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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.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
İta li ya Res pub li ka sı-
nın xa ri ci iş lər və bey-
nəl xalq əmək daş lıq 

na zi ri Paolo Cen ti lo ni nin baş-
çı lıq et di yi nü ma yən də he yə-
ti ni qə bul edib.

İta li ya nın Azər bay ca nın əsas 
ti ca rət tə rəf da şı ol du ğu nu de-
yən döv lə ti mi zin baş çı sı öl-
kə lə ri miz ara sın da müx tə lif 
sa hə lər də, o cüm lə dən si ya si, 
iq ti sa di, ener ji və di gər sa hə-
lər də yax şı əla qə lə rin möv cud-
lu ğu nu qeyd et di. İta li ya ya son 
sə fə ri ni məm nun luq la xa tır-
la yan Pre zi dent İl ham Əli yev 
sə fər çər çi və sin də Azər bay can 
ilə İta li ya ara sın da qə bul edi-
lən st ra te ji tə rəf daş lıq haq qın-
da Bir gə Bə yan na mə nin çox 
mü hüm əhə miy yət da şı dı ğı-
nı vur ğu la dı, sə nə din iki öl kə 
ara sın da əmək daş lıq, həm çi-
nin qar şı ya qo yu lan məq səd lər 
ba xı mın dan önəm li ol du ğu nu 
de di. İq ti sa di sa hə də əla qə lə-
rin də uğur la in ki şaf et di yi-
ni de yən döv lə ti mi zin baş çı sı 
ita li ya lı iş adam la rı nın öl kə-
miz də biz nes fəaliy yə ti nə ma-
raq gös tər di yi ni məm nun luq-
la qeyd edə rək təş kil olu nan 
biz nes fo rum la rın iş adam la rı 
ara sın da tə mas la rın ar tı rıl ma-
sı ba xı mın dan əhə miy yə ti ni 
vur ğu la dı. Pre zi dent İl ham 

Əli yev İta li ya nın xa ri ci iş lər və 
bey nəl xalq əmək daş lıq na zi ri 
Paolo Cen ti lo ni nin öl kə mi zə 
sə fə ri nin sə mə rə li ola ca ğı na 
əmin li yi ni bil dir di.

Na zir Paolo Cen ti lo ni İta li-
ya Res pub li ka sı nın Baş na zi ri 
Matt  eo Ren zi nin sa lam la rı nı 
döv lə ti mi zin baş çı sı na çat dır dı.

Azər bay can ilə İta li ya ara-
sın da əla qə lə rin in ki şa fı nın 
məm nun luq do ğur du ğu nu 
vur ğu la yan Paolo Cen ti lo ni öl-
kə mi zə ita li ya lı iş adam la rın-
dan iba rət nü ma yən də he yə ti 
ilə sə fər et di yi ni de di. Azər-
bay ca nın qey ri-neft sek to ru 
ilə bağ lı gö tür dü yü öh də lik-

lə rə sa diq li yi ni yük sək də yər-
lən dir dik lə ri ni bil di rən Paolo 
Cen ti lo ni iq ti sa diy ya tın şa xə-
lən di ril mə si nin önə mi ni vur-
ğu la dı. İta li ya nın öl kə mi zin iş-
ti ra kı ilə hə ya ta ke çi ri lən ener ji 
la yi hə lə rin də fəal iş ti rak et di-
yi ni məm nun luq la qeyd edən 
Paolo Cen ti lo ni TA NAP və

TAP la yi hə lə ri nin ic ra sı na baş-
lan ma sı nın əla qə lə ri mi zin in-
ki şa fı is ti qa mə tin də mü hüm 
mər hə lə ola ca ğı na əmin li yi ni 
bil dir di.

TA NAP və TAP la yi hə lə ri-
nin ener ji təh lü kə siz li yi və şa-
xə lən dir mə ba xı mın dan əhə-
miy yə ti nə to xu nan Pre zi dent 
İl ham Əli yev bu la yi hə yə ar tıq 
7 öl kə nin cəlb olun du ğu nu de-
di, gə lə cək də isə da ha iki öl kə-
nin qo şul ma sı nın önə mi ni vur-
ğu la dı. “Cə nub Qaz Dəh li zi” 
la yi hə si nin ic ra sı nın gün də-
lik də du ran mə sə lə ol du ğu nu 
qeyd edən döv lə ti mi zin baş çı sı 
“Şah də niz-2” la yi hə si ilə bağ lı 
iş lə rin 80 faizi nin, TAP la yi hə-
si üz rə iş lə rin isə təq ri bən 30 
faizi nin ar tıq ic ra olun du ğu nu 
qeyd edə rək, bu is ti qa mət də 
bü tün iş lə rin vax tın da hə ya ta 
ke çi ri lə cə yi nə əmin li yi ni ifa də 
et di.

Gö rüş də iki öl kə ara sın da 
bir sı ra sa hə lər də əmək daş lıq 
əla qə lə ri nin da ha da ge niş lən-
di ril mə si və möh kəm lən di ril-
mə si ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl dı.

Pre zi dent İl ham Əli yev Baş 
na zir Matt  eo Ren zi nin sa lam-
la rı na gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil dir di, onun da sa lam la rı nı 
İta li ya Res pub li ka sı nın Baş na-
zi ri nə çat dır ma ğı xa hiş et di.

No yab rın 10-da 
İDEA Hey van la ra 
Qay ğı Mər kə zi nin 
açı lı şı olub. Açı lış 

mə ra si min də Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti, 
İDEA İc ti mai Bir li yi nin tə-
sis çi si və rəh bə ri Ley la Əli ye-
va iş ti rak edib. Ley la Əli ye va 
mər kə zin ti kin ti si nin müx tə-
lif mər hə lə lə ri ni əks et di rən 
fo tos tend lə ta nış olub.

İDEA Hey van la ra Qay ğı 
Mər kə zi nin tə mə li 2014-cü ilin 
okt yab rın da qo yu lub. Mər kəz 
Ba kı şə hə rin də və ət raf əra zi-
lər də ki sa hib siz hey van la rın 
müayi nə və müali cə si, həm çi-
nin on la rın qı sa müd dət li sı ğı-
na ca ğı üçün nə zər də tu tu lub. 
Sı ğı na caq komp lek si Av ro pa 
Azər bay can Cə miy yə ti nin dəs-
tə yi ilə, di gər döv lət lə rin təc-
rü bə sin dən is ti fa də olun maq la 
ti ki lib. La yi hə-ti kin ti iş lə ri nə 
Bö yük Bri ta ni ya nın Hey van la ra 
qar şı Qəd dar lı ğın Ara dan Qal-
dı rıl ma sı üz rə Kral Cə miy yə ti-
nin mü tə xəs sis lə ri cəlb olu nub. 
Bu ra da sa hib siz hey van la ra 
pey vənd, ste ri li zə və zə ru ri hal-
lar da əmə liy yat xid mət lə ri nin 
gös tə ril mə si nə zər də tu tu lur. 
Mər kəz də ti ki lən 24 sı ğı na caq 
ey ni vaxt da min dən çox hey-
va nın yer ləş di ril mə si nə im kan 
ve rir. Hər sı ğı na ca ğın ya nın da 
gə zin ti əra zi si də ay rı lıb.

Ley la Əli ye va mər kəz lə ta-
nış lıq za ma nı xəs tə hey van la rın 
müali cə və bər pa komp leks-
lə ri nə ba xıb. Mər kəz də kli ni-
ka və la bo ra to ri ya da sta sionar 
müayi nə-müali cə apa rıl maq la 
ya na şı, mo bil tə ci li tib bi yar-
dım xid mə ti də var. Bun dan 
əla və, ya ra lı və ya xud pey vən-
də eh ti ya cı olan sa hib siz hey-
van la rın mər kə zə gə ti ril mə si-
nə mə sul xü su si qrup fəaliy yət 
gös tə rə cək. Mər kəz də müali cə 
olun muş sa hib siz hey van lar 
fərq lən di ri ci çip lər lə təc hiz olu-
na caq. Bu ra da, həm çi nin öl kə-
miz də ilk də fə ola raq sa hib siz 
hey van la rın elekt ron ba za sis te-
mi ya ra dı la caq. Bu sis tem hey-
van la rın iz lə nil mə si və on la rın 
vax tın da pey vənd olun ma sı na 
im kan ve rə cək. Uzun müd dət-
li müali cə yə eh ti ya cı olan hey-
van lar xü su si ka ran tin kor pus-
la rın da bər pa pro se si ke çə cək. 

Mər kə zin fəaliy yə ti bay tar lıq 
sa hə sin də ix ti sas laş mış mü-
tə xəs sis lə rin ha zır lan ma sı na, 
həm çi nin təc rü bə mü ba di lə si nə 
də im kan ve rə cək.

Bu ra da yer lə şən ge niş kon-
frans za lın da pe şə kar ve te ri nar 
ha zır lı ğı kurs la rı və tre ninq lə ri 
təş kil edi lə cək, sa hib siz hey-
van la ra rəhm li mü na si bə ti və 
on la rın hi ma yə yə gö tü rül mə-
si ni təş viq et mək məq sə di lə 
ge niş ic ti mai maarifl  ən dir mə 
təd bir lə ri ke çi ri lə cək. Bu ba-
xım dan mək təb li lə rin mər kə-
zə sə fər lə ri nin təş ki li, on la rın 
maarifl  ən di ril mə si və mər kə zin 
ic ti maiy yə tə, xü su si lə də kö-
nül lü lə rə açıq ol ma sı nə zər də 
tu tu lur. Bu ra da hi ma yə yə gö-
tü rül mə yə ha zır hey van la rın 
nü ma yiş olun du ğu komp leks 
və ki çik hey van meh man xa na sı 
da fəaliy yət gös tə rə cək. Mər kə-
zin xid mət lə ri yal nız sa hib siz 
hey van lar üçün məh dud laş-
mır. Hi ma yə də olan hey van la-
rın müali cə-müayi nə si və qı sa-
müd dət li ge cə lə mə si üçün də 
mər kə zə mü ra ciət et mək olar.

Son ra Ley la Əli ye va müasir 
yem fab ri ki ilə ta nış olub. Fab rik 
Azər bay can da it və pi şik qi da-
sı nı ha zır la yan ilk müəs si sə dir. 
Fab ri kin məh sul la rı bey nəl xalq 
key fi y yət tə ləb lə ri nə ca vab ver-
mək lə ya na şı, sağ lam qi da məh-
sul la rın dan ha zır la na caq.

No yab rın 10-da Mər kə zin fəaliy yə ti bay tar lıq 

Leyla Əliyeva İDEA Heyvanlara Qayğı 
Mərkəzinin açılış mərasimində iştirak edib

Əli yev İta li ya nın xa ri ci iş lər və Azər bay can ilə İta li ya ara- lə rə sa diq li yi ni yük sək də yər-

İlham Əliyev italiyalı nazirin 
başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətini qəbul edib
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Astanada birinci 
Avrasiya Kitab 
Sərgisi keçirilir
 Qa za xıs ta nın pay tax tı As-
ta na da bi rin ci Av ra si ya Ki-
tab Sər gi si ke çi ri lir. Sər gi 
çər çi və sin də Bey nəl xalq 
Türk Aka de mi ya sı nın 
“Tür ko lo gi ya sa hə sin də 
ak tual tər cü mə mə sə lə lə-
ri” ad lı bey nəl xalq açıq se-
mi nar təş kil edi lib.

Qa za xıs ta nın pay tax tı As ta-
na da işə baş la yan və dün ya nın 
bir sı ra öl kə lə ri nin iş ti rak et di yi 
“Av ra si ya Ki tab Sər gi si – 2016” 
çər çi və sin də Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı nın nəşr lə rin dən 
iba rət stend nü ma yiş et di ri lir. 
Stend də türk xalq la rı nın mad-
di-mə nə vi ir si nin təd qiq olun-
du ğu xey li say da ki tab yer alıb.

Sər gi nin açı lı şın da iş ti rak 
edən Qa za xıs ta nın döv lət ka-
ti bi Gül şa ra Ab dı ka li ko va 
sten də ba xıb. O, aka de mi ya-
nın türk xalq la rı nın ta ri xi, mə-
də niy yə ti nin təd qi qi sa hə sin-
də gör dü yü iş lər dən xə bər dar 
ol du ğu nu, bu nu yük sək qiy-
mət lən dir dik lə ri ni qeyd edib.

Son ra “Tür ko lo gi ya sa hə-
sin də ak tual tər cü mə mə sə-
lə lə ri” ad lı bey nəl xalq açıq 
se mi nar ke çi ri lib. Bey nəl xalq 
Türk Aka de mi ya sı nın pre-
zi den ti Dar han Kı dı ra li nin 
mo de ra tor lu ğu ilə ke çi ri-
lən top lan tı da TÜRK PA-nın 
baş ka ti bi Jan dos Asa nov, 
Azər bay ca nın Qa za xıs tan-
da kı sə fi  ri Rə şad Məm mə-
dov, Ma ca rıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Mon qo lus ta nın dip lo mat la rı, 
Türk dil li Döv lət lə rin Əmək-
daş lıq Şu ra sı nın nü ma yən-
də lə ri, tür ko loq lar və pe şə kar 
tər cü mə çi lər iş ti rak edib lər.

Təd bir də ta nın mış tər cü mə-
çi-alim lə rin mə ru zə lə ri din lə-
ni lib, qə dim türk ir si nin öy rə-
nil mə sin də və türk xalq la rı nın 
in teq ra si ya sın da tər cü mə nin 
ro lu ba rə də fi  kir mü ba di lə-
si apa rı lıb. Se mi nar za ma nı 
Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya-
sı tə rə fi n dən nəşr olu nan və 
türk dün ya sın da tər cü mə sə-
nə ti nin in ki şa fı na töh fə ve rən 
iki el mi nəş rin təq di ma tı da 
ke çi ri lib. Tür ko lo gi ya sa hə sin-
də əhə miy yət li əsər lər dən sa-
yı lan “Qə dim Türk Lü ğə ti” və 
qır ğız alim lə ri nin ha zır la dıq-
la rı “Al tay Res pub li ka sın da kı 
Qə dim Türk Ya zı la rı Al bo-
mu” oxu cu la ra təq dim edi lib.

Təd bir də türk xalq la rı nın 
qə dim ir si ni müasir dil lə rə 
çe vi rən tür ko loq-tər cü mə çi-
lər mük fat lan dı rı lıb.

İla hə ƏH MƏ DO VA

No yab rın 11-də Türk 
Mə də niy yə ti və İr-
si Fon du nun pre-
zi den ti Gü nay 

Əfən di ye va ilə İs lam Ta ri xi, 
İn cə sə nə ti və Mə də niy yə ti üz-
rə Araş dır ma lar Mər kə zi nin 
(İR Cİ CA) baş di rek to ru Ha lit 
Eren ara sın da gö rüş ke çi ri lib.

Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon dun dan Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, gö rüş də G.Əfən di ye va 
Fon dun türk dil li xalq la rın ta-
ri xi-mə də ni ir si nin qo run ma sı 
və təş viq edil mə si is ti qa mə tin-
də fəaliy yə ti və gə lə cək la yi hə-
lə ri ba rə də mə lu mat ve rib.

Fon dun Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin tə şəb-
bü sü və üzv öl kə lə rin döv lət 
baş çı la rı nın dəs tə yi ilə ya ra dıl-
dı ğı nı bil di rən Gü nay Əfən di-
ye va or taq la yi hə lə rin real laş-
dı rıl ma sı nın əhə miy yə tin dən 
söz açıb.

H.Eren Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun fəaliy yə ti nin türk 
dün ya sı nın bir li yi üçün mü hüm 
əhə miy yət da şı dı ğı nı qeyd edib, 

Fond ilə İR Cİ CA ara sın da gə lə-
cək uğur lu qar şı lıq lı əmək daş lı-
ğa ina mı nı ifa də edib.

Gö rüş za ma nı, G.Əfən di-
ye va Qa ra bağ hə qi qət lə ri nin 
dün ya ya ta nı dıl ma sı na yö nəl-
miş müx tə lif bey nəl xalq təd-
bir lə rin ke çi ril mə si nin va cib li-
yi ni vur ğu la yıb.

“Qa ra bağ: ta rix və irs” möv-
zu sun da Bey nəl xalq El mi 
Konf rans la əla qə dar Ba kı da 
sə fər də ol du ğu nu söy lə yən 

H.Eren Qa ra bağ ir si nin mü ha-
fi  zə si nin əhə miy yət kəsb et di-
yi ni bil di rib.

Tə rəfl  ər bu is ti qa mət də bir gə 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si-
ni mü za ki rə edib lər.

Gö rüş də Türk Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du ilə İR Cİ CA ara-
sın da an laş ma me mo ran du-
mu nun im za lan ma sı na dair ra-
zı lıq əl də edi lib, əmək daş lı ğın 
gə lə cək pers pek tiv lə ri nə dair 
fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

No yab rın 11-də Türk 

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
ilə İRCİCA arasında anlaşma 
memorandumu imzalanacaq

“Şirvanşahlar 
sarayı” Paris 

foto sərgisində
 Pa ris də məş hur “Cor nett  e 
de Saint Cyr” qa le re ya sın da 
ta nın mış fo toq rafl  a rın əsər-
lə ri nin sər gi si təş kil edi lib.

Sər gi də dün ya şöh rət li fo toq-
raf Re za De qa ti nin İçə ri şə hər də 
Şir van şah lar sa ra yın da 2012-ci 
il də çək di yi “Azər bay can. Sa-
ray məh rəm li yi” və Türk mə-
nis tan da çək di yi “Həm rah” fo-
to la rı nü ma yiş olu nur.

Re za De qa ti Azər bay can la 
bağ lı bir ne çə sər gi-la yi hə nin 
müəl li fi  dir. Hey dər Əli yev 
Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə 
məş hur fo toq ra fın öl kə mi zə 
həsr et di yi “Odun ca zi bə si” 
(Ele gan ce of fi  re) və “Gü nah-
sız la rın qır ğı nı” (The Mas sac-
re of in no cents) ki tab la rı nın 
2014-cü il də Pa ris də təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib. R.De qa ti 
ABŞ-ın Mil li Coğ ra fi  ya Cə-
miy yə ti nin üz vü, bir çox nü-
fuz lu uni ver si tet lə rin fəx ri 
dok to ru, Fran sa nın “Xid mət-
lə rə gö rə” or de ni laureatı dır.

Gənc fo toq raf Ma ya Ba ğı ro va 
“Si zi gö rü rəm” və “Bu gü nün 
keç mi şi” ad lı ağac fo to la rı ilə 
sər gi də iş ti rak edir. M.Ba ğı ro-
va 2015-ci il də Fran sa da SN BA 
(Mil li İn cə sə nət Cə miy yə ti) sər-
gi sin də öl kə mi zi təm sil edə rək 
iki qı zıl me dal və “Jan La riv ye” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Qa le re ya da nü ma yiş olu nan 
fo to lar no yab rın 14-də hər ra ca 
çı xa rı la caq.

Şəh la AĞA LA RO VA

“İçəri şəhər” 
Beynəlxalq Film 
Festivalına gedir

  “İçə ri şə hər” bə dii fi l mi de-
kab rın 9-dan 16-dək Hin-
dis tan da ke çi ri lə cək 21-ci 
Ke ra la Bey nəl xalq Film 
Fes ti va lı na də vət alıb.

Cə fər Cab bar lı adı na “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın-
dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
fi lm, fes ti va lın “Dün ya ki no-
su” proq ra mı çər çi və sin də nü-
ma yiş olu na caq. Film, Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
si fa ri şi ilə “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sın da len tə alı nıb.

Psi xo lo ji dram jan rın da çə ki-
lən fi l min ide ya müəl li fi  Təh-
mi nə Ra fael la, sse na ri müəl lif-
lə ri Təh mi nə Ra fael la və İl qar 
Sa fat, qu ru luş çu re jis so ru İl qar 
Sa fat, qu ru luş çu ope ra to ru Lu-
ka Koas sin, qu ru luş çu rəs sa mı 
Bü tü nay Haq ver di yev, ic ra çı 
pro dü se ri Ül vi Qa sı mov, pro-
dü se ri Müş fi q Hə tə mov dur.

“Əli və Nino” dünya 
ekranlarına çıxır

No yab rın 11-də “Sput nik” in for ma si ya agent li yi nin 
mul ti me dia mət buat mər kə zin də bu ya xın lar da pro-
ka ta çı xa rıl mış “Əli və Ni no” fi l mi nə həsr olu nan 
mət buat konf ran sı ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, pro-
dü ser, sse na rist və re jis sor Cə fər 
Axund za də mət buat konf ran-
sın da “Əli və Ni no” fi l min dən 
və öl kə ki ne ma toq ra fı nın ten-
den si ya la rın dan da nı şa raq de-
yib: “Bu fi lm, pro ka ta ye ni cə 
ve ril mə si nə bax ma ya raq, ta ma-
şa çı la rı nın sa yı re kord həd də-
dir. Çox la rı şi ka yət lə nir ki, fi lm 
əsə ri so na dək əks et dir mir. Bə li, 
ola bi lər ki, Qur ban Səid bir qə-
dər baş qa mə sə lə, ona emiq rant 

ki mi tə sir edən mə sə lə ba rə də 
ya zıb. Ya ra dı cı qrup isə elə fi lm 
ər sə yə gə ti rib ki, o, nəin ki azər-
bay can lı, hətt  a xa ri ci ta ma şa çı 
üçün ma raq do ğu ra bil sin. Film 
bir çox bey nəl xalq fes ti val da 
nü ma yiş et di ri lib ki, bu da çox 
önəm li dir. Ola bi lər ki, kim sə 
fi lm də göz lə di yi ni gö rə bil mə-
yib. Hər bir re jis sor əsə rə öz 
priz ma sın dan ba xır. Əmi nəm 
ki, bu, “Əli və Ni no” fi l mi nin 
son qu ru lu şu de yil”.

Müasir ki no haq qın da da-
nı şan C.Axund za də fi lm lər də 
Qa ra bağ möv zu su na to xu nul-
ma sı nın va cib liy ni vur ğu la ya-
raq de yib ki, Azər bay can da ki-
ne ma toq raf sü rət lə in ki şaf edir. 
Ha zır da bir çox də yər li fi lm lə ri 
qeyd et mək olar. “Təx mi nən üç 
həf tə əv vəl Ta ci kis ta na ki no fes-
ti va la də vət edil miş dim. Ora-
da mə nim “Dmit rov kü çə si 86” 
qı sa met raj lı fi l mim və re jis sor 
El çin Mu saoğ lu nun “Na bat” fi l-
mi nü ma yiş olun du. Asif Rüs tə-
mo vun “Axın la aşa ğı” fi l mi də 
əla dır. Bu fi lm lər lə ya na şı, bir 
çox baş qa la rı da çə ki lib. Bü tün 
bu fi lm lər də, sə ti ral tı da ol sa 
to xu nu lan Qa ra bağ mə sə lə si nə 
gəl dik də isə de yə bi lə rəm ki, 
bu, tə bii ki, bi zim ən ya ra lı ye-
ri miz dir. Hətt  a Ba kı dan bəhs 
edən “Dmit rov kü çə si 86” ad-
lı fi l mim də də bu möv zu var. 
Biz bu nu ic ti maiy yə tin diq qə ti-
nə daim çat dır ma lı yıq”, - de yə 
C.Axund za də vur ğu la yıb.

“Əli və Ni no” ek ran la ra çı xan 
gün dən 280 min ta ma şa çı top-
la yıb. Film Tür ki yə də və Gür-
cüs tan da da pro ka ta çı xa rı lıb. 
No yab rın 17-dən fi lm Ame ri ka 
ek ran la rı na çı xa caq. Həm çi nin 
fi l min Ce nev rə və Lon don da 
nü ma yi şi plan laş dı rı lır.



Mənası, yaxud yazılışı 
qüsurlu sözlər

İşlənməyən ərəb, fars və 
digər əcnəbi sözlər Terminlər Qurama sözlər Lüzumsuz sözlər və söz 

hallandırmaları

gerze
gəzit
gilqatışdırıcı
giltorpaqsız
gipsəbənzərlik
gipsəoxşarlıq
gipslilik
girdablı
girdəmli
girdəmsiz
girdəvar
girdinləyə-girdinləyə
girişdirmə
girişdirmək
girişdirtmə
girişdirtmək
girişilmə
girişilmək
gonbulqarın
gonbulqarınlı
gonbulqarınlıq
gorbagorolma
gömrükdəsaxlama
gömrükdəsaxlanma
görkedən
görketmə
görkolan
görkolma
görüşmə-danışma
görüşmə-danışmaq
görüşmə-öpüşmə
görüşmə-sevişmə
göstəriliş
götürümdüşən
götürümdüşmə
götürümdüşmüş
göyot
yollayışsalma
yollayışverən
yollayışvermə
yoltikən
yoltikmə
yozub-azdırmaq
yozub-azma
yozub-azmaq
yuxaqırağısulama
yuxaqulağısulama
yuxaqulağısulayan

növhəsaz
nun
nuri
nus
nuvoriş
nücəba
nüdrət
nüdrətən
nüktə
nüktədan
nüktəşünas
nüsxəbənd
nüsrət
nüzul
obıvatel 
oblast 
obliqasiya
oçerkist
orator
orkestrovka
öksüz
ömürnam
övc
övci-hüsn
övci-kəmal
övdətnamə
övraq
övza
özəm
özəmli
paç
pan
pandum
papey
parlamentyor
paroxod
paroxodçu
paroxodçuluq
patka
paybənd
paybəstə
paydar
paymal
pedaqogium
peş
peşəki
peşin
petlisa

gerusiya
xlamidomonada
xlamidospor (-lar)
xloral
xlorasetofenon
xloraseton
xlorat 
xlorbenzol
xlorella
xlorin
xlorit (-lər) 
xloritləşmə
xloritləşmək
xlorkarbonat
xlorkauçuk
xlormetan
xlornaftalin
xloroplast
xlorotil
xloroz
xlortetrasiklin
xlorvinil
xondrit (-lər)
xorda
xoreya 
xromatik
xromatizm
xromit
xrom-karbid
xrom-molibden
xromolitoqrafi ya
xromoplast (-lar)
xromoradiometr
xronoksimetr
idioplazm
idiosinkraziya
ikitavrlı
immobilizasiya 
implementasiya 
inbridinq 
indikatris 
indiqoid 
indium 
indoksil 
indol
indossament 
indossant 
indossat 

gəzib-baxma
gəzib-baxmaq
gəzib-yorulma
gəzib-yorulmaq
gəzintiyəçıxan
gəzintiyəçıxma
gilbişirmə
gilxırdalama
gilqarışdırma
gipshazırlama
gipshazırlayan
girdədib
girdədiş
girdədişli
girdəgözlü
girdəhüceyrəli
girdəsifətli
girdəüzlü
girdəyarpaqlı
girincqalan
girincqalma
girincolma
girinti-çıxıntısız
girintisiz-çıxıntısız
girovalan
girovalma
girovaparma
girovgötürən
girovgötürmə
girovqalma
girovqoyma
girovsaxlama
girovsaxlayan
girovvermə
gitaraçalan
gitaraçalma
godqayıran
godqayırma
göbəkgötürən
göbəkgötürmə
göbələkbaş
göbələkbaşlı
gödəkayaq
gödəkayaqlı
gödəkbarmaq
gödəkbarmaqlı
gödəkboylu
gödəkboyluq

geoloji-hidrogeoloji
geoloji-hidroloji
geoloji-texniki
geomaqnitofon
geomor (-lar)
geomorfoloji
geotexniki
geotropizm
gerçəklətmə
gerçəklətmək
gerçəkli
gerçəkli-yalanlı
gerilənmə
gerilənmək
getman
getmanlıq
geyindirilib-kecindirilmə
geyindirilib-kecindirilmək
geyindirtmə
geyindirtmək
gez (-lər)
gələcəkli
gələcəkli-gedəcəkli
gəmirintili
gəmirintisiz
gəmirişdirmə
gəmirişdirmək
gənccəsinə
gənəli
gənəsiz
gənəşiksiz
gərdəkli
gərdəklik
gərdəksiz
gərdəksizlik
gərdənbəndli
gərdənəli
gərdənli
gərdənlik
gərdənsiz
gərəkməzlik
gərməklik
gərməli
gərməlik
gərməsiz
gəzəlüzümlü
gəzəlüzümlük
gəzintili

yuxu-təbil
yulafsöz 
yumurtadankəsilən
yumurtadankəsilmə
yunabənzəmə
yuntanıma
yuntanıyan
yurtyeri (mus.)
yüzdüzmə
yüzlükcıran
yüzlükcırma
yüztoplu
zamazkaçı
zapalçı
zarafatabənzərlik
zaviyənişinlik

petlisalı
petlisasız
pey
peydərpey
peyğam
peyhapey
peykanlı
peykər
peyrəvi
peyrəvilik
peyvəstə
peyvəstəlik
peyzajist
pədərşahi
pədərşahlıq
pəhrizkar

induksion
informosom (-lar)
inhibitor
inhibitorlu
inklinator 
inklinometr
inklinometriya 
in-kvarto 
insektari 
insektisid (-lər)
interferometr
intermesso (mus.)
interoreseptor (-lar)
intramolekulyar 
introduksiya (mus.)
iridium

gödəkboyluluq
gödəkboyun
gödəkboyunlu
gödəkburun
gödəkburunlu
gödəkbuynuz
gödəkbuynuzlu
gödəkdil
gödəkdiş
gödəkdişli
gödək-enli
gödək-ensiz
gödək-gen
gödəkqanad
gödəkqanadlı
gödəkqıçlı

gəzintisiz
gəzişdirmə
gəzişdirmək
gicişdirə-gicişdirə
gicləşdirmə
gicləşdirmək
gictəhərlik
giqantopitek
gilabıalan
gilabısatan
gilavarlı
gilavarsız
gildiyalı
gildiyasız
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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: GON BUL QA RIN LIQ, GÖ RÜŞ MƏ-DA NIŞ MAQ, 
GÖ RÜŞ MƏ-ÖPÜŞ MƏ, GÖ RÜŞ MƏ-SE VİŞ MƏ, GÖS TƏ-
Rİ LİŞ, GÖ TÜ RÜM DÜŞ MƏ, GÖ TÜ RÜM DÜŞ MÜŞ, YOL-
LA YIŞ SAL MA, YU XA QU LA ĞI SU LA YAN, YU XU-TƏ BİL, 
Gİ RİŞ DİRT MƏK, Gİ Rİ ŞİL MƏK, YUN TA NI MA, YÜZ-
DÜZ MƏ, YÜZ LÜK CIR MA, ... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Bir də ölüm rəq si var. İb li sin od sa-
çan vəh şi ba xış la rı önün də, bəl kə də, 
onun acı ğı na, düz ölü mün göz lə ri nə 
ba xa-ba xa, ça rə siz çır pı nan kə pə nək 
ki mi sü zür sən, mu si qi siz- fi  lan sız. İb lis 
diş lə ri ni qı cı yıb göz lə yir ki, rəqs bit sin: 
“Fay da sı yox dur, əv vəl-axır mə nim-
sən!”  Am ma oy na yan adam üçün bu 
rəqs bəl kə də, ta le yin son für sə ti dir, 
öm rü nə ay rıl mış vax tı uzat maq üçün 
bə ha nə dir. Ona gö rə də elə hey oy na-
yır... Bə də ni nin bü tün mə sa mə lə ri hə-
rə kət edir, ru hu ba şı na fır la nır. 

...Heç kim əl çal mır dı, heç çə pik vur-
ma ğa da ta qət lə ri yox idi. Bu so yuq, ya-
rı qa ran lıq zin dan da ki min haq qı var dı 
ki, cın qı rı nı çı xar sın? Nə za rət çi lər du yuq 
düş mə sin de yə, pı çıl tı ilə da nı şır dı lar.  
Məh bus Xə di cə isə göz lə ri ni yu mub, or-
ta lıq da sü zür dü. Bu ölüm rəq si nə eti na-
sız ba xan lar da var dı, göz ya şı axı dan lar 
da. Hə rə öz gü nü nə ağ la yır dı. İn di çöh-
rə si sol muş, ca van ikən qo cal mış, “Və tən 
xaini” dam ğa sı vu rul muş, qəm-qüs sə dən 
be li bü kül müş, əy ni nə nöm rə lən miş qa-
ra sı rıq lı gey miş bu qa dın məh bus lar bir 
müd dət əv vəl ev lə rin ya ra şı ğı, ər lə rin se-
vim li si, gül ba la la rın ana sı, Azər bay ca nın 
ad lı-san lı şə cə rə lə ri nin da vam çı la rı idi lər. 
İn di za man və məkr li İb lis bu gü nah sız 
qa dın la rı bir da mın al tı na top la mış dı. 

...1938-ci ilin ya ğış lı pa yız ax şa mı 
NKVD zin da nı nın so yuq dö şə mə sin də 
ölüm rəq si ilə san ki quş ki mi ha va da 
sü zən Xə di cə Qa yı bo va da məh kum luq 
hə ya tı ya şa yan 30 ad lı-san lı qa dın dan bi-
ri idi.  O, Azər bay ca nın ilk pe şə kar qa dın 
piano çu su və bu alət də ilk mu ğam ifa çı-
sı ki mi ta nı nır dı. 1893-cü il ma yın 24-də 
Tifl  i sin məş hur mü səl man ru ha ni si Os-
man Müf ti za də nin ailə sin də dün ya ya 
gəl miş di. Ata sı qı zı na mü kəm məl təh sil 
ver mək ar zu sun da idi. Ona gö rə də öv-
la dı nı Mü qəd dəs Ni na qız lar mək tə bin-
də oxut muş du. Xə di cə ilk mu si qi təh si-
li ni bu ra da al mış, mu si qi nə zə riy yə si ni, 
for te piano da çal ma ğı öy rən miş di. Bir 
müd dət Tifl  is də ki ta tar mək tə bin də 
dərs de yən dən son ra 1919-cu il də 
hə yat yol da şı Na dir Qa yı bov la 
bir lik də Ba kı ya köç müş dü. 

Onun evin də mü tə ma di 
ola raq mu si qi məc lis lə ri ke-
çi ri lir di. Ü.Ha cı bə yov, F.Köp-
rü lü za də, R.Qlierin, L.Ru dolf, 
M.Press man, Sa rabs ki, Bül-
bül, ey ni za man da, Azər bay-
ca nın və Tür ki yə nin döv lət 
adam la rı nın, gör kəm li zi ya lı-
la rı nın iş ti rak et di yi mu si qi ge cə-
lə rin də Xə di cə Qa yı bo va 

Azər bay can mil li 
mu si qi si nin gə-
lə cə yi, xalq 
nəğ mə lə-
r i  n i n 

m ü -
ha fi  zə olun-
ma sı, qa dın mu si qi çi lə rin təh sil im kan la rı 
haq da mü za ki rə lər apa rır dı. Onun tə şəb-
bü sü ilə 1920-ci il də qa dın mu si qi müəl-
lim lə ri ha zır la maq üçün “Qı sa müd dət li 
Şərq mu si qi si kurs la rı” açıl dı, uşaq xo ru 
ya ra dıl dı. Xə di cə xa nım həm də Ba kı da 
ilk Türk Kon ser va to ri ya sı nın ya ra dı cı-
sı idi. O, bir müd dət Azər bay can Maarif 
Ko mis sar lı ğın da Şərq mu si qi si şö bə si nə 
rəh bər lik et miş, hə min dövr də qa dın lar 
üçün Mu si qi li Dram Teat rı nın açıl ma sı na 
nail ol muş du. Xə di cə Qa yı bo va 1934-cü 
il dən Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri-
ya sın da müəl lim lik edir di. 1938-ci il də isə 
əv vəl cə Xə di cə xa nı mın hə yat yol da şı nı 
əks in qi lab çı və mil lət çi itt  i ha mı ilə həbs 
et di lər, son ra da növ bə özü nə çat dı.

...Xə di cə qə fi l dən da yan dı. San ki nə yi 
isə xa tır la yır mış ki mi bir müd dət məh-
bə sin or ta sın da səs siz cə do nub- qal dı. 
Son ra ağır ad dım lar la ge dib çar pa yı da 
otur du. Çox dal ğın gö rü nür dü. Məh-
bus yol da şı, “xalq düş mə ni”nin ar va dı 
ki mi tu tul muş S.M.Əfən di ye vin hə yat 
yol da şı Zi vər Əfən di ye va ya qı sıl dı. 

- Zi vər, bar maq la rım do nur...
Zi vər xa nım onun əl lə ri ni ov cu na al-

dı, ovuş dur du. Xə di cə elə bil yu xu da 
idi, ayı la bil mir di. Ba yaq onu müs tən ti-
qin ya nı na apar mış dı lar. Qa yı dan da çox 
bəd bin gö rü nür dü, zin da na gi rən ki mi 
də rəqs et mə yə baş la mış dı...

... -Və tən daş Qa yı-
bo va, si zin və 

əri ni zin döv-
lət əley hi nə 

ap ar  d ı  ğ ı 
təb l i  ğat-
dan, po zu cu 
ə m ə l  l ə r -
dən xə bə-
ri miz var. 
İm ti na et mə-

yi ni zin mə-
na sı yox dur. 

İfa də ve rin, mə sə lə 
bit sin. Özü nü zü də, 

bi zi də in cit mə yin!

Azər bay can Da xi li Iş-
lər Xalq Ko mis sar lı ğı nın 
Döv lət Təh lü kə siz lik 
İda rə si bi rin ci böl mə-
si nin 3-cü şö bə rəisi nin 

müavi ni, ley te nant Te vos-
yan bu söz lə ri de yə-de yə 

qa dı nın göz lə ri nin içi nə ba-
xır dı. Er mə ni müs tən ti qin üz-

gö zün dən qə zəb ya ğır dı.
- Mə nim, hə yat yol da şı mın heç 

bir gü na hı yox dur, döv lət əley hi nə 
heç bir pis iş tut ma mı şıq...

- Doğ ru dan? Siz cə, biz də li ol mu-
şuq? Gö rün bu qov luq da nə lər var! 
Oxu yan da ada mın tük lə ri biz-biz 

olur.
- Bi zi na haq dan tu tub lar. 

Mən mu si qi çi yəm, piano 
müəl li mi yəm, Və tən 

xaini de yi ləm.
Er mə ni müs-

tən tiq od püs-
kür dü:

- Bu də qi qə sə nin o 
piano ça lan bar maq la rı-

nı sın dı ra ram, bəl kə, ağ lın ba-
şı na gəl di! Piano çu ya bax! Mü sa vat çı 
Mus ta fa Və ki lo vu evin də giz lət mi sən, 
son ra da Tür ki yə yə qaç ma sı na şə rait 
ya rat mı san. Bəs 1924-cü il ne cə, ya-
dın da dır?  Türk or du su nun za bi ti Sul-
tan Hü seyn za də ni də evin də giz lə dib 
İra na yo la sal mı san. İn di o, al man və 
ya pon kəş fi y ya tı na xid mət edir. De mə-
li, sən də ca sus san, on lar la  əl bir sən! – 
Te vos yan yum ru ğu nu ma sa ya vur du. 
– Bir dir, iki dir bə yəm, han sı nı de yim?

Xə di cə nin ba xış la rı qa lın qov lu ğa 
zil lən miş di.

- Mə ni bun dan əv vəl iki də fə tu tub lar. 
Gü nah sız ol du ğum üçün azad edib lər...

Müs tən tiq onun sö zü nü kəs di:
- Mən o may maq lar dan de yi ləm. Sən 

hə lə Te vo so vu yax şı ta nı mır san!
...Zi vər xa nım hə lə də Xə di cə nin bar-

maq la rı nı ovuş du rur du.
- Zi vər, dü şü nən də ki, bu bar maq lar 

bir də piano nun dil lə ri nə to xun ma ya-
caq, də li olu ram. 

- Da rıx ma, Xə di cə, hə lə uşaq la rın to-
yun da o qə dər ça lıb oxu ya ca ğıq ki!

Xə di cə nin göz lə ri dol du. Am ma ağ-
la ya bil mir di. Mərd qa dın idi, hə yat da 
heç nə onu sın dı ra bil məz di.

- Uşaq lar dan ni ga ra nam. Gö rə sən, 
sa la mat dır lar? Bu qan sız lar dan nə de-
sən göz lə mək olar...

O, Zi vər xa nı ma bir az 
da qı sıl dı. Çün ki 

ölüm ka bu su-
nun mey dan 
su la dı ğı bu 
q a  r a n  l ı q 
məh bəs  də 
onun Zi vər 
xa nım dan 
sa va yı, heç 
bir da ya ğı 
yox idi... 

Fər had
SA Bİ ROĞ LU
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Bir də ölüm rəq si var. İb li sin od sa-

I YAZI

İ
n san ni yə rəqs edir? Əh va li-ru-
hiy yə si ni, ov qa tı nı, qəl bi ni riq-
qə tə gə ti rən hiss lə ri bil dir mək 
üçün. Bə zən in san söz lə de yə 

bil mə di yi ni, ürə yin də yı ğı lıb qal mış 
həs rə ti, nis gi li, sev gi ni, ən çə tin  və 
müəm ma lı mət ləb lə ri rəq sin di li ilə çat-
dı rır. İn sa nı əl qal dı rıb oy na ma ğa kim məc-
bur edə bi lər? Heç kim! Əgər da xi lin də ki tə la tüm 
is tə ni lən həd də çat ma yıb sa, ürə yi nin sə si ni eşi də 
bil mir sən sə, ar zu la rın qa nad lan ma yıb sa, heç nə 
alın ma ya caq, boş-bo şu na or ta lıq da hər lə nə cək sən.

E r mə nis tan mət buatı xə bər ve rir ki, 2016-cı 
il okt yab rın 1-nə olan mə lu ma ta əsa sən, bu 
öl kə nin 2 mil yon 993 min 900 nə fər sa ki ni 
var.

Mə lu ma ta gö rə, bu ilin ilk 9 ayın da əha li nin sa yı 4 
min 700 nə fər aza lıb. 2016-cı il yan va rın 1-nə əha li nin 
sa yı ötən ilin ey ni döv rü ilə mü qa yi sə də 12 min nə fər 
az olub. Ümu miy yət lə, 1991-ci il də müs tə qil lik əl də 
et dik dən son ra Er mə nis tan əha li si 634 min 700  nə fər 
aza lıb.

İrə va nın rəs mi sta tis ti ka qu ru mu ki çik bir xə ta ya yol 
ve rib. Be lə ki, aza lan la rın sa yın dan bir nə fə ri çıx maq 
la zım dır. Hə min adam sağ dır, özü də İrə van da ya şa-
yır, am ma bü tün sə nəd lər də adı nın qar şı sın da ya zı lıb 
ki, gu ya dün ya dan kö çüb!

İnan mır sı nız? Bu nu Er mə nis tan po li si nin pas port və 
vi za mə sə lə lə ri üz rə ida rə si nin rəisi Mnat sa kan Ba çix-
çi yan da təs diq edə bi lər. O, əv vəl cə mü xa li fət çi er mə ni 
jur na lis ti Sü zan Ca gin ya nın düz göz lə ri nin içi nə ba xıb 
və utan ma dan, qır mı zı-qır mı zı de yib:

- Ne cə olub ki, siz in di mə nim qar şım da da yan mı-
şı nız? Axı çox dan öl mü şü nüz! Əlim də daş dan ke çən 
sə nəd var!

De yir lər, Sü zan əv vəl cə qor xu ya dü şüb ki, bəl kə, elə 
doğ ru dan dün ya sı nı də yi şib, heç özü nün də xə bə ri ol-
ma yıb. Son ra güz gü yə bax sa da, göz lə ri nə inan ma yıb 
və cu mub ya xın lıq da kı mar ke tə. 

- Qız lar, sa lam, ne cə si niz?
Sa tı cı qız lar isə öz lə ri ni elə apa rıb lar ki, gu ya Sü za nı 

nə gö rür, nə də eşi dir lər. Əli ni ba şı na atıb ki, yox la sın - 
bəl kə, ada mı gö zə gö rün məz edən pa paq ta xıb? Əf sus!

Mü xa li fət çi jur na lis tin gö rə cək gün lə ri bun dan son ra 
baş la yıb. Han sı ida rə yə ge dib sə, qa pı nı üzü nə bağ la-
yıb lar ki, bi zim ruh lar la işi miz yox dur. Hətt  a MİS-dən 
ara yış al maq is tə yən də, əmək daş qa dın ona bil di rib:

- Utan mır sı nız? Öl müş adam üçün ara yış al ma ğa 
gəl mi si niz...

- Ne cə yə ni öl müş? Axı mən sa ğam, bu da şəx siy yət 
və si qəm!

- Bil mi rəm. Qey diy yat ki ta bın da ya zı lıb ki, Sü zan 
Ca gin yan dün ya sı nı də yi şib!

Ar tıq bir ne çə ay dır ki, za val lı jur na list öl kə dən çı-
xa bil mir, ye di yi, iç di yi ha ram olub – döv lət onu “gör-
mür”, çün ki mü xa li fət çi jur na lis ti can lı he sab et mək er-
mə ni mə mur la rı na sərf et mir. Sü za nın bir əla cı qa lıb ki, 
məh kə mə yə get sin, am ma “ölü dən” əri zə qə bul edən 
kim dir?

Əs lin də Serj və onun əlal tı la rı gör mə və eşit mə qa bi-
liy yə ti ni çox dan iti rib lər. Öz lə ri nə la zım olan şey lə ri, 
mə sə lən, pu lu yax şı gö rür lər. Əha li var, ya yox dur, sa-
yı aza lıb, ya xud adam lar acın dan ölür lər, bü tün bun lar 
Ser jin ve ci nə də de yil. 

Mə sə lən, mə lum ol du ğu ki mi, 2014-cü ilin iyul ayın-
da Ru si ya və tən da şı Dil qəm Əs gə rov və Azər bay can 
və tən da şı Şah baz Qu li yev Kəl bə cər də öz ata-ba ba 
yurd la rı nı zi ya rət et mək is tə yər kən Er mə nis tan əs-
gər lə ri tə rə fi n dən gi rov gö tü rü lüb lər, Azər bay can və-
tən da şı Hə sən Hə sə nov isə gül lə lə nə rək öl dü rü lüb. 
H.Hə sə no vun me yi ti düş mən dən alı na raq Ba kı da dəfn 
edi lib. İş ğal al tın da kı Dağ lıq Qa ra bağ da D.Əs gə rov və 
Ş.Qu li yev üzə rin də qa nun suz “məh kə mə” qu ru lub. 
“Məh kə mə”nin qə ra rı ilə D.Əs gə rov ömür lük, Ş.Qu-
li yev isə 22 il müd də ti nə azad lıq dan məh rum edi lib. 
Bey nəl xalq Qı zıl Xaç Ko mi tə si nin (BQXK) əmək daş la rı 
Dağ lıq Qa ra bağ da sax la nı lan azər bay can lı la ra hər də fə 
baş çə kir, gü nah sız məh kum la rın mək tub la rı nı on la rın 
ailə lə ri nə çat dı rır lar. Azər bay can döv lə ti və di gər bey-
nəl xalq qu rum lar bu adam la rın qa nun suz mü ha ki mə 
edil mə si ni də fə lər lə Er mə nis tan rəh bər li yi nin nə zə ri nə 
çat dı rıb və əsir lə rin ge ri qay ta rıl ma sı nı tə ləb edib. Am-
ma nə fay da? Rəs mi İrə van ye nə nə gö rür, nə də eşi dir, 
öz lə ri ni elə apa rır lar ki, gu ya bu  məh bus lar yer li-dib li 
möv cud de yil.

Bir jur na list ki mi Sü za nı gör mək yə qin in di rəh bər-
li yə sərf elə mir. Bu mət ləb lə ri yax şı bi lir. Ona gö rə də 
səb ri ni ba sıb göz lə sə yax şı dır. Kim bi lir, bəl kə, “öl dür-
dük lə ri” ki mi, onu bir gün qə bir dən xort la dıb “di rilt-
di lər”?!

Fərhad
ABDULLAYEV

O dünyayla
bu dünya
arasında

Azər bay can Da xi li Iş-
lər Xalq Ko mis sar lı ğı nın 
Döv lət Təh lü kə siz lik 
İda rə si bi rin ci böl mə-
si nin 3-cü şö bə rəisi nin 

müavi ni, ley te nant Te vos-
yan bu söz lə ri de yə-de yə 

qa dı nın göz lə ri nin içi nə ba-
xır dı. Er mə ni müs tən ti qin üz-

gö zün dən qə zəb ya ğır dı.
- Mə nim, hə yat yol da şı mın heç 

bir gü na hı yox dur, döv lət əley hi nə 
heç bir pis iş tut ma mı şıq...

- Doğ ru dan? Siz cə, biz də li ol mu-
şuq? Gö rün bu qov luq da nə lər var! 
Oxu yan da ada mın tük lə ri biz-biz 

- Bi zi na haq dan tu tub lar. 
Mən mu si qi çi yəm, piano 

müəl li mi yəm, Və tən 
xaini de yi ləm.

tən tiq od püs-
kür dü:

- Bu də qi qə sə nin o 
piano ça lan bar maq la rı-

nı sın dı ra ram, bəl kə, ağ lın ba-
şı na gəl di! Piano çu ya bax! Mü sa vat çı 

Bir də ölüm rəq si var. İb li sin od sa-
çan vəh şi ba xış la rı önün də, bəl kə də, 
onun acı ğı na, düz ölü mün göz lə ri nə 
ba xa-ba xa, ça rə siz çır pı nan kə pə nək 
ki mi sü zür sən, mu si qi siz- fi  lan sız. İb lis 
diş lə ri ni qı cı yıb göz lə yir ki, rəqs bit sin: 
“Fay da sı yox dur, əv vəl-axır mə nim-
sən!”  Am ma oy na yan adam üçün bu 
rəqs bəl kə də, ta le yin son für sə ti dir, 
öm rü nə ay rıl mış vax tı uzat maq üçün 
bə ha nə dir. Ona gö rə də elə hey oy na-
yır... Bə də ni nin bü tün mə sa mə lə ri hə-

...Heç kim əl çal mır dı, heç çə pik vur-
ma ğa da ta qət lə ri yox idi. Bu so yuq, ya-
rı qa ran lıq zin dan da ki min haq qı var dı 
ki, cın qı rı nı çı xar sın? Nə za rət çi lər du yuq 

ma sı, qa dın mu si qi çi lə rin təh sil im kan la rı 
haq da mü za ki rə lər apa rır dı. Onun tə şəb-
bü sü ilə 1920-ci il də qa dın mu si qi müəl-

şı na gəl di! Piano çu ya bax! Mü sa vat çı 
Mus ta fa Və ki lo vu evin də giz lət mi sən, 
son ra da Tür ki yə yə qaç ma sı na şə rait 
ya rat mı san. Bəs 1924-cü il ne cə, ya-

Bir də ölüm rəq si var. İb li sin od sa-

n san ni yə rəqs edir? Əh va li-ru-
hiy yə si ni, ov qa tı nı, qəl bi ni riq-
qə tə gə ti rən hiss lə ri bil dir mək 
üçün. Bə zən in san söz lə de yə 

bil mə di yi ni, ürə yin də yı ğı lıb qal mış 
həs rə ti, nis gi li, sev gi ni, ən çə tin  və 
müəm ma lı mət ləb lə ri rəq sin di li ilə çat-
dı rır. İn sa nı əl qal dı rıb oy na ma ğa kim məc-
bur edə bi lər? Heç kim! Əgər da xi lin də ki tə la tüm 
is tə ni lən həd də çat ma yıb sa, ürə yi nin sə si ni eşi də 
bil mir sən sə, ar zu la rın qa nad lan ma yıb sa, heç nə 
alın ma ya caq, boş-bo şu na or ta lıq da hər lə nə cək sən.

Bir də ölüm rəq si var. İb li sin od sa-
çan vəh şi ba xış la rı önün də, bəl kə də, 
onun acı ğı na, düz ölü mün göz lə ri nə 
ba xa-ba xa, ça rə siz çır pı nan kə pə nək 
ki mi sü zür sən, mu si qi siz- fi  lan sız. İb lis 
diş lə ri ni qı cı yıb göz lə yir ki, rəqs bit sin: 
“Fay da sı yox dur, əv vəl-axır mə nim-
sən!”  Am ma oy na yan adam üçün bu 
rəqs bəl kə də, ta le yin son für sə ti dir, 
öm rü nə ay rıl mış vax tı uzat maq üçün 
bə ha nə dir. Ona gö rə də elə hey oy na-
yır... Bə də ni nin bü tün mə sa mə lə ri hə-

...Heç kim əl çal mır dı, heç çə pik vur-

Azər bay can mil li 
mu si qi si nin gə-
lə cə yi, xalq 
nəğ mə lə-
r i  n i n 

m ü -
ha fi  zə olun-
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Döv lət Təh lü kə siz lik 
İda rə si bi rin ci böl mə-
si nin 3-cü şö bə rəisi nin 

müavi ni, ley te nant Te vos-
yan bu söz lə ri de yə-de yə 

qa dı nın göz lə ri nin içi nə ba-
xır dı. Er mə ni müs tən ti qin üz-

gö zün dən qə zəb ya ğır dı.
- Mə nim, hə yat yol da şı mın heç 

bir gü na hı yox dur, döv lət əley hi nə 
heç bir pis iş tut ma mı şıq...

- Doğ ru dan? Siz cə, biz də li ol mu-
şuq? Gö rün bu qov luq da nə lər var! 
Oxu yan da ada mın tük lə ri biz-biz 

olur.
- Bi zi na haq dan tu tub lar. 

Mən mu si qi çi yəm, piano 
müəl li mi yəm, Və tən 

xaini de yi ləm.

kür dü:
- Bu də qi qə sə nin o 

piano ça lan bar maq la rı-
nı sın dı ra ram, bəl kə, ağ lın ba-

şı na gəl di! Piano çu ya bax! Mü sa vat çı 

Bir də ölüm rəq si var. İb li sin od sa- Azər bay can mil li 

n san ni yə rəqs edir? Əh va li-ru-
hiy yə si ni, ov qa tı nı, qəl bi ni riq-
qə tə gə ti rən hiss lə ri bil dir mək 
üçün. Bə zən in san söz lə de yə 

bil mə di yi ni, ürə yin də yı ğı lıb qal mış 
həs rə ti, nis gi li, sev gi ni, ən çə tin  və 
müəm ma lı mət ləb lə ri rəq sin di li ilə çat-
dı rır. İn sa nı əl qal dı rıb oy na ma ğa kim məc-
bur edə bi lər? Heç kim! Əgər da xi lin də ki tə la tüm 
is tə ni lən həd də çat ma yıb sa, ürə yi nin sə si ni eşi də 
bil mir sən sə, ar zu la rın qa nad lan ma yıb sa, heç nə 
alın ma ya caq, boş-bo şu na or ta lıq da hər lə nə cək sən.

də oxut muş du. Xə di cə ilk mu si qi təh si-
li ni bu ra da al mış, mu si qi nə zə riy yə si ni, 
for te piano da çal ma ğı öy rən miş di. Bir 
müd dət Tifl  is də ki ta tar mək tə bin də 
dərs de yən dən son ra 1919-cu il də 
hə yat yol da şı Na dir Qa yı bov la 
bir lik də Ba kı ya köç müş dü. 

Onun evin də mü tə ma di 
ola raq mu si qi məc lis lə ri ke-
çi ri lir di. Ü.Ha cı bə yov, F.Köp-
rü lü za də, R.Qlierin, L.Ru dolf, 
M.Press man, Sa rabs ki, Bül-
bül, ey ni za man da, Azər bay-
ca nın və Tür ki yə nin döv lət 
adam la rı nın, gör kəm li zi ya lı-
la rı nın iş ti rak et di yi mu si qi ge cə-
lə rin də Xə di cə Qa yı bo va 

bəd bin gö rü nür dü, zin da na gi rən ki mi 
də rəqs et mə yə baş la mış dı...

... -Və tən daş Qa yı-
bo va, si zin və 

əri ni zin döv-
lət əley hi nə 

ap ar  d ı  ğ ı 
təb l i  ğat-
dan, po zu cu 
ə m ə l  l ə r -
dən xə bə-
ri miz var. 
İm ti na et mə-

yi ni zin mə-
na sı yox dur. 

İfa də ve rin, mə sə lə 
bit sin. Özü nü zü də, 

bi zi də in cit mə yin!

O, Zi vər xa nı ma bir az 
da qı sıl dı. Çün ki 

ölüm ka bu su-
nun mey dan 
su la dı ğı bu 
q a  r a n  l ı q 
məh bəs  də 
onun Zi vər 
xa nım dan 
sa va yı, heç 
bir da ya ğı 
yox idi... 

Fər had
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Dağ lıq Qa ra bağ da sax la nı lan azər bay can lı la ra hər də fə 
baş çə kir, gü nah sız məh kum la rın mək tub la rı nı on la rın 
ailə lə ri nə çat dı rır lar. Azər bay can döv lə ti və di gər bey-
nəl xalq qu rum lar bu adam la rın qa nun suz mü ha ki mə 
edil mə si ni də fə lər lə Er mə nis tan rəh bər li yi nin nə zə ri nə 
çat dı rıb və əsir lə rin ge ri qay ta rıl ma sı nı tə ləb edib. Am-
ma nə fay da? Rəs mi İrə van ye nə nə gö rür, nə də eşi dir, 
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Müdrik ruh
Bu iş ota ğın da, ya zı ma sa sı nın ar xa sın-

da, hər yer də şairin öv lad la rı na, ailə si nə, 
xal qa əma nət qoy du ğu Zə lim xan Ya qub 
ru hu var idi. Oğ lu Bəh lul bi zim lə söh-
bət də onu təm sil et di. San ki o ru hun pı-
çıl tı la rı nı sö zə çe vir di. Yə ni biz, bir növ, 
hə min ruh la da ün siy yət də ol duq. Xal qın 
mil li yad daş sis te min dən, ir fa ni özü nü-
dər kin dən şi rə çə kə rək bö yü yən, axır da 
Zə lim xan Ya qub boy da olan o ruh in di də 
bu evin ağ saq qa lı, yol gös tə rə ni dir. Oğ lu-
nu din lə yər kən bu nu an la maq çə tin de yil:

“Şairin bö yük oğ lu yam. İlk öv lad idim 
de yə, atam la ara mız da ata-oğul de yil, 
da ha çox dost luq mü na si bə ti ol du. Hər 
za man ça lış dım ki, ona mü na si bət də 
düz olum. Gənc lik dən irə li gə lən bə zi 
xo şa gəl məz mə qam la rı da bir ba şa özü-
nə de yir dim. Bi lir dim ki, elə di yim səh vi 
de yən də atam mə nə düz is ti qa mət ve rə-
cək. Də fə lər lə olub ki, onun iş ota ğın da, 
ya zı ma sa sı nın ət ra fın da ata-oğul dost ya-
na söh bət et mi şik, mü za ki rə apar mı şıq. 
Mən dən hər mə na da sa vad lı, təc rü bə li 
ol ma sı na bax ma ya raq, bü tün fi  kir lə ri mə 
hör mət lə ya na şır dı.

Biz kö kə, ru ha, türk çü lü yə, xal qın mil li 
yad da şı na bağ lı ailə yik. Tə sa dü fi  de yil ki, 
ata mı za hə mi şə “ba ba” de mi şik. Bu nun 
da ta rix çə si var: tə zə dil aç dı ğım vaxt lar 
idi. O za man Ya sa mal ra yo nun da ”Qan lı 
göl” de yi lən əra zi də ya şa yır dıq. Gör düm, 
uşaq la rın ha mı sı ata la rı na “pa pa” de yir. 
Mən də ev də ata mı o cür ça ğır dım. De di, 
bir də mə ni elə ça ğır ma, “pa pa” rus sö zü-
dür, “ba ba” de.

Tə pə dən-dır na ğa şair idi, tə pə dən-dır-
na ğa mil li kö kə bağ lıy dı. O, ye ni çı xan 
tex no lo gi ya la rı sev məz di. Bir cə mo bil te-
le fo nu var idi ki, on da da “yes”lə “no”dan 
baş qa ay rı şey bil məz di. Bey ni ni san ki ay rı 
nə ilə sə yor maq is tə mir di. Ya şam tər zi nə 
gö rə də sırf xalq ada mı idi. Son gü nü nə 
qə dər də xal qın ru hu nu ya şat dı. 

Atam la tək cə ona gö rə fəxr et mi rəm ki, 
o, bö yük şair di. Həm də ona gö rə fəxr 
edi rəm ki, Zə lim xan Ya qub bö yük şəx-
siy yət di. Bə zən de yir lər ki, Zə lim xan Ya-
qub da kı bu ha fi  zə har dan dı? Bu ra da tə bii 
ki, Al la hın ver di yi fi t ri is te dad var. Am-
ma bey nin yax şı qal ma sı üçün in sa nın ilk 
növ bə də ürə yi tə miz ol ma lı dı. Əgər pa-
xıl san sa, ürə yin xılt la do lu dur sa, bey nin 
heç vaxt zə ru ri bil gi lə ri  qə bul et mə yə cək. 
Çün ki be yi nə ge dən yol ürək dən ke çir. 

Ar tıq 38 ya şım var, özü mü ta nı yan dan 
ata mın bir cə də fə də ol sun, han sı sa şair, 
ya zı çı haq qın da pis da nış dı ğı nı eşit mə-
dim. Çün ki mə nən bö yük idi. Biz be lə 
gör dük, be lə də ya şa dıq. Atam içə ri da xil 
olan da ha mı mız aya ğa du rar dıq. Ça lı şır-
dıq ki, öv lad la rı mı zı onun ya nın da qu ca-
ğı mı za al ma yaq. Hə mi şə də ailə ola raq 
ça lış dıq ki, ata mı zın adı na lə kə gə tir mə-
yək, ona  la yiq li öv lad olaq”. 

Tür küs tan qo xu lu xa ti rə lər
Oğ lun dan ata sı nın iş ota ğı ilə bağ lı nə 

ki mi xa ti rə lə ri nin ol du ğu nu so ru şub ma-
raq lı ca vab al dıq. Mü sa hib de yir ki, bu 
otaq xalq yad da şın dan, türk çü lük dən qo-
pan xa ti rə lər lə do lu du. Ölü mün dən son-
ra hər də fə bu qa pı nı açan da bir otaq do lu 
xa ti rə ada mı qar şı la yır:

- Bu iş ota ğı tək cə müs tə qil Azər bay ca-
nın yox, elə türk ya şa yan bü tün yer lə rin 
- Cə nu bi Azər bay can, Tür küs tan el lə ri nin 
ra yi hə si ni, qo xu su nu da şı yan xa ti rə lər lə 
do lu dur. Saz lı-söz lü xa ti rə lər o qə dər-
dir ki, han sı bi ri ni de yim? Mən dən öt rü 
ən bö yük xa ti rə qa pı dan gi rən də ata mın 
ya zı ma sa sı nın ar xa sın da il ham la yaz dı-
ğı an lar dı. O, ya zı ma sa sı nın ar xa sın da 
iş lə yən də san ki Cə nu bi Azər bay can dan 
tut muş Al ta ya qə dər bü tün türk dün ya sı-
nın ru hu bu otaq da di ri lir di. Saz sə si də o 
di ri liş dən qo pur du...

- Şairin yox lu ğun da bu ota ğa da xil ol-
maq siz lər üçün nə də rə cə də ağır dı?
- Ata mın və fa tın dan son ra onun iş ota-

ğı na da xil ol maq, ya zı ma sa sı na ya xın-
laş maq mən və ailə miz üçün çox ağır dı. 
Am ma onun bö yük ki tab xa na sı, də yər li 
əl yaz ma la rı, sə li qə li ar xi vi var ki, ata mın 
söz dün ya sı on lar da dı. Bu gün ata mı cis-
mən gör mə sək də, o bö yük dün ya nın qo-
run du ğu ki tab la rın dan təs kin lik ta pı rıq. 
Ata mı bi zə xa tır la da caq ən bö yük qüv və 
onun əsər lə ri, bir də xal qın sev gi si di. Hər 
də fə ona olan sev gi nin şa hi di olan da san-
ki ata mı ye ni dən gö rü rəm.

Sağ lı ğın da da, söz süz ki, bu bö yük mə-
həb bə ti gör mü şəm. Tə səv vür edin ki, 
ma şın la yol ge di rik, mən sü rü rəm, atam 
da ya nım da otu rub. Ma şın işıq for da da-
ya nan da pən cə rə nin şü şə si ni aşa ğı en di-
rib, yaz dı ğı şeiri bir ba şa ata ma oxu yan 
adam lar olub.

“Yad daş xəzinəsi” 
Poezi ya mı zın “yad daş xə zi nə si” sa yı-

lan Zə lim xan Ya qub da nı şan da özü ilə 
bə ra bər, Də də Qor qu du, Qur ba ni ni, Pir 
Sul tan Ab da lı da dil lən di rər di. “Haq dan 
dür lü xə bər lər söy lə yən” ozan lar oza nı, 
“gəl, gör mə ni eşq ney lə di” de yən su fi  
bu yad daş da di ri lər di. Am ma Zə lim xan 
Ya qub da san ki baş qa ir fan yol çu la rı ki-
mi Haq dan gə lən sirr giz lə nir di. Bəh lul 
müəl lim dən o sir rin qay na ğı nı xə bər alı-
rıq:

- Zə lim xan Ya qu-
bun ir fan yol çu lu-
ğu nu onun bö yü yüb 
bo ya-ba şa çat dı ğı 
mü hit lə əla qə lən di-
rər dim. Özü de yər di 
ki, mən uşaq olan da 
nə nə-ba ba la rı mız hə-
mi şə ila hi lər söy lə yər-
di lər, “o cən nə tin ir-
maq la rı axar”, “Al lah” 
de yə-de yə. Bu, Yu nus 
Əm rə dən dir. Atam 
eti raf edir di ki, uzun 
il lər dən son ra ədə bi 
mü hi tə gə lən də, söz 
dün ya sı na va ran da, 
gör düm, nə nə-ba ba-
la rı mı zın oxu duq la-
rı elə öz ru hum imiş. 
Be lə cə, atam son də qi-
qə si nə qə dər an caq öz 

ru hu nu yaz dı.

Bir gün Al ma ni ya da olan da mə nə de di 
ki, ba la, ça lış, sə nə pis lik edə nə də yax şı lıq 
et. So ruş dum, ay ata, mə nə ya man lıq edə nə 
ne cə yax şı olum? De di, elə bil, mən Möv la-
nə yəm, sən də Ələd din (gü lür): Möv la nə-
nin oğ lu Ələd din onun la heç za man yo la 
get məz di. Ba xın, adi hə ya ti mi sal la rı da ir-
fan dün ya sın dan çə kər di. Dü şü nü rəm ki, 
Zə lim xan Ya qub bir Haqq yol çu su ki mi də 
pün han de yil di. Su fi  lə rin, dər viş lə rin ya-
şam tər zi ni müəy yən mə na da öz hə ya tı na 
tət biq et miş di. Ba ha lı ge yi mə, ma şı na əhə-
miy yət ver məz di. Han sı sa təd bi rə get di yi 
za man tə sa dü fən gö rər din ki, kost yu mun 
ayaq his sə sin də nə sə lə kə var. De yir dim, 
ay ata, bu nu də yiş. “Kim di ona fi  kir ve-
rən?” de yib ke çər di. Elə adam idi. 

Küs kün saz 
Şairin ya zı ma sa sıy la bə ra bər, ona həm-

dərd baş qa bir dos tu da saz olub. Bəh lul 
müəl lim ata sı nın sa za olan sev gi sin dən 
ürək do lu su da nı şır, am ma...  Şairin ölü-
mün dən son ra hə min saz küs kün uşaq 
ki mi ya zı ma sa sı nın yer ləş di yi iş ota ğın-
da da ya nıb-du rub. Öm rü nün son il lə rin-
də xəs tə lə nən şair sa zı ölə nə qə dər dil lən-
dir mə di. Oğ lu nu din lə yək:

- Acı lı-şi rin li vaxt la rın da saz ata mın ən 
ya xın dos tu olub. Dün ya ya gə lən nə və lə ri 
ilk də fə bu evə gə ti ri lən də, atam ha mı sı nın 
be şi yi nin üs tün də “Ru ha ni” ha va sı ça lıb.

Saz, söz, ya zı ma sa sı öm rü nün əsas his sə-
si idi. Am ma ata mın so nun cu saz ifa sı nı 
xa tır la mı ram. Çün ki 2009-cu il də səh hə-
tin də cid di prob lem lə rin ol du ğu bi lin di 
və cər ra hi yol la böy rə yi ni çı xar dı lar. Mət-
buat da ilk də fə si zə de yi rəm. Biz öm rü-
nün axı rı na qə dər ata mın əsas xəs tə li yi-
ni on dan giz lət dik. Mət buat da xəs tə li yi 
səh vən böy rək ça tış maz lı ğı ki mi bil di. 
Am ma o, xər çəng dən dün ya sı nı də yiş di. 
Özü də son gü nü nə qə dər bu nu bil mə di.
İs tər Al ma ni ya da, is tər sə də, bu ra da im-
kan ver mə dik ki, hə qi qə ti bil sin. Al ma-
ni ya da tər cü mə çi yə səhv tər cü mə et di-
rir dim ki, atam xəs tə li yi nin nə ol du ğu nu 
bil mə sin. Am ma xəs tə li yə tu tu lan dan 
son ra əli nə saz al ma dı. Bir də fə so ruş-
dum, ay ata, ni yə saz çal mır san, de di, 
han sı gü nü mə ça lım? Onun əh va lı nı son 
beş il də yax şı gör mə dim. Yə qin, bu na gö-
rə də əli nə saz al ma dı. 

Mü sa hi bi miz dən şairin öm rü nün son 
gün lə ri ba rə sin də da nış ma sı nı xa hiş edi-
rik:

- Zə lim xan Ya qub xəs tə li yi ilə so na qə-
dər ba rı şa bil mə di. Da nı şan da zal la rı 

lər zə yə gə ti rən Zə lim xan Ya qub xəs-
tə ha lı ilə ba rış ma dı. Xəs tə ol du ğu 
beş il ər zin də hər za man atam la 

idim. Al ma ni ya ya bir gə ge dir dik. Axır-
da bir ay xəs tə yat dı. Ölü mü nə iki gün 
qal mış çar pa yı da otu ra raq, ha mı mı zı 
ya nı na ça ğır dı, bir cə cüm lə iş lət di: “Və-
tə nim, mil lə tim, döv lə tim üçün la yiq li 
ömür ya şa dım. Si zə də onu ar zu la yı-
ram”. Axı rın cı sö zü bu ol du... 

So nun cu gün və ziy yə ti yax şı de yil-
di, möh kəm ös kü rür dü. Ağ ci yə rin də də 
prob lem var idi de yə, elə bil dim o sə bəb-
dən ös kü rür. Sən de mə, bu, əs lin də son 
xı rıl tı la rı imiş. Gör düm, möh kəm ös kü-
rür, qu ca ğı ma al dım, ba şı nı bir az qal dır-
dım. Ös kü rək kəs mə di. Ba şı nı as ta ca ye rə 
qoy dum, elə qu ca ğım da ca ke çin di. 

Öm rü nün son il lə rin də Al ma ni ya da 
bir ne çə də fə müali cə olu nan şair sə fər də 
olar kən, “və tən, və tən” de yib köv rə lir miş:

- Bə zən de yir di ki, dəf tər-qə lə mi gö tür, 
da ha iş lə yə bil mi rəm. Am ma bir də gö-
rür dün, sə hər ho tel dən hos pi ta la ge dən-
də de yir di ki, Bəh lul, ax şam ya man iş lə-
mi şəm. Bir ge cə yə 12 şeir yaz mış dı. Bir 
Azər bay can dan, bir də nə və lə rin dən öt rü 
da rı xır dı. Onun Azər bay ca nı nə qə dər 
sev di yi ni söz lə ifa də edə bil mi rəm. 

- Ölü mün dən son ra Zə lim xan Ya qu ba 
olan mü na si bət şairin ailə si ni nə də rə-
cə də qa ne edir?
- Ölü mün dən son ra Zə lim xan Ya qu-

bu ye ni dən kəşf elə dim. İn san nə qə dər 
düz ya şa yar mış? İs tər yük sək dairə lə rin, 
is tər sə də xal qın sev gi si Zə lim xan Ya qub 
ya ra dı cı lı ğı na olan diq qət dir. Söh bət ləş-
di yi miz otaq bu gün poezi ya oca ğı dır. 
Müx tə lif yer lər dən Azər bay ca na gə lən 
söz adam la rı öz lə ri nə borc bi lir lər ki, Zə-
lim xan Ya qub oca ğı nı, ya zı ma sa sı nı zi-
ya rət et sin lər. Xalq elə bir qüv və dir ki, 
onun ürə yi nə yol tap dın sa, süz gə cin dən 
keç din sə, sə ni heç vaxt unut ma ya caq . 

Elmin NURİ

Müdrik ruh

  “Ay dın yol” qə ze ti nin “Ya zı ma sa sı” rub ri ka-
sın da dün ya sı nı də yi şən, həm çi nin ha zır da 
ara mız da olan ya zı çı, şair, elm və mə də niy-
yət xa dim lə ri nin iş otaq la rın dan, ürək lə ri ni 
aç dıq la rı ya zı ma sa sın dan və bu in san la rın 
keç dik lə ri ta le yo lun dan söh bət açı lır. Bu 
də fə mər hum Xalq şairi Zə lim xan Ya qu bun 
iş ota ğı nı zi ya rət edib, onun ya zı ma sa sın-
dan, bu ma sa nın ət ra fın da ya şa nan acı lı-şi-
rin li xa ti rə lər dən da nış maq la ru hu nu yad 
et dik. Şairin oğ lu Bəh lul Ya qu bov bi zə bu 
yol da yar dım çı ol du:

- Zə lim xan Ya qu-
bun ir fan yol çu lu-
ğu nu onun bö yü yüb 
bo ya-ba şa çat dı ğı 
mü hit lə əla qə lən di-
rər dim. Özü de yər di 
ki, mən uşaq olan da 
nə nə-ba ba la rı mız hə-
mi şə ila hi lər söy lə yər-
di lər, “o cən nə tin ir-
maq la rı axar”, “Al lah” 
de yə-de yə. Bu, Yu nus 
Əm rə dən dir. Atam 
eti raf edir di ki, uzun 
il lər dən son ra ədə bi 
mü hi tə gə lən də, söz 
dün ya sı na va ran da, 
gör düm, nə nə-ba ba-
la rı mı zın oxu duq la-
rı elə öz ru hum imiş. 
Be lə cə, atam son də qi-
qə si nə qə dər an caq öz 

ru hu nu yaz dı.

Saz, söz, ya zı ma sa sı öm rü nün əsas his sə-
si idi. Am ma ata mın so nun cu saz ifa sı nı 
xa tır la mı ram. Çün ki 2009-cu il də səh hə-
tin də cid di prob lem lə rin ol du ğu bi lin di 
və cər ra hi yol la böy rə yi ni çı xar dı lar. Mət-
buat da ilk də fə si zə de yi rəm. Biz öm rü-
nün axı rı na qə dər ata mın əsas xəs tə li yi-
ni on dan giz lət dik. Mət buat da xəs tə li yi 
səh vən böy rək ça tış maz lı ğı ki mi bil di. 
Am ma o, xər çəng dən dün ya sı nı də yiş di. 
Özü də son gü nü nə qə dər bu nu bil mə di.
İs tər Al ma ni ya da, is tər sə də, bu ra da im-
kan ver mə dik ki, hə qi qə ti bil sin. Al ma-
ni ya da tər cü mə çi yə səhv tər cü mə et di-
rir dim ki, atam xəs tə li yi nin nə ol du ğu nu 
bil mə sin. Am ma xəs tə li yə tu tu lan dan 
son ra əli nə saz al ma dı. Bir də fə so ruş-
dum, ay ata, ni yə saz çal mır san, de di, 
han sı gü nü mə ça lım? Onun əh va lı nı son 
beş il də yax şı gör mə dim. Yə qin, bu na gö-
rə də əli nə saz al ma dı. 

Mü sa hi bi miz dən şairin öm rü nün son 
gün lə ri ba rə sin də da nış ma sı nı xa hiş edi-
rik:

- Zə lim xan Ya qub xəs tə li yi ilə so na qə-
dər ba rı şa bil mə di. Da nı şan da zal la rı 

lər zə yə gə ti rən Zə lim xan Ya qub xəs-

idim. Al ma ni ya ya bir gə ge dir dik. Axır-
da bir ay xəs tə yat dı. Ölü mü nə iki gün 
qal mış çar pa yı da otu ra raq, ha mı mı zı 
ya nı na ça ğır dı, bir cə cüm lə iş lət di: “Və-
tə nim, mil lə tim, döv lə tim üçün la yiq li 
ömür ya şa dım. Si zə də onu ar zu la yı-
ram”. Axı rın cı sö zü bu ol du... 

So nun cu gün və ziy yə ti yax şı de yil-
di, möh kəm ös kü rür dü. Ağ ci yə rin də də 

“Ay dın yol” qə ze ti nin “Ya zı ma sa sı” rub ri ka-
sın da dün ya sı nı də yi şən, həm çi nin ha zır da 
ara mız da olan ya zı çı, şair, elm və mə də niy-
yət xa dim lə ri nin iş otaq la rın dan, ürək lə ri ni 
aç dıq la rı ya zı ma sa sın dan və bu in san la rın 
keç dik lə ri ta le yo lun dan söh bət açı lır. Bu 
də fə mər hum Xalq şairi Zə lim xan Ya qu bun 
iş ota ğı nı zi ya rət edib, onun ya zı ma sa sın-
dan, bu ma sa nın ət ra fın da ya şa nan acı lı-şi-
rin li xa ti rə lər dən da nış maq la ru hu nu yad 
et dik. Şairin oğ lu Bəh lul Ya qu bov bi zə bu 

Bir gün Al ma ni ya da olan da mə nə de di 

Zəlimxan 
Yaqubun

yazı masası



Səhv düşəndə
yerimiz

Duman dağı dolanar,
Qiyamət olar.
Duman yola sallanar,
Müsibət olar.
Müsibət oluruq biz,
Səhv düşəndə yerimiz.

Ümman gəmisi çayda
Oturar, üzməz!
Çay gəmisi dağ boyda
Dalğaya dözməz!
Dözümsüz oluruq biz,
Səhv düşəndə yerimiz.

Muğan həsrət yağışa,
Buludlar xəsis...
Yağış tökür talışa
Hey-hey gərəksiz...
Gərəksiz oluruq biz,
Səhv düşəndə yerimiz.

Küt bıçaq parıldayıb
Xırçıltı salıb.
Qılınc qında pas atıb
Qında korşalıb...
Heyif... korşalırıq biz,
Səhv düşəndə yerimiz.

Ağ biləklər, gül əllər
Tarlada qabar.
Bir qeyrətsiz yekəpər
Qızılgül satar.
Qeyrətsiz oluruq biz,
Səhv düşəndə yerimiz.

Tarın pərdələrini
Düzənə qurban!
Yerdəyiş et birini,
Xaric vurarsan.
Xaric səslənirik biz,
Səhv düşəndə yerimiz.
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Dözmərəm
Məni pünhan öldürüb,
Basdırmayın aşikar.
Gorda dözmərəm, -
Gorum çatdıyar.
Məni tora salmayın
Qızıl balığam...
Torda dözmərəm,
Bağrım çatdıyar.

Bu dünya
Tufan qamçısını çırpsa da üzə,
Toz-torpaq sovrulub dolsa da gözə,
Kol-kos, qaratikan çıxsa da dizə
Yenə də çiçəkdi, güldü bu dünya.

Keçsə də çox yerdən
 Çin sədditək sədd,
Tikanlı, məftilli, hasarlı sərhəd,
Gözdən asılsa da pərdətək min hədd
Yenə də cunadı, tüldü bu dünya.

Başından aşsa da dərdi bəşərin,
Seli gurlaşsa da təhlükələrin,
Ayıqlar götür-qoy etsə də dərin
Yenə öz kefındə... lüldü bu dünya.

Düşüncə
Mən dənizi düşünürəm.

Nəbi Xəzri
Nə dənizi, nə gölü,
Nə çəməni, nə çölü,
Hə şəlaləni, nə çayı,
Nə ulduzu, nə Ayı;
Heç nəyi, heç şeyi,
Nə dibsiz yeri,
Nə sonsuz göyü
Əsla düşünmürəm.
Aləmi düşünüb
Yaradanda
Yaradan.
Məndə Tanrı düşüncəsi
Haradan?!
Gülürsüz, gülün,
Qəşş eləyincə.
Gözünüzün yaşını silin.
Məni düşündürür
Mənasız bir sual:
Yox, mənasız heç nə olmur,
Xəyala get,
Fikrə dal.
Ölülər üşümür ki,
Yağışda, qarda,
Tir-tir
Məzarda?
İstidən bişmir ki,
Qızmarda, - Təndir məzarda?

Deyil
Soyuyur təndirim, küt gedir sözüm,
Kösöv tüstüsündən yaşarır gözüm.
Zorla kül altında işarır közüm.
Fələk füləsə də, yanası deyil.

Saralıb günəşim, solubdur ayım,
Tökülmür şəlaləm, çağlamır çayım.
Nə kəkliyim qaldı, nə torağayım,
Çal daşa, lal döşə qonası deyil.

Aşdı dalğa-dalğa il üstündən il,
Dəniz uzaqlaşdı, qurudu sahil.
Sabaha güman-zad bağlama, Qabil!
Tarix hər yetənin anası deyil.

Ömrün sarı simləri
Qocaldıqca çoxdanışan
Olur adam.
Çoxdanışan olmamışam –
Hələ. Şadam!
Qısa düzüm deyir bunu,
Qısa sözüm deyir bunu,
Ömrün sarı simlərinin
Son sədası —
İdrakımın, iqrarımın
Son nidası.

Məhəbbət deyil
Mən səni görməyə adət etmişəm,
Adət məhəbbət deyil!
Səni görməyəndə xiff ət etmişəm,
Xiff ət məhəbbət deyil!
Sənə min ehtiram, hörmət etmişəm,
Hörmət məhəbbət deyil!
Gözündə çağlayan mehribanlığa
Heyrət etmişəm,
Heyrət məhəbbət deyil!
Yalvarıram, sən
Məhəbbət umma məndən.
Hanı iqtidarım,
Məhəbbətin tufanına sinə gərən
Gəncliyimi
Sənə qurban vermək üçün
Geri qaytarım?!
Geri qaytarım...

Gətirmə
Onsuz da ömrümün xəzan çağıdır...
Xəzanın üstünə xəzan gətirmə!
Ürəyim mehə bənd gül yarpağıdır...
Onu qoparmağa tufan gətirmə!

Onsuz da heç nədən dolan gözümə
Kəsilmək bilməyən leysan gətirmə!
Onsuz da işığı solan gözümə
Qaranlıq gətirmə, toran gətirmə!

Onsuz da gəncliyin sönübdür odu...
Soyuq sarayıma boran gətirmə!
Tutqun göylərimin yoxdur hüdudu...
Tutqun göylərimə duman gətirmə!

Onsuz da yandırıb-yaxan bir neyəm,
Ney yandıran yerə... kaman gətirmə!
Acı şikayətəm, həzin gileyəm...
Sakit olmağıma güman gətirmə!

Onsuz da gecikən vüsalımıza.
Gəl vaxtsız-vədəsiz hicran gətirmə!
Qabiləm, rəhm etmə əhvalımıza...
Aman istəmirəm... aman gətirmə!

Göylərin ürəyi
Göylərin ürəyi nə yaman dolub,
Tökür sinəmizə göz yaşlarını.
Fələklər, mələklər uşaqmı olub,
Yoxsa unudublar öz yaşlarını?

Nə yaman kövrəlib ulduzlar, aylar,
Nə yaman yuxalıb ərşin ürəyi.
Yoxsa yerdən qopan bu ahu-vaylar
Pərişan eyləyib çərxi-fələyi?

Allah dərgahına uzanan əllər,
Yağış istəməyir, nicat istəyir.
Başını itirmiş obalar, ellər.
Adicə güzəran, həyat istəyir.

Nə yaman çatılıb göylərin qaşı,
Xalqımın çatılmış qaşına bənzər...
Dərgahın selləmə axan göz yaşı,
Qaçqın gözlərinin yaşına bənzər.

Daşıbdır göylərin səbir kasası,
İstiqlal yolusa deyildir rahat.
Ruhumla həmahəng yağış havası,
Yağış gözümdən də yağır bu saat.

Gözüm sulanır
Gözüm sulanır, sulansın,
Təki ağzım sulanmasın;
Gözüm bulanır, bulansın,
Təki ağlım bulanmasın.

Gözüm sulandı — əlac var,
Paşa Qəlbinur sağ olsun!
Ağzı sulanan adamlar,
Qoy tamahdan uzaq olsun!

Gözün sulandı, dəsmal al!
Ağzın sulandı, ərimə.
Tamah suyunu ehmal al,
Nəfsə qul olub yerimə!

Tozun-yelin xətasından
Gözün sulansa, eybi yox;

Əgər nəfsin bəlasından
Ağzın sulansa,
 eybi çox.

Gözün sulanmağı əngəl,
Nəfsin sulanmağı fəna.
Birini dərd etmə sən gəl, -
Biri dərddi, biri bəla.

Göz sulanar, göz dolar da,
Göz ac qalar, göz doyar da.
Ağzım sulanmasın, Yarəb!
Arzum sulanmasın, Yarəb!

Arzum gül açsın, solmasın,
Keçdi-keçmədi ömür şən;
Gözümə yaş dolsun, su dolmasın –
Ya ələmdən, ya nəşədən.

Gözüm suyundan su içsin
Mənim bu nurlu ürəyim,
Şair Qəlbinur köməyim.

Küləkli havalarda, 
yağışlı havalarda

Külək əsir, üşüyür yenə daş-divar,
Səkilərin üstünə düşür damcılar,
Küçələrdən tələsik keçib gedirlər,
Səni xatırlayıram,
 qəlbimdə kədər –
Biz də belə gedərdik,
Küləkli havalarda,
 yağışlı havalarda.

Külək əsir, titrəyir qapı-pəncərə,
Yağış yağır...
 şırhaşır düşür şəhərə.
Dalda yerə çəkilir bir qız,
 bir oğlan
Qorxub yağışdan.
Biz də belə edərdik,
Küləkli havalarda,
 yağışlı havalarda.

Külək əsir... sevdiyim
 mahnını çalır.
Yağış yağır, o vaxtı yadıma salır.
Bir qız keçir sən geyən
 jaketdə bu dəm,
Duman çökmüş
 şüşədən onu görürəm,
Səni görmürəm...
Küləkli havalarda,
 yağışlı havalarda.
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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 Qa bi lin şeir lə ri ilə mis si ya mı zı da-
vam etdiririk.
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Gözüm sulanır
Gözüm sulanır, sulansın,
Təki ağzım sulanmasın;
Gözüm bulanır, bulansın,
Təki ağlım bulanmasın.

Gözüm sulandı — əlac var,
Paşa Qəlbinur sağ olsun!
Ağzı sulanan adamlar,
Qoy tamahdan uzaq olsun!

Gözün sulandı, dəsmal al!
Ağzın sulandı, ərimə.
Tamah suyunu ehmal al,
Nəfsə qul olub yerimə!

Tozun-yelin xətasından
Gözün sulansa, eybi yox;

Əgər nəfsin bəlasından
Ağzın sulansa,
 eybi çox.
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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 
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Bu dünya Deyil Gətirmə

Ürəyim mehə bənd gül yarpağıdır...
Onu qoparmağa tufan gətirmə!
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Sən mə nə güc lü ol ma ğı
 öy rət din,
öy rət din ba şı dik tut ma ğı.
Am ma de mə din ki,
kü lək lə qar şı dur ma da
 əyil mək la zım.

(çağ daş bol qar şeirin dən)

“Bol qa rıs tan” de yən də ilk 
ya da dü şən, gü man ki, Van-
qa dır. An caq Azər bay ca nın 
in tel lek tual mə ka nı dün ya ca 
məş hur dis si dent lər dən olan 
ta rix çi-fi  lo sof Je lü Je le vi də 
yax şı ta nı yır. Ba kı Slav yan 
Uni ver si te ti onun “Fa şizm” 
əsə ri ni di li mi zə çe vi rə rək 
nəşr də edib.

An caq, əl bətt  ə ki, “Bol qa-
rıs tan ədə biy ya tı” de yən də 
dün ya nın gö zü önü nə, çox 
uzun ol ma sa da, bir si ya hı 
gə lir: dün ya nı qa dın gö zəl li-
yi nin də yiş di rə cə yi nə əmin 
olan Yor dan Yov kov əsər lə-
rin də hə yat fəl sə fə si nin də-
rin qat la rı nı açan Di mi tar 
Di mov, bə zi ədə biy yat şü-
nas la rın Hü qo ilə mü qa yi sə 
et di yi İvan Va zov və əl bətt  ə 
ki, keç miş So vet, o cüm lə-
dən Azər bay can oxu cu su-
nun yax şı ta nı dı ğı Pa vel Ve-
ji nov.

“Bol qar poezi ya sı” de yən-
də isə... Nə dən sə, mən özüm 
dər hal Pe no Pe ne vi xa tır la yı-
ram. Bəl kə də, Ma ya kovs ki-
ni çox sev di yin dən, oğ lu nun 
adı nı “Vla di mir” qoy du ğu na 
və Ma ya kov ski ki mi ca van 
yaş da in ti har et di yi nə gö rə. 
Ye ri gəl miş kən, şair in di az 
qa la hər bol qa rın di li nin əz-
bə ri olan bu mis ra nı ölü mün-
dən az əv vəl yaz mış dı: “Mən 
dün ya ya Gü nə şi gör mək 
üçün gəl miş dim”.

Son 40 il də ədə biy ya ta gə-
lən Bol qa rıs tan şair lə rin dən 
da nış ma ğa baş la saq, söz süz 
ki, ilk sa da la na sı ad lar bun-
lar ola caq: Boy ko Lam bovs ki, 
Geor gi Qos po di nov, Mi re la 
İva no va, Kris tin Dmit ro va... 
Bu im za la rın hər bi ri Bol qa-
rıs tan da məş hur dur və əsər-
lə ri müx tə lif dil lə rə tər cü mə 
olu nub: in gi lis, al man, fran-
sız, rus, is pan dil lə ri nə... Hər 
bi ri həm öz öl kə sin də, həm 
də bey nəl xalq sə viy yə də bir 
sı ra mü ka fat la ra la yiq gö rü-
lüb lər.

Ma raq lı mə qam lar dan bi-
ri də bu dur ki, çağ daş bol-
qar şeiri nin nü fuz lu im za la rı 
için də xa nım la rın sa yı ki şi-
lər dən az de yil. 

Bu nəs lə Bol qa rıs tan ədə bi 
mü hi tin də “üçün cü dal ğa” 
da de yir lər. Ye ri gəl miş kən, 
Va le ri Pet ro vun, Ni ko lay Zi-
da ro vun aid edil di yi “bi rin-
ci dal ğa” 1940-50-ci il lər də; 
Kons tan tin Pav lo vun, İvan 
Din ko vun mən sub ol du ğu 
“ikin ci dal ğa” isə 1960-70-ci 
il lər də ədə biy ya ta gə lib.

Bu “üçün cü dal ğa” nə dal-
ğa idi? Bu nə dövr idi? Bü tün 
post so sialist öl kə lə rin də to ta li-
tar ideolo gi ya nın çö kü şü, si ya-
si sis te min və mə də ni də yər lə-
rin də yiş di yi dövr. Və de mə li, 
ya ra dı cı dü şün cə tər zi nə cid di 
tə si ri olan so sial-psi xo lo ji şərt-
lər də də yiş miş di. Ən əsa sı isə 
ət raf dün ya ya ədə bi in teq ra si-
ya im kan la rı açıl mış dı.

Bol qa rıs tan da da de yir di lər 
ki, bü tün bun lar post mo der-
niz min “göz lə ni lən fə sad la rı-
dır”. Yə ni nə baş ve rir? Ədə-
biy yat da janr la ra ra sı sər həd lər 
yum şa lır, bol qar poezi ya sı nı 
araş dı ran təd qi qat çı lar dan bi-
ri nin sö züy lə de sək, bel let ris-
ti ka nın janr da yaq la rı sar sı lır, 
get dik cə eli tar və küt lə vi ədə-
biy ya tın sər həd lə ri ni də qiq 
cız maq çə tin lə şir, bə dii mətn 
fəl sə fə nin, kul tu ro lo gi ya nın, 
ədə bi tən qi din ele ment lə ri ni 
mə nim sə yir, üs lub eks per-
ment lə ri nə im kan lar açı lır, 
poezi ya qey ri-li rik sa hə lə rə 
nü fuz edir, hətt  a bə zən şeir 
nəsr fraq men ti ki mi, nəsr şeir 
fraq men ti ki mi qə bul edi lir. 

Mə sə lən, Boy ko Lam bov-
ski dən oxu yu ruq:

Mə nim qar da şım da
 tor paq qa mar la dı
Siera de Quada ra ma da
uzun lu ğu iyir mi iki metr
eni heç iki metr də ol maz dı
Ber told Brext
Azad lıq və tank
Da yım Laş ko İraq da
 bir cə də fə ol du
Evə qa yı dar kən
 cə mi bir ovuc
 tor paq gə tir miş di
mil li bay ra ğa bü kül müş.

80-ci il lə rin axır la rın dan 
ya ra dı cı lıq yo lu na çı xan Bol-
qa rıs tan şair lə ri san ki bir 
hə qi qə ti bir mə na lı qə bul et-
miş di lər ki, ye ni döv rün öz 
dik tə si var. Yə ni mə də niy yət 
bun dan son ra ger çək li yə de-
yil, mə də niy yə tə is ti qa mət-
lə nir. Post mo der nizm ye ni 
oxu cu for ma laş dı ra raq, ye ni 
ger çək lik ya ra dır. Hə min ger-
çək li yin fəl sə fə si nə gö rə, real 
hə yat da tək cə adam lar və əş-
ya lar yox, adam la rın ya rat dıq-
la rı sim vol lar da ya şa yır. Yə ni 
ilk də fə ola raq məhz “üçün cü 
dal ğa nın” nü ma yən də lə ri fi -
lo lo gi ya nın me tod la rın dan 
ya rar lan ma ğa baş la yır lar. 
On la rın qə bul et di yi baş qa 
bir hə qi qət isə bu idi ki, ye ni 
poezi ya kəşf et mək on suz da 
müm kün de yil, ol sa-ol sa, ye ni 
müəl lif ya rat maq olar. An caq 
bir real lıq da var ki, poezi ya-
da heç sırf post mo der nizm də 
müm kün de yil. Çün ki bu es-
te ti ka nın mə na sı var olan dan 
ya rar lan maq da dır. Şeir də isə 
ar tıq ya zıl mış mət nə tə pə dən-
dır na ğa söy kən mək ab surd-
dur. Ona gö rə də çağ daş bol-
qar poezi ya sın da, əsa sən də 
Geor gi Qos po di no vun şeir lə-
rin də ki me yil lə rin xa rak te ri-
ni ha ra da sa kon sep tualiz min 
ça lar la rın da də yər lən dir mək 
da ha mü na sib sa yı lır: yə ni va-
cib olan ide ya dır, emo sional 
ya şan tı lar yox. De mə li, söh bət 
əsə ri ya rat maq dan yox, əsə rin 
ide ya sı nı ya rat maq dan get-
mə li dir. 

Gö zəl ax şam idi
 iki miz çün də.
O, qaz so ba sı nın üs tün də
 ye mək bi şi rir di.

“Bir az dan qa yı dı ram”
 de di və
qa pı nı açıq qo yub get di.
Çı xan da pal to su nu da
 gey mə di,
do daq la rı nı da
 bo ya ma dı heç...

Bir də al tı il dən son ra
 gör düm kü çə də.
Qə ri bə bir hə yə can la
“qa zı sön dür dün?”– so ruş du
“hə lə yox” – de dim.
Bol qar şeiri nin bəhs et di-

yi miz mər hə lə si nin tən qid-
çi lə rin dən bi ri nin dü şün-
cə si nə gö rə, post mo dern 
si tuasi ya tək cə post mo dern 
mətn lər yox, həm də baş qa 
“izm”lə rin ko dun da ya zıl-
mış mətn lər tə ləb edir. Tə bii, 
post mo der nizm – poezi ya-
da ədə bi-ta ri xi in ki şa fı irə li 
apa ran növ bə ti ye ni mər hə lə, 
epo xa de yil, cə rə yan, üs lub 
da de yil, ol sa-ol sa, kon sep-
tual tra fa ret lər dən bi ri dir ki, 
on dan ya rar la nıb şeir yaz-
maq olar. Mə də niy yət də ki 
plü ra lizm, fərq li es te ti ka lar 
ara sın da kı gər gin lik çağ daş 
bol qar şair lə ri nə im kan ve-
rir ki, bü tün es te tik qə lib lə rə 
mü ra ciət et sin lər: sim vo list, 
eksp res sionist, mo der nist, 
neoavan qard...

Hər çənd bol qar poezi ya-
sın da 80-ci il lə rin son la rın-
dan baş la yan sər bəst li yin li-
rik ma gi ya sı ye nə də ənə nə vi 
şeirə tə rəf çə kir. Hətt  a Şərq 
me diativ li yi ni, da xi li sa kit li yi 
bu poezi ya ya xas olan ümu-
mi cə hət ki mi gös tə rən lər də 
var.

Mə sə lən, Mi re la İva no va-
dan oxu yu ruq:

Bir-bi ri nin da lın ca
on lar ca yan ğın sön dü rür sən
kül üzə rin də şeir, 
ya da bir ad yaz maq çün.
Ey ni “ov qat” Lüd mi la Ba-

la ba no va nın şeir lə rin də də 
gö rü nür:

Üzüm də sə nin ba rən də
 dü şün cə lər öpü şür...
Və ya:
Göz lə rim lə Göy ara sın da
Göz yaş la rı nın du ma nı.
Adə tən, ədə bi ənə nə lər 

za ma nın tə ləb lə ri, döv rün 
so sial-psi xo lo ji özəl lik lə riy-
lə uz la şan da poetik uğur-
lar da ha cid di olur. Çağ daş 
bol qar şair lə ri dər hal müasir 
ifa də mo del lə rin dən (rek lam 
mətn lə ri, rok mətn lər...) ya-
pış ma yıb lar. Əv vəl cə ənə-
nə lə rin axı nı na qo şu lub lar, 
son ra dan təd ri cən döv rün 
tə ləb lə ri sə viy yə si nə qal xıb-
lar. Hə min pro ses dən ke çən-
lər dən bi ri də Kris tin Dmit-
ro va dır:

Gün hə mi şə ki ki mi baş la dı:
me teoro loq lar gü nəş li
 ha va vəd elə di lər,
jur na list lər
 ha ki miy yət böh ra nı,
 teoloq lar apo ka lip sis.
Gün ba şa çat dı:
Nə gü nəş li ha va ol du,
 nə də apo ka lip sis,
qa lan şey lər sə ke çi ril di
 baş qa vax ta –
mə sə lən, çər şən bə yə.
Bun lar öz ye rin də, an-

caq xa nım şair lə rin ya ra-
dı cı lı ğın da əsas möv zu fe-
mi nizm dir. On lar qa dı nın 
məişət də ki ro lu nu ra di kal 
də yi şir, san ki dün ya nın 
bol qar qa dın la rı tə rə fi n dən 
fəth olu na ca ğı na ina nır lar. 
Am ma bu az mış ki mi on lar 
ənə nə vi sev gi sü jet lə rin dən 
də im ti na edir lər. Folk lor-
dan gəl mə ob raz lar şeir dən 
sı xış dı rı lıb çı xa rı lır, hə min 
ob raz la rın ye ri nə Av ro pa 
mə də ni ir si nin mi fo lo ji fi -
qur la rı qo yu lur. Çağ daş 
bol qar poezi ya sı nın xa nım 
şair lə ri nin mət nə gə tir dik-
lə ri ye ni li rik qəh rə man la rın 
“bi çim lə ri” oxu cu ya qə ri bə 
gö rü nə bi lər. Bol qar poezi-
ya sı na bu qı sa “eks kur si ya-
mı zı” Ye ka ti ri na Yo si fo va-
nın şeiri ilə ye kun laş dı raq:

Qar şi mal dan,
kü lək cə nub dan, 
su dağ dan,
yu xu yor ğun luq dan...
İşıq kres lo da otu rub
 gü lüm sə yən
qo ca ana mın ota ğın dan.

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

Salam SARVAN

Bu “üçün cü dal ğa” nə dal- 80-ci il lə rin axır la rın dan “Bir az dan qa yı dı ram”

Bolqar şeirinin 
“üçüncü dalğası”
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Azər bay can K(b)P MK-nın bi rin ci ka ti bi 

M.C.Ba ğı rov 1942-ci il də “...ədə biy yat, in-
cə sə nət və ki ne ma toq ra fi  ya iş çi lə ri nin, ta-
rix çi lə rin iş ti ra kı ilə Azər bay can ta ri xin də 
bö yük döv lət xa dim lə ri ni təs vir edən müx-
tə lif janr lar da bə dii əsər lə rin ya ra dıl ma-
sı mə sə lə lə ri üz rə mü şa vi rə lər ke çir mək” 
ba rə də xü su si tap şı rıq ver miş di. “Və tən 
mü ha ri bə si şə raitin də be lə əsər lə rin ya ra-
dıl ma sı nı bi rin ci də rə cə li va cib mə sə lə ki mi 
qar şı ya qo yan” MK bu iş də ki ne ma toq ra fi -
ya nın xü su si əhə miy yə ti ni və ro lu nu qeyd 
edir, bu cür fi l min ya ra dıl ma sı nı baş lı ca və 
il kin, həm də tə ci li və zi fə sa yır, əgər la zım 
gəl sə, bu məq səd üçün baş qa sə nət lə rin 
ma raq la rın dan im ti na et mə yə ha zır ol du-
ğu nu vur ğu la yır dı. Azər bay can Ya zı çı lar 
İtt  i fa qı nın ida rə he yə ti A zər bay can ədə-
biy ya tı nın da ha is te dad lı və gör kəm li nü-
ma yən də lə ri ni döv lət xa dim lə ri haq qın da 
ta ri xi sse na ri lər ya rat maq və zi fə si ni öz üzə-
ri nə gö tü rür dü. Ba kı ki nos tu di ya sı nın rəh-
bər li yi 1942-ci il de kab rın 19-da SS Rİ XKS 
ya nın da Ki ne ma toq ra fi  ya İş lə ri Ko mi tə si-
nin səd ri K.A.Po lons ki və səd rin müavi ni 
M.İ.Rom ma gön dər dik lə ri mək tub da, öz 
xal qı nın ta ri xi ni və et noq ra fi  ya sı nı ən yax şı 
bi lən ya zı çı lar la” (Sta lin mü ka fa tı laureatı, 
şair, dra ma turq və ya zı çı Sə məd Vur ğun, 
or den li ya zı çı Mir zə İb ra hi mov, ya zı-
çı Meh di Hü seyn, or den li şair Sü ley man 
Rüs təm, Azər bay ca nın qo ca man ya zı çı la rı 
M.S.Or du ba di, A.Şaiq və s.) mü qa vi lə bağ-
la ma ğa ica zə ver mə yi xa hiş edir di. 

M.C.Ba ğı ro vun gös tə ri şi lə A zər bay ca nın 
bö yük döv lət xa dim lə ri nin si ya hı sı na “ba ca-
rıq lı dip lo mat, döv lət xa di mi, II Ye ka te ri na 
döv rün də Azər bay ca nın Ru si ya ilə əla qə ya-
rat ma sın da mi sil siz rol oy na mış” Fə tə li xan, 
“feodal lar üzə rin də va hid döv lət ha ki miy-
yə ti qur muş” Şah İs ma yıl Xə tai, “Qa ra bağ 
xan lı ğı nın Ru si ya ilə dip lo ma tik mü na si bət-
lər ya rat ma sın da xü su si ro lu olan” Mol la 
Pə nah Va qif, “XI əsr də ərəb xi la fə ti nə 
qar şı kənd li mü ha ri bə si nin rəh bə ri”, 
Ba bək da xil edil miş di lər. Va qif haq-
qın da nə zər də tu tu lan fi lm S.Vur-
ğu nun Sta lin mü ka fa tı na la yiq 
gö rül müş ey niad lı fa ciəsi, Ba bək 
ba rə də ek ran əsə ri isə C.Cab bar lı-
nın “Od gə li ni” pye si əsa sın da ek-
ran laş dı rıl ma lı idi. 

Mək tub da “bi zim əsr də rus or-
du su nun bö yük hər bi xa dim lə ri ol-
muş ge ne ral-ley te nant lar – 1904-1905 
və 1914-1918-ci il lər mü ha ri bə lə ri nin 
məş hur iş ti rak çı la rı S.Meh man da rov 
və Ə.Şıx lins ki nin föv qə la də ma raq lı 
ma te rial lar la zən gin bioq ra fi  ya la rı nın ol-
du ğu” qeyd edi lir, bu nun la be lə, əsas diq-
qə tin “bi rin ci Fə tə li xan Qu ba lı, ikin ci isə 
Şah İs ma yıl Xə tai üzə rin də cəm ləş di ril di yi, 
bu iki möv zu ya dair sse na ri lə rin ilk növ-
bə də bir ne çə müəl lifl  ə rə si fa riş olun du ğu, 
1943-cü ilin I və II rüb lə rin də sse na ri ha zır-
lı ğı na 150 min ma nat ay rıl ma sı nın va cib li-
yi” vur ğu la nır dı. La kin öl kə rəh bər li yi nin 
cəhd lə ri nə bax ma ya raq, bu si ya hı dan yal-
nız Fə tə li xan haq qın da fi lm, o da xey li gec 
– 1947-ci il də ek ran laş dı rıl dı. 

Tə bii ki, mü ha ri bə nin baş lan ma sı ilə Ba kı 
ki nos tu di ya sı nın bir çox ya ra dı cı iş çi lə ri – 
ope ra tor lar, re jis sor lar, ope ra tor as sis tent lə-
ri cəb hə yə get miş, Krım, Sta linq rad, Şi ma li 
Qaf qaz qo şun bir ləş mə lə ri nin nəz din də ki 
ki no-xro ni ka qu rum la rın da fəaliy yə tə baş-
la mış dı lar. On la rın çək dik lə ri mü ha ri bə 
kadr la rı sə nəd li fi lm lə rə və ki no jur nal la ra 
da xil edi lir, öl kə nin ek ran la rın da nü ma yiş 
et di ri lir di. Ar xa cəb hə də qal mış ki ne ma-
toq raf çı lar isə, Bö yük Və tən mü ha ri bə si-
nin qəh rə man la rı haq qın da bə dii fi lm lər, 
düş mə ni dam ğa la yan sa ti rik ki no top lu lar 
ha zır la yır dı lar. Ey ni za man da, 1941-ci ilin 
so nun da al man qo şun la rı nın Mosk va ya 
ya xın laş ma sı ilə pay tax tın bir çox mə də-
ni-maarif müəs si sə lə ri, o cüm lə dən, ki ne-
ma toq ra fi  ya ida rə lə ri öl kə nin içə ri lə ri nə 
– Ura la, Or ta Asi ya ya, Qa za xıs ta na və Za-
qaf qa zi ya ya kö çü rü lür dü. 1941-ci il də ya ra-
dıl mış Döv lət Mü da fi ə Ko mi tə si İ.V.Sta li nin 
rəh bər li yi ilə öl kə ni va hid dö yüş dü şər gə-
si nə çe vir mə yə, “Hər şey cəb hə üçün, hər 
şey qə lə bə üçün!” şüarı nı ger çək ləş dir mə yə 
baş la mış dı. Mü ha ri bə nin ilk ay la rın da Al-
ma tı da Mər kə zi Bir ləş di ril miş ki nos tu di ya 
(MBKS) ya ra dıl mış dı. Hə min vaxt dan so vet 
ki ne ma toq raf çı la rı Q.Alek sand rov, Y.Dzi-
qan, L.Or lo va və baş qa la rı Ba kı ki nos tu di-
ya sın da fəaliy yə tə baş la mış dı lar. 

Bö yük Və tən mü ha ri bə si döv rün də çə ki lən 
ilk ek ran əsə ri “Və tən oğ lu” qı sa met raj lı (iki-
his sə li) bə dii len ti idi. Qəh rə man dö yüş çü 
Ka mal Qa sı mov haq qın da 
bu bioq ra fi k fi l mi 
A.Mins ki nin sse-
na ri si üz rə re jis sor 
A.Qu li yev və ope-
ra tor M.Da da şov 
len tə al mış dı lar.

Əsas rol la rı İ.Əfən di yev, Ə.Qur ba nov, 
Ə.Məm mə do va, Ə.Mə li kov, A.Po pov ifa 
edir di lər. Fil min əv və lin də ya zı lıb: “Və tə nə 
mə həb bət ölüm dən güc lü dür. Nə qə dər ki, 
güc var, nə qə dər ki, da mar lar da qan axır, nə 
qə dər ki, ürək da yan ma yıb, hər han sı si lah-
la düş mə ni vur maq la zım dır – bu dur so vet 
ada mı nın de vi zi”. Dö yüş çü lər lə çay üzə rin-
də ki üç st ra te ji kör pü nü part la dan K.Qa sı-
mov haq qın da olan bu fi lm də S.Vur ğu nun 
söz lə ri nə bəs tə lən miş mah nı səs lə nir. 

1942-ci il də xal qın dö yüş əh va li-ru-
hiy yə si ni qal dı ran fi lm lər top lu su na “1 
nöm rə li Azər bay can ki no məc muəsi” adı 
ve ril miş di: “Ba kı ki nos tu di ya sın da ilk 
Azər bay can ki no məc muəsi üzə rin də iş 
baş la mış dır. Bu oyun bə dii fi l mi mü ha ri-
bə də dö yü şən Azər bay can xal qı nın oğul-
la rı haq qın da söh bət aça caq.

Məc muə üç no vel la dan iba rət ola caq. Bi-
rin ci no vel la “So vet pəh lə va nı” ad la nır. O, 
So vet İtt  i fa qı Qəh rə ma nı İs ra fi l Məm mə-
do va həsr olu nub. Fil min sse na ri si ni Şəm-
səd din Ab ba sov ya zıb, re jis so ru Mi ka yıl 
Mi ka yı lov dur, İs ra fi l Məm mə dov ro lu isə 
akt yor İs ma yıl Da ğıs tan lı ya hə va lə olun-
muş dur. İkin ci No vel la “A na nın ya rı şı” 
ad la nır. Sse na ri Mir Cə la lın dır. Re jis sor 
Qri qo ri Bra gins ki dir. Hər bi-və tən pər vər-
lik möv zu sun da çə kil miş “So vet pəh lə va-
nı” ki no no vel la sı (di gər rol lar da Mir va ri 
Nov ru zo va – Gül süm, Gün düz Ab ba sov 
- ço ban) ilk azər bay can lı So vet İtt  i fa qı İs-
ra fi l Məm mə do vun qəh rə man lı ğın dan 
bəhs edir. A.Qu li ye vin ope ra tor Ə.İs ma-
yı lov la len tə al dı ğı “Bəx ti yar” ki no no vel-
la sı (Ə.Məm məd xan lı nın sse na ri si üz rə 
akt yor lar M.Sə na ni, Ə.Sul ta nov, X.Əmir-
za də) azər bay can lı qəh rə man dö yüş çü 
Bəx ti yar Kə ri mo vun Krım cəb hə sin də ki 
öl məz qəh rə man lı ğın dan bəhs edir”. 

“A na nın ya rı şı” no vel la sı nın çə kil mə si 
haq qın da fak to la ra rast gəl mə mi şik, gö rü-
nür, fi lm ba şa çat ma yıb. Re jis sor lar H.Se-
yid za də və N.Bə də lov ya zı çı İ.Qa sı mo vun 
sse na ri si üz rə iki his sə li “Sov qat” fi l mi nə 
qu ru luş ver miş lər. On lar 1940-cı il də çək-
dik lə ri, la kin ek ra na bu ra xıl ma yan “Ay-
na” fi l mi nin ma te rial la rın dan is ti fa də 
edib lər. 

Döv rün ən əhə miy yət li ek ran əsə ri, tə-
bii ki, “Bir ailə” fi l mi sa yı lır dı. Va hid sü jet 
xətt  i ət ra fın da bir ləş di ril miş üç ki no no-
vel la dan iba rət olan bu fi lm “So vet ailə-
si nin bə ra bər hü quq lu üz vü olan ay rı-ay-
rı adam la rın və tən pər vər li yin dən” bəhs 
edir. 

1943-cü il də ““T-9” sual tı qa yı ğı” fi l mi-
nin çə ki li şi ba şa çat dı rıl mış dı. Bə dii rəh-
bə ri Q.Alek sand rov olan fi l mi A.Şteyn 
və İ.Zelt se rin sse na ri si əsa sın da A.İva nov 
çək miş di. Fil min ikin ci re jis so ru N.Leş-
şen ko, qu ru luş çu-ope ra to ru N.Ren kov, 
ope ra to ru M.Da da şov, qu ru luş çu-rəs-
sa mı Y.Şvets və Ə.Ata ki şi yev, bəs tə ka rı 
B.Zeyd man idi. Əsər üzə rin də Ə.Şey xov, 
G.Əli yev, K.Hə sə nov, M.Rə fi  yev və baş-
qa la rı da iş lə miş di lər. Mü ha ri bə il lə rin də 
so vet də niz çi lə ri nin qəh rə man lı ğın dan 
bəhs edən bu ek ran əsə rin də əsas rol la rı 
İ.Da ğıs tan lı (Də mi rov), O.Ja kov (Kost rov), 
V.Şar la xov (Mi na yev), B.Çin kin (Çi bi sov), 
A.Al leq rov (Ben ko), B.Bay kov (Ser ge yev), 
K.Zi ya (So ro kin), M.Ba ba yev ifa edir di lər. 

Film çox çə tin şə rait də len tə alın mış dı. 
Nəin ki su al tın da, hətt  a su üs tün də də 
dö yüş lə ri len tə al maq üçün im kan lar cü-
zi idi. Çə ki liş qru pu nun sə rən ca mın da nə 
əsl gə mi lər, nə də sual tı qa yıq lar var idi. 
Plan la rın iri li yin dən ası lı ola raq, müx tə lif 
bö yük lük də gə mi lə rin ma ket lə rin dən is ti-
fa də et mək lə ho vuz da çə ki lən dö yüş səh-
nə lə ri ope ra to run us ta lı ğı nın nə ti cə si idi. 
Sual tı çə ki liş lər apar maq üçün il lü mi na to-
ru olan su ilə dol du rul muş xü su si ma ket 
dü zəl dil miş di. Bu “sual tı kadr lar da” əsl 
dö yüş ru hu hiss olu nur du. 

Par ti ya nın və tən pər vər lik möv zu sun-
da ek ran əsər lə ri nin ya ra dıl ma sı ba rə də 
gös tə ri şi ni ye ri nə ye tir mə yə cəhd edən 
Ba kı ki nos tu di ya sı nın rəh bər li yi 1943-cü 
ilin ikin ci ya rı sın da is teh sa la ta bu rax maq 
üçün “Və tən” və “Sol maz” sse na ri lə ri ni 
də ha zır la mış dı. A.Şaiqin uşaq və gənc lər 
audi to ri ya sı üçün nə zər də tu tu lan ey niad-
lı pye si nin mo tiv lə ri üz rə çə ki lə cək fi lm ən 
yax şı Azər bay can na ğıl la rı nın qəh rə man-
lıq ru hu nu əks et dir mə li idi. Sse na ri nin 

sü je tin də gənc xalq qəh rə ma nı, də-
mir çi oğ lu El ma nın gös tər di yi bir sı-
ra na ğıl va ri qəh rə man lıq lar, onun öz 
sev gi li si ni öl kə yə bas qın edə rək oba-
la rı ta la yan div lə rin çən gin dən xi las 
et mə si əks olu nur du. “Sol maz” isə 

cəb hə ma te rialı əsa sın da ko me di ya jan-
rın da len tə alın ma lıy dı. Sa bit Rəh ma nın 
yaz dı ğı lib rett  o nun sü je tin də cəb hə çə tin-
lik lə ri ilə tə mas nə ti cə sin də ye ni ya ra dı cı-

lıq qüv və si top la yan gənc akt ri sa nın 
ba şı na gə lən lər əks olun muş du. 

Bu nun la ya na şı, hə min dövr də 
müəl lifl  ər lə “As la nın av to ma tı”, “Gü-
nəş yo lu” və “Na dinc” fi lm lə ri nin 
sse na ri lə ri ni yaz maq üçün mü qa vi lə-

qa ba ğı iş apa rı lır dı. Qaf qa zı azad et miş 
mil li di vi zi ya haq qın da ola caq ikin ci fi lm 
(sse na ri müəl li fi  İ.Əfən di yev) Qaf qaz da-
kı şə hər cik lə rin bi ri uğ run da ge dən dö-
yüş lə rin əsa sın da qu rul muş du. Əli Və li-
ye vin po ves ti nin mo tiv lə ri üz rə çə ki lə cək 
“so vet uşa ğı nın tər bi yə üsul la rı haq qın da 
uşaq fi l mi” xü su si audi to ri ya üçün nə zər-
də tu tu lur du. Bu il lər də Rə sul Rza nın “Qı-
zıl üzük” ad lı sse na ri si də ki nos tu di ya nın 
qov lu ğun da idi. Hətt  a 1945-ci il də ar tıq 
“Fə tə li xan” fi l mi ilə ya na şı, bu sse na ri nin 
çə ki li şi də plan laş dı rıl mış, ha zır lıq iş lə ri nə 
baş lan mış dı. Ha zır lıq döv rü 1946-cı ilin or-
ta la rı na qə dər uzan mış, son ra isə na mə lum 
sə bəb lər üzün dən (gö rü nür, və sait ça tış-
maz lı ğı, ya xud tex ni ki im kan sız lı ğa gö rə) 
iş da yan dı rıl mış dı. “Qı zıl üzük” mah nı sı 
isə son ra lar R.Beh bu do vun ifa sın da “Bəx-
ti yar” fi l min də səs lən di. La kin Azər bay-
can da So vet ha ki miy yə ti nin qu rul ma sı nın 
25-ci il dö nü mü nə həsr edil miş “Ar şın mal 
alan” və son ra lar isə “Fə tə li xan” fi lm lə ri-
nin is teh sa la ta bu ra xıl ma sı on la rın len tə 
alın ma sı na im kan ver mə di. 

Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

(Əv və li ötən sa yı mız da) Tə bii ki, mü ha ri bə nin baş lan ma sı ilə Ba kı 

Mər kə zi Ko mi tə Bü ro su Xalq Ko mis sar la rı So ve ti (XKS) ya nın da Ki ne ma toq-
ra fi ya iş lə ri Ko mi tə si nə ça tış ma yan tex ni ki ava dan lıq, ilk növ bə də, çə ki liş 
apa rat la rı, op ti ka və pro yek si ya qur ğu la rı, Azər bay can ki ne ma toq ra fi ya-
sı üçün kadr la rın ha zır lan ma sı na la zım olan təd ris-eks pe ri men tal iş lə rə 
müəy yən ma liy yə və saiti və ki nopl yon ka ay rıl ma sı haq qın da tə ci li mə sə lə 
qal dır ma ğı, Azər bay can SSR XKS-nə ki nos tu di ya ya İran dan pyon ka, qrim 
və op ti ka al maq üçün 3.000 tü mən ayır ma ğı, İn cə sə nət İş lə ri İda rə si nə 
re per tuarın tər ti bi nin və Ba kı ki no teatr la rı nın işi nin plan laş dı rıl ma sı nı, 
stu di ya nın akt yor kadr la rı na olan eh ti ya cı nın nə zə rə alın ma sı nı, is teh sa-
lat tap şı rıq la rı art dı ğın dan, stu di ya nın ma şın la rı nı hər cür sə fər bər lik dən 
azad et mə yi, Ba kı ki nos tu di ya sı nı mü da fiə mə sə lə lə ri də rə cə si üz rə res-
pub li ka təc hi za tın da olan ida rə və müəs si sə lər si ya hı sı na sal ma ğı, ki no 
is teh sa lı nın az say lı fond ma te rial la rı (ya na caq, kim yə vi məh sul lar, me şə, 
ti kin ti ma te rial la rı və s.) ilə tə min et mə yi, Ba kı Şə hər So ve ti nə 10 gün 
ər zin də ki nos tu di ya ya re jis sor, ope ra tor, akt yor, rəs sam və baş qa iş çi lər 
üçün 10 mən zil ver mə yi, Xalq Ti ca rə ti Ko mis sar lı ğı na, apa rı cı ya ra dı cı iş-
çi lər üçün 40 nə fər lik qa pa lı bu fe ti xü su si təc hi zat la qə bul et mə yi, hət ta 
ki nos tu di ya nın bə dii rəh bə ri ni, di rek tor müavi ni ni və sse na ri şö bə si rəisi ni 
XKS-nin təc hi zat si ya hı sı na sal ma ğı və s. tap şır mış dı.

bi lən ya zı çı lar la” (Sta lin mü ka fa tı laureatı, 
şair, dra ma turq və ya zı çı Sə məd Vur ğun, 
or den li ya zı çı Mir zə İb ra hi mov, ya zı-
çı Meh di Hü seyn, or den li şair Sü ley man 
Rüs təm, Azər bay ca nın qo ca man ya zı çı la rı 
M.S.Or du ba di, A.Şaiq və s.) mü qa vi lə bağ-

M.C.Ba ğı ro vun gös tə ri şi lə A zər bay ca nın 
bö yük döv lət xa dim lə ri nin si ya hı sı na “ba ca-
rıq lı dip lo mat, döv lət xa di mi, II Ye ka te ri na 
döv rün də Azər bay ca nın Ru si ya ilə əla qə ya-
rat ma sın da mi sil siz rol oy na mış” Fə tə li xan, 
“feodal lar üzə rin də va hid döv lət ha ki miy-
yə ti qur muş” Şah İs ma yıl Xə tai, “Qa ra bağ 
xan lı ğı nın Ru si ya ilə dip lo ma tik mü na si bət-
lər ya rat ma sın da xü su si ro lu olan” Mol la 
Pə nah Va qif, “XI əsr də ərəb xi la fə ti nə 
qar şı kənd li mü ha ri bə si nin rəh bə ri”, 
Ba bək da xil edil miş di lər. Va qif haq-

du su nun bö yük hər bi xa dim lə ri ol-
muş ge ne ral-ley te nant lar – 1904-1905 
və 1914-1918-ci il lər mü ha ri bə lə ri nin 
məş hur iş ti rak çı la rı S.Meh man da rov 
və Ə.Şıx lins ki nin föv qə la də ma raq lı 
ma te rial lar la zən gin bioq ra fi  ya la rı nın ol-
du ğu” qeyd edi lir, bu nun la be lə, əsas diq-
qə tin “bi rin ci Fə tə li xan Qu ba lı, ikin ci isə 
Şah İs ma yıl Xə tai üzə rin də cəm ləş di ril di yi, 
bu iki möv zu ya dair sse na ri lə rin ilk növ-
bə də bir ne çə müəl lifl  ə rə si fa riş olun du ğu, 
1943-cü ilin I və II rüb lə rin də sse na ri ha zır-
lı ğı na 150 min ma nat ay rıl ma sı nın va cib li-
yi” vur ğu la nır dı. La kin öl kə rəh bər li yi nin 

qan, L.Or lo va və baş qa la rı Ba kı ki nos tu di-
ya sın da fəaliy yə tə baş la mış dı lar. 

Bö yük Və tən mü ha ri bə si döv rün də çə ki lən 
ilk ek ran əsə ri “Və tən oğ lu” qı sa met raj lı (iki-
his sə li) bə dii len ti idi. Qəh rə man dö yüş çü 
Ka mal Qa sı mov haq qın da 
bu bioq ra fi k fi l mi 
A.Mins ki nin sse-
na ri si üz rə re jis sor 
A.Qu li yev və ope-
ra tor M.Da da şov 
len tə al mış dı lar.
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Ud səsinin sehrində
Bəl kə də, hər ta ri xi abi də ay-

rı-ay rı lıq da bir səs dir. Bu 
mə na da Şərq fəl sə fə si nin, 
mə də niy yə ti nin əsas ifa-
də va si tə lə rin dən olan 
mu ğam lar da, har da-
sa daş la rın, qa ya-
la rın sü ku tu mu-
si qi lə şir. Mu ğa mı 
din lə dik cə, san ki 
hə min daş la rın ta ri-
xin o üzün dən bi zə çat-
dır maq  is tə di yi söz lə ri eşi-
di rik...

Şir van şah lar Sa ra yı Komp lek-
si nin  hə yə tin də yik. UNES CO-
nun Ümum dün ya İrs si ya hı sın-
da yer alan sa ray bü töv lük də ud 
sə si ni xa tır la dır - Də də Qor qud-
dan üzü bu ya na ta ri xi mi zin bü-
tün ağ rı la rı nı özü nün lən gər li 
ifa sın da əks et di rən ud sə si ni.

Bu sə bəb dən də bi zim üçün 
Şir van şah lar sa ra yı nın hə yə ti ni, 
ora da kı abi də lə ri gəz mək, həm 
də ud sə si nin için də sə ya hət et-
mək an la mın da idi...

Bi na nın əsas his sə si 1420-
ci il də, Şir van şah Xə li lul la hın 
gös tə ri şi  ilə ti ki lib. Komp leks 
ha zır da 9 ta ri xi abi də dən: sa ray 
bi na sı, di van xa na, Şir van şah la-
rın tür bə si, Şah məs ci di, ov dan, 
ha mam, Se yid Yəh ya Ba ku vi 
tür bə si və Şərq dar va za sın dan 
iba rət dir. Se yid Yəh ya Ba ku vi-
nin tür bə si ya nın da Key qu bad 
məs ci di ad la nan ti kin ti də olub. 
Təəs süfl  ər ol sun ki, hə min ti ki-
li nin bir his sə si nin qa lıq la rı qa-
lıb.

Bə ləd çi miz Ar zu Ha şı mo va 
de yir ki,  ha zır da da yan dı ğı mız 
bi rin ci hə yət  di van xa na və Şir-
van şah ailə si nin ya şa dı ğı baş 
sa ray bi na sın dan iba rət dir. Şah 
ailə si sa ra yın  25 otaq lı ikin ci 
mər tə bə sin də ya şa yıb. Ha zır da 
hə min otaq lar dan 15-i qo ru nur. 
27 otaq lı bi rin ci qat isə qul luq çu-
lar və Şir van şah ailə si nin xid mə-
tin də du ran hə kim lər, rəs sam lar, 
xətt  at lar, aş paz lar  üçün nə zər də 
tu tu lub muş. La kin ya del li hü-
cum la rı za ma nı sa ra yın bə zi his-
sə lə ri da ğıl dı ğı üçün hər han sı 
ota ğın han sı pe şə sa hi bi nə  məx-
sus lu ğu nu də qiq de mək müm-
kün de yil. 

“Giz li cən nət”,
sir li gün bəz

Komp lek sə gə lən bü tün tu-
rist lər ki mi, ön cə baş sa ray bi na-
sı na bi ti şik di van xa na ilə ta nış 
olu ruq. Di van xa na döv lət iş lə ri, 
rəs mi qə rar la rın qə bul olun du-
ğu yer olub, həm çi nin məh kə mə 
funk si ya sı nı da hə ya ta ke çi rib. 

8 gu şə li rоtоndаdаn ibа rət 
di van xa na 12 tə rəfl  i gün bəz lə 
tаmаmlа nır. Fər ziy yə lə rə gö rə, 
bu ra nı Şir van şah Fər rux Yas sar 
özü nə tür bə ki mi in şa et di rib. 
La kin o, 1500-cü il də Ca ba nı dö-
yü şün də Sə fə vi lə rə məğ lub ol-
duq dan son ra yan dı rıl dı ğı üçün  
bu ra da dəfn olun ma yıb.

Di van xa na nın sək kiz gu şə li 
for ma sı cən nə tin sək kiz qa pı-
sı na işa rə dir. Abi də nin əsa sı nı 
sək kiz bu caq lı sa lon təş kil edir. 
Sa lo nu beş tə rəf dən əha tə edən, 
di var bo yu yer lə şən ey van lar 
ora da hə mi şə köl gə lik ya ra dıb. 
Di var lar da ku fi  xətt  i ilə Al la hı və 
pey ğəm bər lə ri mədh edən ifa də-
lər həkk olu nub.

Bir ma raq lı fak tı qeyd edək ki, 
ək sər hal lar da məh kə mə funk si-
ya sı nı hə ya ta ke çi rən di van xa na-
ya məh kum lar xü su si ye ral tı yol-

lar la  gə ti ri lər miş. Ümu miy yət lə, 
Şir van şah lar sa ra yın da bu cür 
ye ral tı yol lar çox dur. On la rın bə-
zi lə ri in di də sirr ki mi sax la nı lır. 
Düş mən hü cum la rı za ma nı giz li 
mü da fi ə funk si ya sı nı hə ya ta ke-
çi rən ye ral tı yol lar Ba kı nın bir sı-
ra abi də lə ri ilə giz li cə “gö rü şür”, 
bə zi lə ri isə bir ba şa də ni zə çı xır.

Di van xa na dan son ra sa ra yın 
ikin ci mər tə bə si nə - vax ti lə şah 
ailə si nin ya şa dı ğı otaq la ra qə-
dəm qo yu ruq. Sa ray elə in şa 
edi lib ki, di van xa na dan bir ba şa 
ikin ci mər tə bə yə get mə li olu ruq. 
Bu nun sə bə bi  xü su si yer sa yı-
lan di van xa na nın yal nız ikin ci 
mər tə bə də ya şa yan Şir van şah və 
onun ailə üzv lə ri nin ge diş-gə li şi 
üçün nə zər də tu tul ma sı dır. Şah 
ailə si nin üzv lə ri bi rin ci mər tə bə-
də ki xid mət çi lə ri  məx su si oyuq 
va si tə si lə ça ğı rar mış lar. Hə min 
oyuq bu gün də qo ru nur. Oyuq 
va si tə si lə ra bi tə Şərq də hökm-
dar-xid mət çi, hökm dar-rəiy yət  
mü na si bə ti ni özün də əks et di rir. 
Hə min oyuq dan gös tə riş lə ri alan 
xid mət çi lər on lar üçün ha zır la-
nan üç yol la ikin ci mər tə bə yə gə-
lər və la zı mı tap şı rıq la rı ye ri nə 
ye ti rər miş lər. 

Şah və rəiy yət mü na si bət lə-
ri nin əsas gös tə ri ci si olan oyu-
ğun yer ləş di yi zal da Şir van-
şah lar şə cə rə si ni özün də əks 
et di rən elekt ron tab lo qu raş dı-
rı lıb. Qeyd edək ki, Şir van şah la-
rın şə cə rə si VI əs rə ge dib çı xır.

Döv lə tin əsa sı isə,  IX əsr də - 
861-ci il də Hey sam ibn Xa lid 
tə rə fi n dən qo yu lub. Elekt ron 
löv hə də Şir van şah lar ta ri xin də 
önəm li xid mət lə ri olan Dər bən-
di lər sü la lə si nin nü ma yən də lə ri 
- İb ra him Dər bən di, Şir van şah 
I Xə li lul lah, Fər rux Yas sar  ki mi 
şah la rın ad la rı diq qə ti da ha çox 
cəlb edir. Tə sa dü fi  de yil ki, bu 
gün UNES CO-nun Ümum dün-
ya İrs si ya hı sı na dü şən Şir van-
şah lar sa ra yı nı bu sü la lə nin iki 
nü ma yən də si - Xə li lul lah və Fər-
rux Yas sar tik di rib. 

Sa ra yın ikin ci mər tə bə sin də ki 
ən dəb də bə li mə kan lar dan bi ri 
də şa hın taxt-tac za lı dır. Zal özü-
nün ge niş li yi, möh tə şəm li yi və 
xü su si me mar lıq üs lu bu na gö rə 
fərq lə nir. Taxt-tac za lı nın son ra-
dan da ğı dı lan gün bə zi (1723-cü 
il də I Pyot run ge ne ra lı Mat yuş kin

Ba kı ya gə lən za man Xə zər də ni-
zin dən top mər mi lə ri ilə şə hə ri 
üç is ti qa mət də atə şə tu tub və 
nə ti cə də sa ra yın gün bə zi da ğı-
dı lıb) bir za man lar özü nün fü-
sun kar gö zəl li yi ilə se çi lən ka-
şı lar dan ha zır la nıb. Bə ləd çi miz 
Ar zu xa nım ta van da qu raş dı-
rı lan vir tual gün bə zə diq qət lə 
bax ma ğı mı zı is tə yir. Əv vəl heç 
nə an la mı rıq. Göz lə ri mi zə inan-
mı rıq, yu xa rı da kı san ki adi ta-
van yox, Şah Xə li lul la hın al tın-
da otur du ğu ma vi və fi  ru zə yi 
rəng də ka şı lar dan sa lı nan Şərq 
in ci si - gün bə zin özü dür. La kin 
çox keç mir ki, hə min “gün bəz” 
da ğı lır, bir cə anın için də cə uçur. 
Sən de mə, ta van da qu raş dı rı-
lan vir tual ava dan lıq lar möh-
tə şəm za lın gün bə zi nin ta le yi-
ni gün ər zin də xü su si elekt ron 
eff  ekt lər va si tə si lə  əks et di rir.
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ifa sın da əks et di rən ud sə si ni.

Bu sə bəb dən də bi zim üçün 
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Ar tıq bir ne çə il dir ki, sa ra ya gə-
lən tu rist lər göz lə ri ni ta van dan 
çək mə dən həm Şərq me mar lıq 
in ci si ni, həm də “Pyotr qəh rə-
man lı ğı”nı seyr edir lər. 

Za lın bir kün cün də vax ti lə sa-
ray mu si qi çi lə ri tə rə fi n dən  şah 
üçün səs lən di ri lən mu si qi alət-
lə ri qo ru nur. Bir za man lar Şah 
Xə li lul la hın, Fər rux Yas sa rın is-
ti ra hə ti üçün səs lən di ri lən sən-
tu run, udun, qa va lın sə si ni biz 
də din lə dik. Elekt ron tex no lo gi-
ya va si tə si lə, xü su si dəs tə yi gö-
tür mək lə  vir tual da ol sa, XV əsr 
in sa nı nın mə nə vi qi da sı na şə rik 
ol duq.

Taxt-tac za lın dan çı xıb, or ta əsr-
lər Şər qi nin ya şam tər zi ni özün də 
əks et di rən elekt ron mi niatür tab-
lo nun yer ləş di yi mə ka na yol la-
nı rıq. Udun ağır, lən gər li, daş ki-
ta bə lər də ki sir dən xə bər ver mək 
is tə yən sə da sı na bü rü nüb, xə ya lən 
də ol sa, XV əs rə ge di rik. Ora da-
kı sa ray hə ya tı nın, Şərq in sa nı nın 
ya şam tər zi nin şa hi di nə çev ri li rik. 
Özü mü zü mi niatür sə nət əsə ri nin 
iz lə yi ci si yox, iş ti rak çı sı sa nı rıq. 

Hər eks po nat ba rə sin də hə-
vəs lə da nı şan bə ləd çi nin sə si 
xə ya li za man yol çu lu ğu na son 
qo yur. Ud sə si ni tərk edi rik. 
Bə ləd çi dən öy rə ni rik ki,  sə nət 
əsə ri 1546-cı il də təb riz li Mir zə 
Əli tə rə fi n dən  Ni za mi Gən cə-
vi nin “Xos rov və Şi rin” əsə ri nə 
çə ki lən mi niatür dür. 

Bə li, Şir van şah la rı - XV əsr 
Azər bay ca nı nı ud sə da sı ol ma-
dan gəz mək müm kün de yil. Bu 
səs san ki nəq liy yat va si tə si ki mi 
bi zi sa ra yın bir hüc rə sin dən baş-
qa hüc rə si nə apa rır. XV əsr dən 
kə na ra çıx ma dan  hüc rə lə ri gə zi-
rik. Qə ri bə aura ya ma lik olan bu 
hüc rə lər də Şir van şah ailə si nin  
gün də lik ya şam tər zi ni özün də 
əks et di rən məişət və bə zək əş ya-
la rı, xa nım la rın is ti fa də et di yi ge-
yim dəst lə ri sax la nı lır. Qo ca ta rix 
bir za man lar Şir van şah ailə si nin 
gey di yi li bas la rın, is ti fa də et di yi 
əş ya la rın di liy lə da nı şır. 

Mənəvi xə zi nə -
Se yid Yəh ya Ba ku vi
Da ha son ra yo lu mu zu kom-

plek sin ikin ci hə yə tin dən sa lı-
rıq. Hə yə tin əsas abi də si Şər qin 
bö yük su fi  lə rin dən olan Se yid 

Yəh ya Ba ku vi tür bə si dir. Tür-
bə iki his sə dən iba rət dir: bi rin ci 
his sə bö yük su fi  nin bir za man lar 
çil lə də ol du ğu, Al lah la vəh dət 
mə qa mı nı ya şa dı ğı ki çik ye rüs tü 
hüc rə dir. O, bu ra da ara-sı ra şa-
gird lə ri ilə də gö rü şər miş. Öm-
rü nün son il lə rin də isə ta ma mi lə 
bu hüc rə yə qa pa nıb. Bə zən həf-
tə lər lə qi da da qə bul et məz miş, 
hüc rə nin sir li mə nə vi ener ji si 
bö yük su fi  ni ya şa dar mış. 

Bə ləd çi miz Se yid Yəh ya haq-
qın da bil gi lə ri ni bö lü şür: “Şir van-
şah Xə li lul la hın sa ray ali mi olan 
Se yid Yəh ya Şa ma xı da do ğu lub. 
Xəl və ti tə ri qə ti nə rəh bər lik edən 

Şeyx Səd rəd di nin tə rəf dar la rın-
dan olan Se yid Yəh ya son ra dan 
Ba kı ya kö çüb. Qı sa müd dət də 
Şir van şa hın rəğ bə ti ni qa za nıb. 
Öm rü nün so nu na qə dər sa ray da 
ya şa yıb, xey li mü rid lər ye tiş di-
rib. Şər qin nə həng şə hər lə rin dən 
ya nı na tə lə bə lər gə lər miş. Hə min 
tə lə bə lər lə həm içə ri sin də ol du-
ğu muz tür bə də, həm də bir za-
man lar ona bi ti şik olan Key qu bad 
məd rə sə sin də məş ğul olub. Ba ku-
vi və fat et dik dən son ra elə sa ray 
əra zi sin də də dəfn olu nub”.

Bə ləd çi nin söz lə ri nə gö rə, 
tür bə ni zi ya rət edən tu rist lə-
ri bu ra da kı mis ti ka özü nə cəlb 
edir. Zi ya rət çi lər, əsa sən su fi  lə-
rin, dər viş lə rin qey ri-adi ya şam 
tərz lə ri, on la rın dün ya gö rüş lə ri 
ba rə sin də so ru şur lar. 

Şər qin bö yük öv li ya la rın dan bi-
ri nin bu ra da uyu ma sı na bax ma-
ya raq, tür bə yə sa ra yın baş bi na sı-
na  nis bə tən az ada mın gəl di yi ni 
mü şa hi də edi rik. Ar zu xa nım de-
yir ki, ək sər zi ya rət çi lə rin bö yük 
su fi  haq qın da mə lu ma tı yox dur. 
Odur ki, xa ri ci tu rist lər lə bə ra bər, 
yer li zi ya rət çi lə rin də bu ra bə ləd-
çi ilə gəl mə lə ri va cib dir. La kin 
Tür ki yə və İran dan gə lən lər həm 
tür bə, həm də alim haq qın da xey-
li bil gi lə rə ma lik dir lər.

Se yid Yəh ya Ba ku vi tür bə si nə 
bi ti şik Key qu bad məd rə sə si də 
bir za man lar sa ra yın əsas ti ki li si 
olub. Məd rə sə Şir van şah Xə li lul-
la hın əm ri ilə in şa edi lib və döv-
rün bir çox əsas elm lə ri bu ra da 
təd ris olu nub. Key qu bad məd-
rə sə si 1918-ci il də yan ğın za-
ma nı ya nıb və in di yal nız onun 
bü növ rə si qa lır. La kin məd rə sə 
Şərq el mi nə çox töh fə lər ve rib. 

Bö yük alim Ba ku vi özü nün 30-
dan çox əsə ri ni bu ra da ya zıb. 
Xey li mü rid lər, elə cə də Şir van-
şah lar nəs li nin son nü ma yən də-
lə ri bu ra da ye ti şib.

İkin ci hə yət də su yun al tın-
da qa lan  Ba yıl qa la sın dan ni-
şa nə lər - epiq ra fi k abi də lər 
sər gi lə nir. 1234-cü il də Şir van-
şah III Fə ri bürz tə rə fi n dən in-
şa edi lən Ba yıl qəs ri 1303-cü 
il də baş ve rən zəl zə lə za ma-
nı su yun al tın da qa lıb. Güc lü 
ye ral tı tə kan Xə zər də ni zin də 
su yun  sə viy yə si ni qal dı rır və   
uzun lu ğu 80, eni 40 metr olan 
Ba yıl qəs ri su la ra qərq olur.

Döv rü mü zə qa la nın özül lə ri və 
699 Ba yıl da şı gə lib ça tıb. Daş-
la rın üs tün də ki ya zı lar əsa sən 
fars, qis mən ərəb di lin də dir. 
Təd qi qat nə ti cə sin də aş kar la-
nan daş lar ha zır da ikin ci hə-
yət də ki di var lar da qo ru nur. 
Ba yıl daş la rı dörd qru pa bö lü-
nür. Bi rin ci qru pa aid daş la rın 
üzə rin də mi fi k təs vir lər, ikin-
ci lə rin üzə rin də he ral dik işa rə-
lər, üçün cü lər də in san si ma sı, 
dör dün cü də isə ya zı lar təs vir 
olu nub. Hüc rə lə rin bi rin də Ba-
yıl qəs ri nin su için də ki ma ke ti 
sax la nı lır. 

Sa ra yın bə zi yer lə rin də ki me-
mar lıq ni şa nə lə ri də za man-za-
man çox la rı nı hey rət lən di rib. 
XV əsr də ti kil mə si nə bax ma ya-
raq, bu ra da mü da fi ə mə sə lə lə-
ri nə çox də qiq lik lə riayət edi lib. 
Ki çik pən cə rə lər elə qu raş dı rı-
lıb ki, on lar həm Gü nəş şüala-
rı nı bə ra bər pay la yır, həm də 
düş mə nin hü cu mu nu asan lıq la 
zə rər siz ləş di rir.  O pən cə rə dən 
düş mə nin hü cum et mək eh ti ma-
lı sı fı ra bə ra bər dir. 

Göz ya şı için də  
müd rik lik

Komp lek sin so nun cu hə yə tin də 
üç ta ri xi ti ki li yer lə şir: Şir van şah-
la rın ailə tür bə si, Şah məs ci di və 
ha mam. Tür bə Şir van şah I Xə li lul-
la hın  ana sı nın və oğ lu nun şə rə fi  nə 
ti ki lib. Ha zır da tür bə də yed di mə-
zar var: baş da Şir van şa hın öz mə za-
rı, ar xa da isə ana sı və beş ki çik yaş lı 
öv la d ı nın qə bir lə ri. Tür bə nin qə ri bə 
me lan xo li ya sı in sa nı kə dər lən di rir. 
Gi riş qa pı sı nın üs tün də ki ya zı lar-
dan tut muş, ba la ca mə zar la ra qə-
dər hər şey san ki sə nə dün ya nın fa-
ni li yi haq qın da nə lə ri sə pı çıl da yır.

Yu xa rı da möh tə şəm taxt-tac za lı, 
xid mət çi lər lə ün siy yə ti  öz lə ri nə 
ya raş dır ma yıb, on la rı oyuq dan ça-
ğı ran hökm dar lar və bu mə zar lar... 
Elə bu mə qam da için də sə ya hət et-
di yi miz ud sə si nin ağır ya na na lə si-
ni da ha də rin dən hiss edi rik:

“Gə lim li-ge dim li dün ya,
bir ucu ölüm lü dün ya...”

Nə isə... Da vam edək... Şir van-
şah lar tür bə si nin por ta lın dan 
dəh li zə ke çi rik. Bu dəh liz sol və 
sağ tə rəfl  ə rin dən qa pı va si tə si lə 

ki çik otaq lar la əla qə lə nib. Bö yük 
eh ti mal la bu otaq lar din xa dim-
lə ri üçün ay rı lıb. Dəh liz dən bö-
yük za la keç mək müm kün dür. 
Za lın mər kə zi gün bəz lə ör tü lüb. 

Tür bə də ar xeolo ji qa zın tı lar 
za ma nı zal da qə bir da şı la rı nın ar-
xeolo ji de tal la rı nın fraq ment lə ri, 
həm çi nin Xə li lul la hın ailə si nə aid 
bir sı ra qə bir lər son ra dan aş kar 
edi lib. Ar xeolo ji iş lə rin nə ti cə sin-
də tax ta dö şə mə nin al tın da 5 nə-
fə rin dəfn edil di yi sər da bə ta pı lıb. 

Tür bə nin gi riş qa pı sı nın üzə-
rin də ki di var da me ma rın adı, 
in şa ta ri xi və sə bə bi xü su si or na-
ment lər lə iş lə nib. İçə ri sin də beş 
ki çik şah za də nin uyu du ğu tür-
bə nin qa pı sı üzə rin də sağ və sol 
tə rəfl  ər də bö yük göz ya şı rəs mi 
təs vir olu nub. Hə min rəs min içə-
ri sin də “bəxş edən Al la ha şü kür-
lər ol sun” söz lə ri həkk olu nub. 

Şərq me mar lıq sir lə ri
Üçün cü hə yə tin əsas ta ri xi ti-

ki li si Şah məs ci di dir. Məs ci də 
ya xın la şan da bə ləd çi miz de yir 
ki, məş hur “Sehr li xa lat“ fi l min-
də xan ba şın da kı ağ ör tük lə bu 
mi na rə dən aşa ğı enir. Həm çi nin  
bu ya xın lar da ek ran laş dı rı lan 
“Əli və Ni no” fi l mi nin bə zi fraq-
ment lə ri də məs cid də çə ki lib. 

Şah məs ci di iki otaq, üç gi riş qa-
pı sın dan iba rət dir. Otaq lar dan bi-
rin də ki şi lər, di gə rin də isə qa dın lar 
iba dət edər miş. Gi riş lə rin bi ri məx-
su si ola raq Şir van şah üçün nə zər-
də tu tu lub. Di gər iki si isə ki şi lər və 
qa dın lar üçün dü. Məs cid də söh bət 
et di yi miz za man bə ləd çi miz eşi di-
lən əks-sə da ya diq qət ye tir mə yi mi-
zi is tə yir. Bu nun özü nün də bir sir ri 
var mış. Be lə ki, məs ci din dörd tə rə-
fi n də ki  ki çik oyuq la ra me mar lar 
xü su si öl çü də sax sı küp lər yer ləş-
di rib lər. Bu sax sı küp lə rin dar ağız-
la rı məhz məs ci din içə ri si nə doğ ru 
is ti qa mət lən miş for ma da dır ki, bu 
da akus ti ka üçün nə zər də tu tu lub.

SON və ya xud ye nə 
də qa yı da ca ğıq...

XV əsr abi də si ni zi ya rət edər-
kən, an la dıq ki, ta ri xin o üzün də 
bi zim üçün da rı xan bir SƏS var. 
Han sı ki, ta rix de yi lən nəs nə nin 
özü də hə min SƏS dən qo pub. Ba-
yaq dan tə si rin də ol du ğu muz ud 
sə da sı da hə min SƏ Sin öv la dı dır. 
Bəl kə də, adı na yad daş de yi lən 
məfh  um hər in san üçün yal nız 
səs dən iba rət dir. Biz yad da şı mı-
za baş vu rub qa yıt dıq. Ud sə si də, 
sən de mə, yad daş dan – ta ri xin o 
üzüm dən qo pub gə lir miş.

Onu da an la dıq ki, hə min SƏS, 
yə ni mil li yad da şı mız bi zim lə sa-
ğol laş maq is tə mir... Ona de mə yə 
yal nız bir sö zü müz var: Biz ye nə 
qa yı da ca ğıq...

Elmin NURİ

Şeyx Səd rəd di nin tə rəf dar la rın-

Şirvanşahların      yadigarı
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Əsr lər dir SÖZ öz yo lun da dı. 
Əbə di mə şəl ki mi in san la rın 
qəl bi ni işıq lan dı rır, mə nə viy-
ya tı nı du ru laş dı rır, ürək lə ri nə, 
qəlb lə ri nə nur çi lə yir, şə fəq sa-
çır, ha mı nı bir ləş di rir, bü töv-
ləş di rir – tam laş dı rır, in san lar 
ara sın da yol olur, kör pü olur, 
on la rı bir-bi ri lə gö rüş dü rüb qo-
vuş du rur. Söz in san la rı ka mil-
ləş di rir, əlin dən tu tub ar xa sın-
ca apa rır. Və apar dı ğı o ün van 
pak lıq dır, du ru luq dur, uca lıq-
dır...

Dün ya bi nə olan gün dən bü-
tün mil lət lər, xalq lar söz da nı-
şır, söz an la yır, söz ya zır, söz 
oxu yur, söz qo şur lar, söz dən 
qüv vət alır lar. Söz xə zi nə si nə 
aza lır, nə tü kə nir. Çeş mə ki mi 
qay na dıq ca qay na yır, coş duq-
ca co şur. Rə van-rə van ax dıq ca 
axıb ürək lə rə sə rin lik, sa kit lik 
və ra hat lıq gə ti rir. Söz rit mi ni 
poz ma dan za ma nın nəb zi ni tu-
ta-tu ta öz or bi ti bo yun ca arın-
ar xa yın do la nır. Baş ağ rı dan 
çax-ça xa mə həl qoy mur - öz 
işin də di. Ər şin tu fa nı, kü lə yi, 
se li, su yu söz də yir ma nı nın ağır 
da şı nı öz ye rin də, öz oxu ət ra-
fın da fır lat dıq ca fır la dır. 

Mil lət lər, xalq lar var ki, in di 
ta ri xin səh nə sin də yox du - za-
ma nın axa rın da çox du ruş gə ti-
rə bil mə yib lər. İl lər ke çir, vaxt 
su ki mi axıb ge dir. O mil lət lə-
rin öz lə ri qal ma sa da, de dik lə-
ri, qa ya və daş la ra yaz dıq la rı 
söz lər gə lib bi zə ça tıb. Ta ri xin 
sə hi fə lə rin də on lar dan də rin-
də rin, po zul maz, si lin məz iz lər 
qa lıb. O iz lər söz lə qa lıb, söz də 
qa lıb. 

Hər söz də bir qüd rət, bir hik-
mət var. Sö zü in san ya ra dıb, in-
san ya şa dıb. Ya rat dıq la rı söz lə ri 
bi zə çat dır maq üçün onu 
daş la ra həkk edib, 
qa ya üzə ri nə cı zıb, 
ka ğı za kö çü rüb 
sax la yıb lar.

Əv vəl cə yer, göy, pla net lər, 
sə ma ci sim lə ri, çay lar, də niz lər, 
okean lar, bir söz lə, uza nıb ge-
dən uc suz-bu caq sız çöl lər, səh-
ra lar, ba şı bu lud la ra söy kə nən 
uca dağ lar var idi. On lar keç-
miş dən bu gü nə gə lib ça tan çox 
qiy mət li ya di gar lar idi. Hə lə in-
san lar yer üzü nə gə lib bu gö zəl 
yer lə ri gör mə miş di lər. Tor pa-
ğa, da şa iz lər düş mə miş di. Yer 
kü rə si adam lar sız idi -  ya ra şıq-
sız və işıq sız idi. Tor pa ğa, da şa, 
su ya bən də aya ğı dəy mə miş di. 
On da yer üzü bü töv idi, hə lə öl-
kə lə rə, böl gə lə rə bö lün mə miş-
di. Ti kan lı, ti kan sız sər həd lər 
yox idi. 

Tan rı hə lə in san la rı xəlq elə-
mə miş di. On da hə lə sö zün xə-
mi ri yoğ rul ma mış dı. O vaxt lar 
hə lə söz do ğul ma mış dı, so nu 
gö rün mə yən yol lar da idi, da-
yan ma dan gə lir di. On da hə lə 
söz  ye rin, gö yün bət nin də ya-
tır dı. 

İl lər öt dü, əsr lər keç di, döv-
ran də yiş di. Ulu ya ra dan in san-
la rı xəlq elə di. Hə lə söz ol ma dı-
ğın dan, söz ya ran ma dı ğın dan 
dün ya nın, ye rin ilk sa kin lə ri 
olan ulu dan ulu ba ba la rı mız 
bir-bi ri lə riy lə da nı şa bil mir di-
lər, bir-bi ri lə ri nə alı şa bil mir-
di lər. Fi kir lə ri ni bir-bi ri lə ri nə 
əl lə ri ilə ba şa sa lır dı lar. On la-
rın ürək lə rin dən, dil lə rin dən, 
bo ğaz la rın dan qar ma qa rı şıq, 
an la şıl maz səs lər çı xır dı. Be lə 
an lar da sö zə eh ti yac ya ra nır dı. 
İn san la rın bey ni, ürə yi, qəl bi 
san ki min il lə rin də rin yu xu-
sun dan oya nır dı. Dün ya, aləm 
ya vaş-ya vaş nu ra bo ya nır dı. 

Yer üzü nün ilk in sa nı nın di li 
açıl dı. Ağ lı na, di li nə söz gəl di. 
Dün ya da sö zün sə si eşi dil di. 

Dağ lar, də rə lər, okean lar, də-
niz lər bu sə sə dik si nib sil kə lən-
di. Dün ya söz işı ğı na bə lən di. 
SÖZ do ğul du. Onun son suz, 
hə mi şə ya şar öm rü baş lan dı. O 
vaxt dan in di yə qə dər söz ya-
şa yır, söz ya şa dır, söz yol gə-
lir, söz yol ge dir. Sö zün öm rü 
uzan dıq ca uza nır.

Həf tə lər ay la ra, ay lar il lə rə 
dön dü. Vaxt gəl di Yer kü rə si in-
san la ra dar lıq elə di. Be lə olan da 
on lar gö yə də əl aç dı lar, ayaq aç-
dı lar. Ora la ra da yi yə çıx maq is-
tə di lər. Aya uç du lar, Mar sa “qar-
maq” at dı lar, Yu pi te rə ta mah 
sal dı lar. Hər şe yin ahən gi, rən gi 
də yiş di. Hə ya tın rit mi po zul du. 
Gül ki mi söz lər, fi  kir lər yüz ye rə 
yo zul du. Dün ya nı uçu rub, da ğı-
dıb ye ni dən bö lüb-bö lüş mək is-
tə di lər. Tor paq və sər vət üs tün-
də söz lə ri çəp ləş di, üz-üzə gə lib 
tu taş dı lar. Bir-bi ri lə ri nə daş at-
dı lar, baş yar dı lar, qan tök dü lər. 
Ud du lar, uduz du lar, qa lib gəl-
di lər, məğ lub ol du lar. Bir-bi ri lə-
riy lə söz ta pıb da nı şa bil mə di lər. 
Yum ru ğa, oxa, ka ma na, ni zə yə, 
qı lın ca, tü fən gə, av to ma ta, ra ke-
tə əl at dı lar. Qı lınc lar qı nın dan 
çıx dı, qan lar tö kül dü, baş lar kə-
sil di. Si lah lar od püs kür dü, yer-
göy alı şıb- yan dı. İn san la rın ba şı-
na gül lə lər, qəl pə lər ələn di. Çox 
keç mə dən in san lar qa ya ya, da şa 
çev ril di lər. 

Dö yüş dü lər, vu ruş du lar, öl-
dür dü lər, öl dü lər. Tik dik lə ri 
ev lə ri da ğı dıb vi ran qoy du lar. 
Hər şe yi vəh şi cə si nə sök dü lər, 
da ğı dıb alt-üst elə di lər. Yal nız 
hər şey dən qüd rət li olan sö zü 
uçu ra bil mə di lər, yal nız 
sö zü yan dı ra bil mə di lər, 
yal nız sö zü bas dı ra bil mə-
di lər. SÖZ za man la ra, qə-
ri nə lə rə si nə gər di. 

Bü tün güc lü lə rə qa lib gəl di, 
hökm dar la ra, fa teh lə rə mey dan 
oxu du. Hər şey dən uca olan SÖZ 
za man-za man igid lik dən, qəh-
rə man lıq dan das tan lar to xu du. 
Ötüb ke çən lər dən biz lə rə söz dən 
baş qa ya di gar qal ma dı. On dan 
baş qa, qiy mət li heç nə ol ma dı. 
Ən uzu nö mür lü SÖZ ol du. Sön-
mə dən yan dı, ya nar ocaq la ra köz 
ol du. İla hi SÖZ za man-za man, 
mis ra-mis ra, sə tir-sə tir ürə yi mi zə 
ax dı, qa na na kə lam ol du, qan ma-
zı yan dı rıb-yax dı. Sö zün ya şı nın 
ne çə ol du ğu nu bi lən var mı? 

SÖZ za ma nın, vax tın aşı rım-
la rın dan, do lay la rın dan, süz-
gə cin dən ke çib sü zü lə-sü zü lə, 
dup du ru du ru la şıb bu gu nu mu-
zə qə dər gə lib. Bu gün bi zim lə 
yol yol da şı dı, can sir da şı dı, qan 
qar da şı dı. Hə lə lik bir yer də ad-
dım la yı rıq, ya na şı ge dib, ya na şı 
gə li rik. Am ma bu yol daş lı ğın, 
dost lu ğun öm rü uzun çək mə yə-
cək. Sa bah, bi ri si gün ya şa do lub 
qo ca la ca ğıq, axı ra qə dər ge də 
bil mə yə cə yik, ya rı yol da qa la-
ca ğıq. Son mən zi lə ça tan da da-
ya na ca ğıq. Vaxt ola caq, bəl kə 
də, heç ad dım ata bil mə yə cə yik. 
SÖZ isə öz yo lu na da vam edib 
sa bah la ra ge də cək, ye ni do ğu-
la caq in san lar la yol yol daş lı ğı 
edə cək, baş qa ürək lə rə kö çə cək, 
qəlb lə rə ho pa caq, özü nə ye ni-
ye ni doğ ma lar ta pa caq.

SÖZ hə mi şə dil dən-di lə gə-
zə cək, ya şa ya caq, var ola caq, 
ümid siz, inam sız in san la ra yar 
ola caq, adam la rın ürək lə ri nə, 
qəlb lə ri nə cı ğır açıb yol ta pa caq, 
heç vaxt dil lər dən düş mə yə cək, 

kö nül  lər-
dən si-
l i n  m ə -
y ə  c ə k .

Əbə di, əzə li ola caq SÖZ, bu 
dün ya da hə mi şə lik ya şa ya caq 
SÖZ. Za man la, vaxt la ayaq la-
şa caq! Sö zün yo lu, cı ğı rı hə mi-
şə gə lim li-ge dim li dir. İşıq lı dır, 
tə zə-tər dir, tə ra vət li dir, can lı və 
oyaq dır. SÖZ dar mə qam da, çə-
tin an da ha mı mı za, hər bi ri mi zə 
mə nə vi da yaq dır.

Dün ya da söz dən gö zəl, ül fət-
li, qüv vət li, əzə mət li, hik mət li 
nə var ki? Dün ya nın da hi in-
san la rı ül vi hiss lə ri ni, qiy mət li 
və də yər li fi  kir lə ri ni, əsər lə ri ni 
söz lə da nı şıb lar, söz lə ya zıb lar, 
söz dən alı şıb, söz lə ya nıb lar, 
ətə yin dən möh kəm tu tub lar, 
ona gü və nib lər. SÖZ ona ta pı-
nan la rı heç vaxt dar da qoy ma-
yıb, ya rı yol da at ma yıb. Qol la rı 
üs tü nə gö tü rüb on la rı zir və lə rə 
qal dı rıb. SÖZ hə mi şə və fa lı, sə-
da qət li olub. 

Qə ri nə lər dir bü tün olan lar, 
qa lan lar sö zün qüd rə ti ilə ya-
şa yır. Sə tir-sə tir, cüm lə-cüm lə 
boy atır, pöh rə lə yib yar paq la-
yır, tu mur cuq la yıb çi çək açır. 
Əla həz rət söz bu gü nü mü zə 
çat maq üçün ulu keç miş lər dən 
keş mə keş li, eniş li-yo xuş lu yol 
gə lir. Bu ye riş lə, bu ge diş lə, sa-
bah la rı mı za da ge dib çı xa caq. 
Ən uca zir və lə rə qal xa caq. Ora-
dan aram-aram ürək lə rə, qəlb-
lə rə axa caq. Göy dən gü nəş ki mi 
do ğa caq, şim şək ki mi ça xa caq, 
ya ğış ki mi ya ğa caq... 

Əsr lər dir söz lə yol ge di rik, 
sö zə sir da şıq. SÖZ ca nı mı za 
ho pub ürək sir da şı mı za çev ri-
lib. Söz lə baş la nan yol bi tib-tü-
kən mir. Ha mı mız SÖZ kör pü-
sün dən ke çib gəl mi şik. İn di də 
söz lə bir gə yol ge di rik, gə lə cə yə 
ad dım la yı rıq. Biz dən son ra da 
in di yə qə dər eşi dil mə yən söz lər 

de yi lə cək, SÖZ yo lun da, 
SÖZ cı ğı rın da, sö zün çə-

mən za rın da hə-
mi şə gül lər, çi çək-
lər aça caq. SÖZ 
ölüm süz dü. Bu 
dün ya da yal nız 
SÖZ ya di gar qa-
la caq, yal nız SÖZ. 
Baş qa heç nə…

Bəs mə nim ne cə, 
ya di gar qa la sı bir 
sö züm ola caq mı?!.. 

Vahid
MƏHƏRRƏMOV

Əsr lər dir SÖZ öz yo lun da dı. 

Ya şa dı ğı mız gə lim li-ge dim li dün ya da hər şey bi-
tib-tü kə nir, za ma nın gah əsən, gah kə sən kü-
lə yin də sov ru lub vax tın də yir ma nın da üyü dü lür 
və so na ça tır, as ta-as ta məh və doğ ru sü rük lə-

nir, ya vaş-ya vaş sa ra lıb so lur, xə za na dö nür, ar xa da qa-
lan hər şey ta ri xin sax lan cı na dü şüb üst-üs tə qa la nır. 
Tü kə nib bit mə yən, öl mə yən, sol ma yan, hə mi şə tə zə-tər 
qa lan, so nu gö rün mə yən bir şey var: SÖZ - hər şey dən 
uca, qüd rət li, qüv vət li, ül vi, min bir ça la rı və qa yə si 
olan SÖZ.

Mil lət lər, xalq lar var ki, in di 
ta ri xin səh nə sin də yox du - za-
ma nın axa rın da çox du ruş gə ti-
rə bil mə yib lər. İl lər ke çir, vaxt 
su ki mi axıb ge dir. O mil lət lə-
rin öz lə ri qal ma sa da, de dik lə-
ri, qa ya və daş la ra yaz dıq la rı 
söz lər gə lib bi zə ça tıb. Ta ri xin 
sə hi fə lə rin də on lar dan də rin-
də rin, po zul maz, si lin məz iz lər 
qa lıb. O iz lər söz lə qa lıb, söz də 
qa lıb. 

Hər söz də bir qüd rət, bir hik-
mət var. Sö zü in san ya ra dıb, in-
san ya şa dıb. Ya rat dıq la rı söz lə ri 
bi zə çat dır maq üçün onu 
daş la ra həkk edib, 
qa ya üzə ri nə cı zıb, 
ka ğı za kö çü rüb 
sax la yıb lar.

bir-bi ri lə riy lə da nı şa bil mir di-
lər, bir-bi ri lə ri nə alı şa bil mir-
di lər. Fi kir lə ri ni bir-bi ri lə ri nə 
əl lə ri ilə ba şa sa lır dı lar. On la-
rın ürək lə rin dən, dil lə rin dən, 
bo ğaz la rın dan qar ma qa rı şıq, 
an la şıl maz səs lər çı xır dı. Be lə 
an lar da sö zə eh ti yac ya ra nır dı. 
İn san la rın bey ni, ürə yi, qəl bi 
san ki min il lə rin də rin yu xu-
sun dan oya nır dı. Dün ya, aləm 
ya vaş-ya vaş nu ra bo ya nır dı. 

Yer üzü nün ilk in sa nı nın di li 
açıl dı. Ağ lı na, di li nə söz gəl di. 
Dün ya da sö zün sə si eşi dil di. 

uçu ra bil mə di lər, yal nız 
sö zü yan dı ra bil mə di lər, 
yal nız sö zü bas dı ra bil mə-
di lər. SÖZ za man la ra, qə-
ri nə lə rə si nə gər di. 

kö nül  lər-
dən si-
l i n  m ə -
y ə  c ə k .

sün dən ke çib gəl mi şik. İn di də 
söz lə bir gə yol ge di rik, gə lə cə yə 
ad dım la yı rıq. Biz dən son ra da 
in di yə qə dər eşi dil mə yən söz lər 

de yi lə cək, SÖZ yo lun da, 
SÖZ cı ğı rın da, sö zün çə-

mən za rın da hə-
mi şə gül lər, çi çək-
lər aça caq. SÖZ 
ölüm süz dü. Bu 
dün ya da yal nız 
SÖZ ya di gar qa-
la caq, yal nız SÖZ. 
Baş qa heç nə…

Bəs mə nim ne cə, 
ya di gar qa la sı bir 
sö züm ola caq mı?!.. 

Vahid
MƏHƏRRƏMOV

Sözün hikməti



Edqar Allan PO
(ABŞ)

Bu vax ta can For tu na to nun 
min cür haq sız lı ğı na döz-
mü şəm. Ba car dı ğım qə dər 
döz düm, təh qi rə keç mə yə 

cü rət edən də isə qi sas ala ca ğı ma 
and iç dim. La kin siz – mə ni yax şı 
ta nı yan lar, xa siy yə ti mə bə ləd olan-
lar – nə dü şün dü yü mü, ağ lım dan 
nə keç di yi ni, əl bətt  ə ki, təx min edə 
bil məz si niz. Nə ha yət ki, mə nim 
qi sa sım alın ma lıy dı; bu mə sə lə də 
qə ra rım qə ti idi, in tə ha sı qə tiy yə tin 
özü risk fi k ri ni is tis na edir di. Mən 
tək cə cə za lan dır ma lı de yil dim, 
həm də cə za sız şə kil də cə za lan dır-
ma lıy dım. Əgər qi sas çı özü də qi-
sa sın qur ba nı na çev ri lir sə, de mə li, 
qi sas baş tut ma yıb. Yə ni əgər o, şə ri 
tö rə də nə, in ti qa mı məhz özü nün 
al dı ğı nı duy du ra bil mir sə, de mə li, 
qi sas la zı mi şə kil də alın ma yıb.

Hər han sı hə rə kə tim lə, hətt  a bir-
cə sö züm lə be lə For tu na to ya şüb-
hə üçün əsas ver mə miş dim. Gö rü-
şən də üzü nə gü lüm sə mə yə da vam 
edir dim və heç ağ lı na da gəl mir di 
ki, in di bu tə bəs süm onu məhv et-
mək fi k rin dən do ğur.

For tu na to nun bir zəif cə hə ti var-
dı: şə rab dan yax şı baş çı xar ma sıy la 
qür rə lə nir di. Dün ya da az ital yan 
ta pı lar ki, nə yin sə xi ri da rı sa yıl sın. 
On la rın ma ra ğı ək sər hal da, han-
sı sa bri ta ni ya lı, ya xud avst ri ya lı 
mil yon çu nu hə rifl  ə mək üçün mü-
na sib şə raitə, mə lum mə qa ma uy-
ğun la şıb. Rəsm əsər lə ri və ba ha lı 
daş-qa şa gə lin cə, öz həm və tən lə ri 
ki mi, For tu na to da xa lis şar la tan 
idi, an caq mə sə lə köh nə şə rab la ra 
ça tan da tam sə mi mi olur, sax ta kar-
lıq et mir di. Bu mə sə lə də heç özüm 
də on dan da la qal mır dım; yer li ital-
yan şə rab la rı nı ta nı maq da xey li təc-
rü bə top la mış dım və əli mə dü şən 
ilk für sət də cə əməl li-baş lı alış-ve riş 
edir, şan sı qa çır mır dım.

Bir ax şam ha va qa ra lan da, kar-
na va lın qız ğın ça ğın da dos tum la 
rast laş dım. Mə ni ürək dən sa lam-
la dı, de yə sən, yax şı ca gil lət miş di. 
Təl xək pal ta rın da idi: əy nin də zo-
laq lı kost yum var dı, ba şı na da zın-
qı rov lu qal paq qoy muş du.  

- Mə nim əziz For tu na tom, - de-
dim, - nə xoş tə sa düf! Siz bu gün 
qi ya mət gö rü nür sü nüz. Bir çəl lək 
şə rab al mı şam, gu ya amon til ya do-
dur, am ma nə sə, şüb həm var.

- Ne cə?! - de di. - Amon til ya do?! 
Özü də bir çəl lək?! Ola bil məz! 
Kar na va lın bu şı dır ğı vax tın da?!

- Hə, am ma nə sə, şüb həm var. 
Sə feh lik elə dim, si zin lə məs lə hət-
ləş mə dən düz bir çəl lə yin haq qı-
nı ödə dim. Si zi heç yer də tap maq 
müm kün de yil di, qorx dum ki, 
şan sı əlim dən bu ra xam.

- Amon til ya do!
- Elə dir, am ma əmin de yi ləm.

- Amon til ya do!
- Mən bu şüb hə nin axı rı na çıx-

ma lı yam.
- Amon til ya do!
- Am ma bir hal da ki, siz ha ra sa 

də vət li si niz, qoy ge dim Lu ke zi ni 
ax ta rım. Şə rab dan ba şı çı xan bir 
adam var sa – o da Lu ke zi dir. Ba-
xıb mə nə de yər…

- Lu ke zi amon til ya do nu xe res-
dən ayı ra bil mir.

- Nə da nı şır sız?! Am ma bə zi ağ-
zı göy çək lər de yir ki, gu ya onun 
zöv qü si zin ki nin ey ni dir.

- Yax şı, get dik!
- Ha ra?
- Si zin zir zə mi yə.
- Yox, dos tum, mən si zin co-

mərd li yi niz dən sui-is ti fa də et mək 
is tə mi rəm. Gö rü rəm, ha ra sa də-
vət li si niz. Lu ke zi…

- Mən heç ye rə də vət li de yi ləm, 
ge dək!

- Yox, dos tum. Lap də vət li ol ma-
sa nız da, gö rü rəm ki, bərk üşü yür-
sü nüz. Bi zim zir zə mi də dəh şət li nə-
miş lik var. Hər ye ri nə şo ra dö şə nib. 

- Boş şey dir! Ge dək! So yu ğa fi  kir 
ver mə yə dəy məz. Amon til ya do! 
Si zi hə rifl  ə yib lər. 

Mən əy ni mə kip otu ran pla şa 
bü rü nüb qa ra ipək mas ka tax dım, 
onu hə vəs lən di rib im kan ver dim 
ki, mə ni sa ra yı ma apar sın. 

Qul luq çu lar dan heç bi ri ev də 
yox idi, kar na va lı yax şı ca bay ram 
et mək üçün hə rə si bir ye rə get miş-
di. De miş dim, sübh er tə dən tez qa-
yıt ma ya cam, öz lə ri nə də bərk-bərk 
tap şır mış dım ki, ev dən ara lan ma-
sın lar. Yax şı bi lir dim ki, bu gös tə-
riş lər ta ma mi lə ye tər li ola caq: aya-
ğı mı qa pı dan ba yı ra qo yan ki mi, 
ha mı sı ara dan çı xa caq. 

Qən dil dən iki mə şəl çı xa rıb, bi-
ri ni For tu na to ya ver dim və onu 
zir zə mi yə apa ran ota ğın çı xı şı na 
yö nəlt dim. Özüm qa ba ğa dü şüb 
uzun, do la ma pil lə kən lə ge dir dim. 
Ara da ge ri qan rı lıb xa hiş et dim ki, 
eh ti yat lı ol sun. Nə ha yət, axı rın cı 
pil lə yə çat dıq; in di biz Mont re zor 
ailə si nin ka ta kom ba sın da, yaş tor-
pa ğın üs tün də da yan mış dıq. 

Dos tum inam sız ad dım lar la ye ri-
yir di, hər ad dım at dıq ca qal pa ğın-
da kı zın qı ro vun cin gil ti si eşi di lir di. 

- Bəs çəl lək har da dı? - so ruş du.
- İrə li də dir, am ma siz bir di var-

lar da kı ağ na xış la ra fi  kir ve rin, - 
de dim. 

For tu na to mə nə tə rəf dö nüb, 
sər xoş luq dan du man lan mış süz-
gün göz lə ri ilə üzü mə bax dı. 

- Şo ra dır? - so ruş du.
- Şo ra dır, - de dim. - Siz çox dan 

be lə ös kü rür sü nüz?
Ya zıq ös kü rə yin şid də tin dən bir 

ne çə də qi qə ca vab ve rə bil mə di. Han-
dan-ha na özü nü to par la yıb dil lən di: 

- Ey bi yox dur, ke çib ge dər.
- Yox, - qə tiy yət lə bil dir dim, - 

yax şı sı bu dur, ge ri qa yı daq. Si zin 
sağ lam lı ğı nız da ha va cib dir. Siz 
var lı sı nız, qar şı nız da baş əyir lər, 
si zə hör mət edir lər. Si zi ha mı se-
vir; xoş bəxt adam sı nız, bir vaxt-
lar mən də eləy dim. Si zi itir mək 
bö yük it ki olar dı. Mən – baş qa 
mə sə lə. Ge ri qa yı daq, yox sa na-
xoş la yar sı nız. Şəx sən mən be lə bir 
mə su liy yə tin al tı na gi rə bil mə rəm. 
Həm də, axı Lu ke zi…

- Di yax şı, ki fa yət dir! Ös kü rək boş 
şey dir. Qorx ma, mə ni öl dür məz.

- Hə, bax, bu düz dür! O da doğ-
ru dur ki, si zi boş ye rə na ra hat et-
mək niy yə tin də de yil dim. Am ma 
gə rək siz də eh ti yat təd bir lə ri gö-
rəy di niz. Bax bu, bal dan çə ki lib, 
bir cə qur tum ki fa yət dir ki, özü nü-
zü rü tu bət dən qo ru ya sı nız. - Nəm 
tor pa ğın üs tün də sı ray la dü zül-
müş bu tul ka lar dan bi ri nin qa pa ğı-
nı açıb ona uzat dım. - İçin! 

For tu na to mə nə çə pə ki nə zər sa-
lıb, iç ki ni do daq la rı na ya xın laş dır dı. 
Son ra dost ya na ba şı nı yel lə di, bu 
vaxt zınq ro vun cin gil ti si eşi dil di.

- Mən bu nu içi rəm bur da uyu-
yan la rın şə rə fi  nə!

- Mən sə si zə uzun ömür ar zu la-
yı ram! 

Ye nə əlim dən ya pış dı və biz yo-
lu mu za da vam elə yib irə li ye ri dik. 

- Nə həng zir zə mi dir, - For tu na-
to de di.

Ca vab ver dim ki, Mont re zor lar 
bö yük nə sil olub.

- Am ma ger bi ni zi unut mu şam, 
- de di.

- Ma vi fon da diş lə ri ni da ba na 
sanc mış qıv rım ila nı tap da la yan 
ayaq; qı zıl dan tö kül müş nə həng 
in san aya ğı. 

- Bəs de viz?
- «Ne mo te im pu ne la ces sit»1

- Əla dır, - de di.
İç ki göz lə ri ni pa rıl dat dı, ba şın-

da kı qal paq dan asıl mış zın qı rov 
cin gil də di. Elə mə nim dü şün cə lə-
rim də can la nıb dir çəl di: bal ara ğı 
öz tə si ri ni gös tə rir di. İri li-xır da lı 
çəl lək lə rin ara sıy la qa ba ğa addm-
la dıq, sü mük qa laq la rı nın, di var la-
rın ya nın dan ke çib, ka ta kom ba nın 
axı rı na gə lib çat dıq. 

- Ba xın, - de dim, - şo ra get dik cə 
ço xa lır. Biz in di çay la ğın al tın da yıq. 
Sü mük lə rin ara sın dan nə miş lik sı-
zır. Gə lin qa yı daq, nə qə dər gec de-
yil, qa yı daq. Si zin ös kü rə yi niz…

- Ös kü rək boş şey dir, - For tu na-
to de di yin dən dön mə di. - Hay dı, 
get dik, irə li! Am ma əv vəl cə bir 
qur tum da içək. 

Bu də fə Vin de Gra ves bu tul ka sı nı 
gö tür düm, qa pa ğı nı qı rıb ona uzat-
dım. For tu na to bu tul ka nı ba şı na 
çə kib, axı ra can bir nə fə sə iç di. Göz lə-
rin də qı ğıl cım lar pa rıl da dı. Qəh qə-
hə çə kib, bu tul ka nı mə na sı nı an la-
ma dı ğım xü su si jest lə yu xa rı tul la dı.

Ona təəc cüb lə ba xır dım, 
For tu na to isə mə zə li hə-
rə kə ti ni tək rar edir di.

- Siz bu nu ba şa 
düş mür sü nüz? - 
so ruş du.

- Yox, - ca vab 
ver dim.

- Be lə, de mə-
li, siz qar daş lı ğa 
mən sub de yil si-
niz?

- Ne cə?
- So ru şu ram ki, 

ma son de yil si niz?
- Hə, hə, - tez dil-

lən dim, - hə, hə!
- Doğ ru dan? Ola bil-

məz! Siz ma son su nuz?
- Ma so nam, - ca vab ver dim.
- İşa rə! - de di.
- Bu da işa rə! - de yib, pla şı mın al-

tın dan ba la ca bir kü rək çı xart dım. 

- De yə sən, za ra fat edir si niz! - o, bir 
ne çə ad dım ge ri çə kil di. - Yax şı, gös-
tə rin gö rək öz amon til ya do nu zu.

- Ol sun!
Ba la ca kü rə yi pla şın al tı na so-

xub əli mi ona uzat dım. For tu na-
to bü tün ağır lı ğı nı qo lu ma sal dı 
və be lə cə amon til ya do ax ta rı şıy-
la yo lu mu za da vam elə dik. Al-
çaq tağ la rın uzun cər gə si ni ke çib, 
aşa ğı en dik, da ha bir ne çə ad dım 
atıb ye nə aşa ğı düş dük. Də rin sər-
da bə nin ya nı na ça tan da bu ra nın 
na tə miz ha va sın dan mə şəl lə ri miz 
kö zə rib qal mış dı, zor la işıq sa lır dı. 

Sü mük lər dən tə miz lən miş di-
var da də rin li yi dörd, eni üç, hün-
dür lü yü al tı-yed di fut olan da ha 
bir çu xur gör dük. 

Zor la kö zə rən mə şə li ni yu xa rı 
qal dı rıb çu xu run də rin li yi nə bax-
ma ğa ça lı şan For tu na to nun cəhd-
lə ri əbəs idi: zəif işıq qu yu nun di-
bi ni gör mə yə im kan ver mir di.

- Gə lin ge dək, - de dim, - amon-
til ya do, bax bur da dır! O ki qal dı 
Lu ke zi yə…

- Lu ke zi qan ma zın ye kə si dir, - o, 
sö zü mü ya rım çıq kəs di.

Də li yin axı rı na ça tan da qə fi l dən 
di va ra to xu nub çaş qın hal da ayaq 
sax la dı. Di va rın yu xa rı sı na iki də-
mir həl qə bənd ol muş du: bi rin dən 
zən cir sal la nır dı, o bi rin dən as ma 
qı fıl. Zən cı ri For tu na to nun be li-
nə do la yıb həl qə lə rə ke çir mək bir 
ne çə sa ni yə nin işi idi. Ya zıq elə bir 
hey rət için dəy di ki, mü qa vi mət 
gös tər mə yə im kan da tap ma dı. 

- Amon til ya do! - o, hey rət dən xi las 
ol ma ğa ma cal tap ma mış qış qır dı.

- Elə dir, - de dim, - amon til ya do.
Bu nu de yib, sü mük to pa sı na gi-

riş dim; hə rə si ni bir kə na ra tul la yıb 
qum da şı və əhəng məh lu lu nun üs tü-
nü aç dım. Bu ma te rial la rın, həm çi nin 
kü rə yin kö mə yi ilə di var da kı oyu ğun 
gi ri şi ni bağ la ma ğa baş la dım. 

Daş hör gü nün bi rin ci cər gə si ni 
tə zə cə bi tir miş dim ki, gör düm For-
tu na to nun sər xoş lu ğu xey li aza lıb. 
Bu nun ilk əla mə ti çu xu run də rin li-
yin dən ya yı lan bo ğuq, aci za nə qış-
qı rıq ol du: bu, sər xoş ada mın çı ğır-
tı sı de yil di. Son ra uzun, is rar lı bir 
sü kut çök dü. İşi mə da vam elə yib 
da şın ikin ci cər gə si ni düz düm, son ra 
üçün cü, dör dün cü cər gə ni hör düm.

Bu vaxt zən ci rin bərk-bərk sil kə lən-
mə si ni eşit dim. Səs bir ne çə də qi-
qə da vam et di, mən isə onu bö yük 
məm nun luq la din lə mək üçün işi mə 
ara ve rib, sü mük to pa sı nın üs tün də 
otur dum. Nə ha yət, kəs kin cin gil-
ti lər sən gi di, kü rə yi tə zə dən əli mə 
alıb be şin ci, al tın cı və yed din ci cər-
gə ni hör düm. Di var ar tıq si nəm lə 
tən idi. Ye nə işi sax la dım, mə şə li 
daş ti ki li nin üzə ri nə qal dı rıb içə ri də 
məh kum edil miş fi  qu run üzə ri nə 
bir ne çə də fə zəif işıq şüası sal dım. 

Zən cir lən miş ka bu sun bo ğa zın-
dan qə fi l qo pub çı xan güc lü, kəs kin 
qış qı rıq mə ni dəh şət li bir həm lə ilə 
ge ri at dı. Bir an lı ğa tə rəd düd ke çir-
dim – hə yə can içi mı bü rü müş dü. 
Şpa qa nı çı xa rıb də rin li yi yox la ma ğa 
baş la dım, bir də qi qə lik dü şün cə mə-
ni sa kit ləş dir di. Əli mi ka ta kom ba-
nın sərt di va rı nın üs tü nə qo yub əsl 
məm nu niy yət duy dum. Son ra öz ti-
kin ti mə ya xın laş dım və qış qı rıq çı nın 
vay-şi və ni nə ca vab ver dim. Mən xa-
lis əks-sə da ki mi idim – onun ağ zı nı 
əyir dim; mən onu güc də də, hön kür-
tü nün da vam lı lı ğın da da üs tə lə dim. 
Hə, mən bu cür elə dim, onu bu cür 
yen dim; axır da qış qı rıq çı sus du.

Ar tıq ge cə nin ya rı sıy dı, iş so na 
ya xın la şır dı. Sək ki zin ci, doq qu zun-
cu və onun cu cər gə ni hö rüb qur tar-
dım. Son ra on bi rin ci cər gə nin əsas 
his sə si ni və so nun cu cər gə ni tam 
ba şa çat dır dım, qa lır dı yal nız bir 
da şı ye ri nə bər ki dib su va maq. Da şı 
çə tin lik lə qal dır sam da, ye ri nə düz 
oturt dum. An caq bu vaxt qu yu nun 
də rin li yin dən ba şı mın tük lə ri ni 
biz-biz edən dəh şət li bir gü lüş, ar-
dın ca da səs eşi dil di – bu qəm gin 
sə sin For tu na to nun ku ol du ğu na 
inan maq çə tin idi. 

- Xa! xa! xe! xe! Yax şı za ra fat dır, 
doğ ru dan, əla za ra fat dır. Pa lat so ya 
qa yı dan da biz bu na yax şı ca gü lə-
rik. Hə! Hə! Əla şə rab dır! Hə! Hə!

- Amon til ya do! - mən de dim.
- Xe! xe! xe! Hə, amon til ya do! Am-

ma ne cə dü şü nür sü nüz, in di gec 
de yil mi? Bi zi pa lat so da göz lə yir lər. 
Sin yo ra For tu na to in di or da dır, baş-
qa la rı da bi zi göz lə yir. Ge dək!

- Hə, - mən de dim, - ge dək.
- Tan rı eş qi nə, Mont re zor!
- Hə, elə dir, - de dim, - Tan rı eş qi nə!
Əbəs ye rə ca vab göz lə yir dim; 

ca vab gəl mə di. Höv sə ləm tü kən-
miş di, sə bir siz lik bü tün var lı ğı ma 

ha kim kə sil miş di.
Var sə sim lə bərk dən ça-
ğır dım:

- For tu na to! 
Ye nə ca vab gəl-

mə di. Bir də səs lə-
dim:

- For tu na to!
Heç bir ca vab 

gəl mə di. Mə şə lin 
bi ri ni açıq qal mış 
ya rıq dan içə ri sox-
dum və onu çu-

xu run də rin li yi nə 
at dım. Ora dan yal nız 

zın qı ro vun sə si eşi dil di. 
Ürə yim sı xıl dı – ka ta kom-

ba nın ha va sı çox bo ğa naq 
idi. İşi mi ba şa çat dır ma ğa tə ləs-

dim. Axı rın cı da şı ye ri nə bər ki dib 
su va ğı nı vur dum. Tə zə hör gü nün 

qar şı sın da sü mük lə rin köh nə di va-
rı nı ucalt dım. Ya rım əsr keç sə də, bir 

Tan rı bən də si on la rı na ra hat et-
mə di. In pa ce reauies cat!2

1 Mə ni təh qir edən heç 
kəs cə za sız qal maz

2 Yerin rahat olsun (lat.) 

Tər cü mə edən:
Mahir N.QARAYEV
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rin də qı ğıl cım lar pa rıl da dı. Qəh qə-
hə çə kib, bu tul ka nı mə na sı nı an la-
ma dı ğım xü su si jest lə yu xa rı tul la dı.

Ona təəc cüb lə ba xır dım, 
For tu na to isə mə zə li hə-
rə kə ti ni tək rar edir di.

- Siz bu nu ba şa 
düş mür sü nüz? - 

- So ru şu ram ki, 
ma son de yil si niz?

- Hə, hə, - tez dil-

- Doğ ru dan? Ola bil-
məz! Siz ma son su nuz?

- Ma so nam, - ca vab ver dim.

- Bu da işa rə! - de yib, pla şı mın al-
tın dan ba la ca bir kü rək çı xart dım. 

üçün cü, dör dün cü cər gə ni hör düm. Əbəs ye rə ca vab göz lə yir dim; 
ca vab gəl mə di. Höv sə ləm tü kən-
miş di, sə bir siz lik bü tün var lı ğı ma 

ha kim kə sil miş di.
Var sə sim lə bərk dən ça-
ğır dım:

- For tu na to! 

mə di. Bir də səs lə-

dum və onu çu-
xu run də rin li yi nə 

at dım. Ora dan yal nız 
zın qı ro vun sə si eşi dil di. 

Ürə yim sı xıl dı – ka ta kom-
ba nın ha va sı çox bo ğa naq 

idi. İşi mi ba şa çat dır ma ğa tə ləs-
dim. Axı rın cı da şı ye ri nə bər ki dib 

su va ğı nı vur dum. Tə zə hör gü nün 
qar şı sın da sü mük lə rin köh nə di va-
rı nı ucalt dım. Ya rım əsr keç sə də, bir 

Tan rı bən də si on la rı na ra hat et-
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Arqonavtların səfəri
Də niz sə ya hət lə ri haq da mifl  ər 

yu nan mə də niy yə tin də xü su si yer 
tu tur. Be lə mifl  ər dən bi ri də ar qo-
navt lar ba rə də dir. Za hi rən, na ğı la 
bən zə sə də, bü tün na ğıl lar ki mi, bu 
əha va tın da ta ri xi kök lə ri var və bu, 
El la da nı sar sı dan say sız-he sab sız 
da xi li mü na qi şə lər lə əla qə dir.

He ka yət də hər şey on dan baş la-
yır ki, Or xo men ça rı nın öv lad la rı 
Friks və Gel la ögey ana la rı İno dan 
(baş qa ver si ya ya əsa sən, bi bi lə ri 
Boudik dən) qı zıl yu nu olan sehr-
li qo yu nun be li nə mi nib qa çır lar. 
Gel la yol da ecaz kar hey va nın be-
lin dən yı xı lıb də niz də ba tır – hə-
min bo ğa zı son ra lar elə qı zın adı ilə 
Gel les pont, yə ni “Gel la nın də ni zi” 
(in di ki Cə bəl lü ta riq bo ğa zı) ad lan-
dı rıb lar. Friks isə Ei məm lə kə ti nə, 
Kol xi da ya gə lib ye ti şir. Ora da hə-
min qo yu nu Zev sə qur ban kə sir, 
qı zıl yun lu də ri si ni isə na dir bir 
şey ki mi kolx la rın ça rı Eetə təq dim 
edir. O za man dan belə he sab edi lir 
ki, hə min qo yun də ri si Kol-
xi da ya bə rə kət gə ti rib. 
Də ri ni Ares me şə sin-
də sax la yır dı lar, də-
ri nin qa ro vu lu nu isə 
bir əj da ha çə kir-
di. 

Uzun müd dət Eetin bö yük qı zı 
ilə ev li olan Friks ölən dən son-
ra, onun oğ lan la rı Kol xi da nı tərk 
edə rək ata la rı nın və tə ni nə yol la-
nır lar. On lar yol da həm və tən lə ri 
ilə qar şı la şır lar. Səy yah la rın tə zə 
dəs tə si nə Eso nun oğ lu Ya son baş-
çı lıq edir di. Eson Fes sa li ya da, Pa-
ra sey kör fə zi sa hil lə rin də ki İolk 
şə hə ri nin ça rı ol muş du. Eso nu 
qar da şı Pe li taxt dan de vir miş di, 
la kin ön cə gö rən lər Pe li yə de miş-
di lər ki, o, axır da öz qo hu mu nun 
əlin də ölə cək və xə bər dar elə miş-
di lər ki, bir aya ğın da sən dəl olan 
adam dan eh ti yat lan ma lı dır. Tə bii 
ki, Pe li qar da şı oğ lu Ya so nu, onu 
ara dan gö tür mək üçün təd bir gö-
rər mək is tər di. Am ma ata sı, təh-
lü kə yə mə ruz qal mış oğ lu nu eti-
bar lı bir yer də giz lə də rək ha mı ya 
onun öl dü yü nü elan edir. Oğ lan 
isə müd rik bir məx luq dan – Xi-
ron ad lı ken tavr dan tər bi yə alır. 
Ken tavr lar mi fi k var lıq lar dır, la-
kin sü va ri, at gör mə yən qə bi lə lə-
rə on la rın gö rü nü şü çox dəh şət li 
gə lir di. 

Ya son əmi sin dən çar lı ğı tə-
ləb et mək üçün İol ka yo la dü-

şən də, cə mi iyir mi ya şı var dı. 
Çar Pe li qar şı sın da ar tıq ye kə 

ki şi ol muş, bir aya ğı ya-
lın, üs tə lik hə lə taxt-ta-
cı tə ləb edən qar da şı 

oğ lu nu gö rən də, 
dəh şə tə gə lir.

Bə zi yu nan müəl lifl  ə rin də dö yüş-
çü lə rin yü rüş za ma nı yal nız sol 
aya ğı na sən dəl gey mə si haq da mə-
lu mat la ra rast gəl mək müm kün-
dür. Ona gö rə də Ya son çox gü man 
ki, əmi si nin ya nı na tək yox, si lah lı 
dəs tə ilə gə lib miş. Pe li bu gə liş dən 
qor xur və gən cə çə tin bir iş tap şır-
maq qə ra rı na gə lə rək, onu Kol xi da-
ya yol la yır. Gö rü nür, o ar tıq uzaq 
Pont Evk si nə (qə dim za man lar da 
Qa ra də ni zi be lə ad lan dı rır dı lar) 
eks pe di si ya üzə rin də dü şü nür dü. 
İn di isə əli nə für sət düş dü ki, ri ya-
kar ca sı na taxt dan im ti na edə cə yi ni 
söy lə yib, təh lü kə li bir düş mə nin-
dən can qur tar sın. 

Ya son bu sə ya hə tə məm nu niy-
yət lə ra zı lıq ve rir. Sə fər məq sə di 
ilə “Ar qo” ad lı xü su si gə mi dü zəl-
dir lər və şah za də bü tün El la da ya 
bir ça ğı rış ün van la yır. Eks pe di si-
ya da iş ti rak üçün ən məş hur dö-
yüş çü lər yı ğı şır – müx tə lif mən-
bə lə rə əsa sən, on la rın sa yı He rakl 
da da xil ol maq la, 67 nə fə rə ça tır. 
Səy yah la ra gə mi nin adı ilə ar qo-
navt lar de yir di lər. He rakl dan eks-
pe di si ya ya rəh bər lik et mə yi xa hiş 
edir lər, la kin o, Ya so nun na mi zəd-
li yi ni irə li sü rür.

Ar qo navt lar İolk dan də-
ni zə çı xır lar, əziz qo naq 
ki mi qar şı lan dıq la rı Lem-

nos ada sı na ça tır lar. 
On dan bir il qa baq 
Lem no sun qa dın la rı 
qul kə niz lə rə üs tün lük 
ve rən ər lə ri ni qıs qanc-
lıq dan qət lə ye tir miş-
di lər. Lem nos qa dın la rı 
ada ya qo naq gə lən ki şi-
lə ri gö rən də, on la rı bu-

rax ma maq üçün xoş bəxt-
lik lə ri ni də ni zin o üzün də 

de yil, elə ada da ax tar ma ğı 
tək lif edir lər.

Lem nos ça ri ça sı Gip si lis, Ya-
so na onun la ev lən mə si ni tək-
lif edə rək taxt-tac vəd elə yir. 
Və əgər bu sə ya hə tə çıx ma ğı 
ürək dən ar zu la yan He rak lın 
is ra rı ol ma say dı, sə fə rin ar-

dı baş tut ma ya caq dı. 
Ar qo navt lar He rak lın 
sö zü nə ba xıb yol la rı-

na da vam edir lər. On-
lar Gel les pont dan ke çib 

Pro pon ti də (Mər mə rə 
də ni zi nə) çı xır lar.

Pro pon ti din cə nub sa hi lin də on-
la rı Ki zik əha li si olan do lion lar çox 
sə mi mi qar şı la yır. La kin ar qo navt lar 
ye ni dən də ni zə çı xan da səmt kü lə yi 
on la rı qay ta rıb Ki zi kə gə ti rir. Qa ran-
lıq da şə hər sa kin lə ri gə lən lə rin dü-
nən ki qo naq la rı de yil, düş mən lə ri 
pe lasq lar ol du ğu nu dü şü nür lər və 
ara la rın da toq quş ma baş ve rir. Ya-
son Ki zik ça rı nı öl dü rür. Bu dəh şət li 
səh vin üs tü yal nız sə hər, ha va işıq la-
şan da açı lır. La kin sə ya hət ye nə da-
vam edir. Ar qo navt lar təh lü kə li yer 
sa yı lan Bos for bo ğa zın dan ke çir lər. 
O za man lar be lə bir mif var dı ki, hə-
min yer də Si mo le giadın bir-bi ri nə 
ya xın la şıb-uzaq la şan qa ya la rı yer lə-
şir. On lar bu qa ya la rın ara sın dan Fi-
ne nin xe yir xah məs lə hət lə ri ilə ötü şə 
bi lir lər. Fi nen dəh şət li qar pi lər dən 
can qur tar dı ğı na gö rə ar qo navt la ra 
min nət dar idi və yax şı lıq la rı nın əvə-
zi ni bu cür qay ta rır. Be lə lik lə, Ya son 
və yol daş la rı Qa ra də ni zə çı xır lar. O 
vaxt He rakl ar tıq da ya na caq la rın bi-
rin də dəs tə dən ge ri də qal mış dı və 
da ha bu sə ya hət də iş ti rak et mir di. 
Ya son isə Frik sin gə mi qə za sı na dü-
şən oğ lan la rı nı, Eetin nə və lə ri ni xi las 
edir və on lar ha mı sı bir lik də Kol xi-

da ya gə lir lər.

Ça rın ki çik qı zı sehr baz Me de ya 
Ya so na vu ru lur və ona qı zıl yun-
lu qo yun də ri si ni ələ ke çir mək də 
kö mək edir. Son ra da ar qo navt la-
ra qo şu lub ada dan qa çır. Çar Eet 
bu iki qat it ki ilə ba rı şa bil mir və 
oğ lu Ap sir tin baş çı lıq et di yi dəs-
tə ni on la rın da lın ca gön də rir. Qa-
çaq la rın marş ru tu haq da cür bə cür 
ver si ya lar var, on la rın, hətt  a Xə zər 
də ni zi nə keç dik lə ri ni söy lə yən lər 
olub. Am ma bü tün bu ver si ya la-
rın ümu mi fi k ri bu dur ki, qa çaq lar 
Me de ya nın sö zü ilə onun qar da şı-
nı öl dü rüb lər.

Bos for dan keç mə mək üçün isə 
on lar İstr (Du nay) ça yı nın mən-
bə yi nə gi rir lər, son ra gə mi lə ri ni 
qu ru ilə çə kə-şə kə baş qa bir ça-
ya ke çi rir lər və Ad riatik də ni zi nə 
çı xır lar. Be lə bir sə ya hət, əs lin də 
uy dur ma gö rü nür, am ma ola bi-
lər ki, söh bət Du nay dan de yil, 
adı İstr olan, Tri yest ya xın lı ğın da 
Ad riatik də ni zi nə tö kü lən ta mam 
baş qa çay dan ge dir. Baş qa bir əf-
sa nə yə əsa sən, ar qo navt lar Ro dan 
(Ro na) ça yı na ça ta raq kelt lə rin 
tor paq la rı na çıx mış dı lar. Üçün-

cü ver si ya isə on la rın El ba dan 
ötüb Şi mal də ni zi nə çıx dıq la rı nı, 
son ra da Her ku les sü tun la rı nın 
(Cə bəl lü ta riq bo ğa zı) ya nın dan 
ötüb qa yıt dıq la rı nı söy lə yir. La-
kin, çox gü man ki, Qa ra də ni zə 
sə ya hə tə çıx mış səy yah lar ge ri yə 
elə Bos for dan qa yıt mış dı lar. Son-
ra ar qo navt lar axı na dü şüb Li vi-
ya (Af ri ka) sa hil lə ri nə yan al mış, 
səh ra lar la ağır bir yol keç miş di-
lər. Hər hal da, İol ka qa yıt maq 
on la ra nə sib ol muş du. Bun dan az 
son ra ye nə çox qəd dar bir da xi li 
mü na qi şə baş ver miş di. Hə min 
qar şı dur ma da Pe li hə lak ol muş, 
onun oğ lu Akast da Ya son la Me-
de ya nı şə hər dən qov muş du. Ar-
qo navt la rın sə fə ri be lə bit miş di.

Bu sə ya hə tin mə ra mı nı qa rət 
məq sə di lə edi lən yü rüş lər və Qa ra 
də niz sa hil lə ri nin yu nan lar tə rə fi n-
dən mə nim sə nil mə si, ha be lə on la-
rın Qər bə yü rüş lə ri təş kil edir di. Sə-
fə rin marş ru tu məhz bu na gö rə be lə 
do la şıq olub, ar qo navt la rın yo lu 

Şi mal də ni zi və 
Ara lıq də ni zi-

nin qərb his-
sə  s in  dən 

k e  ç i b .

Arqonavtların səfəri Uzun müd dət Eetin bö yük qı zı 

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, s ə -
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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edir. O za man dan belə he sab edi lir 
ki, hə min qo yun də ri si Kol-
xi da ya bə rə kət gə ti rib. 
Də ri ni Ares me şə sin-
də sax la yır dı lar, də-
ri nin qa ro vu lu nu isə 
bir əj da ha çə kir-
di. 

kin sü va ri, at gör mə yən qə bi lə lə-
rə on la rın gö rü nü şü çox dəh şət li 
gə lir di. 

Ya son əmi sin dən çar lı ğı tə-
ləb et mək üçün İol ka yo la dü-

şən də, cə mi iyir mi ya şı var dı. 
Çar Pe li qar şı sın da ar tıq ye kə 

ki şi ol muş, bir aya ğı ya-
lın, üs tə lik hə lə taxt-ta-
cı tə ləb edən qar da şı 

oğ lu nu gö rən də, 
dəh şə tə gə lir.

Səy yah la ra gə mi nin adı ilə ar qo-
navt lar de yir di lər. He rakl dan eks-
pe di si ya ya rəh bər lik et mə yi xa hiş 
edir lər, la kin o, Ya so nun na mi zəd-
li yi ni irə li sü rür.

rin də dəs tə dən ge ri də qal mış dı və 
da ha bu sə ya hət də iş ti rak et mir di. 
Ya son isə Frik sin gə mi qə za sı na dü-
şən oğ lan la rı nı, Eetin nə və lə ri ni xi las 
edir və on lar ha mı sı bir lik də Kol xi-

da ya gə lir lər.

do la şıq olub, ar qo navt la rın yo lu 
Şi mal də ni zi və 

Ara lıq də ni zi-
nin qərb his-

sə  s in  dən 
k e  ç i b .

Bə zi yu nan müəl lifl  ə rin də dö yüş-

Ar qo navt lar İolk dan də-
ni zə çı xır lar, əziz qo naq 
ki mi qar şı lan dıq la rı Lem-

nos ada sı na ça tır lar. 
On dan bir il qa baq 
Lem no sun qa dın la rı 
qul kə niz lə rə üs tün lük 
ve rən ər lə ri ni qıs qanc-
lıq dan qət lə ye tir miş-
di lər. Lem nos qa dın la rı 
ada ya qo naq gə lən ki şi-
lə ri gö rən də, on la rı bu-

rax ma maq üçün xoş bəxt-
lik lə ri ni də ni zin o üzün də 

de yil, elə ada da ax tar ma ğı 
tək lif edir lər.

Lem nos ça ri ça sı Gip si lis, Ya-
so na onun la ev lən mə si ni tək-
lif edə rək taxt-tac vəd elə yir. 
Və əgər bu sə ya hə tə çıx ma ğı 
ürək dən ar zu la yan He rak lın 
is ra rı ol ma say dı, sə fə rin ar-

dı baş tut ma ya caq dı. 
Ar qo navt lar He rak lın 
sö zü nə ba xıb yol la rı-

na da vam edir lər. On-
lar Gel les pont dan ke çib 

Pro pon ti də (Mər mə rə 
də ni zi nə) çı xır lar.

Uzun müd dət Eetin bö yük qı zı 

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, 

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-

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 

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 
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Ar qo navt lar İolk dan də-
ni zə çı xır lar, əziz qo naq 
ki mi qar şı lan dıq la rı Lem-

nos ada sı na ça tır lar. 
On dan bir il qa baq 
Lem no sun qa dın la rı 
qul kə niz lə rə üs tün lük 
ve rən ər lə ri ni qıs qanc-
lıq dan qət lə ye tir miş-
di lər. Lem nos qa dın la rı 
ada ya qo naq gə lən ki şi-
lə ri gö rən də, on la rı bu-

rax ma maq üçün xoş bəxt-
lik lə ri ni də ni zin o üzün də 

de yil, elə ada da ax tar ma ğı 
tək lif edir lər.

Lem nos ça ri ça sı Gip si lis, Ya-
so na onun la ev lən mə si ni tək-
lif edə rək taxt-tac vəd elə yir. 
Və əgər bu sə ya hə tə çıx ma ğı 
ürək dən ar zu la yan He rak lın 
is ra rı ol ma say dı, sə fə rin ar-

na da vam edir lər. On-
lar Gel les pont dan ke çib 

Pro pon ti də (Mər mə rə 
də ni zi nə) çı xır lar.

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, s ə -

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-

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 

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 
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Hər suala       bir ca vab
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Əs lin də be lə sə ya hət lər ger çək lə şə 
bi lər di, çün ki yu nan lar Bri ta ni ya 
ya xın lı ğın da kı Qa lay ada la rı ilə də 
ta nış idi lər. Qa lay bü rünc is teh sa lı 
üçün əvəz siz me tal idi. La kin ar tıq 
era mız dan əv vəl VIII əsr də Yu na-
nıs tan da də mi ri də ta nı yır dı lar, 
ona gö rə də ar qo navt lar la bağ lı 
əf sa nə, çox gü man ki, da ha qə dim 
dövr lə rə ge dib çı xır.

Qı zıl yun lu qo yun də ri si nin 
əh va la tı isə Qaf qaz da qı zıl çı-
xa rı lar kən is ti fa də olu nan 
real üsu lun 
na ğıl va ri təq-
di ma tı dır.

Rə va yət lə rə əsa sən, Qaf qaz xalq-
la rı bi ne yi-qə dim dən qı zıl çı xar-
maq üçün qo yun də ri si ni qı zıl la 
zən gin dağ çay la rı nın su yu na sa-
lır dı lar. Sü rət li axı nın gə tir di yi 
xır da ağır qı zıl də nə cik lə ri də ri nin 
sıx yu nu ara sın da ili şib qa lır dı. 
Qı zıl yun lu qo yun də ri si haq qın-
da əf sa nə məhz be lə ya ran mış-
dı. Ta ri xi mən bə lər dən gö tü rü lən 
mə lu mat la ra əsa sən, bəl li olub ki, 
Kol xi da əra zi sin də qı zıl la zən gin 
ye ga nə çay Rioni, da ha də qi qi, 
onun Su lo ri ad la nan qo lu dur. (bu 
qol əsas məc ra ya Samt re dia ya xın-
lı ğın da tö kü lür).

Am ma baş qa ver si ya lar da var. 
On lar dan bi ri nə gö rə, Me de ya, par-
ça to xu ma ğın sir lə ri nə bə ləd idi, 
di gər - ki fa yət qə dər ek zo tik ver-
si ya isə de yir ki, o, mis çı xar ma ğın 
da yo lu nu bi lir miş. Be lə lik lə, ar qo-
navt la rın sə fə ri ni “sə na ye ca sus lu-
ğu” ki mi də qiy mət lən dir mək olar, 
“qı zıl yun lu də ri” isə yu nan la ra 
gö rə, Me de ya nın özü idi. İs tə ni lən 
hal da, yu nan la rın ti ca rət et dik lə ri 
və məs kun la şa raq öz mə də niy yət-
lə ri ni gə tir di yi və yer li xalq la rın 
mə də niy yət lə ri ni əxz et dik lə ri Qa-
ra də niz sa hil lə ri nə sə fər lə ri bu mi-
fi n ta ri xi tə mə li ni təş kil edir.

Kritin sirləri
Yu nan lar üçün Krit, əf sa nə və 

mifl  ər lə əha tə olun muş məm-
lə kət dir. On lar ina nır-
dı lar ki, ila hə Re ya 
öz oğ lu Zev si 
hə min ada da 
giz lə dir di.

Zevs Olimp tan rı la rı nın tan rı sı 
olan da, Fi ni ki ya ça rı nın qa çı rıl mış 
qı zı Av ro pa nı məhz Kri tə gə tir miş-
di, qız isə ona üç oğul – Ra da mant, 
Sap re don və Mi no su doğ muş du. 
Mi nos son ra lar bü tün Kri tin ça-
rı ol du və ada nın əha li si üçün ilk 
qa nun la rı yaz dı. Onun za ma nın da 
Krit məm lə kə ti su lar səl tə nə ti nə 
çev ri lə rək bü tün Egey də ni zi nə sa-
hib ol du...

La kin uğur suz luq lar Mi no su qa-
ra ba qa ra iz lə yir di. Də niz lər tan rı-
sı Po sey don Krit ça rı nın ar va dı nı 
məc bur edir ki, öküz lə qey ri-tə bii 
cin si əla qə yə gir sin. Nə ti cə də, bu 
əla qə dən öküz baş lı in san Mi no-
tavr do ğu lur. Mi no sun əm ri ilə afi -
na lı me mar və hey kəl tə raş De dal 
Kri tin pay tax tı Knoss şə hə rin də 
La bi rint ad lı gi riş- çı xı şı çox do la şıq 
olan bir bi na ti kir və Mi no tav rı əbə-
di lik ora sa lır. Mi no sun oğul la rın-
dan bi ri Afi  na da hə lak olan da, Krit 
ça rı Att  i ka ya hü cum edir. Çı xıl maz 
və ziy yət də qa lan afi  na lı lar Mi nos la 
mü qa vi lə im za la yır lar. Hə min mü-
qa vi lə yə əsa sən, on lar Kri tə özü nə-
məx sus bir ver gi ödə mə yi öh də lə-
ri nə gö tü rür dü lər. Bu ver gi, püşk lə 
se çil miş, son ra dan La bi rin tə atı la-
raq Mi no tav rın əlin də hə lak ola caq 
14 gənc qız və oğ lan dan iba rət idi. 
Bir ne çə il dən son ra qəh rə man Te-
sey həm və tən lə ri ni bu yük dən qur-
tar maq qə ra rı na gə lə rək, növ bə ti 
qur ban lar la bir lik də kö nül lü ola raq 
Kri tə yol la nır. Te sey De da lın məs-
lə hə ti ilə Krit ça rı nın qı zı Ariad na-
nın qəl bi nə gi rib sev gi li sin dən bir 
yu maq sap alır ki, mi no tav rı məğ-
lub edən dən son ra La bi rint dən çı xa 
bil sin. Son ra Te sey ada dan qaç maq 
üçün krit li lə rin bü tün gə mi lə-
ri ni əv vəl cə dən de şir.

De da lın oğ la na kö mək et di yin dən 
xə bər tu tan Mi nos me ma rı La bi-
rin tə sal dı rır, am ma o öz oğ lu İka-
rın yar dı mı ilə mum la bir-bi ri nə 
ya pış dı rıl mış lə lək lər dən dü zə lən 
qa nad lar ta xıb uça raq ada dan ca-
nı nı qur ta ra bi lir. La kin İkar həd-
din dən zi ya də yük sək lə rə qal xır, 
gü nəş şüala rı mu mu yum şal dır, 
qa nad lar da ğı lır və oğ lan Sa mos 
ada sı ya xın lı ğın da də ni zə dü şür. 
De dal isə sağ-sa la mat Si ci li ya ya 

ye ti şir. 

Bu əh va lat bi zi uzaq keç mi şə - 
Mi noy si vi li za si ya sı döv rü nə apa-
rır. Bü rünc döv rü nün bu si vi li za-
si ya sı, təx mi nən era mız dan əv vəl 
2600-1450-ci il lər ara sın da möv cud 
olub. Za ma nın da qüd rət li sa yı lan 
bu si vi li za si ya ta rix çi lə rə 1900-cü 
ilə dək na mə lum qal mış dı. İn gi lis 
ar xeolo qu, Krit də qa zın tı lar apa ran 
Ar tur Evans bu si vi li za si ya ya mi fi k 
per so naj Mi no sun adı nı ve rib. 

Krit çar la rı Knoss da, Fest də və 
Ti liss də çox lu sa ray lar ucal dıb lar. 
Bu ti ki li lə rin içi adi adam la rın çə-
tin lik lə baş çı xa ra bi lə cə yi ke çid 
və dəh liz lər lə do lu idi. On lar öl-
kə nin si ya si və iq ti sa di hə ya tı nın 
mər kə zi sa yı lır dı.

Krit li lər sa pand dan, ox dan 
və bu si vi li za si ya üçün sə ciy yə-
vi olan, hər iki ya nı ov xar lı, lab-
ris ad lan dı rı lan bal ta dan is ti fa də 
edir di lər. Mi noy lu lar öz mütt  ə fi q-
lə ri olan Qə dim Mi sir lə sıx ti ca ri 
əla qə lər sax la yır, Kipr dən bü rünc 
is teh sa lı üçün zə ru ri xam mal olan 
mis ix rac edir di lər.

Krit ta las sok ra ti ya, yə ni də niz 
məm lə kə ti idi. Çox gü-
man ki, çəp yel kə ni də 
ilk də fə krit li lər dü zəl-

d i b .

Be lə yel kən lər adi yel kən lə rə nis bə-
tən kü lə yə qar şı da ha iti bu caq al-
tın da çə pə ki get mək im ka nı ve rir di. 
Ola bi lər ki, İkar haq qın da mif də çəp 
yel kən lə rin ix ti ra sı na bir xa tır lat ma-
dır. Bəl kə də, De dal la İkar Krit dən 
adi gə mi də qur tul muş du lar və İkar 
da gə mi dən su ya dü şüb hə lak ol-
muş du.

Krit li lər Egey də ni zi nin bir çox 
ada la rı na nə za rət edir di lər, la kin 
gö rü nür, pe lasq lar la – Yu na nıs ta-
nın ma te rik his sə si nin qə dim əha-

li si ilə qar şı-qar şı ya gəl-
mə li ol muş du lar.

Təx mi nən, era mız dan əv vəl 1550-
1600-cü il lər də Krit sa hil lə ri ya xın-
lı ğın da San to rin vul ka nı nın zəl zə lə 
ilə mü şa yiət olu nan part la yı şı dəh-
şət li fa ciəyə sə bəb ol muş du. Çi-
çək lə nən ada üzə ri nə göy dən kül 
yağ mış, güc lü su na mi sa hil lə ri öz 
ağu şu na al mış dı. Bəl kə də At lan ti-
da haq qın da mifl  ə rin ya ran ma sı na 
elə o vul ka nın püs kür mə si əsas ver-
miş di. Əv vəl lər elə fi  kir lə şir di lər ki, 
Mi noy si vi li za si ya sı hə min zə lə zə lə 
za ma nı məhv olub, la kin ar xeolo-
ji qa zın tı lar gös tər di ki, son ra dan 
kül tə bə qə nin üzə rin də də elə ey ni 
mə də niy yə tə aid ti ki li lər ucal dı lıb. 
De mə li, Mi noy döv lə ti fə la kət dən 
son ra azı yüz il, düz axey lə rin is ti-
la sı na dək möv cud olub.

Plu tar, Te se yin hə ya tı ba rə də 
ya zı sın da hə min mifl  ər də ki ha di-
sə lə rin ra sional iza hı nı ve rən bir 
ne çə ta rix çi yə əsas la nır. Mə sə lən, 
Ke sa ri ya lı Yev se fi  
Fi li xo ra is ti na dən 
ya zır ki, çar Mi no-
sun Tavr adın da 
çox sərt, qəd dar bir 
sər kər də si var mış. 
La bi rint isə adi 
həbs xa na imiş, ora-
da afi  na lı ye ni yet-
mə lə ri sax-
la yır mış lar.

Mi nos mün tə zəm ola raq, öz ya-
rış la rı nı təş kil edir, qa lib lə rə mü-
ka fat ki mi hə min ye ni yet mə lə ri 
ve rir miş. Ya rış da Tavr bü tün rə-
qib lə rə qa lib gə lir miş. Son ra Afi -
na nın onun cu ça rı Te se yə məğ lub 
olur və bu nun la da afi  na lı lar bu 
ağır xə rac dan azad olur lar. Yev-
se fi  be lə he sab edir ki, Te sey krit-
li lə rin sər kər də si ni era mız dan 
əv vəl 1230-cu il də məğ lub edib. 
Fi lo xo ra gö rə isə, Tavr Te sey lə elə 
li man da dö yü şüb və or da da hə-
lak olub. Plu tarx bü tün bu mən bə-
lər də ki mə lu mat la rı bir ye rə yı ğıb 
be lə bir nə ti cə yə gə lir ki, krit li lə rin 
Tavr ad lı sər kər də si afi  na lı lar la 
dö yüş də hə lak olub.

“Tavr” sö zü nün mə na sı “öküz” 
de mək dir və bu, 
heç də tə sa düf 
de yil. Axı Krit-
də öküz kul tu 
var dı. Knoss 
sa ra yı nın fres-
ka la rın dan bi-
rin də öküz lə 
ri tual dö yüş 
– tav ro ka-

tap si ya təs vir olu-
nur. Ak ro bat, ökü-

zün buy nuz la rın dan 
ya pı şıb ba şı nın üs tün-
dən tul la nır. Be lə mo-

tiv lər bü rünc döv rün də 
müx tə lif öl kə lər də - Xett  

çar lı ğın da, Su ri ya da, Bak tri ya da, 
Hind va di sin də də olub. Bu gün isə 
öküz kul tu nu müasir İs pa ni ya da 
gör mək olar. Bu, kor ri da mə ra si-
min də və bir də bask la rın öl kə sin-
də, Qas kon da ge niş ya yıl mış öküz 
üzə rin dən tul lan maq adə tin də 
özü nü gös tə rir. Bu gün İs pa ni ya nın 
Pamp lo na şə hə rin də ke çi ri lən bay-
ram dan ha mı mı zın xə bə ri var. Bir 
sü rü ökü zü köh nə şə hə rin dar kü-
çə lə ri nə bu ra xır lar, adam lar isə on-
la rın qa ba ğın dan qa çıb qur tar ma ğa 
can atır. Ona gö rə də Mi no tavr əh-
va la tı Ara lıq də ni zi sa hil lə rin də ki 
xalq la rın ənə nə lə ri nə tam uy ğun-
dur. Fər ziy yə lər dən bi ri nə əsa sən, 
Mi no tavr ba rə də mif Fi ni ki ya dan 
gə lir. Ora da öküz baş lı Mo lox da 
qur ban ki mi in sa nı tə ləb edir di. 
Mi no tav rın qət li onun la bağ lı kul-
tun məh vi de mək idi və gö rü nür, 
ar tıq tə nəz zü lə uğ ra mış Krit mə də-
niy yə ti ni hə min ənə nə lər dən 
bəh rə lə nən axey lər qə bul 
edə rək, öz yad daş-
la rın da ya şat-
maq qə ra rı na 

gəl miş di lər.

ça to xu ma ğın sir lə ri nə bə ləd idi, 
di gər - ki fa yət qə dər ek zo tik ver-
si ya isə de yir ki, o, mis çı xar ma ğın 
da yo lu nu bi lir miş. Be lə lik lə, ar qo-
navt la rın sə fə ri ni “sə na ye ca sus lu-
ğu” ki mi də qiy mət lən dir mək olar, 
“qı zıl yun lu də ri” isə yu nan la ra 
gö rə, Me de ya nın özü idi. İs tə ni lən 
hal da, yu nan la rın ti ca rət et dik lə ri 
və məs kun la şa raq öz mə də niy yət-
lə ri ni gə tir di yi və yer li xalq la rın 
mə də niy yət lə ri ni əxz et dik lə ri Qa-
ra də niz sa hil lə ri nə sə fər lə ri bu mi-
fi n ta ri xi tə mə li ni təş kil edir.

Kritin sirləri
Yu nan lar üçün Krit, əf sa nə və 

mifl  ər lə əha tə olun muş məm-
lə kət dir. On lar ina nır-
dı lar ki, ila hə Re ya 
öz oğ lu Zev si 
hə min ada da 
giz lə dir di.

ri nə gö tü rür dü lər. Bu ver gi, püşk lə 
se çil miş, son ra dan La bi rin tə atı la-
raq Mi no tav rın əlin də hə lak ola caq 
14 gənc qız və oğ lan dan iba rət idi. 
Bir ne çə il dən son ra qəh rə man Te-
sey həm və tən lə ri ni bu yük dən qur-
tar maq qə ra rı na gə lə rək, növ bə ti 
qur ban lar la bir lik də kö nül lü ola raq 
Kri tə yol la nır. Te sey De da lın məs-
lə hə ti ilə Krit ça rı nın qı zı Ariad na-
nın qəl bi nə gi rib sev gi li sin dən bir 
yu maq sap alır ki, mi no tav rı məğ-
lub edən dən son ra La bi rint dən çı xa 
bil sin. Son ra Te sey ada dan qaç maq 
üçün krit li lə rin bü tün gə mi lə-
ri ni əv vəl cə dən de şir.

Krit li lər sa pand dan, ox dan 
və bu si vi li za si ya üçün sə ciy yə-
vi olan, hər iki ya nı ov xar lı, lab-
ris ad lan dı rı lan bal ta dan is ti fa də 
edir di lər. Mi noy lu lar öz mütt  ə fi q-
lə ri olan Qə dim Mi sir lə sıx ti ca ri 
əla qə lər sax la yır, Kipr dən bü rünc 
is teh sa lı üçün zə ru ri xam mal olan 
mis ix rac edir di lər.

Krit ta las sok ra ti ya, yə ni də niz 
məm lə kə ti idi. Çox gü-
man ki, çəp yel kə ni də 
ilk də fə krit li lər dü zəl-
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ne çə ta rix çi yə əsas la nır. Mə sə lən, 
Ke sa ri ya lı Yev se fi  
Fi li xo ra is ti na dən 
ya zır ki, çar Mi no-
sun Tavr adın da 
çox sərt, qəd dar bir 
sər kər də si var mış. 
La bi rint isə adi 
həbs xa na imiş, ora-
da afi  na lı ye ni yet-
mə lə ri sax-
la yır mış lar.

ar tıq tə nəz zü lə uğ ra mış Krit mə də-
niy yə ti ni hə min ənə nə lər dən 
bəh rə lə nən axey lər qə bul 
edə rək, öz yad daş-
la rın da ya şat-
maq qə ra rı na 

gəl miş di lər.

Fi lo xo ra gö rə isə, Tavr Te sey lə elə 
li man da dö yü şüb və or da da hə-
lak olub. Plu tarx bü tün bu mən bə-
lər də ki mə lu mat la rı bir ye rə yı ğıb 
be lə bir nə ti cə yə gə lir ki, krit li lə rin 
Tavr ad lı sər kər də si afi  na lı lar la 

“Tavr” sö zü nün mə na sı “öküz” 
de mək dir və bu, 
heç də tə sa düf 
de yil. Axı Krit-
də öküz kul tu 
var dı. Knoss 
sa ra yı nın fres-
ka la rın dan bi-
rin də öküz lə 
ri tual dö yüş 
– tav ro ka-

tap si ya təs vir olu-

Təx mi nən, era mız dan əv vəl 1550-

nur. Ak ro bat, ökü-
zün buy nuz la rın dan 
ya pı şıb ba şı nın üs tün-
dən tul la nır. Be lə mo-
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çar lı ğın da, Su ri ya da, Bak tri ya da, 

əh va la tı isə Qaf qaz da qı zıl çı- De dal isə sağ-sa la mat Si ci li ya ya gö rü nür, pe lasq lar la – Yu na nıs ta- Fi lo xo ra gö rə isə, Tavr Te sey lə elə əh va la tı isə Qaf qaz da qı zıl çı-
xa rı lar kən is ti fa də olu nan 
real üsu lun 
na ğıl va ri təq-
di ma tı dır.

De dal isə sağ-sa la mat Si ci li ya ya 
ye ti şir. 

gö rü nür, pe lasq lar la – Yu na nıs ta-
nın ma te rik his sə si nin qə dim əha-

li si ilə qar şı-qar şı ya gəl-
mə li ol muş du lar.

Fi lo xo ra gö rə isə, Tavr Te sey lə elə 
li man da dö yü şüb və or da da hə-
lak olub. Plu tarx bü tün bu mən bə-
lər də ki mə lu mat la rı bir ye rə yı ğıb 
be lə bir nə ti cə yə gə lir ki, krit li lə rin 
Tavr ad lı sər kər də si afi  na lı lar la 
dö yüş də hə lak olub.

“Tavr” sö zü nün mə na sı “öküz” 
de mək dir və bu, 
heç də tə sa düf 
de yil. Axı Krit-
də öküz kul tu 
var dı. Knoss 
sa ra yı nın fres-
ka la rın dan bi-
rin də öküz lə 

– tav ro ka-
tap si ya təs vir olu-

nur. Ak ro bat, ökü-
zün buy nuz la rın dan 
ya pı şıb ba şı nın üs tün-
dən tul la nır. Be lə mo-
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Pro fes sor Pyer Cior cio Ri gett  i nin baş çı lı ğı al tın da 
müx tə lif öl kə lə ri təm sil edən bir qrup alim, Bul qa-
ko vun “Us tad və Mar qa ri ta” əsə ri nin əl yaz ma sı üzə-
rin də təd qi qat apa rıb. Təd qi qat za ma nı alim lər ya-

zı çı nın ölü mü nə sə bəb olan xəs tə li yin biolo ji mar ker lə ri ni 
aş kar edib lər. Be lə ki, on lar əl yaz ma nın sə hi fə lə rin də mor fi  
izi ta pıb lar. Alim lə rin qə naəti nə gö rə, ir si böy rək xəs tə li yi 
- hi per to nik nef rosk le roz dan əziy yət çə kən ya zı çı mor fi  dən 
ağ rı kə si ci ki mi is ti fa də edir miş. 

La kin alim lə rin bu qə naəti 
di gər həm kar la rın da şüb hə 
do ğu rub. Ri gett  i nin təd qi qat 
qru pu nun eh ti mal la rı nı qə bul 
et mə yən bir qrup alim id dia 
edib ki, mor fi  ni “Us tad və Mar-
qa ri ta”nın səh fə lə ri nin ara sı na 
ya zı çı nın əl yaz ma la rı nı mü sa-
di rə et miş NKVD qo yub. 

Əsə rin 127 sə hi fə si ni ye ni 
üsul lar la təd qiq edən Ri gett  i nin 
baş çı lıq et di yi qrup ka ğız da kı 
zü lal mo le kul la rı nı özü nə çə kən 
etil vi ni la se tat dan olan la mi na-
si ya lı pl yon ka dan is ti fa də et-
mək lə, ka ğı za hop muş mad də ni 
la bo ra to ri ya da araş dı rıb. Alim-
lə rin fi k rin cə, aş kar edil miş xəs-
tə li yin po ten sial biomar ker lə ri 
ya zı çı nın əl yaz ma la rı nın ara sı na 
mor fi  nin NKVD iş çi lə ri tə rə fi n-

dən qo yul ma sı eh ti ma lı nı 
tək zib edir. 

Mi xail Bul qa kov “Us tad 
və Mar qa ri ta” əsə ri üzə-
rin də işə 1928-ci il də baş-
la yıb. La kin ro ma nın ilk 
ver si ya sı nı 1930-cu il də 
özü məhv edib. Son ra ye-
ni dən əsə rin qa ra la ma la rı 
üzə rin də iş lə mə yə baş-
la yan ya zı çı 1940-cı ilə – 
öl dü yü gü nə qə dər əsər 
üzə rin də işi ni da vam et-
di rib. 

 Qeyd edək ki, Pyer 
Cior cio Ri gett  i nin baş çı-
lıq et di yi bir qrup ali min 
növ bə ti la yi hə si Ma ya-
kovs ki nin ölüm qa ba ğı 
qeyd lə ri nin biokim yə vi 
təd qi qa tı ola caq.

Ame ri ka lı ya zı çı Sa ra Cionun “Kə pə nək ada sı” 
ad lı ye ni ki ta bı bu ya xın lar da sa tı şa çı xa rı la caq. 
Müəl lif ki ta bı nın ilk də fə ola raq Tür ki yə də də 
sa tı la ca ğı na gö rə bu öl kə nin oxu cu la rı na mək tub 

ya zıb.
Mək tub da əsə rin ər sə yə gəl mə mər hə lə lə rin dən da nı şan 

müəl lif, oxu cu la rın ki tab dan bö yük zövq ala caq la rı nı vəd 
edir. Mək tu bun da Cio ya zır: “Ümid edi rəm ki, siz də bu bö-
yük ma cə ra dan zövq ala caq sı nız. Ümid edi rəm ki, ta le si zi 
ha ra apar sa da, öz yo lu nu zu ta pa caq sı nız - ey ni lə mə nim daş-
kə sək li bir dağ da, ya da iki da ğın ara sın da öz yo lu mu tap-
dı ğım ki mi”. Mək tu bun da ya zı çı, “Kə pə nək ada sı” əsə ri ni 
yaz ma ğa il lər ön cə baş la dı ğı nı və bu ide ya nın Sietl şə hə rin də 
ən sev di yi ka fe də na har ye mə yin dən son ra ağ lı na gəl di yi ni 
ya zıb. Mək tu bun so nun da Cio gös tər dik lə ri diq qə tə gö rə tür-
ki yə li oxu cu la ra tə şək kür edib. 

Qeyd edək ki, sa tış re kor du na gö rə tez-tez “New York Ti-
mes” qə ze ti nin rey tinq si ya hı la rın da yer alan Sa ra Cionun 
əsər lə ri 30 öl kə də sa tı lır. “Pe na” nəş riy ya tı nın çap edə cə yi 
“Kə pə nək ada sı” ad lı ye ni ki tab ilk də fə ola raq Ame ri ka və 
Av ro pa dan əv vəl Tür ki yə də sa tı şa çı xa rı la caq. 

Xa tır la daq ki, ke çən il “Ya şıl də niz qa bı ğı” ad lı ki ta bı nın 
təq di ma tı üçün Tür ki yə yə 
gə lən ya zı çı “Tü yap Ki tap 
Fuarı” sər gi si çər çi və sin də 
min lər lə oxu cu su ilə 
gö rüş müş dü.
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 ABŞ-ın Men Uni ver si te ti ən 
məş hur mə zu nu – ya zı çı Sti ven 
Kin qin şə rə fi  nə uni ver si tet də 
xü su si “Sti ven Kinq ya ra dı cı lı-
ğı üz rə pro fes sor” va kan si ya sı 
tə sis edib. Uni ver si tet ad mi nis-
tra si ya sın dan mə lu mat ve rib lər 
ki, bu la yi hə yə sərf edi lə cək 1 
mil yon dol la rı təh sil oca ğı na 
“Ha rold Al fond Fon du” ke çi rib. 
Uni ver si tet ar tıq va kan si ya üz rə 
na mi zə din ax ta rı şı na baş la yıb. 
Se çi lə cək müəl lim 2017-ci ilin 
av qust ayın dan Men Uni ver si-
te tin də “Sti ven Kinq ya ra dı cı-
lı ğı üz rə mü tə xəs sis-pro fes sor” 
və zi fə sin də ça lı şa caq.

Bun dan baş qa, Men Uni ver si te ti 
no yab rın 7-də ya zı çı nın 373 sə hi fə lik 
“Göz lə yən ürək” əsə ri nin təq di ma tı-
nı ke çi rib. Ki ta bın məhz 2016-ci il də 
təq dim edil mə si tə sa dü fi  de yil. Be lə 
ki, düz 50 il əv vəl - 1966-cı ilin pa yı-
zın da Sti ven Kinq Men Uni ver si te ti-
nin tə lə bə si adı nı qa za nıb. Ya zı çı bu-
ra da İn gi lis ədə biy ya tı ka fed ra sın da 
təh sil alıb və 1970-ci il də uni ver si te ti 
bi ti rə rək ba ka lavr də rə cə si alıb.

Hazırladı:  NARINGÜL

 ABŞ-ın ye ni pre zi den ti Do nald Tram pın qı zı İvan ka Tramp 
iş ada mı, fo to mo del ol maq la ya na şı, həm də ya zı çı dır. Onun 
2009-cu il də nəşr et dir di yi “Tramp kar tı:  İş də və hə yat da 
oy na yıb ud maq” ad lı ki ta bı bir ne çə ay ər zin də ABŞ-da iş-
gü zar ədə biy yat si ya hı sın da best sel ler olub. 

İvan ka Ma ri Tramp 30 okt yabr 1981-ci il də Nyu-York da ana dan 
olub. “Cha pin Sc hool” mək tə bi ni və “Choate Ro se mary Hall” kol-
le ci ni bi ti rən dən son ra Corc taun Uni ver si te ti nə da xil olub. İki il 
bu ra da təh sil alan İvan ka son ra dan təh si li ni Pen sil va ni ya Uni ver-
si te tin də da vam et di rib. 2004-cü il də iq ti sa diy yat üz rə ba ka lavr 
də rə cə si alan qız bir müd dət fo to mo del ki mi fəaliy yət gös tə rib. O, 
həm çi nin ge yim və ak ses suar biz ne siy lə məş ğul dur. 

İvan ka Tramp 2007-ci il də “Ma xim” jur na lı nın rey tinq cəd və-
lin də 83-cü, hə min il də  “2007-ci ilin 99 qa dı nı“ rey tinq si ya hı sın-
da isə 99-cu olub.

Bur yat ya zı çı sı Alek sey Qa ta po vun “Te mu çin” əsə ri 
Çin pro dü ser lə ri nin diq qə ti ni cəlb edib. Çi nin “No-
ma dik” şir kə ti A.Qa ta po vun “Te mu cin” ro ma nı nı 
həm Çin di lin də nəşr et di rə cək, həm də əsə rin mo tiv-

lə ri əsa sın da fi lm çə kə cək.
«Mon qol ta ri xi lü ğə ti» və “Çin giz xa nınn bi rin ci nö kə ri” ki tab-

la rı nın müəl li fi  olan A.Qa ta pov Bur ya ti ya nın hü dud la rın dan 
kə nar da da məş hur dur. Ru si ya Ya zı çı la rı Bir li yi nin üz vü olan 
Qa ta po vun son ki ta bı Çin giz xa nın şəx siy yə ti nə ob yek tiv mü-
na si bə ti nə və ta ri xi fakt la ra diq qət lə ya na şıl dı ğı na gö rə xü su si 
ma raq la qar şı la nıb. Məhz bu sə bəb dən, əsər “On dö yüş cü” ad lı 
məş hur fi l min müəl li fi , mon qol əsil li Çin pro dü se ri Un des Çaq-
dar su re nin diq qə ti ni cəlb edib. Çaq dar su ren fi l min ek ran laş dı-
rıl ma sı üçün “No ma dik” şir kə ti ni la yi hə yə cəlb edib. 

Fil min çə ki liş lə ri bi la va si tə Çin giz xan la bağ lı olan Oron və Ker-
len çay la rı nın sa hil lə rin də apa rı la caq. Hal-ha zır da “No ma dik” 
şir kə ti mon qol la rın ta ri xi nin də rin lik lə ri nə va ra bi lə cək, ro ma-
nın əsas qa yə si ni aça bi lə cək, yük sək pe şə kar lı ğa ma lik sse na ri çi 
ax ta rır. İki se ri ya lı fi l min iki-üç ilə ər sə yə gə lə cə yi göz lə ni lir. Ya-
zı çı nın söz lə ri nə gö rə, o, əsər də gə lə cək Çin giz xa nın bö yü dü yü 
və tər bi yə ald ğı mü hi ti, mon qol la rın məişə ti ni, xa rak ter və tem-
pe ra men ti ni, dün ya gö rüş lə ri ni 
əks et dir mə yə ça lı şıb. Ye ni 
fi lm lə bağ lı id dialı da nı-
şan Qa ta pov dün ya ta ma-
şa çı sı nın Çin giz xan haq-
qın da ən mü kəm məl 
ek ran əsə ri gö-
rə cə yi nə əmin 
o l  du ğu nu 
bil di rib.
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təq di ma tı üçün Tür ki yə yə 
gə lən ya zı çı “Tü yap Ki tap 
Fuarı” sər gi si çər çi və sin də 
min lər lə oxu cu su ilə 
gö rüş müş dü.

lı ğı üz rə mü tə xəs sis-pro fes sor” 
və zi fə sin də ça lı şa caq.

Bun dan baş qa, Men Uni ver si te ti 
no yab rın 7-də ya zı çı nın 373 sə hi fə lik 
“Göz lə yən ürək” əsə ri nin təq di ma tı-
nı ke çi rib. Ki ta bın məhz 2016-ci il də 
təq dim edil mə si tə sa dü fi  de yil. Be lə 
ki, düz 50 il əv vəl - 1966-cı ilin pa yı-
zın da Sti ven Kinq Men Uni ver si te ti-
nin tə lə bə si adı nı qa za nıb. Ya zı çı bu-
ra da İn gi lis ədə biy ya tı ka fed ra sın da 
təh sil alıb və 1970-ci il də uni ver si te ti 
bi ti rə rək ba ka lavr də rə cə si alıb.

Hazırladı:  NARINGÜL

Sara Cio türk oxucularına 
məktub yazdı

ABŞ-ın ye ni pre zi den ti Do nald Tram pın qı zı İvan ka Tramp 

pe ra men ti ni, dün ya gö rüş lə ri ni 
əks et dir mə yə ça lı şıb. Ye ni 
fi lm lə bağ lı id dialı da nı-
şan Qa ta pov dün ya ta ma-
şa çı sı nın Çin giz xan haq-
qın da ən mü kəm məl 
ek ran əsə ri gö-
rə cə yi nə əmin 
o l  du ğu nu 
bil di rib.

ABŞ Universitetində 
“Stiven Kinq 

yaradıcılığı üzrə 
professor” vakansiyası

ro fes sor Pyer Cior cio Ri gett  i nin baş çı lı ğı al tın da 
müx tə lif öl kə lə ri təm sil edən bir qrup alim, Bul qa-
ko vun “Us tad və Mar qa ri ta” əsə ri nin əl yaz ma sı üzə-
rin də təd qi qat apa rıb. Təd qi qat za ma nı alim lər ya-

zı çı nın ölü mü nə sə bəb olan xəs tə li yin biolo ji mar ker lə ri ni 
aş kar edib lər. Be lə ki, on lar əl yaz ma nın sə hi fə lə rin də mor fi  
izi ta pıb lar. Alim lə rin qə naəti nə gö rə, ir si böy rək xəs tə li yi 
- hi per to nik nef rosk le roz dan əziy yət çə kən ya zı çı mor fi  dən 

dən qo yul ma sı eh ti ma lı nı 

Mi xail Bul qa kov “Us tad 
və Mar qa ri ta” əsə ri üzə-
rin də işə 1928-ci il də baş-
la yıb. La kin ro ma nın ilk 
ver si ya sı nı 1930-cu il də 
özü məhv edib. Son ra ye-
ni dən əsə rin qa ra la ma la rı 
üzə rin də iş lə mə yə baş-
la yan ya zı çı 1940-cı ilə – 
öl dü yü gü nə qə dər əsər 
üzə rin də işi ni da vam et-
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