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Pre zi dent İl ham Əli-
yev Ru si ya Fe de ra-
si ya sı Da ğıs tan Res-
pub li ka sı nın baş çı sı 

Ra ma zan Ab du la ti po vun 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı ilk 
növ bə də öz adın dan və bü-
tün Azər bay can xal qı adın-
dan gör kəm li döv lət xa di mi 
və ic ti mai xa dim Əziz Əli ye-
vin xa ti rə si nə şəx sən Ra ma-
zan Ab du la ti pov və qar daş 
Da ğıs tan xal qı tə rə fi n dən 
gös tə ri lən hör mə tə gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil dir di. 
Dü nən Ma haç qa la şə hə rin-
də Əziz Əli ye vin abi də si nin 
tən tə nə li açı lı şı nı və bu nun la 
bağ lı Da ğıs tan Res pub li ka-
sı nın baş çı sı nın şəx sən qə-
rar qə bul et mə si ni yük sək 
qiy mət lən di rən Pre zi dent 
İl ham Əli yev bu tən tə nə li 
mə ra sim də öl kə mi zin bö yük 
nü ma yən də he yə ti nin iş ti-
rak et di yi ni vur ğu la dı. Döv-
lə ti mi zin baş çı sı mə ra sim də 
Ra ma zan Ab du la ti po vun çı-
xı şı za ma nı onun ulu ön dər 
Hey dər Əli yev, Əziz Əli yev 
və Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti haq qın da 
de di yi xoş və sə mi mi söz lə-
rə gö rə tə şək kü rü nü bil dir-
di. Əziz Əli ye vin Azər bay-
ca nın, Da ğıs ta nın gör kəm li 
döv lət xa di mi ol du ğu nu 
qeyd edən Pre zi dent İl ham 
Əli yev bir öl kə baş çı sı, ey-
ni za man da, Əziz Əli ye vin 
nə və si ki mi, da ğıs tan lı la rın 
onu daim yad daş la rın da 
sax la ma la rı nın, xa ti rə si nə 
hör mət lə ya naş ma la rı nın, 
Da ğıs ta nın in ki şa fı və xalq-
la rı mız ara sın da əla qə lə rin 
möh kəm lən di ril mə si is ti-
qa mə tin də gör dü yü iş lə ri 
yük sək qiy mət lən dir mə lə-
ri nin onun üçün iki qat xoş 
ol du ğu nu de di. Pre zi dent 
İl ham Əli yev bu cür xoş ənə-
nə lə rin bu gün Ru si ya Fe de-
ra si ya ilə Azər bay can Res-
pub li ka sı ara sın da iki tə rəfl  i 
mü na si bət lə rin, o cüm lə dən 
Da ğıs tan la Azər bay can Res-
pub li ka sı nın əmək daş lı ğı nın 
in ki şa fın da önəm li fak tor lar-
dan bi ri ol du ğu nu qeyd et di.

Da ğıs tan Res pub li ka sı baş-
çı sı nın “Əziz Əli yev və Da-
ğıs tan” ad lı ki ta ba müəl lifl  ik 
et mə sin dən məm nun lu ğu nu 
ifa də edən Pre zi dent İl ham 
Əli yev bu ki ta bın ya zıl ma sı-
na vaxt tap dı ğı na və ora da 

Əziz Əli yev haq qın da ifa-
də olu nan xoş söz lə rə gö rə, 
Əziz Əli ye vin Da ğıs tan və 
Azər bay can qar şı sın da kı 
xid mət lə ri nin, Bö yük Və tən 
Mü ha ri bə si il lə rin də gös tər-
di yi fəaliy yə tin işıq lan dı rıl-
ma sı na gö rə tə şək kü rü nü 
bil dir di.

Döv lə ti mi zin baş çı sı vur-
ğu la dı ki, bu gün həm də 
Azər bay can da Da ğıs tan mə-
də niy yət gün lə ri baş la nır 
və bu, bi zim öl kə miz üçün 
önəm li bir ha di sə dir. Da-
ğıs tan hə mi şə bi zim üçün 
də rin ta ri xi tel lər lə bir-bi ri-
mi zə bağ lı olan qar daş la rı-
mı zın ya şa dı ğı bir doğ ma 
di yar olub və ola caq. Pre zi-
dent İl ham Əli yev bil dir di 
ki, Azər bay can la Da ğıs tan 
ara sın da qar daş lıq tel lə ri bu 
gün Ru si ya Fe de ra si ya sı ilə 
Azər bay can Res pub li ka sı 
ara sın da hər iki tə rə fi n st ra-
te ji əla qə lər ki mi xa rak te ri zə 
et di yi iki tə rəfl  i mü na si bət-
lə rin in ki şa fın da önəm li rol 
oy na yır. Döv lə ti mi zin baş-
çı sı İl ham Əli yev Ra ma zan 
Ab du la ti po vun rəh bər li yi ilə 

Da ğıs tan da bu gün hə ya ta 
ke çi ri lən in ki şaf pro ses lə ri-
nin, möv cud sa bit ic ti mai-
si ya si və ziy yə tin Azər bay-
can da bö yük məm nun luq 
his si do ğur du ğu nu qeyd 
et di və əl də edi lən bö yük 
uğur lar mü na si bə ti lə təb-
rik lə ri ni çat dır dı.

Xoş söz lər dən məm nun 
ol du ğu nu bil di rən Ra ma zan 
Ab du la ti pov ilk növ bə də 
Da ğıs tan la əmək daş lıq mə-
sə lə lə ri nə gös tər di yi diq qə tə 
gö rə döv lə ti mi zin baş çı sı na 
min nət dar lı ğı nı bil dir di və 
de di: “Ru si ya Fe de ra si ya ilə 
Azər bay can Res pub li ka sı 
ara sın da iki tə rəfl  i mü na si-
bət lə rin əsa sı mil li li der-
lə ri miz Hey dər Əli yev və 
Vla di mir Pu tin tə rə fi n dən 
qo yul muş dur və Siz bu gün 
müasir Azər bay ca nın rəh bə-
ri ki mi öl kə lə ri miz ara sın da 
st ra te ji əmək daş lı ğa əsas la-
nan mü na si bət lə ri mi zin in-
ki şaf et di ril mə si si ya sə ti ni 
da vam et di rir si niz. Vla di-
mir Pu tin hə lə 2001-ci il də 
Ru si ya-Azər bay can mü na-
si bət lə ri nin əhə miy yə ti ni 

qeyd edər kən öl kə lə ri mi zin 
in ki şa fın da re gion la ra ra sı 
əmək daş lı ğın ro lu nu vur ğu-
la mış dı. Mə nim bu sə fə rim 
də hə min ba xış la ra əsas la nır 
və biz Azər bay can la əmək-
daş lı ğı in ki şaf et di ri rik. Biz 
dü nən Ru si ya nın, So vet lər 
İtt  i fa qı nın, Azər bay ca nın 
və Da ğıs ta nın bö yük döv lət 
xa di mi Əziz Əli ye vin abi də-
si nin açı lı şı nı bay ram et dik. 
Əziz Əli yev də fə lər lə de miş-
di ki, biz bir xal qıq və doğ-
ru dan da mi nil lik ta ri xi əla-
qə lə ri mi zin ümu mi kök lə ri, 
çox ya xın mə də niy yət lə ri 
və ənə nə lə ri var dır. Bun dan 
baş qa, biz 200 il dən ar tıq dır 
ki, rus xal qı ilə bağ lı yıq”.

Ra ma zan Ab du la ti pov 
Pre zi dent İl ham Əli yev lə 
əv vəl ki gö rüş lə ri məm nun-
luq la xa tır la da raq, döv lə ti-
mi zin baş çı sı nın rus di li və 
mə də niy yə ti haq qın da söy-
lə di yi də yər li fi  kir lə rin çox 
önəm li ol du ğu nu bil dir di.

Gö rüş za ma nı əmək daş lı-
ğın müx tə lif sa hə lər də pers-
pek tiv lə ri ət ra fın da fi  kir 
mü ba di lə si apa rıl dı.

Əziz Əli yev haq qın da ifa- Da ğıs tan da bu gün hə ya ta qeyd edər kən öl kə lə ri mi zin 

İlham Əliyev Rusiya Federasiyası 
Dağıstan Respublikasının başçısı 
Ramazan Abdulatipovun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

“Açıq kitab” online 
mütaliəçilərin 

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

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

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

Şəkidə yeni uşaq bağçası 
istifadəyə verilib
Azər bay can xal qı nın Ümum mil li Li de ri Hey dər 

Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 93-cü il dö nü mü Şə ki-
də də sil si lə təd bir lər lə qeyd olu nub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, ma yın 10-da şə hər rəh bər li yi və 
ic ti maiy yə tin nü ma yən də lə ri da hi şəx siy yə tin şə hər ic ra 
ha ki miy yə ti nin bi na sı qar şı sın da ucal dı lan abi də si önü nə 
gül-çi çək dü züb, xa ti rə si ni eh ti ram la yad edib lər.

Son ra Hey dər Əli yev Fon du nun “Mək tə bə qə dər təh sil 
müəs si sə lə ri nin in ki şa fı” proq ra mı çər çi və sin də Şə ki şə hə-
rin də ki 16 say lı uşaq bağ ça sı üçün in şa edi lən 100 yer lik 
ye ni bağ ça bi na sı nın açı lış mə ra si mi olub.

Mə ra sim də şə hər ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı El xan Usu-
bov çı xış edə rək, son il lər ra yon da mək tə bə qə dər təh sil 
müəs si sə lə ri nin mad di-tex ni ki ba za sı nın möh kəm lən di ril-
mə si is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər dən da nı şıb. Vur ğu la nıb 
ki, Ulu Ön də rin do ğum gü nün də uşaq bağ ça sı nın ye ni bi-
na sı nın is ti fa də yə ve ril mə si çox se vin di ri ci ha di sə dir.

Son ra şə hər rəh bər li yi bi na da ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub. 
Müasir stan dart la ra uy ğun in şa edi lən bağ ça bi na sı tə zə in-
ven tar və ava dan lıq la tə min olu nub, hə yət abad laş dı rı lıb.

Hə min gün Şə ki şə hə rin də, ra yo nun qə sə bə və kənd lə-
rin də ağa cək mə ak si ya la rı ke çi ri lib, tə miz lik və abad lıq iş-
lə ri apa rı lıb.

Ak si ya za ma nı Şə ki şə hə ri nin Olim pi ya mə həl lə sin də, Zə ri fə 
Əli ye va kü çə si nin M.Ə.Rə sul za də pros pek ti ilə kə siş mə sin dən 
Oğuz yo lu na dək olan his sə də yüz lər lə ağac əki lib. Ak si ya da 
şə hər rəh bər li yi, əmək kol lek tiv lə ri və sa kin lər iş ti rak edib lər.

Ümu miy yət lə, ağa cək mə ak si ya sı za ma nı ra yon əra zi-
sin də 8 mi nə ya xın müx tə lif növ ağac əki lib.

IV İslam Həmrəylik Oyunlarında 5 mindən çox 
atlet idmanın 20 növü üzrə mübarizə aparacaq

Ba kı da təş kil olu na caq IV İs-
lam Həm rəy lik Oyun la rı nın 
baş la ma sı na bir il qal dı-
ğı vaxt da – ma yın 12-də bu 

mö tə bər ya rı şa ha zır lı ğı qiy mət lən-
dir mək məq sə di lə İs lam Həm rəy lik 
İd man Fe de ra si ya sı nın (İHİF) Əla qə-
lən dir mə Ko mis si ya sı nın rəh bər iş çi-
lə ri nin top lan tı sı ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, İHİF-nin bi-
rin ci vit se-pre zi den ti, Əla qə lən dir mə 
Ko mis si ya sı nın səd ri Ha mad Kal ka ba 
Mal boumun sədr li yi ilə ke çi ri lən ic las-
da Azər bay can İs lam Oyun la rı Əmə liy-
yat Ko mi tə si (AİOƏK) tə rə fi n dən ha-
zır la nan bir sı ra təq di mat lar iz lə ni lib.

Təd bir za ma nı nü ma yən də lə rə id-
man təd bir lə ri nin ke çi ri lə cə yi mə-
kan lar, id man proq ram la rı, açı lış və 
bağ la nış mə ra sim lə ri və di gər təş ki-
la ti ye ni lik lər lə bağ lı ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib.

Ha mad Kal ka ba Mal boum de yib: 
“Azər bay can id man dün ya sın da zən-
gin ir sə ma lik öl kə dir. Əmi nik ki, IV 
İs lam Həm rəy lik Oyun la rı nın ev sa-
hi bi ola raq Azər bay can id man çı lar 
və ta ma şa çı lar üçün dün ya sə viy yə li 
möh tə şəm təd bir təş kil edə cək. Ba kı ya 
ye ni dən qa yıt ma ğı mız dan və ha zır lıq 
pro se sin də mü hüm irə li lə yiş lər dən 
məm nun ol duq. Təş ki lat Ko mi tə si nin 

Oyun la ra ha zır lıq pro se sin də ki yük-
sək əh val-ru hiy yə si bi zi çox se vin di rir. 
Oyun la ra bir il qal ma sı nın qeyd edil-
mə si ni sə bir siz lik lə göz lə yi rik”.

Azər bay ca nın gənc lər və id man na zi-
ri, AİOƏK-nın baş ic ra çı di rek to ru Azad 
Rəh miov Ba kı da Əla qə lən dir mə Ko mis-
si ya sı nın ic la sı nın ke çi ril mə si nin əhə-
miy yə ti ni yük sək qiy mət lən di rə rək de-
yib: “Bu, bi zə so nun cu gö rüş dən ke çən 
dövr ər zin də gör dü yü müz iş lə rin ye ku-
nu na bir da ha nə zər sal ma ğa və qar şı da 
du ran plan la rın ic ra sı nı mü za ki rə et mə-
yə im kan ya ra dır. On iki gün ər zin də ke-
çi ri lə cək IV İs lam Həm rəy lik Oyun la rın-
da 5 min dən çox at let id ma nın 20 nö vü 
üz rə mü ba ri zə apa ra caq. Azər bay ca nın 
bö yük id man ya rış la rı na yük sək sə viy-
yə də ev sa hib li yi et di yi ni nə zə rə al saq, 
bu Oyun lar la əla qə dar öl kə mi zə təş rif 
bu yu ra caq nü ma yən də lə rin də bu ra dan 
xoş təəs sü rat lar la ay rı la ca ğı na əmi nik”.
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Nəcib Məhfuzun 
“Bildirçin və payız” 
kitabı işıq üzü gorüb

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 növ bə ti nəş ri – “Bil dir çin 
və pa yız” ki ta bı işıq üzü gö rüb.

Ki ta ba dün ya şöh rət li Mi sir ya zı çı sı, müa-
sir ərəb ədə biy ya tı nın ba ni si, mü səl man ya-
zar lar ara sın da ilk No bel mü ka fa tı laureatı 
Nə cib Məh fu zun “Bil dir çin və pa yız” ro ma-
nı, “Zül mət ge cə dən işıq lı sa ba ha” po ves ti 
və he ka yə lə ri da xil edi lib.

Əsər lə ri di li mi zə Şa hin Ələs gə rov tər cü-
mə edib.

“Ramiz Quliyev:
Səslən, tarım” miniatür 

kitabı çapdan çıxıb

Mi niatür Ki tab Mu ze yi tə rə fi n-
dən ha zır la nan “Ra miz Qu li-
yev: Səs lən, ta rım” mi niatür 
ki ta bı “İn di go” nəş riy ya tın-

da nə fi s tər ti bat la çap dan çı xıb.
Azər TAc xə bər ve rir ki, Azər bay can və rus 

dil lə rin də ha zır lan mış ki tab Mə həm məd hü-
seyn Şəh ri ya rın 1987-ci il də Ra miz Qu li yev 
haq qın da söy lə di yi aşa ğı da kı fi  kir lə ri ilə açı-
lır: “Ta rix bo yu ye ti şən min bir çe şid li qı lınc, 
qəh rə man, şü caət, qə ləm, söz və saz us ta la rı 
ki mi, us tad Ra miz, sə nin adı nı ta rix də gö rü-
rəm. Təb riz də qəl bim də gö rü rəm. Sə nin ki mi 
bir öv lad ye tiş di rən ana bəx ti yar dır. Sə ni ye ti-
rən və tən xoş bəxt dir. Ta rı nın sə da la rı hə mi şə 
qu la ğım da səs lə nir. Azər bay ca nı miz ra bı nın 
gü cü ilə dün ya ya ta nı dan oğul, sə ni bağ rı ma 
ba sıb göz lə rin dən hör mət lə öpü rəm”.

Ki tab el mi audi to ri ya nın və ic ti maiy yə tin ta-
nın mış si ma la rı nın bir-bi rin dən də yər li fi  kir lə ri 
ilə zən gin dir. Xalq ar tis ti, Döv lət Mü ka fa tı lau-
reatı, pro fes sor Ra miz Qu li yev sə nə ti haq qın da 
dün ya nın məş hur mu si qi şü nas alim lə rin dən 
əl cə zair li Əl Səid Cid di nin, fran sız Jan Du rin-
qin, ame ri ka lı İza liy Zemts kovs ki nin, Al ma ni ya 
Ənə nə vi Mu si qi Şu ra sı nın pre zi den ti E.Ştok ma-
nın, elə cə də öl kə mi zin ko ri fey sə nət kar la rın dan 
bir ço xu nun ürək söz lə ri ki tab da öz ək si ni ta pıb.

Nəşr də diq qə ti çə kən ya zı lar dan bi ri Ariz 
Ab du lə li ye vin 2014-cü il də “Mu si qi dün ya sı” 
jur na lı nın 3-cü nöm rə sin də dərc edil miş “Ra-
miz Qu li yev. Azər bay can Döv lət Mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lən ilk pro fes sional tar ifa çı sı” mə-
qa lə si dir. Bu ra da Azər bay can tar ifa çı lı ğı sə nə-
ti nin UNES CO-nun Qey ri-Mad di Mə də ni İrs 
Si ya hı sı na da xil edil mə sin də Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti, UNES CO-nun və ISES-
CO-nun xoş mə ram lı sə fi  ri Meh ri ban Əli ye va-
nın mü hüm xid mət lə ri vur ğu la nıb. Həm çi nin 
Ra miz Qu li ye vin qə dim və ulu tar ifa çı lıq ənə-
nə lə ri mi zin la yiq li da vam çı la rın dan bi ri ol du ğu 
diq qə tə çat dı rı lıb. Qeyd edi lib ki, R.Qu li ye vin 
Azər bay ca nın Döv lət Mü ka fa tı na la yiq gö rül-
mə si ba rə də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin mü va fi q Sə rən ca mı yük sək sə viy yə li 
sə nət kar lı ğı ilə mil li ifa çı lıq sə nə ti nə nailiy yət lər 
qa zan dı ran tar zə nin xid mət lə ri nə döv lət sə viy-
yə sin də gös tə ri lən qay ğı və diq qə tin təs di qi dir.

Mi niatür ki tab da Xalq Şairi Bəx ti yar Va hab-
za də nin “Ürək söz lə rim”, aka de mik Va sim 
Məm mə də li ye vin “Çağ daş Azər bay can tar ifa-
çı lı ğı nın zir və si”, Xalq ar tis ti Va sif Adı gö zə lo-
vun “Us tad tar zən”, Xalq ar tis ti Azər Rza ye vin 
“Ra miz çal ğı sı nın sə da sı” mə qa lə lə ri, Ra miz 
Qu li ye və həsr edil miş şeir lər də dərc edi lib.

Ümu mi lik də 303 sə hi fə dən iba rət mi-
niatür ki ta bın öl çü sü 54x60 mil li metr dir.

Rafiq Babayevin 
80 illik yubileyi 
münasibətilə 
konsert keçiriləcək

Ma yın 13-də M.Ma-
qo ma yev adı na 
Azər bay can Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın 

ka me ra və or qan mu si qi za lın da 
Ba kı şə hər Ra fi q Ba ba yev adı-
na 25 nöm rə li On bi ril lik Mu si qi 
Mək tə bi nin kon ser ti ke çi ri lə cək.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yin dən AzərTAc-a bil di ri lib ki, 
kon sert Xalq ar tis ti, gör kəm li caz-
men Ra fi q Ba ba ye vin 80 il lik yu-
bi le yi nə həsr olu nur.

Azər bay can mu si qi si nin təb-
li ğin də bö yük xid mət lə ri ol muş 
Ra fi q Ba ba yev ya ra dı cı lı ğı döv-
rün də çox lu imp ro vi zə lər et di yi 
ki mi, onun hə yat la vi da laş ma sı 
da qey ri-adi, fa ciəli olub. 1994-cü 
il mar tın 19-da er mə ni ter ror çu-
la rı tə rə fi n dən Ba kı Met ro po li te-
ni nin “20 Yan var” stan si ya sın da 
dəh şət li ter ror ak tı tö rə di lib. Bu 
ter ror nə ti cə sin də hə lak olan 14 
nə fə rin ara sın da gör kəm li mə də-
niy yət xa di mi Ra fi q Ba ba yev də 
var dı. Onun fa ciəli ölü mü tək cə 
Azər bay can mə də ni ic ti maiy-
yə ti ni, mu si qi se vər lə ri ni de yil, 
Ra fi q Ba ba ye vi ta nı yan dün ya 
mu si qi xa dim lə ri ni, bəs tə ka rın 
xa ric də ki pə rəs tiş kar la rı nı da 
sar sı dıb.

Azərbaycan pavilyonu 69-cu
Kann Beynəlxalq Film Festivalında

Ma yın 11-dən 22-dək Fran sa da 69-
cu Kann Bey nəl xalq Film Fes ti-
va lı ke çi ri lir. 2011-ci il dən baş-
la ya raq sö zü ge dən fes ti val da 

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
Azər bay can ki no su pa vil yo nu təş kil olu nur.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən 
AzərTAc-a bil di ri lib ki, bu il dün ya nın ən nü fuz-
lu ki no təd bi rin də Azər bay can ki no su nu na zir-
li yin və Cə fər Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sı nın nü ma yən də lə ri, elə cə də re jis-
sor və pro dü ser İl qar Nə cəf, sse na rist və re jis sor 
Asif Rüs tə mov təm sil edir lər.

“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı ca ri il də 
Kann ki no ba za rı na “Qır mı zı bağ”, “İçə ri şə-
hər”, “Ya rım çıq xa ti rə lər”, “4.1 Şə hər mo tiv lə-
ri”, “Keç miş dən mək tub lar”, “Həd dən ar tıq uy-
ğun luq” və “Xe yir lə Şə rin rəq si” bə dii fi lm lə ri ni 
təq dim edib, fi lm lə ri miz dün ya nın yü zə ya xın 
öl kə sin dən gə lən dist ri bü ter şir kət lə ri nin diq qə-
ti nə çat dı rı lıb. Ey ni za man da, is teh sa lın müx tə-
lif mər hə lə lə rin də olan “Üç gün və bir ömür”, 
“Nar ba ğı”, “Köşk” bə dii fi lm lə ri ki no ba za rı nın 
xü su si böl mə si nin iş ti rak çı la rı dır.

Fes ti val çər çi və sin də dün ya ki no sə na ye si nin 
ta nın mış nü ma yən də lə ri ilə ön cə dən ra zı laş dı rıl-
mış cəd vəl üz rə iş gü zar gö rüş lər hə ya ta ke çi ri lir.

Azərbaycanın “Eurovision-2016” 
mahnı müsabiqəsindəki təmsilçisi 
Səmra Rəhimli finala vəsiqə qazanıb

Azər bay ca nın “Euro vi sion-2016” mah nı mü sa bi qə sin də 
təm sil çi si Səm ra Rə him li Av ro pa nın nü fuz lu ya rış-
ma sı nın fi  na lı na və si qə qa za nıb. Azər TAc-ın müx bi ri 
xə bər ve rir ki, mü sa bi qə də Səm ra Rə him li Amir Ali, 

Jeyk Erik son, Hen rik Vikst ro mun müəl li fi  ol duq la rı “Mi rac le” 
mah nı sı nı ifa edib.

Səh nə tər ti ba tı nın müəl li fi  
Royn Sö der lunt dur. O, həm çi-
nin Azər bay ca nın 2009-cu il də-
ki səh nə tər ti ba tı nın da re jis so-
ru olub. Təm sil çi mi zin ifa sı 4 
bek vo kal çı rəq qa sın çı xı şı ilə 
mü şa yiət olu nub. Buil ki səh nə 
tər ti ba tı “Ali sa mö cü zə lər öl kə-
sin də” sü je ti üzə rin də qu ru lub. 
Təm sil çi mi zə yar dım çı olan 
ar xa da kı ifa çı lar Ce si ka Mar-
ber qen, Ve ra Pra da 2011-ci il də 
“Euro vi sion” mah nı mü sa bi qə-
si nin qa lib lə ri El dar Qa sı mov 
və Ni gar Ca mal la ey ni səh nə ni 
bö lü şüb lər.

Təm sil çi mi zin şousun da sev-
gi də baş ve rən də yi şik lik lər səh-
nə per for man sın da tə cəs süm 
olu nur. Mu si qi nin söz lə ri na ğı lı 
xa tır lat sa da son da dra ma tik ay-
rı lıq mü şa hi də olu nur.

Mah nı nın bəs tə ka rı Amir Ali 
“Euro vi sion”da iş ti rak edən 
Alek sandr Ri bak, yu na nıs tan lı 

He le na Pa pa ri zu və di gər lə ri nə 
qə lə bə qa zan dı ran mu si qi lə rin 
də müəl li fi  dir.

Azər bay can təm sil çi si ge yi-
min dən tut muş səh nə tər ti ba-
tı na qə dər mü kəm məl per for-
mans nü ma yiş et di rib.

Hə zin sə si, gö zəl ifa tər zi ilə 
se çi lən Səm ra Rə him li “Euro-
vi sion-2016” mah nı mü sa bi-
qə si nin fa vo rit lə rin dən he sab 
olu nur.

Jur na list lər və bu mü sa bi qə ni 
iz lə mək üçün Av ro pa nın müx-
tə lif öl kə lə rin dən gəl miş fan lar 
təm sil çi mi zin fi  nal da şan sı nı 
yük sək qiy mət lən di rir lər.

Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
tə lə bə si olan Səm ra Rə him li pop 
for ma tın da mu si qi lə rin, həm-
çi nin soul, bal la da janr la rın da 
mah nı la rın ma hir ifa çı sı dır.

Səm ra Rə him li “Səs Azər bay-
can” mü sa bi qə sin dən son ra da-
ha da məş hur la şıb. Təm sil çi miz 
bir sı ra mö tə bər ya rış lar da öl kə-
mi zi la yi qin cə təm sil edib, mü-
ka fat la ra la yiq gö rü lüb. Səm ra 
Rə him li “Səs Azər bay can” la-
yi hə sin də dör dün cü ye rə sa hib 
olub və İc ti mai Te le vi zi ya və 
Ra dio Ya yım la rı Şir kə ti tə rə fi n-
dən apa rı lan da xi li se çim tu ru-
nun nə ti cə lə ri nə əsa sən, öl kə mi-
zi bu mö tə bər ya rış ma da təm sil 
et mək hü qu qu qa za nıb.

“Dostluq körpüsü” adlı konsert proqramı

Ba kı Şə hər Mə də niy yət və Tu rizm Baş 
İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə Mər də kan 
Mə də niy yət Sa ra yın da və Ə.Əmi rov adı-
na Mə də niy yət Sa ra yın da Azər bay can-

Gür cüs tan “Dost luq kör pü sü” ad lı kon sert proq-
ra mı təq dim olu nub. Hər iki təd bir H. Ab ba sov 
adı na Mə də niy yət evi nin dəs tə yi ilə təş kil edi lib.

Mə də niy yət evin dən AzərTAc-a bil di ri lib ki, 
dost öl kə ni pay tax tı mız da “Li leo”, müasir və 
bal rəqs lə ri stu di ya sı “Mo zaika”, uşaq vo kal 
stu di ya sı “Bzi ke bis stu di ya”, gür cü xalq rəqs-
lə ri nin uşaq xo reoq ra fi  ya an samb lı “Liax vi” 
kol lek tiv lə ri, “Rto ni”, ”Mer mi si”, “La zieri”, “Bi-
nu li”, “Orioni” rəqs kol lek tiv lə ri və an sambl la rı 
təm sil edib lər.

Təd bir za ma nı “Azər bay can qar tal la rı”-“Rən-
ga hən gi”, “Qa za xı”, “La lə lər” rəqs kol lek ti vi-
“Vağ za lı”, “Yal lı” və 4 nöm rə li uşaq in cə nə sət 
mək tə bi nin “Ley la” rəqs kol lek ti vi nin “Qa ra-
bağ in ci lə ri”, “Şən Azər bay can” rəqs nöm rə lə-
ri, “Gü lən not lar” pop uşaq qru pu, “İdeal” rəqs 
kol lek ti vi, “AS” qru pu nun çı xış la rı ta ma şa çı la-
rın bö yük ma ra ğı na sə bəb olub.

Azər bay can-Gür cüs tan “Dost luq kör pü-
sü”ndə iş ti rak edən qar daş öl kə lə ri nin bü tün 
kol lek tiv lə rə dip lom və hə diy yə lər təq dim 
olu nub.
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hallandırmaları

bıçaqvarılıq
binormallıq
birçəkləşmə
birçəkləşmək
birələmək
birələtmə
birələtmək
birəsiz
bizəbənzərlik
bizəoxşarlıq
bizşəkillilik
bizvarılıq
çağalatma
çağalatmaq
çağırıcı
çanaq-çanaq
çarxqolu-sürgüqollu
çatılayıb-bağlanma
çatılayıb-bağlanmaq
çayçəkən
çayçəkici
çayçəkmə
çevirib-tutma
çevirib-tutmaq
çəhrayıolma
çəpiklik
çəpikolma
çəpliksiz
çəpliksizlik
çəpsiz
çəpsizlik
çərəzsizlik
çığ-bağ
çıxarlılıq
çıxarsızlıq
çıxdaşçı
çıxdaşlı
çıxdaşsız
çıxdaşsızlıq
çıxışma
çıxışmaq
çıqq
çıqqılsız
çıp-çıp
çıpıldama
çıpıldamaq
çıpıldatma
çıpıldatmaq
çırt

bafa
bağır-öfk ə
bağrıbadaş
balağagirən
balaxana  
balatı  
balığabənzərlik
balıqbaş
baltabaş
baltabic
barılmaq
barıncı 
barınqulu 
başıküllü
bezarlama
bezik
bezikdirici
bezikdiricilik
bezikdirmə
bezikdirmək
bezikmə
bezikmək
bəmbəcə 
bəzəməqoşan
bəzəməqoşma
bəzəməlik
bəzəməsiz
bəzətmə
bəzətmək
bəzətməli
bicəngənə 
birigünkü
birikdirmə     
birikdirmək
birikmə  
birkərəlik
bişirtmə
bişirtmək
bombaçı  
bordaq 
bordaqlama
bordaqlamaq
bordaqlanma
boşatmaq
boyalama
boyalamaq
bozumtraq
budalama
budalamaq

çaynik-çaynik
digərgun
dilaram
dilavəranə
dilaviz
dilazar
dilazarlıq
dilbənd
dilbəstə
dilcu
dildadə
diləfk ar
diləfruz
diləfsürdə
diləngiz
dilfi kar
dilfi rib
dilgir
dilgirlik
dilgüşa
dilgüşad
dilxah
dilxəstə
dilxun
diliran
diliranə
dilqəm
dilnəvaz
dilnəvazlıq
dilpərvər
dilpəsənd
dilrüba
dilsir
dilsuz
dilşad
dilşadlıq
dilşikar
dilşikəstə
dilşikəstəlik
diltəng
diltənglik
dimağ
dimağıçağ
dimağıçağlıq
dirabi
dıraz-dıraz
dirəxş
dirəxşan
dirəxşəndə

botriomikoma
botriomikoz
braxiantiklinal
braxisinklinal
braxistron
bramin
brander
brandmauer
brandspoyt
brekçiya 
bremsberq
bromasetofenon
brombenzol
bromindilo
bromsetan
bronxostenoz
brus (-lar)
buster
buşel
butamid
butan-butilen
butilen 
butil-kauçuk
butirometr
butmir
büks 
büret 
cobber 
coul 
daerasiya
dagerrotip
dagerrotipiya 
dakriodenit 
dakriosistit
daktil 
daktiloqrafi k
daktiloqrafi ya
daktilologiya
daktiloskop
daktiloskopik
daktiloskopiya
daktiologiya
daktioloji
daltonid (-lər) 
daman (-lar) 
dastiloskopik
debarkader
debay 
dedveyt

bitumqızdırma
blok-giriş
cılızlıqetmə
cılızolma
cilovdarlıqetmə
cilovdarolma
cinitutma 
cinkimilik
cınqırçəkmə
cip-cipetmə
cırnayıb-cırnatmaq
cırtdanboylu
cırtdanboyluluq
cırtdanolma
cırtqozluqetmə 
civ-civetmə
cızığındançıxma
coddərililik
codsaçlılıq
codtüklülük
codyunlu
codyunluluq
cövlanetmə
curolma
cümhuriyyətqurma
cütdişli
cütlələk
cütlələkli
cütsürmə
cütt əkərli
çadranıatma
çağırıb-səsləmə
çağırıb-səsləmək
çağırım
çağırışagetmə
çağırışçıolma
çağırışdanqalma
çağırışyaşlılıq
çaharxanalıq
çaxnaşıqsalma
çala-çuxurluluq
çalaqazma
çalbığlıq
çal-cod
çalışıb-yaşama
çalışıb-yaşamaq
çallı-çəmənlik
çalmavuran
çalmavurma

bitərəfl əşdirtmə
bitərəfl əşdirtmək
bənəkli
bənəksiz
bənövşəli
bənzərli
bərabərləşdirtmə
bərabərləşdirtmək
bərabərtərəfl ilik
bərbadca
bərnili
bərnisiz
bəyazlı
bəyəndirtmə
bəyəndirtmək
bəyənməzliklə
bəyirtisiz
bifşteksli
bifştekssiz
bığcıqlı
bildirçinbaz
bildirçinbazlıq
binasız
binələtmə
binələtmək
binəli
binəsiz
binəsizlik
binokulyarlıq
bintli
bintsiz
biofabrik
bioformasiya
bioidarə 
bioidarəedici
biokorroziya 
biolinqvistika
biomonitor
bioorientasiya
biopiqment
bioregionalizm
biostratiqrafi ya
biotelemetriya
birçəkli
birçəksiz
birdənəm
birqatlılıq
birqiymətlilik
birtərkiblilik

çırtıldamaq
çırtılma
çırtılmaq
çırtı-pırtı
çırtı-pırtılıq
çırt-pırt
çırt-pırtetmə
çırt-pırtlı
çırt-pırtlıq
çırt-pırtsız
çitənmə
çitənmək
çıtır-çıtır
çıtırdama

budey 
cingözlük
çaşıra-çaşıra
çaylaya-çaylaya
çərdəymişlik
çılıqqa
çılıqqalı
çılıqqalılıq
çılıqqasız
çılıqqasızlıq
çılqoza
çilləkən
çimləndirmə
çimləşdirmək

dış
dişrə
divanəsər
divanəvər
divanəvəş
divanəvi
divzad
dolbənd
donos
donosbaz
donosbazlıq
donosçu
donosçuluq
dovtələb

defoliant (-lar) 
dekametr
dekatron
dekorativ-akustik
dekstrin 
dekstrokardiya
delikt 
demensiya 
demonetizasiya 
dempfer
denasifi kasiya
denaturasiya
dendrobotsillin
dendrometrik

çamadanqayıran
çamadanqayırma
çamırabatma
çapalayıb-bayılma
çapalayıb-bayılmaq
çapçılıqetmə
çapçıolma
çapışa-çapışa
çapqınçılıqedən
çapqınçılıqetmə
çapqınçıolma
çapovulluqetmə
çapovulolma
çardaqqurma

birtiplilik
bit-birəsiz
bitərəfcə
bitişdirtmə
bitişdirtmək
bitməyən
bıtraqlı
bıtraqsız
bit-sirkəsiz
bitsiz-birəsiz
bitsiz-sirkəsiz
bitumlaşma
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Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da Tər cü mə Mər-

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

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

“Aydın yol”
(Əvvəli ötən saylarımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı

(Davamı gələn sayımızda)



Park-bağ da zey tun, tut, qa ra ğac, şam, 
aka si ya əkil miş di. Ye rə dö şə nən ya şıl-
lıq və za man-za man for ma sı də yiş di-
ri lən çar ho vuz lar ba ğa xü su si gö zəl lik 
ver mək lə ya na şı, həm də onu əsl is ti ra-
hət ye ri nə çe vi rir miş. Bu, əs lin də, Ba kı 
bağ çı lı ğı nın il kin for ma laş ma sı sa yı lır-
dı. Yük sək rüt bə li mə mur la rın, neft sa-
hib kar la rı nın, mil yon çu la rın gün də lik 
se vim li mə kan la rı na çev ri lən bu ba ğın 
için də, təəs süf ki, sa də ca maat yal nız 
həf tə də bir də fə gə zə bi lər miş.

XX əs rin əv vəl lə rin də kol luq lar dan tə-
miz lə nən, la kin su ça tış maz lı ğı na gö rə 
əha li ara sın da “qu ru bağ” ki mi ta nı nan 
“Pa ra pet”, so vet lər döv rün də “Marks 
ba ğı” adı nı alıb. Bu gün isə o, “Fəv va-
rə lər ba ğı” ad la nır. XIX əs rin yet mi şin ci 
il lə rin də ye ral tı su yun şor lu ğu və tor-
pa ğı nın gil li li yi nə gö rə “Ma la kan ba-
ğı”nda ya şıl lıq sal maq müm kün süz idi. 
So vet lər döv rün də “9 Yan var” ad la nan 
da ha bir ki çik bağ-park var idi ki, bu 
gün “So na lar gö lü”nə çev ri lib və gö zəl-

li yi, ori ji nal lı ğı ilə göz ox şa yır.
Ba kı mil yon çu su H.Z.Ta ğı ye vin tə-
şəb bü sü ilə 1895-cı il də “Ax şam ba-

za rı” ad lı bağ sa lı nıb və ha zır da 
Sə məd Vur ğu nun adı nı da şı yır. 

O za man lar bir çox Ba kı mil yon çu la rı 
şə hə ri abad laş dır maq üçün at lar, də-
və lər, fay ton lar la bu ra mün bit tor paq 
da şı dıb lar. Bağ çı lı ğın in ki şa fı na tə kan 
ve rən “Bağ ban lar mək tə bi” isə H.Z. Ta-
ğı ye vin tə şəb bü sü ilə 1895-ci il də Mər-
də kan da fəaliy yə tə baş la yıb. 1909-cu 
il də sa lı nan, Ba kı nın hüs nü nə ya ra şıq 
ve rən Də niz kə na rı park bu gün nəin ki 
şə hər sa kin lə ri nin, elə cə də pay tax tın 
əc nə bi qo naq la rı nın əsl is ti ra hət oca ğı-
na çev ri lib. 

2007-ci il də Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, mil lət və ki li Meh ri ban xa-
nım Əli ye va nın tə şəb bü süy lə baş la nan 
“Hə rə miz bir ağac əkək!” hə rə ka tı na ic-
ti maiy yət ilk gün dən bö yük hə vəs və is-
tək lə qo şul du. Bu nun nə ti cə sin də öl kə-
miz də say sız-he sab sız ting lər bas dı rıl dı.

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 85 il-
li yi ilə bağ lı la çın lı la rın mü vəq qə ti məs-
kun laş dı ğı Qay ğı və Tax ta kör pü qə sə-
bə lə rin də 15 min dən çox, Ba kı nın Ba yıl 
ya ma cın da 5 mi nə dək ağac əkil di. Bu 
kam pa ni ya yal nız Ba kı da de yil, öl kə nin 
bü tün böl gə lə rin də apa rıl dı. 2008-ci il də 
Sal yan da “Ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin 85 il li yi nə 85 min ağac əkək” de vi-
zi al tın da imə ci lik lər ke çi ril di.

2009-cu ilin sent yab rın da BMT-nin 
mən zil qə rar ga hın da kı eko lo ji mə sə lə-
lə rə dair zir və top lan tı sın da təş ki la tın 
baş ka ti bi Pan Gi Mun, Yer kü rə si nin 
gə lə cə yi ba rə də na ra hat lı ğı nı bil di rə rək 
de miş di: “Xi la sı mız üçün cə mi on ili miz 
qa lıb.”

Eko lo gi ya nın XXI əsr də ki və ziy yə ti-
nin acı na caq lı ol du ğu nu bi li rik. Müx tə lif 
amil lə rin tə biətə mən fi  tə si ri nə ti cə sin də 
at mos fer də ba lans po zu lur, ok si gen eh-
ti ya tı aza lır, kar bon qa zı ço xa lır. Təd qi-
qat lar dan mə lum olub ki, hər ağac 1 ton 
kar bo hid rok sid udur ki, bu da in san la-
rın tə miz ha va ilə nə fəs al ma sı na yar dım 
de mək dir.

Ət raf mü hi tin mü ha fi  zə si və əha li-
nin sağ lam lı ğı mə sə lə lə ri nə daim bö-
yük diq qət ye ti rən döv lət baş çı sı İl ham 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 2010-cu il “Eko-
lo gi ya ili” elan olun du və bu, xal qı mız 
tə rə fi n dən müs bət qar şı lan dı. Hə min il 
Azər bay can da 8 mil yon 200 min ağac və 

kol bit ki si əkil di ki, on la rın 1 
mil yon 540 mi ni tək cə Ba-
kıət ra fı əra zi nin pa yı na 
dü şür.

Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-pre zi-
den ti Ley la Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə 14 
iyul 2011-ci il ta ri xin də start gö tü rən eko-
lo ji kam pa ni ya, ət raf mü hi tin qo run ma sı nı 
va cib sa yan dün ya nın bir çox öl kə lə rin dən 
min lər lə gən ci bu pro se sə sə fər bər et di.

2011-ci ilin okt yabr ayın da Müasir 
İn cə sə nət Mu ze yin də “Ət raf Mü hi tin 
Mü ha fi  zə si üz rə Bey nəl xalq Dialoq”un 
tə şəb bü sü ilə, İDEA çər çi və sin də ilk ak-
si ya – Azər bay ca nın tə biəti nə və eko-
lo gi ya sı na həsr olu nan fo to-mü sa bi qə 
sər gi si za ma nı Ley la Əli ye va de miş di: 
“Azər bay ca nın tə bii müx tə lifl  i yi – göl lə ri 
və çay la rı, dağ və dü zən lik lə ri, me şə və 
səh ra la rı öl kə ni qey ri-adi mə ka na çe vi-
rib. Bi zim bir pla ne ti miz və bir gə lə cə yi-
miz var. Bu gün biz gənc lər han sı pla net-
də ya şa maq is tə di yi mi zi həll et mə li yik.

Bu gün bu ra da 35 öl kə dən 85 nü ma yən də 
iş ti rak edir. Bu, Yer kü rə si nin üç də bi ri dir. 
Bu gös tə rir ki, biz bir lik də güc lü yük”.

Yax şı bir ata lar sö zü müz var: “Ba ğa 
ba xar san bağ olar, bax maz san dağ olar”. 
Tək cə ək mək lə iş bit mir, gə rək əki lə ni 
həm də qo ru ya san. Ba kı da Tə biə ti Mü-
ha fi  zə Cə miy yə ti nin əra zi sin də sa lın mış 
“Dend ro lo ji park” in sa na ruh ra hat lı ğı 
ve rir. Öz fl o ra və fauna sı, fü sun kar ya şıl-
lıq la rı, əvəz siz gö zəl li yi və ca zi bə dar lı ğı 
ilə göz ox şa yan par kı qo ru maq da baş lı-
ca məq səd Ba kı nın abad laş dı rıl ma sı na 
xid mət gös tər mək də dir. Am ma par kın 
əra zi si nin 11 hek tar dan 6 hek ta ra dək 
azal ma sı təəs sü fe di ci dir. Bu ra da əv vəl-
lər möv cud ol muş 1325 ağac dan 500-ə 
ya xı nı, 103 ədəd kol cin sin dən cə mi 200-
nün qal ma sı, əl bətt  ə, ürə ka çan fakt de yil. 

Hal bu ki bü tün bu gö zəl lik lə ri qo ru-
maq, ya şıl lı ğı ar tır maq hər bi ri mi zin 
və tən daş lıq bor cu ol du ğu ki mi, həm də 
Ümum mi li li de ri miz Hey dər Əli ye vin 
bu gün kü və gə lə cək nə sil lə rə töv si yə si-
nə əməl et mək de mək dir.

Ay tən AY DIN QI ZI,
fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 

dok to ru
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Ba kı bu gü nü mü zə cən yol 
gə lən, qə dim li yi ni qo ru-
yub sax la maq la gün dən-
gü nə ye ni lə şən, gö zəl lə-

şən bağ la rı, park la rı və xi ya ban la rı 
ilə məş hur dur.
Ba kı da ən qə dim bağ 1830-cu il-
də sa lı nıb və o za man lar “Qu ber-
na tor ba ğı” ad lan dı rı lıb. Keç miş 
so vet lər döv rün də isə adı də yiş-
di ri lə rək “Pioner ba ğı” qo yu lub. 
İn di bu bağ “Fi lar mo ni ya ba ğı” 
ki mi ta nı nır. Vax ti lə İran dan və 
Lən kə ran dan Ba kı ya gə lən gə mi 
sa hib lə ri şə hər ko men dan tı nın 
gös tə ri şi ilə bir ne çə çu val qa ra-
tor paq gə ti rib ba ğa ver mə li idi lər. 
Gös tə ri şə ta be ol ma yan lar hət ta 
cə ri mə lə nir di lər.

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 85 il-

Ana təbiətə övladlıq 
etmək hamının borcudur

Nərimanov 
rayonunda 
ağacəkmə 
kampaniyası
Azər bay can xal qı nın Ümum mil li li-

de ri Hey dər Əli yev öl kə mi zə rəh-
bər li yi nin bü tün dövr lə rin də ət-
raf mü hi tin mü ha fi  zə si nə, eko lo ji 

du ru mun yax şı laş dı rıl ma sı na, xü su si lə ya-
şıl laş dır ma ya mü hüm önəm ve rib, bu məq-
səd lə, ge niş və çox şa xə li proq ram lar qə bul 
olu nub, iri miq yas lı təd bir lər hə ya ta ke çi ri-
lib. Da hi rəh bə rin müəy yən et di yi eko lo ji 
si ya sət bu gün Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə uğur la da vam et di ri lə rək öz real bəh rə si-
ni ve rir. Bu is ti qa mət də gö rü lən bü tün iş lər  
pay tax tı mı zın da ha da gö zəl ləş mə si nə, dün-
ya nın ən gö zəl şə hər lə ri sı ra sın da öz ye ri ni 
möh kəm lət mə si nə əmə li töh fə dir.

Bugün lər də xal qı mı zın Ümum mil li li de ri 
Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 93-cü il-
dö nü mü ilə əla qə dar Nə ri ma nov Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti və IDEA İc ti mai Bir li yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə hə ya ta ke çi ri lən sil si lə təd bir-
lər çər çi və sin də növ bə ti ağa cək mə kam pa-
ni ya sı ke çi ri lib. Ya şıl laş dır ma ma ra fo nun da 
məq səd ya şıl lıq zo la ğı nı da ha da ge niş lən-
dir mək, şə hə rin eko lo ji ta raz lı ğı nı bər pa et-
mək, in san lar ara sın da eko lo ji mə də niy yə ti, 
tə biətə qay ğı his si ni təb liğ et mək olub.

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı üzv lə ri nin, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı nın, IDEA İc ti mai 
Bir li yi nin, həm çi nin ra yo nun ida rə, müəs-
si sə və təş ki lat la rı nın nü ma yən də lə ri nin, 
ra yon ic ti maiy yə ti nin, kö nül lü sa kin lə rin, 
həm çi nin gənc lə rin yük sək fəal lıq la qo şul-
du ğu ge niş miq yas lı imə ci lik də il kin ola raq 
Azad lıq pros pek ti bo yun ca yol kə na rın da-
kı əra zi də, da ha son ra isə Aka de mik Hə sən 
Əli yev kü çə si ilə Aşıq Mol la Cü mə kü çə si-
nin kə siş mə sin də yer lə şən 15 hek tar sa hə ni 
əha tə edən ya şıl lıq zo la ğın da ət raf əra zi tul-
lan tı lar dan tə miz lə nə rək, bu ra da möv cud 
olan ya şıl lı ğa aq ro tex ni ki qul luq edi lib və 
əra zi də 2016 ədəd el dar şa mı, 93 ədəd İta-
li ya dan gə ti ri lən, hün dür lü yü 5 met rə ya xın 
Ley land ra ağac la rı əki lib.

Təd bi rə ey ni za man da, ap rel dö yüş lə ri za-
ma nı tə mas xətt  in də qəh rə man ca sı na şə hid 
olan, Nə ri ma nov ra yo nun dan hər bi xid mə tə 
ça ğı rıl mış Ma hir Mir zə ye vin ata sı Sa bir Mir-
zə yev də ruh yük sək li yi ilə qa tı la raq Ulu Ön-
də rin xa ti rə si nə ağac əkib.

Kam pa ni ya nın ra yo-
nun bü tün ida rə, müəs-

si sə və təş-
ki lat la rın da 

d a  va m 
et di ril-
m ə  s i 

n ə -
z ə r -
də tu-
tu lub.
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şəb bü sü ilə 1895-cı il də “Ax şam ba-

za rı” ad lı bağ sa lı nıb və ha zır da 
Sə məd Vur ğu nun adı nı da şı yır. 

de mək dir.
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nin sağ lam lı ğı mə sə lə lə ri nə daim bö-
yük diq qət ye ti rən döv lət baş çı sı İl ham 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 2010-cu il “Eko-
lo gi ya ili” elan olun du və bu, xal qı mız 
tə rə fi n dən müs bət qar şı lan dı. Hə min il 
Azər bay can da 8 mil yon 200 min ağac və 

kol bit ki si əkil di ki, on la rın 1 
mil yon 540 mi ni tək cə Ba-
kıət ra fı əra zi nin pa yı na 
dü şür.

Ay tən AY DIN QI ZI,
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dok to ru
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Onu “Azər bay ca nın Le vi ta nı” ad lan dı rır lar. Qey ri-adi 

sə siy lə ar tıq çox dan dır ki, mil lə tin sev gi si ni qa za nıb. 
Söh bət, əl bət tə ki, hər bi dik tor-mü ğən ni Şə mis tan 
Əli za man lı dan ge dir. “Ay dın Yol” qə ze ti nin bu də fə ki 

mü sa hi bi dö yüş ruh lu mah nı la rı ilə efir lə ri mi zi, ürək lə ri mi zi 
və di li mi zi bə zə yən Şə mis tan Əli za man lı dır.

– Şə mis tan müəl lim, ha zır da 
han sı la yi hə lər üzə rin də ça lı-
şır sız? Ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti niz 
ba rə də nə de yə bi lər siz?
– Ya ra dı cı lıq iş lə ri da vam edir. 

Plan da bə zi mah nı lar var, on la rı 
yaz dı rı rıq. Res pub li ka Sə fər bər-
lik və Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış üz-
rə Döv lət Xid mə ti nin təş kil et di yi 
“Və tə nin mü da fi əsi nə ha zı ram” 
ad lı sil si lə təd bir lər də iş ti rak edi-
rəm, böl gə lər də, da ha çox dö yüş 
böl gə lə rin də olu ruq və be lə təd-
bir lə rin so nun da kon sert proq ra-
mı ilə çı xış edi rəm. Bun dan baş qa, 
ye ni disk ha zır la yı rıq. Bu ra bir çox 
mah nı lar, o cüm lə dən in di yə dək 
az ta nı nan, təb liğ olun ma yan, diq-
qət dən bir qə dər kə nar da qa lan 
kom po zi si ya lar da xil edi lə cək. 
Onu da de yim ki, mən Və tən pər-
vər li yin Təb li ği nə Dəs tək İc ti mai 
Bir li yi nin rəh bə ri yəm. İl də bir də-
fə la yi hə ve ri rik, QHT-lə rə Döv lət 
Dəs tə yi Şu ra sı tə rə fi n dən ma liy yə 
ay rı lır, bu büd cə çər çi və sin də il-
də bir də fə mü ha ri bə möv zu sun-
da sə nəd li fi lm lər çə ki rik. Son ra o 
fi lm lər te le vi zi ya la ra təq dim olu-
nur, in ter net də yer ləş di ri lir, mək-
təb lə rə, hər bi his sə lə rə gön də ri lir. 

– Mu si qi bəs tə lə di yi ni zi də bi li-
rik. Ma raq lı dır, bəs mah nı mət-
ni, şeir yaz mı sı nız mı?
– Öm rüm də bir də fə şeir yaz mı-

şam. Ra mil Sə fə rov Ma ca rıs tan da 
həbs də yat dı ğı za man hiss lə ri mi 
ifa də et dim, am ma bu şeiri üzə 
çı xar ma dım. Mən dən şair ol maz, 
sa də cə içim də ki lə ri və rə qə kö çür-
düm. Fik rim cə, şeir yaz maq asan 
iş de yil. Hər kə sin öz sa hə si var. 
Şeir yaz maq la, şair ol maq ay rı-ay rı 
şey lər dir. Şair lik Al lah ver gi si dir.

– Və tən pər vər lik mah nı la rı nı ifa 
edə nə dək özü nüz mu si qi bəs tə-
lə miş di niz mi?
– Yox, heç ifa da et mir dim 

axı. 1993-cü il də ilk də fə “İgid 
əs gər, möh kəm da yan” mah nı-
sı nı oxu dum. Tə sa dü fən ol du.

Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Yu-
sif Mir zə yev lə xəs tə xa na da müali cə 
alır dıq, ta nın mış hə kim, şair-bəs tə-
kar Şa hin Mu saoğ lu bi zə tez-tez baş 
çə kir di. Bir də fə tə zə yaz dı ğı mah nı-
nı züm zü mə et di, Yu sif çox bə yən-
di. Za ra fat la de dim ki, bu nu mən, 
özü də sə nə it ha fən oxu ya cam. Ra-
zı laş dıq. Bir ne çə ay son ra Yu sif şə-
hid ol du. Onun xa ti rə si üçün – har-
da sa məc bu rən, kö nül süz şə kil də 
ifa et dim. Yal nız o za man be lə mah-
nı la ra eh ti yac var dı. Oxu dum, bə yə-
nil di. Dü zü, yax şı mə na da bu qə dər 
səs-küy do ğu ra ca ğı nı göz lə mir dim. 
O ki qal dı mu si qi bəs tə lə mə yə, mən 
bəs tə kar de yi ləm, ara da ya zı ram. 
Bu ya xın lar da dos tu muz Rey Kə-
ri moğ lu mə nim Ni za mi Sa rac lı nın 
söz lə ri nə yaz dı ğım “Tan rı tür kə yar 
ol sun!” mah nı sı nı so sial şə bə kə də 
pay laş mış dı, onun “Youtu be” şə bə-
kə sin də bir ün van dan ba xış sa yı 1 
mil yon 400 mi ni keç miş di.

– Cəb hə böl gə lə ri nə tez-tez ge-
dir si niz. Əs gər lər və yer li əha li 
ara sın da dö yüş ru hu nun güc-
lən di yi hiss olu nur mu?
– Dö yüş ru hu çox yük sək dir. 

Hər kəs tez lik lə bu mü ha ri bə nin 
qə lə bə ilə ba şa çat ma sı nı ar zu la-
yır. Az qa la ha mı dö yüş ov qa tın-
da dır. Əs gər lər sə hər-ax şam bi zim 
mah nı la rı ifa edir lər. An diç mə 
mə ra sim lə rin də də bi zim mah nı-
lar səs lən di ri lir. Əs gər lər də te le fon 
yox dur, am ma bü tün za bit lə rin te-
le fo nun da “Cə nab ley te nant”, “Və-
tən əma nə ti”, “İgid əs gər, möh kəm 
da yan” mah nı la rı var... Ha ra get-
səm, sı ra vi azər bay can lı lar ya xın la-
şıb so ru şur lar ki, cəb hə də və ziy yət 
ne cə dir, xa hiş edir lər ki, dö yü şə 
get mək lə ri nə yar dım gös tə rim. Elə 
bu gün ye mək ye di yi miz ka fe də ki 
ofi  siant mə nə kö nül lü cəb hə yə get-
mək ar zu su nu söy lə di. Se vi ni rəm 
ki, xal qın dö yüş əh va li-ru hiy yə si 
ye rin də dir. İn şal lah, ya xın za man-
lar da Qa ra bağ prob le mi öz müs bət 
həl li ni ta pa caq. Mən özüm də bu 
elan olun ma mış mü ha ri bə nin için-
də yəm. Sa bah Fü zu li yə ge di rəm. 
Bu gün lər də Gə də bəy dən qa yıt mı-
şam. Hər yer də olu ram, var lı ğım la, 
sə sim lə, mu si qim lə, mah nı la rım la.

– Özü nüz ne cə, öz mah nı la rı nı-
zı din lə yir si niz?
– Nə dən sə, yox. Na dir hal lar da 

ifa et di yim han sı sa mah nı ya dı-
ma dü şür, onu ta pıb tək lik də qu-
laq ası ram. Ma şın da-zad da kim sə 
dis ki mi səs lən di rən də isə na ra hat 
olu ram, elə bil yo ru lu ram.

– Akt yor luq fa kül tə si ni bi tir mi-
si niz. Teatr si zi özü nə çə kir mi?
– İn di yox. Am ma akt yor luq 

bir xəs tə lik dir. Uzun müd dət 
bu hə vəs mən dən əl çək mə di. 
Son ra dan bu sə nə tin ar xa sın ca 
get mə dim. O il lər də teatr, ki no 
tə nəz zül döv rü nü ke çi rir di. Üs-
tə lik, mən ins ti tut vax tı da ha çox 
ra diota ma şa lar da rol alır dım. 
Mik ro fon la ta nış lı ğım ar tıq baş-
la mış dı. Müəl lim lə rim də de yir-
di lər, bu səs he yif dir, yax şı olar, 
elə dik tor luq sə nə ti nin ar xa sın ca 
ge də sən.

– Bu nun la be lə, səhv et mi rəm sə, 
fi lm lə rə də də vət al mı sı nız.
– Bir ne çə də fə olub. Sse na ri 

mə ni qa ne et mə yib, im ti na et mi-
şəm, son ra dan fi l mə baş qa sı çə-
kil sə də, əsər uğur qa zan ma yıb. 
Mü ha ri bə haq qın da ən çox bə-
yən di yim fi lm “Do lu”dur. Açı ğı, 
özü mü ora da gö rür düm. O əsər-
də ko man dir ro lu nu oy na maq 
is tər dim. Aqil Ab bas əsə ri us ta-
lıq la qə lə mə alıb, re jis sor işi də 
yax şı dır. Ba xan da bir ne çə yer-
də köv rəl dim də. Ümu miy yət lə, 
mü ha ri bə ilə bağ lı və ya ta ri xi 
möv zu da yax şı sse na ri ol sa, özü-
mü ora da gör səm, çə kil mək dən 
im ti na et mə rəm. 

– Bir vaxt lar ça lış dı ğı nız te le-
vi zi ya mü hi ti üçün ne cə, da rıx-
mır sı nız?
– Yaş da ha o yaş de yil. Həm 

də dü şü nü rəm ki, te le vi zi ya da 
öz sö zü mü de mi şəm. İn di mə ni 
mah nı ya ra dı cı lı ğı, ifa çı lıq da ha 
çox cəlb edir. On suz da efi r də qo-
naq olu ram, mah nı la rı mı ifa edi-
rəm. Am ma və tən pər vər lik ba rə-
də ve ri liş apar maq tək lif olun sa, 
ra zı la şa ram. Əl bətt  ə, for mat ürə-
yim cə ol ma lı dır. Bu gün və tən-
pər vər lik lə bağ lı ve ri liş lə rə cid di 
eh ti yac var.

– Si zi “Azər bay ca nın Le vi ta nı” 
ad lan dı rır lar... 
– 1986-cı il də mən Mosk va da 

SS Rİ Döv lət Te le ra dio Ve ri liş lə ri 
Ko mi tə sin də ix ti sa sar tır ma kur-
sun da oxu yan da Le vi ta nın hə ya-
tı ilə çox ma raq lan mı şam. Bi zim 
kur sun rəh bə ri İl ya Pru dovs ki 
idi. Arıq ki şiy di, am ma əzə mət li 
sə si var dı. Da ha çox Le vi tan 
haq qın da da nı şır dı. 
Pru dovs ki ha-
mı nın sə-
si ni ya-
z ı r  d ı . 

Ona gö rə ya zır dı ki, qu laq as sın 
gö rək kim də nə çat mır, bu müd-
dət ər zin də onu dü zəlt sin. Biz 16 
nə fər idik. Azər bay ca nı mən təm-
sil edir dim. Ora da ha mı nın sə si ni 
yaz dı lar. Son ra bir-bir qu laq asıb, 
fi  kir lə ri ni bil di rir di lər. Hə rə yə 
bir irad tut du lar. Üç, beş, on beş 
ilin dik tor la rı idi. Mən sə cə mi 3 
ay lıq təc rü bə çi ki mi get miş dim. 
Mə nim sə si mi efi  rə ve rən də utan-
dı ğım dan qu laq la rı mı tut dum. 
Am ma hər şey yer li-ye rin də imiş. 
Heç be lə ola ca ğı nı göz lə mir dim. 
Pru dovs ki so ruş du ki, nə vaxt dan 
iş lə yir si niz? De dim, cə mi 3 ay dır. 
De di, siz bu ra ni yə gəl mi siz, si zin 
öy rən mə yə eh ti ya cı nız yox dur. 
Ora da da xi lim dən bir qü rur his si 
keç di ki, Azər bay ca nı təm sil edi-
rəm. Bəl kə akt yor luq fa kül tə si ni 
bi tir mə yi min də bu iş də mə nə 
kö mə yi ol du.

– Əl bətt  ə, bu, çox xoş hiss dir. 
Am ma ey ni za man da ki mə sə 
bən zə dil mək ada mı bir qə dər 
na ra hat edə də bi lər.
– Elə dir, am ma Le vi tan bi-

rin ci dir axı. Biz so vet lə rin tər-
ki bin də ol mu şuq, Bö yük Və tən 
mü ha ri bə si də bi zim ümu mi ta-
ri xi miz dir, qə lə bə də ümu mi dir. 
Azər bay can da bu mü ha ri bə də 
çox say lı it ki lər ve rib, bö yük qəh-
rə man lıq lar gös tə rib. Le vi tan bir 
əf sa nə dir. Ona gö rə də onu ör nək 
he sab edir lər. Bu mü qa yi sə mə ni 
qə ti na ra hat et mir, ək si nə, xoş bir 
ra hat lıq his si gə ti rir.

– Dik tor ki mi ça lış dı ğı nız müd-
dət də, yə qin, çox lu mək tub lar 
da alır dı nız?
– Bə li… Ça lı şır dım ha mı sı nı 

oxu yam. Ya dım da dır, bir yaş lı 
ki şi mək tu bun da nə və sin dən şi-
ka yət edir di. De dim, nə və ni zi də 
gə ti rin, gə lin. Oğ la nın 14-15 ya şı 
olar dı. Göz lə rin dən cin ya ğır dı. 
Hər də fə ev dən cəb hə böl gə si nə 
qa çır, ba ba sı onu güc lə ta pıb gə-
ti rir di. Yaş lı ki şi de di ki, bu uşaq 
si zi çox is tə yir, bəl kə sö zü nü-
zü eşi dər. Oğ la na vəd et dim ki, 
mək tə bi bi ti rən dən son ra onun 
hər bi mək tə bə da xil ol ma sı na 
kö mək edə cəm. Gös tə ri ci lə ri də 
bu na im kan ve rir di. Hə qi qə tən 
də, oğ lan hər bi mək-
tə bi bi tir di. Be lə 
şey lər çox olub.

Ən çox qə lə bə ar zu sun dan ya zır-
dı lar, əziz lə ri ni iti rən lər tə səl li, ya 
bir xə bər al maq is tə yir di lər. Çox 
ağ rı lı mək tub lar idi... Ümu miy-
yət lə, is tə yi rəm mü ha ri bə döv rü 
ilə bağ lı me muar ya zam. Xa ti rə-
lər çox dur…

– Heç dik tor luq sə nə tiy lə bağ lı 
müəl lim lik et mə yi dü şün mü sü-
nüz mü? Fər di tə lə bə lə ri niz var-
mı?
– Dü zü, bu ba rə də dü şün mə-

mi şəm. Əs lin də, hər bi dik tor ad lı 
xü su si bir sə nət yox dur. Heç bu-
na eh ti yac da du yul mur. Hər bi 
dik tor yal nız mü ha ri bə za ma nı 
la zım olur. Onun səs temb ri, mü-
ha ri bə xə bər lə ri ni ne cə çat dır ma sı 
önəm li dir. Le vi ta nın döv rün də te-
le vi zi ya yox idi, o, ra dioda ça lı şır-
dı. Biz te le vi zi ya ya da çı xı rıq de-
yə, müəy yən xa ri ci gö rü nüş, yə ni 
hərb çi gör kə mi də tə ləb olu nur.

– Son ay ya rım da atəş kəs də-
fə lər lə po zu lub. Əs gər lə ri mi-
zin düş mə ni ge ri oturt ma sı və 
müəy yən st ra te ji yük sək lik lə ri 
əl də et mə si xal qın dö yüş ru hu-
nu yük səl dib. Siz də be lə bir hiss 
ya ran dı mı ki, kaş bu xə bər lə ri 
xal qa mən çat dı ray dım? 
– Mən dik tor luq la bağ lı mis-

si ya mı ba şa vur mu şam. Hə min 
hər bi əmə liy yat lar döv rün dən 
ki tab ya zı lar sa, əmi nəm ki, içə ri-
sin də hər bi dik tor ki mi mə nim lə 
bağ lı bir ne çə cüm lə müt ləq ola-
caq. İn di da ha çox mah nı ya ra dı-
cı lı ğı ma diq qət et mək is tər dim.

– Am ma bü tün gəl miş-keç miş 
dik tor la rı mı zın ən bö yük ar zu-
su, tə bii ki, qə lə bə xə bə ri ni ilk 
də fə efi r dən ver mək dir... 
– Əl bətt  ə, bu, mə nə hə va lə 

olun sa, bö yük şə rəf du ya ram. Bu 
qə dər şə hid ver mi şik, qur ban la rı-
mız olub, ana la rın gö zü nün ya şı 
qu ru ma yıb. Biz bu yü kü da ha 
çə kə bil mi rik, onu öv lad la rı mı-
za qo ya da bil mə rik. Əsas odur, 
qə lə bə ol sun. Və biz ar tıq Ali Baş 
Ko man da nı mız cə nab İl ham Əli-
yev baş da ol maq la bu yo lun, bu 
uğu run as ta na sın da yıq. Fərq et-
məz, bu qə lə bə xə bə ri ni ilk də fə 
mil lə tə kim çat dı ra caq. 

Rə bi qə NA ZİM QI ZI
də yəm. Sa bah Fü zu li yə ge di rəm. 
Bu gün lər də Gə də bəy dən qa yıt mı-
şam. Hər yer də olu ram, var lı ğım la, 
sə sim lə, mu si qim lə, mah nı la rım la.

– Özü nüz ne cə, öz mah nı la rı nı-
zı din lə yir si niz?
– Nə dən sə, yox. Na dir hal lar da 

ifa et di yim han sı sa mah nı ya dı-
ma dü şür, onu ta pıb tək lik də qu-
laq ası ram. Ma şın da-zad da kim sə 
dis ki mi səs lən di rən də isə na ra hat 
olu ram, elə bil yo ru lu ram.

sə si var dı. Da ha çox Le vi tan 
haq qın da da nı şır dı. 
Pru dovs ki ha-
mı nın sə-
si ni ya-
z ı r  d ı . 

tə bi bi tir di. Be lə 
şey lər çox olub.

“Bu müqayisə məni qəti narahat etmir, 
əksinə, xoş bir rahatlıq hissi gətirir”



So vet kəş fi y ya tı nın mə lu mat la rı na 
gö rə, FAU-2 ra ket lə ri bu şə hə rin ya xın-
lı ğın da yer lə şən za vod da is teh sal olu-
nur du. Yol bo yu açı lan mən zə rə acı na-
caq lı idi. Al ma ni ya da ğın tı lar için də idi, 
ki çik kənd lər, qə sə bə lər vi ran qal mış dı. 
Az ön cə dün ya ya mey dan oxu yan möh-
tə şəm bir öl kə Hit le rin tə kəb bü rü nə və 
he ge mon luq id diası na qur ban get miş-
di. Kə lə-kö tür yol lar la irə li lə yən hər bi 
yük ma şın la rı da ğı dıl mış şə hər lə rin, 
ev siz-eşik siz qal mış sər gər dan adam la-
rın ya nın dan keç dik cə, Kə rim qəl bin də 
mü ha ri bə yə lə nət oxu yur, küt lə vi qır ğın 
si lah la rı nın bə şə riy yə tə vur du ğu sa ğal-
maz ya ra la rı öz göz lə ri ilə gö rür dü.

On lar Konş tayn da ğı nın ətə yin də yer-
lə şən Mitt  el verk giz li ye ral tı za vo du na 
ge cə çat dı lar. Bu st ra te ji ob yekt So vet 
və mütt  ə fi q qo şun la rı nın xü su si əs gər 
böl mə lə ri tə rə fi n dən möh kəm mü ha fi -
zə olu nur du. Yer sət hin dən bir ne çə yüz 
metr də rin lik də ti kil miş iri za vod Kə ri-
mi, sö zün əsl mə na sın da hey ran qoy du. 
Ən müasir mü hən dis-tex ni ki qur ğu lar, 
al man də qiq li yi və sə li qə si hər yer də 
özü nü bü ru zə ve rir di. Ame ri ka lı lar 100-
dən çox ra ke tin his sə lə ri ni qab laş dı rıb 
apar ma ğa ma cal tap mış dı lar.  So vet-
lə rin pa yı na isə çox az miq dar da ra ket 
qa lıq la rı düş müş dü. Kə rim qab laş dır ma 
işi nə şəx sən nə za rət edir di. Ra ket qa lıq-
la rı nı bir-bir diq qət lə nə zər dən ke çi rir di 
və heç ki mə bil dir-
mə sə də, ürə yin də 
bu is te dad lı al man 
kost ruk to ru ilə 
gö rüş mək ar zu su 
baş qal dır mış dı.  

...Ver ner Maq-
nus Mak si mi lian 
Fray her fon Braun 
- FAU-2-nin “ata sı nın” 
əsl adı be lə idi. O, 13 ya şın-
da Ber lin park la rı nın bi rin də 
oyun ca ğa bən zər ra ket mo de-
li ilə ilk sı na ğı nı hə ya ta ke çir-
miş, 1929-cu il dən isə “Kos mo sa 
uçuş” cə miy yə tin də ma ye ilə iş-
lə yən mü hər rik lər üzə rin də ça-
lış ma ğa baş la mış dı. 1934-cü il də 
Ber lin də ki  Frid rix-Vil hem Uni-
ver si te tin də “Ma ye li ra ket lər də 
konst ruk tiv, nə zə ri və eks pe-
ri men tal təd qi qat lar” möv zu-
sun da el mi işi mü da fi ə edə rək 
dok tor də rə cə si al mış dı (bu 
el mi iş yal nız 1960-cı il də tam 
məx fi  sə nəd lər si ya hı sın dan 
çı xa rı lıb və çap olu nub).

Ver ner, FAU-2 ra ke ti üzə rin də iş lə yər-
kən Ame ri ka lı fi  zik və ra ket mü tə xəs si si 
Ro bert Hod dar dın müx tə lif jur nal lar da 
dərc olun muş sxem lə rin dən bəh rə lə nə rək 
on la rı tək mil ləş dir miş və bu ra hə lə də öz 
ak tual lı ğı nı qo ru yan mü hüm ele ment lər 
əla və et miş di. Vaff  en-SS za bi ti olan Ver-
ner həm də Al ma ni ya ra ket təd qi qa tı mər-
kə zi nin tex ni ki rəh bə ri idi. O, 1944-cü il də 
həm kar la rı na mü ha ri bə nin ge di şin dən 
na ra zı lı ğı nı bil dir di yi üçün Hit le rin qə zə-
bi nə gəl miş di. Mü hən dis həbs olun muş, 
la kin reyxs mi nistr Al bert Şne ye rin xa hi şi 
ilə azad lı ğa bu ra xıl mış dı.

Ver ner fon Braun 1945-ci il, ma yın 2-də 
kö mək çi lə ri ilə bir lik də mütt  ə fi q lə rin qo şu-
nu na - ame ri ka lı la ra təs lim ol du. İyu nun 20-
də isə ABŞ Döv lət ka ti bi bu adam la rın Ame-
ri ka ya mü ha cir ki mi gəl mə si nə ica zə ver di...

Sta li nin gön dər di yi qru pu da ha çox 
Braunun çert yoj la rı ma raq lan dı rır dı. 
Al man hər bi əsir lə ri nin bil dir di yi nə gö-
rə, ye ni ra ket nö vü nə aid sə nəd lər SS 
ge ne ra lı Hans Kamm le rin əm ri nə əsa-
sən Qarts da ğın da kı kö mür şax ta sın da 

giz lə dil miş di. 
La kin şax ta-
ya gə lər kən 
mə lum ol du 
ki, Ame ri-
ka hərb çi lə-

ri çert yoj la rı 
gö tür dük dən 
son ra şax ta nı 

part la dıb lar.

So vet mü hən dis lə ri ra ket za vo du nun 
ya xın lı ğın da yer lə şən Do ra-Mitt  el bau 
əsir dü şər gə si nə də baş çək di lər. Nü ren-
berq məh kə mə si üçün is tin taq ma te rial-
la rı nı araş dı ran So vet hər bi pro ku ror lu-
ğu nun  müs tən tiq lə rin dən öy rən di lər 
ki, fa şist lər 30 min dən çox əsi ri ra ket 
za vo dun da dö zül məz şə rait də qul ki mi 
iş lə dib, son ra da vəh şi cə si nə gül lə lə yib-
lər. Ver ner fon Braunun da bu küt lə vi 
qır ğın lar da ya xın dan iş ti ra kı sü bu ta ye-
ti ri lib.

La kin na sist konst ruk tor əda lət məh-
kə mə sin dən ca nı nı qur ta ra bil di. O, 
NA SA-nın Kos mik Uçuş lar Mər kə zi-
nin di rek to ru ol du, “Apol lon” or bi tal 
stan si ya sı nı ya rat dı və Ame ri ka kos-
mo nav ti ka sı nın ata sı ki mi ta ri xə düş-
dü. Fon Braun 1977-ci il də, 65 ya şın da 
və fat et di.

...FAU-2 qa lıq la rı yük lən miş xü su si 
qa tar Mosk va ya doğ ru is ti qa mət gö-
tür müş dü. Kə rim Və tən üçün, əziz lə ri 
üçün bərk da rıx mış dı. Qar şı da onu nə-

həng iş lər göz lə yir di.
Gənc ra ket konst ruk to ru 

Kə rim Kə ri mov bu iş lə rin öh-
də sin dən la yi qin cə gəl di. O, 
ye ni kos mik ra ket sis tem lə-
ri nin ya ra dıl ma sı sa hə sin də 
ça lış dı, pi lot lu uçuş la rın hə-
ya ta ke çi ril mə si üz rə Döv-
lət Ko mis si ya sı nın səd ri 
tə yin olun du, pla ne tin 
ilk kos mo nav tı Y.Qa qa-
ri nin kos mo sa uçu şu nu 
ha zır la yıb hə ya ta ke çir-
di, ne çə-ne çə alim və 
konst ruk tor ye tiş dir di, 
“So yuz-Apol lon” So vet-
Ame ri ka bir gə kos mik 
gə mi si nin ya ra dıl ma-
sı işi nə rəh bər lik et di, 
“Mir” çox mo dul lu or-
bi tal stan si ya sı na hə yat 
və si qə si ver di, öl kə nin 
ən ali və fəx ri mü ka-
fat la rı na la yiq gö rül-
dü. 

...Öm rü nün bö yük 
bir his sə si ni “tam 
məx fi ” qri fi  al tın da 
ya şa ma ğa məc bur 
ol muş məş hur həm-
yer li miz, ge ne ral 
Kə rim Kə ri mov 
2003-cü il, mar tın 
29-da və fat et di. 

Fər had
SA Bİ ROĞ LU
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Re jis sor Re zo Çxeid ze nin dün ya şöh rət li “Əs-
gər ata sı” fi l min də ki bir epi zo du xa tır la yır sı-
nız mı? İs te dad lı akt yor Ser qo Za ka riad ze nin 
qəh rə ma nı – Geor gi Ma xa raş vi li  rus tan kı nın 

üzüm lük də “at oy nat ma sı na” eti ra zı nı bil di rir və bu səh-
nə dün ya ki no su ta ri xi nə qı zıl hərfl  ər lə ya zı lıb.

...Ya dı nız da dır sa, fi lm də Geor gi Ma xa raş vi li di zi ni 
ye rə qo yub əzil miş üzüm sal xı mı nı ov cu na alır, əziz lə-
yir, ox şa yır, son ra da tank çı ya de yir:

- Sən bu tor pa ğı be cər mi sən? Sən bu tor pa ğa nə sə ək-
mi sən? Sən ona qul luq gös tər mi sən? Bəs in di nə haq la 
bu üzüm lü yü ayaq lar al tı na sa lıb məhv elə yir sən?

Əs lin də, əs gər ata sı nın bə şə riy yə tə ver di yi bu me saj 
hə lə bun dan son ra da ne çə-ne çə nəs lə ör nək ola caq: 
Və tən, tor paq ana ki mi mü qəd dəs dir, onun hər qa rı-
şı nı ən ül vi mə həb bət lə sev mə li, çi çək lən mə si üçün 
zəh mət çə kib tər tök mə li, la zım gə lən də də uğ run da 
ca nın dan keç mə li sən.

Er mə nis tan dan Azər bay ca na növ bə ti hə də lə yə ci me-
saj gə lib: “Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra ba ğın müs tə qil li yi ni 
ta nı ya bi lər”. Hə ya sız lı ğa bir bax! Am ma qə rar ver mə-
yə cə sa rət lə ri çat ma yıb. İrə van par la men ti bu mə sə lə ni 
mü za ki rə yə çı xar maq dan im ti na edib. Yax şı bi lir lər ki, 
rəs mi Ba kı Dağ lıq Qa ra ba ğın “müs tə qil li yi ni” ta nı yan 
İrə van la da nı şıq lar apar ma ya caq. Bu isə mü ha ri bə yə 
apa ran yol de mək dir.

Baş qa sə bəb də var: İrə van, Dağ lıq Qa ra ba ğın “müs-
tə qil li yi ni” ta nı yar sa, Er mə nis tan bey nəl xalq alə min, o 
cüm lə dən Ru si ya nın dəs tə yi ni iti rə cək, ək si nə, bö yük 
döv lət lər İrə va nın bu si ya sə ti ni tən qid edə cək lər. Azər-
bay can BMT-də mə sə lə ilə bağ lı səs ver mə tə ləb edə cək 
və bü tün döv lət lər ye ni dən Azər bay ca nın əra zi bü töv-
lü yü nə və su ve ren li yi nə səs ve rə cək lər ki, bu da Er mə-
nis ta nın möv qe yi nin zəifl  ə mə si nə yol aça caq... Nə isə, 
bəd bəxt lər ça şıb qa lıb lar.

Bu xə bə ri oxu yan da, nə dən sə, “Əs gər ata sı” fi l min də-
ki hə min epi zo du xa tır la dım. Üzü mü er mə ni lə rə tu tub  
de mək is tə yi rəm: bəl li dir ki, vax ti lə kim lə rin sə əm ri nə 
əsa sən, özü də bi zim ira də mi zin ək si nə ola raq, si zi Dağ-
lıq Qa ra bağ da yer ləş di rib lər. Tor paq dan pay ol maz, 
de sə lər də, biz ali cə nab lıq və in san pər vər lik gös tə rib 
qa pı la rı üzü nü zə aç dıq. Bəs siz? Bu həd siz yax şı lı ğa ya-
man lıq la ca vab ver di niz. Uzun il lər bo yu öz tor pa ğı mız-
da bi zim lə mü ha ri bə apa rıb, si lah sız, gü nah sız azər bay-
can lı la rı qı lınc dan ke çir di niz, xal qı mı za qar şı dün ya nı 
dəh şə tə gə ti rən soy qı rım lar tö rət di niz. Han sı nı de yim? 
Çün ki er mə ni si niz və xə mi ri niz xain lik lə yoğ ru lub!

“Əs gər ata sı” fi l min də ki Ma xa raş vi li ki mi, mən də qə-
zə bi mi bo ğa bil mi rəm, ürə yim do lu dur. Si zə - er mə ni lə rə 
ər mə ğan olun muş tor pa ğı se və bil mə di niz. Onu əkib-be-
cər mək, na zı nı çək mək, öpüb göz üs tə qoy maq əvə zi nə 
qan la su la dı nız, xa ra ba lıq la ra çe vir di niz, vi ran qoy du-
nuz. Nə haq la? Kim si zə bu ix ti ya rı ve rib. Bi lin və agah 
olun: bu tor pa ğın sa hi bi var və məh şər aya ğı na çə ki lə-
cə yi niz gün ya xın da dır.

...Oğ lum Fuad, Mil li Or du nun za bi ti dir. Qə də ri ni özü 
se çib, ailə miz də onun bu se çi mi nə daim dəs tək olub. 
Bi li rəm ki, öv la dım hərb çi ol ma ğı ilə fə rəh du yur. Am-
ma onun son gün lər ke çir di yi hə yə ca nı, da xi li iz ti rab la rı 
du yu ram. Cəb hə yə can atır, şə hid ol muş dost la rı nın qi-
sa sı nı al maq is tə yir. Ar zu la rı bö yük dür, am ma hə lə ailə 
qur ma yıb. Bu möv zu dan da nı şan da söh bə ti ya yın dı rır.

- Ata, qoy bu şə rəf siz lə rin dər si ni ve rək, uşaq la rın 
qa nı yer də qal ma sın, son ra ba xa rıq.

Oğ lu ma ürək-di rək ve ri rəm, de yi rəm ki, hər şey yax-
şı ola caq, er mə ni də ürək nə gə zir ki, si zin ki mi igid lə-
rin qar şı sın da tab gə tir sin...

Fuadın dü nən ax şam di lə gə tir di yi bir is tək isə ürə yi-
mi lap da ğa dön dər di:

- Dost la rım la be lə qə ra ra gəl mi şik ki,  dö yüş lər dən 
son ra Qa ra bağ tor pa ğın da hə rə yə bir ağac əkək, şə hid 
qar daş la rı mı zın ru hu nu əbə di ləş di rək...

Ar zun çin ol sun, oğ lum. Ona de mə mi şəm, am ma 
oğ lum dö yüş mə yə ge dən dən son ra mən də cəb hə yə 
yol la na cam. Əs gər ata sı Geor gi Ma xa raş vi li dən heç də 
əs kik ki şi nin oğ lu de yi ləm. Bi li rəm, ya şı ma gö rə mə ni 
dö yü şə bu rax maz lar. Am ma oğ lu mun əkə cə yi ağac la rı 
göz bə bə yim ki mi qo ru ma ğa söz ve ri rəm!

Fərhad
ABDULLAYEV

Əsgər
ataları

So vet kəş fi y ya tı nın mə lu mat la rı na Ver ner, FAU-2 ra ke ti üzə rin də iş lə yər-

II YAZI
  ...”YAK” Ber li nə ça tan da dan 
ye ri sö kü lür dü. Mü ha ri bə 
ye ni cə bit miş di. 1945-ci ilin 
iyu lu ol sa da, hər bi aero-
drom da sə rin sə hər me hi 
əsir di, ora-bu ra vur nu xan 
quş lar san ki ya yın gə li şi nə 
se vi nir di.  Har da sa ya xın-
lıq da, en mə zo la ğı nı əha tə 
edən ti kan lı məf til lə rin ar-
xa sın da isə dəh şət li mü ha-
ri bə nin bit mə yən ka bu su 
do la şır dı. Ber lin sə ma sı hə-
lə heç vaxt be lə kim sə siz və 
mis kin ol ma mış dı...
Sta li nin xü su si tap şı rı ğı ilə 
Mosk va dan  gəl miş 7 nə fər lik 
mü hən dis-tex ni ki qru pa həm-
yer li miz Kə rim Kə ri mov baş çı lıq 
edir di. Nü ma yən də he yə ti ni Ber-
lin də ki So vet qo şun la rı Baş Qə-
rar ga hı nın nü ma yən də lə ri qar şı la dı. 
Mü hən dis lər  bir ne çə ge ne ral və 
mü ha fi zə çi nin mü şa yiəti ilə dər hal 
Nord hauzen şə hə ri nə yo la düş dü-
lər. On lar qı sa vaxt ər zin də FAU-
2 ra ke ti nin qa lıq la rı nı və məx fi 
çert yoj la rı nı aş kar edib öz lə ri ilə 
Mosk va ya apar ma lı idi lər.
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Ən müasir mü hən dis-tex ni ki qur ğu lar, 
al man də qiq li yi və sə li qə si hər yer də 
özü nü bü ru zə ve rir di. Ame ri ka lı lar 100-
dən çox ra ke tin his sə lə ri ni qab laş dı rıb 
apar ma ğa ma cal tap mış dı lar.  So vet-
lə rin pa yı na isə çox az miq dar da ra ket 
qa lıq la rı düş müş dü. Kə rim qab laş dır ma 
işi nə şəx sən nə za rət edir di. Ra ket qa lıq-
la rı nı bir-bir diq qət lə nə zər dən ke çi rir di 
və heç ki mə bil dir-
mə sə də, ürə yin də 
bu is te dad lı al man 

nus Mak si mi lian 
Fray her fon Braun 
- FAU-2-nin “ata sı nın” 
əsl adı be lə idi. O, 13 ya şın-
da Ber lin park la rı nın bi rin də 
oyun ca ğa bən zər ra ket mo de-
li ilə ilk sı na ğı nı hə ya ta ke çir-
miş, 1929-cu il dən isə “Kos mo sa 
uçuş” cə miy yə tin də ma ye ilə iş-
lə yən mü hər rik lər üzə rin də ça-
lış ma ğa baş la mış dı. 1934-cü il də 
Ber lin də ki  Frid rix-Vil hem Uni-
ver si te tin də “Ma ye li ra ket lər də 
konst ruk tiv, nə zə ri və eks pe-
ri men tal təd qi qat lar” möv zu-
sun da el mi işi mü da fi ə edə rək 
dok tor də rə cə si al mış dı (bu 
el mi iş yal nız 1960-cı il də tam 
məx fi  sə nəd lər si ya hı sın dan 
çı xa rı lıb və çap olu nub).

sən Qarts da ğın da kı kö mür şax ta sın da 
giz lə dil miş di. 

La kin şax ta-
ya gə lər kən 
mə lum ol du 
ki, Ame ri-
ka hərb çi lə-

ri çert yoj la rı 
gö tür dük dən 
son ra şax ta nı 

part la dıb lar.

həng iş lər göz lə yir di.
Gənc ra ket konst ruk to ru 

Kə rim Kə ri mov bu iş lə rin öh-
də sin dən la yi qin cə gəl di. O, 
ye ni kos mik ra ket sis tem lə-
ri nin ya ra dıl ma sı sa hə sin də 
ça lış dı, pi lot lu uçuş la rın hə-
ya ta ke çi ril mə si üz rə Döv-
lət Ko mis si ya sı nın səd ri 
tə yin olun du, pla ne tin 
ilk kos mo nav tı Y.Qa qa-
ri nin kos mo sa uçu şu nu 
ha zır la yıb hə ya ta ke çir-
di, ne çə-ne çə alim və 
konst ruk tor ye tiş dir di, 
“So yuz-Apol lon” So vet-
Ame ri ka bir gə kos mik 
gə mi si nin ya ra dıl ma-
sı işi nə rəh bər lik et di, 
“Mir” çox mo dul lu or-
bi tal stan si ya sı na hə yat 
və si qə si ver di, öl kə nin 
ən ali və fəx ri mü ka-
fat la rı na la yiq gö rül-
dü. 

...Öm rü nün bö yük 
bir his sə si ni “tam 
məx fi ” qri fi  al tın da 
ya şa ma ğa məc bur 
ol muş məş hur həm-
yer li miz, ge ne ral 
Kə rim Kə ri mov 
2003-cü il, mar tın 
29-da və fat et di. 
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De no ta tiv (si tuativ) 
tər cü mə mo de li

Bu mo de lin ma hiy yə ti on dan 
iba rət dir ki, hər han sı bir dil də-
ki lek sik va hid lər bu və ya di gər 
pred me ti, ha di sə ni, si tuasi ya nı, 
ob yek tiv ger çək lik fakt la rı ara-
sın da kı mü na si bət lə ri ifa də edir. 
Küll ha lın da bun lar hə min dil də 
möv cud olan məfh  um la rın qar şı-
lıq la rı dır ki, hə min məfh  um la ra 
de no tat lar de yi lir.

Nit qin hər han sı bir his sə sin də 
ve ri lən in for ma si ya bir-bir lə ri-
lə müəy yən mü na si bət lər də olan 
de no tat lar top lu su nun yer al dı ğı 
si tuasi ya haq qın da mə lu mat xa-
rak te ri da şı yır. Əs lin də, bi zi əha-
tə edən ob yek tiv ger çək lik bü tün 
bə şə riy yət üçün ey ni ol du ğu na 
gö rə, bir dil də ifa də edi lən si-
tuasi ya (de no tat lar top lu su) ey ni 
şə kil də baş qa bir dil də də ifa də 
edi lə bil mə li dir. Baş qa söz lə, ori-
ji nal da kı dil va hid lə ri ilə əks et-
di ri lən si tuasi ya, tər cü mə di lin də 
ax ta rı lıb ta pı lır və ifa də edi lir. Bu 
mo del dən da ha çox ek vi va lent siz 
lek sik va hid lə rin, üst-üs tə dü şən 
ey ni si tuasi ya la rın tər cü mə sin də 
is ti fa də edi lir. Be lə ki, ori ji nal da kı 
kəl mə nin (si tuasi ya nın) tər cü mə 
di lin də qar şı lı ğı (ek vi va len ti) ol-
ma dı ğı təq dir də, hə min lek sik va-
hi din ori ji nal mətn də ifa də et di yi 
de no tat (si tuasi ya) diq qə tə alı nır 
və bu de no ta tın qar şı lı ğı iş lə di lir. 
Mə sə lən:

Si ga ra içil mez – Pa pi ros çək mək 
qa da ğan dır; Park ya pıl maz – Da-
yan maq qa da ğan dır; Ya sak is ti ka-
met – Gi riş qa da ğan dır.

Əl bətt  ə, bü tün müs bət mə ziy-
yət lə ri nə bax ma ya raq, bu mo del 
tək ba şı na tər cü mə nə zə riy yə si 
ola raq qə bul edi lə bil məz. Çün ki 
de no ta tiv mo del yal nız iki dil də ki 
iden tik si tuasi ya lar üçün məq bul-
dur. Hal bu ki ey ni bir si tuasi ya nın 
ifa də for ma sı ori ji nal və tər cü mə 
di lin də fərq li şə kil də ola bi lər. 
Mə sə lən, pa pi ros çək mə nin qa da-
ğan edil di yi ni bil di rən yu xa rı da kı 
bi rin ci cüm lə nin iş lən mə ye ri nə 
gö rə müx tə lif tər cü mə lə ri ve ri-
lə bi lər: Bu ra da pa pi ros çək mir-
lər. Sə hiy yə Na zir li yi xə bər dar lıq 
edir: si qa ret çək mək səh hə ti ni zə 
zi yan dır.

Ya xud ey ni bir si tuasi ya nı (mə-
sə lən, “ölüm” ha di sə si ni) ye ri nə, 
za ma nı na, da nı şa nın so sial mən-
su biy yə ti nə, ya şı na və cin si nə gö-
rə fərq li üs lub və şə kil də tər cü mə 
et mək müm kün dür: öl dü, və fat 
et di, dün ya sı nı də yiş di, siz lə-
rə ömür, göz lə ri ni əbə di yum du 
– ebe di ye te in ti kal ett  i, Tan rı nın 
rah me ti ne ka vuş tu, ara mız dan 
ay rıl dı, kay bett  ik, dün ya dan göç-
tü  və s. və i.a. 

Trans for ma tiv 
tərcümə mo de li

Bu mo del öz adı nı trans for-
ma tiv qram ma ti ka dan gö tü rür. 
Mə lum ol du ğu ki mi, trans for-
ma tiv qram ma ti ka müəy yən bir 
sin tak tik struk tur dan bu st ruk tu-
ru təş kil edən lek sik-qram ma tik 
va hid lə rin yer də yiş dir mə lə ri və 
trans for ma si ya la rı yo lu ilə müx-
tə lif tip li cüm lə lə rin mey da na gə-
ti ril mə si ni nəzər də tu tur.  Trans-
for ma tiv tər cü mə mo de lin də də 
və ziy yət təx mi nən bu şə kil də dir. 
Be lə ki, tər cü mə çi ori ji nal dan al-
dı ğı bir mətn üzə rin də iş lə yir, 
qram ma tik əmə liy yat lar apa rır 
– cüm lə lə ri kə sib-doğ ra yır, ye ni 
şey lər əla və edir, bir ləş di rir, ayı rır 
və nə ti cə də ori ji nal mət nə ek vi va-
lent olan ye ni bir mətn tər cü mə si 
ya ra dır. Mə sə lən: “Or xan ma raq lı 
bir ro man oxu yur” cüm lə sin dən 
“Ma raq lı bir ro man oxu yan Or-
xan”, “Or xa nın oxu du ğu ro man 
ma raq lı dır”, “Ma raq lı bir ro ma-
nın Or xan tə rə fi n dən oxun ma sı” 
və s. st ruk tur lar (trans form lar) 
dü zəlt mək müm kün dür. Bu st-
ruk tur la rın ha mı sı əsas cüm lə də-
ki fi k ri, məz mu nu tam ifa də et sə 
də, qram ma tik cə hət dən on dan 
fərq lə nir, yə ni bu cüm lə lər for ma 
ba xı mın dan (qram ma tik ba xım-
dan) adek vat ol ma dıq la rı na gö rə 
on la rı bə ra bər hü quq lu cüm lə lər 
he sab et mək ol maz.

Bu, tər cü mə pro se si üçün 
də be lə dir. Ori ji nal və tər cü-
mə mətn lə ri nin ek vi va lent ola 
bil mə lə ri nin ən mü hüm şərt-
lə rin dən bi ri hə min mətn lə rin 
müm kün ol du ğu qə dər mə na-
məz mun, qram ma tik st ruk tur, 
üs lub və janr cə hət dən ey ni lik lə-
ri nin mü ha fi zə edil mə si dir. Baş-
qa söz lə, trans form lar için dən 
ori ji nal mət nə ek vi va lent, ya xud 
adek vat ola nı se çil mə li dir. Yu-
xa rı da kı cüm lə nin türk cə si “Or-
han en te re san (il ginç) bir ro man 
oku yor” şək lin də ola caq. 

Se man tik-
semiotik 

tərcümə mode li
Bu mo de lin ba ni si ta nın-

mış tər cü mə şü nas 
L.S.Bar xu da rov he-
sab edi lir.

Se man tik-se miotik 
tər cü mə mo de li be lə bir 
təc rü bə dən hə rə kət edir ki, 
tər cü mə pro se sin də ori ji nal da-
kı bir dil va hi di bu va hi din eh ti va 
et di yi bü tün mə na tu tu mu və ça-
lar la rı nə zə rə alı na raq tər cü mə di-
li nə çev ri lir. Mə lum ol du ğu ki mi, 
hər bir dil va hi di (ter min lər is tis-

na edil mək lə) özün də bir dən ar tıq 
mə na cəm ləş di rir ki, dil çi lik də bu 
mə na la rın hər bi ri nə “se ma” de-
yi lir (“se man ti ka” ter mi ni də bu 
söz dən dir). Mə sə lən, di li miz də 
“tə lə bə” sö zü nün aşa ğı da kı “se-
ma”la rı var: tə lim alan, oxu yan, 
öy rə nən (tə lim ve rən, oxu dan və 
öy rə dən yox!); ali təh sil müəs si-
sə sin də təh sil alan (or ta mək təb 
şa gir di yox!); bir nə fər (tə lə bə lər 
yox!) və s. Ey ni sö zün, mə sə lən,  
rus ca sı da ha bir se ma eh ti va edir: 
студент (ki şi cin sin dən olan bir 
nə fər, “студентка” yox!). Bu kəl-
mə nin türk cə qar şı lı ğı “öğ ren ci” 
sö zü bir baş qa se ma dan da bəhs 
et mə yə im kan ve rir: türk cə də 
“öğ ren ci” tə lə bə ilə ya na şı, həm 
də “şa gird” mə na sın da dır.

Se man tik-se miotik tər cü mə mo-
de li trans for ma tiv mo de li xa tır la-
dır və  ma hiy yə ti bun dan iba rət dir 
ki, ori ji nal dil də ki lek sik va hi din 
bü tün se ma la rı araş dı rı lır, dar və 
ya ge niş kon tekst də o se ma lar-
dan cüm lə yə (mət nə) ən uy ğun 
ola nı bu lek sik va hi din tər cü mə 
di lin də ki se ma la rın dan (mə na ça-
lar la rın dan) ek vi va lent, ya xud 
adek vat ola nı ilə qar şı la nır (tər cü-
mə edi lir). Əl bətt  ə, bu ra da diq qət 
tə ləb olu nur, çün ki hətt  a üst-üs tə 
dü şən se ma la rın be lə mə na ça lar-
la rı fərq li ola bi lər. Baş qa söz lə, 
tər cü mə sı ra sın da “nə?” sualı ilə 
ya na şı, “ne cə?” sualı nı, kon teks ti, 
konk ret si tuasi ya nı da im diq qət-
də sax la maq la zım dır. Mə sə lən, 
türk cə də ki “te le fon aç mak” – zəng 
et mək, “te le fo nu aç mak” – te le fon 
dəs tə yi ni gö tür mək, “elekt ri ği aç-
mak” – işı ğı yan dır maq mə na la-
rın da dır. Baş qa söz lə, “aç mak-aç-
maq” kəl mə lə ri nin se ma la rı hər iki 
dil də lü ğət eti ba ri lə üst-üs tə düş sə 
də mə na eti ba ri lə fərq li dir lər. Ye ri 
gəl miş kən, “Te le fo nu gö tür” cüm-
lə si ni eşi dən Tür ki yə tür kü bu nu 
“Te le fo nu apar”  mə na sın-
da ba şa dü şə cək .

Ekvivalentliklərin 
səviyyəsi (dərəcəsi) 

modeli
Ek vi va lent lik lə rin sə viy yə si (də-

rə cə si) mo de li yu xa rı da kı tər cü mə 
mo del lə ri nin bir ara ya gə ti ril miş, 
ümu mi ləş di ril miş şək li dir. Be lə ki, 
de no ta tiv mo del tə rəf-mü qa bil dil-
lər də ki iden tik si tuasi ya la ra, trans-
for ma tiv mo del sin tak tik konst-
ruk si ya la rın se man tik ya xın lı ğı na, 
ya xud çox va riant lı lı ğı na, se man-
tik mo del ori ji na lın və tər cü mə nin 
ek vi va lent va hid lə ri nin se man tik 
cə hət dən mak si mum də rə cə də 
iden tik li yi nə əsas la nır dı. Ek vi va-
lent lik lə rin sə viy yə si (də rə cə si) 
mo de li nin ma hiy yə ti isə on dan iba-
rət dir ki, ori ji nal və tər cü mə mətn-
lə ri nin adek vat lı ğı tər cü mə nin 
müx tə lif qat la rı (sə viy yə lə ri) ara sın-
da kı uy ğun lu ğun də rə cə si nə gö rə 
müəy yən ləş di ri lir. Be lə ki, is tə ni lən 
mətn kom mu ni ka tiv funk si ya ye ri-
nə ye ti rir və bu və zi fə ni ic ra edər-
kən müəy yən fakt lar haq qın da mə-
lu mat ve rir, emo si ya la rı ifa də edir, 
ün siy yə tə gi rən tə rəf-mü qa bil lər 
ara sın da əla qə ni tə min edir. Ori ji-
nal mət nin (in for ma to run) ad re sa ta 
(alı cı ya) ötür dü yü bu in for ma si ya 
tər cü mə də baş lı ca məq sə də xid mət 
edən mə na, qa yə sax la nıl maq la “ar-
tıq lar dan” tə miz lən miş ola bi lər.

Bü tün bun lar nə zə rə alı na raq, tər-
cü mə nin aşa ğı da kı ek vi va lent lik sə-
viy yə lə ri (tip lə ri) müəy yən ləş di ri lir:

  a) Ek vi va lent li yin bi rin ci ti pi nə 
gö rə, tər cü mə də kom mu ni ka si-
ya nın əsas məq sə di ni təş kil edən 
məz mun mü ha fi  zə edi lir, yə ni 
ori ji nal la tər cü mə ara sın da məz-
mun ek vi va lent li yi tə min edi lir 
və mətn lə rin di gər ün sür lə ri nin 
uy ğun olub-ol ma ma sı diq qə tə  
al ın mır .

Bu tip dən o za man is ti fa də edi lir 
ki, dil lər ara sın da lek sik və sin-
tak tik uy ğun suz luq lar, se man tik 
və sin tak tik trans for ma si ya la rın 
müm kün süz lü yü, ori ji nal da kı 
in for ma si ya ilə bu in for ma si ya-
nın ifa də şək li ara sın da bi la va si tə 
bağ lı lı ğın ol ma dı ğı ba riz for ma-
da nə zə rə çar pır. Bu tip dən da ha 
çox ata lar söz lə ri və de yim lə rin 
tər cü mə sin də is ti fa də olu nur.

  b) Ek vi va lent li yin ikin ci ti pin də 
ori ji nal la tər cü mə ara sın da məz-
mun ek vi va lent li yi tə min edil-
mək lə bə ra bər, ori ji nal mət nin 
si tuativ kom po nent lə ri, məz mu-
nun ifa də for ma la rı da diq qə tə 
alı nır. Bu tip dən də, əsa sən, ata-
lar söz lə ri və de yim lə rin, sa bit-
ləş miş söz bir ləş mə lə ri nin tər cü-
mə sin də is ti fa də olu nur.

  c) Ek vi va lent li yin üçün cü ti pi 
ori ji na lın və tər cü mə nin, de-
mək olar ki, ək sər sə viy yə lə ri nin 
(məz mun, for ma əla mət lə ri, təs-
vir və ifa də tə fər rüat la rı və s.) uy-
ğun lu ğu nu nə zər də tu tur. Baş qa 
söz lə, bi rin ci tip də ori ji nal la tər-
cü mə ara sın da yal nız kom mu ni-
ka tiv məq səd uy ğun lu ğu, ikin ci 
tip də kom mu ni ka tiv məq səd 
və si tuasi ya nın təs vi ri uy ğun lu-
ğu, üçün cü tip də kom mu ni ka tiv 
məq səd, si tuativ təs vir və bu təs-
vi rin ifa də şək li nin uy ğun lu ğu 
əsas şərt ki mi irə li sü rü lür.

  ç) Ek vi va lent li yin dör dün cü ti-
pin də ori ji na lın və tər cü mə nin 
yu xa rı da kı üç sə viy yə uy ğun lu ğu 
ilə ya na şı, sin tak tik konst ruk si-
ya la rın da bö yük ək sə riy yə ti nin 
iden tik li yi, sin tak tik pa ra lel li yi 
(hər iki mət nin lek sik-se man tik 
va hid lə ri nin adek vat lı ğı, söz sı ra-
sı və cüm lə qu ru lu şu nun mü ha fi -
zə si və s.) tə ləb edi lir.

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

dok to ru,
pro fes sor

De no ta tiv (si tuativ) 

ma tiv qram ma ti ka dan gö tü rür. 
Mə lum ol du ğu ki mi, trans for-
ma tiv qram ma ti ka müəy yən bir 

ru təş kil edən lek sik-qram ma tik 
va hid lə rin yer də yiş dir mə lə ri və 
trans for ma si ya la rı yo lu ilə müx-
tə lif tip li cüm lə lə rin mey da na gə-
ti ril mə si ni nəzər də tu tur.  Trans-
for ma tiv tər cü mə mo de lin də də 
və ziy yət təx mi nən bu şə kil də dir. 
Be lə ki, tər cü mə çi ori ji nal dan al-

– cüm lə lə ri kə sib-doğ ra yır, ye ni 

Mə lum dur ki, tər cü-
mə işi real pro ses 
ola raq, ilk növ-
bə də, mü tər ci min 

tə fək kü rün də ye ri nə ye ti ri lir 
və bu əmə liy ya tı kə nar dan bi-
la va si tə mü şa hi də et mək, araş-
dır maq müm kün de yil. Bu son 
də rə cə mü rək kəb pro ses hə min 
tə fək kür əmə liy ya tı nı az və ya 
çox də rə cə də təs vir və izah edə 
bi lən müx tə lif tər cü mə mo del-
lə ri nin kö mə yi ilə öy rə ni lir.
Müasir tər cü mə şü nas lıq el-
min də çox lu tər cü mə mo del lə ri 
(bə zi mən bə lər də bun la ra “tər-
cü mə nə zə riy yə lə ri” də de yi lir) 
möv cud dur. Be lə lik lə...

Bu, tər cü mə pro se si üçün 
də be lə dir. Ori ji nal və tər cü-
mə mətn lə ri nin ek vi va lent ola 
bil mə lə ri nin ən mü hüm şərt-
lə rin dən bi ri hə min mətn lə rin 
müm kün ol du ğu qə dər mə na-
məz mun, qram ma tik st ruk tur, 
üs lub və janr cə hət dən ey ni lik lə-
ri nin mü ha fi zə edil mə si dir. Baş-
qa söz lə, trans form lar için dən 
ori ji nal mət nə ek vi va lent, ya xud 
adek vat ola nı se çil mə li dir. Yu-
xa rı da kı cüm lə nin türk cə si “Or-
han en te re san (il ginç) bir ro man 
oku yor” şək lin də ola caq. 

tərcümə mode li
Bu mo de lin ba ni si ta nın-

mış tər cü mə şü nas 
L.S.Bar xu da rov he-

Se man tik-se miotik 
tər cü mə mo de li be lə bir 
təc rü bə dən hə rə kət edir ki, 
tər cü mə pro se sin də ori ji nal da-
kı bir dil va hi di bu va hi din eh ti va 
et di yi bü tün mə na tu tu mu və ça-
lar la rı nə zə rə alı na raq tər cü mə di-
li nə çev ri lir. Mə lum ol du ğu ki mi, 
hər bir dil va hi di (ter min lər is tis-

konk ret si tuasi ya nı da im diq qət-
də sax la maq la zım dır. Mə sə lən, 
türk cə də ki “te le fon aç mak” – zəng 
et mək, “te le fo nu aç mak” – te le fon 
dəs tə yi ni gö tür mək, “elekt ri ği aç-
mak” – işı ğı yan dır maq mə na la-
rın da dır. Baş qa söz lə, “aç mak-aç-
maq” kəl mə lə ri nin se ma la rı hər iki 
dil də lü ğət eti ba ri lə üst-üs tə düş sə 
də mə na eti ba ri lə fərq li dir lər. Ye ri 
gəl miş kən, “Te le fo nu gö tür” cüm-
lə si ni eşi dən Tür ki yə tür kü bu nu 
“Te le fo nu apar”  mə na sın-
da ba şa dü şə cək .

cü mə nin aşa ğı da kı ek vi va lent lik sə-
viy yə lə ri (tip lə ri) müəy yən ləş di ri lir:
 a) Ek vi va lent li yin bi rin ci ti pi nə 

gö rə, tər cü mə də kom mu ni ka si-
ya nın əsas məq sə di ni təş kil edən 
məz mun mü ha fi  zə edi lir, yə ni 
ori ji nal la tər cü mə ara sın da məz-
mun ek vi va lent li yi tə min edi lir 
və mətn lə rin di gər ün sür lə ri nin 
uy ğun olub-ol ma ma sı diq qə tə  
al ın mır .

pin də ori ji na lın və tər cü mə nin 
yu xa rı da kı üç sə viy yə uy ğun lu ğu 
ilə ya na şı, sin tak tik konst ruk si-
ya la rın da bö yük ək sə riy yə ti nin 
iden tik li yi, sin tak tik pa ra lel li yi 
(hər iki mət nin lek sik-se man tik 
va hid lə ri nin adek vat lı ğı, söz sı ra-
sı və cüm lə qu ru lu şu nun mü ha fi -
zə si və s.) tə ləb edi lir.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda
Əs gər RƏ SU LOV,
Fi lo lo gi ya elm lə ri

dok to ru,
pro fes sor

Tərcümə 
modelləri
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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Bu köh nə si ya sət çi nin, əl li il-
dən bə ri fi  kir və si ya sə ti bir ara da 
yü rü dən in sa nın ya zı üs lu bu nun 
bir dən-bi rə də yiş mə si nin sə bə bi 
nə idi? Mət buat azad lı ğı nın, ifa-
də azad lı ğı nın, hətt  a küt lə lə ri hər 
cür hə rə kət lə rə təh rik et mə azad lı-
ğı nın hökm sür dü yü bir za man da 
üs lu bu nun bir dən-bi rə bu qə dər 
də yi şik şək lə düş mə si ni, in cə lik və 
zə rifl  i yi ni itir mə si ni ne cə izah et-
mək olar dı? Əcə ba, ye ni iq ti da rın 
alış dı ğı ra hat lı ğı poz ma sı nın acı sı 
için də, ix ti yar laş dı ğı na, ira də si nin 
əsəb lə ri nə hökm edə bil mə mə si nə 
gö rə mi ra hat lı ğı nı po zan la ra kin 
və nif rət dal ğa sı onu bun ca də rin-
dən sar mış dı? 

Sə bəb nə olur sa ol sun, nə ti cə be-
lə idi. 

Ata mın dos tu in di iq ti da rın üz-
də olan bü tün şəxs lə ri nə qar şı sa-
vaş da əli nə dü şən heç bir für sə ti, 
heç bir im ka nı qa çır ma dan hü cu-
ma keç miş di.

Bu ra da ta ri xi bir bən zər li yə diq-
qə ti çək mək is tər dim. 

Şüb hə siz, ata mın dos tu bö yük 
təc rü bə sa hi bi idi. Qəh rə man la rın-
dan ol du ğu Məş ru tiy yət in qi la bı 
elan edil di yi za man hər cür təz-
yiq lər dən qur tul muş mət buatın 
ya rat dı ğı hə yə can lı anar xi ya nı, 31 
mart üs ya nı nı yax şı xa tır la yır dı. 
Üs yan nə ti cə sin də hür riy yət sa-
va şı üçün dağ la ra çə kil miş in san-
la rın, öz dost la rı nın, fi r qə si nin ar-
tıq bu də fə iq ti dar ki mi qə zet lə rə 
təz yiq gös tər mək tə şəb büs lə ri ni, 
get dik cə şid dət lə nən qa da ğa la rın 
bir- bi ri ni əvəz et mə si ni, İtt  i had və 
Tə rəq qi nin xalq ara sın da kı nü fu-
zu nu ilk növ bə də be lə mə sə lə lər-
lə bağ lı itir di yi ni çox yax şı ba şa 
dü şür dü. 

Mil li Mü ca di lə dən son ra Qa-
zi nin di li ilə “mət buat azad lı ğı nı 
ye nə mət buat azad lı ğı qu ra caq” 
de yə rək ən ge niş qə ləm hür riy yə-
ti ni qə bul edən ye ni re jim də ey ni 
ha va və ey ni mən zə rə qar şı sın da 
qal mış dı. Nə ti cə də o da fi  kir azad-
lı ğı nı boğ maq, məm lə kə ti ye ni 31 
mart ha di sə sin dən qo ru maq üçün 
tə qib və təz yiq lə ri ge niş lən dir mək 
yo lu nu tut muş du. Ata mın dos-
tu ta ri xin özü nü tək ra rı za ma nı 
Məş ru tiy yət döv rü nün bə zi qə-
zet çi lə ri nin oy na dıq la rı təh ri ke di-
ci ro lu bi rin ci lər sı ra sın da, ən fəal 
ifa edən lər dən bi ri ol du. Nə ti cə 
də aşa ğı-yu xa rı ey ni şə kil də üzə 
çıx dı:

Bir za man lar özü nün və par ti-
ya sı nın qə zet lə rə qar şı yü rüt dü yü 
təz yiq si ya sə ti ni bu də fə də ye ni 
iq ti dar ona və qə zet lə rə mü na si-
bət də ey ni şid dət lə hə ya ta ke çir-
di. Ata tür kün ölü mün dən son ra 
ata mın dos tu ye ni dən, hə ya tın da 
ikin ci də fə iq ti dar ada mı ol muş du. 
O hal da, de mə li, əv vəl ki ro lu nu 
tər si nə oy na ya caq, mət buat azad-
lı ğı nın əley hi nə çı xa caq dı. 

İtt  i had və Tə rəq qi il lə rin də qə-
ze ti ni baş qa sı na sat mış dı. Bir kə-
na ra çə kil miş di, mət buat azad-
lı ğı na qo yu lan qa da ğa la ra qar şı 
qə lə mi ilə mü ba ri zə et mə miş di. 
Əs lin də sus ma sı elə iq ti da rın 
fəaliy yə ti ni bə yən mə si an la mı na 
gə lir di. Ata tür kün ölü mün dən 
son ra isə iq ti da rın mət buat və jur-
na list lər üçün qur du ğu plan la rı 
- föv qə la də və ziy yət tət bi qi ilə qə-
zet lə rin bağ lan ma sın dan tut muş, 
qə zet çi lə rin tə qib və həb si nə qə-
dər hər ad dı mı qə lə mi ilə mü da fi ə 
et mək dən çə kin mə di. 

1950-ci il se çim lə ri ata mın dos-
tu na mü xa lif qə zet re dak to ru cüb-
bə si ni tək rar ge yin di rər-ge yin dir-
məz, mil li zə fər dən son ra kı ro lu na 
in di bəl kə də da ha bö yük hə yə can, 
da ha bö yük hə vəs lə dön dü. Fə qət 
ar tıq qo cal mış dı, əsəb lə ri nə ha kim 
de yil di, ya zı la rı sö yüş lər lə, təh qir-
lər lə do lub-da şır dı. 

1954-cü il se çim lə ri onu Məc lis-
dən də uzaq laş dır dı. Bu, ata mın 
dos tu üçün mə nə vi ol du ğu qə dər 
də mad di sar sın tı idi. Mil lət ger çək 
se çim də onun na mi zəd li yi nə səs 
ver mə miş di. Hal bu ki, xal qın gö-
zün də qəh rə man sa yıl dı ğı nı zənn 
edir di. İn di yə qə dər və tən daş cə-
sa rə ti nin bir rəm zi, hey kə li ki mi 
büt ləş di ri lən in san han sı sə bəb lər 
üzün dən ye nə də bir hey kəl ki mi 
yı xı lıb par ça la na bi lir di?

Bu mə nə vi acı lar la ya na şı, mad-
di sı xın tı lar da özü nü gös tə rir di. 

Ata mın dos tu öm rü nün hər ça ğın da 
yax şı ya şa yı şın, lüks hə ya tın aşi qi 
ki mi ta nın mış dı. Am ma bu na heç 
za man han sı sa baş qa yol lar la nail 
ol ma mış dı. Ya zı la rı nın, mə mur luq 
fəaliy yə ti nin, ki tab la rı nın gə tir di yi 
qa zanc dan öz gə gə li ri yox idi. Bu 
mə na da bez sə də, yo rul sa da, xəs-
tə lən sə də yaz maq, dur ma dan yaz-
maq məc bu riy yə tin də idi.

Ar tıq sək sən ya şı na tam ya xın-
laş dı ğı vaxt da gir da bı na düş dü yü 
mad di, mə nə vi acı la rı az da ol sa 
sa kit ləş di rə bi lə cək mə lək - mər-
hum oğ lu nun xa nı mı hə mi şə ki ki-
mi ye nə ya nın da idi. Elə isə onun 
şəf qət li əl lə ri, in sa na ra hat lıq və tə-
səl li ve rən ba xış la rı al tın da qü rur 
və cə sa rə tin dən heç bir şey qeyb 
et mə dən mü ba ri zə si nə da vam edə 
bi lər di - həm də iz ti rab la rın, acı la-
rın da ha da kəs kin ləş dir di yi qor-
xunc bir kin və hid dət lə!

Ata mın dos tu, gün lə rin bi rin də, 
dün ya nın hər məm lə kə tin də, hər 
məh kə mə dən ala bi lə cə yi haq lı bir 
məh ku miy yət lə həb sə gir di. Hə ya-
tı nın son də min də yal nız hiss lə ri-
nə məğ lub ol ma nın or ta ya çı xar-
dı ğı bir nə ti cə onun ru hun da nə lər 
ya rat dı - bu nu kim sə bil mir! Sa də-
cə, se vən lər də, sev mə yən lər də, 
qə lə mi nin ən acı iy nə lə ri nə hə dəf 
olan lar da, ol ma yan lar da ba şı na 
gə lən mü si bət dən üzül dü lər. Ya şı 
və xəs tə li yi əf və düş mə si nə im kan 
ve rir di. Dar ğın lıq və qır ğın lıq la rı 
ilə ye rin yed di qa tı na göm mək dən 
çə kin mə di yi bir qi sim in san lar, 
hid dət və kin lə ri ilə ən in saf sız hü-
cum la ra hə dəf seç di yi iq ti dar rəh-
bər lə ri əf vi üçün edi lən mü ra ciət-
lə rə la qeyd ya naş ma dı lar. Tez lik lə 
həbs dən çıx dı. 

Fə qət, hey hat! Əfv dən son ra 
şəx siy yət lə ri nə to xun du ğu üçün 
məh kum olun du ğu in san la rın zi-
ya rə ti nə get di yi, yar dım la rı na gö rə 
min nət dar lı ğı nı bil dir di yi za man 

ver di yi vəd lə rə, de di yi söz lə rə rəğ-
mən, ara dan az müd dət ke çən dən 
son ra on la ra əv vəl ki lər dən də min 
də fə acı, min də fə ağır ya zı lar la 
“tə şək kür et di!” Onun dö zül məz 
if ti ra lar la do lu mə qa lə lə ri qar şı sın-
da bir ne çə ay bun dan əv vəl əf vi 
üçün ağız açan la rın yal nız ye ga-

nə tə səl li si var dı: bu da in san lıq 
və zi fə lə ri ni ye ri nə ye tir mə lə-
ri ilə bağ lı inanc idi! 

Həbs dən çı xan dan az son-
ra son xəs tə li yi onu bir da ha 
aya ğa qalx ma maq üz rə ya-

ta ğa sal dı. Bir ge cə ya rı sı isə 
tə biəti nin bü tün tə zad la rı na, 

qü ru ru na, mə nəm-mə nəm-
lik id diala rı na bax ma ya raq, son 
əl li ilin ən bö yük türk qə zet çi si 

ol maq im ti ya zı nı heç za man 
əl dən ver mə yən bu in san 

hə ya ta göz lə ri ni əbə-
di lik yum du. 

Dok tor luq və si ya sət 
Həm si ya si, həm də el mi şöh rə-

ti hər tə rə fə ya yı lan na dir in san-
lar dan idi. Nu ruos ma niy yə də ki1 
evi və müali cə xa na sı ilə İtt  i had və 
Tə rəq qi Par ti ya sı nın qır mı zı köş-
kü ara sın da kı mə sa fə o qə dər də 
çox de yil di. Xəs tə lə ri nin ya nın dan 
asan lıq la par ti ya ümu mi məc li si nin 
top lan tı la rı na gə lir, ic las qur ta ran-
dan son ra isə ye nə ey ni asan lıq la 
xəs tə lə rin ya nı na dö nür dü. Sərt-
li yə, qə tiy yət lə va ran cid diy yə ti 
məs lək dost la rı, fi r qə yol daş la rı ilə 
bir sı ra da fi r qə üzv lə ri nə də ey ni tə-
si ri gös tə rir di. Döv rü nün ta nın mış 
göz hə kim lə rin dən olan bu məş hur 
şəx siy yət ha fi  zə min ən də rin qat-
la rın da Ömər Na ci, Zi ya Gö yalp, 
Hü seyn za də Əli bəy, Yu sif Ak çu-
ra, Cə lal Sa hir ki mi atam la bə ra bər 
xa tır la dı ğım in san lar ara sın da dır. 
Yu var laq ağ si fə tin də ki uc la rı yu-
xa rı bu rul muş bığ la rı nın ya rat dı ğı 
bir az özün dən ra zı lıq tə si ri ni, içə-
ri dən gü lən, şəf qət li, xə fi f is teh za-
lar la do lu göz lə ri hə min an da ca 
yox edir di. Ata mın ailə lik lə ya xın 
mü na si bət sax la dı ğı mız çox is tək li 
dost la rın dan idi. Evi nin pən cə rə lə-
rin dən ağım sov qu maş dan pər də-
lər asıl mış tu tum lu, ağır əş ya lar la 
do lu otaq la rın da atam la ev sa hi bi-
nin, anam la ikin ci ar va dı nın - gənc 
xa nı mı nın söh bət lə ri xə fi f pı çıl tı ki-
mi qu laq la rım da səs lən mək də dir. 
Atam da, dok tor da ət raf da cə rə yan 
edən ha di sə lər dən na ra zı, şi ka yət çi 
idi lər, bə zi sui-is ti fa də hal la rın dan, 
öz ba şı na lıq dan, də rə bəy lik dən da-
nı şır dı lar. Söh bət qı zış dıq ca dok-
to run sə si yük sə lir, söz lə ri da ha 
təh di de di ci xa rak ter alır dı. Bir ne çə 
gün son ra onun Tə lət Pa şa, dok tor 
Na zim bəy və Ən vər Pa şa ilə mü-
na qi şə lə ri gü nün ən çox mü za ki rə 
olu nan, ən çox ya yıl mış söh bət lə ri-
nə, de di-qo du la rı na çev ri lir di. 

İtt  i had və Tə rəq qi iq ti da rın dan heç 
bir şey is tə mə di. Döv lət də ən yük sək 
və zi fə si vur-tut sə hiy yə Baş mü dir li yi 
ol du. Bu nun la ya na şı öz ailə si nin və 
hər iki xa nı mı nın ailə lə ri nin qə dim, 
əsil-nə ca bət li kök lə ri ona bü tün baş qa 
üs tün lük lə ri ilə bir lik də pa şa lıq ün va-
nı da qa zan dır mış dı. Qa zan cı vur-tut 
bu qə dər idi! Hal bu ki döv rün dik ta-
tor la rı onu sus dur maq, sə si ni kəs mək 
üçün çox şey lər dən keç mə yə ha zır 
idi lər. La kin o, yo la gəl mək üçün gön-
də ri lən tək lifl  ə rin ha mı sın dan qə tiy-
yət lə bo yun qa çır dı. Bu yol la da baş-
qa la rı nı is tə di yi şə kil də tən qid et mək 
sə la hiy yə ti ni özün də sax la dı. Par ti ya-
nı, par ti ya baş çı la rı nı, on la rın fəaliy-
yə ti ni müx tə lif sə bəb lər üzün dən tən-
qid atə şi nə tut ma sı İtt  i had və Tə rəq qi 
əleyh dar la rı nın dok tor dan ya rar lan-
maq ümid lə ri ni bir də fə lik pu ça çı xar-
mış dı. Çün ki son gü nə qə dər par ti ya-
sı nın tər ki bin də qal maq qə ra rı nı hə lə 
onun üzv lə ri sı ra sı na da xil ol du ğu ilk 
gün lər də ver miş di. Ar tıq heç bir qüv-
və onu qə ra rın dan dön də rə bil məz di. 

Par ti ya nın rəh bər lə ri ki mi, əleyh-
dar la rı da bu hə qi qə ti yax şı bil dik-

lə rin dən kəs kin tən qid lə ri qar şı sın da 
söz söy lə mək dən çə ki nir di lər. 

Ba rı şıq döv rün də in gi lis lər tə rə fi n-
dən ya xa la nıb Mal ta ya sür gün edil-
mə si, hə ya tın da hə qi qə tən fa ciəyə 
çev ril di. Bir göz qır pı mın da evi ni 
üz lə ri-göz lə ri rəng-rəng, pal tar la rı 
rəng-rəng olan Af ri ka me şə lə rin dən 
gəl miş əs gər lər zəbt et di lər, onu ya-
ta ğın dan qal dır dı lar, əyin-ba şı nı 
gey mə yə im kan ver mə dən elə ge cə 
pal ta rın da ca dö yüb-sö yə rək av to-
mo bi lə at dı lar. Ma şın sü rət lə li ma na 
yan al dı. Gə mi lər dən bi ri pa şa gö yər-
tə yə çı xa rı lan ki mi hə rə kə tə baş la dı. 
Dok to run be lə in san lıq dan uzaq şə-
kil də tu tu lub sür gü nə gön də ril mə-
si İtt  i had və Tə rəq qi düş mən lə ri nin 
son də rə cə cid di, sərt itt  i had çı dan nə 
qə dər çə kin dik lə ri ni gös tə rir di. 

Mal ta əsa rə ti İtt  i had və Tə rəq-
qi Par ti ya sı nın rəh bər lə ri üçün bir 
çox cə hət dən sı naq, mə hək da şı 
ol du. Ora da məm lə kə tin ta le yi-
ni il lər lə ida rə et miş in san lar san ki 
ila hi məh kə mə qar şı sın da da ya-
nıb mış lar ki mi, ruh la rı nın ən giz li 
nöq tə lə ri nə qə dər so yun du lar. Və-
fa, qə dir şü nas lıq, yol daş lıq, hə qi qi 
və tən pər vər lik, eqoizm, la qeyd lik, 
ha ki mi-müt ləq lik, qü rur – xü la sə, 
in san ru hu nun ma ya sı nı təş kil edən 
bü tün bu xü su siy yət lər ora da tam 
ay dın lı ğı ilə üzə çıx dı. Ye nə Mal ta 
əsa rə ti za ma nı bir mil lə tin ba şın da 
da ya nan lar la mil lə tin fərd lə ri, özü 
ara sın da kı bə zi tə zad lar, mə nə viy-
yat və əx laq an la yış la rın da kı fərq lər 
əya ni nü mu nə lər lə aş kar olun du. 

Mə sə lən, ca nı və ru hu ilə türk 
mil lə ti nə qə tiy yən bağ lı ol ma yan, 
la kin il lər lə onun üzə rin də ağa lıq 
edən, ən yük sək və zi fə lər tu tan bir 
nə fər, tə bii ki, türk mil lə ti nin sa yə-
sin də əl də et di yi var-döv lə tin ne-
mət lə ri ni həbs xa na dəh liz lə rin də 
be lə bol-bol dad maq dan çə kin mir-
di. Pul la gə tirt di yi ən lə ziz xö rək-
lə ri, ən na dir mey və lə ri in gi lis lə rin 
ver dik lə ri on il lər dən qa lıb iy lən miş 
kon serv lər lə ki fa yət lən mə li olan ək-
sər yol daş la rı nın göz lə ri qar şı sın da 
bö yük iş ta ha ilə ye yər, ki çi cik göz lə-
ri ni qır pa raq “Pu lu ve rən tü tə yi ça-
lar” - de yə qar şı sın da kı la rı uca səs lə 
ələ sal maq dan çə kin məz di.

1 Nu ruos ma niy yə - İs tan bu lun 
Av ro pa his sə sin də, Fa tih də ta-
ri xi mə həl lə.
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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.

İtt  i had və Tə rəq qi iq ti da rın dan heç 
bir şey is tə mə di. Döv lət də ən yük sək 
və zi fə si vur-tut sə hiy yə Baş mü dir li yi 
ol du. Bu nun la ya na şı öz ailə si nin və 
hər iki xa nı mı nın ailə lə ri nin qə dim, 
əsil-nə ca bət li kök lə ri ona bü tün baş qa 
üs tün lük lə ri ilə bir lik də pa şa lıq ün va-
nı da qa zan dır mış dı. Qa zan cı vur-tut 
bu qə dər idi! Hal bu ki döv rün dik ta-
tor la rı onu sus dur maq, sə si ni kəs mək 
üçün çox şey lər dən keç mə yə ha zır 
idi lər. La kin o, yo la gəl mək üçün gön-
də ri lən tək lifl  ə rin ha mı sın dan qə tiy-
yət lə bo yun qa çır dı. Bu yol la da baş-
qa la rı nı is tə di yi şə kil də tən qid et mək 
sə la hiy yə ti ni özün də sax la dı. Par ti ya-
nı, par ti ya baş çı la rı nı, on la rın fəaliy-
yə ti ni müx tə lif sə bəb lər üzün dən tən-
qid atə şi nə tut ma sı İtt  i had və Tə rəq qi 
əleyh dar la rı nın dok tor dan ya rar lan-
maq ümid lə ri ni bir də fə lik pu ça çı xar-
mış dı. Çün ki son gü nə qə dər par ti ya-
sı nın tər ki bin də qal maq qə ra rı nı hə lə 
onun üzv lə ri sı ra sı na da xil ol du ğu ilk 
gün lər də ver miş di. Ar tıq heç bir qüv-
və onu qə ra rın dan dön də rə bil məz di. 

Par ti ya nın rəh bər lə ri ki mi, əleyh-
dar la rı da bu hə qi qə ti yax şı bil dik-

lə rin dən kəs kin tən qid lə ri qar şı sın da 
söz söy lə mək dən çə ki nir di lər. 

Ba rı şıq döv rün də in gi lis lər tə rə fi n-
dən ya xa la nıb Mal ta ya sür gün edil-
mə si, hə ya tın da hə qi qə tən fa ciəyə 
çev ril di. Bir göz qır pı mın da evi ni 
üz lə ri-göz lə ri rəng-rəng, pal tar la rı 
rəng-rəng olan Af ri ka me şə lə rin dən 
gəl miş əs gər lər zəbt et di lər, onu ya-
ta ğın dan qal dır dı lar, əyin-ba şı nı 

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın  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 

Bu köh nə si ya sət çi nin, əl li il-
dən bə ri fi  kir və si ya sə ti bir ara da 
yü rü dən in sa nın ya zı üs lu bu nun 
bir dən-bi rə də yiş mə si nin sə bə bi 
nə idi? Mət buat azad lı ğı nın, ifa-
də azad lı ğı nın, hətt  a küt lə lə ri hər 
cür hə rə kət lə rə təh rik et mə azad lı-
ğı nın hökm sür dü yü bir za man da 

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.

üs lu bu nun bir dən-bi rə bu qə dər 
də yi şik şək lə düş mə si ni, in cə lik və 
zə rifl  i yi ni itir mə si ni ne cə izah et-
mək olar dı? Əcə ba, ye ni iq ti da rın 
alış dı ğı ra hat lı ğı poz ma sı nın acı sı 
için də, ix ti yar laş dı ğı na, ira də si nin 
əsəb lə ri nə hökm edə bil mə mə si nə 
gö rə mi ra hat lı ğı nı po zan la ra kin 
və nif rət dal ğa sı onu bun ca də rin-

Bir za man lar özü nün və par ti-
ya sı nın qə zet lə rə qar şı yü rüt dü yü 
təz yiq si ya sə ti ni bu də fə də ye ni 
iq ti dar ona və qə zet lə rə mü na si-

Ata mın dos tu öm rü nün hər ça ğın da 
yax şı ya şa yı şın, lüks hə ya tın aşi qi 
ki mi ta nın mış dı. Am ma bu na heç 
za man han sı sa baş qa yol lar la nail 

Dok tor luq və si ya sət 
Həm si ya si, həm də el mi şöh rə-

ti hər tə rə fə ya yı lan na dir in san-

ta ğın dan qal dır dı lar, əyin-ba şı nı 
gey mə yə im kan ver mə dən elə ge cə 
pal ta rın da ca dö yüb-sö yə rək av to-
mo bi lə at dı lar. Ma şın sü rət lə li ma na 
yan al dı. Gə mi lər dən bi ri pa şa gö yər-
tə yə çı xa rı lan ki mi hə rə kə tə baş la dı. 
Dok to run be lə in san lıq dan uzaq şə-
kil də tu tu lub sür gü nə gön də ril mə-
si İtt  i had və Tə rəq qi düş mən lə ri nin 
son də rə cə cid di, sərt itt  i had çı dan nə 

yü rü dən in sa nın ya zı üs lu bu nun 
bir dən-bi rə də yiş mə si nin sə bə bi 
nə idi? Mət buat azad lı ğı nın, ifa-
də azad lı ğı nın, hətt  a küt lə lə ri hər 
cür hə rə kət lə rə təh rik et mə azad lı-
ğı nın hökm sür dü yü bir za man da 

ver di yi vəd lə rə, de di yi söz lə rə rəğ-
mən, ara dan az müd dət ke çən dən 
son ra on la ra əv vəl ki lər dən də min 
də fə acı, min də fə ağır ya zı lar la 
“tə şək kür et di!” Onun dö zül məz 
if ti ra lar la do lu mə qa lə lə ri qar şı sın-
da bir ne çə ay bun dan əv vəl əf vi 
üçün ağız açan la rın yal nız ye ga-

nə tə səl li si var dı: bu da in san lıq 
və zi fə lə ri ni ye ri nə ye tir mə lə-
ri ilə bağ lı inanc idi! 

Həbs dən çı xan dan az son-
ra son xəs tə li yi onu bir da ha 
aya ğa qalx ma maq üz rə ya-

ta ğa sal dı. Bir ge cə ya rı sı isə 
tə biəti nin bü tün tə zad la rı na, 

qü ru ru na, mə nəm-mə nəm-
lik id diala rı na bax ma ya raq, son 
əl li ilin ən bö yük türk qə zet çi si 

ol maq im ti ya zı nı heç za man 
əl dən ver mə yən bu in san 

hə ya ta göz lə ri ni əbə-
di lik yum du. 

bir şey is tə mə di. Döv lət də ən yük sək 
və zi fə si vur-tut sə hiy yə Baş mü dir li yi 
ol du. Bu nun la ya na şı öz ailə si nin və 
hər iki xa nı mı nın ailə lə ri nin qə dim, 
əsil-nə ca bət li kök lə ri ona bü tün baş qa 
üs tün lük lə ri ilə bir lik də pa şa lıq ün va-
nı da qa zan dır mış dı. Qa zan cı vur-tut 
bu qə dər idi! Hal bu ki döv rün dik ta-
tor la rı onu sus dur maq, sə si ni kəs mək 
üçün çox şey lər dən keç mə yə ha zır 
idi lər. La kin o, yo la gəl mək üçün gön-
də ri lən tək lifl  ə rin ha mı sın dan qə tiy-
yət lə bo yun qa çır dı. Bu yol la da baş-
qa la rı nı is tə di yi şə kil də tən qid et mək 
sə la hiy yə ti ni özün də sax la dı. Par ti ya-
nı, par ti ya baş çı la rı nı, on la rın fəaliy-
yə ti ni müx tə lif sə bəb lər üzün dən tən-
qid atə şi nə tut ma sı İtt  i had və Tə rəq qi 
əleyh dar la rı nın dok tor dan ya rar lan-
maq ümid lə ri ni bir də fə lik pu ça çı xar-
mış dı. Çün ki son gü nə qə dər par ti ya-
sı nın tər ki bin də qal maq qə ra rı nı hə lə 
onun üzv lə ri sı ra sı na da xil ol du ğu ilk 
gün lər də ver miş di. Ar tıq heç bir qüv-
və onu qə ra rın dan dön də rə bil məz di. 

lə rin dən kəs kin tən qid lə ri qar şı sın da 
söz söy lə mək dən çə ki nir di lər. 

dən ya xa la nıb Mal ta ya sür gün edil-
mə si, hə ya tın da hə qi qə tən fa ciəyə 
çev ril di. Bir göz qır pı mın da evi ni 
üz lə ri-göz lə ri rəng-rəng, pal tar la rı 
rəng-rəng olan Af ri ka me şə lə rin dən 
gəl miş əs gər lər zəbt et di lər, onu ya-
ta ğın dan qal dır dı lar, əyin-ba şı nı 

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ daş 
Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın  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.

Atamın 
dostları



Son ra dan Xa rəzm də ilk də fə 
can lı ola raq üz-üzə gə lən za man 
Əl- Bi ru ni hə min sual la rı ona bir 
da ha ün van la mış dı:

- Ey fə zi lət sa hi bi İbn Si na, biz 
bu gün də Ərəs tun dü şün cə si nə 
qul ol mu şuq. Sən ni yə mə nə yaz-
dı ğın mək tu bun da ona xi tab edir 
və va kuumun ol ma dı ğı nı de yir-
sən. Bir gün mən ha mı ya bə yan 
edə cə yəm ki, va ku um var. 

- ....
- De yir sən ki, Gü nəş şüala-

rı mad di ci sim de yil. Əgər on lar 
mad di de yil sə, o za man tor paq nə-
dən qı zır, hər yan ni yə is ti lə nir?

- ...
- Ha va da ən sü rət lə ya yı lan nə-

dir: işıq şüala rı, yox sa səs lər?
Bu dialoq bir xey li da vam et di. 

İbn Si na da çox sus ma dı. Pis du ru-
ma düş dü yü nü gö rüb, əsas sız mü-
za ki rə lə rə gi riş di. Am ma Əl- Bi ru ni 
ona an lat dı ki, tə biət, sə ma ci sim-
lə ri haq qın da fəl sə fi  fi  kir lə ri irə li 
sür mək fərq li bir iş, on la rı təd qiq 
et mək, sə bəb lə ri ni də lil lər lə araş-
dır maq isə ta mam ay rı sev da dır. 
Bi ru ni “Sən də lil lər dən xa li olan 
fi  lo sof san” de yə rək, söh bə tə xi tam 
ver miş di.

HA Şİ YƏ-1: 973-cü il də Xa rəzm-
də ana dan olan Əl- Bi ru ni İbn Si na-
dan 7 yaş bö yük idi. On la rın hər 
iki si Bu xa ra və Xa rəzm də püx tə lə-
şib. Yed di öv la dı ilə çə tin lik lə do la-
nan Meh ra nə ad lı dul qa dı nın oğ lu 
olan Əl- Bi ru ni ni Xa rəzm sa ra yı nın 
ali mi Əbu Nəsr kəşf et di və onu 
öv la dı ki mi ye tiş dir di. Son ra dan 
XI əs ri öz adı na çı xa ra caq, yə ni elm 
ta ri xin də bu əs ri “Əl- Bi ru ni əs ri” 
ad lan dı ra caq alim, öm rü nün so-
nu na qə dər Əbu Nəs rə min nət dar 
ola caq dı. Əbu Nəsr də hə min yo-
lu keç miş di. O, Şər qin bö yük ali mi 
Əbül Və fa dan dərs al mış dı. Qo ca 
Əbül Və fa ri ya ziy ya ta tan gens və 
ko tan gens ki mi ter min lə ri gə ti rən, 
“hən də sə nin ata sı” sa yı lan alim 
idi. Son ra dan o, 20 ya şı nı ye ni cə 
ad la mış Əl- Bi ru ni ilə ta nış ol du və 
sə ma ci sim lə ri ilə bağ lı müş tə rək 
araş dır ma lar apar dı. Be lə qə ra ra 
gəl di lər ki, Bi ru ni Xa rəzm də, Əbül 
Və fa isə ça lış dı ğı Bağ dad da Ay tu-
tul ma sı nı mü şa hi də et sin lər. Ey ni 
za man da xi lin də iki fərq li nöq tə-
dən apa rı lan mü şa hi də lər Bi ru ni 
üçün sə ma nı öy rən mək yo lun da 
tə kan ol du. O, son ra kı Ay tu tul-
ma la rı nı da də qiq lik lə he sab la dı, 
24 ya şın da isə ilk ki ta bı nı yaz dı.

Ki ta bın da za man an la yı şı nı, ri-
ya ziy yat, ast ro no mi ya, coğ ra fi  ya, 
hən də sə və di gər elm sa hə lə ri ni 
araş dır dı. Gün düz və ge cə nin ne cə 
mey da na gəl di yi ni və gün lə rin də-
yi şən uzun luq la rı nı açıq la dı.

On da qo ca mü nəc cim 62 yaş lı 
Əl- Bi ru ni nin ölə cə yi ni de yən də, 
adə tən na dan la rı sanc maq la ad 
çı xa ran alim, sa də cə gü lüm sə di. 
Dər man lar haq qın da ki tab yaz-
maq fi k ri nə düş dü yün dən, tibb 
haq qın da ək sər mən bə lə ri çək-
çe vir et miş di. Bi lir di ki, ölüm cül 
xəs tə de yil. Özün dən ası lı ol ma-
ya raq Sul tan Mah mud Qəz nə vi-
ni xa tır la dı. On lar heç vaxt yo la 
get mə di lər. Bax ma ya raq ki, alim 
bö yük sul ta nın hi ma yə sin də ya-
şa yır dı. Am ma baş qa alim lər ki-
mi mü ti lik edib onun adı na əsər 
yaz mır dı. Xa rəz mi tu ta raq Bi ru ni 
ilə Əbu Nəs ri pay taxt Qəz nə yə gə-
ti rən Mah mud on lar dan yük sək 
sə da qət tə ləb edir di. Am ma gənc 
Bi ru ni onun la ra zı laş ma dı. Ki çik 
mü ba hi sə dən son ra sa ray dan qo-
vul du. Qəz nə nin ka sıb mə həl lə-
lə rin də ağır hə yat ya şa dı. Am ma 
ye nə də ya zır dı və ya zı dan əl çək-
mir di. Gün lə rin bir gü nü Şər qin 32 
il lik söz sa hi bi Qəz nə vi hökm da rı 
Sul tan Mah mud ba zar mey da nı na 
çı xan za man tə sa dü fən Əl- Bi ru ni 
ilə qar şı laş dı:

- Eşit dim, sə fi l hə yat sü rür sən? 
Am ma sa ra yı bə yən mə din...

- Mən döv lət iş lə rin dən kə nar ol-
maq is tə yi rəm, hökm dar! 

- Ya dı na gə lir, Mə mun mən dən 
ica zə siz qə rar lar ver di. Xa rəz mə 
hü cum et dim. Sə ni qar şı ma el çi ki-
mi çı xar dı lar. Bi lir di lər ki, elm, fə-
zi lət sa hi bi nə hər za man hör mə tim 
son suz dur. 

- Am ma siz ye nə də Xa rəz mi da-
ğıt dı nız. Elm di ya rı at la rın ayaq-
la rı al tın da qal dı. Fə zi lə ti, zə ka nı 
to za dön dər di niz...

- Və... Sən də ona gö rə “Mah-
mud qa nun la rı” əsə ri ni yaz ma dın. 
Sa ra ya gəl. “Sul tan Mah mud qa-
nun la rı”nı yaz. Sə ma dan, he sab-
dan, döv lət lər dən, su dan, tor paq-
dan yaz. Mən sə ni dün ya iş lə ri nə 
qat ma ya ca ğam.

Mah mu dun “dün ya iş lə ri” de di-
yi nəs nə, əs lin də döv lət iş lə ri, döv-
rün si ya si mən zə rə si idi. Bu şərt lər 
al tın da Əl- Bi ru ni Qəz nə yə qa yıt dı. 
Bu za man onun 41 ya şı var idi. 

HA Şİ YƏ-2: - Əl-Bi ru ni Qəz nə 
sa ra yı na gə lən dən son ra el mə da-
ha da bağ lan dı. De yi lən lə rə gö rə, 
il də cə mi iki də fə - Ra ma zan və 
Qur ban bay ram la rı nın ilk gün lə-
rin də ba şı nı ki tab lar dan, ya zı-po-
zu dan ayı rar dı. Elə o sə bəb dən 
də çox məh sul dar iş lə yir, hər an 
ye ni li yə can atır dı. Döv rün əsas 
elm sa hə lə rin dən olan ast ro no mi-
ya ilə ya na şı, Ye rin öl çü lə ri və qu-
ru lu şu, mi ne ra lo gi ya və geolo gi ya 
sa hə lə rin də də ye ni əsər lər or ta ya 
qo yur du. “Ni ha ya tül-Ema kin” ad-
lı əsə rin də Ye rin Gü nəş ət ra fın da 
hə rə kə ti ni və dün ya nın hə rə kət siz 
de yil, dö nən bir küt lə ol du ğu nu 
söy lə yir də. O, bu nu Ko per nik dən 
5 əsr əv vəl de yir di. 

Ko per nik lə baş la yan müasir ast-
ro no mi ya və fi  zi ka nın tə mə li ni Əl 
Bi ru ni qo yub. Dün ya nın bir çox 
öl kə lə ri nin, o cüm lə dən Azər bay-
ca nın o za man mə lum olan bö yük 
şə hər lə ri nin en lik-uzun luq dairə-
lə ri ni gös tə rib. “Ki ta bül-Ca ma hir 
fi  Ma ri fe til-Ce va hir” ki ta bın da 
müx tə lif mi ne ral la rın və qiy mət-
li daş la rın mən şə yi, xa rak te ri və 
on la rın mə dən lə ri haq qın da mə lu-
mat lar ve rib. 

Əl-Bi ru ni da ha son ra ci sim lə rin 
sıx lı ğı nı tə yin edən ci haz dü zəl dir 
və “Xü su si çə ki” ki ta bın da onu təs-
vir edir. Bu ci haz ma ye lə rin sıx lı ğı nı 
öy rən mək dən öt rü dün ya da tət biq 
olu nan ilk la bo ra to ri ya məh su lu idi.

İx ti ra nın alim lər tə rə fin dən 
çox yax şı qar şı lan dı ğı nı gö-

rən Əl- Bi ru ni xü su si çə ki ni 
ölç mək üçün də ci haz dü zəl dir. 
Hə min ci ha zın kö mə yi ilə su yun 
is ti və so yuq, şi rin və duz lu ha-
lın da kı xü su si çə ki si ni müəy yən 
et mək müm kün olur. Bu iki ci-
ha zın kö mə yi ilə su yun sıx lı ğı 
ilə çə ki si ara sın da kı xü su si ası-

lı lı ğı müəy yən edir. 

Bi ru ni xəs tə ya ta ğın da uza nan 
za man bir xa ti rə nin sö nük işı ğı nı 
bu ra xıb di gə ri nə qu caq açır dı. Əs-
lin də on lar heç xa ti rə də de yil di. 
Ha mı sı əzab xə mi ri ilə yoğ rul muş 
hə yat zər bə lə ri idi:

Bir gün Bi ru ni Qəz nə də olan da 
Sul tan Mah mu dun hü zu ru na gəl di. 
Sul ta nın ət ra fın da kı lar ona de di lər: 

- Əbu Rey han nü cum el min də 
elə də rə cə yə ça tıb ki, da ha heç nə 
qa ran lıq de yil. 

- Hər şe yə agah olan yal nız Al-
lah dır,- Mah mud öz əsə bi ha lı nı 
bir da ha gös tər di. 

- Əgər sul ta nın şüb hə si var sa, giz-
li fə zi lət və ba ca rı ğı üzə çı xar maq 
üçün im ta han et sin, - Bi ru ni ha mı nı 
sus du ra caq tərz də ca vab ver di.

- Ürə yim də olan bir fi k ri tap və 
de gö rüm, mən bu qəs rin han sı qa-
pı sın dan çı xa cam. 

Sul ta nın bu sualı ali min əh va lı nı 
heç poz ma dı. Sa ra yın 12 qa pı sı var 
idi. Bi ru ni üs tür lab ad lı ci ha zı gö tü-
rüb, mə sə lə ni ora da ca mə lum et di: 

- Ca va bı tap dım və ka ğı za yaz-
dım.

Sul tan ali mi yo la sa lıb əmr et di 
ki, qəs rin di va rın da ya rıq aç sın lar. 
Be lə cə o, han sı sa bir qa pı dan de yil 
ya rıq dan çıx maq la ali mi ələ sa la-
ca ğı nı dü şü nür dü.

Elə də et di. Da ha son ra Bi ru ni ni 
ye ni dən məc li sə gə tir di lər. Sul tan 
Bi ru ni dən ka ğı zı alıb oxu du. O yaz-
mış dı: “Sul tan heç bir qa pı dan yox 
qar şı di va rın ya rı ğın dan çı xa caq”.

Mah mud bu nu oxu duq da da ha 
da qə zəb lən di və Bi ru ni ni ima rə-
tin üs tün dən ye rə at ma ğı əmr et di. 
Sul ta nın və zir lə rin dən bi ri onun 
çox qə zəb lən di yi ni gö rüb bil dı ki, 
heç ki min şə faəti ni qə bul et mə yə-
cək. Bu na gö rə də sul tan dan ica-
zə siz giz li gös tə riş ver di. İma rə tin 
aşa ğı sı na pam bıq və sair yum şaq 
şey lər tök dü lər. Bi ru ni nin ye rə at-
sa lar da, o, sağ-sa la mat qal dı.

Bir ne çə gün dən son ra Sul tan 
Mah mud öz gör dü yü işə peş man 
ol du. La kin və zir lə ara la rın da olan 
söh bət za ma nı hə qi qət üzə çıx dı. 
Mah mud çox mə sud ol du. Əmr 
et di ki, Bi ru ni ni onun hü zu ru na 
gə tir sin lər. 

Əbu Rey han Bi ru ni Sul ta nın hü zu-
ru na gə lən za man Mah mud yal nız 
bir cüm lə de di və son ra da üzr is tə di:

- İs tə yir sən sə, sən dən ra-
zı qa lım, gə rək mə nim 

sö zü mə uy ğun 
söz da nı şa san, 
öz el mi nə mü-
va fi q yox.

HA Şİ YƏ-3: Bi-
ru ni üçün elə çə tin 

olan da bu idi. El min 
de yil, sul ta nın sö zü nü din-

lə mə mək üçün o, hər zül mə 
döz müş dü. Bun dan son ra ne-

cə ola caq dı?! Hiss edir di 
ki, baş qa bö yük alim-

lər ki mi və zir ol ma-
yıb sa, döv lət də 

ali mən səb 
s a  h i  b i  n ə 
çev  r i l  mə-

yib sə, in san lar ara sın da o qə dər 
də nü fu zu ol ma ya caq. Am ma bu-
nu bil mir di ki, tək cə döv rü nün 
in san la rı yox, elə gə lə cə yin alim lə-
ri də onun adı nı ilim-ilim itir mə-
yə ça lı şa caq dı lar. Bax ma ya raq ki, 
sağ lı ğın da in ki şaf et dir di yi te les-
kop lar la mü şa hi də lə ri nə ti cə sin də 
pla net lə rin gü nəş ət ra fın da fır lan-
dı ğı nı təs diq lə yən Qa li ley dən 500 il 
əv vəl, bu fi  kir lə ri irə li sü rüb. Nyu-
ton dan 700 il əv vəl ri ya zi ola raq is-
bat et di yi Ye rin ca zi bə qa nu nu üzə-
rin də ilk fi  kir lə ri də o de yib. 

Son ra kı araş dır ma la rın da Şi mal, 
Cə nub, Şərq və Qər bin fərq li nöq-
tə lər də gö rüş dü yü nü; də niz lə rin 
ar dın da dün ya nın şərq və qərb sa-
hil lə ri ara sın da bir qu ru nun ol du-
gu nu (Bugün kü Ame ri ka) nə zər də 
tu tur du. Hin dis tan day kən öy rən-
di yi hən də sə nin ast ro no mi ya dan 
fərq li bir elm ki mi qə bul olun ma sı 
fi k ri ni mü da fi ə et di. Tri qo na met rik 
funk si ya lar da ra diusun va hid ola-
raq is ti fa də edil mə si ni tək lif edib. 

O, 995-ci il də Amu-Dər ya ça yı nın 
qərb sa hi li ilə Kot şə hə ri ara sın da 
yer lə şən, Buş kanz şə hə ri nin ek lip-
tik sət hi nin ek va to ra nis bə tən əyil-
mə öl çü sü nü də qiq tə yin et di və 
on dan son ra Yer kü rə si nin mo de li-
ni ha zır la ma ğa baş la dı. Bu, müx tə-
lif şə hər lə rin, kənd lə rin və coğ ra fi  
ob yekt lə rin ye ri ni də qiq tə yin et-
mək üçün diamet ri təq ri bən 5 met-
rə ya xın olan ilk rel yefl  i qlo bus idi.

Nə ha yət, Əl- Bi ru ni mü nəc ci min 
ölüm proq no zu na ca va bı nı kəs kin 
söz lər lə yox, öz hə rə kə ti ilə ca vab 
ver di. Onu qar şı da çox bö yük iş lər 
göz lə yir di. O sə bəb dən də 62 ya-
şın da, yə ni öm rü nün müd rik ça-
ğın da öl mə yə heç bir haq qı yox idi. 
Hə lə bun dan son ra çox əsər ya zıb, 
ahıl çağ la rın dan on la rın si ya hı sı-
nı tu ta caq dı. Am ma bil mə yə cək di 
ki, si ya hı da kı 113 əsər dən yal nız 
27-si sa la mat qa la caq. Hər za man 
dü şü nə cək di ki, vax ti lə sual la rı ilə 
sus dur du ğu İbn Si na nın köl gə sin-
də qa lıb. Ta rix də uzun əsr lər elə 
de yə cək. Am ma gün gə lə cək elm 
ta rix çi lə ri İbn Si na nın da ya şa dı ğı 
XI əs ri “Əl- Bi ru ni əs ri” ad lan dı ra-
caq. Sul tan Mah mu dun da için də 
uyu du ğu XI əsr... O Mah mud ki, 
bir za man lar onun sö zü nü din lə-
mə yib, elm şə hə ri ni at la rın ayaq-
la rı na sal dı. Am ma bu gün hə min 
sul ta nın özü də “Bi ru ni əs ri nin” 
əbə di sa ki ni dir...

El min NU Rİ
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62 ya şın day dı və nə qə dər ağır xəs tə ol sa da, ye nə sə-

ma nın “xə bər gir dər viş lə ri” olan mü nəc cim-
lər dən nə sə so ruş maq is tə mir di. Yax-
şı xa tır la yır ki, bir ne çə də fə is tər 

Xa rəzm şa hı nın, is tər Bu xa ra ha ki mi nin, is tər sə 
də döv rün nə həng sul ta nı Mah mud Qəz nə vi-
nin ya nın da hə min mü nəc cim lə ri acı la mış-
dı. On la rın, gu ya ta le dən xə bər ver mə si ni 
in san zə ka sı üçün təh qir say mış dı. Am-
ma so ruş du... Bir mü nəc cim de di ki, o, 
ölə cək. Aza cıq gü lüm sün dü. Ca van lıq 
çağ la rı na xə ya li sə fər et di. O za man 
heç otu zu da haq la ma mış dı. Özün dən 
yed di yaş ca van olan, am ma ölüm cül 
xəs tə lə ri, bir ne çə əmi ri sa ğalt maq la 
məş hur la şan İbn Si na ad lı bir gən cə 
uzaq dan- uza ğa mey dan oxu du ğu nu 
xa tır la dı. O İbn Si na ki, son ra dan 
döv rün bö yük bi li ci si və tə bi bi 
ola caq dı. Am ma hə min vaxt İbn 
Si na bu ali min ona ün van la dı-
ğı 18 sualı qar şı sın da aciz qal-
mış dı. La kin gə lə cə yin bö yük 
tə bi bi hə min sual lar dan son ra 
qo ca Şərq də on dan da bö yük 
bir ali min - Əl- Bi ru ni nin var lı-
ğı na qə ti şüb hə et mə miş di.

İx ti ra nın alim lər tə rə fin dən 
çox yax şı qar şı lan dı ğı nı gö-

rən Əl- Bi ru ni xü su si çə ki ni 
ölç mək üçün də ci haz dü zəl dir. 
Hə min ci ha zın kö mə yi ilə su yun 
is ti və so yuq, şi rin və duz lu ha-
lın da kı xü su si çə ki si ni müəy yən 
et mək müm kün olur. Bu iki ci-
ha zın kö mə yi ilə su yun sıx lı ğı 
ilə çə ki si ara sın da kı xü su si ası-

lı lı ğı müəy yən edir. 

Bir ne çə gün dən son ra Sul tan 
Mah mud öz gör dü yü işə peş man 
ol du. La kin və zir lə ara la rın da olan 
söh bət za ma nı hə qi qət üzə çıx dı. 
Mah mud çox mə sud ol du. Əmr 
et di ki, Bi ru ni ni onun hü zu ru na 
gə tir sin lər. 

Əbu Rey han Bi ru ni Sul ta nın hü zu-
ru na gə lən za man Mah mud yal nız 
bir cüm lə de di və son ra da üzr is tə di:

- İs tə yir sən sə, sən dən ra-
zı qa lım, gə rək mə nim 

sö zü mə uy ğun 
söz da nı şa san, 
öz el mi nə mü-
va fi q yox.

HA Şİ YƏ-3:
ru ni üçün elə çə tin 

olan da bu idi. El min 
de yil, sul ta nın sö zü nü din-

lə mə mək üçün o, hər zül mə 
döz müş dü. Bun dan son ra ne-

cə ola caq dı?! Hiss edir di 
ki, baş qa bö yük alim-

lər ki mi və zir ol ma-
yıb sa, döv lət də 

ya şın day dı və nə qə dər ağır xəs tə ol sa da, ye nə sə-
ma nın “xə bər gir dər viş lə ri” olan mü nəc cim-
lər dən nə sə so ruş maq is tə mir di. Yax-
şı xa tır la yır ki, bir ne çə də fə is tər 

Xa rəzm şa hı nın, is tər Bu xa ra ha ki mi nin, is tər sə 
də döv rün nə həng sul ta nı Mah mud Qəz nə vi-
nin ya nın da hə min mü nəc cim lə ri acı la mış-
dı. On la rın, gu ya ta le dən xə bər ver mə si ni 
in san zə ka sı üçün təh qir say mış dı. Am-
ma so ruş du... Bir mü nəc cim de di ki, o, 
ölə cək. Aza cıq gü lüm sün dü. Ca van lıq 
çağ la rı na xə ya li sə fər et di. O za man 
heç otu zu da haq la ma mış dı. Özün dən 
yed di yaş ca van olan, am ma ölüm cül 
xəs tə lə ri, bir ne çə əmi ri sa ğalt maq la 
məş hur la şan İbn Si na ad lı bir gən cə 
uzaq dan- uza ğa mey dan oxu du ğu nu 
xa tır la dı. O İbn Si na ki, son ra dan 
döv rün bö yük bi li ci si və tə bi bi 

bat et di yi Ye rin ca zi bə qa nu nu üzə-

Nyutonu 7 əsr 
qabaqlayan 

Əl-Biruni



Ş.Mah mud bə yov res pub li ka da 
ki ne ma toq ra fi  ya nın mad di-tex ni-
ki ba za sı nın möh kəm lən di ril mə si, 
mil li ki no kadr la rı nın ye tiş di ril-
mə si sa hə sin də diq qə tə la yiq iş-
lər gö rüb. La kin ideolo ji cə hət dən 
«sə bat sız» sa yı lan, M.C.Ba ğı rov və 
H.Sul ta nov tə rə fi n dən daim tə qib 
olu nan Ş.Mah mud bə yov 1928-ci 
il də AF Kİ-nin ye ni dən qu rul ma sı 
bə ha nə si lə və zi fə sin dən uzaq laş dı-
rı lıb, Kənd Tə sər rü fa tı İns ti tu tu na 
təd ris his sə mü di ri tə yin olu nub, 
son ra Qır mı zı Pro fes sor lar İns ti-
tu tun da təh sil al maq üçün Mosk-
va ya, da ha son ra isə Qor ki şə hə ri-
nə, bu ra da kı Mark sizm-Le ni nizm 
İns ti tu tu na gön də ri lib. 1936-cı il də 
bu ra da həbs olu nan Ş.Mah mud bə-
yov 10 il həbs xa na da ya tıb, 1946-cı 
il sent yab rın 27-də bey ni nə qan sız-
ma sın dan və fat edib. 1957-ci il də 
SS Rİ Ali Məh kə mə si Hər bi Kol le gi-
ya sı nın qə ra rı ilə ona bə raət ve ri lib.

H.Te re qu lov dan mi ras qal mış ça-
tış maz lıq la rı ara dan qal dır maq, qı-
sa müd dət ər zin də ida rə nin fəaliy-
yə tin də dö nüş ya rat maq üçün 
möv cud təş ki la ti qu ru mun tək mil-
ləş di ril mə si yö nü mün də təd bir lər 
hə ya ta ke çir mək yü kü onun çi yin-
lə ri nə düş dü. Ş.Mah mud bə yov ilk 
növ bə də fo to və ki no sa hə lə ri nin 
ki çik qu rum la rı nın bir ləş di ril mə si, 
iş lə rin ye ni dən qu rul ma sı və funk-
si ya la rın də qiq ləş di ril mə si prob-
lem lə ri ni həll et di. O, fo toq ra fi  ya, 
ki ne ma toq ra fi  ya, ki no-teatr lar və 
ki nop ro kat müəs si sə lə ri nin döv lə-
tin əlin də cəm ləş di ril mə si, AF Kİ-
nin tər ki bin də ki mü va fi q qu rum-
la rın nor mal fəaliy yə ti üçün şə rait 
ya ra dıl ma sı mə sə lə lə ri ni ön pla na 
çək di, bu böl mə lə rin rəh bər li yi nə 
sa vad lı və iş gü zar kadr la rın tə yin 
olun ma sı üçün ge niş əla qə lə rin dən 
və nü fu zun dan is ti fa də et di. 

AF Kİ-nin ye ni dən qu rul ma sın da 
ikin ci mər hə lə, hə min qu rum la rın, 
o cüm lə dən, I Döv lət ki no-fab ri ki-
nin mad di-tex ni ki təc hi za tı nın yax-
şı laş dı rıl ma sı ol du. Ş.Mah mud bə-
yov ye ni ha ki miy yə tin çə tin lik lə ri ilə 
he sab laş ma dan ki no-fab ri kin ye ni 
bi na sı nın ti kil mə si nə, is teh sa la tın sə-
viy yə si ni qal dır maq məq sə di lə ye ni 
ava dan lıq və çə ki liş apa rat la rı nın 
alın ma sı na ma liy yə və saiti ay-
rıl ma sı üçün res pub li ka 
rəh bər li yi nə mü ra ciət 
et di. Onun Ə.Qa ra-
yev lə ya xın mü na si bə ti 
qar şı ya çı xan çə tin lik lə-
rin ara dan qal dı rıl ma sı-
na kö mək edir di. Gö rü nür, 
bü tün cəhd lə rə bax ma ya raq, 
ki no-fab ri kin ak si ya laş dı rıl ma-
sı ilə bağ lı qə rar da nə zər də tu tu-
lan lar ger çək lə şə bil mə di və bu da 
hə min qu ru mun ta ma mi lə döv lət 

büd cə si nə ke çi ril mə si nə sə-
bəb ol du. 

Ş.Mah mud bə yov da vam lı təz yiq-
lər dən son ra 1926-cı il də ye ni ki no-fab-
ri kin ti kin ti si üçün hö ku mət or qan la-
rın dan və sait ala bil di. C.Cab bar lı nın 
yaz dı ğı na gö rə, «...fab ri kin in şa sı na 
200 min ma na ta qə dər pul xərc lən-
di. Ki no-fab ri kin 78 işıq nöq tə si, 10 
şə kil çə kən apa ra tı var dı. Fab ri kin 
ki no la bo ra to ri ya sın da ye ni kop-
yaedi ci (su rət çı xa ran – N.Ə.) apa rat 
qu rul muş du. Fab rik də pal tar, qrim 
və ope ra tor şö bə lə ri ol du ğu ki mi, 
mət bəə, fo lo la bo ra to ri ya, elekt rik 
stan si ya sı və bu ki mi ye ni lə ri var-
dı» («İn qi lab və mə də niy yət», 1930, 
№ 4). Ki nos tu di ya nın açı lı şı 1927-ci 
il də «Gi lan qı zı» fi l mi nin is teh sa la-
ta bu ra xıl dı ğı za man ol du.

1926-cı il okt yab rın 1-nə qə dər Azər-
bay can da ay rı-ay rı təş ki lat lar və ica-
rə dar la rın ida rə et di yi 70 ki no nöq tə si 
(qur ğu su) var dı. 1930-cü ilin ap re lin-
də ar tıq on la rın sa yı 250-yə çat mış dı 
və ək sə riy yə ti «A zər ki no» va si tə si lə 
təc hiz olu nur du. Ki no-klub la rın bir 
qis mi AHİŞ-in Mə də ni-maarif şö bə-
si tə rə fi n dən ida rə edi lir di. 1926-cı 
ilin okt yab rın dan «A zər ki no» öz 
xü su si fi lm fon du nu ya rat ma ğa, bü-
tün fi lm lə ri ica rə ilə al ma ğa baş la dı. 
Ar tıq 1930-cu il də «A zər ki no» nun 
«260 proq ram dan iba rət ki no fon du 
var dı və bu proq ra mın 2004-ü bə dii, 
60-ı si ya si-maarif şək li (39 nöm rə ki-
nox ro ni ka bu ra da xil de yil di) idi ki, 
hə min şə kil lə rin 160-nı Şu ra ki no su 

məh su lu təş kil edir di. Ta ma şa çı la rın 
sa yı (mək təb və hər bi ki no nöq tə lə-
rin dən baş qa) 18.500.000-ə çat mış dı. 
«A zər ki no» 4 il də ki no laş dır ma iş-
lə ri nə və baş qa maarif eh ti yac la rı na 
150 min ma nat xərc lə miş di. Bu nun la 
ya na şı, 20 səy yar ki no apa ra tı işə sa-
lın mış və koope ra tiv lə ri ki no iş lə ri nə 
cəlb et mək məq sə di lə 28 ki no şir kə ti 
dü zəl dil miş, kənd lə rə xid mət üçün 
Azə ritt  i fa qa 60 xü su si ki no qa za la ğı 
(ara ba sı) si fa riş ve ril miş, kol lek tiv tə-
sər rü fat lar da sa bit (sta sionar) ki no-
qur ğu la rın yer ləş di ril mə si nə baş lan-
mış dı». 

Ş.Mah mud bə yov mil li kadr la rın 
ha zır lan ma sı na da bö yük diq qət ye-
ti rir, AF Kİ-nin nəz din də ki ki no-stu-
di ya nın işi nə la zı mi şə rait ya rat maq 
üçün bü tün im kan la rın dan is ti fa də 
edir di. Hə min stu di ya da ilk pe şə kar 
ki ne ma toq raf çı lar C.Cab bar lı, M.Mi-
ka yı lov, A.Qu li yev, R.Ço ban za də, 
Ə.Ta hi rov, R.Təh ma sib, N.Hə sə nov, 
L.Təh ma sib və baş qa la rı təh sil alır-
dı lar. Məş ğə lə lə ri apar maq üçün 
Mosk va dan A.Ar da tov, S.Troits ki və 
Slad ko pevt sev də vət olun muş du lar. 
Stu di ya da 56 nə fər təh sil al ır dı. 1925-
ci il dən bu ra da akt yor kadr la rı nın 
ye tiş di ril mə si üçün də təd bir lər gö rül-
mə yə baş la dı. Ş.Mah mud bə yov ey ni 
za man da Azər bay can qa dın səh nə 
us ta la rı nın ki no ya cəlb olun ma sı üçün 
yo rul ma dan fəaliy yət gös tə rir di. Ar tıq 
1925-ci il dən baş la ya raq, akt ri sa lar dan 
Əzi zə Məm mə do va, So na Ha cı ye va, 
İz zət Oruc za də, Mər zi yə Da vu do va 
və baş qa la rı fi lm lər də çə ki lir di lər. 

Ş.Mah mud bə yov sə nət adam la-
rı ara sın da bö yük nü fu za ma lik idi. 
Yük sək sa va dı na, gö zəl in sa ni key-
fi y yət lə ri nə, qay nar tə biəti nə gö rə 
onu se vir, şəx siy yə ti nə hör mət lə 
ya na şır dı lar. Onun A.M.Şə rif za də, 
C.Cab bar lı, İ.Hi da yətz  a də və di gər 
sə nət adam la rıy la ya xın mü na si bət-
lə ri hə mi şə ki no nun xey ri nə olur du. 

O, A.M.Şə rif za də ni «Bis mil lah» fi l-
mi ni çək mə yə, C.Cab bar lı nı sse na ri 
ya ra dı cı lı ğı ilə məş ğul ol ma ğa hə-
vəs lən dir miş di. Ş.Mah mud bə yo vun 
də və ti lə Mosk va, Le ninq rad, Ki yev 
və Tbi li si dən V.Pu dov kin, N.Şen ge-
la ya, İ.Pe res tiani, M.Çiaure li ki mi, 
gör kəm li ki no adam la rı Ba kı ya gə-
lir, Azər bay can ki ne ma toq raf çı la rı na 
ya ra dı cı lıq kö mə yi gös tə rir di lər. 

Xü su si lə, V.Pu dov kin həm fi lm 
çək mək, həm də mil li kadr lar ha-
zır la maq işin də ya xın dan iş ti rak 
edir, ki no-fab ri kin ya ra dı cı iş çi lə ri 
üçün mü ha zi rə lər oxu yur, əmə li iş-
də həm kar la rı na yar dım gös tə rir di. 

Ş.Mah mud bə yov bu nun la ya na şı, 
yer li kadr la rın püx tə ləş mə si nə cid di 
qay ğı gös tə rir di. O, tez-tez A.M.Şə-
rif za də, C.Cab bar lı, Q.Bra gins ki, 
İ.Tar ta kovs ki və baş qa la rı nı öz evi nə 
də vət edir, qız ğın mü za ki rə lər apa-
rı la raq, Azər bay can ki no sə nə ti nin 
mü hüm təş ki la ti və ya ra dı cı lıq mə-
sə lə lə ri nin həl lin də bi lik və ba ca rı ğı-
nı əsir gə mir di. 1925-ci il də Azər bay-
can XKS-nin qə ra rı ilə AF Kİ ye ni dən 
qu ru lan dan, tə sər rü fat he sab lı «Az-
döv ki no» təş ki la tı na çev ri lən dən 
son ra Ş.Mah mud bə yo vun qay ğı la rı 
da ha da art mış dı. O, ida rə nin qu-
rum la rı nın gə lir lə iş lə mə si, is teh sa lat 
ba za sı nın yax şı laş dı rıl ma sı üçün tə-
xi rə sa lın maz təd bir lər gö rür, Mosk-
va da kı ki no təş ki lat la rı və res pub li ka 
rəh bər lə ri lə bu sa hə yə diq qə tin ar tı-
rıl ma sı ba rə də da nı şıq lar apa rır dı. 
Onun sə yi nə ti cə sin də res pub li ka da 
ilk ic ti mai-si ya si ki no qu ru mu olan 
«Ki no-Qorn yak» müəs si sə si nin o 
dövr üçün əla sa yı lan tex ni ki ba za-
sın dan bir gə sə mə rə li is ti fa də edi lir-
di. La kin bu təş ki la tın uzun müd dət 
müs tə qil fəaliy yət gös tə rə bil mə-
yə cə yi ni gö rən Ş.Mah mud bə yov 
«Ki no-Qorn yak »ın AF Kİ ilə bir ləş-
di ril mə si nə can atır dı. Bu pro ses isə 
1927-ci ilin əv vəl lə rin də baş ver di. 

Ş.Mah mud bə yov res pub li ka da 
ki no re per tuar si ya sə ti nə rəh bər lik 
et mə yə də vaxt ta pır dı. İs teh sa la 
bu ra xı lan fi lm lər bi la va si tə onun 
nə za rə ti al tın da çə ki lir di. O, qı sa 
müd dət ər zin də ki no is teh sa lın da 
dö nüş ya rat ma ğa nail ol muş du. 
Tək cə 1925-ci il də 16, 1926-1928-ci 
il lər də isə 20-dən çox sə nəd li- xro-
ni kal fi lm çə kil miş, «Bis mil lah», 
«Müx tə lif sa hil lər də», «Gi lan qı zı», 
«Vul kan üzə rin də ev» bə dii fi lm lə-
ri len tə alın mış dı. O, 1926-cı il də 
ki no is teh sa lı nın qu ru lu şun da də-
yi şik lik edil mə si ni, «Az döv ki no» 
təş ki la tı nın ya ra dıl ma sı nı hə ya ta 
ke çir di. Növ bə ti il lər də «A zər ki-
no», «A zər döv ki no» ad la nan bu 
təş ki lat is teh sal ba za sı nı möh kəm-
lən di rən dən son ra öz re per tuarı nı 
ge niş lən dir di. Bu dövr də ki nos-
tu di ya nın ge niş lən di ril mə si nə 
xü su si diq qət ye ti ri lir, is teh sa lat 
ba za sı nın ye ni dən qu rul ma sı fi lm-
lə rin çə ki liş lə ri lə pa ra lel apa rı lır dı. 
Sa hə si 36x13 metr olan ye ni ki no 
pa vil yo nu 1927-ci il də ti ki lib ba şa 
çat dı rıl mış, ki no-fab rik ye ni ava-
dan lıq la təc hiz olun muş du. 

Ş.Mah mud bə yov xid mət gös-
tər di yi sis te min ye tir mə si ki mi 
rəh bər li yin si ya si-ideolo ji xətt  i nə 
əməl et mək lə ya na şı, ek ran da mil li 
xü su siy yət lə rin ay dın nə zə rə çarp-
ma sı na da ça lı şır dı. Onun cəhd lə-
rin dən son ra 1926-cı il dən is teh sal 
olu nan fi lm lər də türk cə ya zı lar 
(titr lər) tət biq edil mə yə baş la mış-
dı. Ar tıq 1930-cu il də «A zər ki no»-
nun is teh sal et di yi fi lm lə rin 95 
faizi türk cə titr lər lə təc hiz olun-
muş du. 

Film is teh sa lı və nü ma yi şi ilə 
ya na şı, ki no nun təb li ği də qar şı-
da du ran baş lı ca və zi fə lər dən idi. 
Bu sa hə də gö rü lən iş lər «yu xa rı-
dan-aşa ğı ya» prin si pi lə hə ya ta 
ke çi ri lir di. Bir qə dər son ra Mosk-
va da ya ra dıl mış İn qi la bi Ko ne-
ma toq raf çı lar As so siasi ya sı nın 
Ba kı da ox şa rı nın ya ra dıl ma sı 
məq sə di lə 1925-ci il mar tın 25-də 
şə hər ki no iş çi lə ri nin və ki no hə-
vəs kar la rı nın yı ğın ca ğı ke çi ril di. 
Yı ğın caq da so vet ki ne ma toq ra-
fi  ya sı nın və ziy yə ti və və zi fə lə ri 
mü za ki rə olun du, Mosk va qu ru-
mu nun proq ra mı əsa sın da Azər-
bay can İn qi la bi Ki ne ma toq raf-
çı lar As so siasi ya sı nın (Az.İKA) 
ya ra dıl ma sı nın zə ru ri li yi qeyd 
edil di. Bu ra da for ma laş dı rı lan 
mü vəq qə ti təş ki lat bü ro su Ki no 
İş çi lə ri Klu bu nun ya ra dıl ma sı 
üz rə təd bir lər pla nı iş lə yib ha zır-
la dı, 1925-ci il av qus tun 2-də ke-
çi ri lən Ba kı ki ne ma toq raf çı la rı-
nın ümu mi yı ğın ca ğın da klu bun 

fəali yə tə baş la ma sı na qə rar 
ver di. Elə hə min il də Ba kı da 

So vet Ki ne ma toq raf çı la rı-
nın Dost la rı Cə miy yə ti nin 
(SKDC) fi  lialı təş kil olun-
du. Bü tün bu təd bir lər 
bi la va si tə Ş.Mah mud bə-
yo vun rəh bər li yi al tın-
da hə ya ta ke çi ri lə rək, 
Azər bay can da ki no nun 
po pul yar laş ma sı na mi-
sil siz xid mət gös tər di.

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI
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Ş.Mah mud bə yov res pub li ka da Ş.Mah mud bə yov da vam lı təz yiq-

1925-ci il də ye ni ya ra dıl mış «A zər-
ki no» ya rəh bər lik Azər bay ca-
nın ilk  mil li ki no təş ki lat çı sı 
Şa mil Mah mud bə yo va tap şı-

rıl dı. Şa mil Hə bib bə yoğ lu Mah mud bə yov (1898-1946) ata sı-
nın aç dı ğı ilk rus-ta tar mək tə bin də oxu muş, ali təh si li ni Ki yev 
Po li tex nik İns ti tu tun da al mış, 1919-cu il də AK(b)P sı ra la rı na 
da xil ol muş du. Çev ri liş dən son ra N.Nə ri ma no vun şəx si ka ti bi, 
Şu şa İn qi lab Ko mi tə si nin səd ri, Qa ra bağ və Zən gə zur Föv qə la-
də Ko mis si ya sı nın səd ri, Nax çı van MSSR XKS-nin sədr müavi-
ni, da xi li iş lər ko mis sa rı, İK-nin səd ri iş lə miş di.
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Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

Şamil Mahmudbəyov - 
ilk kino məmurumuz



Salam de!

Cavad Heyəti yola salarkən...

Yer üzündə həsrət, möhnət sarıdan
Bizdən varlı yaratmayıb yaradan!
İnci axır gözümüzdən anbaan,
Daş-qaşına daş-qaşımdan salam de!

Mən əvəzdən Savalanı soraqla,
Nərgizini, laləsini qucaqla,
Təbrizdə Ərk qalasını qucaqla,
Əlincəmin duruşundan salam de!

Duz çevirdim Varlığının sözünə,
Tamarzıyam, qardaş, özüm özümə,
Bəxtiyardan Şəhriyarın gözünə,
Baxışına baxışımdan salam de!

Xalılarda köz-köz olub odumuz,
İlmə-ilmə geri dönür adımız.
Naxışlara dil öyrədir Xudumuz,
Naxışına naxışımdan salam de!

Gözləyirik müjdəsini hər ilin,
Biz tərəfə köçəcəkmi bir gəlin?
Araz üstə boyun bükən gözəlin
Göz yaşına göz yaşımdan salam de!

Ayrılığın üzüyünə qaş bizik,
Bəxtimizə boran bizik, qış bizik,
Dözümlükdə qaya bizik, daş bizik,
Dağ-daşına dağ-daşımdan salam de!

Utanıram hər baxanda yaşıma,
Bir alınmaz qala çıxıb qarşıma,
Çatan kimi Səhəndin başdaşına,
Yonulmamış başdaşımdan salam de!

Aslandüzün sağ-soluna bir də bax!
Öz əlinlə öz bəxtinə xına yax!
Taleyi yox, özümüzü qarğıyaq
Qarğışına qarğışımdan salam de!

Heyif, qardaş, bu görüşün ömrü az,
Bu arzumu yaddaşına yaxşı yaz!
Domruluma Həcər olsun Saniaz,
Alqışıma alqışından salam de!

Təzə nağara
Sitəm görəcəksən ulduzlar sanı,
Bir azdan başına od ələnəcək.
Dodaqlar öpəcək qara zurnanı,
Səninsə sifətin sillələnəcək.

Hələ təpər topla, dözüm yığ hələ,
Qanları coşdurub qaynatmalısan.
Üzünə çırpılan sillələr ilə
Toya gələnləri oynatmalısan.

Bir azdan üstünə düşəcək əllər,
Səni nağaraçı yesir edəcək.
Ağrından həzz alıb süzən gözəllər
Fəryadın üstündə yallı gedəcək.

Bu alın yazındı, nə küs, nə inci,
Çırtma çatlayacaq qaşında sənin.
Dərdə bax, hamının toyu, sevinci
Qapaza dönəcək başında sənin.

Alın yazısından qaçmayıb heç kim,
Sitəmə sinə gər, qəmə qələm çək!
Yediyin sillələr, qorxma, əzizim,
Şəninə əskiklik gətirməyəcək.

Qoşa şapalağa dözəcək dərin,
Nalən musiqiyə dönəcək hökmən,
Qəm yemə, nağara, döyülənlərin
Bütün yer üzündə xoşbəxti sənsən.

Bəxtəvər başına, sillələn, nə qəm,
Sillələr ömrünə nur ələyəcək.
Dərd mənim dərdimdir, sabah bilmirəm
Kimlər taleyimi sillələyəcək!

Səni
Arzumun yoluna çıxan həyatsan,
Dönmərəm köksümdə tonqal da çatsan...
Bilsəm ki, yandırıb-yaxan bir odsan
Yenə gözüm üstə qoyaram səni.

Gülüm, könlüm hara, şikayət hara?
Sevinər çəkdiyin çarpaz dağlara
Gündə baxışından alsam min yara
Xeyirxah mələyim sayaram səni.

Ölüncə yanında əsir qalaram
Verdiyin əzaba layla çalaram,
Vaxt gələr çevrilib torpaq olaram
Gəlsən, hənirtindən duyaram səni.

Ölü torpaqlara məzar qazılmır
Allah, bu torpağın kəsilib başı,
Quran oxumağa mollası yoxdur!
Kəfən axtarmağa qohum-qardaşı,
Şivən qoparmağa anası yoxdur!

Ana torpaq dedik axı ona biz.
Yığışın, ay ellər, anamız ölüb!
Bizə öz qoynunda yer verənimiz,
Ruzular yetirən dünyamız ölüb!

Yerlərə, göylərə sığmaz bu günah,
Qatil özümüzük, müsibətə bax!
Öləni torpağa gömərlər, Allah,
Bəs ölmüş torpağı harda basdıraq?

Ayırar bu dünya bizi nə vaxtsa
Burax inadını, ay ömrüm, günüm
Çəkilər göylərə harayım, ünüm.
Dolaşar qəfi ldən ömür düyünüm,
Ayırar bu dünya bizi nə vaxtsa.

Dağlayar qəlbini, dağlayar dağ-dağ,
Sinəmdə əcəlin çatdığı ocaq.
Tüstüsü gözünü yandırar, ancaq,
Üşüdər qəlbini közü nə vaxtsa.

Ha səslən, dağılmaz əbədi yuxum,
Burnunun ucunu göynədər qoxum.
Çarpaz dağlar çəkər sənə yoxluğum,
Çiləyər yarana duzu nə vaxtsa.

Düşər xatirələr yadına bir-bir,
Yanarsan günlərin oduna bir-bir.
Əsər əsim-əsim, titrəyər tir-tir,
Sınar qürurunun dizi nə vaxtsa.

Bəxtin gözlənilməz günlə rastlaşar,
Odun da, közün də Şahmarsızlaşar,
Dadın da, duzun da Şahmarsızlaşar,
Ayırar bu dünya bizi nə vaxtsa.

Can, ay Şahmar!
Laçınların qarğalanır,
Qarğaların qırğılanır,
Nəyin varsa, yağmalanır,

Bu nə gündür, can, ay Şahmar!

Ormanların, oylağın yox,
Yaylamağa yaylağın yox,
Daha İsa bulağın yox,
Di həsrətdən don, ay Şahmar!

Göyçən, Dəlidağın hanı?
Xanbağı tək bağın hanı?
Külli-Qarabağın hanı?
Tutub səni qan, ay Şahmar!

Qırxqız dərdin dənizləşir,
Gəlin qayan kənizləşir,
Ta Şuşan da Təbrizləşir,
Döy başına, yan, ay Şahmar!

Bəbəklərdə yaş qalmayıb,
Ağıl gedib, huş qalmayıb,
Başımıza daş qalmayıb,
Səni daşa dön, ay Şahmar!

Əlvida
Çatdı halallaşmaq vaxtı, a yerlər.
Yamaclar, əlvida, yollar, əlvida!
Hər yarpaq mehriban bir ələ bənzər,
Mənə əl eyləyən əllər, əlvida!

Dərdimi heç kimə aça bilmədim,
Hicranın əlindən qaça bilmədim,
Zülmün sədlərini keçə bilmədim,
Çəmənlər, əlvida, çöllər, əlvida!

Bir ocağın odu-közü olmadım,
Saza dönüb “Yanıq Kərəm” çalmadım,
Toza dönüb qoynunuzda qalmadım,
Cığırlar, əlvida, yollar, əlvida.

Kükrəyə-kükrəyə qabarmadınız,
Həsrətin bəndini qoparmadınız,
Yuyub dərdlərimi aparmadınız,
Yağışlar, əlvida, sellər, əlvida!

Hələ bu dünyada qalmaq payım var,
Bəxtimin üzünə gülmək payım var,
Azadlıq yolunda ölmək payım var,
Obalar, əlvida, ellər, əlvida!
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm-
lə rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi lə-
yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni yox la yan bir 
tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer-

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

Ayırar bu dünya
bizi nə vaxtsa



Henrix BÖLL
(Almaniya)

Li man da da ya nıb qa ğa yı la-
ra ta ma şa edir dim. Üzü mə 
çök müş kə dər ət raf da do la-
şan po li sin nə zə rin dən qaç-

ma dı. Bü tün diq qə tim ye mək tap-
maq üçün ümid siz cə si nə su la ra baş 
vu ran quş lar da idi. Boş li man... Ya şı la 
ça lan, çat-çat ol muş də ri yə bən zə yən, 
çirk dən, yağ dan san ki ağır laş mış də-
niz də heç bir gə mi gö zə dəy mir di. 
Pas lan mış yük kran la rı, uçuq-sö kük 
an bar bi na la rı, hətt  a Kainin ət ra fın-
da ki zi bil lik də eşə lə nən si çan lar be lə 
gö rün mür dü. İl lər dir ət raf mü hit lə 
əla qəm kə sil miş di. Sa kit lik idi. 

Nə zə ri mi fır tı na nı ön cə dən hiss 
edən qor xaq qa ran quş ki mi su yun 
sət hi nə da ha ya xın ucan bir qa ğa-
yı nın qa nad la rı cəlb et di. Hər dən o 
da cə sa rə ti ni top la yıb yu xa rı ya qal-
xır, ac yol yol da şı ilə qa nad-qa na da 
uçu şur du. Əgər mən dən nə is tə di-
yi mi so ruş say dı lar, dü şün mə dən 
qa ğa yı la rı do yur maq uçun çö rək 
is tə yər dim. At dı ğım çö rək ti kə lə ri ni 
göy də qap ma ğa ça lı şan bu quş la rın 
tə la şı na son qo yub, on la rın do la şıq 
yol la rı nı ni za ma sa lar, uçuş la rı nı bir 
düz xətt  üz rə yön lən di rər dim. 

Am ma elə özüm də o quş lar qə-
dər yor ğun və ac idim. Kef siz ol du-
ğu ma bax ma ya raq, əl lə rim ci bim də 
da ya nıb qa ğa yı la rı seyr et mək dən 
ləz zət alır dım. Qə fi l dən, kim sə əli ni 
çiy ni mə to xun dur du. Çiy nim dən 
ba sa raq: “Mə nim lə gə lin! ” -  de di. 
An caq mən ona tə rəf bax ma dan, 
əli ni çiy nim dən itə lə yib, sa kit cə: -  
“On lar də li olub lar,” – de dim.

- Və tən daş, si zə xə bər dar lıq edi-
rəm! - de yən də, mən də ona: - Cə-
nab -  de yə, ca vab ver dim. 

O da qə zəb li şə kil də - Bu ra da cə-
nab-fi  lan yox du, ha mı mız və tən-
da şıq! -  de yib, ya nım da da yan dı. 
Diq qət lə üzü mə bax dı ğı na gö rə, 
mən də xoş bəxt ba xış la rı mı onun 
əm rə mün tə zir göz lə ri nə tə rəf çe-
vir mək məc bu riy yə tin də qal dım. 

Ba xış la rı, san ki il lər dir an caq və-
zi fə si ni mü ti cə si nə ye ri nə ye ti rən 
ökü zün göz lə ri ki mi qə zəb li idi. 

- Nə sə bə bə gö rə... - de yə ma-
raq lan maq is tə yir dim ki, sö zü mü 
kə sib de di: 

- Ki fa yət qə dər sə bəb var, bi ri elə 
si zin qəm gin üzü nüz dü. 

Mən gül düm. 
- Gül mə yin.
O qə zəb lən di. 
Ət raf da həbs edə bi lə cə yi bir 

fa hi şə, oğ ru, sər xoş də niz çi ol ma-
dı ğı na gö rə, ca nı nın sı xıl dı ğı nı dü-
şün düm. Am ma o, doğ ru dan da 
mə ni həbs et mək is tə yir di. 

- Mə nim lə gə lin!.. - əmr et di.
Ar tıq nə qə dər cid di ol du ğu nu 

an la yıb, sa kit cə so ruş dum:
- Nə yə gö rə? 
Elə o an əl lə ri mi qan dal la yan da 

an la dım ki, ya nıl mı şam. 
Son də fə üzü mü ha va da sü zən qa-

ğa yı la ra çe vi rib, göy sə ma ya bax dım. 
Özü mü su ya at maq is tə dim. Mə nim 
üçün o çirk li su da öl mək, han sı sa  bir 
ser jan tın əlin də bo ğu la raq öl mək dən, 
ya da həbs xa na ya atıl maq dan yax şı idi. 
Am ma po lis mə ni özü nə tə rəf elə çək di 
ki, əlin dən ya xa qur ta ra bil mə dim.

- Axı nə yə gö rə? – bir də so ruş dum.
- Qa nu na gö rə, siz xoş bəxt ol ma-

lı sı nız! – de di.
- Mən xoş bəx təm də, - de yə çı-

ğır dım. 
- Si zin o qəm gin üzü nüz... - de-

yib ba şı nı yel lə di. 
- Bu qa nun tə zə çı xıb bə yəm? - 

so ruş dum. 
- Qa nun ar tıq 36 saat dır ki, qə bul edi-

lib və siz çox yax şı bi lir si niz ki, hər bir 
qa nun elan olun duq dan 24 saat son ra 
qüv və yə mi nir, - de yə ca vab ver di. 

- Am ma mən bu qa nu nu eşit mə-
mi şəm.

- Ve ri lən cə za ya qar şı özü nü zü 
mü da fi ə hü qu qu nuz yox du. Bu qa-
nun dü nən ge cə ra dio güc lən di ri ci-
lər lə səs lən di ri lib, bü tün qə zet lər də 
nəşr olu nub, hətt  a mət buat dan və 
ra diodan xə bə ri ol ma yan lar üçün 
və rə qə lər də çap olu na raq, im pe ra-
tor lu ğun bü tün kü çə lə rin də elan 
löv hə lə ri nə vu ru lub, - de yə rək, ki-
na yə ilə üzü mə bax dı. Son ra da:

- Ma raq lı dır, siz son 24 saatı ha ra da 
ke çir mi si niz? - de yib mə ni ko bud ca sı-
na özü nə tə rəf çək di. 

Hə min an da mə dəm dən gə lən qu-
rul tu dan ac ol du ğu mu, əy nim də pal-
to ol ma dı ğın dan ca nı ma üşüt mə düş-
dü yü nü hiss et dim. Üst-ba şım çirk li, 

üz-gö züm tük lü və sə li qə siz idi. Tə zə 
qa nu na gö rə isə öl kə nin hər bir və tən-
da şı tə miz, sə li qə li ge yin mə li, ke fi  kök 
və da ma ğı çağ ol ma li idi. 

O mə ni sərt bir hə rə kət lə qa ba ğı na 
sal di. Po lis mən tə qə si ya xın lıq da idi. 
Gənc li yi min keç di yi kü çə lər lə ad dım-
la yan da - əs lin də, sa hil də gə zib-do-
la şan dan son ra bu ra la ra baş çək mək 
is tə yir dim -  ürə yim də qə ri bə bir ağır-
lıq hiss et dim; bi lir dim ki, ora dan çı xa 
bil mə mə yim üçün ye nə bir sə bəb ta-
pı la caq. 

Tək cə sə ma və ha va gənc li yim də ki 
ki mi idi, də yiş mə miş di. Baş qa heç nə 
əv vəl ki çağ la rı xa tır lat mır dı. O vaxt lar 
kol-kos, ot bas mış yol la rı, in di, həf tə-
nin ba zar er tə si, çər şən bə və şən bə 
gün lə ri ke çi ri lən əs gər nü ma yiş lə ri 
üçün tə miz lə yib sah ma na sal mış dı lar. 
Bar la rın qar şı sın da iç ki rek lam la rı nın 
əvə zi nə im pe ra tor lu ğun bay ra ğı nın 
rəng lə ri ilə bə zə dil miş pi və bar daq-
la rı as mış dı lar. Fa hi şə xa na lar da be lə, 
im pe ra tor lu ğun rəng lə ri ni gör mək 
olur du. Döv lə tin si ya hı sın da adı ke-
çən, çər şən bə pi və sin dən da da bi lən-
lə rin isə se vin ci ye rə-gö yə sığ mır dı. 

Ət raf da bay ram əh va li- ru hiy yə si 
hiss olu nur du. Tə lə sən, və zi fə lə ri ni 
ye ri nə ye ti rən si ma lar qar şı mı za çı xan 
in san lar ya nım da kı po li si gö rən ki mi 
üz lə rin də ilıq tə bəs süm ya ra dır dı lar. 
Ma ğa za lar dan çı xan qa dın lar da, çöh-
rə lə rin də tə ləb olu nan məm nu niy yət 
ifa də si ya rat ma ğa cəhd edir di lər. Və-
zi fə si hər gün döv lət iş çi lə ri nə ye mək 
ha zır la maq olan ev qa dın la rı da nə-
şə li gö rü nür dü. Am ma bu in san la rın 
heç bi ri nin yol la rı bi zim lə kə siş mir di. 
Kü çə lə rin adi hə ya tı, bi zim ora aya ğı-
mız də yən an dan san ki sö nür dü. Bi zi 
gö rən lər üz lə rin də ki sü ni tə bəs sü mü 
giz lə də rək, hər han sı bir ma ğa za ya 
gir mə yə, ya da ilk dön gə də cə göz dən 
it mə yə tə lə sir di lər. Bə zi lə ri isə hətt  a 
qa pı nın ar xa sın da giz lə nib bi zim ke-
çib get mə yi mi zi göz lə yir di.

On lar dan fərq li ola raq, qar şı mı za 
yaş lı bir ki şi çıx dı. Ya xa sın da kı ni şan-
dan an la dim ki, müəl lim dir. Yo lu nu 
də yiş di rə bil mə di yin dən, məc bu rən 
po li sə sa lam ver di, mə ni də san ki bir 
xainəm miş ki mi sü züb, üzü mə üç də-
fə tü pür dü. Məq sə di nə çat dı, bor cu nu 
da ye ri nə ye tir miş san dı. Tü pür cə yi 
özü qə dər yaş lı de yil di. Ha va çox is ti 
ol du ğun dan bo ğa zı qu ru muş du de yə, 
üzü mə bir-iki dam ci düş dü. Qay da la-
ra qar şı çı xa raq üzü mü sil mə yə ça lış-
dım. Bu nu gö rən po lis onur ğa mın tam 
or ta sı na yum ruq la vu rub sa kit cə de di:

- Bi rin ci sə viy yə! – Qeyd edim 
ki, bu, po lis tə rə fi n dən tət biq edi-
lən ən yün gül cə za for ma sı dı.

Müəl lim biz dən uzaq laş di. Fa hi-
şə xa na nın ya nın dan ke çən də şiş-
man, sa rı şın bir qa dın min nət dar lıq-
la üzü mə gü lüb, mə nə öpüş yol la dı. 
O sı ra da po lis, san ki heç bir şey ol-
ma yıb mış ki mi dav ran ma ğa ça lış-
dı. Bu qa dın lar döv lət mə mur la rı nı 
məm nun et dik lə ri nə gö rə azad bu-
ra xı lır dı lar. An caq sı ra vi və tən daş lar 
üçün bu, çox cid di cə za ilə nə ti cə lə nə 
bi lər di. Bir gün ön cə şə hə rin mər kə-
zin də ki bir ayaq yo lu na gi rən də ye rə 
atı lan jur nal dan tə sa dü fən oxu muş-
dum ki, fi  lo sof Dr.Dr.Dr. Blay qot da 
bu nu li be ra liz min əla mət lə rin dən 
bi ri ki mi qiy mət lən di rib. 

Şö bə yə çat mış dıq ki, siq nal səs lə-
ri eşi dil di. Bu, o de mək idi ki, iş vax tı 
bit mək üz rə dir. İş saatı nın bit mə si nə 
on də qi qə qal mış ve ri lən bu siq nal 
sə si eşi di lən ki mi, döv lət baş çı sı nın 
əm ri nə əsa sən, ha mı üst-baş la rı nı sə-
li qə yə sa la raq, iş lə ri nin ağır ol ma sı na 
rəğ mən, üz lə rin də  tə bəs süm ifa də si 
ilə kü çə lə rə çıx ma lı dır. Dü şün düm ki, 
on lar da ba yaq gör dü yüm yaş lı müəl-
lim ki mi, ya nım da kı po li si məm nun 
et mək üçün əm rə bo yun əy mə yən si-
fə ti mə tü pü rə bi lər di lər. 

Ar tıq po lis mən tə qə si nə çat mış-
dıq. Gi riş də iki gö zət çi da yan mış dı. 
Ora da ge niş is ti fa də edi lən fi  zi ki güc 
təd bi ri mə nə qar şı da tət biq olun du: 
si la hın qun da ğı ilə ya na ğı ma, lü lə si 
ilə isə kör pü cük sü mü yü mə iliş dir-
di lər. Bir say lı döv lət qa nu nu nun ön 
sö zün də ya zıl dı ğı na gö rə, ”Po lis iş çi-
si həbs et di yi şəx sə qar şı zor iş lə də bi-
lər. Mütt  ə hi mi ilk ya xa la yan isə, on-
suz da sor ğu nun ge di şin də ona qar si 
fi  zi ki güc tət biq edir“. Qa nun da isə 
de yi lir ki : “Hər bir po lis is tə di yi şəx-
si cə za lan dı ra bi lər, hətt  a onu, et di yi 
səh və gö rə müt ləq cə za lan dır ma lı-
dır. Və tən da şa qar şı müx tə lif cə za 
növ lə rin dən is ti fa də edi lə bi lər ”. 

Bö yük pən cə rə lə ri olan uzun 
dəh liz dən keç dik. Son ra üzü mü zə 
bir qa pı açıl dı. Gö zət çi lər bi zim gə-
lə cə yi mi zi içə ri xə bər ver miş di lər. 

Mə ni, de mək olar, boş bir ota ğa 
sal dı lar. Otaq da üs tün də te le fon 
olan bir ma sa və iki stul dan baş qa 
heç nə yox idi. Mən ota ğın mər kə-
zin də otur dum. Po lis də də bil qə si ni 
çı xa rıb, mə nim lə üz bəüz otur du. 

Ota ğa səs siz lik çök dü. Pi si də 
o idi ki, on lar hə mi şə be lə edir di-
lər. Bərk yo rul muş və ac mış dım. 

İçim də ki xoş bəxt li yin son iz lə ri 
də ya vaş-ya vaş yox olur du. An la-
dım ki, uduz mu şam. 

Bu səs siz lik dən bir ne çə sa ni yə son-
ra ota ğa qəh və yi rəng li for ma da hün-
dür boy böl mə rəisi gir di. Gə lib düz 
qar şım da otur du, üzü mə ba xıb de di: 

- Sə nə ti niz?
- Adi və tən daş.
- Do ğum ta ri xi niz?
- 1.1. bir, - de yə ca vab ver dim. 
- Ən son məş ğu liy yə ti niz?
- Məh bus.
İki si də təəc cüb lə bir-bi ri nə bax dı. 
- Nə za man və ha ra da azad 

olun du nuz?
- Dü nən, Ev 12, hüc rə 13.
- Azad edi lib ha ra gön də ril di niz?
- Pay tax ta.
- Ara yı şı nız ha nı?
Ci bim dən bu ra xı lış ka ğı zı nı çı xa-

rıb ona uzat dım. Və rə qi alıb haq-
qım da qeyd lər apar dı ğı ya şıl kar tın 
üzə ri nə ya pış dır dı.

- O za man han sı ci na yə tə gö rə 
tu tul muş du nuz? - so ruş du. 

- Üzüm də ki xoş bəxt lik ifa də si nə 
gö rə, - de yə ca vab ver dim.

Ye nə də iki si bir-bi ri nə bax dı. 
- İzah edin, - de di. 
- Baş çı mı zın ölüm gü nü ha mı-

nın kə dər li ol ma sı əm ri ve ri lən də, 
mə nim xoş bəxt üzüm po li sin gö-
zün dən qaç ma mış dı.

- Cə za müd də ti niz?
- Beş il.
- Dav ra nı şı nız? 
- Pis.
- Sə bə bi? 
- Pis iş çi ol ma ğım. 
- Ta mam dır, - de yib, böl mə rəisi 

ye rin dən qal xa raq mə nə tə rəf gəl di. 
Yum ru ğu ilə ağ zı mın üs tün dən elə 
şil lə vur du ki, qa baq di şim sın dı. Yə-
qin, bu, ye ni dən cə za lı ol du ğu mun 
gös tə ri ci si idi. O, otaq dan çıx dıq dan 
son ra içə ri tünd-qəh və yi for ma lı ca-
van bir oğ lan gir di.  Müs tən tiq idi. 

O da mə ni döy dü. Bu az mış ki-
mi, mə ni ota ğa gə ti rən po lis də qa-
nun da nə zər də tu tu lan bü tün fi  zi-
ki təd bir lə ri üzə rin də tət biq elə di. 

Qəm gin üzü mə gö rə mə nə on il 
həbs cə za si kəs di lər - bun dan əv-
vəl xoş bəxt üzü mə gö rə al dı ğım 
be şil lik cə za ki mi.

Mən dən ol sa, azad lı ğım dan kəs-
dik lə ri 15 ilin əvə zi nə, elə cə za lı 
üzü mü bir də fə lik kə sib atar dım.
Orijinaldan tərcümə edən:

Nərgiz GƏRAYLI,
Avstriya, İnsbruq şəhəri
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Mənim qəmgin üzüm
(Hekayə)



Kö pək ba lıq la rı 
harada ya şa yır?

Kö pək ba lıq la rı nın 15-dən ar-
tıq nö vü var və cə mi bir nö vün-
dən baş qa ha mı sı də niz su yun-
da ya şa yır. Mər kə zi Ame ri ka da 
Ni ka ra qua ad la nan bir göl var 
– şi rin su da ya şa yan kö pək ba-
lı ğı ora da olur. Kö pək ba lıq la-
rı mü əy yən bir yer də ya şa mır, 
yem ax ta rış la rın da yüz lər lə mil 
uzaq la ra ge dir lər. İri kö pək ba-
lıq la rı nın ək sə riy yə ti ni, əsa sən 
açıq də niz də, su yun sət hi nə ya-
xın yer lər də gör mək olar. Am ma 
on la rın elə si də var ki, okeanın 
di bi nə ya xın də rin lik lər də do la-
şır. Da ha xır da kö pək ba lıq la rı 
isə adə tən sa hi lə ya xın yer lər-
də olur. On la ra is ti və mü la yim 
iq lim li də niz lə rin ço xun da rast 
gəl mək müm kün dür.

Çox la rı kö pək ba lıq la rı nı son 
də rə cə təh lü kə li hey van sa yır. 
Am ma əs lin də, təh lü kə li kö pək 
ba lıq la rı da var, tam təh lü kə siz-
lə ri də. Mə sə lən, çox vaxt gə mi-
lə rin da lın ca dü şüb mü şa yiət 
edən kö pək ba lıq la rı təh lü kə siz 
“zi bil çi lər”dir. On lar gə mi lər dən 
su ya atı lan qi da qa lıq la rı nı tu tub 
ye yir. Bu kö pək ba lıq la rın dan 
hətt  a ən xır da ba lıq lar be lə qorx-
mur. Bə zi çox nə həng kö pək ba-
lıq la rı da elə “zi bil çi” qə dər təh-
lü kə siz dir. Tə bii ki, əgər onun 
üs tü nə hü cum çək mə sə lər. Be lə 
kö pək ba lıq la rın dan bi ri də ba li-
na dır. Onu Ara lıq də ni zin də, Sa-
kit okean da və Qə raib də ni zi nin 

Flo ri da sa hil lə rin də gör mək olar. 
Bu ba lı ğın uzun lu ğu hər dən 11 
met rə, çə ki si 11 to na ça tır.

Nə həng kö pək ba lı ğı da “təh-
lü kə siz”lər dən sa yı lır. O, Şi ma li 
At lan ti ka nın ən iri ba lı ğı dır və 
uzun lu ğu 13 metr dən ar tıq olur. 
Bu ba lıq be li ni su yun üzü nə çı-
xa ra raq özü nü gü nə ver mə yi 
xoş la yır. Am ma bu ailə dən olan 
ba lıq la rın ən dəh şət li si nə həng 
ağ kö pək ba lı ğı dır. Uzun lu ğu 12 
met rə ça tan bu nə həng, in san la-
ra çox tez-tez hü cum edir.

İst ri diy yə lər 
mirvarini ne cə 

düzəldir?
Təx mi nən 4000 il əv vəl bir 

çin li ba lıq çı fi  kir lə şir ki, yə qin 
ist ri diy yə ye sə, onun ac lıq his-
si aza lar. O bir ne çə ça na ğı açır 
və yə qin, Yer üzün də mir va ri ni 
gö rən ilk in san olur. Mir va ri də 
sə dəfl  ə ey ni ma te rial dan dır. Sə-
dəf ist ri diy yə nin ça na ğı nı içə ri 
tə rəf dən ör tən tə bə qə dir. İst ri-
diy yə nin bə də ni çox zə rif dir və 
hey van özü nü qo ru maq üçün 
hə min sə dəf ör tü yü nü dü zəl dir 
ki, bə də ni ha mar, sü rüş kən səth 
üzə rin də qal sın. Ça na ğın içi nə 
bu zə rif hey va nı qı cıq lan dı ran 
nə sə, mə sə lən, qum də nə ci yi 
dü şən də ist ri diy yə onun üzə ri ni 
qat-qat sə dəfl  ə ör tür və bu qum 
də nə ci yi axır da mir va ri yə çev ri-
lir. Bu pro ses tə bii yol la baş ve-
rən də, mir va ri nin ideal for ma sı 
olur.

La kin in san ist ri diy yə lə ri mir-
va ri dü zəlt mə yə məc bur et mə-
yin yol la rı nı ta pıb. Hey va nın bə-
də ni nin xa ri ci ör tü yü ilə ça na ğın 
iç ör tü yü ara sı na ya qum də nə ci-
yi, ya da xır da ca bir sə dəf par ça sı 
qo yur lar. İki-üç il dən son ra, bu 
ça naq la rı su dan çı xa rıb açan da 
için də mir va ri olur. Bu mir va ri-
yə sü ni mir va ri de yir lər və onun 
for ma sı, adə tən çox ideal ol mur.

Ya po ni ya da ar tıq ideal for ma lı 
mir va ri lər dü zəlt mə yi də öy rə nib-
lər. On lar qı cıq lan dı rı cı şe yi bir ba şa 
ist ri diy yə nin bə də ni nə da xil edir lər, 
yə ni, əs lin də bö yük də qiq lik və eh ti-
yat tə ləb edən cər ra hiy yə əmə liy ya tı 
apa rır lar, çün ki bu işi elə gör mək la-
zım dır ki, ist ri diy yə sağ qal sın.

İn di yə ki mi ta pı lan mir va ri lə-
rin ən iri si nin uzun lu ğu 10, eni 
5 san ti metr olub. Tə bii mir va ri 
həd dən ar tıq ba ha ol du ğun dan, 
çox la rı bə zək əş ya sı ki mi, sü ni 
mir va ri lər dən is ti fa də edir lər.

Fran sız lar da çox gö zəl sü ni 
mir va ri lər dü zəl dir lər. Bu nun 
üçün on lar içi boş şü şə mun cu-
ğu bə zi ba lıq növ lə ri nin par laq 
pul la rın dan al dıq la rı mad də ilə 
ör tür, son ra da mun cu ğun içi ni 
əri miş mum la dol du rur lar. 

İst ri diy yə lər ne cə 
doğulur?

Əgər siz ça na ğı açıl mış ist ri-
diy yə yə bax sa nız, o, si zə mü əy-
yən bir for ma sı ol ma yan can lı 
ki mi gö rü nə cək. Am ma əs lin də 

bu, ağ zı, qəl sə mə lə ri, mə də si, 
qa ra ci yə ri, ba ğır saq la rı və 

ürə yi olan mü rək kəb bir 
or qa nizm dir. İst ri diy yə-

lə rin yüz dən ar tıq nö vü 
var. On lar for ma sı na, 
öl çü sü nə, dav ra nı şı na 

və da dı na gö rə fərq-
lə nir. İst ri diy yə lər 

bir qay da ola raq, 
çox məh sul dar 

can lı lar dır. On la-
rın bə zi növ lə ri 

bir möv süm-
də beş-al tı 

də fə kü rü 
t ö  k ü r . 

Di şi ist ri diy yə bir də fə yə təx mi-
nən ya rım mil yard kü rü qo yur. 
Xoş bəxt lik dən, on la rın bir faiz-
dən də azı his sə si ya şa yıb bö-
yü yə bi lir, yox sa bü tün dün ya 
okeanın da ist ri diy yə əlin dən 
tər pən mək müm kün ol maz dı.

Kör pə ist ri diy yə kü rü dən çı-
xan dan cə mi bir ne çə saat son ra 
ar tıq üzə bi lir. O, yet kin ist ri diy-
yə yə qə ti bən zə mir. Ba la ist ri diy-
yə for ma ca qı raq la rın da kir pik 
ki mi xır da ca tük lə ri olan ba la ca 
pul qa bı na bən zə yir. Bu tük cük-
lər za ma nı ça tan da tö kü lür və 
təx mi nən bir il ər zin də ba la nın 
eni 3 san ti met rə ça tır. Am ma o 
vax ta dək, ist ri diy yə bir ne çə həf-
tə lik olan da, su al tın da da şa-qa-
ya ya ya pı şır və bir-iki aya xır da 
pul boy da olur. 

İst ri diy yə nin əsas prob le mi 
sağ qal maq dır, çün ki düş mə ni-
nin sa yı-he sa bı yox dur. On la rı 
həm ye kə ist ri diy yə lər, həm də 
ba lıq lar ye yir. Hətt  a ki fa yət qə-
dər iri ist ri diy yə lər də qa ya la ra 
ya pı şan da cür bə cür mol yusk la-
rın hü cu mu na mə ruz qa lır lar. 
Bu mol yusk lar on la rın ça na ğın-
da xır da de şik lər açır, hey va nın 
əti ni or dan çı xa rıb ye yir lər. 

Qal xan ba lı ğı nə dir?
Qal xan ba lı ğı nın, baş qa ad la 

de sək, kam ba la nın bü tün növ-
lə ri qiy mət li qi da sa yı lır. Av ro-
pa pal tu su nu isə, ümu miy yət-
lə, ba lıq la rın ən ləz zət li si he sab 
edir lər. Kam ba la ailə si nin ən iri 
nü ma yən də si ağ pal tus dur. Bu 
ba lı ğın qa ra ci yə rin də A vi ta mi-
ni ilə zən gin olan pi yin, ba lı ğın 
ətin də isə D vi ta mi ni nin ol du ğu-
nu bi lən ki mi, pal tu su məx su si 
ov la ma ğa baş la dı lar və məhz bu 
ba lı ğın ov lan ma sı üçün xü su si 
gə mi lər dü zəl dil di.

La kin kam ba la ailə sin dən  
olan, ov luq əhə miy yə tə ma lik 
əsas ba lıq elə Av ro pa sa hil lə rin-
də ki qal xan ba lı ğı nın özü dür. Bu 
ba lı ğın qır mı zı xal la rı olan nö-
vü də var. Kam ba la qru pun dan 
olan 500-dən ar tıq ba lıq nö vü-
nün ara sın da bö yük fl e tan la rın, 
adi pal tus la rın, yas tı ba lı ğın, 
əy riağı zın ad la rı nı çək mək olar. 
On la rın ha mı sı nın fə ti rə bən zər 
yas tı bə də ni olur və bu ba lıq lar 
su yun di bin də uza na, bir böy rü 
üs tün də üzə bi lər lər. Bu za man 
on la rın göz lə ri bə dən lə ri nin di-

gər böy rün də, yu xa rı ba-
xan tə rə fi n də olur.

Bir za man lar kam-
ba la ailə sin dən 
olan ba lıq lar da 

bü tün ba lıq lar ki-
mi nor mal üzür dü lər, 

am ma bu nun nə ti cə sin-

də düş mən lə ri nin asan qur ban-
la rı na çev ri lir di lər. Bax, elə bu na 
gö rə də, can la rı nı qur tar maq üçün 
ya na kı üz mə yə, ya na kı uzan ma ğa 
baş la dı lar və min il lər dən son ra 
bü tün kam ba la ki mi lər bu cə hət-
dən bir-bi ri nə bən zə di lər.

Am ma da ha bir prob lem var-
dı. Ya na kı uzan maq o de mək 
idi ki, hey va nın gö zü nün bi ri 
daim pal çı ğın için də ola caq, ağ-
zı isə qi da nı ra hat qə bul et mə yə 
im kan ver mə yə cək. Ona gö rə 
də uzun mi nil lik lər ər zin də bu 
ba lıq la rın bir gö zü o bi ri si nin 
ya nı na keç di. İn di kam ba la nın 
gör kə mi tam ağ la sığ maz dır. Ən 
ma raq lı sı isə bu dur ki, hər bir 
kam ba la ba lı ğı bu gün də hə min 
tə ka mül pro se si ni ya şa yır. Ba lıq-
lar dün ya ya gə lən də, on la rın gö-
zü bü tün ba lıq la rın kı ki mi olur, 
am ma son ra dan göz lər dən bi ri 
ye ri ni də yi şib ba şın bir tə rə fi n-
dən di gə ri nə ke çir.

İl biz lər ne cə ye ri yir?
Yə qin, il biz gör mü sü nüz. Yer-

də ya vaş-ya vaş ge dir. Ayaq-zad 
gö rün mür, am ma ge dir. Bu nu 
ne cə elə di yi ni də an la maq ol mur 
– ayaq sız da ye ri mək olar?.. 

Hər suala    bir ca vab

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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Mə sə lə bun da dır ki, il bi zin 
bə də ni nin bü tün aşa ğı his sə si 
elə “ayaq dır”! Bu aya ğın yas-
tı, ha mar sət hi var, əzə lə lə ri isə 
il bi zə im kan ve rir ki, yer lə sü-
rü şə-sü rü şə get sin. Da ha yax şı 
sü rüş mə si üçün onun aya ğın da 
xır da ca və zi lər var ki, on lar dan 
se lik li bir ma ye if raz olu nur və 
il biz nəm sət hin üzə rin də dal ğa-
va rı hə rə kət lər lə, sö zün əsl mə-
na sın da sü rü şür. Onun bu aya-
ğı çox ma raq lı dır – il bi zə im kan 
ve rir ki, heç bir zə də al ma dan ən 
iti ül gü cün üzə riy lə be lə hə rə kət 
edə bil sin!

İl biz bir çox cə hət lə ri nə gö-
rə hə qi qə tən ma raq lı var lıq dır. 
Mə sə lən, il biz heç vaxt yo lu nu 
az maz. İns tink ti onu han sı mə-
sa fə dən olur sa ol sun, müt ləq 
gə ti rib yu va sı na çı xa ra caq. Özü 
də cə mi 15 qram çə ki si ol ma sı na 
bax ma ya raq, ar xa sın ca ya rım ki-
loq ram lıq yü kü çə kə bi lir. İl biz-
lər, adə tən iki növ olur: ça naq lı 
və ça naq sız.  Ça na ğın için də 
ya şa yan il bi zin hə min ça na ğın 
bü tün əy ri lik lə ri nə sıx otu ran 
bə də ni olur, güc lü əzə lə lə ri isə 
təh lü kə anın da ona im kan ve rir 
ki, ça na ğın için də tam giz lən-
sin. İl biz giz lə nən ki mi, ça na ğın 
de şi yi ni elə ça na ğın özü nün so-
nun da yer lə şən, buy nuz qi şa sın-
dan olan disk lə bağ la yır. İl biz lər 
ya qu ru da, ya da şi rin su da ya-
şa yır lar.

İl bi zin di li ye yə ni xa tır la dır. 
Onun üzə rin də yüz lər lə xır da 
diş var və hey van, ye mi onun la 
par ça la yıb üyü dür.

La man tin nə dir?
La man tin ba la ca ba li na ya bən-

zə yir və ba lıq la ra de yil, mə mə-
li lə rə aid dir. Ame ri ka la man ti ni 
Flo ri da nın, Mek si ka nın, Mər kə-
zi Ame ri ka nın çay la rın da ya şa-
yır. On la rın uzun lu ğu 2,5-4 metr 
olur. Bə dən lə ri nin qu ru lu şu na 
gö rə la man tin bir az ba lı ğı xa-
tır la dır, am ma quy ru ğu ba lıq la-
rın kı na bən zə mir. La man ti nin 
quy ru ğu en li, ça na ğa bən zər, kə-
nar la rı gir də lən miş qu ru lu şa ma-
lik dir. Onun qa lın, tük süz də ri si, 
üst do da ğın da “bığ la rı” var.

La man tin lər açıq də niz də yox, 
bux ta lar da, kör fəz lər də və bö yük 
çay lar da ya şa yır. On lar bir qay da 
ola raq da yaz lıq la ra üs tün lük ve-
rir. On lar yem lən mək lə məş ğul 
ol ma yan da, su yun di bi nə ya xın 
bir yer se çib ora da uza nır lar. Da-
ha də rin su da isə on lar əsa sən su-
yun üzü nə ya xın yer lər də üzür lər. 
Üzər kən la man ti nin ba şı, ət rafl  a rı 
və quy ru ğu su da, be li su yun üs-
tün də olur. La man tin lər da yaz lıq-
da tap dıq la rı bit ki lər lə qi da la nır-
lar. On lar üz gəc lə ri nin kö mə yiy lə 
tap dıq la rı bit ki lə ri ağız la rı na qo-
yur lar. Bir la man tin gün ər zin də 
27-45 ki loq ra ma dək qi da qə bul 
edə bi lər. Yet kin la man ti nin çə ki-
si, az qa la 700 ki loq ra ma ça tır.

La man tin lə rə çox vaxt də niz 
inək lə ri de yir lər, çün ki on lar da 
inək lər ki mi ot la yır və da ha çox 
sü rü şək lin də top la şır lar. Bu hey-
van la rın adə tən, bir ba la sı olur, 
am ma hər dən dün ya ya kör pə-
lə ri ni əkiz də gə ti rir lər. Kör pə ni 
ye dirt mək üçün ana la man tin 
su yun üzü nə qal xır, ba şı nı və çi-
yin lə ri ni su dan çı xa rıb ba la sı nı 
üz gəc lə riy lə döş lə ri nə sı xır.

La man tin lər çox ləng hey van-
lar dır və ta ma mi lə zi yan sız dır-
lar. La kin bi zim gün lər də də bə zi 
yer lər də la man ti ni də ri si nə, əti nə 
və pi yi nə gö rə ov la yan lar var.

Os mi noq lar nə yeyir?
Əgər siz nə vaxt sa su yun al-

tın da os mi noq la üz-üzə gəl sə-
niz, on dan uzaq ol ma ğı nız məs-
lə hət dir! Doğ ru dur os mi noq 
tə bii ki, gör kə min dən, ya xud 
bi zim xə yal la rı mız da kı tə cəs-
sü mün dən da ha təh lü kə li tə sir 
ba ğış la sa da, əs lin də o qə dər 
qor xu lu de yil. Am ma bu nun la 
be lə, onun la gö rüş çox xo şa gəl-
məz ola bi lər. Mə sə lə bun da dır 
ki, os mi noq ada mı diş lə yə bi lər 
və onun da zə hə ri var.

Os mi no qun çox möh kəm, tu-
tu qu şu nun ku na bən zə yən çə nə-
lə ri var. Onun diş lə mə yi nin çox 
ağ rı lı ol du ğun dan isə da nış ma-
ğa dəy məz, üs tə lik, hə lə bu hey-
van diş lə yər kən zə hər də bu ra-
xa bi lər. Bu zə hər dən os mi noq 
adə tən, ov edən də bəh rə lə nir. 

Mə sə lən, o, iri yen gə ci bir göz 
qır pı mın da ifl  ic edib ye yə bi lər. 
Os mi no qun ye mi, əsa sən yen-
gəc lər, ba lıq lar və di gər də niz 
hey van la rı dır. O bu hey van la rı 
özü nün əmi ci or qan la rıy la tu tur 
və güc lü çə nə siy lə par ça-par-
ça edib udur. La kin ac os mi noq 
üçün nə ye di yi nin fər qi yox dur. 
O prak ti ki ola raq, tu ta bil di yi, 
par ça la ya bil di yi hər şe yi ye yir.

Os mi no qa qey ri-adi gör kə mi 
onun sək kiz qo lu ve rir. On lar 
çox uzun və mü tə hər rik dir lər. 
Bu qol la rın al tın da əmi ci or qan-
lar var ki, is tə ni lən də niz can lı sı-
nı tu tub sax la ma ğa kö mək edir. 
İrə li lə mək üçün os mi noq bu əmi-
ci or qan la rın dan is ti fa də et mir. 
Onun bə də ni nin ar xa his sə sin də 
qi fa bən zər bir si fon var ki, onun 
kö mə yiy lə hey van su yu çox möh-
kəm fl ş qır da bi lir. Bu, ona çox sü-
rət lə hə rə kət et mək im ka nı ve rir.

Bəs siz bi lir si niz ki, hə lə qə dim 
yu nan lar və qə dim ro ma lı lar os-
mi no qu ye mək üçün tu tur du lar? 
Ro ma lı lar onu lə ziz təam sa yır-
dı lar. Elə bi zim gün lər də də yu-
nan lar, ital yan lar və çin li lər duz-
lan mış, qu ru dul muş os mi noq la rı 
bö yük məm nu niy yət lə ye yir lər.

Mə mə li nə dir?
İt lər və pi şik lər, fi l və ya ra sa-

lar, ba li na və at lar, mey mun və 
adam lar... Bü tün bu can lı lar mə-
mə li ad la nan zoolo ji sin fə aid-
dir lər. Mə mə li lə rin bü tün qa lan 
hey van lar dan fər qi bun da dır ki, 
on la rın di şi nü ma yən də lə ri ba la-

la rı na süd 
və zi lə rin-

dən süd 
v e  r i r . 

Mə mə li lə rin ço xu nun ba la la rı 
dün ya ya ar tıq tam for ma laş mış 
şə kil də gə lir. Am ma  quş lar əv-
vəl cə yu mur ta qo yur və yal nız 
bun dan son ra hə min yu mur ta-
dan ba la çı xa rır.

Mə mə li lə rin da ha bir fərq li cə-
hə ti on la rın ək sə riy yə tin də bə-
də ni ni tam, ya xud qis mən ör tən 
tük qa tı nın ol ma sı dır. On la rın 
ha mı sı is ti qan lı dır, dörd ka me-
ra lı ürək lə ri və diaf raq ma la rı 
var. Mə mə li lə rin ək sə riy yə ti nin 
qu ru da ya şa ma sı na bax ma ya-
raq, bə zi lə ri, – mə sə lən, ba li na-
lar, del fi n lər su da ya şa yır. Bu 
hey van la rın ço xu, mə sə lən, kös-
tə bək lər və bir çox gə mi ri ci lər 
yu va lar da ya şa yır. Bir qis mi isə 
mey mun lar, də lə lər ki mi gü nü-
nü ağac lar da ke çi rir.

Ye ga nə uçan mə mə li ya ra sa dır. 
Alim lər mə mə li lə ri xey li xır da 
qru pa, dəs tə yə bö lür lər. Bu dəs tə-
lə rin ən aşa ğı da qə rar tu ta nı – ye-
xid na və ör dək bu run lar, ya xud 
yu murt la yan mə mə li lər dir. Növ-
bə ti dəs tə na ta mam diş li hey van-
lar dır. Son ra də niz mə mə li lə ri, 
on la rın da lın ca cüt dır naq lı mə-
mə li lər gə lir. Yır tı cı mə mə li lər ət 
ye yir, gə mi ri ci lər bit ki. Hə şə rat-
ye yən mə mə li lə rin elə adı on la rın 
qi da sı nın gös tə ri ci si dir.

Mə mə li lə rin ən uca da du ran 
dəs tə si – pri mat lar, ya xud cay-
naq əvə zi nə dır naq la rı olan mə-
mə li lər dir. Pri mat la ra mey mun-
lar və in san lar aid dir.

Yer üzündə
ən sürətli məməli 

hansıdır?
İn san yer üzün də is tə ni lən di-

gər mə mə li dən sü rət lə hə rə kət 
edə bi lir... am ma öz ayaq la rı nın 
kö mə yiy lə yox! Bi zim zə ma nə-
nin ən sü rət li qa çış çı sı be lə, bə-
zi hey van lar la mü qa yi sə də çox 
zəif gö rü nər. İn san saat da 35 
ki lo metr sü rət lə qa ça bi lir. La-
kin fi l, kər gə dan ki mi ləng hey-

van lar be lə 
saat da 40 

ki lo metr 
q a  ç a 
b i  l i r -
lər!

Kifayət qədər sürətli 
heyvan sayılan cıdır atı 

saatda 80 kilometr sürət 
yığır. Ən sürətli tazı isə saat-

da 60 kilometr sürətlə qaçır.
Əgər biz məməlilərin həqiqi 

sürətini bilmək istəyiriksə, on-
ların antilop, ceyran kimi nü-
mayəndələrini yadımıza sal-
malıyıq. Bu heyvanların sürəti 

saatda 100 kilometrə çatır. 
Lakin heyvanlar aləminin 

sürət kralı gillik pişiyi, ya 
da başqa adıyla desək, ge-

parddır. Onun sürəti saatda 
110 kilometrdən artıqdır! Təbii ki, 
belə sürəti onlar bir mildən artıq 
saxlaya bilməz, sonra mütləq daha 
aşağı sürətlə hərəkət etməlidirlər. 

şa yır lar. si, az qa la 700 ki loq ra ma ça tır. adə tən, ov edən də bəh rə lə nir. 
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v e  r i r . 
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bir ca vabbir ca vab



Ədə biy yat şü nas- alim, tər cü mə çi Ni ki ta St ru ve 85 ya şın da 
Fran sa da və fat edib. Bu ba rə də mə lu ma tı Ru si ya nın mü ha-
ci rət ta ri xi ni araş dı ran ta nın mış ta rix çi And rey Korl ya kov 
özü nün fa ce book sə hi fə sin də pay la şıb. 

Qeyd edək ki, “YM CA-Press” ad lı ən bö yük mü ha cir nəş riy ya tı nın 
sa hi bi olan Ni ki ta St ru ve 1931-ci il də Fran sa da rus mü ha cir lə ri nin ailə-
sin də dün ya ya gə lib. O,  si ya si mü ha cir ol muş fi  lo sof Pyotr St ru ve nin 
nə və si dir. Pyotr St ru ve 1917-ci il in qi la bın dan son ra Ru si ya nı tərk edib. 

Ni ki ta St ru ve bir çox rus ədib lə ri nin, o cüm lə dən Puş kin, Ler mon tov, 
Ax ma to va və baş qa la rı nın əsər lə ri ni rus di lin dən fran sız di li nə tər cü-
mə edib. O, həm çi nin Ru si ya ta ri xi nin təd qi qa tı ilə məş ğul olub, Osip 
Man delş ta mın ya ra dı cı lı ğı üz rə dok tor luq dis ser ta si ya sı mü da fi ə edib. 
Ni ki ta St ru ve 1978-ci il dən, 1921-ci il də Pra qa da əsa sı qo yul muş və 1925-
ci il dən Pa ris də fəaliy yət gös tə rən rus dil li “YM CA-Press” nəş riy ya tı nın 
rəh bə ri olub. 

Qə dim Skan di na vi ya nın əf sa nə lə ri və das tan la rı ki mi qə bul edi lən 
sa qa lar XIX əs rin əv və lə rin də aşı rı zo ra kı lıq və ədəb siz sü jet lə ri-
nə gö rə sen zu ra dan ke çə bil mir di. Nə ha yət, bu il ilk də fə qə dim 
Skan di na vi ya nın əf sa nə vi hökm dar la rı və qəh rə man la rın dan 

bəhs edən 13 şeir sa qa sı müasir Da ni mar ka di li nə tər cü mə edi lib. 
Ko pen ha gen Uni ver si te ti nin say tı nın yay dı ğı xə bə rə gö rə, XIX 
əs rin əv vəl lə rin də da ni mar ka lı tər cü mə çi lər və sen zor lar zo ra kı-
lıq, ədəb siz və ya həd din dən ar tıq na ğıl va rı 
sü jet lər ol du ğu na gö rə sa qa la rın, de mək 
olar ki, ya rı sı nı “kə sib-doğ ra yıb lar”. 
Bu nun nə ti cə si dir ki,  qə dim is land 
di lin dən tər cü mə edil miş mətn lə ri 
Da ni mar ka oxu cu su o qə dər də qav-
ra ya bil mir di. İn di bu əda lət siz lik 
bər pa edi lib. Bu gün lər də 29 sa qa dan 
iba rət 2 ki tab çap dan çı xıb. Qa lan 6 
cild isə ya xın 3 il də nəşr edi lə cək. 

Bi rin ci cild IX əsr də ya şa dı ğı eh-
ti mal edi lən vi kinq lə rin ya rıməf sa-
nə vi baş çı sı Raq nar Lod bro ka həsr 
edi lib. Rə va yə tə gö rə, Raq nar Lodb-
rok beş Skan di na vi ya hökm da rı nı 
dün ya ya gə ti rib və bu hökm dar lar 
Pa ri si vi ran qo yur, son ra Nor tumb-
ri ya kra lı II Ell tə rə fi n dən edam edi-
lir lər. Bu nun ar dın ca on lar Raq na rı 
da ələ ve rir və be lə lik lə, Raq na rın 
oğul la rı da edam edi lir.  Müasir 
dövr də Lod brok Ka na da və İr lan-
di ya nın çək di yi məş hur “Vi kinq-
lər” te le se rialı nın baş qəh rə ma nı dır. 
Sa qa la rın tər cü mə çi lə rin dən bi ri, 
Ko pen ha gen Uni ver si te ti nin pro fes-
so ru Anett  e Las se nin söz lə ri nə gö rə, 
sa qa lar yal nız ta ri xi ba xım dan de yil, 

həm də bə dii cə hət dən bö yük ma-
raq do ğu rur. Bu sa qa la rın və XIII-
XIV əsr Skan di na vi ya ədə biy ya tı-
nın di gər nü mu nə lə ri nin XIX əs rin 
əv vəl lə rin də qa tı din dar laş mış Da-
ni mar ka da nəş ri nə qa da ğa qo yul-
muş du. “Xoş bəxt lik dən, 1800-cü 
il dən baş la ya raq, oxu cu la rın zöv qü 
də yiş mə yə baş la dı və biz ar tıq fi lm-
lər də və ki tab lar da kı fan tas tik ele-
ment lə ri ta ma mi lə baş qa cür qə bul 
edi rik”, - de yə Las sen əla və edib. 

Las sen də da xil ol maq la, Vi kinq 
döv rü nün ədə biy ya tı üz rə ekp sert lər 
ar tıq uzun il lər dir ki, bir çox is land 
sa qa la rı nın tər cü mə si lə məş ğul olur-
lar. 2014-cü il də “İs land lar haq qın da 
sa qa lar” ki ta bı işıq üzü gö rüb. Bu ki-
tab da 40 sa qa və 49 qı sa mətn yer alıb. 
Bu ki tab ye ni dən Da ni mar ka, İs veç 
və Nor veç dil lə ri nə tər cü mə edi lib. 
Mətn lər də o dövr sen zu ra sın dan keç-
mə yən bü tün his sə lər tər cü mə edi lə-
rək oxu cu la rın diq qə ti nə çat dı rı lıb.

Oks for dun Bod lian ki tab xa na sın da 
“Hob bit”, “Üzük lə rin hökm da rı” 
əsər lə ri nin müəl li fi  Con Ro nald 
Ruel Tol kienin ma raq lı qeyd lə ri 

aş kar edi lib. Bu qeyd lər də Ara lıq də ni zi ət-
ra fı nın xə ri tə si əks olu nub. Bu ba rə də “The 
Guar dian” qə ze ti xə bər ve rib. Qeyd lər ya şıl 
mü rək kəb lə ya zı lıb. Qeyd lə rin bi rin də de-
yi lir: “Əra zi təx mi nən Oks for dun eni bo-
yun ca uza nır.”

Tol kien bu qeyd lə ri Ara lıq də ni zi-
nin ət raf əra zi lə ri nin ilk xə ri tə si ni 

ya ra dan il lüst ra tor Po lin Beyn sə 
çat dı rıb ki, hə min əra zi nin iq lim 
şə raiti haq qın da onun ay dın tə-
səv vü rü ol sun. Qeyd lər də da ha 
son ra ya zı lıb: “Mi nas Ti rit şə hə ri 
təx mi nən Ra ve na nın uzun lu-
ğu bo yun ca, cə nub dan 1440 
ki lo metr lik əra zi ni əha tə edir. 
Xə ri tə nin aşa ğı his sə sin də, təx-

mi nən 2240 ki lo metr uzun-
lu ğun da isə Ye ru sə lim 
şə hə ri yer lə şir.”  

Onu da qeyd et mək 
la zım dır ki, Po lin Beyns 
Tol kienin bə yən di yi ye-
ga nə il lüst ra tor olub. 
Hətt  a Tol kien, Nar ni-
ya haq qın da ki tab ya-
zan və on dan bü tün 
ki tab la ra il lüst ra si ya 
çək mə yi xa hiş edən 
Klayv Lyu sa da 

Beyn si məs lə hət 
gö rüb.

Dün ya ki ne ma toq ra fı nın can lı əf sa nə si, İta li ya 
akt ri sa sı So fi  Lo ren ilk də fə Gür cüs ta na sə fər 
edə cək. Sə fə ri nin məq sə di “Natv ris xe” Xey riy-
yə fon du nun iyu nun 15-də Tifl  is də ke çi rə cə yi 

kon sert də iş ti rak et mək dir. “Natv ris xe” gür cü di lin dən 
tər cü mə də “Ar zu ağa cı” de mək dir. Bu ba rə də mə lu mat ve-
rən məş hur gür cü ope ra mü ğən ni si, “Natv ris xe” fon du-
nun rəh bə ri Ni no Sur qu lad ze de yib: “Si zə xoş bir xə bə ri 
çat dır maq is tə yi rəm. İyu nun 15-də Tifl  is Ope ra və Ba let 
Teat rın da “Natv ris xe” fon du nun təş kil et di yi xey riy yə 
kon ser tin də fəx ri qo naq lar ara sın da dün ya ki no su nun 
əf sa nə si So fi  Lo ren də ola caq”. Sur qu lad ze nin söz lə ri nə 
gö rə, So fi  Lo ren kon sert də ta ma mi lə tə mən na sız iş ti rak 
edə cək. O,  “Natv ris xe” fon du nun uşaq la rı xi las et mək 
ar zu su nu məm nu niy yət lə dəs tək lə di yi ni bil di rib. 

Qeyd edək ki, “Natv ris xe” fon du 2015-ci il də ya ra-
dı lıb. Mü ğən ni Ni no Sur qu lad ze 2007-ci il də İta li-
ya da So fi  Lo ren lə gö rü şüb. “Akt ri sa mə nə de di 
ki, keç miş so vet res pub li ka la rın dan yal nız Ru-
si ya da olub. Mən ona Gür cüs tan dan da nış dım 
və o, öl kə mi zə gəl mək is tə di yi ni di lə gə tir di.  
Dü şü nü rəm ki, bu də vət ye ri nə düş dü,” - de yə 
Sur qu lad ze əla və edib.  

“Natv ris xe” fon du 2015-ci il də bir ne çə xey-
riy yə kon ser ti təş kil edib. Bu kon sert lər dən 
yı ğı lan və sait isə Gür cüs tan da xəs tə uşaq la-
rın müali cə si nə sərf olu nub. Ötən il de kabr 
ayın da fon dun təş kil et di yi xey riy yə kon-
ser tin də məş hur sop ra no Laura Cor da no, 
bas Al fon so An to niot si, mes so-sop ra no 
Ni no Sur qu lad ze, in gi lis piano çu su və 
bəs tə ka rı Oli ver Pul, vir tuoz ba yan ça lan 
Ma rio Ste fa no Pet ro dar ki, gi ta ra çı Lu-
ka Lu çi ni, violon çel ça lan Ana Ruts ner, 
skrip ka çı Alek sandr Summ ki mi ta-
nın mış ifa çı lar iş ti rak edib.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Aralıq dənizi ərazisinin 
yeni xəritəsi üzə çıxdı

 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.  
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Nikita Struve vəfat etdi

Tol kien bu qeyd lə ri Ara lıq də ni zi-
nin ət raf əra zi lə ri nin ilk xə ri tə si ni 

ya ra dan il lüst ra tor Po lin Beyn sə 
çat dı rıb ki, hə min əra zi nin iq lim 
şə raiti haq qın da onun ay dın tə-
səv vü rü ol sun. Qeyd lər də da ha 
son ra ya zı lıb: “Mi nas Ti rit şə hə ri 
təx mi nən Ra ve na nın uzun lu-
ğu bo yun ca, cə nub dan 1440 
ki lo metr lik əra zi ni əha tə edir. 
Xə ri tə nin aşa ğı his sə sin də, təx-

mi nən 2240 ki lo metr uzun-
lu ğun da isə Ye ru sə lim 
şə hə ri yer lə şir.”  

Onu da qeyd et mək 
la zım dır ki, Po lin Beyns 
Tol kienin bə yən di yi ye-
ga nə il lüst ra tor olub. 
Hətt  a Tol kien, Nar ni-
ya haq qın da ki tab ya-
zan və on dan bü tün 
ki tab la ra il lüst ra si ya 
çək mə yi xa hiş edən 
Klayv Lyu sa da 

Beyn si məs lə hət 
gö rüb.

ar zu su nu məm nu niy yət lə dəs tək lə di yi ni bil di rib. 
Qeyd edək ki, “Natv ris xe” fon du 2015-ci il də ya ra-

dı lıb. Mü ğən ni Ni no Sur qu lad ze 2007-ci il də İta li-
ya da So fi  Lo ren lə gö rü şüb. “Akt ri sa mə nə de di 
ki, keç miş so vet res pub li ka la rın dan yal nız Ru-
si ya da olub. Mən ona Gür cüs tan dan da nış dım 
və o, öl kə mi zə gəl mək is tə di yi ni di lə gə tir di.  
Dü şü nü rəm ki, bu də vət ye ri nə düş dü,” - de yə 
Sur qu lad ze əla və edib.  

“Natv ris xe” fon du 2015-ci il də bir ne çə xey-
riy yə kon ser ti təş kil edib. Bu kon sert lər dən 
yı ğı lan və sait isə Gür cüs tan da xəs tə uşaq la-
rın müali cə si nə sərf olu nub. Ötən il de kabr 
ayın da fon dun təş kil et di yi xey riy yə kon-
ser tin də məş hur sop ra no Laura Cor da no, 
bas Al fon so An to niot si, mes so-sop ra no 
Ni no Sur qu lad ze, in gi lis piano çu su və 
bəs tə ka rı Oli ver Pul, vir tuoz ba yan ça lan 
Ma rio Ste fa no Pet ro dar ki, gi ta ra çı Lu-
ka Lu çi ni, violon çel ça lan Ana Ruts ner, 
skrip ka çı Alek sandr Summ ki mi ta-
nın mış ifa çı lar iş ti rak edib.

Hazırladı: 
NARINGÜL

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

Qə dim Skan di na vi ya nın əf sa nə lə ri və das tan la rı ki mi qə bul edi lən 

İki əsr senzuradan keçməyən 
saqalar tərcümə edildi
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