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Pre zi dent İl ham Əli yev 
ABŞ-ın ti ca rət na zi ri nin 
Av ro pa, Or ta Şərq və Af-
ri ka üz rə mü şa vi ri nin 

müavi ni Maykl Lal li nin baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
edib.

Gö rüş də iş ti rak edən ABŞ-ın 
Azər bay can da kı föv qə la də və sə la-
hiy yət li sə fi  ri Ro bert Se ku ta öl kə-
lə ri miz ara sın da iq ti sa di əla qə lə rə 
to xu na raq ener ji sa hə sin də uğur-
lu əmək daş lıq hə ya ta ke çi ril di yi ni 
vur ğu la dı. Sə fi r bu gün Ba kı da ke-
çi ri lən ilk Azər bay can-ABŞ biz nes 
fo ru mu nun əhə miy yə ti ni qeyd edə-
rək bu təd bi rin öl kə lə ri miz ara sın da 
biz nes əla qə lə ri nin qu rul ma sı üçün 
yax şı im kan lar ya rat dı ğı nı de di. O, 
bu fo rum da əsas məq səd lər dən bi ri-
nin Azər bay ca nın üz ləş di yi ça ğı rış-
la rın həl li yol la rı nın mü za ki rə sin-
dən iba rət ol du ğu nu bil dir di. Sə fi r 
dün ya da nef tin qiy mə ti nin kəs kin 
də yiş mə si nin də iq ti sa di və ziy yə tə 
tə sir et di yi ni vur ğu la dı. Azər bay-
ca nın döv lət müs tə qil li yi nin bər pa-
sın dan 25 il keç di yi ni vur ğu la yan 
sə fi r bu il lər də Azər bay ca nın ABŞ 
üçün güc lü tə rəf daş öl kə ol du ğu nu 
bil dir di və öl kə si nin Azər bay can da 
baş ve rən bü tün müs bət də yi şik lik-
lə ri yük sək qiy mət lən dir di yi ni de di.

Öl kə lə ri miz ara sın da iq ti sa di əla-
qə lə rə to xu nan Pre zi dent İl ham 
Əli yev ener ge ti ka sa hə sin də əmək-
daş lı ğın uğur la in ki şaf et di yi ni, 
mü hüm ener ji la yi hə lə ri nin sü rət-
lə hə ya ta ke çi ril di yi ni qeyd edə rək 
ha zır kı şə rait də əsas diq qə tin qey-
ri-neft sa hə sin də də əmək daş lı ğa 
yö nəl dil mə si nin önə mi ni vur ğu la dı 

və ABŞ ilə öl kə mi zin qey ri-neft sek-
to run da da ha fəal əmək daş lı ğı nın 
hə ya ta ke çi ril mə si nin əhə miy yə ti-
ni qeyd et di. Döv lə ti mi zin baş çı-
sı ABŞ-ın Azər bay ca nın qey ri-neft 
sek to ru na da ha çox in ves ti si ya 
qoy ma sın da öl kə mi zin ma raq lı ol-
du ğu nu de di və da ha çox prak ti ki 
nə ti cə lə rin əl də edil mə si nin va cib-
li yi ni bil dir di. Bu ba xım dan Pre zi-
dent İl ham Əli yev ABŞ-ın or ta və 
ki çik sa hib kar lıq la məş ğul olan şir-
kət lə ri nin Azər bay ca nı da ha çox ta-
nı ma la rı ilə bağ lı təq di mat la rın ke-
çi ril mə si nin önə mi ni qeyd et di.

ABŞ ti ca rət na zi ri nin Av ro pa, Or-
ta Şərq və Af ri ka üz rə mü şa vi ri nin 
müavi ni Maykl Lal li ABŞ-ın Azər-
bay can da kı sə fi r li yin də ça lış dı ğı il-
lə ri məm nun luq la xa tır la dı. Maykl 
Lal li ABŞ-ın ti ca rət na zi ri Pen ni 
Pritz  ke rin sa lam la rı nı döv lə ti mi zin 
baş çı sı na çat dı ra raq onun Azər bay-
can-ABŞ biz nes əla qə lə ri nə Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin ver di yi dəs tə yi 
yük sək qiy mət lən dir di yi ni de di. O, 
həm çi nin Pen ni Pritz  ker lə Pre zi dent 
İl ham Əli yev ara sın da gö rü şün çox 
konst ruk tiv şə kil də keç di yi ni vur-
ğu la dı.

Məş hur Vya na Şt raus Fes ti val Or kest ri de kab rın 1-də Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də “Mə nim hə ya tım: sev gi və şövq” ad lı kon sert 
proq ra mı ilə çı xış edib. Azər TAc xə bər ve rir ki, Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va kon sert də olub.

Kon sert də dün ya şöh rət li avst ri-
ya lı bəs tə kar, “Val sın kra lı” İohan 
Şt rausun, həm çi nin di gər Vya na 
klas sik lə ri nin - ata İohan Şt raus, 
Karl Mi xael Tsi rer, Karl Tsel ler, Yo-
zef Şt raus, Eduard Şt raus və Luici 
Ar di ti nin əsər lə ri ifa olu nub.

Or kest rin ya ra dı cı sı və bə dii rəh-
bə ri Pe ter Qut Şt raus döv rü nün 
ənə nə lə ri nə sa diq qa la raq kon sert-
də həm sk rip ka da ifa edib, həm də 
di ri jor luq edib. İohan Şt raus ənə nə-
si nin da vam çı sı olan sə nət ka rın ifa-
sı bö yük ma raq la qar şı la nıb.

Pe ter Qut bu də fə də kon sert bo-
yu ta ma şa çı lar la sə mi mi ün siy yət 
qu rub. O, Ba kı ya ikin ci də fə gə li şin-
dən və na dir me mar lıq nü mu nə si 
olan Hey dər Əli yev Mər kə zin də bir 
da ha kon sert ver mə yin dən bö yük 
şə rəf duy du ğu nu bil di rib.

Proq ram da ope rett  a lar dan par ça-
lar or kest rin so lis ti Eli za bet Yar man 
(sop ra no) tə rə fi n dən təq dim olu nub. 
So list öz ifa sı və yük sək ar tis tik mə-
ha rə ti ilə ta ma şa çı la rı təq dim olu nan 
əsər lə rin qəh rə man la rı na qı sa za-
man kə si yin də ol sa da ya xın laş dı rıb.

Qeyd edək ki, Pe ter Qut kon sert dən 
əv vəl jur na list lə rə mü sa hi bə sin də 
Ba kı ya hə lə ilk gə li şin də bu şə hə rin 
gö zəl li yi nə və müasir li yi nə va leh ol-
du ğu nu söy lə yib. Vya na da gö zəl ti ki-
li lə rin ol du ğu nu qeyd edən gör kəm li 
mu si qi çi Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
za lın da akus ti ka nın mü kəm məl li yi-
ni xü su si lə vur ğu la yıb. O, həm çi nin 
diq qə tə çat dı rıb ki, Vya na mu si qi si 
çox müs bət və op ti mist dir. Təəs süf 
ki, dün ya nın bə zi öl kə lə rin də mü ha-
ri bə ge dir, böh ran lar baş ve rir. Bi zim 
or kestr mu si qi nin di li ilə in san la ra 
dün ya nın gö zəl ol du ğu nu aşı la ma ğa, 
kon sert müd də tin də ta ma şa çı la ra xoş 
an lar bəxş et mə yə ça lı şır.

Xa tır la daq ki, Vya na Şt raus Fes-
ti val Or kest ri Hey dər Əli yev Mər-
kə zi nin səh nə sin də ilk də fə 2014-cü 
il də çı xış edib və ta ma şa çı la ra bay-
ram əh va li-ru hiy yə si ya şa dıb.

Şt raus Fes ti val Or kest ri Vya na nın 
əsl mu si qi ənə nə lə ri nin qo ru yu cu su, 
Av ro pa nın apa rı cı mu si qi kol lek ti vi-
dir. 1978-ci il dən fəaliy yət gös tə rir və 
Vya na şə hə ri nin rəs mi or kest ri dir.

Dün ya şöh rət li or kest rin Ba kı da 
ikin ci çı xı şı da ta ma şa çı la rın sü rək li 
al qış la rı ilə qar şı la nıb.

Kon sert dən son ra Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va Vya na Şt raus Fes ti val Or-
kest ri nin ya ra dı cı sı və bə dii rəh bə ri 
Pe ter Qut la gö rü şüb.

Qeyd edək ki, Pe ter Qut kon sert dən 
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Prezident İlham Əliyev və 
xanımı Mehriban Əliyeva 
“BakuTel-2016” sərgisində

No yab rın 30-da Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va XXII 
Azər bay can Bey nəl xalq Te le kom mu-

ni ka si ya və İn for ma si ya Tex no lo gi ya la rı sər gi si 
- “Ba ku tel-2016” ilə ta nış olub lar.

Ra bi tə və yük sək tex no lo gi ya lar na zi ri Ra min 
Qu lu za də döv lə ti mi zin baş çı sı na və xa nı mı na sər-
gi ba rə də mə lu mat ve rib.

Sər gi də dün ya nın 18 öl kə sin dən 200 şir kət iş ti-
rak edir. Buil ki sər gi də 9 öl kə - Avst ri ya, Be la rus, 
İran, İta li ya, Fran sa, Ni der land Kral lı ğı, Slo ve ni ya, 
Tür ki yə və Xor va ti ya mil li stend lər də öz öl kə lə ri-
nin apa rı cı şir kət lə ri ilə ya na şı, həm Azər bay can, 
həm də bü tün Xə zər ya nı re gion üçün in no va tiv 
la yi hə lə ri, elə cə də İKT sa hə sin də məh sul və xid-
mət lə ri ni təq dim edir.

İş ti rak çı la rın 40 faizi “Ba ku tel” sər gi si nin daimi 
eks po nent lə ri dir. Sər gi iş ti rak çı la rı ara sın da apa-
rı cı İKT şir kət lə ri, Azər bay ca nın mo bil ra bi tə ope-
ra tor la rı, in ter net pro vay der lə ri, sis tem in teq ra-
tor la rı və ta nın mış brend lə rin dist ri bü ter lə ri var. 
Ənə nə vi ola raq, sər gi də Ra bi tə və Yük sək Tex no-
lo gi ya lar Na zir li yi nin dəs tə yi ilə iş ti rak edən bir 
sı ra öl kə lə rin mil li stend lə ri təq dim olu nur. Na-
zir li yin pa vil yo nun da ra bi tə, poçt, “elekt ron hö-
ku mət” sa hə lə rin də hə ya ta ke çi ril miş ye ni la yi hə-
lər nü ma yiş et di ri lir.

Dörd gün da vam edə n sər gi çər çi və sin də gör mə 
qa bi liy yə ti məh dud olan in san lar üçün “Da nı şan 
ki tab xa na”, “Goog le Art Pro ject”, “Mu zey lə rin rə-
qəm sal laş dı rıl ma sı” la yi hə lə ri nin təq di ma tı, star-
tap la rın ge niş iş ti ra kı olub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və xa nı mı sər gi nin pa vil-
yon la rı ilə ya xın dan ta nış olub lar.

və ABŞ ilə öl kə mi zin qey ri-neft sek- ABŞ ti ca rət na zi ri nin Av ro pa, Or-

Azərbaycan Prezidenti 
ABŞ Ticarət Nazirliyinin 

nümayəndələrini qəbul edib
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“Kommersant 
Weekend” jurnalı 
Azərbaycan 
rəssamlarının sərgisi 
haqqında

  Ru si ya da nəşr olu nan 
“Kom mer sant Weekend” 
jur na lın da “Ab şe ron ul-
duz la rı. 1960-1980-ci il lə rin 
Azər bay can rəs sam la rı” sər-
gi si haq qın da mə qa lə dərc 
olu nub. Hey dər Əli yev Fon-
du nun, Ru si ya Fe de ra si ya sı 
Mə də niy yət Na zir li yi nin və 
“Mər ca ni” Fon du nun dəs-
tə yi ilə Tret ya kov Qa le re-
ya sın da ke çi ri lən sər gi nin 
açı lı şın da Azər bay ca nın bi-
rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli-
ye va iş ti rak et miş di.

Mə qa lə də jur na list An na 
Tols ta ya Ab şe ron rəs sam lıq 
mək tə bin dən söz açır, bu cə rə-
ya nın da vam çı la rı nın ya ra dı-
cı lı ğı nı “so vet Azər bay ca nı nın 
qey ri-so vet in cə sə nə ti”nin nü-
mu nə lə ri ki mi sə ciy yə lən di rir.

Xa tır la daq ki, no yab rın 14-
də açı lan sər gi 2017-ci il fev-
ra lın 26-dək da vam edə cək.

Fəridə ABDULLAYEVA

Azərbaycanlı 
yazıçının povesti 
özbək dilində

 Öz bə kis ta nın pay tax tı 
Daş kənd də nəşr olu nan 
“Soq diana” qə ze tin də azər-
bay can lı ya zı çı Va qif Sul-
tan lı nın “Ölüm yu xu su” 
po ves ti dərc edi lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, əsə ri 
öz bək di li nə ta nın mış ya zı çı-
pub li sist Rüs təm İq bal çe vi rib.

Real və me ta fo rik üs lu bun 
qo vu şu ğun da qə lə mə alın mış 
«Ö lüm yu xu su» po ves tin də 
təs vir ob yek ti ki mi se çi lən 
qə bi ris tan lı ğın kö çü rül mə si 
prob le mi cə miy yət hə ya tın da 
baş ve rən cid di xaos, çax naş-
ma ki mi can lan dı rı lır. Əsər də 
təs vir edi lən ha di sə lə rin xaos 
kon teks tin də təq dim olun-
ma sı ob raz la rın da xi li-mə nə-
vi dün ya sı nı bü tün yön lə ri ilə 
aş kar la ma ğa im kan ve rir.

Azərbaycan nümayəndə heyəti V Sankt-Peterburq 
beynəlxalq mədəniyyət forumunda iştirak edir

De kab rın 1-də Ru-
si ya Fe de ra si ya sı-
nın Sankt-Pe ter-
burq şə hə rin də 

gör kəm li rus bəs tə ka rı Ser-
gey Pro kof ye vin 125 il li yi nə 
həsr olun muş V Sankt-Pe ter-
burq bey nəl xalq mə də niy yət 
fo ru mu nun rəs mi açı lış mə-
ra si mi ke çi ri lib. Təd bir də öl-
kə mi zi mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
Va qif Əli ye vin rəh bər lik et-
di yi nü ma yən də he yə ti təm-
sil edir.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di-
ri lib ki, de kab rın 3-dək da vam 
edə cək fo rum çər çi və sin də ple-
nar ic las lar, “də yir mi ma sa”lar 
və ki no, teatr, mu si qi, rəqs, 
küt lə vi kom mu ni ka si ya ki mi 
is ti qa mət lər üz rə mas ter-klas-
la rın ke çi ril mə si plan laş dı rı lır. 
Mə də ni proq ram çər çi və sin də 

fo rum iş ti rak çı la rı nın Er mi-
taj, “Rus mu ze yi”, Ma riins ki 
və Mi xay lovs ki teatr la rı, Bo ris 
Eyf ma nın Ba let Teat rı ilə ta nış-
lıq, S.Pro kof ye vin 125 il li yi nə 
həsr olun muş qa la-kon sert və 
di gər təd bir lər də iş ti ra kı nə-
zər də tu tu lur.

Fo rum da mə də niy yət na zir-
lə ri, dip lo ma tik mis si ya la rın 
baş çı la rı, Ru si ya nın apa rı cı 
mə də niy yət müəs si sə lə ri nin 
rəh bər lə ri, in cə sə nət xa dim lə-
ri, bey nəl xalq mə də ni əmək-
daş lıq sa hə sin də mü tə xəs sis lər 
iş ti rak edir.

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə IRCICA 
arasında əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

De kab rın 1-də Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va İs lam Ta ri xi, İn cə sə-
nə ti və Mə də niy yə ti üz rə Araş dır ma lar Mər kə zi ni 
(IR CI CA) zi ya rət edib.

Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon-
dun dan Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, IR CI CA-nın baş di rek to ru 

Ha lit Eren təş ki la tın fəaliy yə ti, 
gə lə cək iş və la yi hə lə ri ba rə də 
G.Əfən di ye va ya mə lu mat ve rib.

Da ha son ra Gü nay Əfən di-
ye va IR CI CA-nın İs lam ta ri-
xi nə və mə də niy yə ti nə dair 
müx tə lif ki tab la rın, kal liq ra fi -
ya əsər lə ri nin top lan dı ğı zən-
gin ki tab xa na sı ilə ta nış olub.

Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon-
du nun pre zi den ti öz növ bə sin-
də türk dün ya sı na, onun ta ri xi 
və mə də ni ir si nə aid bir sı ra 
ki tab la rı, ey ni za man da, Er mə-
nis tan – Azər bay can – Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si və er mə-
ni si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən 
Azər bay ca nın dinc əha li si nə 
qar şı tö rə dil miş Xo ca lı soy qı rı-
mı ilə bağ lı nəşr lə ri IR CI CA-nın 
ki tab xa na sı na hə diy yə edib.

Sə fər çər çi və sin də Türk Mə-
də niy yə ti və İr si Fon du ilə 
IR CI CA ara sın da gə lə cək sıx 
əmək daş lı ğa dair müx tə lif mü-
za ki rə lər apa rı lıb.

Rusiyalı müğənni 
Alsu Leyla Əliyevanın 
sözlərinə yazılmış 
mahnı ifa edib

  Ru si ya lı mü ğən ni Al su 
Hey dər Əli yev Fon du nun 
vit se-pre zi den ti Ley la Əli-
ye va nın şeiri nə ya zıl mış 
“Ge dim, bir az ağ la yım” 
(“Я пойду чуть-чуть 
поплачу”) mah nı sı nı ifa 
edib. Mah nı əsa sın da çə kil-
miş ye ni klip “YouTu be” da 
ilk də fə təq dim olu nub.

Qeyd edək ki, bu ya xın lar-
da Al su nun üçün cü öv la dı – 
Ra fel ad lı oğ lu dün ya ya gə lib. 
Klip mü ğən ni nin hə ya tın da 
baş ver miş bu xoş ha di sə dən 
son ra ilk ya ra dı cı lıq işi dir.

“Ge dim, bir az ağ la yım” 
mah nı sı nı mü ğən ni gi ta ra nın 
mü şa yiəti ilə ifa edir. Li rik 
kom po zi si ya da təs vir olu nan 
ro man tik qəh rə man qəl bin-
də ki iz ti rab la ra bax ma ya raq, 
fü sun kar lı ğı nı itir mir.

Mah nı nı Ni gar Çən dir li və 
Dmit ri Kli ma şen ko bəs tə lə yib. 
Kli pin re jis so ru Ma ri ya Un ja-
ko va və Pa vel Si do rov dur.

Fəridə ABDULLAYEVA

IV “Zamanla üz-üzə” 
beynəlxalq layihəsi 
çərçivəsində konsert

  Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də IV “Za man la üz-üzə” 
bey nəl xalq la yi hə si çər çi-
və sin də ilk kon sert proq ra-
mı təq dim olu nub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 
Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə baş 
tu tan kon sert də uk ray na lı 
Vla di mir Run ça kın di ri jor lu-
ğu ilə Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Azər bay can Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri çı xış edib.

Kon sert də Vla di mir Run-
ça kın, gür cüs tan lı Re zo Kik-
nad ze nin, es to ni ya lı He le na 
Tul ve nin, öz bə kis tan lı Əzi-
zə Sa dı qo va nın, Azər bay can 
bəs tə kar la rı Ayaz Qəm bər-
li və Fi ru din Al lah ver di nin 
əsər lə ri səs lən di ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi nin aztc.gov.az say tı bu gün dən 
eti ba rən 10 dil də ya yım la na caq. İn di yə dək 9 dil də 
ya yım la nan (Azər bay can, in gi lis, rus, türk, al man, 

fran sız, is pan, ərəb və fars) sayt bun dan son ra çex di lin də də 
fəaliy yət gös tə rə cək.

Qeyd edək ki, “Azər bay can 
hə qi qət lə ri”, “Azər bay can ya-
zı çı la rı”, “Açıq ki tab”, “Xə zər”, 
“Ay dın yol” por tal la rı va si tə-
si lə öl kə nin ta ri xi, keç mi şi və 
bu gü nü, ədə bi-mə də ni hə-
ya tı, həm çi nin dil və tər cü mə 
sa hə si nin ye ni dən təş ki li və 

tək mil ləş di ril mə si, mil li ədə-
biy ya tı mı zın dün ya da təb li ği 
məq sə di lə ya ra dıl mış Tər cü mə 
Mər kə zi nin fəaliy yə ti, hə ya ta 
ke çir di yi bey nəl xalq la yi hə-
lər lə bağ lı mətn və ma te rial lar 
sö zü ge dən sayt va si tə si lə dün-
ya ya çat dı rı lır.

Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 

Aztc.gov.az çex dilində 
də yayımlanacaq



Mənası, yaxud 
yazılışı qüsurlu 

sözlər

İşlənməyən ərəb,
fars və digər əcnəbi 

sözlər
Terminlər Qurama sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz 

hallandırmaları
gümüldənmək
gümüşxana
ham-ham, it hürüşü
hav-hav, it hürüşü
hav-havlama
hav-havlamaq
hav-havlatma
hav-havlatmaq
hayqırıqçı
hazıretmə
hecadüzəldən
hekayəyazan
heliokopterçilik
heyli
həbsçi
həbsdəolma
həbsxanaçı
həcmilik
həcmölçmə
hədəfgöstərmə
həkimdənsonralıq
həkim-dərman
həkim-kosmonavt
həqiqətəoxşarlıq
həmcivarlıq
həmçəkilik
həmçəkililik
həmdərs
həmdərslik
həmhüdudlu
həmqulluq
həmləyəkeçmə
həmnəfəs
həmnövlük
həmpeşə
həmpeşəlik
həmrayon
həmrayonlu
həmsəfər
həmsənət
həmsənətlik
həmsəngər
həmtayfa
həmtayfalı
həmtayfalılıq
həmvilayət
həmzəhmət
hənəkli
hənəklik

haydutluq
həmiyyətlə
həmiyyətli
həmiyyətsiz
həmşirə
həsrətkeş
rəsmi-güşad
rəşə
rəşid
rəvanbəxş
rıçaq (tex.)
riqqəti-qəlb
rind
rindanə
rizamənd
rizə
rizə-rizə
rizvan
romannəvis
rozetka
rövşən
rubəru
ruhaniyyə
ruhi-əfza
ruhnəvaz
ruhül-ərvah
rusi
ruznamə
ruznaməçi
ruznaməçilik
rübaiyyat
rücu
rüfəqa
rüfət
rüfətli
rükn
rüqə
rümuz
rüsxətnamə
rüsumat
rüşdiyyə
sadiqanə
sahibnəfəs
sahibnəzər
sail
saqınma
saqınmaq
salari
salariyyə, vergi

heterogenlik
heterokeçid
heterozis 
karpinskiit
karpologiya
kassiterit 
katarsus
katatoniya 
katexin
katexizis
katexu
katetometr 
kation
kationit (-lər)
katodofon
kaulerpa 
kaulifl oriya 
kauper 
kaustobiolit (-lər)
kauzal
kauzalgiya 
kavernoqram 
kavernometr
kavernometriya
kazuar 
keç 
kefalometriya
kembri 
kenotron 
kerargirit
keratoplastika
kermet
kersantit
kesson 
keten 
keton (-lar)
ketoturşu
kianit 
kiloparsek
kilopaskal
kilvater 
kimberlit
kinoplazma
kinovar 
kipu
kladodi 
kladofora
kladogenez 
kladoniya

halvaqatan
halva-yayma
hamardivarlı
hamar-tumarsız
hamarüz
hanaquran
hanaqurma
hanatoxuma
hasaraalma
hasarcıq
hasilatölçən
hasilatölçmə
hasiledən
hasiletmə
havaçəkmə
havadəyişmə
havadəyişməsi
havaisidən
havaisitmə
havaqızdıran
havaötürmə
havapaylayan
havasorma
havaüfürücü
havayaqalxma
havayığma
hazır-amadəlik
herikli
heriksiz
herik-taxılçılıq
heriyəqoyma
hesabaalan
hesabaalma
hesabaçan
hesabaçma
hesabagəlmə
hesabagəlməzlik
hesabakeçirmə
hesabaköçürmə
hesabaparma
hesabatçılıq
hesabatverən
hesabatvermə
hesabçəkmə
hesabdansilmə
hesabınıbilmə
heydəndüşmə
heyranca
heyranedicilik

günyəli
günyəsiz
haçasız
haçayabənzər
haçayaoxşar
hamarlaşdırılmaq
haramzadəliklə
harınca
hasarlatdırılmaq
havadan
havayıca
hayqırışma
hayqırışmaq
hayqırtılı
hayqırtısız
haylada-haylada
haylatdırma
haylatdırmaq
heveya 
hədisləşdirmə
hədisləşdirmək
həkimbaşılıq
həqarətsiz
həqiqətli
həqiqətsiz
həqiqətsizlik
həmailli
həmailsiz
həmcinsli
həmdəmsiz
həmfi kirlilik
həmhüquqluluq
həmklub
həmqəbilə
həmməclis
həmməclislik
həmməna
həmmənalı
həmmənalıq
həmmənalılıq
həmsöhbətlik
həmşəhərlilik
həmzadlı
həndəsilik
həndəvərdəki
hənirtisiz
hərarətədavamlılıq
hərarətədözümlülük
hərarətlilik

hənəklilik
hərbələmə
hərbələmək
hərbə-zərbə
hərbiyyəçi
hərbiyyəçilik
hərbiyyəli
hərəkətötürən
hərəkətötürmə
hərəkətötürücü
hərfçapedən
hərfi -hərfi nə
hərfyığan
hərfyığma

salim
salimlik
salyanə
sandıqdar
sandıqxana
sar
sarp
sarpinka
sayəban
sexana
sexanalıq
separatist
seşənbə
seyd

kleruxiya
kleystoqamiya 
klif 
klimakteri 
klinker
knext
koaksial 
koaqulyant (-lar) 
koaqulyasiya
koaservasiya
koherent
koherentlik 
koheziya
kokil

heyrətbəxşlik
heyrətəgətirmə
heysiyyətlik
həbsəalma
həbsədüşmə
həcvçi
həcvçilik
həcvyazan
həcvyazma
hədəfəalma
hədəf-hədyan
hədə-hərbə
hədqoyma
həkiməqədər

hərbi-inqilabi
hərbi-kosmik
hərbləşdirilmə
hərbləşdirilmək
hərcəhətlilik
hərləndirilmə
hərləndirilmək
hərləndirtmək
hərləndirtmə
həsrət-həsrət
həşəmətlilik
həvələnmək
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(Davamı gələn sayımızda)

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 
çıxarılan sözlərin təsnifatı

  Or foq ra fi ya lü ğə ti nin tə ri fin də de yi lir: “Or foq ra-
fi ya lü ğə ti - söz lə rin düz gün ya zı lış qay da sı nı 
bil di rən dil və saiti dir”. La kin ha zır da döv riy yə-
də olan “Azər bay can di li nin or foq ra fi ya lü ğə ti” 
min lər lə ya zı lı şı səhv, qu ra ma və ən təəc cüb-
lü sü, heç bir mən tiqə, ən da zə  yə sığ  ma  yan 
“söz”lər  lə do  lu  dur: GÜ MÜL DƏN MƏK, HAM-
HAM, HAV-HAV, HAV-HAV LA MAQ, HEY Lİ, 
HƏBS Çİ, HƏRF ÇA PE DƏN, HƏR Fİ-HƏR Fİ-
NƏ, HAY DUT LUQ, RİQ QƏ Tİ-QƏLB... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Pa ri sin Sent-Je nev yev-de-Bua mə zar lı ğı-
na xey li in san top la şıb. Bu ra da, adə tən rus 
mü ha cir lər dəfn olu nur. 1953-cü ilin so yuq 
no yabr gü nü Av ro pa nın bir çox şə hər lə rin-
də məs kun laş mış rus mü ha cir lə ri, keç miş 
car ge ne ral la rı, Ro ma nov lar sü la lə si nin 
nü ma yən də lə ri, sə nət adam la rı da hi ya zı çı 
İvan Bu ni ni son mən zi lə yo la sal maq üçün 
bir ara ya gə lib lər. Vi da nitq lə ri in di cə bi tib, 
Bu ni nin dost la rı, ya zı çı lar And re Mar lo, 
Mi kos Ka za ça kis, An ri Mon ter len, Ernst 
Yun gen və baş qa la rı mər hum ba rə də ürək-
ağ rı sı ilə da nış dı lar. İn di isə ha mı su sub. 
Ke şi şin duasın dan və mə zar da kı ta bu tun 
üs tü nə tö kü lən tor pa ğın sə sin dən baş qa, 
nə sə eşi dil mir. Məş hur fran sız me ma rı, Bu-
ni nin ya xın dos tu Fe rik Tö le də çox kə dər li 
gö rü nür. Hə yat yol da şı – qa ra, iri göz lə ri, 
qa ra saç la rı, gir də çöh rə si ilə ha mı dan se-
çi lən bu qa dın ba yaq dan göz yaş la rı nı 
sax la ya bil mir. Ba şı nı əri nin kök sü-
nə da ya yıb, Fe rik də onu qu caq la-
yıb ovun dur ma ğa ça lı şır.

- Sa kit ol, əzi zim. Hər şey 
Tan rı nın əlin də dir, biz bən də lə rin 
əlin dən nə gə lər ki? Qoy mə ka nı 
cən nət ol sun...

Qa dın göz ya şı nı si lir, so yuq dan 
don muş in cə do daq la rı güc lə tər pə-
nir, qə hər onu bo ğur, pı çıl tı ilə de yir:

- Onun yox lu ğu na inan maq is-
tə mi rəm, Fe rik... Be lə adam ölə bil-
məz... yox, da hi lər öl mür, onun bu-
na haq qı yox dur...

İvan Bu nin üçün göz ya şı tö kən bu 
qa dın Pa ris də mü ha cir hə ya tı ya şa yan 
ta nın mış ya zı çı, Ba kı mil yon çu su Şəm-
si Əsə dul la ye vin qı zı dır. Fran sa da kı 
dost la rı və oxu cu lar Üm bül ba nu xa nı-
mı “Ba nin” tə xəl lü sü ilə ta nı yır lar. 

...Onun İvan Bu nin lə ta nış lı ğı san ki 
dü nən ol muş du. İn di ki ki mi ya dın da-
dır, 13 iyun 1946-cı ilin is ti bir yay ax şa-
mı idi. İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ye ni-
cə bit miş di. Pa ris də hə yat ya vaş-ya vaş 
öz axa rı na dö nür dü. Düz dür, adam lar 
ər zaq sa rı dan qıt lıq çə kir di lər, am ma ci-
bin də pu lun var sa, şə hə rin dü kan-ba za-
rın da is tə di yi ni ta pa bi lər sən, ən əsa sı isə 
növ bə növ Fran sız şə rab la rı nı! Mü ha ri bə 
də on la rın da dı nı də yiş mə yib...

Fran sa da mü ha cir hə ya tı ya şa yan məş-
hur rus ya zı çı-sa ti ri ki Teffi    nin mən zi li nə 
ən ya xın dost lar top laş mış dı. Üm bül ba nu 
da gə lən qo naq lar ara sın da idi. Teffi    – “XX 
əsr rus yu mo ru nun kra li ça sı” ad lan dı rı-
lan Na dej da Alek sand rov na Lox vits ka ya 
Ba nu nun ən ya xın rə fi  qə si sa yı lır dı. Ara-
la rın da 33 yaş fər qi ol sa da, tez-tez gö rü-
şür, şə hər gə zin ti si nə çı xır dı lar. Əs lin də, 
Ba ni nin ye ni cə dərc olun muş “Qaf-
qaz gün lə ri” ad lı ilk ki ta bı nın ide ya 
müəl li fi  də bu rus xa nım idi. Teffi    
bir pe şə kar ya zı çı ki mi elə ilk gö-
rüş də an la mış dı ki, bu qa ra buğ-
da yı şərq qı zı nın fi t ri is te da dı, 
yax şı mü şa hi də qa bi liy yə ti və sə-
lis di li var. Ona gö rə də rə fi  qə si ni 
yaz ma ğa hə vəs lən dir miş di... 

Bu dur, in di Ba nin məc li sə ar tıq bir 
ya zı çı ki mi gə lib. Qo naq la rın da bö yük 
ək sə riy yə ti qə ləm əh li dir. Ya xın rə fi  qə si, 
rus im pe ra tor sa ra yı nın frey li ni, Ro ma-
nov lar ailə si nin ya xı nı Ca net And ro ni-
ko va da bu ra da dır. Ev sa hi bə si nin tək-
li fi  ilə şə rab sü zül müş ba də lər Ba ni nin 
şə rə fi  nə qal dı rı lır, ha mı onu ilk ki ta bı 
mü na si bə ti ilə təb rik edir.

- “Qaf qaz gün lə ri”ni bir nə fə sə oxu-
dum. Açı ğı nı de yim ki, ilk qə ləm təc rü-
bə si üçün heç də pis de yil. Çox cə sa rət li 
fi  kir lə ri niz var. Həm də, nə zə rə al saq ki, 
Qaf qa zın vur ğu nu yam, de mə li, mə nim 
si mam da daimi oxu cu tap mı şı nız. İca-
zə niz lə, özü mü təq dim edim: İvan Alek-
se ye viç Bu nin.

Ba nu bu rus ya zı çı sı ba rə də çox eşit-
miş di. Əv vəl lər Teffi    nin evin də onun 
di var dan asıl mış şək li ni də gör müş dü. 
Bi lir di ki, İvan Bu nin 1933-cü il də ədə-
biy yat üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö-
rü lüb.

- Tə şək kür edi rəm, si zin ki mi daimi 
oxu cu üçün hə mi şə yaz ma ğa ha zı ram 
və bu, mə nim üçün bö yük şə rəf dir, İvan 
Alek se ye viç.

On lar söh bət edə-edə şü şə bən də keç-
di lər. 76 yaş lı ya zı çı çox ca van gö rü nür-
dü. Sey rək saç la rı na dən düş sə də, iri 
göz lə ri və iti ba xış la rı Ba nu ya olan ma-
ra ğı nı dər hal bəl li edir di. 

- Bi lir si niz, Şərq hə mi şə mə ni cəlb 
edib. Məfk  u rə fər qi ni, in san la rın ya şam 

tər zin də ki tə zad-
la rı də rin dən 
öy rən mə yə, hə-

ya ta ba xış la rı-
nı duy ma ğa 
ça l ış  mı  şam. 

Hətt  a 1907-ci 
il də Fə ləs tin, 

Su ri ya və 
M i  s i  r ə 

sə fər et-
mi şəm. 
Nə de-
y i m , 

Şər qin na ğıl la ra bən zər dün ya sı nı, qə ri-
bə adət-ənə nə lə ri ni an la maq bir rus şai-
ri üçün heç də asan de yil. Am ma ki ta-
bı nız da mə ni dü şün dü rən bə zi sual la ra 
ca vab tap ma ğa ça lış dım.

Ba nu gü lüm sün dü və ye ri ni ra hat-
la dı. Bu ma raq lı həm söh bə ti din lə mək 
əli nə ye ni cə qə ləm al mış ya zar üçün xoş 
bir für sət idi.

- Han sı sual la ra ca vab ax ta rır dı nız?
- Mə sə lən, ne cə olub ki, gö zəl bir qa-

dı nın ru hu dos tum Ser gey Ye se ni ni bu 
cür pər vaz lan dı rıb? 
To xu nar ot la ra ay, işı ğıy la 
Sən tit rək sa çı ma to xun du ğuntək. 
Gü lüm sə, ila hə ya ra şı ğıy la, 
İnan, qəlb evi ni vü sal dö yə cək 
Sən tit rək sa çı ma to xun du ğuntək.

Şa ha nə, Şa ha nə, mə nim Şa ha nəm! 
Or da, şi mal da da bir qız ya şa yır. 
Bil mir sən, o, sə nə ne cə ox şa yır. 
O, mə ni dü şü nür, bəl kə də, bu dəm... 
Şa ha nə, Şa ha nə, mə nim Şa ha nəm!

Gö zəl dir! Mən Ye se ni nin ağ lı nı ba şın-
dan çı xar mış Şa ha nə ob ra zı nı heç cür 
tə səv vü rüm də can lan dı ra bil mir dim. 
Am ma bu ax şam, si zi gö rən dən son-
ra qə ti əmin ol dum: Şa ha nə yal nız si zə 
bən zə mə li dir...

Ba nu nun utan dı ğın dan çöh rə si qı zar-
mış dı.

- İvan Alek se ye viç, da hi ya zı çı dan be lə 
tə rif eşit mək xoş dur. Əgər Azər bay ca na 
gəl səy di niz, siz də bi zim gö zəl lər ba rə də 
ne çə-ne çə əs ra rən giz əsər lər ya zar dı nız. 
Heç şüb hə et mi rəm ki, bi zim qa dın la rın 
igid li yi nə, is mə ti nə hey ran qa lar dı nız. 
Azə ri qa dın la rı mərd lik də, dost luq da ki şi-
lər dən heç də ge ri qal mır lar. On lar ailə yə 
sa diq dir lər və xoş bəxt lik lə ri ni qo ru maq 
üçün hər çə tin li yə döz mə yə ha zır dır lar.

- Di gər tə rəf dən də Tan rı on la ra ila hi 
gö zəl lik bəxş edib. Bi lir si niz, Şərq na-
ğıl la rı nı sev di yim ki mi, si zə də ürək dən 
vu rul dum. İca zə ve rin, əziz dos tum, bu 

gün dən eti ba rən si zi “Şa ma xı şah-
za də”si ad lan dı rım...

Fər had
SA Bİ ROĞ LU
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Pa ri sin Sent-Je nev yev-de-Bua mə zar lı ğı-

ya zı çı ki mi gə lib. Qo naq la rın da bö yük 

nov lar ailə si nin ya xı nı Ca net And ro ni-
ko va da bu ra da dır. Ev sa hi bə si nin tək-
li fi  ilə şə rab sü zül müş ba də lər Ba ni nin 

mü na si bə ti ilə təb rik edir.

bə si üçün heç də pis de yil. Çox cə sa rət li 
fi  kir lə ri niz var. Həm də, nə zə rə al saq ki, 
Qaf qa zın vur ğu nu yam, de mə li, mə nim 

zə niz lə, özü mü təq dim edim: İvan Alek-

miş di. Əv vəl lər Teffi    nin evin də onun 

Bi lir di ki, İvan Bu nin 1933-cü il də ədə-
biy yat üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö-

I YAZI
  ...Mə zar lı ğın sü ku tun da qə ri bə 
hik mət do la şır. Bu ra da san ki za-
man do nub, saatın əq rəb lə ri fır-
lan mır, bir ad dım lıq da olan nə-
həng şə hə rin uğul tu su eşi dil mir, 
hət ta so yuq dan üşü yən ağac lar-
dan ara-sı ra qo pan qı zı lı yar paq-
lar da ha va da sa kit cə lən gər vu-
ra-vu ra lal-din məz ye rə dö şə nir. 
Mə zar lı ğı özü nə məs kən seç miş 
qa ra qar ğa lar da, nə dən sə, bu sə-
hər gö zə dəy mir. Har da sa ya xın-
lıq da giz lə nib lər, çün ki hər dən 
səs lə ri sü ku ta dal mış mə zar lıq da 
əks-sə da ve rir, qu ru bu daq la rın, 
ya da xey li ara lı da kı mə zar daş la-
rı nın üs tü nə qo nub na ra hat lıq la 
ət ra fa göz gəz di rir, ora-bu ra vur-
nu xur lar, yə qin, dəfn mə ra si mi-
nin bit mə si ni göz lə yir lər. 

Er mə nis tan da öv lad la rı or du da hə lak olan va li-
deyn lə rin eti raz ak si ya la rı sən gi mək bil mir. Hö-
ku mə tin qə ra rı ilə in di hər iş lə yən şəx sin əmək 
haq qın dan ay da 1000 dram (2 dol la ra ya xın) pul 

tu tu la raq hər bi xid mət za ma nı ölən, ya xud ya ra la nan 
hərb çi lə rin ailə lə ri nə yar dım fon dun da top la na caq. 

2010-cu il də Qa ra bağ dö yüş lə rin də ölən Ar tur Qa-
zar ya nın ana sı jur na list lə rə de yib: “Gö rün, nə baş ve-
rir? Utan mır lar, yox sul xalq dan 1000 dram yı ğır lar, 
am ma əha li dən oğur la dıq la rı pul la rı qay tar maq yad-
la rı na da düş mür. Bu vəh şi lər yar dım fon du na top lan-
mış və saiti də cib lə ri nə qo ya caq lar. İnan mı ram ki, yar-
dım lar eh ti ya cı olan la ra pay lan sın”.

Qa dı nın söz lə ri nə gö rə, Er mə nis ta nın baş pro ku ro ru 
Ar tur Davt yan ölən əs gər lə rin va li de yin lə ri nin hər bi ri 
ilə ay rı lıq da gö rüş mə yə söz ver sə də, bu na əməl et mir:

“Mə gər Davy ta nın mə nim oğ lu mun han sı şə rait-
də öl mə sin dən xə bə ri yox dur? Ora da hər şe yi bi lir lər. 
Unut ma sın lar, nə qə dər ki sa ğam, oğ lu mun ölü mü nə 
gö rə qi sas al ma ğa ça lı şa ca ğam. Onun qa nı yer də qal-
ma ya caq. Mən yo lum dan dön mə yə cə yəm, axı ra qə dər 
ge dib on la rın iç üzü nü aça ca ğam”.

Ak si ya za ma nı hə min qa dın baş pro ku ro run müavi-
ni Ar men Arut yun ya na ya xın laş maq is tə yib. An caq 
təh lü kə siz lik xid mə ti nin əmək da şı bu na im kan ver-
mə yib. Po lis lər Qa zar ya nın oğ lu nun fo to su nu əlin dən 
ala raq cı rıb lar.

Or du da hə lak ol muş hərb çi Ar man Mu rad ya nın ata-
sı Ov sep Mu rad yan isə bə yan edib ki, 20 il ər zin də or-
du da nə qə dər ölən olub sa, bu ci na yət lə rin ha mı sı nın 
üs tü açıl ma lı dır. O, qeyd edib ki, bü tün bu ci na yət lə rin 
ba şın da pre zi dent S.Sər kis yan və keç miş mü da fi ə na zi-
ri S. Ohan yan da ya nır.

Adı nın çə kil mə si ni is tə mə yən ak si ya iş ti rak çı sı jur-
na list lə rə bil di rib: “İq ti dar bi zim he sa bı mı za var la nır, 
bi zim he sa bı mı za ha ki miy yət də qa lır və növ bə ti də fə 
gu ya bi zə “yax şı lıq” edir lər. 1000 dram mə sə lə si ni ona 
gö rə or ta ya atıb lar ki, bi zi da ha asan al da da bil sin lər. 
Mü ha ri bə ha ki miy yət üçün əl ve riş li dir, çün ki ci na yət-
lə ri ört-bas dır et mək üçün ən mü na sib yol dur”. 

Bə li, öv lad la rı nı itir miş va li deyn lə rin qə zə bi ni an la-
maq çə tin de yil. Fakt bu dur ki, tə ca vüz kar Er mə nis ta-
nın apar dı ğı mə na sız mü ha ri bə min lər lə in sa nın hə ya-
tı na son qo yub, ailə lə ri da ğı dıb, ümid lə ri pu ça çı xa rıb. 
Am ma öv la dı cəb hə də öl müş va li deyn lə ri bir sual da 
dü şün dür mə li dir: oğ lum ha ra da və nə yin uğ run da hə-
lak olub? Və tə ni ni, ana sı nı qo ru yub, yox sa yad tor paq-
la rı iş ğal et mə yə ge dib? Bəs Azər bay ca nın dö yüş mey-
dan la rın da şə hid ol muş öv lad la rı nın ru hu qar şı sın da 
kim ca vab ve rə cək? Gö zü yol da qa lan ana la rın, gə lin lə-
rin göz yaş la rı na gö rə kim mü qəs sir sa yıl ma lı dır?

Mə lum dur ki, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ni Azər-
bay can baş la ma yıb. Biz er mə ni lər tə rə fi n dən iş ğal 
olun muş tor paq la rı qəsb kar lar dan tə miz lə mək uğ run-
da mü ba ri zə apa rı rıq və qa lib gə lə cə yi mi zə əmi nik. 
Am ma bir mə sə lə də var ki, Azər bay can hə mi şə bu 
mü na qi şə nin dinc yol la həl li nə üs tün lük ve rib. Yə ni 
biz qan tö kül mə si nin, gü nah sız adam la rın qur ban get-
mə si nin əley hi nə yik. 

Mə lum dur ki, or du ya get mə mək üçün hər il Er mə-
nis ta nı min lər lə gənc tərk edir. On lar həm də or du da kı 
öz ba şı na lıq dan, əs gər lə rin dö zül məz xid mət şə raitin dən 
baş gö tü rüb qa çır lar. Hətt  a xə bə ri miz var ki, bu gün lər də 
İrə van da kı er mə ni fəal lar Azər bay can tor paq la rın da ölən 
er mə ni hərb çi lə rə gö rə pre zi dent S.Sər kis yan dan iza hat 
is tə yib lər. La kin oğ ru gü na hı nı boy nu na al ma dı ğı ki mi, 
Serj də tö rət di yi əməl lə ri eti raf et mək dən bo yun qa çı rır. 
Elə əha li dən yar dım adı al tın da top la nan pu lun da aqi bə-
ti be lə ola caq. 1000 dra mın ya rı sı Sər kis ya nın ci bi nə ge də-
cək, qa la nı nı da əlal tı la rı bö lüş dü rə cək. Çün ki bu adam 
üçün mü qəd dəs heç nə yox dur və ola da bil məz.

Azər bay can or du sun da xid mət edən və Qa ra bağ uğ-
run da ca nın dan keç mə yə ha zır olan za bit Fuadın ata sı 
ki mi mən də xə ya lən İrə van da kı eti raz ak si ya sı na qo-
şu lu ram və bə yan edi rəm ki, Serj, gün gə lə cək və sən 
hər iki xal qın qar şı sın da in san lı ğa qar şı tö rət di yin ci-
na yət əməl lə ri nə gö rə ca vab ve rə cək sən!

Və hə min gün uzaq da de yil!

Fərhad
ABDULLAYEV

1000 dramın
erməni
dramı

1000 dramın

za də”si ad lan dı rım...
Fər had

SA Bİ ROĞ LU

ağ rı sı ilə da nış dı lar. İn di isə ha mı su sub. 
Ke şi şin duasın dan və mə zar da kı ta bu tun 
üs tü nə tö kü lən tor pa ğın sə sin dən baş qa, 
nə sə eşi dil mir. Məş hur fran sız me ma rı, Bu-
ni nin ya xın dos tu Fe rik Tö le də çox kə dər li 
gö rü nür. Hə yat yol da şı – qa ra, iri göz lə ri, 
qa ra saç la rı, gir də çöh rə si ilə ha mı dan se-
çi lən bu qa dın ba yaq dan göz yaş la rı nı 
sax la ya bil mir. Ba şı nı əri nin kök sü-

Tan rı nın əlin də dir, biz bən də lə rin 
əlin dən nə gə lər ki? Qoy mə ka nı 

Qa dın göz ya şı nı si lir, so yuq dan 
don muş in cə do daq la rı güc lə tər pə-
nir, qə hər onu bo ğur, pı çıl tı ilə de yir:

- Onun yox lu ğu na inan maq is-
tə mi rəm, Fe rik... Be lə adam ölə bil-
məz... yox, da hi lər öl mür, onun bu-

İvan Bu nin üçün göz ya şı tö kən bu 
qa dın Pa ris də mü ha cir hə ya tı ya şa yan 
ta nın mış ya zı çı, Ba kı mil yon çu su Şəm-
si Əsə dul la ye vin qı zı dır. Fran sa da kı 
dost la rı və oxu cu lar Üm bül ba nu xa nı-
mı “Ba nin” tə xəl lü sü ilə ta nı yır lar. 

...Onun İvan Bu nin lə ta nış lı ğı san ki 
dü nən ol muş du. İn di ki ki mi ya dın da-
dır, 13 iyun 1946-cı ilin is ti bir yay ax şa-
mı idi. İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ye ni-
cə bit miş di. Pa ris də hə yat ya vaş-ya vaş 
öz axa rı na dö nür dü. Düz dür, adam lar 
ər zaq sa rı dan qıt lıq çə kir di lər, am ma ci-
bin də pu lun var sa, şə hə rin dü kan-ba za-
rın da is tə di yi ni ta pa bi lər sən, ən əsa sı isə 
növ bə növ Fran sız şə rab la rı nı! Mü ha ri bə 

Fran sa da mü ha cir hə ya tı ya şa yan məş-
hur rus ya zı çı-sa ti ri ki Teffi    nin mən zi li nə 
ən ya xın dost lar top laş mış dı. Üm bül ba nu 
da gə lən qo naq lar ara sın da idi. Teffi    – “XX 
əsr rus yu mo ru nun kra li ça sı” ad lan dı rı-
lan Na dej da Alek sand rov na Lox vits ka ya 
Ba nu nun ən ya xın rə fi  qə si sa yı lır dı. Ara-
la rın da 33 yaş fər qi ol sa da, tez-tez gö rü-
şür, şə hər gə zin ti si nə çı xır dı lar. Əs lin də, 
Ba ni nin ye ni cə dərc olun muş “Qaf-
qaz gün lə ri” ad lı ilk ki ta bı nın ide ya 
müəl li fi  də bu rus xa nım idi. Teffi    

tər zin də ki tə zad-
la rı də rin dən 
öy rən mə yə, hə-

ya ta ba xış la rı-
nı duy ma ğa 
ça l ış  mı  şam. 

Hətt  a 1907-ci 
il də Fə ləs tin, 

Su ri ya və 
M i  s i  r ə 

sə fər et-
mi şəm. 
Nə de-
y i m , 

Qa dın göz ya şı nı si lir, so yuq dan 
don muş in cə do daq la rı güc lə tər pə-
nir, qə hər onu bo ğur, pı çıl tı ilə de yir:

- Onun yox lu ğu na inan maq is-
tə mi rəm, Fe rik... Be lə adam ölə bil-
məz... yox, da hi lər öl mür, onun bu-

İvan Bu nin üçün göz ya şı tö kən bu 
qa dın Pa ris də mü ha cir hə ya tı ya şa yan 
ta nın mış ya zı çı, Ba kı mil yon çu su Şəm-
si Əsə dul la ye vin qı zı dır. Fran sa da kı 
dost la rı və oxu cu lar Üm bül ba nu xa nı-

...Onun İvan Bu nin lə ta nış lı ğı san ki 
dü nən ol muş du. İn di ki ki mi ya dın da-
dır, 13 iyun 1946-cı ilin is ti bir yay ax şa-
mı idi. İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ye ni-
cə bit miş di. Pa ris də hə yat ya vaş-ya vaş 
öz axa rı na dö nür dü. Düz dür, adam lar 
ər zaq sa rı dan qıt lıq çə kir di lər, am ma ci-
bin də pu lun var sa, şə hə rin dü kan-ba za-
rın da is tə di yi ni ta pa bi lər sən, ən əsa sı isə 
növ bə növ Fran sız şə rab la rı nı! Mü ha ri bə 

Fran sa da mü ha cir hə ya tı ya şa yan məş-
hur rus ya zı çı-sa ti ri ki Teffi    nin mən zi li nə 
ən ya xın dost lar top laş mış dı. Üm bül ba nu 
da gə lən qo naq lar ara sın da idi. Teffi    – “XX 
əsr rus yu mo ru nun kra li ça sı” ad lan dı rı-
lan Na dej da Alek sand rov na Lox vits ka ya 
Ba nu nun ən ya xın rə fi  qə si sa yı lır dı. Ara-
la rın da 33 yaş fər qi ol sa da, tez-tez gö rü-
şür, şə hər gə zin ti si nə çı xır dı lar. Əs lin də, 
Ba ni nin ye ni cə dərc olun muş “Qaf-
qaz gün lə ri” ad lı ilk ki ta bı nın ide ya 

Parisin “Şamaxı 
şahzadəsi”
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- Ma hir müəl lim, dün ya ədə biy-
ya tın dan bir sı ra tər cü mə lə ri niz 
var. Am ma ən bə yən di yi niz tər-
cü mə ki mi “Ki li man ca ro qar la-
rı”nın adı nı çək di niz...
- ...He min quey sev di yim ya zı-

çı dı. Xey li he ka yə si ni, “Ya var, ya 
yox” ro ma nı nı di li mi zə çe vir mi-
şəm. Məş hur “Qo ca və də niz”, 
“Əcəl zən gi” əsər lə ri ni də re dak-
tə et mi şəm. Am ma iki he ka yə-
sin dən – “Ki li man ca ro qar la rı” 
və “Fren sis Ma kom be rin uzun 
sür mə yən xoş bəxt li yi” – al dı ğım 
ləz zət tam baş qa olub. Tək cə He-
min quey də yox, ümu miy yət lə, 
nəsr tər cü mə lə ri min ara sın da ən 
çox bə yən di yim “Ki li man ca ro 
qar la rı”dır. Rus ca ya zan bir şair 
dos tu muz var dı, Ay dın Əfən di, 
o vaxt mə nə He min queyin dörd-
cild li yi ni ba ğış la mış dı. Son ra dan 
ba xı ram ki, heç de mə, hə lə tə lə bə 
ikən oxu yan da he ka yə nin qı ra-
ğın da öz əlim lə yaz mı şam: “Gə-
lə cək də bu nu tər cü mə et mə li!”

- He min quey ya ra dı cı lı ğı na, ən 
çox da bu he ka yə yə olan xü su si 
sev gi ni zin sə bə bi nə dir?
- Mə nim ya zı çı da, ümu miy-

yət lə, sə nət əsə rin də ən çox 
qiy mət lən dir di yim sə nət kar lıq 
xü su siy yə ti dir. Da ha doğ ru su, 
mə nim üçün əsas olan, ya zı çı-
nın “nə” de mə sin dən çox, “ne-
cə” de mə si dir. Əsə rin məz mu nu 
da va cib dir, am ma sə nət ka rın o 
məz mu nu ne cə, han sı for ma da 
çat dır ma ğı na da ha çox ma raq 
gös tə ri rəm. Bu mə na da, he sab 
edi rəm ki, He min quey ne cə de-
mə yin əsl us ta sı dır. Ola bi lər ki, 
He min queyin han sı sa əsə ri oxu-
cu ya ma raq lı gəl mə sin, am ma 
o “ma raq sız” əsər də ədə biy yat 
ada mı üçün də yər siz de yil. Elə 
he ka yə lə ri var ki, ilk ba xış da 
çox da rıx dı rı cı dır, on la rı özüm 
də oxu cu ki mi oxu yan da, da rı-
xı ram. İn tə ha sı, o he ka yə lər də ki 
sə nət kar lıq xü su siy yət lə ri nə diq-
qət ye ti rən də, He min quey mə-
nim üçün öz çağ daş la rı ara sın da 
ən ma raq lı ya zı çı ya çev ri lir. O 
ki qal dı “Ki li man ca ro qar la rı”na 
– bu əsər Folk ne rin “Emi li üçün 
qı zıl gül” və Çe xo vun “Rot şil din 
sk rip ka sı” ki mi ən çox sev di yim 
üç he ka yə dən bi ri dir. Bu ra da He-
min queyin sə nət kar lı ğı ən yük-
sək həd də ça tır.

- Tər cü mə nin ta rix çə sin dən 
da nı şaq. De mə li, he ka yə ni 
çe vir mə yə tə lə bə lik vax tın-
dan is tə yi niz olub. Bəs konk-
ret ola raq işə nə za man qə rar 
ver di niz və bu na nə qə dər vaxt 
sərf et di niz?
- Sa də cə, gün lə rin bir gü nü fi k-

ri mi qə ti ləş dir dim, he ka yə ni çe vi-
rib bir qı ra ğa qoy dum. Əsər də çox 
çə tin dörd-beş yer var, on la ra gö rə 
tər cü mə yə gi riş mək is tə mir dim. 
Am ma ca nı mı di şi mə tu tub çe vir-
dim. İn di ya dım da de yil, ola bil sin, 
ilk va rian ta bir həf tə vax tım ge dib, 
ya 10-15 gü nə tər cü mə et mi şəm. 

Am ma son ra üzə rin də bir xey li 
iş lə dim. Mən işi tez ça pa ver mi-
rəm, adə tən tər cü mə dən son-
ra ona bir ne çə də fə qa yı dı ram. 
“Ki li man ca ro qar la rı”nın tər cü-
mə sin də ça lış dım ki, bir cə söz 
be lə kə nar da qal ma sın. Tər cü mə 
za ma nı nə əla və, nə də ix ti sar et-
di yim bir cə söz be lə ol-
ma dı. Söz bə söz 
hər şey 
ye rin də-
dir. 

- He ka yə ni oxu cu la ra təq dim 
edək: “Ki li man ca ro qar la-
rı”nda ya zı çı nın is ma rı cı nə dən 
iba rət dir?
- Əli Kə ri min bir şa ha nə mis-

ra sı var: ”Nə xoş bəxt imi şəm bir 
za man, Al lah”. Fi kir lə şi rəm ki, 
dün ya da kı bü tün in san lar gec-
tez gə lib o mis ra dan ke çir. Ki mi si 
30, ki mi si 60, ki mi si də 90 ya şın-
da bu mis ra nı müt ləq özü üçün 
pı çıl da yır. Bu mə na da, mən çə 
bü tün ya zar lar, sə nət adam la-
rı da nə vaxt sa haq qın da da nış-
dı ğı mız he ka yə dən gə lib ke çir. 
He ka yə nin baş qəh rə ma nı Har ri 
ya şa dı ğı hə ya ta öm rü nün so-
nun cu gü nün dən ba xır. Özü də 
göz lə mə di yi, ağ lı na gəl mə di yi, 
qə fi l tə sa düf nə ti cə sin də “pey da 
ol muş” so nun cu gün dən... Har ri 
elə bi lir di ki, hər şey qa baq da-
dır, so na hə lə çox var. O san ki 
ey nən Məş hur Ame ri ka ya zı çı sı 
Fis ce rald ki mi var lı və gö zəl bir 
qa dın la xoş bəxt hə yat sü rür. Hər 
şe yə sa hib lə nib, bir cə yaz maq 
qa lıb. Am ma gü nü-gü nə sa ta raq, 
heç nə yaz mır. Nə ti cə də ömür 
bo şa ge dir, da ha doğ ru su, öm-
rün bo şa get mə si ya zı çı Har ri-
ni qə fi l dən “ya xa la yır”, o, bu nu 
qə fi l dən dərk edir. He min quey 
öz ca van pro to ti pi ni öm rün so-
nun cu gü nü nə gə ti rə rək, ora dan 
keç mi şi nə nə zər sal dı rır. Har ri 
məğ rur, özü nü qa dın qar şı sın da 
sın dır ma yan bi ri ol sa da, keç-
mi şə boy la nan da nə qə dər vaxt 
itir di yi nin, ya zı la sı nə qə dər əsə-
ri yaz ma dı ğı nın fər qi nə va rır və 
bu nun dəh şət li acı sı nı ya şa yır. 

Bu ra da He min quey çox ma raq lı 
bir fən də əl atır: özü nün yaz ma-
dı ğı he ka yə lə ri Har ri nin keç mi-
şi nə aid ya şan tı lar ki mi elə ya-
rım çıq şə kil də də “Ki li man ca ro 
qar la rı”na da xil edir. Bun lar gu-
ya “ya rım çıq” ya zı lar dır, əs lin də 
isə əsl ya zı çı fən di, He min quey 
sə nət kar lı ğı nın bir nü mu nə si dir. 
Hətt  a bir yer də Har ri qa dın dan 
so ru şur: sən ste noq ra fi k üsul-
la ya za bi lir sən mi? “Yox” ca va bı 
alan da, de yir ey bi yox, on suz da 
heç bu cür də çat dır maq ol ma ya-
caq dı. Da ha son ra son çı xış yo lu 
ki mi in di yə cən vax tı ötü rüb yaz-
ma dıq la rı nı və bü tün yaz maq 
is tə dik lə ri ni bir cə ab za sa sı ğış-
dır maq xə ya lı na dü şür. Əs lin də 
bu, He min queyin öz ar zu su idi. 
Da ha doğ ru su, Har ri nin keç mi şə 
boy la nar kən ke çir di yi ya şan tı lar 
He min queyin yaz maq is tə di yi, 
la kin yaz ma dıq la rı nın ağ rı sı-
dır. Sa də cə, izi az dır maq üçün 
öz dos tu Fis ce ral dın adı nı çə kir, 
çün ki Har ri nin aqi bə ti Fis ce ral-
dın ta le yi nə uy ğun dur və He-
min quey öz dos tun dan bir va si tə 
ki mi ya rar la nır, hətt  a onu ələ sal-
maq dan da çə kin mir.

- Məz mun da müəl lif təəs sü fü 
on suz da qa ba rıq şə kil də nə-
zə rə çar pır. Elə də, əla və ola raq 
Fis ce rald dan ədə bi “pr i yom” 
ki mi is ti fa də et mə yə gə rək var 
idi mi? 
- Fis ce rald he ka yə nin ya zıl dı-

ğı ərə fə də çox məş hur idi. Am-
ma ar tıq bir ya zı çı ki mi tü kən-
miş di, çə tin gün lər ya şa yır dı.

O, əya lət dən çıx mış ya zı çı dır, 
şə hər də var lı qa dın la ev lə-

nib ta ma mi lə baş qa, “yad” bir 
mü hi tə düş müş dü. He ka yə nin 

qəh rə ma nı Har ri də var lı qa dın-
la mü na si bət qu ran dan son ra öz 
hə yat tər zi ni də yi şir, bü tün gü-
nü nü eyş-iş rət də ke çi rir. Bu ra da 
He min quey he ka yə nin qəh rə-

ma nı olan ya zı çı Har ri nin 
va si tə si lə Fis ce ral da 

“sa ta şıb”, gös tər-
mək is tə yib ki, 

pu lun qüv və si 
çox dur və Fis-

ce rald pu lun 
qar şı sın da 
du ruş gə-

ti rə bil-
m ə  y i b . 

Fis ce rald, hə qi qə tən də, be lə bir 
aqi bət lə üz ləş miş di, He min queyin 
doğ ru yaz dı ğı nın da, çox gü man ki, 
fər qin də idi, am ma həm də bu acı 
ger çək lik ona bərk to xun muş du. 

- Bə dii ya zı həm də ağ rı lı pro-
ses dir. Bə zən ya zı çı bu ağ rı lar-
dan xi las ol maq üçün qə lə mi 
bir kə na ra atır. Mə gər ya zı çı nın 
yaz ma ma ğa ix ti ya rı yox dur mu 
ki, He min quey Fis ce ral dın tim-
sa lın da bu na riş xənd lə ba xır dı?
- Be lə şey lər müm kün dür. He-

min queyi ən çox ma raq lan dı ran 
öz əsə ri dir – ya zı çı ki mi tü kən-
miş Fis ce ral dı ələ sal maq “ye ri nə 
dü şür sə”, o, dos tu nun in ci yib-in-
ci mə di yi ni ve ci nə al ma dan öz işi-
ni gö rə cək. Ona qal sa, ey ni ədə-
bi nə sil dən olan Folk ner müasir 
Ame ri ka ya zı çı la rı nı sı ra la yar kən 
He min queyi dör dün cü ye rə qoy-
muş du ki, gu ya cə sa rət siz di. Yə ni 
o mə na da ki, He min quey yal nız 
lü ğət də ki söz lər lə iş lə yir, çər çi-
və lər dən kə na ra çıx ma ğa qor xur. 
Vul fu isə bi rin ci ye rə qoy muş du 
ki, bu da He min queyə pis tə sir 
et miş di. Çün ki He min quey nəin-
ki Vulf dan, hətt  a No bel mü ka fa-
tı nı özün dən qa baq al mış Folk-
ner dən də məş hur idi. Sa də cə, 
hər yer də ol du ğu ki mi, ABŞ ya-
zı çı la rı nın bir-bi ri nə mü na si bə-
tin də də müəy yən qıs qanc lıq lar 
olub. Ey ni mü na si bə ti Folk ner lə 
He min quey vax ti lə öz us tad la rı 
Şer vud An der so na da gös tər miş-
di lər. Am ma siz de yən də düz-
dür ki, heç bir ya zı çı baş qa sı na 
yaz ma ma ğı irad tu ta bil məz.

Bu nun la be lə, mən bu mə sə lə-
də He min queyə ən azın dan bir 
fak ta gö rə haqq qa zan dı rı ram: 
He min quey ye ga nə ya zı çı dır ki, 
on da heç bir uy dur ma, heç bir il-
lü zi ya yox dur; o nə ya zıb sa, an-
caq gö zü ilə gör dü yü nü ya zıb. 
Lap də qi qi, gör mə di yi heç nə yi 
yaz ma yıb, gör dü yü nün isə ha-
mı sı nı ya zıb. 

- He ka yə də əx laq sız er mə ni qa-
dı nı ilə bağ lı bir epi zod da var. 
Bu de tal he ka yə yə tə sa dü fən 
dü şüb, yox sa..? 
- Ya dın da dır sa, he ka yə nin lap 

əv və lin də ya zı çı Har ri quş la-
ra diq qət lə göz qo yub hə rə kət-
lə ri ni yad da sax la ma ğa ça lı şır, 
fi  kir lə şir ki, bəl kə, on la rı, han-
sı sa he ka yə yə “dür tə cək”. Bax, 
fa hi şə er mə ni qa dı nı da bu sı-
ra da dır. Bu epi zo dik ob raz çox 
inan dı rı cı alı nib. Heç şüb hə siz, 
He min quey o vəh şi quş lar ki-
mi, hə min qa dı nı da İs tan bul da 
(o vaxt kı Kons tan ti no pol da) gö-
rüb, mü şa hi də edib, ye ri dü şən 
ki mi də “dür tüb” öz he ka yə si nə. 
Sualı nı, da ha doğ ru su, nə eşit-
mək is tə di yi ni ba şa dü şü rəm. 
Am ma yox, elə de yil, bu nu He-
min queyin türk lə rə rəğ bə ti ki mi 
yoz maq düz gün ol maz dı. Be lə 
də qiq de tal lar He min queyin bü-
tün əsər lə rin də var, er mə ni lə çə-
ri də is tis na de yil. Bax, gö rür sən, 
epi zo dik ol sa da, ob raz sə nin ya-
dın da qa lıb, çün ki də qiq ya zı çı 
mü şa hi də si nin məh su lu dur. Biz 
o ob ra zı gö rə bi li rik, çün ki He-
min quey özü gör dü yü nü bi zə 
gös tər mə yi ba ca rır. 

- Bəl kə, bu həm də He min queyin 
jur na list li yin dən, re port yor lu-
ğun dan irə li gə lir...
- Əl bət tə, bu da yox de yil, 

He min quey də, Mar kes də bir 
müd dət re port yor iş lə yib lər. 
Am ma on lar ilk əv vəl ya zı çı idi-
lər; sö zün əsl mə na sın da ya zı çı, 
son ra isə jur na list. Jur na list lik, 
re port yor luq on lar üçün pe şə, 
do lan maq üçün, sa də cə, bir va-
si tə idi. 

- Əsə rin epiq ra fın da Ki li man-
ca ro nun zir və sin də do na raq 
qa xa ca dö nən bə bir dən söh bət 
açı lır. O bə bir nə yin ifa də si dir, 
əsər lə nə ki mi əla qə si var?
- Ki li man ca ro nun ən yük sək 

nöq tə sin də so yuq dan don muş 
bə bi rin o ağ la gəl məz yük sək li-
yə han sı məq səd lə qalx ma sı nın 
sə bə bi ni heç kəs bil mir, am ma 
He min queyin hə ya tı nı diq qət lə 
göz dən ke çi rən də, ara da kı ox-
şar lı ğı sez mə mək də müm kün 
de yil. Şəx sən mə nim çün o bə-
bir ey nən He min queyin özü-
dür. Bi lir sən ne cə? Ne cə ki, mən 
Ler mon to vun ob ra zı nı onun 
“Yel kən” şeirin də ki tən ha qa-
yıq ki mi tə səv vür edir, bu şairi 
xə ya lım da ay rı cür can lan dı ra 
bil mi rəm. Doğ ru dan da, bə bi ri 
ora çə kib gə ti rən nə idi? Ya xud 
Pa ris də əy lən cə lər lə do lu şən 
hə ya tı qo yub, Har ri ni Af ri ka nın 
cən gəl lik lə ri nə çə kən han sı qüv-
və idi? Biz bu nu bil mi rik. Am ma 
He min queyin son da öz öm rü nü 
in ti har la ba şa vur ma sı bi zə mə-
lum dur. Bu in ti har hə qi qə tən mi 
bir tə sa düf, ya xud əsəb sar sın tı sı 
idi? Əs la! Şəx sən mən be lə dü-
şün mü rəm...

Elmin NURİ

- Ma hir müəl lim, dün ya ədə biy-

“Ay dın yol” qə ze ti nin 
“Ən çox bə yən di yim tər-
cü məm” rub ri ka sı nın 
növ bə ti mü sa hi bi tər cü-
mə çi Ma hir N.Qa ra yev-
dir. Bi zim lə söh bət də o, 
Er nest He min queyin “Ki-
li man ca ro qar la rı” he-
ka yə si nin tər cü mə si ilə 
bağ lı fi kir lə ri ni bö lü şür:

Am ma son ra üzə rin də bir xey li 
iş lə dim. Mən işi tez ça pa ver mi-
rəm, adə tən tər cü mə dən son-
ra ona bir ne çə də fə qa yı dı ram. 
“Ki li man ca ro qar la rı”nın tər cü-
mə sin də ça lış dım ki, bir cə söz 
be lə kə nar da qal ma sın. Tər cü mə 
za ma nı nə əla və, nə də ix ti sar et-
di yim bir cə söz be lə ol-
ma dı. Söz bə söz 
hər şey 
ye rin də-
dir. 

O, əya lət dən çıx mış ya zı çı dır, 
şə hər də var lı qa dın la ev lə-

nib ta ma mi lə baş qa, “yad” bir 
mü hi tə düş müş dü. He ka yə nin 

qəh rə ma nı Har ri də var lı qa dın-
la mü na si bət qu ran dan son ra öz 
hə yat tər zi ni də yi şir, bü tün gü-
nü nü eyş-iş rət də ke çi rir. Bu ra da 
He min quey he ka yə nin qəh rə-

ma nı olan ya zı çı Har ri nin 
va si tə si lə Fis ce ral da 

“sa ta şıb”, gös tər-
mək is tə yib ki, 

pu lun qüv və si 
çox dur və Fis-

ce rald pu lun 
qar şı sın da 
du ruş gə-

ti rə bil-
m ə  y i b . 

- He ka yə ni oxu cu la ra təq dim Bu ra da He min quey çox ma raq lı 
Fis ce rald, hə qi qə tən də, be lə bir 

““Kilimancaro qarları” 
ən çox sevdiyim

üç hekayədən biridir”
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Əsəd CAHANGİR
(Əv və li ötən sa yı mız da)

Xa ti rə Nur gü lün şeir lə ri ni oxu yan da 
isə bu qə ra ra gə lir sən ki, hər yer dən sı-
xış dı rı lan hə min o ilk di li ta ri xi də rin-
lik lər, kos mik ən gin lik lər, me ta fi  zik 
son suz luq lar da ax tar maq la zım de yil. 
Xa ti rə nin ur ba nis tik mü hit də sı xı lan 
mi fo lo ji xa ti rə lə rin də bu di lin mə ka nı 
dil siz tə biət, za ma nı əbə di in di, bi li ci lə-
ri uşaq lar və şair lər dir. Bu nə Ge no nun 
sir ya ni di li, nə Mar rın te le pa tik di li, nə 
də Mu ğan na nın odər di li dir. Bu di lə, 
hətt  a Al la hın özü be lə qa rış mır. Poezi-
ya bu di lin son sı ğı na ca ğı dır, de mək lə 
də iş bit mir. Poezi ya elə bu di lin özü-
dür ki var. Elə bir dil ki, onun la bir an-
da ca həm hər şe yi de yir, həm də heç nə 
de mir sən:
Ya da üzüyuxarı uzanasan,
mərkəzi küçələrin birində.
Seyr edərək ulduzları
Bir az şair olasan,
bir az uşaq.

Birdən
götürüb göyün gözəgörünməz qapağını
dağıdasan ulduzları aşağı...

Bir dən... hə, əsl poezi ya əv vəl cə dən 
dü şü nül müş əq li sxem dən yox, ya 
şüural tı, ya da şüurüs tü nün ya ra dı-
cı pro se sə ver di yi in tuitiv im puls dan, 
müd rik uşaq lıq dan, ağıl lı də li lik dən, 
şairin özü üçün də so na can an la şıl ma-
yan göz lə nil məz lik dən, bir söz lə, bu 
“bir dən”dən baş la nır. Elə bil ki, bir-
dən qa ran lıq otaq da elekt rik düy mə-
si ni kim sə ba sır və hər şey bir an da ca 
işıq la nır. Xa ti rə nin bu şeiri də ul duz lu 
bir ge cə nin şair qəl bin də ya rat dı ğı qə fi l 
nur lan ma dan do ğu lub.

***
“Gö rə sən, kim ya rat dı ikin ci di li?” 

Dün ya nın za man və yaş mə na sın da so-
nun cu şair lə rin dən olan Ulu ca yın bu 
sor ğu su na dün ya nın bi rin ci şairi Ho-
me rin ca va bı be lə dir – ni faq al ma sı nı 
or ta ya atan, ara ya sa vaş sa lan al lah lar 
olub. Am ma öl məz lə rin sa vaş dan məq-
sə di, sa də cə ölüm de yil, on lar bir şe yi 
öl dü rür lər ki, di gə ri ni do ğur sun lar. 
Sa vaş ölüm-di rim mü ba ri zə si dir, axı. 
90-lar dan son ra ədə biy ya ta gə lən lər də 
Qa ra bağ sa va şın dan do ğu lub lar.

“Gül ləy lə gi liz ay rı lı ğı dı bi zim ki, yə-
ni bö yük eh ti mal la, ölüm de mək dir”, 
ya xud “unut maq adam şaq qa la maq 

de mək dir” mi sal la rın da ol du ğu ki mi, 
ori ji nal bə dii ma ne ra sı, sərt in to na si-
ya sı ilə se çi lən Fə ri də Məm mə do va nın 
şeir lə ri gös tə rir ki, sa vaş, ümu mən ye-
ni ya ran maq da olan poetik qəh rə ma-
nın ar tıq çö lün də yox, için də ge dir. 
Sa vaş onun bə dii ya şam tər zi, psi xo-
lo ji möv cud luq üsu lu, gül lə səs lə ri isə 
ürək dö yün tü lə ri dir: 
erməni snayperindən yayınmaq üçün
pilləkənləri qaça-qaça qalxırlar
orda yaşamırlar – gülləylə yarışırlar
mən də şəhərdə belə keçirəm küçələrdən
xatirələrdən yayınım deyə...

Klas sik ədə biy yat ənə nə lə ri üs tün də 
for ma la şan, şeir lə ri ni da ha çox əruz da 
ya zan Əvəz Qur ban lı nın marş rit mi 
üs tə kök lə nən sa vaş şeirin də isə ədə-
biy ya tı mı zın az qa la unut du ğu ro man-
tik və tən pər vər lik ça ğı rış la rı səs lə nir. 
Diq qət edir si niz sə, biz məhz səs lə nir 
de dik, çün ki ek zis ten sialist lə rin di liy-
lə de sək, hər kə sin sub yek tiv za ma nı 
var və Əvə zin da xi li za ma nın da sö zün 
sə si hə lə bat ma yıb:
Odur! Üçrəngli Vətən bayrağı
 qalxıb havaya,
Ruhumu orda şəhid ruhları
 səslər davaya.
Yetər artıq! Bu yolu burda
 dayandırmalıyıq,
Vətən uğrunda Savaş məşəli
 yandırmalıyıq!

Əvəz sö zün ön cəb hə sin də dir, bir də 
var sö zün ar xa cəb hə si. Əvəz ideal dan 
da nı şır, sö zün ar xa cəb hə si nin təm sil çi-
lə ri nin şeir lə ri isə realı gös tə rir. Sö zün 
ar xa cəb hə si nin əsas çoğ ra fi  ün va nı 
Şə hid lər Xi ya ba nı, əsas mə nə vi ün va-
nı sa vaş da əri ni itir miş qa dın la rın, ni-
şan lı sı nı itir miş qız la rın, ata sı nı itir miş 
ço cuq la rın ürə yi dir. Bu gənc lə rin gö-
zün də sa vaş Emin Pi ri nin hə zin not lar 
üs tün də kök lən miş aşa ğı da kı şeirin də 
ol du ğu ki mi, gü zə ran so run la rı için də 
ke çən uşaq lıq xa ti rə lə ri de mək dir:
...ayaqqabım yırtılardı
böyüyəndə ayağım.
Ayağınız böyüməsin deyə,
dua etmisinizmi heç?!
...Kişilər ağlamaz deyən anam
yerimə özü ağlardı.
göydən üç alma düşməzdi
 nağıllarında,
deməzdi bunu anam -
birdən ürəyimiz
 alma istəyər.

Ra mil Əh məd isə bir ba şa mü ha ri bə-
dən do ğu lan uşaq la rın ta le yin dən ya-
zır:
Hər şəhid bir ananın ümidiydi,
məryəm qızların toppuş çocuqlarının
 atasıydı...
Hər evdə böyüdülmüş bir əsgər
 şəkli qaldı
və qızlar bu şəkillərə baxıb doğdular...
Bu şəkil çocuqlar öz atalarının
 ögey balalarıydı...

Çağ daş şair lər sa va şa mü na si bət də 
so vet klas sik lə rin dən fərq lə nir lər. Özü 
də bu, müasir şeirin hə zin in to na si ya-
sı, sa kit to nu, aşa ğı tem po rit mi və ti pik 
so vet şeiri nin pa te tik ru hu, tri bun xa-
rak te ri ara sın da kı fərq lə bit mir. Da ha 
cid di fərq ən ge nəl ya şam fəl sə fə sin də-
dir.

Al lah mə sə lə si gənc lə ri 60-cı lar, özəl-
lik lə də Va qif Sə mə doğ lu, Ra miz Röv-
şən və Va qif Ba yat lı Odər üç lü yü ilə 
bağ la yır. Ədə biy ya tı mı zın bir-bi ri nə 
da ban-da ba na zidd olan iki dö nə mi 
– ötən əs rin 20-50-ci il lə ri nin ti pik so-
sializ mi və 60-cı il lə rin in di vi dualiz mi 
iyir mi bi rin ci əs rin şairi Alik Əlioğ lu-
nun şeirin də be lə ba rı şır: 
Biz sevgisiz ölürük...
Mən bütünlüklə atılmış körpələrəm,
Afrikada ac qalan uşaqlaram,
nadan övlad böyütmüş
kədərli qocalaram,
peşman olmuş fahişələrəm...

Elə istəyirəm ki, yekə bir adam,
lap yekə, ev boyda
 nəhəng bir adam
bizim hamımızı
 bağrına bassın
desin ki, ağlamayın,
 gəldim, Allaham!

Ba rış hə mi şə Al la ha sev gi yə da ya-
nır, çün ki Al lah bü tün ya rat dıq la rı nı 
özün də bir ləş di rən vəh dət va di si dir. 
Fü zu li də özü nün türk cə qə zəl lər di-
va nı nın bis mil la hın da “va di yi-vəh-
dət hə qi qət də mə qa mi-eşq dir” de yir-
di. Be lə cə, Ali kin şeirin də tək cə so vet 
klas si ka sı ilə 60-cı il lər poezi ya sı yox, 
çağ daş şeir lə ila hi sev gi üs tün də qə-
rar la şan Fü zu li dün ya gö rü şü də bir 
ara ya gə lir. Dam la dər ya nı əks et dir-
di yi ki mi, gənc şairin şeiri bü tün bu 
ba rış la rın gö rüş ye ri nə çev ri lir. Am ma 
Fü zu li şeiri nin li rik qəh rə ma nın dan 
fərq li ola raq, Ali kin qəh rə ma nı Al la-
hın ya nı na uca la bil mir. Qoy ol sun, 
əvə zin də Al la hın özü nün in sa nın ya-
nı na en mə si eh ti ma lı ya ra nır. 

***
İn san kim dir? Bə dii kim-

lik və si qə si ve rən poezi-
ya nın bu sor ğu ya ca va bı 
rəs mi ida rə lər dən fərq-
li dir, çün ki sə nət bir 
şey, sə nəd baş qa şey dir.

Gənc şair lə ri mi zin in san haq da dü-
şün cə lə ri isə öz rən ga rəng li yi ilə xü-
su si se çi lir və bu, mən ti qi dir. On lar 
qa pa lı so vet cə miy yə ti yox, açıq top-
lum təm sil çi lə ri, su ve ren bir öl kə nin 
və tən daş la rı dır. 90-lar dan son ra bə dii 
fi k rin sos realiz min mo no po li ya sın-
dan çıx ma sı, dür lü bə dii ya ra dı cı lıq 
me tod la rı nın ya ran ma sı bu su ve ren-
lik lə bir ba şa bağ lı dır. Am ma... 

Ni cat Məm mə dov in san haq qın-
da mo der nist, Qis mət isə həm də bir 
az post mo der nist cə si nə ya zır. Ni ca tın 
şeir lə ri mə nə Ceyms Coy sun dün ya bə-
dii fi k ri nin qə liz lik eta lo nu olan ün lü 
“Uliss” ro ma nın dan da mü rək kəb gə-
lir və bu ba rə də söz aç ma ğa ye tə nə yim 
yet mə di yi ni eti raf edi rəm. Bu işi gə lə-
cə yin araş dır ma çı la rı nın öh də si nə bu-
ra xaq. Qis mət isə həm özü nün, həm də 
yön daş la rı nın şeir lə ri nə ən də qiq qiy-
mə ti özü be lə ve rir: 
İndi hər şey second hand-di.
Məsələn, televizor güzgüdən,
çilçıraq günəşdən plagiatdı.
Qarışıq pizza,
mix musiqi,
Yığma komanda əsridi,
İndi hamı bir-birinin təkrarı,
həm də əslidi.

Doğ ru dan da, şeiri mi zin bu qa na dı-
nın ək sər təm sil çi lə ri nin ya zı la rı az ca 
oxu təc rü bə si olan ada ma har dan sa, 
kim dən sə edi lən tər cü mə ni, nə yin sə 
tək ra rı nı xa tır la dır. Yə qin bu üz dən on-
la rın şeir lə ri nin mu si qi si ol mur. Bə zən 
bu mu si qi ol sa be lə, ar tıq mə lum bir 
mah nı nın bir az fərq li aran ji ma nı tə si ri 
ba ğış la yır. Am ma poezi ya baş qa sı nın 
ki ta bın dan yox, var lıq ki ta bı nın özün-
dən tər cü mə, şair isə Al la hın tər cü mə-
çi si de yil mi? Və gö rə sən, ey nən Dos-
to yevs ki nin İva nı ki mi “Al lah yox dur, 
hər şe yə ica zə var” de yən post mo der-
niz mi bir qal xan ki mi ba şı na çək mək 
bü tün bu pla giat la ra, tək rar la ra... haqq 
qa zan dı rır mı? Axı post mo der nist olub, 
ori ji nal ol ma ğın da ör nək lə ri var. Bu 
ba xım dan uza ğa ge dib rus şairi D.Pri-
qov dan da nış ma ya caq, çağ daş şeiri-
miz dən Hə mid He ris çi ni ya da sa la cam.

Cağ daş poezi ya da in sa nın özü nü-
dər ki və azad lıq is tə yi nin da ha bir tə-
za hü rü fe mi nizm dir. Bu, öz gür lük 
dö nə min də qa dın eman si pa si ya sı nın 
öz pi ki nə çat ma sı ilə bir ba şa bağ lı dır. 
Özü də ön cə lər dən fərq li ola raq, qa dın 
haq la rı nı sa vu nan lar ki şi lər yox, ar tıq 
xa nım lar öz lə ri dir. Xa nım la rın şeir ya-
ra dı cı lı ğı ilə ta nış lıq mil li poezi ya mız 
ta ri xin də ilk də fə qa dın la rın  ki şi lə ri 
üs tə lə yə bi lə cə yi eh ti ma lı do ğu rur və 
is tər-is tə məz, “bəl kə, Bö yük Ana Era sı 
ba şal yır” fi k ri nə dü şür sən. Hətt  a möh-
tə şəm Hil la ri nin pre zi dent seç ki lə rin də 
çox bil miş Tram pa uduz ma sı be lə, bu 
fi k rə önəm li xə ləl gə ti rə bil mir.

Davamı gələn sayımızda

de mək dir” mi sal la rın da ol du ğu ki mi, 

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, is te dad lı gənc ədib-
lə rin təb li ği məq sə di ilə nəş rə 
ha zır la dı ğı «Ən ye ni ədə biy yat» 
an to lo gi ya sı nın ön sö zü nü oxu cu-
la rın nə zə ri nə təq dim edi rik.

öl dü rür lər ki, di gə ri ni do ğur sun lar. 
Sa vaş ölüm-di rim mü ba ri zə si dir, axı. 
90-lar dan son ra ədə biy ya ta gə lən lər də 
Qa ra bağ sa va şın dan do ğu lub lar.

“Gül ləy lə gi liz ay rı lı ğı dı bi zim ki, yə-
ni bö yük eh ti mal la, ölüm de mək dir”, 
ya xud “unut maq adam şaq qa la maq 

...Kişilər ağlamaz deyən anam
yerimə özü ağlardı.
göydən üç alma düşməzdi
 nağıllarında,
deməzdi bunu anam -
birdən ürəyimiz
 alma istəyər.

***
İn san kim dir? Bə dii kim-

lik və si qə si ve rən poezi-
ya nın bu sor ğu ya ca va bı 
rəs mi ida rə lər dən fərq-
li dir, çün ki sə nət bir 
şey, sə nəd baş qa şey dir.

üs tə lə yə bi lə cə yi eh ti ma lı do ğu rur və 
is tər-is tə məz, “bəl kə, Bö yük Ana Era sı 
ba şal yır” fi k ri nə dü şür sən. Hətt  a möh-
tə şəm Hil la ri nin pre zi dent seç ki lə rin də 
çox bil miş Tram pa uduz ma sı be lə, bu 
fi k rə önəm li xə ləl gə ti rə bil mir.

Davamı gələn sayımızdaDavamı gələn sayımızda
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Poeziya  ağlar gözdür,
ağlar çiyindir,
ağlar çiyinin gözüdür.
Poeziya ağlar əldir,
ağlar fırçanın gözüdür.
Poeziya ağlar nərdivandır,
ağlar dabanın gözüdür.
Poeziya göz yaşı deyil,
gözəl görünmək istəyən
 gözün yaşıdır.
Bu mis ra lar “poetik di li nin 

mü rək kəb li yi nə” bax ma ya-
raq, ru mın la rın ən se vim li 
şair lə rin dən olan Ni ki ta Ste-
nes ku nun şeirin dən dir. Ya zı-
mı zı bu şeir lə baş la ma ğı mız 
həm də “müasir ru mın şairi 
üçün poezi ya nə dir?” sualı-
na ca vab tap maq is tə yi miz lə 
bağ lı dır. Əl bətt  ə, bu şeir də 
poezi ya haq da dü şün cə lər 
yal nız  his si ya naş ma dır, an-
caq bu mis ra lar da ru mın la rın 
poezi ya ta ri xi nin ən ümu mi 
ciz gi lə ri ni də gör mək müm-
kün dür: bu ciz gi lər ru mın 
şeiri nin bü tün mər hə lə lə ri nin 
için dən qır mı zı xətt  ki mi ke-
çən ek zis ten sial nis gi li, mil li 
kə də ri, bə şə ri ağ rı nı ümu mi-
ləş di rir.

Bəl kə də, dün ya da elə bir 
şair ta pıl maz ki, onun şeir lə-
rin də ya şa dı ğı döv rün ic ti mai-
si ya si real lıq la rı, təm sil et di yi 
xal qın sar sın tı la rı han sı sa sə-
viy yə də öz ək si ni tap ma sın. 
Bu san ki ədə bi pro se sin əbə di 
qa nu nauy ğun lu ğu dur. Ru mın 
poezi ya sı ilə ta nış lıq dan ya ra-
nan ilk təəs sü rat bu olur ki, 
müx tə lif dövr lər üz rə poetik 
kod də yi şik lik lə ri si ya si re-
jim lə rin, so sial-ic ti mai real lıq-
la rın də yiş mə si lə həma həng-
dir. Ru mı ni ya da ye ni ta ri xin 
baş lan ğı cı sa yı lan 1848-ci il 

in qi la bın dan bu gü nə qə dər 
bu “qa nun” ru mın ədə bi pro-
se sin də qüv və də dir. Mə sə lən, 
əv vəl lər ro man tik şeir do mi-
nant idi sə, ru mın kn yaz lıq la-
rı nın kral lı ğa çev ril mə sin dən 
son ra sim vo list axın üs tün 
ol ma ğa baş la dı. Bi rin ci Dün-
ya mü ha ri bə sin dən son ra 
avan qard çı lar öz ma ni fest lə ri 
ilə ədə biy ya ta gəl di lər... Şər-
qi Av ro pa Kom mu nist blo-
ku nun da ğıl ma sı nın ar dın ca 
Ru mı ni ya da ta ma mi lə fərq li 
bir ədə bi nə sil üzə çıx dı. “Sək-
sə nin ci lər” ad lan dı rı lan bu 
nəs lin təm sil çi lə ri öz lə ri nə-
qə dər ki poetik təc rü bə nin və 
nə zə riy yə lə rin üs tün dən xətt  
çə kə rək ye ni poeti ka tək lif 
edir di lər: on la ra gö rə, mo der-
niz min uzun qış yu xu sun dan 
son ra, ru mın şeiri nin for ma sı 
da, məz mu nu da də yiş mə li-
dir. Bu dal ğa nın şair lə ri me-
ta for la ra “nif rət edir di lər”. 
Əv vəl-əv vəl ideolo ji sen zu ra-
nın bas qı la rın dan ya yın maq 
üçün kol lek tiv şə kil də, qrup 
ha lın da ti raj lan ma ğa məc bur 
olan hə min sək sə nin ci lər son-
ra dan öz müəl lif ki tab la rı nı 
çı xar ma ğa baş la dı lar. Mə sə-
lən, Tra yan T.Ko şo vey sev gi 
eti rafl  a rı nın kol lek si ya sın dan 
iba rət “Bir, iki, üç və ya...” ki-
ta bı nı nəşr et dir di. Ki ta bın adı 
at le ti ka ya rış la rı nın star tı nı 
pa ro di ya edir di və li rizm id-
man azar keş li yi nin ye ri nə qo-
yu lur du. Ya ra dı cı lıq kre do su 
şəx siy yə tin da xi li azad lı ğı nın 
qo run ma sı olan Mar ta Pet reu  
“Feil lə ri gə ti rin” ki ta bın da öz 
poeti ka sı ilə cə sa rət lə “çey-
nən miş di lə” qar şı çı xır dı. Ma-
ri na Ma rin özü nü yu nan şairi 
Sil vi ya Pla tın ağ rı la rı ilə ifa-
də edir di, Ad rian Geor ge öz 
poema la rın da ye ni da nı şıq di-
li nin sim vo li ka sı nı ya ra dır dı, 
K.Ko mar tin in tel lek tual 

sen ti men ta lizm nü-
mu nə lə ri təq dim 

edir di.

XX əs rin son la rın da ədə biy-
ya ta gə lən şair lər əv vəl ki poetik 
şab lon lar dan çox da uzaq laş-
ma ya raq, şeirin tex ni ka sın da 
müəy yən də yi şik lik lər et di lər. 
“Dox sa nın cı lar” ad lan dı rı lan bu 
nəs lin nü ma yən də lə ri Kris tian 
Po pes ku, İoan Pop, Mi xail He le-
sa nu, Da niel Be li nes ku, Lu çian 
Va si les ku, Yus tin Pan sa poetik 
mətn də pa ro di ya la ra üs tün lük 
ver mə yə baş la dı lar. Ədə biy yat-
da kı və cə miy yət də ki ənə nə lə-
rə kəs kin iro ni ya və otu ruş muş 
də yər lə rin de konst ruk si ya sı na 
söy kə nən bu ten den si ya nı XXI 
əs rin əv vəl lə rin də mey da na atı-
lan gənc lər da ha da güc lən dir-
di lər. İki mi nin ci lər nəs li isə real-
lı ğın ek zis ten sial dər ki xətt  i ni 
apa rı cı is ti qa mə tə çe vir di lər. Bu 
dövr də şeir lə rin tək cə poetik ov-
qa tın da de yil, sin tak si sin də də 
ra di kal də yi şik lik lər baş ver di.

An caq, əl bətt  ə ki, müasir ru-
mın poezi ya sı nın nə sil lər üz rə 
təh li lin də ki bu ümi mi ləş dir-
mə lər, on la rın təm sil çi lə ri nin 
bir-bi ri ni tex ni ka, dü şün cə tər zi 
ba xı mın dan tək rar la ma sı an-
la mı na gəl mir. Ad la rı ey ni es-
te tik axın kon teks tin də çə ki lən 
şair lə rin hər bi ri nin özü nə məx-
sus dəstxətt  i var. Mə sə lən, dox-
sa nın cı lar nəs li nin ən məş hu ru 
olan Kris tian Po pes ku nun şeir-
lə rin də me ta fi  zik ov qat məişət 
de tal la rı nın mak si mum is tis-
ma rı va si tə si lə təq dim olu nur. 

Siçanın varlığndan
 şübhələndiyimiz
 mətbəxdə
şübhələri kənara qoyaraq
onunla xeyli vaxt
 bir yerdə yaşadıq
və bilmədik kim kimin
 arxasınca düşüb,
kim kimin axtarışındadır.

Po pes ku nun poezi ya sın da Za-
man fəl sə fi  dir, Mə kan fi  zi ki, in-
san ba la ca dır, am ma onun əha-
tə sin də olan ən xır da pred met də 
nə həng dir. Bu şairin şeir lə rin də 
nitq və ba xış yo xa çı xıb, var lıq-
lar bir-bi ri lə yal nız hə rə kət lə rin 
sə si lə ün siy yət də dir lər: adam lar 
bir-bi ri nə göz qa paq la rı nın sə si-
lə ba xır, bir-bi ri lə ad dım səs lə ri lə 
da nı şır lar.

Bu nəs lin baş qa bir təm sil çi-
si İoan Po pun poezi ya sı, de mək 
olar ki, əş ya la ra can ver mək lə 
məş ğul dur. Mətn də fi  kir axın la rı 
ara sın da sü ni uçu rum lar, oxu cu 
üçün kross vord eff  ek ti ya rat maq 
bu şairin özü nə məx sus lu ğu dur. 
Onun hər şeirin də ey ni za man-
da bir ne çə in for ma si ya təq dim 
olu nur ki, ilk ba xış dan bu in for-
ma si ya lar ara sın da əla qə yox-
dur, yal nız oxu cu bu ra bi tə siz li yi 
ara dan qal dı ra, bu boş luq la rı, bu 
“xa na la rı” dol du ra bi lər:

Paltarımızdakı biz deyilik:
köynəklərimiz canlılar kimi 
əllərini yelləyirlər ki,
qaç bizim anbarlarımıza
və onları bizdən azad elə...
Bu otağın İspaniyasında 
bütün ömrünü tək yaşadın,
təkcə sən bacararsan...
Av toiro nik oyun la ra me yil li 

olan fan tast şair Da na Kof man 
özün dən əv vəl ki ru mın şeiri ni 
vi zual laş dır maq la məş ğul dur. 
Eksp res sionizm lə realiz min 
bir ara ya gə ti ril di yi bu şeir lər-
də müəl lif əsa sən öz port re ti-
ni ya ra dır və bu za man fan tast 
ele ment lər dən ya rar lan maq la 
oxu cu nu ət raf mü hit dən uzaq-
laş dır ma ğa, bü tün diq qə ti yal-
nız in sa na, in san ciz gi lə ri nə 
yö nəlt mə yə ça lı şır. Onun şeir-
lə rin dən ke çən qə ri bə sse na ri-

lər də sə bə bi bi lin mə yən 
me ta fi  zik qor xu lar 

var, in sa nı əha tə 
edən hər şey 

in sa nın za-
hi ri qu ru-
lu şu na 
kö çü rü-
lür.

Nahardan sonrakı saatlarda
tüstü halqalarını
 başım üstündə
süzməyə məcbur edirəm.
Hətt a bədənimin yarısını
qaldırıram başım üstünə.
Kresloda oturub
 özümə baxıram:
ax, mənim gözəl əllərim.
Onun baş qa bir şeirin dən mi sal:
Çox gözələm, çox qəribəyəm:
hiss edirəm ki, özümü
 yeməyə hazıram.
Xüsusən indi – bu qoçun 
öz buynuzlarını mənə
 sancdığı zaman.
Paltarıma nəfəs verərkən
minlərlə işıqsaçan nöqtə 
səpilir parçanın üstünə
və qadınlar heyran
 olur mənə.
Dün ya nın hər ye rin də ol du-

ğu ki mi, ru mın poezi ya sı nın da 
çağ daş mər hə lə si nin nü və si ni 
beş-al tı şair təş kil edir. Çev rə bu 
beş-al tı şair lə qa pa nıb, qa lan la rı 
bu çev rə bo yu hə rə kət də dir lər. 
İki mi nin ci lər nəs lin dən son ra 
ədə biy ya ta gə lən gənc lə rin ya-
ra dı cı lı ğın da, hə lə ki, ədə bi nə sil 
özü nə məx sus lu ğu yox dur. Bu 
gənc lə rin ək sə ri nin dün ya gö rü-
şü rəng lə rin tünd lü yü ilə se çil sə 
də, ya ra dı cı lıq la rın da bir es te tik 
vur nux ma mü şa hi də edi lir: on lar 
özü nə qə dər ki ənə nə lər dən qaç-
ma ğa ça lı şır lar, am ma bu cəhd-
lər, hə lə ki, ye rin də qa çış dır. Və 
de mək olar ki, şeir lə rin də in di-
yə dək gə lib-keç miş bü tün poetik 
me yil lə rin iz lə ri olan ye ni nə sil , 
hə lə ki, ax ta rış mər hə lə sin də dir.

(Şeir lə rin tər cü mə si
müəl li fə məx sus dur)

Salam SARVAN
poema la rın da ye ni da nı şıq di- lər də sə bə bi bi lin mə yən poema la rın da ye ni da nı şıq di-
li nin sim vo li ka sı nı ya ra dır dı, 
K.Ko mar tin in tel lek tual 

sen ti men ta lizm nü-
mu nə lə ri təq dim 

edir di.

lər də sə bə bi bi lin mə yən 
me ta fi  zik qor xu lar 

var, in sa nı əha tə 
edən hər şey 

in sa nın za-
hi ri qu ru-
lu şu na 
kö çü rü-
lür.

Rumın şeirinin “qanunu”
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İl lər keç dik cə bu öl məz sə nət 
əsə ri nə ma raq ar tır dı. So vet ha-
ki miy yə ti il lə rin də əsə rin ek ran-
laş dı rıl ma sı na dö nə-dö nə cəhd-
lər edil di. Bu cəhd lə rin uğur suz 
ol ma sı isə im pe ri ya dö nə min də 
ope rett  a nı öz ad la rı na çıx maq is-
tə yən er mə ni lə rin əl-qo lu nu aç dı. 
1937-ci il də ABŞ-da - Hol li vud da 
“Ma ra nafi lm” ki no şir kə tin də “Ar-
şın mal alan ”ı er mə ni əsə ri ki mi 
pri mi tiv sə viy yə də çə kən re jis sor 
R.Ma mul yan fi l min bü tün dün ya-
da, o cüm lə dən, Şərq öl kə lə rin də 
nü ma yiş et di ril mə si nə və ge niş 
ya yıl ma sı na ça lı şır dı. 

Bun dan xə bə ri ol ma yan 
M.F.Axun dov adı na Ope ra və 
Ba let Teat rı ope rett  a nı ta ma şa ya 
ha zır la yıb, 1938-ci ilin ap re lin də 
Mosk va da ke çi ri lən I Azər bay can 
mə də niy yə ti on gün lü yün də nü-
ma yiş et dir di. Bu mu si qi li ko me-
di ya ya hə lə ha ki miy yət dən əv vəl 
Ba kı da ta ma şa et miş İo sif Sta lin 
ye ni qu ru lu şa da bax mış, çox ra-
zı qal mış dı. Hə min ta ma şa da ta-
cir Əs gər ro lu nu SS Rİ Xalq ar tis ti 
Bül bül ifa edir di. 

On gün lük dən dər hal son ra “Ar-
şın mal alan ”ın ek ran laş dı rıl ma sı 
haq qın da fi  kir ya ran dı. Çox gü-
man ki, ar tıq Azər bay can rəh bər-
li yi ope rett  a nın ABŞ-da “er mə ni 
əsə ri” ki mi len tə alın ma sı ba rə də 
mə lu mat lı idi. Baş qa bir mü la hi-
zə yə gö rə, Ü.Ha cı bə yov Ma mul ya-
nın fi l mi nin İran da nü ma yi şin dən 
xə bər tut muş, müəl lif hü qu qu nun 
qo run ma sı, mu si qi li ko me di ya nın 
Ba kı ki nos tu di ya sın da çə ki li şi haq-
qın da Mircə fər Ba ğı ro va və İ.Sta li-
nə mü ra ciət et miş, on la rın ra zı lı ğı-
nı al mış dı. Ar tıq 1939-cu il də 
mu si qi li ko me di ya nın sse na-
ri si ha zır lan dı, 1940-cı il də isə 
Sta lin dən gös tə riş alan Ba ğı-
rov mə sə lə ilə məş ğul ol ma-
ğı res pub li ka K(b)P MK-nın 
ideolo gi ya üz rə ka ti bi, ki no 
ko mis si ya sı nın səd ri Qə zən-
fər Məm mə do va tap şır dı. 
Q.Məm mə dov Ba kı ki nos-
tu di ya sı nın di rek to ru Ş.Ab-
ba sov la məs lə hət lə şən dən 
son ra sse na ri nin ya zıl ma sı 
İm ran Qa sı mo va tap şı rıl dı. 

Sse na ri nin ilk oxu nu-
şu 1940-cı ilin iyu nun 
18-də Ba kı ki nos tu di ya-
sın da ke çi ril di. Oxu nuş-
da T.Ya qu bov (XDİK), 
B.Se yid za də (Az.LK Gİ), 
M.İb ra hi mov (İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si nin rəisi), 
Ə.Ələk bə rov (XMK), SS-
Rİ Xalq ar tis ti Ü.Ha cı bə-
yov, H.Hü sey nov (SS Rİ 
EA Azər bay can fi  lialı), 
A.İs gən də rov (Döv lət 
Dram Teat rı), İ.Hi da yət-
za də (Döv lət Ope ra Teat rı), 
M.Zey na lov (K(b) P MK Ba-
kı Ko mi tə si nin tə li mat çı sı), 
B.Bay kov (Ba kı İş çi Teat rı), 
Sə məd Vur ğun (Azər bay can 
So vet Ya zı çı la rı İtt  i fa qı nın səd ri), 
elə cə də, Ş.Ab ba sov, S.Rə hi mov, 

M.Rə fi  li, S.Rəh man, Əbül hə sən 
(stu di ya nın sse na ri şö bə si nin rəi-
si), A.Qu li yev, B.Meero viç (Ki ne-
ma toq ra fi  ya Ko mi tə si Bə dii fi lm lə-
rin is teh sa lı ida rə si nin re dak to ru), 
A.Mins ki (stu di ya nın sse na ri şö-
bə si nin məs lə hət çi si), İ.Əfənd li yev 
(Bə dii Şu ra nın ka ti bi) və baş qa la rı 
iş ti rak edir di lər. Sse na ri, əsa sən, 
bə yə nil di, la kin bir da ha iş lən mə si 
va cib sa yıl dı. 

Fil mə qu ru luş ver mək üçün 
gör kəm li ek ran us ta sı, re jis sor 
Qri qo ri Alek sand ro va mək tub 
gön də ril di. Ba kı ki nos tu di ya sı-
nın di rek to ru Ş.Ab ba so vun im-
za la dı ğı mək tub da gös tə ri lir di ki, 
stu di ya “SS Rİ Xalq ar tis ti Üze yir 
Ha cı bə yo vun məş hur və hə yat-
se vər ko me di ya sı nın sü je ti üz rə 
“Ar şın mal alan” mu si qi li ko me-
di ya sı nın sse na ri si ni ha zır la yıb”. 
Ş.Ab ba sov sse na ri nin Bə dii Şu ra 
tə rə fi n dən qə bul edil di yi ni, SSRİ 
XKS ya nın da Ki ne ma toq ra fi  ya 
iş lə ri Ko mi tə si nin ümu mi rəğ bə-
ti nə sə bəb ol du ğu nu ya zır, xa hiş 
edir di ki, re jis sor “sse na ri ilə ta nış 
ol sun, vax tı və im ka nı var sa, fi l-
min qu ru lu şu nu öz üzə ri nə gö tür-
sün. Bu nun la Azər bay can xal qı na 
qar daş lıq və ya ra dı cı lıq kö mə yi 
gös tər miş olar”. Q.Alek sand ro va 
“tək cə ko me di ya jan rı nın us ta sı 
olan bir re jis sor ki mi yox, həm də 
so vet ki ne ma toq ra fi  ya sı nın ye ni-
lik çi sə nət ka rı, zən gin bi li yi və təc-
rü bə si nin Ba kı ki nos tu di ya sı nın 
kol lek ti vi nə bö yük fay da ve rə cək 
bir şəxs ki mi” mü ra ciət et di yi ni 
vur ğu la yan Ş.Ab ba sov ya zır dı ki, 
“si zin gə li şi niz və fi lm üzə rin də 
işi niz nəin ki stu di ya mız da gö zəl 
mü hit ya ra dar dı, ey ni za man da 

bö yük əhə miy yət ver di yi miz 
ənə nə lə ri niz və təc rü bə-

niz kol lek ti vi mi zə 
mi ras qa lar-

dı”. 

Çox gü man ki, sse na ri ilə ta nış 
olan Q.V.Alek sand rov tək li fi  qə-
bul et mə yə rək, onun ye ni dən iş-
lən mə si ni və tək mil ləş di ril mə si ni 
məs lə hət gö rüb. Bu na gö rə də Ba kı 
ki nos tu di ya sı nın rəh bər li yi sse na ri 
üzə rin də işin İ.Qa sı mov dan alı nıb, 
S.Rəh ma na ve ril mə si haq qın da qə-
rar qə bul et di. SS Rİ XKS ya nın da 
Ki ne ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi tə si 
sse na ri şö bə si nin rəisi As ta xo va 
gön dər di yi 14 de kabr 1940-cı il 
ta rix li mək tu bun da Ba kı ki nos tu-
di ya sı sse na ri şö bə si nin rəisi Əbül-
hə sən bu nun sə bə bi ni onun la izah 
edir di ki, “...yol. İ.Qa sı mo vun na-
mi zəd li yi ni uğur suz he sab edi rik, 
ona gö rə ki, o, Azər bay can ədə-
bi di li ni və Azər bay can məişə ti ni 
bil mir. Yol. Sa bit Rəh man dra ma-
turq dur, Azər bay can da məş hur 
olan “Toy” ko me di ya sı nın müəl-
li fi  dir, can lı, zən gin di li ilə se çi lir, 
ki ne ma toq ra fi  ya ilə ta nış dır, sse-
na ri aka de mi ya sın da oxu yub və 
onun “Ar şın mal alan ”ın sse na ri-
si nin ya zıl ma sı üçün cəlb edil mə si 
da ha fay da lı ola caq”. 

Ko mi tə tə rə fi n dən təs diq olu nan 
tək lif fi lm üzə rin də işin sü rət lən-
mə si nə tə kan ver sə də, or ta ya çı-
xan müəl lifl  ik hü qu qu zə mi nin də 
mü ba hi sə lər ya ran dı. Ba kı ki nos-
tu di ya sı “Ar şın mal alan ”ın sse na-
ri ha zır lı ğı üz rə ay rıl mış və sait dən 
məs lə hət çi ki mi, Ü.Ha cı bə yo va 
25.000 ma nat ver miş, hə min ad-
dım isə Ko mi tə nin na ra zı lı ğı na sə-
bəb ol muş du. As ta xov Əbül hə sə-
nə gön dər di yi 29 yan var 1941-ci il 
ta rix li mək tu bun da bu nun sə bə bi-
ni ay dın laş dır ma ğı tə ləb edir, gös-
tə rir di ki, “...Ü.Ha cı bə yo va pye sə 
ya zıl mış mu si qi nin müəl lifl  ik hü-
qu qu məx sus dur. Əgər stu di ya fi l-
min mu si qi si ni, ya xud onun əv vəl 
yaz dı ğı mu si qi ni tə zə dən iş lə mə yi 
Ha cı bə yo va si fa riş ver mə yi nə zər-
də tu tur sa, on da bu xərc lər sse-
na ri xərc lə ri nə aid edil mə mə li dir. 
Bəs tə ka rın sse na ri məs lə hət çi si 
ki mi cəlb edil mə si yal nız o hal da 
məq sə dəuy ğun dur ki, heç ol ma sa, 
sse na ri nin qa ra la ma sı nı yaz mış 
ol sun”. As ta xov bəs tə kar la mü qa-
vi lə bağ lan ma sı nı məq sə dəuy ğun 
say mır, iş lə rin ge di şi lə bağ lı mə lu-
mat ver mə yi tə ləb edir di. 

Ki ne ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi-
tə si nin 1941-ci ilin 5 fev ra lın da 
Ba kı ki nos tu di ya sı na gön dər di yi 
mək tub da “Ar şın mal alan” mu-
si qi li ko me di ya sı nın sse na ri si nin

Sa bit Rəh man tə rə fi n dən məs lə-
hət çi A.Qle bo vun və Əbül hə sə nin 
gös tə ri şi əsa sın da iş lən miş, 1940-
cı il ma yın 31-də ta mam lan mış va-
rian tı ilə ta nış ol du ğu qeyd edi lir, 
gös tə ri lir di ki, “...bir gə mü za ki rə 
za ma nı sse na ri nin ça tış maz lıq la-
rı, xü su si lə, dra ma tik və kom po-
zi si ya qu ru lu şu haq qın da söy lə-
di yi miz qeyd lər nə zə rə alı nıb”. 
Mək tub da ko me di ya nın mu si qi 
və vo kal ele ment lə ri nin də qiq ləş-
di ril mə si, bu mə sə lə də bəs tə kar 
və re jis sor la iş lə mə yin va cib li yi 
vur ğu la nır dı. 

Bu nun la be lə, sse na ri nin is teh-
sa la ta bu ra xıl ma sı na ma ne olan 
ən gəl lər bir-bi ri nin ar dın ca üzə 
çı xır dı. Son va riant Azər bay ca-
nın rəh bər or qan la rı – XKS-nin 
İn cə sə nət İş lə ri İda rə si, MK-nin 
ideolo gi ya şö bə si tə rə fi n dən təs-
diq lən mə li idi. Üs tə lik, Mosk va-
da ki ne ma toq ra fi  ya mə sə lə lə ri ilə 
əla qə dar 1941-ci ilin əv vəl lə rin-
də ke çi ril miş mü şa vi rə dən son ra 
Ko mi tə “ki no ko me di ya üzə rin də 
işin möv zu cə hət dən föv qə la də 
na ra hat lıq do ğur du ğu nu” Ba kı ki-
nos tu di ya sı rəh bər li yi nin diq qə ti-
nə çat dır dı, “li rik ko me di ya olan, 
in qi lab dan əv vəl ki məişə ti təs vir 
edən, dörd cü tün to yu ilə ba şa ça-
tan “Ar şın mal alan” əsə ri nin in di 
çə kil mə si nin nə qə dər mü na sib 
olub-ol ma dı ğı nı müəy yən ləş dir-
mək” mə sə lə si Azər bay ca nın rəh-
bər or qan la rı qar şı sın da qal dı rıl dı. 

Gö rü nür, Azər bay ca nın rəh bər 
or qan la rı Ko mi tə nin na ra hat lı ğı-
na bax ma ya raq, fi l min is teh sa la ta 
bu ra xıl ma sı nı məs lə hət bil di lər. 
Bu na bir mə sə lə də tə kan ver-
di. 1941-ci ilin ilk ay la rın da İra na 
ezam olu nan akt yor Ka zım Zi ya 
qa yı dan da Ü.Ha cı bə yo va er mə-
ni lə rin öz ad la rı na çı xıb, ABŞ-da 
çək dik lə ri fi l mi ora da nü ma yiş et-
dir dik lə ri ni xə bər ver di. Bu fak tı 
Azər bay can rəh bər li yi nə çat dı ran 
bəs tə kar len tin tez lik lə is teh sa la ta 
bu ra xıl ma sı haq qın da təd bir gö-
rül mə si ni xa hiş et di. 

Ü.Ha cı bə yo va ko me di ya nın ek-
ran laş dı rıl ma sı hü qu qu na gö rə, 
25.000 ma nat ödə nil mə si Ko mi tə 
ilə Ba kı Ki nos tu di ya sı ara sın da 
uzun-uza dı ya zış ma la ra sə bəb 
ol du, sse na ri st və Ü.Ha cı bə yov la 
ey ni za man da mü qa vi lə bağ la-
ma ğın məq sə dəuy ğun lu ğu, Azər-
bay can Ya zı çı lar İtt  i fa qın da na mi-
zəd lə rin mü za ki rə sin dən son ra.

Sa bit Rəh ma nın töv si yə edil di-
yi, 1941-ci il fev ra lın 1-də onun la 
mü qa vi lə bağ lan dı ğı, sse na ri nin 
bi rin ci va rian tı nın ap re lin 15-də 
təh vil ve ri lə cə yi, əsə rin ek ran laş-
dı rıl ma sı pla nı nın stu di ya tə rə fi n-
dən bə yə nil di yi ay dın laş dı. 

1941-ci il iyu nun 18-də Ba kı ki-
nos tu di ya sı nın di rek to ru ya nın da 
sse na ri nin rus va rian tı nın oxu nu-
şu və mü za ki rə si ke çi ril di. Mü-
za ki rə də Ü.Ha cı bə yov, S.Vur ğun, 
S.Rə hi mov, H.Hü sey nov, Əbül-
hə sən, M.Rə fi  li və S.Rəh man çı-
xış edib, öz mü la hi zə lə ri ni bö lüş-
dü lər. Mü za ki rə lə rin ye ku nun da 
S.Rəh ma na sse na ri üzə rin də işi 
da vam et dir mək, qeyd lə ri nə zə rə 
al maq, qu ru luş çu re jis sor lar A.İs-
gən də rov, A.Qu li yev, Q.Bra gins ki 
(gö rü nür, Q.Alek sand ro vun im-
ti na et mə sin dən son ra fi l min çə-
ki li şi on la ra tap şı rıl mış dı) və qu-
ru luş çu rəs sam la sse na ri ni la zı mi 
sə viy yə yə qal dır maq yö nü mün də 
müş tə rək iş lə mək tap şı rıl dı. 

La kin bir ne çə ay son ra mü ha-
ri bə nin baş lan ma sı “Ar şın mal 
alan” fi l mi üzə rin də işi ya rım çıq 
qoy du. Cəb hə də ki ilk uğur suz-
luq lar ar xa da qa lan dan son ra isə 
ko me di ya nın ek ran laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı mə sə lə lər ye ni dən qal dı rıl-
dı. İran da yer ləş di ril miş so vet qo-
şun la rı nın dö yüş çü lə ri qar şı sın da 
kon sert ver mək üçün 1942-ci ilin 
fev ral-ap rel ay la rın da M.F.Axun-
dov adı na Ope ra və Ba let Teat rı-
nın, hə min ilin no yabr ayın da isə 
M.Ma qo ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın ar tist-
lə ri, o cüm lə dən Bül bül və Ley la 
Bə dir bəy li Təb ri zə get miş, bu ra-
da R.Ma mul ya nın ABŞ-da er mə-
ni əsə ri ki mi çək di yi “Ar şın mal 
alan” fi l mi nə bax mış, bu haq da 
Ü.Ha cı bə yo va mə lu mat ver miş di-
lər. Ü.Ha cı bə yov də öz növ bə sin-
də İ.Sta li nə mək tub ya zıb, müəl lif 
hü quq la rı nın qo run ma sın da kö-
mək lik gös tər mə yi xa hiş et miş di. 
Mək tu ba ca vab da bil di ri lir di ki, 
SS Rİ bey nəl xalq müəl lif hü quq la rı 
kon ven si ya sı nın üz vü ol ma dı ğı na 
gö rə, onun müəl lifl  ik hü quq la rı-
nı xa ric də qo ru maq çə tin dir. Bu 
sə bəb dən də Sta lin Ba kı ki nos tu-
di ya sın da ye ni “Ar şın mal alan” 
fi l mi nin çə kil mə si haq qın da gös-
tə riş ve rib.

Davamı gələn sayımızda

N.ƏBDÜLRƏHMANLI

İl lər keç dik cə bu öl məz sə nət M.Rə fi  li, S.Rəh man, Əbül hə sən 

Mü səl man Şər qin də “Ley li və Məc nun” la ope ra, “Ar-
şın mal alan” la sa ope ret ta jan rı nın əsa sı nı qo yan 
bö yük ədib, bəs tə kar və pe da qoq Üze yir Ha cı bə-
yo vun çox cə hət li ya ra dı cı lı ğı “Ko roğ lu” ope ra sı ilə 

da ha da zən gin ləş di. 1913-cü il də Pe ter burq Kon ser va to ri-
ya sın da təh sil alan da yaz dı ğı və qı sa müd dət ər zin də dün ya-
nın ən po pul yar sə nət əsər lə rin dən bi ri nə çev ril miş, dün ya 
xalq la rı nın 66 di li nə tər cü mə edil miş, Av ro pa və Asi ya nın 49 
öl kə sin də 120 də fə ta ma şa ya qo yul muş, iki də fə ek ran laş dı-
rıl mış “Ar şın mal alan” ope ret ta sı ən se vi lən sə nət nü mu nə-
lə rin dən dir. Hət ta Ru si ya im pe ri ya sı nın və Şərq öl kə lə ri nin 
bir çox şə hər lə rin də “Ar şın mal alan” ad lı ka fe və res to ran lar 
fəa liy yət gös tə rib. 

nı al mış dı. Ar tıq 1939-cu il də 
mu si qi li ko me di ya nın sse na-
ri si ha zır lan dı, 1940-cı il də isə 
Sta lin dən gös tə riş alan Ba ğı-
rov mə sə lə ilə məş ğul ol ma-
ğı res pub li ka K(b)P MK-nın 
ideolo gi ya üz rə ka ti bi, ki no 
ko mis si ya sı nın səd ri Qə zən-
fər Məm mə do va tap şır dı. 
Q.Məm mə dov Ba kı ki nos-
tu di ya sı nın di rek to ru Ş.Ab-
ba sov la məs lə hət lə şən dən 
son ra sse na ri nin ya zıl ma sı 
İm ran Qa sı mo va tap şı rıl dı. 

Sse na ri nin ilk oxu nu-
şu 1940-cı ilin iyu nun 
18-də Ba kı ki nos tu di ya-
sın da ke çi ril di. Oxu nuş-
da T.Ya qu bov (XDİK), 
B.Se yid za də (Az.LK Gİ), 
M.İb ra hi mov (İn cə sə nət 
İş lə ri İda rə si nin rəisi), 

za də (Döv lət Ope ra Teat rı), 
M.Zey na lov (K(b) P MK Ba-
kı Ko mi tə si nin tə li mat çı sı), 
B.Bay kov (Ba kı İş çi Teat rı), 
Sə məd Vur ğun (Azər bay can 
So vet Ya zı çı la rı İtt  i fa qı nın səd ri), 

mü hit ya ra dar dı, ey ni za man da 
bö yük əhə miy yət ver di yi miz 

ənə nə lə ri niz və təc rü bə-
niz kol lek ti vi mi zə 

mi ras qa lar-
dı”. 

say mır, iş lə rin ge di şi lə bağ lı mə lu-
mat ver mə yi tə ləb edir di. 

Ki ne ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi-
tə si nin 1941-ci ilin 5 fev ra lın da 
Ba kı ki nos tu di ya sı na gön dər di yi 
mək tub da “Ar şın mal alan” mu-
si qi li ko me di ya sı nın sse na ri si nin

ilə Ba kı Ki nos tu di ya sı ara sın da 
uzun-uza dı ya zış ma la ra sə bəb 
ol du, sse na ri st və Ü.Ha cı bə yov la 
ey ni za man da mü qa vi lə bağ la-
ma ğın məq sə dəuy ğun lu ğu, Azər-
bay can Ya zı çı lar İtt  i fa qın da na mi-
zəd lə rin mü za ki rə sin dən son ra.

sə bəb dən də Sta lin Ba kı ki nos tu-
di ya sın da ye ni “Ar şın mal alan” 
fi l mi nin çə kil mə si haq qın da gös-
tə riş ve rib.

Davamı gələn sayımızda

N.ƏBDÜLRƏHMANLI

Arxiv
sənədləri nə deyir?

“Arşın mal alan”ın tarixçəsi:
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Bu də fə in sa nın kai-

nat la əla qə si ni, 
Xa li qin bir zər rə-
si ol ma sı düs tu-

ru nu mü kəm məl şə kil də əks et di-
rən hü ru fi  lik nə zə riy yə si nin əsas 
oca ğı na vir tual ola raq baş çək dik.

Bu ra Azər bay can dan bü tün 
dün ya ya səs sa lan hü ru fi  lik fəl sə-
fi  cə rə ya nı nın ya ra dı cı sı Fəz lul lah 
Nəimi nin edam olun du ğu Əlin cə 
qa la sı ya xın lı ğın da kı (Cul fa ra yo-
nu, Xa nə gah kən di) bir yer dir.

Fəz lin par ça-par ça olan bə də ni 
son ra dan mü rid lə ri tə rə fi n dən top la-
na raq, 14 il nə həng fa teh Əmir Tey-
mu ra qar şı vu ru şan Əlin cə qa la sı ət-
ra fın da kı əra zi də bas dı rı lır. Ha zır da 
hə min əra zi abi də lər komp lek si ki mi 
qo ru nur. Xa nə gah Abi də lər Komp-
lek si nin (el mi sə nəd lər də Əlin cə çay 
Xa nə ga hı) di rek to ru Ka mal Xa nə-
gah lı ilə mü sa hi bə də o yer lə rə xə ya-
lən sə fər et dik. Ka mal müəl lim əv vəl-
cə Xa nə ga hın ta ri xi və onun Nəimi 
ilə bağ lı lı ğı ba rə də mə lu mat ve rir:

- Alim lə rin fi k rin cə, Əlin cə çay 
Xa nə ga hı nın ta ri xi VIII əs rə ge dib 
çı xır. La kin bu, fər ziy yə dir, Xa nə-
ga hın bər pa sı za ma nı aş kar la nan 
daş ki ta bə lə rin ək sə riy yə ti XIV-
XV əsr lə rə – Fəz lul lah Nəimi nin 
1401-ci il də Mi ran şah tə rə fi n dən 
Əlin cə ça yı ət ra fın da fa ciəvi eda-
mın dan son ra ya aid dir. 

Rə va yə tə gö rə, Fəzl fa ciəli şə kil-
də edam olu nan dan son ra mü rid-
lə ri onun nə şi nin qa lıq la rı nı yı ğa-
raq bu ra da dəfn edir və mə za rı nın 
üzə rin də Nəimi tür bə si ni ucal dır-
lar. De yi lən lə rə gö rə, Xa nə gah da kı 
su fi  şeyx lə rin ən nü fuz lu su Fəz lin 
dəf ni üçün şəx sən Əmir Tey mu run 
ya nı na ge dir və ica zə alır.

Baş qa rə va yət də isə de yi lir ki, Fəzl 
edam olu nan dan son ra mü rid lə-
ri Tey mu ri əs gər lə rin dən giz li onun 
nə şi nin qa lıq la rı nı top la ya raq, dəfn 
üçün Xa nə ga ha apa rır lar. Am ma 
Tey mu ri lər bun dan xə bər tu tub, nə şi 
apa ran mü rid lə rin qar şı sı nı kə sir lər. 
“Bu kim dir, ha ra apa rır sı nız?” de yə 
so ruş duq da, mü rid lər “Şeyx Xo ra sa-
ni dir” ca va bı nı ve rir lər. O za man Xo-
ra san bü tün yer lər də el min və ir fa nın 
mər kə zi sa yı lır dı de yə, on lar da bu 
nü fu za gö rə mü rid lə ri sər bəst bu ra-
xır lar. Məhz bu sə bəb dən Xa nə ga hın 
ikin ci adı “Şeyx Xo ra sa ni” ad la nır.

Nəimi nin ölü mün dən son ra mü-
rid lə ri onu bu əra zi də dəfn et mək lə, 
Xa nə ga hı mü qəd dəs zi ya rə tə çe vi-
rir lər. Tə səv vüf təd qi qat çı sı Fəx rəd-
din Sə fər li nin Azər bay can da kı su fi  
ocaq la rın dan bəhs edən ki ta bın da 
Nəimi nin tə xəl lü sü “Şeyx Xo ra sa-
ni”dir. Bü tün bun lar abi də nin sırf 
Nəimi ilə bağ lı lı ğı na əya ni sü but-
dur. Həm çi nin Xo ra sa nın özün dən 
də xey li mü rid lər bu ra gə lə rək, bil-
gi lə ri ni ar tı rıb lar. Xa nə gah da XVIII 
əs rə qə dər hü ru fi  li yin ba ti ni sir lə ri, 
xü su sən də, Fəz lin “Ca vi dan na-
mə”si təd ris olu nub.

Bə zi alim lər Nəimi nin bu ra da 
dəfn olun ma dı ğı nı id dia edir lər. 
Am ma bər pa za ma nı apa rı lan təd-
qi qat lar da Nəimi yə aid mə za rüs tü 
abi də və 3 daş par ça sı aş kar la nıb. 
On la rın üzə rin də Nə si mi nin Nəimi-
yə həsr et di yi “Əfən dim” qə zə li nin 
mis ra la rı həkk olu nub. Hə min daş-
lar da qə zəl də ki “di nin gü nə şi”, “nar 
çi çək lə ri” ki mi hü ru fi  rəmz lə ri ni, 
həm çi nin Fəz lin edam olun du ğu ye-
rin poetik təs vir lə ri ni gör mək olar.

Mü sa hi bim da ha son ra əsr lər lə 
hü ru fi  li yin əsas oca ğı olan Xa nə-
ga hın yer ləş di yi əra zi dən, bu ra nın 
me mar lıq sir lə rin dən və hü ru fi  lik 
ide ya la rı nın kə nar yer lə rə ne cə ya-
yıl ma sın dan da nı şır: 

- Xa nə gah Əlin cə ça yı nın sol sa hi-
lin də, Əlin cə qa la sı nın ət ra fın da dır. 
Yük sək tə pə nin üzə rin də yer lə şir. 
Bu ra dan Cə nu bi Azər bay ca na aid 
əra zi lər gö rü nür. Xa nə ga hın bu 
yer də sa lın ma sı nın əsas sə bə bi ora-
da İs lam fəl sə fə si nin, İla hi elm lə rin 
təd qiq edil mə si idi. Or ta əsr İs lam 
dün ya sın da bu ki mi mər kəz lər el-
min uca lı ğı nı gös tər mək üçün yük-
sək yer lər də in şa olu nur du. Ora da, 
həm çi nin ast ro no mik təd qi qat lar 
da apa rı lıb. Bu mə na da, Fəz lin mü-
rid lə ri onu bi lə rək dən bu ra da dəfn 
edib lər. Xa nə ga hın qa pı sı nın ön his-
sə sin də 6 ədəd sü tun var, on lar dan 
be şi sa la mat dır. Ümu miy yət lə, Fəz-
lin şah əsə ri olan “Ca vi dan na mə”də 
6 rə qə min dən çox is ti fa də olu nub. 
Al tı hü ru fi  lik də xü su si mə na kəsb 
edir. Bu rə qəm Al la hın “ol” de yə rək 
kaina tı ya rat dı ğı an da il kin mad də-
nin ya ran ma sın dan son ra mey da na 
gə lən za man və mə ka nı xa rak te ri zə 
edir. Al tı ya qə dər olan rə qəm lər in-
sa nın ruh və şüur alə min də ka mil-
ləş mə işi apa rır. Al tı ka mil ləş mə 
pro se sin dən son ra kı nə ti cə dir, o, 
ruh və şüur la hə ma həng olan il kin 
mad də ni za man və mə ka na gö rə 
əsas lan dı rır. Bil di yi miz ki mi, mə kan 
da xi lin də in san 6 tə rə fə – sağ, sol, ar-
xa, qa baq, aşa ğı və yu xa rı – sa hib 
olur. Yə ni, o ha ra da qə rar tut ma-
sın dan ası lı ol ma ya raq 6 rə qə mi nin 
da xi lin də dir. Za man məfh  u mu na 
gəl dik də isə in di də vaxt an la yı şı nı 
6 rə qə mi ida rə edir: hər də qi qə də 
60 sa ni yə, hər saat da 60 də qi qə nin 
ol ma sı da 6-dan tö rə mə ki mi izah 
olu nur. Bü tün bun la rın ha mı sı bir 
ideoq ram şək lin də Xa nə ga hın gi riş 
qa pı sın da əks olu nub. O za man Xa-
nə ga ha gə lən dər viş lər, mü rid lər də 
ön cə bu sim vol la rı öy rə nir miş lər. 

Xa nə gah “Ca vi dan na mə”də ki 
ri ya zi he sab la ma lar əsa sın da in şa 
edi lib. Ora da kı məs cid Fəz lin mü-
rid lə rin dən olan Lə lə Mə li yin qı zı 
Xan bi kə xa tun tə rə fi n dən ti ki lib, 
ta ri xi XV əs rə aid dir. 

Am ma Xa nə ga hın da xi li yön dən 
təq di ma tı bu nun la bit mir. Komp-
lek sin di rek to ru bu ra da kı xü su si 
hü ru fi  şif rə lə ri – rə qəm lər və rəmz-
lər haq qın da ma raq lı mə qam la rı 
qeyd edir. Qeyd lər dən mə lum olur 
ki, hü ru fi  lik cə rə ya nı ək sər hal lar-
da, hə qi qə tən də, bə sit for ma da in-
san la ra izah edi lib: 

- Xa nə gah da kı ba ti ni su fi  sim-
vol və rə qəm lər dən da nış maq 
üçün “Ca vi dan nə mə”ni qar şı-
mı za qo yub, onun əsa sın da fi  kir 
yü rüt mək la zım dır. Çün ki bun lar 
ki fa yət qə dər də rin mə sə lə lər dir. 
Aş kar la nan daş la rın üzə rin də ki 
bə zi işa rə lər, hü ru fi  mən ti qi nin 
rə qəm lər lə ifa də si in sa nı hey rə tə 
gə ti rir. “Ca vi dan na mə”yə aid bə-
zi nü mu nə lə ri özün də əks et di rən 
daş lar da də qiq ri ya zi öl çü lər – 360 
də rə cə lik bu caq, il, ay və gün lə-
rin ast ro lo ji ba xım dan də qiq təs-
vir lə ri, Gü nəş şüala rı nın hə rə kət 
pe riodu və s. haq qın da mə lu mat 
var. Adı nı çək di yi miz Xan bi kə 
xa tu nun şə rə fi  nə qo yu lan daş ki-
ta bə lə rin sağ və sol his sə lə rin də 
Gü nəş təs vir lər var ki, on la rın da 
da xi lin də 24 üç bu caq əks olu nub. 
Bu üç bu caq la rın da xi lin də ki xət lər 
Gü nəş şüala rı nı sim vo li zə edir. 

“Ca vi dan na mə”ni oxu yan da, 
onun zən gin mə na qat la rı na va ran-
da gö rü rəm ki, hü ru fi  lik bi zə çox 
bə sit for ma da izah olu nub. Yal nız 
in san üzü nün ciz gi lə ri, ərəb əlifb  a-
sı nın 32 və 28 rə qəm lə ri hü ru fi  sim-
vol la rı ki mi təq dim olu nub. Am ma 
biz hü ru fi  li yə yal nız o yön dən bax-
saq, bu bö yük elm haq qın da ət rafl  ı 
nə sə öy rə nə bil mə rik. Hü ru fi  li yin 
bü tün “rə qəm sal sir lə ri”nin ha-
mı sı “Ca vi dan na mə”də dir. Ora-
da in sa nı hey rət lən di rə cək qə dər 
çə tin və də qiq he sab la ma lar var. 
Bə zi he sab la ma lar da he sab kom-
po nent lə ri var, am ma ye kun ca vab 
bi lə rək dən qeyd olun ma yıb. Hü ru-
fi  lik də ən çox ad la rı ke çən rə qəm-
lər 1, 2, 6, 7, 11, 17 və baş qa la rı dır.

32 rə qə mi nə “Ca vi dan na mə”nin 
yal nız bir ye rin də rast gə li rik sə, 1, 
2 və 6 say la rı nı əsə rin bü tün bab-
la rın da gö rə bi lə rik. Bu ra da 1 rə-
qə mi hə ya tı ya ra da na, yə ni Al la ha 
aid dir. Hü ru fi  lər bil di rir di lər ki, 
Al la hı heç bir sim vol la ifa də et mək 
ol maz. Yal nız hərfl  ə əla qə lən dir-
mək və yu xu da İla hi nur va si tə si-
lə duy maq olar. Nə si mi nin də bə zi 
qə zəl lə rin də bu nu gö rə bi lə rik. 2 
rə qə mi - bir ola nın hər şe yi iki dən 
ya rat ma sı na işa rə dir. Hə yat da olan 
nə var sa iki da xi lin də öy rə di lir: ci-
sim-ruh, ge cə-gün düz... xe yir-şər... 
və s. 6 haq qın da isə yu xa rı da da-
nış dıq.

Söh bə tin bu ye rin də Ka mal müəl-
lim ma raq lı de ta la to xu na raq, hü-
ru fi  lik dən bəhs edən ye ga nə fi l mi-
miz-“Nə si mi”nin sse na ri müəl li fi  
İsa Mu ğan na nın özü nün “Məş hər” 
və “İdeal” əsər lə ri ni ya zar kən bir 
za man lar Xa nə gah da olan qiy mət li 
ki ta bə lər dən is ti fa də et di yi ni qeyd 
edir. Həm çi nin hə min də yər li ki tab-
la rın acı ta le yi ni də qeyd edir:

- Xa nə gah uzun il lər hü ru fi  lə rin 
əsas təd ris mər kə zi olub. Yüz lər lə 
mü rid bu ra gə lə rək bu fəl sə fə nin el-
mi-nə zə ri sir lə ri ni mə nim sə yib. Bu 
iş də, tə bii ki, müx tə lif ki ta bə lə rin 
də xid mə ti olub. Am ma təəs süfl  ər 
ol sun ki, rep res si ya il lə rin də Mir cə-
fər Ba ğı ro vun tap şı rı ğı ilə Xa nə gah-
da kı bü tün ki tab lar ha ra sa da şı nıb, 
yo xa çı xıb. Ni yə apa rı lıb, ha ra apa-
rı lıb, hə lə də bi lin mir. Yer də an caq 
tək-tük ki tab və da şı nan də yər li 
mən bə lə rin və rə qə lə ri olub. İsa Mu-
ğan na özü nün Odər lər sil si lə si nə 
aid ro man la rın da bu ra da kı ki ta bə-
lər dən ya rar la nıb. Bu iş də ona ta-
nın mış fi  lo sof Hey dər Hü sey nov və 
Cul fa da mə sul və zi fə də ça lı şan bir 
qo hu mu yar dım çı olub. O, “Məş-
hər” əsə ri ni ya zar kən Xa nə gah da 
giz li sax la nı lan və son ra dan yo xa 
çı xan ki ta bə lər dən is ti fa də et sə də, 
ro ma nın əsa sın da çə ki lən “Nə-
si mi” fi l min də cid di xə ta lar var.

Am ma “İdeal”da Xa nə gah da kı 
giz li ki tab lar dan, on la rın da şın-
ma sın dan, sət hi də ol sa, bəhs edib.

Ma raq lı dır, bu cür də rin fəl sə fə-
ni özün də da şı yan mə ka na gə lən 
zi ya rət çi lər bu ra dan han sı təəs sü-
rat lar la ay rı lır lar? Ümu miy yət lə, 
on la rı bu ra gə ti rən qüv və nə dir? 
Axı Xa nə gah baş qa ta ri xi abi də-
lər dən ta ma mi lə fərq li bir mə kan-
dır. Ka mal müəl lim sualı mı zı ca-
vab sız qoy mur:

- Özüm abi də nin yer ləş di yi Cul-
fa ra yo nu nun Xa nə gah kən din-
də nəm, üç il dir bu ra da iş lə yi rəm. 
Mü şa hi də lə rim gös tə rir ki, Xa nə-
ga ha gə lən lə rin ço xu mə na alə mi-
nə bağ lı in san lar dı. Də fə lər lə Xa-
nə ga hı rö ya sın da gö rən və bu ra da 
heç vaxt ol ma dı ğı hal da, yu xu nun 
kö mə yi ilə hər şe yi yer li-ya taq lı 
de yən in san lar gör mü şəm, on la rı 
din lə mi şəm. 

Özüm də ay rı-ay rı vaxt lar da 
bu cür xey li yu xu lar gör mü şəm. 
Son ra bö yük su fi  lə rin, öv li ya la rın 
hə yat la rı nı oxu yan da, on la rın ya-
ra dı cı lı ğı ilə ta nış olan da ey ni lə 
hə min yu xu la rı on la rın da gör-
dü yü nü öy rən mi şəm. Həm çi nin 
Xa nə gah da ol ma ya-ol ma ya ora 
gə lən in san la rı hiss et mi şəm. Duy-
mu şam ki, fi  lan in san bu də qi qə 
Xa nə gah da dır. Fik ri min təs di qi ni 
yox la maq üçün ge dib gör mü şəm 
ki, bə li, hə min adam ora da dır.

Mü sa hi bi miz Xa nə gah la bağ lı 
bir-i ki mis tik ha di sə ni da nı şır. Bu 
he ka yə nin qəh rə man la rın dan bi ri 
də onun özü dür:

- Həf tə so nu Xa nə gah da iş gü-
nü sa yıl mır. La kin bir şən bə sə hər 
saat on da, san ki mə nə de di lər ki, 
Xa nə ga ha kim sə gə lib, ora da bu 
saat kim sə var. Döz mə yib, get-
dim. Ya nıl ma mış dım. Ça tar kən 
gör düm ki, kim sə ma şın dan düş-
dü və düz Xa nə ga ha doğ ru get di. 
Ya xın la şıb söh bət ləş dik. Mə lum 
ol du ki, o, özü nü son bir ne çə il-
də bü tün in san lar dan təc rid edən, 
çox az adam la da nı şan mə na alə-
mi nin yol çu su olan Şə rur sa ki-
ni dir. Söh bət za ma nı bil dir di ki, 
mü qəd dəs lər onun yu xu su na də-
fə lər lə gi rib lər və öm rü nü bu yo la 
həsr et mə si ni tap şı rıb lar. Hə min 
adam, hətt  a işin dən də ay rıl mış dı. 
O, Xa nə ga ha iki də fə gəl di və hər 
iki hal da, mən ora da ol ma ya-ol-
ma ya onun gə li şi ni hiss et dim. 

Xa nə gah da o qə dər sir li ha di sə-
lər olur ki! Say maq la qur ta ra sı de-
yil. Nə si mi nin “Ay ilə Gü nəş üzün 
hey ra nı dır, müşk ilə ən bər sa çın 
tər xa nı dır” bey ti ilə baş la nan qə-
zə li nin tə si ri al tın da Xa nə gah dan 
çı xıb evə ge dir dim. Qə fi l dən yol-
da bir daş diq qə ti mi çək di. Qal dı-
rıb gör düm ki, da şın bir tə rə fi n də 
Gü nəş əks olu nub. Sa ba hı sı gün 
baş qa bir daş gö zü mə sa taş dı. 
Onun da di gər tə rə fi n də Ay şək-
li var idi. İna nın, bu gün bur da kı 
Xa nə ga hın, bəl kə də, hər bir da şı 
giz li rəmz lər lə zən gin dir.

Ka mal müəl lim son da Xa nə ga-
hın Azər bay can ta ri xi və və tən da-
şı üçün va cib li yi ni vur ğu la yır:

- “Hər in san bir kainat dır” ide-
ya sı var. Xa nə gah bu gün mil li 
yad daş sis te min də ki “in san ki çik 
kainat dır” te zi si ni əsas lan dı ra caq 
mü hüm yer lər dən bi ri dir. Bu ra 
ha mı üçün açıq olan süf rə dir. Ha-
mı bu ra dan qi da la na bi lər. Tə bii 
ki, əgər kön lün də İla hi eşq, ir fa ni 
mə həb bət var sa... Hər bir in san 
həm də öz məq sə di nə doğ ru ge-
dən ox dur. Və o, bu xa nə gah dan 
ka man ki mi is ti fa də edə bi lər.

El min NU Rİ

- Xa nə gah Əlin cə ça yı nın sol sa hi- Am ma Xa nə ga hın da xi li yön dən 32 rə qə mi nə “Ca vi dan na mə”nin 
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Türklərin ilk böyük dövləti
Türk lə rin var ol ma sı ta ri xin 

də rin qat la rı na qə dər ge dib çı-
xır. On lar öz st ruk tu ru ilə se çi lən 
döv lət lər qu rub və bu əra zi lər də 
si vil for ma da ya şa yıb lar. Bu döv-
lət lər dən bi ri də İs kit/Sak olub. 
Bu döv lət Çi nin şi mal-qər bin dən 
baş la ya raq Xə zər də ni zi bo yun-
ca bü tün Tür küs ta nı əha tə et di yi 
ki mi, Xə zər də ni zin dən Du nay 
ça yı na, ora dan da Qa ra də ni zin 
şi ma lın da kı çöl lə rə qə dər ge dib 
çı xır dı. Bun dan baş qa, adı çə ki lən 
döv lə tin sər həd lə ri Mi si rə qə dər 
uza nan bö yük bir əra zi ni əha tə 
edir di və Ön Asi ya nın tor paq la rı 
da bu döv lə tin tər ki bin də idi.

Be lə bir ge niş əra zi yə ma lik İs-
kit/Sak döv lə ti nin əsa sı nı təş kil 
edən xal qın adı da fərq li qövm-
lər tə rə fi n dən müx tə lif şə kil də 
iş lə nib. Yu nan mən bə lə rin də 
“skyt hai”, as sur mən bə lə rin də 
“aş gu zai”, çin mən bə lə rin də “sau 
(sak)” və fars mən bə lə rin də təq-
dim edi lən “sa ka” bu na mi sal ola 
bi lər. Xü su si lə fars mən bə lə rin də 
ve ri lən və üç ay rı “sa ka” qru pu na 
aid edi lən bu döv lə tin adı şərq də 
Man çu ri ya dan baş la ya raq, qərb-
də Ma car ova lı ğı na, hətt  a Qaf qaz-
lar dan cə nu ba – Mi sir sər həd lə ri-
nə qə dər ya yıl mış top lu mun adı 
ki mi qə bul edi lib. 

Qərb mən bə lə rin də İs kit, Şərq 
mən bə lə rin də Sak ola raq gös tə ri lən 
bu in san top lum la rın soy kö kü də 
fakt lar əsa sın da təq dim edi lir. On la-
rın türk ol duq la rı dil, di ni inanc lar, 
adət-ənə nə lər və sə nət kar lıq an la yış-
la rı va si tə si lə açıq şə kil də gös tə ri lir. 
Be lə bir döv lə tə və döv lət qu ru lu şu-
na sa hib olan xal qın qəh rə man lıq la rı 
da ta ri xin səh nə sin dən yan keç mə-
yib. İs tər das tan lar da, is tər sə də ta-
ri xi sə nəd lər də qəh rə man lıq dö nə-
mi nin baş lan ma sı, qəh rə man la rın 
cə miy yət için də ta nın ma sı və se vil-
mə si yal nız güc lü bir döv lət qu ru lu-
şu na mən sub xal qa aid ola bi lər. Bu 
döv lət isə Sak Türk döv lə ti dir. 

Alp, Ər və Ton qa adlarının 
ya ran ma ta ri xi

Türk di lin də olan ya zı lı qay naq-
lar öy rə ni lər kən Alp, Ər və Ton qa 
ad la rı nın ilk ola raq Göy türk dö nə-
min də or ta ya çıx dı ğı mə lum olur. 
La kin türk lə rin ilk bö yük döv lə ti 
Göy türk ol ma yıb. Bir qə dər əv vəl 
haq qın da söz aç dı ğı mız İs kit/Sak 
döv lə ti za ma nın da da bu qəh rə-
man lıq ti tul la rı möv cud olub. İs kit/
Sak la ra aid mə lu mat la ra o dövr-
lə rə aid di gər qay naq lar da da rast 
gəl mək müm kün dür. On la rın ara-
sın da ən önəm li ye ri yu nan qay-
naq la rı tu tur ki, on la ra əsas la na raq 
bə zi ad la rın mən şə yi ni də diq ləş-
dir mək müm kün dür.

Gə lin, əv vəl cə “ər” sö zü nün 
mən şə yi üzə rin də da ya naq. He-
ro dot ya zır ki, is kit lər ama zon la ra 
“oior pa ta” de yər di lər. Onun fi k-
rin cə, is kit di lin də “oior” ər, ki şi, 
“pa ta” da öl dür mək mə na sı nı ve-
rir. Bu ra dan da “oior pa ta” sö zü-
nün mə na sı “ki şi öl dü rən lər” ki mi 
an la şı lır. Bu ra da “oior” ola raq ya-
zı lan söz, türk di lin də “ər, ki şi” an-
la mı nı ve rir. “Pa ta” sö zü isə “ba ta” 
şək lin də dir və “ba tır maq” mə na-
sın da an la şı lır. Sö zün kö kü isə “ba-
tır”dır. Bu ra dan da bat maq və ba-
tır maq” feil lə ri mey da na gə lib.

“Oior pa ta” sö zü nün türk di lin də 
qar şı lı ğı “ki şi öl dü rən” an la mın da-
dır. Za tən hər han sı bir ada mın öl dü-
rül mə sin də döv rün sa vaş si lah-sur-
sat la rı nın is ti fa də si nə zə rə alı nar sa, 
bu, “ba tır maq” şək lin də olur. Ox, 
ni zə, hər iki tə rə fi  və ucu iti qı lınc və 
xən cə rin ey ni məq sə də xid mət et di-
yi mə lum dur. İs kit döv rün də “alp” 
sö zü nün var lı ğı na diq qət ye tir mək 
la zım dır. İs kit lə rin so yun dan söz 
düş dük də on la rın ata sı nın Tar gi taos 
(Tar gi tay) ol du ğu və onun üç öv la-
dı nın var lı ğı nə zər də tu tu lur. On lar-
dan bi ri nin adı Li pok sais (Li pok say) 
olub. Yu nan di lin də ya zı lan bu adın 
əv və lin də iş lə nən “lip”in kar sa mit-
lər dən iba rət ol maq la “lp” ol du ğu, 
sö zün əv və lin də ki “a” sə si nin düş-
dü yü və iki kar sa mit ara sın da bir 
cin gil ti li sa mi tin iş lə nil di yi diq qə ti 
çə kir. Bu ra da kı “lip”in “alıp” – yə ni 
“alp” ol ma sı vur ğu la nır. 

Türk mə də niy yə ti çər çi və sin də 
“alp” sö zü nün “alıp” şək lin də iş-
lən di yi mə lum dur. Bu sö zün “al” 
və on dan əmə lə gə lən “al maq” 
fei li lə bağ lı ol ma sı or ta ya çı xır. 
“Al” fei li nin “al maq” an la mın da 
iş lən mə si də mə lum dur. “Alp” və 
ya “alıp” söz lə ri nin “al” fe i lin dən 
ya ran dı ğı fərz edi lir. İs kit za man-
la rın da şəxs adı ki mi “Ton qa” 
adı nın ge niş ya yıl dı ğı mə lum 
olub. “Mar sa get” şəxs adı da diq-
qət çə kir. Bu ra da “mars” ola raq 
iş lə nən bi rin ci sö zün “bars” – bə-
bir ol du ğu və “get, ket” sö zü nün 
də “qüv vət li, möh kəm, se çil miş” 
an la mı na gəl di yi vur ğu la nır.

Tu ran-İran mübarizəsinin 
mey da naçıx ma sə bəb lə ri
İs kit/Sak la rın Asi ya nın şərq-

qərb is ti qa mət lə ri nə nü fuz edə rək, 
Or ta və Şi ma li Asi ya ilə Cə nu bi 
Ru si ya ara sın da olan Qa ra də ni-
zin şi mal sa hil lə ri bo yun ca çöl lük 
əra zi lə rə ya yıl ma sı, həm çi nin Qaf-
qaz lar dan Ön Asi ya ya en mə lə ri 
mü hüm si ya si in ki şa fa sə bəb olub. 
İs kit lər yurd la rın dan qov duq la rı 
kim mer lər, urar tu lu lar, as su ri ya lı-
lar, frig lər və li di ya lı lar la mü ba ri zə 
apa rıb lar. İs kit lə rin Ön Asi ya ya ya-
yıl ma la rı əsa sən kim mer lə ri tə qib 
et dik lə ri za man baş ve rib. On lar 
Pro toth ya sın oğ lu və İs kit hökm-
da rı Mad ya sın ko man dan lı ğı al tın-
da bö yük bir or duy la Qaf qaz lar-
dan cə nu ba doğ ru hə rə kət edib lər. 
Bu yön də med lə rin is kit lər lə mü-
ha ri bə et mə lə ri, məğ lub ol ma la rı 
və güc lə ri ni itir mə lə ri is kit lə rin Ön 
Asi ya nın bö yük bir his sə si nə ya yıl-
ma la rı na şə rait ya ra dıb.

Tu ran-İran mü ha ri bə lə ri e.ə. VI 
yü zil lik də də da vam edib. Ta rix-
dən Ky ro sun (Ki ro sun) da Tür-
küs tan da ya şa yan sak la ra qar şı bir 
də fə yü rüş et di yi mə lum dur. Bu 
yü rüş də Sak hökm da rı Amor ges 
Ki ro sa əsir dü şüb. Bun dan son ra 
Ki ros sak la rı öz əsa rə ti al tı na alıb. 
La kin Amor ge sin xa nı mı Spa ret ra 
da ğıl maq da olan sak la rı bir ye-
rə top la ya raq əks hü cu ma ke çib, 
Ki ro su ge ri çə kil mə yə və sülh ra-
zı lı ğı na gəl mə yə məc bur edib. 
Bu ra zı lı ğa əsa sən, sak hökm da rı 
Amor ges əsa rət dən xi las olub.

Ki ro sun şərq sak lar la mü ca di lə si 
son ra lar da da vam edib. Bu mü ba-
ri zə lər dən bi ri də Ki ros la Tom ris 
ara sın da baş ve rib. Ki ros bir hiy-
ləy lə Tom ri sin oğ lu Spar ka pi se si 
əsir alıb. Bu na qə zəb lə nən Tom ris 
Ki ro su dö yüş mey da nın da məğ lub 
edə rək onu qət lə ye ti rib.

Da rius (Da ra) da sak lar la mü-
ca di lə et mək məc bu riy yə tin də qa-
lıb. Bi sü tun ki ta bə sin dən mə lum 
ol du ğu ki mi, Da rius şiş pa paq lı 
– yə ni ox şək lin də iti ucu olan pa-
paq ge yi nən sak la rın öl kə si nə et-
di yi hü cum da on la rın bir qis mi nə 
qa lib gə lib, Sak baş çı la rın dan Sa-
kunk ha nı əsir gö tü rüb. Da ra sak-
lar la dö yü şə ge dər kən əs gər lə ri nə 
Sak əs gər lə ri nin dö yüş pal ta rı nı 
ge yin di rə rək hiy lə iş lə dib. Bu sə-
bəb dən də Sak baş çı la rı məğ lub 
ola raq çöl lə rə çə ki lib lər. Si rak ad lı 
bir ço ban qəs dən yo lu on la ra səhv 
gös tər mək lə öl kə si ni məğ lu biy-
yət dən qur ta rıb. Da ra Qa ra də niz 
sak la rı na qar şı bir də fə də mü ha-
ri bə edib, la kin o, mü ha ri bə də heç 
bir uğur qa za na bil mə yib.

Alp Ər Ton qa
ta ri xi şəxsiy yə ti kimi

Kim mer lə ri yurd la rın dan qo van 
is kit lər bu nun ar dın ca Qaf qaz la-
rı Şərq dən do la şa raq Xə zər də ni zi 
sa hil lə ri nə – Də mir qa pı Dər bən də, 
ora dan da Azər bay ca na və da ha da 
cə nub tə rəfl  ə rə qə dər ge dib çı xa bi-
lib lər. İs kit lə rin art ma la rı nın pik nöq-
tə yə çat dı ğı za man da Me diada (Mi-
di ya da) Kı yak sa res hökm ran lıq edib.

Pro toth ya sın oğ lu və is kit hökm-
da rı olan Mad ya sın ko man dan lı ğı 
al tın da yü rü şə çı xan bö yük bir is kit 
or du su Mi di ya ya doğ ru irə li lə miş-
di. İs kit lə rin da ha ge niş əra zi lə rə 
ya yıl ma la rı nın qar şı sı nı al maq is-
tə yən mi di ya lı lar mü qa vi mət gös-
tər sə lər də, mü ha ri bə dən tə zə cə 
çıx dıq la rı üçün olan-qa lan güc lə ri-
ni də itir di lər və bu nun da nə ti cə si 
ki mi is kit lər bü tün Asi ya ya ya yı la 
bil di lər. Da ha son ra on lar Mi sir sər-
həd lə ri nə tə rəf irə li lə sə lər də, Mi sir 
kra lı Psam me ti kos on la rı hör mət lə 
qar şı la mış, bac- xə rac ve rə rək ge ri 
qa yıt maq la rı na nail ola bil miş di.

Asi ya iyir mi sək kiz il ər zin də 
is kit lə rin nə za rə ti al tın da qa lıb. 
Am ma on la rın nü fuz lu sər kər də 
və dö yüş çü lə ri nin bö yük bir his-
sə si Ki yak sa re sin və mi di ya lı la rın 
qo na ğı olar kən gi rov gö tü rü lüb-
lər. Be lə lik lə də is kit lə rin Asi ya-
da kı hökm ran lı ğı na son qo yu lub. 

İs kit lə rin ha kim ic ma ola raq Ön 
Asi ya da hökm ran lıq et dik lə ri dövr 
e.ə. 653-625-ci il lər ər zin də ki iyir mi 
sək kiz ili əha tə edir. La kin da vam-
lı mü ha ri bə lər, iq lim də yi şik lik lə ri 
is kit lə rə mən fi  tə sir edib, say la rı nın 
azal ma sı na sə bəb olub və nə ti cə də 
is kit lər zəifl  ə yib lər. İs kit/Sak la rın 
bü tün Tür küs ta na, Qa ra də ni zin 
şi ma lın da kı çöl lə rə, İran, Su ri ya-
Fə ləs tin əra zi lə ri nə ey ni an da ha-
kim ol duq la rı dövr yu xa rı da qeyd 
edi lən ta rix lər ara sın da kı dövr-
dür. Das tan lar da təq dim edi lən 
bu ya yıl ma Pro toth yas və Mad yas 
dövr lə rin də ger çək lə şib. On la rın 
Tür küs tan dan baş la ya raq, Xə zər 
də ni zi nin şi ma lı na, ora dan da İtil 
ça yı bo yun ca hə rə kət edə rək Qa ra 
də ni zin şi ma lın dan keç mək lə Qaf-
qaz la ra – A zər bay ca na, Ana do lu ya 
və İra na gə lib çıx maq la rı nı das tan-
lar da kı mə lu mat lar da təs diq lə yir. 
Tu ran tay fa la rı nın İran əra zi lə ri nin 
şər qin dən, şi ma lın dan və qər bin-
dən ay pa ra şək lin də ya yıl ma la rı 
yu xa rı da gös tə ri lən ta rix lər ara sın-
da təx mi nən 25 il lik za ma nı əha tə 
edir. Hə min dövr lər də is kit lər öz 
güc lə ri nin pik nöq tə sin də olub lar. 
On la rın Xə zər də ni zi nin şərq tə rə-
fi n dən şi ma la çı xa raq Ka vim lər Qa-
pı sı ki mi ta nı nan yer dən keç dik lə ri, 
Xə zər də ni zi nin qər bin dən cə nub 
əra zi lə ri nə çat dıq la rı dövr də ta ri xi 
qay naq la ra gö rə elə yu xa rı da qeyd 
et di yi miz dö nəm lər dir. 

E.ə. 625-ci il də sə fər lər də güc lə-
ri ni iti rən is kit lər dən sağ qa lan la rın 
al da dı la raq məhv edil mə si də İs kit 
hökm da rı Mad ya sın hökm ran lı ğı 
za ma nı na tə sa düf edir. Bu da on-
la rın Mi di ya dan ge ri çə kil mə lə ri nə 
sə bəb olub. Bə zi mən bə lər də Mad-
ya sın özü nün də mə lum qo naq lıq-
da qət lə ye ti ril di yi bil di ri lir. 
Bu ha di sə lər İs kit/Sak la rın mər-

kə zi itt  i fa qı nın zəifl  ə mə si nə sə bəb 
olub. Çin li lər e.ə. 623-cü il də Sak 
döv lə ti nin on iki bəy li yi ni zəbt edib-
lər. Be lə bir və ziy yə tin ya şan ma sı na 
sə bəb yal nız bö yük və qüd rət li bir 
hökm da rın ölü mü və mər kə zi itt  i-
fa qın par ça lan ma sı ilə izah olu na bi-
lər. Hə min o qəh rə man da adı as sur 
mən bə lə rin də Ma du va, yu nan mən-
bə lə rin də Mad yas ki mi xa tır la nan 
şəxs ol ma lı dır. Bu na gö rə də türk 
das tan la rın da “Ton qa Alp Ər”, İran 
das tan la rın da “Əf ra si yab” adıy la ta-
nı nan ta ri xi şəxs lə Sak döv lə ti nə ən 
qüd rət li döv rü nü və sü qu tu nu ya şa-

dan bö yük qəh rə ma nın ey ni ta ri xi 
şəx siy yət ol du ğu qə bul edi lir.

Dilimizə uyğunlaşdıran 
Əyyub QİYAS

an la mı na gəl di yi vur ğu la nır. Amor ges əsa rət dən xi las olub. di ya da) Kı yak sa res hökm ran lıq edib.

Türk tarixinin 
öncüllərimi nin baş lan ma sı, qəh rə man la rın 

cə miy yət için də ta nın ma sı və se vil-
mə si yal nız güc lü bir döv lət qu ru lu-
şu na mən sub xal qa aid ola bi lər. Bu 

Alp, Ər və Ton qa adlarının 

Türk di lin də olan ya zı lı qay naq-
lar öy rə ni lər kən Alp, Ər və Ton qa 
ad la rı nın ilk ola raq Göy türk dö nə-
min də or ta ya çıx dı ğı mə lum olur. 
La kin türk lə rin ilk bö yük döv lə ti 
Göy türk ol ma yıb. Bir qə dər əv vəl 
haq qın da söz aç dı ğı mız İs kit/Sak 
döv lə ti za ma nın da da bu qəh rə-
man lıq ti tul la rı möv cud olub. İs kit/
Sak la ra aid mə lu mat la ra o dövr-
lə rə aid di gər qay naq lar da da rast 
gəl mək müm kün dür. On la rın ara-
sın da ən önəm li ye ri yu nan qay-
naq la rı tu tur ki, on la ra əsas la na raq 
bə zi ad la rın mən şə yi ni də diq ləş-

Gə lin, əv vəl cə “ər” sö zü nün 
mən şə yi üzə rin də da ya naq. He-
ro dot ya zır ki, is kit lər ama zon la ra 
“oior pa ta” de yər di lər. Onun fi k-
rin cə, is kit di lin də “oior” ər, ki şi, 
“pa ta” da öl dür mək mə na sı nı ve-
rir. Bu ra dan da “oior pa ta” sö zü-
nün mə na sı “ki şi öl dü rən lər” ki mi 
an la şı lır. Bu ra da “oior” ola raq ya-
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tır maq” feil lə ri mey da na gə lib.
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qay naq la ra gö rə elə yu xa rı da qeyd 
et di yi miz dö nəm lər dir. 

E.ə. 625-ci il də sə fər lər də güc lə-
ri ni iti rən is kit lər dən sağ qa lan la rın 
al da dı la raq məhv edil mə si də İs kit 
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za ma nı na tə sa düf edir. Bu da on-
la rın Mi di ya dan ge ri çə kil mə lə ri nə 
sə bəb olub. Bə zi mən bə lər də Mad-
ya sın özü nün də mə lum qo naq lıq-
da qət lə ye ti ril di yi bil di ri lir. 
Bu ha di sə lər İs kit/Sak la rın mər-

kə zi itt  i fa qı nın zəifl  ə mə si nə sə bəb 
olub. Çin li lər e.ə. 623-cü il də Sak 
döv lə ti nin on iki bəy li yi ni zəbt edib-
lər. Be lə bir və ziy yə tin ya şan ma sı na 
sə bəb yal nız bö yük və qüd rət li bir 
hökm da rın ölü mü və mər kə zi itt  i-
fa qın par ça lan ma sı ilə izah olu na bi-
lər. Hə min o qəh rə man da adı as sur 
mən bə lə rin də Ma du va, yu nan mən-
bə lə rin də Mad yas ki mi xa tır la nan 
şəxs ol ma lı dır. Bu na gö rə də türk 
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Tənhalığın üsyanı
Hər şey qaldı arxada,
Hər şey qaldı geridə,
Neçin könlüm darıxqan,
Tarimardır bu yerdə -
                        
Evdən-eşikdən kənar,
Son tüstüsü buglanan,
Urəyim sönük fanar…
Ya bilmirəm soluxmus 
                 bir payız bənövşəsi,
Ya bəlkə, tək bulağam,
Üzündə buz şüşəsi –
Bir əl toxunsa əgər
Ya sınar, ya əriyər
Bir də soyuyub gedər
Könlüm uyuyub gedər…

Heyif  o etibardan,
Heyif o intizardan  -
Solan yaşıllıqların,
Olan yaxşılıqların
Axırı nə?
     bir heç nə…
Tutub bu hecnəlikdən
Hara gedim, bilmirəm…
Uçdum hansı yuvadan?
Hara yetim, bilmirəm,
Harda bitim, bilmirəm
Bilmirəm hansı üzü
Tutub üzüm, gəlmişəm.
Mənə elə gəldi ki,
Sən məndən incimisən,
Mən səndən incimişəm
Dönüb, küsüb gəlmişəm
İndi bildim tənhayam
Gündüzümdə, gecəmdə -
Evdən-eşikdən uzaq…
Mən bir asi yalquzaq
Qurd ulayır icimdə.

Dayan görüm, sən Allah,
Yol yaratsın Yaradan!
Səninlə barış üçün
Söz gəzirəm arada…

Bilirəm, yalvarışla
Hiylə sözlə xoşun yox
Üstün olmaq həvəsin
Bir haqsız savaşın yox.
Eh, nə qəsd-qərəzdi?..
Biz küsü saxlamazdıq,
İnciklik havasında
Dilimiz işləməzdi.

Hardan dogub bu duygu
Hardan gəlib bu sorğu; 
Ömrün hansı üzüdü? -
Sən yoxsan bu dünyada
Bu nə umu-küsüdü?..

Sən ki, yoxsan dunyada
Nədir bu giley-güzar
Burda tale sirri var.

O köhnə cığırında
Bəlkə, otlar icində
Ömrünün axırında
Əkdiklərin göyərib,
Açıb gülün, çiçəyin
Baxmamışam, keçmişəm
İncik düşüb ürəyin?

Bu həyət sənin idi
Köhnə ocaq yerində
Sönüb qalan kösövlər
Alovlanıb bu səhər…
Amma basqa əl ilə
Amma basqa ocaqda – 
Sən qalmısan qıraqda,

Mən qalmışam uzaqda
Görmüsən, mən də yoxam
Həmin ocaq başında
İncik-incik yanmısan
Ömrün qara daşında
O qızılı donun da
Evdə qalmışdı hələ.
Bəlkə, o keçib ələ
Kimisə geyindirib,
Kimisə isindirib
Bu, sənə ayan olub
Ruhunu diksindirib
Məni də diksindirib.
 
Dayan, sən Allah, dayan,
Könlüm sınıq, darıxqan.
Çaxıb çox ildırımlar
Çaylaq dası od tutub
Məni də yandırıblar.
Göyün tağına baxma,
Bulud qalıb, dan keçib.
Sinə dagıma baxma
Üstündən hicran keçib.

Xoş xəbər ol, xos çapar,
Dur ayaga, umudum!
Tut qolumdan sən apar:
Gedim, təzədən gedim
Ocagım yanan yerə.
Ürəyim məqam tutub,
Könlüm dayanan yerə.
 
Qızıl balıqlar kimi,
Çay daşımı tanıyım.
Açın ilkin yolumu,
Öz daşımda bayılım.

Orda cığır saldığım,
Qoşa keçdiyim yerə.
Bütün sevgilərimə,
O and içdiyim yerə.

Ev-eşiyə qarışım,
Öz arxımla danışım.
Mən də köhnə kösövəm,
Ocagımda alışım.

Daha səni tapmaram,
Keçdi qoşa günlərim,
Tək günümlə barışım,
Xatirə günlərimin         
Ətəyindən yapışım.

Giley-güzar sarıdan,
Dolub daha siyahım –
Öz günahım, öz ahım –
Gedər qiyamətəcən,
Bütün tənhalıqları,
Çapıb gedər qiyamım!

payız, 2016
Bakı

Qızıl dan kimi
Sən Allah, bu gülü yasa aparma,
Bu gül ləçəyində basqa həyat gör.
Bu qızılgüllərdən mənə qanad hör,
Sən Allah, bu gülü yasa aparma…

Qızıl dan yerindən rəng alıb bu rəng,
Göylərdən nur alıb, günəşdən çələng,
Bu doğulmaq üçün, uçmaq üçündür
Qövsi-quzeyləri qucmaq üçündür,
Sən Allah, bu gülü yasa aparma…

Torpaq bitirəni gül eylər gedər,
Torpaq itirəni kül eylər gedər.
Bu ki mələklərin rəng düzümüdü
Körpənin süd rəngli təbəssümüdü,
Sən Allah, bu gülü yasa aparma…

Torpaq! Qara torpaq, fırçana əhsən
Fırçanın verdiyi bu cana əhsən!
Qırxyarpaq qızılgül İlahinindir,
Vurduğu ilməyə, qırçına əhsən!

Yəqin dünya əvvəl hər yeri gülşən,
Yəni qızılgüllü, qızıl bağ olub
Qədirbilməzlərin əlindən düşən
Gedib çöldə bitib bağrı dağ olub.

Tamam başdan-başa
 heyrətdi, vallah,
Vallah möcüzədir, möcüzə, güllər.
Yaz ağzı elə cür tələsibdilər,
Dönüb bənövşəyə, nərgizə güllər.

Bu qırxləçəyi gör, qızılı yarpaq –
Şanapipiklərin başında daraq –
O aşiq bülbüllər hamıdan qabaq
Döşünü güllərə sipər eyləyib
Sən bu qızıl donlu mələklərə bax
Boynunu qızılgül çəpər eyləyib

Çəpərin qurbanı, a gül yanaqlar,
Belə açılmışdım mən də qabaqlar –
Bu ilahi güllər qırmızı donda
Mənim də sinəmdə bitmişdi onda –
O da ilk məhəbbət alovlarıydı
Ağ güllər təmizlik qırovlarıydı –
Məni apardılar eşq aləminə
Hələ də ordayam dönüb gəlmərəm –
Ölərəm qalaram – sönüb gəlmərəm.

İlk sevgi qızılı şimşək ömrüdü,
Özü çaxıb gedər, şırımı qalar,
İztirab bu eşqin daha kömürüdü –
Qara, qırmızımı, sarımı qalar…

Bizim qaşımızda gül mayası var,
Onunçün gözəllər gülyanaqdılar –
Dan yeri qırmızı.
Qürublar sarı…
Sən Allah, bu gülün kefi nə dəymə,
Çevirmə üzünü qüruba sarı
Sən Allah, bu gülü yasa aparma…

yay, payız. 2016
Buynuz

Qış gəlir
Xırdaca budaqlar qırov bağladı,
Hər ağac başına bir cuna düşdü.
Keçdi ildırımdan gümüş dolular
Yerdə xəzəllərin ovcuna düşdü.

Dərənin dibini sel-su xışladı,
Bir keçəl təpəni dolu daşladı.
Qış da ilk dərsinə belə başladı,
Bir yaşıl səltənət çovğuna düşdü.

Qırov çəmənlərdən rəngi ovladı,
Alıb sarmaşığı buz buxovladı.
Külək yumruladı, tufan qovladı
Qışın ilk qəzəbi yulğuna düşdü.

Vaxt vardı kirşəmiz döşdə çapardı,
Yerdəki qarı da göydə qapardı.
Bir az gücüm vardı payız apardı
Qışımız bir ömrü yorğuna düşdü.

7 avqust. 2016
Nabran 

Səyirmə
Dağ yeridir, bir az yollar əyridi,
Sərvi gördüm tellərini hörəndə.
Qəfi l çıxdı, 
                     dodaqlarım səyridi
Almayanaq sərvi - nazı görəndə.

Dost elində doğma sözüm - səyirmə
“Seyirmani” səyirmə de, əyilmə.
Söz atımı səyirtdim öz xeyrimə,
Xoş rəftarı, xoş avazı görəndə
Qəfi l çıxdı, dodaqlarım səyirdi
Almayanaq sərvi - nazı görəndə.

2016
Gürcüstan, Səyirmə

Qızıl payız,
Qızıl daş

Qızıl payız, qızılını neylədin? –
Rəngi səndə, qiymət qaldı payızda.
Fani dünya qızılını bəkləyər,
Sənin canın çən-dumanda sızıldar.

Qızıl payız, qızılını neylədin? –
Qızılların yarpaq-yarpaq töküldü,
Arxa dolub çör-çöplərə büküldü
Bir meşənin ehtişamı söküldü
Qızıl payız, qızılını neylədin...

Sarağanın yarpaqları qızıldan,
Sarı cağan meşəsindən gün doğur;
Tək budaqda cüt yarpaqlar asılqan,
Yel quş uçan yarpaqları qurudub;
Asılqanda sarıköynək libası –
Özü uçub, köynəyini unudub...

Möhtəşəmdir, möhtəşəmdir,
 möhtəşəm,
Torpaq ulu, xəzan təzə, gül həşəm
Qızıl payız, qızılını neylədin? –
Eh, nə deyim, quru gedir, yaş gedir,
Tamah cibdə, yenə qızıl daş gedir –
Qucaqlardan-qucaqlara atılmış, 
Bu əllərdən o əllərə satılmış
Daş qızıllar yenə qaldı yiyəsiz...
Şair, buna, bəlkə, bir söz deyəsiz:

- Bəlkə də, borcundan
 çıxmadım, Vətən!
Ömür bahar deyil, bir də qayıtsın,
Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki mən
Çürüyüm, bir ovuc torpağın artsın.

Nə yaxşı ki, qızıl sözlər deyən var,
Qızıl sözlə qızıl paltar geyən var –
Nə yaxşı ki, daşa tamah içində
Hələ sənə “qızıl payız” deyən var.
Çünki sənin torpaq adlı yiyən var.

Kirayədən-kirayəyə verilmiş
Daş qızıllar yenə qaldı yiyəsiz.

Yarpağa bax, yarpağa  bax, yarpağa
Yel gətirdi, sel apardı, yer aldı
Yarpaq  idi, yenə döndü torpağa...

Qızıl günəş bir də yerə baş əydi,
Bu, torpağa əbədi bir dəyərdi
Bu dünyanın qızıl daşı göyərmiş
Bir də gördün, qızıl payız göyərdi.

noyabr, 2016 
Buynuz

Mən qalmışam uzaqda Daha səni tapmaram, Bu qırxləçəyi gör, qızılı yarpaq –

Qızıl payız, qızılını neylədin? –
Rəngi səndə, qiymət qaldı payızda.
Fani dünya qızılını bəkləyər,
Sənin canın çən-dumanda sızıldar.

Qızıl payız, qızılını neylədin? –
Qızılların yarpaq-yarpaq töküldü,
Arxa dolub çör-çöplərə büküldü
Bir meşənin ehtişamı söküldü
Qızıl payız, qızılını neylədin...

Mən qalmışam uzaqda Daha səni tapmaram, Bu qırxləçəyi gör, qızılı yarpaq –



Fransuaza SAQAN
(Fransa)

Lu i ci bu ax şam İn qa nı so-
nun cu də fə kok tey lə də-
vət et miş di. Qa dın heç 
nə dən şüb hə lən mir di. Və 

bu du, in di Lu i ci, bu sa rı saç lı qa dı-
nı par ça la sın lar de yə, öz dost la rı-
nın – o vəh şi hey van la rın qa ba ğı na 
ata caq dı. 

Bu gün, nə ha yət ki, bu da rıx dı-
rı cı, tə ləb kar, lov ğa, bü töv lük də 
onun üçün heç bir də yə ri ol ma-
yan, his siy yat sız qa dın dan ca nı nı 
qur ta ra caq dı. Bu qə ra rı nı (be lə bir 
fi k rin bey nin də nə za man ya ran dı-
ğı nı heç özü də bil mir di. Hər çənd, 
bu qə ra rı, on lar Ro ma da çi mər lik-
də olar kən hirs li baş la ver miş di, 
özü də heç bir tə rəd düd et mə dən) 
məhz in di, üs tün dən iki il ke çən-
dən son ra hə ya ta ke çi rə cək di. İç ki 
məc lis lə ri nin, şən lik lə rin və av to-
mo bil ya rış la rı nın qəh rə ma nı, hər 
cür qa dın la rın da lın ca da (bə zən 
boş bir hə vəs xa ti ri nə) ey ni eh ti-
ras la dü şən, bu nun la be lə, bə zi du-
rum lar da gö rün mə miş də rə cə də 
cə sa rət siz lik gös tə rən bu adam bu 
gün sev gi li si nə ay rıl dıq la rı nı elan 
edə cək di. Və nə qə dər gül mə li ol sa 
da, bu məq səd lə “dost la rım” ad-
lan dır dı ğı bir sü ru ada mı - la qeyd 
və qey ri-sə mi mi in san la rı bir ye rə 
top la ma ğa qə rar ver miş di.

Son üç ay da o, ta mam yo rul-
muş du. Hər xır da şe yə əsə bi lə şir, 
ən əsa sı sev gi li si ilə gö rüş dən qa-
çır dı. Bir söz lə, can sı xı cı İn qa ilə 
ay rıl maq üçün da xi lən tam ye tiş-
miş di. 

Can sı xı cı İn qa ar tıq ne çə il lər di 
ki, “gəl mə ro ma lı lar” ara sın da ən 
gö zəl qa dın lar dan bi ri sa yı lır dı. 
Lu i ci nin dost la rı nın de di yi nə gö-
rə, onun bu gü nə qə dər ki sev gi li lə-
ri ara sın da ən gö zə li İn qa idi. 

İki il, ge yim ne cə tez dəb dən 
dü şür sə, elə cə sü rət lə gə lib keç di. 
Gər gin li yin son həd di nə çat mış 
Lu i ci ye nə də əv vəl ki ki mi ca zi bə-
dar, am ma ar tıq onu tən gə gə tir-
miş sa rı saç lı İn qa nı öz ma şı nın da 
kok tey lə (bu də fə vi da kok tey li nə) 
apa rır dı. Bu qa dın dan çox, ət raf-
da kı la rın onun haq qın da ya rat dı-
ğı ob raz dan qur tul ma ğa ça lış ma sı 
Lu i ci nin özü nə də əy lən cə li gö rü-
nür dü. Axı o, heç də in di pro fi l dən 
süz dü yü bu qa dın dan, bir za man-
lar ağ lı nı ba şın dan alan, az qa la 
ila hi ləş dir di yi (axı o, çox eh ti ras lı 
adam idi) bu do daq lar dan, bu çi-
yin lər dən və bu gö zəl ayaq lar dan 
qur tul maq is tə mir di. Onun qur-
tul maq is tə di yi han sı sa bir sxem, 
İn qa nın ha mı üçün ya rat dı ğı (“İn-
qa nı ta nı yır san? Han sı İn qa, Lu i ci-
nin sev gi li si ni de yir sən?”) ob raz-
sim vol idi. Və in di ma şın la Ro ma 
kü çə lə rin dən ke çən Lu i ci na haq 
ye rə özü nə təl qin et mə yə ça lı şır dı 
ki, İn qa da onun ki mi in san dı, əti 
ətin dən, qa nı qa nın dan dı. Ona elə 
gə lir di ki, müəm ma lı şə kil də ma-
şı nın da pey da ol muş şıq ge yim li 
yaş lı xa nı mın rəs mi ni apa rır. An-
caq ora sı ger çək idi ki, bu ax sam 
son nöq tə ni qo ya ca ğı mü na si bət lə-
ri nin 2 il lik ta ri xi var dı. 

Bu İs veç gö zə li ona uzaq gö rün-
dük cə, ital yan dost la rı nın məc li si 
ürə yi nə da ha ya xın gə lir di. On la rın 
ki çik dün ya sın da hər xa siy yət də 
adam var dı: həm fi  kir lər, qor xunc 
da va kar lar, ay rıl maz dost lar, əbə di 
cüt lük lər. Qı sa sı, o, in di öz sev gi li-
si ni tərk elə yə cək və bu nun müm-
kün qə dər səs-küy lü, gu rul tu lu ol-
ma sı na ça lı şa caq ki, ge ri dön mək 
üçün əl ye ri qal ma sın. De məz din 
ki, Lu i ci qa bi liy yət siz adam dı, am-
ma otu rub-dur du ğu adam lar on-
da tən ha lı ğa qar şı bir qor xu his si 
aşı la yır dı. O, ət ra fın da daim dost-
la rın dan ki min sə ol ma sı na adət 
elə miş di, on la rın təq dir və tə rifl  ə ri 
Lu i ci üçün çox va cib idi. 

Dost la rı İn qa nı bir əş ya (özü də 
çox gö zəl əş ya) ki mi qə bul elə-
miş di lər. Ağap paq də ri si, ma vi 
göz lə ri, uzun ayaq la rı, hər za man 
şıq gö rü nü şü ilə qa dın dər hal ha-
mı nın diq qə ti ni çək miş di. Ya rış da 
mü ka fat üçün bi rin ci li yə can atan 
adam ki mi, onun la ya xın laş ma ğa 
ça lış mış dı lar. Bu mü ka fat isə otuz 
yaş lı Ro ma sa ki ni, me mar (keç mi şi 
də par laq dı, gə lə cə yi də) Lu i ci de 
San to ya qis mət ol muş du. Qı zı evi-
nə gə tir miş di, onun sev gi si ni qa-
zan mış dı. Bə zən hətt  a qa dı nın dan 
sev gi eti rafl  a rı qo par ma ğı da ba-
ca rır dı. Nə ha yət, bu şi mal qı zı nın 
cə nub hə yat tər zi nə ta ma mi lə uy-
ğun laş ma sı na nail ol muş du. Əs lin-
də, heç bir pis niy yə ti yox idi. Lu i ci 
həd dən ar tıq hə yat se vər di və ki-
mi sə zor la ira də si nə ta be et dir mə-
yi bir ki şi ki mi öz hey siy yə ti nə sı-
ğış dır mır dı. Am ma o hey rə ta miz, 
çıl ğın za man lar ar xa da qal mış dı 
və in di İn qa da ha tez-tez kü sür dü. 
“Stok holm” və “Hö te borq” kəl mə-
lə ri di lin dən düş mür dü. Hər çənd, 
Lu i ci bü tün bun la rı qu la qar dı na 
vu rur du. Çün ki çox iş lə yir di. Bu 
ax şam İn qa ya Ya qo nun sat qın ba-
xış la rıy la nə zər sa lan da, bir dən 
ona qar şı ma ra ğı nın ya ran dı ğı nı 
hiss elə di, nə sə qa nı nı qa ralt dı və 
özü də təəc cüb lən di, hətt  a na ra hat 
ol du. Bir-iki saat dan son ra bu qa-
dın dan, gö zəl si ma sın dan, bə də-
nin dən və ümu mi lik də onun çox 
az ta nış ol du ğu ta le yin dən əbə di 
ay rı la caq dı. Lu i ci ni, şüb hə siz ki, 
İn qa nın bu ay rı lı ğı ne cə qə bul edə-
cə yi tə la şa sal mır dı. Çün ki şən, ali-
cə nab, ümu mi lik də isə ya xın ikən 
uzaq olan adam la ya şan mış iki il, 
bir qa dı nı in ti ha ra sövq edə bil-
məz. Özü də o ada mın özü 
qə dər şən, ali cə nab, ey ni za-
man da heç vaxt onun məh-
rə mi ol ma ğı ba car ma yan 
bir qa dı nı... Çox gü man 
ki, o, sa də cə İta li ya nın 
han sı sa baş qa bir 
şə hə ri nə ge də cək. 
Bəl kə də, Pa ri sə 
kö çə cək. Və 
çə tin, on-
lar bir-bi ri 
üçün da rı-
xa lar. 

İn qa əs nə mə yə baş la dı. Lu i ci-
yə sa rı dön dü, özü nə məx sus sa kit 
səs lə və ar tıq iki gün dü ki, Lu i ci-
də ik rah his si ya ra dan ləh cəy lə 
so ruş du: “Bu ax şam or da kim lər 
ola caq?” Lu i ci üzün də tə bəs süm lə 
“hə mi şə ki lər” de yən də, o, qə fi l dən 
tu tul du. Bəl kə də, bu sev gi ma cə-
ra sı nın so na çat dı ğı nı an la mış dı, 
ya da ola bil sin, o özü də Lu i ci dən 
so yu muş du. Bu dü şün cə lər Lu i ci-
nin qəl bin də dün ya dur duq ca ya-
şa ya caq ki şi duy ğu la rı nı oyat dı. Fi-
kir ləş di ki, is tə sə, ona ke fi  is tə yən 
hər şey elə yə bi lər; ya nın da qa lar, 
oğul-u şaq sa hi bi olar, dörd di va-
rın ara sın da sax la yar, hətt  a onu 
se və də (ni yə də yox?) bi lər. Bu 
yer də gü lüm sə di və İn qa ye ni dən 
ona ba xıb bir qə dər hə yə can lı ton la 
so ruş du: “Sə ni be lə se vin di rən nə-
di?” Bu səs to nu Lu i ci ni təəc cüb-
lən dir di və ma şın İs pa ni ya pros-
pek tin dən ke çər kən ürə yin də öz 
fi k ri ni özü təs diq elə di: “yə qin ki, 
şüb hə lə nib”. Ya rım saat əv vəl Kar-
la, Ci na və Um ber to zəng vur muş-
du lar. Düz dü, İn qa heç vaxt te le-
fon da nı şıq la rı na qu laq asan de yil. 
Am ma ya zıq qız heç bir şey ba şa 
düş mə sə be lə (hər çənd, ital yan ca 
sü rət lə da nı şa bi lir), ona qar şı nə-
sə ha zır lan dı ğı nı hiss elə mə liy di. 
Lə nə tə gəl miş qa dın in tuisi ya sı... 
Hər hal da, Qvi do ilə Kar la te le fon-
da qış qı ra-qış qı ra bu qa dın dan ay-
rıl ma ğın əsl za ma nı ol du ğu nu de-
yir di lər. Lap ba şı nı itir miş di. Onun 
ki mi ya ra şıq lı, gö zəl gə lim li ki şi üç 
il sə ra sər bu is veç li ma ne ken lə sü-
rün mə li de yil di. Dost la rı da bu na 
əmin idi lər. On lar Lu i ci yə onun 
özün dən yax şı bə ləd idi lər. Hər 
hal da, düz on beş il di ki, be ləy di. 

Pil lə kən lər lə qal xar kən İn qa nın 
əlin dən tu tan da onu xoş ol ma yan 
bir hiss bü rü dü. San ki can lı ada mı 
kor ri da ya, da ha doğ ru su, öküz lə-
rin dö yüş dən əv vəl sax lan dı ğı töv-
lə yə apa rır dı. Bu an özü nü ada mı 
yol dan çı xa ran əc laf ki mi hiss elə di 
və ona elə gəl di ki, İn qa nı han sı sa 
şə rəf siz bir oyu na çə kir. 

İçə ri ye ni cə gir miş di lər ki, Kar la 
özü nü on la rın üs tü nə at dı. O gü-
lür və İn qa ya ba xır dı. San ki ala-
ca ğı ləz zə tin 
in ti za rı nı 
çə kir di. 

- Əziz lə rim, - de yə o, sö zə baş la-
dı, - axır ki, gəl di niz, mən sə na ra-
hat ol ma ğa baş la mış dım. 

Lu i ci də, İn qa da onu öp dü lər. 
Qo naq ota ğı na keç di lər. Ət raf da 
ya ran mış bu rul ğan Lu i ci də be lə bir 
qə naət ya rat dı ki, ha mı iş dən xə-
bər dar dı. Ha mı onun bu ax şam çox 
gö zəl, am ma həd dən ar tıq müd də-
tə bir lik də ol du ğu is veç li İn qa İn qe-
borq dan ay rı la ca ğı nı və bu nu açıq 
şə kil də elan elə yə cə yi ni göz lə yir di. 

İn qa isə san ki heç nə dən şüb-
hə lən mir di. Əv vəl ki ki mi onun 
əlin dən tu tub, köh nə dost lar la 
gö rü şür dü. Son ra on lar la bir lik də 
bu fe tə tə rəf yö nəl di. Hə mi şə ki ki-
mi iç ki iç mə yə, rəqs et mə yə, ge cə 
evə qa yıt dıq dan son ra sa özü nü 
se gi li si nin in di dən az və çox ola-
ca ğı nı bil mə di yi çıl ğın nə va ziş lə-
ri nin ix ti ya rı na ver mə yə ha zır idi. 
Bir dən Lu i ci yə elə gəl di ki, on la rın 
mü na si bə tin də “az” heç ol ma-
yıb, “çox” isə an caq on dan ası lı dı. 
Dost la rı bir göz qır pı mın da, ya-
rım dairə şək lin də on la rı əha tə yə 
al dı lar. Ha mı göz lə yir di, am ma 
nə yi? Lu i ci bu qa dı na nə de yə cək? 
De yə cək ki, mə ni ca na gə tir mi sən, 
bir şil lə çə kə cək və ha mı nın gö zü 
qa ba ğın da so yun du ra caq? Əs lin-
də, bu saat Lu i ci ay rı lı ğın sə bə bi-
ni izah elə mə yə çə tin lik çə kir di. 
Ba şa düş mür dü ki, İn qa ilə müt-
ləq ay rıl ma lı ol du ğu nu bu so yuq, 
il dı rım lı pa yiz ax şa mı ona çox 
ta nış, ey ni za man da bi ga nə olan 
mas ka la ra ni yə izah elə mə li di. 
Ya dı na dost la rı nın İn qa haq qın da 
de dik lə ri düş dü: “O, bi zim çev rə-
nin ada mı de yil”. On la rın de di yi 
“çev rə yə” - bu çaq qal lar sü rü sü nə, 
quz ğun la ra ba xır və öz-özü nə fi -
kir lə şir di ki, qə ti qə naətə gəl mək-
çün, əs lin də bu səh nə ki fa yət di. 
Bu sa rı şın, tə biətən müs tə qil olan 
şi mal lı gö zə li ta nıd ğı vaxt dan bə ri 
ilk də fə təəc cüb lə dü şün dü ki, bu 
qa dın, çev rə sin də ki adam la rın ha-
mı sın dan ona da ha ya xın dı. 

Cü zep pe hə mi şə ki ki mi gü-
lərüz lə on la ra ya xın laş dı. Üzü nə 
dra ma tik ifa də ve rib İn qa nın əli-
ni öp dü. Lu i ci ona ba xıb fi  kir ləş di 
ki, “lap ağı nı çı xar dı”. Onun ar-
dın ca ye ni dən Kar la ya xın laş dı və 
İn qay la hal-əh val tut du, ke fi  ni xə-
bər al dı, Vis kon ti nin son fi l mi nə 
ba xıb-bax ma dı ğı nı so ruş du. Son-
ra Al do üzün də hüzn lü ifa dəy lə 
İn qa ya de di ki, (ümu miy yət lə, 
de mək la zım dır ki, Al do ha di-

sə lə ri qa baq la ma ğı se vir di) be lə 
bir gö zəl qa dın onun Aos te də ki 

bağ evi nin ən qiy mət li zi nə ti 
ola bi lər. Son ra bu yer lə rin 

kra li ça sı sa yı lan Ma-
ri na qə fi l dən sağ-

dan pey da ol du 
və bir əliy lə 

Lu i ci nin, o 
bi ri si lə İn-
qa nın əlin-
dən tu tub 

de di: 

- Aman Tan rım, iki niz də ne cə 
gö zəl siz. Yox, siz, doğ ru dan da, 
bir-bi ri niz üçün ya ra dıl mı sız. 

İs pan lar de miş kən, küt lə nə fə-
si ni içi nə çə kib sax la dı, kor ri da 
baş la dı. Am ma öküz (in di bu rol-
da za val lı İn qa idi) sa kit cə gü lüm-
sə yir di. Ha mı açıq-aş kar Lu i ci dən 
nə sə bir işa rə, ya bir kəl mə, qı sa sı, 
nə sə ma raq lı, bir az da əy lən cə li 
hə rə kət göz lə yir di. O isə ital yan-
la ra xas bir jest elə di – əli ni ha va-
da yel lə di. Bu hə rə kə ti lə ya nə yi sə 
in kar elə yir, ya da min nət dar lı ğı nı 
bil di rir di. Ov qa tı təlx ol muş Kar la 
(sev gi li sin dən məhz bu ax şam ay-
rı la ca ğı nı ona Lu i ci özü de miş di, 
hər çənd, tra gi ko me di ya nın oy na-
nı la ca ğı ye ri də qiq bil dir mə miş di) 
ye ni dən hü cu ma keç di. 

- Dəh şət li də rə cə də bo ğa naq dı – 
uza da-uza da de di. – Mən cə, əziz 
İn qa siz də yay ay la rın da biz də ki 
qə dər is ti ol mur. Ya nıl mı ram sa, İs-
veç da ha şi mal tə rəf də di. 

Cü zep pe, Ma ri na, Qvi do uğu-
nub get di lər. Hər çənd, Lu i ci bu-
ra da gül mə li bir şey gör mə di. Axı 
İs ve çin İta li ya dan da ha şi mal da 
yer ləş mə sin də gül mə li nə var ki? 
Hətt  a bir an lıq dü şün dü ki, Kar la 
heç də “Vouge”-də ya zıl dı ğı ki mi, 
ağıl dər ya sı de yil. 

- Mən də dü şü nü rəm ki, İs veç 
İta li ya dan da ha çox şi ma la tə rəf di 
- İn qa ta ma mi lə sa kit tərz də ca vab 
ver di. Da nı şı ğın da kı ləh cə söz lə-
ri nə qə ri bə, so yuq bir eti na sız lıq 
qa tır dı. Bu so yuq luq həm də onun 
bü tün si ma sın da əks olun muş du. 
Onun bu eti na sız lı ğı na rəğ mən, 
ha mı gül mək dən yı xı lır dı. 

“Bü tün bun lar ona gö rə di ki, 
ha mı sı nın əsəb lə ri ta rı ma çə ki lib – 
Lu i ci ürə yin də fi  kir ləş di. – Ha mı sı 
mə nim İn qa ya ko bud söz lər söy lə-
mə yi mi göz lə yir. De mə li, mən bu-
nu elə mə li yəm” . 

Elə bu za man İn qa bə növ şə yi 
göz lə ri ni ona zil lə di. Göz lə ri nin 
rən gin də, doğ ru dan da, qey ri-a di 
bə növ şə yi ça lar var dı. Ro ma da ilk 
də fə pey da ol du ğu gün dən bə ri bö-
yük uğur qa zan ma sı nın əsas sə bə bi 
də məhz bu idi. Ət ra fın da top lan-
mış adam la ra fi  kir ver mə dən İn qa 
mey dan oxu yur muş ki mi de di: 

- Lu i ci, bu ra çox da rıx dı rı cı ol du. 
Mə ni baş qa ye rə apa ra bi lər sən? 

Bir dən san ki il dı rım çax dı, bül-
lur qə dəh lər cin gil də di. Bu gu-
rul tu nun fo nun da səs lə rin əmə lə 
gə tir di yi uğul tu eşi dil məz ol du 
və Lu i ci san ki yu xu dan ayıl dı. İn-
di bu iki nə fə rin ara sın da adı na 
“qar şı lıq lı an laş ma” de di yi miz bir 
şey ya ran mış dı. On lar ba xış la rı nı 
bir-bi ri nə zil lə miş di lər. Bu gö zəl 
qa dı nın tünd- bə növ şə yi, sə mi mi 
ba xış la rın da ar tıq heç bir sual yox 
idi. Ək si nə, bu ba xış lar san ki bir-
mə na lı şə kil də de yir di: “Ax maq, 
axı mən sə ni se vi rəm”. Bu söz lə-
rə ca vab ola raq ro ma lı Lu i ci nin zil 
qa ra göz lə rin də sa də lövh, bir az 
ki şi, bir az da uşaq sa ya ğı sual ya-
ran dı: “Doğ ru de yir sən?” 

Hər şey bir-bi ri nə qa rış dı. İn-
san lar, ide ya lar, dü şün cə lər, bu 
ge cə nin əv vəl cə dən dü şü nül müş 
son lu ğu – ha mı sı bir an da ca yox 
olub get di. “Dost la rı” qı şın so yu-
ğun da bü zü şən ya ra sa lar ki mi bir-
dən-bi rə ta van dan ba şıaşa ğı ası lı 
qal dı lar. On lar cüt lü yün ma şı na 
sa rı tən tə nə li yü rü şü nə yol ver mək 
üçün ara lan dı lar. Ro ma əv vəl ki ki-
mi gö zəl, ru ha, ca na ya xın idi. Və 
Ro ma kü çə lə ri sev gi nin tən tə nə si-
ni ya şa yır dı...
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az ta nış ol du ğu ta le yin dən əbə di 
ay rı la caq dı. Lu i ci ni, şüb hə siz ki, 
İn qa nın bu ay rı lı ğı ne cə qə bul edə-
cə yi tə la şa sal mır dı. Çün ki şən, ali-
cə nab, ümu mi lik də isə ya xın ikən 
uzaq olan adam la ya şan mış iki il, 
bir qa dı nı in ti ha ra sövq edə bil-
məz. Özü də o ada mın özü 
qə dər şən, ali cə nab, ey ni za-
man da heç vaxt onun məh-
rə mi ol ma ğı ba car ma yan 
bir qa dı nı... Çox gü man 
ki, o, sa də cə İta li ya nın 
han sı sa baş qa bir 
şə hə ri nə ge də cək. 
Bəl kə də, Pa ri sə 
kö çə cək. Və 
çə tin, on-
lar bir-bi ri 
üçün da rı-
xa lar. 

lür və İn qa ya ba xır dı. San ki ala-
ca ğı ləz zə tin 
in ti za rı nı 
çə kir di. 
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ba xıb-bax ma dı ğı nı so ruş du. Son-
ra Al do üzün də hüzn lü ifa dəy lə 
İn qa ya de di ki, (ümu miy yət lə, 
de mək la zım dır ki, Al do ha di-

sə lə ri qa baq la ma ğı se vir di) be lə 
bir gö zəl qa dın onun Aos te də ki 

bağ evi nin ən qiy mət li zi nə ti 
ola bi lər. Son ra bu yer lə rin 

kra li ça sı sa yı lan Ma-
ri na qə fi l dən sağ-

dan pey da ol du 
və bir əliy lə 

Lu i ci nin, o 
bi ri si lə İn-
qa nın əlin-
dən tu tub 

de di: 



Ama zon-qa dın lar
Qə dim ta rix dən ma hir dö-

yüş çü lər ki mi ta nı nan ama-
zon-qa dın lar da elə yu nan 
tan rı la rı  ki mi, mif qəh rə-
man la rı na da ha çox bən zə yir-
lər. Qə dim müəl lifl  ər on la rın 
ya ra nı şı nı mü ha ri bə tan rı sı 
Ares lə əla qə lən di rir lər. Mif-
lər də gös tə ri lir ki, Afi  na ça rı 
Te sey ama zon-qa dın la rın ça-
ri ça sı An tiopa nı qa çı rır. Onun 
tə bəə lə ri isə öz 
ç a  r i  ç a  l a  r ı  n ı 
azad et mə yə 
can ata raq, 
Afi  na şə hə-
ri ni dörd 
ay mü-
ha si rə də 
s a x  l a -
y ı r  l a r .

La kin o za ma na dək ar tıq Te-
se yə vu ru lan və ar va dı ol ma-
ğa ra zı lıq ve rən An tiopa onu 
azad et mək üçün gə lən həm-
və tən lə ri ilə vu ruş da afi  na lı la-
rın tə rə fi  ni sax la yır.

Di gər yu nan qəh rə ma nı He-
rakl isə ama zon-qa dın la rın pay-
tax tı Fe mis ki ra şə hə ri ni mü ha si-
rə yə alır və An tiopun qı zı ça ri ça 
İp po li ta nın (baş qa mi fə əsa sən, 
Te sey İp po li ta nı da özü nə ar vad 
edir) kə mə ri ni ələ ke çi rir. 

Ho mer Tro ya nın mütt  ə fi q lə rin-
dən da nı şan da on la rın ara sın da 
ama zon-qa dın la rı da xa tır la yır dı. 
De yir di lər ki, “ama zon-qa dın”la-
rın adı on la rın bir adə tin dən əmə-
lə gə lib. Be lə ki, bu qa dın lar ya yı 
dart ma ğa ma ne olan sağ döş lə ri-
ni gu ya kə sir miş lər. Gö rü nür, bu 
əf sa nə ama zon-qa dın la rın si ta yiş 
et di yi ila hə Ar te mi da ya qur ban 
ve ril mək lə bağ lı qə dim inanc-
la rın əks-sə da sı dır, çün ki an tik 
gül dan la rın üs tün də ki təs vir-
lər də Ama zon-qa dın la rın 
hər iki dö şü var.

Be lə he sab olu nur ki, 
on la rın qə bi lə si yal nız qa-
dın lar dan iba rət idi. Hə-
min qa dın lar il də 
bir də fə baş qa qə-
bi lə lər dən olan 
ki şi lər lə gö rü-
şür dü lər ki, dün-
ya ya uşaq gə-
tir sin lər.

Əf sa nə lər dən bi rin də de yi lir 
ki, ama zon la rın ça ri ça sı Fa lest-
ris elə hə min məq səd lə, hətt  a 
Ma ke do ni ya lı İs kən də rin də 
ya nı na gə lib miş.

Ama zon-qa dın lar do ğu lan 
oğ lan la rı nı tər bi yə üçün ata-
la rı na ve rir di lər, qız la rı isə 
əsl dö yüş çü ki mi öz lə ri ye tiş-
di rir di lər. Yu nan la rın fi  ki rin-
cə, Ki çik Asi ya da olan Efes və 
Smir na şə hər lə ri ni də məhz 
ama zon-qa dın lar sa lıb.

Yax şı, bəs bu əf-
sa nə lər nə yə əsas-
la nır? Tə bii ki, hər 
şey dən əv vəl, yu-
nan la rın dö yüş kən 

qon şu qə bi lə lər-
lə qar şı dur-

m a  s ı -
n a . 

On da, gö rə sən, dö yüş çü qa-
dın lar dan iba rət qə bi lə, əs lin də 
olub mu? Alim lər be lə gü man 
edir ki, bu rə va yət lər və əf-
sa nə lər mat riar xat döv rü nün 
əks-sə da sı dır. La kin qa dın dö-
yüş çü lər ta rix də, hətt  a ya xın 
ta rix də, özü mat riar xa tı ya xın 
bu rax ma yan cə miy yət lər də də 
möv cud imiş. Mə sə lən, Qər bi 
Af ri ka döv lə ti olan Do qo me ya 
çar lı ğın da məx su si qa dın or-
du su var mış. Bu or du XVII əsr-
də ya ran mış və 1890-ci ilə dək 
fəaliy yət də ol muş du. Hə min 
or du da xid mət za ma nı qız la ra 
ni ka ha gir mək, uşaq doğ maq 
qa da ğan idi və qız la rın bö yük 
ək sə riy yə ti ba ki rə qa lır dı. Da-
qo me ya ama zon la rı nın sa yı 6 
min nə fə rə ça tır dı. On lar tü-
fəng lər lə si lah la nır, öz cə sa rət-
lə ri və güc lə ri he sa bı na qon şu 
qə bi lə lər dən olan bas qın la rın 
qar şı sı nı alır dı lar. La kin öl kə-
lə ri ni is ti la edən fran sız qo-
şun la rı nın hü cu mu za ma nı bu 
or du nun da əlin dən bir şey 
gəl mə di...

Be lə dü şün mək olar ki, qə-
dim dün ya nın dö yüş çü qa dın-
la rı da Da qo me ya nın qa dın 
qvar di ya sı qə dər real olub. 
Yax şı, on da bəs ama zon la rın 
məm lə kə ti ha ra da imiş? Ver-
si ya lar dan bi ri nə gö rə, on lar 
Ki çik Asi ya da, Qa ra də ni zin 
cə nub sa hil lə ri nə ya xın, Fer-
mo dont (yə qin, elə Ter me-
Key) ça yı nın kə na rın da kı Fe-
mis ki ra şə hə rin də, İris (in di ki 
Ye şil-İr mak) ça yı ət ra fın da ya-
şa yıb lar.

Baş qa bir ver si ya da isə on la-
rın Qaf qaz dağ la rı ətək lə rin də, 
Me toida (Azov də ni zi) sa hil lə-
rin də ya şa dı ğı de yi lir. Plu tarx 
da bu fi  kir də dir. Onun söz lə-
ri nə gö rə, ama zon lar Afi  na ya 
yü rüş edən də, bu zun üs tü ilə 
Kim me ri, yə ni Kerç bo ğa zı nı 
ke çib lər.

He ro dot isə öz “Ta rix”in-
də ama zon la rın skifl  ər lə qa-
rı şı ğın dan tö rə yən xalq dan 
söh bət açır. Ama zon qa-
dın lar la dö yü şən skifl  ər 

on la rı ram edə rək, çox-
la rı ilə ev lən miş di lər.

Ama zon-qa dın lar La kin o za ma na dək ar tıq Te- Ho mer Tro ya nın mütt  ə fi q lə rin- Əf sa nə lər dən bi rin də de yi lir 

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

gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən bö-
yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy-
rə nə cək. 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 dik lə ri miz dən qat-qat çox 
ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız 
“Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də 
müəm ma lı dö nəm lər, ha di sə-
lər araş dı rı la caq, dərs lik lər-
də, el mi təd qi qat lar da təq dim 
olu nan hə qi qət lər oxu cu la rı-
mı za “Hər suala bir ca vab” ad-
lan dır dı ğı mız po pul yar en sik-
lo pe dik top lu ya xas rə van dil lə 
təq dim olu na caq.
Məq səd oxu cu la rı mı zın dün-
ya gö rü şü nü da ha da ge niş-
lən dir mək, on la rı hə mi şə diq-
qət mər kə zin də olan ma raq lı 
həm söh bə tə çe vir mək dir.
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də, el mi təd qi qat lar da təq dim 
olu nan hə qi qət lər oxu cu la rı-
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yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy-
rə nə cək. 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 

ç a  r i  ç a  l a  r ı  n ı 
azad et mə yə 
can ata raq, 
Afi  na şə hə-
ri ni dörd 
ay mü-
ha si rə də 
s a x  l a -
y ı r  l a r .

lər də Ama zon-qa dın la rın 
hər iki dö şü var.

Be lə he sab olu nur ki, 
on la rın qə bi lə si yal nız qa-
dın lar dan iba rət idi. Hə-
min qa dın lar il də 
bir də fə baş qa qə-
bi lə lər dən olan 
ki şi lər lə gö rü-
şür dü lər ki, dün-
ya ya uşaq gə-
tir sin lər.

Yax şı, bəs bu əf-
sa nə lər nə yə əsas-
la nır? Tə bii ki, hər 
şey dən əv vəl, yu-
nan la rın dö yüş kən 

qon şu qə bi lə lər-
lə qar şı dur-

m a  s ı -
n a . 

şa yıb lar.
Baş qa bir ver si ya da isə on la-

rın Qaf qaz dağ la rı ətək lə rin də, 
Me toida (Azov də ni zi) sa hil lə-
rin də ya şa dı ğı de yi lir. Plu tarx 
da bu fi  kir də dir. Onun söz lə-
ri nə gö rə, ama zon lar Afi  na ya 
yü rüş edən də, bu zun üs tü ilə 
Kim me ri, yə ni Kerç bo ğa zı nı 
ke çib lər.

He ro dot isə öz “Ta rix”in-
də ama zon la rın skifl  ər lə qa-
rı şı ğın dan tö rə yən xalq dan 
söh bət açır. Ama zon qa-
dın lar la dö yü şən skifl  ər 

on la rı ram edə rək, çox-
la rı ilə ev lən miş di lər.

gəl mə di...

Hər suala       bir ca vab
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La kin ama zon-qa dın lar skif 
qə bi lə lə rin də ya şa ya bil mir lər. 
Qa rı şıq ailə lər ay rı lıb Ta nais 
(Don) ça yı nın o bi ri sa hi li nə 
ke çə rək, ora da məs kun la şır-
lar. Bu qə bi lə nin qa dın la rı öz 
adət lə ri ni qo ru yub sax la yır, 
ər lə ri ilə bir lik də, ya da elə öz-
lə ri ova çı xır, ki şi pal tar la rı ge-
yi nir di lər. Bu qə bi lə nin qız la rı 
düş mən öl dür mə miş ərə ge də 
bil məz di lər. Am ma on la rın 
əsl dö yüş çü sa yıl ma sı yal nız 
üç düş mə ni öl dü rən dən sön ra 
baş tu tur du. Ona gö rə də, He-
ro do tun söz lə ri nə əsa sən, bu 
qa dın la rın ço xu öm rü nün so-
nu na dək ailə qu ra bil mir di.

He ro dot ta ma mi lə real bir 
xal qı – sav ro mat la rı təs vir 
edir. Sav ro mat lar iran dil li kö-
çə ri qə bi lə lər dir. On lar era-
mız dan əv vəl VII-IV-cü əsr-
lər də Vol qa bo yu çöl lə rin də, 
Ural ət ra fın da, Şi ma li Qaf qaz-
da ya şa yan skifl  ər lə qo hum 
olub lar. Çox say lı ar xeolo ji ta-
pın tı lar sü but edir ki, sav ro-
mat qa dın la rı dö yüş çü imiş.

1972-ci il də Şi ma li Ose ti ya-
da bir ailə nin qəb ri ni ta pır lar 
– için də ki şi, qa dın və uşaq 
olan bir qə bir. Uşaq ki şi nin 
qu ca ğın da idi, qa dı nın ya nı na 
isə si lah qo yul muş du. 1997-ci 
il də Ru si ya nın Vol qoq rad şə-
hə ri ya xın lı ğın da kı Pok rov ka 
kən din də isə çox var lı ki şi və 
qa dın la rın qə bir lə ri ta pı lır. 
Qa dın la rın bə zi lə ri öz si lah la-
rı, ya xud at la rı ilə dəfn olun-
muş du. On la rın qa lıq la rı nın 
təd qi qa tı gös tər di ki, bu qa-
dın lar dö yüş lər də al dıq la rı 
ox, qı lınc, ni zə ya ra la rın dan 
hə lak olan dö yüş çü lər dir.

Di gər qa dın lar isə da ha çox 
ka hin lə rə bən zə yir di lər, çün ki 
mə zar la rı na mun cuq lar, bo-
yun ba ğı lar, için də xoş qo xu lu 
mad də lər olan qab lar, di gər 
mə ra sim əş ya la rı və həm də 
si lah qo yul muş du. Bu qə bir-
lə rin ya nın da da əl lə rin də 
uşaq la rı olan ki şi lə rin mə zar-
la rı ta pıl mış dı. Özü də hə min 
mə zar lıq da o za ma na dək əlin-
də uşaq olan bir cə qə bir be lə 
a ş  k a r  l a n -
m a  m ı ş  d ı .

Odur ki, sav ro mat lar da mat-
riar xa tın qa lıq la rı, heç şüb hə-
siz, möv cud olub.

Era mız dan əv vəl V əsr də və 
IV əs rin əv vəl lə rin də sav ro-
mat lar skifl  ə ri sı xış dı ra raq Don 
ça yın dan ke çib qər bə yö nəl di-
lər. Şərq dən isə on la rın da lın-
ca di gər qo hum xalq lar gə lir di. 
On lar sav ro mat lar la qa rı şır və 
III əsr də ye ni qə bi lə qrup la-

rı əmə lə gə ti rir lər ki, on la-
ra “sar mat” 
adı qo yu lur.

Sar mat lar bi zim era nın IV əs-
ri nə dək Du na ya qə dər uza-
nan Bö yük Çö lü məs kun laş-
dı rır lar. On lar ba rə də I əs rin 
Ro ma coğ ra fi  ya şü na sı Pom-
po ni Me la ya zır: “Sar mat lar 
dö yüş çü, azad, kim sə yə təs-
lim ol ma yan elə bir qəd dar 
və sərt xalq dır ki, on la rın, 
hətt  a qa dın la rı da ki şi lər lə 
çi yin-çi yi nə vu ru şur”. Sar-

mat lar ara sın da çox 
qə bi lə lər var dı – 
alan lar, rok so lan-
lar, aors lar, ya zık lar.
Alan la rın tö rə mə lə-

ri olan ose tin lər in di də əc dad-
la rı nı öz əf sa nə lə rin də, rə va-
yət lə rin də ya şa dır lar.

La kin ta ri xə bəl li olan yal nız 
sar mat ama zon la rı de yil. Be lə 
qa dın dö yüş çü lə rin Ki çik Asi-
ya da da ol ma sı öz təs di qi ni 
ta pır. Şi ma li Tür ki yə də, Sam-
sun şə hə rin də ki Dün dar-Tə pə 
mə dən qa tın da apa rı lan qa zın-
tı lar za ma nı ar xeoloq lar si lah-
la, dö yüş at la rı ilə bas dı rıl mış 
qa dın qə bir lə ri və için də bir 
xey li be lə mə zar yer lə şən qa la 
tap mış dı lar.

İn di ki za man da He ro dot, 
Plu tarx, Diodor, St ra bon, 
baş qa qə dim ta rix çi və coğ-
ra fi  ya şü nas la rın təs vir et di-
yi ama zon-qa dın lar qə bi lə-
si nin olub-ol ma dı ğı ba rə də 
bir mə na lı nə sə söy lə mək çə-
tin dir. Çox gü man ki, Ama-
zon-qa dın lar haq qın da olan 
rə va yət lər də qa dın la rın ki şi 
pe şə lə ri nə yi yə lən dik lə ri bü-
tün qə bi lə lər ba rə də mə lu-
mat lar bir lə şir. Heç şüb hə siz, 
be lə bir ənə nə yu nan la ra, ro-
ma lı la ra qə ri bə gə lir di və on-
lar real əh va lat la rı öz uy dur-
ma la rı ilə can lan dı rır dı lar. 
Am ma bü tün bu əf sa nə və rə-
va yət lər də müəy yən hə qi qət 
pa yı da olub.

Ama zon-qa dın la ra ma raq 
Bö yük coğ ra fi  kəşfl  ər döv-
rün də ye ni dən can la nıb. Ko-
lumb ümid edir di ki, on la rı 
Ki çik An til ada la rın da ta pa-
caq, Kor tes isə Mek si ka nı 
fəth et mə yə ha zır la şar kən 
sir li ama zon-qa dın la rı nın 
məm lə kə ti ni, on la rın zən gin 
xə zi nə lə ri ni də tap maq əm-
ri al mış dı. İs pan kon kis ta-
do ru Fran sis ko de Orel ya no 
ya zır dı ki, 1542-ci il də on lar 
Cə nu bi Ame ri ka sel va sın da 
ağ də ri li və sa rı saç qa dın dö-
yüş çü lər lə vu ru şur muş. Son-
ra lar bu id dianı təs diq edən 
heç bir də lil tap maq müm kün 
ol ma dı, am ma bu nun la be lə, 
o za man is pan la rın ge dib çı-
xa bil di yi bö yük ça ya Ama-

zon ka adı ver di lər...

muş du. On la rın qa lıq la rı nın 
təd qi qa tı gös tər di ki, bu qa-
dın lar dö yüş lər də al dıq la rı 
ox, qı lınc, ni zə ya ra la rın dan 
hə lak olan dö yüş çü lər dir.

a ş  k a r  l a n -
m a  m ı ş  d ı .

ra “sar mat” 
adı qo yu lur.

qə bi lə lər var dı – 
alan lar, rok so lan-
lar, aors lar, ya zık lar.
Alan la rın tö rə mə lə-

yüş çü lər lə vu ru şur muş. Son-
ra lar bu id dianı təs diq edən 
heç bir də lil tap maq müm kün 
ol ma dı, am ma bu nun la be lə, 
o za man is pan la rın ge dib çı-
xa bil di yi bö yük ça ya Ama-

zon ka adı ver di lər...

mat qa dın la rı dö yüş çü imiş.
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  “Fan tas tik can lı lar və on la rın ya şa yış məs kən-
lə ri” fi l mi ya zı çı ya ye ni dən mil yon lar la 
dol lar qa zan dı rıb. Bu qey ri-adi uğur son 
4 il də ilk də fə ola raq Coan Roulin qin 
pla ne tin ən var lı adam la rı si ya hı sı na 
düş mə si nə sə bəb olub. Yal nız ABŞ-da 
fi lm ilk is ti ra hət gü nü 75 mil yon dol-
lar gə lir gə ti rib. 

“Fan tas tik can lı lar və on la rın ya şa yış 
məs kən lə ri” fi l mi nin bi rin ci his-
sə si ni re jis sor De vid Yeyts çə kib. 
Bu fi l min və bun dan ön cə ki bü-
tün fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  isə 
Roulin qin özü dür. Qeyd edək ki, 
Har ri Pott  er haq qın da in di-
yə dək nəşr edil miş ki tab lar 
bü tün dün ya da 450 mil yon 
ti raj la sa tı lıb. Sa tış dan əl də 
olu nan 7,7 mil yard dol lar 
gə li rin 15 faizi qo no rar ki mi 
Roulin qə çat mış dı.

Sankt-Pe ter burq da bir qrup alim Fyo dor 
Dos to yevs ki nin qeyd dəf tər lə ri nin də qiq 
ta ri xi ni müəy yən ləş dir mək üçün in no va tiv 
üsul tək lif edib. Hə min qeyd lə ri ya zı çı nın 

iri həcm li əsər lə ri nin qa ra la ma sı da ad lan dır maq 
olar.

Be lə ki, ya zı çı əsər lə ri nin pla nı nı məhz hə min dəf-
tər lər də qeyd edib. Dəf tər lə rin bö yük his sə si oxu-
nub, nəşr edi lib, am ma heç də ha mı sı nın ya zıl ma 
ta ri xi qeyd olun ma yıb. Rus Ədə biy ya tı İns ti tu tu nun 
apa rı cı mü tə xəs si si, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Kons-
tan tin Barş tın söz lə ri nə gö rə, Dos to yevs ki nin əl yaz-
ma la rı nın oxun ma sı me to do lo gi ya sı mü rək kə bin 
spekt ro fo to met rik təh li li nə əsas la nır: “Dəf tər lər də ki 
qeyd lə rin də qiq ya zıl ma ta ri xi ni müəy yən et dik dən 
son ra biz “Ci na yət və cə za”, “İdiot”, “Ka ra ma zov 
qar daş la rı” və ya zı çı nın baş qa şe devr lə ri nin ne cə 
ya zıl dı ğı nı bi lə cə yik”. O, da ha son ra qeyd edib ki, 
inf ra qır mı zı diapa zon da Dos to yevs ki nin o dövr də 
is ti fa də edi lən ce viz mü rək kə bi ilə qə lə mə alın mış 
ya zı la rı da ha ay dın gö rü nür. Qeyd lə rin ar dı cıl lı ğı nı 
poz ma maq məq sə di lə on la rın hər bi ri üçün xü su si 
spekt roq ra fi k pas port ya ra dı lıb. İn di yə qə dər xey li 
əl yaz ma nın ta ri xi müəy yən ləş sə də, ümu mi həc mi 
5500 sə hi fə dən iba rət olan qeyd lə rin üzə rin də iş hə-
lə də da vam et di ri lir. Alim lə rin söz lə ri nə gö rə, bu 
yol la Dos to yevs ki nin qeyd dəf tər lə ri inf ra qır mı zı 
diapa zon da ay dın lı ğa çı xa caq.
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 ABŞ-da məş hur bri ta ni ya lı ya zı çı 
Her bert Uell sin in di yə qə dər heç kə-
sə mə lum ol ma yan he ka yə si ta pı lıb. 
Əsər “Sa lın mış ta van” ad la nır. He ka-
yə ni Bri ta ni ya da nəşr edi lən “Sa hil” 
(“St rand”) ədə bi jur na lı nın re dak to ru 
Endr yu Qul li ABŞ-ın İl li noys Uni ver-
si te ti nin ar xi vin dən ta pıb. 

E.Qul li “Sa lın mış ta van” he ka yə si nin 
1890-cı il lər də ya zıl dı ğı nı eh ti mal edir. 
Onun  söz lə ri nə gö rə, he ka yə, möv zu su na 
və sü jet xətt  i nə gö rə  ya zı çı nın hə min dövr-
də yaz dı ğı “Qır mı zı otaq” ad lı he ka yə si nə 
çox bən zə yir. Re dak to ra  ax ta rış za ma nı ar-
xiv də ki əl yaz ma la rın su rə ti ni çı xar maq la 
məş ğul olan as sis ten ti yar dım edib. He ka-
yə elə “Sa hil” ədə bi jur na lın da da çap edi-
lə cək. Əsər haq qın da da nı şan Qul li de yib 
ki, he ka yə çox ra hat, köh nə bir ev də şah-
mat oy na yan və qə ri bə ta va nı mü za ki rə 
edən qəh rə man lar dan 
bəhs edir. 

Hazırladı:  
NARINGÜL

İ
tal yan lar dün-
ya me diası-
nın “da hi ya nə 
kəşf” ad lan-

dır dı ğı ori ji nal la yi hə yə im za atıb lar. 
Be lə ki, müş tə ri lə rin se və-se və al dı-
ğı “Lib rott  ig lia” şə rab şü şə lə ri in di 

həm də he ka yə ki ta bı dır. Oxu cu lar 
bir ne çə nö vu olan bu şə ra bın yal nız 3 
nö vün dən ki tab ki mi is ti fa də edə bi lə-
cək lər. Hər şü şə nin həc mi 0,37 litr dir. 

Bu, iki qə də hə ya xın şə rab de mək dir. Şü şə nin üzə rin də çap 
edil miş he ka yə lər ital yan di lin də dir. 

“An tos” ad lı qı rı mı zı şə rab şü şə si nin üzə rin də ya zı çı və mü-
ğən ni Pat ri si ya Lak vi da rın “Qa rın da kı qur ba ğa” ad lı he ka yə si ni 
oxu maq olar. Da ha tünd şə rab olan “Ne biol lo”nu içən lə ri Re gi na 
Na daes Mar ke sin “Mən sə ni se vi rəm. Mə ni unut” ad lı no vel la sı 
mü şa yiət edə cək. Xoş əh va li-ru hiy yə ya rat maq üçün nə zər də tu-
tu lan “Ar neis” ad lı yün gül ağ ça xır şü şə si nin üzə rin də isə Da ni lo 
Za nel li nin “Qətl” ad lı yu mo ris tik he ka yə si ni gör mək olar. 

La yi hə ni “Re ver se In no va tion” di zayn stu di ya sı “Matt  eo Cor-
reg gia” şə rab za vo du ilə bir gə hə ya ta ke çi rib. La yi hə müəl lifl  ə ri-
nin söz lə ri nə gö rə, bu la yi hə nin məq sə di dad lı iç ki ilə ədə biy ya-
tı bir ləş dir mək dir. Hər kə sin təəc cü bü nə sə bəb olan bu ide ya nı 
di zay ner lər be lə izah edib: “İn di biz kom pü ter, plan şet və mo bil 
te le fon lar da ki tab oxu yu ruq. Şə rab şü şə sin də ni yə oxu ma yaq?!”.

Ədə bi se ri ya dan olan şə ra bın 375 mil li lit ri nin qiy mə ti 15 av ro dur.

Ru si ya da ya zı çı Za xar Pri le pin bu də fə əsər lə ri ilə de yil, 
ma raq lı ədə bi la yi hə si ilə mət buatın gün də mi nə gə lib. 
O, Mosk va ət ra fın da  müasir ədə biy yat xa dim lə ri nin 
və on la rın pə rəs tiş kar la rı nın bir ara ya gə lə cə yi, ya ra dı-

cı lıq mü za ki rə lə ri apa ra ca ğı “ədə biy yat kən di” tik di rə cə yi ni bil-
di rib. Ar tıq kən din la yi hə si də ha zır dır. Kənd Mosk va ət ra fın-
da –  Zam kad ye də sa lı na caq. “Pri le pin xu to ru” ad la na caq kənd 
dün ya şöh rət li serb re jis so ru Emir Kus tu rit sa nın çək di yi “Mö-
cü zə ki mi hə yat“ ad lı fi lm üçün sa lın mış “Drevnq rad” kən di-
nin pro to ti pi dir. Ədə biy yat kən di can lı mə də ni-eks pe ri men tal 
mər kəz ola caq. Bu ra da ya zı çı, re jis sor, rəs sam və sə ya hət çi lər lə 
gö rüş lər ke çi ri lə cək, həm çi nin qi raət ax şam la rı, us tad dərs lə ri, 
mu si qi fes ti val la rı, ya ra dı cı lıq la yi hə lə ri təş kil edi lə cək.  

Ya zı çı de yir ki, bu la yi hə ni dəs tək lə yən lər çox dur. Ar tıq tə ləb 
olu nan və sait top la nıb. Ru si ya da bir sı ra so sial ins ti tut lar da Pri-
le pi nin la yi hə si ni dəs tək lə yib. Kənd 2017-ci ilin ya zın da ti ki lə cək.  

La yi hə nin rəh bə ri məş hur rus re jis so ru Ni ki ta Mi xal kov dur.
Gə lə cək də Ru si ya nın baş qa şə hər lə rin də də ədə biy yat kən di 

sa lın ma sı plan laş dır lır. 
Bir çox ro man və he ka yə lər müəl li fi  olan Za xar Pri le pin Ru-

si ya da bir sı ra nü fuz lu mü ka fat la ra, o cüm lə-
dən “Mil li best sel ler”, “Rus bu ke ri”, “Bu nin 
mü ka fa tı”na la yiq 
gö rü lüb. Pri le pin 
2015-ci il də Ru-
si ya da “İlin 
ya zı çı sı” se çi-
lib. 

yol la Dos to yevs ki nin qeyd dəf tər lə ri inf ra qır mı zı 
diapa zon da ay dın lı ğa çı xa caq. yə elə “Sa hil” ədə bi jur na lın da da çap edi-

lə cək. Əsər haq qın da da nı şan Qul li de yib 
ki, he ka yə çox ra hat, köh nə bir ev də şah-
mat oy na yan və qə ri bə ta va nı mü za ki rə 
edən qəh rə man lar dan 
bəhs edir. 

Hazırladı:  
NARINGÜL

Dostoyevskinin əlyazmalarının 
tarixi yeni üsulla öyrənildi

Bir çox ro man və he ka yə lər müəl li fi  olan Za xar Pri le pin Ru-
si ya da bir sı ra nü fuz lu mü ka fat la ra, o cüm lə-
dən “Mil li best sel ler”, “Rus bu ke ri”, “Bu nin 
mü ka fa tı”na la yiq 
gö rü lüb. Pri le pin 
2015-ci il də Ru-
si ya da “İlin 
ya zı çı sı” se çi-
lib. 

“Fan tas tik can lı lar və on la rın ya şa yış məs kən-
lə ri” fi l mi ya zı çı ya ye ni dən mil yon lar la 
dol lar qa zan dı rıb. Bu qey ri-adi uğur son 
4 il də ilk də fə ola raq Coan Roulin qin 
pla ne tin ən var lı adam la rı si ya hı sı na 
düş mə si nə sə bəb olub. Yal nız ABŞ-da 
fi lm ilk is ti ra hət gü nü 75 mil yon dol-

“Fan tas tik can lı lar və on la rın ya şa yış 
məs kən lə ri” fi l mi nin bi rin ci his-
sə si ni re jis sor De vid Yeyts çə kib. 
Bu fi l min və bun dan ön cə ki bü-
tün fi lm lə rin sse na ri müəl li fi  isə 
Roulin qin özü dür. Qeyd edək ki, 
Har ri Pott  er haq qın da in di-
yə dək nəşr edil miş ki tab lar 
bü tün dün ya da 450 mil yon 
ti raj la sa tı lıb. Sa tış dan əl də 
olu nan 7,7 mil yard dol lar 
gə li rin 15 faizi qo no rar ki mi 
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dır dı ğı ori ji nal la yi hə yə im za atıb lar. 
Be lə ki, müş tə ri lə rin se və-se və al dı-
ğı “Lib rott  ig lia” şə rab şü şə lə ri in di 

həm də he ka yə ki ta bı dır. Oxu cu lar 
bir ne çə nö vu olan bu şə ra bın yal nız 3 
nö vün dən ki tab ki mi is ti fa də edə bi lə-
cək lər. Hər şü şə nin həc mi 0,37 litr dir. 

Bu, iki qə də hə ya xın şə rab de mək dir. Şü şə nin üzə rin də çap 

İ

Şərab şüşəsi 
həm də hekayə 

kitabı oldu

Herbert
Uellsin
naməlum
hekayəsi
üzə çıxıb
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