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Tür ki yə Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Əh məd Da vu doğ lu de-
kab rın 3-də Azər bay can Res pub li ka sı na rəs mi sə fə rə gə lib. 
Hər iki öl kə nin döv lət bay raq la rı nın dal ğa lan dı ğı Hey dər 
Əli yev adı na bey nəl xalq ha va li ma nın da Tür ki yə nin Baş na-

zi ri nin şə rə fi  nə fəx ri qa ro vul dəs tə si dü zül müş dü.
Tür ki yə Res pub li ka sı nın Baş 

na zi ri Əh məd Da vu doğ lu nu və 
xa nı mı Sa re Da vu doğ lu nu ha va 
li ma nın da Azər bay can Res pub-
li ka sı Baş na zi ri nin müavi ni Əli 
Əh mə dov və di gər rəs mi şəxs lər 
qar şı la dı lar.

***
Azər bay can Res pub li ka sı na 

rəs mi sə fə rə gə lən Tür ki yə Res-
pub li ka sı nın Baş na zi ri Əh məd 
Da vu doğ lu nun rəs mi qar şı lan ma 
mə ra si mi ol du.

Hər iki öl kə nin döv lət bay raq la rı-
nın dal ğa lan dı ğı mey dan da Baş na-
zir Əh məd Da vu doğ lu nun şə rə fi  nə 
fəx ri qa ro vul dəs tə si dü zül müş dü.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi 
Pre zi dent İl ham Əli ye və ra port 
ver di.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev Tür ki yə nin Baş na zi ri Əh-
məd Da vu doğ lu nu qar şı la dı.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi 
Tür ki yə nin Baş na zi ri nə ra port 
ver di.

Tür ki yə Res pub li ka sı nın və 
Azər bay can Res pub li ka sı nın döv-
lət himn lə ri səs lən di.

Pre zi dent İl ham Əli yev və Baş 
na zir Əh məd Da vu doğ lu fəx ri qa-
ro vul dəs tə si nin qar şı sın dan keç-
di lər.

Tür ki yə nin Baş na zi ri Azər bay-
can əs gər lə ri ni sa lam la dı.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
döv lət və hö ku mət nü ma yən də lə-
ri Baş na zir Əh məd Da vu doğ lu na, 
Tür ki yə nin nü ma yən də he yə ti nin 
üzv lə ri Pre zi dent İl ham Əli ye və 
təq dim olun du.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si hər bi mar-
şın sə da la rı al tın da Azər bay can 
Pre zi den ti nin və Tür ki yə Baş na-
zi ri nin qar şı sın dan keç di.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Tür ki yə Res pub li ka sı nın Baş na zi-
ri Əh məd Da vu doğ lu ilə tək bə tək 
gö rü şü ol du.

Gö rüş də öl kə lə ri miz ara sın da 
dost luq və qar daş lıq mü na si bət lə-
ri nin bü tün sa hə lər də uğur lu in ki-
şa fın dan məm nun luq ifa də edil di. 
Əla qə lə ri mi zin ge niş lən di ril mə si 
ba xı mın dan bu sə fə rin önə mi xü-
su si vur ğu lan dı. Mü na si bət lə ri-
mi zin bun dan son ra da uğur la 
in ki şaf edə cə yi nə əmin lik bil di ril-
di, qar şı lıq lı ma raq do ğu ran mə-
sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl dı.

Da ha son ra Pre zi dent İl ham Əli-
yev və döv lət rəs mi lə ri ilə Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Əh məd 
Da vu doğ lu nun baş çı lıq et di yi nü-
ma yən də he yə ti nin ge niş tər kib də 
gö rü şü ke çi ril di.

Beynəlxalq seminarda müəllif 
hüquqları məsələsi müzakirə olunub

Ba kı da “Ar xiv lər, ki tab xa-
na lar və təh sil müəs si-
sə lə ri üçün is tis na lar və 
məh du diy yət lər” möv-

zu sun da bey nəl xalq se mi nar ke-
çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Azər-
bay can Res pub li ka sı Müəl lif Hü-
quq la rı Agent li yi (MHA) və Dün-
ya Əq li Mül kiy yət Təş ki la tı nın 
(DƏMT) bir gə ke çir di yi təd bir də 
DƏMT-in mə sul şəxs lə ri, Azər-
bay can, Tür ki yə, Qa za xıs tan, Qır-
ğı zıs tan, Gür cüs tan, ABŞ və di gər 
öl kə lər dən əq li mül kiy yət üz rə 
eks pert lər iş ti rak edib lər.

Se mi nar da çı xış edən MHA-nın 
səd ri Kam ran İma nov təd bi rin məq-
səd və əhə miy yə tin dən da nı şıb.

Bil di ri lib ki, iki gün lük se mi na-
rın məq sə di ar xiv lər, ki tab xa na lar, 
təh sil müəs si sə lə ri üçün müəl lif 

hü quq la rı ilə bağ lı is tis na lar və 
məh du diy yət lər üz rə təc rü bə lə-
ri mü za ki rə et mək, DƏMT-ə üzv 

döv lət lər tə rə fi n dən bu mə sə lə ilə 
bağ lı bey nəl xalq mü qa vi lə ha zır-
lan ma sı işi nə dəs tək ver mək dir.

DƏMT-nin ke çid iq ti sa diy yat lı 
və in ki şaf et miş öl kə lər üz rə de-
par ta men ti nin mü di ri xa nım Saule 
Tlev les so va müəl lif hü quq la rı nın 
qo run ma sı nın va cib li yi ni vur ğu la-
yıb, təm sil et di yi qu ru mun bu sa-
hə də gör dü yü iş lər dən da nı şıb.

Da ha son ra DƏMT-in hü quq 
böl mə si nin məs lə hət çi si Ra fael 
Fer raz Vaz quezin “Ki tab xa na lar 
və müəl lif hü qu qu nun bey nəl xalq 
hü qu qi çər çi və si”, əq li mül kiy-
yət üz rə bey nəl xalq eks pert Bal-
jid Dash de le gin “Müəl lif hü qu qu 
və ki tab xa na lar: ca ri möv zu lar”, 
ABŞ-ın Ko lum bi ya Uni ver si te ti-
nin pro fes so ru Ken net Kru za nın 
“Ki tab xa na lar və ar xiv lər üçün 
müəl lif hü qu qu na is tis na lar və 
məh du diy yət lər üz rə araş dır ma” 
və di gər möv zu lar da mə ru zə lər 
din lə ni lib.

Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlu 
Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Pakistanın Lahor şəhərindəki 
kimsəsizlər evində humanitar 

tədbir keçirilib

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb bü sü və dəs tə yi 
ilə Pa kis ta nın Pən cab əya lə ti nin La hor şə hə rin də ki “Ed-
hi Ho mes” kim sə siz lər evin də hu ma ni tar təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də bu öl kə nin göm rük və ver gi na zi ri Muc ta ba Şu ca-ur-Rəh-
man, Sülh və Dip lo ma tik Təd qi qat lar İns ti tu tu nun di rek to ru Mə həm-
məd Asif Nur, “Ed hi Ho mes” kim sə siz lər evi nin rəh bər li yi, bu ra da 
məs kun la şan uşaq lar və me dia nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də çı xış edən sə fi r Daş qın Şi ka rov ha zır da Azər bay can ilə Pa kis-
tan ara sın da mü na si bət lə rin ən yük sək sə viy yə də ol du ğu nu diq qə tə çat-
dı rıb, bu ba xım dan Pre zi dent İl ham Əli ye vin ro lu nu xü su si vur ğu la yıb. 
Dip lo mat Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə Pa kis ta nın bü tün 
əya lət lə rin də sə hiy yə, təh sil sa hə lə rin də sil si lə hu ma ni tar yar dım lar proq-
ra mı nın ic ra olun du ğu nu qeyd edib. O, Meh ri ban Əli ye va nın, xü su si lə, 
kim sə siz uşaq la ra hər za man diq qət və qay ğı gös tər di yi ni bil di rib.

Pa kis ta nın göm rük və ver gi na zi ri Muc ta ba Şu ca-ur-Rəh man təd bir 
iş ti rak çı la rı na öl kə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin ta ri xin dən, Azər bay ca-
nın Pa kis tan xal qı na xü su si sev gi sin dən bəhs edib. O, uşaq la ra Azər-
bay can ilə bağ lı öy rən mə yi və öl kə mi zi sev mə yi töv si yə edib. Na zir bu 
cür təd bir lə rin Pa kis ta nın bü tün əya lət lə rin də hər il ke çi ril mə si nə və 
ən çə tin gün lər də öl kə si nin ya nın da ol ma sı na gö rə Azər bay can xal qı-
na, döv lə ti nə, Pre zi dent İl ham Əli ye və, Meh ri ban Əli ye va ya öz xal qı 
adın dan də rin min nət dar lı ğı nı bil di rib. Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb bü-
sü və dəs tə yi ilə Pa kis ta nın bü tün əya lət lə rin də hə ya ta ke çi ri lən be lə 
hu ma ni tar və so sial təd bir lə rin iki öl kə ara sın da möv cud olan qar daş-
lıq mü na si bət lə ri nin in ki şa fı na xü su si töh fə ver di yi vur ğu la nıb.

Sülh və Dip lo ma tik Təd qi qat lar İns ti tu tu nun di rek to ru Mə həm məd 
Asif Nur çı xı şın da Hey dər Əli yev Fon du tə rə fi n dən Pa kis ta nın bü tün 
böl gə lə rin də hə ya ta ke çi ril miş hu ma ni tar təd bir lər haq qın da mə lu mat 
ve rib, bu qə bil dən olan sil si lə təd bir lə rin öl kə si üçün əhə miy yə ti ni xü su-
si lə qeyd edib. O, həm çi nin Ra ma zan ayın da Pa kis ta nın bü tün əya lət lə-
rin də kim sə siz uşaq lar və ahıl lar üçün if tar süf rə lə ri nin təş kil edil di yi ni, 
Lak ki Mar vat böl gə sin də, zəl zə lə dən zə rər çək miş Bə lu cis tan əya lə tin-
də, La hor, İs la ma bad, Ra val pin di və Fay za la bad şə hər lə rin də Qur ban 
bay ra mı mü na si bə ti lə yüz lər lə iri buy nuz lu hey va nın qur ban kə si lə rək 
əha li nin ka sıb tə bə qə lə ri nə pay lan dı ğı nı vur ğu la yıb, bü tün bun la ra gö rə 
Azər bay can xal qı na və döv lə ti nə də rin tə şək kü rü nü bil di rib.

Son ra sə fi r Daş qın Şi ka rov və na zir Muc ta ba Şu ca-ur-Rəh man kim-
sə siz uşaq la ra Hey dər Əli yev Fon du adın dan təh sil lə va zi mat la rı və 
müx tə lif hə diy yə lər pay la yıb.
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Bu gün lər də ta nın mış ya-
zar, hə kim, pro fes sor 
Pa şa Qəl bi nu run “Qa ra 
su & Göz da ğı” (“Heavy 

wa ter & Re min der of the Evil”) ad lı ki ta-
bı Bö yük Bri ta ni ya da nəşr olu nub. 
Ya zı çı ilə əla qə sax la yıb, xə bər lə bağ lı 
təəs sü rat la rı nı öy rən dik.

- Pa şa müəl lim, ki ta bı nı zın Lon don da 
nəşr olun ma sı mü na si bə ti ilə si zi təb rik 
edi rik. Bil mək is tər dik, əsə rin in gi lis di-
li nə tər cü mə ide ya sı ne cə ya ran dı? 
- “Qa ra su” ro ma nı ilk də fə “Azər bay-

can” jur na lı nın 2008-ci il, 4-cü sa yın da işıq 
üzü gö rüb. Sü jet be lə dir: iki qo hum “Ba-
kı-Frank furt-Çi ka qo” rey si lə uçur. On lar-
dan bi ri nin qa ra ci yə ri nin bir his sə si ni və 
böy rə yi ni o bi ri si nə kö çü rə cək lər. Do nor 
olan adam zi ya lı dır, oğ lu nu haq sız ye rə 
həbs edib lər, ona çox bö yük məb ləğ də pul 
la zım dır ki, oğ lu nu xi las et sin... Azər bay-
ca nın ta nın mış qə ləm sa hib lə rin dən aka-
de mik Ağa mu sa Axun dov, To fi q Ha cı yev, 
Ni za məd din Şəm si za də, Mə hər rəm Qa-
sım lı, Bəs ti Əli bəy li, Adil Mir se yid, Sər vaz 
Hü sey noğ lu və baş qa la rı “Qa ra su” haq-
qın da ya zı lar yaz dı lar. O za man dü şün-
düm ki, da ha ge niş audi to ri ya ya çıx maq 
üçün əsə ri rus di li nə tər cü mə et di rim. Be-
lə lik lə, 2009-cu il də ro man Mosk va da rus 
di lin də  nəşr olun du. Ki tab ba rə də xə bər lər 
Ru si ya mət buatın da da işıq lan dı rıl dı. Əsər 
ən qı sa vaxt da yük sək ti raj la sa tıl dı. İs rail-
dən pro fes sor-psi xiatr Mi ron Fel bu haq-
da ya zı yaz dı, Al ma ni ya dan, Ame ri ka dan 
mək tub lar al dım. Qə ra ra gəl dim ki, əsə rin 
da va mı nı, qəh rə man la rın son ra kı ta le yi ni 
ya zım. Nəş riy yat dan mən dən əsə rin in gi-
lis di li nə tər cü mə si ni is tə di lər. Am ma öz 
gü na hım dan tər cü mə pro se si bir qə dər ge-
cik di.  Son ra “Qa ra su” və onun ar dı olan 
“Göz da ğı” ro man la rı mı Azər bay can Dil lər 
Uni ver si te ti nin ka fed ra mü di ri, pro fes sor 
Qı lınc xan Bay ra mov in gi lis di li nə tər cü mə 
et di. Re dak tə işi ilə in gi lis ya zı çı və pub-
li sis ti Maykl Bran nok məş ğul ol du, əsər 
müasir in gi lis di li nə tam uy ğun laş dı rıl dı. 

Bugün lər də bu iki ro man 280 sə hi fə lik bir 
ki tab da Lon don da nəşr olun du. 

- Əsər lər lə bağ lı reak si ya lar ne cə dir? 
Əc nə bi oxu cu la rın mü na si bə ti si zi qa ne 
edir mi? 
- Rus di li nə tər cü mə dən son ra dün ya-

nın müx tə lif yer lə rin dən xey li müs bət 
reak si ya lar al mı şam. İn gi lis di lin də ki ki-
tab isə ye ni nəşr olu nub. Hə lə lik yal nız 
beş-on adam oxu yub. On lar bə yə nib lər, 
özüm də in gi lis va rian tı nı oxu mu şam, 
tər cü mə dən ra zı qal mı şam, am ma in gi-
lis dil li audi to ri ya nın reak si ya sı bun dan 
son ra mə lum ola caq.   

- Lon don da ki ta bı nı zın təq di mat mə ra-
si mi ola caq mı? 
- Hə lə ki, mən ki ta bın siq nal nüs xə si ni 

al mı şam. Bö yük Bri ta ni ya da onun təq-
di mat mə ra si mi ola caq. An caq tə ləs mək 
is tə mi rəm. Qoy bir az da vaxt keç sin, 
ki ta bı alıb oxu sun lar ki, bir gə mü za ki-
rə edə bi lək. Mən cə, beş gün tez-beş gün 
gec, elə bir fər qi yox dur, əsas odur, ki tab 
oxun sun.

- Ro man la rı nız rus və in gi lis di li nə tər-
cü mə olu nub. Bəs baş qa dil lə rə tər cü mə 
üzə rin də dü şü nür sü nüz mü?
- Bu əsər lər türk və hol land dil lə ri nə 

də tər cü mə edi lib, ki tab şək lin də çap dan 
çı xıb. Ki ta bın baş qa dil lə rə tər cü mə si də 
nə zər də tu tu lur. Dün ya in di nəsr oxu-
yur, özü də oxu cu bir az fəl sə fi , bir az da 
es se va ri nəs rə üs tün lük ve rir. İs tə yir ki, 
mətn yığ cam, mi niatür ol sun. Ona gö rə 
də mə nim əsər lə ri mə ma raq var. Mən də 
ma raq lı yam ki, əsər lə rim baş qa dil lər də 
oxun sun. 

- Bə dii ya ra dı cı lıq si zi el mi iş lər dən və 
tib bi prak ti ka dan ayır mır ki?
- Yox, mən 13 ya şım dan ədə biy yat la 

məş ğul olu ram, şeir lər ya zı ram. Yə ni 
hə lə el mə gəl mə miş dən ədə biy yat da 
ol mu şam. Bir də mən xa ri ci öl kə lər də 
sırf alim ki mi təm sil olu nu ram. Şeir-
dən, nəsr dən ədə bi təd bir lər də, ədə-
biy yat çı lar ara sın da da nı şı ram. Bu iki 
fəaliy yət nö vü nün bir-bi ri nə heç bir 
ma ne çi li yi yox dur, ək si nə, bö yük tə si ri 
və kö mə yi var.

R.NAZİMQIZI

To fi q Ha cı yev də Haq qın dər ga hı na get di – 
ru hu doğ ma Cəb ra yı la, cis mi sev di yi və tən 
tor pa ğı na qo vuş du.

O gün rəh mət lik Bə kir müəl li min 85 il li yin də 
gö rü şüb bir xey li söh bət ləş dik, olub-ke çən lə ri xa-
tır la dıq. Nə sir ri-xu da idi sə, elə bil “ikin ci nə fəs” 
gəl miş di ki şi yə, iş lə mək, ya rat maq, nə lə ri sə dü-
zəlt mək eş qi, ey nə yi nin al tın dan dün ya ya, də-
yə ri ni öl çür müş ki mi zənn lə ba xan göz lə rin dən 
oxu nur du.

İn di si zə söy lə yə cə yim əh va la tı da ya dı na 
sal dım...

1975-ci il idi...
Gün lə rin bi rin də Mət buat Ko mi tə sin də baş re-

dak tor iş lə yən atam evə qol tu ğun da bir bağ la ma 
ki tab la gəl di. Qə ri bə nə var ki, ya zı çı evi nə ki tab 
gə lər də... Am ma bu ki tab la rın hə mi şə ki lər dən 
fərq li, baş qa bir şey ol du ğu ilk ba xış dan bəl li idi. 
Bağ la ma nı apar dı ota ğı na, ya zı ma sa sı nın ki lid li 
gö zü nü açıb yer ləş dir di, qo naq ota ğı na dö nən də 
əlin də bi ri var dı. Şəst lə mə nə uza dıb de di:

- İl qar, fi  lo loq san, gə rə yin olar. Ma raq lı ki tab dır. 
Oxu, am ma heç kə sə ver mə...

Dü zü, rus di lin də olan bu ki tab tək elə adı na gö-
rə mə nə ma raq lı gəl di: Ol jas Su ley me nov “Az və 
Ya - xoş niy yət oxu cu nun ki ta bı”...

Elə hə min ge cə oxu dum.
İki gün dən son ra bü tün Azər bay ca na hay düş dü 

– ha mı ki tab gə zir di. Ax şam lar te le fon zəng lə ri nin 
ar dı-ara sı kə sil mir, çox hör mət li, mö tə bər in san lar 
zəng vu rur, ki tab is tə yir di lər. Atam da hər sə hər 
ma sa sı nın ki lid li gö zü nü açır, ki ta bın bi ri ni gö tü-
rüb ki mə sə apa rır dı... 

Həf tə nin ta ma mı na ki tab dan bir cə də nə si qal mış-
dı, onu da, xət ri ni dün ya lar ca is tə di yi To fi q Ha cı-
ye və ve rə si idi, özü nə də de miş di. Kim zəng vu rur-
du sa, “yox du” ca va bı nı eşi dib dəs tə yi kor-peş man 
asır dı. Am ma bir ax şam o döv rün ağır ağ saq qal la-
rın dan bi ri, Na zir lər So ve ti Səd ri nin müavi ni Kam-
ran Hü sey nov dan zəng gəl di. Bu də fə atam “yox” 
de yə bil mə di. Be lə lik lə, To fi q Ha cı ye vin ki ta bı da 
get di...

İn di ümi di qal mış dı mə nim nüs xə mə. Mə nə də 
cə mi bir də fə de di, vur dum özü mü tərs li yə. De dim 
ki, ba ğış la dı ğı ki ta bı kim is tə sə, xey ri yox dur, ve-
rən de yi ləm.

Təx mi nən iki həf tə son ra evi miz də xud ma ni bir 
qo naq lıq var dı, ya zı çı Ya sif Nə sir li, To fi q Ha cı yev 
ailə vi gəl miş di lər. Məc li sin şi rin ye rin də To fi q 
müəl lim ey nə yi nin al tın dan gü lüm sü nən göz lə ri ni 
üzü mə zil lə yib qə fi l dən dil lən di:

- Ay Əl fi  müəl lim, de yir sən yə ni bi zim İl qar bir 
ki ta bı qıy mır əmi si nə? Ola bil məz axı! Heç ol ma sa 
ve rər, üzü nü çı xart dı ra ram...

Ha mı mə nə ba xır dı. Bu qo naq lı ğın təd bir li pla-
nın tər kib his sə si ol du ğu nu bir dən an la dım – çox-
bil miş qu şu dim di yin dən sal mış dı lar cə lə yə. Ca-
vab ver mək la zım idi, baş qa ça rə gör mür düm. 
Ki ri miş cə du rub ota ğı ma keç dim, ki ta bı gə ti rib 
ona uzat dım:

- To fi q əmi, ki tab qoy siz də qal sın, ey bi yox, su-
rə ti ni mə nə ve rər si niz. 

Elə ki bu nu de dim, ba yaq dan su yu sov rul muş 
də yir ma na bən zə yən məc li sə elə bil gün çırt la dı...

Bu xoş xa ti rə ni To fi q müəl li mə da nı şan da so ruş du:
- Ay İl qar, ya dım da de yil, on da ba rı ki ta bın üzü-

nü çı xart dı rıb ver dim mi sə nə?
- Ver din, To fi q əmi, əl bətt  ə ver din – de dim... 
To fi q müəl lim get di.
Özü də dörd bir tə rəf dən ha ray-hə şir lə di li mi-

zin - üs tü nə ye ri yən bi sa vad la rın qo ruq-ya sa ğı nı 
da ğıt dı ğı, yad ün sür lər lə zi bil lə mək dən zövq ala - 
ala ya man gü nə qoy du ğu di li mi zin ALİM-ə ən çox 
eh ti ya cı ol du ğu vaxt da get di.

Am ma mən cə in di yə dək elə dik lə ri ni də, in nən 
be lə elə mə li ol duq la rı nı da elə biz lə rə tap şı rıb get-
di. Bu xal qın ki sə sin dən get sə də, di li bi zə əma nət 
edib get di - əma nə tə xə ya nət ol maz.

İlqar
ƏLFİ

Tofiq 
Hacıyevin 
tapşırığı

- Lon don da ki ta bı nı zın təq di mat mə ra-

Londonda Paşa Qəlbinurun 
kitabı çap olunub

Azər bay can Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi nin 
iki cild lik “Müasir 

Azər bay can ədə biy ya tı” (nəsr 
və poezi ya) an to lo gi ya sı işıq 
üzü gö rüb. Mosk va nın “U 
Ni kits kix vo rot” nəş riy ya tı 
tə rə fin dən nə fis tər ti bat la nəşr 
olun muş iki cild lik də Azər bay-
ca nın məş hur ya zı çı və şair lə ri 
ilə ya na şı, müasir ədə bi gənc-
li yin nü ma yən də lə ri də təm sil 
olu nur.

İki cild lik, Azər bay can ədə biy-
ya tı nın bey nəl xalq aləm də ta nı dıl-
ma sı və təb li ği ilə bağ lı Mər kə zin 
hə ya ta ke çir di yi iri miq yas lı “Mil-
li Ədə biy ya tın Təb li ği” la yi hə-
si çər çi və sin də nəşr olu nub. Hər 
iki ki ta bın ön sö zü nün müəl li fi  
Ru si ya Ya zı çı lar Bir li yi nin sədr 
müavi ni, ta nın mış ya zı çı Va le ri 
İva nov-Ta qans ki dir.

Ki tab la rın təq di mat mə ra si mi-
nin ya xın vaxt lar da Ru si ya Ya zı çı-
lar Bir li yi nin iş ti ra kı ilə Mosk va da 
ke çi ri lə cə yi nə zər də tu tu lur.

Yazıçı Afaq Məsud daha bir 
nüfuzlu mükafata layiq görülüb

Ya zı çı-dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi Afaq Mə su dun “Mən sur Həl lac” əsə ri 
gör kəm li türk dra ma tur qu Hal dun Ta nə-
rin ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti 

ilə ke çi ri lən “Bey nəl xalq Səh nə Əsər lə ri mü sa bi qə-
si”nin üç qa lib əsə ri sı ra sın da dır.

Bu ba rə də Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin baş qa nı Ya-
qub Ömə roğ lu nun ya zı çı ya ün van la dı ğı təb rik mək tu-
bun da bil di ri lir. “”Mən sur Həl lac” əsə ri mü sa bi qə yə 18 
öl kə dən da xil ol muş 109 əsər ara sın dan qa lib se çi lib. 
Qa lib lə rin mü ka fat lan dır ma mə ra si mi 8 de kabr 2015-ci 
il ta rix də Tür ki yə Mə də niy yət Na zir li yi nin “Ki çik te-
atr” bi na sın da ke çi ri lə cək”. 

Qeyd edək ki, Türk dün ya sı nın ilk pyes mü sa bi qə-
si olan “Bey nəl xalq Səh nə Əsər lə ri mü sa bi qə si” Av-
ra si ya Ya zar lar Bir li yi, TÜRK SOY və Tür ki yə Döv lət 
Teatr la rı Mü dir li yi tə rə fi n dən, Tür ki yə Na zir lər Ka bi-
ne ti nin Təb li ğat Fon du nun dəs tə yi ilə ke çi ri lib. Mü-
sa bi qə yə İran, İraq, Türk mə nis tan, Da ğıs tan və di gər 
öl kə lər lə ya na şı, Qa za xıs tan dan 16, Qır ğı zıs tan dan 
11, Azər bay can dan 16, Tür ki yə dən isə 23 əsər təq dim 
edi lib. 

Moskvada ikicildlik 
“Müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı” antologiyası 
nəşr olunub



Sergey QRAÇOV,
(Rusiya)

Ədə biy yat da pla giat, 
yə ni oğur luq prob-
le mi bu sa hə nin 
özü qə dər qə dim-

dir. Doğ ru dur, bu mə sə lə yə 
uzun müd dət sırf etik nöq te-
yi-nə zər dən ya na şı lır dı. Yal nız 
son 20-30 il də pla giat prob le mi 
şi şib-bö yü yə rək, etik mə sə lə 
ol maq dan çıx dı və hü quq sfe-
ra sı nın pred me ti nə çev ril di. 

Oğur luq da itt  i ham olu nan 
ya zı çı la rın si ya hı sı na Har ri Pot-
te rin “a na sı” Coan Roulinq və 
“Da Vin çi ko du” nun “a ta sı” Den 
Braun baş çı lıq edir. Son də rə cə 
uğur lu ədə bi ta le yi olan bu iki 
ya zı çı ya, de mək olar, ku li na ri-
ya haq qın da ki tab ya zan lar dan 
baş qa əli qə ləm tu ta nın ha mı sı 
pla giat lıq id diası irə li sü rüb. An-
caq bu id dialar dan bi ri də məh-
kə mə lər də təs diq olun ma yıb. 
Əvə zin də Roulin qin özü baş qa-
la rı na qar şı ano lo ji id dialar irə li 
sü rüb və bun la rı qis mən də ol sa, 
sü but edə bi lib. Bu id dialar dan 
bi ri rus ya zı çı sı Dmit ri Ye met-
sin su per qız Tan ya Qrott  er haq-
qın da yaz dı ğı sil si lə ro man lar la 
bağ lı dır. Ye met sin əsər lə ri nin 
sü jet xətt  i nin Har ri Pott  er he ka-
yət lə ri ilə ta ma mi lə ey ni lik təş kil 
et di yi ni gör mək üçün on la rın an-
no ta si ya sı na göz at maq ki fa yət-
dir. Roulinq “Tan ya Qrott  er ”in 
Hol lan di ya da çap olun ma sı nın 
qar şı sı nı ala bil di, la kin Ru si ya 
məh kə mə si bu id dianı rədd et di. 
Ye mets mə su liy yət dən ya yın maq 
üçün ori ji nal bir yo la baş vur du; o 
bə yan et di ki, “Q rott  er” “Pott  er ”ə 
pa ro di ya ki mi ya zı lıb… Pa ro di ya 
isə, bi lin di yi ki mi, müs tə qil janr 
ol du ğu üçün məh kə mə Ye met sin 
əsər lə ri nin pla giat ol ma sı ilə bağ lı 
id dianı tə min et mə di.

Post so vet öl kə lə rin də bu 
mə sə ləy lə bağ lı qə bul edil miş 
qa nun lar da kı boş luq lar, “ə də-

bi pla giat” an la yı şı nın özü nün 
qey ri-müəy yən, du man lı xa rak-
te ri klon la rın və sax ta kar lıq la-
rın çiçk lən mə si nə şə rait ya ra dır.
Ti pik mi sal: Ok sa na Robs ki nin 
əsər lə ri az ca uğur qa za nan ki mi 
ki tab ma ğa za la rı nın rəfl  ə rin də 
Ok sa na Ne Rob ka ad lı baş qa bir 
müəl li fi n ki tab la rı pey da ol du. 

Uk ray na da isə bu cür kom bi-
na si ya la ra eh ti yac be lə gör mür-
lər. Uk ray na ya zı çı la rı öz lə ri ni 
əziy yə tə sal ma dan, vax ta şı rı məş-
hur ya zar la rın “ə sər lə ri” ni ba za ra 
çı xar maq da ad qa za nıb lar. Mə sə-
lən, bir ne çə il bun dan əv vəl üzə-
rin də ta nın mış ya zı çı Bo ris Aku-
ni nin im za sı olan sax ta əsər lə ri 
ət ra fın da bö yük qal ma qal ya şan-
dı. Uk ray na na şir lə ri na mə lum 
ya za rın qə lə mə al dı ğı ki tab la rın 
üz qa bı ğı nı Bo ris Aku nin is mi ilə 
bə zə yə rək sa tı şa çı xa rır dı lar. Ye ri 
gəl miş kən, Aku ni nin özü nü də 
pla giat da itt  i ham edən lər az de-
yil. Mə sə lən, Tat ya na Vi kent ye-
va, Aku ni nin “Qə bi ris tan lıq əh-
va lat la rı” əsə ri nin onun ey niad lı 
pye sin dən kö çür mə ol du ğu nu 
de mək dən yo rul mur.

Pla giat lı ğa haqq qa zan dır ma-
ğa ça lı şan lar da ki fa yət qə dər-
dir. Daim pla ğiat lıq da gü nah-
lan dı rı lan ya zı çı-fan tast Ser gey 
Luk ya nen ko ya zır: “U ğur lu sü-
jet lər və müəl lifl  ə rin adı üzə rin-
də pa ra zit lik mə sə lə si nə sə bir li 
ya naş maq la zım dır. Bu, oxu cu 
tə lə ba tı nın ödə nil mə si me xa niz-
mi dir. Tu ta lım, han sı sa sehr baz 
oğ lan haq qın da he ka yət oxu-
cu nun xo şu na gə lib. O, növ-
bə ti də fə də bən zər möv zu da 
ya zıl mış ki tab ala caq – se vim li 
müəl li fi n ki ta bı nın ori ji nal da va-
mı nı xey li göz lə mə li sən, bu ra da 
isə göz lə mə yə eh ti yac qal mır.

Bu cür pa ra zit li yi pla giat say-
maq olar mı? Bu, mü rək kəb mə-
sə lə dir. Mən cə, ide ya la rın, sü jet 
ge diş lə ri nin, qəh rə man ob raz la-
rı nın özü nün kü ləş di ril mə sin də 
qə ba hət li heç nə yox dur”. 

Pla giat da itt  i ham olu nan rus 
ya zı çı la rı nın si ya hı sı na de tek tiv 
əsər lə ri ilə məş hur laş mış Dar ya 

Dont so va baş çı lıq edir. Ay da bir 
ro man ya zan Dont so va ha mı-
nı əmin et mə yə ça lı şır ki, “ə də-
biy yat zən ci lə ri” nin əmə yin dən 
is ti fa də et mir. Prin sip cə bu, 
müm kün dür. Əgər baş qa la rı nın 
sü jet lə ri ni mə nim sə yir sən sə…

İn saf xa ti ri nə qeyd et mə li yik 
ki, Dont so va nın pla giat la məş-
ğul ol ma sı məh kə mə lər də hə lə 
sü bu ta ye ti ril mə yib…  

Bəs ədə biy yat da pla giatın 
olub-ol ma dı ğı nı ne cə müəy yən-
ləş dir mək olar? Bu sualın bir-
mə na lı ca va bı yox dur. Hə lə lik 
yox dur. Bu mə sə ləy lə bağ lı məh-
kə mə prak ti ka sı hə lə ye ni-ye ni 
for ma laş maq da dır. Bu gün qa-
nun, ide ya la rı yox, yal nız on la rın 
konk ret ifa də for ma sı nı qo ru-
yur. Yə ni sü jet ya zı ya alı nar kən 
məhz han sı söz lər dən is ti fa də 
olun du ğu nu diq qə tə alır. Bu isə 
müəl lifl  ə rə baş qa la rı nın əsər lə ri-
ni öz söz lə ri ilə ye ni dən yaz maq 
im ka nı ya ra dır. Nə ti cə də, de mək 
olar,  ta nın mış ya zı çı la rın ha mı-
sı öz həm kar la rı na qar şı pla giat 
id diala rı ilə çı xış edir lər. “Mən 
in di yə dək heç kə si pla giat lıq da 
suç la ma mı şam, bax ma ya raq ki, 
bu nu də fə lər lə edə bi lər dim, - ya-
zı çı Eduard To pol de yir, - mə sə-
lən, “Qa ra kvad rat” fi l mi nin ya-
ra dı cı la rı mə nim “B rej nev üçün 
jur na list” ro ma nım dan bü töv bir 
epi zod gö tü rüb lər. “Yad si fət” 
te le se rialı nın müəl lifl  ə ri ro ma nı-

mın adı nı və sü jet ide ya sı nı mə-
nim sə yib lər və s.”. 

Bir çox ədə biy yat şü nas lar və 
tən qid çi lər isə he sab edir lər ki, 
bü tün dün ya ədə biy ya tı alın ma-
lar, si tat lar, ye ni dən iş lən mə lər lə, 
bir söz lə, pla giat la do lu dur. Bu 
te zi sin sü bu tu ki mi ta rix dən kül-
li miq dar da mi sal lar gə ti rir lər.

Şeks pir, Mol yer, Hö te, Vol ter, 
Zol ya, Do de – bu və on lar la di gər 
məş hur ya zı çı və şair lə rin pla-
giat lıq et mə si fak tı bu və ya di gər 
də rə cə də sü bu ta ye ti ri lib. Xa ri ci 
uşaq ədə biy ya tı nın Ru si ya da ye-
ni dən iş lən mə si haq qın da ay rı-
ca da nış maq la zım dır. Bun la rın 
sı ra sın da ital yan na ğı lı “Pi nok-
kio” nu “rus laş dır mış” Alek sey 
Tols to yun, An na Xvol so nun ki-
ta bı nın möv zu su əsa sın da “Nez-
nay ka nın ma cə ra la rı” nı qə lə mə 
al mış Ni ko lay No so vun, Fi lip 
Ens tin na ğı lı nı “Qo ca Xott  a bıç” 
ki mi özü nün kü ləş dir miş La zar 
La qi nin, “Oz öl kə si nin sehr ba zı” 
əsə ri ni “Züm rüd şə hə ri nin sehr-
ba zı” şək li nə sal mış Alek sandr 
Vol ko vun ad la rı nı xü su si qeyd 
et mə li yik. 

Şeks pi ri oğur luq da itt  i ham 
et dik də, gu ya o, be lə de yib: 
“Bu mətn zi bil lik dən ta pıl mış 
qız ki mi idi, mən onu kü bar cə-
miy yə tə çı xar dım”. Pla giat lıq-
la bağ lı də fə lər lə if şa olun muş 
Alek sandr Dü ma (bu nun onun 
özü də in kar et mir di) prob le mə 
fəl sə fi  yo zum ve rir di: “Bu dün-
ya da hər şey pla giat dır. Uca 
Tan rı be lə Ada mı özü nə ox şar 
şə kil də ya ra dıb. Ye ni nə sə ya-
rat maq müm kün de yil”.

Müasir hü quq mü da fi əçi lə ri, 
yə qin ki, onun la ra zı laş maz lar.

Tər cü mə  edən:
Eti mad BAŞ KE ÇİD
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Bö yük fran sız in qi la bı nın “A zad lıq, 
bə ra bər lik, qar daş lıq” idealı sol çu-
la rın idol la rın dan olan Vla di mir Le-
ni nin di lin də “döv lə ti is tə ni lən mət-

bəx qa dı nı ida rə edə bi lər” şək li ni al mış dı.

Son ra kı ge di şat gös tər di ki, yox, edə bil məz 
- aş paz qa dı nın ba ca rı ğı onun dad lı, gö zəl ye-
mək lər bi şir mə si dir.

So sium isə bü tün hal lar da eli ta, yə ni fran-
sız ca dan tər cü mə də “se çil miş lər, ən yax şı la rı”  
tə rə fi n dən ida rə olu nur və ya olun ma lı dır. Bu 
mə sə lə də ve lo si ped icad et mə yə eh ti yac yox-
dur. 

Ömür-bil lah əli nə qə zet-ki tab al ma yan, heç 
bir də yə rə ta pın ma yan, eyş-iş rət dən ba şı açıl-
ma yan meş şan sub yekt lər dən eli ta dü zəlt mək 
müm kün de yil. Üs tə lik, on la rın se çi mi nə hör-
mət lə ya naş maq heç müm kün de yil – özün nə-
sən ki, bə yən di yin də, nə ola!

Bun lar hə lə qə dim yu nan de mok ra ti ya sın-
dan bəl li olan mə sə lə lər dir. İn di ki dün ya da 
“de mok ra ti ya” an la yı şı ta ma mi lə təh rif olu-
nub və baş-ayaq an la şı lır. İlk ba xış da hər şey 
ay dın dır: “de mos” – xalq, “kra ti ya” – ha ki-
miy yət de mək dir, de mək ki, de mok ra ti ya 
“xalq ha ki miy yə ti” an la mı ve rir. Əs lin də isə 
“de mos” lar qə dim yu nan cə miy yə ti nin yal nız 
ki çik bir his sə si ni təş kil edir di. De mos ad lan-
maq üçün in san, eti ka dan tut muş ri to ri ka ya 
və ast ro no mi ya ya qə dər, azın dan yed di elm 
və sə nət sa hə sin dən xə bər dar ol ma lı idi. Eli-
ta nı da de mos for ma laş dı rır dı, yə ni azad və-
tən daş lar. Qə dim yu nan lar yax şı bi lir di ki, bu 
işi və tən daş hü qu qu nun nə ol du ğu nu kəs dir-
mə yən sa vad sız qul-qa ra va şın,  yal nız qar nı-
nı otar maq la məş ğul olan “i kiayaq lı qa nad sız 
var lıq lar ”ın ( Pla to nun in sa na ver di yi tə rif ) 
öh də si nə bu rax san, de mok ra ti ya nı bil mər rə 
si lib-sü pü rər lər. De mok ra ti ya nın be şi yi sa yı-
lan Ame ri ka da in di nin özün də də ümum xalq 
seç ki lə ri ke çi ril mir, pre zi den tin özü nü be lə, 
az say lı “se çi ci lər kol le gi ya sı” se çir.

Müx tə lif dövr lər də eli ta müx tə lif prin sip lər 
əsa sın da for ma laş dı rı lır dı. Lap qə dim lər də 
kim güc lü idi sə, haq lı və ha kim olan da o idi, 
son ra lar mən şə, var-döv lət, müasir dün ya da 
isə sa vad və in tel lekt, qa bi liy yət lər və ba ca-
rıq lar əsas gö tü rül dü. Çün ki di gər hal lar da 
cə miy yət, qa çıl maz ola raq, deq ra da si ya ya uğ-
ra yır və son da öm rü nü da ha yax şı təş kil olun-
muş baş qa cə miy yət lə rə ba ğış la yır.

Bu gün kü Azər bay can da ədə biy yat, sə nət, 
mə də niy yət və di gər sa hə lə rin və ziy yə ti nə ba-
xan da, çox za man ba şı nı qa şı ma lı olur san. 

Di gər xalq la rın öyün dü yü və fəxr lə irə li ver-
di yi eli tar mə də niy yət biz də özü nü qo ru ma 
ins tink ti ni ta ma mi lə iti rib, də yi şil mə dən qor-
xa-qor xa küt lə vi mə də niy yə tin həm lə va ri yü-
rüş lə ri nin qar şı sın da gö zü nü dö yür. 

Nə ti cə də “aş paz lar”ın id diası və iş ta hı dur-
ma dan art maq da dır. 

Əli öz-özü nə sual ve rir ki, Və li nin efi r lər dən 
düş mə yən mu si qi si ni mən əlüs tü imp ro vi zə 
elə yə bi li rəm. Və li nin nə yi mən dən ar tıq dı ki, 
onun xət ri ni əziz tu tur lar, mə nim qəd ri mi isə 
bi lən yox du?

Pir və li ba zar da kı piş tax ta sı nı sa tır, pu lu na 
bir məd hiy yə ki ta bı çı xa rır, Ya zı çı lar Bir li yi nə 
üzv olur və dər hal ev növ bə si nə ya zı lır.

Hal bu ki dü şü nül mə li olan budu ki, nor mal-
da pul çox şe yi həll edir, am ma hər şe yi yox…

Etimad
BAŞKEÇİD

Elita və 
“aşpazlar” 
haqqında

müəl li fi n ki tab la rı pey da ol du. 

Uk ray na da isə bu cür kom bi-

əsər lə ri ilə məş hur laş mış Dar ya 

Dont so va baş çı lıq edir. Ay da bir 

li miq dar da mi sal lar gə ti rir lər.

Şeks pir, Mol yer, Hö te, Vol ter, 

Ver, köçürdüm

ELAN
“Yeni Söz” ədəbi yaradıcılıq 

müsabiqəsinə əsər qəbulu davam edir

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 
tə sis et di yi “Ye ni Söz” ədə bi ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si nə əsər qə bu lu da vam edir.
Əsər lə rin son qə bul ta ri xi 23 de kabr 2015-ci il dir, qa lib lə rin adı 2016-cı il 
may ayı nın 25-də ke çi ri lə cək mü ka fat lan dır ma mə ra si min də elan olu na caq.

Mü sa bi qə yə poezi ya, nəsr və es se 
no mi na si ya la rı üz rə əsər lər qə bul 
edi lir.

Poeziya:
poema –  hər bir iş ti rak çı həc min-
dən ası lı ol ma ya raq, 1 poema ilə 
mü sa bi qə yə qa tı la bi lər
şeir lər – 3 şeir dən ar tıq ol ma maq 
şər ti ilə

Nəsr:
ro man – hər bir iş ti rak çı həc min dən 
ası lı ol ma ya raq, 1 ro man la mü sa-
bi qə yə qa tı la bi lər
he ka yə lər – 40 000 işa rə yə qə dər

Esse:
es se lər – 20 000 işa rə yə qə dər

  Hər no mi na si ya üz rə mü ka fat yal nız 
bir müəl li fə təq dim edi lə bi lər.

  Hər bir iş ti rak çı mü ka fa ta yal nız bir 
no mi na si ya üz rə əsər təq dim edə bi lər.

  Mü sa bi qə yə ye ni və son iki il də 
dərc olun muş əsər lər qə bul olu nur.   

  Mü sa bi qə də iş ti rak edən na mi zəd-
lər üçün yaş məh du diy yə ti 35 ya şa 
qə dər dir.

Mü sa bi qə yə təq dim edil mək 
üçün zə ru ri olan sə nəd lər 

a) mü sa bi qə iş ti rak çı sı nın adı, so ya-
dı, ədə bi tə xəl lü sü və özü haq qın da 
qı sa mə lu mat;
b) şəx siy yət və si qə si nin su rə ti və ya 
skan olun muş va rian tı; 
c) iş ti rak çı nın əla qə nöm rə si və 
elekt ron ün va nı.
Qeyd: Mü sa bi qə yə təq dim olu nan 

mət nin əv və lin də iş ti rak et di yi no mi na-
si ya nın adı müt ləq qeyd olun ma lı dır;

Mü sa bi qə şərt lə ri nə əməl olun ma dan 
təq dim edi lən əsər lə rin mü sa bi qə də iş-
ti ra kı tə min olun mur.

Əsər lər press@aztc.gov.az elekt ron 
ün va nı na gön də ri lə və ya ka ğız for ma-
tın da AzTM-in Mət buat xid mə ti nə təq-
dim edi lə bi lər. 

Mükafat fondu
Mü  ka  fat  lan  dır  ma hər 3 no mi na si ya 

üz rə (Ən yax şı poezi ya nü mu nə si; ən 
yax şı nəsr əsə ri; ən yax şı es se) aşa ğı da-
kı şə kil də müəy yən ləş di ri lib:

I yer – 2000 (iki min) manat
II yer – 1000 (min) manat
III yer – 500 (beş yüz) manat

Mükafat diplom və pul təltifi ndən 
ibarətdir.

Müsabiqənin gedişatı barədə: 
  Qə bul edi lən əsər lər nöm rə lən miş 
qay da da (im za sız) eks pert lə rə ve ri-
lir, ikin ci mər hə lə yə – 20-li yə ke çən 
əsər lər Mü ka fat Ko mis si ya sı na təq-
dim edi lir. 

  Qa lib əsər lə rin se çi mi iki mər hə lə 
üz rə apa rı lır. Bi rin ci mər hə lə də se-
çil miş 20-lik dən 10-luq se çi lir. İkin ci 
mər hə lə də qa lib lər müəy yən edi lir. 

  Əsər lər 5-dən 10-a qə dər olan bal 
sis te mi ilə qiy mət lən di ri lir. 

  Eks pert lə rin və Mü ka fat Ko mis si ya-
sı üzv lə ri nin ad la rı giz li sax la nı lır.

Hər no mi na si ya üz rə qa lib gəl miş 
əsər xa ri ci dil lə rə çev ri lə cək və bey nəl-
xalq müs tə vi də təb li ğa tı üz rə müəy yən 
iş lər hə ya ta ke çi ri lə cək.

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

Telefon: 595-10-42; Mob: (050) 263-02-95

müsabiqəsinə əsər qəbulu davam edir
zər 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 
tə sis et di yi “Ye ni Söz” ədə bi ya ra dı cı lıq mü sa bi qə si nə əsər qə bu lu da vam edir.
Əsər lə rin son qə bul ta ri xi 23 de kabr 2015-ci il dir, qa lib lə rin adı 2016-cı il 
may ayı nın 25-də ke çi ri lə cək mü ka fat lan dır ma mə ra si min də elan olu na caq.

Mü sa bi qə yə təq dim edil mək 
üçün zə ru ri olan sə nəd lər 

a) mü sa bi qə iş ti rak çı sı nın adı, so ya-



Toğ rul Nə ri man bə yov çağ daş 
Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin ye-
tiş dir di yi, bö yük şəx siy yət lər dən 
bi ri olub. Qeyd edək ki, hə lə so-
vet lər dö nə min də Azər bay can təs-
vi ri sə nət us ta la rın dan SS Rİ-nin ən 
yük sək fəx ri adı sa yı lan SS Rİ Xalq 
rəs sa mı adı na la yiq gö rü lən üç 
azər bay can lı rəs sam dan - M.Ab-
dul la yev, T.Sa la hov la bə ra bər, bi ri 
də o, olub. Doğ ma di ya rı mı zı, mil-
li xü su siy yət lə ri mi zi, et noq ra fi  ya-
mı zı söz lə ya ra dan da hi ya zı çı mız 
Cə lil Məm məd qu lu za də ki mi, 
Toğ rul Nə ri man bə yov da bu nu 
rəng lər lə tə rən nüm edib, özü mü-
zə və baş qa la rı na  ta nı da bi lib.

İs te dad lı rəs sam, gör kəm li in cə-
sə nət xa di mi Toğ rul Fər man oğ lu 
Nə ri man bə yov 1930-cu il də ana-
dan olub. 1950-ci il də Ə.Əzim za də 
adı na rəs sam lıq mək tə bi ni, 1955-ci 
il də isə Vil nüs şə hə rin də Lit va Döv-
lət Rəs sam lıq İnis ti tu tu nu bi ti rib. 
1950-ci il dən eti ba rən bir çox yer-
li və bey nəl xalq sər gi lər də iş ti rak 
edib. 1955-ci il də SSRİ Rəs sam lar 
İtt  i fa qı na üzv qə bul edi lib. 1964-cü 
il də Azər bay can SSR-nin Əmək dar, 
1967-ci il də isə Xalq rəs sa mı fəx ri 
ad la rı na la yiq gö rü lüb. 1974-cü il də 
Azər bay can SSR-nin, 1980-ci il də 
isə SS Rİ-nin Döv lət mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb. 1989-cu il də SS Rİ Xalq 
rəs sa mı adı nı alıb. Bir sı ra öl kə lər də 
ya ra dı cı lıq eza miy yət lə rin də olub. 
Də fə lər lə doğ ma res pub li ka mız da  
və xa ri ci öl kə lər də fər di sər gi lə ri 
ke çi ri lib. Dün ya nın müx tə lif öl kə lə-
ri nin mu zey, qa le re ya və şəx si kol-
lek si ya la rın da T.Nə ri man bə yo vun  
əsər lə ri sax la nı lır.

T.Nə ri man bə yov uzun müd dət 
xa ri ci öl kə lər də - Ame ri ka, Lük-
sem burq, Fran sa da ya şa sa da, 
bü tün ya ra dı cı lı ğı bo yu öz əsər-
lə rin də Azər bay can ger çək li yi nin 
yad da qa lan “bə dii güz gü”sü nü 
ya ra dıb de sək, ya nıl ma rıq.

T.Nə ri man bə yov hə lə Vil nüs-
də təh sil al dı ğı il lər dən özü nü is-
te dad lı rəs sam ki mi gös tər mə yə 
baş la yıb. İx ti sas ca mo nu men tal çı 
rəs sam ol ma sı ona həm asan lıq-
la no va tor luq me yil lə ri ni bü ru zə 
ver mə yə şə rait ya ra dıb və həm də 
rəs sam da möv zu la rın bə dii həl li nə  
baş qa priz ma dan ya naş ma üsul la-
rı for ma laş dı rıb. O, müəl li mi məş-
hur lit va lı rəs sam Xouzas Mi ke na sı 
hə mi şə hör mət lə xa tır la yar dı. Ey ni 
za man da rəs sam  in cə sə nə tin di gər 
bir sa hə si olan mu si qi ilə də cid di 
su rət də ma raq la nıb. Mü sa hi bə lə ri-
nin bi rin də de miş di: “Özü mü dərk 
edən dən mu si qi ilə ma raq la nı ram. 
Mən oxu ma ğı çox xoş la yı ram.
Bə zən hətt  a oxu ya-oxu ya iş lə yi rəm.

Mə nə be lə gə lir ki,  rəs sam ki mi 
ye ti şə bil mə səy dim, vo kal çı olar-
dım...” Bu gün du yu la sı za man 
dis tan si ya sın dan de mək olar ki, 
rəs sam hə lə ya ra dı cı lı ğı nın  er kən 
dövr lə rin dən baş la ya raq tap da-
lan mış cı ğır la get mə miş, ye ni cə 
ya rat ma ğa baş la dı ğı “Toğ rul Nə-
ri man bə yov yo lu” ilə irə li lə mə yə 
baş la mış dı. Tə bii ki, bu “yol”la irə-
li lə mək rəs sam üçün heç də asan 
ol ma mış dı. La kin hər şe yə rəğ mən 
tut du ğu möv qe dən çə kin mə yən  
rəs sam son da öz “yol”unu və dəst-
xətt  i ni ya ra da bil miş di.

Toğ rul Nə ri man bə yov ya ra dı cı-
lı ğı çox şa xə li dir: te ma tik tab lo lar, 
port ret lər, mən zə rə lər, na tür mort-
lar, qra fi  ka əsər lə ri, di var bo ya-
kar lı ğı, teatr de ko ra si ya la rı və s. 
Onun ya ra dı cı lı ğı nın baş lı ca xü-
su siy yət lə ri ki mi ob raz la rın mo-
nu men tal lı ğı nı, kom po zi si ya nın 
dol ğun lu ğu nu, ob raz lar bol lu ğu-
nu, bə dii şər ti de ko ra tiv li yi, zən-
gin ko lo ri ti, per so naj la rın us ta lıq la 
bi lə rək dən qey ri-mü tə na sib iş lən-
mə si ni və pers pek ti va nın həl lin də 
isə çox za man pred met lə rə  çox bu-
caq lı ba xış is ti qa mə ti nin se çil mə-
si ni gös tər mək olar. T. Nə ri man-
bə yov ya ra dı cı lıq pro se sin də çox 
sər bəst idi. Rəs sam çox vaxt təs vi ri 
sə nət nə zə riy yə sin də qə bul olun-
muş ka non la rın və mə lum bə dii 
çər çi və lə rin us ta lıq la ək si nə ge də-
rək, son da pe şə kar lar tə rə fi n dən 
rəğ bət lə qar şı la nan sə nət əsər lə ri 
ya rat maq qa bi liy yə ti ni təs diq lə-
miş na dir sə nət kar lar dan idi.

T.Nə ri man bə yov ya ra dı cı lı ğı nın 
ilk döv rü nə aid əsər lər dən “Ba yıl 
mən zə rə si”, “Fır tı na dan da güc-
lü”, “Səadət”, “Se vinc”, “Hə yat 
na mi nə”, “İşıq lı gə lə cək uğ run da” 
və baş qa la rı nı qeyd et mək olar. 

Əsər lə rin möv zu dairə si nin zən-
gin li yin dən  də gö rün dü yü ki mi, 
o, ax ta rış da dır. Rəs sam ona ya ra-
dı cı lıq  se vin ci nə bə lən miş uğur 
gə ti rə cək işıq lı ar zu la rı nın zir və-
si ni tez lik lə fəth et mək na mi nə 
san ki mü ba ri zə yə baş la yıb.

Bu is tək son ra dan da rəs sa-
mı bü tün hə ya tı bo yu mü şa hi-
də edə cək di. “Şair Fik rət Qo ca”, 
“Rəs sa mın ailə si”, “Ya zı çı Anar”, 
“Sətt  ar Bəh lul za də”, “Ana” və s. 
port ret lə rin də rəs sam ona ya xın 
olan “məs lək dost la rı”nın, “si lah-
daş”la rı nın can lı ob raz la rı nı ya-
ra dıb. S.Bəh lul za də ilə çox ya xın 
dost olan T.Nə ri man bə yov rəs sa-
mın bir ne çə yad da qa lan ob ra zı nı 
ya rat ma ğa nail olub. Doğ ru dan 
da, S.Bəh lul za də dün ya sı nı onun 
qə dər ya xın dan du ya və ta nı-
ya bi lə cək sə nət kar tap maq çə tin 
olar dı. Bu, bəl kə də ila hi nin lüt fi  
idi ki, S.Bəh lul za də öm rü nün və 
sə nə ti nin sir lə ri ni da şı ya bi lə cək 
gənc rəs sa mı elə S.Bəh lul za də yə 
tuş gə tir miş di. Ona həsr olun-
muş əsər lə ri nin bi rin də - kom po-
zi si ya nın mər kə zin də çıl ğın lı ğı 
du yu lan, çər çi və lə rə sı ğış ma yan, 
bar ma ğın dan əs kik ol ma yan pa-
pi ro su nun tüs tü sü ər şə qal xan, 
də rin fi  kir lə rə dal mış S.Bəh lul za-
də san ki han sı sa ya ra da ca ğı ye-
ni əsə ri ba rə də dü şü nür. Əsə rin 
ob ra za can lı lıq bəxş edən ko lo rit 
həl li də son də rə cə us ta lıq la iş-
lə ni lib. Son nə ti cə də o dos tu nun 
sü ni za hi ri key fi y yət lər dən, al da-
dı cı po za təəs sü ra tın dan uzaq da-
xi li alə mi ni, iç dün ya sı nı, psi xo lo ji 
xü su siy yət lə ri ni açan diq qət çə ki ci 
ob raz ya ra dıb.

T.Nə ri man bə yov çox say lı mən zə rə-
lə rin də Ba kı mı zı, doğ ma di ya rı mı zın 
di gər gö zəl gu şə lə ri ni tə rən nüm edir.

“Doğ ma şə hər”, “Ba kı”, 
“Qə dim Nax çı va nın po-

na ra mı”, “Göy çay bağ-
la rın da”, “Dağ la rın 
mah nı sı” və s. mən-
zə rə lə rin də tə biəti-
mi zin zən gin gö zəl-
lik lə ri nin, bə rə kət li 

tor pa ğı mı zın ye tir di yi 
bol ne mət lə rin in san da 
ya rat dı ğı sehr kar as so-
siasi ya nın tə si ri al tı na 

düş mə mək müm kün-
süz dür. “Qə dim Nax çı-

va nın po na ra mı” ad lı əsər 
ada ma doğ ma Nax çı-

va nı mı zın qə dim 
ta ri xi və mən-

zə rə si haq-
da çox şey 

d e  y i r .

Əsə rə bir qə dər diq qət lə fi  kir ye-
tir dik də ta ma şa çı da bu əf sa nə-
vi di yar ba rə də ol duq ca ma raq lı 
duy ğu lar ya ra nır. Kom po zi si ya-
nın mər kə zin də də və kar va nı ilə 
hə rə kət edən sar van təs vi ri, əs ra-
rən giz şərq dün ya sı nın “na ğıl”ını 
xa tır la dır. Əsə rin fo nun da isə 
qə dim şərq me mar lı ğı üs lu bun-
da in şa edil miş “köh nə” bi na lar 
təs vir olu nub. Sə ma ya uca lan 
dağ la rın zir və lə ri bu lud lar la əha-
tə lə nib. Rəs sam mə ha rət lə Nax çı-
van tə biəti nə məx sus xü su siy yət-
lə ri az qa la to poq raf də qiq li yi ilə 
gös tə rə bi lib. Əsə rin ko lo rit həl li 
o qə dər us ta lıq la ta pı lıb ki, in san 
Nax çı van iq li mi nin is ti si nin me-
hi ni be lə özün də hiss et miş olur.  
Bu əsər lə Sol tan Ha cı bə yo vun ya-
rat dı ğı “Kar van” süita sı bə dii fəl-
sə fi  və es te tik ma hiy yə ti eti ba rı ilə 
səs lə şir, de sək, ya nıl ma rıq. 

Rəs sa mın “Ema lat xa na da”, “Ka-
fe də”, “Qız Qa la sı”, “Ta lış dağ la-
rın da”, “Yay laq da”, “Ço ban ailə si”, 
“Məh sul bay ra mı”, “Bağ da çay xa-
na”, “Ba kı da ba zar” və s. əsər lə-
ri nin  hər bi ri, haq qın da ge niş söz 
açıl ma ğa la yiq sə nət nü mu nə lə ri-
dir. Be lə tab lo la ra rəğ bə ti ni giz lət-
mə yən S. Bəh lul za də nin “Toğ ru lun 
əsər lə ri bə rə kət li bir süf rə ni xa tır la-
dır. Bu süf rə də hər cür ne mət var. 
Özü də bu, doğ ma Azər bay can 
tor pa ğı nın ne mət lə ri dir! Toğ ru lun 
əsər lə rin dən tor pa ğı mı zın ət ri gə-
lir...” fi k ri ni söy lə mə si də hə min 
əsər lə rin sə nət kar lıq la ya ra dıl dı ğı-
nı təs diq lə yir.

T.Nə ri man bə yo vun ya ra dı-
cı lı ğı nın sə ciy yə vi  xü su siy yət-
lə ri ni özün də əks et di rən na-
tür mort lar da bu jan rın onun 
ya ra dı cı lı ğın da ye ni bir zir və-
yə yük səl di yin dən xə bər ve rir.

Müx tə lif əş ya və pred met lə ri, lə-
ziz Azər bay can ne mət lə ri ni və 
xü su sən də na rı na tür mort la rın da 
mə həb bət lə əks et di rən rəs sam, 
ta ma şa çı da xoş duy ğu lar ya ra-
dan, onu sehr li və duy ğu lan dı rı cı 
alə mə apa ran bit kin əsər lər qa le-
re ya sı ya ra dıb. Rəs sa mın bu cür 
əsər lə ri nə “Na tür mort. Nar lar”, 
“Nar lar”, “Na tür mort. Nar ağa cı” 
və baş qa la rı nı mi sal gös tər mək 
olar.

T.Nə ri man bə yov Ab dul la Şaiq 
adı na Döv lət Kuk la Teat rı nın, 
Mil li Məc li sin bi na sı nın və keç-
miş “Mosk va” meh man xa na sı nın 
fo ye lə ri ni bən zər siz rəs sam tə xəy-
yü lü nün şa ha nə fan ta zi ya sı ilə qə-
dim in cə sə nə ti miz dən gə lən ənə-
nə lə rə ta pın maq la, mi sil siz sə nət 
in ci lə ri ilə bə zə yib.

Rəs sam te le vi zi ya çı xış la rı-
nın bi rin də eti raf et miş di: “Mu-
ğa mı çox se vi rəm, la kin ifa edə 
bil mi rəm, ifa olu nar kən göz-
lə rim dən yaş axır”. “Mu ğam”, 
“Mu si qi çi lər” ad lı əsə rə ba xar kən 
sə nət ka rın  mu ğam sə nə ti nin alt 

qat la rın da giz lə nən fəl sə fi  ma-
hiy yə ti nə də rin dən bə ləd li yi ni bir 
da ha duy muş olu ruq. Kom po zi-
si ya da mu si qi çi lə rin ifa za ma nı 
müx tə lif po za lar da yer ləş di ril mə-
si, xü su si lə xa nən də nin ke çir di yi 
hiss lə r, tab lo nun eksp res siv di na-
mik li yi ta ma şa çı nı,  san ki mu ğam 
mu si qi si nin ecaz kar rit mi al tın da 
kök lə miş olur.

T.Nə ri man bə yov ey ni za man-
da gö zəl səs temb ri nə ma lik olub. 
O, Azər bay ca nın və dün ya vo kal 
sə nə ti nin şah əsər lə ri ni ifa et mək-
dən yo rul mur du. 

1998-ci il də Ba kı da təş kil olu-
nan möh tə şəm kon ser tin də 
Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin iş ti rak et mə si, ora da rəs sam-
la gö rüş mə si T.Nə ri man bə yov 
sə nə ti nin ən yad da qa lan  mə-
qam la rın dan idi. Ulu ön də rin la-
yiq li da vam çı sı Pre zi dent İl ham 
Əli yev cə nab la rı nın “Toğ rul Nə-
ri man bə yo vun 80 il lik yu bi le yi 
haq qın da” im za la dı ğı Sə rən cam 
(22 iyun, 2010-cu il) rəs sa mın 
ya ra dı cı lı ğı na ve ri lən yük sək 
qiy mə tin, ona gös tə ri lən diq qət 
və qay ğı nın ba riz nü mu nə si dir. 
T.Nə ri man bə yov həm çi nin müs-
tə qil Azər bay ca nın “İs tiq lal” 
(2000) və “Şə rəf” (2010) or den lə ri 
ilə təl tif edil miş dir. 

Daim yük sək sə nət amal la rı na 
sa diq, ül vi hiss lər lə ya rat maq şöv-
qü nə ma lik və tü kən məz ya ra dı-
cı lıq şöv qü ilə bə dii əsər lər ya rat-
mış T.Nə ri man bə yov Azər bay can 
təs vi ri sə nət tar xin də və və onu 
ta nı yan la rın xa ti rə sin də hə mi şə 
ya şa ya caq. Söz lə ri mi zi rəs sa mın 
məş hur fi k ri ilə bi ti ri rik “Hər bir 
sə nət də, ya ra dı cı lıq da ye ni lik, 
bən zər siz lik ol ma lı dır. Bun lar ki 
ol ma dı, sə nət öl dü... Sə nət də mə-
ni ruh lan dı ran, ya ra dı cı lı ğa sövq 
edən cə hət lər bi lir si niz mi nə dir? 
Bir çox mə lum, hətt  a özü mün də 
inan dı ğım hə qi qət lə ri rədd et-
mək. Daima ax tar maq, nə isə ye ni 
bir şey tap maq”.

Əsəd QULİYEV,
sənətşünas
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Toğ rul Nə ri man bə yov çağ daş 

Ta rix də öz döv rü nü qa baq la mış şəx siy yət-
lər az olub. Za ma nın hər pil lə sin də mü-
tə fək kir in san la ra ya də li ki mi ba xı lıb, 
ya da on lar müx tə lif aman sız üsul lar la 

məhv edil mə yə ça lı şı lıb. İsa pey ğəm bə rin çar-
mı xa çə kil mə si, Mə həm məd pey ğəm bə rin daş-
qa laq edil mə si, Av ro pa nın or ta əsr ink vi zi si ya 
məh kə mə lə rin də ne çə-ne çə müd rik şəxs lə rin 
ton qal lar da yan dı rıl ma sı, İ.Nə si mi nin di ri-di-
ri so yul ma sı və di gər mi sal lar gös tər mək lə bu 
fik ri  bir da ha təs diq et mək olar. Yax şı bir el 
mə sə li var “Da ğın di bin də olan da onun bö yük-
lü yü nü hiss et məz sən, dağ dan ara lan dıq ca, onun 
ne cə bö yük ol du ğu nu hiss edə bi lər sən”. Nə 
yax şı ki, ar tıq bu mi sal Toğ rul Nə ri man bə yov 
(1930-2013) tim sa lın da düz çıx ma-
yıb. Sə nət kar sağ lı ğın da ikən  bö yük  
şöh rət qa za nıb, qə dir bi lən xal qı-
mız və döv lə ti miz tə rə fin dən 
hə mi şə hör mət lə qar şı la nıb.

“Doğ ma şə hər”, “Ba kı”, 
“Qə dim Nax çı va nın po-

na ra mı”, “Göy çay bağ-
la rın da”, “Dağ la rın 
mah nı sı” və s. mən-
zə rə lə rin də tə biəti-
mi zin zən gin gö zəl-
lik lə ri nin, bə rə kət li 

tor pa ğı mı zın ye tir di yi 
bol ne mət lə rin in san da 
ya rat dı ğı sehr kar as so-
siasi ya nın tə si ri al tı na 

düş mə mək müm kün-
süz dür. “Qə dim Nax çı-

va nın po na ra mı” ad lı əsər 
ada ma doğ ma Nax çı-

va nı mı zın qə dim 
ta ri xi və mən-

zə rə si haq-
da çox şey 

d e  y i r .

a rix də öz döv rü nü qa baq la mış şəx siy yət-
lər az olub. Za ma nın hər pil lə sin də mü-
tə fək kir in san la ra ya də li ki mi ba xı lıb, 
ya da on lar müx tə lif aman sız üsul lar la 

məhv edil mə yə ça lı şı lıb. İsa pey ğəm bə rin çar-
mı xa çə kil mə si, Mə həm məd pey ğəm bə rin daş-
qa laq edil mə si, Av ro pa nın or ta əsr ink vi zi si ya 
məh kə mə lə rin də ne çə-ne çə müd rik şəxs lə rin 
ton qal lar da yan dı rıl ma sı, İ.Nə si mi nin di ri-di-
ri so yul ma sı və di gər mi sal lar gös tər mək lə bu 
fik ri  bir da ha təs diq et mək olar. Yax şı bir el 
mə sə li var “Da ğın di bin də olan da onun bö yük-
lü yü nü hiss et məz sən, dağ dan ara lan dıq ca, onun 
ne cə bö yük ol du ğu nu hiss edə bi lər sən”. Nə 
yax şı ki, ar tıq bu mi sal Toğ rul Nə ri man bə yov 
(1930-2013) tim sa lın da düz çıx ma-
yıb. Sə nət kar sağ lı ğın da ikən  bö yük  
şöh rət qa za nıb, qə dir bi lən xal qı-
mız və döv lə ti miz tə rə fin dən 

“Mu si qi çi lər” ad lı əsə rə ba xar kən 
sə nət ka rın  mu ğam sə nə ti nin alt 

qat la rın da giz lə nən fəl sə fi  ma-
hiy yə ti nə də rin dən bə ləd li yi ni bir 
da ha duy muş olu ruq. Kom po zi-
si ya da mu si qi çi lə rin ifa za ma nı 
müx tə lif po za lar da yer ləş di ril mə-
si, xü su si lə xa nən də nin ke çir di yi 
hiss lə r, tab lo nun eksp res siv di na-
mik li yi ta ma şa çı nı,  san ki mu ğam 

Toğrul Nərimanbəyovun 
rənglər dünyası



Da hi rus dra ma tur qu A.P.Çe xo vun 
ya ra dı cı lı ğın dan bəh rə lə nə rək ya zıl mış 
pyes də ha di sə lər müasir dövr də cə rə-
yan edir. Baş qəh rə man öm rü nü teat ra 
həsr et miş qo ca man akt yor Əli söh bət Qə-
lən dər li dir. Fər had İs ra fi  lov bu ob raz da 
or ta bab is te da da ma lik akt yo ru, ənə nə-
vi – klas sik teatr təm sil çi ni can lan dı rır. 
Hik mət Rə hi mo vun təq dim et di yi di gər 
qəh rə man isə gənc akt yor-teatr şü nas dır, 
o, da ha çox ye ni, qey ri-ənə nə vi teat ra üs-
tün lük ve rir. Re jis sor on la rı elə teatr da ca 
üz-üzə qo yur. Düz dür, on la rın hər iki si 
ku lis də dir lər, yə ni səh nə içə ri sin də səh nə 
yox dur. Bu nun la be lə, qəh rə man lar söh-
bə tin or ta sın da ca müx tə lif ta ma şa lar dan 
– Şeks pi rin “Ham let”in dən, “Otel lo”sun-
dan, Sə məd Vur ğu nun “Va qif”in dən, 
Hü seyn Ca vi din “İb lis”dən fraq ment lər 
ifa edir lər. Real hə ya tı mız da da iki fərq li 
nəs lin ara sın da möv cud olan uçu rum bu-
ra da da ha kəs kin şə kil də özü nü gös tə rir. 
Qo ca man akt yo run nit qin də, jest və mi-
mi ka la rın da pa fos mey dan su la yır, gənc 
akt yor isə sa kit və ra sional tə sir ba ğış la-
yır. Əli söh bət Qə lən dər li gənc həm ka rı nı 
pas siv lik də, öz növ bə sin də gənc həm ka rı 
da onu if rat dəb də bə yə me yil et mək də 
suç la yır. Be lə lik lə, akt yor lar ta ma şa içə-
ri sin də ta ma şa nı və ku li si can lan dı rır lar. 

Əli söh bət Qə lən dər li be ne fi  si ni qeyd 
et sə də, əs lin də, onu hə yat da uğur suz 
adam say maq olar. O, gənc li yin də var-
lı ailə nin qı zı nı se vib, am ma yox sul-
lu ğun dan qor xub, xoş bəxt li yi nə nail 
ol maq üçün mü ba ri zə apar ma yıb, ək-
si nə, mey dan dan qa çıb. Akt yor bu səh-
vi hə lə də özü nə ba ğış la ya bil mir. Gənc 
həm ka rı üçün isə bu, baş qa sı nın da nış-
dı ğı kə dər li sev gi ma cə ra sın dan baş-
qa həm də əy lən cə li, ma raq lı sü jet dir. 
Çün ki gənc akt yo run ta le yi, ya şan tı la-
rı, teatr la bağ lı dü şün cə lə ri Əli söh bət 
Qə lən dər li nin kin dən kəs kin fərq lə nir. 

Onun üçün hər şey ta ma şa dır, şoudur.
Ma raq lı bu ra sın da dır ki, Hik mət Rə hi-
mo vun ifa et di yi bu ob ra zın tam ma-
hiy yə ti ni ta ma şa çı yal nız son da, ta ma-
şa nın fi  na lın da an la yır. Bu na qə dər isə 
o bi zim üçün əya lət dən gəl miş teatr se-
vər, əv vəl cə akt yor ol ma ğı ar zu la sa da, 
son ra dan teatr şü nas ol ma ğa qə rar ve-
rən gənc dir. Hik mət Rə hi mo vun uğur-
lu oyu nu sa yə sin də biz qal ma ğa ye ri 
ol ma dı ğı üçün teatr da ge cə lə yən bu 
gən cin sə mi miy yə ti nə şüb hə et mi rik.

Hətt  a onun Əli söh bət Qə lən dər li yə də-
fə lər lə “Qə lən dər” müəl lim de mə si ni 
də sə mi mi, am ma şi rin bir yan lış lıq ki-
mi qə bul edi rik. Ta ma şa çı nın ya naş ma-
sı na gö rə, o, uzaq ba şı, bir az diq qət siz 
və mə su liy yət siz lik edir, bu nu da onun 
gənc li yi nə ba ğış la maq olar. Yal nız so-
nun cu səh nə də mə lum olur ki, gənc 
teatr şü nas əs lin də qo ca man həm ka rı-
nın adı nı da bi lir, onun ya ra dı cı lı ğın-
dan da yax şı xə bər dar dır. De mək, o, 
sa də cə, Qə lən dər li ni aşa ğı la maq is tə-
yib. Üs tə lik, mə sə lə bu nun la da bit mir: 
mə lum olur ki, o, qo ca man akt yo run 
ürək qız dı rıb da nış dı ğı sev gi əh va la tı nı 
dik to fo na ya zıb, bu sü jet də ye ni ta ma şa 
qur maq niy yə tin də dir. 

Qeyd edək ki, ta ma şa da kı dialoq lar 
us ta lıq la iş lə nib. “YUĞ”-un ənə nə si nə 

sa diq ola raq, bə zən rep li ka lar konk ret 
ta ma şa dan kə nar alə mə - “YUĞ”un di-
rek to ru na, teat rın iş çi lə ri nə, apa rı cı akt-
yor la rı na ün van la nır. Ta ma şa çı nın diq-
qə ti bir an lıq ta ma şa dan ay rı lır və dər hal 
da səh nə yə qa yı dır. 

Akt yor lar Fər had İs ra fi  lov və Hik mət 
Rə hi mov rol la rı nın öh də sin dən la yi-
qin cə gə lir lər. Də fə lər lə qeyd olun du ğu 
ki mi, is te dad lı bir sə nət ka rın or ta bab 
akt yo ru can lan dır ma sı ol duq ca qə liz 
mə sə lə dir, üs tə lik, F.İs ra fi  lo vu ta nı yan-
lar və “YUĞ”a bə ləd olan lar on la rın 
dəb də bə, tən tə nə və pa fo sa mü na si bət lə-
ri ni yax şı bi lir lər. Bu nun la be lə, o, uğur-
suz akt yor ob ra zı nı uğur la can lan dır ma-
ğı ba ca rır. 

Xü su sən akt yor la rın söh bət əs na sın da 
qə fi l dən ta ma şa lar dan par ça lar səs lən-
dir mə lə ri səh nə si zal da gur al qış lar la 
mü şa yiət olu nur. Akt yor lar əs lin də kə-
dər li bir əh va la tın fo nun da ko mik və-
ziy yət lər ya ra dıb ta ma şa çı lar da bol-bol 
gü lüş qo pa ra bi lir lər.

Ta ma şa bo yu akt yor ta le yi, teat rı mı zın 
du ru mu ki mi müx tə lif prob lem lə rə to xu-
nu lur. Son da isə Azər bay can teat rı nın for-
ma laş ma sın da xü su si xid mət lə ri ol muş 
teatr adam la rı nın – re jis sor, akt yor və teatr-
şü nas la rın xa ti rə si ki çik bir sü jet lə anı lır... 

Bir cüm lə ilə ta ma şa ya qiy mət ver mə-
li ol saq, əmin lik lə de yə bi lə rik: uğur lu 
alı nıb. Am ma mən baş qa bir cüm lə də 
əla və et mək is tər dim: qoy “So nun cu” ol-
sun, am ma so nun cu ol ma sın... 

RƏBİQƏ
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Görkəmli kinorejissor 
Nikita Mixalkov Dövlət 
Film Fondunda olub

De kab rın 3-də Ru-
si ya Ki ne ma toq-
raf çı lar İtt  i fa qı nın 
səd ri və Ru si ya 

Mə də niy yət Fon du nun pre-
zi den ti, ki no re jis sor, akt yor, 
sse na rist, Ru si ya nın Xalq ar-
tis ti Ni ki ta Mi xal kov Döv lət 
Film Fon dun da olub.

Döv lət Film Fon dun dan 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, fon dun 

təş ki lat çı lı ğı ilə gör kəm li ki no re jis sor la Azər bay ca nın 
gənc akt yor la rı nın və ki no re jis sor la rı nın gö rü şü təş kil 
olu nub. Gö rüş də, həm çi nin Ni ki ta Mi xal kov tə rə fi n-
dən us tad dərs lə ri ke çi ri lib. Us tad dərs lə rin də fi l min 
çə ki liş qay da və təc rü bə sin dən da nı şı la raq akt yor la rı 
ma raq lan dı ran sual lar ca vab lan dı rı lıb.

Kann, Ve ne si ya ki mi dün ya nın nü fuz lu ki no fes ti-
val la rı nın qa li bi, “Os kar” mü ka fa tı laureatı Ni ki ta Mi-
xal kov bir çox fi lm lə rin re jis so ru, sse na ris ti, baş pro-
dü se ri və bə dii rəh bə ri dir.

Qeyd edək ki, de kab rın 4-də Hey dər Əli yev Sa ra-
yın da Ru si ya nın gör kəm li ki no xa di mi Ni ki ta Mi xal-
ko vun 70 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri lə-
cək.

İsrafi l İsrafi lov 
beynəlxalq konfransda 
məruzə ilə çıxış edib

Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın di-
rek to ru, pro fes sor 

İs ra fi l İs ra fi  lov Qa za xıs ta nın 
Al ma tı şə hə rin də ke çi ri lən bey-
nəl xalq konf rans da “Teatr öl dü, 
ya şa sın teatr” ad lı mü ha zi rə ilə 
çı xış edib, müasir teat rın uğur la-
rı, prob lem və pers pek tiv lə ri ilə 
bağ lı fi  kir mü ba di lə si apa rıb.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, konf rans da teatr di rek to ru nun tə lə bə 
və ma gist rant lar üçün us tad dərs lə ri təş kil olu nub, 
“Teatr sə nə ti - dü nən, bu gün, sa bah” mü ha zi rə si 
din lə ni lib.

Bey nəl xalq təd bir çər çi və sin də İ.İs ra fi  lov Qa za-
xıs tan teatr la rı nın rəh bər lə ri ilə gə lə cək əmək daş-
lıq la bağ lı da nı şıq lar apa rıb, qar şı lıq lı ya ra dı cı bəh-
rə lən mə nin pers pek tiv lə ri ni mü za ki rə edib.

Qeyd edək ki, Al ma tı da ke çi ri lən bey nəl xalq 
konf rans Qa za xıs tan Mil li İn cə sə nət Aka de mi ya sı-
nın təş ki lat çı lı ğı ilə baş tu tub.

“Azərbaycanın kino, 
teatr və opera sahəsində 
nailiyyətləri böyükdür”

Ki no, teatr və ope ra 
bir-bi rin dən ay rıl-
ma yan sa hə lər dir. 
Azər bay ca nın bu sa-

hə də ki nailiy yət lə ri bö yük dür.
Bu fi  kir lə ri Azər TAc-a mü-

sa hi bə sin də söy lə yən gör kəm li 
tür ki yə li akt yor Ta mer Le vent 
he sab edir ki, mə də niy yət də ki 
yük sə liş cə miy yə tin in ki şa fın-
da mü hüm bir ele ment ola raq 

hə mi şə diq qət də sax la nıl ma lı dır. Azər bay can ilə Tür-
ki yə ara sın da bu sa hə yə aid əmək daş lı ğın əhə miy yə-
tin dən da nı şan akt yor de yib: “Za man-za man bö yük 
Ni ya zi nin əsər lə ri ni se və-se və din lə yib on lar dan bəh-
rə lən mi şik. O cüm lə dən da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı-
bəy li nin “Ar şın mal alan” ope rett  a sı bü tün dövr lər də 
Tür ki yə də bö yük ta ma şa çı mə həb bə ti ilə qar şı la nıb”.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər bay can-
da kı so sial-iq ti sa di dir çə li şi yük sək qiy mət lən di rən 
T.Le vent de yib: “Ba kı hər bir tür ki yə li üçün əziz şə-
hər lər dən dir. Azər bay can pay tax tı nın bu qə dər sü rət-
lə gö zəl ləş mə si və in ki şa fı ha mı mı zı se vin di rir. İf ti xar 
edi rik ki, in di Ba kı nı Qaf qa zın Pa ri si ad lan dı rır lar”.

Onun üçün hər şey ta ma şa dır, şoudur.
Ma raq lı bu ra sın da dır ki, Hik mət Rə hi-
mo vun ifa et di yi bu ob ra zın tam ma-
hiy yə ti ni ta ma şa çı yal nız son da, ta ma-
şa nın fi  na lın da an la yır. Bu na qə dər isə 
o bi zim üçün əya lət dən gəl miş teatr se-
vər, əv vəl cə akt yor ol ma ğı ar zu la sa da, 
son ra dan teatr şü nas ol ma ğa qə rar ve-
rən gənc dir. Hik mət Rə hi mo vun uğur-
lu oyu nu sa yə sin də biz qal ma ğa ye ri 
ol ma dı ğı üçün teatr da ge cə lə yən bu 
gən cin sə mi miy yə ti nə şüb hə et mi rik.

Ar tıq bir müd dət dir ki, 
“YUĞ” teat rın da “So nun-
cu” ad lı ta ma şa nü ma yiş 
olu nur. A.Çe xo vun “Qu 

qu şu nəğ mə si“ pye si nin mo tiv lə-
ri əsa sın da Pər vin Nu rə li ye va nın 
qələmə aldığı, Xalq ar tis ti, Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış re-
jis sor Ra miz Hə sə noğ lu nun qu ru-
luş ver di yi ta ma şa nın ge yim üz rə 
rəs sa mı Na na-Bur xan, mu si qi tər ti-
bat çı sı Əli ba la Qa sı mov dur. Qra fi-
ka iş lə ri Əh məd Mə ci dov və Na zim 
Sa dı qo va məx sus dur.
Ta ma şa da əmək dar ar tist Fər had 
İs ra fi lov, akt yor lar Hik mət Rə hi mov 
və Kö nül Cə fər za də çı xış edir lər.

lar və “YUĞ”a bə ləd olan lar on la rın 
dəb də bə, tən tə nə və pa fo sa mü na si bət lə-
ri ni yax şı bi lir lər. Bu nun la be lə, o, uğur-
suz akt yor ob ra zı nı uğur la can lan dır ma-
ğı ba ca rır. “YUĞ”un

“Sonuncu” tamaşası

Tələbə-aktyor Musiqili 
Teatrda baş rolda

Azər bay can Döv lət Mu si qi li Teat rın da məşq lə-
ri da vam edən Xalq ya zı çı sı El çi nin “Ba la da-
da şın toy ha ma mı” ko me di ya sın da baş ro lu 
tə lə bə-akt yor can lan dı ra caq.

Teat rın mət buat xid mə-
tin dən Azər TAc-a bil di rib 
ki, Ba la da daş ob ra zı nın ifa-
çı sı Əm rah Da da şov Azər-
bay can Döv lət Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te ti-
nin mu si qi li teatr akt yo ru 
fa kül tə si nin 4-cü kurs tə-
lə bə si dir. Uni ver si tet də və 
Təd ris Teat rın da kı ta ma-
şa lar da is te da dı və fəal lı ğı 
ilə fərq lə nən Ə.Da da şo vu 
bu ro la teat rın di rek to ru 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Əli qis mət La la yev də vət 
edib.

“Əm rah Da da şo vu Azər-
bay can Döv lət Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te tin-

də mə nim re jis sor kur su-
mun ha zır la dı ğı “Ley li və 
Məc nun” ta ma şa sın da gör-
düm. Əm rah ora da Məc-
nun ob ra zın da oy na yır dı. 
İlk ba xış dan öz oyu nu, is-
te da dı ilə diq qə ti mi çək di 
və nə ti cə də Mu si qi li Teat ra 
də vət et dim. Tə sa düf elə 
gə tir di ki, “Ba la da da şın toy 
ha ma mı” ta ma şa sı na ha-
zır la şan Xalq ar tis ti Cən nət 
Sə li mo va da onu bə yən di 
və Ba la da daş ob ra zı nı ona 
hə va lə et di. Ümid edi rəm 
ki, o, bu mə su liy yət li işin 
öh də sin dən la yi qin cə gə lə 
bi lə cək”, - de yə Əli qis mət 
La la yev bil di rib.

Əm rah Da da şov ilk də fə 
bö yük səh nə də baş ro lu can-
lan dır maq für sə ti ni özü üçün 
bö yük bir şans ki mi də yər-
lən di rib: “Xalq ya zı çı sı El çin 
ki mi bö yük bir dra ma tur qun 
əsə rin də baş rol da oy na maq, 
Xalq ar tis ti Cən nət Sə li mo va 
ki mi bən zər siz bir re jis sor la 
iş lə mək sö zün hə qi qi mə na-
sın da əsl xoş bəxt lik və özü-
mü təs diq et mək üçün az-az 
ələ dü şən bir şans dır. Bu mə-
nim bö yük səh nə də de bü-
tüm ola caq. Mə nə bu şə raiti 
ya rat mış hər kə sə tə şək kü rü-
mü bil di ri rəm. Söz ve ri rəm 
ki, bü tün is te da dım la ça lı şıb 
teatr rəh bər li yi nin eti ma dı nı 
doğ rul da ca ğam”.

AzDrama-nın 
yeni saytı açıldı

Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın ye ni 
say tı www.azd ra ma.

az is ti fa də yə ve ri lib.
Teat rın mət buat xid mə tin dən 

Azər TAc-a bil di ri lib ki, ye ni di-
zayn la fəaliy yət gös tə rən sayt da 
Mil li Dram Teat rı haq qın da mə-
lu mat lar, xə bər lər, vi deos layd lar 
top la nıb. Say ta da xil olan hər bir 
kəs teatr haq qın da ümu mi mə-
lu mat, teat rın afi  şa sı, re per tuarı, 
teatr xə bər lə ri və ha zır da ge dən 
ta ma şa la rın məşq lə ri ba rə də ət-
rafl  ı mə lu mat əl də edə cək.
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...1937-ci ilin so yuq de kabr ge-
cə si Şə rif za də lər ailə si nə qor xu və 
vəh şət, bir də acı göz yaş la rı gə tir di. 
NKVD cəl lad la rın dan iba rət qrup 
ar tıq bir saat dan çox dur ki, da hi akt-
yor Ab bas Mir zə Şə rif za də nin evi ni 
ələk-və lək elə yir, sə nət ka rın “əc nə bi 
döv lə tin xey ri nə ca sus luq fəaliy yə-
ti” ilə bağ lı tək zi bo lun maz də lil lər 
ax ta rır. Heç bir şey tap ma dıq la rı 
üçün də an baan az ğın la şır, nif rət lə ri 
co şub-da şır dı.

Müs tən tiq özü nü çox sər bəst apa-
rır, üzün də ki so yuq ifa də də yiş mir. 
Gö rü nür, bu adam ça ğı rıl ma mış 
qo naq si fə ti lə ge cə lər bağ lı qa pı la rı 
tə pik lə aç ma ğa, gü nah sız adam la-
ra qan ud dur ma ğa adət edib. Onun 
üçün qar şı sın da ki min da yan dı ğı nın 
fər qi yox dur - is tər adi və tən daş ol-
sun, is tər sə də Ab bas Mir zə Şə rif za də 
və Mər ziy yə Da vu do va ki mi zi ya lı-
lar. 37-nin qan lı rep res si ya gün lə rin-
də rəis lə rin dən “tu tun, qı rın” əm ri ni 
al mış müs tən ti qin gö zün də, uc dan-
tut ma ha mı ci na yat kar dır! 

- De mə li, dü şü nür sü nüz ki, si zə 
qar şı irə li sü rü lən ca sus luq itt  i ha mı 
əsas sız dır? Or qan əmək daş la rı boş-
bo şu na evi ni zə gə lib?

Ab bas Mir zə uşaq la ra xas sa də-
lövh lük lə özü nü tə mi zə çı xar ma ğa 
ça lı şır: 

- Bu ba rə də dü şün mək be lə gü-
nah dır, və tən daş müs tən tiq, hətt  a 
de yər dim, gül mə li dir. Mən üz də 
olan ada mam, ge cə-gün düz səh nə-
də yəm, ca sus luq mə nim hə yat mə-
ra mı ma uy ğun olan iş de yil. Bir də 
axı Və tə ni mi ni yə sat ma lı yam? Və-
tən mə nə nə pis lik elə yib?

Ab bas da nış dıq ca müs tən tiq dəf-
tər çə si nə nə sə qeyd edir, son ra hiy-
lə gər göz lə ri ni qı ya raq so ru şur:

- Və tən daş Şə rif za də, siz cə, Gən cə-
də baş ve rən lər də gül mə li dir? Bu nu 
ki, da na bil məz si niz?

Ab bas du ru xur. Müs tən tiq nə yə 
işa rə edir? Bu Gən cə söh bə ti ha ra dan 
pey da ol du? Hə qi qə tən, 1932-ci il də 
teatr Gən cə də olar kən, Ab bas Mir zə 
iki-üç də fə ora da fəaliy yət gös tə rən 
İran kon sul lu ğu na ge dib. İran kon-
su lu teat rı çox se vir di. De mək olar ki, 
hər ax şam ta ma şa la ra bax ma ğa gə lir 
və akt yor la rı hər dən qo naq ça ğı rır dı. 
Ab bas da həm kar la rı ki mi dip lo ma-
tın xa hi şi ni ye rə sal ma ya raq məhz bu 
mü na si bət lə bir ne çə də fə kon sul luq-
da olub, hər də fə də söh bət teatr dan, 
sə nət dən ge dib. Am ma əc nə bi dip lo-
mat la bir süf rə ar xa sın da əy ləş mək ca-
sus luq ki mi qiy mət lən di ri lə bi lər mi? 

Yox... Bu, kim lə rin sə qur du ğu aman-
sız oyun da çox ucuz bir böh tan dır! 

Ba yaq dan ev də ax ta rış apa ran qrup 
üzv lə ri ara sı na çax naş ma dü şür:

- Si lah! Bur da si lah var!
Sto lun üs tü nə bir qı lınc və iki ta-

pan ça qo yu lur.
- Aha... Elə be lə də bi lir dim! Ca su-

sun müt ləq si la hı ol ma lı dır. Bəs bun-
la ra nə de yir si niz, və tən daş Şə rif za-
də, ye nə gü na hı nı zı da na caq sı nız?

Mər ziy yə xa nım mü da xi lə edir:
- Bun lar bu ta for dur!
Müs tən tiq höv sə lə dən çı xır:
- Şif rə ilə da nış ma yın, və tən daş Da-

vu do va! Si lah gör mə mi şik bə yəm?
Mər ziy yə xa nım təm ki ni ni poz mur:
- Yə ni bun lar doğ ru çu si lah de yil, 

əl bə sə dir, oyun caq dır, ta ma şa da is ti-
fa də olu nur. 

Ab bas söh bə tə qa rı şır:
- Bun la rı teatr da kı dost la rım hə-

diy yə ve rib...
- Si lah la rın oyun caq olub-ol ma dı ğı nı 

biz müəy yən edə cə yik. Pro to ko la elə 
be lə də ya za rıq, bir qı lınc, iki ta pan ça!

- Ay ya zıq, sən heç öm rün də teatr-
da ta ma şa ya bax mı san? Akt yor la rın 
səh nə də han sı si lah dan atəş aç dı ğın-
dan xə bə rin var?  

Bu söz lə ri hir si ni və tə kəb bü rü nü 
bo ğa bil mə yən Mər ziy yə xa nım bir nə-
fə sə de di. Bu tə kəb bür lü qa dın ən çə-
tin an da be lə so yuq qan lı lı ğı nı itir mir. 
O, 1901-ci il də Həş tər xan da dün ya ya 
gə lib. İlk də fə “Bi rin ci Teatr” ad lı iki-
pər də li ta ma şa da (1917-ci il) Əfi  fə ro lu 
ilə səh nə yə çı xıb. Ye ni yet mə nin is te da-
dı nı “kəşf edən” isə Hü seyn Ərəb lins-
ki olub. O, 1918-ci il də Həş tər xan da 
qast rol da olar kən Mər ziy yə nin ifa sı nı 
bə yə nə rək onu Ba kı ya də vət edib.

1920-ci il də Ba kı ya gə lən və ta-
le yi ni əbə di ola raq teat ra bağ la yan 
Mər ziy yə Da vu do va Azər bay can 
mə də niy yə ti nin, xü su si lə də teatr sə-
nə ti nin in ki şa fın da mi sil siz xid mət-
lər gös tə rir. Nə həng bir sə nət kar la 
səh nə də üz-üzə da ya nan Mər ziy yə 
xa nım son ra lar onun - Ab bas Mir zə 
Şə rif za də nin  yal nız tə rəf mü qa bi li 
de yil, və fa lı ömür-gün dos tu olur.

Ötən əs rin 20-ci il lə rin dən son ra 
Azər bay can səh nə sin də Fat ma Mux-
ta ro va, Şöv kət Məm mə do va, Hə qi-
qət Rza ye va, Sü rəy ya Qa car, Mü nəv-
vər Kə lən tər li ki mi par laq ul duz lar 
çı xış edir di. On la rın sı ra sı na hə vəs-
lə qo şu lan Mər ziy yə xa nım Üze yir  
Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” mu-
si qi li ko me di ya sın da əv vəl cə Gül-
çöh rə, son ra isə Ca han xa la rol la rı nı 
oy na yıb. 

Çox keç mir ki, Mər ziy yə Da vu do-
va mü rək kəb, zid diy yət li, bir-bi ri nə  
bən zə mə yən müx tə lif qa dın ob raz-
la rı nın, qüd rət li xa rak ter lə rin ya ra-
dı cı sı ki mi par la yır. C. Cab bar lı nın 
“Se vil” pye si yal nız səh nə də de yil, 
hə yat da da bö yük əks-sə da ya, tə la-
tü mə sə bəb olur. Mər ziy yə xa nı mın 
bö yük us ta lıq la can ver di yi Se vil ob-
ra zı o qə dər par laq, tə sir li, tə bii alı-
nır ki, sa lon da kı qa dın lar öz çad ra la-
rı nı elə ora da ca atır lar. 

Akt ri sa səh nə də yal nız Azər bay can 
qa dın la rı nın  de yil, dez de mo na lar, 
ama li ya lar, ofe li ya lar, viola lar... ki mi 
ne çə-ne çə qəh rə ma nın mü rək kəb ob ra-
zı nı ya ra dır. Mər ziy yə Da vu do va  “Ha-
cı Qa ra”, “Bir ailə”, “Ba kı nın işıq la rı”, 
“Bir mə həl lə li iki oğ lan”, “Bəx ti yar”, 
“Ko roğ lu” və di gər fi lm lə rə çə ki lir. 

...1937-ci ilin rep res si ya dal ğa sı Ab bas 
Mir zə Şə rif za də dən də yan öt mür. 6453 
say lı is tin taq işi ağ la gəl məz iş gən cə lər-
dən son ra Ru hul la Axun do vun ver di yi 
ya lan ifa də lər dən son ra açı lır. R.Axun-
dov bil di rir ki, ək s- in qi la bi mil lət çi təş-
ki la ta Mil li Dram Teat rı nın di rek to ru 
Əli Kə ri mo vu qo şub. Əli Kə ri mov isə, 
öz növ bə sin də, Ab bas Mir zə Şə rif za də-
ni təş ki lat la ta nış edib. Və be lə lik lə də, 
məş hur akt yor “İran döv lə ti nin xey ri nə 
ca sus luq et di yi nə gö rə” həbs olu nur.

İs tin taq za ma nı Ab bas Mir zə if-
şa olun muş “xalq düş mən lə ri” ilə 
ya xın lı ğı na, si ya si gö rüş lə ri nə dair 
bü tün itt  i ham la ra bir mə na lı şə kil də 
“yox” de yir. “Ümu miy yət lə, mən 
teatr dan baş qa, bir şey bil mi rəm” 
de yən sə nət kar ar tıq “if şa edil miş” 
H.Ca vid, M.Müş fi  qin əsər lə ri ni 
“təb liğ et mək də” gü nah lan dı rı lır.

Mütt  ə hi min “din di ril mə” üsu lu öz 
nə ti cə si ni ve rir və   Şə rif za də İran döv lə-
ti nə ca sus luq et mə si nə dair bə zi itt  i ham-
lar la ra zı la şır. 1938-ci il okt yab rın 19-da 
məh kə mə hökm ve rir: “Şə ri fov Ab bas 
Mir zə Rə sul oğ lu ca sus luq fəaliy yə ti-
nə gö rə gül lə lən sin, əm la kı mü sa di rə 
olun sun!” Hökm, təx mi nən bir ay son-
ra- no yab rın 16-da ye ri nə ye ti ri lir. Yal nız 
1955-ci il də mə lum olur ki, Ab bas Mir zə 
Şə rif za də 1938-ci il də gül lə lə nib. 

Səh nə də fa ciə qəh rə man la rı nın ma hir 
ifa çı sı heç vaxt ağ lı na gə tir məz di ki, ya-
rat dı ğı ob raz la rın ta le yi ni ya şa ya bi lər. 
Onun ta le yi nə vu ru lan zər bə lə rin acı sı nı 
isə hə yat yol da şı Mər ziy yə xa nım Da vu-
do va çə kir.  Mər ziy yə xa nım bu sev gi ni 
öm rü nün so nu na ki mi qəl bin də ya şa dır. 
Rep res si ya dal ğa sı na tuş gə lən  akt ri sa 
səh nə də qüd rə ti ni, hə yat da isə məğ rur-
lu ğu nu sax la ma ğı ba car dı. O, 61 ya şın da 
dün ya sı nı də yiş di. Ab bas Mir zə nin və 
Mər ziy yə xa nı mın qı zı Fi rən giz xa nım 
Şə ri fo va isə bu müq tə dir sə nət kar la rın 
yo lu nu lə ya qət lə da vam et dir di, Azər-
bay ca nın ad lı-san lı akt ri sa sı ol du...

Fərhad FATEH

...1937-ci ilin so yuq de kabr ge-

On  l a r 
əyil-
m ə -
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lər, diz 
çök mə di lər. 
Xal qın gö zün-
də məğ rur luq 
mü cəs sə mə si-
nə çev ril di lər. 
Nə 1937-ci ilin 
aman sız rep res-
si ya la rı, nə də bəd-
xah la rın qur du ğu məkr li, 
çir kin oyun lar bu Gü nəş ki mi 
par laq in san la rı məs lə yin dən 
dön də rə bil di. Azər bay can teatr 
və akt yor luq mək tə bi nin ko-
ri fey lə ri, ən çə tin an lar-
da be lə xal qa xid mə ti 
unut ma dı, ya zıb-ya-
rat maq dan güc al dı. 
Bir də... on lar üm-
man do lu sev gi 
qo yub get di lər 
- Və tə nə, xal qa, 
in san la ra...

Və tən həs rə ti ilə ya şa yan adam la ra hə mi şə mər hə mət 
gös tə rib ürək-di rək ver mə yə ça lış sam da, bu də fə bi lə-
rək dən ənə nə ni poz dum.

...İz mi rin Ad nan Men de res adı na ha va li ma nın da hər gün qə-
lə bə lik ol sa da, bu nə həng nəq liy yat ter mi na lı saat me xa niz mi 
ki mi də qiq iş lə yir. Ge dən lər yax şı bi lir ki, Tür ki yə nin bu cən-
nət böl gə si nə bü tün fə sil lər də tu rist axı nı nın ar dı-ara sı kə sil mir. 
Çeş mə, Ku şa da sı, Ay va lıq ki mi böl gə lər in san la rın se vim li is ti-
ra hət mə kan la rı dır. 

Müasir mü hən dis li yin və ən son tex no lo gi ya la rın tə ləb lə ri-
nə ca vab ve rən sər ni şin ter mi na lın da kı say sız-he sab sız ka fe-
lər də otu rub bir fi n can türk qəh və si iç mək elə özü də is ti ra hət 
de mək dir.

- Ba kı dan sız?
Azər bay can di lin də ve ri lən bu sual sa hi bi nin ləh cə sin dən duy dum 

ki, qar şım da da yan mış şəxs həm yer lim de yil. Bəl kə də ya şı 50-ə ya-
xın, qa ra bə niz, qa ra saç la rı na və şə və bığ la rı na dən düş müş, za hi ri 
gör kə min dən qaf qaz lı ya bən zə yən bu ada mı sı ra vi ba kı lı dan fərq-
lən dir mə mək də olar dı. La kin... O, ca vab göz lə mə dən əli ni uzat dı:

-Ta nış olaq, Ra fi k. Üzr is tə yi rəm, hə yat yol da şı nız la söh bə ti ni-
zi duy dum. Bil dim ki, Ba kı dan sı nız. İca zə olar, əy lə şim?

Ça ğı rıl ma mış qo na ğa yer gös tər dim. Əy ləş di.
- Am ma ləh cə niz fərq li dir, yə qin, Tür ki yə də çox dan ya şa yır sı nız. 

Bi zim ki lər dən ço xu nun adə ti dir: Tür ki yə də bir-iki ay qal dı, vəs sa lam. 
Dil lə ri ni, ləh cə lə ri ni elə də yi şir lər ki, heç de məz sən azər bay can lı dı...

Gü lüş dük. Mü sa hi bim özü nü təq dim et di.
- Haq lı sız. Am ma mən Ru si ya və tən da şı yam, Çel ya binsk də ya-

şa yı ram. Av to mo bil tə mi ri se xim var. Bu ra da ailəm lə is ti ra hə tə 
gəl miş dik. An caq özüm Ba kı da do ğul mu şam, “Za vaq zal ni” də bö-
yü mü şəm. Yə qin, bi zim mə həl lə ni xa tır la yır sı nız. 90-da qaç mı şıq. 

Hər iki miz sus duq. Mən ani ola raq “Za vaq zal ni” mə həl lə si ni 
(Də mir Yo lu Vağ za lı nın üst tə rə fi ), vax ti lə or da ya şa mış dost la rı mı 
xa tır la dım. Ba kı da nə ta pıl ma sa da, “Za vaq zal ni ”də əl al tın dan 
tap maq müm kün idi... Və ən zən gin Ba kı er mə ni lə ri də məhz bu 
mə həl lə də ya şa yır dı. Ta le yin hök mü nə bax ki, məş hur “Qa ra bağ” 
meh man xa na sı da bu əra zi də idi və Ba kı er mə ni lə ri toy mə ra sim-
lə ri ni bu ho te lin res to ra nın da ke çir mə yə üs tün lük ve rir di. 

- Al lah baisin evi ni yıx sın, bü tün gənc li yi mi zi, öm rü mü zün ən 
yax şı il lə ri ni sər gər dan hə ya ta qur ban ver dik, am ma o tor paq lar-
da ra hat lıq ta pa bil mə dik.  

Ye ni ta nı şım Ba kı er mə ni lə rin dən idi. Hiss et dim ki, ürə yi do-
lu dur, bo şalt ma ğa adam ax ta rır. Ba kı ba rə də çox lu sual ver di. 
Mən də tən bəl lik et mə yib, Ba kı nın bu gün kü əs ra rən giz si ma-
sın dan ba car dı ğım qə dər da nış dım. Er mə ni Ra fi  ki nə dən sə Tə zə 
Ba zar xü su sən ma raq lan dı rır dı.

- Ata mın Tə zə Ba zar da ki çik dü ka nı var dı, anam da or da sa tı cı 
iş lə yir di. Ailə mi zin bü tün dost la rı azər bay can lı lar idi. Elə adı mı da 
ata mın dost la rın dan bi ri nin şə rə fi  nə qo yub lar. Ev də yal nız azər-
bay can ca da nı şır dıq, si zin ye mək lə ri ye yir dik... De mək olar ki, hər 
gün Ba kı, ya şa dı ğı mız mə həl lə, uşaq lıq il lə rim, dost la rım yu xu ma 
gi rir. O mə həl lə lə rin qo xu su hə lə də bur num da dı. Öv lad la rım hə-
mi şə mən dən so ru şur du lar ki, ni yə Ba kı ya ge də bil mi rik? İn di bö-
yü yüb lər. Hər şe yi an la yır lar. Am ma va li deyn lə rim dər də döz mə-
di. Hər iki si qür bət də dün ya sı nı də yiş di. Nis gil apar dı on la rı.

Ra fi  kin göz lə ri dol du. Sus duq. Ha va li ma nın da kı iz di ha mın için də 
Və tən siz bir in sa nın acı göz yaş la rı, əs lin də, bəl kə də onun haq qı idi. 
Mü sa hi bi mi ovun dur ma dım, am ma söh bə tin məc ra sı nı də yiş dim.

- İs ti ra hət ne cə keç di? Çel ya bins kin so yu ğun dan son ra Tür ki yə-
nin qız mar ha va sı, la ci vərd də niz, yə qin ki, fan tas tik gö rü nür, hə?

- Xə zə rə çat maz. Ba kı kü lə yi nin ye ri ni də heç nə ver məz. Bir də, 
türk lər çox da va kar dır, ki çik bir mü ba hi sə dü şən ki mi, qo la güc ve-
rir, bir-bi ri ni dö yür. Nə sə, özü mü zü bur da təh lü kə də hiss edir dik.

- Mən cə, qa pı sı nı si zin və min lər lə si zin ki mi er mə ni lə rə aç-
mış, on la ra çö rək və iş ver miş türk lər ba rə də be lə rəy söy lə mək 
haq sız lıq dır. Ocaq la rı da ğıt maq da, adam döy mək də, öl dür mək-
də er mə ni lə rə ça tan ol maz. Dağ lıq Qa ra baq mü ha ri bə sin də əsir 
düş müş azər bay can lı la rı dö yə rək ver dik lə ri iş gən cə lər dən xə-
bə ri niz var mı? İş ğal edil miş əra zi lər də Azər bay ca nın bü tün ta-
ri xi abi də lə ri ni da ğı dan, in san la rı ev-eşi yin dən di dər gin sa lan 
kim lər dir? Er mə ni vəh şi li yi dün ya da məş hur dur. İn ter ne tə ba-
xın: Ar ma vir də 37 yaş lı Var dan Ste pan yan 77 yaş lı ana sı Ver quş 
Sarqs ya nı dö yə rək öl dü rüb. İrə van da Dağ lıq Qa ra bağ sa va şı na 
“yox” de yə rək nü ma yi şə çı xan ana la rı po lis nə gü nə qo yub... 
Han sı nı de yim? Be lə vəh şi lik fakt la rı min lər lə dir. Siz isə türk-
lə rə da va kar de yir si niz. Çıl ğın lıq la tə ca vü zün fər qi bö yük dür.

...Uçuş vax tı çat dı. Ay rı lan da Ra fi k xa hiş elə di ki, “sa lam”ını 
Ba kı ya çat dı rım. Onun xa hi şi nə əməl et mə dim. Çün ki bu “sa-
lam” çox ge ci kib!

Fərhad
ABDULLAYEV

Gecikmiş 
“salam”

...1937-ci ilin so yuq de kabr ge-
cə si Şə rif za də lər ailə si nə qor xu və 

...1937-ci ilin so yuq de kabr ge-

n  l a r 

də məğ rur luq 
mü cəs sə mə si-
nə çev ril di lər. 
Nə 1937-ci ilin 
aman sız rep res-
si ya la rı, nə də bəd-
xah la rın qur du ğu məkr li, 
çir kin oyun lar bu Gü nəş ki mi 
par laq in san la rı məs lə yin dən 
dön də rə bil di. Azər bay can teatr 
və akt yor luq mək tə bi nin ko-
ri fey lə ri, ən çə tin an lar-
da be lə xal qa xid mə ti 
unut ma dı, ya zıb-ya-
rat maq dan güc al dı. 
Bir də... on lar üm-
man do lu sev gi 
qo yub get di lər 
- Və tə nə, xal qa, 

Akt ri sa səh nə də yal nız Azər bay can 

Dünyanın 
qürub çağı

II yazı
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(Əvvəli ötən saylarımızda)
Bu ela nı türk cə ha zır lıq sız bir 

azər bay can lı nın ba şa düş mə si 
çə tin dir. Əl bətt  ə, elan da kı bə-
zi ter min lər aşa ğı da kı şə kil də 
ve ril səy di, hər bir azər bay can-
lı da ha yax şı ba şa dü şər di: sı-
cak lık– hə ra rət, ya ğış – ya ğın tı, 
yağ mur – ya ğış, öğ len le yin – 
gü nor ta, yıl dız – şi mal kü lə yi, 
lo dos – cə nub kü lə yi,  poy raz 
– şi mal-şərq kü lə yi, ke şiş le-
me – cə nub-şərq kü lə yi, ka ra-
yel – şi mal-qərb kü lə yi, sı fı rın 
üs tün də – müs bət (is ti), sı fı rın 
al tın da – mən fi  (şax ta) və s. An-
caq o za man ha va haq qın da bu 
mə lu mat ar tıq türk cə ol maz dı.

Müasir Azər bay can di li və 
türk cə ara sın da kı fərq lə rə dair 
fi k ri mi zi hər han sı şərh və izah 
ver mə dən nis bə tən çə tin bir 
mətn və onun türk cə tər cü mə-
siy lə ta mam la yı rıq. Türk cə bi-
li yi ni sı na maq is tə yən lər onu 
türk di li nə çe vi rib, mət nin aşa-
ğı da kı tər cü mə si ilə qar şı laş dı-
ra bi lər lər:

“San ki qə fi l dən ma şı nın əy-
lə ci ni bas dı lar. Rul dan bərk-
bərk ya pış dı. Təh lü kə siz lik 
kə mə ri ba şı nın qa baq şü şə yə 
dəy mə si nin qar şı sı nı al mış dı. 
Ru lu az ca sa ğa dön dər di, son-
ra so la çe vir di. Az qal dı ki, ma-
şın aşıb xən də yə düş sün. Sü rət 
ötü rü cü sü nün qo lu nu neyt ral 
və ziy yə tə gə tir di.  Ağ lı na ilk 
gə lən bu ol du ki, bəl kə ben-
zin qur ta rıb. La kin o də qi qə də 
fi k ri ni də yiş di. Hə lə dü nən ya-
na caq dol dur ma stan si ya sın da 
ben zin ba kı nı ağ zı na can ya-
na caq la dol dur muş du. Ma şın 
tex ni ki müayi nə dən də ye ni 
çıx mış dı. Av to mo bil dən düş-
dü. Tə kər lə rə bax dı. Sol qa-
baq şin bo şal mış dı. De yə sən, 
mis mar bat mış dı. Tə kə rin dis-
ki də zə də lən miş ti. Nə yax şı 
ki, ba qaj da eh ti yat tə kə ri var-
dı. Ba qaj dan eh ti yat tə kə ri, 
domk ra tı və qay ka aça rı nı 
gö tür dü. Sə li qə ilə qay ka la rı 
aç dı, bolt la rı çı xar dı.Tə kə ri də-
yiş di. Bo şal mış tə kə ri, domk-
ra tı və qay ka aça rı nı ba qa ja 
qoy du. Ma şı na əy ləş di. Aça rı 
ta xıb, mü hər ri ki işə sal dı. Hər 
şey qay da sın da idi. Ye ni den 
yo la dü zəl di”.

Mət nin türk cə si:
“San ki ani den ara ba nın fre-

ni ne bas tı lar. Di rek si yo na sım-
sı kı sa rıl dı. Em ni yet ke me ri 
ka fa sı nın ön ca ma çarp ma sı nı 
ön le miş ti. Di rek si yo nu azı cık 
sa ğa kır dı, son ra sol yap tı. Ara-
ba tak la atıp şa ram po le dü şe ya-
za cak tı. Vi tes ko lu nu bo şa al dı. 
Ak lı na ilk ge len ben zi nin bitt  i-
ği ol du. Fa kat he men fi k rin den 
vaz geç ti. Da ha dün ben zin ci de 
full de po ya kıt dol dur muş tu. 
Ara ba muaye ne is tas yo nun-
da ba kım dan da ye ni çık mış tı.  
Oto mo bil den in di. Te ker lek le re 
göz att  ı. Sol ön las tik sön müş tü. 
Ga li ba çi vi bat mış tı. Te ker le ğin 
jan tı da ha sar gör müş tü. İyi ki 
ba gaj da step ne var dı. Ba gaj-
dan step ne yi, kri ko ve so mun 
anah ta rı nı al dı. İti na ile so-
mun la rı aç tı, cı va ta la rı çı kar dı.

Las ti ği de ğiş ti. Sön müş las ti ği, 
kri ko yu ve so mun anah ta rı nı ba-
qa ja koy du. Ara ba ya bin di. Marş 
anah ta rı nı ta kıp çe vir di, mo to ru 
ça lış tır dı. Her şey yo lun day dı. 
Tek rar yo la ko yul du”. 

Tər cü mə sə nə tin də bir 
di li bil mək hə min dil dən 
müx tə lif sa hə lə rə və üs lub-
la ra aid ma te rial la rı tər cü-
mə edə bi lə cək pe şə kar lı-
ğa sa hib ol maq de mək dir.

O dil də oxu du ğun bə dii əsər-
dən öz ana di lin də ala bi lə cə-
yin qə dər bə dii həzz, es te tik 
zövq ala bil mək dir. Hə min 
dil də el mi mə qa lə yaz maq, 
pub li sis tik ya zı qə lə mə ala 
bil mək dir. O dil də sər bəst 
ün siy yət ya ra da bil mək, da-
nı şı la nı bü tün nüans la rı ilə 
an la maq dır. Bir dil də tə miz 
da nı şa bil mək üçün hə min 
dil də dü şü nə bi mək, ya ra da 
bil mək şərt dir. Söz lə rin ard-
ar da gə ti ril mə si, müəy yən bir 
sis tem da xi lin də sı ra lan ma sı 
ki fa yət de yil. Hər şey dən əv-
vəl, kəl mə nin məz mu nu nu 
təş kil edən se man tik kom po-
nent lə ri, an la yı şın ma hiy yə-
ti ni və ça lar la rı nı, bu an la yı-
şın or ta ya çıx ma şə raiti ni də 
bil mək va cib dir. Hər han sı 
bir xal qın di lin də ki söz və 

ifa də lər, ter min lər, mə səl lər 
və ata lar söz lə ri o xal qın hə-
ya tı və məişə ti nin bir par ça sı, 
dü şün cə tər zi nin ini ka sı, tə-
biətə və cə miy yə tə ba xı şı nın 
ay na sı dır. Di li, sa də cə bi zim 
şə kill lən dir di yi mi zi, müəy-
yən qə lib lə rə sal dı ğı mı zı zənn 
et mək sa də lövh lük dür. Kəl-
mə lə ri bu da dı ğın za man, o 
kəl mə nin yal nız sə nə məx-

sus olan dar mə na sı ilə məh-
dud laş dı ğın za man dü şün cə 
sis te min dən, tə xəy yül dən, 
ya ra dı cı  xə yal gü cün dən də 
iti rir sən. Biz di li yön lən dir-
di yi miz ki mi, dil də bi zi is-
ti qa mət lən di rir.  Hər bir söz 
sırf  bu sö zün ya ran dı ğı di lə 
məx sus se ma la rın – se man tik 
mə na ça lar la rı nın ha mı sı nın 
yü kü nü ey ni an da da şı yan, 
yal nız müx tə lif si tuasi ya lar da 
bu ça lar la rı or ta ya çı xan lek-
sik bü töv dür, tam dır. Bu bü tö-
vün, ta mın bir his sə si di li miz-
də var sa, bu, hə lə hə min ta mın 
di li miz də iş lən mə si ki mi ba şa 
dü şü lə bil məz. Söh bət bir di li 
tə miz, pe şə kar sə viy yə də bil-
mək dən, pro fes sional tər cü mə 
sə nə tin dən get di yi üçün dil lə-
rin qo hum lu ğu nun, hətt  a ya-
xın qo hum lu ğu nun, da nı şı ğı 

və tər cü mə ni asan laş dır ma dı-
ğı, ək si nə, irə li də gö rə cə yi miz 
ki mi, çox za man çə tin ləş dir-
di yi daim diq qət mər kə zin də 
sax la nıl ma lı dır. Türk cə ni ba şa 
düş mək lə hə min dil də sər bəst 
da nış maq, türk cə oxu du ğu nu 
ba şa düş mək lə hə min dil də 
əsər yaz maq (el mi, bə dii, pub-
li sis tik) və nə ha yət, bu dil dən 
pe şə kar sə viy yə də tər cü mə et-

mək bu di li bil mə nin müx-
tə lif sə viy yə lə ri dir.

Uzaq dil lər lə mü-
qa yi sə də qo hum 

dil lər dən tər-
cü mə nin ən 

m ü  h ü m 
fərq li xü-
su s iy  yət -

l ə  r i n  d ə n 
bi ri tər cü mə 

sə nə ti nin ən 
m ü  h ü m 

m ə r -
hə lə si 

h e  s a b 
e d i  l ə n 

tər cü mə pro se-
si za ma nı 
or ta ya çı-

xır. Yu xa rı da 
bəhs et di yi miz 
ki mi, tər cü mə 

pro se si üç 
mər hə lə-

dən ke çir.

Əv vəl cə, ori ji nal mətn lə və ya 
şi fa hi nitq lə ta nış lıq mər hə lə si 
baş la nır. Da ha son ra xa ri ci dil də 
oxu du ğun, eşit di yin mət nin öz 
ana di lin də yad da sax lan ma sı, 
müx tə lif as pekt lər dən iş lə nil mə-
si, bu ma te rialın ana li zi və sin-
te zi, özü nün kü ləş di ril mə si eta pı 
gə lir. Nə ha yət, oxu du ğun mət ni, 
eşit di yin, qə bul et di yin in for ma-
si ya nı öz ana di li nin im kan la rı və 
qram ma tik va si tə lə ri ilə ye ni dən 
ya rat ma mər hə lə si ilə tər cü mə 
pro se si ta mam la nır. İs tər uzaq 
dil lər dən, is tər sə də qo hum dil-
lər dən tər cü mə za ma nı bu pro-
ses ilk ba xış da ta ma mi lə ey ni 
gö rü nür. La kin məhz bu pro se-
sin ger çək ləş mə si za ma nı dil lə rin 
uzaq lı ğı və qo hum lu ğu mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Türk cə və 
azə ri cə, ya xın qo hum dil lər ol du-
ğu üçün türk cə oxu nan və ya eşi-
di lən hər han sı bir kəl mə tər cü-
mə çi də hə min kəl mə nin öz ana 
di lin də (Azər bay can di lin də) ifa-
də et di yi məfh  um, an la yış, tə səv-
vür haq qın da as so siasi ya oya dır 
və bu çox sü rət lə, ani baş ve rir.

Ya lan çı ek vi va len tin o an da 
or ta ya çıx ma sı nın bir sə bə bi 
də bu dur. Təc rü bə gös tə rir ki, 
tə lə bə lər, bu dil dən tər cü mə 
edən lər ya zı lı tər cü mə lər də 
nis bə tən az, şi fa hi tər cü mə lər-
də isə tez-tez sax ta ek vi va lent-
lər dən is ti fa də edir lər (şi fa hi 
tər cü mə za ma nı dü şün mə yə 
da ha az vaxt la rı ol du ğu və lü-
ğət lə də qiq ləş dir mə im kan la rı 
ol ma dıq la rı üçün). Rus böl-
mə si nin tə lə bə lə rin də (azər-
bay can lı ol sa lar da, tər cü mə 
sə nə ti ba xı mın dan on la rın ana 
di li rus ca he sab olu nur, çün-
kü bu dil də dü şü nür lər, ne cə 
de yər lər, yu xu la rı nı bu dil də 
gö rür lər) isə hə min kəl mə nin 
as so siasi ya sı rus ca dır, o kəl mə-
nin bu di lə məx sus məfh  u mu 
və an la yı şı dır. Bu na gö rə də 
on lar ya lan çı ek vi va lent lə rin 
“tə lə si nə” nis bə tən az dü şür-
lər. Türk cə eşit dik lə ri söz ta nış 
de yil sə, yə ni bu söz on la rın ana 
di lin də ki ha zır məfh  um lar dan, 
an la yış lar dan hər han sı bi ri nə 
gön dər mə et mir sə, on lar sus-
duq la rı hal da, azər bay can lı tə-
lə bə lər as so siativ reak si ya ilə 
öz ana di lin də ki kəl mə ni iş lə-
dir lər. Tə bii ki, bü tün mə na la rı 
üst-üs tə dü şən kəl mə lər də (be lə 
kəl mə lər çox az olur) prob lem 
ol mur. La kin çox za man 

t ə  l ə  b ə  l ə r 
“mü tər ci min 
ya lan çı dost-
la rın dan” – 
psev doek vi-
va lent lər dən 
ya xa qur ta ra 
bil mir lər.

Əs gər
RƏ SU LOV,

Fi lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru,

pro fes sor

Las ti ği de ğiş ti. Sön müş las ti ği, ifa də lər, ter min lər, mə səl lər və tər cü mə ni asan laş dır ma dı-

di lən hər han sı bir kəl mə tər cü-
mə çi də hə min kəl mə nin öz ana 
di lin də (Azər bay can di lin də) ifa-
də et di yi məfh  um, an la yış, tə səv-
vür haq qın da as so siasi ya oya dır 
və bu çox sü rət lə, ani baş ve rir.

Ya lan çı ek vi va len tin o an da 

Qohum dillərdən 
tərcümə problemləri

(Əvvəli ötən saylarımızda)

ni ne bas tı lar. Di rek si yo na sım-

ka fa sı nın ön ca ma çarp ma sı nı 

ba tak la atıp şa ram po le dü şe ya-
za cak tı. Vi tes ko lu nu bo şa al dı. 
Ak lı na ilk ge len ben zi nin bitt  i-

vaz geç ti. Da ha dün ben zin ci de 

Ara ba muaye ne is tas yo nun-

jan tı da ha sar gör müş tü. İyi ki 
ba gaj da step ne var dı. Ba gaj-

mun la rı aç tı, cı va ta la rı çı kar dı.

Baş qa bir mi sal çə-
kək. Hər gün ha va 
haq qın da mə lu mat 
din lə yi rik. Tu taq 

ki, Tür ki yə si nop tik lə ri nin 
bu gün üçün ver dik lə ri ha va 
proq no zu be lə dir:
“Bu gün ha va par ça lı bu lut lu  
ve ya ğış lı ola cak tır. Ya ğış lar 
yer yer kar, gün so nu na doğ-
ru yağ mur şek lin de ola cak-
tır. Rüz gar sık sık yön de-
ğiş ti re cek. Sa bah saat le rin de 
ara lık lar la yıl dız və lo dos, 
öğ len le yin poy raz, ak şa ma 
doğ ru ke şiş le me ve ka ra yel 
bek le ni yor. Ha va sı cak lı ğı 
da gün için de de ği şe cek, öğ-
le saat le rin de sı fı rın üs tün de 
iki-beş, ge ce saat le rin de sı fı-
rın al tın da bir-üç de re ce ola-
cak tır”.

siy lə ta mam la yı rıq. Türk cə bi-
li yi ni sı na maq is tə yən lər onu 
türk di li nə çe vi rib, mət nin aşa-
ğı da kı tər cü mə si ilə qar şı laş dı-

“San ki qə fi l dən ma şı nın əy-
lə ci ni bas dı lar. Rul dan bərk-
bərk ya pış dı. Təh lü kə siz lik 
kə mə ri ba şı nın qa baq şü şə yə 
dəy mə si nin qar şı sı nı al mış dı. 
Ru lu az ca sa ğa dön dər di, son-
ra so la çe vir di. Az qal dı ki, ma-
şın aşıb xən də yə düş sün. Sü rət 
ötü rü cü sü nün qo lu nu neyt ral 
və ziy yə tə gə tir di.  Ağ lı na ilk 
gə lən bu ol du ki, bəl kə ben-
zin qur ta rıb. La kin o də qi qə də 
fi k ri ni də yiş di. Hə lə dü nən ya-
na caq dol dur ma stan si ya sın da 

aç dı, bolt la rı çı xar dı.Tə kə ri də-
yiş di. Bo şal mış tə kə ri, domk-
ra tı və qay ka aça rı nı ba qa ja 
qoy du. Ma şı na əy ləş di. Aça rı 
ta xıb, mü hər ri ki işə sal dı. Hər 
şey qay da sın da idi. Ye ni den 

ğa sa hib ol maq de mək dir. mək bu di li bil mə nin müx-
tə lif sə viy yə lə ri dir.

Uzaq dil lər lə mü-
qa yi sə də qo hum 

dil lər dən tər-
cü mə nin ən 

m ü  h ü m 
fərq li xü-
su s iy  yət -

l ə  r i n  d ə n 
bi ri tər cü mə 

sə nə ti nin ən 
m ü  h ü m 

m ə r -
hə lə si 

h e  s a b 
e d i  l ə n 

tər cü mə pro se-
si za ma nı 
or ta ya çı-

xır. Yu xa rı da 
bəhs et di yi miz 
ki mi, tər cü mə 

pro se si üç 
mər hə lə-

dən ke çir.

ol ma dıq la rı üçün). Rus böl-
mə si nin tə lə bə lə rin də (azər-
bay can lı ol sa lar da, tər cü mə 
sə nə ti ba xı mın dan on la rın ana 
di li rus ca he sab olu nur, çün-
kü bu dil də dü şü nür lər, ne cə 
de yər lər, yu xu la rı nı bu dil də 
gö rür lər) isə hə min kəl mə nin 
as so siasi ya sı rus ca dır, o kəl mə-
nin bu di lə məx sus məfh  u mu 
və an la yı şı dır. Bu na gö rə də 
on lar ya lan çı ek vi va lent lə rin 
“tə lə si nə” nis bə tən az dü şür-
lər. Türk cə eşit dik lə ri söz ta nış 
de yil sə, yə ni bu söz on la rın ana 
di lin də ki ha zır məfh  um lar dan, 
an la yış lar dan hər han sı bi ri nə 
gön dər mə et mir sə, on lar sus-
duq la rı hal da, azər bay can lı tə-
lə bə lər as so siativ reak si ya ilə 
öz ana di lin də ki kəl mə ni iş lə-
dir lər. Tə bii ki, bü tün mə na la rı 
üst-üs tə dü şən kəl mə lər də (be lə 
kəl mə lər çox az olur) prob lem 
ol mur. La kin 

Fi lo lo gi ya elm lə ri 
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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Bu ra da əs ki Bəh riy yə və ki-
li nin ya və ri nin söh bət za ma nı 
mə nə söy lə dik lə ri ni yaz ma dan 
keç mə yə cə yəm. 

Bəh riy yə və ki li haq qın da araş-
dı rıl ma apa rıl dı ğı vaxt lar da bir 
də fə Ali Saib bəy, Ke çiörən mə-
həl lə sin də, kü çə də hə min ya və-
rin qo lu na gi rə rək ya vaş dan qu-
la ğı na pı çıl da yır: 

“Bu iş lə bağ lı bil dik lə ri nin ha-
mı sı nı söy lə mə yə nə lü zum var? 
Ha di sə sə nin dü şün dü yün ki mi 
ol ma yıb. Gənc sən, əgər gə lə cə yi-
ni tə min et mək is tə yir sən sə, de di-
yim ki mi hə rə kət elə!”

Gənc də niz çi za bit hirs lə qo lu-
nu Ali Saibin qo lun dan çə kir:

“Vic da nı mın sə sin dən baş qa 
heç bir sə sə qu laq as ma ram. Al-
lah dan baş qa da heç kim sə dən 
qor xum yox dur. Bun dan son ra 
si zin lə ara mız da da hər han sı bir 
mü na si bət qal ma dı”. 

İn di bu sə tir lə ri ya zar kən son-
ra lar Ali Saib bə yin də ba şı na gə-
lən lə ri, onu məh kə mə lə rə, həbs-
xa na la ra sü rük lə yən if ti ra la rın 
ta rix çə lə ri ni yax şı xa tır la yı ram. 

 Zə ma nə iç rə mü cər rəb dir
 in ti qa mi-za man,
 Hə mi şə yax şı ya yax şı ve rir,
 ya ma na ya man!
Ye nə əs ki Bəh riy yə və ki li nin 

mə nə da nış dı ğı bir baş qa he ka-
yət var:

Bəh riy yə və kil li yi ləğv edil mə-
dən ön cə Baş və ki lə mək tub gön-
də rib Bö yük Fran sa in qi la bın dan 
mi sal lar gə tir dik dən son ra: “Biz 
də bi ri-bi ri mi zin üs tü nə dü şü-
rük. Ona gö rə də in qi la bı mı zın 
aqi bə ti nin Fran sa in qi la bı nın 
aqi bə ti nə, ta le yi mi zin isə fran sız 
in qi lab çı la rı nın ta le yi nə ox şa ya-
ca ğın dan qor xu ram” – de yə ən di-
şə lə ri ni di lə gə tir miş di. Bu söz lə-
ri o za man hö ku mə tə hə də-qor xu 
ki mi qiy mət lən dir miş di lər. 

Haq qın da təh qi qat açıl ma sı nı 
is tə yən sə nəd Mil lət Məc li sin də 
oxu nan za man, iki tə si rin al tın da 
idi. Bir qi sim dost la rı ona mü la yim 
dav ran ma sı nı, itt  i ham çı lar la sa kit, 
nə za kət li da nış ma sı nı, eh ti yat lı ca-
vab lar ver mə si ni, di gər lə ri isə açıq-
aş kar dö yü şə atıl ma sı nı, kəl lə- kəl lə-
yə gəl mə si ni məs lə hət gö rür dü lər. 

Bi rin ci lər bü tün prob lem lə rin yo-
lu na qo yu la ca ğı na tə mi nat ve rir, 
bu nu yük sək mə qam sa hib lə ri nin 
vəd lə ri ilə əla qə lən di rir di lər. İkin ci-
lər isə “Hər da va da qə lə bə, zər bə ni 
bi rin ci vu ra nın dır”, - de yir di lər. Əs-
ki top çu min ba şı sı bü tün hə ya tı bo-
yu əmr lə, gös tə riş lə ça lış mış dı. Ona 
sus ma ğı, yum şaq və hə lim dav ran-
ma ğı məs lə hət gö rən lər də bu nun 
yu xa rı dan alın mış əmr ol du ğu nu 
de yir di lər. De mə li, əm rə bo yun əy-
mək la zım idi. 

O, bü tün hə ya tı bo yu Qa zi dən 
baş qa bir kim sə ba rə sin də ogün-
kü qə dər aşa ğı not dan baş la ya raq 
da nış ma mış dı. Baş və ki li nə zər də 
tu tub “Şe fi  min ayaq la rı al tın da öl-
mə yə ha zı ram!” - de yir di. La kin 
qar şı sın da kı ağıl lı, təc rü bə li, in san 
psi xo lo gi ya sı na də rin dən bə ləd 
olan bir ida rə çi idi. Top çu min ba-
şı sı nın onun fə riq (or du ge ne ra lı 
– V.Q.) rüt bə si önün də tit rə di yi ni 
yax şı ba şa dü şür dü. Odur ki, bü-
tün si ya si hə ya tı nın ən sa ti rik, ən 
iy nə li, ən aşa ğı la yı cı, ən hə qa rət li 
çı xı şı nı et mək üçün dər hal kür sü yə 
qalx maq für sə ti ni əl dən ver mə di: 

“Ma dam ki, ayaq la rım al tın da 
öl mə yə ha zır san, öl o za man!”

O gün dən hə ya tı nı qa ral dan bu 
bö yük, qüd rət li ki nin pən cə lə ri al-
tın da hə ya tı nın so nu na qə dər ça-
pa la dı. Özü nü xi las et mək üçün 
gös tər di yi tə şəb büs lə rin ha mı sı 
bo şa çıx dı. İşi nin Di va ni-Ali yə ve-
ril mə qə ra rın dan ön cə Məc lis kür-
sü sün də “İz mit sa hi lin dən hər 
keç di yi za man “Ya vuz” və di gər 
gə mi lə ri mi zin tə mi ri üçün gə ti ri lən 

“Ho vuz”un çə kic lə ri onun da ba şı na 
enə cək” – de yə ba ğı rar kən bu söz lər-
lə işa rət elə mək is tə di yi adam is teh za 
ilə gü lür, ürə yin də “O çə kic lər əv vəl-
cə sə nin ba şı nı par ça la dı” – de yir di. 

Məc lis araş dır ma sı uzun sür mə-
di. Am ma Cüm hu riy yət ta ri xi nin 
ən diq qə tə la yiq ha di sə lə rin dən bi ri 
baş ver di. Əs ki min ba şı, sa biq və kil 
bu təh qi qat əs na sın da tə mir işi nin 
tap şı rıl dı ğı fi r ma ya baş və ki lin za-
min dur du ğu nu, tək lif olu nan iki 
müəs si sə dən bi ri nin üs tün dən xətt  
çə kə rək o bi ri si ni seç di yi ni sü bu ta 
ye ti rən sə nəd lə ri xa tır lat dı ğı za man 
İs mət Pa şa “Xətt  mə nim, mə su liy-
yət isə onun dur. Kim bi lir, mə nə 
nə ya lan lar söy lə yib ki, son da qə bul 
et mə yə məc bur qal mı şam!” – de di. 
Bu nun la da üzə ri nə dü şə bi lə cək 
hər han sı mə su liy yət köl gə si ni baş-
lan ğıc dan qə tiy yət lə rədd et di. 

Ko mis si ya nın ic las la rın dan bi rin-
də əs ki Bəh riy yə və ki li nin bu və-
zi fə yə tə yin olun maz dan əv vəl iki 
dos tu – Ən vər Pa şa nın keç miş yez-
nə si Na zim bəy və Bi lə cik (o za man-
lar Ər toğ rul ad la nır dı) mil lət və ki li 
dok tor Fik rət1 ilə qur duq la rı şir kət-
dən bəhs olun du. On dan han sı sə-
bəb lə rə gö rə ti ca rət iş lə ri nə gi riş di yi 
so ru şul du. Bu sual Bəh riy yə və ki li-
ni son də rə cə hid dət lən dir di. Rəisin 
ağ zın da kı si qa rı qa pıb bir ne çə də-
rin qul lab vu ran dan son ra, “Bu-
nu mən dən ni yə so ru şur su nuz?” 
– de yə ba ğır dı. “Ha mı nız, baş da 
rəisi miz ol maq la “zən gin ləş mək 
la zım dır, de mok ra ti ya zən gin li yə 
əsas la nır” de mir di niz mi? Ha mı nız 
ey ni şə kil də iş qur ma mış dı nız mı?” 

O ax şam evi nə te le fon et di lər. 
Çox yax şı ta nı dı ğı sə sin sa hi bi 
ona aşa ğı da kı söz lə ri söy lə di: 

“Sən nə edir sən? Heç dar 
ağa cın dan ası lan lar da mə nim 
haq qım da da nış maq cə sa rə ti 
gös tər mə di lər”. 

Ca vab ver mə yə ma cal tap-
ma mış o baş da dəs tək asıl dı. 

Bu söh bət dən son ra bü-
tün ümid lə rin puç ol du ğu-
nu, hər şe yin so na çat dı ğı nı 
an la dı. Am ma ye nə də Məc-
lis də özü nü ba car dı ğı qə dər 
mü da fi ə et mə yə qə rar ver di. 

Qüd rət li düş mə ni isə cə sa rə ti-
ni Məc lis ta ri xi nin bəl kə də ən 

ko bud, qa ba cüm lə si ilə qar şı la yıb 
elə baş lan ğıc da da dur dur du: 

“Ba şı nı yem tor ba sı na so-
xub iy rənc əməl lər lə 

məş ğul olan bu 
adam!”

Ar dın ca qor xunc, hə zin, ka bus 
və qa ra bas ma lar la do lu bir rö ya 
baş la dı. Bir ax şam gec saat lar da 
evi ni yüz nə fər po lis bir dən bas-
dı. Ke çiörə nin ki çik mey da nın da 
gə liş-ge diş dur du rul du. Az son ra 
bir dü jün av to mo bil sü rət lə An-
ka ra ya doğ ru yol al dı. Ev də gənc 
xa nı mı üç ki çik uşaq la tək qal-
mış dı. Yan la rın da ha yan ola caq 
bir kim sə yox du. Şaş qın, pə ri şan 
hal da idi lər. Bu ara da qa pı açıl-
dı. Ağaoğ lu Əh mə din xa nı mı ilə 
qız la rı içə ri gir di lər. Sə hər açı la na 
qə dər ora da qal dı lar. 

Bir gün son ra “Ha ki miy yə-
ti-Mil li yə” qə ze tin də bu həbs lə 
bağ lı ya zı da Əh məd Ağaoğ lu-
nun qız la rı nın əs ki Bəh riy yə 
və ki li nin xa nı mı na tə səl li ver-
mək üçün tez-tə lə sik onun evi nə 
qaç dıq la rın dan uzun-uza dı bəhs 
olu nur du. Atam hə min ya zı nı 
ya zan ada mı çox yax şı ta nı yır-
dı. Onu gö rən də qu la ğı nı dar tıb 
“Sə nin də ba şı na be lə iş gəl di yi 
za man xa nı mı na, uşaq la rı na ha-
yan dur maq üçün bi rin ci özüm 
qa çıb gə lə cə yəm. Bu nu in di dən 
bil mə yi ni is tə yi rəm, ca van oğ-
lan!” - de miş di. 

Ya ra şı ğı ilə məş hur bu üzü qu-
laq la rı nın di bi nə qə dər qı za ran 
ya zı müəl li fi , ata mın əl lə rin dən 
ya pış mış dı:

“Us ta dım! Us ta dım! Mə ni əfv 
edin. Val lah, yaz dır dı lar!”

Di va ni-Ali nin ilk gü nü hə ya-
tı mın mən də qüv vət li iz bu rax-
dı ğı mən zə rə lər dən bi ri nə şa hid 
ol muş dum. 

Bö yük qə lə bə lik top laş mış dı. 
Əd liy yə bi na sı nın ko ri dor la rı 
adam la xınc ha xınc do lu idi. Məh-
kə mə sa lo nu na yal nız ön cə dən 
xü su si də vət kar tı alan lar bu ra xı-
lır dı. Dörd bir tə rəf də son də rə cə 
güc lü mü ha fi  zə təd bir lə ri gö rül-
müş dü. Hər ad dım da po lis, əs-
gər, in zi bat amir lə ri gö zə də yir di. 

Sa lo na Di va ni-Ali nin Təm yiz dən 
(Yar ğı tay - Ali Məh kə mə) se çil miş 
rəis və üzv lə ri əyin lə rin də man ti ya 
da xil ol du lar. On la rın ar dın ca Döv lət 
Şu ra sın dan (Da nış tay) gə lən lər mül-
ki pal tar da ke çib yer lə ri ni tut du lar. 

Hü quq fa kül tə si nin gənc tə lə-
bə si ki mi ilk də fə gör dü yüm bu 
bö yük əd liy yə he yə ti, üzə rim də 
qə ri bə tə sir bu rax dı. Mə nə ma-
raq lı idi: gö rə sən ni yə Di va nın 
bə zi üzv lə ri məh kə mə yə mül ki 
pal tar da gəl miş di lər?

Məh kə mə rəisi “Mütt  ə hi mi gə-
ti rin!” – de di yi za man bü tün baş-
lar sol da kı qa pı ya tə rəf çev ril di. 

Əv vəl cə içə ri yə pa rıl da yan bir 
sün gü gir di. Ar xa sın dan isə 

əs ki Bəh riy yə və ki li nin açıq- ya şıl 
göz lə ri gö rün dü. Da lın ca baş qa bir 
sün gü nün pa rıl tı sı sa lo na ya yıl dı. 

O na bax dım. Əv vəl dən də qı-
rış la rı az ol ma yan üzü in di san-
ki ovuc da sıx ma la nıb əzil miş bir 
qu maş par ça sı na bən zə yir di!

Sə si tit rək və bo ğuq çı xır dı. Qar-
ma qa rı şıq saç la rı, bü rüş müş üzü 
mə nə bir dən-bi rə Dan to nu2 xa tır-
lat dı. Bə li, hə qi qə tən də Dan to nun 
rəsm lə ri ilə qar şım da kı bu üz ara-
sın da bir bən zər lik var dı. Yal nız ca 
bu qə dər! Bi ri bir büt, di gə ri isə 
if ti ra la rın, pa xıl lıq la rın, düş mən-
çi lik lə rin qur ba nı na çev ri lən sa də 
in san! Bi ri nin ba şı nı qa na su sa mış 
in qi lab ye miş di, di gə ri nin ba şı öz 
təd bir siz li yi nə, bə si rət siz li yi nə, 
qü ru ru na qur ban ge dir di. 

Di va ni-Ali önün dən döv lə tin bö-
yük lü, ki çik li, ara la rın da si ya sət çi və 
mə mur lar da olan bir çox in san la rı 
gə lib ke çib lər. İc las lar, ya lan şa hid-
lik lər, haq sız açıq la ma lar, lü zum-
suz iza hat lar, yad dan çı xa rı lan lar, 
“Cüm hu riy yə tin şə rəf və hey siy yə-
ti nin qo run ma sı nı” ha kim dən kəs-
kin tərz də tə ləb edən ifa də lər lə do-
lub- da şır dı. Nə ha yət, qə rar ver mək 
gü nü gə lib çat dı. O, hər za man ge-
yin di yin dən da ha sə li qə li pal tar da, 
hər za man ol du ğun dan da ha sa kit 
tərz də xü su si ay rı lan yer də otur-
muş du. Özü nü son də fə hə vəs siz 
şə kil də, cə za sı nı çək mə yə ha zır ol-
du ğu nu söy lə yə rək mü da fi ə elə di.

Qə rar oxun duq ca, Bö yük Mil lət 
Məc li si is tin taq ko mis si ya sı və güc lü 
düş mə ni nin itt  i ham et di yi mə qam-
lar dan bi rər-bi rər bə raət al dı ğı nı gör-
dü. Hə min də qi qə lər də ümid işı ğı nın 
bir an lıq da ol sa, üzün də par la dı ğı nı 
sez mə mək müm kün de yil di. Yox sa 
şə rə fi  ni, hey siy yə ti ni, hə ya tı nı, hətt  a 
gə lə cə yi ni də bu mən gə nə nin ara sın-
dan qur tar ma ğa nail ol muş du?

1 Fik rət Onu ralp (1887-1946) – 
türk hə kim və si ya sət ada mı. 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti-
ya sın dan I, II və III TBMM 
üz vü ol muş du. 

2 Dan ton Jorj Jak (1759-1794) – 
fran sız in qi lab çı sı, ilk Fran sız 
Res pub li ka sı nın qu ru cu la rın-
dan bi ri, Fran sa hö ku mə tin də 
əd liy yə na zi ri və ic ti mai qur-
tu luş ko mi tə si nin səd ri. 

Davamı gələn sayımızda

Tərcümə edən:
Vilayət QULİYEV, professor

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

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

Bu ra da əs ki Bəh riy yə və ki-
li nin ya və ri nin söh bət za ma nı 
mə nə söy lə dik lə ri ni yaz ma dan 

Bəh riy yə və ki li haq qın da araş-

Bö yük qə lə bə lik top laş mış dı. 
Əd liy yə bi na sı nın ko ri dor la rı 
adam la xınc ha xınc do lu idi. Məh-
kə mə sa lo nu na yal nız ön cə dən 
xü su si də vət kar tı alan lar bu ra xı-
lır dı. Dörd bir tə rəf də son də rə cə 
güc lü mü ha fi  zə təd bir lə ri gö rül-
müş dü. Hər ad dım da po lis, əs-
gər, in zi bat amir lə ri gö zə də yir di. 

Sa lo na Di va ni-Ali nin Təm yiz dən 
(Yar ğı tay - Ali Məh kə mə) se çil miş 
rəis və üzv lə ri əyin lə rin də man ti ya 
da xil ol du lar. On la rın ar dın ca Döv lət 
Şu ra sın dan (Da nış tay) gə lən lər mül-
ki pal tar da ke çib yer lə ri ni tut du lar. 

Hü quq fa kül tə si nin gənc tə lə-
bə si ki mi ilk də fə gör dü yüm bu 
bö yük əd liy yə he yə ti, üzə rim də 
qə ri bə tə sir bu rax dı. Mə nə ma-
raq lı idi: gö rə sən ni yə Di va nın 
bə zi üzv lə ri məh kə mə yə mül ki 
pal tar da gəl miş di lər?

Məh kə mə rəisi “Mütt  ə hi mi gə-
ti rin!” – de di yi za man bü tün baş-
lar sol da kı qa pı ya tə rəf çev ril di. 

Əv vəl cə içə ri yə pa rıl da yan bir 
sün gü gir di. Ar xa sın dan isə 

əs ki Bəh riy yə və ki li nin açıq- ya şıl 
göz lə ri gö rün dü. Da lın ca baş qa bir 
sün gü nün pa rıl tı sı sa lo na ya yıl dı. 

O na bax dım. Əv vəl dən də qı-
rış la rı az ol ma yan üzü in di san-
ki ovuc da sıx ma la nıb əzil miş bir 
qu maş par ça sı na bən zə yir di!

Sə si tit rək və bo ğuq çı xır dı. Qar-
ma qa rı şıq saç la rı, bü rüş müş üzü 
mə nə bir dən-bi rə Dan to nu

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 

mə nə bir dən-bi rə Dan to nu
lat dı. Bə li, hə qi qə tən də Dan to nun 
rəsm lə ri ilə qar şım da kı bu üz ara-
sın da bir bən zər lik var dı. Yal nız ca 
bu qə dər! Bi ri bir büt, di gə ri isə 
if ti ra la rın, pa xıl lıq la rın, düş mən-
çi lik lə rin qur ba nı na çev ri lən sa də 
in san! Bi ri nin ba şı nı qa na su sa mış 
in qi lab ye miş di, di gə ri nin ba şı öz 
təd bir siz li yi nə, bə si rət siz li yi nə, 

O ax şam evi nə te le fon et di lər. 
Çox yax şı ta nı dı ğı sə sin sa hi bi 
ona aşa ğı da kı söz lə ri söy lə di: 

“Sən nə edir sən? Heç dar 
ağa cın dan ası lan lar da mə nim 
haq qım da da nış maq cə sa rə ti 
gös tər mə di lər”. 

Ca vab ver mə yə ma cal tap-
ma mış o baş da dəs tək asıl dı. 

Bu söh bət dən son ra bü-
tün ümid lə rin puç ol du ğu-
nu, hər şe yin so na çat dı ğı nı 
an la dı. Am ma ye nə də Məc-
lis də özü nü ba car dı ğı qə dər 
mü da fi ə et mə yə qə rar ver di. 

Qüd rət li düş mə ni isə cə sa rə ti-
ni Məc lis ta ri xi nin bəl kə də ən 

ko bud, qa ba cüm lə si ilə qar şı la yıb 
elə baş lan ğıc da da dur dur du: 

“Ba şı nı yem tor ba sı na so-
xub iy rənc əməl lər lə 

məş ğul olan bu 
adam!”

Bö yük qə lə bə lik top laş mış dı. 
Əd liy yə bi na sı nın ko ri dor la rı 
adam la xınc ha xınc do lu idi. Məh-
kə mə sa lo nu na yal nız ön cə dən 
xü su si də vət kar tı alan lar bu ra xı-
lır dı. Dörd bir tə rəf də son də rə cə 
güc lü mü ha fi  zə təd bir lə ri gö rül-
müş dü. Hər ad dım da po lis, əs-
gər, in zi bat amir lə ri gö zə də yir di. 

Sa lo na Di va ni-Ali nin Təm yiz dən 
(Yar ğı tay - Ali Məh kə mə) se çil miş 
rəis və üzv lə ri əyin lə rin də man ti ya 
da xil ol du lar. On la rın ar dın ca Döv lət 
Şu ra sın dan (Da nış tay) gə lən lər mül-
ki pal tar da ke çib yer lə ri ni tut du lar. 

Hü quq fa kül tə si nin gənc tə lə-
bə si ki mi ilk də fə gör dü yüm bu 
bö yük əd liy yə he yə ti, üzə rim də 
qə ri bə tə sir bu rax dı. Mə nə ma-
raq lı idi: gö rə sən ni yə Di va nın 
bə zi üzv lə ri məh kə mə yə mül ki 
pal tar da gəl miş di lər?

Məh kə mə rəisi “Mütt  ə hi mi gə-
ti rin!” – de di yi za man bü tün baş-
lar sol da kı qa pı ya tə rəf çev ril di. 

əs ki Bəh riy yə və ki li nin açıq- ya şıl 
göz lə ri gö rün dü. Da lın ca baş qa bir 
sün gü nün pa rıl tı sı sa lo na ya yıl dı. 

O na bax dım. Əv vəl dən də qı-
rış la rı az ol ma yan üzü in di san-
ki ovuc da sıx ma la nıb əzil miş bir 
qu maş par ça sı na bən zə yir di!

Sə si tit rək və bo ğuq çı xır dı. Qar-
ma qa rı şıq saç la rı, bü rüş müş üzü 
mə nə bir dən-bi rə Dan to nu

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 

Atamın 
dostları



(Əv və li ötən sa yları mız da)
Odur ki, “Ye ni dən qur ma” 

döv rü nü xü su si ma raq la qar-
şı la mış dı, la kin bu pro ses lə bir 
yer də gə lən prob lem lər – boş 
ma ğa za lar, növ bə lər, cə miy-
yə tin mə nə vi da yaq la rı nın sar-
sıl ma sı, mo no lit say dı ğı so vet 
cə miy yə tin də baş qal dır mış fər-
diy yət çi lik, eqoist lik, mil lət lə ra-
ra sı mü na si bət lə rin gər gin ləş-
mə si onu çox na ra hat edir di...

Ya xın dan ta nı yan la rı de yir ki, 
hə min dövr də o, daim dü şün-
cə lə rə qa pı lır dı, daim fi  kir li idi. 
Qle nin gün də lik lə rin də 1988-ci 
ilin av qus tun da yaz dı ğı be lə 
bir qeyd var: “Ət raf da hər şey 
gün dən-gü nə da ha na ra hat şə-
kil alır. Hər tə rəf də ikiüz lü lük lə 
rast la şır san. Heç ağ la sı ğan de-
yil! Mən elə he sab edi rəm ki, bu 
yol la biz də ye ni dən qur ma heç 
vaxt baş tut ma ya caq...”

Hə lə Ame ri ka da ya şa yan da 
Ma ya kovs ki poezi ya sı nın vur-
ğu nu ol muş du. Ma ya kovs ki 
onun gənc lik il lə ri nin ku mi ri 
idi. İn di isə onun əsər lə ri ni rus 
di lin də, ori ji nal dan oxu yur-
du, bir çox la rı nı əz bər bi lir di. 
O, həm də Dos to yevs ki, Çe-
xov ya ra dı cı lı ğı nın vur ğu nuy-
du, çün ki on la rın əsər lə rin də 
onun əda lət li qu ru luş, əda lət li 
cə miy yət ba rə də fi  kir lə ri ni təs-
diq lə yən ide ya lar ta pır dı...

Tə bii ki, o, mark sist de yil di, 
am ma SS Rİ-nin si ma sın da in-
san la rı hə qi qə tən qar daş edən 
bir cə miy yət gör mək is tə yir di. 

O, be lə bir cə miy yə tə qul luq 
et mək üçün özü nü təh lü kə yə 
mə ruz qoy muş, doğ ma və tə ni-
ni be lə at mış dı...

“Ya man yo rul mu şam”  
Or lov-Souter ne çə il lər dən 

bə ri Mosk va da ya şa yan da hi 
so vet kəş fi y yat çı la rı Kim Fil bi 
və Corc Bleyk lə də möh kəm 
dost laş mış dı. O, bu əf sa nə vi 
in san lar la dost lu ğun dan qü rur 
du yur, dost la rı isə Uqo dan öz 
kö mək lə ri ni heç vaxt əsir gə-
mir di lər. On la rın hər üçü nün 
bən zər ta le yi var dı və Qlen 
özü nə dost bil di yi bu in san la-
rın hər məs lə hə ti nə bö yük diq-
qət ye ti rir di. On lar tez-tez fi  kir 
mü ba di lə si apa rır dı lar. Souter 
ana li tik be yi nə ma lik bir in-
san ki mi bu söh bət lər də baş 
ve rən pro ses lə rin ma hiy yə ti nə 
var maq, on la rı dərk et mək is-
tə yir di. Qor xur du ki, bu pro-
ses lər özü üçün seç di yi mə nə vi 
də yər lə rin ifl  a sı na apar sın, bir 
za man lar eta lon ki mi bax dı ğı, 
bü tün dün ya nın tə rəq qi pər vər 
in san la rı üçün nü mu nə olan 
öl kə, prob lem lə rin gir da bı na 
düş sün, sar sıl sın. 

1987-ci ilin ap re lin də Souter 
Mosk va da kı ali mək təb lər dən 
bi rin də in gi lis di li kur su nu 
apa ran bir qa dın la ailə qu rur, 
on la rın, adı nı Alek sand ra qoy-
duq la rı bir qız la rı dün ya ya gə-
lir. Öv la dı olan dan son ra ata, 
için də ne çə il lər dən bə ri giz li 
qal mış mə həb bə ti ni tək ba la-
sı na yö nəl dir. Hə ya tın da kı bu 
ye ni lik, de yə sən, onun ru hi və-
ziy yə ti ni də get dik cə nor mal-
laş dı rır dı. Onun özü nə də elə 
gə lir di ki, ar tıq bü tün çə tin lik-
lər, bü tün gər gin lik ar xa da dır 
və irə li də onu daim ar zu la dı ğı 
se vim li in san la rın əha tə sin də 
məh sul dar, mə na lı hə yat göz-
lə yir.

İçin də cü cər miş ümid işı ğı-
nın tə za hü rü 1988-ci ilin or ta-
la rın da ver di yi bir mü sa hi bə-
də də du yu lur: “İn di mə nim 
ma raq lı işim, əla şə raitim var. 
Tə zə dost lar ta pı ram, qar şı-
ma mü hüm plan lar qo yu ram. 
Mən hiss edi rəm ki, di na mik 
bir cə miy yət də ya şa yı ram. 
Bu cə miy yə tin nə həng prob-
lem lə ri var sa, bu prob lem-
lə ri həll et mək əz mi də var.

Aş kar lıq, de-
m o k  r a  t i  y a , 
ye ni dən qur-
ma əs lən 
a m e  r i  k a  l ı 
olan bi ri si 
üçün in di 
da ha real, 
inan dı rı cı 
gö rü nür”.

Elə hə-
min 1988-
ci ilin 
ax ı r  l a  r ın -
da Or lov-
Souter SS Rİ 

Döv lət Təh-
l ü  k ə  s i z  l i  y i 

K o  m i  t ə  s i  n ə 
hə qi qi hər bi 

xid mə tə qə bul 
edi lir, ona ma yor 

rüt bə si ve ri lir. Bu, 
ümu miy yət lə, SS Rİ 

üçün gö rün mə miş 
bir hal idi. Be lə lik lə, 

in di onun qar şı-
sın da da ha ge-

niş üfüq lər 
açı lır dı.

1989-cu ilin əv vəl lə rin də 
xa ri ci kəş fi y ya ta rəh bər lik 
edən şəxs lər, Qle nin “Xalq-
lar Dost lu ğu” or de niy lə təl tif 
olun ma sı ba rə də mə sə lə qal-
dı rır lar. O, bu yük sək or de nə 
“mü hüm tap şı rıq lar ye ri nə 
ye tir di yi nə və döv lə ti mi zin 
möh kəm lən di ril mə sin də mi-
sil siz xid mət lə ri nə gö rə” la-
yiq gö rü lür.

Am ma, ne cə de yər lər, sən 
say dı ğı nı say, gör fə lək nə sa-
yır...

Or de ni onun ya xa sı na sağ 
ikən tax maq nə sib ol ma dı. Tən-
tə nə li mə ra si mə üç gün qal mış 
KQB ma yo ru Or lov-Souter 
dün ya sı nı kö nül lü də yiş mə yi 
məs lə hət bil di və ha mı nı şo ka 
sal dı.

O, SS Rİ haq da mü şa hi də lə ri-
ni, dü şün cə lə ri ni yaz dı ğı ki tab-
da bö lüş mək is tə yir di və ar tıq 
nəş riy yat la mü qa vi lə də bağ-
la mış dı. Am ma ya za bil mə di, 
vax tı çat ma dı... 

Hə min müd hiş 22 iyun ge-
cə si Uqo Mosk va ət ra fın da kı 
ba ğın da tək idi. Özü nə qəsd et-
mək dən qa baq ya xın la rı na bir 

ne çə mək tub yaz dı – ana sı na, 
ar va dı na, qı zı na, Corc Bley kə 
və xa ri ci kəş fi y yat ida rə sin də ki 
bü tün həm kar la rı na:

“Bu mə nim və yal nız mə-
nim qə ra rım dır... Bu qə rar 
əsəb lə ri min if rat gər gin li yin-
dən do ğur... Ya man yo rul mu-
şam...” 

Qı zı na yaz dı ğı mək tub da isə 
bu söz lər var: “Xa hiş edi rəm, 
ana nı sev və həm onun üçün, 
həm də və tə ni miz üçün la yiq li 
və tən daş ol, daim öz əmə yin lə 
yük səl...”

Ana sı na mək tu bun da isə ya-
zır dı: “Mə nə söz ver ki, Sa şa nı 
və mə nim ar va dı mı unut ma ya-
caq san...”

Mək tub la rı nı bi ti rən dən son-
ra o, qa ra ja enir, qa pı nı möh-
kəm bağ la yır və mü hər ri ki işə 
sa lır...

P.S. Hətt  a in di, üs tün dən 
iyir mi il dən ar tıq za man 
ötən dən son ra be lə, onu bu 
qə ti ad dı ma sövq edən ami-
li də qiq müəy yən ləş dir mək 
müm kün de yil. Gö rə sən, 
onun ru hi sar sın tı la rı na, iz-
ti rab la rı na sə bəb olan nə-
lər idi? Ço xil lik psi xo lo ji və 
əsəb gər gin li yi? Şəx siy yə ti-
nə və ta le yi nə Qərb qə zet-
çi lə ri nin daimi zəh lə tö kən 
diq qə ti? Ana sı na, qo hum la-
rı na, dost la rı na ver di yi dərd-
lə rə gö rə çiy nin də da şı dı-
ğı ağır mə su liy yəti?.. Yox sa 
ideal la rı ilə real lıq ara sın da 
get dik cə də rin lə şən uçu rum?

Öl kə nin, okean da kı ays-
berq ki mi Uqo nun qaç dı ğı 
sa hil lə rə sa rı sü rün mə si? 
Bu nu bil mək müm kün ol-
ma ya caq, çün ki Qlen için-
də ki lə ri də özüy lə hə mi şə-
lik apar dı...

Onun la vi da laş ma ğa həm-
kar la rı gəl miş di. Ar tıq da-
ğıl maq da olan İtt  i fa qın KQB 
rəh bər lə ri onun ta bu tu ya-
nın da fəx ri qa ro vul da dur-
du lar. Onu son mən zi lə əsl 
dö yüş çü ki mi, tən tə nəy lə 
yo la sal dı lar və son ar zu su-
nu ye ri nə ye ti rib KQB za bi ti 
pal ta rın da tor pa ğa tap şır dı-
lar...

***
Mosk va da kı No vo kunt se-

vo mə zar lı ğın da, əf sa nə vi 
kəş fi y yat çı Kim Fil bi ilə ya-
na şı dır lar – yo lu nuz düş sə, 
bu so nun cu so vet və tən da-
şı nın qə rib qəb ri ni zi ya rət 
edin, çün ki o, əqi də ada mı 
idi və əqi də siz li yə eti raz 
edə rək dün ya sı nı də yi şib sə, 
unu dul ma ğa, yə qin ki,  la yiq 
de yil...

(Son)

N 46(55) 04.12.201510
Kəş fiy yat və əks-kəş fiy yat elə bir sa hə dir 

ki, on dan ya zan da tə zə ma te rial tap-
maq çox çə tin olur. Bu na gö rə bə zən, 
bəl kə də, oxu cu la rın qı naq ob yek ti-

nə çev ri li rik. Çün ki adam lar şa hid lə ri ol du-
ğu, ya şa dıq la rı dövr də baş ve rən lər lə da ha 
çox ma raq la nır lar. Am ma bu nu da nə zə rə alın 
ki, ötən əs rin 70-90-cı il lə ri nin si zi cəlb edən 
möv zu la rı heç yer də ge niş işıq lan dı rıl mır. Kəş-
fiy yat da hət ta 50-ci il lə rin ha di sə lə ri də nis bə-
tən tə zə sa yı lır. Ne cə de yər lər, kəş fiy yat ma te-
rial la rı nın “ya ra dı cı lıq müd də ti” çox uzun dur...
Bu nun sə bə bi lap üz də ol sa da, bə zi oxu cu la rı-
mız üçün ay dın laş dır ma ğa də yər. Nis bə tən son 
dövr lə rin kəş fiy yat ta ri xi nə mü ra ciət edən araş-
dır ma çı yal nız ma raq sız ya zı ya za bi lər, çün ki 
ha di sə lə rin tə fər rü at la rı nı, iş ti rak çı la rı nı aç maq 
müm kün ol mur – on la rın bə zi lə ri hə lə də sağ-sa-
la mat və iş ba şın da dır. 
Am ma bu, heç də o de mək de yil ki, son dövr lər-
də bu ta ri xin sə hi fə lə ri ya zıl mır. Bu il lər ər zin də, 
mə sə lən, so vet kəş fiy ya tı na Uoker, Lip ke, Eyms, 
Han sen, Ho vard və baş qa la rı ki mi qiy mət li agent-
lər xid mət gös tə rib. Elə fi kir ləş mə yin ki, bu in san-
lar adi adam lar idi. On lar Ame ri ka nın Mər kə zi Kəş-
fiy yat İda rə sin də, Fe de ral Təh qi qat Bü ro sun da, Mil li 
Təh lü kə siz lik Agent li yin də, Bir ləş miş Ştat lar or du su-
nun şifr lə mə xid mə tin də ça lı şır dı lar. Rus kəş fiy ya-
tı bu qiy mət li agent lər lə əla qə si ni, bir qay da ola-
raq, heç vaxt eti raf et mir və bu yol la mət buatın 
qal dır dı ğı ca vab sız sual la rı ca vab lan dır maq 
mə su liy yə tin dən azad olur. 
Bu si ya hı nı da ha da uzat maq olar dı. 
Am ma bu ya zı da məq sə dim ta mam 
baş qa dır. Mən bu gün Ru si ya Xa-
ri ci Kəş fiy yat or qa nı nın öz əmək-
da şı say dı ğı, Bir ləş miş Ştat lar-
dan qa çan dan son ra rəs mən rus 
kəş fiy ya tı nın za bi ti rüt bə si nə la-
yiq gö rül müş bir şəxs dən söh bət 
aç maq is tə yi rəm. Bu, SSRİ-yə 
kö çən dən son ra Mi xail Or lov adı 
gö tü rən Qlen Souter dir.

O, be lə bir cə miy yə tə qul luq 1987-ci ilin ap re lin də Souter 1989-cu ilin əv vəl lə rin də Öl kə nin, okean da kı ays-

Puç arzuların qurbanı - 
kəşfiyyatçı Qlen Souter

m o k  r a  t i  y a , 

ma əs lən 
a m e  r i  k a  l ı 
olan bi ri si 
üçün in di 
da ha real, 
inan dı rı cı 

ci ilin 

Souter SS Rİ 

l ü  k ə  s i z  l i  y i 
K o  m i  t ə  s i  n ə 

hə qi qi hər bi 
xid mə tə qə bul 

edi lir, ona ma yor 
rüt bə si ve ri lir. Bu, 

ümu miy yət lə, SS Rİ 
üçün gö rün mə miş 
bir hal idi. Be lə lik lə, 

niş üfüq lər 

əş fiy yat və əks-kəş fiy yat elə bir sa hə dir 
ki, on dan ya zan da tə zə ma te rial tap-
maq çox çə tin olur. Bu na gö rə bə zən, 
bəl kə də, oxu cu la rın qı naq ob yek ti-

nə çev ri li rik. Çün ki adam lar şa hid lə ri ol du-
ğu, ya şa dıq la rı dövr də baş ve rən lər lə da ha 
çox ma raq la nır lar. Am ma bu nu da nə zə rə alın 
ki, ötən əs rin 70-90-cı il lə ri nin si zi cəlb edən 
möv zu la rı heç yer də ge niş işıq lan dı rıl mır. Kəş-
fiy yat da hət ta 50-ci il lə rin ha di sə lə ri də nis bə-
tən tə zə sa yı lır. Ne cə de yər lər, kəş fiy yat ma te-
rial la rı nın “ya ra dı cı lıq müd də ti” çox uzun dur...
Bu nun sə bə bi lap üz də ol sa da, bə zi oxu cu la rı-
mız üçün ay dın laş dır ma ğa də yər. Nis bə tən son 
dövr lə rin kəş fiy yat ta ri xi nə mü ra ciət edən araş-
dır ma çı yal nız ma raq sız ya zı ya za bi lər, çün ki 
ha di sə lə rin tə fər rü at la rı nı, iş ti rak çı la rı nı aç maq 
müm kün ol mur – on la rın bə zi lə ri hə lə də sağ-sa-

Am ma bu, heç də o de mək de yil ki, son dövr lər-
də bu ta ri xin sə hi fə lə ri ya zıl mır. Bu il lər ər zin də, 
mə sə lən, so vet kəş fiy ya tı na Uoker, Lip ke, Eyms, 
Han sen, Ho vard və baş qa la rı ki mi qiy mət li agent-
lər xid mət gös tə rib. Elə fi kir ləş mə yin ki, bu in san-
lar adi adam lar idi. On lar Ame ri ka nın Mər kə zi Kəş-
fiy yat İda rə sin də, Fe de ral Təh qi qat Bü ro sun da, Mil li 
Təh lü kə siz lik Agent li yin də, Bir ləş miş Ştat lar or du su-
nun şifr lə mə xid mə tin də ça lı şır dı lar. Rus kəş fiy ya-
tı bu qiy mət li agent lər lə əla qə si ni, bir qay da ola-
raq, heç vaxt eti raf et mir və bu yol la mət buatın 
qal dır dı ğı ca vab sız sual la rı ca vab lan dır maq 

Bu si ya hı nı da ha da uzat maq olar dı. 
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Aş kar lıq, de-
m o k  r a  t i  y a , 
ye ni dən qur-
ma əs lən 
a m e  r i  k a  l ı 
olan bi ri si 
üçün in di 
da ha real, 
inan dı rı cı 
gö rü nür”.

Elə hə-
min 1988-
ci ilin 
ax ı r  l a  r ın -
da Or lov-
Souter SS Rİ 

Döv lət Təh-
l ü  k ə  s i z  l i  y i 

K o  m i  t ə  s i  n ə 
hə qi qi hər bi 

xid mə tə qə bul 
edi lir, ona ma yor 

rüt bə si ve ri lir. Bu, 
ümu miy yət lə, SS Rİ 

üçün gö rün mə miş 
bir hal idi. Be lə lik lə, 

in di onun qar şı-
sın da da ha ge-

niş üfüq lər 
açı lır dı.

əş fiy yat və əks-kəş fiy yat elə bir sa hə dir 
ki, on dan ya zan da tə zə ma te rial tap-
maq çox çə tin olur. Bu na gö rə bə zən, 
bəl kə də, oxu cu la rın qı naq ob yek ti-

nə çev ri li rik. Çün ki adam lar şa hid lə ri ol du-
ğu, ya şa dıq la rı dövr də baş ve rən lər lə da ha 
çox ma raq la nır lar. Am ma bu nu da nə zə rə alın 
ki, ötən əs rin 70-90-cı il lə ri nin si zi cəlb edən 
möv zu la rı heç yer də ge niş işıq lan dı rıl mır. Kəş-
fiy yat da hət ta 50-ci il lə rin ha di sə lə ri də nis bə-
tən tə zə sa yı lır. Ne cə de yər lər, kəş fiy yat ma te-
rial la rı nın “ya ra dı cı lıq müd də ti” çox uzun dur...
Bu nun sə bə bi lap üz də ol sa da, bə zi oxu cu la rı-
mız üçün ay dın laş dır ma ğa də yər. Nis bə tən son 
dövr lə rin kəş fiy yat ta ri xi nə mü ra ciət edən araş-
dır ma çı yal nız ma raq sız ya zı ya za bi lər, çün ki 
ha di sə lə rin tə fər rü at la rı nı, iş ti rak çı la rı nı aç maq 
müm kün ol mur – on la rın bə zi lə ri hə lə də sağ-sa-

Am ma bu, heç də o de mək de yil ki, son dövr lər-
də bu ta ri xin sə hi fə lə ri ya zıl mır. Bu il lər ər zin də, 
mə sə lən, so vet kəş fiy ya tı na Uoker, Lip ke, Eyms, 
Han sen, Ho vard və baş qa la rı ki mi qiy mət li agent-
lər xid mət gös tə rib. Elə fi kir ləş mə yin ki, bu in san-
lar adi adam lar idi. On lar Ame ri ka nın Mər kə zi Kəş-
fiy yat İda rə sin də, Fe de ral Təh qi qat Bü ro sun da, Mil li 
Təh lü kə siz lik Agent li yin də, Bir ləş miş Ştat lar or du su-
nun şifr lə mə xid mə tin də ça lı şır dı lar. Rus kəş fiy ya-
tı bu qiy mət li agent lər lə əla qə si ni, bir qay da ola-
raq, heç vaxt eti raf et mir və bu yol la mət buatın 
qal dır dı ğı ca vab sız sual la rı ca vab lan dır maq 

Bu si ya hı nı da ha da uzat maq olar dı. 
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İl qar Əl fi nin araş dır ma la rı 
“Tam məx fi ” la yi hə sin də
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(Əv və li ötən sa yları mız da)

Şah Təhmasibin dövründə 
Mirzə Məhəmməd Əlinin 
adına yazılmış hökumət 

sənədi 
Sə nət və ya ra dı cı lıq üz rə təq dir 

və he sab la ma di va nı nın mə mu-
ru ki, dün ya da kı gə lir lər lə xərc lə ri 
təs vir et mək üçün özü nün qüd rət 
qə lə mi nə əl at mış dır və ta le yin sə-
hi fə lə rin də qı zı lı-gü mü şü ni qab 
və bə zək li kəh kə şan ya rat mış dır, 
bi zim mü qəd dəs hu ma yun hökm-
da rı mı zın ən ka mil qu lu, dün ya ya 
nə za rət edə nin dəf tər xa na xid mət-
çi si və alə mi fəth edə nin ida rə si nin 
qul luq çu su ol muş dur və Əbə di 
Hökm da rın ina yə ti nin bə rə kə ti ilə 
və dün ya da ni zam-in ti za mın ya-
ran ma sı na sə bəb ola raq bu ca han-
da ya şa yan la rın iş lə ri ni sah ma na 
sa lan Mü həm məd ilə Əli nəs li nin 
sə xa və ti ilə bi zim ad lı-san lı səl tə-
nə tin as ta na sın da mü qəd dəs za-
tüs si fat üçün var-döv lə ti top la yıb 
ha zır la maq la sa yı nı və miq da rı nı 
he sab la mış dır. Biz də Xos rov qar-
şı sın da və zi fə ni ye ri nə ye tir mək 
ver di yi bu ali əta nın əvə zi nə la zım 
bu yur duq ki, öz hə ya tı nı yax şı xid-
mət et mə yə və qul ol ma ğa bi la-
va si tə bağ la yan, bu iz zət ağa cı na 
qul luq et mək yo lun da fə da kar lıq 
gös tə rən, var gü cü nü düz lük na-
mi nə bu as ta na da bən də lik et mə yə 
qo yan, öz sə da qə ti ni bir qə ləm ki-
mi sə hi fə nin si nə si üzə rin də həkk 
edən qə lə mi düz olan bən də lər dən 
və əqi də si doğ ru olan qu lam lar dan 
hər bi ri nin tər cü me yi-ha lı şa hın he-
sa bın da bö yük mü ka fat la təl tif ol-
ma ğa və əla xid mət lə ri qeyd edi lən 
gün də lik iş dəf tə ri pad şa hın qə bul 
şə rə fi  nə və həd di bi lin mə yən əna-
ma la yiq gö rül sün. Bu xoş və xe yir 
söz lər Mir zə Mə həm məd Əli yə (lə-
qəb lə ri ilə) aid dir. 

Şah Təh ma si bin döv rün də 
bi na la ra nə za rət [qu ru mu na] 
dair Mə həm məd Əli xa nın 

adı na ya zıl mış sə nəd
Qə za vü-qə dər ida rə si nin fəaliy-

yə ti ni ni za ma sa lan və dün ya nın 
yed di iq li min də ida rə çi li yə nə za rət 
edən ca han şü mul iş lə rin də qay da-
qa nun ya rat maq mə sə lə si ni alə mi 
bə zə yən bi zim hu ma yun hökm da-
rı mı zın qar şı sı na qoy muş və əbə di 
döv lə tin bi na la rı ilə di ni mə bəd lə rin 
ti kil mə sin də ni zam-in ti za mı qo ru-
ma ğı mü qəd dəs za ti-ka mi lüs si fa ta1 
hə va lə et miş dir. İran döv lə ti nin və 
səl tə nə ti nin qə lə bə tax tı bu uğu-
ra alış mı şın əy ləş mə si nə mü şər-
rəf ol muş və dün ya mey da nın da 
hökm ran lıq ilə hökm dar lıq ta cı mü-
qəd dəs və mü ba rək ba şa uca lıq gə-
tir miş dir. Şa hın mər hə mə ti nin ri ya-
sız ba ha rı bə rə kə tin dən bu aləm də 
ya şa yan la rın ürək içi ba ğın da şad lıq 
və xür rəm lik tə ra və ti nin əla mət lə-
ri gö rün dü və tə zə su zil lül la hın2 
həd di ni aşan ənam lar çeş mə sin dən 
sü rət lə mey da na ax dı. Biz də göy lə-
rə qal xan bu say sız ne mət lə rə gö rə 
şükr et mə yi və bö yük əta la ra gö rə 
sə na lar oxu ma ğı la zım bu yur duq. 

Din-ima nın və xi la fət ni şan lı nəs lin 
bən də lə ri və vi la yət əla mət li ailə nin 
əsl qu lam la rı ki, ata-ba ba dan baş la-
ya raq qul ca sı na öy mə yi adət et miş 
və öz sə da qə ti nin və su fi  li yi nin iz-
lə ri ni bu as ta na da qoy muş du lar, 
pa rıl da yan on dörd ge cə lik ay və 
dün ya ya işıq sa lan mə şəl ki mi za-
hir ol du lar. “O gün ne çə-ne çə üz lər 
se vi nib gü lə cək, öz Rəb bi nə ba xa-
caq dır”3 mis da qın ca Rəb bü la lə mi-
nin dər ga hı na bax maq dan on la rın 
üz lə ri qı zar dı və baş la rı “Ta ha” və 
“Ya sin” ailə si nin as ta na sı na qə dər 
ucal dı. Biz on la rı “biz onu yük sək 
bir mə qa ma qal dır dıq”4 kə la mı na 
uy ğun su rət də sul ta na ya xın ali də-
rə cə lə rə yük səlt dik və xa qa nın mis li 
gö rün mə miş ina yə ti nə la yiq bu yur-
duq. Hə min xe yir li söz bə rə kət li, 
nur lu və mü qəd dəs as ta na nın xa-
di mi Şa has la ni lə qəb li Mə həm məd 
Əli yə aid dir ki, bir müd dət yük sək 
Ast ra bad əya lə tin də se vinc bəxş 
edən şə rab dan qur tum-qur tum 

iç mış və ne çə vaxt top çu ba şı ki mi 
hör mət li və zi fə sa hi bi ilə can-ci yər 
ol muş dur, uşaq ya şın dan ta hu-
ma yun hökm da rın dün ya ya ağa lıq 
edən gü nə şi qalx ma ğa baş la dı ğı və 
səl tə nət ilə döv lə tin ul du zu ucal-
ma ğa qə dəm qoy du ğu bu gü nə dək 
özü nün güc lü əqi də si ilə bən də lik 
mə ra sim lə rin də iş ti rak et miş və 
bu as ta na ya dad lı qul lu qet mə ba-
də sin dən hə mi şə məst ol muş dur.

Bu na gö rə xü su si lütfk  ar nə zər lə rin 
hə də fi  və hör mət ilə hüs ni-rəğ bət 
xəl vət xa na sı nın ye tiş dir di yi mey-
və si ol muş yu xa rı da adı çə ki lən 
şəx si fi  la nın əv və lin dən bi na la ra 
nə za rət üz rə xü su si qu ru mun baş-
çı sı qə dər yük sək rüt bə yə ucalt dıq 
ki, dər hal gö zü nü hə min nə za rət 
işin də qa ralt ma ğa baş la sın.

Şah Sul tan Hü sey nin
döv rün də İs fa han da 

bağlara və bi na la ra nə za rət 
[qurumuna] dair Mir zə Meh-
di nin adı na ya zıl mış sə nəd
Çi çək lə nən dün ya sa ra yı nın bü-

növ rə qo ya nı və hün dür ey van lı 
ti ki li nin me ma rı bu çər xi-fə lə yin 
qüb bə si ni alət siz, kər pic siz və 
gil siz ucalt dı və onun tal va rı nın 
ana ti ri ni gü nə şin qı zıl şəm sə-
si5 və ul duz la rın gü müş su rət lə ri 
ilə bə zə di, gö yün bül lur ay na sı nı 
rən ga rəng na xış lar la və şə kil lər-
lə zi nət lən dir di və fə lək lə rin ən 

aşa ğı ima rə ti olan bu gir də mən-
zi li alə mə se vinc ya yan bağ-bağ-
ça lar la gö zəl ləş dir di, onun ba ha rı 
süs lə yən qüd rə ti dörd ün sür6 ba-
ğı nın gül lə ri nə cür bə cür bo ya lar 
çək mək lə ka mil bir rəsm mey da na 
gə tir di, onun hök mü nün mü hən-
di si “ye ri də biz dö şə dik”7 kə la mı-
na mü va fi q ola raq yer üzün də ki 
süf rə ni və “üs tü nüz də yed di (qat) 
möh kəm (göy) qur duq”8 sö zü nə 

uy ğun ola raq çər xi-fə lə yin ürə-
ka çan mən zə rə si ni ya rat dı, o uca 
döv lə tin qü sur suz qəs ri nin bü-
növ rə si ni gö yün qü sur lu xa ra ba-
lıq la rı üs tün də və bu nə həng səl-
tə nə tin ey va nı nın da yaq la rı nı Ay 
ilə Gü nəş dən də yük sək bir yer də 
qoy du. Bu cür ali mə ri fə tin əvə zi-
nə və be lə bö yük hə diy yə yə gö rə 
şükr edən dən son ra bən də lik öl-
kə sin də sa bit qə dəm lik lə se çi lən, 
ima nı düz olan və xe yir iş lər dən 
ay rıl ma yan hər kə sin öz yol daş la rı 
ya nın da ba şıuca ol maq la və əta lar 
ilə ənam la rın nu run dan bəh rə lən-
mək lə mü ka fat lan dı rı la ca ğı nı bu-
yur duq. Bu gö zəl söz Köv kəb tə-
xəl lüs lü Mir zə Mə həm məd Meh di 
haq qın da de yil miş dir ki, kön lü-
nün bey ti ni qə lə mi ilə sə da qət ki-
ta bə sin də yaz mış və bə də ni nin 
ima rə ti ni nin tə mə li ni düz e ti qad lı-
ğın su yun dan və gi lin dən dü zəlt-
miş dir. Fi la nın əv və lin dən “[and 
ol sun] sü tun lar sa hi bi İrə mə. 

Məm lə kət lər ara sın da onun ki-
mi si ya ra dıl ma mış dı”9 sö zü nə bir 
nü mu nə olan cən nət mə kan İs fa-
han da yer lə şən bü tün bağ la ra və 
ima rət lə rə nə za rə ti yu xa rı da adı-
çə ki lə nə tap şır ma ğı bu yur duq ki, 
nə za rət işi ni ye ri nə ye tir mək də 
qa fi l ol ma sın və iş ba şın da diq-
qət lə ça lı şan və səy gös tə rən möh-
tə rəm şəxs lər, yük sək mə qam lı 
bu laq ba şı yi yə lə ri, sən gər qa zan 
mü hən dis lər, dağ ya ran Fər had-
lar10, rəs sam lıq sə nə ti sa hə sin də 
Ma ni11 ki mi ba ca rıq lı nəq qaş lar 
və bə dii əsər lər ya ra dan bağ ban-
lar adı çə ki lə ni ima rət lər və bağ lar 
üz rə ix ti yar sa hi bi ki mi ta nı sın lar.

Şah Sul tan Hü sey nin 
dövrün də Mol la Əli 

İsfaha ni nin adı na ya zıl mış 
sə da rət12 sə nə di

İla hi kö mək və əbə di lik lüt-
fü bu Na di rə döv lə ti nin göy lə rə 
yük sə lən ey va nı nın səd ri nə “Ya 
Rəb bim! Kök sü mü açıb ge niş lət 
və işi mi asan laş dır”13 duası nın 
tə si ri ilə bu dün ya nın sa ra yın da 
uğur ilə mü vəff  ə qiy yət əl də et-
mə yin va si tə si nə və hökm ran lıq 
ilə hökm dar lıq qa zan ma ğın sə-
bə bi nə çev ril di yi nə gö rə biz də 
bu cür ən bö yük mər hə mət və ən 
yük sək təq dir üçün həm dü sə-
na lar oxu ma ğı mı zı la zım bil dik 
və aş kar di nin əsas la rı nı qoy maq 
və ye nil məz mil lə tin da yaq la rı nı 
möh kəm lən dir mək na mi nə ça lış-
ma ğı va cib bu yur duq. Zəh ra ki mi 
gö zəl şə riət ba ğı cən nət gül lə ri ilə 
bə zə dil miş və sa leh əməl lə rin su-
yu ilə qi da la nan pak mil lə tin gü-
lüs ta nı İb ra hi min gül za rı na çev-
ril miş dir. Ma dam ki, bu məq sə də 
ye tiş mək “kök sü Al lah tə rə fi n dən 
is lam üçün açıl maq la Rəb bin-
dən gə lən nur üzə rin də olan bir 
şəxs”14 ki mi lə ri top la yıb və zi fə lə-
rə tə yin et mə yə bağ lı dır, biz ağıl 
ilə bi lik mər tə bə lə rin də “elm bəxş 
edil miş kim sə lə rin də rə cə lə ri”15 
kə ra mət li kə la mı nın nu run dan 
bəh rə lə nə rək öz ət ra fın da olan-
la rın ara sın da gö zəl mə ziy yət lər 
mi sa lı ki mi ad qa za nıb hə mi şə ba-
şı nı uca tut muş və yu xa rı da de yi-
lən xoş söz lə rin məhz onun haq-
qın da de yil miş fi  lan alı ca hı bars 
ili nin16 əv və lin dən sə da rət ki mi 
uca rüt bə yə və hör mə ti çox olan 
və zi fə yə yük səlt mə yi bu yur duq. 

1 Za ti-ka mi lüs si fat – xa siy yə tin-
də qü sur ol ma yan şəxs.

2 Zil lül lah – Al la hın köl gə si, hökm-
dar la ra ve ri lən ad.

3 Qiyamət. 22, 23
4 Məryəm. 57
5 Şəm sə – bə zən məs ci din güm bə-

zin də qo yu lan və gü nəş rəm zi 
olan kü rə.

6 Dörd ün sür – su, od, tor paq və yel.
7 Za ri yat. 48
8 Nə bə’. 12 
9 Fəcr. 7, 8
10 Fər had – Ni za mi Gən cə vi nin 

“Xos rov və Şi rin” məs nə vi si nin, 
elə cə də di gər əsər lə rin qəh rə ma nı.

11 Ma ni – qə dim za man lar da ya-
şa mış məş hur rəs sam.

12 Sə fə vi lər döv rün də və zi fə si qa zi lə ri 
və yük sək rüt bə li din xa dim lə ri ni 
tə yin et mək olan şəx sin mən sə bi.

13 Ta ha. 25, 26
14 Zü mər. 22
15 Mü ca də lə. 11
16 Mək tub da məhz “bars yı lı” 

ya zıl mış dır.

Davamı gələn sayımızda)

(Əv və li ötən sa yları mız da)

iç mış və ne çə vaxt top çu ba şı ki mi 
hör mət li və zi fə sa hi bi ilə can-ci yər 
ol muş dur, uşaq ya şın dan ta hu-
ma yun hökm da rın dün ya ya ağa lıq 
edən gü nə şi qalx ma ğa baş la dı ğı və 
səl tə nət ilə döv lə tin ul du zu ucal-
ma ğa qə dəm qoy du ğu bu gü nə dək 
özü nün güc lü əqi də si ilə bən də lik 
mə ra sim lə rin də iş ti rak et miş və 
bu as ta na ya dad lı qul lu qet mə ba-

XVIII əs rin bi rin ci ya rı sı – Sə fə vi lər sü la lə si-
nin son döv rü və Na dir Şah Əf şar im-
pe ri ya sı nın möv cud ol du ğu qı sa müd-

dət Azər bay can ta ri xi nin ən gər gin və ma raq lı dövr lə rin dən 
bi ri dir. Bu da tə sa dü fi de yil ki, hə min dövr də ya zı lı və şi fa hi 
ədə biy yat, xət tat lıq, mi niatür sə nə ti in ki şaf edib, baş ve rən 
ha di sə lə ri əks et di rən sal na mə lər qə lə mə alı nıb. Na dir Şa hın 
mün şi si Mir zə Meh di xan Ast ra ba di məhz hə min döv rün ən 
eti bar lı sal na mə çi si sa yı lır. Onun mət buat da tam şə kil də ilk 
də fə işıq üzü gö rə cək ta ri xi sə nəd lər top lu sun dan iba rət “İn-
şa” əsə ri ni qə ze ti mi zin oxu cu la rı na təq dim edi rik.

Mirzə Mehdi xan 
Astrabadi və 

onun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsərionun “İnşa” əsəri



- Afi  qə xa nım, ümum təh sil fən lə ri 
üz rə dərs lik lə rin, dərs və sait lə ri-
nin və di gər təd ris va si tə lə ri nin 
el mi-me to di ki mo ni to rin qi şö-
bə si han sı zə ru rət dən ya ran dı? 
Rəh bər lik et di yi niz şö bə bu gü nə-
dək han sı iş lə ri gö rüb? 
- Öl kə pre zi den ti cə nab İl ham Əli-

ye vin 2012-ci il 19 ap rel ta rix li fər-
ma nı ilə ümum təh sil fən lə ri üz rə 
is ti fa də də olan dərs lik, dərs və di gər 
təd ris və sait lə ri nin me to di ki mo ni to-
rin qi nin apa rıl ma sı TQDK-ya hə va lə 
olu nub. Bu fər ma nı hə ya ta ke çir mək 
üçün biz, ilk növ bə də me to do lo-
ji me xa niz mi ha zır la dıq. Bir şe yi də 
qeyd edim ki, biz də in di yə dək heç 
bir rəs mi qu rum dərs lik lə rin mo ni to-
rin qi ni apar ma yıb. İlk də fə bu funk-
si ya TQDK-ya tap şır lıb. Biz sı fır dan 
baş la dıq. 1992-ci il dən 2012-ci ilə dək 
öy rən dik lə ri miz ki fa yət de yil di, bu-
na gö rə də bey nəl xalq təc rü bə yə üz 
tut duq. Dərs lik lə rin mo ni to rin qi ilə 
bağ lı me yar lar ha zır la dıq və bu za-
man dün ya təc rü bə si nə is ti nad et dik. 
Qeyd edim ki, mo ni to rinq də bü tün 
pa ra metr lər - dərs lik lə rin məz mu-
nu nun iş lən mə sin dən tut muş dil və 
ya zı üs lu bu na, bə dii tər ti ba ta, di zay-
na, ve ri lən tap şı rıq la rın məz mu na-
uy ğun lu ğu na qə dər bü tün me yar lar 
öy rə ni lir. TQDK-nın say tın da ay rı ca 
sə hi fə ya ra dıb pe da qo ji ic ti maiy yə tə 
mü ra ciət et dik ki, I-XI si nifl  ər üçün 
is ti fa də də olan bü tün dərs lik lər ba-
rə də fi  kir lə ri ni bi zə yaz sın lar. Qı sa 
müd dət ər zin də sə hi fə yə müəl lim, 
şa gird və va li deyn lər dən 10 mi nə dək 
tək lif və qeyd da xil ol du. On lar dərs-
lik lər də ki qü sur lar və mü ba hi sə li 
mə qam lar ba rə də ya zır dı lar. İkin ci 
işi miz mo ni to rinq lə məş ğul ola caq 
eks pert lə rin ba za sı nı ya rat maq ol du. 
Se çi mi mi zi dərs lik müəl li fi  ol ma yan, 
am ma bi zim lə uzun müd dət əmək-
daş lıq edən mü tə xəs sis lər ara sın-
dan apar dıq. Qeyd edim ki, 1994-ci 
il dən TQDK-da el mi-me to di ki se-
mi nar lar fəaliy yət gös tə rir. Hə min 
se mi nar lar dan bi zə yax şı ta nış olan 
ali və or ta mək təb müəl lim lə ri ni, 
me to dist lə ri, aka de mi ya mü tə xəs-
sis lə ri ni, na zir lik əmək daş la rı nı, psi-
xo loq la rı işə cəlb et dik. İb ti dai si nif 
dərs lik lə ri ilə bağ lı se mi nar lar təş-
kil et dik. Ora da dərs lik lə ri qiy mət-
lən dir mə şu ra sı nın eks pert lə ri və 
dərs lik müəl lifl  ə ri iş ti rak edir di. İlk 
top la nan ma te rial la rı bu qrup lar da 
mü za ki rə yə baş la dıq. Be lə lik lə, əv-
vəl cə eks pert lə rin öz lə ri nin il kin rə yi 
for ma laş dı. Son ra pe da qo ji ic ti maiy-
yət dən in ter net sə hi fə mi zə gə lən 
rəy lər lə eks pert lə rin fi  kir lə ri ümu-
mi ləş di ril di və bu nə ti cə lər se mi nar-
lar da açıq mü za ki rə lə rə çı xa rıl dı. Ən 
son da ye kun rəy Təh sil Na zir li yi nə 
gön də ril di və 2013-cü il də ha zır la-
dı ğı mız dərs lik por ta lın da yer ləş di-
ril di. Bu gü nə dək I-XI si nif dərs lik-
lə ri nin mo ni to rin qi apa rı lıb, ye kun 
rəy lər Təh sil Na zir li yi nə gön də ri lib 
və por ta lı mız da yer ləş di ri lib. Bu ra ya 
300-dək dərs lik və dərs və saiti, 200 
ədəd müəl lim üçün me to di ki və sait, 
I-VIII si nifl  ə rin ye ni təh sil proq ram-
la rı, ku ri ku lum əsa sın da ha zır lan mış 
dərs lik lər, IX-XI si nifl  ə rə isə hə lə də 
is ti fa də də olan ənə nə vi proq ram la ra 
əsa sən ya zıl mış dərs lik lər da xil dir.
Ye ni təh sil proq ram la rı üz rə dərs-
lik lə rin mo ni to rin qi onu gös tər di 
ki, stan dart la ra ye ni dən bax ma ğa 
eh ti yac var. Dəsr lik lər də ək sər hal-
lar da şa gird lə rin yaş xü su siy yət-
lə ri nə zə rə alın ma yıb. Yə ni bə zən 
müəl lif dərs li yə stan dart lar dan kə-
nar ma te rial da xil edib, bə zən də 
ək si nə, han sı sa stan dart la rı unu dub. 
Xü su sən ib ti dai si nif dərs lik lə rin-
də bu nu da ha çox mü şa hi də et dik.

İlk mo ni to rinq onu gös tər di 
ki, de mək olar, bü tün pa ra-
metr lər üz rə dərs lik lər də xey li 
qü sur var. Bə zən də dərs lik lə-
rin ha zır lan ma sın da dün yə vi-
lik və ya mil li lik, və tən pər vər lik 
prin sip lə ri po zu lur du. Çox lu 
irad lar bil di ril di və on la rın bir 
ço xu son ra kı nəşr lər də diq qə tə 
alın dı. Ümu miy yət lə, biz ver di-
yi miz rəy də tək cə qü sur la rı qeyd 
et mək lə ki fa yət lən mi rik, həm 
də düz gün va rian tı gös tə ri rik. 
Son ra dan ye ni dərs lik lə rin ya-
zıl ma sın da bu rəy lər nə zə rə 
alı nır. Am ma bir mə sə lə də 
var. Dərs lik 4-5 il dən bir 
ye ni lə nir. Be lə çı xır 
ki, bu müd dət-
də müəl lim dər si 
hə min qü sur lu 
dərs lik lə keç mə-
li dir. Bu prob le-
mi ara dan qal-
dır maq üçün biz 
on layn dərs lik 
por ta lı ya rat dıq.

Bu ra da ki tab da ge dən səhv va riant la 
ya na şı, düz gün va riant da gös tə ri lir. 
Bu por tal həm də müəl lim lə rin so sial 
şə bə kə si dir, bu ra da müəl lim lə rin 
sual la rı na eks pert lər, dərs lik müəl li fi  
ca vab ve rir, müəl lim lər ara sın da mü-
za ki rə ge dir, tək lifl  ər ya zı lır. 

- Müəl lim lə rin mü za ki rə lər də ki 
fəal lı ğı si zi qa ne edir mi? Mə sə lən, 
əya lət lər də in ter net im ka nı məh-
dud ola bi lər və ya uc qar kənd də ki 
or ta yaş lı müəl lim ye ni tex no lo gi-
ya la ra bə ləd ol ma ya bi lər. 
- Bə li, be lə prob lem lər olur. Bu-

na gö rə də biz re gion lar da müəl-
lim lər lə can lı gö rüş lə rə üs tün lük 
ve ri rik. Müəl lim lər də bu nu çox 
yax şı qar şı la yır lar. Çün ki on la rın 
həm də dərs lik müəl lifl  ə ri ni gör-
mək, on lar la fi  kir mü ba di lə si apar-
maq im kan la rı olur. Tə lim me to du 
və dərs lik lər, stan dart lar la bağ lı fi -
kir bil di rir lər. Bu, çox va cib dir. Bə-
zən dərs lik yük sək sə viy yə də ya zı-
lır, el mi tə rəf dən də çox güc lü olur, 
am ma ba şa dü şül mür. Müəl lim və 
şa gir din an la ma ya ca ğı dərs li yin 
ya zıl ma sı nın nə əhə miy yə ti? Dərs 
pro se si müəl lim lə şa gird üzə rin də 
qu ru lur. Əsas on la rı din lə mək la-
zım dır. Dəsr lik müəl lifl  ə ri də bu-
nun üçün bi zim lə bir gə re gion la ra 
ge dir lər. Sək kiz re gional böl mə-
miz var – Nax çı van da, Gən cə də, 
Lən kə ran da, Şə ki də, Ağ ca bə di də, 
Göy çay da, Şir van da, Xaç maz da re-
gional böl mə lə ri mi zin təş ki lat çı lı ğı 
ilə mü za ki rə lər təş kil edi rik. Bu il 
təc rü bə li müəl lim lə rin iş ti ra kı ilə se-
mi nar la ra ötən ay dan start ver mi şik.

VIII si nif dərs lik lə ri ye ni is ti fa də yə 
ve ril di yi üçün in di bu nun üzə rin də 
ça lı şı rıq. Nax çı van da VIII si nif üçün 
Azər bay can di li, ədə biy yat və ta rix, 
Gən cə də fi  zi ka, biolo gi ya və fran-
sız di li dərs lik lə ri nin mü za ki rə si ni 
ke çir dik. Bu se mi nar lar bit dik dən 
son ra ye kun mü za ki rə lər Ba kı da, 
yan var ayın da apa rı la caq. Son ra bu 
rəy adə ti üz rə dərs lik müəl lifl  ə ri nə 
və Təh sil Na zir li yi nə təq dim olu-
na caq, por ta lı mı za yer ləş di ri lə cək. 
Ye ri gəl miş kən, biz por tal da ey ni 
za man da va li deyn və şa gird lə rin fi -
kir lə ri ilə də ta nış olu ruq. Xü su sən 
ib ti dai si nif dərs lik lə ri ilə bağ lı irad-
lar olur. Ak tual prob lem lər Azər-
bay can di li və ri ya ziy yat dərs lik lə ri 
ilə bağ lı dır. Çün ki hər iki fənn çox 
fun da men tal fən dir. Va ris lik və sa-
də dən mü rək kə bə prin sip lə ri nin 
qo run ma sı, stan dart lar, məz mu-
nun ve ril mə si ilə bağ lı nöq san lar 
var. Bə zən tap şı rıq lar məz mu na 
uy ğun ol mur. Xü su sən aşa ğı si-
nifl  ər də ri ya zi ter min lə rin iza hı ilə 
bağ lı qü sur lar çox idi, on lar müəy-
yən qə dər dü zəl di lib. Bi lir si niz ki, 
ye ni proq ra ma gö rə ye ni - for ma-
tiv, diaq nos tik, sum ma tiv qiy mət-
lən dir mə va si tə lə ri təq dim olu nur.
Ək sər hal lar da müəl lim üçün me-
to dik və saitin içə ri sin də ma te rial 
az olur. Nü mu nə lə rin sa yı az dır 
və ya bə zi və sait lər də yal nız qa-
pa lı test nü mu nə lə ri ve ri lir, bə zi-
sin də isə açıq tip li test tap şı rıq la rı 
da əla və olu nub. Bun la rı nə zə rə 
ala raq, müəl lim lər üçün ye ni qiy-
mət lən dir mə va si tə lə ri ha zır la dıq.

Bu ra da ye ni qiy mət lən dir mə va-
si tə lə ri nə dair müx tə lif – sa də, 
or ta və çə tin sə viy yə li nü mu nə-
lər ver mi şik. Hər təd ris va hi di 
ilə bağ lı tap şı rıq lar bü tün pa ra-
metr lər üz rə də fə lər lə yox la nı-

lıb. V, VI, VII si nifl  ər üçün bü tün 
im ta han fən lə ri üz rə ki tab ça lar 
ha zır la mı şıq.

- Mo ni to rinq qru pu nun və zi fə si 
dərs lik lər də ki qü sur la rı müəy yən 
edib, on la rın ara dan qal dı rıl ma-
sı na yar dım çı ol maq dır. İrad və 

tək lifl  ə ri niz bir gə ça lış dı ğı nız 
dərs lik müəl lifl  ə ri nin 
xət ri nə dəy mir ki? 

- İlk il lər irad-
lar bil di ri lər kən 
on lar da müəy yən 
qıs qanc lıq olur-
du. Bə zi hal lar da 
qə bul et mək is tə-
mir di lər, hətt  a bir 
qə dər əsə bi ca vab 
ve rir di lər. Am-
ma son iki il də 
və ziy yət də yi şib. 

Müəl lifl  ər irad la ra da ha yum şaq 
mü na si bət bəs lə mə yə baş la yıb lar. 
Ək si nə, qü sur lar ba rə də eşit mək, 
fi  kir mü ba di lə si apar maq is tə yir-
lər. İrad la rı da da ha açıq qar şı la-
yır lar. Hətt  a bə zən qü sur lar ba rə də 
eşi dən də tə şək kür lə ri ni bil di rir lər. 
Çün ki pro se sin müs bət nə ti cə si ni 
gö rür lər. Biz hər dərs lik komp lek-
ti ilə bağ lı bü tün me yar lar üz rə ən 
azı 18-20 sə hi fə lik rəy təq dim edi-
rik. Tək rar edi rəm, irad lar la ya na-
şı, bi zim rəy də düz gün va riant lar 
ək si ni ta pır. Son ra kı nəşr də on la ra 
ba xıb çox ra hat lıq la dü zə liş lər et-
mək olur. Buil ki dərs lik lər də ötən 
il lər qeyd et di yi miz səhv lə rin ço xu 
ara dan qal dı rı lıb. Bu nun la be lə, əl-
bətt  ə, ye nə də qü sur lar var, bu haq-
da da fi  kir lə ri mi zi bil di ri rik. 

- Bə zən dərs lik lə rin üzə rin də ye ni 
müəl lifl  ə rin ad la rı nın az gö rün-
dü yü nü irad tu tur lar. Bu fi  kir lə 
ra zı sı nız mı? 
- Yox, ye ni müəl lifl  ər var. Son il lər 

ye ni müəl lifl  ər pro se sə cəlb olu nur. 
On la rın ara sın da or ta və ali mək-
təb müəl lim lə ri də var. Biz əv vəl lər 
müəl lif se çi mi nə irad bil dir miş dik, 
çün ki Təh sil Na zir li yi nin özü nün 
təs diq et di yi sə nəd də gös tə ri lir ki, 
müəl lifl  ər öz lə ri də müəy yən pe da-
qo ji təc rü bə yə ma lik ol ma lı dır lar. 
Bə zi hal lar da bu mə sə lə də kə na-
ra çıx ma lar olur. Ona gö rə də biz 
2012-ci il də mo ni to rinq lə rə baş la-
yan da bey nəl xalq təc rü bə yə is ti nad 
edə rək be lə bir tək lif irə li sür dük ki, 
nəş riy yat, müəl li fi  seç məz dən əv-
vəl on lar üçün tə lim kurs la rı keç sin. 

Qa za xıs tan da, Ru si ya da, Tür ki yə də 
olar kən gör dük ki, müəl lifl  i yə na-
mi zəd bir ay lıq kurs ke çib, qa nu ni 
ser ti fi  kat al dıq dan son ra dərs lik 
ya zır. Av ro pa da dərs lik lər üz rə tə-
məl prin sip lə ri - stan dart lar ne cə 
real laş ma lı dır, ma te rial ne cə se çil-
mə li dir, tap şı rıq lar ne cə qo yul ma-
lı dır və s. - MAT SA ad lı qu rum 
müəy yən ləş di rir. Müəl lifl  ər isə 
fən nə uy ğun ola raq dərs lik ya zır. 
Üs tə lik, mə sə lə nin ikin ci tə rə fi  də 
var. Ya zı lan ma te rialı qiy mət lən-
di rə cək eks pert lər də tə lim kur su 
keç mə li, proq ra mı, stan dart la rın 
for ma laş ma me xa niz mi ni bil mə-
li dir lər. Bu nun üçün xa ri cə get-
mə yə eh ti yac yox dur. Bey nəl xalq 
qu rum lar dan nü ma yən də də vət 
et mək ki fa yət dir. Bil di yi mə gö rə, 
iki il dir ki, bi zim Təh sil Na zir li yin-
də be lə kurs lar açı lıb. Ümid edək 
ki, bu, müəl lif se çi mi nə də yax şı 
tə sir edə cək. Biz on la rın işi ni qiy-
mət lən di ri rik, am ma bu, fakt dır ki, 
or ta ya qo yu lan məh sul da qü sur-
lar var, gö rü nür, təc rü bə ye tə rin cə 
de yil. Təh sil proq ram la rı tək mil-
ləş di ril mə li dir. MDB öl kə lə ri içə-
ri sin də Qa za xıs tan dərs lik lə rin ha-
zır lan ma sı və qiy mət lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də qa baq cıl təc rü bə yə 
ma lik dir. Ora da olan da gör dük ki, 
dərs lik lər is ti fa də yə ve ril məz dən 
əv vəl bir ne çə pi lot mək təb də təc-
rü bə dən ke çi ri lir. Biz ey ni üsu lun 
tət bi qi ni tək lif et mi şik. Bu, həm də 
səhv lə rin nəş rə qə dər ki pro ses də 
dü zəl dil mə si nə yar dım edə cək. 

- Ümum təh sil fən lə ri üz rə dərs-
lik lər və dərs və sait lə ri ilə bağ lı 
mə sə lə ay dın dır. Bəs şö bə ni zin 
adın da kı “di gər təd ris va si tə lə ri” 
de yi lən də nə nə zər də tu tu lur? 
- Bi zim şö bə nin di gər fəaliy yət 

is ti qa mə ti im ta ha nın məz mu nu 
ilə bağ lı ma te rial la rın ha zır lan-
ma sı dır. Ali mək təb lə rə qə bul im-
ta han la rı nın ke çi ril mə sin də əsas 
stan dart qə bul proq ram la rı dır. Bu, 
mək təb lər də qüv və də olan təd ris 
proq ram la rı və dərs lik lər əsa sın-
da ha zır la nır. Bu qə bul proq ra mı-
nı biz hər il se mi nar lar da kol le gial 
şə kil də yüz lər lə müəl li min iş ti-
ra kıy la mü za ki rə yə çı xa rı rıq. Bu 
proq ram lar tək mil lə şir, ye ni lə nir, 
on lar əsa sın da ye ni test mo del lə-
ri ha zır la nır. Yə ni abi tu ri yent lər 
əv vəl dən bi lir lər ki, gə lən il qə-
bul im ta han la rın da han sı tip li test 
sual la rı ola caq. Ye ni lik lər dən bi ri 
də bu dur ki, bu il dən eti ba rən sək-
ki zil lik təh sil ba za sı əsa sın da hər bi 
li sey lə rə qə bul pro qa rı mı nı da biz 
ha zır la ya ca ğıq. Uzun il lər dir ki, 
TQDK sək ki zin ci sin fi  bi ti rən oğ-
lan la rın hər bi li sey lə rə im ta ha nı nı 
ke çi rir. İn di yə dək be lə im ta han la-
rın ha mı sı ənə nə vi dərs lik lər əsa-
sın da apa rı lıb, yal nız qa pa lı tap şı-
rıq lar dan is ti fa də olu nub. Am ma 
bu il sək ki zil li yi bi ti rən şa gird lər 
bi rin ci si nif dən ye ni təh sil proq ra-
mı əsa sın da təh sil alıb lar. On la rın 
bi lik və ba ca rıq la rı ye ni qiy mət lən-
dir mə va si tə lə ri əsa sın da qiy mət-
lən di ri lib. De mə li, qə bul proq ra mı 
də yiş mə li dir, ye ni mo del ver mə li-
yik. Ar tıq bü tün fən lər üz rə proq-
ram ha zır dır, ora da dörd fən dən 
im ta han ke çi ri lir: Azər bay can di li, 
ri ya ziy yat, fi  zi ka və kim ya. Proq-
ram lar se mi nar lar da mü za ki rə edi-
lib, dərs lik lə rə diq qət lə ba xı lıb və 
dərs lik də olan möv zu lar əsa sın da 
ye ni test mo de li ve ri lib. Yan var da 
jur na lı mız dərc olu na caq, am ma 
biz de kabr dan proq ra mı və mo del-
lə ri in ter net də yer ləş di rə cə yik. 

Rəbiqə NAZİMQIZI
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“Ay dın Yol”un sual la rı nı Tə lə bə Qə bu lu üz rə Döv lət 
Komissiyası nın (TQDK) ümum təh sil fən lə ri üz rə dərs lik lə rin, 
dərs və sait lə ri nin və di gər təd ris va si tə lə ri nin el mi-me to di ki 
mo ni to rin qi şö bə si nin mü di ri Afi qə Ba tı ye va ca vab lan dı rır

İlk mo ni to rinq onu gös tər di 
ki, de mək olar, bü tün pa ra-
metr lər üz rə dərs lik lər də xey li 

r var. Bə zən də dərs lik lə-
rin ha zır lan ma sın da dün yə vi-
lik və ya mil li lik, və tən pər vər lik 
prin sip lə ri po zu lur du. Çox lu 
irad lar bil di ril di və on la rın bir 
ço xu son ra kı nəşr lər də diq qə tə 
alın dı. Ümu miy yət lə, biz ver di-
yi miz rəy də tək cə qü sur la rı qeyd 
et mək lə ki fa yət lən mi rik, həm 
də düz gün va rian tı gös tə ri rik. 
Son ra dan ye ni dərs lik lə rin ya-
zıl ma sın da bu rəy lər nə zə rə 
alı nır. Am ma bir mə sə lə də 
var. Dərs lik 4-5 il dən bir 
ye ni lə nir. Be lə çı xır 

Bu ra da ye ni qiy mət lən dir mə va-
si tə lə ri nə dair müx tə lif – sa də, 
or ta və çə tin sə viy yə li nü mu nə-
lər ver mi şik. Hər təd ris va hi di 
ilə bağ lı tap şı rıq lar bü tün pa ra-
metr lər üz rə də fə lər lə yox la nı-

lıb. V, VI, VII si nifl  ər üçün bü tün 
im ta han fən lə ri üz rə ki tab ça lar 
ha zır la mı şıq.

- Mo ni to rinq qru pu nun və zi fə si 
dərs lik lər də ki qü sur la rı müəy yən 
edib, on la rın ara dan qal dı rıl ma-
sı na yar dım çı ol maq dır. İrad və 

tək lifl  ə ri niz bir gə ça lış dı ğı nız 
dərs lik müəl lifl  ə ri nin 
xət ri nə dəy mir ki? 

və ziy yət də yi şib. 

“Ay dın Yol”un sual la rı nı Tə lə bə Qə bu lu üz rə Döv lət 

“Bu portal həm də 
müəllimlərin

sosial şəbəkəsidir”



13N 46(55) 04.12.2015

Ona da elə Cə fər Cab bar lı nın 
“Se vil” pye sin də ki Ba la şın oğ lu 
Gün dü zün adı nı qoy muş du lar. 
Gün düz sə nət lə sıx bağ lı olan bir 
ailə də bö yü dü yün dən, uşaq lı ğı 
teatr və ki no mü hi tin də, ya ra dı cı 
adam lar ara sın da keç miş, o vaxt-
dan da rəs sam lı ğa, bə dii ya ra dı-
cı lı ğa son suz ma raq gös tər miş di. 
Bu da tə sa dü fi  de yil ki, ar zu su 
onu 1952-ci il də Ba kı Rəs sam lıq 
mək tə bi nə, bir müd dət son ra - 
1961-ci il də isə Azər bay can Döv-
lət Uni ver si te ti nin jur na lis ti ka 
şö bə si nə gə ti rib çı xar dı.

Gün düz Ab ba so vun mü ta-
liəyə uşaq lıq dan son suz ma ra ğı 
var dı. Tə lə bə lik il lə rin də isə ar-
tıq ədə bi ya ra dı cı lı ğa meyl gös-
tər miş, he ka yə lər qə lə mə al mış, 
özü nü tər cü mə də sı na mış dı. O, 
50-60-cı il lər də bö yük ümid lər 
vəd edən gənc ya zı çı lar dan sa-
yı lır dı. “Pa pa sı nın qı zı”, “Can-
lı kör pü” və “Qa nad lar” ad lı 
üç ki ta bı nəşr edil miş, yüz lər-
lə he ka yə, fel ye ton, mə qa lə və 
oçer ki döv ri mət buat da dərc 
olun muş du. Na ra hat tə biəti 
üzün dən bir müd dət Azər bay-
can ra diosu nun gənc lər şö bə si-
nin mü di ri, “Uşaq gənc nəşr” və 
“Azər nəşr”də re dak tor, son ra 
“Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze-
ti nin şö bə mü di ri iş lə miş, axır da 
ki nos tu di ya ya üz tut muş du...

İn di onu xa tır la yan lar de yir 
ki, Gün düz nəsr lə cid di məş-
ğul ol say dı, ədə biy ya tı mı zın ən 
san bal lı si ma la rın dan bi ri olar-
dı. Am ma ek ra na olan sev gi si 
onu çox şey dən məh rum elə di...

Na kam sev gi nin ar-
xa sın ca

Gün düz Ab ba so vun ki no da 
ilk ro lu 1942-ci il də çə kil miş 
“So vet pəh lə va nı” ad lı qı sa met-
raj lı bə dii fi lm də ol muş du. Hə-
min vaxt on iki yaş lı Gün düz ilk 
azər bay can lı So vet İtt  i fa qı Qəh-
rə ma nı İs ra fi l Məm mə do va həsr 
edil miş ek ran əsə rin də onun ki-
çik dos tu nu - ba la ca ço ban ob ra-
zı nı ya rat mış dı.

Son ra ara dan il lər öt dü və 
Gün düz Ab ba so vun bö yük ki-
no ya qa yı dı şı yal nız 1958-ci il də 
ger çək ləş di. Hə min il re jis sor 

Əj dər İb ra hi mov Ba kı ki nos-
tu di ya sın da ya zı çı-dra ma turq 
İm ran Qa sı mo vun sse na ri si 
üz rə “Onun bö yük ürə yi” bə-
dii fi l mi ni çə kir di. O, Gün dü zə 
gənc pro ku ror Rə cəb ob ra zı nı 
hə va lə et di. On da ar tıq Gün düz 
ailə qur muş du, iki öv la dı var dı. 
Hə min fi lm yad da şın da bir də 
ona gö rə də rin iz bu rax dı ki, al-
tıay lıq qı zı Şəh la ki no da ilk ad-
dı mı nı at mış, Rə cə bin ba cı sı Sə-
ma yə nin qı zı ro lun da (kör pə lik 
döv rü) çə kil miş di.

Film də cə rə yan edən ha di sə lər 
Bö yük Və tən mü ha ri bə sin dən 
(1941-1945) əv vəl ki sa kit hə ya tı, 
mü ha ri bə il lə ri ni və mü ha ri bə-
dən son ra kı döv rü əha tə edir. 
Gün düz Ab ba so vun qəh rə ma nı 
əv vəl cə 20 ya şın da, fi l min so nun-
da isə 40 ya şın da təs vir edi lir. 

Bu ob raz onu ta ma şa çı la ra 
is te dad lı ki noakt yor ki mi ta-
nıt dır dı. Tə sa dü fi  de yil ki, Əli-
sətt  ar Ata ki şi yev 1959-cu il də 
Məm məd hü seyn Təh ma si bin 
“Çi çək li dağ” pye si əsa sın-
da çək di yi “Bir qa la nın sir ri” 
fi lm-na ğı lın da kı El şən ro lu na 
Gün düz Ab ba so vu də vət elə di. 
İn di də ma raq la ba xı lan hə min 
ek ran əsə ri nin baş qəh rə ma nı 
El şən məkr li Göy göz Ko sa ya 
qa lib gə lib sev gi li si Mə ta nə ti 
düş mən əsir li yin dən xi las elə-
yir...

Bar lı-bəh rə li il lər
Gün düz Ab ba sov ədə biy yat la 

əla qə si ni kəs mə sə də, şüb hə siz 
ki, ya ra dı cı lı ğı nın ən zən gin il lə ri 
Azər bay can ki no su ilə bağ lı idi.

O, öm rü nün təx mi nən son 35 
ilin də C.Cab bar lı adı na “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 
is teh sal edil miş 20-dək fi lm də 
(8 ek ran əsə rin də əsas rol lar-
da) çə ki lib, yad da qa lan, dol ğun 
su rət lər ya ra dıb. “Onun bö yük 
ürə yi” və “Bir qa la nın sir ri” 
fi lm lə rin dən son ra “Ay gün” (te-
le vi zi ya fi l mi, El yar, 1960), “Bi-
zim kü çə” (Ra sim, 1961), “Ley li 
və Məc nun” (Zeyd, 1961), “Te-
le fon çu qız” (Meh ri ba nın ata sı, 
1962), “Də də Qor qud” (Bəy bu-
ra, 1975), “Qə rib cin lər di ya-
rın da” (İb lis, 1977), “Vul ka na 
doğ ru” (Uzun, 1977), “Ba bək” 
(Pər vi nin ba ba sı, 1979), “İşa-
rə ni də niz dən göz lə yin” (Mə-
həm məd Ha di, 1986), “Qəm 
pən cə rə si” (qo ca kənd li, 1986), 
“Al man kli ni ka sı na şəx si sə-
fər” (mil yon çu Lioz nov, 1988), 
“Doğ ma sa hil lər” (Bən da lı ki-
şi, 1989), “Yu xu” (Hi da yət ki şi, 
1994) fi lm lə rin də ya rat dı ğı ob-
raz lar Gün düz Ab ba so vun bö-
yük ya ra dı cı lıq po ten sialın dan 
xə bər ve rir di. Elə cə də o, “Çə ti-
ri miz bu lud lar dır” (1976), “Xoş-
bəxt lik qay ğı la rı” (1976), “İş gü-
zar sə fər” (1982), “Ev lən mək 
is tə yi rəm” (1983), “Sü rəy ya” 
(1987), “Şey tan göz qa ba ğın da” 
(1987), “Həm yer li” (1989) və bir 
çox ek ran əsər lə rin də ifa elə di yi 
epi zo dik rol lar da öz du yu mu-
nu ta ma şa çı la ra çat dır ma ğı ba-
car mış dı.

Sə məd Vur ğu nun “Ay gün” 
poema sı əsa sın da Ba kı Te le-
vi zi ya stu di ya sın da ek ran laş-
dı rıl mış ilk bə dii te le vi zi ya 

fi l min də ta-
m a  ş a  ç ı  l a r 

çox qı sa 
bir müd-
dət ər-
z i n  d ə 
mə həb bət 

ü ç  b u  c a -
ğı ilə qar-

ş ı  l a  ş ı r  l a r .
El ya rın qəl-

bin də ül vi 
hiss lər oya nır, 
o, Ay gü nü bü-
tün var lı ğı ilə 
se vir. Gün düz 

Ab ba so vun ro-
lu epi zo dik ol sa 
da, ma raq lı dır. 

Re jis sor Hə sən Se-
yid bəy li nin çək di yi 

“Te le fon çu qız” fi l min-
də ki Meh ri ba nın 

ata sı ro lu 
d a 

ta ma şa çı da ifa çı nın ya ra dı cı-
lıq im kan la rı na təx mi nən ey ni 
hiss lər bəs lə mə si nə im kan ve-
rir.

Gün düz Ab ba sov 70-80-ci il-
lər də çə kil di yi fi lm lər də müx-
tə lif plan lı xa rak te rik ob raz lar 
ya ra dır. O, “Qəm pən cə rə si” 
fi l min də qo ca Kər bə la yı ro lu nu 
oy na yır. Kər bə la yı ka sıb kənd-
li lə rin ümu mi ləş di ril miş ob ra-
zı dır. “İşa rə ni də niz dən göz-
lə yin” ta ri xi-in qi la bi fi l min də 
akt yor döv rü nün bö yük mü tə-
fək ki ri, şair Mə həm məd Ha di-
nin pro to ti pi ni ya ra dıb. İfa çı, 
şairin da xi li alə mi nə nü fuz elə-
mə yi, onun zən gin mə nə viy-
ya tı nı üzə çı xar ma ğı ba ca rıb. 
“Ki ta bi Də də-Qor qud” das ta nı-
nın mo tiv lə ri əsa sın da çə kil miş 
“Də də Qor qud” fi l min də Gün-
düz Ab ba sov Bəy bu ra ob ra zı nı 
ya ra dıb. Oğ lu nun ba şı na gə ti ri-
lən oyun lar Bəy bu ra nı sar sı dıb, 
kor edib. Am ma ata ümi di ni 
üz mə yib, ina nır ki, nə vaxt sa 
oğ lu ilə gö rü şə cək. Onun oğ lu 
Bey rək lə gö rü şü fi l min ən ma-
raq lı səh nə lə rin dən dir. Hə min 
mə qam da ata nın ke çir di yi his si, 
hə yə can do lu se vin ci akt yor ta-
ma şa çı ya inan dı rı cı şə kil də çat-
dı ra bi lib.

Gün düz Ab ba sov o il lər də 
“Mo za lan” res pub li ka sa ti rik 
ki no jur na lı nın bir çox ki no sü jet-
lə rin də də çə ki lib. Ey ni za man-
da, hə min dövr də Uk ray na nın 
A.Dov jen ko adı na ki nos tu di ya-
sı nın is teh sa lı olan ““Pi liq rim”in 
ka pi ta nı” bə dii fi l min də qo ca 
də niz çi ro lu nu ifa edib.

Ger çək ləş mə miş 
arzu la rın ağ rı sı

Tə bii ki, Gün düz Ab ba sov 
da bü tün ya ra dı cı adam lar ki-
mi, ha mı nın diq qə ti ni cəlb edə-
cək, şöh rə ti ni dün ya ya ya ya-
caq sə nət uğur la rı ar zu la yır dı. 
Müasir lə ri nin şə ha də ti nə gö rə, 
hə ya tın da bir ne çə də fə bu cür 
im kan ya ran mış dı, am ma tə sa-
düfl  ər o im kan la rın ger çək ləş-
mə si nə im kan ver mə yib. 

De yi lə nə gö rə, vax ti lə Gün-
dü zün ata sı Şəm səd din Ab ba-
sov “Ba bək” fi l mi nin sse na ri si ni 
yaz mış, fi l min qu ru lu şu, re jis-
sor Hü seyn Se yid za də yə tap şı-
rıl mış dı. Gün düz hə min fi lm də 
Ba bək ob ra zı nı can lan dır maq 
ar zu su ilə ya şa yır dı. Am ma 
Mosk va da kı ki no rəh bər lə ri fi l-
min çə ki li şi nə ica zə ver mə miş-
di lər. Son ra lar “Ba bək” fi l mi 
Ən vər Məm məd xan lı nın sse na-
ri si üz rə çə kil di.

Gün düz Ab ba sov “Ko roğ lu” 
fi l min də də baş ro lu ifa et mə li 
imiş. Hə min vaxt “Bir qa la nın 
sir ri” fi l mi nin müəy yən epi zod-
la rı Mosk va da çə kil di yin dən, 
o, ora ge dib miş. Onu sı naq çə-
ki liş lə ri nə də vət et mək üçün 
Mosk va ya, çə ki liş qru pu nun 
ün va nı na te leq ram vu rub lar, 

re jis sor Ə. Ata ki şi yev isə bu nun 
akt yor ifa sı na pis tə sir edə cə yi-
ni dü şün dü yü nə gö rə, te leq ra-
mı Gün dü zə ver mə yib. Bu na 
gö rə də, re jis sor H.Se yid za də 
Gün düz dən ca vab al ma yıb və 
Əf ra si yab Məm mə do vu Ko roğ-
lu ro lu na təs diq edir. De yi lə nə 
gö rə, Gün düz Ab ba sov elə hə-
min vaxt da çə ki li şi nə ha zır lıq 
gö rü lən “Şah İs ma yıl” fi l min də 
Şah İs ma yıl ro lu na təs diq olu-
nur. Am ma fo to və ki no sı naq 
çə ki liş lə rin dən uğur la çıx sa da, 
fi l min is teh sa lı müəm ma lı sə-
bəb lər üzün dən baş tut mur.

Gün düz Ab ba so vun so nun-
cu ek ran işi re jis sor F.Əli ye vin 
“Yu xu” fi l min də olub. O, hə min 
fi lm də san ki özü-özü nü oy na-
yır. Hi da yət ki şi epi zo dik rol-
dur, am ma xa rak te rik ciz gi lə ri 
ilə ta ma şa çı nın diq qə ti ni cəlb 
edir. Yor ğun, qay ğı lı, hə ya tın 
çə tin lik lə rin dən çıx mış Hi da yət 
ki şi akt yo run öz ob ra zı nı da ek-
ra na kö çü rüb.

Gün düz Ab ba sov öm rü nün 
son il lə rin də hə ya tın da rast laş-
dı ğı gör kəm li adam lar la bağ-
lı xa ti rə lə ri ni ya zır mış. Hətt  a 
“Keç miş siz” ad lı ro man üzə-
rin də iş lə di yi ni xa tır la yan lar da 
var.

Gün düz Ab ba so vun ek ran da 
ya rat dı ğı ob raz lar bə zən li rik-
poetik, cə sur, cən ga vər ça lar la-
ra ma lik dir. Akt yor öz dəst - xətt  i 
ilə, özü nə xas ifa çı lıq ba ca rı ğı ilə 
se çi lir və ta nı nır, ta ma şa çı nın 
yad da şı na həkk olu nur.

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

Ona da elə Cə fər Cab bar lı nın 

  ...Tə sa dü fən xə bər tut dum: bu pa yı zın son 
gün lə rin dən bi rin də - no yab rın 20-də akt yor və 
ya zı çı Gün düz Ab ba so vun 85 ya şı ta mam olub-
muş...
Ötən əs rin sək sə nin ci il lə rin də qo hu mu – bö yük 
dra ma tur qu muz Cə fər Cab bar lı nın adı nı da şı yan 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya sın da, bə zən də ya-
şa dı ğı bi na nın ya xın lı ğın da kı Fi lar mo ni ya ba ğın da 
onun la tez-tez rast la şar dıq. Söh bət lə rin dən baş qa 
za ma nın ada mı ol du ğu nu, get-ge də də yi şən mü hit-
lə ayaq la şa bil mə di yi ni du yur dum...
Gün lə rin bi rin də Haq qa qo vuş du ğun dan xə bər tut-
dum. On da cə mi 65 ya şın day dı...
Gün düz Ab ba sov dan film lər, üç ki tab, ça pı nı göz lə-
yən əl yaz ma lar, bir də xa ti rə lər qal dı...
İs te da dı ona bö yük gə lə cək vəd edir di...
...Gün düz 1930-cu ildə Ba kı nın məş hur Dağ lı mə-
həl lə sin də, Ab ba sov lar ailə sin də do ğul muş du. Ana-
sı - mu si qi çi, pe da qo ji və tibb təh si li olan zi ya lı qa-
dın, bö yük dra ma turq Cə fər Cab bar lı nın qar da şı qı zı 
Mə lək xa nım, ata sı - ta nın mış ya zı çı və jur na list, bir 
vaxt lar Azər bay can ra diosu nun ilk səd ri, Ba kı ki nos-
tu di ya sı nın, Ope ra və Ba let teat rı nın di-
rek to ru ol muş Şəm səd din Ab ba-
sov idi.
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ğı ilə qar-
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bin də ül vi 
hiss lər oya nır, 
o, Ay gü nü bü-
tün var lı ğı ilə 
se vir. Gün düz 

Ab ba so vun ro-
lu epi zo dik ol sa 
da, ma raq lı dır. 

Re jis sor Hə sən Se-
yid bəy li nin çək di yi 

“Te le fon çu qız” fi l min-
də ki Meh ri ba nın 

ata sı ro lu 
d a 
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Gün dü zün adı nı qoy muş du lar. 
Gün düz sə nət lə sıx bağ lı olan bir 
ailə də bö yü dü yün dən, uşaq lı ğı 
teatr və ki no mü hi tin də, ya ra dı cı 
adam lar ara sın da keç miş, o vaxt-
dan da rəs sam lı ğa, bə dii ya ra dı-
cı lı ğa son suz ma raq gös tər miş di. 
Bu da tə sa dü fi  de yil ki, ar zu su 
onu 1952-ci il də Ba kı Rəs sam lıq 
mək tə bi nə, bir müd dət son ra - 
1961-ci il də isə Azər bay can Döv-
lət Uni ver si te ti nin jur na lis ti ka 

Gün düz Ab ba so vun mü ta-
liəyə uşaq lıq dan son suz ma ra ğı Əj dər İb ra hi mov Ba kı ki nos- O, öm rü nün təx mi nən son 35 ta ma şa çı da ifa çı nın ya ra dı cı-

imiş. Hə min vaxt “Bir qa la nın 
sir ri” fi l mi nin müəy yən epi zod-

re jis sor Ə. Ata ki şi yev isə bu nun 

la rı Mosk va da çə kil di yin dən, 
o, ora ge dib miş. Onu sı naq çə-
ki liş lə ri nə də vət et mək üçün 
Mosk va ya, çə ki liş qru pu nun 
ün va nı na te leq ram vu rub lar, 



Bo ta ni ka nə dir?
İn san ta qə dim za man lar dan bit-

ki alə mi ni əsa sən ye mə li növ lər 
tap maq üçün öy rə nir di. Təd ri cən 
bu sa hə də əl də et di yi bi lik lər bit ki 
haq qın da el mə – bo ta ni ka el mi nə 
çev ril di. Çox qə dim za man lar da 
bit ki lə rin xü su siy yət lə ri ni yax şı 
bi lən, bun dan həm də adam la rın 
müali cə si üçün is ti fa də edən in-
san la rı, hətt  a ca du gər sa yır dı lar. 
On lar hər şey dən əv vəl han sı bit-
ki lə rin zə hər li ol du ğu nu, han sı-
nın sa in sa na və ev hey van la rı na 
müali cə vi tə sir gös tə rə bi lə cə yi ni 
öy rən mə liy di lər. Odur ki, uzun 
əsr lər bo yu bo ta ni ka elə tibb el mi-
nin bir his sə si sa yı lır dı.

XVI əsr də bit ki lə rin hə ya tı nı sırf 
el mi cə hət dən iz lə yən, şa hi di ol-
duq la rı nı qa lın-qa lın ki tab lar da təs-
vir edən ilk alim lər mey da na çıx dı. 
Be lə ki tab la rın müəl lifl  ə ri bo ta ni ka 
el mi nin “ata sı” sa yı lır. XIX əsr də 
in gi lis ali mi Çarlz Dar vi nin in qi la bi 
el mi iş lə ri bo ta nik lə rə im kan ver di 
ki, bit ki alə mi nin ta ri xi ni düz gün 
an la ya bil sin lər. On lar bu qə naətə 
gəl di lər ki, hey van lar ki mi, bü tün 
bit ki lər də öz lə ri nin qə dim, bə sit 
əc dad la rın dan əmə lə gə lib lər.

Dar vi nin apar dı ğı təd qi qat lar və 
onun nə zə riy yə si bit ki lər haq qın-
da el min ye ni is ti qa mət və sa hə lə-
ri nin ya ran ma sı na sə bəb ol muş du. 
Be lə sa hə lər dən bi ri də bit ki lə rin 
ana to mi ya sı dır. Bu sa hə müx tə lif 
bit ki lə rin yal nız qu ru lu şu ilə de-
yil, həm də on la rın ara sın da kı qo-
hum luq əla qə lə ri ni öy rən mək lə 
məş ğul olur. Bit ki lər də ir siy yə tin 
öy rə nil mə si nə həsr olun muş çox-
say lı təc rü bə lər bu və ya baş qa bir 
nö vün ne cə ya ran dı ğı nı, onu ne cə 
də yiş mək, ya xud in sa nın tə lə ba tı 
nöq te yi-nə zə rin dən ne cə tək mil ləş-
dir mə yin müm kün ol du ğu nu an la-
ma ğa im kan ve rir. Bu prob lem lə ri 
öy rə nən el mə isə ge ne ti ka de yi lir.

Eko lo gi ya da bo ta ni ka nın bir sa-
hə si dir. Onun və zi fə si yer üzün də 
bit ki ör tü yü nün ne cə pay lan dı ğı nı 
öy rən mək dir. Baş qa söz lə de sək, 
eko lo gi ya el mi bə zi bit ki lə rin ni yə 
yal nız müəy yən şə rait də möv cud 
ola bil di yi ni öy rə nir.

Pa leobo ta ni ka isə bit ki lə rin ən 
qə dim, bə sit for ma lar dan müa-
sir növ lə rə dək keç di yi yo lu el mi 
nöq te yi-nə zər dən bər pa et mə yə 
ça lı şır. Onun təd qi qat ob yekt lə ri 
ib ti dai növ lə rin daş laş mış qa lıq la-
rı dır. Bo ta ni ka nın di gər böl mə lə ri 
ara sın da bit ki lə rin fi  ziolo gi ya sı ilə 
məş ğul olan sa hə ni xü su si qeyd 
et mə yə eh ti yac var. Bu sa hə nin 
alim lə ri bit ki lər də baş ve rən hə ya-
ti pro ses lə ri, o cüm lə dən on la rın 
qi da lan ma sı və tə nəff  ü sü ilə əla-
qə dar mə sə lə lə ri öy rə nir. Bun dan 
sa va yı, bit ki xəs tə lik lə ri nin araş-
dı rıl ma sı mə sə lə lə riy lə cid di məş-
ğul olan xü su si alim lər də var ki, 
on la rın sa hə si bit ki pa to lo gi ya sı 
ad la nır. 

Bit ki lər har dan əmə lə 
gə lib?

Müasir el mi nə zə riy yə lər təs diq 
edir ki, bir za man lar Yer üzün də 
nə bit ki olub, nə hey van. Son ra-
dan, yüz mil yon lar la il bun dan 
qa baq pla ne ti miz də hə lə tam ay-
dın laş ma mış sə bəb lər dən ilk pro-
top laz ma his sə cik lə ri ya ra nıb. Pro-
top laz ma bioloq la rın həm hey van, 
həm də bit ki lər də aş kar la dı ğı il kin 
can lı ma te ri ya ya de yi lir. Alim lər 
be lə he sab edir ki, bü tün can lı or-
qa nizm lər bu çox xır da his sə cik-
lər dən tö rə yib. Təd ri cən bit ki yə 
çev ri lən pro top laz ma özü nə sərf 
xa ri ci qı laf, yə ni qa bıq ya rat ma ğı, 
bü tün öm rü nü ey ni yer də, hə rə-
kət siz qa la raq ke çir mə yi öy rə nib.

Bun dan baş qa, pro top laz ma 
ilk də fə xlo ro fi l ad lan dı rı lan, Yer 
pla ne tin də ki hə yat üçün müs-
təs na əhə miy yət kəsb edən ya-
şıl rəng də bir mad də ya ra dıb.
Xlo ro fi  lin özü nə məx sus xas sə lə-
ri bit ki lə rə öz qi da la rı nı is teh sal 
et mək im ka nı ve rir – qi da üçün 
zə ru ri olan bü tün kom po nent lə ri 
bit ki, tor paq və su dan alır. İlk ya-
şıl bit ki lər tək hü cey rə li olub, la kin 
son ra dan bu tək hü cey rə li lər dən 
çox hü cey rə li bit ki lər ya ra nıb. O 
za man lar bit ki lə rin qu ru maq dan 
mü da fi ə me xa nizm lə ri ya ran ma-
mış dı de yə, on lar yal nız sü höv zə-
lə rin də, ba taq lıq lar da ya şa yır dı lar.

İlk bit ki lə rin bir xey li his sə si gör kə-
mi ni çox də yiş sə də, bi zim gün lə rə-
dək gə lib çı xa bi lib. Be lə bit ki lə rin 
sı ra sın da ha mı nın yax şı ta nı dı ğı yo-
sun lar da var. Bit ki lə rin ay rı ca bir 
dəs tə si isə ta mam baş qa in ki şaf yo-
lu nu se çib və  xlo ro fi l ol ma dan qi-
dan lan ma ğı öy rə nib. Ya şıl rəng də 
ol ma yan be lə bit ki lə rə bak te ri ya və 
gö bə lək lə rin bö yük bir his sə si aid dir.

Müasir bit ki növ lə ri əsa sən yo sun-
lar dan əmə lə gə lib. On la rın bir qis mi 
su dan qu ru ya çı xıb və kök ata raq tor-
paq da möh kəm lən mə yə, in ki şaf et mə-
yə nail olub. On lar da, üzə rin də na zik 
qo ru yu cu qa tı olan xır da ya şıl yar paq-
lar əmə lə gə lib. Bu qat yar paq la rı qu-
ru ma ğa qoy mur du. İlk ma mır lar və 
qı jı ki mi lər be lə əmə lə gə lib. Bit ki lə rin 
bü tün qə dim növ lə ri ya adi bö lün mə, 
ya da elə to xum funk si ya sı nı ye ri nə ye-
ti rən, “spor” ad lan dı rı lan to za bən zər 
mik ros ko pik his sə cik lər va si tə siy lə ço-
xa lır dı. Spo run to xum dan baş lı ca fər qi 
bu dur ki, to xum la rın için də qi da lan dı-
rı cı eh ti yat olur, spor lar da isə yox.

Za man keç dik cə, bə zi spor lu bit ki-
lər də ye ni or qan lar – çi çək lər ya ra nır 
və nə ti cə də ye ni ço xal ma üsu lu – to-
xum lar va si tə siy lə ço xal ma müm kün 
olur. To xum lu bit ki lə rin də iki dəs-
tə si for ma la şır: da ha qə dim “çıl paq-
to xum lu” və “ör tü lü to xum lu”. İkin-
ci lə rin bi rin ci lər dən fər qi bu dur ki, 
on lar da to xum mü da fi ə funk si ya sı 
da şı yan qa bı ğın için də dir. Bu bit ki lər 
o za man üçün pla ne ti mi zin bit ki alə-
mi nin tə ka mü lü pro se sin də in ki şa fın 
ən yük sək zir və si idi.

Bit ki lər ne cə qi da la nır
Nə qə dər qə ri bə səs lən sə də, bit-

ki lə rin öz “fab rik”lə ri var – qi da is-
teh sa lı fab rik lə ri. Bu fab rik lər on la rın 
ya şıl yar paq la rı dır. Yax şı bi li rik ki, 
şaf ta lı, ərik və al ma nın da dı şi rin dir. 
Bu, o de mək dir ki, on la rın tər ki bin də 
şə kər var. Bəs şə kər or da har dan dır? 
Onu şaf ta lı, ya xud al ma ağa cı nın yar-
paq la rı is teh sal edir. Bu nun üçün la-
zım olan bü tün məh sul lar tor paq dan 
və ha va dan alı nır.

Be lə məh sul la rın bi ri də kar-
bon qa zı dır – yar paq lar onu 

müs tə qil ola raq ha va dan 
udur. Di gər kom po-

nen ti, rü tu bə ti ağac-
la rın kö kü tor paq-

dan gö tü rür. Bu 
iki mad də şə kər 
is teh sa lı üçün 

bəs edir. Qeyd 
et mək la zım dır ki, 

yar paq lar da qi da nın 
sin tez pro se si yal nız 

gü nəş şüala rı nın 
tə si ri nə ti cə sin-

də baş ve rir 
və elə bu na 
gö rə, onun 

adı nı “fo-
to sin tez” 

qo yub lar.

“Fo to” yu nan di lin də “işıq” de-
mək dir. Am ma bi li rik ki, bir çox 
bit ki lə rin mey və si, şi rə si heç də şi-
rin ol mur. La kin bu, o de mək de yil 
ki, on la rın yar paq la rı şə kər is teh-
sal elə mir. Sa də cə, on lar da kı şə kər 
qı sa bir za man da şi rin dad ma yan 
ni şas ta ya, zü la la çev ri lir.

Tə bii ki, bit ki lə rin qi da “fab-
ri ki nə” də, baş qa fab rik lər ki mi, 
ma şın lar la zım dır. Yar paq lar da 
ma şın funk si ya sı nı xır da ca ya şıl 
his sə cik lər – “xlo rop last lar” ye ri nə 
ye ti rir. On la rın rən gi ni tər kib lə rin-
də ki ya şıl his sə cik lə rin - xlo ro fi  lə-
rin çox lu ğu müəy yən ləş di rir. Bu 
ma şın la rı hə rə kə tə gə ti rən ener ji ni 
gü nəş tə min edir. Am ma küll ha-
lın da qi da is teh sa lı be lə baş ve rir. 
Bit ki lə rin kök lə ri su yu tor paq-
dan sü mü rür. Su əv vəl cə on lar la, 
son ra göv də və bu daq lar la qal xıb 
yar paq lar da kı xü su si “qab la ra” yı-
ğı lır.

Son ra bu rü tu bət bü tün yar pa-
ğa ya yı lır, onun hər bir hü cey rə-
si nə ça ta raq xlo rop las ta dü şür. Su 
ilə bir yer də yar paq la ra bit ki lə rin 
qa baq ca dan is teh sal et di yi, la kin 
hə lə bü tün qi da mad də lə ri nin 
top lan dı ğı yer lə rə: kök lə rə, mey-
və lə rə, to xum la ra çat ma mış  qi da 
da ye ti şir. Yar paq lar ey ni za man-
da tər ki bin də kar bon qa zı olan 
ha va da alır. Bu qaz la xlo rop last-
da kı su ara sın da gü nəş işı ğı nın 
tə si ri al tın da kim yə vi reak si ya 
baş ve rir və şə kər, ya xud ni şas-
ta əmə lə gə lir. Bu nun da lın ca isə 
ya ran mış qi da mad də lə ri elə ey ni 
yol la bit ki nin bü tün or qa niz mi nə 
da ğı lır.

Bun dan sa va yı, yar paq lar qi da 
is teh sa lı za ma nı ud du ğu gə rək siz 
mad də lər dən də azad ol ma lı dır. 
Ona gö rə də fo to sin tez pro se si za-
ma nı ar tıq qal mış, üs tə lik ok si gen-
lə zən gin ləş miş ha va, yar pa ğın alt 
his sə sin də ki hü cey rə lər ara sın da 
olan mik ros ko pik de şik lər dən at-
mos fe rə ötü rü lür.

Qa bıq ağa cın nə yi nə 
lazımdır?

Ağac göv də si nin, ya xud kö kü-
nün xa ri ci qi şa sı na qa bıq de yir lər. 
Am ma onu qa bıq ad lan dır maq 
da əs lin də düz de yil. O, da ha çox 
göv də, ya xud kö kün üz tə rə fi  dir. 
Hər dən bu qa tın qa lın lı ğı nı tə yin 
et mək çox çə tin olur, çün ki, mə sə-
lən, pal ma ki mi ağac lar da göv də 
ilə qa bıq ara sın da də qiq sər həd də 
yox dur. Yax şı, bəs qa bıq ağac la rın 
nə yi nə gə rək dir? Onun əsas və zi fə-
lə rin dən bi ri ağa cın içə ri, da ha in cə 
his sə si ni qo ru maq dır. Qa bıq, ağa cı 
qu ru maq dan xi las et mək lə ya na şı, 
həm də cür bə cür xa ri ci zə də lər dən 
qo yu rur. 

Bə zi ağac la rın qa bı ğı hətt  a açıq 
alo va da mü qa vi mət gös tə rə bi lir. 
Mə sə lən, Ame ri ka da üzə rin də yan-
ğın iz lə ri olan elə ma mont ağac la rı 
ta pıb lar ki, on la rın göv də si nə qə ti 
zi yan dəy mə yib. Qa bı ğın ya ran ma 
pro se si uzun il lər da vam edə bi lər. 

Mə sə lən, ca van ağ ca qa yın pöh rə sin-
də sərt qa bıq ol mur, xır da bu daq lar 
ta mam ha mar gö rü nür. Odur ki, be-
lə pöh rə də odun caq bö yü mə yə baş-
la yan da onun na zik qa bı ğı müx tə lif 
yer lər dən çat la ya bi lər. Am ma bu 
qə bil zə də lər ağac üçün bir qay da 
ola raq, təh lü kə kəsb et mir və ağac 
onu içə ri dən özü sa ğal dır. 

Ca van bit ki nin xa ri ci qa bıq qa tı 
müx tə lif yer lər də təd ri cən qu ru yub 
ölür; elə bu ölü his sə cik lər də ağa-
cın qa bı ğı na qa ba gör kəm ve rir. Qa-
bı ğın bir his sə si daim qu ru yur, ağac 
bö yü dük cə, qa bı ğı nı par ça-par ça 
tö kür. İn san lar bir çox ağac la rın qa-
bı ğın dan öz eh ti yac la rı üçün is ti fa-
də et mə yi öy rə nib lər. Mə sə lən, de-
mək olar ki, bü tün man tar tı xac lar 
man tar pa lı dı ad la nan ağa cın qa-
bı ğın dan dü zə lir. Adi pa lı dın qa bı-
ğın dan isə hey van gö nü nün aşı lan-
ma sın da is ti fa də olu nur. Müx tə lif 
xö rək lə ri bi şi rər kən is ti fa də et di yi-
miz dar çın da əs lin də toz ha lı na sa-
lın mış ağac qa bı ğı dır. Dar çın ağa cı 
cə nub-şər qi Asi ya da bi tir.

Mal ya ri ya əley hi nə əvəz siz dər-
man olan ki nə ni, ey niad lı ağa cın 
qa bı ğın dan alır lar. Tibb də, ümu-
miy yət lə, bir çox ağac la rın, kök lə-
rin qa bı ğın dan müx tə lif dəm lə mə-
lər dü zəl dir, on lar dan müali cə də 
ge niş is ti fa də edir lər.

Ev ka lipt nə dir?
Bir za man lar ev ka lipt ağac la rı 

öz və tə nin də - Avst ra li ya da bi tir di. 
La kin in di in san lar onu bü tün yer 
üzü nə ya yıb lar. On la rı Av ro pa da, 
Hin dis tan da, Cə nu bi Ame ri ka da, 
Bir ləş miş Ştat la rın cə nu bun da gör-
mək olar. 

Ev ka lipt ağa cı nın xa ri ci gö rü-
nü şü onun la əv vəl lər rast laş ma-
mış in san lar da si lin məz iz bu ra xır. 
Na zik qa bıq la ör tü lü, ət li yar paq-
la rı sal xım-sal xım sal la nan gö zəl, 
hün dür ağac dır. Bu ağac la rın uca-
qa mət li göv də lə ri çox sü rət lə bö-
yü yür: bə zən ay rı-ay rı ağac lar il də 
boy la rı na dörd metr əla və edir lər! 

Bo ta ni ka nə dir? Pa leobo ta ni ka isə bit ki lə rin ən 

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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nöq te yi-nə zər dən bər pa et mə yə 
ça lı şır. Onun təd qi qat ob yekt lə ri 

Be lə məh sul la rın bi ri də kar-
bon qa zı dır – yar paq lar onu 

müs tə qil ola raq ha va dan 
udur. Di gər kom po-

nen ti, rü tu bə ti ağac-
la rın kö kü tor paq-

dan gö tü rür. Bu 
iki mad də şə kər 
is teh sa lı üçün 

bəs edir. Qeyd 
et mək la zım dır ki, 

yar paq lar da qi da nın 
sin tez pro se si yal nız 

gü nəş şüala rı nın 
tə si ri nə ti cə sin-

də baş ve rir 
və elə bu na 
gö rə, onun 

adı nı “fo-
to sin tez” 

Pa leobo ta ni ka isə bit ki lə rin ən 
qə dim, bə sit for ma lar dan müa-
sir növ lə rə dək keç di yi yo lu el mi 
nöq te yi-nə zər dən bər pa et mə yə 

Pa leobo ta ni ka isə bit ki lə rin ən 

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

zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm 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-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-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-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 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, 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-dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra-

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va-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 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 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. 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 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. 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 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-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 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, 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 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.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 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-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-caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la rı-
mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, 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 on la rı hə mi şə diq qət mər kə zin də olan 
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Pa leobo ta ni ka isə bit ki lə rin ən 
qə dim, bə sit for ma lar dan müa-
sir növ lə rə dək keç di yi yo lu el mi 
nöq te yi-nə zər dən bər pa et mə yə 

Be lə məh sul la rın bi ri də kar-
bon qa zı dır – yar paq lar onu 

müs tə qil ola raq ha va dan 
udur. Di gər kom po-

nen ti, rü tu bə ti ağac-
la rın kö kü tor paq-

dan gö tü rür. Bu 
iki mad də şə kər 
is teh sa lı üçün 

bəs edir. Qeyd 
et mək la zım dır ki, 

yar paq lar da qi da nın 
sin tez pro se si yal nız 

gü nəş şüala rı nın 
tə si ri nə ti cə sin-

də baş ve rir 
və elə bu na 
gö rə, onun 

adı nı “fo-
to sin tez” 

qo yub lar.

Pa leobo ta ni ka isə bit ki lə rin ən 

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

zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, çün ki elm 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-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-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-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 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, 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-dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li bir mə də niy yət ya ra-

Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha va-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 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 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. 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 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. 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 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-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 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, 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 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.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 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-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-caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la rı-
mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, 
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İlk bit ki lə rin bir xey li his sə si gör kə-

Hər suala    bir ca vab
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Ev ka lip tin bə zi nü mu nə lə ri nin 
hün dür lü yü yüz met rə ça tır və bu 
ağac Ka li for ni ya da bi tən nə həng 
sek voy ya dan az ca ge ri qa lır.

Ev ka lipt çox fay da lı ağac dır. 
Onun in sa na müx tə lif cür xey ri var. 
Mə sə lən, ev ka lip tə çox lu rü tu bət 
gə rək ol du ğun dan, on dan ba taq lıq 
sa hə lə rin qu ru dul ma sı üçün is ti fa-
də edir lər. Bu nun nə ti cə sin də dün-
ya nın bir çox re gion la rın da mal ya-
ri ya və di gər bu ki mi xəs tə lik lə rə 
yo lu xan la rın sa yı aza lır. Tə bii şə-
raitə be lə şə fa ve ri ci tə si rin dən baş-
qa, ev ka lipt in sa nı cür bə cür dər man 
va si tə lə riy lə də tə min edir. Bu ağa-
cın yar paq la rın da qo xu sun dan ka-
fur ya ğı nı xa tır la dan açıq-sa rı ma ye 
ilə do lu çox lu mə sa mə lər var. Bu, 
ev ka lipt ya ğı dır. Hə kim lər onu yu-
xa rı tə nəff  üs yol la rı nı tə miz lə mək 
məq sə di lə xəs tə lə rə tez-tez məs lə-
hət gö rür lər. Bu ya ğı böy rək lə rin 
fəaliy yə ti nə yax şı tə sir gös tə rən, 
əsəb sis te mi ni sa kit ləş di rən dər man 
ki mi də qə bul et mək müm kün dür.

Ev ka lipt ya ğı bə zən cər rah lar tə-
rə fi n dən il ti ha bın, zə hər lən mə nin 
qar şı sı nı alan an ti sep tik va si tə ki mi 
is ti fa də olu nur.

Bu ağa cın odun ca ğı çox sərt-
dir, am ma bu nun la ya na şı, onu 
emal et mək, üzə rin də iş lə mək heç 
də çə tin de yil. Çox gö zəl, ha mar, 
par laq sət hi ol du ğun dan, on dan 
xü su si lə ağac gə mi lə rin in şa sın da, 
ev lə rin da xi li in ter ye ri nin bə zən-
mə sin də ge niş bəh rə lə nir lər. 

Alaq ot la rı nı ne cə 
tanımaq olar?

“Alaq otu” de yən də, han sı sa 
fay da sız bir bit ki nə zər də tu tu lur. 
La kin tə  bi ət nöq te yi-nə zə rin dən 
bü tün bit ki lər ey ni də rə cə də fay da-
lı dır. Bu, baş qa mə sə lə dir ki, adam-
lar yal nız öz lə ri üçün qiy mət li xü-
su siy yət lə rə ma lik olan bit ki lə ri 
se çib ço xal dır, bağ-bos tan lar da öz-
ba şı na bi tən bü tün qa lan bit ki lə rə 
isə “alaq otu” de yir lər! Alaq ot la-
rın dan də yən zi yan müx tə lif ola bi-
lər. On la rın bə zi lə ri çə mən lik lər də 
ot la yan mal-qa ra üçün, at lar üçün 
zə hər li dir. Di gər lə ri gü nəş işı ğı nı, 
rü tu bə ti, tor paq da kı mi ne ral la rı al-
maq la qiy mət li bit ki lə rə zi yan vu ra 
bi lər. Baş qa la rı isə əkin lə rə zi yan 
vu ran hə şə rat la rı cəlb edir, xəs tə lik 
tö rə di ci lə ri nə çev ri lir lər.

Alaq ot la rıy la mü ba ri zə apar-
maq asan iş de yil – bu nu siz də 
bi lir si niz. On la rı hər il tor paq sa-
hə lə rin dən tə miz lə mək la zım dır. 
Bu çə tin lik ona gö rə ya ra nır ki, 
alaq la rın ço xal ma, ya yıl ma yol la rı 
çox rən ga rəng dir və in san on la ra 
nə za rət edə bil mir. Alaq la rın bir 
qis mi bir yer dən baş qa sı na hey-
van ye mi, toz, zi bil, ya xud pe yin-
lə da şı nır. La kin in sa na xü su si lə 
bö yük zi yan vu ran alaq ot la rı nın 
adam la rın səh lən kar lı ğı na, mə su-
liy yət siz li yi nə də eh ti ya cı yox dur. 
On la rın art maq, ço xal maq, ya yıl-
maq üçün, nə qə dər de sə niz, va si-
tə si var.

Mə sə lən, qu şü zü mü, sa rı sar ma-
şıq və bir çox ot lar o qə dər to xum 
tö kür lər ki, on la rın bir qis mi prak-
ti ki ola raq is tə ni lən şə rait də cü cə-
rir. Di gər alaq ot la rı nın to xum la-
rın da, mey və lə rin də tük cük lə ri, 
qa nad cıq la rı olur. To xum on la rın 
va si tə siy lə kü lək də çox uzaq mə-
sa fə lə rə ya yı la bi lir. Qu zu qu la ğı, 
dov şan kə lə mi, zən ci ro tu bu yol la 
ar tır. Elə alaq ot la rı da var ki, on-
la rın mey və lə rin də, to xum la rın da 
tük cük əvə zi nə adam la rın pal ta rı-
na, hey van la rın yu nu na ili şən ti-
kan lar, ya xud xır da ca qar maq lar 
olur. Ha mı nın yax şı ta nı dı ğı qan-
qa lı bu na mi sal çə kə bi lə rik.

La kin alaq ot la rı nın ən çox bil-
miş lə ri, ən bic lə ri bi lir si niz ne cə ço-
xa lır? On la rın to xu ma-za da eh ti ya-
cı ol mur. On lar öz kök lə ri ni ye rin 
al tın da ya yır lar. Biz bir də gö rü rük 
ki, or da-bur da tə zə pöh rə lər cü cər-
di! Bu alaq la rın ye ral tı ri şə lə ri ni 
kəs sən be lə, tor paq da qa lan hər ay-
rı ca ti kə dən bit ki cü cə rir! 

As pa ra qus ne cə bi tir?
Qə dim yu nan la rın, ro ma lı la rın 

za ma nın da as pa ra qus ad la nan 
bit ki ən na dir de li ka tes lər dən, ən 
lə ziz ye mək lər dən sa yı lır dı. Bu na 
bax ma ya raq, nə qə dər 
q ə  r i - bə ol sa be lə, 
o n u n 
ya ba-
nı nö-
v ü  n ə 
bir çox 
A v  r o  p a 
öl kə lə rin də 
rast gəl mək 
müm kün dür. O, 
Ru si ya nın çöl lük 
əra zi lə rin də o qə dər 
ya yı lıb ki, mal-qa ra ye-
mi ki mi is ti fa də olu nur. 
İs ti və tro pik öl kə lər də as pa-
ra qu sun yüz əl li ya ba nı nö vü 
bi tir. On la rın bə zi lə ri ni in san da 
ye tiş di rib ço xal dır və bu bit ki dən 
sırf bə zək məq sə diy lə is ti fa də olu-
nur. As pa ra qu sun ən diq qə tə la yiq 
cə hə ti on dan iba rət dir ki, onun in cə 
pöh rə lə rin dən qi da ki mi is ti fa də olu-
nur, qı jı ki mi lə rin ki ni xa tır la dan yar-
paq la rı isə ev lə rin in ter ye rin də gö zəl 
bə zək ele men ti nə çev ri lir. 

Əgər as pa ra qus dan qi da ki mi 
is ti fa də et mək is tə yir lər sə, on la rın 
tu mur cuq la rı nı yar paq aç ma mış 
kə sir lər. Ye mə li pöh rə lə rin uzun-
lu ğu otuz-otuz beş san ti metr dən 
çox ol ma ma lı dır.

As pa ra qus zan baq ki mi lər ailə sin-
dən olan bit ki dir və yu xa rı da qeyd 
et di yi miz ki mi, onun çox lu nö vü 
var. Əgər bit ki yə nor mal bö yü mək 
im ka nı ve ril sə, qol-bu da ğı, pöh rə lə ri 
vu rul ma sa, onun bo yu alt mış san ti-
metr dən ar tıq ola caq, bu daq lar bu ra-
xa caq, on lar da əv vəl cə xır da ağ çi çək-
lər, son ra isə qır mı zı, par laq mey və lər 
əmə lə gə lə cək. As pa ra qus dan bi şən 
şor ba lar, is ti xö rək lər və sa lat lar lə ziz 
təam sa yıl sa da, onun qi da lan dı rı cı 
im kan la rı, tər ki bin də ki su yun çox lu-
ğu na gö rə, o qə dər də bö yük de yil.

As pa ra qu su to xum lar dan, ya-
xud da yaz lək lə rə bas dır dı ğı nız 
kök lə rin dən ye tiş dir mək olur. Bu 
bit ki ni tor pa ğın üst qa tı nın ki fa yət 
qə dər qa lın və qi da mad də lə riy lə 
zən gin, qum lu ol du ğu yer lər də 
ək mək la zım dır. Əgər ilk üç il ər-
zin də bit ki tə ləf ol ma sa, doq quz 
il, bəl kə də da ha çox məh sul ve-
rə cək. Ya dı nız da sax la yın ki, yax şı 
məh sul al maq üçün tor pa ğa hər il 
üz vi güb rə lər ve rib onu zən gin ləş-
dir mək la zım dır.

Şi rə ağac la üzü yu xa rı 
ne cə dır ma nır?

İn san və hey van la rın or qa niz-
min də qan bə dən də güc lü na sos 
ro lu nu oy na yan ürə yin va si tə siy lə 
qo vu la raq dövr edir. Be lə lik lə, hər 
bir hü cey rə ya şa ma sı üçün zə ru ri 
olan bü tün mad də lə ri alır. Ağa cın 
da bü tün his sə lə ri içə ri dən qi da 
mad də lə ri nin su da həll ol muş məh-
lu lu – bit ki nin şi rə si ilə yu yu lur. 
La kin heç bir ağa cın ürə yi yox dur. 

Yax-
şı, bəs 
o n  d a 
bu ma ye 
ağac la üzü-
yu xa rı ne cə 
qal xır? Elm 
alə mi bu 
suala in di-
yə dək də qiq 
ca vab ve rə 
bil mir. Bu 
gün döv riy-
yə də olan 
bü tün nə-
zə riy yə-
lər bu 
ha di sə-
nin tam 
və qə ti iza hı nı 
ver mək də aciz dir.

Ona gö rə də alim lər bu fi  kir də dir-
lər ki, ağac da şi rə nin hə rə kə ti, öz tə si-
ri ni ey ni za man da gös tə rən bir ne çə 
fak to run tə si rin dən baş tu tur. On la rın 
ara sın da ən ge niş ya yı la nı “os mo tik 
təz yiq” nə zə riy yə si dir. İş bun da dır 
ki, bü tün can lı or qa nizm lər də qi da 
mad də lə riy lə zən gin məh lul hü cey-
rə lə rə na zik qı laf-memb ran lar va si tə-
siy lə ke çir. Bu, ona gö rə baş ve rir ki, 
memb ra nın iki tə rə fi n də ki ma ye də 
həll olan qi da mad də lə ri nin miq da rı 
müx tə lif dir, de mə li fi  zi ka nın qa nun-
la rı na əsa sən, ma ye bu ba lan sı bər pa 
et mək niy yə tiy lə hə rə kə tə ke çir. Ye ri 
gəl miş kən, bu ha di sə yal nız tə biət də 
baş ver mir və ona “os mos”; pro se sin 
hə rə kət ve ri ci qüv və si ni təş kil edən 
ma ye kon sent ra si ya sın da kı fər qə isə 
“os mo tik təz yiq” de yir lər. Be lə lik lə, 
bu kon sent ra si ya ara sın da kı fərq nə 
qə dər bö yük ol sa, memb ran lar dan o 
qə dər ar tıq ma ye ke çir.

Bit ki nin ya şa ma sı üçün zə ru ri 
olan su və mi ne ral duz lar tor paq-
da dır. Tor paq da on la rın miq da rı 
ağa cın kök lə rin də kin dən ar tıq ol-
du ğu na gö rə, os mo tik təz yiq ya-
ra nır və için də mi ne ral duz lar həll 
ol muş ma ye, bit ki nin içi nə ke çir. 
Ey ni eff  ekt hə min şi rə nin ağa cın 
göv də siy lə qal xıb bü tün his sə lə ri nə 
pay lan ma sı na şə rait ya ra dır. Ma ye 
bit ki nin için də hə rə kət et dik cə, mi-
ne ral duz lar ağa cın hü cey rə lə rin də 
qa lır, su yun ar tı ğı isə yar paq la-
rın sət hin dən 

bu xar la-
nır.

B u 
h a q  d a 

t a  m a m 
b a ş  q a 

mü la  h i  zə 
də var. Hə-

min mü la hi-
zə yə əsa sən, 
m a  y e  n i n 
h ə  r ə  k ə  t i , 
əv və la, yar-

p a q  l a r  d a  k ı 
bu xar lan ma-
ya, ikin ci si, 
su yun “ko-
ge zi ya”sı na 
gö rə baş 
ve rir. “Ko-
g e  z i  y a ” 
bir xır da 
his sə ci yin 
d i  g ə  r i  n ə 
ya pış ma sı-

na sə bəb olan 
qüv və yə de yir lər.

Bu nə zə riy yə yə əsa sən, yar paq-
lar dan ma ye bu xar la nar kən on la-
rın hü cey rə sin də va kuum əmə lə 
gə lir, nə ti cə də hü cey rə ma ye ni 
qon şu hü cey rə dən çə kir. Or da da 
ey ni ha di sə baş ve rir. Bu zən cir va-
rı ha di sə tor paq dan ma ye və mi-
ne ral la rı əmən kök lə rə qə dər da-
vam edir. O ki qal dı ko ge zi ya ya, 
bu qüv və su his sə cik lə ri nin göv də 
bo yu yu xa rı qalx ma sı za ma nı on-
la rın bir-bi ri nə ya pış ma sı nı tə min 
edir. Bu nun nə ti cə sin də də axın 
da vam lı olur.

Qoz lar har da bi tir?
Yer üzün də sərt qa bı ğın için də 

qə rar tu tan mey və lə ri nin rən gi, 
for ma sı, öl çü sü, da dı ba xı mın dan 
müx tə lif olan qoz lar var. Biz on la-
rın ha mı sı nı elə “qoz” adı al tın da 
bir ləş dir dik. Am ma ək sə riy yə ti-
miz on lar dan bi ri ni da ha çox se-
vir, da ha yük sək qiy mət lən di ri rik. 
Gir də, ha mar, açıq rəng li qa bı ğın 
için də yer lə şən qı rış-qı rış mey və si 
olan bu ne mə tin adı “yu nan qo-
zu”dur. Qə dim Şərq də müx tə lif 
öl kə lə rin hökm dar la rı onu, qo zun 
nə ol du ğu nu bil mə yən di yar la rın 
ha ki mi-müt ləq lə ri nə hə diy yə ki-
mi gön də rir di lər. Bu ailə dən olan 
baş qa bir mey və – şa ba lıd da hə lə 
lap qə dim dən qiy mət li sa yı lır, çox 
se vi lir di.

Bu gün yer üzün də ya şı beş 
yüz dən ar tıq olan şa ba lıd ağac-
la rı na rast gəl mək müm kün dür. 
Bir çox öl kə lər də, xü su si lə də 
İs pa ni ya da bu mey və çox se vi-
lir. Ən dad lı, am ma qa bı ğı çox 
çə tin qı rı lan Bra zi li ya qo zu-
dur. Bu qoz la rın üç künc qa bı ğı 
olur və ağac da iyir mi və 

da ha ar tıq mey-
v ə  d ə n iba rət 

sal xım-
lar şək lin də 

bi tir. Bra zi li ya 
qo zu tam ye ti şən-

də onun sal xım la-
rı ağac dan öz-özü nə 

dü şür. Bu ağac la rın 
hün dür lü yü nün otuz 

met rə çat dı ğı nı nə zə rə al-
saq, yer li əha li nin kü lək li 

ha va lar da on lar dan ni yə uzaq 
gəz di yi ni an la maq çə tin de yil. 

Qoz lar ara sın da ba dam da 
çox məş hur dur. On la rın bit di-
yi ağac lar iki cür olur. Ağ rəng li 
çi çək lə ri olan ağa cın ba da mı acı-
dır. Onun mey və lə rin dən dər-
man, aro ma tik yağ lar ha zır lan-
ma sın da is ti fa də edir lər. Ye mək 
üçün ya rar lı olan şi rin ba dam 
isə çəh ra yı  çi çək lə ri olan ağa-
cın məh su lu dur. Ba da mı, əsa sən 
Or ta Asi ya, Ya xın Şərq, Ara lıq 
də ni zi sa hil lə ri, Ka li for ni ya da 
ye tiş di rir lər. Am ma bü tün qoz-
lar ara sın da ən qiy mət li si ko kos 
qo zu dur.

Ko kos qo zu nun və tə ni Hin-
dis ta nın şərq sa hi li və cə nub də-
ni zi nin ada la rı dır. La kin in di bu 
mey və is tis na sız ola raq bü tün 
qi tə lə rin tro pik lə rin də bi tir. On-
la rın də yə ri zü lal və di gər qi da 
mad də lə ri nin bol lu ğu na gö rə-
dir. Ru si ya ki mi mü la yim iq lim-
li öl kə lər də ən çox ya yı lan me şə 
qo zu, yə ni, fın dıq dır. Fın dıq iki-
dörd qo za dan iba rət xır da sal-
xım lar şək lin də bi tir, hər mey və-
si yar paq fi n ca nın için də yer lə şir. 
Sırf fın dıq me şə lə ri nə Ru si ya da 
çox rast gəl mək olar.

Hər suala    bir ca vab
As pa ra qus ne cə bi tir?
Qə dim yu nan la rın, ro ma lı la rın 

za ma nın da as pa ra qus ad la nan 
bit ki ən na dir de li ka tes lər dən, ən 
lə ziz ye mək lər dən sa yı lır dı. Bu na 
bax ma ya raq, nə qə dər 
q ə  r i - bə ol sa be lə, 
o n u n 
ya ba-
nı nö-
v ü  n ə 
bir çox 
A v  r o  p a 
öl kə lə rin də 
rast gəl mək 
müm kün dür. O, 
Ru si ya nın çöl lük 
əra zi lə rin də o qə dər 
ya yı lıb ki, mal-qa ra ye-
mi ki mi is ti fa də olu nur. 
İs ti və tro pik öl kə lər də as pa-
ra qu sun yüz əl li ya ba nı nö vü 
bi tir. On la rın bə zi lə ri ni in san da 
ye tiş di rib ço xal dır və bu bit ki dən 
sırf bə zək məq sə diy lə is ti fa də olu-
nur. As pa ra qu sun ən diq qə tə la yiq 
cə hə ti on dan iba rət dir ki, onun in cə 
pöh rə lə rin dən qi da ki mi is ti fa də olu-
nur, qı jı ki mi lə rin ki ni xa tır la dan yar-
paq la rı isə ev lə rin in ter ye rin də gö zəl 
bə zək ele men ti nə çev ri lir. 

Əgər as pa ra qus dan qi da ki mi 
is ti fa də et mək is tə yir lər sə, on la rın 
tu mur cuq la rı nı yar paq aç ma mış 
kə sir lər. Ye mə li pöh rə lə rin uzun-
lu ğu otuz-otuz beş san ti metr dən 
çox ol ma ma lı dır.

As pa ra qus zan baq ki mi lər ailə sin-
dən olan bit ki dir və yu xa rı da qeyd 
et di yi miz ki mi, onun çox lu nö vü 
var. Əgər bit ki yə nor mal bö yü mək 
im ka nı ve ril sə, qol-bu da ğı, pöh rə lə ri 
vu rul ma sa, onun bo yu alt mış san ti-
metr dən ar tıq ola caq, bu daq lar bu ra-
xa caq, on lar da əv vəl cə xır da ağ çi çək-
lər, son ra isə qır mı zı, par laq mey və lər 
əmə lə gə lə cək. As pa ra qus dan bi şən 
şor ba lar, is ti xö rək lər və sa lat lar lə ziz 
təam sa yıl sa da, onun qi da lan dı rı cı 
im kan la rı, tər ki bin də ki su yun çox lu-
ğu na gö rə, o qə dər də bö yük de yil.

Yax-
şı, bəs 
o n  d a 
bu ma ye 
ağac la üzü-
yu xa rı ne cə 
qal xır? Elm 
alə mi bu 
suala in di-
yə dək də qiq 
ca vab ve rə 
bil mir. Bu 
gün döv riy-
yə də olan 
bü tün nə-
zə riy yə-
lər bu 
ha di sə-
nin tam 
və qə ti iza hı nı 
ver mək də aciz dir.

ne ral duz lar ağa cın hü cey rə lə rin də 
qa lır, su yun ar tı ğı isə yar paq la-
rın sət hin dən 

bu xar la-
nır.

B u 
h a q  d a 

t a  m a m 
b a ş  q a 

mü la  h i  zə 
də var. Hə-

min mü la hi-
zə yə əsa sən, 
m a  y e  n i n 
h ə  r ə  k ə  t i , 
əv və la, yar-

p a q  l a r  d a  k ı 
bu xar lan ma-
ya, ikin ci si, 
su yun “ko-
ge zi ya”sı na 
gö rə baş 
ve rir. “Ko-
g e  z i  y a ” 
bir xır da 
his sə ci yin 
d i  g ə  r i  n ə 
ya pış ma sı-

na sə bəb olan 
qüv və yə de yir lər.

se vi lir di.
Bu gün yer üzün də ya şı beş 

yüz dən ar tıq olan şa ba lıd ağac-
la rı na rast gəl mək müm kün dür. 
Bir çox öl kə lər də, xü su si lə də 
İs pa ni ya da bu mey və çox se vi-
lir. Ən dad lı, am ma qa bı ğı çox 
çə tin qı rı lan Bra zi li ya qo zu-
dur. Bu qoz la rın üç künc qa bı ğı 
olur və ağac da iyir mi və 

da ha ar tıq mey-
v ə  d ə n iba rət 

sal xım-
lar şək lin də 

bi tir. Bra zi li ya 
qo zu tam ye ti şən-

də onun sal xım la-
rı ağac dan öz-özü nə 

dü şür. Bu ağac la rın 
hün dür lü yü nün otuz 

met rə çat dı ğı nı nə zə rə al-
saq, yer li əha li nin kü lək li 

ha va lar da on lar dan ni yə uzaq 
gəz di yi ni an la maq çə tin de yil. 

Qoz lar ara sın da ba dam da 
çox məş hur dur. On la rın bit di-
yi ağac lar iki cür olur. Ağ rəng li 
çi çək lə ri olan ağa cın ba da mı acı-
dır. Onun mey və lə rin dən dər-
man, aro ma tik yağ lar ha zır lan-
ma sın da is ti fa də edir lər. Ye mək 
üçün ya rar lı olan şi rin ba dam 
isə çəh ra yı  çi çək lə ri olan ağa-
cın məh su lu dur. Ba da mı, əsa sən 
Or ta Asi ya, Ya xın Şərq, Ara lıq 
də ni zi sa hil lə ri, Ka li for ni ya da 
ye tiş di rir lər. Am ma bü tün qoz-
lar ara sın da ən qiy mət li si ko kos 
qo zu dur.

Ko kos qo zu nun və tə ni Hin-
dis ta nın şərq sa hi li və cə nub də-
ni zi nin ada la rı dır. La kin in di bu 
mey və is tis na sız ola raq bü tün 
qi tə lə rin tro pik lə rin də bi tir. On-
la rın də yə ri zü lal və di gər qi da 
mad də lə ri nin bol lu ğu na gö rə-
dir. Ru si ya ki mi mü la yim iq lim-
li öl kə lər də ən çox ya yı lan me şə 
qo zu, yə ni, fın dıq dır. Fın dıq iki-
dörd qo za dan iba rət xır da sal-
xım lar şək lin də bi tir, hər mey və-
si yar paq fi n ca nın için də yer lə şir. 
Sırf fın dıq me şə lə ri nə Ru si ya da 
çox rast gəl mək olar.

bir ca vabbir ca vab



N 46(55) 04.12.2015 Ötən gün 42-ci “Al tın Ke le-
bek”in mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi baş tu tub. Tür ki yə 
mət buatı xə bər ve rir ki, “Ka nal 

D”də can lı ola raq ya yım la nan ge cə nin apa-
rı cı sı Ha lit Er genç olub. Məş hur lar 32 no-
mi na si ya üz rə mü ka fat lan dı rı lıb lar.

 Ən yax şı akt ri sa - Se re nay Sa rı ka ya (“Med-
ce zir”)
 Ən yax şı akt yor - Ça ğa tay Ulu soy (“Med ce zir”)
 Ən yax şı qa dın apa rı cı - Öy kü Ser ter (“İş te be nim 
sti lim”)
 Ən yax şı ki şi apa rı cı - İl ker Ay rık (“Ben bil mem eşim 
bi lir”) 
 Ən yax şı se rial – “Gü nə şin qız la rı” 
 Ən çox ya ra şan cüt lük – El çin San gu və Ba rış 
Ar duç (“Ki ra lık aşk”)
 Ən yax şı uşaq akt yor- Ata berk Mut lu (“Poy raz ka rael”) 
 Ən yax şı la yi hə - “Ka ya han ən yax şı la rı” 
 Ən yax şı ma qa zin proq ra mı – “Pa zar sürp ri zi” 
 Ən yax şı qa dın mü ğən ni - Sı la 
 Ən yax şı ki şi mü ğən ni – Mus ta fa Ce ce li 
 Ən yax şı qa dın xə bər apa rı cı sı – Naz lı Çe lik 
 Ən yax şı ki şi xə bər apa rı cı sı – Fa tih Por ta kal 
 Ən yax şı klip - Me tin Aro lat – Gül şən (“Ban gır ban gır”)
 Ən yax şı ya rış ma – “Sur vi vor ALL STAR” - Acun Ilı ca lı

Tür ki yə nin ta nın mış akt yo ru, “Möh tə-
şəm yüz il” se rialın da Sul tan Sü ley man 
ob ra zı nı ya rat mış Ha lit Er gen cin 2016-
cı ilin yan va rın da Mosk va ya göz lə ni lən 

sə fə ri qey ri-müəy yən vax ta dək tə xi rə sa lı nıb.
2016-cı il, yan va rın 8-də Mosk va da “Möh tə şəm 
yüz il” se rialı na həsr edi lən sər gi açıl ma lıy dı. 

Am ma Ru si ya və Tür ki yə ara sın da baş ve rən 
son ha di sə lər dən son ra sər gi nin açı lı şı və 
akt yor la rın Mosk va ya gə li şi tə xi rə sa lı nıb.

Xa tır la daq ki, bir müd dət əv vəl Ha lit Er-
genc Ru si ya mət buatı na mü sa hi bə sin də bu 
öl kə yə ilk də fə gə lə cə yi ni de miş di. “Ru-
si ya da fi l mə çə kil mək is tə yər si niz mi?” 
sualı na isə onun ca va bı be lə ol muş du: 
“Də vət gəl sə, çə ki lə rəm. Ta ri xi ob raz ol-
sa, lap gö zəl olar. İvan Qroz nı su rə ti ni 
ki no da can lan dır maq is tə yər dim.” 

Sər gi də “Möh tə şəm yüz il” se rialı-
nın iki qəh rə ma nı - Okan Ya la bık və 

Sel ma Er geç də iş ti rak et mə liy di.
Təş ki lat çı lar tə xi rə sa lı nan sər gi də “Möh-

tə şəm yüz il” se rialın da akt yor la rın 
gey di yi 145 kost yum, 560 bə zək əş-
ya sı və se rial qəh rə man la rı nın 12 
mum fi  qu ru nu nü ma yiş et-
dir mə yi plan laş dır mış dı lar.

Xa tır la daq ki, “Möh tə-
şəm yüz il” se rialı dün ya-
nın 50 öl kə sin də, o cüm lə-
dən Ru si ya da nü ma yiş et di ri lib.

Hazırladı: NARINGÜL

De kab rın 1-də Hey dər Əli yev Sa ra yın da Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, bəs tə kar Ay gün Sə məd za də nin “Bi ri var mış, bi ri 
yox muş” ad lı sə nət ge cə si ke çi ri lib.

Qo naq la rı sa lam la yan Ay gün Sə məd za də bil di rib ki, ge cə də təq-
dim olu na caq əsər lə ri uzun il lə rin zəh mə ti nin bəh rə si dir. Za man-
za man için də gəz dir di yi hiss lə ri, duy ğu la rı mu si qi ilə pay laş dı ğı nı 
söy lə yən bəs tə kar de yib ki, əgər bəs tə lə ri mi in san la ra sev di rə bil mi-
şəm sə, de mək, çək di yim zəh mət hə dər get mə yib. Sə nə ti nə ve ri lən 
diq qə tə gö rə bü tün mu si qi se vər lə rə min nət dar lı ğı nı bil di rən bəs tə-
kar son ra sö zü mu si qi yə ve rib.

Ge cə də bəs tə ka rın po pul yar mah nı la rı ilə ya na şı, sim fo nik əsər lə ri 
və xo reoq ra fi k kom po zi si ya la rı da təq dim olu nub. Xalq ar tis ti Tey-
mur Göy ça ye vin rəh bər lik et di yi Qa ra Qa ra yev adı na Döv lət ka me-
ra or kest ri təd bi ri da ha da röv nəq lən di rib.

Bən zər siz, can lı ifa la rın, qəlb ox şa yan bəs tə lə rin yer al dı ğı sə nət 
ge cə si ta ma şa çı lar tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, Azər bay can mə də niy yə ti nin təb li ği ilə bağ lı bir sı ra 
te le vi zi ya la yi hə lə ri nin ide ya müəl li fi  və rəh bə ri ol muş bəs tə kar müx-
tə lif vo kal-xo reoq ra fi k kom po zi si ya lar la ya na şı, bir çox ta nın mış mü-
ğən ni lə rin re per tuarın da yer alan yü zə dək mah nı nın müəl li fi  dir.

 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 tab.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”) kitabları şəhərin aşağıdakı kitab 
mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  

Ru si ya və Tür ki yə ara-
sın da ya ran mış si ya-
si gər gin lik şou alə-
mi nə də öz tə si ri ni 

gös tər mə yə baş la yıb.
Tür ki yə KİV-lə ri nin yay dı ğı 

xə bər də de yi lir ki, Mosk va me ri-
ya sı nın üz vü Yev ge ni Ge ra si mov 
Tür ki yə yə qar şı sank si ya la rın 
mə də niy yət sa hə si nə şa mil edil-
mə si ni is tə yib:

“Te le vi zi ya lar da cə fəng türk 
se rial la rı ya yım la nır. Mən cə ilk 
ola raq “Möh tə şəm yüz il” se-
rialın dan baş la maq la zım dır. 
Həm çi nin, Ru si ya da da ha çox 
səs lən di ri lən mü ğən ni Tar ka nın 
mah nı la rı qa da ğan olun ma lı-

dır. Onu da qeyd 
edim ki, Ru si ya da 
“Tür koğ lu xo ru” 
fəaliy yət gös tə-
rir. Bu xo run rəh-
bə ri nin so ya dı 
Tür koğ lu dur. O 
da və zi fə sin dən 
uzaq laş dı rıl ma-

lı dır”.
Qeyd edək 
ki, türk 
s e  r i a l  l a -

rı da ha 
ə v  v ə l 

Səudiy-
yə Ərə-
b i s  t a  n ı , 
Su ri ya, Ta-
ci  kis  tan, 
Ma ke do-
ni ya və 
M i  s i r  d ə 
də qa da-
ğan olun-
muş du.

N 46(55) 04.12.2015 Ö
D”də can lı ola raq ya yım la nan ge cə nin apa-

mi na si ya üz rə mü ka fat lan dı rı lıb lar.










Bəstəkar Aygün 
Səmədzadənin

yaradıcılıq
gecəsi keçirilib

“Sultan Süleyman” 
Moskvaya getməyəcək

tən gün 42-ci “Al tın Ke le-
bek”in mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi baş tu tub. Tür ki yə 
mət buatı xə bər ve rir ki, “Ka nal 

D”də can lı ola raq ya yım la nan ge cə nin apa-
rı cı sı Ha lit Er genç olub. Məş hur lar 32 no-

Ən yax şı akt ri sa - Se re nay Sa rı ka ya (“Med-

Ən yax şı akt yor - Ça ğa tay Ulu soy (“Med ce zir”)
Ən yax şı qa dın apa rı cı - Öy kü Ser ter (“İş te be nim 

Ən yax şı ki şi apa rı cı - İl ker Ay rık (“Ben bil mem eşim 

Ən çox ya ra şan cüt lük – El çin San gu və Ba rış 

Ən yax şı uşaq akt yor- Ata berk Mut lu (“Poy raz ka rael”) 
Ən yax şı la yi hə - “Ka ya han ən yax şı la rı” 
Ən yax şı ma qa zin proq ra mı – “Pa zar sürp ri zi” 

Ən yax şı ki şi mü ğən ni – Mus ta fa Ce ce li 
Ən yax şı qa dın xə bər apa rı cı sı – Naz lı Çe lik 
Ən yax şı ki şi xə bər apa rı cı sı – Fa tih Por ta kal 
Ən yax şı klip - Me tin Aro lat – Gül şən (“Ban gır ban gır”)
Ən yax şı ya rış ma – “Sur vi vor ALL STAR” - Acun Ilı ca lı

“Sultan Süleyman” 
Moskvaya getməyəcək Rusiyada Tarkanın 

mahnılarına qadağa

Türkiyədə “Altın Kelebek” 
mükafatının təqdimatı olub

Tür ki yə nin ta nın mış akt yo ru, “Möh tə-
şəm yüz il” se rialın da Sul tan Sü ley man 
ob ra zı nı ya rat mış Ha lit Er gen cin 2016-
cı ilin yan va rın da Mosk va ya göz lə ni lən 

sə fə ri qey ri-müəy yən vax ta dək tə xi rə sa lı nıb.
2016-cı il, yan va rın 8-də Mosk va da “Möh tə şəm 
yüz il” se rialı na həsr edi lən sər gi açıl ma lıy dı. 

Am ma Ru si ya və Tür ki yə ara sın da baş ve rən 
son ha di sə lər dən son ra sər gi nin açı lı şı və 
akt yor la rın Mosk va ya gə li şi tə xi rə sa lı nıb.

Xa tır la daq ki, bir müd dət əv vəl Ha lit Er-
genc Ru si ya mət buatı na mü sa hi bə sin də bu 
öl kə yə ilk də fə gə lə cə yi ni de miş di. “Ru-
si ya da fi l mə çə kil mək is tə yər si niz mi?” 
sualı na isə onun ca va bı be lə ol muş du: 
“Də vət gəl sə, çə ki lə rəm. Ta ri xi ob raz ol-
sa, lap gö zəl olar. İvan Qroz nı su rə ti ni 
ki no da can lan dır maq is tə yər dim.” 

nın iki qəh rə ma nı - Okan Ya la bık və 
Sel ma Er geç də iş ti rak et mə liy di.

Qeyd edək ki, Azər bay can mə də niy yə ti nin təb li ği ilə bağ lı bir sı ra 
te le vi zi ya la yi hə lə ri nin ide ya müəl li fi  və rəh bə ri ol muş bəs tə kar müx-
tə lif vo kal-xo reoq ra fi k kom po zi si ya lar la ya na şı, bir çox ta nın mış mü-
ğən ni lə rin re per tuarın da yer alan yü zə dək mah nı nın müəl li fi  dir.

Oxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nəOxu cu la rın nə zə ri nə

Moskvaya getməyəcək

Sel ma Er geç də iş ti rak et mə liy di.
Təş ki lat çı lar tə xi rə sa lı nan sər gi də “Möh-

tə şəm yüz il” se rialın da akt yor la rın 
gey di yi 145 kost yum, 560 bə zək əş-
ya sı və se rial qəh rə man la rı nın 12 
mum fi  qu ru nu nü ma yiş et-
dir mə yi plan laş dır mış dı lar.

Xa tır la daq ki, “Möh tə-
şəm yüz il” se rialı dün ya-
nın 50 öl kə sin də, o cüm lə-
dən Ru si ya da nü ma yiş et di ri lib.

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”) kitabları şəhərin aşağıdakı kitab 
mağazalarından əldə edə bilərsiniz.  

dır. Onu da qeyd 
edim ki, Ru si ya da 
“Tür koğ lu xo ru” 
fəaliy yət gös tə-
rir. Bu xo run rəh-
bə ri nin so ya dı 
Tür koğ lu dur. O 
da və zi fə sin dən 
uzaq laş dı rıl ma-

lı dır”.
Qeyd edək 
ki, türk 
s e  r i a l  l a -

rı da ha 
ə v  v ə l 

Səudiy-
yə Ərə-
b i s  t a  n ı , 
Su ri ya, Ta-
ci  kis  tan, 
Ma ke do-
ni ya və 
M i  s i r  d ə 
də qa da-
ğan olun-
muş du.

Sel ma Er geç də iş ti rak et mə liy di.
Təş ki lat çı lar tə xi rə sa lı nan sər gi də “Möh-

tə şəm yüz il” se rialın da akt yor la rın 
gey di yi 145 kost yum, 560 bə zək əş-
ya sı və se rial qəh rə man la rı nın 12 
mum fi  qu ru nu nü ma yiş et-
dir mə yi plan laş dır mış dı lar.

Xa tır la daq ki, “Möh tə-
şəm yüz il” se rialı dün ya-
nın 50 öl kə sin də, o cüm lə-
dən Ru si ya da nü ma yiş et di ri lib.

Hazırladı: NARINGÜListehzası”, 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 
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