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

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

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

Pre zi dent İl ham Əli yev Av ro-
pa Par la men tin də li be ral-de-
mok rat lar dan iba rət frak si ya 
- AL DE qru pun vit se-səd ri, 

“Şərq Tə rəf daş lı ğı” Proq ra mı nın 
Azər bay can üz rə mə ru zə çi si No ri ka 
Ni ko laini və Av ro pa Par la men ti nin 
üz vü İve ta Qri qu le ni qə bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Av ro pa Par la-
men ti ilə əla qə lər də qu ru mun öl kə-
miz lə bağ lı qə bul et di yi qət na mə lə rin 
əsas rol oy na dı ğı nı bil dir di. Pre zi dent 
İl ham Əli yev qeyd et di ki, təh qir lər lə 
do lu və ta ma mi lə əsas sız olan hə min 
qət na mə lə rin qə bul edil mə si öl kə-
mi zin bu qu rum la əla qə lə ri nin kə sil-
mə si nə sə bəb olub. Ha zır da Av ro pa 
Par la men ti ilə öl kə mi zin hər han sı 
əla qə si möv cud de yil və bu, Azər bay-
ca nın gü na hı uc ba tın dan baş ver mə-
yib. Öl kə miz yal nız öz haq lı möv qe yi-
ni mü da fi ə edib. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
vur ğu la dı ki, qu ru mun ən yük sək rüt-
bə li şəxs lə ri - pre zi den ti və vit se-pre-
zi den ti fak ti ki ola raq an ti-Azər bay-
can qüv və lə ri nin bir his sə si ni təş kil 
edir və on lar tə rə fi n dən səs lən di ri-
lən təh qi ra miz bə ya nat lar, hü cum lar 
və böh tan lar Azər bay ca nın Av ro pa 
Par la men ti ilə əla qə lə ri nin pers pek-
tiv lə ri ni sual al tı na qo yub. Pre zi dent 
İl ham Əli yev bil dir di ki, bu cür mü-
na si bət lə rin nə ti cə si ola raq in di yə dək 
Azər bay can par la men tin də bu qu-
rum la əmək daş lıq üz rə iş çi qru pu ya-
ra dıl ma yıb. Bü tün bun lar la bə ra bər, 
Av ro pa Par la men tin də Azər bay ca na 
əda lət lə ya na şan de pu tat la rın da ol-
du ğu nu bil di rən döv lə ti mi zin baş çı sı 
on la rın mə sə lə lə rə ob yek tiv ya naş-
dıq la rı nı de di, ötən ilin sent yab rın da 
son qət na mə nin qə bu lu za ma nı Azər-
bay ca na bö yük dəs tək nü ma yiş et di-
ril mə si nin önə mi ni vur ğu la dı. Pre zi-
dent İl ham Əli yev bil dir di ki, Av ro pa 
Par la men ti nin bə zi rəh bər şəxs lə ri nin 
əda lət siz an ti-Azər bay can qət na mə-
lə ri nin qə bu lun da tut duq la rı möv qe 
Av ro pa Ko mis si ya sı nın möv qe yi nə 
zid dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd et di 
ki, ötən il Av ro pa İtt  i fa qı Şu ra sı nın 
pre zi den ti Do nald Tus kun Azər bay-
ca na uğur lu sə fə ri çər çi və sin də hər iki 
tə rəf əla qə lə ri mi zin in ki şa fı na bö yük 
ma raq gös tə rib. Bu ilin fev ral ayın-
da Av ro pa İtt  i fa qı nın xa ri ci iş lər və 

təh lü kə siz lik si ya sə ti üz rə ali nü ma-
yən də si, Av ro pa Ko mis si ya sı nın vit-
se-pre zi den ti Fe de ri ka Mo ge ri ni nin 
öl kə mi zə sə fə ri Av ro pa Ko mis si ya-
sı-Azər bay can əmək daş lı ğı nın da ha 
da möh kəm lən di ril mə si işi nə xid mət 
edib. Ha zır da bu əla qə lər uğur la in-
ki şaf edir. Azər bay can ilə Av ro pa İt-
ti fa qı na üzv olan bir çox döv lət lər 
ara sın da st ra te ji tə rəf daş lıq haq qın da 
sə nəd lər im za la nıb, ya da qə bul edi-
lib. Ey ni za man da, Azər bay can Av-
ro pa Şu ra sın da öz fəaliy yə ti ni uğur la 
da vam et di rir və Av ro pa Şu ra sı da 
Azər bay can da ge dən pro ses lə ri yük-
sək qiy mət lən di rir. Bü tün bun lar bir 
da ha gös tə rir ki, Av ro pa Par la men ti-
nin bə zi rəh bər şəxs lə ri və an ti-Azər-
bay can qrup laş ma la rı öz əda lət siz 
möv qe lə ri ilə sa də cə ola raq Av ro pa-
Azər bay can əla qə lə ri ni poz maq is tə-
yir lər və nə qə dər ki, bu dest ruk tiv 
qüv və lər öz si ya sə tin də dü zə liş lər et-
mə yə cək lər, Azər bay can Av ro pa Par-
la men ti ilə əla qə lə ri ni bər pa et mək 
fi k rin də de yil dir.

Av ro pa Par la men tin də li be ral-de mok-
rat lar dan iba rət frak si ya - AL DE qru pun 
vit se-səd ri, “Şərq Tə rəf daş lı ğı” Proq ra-
mı nın Azər bay can üz rə mə ru zə çi si No-
ri ka Ni ko lai Azər bay can ilə ya ran mış 
və ziy yə tin də yiş mək də ol du ğu nu de di 
və Av ro pa Par la men ti ilə Azər bay can 
ara sın da əla qə lə rin bər pa olun ma sı is-
tə yi ni ifa də et di. Av ro pa Par la men tin də 
özü nün da xil ol du ğu li be ral-de mok rat-
lar dan iba rət frak si ya nın - AL DE qru pun 
fəaliy yə ti nin öl kə mi zə dəs tək nü ma yiş 
et dir di yi ni vur ğu la yan No ri ka Ni ko lai 
qru pun bu is ti qa mət də fəaliy yə ti ni da-
vam et di rə cə yi ni vur ğu la dı. Azər bay ca-
nın Av ro pa Par la men ti ilə əmək daş lı ğı-
na dair he sa bat ha zır la dıq la rı nı bil di rən 
No ri ka Ni ko lai qeyd et di ki, öl kə mi zə 
sə fə rin də məq səd bu he sa bat la bağ lı ye-
kun fi  kir mü ba di lə si apar maq dır.

Döv lə ti mi zin baş çı sı xa nım No ri ka 
Ni ko laiyə ob yek tiv və əda lət li möv qe-
yi nə gö rə min nət dar lı ğı nı bil dir di və 
Av ro pa Par la men tin də Azər bay ca nın 
dost la rı olan de pu tat la ra onun sa lam-
la rı nı çat dır ma ğı xa hiş et di.

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 
Nərimanov rayonundakı internat məktəbində 

uşaqlar üçün bayram tədbiri keçirilib

Ba kı nın Nə ri ma nov ra yo nun da yer lə şən Sağ lam-
lıq İm kan la rı Məh dud Uşaq lar üçün 5 nöm rə li 
Res pub li ka Xü su si İn ter nat Mək tə bin də 1 iyun 
- Uşaq la rın Bey nəl xalq Mü da fi əsi Gü nü mü na-

si bə ti lə təd bir ke çi ri lib.
Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü və Nə ri ma nov Ra-

yon İc ra Ha ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən bay ram 
təd bi rin də ra yon əra zi sin də ya şa yan və xü su si qay ğı ya 
eh ti ya cı olan im kan sız ailə lə rin uşaq la rı, həm çi nin əq li cə-
hət dən zəif uşaq lar iş ti rak edib lər.

Bay ram təd bi ri uşaq ya ra dı cı lıq qrup la rı nın ma raq lı bə-
dii kom po zi si ya la rı və ta nın mış sə nət çi lə rin çı xı şı ilə yad-
da qa lıb.

Son da uşaq la ra bay ram hə diy yə lə ri təq dim edi lib.

təh lü kə siz lik si ya sə ti üz rə ali nü ma- Av ro pa Par la men tin də li be ral-de mok-

Prezident İlham Əliyev 
Avropa Parlamentinin 

nümayəndələrini qəbul edib

Azərbaycanda bütün vizaların alınması prosesi 
vahid portal vasitəsilə həyata keçiriləcək

Azər bay can Pre zi den ti nin “Elekt ron vi za la rın ve ril mə si pro se du ru-
nun sa də ləş di ril mə si və “ASAN Vi za” sis te mi nin ya ra dıl ma sı” haq-
qın da Fər ma nı na əsa sən öl kə miz də bü tün vi za la rın alın ma sı va hid 
por tal va si tə si lə hə ya ta ke çi ri lə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, bu fi k ri 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti ya nın da Və tən daş la ra Xid mət 
və So sial İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin səd ri İnam Kə ri mov jur-
na list lə rə açıq la ma sın da bil di rib.

İnam Kə ri mov de yib: “Son il lər Azər-
bay ca nın tu rizm po ten sialı, xa ri ci və tən-
daş la rın öl kə mi zə ma ra ğı art maq da dır. 
Bu məq səd lə son il lər vi za la rın sa də ləş-
di ril mə si ilə bağ lı mü hüm təd bir lər gö-
rü lüb. La kin bu nun la be lə vi za la rın ve-
ril mə si işi nin da ha da sa də ləş di ril mə si 
zə ru rə ti or ta ya çı xıb. Məhz bu məq səd-
lə Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu nun 1-də “Elekt ron vi za la rın ve ril-
mə si pro se du ru nun sa də ləş di ril mə si və 
“ASAN Vi za” sis te mi nin ya ra dıl ma sı” 
haq qın da Fər man im za la yıb. Fər ma na 
əsa sən bü tün vi za la rın alın ma sı va hid 
por tal va si tə si lə hə ya ta ke çi ri lə cək. Yə-
ni, xa ri ci və tən daş lar, tu rist lər öl kə mi zə 
sə fər et mək is tə dik də va hid “ASAN Vi-
za” por ta lı na mü ra ciət edə cək lər, bü tün 

zə ru ri in for ma si ya la rı nı, sə nəd lə ri ni təq-
dim edə cək lər və vi za nı da hə min por-
tal va si tə si lə elekt ron for ma da ala caq lar. 
Heç bir döv lət qu ru mu na və ya özəl təş-
ki la ta mü ra ciət et mə dən on layn qay da-
da vi za nı əl də et mək müm kün ola caq. 
Vi za la rın ve ril mə si pro se si üç gün ər zin-
də hə ya ta ke çi ri lə cək”.

Sədr vur ğu la yıb ki, Fər ma na əsa sən 
Xa ri ci İş lər Na zir li yi tə rə fi n dən elekt-
ron vi za ala bi lə cək öl kə lə rin si ya hı sı 
müəy yən ləş di ri lə cək. Yal nız bu öl kə lə-
rin və tən daş la rı bu xid mət dən ya rar-
la na bi lə cək lər. Əl bətt  ə ki, di gər vi za 
al ma pro se dur la rı da öz qüv və sin də 
qa lır. Elekt ron vi za la rın ve ril mə si pro-
se si nə ən qı sa müd dət də baş la nı la caq.

***
“Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli-

ye vin “Elekt ron vi za la rın ve ril mə si 
pro se du ru nun sa də ləş di ril mə si və 
“ASAN Vi za” sis te mi nin ya ra dıl ma sı” 
haq qın da Fər ma nı nı al qış la yı rıq”.

Bu söz lə ri jur na list lə rə açıq la ma sın da 
Av ro pa İtt  i fa qı nın Azər bay can da kı nü ma-
yən də li yi nin rəh bə ri Ma le na Mard de yib.

Ma le na Mard bil di rib ki, bu Fər man 
çox bö yük əhə miy yə tə ma lik dir. Fər man 
Av ro pa İtt  i fa qı öl kə lə rin dən Azər bay ca na 
tu rist axı nı nın ço xal ma sı na şə rait ya ra da-
caq. Bil di yi niz ki mi, bu ya xın lar da Av ro pa 
İtt  i fa qı ilə Azər bay can ara sın da biz nes fo-
rum ke çi ril di. Fo rum da mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lər dən bi ri də vi za pro se dur la rı nın 
sa də ləş di ril mə si idi. “ASAN Vi za” bu işə 
öz töh fə si ni ve rə cək və uğur lu ola caq.

Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa-
ra bağ mü na qi şə si nin həl li ilə bağ lı Azər-
bay can və Er mə nis tan pre zi dent lə ri nin 
Vya na gö rü şü nün baş tut ma sı nın və 
növ bə ti gö rü şün ke çi ril mə si ilə bağ lı ra-
zı lı ğın əl də edil mə si nin çox müs bət gös-
tə ri ci ol du ğu nu de yən dip lo mat vur ğu-
la yıb ki, Av ro pa İtt  i fa qı bu cür gö rüş lə rin 
ke çi ril mə si ni al qış la yır. O de yib: “Biz çox 
şa dıq ki, Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ-
lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin sülh yo lu ilə 
həl li is ti qa mə tin də bu cür ad dım lar atı-
lır. ATƏT-in Minsk qru pu nun həm sədr-
lə ri də pre zi dent lə rin növ bə ti gö rü şü nün 
ke çi ril mə si üçün fəal iş apa rır lar”.
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“Azərbaycan – dünyanın ən sabit, 
ən əminaman ölkəsidir”

Sudan Respublikasının Azərbaycan 
Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Tərcümə Mərkəzində oldu

Su dan Res pub li ka sı nın Azər bay can Res pub li ka sın da kı föv-
qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab Mə həm məd Elias Mə həm-
məd əl-Haq və xa nı mı Maj da Mah di Ab del mo neim ARNK 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də olub. Mər kə zin di rek to ru xa-

nım Afaq Mə sud qo na ğı sa lam la ya raq, Azər bay can da ərəb di li nə, 
ərəb ədə biy ya tı na olan sev gi dən və ma raq dan, ərəb di li nə tər cü mə 
edil miş “Müasir Azər bay can an to lo gi ya sı”ndan da nı şıb:

– İlk də fə dir ki, Azər bay can ədə biy ya tı be lə bir aka de mik for mat da 
ərəb dün ya sı na təq dim olu nur. Bu vax ta qə dər mil li ədə biy ya tı mız dün-
ya ya, yal nız rus di lin dən ikin ci di lə edil miş tər cü mə lər va si tə si ilə təq-
dim olu nur du ki, bu pro ses, yə ni ikin ci dil dən tər cü mə ya zı çı nın bə dii 
üs lu bu nun və təh ki yə si nin iti ril mə si, çox vaxt ori ji na lın təh rif olun ma sı 
ilə nə ti cə lə nir di. Öl kə Pre zi den ti cə nab İl ham Əli ye vin Fər ma nıy la ya-
ra dıl mış Tər cü mə Mər kə zi bu sa hə də ki fa yət qə dər kök lü də yi şik lik lə rə 
nail ola bi lib. Bu gün ədə biy ya tı mız dün ya xalq la rı di li nə bir ba şa ori ji-
nal dan, üs tə lik bu iş də ki fa yət qə dər təc rü bə si və is te da dı olan dil da şı-
yı cı la rı tə rə fi n dən tər cü mə edi lir. An to lo gi ya nın ərəb di li nə tər cü mə si ni 
ta nın mış tər cü mə çi, Azər bay can da Mi sir Mə də niy yət Mər kə zi nin rəh-
bə ri Əh məd bəy Sa mi Elay di hə ya ta ke çi rib. Ha zır da bu ki ta bın in gi lis, 
fran sız, be la rus, al man və fars di li nə tər cü mə si üzə rin də iş lər ge dir. Bu 
sa hə də Mər kəz dün ya nın apa rı cı tər cü mə qu rum la rıy la, mü tə xəs sis lər lə 
əmək daş lıq edir. Mər kəz, həm çi nin dün ya ədə biy yat la rı nın Azər bay can 
di li nə mü kəm məl sə viy yə də tər cü mə və nəşr olun ma sı is ti qa mə tin də də 
qar şı lıq lı la yi hə lər hə ya ta ke çi rir. “Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı mü-
tə ma di şə kil də dün ya ədə bi pro se si ni işıq lan dı rır. Jur nal öz sə hi fə lə rin-
də, ərəb ədə biy ya tı nın əsas lı qol la rın dan olan Su dan ədə biy ya tı na da ge-
niş yer ayır ma ğa, bu ədə biy yat la rı ki tab ha lın da nəşr et mə yə ha zır dır”.

Su dan Res pub li ka sı nın Azər bay can Res pub li ka sın da kı föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab Mə həm məd Elias Mə həm məd əl-Haq öz 
növ bə sin də, be lə bir gö rü şə şə rait ya rat dı ğı üçün Mər kə zin di rek to-
ru Afaq Mə su da də rin tə şək kü rü nü bil di rə rək, Tər cü mə Mər kə zi nin, 
dün ya mə də niy yət lə ri nin ya xın laş ma sın da, öl kə lər və xalq lar ara sın da 
dost luq mü na si bət lə ri nin möh kəm lən mə sin də əhə miy yət li iş lər gör-
dü yü, ədə biy yat la ra ra sı mü ba di lə lə rin mil lət lə ra ra sı dost luq və an laş-
ma mü na si bət lə rin də önəm li rol oy na dı ğı ba rə də da nı şıb:

– Dün ya xalq la rı ara sın da qar şı lıq lı an laş ma nın bər qə rar ol ma sın da 
tər cü mə nin, ədə biy ya tın ro lu çox bö yük dür. Si zin Mər kəz öl kə lə ra ra sı 
mü na si bət lə rin ya xın laş ma sı is ti qa mə tin də mi sil siz iş lər gö rür. Siz mil li 
ədə biy ya tı nı zı dün ya ya çı xa rır, dün ya ədə biy ya tı nı öl kə ni zə gə ti rir si niz. 
Bu, çox çə tin, çə tin ol du ğu qə dər də bö yük və ali bir mis si ya dır ki, bu nu 
yük sək sə viy yə də hə ya ta ke çi rir si niz. Çox is tər dim ki, Azər bay can Tər cü-
mə Mər kə zi ilə Su dan Bey nəl xalq Tər cü mə Mər kə zi, Xar tum Uni ver si te ti 
və Bey nəl xalq Af ri ka Uni ver si te ti ara sın da sıx əmək daş lıq mü na si bət lə ri 
qu rul sun. Su dan da tər cü mə işi, si zin Tər cü mə Mər kə zin də qu rul du ğu sə-
viy yə də ol ma sa da, ədə biy yat la ra ra sı mü ba di lə lər is ti qa mə tin də çox iş lər 
gör mək olar. Si zi bö yük məm nu niy yət lə 17-20 okt yabr ta rix lə rin də Su-
dan da ke çi ri lə cək Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də iş ti rak et mə yə də vət edi-
rəm. Ərəb di li nə tər cü mə olun muş “Müasir Azər bay can ədə biy ya tı an-
to lo gi ya sı”nın təq di ma tı nı bu sər gi çər çi və sin də hə ya ta ke çir mək, Su dan 
oxu cu su nu Azər bay ca nın ədə biy ya tı və mə də niy yə ti ilə ya xın dan ta nış 
et mək öl kə lə ri miz ara sın da qar şı lıq lı an laş ma nın möh kəm lən di ril mə si is-
ti qa mə tin də atıl mış xe yir xah ad dım olar. Azər bay can bi zim üçün doğ ma 
bir di yar dır. Mə nim qı zım bu ra da tibb uni ver si te tin də təh sil alır. Mə nə, 
otuz dörd il lik sə fi r lik fəaliy yə tim də bir çox öl kə lər də ya şa maq nə sib olub. 
Azər bay can dün ya nın ən sa bit, ən əmi na man öl kə lə rin dən bi ri dir. Xal qı 
çox nə cib, meh ri ban və sə xa vət li dir. Bu ra da mən özü mü doğ ma və tə nim-
də hiss edən tək hiss edi rəm. Bu ra da nə dən sə na ra hat ol ma ğa heç bir əsas 
yox dur. Çün ki öl kə də əmi na man lıq və sa bit lik hökm sü rür. Əmin lik lə 
de yə bi lə rəm ki, Azər bay can dün ya nın ən sa bit öl kə si dir. Be lə bir öl kə nin, 
bu xal qın mil li-mə nə vi də yər lə ri nin dün ya ya ta nı dıl ma sı bö yük, ta ri xi bir 
ad dım dır. Si zə bu şə rəfl  i fəaliy yə ti niz də uğur lar ar zu la yı ram”.  

Sə fi  rin xa nı mı Maj da Mah di öz növ bə sin də, Afaq Mə su da duy du ğu 
dost mü na si bə ti ni və hör mə ti ni bil di rə rək, Mər kə zin ərəb di li və ədə-
biy ya tı sa hə sin də ər sə yə gə tir di yi iş lə ri yük sək də yər lən di rib.

Azər bay can Mil li Ki tab-
xa na sın da 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 ilə Ar gen ti-
na sə fi r li yi nin bir gə la yi hə si olan 
“Mo re lin ix ti ra sı” ki ta bı nın təq-
di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Təd bir də Ar gen ti na Res pub li ka sı-
nın Azər bay can Res pub li ka sın da kı 
föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab 
Kar los Dan te Ri va, Ku ba Res pub li-
ka sı nın Azər bay can Res pub li ka sın-
da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri 
cə nab Omar Se non Me di na Kin te ro, 
Bra zi li ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı nın 
Azər bay can Res pub li ka sın da kı föv-
qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab 
Sant ya qo Luis Ben to Fer nan des Al-
ka sar, Mek si ka Bir ləş miş Ştat la rı nın 
Azər bay can Res pub li ka sın da kı föv-
qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab 
Xuan Rod ri qo La bar di ni, Ko lum-
bi ya Res pub li ka sı nın Azər bay can 
Res pub li ka sın da kı mü vəq qə ti iş lər 
və ki li xa nım Mar ta Ga lin do, Ar gen-
ti na-Azər bay can Par la ment lə ra ra sı 
Dost luq qru pu nun nü ma yən də si 
Mir ka zım Ka zı mov və öl kə nin elm, 
təh sil və mə də niy yət xa dim lə ri iş ti-
rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Ar-
gen ti na Res pub li ka sı nın Azər bay-
can Res pub li ka sın da kı föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri cə nab Kar los 
Dan te Ri va ge niş nit qin də Ser van-
tes Ədə biy yat Mü ka fa tı laureatı, 
is pan dil li ədə biy ya tın məc ra sı nı 
kö kün dən də yiş miş Adol fo Bio Ka-
sa re sin “Mo re lin ix ti ra sı” ki ta bı nın 
əhə miy yə tin dən da nı şıb: “Hə yat-
da bü tün gün lər önəm li dir, la kin 
in san la ra ye ni bir ki ta bı oxu maq 
im ka nı ve rən gün lər da ha vəd ve ri-
ci dir, çün ki bu ki tab lar da tə cəs süm 
olu nan ide ya lar müəl lif dən xalq la-
ra tə sir et mək məq sə di lə ötü rü lür. 

1940-cı il də bir ar gen ti na lı tə rə fi n-
dən ya zıl mış əsə ri bu gün Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin əvə zo lun maz kö mək li yi 
ilə bu öl kə nin sa kin lə ri nə öz ana 
dil lə rin də təq dim et mək dən şə rəf 
du yu ruq”. 

Da ha son ra sə fi r ki ta bın müəl li fi  
haq qın da qı sa ara yış ve rib: “Əsə rin 
müəl li fi  Adol fo Bios Ka sa res 1914-cü 
il də Buenos-Ay res şə hə rin də var lı 
bir ailə də ana dan olub. Ya zı çı axı-
cı, kü bar və ey ni za man da sa də bir 
dil də, in cə yu mor his si ilə ya zıb-ya-
ra dıb. “Mo re lin ix ti ra sı” müasir ədə-
biy ya tın klas sik nü mu nə si sa yı lır, 
boş bir ada da cə rə yan edən ha di sə lər 
bi rin ci şəx sin di lin dən nəql olu nur”. 

ARNK ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin di rek to ru, ya zı çı Afaq Mə-
sud ilk əv vəl Tər cü mə Mər kə zi və 
onun fəaliy yət is ti qa mət lə ri ba rə-
də mə lu mat ve rib: 

“Tər cü mə Mər kə zi öz ya ra dıl ma 
ta ri xi və bioq ra fi  ya sı ilə Azər bay can-
da, bəl kə də dün ya da uni kal, fərq li 
bir qu rum dur. Bu qu ru ma 2014-cü 
il də öl kə Pre zi den ti cə nab İl ham Əli-
ye vin Fər ma nı ilə ye ni sta tus ve ril di. 

1989-cu il dən fəaliy yət gös tə rən 
Mər kəz, bu il lər ər zin də çox cid di 
mə nə vi və mad di çə tin lik lər lə üz ləş-
sə də, öz ali mis si ya sı nı ədə biy ya ta 
olan bö yük sev gi və sə da qət lə ye ri nə 
ye tir mə yə da vam edib. 25 çə tin, keş-
mə keş li il lər ər zin də dün ya ədə biy-
ya tı nın se çi lən, se vi lən ya zı çı la rı nın 
əsər lə ri ni Azər bay can oxu cu su na 
çat dı rıb, ər sə yə gə tir di yi tər cü mə lə-
ri öz “Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur-
na lın da, onun nəş ri da ya nan da isə 
in ter net va si tə si ilə ya yım la yıb. Və 
biz uzun il lər gös tər di yi miz fəaliy-
yət lə bağ lı, çe vir di yi miz əsər lə rin 

və müəl lifl  ə rin ad la rı nın top lan dı ğı 
ka ta lo qu nəşr edər kən, bu il lər ər zin-
də, hə qi qə tən bö yük iş lə rin ər sə yə 
gə ti ril di yi nin şa hi di olu ruq. Dün-
ya nın elə bir apa rı cı ədə biy ya tı, elə 
bir önəm li əsə ri ol ma yıb ki, Mər kəz 
ona diq qət ayır ma sın, tər cü mə edib 
Azər bay can oxu cu su na çat dır ma-
sın. Və bu ədə biy yat lar ara sın da La-
tın Ame ri ka sı ədə biy ya tı da hə mi şə 
önəm li yer lər dən bi ri ni tu tub. Ar-
gen ti na nın ən məş hur qə ləm adam-
la rı nın – Xor xe Luis Bor xes, Xu lio 
Kor ta sar, Er nes to So ba to, Ro ber to 
Arlt, elə cə də in di ad la rı nı xa tır lat-
ma dı ğım bir çox ədib lə ri nin əsər lə ri 
Mər kəz tə rə fi n dən hə lə 90-cı il lər də 
Azər bay can di li nə tər cü mə edi lib. 
Ar gen ti na ədə biy ya tı, ilk növ bə də 
in tel lek tual ədə biy yat dır. Bu ədə biy-
yat in san dü şün cə si üçün ye ni qat lar 
açır və aç ma ğa da vam edir. İn di si zə 
təq dim olu nan bu əsər də öz uni kal-
lı ğı ilə fərq lə nir. Mən Azər bay can 
oxu cu su na, ilk ola raq məhz bu əsə-
rin təq dim olun ma sı nı tək lif edən 
cə nab sə fi  rə min nət dar lı ğı mı bil di-
ri rəm. Əmi nəm ki, bu ki tab, Adol-
fo Bio Ka sa re sin Azər bay can da işıq 
üzü gö rə cək əsər lə ri nin il ki dir”. 

Mil li Ki tab xa na nın rəh bə ri Kə rim 
Ta hir li la yi hə nin əhə miy yə tin dən 
da nı şıb. O, qeyd edib ki, bu la yi hə 
Azər bay can oxu cu la rı nın Ar gen ti-
na ya zı çı la rı nı da ha yax şı ta nı ma sı 
is ti qa mə tin də atı lan ad dım dır.

Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi, şair, jur-
na list Rə şad Mə cid Azər bay can oxu-
cu su na ye ni bir ya zı çı nı ta nıt dıq la rı 
üçün cə nab sə fi  rə və Tər cü mə Mər-
kə zi nə tə şək kür lə ri ni bil di rib. 

Tər cü mə Mər kə zi ni apa rat rəh-
bə ri ya zı çı Ya şar Əli yev La tın Ame-
ri ka sı ədə biy ya tı ilə bağ lı fi  kir lə ri ni 
bö lü şüb. O söy lə yib ki, bir ya zı çı 
ki mi for ma laş ma sın da bu ədə biy-
ya tın müs təs na xid mət lə ri olub.

Azər bay can Mil li Ki tab-

“Morelin ixtirası” kitabının 
təqdimat mərasimi keçirilib
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hallandırmaları

daramb-daram 
daram-durum
daramp-durump
daraşdırtma
daraşdırtmaq 
darbazı
dar-darkeş
dardöşlülük
darışlıq
darqanad
darqanadlı
darqələm
darsağrı
darsağrılı
darsağrılıq
darsağrılılıq
daşaxor
dazı-dazı
dazılama
dazılamaq
dazmaq
də
dəbəli
dəbəlilik
dədəsiniyanma
dəfnolunmaz
dəfnolunmazlıq
dəhrəburunluluq
dəliqarın
dəlmə-surətçıxarma
dəmbərcəklənmək
dəməklik
dəmələklik
dəndənəsiz
dən-düş
dənilik
dənizaşırılı
dənizaşırılıq
dənizcik
dənolma
dənsizlik
dəntutan
dəntutma
dəntutucu
dərdləndiricilik
dərətutu
dəriköşə
dəriköşəli

daşbaşçı
daşbaşçılıq
daşırqamaq
dayna
daz-dazalaq
dəğdəğəçilik
dəğəllik
dərişdirmə
dərişdirmək
dıqqa
dıqqa-dıqqa
dızıxa-dızıxa
dızıxdırma
dızıxdırmaq
dızıxma
dızıxmaq
dızıq
dızıldana-dızıldana
dızıldanma
dızıldanmaq
dızıldatma
dızıldatmaq
dızıltılı
dızıltısız
dombul
dombul-dombul
donqalı
donqaz-donqaz
döşdəymiş
döşürmə
döşürmək
döşürülmə
döşürülmək
döşürültmə
döşürültmək
dumruq
dumruqlama
dumruqlamaq
dumruqlanma
dumruqlanmaq
dumruqlatma
dumruqlatmaq
dunuq
dunuqluq
düddəmək
düddəyə-düddəyə
düdəmə
dümük

depeşa
dəbbəkarlıq
dəbbəkarolma
dəfəatla
dəhşətnaklıq
ədəm
ədəmgah
ədəmli
ədəmsiz
ədəsə
ədim
ədl
ədlli
ədna
ədu
əfk ar
əfk ari-ümumi
əfk ari-ümumiyyə
əfl ak
əfl atuni
əfrad
əfruz
əfşan
əfvi-ümumi
əfyun
əfyuni
əfzəl
əfzəliyyət
əfzəllik
əfzun
əhli-avan
əhli-xəyanət
əhli-kamal
əhli-sədaqət
əhli-səlib
əhli-sənət
əhli-şəhər
əhli-ürfan
əhli-vəfa
əhli-vətən
əhliyyət
əhli-zələmə
əhli-zövq
əhli-zülm
əhmər
əhmərlik
əxbar
əxəvizadə

duktilometr
deist
dunit 
düker
düopol
dzeren 
edikt 
efemerid (-lər)
eff ektor (-lar)
efi ran
ekloqa 
eksikator
ekspirasiya 
ekspirator
ekstemum 
ekstraktiv
ekstraktivlik
ekstruder
ektima 
ektogenez
ekzogen
eqofuturist
eqofuturizm
eqopsixologiya
elastomer (-lər) 
elektrokrekinq
elektronoqrafi k
elektronoqrafi ya
elektronoqram
eleron
elüvium
emfatik
emfaza 
emfi zem 
emfi zematoz
emisson
emitent 
empiriokritik
empiriokritisizm 
empiriokritist
empiriosimvolizm 
empiriya
endemizm
endofotoqrafi ya
endogen
endokard
endokardit
endoqam

çiləkənetmə
çilikbasdırma
çilingərliketmə
çilingərolma
çilliktapma
çinçıxma
çır-çırpıyığma
çirkaparma
çirkəbatma
çirkgötürmə
çırtıqçalma
çivvurma
çolaqqalma
çolaqlanma
çolaqlanmaq
çolaqolma
çopursifətlilik
çökdürücülük
çökükburun
çökükburunluq
çökük-qabarıq
çölçülüketmə
çölçüolma
çöldəqalma
çöldəyatma
çöpüqalan
çöpüqalma
çörəkgətirmə
çörəksatma
çörəkvermə
çörəkyağı
çörəkyığan
çörəkyığma
çöz-çözçözələmə
çöz-çözetmə
çöz-çözolma
çözüb-açıqlama
çözüb-açıqlamaq
çözüb-aydınlaşdırma
çözüb-aydınlaşdırmaq
çubuqşəkillilik
çubuqvarılıq
çuğulçuluqetmə
çuğulçuolma
çuğundurbecərən
çuğundurböcəyi
çuğundurçıxaran
çuğundurçıxarma

çoxatlılıq
çoxatomluluq
çoxayaqlı
çoxbarmaqlı
çoxbaşlı
çoxbaşlılıq
çoxbəndli
çoxbəndlilik
çoxbloklu
çoxblokluluq
çoxborulu
çoxborululuq
çoxboşluqlu
çoxbölgülü
çoxbölgülülük
çoxbölməli
çoxbölməlilik
çoxbölümlü
çoxbölümlülük
çoxbriqadalı
çoxbriqadalılıq
çoxbudaqlı
çoxbuğumlu
çoxbuğumluluq
çoxcəhətli
çoxcəhətlilik
çoxcərgəli
çoxcərgəlilik
çoxcinsli
çoxcinslilik
çoxçalovlu
çoxçeşidli
çoxçeşidlilik
çoxçiçəkli
çoxçiçəklilik
çoxçıxıntılı
çoxçıxıntılılıq
çoxdairəlilik
çoxdalğalı
çoxdalğalılıq
çoxdamarlı 
çoxdamarlılıq 
çoxdavamlı
çoxdavamlılıq
çoxdebitli
çoxdebitlilik
çoxdəfəli
çoxdərəcəli

dərisaqqovu
dəriyemə
dəriyeyən
dəriyəbənzərlik
dərkarolma
dəsmalabənzərlik
dəsmalaoxşarlıq
dəsmalasma
dəsmalvarılıq
dəstəvarılıq
dəst-paça
dəyərəsığmaz
dəyərəsığmazlıq
dəyməağlarlıq
dəyməaşar

dümüşə-dümüşə
dümüşmə
dümüşmək
düşəlgə
düşəlgəli
düşəlgəsiz 
düydürə-düydürə
düydürmə
düydürmək
düyələkbazlıq
düznəqulu
düznəqululuq
eşşəkqulaq
eşşəkzarafatı
evləryıxan

əxlaqiyyat
əxtər
əkkas 
əkkasxana 
əknaf
əksəndaz
əks-əndazə
əksəndazlı
əksəndazlıq
əksüləməl
əqalim
əqayid
əqdəs
əqəl
əqəliyyət

endoqamiya
endolimfa
endoplazma
endoradiozond
endosmometr
endotel
endotelaltı
endoterma
endotermik
ensefalomielit
enterovirus
entoderma
entodermik
entomofaq
entomologiya

çuğundurçu
çuğundurdoğrama
çuğundurdoğrayan
çuğundurəkən
çuğundurəkmə
çuğunduryetişdirən
çuğunduryetişdirmə
çuğunduryığan
çuğunduryığma
çuxurqazan
çuxurladılma
çuxurladılmaq
çulçuluqetmə
çulçuolma
çustçuluqetmə

çoxdərəcəlilik
çoxdəyişkən
çoxdəyişkənlik              
çoxdiqqətlilik
çoxdilli
çoxdillilik
çoxdirəkli
çoxdiskli
çoxdişcikli
çoxdişəkli
çoxdişli
çoxdişlilik
çoxdöllülük
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İşlənməyən

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)
Orfoqrafiya lüğətinin tərifi: “Orfoqrafiya lüğəti -
sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”.

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



...Əgər Al ma ni ya nın saat me xa niz mi 
ki mi də qiq iş lə yən nəb zi ni tut maq is tə-
yir si niz sə, sə ya hə tə müt ləq Frank furt dan 
baş la yın. Adı “Frank la rın ke çi di” mə na-
sı nı da şı yan bu şə hər həm Av ro pa, həm 
də Al ma ni ya nın ma liy yə və nəq liy yat 
mər kə zi ki mi ta nı nır. İn san əq li nin və 
al man mü hən dis lə ri nin şah əsə ri sa yı-
lan Frank furt  Bey nəl xalq Aero por tu nun 
tim sa lın da bu nu bir da ha yə qin edir sən. 
Do lub-bo şa lan uçuş ter mi nal la rı, tü kən-
məz in san axı nı... Bu ra san ki dün ya nın 
gö rüş nöq tə si dir. Brend mal lar sa tan lüks 
ma ğa za lar, hey rə ta miz di zayn la bə zə dil-
miş bar və res to ran lar, meh man xa na lar 
və is ti ra hət gu şə lə ri - inan mı ram ki, bir 
gü nə bu nə həng na ğıl va ri mə ka nı gə zib 
ba şa vur maq müm kün ol sun!

Frank furt Ha va Li ma nın da kı ka fe lər-
dən bi rin də əy lə şib bu möh tə şəm lik dən 
ya ran mış  hə yə ca nı mı ört-bas dır edib 
hə lə çox şey lə ri mü şa hi də edə cək dim 
ki, sa rı şın xö rək pay la yan qı zın in cə sə si 
mə ni dü şün cə lər dən ayır dı:

- Qu ten Taq! Möch ten Sie et was trin-
ken? (Sa lam! Bir şey iç mək is tər di niz mi?)

Üz bəüz əy ləş miş və ya şı 70-i keç miş ye-
ni və əs lin də köh nə ta nı şım nə zər lə ri ni qə-
zet dən ayı rıb qı za, son ra da mə nə bax dı.

- Nə içə cək siz?
- Çay pis ol maz.
Mü sa hi bim iki fi n can çay si fa riş ve rə rək 

qi raəti nə da vam et di. Onun ac göz lük lə nə-
zər dən ke çir di yi qə zet lə ri oğ lu Na mə tin 
xa hi şi ilə az ön cə Ba kı dan gə tir miş dim. Al-
ma ni ya ya eza miy yə tə ge də cə yi mi eşi dən 
Na mət yo lüs tü bağ la ma nı  ata sı na çat dır-
ma ğı xa hiş et miş di. 1990-cı ilin mart ayı idi. 
Ba kı, Qan lı Yan var ha di sə lə rin dən  son ra 
ya vaş-ya vaş özü nə gəl mə yə baş la mış dı. 

Azər bay can da müs tə qil lik hə rə ka tı nın 
ge niş vü sət al dı ğı bir dövr də si ya si nəşr-
lər və  “sa miz dat”  bu yaş lı adam üçün 
gö rü nür, hər şey dən va cib idi.

Na mət mə nə əməl li-baş lı tə li mat keç-
miş di: “Atam heç ki mə eti bar et mir, hətt  a 
mə nə də! Ke çən il heç vaxt üzü nü gör-
mə di yim ata mın Mün hen də ki evin də bir 
ay qo naq qal dım. Son gü nə qə dər mə ni 
sual lar la sı na ğa çə kir di, dü şü nür dü ki, 
KQB-nin ca su su yam, onu öl dür mə yə 
gəl mi şəm. Tam əmin de yil di ki, hə qi qə-
tən onun oğ lu yam!  Qo hum lar, do ğul du-
ğu kənd, vax ti lə ta nı dı ğı şəxs lər ba rə də 
elə özəl şey lər so ru şur du ki!? Ona gö rə 
də ki şi ni çox sor ğu-suala tut ma”. 

Frank furt aero por tun da kı çay dəst ga hı 
əsl de tek tiv fi lm lər də ki səh nə ni xa tır la-
dır dı. Mən hər də fə ət ra fa ba xan da, yaş lı 
mü sa hi bim də ba şı nı qə zet dən ayı rıb diq-
qə ti mi cəlb edən nöq tə yə ba xır dı. Yə qin 
yox la yır dı ki, tək gəl mi şəm, yox sa ki mə sə 
işa rə ver mə yə ça lı şı ram? Ya xud gü dül mə-
di yi mi zə əmin ol maq is tə yir di…

Onun be lə dü şün mə yə, təş viş ke çir-
mə yə tam haq qı var dı. Za ra fat de yil, bü-
tün öm rü nü KQB ka bu su nun təh lü kə si 
al tın da ke çi rə sən, hər an so vet ca su su-
nun qə fi l gül lə si nə tuş gə lə bi lə cə yin dən 
qor xa san, ge cə lər sək sə kə li ya tıb özü nü 
cə hən nəm də ki ki mi hiss edə sən… Bu na 
əsəb tab gə ti rər? Bu na ürək dö zər?

Mün hen dən Frank fur ta gə lib mə ni 
ha va li ma nın da qar şı la yan və qə zet lə-
ri ac göz lük lə oxu yan, am ma üzün də ki 
hə yə ca nı heç cü rə giz lə də bil mə yən bu 
adam məş hur həm yer li miz Mə cid Mu-
sa za də idi.

Ta nın mış jur na jist, tər-
cü mə çi və ic ti mai xa dim 
Mə cid Mu sa za də 1914-
cü il də Ba kı da ana dan 
ol sa da əs lən İs ma yıl lı-
nın Qər sə lə kən din dən 
idi. Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin ədə biy-
yat və ta rix fa kül tə si ni 
bi tir dik dən son ra Ni za-
mi adı na Ədə biy yat və 
Dil İns ti tu tun da el mi iş çi 

olub. Bö yük Və tən Mü ha-
ri bə si baş la nan ki mi cəb-

hə yə yol la nıb və1942-ci il də 
fa şist lə rə əsir dü şüb. Al man 

di li ni mü kəm məl bil di yi 
üçün Mu sa za də Ber li-

nə gön də ri lib və 

Azər bay-
can Le gionu rəh bər lə ri-

nin kö mə yi ilə əv vəl cə “İr ti bat 
qə rar ga hı”nda, son ra  Le gionun mət bu 
or qa nı olan “Azər bay can” qə ze tin də baş 
re dak tor iş lə yib. O, 1943-cü il də Azər bay ca-
nın is tiq la lı uğ run da mü ba ri zə apa ran Mil-
li Bir lik Məc li si nin ya ra dı cı la rın dan  olub, 
mü ha ci rət də ya şa yan həm yer li lə ri miz lə sıx 
əla qə lər qu rub. Bir müd dət Nyu-York da 
ya şa mış Mu sa za də “Ame ri ka nın sə si” ra-
dio stan si ya sın da iş lə yən ilk azər bay can lı-
lar dan dır. Elə hə min il lər də onun tə şəb bü sü 
və iş ti ra kı ilə Ame ri ka-Azər bay can Cə miy-
yə ti ya ra dı lıb. “Azad lıq” ra diosu nun Azər-
bay can şö bə si nə 26 il rəh bər lik et miş M.Mu-
sa za də “Qər sə la ni” tə xəl lü sü ilə əsər lər 
ya zıb, Y.V.Çə mən zə min li nin “Əli və Ni no” 
ro ma nı nı di li mi zə çe vi rib, xal qı mı zın ta ri-
xi nə aid ne çə-ne çə də yər li ki tab lar ya za raq 
adət-ənə nə lə ri mi zi  Av ro pa və Ame ri ka da 
təb liğ edib, Qa ra bağ prob le mi ilə əla qə dar 
er mə ni lob bi si nə tu tar lı ca vab lar ve rib.

...Onun tə la şı na son qoy ma ğa ça lış dım:
- Na ra hat ol ma yın, Mə cid müəl lim, 

ba yaq söy lə miş dim, mən də jur na lis-
təm, si zə, oğ lu nuz Na mə tə, ailə ni zə də-
rin rəğ bət bəs lə yən ada mam. Mən dən 
si zə xə ləl gəl məz…

Qə ze ti bük dü, ey nə yi ni çı xa rıb ma sa-
nın üs tü nə qoy du.

- Mə nim keç di yi mi, gör dük lə ri mi siz də 
ya şa say dı nız … Al lah kim sə yə gös tər mə-
sin. On lar an caq bu nu ba ca rır lar, - qə zet-
də ki 20 Yan var fa ciəsi ni əks et di rən fo to la-
ra işa rə elə di, - özü də pe şə kar sə viy yə də. 
Mə cid Mu sa za də nin, ya  mil yon lar la in sa-
nın hə ya tı, on lar üçün heç nə dir. Nə qə-
dər gü nah sız adam la rın qa nı nı axı dıb lar! 
Bir ona se vi ni rəm ki, son la rı ça tıb, axı rın cı 
aşı rı mı ke çə bil mə di lər, bil mə yə cək lər də!

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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...Əgər Al ma ni ya nın saat me xa niz mi 

I YAZI

İn san öm rü çox qə ri bə dir. Hə ya tın 
sərt dön gə lə rin də uğur suz lu ğun, 
ça rə siz li yin nə fə si ni du yur san, bi-
lir sən ki, təh lü kə lap ya xın da dır, 

in di cə haq la ya caq sə ni, alıb çən gi nə 
apa ra caq. Özü nə nə qə dər tox taq lıq 
ver sən də, qo ru ma ğa ça lış san da, ta-
le yi ni ye ni dən yaz ma ğa cəhd gös tər-
sən də, xey ri yox dur. Bə la nın nə vaxt, 
har dan, ne çə bat man gə lə cə yi bəl li ol-
maz...Bil səy dik nə var dı ki! 
Hər də fə büd rə yən də, çə tin li yə du ruş 
gə ti rə bil mə yib yı xı lan da özü nü to par la yıb 
bir tə hər qal xır san, yo la da vam et mə yə ça lı-
şır san. Ömür tək rar la nır: yı xı lır san, du rur san, 
qa çır san, lən gi yir sən, ad dım la yır san, nə fəs 
dər mə yə ma cal tap mır san. Am ma bir tə hər 
ge dir sən! Bax be lə cə, so na ya xın la şır san. 
Dü şü nür sən ki, bu axı rın cı aşı rı mı da 
keç səm, ra hat nə fəs ala ram, ar zu la-
ra qo vu şa ram, dün ya ayaq la rı mın 
al tın da olar. Hə, az qa lıb, lap 
az, bir az da... Yox! Alın-
mır. Hə rə nin bir axı rın-
cı aşı rı mı var. Ke çə nə, 
oğul de yə rəm...

Axırıncı aşırım

  ...1945-ci ilin ap rel ayı. Bö yük Və tən mü ha ri bə si 
so na ya xın la şır. So vet qo şun la rı Ber li ni üzük qa şı 
ki mi mü ha si rə də sax la yır və hər ötən gün qar şı da-
kı möh tə şəm qə lə bə dən xə bər ve rir.

Fa şist Al ma ni ya sı xaos için də dir. So vet lə rin və müt-
tə fi q lə rin qı rı cı təy ya rə lə ri Ber li nə aram sız mər mi yağ-
dı rır. Hə min dəh şət li gün lər də fa şist ki nox ro ni ka sı nın 
len tə al dı ğı kadr la rı, yə qin ki, gör mü şü nüz. Hit ler şi-
ne li nin ətə yi ni qal dı rıb sı ra ya dü zül müş uşaq lar la gö-
rü şür. Bə li, bə li, məhz uşaq lar la! Az ğın cəl lad 13-14 
yaş lı ye ni yet mə lə rə əs gər pal ta rı ge yin di rib, əli nə si lah 
ve rib dö yü şə gön də rir. Bu uşaq la rın gü na hı nə dir? Axı 
on lar mü ha ri bə ni in di yə dək yal nız ki nox ro ni ka da gö-
rüb lər. Bir ne çə saat dan son ra isə bu za val lı lar zi reh li 
rus tank la rı nın mər mi si nə tuş gə lə cək lər... Mü ha ri bə 
kim sə yə aman ver mir!

Kadr lar dan gö rü nür ki, can lı me yi tə ox şa yan Hit ler 
uşaq lar la da nı şan da gü lüm sə mə yə ça lı şır. Am ma bu, 
sax ta gü lüş yox, ölüm gü lü şü dür. Bə şə riy yə tə qə nim 
kə sil miş bu vəh şi, so nu nun ya xın laş dı ğı nı ba şa dü şüb...

Bugün lər də oxu dum ki, Serj Sar kis yan sə fər bər lik 
ba rə də əmr ve rib, 18 yaş lı gənc lə ri Qa ra ba ğın ge dər-
gəl mə zi nə gön də rir. Rəs mi İrə van hətt  a məh bus la rı da 
cəb hə xətt  in də yer ləş dir mə yə ha zır la şır. Nə yin na mi-
nə? İş ğal et dik lə ri Azər bay can tor paq la rı nı “qo ru maq” 
üçün? Yə ni Serj ba şa düş mür ki, onun da so nu ya xın la-
şıb, mil lə ti na haq dan qır dır maq la heç nə yə nail ol ma-
ya caq?

Xə bə ri oxu yan da, nə dən sə, Hit ler lə bağ lı hə min ki-
no sü je ti xa tır la dım. Am ma fa şist li de rin ye ri nə er mə-
ni li de ri ni gör düm. Fərq var mı? İn san lı ğı he çə sa yan, 
min lər lə gü nah sız ada mın ölü mü nə bais olan, şə hər lə-
ri, kənd lə ri da ğı dıb vi ran qo yan Sar kis yan mə gər Hit-
le rə bən zə mir? 

Bu fa şist cəl la dın da ha bir er mə ni bən zə ri var. Qa ra-
bağ ca maatı onu yax şı ta nı yır: qon dar ma DQR-in keç-
miş mü da fi ə na zi ri, “Sya mo” lə qəb li Sam vel Ba ba yan. 
Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin “qəh rə ma nı” sa yı lan bu 
qul dur haq qın da söz-söh bət, uzun il lər dir ki, sən gi mək 
bil mir. Sya mo 1988-ci il dən “fəaliy yə tə” baş la yıb, Qa ra-
ba ğın azər bay can lı lar ya şa yan kənd lə ri nə hü cum lar təş-
kil edib, dinc əha li yə qar şı ter ror akt la rı tö rə dib. 1991-ci 
il də SS Rİ DİN-in ke çir di yi “Üzük” əmə liy ya tı za ma nı 
həbs olu nub 6 ay Ba kı da, həbs xa na da ya tıb. Həbs dən 
bu ra xıl dıq dan son ra Sya mo nun “qı zıl” gün lə ri baş la yıb. 
Er mə ni fa şis ti nin dö yüş lər də “xid mət lə ri ni” nə zə rə ala-
raq, onu se pa rat çı re ji min hər bi na zi ri tə yin edib lər. 

Am ma er mə ni xis lə ti və qa nı na hop muş fa şizm gen-
lə ri ona ye nə ra hat lıq ver mə yib. Qəd dar lı ğı ilə se çi lən 
bu vəh şi, azər bay can lı la ra qar şı küt lə vi qır ğın lar da, 
əsir lə rə ve ri lən dəh şət li iş gən cə lər də şəx sən iş ti rak 
edib. Si lah və nar ko tik sa tı şın dan, əsir lə rin qul ki mi sa-
tıl ma sı və də yiş di ril mə si biz ne sin dən mil yon lar la pul 
qa za nan Sya mo hə min il lər də da ha bö yük id diala ra 
dü şüb: cəl la dın kön lün dən se pa rat çı res pub li ka ya rəh-
bər lik ke çir miş. Elə bu məq səd lə də “DQR” pre zi den ti 
A.Qu kas ya na sui-qəsd təş kil edir. Və... bu də fə onu öz 
er mə ni lə ri həbs edir lər. Cəl la da 14 il iş ver sə lər də, 4 il 
ya rım dan son ra “əfv” edib sür gü nə - Mosk va ya gön-
də rir və tap şı rır lar ki, aya ğı bir da ha İrə van tor pa ğı na 
dəy mə sin.

De yi lə nə gö rə, qa nun suz yol la bö yük sər vət top la-
mış Sya mo bu azad lı ğı pul la alıb, rüş və ti də bir ba şa 
Ser jə ve rib. Bu şə rəf siz er mə ni, Xan kən din də çox vəh-
şi lik lər tö rə dib. Özü nü Lav ren ti Be ri ya ya bən zə də rək 
qa ra “Mer se des”ə mi nir miş və kü çə də gör dü yü gö zə-
gə lim li er mə ni qız la rı nı ma şı na ba sıb apa rır mış... Hətt  a 
bə zi va li deyn lər qız la rı nın təh lü kə siz li yi na mi nə Sya-
mo ya haqq ödə yir miş... 

İn di gö rün Serj nə və ziy yət də dir ki, vax ti lə öl kə-
dən qov du ğu qul dur ba şı nı yal var-ya xar la ge ri ça ğı rır: 
“Sya mo, gəl, ba tı rıq, Qa ra bağ əl dən ge dir! Son ümi di-
miz sən sən!” Ət ra fın da kı sa vad sız ge ne ral la rı, qor xaq 
hərb çi lə ri qo van Serj bu gün Hit ler ki mi, uşaq-mu şaq-
dan kö mək di lə yir. 

Qoy Sya mo gəl sin! On suz da Azər bay ca na qar şı tö-
rət di yi ci na yət lə rə gö rə əv vəl-axır ca vab ver mə li dir. 
Sya mo, gəl, Ba kı nın həbs xa na sı yo lu nu göz lə yir.

Fərhad
ABDULLAYEV

Hitlerin
erməni
bənzərləri

...Əgər Al ma ni ya nın saat me xa niz mi 
ki mi də qiq iş lə yən nəb zi ni tut maq is tə-
yir si niz sə, sə ya hə tə müt ləq Frank furt dan 

...Əgər Al ma ni ya nın saat me xa niz mi 

I YAZI
n san öm rü çox qə ri bə dir. Hə ya tın 
sərt dön gə lə rin də uğur suz lu ğun, 
ça rə siz li yin nə fə si ni du yur san, bi-
lir sən ki, təh lü kə lap ya xın da dır, 

in di cə haq la ya caq sə ni, alıb çən gi nə 
apa ra caq. Özü nə nə qə dər tox taq lıq 
ver sən də, qo ru ma ğa ça lış san da, ta-
le yi ni ye ni dən yaz ma ğa cəhd gös tər-
sən də, xey ri yox dur. Bə la nın nə vaxt, 
har dan, ne çə bat man gə lə cə yi bəl li ol-
maz...Bil səy dik nə var dı ki! 
Hər də fə büd rə yən də, çə tin li yə du ruş 
gə ti rə bil mə yib yı xı lan da özü nü to par la yıb 
bir tə hər qal xır san, yo la da vam et mə yə ça lı-
şır san. Ömür tək rar la nır: yı xı lır san, du rur san, 
qa çır san, lən gi yir sən, ad dım la yır san, nə fəs 
dər mə yə ma cal tap mır san. Am ma bir tə hər 
ge dir sən! Bax be lə cə, so na ya xın la şır san. 
Dü şü nür sən ki, bu axı rın cı aşı rı mı da 
keç səm, ra hat nə fəs ala ram, ar zu la-
ra qo vu şa ram, dün ya ayaq la rı mın 
al tın da olar. Hə, az qa lıb, lap 
az, bir az da... Yox! Alın-



tə fi q lə rin qı rı cı təy ya rə lə ri Ber li nə aram sız mər mi yağ-
dı rır. Hə min dəh şət li gün lər də fa şist ki nox ro ni ka sı nın 
len tə al dı ğı kadr la rı, yə qin ki, gör mü şü nüz. Hit ler şi-
ne li nin ətə yi ni qal dı rıb sı ra ya dü zül müş uşaq lar la gö-
rü şür. Bə li, bə li, məhz uşaq lar la! Az ğın cəl lad 13-14 
yaş lı ye ni yet mə lə rə əs gər pal ta rı ge yin di rib, əli nə si lah 
ve rib dö yü şə gön də rir. Bu uşaq la rın gü na hı nə dir? Axı 
on lar mü ha ri bə ni in di yə dək yal nız ki nox ro ni ka da gö-
rüb lər. Bir ne çə saat dan son ra isə bu za val lı lar zi reh li 
rus tank la rı nın mər mi si nə tuş gə lə cək lər... Mü ha ri bə 
kim sə yə aman ver mir!

Hitlerin
erməni
bənzərləri

yir si niz sə, sə ya hə tə müt ləq Frank furt dan 
baş la yın. Adı “Frank la rın ke çi di” mə na-
sı nı da şı yan bu şə hər həm Av ro pa, həm 
də Al ma ni ya nın ma liy yə və nəq liy yat 
mər kə zi ki mi ta nı nır. İn san əq li nin və 
al man mü hən dis lə ri nin şah əsə ri sa yı-
lan Frank furt  Bey nəl xalq Aero por tu nun 
tim sa lın da bu nu bir da ha yə qin edir sən. 
Do lub-bo şa lan uçuş ter mi nal la rı, tü kən-
məz in san axı nı... Bu ra san ki dün ya nın 
gö rüş nöq tə si dir. Brend mal lar sa tan lüks 

Azər bay can da müs tə qil lik hə rə ka tı nın 
ge niş vü sət al dı ğı bir dövr də si ya si nəşr-
lər və  “sa miz dat”  bu yaş lı adam üçün 
gö rü nür, hər şey dən va cib idi.

Na mət mə nə əməl li-baş lı tə li mat keç-
miş di: “Atam heç ki mə eti bar et mir, hətt  a 
mə nə də! Ke çən il heç vaxt üzü nü gör-
mə di yim ata mın Mün hen də ki evin də bir 
ay qo naq qal dım. Son gü nə qə dər mə ni 
sual lar la sı na ğa çə kir di, dü şü nür dü ki, 
KQB-nin ca su su yam, onu öl dür mə yə 

or qa nı olan “Azər bay can” qə ze tin də baş 
re dak tor iş lə yib. O, 1943-cü il də Azər bay ca-
nın is tiq la lı uğ run da mü ba ri zə apa ran Mil-
li Bir lik Məc li si nin ya ra dı cı la rın dan  olub, 
mü ha ci rət də ya şa yan həm yer li lə ri miz lə sıx 
əla qə lər qu rub. Bir müd dət Nyu-York da 
ya şa mış Mu sa za də “Ame ri ka nın sə si” ra-
dio stan si ya sın da iş lə yən ilk azər bay can lı-
lar dan dır. Elə hə min il lər də onun tə şəb bü sü 
və iş ti ra kı ilə Ame ri ka-Azər bay can Cə miy-
yə ti ya ra dı lıb. “Azad lıq” ra diosu nun Azər-

...Əgər Al ma ni ya nın saat me xa niz mi 
ki mi də qiq iş lə yən nəb zi ni tut maq is tə-
yir si niz sə, sə ya hə tə müt ləq Frank furt dan Azər bay can da müs tə qil lik hə rə ka tı nın 

Ta nın mış jur na jist, tər-
cü mə çi və ic ti mai xa dim 
Mə cid Mu sa za də 1914-
cü il də Ba kı da ana dan 
ol sa da əs lən İs ma yıl lı-
nın Qər sə lə kən din dən 
idi. Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin ədə biy-
yat və ta rix fa kül tə si ni 
bi tir dik dən son ra Ni za-
mi adı na Ədə biy yat və 
Dil İns ti tu tun da el mi iş çi 

olub. Bö yük Və tən Mü ha-
ri bə si baş la nan ki mi cəb-

hə yə yol la nıb və1942-ci il də 
fa şist lə rə əsir dü şüb. Al man 

di li ni mü kəm məl bil di yi 
üçün Mu sa za də Ber li-

nə gön də ri lib və 

Azər bay-
can Le gionu rəh bər lə ri-

nin kö mə yi ilə əv vəl cə “İr ti bat 
qə rar ga hı”nda, son ra  Le gionun mət bu 
or qa nı olan “Azər bay can” qə ze tin də baş 

...Əgər Al ma ni ya nın saat me xa niz mi 

I YAZI
n san öm rü çox qə ri bə dir. Hə ya tın 
sərt dön gə lə rin də uğur suz lu ğun, 
ça rə siz li yin nə fə si ni du yur san, bi-
lir sən ki, təh lü kə lap ya xın da dır, 

in di cə haq la ya caq sə ni, alıb çən gi nə 
apa ra caq. Özü nə nə qə dər tox taq lıq 
ver sən də, qo ru ma ğa ça lış san da, ta-
le yi ni ye ni dən yaz ma ğa cəhd gös tər-
sən də, xey ri yox dur. Bə la nın nə vaxt, 
har dan, ne çə bat man gə lə cə yi bəl li ol-
maz...Bil səy dik nə var dı ki! 
Hər də fə büd rə yən də, çə tin li yə du ruş 
gə ti rə bil mə yib yı xı lan da özü nü to par la yıb 
bir tə hər qal xır san, yo la da vam et mə yə ça lı-
şır san. Ömür tək rar la nır: yı xı lır san, du rur san, 
qa çır san, lən gi yir sən, ad dım la yır san, nə fəs 
dər mə yə ma cal tap mır san. Am ma bir tə hər 
ge dir sən! Bax be lə cə, so na ya xın la şır san. 
Dü şü nür sən ki, bu axı rın cı aşı rı mı da 
keç səm, ra hat nə fəs ala ram, ar zu la-
ra qo vu şa ram, dün ya ayaq la rı mın 
al tın da olar. Hə, az qa lıb, lap 
az, bir az da... Yox! Alın-



- Ka mal müəl lim, Azər bay-
can da möv cud olan mul ti kul-
tu ral du ru mun və Azər bay can 
mul ti kul tu ra liz mi nin özəl lik-
lə ri nin dün ya döv lət lə ri nə və 
xalq la rı na təq dim olun ma sın-
da növ bə ti ün van Bö yük Bri-
ta ni ya ol du. Bu ra da xü su si bir 
sə bəb var mı?
- “Mul ti kul tu ra lizm ili” çər çi və-

sin də Azər bay can di ni to le rant lıq 
mo de li nin Av ro pa öl kə lə rin də 
nü ma yiş et di ril mə si ar tıq ənə nə-
yə çev ri lir. Azər bay can da ya şa-
yan di ni kon fes si ya la rın rəh bər lə-
ri nin və mü tə xəs sis lə ri nin iş ti ra kı 
ilə ke çi ri lən bu gö rüş lər da ha əv-
vəl İs veç də, Al ma ni ya da ol muş-
du. Bö yük Bri ta ni ya bu ba xım-
dan bi zim üçün xü su si əhə miy yət 
kəsb edir di. Çün ki bir tə rəf dən bu 
öl kə nin mul ti kul tu ral mən zə rə si 
öl kə hö ku mə ti tə rə fi n dən adek vat 
qiy mət lən di ril mir və bu ra da Baş 
na zir mul ti kul tu ra liz min ifl  a sı nı 
elan edir. Di gər tə rəf dən, bu ya-
xın lar da Lon don me ri ki mi mö tə-
bər bir və zi fə yə mil liy yə ti və di ni 
baş qa olan şəxs se çi lir.

İn gi lis cə miy yə ti di ni to le rant-
lı ğın han sı qüt bü nə doğ ru me yil 
edir? Bu cə miy yət ki fa yət qə dər-
mi açıq cə miy yət dir və Azər bay-
can də yər lə ri ni ki fa yət qə dər mi 
adek vat qə bul et mə yə ha zır dır? 
Azər bay can da əsr lər dən bə ri for-
ma la şan mul ti kul tu ral də yər lə ri 
biz bu gün baş qa xalq lar və cə-
miy yət lər ilə bö lüş mə yə ha zı rıq. 
Öl kə Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
mul ti kul tu ra liz mi Azər bay can-
da döv lət si ya sə ti sə viy yə si nə 
qal dır ma sı, əs lin də bü tün sülh-
se vər dün ya ic ti maiy yə ti nə, ey ni 
za man da döv lət lə ri nə bir də yər-
li me saj idi. Bi zi eşit mə yə və bi-
zi qə bul et mə yə ha zır dır lar mı? 
Dün ya nın, konk ret ola raq İn gil-
tə rə nin nü fuz lu dairə lə ri Azər-
bay can hə qi qət lə ri ni, Dağ lıq Qa-
ra bağ prob le mi nin əda lət li həl li 
mə sə lə si ni adek vat qə bul edə 
bi lir lər mi? Bu sual la ra ca vab lar 
öz-özü nü lən git mə di. Bi zim lə 
bu is ti qa mət də söh bə tə, də yər lə-
ri mi zi öy rən mə yə, mü za ki rə et-
mə yə dün ya nın bir çox öl kə lə ri-
nin ta nın mış mə nə vi-in tel lek tual 
dairə lə ri ha zır ol duq la rı nı bil di-
rir lər. Sə fər lər, xü su si lə, Lon don 
sə fə ri bu nu bir da ha sü but et di.

- Azər bay can bu gün tək cə 
ener ji və di gər tə bii re surs la-
rı ilə de yil, həm də in san ka-
pi ta lı və mə də niy yət mər kə zi 
ki mi dün ya nın diq qə tin də-
dir. Bu nu nə ilə əla qə lən di rir-
si niz?
- Əgər bu gün Azər bay can de-

dik də bir xa ri ci üçün ar tıq “bu 
sö zün ar xa sın da nə lər du rur” 
yel pa zə si ni aç ma ğa eh ti yac yox-
dur sa, heç şüb hə siz, bu, ilk növ-
bə də, Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
xid mə ti dir, Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin ti ta nik zəh mə ti nin nə ti cə-
si dir. Bu gün baş qa bir tə bəd dü-
la tın şa hi di olu ruq. Bu gün biz 
Azər bay ca na ma ra ğın iq ti sa di 
plat for ma dan mə də ni-mə nə vi-
in tel lek tual plat for ma ya ke çi di ni 
gö rü rük. O da var ki, öl kə mi zə 
ma ra ğın bu is ti qa mə ti nə tam ye-
ni ra kurs ki mi bax maq da doğ ru 
ol maz dı. Mə lum dur ki, XIX əsr-
də, elə on dan əv vəl ki dövr lər də 
Azər bay ca nın ədə bi-el mi po-
ten sialı dün ya nın bir sı ra dü ha 
sa hib lə ri ni özü nə cəlb et miş di. 
Son ra bu po ten sial “so vet ger-
çək li yi”nin mə lum ideolo ji-si ya si 
re ji min də əri di və göz dən it di. Bu 
gün biz bu ma ra ğın ye ni dən, özü 
də xey li in ten siv ləş miş for ma sı-
nın or ta ya çıx ma sı nı mü şa hi də 
edi rik. Bu pro se sin daimi ol ma sı 
üçün Azər bay ca na olan ma ra ğı 

Azər bay ca na sev gi yə çe vir mək 
və Azər bay can hə qi qə ti nin ha mı-
ya ey ni də rə cə də par la ma sı üçün 
biz öz tə rə fi  miz dən sis tem li, kon-
sep tual la yi hə lər təq dim et mə-
li yik. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə baş la nan Bey nəl-
xalq Hu ma ni tar fo rum lar, “Ba kı 
pro se si”nin müx tə lif la yi hə lə ri, 
Azər bay can mul ti kul tu ra lizm 
mo de li nin get-ge də tək mil lə şən 
mər hə lə lə ri və bir çox baş qa mil li 
əhə miy yət da şı yan proq ram sə-
ciy yə li la yi hə lər bu is ti qa mət də-
ki iş lə rə döv lət tə rə fi n dən ve ri lən 
diq qət və qay ğı nın bi la va si tə tə-
za hü rü dür.

- Bö yük Bri ta ni ya da ke çi ri lən 
təd bir lər də han sı he yət lə iş ti-
rak edir di niz?
- Gö rüş lər də Qaf qaz Mü səl man-

la rı İda rə si nin rəh bə ri, şey xü lis lam 
Ha cı Al lah şü kür Pa şa za də, Rus 
Pra vos lav Kil sə si nin Ba kı və Azər-
bay can Ye par xi ya sı pra vos lav di ni 
təş ki la tı nın səd ri ar xi ye pis kop Alek-
sandr Ata, Dağ Yə hu di lə ri di ni ic-
ma sı nın səd ri Mi lix Yev da yev, Mil li 
Məc li sin de pu ta tı Ca van şir Pa şa za-
də, Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra-
lizm Mər kə zi nin ic ra çı di rek to ru 
Azad Məm mə dov iş ti rak edir di lər. 
Gö rüş lə rin təş ki lin də Azər bay ca nın 
Bö yük Bri ta ni ya da kı sə fi r li yi nin və 
şəx sən sə fi r Ta hir Ta ğı za də nin zəh-
mə ti ni qeyd et mək la zım dır.

Gö rür sü nüz mü, se çil miş he yət 
ar tıq öz-öz lü yün də Azər bay ca-
nın xoş mə ra mın dan xə bər ve rir. 
Azər bay can da müx tə lif kon fes-

si ya rəh bər lə ri nin və üzv lə ri nin 
bir-bi ri nə lo yal 

m ü  n a  s i  b ə -
ti, ey ni za-
m a n  d a 
d ö v  l ə  t ə , 

azər bay can çı lıq ide ya sı na sə da-
qə ti bu gün nail ol du ğu muz cid-
di si ya si və mə nə vi də yər lər dən-
dir, heç şüb hə siz, Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin si ya si 
ira də si he sa bı na bi la va si tə əl də 
edi lən uğur dur.

- Ka mal müəl lim, bil di yi mi zə 
gö rə, İn gil tə rə də tam müx tə-
lif plat for ma lar da təd bir lər də 
iş ti rak et mi si niz. Bu təd bir-
lər də yer li iş ti rak çı la rın il kin 
reak si ya sı ne cə idi?
- Bi zim sə fi r li yi miz və “Faith 

Matt  ers” təş ki la tı nın bir gə ke çir-
di yi “Azər bay can to le rant lıq və 
din lə ra ra sı bir gə ya şa yış mo de li” 
ad lı konf rans da, Oks ford da İs lam 
Araş dır ma la rı Mər kə zi nin rəh bər-
li yi və aka de mik he yə ti ilə gö rüş-
də, Xa ri ci İş lər Na zir li yin də Şər qi 
Av ro pa, Cə nu bi Qaf qaz və Mər-
kə zi Asi ya İda rə si nin rəisi və həm-
kar la rı ilə söh bət də, Bö yük Bri ta-
ni ya nın Lord lar Pa la ta sın da Lord 
De vid Evans la gö rüş də, Lon don-
da kı nü fuz lu “Üç Di nin Fo ru mu” 
ad lı təş ki lat da ke çi ri lən “də yir mi 
ma sa”da son də rə cə ma raq lı söh-
bət lər və fi  kir mü ba di lə lə ri ol du. 
Biz onun şa hi di yik ki, İn gil tə rə də-
ki həm kar la rı mız bi zi – öl kə mi zi, 
xal qı mı zı da ha ya xın dan ta nı maq 
is tə yir lər. Bi zə o da ay dın ol du ki, 
bu nun üçün tək cə bir tə rəfl  i sə fər-
lər təş kil et mək ki fa yət de yil.

- Bö yük Bri ta ni ya da fəaliy yət 
gös tə rən müx tə lif di ni ic ma la-
rın öl kə mi zə qar şı lıq lı sə fər-
lə ri ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si 
ol du mu?
- Konf rans iş ti rak çı la rı tə rə-

fi n dən son da be lə bir tək lif səs-
lən di ki, Bö yük Bri ta ni ya da kı 
di ni kon fes si ya rəh bər lə ri nin də 
Azər bay ca na sə fə ri fay da lı olar-
dı. On lar be lə sə fər lər et mə yə ha-
zır dır lar. Bu, bi zə nə ve rər?

Bi zim on la ra Azər bay can ba rə-
də da nış dıq la rı mı zı öz göz lə ri ilə 
gör mək, elə bi li rəm ki, Azər bay-
ca na ma ra ğın sev gi yə çev ril mə-
sin də əsas rol oy na yar dı. Bun dan 
son ra kı bir gə “də yir mi ma sa-
lar”ın, konf rans la rın funk si ya və 
ün van la rı da ha da zən gin lə şər di.

- Mul ti kul tu ra liz min Azər-
bay can mo de li nin dün ya mız-
da sülh və sa bit li yə töh fə ki mi 
əhə miy yə ti ni və pers pek ti vi-
ni ne cə də yər lən di rər di niz?
- Azər bay can Pre zi den ti qeyd 

edir ki, mul ti kul tu ra lizm Azər-
bay can xal qı na əsr lər bo yu xas 
olan bir də yər dir. Biz bu nu qo-
ru mu şuq. Am ma bu nu tək cə 
Azər bay can üçün qo ru ma mı şıq. 
Bü tün dün ya üçün qo ru mu şuq. 
Ba xın, bu gün Azər bay can öz 
mə də ni-ta ri xi abi də lə ri ni (xü su-
si lə di ni abi də lə ri ni) bər pa edir, 
on la ra ye ni hə yat ve rir. Ulu ön-
də rin, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bu is ti qa mət də gör dü yü iş lər 
əvəz siz dir. Bi zim gö rüş lər za ma-
nı di ni kon fes si ya rəh bər lə ri bu 
mə lu mat la rı tə fər rüatı ilə xa ri ci 
din və elm xa dim lə ri nə, dip lo-
mat la ra və par la ment üzv lə ri-
nə çat dı ran da bu nun əks-sə da-
sı hə qi qə tən möh tə şəm olur du. 
Bu nun la ya na şı, bu gün Hey dər 
Əli yev Fon du nun və onun rəh-
bə ri hör mət li Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın gör dü yü iş lər miq ya-
sı ilə sər həd lər aşır. Bu gün Fran-
sa da, İta li ya da, Pa kis tan da, Ru si-
ya da əsl mul ti kul tu ral la yi hə lə rə 
məhz Azər bay can im za atır. Bu, 
Azər bay can mul ti kul tu ral si ya-
sə ti nin dün ya ya çı xı şı de mək dir. 
Si ya si və ideolo ji gə lə cə yə tuş-
lan mış son də rə cə va cib pers pek-
tiv lər dir.

- Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu-
ra lizm Mər kə zi nin qar şı sın da 
qoy du ğu mə sə lə lər və on la rın 
həl li ilə bağ lı fi  kir lə ri ni zi bil-
mək is tər dik.
- Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul-

tu ra lizm Mər kə zi öz ya ra dı cı sı 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin qar şı-
ya qoy du ğu ideolo ji hə dəfl  ə rə 
doğ ru inam la irə li lə yir. De yim 
ki, biz bu iş lə ri çə tin lik lər dən ke-
çə-ke çə gö rü rük, doğ ru ol maz. 
Hə dəfl  ər o qə dər ay dın, o qə dər 
də qiq gös tə ri lib və on la ra ye tiş-
mək üçün cə nab Pre zi dent tə rə-
fi n dən elə möh kəm si ya si və in-
sa ni zə min ha zır la nıb ki, gö rü lən 
və gö rü lə cək bü tün iş lə rin uğur-
la ba şa çat dı rıl ma sı əv vəl cə dən 
şüb hə siz dir. Bu ide ya lar in di yə 
qə dər baş tu tan bü tün gö rüş lər-
də – həm Al ma ni ya da, həm İs-
veç də, həm də İn gil tə rə də tək cə 
bi zim yox, xa ri ci həm kar la rı mız 
tə rə fi n dən də inam la səs lən di ril-
di. Hə qi qə tən, Azər bay ca na olan 
ma raq Azər bay ca na olan sev gi yə 
çev ril mək də dir.
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- Ka mal müəl lim, Azər bay-

Azər bay can da elan olun muş “Mul ti kul tu ra-
lizm ili” mü na si bə ti lə və Bö yük Bri ta ni ya nın 
di ni li der lə ri nə, ümu mi lik də Bri ta ni ya ic ti-
maiy yə ti nə din lə ra ra sı mü na si bət lə rin, sülh 

için də bir lik də ya şa ma nın və to le rant lı ğın Azər bay can 
mo de li ni təq dim et mək məq sə di lə Qaf qaz Mü-
səl man la rı İda rə si, Azər bay ca nın Bö-
yük Bri ta ni ya da kı sə fir li yi və Bö yük 
Bri ta ni ya nın “Faith Mat ters” təş ki la-
tı ilə bir gə Lon don da sil si lə təd bir-
lər ke çi ri lib.
Azər TAc, Nü ma yən də he yə ti nin tər-
ki bin də olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın mil lət lə ra ra sı, mul ti kul-
tu ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə 
Döv lət mü şa vi ri, Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
Hi ma yə çi lər Şu ra sı nın səd ri, 
aka de mik Ka mal Ab dul la-
yev dən bu sə fər və ke çi ri lən 
təd bir lər lə bağ lı təəs sü rat-
la rı nı öy rə nib. “Ay dın yol” 
qə ze ti mü sa hi bə ni  oxu cu-
lara təq dim edir.

fi n dən son da be lə bir tək lif səs-
lən di ki, Bö yük Bri ta ni ya da kı 
di ni kon fes si ya rəh bər lə ri nin də 
Azər bay ca na sə fə ri fay da lı olar-
dı. On lar be lə sə fər lər et mə yə ha-
zır dır lar. Bu, bi zə nə ve rər?

də da nış dıq la rı mı zı öz göz lə ri ilə 
gör mək, elə bi li rəm ki, Azər bay-
ca na ma ra ğın sev gi yə çev ril mə-
sin də əsas rol oy na yar dı. Bun dan 
son ra kı bir gə “də yir mi ma sa-
lar”ın, konf rans la rın funk si ya və 
ün van la rı da ha da zən gin lə şər di.

edir ki, mul ti kul tu ra lizm Azər-
bay can xal qı na əsr lər bo yu xas 
olan bir də yər dir. Biz bu nu qo-
ru mu şuq. Am ma bu nu tək cə 
Azər bay can üçün qo ru ma mı şıq. 
Bü tün dün ya üçün qo ru mu şuq. 
Ba xın, bu gün Azər bay can öz 

zər bay can da elan olun muş “Mul ti kul tu ra-
lizm ili” mü na si bə ti lə və Bö yük Bri ta ni ya nın 
di ni li der lə ri nə, ümu mi lik də Bri ta ni ya ic ti-
maiy yə ti nə din lə ra ra sı mü na si bət lə rin, sülh 

için də bir lik də ya şa ma nın və to le rant lı ğın Azər bay can 
mo de li ni təq dim et mək məq sə di lə Qaf qaz Mü-
səl man la rı İda rə si, Azər bay ca nın Bö-
yük Bri ta ni ya da kı sə fir li yi və Bö yük 
Bri ta ni ya nın “Faith Mat ters” təş ki la-
tı ilə bir gə Lon don da sil si lə təd bir-

Azər TAc, Nü ma yən də he yə ti nin tər-
ki bin də olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın mil lət lə ra ra sı, mul ti kul-
tu ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə 
Döv lət mü şa vi ri, Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
Hi ma yə çi lər Şu ra sı nın səd ri, 
aka de mik Ka mal Ab dul la-
yev dən bu sə fər və ke çi ri lən 

Gö rür sü nüz mü, se çil miş he yət 
ar tıq öz-öz lü yün də Azər bay ca-
nın xoş mə ra mın dan xə bər ve rir. 
Azər bay can da müx tə lif kon fes-

si ya rəh bər lə ri nin və üzv lə ri nin 
bir-bi ri nə lo yal 

m ü  n a  s i  b ə -
ti, ey ni za-
m a n  d a 
d ö v  l ə  t ə , 

zər bay can da elan olun muş “Mul ti kul tu ra-
lizm ili” mü na si bə ti lə və Bö yük Bri ta ni ya nın 
di ni li der lə ri nə, ümu mi lik də Bri ta ni ya ic ti-
maiy yə ti nə din lə ra ra sı mü na si bət lə rin, sülh 

için də bir lik də ya şa ma nın və to le rant lı ğın Azər bay can 
mo de li ni təq dim et mək məq sə di lə Qaf qaz Mü-
səl man la rı İda rə si, Azər bay ca nın Bö-
yük Bri ta ni ya da kı sə fir li yi və Bö yük 
Bri ta ni ya nın “Faith Mat ters” təş ki la-
tı ilə bir gə Lon don da sil si lə təd bir-

Azər TAc, Nü ma yən də he yə ti nin tər-
ki bin də olan Azər bay can Res pub-
li ka sı nın mil lət lə ra ra sı, mul ti kul-
tu ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə 
Döv lət mü şa vi ri, Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin 
Hi ma yə çi lər Şu ra sı nın səd ri, 
aka de mik Ka mal Ab dul la-
yev dən bu sə fər və ke çi ri lən 

- Azər bay can bu gün tək cə Azər bay ca na sev gi yə çe vir mək azər bay can çı lıq ide ya sı na sə da-

bu is ti qa mət də gör dü yü iş lər 

nı di ni kon fes si ya rəh bər lə ri bu 

nə çat dı ran da bu nun əks-sə da-

bə ri hör mət li Meh ri ban xa nım 

ya da əsl mul ti kul tu ral la yi hə lə rə 

bay can xal qı na əsr lər bo yu xas “Azərbaycana olan 
maraq, sevgiyə 

çevrilməkdədir”



Lalələr bitirən hər laləzarın,
Laləsi qanıdır bir şəhriyarın.
Torpaqdan göyərən incə bənövşə
Xalıdır bir gözəl dilbər nigarın.

***
Bu ot ki, göyərib çay qırağından,
Bitib bir dilbərin al dodağından.
Asta gəz, çəməndə hər qızıl lalə
Çıxıb gözəllərin boz torpağından.

***
Bilinməz nə vaxtdan hərlənir bu tas;
Nə zaman pozular bu gözəl əsas.
Belə nazik fi kri dərindən duyub,
Ağıl ölçüsüylə dərk etmək olmaz.

***
Bizdən əvvəl varmış bu axşam-səhər,
Yəqin, bir məqsədlə dönərmiş göylər.
Amandır, asta gəz, göz bəbəyidir,
Nazənin gözəlin bu gəzdiyin yer.

***
Səhərin mehindən açılıb güllər,
Gül-çiçək eşqilə ötür bülbüllər.
Zövq al bu bağçadan, çox belə güllər,
Yaradıb, sovurub torpağa illər.

***
Dünən meyxanada mən bir qocadan,
Soruşdum ki, gedib bu qədər insan.
Onlardan xəbər ver. Dedi: - Şərab iç!
Gedənlər qayıtmaz bir də heç zaman.

***
Səhər zamanıdır, ey nazlı dilbər!
Mey gətir, çal sazı, oxu nəğmələr.
Yüz min cəmşidləri, keykavusları,
Yer udub, unudub daş qərinələr.

***
Gəldik, getdik, dünya nə fayda gördü?
Ömrümüzün kökü harda göyərdi.
Fələyin odunda yanan canlardan,
Yüksələn tüstüdən kim xəbər verdi?

***
Həyatın sirrini bilsəydi ürək,
Bilərdi ölümün sirri nə demək.
Bu gün sağlığında bir şey bilməyən,
Ölüb getdi, sabah nə dərk edəcək?

***
Əfsus, gəncliyimin dövranı getdi,
Ömrümün xoş bahar zamanı getdi.
Gənclik dedikləri o quş, bilmirəm,
Nə zaman tərk edib bu canı getdi.

***
Düşmə arxasınca sən biliklərin,
Oxşa tellərini incə dilbərin.
Zəmanə qanını tökməzdən əvvəl,
Mey iç, meyxanalar olsun qoy yerin.

***
Əkmə qəm ağacı qəlbində bir an,
Şadlıq kitabını oxu hər zamanı
Şərab iç, xoş keçin, bəlli bir şeydir,
Dünyada nə qədər yaşayır insan.

***
Sabahı bilən yox, olma pərişan,
Çalış, qəlbin dərddən olmasın şan-şan;
Şərab iç, ay üzlüm, ay işığında;
Çox gəzər ay, bizdən tapmaz bir nişan.

***
Bahardır, seyrə çıx bir çəmənzara,
Yoldaş ol iki-üç gözəl dildara.
Qədəhi al ələ, badə içənlər,
Uymaz məscidlərə, kəlisalara.

***
Nə yazıq, saraldıq bir yarpaq kimi,
Biçdi ömrümüzü göy1 oraq kimi.
Göz yumub açınca yaşamadıq, ah!
Söndü həyatımız bir çıraq kimi.

 ***
Madam gönlümüzcə olmayacaq iş,
Nə fayda verəcək çalışmaq, təşviş!
Dünyaya gec gəldik, tez getməliyik,
Deyə, bu həsrətlə günümüz keçmiş.

***
Səadət axtarma, həyat bir andır.
Hər toz Cəmşid şahdan, Keydən nişandır.
Ömrün mahiyyəti, dünyanın halı,
Röyadır, xəyaldır, ahdır, yalandır.

***
Yazdır, bulud gülə səpir jaləni.
Qalx, şərab içməyə al piyaləni.
Bu gün seyrangahın olan çəmənlər,
Qəbrindən bitirər sabah laləni.

***
Hər çiçək yaratsa bu qoca dövran,
Yenə də torpaqla eyləyər yeksan.
Bulud su yerinə torpaq çəksəydi.
Yağardı göylərdən dost qanı hər an.

***
Xəyyam ki tikərdi hikmət xeyməsi.
Yandırdı ömrünü qəmin kürəsi.
Ömrünün ipini əcəl qayçısı.
Qırıb məhv elədi, çıxmadı səsi.

***
Sadəlövh könlümdən mən cana gəldim,
Cəfakeş canımdan fəğana gəldim,
Mənsiz də dünyanın işi keçərmiş,
Əcəba, nə üçün cahana gəldim?!

***
Könül, zəmanədən ehsan gözləmə,
Dövran gərdişindən sahman gözləmə.
Sən dərman axtarsan, artacaq dərdin,
Döz acı dərdinə, dərman gözləmə.

***
Mey içsən, ağıllı bir insanla iç,
Ya incə gülüşlü bir cananla iç.
Çox içmə, gizlin iç, meyə alışma,
İçsən, xumar gözlü bir ceyranla iç.

***
Mey içdin, ağıldan biganə olma,
Sərxoşluqla cəhlə həmxanə olma.
İstəsən ki, sənə mey halal olsun,
Heç kəsi incidib divanə olma.

***
Toz oldu bu qara qəbrə gedənlər,
Çürüdü, töküldü zərif bədənlər,
Ah, bu nə şərabdır, getmiş özündən,
Ondan azca dadıb, az nuş edənlər.

***
Biz bir oyuncağıq, fələk oyunbaz,
Bu, bir həqiqətdir, deyildir məcaz.
Vücud səhnəsində oynadıq, bir-bir
Ədəm sandığına girməsək, olmaz.

***
Çətin sövdalara düşmə heç zaman,
Doldur piyaləni, nuş et durmadan.
Üzümün qızıyla oturub keyf çək,
Haram qız yaxşıdır halal anadan.

***
İnsana daima qəm verir fələk,
Bir qursa, birini dağıtsın gərək.
Dünyaya gəlməyən bilsə, gələnlər,
Nə çəkir, gəlməkçün bəsləməz dilək.

***
Biz getsək, yenə də duracaq cahan,
Bizdən qalmayacaq bir iz, bir nişan.
Biz yoxkən çəkmirdi o, heç bir zərər,
Getsək də, görünməz onda bir nöqsan.

***
Ey fələk, xəsisə izzət verirsən,
Ev, hamam, dəyirman, sərvət verirsən.
Sənin tək fələyə tüpürmək gərək,
Azad adamlara zillət verirsən.

***
Ey dost, tamah üçün gəzib dörd yanı,
Nə qədər ölçəsən bütün dünyanı,
Gediblər, gedərik, gəlib-gedərlər,
Bir an muradınca yaşayan hanı?!

***
Ulduzla doludur bu böyük eyvan,
Onlara çox ağıl qalmışdır heyran.
Ağıl kələfi ni itirmə əsla!
Kainat özü də qalıb sərgərdan.

***
Gül rəngli şərab ver bizə, ey saqi!
Uymayaq söhbətə, sözə, ey saqi!
Bir kuzə mey gətir, torpağımızdan,
Dövran düzəltməmiş kuzə, ey saqi!

***
Xoş həyat kədərlə vurulmaz başa,
Şad könül şüşəsi çırpılmaz daşa.
Kim bilir dünyada nələr olacaq!
Şərab iç, ayüzlü gözəl sev, yaşa.

***
Qələndərxislət ol, meyxana axtar,
Sevdiyin yar olsun, mey, kamança, tar
Əlinə qədəh al, çiyninə kuzə,
Vaxtı boş keçirmə, mey iç, ey nigar!

***
Bir yolun üstündə torpağımızdan
Kuzə düzəltməmiş kuzəçi, canan!
Doldur, o zərərsiz kuzədən mey iç,
Ver bir də mən içim, zövq alaq bir an

***
Gördüm bir rind minib yer səməndinə,
İnanmır heç küfrə, islama, dinə.
Kimdə cürət vardır bu arif kimi,
İnanmasın haqqa, şərə, yəqinə.

***
Kuzəni, qədəhi alıb, ay gözəl,
Bir bulaq başına, çəmənzarə gəl!
Çox ayüzlüləri bu fələk yüz yol
Kuzəyə döndərib, məhv edib əcəl.

***
Bahardır mey içir çəməndə lalə,
Bir incə dilbərlə qaldır piyalə.
Bu mavi göy yıxıb səni torpağa,
Bir gün həyatını verər zəvalə.

***
Madam çox yaşamır dünyada insan,
Meysiz, sevgilisiz yaşama bir an.
Axtarma qədimdir, təzədir aləm,
İstər bizdən sonra uçulsun cahan.

***
Əl çəkmir, ey könül, qəm-kədər səndən,
Ruhun ayrılacaq bir gün bədəndən.
Hələ torpağından səbzə2 bitməmiş,
Xoş yaşa, ayrılma yaşıl çəməndən.

***
Gəlmədim arzumla bura gəlirkən,
Getmək də yəqindir dünya evindən.
Ey yüngülayaqlı saqi, şərab ver!
Cahanın qəmini meylə yuyum mən.

***
Gördüm ki, tikilir uca bır bina,
Döyüb ayaqlayır palçığı bənna.
Palçıq deyir: - Sən də torpaq olarsan,
Gəl, əzab çəkdirmə insan oğluna.

***
Gülərkən baharda çiçəklər, güllər,
Çəməndə mey versə bir nazlı dilbər
Başqalara bu söz çirkin olsa da,
İtəm, cənnət adı çəksəm mən əgər.

***
Nifaq bayrağını ataraq həmən,
Qoca yaşda şərab içəcəyəm mən.
İndi kef çəkməyim, bəs nə vaxt çəkim;
Yaşım ki, keçmişdir mənim yetmişdən.

***
Ömür keçdi istər şirin, istər təlx,
Peymanə doldumu, nə Bağdad, nə Bəlx.
Bizdən sonra bu ay çox batıb-çıxar;
Şərab iç, bu qəfl ət yuxusundan qalx.

***
Əsir olma bunca qoxuya, rəngə.
Düşünmə çirkini, uyma qəşəngə.
Olsan dirilik suyu - Zəmzəm çeşməsi,
Yer udub döndərər səni səhəngə.

***
Bir zaman məktəbə getdim uşaqkən,
Bir zaman sevindim dəbirliyimdən.
İşə bax, dünyaya su kimi gəldim,
Sonra külək kimi əsib getdim mən.

***
Zöhrəni yaradan gündən təbiət
Yaratmayıb meydən gözəl bir nemət!
Al şərabdan yaxşı nə ola bilər!
Mey satan, bax, buna edirəm heyrət.

***
Badə verən saqi olsa bir dilbər,
Dirilik suyu olsa şərabım əgər,
Zöhrə mütrüb olsa, İsa da həmdəm,
Əylənə bilmərəm olsa qəm-kədər.

***
Gülüzlü gözələ vurğundur könül,
Əlimdə gül rəngli badə var, ey gül!
Qoymaram ürəkdə bir arzum qalsın,
Dönüb ta cüzilər olmayınca küll.

***
Eşqin kitabilə fala baxırkən,
Bir hal əhli gördüm çəmənlikdə mən.
Dedi: - Xoşbəxt odur ay tək yarı var,
Sevgi gecəsi də uzundur ildən.

***
Bir kaşı kuzəni sərxoşluğumdan,
Sındırıb, buraxdım dünən çox nöqsan.
Kuzə dedi: - Mən də sənin kimiydim,
Mənim tək olarsan sən də bir zaman.

***
Sevgilim, gəl sənə mən verim xəbər.
Yalnız iki sözlə deyim müxtəsər:
Torpağa girərəm məhəbbətinlə,
Eşqinlə qalxaram yerdən, ey dilbər.

***
Yetməzmi bu məscid, bu oruc, namaz!
Yollan meyxanaya, şərab iç bir az.
Bir gün torpağından kuzə qayrılar,
Ey Xəyyam, bu ömür əbədi qalmaz.

1 Göy - fələk
2 Səbzə - göy ot
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Ruhun ayrılacaq bir gün bədəndən.
Hələ torpağından səbzə
Xoş yaşa, ayrılma yaşıl çəməndən.

Palçıq deyir: - Sən də torpaq olarsan,

İtəm, cənnət adı çəksəm mən əgər.
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Yaşım ki, keçmişdir mənim yetmişdən.
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Peymanə doldumu, nə Bağdad, nə Bəlx.
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Yer udub döndərər səni səhəngə.
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Nifaq bayrağını ataraq həmən,

İndi kef çəkməyim, bəs nə vaxt çəkim;Ömər Xəyyamın rübailəri 
Mirmehdi Seyidzadənin 

tərcüməsində
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Tər cü mə çi – müx tə lif mə də niy-
yət lər ara sın da va si tə çi dir.

***
Bə dii tər cü mə – spe si fi k tər cü-

mə çi ta lan tı, dil sa hə sin də hər tə-
rəfl  i bi lik lər və gün də lik ağır zəh-
mət tə ləb edən bir sə nət dir.

***
Ori ji na lın di li ni bil mək hə lə əsas lı, 

key fi y yət li tər cü mə üçün ye tər li de-
yil. Çe vir di yin ma te rialın məğ zi nə 
var maq, han sı dil dən çe vi rir sən sə, 
hə min di lin da şı yı cı sı olan xal qın 
mil li ənə nə lə ri ni, mə də niy yə ti ni də-
rin dən mə nim sə mək la zım dır.

Ori ji na lı tam və əsas lı su rət də, 
hər tə rəfl  i öy rən mə dən dol ğun, mü-
kəm məl, adek vat el mi-bə dii tər cü mə 
mət ni ya rat maq müm kün de yil.

***
Dün ya da çox az şey yax şı tər cü-

mə nin bi zə aşı la dı ğı da rıx dı rı cı lıq-
la mü qa yi sə olu na bi lər.

***
İdeal tər cü mə o tər cü mə dir ki, 

ori ji na lın di lin də ya ran mış ki mi 
qə bul edil sin, oxu cu onu öz doğ-
ma di li nin məh su lu ki mi qav ra sın 
və bu təəs süra tı heç nə kor la ma sın.

***
Yax şı tər cü mə çi is tə ni lən sö zü 

çe vi rir, us ta tər cü mə çi isə – yal nız 
la zım lı söz lə ri. 

***
Tək cə tər cü mə nin ta le yi de yil, 

bə zən hətt  a tər cü mə çi nin ya ra dı cı 
ta le yi də bir cə söz dən ası lı olur.

***
Poetik tər cü mə də tər cü mə çi hər 

mis ra nı çe vi rər kən tə rəd düd ke-
çi rir: hər mis ra dan çı xış üçün tək 
bir cə va riant olur ki, əsl pe şə kar lıq 
da məhz hə min va rian tı tap maq 
ba ca rı ğına ma lik ol maq dır. Yə ni 
hər han sı mis ra nın iki yox, yal nız 
bir ideal tər cü mə va rian tı müm-
kün dür və tər cü mə çi də məhz o 
tək va rian tı tap ma lı dır, çün ki yer-
də qa lan bü tün va riant lar səhv dir, 
da ha doğ ru su, di gər va riant la rın 
heç bi ri çı xış yo lu de yil.

***
Bə zən bir xal qın din lə yi ci si və 

oxu cu su üçün qeyd və izah la ra eh-
ti yac du yul ma yan adi mət ləb lər di-
gər xal qın din lə yi ci si və oxu cu su na 
du man lı, hətt  a qə ri bə gə lə bi lər.

***
 Tər cü mə çi – bü tün hü quq və 

öh də lik lə rə ma lik olan ya zı çı dır. 
An caq onun öh də lik lə ri ori ji na lın 
müəl li fi n dən da ha çox dur, çün ki 
iki xal qın qar şı sın da mə su liy yət 
da şı yan məhz odur.

***
Di lin ru hu da ha çox özü nü 

heç cür tər cü mə yə gəl mə yən 
söz lər də ifa də edir.

***
Bə dii tər cü mə bir xal qın di gər 

xal qı dərk et mə sin də is tə ni lən di-
gər va si tə dən da ha çox rol oy na-
yır. Bə dii tər cü mə öz zən gin təs vir 
va si tə lə ri ilə in sa nın xa rak te ri ni 
açır, in sa nı öy rən mək, dərk et mək, 
an la maq isə biz də hə min mil lət 
haq qın da tam tə səv vür ya ra dır.

***
Yax şı tər cü mə ən azı iki xal qa 

məx sus mə də niy yə tin qar şı lıq lı 
zən gin ləş mə si işi nə xid mət edir. 
Tə sa dü fi  de yil ki, ədə biy yat ta-
ri xin də əsl mü tər cim lə rə şair və 
ya zı çı lar dan da ha az rast gə li nir.

***
Ori ji na la ya xın laş maq is tə yir-

sən sə, on dan müm kün qə dər 
uzaq laş ma ğa ça lış və cəhd elə ki, 
ilk növ bə də əsə rin baş lı ca ma hiy-
yə ti ni – onun fi k ri ni, üs lu bu nu, 
pa fo su nı çat dı ra bi lə sən. 

***
Mət nin tər cü mə si bir yox, iki 

şər tə əməl olun ma sı nı tə ləb edir. 
Bu şərt lə rin hər iki si əhə miy yət-
li dir: bu, hə min di li və hə min di li 
ya ra dan mə də niy yə ti bil mək dir.

***
Müəl li fi  ger çək dən dərk et mək, 

an la maq və an la yıb dərk et di yi ni 
baş qa la rı na ötür mək ya lınz o za-
man müm kün dür ki, tər cü mə çi ya-
zı çı nın bir his sə si, bir par ça sı ol sun.

***
Bə dii tər cü mə – ədə bi pro se sin 

əsas hal qa la rın dan bi ri ni təş kil 
edir. O, nə pe şə dir, nə kö çür mə, 
nə də fi  lo lo gi ya nın bir his sə si; əvə-
zin də ədə bi ya ra dı cı lı ğın bir nö vü, 
üs tə lik, hər han sı mil li ədə biy ya tın 
bir qo lu dur. 

***
Tər cü mə çi çe vir di yi mət nin di-

li ni mü kəm məl bil mə li dir. Çün ki 
çox vaxt öz gə dil lə ri mü kəm məl 
bil mə yə nin öz di li nin in cə lik lə rin-
dən də xə bə ri ol mur.

***
Tər cü mə - tər cü mə nin edil di yi 

di lin mil li ədə biy ya tı na məx sus-
dur. Tər cü mə çi isə ya zı çı dır, sə nət-
kar dır və hər bir sö zə, hər bir kəl-
mə yə, so nun da adı ya zı lan hər bir 
ki ta ba ey nən ki ta bın müəl li fi  olan 
ya zı çı qə dər ca vab deh dir.

***
Bə zən mət nin or ji na lın dan müəy-

yən qə dər uzaq laş maq la, əs lin də, 
tər cü mə çi müəl li fi n fi k ri ni da ha 
düz gün ifa də et miş olur – tər cü mə 
pe şə si nin sir ri də məhz bun da dır.

***
İtal yan lar da be lə bir məş hur 

ata lar sö zü var: «T ra dutt  o re tra-
di to re» - yə ni, tər cü mə çi xə ya nət-
kar dır. Mə na sı ay dın dır: tər cü mə-
çi özün dən ası lı ol ma dan müəl li fi n 
niy yə ti ni təh rif edib ona xə ya nət 
et miş olur.

***
Tər cü mə çi nin fər di li yi öz doğ-

ma di lin də can lan dır maq dan öt rü 
məhz han sı müəl li fi  və han sı əsə ri 
seç mə sin də özü nü bü ru zə ve rir.

***
Tər cü mə çi – ey nən ya zı çı qə dər 

ya ra dı cı şəxs dir. Yad dil də ya zıl mış 
gö zəl bir əsə ri oxu yar kən ya ra dı cı 
adam da oxu duq la rı nı çe vir mək ar-
zu su baş qal dı rır. Bu, təəc cüb lü de-
yil, çün ki mü ta liədən al dı ğın ləz-
zə ti mu si qi dən al dı ğın zövq ki mi 
dost lar la bö lüş mək is tə yir sən.

***
Söz – əsas məq səd de yil, yal nız 

müəl lif fi k ri nin ifa də va si tə si dir. 

***
Çə tin ki, əsə ri nin hər han sı tər-

cü mə va rian tı ya zı çı nın tam ürə-
yin cə ol sun. Çün ki mü kəm məl 
bə dii mət nin hər sö zün də, hər ça-
la rın da yal nız müəl li fi n özü nə bəl-
li olan sə ti ral tı mə na giz lə nir. Bu 
sə bəb dən yax şı olar dı ki, tər cü mə 
pro se sin də müəl lif tər cü mə çi ilə 
bə ra bər özü də iş ti rak et sin.

***
Tər cü mə çi tək cə ədə biy ya tın 

ta rix çə si ni de yil, həm də ya ra dı cı 
şəx siy yə tin in ki şaf ta rix çə si ni bil-
mə yə borc lu dur.

***
Tər cü mə əsə ri ya rat maq üçün 

tər cü mə çi ta lan tı nın ol ma sı, du yum 
və dil bil mə qa bi liy yə ti, məz mu nun 
də rin qat la rı na nü fuz et mək və tər-
cü mə edi lən mət nin for ma in cə-
lik lə ri ni bil mək ba ca rı ğı zə ru ri dir. 
An caq bü tün bun lar məq səd yox, 
va si tə dir. İs tə ni lən tər cü mə çi nin 
baş lı ca məq sə di isə bu va si tə lər lə 
tər cü mə edi lən əsə rin baş qa dil də 
ye ni dən ya ra dıl ma sı dır.

***
Nəsr tər cü mə çi si – qul dur, şeir 

tər cü mə çi si – rə qib.

***
Ro ma nın tər cü mə si za ma nı ori-

ji na lın bü tün xü su siy yət lə ri ol du-
ğu ki mi sax la nıl ma lı dır ki, ro man 
öz uğur və qü sur la rıy la əs lin də 
ne cə var sa, baş qa dil də də ey nən o 
şə kil də gö rün sün.

***
Ək sər hal da yax şı tər cü mə bir 

dil dən di gər di lə yox, bir stil dən 
di gər sti lə çe vir mə dir.

***
Bə dii əsə ri bir dil dən o bi ri di lə 

çe vir mək ona bən zə yir ki, əv vəl-
cə onun də ri si ni so yub sər həd dən 
ke çi rir, sər hə di ke çən dən son ra isə 
əy ni nə mil li li bas ge yin di rir sən. 

***
Tər cü mə – di lin mü qəd dəs qur-

ban lı ğı dır.

***
Tər cü mə çi ilə ya zı çı nın fər qi nə-

də dir?
Bu sualın ca va bı müəy yən qə dər 

zid diy yət li gö rü nə bi lər, çün ki tər-
cü mə çi – ya zı çı dan həm az, ey ni 
za man da həm də çox şey de mək-
dir: 

a) tər cü mə çi ona gö rə ya zı çı dan 
az əhə miy yət kəsb edir ki, o, qul-
luq çu ro lun da dır, yə ni müs tə qil 
ide ya dan, fi  kir dən məh rum dur və 
yal nız öz gə fi k ri nə ta be dir. Bax, elə 
bu ası lı lıq, bu ta be çi lik onu müəl-
lif dən bir pil lə aşa ğı da sax la yır;

b) tər cü mə çi ya zı çı dan üs tün-
dür, ona gö rə ki, o, müx tə lif ya-
zı çı la rın əsər lə ri ni çe vi rir, bu isə 
müx tə lif ma te rial lar, dövr lər, dün-
ya gö rüş lə ri, məz mun və üs lub lar 
de mək dir. 

***
Tər cü mə çi lər – maarif çi li yin 

poçt at la rı dır.

***
Tər cü mə – tər cü mə çi nin av to-

port re ti dir.

***
Bə dii tər cü mə ey nən qa dın ki-

mi dir: «düz gün dür sə» gö zəl de yil, 
gö zəl dir sə – «düz gün» de yil.  

***
Bə zən hətt  a da hi lər də öz əsə ri-

nin tər cü mə mət nin də gül mə li gö-
rü nür lər.

***
Tər cü mə, ya xud təq lid tək rar 

de yil, tək rar sı zın baş qa şək lə sa-
lın ma sı dır.

***
Bə dii mət ni tər cü mə et mə yin 

yüz lər lə üsü lu var, am ma ən yax-
şı üsül onun pe şə kar tər cü mə çi yə 
hə va lə olun ma sı dır.

Tərcümə edən:
Ma hir

N. QA RA YEV

da məhz hə min va rian tı tap maq 
ba ca rı ğına ma lik ol maq dır. Yə ni 
hər han sı mis ra nın iki yox, yal nız 
bir ideal tər cü mə va rian tı müm-
kün dür və tər cü mə çi də məhz o 
tək va rian tı tap ma lı dır, çün ki yer-
də qa lan bü tün va riant lar səhv dir, 
da ha doğ ru su, di gər va riant la rın 

Bə zən bir xal qın din lə yi ci si və 
oxu cu su üçün qeyd və izah la ra eh-
ti yac du yul ma yan adi mət ləb lər di-
gər xal qın din lə yi ci si və oxu cu su na 

 Tər cü mə çi – bü tün hü quq və 
öh də lik lə rə ma lik olan ya zı çı dır. 
An caq onun öh də lik lə ri ori ji na lın 
müəl li fi n dən da ha çox dur, çün ki 
iki xal qın qar şı sın da mə su liy yət 

Di lin ru hu da ha çox özü nü 
heç cür tər cü mə yə gəl mə yən 

Bə dii tər cü mə bir xal qın di gər 
xal qı dərk et mə sin də is tə ni lən di-
gər va si tə dən da ha çox rol oy na-
yır. Bə dii tər cü mə öz zən gin təs vir 
va si tə lə ri ilə in sa nın xa rak te ri ni 
açır, in sa nı öy rən mək, dərk et mək, 
an la maq isə biz də hə min mil lət 
haq qın da tam tə səv vür ya ra dır.

Yax şı tər cü mə ən azı iki xal qa 
məx sus mə də niy yə tin qar şı lıq lı 
zən gin ləş mə si işi nə xid mət edir. 
Tə sa dü fi  de yil ki, ədə biy yat ta-

şı üsül onun pe şə kar tər cü mə çi yə 
hə va lə olun ma sı dır.

Tərcümə edən:
Ma hir

N. QA RA YEV

ya zı çı qə dər ca vab deh dir. bə ra bər özü də iş ti rak et sin. ban lı ğı dır.

yüz lər lə üsü lu var, am ma ən yax-

hə va lə olun ma sı dır.Tərcümə sənəti barədə 
fərqli düşüncələr və 
mülahizələr
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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Ocaq la rın rəisi tək lif olu nan bü-
tün la yi hə lə ri diq qət lə nə zər dən 
ke çir di, son ra isə nə za kət lə rədd 
et di. Əgər bu va riant qə bul olun-
ma mış dı sa, on da ye ni yol tap maq 
məc bu riy yə tin də idi. Ar tıq işi ni 
baş qa cür qu ra caq dı: bir tə rəf dən 
iq ti da rın nü fuz lu şəxs lə ri ni Ocaq-
la rın baş çı sı üzə ri nə qal dı ra caq, o 
bi ri tə rəf dən müm kün ol du ğu təq-
dir də, qu ru mu ha kim par ti ya nın 
nə za rə ti al tı na ke çi rib üzə rin də 
rəh bər li yi bu yol la tə min edə cək di. 

Türk Ocaq la rı nın əsas bi na sı ti-
ki lən za man ata mın Həm dul lah 
Süb hi Tan rıövər lə bö lüş dü yü bir 
mü la hi zə Ocaq lar mə sə lə sin də özü 
də qu rum mən sub la rın dan olan 
dok to run han sı hiss lər lə, han sı 
dü şün cə lər lə hə rə kət et di yi ni açıb 
gös tər mək ba xı mın dan ki fa yət dir. 

A ğaoğ lu ilə Tan rıövər, ti kin ti-
si ba şa çat maq da olan möh tə şəm 
bi na nı bir lik də gə zib ba xır dı lar. 
Atam bö yük mər mər za lın pən cə-
rə sin dən An ka ra nın çıl paq ova lıq-
la rı na dal ğın-dal ğın ba xıb dos tu-
nun qo lun dan tut du, “Həm dul lah, 
- de di, - bi na nın Türk Ocaq la rı nın 
əlin də qal ma sı na im kan ver mə-
yə cək lər. Bu iq ti da rın sa hi bi olan 
in san lar öz lə ri İtt  i had və Tə rəq qi 
hö ku mə ti nin köh nə, uçuq-sö kük, 
bər bad gö rü nüş lü vi la yət mər kə-
zin də otur duq la rı hal da, sə nin, 
mə nim, Ocaq mən sub la rı nın bu 
gö zəl, işıq lı, əzə mət li sa ray da məs-
kən sal ma ğı mı za əs la ra zı ol maz-
lar. Gö rə cək sən, lap ya xın za man-
lar da bi na nı əli miz dən ala caq lar”. 

A ra dan çox keç mə di, ye nə bir 
gün Şərq sa lo nu nun ta van şü şə-
lə ri ni iş lə yən, özü də Ocaq üzv lə-
rin dən olan me mar, üzə rin də otur-
du ğu yük sək tax ta bənd dən bi na nı 
gə zən mər hum Rə cəb Pe kər ilə ya-
nın da kı şəx sin söh bə ti ni eşit miş di. 
Rə cəb bəy yol da şı na “Bu sa lon baş 
ka ti bin ota ğı olar, ya nın da kı nı isə 
ida rə he yə ti üçün təx sis edə rik” – 
de miş, son ra da bi na nın par ti ya 
mər kə zi ki mi is ti fa də si ilə bağ lı 
plan la rı nı açıq la mış dı. 

O caq la rın baş çı sı fi  kir bağ la rı 
zor la qo pa rı lan, si ya si fır tı na lar 
nə ti cə sin də iq ti dar sa hib lə ri nin 
gö zün dən düş mə yə baş la yan təş-
ki la tı nın üzv lə ri ni ye nə bir ara da 
sax la ya bil mək üçün müx tə lif təd-
bir lər dü şü nüb hə ya ta ke çi rir di. 
Hə min ərə fə də Ocaq da gös tə ri-
lən xid mət lə rin bə zi lə ri nin pul lu 
ol ma sı tək li fi  irə li sü rül müş dü. 

Nəin ki açıq mətn lə de yil mə si nə, 
hətt  a ağ la gə ti ril mə si nə lü zum ol-
ma yan bu tək lif bi na nı ələ ke çir-
mək is tə yən möh tə ris lə rə əla im-
kan ver di. Ocaq rəisi nə qar şı ge niş 
cəb hə açıl dı. 

İn di göz lə rim önün də Ocaq la rın 
ümu mi konq re sin də cə rə yan edən 
aşa ğı da kı səh nə can la nır. 

An ka ra Hü quq Fa kül tə si nin tə-
lə bə si idim. Konq re si din lə mə yə 
get miş dim. Ocaq la rın baş çı sı nü-
ma yən də lə rin bir qis mi tə rə fi n dən 
qal dı rı lan mə sə lə lə rə ay dın lıq gə tir-
mək üçün kür sü də dir. Tə hər-töv rü 
əsə bi, kəl mə lə ri sərt, itt  i ham la rı qor-
xunc dur. Fə qət hər şe yi açıq da nı şır: 

“Bu şəxs Ocaq la rı şəx si eh ti ras-
la rı na alət et mək niy yə tin də dir. Bu 
şəxs Ocaq la rı si ya sət yu va sı na çe-
vir mək sev da sı na dü şüb. Bu şəxs 
türk gənc li yi ni Ocaq la rın içə ri sin də 
si lah lan dır maq, Ocaq lar va si tə si ilə 
məm lə kət də “qa ra köy nək li lər” or-
du su1 ya rat maq id diasın da dır”.

Sa lon şid dət li al qış lar dan sar sı-
lır. La kin al qış la ra hey rət ifa də si 
olan səs lər də qa rış maq da dır. Ha mı 
müd hiş fır tı na qo pa ca ğı nın fər qin-
də dir. Ay lar dan bə ri da vam edən 
fi t nə, fə sad, təh rik və int ri qa lar bir 
anın için də bü tün açıq lı ğı ilə mey-
da na çı xır. Ar tıq mü ca di lə baş la yıb. 
Oy na nan fa ciə və ya ko me di ya nın 
baş akt yo ru sərt ad dım lar la kür sü-
yə gəl di. Ara la rın dan keç di yi nü-
ma yən də lər onu ağır kəl mə lər lə 
acı la yıb təh qir edir di lər. Kür sü də 
bir əli ni ji le ti nin ci bi nə sox du. Bu 
hə rə kə ti ne cə də rin hə yə can için-
də ol du ğu nu gös tə rir di. Üzü sap-
sa rı sa ral mış dı. Bo ğuq səs lə özü nü 
mü da fi ə et mə yə, da ha doğ ru su, 
əleyh da rı üzə ri nə əks itt  i ham lar 
yağ dır ma ğa ça lı şır. Fə qət, Al la hım, 
bü tün bun la rı nə qə dər sə viy yə siz, 
nə qə dər öl çü-bi çi siz, hətt  a nə qə dər 
in sa na ya raş ma ya caq şə kil də edir! 

Otur du ğum yer də şaş qın lıq için də 
do nub qal mış dım. Hə qi qə tən sev di-
yim, ağır xəs tə lik ça ğım da mə nə ye-
ni dən hə yat eş qi aşı la yan in san nə-
dən be lə sə viy yə siz tərz də da nı şır? 
Sa lo nun hər tə rə fi n dən eti raz səs lə ri 
ucal dı. İn san lar qış qı ra-qış qı ra onun 
rədd olub get mə si ni tə ləb edir di lər. 

O, bü tün hərc-mərc lik, hay-küy içə-
ri sin də dim dik da yan mış dı, sa lon da 
səs lər bir az ya va şı yan ki mi, bar ma ğı 
ilə Şə rəf Lo ja sı na işa rə edib ba ğır dı:

- Nə dən səs-küy sal mı sı nız? Bö-
yük Ön də ri miz mə ni din lə di yi 
hal da, siz ni yə dil-bo ğa za qoy ma-
dan ötür sü nüz?

Baş lar ge ri çev ril di. Səs siz lik də-
niz çə kil mə si ki mi, bir an da bü tün 
sa lo nu qap la dı. Qa zi, ya nın da bə zi 
dost la rı, ya vər lə ri lo ja da idi lər. 

Konq res dən qı sa müd dət ke çən-
dən son ra Türk Ocaq la rı qa pa dıl-
dı. On la rın ye ri ni alan Xalq ev lə ri-
nin rəh bər li yi nə isə bir za man lar 
özü də ocaq üz vü ol muş mər sin li 
gənc dok tor gə ti ril di. 

Türk Ocaq la rı nın fəaliy yə ti nin 
da yan dı rıl ma sın da qu ru mun gü-
nün bi rin də si ya si qüv və yə çev ril-
mə si eh ti ma lı nın da yan dı ğı nı da 
söy lə mək müm kün dür. Sər bəst Fir-
qə qu rul du ğu za man vi la yət lər də ki 
əc ki Ocaq üzv lə ri nin ək sər qis mi-
nin dər hal hə min si ya si par ti ya ya 
üz tut ma la rı bu na ra hat lı ğın yer siz 
ol ma dı ğı nı söy lə mə yə əsas ve rir. 

Bu ra da çox qı sa da vam edən 
baş qa bir ma cə ra ya da to xun maq 
is tə yi rəm.

Sər bəst Fir qə qu rul du. İs tiq lal 
Məh kə mə si nin keç miş üz vü nü, 
gənc mil lət və ki li ni ilk ida rə he yə-
tin də ümu mi ka tib möv qe yin də gö-
rən lər dər hal bə zi mə na lar sez di lər. 
Qu laq dan-qu la ğa bir sü rü de di-qo-
du lar ya yı lır dı. Onun la ay rı-ay rı iq-
ti dar mən sub la rı ara sın da baş ve rən 
sərt mü na qi şə lər dən da nı şır dı lar. 

Am ma vur-tut bir ne çə gün dən son-
ra Sər bəst Fir qə dən və ümu mi ka-
tib lik dən is te fa ver di yi ni eşi dən lər 
əv vəl cə xə bə rə şaş qın lıq la ya naş dı-
lar. Ha di sə lər in ki şaf et dik cə, bu ad-
dı mın han sı amil lə rin tə si ri al tın da 
atıl dı ğı mey da na çıx dı. Göz lə nil-
məz is te fa Sər bəst Fir qə nin hə lə 

do ğu lar kən ölü mə məh kum lu-
ğu nun ilk işa rə ti idi. 

Dil ça lış ma la rı, ori ji nal ol ma-
sı na xü su si səy gös tə ri lən ta rix 
te zis lə ri ara sın da ke çən in ti zar-
la do lu uzun göz lən ti dən son ra 

bir ge cə İs tan bu lun Dol ma bax ça 
sa ra yın da, Ata tür kün süf rə si ba-

şın da əs ki İs tiq lal Məh kə mə si üz-
vü nün hə ya tı na ta ma mi lə ye ni rəng 
qa tan ha di sə baş ver di. O, Ata tür kün 

məc lis də ki lə rin bi ri ni açıq və co-
mərd şə kil də mü ka fat lan dır-

mas na qar şı göz lə nil-
mə dən üs yan 

e t  d i .

Ve ri lən pul la rın məm lə kə tin ri fa hı 
na mi nə xərc lən mə si ni da ha məq sə-
dəuy ğun say dı ğı nı za hi ri eh ti ram la, 
la kin acı bir dil lə hər kə sin ya nın da 
söy lə di. Ata türk ona, qal xıb süf rə dən 
get mə si ilə bağ lı xə bər dar lıq edən-
də isə “İçə ri sin də otur du ğu muz yer 
mil lə tə məx sus sa ray dır, heç ya na 
get mə yə cə yəm” - söz lə ri ilə ca vab 
ver mək də qə tiy yən tə rəd düd gös tər-
mə di. Bü tün bun la rın qar şı lı ğın da hər 
kə sin çox sərt hə rə kət, tərs bir söz göz-
lə di yi Ata türk “Elə isə mən ge də rəm” 
– de yib aya ğa qalx dı. Süf rə də ki lər də 
onun ar dın ca çıx dı lar. Yal nız Sen Jüst 
nə həng sa lon da, nə həng ma sa ar xa-
sın da tək ba şı na ta sübh açı la na qə dər 
qı mıl dan ma dan otu rub göz lə di, son-
ra isə ilk qa tar la An ka ra ya dön dü. 

Xey li vaxt qəh rə man lıq əf sa nə si 
ki mi dil dən-di lə do la şan bu hə rə-
kət, əcə ba, əs ki Ocaq üz vü dok-
to run ru hu na, xa rak te ri nə hökm 
edən eh ti ras lar dan xi las həm lə si 
idi mi? Yox sa gün bə gün sı xı la-sı xı la 
son da ye ri ni, za ma nı nı tap ma dan 
part la yan eh ti ras la rın nə ti cə si idi?

Heç bir şey söy lə mək müm kün 
de yil. Bi li nən bir ger çək var:

An ka ra da, Ke çiörən də evi nə qa-
pan dı ğı an dan eti ba rən ay lar la bu 
dün ya da çə ki lə bi lə cək mə nə vi iz ti-
rab la rın bəl kə də heç bir ro man da, 
heç bir ya ra dı cı in san tə xəy yü lün də 
təs vi ri müm kün ol ma yan ağ rı-acı sı nı 
çək di. Hər gün Ata tür kə mək tub lar 
ya zıb əfv edil mə si ni is tə di, in ti ha ra 
əl ata ca ğı nı söy lə di. Ən so nun da bir 
ax şam Can ka ya dan də vət gəl di yi ni 
eşit di yi za man sev gi li si nin vü sa lı na 
tə lə sən aşiq hə yə ca nı ilə ha zır lan ma-
ğa baş la dı. Ye nə ey ni süf rə də ye ri ni 
tut maq üçün tit rə yə rək sa lo na gir-
di yi an da qəfl  ə tən ne çə-ne çə qo lun 
uza na raq onu tut du ğu nu, ha va ya 
qal dır dı ğı nı, tək rar ye rə en di rib ye nə 
yu xa rı at dı ğı nı, bu hə rə kə ti bir ne çə 
də fə tək rar la dı ğı nı dəh şət lə gör dü. 

Bu ara da göz lə ri Ata tür kə sa taş dı. 
Nə şə ilə gü lür dü. Son ra “Gör dün-
mü, ada mın ba şı na nə oyun açar lar! 
Gəl, ya nım da otur” – de yə ça ğır dı-
ğı nı eşit di. Bü tün ümid lər ye ni dən 
ön cə ki rəng lə ri, can lı lıq la rı, pa rıl tı la rı 
ilə dol du. Bö yük ada mın ya nın dan 
bir da ha heç za man ay rıl ma ya caq dı!

Bu ge cə nin üs tün dən qı sa bir 
za man keç di. İs tan bul Da rül fü nu-
nun da is la hat apar maq fi k ri or ta ya 
çıx dı. Ata türk o sı ra da Mil li Təh sil 
və ki li olan şəx sin2 be lə bir mü hüm 
işin öh də sin dən gə lə cə yi nə əmin 
de yil di. Bir ax şam və ki lə “Xo cam, 
siz ar tıq yo rul du nuz, elə de yil mi? 
– sualı ilə mü ra ciət et di. Dər hal 
rən gi sa ral ma ğa baş la yan və ki lin 
ca va bı nı göz lə mə dən “Bəs ye ri-
ni zə ki mi məs lə hət gö rür sü nüz? 
– de yə so ruş du və sualı na özü də 
ca vab ver di: “Hər hal da ..... bə yi!”

Sen Jüst öz adı nı eşi dər kən rən gi 
qıp qır mı zı qı zar dı. Ata türk isə heç nə 
ol ma mış ki mi, sö zü nə da vam edir di:

“Bə li, bə li, onu məs lə hət gör mü-
sü nüz. Be lə düz gün qə rar ver-

di yi niz üçün si zi təb rik edi rəm”. 
Əs ki Ocaq üz vü olan dok tor in di 

maarif və ki li dir. Üzə ri nə Os man lı 
Da rül fü nu nu nu bü tün zeh niy yə ti, 
dü şün cə lə ri, ənə nə lə ri ilə yıx maq, 
ye ri nə Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin 
Uni ver si te ti ni ye ni zeh niy yət, dü-
şün cə və ənə nə lər lə qur maq ki mi 
bö yük və zi fə qo yu lub. Bu, Ata türk 
in qi lab la rı nın şə kil dən ru ha, ma hiy-
yə tə doğ ru irə li lə mə si hə rə ka tı dır. 
Bö yük və zi fə nin ic ra sı nı dok to ra 
hə va lə edən lər bi lə rək dən, ya xud 
bil mə yə rək dən onun qar şı sın da 
möh tə şəm gə lə cə yin qa pı sı nı aç mış-
dı lar. O, hə min qa pı dan uğur la ke-
çib Tür ki yə nin, Və tə nin sa ba hın da 
şan la, şə rəfl  ə par la ya caq dı! 

Dok to run bu xül ya lar, hə yə-
can lar, hə vəs lər için də ça lış dı-
ğı gün lər də onun la bir gü nü mü 
xa tır la yı ram. 

St ras burq da kı təh si lim lə bağ lı 
or ta ya çı xan mə sə lə ilə əla qə dar 
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(əbə di tə lə bə) qo ya lar” – de yə za-
ra fat elə dik dən son ra:

“Çox, çox məş ğu lam! Uni ver-
si te ti qu ru ram. Av ro pa nın ən bö-
yük, ən mü kəm məl uni ver si te ti-
ni!” - de di.

Bu söz lə ri de yər kən göz lə ri par la-
yır, bu run də lik lə ri açı lıb qa pa nır dı. 

Bir dən so ruş du: “Atan nə iş 
gö rür?”

Sər bəst Fir qə ma cə ra sın dan son-
ra yal nız da rül fü nun da pro fes-
sor ki mi qa lan ata mın, dərs lə ri ilə 
məş ğul ol du ğu nu de dim. Qə ri bə 
bir tərz də gül dü. Ba şı nı qa ba ğa 
əyər kən do daq la rı nın kə na rın da 
gö rü nən is teh za lı tə bəs sü mün mə-
na sı nı atam dan so ru şan da “Bu, bir 
işa rə dir, - de di. – Yə qin ki, mə ni 
da rül fü nun dan xa ric edə cək lər”. 

Yaş lı, ix ti yar Ocaq üzv lə ri ca van 
yol daş la rı nın ha lı nı, xa siy yə ti ni 
yax şı öy rən miş di lər. 

1 İtal yan fa şist lə ri nin li de ri 
Be ni to Mus so li ni nin (1883-
1945) ha ki miy yə ti il lə rin də bu 
öl kə də möv cud olan qey ri-ni-
za mi hər bi bir lik lə rin üzv lə ri 
nə zər də tu tu lur. 

2 Ha di sə lə rin cə rə yan et di yi 
dövr də Tür ki yə nin maarif 
na zi ri Esat Sa qay (1874-1938) 
ol muş du. 
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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.

Ocaq la rın rəisi tək lif olu nan bü-
tün la yi hə lə ri diq qət lə nə zər dən 
ke çir di, son ra isə nə za kət lə rədd 
et di. Əgər bu va riant qə bul olun-
ma mış dı sa, on da ye ni yol tap maq 
məc bu riy yə tin də idi. Ar tıq işi ni 
baş qa cür qu ra caq dı: bir tə rəf dən 
iq ti da rın nü fuz lu şəxs lə ri ni Ocaq-
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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.

Atamın 
dostları



Yed di dən son ra kı
Ali Xoşbəxtlik mə qa mı

Ni za mi nin qəh rə ma nı Bəh ram kainat laş-
ma (Ali Xoş bəxt li yə qo vuş ma) pro se si nin 
il kin işar tı la rı nı gö rən dən son ra az qa la bü-
tün keç mi şi ni unu dur. Poema da “Bəh ra mın 
Xa vər nəq qəs rin də yed di gö zə lin şək li ni gör-
mə si” böl mə si ni xa tır la yaq. Poema nın bəl-
kə də ən va cib his sə si sa yı lan bu böl mə də 
Bəh ram bir çox üzün tü lü ha di sə lər dən son ra 
özü nün, bağ lı olan bə si rət gö zü nün açıl ma-
sı üçün yol lar ara yır. Bu ra da Xa vər nəq qəs ri 
elə Bəh ra mın öz da xi li alə mi dir. Üzün tü lər 
şah Yez də gər din pis du rum da olan oğ lu nu 
arın dı rır, ona İla hi yə apa ran yo lun ilk cü cər-
ti lə ri ni – yed di gö zə lin rəs mi ni gös tə rir:

“Gə zib Yer üzün də yed di öl kə ni,
Yed di şah za də qız ya pa caq yə ni.
Bu nu özü müz dən de mi rik be lə,
O yed di ul duz dan gə tir dik ələ”.

“O yed di ul duz dan gə tir dik ələ” mis ra-
sı ilə Ni za mi kaina tın, Ali Ener ji nin in sa na 
gön dər di yi is ma rıc la rın ümu mi təs vi ri ni ve-
rib. “Xa vər nəq”ə (yə ni, Bəh ra mın da xi li alə-
mi nə) gön də ri lən bu xə bər eşq yol çu lu ğu na 
sə fə rin əsas proq ra mı olur. 

Bəh ra mın, poema da de yil di yi ki mi, “tik-
dir di yi” yed di gün bəz, əs lin də ru hun da onu 
Ali Hə qi qə tə çat dır maq üçün sal dı ğı kör pü-
lər ro lu nu oy na yır. Poema da Bəh ra mın “Qış 
məc li si nin vəs fi  və yed di gün bəz tik dir mə si” 
böl mə si nə diq qət edək: bu ra da “qış fəs li” 
Bəh ram şa hın hə min yed di mə qam dan əv-
vəl ki ruh ha lı nın gös tə ri ci si dir. İla hi ener ji ni 
ru hun da hə rə kə tə çe vir mə yən Bəh ram özü-
nün qış ça ğı nı - qəfl  ət yu xu su nu ya şa yır: 

“Qı şın əv və liy di, hər yan da şax ta,
Şah məc lis qur muş du is ti otaq da.
Bağ lar da nə qən dil, nə şam var idi,
Yar pa ğı nı tök müş ağac lar idi”. 

Bəh ra mın ru hi du ru mu ilk ba xış dan bə-
sit gö rü nən bu mis ra lar da çox gö zəl təs vir 
edi lib. “Hər yan da şax ta” ifa də si onun 
mə nə vi dün ya sı nın do nuq lu ğu na bir 
işa rə dir. Hə min şax ta nı əri də cək 
İla hi ener ji yə çox eh ti yac var.

“Şah məc lis qur muş du is ti otaq da” mis ra-
sın da kı “is ti otaq” onun şəh va ni dün ya sı nın 
mə ca zi mə na da ifa də si dir. Şəh vət məc lis lə-
ri nə alu də olan Bəh ra mın mə nə vi dün ya sı-
nın ka sad lı ğı bağ la rın qən dil siz, ağac la rın 

isə yar paq sız ha lı na bən zə di lir.
Əsə rin so nun da isə onun ru-
hi du ru mu tam fərq li olur. 
Bəh ram yed din ci ça dır dan 
çıx dıq dan son ra gö rür ki, 
ar tıq qı şı yaz əvəz edib, hər 
tə rəf gül lü-çi çək li dir, axar 
çay la rın şı rıl tı sı, quş la rın 

cəh-cə hi ada mı va leh edir. 
Ni za mi nin bu təs vi ri tə biə-

tin de yil, Bəh ra mın ru hun da-
kı də yi şik li yin tə rən nü mü dür. 
Ka mil li yə va ran in san özü nün 

“yaz məc li si”ni açıq elan edir. 
Klas sik ədə biy yat da kı məş hur 

“ba ha riy yə” an la mı da 
ru hun qəfl  ət yu xu-

sun dan oya nıb 
“ener ji vıb ra si-
ya la rı”na qo-
ş u l  m a  s ı  n ı n 
təs vi ri dir. Bu 
ar tıq so nun-
cu - yed din ci 
mər hə lə dir. 

Bu mər hə lə dən son ra Bəh ram mis tik ni kah 
mə ra si mi ni də ge ri də qo yur. Qə dim hind fəl-
sə fə sin də Ali hə qi qə tə apa ran ener ji nin bü tün 
çak ra la rı nı gə zən dən son ra so nun cu mər kə zi 
ka na la - yed din ci mə qa ma qə dəm qoy ma sı 
min lə çək li lo tos çi çə yi nin açı mı ki mi təs vir 
olu nur. Su fi  ədə biy ya tın da, xü su sən də Şah 
Xə taidə bu, “ba ha riy yə” ki mi şif rə lə nir:

“Din di yed di tağ da şə ra bın ca mı,
Bu səs oya dan da qo ca Bəh ra mı.
Qa fa ta sın da kı əq li, ka ma lı,
Onu bu xə bər dən ey lə di ha li”. 

İl kin ba xış da çox bə sit gö rü nən yu xa rı da kı 
mis ra la ra diq qət lə bax saq, hind fəl sə fə sin də ki 
lo to sun, su fi  mətn lə rin də ki ba ha riy yə nin bu-
ra da da təs vir olun du ğu nu gö rə rik. Şeyx Ni-
za mi ye nə də bö yük us ta lıq la hind fəl sə fə si ilə 
su fi  dü şün cə tər zi ni sin tez edib. İlk mis ra da kı 
“yed di tağ” əsas möv zu muz olan in san ru-
hun da kı yed di mə nə vi in ki şaf qat la rı dır. Ali 
Kainat ener ji si in san da kı çak ra lar da “di nən-
dən” son ra, da ha doğ ru su, on la rı hə rə kə tə gə-
ti rən dən son ra bu mə na da İla hi oya nı şa sə bəb 
olur. Ni za mi əbəs ye rə “bu səs oya dan da qo ca 
Bəh ra mı” ifa də si ni elə- be lə di lə gə tir mir! 

Üçün cü mis ra isə Ni za mi nin, hə qi qə tən də 
qə dim hind fəl sə fə si ni nə də rə cə də də rin dən 
bil mə si nə əya ni sü but dur. İn san da kı çak ra-
la rı do la şan Kun da li ni ener ji si nin yol xə ri-

tə si ni bö yük us ta lıq la gös tə rən şair onun 
son da ya na ca ğı nı da bi zə nü ma yiş et di rir. 
So nun cu in ki şaf mər hə lə si sa yı lan yed din-
ci çak ra nın in sa nın ba şın da ki çik bir nöq-

tə ol du ğu de yi lir. Me di ta si ya pro se sin də ki 
otu raq hal da olan yo qa la rı göz önü nə gə ti-
rək. Yed din ci çak ra on la rın alın na hi yə si nin 
üs tün də dir. Ni za mi də “qa fa ta sın da kı əq li, 
ka ma lı, onu bu xə bər dən ey lə di ha li” de mək-
lə be lə bir mü rək kəb me xa niz mi ob raz lı şə-
kil də təs vir edir. O, oya nış fəl sə fə si ni, ru hun 
yaz ça ğı nı al le qo ri ya va si tə si lə bi zə gös tə rir.

Yu xa rı da haq qın da da nış dı ğı mız Ni za mi ba-
ha rı da şif rə dən baş qa bir şey de yil, yaz - fə na 
mə qa mın da kı Bəh ra mın Ali ener ji nin xoş aura-
sın da kı xoş bəxt ça ğı nın təs vi ri dir. Bə zən biz lər 
də, yaz fəs lin də sə hər sübh dən du rub tə biəti 
mü şa hi də edən də ru hu mu zun xoş bir ener ji yə 
bü rün dü yü nün şa hi di olu ruq. Hə min sübh-
ça ğı Bəh ra mın əbə di məs kən sal dı ğı, yed din-
ci mə qam dan o tə rəf də ki fə na alə mi nin xə fi f 
əsin ti lə ri dir. Möv la na dər ga hın dan, Şəms di-
ya rın dan, Ni za mi id ra kın dan, Fü zu li eş qin dən 
gə lən bu xə fi f əsin ti özün də nə qə dər bö yük, nə 
də rə cə də mi sil siz bir xoş bəxt li yi giz lə dir!

Yed di lə rin sin te zi
Poema da ən ma raq lı de tal lar dan bi ri də 

yed di rə qə mi nin ba ti ni mə na la rı nın bir-bi-
ri lə çox yax şı əla qə lən di ril mə si dir.

Bu ra da hər gün bəz bir öl kə, hər öl kə bir 
pla net, hər pla net isə həf tə nin bir gü nü ilə 
əla qə li dir. Bəh ra mın, Şi də nin məs lə hə ti ilə 
in şa et dir di yi yed di gün bə zin hər bi ri yed-
di əsas rəng dən bi ri ilə əla qə li dir. Üs tə lik, 
həf tə nin yed di gü nü nün ha mı sı və yed di 
pla net də Ni za mi nin yed di gün bə zi ilə qar-
şı lıq lı əla qə də dir:

Qa ra rəng li bi rin ci gün bə zin əla qə li ol du ğu 
pla net isə Sa turn dur. Ni za mi şən bə gü nü nü 
bu gün bəz lə əla qə lən di rir. Bil di yi miz ki mi, 
hic ri təq vi min də şən bə çox ağır gün he sab 
edi lir. Mə nə vi eşq yol çu lu ğu nun ilk mər hə-
lə si olan bi rin ci mə qam da (bi rin ci gün bəz də) 
sə ya hət çox ağır bir pro ses ol du ğu üçün Ni za-
mi onu məq səd li şə kil də qa ra rən gə və şən bə 
gü nü nə uy ğun laş dı rır. Yed din ci ali mə qa mı, 
yed din ci gün bə zi isə, tə bii ki, mü qəd dəs cü mə 
gü nü ilə əla qə lən di rir. Bu gün bəz ağ rən gə bü-
rü nür, Ve ne ra pla ne ti ilə kos mik ra bi tə də olur. 

Bö yük şərq şü nas Ber tels “Ni za mi” ki ta bın-
da bu haq da ya zır: ”Bü tün mü səl man alə min-
də həf tə nin gün lə ri nin ad la rı ast ro no mik tə-
səv vür lə bağ lı de yil. Həf tə nin he sa bı şən bə dən 
baş la nır. Qa lan gün lər isə “şən bə dən son ra 
bi rin ci”, “şən bə dən son ra ikin ci” və s. ad lan-
dı rı lır. Av ro pa da isə həf tə nin gün lə ri nin ad la rı 
pla net lər lə əla qə dar dır. İn di on lar çox də yi-

şik şək lə dü şüb. Am ma ye nə də müəy yən 
edib bil mək olar ki, on la rın sı ra lan ma sı 
Ni za mi də gör dü yü müz ki mi dir”.

El min NU Rİ
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Yed di dən son ra kı

“Şah məc lis qur muş du is ti otaq da” mis ra-
sın da kı “is ti otaq” onun şəh va ni dün ya sı nın 
mə ca zi mə na da ifa də si dir. Şəh vət məc lis lə-
ri nə alu də olan Bəh ra mın mə nə vi dün ya sı-
nın ka sad lı ğı bağ la rın qən dil siz, ağac la rın 

Yeddinci yol

Su fi ədə biy ya tın da rə qəm lə rin kainat la, kos mos la əla qə si və ahəng dar-
lı ğı xü su si rəmz lər lə gös tə ri lib. Bu mətn lər də ki “yed di mə qam” ob raz-
lı şə kil də “yed di qəsr”, “yed di va di”, “yed di tağ” ad lan dı rı lıb. Şeyx Ni-
za mi say ca dör dün cü poema sı olan “Yed di gö zəl”də hə min mə qam la rı 

ob ra zı şə kil də yed di gün bəz ki mi gös tə rib. “Yed di gö zəl” poema sı baş dan– 
ba şa yed di məf hu mu nun bir şif rə ola raq açı lış me xa niz mi dir. 
Bəh ram şa hın yed di gö zə li, tə bii ki, yed di gö zəl xa nım ki mi qə bul olun ma-
ma lı dır. Bu ra da kı yed di gö zəl Bəh ra mın bir-bir keç di yi 7 mə nə vi in ki şaf 
qat la rı nın ob raz laş dı rıl mış for ma sı dır. Ni za mi nin can lan dır dı ğı yed di gö-
zəl dün ya nın yed di fərq li nöq tə sin dən dir. Yed di gö zə lin aid odu ğu öl kə lə-
rə nə zər sal saq, gö rə rik ki, on la rın va si tə si lə Ni za mi Yer kü rə si ni bir də fə 
tam dövr edir. Yed di gö zə lin hər bi ri müəy yən rən gin əha tə sin də dir. Bəh ram 
ka mil lə şə-ka mil lə şə rəng lər də par laq la şır, ila hi lə şir. Bi rin ci gö zə lin, yə ni 
bi rin ci in ki şaf mə qa mı nın rən gi nin qa ra ol ma sı, yed din ci gö zə lin - yed din ci 
mə nə vi tə ka mül qa tı nın saf ağ rən gə bü rün mə si İla hi hik mə tə bir işa rə dir. 
Bu ra da əsas mə sə lə kaina tın, ona aid xü su siy yət lə rin Bəh ra mın üzə-
ri nə kö çü rül mə si dir. O, bir mik ro kainat ola raq “yed di gö zəl” ad-
lan dı rı lan yed di in ki şaf qa tı nı aşan dan son ra mak ro kaina ta 
qo vuş maq is tə yir. Yed di gö zəl dən hər bi ri nin da nış dı ğı 
na ğıl lar bir gün bəz dən di gə ri nə, da ha doğ ru su, bir 
qat dan o bi ri qa ta ad la maq dan öt rü təq dim edi lən 
in ki şaf proq ra mı dır. 
İma dəd din Nə si mi in san ru hu nun son suz hü dud-
la rı nı “yed di əv vəl, yed di axır”, kaina tın isə in-
tə ha sız lı ğı nı “yed di göy dür, yed di yer” ifa də lə-
ri ilə mə na lan dı rır. O, Üm ma nın xü su siy yə ti ni 
Dam la ya ke çir mək lə on la rın ara sın da İla hi bir 
bağ lan tı ya ra dır. Ni za mi nin “Yed di gö zəl” va-
si tə si lə çat dır dı ğı əsas me saj da bu dur: Me-
qaaləm olan kainat da gö yün yed di qa tı ol-
du ğu ki mi, mik roaləm sa yı lan in san da da 
mə nə vi in ki şaf sfe ra la rı nın sa yı məhz yed-
di yə bə ra bər dir. 
Qə dim hind fəl sə fə sin də Ümum dün ya 
İd ra kı na və Ali Şüura qə dər ge di lə cək 
yol lar yed di mər hə lə yə bö lü nüb. O da 
ay dın dır ki, Ümum dün ya İd ra kı məhz 
in sa nın öz da xi lin də yer ləş di yin dən, 
o, yal nız ru hun da kod ha lın da giz-
lət di yi bu yed di li yi aşa raq öz xoş bəxt-
li yi nə qo vu şa bi lər.

isə yar paq sız ha lı na bən zə di lir.
Əsə rin so nun da isə onun ru-
hi du ru mu tam fərq li olur. 
Bəh ram yed din ci ça dır dan 
çıx dıq dan son ra gö rür ki, 
ar tıq qı şı yaz əvəz edib, hər 
tə rəf gül lü-çi çək li dir, axar 
çay la rın şı rıl tı sı, quş la rın 

cəh-cə hi ada mı va leh edir. 
Ni za mi nin bu təs vi ri tə biə-

tin de yil, Bəh ra mın ru hun da-
kı də yi şik li yin tə rən nü mü dür. 
Ka mil li yə va ran in san özü nün 

“yaz məc li si”ni açıq elan edir. 
Klas sik ədə biy yat da kı məş hur 

“ba ha riy yə” an la mı da 
ru hun qəfl  ət yu xu-

sun dan oya nıb 
“ener ji vıb ra si-
ya la rı”na qo-
ş u l  m a  s ı  n ı n 
təs vi ri dir. Bu 
ar tıq so nun-
cu - yed din ci 
mər hə lə dir. 

min lə çək li lo tos çi çə yi nin açı mı ki mi təs vir 
olu nur. Su fi  ədə biy ya tın da, xü su sən də Şah 
Xə taidə bu, “ba ha riy yə” ki mi şif rə lə nir:

“Din di yed di tağ da şə ra bın ca mı,
Bu səs oya dan da qo ca Bəh ra mı.
Qa fa ta sın da kı əq li, ka ma lı,
Onu bu xə bər dən ey lə di ha li”. 

İl kin ba xış da çox bə sit gö rü nən yu xa rı da kı 
mis ra la ra diq qət lə bax saq, hind fəl sə fə sin də ki 
lo to sun, su fi  mətn lə rin də ki ba ha riy yə nin bu-
ra da da təs vir olun du ğu nu gö rə rik. Şeyx Ni-
za mi ye nə də bö yük us ta lıq la hind fəl sə fə si ilə 
su fi  dü şün cə tər zi ni sin tez edib. İlk mis ra da kı 
“yed di tağ” əsas möv zu muz olan in san ru-
hun da kı yed di mə nə vi in ki şaf qat la rı dır. Ali 
Kainat ener ji si in san da kı çak ra lar da “di nən-
dən” son ra, da ha doğ ru su, on la rı hə rə kə tə gə-
ti rən dən son ra bu mə na da İla hi oya nı şa sə bəb 
olur. Ni za mi əbəs ye rə “bu səs oya dan da qo ca 
Bəh ra mı” ifa də si ni elə- be lə di lə gə tir mir! 

Üçün cü mis ra isə Ni za mi nin, hə qi qə tən də 
qə dim hind fəl sə fə si ni nə də rə cə də də rin dən 
bil mə si nə əya ni sü but dur. İn san da kı çak ra-
la rı do la şan Kun da li ni ener ji si nin yol xə ri-

tə si ni bö yük us ta lıq la gös tə rən şair onun 
son da ya na ca ğı nı da bi zə nü ma yiş et di rir. 
So nun cu in ki şaf mər hə lə si sa yı lan yed din-
ci çak ra nın in sa nın ba şın da ki çik bir nöq-

tə ol du ğu de yi lir. Me di ta si ya pro se sin də ki 
otu raq hal da olan yo qa la rı göz önü nə gə ti-
rək. Yed din ci çak ra on la rın alın na hi yə si nin 
üs tün də dir. Ni za mi də “qa fa ta sın da kı əq li, 
ka ma lı, onu bu xə bər dən ey lə di ha li” de mək-
lə be lə bir mü rək kəb me xa niz mi ob raz lı şə-
kil də təs vir edir. O, oya nış fəl sə fə si ni, ru hun 
yaz ça ğı nı al le qo ri ya va si tə si lə bi zə gös tə rir.

Yu xa rı da haq qın da da nış dı ğı mız Ni za mi ba-
ha rı da şif rə dən baş qa bir şey de yil, yaz - fə na 
mə qa mın da kı Bəh ra mın Ali ener ji nin xoş aura-
sın da kı xoş bəxt ça ğı nın təs vi ri dir. Bə zən biz lər 
də, yaz fəs lin də sə hər sübh dən du rub tə biəti 
mü şa hi də edən də ru hu mu zun xoş bir ener ji yə 
bü rün dü yü nün şa hi di olu ruq. Hə min sübh-
ça ğı Bəh ra mın əbə di məs kən sal dı ğı, yed din-
ci mə qam dan o tə rəf də ki fə na alə mi nin xə fi f 
əsin ti lə ri dir. Möv la na dər ga hın dan, Şəms di-
ya rın dan, Ni za mi id ra kın dan, Fü zu li eş qin dən 
gə lən bu xə fi f əsin ti özün də nə qə dər bö yük, nə 
də rə cə də mi sil siz bir xoş bəxt li yi giz lə dir!

Poema da ən ma raq lı de tal lar dan bi ri də 
yed di rə qə mi nin ba ti ni mə na la rı nın bir-bi-
ri lə çox yax şı əla qə lən di ril mə si dir.

Bu ra da hər gün bəz bir öl kə, hər öl kə bir 

Yed di dən son ra kı
Ali Xoşbəxtlik mə qa mı

Ni za mi nin qəh rə ma nı Bəh ram kainat laş-
ma (Ali Xoş bəxt li yə qo vuş ma) pro se si nin 
il kin işar tı la rı nı gö rən dən son ra az qa la bü-
tün keç mi şi ni unu dur. Poema da “Bəh ra mın 
Xa vər nəq qəs rin də yed di gö zə lin şək li ni gör-
mə si” böl mə si ni xa tır la yaq. Poema nın bəl-
kə də ən va cib his sə si sa yı lan bu böl mə də 
Bəh ram bir çox üzün tü lü ha di sə lər dən son ra 
özü nün, bağ lı olan bə si rət gö zü nün açıl ma-
sı üçün yol lar ara yır. Bu ra da Xa vər nəq qəs ri 
elə Bəh ra mın öz da xi li alə mi dir. Üzün tü lər 
şah Yez də gər din pis du rum da olan oğ lu nu 
arın dı rır, ona İla hi yə apa ran yo lun ilk cü cər-
ti lə ri ni – yed di gö zə lin rəs mi ni gös tə rir:

“Gə zib Yer üzün də yed di öl kə ni,
Yed di şah za də qız ya pa caq yə ni.
Bu nu özü müz dən de mi rik be lə,
O yed di ul duz dan gə tir dik ələ”.

“O yed di ul duz dan gə tir dik ələ” mis ra-
sı ilə Ni za mi kaina tın, Ali Ener ji nin in sa na 
gön dər di yi is ma rıc la rın ümu mi təs vi ri ni ve-
rib. “Xa vər nəq”ə (yə ni, Bəh ra mın da xi li alə-
mi nə) gön də ri lən bu xə bər eşq yol çu lu ğu na 

Bəh ra mın, poema da de yil di yi ki mi, “tik-
dir di yi” yed di gün bəz, əs lin də ru hun da onu 
Ali Hə qi qə tə çat dır maq üçün sal dı ğı kör pü-
lər ro lu nu oy na yır. Poema da Bəh ra mın “Qış 
məc li si nin vəs fi  və yed di gün bəz tik dir mə si” 
böl mə si nə diq qət edək: bu ra da “qış fəs li” 
Bəh ram şa hın hə min yed di mə qam dan əv-
vəl ki ruh ha lı nın gös tə ri ci si dir. İla hi ener ji ni 
ru hun da hə rə kə tə çe vir mə yən Bəh ram özü-
nün qış ça ğı nı - qəfl  ət yu xu su nu ya şa yır: 

“Qı şın əv və liy di, hər yan da şax ta,
Şah məc lis qur muş du is ti otaq da.
Bağ lar da nə qən dil, nə şam var idi,
Yar pa ğı nı tök müş ağac lar idi”. 

Bəh ra mın ru hi du ru mu ilk ba xış dan bə-
sit gö rü nən bu mis ra lar da çox gö zəl təs vir 
edi lib. “Hər yan da şax ta” ifa də si onun 
mə nə vi dün ya sı nın do nuq lu ğu na bir 
işa rə dir. Hə min şax ta nı əri də cək 

pla net, hər pla net isə həf tə nin bir gü nü ilə 
əla qə li dir. Bəh ra mın, Şi də nin məs lə hə ti ilə 
in şa et dir di yi yed di gün bə zin hər bi ri yed-
di əsas rəng dən bi ri ilə əla qə li dir. Üs tə lik, 
həf tə nin yed di gü nü nün ha mı sı və yed di 
pla net də Ni za mi nin yed di gün bə zi ilə qar-
şı lıq lı əla qə də dir:

Qa ra rəng li bi rin ci gün bə zin əla qə li ol du ğu 
pla net isə Sa turn dur. Ni za mi şən bə gü nü nü 
bu gün bəz lə əla qə lən di rir. Bil di yi miz ki mi, 
hic ri təq vi min də şən bə çox ağır gün he sab 
edi lir. Mə nə vi eşq yol çu lu ğu nun ilk mər hə-
lə si olan bi rin ci mə qam da (bi rin ci gün bəz də) 
sə ya hət çox ağır bir pro ses ol du ğu üçün Ni za-
mi onu məq səd li şə kil də qa ra rən gə və şən bə 
gü nü nə uy ğun laş dı rır. Yed din ci ali mə qa mı, 
yed din ci gün bə zi isə, tə bii ki, mü qəd dəs cü mə 
gü nü ilə əla qə lən di rir. Bu gün bəz ağ rən gə bü-
rü nür, Ve ne ra pla ne ti ilə kos mik ra bi tə də olur. 

Bö yük şərq şü nas Ber tels “Ni za mi” ki ta bın-
da bu haq da ya zır: ”Bü tün mü səl man alə min-
də həf tə nin gün lə ri nin ad la rı ast ro no mik tə-
səv vür lə bağ lı de yil. Həf tə nin he sa bı şən bə dən 
baş la nır. Qa lan gün lər isə “şən bə dən son ra 
bi rin ci”, “şən bə dən son ra ikin ci” və s. ad lan-
dı rı lır. Av ro pa da isə həf tə nin gün lə ri nin ad la rı 
pla net lər lə əla qə dar dır. İn di on lar çox də yi-

şik şək lə dü şüb. Am ma ye nə də müəy yən 

Yed di dən son ra kı

ob ra zı şə kil də yed di gün bəz ki mi gös tə rib. “Yed di gö zəl” poema sı baş dan– 
ba şa yed di məf hu mu nun bir şif rə ola raq açı lış me xa niz mi dir. 
Bəh ram şa hın yed di gö zə li, tə bii ki, yed di gö zəl xa nım ki mi qə bul olun ma-
ma lı dır. Bu ra da kı yed di gö zəl Bəh ra mın bir-bir keç di yi 7 mə nə vi in ki şaf 
qat la rı nın ob raz laş dı rıl mış for ma sı dır. Ni za mi nin can lan dır dı ğı yed di gö-
zəl dün ya nın yed di fərq li nöq tə sin dən dir. Yed di gö zə lin aid odu ğu öl kə lə-
rə nə zər sal saq, gö rə rik ki, on la rın va si tə si lə Ni za mi Yer kü rə si ni bir də fə 
tam dövr edir. Yed di gö zə lin hər bi ri müəy yən rən gin əha tə sin də dir. Bəh ram 
ka mil lə şə-ka mil lə şə rəng lər də par laq la şır, ila hi lə şir. Bi rin ci gö zə lin, yə ni 
bi rin ci in ki şaf mə qa mı nın rən gi nin qa ra ol ma sı, yed din ci gö zə lin - yed din ci 
mə nə vi tə ka mül qa tı nın saf ağ rən gə bü rün mə si İla hi hik mə tə bir işa rə dir. 
Bu ra da əsas mə sə lə kaina tın, ona aid xü su siy yət lə rin Bəh ra mın üzə-
ri nə kö çü rül mə si dir. O, bir mik ro kainat ola raq “yed di gö zəl” ad-
lan dı rı lan yed di in ki şaf qa tı nı aşan dan son ra mak ro kaina ta 
qo vuş maq is tə yir. Yed di gö zəl dən hər bi ri nin da nış dı ğı 
na ğıl lar bir gün bəz dən di gə ri nə, da ha doğ ru su, bir 
qat dan o bi ri qa ta ad la maq dan öt rü təq dim edi lən 

İma dəd din Nə si mi in san ru hu nun son suz hü dud-
la rı nı “yed di əv vəl, yed di axır”, kaina tın isə in-
tə ha sız lı ğı nı “yed di göy dür, yed di yer” ifa də lə-
ri ilə mə na lan dı rır. O, Üm ma nın xü su siy yə ti ni 
Dam la ya ke çir mək lə on la rın ara sın da İla hi bir 
bağ lan tı ya ra dır. Ni za mi nin “Yed di gö zəl” va-
si tə si lə çat dır dı ğı əsas me saj da bu dur: Me-
qaaləm olan kainat da gö yün yed di qa tı ol-
du ğu ki mi, mik roaləm sa yı lan in san da da 
mə nə vi in ki şaf sfe ra la rı nın sa yı məhz yed-

Qə dim hind fəl sə fə sin də Ümum dün ya 
İd ra kı na və Ali Şüura qə dər ge di lə cək 
yol lar yed di mər hə lə yə bö lü nüb. O da 
ay dın dır ki, Ümum dün ya İd ra kı məhz 
in sa nın öz da xi lin də yer ləş di yin dən, 
o, yal nız ru hun da kod ha lın da giz-
lət di yi bu yed di li yi aşa raq öz xoş bəxt-

Nizaminin 
əsərlərində 

yeddi 
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II YAZI



Bol şe vik ideolo gi ya sı nı ek ra na gə-
tir mək yö nü mün də irə li lə yən so vet 
ki no su si ya si məq səd lər lə sə nət prin-
sip lə ri ni uz laş dır ma ğa can atır, hey-
rə ta miz nə ti cə lər əl də edir di. S.Ey-
zenş tey nin «Tə til» (1925), «Okt yabr» 
(1927), V.Pu dov ki nin «A na» (1926), 
«Sankt-Pe ter bur qun so nu», «Çin giz-
xa nın nəs li» (1928) fi lm lə ri gənc im-
pe ri ya nın sər həd lə ri ni keç miş, Av ro-
pa da və ABŞ-da şöh rət qa zan mış dı. 
Bu ek ran əsər lə ri si ya si-ideolo ji si fa-
riş lə rin məh su lu ol sa lar da, bö yük 
is te dad və pe şə kar lıq la çə kil miş di. 
Azər bay can ki ne ma toq ra fi  ya sı da 
məhz bu yön də irə li lə mə li idi. 

«Az döv ki no» nun ilk ad dım la rın-
dan bi ri «so vet ha ki miy yə ti nin ilk 
il lə rin də Azər bay can da neft sə na-
ye si nin in ki şa fı uğ run da fəh lə sin fi -
nin mü ba ri zə si» nə həsr olun muş du. 
«Müx tə lif sa hil lər də» («Əl bə ya xa», 
bə zi araş dır ma lar da «Üz-üzə» də 
ad la nır) ad la nan ye ni ek ran əsə ri-
nin sse na ri müəl lifl  ə ri A.Lit vi nov, 
P.Vaynş teyn və İ.Tar ta kovs ki idi. 
A.Lit vi nov və İ.Tar ta kovs ki ey ni za-
man da fi lm də qu ru luş çu-pe jis sor 
və qu ru luş çu-ope ra tor ki mi ça lı şır-
dı. Fil min tər ti ba tı nı A.Plak sin və 
M.Vla sov ver miş di lər. Əsas rol la rı 
M.Əli yev, M.Mər da nov, P.Ven de-
lin, S.Troits ki, P.Ki ril lov, K.Vyaz no-
va və baş qa la rı ifa edir di lər. La kin 
bü tün cəhd lə rə bax ma ya raq, is teh-
sa lı ba şa çat dı rıl mış və 1926-cı ilin 
ap re lin dən Ümu mitt  i faq ek ran la-
rı na bu ra xıl mış bu lent ta ma şa çı lar 
ara sın da uğur qa za na bil mə di.

Film de tek tiv jan rın da, Qərb və 
Ame ri ka fi lm lə ri nin tə si ri al tın da 
çə kil miş di. Ame ri ka dan neft tə sər-
rü fa tı nın bər pa sı məq sə di lə Azər-
bay ca na də vət olun muş mü tə xəs sis-
lə rin sö zü bir ye rə qo yub, po zu cu luq 
fəaliy yə ti lə məş ğul ol ma la rı, on la ra 
təh kim edil miş so vet mü tə xəs sis-
lə ri nin ayıq-sa yıq lı ğı, nə ti cə də əc-
nə bi təx ri bat çı la rın if şa olun ma la rı 
bu ek ran əsə ri nin sü jet xətt  i ni təş kil 
edir di. «Müx tə lif sa hil lər də» bü tün 
öl çü lə ri nə (sse na ri si nə, re jis sor işi nə, 
akt yor oyu nu na, rəs sam işi nə...) gö-
rə bə sit və sö nük, bə dii cə hət dən zəif 
idi. Film də re jis sor as sis ten ti iş lə miş 
M.Mi ka yı lo vun şə ha də ti nə gö rə, ob-
raz la rın mü na si bə ti çox açıq, ha di sə-
lər bə sit və sxe ma tik idi, be lə ki, ek-
ran da baş ve rən ha di sə lə ri ta ma şa çı 
qa baq ca dan da nı şa bi lər di.

Tə bii ki, fi l min zəifl  i yi nin il kin 
sə bə bi sse na ri də idi. Bu tam met-
raj lı ek ran əsə rin də ye ga nə kon-
fl ikt əc nə bi mü tə xəs sis lər lə so vet 
mü tə xəs sis lə ri ara sın da baş ve rən 
mü na qi şə dən iba rət idi. Sü jet bo yu 
bit kin ob raz ya ra dıl ma dı, bə dii cə-
hət dən bü töv epi zod iş lən mə di. 
Tə bii ki, sse na ri çi lər və re jis-
sor Azər bay can hə ya tı nı, 
xal qı mı zın adət-ənə nə-
lə ri ni və məişət xü su-
siy yət lə ri ni ye tə rin cə 
bil mə dik lə rin dən, do la-
şıq sü jet dən və qon dar-
ma konfl  ikt dən sə viy-
yə li ek ran əsə ri or ta ya 
çı xar ma ğı ba car ma dı lar. 

A.Lit vi nov qərb və so vet dü şün cə 
tər zi nin toq quş ma sı nı yal nız za hi-
ri gö rü nüş lə (da ma lı kep ka lar, qı sa 
pen cək lər, qa dın şl ya pa la rı və s.) 
ta ma şa çı ya çat dır ma ğa ça lış mış dı. 
Bu nun la ya na şı, ope ra to run bir və 
ya iki nöq tə dən çək di yi ay rı-ay rı 
plan lar, kadr lar... fi l min bə dii də yə-
rin dən da nış ma ğa im kan ver mir di.

«So vet hə yat tər zi nin üs tün lük-
lə ri» ni təb liğ et mək məq sə di ni gü-
dən «Müx tə lif sa hil lər də» fi l mi akt-
yor oyu nu və rəs sam işi sa rı dan da 
diq qə ti çək mir di. Hətt  a M.Əli yev 
və M.Mər da nov ki mi, təc rü bə li və 
po pul yar akt yor la rın ifa sı fi l mi xi-
las et mək iq ti da rın da de yil di (Onu 
da qeyd edək ki, bə zi araş dı rı cı lar 
fi lm də səh vən A.M.Şə rif za də nin də 
çə kil di yi ni ya zır lar). Film də ki rəs-
sam işi da ha çox Qərb ki no la rı nın 
tə si ri ni və an la şıl maz rəmz lə ri ifa-
də edir di. Təd qi qat çı N.Sa dı xo vun 
qə naəti nə gö rə, fi lm sax lan ma yıb.

Mən bə lər 1927-ci il də «Ba lıq çı-
lar» ad lı qı sa met raj lı bə dii fi l min çə-
kil di yi ba rə də xə bər ve rir lər. İki his-
sə li bu len tin qu ru luş çu- re jis so ru 
R.Təh ma sib, qu ru luş çu- ope ra to ru 
İ.Tar ta kovs ki dir. Rol la rı C.Cab bar-
lı və A.Qu li yev ifa edib lər. İki ba-
lıq çı nın ba şı na gə lən əh va la tı əks 
et di rən bu ek ran əsə ri, çox gü man 
ki, həm də C.Cab bar lı nın sse na ri si 
üz rə çə ki lib. Təəs süf ki, fi lm sax lan-
ma dı ğın dan, hə lə əli miz də bu nu 
sü but edə cək fakt yox dur. 

De tek tiv sa hə də ki uğur suz luq 1927-
ci il də res pub li ka nın ki no rəh bər li yi ni 
baş qa möv zu lar ax tar ma ğa məc bur 
et di. Bu də fə çə ki lə cək fi lm ta ma mi lə 
fərq li bir möv zu ya - 1920-ci il də İran da 
qalx mış mil li-azad lıq hə rə ka tı na, şah 
və in gi lis qo şun la rı nın güc lü təz yi qi 
al tın da «Gi la nın fa ciəli sü qu tu na» həsr 
olun du. Ya zı çı Y.Sl yoz ki nin «Tunc ay» 
ro ma nı nın mo tiv lə ri əsa sın da çə kil miş 
«Gi lan qı zı» tam met raj lı bə dii fi l mi 
məhz re jis sor, ope ra tor, rəs sam işi cə-
hət dən, akt yor oyu nu sa rı dan nis bə-
tən bit kin və ma raq lı dır.

«Gi lan qı zı» nın sse na ri si ni qu ru luş-
çu-re jis sor Leo Mur (leonid Mu raş ko) 
A.Bıx lovs ki ilə bir lik də yaz mış dı. Fil-
mi 20-ci il lər Azər bay can ki no su nun 
ən təc rü bə li ope ra tor la rın dan bi ri 
olan İ.Fro lov len tə al mış dı, rəs sam isə 
A.Qon çars ki idi. Əsas rol la rı S.Ru hul-
la (Ha cı Zə ki dar), S.Ma ku xi na (Sə ki-
nə), A.Bə zir ga nov (Ha cı Mü ba rək), 
L.Sə fə rov (Gül gül), G.Pa ri saş vi li (Ki-
çik xan), Əh sə nul la (Əh sə nul la xan), 

A.Qlins ki (Əli sa hib), V.Qo re lov (Hə-
sən), Z.Tsis (rəq qa sə Ma ro), A.Alek-
sand rovs ki, Mir sey fəd din Kir man-
şah lı, A.Qu li yev, (Əli), Q.Zey na lov 
(Ha cı bəy) ifa edir di lər. Fil min sü je-
ti nə gö rə, İra nın in gi lis və çar hö ku-
mə ti tə rə fi n dən iş ğal edil mə sin dən 
son ra mil li-azad lıq hə rə ka tı can la nır, 
1918-1928-ci il lər də Gi lan əya lə tin də 
şah və in gi lis qo şun la rı nı par ti zan lar 
məğ lub et sə lər də, Ki çik xa nı n baş-
çı lı ğı al tın da mü vəq qə ti hö ku mət 
ya ra dı lır. Bu hö ku mə tin on la rın mə-
na fe yi nə ca vab ver mə di yi ni gö rən 
gi lan lı lar Ki çik xa na qar şı çı xır, Əh-
sə nul la xa nın rəh bər li yi ilə ha ki miy-
yə ti öz əl lə ri nə alır lar. La kin «şah və 
in gi lis mü da xi lə çi lə ri gənc Gi lan Res-
pub li ka sı nı qan gö lün də boğ du rur».

Kör pü də yük da şı yan fəh lə lə rin 
güc lə nən eti ra zı nı gö rən Ha cı Zə ki-
dar üs yan çı la ra rəh bər lik edir. Qar-
da şı Ha cı Mü ba rək onun bu ad dı-
mı nın qar şı sı nı al maq üçün müx tə lif 
yol lar dan is ti fa də edir, hətt  a Ha cı 
Zə ki da rın ar va dı Sə ki nə yə də böh tan 
atır. Ha cı Zə ki dar fəh lə lər lə bir lik də 
dağ la ra çə ki lib, in gi lis iş ğal or du su na 
qar şı dö yü şə ha zır laş ma ğa baş la yır. 
Bu za man yer li xan lar Ha cı Zə ki da-
rın öl dü rül mə si üçün təd bir gö rür-
lər. Sə ki nə öl dü rü lən əri nin xən cə ri ni 
gö tü rüb par ti zan la rın ya nı na qa çır. 
Onu ələ ke çir mək üçün Ha cı Mü ba-
rək, Sə ki nə nin oğ lu Gül gü lü oğur la-
dır. Gül gü lü xi las edən Hə sən uşa ğı 
dağ la ra qa çı rır. Yol da baş ve rən atış-
ma da Sə ki nə Ha cı Mü ba rə ki öl dü rür.

La kin hü cu ma ke çən şah və in gi lis 
or du su na qar şı dö yüş də par ti zan-
lar la çi yin-çi yi nə dö yü şən bu qorx-
maz qa dın hə lak olur. Ha cı Zə ki da-
rın xən cə ri ni oğ lu Gül gül gö tü rür.

Ki no şü nas N.Sa dı xov fi l mi ət rafl  ı 
araş dır dı ğı na gö rə, onun gəl di yi qə-
naət lər lə ra zı laş ma maq müm kün de-
yil. Əv və la o, haq lı ola raq qeyd edir 
ki, «ro ma nı oxu ma dan və ya hə min 
döv rün ha di sə lə ri ni bil mə dən fi lm-
də ki ob raz la rı, fi  kir lə ri an la maq çox 
çə tin dir». Çün ki fi l min titr ya zı la rın-
da bu ha di sə lər ba rə də epi zod lar da 
nəin ki da nı şıl mır, hətt  a bu zid diy yət 
sü ni qa rı şıq lı ğın ya ran ma sı na sə bəb 
olur. «Ek ran da gör dük lə ri miz titr 
ya zı la rı ilə uz laş mır, hə qi qi ta rix əvə-
zi nə təh rif olun muş ha di sə lər, xır da 
və in tim məişət mə sə lə lə ri ve ri lir». 
Xü su si lə, ha di sə lə rin in qi la bi pa fos la 
yük lən mə si, la kin bu pa fo sun, la zı-
mi ki ne ma toq ra fi k sə viy yə yə  qal dı-
rıl ma ma sı fi l min bə dii də yə ri nə xə ləl 
gə ti rir. İkin ci si, fi l min adın dan gö rün-
dü yü ki mi, bu ek ran əsə ri Gi lan qı zı-
na - qa dı nın mil li-azad lıq hə rə ka tın da 
iş ti ra kı na həsr olun ma lı idi. La kin 
Sə ki nə fi l min sü jet xətt  in dən apa rı cı 
ob ra za çev ril mə miş, baş ve rən ha di-
sə lə rə onun mü na si bə ti ta ma mi lə na-
mə lum qal mış dır. Əri nin qar da şı tə-
rə fi n dən tə qib olu nan (həm də in tim 
məq səd lə) Sə ki nə par ti zan la rın dü-
şər gə si nə ge dib çıx sa da, ta ma şa çı nın 
ya dın da yal nız xır da məişət de tal la rı 
(mə sə lən, qol baq əh va la tı) ilə qa lır. 
Üçün cü sü, sse na ri nin möv zu su və re-
jis so run məq sə di in qi la bi ha di sə lə rin 
əks et di ril mə si nə yö nəl dil sə də, bu, 
yal nız titr lər dən bəl li olur, «ki no di lin-
də, ki no pri yom la rı və ki no de tal la rı 
ilə ay dın ifa də edil mir, vu ruş ma səh-
nə lə ri əsas lan dı rıl mır, xü su sən fi l min 
ikin ci ya rı sın da bol atış ma epi zod la rı 
ol sa da, xal qın art maq da olan in qi la-
bi ru hu hiss olun mur». Bü tün bun lar 
bə dii cə hət dən bö yük ümid bağ la nan 
ek ran əsə ri nin də yə ri ni azal dır. Film-
də ki ob raz lar da ki fa yət qə dər bit kin 
sə viy yə yə qal dı rıl ma yıb. Mə sə lən, 
son epi zod la ra qə dər ta ma şa çı Ha-
cı Zə ki dar la Ha cı Mü ba rə kin qar daş 
ol duq la rı nı bil mir, çün ki on la rın qar-
şı lıq lı mü na si bə ti həd dən ar tıq bə sit 
və sü ni dir. Fil min əsas ob raz la rın dan 
bi ri - Ha cı Zə ki dar ro man da kın dan 
fərq li ola raq, mü kəm məl de yil. Ki çik 
xan, Əh sə nul la xan, Hə sən, Əli sa hib 
ob raz la rı haq qın da da ey ni fi  kir lə ri 
söy lə mək müm kün dür. 

Bü tün bu kəm-kə sir lə ri nə bax ma-
ya raq, «Gi lan qı zı» fi l mi Azər bay can 
ki no sun da möv zu ax ta rış la rı sa rı dan 
müs bət ad dım ki mi diq qə ti çə kir. 
Onu da qeyd edək ki, bu ek ran əsə ri 
is teh sa la ta «Tunc ay» adı ilə bu ra xıl-
mış dı. Çə ki liş get di yi dövr də mət-
buat da ya zı çı Se yid Hü sey nin «Gi lan 
qı zı» ad lı he ka yə si dərc olun muş, 
qı sa müd dət ər zin də oxu cu lar ara-
sın da ge niş ya yıl mış dı. «Gi lan qı zı» 
he ka yə si də «Tunc ay» ro ma nın da 
və fi lm də təs vir olu nan ha di sə lər-
dən bəhs et di yin dən, re jis sor L.Mur 
len ti bu ad la ad lan dır ma ğı qə ra ra 
al mış dı. Gö rü nür, o, bu nun la ta ma-
şa çı la rın diq qə ti ni len tə al dı ğı ek ran 
əsə ri nə cəlb et mək məq sə di gü dür-

dü. La kin döv ri mət buat dan mə-
lum ol du ğu ki mi, «Gi lan qı zı» 

fi l mi ek ran la ra bu ra xı lan dan 
son ra ta ma şa çı la rın diq qə-
ti ni çək mə miş, göz lə ni lən 
uğu ru qa za na bil mə miş di. 
Hətt  a bö yük dra ma tur qu-
muz C.Cab bar lı Azər bay-
can ki no su nun və ziy yə ti nə 
həsr et di yi mə qa lə sin də 

len ti ba ya ğı fi lm lər dən 
bi ri he sab et miş di.
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Bol şe vik ideolo gi ya sı nı ek ra na gə- A.Lit vi nov qərb və so vet dü şün cə 

lar» ad lı qı sa met raj lı bə dii fi l min çə-
kil di yi ba rə də xə bər ve rir lər. İki his-
sə li bu len tin qu ru luş çu- re jis so ru 
R.Təh ma sib, qu ru luş çu- ope ra to ru 
İ.Tar ta kovs ki dir. Rol la rı C.Cab bar-
lı və A.Qu li yev ifa edib lər. İki ba-
lıq çı nın ba şı na gə lən əh va la tı əks 
et di rən bu ek ran əsə ri, çox gü man 
ki, həm də C.Cab bar lı nın sse na ri si 
üz rə çə ki lib. Təəs süf ki, fi lm sax lan-
ma dı ğın dan, hə lə əli miz də bu nu 
sü but edə cək fakt yox dur. 

ci il də res pub li ka nın ki no rəh bər li yi ni 

1925-ci il də Azər bay can Fo to  Ki no 
İda rə si (AF Kİ) ye ni dən qu ru-
lan dan, həm si ya si-ideolo ji, 
həm də pe şə kar lıq ba xı mın dan 

ilk uğur lu bə dii ek ran əsə ri ya ra dı lan dan son ra res pub li ka rəh-
bər li yi ki ne ma toq ra fa nə za rə ti və təz yi qi da ha da ar tır dı. Hə min 
vaxt Nə ri man Nə ri ma nov Azər bay can dan uzaq laş dı rıl mış dı, şə-
rik siz ha ki miy yət sa hi bi olan AK(b)P-nın bi rin ci ka ti bi S.M.Ki rov 
və baş qa pil lə lər də da yan mış «mə tin bol şe vik lər» ek ran sə nə tin-
dən «da ha da irə li get mə yi, so sializ min düş mən lə ri ni if şa edən 
əsər lər ya rat ma ğı» tə ləb edir di lər. Bu sə bəb dən də Azər bay can 
so vet bə dii ki no sun da baş ve rən möv zu ax ta rış la rı çox şa xə li ol-
sa da, atı lan ad dım lar heç də hə mi şə uğur la nə ti cə lən mir di.

qə naəti nə gö rə, fi lm sax lan ma yıb. çik xan), Əh sə nul la (Əh sə nul la xan), ma da Sə ki nə Ha cı Mü ba rə ki öl dü rür.

20-ci illərin ikinci 
yarısının filmləriva və baş qa la rı ifa edir di lər. La kin 

bü tün cəhd lə rə bax ma ya raq, is teh-
sa lı ba şa çat dı rıl mış və 1926-cı ilin 
ap re lin dən Ümu mitt  i faq ek ran la-
rı na bu ra xıl mış bu lent ta ma şa çı lar 
ara sın da uğur qa za na bil mə di.

Film de tek tiv jan rın da, Qərb və 
Ame ri ka fi lm lə ri nin tə si ri al tın da 
çə kil miş di. Ame ri ka dan neft tə sər-
rü fa tı nın bər pa sı məq sə di lə Azər-
bay ca na də vət olun muş mü tə xəs sis-
lə rin sö zü bir ye rə qo yub, po zu cu luq 
fəaliy yə ti lə məş ğul ol ma la rı, on la ra 
təh kim edil miş so vet mü tə xəs sis-
lə ri nin ayıq-sa yıq lı ğı, nə ti cə də əc-
nə bi təx ri bat çı la rın if şa olun ma la rı 
bu ek ran əsə ri nin sü jet xətt  i ni təş kil 
edir di. «Müx tə lif sa hil lər də» bü tün 
öl çü lə ri nə (sse na ri si nə, re jis sor işi nə, 
akt yor oyu nu na, rəs sam işi nə...) gö-
rə bə sit və sö nük, bə dii cə hət dən zəif 
idi. Film də re jis sor as sis ten ti iş lə miş 
M.Mi ka yı lo vun şə ha də ti nə gö rə, ob-
raz la rın mü na si bə ti çox açıq, ha di sə-
lər bə sit və sxe ma tik idi, be lə ki, ek-
ran da baş ve rən ha di sə lə ri ta ma şa çı 
qa baq ca dan da nı şa bi lər di.

Tə bii ki, fi l min zəifl  i yi nin il kin 
sə bə bi sse na ri də idi. Bu tam met-
raj lı ek ran əsə rin də ye ga nə kon-
fl ikt əc nə bi mü tə xəs sis lər lə so vet 
mü tə xəs sis lə ri ara sın da baş ve rən 
mü na qi şə dən iba rət idi. Sü jet bo yu 
bit kin ob raz ya ra dıl ma dı, bə dii cə-
hət dən bü töv epi zod iş lən mə di. 
Tə bii ki, sse na ri çi lər və re jis-
sor Azər bay can hə ya tı nı, 
xal qı mı zın adət-ənə nə-

yə li ek ran əsə ri or ta ya 
çı xar ma ğı ba car ma dı lar. 

ek ran əsə ri nin də yə ri ni azal dır. Film-
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ol duq la rı nı bil mir, çün ki on la rın qar-
şı lıq lı mü na si bə ti həd dən ar tıq bə sit 
və sü ni dir. Fil min əsas ob raz la rın dan 
bi ri - Ha cı Zə ki dar ro man da kın dan 
fərq li ola raq, mü kəm məl de yil. Ki çik 
xan, Əh sə nul la xan, Hə sən, Əli sa hib 
ob raz la rı haq qın da da ey ni fi  kir lə ri 
söy lə mək müm kün dür. 

Bü tün bu kəm-kə sir lə ri nə bax ma-
ya raq, «Gi lan qı zı» fi l mi Azər bay can 
ki no sun da möv zu ax ta rış la rı sa rı dan 
müs bət ad dım ki mi diq qə ti çə kir. 
Onu da qeyd edək ki, bu ek ran əsə ri 
is teh sa la ta «Tunc ay» adı ilə bu ra xıl-
mış dı. Çə ki liş get di yi dövr də mət-
buat da ya zı çı Se yid Hü sey nin «Gi lan 
qı zı» ad lı he ka yə si dərc olun muş, 
qı sa müd dət ər zin də oxu cu lar ara-
sın da ge niş ya yıl mış dı. «Gi lan qı zı» 
he ka yə si də «Tunc ay» ro ma nın da 
və fi lm də təs vir olu nan ha di sə lər-
dən bəhs et di yin dən, re jis sor L.Mur 
len ti bu ad la ad lan dır ma ğı qə ra ra 
al mış dı. Gö rü nür, o, bu nun la ta ma-
şa çı la rın diq qə ti ni len tə al dı ğı ek ran 
əsə ri nə cəlb et mək məq sə di gü dür-

dü. La kin döv ri mət buat dan mə-
lum ol du ğu ki mi, «Gi lan qı zı» 

fi l mi ek ran la ra bu ra xı lan dan 
son ra ta ma şa çı la rın diq qə-
ti ni çək mə miş, göz lə ni lən 
uğu ru qa za na bil mə miş di. 
Hətt  a bö yük dra ma tur qu-
muz C.Cab bar lı Azər bay-
can ki no su nun və ziy yə ti nə 
həsr et di yi mə qa lə sin də 

len ti ba ya ğı fi lm lər dən 
bi ri he sab et miş di.
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Sə fə ri miz Ho ra di zə idi. Di gəl 
ki, yol bi tib-tü kən mir di. De yir 
bir ipim var, ha yı ğı ram, qur tar-
mır. Aç ma sı nə olar? Yol. Bu yo-
la 1996-cı ilin sa zaq lı bir de kabr 
gü nün də çıx mış dıq. Er mə ni lə-
rin vi ran qoy du ğu kənd də in şa 
edil miş ye ni ev lə rin is ti fa də yə 
ve ril mə si və Ho ra diz də mir yol 
stan si ya sı nın bər pa sı mü na si bə-
ti lə ora da ke çi ri lə cək döv lət təd-
bi ri ni işıq lan dır maq üçün ora ya 
ezam olu nan jur na list lər dən bi ri 
də mən idim. Ara dan uzun il lər 
ke çib, am ma Ho ra diz də rast laş-
dı ğım bir oğ lan uşa ğı nı in di yə-
cən unut ma mı şam. 

...Dağ lar müd rik qo ca lar ki-
mi xə ya la dal mış dı. Di dik-di dik 
ol muş boz du man sı ra dağ la-
rın bö yür-ba şın dan hür küb-çə-
kin mə dən ar sız-ar sız bu xə yal 
hey kəl lə ri nin ətə yi bo yu sü rün-
mək də idi. Dağ la rın bo zar mış, 
tut qun si fə ti tə nəy lə, qı naq-
la do lu idi. Ba şı mı zı qov za yıb 
zir və si ni öy dü yü müz, bo yu nu 
ox şa dı ğı mız, ye rin də cə qa yım-
qa yım dur muş “qüd rət dən, 
sən gər dən qa la lı dağ la rın mə-
zəm mə te di ci ba xış la rı al tın da 
ba şım kök sü mə əyil di.

Dağ lar uzaq day dı...
Dağ la rın boy nu na do la nan 

cı ğı rın ayaq la rı bu dan mış dı. O 
səm tə nə əl ça tır, nə ün ye tir-
di. Ta rix də mü zəff  ər yü rüş lə ri 
və qə lə bə lə riy lə ta nı nan Ma ke-
do ni ya lı İs gən də rin ada şı olan 
bir uşaq la bu ra da rast laş dım. 
Üzü nü qib lə bil di yi uca dağ la-
ra tu ta raq sə si ni bir əsim me-
hə bü küb o səm tə yol la yır dı.

“Qa ra bağ şi kəs tə si” oxu yur du. 
Bir qa rış si nə dən ox ki mi sıy rı-
lan bu səs “al ma göz lü, qız bir-
çək li” şah baz at la rın kiş nər ti si-
nə qə rib sə yən dağ la rın ye ga nə 
ha ya nı, sim sa rı idi... Ya ğı əlin də 
qal mış oy laq la rı, züm rüd me şə-
lə ri, sərt qa ya la rın si nə sin dən 
fış qı ran çeş mə lə ri, buz bu laq la-
rı için-için göy nə dir di bu səs... 
Bu səs bi zi az qa la öz bu rul ğa-
nın da ba tı ra caq dı. Bu za lım ba-
la sı nın özün dən, öz sə sin dən 
xə bə ri yox idi. Bü tün var lı ğı 
uçu na-uçu na öz sə si nin oxu ət-
ra fın da fır la nır dı. – Oxu ya-oxu-
ya ala cam qı sa sı mı! – de yir di. 
Dün ya boy da kə dər bir dam la 
ya şa dö nüb dum du ru göz lə rin-
dən ya na ğı bo yu axa raq qə zəb-
dən qa ra lan si fə tin də iz bu rax-
dı, tor pa ğa dü şüb ye rin si nə si ni 
dağ la dı. 

Bir cə qa rış bo yu ilə ye rə-gö yə 
mey dan oxu yan bu uşa ğın için-
də ki qə zəb dən güc alan sə si san ki 
dağ la ra bir az tox taq lıq ver di. Dağ-
la rın ba tıq çi yin lə ri di kəl di, kök sü 
qa bar dı. Pər də ki mi üzü nə çə ki lən 
boz du ma nı sı yı rıb də rə nin di bi nə 
tul la dı. Qib lə yel lə ri nin qa na dın-
da dağ la ra ye ti şən bu sə sin tit rək 
sə da sı ilik lə ri mə cən iş lə di. And ki-
mi səs lən di qu laq la rım da:

- Si zi xi las edə cə yəm, dağ lar, 
ay dağ lar, eheyyyy!...

Kə dər li ba xış la rı nı üzü mə zil-
lə yib da nı şır:

- Kənd dən çı xan da bir dən ya-
dı mı za düş dü ki, Boz dar hə yət-
də zən ci rə bağ lı qa lıb...

Gö zü nün ya şı bə bək lə ri nə yı-
ğı lır. Yol çə kən göz lə ri ni dağ la-
ra di kib tit rək səs lə:

- Gö rə sən, ne cə di Boz dar?.. – 
de yir. 

Ne çə il lər hə yət-ba ca nı, ara-
bə rə ni yad nə zər dən, il xı nı, sü-
rü nü  ca na var dan qo ru yan qa ra 
ağız lı Boz da rın xiff  ə ti ni çə kir di 
ba la ca... “Boy nun da zən cir də, 
ney lə yə cək sən?”

- Ac qa lar dı, yad ada mın at dı-
ğı ti kə yə ya xın dur maz dı...

Bu nu da İs gən dər de yir. Uşa-
ğın ba şı nı al dat maq is tə yi rəm:

- Zən ci ri ni açıb bu ra xar lar. 
On la ra it la zım de yil, ney nir lər 
iti?...

Fik ri uzaq lar day dı, de yə sən, heç 
de dik lə ri mi də eşit mə di. İçin də ki 
qə zə bin əlin də əsir-ye sir qal mış dı, 
bap ba la ca ca nı bu boy da qə zə bi 
da şı ya bil mir di. Nif rə ti ni ca nın dan 
sə siy lə çı xa rır dı, yox sa or ta dan iki 
bö lü nər di, çat la yar dı. Bir qa rış si-
nə dən ox ki mi sıy rı lan bu səs göy 
üzü nü qa na bo ya mış dı...

İs gən dər sə siy lə si lah lan mış-
dı, çün ki hə lə av to ma ta gü cü 
çat mır dı, çox ba la cay dı. İs tə-
yir di sə si do ğul du ğu yer lə rə 
ge dib çat sın. İs gən də rin sə si o 
tor paq la rın bir par ça sı idi, düş-

mən o sə si iş ğal edə bil mə miş di. 
Tan kın, to pun o sə si al ma ğa gü-
cü çat ma mış dı. O sə si din lə yən, 
san ki Qa ra ba ğı – Şu şa nı, Cı dır 
dü zü nü, İsa bu la ğı nı gör müş 
ki miy di. O səs o yer lə rin ha va-
sı üs tə kök lən miş di, o səs dən 
Qa ra bağ tor pa ğı nın ət ri gə lir di. 
Tor paq sə sə çev ril miş di və iş ğal-
çı nın üs tü nə ox ki mi sü zür dü, 
ona göy dən həm lə edir di. Bö-
yük şairi miz Va qif Ba yat lı Odə-
rin “Qa nad lan, uç, za lım Şu şa” 
(şairin gö yə çev ri lib Şu şa nı azad 
et mə si) şeiri ni xa tır la dım:

Eş qin dən ca nım də yən də,
min il lər lə də qəb rim də - 
tor pa ğı nın dim di yin də
di lin alt da giz lət di yin
son gül lən – 
ən dad lı, şi rin
son ye mi nəm, za lım Şu şa.

Bu za lım səs də qa nad la nıb 
uçur du və ona gül lə yet mir-
di, o səs ni şan ga ha gəl mir di, 
ox ki mi  gül lə ni ata nın gö zü-
nə ba tır dı. Şair həm də be lə 
de yir di: “Al lah sü rət lə ge dən 
za ma nı bir dən-bi rə sax la yıb bi-
zə hər şe yi gös tər di”. (“Xo ca lı 
– Tan rı nın ba la sı”) Gör dük lə-
ri miz əbə di ola raq yad da şı mı-
za ya zıl dı. Xo ca lı qət liamı nı 
tö rə dən lər cə hən nə mə ge din-
cə, cə hən nəm, ol du ğun dan da 
dəh şət li gö rü nə cək. İs gən dər 
cən nə tə ge din cə, cən nət da ha 
da gö zəl lə şə cək. 

İlk də fə dün ya nın əda lət siz li-
yi ilə üz-üzə qal mış bir uşa ğın 
için də ki qə zə bin mə nə vi çə ki si 
bö yük lə rin nif rə tin dən on qat 
ar tıq dır. Bu nif rət onu haq sız-
lıq la mü ba ri zə də tər bi yə edir. 
Bə zən in sa nı sev gi yox, nif rət 
xi las edir. Söh bət bir ba şa iş-
ğal çı ya qar şı nif rət dən ge dir. 
Tə ca vü zə mə ruz qa lan in sa nın 
hu ma niz mi gü lünc gö rü nər. Bu 
mə qam da nif rət qa çıl maz dır, 
bu nif rət sə ni hə qi qə ti mü da fi ə 
et mə yə, haq qı qo ru ma ğa, əda-
lə ti bər pa et mə yə səs lə yir. Mən 
sid qi- ürək dən ina nır dım ki, İs-
gən də rin sə si düş mən tap da ğı 
al tın da qal mış tor paq la ra, lap 
elə İs gən də rin ata sı nın tik di-
yi o evə cən ge dib ça tır. Boz dar 
da zən ci ri ni qı rıb se vin cək o sə-
sə doğ ru qa çır, o səs sa hi bi nin 
har da sa lap ya xın lıq da ol du ğu-
nu bi lir. 

Ara dan iyir mi il ke çib. Gö rə-
sən, in di İs gən dər ha ra lar da-
dır? Al tı-yed di il bun dan əv vəl 
yo lum Ho ra di zə düş müş dü. 
Qa tar la get miş dim, İs gən də ri 
ax tar ma ğa für sət ol ma dı. Am-
ma içim də qə ri bə bir ar xa yın lıq 
var, bir gün onun la rast la şa ca-
ğı ma ina nı ram və ina nı ram ki, 
lap ya xın gə lə cək də İs gən də rin 
do ğul du ğu yer lə rə, ata-ba ba 
yur du na ge də bi lə cə yik. Qa ra-
ba ğa ye ni dən və qa lib ki mi qa-
yı da ca ğıq, müt ləq qa yı da ca ğıq, 
İs gən dər!

Kənan HACI

Üz 
tut du ğum yer mü qəd dəs ocaq ki mi mə ni 
özü nə çə kir di. Elə bil nə isə İla hi bir ar zu ya, 
işıq lı niy yə tə doğ ru ge dir dim. Av to bu sun 
pən cə rə sin dən bom boz də rə-tə pə lər gö rü-

nür. Hər tə rəf dağ dı, qa ya dı. Ara-sı ra gö rü nən tor paq 
sa hə lə rin də in san əl lə ri nin sı ğa lı-tu ma rı hiss olu nur. 
Çıl paq dağ ətək lə rin də qə rar tut muş kənd lər də ya şa-
yan in san la rın dö zü mü nə hey ran qa lır san. Av to bu sun 
tə kər lə ri uza nan yol la rı di zi nə sa rı dıq ca, gör dü yüm nə 
var sa, ha mı sı nı gö zü mə, kön lü mə yığ maq is tə yir dim. 
Göz iş lə dik cə uza nıb ge dən İmiş li yo lu, Mil dü zü Fü zu-
li yə doğ ru şü tü yən ma şın kar va nı na se vinc dən qa nad 
ver miş di elə bil...

Kə dər li ba xış la rı nı üzü mə zil-
lə yib da nı şır:

- Kənd dən çı xan da bir dən ya-

ge dib çat sın. İs gən də rin sə si o 
tor paq la rın bir par ça sı idi, düş-

mən o sə si iş ğal edə bil mə miş di. 

İsgəndərin 
şikəstəsi

bir uşaq la bu ra da rast laş dım. 
Üzü nü qib lə bil di yi uca dağ la-
ra tu ta raq sə si ni bir əsim me-
hə bü küb o səm tə yol la yır dı.

dən ya na ğı bo yu axa raq qə zəb-
dən qa ra lan si fə tin də iz bu rax-
dı, tor pa ğa dü şüb ye rin si nə si ni 
dağ la dı. 

On la ra it la zım de yil, ney nir lər 
iti?...

son gül lən – 
ən dad lı, şi rin
son ye mi nəm, za lım Şu şa.

yı da ca ğıq, müt ləq qa yı da ca ğıq, 
İs gən dər!

Kənan HACI



Elias KANETTİ 
(Avstriya)

İlk xa ti rəm qır mı zı rən gin nu-
ru na bo ya nıb. Da yə nin qu ca-
ğın da kan dar dan içə ri gi ri rəm, 
qar şım da kı dö şə mə qır mı zı 

rəng də dir, sol tə rəf də sə aşa ğı enən 
ey ni rəng də pil lə kən gö rü rəm. Bu-
dur, qar şı da, göz lə ri miz sə viy yə-
sin də qa pı açı lır, ora dan gü lüm-
sər bir adam çı xır. O, qo naq pər vər 
gör kəm lə qar şı mı za gə lir. Mə nə 
ya xın la şıb da ya nır və de yir: «Di li ni 
gös tər gö rüm!». Mən itaət lə di li mi 
çı xa rı ram, o, əli ni ci bi nə sa lıb qə-
ləm yo nan bı çaq çı xa rır, açır, onu lap 
ya xı na gə ti rir. Son ra dil lə nir: «İn-
di cə di li ni kə sə cə yik!» Mən di li mi 
uzat ma ğa cə sa rət elə mi rəm, hə min 
adam da ha da ya xın la şır, in di cə bı-
ça ğın ti yə si ni di li mə to xun du ra caq. 
Son mə qam da bı ça ğı uzaq laş dı rıb 
de yir: «Yax şı, sa bah kə sə rik». Ti yə ni 
qat la yıb, bı ça ğı ci bi nə qo yur.

Hər sə hər qa pı dan qır mı zı dəh-
li zə çı xı rıq, baş qa qa pı açı lır, gü-
lüm sər adam pey da olur. Onun nə 
de yə cə yi ni qa baq ca dan bi li rəm, 
di li mi gös tər mə yi mi is tə yə cə yi ni 
göz lə yi rəm. Ba şa dü şü rəm ki, di li-
mi kəs mə yə cək, hər də fə də da ha 
bərk qor xu ram. Sə hər be lə baş la-
yır və bu, də fə lər lə olur. 

Olan la rı bir də fə də di li mə gə tir-
mi rəm, yal nız uzun il lər dən son ra 
bu nun nə ol du ğu nu anam dan so-
ru şu ram. O, mən və atam la 1907-ci 
ilin ya yı nı ke çir di yi Karls ba dı ta nı-
yır. Mə nə, iki yaş lı uşa ğa Bol qa rıs-
tan dan on beş ya şı ta mam ol ma yan 
qız - da yə gə ti rib lər. Adə tən, sə hər 
açı lan ki mi, o, uşa ğı qu ca ğı na gö tü-
rüb ev dən çı xır, yal nız bol qar di li ni 
bi lir, am ma qə lə bə lik Karls bad da 
yo lu yax şı ta pır, uşaq la bir gə vax-
tın da qa yı dır. Bir də fə onu kü çə də 
na mə lum oğ lan la ya na şı gö rür lər, 
qız oğ lan ba rə də bir söz de yə bil-
mir – tə sa dü fi  gö rüş dür. Bir-iki 
həf tə dən son ra mə lum olur ki, oğ-
lan düz bi zim lə üz bəüz də, dəh li-
zin o bi ri tə rə fi n də ya şa yır. Bi zim 
qız hər dən bir ge cə lər onun ya nı na 
qa çır. Da yə yə gö rə mə su liy yət da-
şı dıq la rın dan, va li deyn lə rim 
onu dər hal ge ri, Bol qa rıs-

ta na gön də rir lər. 

Hər iki si - bi zim qız da, oğ lan da 
ev dən ha va işıq la şan da çı xır dı lar; 
gu man ki, ilk də fə be lə rast la şıb lar, 
eh ti mal ki, ara la rın da kı ün siy yət 
be lə baş la yıb…
Ata mın ölü mü. Son ver si ya

Anam na xoş la yan da ar tıq bir il idi 
İn gil tə rə də ya şa yır dıq. De yir di lər ki, 
İn gil tə rə nin ha va sı ona xe yir di. Ona 
Bad-Ray hen hal le də müali cə yaz mış-
dı lar. 1912-ci ilin ya yın da o, müali cə-
vi su la ra get di. Ve ci mə de yil di, on-
dan öt rü da rıx mır dım, am ma atam 
mə ni onun ba rə sin də sor ğu-suala 
tu tur du, sus maq ol maz dı. Yə qin, 
qor xur du ki, biz uşaq lar ana sız da-
rı xa rıq, ona gö rə də da xi li də yi şik lik-
lə rin ilk əla mət lə ri ni ya xın bu rax ma-
ma ğa ça lı şır dı. Bir-iki də fə mən dən 
so ruş du: anan ge cik sə, da rıx maz san? 
Əgər ha mı mız sə bir elə sək, o, da ha 
da yax şı la şa caq, evə ta mam sağ lam 
qa yı da caq. Əv vəl lər hər də fə anam 
ge ci kən də özü mü elə gös tə rir dim, 
gu ya da rı xı ram, du yur dum ki, bu, 
ata ma la zım dı. Bu də fə hə min o sə-
mi miy yə tim lə ra zı laş dım ki, ku rort-
da lən gi yə bi lər. Bə zən atam əlin də ki 
mək tu bu yel lə də-yel lə də uşaq ota-
ğı na gi rib de yir di, ana nız dan gə lib. 
Am ma o həf tə lər də onu, elə bil də-
yiş miş di lər, fi k rən onun ya nın day dı, 
hə yə can lı gö rü nür dü. Ana mın ol ma-
dı ğı son həf tə lər də az da nı şır, ümu-
miy yət lə, mə nim ya nım da onun 
adı nı çək mir di. Əv vəl ki ki mi mə nə 
uzun-uza dı qu laq as mır, qəh qə hə 
çə kib gül mür, na ğıl lar uy dur mur du. 
Hə mi şə ki ki mi, mə nə ver di yi axı rın-
cı ki ta bı – Na po leonun bioq ra fi  ya sı 
ba rə də da nış ma sı nı is tə yən də atam 
fi  kir li, höv sə lə siz idi, sö zü mü ya rı-
da kəs di. Ax maq hə rə kət elə di yi mi 
bi lib utan dım. Am ma sə hə ri gün 
ota ğı mı za hə mi şə ol du ğu ki mi, şən, 
oy naq gir di, de di ki, anam sa bah 
qa yı dır. Onun se vin ci nə se vin dim, 
miss Brey isə Edi tə elə söz de di ki, 
onu ba şa düş mə dim: bəs, xa nım düz 
elə yib qa yı dır. «Bun da düz ol ma lı nə 
var ki?» - so ruş dum, am ma o, yal nız 
ba şı nı yır ğa la dı. «An la maz san. Düz 
elə yib, vəs sa lam!». Çox-çox son ra lar 
anam dan baş ve rən lər ba rə də ət rafl  ı 
so ru şan da – çox na mə lum şey lər mə-
nə ra hat lıq ver mir di, – öy rən dim ki, 
on da al tı həf tə li yə ge dib miş, bir az 
da lən gi yib miş. Atam dö zə bil mə yib, 
te leq ram gön də rib, tə ləb 
elə yib ki, dər hal evə qa-
yıt sın. 

Anam gəl di yi gün 
ata mı gör mə dim, ax-
şam uşaq ota ğı na da 

g i r  m ə  d i .

Am ma ar tıq sə hər tez dən ye nə pey-
da ol du, ki çik qar da şı mı cır nat ma-
ğa baş la dı... Yad da şım da o de yən-
lər dən yax şı bir söz qal ma yıb; bu, 
ata mın de di yi son söz lər dir. 

Hə mi şə ki ki mi, sə hər ye mə yi nə 
düş dü. Bir-iki də qi qə keç di, qə fi l-
dən qu laq ba tı rı cı qış qır tı eşi dil di. 
Da yə pil lə kən lə aşa ğı cum du, mən 
də ar dın ca qaç dım. Ye mək ota ğı-
nın açıq qa pı sın dan ata mın yer də 
uzan dı ğı nı gör düm. O, ma say la 
bu xa rı ara sın da, bu xa rı ya lap ya-
xın yer də tir-tap uzan mış dı, rən gi 
qaç mış dı, do daq la rı nın kün cün də 
kö pük var dı, anam sa ya nın da diz 
çö küb qış qı rır dı: «Jak, heç ol ma sa, 
bir söz de! Jak, heç ol ma sa, dil lən! 
Jak! Jak, bir söz de!». O, elə hey 
qış qı rır dı, adam lar – qon şu Brok-
benk lər, ər-ar vad, kü çə dən ötüb-
ke çən lər qa çıb gəl di lər. Mən qa pı-
nın ara sın da da yan mış dım, anam 
sa çı nı yo lur, var sə si lə ba ğı rır dı; 
çə ki nə-çə ki nə ota ğa gir dim, heç nə 
an la mır dım, atam dan nə sə so ruş-
maq is tə yir dim, bu za man kim sə 
de di: «U şa ğı apa rın». Brok benk lər 
eh mal ca əlim dən ya pı şıb mə ni öz 
bağ ça la rı na apar dı lar. 

Ora da on la rın oğ lu Alen ba şı mı 
qat dı, adi söh bə tə baş la dı. Kri ket 
üz rə son mək təb oyu nu nun ne cə 
keç di yi ni so ruş du, ca vab ver dim, 
o, tə fər rü at la rı öy rən mək is tə di, 
su sa na can sual la rı na ca vab ver-
dim. Son ra ağac la ra yax şı dır ma-
şıb-dır maş ma dı ğı mı öy rən mək 
is tə di, ya xın lıq da, bu daq la rı bi zim 
ba ğa sal la nan ağa cı gös tər di. «Am-
ma o ağa ca dır ma şa bil məz sən, - 
de di. – Heç cür dır ma şa bil məz sən. 
Ba car maz san, qor xur san». Mən 
hö cə tə düş düm, ağa ca bax dım, 
özüm də şüb hə ya ran dı, am ma üzə 
vur ma dım: «Yox, gö rər sən, dır ma-
şa ram!». Ağa ca ya xın laş dım, qa bı-
ğı na to xun dum, qol la rım la göv də-
si ni qu caq la yıb ar tıq dır maş ma ğa 
ha zır la şır dım ki, qə fi l dən ye mək 
ota ğı mı zın pən cə rə lə rin dən bi ri 
açıl dı. Anam pən cə rə dən ba şı nı 
çı xa rıb aşa ğı əyil di, mə ni Alan la 
ağa cın ya nın da gö rüb qu laq ba tı rı cı 
səs lə qış qır dı: «Oğ lum, sən oy na-
yır san, atan sa ölüb! Sən oy na yır-
san, atan sa ölub! Sə nin atan ölüb! 
O ölüb! Sən oy na yır san, atan sa 

ölüb!». 

O, get-ge də da ha da uca dan ba ğı-
rır dı, onu güc lə ge ri çə kir di lər, inad 
gös tə rir di, ar tıq onu gör mür düm, 
qış qı rıq sa qu laq la rım da cin gil də yir di, 
fər ya dı uzun müd dət sus ma dı. Hə-
min fər yad la ata mın ölü mü qəl bi mə 
həkk olu nub ora da hə mi şə lik qal dı. 

İn di mə ni ana mın ya nı na bu rax-
mır dı lar. Mək tə bə olan yo lu mun ya-
rı sın da, Bar loumor-roud da ya şa yan 
Flo ren tin lər ev lə ri nə apar dı lar. On la-
rın oğ lu Ar tur la əv vəl lər dost ki miy-
dik, o gün lər də sə bir-bi ri miz dən ay-
rıl mır dıq. Cə nab Flo ren tin və onun 
ar va dı Nel li xe yir xah ada mıy dı lar, 
mə ni bir də qi qə də ol sun, göz lə rin-
dən kə na ra qoy mur du lar, qor xur-
du lar, ana mın ya nı na qa ça ram. De-
yir di lər, anam xəs tə lə nib, in di onun 
ya nı na heç kə si bu rax mır lar, tez lik lə 
sa ğa la caq, on da da evi ni zə qa yı da-
caq san. Am ma on lar səhv elə yir di-
lər, mən ana mın yox, ata mın ya nı na 
get mək is tə yir dim. Onun ba rə sin də 
az da nı şır dı lar. Xə bər ver mə yi la zım 
bil dik lə ri dəfn gü nün də qə tiy yət lə 
de dim ki, mən də qə bi ris tan lı ğa get-
mək is tə yi rəm. Ar tu run uzaq öl kə lər 
ba rə də şə kil li ki tab la rı, üs tə lik, poçt 
mar ka la rı və çox lu ma saüs tü oyun-
la rı var dı. O, ge cə-gün düz mə nim-
lə idi, iki miz də bir otaq da ya tır dıq, 
Ar tur elə meh ri ban, uy dur ma çı, elə 
gül mə li və cid diy di ki, bu gün də 
onun ba rə sin də fi  kir lə şən də qəl bim 
isi nir. Am ma dəfn gü nü heç nə tə-
sir elə mə di: mə ni qə bi ris tan lı ğa get-
mək dən zor la sax la maq niy yə tin-
də ol du ğu nu gö rüb hid dət lən dim, 
yum ru ğu mu dü yün lə yib üs tü nə 
atıl dım. Bü tün ailə ət ra fım da qay na-
şır dı, eh ti yat üçün bü tün qa pı la rı da 
bağ la dı lar. Qa pı nı sın dır maq la hə-
də lə yə-hə də lə yə çır pı nır dım, am ma 
hə min gün bu na gü cüm çat maz dı. 
Nə ha yət, Flo ren tin lə rin ağ lı na xi-
lase di ci fi  kir gəl di, mən də get-ge də 
sa kit ləş dim. De di lər, dəfn mə ra si mi-
ni gö rə cə yəm. Uşaq ota ğı nın pən cə-
rə sin dən ba şı mı uzat sam, uzaq da 
ol sa, hər şe yi gö rə cə yəm. 

Bu nun nə qə dər uzaq da ol du ğu-
nu fi  kir ləş mə dən inan dım. La zı-
mi mə qam da ba şı mı uşaq ota ğı nın 
pən cə rə sin dən elə uzat dım ki, ayaq-
la rım dan ya pış ma lı ol du lar. İzah 
elə di lər ki, ca ma at Ber ton-roud dan 
Bar laul lor-rouda dö nür. Göz lə ri mi 
dörd açıb ba xır dım, an caq heç nə 
gör mür düm. Am ma mə ra si mi elə 
ət rafl  ı təs vir elə yir di lər ki, nə ha yət, 
gös tə ri lən tə rəf də sey rək tüs tü gör-
düm. De di lər, bu, elə hə min pro ses-
dir. Uzun-uza dı mü ba ri zə dən son ra 
yo ru lub ba rış dım. 

***
Atam ölən də yed di ya şım var-

dı, onun sa otuz bir ya şı ye ni cə ta-
mam ol muş du. Son ra lar bu ba rə də 
də fə lər lə da nış dı lar, o, ta ma mi lə 
sağ lam sa yı lır dı, am ma çox si qa ret 
çə kir di – ürə yi nin qə fi l da yan ma sı-
nı da bu nun la izah elə yir di lər. Me-
yi ti müayi nə elə yən in gi lis hə kim 
ölü mün sə bə bi ni müəy yən ləş di rə 
bil mə di. Am ma ailə miz də in gi lis 
hə kim lə ri yük sək də yər lən dir mir-
di lər. O dövr Vya na tə ba bə ti nin 
çi çək lən di yi dövr idi, hər han sı mə-
sə lə üz rə məs lə hət üçün Vya na pro-
fes sor la rı na üz tu tur du lar. Bu cür 
söh bət lər mə ni ma raq lan dır mır dı: 
onun ölü mü nün hər han sı sə bə bi-
nin ol ma sıy la ra zı la şa bil məz dim, 
mən dən öt rü be lə sə bəb lə rin ta pıl-
ma ma sı yal nız yax şı hal idi. 

Am ma il lər ke çir di, elə hey anam-
dan baş ve rən lə ri so ru şur dum. İl lər 
bir-bi ri ni əvəz et dik cə, mən bö yü-
dük cə onun söh bət lə ri də yi şir di; 
ye ni şey lər əla və olu nur du, əv vəl ki 
ver si ya sı «rəhm dil», ya şı ma uy ğun 
tərz də elan olu nur du. Ana mın növ-
bə ti he ka yə tin də hər şey də rin kök 
atır, ata mın da xi li mə ka nı nı ca na 
gə ti rir di. Hər tə fər rüat dan elə ya-
pı şır dım ki, elə bil mü qəd dəs ki tab-
dan gö tü rül müş dü, ət ra fım da baş 
ve rən lə rin, oxu duq la rı mın, uy dur-
duq la rı mın ha mı sı nı da nı şı lan lar la 
öl çür dü. Ha ra da, han sı aləm də ol-
sam da, mər kəz ata mın ölü mü ola-
raq qa lır dı. Bir ne çə il dən son ra ye-
ni tə fər rüat lar üzə çı xan da əv vəl ki 
aləm uşaq ev ci yi sa yaq uçub da ğı-
lır dı: hər şey elə de yil, bü tün əv vəl-
ki gü man lar səhv di, kim sə inad la 
mə ni əv vəl ki əqi dəm dən im ti na ya 
sü rük lə yir, am ma hə min kim sə nin 
da ğıt dı ğı və üzə çı xar dı ğı ya la nı 
elə özü uy du rub, həm də tə miz vic-
dan la, gu ya mə nim uşaq mə sum lu-
ğu mu qo ru maq üçün uy du rub. Hə-
mi şə qə fi l dən bu ba rə də da nı şan da 
ana mın üzün də tə bəs süm gö rü nür-
dü: «On da özüm sə nə be lə de dim. 
Sən çox ba la cay dın. Ba şa düş məz-
din». Adi, sev di yim, tə kəb bür lü və 
ağıl lı tə bəs süm dən çox fərq lə nən bu 
tə bəs süm dən qor xur dum. Anam 
an la yır dı ki, ata mın ölü mü ba rə də 
ye ni bir şey söy lə yən də dün ya mı 
dar ma da ğın elə yir. O, bu nu qəd-
dar ca sı na, hə vəs lə elə yir di: onun 
hə ya tı nı çə tin ləş dir di yim qıs qanc lı-
ğı mın qi sa sı nı be lə alır dı…

Tər cü mə edən:
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mir – tə sa dü fi  gö rüş dür. Bir-iki 
həf tə dən son ra mə lum olur ki, oğ-
lan düz bi zim lə üz bəüz də, dəh li-
zin o bi ri tə rə fi n də ya şa yır. Bi zim 
qız hər dən bir ge cə lər onun ya nı na 
qa çır. Da yə yə gö rə mə su liy yət da-
şı dıq la rın dan, va li deyn lə rim 
onu dər hal ge ri, Bol qa rıs-

ta na gön də rir lər. 

elə yib ki, dər hal evə qa-
yıt sın. 

Anam gəl di yi gün 
ata mı gör mə dim, ax-
şam uşaq ota ğı na da 

g i r  m ə  d i .

ət rafl  ı təs vir elə yir di lər ki, nə ha yət, 
gös tə ri lən tə rəf də sey rək tüs tü gör-
düm. De di lər, bu, elə hə min pro ses-
dir. Uzun-uza dı mü ba ri zə dən son ra 
yo ru lub ba rış dım. 

hə ya tı nı çə tin ləş dir di yim qıs qanc lı-
ğı mın qi sa sı nı be lə alır dı…

Tər cü mə edən:
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

(Hekayə)



Sın mış sü mük
ne cə müali cə olu nur?

İn san sü mü yü o qə dər möh-
kəm dir ki, on la rın ne cə sın dı ğı 
adam da təəc cüb do ğu rur. Sü-
mük kər pic dən 30 də fə ar tıq 
təz yi qə döz mə yə qa dir dir. Or-
qa niz min ən sərt sü mü yü bal dır 
sü mü yü dür. O, 1600 ki loq ram 
ağır lı ğa döz mək gü cün də dir. 
Am ma bi zə mə lum ola nı bu dur 
ki, sü mük lər çox vaxt kə nar təz-
yiq lər nə ti cə sin də sı nır. Sı nı ğın 
hər ti pi nin öz adı var – bu ad 
onun ne cə sın ma sı ilə bağ lı dır. 
Əgər sü mük çat la yıb sa, özü də 
onun lü lə si nin bir his sə si sı nıb, 
qa lan his sə si isə əyi lib sə, bu, 
baş qa qi sim li sı nıq dır. Əgər sü-
mük tam sı nıb sa, ona sa də sı nıq 
de yir lər. La kin əgər sü mük iki-
dən ar tıq his sə yə par ça la nıb sa, 
bu nu qəl pə li sı nıq ad lan dı rır lar. 
Əgər sı nıq za ma nı əzə lə lər və 
də ri zə də lə nir sə, be lə sı nı ğa açıq 
sı nıq de yi lir.

Sın mış sü mü yün “tə mi ri” 
müəy yən mə na da sın mış dol-
ça nın tə mi ri nə bən zə yir. Qəl-
pə lər bir-bi ri nə müm kün qə dər 
sıx dü zül mə li dir. Am ma sı nı-
ğın “tə mi ri” za ma nı dok tor heç 
bir ya pış qan dan is ti fa də et mir.

Bu hal da ya pış qa nı 
sü mü yün özü nün 
bir ləş di ri ci to xu ma-
sı əvəz edir. Sü mük 
to xu ma sı nın çox qə-
ri bə bir özü nü bər-
pa funk si ya sı var. 
Sü mük sı nan da 
onun ət ra fın-
da kı sü mük lə 
yum şaq to xu-
ma lar cı rı lır, 
zə də lə nir. Zə-
də lən miş to xu-
ma nın bir his sə si ölüb-ge dir. Sın-
mış sü mük lə rin uc la rı və zə də li 
yum şaq to xu ma lar olan yer qan 
lax ta sı və lim fa ilə əha tə olu nur. 
Yal nız bir ne çə saat dan son ra hə-
min yer də bir ləş di ri ci to xu ma nın 
ilk hü cey rə lə ri əmə lə gə lir və bu, 
sü mü yün bər pa sı pro se sin də ilk 
ad dım olur. Bu hü cey rə lər sü rət-
lə ço xa lır və kal sium la do lur lar. 

Sı nıq dan 72-96 saat son-
ra bu hü cey rə lər sü mük lə rin 
ucu nu bir-bi ri nə bir ləş di rən 
to xu ma nı əmə lə gə ti rir! Ye-
ni ya ra nan bu to xu ma ya da ha 
çox kal sium yı ğı lır. Nə ti cə də 
hə min kal sium sərt to xu ma-
nın ya ran ma sı na kö mək edir 
və bu to xu ma bir ne çə ay dan 
son ra nor mal sü mü yə çev ri lir.

Sın mış ye rə adə tən gips 
sar ğı qo yur lar ki, sü mü yün 
hə rə kə ti nə im kan ver mə sin 
və sı nı ğın kə nar la rı nı ye rin-

də möh kəm sax la-
sın.

Ni yə bi zim 
bir pən cəmiz 
digərin dən 
böyük dür?

Yə qin fi  kir ver mi si niz, 
ayaq qa bı alan da, bir də gö-
rür sü nüz ki, onun bir ta yı 

di gə rin dən da ha ra hat otu-
rur. Bəs bu, ni yə be lə olur? 

Axı pən cə lə rin hər iki si, əs-
lin də ey ni də rə cə də iş lə-

yir, ey ni işi gö rür? 

Bu onun la əla qə dar dır ki, bi zim 
bə də ni miz asim met rik dir, yə ni 
onun sol və sağ ya rı sı ey ni de-
yil. Bir ne çə nü mu nə də siz özü-
nüz bu nun şa hi di ola bi lər si niz. 
Əgər güz gü də üzü nü zə bax sa-
nız, gö rə cək si niz ki, üzü nü zün 
sağ ya rı sı sol ya rı sın dan da ha 
çox in ki şaf edib. Sağ ya na ğı nız 
da ha ar tıq qa ba ğa çı xır, sağ tə-
rəf də ki gö zü nüz və qu la ğı nı zın 
ciz gi lə ri da ha iti dir. Bu, tək si-
fə tə de yil, bü tün bə də nə aid dir. 
Ayaq lar da özü nün gü cü və 
cəld li yiy lə ey ni de yil.

Ürək sol da, qa ra ci yər sağ da 
yer lə şir. De mə li bi zim da xi li-
miz də də sim met ri ya yox dur. 
Bu nun nə ti cə sin də ske le ti miz 
də qey ri-bə ra bər in ki şaf edir. 

Bu ki çik fərq lər isə bi zim hə-
rə kət lə ri miz də də rin iz lər bu-
ra xır. Bə də nin qey ri-bə ra bər 
in ki şa fı ye ri şi mi zi bir qə dər 
yön dəm siz ləş di rir.

Bu nun nə ti cə sin də göz lə ri miz 
bağ lı ol sa, ya da mə sə lən, qa tı 
tu fa na, qa sır ğa ya düş sək, bir də 
ba xa ca ğıq ki, düz get mək əvə zi-
nə döv rə vu ru ruq. Ey ni şey hey-
van la ra da aid dir, çün ki on la rın 
da bə də ni asim met rik dir.

Əgər biz sağ əli üs tün olan 
adam lar la, sol əli üs tün olan-
la ra, yə ni so la xay la ra diq qət 
et sək, bu ra da bir çox ma raq lı 
fakt lar la qar şı la şa ca ğıq. İn san-
la rın dox san al tı faizi sa ğəl li-
dir. La kin bu nun sə bə bi bə də-
nin sim met rik li yi de yil, bey nin 
asim met rik li yi dir. Bey nin sol 
ya rı sı bə də nin sağ tə rə fi  nə nə-
za rət edir, sağ ya rı sı isə sol tə-
rə fə. Be lə lik lə, bey nin sol ya rı sı-
nın sağ üzə rin də do mi nant lıq, 
yə ni üs tün lük gös tər mə si bey-
nin sağ ya rı sı nın da ha mü tə-
hər rik li yi nə, in san la rın ək sə riy-
yə ti nin sa ğəl li ol ma sı na şə rait 
ya ra dır.

Ske le ti miz
nə yə lazım dır?

Ske le tin iki əsas və zi fə si var 
– o, bi zim bə də ni mi zi şa qu li 
və ziy yət də sax la yır və da xi li 
or qan la rı mı zı qo ru yur. Ske let 
əsa sən, sü mük lər dən iba rət 
kar kas dır. Uşaq ana dan olan-
da, onun ske le tin də 270 sü mük 
olur ki, on la rın da bə zi lə ri çox 
xır da dır. Yet kin adam da sü-
mük lə rin sa yı, adə tən 206-dır, 
çün ki on lar dan bə zi lə ri son ra-
dan baş qa sü mük lə rə bir lə şir. 
Bu bir ləş mə nöq tə lə rin də sü-
mük lər dəst şək lin də olur, on-
lar bir-bi ri nə bağ lar va si tə siy lə 
möh kəm bağ la nır. Bu bağ lar 
ipi, qay ta nı xa tır la dır. Bə zi sü-
mük bağ la rı çox mü tə hər rik 
olur.

Mə sə lən, siz qa çan da, aya ğı-
nı zı gah diz oy na ğın dan, gah 
da ça naq dan tər pə dir si niz. To-
pu atan da əli niz çi yin və dir sək 
oy naq la rın dan tər pə nir. Bə zi 
bir ləş mə lər, ya xud oy naq lar, 
ümu miy yət lə, hə rə kət siz dir. 
Fə qə rə sü tu nu nun kö kün də 
sü mük lər bir-bi ri nə bir lə şə rək 
baş qa sü mü yün içi nə gi rən bir 
sü mük əmə lə gə ti rib. On la rın 
heç bi ri tər pən mir. Bi zim kəl-
lə mi zin sü mük lə ri də hə rə kət-
siz dir, tə bii ki, çə nə sü mü yü nü 
çıx maq şər tiy lə. Ske le tin tə min 
et di yi mü da fi ə sis te mi nə bi zim 
bey ni mi zi qo ru yan kəl lə də da-
xil dir.

Qa bır ğa lar dan iba rət qə fəs 
ürə yi və ci yər lə ri qo ru yur. Fə-
qə rə sü tu nu isə onur ğa bey ni ni 
mü da fi ə edir – bu be yin si nir uc-
la rı üçün ma gist ral xət dir. Fə qə-
rə sü tu nu nun özü isə da ha xır da 
sü mük lər dən iba rət bir zən cir dir.

Sü mü yün can lı ma te ri ya ol-
du ğu nu tə səv vür et mək bi zim 
üçün çə tin dir, am ma bu be lə dir. 
İn san ca van olan da sü mük lə ri 
bö yü yür. Mə sə lən, om ba in san 
ana dan olan dan tam yet kin-
lik ya şı na ça ta na ki mi üç də fə 
bö yü yə bi lər. Sü mük lər on la ra 
kal sium və di gər mi ne ral lar da-
xil ol duq ca həm uzun lu ğu, həm 
də qa lın lı ğı eti ba riy lə bö yü yür. 
Və sü mük can lı to xu ma ol du-
ğun dan, o da qi da lan ma lı dır. 
Sü mü yün üz tə rə fi n də çox na-
zik və sərt bir tə bə qə olur. On da 
çox lu xır da ca qan da mar la rı var 
ki, qi da mad də lə ri ni sü mü yün 
hü cey rə lə ri nə çat dı rır. İçə ri dən 
isə sü mük mə sa mə li dir və sü-
mük ili yi ilə do lu dur. Sü mük 
ili yi nin bir his sə si piy eh ti ya tı nı 
sax la yır, di gər his sə si isə qır mı zı 
qan kü rə cik lə ri is teh sal edir.

Bi zim bö yü mə yi miz 
nə vaxt da ya nır?

Ye ni cə ana dan ol muş kör pə-
nin bo yu or ta he sab la 50 san ti-
metr olur. İyir mi il ər zin də bu 
ba la ca bə dən üç də fə dən ar tıq 
bö yü yür. Ki şi lə rin or ta bo yu 
1,7 metr dir. Am ma in san heç 
on da da bö yü mə si ni da yan dır-
mır. O, hətt  a iyir mi beş ya şın da 
da bö yü yür və bo yu nun mak-
si mal həd di nə təx mi nən 35-40 
ya şın da ça tır. Bəs bun dan son ra 
nə baş ve rir? Onun bö yü mə si 
sa də cə ola raq da yan mır, in san 
“qu ru ma ğa” baş la yır.

İn san qırx ya şın dan son ra hər 
onil lik də or ta he sab la 10 mil li-
metr “qu ru yur”. Bu nun sə bə bi 
oy naq lar da kı və fə qə rə sü tu-
nun da kı qı ğır daq la rın qu ru ma-
sı dır. 

Bö yü mə nin sü rə ti ilin fəs-
lin dən ası lı dır. Uşaq lar yay da 
qış la mü qa yi sə də da ha sü rət lə 
bö yü yür lər. Mə sə lən, mək təb-
li uşaq lar yay ay la rın da qış dan 
iki də fə sü rət lə bö yü yür lər! 
Yax şı qi da, əl ve riş li re jim – bu 
və ya di gər amil lər hər nəs li 
özün dən əv vəl ki lər dən or ta he-
sab la da ha hün dür edir.

Bö yü mə nin tem pi dörd əsas 
və ziy lə müəy yən lə şir: qal xan-
va rı, hi po fi z, ti mus və cin siy yət 
və zi lə riy lə. Bu və zi lər nor mal 
fəaliy yət gös tə rən də və on la rın 
işi ba lans laş mış olan da bö yü-
mə nor mal ge dir. 

Sın mış sü mük

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

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

İl qar ƏLFİ
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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 

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 

kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. 
Bu mət ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta 
mək təb də rast laş mı şıq, am ma təəs süf 
ki, dərs lik lə ri mi zin, nə dən sə, hə mi şə 
qə liz olan el mi di li uc ba tın dan çox şey 
əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz-
lə yə sa vad la na caq, alim ola caq sı nız. 
Məq səd uşaq la rı mı zın dün ya gö rü şü nü 
ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 
mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə 
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Bəs siz bi lir si niz ki, biz sə hər-
lər dü nən ax şam ol du ğu muz dan 
da ha hün dür olu ruq? Am ma bu 
fərq gün ər zin də itir və bi zim ge-
cə lər ar tan bo yu muz qı sa lır.

İn sa nın ni yə
tü kü olur?

İn san mə mə li lə rə aid dir, bü-
tün mə mə li lər isə tük lü olur. 
Baş qa hey van la rın tim sa lın da 
tük lə rin nə qə dər fay da lı ol du-
ğu nu gö rə bi lə rik. Tü kün əsas 
fay da sı bu dur ki, bə də nin is ti li-
yi ni sax la yır. Tro pik hey van lar-
da tük lər on la rı gü nə şin bir ba şa 
şüala rın dan qo ru yur. Baş da kı 
uzun tük lər, yə ni hey va nın ya-
lı onun boy nu nu mü da fi ə edə 
bi lir. Ox lu kir pi nin tük lə ri ona 
düş mən lə riy lə mü ba ri zə apar-
maq da kö mək edir. Yax şı, bəs 
in sa nın tük nə yi nə gə rək dir?

Hər şey dən qa baq de mə li yik 
ki, kör pə ana dan olar kən onun 
bü tün bə də ni yum şaq, na rın tük-
lə ör tü lü olur. Uşaq bö yü dük cə 
onun tük ör tü yü bö yük lə rin tük 
ör tü yü nə bən zə mə yə baş la yır. 

Bö yük lə rə xas olan tük ör tü yü-
nü isə xü su si hor mon la rı olan 
müəy yən və zi lər tən zim lə yir.

Ki şi lər də bu hor mon lar bə-
dən də və üz də tük lə rin bö yü-
mə si nə sə bəb olur, həm də ey ni 
za man da baş da kı tük lə rin bö-
yü mə si ni lən gi dir. Qa dın lar da 
isə bu hor mon lar ta mam ək si-
nə fəaliy yət gös tə rir. On la rın 
bə də nin də və üzün də az, ba-
şın da isə da ha çox tük bi tir. Ki-
şi lər lə qa dın lar da tük lə rin fərq-
li bö yü mə si cin si əla mət lər dən 
sa yı lır. Yə ni, bu da iki cin si bir-
bi rin dən fərq lən dir mək üsul la-
rın dan bi ri dir. Ki şi nin saq qa lı 
yal nız onun ki şi li yi ni gös tər-
mir, həm də si fə ti nə güc lü, lə-
ya qət li bir in san gör kə mi ve rir.

XIX əs rin məş hur tə biət ali mi 
Çarlz Dar vin be lə he sab edir di 
ki, in san in ki şaf et dik cə, ona bə-
də nin də ki na zik tük lər tə rin və 
ya ğış su yu nun bu xar lan ma sı na 
kö mək üçün la zım dır. Qaş-
lar, kir pik lər, qu laq lar da-
kı və bu run da kı tük-
lər isə bu də lik lə ri 
toz dan və xır da 
hə şə rat lar dan 
q o  r u  m a q 
ü ç ü n -
dür. 

Tük lər ne cə bö yü yür?
Xə bə ri niz var ki, tük lər lə dır-

naq lar ey nu mən şə yə ma lik dir-
lər? On lar də ri mi zin buy nuz-
la şan tə bə qə sin dən bö yü yür. 
Tük o vaxt bö yü yür ki, hə min 
o də ri nin bir par ça sı da ha aşa ğı 
tə bə qə yə dü şüb ora da kök bu-
rax sın. Son ra o, də ri qa tın dan 
ke çə rək çö lə çı xır. Tük lə rin kö-
kün də dörd müx tə lif hü cey rə 
qa tı var. On lar bö lü nür, ço xa lır 
və tü kü itə lə yib də ri dən ba yı ra 
çı xa rır.

Tük bö yü dük cə, onun hü-
cey rə lə ri də ri nin xa ri ci sət hi ni 
xa tır la dan buy nuz la şan mad-
də yə çev ri lir. Tü kün sət hin də 
hü cey rə lər yas tı la şır, bir-bi ri-
nin üs tü nə dö şə nir. On la rın kök 
hü cey rə lə rin də iri, gir də piy 
hü cey rə lə ri olur ki, bu, tü kün 
əmə lə gəl mə si üçün zə ru ri in-
şaat ma te rialı top la yır. Ye ri gəl-
miş kən, tü kün kö kü to xu ma ya 
elə bağ la nır ki, onu dar tıb çı xar-
maq da müm kün de yil. Ona gö-
rə də siz tü kü nü zü çə kib çı xa-
ran da onun kö kü ye rin də qa lır.

Və ma raq lı bu ra sı dır ki, tük-
lər müx tə lif vaxt lar da müx tə lif 
sü rət lə bö yü yür. Ge cə lər tük 
çox ya vaş bö yü yür, sə hər lər 
onun sü rə ti ar tır, ax şa ma ya xın 
aza lır, son ra ye nə ar tır. Ümu-
mən, yaş lı ada mın bə də nin də 
300-500 min  tük olur.

Xal nə dir?
Xal bə dən də ki ana dan gəl mə 

lə kə lə rə aid dir. Tibb el mi on-
la rın ya ran ma sə bəb lə ri ni hə lə 
tam öy rə nə bil mə yib və tə bii 
ki, onun qar şı sı nı al maq üçün 
töv si yə lər də ve rə bil məz. Am-
ma bir mə sə lə yüz faiz bəl-
li dir: xa lın, bət nin də uşaq 
olan qa dı nın hər han sı 
bir qor xu su na aidiy-
yə ti yox dur.

Prak ti ki ola raq hər bir in sa-
nın bə də ni nin han sı ye rin də sə 
azı bir də nə xal olur. On lar is-
tə ni lən yer də, o cüm lə dən ba şın 
də ri sin də də əmə lə gə lə bi lər. 
Xal lar də ri nin han sı qa tın da 
əmə lə gəl mə sin dən ası lı ola raq, 
öz lə ri nin xa ri ci gö rü nü şü nə gö-
rə bir-bi rin dən fərq lə nə bi lər lər. 
Xal la rın ək sə riy yə ti ana dan ola-
na dək, ya da ana dan olan ki mi 
əmə lə gə lir. Am ma bə zən on lar 
on dörd, on beş ya şın dan son ra 
ya ra nır. Əgər xal la ra to xun ma-
san, on la rın or qa niz mə heç bir 
zi ya nı dəy məz.

Xal lar la əla qə dar ən bö yük təh-
lü kə bun da dır ki, on lar zə də lən-
sə, bəd xas sə li şi şə çev ri lə bi lər. 
La kin  bu, na dir hal lar da baş ve-
rir və xal lı adam la rın ək sə riy yə-
ti nin na ra hat lı ğı na sə bəb yox dur.

Də ri nin gör kə mi nin də yiş mə-
siy lə mü şa yiət olu nan bir sı ra 
baş qa poz ğun luq lar var ki,  za-
hi rən xal ki mi qiy mət lən di ri lə 
bi lər. On lar dan bi ri ana dan olar-
kən, ya da dər hal son ra də ri də 
əmə lə gə lən qır mı zım tıl, ya xud 
bə növ şə yi yə ça lan lə kə lər dir. 

On la rın rən gi bə zən mo ru ğu, çi-
yə lə yi də xa tır la dır. Əs lin də bu lə-
kə lər qan da mar la rı nın qey ri-adi 
ha lı dır və çox vaxt on la rı müali cə 
ilə yox et mək olur. La kin hə kim-
lə rin ço xu elə he sab edir ki, bu lə-
kə lər bə dən dən müm kün qə dər 
er kən gö tü rül mə li-
dir ki, ye rin də 
ç a  p ı q  l a r 
qal ma-
sın.

Tibb iş çi lə ri hətt  a də ri də ki çil-
lə ri be lə “də ri ça tış maz lı ğı” he-
sab edir lər. Çil lər gü nəş şüala-
rın da kı ult ra bə növ şə yi şüala rın 
tə si rin dən ya ra nır. Də ri si ağ, saç-
la rı açıq rəng də olan in san lar da 
çil lər da ha tez-tez əmə lə gə lir.

Də ri miz də ni yə 
sızanaq lar əmə lə gəlir?

Də ri də olan sı za naq in san da 
dis kom fort ya ra dır. On la rın əmə-
lə gəl mə sə bəb lə ri ni də qiq bil səy-
dik və bu xo şa gəl məz şey lər dən 
qur tul ma ğın yo lu nu gös tər mək 
iq ti da rın da ol say dıq, çox gö zəl 
olar dı. Am ma, təəs süf ki, bu prob-
lem o qə dər də sa də de yil. Sı za-
naq lar da ha çox tük ki sə cik lə rin də 
ya ra nır. Piy və zi lə ri tük ki sə cik lə-
ri nə dü şən piy mad də si ya ra dır. 
Tük ki sə ci yi qa pa nan da if raz olu-
nan piy hə min ki sə ci yin için də qa-
pa lı qa lır və nə ti cə də ucun da qa ra 
nöq tə olan sı za naq lar ya ra nır.

Sı za naq lar də ri nin ümu mi 
səth dən qal xan his sə lə ri dir ki, 
on la rın için də çox vaxt irin yı-
ğı lır. Sı za naq la rın ya ran ma sə-
bəb lə ri ni tam izah et mək çə tin-
dir. On lar bir çox sə bəb lər dən, 
o cüm lə dən düz gün qi da lan-
ma maq dan, və zi lə rin ba lans lı 
fəaliy yət gös tər mə mə sin dən, 
ya xud də ri nin cü zi in fek si ya-
sın dan ya ra na bi lər. Am ma sı-
za naq la rın də ri nin in ki şa fın da 
əhə miy yət li poz ğun luq lar dan 
və hətt  a cid di xəs tə lik lər dən xə-
bər ver mə si də is tis na de yil. Ona 
gö rə də bə dən də çox lu sı za naq 
gör sə niz, hə kim lə məs lə hət lə  şin. 
Hə kim on la rın ya ran ma sə bəb-
lə ri ni müt ləq tap ma ğa ça lı şa caq.

Əgər sı za naq la rın ya ran-
ma sı han sı sa da xi li sə bəb lər lə 
əla qə dar dır sa, də ri yə sür tü-
lən dər man la rın xey ri ol ma-
ya caq, ək si nə, bu dər man lar 
də ri ni da ha ar tıq zə də lə yə cək.

Sı za naq la rı sıx maq ol maz, 
çün ki bu, or qa niz mə in fek si ya 
düş mə si ilə nə ti cə lə nə bi lər.

Ye ni yet mə çağ la rın da bir çox 
adam lar da sı za naq lar əmə lə 
gə lir. Bu nun da sə bəb lə ri çox 
fər di dir: bə zən bu, qi da ilə 
əla qə dar dır, bə zən isə bu nun 
sə bə bi və zi lə rin düz gün ça lış-
ma ma sı ola bi lər. Sı za naq la rı 
ar tan adam düz gün müali cə 
üsu lu üçün müt ləq hə ki mə 
mü ra ciət et mə li dir.

Kə pək nə dən
əmə lə gə lir?

Tibb el mi hə lə kə pə yin əmə lə 
gəl mə si nin də qiq sə bəb lə ri ni bil-
mir. Kə pə yi baş də ri si nin xəs tə li-
yi də say maq olar. Be lə ki, bu za-
man ba şın də ri sin də və saç lar da 
xır da kə pək əmə lə gə lir. Bu ha-
di sə nin el mi adı se bo re ya lı ek ze-
ma dır. Də ri nin bu və ziy yə ti nin 
han sı sa in fek si ya dan ya ran ma sı-
na dair xey li sü but var. La kin bu 
fər ziy yə hə lə sü bu ta ye ti ril mə-
yib. Çün ki be lə bir in fek si ya nın 
oya dı cı sı da aş kar lan ma yıb.

Biz bi li rik ki, kə pək, de mək 
olar, hə mi şə sa çın kö kü ilə əla-
qə dar olan və zi lə rin if rat ak-
tiv lik nü ma yiş et dir mə siy lə 
baş la nır. Bu və zi lə rə piy və zi-
lə ri de yir lər və on lar də ri pi yi 
ad la nan mad də if raz et mək lə 
məş ğul dur lar. Hə min mad də 
kə pək əmə lə gə ti rir və bu nun 
nə ti cə sin də baş qa şın ma ğa baş-
la yır. Bə zən kə pək baş da kı bak-
te ri ya la rın və gö bə lək lə rin adi 
nor ma dan ar tıq ol ma sıy la əla-
qə dar ya ra nır. La kin bu fak tor-
la rın kə pə yin miq da rı na tə si ri 
hə lə sü but olun ma yıb. On lar 
sa də cə ola raq, və ziy yə ti ağır laş-
dı rır. Əl bətt  ə, əgər kə pək möh-
kəm qa şın ma ve rir sə və in san 
in ten siv ola raq qa şı nır sa, bu, 
in fek si ya ya sə bəb ola bi lər, çün-

ki hə min mik roor qa-
nizm lər zə də lən miş 

də ri dən ba şa ke çə 
bi lər. 

Kə pə yin əhə miy-
yət siz də rə cə də 
ar tı mı mü şa hi də 
olu nar sa, saç la-
rı həf tə də bir-iki 
də fə yu maq və 
if rat piy dən, 
kə pə yin özün-
dən xi las ol maq 
üçün kəl lə nin 
də ri si ni yax şı ca 
mas saj et mək 
la zım dır. Bu 
təd bir lər ək sər 
hal lar da kö-

mək edir. La kin 
ağır hal lar da, hətt  a 
ba şı yu ma ğın özü 
be lə xo şa gəl məz tə-

sir edən də, müt-
ləq hə ki mə 

mü ra ci ət et-
mək la zım-

dır.
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isə bu hor mon lar ta mam ək si-
nə fəaliy yət gös tə rir. On la rın 
bə də nin də və üzün də az, ba-
şın da isə da ha çox tük bi tir. Ki-
şi lər lə qa dın lar da tük lə rin fərq-
li bö yü mə si cin si əla mət lər dən 
sa yı lır. Yə ni, bu da iki cin si bir-
bi rin dən fərq lən dir mək üsul la-
rın dan bi ri dir. Ki şi nin saq qa lı 
yal nız onun ki şi li yi ni gös tər-
mir, həm də si fə ti nə güc lü, lə-
ya qət li bir in san gör kə mi ve rir.

XIX əs rin məş hur tə biət ali mi 
Çarlz Dar vin be lə he sab edir di 
ki, in san in ki şaf et dik cə, ona bə-
də nin də ki na zik tük lər tə rin və 
ya ğış su yu nun bu xar lan ma sı na 
kö mək üçün la zım dır. Qaş-
lar, kir pik lər, qu laq lar da-
kı və bu run da kı tük-
lər isə bu də lik lə ri 
toz dan və xır da 
hə şə rat lar dan 
q o  r u  m a q 
ü ç ü n -
dür. 
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lə kə lə rə aid dir. Tibb el mi on-
la rın ya ran ma sə bəb lə ri ni hə lə 
tam öy rə nə bil mə yib və tə bii 
ki, onun qar şı sı nı al maq üçün 
töv si yə lər də ve rə bil məz. Am-
ma bir mə sə lə yüz faiz bəl-
li dir: xa lın, bət nin də uşaq 
olan qa dı nın hər han sı 
bir qor xu su na aidiy-
yə ti yox dur.
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yət siz də rə cə də 
ar tı mı mü şa hi də 
olu nar sa, saç la-
rı həf tə də bir-iki 
də fə yu maq və 
if rat piy dən, 
kə pə yin özün-
dən xi las ol maq 
üçün kəl lə nin 
də ri si ni yax şı ca 
mas saj et mək 
la zım dır. Bu 
təd bir lər ək sər 
hal lar da kö-

mək edir. La kin 
ağır hal lar da, hətt  a 
ba şı yu ma ğın özü 
be lə xo şa gəl məz tə-
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Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu nun “Mə də niy-
yət lə rin bey nəl xalq dialo qu: Azər bay can-Ru si ya” ki ta bı işıq üzü 
gö rüb. Nəş rə 2015-ci ilin de kab rın 14-dən eti ba rən Sankt-Pe ter-
burq Həm kar lar İtt  i faq la rı Hu ma ni tar Uni ver si te tin də oxu nan, 

mul ti kul tu ra lizm və müasir dün ya da mə də niy yət lə rin bey nəl xalq dialo qu 
prob lem lə ri nə həsr olu nan mü ha zi rə lə rin ma te rial la rı da xil edi lib.

Müəl lif ki tab da döv lət-si ya si qu-
ru luş la rın xü su siy yət lə ri ni, Azər-
bay ca nın so sial və iq ti sa di si ya sə ti ni, 
öl kə nin di ni və et nik müx tə lifl  i yi ni 
nə zər dən ke çi rir, Ru si ya və Azər-
bay ca nın mə də niy yə tin müx tə lif 
sa hə lə rin də əmək daş lı ğı na xü su si 
diq qət ye ti rir. Ki tab müəl lim lər, as-
pi rant lar, tə lə bə lər və ge niş oxu cu 

küt lə si üçün nə zər də tu tu lub.
Po lad Bül bü loğ lu Sankt-Pe ter-

burq Həm kar lar İtt  i faq la rı Hu-
ma ni tar Uni ver si te ti ilə çox dan 
əmək daş lıq edir. O, uni ver si te tin 
təş kil et di yi və dün ya nın ən bö-
yük il lik el mi-hu ma ni tar fo ru mu 
olan Bey nəl xalq Li xa çov el mi oxu-
nuş la rı nın iş ti rak çı sı dır.

  «Yay mü ta liəsi” ifa də si, ha ra da sa, mək təb il lə ri ni xa tır la dır. An-
caq ma raq lı ki tab la rı mək təb proq ra mın dan kə-
nar da oxu maq olar. Yay fəs li nin is ti ra hət ça-
ğı ol du ğu nu nə zə rə al saq, gü nün müəy yən 
his sə si ni mü ta liəyə ayır maq və da ha çox 
ki tab oxu maq olar.” Məş hur mil yard çı 
Bill Qeyts öz blo qun da hər yay möv-
sü mün də oxu cu la ra mü ta liə et mək 
üçün bir ne çə ki tab töv si yə edir. 

Onun təq dim et di yi si ya hı da bi rin ci yer də Nil Sti ven so nun fan tas tik 
janr da yaz dı ğı “Yed di Ye va” (“Se ve ne ves”) əsə ri qə rar la şıb. Məhz bu əsə-
rin onu el mi-fan tas tik ədə biy yat oxu ma ğa hə vəs lən dir di yi ni vur ğu la yan 
Bill Qeyts de yib: “Mən son 10 il də heç bir el mi-fan tas tik əsər oxu mur dum. 
La kin bu əsə ri mə nə bir ya xın rə fi  qəm məs lə hət bil di. Nə yax şı ki, məs lə hə-
tə qu laq asıb oxu dum. Əsə rin əsas sü jet xətt  i ni Ayın part la ma sı təş kil edir. 
İn san lar ba şa dü şür ki, 2 il dən son ra ka tast ro fi k me teorit ya ğı şı ya ğa caq 
və Yer üzü məhv ola caq. Ola bil sin ki, bu əsə ri oxu yan da in for ma si ya la rın 
tə fər rüat la rı na çox vaxt iti rə cək si niz, an caq mən tex ni ki de tal la rı se vi rəm”.

Bill Qeyt sin məs lə hət bil di yi ikin ci ki tab Cor dan El len ber qin “Haq sız 
ol ma maq üçün” (“How Not to Be Wrong”) əsə ri dir.

Onun söz lə ri nə gö rə, ri ya ziy yat çı və ya zı çı El len berq bi zim gün də lik 
hə ya tı mız da ri ya ziy ya tın nə ki mi rol oy na dı ğı nı izah edir. “Ki ta bın hər 
his sə si bir möv zu nu əha tə edir. Mə sə lən, əsə rin bir his sə si seç ki lər, di gər 
his sə si lo te re ya haq qın da söh bət lə baş la sa da, bü tün möv zu lar ri ya ziy-
ya ta aid söh bət lər lə qur ta rır”, - Bill Qeyts be lə de yib. Onun söz lə ri nə 
gö rə, bə zi yer lər də ri ya ziy yat la bağ lı mə sə lə lə ri an la maq xey li çə tin lə şir, 
la kin müəl lif bu mü rək kəb li yi oxu cu üçün aç ma ğı ba ca rır. 

Nik Ley nin “Hə ya ti əhə miy yət li sual” ki ta bı da Bill Qeyt sin yay mü ta-
liəsi üçün məs lə hət gör dü yü nəşr lər dən dir. 

Qeyts de yib: “Nik Leyn ən ori ji nal fi  kir söy lə miş ya zı çı lar dan bi ri dir. Ona gö-
rə də, oxu cu lar onun əsər lə ri ni müt ləq oxu ma lı dır. Nik Leyn bu əsə ri ilə in san-
la ra ener ji nin bü tün can lı or qa nizm lər də oy na dı ğı ro lu ba şa sal maq la, bir növ 
el min bu rax dı ğı səhv lə ri dü zəl dib. Ya zı çı ki ta bın da hə ya tın ne cə ya ran dı ğı nı, 
can lı var lıq la rın ne cə mü rək kəb ləş di yi ni izah et mə yə ça lı şır ki, in san lar ener ji-
nin işi ni tam mə na da an la ya bil sin lər”. O, əla və edib ki, bu, sa də cə, nə zə riy yə 
de yil. Onun söz lə ri nə gö rə, mi to xond ri ya lar, yə ni bi zim hü cey rə lə ri miz də olan 
elekt ros tan si ya lar xər çəng xəs tə li yi ilə mü ba ri zə də əhə miy yət li rol oy na ya bi lər. 

Növ bə ti ki tab - Reiti Mi ki ta ni və Xi ro şi Mi ki ta ni nin “Rə qa bə tin gü cü” haq-
da o, be lə şərh ve rib: “Mə nim Ya po ni ya ya rəğ bə tim ilk də fə 30 il əv vəl “Mic-
ro soft” ilə əla qə dar o öl kə yə sə fər edən də ya ra nıb. Bu gün qlo bal iq ti sa diy ya tı 
iz lə yən hər kə sin Ya po ni ya ilə ma raq lan ma sı tam tə biidir. Elə “Ra ku ten” in ter-
net şir kə ti nin ya ra dı cı sı, 2013-ci il də və fat et miş Reiti ilə oğ lu Xi ro şi ara sın da 
olan dialoq dan bi lə cək si niz ki, Ya po ni ya da 80-ci il lə rin nə həng şir kət lə ri Cə-
nu bi Ko re ya və Çin dən olan rə qib lə ri nin qar şı sı nı ni yə və ne cə kəs di. Hər çənd, 
mən Xi ro şi nin bü tün proq ram la rı ilə ra zı de yi ləm, an caq onun yax şı ide ya la rı 
da var. Rə qa bə tin gü cü Ya po ni ya nın gə lə cə yə ay dın ba xı şın dan xə bər ve rir”.

Bill Qeyt sin tə til za ma nı oxu ma ğı məs lə hət bil di yi ki tab si ya hı sın da so nun cu 
ye ri Yu val Noa Ha ra ri nin “Sa piens: Bə şə riy yə tin qı sa ta ri xi” ki ta bı tu tur. Məş-
hur mil yard çı de yir: “Hə yat yol da şım Me lin da ilə bu ki ta bı oxu duq dan son ra, 
na har za ma nı xey li mü ba hi sə et mə yə baş la dıq. Ha ra ri 400 sə hi fə lik ki tab da bü-
tün bə şə riy yət ta ri xin dən da nış maq la, çox çə tin bir işin öh də sin dən gə lib”.

Müəl lif, həm çi nin sü ni in tel lek tin, gen mü-
hən dis li yi nin və baş qa tex no lo gi ya la rın in-
san la rı gə lə cək də ne cə də yi şə cə yin dən ya zır: 
“Bu ki tab da da mə nim ra zı ol ma dı ğım mə-
qam lar ol du. Xü su sən, Ha ra ri nin “in san lar 
fer mer lik lə məş ğul ol sa lar, da ha yax şı olar” 
- fi k riy lə heç cür ra zı la şa bil mə rəm. La kin 

mən gə lə cək də in san la rın ne cə ola-
ca ğı haq qın da dü şü nən hər 

bir oxu cu ya bu ki ta bı oxu-
ma ğı məs lə hət gö rü rəm”.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu nun “Mə də niy-Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu nun “Mə də niy-A
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Bu g ü n  l ə r  d ə 
L o n  d o  n u n 
“Ch ris tie’s” 
h ə r  r a  c ı n  d a 

Şeks pi rin əsər lə ri nin ilk və ən 
na dir nüs xə si hər ra ca çı xa rı la-
raq 3,6 mil yon dol la ra sa tı lıb. 
Bu ba rə də hər rac evi nin say-
tın da mə lu mat ve ri lib.  

Hər rac, Şeks pi rin və fa tı nın 
400-cü il dö nü mü mü na si bə-
ti ilə ke çi ri lib. 1623-cü ilə aid 
olan ilk və ən na dir nüs xə 36 
pyes dən iba rət dir. Hər rac da 
top lu nun baş lan ğıc qiy mə ti 
1,1 – 1,7 mil yon dol lar ol sa da, 
son ra lar qiy mə ti qal xa raq 3,6 
mil yon dol lar olub. Şeks pi rin 
baş qa 3 fo lian tı isə 1632, 1664 
və 1685-ci il lər də işıq üzü gö-
rüb. Hə min əsər lər isə hər rac-
da 281,6 min, 524,9 min və 68,8 
min dol la ra sa tı lıb. Hər ra ca 
Nyu-York və Lon don dan olan 
alı cı lar qa tı lıb. 

“The Daily Mail” qə ze ti nin 
yaz dı ğı na gö rə, hər rac da bü tün 
əsər lə ri ad la rı nın açıq lan ma sı nı 
is tə mə yən ame ri ka lı kol lek si ya-
çı lar alıb. 

Hazırladı: NARINGÜL

Müəl lif, həm çi nin sü ni in tel lek tin, gen mü-
hən dis li yi nin və baş qa tex no lo gi ya la rın in-
san la rı gə lə cək də ne cə də yi şə cə yin dən ya zır: 
“Bu ki tab da da mə nim ra zı ol ma dı ğım mə-
qam lar ol du. Xü su sən, Ha ra ri nin “in san lar 
fer mer lik lə məş ğul ol sa lar, da ha yax şı olar” 
- fi k riy lə heç cür ra zı la şa bil mə rəm. La kin 

mən gə lə cək də in san la rın ne cə ola-
ca ğı haq qın da dü şü nən hər 
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ma ğı məs lə hət gö rü rəm”.

da 281,6 min, 524,9 min və 68,8 
min dol la ra sa tı lıb. Hər ra ca 
Nyu-York və Lon don dan olan 
alı cı lar qa tı lıb. 

“The Daily Mail” qə ze ti nin 
yaz dı ğı na gö rə, hər rac da bü tün 
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çı lar alıb. 

Hazırladı: NARINGÜL

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

Oxu cu la rın nə zə ri nə

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

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

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

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

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

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

əldə edə bilərsiniz.  
kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

Bill Qeytsin məsləhət 
bildiyi 5 ən yaxşı kitab

Bu  gün lər də ame ri ka lı ki noakt ri sa, Hol li vud ul du-
zu Me ri lin Mon ro nun 90 ya şı ta mam olub. Me ri lin 
Mon ro El vis Pres li, Maykl Cek son, Su per men, Mik-
ki-Maus la bir lik də XX əsr küt lə vi mə də niy yə tin sim-

vol la rın dan sa yı lır.
Me ri lin Mon ro 1 iyun, 1926-cı il də ABŞ-ın Ka li for ni ya şta tın da do-

ğu lub. Ke çən əs rin ən çox qa za nan akt ri sa sı ol muş Mon ro nun fi lm lə ri, 
1962-ci il də ölü mün dən son ra nə az, nə çox, düz 200 mil yon dol lar gə lir 
gə ti rib. Mon ro nun ən məş hur rol la rı Ho vard Houk sun “Centl men lər sa-
rı şın la ra üs tün lük ve rir” və “Yed din ci ilin qa şın ma sı” ad lı fi lm lə rin də 
ya rat dı ğı rol lar olub.

Cə mi 36 il ömür sü rən Me ri lin Mon ro in di yə qə dər küt lə vi mə də niy-
yə tin rəm zi ola raq qa lır.

zər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu nun “Mə də niy-
yət lə rin bey nəl xalq dialo qu: Azər bay can-Ru si ya” ki ta bı işıq üzü 
gö rüb. Nəş rə 2015-ci ilin de kab rın 14-dən eti ba rən Sankt-Pe ter-
burq Həm kar lar İtt  i faq la rı Hu ma ni tar Uni ver si te tin də oxu nan, 

mul ti kul tu ra lizm və müasir dün ya da mə də niy yət lə rin bey nəl xalq dialo qu 
prob lem lə ri nə həsr olu nan mü ha zi rə lə rin ma te rial la rı da xil edi lib.

küt lə si üçün nə zər də tu tu lub.
Po lad Bül bü loğ lu Sankt-Pe ter-

burq Həm kar lar İtt  i faq la rı Hu-
ma ni tar Uni ver si te ti ilə çox dan 
əmək daş lıq edir. O, uni ver si te tin 
təş kil et di yi və dün ya nın ən bö-
yük il lik el mi-hu ma ni tar fo ru mu 
olan Bey nəl xalq Li xa çov el mi oxu-
nuş la rı nın iş ti rak çı sı dır.

«Yay mü ta liəsi” ifa də si, ha ra da sa, mək təb il lə ri ni xa tır la dır. An-
caq ma raq lı ki tab la rı mək təb proq ra mın dan kə-
nar da oxu maq olar. Yay fəs li nin is ti ra hət ça-
ğı ol du ğu nu nə zə rə al saq, gü nün müəy yən 
his sə si ni mü ta liəyə ayır maq və da ha çox 
ki tab oxu maq olar.” Məş hur mil yard çı 
Bill Qeyts öz blo qun da hər yay möv-
sü mün də oxu cu la ra mü ta liə et mək 

zər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu nun “Mə də niy-

Rusiyada işıq üzü gördüRusiyada işıq üzü gördü

Uilyam 
Şekspirin 

əsərləri 
3,6 milyon 

dollara 
satılıb
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Həmişəcavan
Merilin Monronun 

90 illiyi qeyd olunur
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