gəl mir di.

Mə nim yo lum da özü nü nə qə dər 
fə da et di yi ni in di an la yı ram. Gö zəl 
ge yim, bay ram lar, məc lis lər, dost-
lar… Yox, heç vaxt gi ley lən mə din, 
mən sə, sa də cə bu cür ol du ğu-
na gö rə sə nə xoş bir söz de mə yə, 
min nət dar lıq bil dir mə yə də vaxt 
tap mır dım. Öz yol yol daş la rım la 
bir fi n can qəh və süf rə si ar xa sın da 
mən yük ba rə də, mü hər rik ba rə də, 
he sab lar ba rə də o ki var da nı şır-
dım, am ma yad dan çı xa rır dım ki, 
mə nim əsl həm ka rım sən sən – lap 
ya nım da ol ma san da, ma şı nın ka-
bi nə sin də otur ma san da. 

Tə zə yük ma şı nı al ma ğım dan 
öt rü sən mən dən da ha çox inad-
kar lıq gös tər din, da ha çox əzab-
la ra qat laş dın. Bu ma şın dan elə 
ra zıy dım ki, se vin cim dən, qü ru-
rum dan ye rə-gö yə sığ mır dım. Elə 
sə nin lə də fəxr edir dim – am ma, 
bax be lə cə, gü nü gü nə sa tıb bu nu 
heç vaxt di lə gə tir mə dim, heç vaxt 
üzü nə de mə dim. Fi kir lə şir dim ki, 
on suz da özün ha mı sı nı ba şa dü-
şür sən… am ma əgər mən sə nin lə, 
ma şı na qay ğı gös tər di yim qə dər 
vaxt ke çir səy dim, yə qin ki, on da 
nə de mək is tə dik lə ri min ha mı sı nı 
söy lə mə yə im kan ta par dım…

Uzaq yol lar da ol du ğum bü tün 
bu il lər ər zin də yax şı bi lir dim ki, 
sə nin duala rın ba şı mın üs tün-
də, ma şı nı mın ar xa sın ca uçu şur.

Am ma in di o dualar güc süz dür. 
İn di mən bərk ya ra lan mı şam və 
bu, çox pis dir. Mən öm rü mün so-
nun cu mi li ni keç dim, in di sə nə 
dey cək lə ri mi isə əv vəl lər de mək 
la zım idi… di gəl, ma şı nım la, işim-
lə çox məş ğul idim.

Mən siz ke çir di yin il dö nüm lə ri 
və ad gün lə ri ba rə də dü şü nü rəm… 
uşaq la rı mı zın mək təb ta ma şa la-
rı və xok key oyun la rı ba rə də dü-
şü nü rəm… Sən ora tək ge dir din, 
çün ki mən hə mi şə yoll lar da olur-
dum. Sə nin tən ha lıq da ke çir di yin, 
mə nim ha ra da ola bi lə cə yi mi və 
ba şı ma nə iş gəl di yi ni təx min et di-
yin, gü man et di yin yu xu suz ge cə-
lər ba rə də dü şü nü rəm… Sə nə bir 
ne çə xoş söz söy lə mək üçün zəng 
et mək is tə di yim, am ma bu niy yə ti-
mi unut du ğum bü tün şə rait lər ba-
rə də dü şü nü rəm... Özü mün ne cə 
ar xa yın ya şa ma ğım ba rə də dü şü-
nü rəm. Hə, ar xa yın idim – axı bi-
lir dim ki, sən mə ni uşaq lar la bir gə 
ev də göz lə yir sən. 

Hə lə ailə məc lis lə ri… on da sən 
öz doğ ma la rı na mə nim ni yə 
iş ti rak edə bil mə di yi mi 
izah et mə yə məc-
bur qa-
lır dın: 
o, mü-
h ə r  r i  k i n 
ya ğı nı də yiş di rir; o, 
ma şı na eh ti yat his sə lə ri 
ax ta rır; o yor ğun dur, ya tıb 
yu xu su nu alır, çün ki sə hər 
tez dən yo la çıx ma lı dır… 
Hə mi şə bir sə bəb ta pı lır dı, 
am ma nə yə gö rə sə, in di 
on lar mə nə çox da üzr lü 
olan sə bəb lər ki mi gö rün-
mür…

Biz ev lə nən də, sən hətt  a 
ev də ki yan mış lam pa nı ne-
cə də yiş mə yi də ba car mır dın. 
İki il dən son ra, mən Flo ri da da 
yük göz lə yər kən isə, çov ğun-
da so ba nı özün tə mir et miş din. 
Əməl li-baş lı me xa nik ol muş dun, 
hətt  a mü hər ri ki qu raş dır maq da 
mə nə kö mək edir din. Hə lə son ra 
o boy da ma şı nın ka bi nə si nə qal-
xıb sü kan ar xa sı na ke çən də, ma şı-
nı ge ri yə ve rər kən qı zıl gül ko lu nu 
bas ma yan da sə nin qa bi liy yə ti nə 
mat qal mış dım. 

Bəs mən məh lə yə gə lən də yo lu-
mu göz lə yə-göz lə yə öz ma şı nın-
da ne cə yu xu la dı ğı nı gör mə yim 
ya dın da dır mı?! İs tər ge cə saat iki 
ol sun, is tər gün düz saat iki – sən 
mə nim çün hə mi şə ən gö zəl ki-
noakt ri sa dan da gö zəl ol mu san. 
De yə sən, mən bu nu sə nə çox dan-
dı de mə mi şəm.

Mə nim hə yat da çox səhv lə rim 
olub, am ma əgər nə vaxt sa doğ ru 
bir qə rar qə bul et mi şəm sə – bu, 
sə ni özü mə ömür-gün yol da-
şı seç mək qə ra rım olub. Sən heç 
vaxt ba şa dü şə bil məz din ki, mə ni 
yo la səs lə yən nə idi. Bu nu özüm 
də ba şa düş mür düm, am ma mə-
nim hə yat yo lum be ləy di və sən 
bu yo lu mə nim lə bir lik də keç mə-
yə ra zı lıq ver din. Yax şı vaxt lar da 
da, pis vaxt lar da da hə mi şə mə-

nim ya nım da ol-
dun. Mən sə ni 
se vi rəm, əzi-

zim; sə ni də, 
uşaq la rı mı zı da. 

İn di bə də nim ağ rı yır, am ma da ha 
bərk ağ rı yan – ürə yim dir. Yo lu-
mun so nun da sən ya nım da yox-
san. Sə nin lə ta nış ol du ğum vaxt-
dan bə ri ilk də fə dir ki, hə qi qə tən 
tə kəm, bu na gö rə də dəh şət içə ri-
sin də yəm. Sən mə nə elə la zım san 
ki! Am ma bu söz lər ge cik miş söz-
lər dir.

Qə ri bə dir, am ma in di mən də 
qa lan yal nız ma şın dır. Bi zim hə-
ya tı mı zı bu qə dər uzun müd dət 
ida rə et miş ma şın, ne çə il lər içə ri-
sin də onun la bir gə ya şa dı ğım köh-
nə də mir par ça sı. Am ma o, mə nim 
mə həb bə ti mə qar şı lıq lı ca vab ver-
məz. Bu nu yal nız sən ba ca rır dın.

Bi zi bir-bi ri miz dən min mil 
mə sa fə ayı rır, la kin sən – mə nim 
ya nım da san. Mən sə nin üzü nü 
gö rü rəm, sə nin mə həb bə ti ni hiss 
edi rəm və tək-tən ha keç mə yə 
məc bur ola ca ğım yo lun bu so nun-
cu qa rı şı mə ni qor xu dur. Uşaq la ra 
de ki, mən on la rı çox is tə yi rəm… 
və on la ra ica zə ver mə ki, bir ti kə 
çö rək lə ri ni sü kan ar xa sın da qa-
zan sın lar. 

Bu qə dər, mə nim əzi zim. Aman 
Al lah, mən sə ni ne cə də se vi rəm! 
Özün dən mu ğa yat ol və heç za-
man unut ma ki, sə ni hə mi şə sev-
mi şəm, dün ya da hər şey dən çox 

sev mi şəm. Sa də cə, bu nu sə nə 
de mə yi hə mi şə unut mu şam...

Tərcümə edən:
Mahir N.QARAYEV
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Gür zəni necə tanıyırıq?
Gür zə ila nın bir nö vü dür. O 

Yer kü rə sin də ən zə hər li ilan la-
rın da xil ol du ğu bir dəs tə yə – vi-
pe ra lar (gür zə ki mi lər) ailə si nə 
aid edi lir. Hə min qru pa Ame-
ri ka zın qı rov lu ila nı, mo kas sin 
ad la nan suila nı, Cə nu bi Af ri ka 
buş meys te ri, adi Av ro pa gür zə-
si, Qaf qaz gür zə si və buy nuz lu 
Af ri ka gür zə si də da xil dir.

Məş hur Mi sir kra li ça sı 
Kleopat ra nı öl dü rən, çox gü man 
ki, elə buy nuz lu Af ri ka gür zə si 
olub. Bü tün gür zə lə rin qa lın bə-
də ni və yas tı, üç künc ba şı olur. 
On la rın üst çə nə lə rin də yer lə şən 
zə hər li diş lə ri əs lin də çox uzun-
dur. Bu diş lə rin için də ila nın 
göz lə ri nin ar xa sın da yer lə şən 
zə hər və zi lə ri nə bir ləş miş ka nal-
lar var. İlan qur ba nı nı san can da, 
əv vəl cə, onu diş lə yir, son ra hey-
va nın çey nə mə əzə lə lə ri yı ğı lır 
və zə hər diş lər va si tə siy lə açıq 
ya ra ya püs kür dü lür.

Or ta öl çü lü ilan bir də fə yə 
qur ba nı nın bə də ni nə təx mi nən 
ya rım çay qa şı ğı zə hər da xil 
edir! Be lə ilan la rın zə hər li di şi ni 
çı xar maq da fay da sız bir iş dir, 
çün ki on la rın ye rin də az son ra 
tə zə diş lər bi tir! Gür zə ki mi lər 
iki ailə yə ay rı lır: yal nız Av ro-
pa da və Af ri ka nın bə zi na hi yə-
lə rin də ya şa yan əsl gür zə lə rə 
və bir çox cə hət lə rin dən on la ra 
bən zə yən, Qərb ya rım kü rə sin-
də və Asi ya nın bə zi yer lə rin də 
ya şa yan, xal lı ba tıq baş ad la nan 
ilan la ra.

Ən zə hər li gür zə Hin dis tan da 
ya şa yır. Onun uzun lu ğu 1,5 met-
rə ça tır. Azər bay can, İran əra zi-
sin də ki gür zə lər də elə Hin dis tan 
gür zə si nə bən zə yir. Qeyd et mək 
la zım dır ki, gür zə ada ma yal nız 
qor xan da və bir də ona ov et mək 
im ka nı ver mə yən də hü cu ma ke çir. 
Ona gö rə də is tə ni lən hal da, on lar-
dan uzaq dur maq məs lə hət dir! 

Ən təhlükəli ilan hansıdır?
Bu sualın ca va bı on dan ası lı dır 

ki, “təh lü kə li” sö zü nün al tın da 
biz nə yi nə zər də tu tu ruq - da-
ha çox adam öl dü rən lə ri, yox sa 
zə hə ri ən güc lü olan la rı? Bə zi-
lə ri he sab edir ki, ən öl dü rü cü 
zə hə rə ma lik olan ilan kral kob-
ra sı dır. On lar öz fi  kir lə ri ni be lə 
əsas lan dı rır lar: onun zə hə ri çox 
təh lü kə li dir və bu ilan göz lə nil-
mə dən hü cum edir. Elə hal lar 
olub ki, kral kob ra sı nın sanc ma-
sın dan in san bir saat dan da az 
müd dət də dün ya sı nı də yi şib.

Bu sa hə də kral kob ra sı ilə rə-
qa bə tə Avst ra li ya da ya şa yan zo-
laq lı ilan gi rə bi lər. Onun zə hə ri 
ən güc lü zə hər lər dən dir, am ma 
xoş bəxt lik dən zo laq lı ila nın zə-
hə ri miq dar ca az olur. Da ha bir 
“re kord çu” Hin dis tan da ya şa yır. 
Onun adı krayt dır. Kray tın sanc-
dı ğı adam la rın 77 faizi ölür.

Di gər bir Hin dis tan kob ra sı – 
göz lük lü ilan, yə qin, yer üzün də 
bü tün ilan lar dan da ha çox adam 
öl dü rüb. Am ma əs lin də, onun 
sanc dı ğı in san la ra vax tın da tib-
bi yar dım gös tə ril səy di, cə mi 10 
faizi ölər di.

Yer kü rə si nin ən iri ila nı heç də 
ən öl dü rü cü de yil. Söh bət Cə nu-
bi Ame ri ka da ya şa yan ana kon-
da dan ge dir. Bu ila nın uzun lu ğu 
doq quz met rə ça ta bi lər. La kin 
ana kon da lar çox kim sə siz yer-
lər də ya şa dı ğın dan, müm kün ki, 
on la rın, təd qi qat çı la rın hə lə rast 
gəl mə di yi da ha iri nü ma yən də-
lə ri var.

İlan lar yu mur ta qo yur mu?
Bi zim ək sə riy yə ti miz üçün 

ilan la rın ha mı sı ey ni dir – na haq 
ye rə de mi rik ki, ila nın ağı na da 
lə nət, qa ra sı na da! Əs lin də ha-
mı mız eşit mi şik ki, ilan lar bir-
bi ri nə bən zə mir. Am ma on la rın 
ara sın da kı fər qin nə qə dər bö-
yük ol du ğu nu tə səv vür edə bil-
mi rik. Fərq lə rin bi ri bun da dır ki, 
ay rı-ay rı ilan lar müx tə lif yol lar la 
ço xa lır. Mə sə lən, zın qı rov lu ilan, 
“mis baş” ad la nan ilan və suila nı 
yu mur ta qoy mur. On la rın ba la sı 
di ri do ğu lur.

Elə ilan var ki, bir də fə yə 75 
ba la ve rir. Baş qa ilan lar isə yu-
murt la yır. On lar adə tən bu nu 
xəl vət yer lər də edir lər – da şın, 
ağa cın al tın da, boş ko ğuş lar da. 
İlan yu mur ta la rı öz qu ru lu şu na 
gö rə to yuq yu mur ta la rın dan bir 
qə dər fərq li dir: on lar da ha xır da 
və uzun sov olur lar. İri ilan la rın 
yu mur ta la rı isə to yuq yu mur-
ta la rın dan ki çik ol mur. İlan yu-
mur ta sı nın qa bı ğı də ri yə bən-
zə yir və ki fa yət qə dər möh kəm 
olur. Bir də fə yə qo yu lan yu mur-
ta la rın sa yı da ila nın nö vün dən 
ası lı dır.  

Yə qin, ən çox yu mur ta qo yan 
ilan pi ton dur. Hin dis tan pi to nu 
bir də fə yə 107- dək yu mur ta qo ya 
bi lər. Yu mur ta lar adə tən gü nün 
al tın da, ya da çü rü yən bit ki lər-

dən ay rı lan hə ra rə tin he sa bı-
na is ti olan yer lər də qo-

yu lur. Bə zən ilan, 
yu mur ta la rı nın 

ət ra fın da qıv-
rı la raq on la-
rın ke şi yi ni 
də çə kir. 
Am ma yu-
mur ta nın 
sa yı 100-ə 
ça tan da on-

la rı kim qo-
ru ya caq? Tə bii 
ki, heç kim.

Bu nun bir sə bə bi də odur ki, bü-
tün kör pə ilan lar yu mur ta dan 
çıx dı ğı an dan eti ba rən öz qay ğı-
la rı na öz lə ri qa la bi lir.

İla nın sü mü yü olur mu?
İla nın hə rə kə ti nə göz qo yan da 

biz ilk növ bə də iki şe yə təəc cüb lə-
ni rik. Əv və la, onun ne cə hə rə kət 
et mə si nə: aya ğı yox dur, onu ar xa-
dan nə sə itə lə mir, am ma bu na bax-
ma ya raq ki fa yət qə dər sü rət lə hə rə-
kət edir! İkin ci si də bu dur ki, ila nın 
bə də ni elə bil ye rin üs tüy lə “axır” 
– san ki sü mük süz dür! Hə, za hi rən 
elə gö rü nür, am ma fakt bu dur ki, 
ila nın bə də ni sü mük lə do lu dur. 

İla nın fə qə rə sü tu nu bir-bi ri nə 
çox mü tə hər rik şə kil də bir ləş miş 
fə qə rə lər dən iba rət dir ki, qa bır ğa-
lar da onun üzə rin də du rur. Bə zi 
ilan la rın fə qə rə sü tu nun da 145 cüt 
qa bır ğa olur. Fə qə rə lər bir-bi ri nə 
qə ri bə şar nir lər va si tə siy lə bir lə şir, 
özü də hər fə qə rə nin özü nün qa-
bır ğa cü tü olur ki, bu da fə qə rə lə-
rə və qa bır ğa la ra tam hə rə kət sər-
bəst li yi ve rir. Hər cüt qa bır ğa nın 
ucu öz növ bə sin də əzə lə lər va si tə-
siy lə ila nın qar nın da kı tə bə qə lər-
dən (pul cuq lar dan) bi ri nə bir lə şir. 
Bun dan baş qa, ila nın ba şın da da, 
çə nə sin də də sü mük lə ri var.

Ye mək za ma nı ilan ağ zı nı çox 
ge niş aça bi lir, çün ki ağ zı nın və 
qırt la ğı nın sü mük lə ri mü hər rik-
dir. Fak ti ki ola raq, ilan la rın ək-
sə riy yə ti qur ba nı nı öl dür mə miş 
udur. On lar qi da nı elə di ri-di-
ri həzm et mə yə öy rən cə li dir lər. 
Odur ki, za hi rən ilan lar öz hə rə kə-
tin dən sü mük süz can lı ya ox şa sa 
da, on la rın bir xey li sü mü yü var.

İla nın ni yə aya ğı yox dur?
Müasir ilan la rın aya ğı nın ol-

ma ma sı heç də o de mək de yil 
ki, on la rın heç vaxt aya ğı ol ma-
yıb. Am ma bu hey van la rın öz 
ayaq la rı nı nə vaxt, han sı şə rait-
də “itir mə si” elm alə mi nə bəl-
li de yil. Bə zi alim lər he sab edir 
ki,  ilan la rın əc da dı tor pa qe şən 
kər tən kə lə lə rin bə zi növ lə ri olub 
– hə min kər tən kə lə lər gü nü mü-
zə dək gə lib çı xıb. Bu kər tən kə-
lə lə rin ha mı sı nın ayaq la rı ya 
lap qı sa dır, ya da ümu miy yət lə, 
yox dur. Nə vaxt sa ila nın da bü-
tün ayaq la rı yo xa çı xıb. Və in di 
ilan lar ayaq sız ol ma la rı na rəğ-
mən, hə rə kət et mək ba ca rıq la rı nı 
itir mə yib lər və ayaq sız da yax şı 
ke çi nir lər. İlan la rın hə rə kət et-
mə si nə qa rın la rın da kı tə bə qə lər 
kö mək edir. 

İla nın hə rə kət et mə si nin dörd 
fərq li üsu lu var. 

Ya na kı dal ğa va rı hə rə kət: İlan 
ar dı cıl ola raq bə də ni ilə yer də S 
hər fi  ya za-ya za, sət hin üzə rin də-
ki qa ba rıq sa hə lər dən itə lə nə rək 
irə li sü rü şür.

Düz hə rə kət: Qar nın da kı bir 
qrup tə bə qə irə li yı ğı lır, hə min 
vaxt ar xa da kı tə bə qə lər ge ri yı ğı-
la raq bə dən üçün da yaq nöq tə si nə 
çev ri lir. Bun dan son ra irə li get miş 
tə bə qə lər bə də ni ye rin də sax la yır, 
bə də nin ar xa his sə sin də ki tə bə qə-
lər irə li yı ğıl ma sı nı göz lə yir.

Spi ral hə rə kət: Hə rə kə tin bu 
nö vün dən ilan ağa ca dır ma nar-
kən is ti fa də edir. İlan quy ru ğuy-
la ağa cın göv də si nə do la nır və 
bə də ni nin qa baq his sə si ni yu xa rı 
atıb, ar xa qis mi ni da lın ca dar tır.

Ya na kı hə rə kət: Bu me tod la 
hə rə kət edən ilan bə də ni nin qa-
baq his sə si ni ya na atır, son ra ar xa 
his sə si ni dar ta raq ey ni əmə liy ya tı 
da vam et di rə-et di rə hə rə kət edir.

İla nın pul la rı
nə üçündür?

İlan lar sü rü nən lər sin fi  nə aid dir 
və bü tün sü rü nən lər ki mi, on la-
rın da də ri si qu ru və pul-pul dur. 
Kər tən kə lə, al li qa tor, tim sah, də-
niz və qu ru tıs ba ğa la rı ilan la rın 
qo hu mu dur. Yer üzün də 2000 ilan 
nö vü var de yə, on la rın hər yer də 
ya şa ma sı heç qə ri bə de yil. İla na 
ye rin üs tün də, al tın da, ağac lar da, 
su da rast gəl mək müm kün dür. 
On lar pla ne ti mi zin bü tün re gion-
la rın da məs kun la şıb. İs tis na ki mi 
qütb na hi yə lə ri ni, bir də ay rı-ay rı 
ada la rı nü mu nə gə tir mək olar.

Ba yaq qeyd et di yi miz ki mi, 
ilan la rın aya ğı yox dur (tək cə pi-
ton və udav lar da ar xa ayaq la rın 
qa lıq la rı mü şa hi də olu nur), onun 
hə rə kə ti nə qar nı nın al tın da kı 
tə bə qə lər (pul lar) kö mək edir.

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 sua-
la 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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Gür zəni necə tanıyırıq? Ən zə hər li gür zə Hin dis tan da Yer kü rə si nin ən iri ila nı heç də Bu nun bir sə bə bi də odur ki, bü-Ən zə hər li gür zə Hin dis tan da 

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-

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 

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 

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər sua-
la 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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Yə qin, ən çox yu mur ta qo yan 
ilan pi ton dur. Hin dis tan pi to nu 
bir də fə yə 107- dək yu mur ta qo ya 
bi lər. Yu mur ta lar adə tən gü nün 
al tın da, ya da çü rü yən bit ki lər-

dən ay rı lan hə ra rə tin he sa bı-
na is ti olan yer lər də qo-

yu lur. Bə zən ilan, 
yu mur ta la rı nın 

ət ra fın da qıv-
rı la raq on la-
rın ke şi yi ni 
də çə kir. 
Am ma yu-
mur ta nın 
sa yı 100-ə 
ça tan da on-

la rı kim qo-
ru ya caq? Tə bii 
ki, heç kim.

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-

Müasir dövr də el mə, bi-
li yə can at maq da ha 
va cib dir, çün ki dü nə-

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 

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər sua-
la 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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Düz hə rə kət: Qar nın da kı bir Bu nun bir sə bə bi də odur ki, bü-

Hər suala    bir ca vab
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Bu pul lar ki fa yət qə dər en li dir 
və ilan elə hə rə kət edir ki, pu lun 
qı ra ğı yer də ki qey ri-ha mar şey-
lər dən itə lə nir. Bir ne çə pu luy la 
ey ni za man da itə lə nən ilan irə li 
hə rə kət edir.

Bü tün ilan lar – yaş lı la rı da, ca-
van la rı da vax ta şı rı ola raq qa bı ğı-
nı də yi şir. Hətt  a hey va nın göz lə-
ri ni ör tən də ri tə bə qə də ye ni si ilə 
əvəz olu nur. Bu pro ses də ila nın 
qa bı ğı tərs üzü nə çev ri lir. İlan 
daş la ra, ağac la ra sür tü nə rək köh-
nə qa bıq dan can qur ta rır. İlan, qa-
bı ğı nı il də bir ne çə də fə də yi şir.

İla nı hə qi qə tən hip noz 
et mək olar mı?

Biz ha mı mız müx tə lif fi lm lər də 
ila nın qar şı sın da han sı sa mü si qi 
alə ti ça la-ça la onu oy na dan adam-
la rı gör mü şük. İlan bu za man ba-
şı nı yer dən qal dı rır, mu si qi nin rit-
mi nə uy ğun ahəs tə hə rə kət lər edir. 
Bəs, gö rə sən, bu vaxt əs lin də nə baş 
ve rir? Hə qi qət be lə dir ki, “ilan ov-
sun çu su” ila nı nə ov sun la yır, nə də 
hip noz edir. O, sa də cə ola raq, bir 
ta ma şa oy na ya raq ca maatı inan dır-
ma ğa ça lı şır ki, ila nı “rəqs” elət di rir.

Lap əv vəl dən bir mə sə lə ni diq qə-
ti ni zə çat dı raq ki, ilan lar ta mam 
kar dır lar və de mə li, ov sun çu nun 
alə tin dən çı xan mu si qi ni də eşi də 
bil məz lər. Am ma əvə zin də ilan lar 
ya xın mə sa fə də ki ki çi cik hə rə kət lə-
ri be lə du yur və du yan ki mi də ona 
reak si ya ve rir lər.

De mə li, əs lin də ilan ov sun çu su 
ta ma şa ya ha zır laş dı ğı nı ca maata 
gös tə rə rək, zən bi li ni yün gül cə 
dö yəc lə yir, ya da aya ğı nı ye rə tap-
pıl da dır və hey van o an bu 
vib ra si ya ya reak-
si ya ve rir. 

Bir də ov sun çu ça lan da bə də ni ni 
aram la yır ğa la yır, ilan onun hə rə-
kət lə ri ni iz lə mə yə baş la yır və əs-
lin də ey ni ritm lə hə min hə rə kət lə-
ri mü şa yiət edir. Kə nar dan isə elə 
gö rü nür ki, ov sun çu nun hip noz 
et di yi ilan gu ya rəqs edir!

Ni yə quş lar baş qa 
ölkələ rə uçur?

Müx tə lif quş la rın vax ta şı rı baş-
qa öl kə lə rə uç ma sı nın sə bə bi ki-
fa yət qə dər sa də dir. Qı şın so yu-
ğu na gö rə yem tap maq o qə dər 
çə tin lə şir ki, bə zən quş lar real 
ac lıq təh lü kə siy lə üz-üzə qa lır lar. 
Be lə lik lə, əgər quş lar qış dan sağ 
çıx maq is tə yir lər sə, on lar da ha is-
ti öl kə lə rə uç ma ğa məc bur dur lar.

Quş lar o vaxt köç edir ki, on-
la rın nö vün dən sağ qa la bi lən 
fərd lə rin sa yı so yuq di yar lar da 
qış la dıq la rı təq dir də sağ qa la-
caq fərd lə rin sa yın dan çox ol-
sun (hətt  a sə fər za ma nı kü lə yin 
apar dı ğı quş lar da da xil ol maq-
la). Miq ra si ya ilə əla qə dar risk-
lər ey ni yer də qış la ma nın ris-
kin dən ar tıq ol sa, quş lar otu raq 
hə ya ta ke çir lər. 

Quş la rın kö çə baş la ma sı vax-
tı ha va nın və ziy yə tiy lə müəy-
yən lə şir, özü də bu za man kü-
lə yin is ti qa mə ti və sü rə ti 
ha va nın tem pe ra tu run dan 
da ha mü hüm dür. Bir çox 
quş lar qış la ma üçün köç 
et dik lə ri ye rə dö nür lər. 
Alim lər ni şan ki mi hal-
qa vu ra raq iz lə dik lə ri 
quş la rın ne çə il dal ba-
dal ey ni yer dən uç duq-
la rı nın şa hi di olub lar.

Son ola raq de mə li yik ki, quş lar 
ul duz la ra və gü nə şə əsa sən is ti qa-
mə ti müəy yən edə bi lir lər, am ma 
bu na ne cə nail ol duq la rı alim lər 
üçün bir sirr ola raq qal maq da dır.

Də və qu şu nun sə si varmı?
Də və qu şu çox qə ri bə və ma raq-

lı quş dur. Quş la rın ən bö yü yü dür, 
am ma uça bil mir, sü rət lə qa çar kən 
özü nün ba la ca qa nad la rın dan mü-
va zi nə ti ni sax la maq üçün is ti fa də 
edir. Bu qu şun ba şın da və boy-
nun da de mək olar ki, lə lək yox dur. 
Uzun ayaq la rı cə mi iki bar maq lı dır. 
Er kə yi nin lə lək lə ri, yal nız qa nad-
la rı nın ucun da kı, bir də ağ quy ru-
ğun da kı lə lək lər is tis na ol maq la, 
qa ra, ya xud tünd-qəh və yi rəng də-
dir. Di şi si nin tük lə ri isə da ha bo-
ğuq rəng lər də, özü də lap qı sa olur.

Təbii ki, bu boy da qu şun nəğ-
mə kar ol ma ğı ağ la ba tan şey de-
yil. Am ma də və qu şu nun sə si hər 
hal da var. İlin əsas his sə sin də bu 
quş lar yal nız uca dan, fı şıl tı lı bir səs 
çı xa ra bi lir. Am ma cüt ləş mə möv-
sü mün də on la rın sə si açı lır – er kək 
də və qu şu nun nə ril ti si ni hətt  a çox 
uzaq dan da eşit mək müm kün olur. 

Bu quş la rın di şi lə rin dən iki si, 
üçü bir yer də yu mur ta la rı nı qum-

da qa zıl mış da yaz bir ça la ya 
qo yur lar və növ bə ilə on la-
rın üs tün də otu rur lar. Ge-

cə lər isə di şi lə ri er kək lər 
əvəz edir. Də və qu şu yu-

mur ta la rı in di dün ya da ya şa yan 
quş la rın ha mı sı nın yu mur ta sın-
dan iri dir. Bu quş özü nün qa rın-
qu lu lu ğuy la fərq lə nir. Onun qi da 
ra sionu əsas eti ba riy lə bit ki lər dən, 
gi lə mey və lər dən və ta xıl dan iba-

r ə t  d i r . 

Yem yax şı həzm olun sun de yə, 
quş hər dən ki fa yət qə dər iri daş la-
rı, də mir par ça la rı nı və baş qa əş ya-
la rı udur!

İn san lar qa baq lar də və qu şu nu 
gö zəl lə lək lə ri nə gö rə bəs lə yir di-
lər. Onun lə lək lə ri ni ilk də fə bir 
ya şı ta mam ol ma mış dan yol maq 
müm kün dür və hər də fə hə min 
lə lək lə rin ye rin də ye ni lə ri əmə-
lə gə lir. Son il lər də isə əv vəl lər 
yal nız lə lə yin dən is ti fa də olu nan 
bu qu şu həm də əti nə gö rə bəs-
lə yir lər. Onun xo les te rin de yi lən 
zi yan lı mad də dən azad, gö zəl əti 
var. İn di Azər bay can da da də və-
qu şu əti ye tiş dir mək lə məş ğul 
olan tə sər rü fat lar möv cud dur. O 
ki qal dı və tə ni Avst ra li ya olan bu 
hey van la rın bi zim şə raitə uy ğun-
laş ma sı na, bu ba rə də konk ret bir 
söz de mək hə lə tez dir.

To vuz qu şu nə dir?
Yer üzün də to vuz qu şu nun 50-

yə ya xın nö vü var, am ma on la rın 
ha mı sı Sa kit okeanın qərb his sə-
sin də ki tro pik ada lar da və şi ma li 
Avst ra li ya da ya şa yır. To vuz qu-
şu nun müx tə lif növ lə ri nin öl çü lə ri 
də fərq li dir – sər çə boy da ola nın-
dan qar ğa boy da la rı na ki mi. Hər 
nö vü nün özü nə məx sus na xış la rı 
olur. Məhz bu rən ga rəng lə lək lər 
to vuz qu şu nu qey ri-adi quş la rın 
sı ra sı na sa lıb. Əs lin də isə bu quş 
adi qar ğa nın qo hu mu dur!

Av ro pa lı lar dan bu qu şu ilk 
də fə XV əsr də hol land səy yah-
la rı gö rüb. O qə dər gö zəl gö rü-
nür lər miş ki, səy yah lar on la ra 
cən nət quş la rı adı ve rib (in gi lis-
cə bu quş la rın adı nın tər cü mə si 
in di də elə dir). Məş hur ala bə-
zək lə lək lər yal nız er kək to vuz 
quş la rı na xas dır. Lə lək lə rin bu 
də rə cə də ala bə zək li yi qu şun nə-
yi nə gə rək dir, bu nu in di yə ki mi 
bi lən yox dur. Bəl kə də ya di şi-
nin diq qə ti ni cəlb et mək, ya da 
düş mə ni için də ba la la rı olan yu-
va dan ya yın dır maq üçün dür...

To vuz quş la rı nın ço xu zə rif, 
yas tı yu va la rı nı ağac la rın kəl lə-
sin də qu rur. Elə yu mur ta la rı nı 
da ora qo yur. Onun yu mur ta la rı 
xal-xal, da mar lı olur. Bu quş lar 
mey və dən tut muş, hə şə rat la ra, 
il biz lə rə qə dər hər şey ye yir lər. 
Cüt ləş mə möv sü mün də er kək 
quş lar öz lə ri nin rəng bə rəng lə-
lək lə riy lə di şi lə ri va leh edir.

Adə tən çox eh ti yat lı olan bu quş-
lar cüt ləş mə möv sü mün də öz mə-
həb bət oyun la rı na o qə dər alu də 
olur lar ki, ov çu la rı lap ya xı na bu-
ra xır lar. Yer li sa kin lər to vuz qu şu-
nun lə lək lə ri ni kor la ma maq üçün 
on la rı adə tən küt ox la vu rur lar.  

Yu mur ta sı ən iri olan 
quş han sı dır?

Adə tən, quş nə qə dər bö yük ol-
sa, onun yu mur ta la rı da bir o qə-
dər iri olur. Am ma yu mur ta nın 
öl çü sü hə mi şə onu dün ya ya gə ti-
rən “va li dey nin” öl çü sü nə uy ğun 
gəl mir. Yu mur ta nın öl çü sü onun 
için də bö yü yən emb rionun nə 
qə dər qi da ya eh ti ya cı ol du ğun-
dan ası lı dır. Yu mur ta dan çı xan 
ki mi müs tə qil lə şən, özü– özü-
nə qul luq edə bi lən quş lar, için-
də kör pə nin yax şı in ki şaf et mə si 
üçün da ha çox qi da mad də si olan 
ye kə yu mur ta lar dan çı xır. Dün-
ya ya kor və kö mək siz gə lən ba la-
lar xır da yu mur ta lar dan çı xır lar 
– be lə yu mur ta lar da on la rın tam 
in ki şa fı üçün qi da çat mır.

Bü tün quş yu mur ta la rı to yuq 
yu mur ta sı na bən zə mir: bə zi quş-
la rın yu mur ta sı uzun, gir də və 
hətt  a ar mud va ri olur. Yük sək lik-
lər də qo yu lan yu mur ta nın for ma sı 
onun di yir lən mə si nə mak si mum 
də rə cə də ma ne ol ma lı dır. O ki qal-
dı yu mur ta la rın öl çü lə ri nə, bur da 
şək siz, çem pion, də və qu şu dur. Də-
və qu şu yu mur ta sı uzu nu na 15-17, 
eni nə 13-15 san ti metr ola bi lər və 
bu yu mur ta nın həc mi 12-18 də nə 
to yuq yu mur ta sı nın kı qə dər olur! 

Də və qu şu yu mur ta sı müasir 
quş yu mur ta la rı ara sın da ən bö-
yü yü dür. Çox qə dim za man lar da 
yer üzün də elə quş lar ya şa yır dı ki, 
də və qu şu yu mur ta sı on la rın yu-
mur ta sı nın ya nın da lap xır da gö-
rü nər di. Söh bət bir za man lar Ma-
da qas kar ada sın da ya şa mış qə dim 
Ruh qu şun dan ge dir. Bu qu şun yu-
mur ta sı nın alim lər tə rə fi n dən ta pıl-
mış qa bıq la rı yu mur ta la rın özü ba-
rə də də tə səv vür ya ra dır. On la rın 
uzun lu ğu 33 san ti met rə, eni 23-26 
san ti met rə ça tıb. Be lə bir yu mur ta-
nın həc mi 8 litr dir ki, bu da də və-
qu şu nun yu mur ta sın dan 6, to yuq 
yu mur ta sın dan 150 də fə çox dur!

Ən ki çik yu mur ta lar isə ko-
lib ri qu şu na aid dir. Bu quş la rın 
bə zi növ lə ri nin yu mur ta sı cə mi 
6 mil li metr olur.

Lap əv vəl dən bir mə sə lə ni diq qə-
ti ni zə çat dı raq ki, ilan lar ta mam 
kar dır lar və de mə li, ov sun çu nun 
alə tin dən çı xan mu si qi ni də eşi də 
bil məz lər. Am ma əvə zin də ilan lar 
ya xın mə sa fə də ki ki çi cik hə rə kət lə-
ri be lə du yur və du yan ki mi də ona 
reak si ya ve rir lər.

De mə li, əs lin də ilan ov sun çu su 
ta ma şa ya ha zır laş dı ğı nı ca maata 
gös tə rə rək, zən bi li ni yün gül cə 
dö yəc lə yir, ya da aya ğı nı ye rə tap-
pıl da dır və hey van o an bu 
vib ra si ya ya reak-
si ya ve rir. 
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la rı nın şa hi di olub lar.

Bu quş la rın di şi lə rin dən iki si, 
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ma ğa ça lı şır ki, ila nı “rəqs” elət di rir. hə ya ta ke çir lər. uzaq dan da eşit mək müm kün olur. 

Hər suala    bir ca vab



Buil ki Kann fes ti va lı nın mün sifl  ər he yə tin də doq quz məş hur akt-
yor yer ala caq. On la rın ara sın da ame ri ka lı Kirs ten Danst, fran sız 
akt ri sa, mü ğən ni və fo to mo del Va nes sa Pa ra di, ka na da lı akt yor 
və ki nop ro düs ser Do nald Sa zer lend də var. Bu bə rə də fes ti va-

lın təş ki lat çı la rı mə lu mat ve rib lər. Bun dan baş qa, mü ka fat la rın ta le yi ni 
fran sız re jis sor Ar no Dep le şen, ita li ya lı akt ri sa və ki ne ma toq raf Va le ri ya 
Qo li no, da niamar ka lı akt yor Maks Mek kel sen, ma car re jis so ru və sse na-
ris ti Las lo Ne meş, İran dan olan pro düs ser Ka ta yan Şa ha bi həll edə cək. 

69-cu Kann fes ti va lı na ilk də fə ola raq “ya şıl qi tə nin” nü ma yən də si –  
Avst ra li ya re jis so ru Corc Mil ler rəh bər lik edə cək.  

Xa tır la daq ki, Kann fes ti va lı ma yın 11-dən 22-nə qə dər da vam edə cək. 
Fes ti va lın açı lış və bağ la nış mə ra si min də fran sız teatr akt yo ru Lo ran La-
fi tt  apa rı cı lıq edə cək. Fes ti val ame ri ka lı re jis sor və sse na rist Vu di Al le nin 
“Gö zəl in san lar ” (“Ca fe So ciety”) fi l mi ilə açı la caq.

İtal yan təd qi qat çı la rı id dia edir ki, Vil yam Şeks pir, əs lin də Mes si na da do ğul muş 
Mi ke lan ce lo Flo rio Krol lans dır. Ru si ya nın SİTA agent li yi nin ver di yi mə lu mat-
da de yi lir ki, bə zi ital yan alim lə ri bö yük dra ma turq Vil yam Şeks pi rin ital yan, 
da ha də qi qi, si ci li ya lı ol du ğu nu id dia edir lər. Ədi bin və fa tı nın 400 il li yi ya xın-

laş dıq ca, İta li ya da bu möv zu da araş dır ma lar, mə qa lə lər tez-tez dərc olu nur. Bioq-
rafl  ar de yir ki, “bir in gi li sin Ve ro na da si ko mor ba ğı, Flo ren si ya da Ar no ça yı 
kə na rın da li man ol ma sı nı bil mə si, həm çi nin qə dim Ro ma ta ri xi nə bu 
qə dər də rin dən bə ləd ol ma sı müm kün de yil. Şeks pi rin “An-
to ni və Kleopat ra” pye sin də bi zim era dan əv vəl 36-cı əsr də 
Ro ma im pe ra to ru Pom pe yin Mes si na ya qo naq gəl mə si haq-
qın da ya zı lıb”. Təd qi qat çı la rın söz lə ri nə gö rə, Şeks pi rin 37 
pye sin dən 15-in də, əsas fo nu ital yan pey zaj la rı təş kil edir.

İtal yan ədə biy yat şü nas lar Ro ber to Ro ma ni və İre na Bel li ni 
də “Şeks pir müəm ma sı” ki ta bın da, Pa ler mo Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Mar ti no Yu va ra nın Şeks pi rin si ci li ya lı sin yor Mi ke-
lan ce lo Flo rio Krol lans ol ma sı və Mes si na da do ğul ma sı ba rə də 
id diası nı təs diq lə yir. Ki tab müəl lifl  ə ri şəx si kol lek si ya çı lar va si-
tə si lə si ci li ya lı lar dan al dıq la rı əl yaz ma la rın son ra dan Şeks pi rin 
mətn lə ri ki mi dün ya da ta nın mış əsər lər lə ey ni ol du ğu nu de-
yir lər. İd diaya gö rə, Mi ke lan ce lo Flo rio Krol lans 23 ap rel, 1521-ci 
il də Mes si na da ana dan olub. Onun ana sı Qul yel ma Skro la lans 
olub. Mi ke lan ce lo nun 16 ya şın da gim na zi ya nı bi ti rə rək dip lom 
al dı ğı nı təs diq lə yən sə nəd lər ar xiv də sax la nı lır. Ro ber to Ro ma ni 
və İre na Bel li ni ki tab da qeyd edir lər ki, Mi ke lan ce lo hə lə Si ci li-
ya da olar kən Mes si na dialek tin də ko me di ya lar yaz ma ğa baş la-
yıb və Si ci li ya da məş hur bir mə sə li –  “Tan tu traffi    cu pi nnen ti” 
(“Heç nə dən səs-küy”) əsə ri nə baş lıq se çib. Son ra o, İta li ya nın bir 
sı ra şə hər lə ri nə sə ya hət et mə yə baş la yıb. Əv vəl cə Al ta Val tel li na-
ya, son ra Mi lan, Pa du ya, Ve ro na, Ve ne si ya ya ge dən Mi ke lan ce lo 
ye ni dən doğ ma yur du Mes si na ya qa yı dıb. Təd qi qat çı la rın id-
diası na gö rə, Mes si na ya qa yıt dıq dan son ra onun, Ro ma ink vi zi-
si ya sı tə rə fi n dən həbs olun du ğu na dair sü but lar var. Bu za man 
İn gil tə rə sə fi  ri ədi bə həbs xa na dan qaç maq da və İn gil tə rə yə mü ha-
ci rət et mək də kö mək edib. Be lə lik lə, ital yan Mi ke lan ce lo İn gil tə rə də 
Şeks pir adıy la ta nın ma ğa baş la yıb. İtal yan alim lə ri Şeks pi rin 1616-cı 
il də və fat et mə si haq qın da mə lu ma tın da yan lış ol du ğu nu de yib lər. 
On la rın söz lə ri nə gö rə, ədib 1605-ci il də və fat edib. 
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2015-ci ilin nə ti cə lə-
ri nə gö rə, oxu-
cu la rın 95 faizi 
elekt ron ki ta bı 

pul suz, pi rat yol la əl də edir. Bu, o de mək-
dir ki, elekt ron ki tab alan hər sək kiz oxu-
cu dan yal nız bi ri onu le qal şə kil də əl də 
edir. Ru si ya nın “tass.ru” say tı nın ver di yi  
xə bə rə gö rə, bugün lər də Ru si ya Ki tab Bir-
li yi nin ke çir di yi top lan tı za ma nı “Lit Res” 
şir kə ti nin baş di rek to ru, ey ni za man da Ru-
si ya da, MDB-də li sen zi ya lı elekt ron ki tab-
la rın sa tı şı ilə məş ğul olan Ser gey Anur yev 
bu ba rə də açıq la ma ve rib.

Onun söz lə ri nə gö rə, apa rı lan araş dır ma-
lar za ma nı mə lum olub ki, 2015-ci il də 10 mil-
yon in san elekt ron ki tab alıb. On lar dan yal nız 
5 faizi ki ta bı le qal qay da da əl də edib, qa lan 95 
faizi isə pi rat yol la elekt ron ki ta ba sa hib olub. 
An caq bu nun la ya na şı, Ser gey Anur yev mə-
sə lə nin müs bət tə rə fi  ni də qeyd edib.  Onun 
söz lə ri nə gö rə, son il lər in ter ne tə və tex ni ki 
ye ni lik lə rə olan ma raq elekt ron ki tab la rın 
alı cı la rı nın da sa yı nı ar tı rıb. Bu isə dün ya da 
ki tab oxu yan la rın sa yı nın art ma sı na sə bəb 
olub. Əgər 2012-ci il də heç ki tab oxu ma yan 
27,3 mil yon adam var dı sa, in di on la rın sa-
yı 21,9 mil yon nə fər təş kil 
edir. 

Ap re lin 21-də 57 ya şın da və fat edən ame ri ka lı mü-
ğən ni Prin sin ölü mü nə onun dər man va si tə lə rin-
dən düz gün is ti fa də et mə mə si sə bəb olub. Be lə ki, 
mü ğən ni nin bir-bi ri nə əks olan dər man la rı ey ni za-

man da qə bul et mə si onun hə ya tı na son qo yub. Bu nu Hol li vu-
dun məş hur hə ki mi Dr yu Pins ki “The New York Daily News” 
qə ze ti nə açıq la ma sın da bil di rib.

Onun söz lə ri nə gö rə, mü ğən ni nin qə bul et di yi dər man la rın 
tər ki bin də ki yu xu gə ti ri ci tə sir li opiat və ben zo diaze pin ad lı psi-
xot rop mad də lər onun ürə yi nin da yan ma sı na sə bəb olub. “Bu 
mad də lə rin ey ni za man da qə bu lu sağ lam lıq üçün ol duq ca təh-
lü kə li dir. Be lə fə sad lar hətt  a hə ki min yaz dı ğı dər man lar dan da 
ya ra na bi lər. Bu, hər şey dən əv vəl, bəd bəxt ha di sə dir” – de yə, 
Pins ki əla və edib. Pins ki nin söz lə ri nə gö rə, Prins xro ni ki xəs tə-
lik dən əziy yət çə kir miş.  Be lə ki, mü ğən ni ça naq-om ba oy naq-
la rı nın ağ rı sın dan daim ağ rı kə si ci qə bul edir miş. Hə kim vur ğu-
la yıb ki, ça naq-om ba ağ rı sın dan əziy yət çə kən sağ lam adam lar 
daimi ola raq opiat qə bul et mə mə li dir.

Qeyd edək ki, mü ğən ni Prins ap re lin 21-də Min neapo lis şə-
hə ri nin ət ra fın da kı evi nin lif tin də huş suz və ziy yət də, ça ğı rı şa 
gə lən po lis lər tə rə fi n dən aş kar edi lib. Hə kim lə rin sü ni nə fəs ver-
mə cəhd lə ri uğur suz olub. Ap re lin 23-də isə mü ğən ni nin nə şi 
yan dı rı lıb. 

1982-ci il də bu rax dı ğı “1999” ad lı al bo mu Prin sə dün ya şöh-
rə ti qa zan dı rıb.  De yi lə nə gö rə o, ABŞ-da məş hur lu ğu na gö rə 
yal nız Maykl Cek son dan ge ri qa lır dı. 57 il ömür sür müş Prin-
sin 39 al bo mu, 136 kli pi var. Ümu mi-
lik də mü ğən ni nin 100 mil yon nüs xə 
al bo mu sa tı lıb. Bir çox nü fuz lu 
mü ka fat la rın sa hi bi olan Prins 7 
də fə “Qrem mi”, həm çi nin “Qı zıl 
Qlo bus” və  Os kar mü ka fat la rı na 
la yiq gö rü lüb.

Hazırladı: NARINGÜL
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Hər səkkiz oxucudan 
yalnız biri orijinal 
elektron kitab alır
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Qlo bus” və  Os kar mü ka fat la rı na 
la yiq gö rü lüb.

Hazırladı: NARINGÜL

İsveçrədəİsveçrədə
Çarli Çaplin Çarli Çaplin Çarli Çaplin Çarli Çaplin Çarli Çaplin Çarli Çaplin Çarli Çaplin 

muzeyi açılıbmuzeyi açılıbmuzeyi açılıb
 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.  

muzeyi açılıbmuzeyi açılıbmuzeyi açılıb

tal yan təd qi qat çı la rı id dia edir ki, Vil yam Şeks pir, əs lin də Mes si na da do ğul muş 
Mi ke lan ce lo Flo rio Krol lans dır. Ru si ya nın SİTA agent li yi nin ver di yi mə lu mat-
da de yi lir ki, bə zi ital yan alim lə ri bö yük dra ma turq Vil yam Şeks pi rin ital yan, 
da ha də qi qi, si ci li ya lı ol du ğu nu id dia edir lər. Ədi bin və fa tı nın 400 il li yi ya xın-

laş dıq ca, İta li ya da bu möv zu da araş dır ma lar, mə qa lə lər tez-tez dərc olu nur. Bioq-
rafl  ar de yir ki, “bir in gi li sin Ve ro na da si ko mor ba ğı, Flo ren si ya da Ar no ça yı 
kə na rın da li man ol ma sı nı bil mə si, həm çi nin qə dim Ro ma ta ri xi nə bu 

lan ce lo Flo rio Krol lans ol ma sı və Mes si na da do ğul ma sı ba rə də 
id diası nı təs diq lə yir. Ki tab müəl lifl  ə ri şəx si kol lek si ya çı lar va si-
tə si lə si ci li ya lı lar dan al dıq la rı əl yaz ma la rın son ra dan Şeks pi rin 
mətn lə ri ki mi dün ya da ta nın mış əsər lər lə ey ni ol du ğu nu de-
yir lər. İd diaya gö rə, Mi ke lan ce lo Flo rio Krol lans 23 ap rel, 1521-ci 
il də Mes si na da ana dan olub. Onun ana sı Qul yel ma Skro la lans 
olub. Mi ke lan ce lo nun 16 ya şın da gim na zi ya nı bi ti rə rək dip lom 
al dı ğı nı təs diq lə yən sə nəd lər ar xiv də sax la nı lır. Ro ber to Ro ma ni 
və İre na Bel li ni ki tab da qeyd edir lər ki, Mi ke lan ce lo hə lə Si ci li-
ya da olar kən Mes si na dialek tin də ko me di ya lar yaz ma ğa baş la-
yıb və Si ci li ya da məş hur bir mə sə li –  “Tan tu traffi    cu pi nnen ti” 
(“Heç nə dən səs-küy”) əsə ri nə baş lıq se çib. Son ra o, İta li ya nın bir 
sı ra şə hər lə ri nə sə ya hət et mə yə baş la yıb. Əv vəl cə Al ta Val tel li na-
ya, son ra Mi lan, Pa du ya, Ve ro na, Ve ne si ya ya ge dən Mi ke lan ce lo 
ye ni dən doğ ma yur du Mes si na ya qa yı dıb. Təd qi qat çı la rın id-
diası na gö rə, Mes si na ya qa yıt dıq dan son ra onun, Ro ma ink vi zi-
si ya sı tə rə fi n dən həbs olun du ğu na dair sü but lar var. Bu za man 
İn gil tə rə sə fi  ri ədi bə həbs xa na dan qaç maq da və İn gil tə rə yə mü ha-
ci rət et mək də kö mək edib. Be lə lik lə, ital yan Mi ke lan ce lo İn gil tə rə də 
Şeks pir adıy la ta nın ma ğa baş la yıb. İtal yan alim lə ri Şeks pi rin 1616-cı 
il də və fat et mə si haq qın da mə lu ma tın da yan lış ol du ğu nu de yib lər. 

p re lin 21-də 57 ya şın da və fat edən ame ri ka lı mü-
ğən ni Prin sin ölü mü nə onun dər man va si tə lə rin-

tal yan təd qi qat çı la rı id dia edir ki, Vil yam Şeks pir, əs lin də Mes si na da do ğul muş 

Şekspirin siciliyalı olduğu iddia edilirŞekspirin siciliyalı olduğu iddia edilir

Hər səkkiz oxucudan Hər səkkiz oxucudan 
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Kirsten Danst, Vanessa Paradi 
və Donald Sazerlend 69-cu Kann 
festivalının münsiflər heyətində
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