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“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin portalıdır!
ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin “Açıq ki tab” 

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

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

Onu da qeyd e dək ki, ar tıq on layn ki tab xa na mı-
zın rusdil li ver si ya sı da fəaliy yət gös tə rir.

İ
l ham Əli yev Ba kı nın Su ra-
xa nı ra yo nun da Zığ-Əmir-
can-Ye ni Su ra xa nı av to mo bil 
yo lu nun 5 ki lo metr lik his sə-

si nin əsas lı ye ni dən qur ma dan 
son ra açı lı şın da iş ti rak edib.

Bu yol da əsas lı ye ni dən qur ma 
iş lə ri “Ba kı şə hə ri Su ra xa nı ra yo-
nu nun Zığ-Əmir can-Ye ni Su ra xa-
nı av to mo bil yo lu nun ti kin ti si ilə 
bağ lı təd bir lər haq qın da” Azər-
bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
Sə rən ca mı na uy ğun ola raq apa rı-
lıb.

“Azə rav to yol” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin səd ri Sa leh Məm mə-
dov döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu-
mat ver di ki, av to mo bil yo lu nun 
hə rə kət his sə si nin eni 10 met rə 
qə dər dir. Yol uzun müd dət idi ki, 
tə mir olun mur du və in ten siv hə rə-
kət nə ti cə sin də as falt-be ton ör tük 
ya rar sız və ziy yə tə düş müş dü. Bu 
isə av to nəq liy yat va si tə lə ri nin ra-
hat və ma neəsiz hə rə kə tin də prob-
lem lər ya ra dır dı. Gö rü lən iş lər 
nə ti cə sin də ar tıq bu prob lem tam 
ola raq ara dan qal dı rı lıb. Apa rı lan 
iş lər za ma nı bu ra da da zə ru ri olan 
yer lər də yol ya ta ğı nın ya rar sız 
qrun tu qa zı la raq çı xa rı lıb. Yol bo-
yu ye ral tı kom mu ni ka si ya xət lə ri 
ye ni lə ri ilə əvəz lə nib. Yo la ye ni as-
falt-be ton ör tü yü sa lı nıb. As falt-be-
ton ör tü yün də xü su si ma te rial dan 
is ti fa də olu nub ki, bu da səth su la-
rı nın as falt-be ton ör tü yü nə da xil 
ol ma sı nın qar şı sı nı al maq la as falt 
ör tü yü nün key fi y yə ti ni yax şı laş dı-
rır və uzu nö mür lü lü yü nü ar tı rır. 
La yi hə çər çi və sin də yol bo yu zə-
ru ri olan yer lər də hər iki is ti qa mət 
üz rə pi ya da lar üçün ye ni sə ki lər ti-
ki lib. Yol bo yun ca xü su si av to bus 
da ya na caq la rı qu raş dı rı lıb, səth və 
qrunt su la rı nın ötü rül mə si üçün 
zə ru ri olan yer lər də dre naj bo ru-
lar qo yu lub. Diq qə tə çat dı rıl dı ki, 
əsas lı ye ni dən qur ma iş lə ri qra fi  kə 
uy ğun tex no lo ji ar dı cıl lı ğa riayət 
olun maq la və yük sək key fi y yət lə 
apa rı lıb. Zığ -Ə mir can-Ye ni Su ra-
xa nı av to mo bil yo lu nun ti kin ti si 
ilə 3 ya şa yış mən tə qə si nin 63 min 
nə fər əha li si nin ge diş-gə li şi xey li 
ra hat la şıb.

Döv lət baş çı sı yo lun rəm zi açı lı-
şı nı bil di rən len ti kəs di.

***
Ba kı nın Sa bun çu ra yo nun da 

əsas lı şə kil də ye ni dən qu ru lan 
Ra ma na-Maş ta ğa av to mo bil yo lu-
nun de kab rın 8-də açı lı şı olub.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev yo lun açı-
lı şın da iş ti rak edib.

“Azə rav to yol” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin səd ri Sa leh Məm-
mə dov döv lə ti mi zin baş çı sı na gö-
rü lən iş lər ba rə də mə lu mat ver di. 
Bu yol “Ra ma na-Maş ta ğa av to-
mo bil yo lu nun ti kin ti si ilə bağ-
lı təd bir lər haq qın da” Pre zi dent 
İlham Əli ye vin Sə rən ca mı na uy-
ğun ola raq əsas lı şə kil də ye ni dən 
qu ru lub. Yo lun as falt-be ton ör tü-
yü uzun müd dət ya rar sız və ziy-
yət də olub. Ümu mi uzun lu ğu 11 
ki lo metr olan yo lun tex ni ki gös-
tə ri ci lə ri gö rü lən iş lər nə ti cə sin də 
müasir tə ləb lər sə viy yə si nə çat dı-
rı lıb. Ye ni dən qu ru lan yol Hey dər 
Əli yev pros pek ti-Mər də kan və 
Zab rat– Maş ta ğa av to mo bil yol la-
rı nı bir ləş di rə rək bu əra zi də ye ni 
bir yol inf rast ruk tu ru ya rat ma ğa 
im kan ve rib.

Əv vəl lər yo lun hə rə kət his sə si-
nin eni 6-7 metr idi. Ti kin ti iş lə ri 
çər çi və sin də yo lun eni 10 met rə 
qə dər ge niş lən di ri lib. İki hə rə kət 
zo laq lı yo lun hər iki is ti qa mə tin-
də pi ya da sə ki lə ri in şa olu nub.

Yo lun 1,7 ki lo metr lik his sə si isə ye-
ni dən la yi hə lən di ri lə rək in şa edi lib. 
Ye ni dən qur ma iş lə ri çər çi və sin də 
yol bo yu zə ru ri olan yer lər də ye ni 
yol ya ta ğı sa lı nıb. Ye ni as falt dö şə-
nən əra zi nin ümu mi sa hə si 90 min 
kvad rat met rə ya xın dır. Bu av to-
mo bil yo lu nun ye ni dən qu rul ma sı 
za ma nı 2,5 min kvad rat metr is ti-
nad di va rı və ye ni pi ya da sə ki lə ri 
in şa edi lib, işıq di rək lə ri qo yu lub. 
Bun lar dan əla və, yol bo yu kom mu-
ni ka si ya xət lə ri nin kö çü rül mə si, 
həm çi nin köh nə xət lə rin ye ni lə ri 
ilə əvəz lən mə si iş lə ri də gö rü lüb. 
Av to nəq liy yat va si tə lə ri nin hə rə-
kə ti nin tən zim lən mə si məq sə di lə 
zə ru ri yer lər də yol ni şan la rı və mə-
lu mat ve ri ci löv hə lər qu raş dı rı lıb. 
Ümu miy yət lə, 3 ya şa yış mən tə qə-
si ni bir ləş di rən av to mo bil yo lu nun 
ti kin ti si ilə 85 min dən çox sa ki nin 
ge diş-gə li şi xey li asan la şıb və av-
to nəq liy yat va si tə lə ri nin Hey dər 
Əli yev pros pek ti, həm çi nin Zab-
rat-Maş ta ğa av to mo bil yo lu na ra-
hat çı xı şı tə min olu nub.

Pre zi dent İl ham Əli yev yo lun 
rəm zi açı lı şı nı bil di rən len ti kəs di, 
in şaat çı lar la söh bət et di.

Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi
Baş redaktor: Yaşar Əliyev
İcraçı direktor: Bəhlul Seyfəddinoğlu
Redaksiya heyəti: Nəriman Əbdül rəh manlı, Salam 
Sarvan, Elmin Nuri, Narıngül Əliyeva
Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından çıxır.
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
Tiraj: 1250. Sifariş: 3504
Ünvan: Bakı, Topçubaşov küç. 74.
Telefon: 595 16 05.
E-mail: aydinyol.az@gmail.com
Qəzet Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib.
Şəhadətnamə nömrəsi: 3899

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin Regional Data və Beynəlxalq 
Kommutasiya mərkəzlərinin açılışı olub

Bu gün lər də Azər bay ca nın Ra bi tə və Yük sək 
Tex no lo gi ya lar Na zir li yi nin Ba kı da Re-
gional Da ta və Bey nəl xalq Kom mu ta si ya 
mər kəz lə ri nin açı lı şı olub.

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 açı lış mə ra si min də 
iş ti rak edib lər.

Re gional Da ta Mər kə zi nin və IP əsas lı Bey nəl xalq 
Kom mu ta si ya Mər kə zi nin ope ra to ru 2015-ci ilin iyun 
ayın da ye ni dən st ruk tur laş dı rı la raq adı də yiş di ri lən 
“AzIn Te le com” Məh dud Mə su liy yət li Cə miy yət dir. 
Qu ru mun in zi ba ti bi na sı ən müasir stan dart la ra uy ğun 
şə kil də ye ni dən qu ru lub. Ye ni bi na da əmək daş la rın 
fəaliy yə ti üçün la zı mi şə rait ya ra dı lıb. Bi na nın yer ləş di-
yi əra zi də ge niş abad lıq və ya şıl laş dır ma iş lə ri apa rı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va ye-
ni ya ra dı lan Da ta Mər kə zi nin fəaliy yə ti ilə ta nış olub lar.

Son ra döv lə ti mi zin baş çı sı və xa nı mı Bey nəl xalq 
Kom mu ta si ya Mər kə zi nin fəaliy yə ti ilə də ta nış olub lar.

Da ha son ra döv lə ti mi zin baş çı sı və xa nı mı Bey nəl-
xalq Kom mu ta si ya və Re gional Da ta mər kəz lə ri nin 
yer ləş di yi “AzIn Te le com” Məh dud Mə su liy yə ti Cə-
miy yə tin in zi ba ti bi na sın da kı iş şə raiti və mad di-tex-
ni ki ba za ilə ta nış olub lar.

Res pub li ka mız da bu xid mət lə rin da ha ge niş tət bi-
qi nin zə ru ri li yi ni vur ğu la yan Pre zi dent İl ham Əli yev 
mü va fi q tap şı rıq la rı nı ve rib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Yo lun 1,7 ki lo metr lik his sə si isə ye-

İlham Əliyev Bakının
Zığ-Əmircan-Yeni Suraxanı 

və Ramana-Maştağa 
avtomobil yollarının 
açılışında iştirak edib

Qırğızıstanın Turkelpress portalı erməni 
vandalizmini sübut edən fotoları yayıb
Qır ğı zıs ta nın Tur kelp ress xə bər por ta lı Azər TAc-ın iş ğal edil miş 

Azər bay can tor paq la rın da er mə ni lə rin tö rət dik lə ri vəh şi lik lə-
ri əks et di rən fo to la rı nı ya yıb.

Hə min fo to lar Azər bay ca nın 
Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə-
fi n dən iş ğal edil miş müx tə lif əra-
zi lə rin də – Dağ lıq Qa ra bağ da, Sə-
də rək ra yo nu nun Kər ki kən din də, 
Zən gi lan ra yo nu nun Məm məd-
bəy li kən din də, La çın və Kəl bə cər 
ra yon la rın da, Cəb ra yıl ra yo nu-
nun Xə ləfl  i və Qum laq kənd lə rin-
də və di gər yer lər də çə ki lib və er-
mə ni van da liz mi ni əya ni şə kil də 

sü but edir.
Fo to lar da Şu şa qa la sı nın, Şu şa 

məs ci di nin, məş hur Göv hər Ağa 
məs ci di nin, Azər bay can qə bi ris-
tan lıq la rı nın və bir sı ra di gər ob-
yekt lə rin ha zır kı gö rü nü şü ək si ni 
ta pıb.

Fo to lar la bu link dən ta nış ol-
maq müm kün dür: htt p://www.
turkelpress.com/?p=21067

Qulu KƏNGƏRLI
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“Rəşid Behbudov. 
Biblioqrafiya” kitabının 

təqdimatı keçirilib

De kab rın 9-da M.F.Axund za də adı na Mil-
li Ki tab xa na da SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv lət 
mü ka fat la rı laureatı, So sialist Əmə yi 
Qəh rə ma nı Rə şid Beh bu do va həsr olun-

muş fo toal bo mun və “Rə şid Beh bu dov. Bib lioq ra-
fi  ya” ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, əv vəl cə təd bir iş ti rak çı la rı 
ki tab xa na nın fo ye sin də sə nət kar haq qın da ya zıl mış 
ki tab lar, döv ri mət buat ma te rial la rı, mü ğən ni nin 
səs yaz ma la rın dan iba rət val lar dan, CD disk lər dən 
iba rət sər gi yə ba xıb lar və Rə şid Beh bu dov la bağ lı 6 
də qi qə lik qı sa fi lm nü ma yiş olu nub.

Təd bir də Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes sor 
Kə rim Ta hi rov Rə şid Beh bu do vun Azər bay can mu-
si qi mə də niy yə ti ta ri xin də öz dəst xətt  i ol du ğu nu bil-
di rib. Mil li Ki tab xa na nın nəş ri olan bib lioq ra fi  ya dan 
söz aça raq de yib ki, nəşr də R.Beh bu dov ba rə də rəs-
mi sə nəd lər, sə nət ka rın əsər lə ri, hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da ki tab lar, döv ri mət buat da və məc muələr də 
çap olu nan mə qa lə lər yer alıb.

Mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni Əda lət 
Və li yev dün ya şöh rət li mü ğən ni nin ana dan ol ma sı-
nın 100 il li yi ilə bağ lı ke çi ri lən sil si lə təd bir lər dən da-
nı şıb. R.Beh bu do vun hər mah nı nın ar xa sın da bir ob-
raz ya ra dan əsl sə nət kar ola raq dün ya nın ən məş hur 
teatr səh nə lə ri və kon sert sa lon la rın da kı rən ga rəng 
re per tuar lı say sız çı xış la rı ilə Azər bay can mə də niy-
yə ti nə ge niş şöh rət qa zan dır dı ğı nı bil di rib.

Na zir müavi ni qeyd edib ki, ən bö yük ha di sə lər dən 
bi ri sə nət ka rın adı nı da şı yan Döv lət Mah nı Teat rı nın 
önün də Pre zi den ti miz İl ham Əli ye vin Sə rən ca mı ilə 
Xalq rəs sa mı Fuad Sa la ye vin müəl li fi  ol du ğu Rə şid 
Beh bu do vun möh tə şəm abi də si nin ucal dıl ma sı olub.

Na zir müavi ni vur ğu la yıb ki, bir ne çə gün son ra 
- de kab rın 14-də Hey dər Əli yev Sa ra yın da R.Beh-
bu do vun 100 il li yi nə həsr edil miş tən tə nə li təd bir 
ke çi ri lə cək.

R.Beh bu do vun özü nə məx sus ifa çı lıq tər zin dən, 
hə zin li rizm ça lar lı ecaz kar sə sə ma lik sə nət kar ol ma-
sın dan söz açan na tiq onun ya ra dı cı lı ğı bo yu sə nət 
alə mi nə gə tir di yi ye ni lik lər lə mil li mu si qi sal na mə-
mi zi zən gin ləş dir di yi ni bil di rib.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, bu gün Mil li Ki tab xa na da 
R.Beh bu do va həsr edil miş fo toal bo mun və onun ya-
ra dı cı lı ğı nın ki çik bir his sə si ni özün də əks et di rən 
CD dis kin təq di ma tı ona olan ümum xalq mə həb bə ti-
nin tə za hü rü dür.

Rə şid Beh bu do vu xoş bəxt sə nət kar ad lan dı ran 
Ə.Və li yev de yib ki, onun ifa la rı, qo yub get di yi zən-
gin irs hər gün ye ni dən səs lə nir, təb liğ edi lir. Bu, bir 
da ha onu gös tə rir ki, Rə şid Beh bu dov ki mi bö yük sə-
nət kar lar heç vaxt unu dul mur, yad dan çıx mır.

Təd bir də Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
rek to ru, Xalq ar tis ti Si ya vuş Kə ri mi, Azər bay can Bəs-
tə kar lar İtt  i fa qı nın ka ti bi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Sər dar Fə rə cov, Xalq ar tis ti Mü ba riz Ta ğı yev, sak so-
fon ifa çı sı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ra fi q Se yid za-
də və baş qa la rı Rə şid Beh bu dov la bağ lı xoş xa ti rə lə-
ri ni bö lü şüb lər.

Son da mü ğən ni nin ailə si adın dan Ka mil Şah ver di-
yev Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nə, Mil li Ki tab-
xa na nın əmək daş la rı na və təd bir iş ti rak çı la rı na min-
nət dar lı ğı nı bil di rib.

ABŞ-ın “Take 6” caz qrupu
Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib 

Məş hur “Ta ke 6” vo-
kal seks te ti de kab rın 
8-də Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də kon sert 

proq ra mı ilə çı xış edib. ABŞ-ın ən 
çox ti tul qa za nan, elə cə də on də fə 
“Qrem mi” mü ka fa tı laureatı olan 
aka pel la qru pu qos pel, caz, R&B 
və pop mu si qi janr la rın da ifa edir.

AzərTAc xə bər ve rir ki, “Ta ke 6” 
(Klod Mak nayt, Mark Kibl, Coel 
Kibl, Deyv To mas, El vin Çea, Kris-
tian Dent li) Ba kı ta ma şa çı la rı na 
müx tə lif üs lub la rın sin tez olun du-
ğu, özü nə məx sus imp ro vi zə lər lə 
zən gin kon sert proq ra mı təq dim 
edib. Qrup Çar li Çap li nin “Smi le” 
mah nı sı ki mi dün ya hit lə ri ni, Pi ter 

Qeb riel və Stin qin kom po zi si ya la-
rı nı və s. ifa edib. Hər çı xış dan ön-
cə ta ma şa çı lar la sə mi mi ün siy yət 
qu ran mu si qi çi lər in sa nın vo kal 
im kan la rı nın sər həd siz ol du ğu nu 
nü ma yiş et di rib, iz lə yi ci lə rə unu-
dul maz ge cə ya şa dıb lar.

Qeyd edək ki, qrup 1980-ci il də 
ABŞ-ın Ala ba ma şta tın da kı Ok-
vud Kol le cin də Klod Mak nayt tə-
rə fi n dən “The Gent le man’s Es ta te 
Quar tet” adı ilə ya ra dı lıb. Kol lek-
tiv da ha son ra “Al lian ce” ki mi 
ta nı nıb. 1987-ci il də “Rep ri se Re-
cords” şir kə ti ilə mü qa vi lə bağ la-
yan za man ar tıq ey niad lı mu si qi 
kol lek ti vi nin ol du ğu bəl li olub və 
qrup “Ta ke 6” ad lan dı rı lıb.

“Ta ke 6” qru pu nun ilk al bo mu 
din lə yi ci lə rin, caz, pop tən qid çi lə-
ri nin rəğ bə ti ni qa za nıb və bu nun la 
da kol lek tiv məş hur la şıb. Ümu-
miy yət lə, bu möh tə şəm “6-lı ğın” 
hər bir mu si qi al bo mu dün ya ca-
zın da ha di sə yə çev ri lib və mil yon-
lar la ti raj la sa tı lıb.

Bu gün lər də Azər bay ca nın ABŞ-da kı sə fi r li yi tə rə fi n dən Va şinq to nun 
ən bö yük in zi ba ti ti ki li si olan Ro nald Rey qan Bi na sı və Bey nəl xalq 
Ti ca rət Mər kə zin də öl kə mi zin zən gin mə də niy yət nü mu nə lə ri bu 
öl kə də akk re di tə olun muş dip lo ma tik kor pu sun nü ma yən də lə ri-

nə, me dia təm sil çi lə ri nə və ge niş ic ti maiy yə tə təq dim olu nub.
Ro nald Rey qan Bi na sı və Bey nəl-

xalq Ti ca rət Mər kə zi tə rə fi n dən təş kil 
edi lən “İl lik Qış Bey nəl xalq Sə fi r lik 
Sər gi si” çər çi və sin də baş tu tan təd-
bi rin məq sə di Va şinq ton da akk re di tə 
olun muş xa ri ci öl kə sə fi r lik lə ri nə öz 
mil li mə də niy yət lə ri ni, mət bəx lə ri ni, 
öl kə lə ri nin gör mə li yer lə ri ni təb liğ et-
mək üçün im kan ya rat maq dır.

Təd bir çər çi və sin də Azər bay can 
sə fi r li yi tə rə fi n dən öl kə mi zin mə-
də niy yə ti ni əks et di rən ki çiköl çü lü 
xal ça nü mu nə lə ri, mil li ge yim lər, 
müx tə lif eks po nat və su ve nir lər, 
ha be lə qə dim ta ri xi abi də lə ri, öl kə-
mi zin müasir inf rast ruk tu ru nu və 
tu rizm po ten sialı nı özün də əks et di-
rən şə kil lər nü ma yiş et di ri lib. Zi ya-
rət çi lər, həm çi nin Azər bay ca nın zən-
gin mət bə xi nin müx tə lif təam la rı na, 

şir niy yat la ra və iç ki lə rə qo naq edi-
lib lər. Sə fi r li yin əmək daş la rı öl kə-
miz, onun iq ti sa di, mə də ni və tu rizm 
po ten sialı ba rə də zi ya rət çi lə rə ge niş 
mə lu mat ve rib, Azər bay can haq qın-
da müx tə lif ki tab lar, jur nal və buk-
let lər pay la yıb lar.

Qeyd edək ki, öl kə miz bu sər gi-
də ən iri stend lər dən bi ri ilə təm sil 
olu nub. Azər bay ca nın mə də niy yə ti 
və mət bə xi ol duq ca bö yük zi ya rət çi 
ma ra ğı na sə bəb olub.

Hər ilin de kab rın da ke çi ri lən və 
ge niş ic ti maiy yə tə açıq olan bu sər-
gi Va şinq to nun mə də ni hə ya tın da ən 
bö yük və ma raq lı təd bir lər dən he-
sab olu nur. Buil ki təd bir də 37 döv lət 
təm sil olu nub və sər gi ni üç min nə fə-
rə dək qo naq zi ya rət edib.

Yusif BABANLI

Vaşinqtonda ölkəmizin 
zəngin mədəniyyəti 

təqdim olunub 

Xalq rəssamı
Elbəy Rzaquliyevin 
xatirəsi anılacaq

De kab rın 14-də 
Döv lət Film 
Fon dun da Xalq 
rəs sa mı El bəy 

Rza qu li ye vin 90 il li yi nə 
həsr olun muş xa ti rə ge cə si 
ke çi ri lə cək.

AzərTAc xə bər ve rir ki, Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
və Azər bay can Res pub li ka sı 
Ki ne ma toq raf çı lar İtt  i fa qı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şə cək 
təd bir çər çi və sin də unu dul-
maz sə nət ka rın xa ti rə si nə həsr 
olun muş fo to sər gi açı la caq, 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı əks et di-
rən vi deoçarx təq dim edi lə cək.

Ge cə də “Yad daş” sə nəd li 
fi lm lər stu di ya sın da len tə alı-
nan re jis sor Mü ba riz Na ğı ye-
vin gör kəm li sə nət ka ra həsr 
et di yi “Ar zu la rı nı çə kən rəs-
sam” sə nəd li fi l mi nü ma yiş 
olu na caq.

Qeyd edək ki, El bəy Rza qu-
li ye vin çək di yi tab lo lar müa-
sir Azər bay can bo ya kar lı ğı və 
qra fi  ka sə nə ti nin qiy mət li nü-
mu nə lə ri ki mi dün ya nın bir 
çox sər gi sa lon la rın da, rəsm 
qa le re ya la rın da və mu zey lər-
də sər gi lə nir.



Mənası, yaxud 
yazılışı qüsurlu 

sözlər

İşlənməyən ərəb,
fars və digər əcnəbi 

sözlər
Terminlər Qurama sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz 

hallandırmaları
həlimsalma
həmağıl
hərifb ilmə
hərifsayma
hərzəçi
hərzəçilik
həsədedən
həsədetmə
həzincəsinə
hibridlənmək
hibridləşmək
hıçqırışma
hıçqırışmaq
hidratlaşmaq
hidrogeneza
hidrogilqarışdıran
hidrokütlə
hidrosklonlu
hif
hırıldatma
hırıldatmaq
hissetməklik
hiş-hişlənmə
hiş-hişlənmək
hım
hmıldamaq
hmıldanma
hmıldanmaq
homoqraf
hopa-hop
hopdemə
hophahop
hoplama
hoplamaq
hoplanma
hoplanmaq
hoplatma
hoplatmaq
höcət-höcət
höcətliketmə
höcətolma
hökumətbazlıq
hökumətçi
hökumətçilik
hökumətlik
hölləşdirmə
hölləşdirmək
hunçu
hunçuluq

seydgah
səbəbiyyət
səbi
səbuhi
səcc
sədbər
səddi-Çin
sədparə
səfabəxş
səfahət
səfəri
səfh ə
səfi rxana
səfra
səğir
səğirlik
səxa
səktə
səqf
səqfl i
səqfsiz
səlah
səlahiyyətdar
sələb
səlitə
səlt
səmaviyyə
səmənbuy
səng
səngdil
səngək
səngəkxana
səngsar
sərab
səranə
sərasimə
sərbaz
sərbazxana
sərçeşmə
sərəfraz
sərəndaz
sərəndazlı
sərəsgər
sərəsgərlik
sərf-nəhv
sərhesab
sərih
sərkar
sərkeş

hidromufta
hidronefroma
hidronevmatoz
hidroporşen
homogenləşdirici
homogenlik
homoloq
hopper-dazator
koksid
koksidioz
koksinellid (-lər)
koksit (-lər) 
kollimator
kollinear
kolloksilin
koloratura (mus.)
kolyuriya
kommelina
kommendasiya
kommensal
kommensalizm
komplanar 
kompleksonometriya
komtometr
kondilus
kondilusarası
kondilus-diz
kondilusüstü
kondilusüstü-çıxıntı
konduktometriya
konxoid
koniferin
konk
konkresiya 
konqruyent
konosament 
konsistometr
konsonans 
konstantan 
kontinual-genetik 
kontinuum
kontokorrent 
kontraksiya 
kontrfors
kontrqayka
kontroktava
konulyari 
konunq 
konurbasiya 

həlaketmə
həlakolma
həlledən
həlletmə
həməsrlik
həmfi kirli
həmişəyaşıllıq
hənək-dəyənək
hərarətkeçirmə
hərarətkeçirməzlik
hərəkətetmə
hərracaçıxma
hərracaqoyma
hərzədanışan
hərzədanışma
həsədaparan
həsədaparma
həvədişli
həvəsəgələn
həvəsəgəlmə
həvirəgəlmə
həyataqayıtma
həyatdangetmə
həyatdanköçmə
həyatverən
həyatvermə
həzmetmə
həzzalma
hikmətlik
himayəedən
himayəedici
himayəetmə
himayəkar
himayəkarlıq
hoppanıb-aşma
hoppanıb-qaçma
hoppanıb-qaçmaq
hoppanıb-yıxılma
hoppanıb-yıxılmaq
hoppanış
hovçəkmə
höccələnmə
höccələnmək
höccələtmə
höccələtmək
hönkürüb-hıçqırma
hönkürüb-hıçqırmaq
hörgüçəkmə
hörgühörmə

həyasızlaşdırma
həyasızlaşdırmaq
həyəcanlandırılma
həyəcanlandırılmaq
hicabsızlıq
hiddətləndirilmə
hiddətləndirilmək
hidrogenləşdirilmək
hidroqumvurma
hidroquraşdırıcı
hidrolabirint
hidromaniya
hidromexaniki
hidromexanikləşdirmək
hidroporşenli
hidropotensial
hil-mixəkli
hil-mixəksiz
hilsiz-mixəksiz
hiperbolalı
hiperbolalıq
hırıltılı
hırıltısız
hirsləndirilmə
hirsləndirilmək
hisləndirilmə
hisləndirilmək
hişlənmə
hişlənmək
hişlətmə
hişlətmək
hitlerçi
hm
hofmarşal
hofmeyster
homokeçid
hoşa-hoşa
hoş-hoş
hoş-hoşlama
höcətli
hökumətyönlülük
höllətmə
höllətmək
hönkürtmə
hönkürtmək
hönkürüşmə
hönkürüşmək
hördürtmə
hördürtmək

huş-guşlu
huş-guşsuz
huşyarcasına
huşyarlıq
hülqumlatma
hülqumlatmaq
hürriyyətbazlıq
hürüb-mırıldamaq
hüzrəgetmə
hüzuragələn
hüzuragəlmə
hüzurdaduran
hüzurdadurma
xalaistəyən

sərkeşli
sərkeşlik
sərkələf
sərqıfıl
sərmənzil
sərnigun
sərtaxt 
sərtasər
sərtib
sərtiblik
sərvətdar
sərvətdarlıq
sərvistan
sərvqəd

konveksion 
konveksiya 
konvektor 
konyuksiya
konyuqasiya
konyuqat
kooptasiya 
kopolimer
kopulyasiya
korda 
kordait  
kordiyerit
korinebakterioz
korinebakteriya

hörmə-tikmə
hörmətkarlıq
hörmətkarlıqla
hörükhörmə
humanistlənmə
humanistlənmək
hücumçəkmə
huşlanma
huşlanmaq
hücumçuluq
hücumetmə
hüquqpozma
hündürhörgülü
hündürlükölçmə

hörgücsüz
hörmətcə
hululuq
humanistlətmə
humanistlətmək
huşlu-huşlu
huşluluq
huş-guşla
huşyar-huşyar
huşyarlıqla
hücumlu
hürəyənlik
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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: 
HƏ RİF BİL MƏ, HƏ RİF SAY MA, HIÇ QI RIŞ MAQ, 
HI RIL DAT MA, HİS SET MƏK LİK, HİŞ-HİŞ LƏN-
MƏK, HMIL DA MAQ, HMIL DAN MA, HO PA-HOP, 
HOP HA HOP, HOP LAN MAQ, HOP LAT MA,... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



- Əzi zim İvan. Sən öm rün bo yu və tə-
nə dön mə yi ar zu la yır dın. Qis mət ol ma-
dı. Qoy bu bir ovuc rus tor pa ğı sə nin 
so yuq mə za rı nı isit sin. Əmi nəm ki, in di 
ru hun doğ ma Ru si ya da do la şır. Ra hat 
yat, dos tum, qəb rin nur la dol sun...

Ya zı çı nın ya xın çev rə si yax şı bi lir di ki, 
o, daim və tən həs rə ti ilə ya şa yır. Əsər lə-
rin də də Ru si ya ya olan sev gi si ni tə rən-
nüm edir di. Ya zı çı, şair, tər cü mə çi, 39 
ya şın da Pe ter burq Elm lər Aka de mi ya-
sı nın fəx ri aka de mi ki se çil miş, 1933-cü 
il də ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı al-
mış Bu nin 1870-ci il də Mər kə zi Ru si ya-
da, Vo ronеj ya хın lı ğın da do ğul muş du. 
Onun mən sub ol du ğu za də gan şə cə rə-
si nin kök lə ri ХIV əsr Lit va rıt sar la rı na 
qə dər gе dib çı хır dı.

Gə lə cək ya zı çı ilk təh si li ni еv də al mış, 
11 ya şın da isə Yеlеtsk gim na zi ya sı na 
da xil ol muş du. La kin ailə nin mad di və-
ziy yə ti ağır laş dı ğın dan, təh si li ya rım çıq 
qal dı. O, 1889-cu il də yеr li “Or lovs ki 
vеst nik” qəzе tin də korrеk tor ki mi işə 
baş la dı. İki il dən son ra İva nın ilk şеir lər 
ki ta bı işıq üzü gör dü.         

1895-ci il də An ton Çе хov la ilk gö rü şü 
gənc Bu ni ni ya ra dı cı lı ğa da ha da hə vəs-
lən dir di. Sə nə tə fərq li mü na si bət lə ri nə 
baх ma ya raq, rus ədə biy ya tı nın bu iki 
bö yük si ma sı nın sə mi mi dost luq mü na-
si bət lə ri uzun il lər da vam et di.

Bu ni nə cid di tə sir edən sə nət kar lar-
dan bi ri də Lev Tols toy idi. Bu ni nin  
“Хu tor da”, “Və tən dən хə bər”, “Dün-
ya nın o bi ri ba şın da” hе ka yə lə ri rus 
cə miy yə ti nin acı rеal lıq la rı na – 1892-ci 
il də ki ac lı ğa, və ba еpidе mi ya sı na, ki çik 
tor paq sa hib lə ri nin müfl  is ləş mə-
si nə, kənd li lə rin Si bi rə sür-
gün еdil mə si nə həsr 
olun muş du. Bu nin 
Ru si ya da həm də 
mə ha rət li tər cü-
mə çi ki mi ta-
nın mış dı. 

O, Okt yabr 
in qi la bı ilə ba-
rış ma dı. 1920-ci 
ilə qə dər Odеs-
sa da ya şa dı, 
son ra isə 
Fran sa ya 
m ü  h a -
ci rət еt-
di. 

...Dəfn mə ra si mi ba şa çat sa da, kim-
sə ye rin dən tər pən mir di. İn san lar san ki 
ya zı çı nı bu qə rib mə zar da tən ha qo yub 
get mək is tə mir di. Ba şı nı əri nin kök sü nə 
qo yub dal ğın lıq la mə za ra ba xan, dost-
la rı nın ya zı çı “Ba nin” tə xəl lü sü ilə ta-
nı dı ğı qa dın - məş hur Ba kı mil yon çu su 
Şəm si Əsə dul la ye vin qı zı Üm bül ba nu 
bu an lar da qə ri bə hiss lər ke çi rir di. “Yə-
ni mə nim də öm rüm qür bət də bi tə cək? 
Bir da ha can dan əziz sev di yim Ba kı-
nı, doğ ma el-oba nı, vur ğu nu ol du ğum 
Xə zə ri gör mə yə cə yəm? Bir gün mə ni 
də be lə mə zar lıq da dəfn edib çı xıb ge-
də cək lər, azər bay can lı qı zı ol du ğu mu 
kim di xa tır la yan? İvan Ni ko la ye viç ki-
mi, mə nim də ürə yim və tən nis gi li ilə 
qu bar ola caq... Qür bə tin acı sı nı uda-uda 
əri yə cə yəm bu yad məm lə kət də...”

Üm bül ba nu ye nə də Bu nin lə ilk gö-
rü şü nü xa tır la dı. Məş hur sa ti ra us ta sı 
Teffi    nin evin də ya zı çı ilə şü şə bən din bir 
kün cü nə çə kil miş di lər. Bu ni nin hər kəl-
mə sin də və tən həs rə ti du yu lur du, sö zü-
nün əv və li də, axı rı da Ru si ya idi. Mü-
ha ci rət də ilk ki ta bı ye ni cə çap dan çıx mış 
Üm bül ba nu nun tim sa lın da san ki özü nə 
həm dərd tap mış dı. O, ye ni dos tu - Ba ni-
nin “Qaf qaz gün lə ri” ro ma nı nı yük sək 
qiy mət lən di rir di. Bu əsər də Üm bül ba nu  
Ba kı da ke çən uşaq lıq və gənc lik il lə rin-
dən, şa hi di ol du ğu ic ti mai-si ya si ha di-
sə lər dən ya zır, Azər bay ca nı, onun pay-
tax tı nı, bu ra da ya şa yan in san la rın hə yat 
tər zi ni təs vir edir di. Ro man da kı ha di sə lər 
ke çən yü zil li yin bi rin ci və ikin ci onil li yin-
də neft mil yon çu su Şəm si Əsə dul la ye vin 
və onun nəs li ət ra fın da cə rə yan edir di. 
Hə min il lər də neft Ba kı sın da tə til, ta lan 
və qır ğın lar baş alıb ge dir di, er mə ni lər lə 
mü na si bət lər kəs kin ləş miş di. Müəl lif hə-
min il lə ri “dün ya nın qa rı şıq döv rü” ad-
lan dı rır və er mə ni lə rin tö rət di yi əməl lə ri 
Fran sa ic ti maiy yə ti nə çat dı rır dı. Bu nun la 
ya na şı, ro man da Qaf qaz mü səl man la rı-
nın in ki şa fın dan, Ba kı nın ye ni neft ya taq-
la rın dan, çi çək lə nən mə də niy yə tin dən 
ge niş bəhs olu nur du. Ba nin ya zır dı:

“Ba kı göz gö rə-dö rə də yi şir, Av ro pa 
hə yat tər zi nə ke çir di. Tə la tüm lü ta ri xi 
ha di sə lə rin baş ver di yi bu dövr də adət-
lər də yi şir, on suz da zəifl  ə miş köh nə 
ənə nə lər möv qe yi ni iti rir di...Tə biətin 
bu də yiş məz li yi ilə bi zim 
də yiş miş gü zə ra nı mız 

ara sın da kı zid diy yət 
mə nə me lan-

xo lik bir 
ov qat gə-

tir miş-
di”. 

...Teffi    şü şə bən də gəl di. Əziz qo naq la-
rı üçün əlin də iki qə dəh şə rab gə tir miş di, 
gü lüm sə yib Üm bül ba nu ya göz vur du:

- Ba nin, eh ti yat lı ol, İvan ad lı bu qa-
ra göz oğ lan əsl sehr baz dır,  qa dın la rın 
qəl bi ni göz qır pı mın da ov sun la ma ğı ba-
ca rır. To ra düş mə yə sən a...

Am ma nə sə Bu ni nin qa dın sa rı dan bəx-
ti gə tir mir di. İlk sev gi li si Var va ra onu tərk 
et miş di. İlk rəs mi hə yat yol da şı An na Sak-
ni ilə də xoş bəxt lik ta pa bil mə miş di. Be lə 
ki, An na nı əri nin da xi li alə mi,  hiss lə ri, ya-
ra dı cı lıq uğur la rı əs la ma raq lan dır mır dı. 
İkin ci hə yat yol da şı Ve ra əri nin baş qa qa-
dın lar la xə ya nə ti nə döz mə yə rək evi tərk 
et miş, la kin bir müd dət son ra Bu ni ni ba-
ğış la yıb ge ri dön müş dü...

Üm bül ba nu ürək dən gül dü:
- Teffi   , de yə sən, ar tıq gec dir, mən bu 

gün dən İvan Ni ko la ye vi çin sehr li mən-
gə nə sin dən çı xa bil mə yə cə yəm. Mən cə, 
heç özü də bu na ra zı ol maz. Pa ri sin gö-
bə yin də “Şa ma xı şah za də si”ni tap maq 
hər ada ma nə sib ol mur...

Hər üçü gül dü. İvan Ni ko la ye viç şə-
rab dan bir qur tum içib Ba ni nin göz lə ri-
nin içi nə bax dı. 

- Əziz dos tum, ica zə niz lə, si zə ye ni 
şeiri mi oxu yum. Mən cə, si zə la yiq əsər-
dir, - de di, son ra da gü lə-gü lə əla və et di. 
– Dos tum Ye se nin eşit səy di, pa xıl lıq dan 
ürə yi part la yar dı.
Üzü mə di kil sə ma vi göz lə rin,
Mən xoş bəxt sa nı ram özü mü on da...
Bu lud suz bir gü nün göy lə ri ki mi
Ümid pa rıl da yır ba xış la rın da.

Qa ra kir pik lə ri en di rib sus san,
Üzər kə dər mə ni, üzər qəm mə ni.
Se vir sən, özün də bil mə dən am ma
Giz li sax la yır san sən bu sev gi ni.

Am ma ki, hər za man, hər yer də, hər an
Sən lə ya xın lı ğı işı ğa yoz dum...
Sə nin gənc li yi ni, gö zəl li yi ni,
Kaş Tan rı qo ru sun, ey əziz dos tum!

...Mə zar lıq da kim sə qal ma mış dı. Tək-
sə iki fəh lə mə za rın önün də ki ək lil lə ri 
sə li qə ilə yer ləş di rir di lər. Qı zıl gül lər lə 
bə zə dil miş ək lil lər dən bi ri nin qa ra len-
tin də be lə ya zıl mış dı: “Əziz Bu ni nə “Şa-
ma xı şah za də si”ndən!”
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- Əzi zim İvan. Sən öm rün bo yu və tə-

ya zı çı nı bu qə rib mə zar da tən ha qo yub 

la rı nın ya zı çı “Ba nin” tə xəl lü sü ilə ta-
nı dı ğı qa dın - məş hur Ba kı mil yon çu su 

bu an lar da qə ri bə hiss lər ke çi rir di. “Yə-
ni mə nim də öm rüm qür bət də bi tə cək? 
Bir da ha can dan əziz sev di yim Ba kı-
nı, doğ ma el-oba nı, vur ğu nu ol du ğum 
Xə zə ri gör mə yə cə yəm? Bir gün mə ni 

kim di xa tır la yan? İvan Ni ko la ye viç ki-
mi, mə nim də ürə yim və tən nis gi li ilə 

II YAZI
  ...1953-cü ilin so yuq no yabr 
gü nü Pa ri sin Sent-Je nev yev-
de-Bua mə zar lı ğın da kı sü ku tu 
bu də fə kil sə zəng lə ri poz du. 
Ke şiş duanı oxu yub bi tir miş di. 
Adam lar din məz-söy lə məz növ-
bə ilə bö yük rus ya zı çı sı İvan 
Bu ni nin mə za rı na ya xın la şır, ta-
bu tun üs tü nə tor paq atır dı lar. 
Hər bi ge yim də olan çar ge ne-
ra lı göz ya şı nı sax la ya bil mir di. 
O, ci bin dən sə li qə ilə bü kül müş 
yay lıq çı xart dı, için də ki tor pa ğı 
ovuc la yıb mə za rın üs tü nə səp di 
və uca dan de di: Te le ka nal lar dan bi rin də efi  rə ge dən kri mi nal xə-

bər lər də ki sü jet diq qə ti mi çək di. Üç ye ni yet mə 
po lis böl mə sin də ifa də ve rir di. Za hi ri gö rü nüş-
lə rin dən və ge yim lə rin dən hiss olu nur du ki, 

im kan lı ailə lə rin öv lad la rı dır. On lar ya şa dıq la rı ra yo nun 
əra zi sin də ge cə saat la rın da av to ma şın lar dan oğur luq et-
dik lə ri ni, eh ti yat his sə lə ri ni isə də yər-dəy mə zi nə sat dıq-
la rı nı eti raf et di lər. Müs tən ti qin “əl də et di yi niz pu lu ha ra 
xərc lə di niz?” sualı na hər üçü təx mi nən ey ni ca va bı ver di:

- Mərc oyu nu üçün çox lu va riant yaz mış dıq, təh vil 
ver mə yə pu lu muz çat mır dı. Ona gö rə də...

Bax be lə! Oğur luq la əl də edi lən pul lar ge yi mə, ye-
mə yə, ba ha lı mo bil te le fon və s. alın ma sı na yox, oyu na 
sərf olu nub. Asan yol la pul qa zan maq hə ris li yi son da 
bu uşaq la rı ci na yə tə sü rük lə yib. Öv lad la rı na qay ğı sız 
hə yat üçün hər cür şə rait ya rat ma ğa ça lı şan, la kin on-
la ra nə za rə ti zəifl  ət miş va li deyn lə rin xə ca lət dən han sı 
hiss lər ke çir di yi ni an la maq çə tin de yil. 

Gə lin dü şü nək - bu olay da bir məş hur mah nı da de-
yil di yi ki mi, kim uduz du, kim ud du? Mən heç də mərc 
oyun la rı nın əley hi nə de yi ləm. Dün ya da to to li za tor lar, 
mərc oyun la rı hə mi şə olub və yə qin ki, bun dan son ra 
da ola caq. Gö rü nür, in san psi xo lo gi ya sı elə dir ki,  bə zi 
adam la rın yük sək  do za da  ad re na li nə, hə yə can la rı nı, 
emo si ya la rı nı və çıl ğın hiss lə ri ni da ha qa ba rıq bü ru zə 
ver mə yə eh ti ya cı var. Əsr lər bo yu in san lar  “qə lə bə” 
və “məğ lu biy yət” ad lı iki əks qüt bün ara sın da qa lıb-
lar. Cə miy yət mərc oyun la rın da bəx ti gə ti rən lə rə, yox 
yer dən var la nan la ra giz li hə səd apar sa da, bu oyun uc-
ba tın dan müfl  is lə şən məz lum la rın acı hə yat he ka yət lə-
ri nə də az şa hid lik et mə yib. 

Sirr de yil dir ki, biz ne sin bu sa hə sin də ağ la gəl məz 
pul lar dövr edir. Nə zə rə al maq la zım dır ki, gə li rin bö-
yük qis mi id ma nın müx tə lif növ lə ri nin (xü su sən də 
uşaq id ma nı nın)  in ki şa fı na, id man klub la rı nın fəaliy-
yə ti nə, möh tə şəm qur ğu la rın, sta dion la rın in şa sı na, 
çox cay lı xey riy yə təd bir lə ri nə sərf olu nur.

Bü tün bun lar təq di rə la yiq dir. An caq bu həm də yet-
kin lik ya şı na çat ma yan lar ara sın da bir sı ra prob lem lər 
ya ra dıb. Bə zi va li deyn lər şi ka yət edir: “Uşa ğa cib xərc-
li yi ve ri rik, is tə yi rik özü nə sərf et sin, ya şıd la rı ilə əy-
lən sin, an caq son ra dan xə bər tu tu ruq ki, hə min pu lu 
mərc oyu nu na ve rib! Heç bil mi rik ney lə yək?”

Qa nu na gö rə, mərc oyun la rın da yal nız 18 ya şın dan 
yu xa rı və tən daş lar iş ti rak edə bi lər. Bəs bu qay da ya 
hər yer də əməl olu nur mu? Be lə mən tə qə lər dən bi ri nin 
əmək da şı de yir:

- İn di du raq hər müş tə ri dən şəx siy yət və si qə si tə ləb 
edək? Ödə di yi pu lun mən bə yi ilə ma raq lan ma ğa sə la-
hiy yə ti miz yox dur. Uşaq la rı ge ri qay ta rı rıq. Am ma elə-
lə ri də var ki, son qə pi yi ni gə ti rir. Bu nun uc ba tın dan 
xirt də yə cən borc için də olan lar var! 

Nə isə... Qay da lar be lə dir - va rian tı nı ver, pu lu nu 
ödə! De mə li, iş ti rak çı la rın yaş həd di nə nə za rət yox dur, 
yet kin lik ya şı na çat ma yan lar asan lıq la kim lə rin sə tə si ri 
al tı na dü şüb, bu cür xo şa gəl məz əməl lər lə qar şı laş ma-
lı olur. Bu na gö rə də müəl lim lər, va li deyn lər, QHT-lər 
əl-ələ ve rib ge niş iza hat işi apar ma lı dır. Bu nun əvə zin-
də uşaq la rı id man  qur ğu la rı na apa rıb on lar la bir lik də 
ya rış la rı iz lə mək, ye ni yet mə lə ri küt lə vi su rət də id man 
böl mə lə ri nə cəlb et mək da ha yax şı ol maz mı? 

Dost la rım dan bi ri də ox şar prob lem lə üz ləş miş di. An-
caq mə sə lə ra zı lıq la həll olun du. Dos tum oğ lu na tək lif 
et di ki, va riant la ra xərc lə di yi pu lun mü qa bi lin də onu 
şə hə rin ən müasir id man qur ğu sun da kı tre na jor  böl mə-
si nə yaz dı ra caq. Hər şey sülh lə bit di. İn di dos tum özü 
də oğ lu ilə bir lik də hə min o id man za lı na ge dir...

İs tə ni lən hal da, hər bir prob le min həl li yol la rı nı ax-
ta rıb tap maq müm kün dür. Am ma məc bu ri təd bir lə rin 
sə mə rə ver mə yə cə yi də nə zə rə alın ma lı dır. Ye ni yet mə-
lər elə yaş döv rün də dir lər ki, on la ra qar şı mü na si bət 
həs sas lıq tə ləb edir. 

Öv lad la rı, xü su sən də yet kin lik ya şı na çat ma yan la-
rı nə za rət dən kə nar da qoy ma ma lı yıq. On lar la daim 
ün siy yət də ol maq, iş lə ri və prob lem lə ri ilə  mü tə ma-
di ma raq lan maq, düz gün yol gös tər mək va cib dir. Əks 
təq dir də, yaş lı nə sil – biz özü müz udu za ca ğıq. Və bu 
məğ lu biy yət bir oyun luq yox, hə mi şə lik ola caq.

Fərhad
ABDULLAYEV

Uduzan kim,
udan kim?
Uduzan kim,

ya nın o bi ri ba şın da” hе ka yə lə ri rus 
cə miy yə ti nin acı rеal lıq la rı na – 1892-ci 
il də ki ac lı ğa, və ba еpidе mi ya sı na, ki çik 
tor paq sa hib lə ri nin müfl  is ləş mə-
si nə, kənd li lə rin Si bi rə sür-
gün еdil mə si nə həsr 
olun muş du. Bu nin 
Ru si ya da həm də 
mə ha rət li tər cü-
mə çi ki mi ta-
nın mış dı. 

O, Okt yabr 
in qi la bı ilə ba-
rış ma dı. 1920-ci 
ilə qə dər Odеs-
sa da ya şa dı, 
son ra isə 
Fran sa ya 
m ü  h a -
ci rət еt-
di. 

ənə nə lər möv qe yi ni iti rir di...Tə biətin 
bu də yiş məz li yi ilə bi zim 
də yiş miş gü zə ra nı mız 

ara sın da kı zid diy yət 
mə nə me lan-

xo lik bir 
ov qat gə-

tir miş-
di”. 
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Yu xuda 
görüş, 
yaxud 

gülüm sə yən 
ruh

- Saq qa lın dan dam la-dam-
la nur sü zü lən ata mın yox lu ğu, 
tə bii ki, mən və ailə si üçün çox 
çə tin di. Atam bi zi tez tərk et di. 
Çə tin lik lər lə üz lə şən də ona da ha 
çox eh ti yac du yu ram; ağ la yı ram, 
dualar edib ru hun dan kö mək is-
tə yi rəm. Ru hun gü cü sı nır sız dı, 
tü kən məz di. İn sa nın ölü mün dən 
son ra mad di var lı ğı – cis mi bi zi 
tərk edir, am ma onun ger çək ma-
hiy yə ti əbə di və güc lü olan ruh-
dur. İna nın, Adil Mir se yid dən, 
onun əbə di və güc lü ru hun dan 
hər gün kö mək, güc-qüv vət, xe-
yir-dua is tə yi rəm. Hər an ata mın 
ye ri hiss olu nur, ha ra ba xı ram-
sa, onu gö rü rəm. Tə səv vür edin, 
xəs tə olan za man atam da yu xu-
ma xəs tə ha lı ilə gə lir. Özü mü 
yax şı hiss edib sa ğal dıq da, yu-
xu ma qo naq gə lib se vinc için də 
gü lüm sə yir. Adil Mir se yid adı na 
bir iş gö rən də, müt ləq hə min gün 
mə nə gü lüm sə yər, yu xu da da ol-
sa...

Ya ğı şın apar dı ğı 
adam

Öm rü nün so nu na qə dər çə tin-
lik lə rin, prob lem lə rin mən gə nə-
sin də qa lan Adil Mir se yid üçün 
həm şeir yaz maq, həm də rəsm 
çək mək, bir növ, ağ rı la rın dan 
mü vəq qə ti də ol sa, uzaq laş maq, 
ne cə de yər lər, öz xə yal la rı na baş 
vur maq idi. Möh tə şəm Pa ri si bir 
an lıq ki çil miş şə kil də ya ğış dam-
la sı nın için də tə səv vür edək, bax, 
Adil Mir se yi din də xə yal la rı o 
cür idi. Aya nın söz lə ri nə gö rə, 
ya ğı şın Adil Mir se yid üçün gə tir-
di yi xə yal la rı elə hə min ya ğış da 
yu yub apa rır mış...

- Sa bah ya ğa caq ya ğış Adil 
Mir se yi din pən cə rə si ni bu gün-
dən dö yər di... Xü su sən, ya ğış lı 
ax şam la rın me lan xo lik qüs sə si 
onun ru hu na çox ya xın idi. Bə-
li, ya ğış lı ha va la rı, bir də ya ğış 
sə si ni öz sə sin dən çox se vər di. 
Saat lar la ya ğı şı iz lər di, çə tir siz və 
pa paq sız gə zin ti yə çı xar dı. Na ra-
hat qa lar dım ki, so yuq olar, xəs-
tə lə nər. “Ya sə mən qo xu lu may 
ya ğış la rı”, “Yağ mur lar möv sü-
mün də”, “Ya ğış xal ça sı”, “Ya ğış 
mo ti vi” – bun lar ata mın ya ğı şa 
it haf et di yi şeir lə rin bir ne çə si dir.

Ol ma yan ya zı 
masasın da ya zı lan lar

Xə yal la rı yu yu lub get sə də, o, 
yo rul ma dan ya zır dı. Özü də, ol ma-
yan ya zı ma sa sın da “ya zır dı”... Bu 
gün Adil Mir se yid dən nə oxu yu-
ruq sa, hə min ya zı ma sa sı nın yox-
lu ğu na borc lu yuq. Kim bi lir, bəl kə 
də, o ya zı ma sa sı ol say dı, Adil Mir-
se yi din şeir lə ri be lə tə bii alın maz dı:

- Adil Mir se yid azad adam idi. 
Atam üçün yaz maq, rəsm çək mək 
çə tin de yil di. Üzə rin də hər za man 
qə ləm-ka ğız olar dı. Elekt rik qa ta-
rı nı çox se vər di, Bu zov na da ya şa-
yan da işə onun la ge dib-gə lər di. 
Yol bo yu müt ləq nə lər sə ya zar dı, 
qeyd lər apa rar dı. Hətt  a yas tı ğı nın 
al tı na be lə qə ləm- ka ğız qo yar dı. 
Bə zən ge cə lər oya na raq, nə lə ri sə 
qeyd edib ye ni dən ya tar dı. 

Mət bəx də iş lə mə yi, ya zan da, 
rəsm çə kən də şir niy yat la çay iç-
mə yi çox se vər di. İna nın, sə mi mi 
de yi rəm, bir ge cə yə bir-iki ayın 
işi ni gö rər di. Şam işı ğın da iş lə-
mə yi, bir də tuş la, pe roy la ya zı 
yaz ma ğı xoş la yar dı. 

Bə li, onun ya zı ma sa sı yox idi. 
Am ma çox is tə yər dim, onun da 
ha mı ki mi, ema lat xa na sı və ya zı 
ma sa sı ol sun, ol ma dı... 

Bir “ki tab”ın so nu
Ol ma dı... Və şair öm rü nün so-

nun da xəs tə lik lə mü ba ri zə apa ran-
da hə min ol ma yan ya zı ma sa sı hər 
sa ni yə gə lib onun göz lə ri nin önün-
də da ya na raq, yaz maq gü cün də 
ol ma yan şairin ağ rı la rı nı da ha da 
ar tır dı. Elə bu yer də, qı zı Aya na 
bir sual ün van la yı rıq: öm rü nün so-
nun da xəs tə ikən ya za bil mə mək 
onun üçün nə də rə cə də ağır idi ?

- Sualı nı za ata mın söz lə riy lə 
ca vab ve rim: “bu dün ya da, bu 
gö zə lim dün ya da yaz maq is tər-
dim, am ma di li min ucu na “fa ni 
dün ya” kəl mə si gə lir”. Bə li, bu 
fa ni dün ya da pər va nətək özü nü 
ya nan çı ra ğın atə şi nə atan, qə-
də ri ni öpüb gö zü üs tü nə qo yan 
aşiq lə rin üz-gö zün dən Haqq-
dan gə lən bir xə fi f işıq say rı şır. 
Adil Mir se yid 2011-ci il dən ağır 
qa ra ci yər xəs tə li yin dən əziy yət 
çə kir di. 2014-cü ilin iyun ayı na 
ki mi, yə ni öm rü nün son bir ayı-
na qə dər ya zı yaz dı, rəsm çək di. 
Son bir ayı isə xəs tə xa na da reani-
ma si ya şö bə sin də yat dı. Hə min 
dövr də heç nə ya za bil mə di. Bir 
ay ön cə yə qə dər – onun “Eksp-
ress” qə ze tin də ki “Art eksp ress” 
sə hi fə si var idi – hər həf tə nin 
şən bə gün lə ri es se lə ri ya yım la-
nır dı. Öm rü nü, ca nı nı ya zı ya ve-
rən adam üçün, əl bətt  ə, ya za bil-
mə mək çox ağır idi. Xəs tə xa na da 
qı sa bir müd dət də özü nü yax şı 
hiss edən za man onu nor mal 
şö bə yə – pa la ta ya kö çür dü lər. 
Dost- ta nış la rı zi ya rə ti nə gəl di. 
Xəs tə xa na ya ki tab la rın dan apar-
mış dıq. Bir nə fə rə ki tab im za la-
ma lı idi, tə səv vür edin, əli qə ləm 
tu ta bil mə di, üzü mə bax dı, mən-
dən kö mək is tə di... Çox kə dər li, 
ağ rı lı idi, ürə yim par ça la nır dı. 

Ra fi q Hə şi mov la Sə lim Ba bul-
laoğ lu zi ya rə ti nə gəl miş di lər - 
sağ ol sun lar, tez-tez ata ma baş 
çə kər di lər, onu tək qoy maz dı lar 
– söh bət əs na sın da, atam Sə lim 
müəl li mə Na zim Hik mət dən bir 
mis ra de di: ”so nu xoş bəxt lik lə 
bi tən ki tab lar yol la yın mə nə....” 
Və ziy yə ti ağır la şan dan son ra ye-
ni dən reani ma si ya ya kö çür dü lər. 

Ölə cə yi ni bi lir di - ana ma de miş-
di bu nu – odur ki, tə kid lə evə 
apa rıl ma sı nı is tə di, biz də gə tir-
dik... Am ma bi zim lə heç iki gün 
ya şa ya bil mə di: 63 ya şın da əbə di 
yu xu ya get di. Hə, El min, bö yük 
şair lə rin ta le yi, so nu xoş bəxt lik lə 
bi tən ki tab la ra bən zə mir...

Şairin qı zı onun xəs tə li yin dən, 
öm rü nün so nun da ya şa dı ğı ağ rı-
lar dan da nı şan da san ki o gün lə ri 
ye ni dən ya şa yır. La kin da nı şır, 
nə qə dər çə tin ol sa da, Adil Mir-
se yid öm rü nün son ak kord la rı nı 
bi zim üçün səs lən di rir:

- Öz prob le mi və eh ti yac la rı ba-
rə də axı ra qə dər heç kə sə de mə di. 
Onun xa rak te ri ta mam baş qa idi. 
Hər dən elə olur du ki, dər man la-
ra-fi  la na pul la zım olur du. Am ma 
atam dost la rı nın heç bi ri nə bu ba-
rə də de mir di. 2011-ci il də tə sa düf 
nə ti cə sin də xəs tə li yi ni öy rən dik: 
ata mın hə mi şə mə də si ağ rı yır dı 
de yə, hə ki mə get dik, UZİ apa ra-
tın dan çıx dıq dan son ra sa ğal maz 
xəs tə li yə dü çar ol du ğu nu bil dik. 
Xoş bəxt lik dən çox gə lir li bir iş 
gö tür müş dü, bu sə bəb dən müəy-
yən qə dər və sait ol sa da, çox ba-
ha lı xəs tə lik ol du ğun dan, məb ləğ 
yet mə di. Da ha son ra ra yon da kı 
də də-ba ba evi mi zi sat dıq. 2011-
ci ilin de kab rın da ilk fər di sər gi si 
ke çi ril di. Elə sər gi nin pul la rı da o 
müali cə yə get di. Xəs tə lə nən dən 
son ra dost la rı tez-tez baş çə kir di-
lər. Hər gün ge cə saat 12-yə qə dər 
evi miz adam la do lu olar dı. Onu 
xəs tə xa na ya ya tı ran da isə ar tıq 
çox gec idi. Hə kim lər de yir di lər 
ki, bu, ar tıq fi  nal dır, am ma nə qə-
dər da vam edə cə yi bi lin mir. Mən 
də hər gün on lar la bu na gö rə da-
la şır dım, aqi bət lə ba rış mır dım, 

fi  nal ol du ğu nu qə bul et mək is tə-
mir dim. On lar hər “fi  nal” de dik-
cə, mən ağ la yır dım. Son ra in farkt 
ke çir di, xəs tə xa na nın dəh li zi nə 
çö küb o qə dər ağ la dım ki, bir ne çə 
hə kim mə ni sa kit ləş di rə bil mir di.

Atam dan son ra bu evə heç cü-
rə qa yı da bil mir dim. Öm rü nün 
son ge cə si nə tə hər qış qır dım sa, 
bey nim də ağ rı ya ran dı. Hə min 
ge cə üç tə ci li yar dım gəl di – iki si 
ata ma, bi ri mə nə. Elə son ge cə ya-
xın dost la rı nın ha mı sı özü nü çat-
dır dı. Mor fi  ax ta rıl dı, ta pıl ma dı. 
Al lah san ki özü bir ağ rı kə si ciy lə 
onu ya tırt dı. Elə yat dı ki, xor ha-
xor, sən de mə, o son xı rıl tı imiş. O 
səs hə lə də qu la ğım dan get mir. 

Pa ris dən və fa lı 
Lə ki...

Şair Əli sə mid Kür Adil Mir-
se yi din və fa tı ilə bağ lı şeirin-
də ya zır: 
“Pa ri sə ge dən qa tar la ra
bi let sa tıl mır Lə ki vağ za lın da,
Qə bi ris tan lı ğın da yer ta pı lır 
qə rib şairi nə.
Bir bax,
bir az ara lı da
sev di yin ən cir ağa cı əl uza dıb
 başda şı na...
Bir az ara lı da
ana qəb ri – və fa lı,
qar daş qəb ri – ara lı.
İnan mır dın, inan maz dın,
Ba kı – Pa ris dən,
Lə ki – Ba kı dan və fa lı...

Bu gün də, elə in di nin in di-
sin də də Adil Mir se yi din ru hu 

dəfn olun du ğu Lə ki tor pa ğın dan 
Pa ri sə boy la nır – ya ğış dam la sın-
da giz lə nən Pa ri sə...

Am ma o ya ğış da, o Pa ris də 
Adil Mir se yid üçün ana tor paq 
qə dər əziz ol ma dı. Son da ye ni-
dən qı zı nı din lə yək:

- Xə yal la rı nın öl kə si Fran sa, rö-
ya la rı nın şə hə ri Pa ris idi. Adil Mir-
se yi də elə gə lir di ki, əv vəl ki hə ya-
tın da Fran sa da do ğu lub. Ata mın 
öz söz lə ri lə sualı nı za ca vab ve rə-
cəm: “Qərb də – Fran sa da, İta li ya-
da və ya İs pa ni ya da do ğul say dım, 
hə ya tı mı bü tün lük lə təs vi ri sə nə tə 
həsr edər dim. Uca Tan rım mə nim 
ru hu mu Şər qə gön dər di, gö bə yim 
bu tor paq da bas dı rıl dı. Ta le mə ni 
ha ra at sa, ye nə və tə nə, mə za rım 
ola caq tor pa ğa dön düm”. 

Hər za man “Mən şərq li yəm” 
de yər di: “Şərq də for ma ru hi 
dün ya nın ör tü yü dür. Şərq li sə-
nət kar rəmz lər va si tə si lə dü şü-
nür – or na ment lə ri miz bu nun 
əya ni sü bu tu dur. Şərq sə nə ti in-
sa nın ru hi dün ya sı nı for ma laş-
dı rır. Bu mə na da mə nim Pi kas so 
ilə dialo qum uzun il lər di da vam 
edir. Mən özü mü av ro pa lı ki mi 
hiss et mi rəm – mən şərq li yəm. 
Şərq li yəm, Şərq isə mi niatür dür. 
Mi niatür isə söz dür, poezi ya dır”. 

Be lə bir xa ti rə də da nı şır dı: “Bir 
ax şam, 6-7 yaş la rın da nə nəm lə qo-
hu mu muz gil dən gə lir dik. Yol dan 
gö zəl bir qəl yan tap dım. Nə nəm 
qəl ya nı mə nə ver di, de di ki, giz-
lət, heç ki mə gös tər mə, bö yü yən-
də çə kər sən, ki şi qəl yan çə kər”.

2005-ci il də “Yuğ” teat rın da 
“Ver ni saj” ki ta bı nın təq di ma tı 
ke çi ril di. Dos tu Ey vaz Əl lə zoğ-
lu ata ma təd bir də bir qəl yan ba-
ğış la mış dı. Ey vaz Əl lə zoğ lu nun 
və fa tın dan son ra atam bir də qəl-
yan çək mə di...

Elmin NURİ

Yu xuda 

“Ay dın yol” qə ze ti nin “Ta nın mış la rın 
öv lad la rı” rub ri ka sın da res pub li ka nın 
ta nın mış şəxs lə ri nin öv lad la rı öz va li-
deyn lə ri haq qın da da nı şır. Bu də fə mər-
hum şair-rəs sam Adil Mir se yi din qı zı 
Ayan Mir se yid ata sı haq qın da acı-
lı-şi rin li xa ti rə lə ri ni bö lü-
şür. O, bu gün də ata sı 
ilə, yu xu lar da da ol-
sa, gö rü şür. Onun və 
ailə si nin Adil Mir se-
yi də bö yük eh ti yac 
duy du ğu an da şair 
on la rı göz lət mir. 
Se vinc li gün lə rin-
də gü lüm sər, kə-
dər li gün lə rin də 
qəm gin ba xış-
lar la yu xu la rı-
na gə lir:
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gülüm sə yən 

- Saq qa lın dan dam la-dam-
la nur sü zü lən ata mın yox lu ğu, 
tə bii ki, mən və ailə si üçün çox 
çə tin di. Atam bi zi tez tərk et di. 
Çə tin lik lər lə üz lə şən də ona da ha 
çox eh ti yac du yu ram; ağ la yı ram, 
dualar edib ru hun dan kö mək is-
tə yi rəm. Ru hun gü cü sı nır sız dı, 
tü kən məz di. İn sa nın ölü mün dən 
son ra mad di var lı ğı – cis mi bi zi 
tərk edir, am ma onun ger çək ma-

fi  nal ol du ğu nu qə bul et mək is tə-
mir dim. On lar hər “fi  nal” de dik-
cə, mən ağ la yır dım. Son ra in farkt 
ke çir di, xəs tə xa na nın dəh li zi nə 
çö küb o qə dər ağ la dım ki, bir ne çə 
hə kim mə ni sa kit ləş di rə bil mir di.

Atam dan son ra bu evə heç cü-
rə qa yı da bil mir dim. Öm rü nün 
son ge cə si nə tə hər qış qır dım sa, 
bey nim də ağ rı ya ran dı. Hə min 
ge cə üç tə ci li yar dım gəl di – iki si 
ata ma, bi ri mə nə. Elə son ge cə ya-
xın dost la rı nın ha mı sı özü nü çat-
dır dı. Mor fi  ax ta rıl dı, ta pıl ma dı. 
Al lah san ki özü bir ağ rı kə si ciy lə 
onu ya tırt dı. Elə yat dı ki, xor ha-
xor, sən de mə, o son xı rıl tı imiş. O 
səs hə lə də qu la ğım dan get mir. 

bi let sa tıl mır Lə ki vağ za lın da,
Qə bi ris tan lı ğın da yer ta pı lır 
qə rib şairi nə.
Bir bax,
bir az ara lı da
sev di yin ən cir ağa cı əl uza dıb
 başda şı na...
Bir az ara lı da
ana qəb ri – və fa lı,
qar daş qəb ri – ara lı.
İnan mır dın, inan maz dın,

“Ay dın yol” qə ze ti nin “Ta nın mış la rın 
öv lad la rı” rub ri ka sın da res pub li ka nın 
ta nın mış şəxs lə ri nin öv lad la rı öz va li-
deyn lə ri haq qın da da nı şır. Bu də fə mər-
hum şair-rəs sam Adil Mir se yi din qı zı 
Ayan Mir se yid ata sı haq qın da acı-
lı-şi rin li xa ti rə lə ri ni bö lü-
şür. O, bu gün də ata sı 
ilə, yu xu lar da da ol-
sa, gö rü şür. Onun və 
ailə si nin Adil Mir se-
yi də bö yük eh ti yac 
duy du ğu an da şair 
on la rı göz lət mir. 
Se vinc li gün lə rin-
də gü lüm sər, kə-
dər li gün lə rin də 
qəm gin ba xış-
lar la yu xu la rı-

Ol ma yan ya zı - Sualı nı za ata mın söz lə riy lə 
ca vab ve rim: “bu dün ya da, bu 

Ölə cə yi ni bi lir di - ana ma de miş-
di bu nu – odur ki, tə kid lə evə 

“Atamın ömrü boyu 
yazı masası olmadı”
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Əsəd CAHANGİR
(Əv və li ötən sa yları mız da)

Qa dı nı ki şi nin qa bır ğa sı elan edən 
minil lik men tal ənə nə lər lə ba rış ma yan, 
qəl bin is tə yi ni so sial qa da ğa la ra qar şı qo-
yan, ba tı ilə do ğu ara sın da qa lan fər diy-
yət çi Azər bay can qa dı nı fe mi nist ruh lu 
şeirin əsas qəh rə ma nı dır. Mə sə lən, özü nə 
Nə nə tə xəl lü sü gö tür mə si nə bax ma ya-
raq, Ley la Nə nə nin poetik qəh rə ma nı nə-
nə si ki mi öl mək, ana sı ki mi ya şa maq is-
tə mir. Onun şeir lə rin də ki qra fi k vi zual lıq 
sə nət də şairi sı xan qay da la ra, an ties te tik, 
na tu ra list ruh isə hə yat da qa dı nı sı xan 
qa nun la ra iro ni ya nın ifa də si dir. Ba xın, 
əgər Na tə van “o zül fi -yar tək xoş bu bə-
növ şə” de yə mə şuq saç la rı nın qo xu su nu 
bə növ şə yə təş beh et mək lə ki şi ni ba şa çı-
xa rır dı sa, Ley la sev gil si nin qo xu su nu co-
rab iyi nə bən zət mək lə ki şi ni aya ğa sa lır:
Adam co ra bı nın qo xu suy la
 ne cə doğ ma la şar sa-
tək olar, kef siz olar,
elə evə gəl di yi ki mi də
 co rab la rıy la ya tar sa gün lər lə
bax, elə doğ ma laş mış dın mə nə
co rab la rım ki mi...

Ay sel Nov ru zun sev gi siz hə ya tın boz-
lu ğu na sə ti ral tı iro ni ya ilə do lu şeiri isə 
gös tə rir ki, çağ daş qa dı nın ən bö yük ar-
zu su azad lıq və bu azad lı ğın gə ti rə cə yi 
xoş bəxt lik dir: 
Qa dın evə gəl di,
çan ta sın dan çox lu iş,
yor ğun luq,
sə bəb siz kə dər,
boş ürək çı xar dı
qoy du ma sa ya.
Son ra biş mə miş ye mə yi,
oğ lu nun ağ rı yan bo ğa zı nı qoy du.
Bir az dan
bü tün bun lar dan bir sa bah ha zır la-
ma lıy dı:
ümid li,
işıq lı,
xoş bəxt bir sa bah.

Bə li, xa nım lar ən çox sev gi(siz lik!)
dən ya zır lar: El naz Ey vaz lı və Rə bi qə 
Na zim qı zı tən ha lı ğa məh kum qa dı nın 
ağ rı la rı nı poetik re gist ra si ya dan ke çi-
rir; Mosk va da ya şa yan Ni lu fər Şıx lı-
nın qəh rə ma nı isə, ək si nə, bu tən ha-
lı ğı özü ar zu la yır, am ma sev gi li si ilə 
bir lik də, göz dən-qu laq dan uzaq, idil-
lik bir ada da və bu ar zu onun Azər-
bay can da ya şa ma dı ğı nı bil mək üçün 
oxu cu ya ki fa yət edir; mil li şeirin Sa fo-
su, Sil vi ya Pla tı, ən azı Ve ra Pav lo va sı ol-
maq id diasın da bu lu nan, frey dist lad lar da 
gə ziş mə lə ri se vən Se vinc El se vər sev gi nin 
ero tik, fi  ziolo ji yön lə ri ni da ha çox qa bar dır. 
Se vin cin qəh rə ma nı nın ero tiz mi bə zən aşı rı 
sı nır la ra va rır. O, hətt  a şə hid ol muş ki şi yə 
də qəh rə man lı ğı na gö rə yox, ya ra şı ğı na gö-
rə ero tik ba xım dan də yər ve rir:
Cəb hə də öl dü rü lən 
ki şi lə rin ara sın dan
bi ri nin şək li üzə rin də
sax la dı bar ma ğı nı
dır na ğı qır mı zı bo ya lı qa dın
“Nə qə şəng oğ la nı öl dü rüb lər!”, - de di.

“Er kək lər”, “Qa dın pey ğəm bər”, “Do-
ğu la caq qa dın”, “Qa dın la rın ki ta bı”, 

“Ki şi lə rin ki ta bı”... Ay sel Əli za də nin bu 
şeir, nəsr və tər cü mə ki tab la rı nın tək cə 
elə ad la rı gös tə rir ki, bə dii ədə biy yat-
da qa dın möv zu su onun dü şün cə sin də 
özü nün sa də cə bə dii yox, həm də nə zə-
ri-ideolo ji dər ki nə ça tır, açıq-aş kar fe-
minzm şək li alır. Gə lə cək ar dı cıl la rı na 
poetik və siy yət na mə sin dən isə gö rü nür 
ki, Ay sel özü də özü nü çağ daş Azər bay-
can fe mi niz mi nin bay raq dar la rın dan bi-
ri ki mi qav ra yır:
Mən dən son ra do ğu la caq qa dın,
ru hu mu və siy yət edi rəm sə nə...
Gə lən bü tün ki şi lə ri,
şeir lə ri mi,
bir də sev gi mi və siy yət edi rəm.

Bü tün za hi ri fərq lə ri nə bax ma ya raq, bu 
ya zar la rı bir ləş di rən bir mə qam var – on-
lar ha mı sı qa dın dan ya zır və qa dın ki mi 
ya zır. Kö nül Arif isə iki yön dən di gər lə-
rin dən se çi lir: bi rin ci si, onun şeir lə rin-
də süural tı axın pro se si ni Va le xa sa ya ğı 
ver mək cəh di nə qə dər mo dern sit for ma 
ax ta rış la rı var; ikin ci si, onun mö mi nə 
qəh rə ma nı sev di yi ki şi nin (Lor ka nın!) 
özü nün yox, sö zü nün saç la rı nı tu mar la-
yır. Bu, hətt  a Ma ri na Sve ta ye va nın sev-
di yi za bi tin atı nın ya lı nı tu mar la ma sı da 
de yil:
Qa dın öm rü nün
ər do daq la rın dan yo ru lub uzaq la şan,
oğul al nı nı öpən,
qız saç la rı nı hö rən yaş la rın da yam...

Mə nim sə əl lə rim
hə lə də Uzaq Qərb li mon lu ğun da
Si zin gur saç la rı nız da do la şıb-qa lıb,
yol daş Lor ka.

Am ma Ma ri na dan fərq li, Kö nü lün sı ğal-
tu ma rın da cis ma ni lik alt qat la ra qo vu lub, 
sə nə tə sub li ma si ya olu nub. Sə nə tin isə son 
ün va nı Al lah dır. Be lə cə, Lor ka nın saç la rı nı 
tu mar la yan əl lər in di Al la ha açı lır. Çün ki 
Lor ka da, Al lah da söz dür, bi ri bə dii, di gə ri 
ila hi söz, bi ri “ya lan”, di gə ri hə qi qi söz:
And ol sun ax şam ça ğı na,
ikin di vax tı na, əsr na ma zı na,
 za ma na və ya
pey ğəm bə rin əs ri nə ki,

mən idim o sübhça ğı sə ma da!
Ge cə dən do ğan Gü nəş ki mi!

Göz lə ri min ya şıy la yu dum
 Qədr ge cə si ni...

Şeir haq qa gə lir və poezi ya mı zın sö zün 
hə qi qə ti nə gəl mə si bi rin ci də fə de yil. Am ma 
ilk də fə dir ki, poezi ya bu hə qi qə tə Qu ra nın 
mü qəd dəs ahən gi, kos mik əda, sə ma vi ton, 
bir söz lə, Al la hın özü nün hök mü rə van da-
nı şıq ma ne ra sı, ila hi sö zün təl qi ne di ci siq lə ti 
ilə gə lir. Bu nə “Də də Qor qud” şeiri, nə əruz, 
nə he ca, nə rit mik sər bəst, nə ənə nə vi ver-
libr, nə də ağ şeir dır. Bu, Puş ki nin Qu ra na 
yaz dı ğı ün lü nə zi rə lər, Bu ni nin Qu ran möv-
zu sun da yaz dı ğı sil si lə şeir lər və V.B.Odə rin 
poetik duala rı nın da rit mi de yil. Bu, məhz 
Qu ra nın sə ma vi üs lu bu üçün sə ciy yə vi olan 
səs rit mi dir. İlk də fə dir ki, poetik sö zü mü-
zün ürə yi ila hi ritm üs tün də dö yü nür. İn san 
Al la ha, bə dii söz ila hi sö zə sə ma vi ritm üs-
tün də qo vu şur. Qədr ge cə si nin göz yaş la rı 
da bu vü sa lın şöv qin dən tö kü lür.

Göz yaş la rı di lin yox, ürə yin sö zü dür. 
Bu söz Ulu ca yın ax tar dı ğı hə min ilk dil-
dir. Ar zu Hü seyn bu dil lə yaz ma sa da, 
bu di lin mən ti qi ilə dü şü nür. Xa ti rə Nur-
gül bu di li tə biətin səs siz li yi, Aq şin Ev rən 
in san nit qi nin sü ku tun da gö rür. Haq lıd-
rı lar, çün ki içi miz də ki ila hi sə si eşit mək 
üçün sus ma lı yıq.

Sus ma lı yıq ki, o səs di lə gəl sin. Kö nül də 
o di lə gə lir. Am ma Kö nül onu nə tə biət, 
nə də in san da yox, Ya ra da nın özün də ta-
pır. O, ha mı nın əvə zin dən töv bə yaş la rı 
tö kə rək bir ba şa bu la ğın gö zü nə əyi lir. O, 
Al la hın ən çox göz yaş la rı na inan dı ğı na 
ina nır. Gə lin, biz də ina naq.

***
Ən son dö nəm şeiri miz də yer alan möv-

zu lar gənc na sir lə rin də ya zı la rın da öz ək si-
ni ta pır. Yet mişil lik ya saq dan son ra, axır ki, 
qut sal sə ma vi ki tab la rın di li mi zə çev ril mə si 
və ar dı cıl nəş ri, dün ya ədə biy ya tı və in cə-
sə nə ti qa pı la rı nın üzüm zə açıl ma sı 90-cı il-
lər dən son ra for ma la şan ədə bi gənc li yin 
di ni-ta ri xi möv zu la ra yö nəl mə si üçün cid-
di özül ha zır la yıb. Zər düşt Şə fi  nin “Nu hun 
do ğul ma sı”, Mir meh di Ağaoğ lu nun “Nu-
hun xar ra tı”, Müş fi q Şü kür lü nün “Dül gə rin 
qöv mü” he ka yə lə ri də bu əsas da mey da na 
çı xıb. Ay rı-ay rı müəl lifl  ər tə rə fi n dən ya zıl-
ma sı na bax ma ya raq, “Nu hun do ğul ma sı” 
və “Nu hun xar ra tı” möv zu eti bar lə bi ri di-
gə ri nin da va mı, han sı sa di lo gi ya nın his sə-
lə ri tə si ri ba ğış la yır. Gənc lə rin on lar la pey-
ğəm bər ara sın dan məhz Nuh möv zu su na 
ar dı cıl mü ra ciət lə ri tə sa dü fi  de yil. On lar ya-
şa dıq la rı tu fan lı dö nəm lə Nuh tu fa nı ara sın-
da bir bən zə yiş gö rür, di ni-ta ri xi möv zuy la 
çağ daş lıq haq qın da söz de mək is tə yir lər.

Zər düş tün he ka yə si ani mis tik ru huy la 
ün lü gür cü ya za rı Q.Ço xe li nin he ka yə lə ri ni, 
özəl lik lə də, “Kük nar la ra mək tub”u ya da 
sa lır. Zər düşt tə biətə şüur lu güc ki mi ba xır 
və bu, mət nə özəl mi fo lo ji ton ve rir. He ka-
yə nin fa bu la sın da me şə adam la odun çu qı-
zı ara sın da kı fa ciəli sev gi du rur. İn san la rın 
na dan lı ğı me şə ada mın ölü mü nə sə bəb ol sa 
da, qız bət nin də onun kör pə si ni da şı yır. Bu 
kör pə gə lə cək pey ğəm bər Nu hun özü dür. 
Muəl li fi n fi k rin cə, Nuh tu fa nı in san la rın 
tə biəti və bir-bi ri ni an la ma ma sı so nu cun da 
baş ve rib. Bu prob le min ta ri xi qa tı dır. Çağ-
daş in sa nın mə nə vi du ru mu əs ki çağ ada-
mın dan kök lü su rət də fərq lən mir və de mə li, 
ye ni tu fan göz lə ni lir. Bu isə prob le min çağ-
daş yö nü dür. Təəs süf ki, Zər düşt, dün ya sı nı 
çox er kən, ya ra dı cı lı ğı nın baş lan ğıc dö nə-
min də də yiş di və tək cə elə “Nu hun do ğul-
ma sı” gös tə rir ki, onun şəx sin də nəs ri miz 
ne cə bir is te da dı iti rib. Ru hu şad ol sun! 

M.Ağaoğ lu nun “Nu hun xar ra tı” he ka-
yə si ar tıq tu fan baş lan dı ğı gün dən söz açır. 
Zər düşt ki mi, Mir meh di də tu fan ola yı nın 
baş qəh rə ma nı Nu hu öz he ka yə si nə qəh rə-
man seç mir. O, pey ğəm bə ri nə özü gö rür, 
nə də bi zə gös tə rir. Bu, bə dii mət nin ila-
hi mətn dən bi rin ci fər qi dir. Mir meh di nin 
qəh rə ma nı qut sal ki ta ba düş mə yən adi bir 
an tu raj – Nu hun gə mi si nin xar ra tı Me me-
so dur. Xar rat pey ğəm bə rin ön cə gö rən li yi-
nə inan mır (?!) və so nuc da özü tu fan dan 
tə sa dü fən xi las ol sa da, ailə si nin məh vi nə 
sə bəb olur. Müəl li fi n fi k rin cə, yax şı lar tu-
fan da qərq olub, tu fan dan son ra kı lar ək sə-
rən Me me so ki mi uzun qu laq lar dır.

Bə dii mən tiq bu ra da ila hi mən tiq dən 
nəin ki fərq lə nir, hətt  a ona qar şı çı xır. Ola 
bi lər mi, iman gə ti rən lər tu fan da qərq ol-
sun, gə tir mə yən lər isə tə sa dü fən xi las ol-
sun? Axı Al lah öz Ki ta bın da ək si ni de yir. 
Al lah olan yer də ümu mən tə sa dü fə yer 
var mı? Mir meh di nin məq sə di di ni inan cın 
təl qi ni de yil, am ma onu bir ba şa in kar da 
elə mir. O, çağ daş mə nə vi-əx la qi so run la rın 
ən də rin kö kü nə get mə yə ça lı şır, is tə yir de-
sin ki, bu dün ya bi na sı özü lün dən xa rab dır, 
yə ni “Sü ley man dan, Nuh dan qa lan dün ya-
dır”. Di ni möv zu isə müəl li fə, sa də cə, bə dii 
üsul ki mi la zım dır, yə ni Mir meh di bu he-
ka yə də də özü nün hə mi şə ki post mo dern 
qey ri-müəy yən lik amp luasın da dır. Bu cür 
ya naş ma dan son ra Nuh onu, yə qin ki, öz 
gə mi si nə gö tür məz di. Qoy ol sun, bu nun 
əvə zi nə çağ daş nəsr tu fa nın da ədə biy yat 
onu söz gə mi si nə gö tü rüb.

Davamı gələn sayımızda

“Ki şi lə rin ki ta bı”... Ay sel Əli za də nin bu 

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.

oğ lu nun ağ rı yan bo ğa zı nı qoy du.

bü tün bun lar dan bir sa bah ha zır la-

Bə li, xa nım lar ən çox sev gi(siz lik!)
dən ya zır lar: El naz Ey vaz lı və Rə bi qə 
Na zim qı zı tən ha lı ğa məh kum qa dı nın 
ağ rı la rı nı poetik re gist ra si ya dan ke çi-
rir; Mosk va da ya şa yan Ni lu fər Şıx lı-
nın qəh rə ma nı isə, ək si nə, bu tən ha-
lı ğı özü ar zu la yır, am ma sev gi li si ilə 
bir lik də, göz dən-qu laq dan uzaq, idil-
lik bir ada da və bu ar zu onun Azər-
bay can da ya şa ma dı ğı nı bil mək üçün 
oxu cu ya ki fa yət edir; mil li şeirin Sa fo-
su, Sil vi ya Pla tı, ən azı Ve ra Pav lo va sı ol-
maq id diasın da bu lu nan, frey dist lad lar da 
gə ziş mə lə ri se vən Se vinc El se vər sev gi nin 
ero tik, fi  ziolo ji yön lə ri ni da ha çox qa bar dır. 
Se vin cin qəh rə ma nı nın ero tiz mi bə zən aşı rı 
sı nır la ra va rır. O, hətt  a şə hid ol muş ki şi yə 
də qəh rə man lı ğı na gö rə yox, ya ra şı ğı na gö-

“Nə qə şəng oğ la nı öl dü rüb lər!”, - de di.
“Er kək lər”, “Qa dın pey ğəm bər”, “Do-

ğu la caq qa dın”, “Qa dın la rın ki ta bı”, 

in san nit qi nin sü ku tun da gö rür. Haq lıd-
rı lar, çün ki içi miz də ki ila hi sə si eşit mək 
üçün sus ma lı yıq.



Bir salama dəymədi
Bu gün mən səni gördüm,
Salam vermək istədim,
Üzünü yana tutdun.
Söylə, illərdən bəri
Qəlbimizin bir duyub
bir vurduğu illəri,
Axı nə tez unutdun?
Beş ildə gözümüzdən
 axan o qanlı sellər,
Bir salama dəymədi?
Heç üzümə baxmadan
 yanımdan necə keçdin?
Sən eşqin salamını
 qorxuyamı deyişdin?
Yoxsa sən öz əhdinə,
 ilqarına ağ oldun?
O qədər yaxın ikən,
 bu qədər uzaq oldun.
Şirin gülüşlərimiz,
 acı fəğanlarımız
Bir salama dəymədi?
Qayğılı anlarımız,
 qayğısız anlarımız
Bir salama dəymədi?
Sən neylədin, bir düşün!
Yalnız indi anladım; ah,
 sən daha mənimçün
Əlçatmaz bir çiçəksən,
Yaşanmış günlərimtək
 geri dönməyəcəksən!…
Qop ey tufan, əs ey yel!
 Xəzəl olum, tökülüm
Düz beş il ürəyimdə
Bəslədiyim məhəbbət,
 bir salama dəymədi.
Bir günlük həsrətimə
 dözə bilməyən gülüm,
Bəs nə oldu? Bu həsrət
 bir salama dəymədi?
Getdin, dalınca baxdım,
 can ayrıldı canımdan,
Sən necə etinasız
 ötə bildin yanımdan?
Ah çəkdim, başım üstə
 yarpaqlar əsdi, gülüm,
Sənin qəlbin əsmədi.
Arxana da baxmadın!
Niyə sənin yolunu
 məhəbbətin kəsmədi?…
Qazancımız de, bumu?
Deyilməmiş o salam
 əlvidamız oldumu?
Sən mənə zülm eylədin,
 mənə zülm yaraşır.
Bir salama dəyməyən
 eşqə ölüm yaraşır!

Dünyanın
Baş çıxarmaq həm çətindir,
 həm asan 
İblisindən, mələyindən dünyanın. 
Adəm satdı bir buğdaya cənnəti, 
Tora düşdü kələyindən dünyanın.

Nə gözəldir, ürək geniş, söz açıq, 
Yaşamadım bir sevdamı yarımçıq. 
Əzab adlı dəyirmandan narın çıx, 
Keçəcəksən ələyindən dünyanın.

Arzum üçün mələyən bir cüyürdüm, 
O təpədən bu təpəyə yüyürdüm. 
Niyə qorxum kəfənindən? 
Nə gördüm 
Beşiyindən, bələyindən dünyanın?

Ey Bəxtiyar, zaman ömrü əridər, 
Ölümümüz axan vaxta borc ödər. 
Arxasınca palaz kimi sürüdər 
Bərk yapışsan ətəyindən dünyanın.

Deyilmi?...
Ömür başdan-başa, beşikdən-qəbrə 
Həyatın sevinci, qəmi deyilmi? 
Ölüm bir ömürlük iztirabların- 
Ağrının, acının cəmi deyilmi? 

Mənəvi dünyaya qalxıb ucalmaq 
Qanadlı duyğuya qismətdir ancaq. 
Beləysə, ömürdən,
 gündən kam almaq 
Hər kəsin arzusu, kamı deyilmi? 

Keçir məqamlar da gündə yüz əldən 
Hansı gizli əldir pozan, düzəldən. 
Sənin güvəndiyin dünya əzəldən 
Əkilən, biçilən zəmi deyilmi? 

Ayaqlar altında yer oldu tapdaq, 
Sirrini, məğzini bilmədik ancaq. 
Tapdaq etdiyimiz bu qara torpaq 
Əbədi mənzilin damı deyilmi? 

Damımız üstündə gəzər, hey gəzər, 
Hərə ürəyincə bir mənzil bəzər. 
Torpağı sormaqdan etmədik həzər, 
Bu da ağlımızın kəmi deyilmi? 

Ötəri mənzildə qədər hökm edər, 
Kimimiz bal içər, kimimiz zəhər: 
Əbədi mənzildə hamı - bir nəfər, 
Bir nəfər özü də hamı deyilmi?

Təklik
Xəyal gah dağdadır, gah da aranda
Gah göyə yüksəlir, gah enir insan.
Otaqda 1 saat tək oturanda,
100 ilin dərdiylə yüklənir insan.

Elə bil divarlar gəlir üstünə
Qulağın səslənir, qəlbin döyünür.
Alışıb yanırsan sən öz tüstünə,
Nidalar gözündə suala dönür.

İnsanı tez yorar düşüncələr də,
Verib nəfəsini dərd udar insan.
Özündən başqası olmayan yerdə,
İnsan olduğunu unudar insan...

Bir günəş bəs edər, pərişan olma,
Sənin yüz Kür qədər göz yaşın olsa.
Min dərd hücum etsə, könül, sıxılma,
Bir nəfər dərd bilən sirdaşın olsa.

Dünyaya gəlmədik biz əbəs yerə,
İnsanıq insan da bizə gərəkdir.
Bağatək qınına çəkilənlərə
Ürək nə gərəkdir, dil nə gərəkdir.

Çay çaya qovuşmaz sular daşmasa,
Ulduzun ulduzla ünsiyyəti var.
Göydə buludlar da qoşalaşmasa
Nə ildırım çaxar nə yağış yağar.

Yol tapa bilərmi saz ürəklərə,
Mizrab asta-asta telə dəyməsə?
Çıxarmı qönçədən tək bircə kərə,
Bülbülün nəfəsi gülə dəyməsə?

Öz el-obasını tərk etdiyindən
Tək-tənha dolanır bayquş bu gün də.
Kolların dibində tək bitdiyindən,
Boynu bükük olur bənövşənin də.

Od vurmasa qabda su daşa bilməz,
Quş da tək qanadla dağ aşa bilməz.
Kösöyün ikisi çöldə də yanar,
Biri ocaqda da alışa bilməz.

Qəlbimdə min sözüm,
 min söhbətim var,
Mən deyim, siz deyin,
 dil yorulmasın.
Yığılın, yığılın başıma dostlar,
Mənim bir günüm də sizsiz olmasın.

Dostların qəlbidir yurdum,
 məskənim,
Ürəkdə bir nisgil gərək olmasın.
Sağlığım bir yana, a dostlar, mənim;
Soyuq məzarım da heç tək olmasın

Yaman darıxmışam...
Yaman darıxmışam səninçün,
 yaman!
Mən əsir düşmüşəm öz istəyimə.
Nifrəti gizlətmək asandan asan
Sevgini gizlətmək çətinmiş, demə!

Haraylar yüksəlir könüldən yenə,
Bu necə haraydı, bu necə haydı?
Öhdəmdən gələrdim... Gözüm üzünə
Qulağım səsinə darıxmasaydı...

Yaman darıxmışam... Bu nədir yenə
Ağlım sağa baxır, ürəyim sola.
Ürəyim dönübdür göy göyərçinə
Qonub sən gedəli sən gələn yola.

Yaman darıxmışam... Hər axşamçağı
Arzumu günəşin telinə sardım.
Mənimlə olsaydı, mən darıxmağı 
Zamana ən uzun ölçü sanardım...

Yuxuma gəlmişdin... Qısıldıq küncə
Danışdıq... Yel əsdi...
 Dağıldı dərd-qəm.
Kölgəyə dönmüşdüm, səni görüncə
Sənin işığında yox oldu kölgəm...

Allah
(“Fəryad” pyesindən)

İdraka yol açmış gecədən
 gündüzə ALLAH! 
Güldürməsən öz könlünü
 gülməz üzə ALLAH! 
Dünyaya şəfəqlər kimi
 tanrım səpələnmiş. 
Qəlbin gözü yanmazsa
 görünməz gözə ALLAH! 

ALLAH bilirik cismi deyil,
 bəs nədir ALLAH? 
Ən yüksək haqda olan
 həqiqətdir ALLAH! 
Dondunsa təkamülcə
 gözəllik qabağında. 
Dərk et, bu təəccübdə,
 bu heyrətdədir ALLAH. 

Bildik, bilirik gizlidir
 insandakı qüdrət. 
Hər kəs onu fəhm etməsə
 acizdir o əlbət. 
İnsanın əzəl borcudur
 insanlığa hörmət. 
İnsanlığa hörmətdə,
 ləyaqətdədir ALLAH! 

Fitrətdə yatır sözdə sözün
 öz yükü fi krin. 
Seçmiş, seçəcək daima
 tükdən tükü fi krim. 
Mən bir ağacam yarpağı
 sözlər kökü fi krim. 
Sözlərdə deyil sözlərdəki
 hikmətdədir ALLAH! 

İnsan! Təpədən-dırnağa
 sən arzu-diləksən. 
Nəfsində doyumsuz,
 fəqət eşqində mələksən. 
Zülmün üzünə haqq deyilən
 şilləni çək sən. 
Şillən də möhürlənmiş
 o qeyrətədir ALLAH! 

Cahil enər alçaqlığa öz
 qəddini yenməz. 
Vicdandan əgər dönsədə,
 öz xeyrindən dönməz. 
Zülmətdə, cəhalətdə,
 ədavətdə görünməz. 
İlqarda, sədaqətdə,
 məhəbbətdədir ALLAH!

Ağıl başqa,
ürək başqa

Bir-birinə bənzəsə də, 
Yel başqadır, külək başqa. 
Ətri də xoş, rəngi də xoş 
Gül başqadır, çiçək başqa. 

Hər diki yoxuş bilmə, gəl, 
Hər meyi meyxoş bilmə, gəl. 
Hər uçanı quş bilmə, gəl 
Quş başqadır, böcək başqa. 

Hər dərdinə ortaq mənəm, 
Hər ağrını tən bölənəm, 
Sən çəkənsən, mən gələnəm 
Gəmi başqa, yedək başqa. 

Haqqın yolu-öz yolumdur, 
Əyilməyən düz yolumdur, 
Xeyirlə şər sağ-solumdur 
Şeytan başqa, mələk başqa. 

Bir diləyə mən calandım, 
Gah qazandım, gah talandım, 
Ömrüm boyu haçalandım 
Ağıl başqa, ürək başqa. 

Dilək oldu mənim adım, 
Pərvazlandı qol-qanadım, 
Ҫatmadı səbrim, inadım 
Əməl başqa, dilək başqa.
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də eh ti yac 
olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən 
üzü lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. 

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

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə rin də eh ti yac 
olub. Söz – za ma nın bi lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi şə.  Gər di şin əli hər yer dən 
üzü lən də, dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. 

Bu nu za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız da təs diq-
lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən-
zə rə si fo nun da ya şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid 
olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da bir 
xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya şa nan-
lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, is te da-
dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu də 
ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, nə-
ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy-
yat se vər lə ri mə yus edir. Be lə də klas-
sik lə ri mi zin ta ri xin do lan bac la rın dan 
ke çib gəl miş əsər lə ri nə bir da ha üz 
tut ma ğa də rin eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, sə nət kar la rı mı zın 

Dünyanın Ötəri mənzildə qədər hökm edər, Qəlbimdə min sözüm, İnsan! Təpədən-dırnağa

Əbədi mənzildə hamı - bir nəfər, 
Bir nəfər özü də hamı deyilmi?

ba xım dan, sə nət kar la rı mı zın 
əsər lə rin dən ör nək lər ver mə-
yi plan laş dır mışıq. Azər bay-
can ədə biy ya tı nın gör kəm li 
şair lə rin dən olan Bəx ti yar 
Va hab za də nin şeir lə ri ilə 
mis si ya mı zı davam etdiririk.
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Ən yük sək sə viy yə də ve ri lən 
bu gös tə riş dən son ra Azər bay-
can rəh bər li yi, sə rən ca mın da 
olan qüv və lə ri fi l min çə kil mə si 
üçün sə fər bər et di. Çə ki liş lər lə 
bağ lı iş lə rə Azər bay can K (b) P 
MK-nın bi rin ci ka ti bi M.C.Ba-
ğı rov və ideolo gi ya üz rə ka tib 
Q.Məm mə dov sə viy yə sin də 
nə za rət olu nur du. 1944-cü ilin 
əv vəl lə rin də baş la nan ha zır lıq 
iş lə ri pro se sin də bəs tə kar ki mi 
də vət olu nan Ni ya zi əsə rin ye-
ni mu si qi re dak si ya sı nı ta mam-
la dı, S.Rəh man sse na ri nin son 
va rian tı üzə rin də işi ni ba şa vur-
du. Sse na ri nin oxu nu şu və mü-
za ki rə si 1943-cü il ma yın 11-də 
Ba kı ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
ya nın da kı Bə dii Şu ra da ol du. 
Şu ra üzv lə rin dən baş qa S.Vur-
ğun, M.Rə fi  li, A.Bəy nə zə rov, 
R.Təh ma sib, A.Qu li yev, Q.Bra-
gins ki, D.Feld man, X.Əmir za də, 
Q.Sa lam za də, Ş.Şey xov, M.Da-
da şov S.Bə də lov, H.İs ma yı lov, 
İ.Qa sı mov və baş qa la rı nın iş ti-
rak et di yi bu yı ğın caq da stu di-
ya nın di rek to ru R.Rza bə zi nöq-
san la ra bax ma ya raq, sse na ri nin 
çə ki li şə ya rar lı ol du ğu nu qeyd 
et di. Əv vəl cə qu ru luş çu re jis sor 
ki mi A.Qu li yev, A.İs gən də rov, 
Q.Bra gins ki nin na mi zəd lik lə ri 
nə zər dən ke çi ril sə də, 1943-cü il 
okt yab rın 21-də R.Rza ya ra dı cı 
qru pun R.Təh ma sib, M.Leş şen-
ko, Ə.Ata ki şi yev, M.Da da şov, 
Ni ya zi dən iba rət tər ki bi ni təs-
diq et di. Bə dii Şu ra de kab rın 
1-də fi l min re jis sor sse na ri si ni 
təs diq lə yib Mosk va ya gön dər di 
və ek ran əsə ri 1944-cü il mar tın 
22-də SS Rİ XKS ya nın da Ki ne-
ma toq ra fi  ya iş lə ri Ko mi tə si nin 
səd ri N.Bol şa kov tə rə fi n dən təs-
diq lə nən dən son ra is teh sa la ta 
bu ra xıl dı.

Ko mi tə nin rə yin də gös tə ri lir di 
ki, ““Ar şın mal alan” fi l mi Azər-
bay can bəs tə ka rı Üze yir Ha cı-
bə yo vun Şərq öl kə lə rin də çox 
bö yük şöh rə tə ma lik, 26 di lə tər-
cü mə olun muş məş hur mu si qi li 
ko me di ya sı dır”. Də rin, mil li 
kök lə ri ilə bir lik də can lı lı ğı-
na və şux lu ğu na gö rə, Ros-
si ni nin əsə ri ni xa tır la dan 
yün gül, zə rif mu si qi, sü-
rət lə in ki şaf edən şən sü jet, 
poezi ya və xalq yu mo ru ilə 
dol ğun ob raz lar – bü tün 
bun lar ko me di ya nı Azər-
bay can mu si qi sə nə ti nin 
gö zəl nü mu nə si sə viy yə si-
nə qal dı rır”. Rəy də ko mi-
tə nin gös tə ri şi ilə re jis sor 
sse na ri sin də bir sı ra sü jet 
ix ti sar lar edil di yi, mət nin 
ye ni dən tər cü mə olun du-
ğu, əsə rin ədə bi qiy mə ti-
nin xey li art dı ğı, fi l min 
de ko ra tiv komp lek si nin 
sa də ləş di ril di yi, sə bə-
bin dən İtt  i faq ek ra nı 
üçün ma raq lı ola ca ğı nı 
nə zə rə alıb, iki va riant-
da – Azər bay can və rus 
dil lə rin də - çə kil mə si-
nin va cib li yi qeyd olu-
nur du. 

Res pub li ka rəh bər-
li yi nin hər tə rəfl  i qay ğı sı 
və kö mə yi, Ü.Ha cı bə yo-
vun yar dı mı nə ti cə sin də 
R.Təh ma sib və N.Leş şen-
ko gö zəl ya ra dı cı qrup ya ra-
da bil di lər. Fil min baş ope ra to ru 
Ə.Ata ki şi yev, qu ru luş çu ope ra-

to ru M.Da da şov, mu si qi re dak-
to ru Ni ya zi, qu ru luş çu rəs sa mı 
Y.Şvets, səs ope ra to ru A.Kə ri-
mov, re jis so ru İ.Əfən di yev, rəs-
sa mı A.Qum ri yev, ge yim rəs sa mı 
İ.Axun dov, re jis sor as sis tent lə ri 
Z.Ka zı mo va, Ə.Mə li kov, N.Ru sa-
no va, ope ra tor as sis ten ti K.Hə sə-
nov, mon taj as sis ten ti A.St ri jo va, 
di rek tor la rı D.Yev da yev, T.Hü-
sey nov idi. 1944-cü il iyu nun 
7-də təs diq lən miş rol böl gü sü nə 
gö rə, əsas rol la ra gənc və is te-
dad lı mü ğən ni Rə şid Beh bu dov 
- (Əs gər) və akt ri sa Ley la Ca-
van şi ro va - Bə dir bəy li - (Gül çöh-
rə) də vət olun muş du lar, di gər 
ob raz la rı Ə.Hü seyn za də (Sul tan 
bəy), L.Ab dul la yev (Və li), M.Kə-
lən tər li (Ca han), İ. Əfən di yev 
(Sü ley man), R.Mus ta fa ye va (As-
ya), F.Meh rə li ye va (Tel li), M.Əli-
yev (Mə şə di İbad) ifa edir di lər.
Ə.Ata ki şi yev ey ni za man da fi l-
min ge yim və de kor es kiz lə ri ni 
ve rə rək, əsər də mil li ko lo ri tin 
sax lan ma sı na bö yük zəh mət sərf 
et di. 

Baş rol la rın ifa çı la rı nın se çil-
mə si çə tin bir pro se sə çev ril di. 
On lar yal nız Ü.Ha cı bə yov də vət 
olun muş na mi zəd lə ri bə yə nən-
dən son ra sı naq çə ki liş lə ri nə bu-
ra xı lır dı lar. Gül çöh rə ob ra zı na 
çə kil mək is tə yən 50 qız ara sın-
dan Üze yir bəy L.Ca van şi ro va nı 
seç di. Əs gər ro lu na də vət olu nan 
na mi zəd lər dən isə heç bi ri onun 
xo şu na gəl mə miş di. Hə min ərə-
fə də Er mə nis tan Döv lət Caz 
Or kest ri nin tər ki bin də Ba kı ya 
gəl miş Rə şid Beh bu do vun kon-
sert də ki ifa sı nı eşi dən re jis sor 
R.Təh ma sib Ü.Ha cı bə yo va gənc 
mü ğən ni ni din lə mə yi məs lə hət 
gör dü. 

Növ bə ti kon sert də R.Beh bu-
do va qu laq asan bəs tə kar onu 
sı naq dan ke çir mə dən ro la təs-
diq et mə yə ra zı laş dı. O il lər də 
R.Beh bu dov səh nə də ki bü tün 
çı xış la rı na “Ar şın mal alan” ope-
rett  a sın dan bir ne çə ari ya nı ifa 
et mək lə baş la yır dı. Onun ata sı, 
Ü.Ha cı bə yo vun yax şı ta nı dı ğı 
Mə cid Beh bu dov ca van lıq il lə rin-

də ar şın mal çı lıq et miş di, gü man 
ki, Üze yir bəy əsər də məhz 

M.Beh bu do vun pro-
to ti pi ni ya rat-

mış dı. 

Fil min çə ki liş lə ri 1944-cü ilin 
or ta la rın da baş lan dı. İş lə rin ge-
di şi ni daim diq qət mər kə zin də 
sax la yan Azər bay can K(b)P MK 
fi l min mad di tə mi na tı nı, çə tin-
lik lə də ol sa, ödə yə bil di. Çə ki liş 
pro se sin də is ti fa də olu nan əş ya-
lar bu ta for de yil di, mu zey lər dən 
gö tü rül müş dü. Hətt  a qı zıl, bə zək 
və ev əş ya la rı xü su si elan lar la 
çə ki liş müd də ti nə əha li dən əl də 
edi lir di. Re jis sor R.Təh ma si bin 
sse na ri də ha di sə lə rin baş ver di-
yi döv rü və mü hi ti gö zəl bil mə-
si, baş ope ra tor Ə.Ata ki şi yev və 
ope ra tor M.Da da şo vun mil li ko-
lo ri ti us ta lıq la len tə kö çür mə lə ri, 
akt yor la rın gö zəl oyu nu bit kin 
ek ran əsə ri nin ya ra na ca ğın dan 
xə bər ve rir di. 

Bu nun la be lə, R.Beh bu do-
vun Ba kı da, üs tə lik, “Ar şın mal 
alan” fil min də baş ro la çə kil-
mə si ni Er mə nis tan da bö yük 
qıs qanc lıq la qar şı la dı lar. Caz 
Or kest ri nin, hət ta Er mə nis tan 
Res pub li ka sı nın rəh bər li yi Ba-
kı ki nos tu di ya sı na, Azər bay can 
K(b)P MK-ya te leq ram lar vu rur, 
R.Beh bu do vu döv lət təd bi rin-
də iş ti rak et mək üçün İrə va na 
ça ğı rır, or kest rin bir çox xa ri ci 
öl kə lə rə də vət al ma sı nı vur ğu-
la yır, onu şir nik lən dir mə yə ça-
lı şır dı lar. M.C.Ba ğı rov Sta li nin 
gös tə ri şi nə yük sək sə viy yə də 
əməl et mək məq sə di ilə R.Beh-
bu do vun Ba kı da qal ma sı üçün 
təd bir lər gör dü, hət ta onun 
mən zil lə tə min olun ma sı ba rə də 
gös tə riş ver di. Be lə lik lə, fil min 
çə ki lib ba şa çat dı rıl ma sı yo lun-
da kı so nun cu ma neə də ara dan 
qal dı rıl dı. 

Ya ra dı cı qrup, ilk növ bə də re-
jis sor lar R.Təh ma sib və N.Leş şen-
ko mu si qi li ko me di ya nın əs li nin 
bü tün gö zəl lik lə ri ni sax la maq la 
ya na şı, mu si qi ilə süs lən miş nik-
bin li yi qo ru ma ğa, par laq ek ran 
əsə ri ya rat ma ğa nail ol du lar. Fil-
min uğu ru gö zəl qu ru luş və akt-
yor oyu nu ilə ya na şı, müəl lifl  ə rin 
il kin mən bə yə qay ğı keş mü na-
si bə tin dən, möv zu nu ba ca rıq la 
ki no di li nə çe vir mə lə rin dən qay-
naq la nır dı. Hər cür sü ni lik dən və 
ar tıq ciz gi lər dən uzaq olan ob raz-
lar ek ran da realist, can lı və bit kin 
alın mış, ta ma şa çı qəl bi nə asan lıq-
la yol tap mış dı. 

Fil min çə ki li şi, mon ta jı və səs-
lən di ril mə si 1945-ci ilin or ta la-
rı na ya xın ba şa çat dı. M.C.Ba-
ğı ro vun baş çı lı ğı ilə res pub li ka 
rəh bər li yi fi l mi qə bul edən dən 
son ra rus di lin də olan va rian-
tı nı SS Rİ Döv lət Ki ne ma toq-
ra fi  ya Ko mi tə si nə və İ.Sta li nə 
gös tər mək üçün Mosk va ya gön-
dər di lər. Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi-
tə si fi l mi eh ti yat la qar şı la sa da, 
Sta lin len tə bir ne çə də fə ba xan-
dan son ra ya ra dı cı he yə tin mü-
ka fa ta təq dim edil mə si haq qın da 
gös tə riş ver di. Be lə lik lə, Ü.Ha cı-
bə yov, R.Təh ma sib, R.Beh bu-
dov, L.Ca van şi ro va, M.Kə lən tər-
li, L.Ab dul la yev, Ə.Hü seyn za də 
və Ə.Ata ki şi yev o döv rün ən nü-
fuz lu Sta lin (Döv lət) mü ka fa tı na 
la yiq gö rül dü. 

Res pub li ka rəh bər li yi nin, Azər-
bay can mə də niy yə ti nin və mil li 
ki no mu zun nü fu zu nu ar tı ran “Ar-
şın mal alan” fi l mi nin Azər bay can 
və rus dil lə rin də səs lən di ril miş 
va riant la rı qı sa müd dət ər zin-
də ek ran la ra bu ra xıl dı və dər hal 
bö yük şöh rət qa zan dı. Mü ha ri-
bə bə la sın dan ye ni cə qur tul muş 
adam lar hə yat eş qi ilə çağ la yan 
fi l mə dö nə-dö nə ta ma şa edir, əsl 
mə nə vi qi da alır dı lar. Hətt  a çə ki-
liş dən 10 il son ra be lə, fi lm po pul-
yar lı ğı nı itir mə di. Bu nun nə ti cə si 
idi ki, 1955-ci il av qus tun 18-də 
Ba kı ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
Z.Sə fə ro vun SS Rİ Döv lət Ki ne ma-
toq ra fi  ya Ko mi tə si Bə dii fi lm lə-
rin is teh sa lı İda rə si nə gön dər di yi 
mək tub da fi l min ye ni dən dubl yaj 
edil mə si eh ti ya cı nın ya ran dı ğı, ca-
vab mək tu bun da isə “Ar şın mal 
alan ”ın 1955-ci il də plan da nə zər-
də tu tul muş 18 fi l min he sa bı na 
ikin ci də fə dubl ya jı na ica zə ve ril-
mə si nin müm kün lü yü bil di ri lir di. 
Bu nun la ya na şı, res pub li ka mə də-
niy yət na zi ri M.Qur ba nov SSRİ 
mə də niy yət na zi ri nin müavi ni 
S.Kaf ta no va yaz dı ğı 30 may 1955-
ci il ta rix li mək tu bun da gös tə rir di 
ki, fi l min Azər bay can va rian tı nın 
su rət lə ri həd dən ar tıq nü ma yiş et-
di ril di yin dən, ya rar sız və ziy yə tə 
dü şüb. Na zir ye ni su rət lə rin dub-
lya jı məq sə di ilə Mosk va da sax-
la nan il kin ma te rial la rı və Azər-
bay can ki nop ro kat kon to ru üçün 
fi l min rus di lin də ki va rian tı nın 14 
su rə ti ni gön dər mə yi xa hiş edir di. 

“Ar şın mal alan” nəin ki SS Rİ 
mə ka nın da, hətt  a dün ya nın ək sər 
öl kə lə rin də nü ma yiş et di ril di, 80-
dən ar tıq di lə dubl yaj olun du. Bu, 
Azər bay can mə də niy yə ti nin bö yük 
qə lə bə si idi. Tək cə 1945-ci il də fi l mə 
16,27 mln. ta ma şa çı bax dı, pro kat li-
der lə ri ara sın da 8-ci ye ri tut du. 136 
öl kə də nü ma yiş et di ril miş, 86 di-
lə çev ril miş “Ar şın mal alan” len ti 
dün ya ki no su nun 100 il li yi mü na si-
bə ti lə ha zır lan mış “Qı zıl si ya hı”ya 
da xil edi lib. Res pub li ka Mə də niy-
yət və Tu rizm Na zir li yi 2006-cı il də 
fi l min Mosk va Film Fon dun da kı 
nüs xə si ni öl kə mi zə gə ti rib, Azər-
bay can di lin də bər pa edə rək, əsə rin 
60 il lik yu bi le yi mü na si bə ti ilə ta-
ma şa çı la ra təq dim edib. Uzun il lər 
ek ran lar dan düş mə yən, dün ya öl-
kə lə rin də mə də niy yə ti mi zin rəm zi 
ki mi qə bul olu nan “Ar şın mal alan” 
XX yü zil lik də ya ran mış san bal lı sə-
nət in ci lə rin dən bi ri ki mi, XXI yü zil-
lik də də öz də yə ri ni itir mə yə cək. 

Azər bay can ki no su bu öl məz sə-
nət in ci si nə 20 il son ra – 1965-ci il də, 
Ü.Ha cı bə yo vun ana dan ol ma sı nın 
80 il li yi lə əla qə dar ye ni dən mü ra-
ciət et di. La kin bu rəng li və ge niş 
ek ran lı va riant ki no sə nə ti nin klas-
sik əsər lə ri ara sın da san bal lı yer tut-
muş 1945-ci ilin “Ar şın mal alan ”ı 
sə viy yə si nə yük sə lə bil mə di. 

Ümu miy yət lə, dün ya ki no sun da 
də fə lər lə ek ran laş dı rıl mış əsər lər 
çox dur. Am ma “Ar şın mal alan” 
mu si qi li ko me di ya sı ona gö rə fe no-
men sa yı lır ki, Şərq mə də niy yə ti nin 
bit kin nü mu nə lə rin dən bi ri ki mi, 
Qərb öl kə lə ri nin, ABŞ-ın diq qə ti ni 
çə kib, 5 də fə ek ran laş dı rıl ma sın-
dan əla və, çə ki li şi nə də fə lər lə cəhd-
lər gös tə ri lib. Rus ki no sə na ye çi si 
A.Xan jon ko vun Yal ta stu di ya sı, 
Fran sa nın dün ya şöh rət li “Pa te” 
fi r ma sı, Tür ki yə ki ne ma toq raf çı la-
rı əsə ri len tə al maq üçün ad dım lar 
at mış, er mə ni iş baz la rı hə lə Ü.Ha-
cı bə yo vun sağ lı ğın da ko me di ya-
nı hə ya sız ca sı na “ö zəl ləş dir mək 
is tə miş di lər”. “Ar şın mal alan” isə 
Ü.Ha cı bə yov dü ha sı və öz bən zər-
siz li yi nə ti cə sin də tək cə Azər bay can 
mə də niy yə ti nin de yil, bü töv lük də 
dün ya mə də niy yə ti nin in ci lə rin dən 
olub. Bu gün də teatr la rın səh nə-
lə rin də mu si qi li ko me di ya ya ye ni 
qu ru luş lar ve ri lir. Gə lə cək də öl məz 
əsə rin ye ni ek ran va riant la rı nın çə-
ki lə cə yi də is tis na de yil.

N.ƏBDÜLRƏHMANLI

ko me di ya sı dır”. Də rin, mil li 
kök lə ri ilə bir lik də can lı lı ğı-
na və şux lu ğu na gö rə, Ros-
si ni nin əsə ri ni xa tır la dan 
yün gül, zə rif mu si qi, sü-
rət lə in ki şaf edən şən sü jet, 
poezi ya və xalq yu mo ru ilə 
dol ğun ob raz lar – bü tün 
bun lar ko me di ya nı Azər-
bay can mu si qi sə nə ti nin 
gö zəl nü mu nə si sə viy yə si-
nə qal dı rır”. Rəy də ko mi-
tə nin gös tə ri şi ilə re jis sor 
sse na ri sin də bir sı ra sü jet 
ix ti sar lar edil di yi, mət nin 
ye ni dən tər cü mə olun du-
ğu, əsə rin ədə bi qiy mə ti-
nin xey li art dı ğı, fi l min 
de ko ra tiv komp lek si nin 
sa də ləş di ril di yi, sə bə-
bin dən İtt  i faq ek ra nı 
üçün ma raq lı ola ca ğı nı 

li yi nin hər tə rəfl  i qay ğı sı 
və kö mə yi, Ü.Ha cı bə yo-
vun yar dı mı nə ti cə sin də 
R.Təh ma sib və N.Leş şen-
ko gö zəl ya ra dı cı qrup ya ra-

Mə cid Beh bu dov ca van lıq il lə rin-
də ar şın mal çı lıq et miş di, gü man 

ki, Üze yir bəy əsər də məhz 
M.Beh bu do vun pro-

to ti pi ni ya rat-
mış dı. 

ki no di li nə çe vir mə lə rin dən qay-
naq la nır dı. Hər cür sü ni lik dən və 
ar tıq ciz gi lər dən uzaq olan ob raz-
lar ek ran da realist, can lı və bit kin 
alın mış, ta ma şa çı qəl bi nə asan lıq-
la yol tap mış dı. 

dü şüb. Na zir ye ni su rət lə rin dub-
lya jı məq sə di ilə Mosk va da sax-
la nan il kin ma te rial la rı və Azər-
bay can ki nop ro kat kon to ru üçün 
fi l min rus di lin də ki va rian tı nın 14 
su rə ti ni gön dər mə yi xa hiş edir di. 

olub. Bu gün də teatr la rın səh nə-
lə rin də mu si qi li ko me di ya ya ye ni 
qu ru luş lar ve ri lir. Gə lə cək də öl məz 
əsə rin ye ni ek ran va riant la rı nın çə-
ki lə cə yi də is tis na de yil.

N.ƏBDÜLRƏHMANLI

Arxiv
sənədləri nə deyir?

“Arşın mal alan”ın tarixçəsi:
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 1910-cu il... Möh tə şəm li yi ilə fərq lə nən İta li ya şə hə rin-
də – qə dim ta ri xi ni qo ru yu cu zi reh ki mi əy ni nə ge-
yi nib özü nü mü ha fi zə edən Ve ne si ya nın kü çə lə rin-
də gənc və gö zəl qa dın la qol-qo la ge dən eş mə bığ 
ki şi ha mı nın diq qə ti ni cəlb edə-edə qü-
rur la ad dım la yır dı. İtal yan lar qaf qaz lı 
mü səl ma na və ya nın da kı gö zəl xa nı ma  
oğ run-oğ run nə zər sa lır, on la rın qə ri bə 
dil də  nə  da nış dıq la rı nı öz lə ri üçün 
ayırd et mə yə ça lı şır dı lar.

Ve ne si ya nın adam la do lu kü-
çə lə ri nin bi rin də hə yat yol da şı 
ilə qol-qo la ad dım la yan hə min 
gö zəl xa nım, ose tin əsil li ge ne-
ral qı zı Li za Tu qa no va qə fi l dən 
da ya nır, qar şı sın da kı me mar lıq 
in ci si nə – fü sun kar bi na ya ba-
xa raq, hey rə ti ni giz lə yə bil mir: 
– Be lə bi na da ya şa yan lar ne cə 
də xoş bəxt di lər!” – de yib əri nə 
nə zər sa lır. Am ma onun la qeyd-
li yin dən, möh tə şəm me mar lıq 
nü mu nə si nə gö zu cu nə zər sal-
ma sın dan in ci yir. Bə li, hə lə o 
gö zə lin xə bə ri yox idi ki, ya nın-
da kı ki şi – bü tün Qaf qaz da ta-
nı nan məş hur Ba kı mil yon çu su, 
neft maq na tı  Mur tu za Mux ta-
rov o dəm nə dü şü nür. Bil səy di, 
yə qin, se vin cin dən bil məz di, nə 
et sin.

Ka sıb bir əmir can lı nın ailə-
sin də – Mux tar ki şi nin evin də 
dün ya ya göz açan, həd di-bü lu ğa 
çat ma mış zəh mə tə alı şan, ta Tif-
li sə qə dər ge dib ara ba çı lıq edən 
Mur tu za öz fə ra sə ti ilə şə hə rin 
dör dün cü mil yon çu su ola bil-
miş di. Əmir can lı lar da bu fə ra sə-
ti nə gö rə çə tin du rum la rın da ona 
qah mar çıx mış dı; Mar tov so yad lı 
sa hib kar qo cal dı ğın dan, bü tün 
mə dən və ema lat xa na la rı nı sat-
maq is tə miş di. O za man və saiti 
o qə dər də çox ol ma yan Mur tu za 
kənd sa kin lə ri nin  mad di yar dı-
mı ilə ora nı ala bil miş di. Bö yük 
pul lar da bun dan son ra ax ma-
ğa baş la mış dı. Or ta təh sil li ol-
ma sı na bax ma ya raq, şə hə rin ən 
yax şı mü hən dis lə ri ni mə də ni nə 
cəlb edən, on la ra yax şı pul ve rən 
Mux ta rov ye ni qaz ma üsul la rı na 
yi yə lə nib, qu yu la rın sir ri nə bə ləd 
ola raq, hətt  a ye ni me tod lar da 
irə li sür müş dü. 

Am ma bö yük neft pul la rı nın 
ar dın ca onu əsl fa ciə göz lə yir di. 
Ar tıq ha mı nın qib tə et di yi neft-
xu da ya çev ri lən Mux ta rov sə-
fər də olar kən iki qı zı möh kəm 
xəs tə lə nir. On la rı xi las et mək 
müm kün ol mur və mil yon çu-
nun qız la rı vaxt sız və fat edir lər. 
Sə fər dən qa yı dan Mux ta rov bu 
fa ciənin tə si rin dən çı xa bil mir; 
bu dərd onu öm rü nün so nu na 
qə dər iz lə yir və bü tün gü nah-
la rı ar va dı Qön çə xa nım da gö rə-
rək, onu ev dən qo vur. 

Bun dan son ra nə za man sa ev-
lə nə cə yi ni ağ lı na be lə gə tir məz-
di. La kin bir gün Vla di qaf qaz da 
olar kən ose tin əsil li ge ne ra lın 
or tan cıl qı zı Li za onu məf tun 
edir. Ara la rın da kı yaş fər qi çox 
ol sa da, ose tin qı zı ona hə ya tı-
nın ikin ci ba ha rı nı ya şa dır... Bə li, 
in di Ve ne si ya da gör dük lə ri bi-
na ya ba xa raq, hey rə ti ni giz lə yə 
bil mə yən Li za üçün onun da ha 
bir  sürp ri zi var idi – Səadət sa-
ra yı. Elə Ba kı ya qa yı dan gü nü 
Mux ta rov hə min bi na nın in şaat 
pla nı nı, çert yoj la rı nı al maq üçün 
Ve ne si ya ya tə ci li adam gön də rir. 

Çert yoj lar gə lən dən son ra in şa 
iş lə ri nə baş la nı lır. Əv vəl cə, bi na 
üçün in di ki “İs tiq la liy yət” kü çə-
sin də yer se çi lir. La kin tor pa ğın 
sa hi bi bö yük pul qar şı lı ğın da be-
lə o ye ri sat ma dı ğın dan, Səadət 
sa ra yı ha zır ki ye rin də – Mur tu za 
Mux ta rov kü çə sin də in şa edi lir. 
Qı sa müd dət də -1911-12-ci il-
lər də möh tə şəm ti ki li tam ha zır 
olur. 

Bu müd dət də Mur tu za Mux-
ta rov ar va dı na bi na haq qın da 
heç nə de mə miş di. Yal nız ti kin ti 
iş lə ri tam  ba şa ça tan dan son ra 
onu şə hə rə çıx maq adıy la fay-
to na min di rir və Li za nı heç vaxt 
unu da bil mə yə cə yi xoş bəxt li yi nə 
– Səadət sa ra yı na qo vuş du rur. 

Araş dır ma çı alim, si ya si elm-
lər üz rə fəl sə fə dok to ru Zaur 
Əli yev bu ba rə də da ha ət rafl  ı 
da nı şır:

“1912-ci il də bi na nın ti kin ti si 
ba şa ça tır. Bir gün Mur tu za Mux-
ta rov gə zin ti adı ilə Li za xa nı mı 
fay to na min di rib bi na nın qar şı sı-
na gə ti rir. Hey rə tin dən nə de yə-
cə yi ni bil mə yən qa dın, bi na nın 
qar şı sın da qul luq çu la rı nın on la rı 
qar şı la dı ğı nı gö rün cə və sa ra yın 
ona ba ğış lan dı ğı nı eşi din cə, se-
vin ci nin həd di-hü du du ol mur. 
Ba kı mil yon çu su xa nı mı ilə bu 
sa ray da 1920-ci ilə qə dər ya şa yır. 
Sa ra yın hər sü tu nu, tağ la rı, bu ta 
və gül lə ri, pən cə rə və qa pı la rı, bə-
zək lə ri nin ha mı sı tək ra ro lun maz 
sə nət əsə ri, me mar lıq in ci si dir.

Sa ra yı ar xi tek tor Ploş ko fran sız 
qo tik üs lu bun da la yi hə lən di rib. 
La yi hə ni o ha zır la sa da, bi na 
“Qa sı mov qar daş la rı” şir kə ti tə-
rə fi n dən in şa edi lib. Bol şe vik lər 
Azər bay ca nı iş ğal edən dən son-
ra bi na nın adı də yi şi lə rək, Əli 
Bay ra mov adı na Qa dın klu bu 
olub. Da ha son ra isə Şir van şah-
lar mu ze yi ki mi fəaliy yət gös-
tə rib. Uzun il lər ni kah evi ki mi 
is ti fa də olu nub.

Onun iç in ter ye ri də çox gö-
zəl dir. Sa ra yın pod rat çı sı  Ha-
cı İm ran Qa sı mov ti kil mək də 
olan bi na nın ey va nın da kı əs gər 
hey kə li ni yer ləş di rər kən ye rə 
yı xı lır və və fat edir. Onun hə-
yat yol da şı Rü ba bə xa nım isə 
bu dəh şət li ha di sə yə dö zə bil-
mə yib 2 həf tə dən son ra özü nə 
qəsd edir... 

Li za xa nı mın özü  vla di qaf-
qaz lı ge ne ral Tu qa no vun or-
tan cıl qı zı olub. 1865-ci il də 
Ru si ya nın Vla di qaf qaz şə hə-
rin də ana dan olub. Onun va-
li deyn lə ri pol kov nik As lan bəy 
Tu qa nov və Pşa xa nım Du da-
ro va ən hör mət li za də gan nəs-
li nə mən sub idi lər. M.Mux ta-
rov Vla di qaf qa za sə fə ri za ma nı 
onun la ta nış olur və elə  hə min 
şə hər də Li za xa nım Tu qa no va 
ilə ev lə nir. Mur tu za Mux ta-
ro vun el çi lik mə ra sim lə ri çox 
dəb də bə li və təm tə raq lı ke çib, 
toy mə ra si mi isə 7 gün, 7 ge cə 
da vam edib.

Mux ta ro vun ölü mün dən 
son ra hə yat yol da şı Li za xa-
nım bir müd dət əri nin onun 
üçün tik dir di yi Səadət sa ra-
yı nın qon şu lu ğun da yer lə şən 
ev lər dən bi ri nin zir zə mi sin də 
ya şa yır. Sa ra xa nım Aşur bəy li 
da nı şır ki, o, ana sı İs mət xa nım 
ilə bir lik də Li za xa nım Mux ta-
ro va ya baş çə kər miş. O za man 
bol şe vik lə rin göy də ax tar dıq-
la rı mil yon çu ar va dı xa ri cə 
qaç maq məq sə di lə sax ta da ol-
sa, bir türk pa şa sı na ərə ge dib, 
Tür ki yə yə qa çır. La kin bu ra da 
da bəx ti gə tir mir. Yol yol da şı 
onu al da da raq son va ri da tı nı 
da əlin dən alır və ara dan çı xır. 
Bə zi mən bə lər də qeyd edi lir ki, 
Li za xa nım 1950-ci il lər də Mar-
sel də və fat edib, am ma onun 
mə za rı nın ye ri ba rə də heç bir 
mə lu mat yox dur”.

Li za, əs lin də, Mur tu za Mux-
ta rov in ti har edən za man öl-
müş dü. Çün ki onun xoş bəxt 
gün lə ri də o məş hur in ti har 
ha di sə si ilə so na çat mış dı. Ta-
le yin gər di şi nə bax ki, Mur tu-
za Mux ta ro vun dəh şət li son-
lu ğu, yə ni Li za nın fa ciəsi nin 
baş lan ğı cı da Səadət sa ra yı nın 
qis mə ti nə  düş dü. Mux ta rov 
məhz bu sa ra ya gi rən bol şe vi-
ki ölü dü rən dən son ra so nun cu 
gül lə ni özü nə vur du. Xalq ya-
zı çı sı Qıl man İl ki nin “Ba kı və 
ba kı lı lar” ki ta bın da bu ba rə də 
ma raq lı qeyd lər var:

“Tə biət cə çox məğ rur olan 
Mux ta ro vun hə ya tı fa ciə ilə bi-
tir. Ba kı da ap rel in qi la bı nın ilk 
gün lə ri idi. Bu gün lə rin bi rin də 
Mux ta ro vun Vran gel (in di ki Əh-
məd Ca vad) və Per sids ki (in di ki 
Mux ta rov) kü çə lə ri nin ti nin də ki 
mən zi li nə iki si lah lı hərb çi gə lir. 
Mux ta rov qa pı nı açıb, on la rı gör-
dük də atəş aça raq, Ano sov ad lı 
bi ri si ni öl dü rür, ikin ci gül lə ni də 
öz al nı na ça xır. İn qi la bın ilk gün-
lə rin də şə hər də ta lan baş lan mış 
və bir ne çə gün da vam et miş-
di. Ba kı lı lar da vam edən ta la nı 
“Ta lan həf tə si” ad lan dı rır dı lar. 
Ara nın qa rış ma sın dan is ti fa də 
edən soy ğun çu lar ev lə rə, ida rə-
lə rə bas qın edir, ar vad la rın qu-
laq la rın dan, bo yun la rın dan qı zıl 
bər-bə zə yi zor la çı xa rır, qiy mət li 
ava dan lı ğı apa rır dı lar. Soy ğun-
çu la rın içə ri sin də bol şe vik lə rə də 
rast gəl mək olar dı. Köh nə ba kı lı-
la rın de dik lə ri nə gö rə, ta lan la ra 
baş çı lıq edən Mi ko yan ilə Sər kis 
idi. Şə hər də ki öz ba şı na lı ğı Mux-
ta rov eşi dir və gö rür dü. Mux ta-
rov la rın ailə hə ki mi olan al ma nın  
de di yi nə gö rə, on suz da son ha di-
sə lər dən əsəb lə ri po zul muş Mux-
ta rov evi nə so xu lan bol şe vik lə rə 
əsə bi və ziy yət də atəş aç mış dı”.  

Mux ta ro vun özü fa ciəli şə kil də 
dün ya sı nı də yiş sə də, onun Azər-
bay can xal qı na mi ras qoy du ğu 
Səadət sa ra yı bu gün də Ba kı Ni-
kah Evi ki mi fəaliy yət gös tə rə rək, 
hər il min lər lə azər bay can lı gən ci 
səadə tə qo vuş du rur.. 

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin Ba kı da ta ri xi me mar lıq 
abi də lə ri nin qo run ma sı, pay tax-
tın si ma sı nın müasir ləş di ril mə si 
ilə bağ lı hə ya ta ke çir di yi təd bir lər 
çər çi və sin də 2007-ci il də Səadət 
sa ra yın da da tə mir-bər pa və ye-
ni dən qur ma iş lə ri nə baş lan dı. Bu-
ra da ye ni dən qur ma iş lə ri 2010-cu 
il də yük sək sü rət lə apa rıl dı.

Bi na da ümu mi bər pa iş lə ri və 
in ter ye rin ye ni dən qu rul ma sı 
fran sa lı, ita li ya lı və yer li mü tə xəs-
sis lər tə rə fi n dən ha zır la nan la yi hə 
əsa sın da hə ya ta ke çi ril di. Ye ni-
dən qur ma iş lə ri za ma nı bi na nın 
in ter ye rin də 12 min 500-dən ar tıq 
bə zək ele men ti bər pa olun du. Dö-
şə mə, di var lar mo zaik mər mər və 
par ket lə üz lən di, mə həc cər lər şə-
bə kə me tal dan ha zır lan dı.

Fa sad da kı qı rı lan bə zək ele-
ment lə ri və löv hə lər ye ni lə ri ilə 
əvəz lən di, çat lar bər pa edil di, 
bi na nın ti kin ti sin də is ti fa də olu-
nan vul kan tip li üz lük daş la rı nın 
ey ni si ta pı la raq də yiş di ril di. Bü-
növ rə ye ni də mir-be ton löv hə lər-
lə möh kəm lən di ril di və qrunt su-
la rın dan mü da fi əsi tə min edil di. 
Səadət sa ra yı nın 9 bal gü cün də 
zəl zə lə yə da vam lı ha la gə ti ril mə-
si üçün bi na nın konst ruk si ya sı, 
yük da şı yan di var la rı, ara kəs mə-
lə ri xü su si “His te re tik demp fer” 
sis te mi ilə möh kəm lən di ril di... 

P.S. Bu bi na nı har da sa, Ba kı-
nın “Tac Ma hal ”ı ad lan dır maq 
olar. Və bir də kim bi lir, bəl kə 
də, Li za in di xoş bəxt dir. Bö yük 
şə hə rin adam la do lu kü çə bo yu 
hə min eş mə bığ ki şi ilə qol-qo la 
ad dım la ya raq, gör dü yü bir bi na-
nın möh tə şəm li yi nə hey rət lə nir 
və “be lə bir bi na da ailə qu ran lar 
ne cə də xoş bəxt dir”, de yir...

El min NU Rİ

və ya səadətə qovuşduran saray

1910-cu il... Möh tə şəm li yi ilə fərq lə nən İta li ya şə hə rin-
də – qə dim ta ri xi ni qo ru yu cu zi reh ki mi əy ni nə ge-
yi nib özü nü mü ha fi zə edən Ve ne si ya nın kü çə lə rin-
də gənc və gö zəl qa dın la qol-qo la ge dən eş mə bığ 
ki şi ha mı nın diq qə ti ni cəlb edə-edə qü-
rur la ad dım la yır dı. İtal yan lar qaf qaz lı 
mü səl ma na və ya nın da kı gö zəl xa nı ma  
oğ run-oğ run nə zər sa lır, on la rın qə ri bə 
dil də  nə  da nış dıq la rı nı öz lə ri üçün 

və ya səadətə qovuşduran saray
Bakının “Tac-Mahal”ı
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“Xoş bəxt lik həzz dədir”
Sok ra tın şa gir di, yüz il fəaliy-

yət gös tə rən He do nik fəl sə fi  
mək tə bi ni ya rat mış Aris tip sual 
edir di ki, in san la rın ha mı sı üçün 
ümu mi olan nə dir, bir-bi ri lə xey li 
fərq lə ri olan in san hə yat la rı nə də 
ox şar dır lar? Tə bii ki, xoş bəxt li yə 
ca nat ma da!

Xoş bəxt lik nə dir? Aris ti pə gö-
rə, xoş bəxt lik bi zə duy ğu lar va-
si tə si lə gö rü nür: özü nü ra hat 
hiss edir sən sə, bu ov qa tı mən ti qi 
əsas lan dır ma ğa eh ti yac yox dur, 
duy ğu la rın sə nə de yir ki, bu də-
qi qə xoş bəxt sən. Yə ni xoş bəxt li-
yin gös tə ri ci si konk ret hal lar da 
sə nin ke çir di yin hiss lər dir, içi ni 
sa ran müs bət emo si ya lar dır. De-
mə li, var lı ğın da həzz du yur san-
sa, xoş bəxt sən, əzab çə kir sən sə, 
xoş bəxt lik yox dur.

Aris tip de yir di ki, duy ğu la rın 
ma hiy yə ti hə rə kət də dir: hə rə kət 
yün gül olan da xoş hiss lər ya ra nır, 
kəs kin olan da ağ rı. Hə rə kət hisse-
dil məz olan da və ya heç ol ma yan-
da isə nə həzz ya ra nır, nə ağ rı. 
Bu ra dan fi  lo sof nə ti cə çı xar dır dı 
ki, dav ra nış la rı mı zın məq sə di, 
hə ya tı mı zın hə də fi  həzz ol ma lı-
dır. Aris ti pin ya rat dı ğı mək tə bin 
fəl sə fə si də elə bu dur – yu nan-
ca dan tər cü mə də həzz mə na sı nı 
ve rən he do nizm. Söh bət, tə bii ki, 
cis ma ni məm nun luq hiss lə rin dən 
ge dir. Be lə ki, bu fəl sə fə nin tə rəf-
dar la rı bə dən həz zi ni in tel lek tual 
həzz dən güc lü he sab edir di. 

Aris tip de yir di ki, an caq həz zə 
ca nat ma kor-ko ra nə ol ma ma lı-
dır. Bi lir sən sə ki, həzz dən son ra 
əzab çə kə cək sən, be lə həzz dən 
bə ri baş dan im ti na et mək və ək-
si nə, çək di yin əzab la rın da lın-
ca bö yük həz zin gə lə cə yi ni 
bi lir sən sə, be lə əzab la ra 
tə rəd düd süz qat laş maq 
la zım dır. Yə-
ni He do nik 
mək tə bin fəl-
sə fə si müt ləq 
he do nizm de-
yil, ayıq baş la, sağ lam mən tiq lə 
ida rə olu nan he do nizm dir.

Aris tip həm də he sab edir di 
ki, həzz yal nız in di ki an da də-
yər li dir. Keç miş də al dı ğın həz-
zin təəs sü rat la rı nı bu gü nün ləz-
zə ti nə çe vir mək ol mur, keç miş 
həz zin xa ti rə si hə min vaxt da kı 
se vin ci ol du ğu ki mi ya şat mır bi-
zə. Həm də za man için də yax şı 
bir şe yin it ki si ni ya da sal ma ğın 
da sə ni kə dər lən di rir. Gə lə cək də 
sə ni göz lə yən həz zi də in di ya-
şa maq müm kün de yil, çün ki gə-
lə cək hə mi şə qey ri-müəy yən dir 
və həm də müm kün dür ki, sa-
ba ha bəs lə di yin ümid puç ol sun 
və göz lə di yin baş ver mə yən də 
isə bu, sə nə əzab ve rə cək. Hə ya-
tın mə na sı məhz bu gün, məhz 
bu də qi qə ya şa dı ğın həzz də dir. 
Keç mi şə qa yıt maq, gə lə cə yə bax-
ma maq, bu gü nü ya şa maq – hər 
də qi qə ni müs bət emo si ya lar la 
dol dur maq la zım dır. 

“Xoş bəxt lik həzz dən 
imti na da dır”

An caq Sok ra tın baş qa bir şa gir di, 
Afi  na da Ki nik lər fəl sə fi  mək tə bi-
ni ya rat mış An tis fen ta mam baş qa 
cür dü şü nür dü. O, “in sa nı xoş bəxt 
edən nə dir?” sualı na ca vab ax ta-
ran Aris tip dən fərq li ola raq, mə sə-
lə ni be lə qo yur du: “in sa nı xoş bəxt 
ol ma ğa qoy ma yan nə dir?” Yə ni 
An tis fe nə gö rə, hər şey dən əv vəl 
xoş bəxt li yə ge dən yol da kı ən gəl lə ri 
ara dan gö tür mək la zım dır.

Fi lo so fun fi k rin cə, bu yol da bi-
rin ci ən gəl əm lak dır, xü su si mül-
kiy yət dir. Ni yə? Əv və la, hə yat 
təc rü bə si gös tə rir ki, məişə tin də 
heç nə yi ol ma yan hər şe yi ola na 
pa xıl lıq edir, pa xıl lıq isə əzab lı 
hiss dir. Baş qa tə rəf dən, heç nə yi 
ol ma yan var gü cü ilə ça lı şır ki, 
onun da ma lı-mül kü ol sun və bu 
za man çox ağır əziy yət lə rə qat la-
şır, öm rü nü daimi qaç ha qaç da, 
mü ba ri zə də, gər gin lik də ke çi rir. 

Məişə tin də hər şe yi olan isə daim 
bu mül kiy yə ti itir mək qor xu su 
ilə ya şa yır və de mə li, o da na ra-
hat dır, o da zülm çə kir. 

Yox sul lar pa xıl lıq mən gə nə sin-
də, var lı lar qor xu qə fə sin də və 
be lə cə, hər iki si çır pı nır.

Yox sul lar var lı la ra qəsd et mə yə 
hə mi şə ha zır, var lı lar isə on la rın 
qə zə bin dən qo run maq ça ba la-
rın da. Pa xıl lıq və qor xu düş mən-
çi lik ya ra dır ki, Yer kü rə sin də ki 
toq quş ma lar da əsa sən bu amil-
lər dən irə li gə lir. An tis fe nə gö rə, 
əm lak – şər dir. Bü tün ci na yət lə-
rin mo ti vi hə ris lik dir, ta mah dır: 
xü su si mül kiy yət ins tink ti in san-
lıq ta ri xin də hə mi şə adam la rı ən 
na qis əməl lə rə təh rik edib.

İkin ci ən gəl cə miy yə tin boy nu-
mu za qoy du ğu ste reotip lər dən, 
nor ma lar dan ası lı lı ğı mız dır. Biz 
öz da xi li is tək lə ri mi zi boğ ma ğa və 
cə miy yə tin bu yur du ğu nu et mə yə 
borc lu sa yı lı rıq. Özü nü sü ni və şər-
ti ic ti mai eh kam la rın, bə zən hətt  a 
on la rın ən ax ma ğı nın, ən mə na sı zı-
nın çər çi və si nə sal maq in sa nı mən fi  
emo si ya lar la yük lə yir. 

Bəs nə et mə li?
An tis fen de yir di ki, xoş bəxt ol-

maq üçün, bi rin ci si, özü nü əm-
lak dan azad et mə li sən. İkin ci si, 
ic ti mai nor ma lar dan, men tal bu-
xov lar dan qur tul maq, hə mi şə 
özün is tə di yin ki mi hə rə kət et-
mək, özün lə har mo ni ya da ol ma-
lı san. Nə ha yət, bü tün Yer ne mət-
lə rin dən və həzz lər dən im ti na 
et mək la zım dır. 

An tis fe nin özü də in kar et mir 
ki, tək lif et di yi hə yat tər zi hey-
van ya şa yı şı na ox şa yır. Ək si nə, 
vur ğu la yır ki, hey van lar heç vaxt 
utan ma dan, peş man ol ma dan, 
ümid et mə dən, ümi di ni itir mə-
dən sa də bir hə yat ya şa yır lar: on-
la ra bi zim eh ti ras la rı mız yad ol-
du ğu na və bi zim sar sın tı la rı mı zı 
ya şa ma dıq la rı na gö rə hə mi şə ra-
hat dır lar, qay ğı sız dır lar. 

Məhz hə yat tər zi ba xı mın dan 
hey van la ra ox şa maq ça ğı rı şı-
na gö rə müasir lə ri An tis fe nə və 
onun da vam çı la rı na “ki nik” – 
“it” de yir di lər. 

Bu mək tə bin təm sil çi lə ri ni 
bə zən “si nik” da ad lan dı rır lar. 

An tis fen mək tə bi nin təm sil çi lə ri 
nim daş pal tar la ki fa yət lə nir, qu-
ru yer də ya tır, əl lə ri nə nə düş dü, 
ye yir, “ava ra” hə yat tər zi ke çi-
rir di lər. Bü tün bun la rı hə min fi -
lo sofl  a ra irad tu tan la ra isə be lə 
ca vab ve rir di lər: “Gü nəş çir ka bı 
işıq lan dı ran da çir ka ba bat mır”. 
Mə sə lən, Dioge nin var-yo xu bir 
plaş, bir tor ba və bir əsa dan iba-
rət idi. De yi lə nə gö rə, əv vəl lər 
onun su iç mək üçün bir qa bı da 
var mış, an caq fi  lo sof bir gün bir 
uşa ğın ovu cu ilə su iç di yi ni gö-
rüb qa bı da tul la yır. Azad sev gi 
ide ya sı nı al qış la yan, özü nü dün-
ya və tən da şı elan edən, cə miy-
yət doq ma la rı na nü ma yiş ka ra nə 
şə kil də mə həl qoy ma yan Diogen 
po zi tiv as ke tiz mi təb liğ edir di. O, 
baş qa la rı nın ya nın da elə şey lər 
edir di ki, adə tən, o cür hə rə kət lə ri 
tək lik də edir lər və hətt  a elə şey lər 
edir di ki, o hə rə kət lə ri heç tək lik-
də də et mək yax şı hal sa yıl mır.

Bu fəl sə fə nin baş qa bir tə rəf da-
rı Fiv də ki var-döv lə ti ni ca maata 
ba ğış la ya raq ar va dı ilə bir lik də 
yox sul ki nik hə ya tı nı seç miş di. 

Afi  na da ge niş ya yıl mış za hi ri 
təm tə raq kul tu na tə bii əks-reak-
si ya ki mi mey da na çı xan ki nizm 
tə biətin mü kəm məl li yi və har mo-
ni ya sın dan, si vi li za si ya nın isə da-
ğı dı cı lı ğın dan bəhs edən fəl sə fə dir. 

Ki nik lə rin as ke tiz mi – öz eh ti-
yac la rı nı so na dək məh dud laş dır-
maq, in sa nın ya şam funk si ya sı 
ilə bağ lı va cib ol ma yan hər şey-
dən im ti na dır.

Ki nik lə rin mə ra mı – mə də niy-
yət dən və cə miy yət dən kə nar laş-
maq dır. Ki nik lər he sab edir di lər 
ki, sa vad və ya zı bi li yi in sa nı can-
sız laş dı rır. 

Ki nik lə rin fəl sə fə si – ailə dən, 
döv lət dən im ti na he sa bı na sər-
bəst lik dir.

Bu fəl sə fə dav ra nış nor ma la-
rı nı in sa nın tə biətin də ax ta rır və 
şəx si hə yat da ila hi gös tə riş lə rə 
eh ti yac duy mur. Bu hal da ki nik-
lə rin ənə nə lə rə eti ra zı baş qa la rı-
nın he sa bı na öz eqo su nu tə min 
et mək dən iba rət key fi y yə tə keç-
mir, on la rın fər diy yət çi li yi da xi li 
azad lıq prin si pi üzə rin də dir. Yə-
ni bu azad lıq “so sial şər lə” yox, 
özün lə mü ba ri zə də qa za nı lır. 

Ki nik lər öz dü şün cə lə ri ni yay-
maq üçün ədə biy ya tın da gü cün-
dən ya rar la nır dı lar. Bu mə na da öz 
ədə bi təc rü bə lə rin də ilk əv vəl lər 
köh nə janr la rın pa ro di ya sı ilə məş-
ğul olur du lar sa, son ra dan ənə nə vi 
şab lon la rı ta ma mi lə in kar et di-
lər. Müx tə lif stil lə ri bir ləş di rə rək, 
ədə bi di lə vul qa rizm lər gə tir di lər, 
“hə ya tın acı hə qi qə ti ni” oxu cu ya, 
onu əy lən cə adı al tın da al da da raq 
həzm et dir mək yo lu nu seç di lər.

Ki nik lər Av ro pa mə də niy yə ti 
ta ri xi nə in san azad lı ğı nın par laq 
nü ma yən də lə ri ki mi dü şən fi  lo-
sofl  ar dır. On la rın “çıl paq hə qi qə-
ti” son ra kı dövr lə rin mə də ni in qi-
lab lar pro se sin də cid di rol oy na dı. 
Var-döv lə tə, döv lə tə və ha ki miy-
yə tə ki nizm mü na si bə ti Nits şe də 
da vam et di ril di, Şo pen hauerin 
hə yat fəl sə fə sin də öz ək si ni tap-
dı. İn san dav ra nı şı nın sir ri ni onun 
spon tan lı ğın da gö rən ek zis ten-
sializm də so sial və fər di var lı ğın 
qar şı dur ma sı ide ya sı nı ki nizm-

dən gö tür müş dü. XX əs rin 
kontr kul tu ra sı na xas olan 
aso sial dav ra nış la rın küt lə vi 
ya yıl ma sı nın da ide ya mən-

bə yi, əs lin də, ki nizm dir.
Salam SARVAN

“Xoş bəxt lik həzz dədir”

  “Fi kir sa vaş la rı” sil si lə-
sin dən ikin ci ya zı mız-
da qə dim yu nan fi lo so fu 
Sok ra tın iki şa gir di nin 
– Aris tip və An tis fe nin 
mü ba hi sə si ba rə də da nı-
şa ca ğıq. Bu fi lo sof lar dan 
bi ri hə ya tın mə na sı nı 
həzz də, di gə ri isə həzz-
dən im ti na da gö rür dü.

emo si ya lar la yük lə yir. bə zən “si nik” da ad lan dı rır lar. 

İki şagirdin 
qarşıdurması

Fikir savaşları

ki, dav ra nış la rı mı zın məq sə di, 
hə ya tı mı zın hə də fi  həzz ol ma lı-
dır. Aris ti pin ya rat dı ğı mək tə bin 
fəl sə fə si də elə bu dur – yu nan-
ca dan tər cü mə də həzz mə na sı nı 
ve rən he do nizm. Söh bət, tə bii ki, 
cis ma ni məm nun luq hiss lə rin dən 
ge dir. Be lə ki, bu fəl sə fə nin tə rəf-
dar la rı bə dən həz zi ni in tel lek tual 
həzz dən güc lü he sab edir di. 

Aris tip de yir di ki, an caq həz zə 
ca nat ma kor-ko ra nə ol ma ma lı-
dır. Bi lir sən sə ki, həzz dən son ra 
əzab çə kə cək sən, be lə həzz dən 
bə ri baş dan im ti na et mək və ək-
si nə, çək di yin əzab la rın da lın-
ca bö yük həz zin gə lə cə yi ni 
bi lir sən sə, be lə əzab la ra 
tə rəd düd süz qat laş maq 
la zım dır. Yə-

he do nizm de-
yil, ayıq baş la, sağ lam mən tiq lə 
ida rə olu nan he do nizm dir.

Aris tip həm də he sab edir di 
ki, həzz yal nız in di ki an da də-
yər li dir. Keç miş də al dı ğın həz-
zin təəs sü rat la rı nı bu gü nün ləz-
zə ti nə çe vir mək ol mur, keç miş 
həz zin xa ti rə si hə min vaxt da kı 
se vin ci ol du ğu ki mi ya şat mır bi-
zə. Həm də za man için də yax şı 
bir şe yin it ki si ni ya da sal ma ğın 
da sə ni kə dər lən di rir. Gə lə cək də 
sə ni göz lə yən həz zi də in di ya-
şa maq müm kün de yil, çün ki gə-
lə cək hə mi şə qey ri-müəy yən dir 
və həm də müm kün dür ki, sa-
ba ha bəs lə di yin ümid puç ol sun 
və göz lə di yin baş ver mə yən də 
isə bu, sə nə əzab ve rə cək. Hə ya-
tın mə na sı məhz bu gün, məhz 
bu də qi qə ya şa dı ğın həzz də dir. 
Keç mi şə qa yıt maq, gə lə cə yə bax-
ma maq, bu gü nü ya şa maq – hər 
də qi qə ni müs bət emo si ya lar la 
dol dur maq la zım dır. 

yət dən və cə miy yət dən kə nar laş-
maq dır. Ki nik lər he sab edir di lər 
ki, sa vad və ya zı bi li yi in sa nı can-
sız laş dı rır. 

Ki nik lə rin fəl sə fə si – ailə dən, 
döv lət dən im ti na he sa bı na sər-
bəst lik dir.

Bu fəl sə fə dav ra nış nor ma la-
rı nı in sa nın tə biətin də ax ta rır və 
şəx si hə yat da ila hi gös tə riş lə rə 
eh ti yac duy mur. Bu hal da ki nik-
lə rin ənə nə lə rə eti ra zı baş qa la rı-
nın he sa bı na öz eqo su nu tə min 
et mək dən iba rət key fi y yə tə keç-
mir, on la rın fər diy yət çi li yi da xi li 
azad lıq prin si pi üzə rin də dir. Yə-
ni bu azad lıq “so sial şər lə” yox, 
özün lə mü ba ri zə də qa za nı lır. 

Ki nik lər öz dü şün cə lə ri ni yay-
maq üçün ədə biy ya tın da gü cün-
dən ya rar la nır dı lar. Bu mə na da öz 
ədə bi təc rü bə lə rin də ilk əv vəl lər 
köh nə janr la rın pa ro di ya sı ilə məş-
ğul olur du lar sa, son ra dan ənə nə vi 
şab lon la rı ta ma mi lə in kar et di-
lər. Müx tə lif stil lə ri bir ləş di rə rək, 
ədə bi di lə vul qa rizm lər gə tir di lər, 
“hə ya tın acı hə qi qə ti ni” oxu cu ya, 
onu əy lən cə adı al tın da al da da raq 
həzm et dir mək yo lu nu seç di lər.

Ki nik lər Av ro pa mə də niy yə ti 
ta ri xi nə in san azad lı ğı nın par laq 
nü ma yən də lə ri ki mi dü şən fi  lo-
sofl  ar dır. On la rın “çıl paq hə qi qə-
ti” son ra kı dövr lə rin mə də ni in qi-
lab lar pro se sin də cid di rol oy na dı. 
Var-döv lə tə, döv lə tə və ha ki miy-
yə tə ki nizm mü na si bə ti Nits şe də 
da vam et di ril di, Şo pen hauerin 
hə yat fəl sə fə sin də öz ək si ni tap-
dı. İn san dav ra nı şı nın sir ri ni onun 
spon tan lı ğın da gö rən ek zis ten-
sializm də so sial və fər di var lı ğın 
qar şı dur ma sı ide ya sı nı ki nizm-

dən gö tür müş dü. XX əs rin 

bə yi, əs lin də, ki nizm dir.
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Livanovun oğluna məktubu
Andr yu şa, mən sə ni ne cə se vi-

rəm sə, sən də mə ni elə sev. Heç bi lir-
sən, sev gi ne cə bö yük sər vət di? Doğ-
ru du, bə zi lə ri he sab elə yir ki, mə nim 
sev gim nə sə baş qa cür dü və gu ya bu 
cür sev mək ada ma an caq zə rər ve rir. 
Bəl kə, doğ ru dan da, mə nim sev gim 
sə nin mək təb də nü mu nə vi şa gird 
ol ma ğı na ma ne olur? Mən ki doq-
quzil lik mək təb hə ya tın da sə ni bir cə 
də fə də ol sun çırp ma mı şam. 

Ya dı na gə lir, bir də fə löv hə nin 
qar şı sın da üz-gö zü nü əyib oyun çı-
xar mış dın, bü tün si nif də uğu nub 
get miş di. Son ra da müəl li min mə ni 
yax şı ca mə zəm mət elə di. Mən üç qat 
gü nah kar gör kəm alıb künc də da-
yan mı şam, o isə mə ni mək təb li oğ lan 
ki mi dan la yır, ürə yi so yu mur: “Oğ-
lu nuz dər si mi poz du. Qırx beş də qi-
qə dərs keç mə yi mə im kan ver mə di. 
Özü oxu mur, baş qa la rı na da ma ne 
olur. Onu mək təb dən çı xar ma lı ola-
caq sız. Uşa ğa söz də tə sir elə mir...” 

Köy nə yim, pen cə yim, mo ka sin lə-
rim də utanc tə rin dən yam yaş olub, 
müəl lim isə sa kit ləş mək bil mir. 
Ürə yim də fi  kir lə şi rəm ki, evə ça tan 
ki mi ona bir şa pa laq iliş di rə cəm. Bu 
fi  kir lər lə də mək təb dən çı xıb Kom-
so mols ki pros pek ti nə ge di rəm. Hə-
yə can dan nə tak si yə otu ra bi li rəm, 
nə də trol ley bu sa, pi ya da ge di rəm... 

Əlin də ağır çan ta apa ran bir qa-
dın gö rü rəm. Ya nın da kı uşaq ağ la yır. 
Mə ni gö rən ki mi gü lüm sə yir. Ötüb 
ke çi rəm, ar xa dan səs lə ri ni eşi di rəm: 
“Gö rür sən, Vin ni-Pux da sə nə gü-
lür...” Ta nı ma dı ğım bi ri si mə nə sa-
lam ve rir. Pa yız kü lə yi üzü mə vu rur. 
Zər bə al mış adam ki mi evə ya xın la şı-
ram, içə ri gi rən də şa pa laq ta mam ya-
dım dan çı xır, sə ni gö rüb so ru şu ram: 
“ Si nif də sir-si fə ti ni nə gü nə qoy mu-
san ki, ha mı nın xo şu gə lib, gös tər gö-
rüm?” İki miz də uğu nub ge di rik. 

Mək tə bə növ bə ti də fə ça ğı rı la na 
qə dər be lə da vam edir. Anan, ümu-
miy yət lə, mək tə bə get mir. Mən sə 
uza nıb dü şü nü rəm ki, “kaş ge cəy lə 
baş qa şə hər də çə ki li şə ça ğı ray dı lar, 
ya da məşq dən bu rax ma yay dı lar”. 
Am ma sə hər tez dən mən uçu şu mu 
tə xi rə sa lı ram, məşq dən ica zə alı-
ram və künc də ye ri mi tut maq üçün 
mək tə bə qa çı ram. 

Bu mək tu bu yan lış la rı dü zəlt mək 
üçün ya zı ram və bəl kə də, bə zi per-
so naj la rım ki mi qə ri bə, gül mə li gö-
rü nü rəm. Am ma mən be lə yəm. Bil 
ki, ata qəl bi nin ni ga ran çı lı ğın dan tə-
bii heç bir şey yox du, oğ lum. 

Ev dən uzaq da olan da çox da rı xı-
ram, sə nin hər sö zü nü, sualı nı ya-
dı ma sa lı ram. Sə nin lə uzun-uza dı 
söh bət elə mək is tə yi rəm, bi li rəm 
ki, hər şey haq qın da da nış ma ğa 
öm rüm yet məz. Am ma ən əsa sı 
nə di, bi lir sən? Mən bü tün bun la rı 
ana mın, sə nin nə nə nin ölü mün dən 
son ra ba şa düş düm. Ah, Andr yu şa, 
sə nin hə ya tın da elə bir adam var mı 
ki, onun qar şı sın da uşaq ol maq-
dan, ax maq, mü da fi əsiz gö rün-
mək dən qorx ma ya san? Var sa, bil 
ki, o adam elə sə nin mü da fi ən di. 

Tez lik lə ev də ola ca ğam. Atan. 
Le ninq rad. 3 okt yabr, 1974. 

Amerika yazıçısı Skott  
Fice ral dın qı zı Skott  i yə 

mək tu bun dan par ça 
...Qor xu ram ki, gə lən də fə bun-

dan da ağır zər bə ala san. Am ma 
ey bi yox, əvə zin də öz iş lə ri ni ağıl-
la qur ma ğı öy rən miş olar san. Nə 
vaxt sa biabır (bu qa çıl maz dı, mən 
sə nin acı nı azalt maq is tər dim, 
am ma ye nə də çox ağ rı lı ola caq. 

Çün ki in san öz təc rü bə lə rin dən 
öy rə nir) ola caq san. Hər çənd, bu 
sə nin bö yük bir in san ailə si nin ki-
çi şik par ça sı ol du ğu nu an la maq 
is tə mə mə yin qə dər qor xu lu de yil. 
Hə ləl ki sə, hər mə sə lə də yel be yin-
lik elə yir sən. 

... Mən pas siv hə yat üçün uy ğun-
la şan qa dın la rı sev mi rəm. Hə yat da 
ən bö yük ar zu la rım dan bi ri sə ni 
be lə şey lər dən mü ha fi  zə et mək-
di. Çün ki elə adam lar həm öz lə ri-
nin, həm də baş qa la rı nın hə ya tı nı 
məhv edir (...) Qə ra ra gəl mi şəm ki, 
bu gü nə qə dər baş qa la rı nın səh vi-
ni dü zəlt di yim ye tər. Və əgər sən 
elə lə rin dən de yil sən sə, mən nə yi sə 
də yiş mə yə ça lış ma ya cam...

Nə qə dər ki, han sı məq sə də 
doğ ru irə li lə di yi ni hiss elə mi rəm, 
sə nin lə işi miz çə tin ola caq. Çün ki 
sə nin za ma nı ne cə mə na sız və ba-
ya ğı ke çir di yi ni mü şa hi də elə mək 
dö zül məz də rə cə də ağır dı. 

Əziz Skott  i, ümid siz li yə qa pı lan-
da, sə nə elə gə lir ki, heç nə alın ma-
ya caq və heç nə elə mək müm kün 
de yil. Am ma, əzi zim, bil ki, məhz 
hə min za man lar da sən sö zün hə qi-
qi mə na sın da irə li ge dir sən...

İtaliya yazıçısı Um ber to 
Eko nun nə və si nə mək tu bu

Əziz nə vəm, bu Mi lad mək tu bu-
mun ya xın la rı mı za, qo hum la rı mı-
za və baş qa şey lə rə sev gi aşı la yan 
ib rə ta miz ruh da ol ma sı nı is tə məz-
dim. Sən bu məs lə hət lə rə qu laq 
as maz dın. Çün ki sən çox bö yü mü-
sən, mən sə çox yaş lı yam. Də yər lər 
sis te mi elə də yi şib ki, mə nim məs-
lə hət lə rim yer siz gö rü nə bi lər.

Be lə lik lə, sə nə elə bir məs lə hət ver-
mək is tə yi rəm ki, plan şet dən is ti fa də 
elə di yin bu gün lər də ka rı na gəl sin. 
Mən de yin gən qo ca ki mi gö rün mək-
dən qorx du ğum çün sə nə “plan şe ti 
bir kə na ra at” de yə bil mə rəm. Axı 
mən özüm də on dan is ti fa də edi rəm. 
Uzaq ba şı, say sız-he sab sız por noq ra-
fi k sayt la ra çox diq qət ayır ma ma ğı 
məs lə hət gö rə bi lə rəm. Or da ya zı-
lan lar və gös tə ri lən lər sə ni evə bağ-
la maq və şə hə rə çı xıb gö zəl qız lar la 
ta nış ol ma ğı na, real in san la rı gör mə-
yi nə ma ne ol maq üçün dü. Çox gənc-
sən, bu yaş lı ba ba nın məs lə hət lə ri nə 
qu laq as: mək təb də və ya oyun mey-
dan ça sın da qız la ra bax. Çün ki on lar 
te le vi zi ya per so naj la rın dan yax şı dı-
lar və nə vaxt sa sə nə on li ne qız lar dan 
da ha çox se vinc bəxş elə yə cək lər. 
Mə nə inan, çün ki təc rü bəm sən dən 
çox du. Əgər mən in di sə nin kom pü-
ter də bax dı ğın seks oyun la rı na bax-
say dım, sə nin atan heç vaxt do ğul-
maz dı. On da heç sən də ol maz dın. 

Mən bu ba rə də da nış maq fi k rin-
də de yi ləm. Bu gün kü və gə lə cək 
nəs li tə si ri nə sal mış xəs tə lik dən - 
yad da şın iti ril mə sin dən da nış maq 
is tə yi rəm. 

Bax, mə sə lən, sən Bö yük Kar-
lın kim ol du ğu nu və ya xud Kuala 
Lum pu run har da yer ləş di yi ni öy-
rən mək is tə sən, düy mə ni bas maq-
la in ter net dən hər cür mə lu mat 
əl də elə yə bi lər sən. Zə ru rət ya ra-
nan da bu nu elə, am ma əl də elə di-
yin mə lu ma tın məz mu nu nu yad da 
sax la ma ğa ça lış ki, ey ni şey ikin ci 
də fə sə nə la zım olan da ye ni dən ax-
tar ma ya san. Ən pi si odu ki, sə nin 
is tə ni lən sualı na ca vab ve rən kom-
pü ter, in for ma si ya nı yad da sax la-
maq is tə yi ni əlin dən alır. 

Be lə bir mü qa yi sə apa raq. Mə-
sə lən, ha ra sa tə lə sən in san bi lən də 
ki, bu kü çə dən o bi ri nə av to bus la, 
və ya met roy la get mək da ha ra-
hat dı, on da qə ra ra gə lir ki, pi ya-
da get mə yə heç bir eh ti yac yox-
du. Am ma in san pi ya da gəz mə sə, 
on da o, əlil ara ba sıy la hə rə kət 
et mə yə məh kum za val lı ya çev ri-
lər. Ooo, par don, sə nin id man la 
məş ğul ol du ğu nu və bə də ni ni is-
tə di yin ki mi ida rə elə di yi ni axı bi-
li rəm, gəl qa yı daq bey ni nə.

Yad daş sə nin aya ğın da kı əzə lə lər 
ki mi di. İd man elə mə sən, süst lə şər 
və sən idiota çev ri lər sən. Üs tə lik, 
ha mı mı zın yaş lan dıq dan son ra Alt-
say mer xəs tə li yi nə tu tul maq ris-
ki miz var. Və be lə acı son luq dan 
qaç ma ğın üsul la rın dan bi ri də yad-
da şı mı zı daim məşq et dir mək di. 

Mə nim re sep tim be lə di. Hər sə-
hər ki çik bir şeir par ça sı əz bər lə 
(uşaq vax tı bi zi bu na məc bur edir-
di lər). Dost la rın la ən yax şı yad daş 
ya rı şı ke çir mək olar. Əgər poezi-
ya dan xo şun gəl mir sə, fut bol ko-
man da la rı nın he yə ti ni əz bər lə yə 
bi lər sən. Am ma bu nun çün tək-
cə Ro ma klu bu ko man da la rı nın 
oyun çu la rı nı ta nı maq az dı. Di gər 
ko man da la rın oyun çu la rı nı, keç-
miş he yə ti ni (tə səv vür elə ki, Su-
perq ya ma cın da qə za ya uğ ra mış 
təy ya rə də ki Tu rin ko man da sı nın 
oyun çu la rı nın adı in di də ya dım-
da dı: Ba çi qa lu po, Bal la rin, Ma ro-
zo və sair) də ta nı ma lı san. Ya rı şın, 
gö rün, oxu du ğu nuz ki tab ki min 
ya dın da da ha yax şı qa lıb. Mə sə-
lən, Dar tan yan və üç muş ket yo-
run qul luq çu la rı nın adı nı (Qri mo, 
Ba zen, Muş ke ton və Plan şe) yol-
daş la rın dan kim xa tır la yır. Əgər 
“Üç müş ket yor”u oxu maq is tə-
mir sən sə (hər çənd, o ki ta bı oxu-
ma maq la nə lər itir di yi ni özün də 
bil mir sən), on da baş qa ki tab lar la 
ya rış. 

Bu, oyu na ox şa yır. Əs lin də elə 
oyun du da. Am ma özün gö rə cək-
sən ki, bey nin müx tə lif qəh rə man-
lar la, ta rıx lə, müx tə lif xa ti rə lər lə 
do la caq. Öz-özü nə sual ve rir sən mi, 
gö rə sən, ni yə kom pü te ri nə vaxt sa 
elekt ron be yin 
ad lan dı rır dı lar? 

Ona gö rə ki, o, bi zim bey ni mi zin 
mo de li əsa sın da ha zır la nıb. Am ma 
in san bey ni nin im kan la rı kom pü ter-
dən çox du. Be yin elə bir kom pü ter di 
ki, daim sə nin lə di. Çox lu məşq elə-
sən, onun im kan la rı da ge niş lə nər. 
Sə nin ma saüs tü kom pü te rin, uzun 
müd dət is ti fa də edil dik də sü rə ti ni 
iti rir və bir ne çə il dən son ra ye ni-
lən mə si tə ləb olu nur. Am ma bey nin 
sə nə 90 il xid mət elə yə bi lər. Və əgər 
90 ya şın da da onu məşq elət dir sən, 
bu gün kün dən də çox şey ya dın qa 
qa la caq. Üs tə lik də pul suz. 

Bir də ta ri xi yad daş var ki, ora da 
sə nin do ğu mun dan əv vəl ki ha di-
sə lər ya şa yır. Bu gün sən ki no teat ra 
get sən, gə rək seans baş la ma mış içə ri 
gi rə sən. Çün ki fi lm baş la yan ki mi, sə-
nə ha di sə lə ri nəql elə mə yə baş la yır. 
Mə nim za ma nım da isə ki no teat ra is-
tə ni lən vaxt, hətt  a fi l min or ta sın da da 
gir mək olar dı. Ha di sə lə rin ço xu sən 
gə lin cə yə qə dər cə rə yan edir di və fi l-
min əv və lin də nə lər ol du ğu nu özün 
dü şü nüb tap ma lı idin. Bu gün hə yat 
mə nə o vaxt kı fi lm lə ri xa tır la dır... Ya-
şı mız dan əv vəl olan la rı bil mək ona 
gö rə va cib di ki, müasir ha di sə lə rin nə 
üçün baş ver di yi ni an la yaq. Mək təb 
bu nu si zə yax şı öy rə də bil mir. Sor-
ğu lar da gös tə rir ki, 1990-cı il lər də 
do ğul muş gənc lər 1980-ci il lər də baş 
ve rən lə ri (50 il əv və li isə heç de mi-
rəm) bil mir, ya da bil mək is tə mir. On-
lar dan Al do Mo ro nun kim ol du ğu nu 
so ru şan da “Qır mı zı bri qa da lar”ın 
rəh bə ri ol du ğu nu de yir lər. Hal bu ki 
onu hə min ra di kal-sol çu təş ki la tın 
üzv lə ri qət lə ye tir miş di lər. “Qır mı zı 
bri qa da lar”ın fəaliy yə ti ço xu üçün 
sir di, hal bu ki on la rın si ya si səh nə də 
ol ma sın dan cə mi 30 il ke çib. 

Bil ki, yad da şı nı tək cə ki tab və jur-
nal lar yox, həm də kom pü ter va si tə-
si lə məşq elət dir mə li sən. Bu yad daş 
tək cə dost la rın la söh bət də ka rı na gəl-
mə yə cək, dün ya ta ri xi ni bil mə yi nə 
də yar dım edə cək. Xett  lər kim olub? 
Ko lum bun üç gə mi si ne cə ad la nır dı? 
Di no zavr la rın kö kü nə vaxt kə si lib? 
Ma li im pe ri ya sı haq qın da nə bi lir-
sən? Ta rix də ikin ci Pa pa kim olub? 
Mik ki Mausu kim ya ra dıb? Bu si ya-
hı nı uza da bi lə rəm. Bun la rın hər bi ri 
ge niş araş dır ma möv zu su du və ha-
mı sı nı yad da sax la maq la zım dı. 

Bir gün sən də qo ca la caq san və 
əgər Va ter loo dö yü şün də “iş ti rak 
elə sən”, Yu li Se za rın öl dü rül mə si 
za ma nı “ora da ol san”, hə vəng dəs-
tə də müx tə lif mad də lə ri qa rış dı rıb 
qı zıl əl də elə mək is tə yən, am ma tə-
sa düf nə ti cə sin də ba rı tı icad elə yib, 
son ra özü də ha va ya uçan (ona bu 
da az dı!) Ber told Şvart sın gəz di yi 
yer lə ri “do laş san”, min lər lə in san 
öm rü nü ya şa dı ğı nı hiss elə yə cək-
sən. Öz yad da şı nı zən gin ləş dir-

mək is tə mə yən dost la rın sa, an caq 
öz hə ya tı nı ya şa ya caq: mo no ton, 

emo si ya lar dan uzaq bir 
hə yat. 

Bu na gö rə də yad da şı nı zən gin-
ləş dir və elə gü nü sa bah «La Vis pa 
Te re sa»1nı əz bər lə. 

Amerika yazıçısı
Con Sten bey kin
oğ lu na mək tu bu 

Əziz Tom, mək tu bu nu bu sə hər 
al dıq. Mən nə dü şün dü yü mü ya-
zı ram. Eleyn (To mun ana sı – red.) 
isə fi  kir lə ri ni özü sə nə ya za caq. 

Əv və la, əgər aşiq ol mu san sa, 
bu, dün ya da in sa nın ba şı na gə lə 
bi lə cək ən gö zəl şey di. Heç ki min 
bu də yə ri gö zün də al çalt ma sı na 
im kan ver mə.

İkin ci si, bir-ne çə növ sev gi var. 
On lar dan bi ri öz əhə miy yə ti ni gös-
tər mək çün sev gi dən is ti fa də elə yən 
eqoist, aman sız və ac göz hiss di. Bu, 
sev gi nin ən iy rənc və al çaq nö vü dü. 
İkin ci sev gi nö vü in sa na özün də də 
meh ri ban lıq, diq qət, hör mət ki mi 
ən gö zəl key fi y yət lə ri aş kar la ma ğa 
im kan ve rir. Bi rin ci növ sə ni xəs tə, 
da yaz və zəif elə yə bi lər, ikin ci isə 
sə nin için də heç özü nün də bil mə-
di yin gü cü, qüd rə ti, mər hə mə ti, 
hətt  a müd rik li yi or ta ya çı xa rar.

Dü şün mü rəm ki, mən dən nə 
hiss elə di yi ni söy lə mə yi mi is tə yir-
sən. Sən özün bu nu baş qa sın dan 
da ha yax şı bi lir sən. İn di ki hal da 
nə elə mə li ol du ğu na mən dən kö-
mək is tə yir sən və sə nə bun la rı de-
yə bi lə rəm. 

Sev gi dən zövq al, se vin və ona 
min nət dar ol. Sə nin sev gi ob yek-
tin ən gö zə li və ən yax şı sı dı. Ça lış, 
ona la yiq ola san. 

Bi ri nə aşiq sən sə, bu nu eti raf 
elə mək dən çə tin şey yox du. Am-
ma ya dın da sax la ki, bə zi adam lar 
çox utan caq dır lar və çox vaxt bu-
nun la he sab laş maq la zım dı. 

Qız lar qar şı tə rə fi n nə hiss elə-
di yi ni yax şı ba şa dü şür lər, am ma 
bu nu sə nin öz di lin dən eşit mək 
is tə yir lər. 

Bə zən hiss lə rin müx tə lif sə bəb-
lər dən qar şı lıq sız qa la bi lər. Am-
ma bu, heç də o hiss lə rin də yə ri ni 
azalt mır. 

Sə nin nə hiss et di yi ni an la yı ram 
və çox se vi ni rəm ki, oğ lum aşiq 
olub.

Biz Sü zen lə gö rüş mə yə çox şad 
ola ca ğıq və onu məm nu niy yət lə 
qə bul edə cə yik. Eleyn nə la zım-
dı sa, elə yə cək. Onun da sev gi dən 
yax şı ba şı çı xır və bəl kə də, sə nə 
mən dən da ha çox kö mək edə bi lər. 

İt ki lər dən na ra hat ol ma. Əgər 
doğ ru yol da san sa, yan lış la rın da 
ola caq. Əsas odu ki, tə ləs mə. Yax-
şı şey lər it mir. 

Sev giy lə, atan.
10 no yabr, 1958-ci il.
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Ürəkdən yazılmış sözlər
Məşhur ataların övladlarına məktubları



Edmon SABRİ
(İraq)

Mey xa na lar da bir qay da ola raq 
çox say lı ötə ri dost luq mü na-
si bət lə ri nin mey da na gəl mə si 
iç ki hə vəs kar la rı na çox yax şı 

bəl li dir. Bu nun da baş lı ca sə bə bi içi lən me-
yin tə si ri ilə cu şa gə lən in sa nın öz duy ğu la-
rı nı ki min lə sə bö lüş mə yə kəs kin bir eh ti yac 
duy ma sı dır. O, is tə yir ki, bu söh bət va si tə si-
lə ya qəm-qüs sə ni bir az da ğıt sın, ya da ye ni 
in san la ya xın ün siy yət qur sun. Gö rü nür, bu 
da in san hə ya tı nın çə tin lik və müş kül lər lə 
do lu ol ma sı na, onun tən ha lı ğa və gün-gün-
dən da ha ar tıq özü nə qa pan ma sı na bax ma-
ya raq, hə lə də in san ola raq qal dı ğı nı və bir-
bi ri ilə ün siy yət qur maq mey li nin ölə zi yib 
yox ol ma dı ğı nı gös tə rir. 

Mey xa na ge cə lə ri nin bi rin də çə ki lib bir 
gu şə də otu ran, la kin bu gü nə qə dər gör mə-
di yim, ta nı ma dı ğım bir ki şi ilə həm söh bət 
ol dum. O, mə nim üs tü mə atıl dı ğı ki mi, mən 
də onun üs tü nə atıl dım. De yə sən, hər iki miz 
bi zi mən gə nə ki mi sı xan ağır sü kut dan və 
əzab ve ri ci tən ha lıq dan xi las ol maq is tə yir-
dik. San ki o, hə ya tın do lan bac la rın dan və 
ara da bi zə ər ma ğan et di yi sə feh lik dən çı xış 
yo lu tap maq niy yə ti lə öz he ka yə si ni mə nə 
nəql edir di:

- Ta le elə gə tir di ki, gün lə rin bi rin də çox 
adi ev lə rin sa də bir mən zi lin də ki ra yə ni şin 
ki mi ya şa ma ğa baş la dım. Bu ev nə çox bö-
yük, nə çox ki çik, nə çox id bar, nə də çox 
dəb də bə li idi. Mə nim ota ğım evin da mı na 
apa ran pil lə kə nin ya nın da kı üs tüaçıq mey-
dan ça nın böy rün də idi. Ota ğım nə zir zə-
mi də, nə də üst qat da idi, am ma çox na dir 
bir st ra te ji mə kan da yer lə şir di. Bu otaq evin 
da mı na ge dən yo lun üs tün də bir mü şa hi də 
mən tə qə si ni, iki bö yük ota ğa nə za rət edən 
bür cü xa tır la dır dı.

Bu otaq lar da mə nim şəx si qə naəti mə gö-
rə, hə yat tər zi ba xı mın dan tam fərq li olan 
iki ailə ya şa yır dı. On lar dan bi ri dün ya ya on 
dörd və iki yaş ara sın da olan yed di oğ lan və 
qız gə tir miş di. Bu uşaq la rın ata sı ağac ma te-
rial la rı sat maq la məş ğul olan bir ma ğa za da 
ay da iyir mi di nar əmək haq qı na ge cə gö zət-
çi si iş lə yir di. Onun ge cə lə ri gö zət çi bud ka-
sın da, gün düz lə ri isə ar va dı nın ge cə lər yat-
dı ğı bö yük çar pa yı da ke çir di.

Ço xu şaq lı ol maq bu ailə nin bə la sı na çev ril-
miş di. On la rın nə ge cə ra hat yat ma ğa yer lə ri, 
nə də gün düz lər ni za ma sa lın mış ye mək vaxt-
la rı var dı. Bir söz lə, nə ge cə lə ri ge cə, nə də gün-
düz lə ri gün düz idi. Uzun üst köy nək lə ri nin, 
pen cək lə ri nin və di gər cır-cın dır la rı nın tez-tez 
çirk lən mə si uc ba tın dan, o gün ol maz dı ki, bu 
ev də pal tar yu ma mə ra si mi təş kil olun ma sın. 
Ye mək qa zan la rı aram sız is ti fa də olun duq la-
rın dan, ucuz ye mək xa na la rın qab-qa caq la rı 
ki mi əzik-üzük ol muş du. Bu sı nıq-sal xaq qa-
zan lar hər gün sübh tez dən dol du rul sa da, 
ax şa ma qə dər tam bo şa lır dı. Uşaq la rın ki çik 
və mə sum göz lə ri hə mi şə boş qab lar da qa lan 
ye mək ar tıq la rı na zil lə nər di. On la rın ana sı 
möh kəm cüs sə li, qədd-qa mət li və hə yat sı naq-
la rın dan çıx mış bir qa dın idi. Uşaq lar ara sın da 
hər han sı bir qal ma qal baş ve rən də ağır yum-
ruq la rı nı və acı di li ni işə sa lar dı.

İkin ci ailə yə gə lin cə, on la rın, öm rü nün 
yed din ci ba ha rı nı ya şa yan bir qız la rı var dı. 
Bu qız cı ğaz ol duq ca sə li qə li ge yi nər di, həm 
də çox ər kö yün idi. O, döv lət mək tə bin də 
oxu yur du. Hər gün onu bö yük və ya ra şıq-
lı bir av to mo bil hə yət dən gö tü rüb mək tə-
bə apa rar, dərs bit dik dən son ra ye nə evə 
gə ti rər di. Mək təb də və dərs dən son ra ac lı-
ğı nı ram et mək üçün onun çan ta sı na müx-
tə lif şir niy yat lar və mey və lər qo yu lar dı.

Bu qız o bi ri ailə nin uşaq la rı ilə ün siy yət də ol-
ma ğı şə ni nə sı ğış dır maz, özü nü on lar dan üs-
tün tu tar dı. Dü şü nür dü ki, be lə də ol ma lı dır. 
Çün ki o, ye mək-iç mə yin də çox in cə və zə rif bir 
uşaq dır. Onun ata sı tə miz və sə li qə li ge yi nən 
bir mə mur dur. Ge cə lər evin də ya tır, gün düz-
lər isə ha mı ki mi işə ge dir. Ana sı sa kitt  ə biət li və 
mə də ni qa dın dır. Heç vaxt qa ra-qış qı rıq sal mır.

Ailə lə rin baş çı la rı dost və meh ri ban ol ma-
sa lar da, bir-bir lə ri nə nif rət də et mir di lər. Üz-
üzə gə lən də ötə ri sa lam la şar dı lar. Bay ram-
lar da əl ver mə dən, sa də cə əl lə ri ni si nə lə ri nin 
üs tü nə qoy maq la yün gül cə bay ram la şar dı-
lar. Hər iki si heç vaxt dost lu ğa çev ril mə yə-
cək bir qon şu luq mü na si bə ti nin zə ru ri li yi ni 
an la yır və bu həd di aş mır dı. On lar boy-bu-
xun və üz ciz gi lə ri ba xı mın dan da fərq lə nir-
di lər. Gö zət çi uca boy lu, arıq, ca van bir ki şi 
idi. Mə mur isə or ta boy lu, ye ri yən də az ca 
ax sa yan, ba şı nın or ta sı daz laş mış, ət rafl  a rı 
isə ağar mış saç lar la ör tü lən bir ki şi idi. Ge cə 
gö zət çi si nin isə qa lın, qa ra tük lü xəz par ça ya 
bən zə yən zil qa ra saç la rı var dı. 

Mən bu iki ailə ilə al tı aya qə dər qon şu ol-
dum. Yek nə səq və can sı xı cı hə yat öz axa rı ilə 
da vam edir di: Hər gün qış qır tı, ba ğır tı səs lə-
ri, pal tar yu ma, qay na dı lan pal ta rın qo xu su, 
bö yük miq dar da sü mü rül müş ye mək qa lıq-
la rı, ağ zı na qə dər do lu zi bil çəl lək lə ri… Gö-
zət çi nin ar va dı ge cə ya rı ya qə dər ça lı şan, bir 
an be lə otu rub din cəl mə yən bir qa dın idi. O, 
əl lə şib-vu ruş du ğu vaxt lar da mə mu run ar va-
dı çar pa yı və kres lo ör tük lə ri ni rəng li tik mə-
lər lə bə zə yir di. O, san ki mö tə bər bir sə nət kar 
idi və öz ema lat xa na sın da ça lı şır dı.

Mə nim hər iki ailə ilə xoş və meh ri ban mü-
na si bə tim var idi. Ailə baş çı la rı nın iki si də 
mə nim lə çox nə za kət lə dav ra nır dı. Bi ri ol ma-
yan da o bi ri si ilə uzun-uza dı söh bə tə gi ri şir-
dim. Bu min val la mən on la rın hər bi ri nə qon-
şu dan da ha məh rəm ol du ğu mu sez dir mək 
is tə yir dim. Nə ha yət, xoş mə ram lı hiy lə ilə 
on la rın bə zi ailə sir lə ri nə va qif ol maq mə nə 
mü yəs sər ol du. “Araş dır ma la rım” sa yə sin də 
öy rən dim ki, ge cə gö zət çi si nin ar va dı bü tün 
var lı ğı ilə dün ya ya uşaq gə tir mə yə nif rət edir 
və bu na gö rə ha mi lə li yə qar şı həb lər 
qə bul edir. Mən bir də fə zi bil qa bın-
da bir boş həb qu tu su gör müş-
düm. Üs tə lik, onu da öy rə-
nə bil dim ki, mə mu run 
ar va dı daim ağır bir 
sı xın tı içə ri sin də 
ya şa yır. Bu nun 
sə bə bi ye ga nə 
ba la sı nı han-
sı sa bir bə la 
u c  b a  t ı n  d a n 
itir mək qor-
xu su dur.

Ona gö rə də o, ge cə-gün düz ça lı şır ki, dün ya ya 
baş qa bir öv lad da gə tir sin. Mən bir də fə bu qa-
dı nın ke çir di yi də rin sar sın tı la rın şa hi di ol dum. 
Onun qı zı nı mək tə bə apa rıb-gə ti rən av to mo bil 
təx mi nən ya rım saat ge cik miş di. Qa dın qa pı nın 
ağ zın da ye rə mıx lan mış ki mi da ya nıb, sa kit və 
ağır töv rü nü po za raq ağ la ya-ağ la ya bəx tin dən 
şi ka yət lə nir di: “Ta le ni yə mə nim lə be lə qəd dar 
rəf tar edir! Bir dən ye ga nə öv la dı mı itir səm…” 
Mən onu ovu da raq kön lü nü al ma ğa cəhd et-
dim. Tez te le fon la mək tə bin mü di riy yə ti ilə 
əla qə ya rat dım. De di lər ki, ma şın ha ra da sa bir 
saat bun dan əv vəl mək tə bin hə yə tin dən çı xıb, 
çox eh ti mal ki, in di lər də gə lib ça tar... 

La kin ma şın gə lib çıx mır dı ki, çıx mır dı. Qa-
dı nın da hə yə ca nı get dik cə ar tır dı. Mən ona 
ba car dı ğım qə dər təs kin lik ver mə yə, onu sa-
kit ləş dir mə yə ça lı şır dım: “Ola bi lər ki, av to mo-
bi lın han sı sa his sə si göz lə nil mə dən xa rab olub 
və bu da tə bii bir şey dir. Bu qə dər tə la şa, hə yə-
ca na gə rək yox dur”. Bir az dan qa dı nın mə mur 
əri də gə lib çıx dı və o da ki şi lə rə xas so yuq qan-
lı lıq la ar va dı nı sa kit ləş dir mə yə ça lış dı. Mə mur 
hə min na ra hat lıq an la rın da ar va dı nı mə zəm-
mət edir miş ki mi de di: “Bu qa dın daima qı zı nı 
itir mək xo fu ilə ya şa yır. Axı, mən nə edə bi lə-
rəm? Hə yat da heç də hər şey biz is tə di yi miz 
ki mi ol mur. Kü lək lər də hə mi şə gə mi lə rin üz-
dü yü is ti qa mə tə əs mir”. Ki şi ar va dı nın sı xın tı-
la rın dan əzab çə kir di. Qa dın hön kü rə-hön kü rə 
de di: “Mən qor xu ram, çox qor xu ram. Ye ga nə 
öv la dı mı itir mək dən qor xu ram. Əgər onun ba-
şı na bir iş gəl sə, mən ya şa ya bil mə rəm.”

Mə mur, ar va dı nın söz lə ri ni kə sə rək de di: “Bu 
qa dın mə nim fə la kə tim dir. Daima qı zı mı zın 
ölü mün dən da nı şır və mə ni də hə yə can lan dı rır. 
Dü şün mür ki, mən, ya xud onun özü ölə bi lər.” 
Az son ra av to mo bil gə lib çıx dı və qız cı ğaz onun 
için dən ye rə en di. O, çox şən idi. Mə lum ol du ki, 
av to mo bil xa rab ol du ğun dan, sü rü cü onu tə mir 
et mək üçün qa ra ja apar ma lı olub. Qız cı ğaz da 
ona ta nış ol ma yan yer lə ri və ma şın la rın tə mi rin-
də la zım olan ma ki na la rı gö rüb.

Ana qız cı ğa zı bağ rı na ba sa raq, onu hə ra rət-
li öpüş lə rə qərq et di. Mən bu səh nə ni mü şa-
hi də edən za man öz-özü mə de dim: “Bu dur, 
hə ya tın əcaib və qə raib iş lə ri... Bir ana ha mi lə 

ol ma maq üçün həb lər 
qə bul edir, o bi-

ri isə ha mi lə 
ol maq üçün 
bil mir nə et-
sin.”

İki ay dan son ra ta le elə gə tir di ki, hər iki 
ana ha mi lə ol du. Gö zət çi nin ar va dı ta le yi ni 
lə nət lə yir, az qa lır dı qə zə bin dən part la sın. 
O, gül mə li hə rə kət lər et mə yə baş la dı: gah 
ye ni yet mə qız lar ki mi atı lıb-dü şür, məh lə 
uşaq la rı nın ba car ma dı ğı tr yuk lar edir, gah 
da gə rək siz ye rə ağır lıq qal dı rır, çox lu pal tar 
yu yur, hə vəng dəs tə də tez-tez buğ da yar ma-
sı dö yür, oğ run- oğ run qar nı na ba xa raq, onu 
əl lə ri ilə möh kəm-möh kəm sı xır dı.

Mə mu run ar va dı isə ha mi lə li yi ni hiss edən 
ki mi, həd dən ar tıq se vin cək ol du və dər hal 
məş hur hə kim lər dən bi ri nin qa dın məs lə-
hət xa na sı na yol lan dı. Hə kim onu diq qət lə 
müayi nə edib ha mi lə li yi ni təs diq lə di və məs-
lə hət gör dü ki, nə ev sü pür sün, nə də ye mək 
bi şir sin; ümu miy yət lə, özü nü yor ma sın, hə-
yə can lan ma sın, heç bir əd va dan is ti fa də et-
mə sin. O, in ti zam lı əs gər ki mi hə ki min məs-
lə hət lə ri nə riayət edir di. Za val lı əri isə na har 
ye mə yi ni ümu mi ye mək xa na lar da ye yir, evi 
də özü yı ğıb-yı ğış dı rır dı. 

O, bü tün bun la rı çox giz lin cə edir di ki, 
qon şu ailə lər dən onu gö rən ol ma sın və onun 
ki şi qü ru ru na xə ləl gəl mə sin. Mə mur ər bu 
ki çik qur ban la rı ver mək lə bə ra bər, çox xoş-
bəxt idi. Ana bu fə rə hi ni qız cı ğaz dan giz lət-
mə yə rək, gün lə rin bi rin də onun qu la ğı na ya-
xın vaxt lar da ba la ca bir qar da şı nın ola ca ğı nı 
pı çıl da dı. Qız cı ğaz bu söz lə rin mə na sı nı öz 
uşaq ağ lı ilə düz gün an la dı və bir uşaq sə mi-
miy yə ti ilə de di ki, ba la ca nı çox bö yük nə va-
ziş və sev gi ilə əy lən di rə cək, ona süd içi rə cək 
və çox şad dır ki, ev də tək ol ma ya caq.

Ge cə gö zət çi si nin ar va dı isə xalq tə ba bə-
ti nin ənə nə vi üsul la rı ilə özü nü üzüb əl dən 
sa lan dan və heç bir nə ti cə əl də edə bil mə-
yən dən son ra qa dın hə kim lə rin dən bi ri nin 
ya nı na məs lə hə tə get mə yə məc bur ol du. 
Ailə si üçün çox va cib və əziz olan bir di na-
rı ödə yən dən son ra ağ la yıb hə ki mə yal var dı 
ki, onu bu bö yük bə la dan xi las et sin. Hə kim 
qa dı nın qar nı nın ora-bu ra sı nı bar maq la rı ilə 
dö yəc lə yən dən son ra onun, doğ ru dan da 
ha mi lə ol du ğu nu, dö lün öz qa nu ni ye rin də 
tut ağa cın dan da möh kəm otur du ğu nu və 
heç bir çı xış yo lu ol ma dı ğı nı bil dir di. Son ra 
hər han sı bir cər ra hi mü da xi lə nin in ti ha ra 
bə ra bər ol du ğu nu əla və et di.

O, qə zəb və kin dən irə li gə lən bir mə yus-
luq la evə qa yıt dı. Do ğu la caq kör pə nin çə-
tin lik lə ri, onun ba ğır tı sı, çirk li pal tar la rı və 
sal laq döş lə rin gi lə lə ri ni ac göz lük lə əm mə-
si ana nın göz lə ri önün də can lan dı. Gə lə cək 
ba rə də tə səv vür lər onun qol la rın da kı zə rif 
tük lə ri ür pət di. Əri evə gə lən də bu kə dər li 
xə bə ri ona da çat dır dı və əri də öz növ bə sin-
də hə kim lə ri yed di mər tə bə li sö yüş lər lə yad 
edə rək, on la rı mər di ma zar, al ver çi və sehr-
baz söz lə ri ilə dam ğa la dı. Qı sa sı, gö zət çi qə-
zəb dən od püs kür dü.

Ge cə lə rin bi rin də göz lə nil mə yən bir ha-
di sə baş ver di. Ge cə saat bi ri ötən dən son ra 
mə mu run ota ğın da qey ri-adi də rə cə də pis 
bir ha di sə nin baş ver di yi ni ni şan ve rən qor-
xunc bir səs eşit dim. Tez çö lə çıx dım ki, nə 
baş ver di yi ni öy rə nim. Bu za man mə mu run 
ar va dı nın güc lə eşi di lən inil ti lə ri qu la ğı ma 
dəy di və gör düm ki, mə mur ba yır da hey rət 
için də var-gəl edir. Ba xış la rı mə nə sa ta şan 
ki mi ya nı ma yü yü rə rək yal va rış lı bir səs lə 
de di: “Ha lı çox pis dir. O, uşaq sal ma ərə fə-
sin də dir. İla hi, heç bil mi rəm nə edim.”

Mən özü mü elə itir dim ki, gö zət çi nin ar-
va dın dan yar dım is tə mək dən baş qa ça rəm 
qal ma dı. Gö zət çi nin qa pı sı na ya xın la şıb bir 
ne çə də fə eh mal ca döy düm. Uzun və üzü cü 
göz lən ti dən son ra gö zət çi nin ar va dı ya rı yu-
xu lu və acıq lı si fət lə qa pı nın ara sın da gö rün-
dü. Mən ona de dim: “Qon şu qa dın çox ağır 
və ziy yət də dir, ona yar dım edə bi lər sən mi?” 
O, na ra hat lıq la so ruş du: “Nə olub?” De dim 
ki, uşaq sal ma ərə fə sin də dir. O, la qeyd cə si nə: 
“Mən ona nə edə bi lə rəm? Qoy o, mə nim qar-
nı mı gö tür sün, öz qar nı nı da mə nə ver sin.” 

Və heç bir yar dım gös tər mə dən öz ota ğı-
na çə kil di.

Bir ne çə gün dən son ra mə mu run ailə si 
uzaq bir evə köç dü.

Ərəbcədən tərcümə edən:
Valeh VƏLİYEV
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mü yəs sər ol du. “Araş dır ma la rım” sa yə sin də 
öy rən dim ki, ge cə gö zət çi si nin ar va dı bü tün 
var lı ğı ilə dün ya ya uşaq gə tir mə yə nif rət edir 
və bu na gö rə ha mi lə li yə qar şı həb lər 
qə bul edir. Mən bir də fə zi bil qa bın-
da bir boş həb qu tu su gör müş-
düm. Üs tə lik, onu da öy rə-
nə bil dim ki, mə mu run 
ar va dı daim ağır bir 
sı xın tı içə ri sin də 
ya şa yır. Bu nun 
sə bə bi ye ga nə 
ba la sı nı han-
sı sa bir bə la 
u c  b a  t ı n  d a n 
itir mək qor-
xu su dur.

Ana qız cı ğa zı bağ rı na ba sa raq, onu hə ra rət-
li öpüş lə rə qərq et di. Mən bu səh nə ni mü şa-
hi də edən za man öz-özü mə de dim: “Bu dur, 
hə ya tın əcaib və qə raib iş lə ri... Bir ana ha mi lə 

ol ma maq üçün həb lər 
qə bul edir, o bi-

ri isə ha mi lə 
ol maq üçün 
bil mir nə et-
sin.”



Makedoniyalı İsgəndərin 
sirləri – fatehin taleyi

Ma ke do ni ya lı İs gən dər (era-
mız dan əv vəl 356-323-cü il lər) 
- dağ lar öl kə si Ma ke do ni ya nın 
hökm da rı, El la da dan Hin dis-
ta na qə dər qə lə bə yo lu keç miş 
bö yük fa teh, dün ya əhə miy yət-
li im pe ri ya nın qu ru cu su dur. 
Hə min im pe ri ya fa te hin ölü-
mün dən son ra da ğıl sa da, el lin 
mə də niy yə ti ya ra da raq bə şə-
riy yət ta ri xin də öz izi ni qoy du. 
Qərb də onu Bö yük Alek sandr, 
Şərq də İs gən dər Zül qər neyn 
(Qo şa buy nuz – də bil qə si nin 
for ma sı na gö rə) ki mi ta nı yır lar.

Bu hökm da rın hə ya tı ilə çox 
sir lər bağ lı dır. O, era mız dan əv-
vəl 353-cü il, iyul ayı nın 21-də 

Ma ke do ni ya nın pay-
tax tı Pel la şə hə rin-

də dün ya ya gə lib.

Va li deyn lə ri - Ma ke do ni ya 
hökm da rı İkin ci Fi lip və Epir 
hökm da rı nın qı zı Olim piada 
idi. Era mız dan əv vəl 336-cı il də 
Fi lip özü nün can gü də ni Pav sa ni 
tə rə fi n dən şəx si əda vət zə mi nin-
də qət lə ye ti ri lir. La kin bu qətl də 
Fi li pin bo şa dı ğı Olim piada nın 
da əli ola bi lər di. Göz dən düş-
müş ça ri ça bu nu, oğ lu nu tax ta 
çı xar maq üçün də plan laş dı ra 
bi lər di. Hər hal da, iyir mi yaş lı İs-
gən dər hökm dar ol du. Ata sı ona 
yax şı mi ras qoy muş du – de mək 
olar ki, tam ram edil miş El la da, 

Ki çik Asi ya nı, Su ri ya nı, Fi ni ki-
ya nı, Dəc lə-Fə rat sa hil lə ri ni, in-
di ki İran əra zi si ni, Əf qa nıs ta nı, 
Or ta Asi ya nın bir qis mi ni tut-
muş Per si ya məm lə kə ti nin is ti-
la sı na yö nə lən nə həng plan la rı 
və s. İs gən dər ata sı nın bü tün ar-
zu la rı nı hə ya ta ke çir di.

O, Afi  na nın yan dı rıl ma sı ilə nə-
ti cə lə nən yu nan-fars mü ha ri bə lə-
ri ni ya da sa lıb, yu nan la rın era mız-
dan əv vəl 334-cü il də baş la dı ğı  
yü rüş də iş ti ra kı na nail ol du. İs-
gən dər Ki çik Asi ya nı da, Mi si ri də 
tut du. Mi sir də 
o, ka hin lə ri 
məc bur et di ki, 
onu Tan rı nın oğ-
lu elan elə sin lər.

Əgər bu ol ma say dı, o, heç bir 
hal da Mi sir fi  ro nu sa yıl ma ya-
caq dı. Hökm dar bu ra da Şər qi 
Ara lıq də ni zi öl kə lə ri üçün uzun 
əsr lər bo yu mə də ni və el mi mər-
kəz sa yı la caq İs gən də riy yə şə-
hə ri ni sal dı. İs gən də rin va ris lə ri 
ora da ki tab xa na təş kil edə rək 
say sız-he sab sız qə dim əl yaz-
ma la rı top la dı lar, am ma, təəs-

süf ki, bu ki tab-
xa na son ra lar 
yan ğı na mə ruz 

qal dı və qiy mət-
li ya zı nü mu nə lə ri məhv 

ol du. Mi sir dən son ra İs gən dər 
Şər qə is ti qa mət gö tür dü. 

Era mız dan əv vəl 331-ci 
il də o, Me so po ta mi ya da kı 

Qav qa mel ya xın lı ğın da 
Per si ya hökm da rı nın 
qo şun la rı nı dar ma da-
ğın edə rək, Ba bi li, da-
lın ca da onun pay tax tı 
Per se po li si tut du.

Era mız dan əv vəl 
330-cu il də İs gən dər 
Bakt ri ya və Soq-
diana ya (Əf qa nıs-
tan və Or ta Asi ya) 

gir di və Sır-dər ya ça yı na dək 
ge dib çıx dı. 327-ci il də Hin dis-
ta nın fət hi nə baş la dı, 326-cı il də 
Gi dasp ya xın lı ğın da hökm dar 
Por üzə rin də qə lə bə qa zan dı...

Bəs Ma ke do ni ya lı İs gən dər 
Av ra si ya nı bo ya- boy keç mək 
üçün ay lar, il lər gə rək olan o qə-
dim za man lar da bu bö yük lük də 
im pe ri ya nı ne cə sax la yır dı? Bə li, 
onun məq sə di dün ya nın axı rı na 
ge dib çıx maq idi və bu nu giz-
lət mir di. O, El la da ya qərb dən 
qa yıt maq niy yə tin də idi, yə ni 
Yer kü rə si ni tam fəth et mək is tə-
yir di. Ar tıq o za man lar in san lar 
pla ne ti mi zin kü rə şək lin də ol-
du ğu nu bi lir di lər. Və İs gən dər 
ümid edir di ki, Bö yük Şərq də-
ni zi nin sa hil lə ri nə çı xa caq və bu 

yol la evə dö nə cək. Am-
ma mə sə lə bun da idi ki, 
o za man lar kim sə Av ra-

si ya nın hə qi qi öl çü-
lə rin dən xə bər-

dar de yil di. 

Bə li, hökm dar nə həng Per si ya 
im pe ri ya sı nı fəth edə bil miş di, 
Hind sa hil lə ri nə ge dib çıx mış-
dı, am ma İs gən dər bun dan irə li 
ge də bil mə di. Onun qo şu nu çox 
yo rul muş du, yu nan-ma ke don 
or du su tə səv vü rə be lə gəl mə-
yə cək qə dər nə həng bir yol qət 
et miş di. Hə min o Şərq də ni-
zi – Sa kit okean çox uzaq imiş! 
Hökm dar Ba bi lə qa yı dır və bu 
şə hə ri im pe ri ya sı nın pay tax-
tı elan elə mək qə ra rı na gə lir. O, 
in di də ərəb lə rin üzə ri nə, son ra 
da Qər bə yü rüş haq qın da dü şü-
nür dü – ora da Ro ma ar tıq ba şı nı 
ya vaş-ya vaş qal dı rır, fi  ni ki ya lı la-
rın güc lü Kar fa gen döv lə ti çi çək-
lə nir di... 

La kin bu plan la rı real laş dır maq 
ona qis mət ol ma dı. Ərəb lə rə qar-
şı yü rü şün baş lan ma sı na 5 gün 
qal mış İs gən dər xəs tə lən di. Cə mi 
10 gün sü rən dəh şət li qız dır ma-
dan son ra, 323-cü il, iyun ayı nın 
10-da hökm dar Ba bil də, 33 ya-
şın da dün ya sı nı də yiş di. Be lə he-
sab edir lər ki, İs gən dər mal ya ri ya 
xəs tə li yin dən öl müş dü. Am ma 
ta mam fərq li ver si ya lar da var dı. 

De yir di lər ki, İs gən də ri Ma ke-
do ni ya nın ca ni şi ni An ti patr zə-
hər lə yib. Hökm dar onu tut du ğu 
və zi fə dən azad et mə yə ha zır la-
şır dı. Həm də bu nu de yir di lər ki, 
gu ya An ti pat ra zə hə ri İs gən də-
rin müəl li mi, bö yük fi  lo sof Aris-
to tel gön də rib. La kin bu nu is bat 
et mək müm kün de yil. Ölü mün-
dən son ra hökm da rın nəşi ni bal-
zam la yır lar və onu ha ra da dəfn 
edə cək lə ri ba rə də dü şün mə yə 
baş la yır lar. Əzə mət li im pe ri ya nı 
sər kər də lər – diadox lar bö lür.

Mi sir hökm da rı olan diadox 
Pto lo mey İs gən də rin bal zam lan-
mış nə şi ni Mem fi  sə, ora dan da 
İs gən də riy yə yə apa rır. Be lə lik lə, 
za ma nın da fa te hin ha ra da bas-
dı rıl dı ğı sirr de yil di. Era mız dan 
əv vəl I əsr də onun mu mi ya sı nı 
Ro ma im pe ra to ru Ok ta vian öz 
göz lə ri ilə gör müş dü. Be lə bir əf-
sa nə var ki, o, mu mi ya ya to-

xu nan da yön dəm siz bir 
hə rə kət lə 

bur nu nu 
sın dı rır.

Makedoniyalı İsgəndərin 

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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Şərq də İs gən dər Zül qər neyn 
(Qo şa buy nuz – də bil qə si nin 
for ma sı na gö rə) ki mi ta nı yır lar.

Bu hökm da rın hə ya tı ilə çox 
sir lər bağ lı dır. O, era mız dan əv-
vəl 353-cü il, iyul ayı nın 21-də 

Ma ke do ni ya nın pay-
tax tı Pel la şə hə rin-

də dün ya ya gə lib.

olar ki, tam ram edil miş El la da, tut du. Mi sir də 
o, ka hin lə ri 
məc bur et di ki, 
onu Tan rı nın oğ-
lu elan elə sin lər.

Yer kü rə si ni tam fəth et mək is tə-
yir di. Ar tıq o za man lar in san lar 
pla ne ti mi zin kü rə şək lin də ol-
du ğu nu bi lir di lər. Və İs gən dər 
ümid edir di ki, Bö yük Şərq də-
ni zi nin sa hil lə ri nə çı xa caq və bu 

yol la evə dö nə cək. Am-
ma mə sə lə bun da idi ki, 
o za man lar kim sə Av ra-

si ya nın hə qi qi öl çü-
lə rin dən xə bər-

dar de yil di. 

Mi sir hökm da rı olan diadox 
Pto lo mey İs gən də rin bal zam lan-
mış nə şi ni Mem fi  sə, ora dan da 
İs gən də riy yə yə apa rır. Be lə lik lə, 
za ma nın da fa te hin ha ra da bas-
dı rıl dı ğı sirr de yil di. Era mız dan 
əv vəl I əsr də onun mu mi ya sı nı 
Ro ma im pe ra to ru Ok ta vian öz 
göz lə ri ilə gör müş dü. Be lə bir əf-
sa nə var ki, o, mu mi ya ya to-

xu nan da yön dəm siz bir 
hə rə kət lə 

bur nu nu 
sın dı rır.
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Əgər bu ol ma say dı, o, heç bir 
hal da Mi sir fi  ro nu sa yıl ma ya-
caq dı. Hökm dar bu ra da Şər qi 
Ara lıq də ni zi öl kə lə ri üçün uzun 
əsr lər bo yu mə də ni və el mi mər-
kəz sa yı la caq İs gən də riy yə şə-
hə ri ni sal dı. İs gən də rin va ris lə ri 
ora da ki tab xa na təş kil edə rək 
say sız-he sab sız qə dim əl yaz-
ma la rı top la dı lar, am ma, təəs-

qal dı və qiy mət-
li ya zı nü mu nə lə ri məhv 

ol du. Mi sir dən son ra İs gən dər 
Şər qə is ti qa mət gö tür dü. 

Era mız dan əv vəl 331-ci 
il də o, Me so po ta mi ya da kı 

Qav qa mel ya xın lı ğın da 
Per si ya hökm da rı nın 
qo şun la rı nı dar ma da-
ğın edə rək, Ba bi li, da-
lın ca da onun pay tax tı 
Per se po li si tut du.

Era mız dan əv vəl 
330-cu il də İs gən dər 
Bakt ri ya və Soq-
diana ya (Əf qa nıs-
tan və Or ta Asi ya) 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, 
ye ni yet mə lər üçün Bu ye ni yet mə lər üçün Bu 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-

tan və Or ta Asi ya) ta mam fərq li ver si ya lar da var dı. tan və Or ta Asi ya) 

Hər suala       bir ca vab
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Da ha üç əsr son ra İs gən də rin 
sər da bə si nə baş qa bir Ro ma 
im pe ra to ru - Ka ra kal la baş çə-
kir. O, öz tu ni ki ni və üzü yü nü 
fa te hin ru hu na hə diy yə edir.
Və bu, Ma ke do ni ya lı İs gən də rin 
nə şi haq qın da ar tıq so nun cu mə-
lu mat dır.

La kin bu, Ma ke do ni ya hökm-
da rı nı əha tə edən ye ga nə sirr 
de yil. Onun ba rə sin də xey li əf-
sa nə lər də var. De yir di lər ki, 
gu ya o, ba tis kaf da su yun al tı na 
enir, xü su si uçuş apa rat la rın-
da gö yə qal xır mış... İs gən də rin 
Asi ya da olan xə ləfl  ə ri haq qın da 
da əf sa nə var. Söh bət, tə bii ki, 
onun dö yüş çü lə ri nin öz lə rin-
dən son ra qoy duq la rı nə sil lər-
dən ge dir. On la rın ara sın da ən 
məş hur la rı Əf qa nıs ta nın şi mal-
şər qin də, Hin di quş dağ la rı nın 
ətək lə rin də ya şa yan nu ris tan lı-
lar, Ta ci kis tan da kı bə dəx şan və 
yaq nob lar dır.

On la rın ara sın da göz lə ri nin 
rən gi açıq olan xey li in san var. 
İs gən də rin tər cü me yi-ha lı nı ya-
zan Kvint Ku ri hökm da rın qo-
şun bir ləş mə lə rin dən bi ri nin 

Or ta Asi ya da Bu ba se na ad la nan 
bir əya lə ti tut ma sın dan da nı şır. 
Təd qi qat çı lar Bu ba se na nı müasir 
Bə dəx şan la ey ni ləş dir mə yə ça-
lı şır dı lar. La kin rəs mi ver si ya ya 
əsa sən, İs gən də rin qo şun la rı Bə-
dəx şa na gir mə yib. Bi zim era dan 
əv vəl 329-cu il də qo şun müasir 
Əf qa nıs ta nın əra zi si nə ye ti şə rək 
Gil mənd ça yı tə rəf dən Hin di quş 
dağ la rı na qal xıb. Son ra Sır-dər ya 
ça yı na ça tan or du ey ni yol la da 
ge ri qa yı dıb. La kin or du nun ay-
rı-ay rı dəs tə lə ri Pa mir əra zi si nə 
gir mə dən də Bə dəx şa na gə lə bi-
lər di. O yer lə rin əha li si İs gən dər 
Zül qər neyn haq da əf sa nə ni hə lə 
də yad daş lar da qo ru yur.

Və yu nan la rın bu yer lə rə bə ləd 
ol du ğu ba rə də da ha bir do la yı 
sü bu ta son ra kı dövr lə rin coğ ra fi  
əsər lə rin də rast gəl mək olar. Hə-
min əsər lər də o əya lət lər də ki yer 
ad la rı də qiq gös tə ri lib. “60 min 
nu ris tan lı nın mən şə yi hə lə də 
açıl ma yan sirr ola raq qa lır” – Ön 
Asi ya nın təd qi qi nə həsr olu nan 
bü tün əhə miy yət li ta ri xi əsər lər-
də be lə ya zı lıb. Nu ris tan lı la rın 
öz lə ri isə müx tə lif cür da nı şır lar. 
Ver si ya lar dan bi ri nə əsa sən, on lar 
İs gən də rin Hin di quş dağ la rın da 
giz lə nə rək son ra lar bu ra lar da ya-
şa yan dö yüş çü lə ri nin nə s lin dən-
dir lər. La kin də qiq bəl li ola nı bu-
dur ki, ma ke do ni ya lı lar, yu nan lar 
fəth edil miş əra zi lər də çox qa lır, 
ora lar da məs kun la şır dı lar. Bə zi 
ay rı-ay rı qrup lar öz əc dad la rı nın 
ge ne tik əla mət lə ri ni də sax la ya bi-
lər di lər. Ona gö rə də xə ləfl  ər ba-
rə də əf sa nə müasir el mi fakt lar la 
tam uz la şır. İs gən də rin səl tə nə ti 
yal nız rə va yət lər də de yil, Av ra si-
ya xalq la rı nın ge ne tik yad da şın da 
da ya şa maq da dır.

Et rusk lar – ro ma lı la rın 
müəl li mi və rə qi bi

Bö yük si vi li za si ya lar ya ra dan 
bir çox xalq lar öz lə rin dən son ra 
baş qa xalq la rın əxz et di yi el mi, 
mə də ni nailiy yət lər qo ya raq, ta-
rix səh nə sin dən si li nib lər. Ro ma-
lı la rın sə ləfl  ə ri olan et rusk lar da 
be lə xalq lar dan olub. Bu qə dim 
tay fa lar bi zim era nın I əs rin də 
Apen nin ya rı ma da sı nın şi mal-
qər bin də, in di ki Tos ka na əya lə ti-
nin yer ləş di yi Ar no və Tibr çay-
la rı ara sın da kı əra zi də ya şa yır dı. 
On lar İta li ya da şə hər lər və yol lar 
sal mış, son ra dan Ro ma me mar lı-
ğın da ge niş is ti fa də olu nan tağ lı 
ta van la rı ix ti ra et miş di lər. Hətt  a 
qla diator dö yüş lə ri ni də ro ma lı-
lar et rusk lar dan əxz edib lər.

Et rusk lar ina nır dı lar ki in san 
ki mi, hər xal qa da bir ömür ay-
rı lıb. On lar öz lə ri nin cə mi min il 
ya şa ya caq la rı na ina nır dı lar. Elə 
də ol du: era mız dan əv vəl I əsr-
də an tik döv rün ən bö yük si vi-
li za si ya la rın dan bi ri yo xa çıx dı. 
La kin on lar dan yad daş qal dı, 
mə sə lən, Tir ren də ni zi nin adı. 

Tir ren lər et rusk la rın yu nan di lin-
də ki adı dır. Bu nu ən azın dan He-
ro dot söy lə yir. O, be lə he sab edir-
di ki, et rusk lar İta li ya ya ya Tro ya 
mü ha ri bə si nin ge di şin də, ya da 
on dan az son ra miq ra si ya edib lər. 
Əf sa nə də de yi lir ki, o za man lar 
Eney İta li ya ya yan mış Tro ya dan 
kö çüb və et rusk lar isə Ene yə si-
ta yiş edir di lər. On da be lə çı xır ki, 
et rusk lar tro ya lı la rın nəs lin dən-
dir? Təx mi nən elə hə min za man-
lar da Mi ken si vi li za si ya sı məhv 
ol muş, xet lə rin im pe ri ya sı də niz 
xalq la rı nın zər bə lə ri al tın da da ğıl-
mış dı. Ona gö rə də çox müm kün 
ki, et rusk lar İta li ya da bu qə dim 
köç pro se sin də pey da olub lar. İn-
di be lə he sab olu nur ki, et rusk lar 
qə dim za man lar da, hə lə li di ya lı-
la ra dək Ki çik Asi ya da məs kun la-
şıb. Baş qa bir ver si ya da var. Be lə 
ki, hə lə lap qə dim lər dən Apen nin 
ya rı ma da sı nın sa kin lə ri ol muş 
et rusk la rı Vil la no va ad lan dı rı lan 
mə də niy yət lə əla qə lən di rir lər. 
Bu mə də niy yət öz adı nı Bo lon ya 
ya xın lı ğın da qa zın tı la rı apa rı lan 
kən din adın dan gö tü rüb. Am ma 
hər iki ver si ya nın həm tə rəf da-
rı, həm də əleyh da rı var. 
Bu mə sə lə in di yə dək 
özü nün qə ti 
həl li ni tap-
ma yıb.

Et rusk lar ta ri xi yü zil lik lər-
lə he sab la yır dı lar. On la rın ilk 
yüzil li yi təx mi nən, era mız dan 
əv vəl XI, ya xud X əsr də baş la-
nıb. Ta rix çi lər onu, ne cə de yər-
lər, əks- vil la no vian döv rü nə 
(təx mi nən, era mız dan əv vəl, 
XII-X əsr lər) aid edir lər. Bu nun 
ar dın ca vil la no vian döv rü (era-
mız dan əv vəl təx mi nən IX-VIII 
əsr lər) gə lir. Əla dö yüş çü lər ol-
muş vil la no vian lar tə kər li nəq-
liy yat dan is ti fa də edir, kənd 
tə sər rü fa tı ilə məş ğul olur du-
lar. On lar me tal, xü su si lə də 
bü rünc emal edə bi lir, Sar di ni-
ya ilə ti ca rət əla qə lə ri sax la yır-
dı lar. Et rusk lar dəfn adət lə ri ni, 
müx tə lif pe şə lə ri və bir çox baş-
qa şey lə ri on lar dan əxz edib.

Era mız dan əv vəl VIII-VII 
əsr lər də İta li ya da Şər qi Ara-
lıq də ni zi sa hil lə rin dən ye ni 
gəl mə lər, o cüm lə dən yu nan 
ko lo nist lə ri gö rün mə yə baş la-
y ır  lar .

Era mız dan əv vəl VII əsr də ye-
ni, ne cə de yər lər, müəy yən ləş-
mə döv rü baş la nır. Onun start 
nöq tə si ki mi era mız dan əv vəl 
675-ci il də Tark vi ni ya da Bok ko-
ris məq bə rə si nin in şa sı gö tü rü-
lüb. Hə min za man lar da ti ca rət 
Et ru ri ya nı ri fa hın çox yük sək 
pil lə si nə ucal dır. Vil la no vian 
ya şa yış mən tə qə lə ri şə hər lər də 
bir ləş mə yə baş la yır, po lis lə rin 
nü və lə ri for ma la şır dı.

La kin bu dövr yal nız Et-
ru ri ya nın mi sil siz də rə-
cə də çi çək lən mə si, 

Kor si ka da ko lo ni ya la-
rın sa lın ma sı, Ad riatik 
də ni zi sa hil lə rin də li-
man la rın in ki şa fı ilə 
sə ciy yə lən mir. Hə-
min dövr də yu nan 
ko lo nist lə ri ilə toq-

quş ma lar da baş la nıb 
və et rusk lar cə nub da 

dal ba dal məğ lu biy yət lə-
rə mə ruz qa lıb lar. Ya rı ma-

da nın mər kə zin də ki şə hər lə ri 
Ro ma bir-bi ri nin ar dın ca on-
la rın əlin dən alır dı. Şi mal dan 
İta li ya ya qal lar so xul muş du, 
on lar, hətt  a Ro ma nı tut ma-
ğa be lə mü vəff  əq ol muş du lar. 
La kin qal lar dan bir tə hər ya xa 
qur ta ran ro ma lı lar et rusk la rı 

sı xış dır maq da da vam edir-
di. Mü ha ri bə lər, üs yan lar 

ba rı şıq lar la növ bə lə şir və 
nə ha yət, et rusk lar ro-
ma lı la rın mütt  ə fi  qi nə 
çev ri lir. Era mız dan əv-
vəl 2-ci əsr də on lar öz 
müs tə qil lik lə ri ni tam 
itir di lər, era mız dan 
əv vəl 89-cu il də isə ar-
tıq Ro ma və tən daş lı ğı 
al dı lar. O dö nəm lər də 
bə zi et rusk la rın hə lə də 
öz dil lə rin də da nış dıq la-

rı na bax ma ya raq, on la rın 
müs tə qil döv lət çi li yi öz 

so nu na çat dı. 
On lar dan sər da bə lər, 

məq bə rə lər, fres ka lar, ka-
şı mə mu lat la rı, bü rünc 
əş ya lar və coğ ra fi  ad lar 

qal dı – Tir ren də ni zi, Ad riatik 
də ni zi (et rusk la rın də niz li ma nı 
Ad ri ya nın adın dan gö tü rü lüb) 
və İta li ya nın ən məş hur əya lə-
ti Tos ka na (et rusk la ra ro ma lı-
la rın qoy du ğu “tusk lar” adın-
dan gö tü rü lüb). Am ma on la rın 
dün ya ya bəxş et di yi da ha bir 
mi ras da var. Be lə ki, in di dün-
ya et rusk di li ilə ma raq la nır. Bu 
di lin mən şə yi hə lə də ay dın de-
yil, am ma ay rı-ay rı söz lə ri la tın 

di li nə da xil ola raq, onun va si-
tə si ilə bü tün dün ya ya ya-
yı lıb. Mə sə lən, “per so na” 
sö zü et rusk la rın “phar su 

(mas ka) sö zün dən dir. 
Özü nə min il lik ömür 

yaz sa da, qə dim xalq 
iz siz yox ol ma dı, bu 

gün də onun qa nı 
müasir ita li ya lı la-
rın bir ço xu nun 
d a  m a r  l a  r ı n  d a 
axır, sir lə ri isə 

ta rix çi lə ri və 
dil çi lə ri hə lə 

də hə yə can-
lan dı rır.

Et rusk lar – ro ma lı la rın 
müəl li mi və rə qi bi

Bö yük si vi li za si ya lar ya ra dan 
bir çox xalq lar öz lə rin dən son ra 
baş qa xalq la rın əxz et di yi el mi, 
mə də ni nailiy yət lər qo ya raq, ta-
rix səh nə sin dən si li nib lər. Ro ma-
lı la rın sə ləfl  ə ri olan et rusk lar da 
be lə xalq lar dan olub. Bu qə dim 
tay fa lar bi zim era nın I əs rin də 
Apen nin ya rı ma da sı nın şi mal-
qər bin də, in di ki Tos ka na əya lə ti-
nin yer ləş di yi Ar no və Tibr çay-
la rı ara sın da kı əra zi də ya şa yır dı. 
On lar İta li ya da şə hər lər və yol lar 
sal mış, son ra dan Ro ma me mar lı-
ğın da ge niş is ti fa də olu nan tağ lı 
ta van la rı ix ti ra et miş di lər. Hətt  a 
qla diator dö yüş lə ri ni də ro ma lı-
lar et rusk lar dan əxz edib lər.

Et rusk lar ina nır dı lar ki in san 
ki mi, hər xal qa da bir ömür ay-
rı lıb. On lar öz lə ri nin cə mi min il 
ya şa ya caq la rı na ina nır dı lar. Elə 
də ol du: era mız dan əv vəl I əsr-
də an tik döv rün ən bö yük si vi-
li za si ya la rın dan bi ri yo xa çıx dı. 
La kin on lar dan yad daş qal dı, 
mə sə lən, Tir ren də ni zi nin adı. 

Kor si ka da ko lo ni ya la-
rın sa lın ma sı, Ad riatik 
də ni zi sa hil lə rin də li-
man la rın in ki şa fı ilə 
sə ciy yə lən mir. Hə-
min dövr də yu nan 
ko lo nist lə ri ilə toq-

quş ma lar da baş la nıb 
və et rusk lar cə nub da 

dal ba dal məğ lu biy yət lə-
rə mə ruz qa lıb lar. Ya rı ma-

da nın mər kə zin də ki şə hər lə ri 
Ro ma bir-bi ri nin ar dın ca on-
la rın əlin dən alır dı. Şi mal dan 
İta li ya ya qal lar so xul muş du, 
on lar, hətt  a Ro ma nı tut ma-
ğa be lə mü vəff  əq ol muş du lar. 
La kin qal lar dan bir tə hər ya xa 
qur ta ran ro ma lı lar et rusk la rı 

sı xış dır maq da da vam edir-
di. Mü ha ri bə lər, üs yan lar 

ba rı şıq lar la növ bə lə şir və 
nə ha yət, et rusk lar ro-
ma lı la rın mütt  ə fi  qi nə 
çev ri lir. Era mız dan əv-
vəl 2-ci əsr də on lar öz 
müs tə qil lik lə ri ni tam 
itir di lər, era mız dan 
əv vəl 89-cu il də isə ar-
tıq Ro ma və tən daş lı ğı 
al dı lar. O dö nəm lər də 
bə zi et rusk la rın hə lə də 
öz dil lə rin də da nış dıq la-

rı na bax ma ya raq, on la rın 
müs tə qil döv lət çi li yi öz 

so nu na çat dı. 
On lar dan sər da bə lər, 

məq bə rə lər, fres ka lar, ka-
şı mə mu lat la rı, bü rünc 

şun bir ləş mə lə rin dən bi ri nin 

Et rusk lar ta ri xi yü zil lik lər-

Hər suala       bir ca vab
lar da Mi ken si vi li za si ya sı məhv 
ol muş, xet lə rin im pe ri ya sı də niz 
xalq la rı nın zər bə lə ri al tın da da ğıl-
mış dı. Ona gö rə də çox müm kün 
ki, et rusk lar İta li ya da bu qə dim 
köç pro se sin də pey da olub lar. İn-
di be lə he sab olu nur ki, et rusk lar 
qə dim za man lar da, hə lə li di ya lı-
la ra dək Ki çik Asi ya da məs kun la-
şıb. Baş qa bir ver si ya da var. Be lə 
ki, hə lə lap qə dim lər dən Apen nin 
ya rı ma da sı nın sa kin lə ri ol muş 
et rusk la rı Vil la no va ad lan dı rı lan 
mə də niy yət lə əla qə lən di rir lər. 
Bu mə də niy yət öz adı nı Bo lon ya 
ya xın lı ğın da qa zın tı la rı apa rı lan 
kən din adın dan gö tü rüb. Am ma 
hər iki ver si ya nın həm tə rəf da-
rı, həm də əleyh da rı var. 
Bu mə sə lə in di yə dək 
özü nün qə ti 
həl li ni tap-
ma yıb.

liy yat dan is ti fa də edir, kənd 
tə sər rü fa tı ilə məş ğul olur du-
lar. On lar me tal, xü su si lə də 
bü rünc emal edə bi lir, Sar di ni-
ya ilə ti ca rət əla qə lə ri sax la yır-
dı lar. Et rusk lar dəfn adət lə ri ni, 
müx tə lif pe şə lə ri və bir çox baş-
qa şey lə ri on lar dan əxz edib.

Era mız dan əv vəl VIII-VII 
əsr lər də İta li ya da Şər qi Ara-
lıq də ni zi sa hil lə rin dən ye ni 
gəl mə lər, o cüm lə dən yu nan 
ko lo nist lə ri gö rün mə yə baş la-
y ır  lar .

La kin bu dövr yal nız Et-
ru ri ya nın mi sil siz də rə-
cə də çi çək lən mə si, 

di li nə da xil ola raq, onun va si-
tə si ilə bü tün dün ya ya ya-
yı lıb. Mə sə lən, “per so na” 
sö zü et rusk la rın “phar su 

(mas ka) sö zün dən dir. 
Özü nə min il lik ömür 

yaz sa da, qə dim xalq 
iz siz yox ol ma dı, bu 

gün də onun qa nı 
müasir ita li ya lı la-
rın bir ço xu nun 
d a  m a r  l a  r ı n  d a 
axır, sir lə ri isə 

ta rix çi lə ri və 
dil çi lə ri hə lə 

də hə yə can-
lan dı rır.
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Adı buil ki No be lə na mi zəd lər ara sın da hal la-
nan məş hur ya pon ya zı çı sı Ha ru ki Mu ra ka-
mi nin 2017-ci ilin fev ral ayın da ye ni ki ta bı 
işıq üzü gö rə cək. 

Oxu cu la rın bö yük ma ra ğı na sə bəb ola ca ğı nı vəd 
edən nəş riy yat ki ta bın adı nı, möv zu su nu, hə lə ki, 
açıq la mır. Qeyd edək ki, Mu ra ka mi nin “Rəng siz 
Su ku ru Tad za ki və onun sə ya hət il lə ri” ro ma-
nı so nun cu də fə 2013-cü il də,  “Qa dın sız 
ki şi lər” ad lı he ka yə lər top lu su isə 2014-
cü il də nəşr edi lib.  

Ha ru ki Mu ra ka mi “Əy ləc siz mö cü-
zə lər öl kə si və dün ya nın so nu”, “Kü lə-
yin nəğ mə si ni din lə”, “Nor veç me şə si”, 
«1Q84», “Kafk  a sa hil də” ki mi əsər lə rin 
müəl li fi  dir. Onun “Kü lə yin nəğ mə si ni din-
lə”, “Nor veç me şə si” əsər lə ri ek ran laş dı rı lıb.

Pa ris də məş hur Per-La şez qə bi ris tan lı ğı-
nı fran sız lar “Ar zu qə bi ris tan lı ğı” ad-
lan dı rır lar. Bu ra da Os kar Uayld, Ono re 
de Bal zak, Edit Piaf, Mo dil ya ni, Sa ra Ber-

nar, Fre de rik Şo pen ki mi məş hur lar uyu yur. An-
caq qə bi ris tan lıq tək cə bu məş hur la ra gö rə zi ya rət 
olun mur. Be lə ki, fran sız lar ara sın da, qə bi ris tan lıq da kı 
ka bus la rın ar zu la rı real laş dır maq gü cün də ol du ğu haq-
qın da əf sa nə lər do laş maq da dır.

Per-La şez qə bi ris tan lı ğın da bə zi qə bir lə rin mis tik gü cü 
haq qın da ma raq lı əf sa nə lər var. Fran sız lar, xü su sən də qa-
dın lar, qə bir lə rin ar zu la rı real laş dır dı ğı na və bir çox xəs tə-
lik lə ri müali cə et di yi nə ina nır lar. Bu ra da ar zu ya çat maq və 
xəs tə lik lə ri sa ğalt maq üçün müəy yən mə ra sim lər ic ra olu-
nur. İnan ca gö rə, hə min ri tual la ra cid di əməl edən in san lar 
ar zu su na ça tır. Qə bi ris tan lıq da dəfn edil miş məş hur lar dan 
bi ri - XIX əsr də ya şa mış məş hur jur na list, avan tü rist Vik tor 
Nuarın qəb ri be lə mə ra sim lə rin əsl “qur ba nı”na çev ri lib.  
Onun qə bi rüs tü büs tü  tən ha qa dın la rın ic ra et di yi mə ra-
sim lər sə bə bin dən, de mək olar ki, da ğıl mış və ziy yət də dir. 
Öz to yu nun sə hə ri gü nü mü ba hi sə zə mi nin də qar da şı oğ lu 
tə rə fi n dən öl dü rü lən Nuarın qəb ri nin üs tün də hə ya ta ke-
çi ri lən çox say lı mə ra sim lər dən son ra qə bir da şın da əməl-
li-baş lı çat lar əmə lə gə lib. Nuarın qəb ri ailə qur maq, ana 
ol maq is tə yən qa dın la rın inanc ye ri nə çev ri lib. Bu məq səd-
lə tən ha və son suz qa dın lar qəb rin üs tü nə gül dəs tə si qo-
yub, hey kə li öp mə li dir. Be lə 
söz-söh bət lər gə zir ki, 
Nuarın qəb ri nə ge-
dən cı ğı rı ot bas-
mır. Bu da onun 
qəb ri haq qın da 
olan inanc la rı bi-
rə-beş ar tı rır. 

Per-La şez də ki 
qə bir daş la rı nın 
və ziy yə ti ba rə də 
hö ku mət də fə lər-
lə na ra hat lı ğı nı 
di lə gə ti rib. Hət-
ta qə bir lə ri qo ru-
maq üçün on la rın 
pe ri met ri bo yu 
ha sar da çə ki lib. 
La kin qa dın la rın 
küt lə vi eti ra zı və 
mət buatın kəs-
kin tən qi din dən 
son ra ha sar lar 
sö kü lüb.
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Bu il 150 ya şı ta mam 
olan, məş hur “Da-
lın lü ğə ti” ki mi ta-
nı nan Rus di li nin 

izah lı lü ğə ti üzə rin də “Yan dex” şir-
kə ti ma raq lı araş dır ma apa rıb.

Araş dır ma nə ti cə sin də mə lum olub 
ki, lü ğət də olan, təx mi nən 200 min sö-
zə bir il ər zin də “Yan dex” ax ta rış sis te-
min də, bir də fə də ol sun, rast gə lin mə-
yib. Lü ğət də ki söz lə rin təx mi nən 38 
faizi nə ax ta rış sis tem lə rin də rast gə lin-
sə də, bu söz lər müasir rus di li kor pu-
sun da yox dur. Qeyd edək ki, mil li rus 
di li kor pu sun da 600 mil yon dan ar tıq 
söz var. Bir ne çə mər hə lə dən iba rət 
olan araş dır ma za ma nı mə lum olub 
ki, “Dal” lü ğə ti nin təx mi nən 32 faizi 
in di yə qə dər iş lə nir. Lü ğət də ki söz-

lə rin 30 faizi nə də çox na dir 
hal lar da rast gəl mək 

olur. 40 faiz söz isə 
ta ma mi lə lek si kon-
dan çı xıb. Bun dan 
baş qa, “Yan dex”in 
araş dır ma sın da o 
da mə lum olub ki, 
lü ğət də ki feil lər 
isim lər dən da ha 

tez “köh nə lib”.
Hazırladı:   

NARINGÜL

ABŞ-da bu il ke çi ri lən pre zi dent seç ki lə-
rin də bir çox ya zı çı və sə nət ada mı nın 
si ya si möv qe yi tez-tez mət buat da işıq-
lan dı rı lır dı. On lar dan bə zi lə ri sərt bə ya-

nat lar la çı xış edə rək, səs ver dik lə ri na mi zə din qa lib gəl mə yə-
cə yi təq dir də öl kə ni tərk edə cək lə ri ni söy lə miş di.

Be lə bə ya nat ve rən lər dən bi ri də əs lən ni ge ri ya lı olan məş hur 
ame ri ka lı ya zı çı, No bel mü ka fa tı laureatı Vo le Şo yin ka dır. O, 
Do nald Tram pın pre zi dent se çi lə cə yi təq dir də öl kə ni tərk edə cə-
yi ni bil dir miş di. Bu cür bə ya nat la rı tək cə Şo yin ka de yil, bir çox 
məş hur lar, o cüm lə dən,  Ro bert de Ni ro, Vu pi Qold berq, Ce ni fer 
Lourens, Oma ri Hard vik və baş qa la rı da səs lən dir miş di. La kin 
seç ki dən son ra və di nə əməl edən ilk şəxs Vo le Şo yin ka ol du. Bu-
gün lər də Cə nu bi Af ri ka nın Yo han nes burq şə hə rin də jur na list lə 
söh bə tin də ya zı çı ABŞ-ı tərk et di yi ni və bu öl kə ilə əla qə lə ri nə 
son qoy du ğu nu bil di rib. O de yib ki, “Ya şıl kart”ını ləğv edə rək 
və tə ni Ni ge ri ya ya qa yı dır. Bu nun la ya na şı, Şo yin ka ümid et di yi-
ni bil di rib ki, onun bu hə rə kə ti “Ya şıl kart”ı əl də et mək is tə yən 
in san la rı hə vəs dən sal ma ya caq. 

Xa tır la daq ki, Vo le Şo yin ka 1986-cı il də ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı alan ilk af ri ka lı dır. O, 20 il dən ar tıq ABŞ-da ya şa yıb. 
1950-ci il lər də Ni ge ri ya nın müs tə qil li yi uğ run da fəal mü ba ri zə 
apar mış Şo yin ka də fə lər lə həbs olu nub. Və tə ni ni tərk edən ya-
zı çı  ABŞ-ın Har vard, Cor nell və Yell ki mi nü fuz lu uni ver si tet lə-
rin də dərs de yib. 

Məş hur fran-
sız şairi 
Ar tur Rem-
bo nu ya ra-

la yan ta pan ça bu gün lər də Pa ri sin 
“Ch ris tie’s” evi nin təş kil et di yi 
hər ra ca çı xa rı lıb. Uzun müd dət 

Bel çi ka da kı si lah dü ka nın da sax la-
nıl mış ta pan ça 434,5 min av ro ya sa tı lıb.

Ta pan ça nın də yə ri baş lan ğıc qiy mə tin dən 7 də fə ba ha olub. 
Qeyd edək ki, hə min si lah Fran sa ta ri xin də çox məş hur dur. 
Fran sız şairi Pol Ver len 10 iyul, 1873-cü il də şair Ar tur Rem bo nu 
məhz bu ta pan ça ilə ya ra la yıb. Çox ya xın dost olan bu şair lə rin, 
Brüs sel də ki otel lə rin bi rin də mü ba hi sə si dü şüb. Gər gin mü ba hi-
sə za ma nı əsəb lə ri nə ha kim ola bil mə yən Ver len, “Le fauc heux” 
tip li ta pan ça sın dan Rem bo ya iki də fə atəş açıb. Bi rin ci gül lə 18 
yaş lı Ar tur Rem bo nun bi lə yin dən də yib. İkin ci gül lə isə di va-
rı ya ra raq, ba ca dan çı xıb. Tö rət di yi əmə lə gö rə Pol Ver len 2 il 
həbs xa na da ya tıb. Bun dan son ra Rem bo Fran sa nın şi ma lın da 
yer lə şən doğ ma şə hə ri Şar le vi lə qa yı dıb və ən məş hur əsər lə rin-
dən olan “Cə hən nəm də bir yay” ki ta bı nı ta mam la yıb. Baş ve rən 
ha di sə dən son ra ta pan ça, onu Ver le nə sat mış Brüs sel də ki si lah 
dü ka nı na qay ta rı lıb. Si lah 1981-ci ilə, yə ni dü kan bağ la na na qə-
dər ora da sax la nı lıb. 

yub, hey kə li öp mə li dir. Be lə 
söz-söh bət lər gə zir ki, 
Nuarın qəb ri nə ge-
dən cı ğı rı ot bas-
mır. Bu da onun 
qəb ri haq qın da 
olan inanc la rı bi-
rə-beş ar tı rır. 

Per-La şez də ki 
qə bir daş la rı nın 
və ziy yə ti ba rə də 
hö ku mət də fə lər-
lə na ra hat lı ğı nı 
di lə gə ti rib. Hət-
ta qə bir lə ri qo ru-
maq üçün on la rın 
pe ri met ri bo yu 
ha sar da çə ki lib. 
La kin qa dın la rın 
küt lə vi eti ra zı və 
mət buatın kəs-
kin tən qi din dən 
son ra ha sar lar 

ki, “Dal” lü ğə ti nin təx mi nən 32 faizi 
in di yə qə dər iş lə nir. Lü ğət də ki söz-

lə rin 30 faizi nə də çox na dir 
hal lar da rast gəl mək 

olur. 40 faiz söz isə 
ta ma mi lə lek si kon-
dan çı xıb. Bun dan 
baş qa, “Yan dex”in 
araş dır ma sın da o 
da mə lum olub ki, 
lü ğət də ki feil lər 
isim lər dən da ha 

tez “köh nə lib”.
Hazırladı:   

NARINGÜL

Parisdə məşhurların məzarları 
inanc yerinə çevrilib

Məş hur fran-
sız şairi 
Ar tur Rem-
bo nu ya ra-

la yan ta pan ça bu gün lər də Pa ri sin 
“Ch ris tie’s” evi nin təş kil et di yi 
hər ra ca çı xa rı lıb. Uzun müd dət 

Bel çi ka da kı si lah dü ka nın da sax la-

Artur Rembonu yaralayan 
tapança 434 min avroya satıldı

Murakaminin 
yeni kitabı 
çıxacaq

150 yaşlı lüğətdəki sözlərin 
40 faizi leksikondan çıxıb

dı buil ki No be lə na mi zəd lər ara sın da hal la-
nan məş hur ya pon ya zı çı sı Ha ru ki Mu ra ka-
mi nin 2017-ci ilin fev ral ayın da ye ni ki ta bı 

Oxu cu la rın bö yük ma ra ğı na sə bəb ola ca ğı nı vəd 
edən nəş riy yat ki ta bın adı nı, möv zu su nu, hə lə ki, 
açıq la mır. Qeyd edək ki, Mu ra ka mi nin “Rəng siz 
Su ku ru Tad za ki və onun sə ya hət il lə ri” ro ma-
nı so nun cu də fə 2013-cü il də,  “Qa dın sız 

yin nəğ mə si ni din lə”, “Nor veç me şə si”, 
«1Q84», “Kafk  a sa hil də” ki mi əsər lə rin 
müəl li fi  dir. Onun “Kü lə yin nəğ mə si ni din-
lə”, “Nor veç me şə si” əsər lə ri ek ran laş dı rı lıb.

a ris də məş hur Per-La şez qə bi ris tan lı ğı-
nı fran sız lar “Ar zu qə bi ris tan lı ğı” ad-
lan dı rır lar. Bu ra da Os kar Uayld, Ono re 
de Bal zak, Edit Piaf, Mo dil ya ni, Sa ra Ber-

nar, Fre de rik Şo pen ki mi məş hur lar uyu yur. An-

Murakaminin Murakaminin 
yeni kitabı yeni kitabı 
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ABŞ-da bu il ke çi ri lən pre zi dent seç ki lə-

Şoyinka vədinə əməl etdi
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