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Fransanın Konyak şəhərində 
Məhsəti Gəncəvinin heykəli ucaldılıb

Əsas məq səd lə rin dən 
bi ri Azər bay can mə də-
niy yə ti nin dün ya da ge-
niş təb li ği olan Hey dər 

Əli yev Fon du Fran sa da “Ni za mi 
Gən cə vi və Məh sə ti Gən cə vi: XII 
əsr lə XXI əs ri bir ləş di rən ədə bi 
kör pü” ad lı la yi hə si çər çi və sin-
də bir çox şə hər lər də təd bir lər 
təş kil edib. Fon dun növ bə ti təd-
bi ri Fran sa nın Kon yak şə hə rin-
də dün ya şöh rət li rü bailər us ta sı 
Məh sə ti Gən cə vi nin hey kə li nin 
açı lış mə ra si mi olub.

Azər bay ca nın Fran sa da kı sə fi r li yi nin və Hey dər Əli yev Fon-
du nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə To vuz və Kon yak şə hər lə ri nin qar-
daş laş ma sı nın ilk la yi hə si olan Məh sə ti Gən cə vi nin hey kə li nin 
şə hər mər kə zin də, me ri ya nın ba ğın da ucal dıl ma sı bu ra da əsl 
Azər bay can mü hi ti ya ra dıb.

XII əs rin Azər bay can in ti bah mə də niy yə ti nin zən gin ləş mə-
sin də xü su si möv qe yi olan söz us tad la rın dan bi ri, poetik ya-
ra dı cı lı ğı yer li və xa ri ci şərq şü nas la rın diq qət mər kə zin də olan 
və yük sək qiy mət lən di ri lən Məh sə ti Gən cə vi nin ağ mər mər dən 
ha zır lan mış hey kə li nin açı lış mə ra si mi Kon yak şə hə ri nin me ri 
Mi şel Qu rən şa nın çı xı şı ilə baş la yıb.

Kon yak şə hə ri nin me ri əv vəl cə öl kə miz lə əla qə lər dən da nı şıb. O, 
Kon ya kın mi nil lik yu bi le yin də To vuz şə hər nü ma yən də he yə ti nin 
iş ti ra kı nı, iki şə hər ara sın da kı mə də ni əla qə lə rin get dik cə da ha da 
möh kəm lən di yi ni qeyd edib. Məh sə ti Gən cə vi nin abi də si nin və 
“Oran je ri” za lı nın açı lı şı nın iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin zən gin ləş mə-
si nə xid mət edə cə yi ni bil di rib. “Oran je ri” za lı nın sər gi lə rin təş kil 
olun ma sı na, hər iki şə hə rin sa kin lə ri nin bir-bi ri nin mə də niy yə ti ni 
ya xın dan ta nı ma sı na im kan ya ra da ca ğı nı vur ğu la yıb.

Son ra Azər bay ca nın Fran sa da kı sə fi  ri El çin Əmir bə yov çı xış 
edə rək öl kə mi zin zən gin ta ri xi, mə də niy yə ti, Azər bay ca nın bi-
rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər lik et di yi Hey dər Əli-
yev Fon du nun dün ya da, xü su si lə də Fran sa da hə ya ta ke çir di yi 
la yi hə lər haq qın da ge niş mə lu mat ve rib.

Dip lo mat To vuz və Kon yak şə hər lə ri ara sın da im za la nan 
qar daş laş ma xar ti ya sı na to xu na raq, iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin 
in ki şa fın da onun ro lu nun əhə miy yə ti ni qeyd edib. O, Məh sə ti 
Gən cə vi nin hə lə XII əsr də əsər lə rin də qa dın la rın hü quq la rı nı 
və ki şi-qa dın bə ra bər li yi ni mü da fi ə et di yi ni diq qə tə çat dı rıb. 
Məh sə ti Gən cə vi nin əsər lə ri nin bu gün bir çox dil lə rə tər cü mə 
olun du ğu nu və se vi lə-se vi lə oxun du ğu nu bil di rib.

Məh sə ti Gən cə vi nin əsər lə ri nin 900 il li yi nin 2013-cü il də 
UNES CO-da tən tə nə li şə kil də qeyd olun du ğu, Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi ilə Mü luz Yu xa rı El zas Uni ver si te tin də Məh-
sə ti Gən cə vi adı na za lın fəaliy yət gös tər di yi diq qə tə çat dı rı lıb. 
E.Əmir bə yov Kon yak da Azər bay ca nın bö yük şairə si nin xa ti rə-
si nə gös tə ri lən eh ti ra ma gö rə tə şək kü rü nü bil di rib.

Son ra Kon ya kın me ri nin müavi ni Jan-Fran sua He rouard 
Məh sə ti Gən cə vi nin ya ra dı cı lı ğın dan da nı şa raq hə zin mu si qi 
sə da la rı al tın da onun rü bailə rin dən bir ne çə si ni söy lə yib.

Təd bir iş ti rak çı la rı Məh sə ti Gən cə vi nin hey kə li nin müəl lifl  ə ri 
Sal hab Məm mə dov və Əli İba dul la ye və ya rat dıq la rı bu ecaz kar 
əsə rə gö rə tə şək kür edib lər.

Açı lış mə ra si min dən son ra me ri ya da təş kil olu nan kok teyl-
də tar zən Röv şən Qur ba no vun və ka man ça us ta sı Cey hun Mu-
ra do vun mü şa yiəti ilə Gü lay Zey nal lı mu ğam la rı mı zı ifa edib. 
Təd bir iş ti rak çı la rı Azər bay can mu ğam la rı na va leh ol duq la rı nı 
bil di rib lər.

Azər bay can Res pub li ka sı na rəs mi sə fə rə gə lən Pa kis-
tan İs lam Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Mə həm məd 
Nə vaz Şə ri fi n okt yab rın 14-də rəs mi qar şı lan ma mə-
ra si mi olub.

Hər iki öl kə nin döv lət bay-
raq la rı nın dal ğa lan dı ğı mey-
dan da Pa kis ta nın Baş na zi ri nin 
şə rə fi  nə fəx ri qa ro vul dəs tə si 
dü zül müş dü.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye və ra port ver di.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev Pa kis-
tan İs lam Res pub li ka sı nın Baş 
na zi ri Mə həm məd Nə vaz Şə ri-
fi  qar şı la dı.

Fəx ri qa ro vul dəs tə si nin rəisi 
Pa kis ta nın Baş na zi ri nə ra port 
ver di.

Pa kis ta nın və Azər bay ca nın 
döv lət himn lə ri səs lən di.

Pre zi dent İl ham Əli yev və 
Baş na zir Mə həm məd Nə vaz 
Şə rif fəx ri qa ro vul dəs tə si nin 
qar şı sın dan keç di lər.

Pa kis ta nın Baş na zi ri Azər-
bay can əs gər lə ri ni sa lam la dı.

Azər bay ca nın döv lət və hö-
ku mət nü ma yən də lə ri Baş na-
zir Mə həm məd Nə vaz Şə ri fə, 
Pa kis tan nü ma yən də he yə ti nin 
üzv lə ri Pre zi dent İl ham Əli ye-
və təq dim olun du.

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

Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev və Pa kis ta nın Baş 
na zi ri Mə həm məd Nə vaz Şə rif 
rəs mi fo to çək dir di lər.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin Pa kis tan İs lam Res pub li-
ka sı nın Baş na zi ri Mə həm məd 
Nə vaz Şə rif ilə məh dud tər kib-
də gö rü şü olub.

Da ha son ra Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin Pa kis tan İs lam Res-
pub li ka sı nın Baş na zi ri Mə-
həm məd Nə vaz Şə rif ilə ge niş 
tər kib də da nı şıq la rı olub.

Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev de di:

- Hör mət li Baş na zir.
Hör mət li qo naq lar.

Si zi Azər bay can da sa lam-
la maq is tər dim. Çox şa dıq ki, 
cə nab Baş na zir öl kə miz də rəs-
mi sə fər də dir. Biz ilin əv və lin-
də Da vos da gö rüş mü şük. Çox 
yax şı gö rüş ke çir dik və söh bət 
apar dıq, əmək daş lı ğı mı zın 
st ra te ji ma hiy yə ti ni bir da ha 
vur ğu la dıq. Bu gün Pa kis ta-
nın Baş na zi ri nin rəs mi sə fə ri 
öl kə lə ri miz ara sın da çox ya xın 
əmək daş lı ğı da vam et dir di yi-
mi zi gös tə rir.

Pa kis tan bi zim üçün ən ya xın 
dost lar dan bi ri dir. Biz müx tə lif 
sa hə lər də əla qə lə ri mi zi in ki şaf 
et dir mək is tə yi rik. Bi zim çox 
ya xın si ya si əla qə lə ri miz var. 
Biz Baş na zir lə si ya si əmək daş-
lı ğı mı zın sə viy yə si nin çox yük-
sək ol du ğu nu mü za ki rə et dik.

Biz iq ti sa di əmək daş lı ğı-
mı zı, in ves ti si ya sa hə sin də 
əmək daş lı ğı ge niş lən dir mə li, 
qar şı lıq lı ti ca rət mü ba di lə si ni 
in ki şaf et dir mə li, hu ma ni tar 
mə sə lə lə rə çox diq qət ye tir mə-
li, çox ge niş və sə mə rə li əmək-
daş lıq apar ma lı yıq. Biz bü tün 
bey nəl xalq mə sə lə lər də bir-bi-
ri mi zi dəs tək lə yi rik. Azər bay-
can Kəş mir lə bağ lı mə sə lə lər də 
hər za man Pa kis ta nı dəs tək lə-
yir. Pa kis tan da Dağ lıq Qa ra-
bağ prob le mi nin həl li ilə bağ lı 
mə sə lə lər də hər za man bi zi 
dəs tək lə yir. Biz bü tün bey nəl-
xalq təş ki lat lar da bir lik də yik. 
Baş na zi rin bu gün kü sə fə ri 
gö rül müş iş lə rə ye ni dən nə-
zər sal maq və gə lə cək plan la rı 
müəy yən ləş dir mək üçün yax şı 
im kan dır.

Cə nab Baş na zir, sə fə ri ni zin 
xoş keç mə si ni ar zu la yı ram. 
Də və ti mi qə bul edib bu gün 
Azər bay ca na sə fər et di yi ni zə 
gö rə Si zə min nət da ram. Bir da-
ha xoş gəl mi si niz.

***
Pa kis ta nın Baş na zi ri Mə-

həm məd Nə vaz Şə rif de di:

- Cə nab Pre zi dent, tə şək kür 
edi rəm.

İlk növ bə də, gö zəl öl kə ni zə 
sə fər et mə yin bi zim üçün şə rəf 
ol du ğu nu de mək is tər dim. Biz 
Ba kı nı gör mə yə çox şa dıq. Son 
10-15 il də Ba kı be lə gö zəl bir 
şə hə rə çev ri lib. On beş il dən 
az müd dət də bu iş lə rin gö rül-
mə si çox hey rə ta miz dir. Ar tıq 
qeyd et di yim ki mi, mən 1998-
ci il də Ba kı da ol mu şam. Bu ra-
da rəs mi sə fər də ol maq şəx sən 
mə nim üçün şə rəf dir. Bu gö zəl 
şə hər də mə nə və nü ma yən də 
he yə ti nin üzv lə ri nə gös tə ri lən 
ol duq ca sə mi mi mü na si bə tə 
gö rə Siz dən min nət dar lı ğı mı 
qə bul et mə yi ni zi xa hiş edi rəm. 
İlk növ bə də, ica zə ve rin, 18 
okt yabr - mil li bay ra mı nız mü-
na si bə ti lə Si zə və Azər bay can 
xal qı na sə mi mi təb ri ki mi və ən 
xoş ar zu la rı mı çat dı rım.

Cə nab Pre zi dent, de mə li-
yəm ki, Pa kis tan xal qı Si zin 
da hi ata nız mər hum Pre zi dent 
Hey dər Əli ye vin uzaq gö rən-
li yi ni, qar daş Azər bay ca nın 
irə li lə yi şi ni, in ki şa fı nı və Si zin 
müd rik, ma hir rəh bər li yi ni zi 
yük sək qiy mət lən di rir. Son 25 
il də Azər bay ca nın əl də et di yi 
irə li lə yiş diq qə tə la yiq dir.

Azər bay ca nın in ki şa fı və 
uğu ru bü tün mü səl man öl kə-
lə ri üçün qü rur mən bə yi və 
bir çox in ki şaf et mək də olan 
öl kə lər üçün ida rə çi lik nü mu-
nə si dir. De mə li yəm ki, biz dü-
nən dən çox tə sir lən mi şik. Cə-
nab Pre zi den tə de dim ki, mən 
dün ya da bu qə dər tə miz şə hər 
gör mə mi şəm. Bəl kə də, Ba kı 
ki mi tə miz şə hər gör dü yü mü 
unut mu şam. La kin şüb hə siz 
ki, bu, mə nim in di yə dək ol du-
ğum ən tə miz şə hər lər dən bi-
ri dir. Şə hə rin plan laş dı rıl ma sı, 
dü nən və bu gün gör dü yü müz 
gö zəl lik lər bi zi məf tun et di. Bir 
da ha Si zə tə şək kür edi rəm.

Gö rüş dən son ra Pre zi dent İl-
ham Əli yev və Pa kis tan İs lam 
Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Mə-
həm məd Nə vaz Şə rif mət buata 
bə ya nat lar la çı xış edib lər.

Azər bay can Res pub li ka sı na rəs mi sə fə rə gə lən Pa kis- - Cə nab Pre zi dent, tə şək kür 

Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Nəvaz 
Şərif Azərbaycana rəsmi səfər edib
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Pa kis ta nın Baş 
na zi ri Mə həm-
məd Nə vaz Şə ri-
fi n Azər bay ca na 

rəs mi sə fə ri çər çi və sin də 
onun xa nı mı Kal sum Nə-
vaz Şə rif okt yab rın 14-də 
“Azə ril mə” Məh dud Mə-
su liy yət li Cə miy yə tin 
“Sehr li il mə lər” qa le re ya-
sın da olub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 
“Azə ril mə”də xa nım Kal-
sum Nə vaz Şə ri fə Azər-
bay can xal qı nın ən qə dim 
sə nət lə rin dən bi ri olan xal-
ça çı lıq haq qın da mə lu mat 
ve ri lib.

Qo naq xal ça çı qız la rın 
işi ni iz lə yib, ori ji nal kom-
po zi si ya lı xal ça ya il mə lə rin 
vu rul ma sı na ba xıb.

Xa nım Kal sum Nə vaz 
Şə ri fə mə lu mat ve ri lib ki, 
rəng bə rəng il mə lər dən to-
xu nan, zə rif, bən zər siz na-
xış lar la bə zə di lən xal ça lar 
əsr lər bo yu dün ya miq ya-
sın da ulu keç mi şi mi zi, tək-
rar sız mə də niy yə ti mi zi, 
mil li li yi mi zi la yi qin cə təm-
sil edib. Ba kı ilə ya na şı, re-
gion lar da sex lə ri olan bu 
müəs si sə nin məh sul la rı bir 
çox öl kə lər də ke çi ri lən sa-
tış-sər gi lər də xü su si mü-
ka fat la ra la yiq gö rü lüb. 

“Azə ril mə”nin məq sə di 
Azər bay can xal ça sə nə ti-
nin ənə nə lə ri ni dir çəlt mək 
və in ki şaf et dir mək dir. Bu, 
həm is teh sal, həm də el mi-
təd qi qat müəs si sə si dir.

Qo naq to xu nan xal ça ya il-
mə də vu rub.

Pa kis ta nın Baş na zi ri nin 
xa nı mı, həm çi nin Xal ça çı lıq 
Təd ris Mər kə zin də olub.

2013-cü il də ya ra dı lan 
bu mər kəz də müx tə lif yaş-
lı tə lə bə lər xal ça çı lı ğın sir-
lə ri nə yi yə lə nir, son ra dan 
isə “Azə ril mə”nin se xin də 
öz bi lik lə ri ni real laş dı ra 
bi lir lər. Bu ra da qo naq xa-
ti rə ki ta bı na ürək söz lə ri ni 
ya zıb.

Xa nım Kal sum Nə vaz 
Şə rif “Azə ril mə”nin qə dim 
xal ça lar qa le re ya sı na da baş 
çə kib.

Bu ra da Azər bay ca nın bü-
tün klas sik xal ça çı lıq mək-
təb lə ri nə - Ba kı, Şir van, Qu-
ba, Qa zax-Bor ça lı, Gən cə, 
Nax çı van, Qa ra bağ, Təb riz 
və İrə van mək təb lə ri nə aid 
xal ça lar sax la nı lır. Bu xal-
ça lar XVIII əs rin əv və lin dən 
XX əs rin əv və li nə dək olan 
döv rü əha tə edir.

Pa kis ta nın Baş na zi ri nin 
xa nı mı çay süf rə si nə qo naq 
olub.

Xa nım Kal sum Nə vaz Şə-
ri fə xa ti rə hə diy yə si təq dim 
edi lib.

Bakı Musiqi Akademiyasının 
kamera orkestri Almaniyada 
konsert proqramı ilə çıxış edib

Ü
ze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 
“Ba ku Cham ber Orc hest ra” gənc lər ka me ra or kest ri Al ma-
ni ya nın Volf rats hausen, Mün xen, Fürs ten feld burk şə hər-
lə rin də bö yük kon sert proq ra mı ilə çı xış edib.

BMA-dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, bu sə fər “Ba ku Cham ber 
Orc hest ra” və Al ma ni ya nın “Neue Phil har mo nie Münc hen” or-
kestr lə ri nin baş di ri jo ru Fuad İb ra hi mo vun la yi hə si əsa sın da qu-
ru lub. Kon sert də Av ro pa və Azər bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə ri 
səs lən di ri lib.

Qeyd edək ki, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın nəz din də ya ran-
mış “Ba ku Cham ber Orc hest ra” gənc lər ka me ra or kest ri 2011-ci 
il də fəaliy yə tə baş la yıb. Or kestr öl kə mi zin müx tə lif böl gə lə rin-
də, mö tə bər sa lon la rın da, həm çi nin Tür ki yə, BƏƏ, İta li ya, Fran-
sa, Yu na nıs tan, Öz bə kis tan, Bel çi ka, Al ma ni ya və baş qa öl kə lər-
də kon sert proq ram la rı ilə çı xış edib, bir çox mü ka fat la ra la yiq 
gö rü lüb.

Al ma ni ya nın “Neue Phil har mo nie Münc hen” or kest ri 10 il dən ar-
tıq dır fəaliy yət gös tə rir və dün ya nın bir çox öl kə lə rin də bö yük kon-
sert lər lə çı xış edib. Or kest rin he yə ti nə 14 öl kə ni təm sil edən ifa çı lar 
da xil dir.

Kanadada Azərbaycan 
mədəniyyəti günü təşkil edilib

Ka na da da fəaliy yət gös tə rən Al ber ta Azər bay can Mə-
də niy yət Mər kə zi bu öl kə də ilk də fə ola raq “Azər-
bay can mə də niy yə ti gü nü” təd bi ri ni təş kil edib. 
Mər kəz dən Azər TAc-a bil di rib lər ki, təd bir Al ber ta 

əya lə ti nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, Azər bay ca nın 
Ka na da da kı sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lib.

Təd bir də “Kal qa ri ul duz la rı” qru pu Azər bay ca nın mil li rəqs lə ri-
ni, o cüm lə dən “Tə rə kə mə”, “Nax çı va ni”, “Nəl bə ki”, “Sa rı gə lin” 
və s. ifa edib lər. Həm çi nin Ya pon Cə miy yə ti tə rə fi n dən ki mo no nun 
ha zır lan ma sı, yer li “HYMN” qru pu nun ifa sın da can lı mu si qi, “Qa-
ya-Kal qa ri” qru pu nun ifa sın da isə “Bə ri gəl” xalq mah nı sı təq dim 
olu nub. Soy da şı mız Təh mi nə Ra fael la tə rə fi n dən İçə ri şə hər lə bağ lı 
fi l min təq di ma tı da olub.

Təd bir də qo naq lar Azər bay ca nın mil li şir niy yat la rın dan, o cüm lə-
dən pax la va və şə kər bu ra dan da dıb lar.

Al ber ta əya lə ti nin mə də niy yət və tu rizm na zi ri Ri kar do Mi ran da 
çı xış edə rək be lə gö zəl təd bi rin təş ki li nə gö rə mər kə zin üzv lə ri nə 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Mər kə zin pre zi den ti Fa mil Qa ra yev Kal qa ri də ya şa yan azər bay-
can lı lar adın dan xa ti rə hə diy yə si ola raq üzə rin də Azər bay can xal-
ça sı nın əks olun du ğu pla ket dən, öl kə miz lə bağ lı nəşr lər dən və mil li 
şir niy yat la rı mız dan iba rət xon ça nı R.Mi ran da ya təq dim edib.

Azərbaycanla 
Belarusun xoreoqrafiya 

sahəsində əlaqələri 
möhkəmlənir

Ba kı Xo reoq ra fi  ya 
Aka de mi ya sı nın rek-
to ru, pro fes sor Ti-
mu çin Əfən di yev 

be la rus lu həm kar lar la ya ra dı-
cı lıq əmək daş lı ğı nın tən zim-
lən mə si məq sə di lə Be la rus da 
sə fər də dir. Okt yab rın 12-də 
T.Əfən di yev və Be la rus Döv-
lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin rek to ru, pro-
fes sor Yu ri Bon dar tə lə bə və 
müəl lim lər mü ba di lə si, bir gə 
mü sa bi qə lər, el mi konf rans lar 
və di gər təd bir lər ke çi ril mə si 
ba rə də mü qa vi lə im za la yıb lar.

Pro fes sor Ti mu çin Əfən di-
yev Azər TAc-a mü sa hi bə sin də 
bil di rib ki, Minsk də iki tə rəf-
li təd bir lər çər çi və sin də us tad 
dərs lə ri təş kil edi lib. Bi zim 
nü ma yən də he yə ti tə rə fi n dən 
us tad dər si ni məş hur rəq qa-
sə, Azər bay ca nın Xalq ar tis ti, 
“Zir və” və “Qı zıl Dər viş” mü-
ka fat la rı laureatı, pre zi dent tə-
qaüd çü sü Ka mil la Hü sey no va 
ke çi rib. Azər bay can nü ma yən-
də he yə ti nin Be la ru sa sə fə ri 
da vam edir.

Cahangir Novruzov 
Türkiyədə mükafata 

layiq görülüb

Azər bay ca nın gör kəm li te-
atr və ki no akt yo ru, re jis-
sor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Ca han gir Nov ru-

zov Tür ki yə də “XVI Di rek le ra ra sı 
Se yir ci Ödül le ri” teatr mü ka fa tı nın 
qa li bi olub.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə-
sin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, Ada-
na da ke çi ri lən təq di mat mə ra si min-
də həm yer li mi zə “Ti yat ro için emek 
ödü lü” mü ka fa tı təq dim edi lib. Ada-
na Çu ku ro va Uni ver si te ti Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru Ca-
han gir Nov ru zov bu mü ka fa ta Ada-
na teat rı nın in ki şa fın da kı xid mət lə-
ri nə gö rə la yiq gö rü lüb.

Mü ka fa tın “Halk jü ri si”nin üzv lə ri 
2015-2016-cı ilin teatr möv sü mü nün 
ən yax şı la rı nı müəy yən ləş di rib lər. 
Mün sifl  ər he yə ti nin üzv lə ri Tür ki yə-
nin bir çox şə hər lə ri nin teatr la rın da 
səh nə yə qo yu lan ta ma şa la rı iz lə yə-
rək qa lib lə ri se çib lər.

Qeyd edək ki, 1995-ci il dən Tür ki-
yə də ya şa yan Ca han gir Nov ru zov 
20 il dir Ada na şə hə rin də, Çu ku ro va 
Uni ver si te ti nin Döv lət Kon ser va to ri-
ya sı nın teatr böl mə sin də ça lı şır.

“Xəzər” dünya 
ədəbiyyatı jurnalının 
yeni sayı çapdan çıxıb

“Xə zər” dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın 
növ bə ti (3/2016) sa yı nəşr olu nub.
Jur na lın bu sa yın da:
  “No bel kür sü sü” rub ri ka sın da – Na din 
Qor di me rin No bel nit qi və he ka yə lə ri;

  “Azər bay can ədə biy ya tı” rub ri ka sın da 
El çi nin “Baş” ro ma nı nın da va mı;

  “He ka yə” rub ri ka sın da Şer vud An der-
so nun he ka yə lə ri;

  “Poezi ya” rub ri ka sın da Ni ko lay Rubt-
so vun şeir lə ri;

  “Me muar” rub ri ka sın da O.F.Ye lı şev və 
A.M.Sp rint sin “Da hi lə rin ya ra dı cı lı ğın-
da şəx siy yət və xəs tə lik lər” araş dır ma 
ya zı sı;

  “Ko ri fey lər” rub ri ka sın da Lion Feyxt-
van ge rin “To le do lu yə hu di qız” ro ma-
nın dan par ça;

  “Ma gik ro man” rub ri ka sın da Al va ro Kun-
ke ro nun “Mu si qi çi nin qeyd lə ri” əsə ri;

  “Təd qi qat” rub ri ka sın da Ni za mi Cə-
fə ro vun “Lev Qu mil yo vun “pas sionar-
lığ”ı” mə qa lə si;

  “Teatr” rub ri ka sın da Va le ri İva nov-Ta-
qans ki nin “Zə fər və il ğım” əsə ri nin 
da va mı;

  “İta li ya nəs ri” rub ri ka sın da Ales sand-
ro Ba rik ko nun “Bud man sind ro mu” 
he ka yə si;

  “Səh nə” rub ri ka sın da Sem yuel Bek ke tin 
“Dü yün” pye si

və di gər ma raq lı ya zı lar yer alıb.

Pa kis ta nın Baş 

Pakistanın Baş nazirinin 
xanımı “Sehrli ilmələr” 
qalereyasında olub
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(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

çıxarılan sözlərin təsnifatı
Orfoqrafiya lüğətinin tərifi:
sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”.

çıxarılan sözlərin təsnifatı

Ar tıq ne çə ay dan bə ri dir ki, ARNK ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də 
“İş lək or foq ra fi ya lü ğə ti” üzə rin də iş ge dir. Məq səd, ha zır da 
is ti fa də də olan “A zər bay can di li nin or foq ra fi ya lu ğə ti»n də yer 
al mış min lər lə ya zı lı şı səhv, qə liz ərəb, fars söz lə ri nin, mə na sı 

və mən bə yi bi lin mə yən söz və söz bir ləş mə lə ri nin, müx tə lif şə kil çi lər və 
hal lan dır ma lar la ar tı rıl mış, bə zən iki-üç şə kil də ve ril miş ifa də lə rin, elə-
cə də sa hə lü ğət lə ri nə aid ter min lə rin, dər man, kim yə vi ele ment ad la-
rı nın tə miz lən mə si, əvə zin də mil li ədə bi nü mu nə lər dən ara nıb ta pıl mış 
söz lər da xil edil mək lə, iş lək, ay dın dil və saiti nin ər sə yə gə ti ril mə si dir. 
Adı çə ki lən ki tab dan, or foq ra fi ya lü ğə ti qay da la rı na uyuş ma yan söz lə rin 
təs ni fa tı nı nə zə ri ni zə çat dı rır, oxu cu la rın, dil və lü ğət mü tə xəs sis lə ri nin 
fi kir və mü la hi zə lə ri ni, irad və tək lif lə ri ni göz lə yi rik. Or foq ra fi ya lü ğə-
tin dən çı xa rı lan söz lə rin təs ni fa tı 6 fev ral 2016-cı il ta rix dən (62 say lı 
bu raxı lış) eti ba rən mü tə ma di ola raq “Ay dın yol“ qə ze tin də dərc edi lir.

(Əvvəli ötən saylarımızda)



İlin bu möv sü mün də 
Cı dır dü zü nə, İsa bu la-
ğı na, Şu şa qa la sı nın ən 
uc qar yer lə ri nə sey rən ga ha 
çı xan la rın, qu zu kə sib ka bab çə kən-
lə rin, əl-ələ tu tub yal lı ge dən lə rin, 
“Çöv kən” oy na yan la rın sa yı əs la azal-
ma yıb. Sa ral mış yar paq lar yel lə nə-yel-
lə nə ye rə dü şüb xə zəl dən xa lı dö şə yə-
nə, ilk qar də nə cik lə ri də oğ run-oğ run 
bu xə zə lin üs tü nə çö küb qış yu xu su na 
ge də nə qə dər be lə da vam edə cək – na-
ğıl lar və əf sa nə lər ya ra dan bu şə hər ilin 
bü tün çağ la rın da ada mı xoş ov qa ta, bi-
tib- tü kən məz ar zu la ra, bir də sev gi yə 
səs lə yir...

Şu şa da ki min sə si yox dur ki? Şə hə rin 
do lan bac kü çə lə ri ilə qış qı rı şa raq qa çan 
ba şıaçıq, ayaq ya lın, cı lız, bur nun dan su 
axan uşaq lar dan han sı nı sax la yıb de sən  
“bir ağız oxu”, dö nüb  “Se gah” üs tə elə 
ya nıq lı oxu ya caq ki, ma tın- qu tun qu ru-
yub qa la caq, za lım uşa ğı, elə bil yüz ilin 
xa nən də si dir, vur du ğu zən gu lə lər də 
qəl bi ni riq qə tə gə ti rə cək...

Am ma o, bir baş qa aləm dir! Söh bət 
ta cir Bə bi rin şa gir di Mə cid dən ge dir. 
Gün-gü nor ta ol ma mış iri boğ ça sı nı çiy-
ni nə şə lə lə yib dü şür Şu şa nın ca nı na, 
baf ta, kof ta, ipək, çit, da ha nə bi lim nə 
sa tır! Bu qə dim şə hə rin adam la rı onu 
ar şın mal çı ki mi ta nı yır lar. Tək ta nı maq-
la iş bit mir, həm də se vir lər. “Ar şın mal 
alan” de yib son ra da məş hur qə zəl lə ri 
elə ürək dən, mə la hət lə oxu yur ki, heç 
par ça al maq is tə mə yən də ayaq sax la yıb 
ona ya xın la şır.

...Şə hə rin ba zar mey da nın da kı mey-
xa na nın ar tır ma sın da otu rub zər atan 
qo çu lar dan kim sə nö kə rə bir ne çə şa hı 
ve rib de di ki, bu nu ar şın mal çı ya çat dır, 
qoy gə lib oxu sun, bi zi fey z yab elə sin. İn-
sa fən, Mə cid kim sə ni na ra zı sal mır, ha-
mı ilə meh ri ban dav ra nır, tə bəs sü mü də 

çöh rə sin dən əs kik ol mur...   

Mə cid qo çu la ra ya xın laş dı, ədəb-ər-
kan la sa lam ver di, pul gə ti rən nö kər ona 
işa rə elə di ki, bəs bəy lər bu yu rub ki, bir 
ağız oxu sun. Mə cid oxu du, nə oxu du! 

“Və tən ba ğı” al-əl van dır,
Yox için də xa rı bül bül.
Nə dən hər ye rin əl van dır,
Kök sün al tı sa rı, bül bül?! 

Elə ya nıq lı səs lə oxu yur du ki, zər atan 
bəy lər əl sax la yıb onu din lə mə yə baş la dı-
lar. “Se gah” və “Ba ya tı” üs tün də təs nifl  ər 
oxu yan dan son ra qo çu lar dan bi ri so ruş du:

- Kim lər dən sən, ə?
Mə cid ba şı nı aşa ğı di kib sa kit cə ca vab 

ver di:
- Beh bu də li ki şi nin oğ lu yam. Atam 

rəh mə tə ge dib, - göz lə ri dol du.
Ata sı bir müd dət Qa ra ba ğın Bo yat 

kən din də Mir za lı bəy Beh bu do vun ma-
li ka nə sin də tə sər rü fat iş lə rin də ça lış-
mış dı. Onun və fa tın dan son ra ailə nin 
bü tün ağır lı ğı Mə ci din üs tü nə düş müş-
dü. O da ge cə ni gün dü zə qa tıb iş lə yir, 
qa pı-qa pı dü şüb ar şın ma lı sa tır dı.

Qo çu lar dan bi ri dil lən di:
- Yax şı sə sin var! Vaxt gə lər ta nın mış 

xa nən də olar san. 
Di gər qo çu lar da onun la ra zı laş dı lar. 

Kim sə ye rin dən dil lən di:
- On da qoy bi ri ni də oxu sun!
Mə cid “Şu şa təs ni fi ”ni bö yük mə ha-

rət lə ifa et di.
Şu şa nın dağ la rı ba şı du man lı,
Qır mı zı kof ta lı, ya şıl tu man lı.
Dər din dən öl mə yə çox dur gü man lı,
Ay qız, bu nə qaş-göz, bu nə tel,
Ölə rəm dər din dən, onu bil,
Da nış ma san da, ba lam, ba rı gül.

Ba zar mey da nın da kim var dı sa, ha mı-
sı mey xa na nın qar şı sı na, bu sehr li sə si 
din lə mə yə top laş mış dı. Mə ci din ya nıq lı 
sə si dal ğa-dal ğa dün ya lar qə dər sev di yi 

qo ca Şu şa ya ya yı lır dı. Ar şın mal çı hə lə 
on da bil mir di ki, vaxt gə lə cək və İn gil-
tə rə nin məş hur “Qram mo fon Re kords” 

şir kə ti “Şu şa təs ni fi ”ni Mə cid Beh bu do-
vun ifa sın da va la yaz dı ra caq, val da elə 
“Şu şa təs ni fi ” ad la na caq... 

Ta cir Mə ci din qəl bi nin də rin lik lə rin də 
bir baş qa adam - xa nən də Mə cid ya şa-

yır dı. Ba şa dü şür dü ki, ta le ona əvəz-
siz sər vət ve rib və bu sər vət dən 

müt ləq ya rar lan ma lı dır. 
Mə la hət li sə si şə hə-

rin din xa dim lə ri-
nin də diq qə ti ni 

çək miş di. Mə-
ci di Yu xa rı 
Göv  hə  ra  ğa 

m ə s  c i  d i n  d ə 
mi na cat ver-
mə yə də vət 

et miş di lər. İn di ara-
sı ra mu si qi məc lis lə rin də 

və el şən lik lə rin də oxu yur, 
sə nə tin çə tin, eniş li-yo xuş lu cı ğır-

la rı ilə ya vaş-ya vaş irə li lə yir, adı Şu şa 
ca maatı nın di lin dən düş mür dü. La kin 
ailə nin do la nı şı ğı çox çə tin idi, ar şın-
mal çı lıq onun gün də lik çö rək ağa cı na 
çev ril di yi üçün bu iş dən ay rı la bil mir di.

...Bu xoş nə fəs li, gü nəş li pa yız gü nü  
Mə cid ye nə kü çə-kü çə, mə həl lə-mə həl-
lə dü şüb ar şın ma lı sat maq la məş ğul 
idi. Oxu yub müş tə ri səs lə yir, dü kan dan 
gö tür dü yü mal la rı xı rıd edir di. Ba şı-
nı qal dı ran da gör dü ki, səs li-küy lü bir 
ima rə tin qa ba ğın da da ya nıb. İs tə di dö-
nüb get sin, dü şün dü ki, bir dən ava zı 
ağa la rın xo şu na gəl məz. Çün ki ba şı çək-
miş di: bir gün baş qa mül kün qar şı sın da 
oxu yan da onu qo vub de miş di lər ki, bir 
də qa pı mı zın ağ zın da sə si nə güc ver mə!

An caq ar şın mal çı nın mə la hət li sə si ni 
bu ma li ka nə də ba yaq dan eşit miş di lər 
və ev sa hi bə si qul luq çu ya tap şır mış-
dı ki, qa pı nı açıb onu içə ri də vət et sin. 
Xa nı mın əm ri dər hal ye ri nə ye ti ril di və 
ar tıq bir ne çə də qi qə dən son ra Mə cid 
çiy nin də ki ağır boğ ça ilə düz hə yə tin 
or ta sın da da yan mış dı. Elə bil cən nə-
tə düş müş dü: gö rü nür, ilin fə sil lə ri bu 
bağ ça dan yan keç miş di, çün ki gül-gü lü 
ça ğı rır dı, bül bül bül bü lü. Ye rə ya ra şıq-
lı xal ça lar dö şən miş di, iri ho vu zun ya-
nın da to vuz qu şu lar fü sun kar lə lək lə ri ni 
açıb tə kəb bür lə gə zi şir di lər. Qul luq çu 
ona bur da göz lə mə yi tap şı ran da de di:

- Bə yin ailə si to ya ha zır la şır, xe yir 
iş lə ri var, çox lu da qo naq gə lib. Qız lar 
pal tar lıq par ça al maq is tə yir lər. İn di xə-
bər ve rə rəm, dü şər lər hə yə tə.

Mə cid “baş üs tə” de yib göz lə mə yə 
baş la dı. Ta le yin onun üçün ha zır la dı ğı 
sürp riz dən hə lə xə bər siz idi... 
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I YAZI
  ...Şu şa nın gəl-gəl de yən vax tı dır. Han sı 
şu şa lı dan so ruş san ki, “ilin han sı fəs li-
ni da ha çox se vir sən”, du ru xub qa la caq, 
mat-məət təl üzü nə ba xıb de yə cək ki, “bu 
nə sual dır ve rir sən, bə yəm Şu şa da fə-
sil var? Or da ilin bü tün çağ la rı bir-bi ri nə 
bən zə yir”.
Am ma za ma nın axa rı qar şı sın da ha mı aciz-
dir. Bax elə in di, yay ye ni cə bi tib, pa yız da 
hə lə so yuq üzü nü gös tər mə yə ma cal tap-
ma yıb. Təq vim 1905-ci ilin okt yabr ayı nı gös-
tər sə də, kim sə nin ta rix sa rı dan heç bir 
na ra hat lı ğı yox dur. Ta rix dir də, 
sa yır özü üçün! Hər ötən 
gün Şu şa nın əl çat maz 
dağ la rı nın ba şı na top-
la şan bu lud lar ki mi 
ne cə gə lib sə, elə cə 
də ge də cək...

Er mə nis tan da həbs edi lən mü xa li fət çi Ji rayr 
Sə fi l yan həbs xa na dan Er mə nis tan or du su na 
ün van la dı ğı mü ra ciətin də Serj Sər kis ya nı və-
tən xaini və sat qın ad lan dı rıb. 

Bu ya xın da er mə ni lər “Dağ lıq Qa ra bağ Res pub li ka-
sı” ad la nan qon dar ma qu ru mun 25 il li yi ni qeyd edib-
lər. Da ha doğ ru su, Dağ lıq Qa ra ba ğın Er mə nis tan tə rə-
fi n dən fak ti ki il ha qın dan 25 il ke çib.

İrə va nın mü xa li fət mət buatı ya zır ki, Er mə nis tan 
Dağ lıq Qa ra ba ğı si lah gü cü nə qa nun suz yol la ələ ke çir-
di yi ki mi, Qa ra bağ er mə ni lə rin dən iba rət bir qrup var lı 
adam da Er mə nis ta nı iş ğal edib. Qə zet ad çək mə sə də, 
de yi lən lə rə gö rə, bu, Sər kis ya nın Qa ra bağ kla nı, yə ni 
qo hum-əq rə ba sı dır. On la rın “müs tə qil” ad lan dır dı ğı 
bu “res pub li ka” üz də ni raq qon şu mu za iki pre zi dent 
“bəxş” edib. İn di də İrə van er mə ni lə ri hər gün on la rın 
(yə ni Serj və onun qul dur la rı nın) dağ lar aşıb pay tax ta 
gəl di yi gü nə lə nət yağ dı rır lar.

Er mə ni ic ti maiy yə tin də isə “qa ra bağ lı lar” (Qa ra bağ 
er mə ni lə ri) sö zü “kri mi nal-oli qar xi ya”, “in hi sar çı döv-
lət mə mur la rı”, “ban da lar”, “nar ko ti ka al ver çi lə ri”, 
klan or taq la rı” ki mi ifa də lə rin si no ni mi ola raq iş lə di lir. 
Am ma yu bi ley təd bi rin də həm Sər kis yan, həm də Ba ko 
Saak yan uta nıb-qı zar ma dan Dağ lıq Qa ra ba ğın “döv lət 
ki mi for ma laş ma sı nın ar tıq bir fakt” ol du ğu nu de yib-
lər. Hər iki kri mi nal rəh bə rin çı xı şı İrə van da acı is teh za 
do ğu rub. Məş hur er mə ni jur na lis ti Vaq ram Ağa can ya-
nın di li ilə de sək, “Qa ra bağ da “döv lət çi lik” an la yı şı nın 
məh vi nə yö nə lik kurs gö tür müş əsl xun ta for ma la şıb”.

...De yir lər, Serj mi fi k qəh rə man lar ba rə də ma cə ra ki-
tab la rı nı oxu ma ğı çox se vir. Hə səd apar dı ğı per so naj-
lar dan bi ri də Kral Ar tur dur. Serj tez-tez xə ya lən özü-
nü Ar tu ra bən zə dir, hətt  a bir də fə kef məc li sin də de yib 
ki, də rin dən araş dır sa lar, Loq res kral lı ğı nın hökm da rı, 
V-VI əsr lər də qəsb kar saks la rı məğ lu biy yə tə uğ ra dan 
Ar tu run er mə ni əsil li ol ma sı da üzə çı xa bi lər, çün ki 
adı Ar tur dur (!!!). Əv və la, er mə ni lər bu adı uşaq la rı na 
qo yur, həm də adın ilk iki hər fi  bi zə doğ ma dır! 

...Şey pur lar səs lən di. Kral Serj atın üs tün də zi reh li 
ge yim də, ba şın da də bil qə, əlin də də qı lın cı şə hər dar-
va za la rın dan öz cən ga vər lə ri ilə bir lik də içə ri da xil ol-
du. Am ma göz lə di yi nin ək si nə ola raq, onu al qış lar la, 
gül-çi çək lə qar şı la ma dı lar. Şə hər ca maatı qəm-qüs sə yə 
bat mış dı, məz lum-məz lum ona ba xır dı lar, da nış ma ğa 
ta qət lə ri də yox idi.

Kral Serj bu nu gö rüb hid dət lən di, cən ga vər lə rin bi-
rin dən so ruş du:

- Bu adam lar nə dən bi zi be lə so yuq qar şı la yır lar?
- On lar ac dır, çö rək üzü nə həs rət qa lıb lar. De yir lər, 

nə qə dər Kral Serj ha ki miy yət də ola caq, biz də, ba la la-
rı mız da çö rək və su üzü nə həs rət qa la ca ğıq.

- Yə ni doğ ru dan ye mə yə heç nə lə ri yox dur? Bəs mə-
nim qəsb et di yim tor paq lar ne cə ol du?

- On lar de yir lər ki, hökm dar bi zə iş ğal et di yi tor paq-
la rı ye dirt mək is tə yir, am ma tor paq la qa rın doy maz 
axı... Bur da yal nız 20-30 ailə nin nəin ki ya şa maq, hətt  a 
fi  ra van lıq içə ri sin də üz mək im ka nı var... Yer də qa lan-
lar acın dan ölür!

Kral Ar tur qə zəb lən di. Cən ga vər lə ri Də yir mi ma sa 
ar xa sı na top la yıb so ruş du:

- Kim dir o ailə lər? Əmr edi rəm, baş la rı vu rul sun, dar 
ağa cın dan asıl sın!

- Ha mı sı si zin qo hum-əq rə ba nız dır, möh tə rəm kral!
- Qo hum la rı nı zın dəb də bə li ev-eşi yi, var-döv lə ti, xa-

ri ci bank lar da he sab la rı var! Yer li ca maatı zor la kö çür-
düb tor paq la rı nı əl lə rin dən alır lar...

- Bəs in di nə is tə yir lər?
- Ha ki miy yət!
- Ver mə rəm! Özü mə la zım dır!
- Ac la rın ara sın da bi ri var, Ji rayr Sə fi l yan, özü də elə 

sə fe hin bi ri dir, si zi Və tən xaini ad lan dı rır...
De yir lər, şi rin na ğı lın bu ye rin də Ser ji ağ la maq tu-

tur. Ya dı na dü şür ki, doğ ma şə hə ri nə öm rü bo yu atın 
üs tün də yox, “Ji qu li-03” mar ka lı ma şın la gə lib-ge dib. 
Son ra da fi  kir lə şir ki, Azər bay can or du su on suz da gec-
tez iş ğal al tın da olan tor paq la rı ge ri ala caq. Bu za man 
Ser jin da dı na kim ça ta caq? Ye yib ha rın la mış qo hum la-
rı? Ay-hay! De mə li, Serj ola caq Və tən siz Və tən xaini!

Fərhad
ABDULLAYEV

Vətənsiz
vətən xaini

Ba zar mey da nın da kim var dı sa, ha mı-
sı mey xa na nın qar şı sı na, bu sehr li sə si 
din lə mə yə top laş mış dı. Mə ci din ya nıq lı 
sə si dal ğa-dal ğa dün ya lar qə dər sev di yi 

qo ca Şu şa ya ya yı lır dı. Ar şın mal çı hə lə 
on da bil mir di ki, vaxt gə lə cək və İn gil-
tə rə nin məş hur “Qram mo fon Re kords” 

şir kə ti “Şu şa təs ni fi ”ni Mə cid Beh bu do-
vun ifa sın da va la yaz dı ra caq, val da elə 

Ta cir Mə ci din qəl bi nin də rin lik lə rin də 
bir baş qa adam - xa nən də Mə cid ya şa-

yır dı. Ba şa dü şür dü ki, ta le ona əvəz-
siz sər vət ve rib və bu sər vət dən 

müt ləq ya rar lan ma lı dır. 
Mə la hət li sə si şə hə-

rin din xa dim lə ri-
nin də diq qə ti ni 

çək miş di. Mə-
ci di Yu xa rı 
Göv  hə  ra  ğa 

m ə s  c i  d i n  d ə 
mi na cat ver-
mə yə də vət 

et miş di lər. İn di ara-
sı ra mu si qi məc lis lə rin də 

və el şən lik lə rin də oxu yur, 
sə nə tin çə tin, eniş li-yo xuş lu cı ğır-

İlin bu möv sü mün də 

ğı na, Şu şa qa la sı nın ən 
uc qar yer lə ri nə sey rən ga ha 
çı xan la rın, qu zu kə sib ka bab çə kən-
lə rin, əl-ələ tu tub yal lı ge dən lə rin, 
“Çöv kən” oy na yan la rın sa yı əs la azal-
ma yıb. Sa ral mış yar paq lar yel lə nə-yel-
lə nə ye rə dü şüb xə zəl dən xa lı dö şə yə-
nə, ilk qar də nə cik lə ri də oğ run-oğ run 
bu xə zə lin üs tü nə çö küb qış yu xu su na 
ge də nə qə dər be lə da vam edə cək – na-
ğıl lar və əf sa nə lər ya ra dan bu şə hər ilin 
bü tün çağ la rın da ada mı xoş ov qa ta, bi-

Mə cid qo çu la ra ya xın laş dı, ədəb-ər-
kan la sa lam ver di, pul gə ti rən nö kər ona 
işa rə elə di ki, bəs bəy lər bu yu rub ki, bir 
ağız oxu sun. Mə cid oxu du, nə oxu du! 

“Və tən ba ğı” al-əl van dır,“Və tən ba ğı” al-əl van dır,“Və tən ba
Yox için də xa rı bül bül.
Nə dən hər ye rin əl van dır,

la rı ilə ya vaş-ya vaş irə li lə yir, adı Şu şa 
ca maatı nın di lin dən düş mür dü. La kin 
ailə nin do la nı şı ğı çox çə tin idi, ar şın-
mal çı lıq onun gün də lik çö rək ağa cı na 
çev ril di yi üçün bu iş dən ay rı la bil mir di.

...Bu xoş nə fəs li, gü nəş li pa yız gü nü  
Mə cid ye nə kü çə-kü çə, mə həl lə-mə həl-
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nə sual dır ve rir sən, bə yəm Şu şa da fə-
sil var? Or da ilin bü tün çağ la rı bir-bi ri nə 

Am ma za ma nın axa rı qar şı sın da ha mı aciz-
dir. Bax elə in di, yay ye ni cə bi tib, pa yız da 
hə lə so yuq üzü nü gös tər mə yə ma cal tap-
ma yıb. Təq vim 1905-ci ilin okt yabr ayı nı gös-
tər sə də, kim sə nin ta rix sa rı dan heç bir 
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İlin bu möv sü mün də 

I YAZI
...Şu şa nın gəl-gəl de yən vax tı dır. Han sı 
şu şa lı dan so ruş san ki, “ilin han sı fəs li-
ni da ha çox se vir sən”, du ru xub qa la caq, 
mat-məət təl üzü nə ba xıb de yə cək ki, “bu 
nə sual dır ve rir sən, bə yəm Şu şa da fə-
sil var? Or da ilin bü tün çağ la rı bir-bi ri nə 

Am ma za ma nın axa rı qar şı sın da ha mı aciz-
dir. Bax elə in di, yay ye ni cə bi tib, pa yız da 
hə lə so yuq üzü nü gös tər mə yə ma cal tap-
ma yıb. Təq vim 1905-ci ilin okt yabr ayı nı gös-
tər sə də, kim sə nin ta rix sa rı dan heç bir 
na ra hat lı ğı yox dur. Ta rix dir də, 
sa yır özü üçün! Hər ötən 
gün Şu şa nın əl çat maz 
dağ la rı nın ba şı na top-
la şan bu lud lar ki mi 
ne cə gə lib sə, elə cə 

çöh rə sin dən əs kik ol mur...   Ölə rəm dər din dən, onu bil,
Da nış ma san da, ba lam, ba rı gül.

baş la dı. Ta le yin onun üçün ha zır la dı ğı 
sürp riz dən hə lə xə bər siz idi... 

Fər had SA Bİ ROĞ LU
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- Vi la yət müəl lim, siz Re mark, 
Böll ki mi realist, bir növ ha mı-
ya doğ ma olan hiss lə rin ya ra-
dı cı la rı ilə bə ra bər, Kafk  a və 
bu gün əsə ri ba rə sin də da nı-
şa ca ğı mız Her man Hes se ki mi 
mü rək kəb üs lub lu müəl lifl  ə ri 
də tər cü mə et mi si niz. Hes se nin 
giz li psi xo lo ji dün ya sı na qa pı 
aç maq, onun dü şün cə şif rə lə ri-
ni çöz mək Re mark, Böll ki mi 
ya zı çı la rı tər cü mə et mək lə mü-
qa yi sə də nə də rə cə də çə tin dir?
- Haq lı san, El min, doğ ru dan da 

bun lar baş qa-baş qa amp lualı sə-
nət kar lar dır. Re mar kın li rik-psi-
xo lo ji, his si-emo sional ov qa tın-
dan son ra bir dən-bi rə Hes se nin 
psi xoana li zi nin də rin qat la rı na 
en mək, fəl sə fi  ümu mi ləş dir mə-
lə ri nin ma hiy yə ti nə var maq, da-
ha son ra Kafk  a bu rul ğa nın da ça-
ba la maq, müəm ma lar la do lu bir 
hə ya tın la bi rin tin dən əbəs ye rə 
çı xış yo lu ax tar maq o qə dər də 
asan mə sə lə de yil. Re mar kın bə-
dii pa lit ra sı üçün sə ciy yə vi olan 
es te tik qa yə ni, da ha doğ ru su, in-
di cə qeyd et di yi miz xü su siy yət-
lə ri ge niş poetik im kan la ra ma lik 
ana di li miz də səs lən dir mək o 
qə dər də çə tin ol ma dı, çün ki bu 
ya zı ma ne ra sı mə nə yad de yil di, 
ne cə de yər lər, gö zü mü açıb be lə 
“li rik-sen ti men tal” ədə biy ya tın 
için də bö yü mü şəm. Böl lün də 
sim vol la rı, ey ham la rı, ha ra da sa 
sar kazm sə viy yə si nə yük sə lən 
yu mo ris tik-sa ti rik təh ki yə tər-
zi mə nə yad de yil di, çün ki is tər 
klas sik, is tər sə də müasir ədə biy-
ya tı mız da ox şar nü mu nə lər var. 

İn di haq qın da da nış dı ğı mız 
Hes se isə bun la rın hər üçün dən 
fərq lə nir, in sa nın mə nə vi alə mi ni, 
əməl lə ri ni, öz “Mən”inə və ger-
çək li yə mü na si bə ti ni psi xoana-
li zin çox qat lı süz gə cin dən ke çi-
rən də, var lıq və yox luq haq qın da 
fəl sə fi  ümu mi ləş dir mə lər apa ran-
da, ne cə de yər lər, “Kafk  a la şır”, 
bəl kə də, on dan be tər olur, an caq 
gənc lik dən, mə həb bət dən söz 
açan da Re mark dan ge ri qal mır. 

 Söh bə ti mi zin əsas möv zu su 
olan “Yal qu zaq”da elə par ça lar var 
ki, on lar san ki ay rı-ay rı müəl lifl  ə-
rin qə lə min dən çı xıb. Bü tün əsər 
bo yu be lə dir - müəl lif təh ki yə sin-
də də, ob raz la rın da xi li mo no lo-
qun da da, dialo qun da da ritm, 
ahəng tez-tez də yi şir. San ki Har ri 
Hal ler ob ra zı nın da xi li alə min də 
baş ve rən tə bəd dü lat lar, mə nə vi 
sar sın tı lar, onun, nə ha yət, ”cis ma-
ni va hid li yin hə lə mə nə vi va hid lik 
ol ma dı ğı nı dərk et mə si” bü tün 
mət nə sə pə lə nir, hə rə si özü nə uy-
ğun ov qat və bu ov qa tı ifa də edən 
təs vir va si tə si, sin tak sis ya ra dır. 
Elə an lar da olur ki, on la rın ara sın-
da kı “sər həd lər” po zu lur, “epis tol-
yar janr” la “bə diilik” qo vu şur.

İc ti mai-fəl sə fi  tu tu mu həc min-
dən qat-qat çox olan “Yal qu zaq” 
haq qın da trak tat”ın oxu cu nu 
“pe rik dir mə mə si” də bu üs lu-
bun xid mə ti dir. Yox sa ro ma nı 
oxu maq müm kün ol maz dı. Gö-
rü nür, Hes se nin həm də gö zəl 
şair ol ma sı bu qə dər “ağır” nəs-
rin, tam ol ma sa da, müəy yən 
qə dər “yün gül” poeti ka sı nın ya-
ran ma sın da əsas lı rol oy na yıb. 

 - “Yal qu zaq”ın dün ya ədə biy-
ya tın da kı ye ri ni bir ne çə cüm lə 
ilə ne cə qiy mət lən di rər si-
niz?
- “Yal qu zaq” 

is tər st ruk-
tur, is tər sə də 
i d e  ya - m ə z -
mun cə hət-
dən dol ğun 
əsər dir, 

Şərq-Qərb fəl sə fi  dü şün cə tər zi-
ni “so na ta jan rın da” bir ləş di rir. 
Ora da qo yu lan prob lem lər :in-
san-cə miy yət, şəx siy yət-mü hit 
zid diy yət lə ri əzə li və əbə di prob-
lem lər dir. Bun dan əla və, “Yal qu-
zaq” yad laş ma fe no me ni haq-
qın da ən san bal lı əsər lər dən dir, 
qı sa fa si lə lər lə də ol sa, dox san ilə 
ya xın dır ki, hə mi şə best sel ler lər 
sı ra sın da dır.

Bu ra da “yad laş ma”nın özü 
de yil, onu ya ra dan ic ti mai-so sial 
mü na si bət lər, şəx siy yət– cə miy-
yət zid diy yət lə ri, mə nə vi tə bəd-
dü lat lar, so sial-psi xo lo ji amil lər 
ön pla na çə ki lir. Yə ni, Hes se nin 
“yad laş ma sı”, mə sə lən, Kafk  a-
nın “yad laş ma sı” ki mi “her me-
tik şə kil də pro to kol laş mır”, da ha 
ge niş priz ma lar dan işıq lan dı rı-
lır, müx tə lif mü na si bə lər də təh-
lil olu nur.

- Ro ma nın özün dən son ra ya ra-
nan ədə biy ya ta tə si ri haq qın da 
da nı şaq. Əgər “Yal qu zaq” ol-
ma say dı, XX əs rin avan qar diz-
mi nə yi iti rər di?
- Bu əsə rin özün dən son ra ya-

ra nan ədə biy ya ta tə si ri haq qın da 
çox da nış maq olar, konk ret mi-
sal lar da gös tər mək olar, an caq 
bu, ədə biy yat şü nas la rın işi dir, 
mən yal nız onu de yə bi lə rəm ki, 
ro ma nın ar dın ca ob raz la rın da-
xi li aləm lə ri nin dual təs vi ri xey li 
azal dı, on la rın iç dün ya sın da giz-
lə nən min cür xis lə tə ma raq art-
dı, trak tat da de yil di yi ki mi, “şəx-
siy yə tin va hid li yi” haq qın da kı 
xül ya lar da ğıl dı, hər bir “Mən”ə 
əl van bir dün ya, ba la ca bir ul duz 
kəh kə şa nı, bi çim, in ki şaf, sü ku-
nət, va ris lik, im kan ki mi ba xıl dı 
və bu na uy ğun ola raq da, xü su-
si lə nəsr də epik vü sət ge niş lən di.

- Bu cür çox qat lı ro ma nı ana 
di li nə çe vi rən də nə ki mi çə tin-
lik lər lə qar şı laş dı nız?
- “Yal qu zaq” ötən əs rin əv vəl-

lə rin də Qər bi Av ro pa ədə biy ya-
tın da ya ra nan, Al ma ni ya da Hes se 
və To mas Mann ya ra dı cı lı ğın da 
özü nün ən yük sək zir və si nə ça-
tan “İn tel lek tual ro man” jan rın da 
ya zı lıb və mən bi lən, biz də, ən azı 
o vaxt lar bu səp ki də əsər yox idi. 
Sö züm odur ki, əsə ri çe vir mə yə 
baş la yan da, mən, bəl kə də, bu nun 
mə su liy yə ti ni yax şı dərk elə mə-
miş dim, an caq son ra dan bəl li ol-
du ki, Hes se poeti ka sı nın in cə lik-
lə ri ni duy maq, üs tə lik də, onu bu 
cür üs lu bun hə lə for ma laş ma dı ğı 
bir dil də tə zə dən can lan dır maq nə 
qə dər çə tin imiş. Tə səv vür elə ki, 
o vaxt çox hör mət li “Ya zı çı” nəş-
riy ya tın da ki ta bı, özü də tər cü mə 
əsə ri ni, pla na sal dır maq nə qə dər 
çə tin idi və mə nim bəx tim gə tir-
miş di, Re mar kın “Zə fər ta ğı” tər-
cü məm də nəşr olun muş, özü də 
pis qar şı lan ma mış dı. İn di bir dən-
bi rə “Yal qu zaq”ın tər cü mə si ilə, 
ne cə de yər lər, hə vəs lə baş la dı ğım 
bir işə nöq tə qo yu la bi lər di. Əl bət-
tə, mən nə yi sə şi şirt mək, “Yal qu-
zaq”ın yax şı tər cü mə ol ma sı fi k-
rin dən ta ma mi lə uza ğam, çün ki 
“mü kəm məl tər cü mə”yə inan mı-
ram, uzaq ba şı, ori ji na la “ya xın” 
və ya “da ha ya xın” tər cü mə dən 
da nış maq olar. Sa də cə ola raq bir 
mə sə lə yə mü na si bət bil dir mək 
is tə yi rəm:  bə zi lə ri uğur suz tər cü-
mə ni, yön dəm siz söz yı ğı nı nı di li-
mi zin lü ğət tər ki bi nin “ka sıb lı ğı” 
ilə izah et mə yə ça lı şır. An caq mən 
bu ro ma nın tər cü mə si üzə rin də 
iş lə yən də gör düm ki, di li miz ən 
“qə liz” fi k ri sər rast ifa də et mək 
qa bi liy yə ti nə ma lik dir, sa də cə, 
sə bir li ol maq, müx tə lif va riant la-

rı saf-çü rük et mək la zım dır. Da-
ha də qiq de səm, Hes se, T.Mann 
ki mi ya zı çı la rı bir nə fə sə tər cü mə 
et mək ol maz. Mə sə lən, “Zə fər ta-
ğı” nın tər cü mə si üçün mə nə bir 
ilə qə dər vaxt la zım gəl di, an caq 

həcm cə on dan xey-
li ki çik olan 

“ Y a l  q u -
zaq”ın üzə-
rin də iki 
il dən çox 
i ş  l ə  m ə  l i 
ol dum.

- Ame ri ka da Hip pi hə rə ka tı nın 
bə zi nü ma yən də lə ri “Yal qu-
zaq”ı oxu yan dan son ra in ti har 
edib lər. Be lə bir əsə ri tər cü mə 
edən za man si zi hey rə tə sa lan, 
baş qa dün ya ya apa ran nə ki mi 
de tal lar ol du?
- Mə ni hey rə tə sa lan, ilk növ-

bə də, Hes se nin in di cə de di yim 
ki mi, üs lu bi “çe vik li yi” ol du. O, 
san ki in sa nın iç dün ya sı nın qa-
ran lıq la rı na var dıq ca, sö zün işı ğı 
da ha da güc lə nir, gö rün mə yən 
künc-bu caq qal mır.

- “Yal qu zaq” bə zi mə qam-
lar da san ki ro man ol du ğu nu 
unu dub in san ru hu nu işı ğa 
çe vi rən, in san “Mən”ini Ye-
rin di bin dən Gö yə qal dı ran 
sir li mu si qi yə çev ri lir. Bu sə-
bəb dən ro ma nı “dün ya mı za 
pa ra lel olan dün ya ad lan dı ra 
bi lə rik mi?
- Yax şı de din: in san “Mən”ini 

Yer al tın dan Gö yə qal dı ran sir li 
mu si qi. Yə qin oxu muş olar san, 
ək sər ədə biy yat şü nas lar “Yal qu-
zaq”ın kom po zi si ya sı nın so na-
ta jan rı üzə rin də qu rul du ğu nu 
de yir lər. Mən de yər dim ki, əsər 
zül mət qa ran lıq dan işıq lı göy lə-
rə qal dı rır, bi zi özü mü zə işıq lan-
dı rır, in sa nı yal nız ar zu edil di yi 
ki mi de yil, ol du ğu ki mi qə bul 
et mə yi öy rə dir. 

- Ro ma nın şə rə fi  nə mu si qi çi 
Ar se ni Troits ki mu si qi mü ka-
fa tı tə sis edib. 1970-ci il lə rin 
məş hur “Bo ni M” qru pu mah nı-
la rı nın bi ri ni hə min ro man əsa-
sın da ya zıb. Hətt  a Ru si ya nın 
“Ak va rium” qru pu nun mah nı-
la rın dan bi ri ro ma nın mo tiv-
lə ri əsa sın da ya ra dı lıb. Məş hur 
ABŞ re jis sor la rın dan bi ri fi l mi-
ni ro man dan si tat la baş la yır.

Bü tün bu sa da la dı ğı mız fakt-
la rı cəm lə yib bir sual ve ri rik: 
Ya şa dı ğı mız dün ya nın “Yal qu-
zaq”a, hə qi qə tən mi, bu qə dər 
eh ti ya cı var?
- “Yal qu zaq” is tər ide ya-məz-

mun, is tər sə də es te tik qa yə 
ba xı mın dan çox qat lı, çox lay-
lı, çox şa xə li dir, müx tə lif fəl sə fi  
kon sep si ya la rı, dü şün cə tər-
zi ni özün də eh ti va edir. Yə ni 
hər bi ri miz bu ra da özü mü zə 
aid olan nə yi sə ta pa bi lə rik. Bu 
qat lar dan bi ri də in sa nın özü-
nü dərk pro se si dir. Da ha doğ-
ru su, in sa nın həm cə miy yə tə, 
həm də özü nə yad laş mış, bir 
tə rəf dən özün də “in san lıq”, di-
gər tə rəf dən “ca na var lıq” hiss 
elə yən, bu zid diy yət dən çı xış 
yo lu nu an caq in ti har et mək də 
gö rən bir aut say de rin öz da xi li 
alə min də ki mü rək kəb li yi dərk 
edə rək “Öl məz li yə” ge dən yo lu 
tap ma sı dır. De mə li, özü nü dərk 
xi la sa gə ti rib çı xa rır. Ba yaq sən 
də de din ki, Ame ri ka da Hip pi 
hə rə ka tı nın bə zi nü ma yən də lə-
ri “Yal qu zaq”ı oxu yan dan son ra 
in ti har edib lər. Yə qin, onu da bi-
lir sən ki, Hö te nin “Gənc Ver te-
rin iz ti rab la rı” ro ma nın dan son-
ra da çox lu gənc in ti har et miş di, 
hətt  a bu na gö rə ki ta ba Fran sa da 
rəs mi qa da ğa qo yul muş du. Əl-
bətt  ə, Ver te rə ox şa maq na mi nə 
özü nə qəsd edən lə ri ba şa düş-
mək olar, çün ki söh bət bu ra da 
na kam mə həb bət dən ge dir. Bəs 
hip pi lər? Axı on la rın “ox şa dıq-
la rı” Har ri Hal ler Sehr li teatr da 
“özü nü ta pır”, “ölü mü qə dər 
qorx du ğu güz gü yə ba xıb” nif-
rət et di yi “hə yat ad lı oyu nun 
yüz min fi  qu ru ilə oy na ma ğı” 
öy rə nir, yə ni xi las olur. 

- Ro man əs na sın da 1974-cü il də 
fi lm çə ki lib. Əgər iz lə mi si niz sə, 
fi lm ro man la mü qa yi sə də han sı 
de tal la ra gö rə güc lü, han sı de-
tal la ra gö rə zəif dir?
- Sö zün dü zü, hə min fi l mi 

iz lə mə mi şəm və bu na da heç 
təəs süfl  ən mi rəm. Axı fi l min im-
kan la rı epik təs vi rin im kan la rı 
qə dər de yil. İn di tə səv vür elə 
ki, iki il bü tün in cə lik lə ri ni du-
yub onu ana di lin də tə zə dən 
ya rat ma ğa ça lış dı ğın ha di sə lə ri, 
psi xo lo ji an la rı ki no sə nə ti nin 
dar çər çi və sin də tə zə dən ya şa-
yır san! Axı sən tər cü mə elə yən-
də ya lan-doğ ru hə min ob raz la rı 
öz alə min də ya ra dır san, o an la rı 
yax şı-pis “ya şa yır san” və hə min 
fi lm də, bəl kə, çox şey üst-üs-
tə düş mə yən də, baş qa yo zum-
la rast la şan da ona bax dı ğı na 
peş man olur san. İnan mı ram ki, 
“Yal qu zaq”dan əsər ki mi al dı-
ğım zöv qü fi lm dən ala bi lim.

- Ro ma nı tər cü mə et di yi niz za-
man dün ya nın “Yal qu zaq”dan 
ke çib tə miz lə nə cə yi nə inan dı-
nız mı?
- Əl bətt  ə! Am ma tər cü mə pro-

se sin də bu ba rə də heç dü şün mə-
mi şəm və dü şün mək iq ti da rın da 
da ol ma mı şam. Yal nız işi so na 
çat dı rıb onun ma hiy yə ti ni an-
la yan dan son ra inan mı şam ki, 
dün ya-in san lar müt ləq bu “Yal-
qu zaq”dan keç mə li dir. An caq 
dün ya nın və in san la rın bun dan 
son ra tə miz lə nib-tə miz lən mə yə-
cə yi sual al tın da dır...

Elmin NURİ

- Vi la yət müəl lim, siz Re mark, 

  “Ay dın yol” qə ze ti nin “Ən bə yən di yim tər cü məm” ad lı rub ri-
ka sı nın növ bə ti mü sa hi bi ta nın mış tər cü mə çi Vi la yət Ha cı yev-
dir. O, bi zim lə söh bət də 1990-cı il də tər cü mə et di yi Her man 
Hes se nin “Yal qu zaq” ro ma nı haq qın da fi kir lə ri ni bö lüş dü:

 - “Yal qu zaq”ın dün ya ədə biy-
ya tın da kı ye ri ni bir ne çə cüm lə 
ilə ne cə qiy mət lən di rər si-
niz?
- “Yal qu zaq” 

is tər st ruk-
tur, is tər sə də 
i d e  ya - m ə z -
mun cə hət-
dən dol ğun 
əsər dir, 

rı saf-çü rük et mək la zım dır. Da-
ha də qiq de səm, Hes se, T.Mann 
ki mi ya zı çı la rı bir nə fə sə tər cü mə 
et mək ol maz. Mə sə lən, “Zə fər ta-
ğı” nın tər cü mə si üçün mə nə bir 
ilə qə dər vaxt la zım gəl di, an caq 

həcm cə on dan xey-
li ki çik olan 

“ Y a l  q u -
zaq”ın üzə-
rin də iki 
il dən çox 
i ş  l ə  m ə  l i 
ol dum.

 - “Yal qu zaq”ın dün ya ədə biy-
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dir. O, bi zim lə söh bət də 1990-cı il də tər cü mə et di yi Her man 
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Şərq-Qərb fəl sə fi  dü şün cə tər zi- - Bu cür çox qat lı ro ma nı ana - Ame ri ka da Hip pi hə rə ka tı nın 

“Hesse kimi yazıçıları 
birnəfəsə tərcümə 

etmək olmaz”

“Hesse kimi yazıçıları “Hesse kimi yazıçıları 



Nizami CƏFƏROV
AMEA-nın müxbir üzvü, 

professor

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Na zir lər Ka bi-
ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi “A zər bay can 

di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti” (Ba kı, 
2013) üzə rin də apa rıl mış ge niş-
miq yas lı, pe şə kar araş dır ma nın 
nə ti cə si ola raq be lə bir qə ra ra 
gəl miş dir ki, o, nə el mi, nə də 
prak tik ba xım dan müasir tə-
ləb lə rə ca vab ver mir. Mər kə zin 
“Ay dın yol” qə ze tin də lü ğə tin 
qü sur la rı ba rə də təq dim edi lən 
ar dı cıl (və de mək olar ki, tək-
zibo lun maz) ma te rial lar da gös-
tə rir ki, Azər bay can di li nin ye ni 
or foq ra fi  ya lü ğə ti nin ya ra dıl ma-
sı na eh ti yac var.

Tər cü mə Mər kə zi nin, haq qın da 
söh bət ge dən tək lif və ya töv siy-
yə si nin ta ma mi lə haq lı ol du ğu-
nu qə bul edən mü tə xəs sis lər be lə 
bir mə sə lə də tə rəd düd qar şı sın-
da qal mış lar ki, lü ğə tin möv cud 
qü sur la rı nı ara dan qal dır maq da 
Mər kəz sə la hiy yət li dir mi?.. Ya-
xud zə ru ri dü zə liş lə ri son nəş rin 
müəl lifl  ə ri – Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Döv lət Dil Ko mis si ya sı, 
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı nın Nə si mi adı na Dil çi lik 
İns ti tu tu və “Şərq-Qərb” Nəş riy-
yat Evi hə ya ta ke çi rə bil məz mi?..

Fik ri miz cə, Tər cü mə Mər kə zi-
nin ye ni, da ha mü kəm məl bir or-
foq ra fi  ya lü ğə ti ha zır la ma sı üçün 
həm hü qu qu, həm də po ten sialı 
var dır. Və bu gü nə qə dər gö rü lən 
iş lər də bu na zə ma nət ve rir.

Mü tə xəs sis lə rə mə lum dur ki, 
Azər bay can di li nin ilk or foq ra fi  ya 
lü ğə ti ni (“İm la lü ğə ti” ad la nır dı) 
is tər el mi, is tər sə də si ya si- ideolo ji 
ba xım dan çox mü rək kəb bir şə rait-
də – ke çən əs rin 20-ci il lə rin də dil çi, 
ədə biy yat şü nas və ic ti mai xa dim 
Və li Xu lufl  u ha zır la mış, hə min lü-
ğət 1929-cu il də Ba kı da “A zər nəşr” 
tə rə fi n dən nəşr olun muş dur. Bun-
dan əv vəl isə müəl li fi n “Ye ni türk 
əlifb  a sı ilə ya zı qay da la rı” ki ta bı 
(Ba kı, 1925) çıx mış dı. An caq o da 
mə lum dur ki, bu əsər lər, prin sip 
eti ba ri lə, bir müəl li fi n yox, döv-
rün, de mək olar ki, bü tün dil çi-zi-
ya lı la rı nın ya ra dı cı lıq məh su lu idi. 
Hə min döv rə qə dər or foq ra fi  ya 
qay da la rı nı ənə nə müəy yən edir-
di… 20-ci il lər də vax ta şı rı ke çi ri lən 
İm la Konf rans la rın da ge niş mü za-
ki rə lər apa rı lır dı. Mə sə lən, Bi rin ci 
Azər bay can İm la Konf ran sı pro-
fes sor Bə kir Ço ban za də nin “İm la-
da ümu mi prin sip lər” mə ru zə si ni 
din lə miş di… Bu və ya di gər mə sə-
lə ba rə sin də isə Döv lət El mi Şu ra sı 
qə rar qə bul edir di.

Bu gün “A zər bay can di li nin 
or foq ra fi  ya lü ğə ti”n də mü şa hi-
də olu nan qü sur lar, heç şüb hə-
siz, ye ni ha di sə, ya xud son nəş ri 
tər tib edən lə rin gü na hı de yil, 
20-ci il lə rin mü rək kəb mə də ni-
in tel lek tual ov qa tın dan gə lir.

Hə min il lər də mil li or foq ra fi -
ya lü ğət çi li yi nin qar şı sın da ən 
azı üç cid di prob lem da ya nır dı:

  Ərəb əlifb  a sın dan la tı na ke-
çər kən söz lə ri ərəb əlifb  a-
sın da ol du ğu ki mi yaz ma lı, 
yox sa da nı şıq nor ma sı na ta-
be et mə li?

  Xalq da nı şıq di lin də ge niş 
iş lə nən, la kin ya zı di li üçün 
sə ciy yə vi ol ma yan söz lə ri lü-
ğə tə da xil et mə li, ya yox?

  Qər bi Av ro pa mən şə li söz lə-
ri (əsa sən, ter min lə ri) lü ğət-
də han sı həcm də, elə cə də 
ne cə (mən bə dil də ol du ğu 
ki mi, ya xud xalq da nı şıq di li 
tə ləff  ü zün də?) ver mə li?

Eti raf et mə li yik ki, bu sual la ra nə 
nə zə ri, nə də təc rü bi ola raq prin si-
pial ca vab ver mək heç də asan ol-
ma mış, or foq ra fi  ya lü ğə ti nin hər 
ye ni nəş rin də həm nor ma, həm də 
ano ma li ya fakt la rı öz ək si ni tap-
mış dır. Şi fa hi ədə bi nitq (tə ləff  üz) 
mə də niy yə ti yük səl dik cə, or fo-
qra fi  ya da fo ne tik prin si pin möv-
qe yi güc lən miş, la kin in di yə qə dər 
tam ha kim ol ma mış dır. Mə sə lən, 
bu gün də “u mud” yox, “ü mid”; 
“məl lim” yox, “müəl lim”; “ə də bi-
yat” yox, “ə də biy yat” ya zı rıq.

Tər cü mə Mər kə zi nin təh lil-
lə rin də ən çox ma raq do ğu ran 
mə sə lə lər dən bi ri or foq ra fi  ya lü-
ğə tin də gen-bol yer tu tan, an caq 
müasir Azər bay can di lin də iş-
lən mə yən ərəb və ya fars mən şə-
li söz lə rə eti raz dır… Qeyd edək 
ki, bu mə sə lə “İm la lü ğə ti” nin 
tər ti bi za ma nı da or ta ya çıx mış-
dı. Və ar xaik ərəb və ya fars söz-
lə ri lü ğə tə yal nız ona gö rə da xil 
edil miş di ki, köh nə ki tab la rı əs ki 
əlifb  a dan ye ni əlifb  a ya çe vi rən də 
or foq ra fi k hərc-  mərc lik ya ran-
ma sın… An caq iş elə gə tir di ki, 
bu “ə nə nə” heç bir zə ru rət ol ma-
dan bu gü nə qə dər da vam edir.

“A zər bay can di li nin or foq ra fi  ya 
lü ğə ti” nin “Ön söz ”ün də de yi lir:

“A zər bay can di li nin həcm cə çox 
ki çik olan ilk or foq ra fi  ya lü ğə ti 
1929-cu il də la tın qra fi  ka lı əlifb  a 
əsa sın da nəşr olun muş dur. Lü ğət 
təd ri cən tək mil ləş di ri lə rək 1940, 
1960, 1975-ci il lər də çap olun muş-
dur …Ə gər 2004-cü il də nəşr olun-
muş or foq ra fi  ya lü ğə tin də 80 mi nə 
ya xın söz var idi sə, ge niş lən di ril-
miş və ye ni dən iş lən miş bu nəşr də 
on la rın sa yı 110 mi ni keç miş dir. 
Əla və edil miş söz lə rin ço xu ye ni 
ya ran mış, ya xud əv vəl ki nəş rə da-
xil edil mə si unu dul muş söz lər dir”.

Bi rin ci si, “həcm cə çox ki çik” 
he sab olu nan ilk lü ğət təx mi nən 
20 min sö zü əha tə et miş dir ki, 
20-ci il lər üçün bu, bö yük uğur 
sa yı la bi lər… İkin ci si, 2004-cü 
il də 80 mi nə ya xın söz dən iba-
rət olan bir lü ğə ti on il ər zin də 
“ye ni ya ran mış, ya xud əv vəl ki 
nəş rə da xil edil mə si unu dul muş 
söz lər” he sa bı na nə qə dər “zən-
gin ləş dir mək” olur ki, həc mi 110 
mi ni keç sin?.. Və nə ha yət, üçün-
cü sü, lü ğə tin müs tə qil lik il lə rin-
də ki nəşr lə ri ha zır la nar kən əv vəl-
ki il lər də ki qə dər ge niş, pe şə kar 
mü za ki rə lər apa rıl mış dır mı?..

Tər cü mə Mər kə zi nin təh lil lə-
rin də (və təq di min də) or foq ra fi -
ya lü ğə ti nin kül li miq dar da fakt la 
təm sil olu nan qü sur la rı nə az, nə 
çox, düz yed di qru pa bö lü nür ki, 
biz on la rı yığ cam lıq xa ti ri nə beş 
qrup da ümu mi ləş di rə bi lə rik:

  müasir Azər bay can di lin də 
iş lən mə yən ərəb, fars və di-
gər əc nə bi söz lə rin lü ğə tə 
da xil edil mə si;

  o qə dər də po pul yar ol ma-
yan, yal nız mü tə xəs sis lə rin 
dar ün siy yət dairə si nə mən-
sub söz-ter min lə rə ge niş yer 
ay rıl ma sı;

  ədə bi nor ma tiv lik dən və ya 
küt lə vi iş lək lik dən məh rum 
dialek tizm lə rin, ya xud lo ru 
söz lə rin lü ğət də xey li say da 
eh ti va edil mə si;

  lü ğət də həm mə na, həm də 
for ma ca qon dar ma “söz ya-
ra dı cı lı ğı” na güc lü me yil 
edil mə si;

  lü ğə tin əsas sız “q ram ma tik-
ləş di ril mə si”.

Bi rin ci qü su run “ə nə nə” dən 
gəl di yi ni qeyd et dik. Əla və ola-
raq de yə bi lə rik ki, bi zim az-çox 
mü kəm məl lü ğət lə ri miz var dır 
ki, ora da klas sik ədə biy ya tın di-
lin də iş lə nən ərəb və fars söz lə ri 
da ha əha tə li, elə cə də mü fəs səl 
izah lar la təq dim edi lir. Hər bir 
sö zün ərəb qra fi  ka sı ilə ya zı lı şı 
da ve ri lir. Doğ ru dur, bu cür lü-
ğət lə rin tək mil ləş di ril mə si nə eh-
ti yac var. Hər şey dən əv vəl ona 
gö rə ki, son il lər xey li miq dar da 
əsər lər or ta ya çı xa rı la raq nəşr 
olun muş dur ki, on la rın lek si ko-
nun da ərəb, fars mən şə li alın ma-
lar mü hüm yer tu tur.

İkin ci qü sur ter mi no lo gi ya ilə 
bağ lı dır… Adə tən, or foq ra fi  ya 
lü ğə ti nə o ter min lər da xil edi lir 
ki, on lar ümu miş lək sə ciy yə si 
da şı yır… Əgər bü tün ter min lər 

bu ra ya da xil edil sə, elə bir möh-
tə şəm ki tab alı nar ki, tə səv vür 
et mək be lə çə tin dir. “A zər bay-
can di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti”-
nin tər tib çi lə ri “Lü ğə tin qu ru lu-
şu” baş lıq lı iza hat da “di li mi zin 
lü ğət tər ki bi nin ay rıl maz his sə-
si ni təş kil edən xü su si ter min-
lər ”ə “mi ni mum həcm də” yer 
ayır dıq la rı nı qeyd et sə lər də, 
bu “mi ni mum həcm ”in nə dən 
iba rət ol du ğu, han sı prin sip lə rə 
da yan dı ğı gös tə ril mə miş, “həc-
m”in özü isə “mi ni mum” həd-
di ni xey li aş mış dır… Və bü tün 
bun lar elə bir dövr də ol muş dur 
ki, müasir elm lə rin əsas sa hə lə-
ri üz rə ki fa yət qə dər zən gin (və 
mü kəm məl) ter mi no lo ji lü ğət lər 
həm var, həm də ha zır la nır.

Ye ri gəl miş kən, bir mü hüm mə-
sə lə yə də to xun maq is tər dim… 
Bu gün ter mi no lo gi ya nın bey nəl-
mi ləl ləş mə si elə bir sə viy yə də dir 
ki, bu və ya di gər ter mi nin (mə-
sə lən: atom, kreativ, disk ret, mo-
dern və s.) hər han sı bir di lə mən-
sub lu ğu şər ti dir və ümu miy yət lə, 
ter min lər həm real, həm də po ten-
sial ola raq bü tün dil lə rə aid dir.

Bir da ha tək rar edi rik ki, or foq-
ra fi  ya lü ğə ti nə yal nız ümumiş-
lək, po pul yar ter min lər da xil 
edil mə li dir.

Üçün cü qü sur dialek tizm lə rə, 
lo ru lek si ka ya ge niş yer ay rıl ma-
sın dan irə li gə lir. Mə sə lən, di li-
miz də “sü rüş dür mək” sö zü nün 
fo ne tik dialekt-şi və qar şı lı ğı olan 
“sür çüt mək” sö zü nün lü ğə tə sa-
lın ma sı o de mək dir ki, ey ni “mü-
vəff  ə qiy yət” lə bü tün dialek tizm-
lə rə qa pı aç maq olar… Tər tib çi lər 
heç onu da nə zə rə al ma mış lar ki, 
or foq ra fi  ya lü ğə ti nin mis si ya sı 
düz gün ya zı nor ma la rı nı təs bit 
et mək dir. Düz gün for ma “sü rüş-
dür mək” dir sə, “sür çüt mək ”in 
bu ra da nə işi var?..

“Lü ğə tin qu ru lu şu”n da gös-
tə ri lir ki, bu ra ya “mə həl li söz-
lər dən (dialek tizm lər dən) şi fa hi 
xalq ya ra dı cı lı ğın da ən çox ya-
yıl mış, bu ra dan da ümum xalq 
di li nə keç miş, ha be lə ter min ki-
mi qə bul edil miş və ədə bi dil də 
qar şı lı ğı ol ma yan söz lər: ba lıq, 
bit ki, hey van və s. ad la rı” da da-
xil edil miş dir… Fi kir ve rin, be lə 
bir mən zə rə alı nır: dialek tizm 
əv vəl şi fa hi xalq ya ra dı cı lı ğı na, 
da ha doğ ru su, onun di li nə, son-
ra isə ümum xalq di li nə ke çir… 
“Ü mum xalq di li”, əs lin də həm 
dialekt lə ri, həm də ədə bi di li 
özün də eh ti va edən an la yış dır. 

Ona gö rə də bu ra da nə de yil mək 
is tə di yi ni ba şa düş mək ol mur. 
Və ümu miy yət lə, “A zər bay can 
di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti” nin əv-
və lin də ve ril miş is tər “Lü ğə tin 
qu ru lu şu”, is tər sə də “Or foq ra fi -
ya qay da la rı” böl mə lə rin də həm 
təs ni fat prin sip lə ri tez-tez po zu-
lur, həm də dil çi lik ter min lə rin-
dən düz gün is ti fa də olun mur.

Lü ğə tin dör dün cü qü su ru 
qon dar ma “söz ya ra dı cı lı ğı”n-
dan iba rət dir ki, Tər cü mə Mər-
kə zi nin əmək daş la rı bu nu üç 
qru pa bö lür lər: 1) mə na sı an la-
şıl ma yan söz lər, 2) mə na sı və 
ya zı lı şı qü sur lu söz lər, 3) sü ni 
söz lər və söz bir ləş mə lə rin dən 
dü zəl di lən qu ra ma söz lər… Əl-
bətt  ə, böl gü nü da ha da ge niş lən-
dir mək olar. Və təəs süf ki, lü ğət 
bu nun üçün ki fa yət qə dər “zən-
gin” ma te rial ve rir.

Mə sə lə nin ma hiy yə ti nə ba-
xaq… Bu cür qon dar ma la rın 
lü ğət də tə səv vü rə gəl mə yə cək 
qə dər yer al ma sı nə dən irə li gə-
lir?.. Fik ri miz cə, “söz” an la yı şı-
nı düz gün dərk et mə mək dən!.. 
Ma raq lı dır ki, tər tib çi lər, Azər-
bay can di lin də, mə sə lən, “ət riy-
yat çı lı qet mə”, ya xud “ət riy yat-
çıol ma” “söz” lə ri nin ol du ğu nu 
qə bul edir lər, an caq, de yək ki, 
“müəl lim li ket mə”, “hə kim liket-
mə”, ya xud “müəl li mol ma”, 
“hə ki mol ma” “söz” lə ri ni qə-
bul edib lü ğə tə da xil et mir lər… 
Ni yə?.. Ona gö rə ki, ən zə ru ri 
el mi prin sip lər be lə göz lə nil mə-
miş, tər tib çi lər ya han sı kəm sa-
vad mətn də sə tə sa düf et dik lə ri 
“söz” lə ri al mış, ya da öz lə rin dən 
uy dur muş lar…

Be şin ci qü sur əsas sız “q ram-
ma tik ləş dir mə” dən iba rət dir 
ki, bu ra ya lek sik-qram ma tik, 
elə cə də qram ma tik şə kil çi lər lə 
dü zə lən çox say lı söz-for ma lar 
aid dir. Nə eh ti yac var ki, “si-
lah lan dı rıl ma, si lah lan dı rıl maq, 
si lah lan dır ma, si lah lan dır maq, 
si lah lan ma, si lah lan maq… si-
lah sız lan dı rıl ma, si lah sız lan-
dı rıl maq, si lah sız lan dır ma, 
si lah sız lan dır maq, si lah sız laş dı-
rıl ma, si lah sız laş dı rıl maq, si lah-
sız laş dı rıl mış, si lah sız laş dır ma, 
si lah sız laş dır maq, si lah sız lıq” 
ti pin də si cil lə mə lər or foq ra fi -
ya lü ğə ti nə da xil edil sin?.. Əgər 
mət ləb sö zün tö rə mə lə ri nin 
düz gün ya zı lış qay da və ya for-
ma la rı nın təs bit edil mə sin dən 
ge dir sə, da ha doğ ru, da ha el mi 
ol maz dı mı ki, lü ğə tə ta ma mi lə 
tə bii ola raq əla və edil miş “Or-
foq ra fi  ya qay da la rı”n da müx tə-
lif növ şə kil çi lə rin or foq ra fi  ya sı 
təf si la tı ilə ve ril sin?.. Hal bu ki 
Na zir lər Ka bi ne ti nin 5 av qust 
2004-cü il ta rix li qə ra rı ilə təs-
diq edil miş ha zır ki “Or foq ra fi  ya 
qay da la rı” ilə heç nə yə nail ol-
maq müm kün de yil…

Əl bətt  ə, çox la rı ki mi mən də o 
fi  kir də de yi ləm ki, “A zər bay can 
di li nin or foq ra fi  ya lü ğə ti” yal nız 
qü sur lar dan iba rət dir. Bu sa hə-
də ki fa yət qə dər uğur la rı mız da 
var dır… Nə qə dər pa ra dok sal 
gö rün sə də, de mə li yəm ki, ən 
bö yük uğur la rı mız dan bi ri də 
or foq ra fi  ya lü ğə ti nin ye ni, da-
ha mü kəm məl tər tib edi lib nəşr 
olun ma sı na bö yük eh ti yac duy-
ma ğı mız dır…
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Azərbaycan dilinin 
yeni orfoqrafiya 
lüğətinə ciddi 

ehtiyac duyulur…
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

T
Taas sup – fa na tizm, müb tə la-

lıq; Taas su bun çev re len di ği öy le 
bir mu hit ki kim se ba na inan maz 
da her kes ona ina nır.

Ta bak I – boş qab; Çor ba ta ba ğı 
– də rin boş qab; Çay ta ba ğı – nəl-
bə ki. Ka dın ma sa ya ta bak, ka şık 
ko yu yor.

Ta bak II – dab baq, gön-də ri 
ema lat çı sı; Ta bak ha ne, deb bağ-
ha ne den ge len bir ke li me dir ve 
de ri ta bak la nan fab ri ka ya ve ri-
len ad dır

Ta ba ka – 1. qat, tə bə qə; 2. və-
rəq; 3. port si gar; Bir ta ba ka ka ğıt 
– bir və rəq ka ğız. Ce viz ağaç la-
rı nın al tı na çö ke bi lir, ta ba ka la-
rı nız dan bi rer si ga ra ya ka bi lir-
si niz.

Ta ban – 1. elek to rat, se çi ci, si-
ya si par ti ya tə rəf da şı; 2. ən aşa-
ğı, mi ni mum; Ta van ve ta ban 
fi  ya tı – Mak si mum və mi ni mum 
qiy mət. Se çim le re az kal dı, par-
ti ta ba nı nın is tek le ri da ha tes pit 
edi le me di.

Ta ban sız – qor xaq, ür kək, qə-
rar sız, cə sa rət siz. Am ma da ta-
ban sız mış lar ha. Bir ka çış kaç tı-
lar, hâlâ da ka çı yor lar ga li ba.

Tab let – plan şet (kom pü ter); 
Sı nıf da ki le re bi rer tab let da ğı tıl-
dı.

Tab lo – 1. löv hə, şit; 2. şə kil 
(dram əsə rin də); 3. mən zə rə;
4. cəd vəl; Çar pım tab lo su- vur-
ma cəd və li; İf ti har tab lo su – şə-
rəf löv hə si; Bu oyun, üç per de 
beş tab lo dur.

Taç – aut, yan; Taç atı şı – to pun 
yan ciz gi dən oyu na da xil edil mə-
si. İkin ci ya rı da ta ca çı kan to pu 
oyun cu oyun ala nı na da hil eder-
ken ku ra lı boz du, sa rı kart ye di. 

Tah lil – təh lil, ana liz; Son tah lil-
də – axır, nə ha yət, nə ti cə eti ba ri lə; 
Sen ne ka rar ve rir sen ver, her 
şey ola ca ğı na va rır son 
tah lil de.

Tah sil – pul 
yığ ma, mə-
da xil, in kas-
sa si ya; Pa-
ra la rı tah sil 
et mek ve 
ka sa ya ya-
tır mak la-
zım. Azər bay-
can di lin də ki 
təh sil – türk cə də eği-
tim, öğ re tim, öğ re nim.

Tah vil – is tiq raz, qiy mət li 
ka ğız, kon ver si ya; Tah vil, ano-
nim şir ket le rin kay nak bul mak 
ama cıy la çı kar dık la rı, va de si 
bir yıl dan uzun borç se ne ti dir. 
Azər bay can di lin də ki təh vil – 
türk cə də de vir tes lim.

Ta kıl mak – 1. iliş mək, sa taş-
maq; 2. ili şib qal maq; Yol da bir 
ar ka da şı na ta kıl dı. İs tas yon me-
mu ru onun şeh re sey rek in di-
ği ni bil di ğin den her se fe rin de 
ta kı lır.

Ta kım – 1. ta qım, ko man da;
2. qrup, bri qa da, kol lek tiv; 3. dəst; 
Fut bol ta kı mı – fut bol ko man da-
sı; Alet ler ta kı mı – alət dəs ti; Sof-
ra (ye mek) ta kı mı – ye mək ser vi zi 
(qab-qa caq dəs ti); Mil li ta kım – 
yığ ma ko man da. Fut bol cu lar dan 
bi ri az ön ce kır mı zı kart gör müş-
tü ve bü tün ta kım ha ke me sal dır-
mak la meş gul dü.

Tak ma – pro tez, sü ni; Tak ma 
ba cak – pro tez ayaq; Tak ma ad – 
lə qəb, tə xəl lüs, aya ma. Hep si nin 
tak ma ad la rı var dı.

Tak mak – 1. fi k ri ni bir şe yə 
(ye rə) cəm ləş dir mək, top la maq; 
2. bi ri si nə bor cu nu qay tar ma-
maq; Ta kıp ta kış tır mak – bə zə-
nib-dü zən mək; Bir ke re bu işe 
ka fa yı tak mış tı; Zi ya ona yi ne 
yüz li ra tak tı.

Ta lep – xa hiş, ri ca; Üs lub fər qi-
nə diq qət et mə li. Ta lep te bu lun-
mak – xa hiş (ri ca) et mək (tə ləb 
et mək yox!). Av ru pa lı la rın ta-
lep le ri ni ka bul ede mi yor dev let, 
kon fe rans da ğı lı yor, harp baş lı-
yor.

Ta lip – id diaçı, id dia edən, tə-
ləb edən; Ay şe kız, okul öğ ret-
men li ği ne ta lip ti.

Ta mam – 1. yax şı, ra zı yam, ol-
sun, da nış dıq; 2. ha zır dır; 3. elə-
dir, düz dür, doğ ru dur. Ta mam, 
baş ka işi miz kal ma dı da şim di 
onun la mı uğ ra şa ca ğız!

Tan – 1. (a uzun tə ləff  üz 
edi lir) tə nə, de di-qo du, 
qey bət, ya man la-
ma; 2. sö yüş, 
təh qir;

Tan et mek – 1. dal ca da nış-
maq, qey bət et mək; 2. Tə nə et-
mək, ya man la maq, söz lə təh qir 
et mək. Tan ey le men ho ca lar / 
Ha tı rı nız hoş ol sun.

Ta nı dık – ta nış, ta nış-bi liş, ta-
nış adam; Bu kentt  e bir ta nı dık 
yok. Kü çük kız, bir ta nı dık eda-
sıy la ko nu şan bu es rar lı ada mı 
ya dır ga ma dı. 

Ta nıt ma – an no ta si ya, təq di-
mat, pre zen ta si ya. Ye ni ba sı lan 
ki ta bı bir ta nıt ma ya zı sı ile an-
lat mak ve okur la ra ta nıt mak iyi 
olur du.

Tank – sis tern, iri re zer vuar, 
bak, çən; Akar ya kıt tan kı – ya-
na caq re zer vuarı (çə ni). Yıl lar dır 
bah çe nin or ta sın da bir tank du-
ru yor.

Tap ma – 1. iba dət, səc də; 2. kult, 
ayin, si ta yiş; Bir ki şi ye tap ma–şəx-
siy yə tə pə rəs tiş. Onu sev me, ona 
tap ma ga yet do ğal, çün kü gü zel 
ve akıl lı dır.

Tap mak – 1. səc də et mək, iba-
dət et mək; 2. bi ri si ni və ya bir 
şe yi həd din dən ar tıq sev mək, 
pə rəs tiş et mək, məf tun ol maq; 
Sa na ta pı yo rum de sem, ina nır 
mı sın? 

Ta raf sız – neyt ral, bi tə rəf; Ta-
raf sız ül ke hiç bir as ke ri blo ğa 
üye ol ma yan dev let de mek tir. 

Ta raf tar – azar keş (id man da); 
Ta raf tar la rın tüm te za hü rat la rı-
na rağ men ta kım dep las man da 
ye nil di.

Ta ra ma – 1. da ra ma, tə miz lə-
mə; 2. seç mə; 3. ba lıq kü rü sün-
dən ha zır la nan so yuq qəl ya nal tı; 
Ta ra ma ge mi si – mi na tu tan gə-
mi, tral la təc hiz edil miş ba lıq çı 
gə mi si. Tuz lu ba dem ler, fıs tık lar, 
fın dık lar, kı zar mış su cuk lar, kü-
çük bö rek ler, ta ra ma gi bi şey ler-
den çim le ni yo rum.

Ta raz – 1. da raq ağ zı (kə tan, 
yun da ra yar kən qa lan tul lan tı 
ip-sap); 2. tör-tö kün tü, zir-zi bil; 
Ku ma şın üze rin de ta raz var dı ve 
tel tel ip lik gö rü nü yor du. Azər-
bay can di lin də ki 
ta raz – türk-
cə də den-
ge(li).

Ta raz la mak – da ra maq (yun, 
kə tan və s. par ça to xu ma dəz-
ga hın dan çı xar kən üzə rin də qa-
lan ar tıq ip-sa pı nı tə miz lə mək); 
Azər bay can di lin də ki ta raz la-
maq – türk cə də den ge le mek.

Tar tı – 1. çə ki, çək mə, öl çü, 
ölç mə; 2. tə rə zi; Bu nun tar tı sı bel li 
de ğil.

Tar tış ma – mü za ki rə, mü ba hi-
sə, dis put; Sa kın bu so ru yu or da 
sor ma, bu son suz bir tar tış ma 
ko nu su.

Tart mak – çək mək, ölç mək (öl-
çü və çə ki alət lə rin də); Al şu çu-
va lı, kan tar da tart.

Taş la ma – epiq ram, həcv (ədə-
bi janr), tən qid; Si ya sal taş la ma 
za man za man or ta oyu nu nun da 
bir özel li ği ol muş tu.

Taş lık – to yuq çi nə da nı; Dı şa-
rı da ot la yan ta vuk ke si lir, taş lı-
ğın içe ri si te miz le nir ve za rı ay-
rı lır.

Tat bi kat – hər bi ma nevr lər, 
tak tik məş ğə lə lər. As ker bir lik le-
ri ge niş ara zi de tat bi kat yap tı lar.

Ta til – is ti ra hət, tə til; Yaz ta ti-
li – yay tə ti li; Ya kın da dön me si 
la zım, sö mes tir ta ti li so na eri yor. 
Azər bay can di lin də ki tə til (iş bu-
rax ma) – türk cə də grev.

Tat lı – 1. de sert; 2. şi rin; Her 
tür lü ye me ğe toz şe ker ek le di-
ğin den daima tat lı olur du bi ber-
ler. Ye mek ten son ra sof ra ya tat lı 
ve kah ve ser vi si ya pıl dı.

Tat sız – xo şa gəl məz, pis, iy rənc, 
çir kin; Tat sız bir adam – pis adam, 
iy rənc adam; İç ki den ya na ol dum 
ola sı tat sız bir şöh re ti ol du ğu hal-
de son za man lar da al ko le olan ba-
ğım lı lı ğı ta va na vur muş.

Tat sız lık – 1. pis (xo şa gəl məz) 
ha di sə (iş, xə bər); Dü ğün sa hip-
le ri er ken den tat sız lık çı ka ca ğı nı 
gör dü ler, gi dip de li kan lı la ra yal-
var dı lar.

Ta van – 1. si ya si par ti ya, təş-
ki lat və s. rəh bər li yi (an to ni mi: 
ta ban); 2. üst li mit, də rə cə; Yük-
se köğ re nim gör müş bir dev let 
me mu ru nun ta va nı bi rin ci de re-

ce nin dör dün cü ba sa ma-
ğı dır.

Tav la – nərd, nərd oyu nu; 
Kah ve ci den baş ka üç ki şi var dı, 
iki si tav la oy nu yor du.

Ta vuk çu luk – quş çu luq; Üs-
lub fər qi nə diq qət et mə li. Yal nız 
to yuq bəs lə mək, to yuq və to yuq 
əti məh sul la rı sat maq yox, ümu-
miy yət lə quş çu luq tə sər rü fa tı ilə 
məş ğul ol maq de mək dir.

Tay fa – 1. mat ros; 2. qa yıq, gə-
mi he yə ti, ko man da sı; Ka yık ta 
hem ben hem de tay fam uyan-
dık.

Ta ze – 1. gənc, gö zəl qa dın;
2. tə zə, tə zə-tər; Şu kö şe de ço cu-
ğuy la be ra ber bir ta ze otu ru yor.

Taz yik – təz yiq, sı xış dır ma; 
Bü tün ka nı göğ sü nü çat la ta cak 
bir taz yik le kal bi ne hü cum edi-
yor du. Azər bay can di lin də ki 
təz yiq (qan təz yi qi) – türk cə də 
tan si yon, at mos fer təz yi qi – ba-
sınç.

Teb liğ(at) – 1. el mi mə ru zə, te-
zis; 2. bil di riş; Teb liğ ler, bi lim sel 
top lan tı ta ri hi ne en geç on gün 
ka la or ga ni zas yon ku ru lu na ile-
til miş ol ma lı dır.

Te cil – tə xir, tə xi rə sal(ın)ma, 
er tə lə mə; As ker li ği ni te cil ett  ir-
mek is te yen yu mur cak lar el le-
rin de yok la ma ka ğı dı tu tu yor-
lar dı. Azər bay can di lin də ki tə ci li 
– türk cə də acil.

Tek – 1. ye tər ki; 2. sa kit, səs-
siz; Tek dur mak (otur mak) – sa-
kit, dinc da yan maq. Tek ye sin de 
ne is ter se ye sin, tek ça lış sın da is-
ter se ara da ya ra maz lık da et sin.

Te kel – mo no po li ya, in hi sar; 
Al kol lü iç ki üre ti mi dev let te ke-
lin de mi?

Tek le mek – 1. xa rab ol maq, 
pis iş lə mək (mo tor, ma şın və s.); 
2. tu tuq luq (tü fəng də); 3. kə kə lə-
mək; 4. arit mi ya; Bir an için kal-
bi nin tek le miş ol ma sın dan kork-
tu.

Tek lifl  i – 1. çox ədəb li, ədəb 
göz lə yən, nə za kət li; 2. san bal-
lı, hör mət li, gör kəm li, mü hüm; 
Tek lifl  i mi sa fi r – cid di qo naq. 
Tek lifl  i müş te ri – san bal lı müş tə-
ri, hör mət li alı cı. Bu do la bın için-
de, tek lifl  i mi sa fi r le re mah sus 
la van ta çi çe ği ko kan, yu mu şak 

tüy lü Bur sa hav lu la rı 
du rur du.

T e k  n i k 
– tex ni ka, 

tex ni ki; Harp 
tek ni ği – hər-

bi tex ni ka. Bu 
ya zı lar da Tür-
ki ye’ nin kal kın-

ma sı için ilim ve 
tek ni ğin lü zu mu na 

sık sık işa ret edil miş tir. 
Azər bay can di lin də ki tex-

nik, tex ni ki iş çi – türk cə də 
tek ni ker.
Te le si mek – 1. köh nəl mək, 

aşın maq, tif tik lən mək; (pal tar və 
s.); 2. zəifl  ə mək, hal dan düş mək; 
Epey te le si miş, yor gun luk tan ba-
yı la cak du ru ma gel miş ti. Azər-
bay can di lin də ki tə ləs mək – türk-
cə də ace le et mek.

Tel siz – 1. sim siz; 2. rat si ya, ra-
dio stan si ya sı; Tel siz de di ği miz 
de ni ha yet so nun da ge ne te le da-
ya nı yor.

Te mel li – hə mi şə lik, daimi; 
Ba nu te mel li aile si nin evi ne ta-
şın mış, ko ca sı nı ara sı ra zi ya re te 
gi der ol muş tu.
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Az.FKİ (Azər bay can Fo to-Ki-
no İda rə si) lap əv vəl dən səs-
li fi lm lə rin len tə alın ma sın da 
ÜİD Kİ-ni (Ümu mitt  i faq Döv lət 
Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu) bi tir-
miş pe şə kar ki ne ma toq raf çı lar-
dan fay da lan ma ğa baş la mış dı. 
Ar tıq ilk Azər bay can pe şə kar 
qa dın re jis so ru Q.Sa lam za də 
fi lm lər də ikin ci re jis sor ki mi iş ti-
rak et miş, şə rik li də ol sa, bi rin ci 
ek ran işi ni len tə al mış dı. Re jis-
sor lar – S.Mər da nov və V.Nij ni, 
ope ra tor F.No vits ki sə nəd li ek-
ran əsər lə rin də güc lə ri ni sı na-
mış dı lar. V.Nij ni ilk ad dı mın da 
uğur suz lu ğa dü çar ol sa da, rəh-
bər lik S.Mər da nov və F.No vits-
ki yə bö yük ümid lər bəs lə yir di. 
Bu nun la ya na şı, hə lə ÜİD Kİ-də 
təh si li ni da vam et di rən H.Se-
yid za də, Ə.Ata ki şi yev, N.Bə də-
lov, H.İs ma yı lov, H.Uruy ma qov 
Azər bay can fi lm lə ri nə re jis sor 
və ope ra tor kö mək çi lə ri, as sis-
tent lə ri ki mi cəlb olu nur du lar. 

Şüb hə siz ki, mü ha ri bə yə qə-
dər ki döv rün pe şə kar ki ne ma-
toq raf çı la rı ara sın da Sə məd 
Mər da nov xü su si se çi lir di. Sə-
məd Ha şım oğ lu Mər da nov 
(1911-1939) Tifl  is də zi ya lı ailə-
sin də do ğul muş du. O, məş hur 
səh nə us ta sı M.Mər da no vun 
qar da şı idi. 1925-ci il dən teatr və 
ki noy la cid di ma raq la nan S.Mər-
da nov ailə lə ri Ba kı ya kö çən dən 
son ra ek ran sə nə ti nə da ha da 
bağ lan mış, 1930-cu il də Mosk va 
Ki no Tex ni ku mu nun re jis sor luq 
fa kül tə si nə da xil ol muş, S.Ey-
zenş teyn və B.Bar net ki mi ek ran 
us ta la rı nın ema lat xa na la rın da 
təh sil al mış dı. O, 1931-ci il də 
tam met raj lı “Kö çə ri lər” sə nəd li 
len ti ni, son ra “Ma vi də niz qoy-
nun da”, “Kənd li lər” fi lm lə ri ni 
çək miş di. 

O, zi ya lı ailə sin də bö yü müş, 
Ə.Qəm kü sar, Ö.F.Ne man za-
də, M.Şah tax tins ki, E.Sul ta nov, 
Ə.Nə ri ma nov, Ə.Haq ver di yev 
ki mi zi ya lı la rı uşaq lıq vaxt la rın-
dan ta nı mış dı. ÜİD Kİ-də oxu-
du ğu il lər də S.Mər da nov müəl-
lim lə rin dən ki ne ma toq ra fın 
sir lə ri ni cid di şə kil də öy rən miş, 
öz is te da dı və qa bi liy yə ti ilə diq-
qə ti çək miş di. O, cə mi 20 ya şın da 
tam met raj lı “Kö çə ri lər” sə nəd-
li len ti ni (sse na ri müəl li fi  Z.Za-
ki rov, ope ra tor B.Pump yans ki) 
çək miş, bu fi lm də mən sub ol du-
ğu xal qın adət-ənə nə lə ri ni bü-
tün ko lo ri ti lə əks et di rə bil miş di. 

Şəkk- şüb hə siz, səs siz Azər bay-
can ki no su nun ən diq qə tə la yiq 
ek ran əsər lə rin dən olan hə min 
fi lm, təəs süf ki, sax la nıl ma yıb. 

Film də baş lı ca məq səd kö çə ri-
lə rin “par ti ya və hö ku mə tin gös-
tər di yi qay ğı nə ti cə sin də” otu raq 
hə yat ya şa ma sı üçün gö rü lən təd-
bir lər, ye ni li yin köh nə lik lə mü ba-
ri zə si nin əks et di ril mə si ol sa da, 
S.Mər da nov möv zu nu poetik 
üs lub da ek ra na kö çü rə bil miş-
di. Xal qın adət-ənə nə lə ri nə bə-
ləd olan, on la rı öy rən mə yə cəhd 
edən re jis sor gər gin ya ra dı cı lıq 
ax ta rış la rı sa yə sin də kö çə ri lə rin 
hə yat və məişə ti ni ek ran da can-
lan dır ma ğa mü vəff  əq ol muş du. 
Tə biətin şıl taq lıq la rı na qar şı öz 
ira də lə ri ni bü tün ça lar la rı ilə gös-
tə rən sa də zəh mət adam la rı nın 
kə də ri və se vin ci, gün də lik qay-
ğı la rı fi lm də əsas xətt  i təş kil edir. 

S.Mər da nov 1935-ci il də 
ÜİDKİ-ni bi ti rib Ba kı ya qa yı dan-
dan son ra C.Məm məd qu lu za də-
nin “Ö lü lər” pye si ni ek ran laş dır-
maq ar zu su ilə ya şa yır dı. 1936-cı 
il də ar tıq gə lə cək fi l min ədə bi 
sse na ri si üzə rin də iş ge dir di, o, 
sse na ri çi (gü man ki, O.Leoni-
dov la) ilə iş lə mək üçün bir ne çə 
də fə Mosk va da ol muş du. Əsə rin 
C.Cab bar lı tə rə fi n dən ya zıl mış 
lib rett  o su ilə ta nış olan re jis sor 
ma te rialı ki ne ma toq ra fın qa nun-
la rı na tam ca vab ve rən sse na ri yə 
çe vir mə yə can atır dı. La kin ar zu-
su nu hə ya ta ke çir mək ona qis mət 
ol ma dı. Hə min il S.Ey zenş teyn lə 
bir gə Ba kı ya mü ha zi rə oxu ma ğa 
gə lən B.Bar ne tə Az.FKİ rəh bər li-
yi tə rə fi n dən edi lən tək lif “Ma vi 
də niz qoy nun da” fi l mi nin ya ran-
ma sı na sə bəb ol du. 

“A zər fi lm” lə “Mej rab pom-
fi lm”in bir gə is teh sa lı olan “Ma-
vi də niz qoy nun da” ko me di ya sı 
tam mə na da ilk Azər bay can səs li 
(“Al mas” fi l mi nə yal nız mu si qi 
ya zıl mış dı, len tin özü səs siz çə-
kil miş di) bə dii ek ran əsə ri idi. 
Mü qa vi lə yə gö rə, 30-cu il lə rin 
baş lan ğı cın da so vet mü hən di si 
P.Ta ger tə rə fi n dən iş lə nib ha zır-
lan mış sis tem üz rə len tə alı nan 
bu ek ran əsə ri “A zər fi lm ”in ba za-
sın da, “Mej rab kom fi lm ”in ya ra-
dı cı kol lek ti vi lə çə ki lir di. Fil min 
sse na ri müəl li fi  K.Mints, qu ru-
luş çu- re jis so ru B.Bar net, ikin ci 
re jis so ru S.Mər da nov, qu ru luş-
çu- ope ra to ru M.Ki ril lov, ikin ci 
ope ra to ru M.Mus ta fa yev, qu ru-
luş çu-rəs sa mı V.Aden, bəs tə ka-
rı “A zər fi lm” tə rə fi n dən Ni ya zi, 
“Mej rab pom fi lm” tə rə fi n dən isə 
S.Po tots ki, səs ope ra to ru A.Qorn-
şteyn idi. Əsas rol la rı N.Kr yuç-
kov (Al yo şa), L.Sverd lin (Yu sif), 
Y.Kuz mi na (Ma ri ya), S.Sva şen-
ko (ba lıq çı lıq kol xo zu nun səd ri), 
M.Əli yev, İ.Əfən di yev, S.Sva şen-
ko, B.Bar net, V.Sa te ye va, A.Ju-
kov, A.Do li nin, S.Ko ma rov və 
baş qa la rı ifa edir di lər. 

Son ra lar fi lm üzə rin də iş haq-
qın da be lə ya zı la caq dı: “...Çə ki liş 
he yə ti nə Azər bay can stu di ya sı-
nın nü ma yən də lə ri, ikin ci re jis-
sor Sə məd Mər da nov (Mər da ni), 
ikin ci ope ra tor Mir zə Mus ta fa-
yev, re jis sor as sis ten ti Məm məd 
Əli li da xil idi lər. Bu adam lar seç-
mə idi lər: gö zəl, tə va zö kar və işə 
can yan dı ran... Düz dür, Mər da-
nov və Mus ta fa yev üçün bi la va si-
tə ya ra dı cı lıq işi az idi. Çün ki on-
la rın qar şı sın da güc lü və inad kar 
fi  qur lar: Bar net, Ki ri lov du rur du.

Bu nun la be lə, on la rın hər iki si, 
xü su si lə Mər da nov ümu mi iş-
də xoş əh val-ru hiy yə ya ra dır dı-
lar...” (M.Kuş ni rov. Bo ris Bar-
ne tin hə ya tı və fi lm lə ri (rus ca) 
Mos kva, 1977, səh.138).

Xə zər ba lıq çı la rı nın hə ya tın dan 
bəhs edən bu ki no ko me di ya “ye ni 
so vet ada mı nın for ma laş ma sın da 
əmə yin, dost lu ğun və mə həb bə-
tin oy na dı ğı ro lu” əks et dir mə li 
idi. Fil min sü je ti bə sit sxem üzə-
rin də qu ru lub. Me xa nik Al yo şa və 
onun sa diq dos tu Yu sif ba lıq ovu 
möv sü mün də ar te lə kö mək et mək 
üçün şə hər dən ba lıq çı lıq kol xo zu-
na ezam olu nur lar. On la rın min di-
yi qa yıq də niz də fır tı na ya tuş gə lir 
və iki dost dal ğa la rın qoy nun da 
ölüm lə üz-üzə qa lır. Ba lıq çı lar tə-
rə fi n dən xi las edi lən Al yo şa və Yu-
sif kol xoz da işə baş la yır, bri qa dir 
Ma ri ya ya vu ru lur lar. Ma ri ya nın 
dost la ra sə mi mi mü na si bə ti on la-
rın qəl bin də qıs qınc lıq duy ğu la rı-
nın ya ran ma sı na sə bəb olur. La kin 
ba lıq ovu za ma nı də niz də bo ğu-
lan Ma ri ya nı xi las edə bil mə dik lə-
rin dən dost lar pə ri şan olur lar. Ov 
möv sü mü nün ba şa çat ma sı mü-
na si bə ti lə nə zər də tu tu lan bay ram 
şən li yi ya sa dö nür. Xə zə rin sa hi-
lin də pəj mür də hal da otur muş 
Al yo şa və Yu sif dal ğa lar la çar pı-
şan Ma ri ya nı gö rür lər. Onun xi-
la sı ha mı nın se vin ci nə sə bəb olur. 
Şə hə rə dön mək ərə fə sin də hər iki 
dost ürə yi ni Ma ri ya ya açır, la kin 
qı zın sev gi li si var, o uzaq lar da dır 
və Ma ri ya sev gi li si nə sa diq dir. 

Sü je tin sxe mi təx mi nən (fi  na-
lı nı nə zə rə al ma saq) “Mə həb bət 
oyu nu” fi l mi ni xa tır la dır. Bu ra da 
ideolo gi ya nın və ta ma şa çı nın tə-
ləb et di yi sa də lik, ay dın lıq və ide-

ya lı lıq ön pla na çə kil miş, dra ma-
tizm ele ment lə ri ni üs tə lə miş dir. 
Əgər iki epi zo du –Al yo şa və Yu-
si fi n, son ra isə Ma ri ya nın də niz də 
bat ma sı nı – dra ma tizm ki mi qə bul 
et sək, ki ne ma toq ra fi k ta pın tı nın 
bə sit li yi da ha ay dın gö rü nər. Film 
əv vəl cə dən hə ya tı, onun ti pik tə-
za hü rü nü əks et dir mək, gü lüş lə 
mü hi tin və qəh rə man la rın xa rak-
te ri ni də rin ləş dir mək, fa ciə ilə ko-
mizm ele ment lə ri ni üz vi şə kil də 
bir ləş dir mək yö nü mün də dü şü-
nü lüb. Re jis sor S.Mər da nov len tin 
ümu mi ide ya sı nı be lə ifa də edir di: 
“Hə yat özü ko mik və dra ma tik 
ele ment lə rin bir-bi ri ilə üz vi bağ lı 
ol du ğu nu sə nət ka ra diq tə edir”. 

Fil min pa vil yon epi zod la-
rı Mosk va da, na tu ra epi zod la rı 
isə Ba kı da len tə alı nır dı. Bu nun-
la bağ lı mət buat xə bər ve rir di ki, 
“Məş hur re jis sor (B) Bar net (“Şə-

hər kə na rın da” fi l mi nin 
re jis so ru) və gənc türk 
re jis so ru Sə məd Mər da-

no vun bir lik də çək di yi 
Kas pi də ni zi ba lıq çı la rı-

nın hə ya tın dan alın mış bö-
yük bə dii səs li fi lm olan “Ən 

ma vi də niz də” “Mej rab pom-
fi lm” fab ri kin də pa vil yon iş lə ri ni 

qur ta rıb, Ba kı ya gəl miş dir. Bu ra da 
şək lin tə biət səh nə lə ri çə ki lə cək. 
Bil gəh sa hi lin də şək lin çə kil mə si-
nə baş lan mış dır. Bu şək li “A zər-
fi lm” “Mej rab pom fi lm ”lə bir lik də 
çə kir. Bu, Azər ki no nun ilk bö yük 
səs li şək li ola caq”. (“Ə də biy yat 
qə ze tə si”, 1935, 23 ap rel). 

B.Bar net və S.Mər da nov fi l min 
konfl  ikt lər və tə zad lar üzə rin də 
qu rul ma sı nın zə ru ri li yi ni ba şa 
dü şür dü lər. Ona gö rə də çə ki liş 
za ma nı sse na ri nin sxe ma tik li yi ni 
ört-bas dır et mək üçün epi zod la ra 
müm kün dra ma tizm ele ment lə ri 
əla və edir di lər. Mə sə lən, B.Bar ne-
tin yaz dı ğı na gö rə, Ma ri ya nın də-
niz də bat ma sın dan kə dər lə nən, 
pəj mür də hal da sa hil də otu ran 
Al yo şa və Yu sif su dan çı xan Ma ri-
ya nı gö rən də dər hal su ya atıl ma lı 
idi lər. Am ma re jis sor lar on la rın 
əv vəl cə qor xub ge ri qaç ma la rı nı, 
son ra isə su ya atıl ma la rı nı dra-
ma tizm ele men ti ki mi epi zo da 
da xil edib lər. La kin bü tün bun lar 
len tin ko mik ru hu fo nun da ki fa-
fət qə dər tə sir li de yil di. Sə nət ka-
rın hər iki is ti qa mət – ko mizm və 
dra ma tizm – üçün ha zır ol ma sı nı 
əsas gö tü rən S.Mər da nov isə fi l-
min epi zod la rın da fəh mi ni əya ni 
şə kil də nü ma yiş et di rir di. Al yo şa 
və Yu si fi n xi las edil mə si epi zo-
dun da bu, ay dın gö rü nür. Ba lıq-
çı la rın ya rım can hal da gö yər tə yə 
uzan dır dıq la rı Yu sif ona əlin to-
xun du ğu nu hiss edən də bərk dən 
çı ğı rır: “Qı dıq la ma mə ni!” Bar ne-
tin şə ha də ti nə gö rə, be lə ta pın tı-
lar hə mi şə S.Mər da nov tə rə fi n-
dən edi lir di. O, bir sı ra epi zod la rı 
müs tə qil iş lə miş və len tə al mış dı. 

Baş ro lu ifa edən Ye le na Kuz mi-
na xa ti rə lə rin də qeyd edir ki, bir 
də fə qu ru luş çu re jis sor Bar net xəs-
tə lən di yin dən, o, əsas səh nə ni Sə-
məd lə məşq et mə li olub. “Nə vaxt 
idi ki, iş dən be lə zövq al ma mış dım. 
Səh nə çox gö zəl alın mış dı. Çox 
təəs süf ki, son ra dan fi lm də hə min 
səh nə yə yer ta pıl ma dı”. (İ.Kuz mi-
na. “Xa tır la dıq la rım ba rə də”. (rus 
di lin də). Mos kva, 1976, səh.229). 

Davamı gələn sayımızda
Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

Az.FKİ (Azər bay can Fo to-Ki-

İ
n ki şa fı nın səs li döv rü nə qə dəm qo yan Azər bay can ki no su, za ma-
nın ru hu na, si ya si ha ki miy yə tin tə ləb lə ri nə ca vab ve rən ek ran 
əsər lə ri nin is teh sa lı na janr böl gü sü ilə baş la dı. Film lə rin təb li-
ğat-təş vi qat funk si ya sı sax la nıl maq la, iki is ti qa mət də – müasir 

və ta ri xi-in qi la bi möv zu lar da qar şı ya qo yul muş və zi fə lə rin ic ra sı 
hə ya ta ke çi ril di. Ta ri xi-in qi la bi film lər “so vet ha ki miy yə ti nin keç-
di yi çə tin və şə rəf li yo lu”, müasir möv zu la ra həsr olun muş lent lər 
isə “so vet ada mı nın for ma laş ma sı nı” əks et dir mə li idi. Bu na gö rə 
də 1936-1940-cı il lər də is teh sal edil miş 7 bə dii ek ran əsə rin dən 
3-ü ta ri xi-in qi la bi, 4-ü isə müasir möv zu ya həsr olun muş du. 
Ey ni və ziy yət bü töv lük də so vet ki no su na da xas idi. Rus ki no sun da 
S.Ey zenş teyn, V.Pu dov kin, Va sil yev qar daş la rı nın ek ran əsər lə ri ilə 
ya na şı, ta ri xi-in qi la bi janr da di gər film lər də çə ki lir di. Q.Ko zint sev 
və L.Trauber qin (“Mak sim haq qın da tri lo gi ya”, 1935-1939), A.Zar xi 
və İ.Xey fit sin (“Bal tik de pu ta tı”, 1936), Y.Dzi qa nın (“Biz Kronş tat-
da nıq”, 1936), N.Erm le rin (“Bö yük və tən daş”, 1936-1939), S.Yut-
ke viç, M.Rom mun lent lə ri bü töv bir epo xa nın so vet ideolo gi ya sı 
nöq te yi-nə zər dən bə dii mən zə rə si ni ya rat maq cəhd lə ri idi. Q.Alek-
sand ro vun “Sirk” (1936), “Vol qa-Vol qa” (1938), “İ şıq lı yol” 
(1940) ko me di ya la rı “so sializm uğ run da mü ba ri zə nin ge di-
şin də ye ni in sa nın ya ran ma sı na kö mək et mək” məq sə di da-
şı yır dı. Ye ni mər hə lə yə qə dəm qo yan Azər bay can ki no su da 
ey ni və zi fə ni hə ya ta ke çir mə yə məh kum idi.
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tizm ele ment lə ri ni üs tə lə miş dir. 
Əgər iki epi zo du –Al yo şa və Yu-
si fi n, son ra isə Ma ri ya nın də niz də 
bat ma sı nı – dra ma tizm ki mi qə bul 
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za hü rü nü əks et dir mək, gü lüş lə 
mü hi tin və qəh rə man la rın xa rak-
te ri ni də rin ləş dir mək, fa ciə ilə ko-
mizm ele ment lə ri ni üz vi şə kil də 
bir ləş dir mək yö nü mün də dü şü-
nü lüb. Re jis sor S.Mər da nov len tin 
ümu mi ide ya sı nı be lə ifa də edir di: 
“Hə yat özü ko mik və dra ma tik 
ele ment lə rin bir-bi ri ilə üz vi bağ lı 
ol du ğu nu sə nət ka ra diq tə edir”. 

Fil min pa vil yon epi zod la-
rı Mosk va da, na tu ra epi zod la rı 
isə Ba kı da len tə alı nır dı. Bu nun-
la bağ lı mət buat xə bər ve rir di ki, 
“Məş hur re jis sor (B) Bar net (“Şə-
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re jis so ru Sə məd Mər da-
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nın hə ya tın dan alın mış bö-
yük bə dii səs li fi lm olan “Ən 

ma vi də niz də” “Mej rab pom-
fi lm” fab ri kin də pa vil yon iş lə ri ni 

qur ta rıb, Ba kı ya gəl miş dir. Bu ra da 
şək lin tə biət səh nə lə ri çə ki lə cək. 
Bil gəh sa hi lin də şək lin çə kil mə si-
nə baş lan mış dır. Bu şək li “A zər-

n ki şa fı nın səs li döv rü nə qə dəm qo yan Azər bay can ki no su, za ma-
nın ru hu na, si ya si ha ki miy yə tin tə ləb lə ri nə ca vab ve rən ek ran 
əsər lə ri nin is teh sa lı na janr böl gü sü ilə baş la dı. Film lə rin təb li-
ğat-təş vi qat funk si ya sı sax la nıl maq la, iki is ti qa mət də – müasir 

və ta ri xi-in qi la bi möv zu lar da qar şı ya qo yul muş və zi fə lə rin ic ra sı 
hə ya ta ke çi ril di. Ta ri xi-in qi la bi film lər “so vet ha ki miy yə ti nin keç-
di yi çə tin və şə rəf li yo lu”, müasir möv zu la ra həsr olun muş lent lər 
isə “so vet ada mı nın for ma laş ma sı nı” əks et dir mə li idi. Bu na gö rə 
də 1936-1940-cı il lər də is teh sal edil miş 7 bə dii ek ran əsə rin dən 

Ey ni və ziy yət bü töv lük də so vet ki no su na da xas idi. Rus ki no sun da 
S.Ey zenş teyn, V.Pu dov kin, Va sil yev qar daş la rı nın ek ran əsər lə ri ilə 
ya na şı, ta ri xi-in qi la bi janr da di gər film lər də çə ki lir di. Q.Ko zint sev 
və L.Trauber qin (“Mak sim haq qın da tri lo gi ya”, 1935-1939), A.Zar xi 
və İ.Xey fit sin (“Bal tik de pu ta tı”, 1936), Y.Dzi qa nın (“Biz Kronş tat-
da nıq”, 1936), N.Erm le rin (“Bö yük və tən daş”, 1936-1939), S.Yut-
ke viç, M.Rom mun lent lə ri bü töv bir epo xa nın so vet ideolo gi ya sı 
nöq te yi-nə zər dən bə dii mən zə rə si ni ya rat maq cəhd lə ri idi. Q.Alek-

nə baş lan mış dır. Bu şək li “A zər-
fi lm” “Mej rab pom fi lm ”lə bir lik də 
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ya lı lıq ön pla na çə kil miş, dra ma-
tizm ele ment lə ri ni üs tə lə miş dir. 
Əgər iki epi zo du –Al yo şa və Yu-
si fi n, son ra isə Ma ri ya nın də niz də 
bat ma sı nı – dra ma tizm ki mi qə bul 
et sək, ki ne ma toq ra fi k ta pın tı nın 
bə sit li yi da ha ay dın gö rü nər. Film 
əv vəl cə dən hə ya tı, onun ti pik tə-
za hü rü nü əks et dir mək, gü lüş lə 
mü hi tin və qəh rə man la rın xa rak-
te ri ni də rin ləş dir mək, fa ciə ilə ko-
mizm ele ment lə ri ni üz vi şə kil də 
bir ləş dir mək yö nü mün də dü şü-
nü lüb. Re jis sor S.Mər da nov len tin 
ümu mi ide ya sı nı be lə ifa də edir di: 
“Hə yat özü ko mik və dra ma tik 
ele ment lə rin bir-bi ri ilə üz vi bağ lı 
ol du ğu nu sə nət ka ra diq tə edir”. 

Fil min pa vil yon epi zod la-
rı Mosk va da, na tu ra epi zod la rı 
isə Ba kı da len tə alı nır dı. Bu nun-
la bağ lı mət buat xə bər ve rir di ki, 
“Məş hur re jis sor (B) Bar net (“Şə-
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fi lm” fab ri kin də pa vil yon iş lə ri ni 

qur ta rıb, Ba kı ya gəl miş dir. Bu ra da 
şək lin tə biət səh nə lə ri çə ki lə cək. 
Bil gəh sa hi lin də şək lin çə kil mə si-
nə baş lan mış dır. Bu şək li “A zər-

n ki şa fı nın səs li döv rü nə qə dəm qo yan Azər bay can ki no su, za ma-
nın ru hu na, si ya si ha ki miy yə tin tə ləb lə ri nə ca vab ve rən ek ran 
əsər lə ri nin is teh sa lı na janr böl gü sü ilə baş la dı. Film lə rin təb li-
ğat-təş vi qat funk si ya sı sax la nıl maq la, iki is ti qa mət də – müasir 

və ta ri xi-in qi la bi möv zu lar da qar şı ya qo yul muş və zi fə lə rin ic ra sı 
hə ya ta ke çi ril di. Ta ri xi-in qi la bi film lər “so vet ha ki miy yə ti nin keç-
di yi çə tin və şə rəf li yo lu”, müasir möv zu la ra həsr olun muş lent lər 
isə “so vet ada mı nın for ma laş ma sı nı” əks et dir mə li idi. Bu na gö rə 
də 1936-1940-cı il lər də is teh sal edil miş 7 bə dii ek ran əsə rin dən 

Ey ni və ziy yət bü töv lük də so vet ki no su na da xas idi. Rus ki no sun da 
S.Ey zenş teyn, V.Pu dov kin, Va sil yev qar daş la rı nın ek ran əsər lə ri ilə 
ya na şı, ta ri xi-in qi la bi janr da di gər film lər də çə ki lir di. Q.Ko zint sev 
və L.Trauber qin (“Mak sim haq qın da tri lo gi ya”, 1935-1939), A.Zar xi 
və İ.Xey fit sin (“Bal tik de pu ta tı”, 1936), Y.Dzi qa nın (“Biz Kronş tat-
da nıq”, 1936), N.Erm le rin (“Bö yük və tən daş”, 1936-1939), S.Yut-
ke viç, M.Rom mun lent lə ri bü töv bir epo xa nın so vet ideolo gi ya sı 
nöq te yi-nə zər dən bə dii mən zə rə si ni ya rat maq cəhd lə ri idi. Q.Alek-

Şəkk- şüb hə siz, səs siz Azər bay- “A zər fi lm” lə “Mej rab pom- Bu nun la be lə, on la rın hər iki si, 

Səməd Mərdanov
Qısa ömrün
uzun hekayəti
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Azər bay can əra zi sin də olan ta ri xi ti ki li lə rin, abi də lə-

rin bə zi lə ri müx tə lif me mar lıq sir lə ri ni bu gü nə cən 
özün də qo ru yub sax la yır. Şərq lə Qər bin kə siş mə 
nöq tə sin də yer lə şən Azər bay ca nın coğ ra fi ba xım dan 

st ra te ji möv qe yə sa hib ol ma sı ay rı-ay rı yer lər dən ta cir lə rin, 
sə nət kar la rın, say sız-he sab sız də və kar van la rı nın bu ra axı nı-
na şə rait ya ra dıb. Şər qin müx tə lif di yar la rın dan Azər bay ca na 
gə lən in san lar bu ra da öz və tən lə ri nə aid ti ki li lə rin in şa sı na 
ça lı şıb. Or ta əsr lər də ta ri xi abi də lə rin bö yük ək sə riy yə ti nin 
klas sik Şərq me mar lıq üs lu bun da ti kil mə si tə bii hal dır. Çün ki 
İs lam di ni nin yük sək nü fu zu özü nü me mar lıq abi də lə rin də də 
gös tə rir di. Me mar lar, sə nət kar lar in şa et dik lə ri sa ray, məs cid, 
rə səd xa na, ha mam, mey xa na və kar van sa ra lar da di ni mo tiv lə-
rin qa bar dıl ma sı na və di ni amil lə rin abi də nin konst ruk si ya sı-
nın əsas tər kib his sə si ol ma sı na ça lı şır dı lar. Əks hal da, hə min 
ti ki li nin me ma rı nı çox cid di cə za göz lə yir di. 

Bu nun la ya na şı, or ta əsr lər 
Azər bay ca nın da me mar la rın ək-
sə riy yə ti döv rün tə lə bi ilə fəl sə-
fə, ri ya ziy yat, ast ro no mi ya, hən-
də sə, fi  zi ka ki mi elm sa hə lə ri nə 
yax şı bə ləd idi lər. Odur ki, in şa 
et dik lə ri bi na la ra xü su si me mar-
lıq üs lub la rı nı, xü su siy yət lə ri-
ni, bir söz lə, ya ra dı cı lıq sir lə ri ni 
də “ya zır dı lar”. Bu sə bəb dən də 
nəin ki or ta əsr lər, hətt  a ye ni dövr 
(XIX əsr) Azər bay can me mar lı-
ğın da kı bə zi ti ki li lər öz lə rin də 
bir çox sir lə ri qo ru yub sax la yır. 
Mə sə lən, XIX əsr də Göy çay ra yo-
nun da in şa edi lən ye ral tı ha mam 
özəl li yi nə gö rə bir çox ta ri xi ob-
yekt lər dən fərq lə nir.

Göy çay mö cü zə si
Göy ça yın var lı şəxs lə rin dən 

olan Həz rət bəy Ağa za də bu 
böl gə də ki məş hur ha ma mı öz 
qı zı üçün ce hiz lik tik di rib. Göy-
çay şə hə ri nin mər kə zin də ən 
qə dim ti ki li olan ye ral tı ha ma-
mın çir kab su la rı nın han sı yol-
la, ne cə və ha ra axı dıl ma sı ba rə-
də, hə lə ki, heç ki min mə lu ma tı 
yox dur. Bu is ti qa mət də araş dır-
ma lar apa rıl sa da, hə lə lik də qiq 
nə ti cə əl də edil mə yib. Bu fak tın 
özü ti ki li nin ne cə bö yük me-
mar lıq mö cü zə si ol ma sı na sü-
but dur. Am ma bu da ha ma mın 
əsas özəl li yi de yil.

Tor paq sət hin dən 2 metr də-
rin lik də yer lə şən, kvad rat şək-
lin də olan ti ki li nin oval şə kil li 
3 bö yük sa lo nu var. Sa lon lar-
dan iki si qa dın lar, bi ri isə ki-
şi lər üçün nə zər də tu tu lub.
Bu ha mam dan ey ni vaxt da 70 
nə fər is ti fa də 
edə bi lib.

Ha ma mın ən bö yük özəl li yi bu-
dur ki, içə ri də qız dı rı cı sis tem 
ol ma sa da, qış vax tı onun dö şə-
mə si çox is ti olub. De yi lən lə rə 
gö rə, ha ma mın ocaq xa na sın da 
həm su qız dı rı lıb, həm də ora-
da ya ra nan is ti ha va dö şə mə nin 
al tı ilə hər ye rə ya yı lıb. Biş miş 
kər pic lə ha zır la nan dö şə mə qız-
dıq da, qış vax tı be lə ha ma mın 
içə ri si is ti olur muş. Ötən əs rin 
30-40-cı il lə rin də bu ha mam dan 
həbs xa na ki mi is ti fa də edi lib. 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
son ra isə ha mam pen dir se xi 
ki mi fəaliy yət gös tə rib. 1958-ci 
il də bu bi na ye ni dən tə mir edi-
lə rək ha mam ki mi is ti fa də yə 
ve ri lib. 

Qız qalasının gizlinləri
XII əsr də məş hur me mar Mə-

sud Da vu doğ lu tə rə fi n dən in şa 
edi lən Qız qa la sı nın ta rix çə si, 
ne cə ti kil mə si və ora da baş ve-
rən dö yüş lər haq qın da əf sa nə-
lər do la şır. La kin baş dan-ba şa 
sirr olan bu qa la nın mö cü zə li 
me mar lıq cə hə tin dən az da nı şı-
lıb. Nə həng qa ya üzə rin də ti ki-
lən qa la nın yu xa rı dan ba xa raq 
9 rə qə mi şək lin də gö rün mə si nə 
xü su si diq qət ye ti ri lib. Bu ra da 
söh bət, tə bii ki, ti ki li nin müt ləq 
han sı sa rə qə mə ox şa ma sın dan 
get mir. Bu ra da 9 sa də cə bir for-
ma dır ki, ti kin ti za ma nı tət biq 
edi lən me mar lıq sir lə ri də öz 
baş lan ğı cı nı bu ra dan gö tü rür. 

Qa la nın tək doq quz rə qə mi nə 
yox, həm də bu ta ya ox şa ma sı na 
səy gös tə ri lib. Mi fo lo gi ya mız da 
od, işıq və Gü nə şin rəm zi he sab 
edi lən bu ta ilə ya na şı, ti ki li nin 
sək kiz pən cə rə sin dən yu xa rı-
da kı dör dü elə yer lə şib ki, de-
kab rın 22-də, yə ni qış gün dö-
nü mün də Gü nə şin şüala rı bu 
pən cə rə lər dən dü şə rək qa la nın 
içi ni işıq lan dı rır. Gü man edi-
lir ki, məhz qı şın bu ən qı sa 
gü nün də ka hin lər gü nün ye ni 
döv ret mə si üçün ayin lər ic ra 
edib lər. Gü nəş işı ğı nın hə min 
his sə dən il də cə mi bir də fə Qız 
qa la sı na da xil ol ma sı hə qi qə tən 
də hey rə ta miz fakt dır. Bu, XIX 
əs rin rus hərb çi-mü hən dis xə ri-
tə lə rin də də öz təs di qi ni ta pır. 
On lar Qız qa la sı nı “Xun sar” 
ad lan dı rıb lar ki, bu da “An sar 
Gü nəş” və ya “Gü nəş qəs ri” 
mə na sı nı ve rir.

Bə zi alim lə rin fi k rin cə, qa la-
da kı xey li ele ment ul duz la rın 
və Gü nə şin bi ril lik sik li ni mü-
şa hi də et mək üçün nə zər də tu-
tu lub və qə dim in san la rın hə ya-
tın da mü hüm rol oy na yıb.

Alim lər dü şü nür ki, Qız qa la-
sı Gü nə şin bir il ər zin də fır lan-
ma sı nı mü şa hi də et mək və bu 
sik lin mü hüm pro ses lə ri ni - fə-
sil lə rin də yiş mə si ni öy rən mək 
məq sə di ilə in şa edi lib. Tə sa dü-
fi  de yil ki, Qız qa la sın dan ge cə-
lər sə ma nı seyr edər miş lər. Qa-
la nın pən cə rə lə rin dən üfü qün 
ən par laq ul duz la rı nı, mə sə lən, 
Ve qa bür cün də ki Li ra, Əq rəb 
bür cün də ki An ta res, Bö yük Ayı 
bür cün də ki Si rius ul duz la rı nı 
gör mək olar. Özü də qa la nın 
pən cə rə lə ri nin hər bi ri müəy-
yən ul du za - bi ri Si riusa, di gə ri 
Ve ne ra ya, bir baş qa sı An ta re sə 
və s. ba xır.

Bə zi ver si ya la ra gö rə isə Qız 
qa la sı nın konst ruk si ya sı di ni 
prin sip lə rə əsas la nır. Bu ta-
ri xi abi də il kin gör kə min də 
içi boş, si lindr va ri ti ki li olub. 
Da xi li di var lar bo yun ca yu xa-
rı qal xan pil lə kən lər yo nu lub. 

Qa la nın dör dün cü mər tə bə-
sin dən da mı na qə dər yer lə şən 
pən cə rə lər Gü nə şin tra yek to-
ri ya sı nı tək rar edə rək, xü su si 
qövs ya ra dır. Ey ni za man da 
pən cə rə lər gü nə şin çıx ma sı na 
və qış gün dö nü mü nə (22 de-
kabr) is ti qa mət lə nib. Ast ro fi-
zi ki təd qi qat lar gös tə rir ki, qış 
gün dö nü mün də gü nəş şüala rı 
pən cə rə lər dən içə ri do la raq 
bü tün Qız qa la sı nı işıq lan dı-
rır.

Am ma, tə bii ki, de yi lən fakt-
lar qa la nın mü da fi ə əhə miy yə-
ti ni azal da bil məz. Döv lət çi lik 
ta ri xi miz öz mü da fi əsi nə gö rə 
bu qa la ya borc lu dur. 1964-cü 
il də qa la da təd qi qat iş lə ri apa-
rı lan za man bü növ rə dən 14 
metr hün dür lük də içə ri yə doğ-
ru uza nan bö yük ağac tir lə rin 
ol du ğu müəy yən edi lib. On la-
rın nə məq səd lə is ti fa də edil-
mə si mə lum de yil. Ola bil sin, 
bu tir lər kontr for sun için də 
giz li bir ti kin ti ilə əla qə dar dır 
və ya zəl zə lə yə qar şı amor ti-
za si ya ro lu nu oy na yıb. Də qiq 
he sab la ma əsa sın da müəy yən 
edi lib ki, qa la nın di va rı nın eni 
bü növ rə his sə də 5 metr dir-
sə, yu xa rı his sə sin də təq ri bən 
4,5 metr dir. Bu fakt lar qa la nın 
mü da fi ə funk si ya sın da da me-
mar lıq sir lə ri nin giz lən di yi nə 
sü but du.

Ba kı da iki sir li ha mam 
Bun lar dan bi ri “Ha cı Ba ni” 

ha ma mı dır. Ha mam ХV əs rin 
sоnlа rındа ti ki lib. Ti ki li nin si-
fa riş çi si Ha cı Qa yib, me ma rı isə 
Ha cı Ba ni ol du ğu üçün ona be lə 
ad ve ri lib. Mü səlmаn şə hər lə ri-
nin əsаs еlеmеnt lə rin dən bi ri 
ki mi bu hаmаm kаrvаn yо lu 
üzə rin də öz iri həcm li gö rü nü şü 
ilə sе çi lib.

Şə hə rə da xil ol maq is tə yən 
ya del li kar van lar müt ləq qa la 
di var la rı nın ya nın da yer lə şən 
bu ha mam da yu yun ma lı və tə-
miz olan dan son ra içə ri ke çə bi-
lər di lər.

1964-cü il də ar xeolo ji-təd qi-
qat iş lə ri apa rı lar kən aş kar olu-
nan ha mam da qə dim Hin dis ta-
na aid me mar lıq nü mu nə lə ri nə 
rast gə li nib. Bu ra da kı оtаqlа rın 
zən gin ör tük sistе mi, hətt а ki-
çik kаmеrаlа rın intеryе ri nə bе lə 
sоn də rə cə bə diilik vе rir.

Ha ma ma da xil olar kən оrаdа 
bə dii mеmаr lıq fоrmаlа rındаn, 
dоl ğun həcm li plаs tikа üs lu-
bundаn is tifа də еdil di yi ni gör-
mək olar. Qə dim Hin dis tan da 
və Şər qin baş qa yer lə rin də ra-
hat lıq ami li nə xü su si diq qət ye-
ti ri lir di. İn sa nın da xi lən gər gin-
lik dən xi la sı və müs bət ener ji 
ilə tə zə lən mə si üçün me mar lar 
bu ha ma mı da hə min üs lub da 
ti kib lər. Su sə si nin ne cə hə zin 
şı rıl tı ya çev ril mə si nin özü baş-
dan-ba şa sir dir.

Baş qa bir ha mam isə Şir-
vаnşаh I Хə li lullаh döv rün də 
“Salyаn qа pı sı” yа хın lı ğındа 
ti ki lən “Ha cı Qa sım” ha ma mı-
dır. Hаmа mın st ruk tu ru yеr li 
mеmаr lı ğın ənə nə vi üsullа rınа 
əsаslа nıb. Bе lə ki, о, vеs ti bül 
his sə sin dən, sо yunmа və yu-
yunmа оtаqlа rındаn, хə zi nə və 
оd luq kаmеrа sındаn ibа rət dir. 
Sо yunmа və çim mə оtаqlа rı 
хаç gün bəz li dir və künc lər də 
kаmеrа lı dır. Tаğlаr, qüb bə lər 
və gün bəz lə rə bö lü nən hаmа-
mın dа хi li məkа nı mеmаr lıq və 
kоnst ruk tiv fоrmаlа rın bö yük 
vа hid lik də rə cə si ilə fərq lə nir. 
Zа lın həcm li plаs tikа sı üfü qi 
və şа qu li böl gü lər nə ti cə sin də 
əl də еdi lib. Su tə mi na tı, isit mə 
və qız dırmа sistе mi divаrlа-
rın içə ri sin də və dö şə mə nin аl-
tındа yеr lə şən bо rulаr vа si tə si 
ilə həyаtа kе çi ri lir di. 

Bə li, Azər bay can da kı ha-
mam lar, kar van sa ra lar, rə səd-
xa na lar, qa la lar özün də xey li 
me mar lıq sir lə ri ni giz lə mək də-
dir. Bu sir lər həm də Azər bay-
ca nın mə də niy yət ta ri xi nin qə-
dim li yi nə və zən gin li yi nə bir 
sü but dur.

El min NU Rİ

nə fər is ti fa də 
edə bi lib.

Tarixi abidələrimizdəki 
memarlıq sirləri
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1925-ci il də Fi ru din bəy Kö çər li də “Azər-
bay can ədə biy ya tı ta ri xi nə dair ma te rial lar” 
ki ta bı na  da xil et di yi “Əli şir Nə vai” mə qa lə si ni 
ey ni cüm lə və fi  kir lər lə baş la yıb. Da ha əv vəl ki 
ta rix lər də ki – yü zil lik lər də ki təd qi qat la ra is ti-
na dən ya zıl mış bu də yər lə rin üs tün dən 100 il-
dən çox za man ötən dən son ra da ey ni fi  kir lər 
söy lə nir. De mək, Nə vai ru hu nun və qə lə mi nin 
qüd rə ti ilə ara ya-ər sə yə gə lən qiy mət li əsər lə-
rin şöh rə ti, şö lə si əsr lər öt dük cə, daim ar tıb. 
Bu, ger çək ta ri xi fakt dır. “Əgər bu ulu za ta öv-
li ya de sək, o öv li ya la rın öv li ya sı dır, mü tə fək kir 
de sək, mü tə fək kir lə rin mü tə fək ki ri dir, şair de-
sək, şair lə rin sul ta nı dır” – Nə vai haq qın da de-
yi lən bu söz lər zərb-mə sə lə dö nüb.

Bö yük öz bək şairi, dil çi-ədə biy yat şü nas, 
xətt  at-bəs tə kar, döv lət xa di mi Əmir Əli şir 
Nə vai (Ni za məd din Mir Əli şir, 2 fev ral 1441, 
He rat – 1 yan var 1501, He rat) öz ya ra dı cı lıq 
qüd rə ti ilə ta ri xi bir səd di cə sa rət lə qı ra raq 
türk ədə bi dil in qi lab çı sı ki mi ədə biy yat ta-
ri xin də ye ni cı ğır aç dı: bü tün əsər lə rin də us-
tad de yə baş əy di yi da hi Ni za mi nin “Xəm-
sə”si nin tə si ri ilə ilk də fə cı ğa tay türk cə sin də 
“Xəm sə”si ni yaz dı. Fars di li nin şeir di li ki mi 
hökm ran ol du ğu bir vaxt da cı ğa tay türk cə-
sin də yaz dı ğı “Xəm sə”də ki li rik duy ğu la rı, 
əx la qi-fəl sə fi  gö rüş lə ri, əs ra rən giz eşq löv-
hə lə ri ilə türk di li nin əzə mə ti ni, gö zəl li yi-
ni poetik ləş dir di. Türk ədə bi di li ni bə şər 
ədə biy ya tın da uca tax ta çı xar dı. Bu nun la 
ki fa yət lən mə yə rək, yə ni be lə bir ədə bi dil 
in qi la bi dö nü şü nün el mi-nə zə ri əsas la rı nı 
“Mü ha ki mət ül-lü ğə teyn” əsə rin də izah et di, 
türk di li ilə fars di li nin mü qa yi sə li təh li li ni 
ya za raq, türk di li nin üs tün lük lə ri ni sı ra la dı.

Nə həng ədə biy yat mey da nı na bəxş et di yi 
“Xəm sə”sin də (1483-1485) top la dı ğı “Hey-
rət ül-əb rar” (“Mö min lə rin hey rə ti”, 1483”), 
“Fər had və Şi rin” (1484), “Ley li və Məc-
nun” (1484), “Sə bai səy yar” (“Yed di səy ya-
rə”,1484) və “Səd di İs kən dər” (“İs kən dər 
di va rı”, 1485) əsər lə ri əx la qi-fəl sə fi  də yə ri 
ilə beş əsr dən ar tıq za man keç mə si nə bax-
ma ya raq, bu gün də - XXI əsr də də ak tual-
dır, se vi lir, dün ya dil lə ri nə tər cü mə olu nur, 
nəşr olu nur və bü tün za man lar da təd qi qat-
çı la rın - ədə biy yat çı la rın, dil çi lə rin, ta rix çi-
lə rin, fi  lo sofl  a rın, ila hiy yat çı la rın, coğ ra fi -
ya çı la rın ... diq qət mər kə zin də dir. 

Nə vaişü nas la rın he sab la ma la rı na gö rə, 
“Xəm sə” 52.000 mis ra dan iba rət das tan lar 
məc musu dur. “Mü ha ki mət ül-lü ğə teyn” əsə-
rin də şair özü ya zır ki, “Xəm sə”m baş dan- 
aya ğa Ni za mi Gən cə vi nin “Beş xə zi nə”si nə 
ca vab dır: ey ni za man da, “Hey rət ül-əb rar” Ni-
za mi nin “Sir lər xə zi nə si”nə, “Fər had və Şi rin” 
Əmir Xos rov Dəh lə vi nin “Xos rov və Şi rin”inə, 

“Ley li və Məc-
nun” Xo ca Kir-
ma ni nin “Göv hər-
na mə”si nə, “Sə bai 
səy yar” Əş rəf Ma-
ra ğa yi nin “Yed di 
mə lək” və “Səd di 
İs gən dər” isə Əb-
dür rəh man Ca mi nin 
“İs gən dər pand na mə-
si”inə nə zi rə dir.

Fir dov si nin fars ədə-
biy ya tı üçün aç dı ğı ye ni 
cı ğır lar dan da ha qiy mət-
li si ni Həz rət Əmir Əli şir 
Nə vai cı ğa tay ədə biy ya-
tın da açıb. Əli şir Nə vai 
haq qın da Öz bə kis tan dil-
çi lik el mi nin məş hur ali mi, 
aka de mik Lə ziz Qa yu mov 
və ədə biy yat şü nas alim, 
aka de mik Əziz Qa yu mov 
qar daş la rı nın ata sı, məş-
hur pe da qoq Po lad jon 
Qa yu mov ötən əs rin 
əv vəl lə rin də ha zır la-
dı ğı “Təz ki re yi Qa-
yu mi”nin bi rin ci 
dəf tə rin də bir çox 
təz ki rə lər dən is ti-
fa də edib. Bu ya zı 
üzə rin də ça lı şar-
kən, əla və ola raq 
bir çox mən bə-
lər dən də əl də et-
di yi miz fakt la rı 
hə min his sə də ki 
in di yə qə dər təq-
dim et mə di yi miz 
mə lu mat lar la qar-
şı laş dı rıb diq qə-
ti ni zə çat dır maq 
is tə dik: da hi 
şair Əli-
ş i r 

Nə vainin za də gan əsil li ata sı və ba ba sı 
hö ku mət ida rə sin də - Tey mu ri lər 

sa ra yın da xid mət edib lər. Sam 
Mir zə nin təz ki rə sin də gös-

tə ril di yi ki mi, “Əli şir Nə-
vainin ata ba ba sı Mir Əbu 

Səid Cəng də xi Sul tan 
Hü sey nin ba ba sı Bay-

qa ra Mir zə nin bi rin-
ci əmir lə rin dən idi. 
Ata sı isə Tey mu run 

nə və si - Mi ran şa hın 
oğ lu və Sə mər qənd 

ha ki mi olan Sul tan 
Əbu Səidin (1451-

1469, şah lıq 
döv rü) və zi ri 

olub”. Da-
ha son ra 
D ö v  l ə t 

şa hın təz-
k i  r ə  s i  n ə 

gö rə, “Şah ru hun oğ lu və Xo ra-
san ha ki mi Sul tan Əbül qa sım 
Ba bu run (1451-1457, şah lıq döv-
rü) ən bö yük mə mur la rın dan 
olub”. Bu sə bəb dən də Əli şi rin 
ailə si Tey mu ri lər sü la lə si nə ya-
xın iqa mət gah da ya şa yır dı və 
o, tey mu ri lər dən olan Hü seyn 
Bay qa ra ilə bi rin ci si nif də bir-
gə oxu muş du.  Ye ri gəl miş kən, 
Hü seyn Bay qa ra nın ata sı ilə 
Əli şir Nə vainin ata sı həm də 
süd qar da şı olub.

Xo ra san pad şa hı Əmir 
Tey mu run bö yük oğ lu Şah-
ruh Mir zə 1447-ci il də və fat 
edən dən son ra şah za də lər 

ara sın da taxt da va ris lik tə-
la şı ya şan dı, öl kə də na ra-

hat lıq sa kit ləş mə di. Bu 
za man Əli şi rin ata sı 

bü tün ailə si ni gö tü-
rüb İraq is ti qa mə ti-
nə sə fər et di. 1452-ci 
il də ye ni dən He ra-
ta qa yı dıb gəl di lər 
və Əli şir təh si li nə 
da vam et di. “Xo ra-
san və Sə mər qənd-
də təh si li-ülum və 
fü nun ilə məş ğul 
olub “Hüsn xət”, 
“Rəsm”, “Mu si qi” 
və “Nəq qaş lıq” sə-
nət lə rin də bö yük 
mə ha rət kəsb et-

di”, əruz el mi ni 
öy rən-

di. 

Sə mər qənd də al dı ğı tə lim-tər bi yə, elm-təh-
sil Ə.Nə vainin hə ya tın da si lin məz iz lər qoy-
du. Us ta dı, döv rü nün ərəb-fars dil lə ri üz rə 
bö yük ali mi sa yı lan Xo ca Cə la ləd din Fey zul la 
Əbu ley si nin kö mə yi ilə is lam hü quq şü nas lıq 
el mi nə və ərəb di li üz rə elm lə rə də rin dən yi-
yə lən di. Föv qə la də is te da dı, iti zə ka sı, el mə 
də rin bağ lı lı ğı ilə özü nü kəşf edə bil di. 

Elə o il lər dən yaz dı ğı şeir lə ri dil lər də do-
la şır dı. Nə vai şeir yaz ma ğa uşaq lıq il lə rin-
dən baş la mış dı. O, ar tıq 15 ya şın da şair ki-
mi ta nın mış, ad-san qa zan mış dı. 

Türk di lin də yaz dı ğı şeir lə ri nə “Nə vai”, 
fars di lin də ki şeir lə ri nə “Fa ni” tə xəl lüs lə ri-
ni seç di. 1456-cı il də Xo ra san şa hı Əbul qa-
sım Ba bu run sa ra yın da işə qə bul  edil di.  Bu 
şah həm də şair idi. Gənc Əli şi rin is te da dı-
na la yi qin cə qiy mət ve rir di. Əbul qa sım Ba-
bu run sa ra yın da Nə vai iki dil ağa sı (“Zul-
li sa ne yi”) adı nı qa zan dı. O za man Əli şir 
Nə vai Məş həd şə hə rin də ya şa yır dı. 

Əbul qa sım Ba bu run sa ra yın da ça lış dı ğı il-
lər də Nə vai çox gənc idi – 15 ya şı var dı. Nə 
acı ki, sa ray ya şa mı onun gə lə cə yə ba xış la rı nı 
də yiş di, şəx si hə ya tın dan iz siz ötüş mə di. “Şah 
sa ray la rı nın qa rı şıq bir za ma nın da ye ti şən şair 
də rə bəy li yin ən iy rənc və nif rət li mən zə rə lə ri ni 
gör müş, tac-taxt mü ba ri zə si nə qalx mış oğul-
la rın ba ba la rı na qar şı yü rü yən vəh şi or du la rı 
sı ra sın da də xi bu lun muş dur. Ata nın oğul la rı nı 
tac-taxt na mı nə qur ban et mə si, qa dın la rın sü-
rü lər ki mi əsir apa rıl ma sı, Şər qin müd hiş baş 
kəs mək, da ra çək mək, zə hər içir mək ki mi cə za-
la rı nı Əli şir Nə vai də fə lər lə gör müş, nə ha yət, 
ol du ğu mən səb dən iy rən mə yə baş la mış dı”.

Ə.Nə vai ömür bo yu ailə hə ya tı qur ma mış-
dı. Bəl kə də, sa ray hə ya tın da – sa ray hə rəm-
xa na la rın da qa dın la ra qar şı əx laq sız lıq lar, 
aman sız lıq lar onun şair qəl bi nin də rin lik lə ri-
nə en miş, 6 ya şın da ana sı nı iti rən bir uşa ğın 
ana-qa dın mehr-mə həb bə ti nə, nə fə si nə doy-
ma ma sı gənc lik də də duy ğu la rı nın ən zə rif 
ye ri ol muş du. Bə zən su fi  dün ya gö rüş lü, nəq-
şi bən di tə ri qət li ol ma sı nın onun ailə hə ya tı 
qur ma ma sı na tə sir et di yi ni ya zır lar. Am ma 
onun bu dün ya dan əl çək mə si, yə ni su fi  li yə 
tam qa pıl ma sı, hə ya ta dər vi şa nə bağ lan ma sı 
ta ri xi 1478-ci ilə tə sa düf edir. “Ən ali mən sə bin 
və ən bö yük il ti fat la rı nın röv nəq və tə rə fi n dən 
əl çə kib əz lət gu şə si nə çə kil di. Yə ni ru ha ni və 
tə səv vü fi  hə ya ta qə dəm qoy du. Əli şir dün ya-
dan əl çə kən də 37 ya şın da idi. ... Ev lən mək 
ləz zə tin dən tə mə kə sib və ... zöv qi mü ta liəyə 
həsr et di”. Doğ ru dur, şairin F.Ətt  a rın “Mən-
tiq üt-teyr” əsə ri nə ca vab ola raq yaz dı ğı “Li-
san üt-teyr” fəl sə fi  di dak tik əsə rin də də şəx si 
hə ya tı ilə bağ lı bir çox mə qam lar var. Am ma 
unut ma yaq ki, bu əsə ri şair, öm rü nün axır la-
rı na ya xın – 1497-1499-cu il lər də ta mam la yıb.

Mə lum dur ki, Ə.Nə vaini nəq şi bən di tə ri qə-
ti nə də vət edən o döv rün məş hur Şey xü lis la-
mı, ali mi, şairi ki mi ulu bir hör mət-iz zə tə sa hib 
olan Əb dür rəh man Ca mi olub. Ca mi isə ailə li 
idi, öv lad la rı var dı. Hətt  a məş hur “Ba ha rıs tan” 
təz ki rə si ni oğ lu Zi yəad di nə dərs lik ki ta bı ki mi 
yaz mış dı. De mək, sə bəb bu de yil miş, həm də 
qeyd edil di yi ki mi, bu za man Nə vai ar tıq 37 
ya şın da idi. O da hə qi qət dir ki, Nə vainin zən-
gin mü ta liə mə də niy yə ti olub, ta uşaq lı ğın dan 
di ni-fəl sə fi  ki tab la rı çox oxu yub.

Davamı gələn sayımızda
Almaz ÜLVİ (BİNNƏTOVA)
Filologiya elmləri doktoru

1925-ci il də Fi ru din bəy Kö çər li də “Azər- “Ley li və Məc-

Da hi mü tə fək kir Əli şir Nə vai bi ri-bi rin dən 
gö zəl, li rik-ro man tik, realist-ta ri xi, ədə-
bi-bə dii, fəl sə fi-tə səv vüf və el mi-nə zə ri 
əhə miy yə tə ma lik öl məz əsər lə ri ilə dün ya 

klas sik lə ri sı ra sın da özü nə məx sus yer tu tur.
1907-ci il də təd qi qat çı Əliağa Hə sən za də baş re dak to-
ru ol du ğu “Di ri lik” dər gi sin də dərc et dir di yi “Tə ra cü-
mi-əh val (mə şa hir) Əli şir Nə vai” mə qa lə sin də ya zır dı: 
“Əli şir Nə vai – “Əmir Ni za məd din” hüc rə tin IX əs ri nin 
əla xi rin də ye ti şən cı ğa tay (türk) və əcəm şüəra sı nın 
məş hur la rın dan dır.  O, yal nız şair ol ma yıb, hə qi qə tən, 
hə kim de yi lə cək bir zat dır. Özün dən əv vəl cı ğa tay şi və-
sin də kim sə o lə ta fət və mə ta nət də əşar yaz ma dı ğı ki mi, 
özün dən son ra də xi çox vaxt bu dil də o qə dər lə tif mə na lı 
əsər ya zıl ma mış dır. Əsər lə ri qiy mət dar dır”.

“Ley li və Məc-
nun” Xo ca Kir-
ma ni nin “Göv hər-
na mə”si nə, “Sə bai 
səy yar” Əş rəf Ma-
ra ğa yi nin “Yed di 
mə lək” və “Səd di 
İs gən dər” isə Əb-
dür rəh man Ca mi nin 
“İs gən dər pand na mə-
si”inə nə zi rə dir.

Fir dov si nin fars ədə-
biy ya tı üçün aç dı ğı ye ni 
cı ğır lar dan da ha qiy mət-
li si ni Həz rət Əmir Əli şir 
Nə vai cı ğa tay ədə biy ya-
tın da açıb. Əli şir Nə vai 
haq qın da Öz bə kis tan dil-
çi lik el mi nin məş hur ali mi, 
aka de mik Lə ziz Qa yu mov 
və ədə biy yat şü nas alim, 
aka de mik Əziz Qa yu mov 
qar daş la rı nın ata sı, məş-
hur pe da qoq Po lad jon 
Qa yu mov ötən əs rin 
əv vəl lə rin də ha zır la-
dı ğı “Təz ki re yi Qa-
yu mi”nin bi rin ci 
dəf tə rin də bir çox 
təz ki rə lər dən is ti-
fa də edib. Bu ya zı 
üzə rin də ça lı şar-
kən, əla və ola raq 
bir çox mən bə-
lər dən də əl də et-
di yi miz fakt la rı 
hə min his sə də ki 
in di yə qə dər təq-
dim et mə di yi miz 

Nə vainin za də gan əsil li ata sı və ba ba sı 
hö ku mət ida rə sin də - Tey mu ri lər 

sa ra yın da xid mət edib lər. Sam 
Mir zə nin təz ki rə sin də gös-

tə ril di yi ki mi, “Əli şir Nə-
vainin ata ba ba sı Mir Əbu 

Səid Cəng də xi Sul tan 
Hü sey nin ba ba sı Bay-

qa ra Mir zə nin bi rin-
ci əmir lə rin dən idi. 
Ata sı isə Tey mu run 

nə və si - Mi ran şa hın 
oğ lu və Sə mər qənd 

ha ki mi olan Sul tan 
Əbu Səidin (1451-

1469, şah lıq 
döv rü) və zi ri 

olub”. Da-
ha son ra 
D ö v  l ə t 

şa hın təz-
k i  r ə  s i  n ə 

gö rə, “Şah ru hun oğ lu və Xo ra-
san ha ki mi Sul tan Əbül qa sım 
Ba bu run (1451-1457, şah lıq döv-
rü) ən bö yük mə mur la rın dan 
olub”. Bu sə bəb dən də Əli şi rin 
ailə si Tey mu ri lər sü la lə si nə ya-
xın iqa mət gah da ya şa yır dı və 
o, tey mu ri lər dən olan Hü seyn 
Bay qa ra ilə bi rin ci si nif də bir-
gə oxu muş du.  Ye ri gəl miş kən, 
Hü seyn Bay qa ra nın ata sı ilə 
Əli şir Nə vainin ata sı həm də 
süd qar da şı olub.

Xo ra san pad şa hı Əmir 
Tey mu run bö yük oğ lu Şah-
ruh Mir zə 1447-ci il də və fat 
edən dən son ra şah za də lər 

ara sın da taxt da va ris lik tə-
la şı ya şan dı, öl kə də na ra-

hat lıq sa kit ləş mə di. Bu 
za man Əli şi rin ata sı 

bü tün ailə si ni gö tü-
rüb İraq is ti qa mə ti-
nə sə fər et di. 1452-ci 
il də ye ni dən He ra-
ta qa yı dıb gəl di lər 
və Əli şir təh si li nə 
da vam et di. “Xo ra-
san və Sə mər qənd-
də təh si li-ülum və 
fü nun ilə məş ğul 
olub “Hüsn xət”, 
“Rəsm”, “Mu si qi” 

“Ley li və Məc-

a hi mü tə fək kir Əli şir Nə vai bi ri-bi rin dən 
gö zəl, li rik-ro man tik, realist-ta ri xi, ədə-
bi-bə dii, fəl sə fi-tə səv vüf və el mi-nə zə ri 
əhə miy yə tə ma lik öl məz əsər lə ri ilə dün ya 

klas sik lə ri sı ra sın da özü nə məx sus yer tu tur.
1907-ci il də təd qi qat çı Əliağa Hə sən za də baş re dak to-
ru ol du ğu “Di ri lik” dər gi sin də dərc et dir di yi “Tə ra cü-
mi-əh val (mə şa hir) Əli şir Nə vai” mə qa lə sin də ya zır dı: 
“Əli şir Nə vai – “Əmir Ni za məd din” hüc rə tin IX əs ri nin 
əla xi rin də ye ti şən cı ğa tay (türk) və əcəm şüəra sı nın 
məş hur la rın dan dır.  O, yal nız şair ol ma yıb, hə qi qə tən, 
hə kim de yi lə cək bir zat dır. Özün dən əv vəl cı ğa tay şi və-
sin də kim sə o lə ta fət və mə ta nət də əşar yaz ma dı ğı ki mi, 
özün dən son ra də xi çox vaxt bu dil də o qə dər lə tif mə na lı 
əsər ya zıl ma mış dır. Əsər lə ri qiy mət dar dır”.

mə lu mat lar la qar-
şı laş dı rıb diq qə-
ti ni zə çat dır maq 
is tə dik: da hi 
şair Əli-
ş i r 

“Rəsm”, “Mu si qi” 
və “Nəq qaş lıq” sə-
nət lə rin də bö yük 
mə ha rət kəsb et-

di”, əruz el mi ni 
öy rən-

mə lu mat lar la qar-
şı laş dı rıb diq qə-
ti ni zə çat dır maq 
is tə dik: da hi 
şair Əli-
ş i r 

“Rəsm”, “Mu si qi” 
və “Nəq qaş lıq” sə-
nət lə rin də bö yük 
mə ha rət kəsb et-

di”, əruz el mi ni 
öy rən-

di. 
Əlişir Nəvai

və onun ədəbi 
xəzinəsinin inciləri
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İl lər dir ki, Qa ra bağ düş mən 
tap da ğın da dır. Yurd-yu va sın-
dan di dər gin düş müş qaç qın lar 
bu acı ta le yi ilə ba rı şa bil mir, 
Və tən, yurd həs rə ti nin yü kü nü 
bir Al lah bi lir, han sı acı lar la da-
şı yır lar . Bü tün bu ağ rı-acı lar iz-
siz, so raq sız itib-bat ma ma lı dır. 
Həm ta rix dərs lik lə ri nə ya zı lıb 
qal ma lı, həm də bə dii əsər lə-
rə kö çü rü lüb gə lə cək oxu cu la ra 
çat dı rıl ma lı dır. 

Qa ra bağ mü ha ri bə si nin nəs-
ri miz də, bü töv lük də ədə biy-
ya tı mız da bə dii ək si ni tap ma sı 
ha mı mı zı dü şün dü rür. Fi kir lə-
şir sən ki, mü ha ri bə hə qi qət lə ri-
ni qə lə mə al maq, bə dii əsər lə rin 
yad da şı na kö çü rüb ədə biy ya ta 
gə tir mək ki mi mə su liy yət li bir 
mis si ya han sı ya zar la rın üzə ri nə 
dü şə cək? Be lə ağ rı-acı lı möv zu-
ya çi yin ve rə cək ya ra dı cı in san-
lar kim lər ola caq?

Mü ha ri bə möv zu sun dan söz 
açan bə zi ya zı çı və şair lər hər şe-
yin za ma na eh ti ya cı ol du ğu nu 
bil di rir lər. Ən yax şı əsər lə rin mü-
ha ri bə ba şa ça tan dan il lər son ra 
ya ra na ca ğı nı qeyd edir lər. 
Bu fi k rə hör mət lə ya na şıb, 
ha ra da sa ra zı laş-
maq olar.

Am ma hər şe yi də za ma nın öh-
də si nə bu ra xıb əl lə ri mi zı üst-üs tə 
qo yub otur ma ğı, yə qin ki, gə lə cək 
nə sil lər bi zə ba ğış la maz.

Ədə biy yat şü nas-alim Ni za mi 
Cə fə ro vun fi k ri tam ək si nə dir. 
Ali min, ta nın mış na sir Aqil Ab-
ba sın “Do lu” ro ma nı na yaz dı ğı 
ön söz də bu sə tir lə ri oxu yu ruq: 
“...Mü ha ri bə ədə biy ya tı müt ləq 
mü ha ri bə döv rün də ya zı lıb, ya-
ra dıl ma lı dır. Bu, mə sə lə yə mə-
nim klas sik ba xı şım dır. Mü ha ri-
bə dən son ra kı ədə biy yat isə ar tıq 
mü ha ri bə nin ümu mi kon teks ti-
nin əsa sın da dü şü nən, onun nə-
ti cə lə ri nə söy kə nən ədə biy yat dır 
və bu ra da ədə biy yat ar tıq ümu-
mi for ma da gö tü rü lür...”

Mü ha ri bə ədə biy ya tı nı bi zim 
ya zı çı və şair lə rin əvə zin dən 
ki min sə ya zıb-ya ra da ca ğı nı dü-
şün mək də sa də lövh lük olar dı. 
Ya ra dı cı qüv və lər bü tün im kan-
lar dan is ti fa də edib bu va cib sa-
hə yə tə kan ver mə li, mü ha ri bə 
möv zu su nu ədə biy ya tı mı za – 
nəs ri mi zə və poezi ya mı za gə tir-
mək üçün sə mə rə li iş lər gör mə-
li dir. Ən azı, gö rə cə yi miz iş lə rin 
is ti qa mə ti, ke çə cə yi miz yol la rın 
səm ti də qiq müəy yən ləş di ril mə-
li dir.

Bu sə tir lə ri ya za-ya za ye ri nə 
düş dü yün dən, cəb hə böl gə si nə 
eza miy yət lə ri min bi rin də Ta ğı 
ad lı za bit lə olan söh bə ti mi xa tır-
la dım. Gö rü şü müz za ma nı o, er-
mə ni lə rin tor paq la rı mı zı iş ğal et-
mə sin dən, yurd yer lə ri mi zin hə lə 
də düş mən tap da ğı 
al tın da qal ma sın-
dan, atəş kəs re-
ji mi nin da vam 
e t  m ə  s i n  d ə n 
ü r ə k a ğ  r ı  s ı 
ilə da nış dı: 
“ Q a  r a  b a ğ 
m ü  h a  r i -
bə si ni da-
yan dır mış 
atəş kəs re-
ji mi nin ləğv 
olun ma sı  nın 
t ə  r ə f  d a  r ı -
y a m . 

İs tə yi rəm, tor paq la rı mı zın azad-
lı ğı uğ run da mü ha ri bə lap elə 
gü nü bu gün baş la sın,” - de di. 
“Ni yə”si ni so ru şan da ca va bı be-
lə ol du: 

“Ar tıq ya şa do lu ram, ya vaş-
ya vaş tə qaüd ya şım ça tır. Ya xın 
vaxt lar da or du sı ra la rın dan tər-
xis olu na cam. İl lər dir iş ğal da kı 
əra zi lə ri mi zin sülh yo lu ilə azad 
olun ma sı üçün bey nəl xalq va si-
tə çi lə rin dəs tə yi ilə Er mə nis tan la 
da nı şıq lar apa rı lır. Hə lə lik, heç 
bir irə li lə yi şin ol ma ma sı göz qa-
ba ğın da dır. Da nı şıq lar pro se si-
nin ge di şin dən be lə nə ti cə çı xar-
maq olar ki, er mə ni lər mü ha ri bə 
ilə, dö yüş lə iş ğal et dik lə ri Azər-
bay can tor paq la rı nı da nı şıq lar 
yo lu ilə qay tar ma ya caq. Mü-
ha ri bə nin mən dən öv lad la rı ma 
keç mə si ni is tə mi rəm. Qa ra ba ğı 
düş mən tap da ğın da qo yub cəb-
hə böl gə si ni ne cə tərk edə cəm, 
ge ri han sı üz lə dö nə cəm? Ona 
gö rə mü ha ri bə nin  baş lan ma sı-
nın tə rəf da rı yam. İs tə yi rəm ki, 
sülh da nı şıq la rı yo lu ilə qay ta-
rıl ma yan tor paq la rı mı zı azad et-
mək üçün si la ha əl atıb düş mə ni 
məhv edək. Mü ha ri bə dən sağ 
çıx sam, bax on da öv lad la rı mın 
ya nı na al nıaçıq, ba şıuca qa yı dıb 
se vinc lə, bö yük ürək lə “tor paq-
la rı mı zı azad et dik” – de yə rəm.”

Bu möv qe dən ya naş saq, Qa-
ra bağ mü ha ri bə si haq qın da ən 
mü kəm məl əsər lə ri bu gü nün qə-
ləm sa hib lə ri yaz ma lı dır. Çün ki 
za man keç dik cə hər şey unu du-

lur, ha di sə lə rin is ti li yi ölə zi-
yir, hə ra rə ti aza lır. Ona gö rə 

də mü ha ri bə haq qın da 
ən yax şı əsər lə ri is-

ti-is ti yaz maq bu-
gün kü ya zar la rın 
çi yin lə ri nə dü şür. 

Uzun il lər dir Qa-
ra bağ mü ha ri bə si nin 
ağ rı-acı la rı nı ya şa-
yı rıq. Atəş kəs re ji mi 
hökm sür sə də, cəb-
hə də gül lə səs lə ri 

kə sil mir, tez-tez möv-
qe dö yüş lə-

ri ge dir.

Əl lər iri çap lı si lah la rın tə ti yi ni 
sı xır. Ara-sı ra baş ve rən atış ma-
lar da, qı sa müd dət li dö yüş lər də 
düş mən sus du ru lub ge ri otur-
du lur. Bu qan lı sa vaş lar da it-
ki lə ri miz də olur. Sa ğal ma mış, 
qay saq bağ la ma mış ya ra la rı mız-
dan ye nə də qan sı zır. Ara dan il-
lər keç sə də, mü ha ri bə evi mi zin 
kan da rın dan uza ğa get mə yib. 
Düş mən si lah la rı nı üs tü mü zə 
tuş la yıb, bar maq lar hər an tə ti yi 
sıx ma ğa ha zır dır. Dörd gün da-
vam edən uğur lu ap rel dö yüş-
lə ri bir da ha gös tər di ki, atəş kəs 
çox köv rək dir. İs tə ni lən an mü-
ha ri bə baş la ya bi lər.

Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən 
bəhs edən ye ni-ye ni əsər lər ya-
zıl sa, ədə biy ya tı mız da zən gin-
lə şər, oxu cu nun da ürə yi ra-
hat lıq ta par. Bö yü mək də olan 
nə sil lər də bu bə dii əsər lə ri 
oxu yub mü ha ri bə nin ta ri xi ni 
öy rə nər, dos tu nu, düş mə ni ni 
bir-bi rin dən ayı rar. Qa ra bağ 
mü ha ri bə si möv zu sun da yaz-
maq üçün elə bir düs tur yox-
dur ki, onu tət biq edib, qı sa za-
man da asan lıq la əsər lər ya zıb 
or ta lı ğa qo ya san. Bu, hər kə sin 
möv zu ya fər di ya naş ma sın-
dan, ha di sə lə ri işıq lan dır maq 
qa bi liy yə ti və is te da dı nın han-
sı sə viy yə də ol ma sın dan ası-
lı dır. Mü ha ri bə ədə biy ya tı nın 
si fa riş lə, xa hiş lə ya zıl ma sı da 
müm kün de yil. Gə rək bu möv-
zu ya za rın ürə yin dən sü zü lüb 
gəl sin, qəl bi ni hə ra rət lən di rib 
içi ni tər pət sin. 

Mə nə elə gə lir ki, mü ha ri bə 
möv zu sun da əsər yaz maq fi k ri-
nə dü şən qə ləm ada mı qol la rı nı 
çır ma yıb işə baş la maz dan əv vəl 
bu sa hə ni yax şı-yax şı öy rən sə, 
yə ni sən gər lər də ol sa, vu ru şan, 
dö yü şən hərb çi lər lə gö rüş sə, yə-
qin ki, bu nun bəh rə si ni də gö rər. 
Bu mə qam da gör kəm li in gi lis 
şərq şü na sı Uil yam Con sun fi k-
ri ni xa tır lat maq ye ri nə dü şər di: 
“Şərq xalq la rın dan yal nız  Şərq-
də olan, Şərq xalq la rı nın mil li 
xü su siy yət lə ri ni, ay rı-ay rı  xalq-
la rın di li ni bi lən adam yaz ma lı-
dır”. Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən 
yaz maq is tə yən müəl lifl  ə rə də 
bu fi k ri şa mil edib be lə de mək 
olar ki, bu möv zu ya kök lə nən 
müəl lifl  ər hərb hə ya tı nı, dö yüş 

sə nə ti ni az-çox öy rən sə lər, qə-
ləm lə rin dən çı xan əsər lər 

real lı ğı əks et di rər, oxu cu 
mə həb bə ti qa za nar.

“Mə nim he ka yə min 
qəh rə ma nı bü tün 
qəl bim lə sev di yim, 
bü tün gö zəl li yi ilə 
gös tər mə yə ça lış-
dı ğım və hə mi şə də 

gö zəl olan hə qi-
q ə t  d i r ” .

Bu fi  kir lər isə bö yük rus ya zı çı-
sı L.Tols to yun qə lə min dən çı xıb. 
Doğ ru dan da, hə qi qə ti və real lı-
ğı yaz maq dan düz gün yol yox-
dur. İs tər mü ha ri bə möv zu su 
ol sun, is tər sə də di gər lə ri.  

Mü ha ri bə möv zu su nu ədə biy-
ya ta gə ti rib, gənc nə sil də bu sa-
hə yə ma raq oyat maq üçün bə zi 
va cib ad dım la rın atıl ma sı yal nız 
işin xey ri nə olar dı. Tək lif ki mi 
de yim ki, bu möv zu da mü tə-
ma di ya ra dı cı lıq mü sa bi qə lə ri-
nin ke çi ril mə si ol duq ca zə ru ri-
dir. Müx tə lif mü sa bi qə lər təş kil 
olun sa da, nə dən sə “Çağ daş 
nəs ri miz də Qa ra bağ mü ha ri bə-
si” möv zu su ya da düş mür. Be lə 
mü sa bi qə lər ke çi ri lər sə, yə qin 
ki, ya zar lar ba ca rıq la rı nı sı na-
yar, nə zər lər ne çə il lər dən bə ri 
içi mi zi sız la dan Qa ra bağ mü ha-
ri bə si nə da ha çox yö nə lər. Araş-
dır ma lar apa rı lar, üs tü nü toz 
ört müş sə nəd lər və rəq lə nər, ot 
bas mış cı ğır lar da ye ni iz lər açı-
lar. İn di yə qə dər köl gə də qal mış 
ha di sə lər çö zü lər, mü ha ri bə iş ti-
rak çı la rı can lı-can lı da nı şar. Yə-
qin ki, son da da or ta ya real lı ğı 
əks et di rən də yər li əsər lər çı xar.

Mü ha ri bə möv zu sun da ya zıl-
mış bə dii əsər lə rin döv lət və-
saiti he sa bı na çap olun ma sı da 
bu sa hə də qa za nı la caq uğur la-
ra güc lü tə kan ve rər di.Bu mə-
sə lə də doğ ma qon şu muz olan 
Tür ki yə nin təc rü bə sin dən ya-
rar lan maq olar. Bir ne çə il əv vəl 
Azər bay can-Tür ki yə bir gə hər-
bi tə lim lə ri ke çi ri lir di. Bu mü-
hüm təd bir də iş ti rak edən dost 
öl kə nin za bi ti nə Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin dən bəhs edən ye ni cə 
nəşr olun muş ki ta bı mı hə diy yə 
et dim. Za bit ki ta bı və rəq lə yən-
dən son ra tək cə məz mu nu ilə 
de yil, həm də ona çə ki lən xərc lə 
ma raq lan dı. Bil dir dim ki, ki ta-
bı şəx si və saitim lə çap et dir mi-
şəm.

Za bit de di ki, bi zim or du da 
mü ha ri bə dən, dö yüş dən bəhs 
edən bə dii əsər lə rə bö yük önəm 
ve ri lir. Əgər or du mu zun hər 
han sı bir za bi ti mü ha ri bə möv-
zu sun da ki tab ya zar sa, ko man-
dan lıq pul ve rib ma te rialı on dan 
alar və döv lət və saiti he sa bı na 
nəşr et di rib şəx si he yət ara sın da 
ya yar. Dü şü nü rəm ki, sı naq lar-
dan çıx mış be lə təc rü bə dən ya-
rar lan maq yal nız işi mi zin xey ri-
nə olar dı.

Bun dan baş qa, ya ra dı cı 
adam lar la mü ha ri bə iş ti rak çı la-
rı nın gö rüş lə ri təş kil olu nar sa, 
bu, bö yük ma raq kəsb edər və 
qə lə mə ya tan əsər lə rə möv zu 
ve rər. Bu ide ya lar hə ya ta və si qə 
alar sa, ya zar lar üçün ye ni ya ra-
dı cı lıq qa pı la rı açı lar, mü ha ri bə 
ədə biy ya tı nın ye ni sə hi fə lə ri ya-
zı lar.

Va hid
MƏ HƏR RƏ MOV

ya tı mız da bə dii ək si ni tap ma sı 
ha mı mı zı dü şün dü rür. Fi kir lə-
şir sən ki, mü ha ri bə hə qi qət lə ri-
ni qə lə mə al maq, bə dii əsər lə rin 
yad da şı na kö çü rüb ədə biy ya ta 
gə tir mək ki mi mə su liy yət li bir 
mis si ya han sı ya zar la rın üzə ri nə 
dü şə cək? Be lə ağ rı-acı lı möv zu-
ya çi yin ve rə cək ya ra dı cı in san-
lar kim lər ola caq?

Mü ha ri bə möv zu sun dan söz 
açan bə zi ya zı çı və şair lər hər şe-
yin za ma na eh ti ya cı ol du ğu nu 
bil di rir lər. Ən yax şı əsər lə rin mü-
ha ri bə ba şa ça tan dan il lər son ra 
ya ra na ca ğı nı qeyd edir lər. 
Bu fi k rə hör mət lə ya na şıb, 
ha ra da sa ra zı laş-
maq olar.

də düş mən tap da ğı 
al tın da qal ma sın-
dan, atəş kəs re-
ji mi nin da vam 
e t  m ə  s i n  d ə n 
ü r ə k a ğ  r ı  s ı 
ilə da nış dı: 
“ Q a  r a  b a ğ 
m ü  h a  r i -
bə si ni da-
yan dır mış 
atəş kəs re-
ji mi nin ləğv 
olun ma sı  nın 
t ə  r ə f  d a  r ı -
y a m . 

lur, ha di sə lə rin is ti li yi ölə zi-
yir, hə ra rə ti aza lır. Ona gö rə 

də mü ha ri bə haq qın da 
ən yax şı əsər lə ri is-

ti-is ti yaz maq bu-
gün kü ya zar la rın 
çi yin lə ri nə dü şür. 

Uzun il lər dir Qa-
ra bağ mü ha ri bə si nin 
ağ rı-acı la rı nı ya şa-
yı rıq. Atəş kəs re ji mi 
hökm sür sə də, cəb-
hə də gül lə səs lə ri 

kə sil mir, tez-tez möv-
qe dö yüş lə-

ri ge dir.

içi ni tər pət sin. 
Mə nə elə gə lir ki, mü ha ri bə 

möv zu sun da əsər yaz maq fi k ri-
nə dü şən qə ləm ada mı qol la rı nı 
çır ma yıb işə baş la maz dan əv vəl 
bu sa hə ni yax şı-yax şı öy rən sə, 
yə ni sən gər lər də ol sa, vu ru şan, 
dö yü şən hərb çi lər lə gö rüş sə, yə-
qin ki, bu nun bəh rə si ni də gö rər. 
Bu mə qam da gör kəm li in gi lis 
şərq şü na sı Uil yam Con sun fi k-
ri ni xa tır lat maq ye ri nə dü şər di: 
“Şərq xalq la rın dan yal nız  Şərq-
də olan, Şərq xalq la rı nın mil li 
xü su siy yət lə ri ni, ay rı-ay rı  xalq-
la rın di li ni bi lən adam yaz ma lı-
dır”. Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən 
yaz maq is tə yən müəl lifl  ə rə də 
bu fi k ri şa mil edib be lə de mək 
olar ki, bu möv zu ya kök lə nən 
müəl lifl  ər hərb hə ya tı nı, dö yüş 

sə nə ti ni az-çox öy rən sə lər, qə-
ləm lə rin dən çı xan əsər lər 

real lı ğı əks et di rər, oxu cu 
mə həb bə ti qa za nar.

“Mə nim he ka yə min 
qəh rə ma nı bü tün 
qəl bim lə sev di yim, 

bi tə lim lə ri ke çi ri lir di. Bu mü-
hüm təd bir də iş ti rak edən dost 
öl kə nin za bi ti nə Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin dən bəhs edən ye ni cə 
nəşr olun muş ki ta bı mı hə diy yə 
et dim. Za bit ki ta bı və rəq lə yən-
dən son ra tək cə məz mu nu ilə 
de yil, həm də ona çə ki lən xərc lə 
ma raq lan dı. Bil dir dim ki, ki ta-
bı şəx si və saitim lə çap et dir mi-
şəm.

Za bit de di ki, bi zim or du da 
mü ha ri bə dən, dö yüş dən bəhs 
edən bə dii əsər lə rə bö yük önəm 
ve ri lir. Əgər or du mu zun hər 
han sı bir za bi ti mü ha ri bə möv-
zu sun da ki tab ya zar sa, ko man-
dan lıq pul ve rib ma te rialı on dan 
alar və döv lət və saiti he sa bı na 
nəşr et di rib şəx si he yət ara sın da 
ya yar. Dü şü nü rəm ki, sı naq lar-
dan çıx mış be lə təc rü bə dən ya-
rar lan maq yal nız işi mi zin xey ri-
nə olar dı.

Bun dan baş qa, ya ra dı cı 
adam lar la mü ha ri bə iş ti rak çı la-
rı nın gö rüş lə ri təş kil olu nar sa, 
bu, bö yük ma raq kəsb edər və qəl bim lə sev di yim, 

bü tün gö zəl li yi ilə 
gös tər mə yə ça lış-
dı ğım və hə mi şə də 

gö zəl olan hə qi-
q ə t  d i r ” .

bu, bö yük ma raq kəsb edər və 
qə lə mə ya tan əsər lə rə möv zu 
ve rər. Bu ide ya lar hə ya ta və si qə 
alar sa, ya zar lar üçün ye ni ya ra-
dı cı lıq qa pı la rı açı lar, mü ha ri bə 
ədə biy ya tı nın ye ni sə hi fə lə ri ya-
zı lar.

Va hid
MƏ HƏR RƏ MOV

Çağdaş nəsrimizdə
Qarabağ müharibəsi mövzusu
“Düzgün yazmaq üçün fikirləşməyi öyrənmək lazımdır” F.Horatsi

İl lər dir ki, Qa ra bağ düş mən 

Ya zı çı nın, şairin si la-
hı söz dür. O söz ki, 
kə sə ri, qüv və ti ye-
nil məz dir. O söz ki, 

ən uca zir və lə ri fəth et mə yə 
qa dir dir. O söz ki, ye ri, məs-
kə ni in san la rın ürə yi və qəl-
bi dir. O söz ki, qı lınc ki mi 
iti, po lad ki mi əyil məz dir.
Mü ha ri bə dən, qan lı-qa da lı 
dö yüş lər dən yaz maq özü də 
bir hü nər dir, sö zün qüd rə ti 
ilə, qə lə min gü cü ilə düş-
mən lə vu ruş maq dır. Ürə yi 
Və tən sev gi sin dən il ham-
la nan ya zı çı, şair sö zü ilə, 
də yər li əsər lə ri ilə tor paq 
uğ run da vu ru şan oğul la rı 
dö yü şə, in ti qa ma ça ğı rır, 
qə lə bə yə ruh lan dı rır. Yurd 
uğ run da vu ru şan za bit və 
əs gər lə rin və tən pər vər lik 
hiss lə ri ni coş du rur, on la-
ra qol-qa nad ve rib mə nə vi 
dəs tək olur.



Patrik ZÜSKİND
(Fransa)

Yax şı rəs sam olan ştut-
qart lı gənc qa dı nın 
ilk sər gi sin də heç bir 
pis niy yə ti ol ma yan, 

sa də cə, onu ürək lən dir mək is-
tə yən bir tən qid çi de di:

- İs te dad la, zövq lə iş lə mi siz, 
am ma hə lə siz də də rin lik ça tış-
mır.

Ca van qa dın tən qid çi nin nə-
yi nə zər də tut du ğu nu bil mə di, 
tez lik lə onun ira dı nı unut du. 
Am ma bir gün son ra qə zet də 
elə hə min tən qid çi nin re sen-
zi ya sı çap olun du. Mə qa lə də 
de yi lir di: “Gənc rəs sam çox is-
te dad lı dı, əsər lə ri də ilk ba xış-
dan ki fa yət qə dər cəl be di ci dir, 
am ma, təəs süf ki, o əsər lər də 
də rin lik ça tış mır”. Be lə olan da 
gənc qa dın dü şün cə lə rə dal dı. 
O, öz rəsm lə ri nə ye ni dən diq-
qət lə nə zər ye tir mə-
yə, köh nə qov-
l u q  l a r  d a 
e ş ə  l ə n -
m ə  y ə 
baş la dı.

Qa dın bü tün rəsm lə ri nə, in di ki 
mə qam da çək dik lə ri nə tə zə dən 
bax dı. Son ra tuş ban ka la rı nın 
ağ zı nı bağ la dı, pe ro la rı sil di, tə-
miz ha va al ma ğa çıx dı.

Hə min ax şam onu qo naq də-
vət et miş di lər. Adam lar, de-
yə sən, tən qid çi nin de dik lə ri ni 
əz bər lə miş di lər, ye ri gəl di-gəl-
mə di, rəs sa mın bö yük is te da-
dın dan, onun tab lo la rı nın dər hal 
gö zə də yən ca zi bə sin dən da nı-
şır dı lar. Am ma gənc qa dın ar xa 
plan da kı pı çıl tı ya, ar xa sı ona sa rı 
du ran la ra diq qət lə qu laq as say-
dı, bu söz lə ri də ayırd elə yər di:

- On da də rin lik yox dur. Bax, 
mə sə lə bun da dı. İs te da dı ol ma-
ğı na var, am ma də rin li yi, təəs-
süf ki, yox dur.

Bü tün son ra kı həf tə ni gənc 
qa dın heç bir şey çək mə di. O, 
din məz cə çar pa yı sın da otu-
rub özü ba rə də dü şün cə lə rə 
dal mış dı. Ba şın da də rin sual tı 
bu rul ğan ki mi, bü tün baş qa fi -
kir lə ri ni udan bir fi  kir on dan əl 
çək mə dən fır la nır dı: “Mən də 
ni yə də rin lik yox du?”

İkin ci həf tə qa dın tə zə dən 
çək mə yə cəhd elə di, am ma yön-
dəm siz ciz gi lər dən baş qa, bir 
şey alın ma dı. Bə zən, hətt  a xır da 
ciz gi ni də çə kə bil mir di. On da 
ağ la ma ğa baş la yıb qış qır dı:

- Bə li, düz dür, 
mən də də rin lik 

yox dur!

Üçün cü həf tə in-
cə sə nə tə dair cild lə-

ri nə zər dən ke çir mə yə, 
baş qa rəs sam la rın əsər-

lə ri ni öy rən mə yə, 
cidd-cəhd lə qa le-

re ya la ra, mu-
zey lə rə get-

m ə  y ə 
baş la dı.

O, təs vi ri sə nə tin nə zə riy yə si-
nə dair ki tab la rı da oxu ma ğa 
baş la dı. Ki tab ma ğa za sı na ge-
dib sa tı cı dan rəfl  ə rin də olan ən 
də rin mə na lı ki ta bı so ruş du və 
ta nı ma dı ğı Vit genş tey nin əsə ri-
ni al dı, am ma on dan heç cür bir 
şey an la ya bil mə di.

Şə hər mu ze yin də ki “Av ro pa 
rəs mi nin 500 il li yi” sər gi sin-
də o, bə dii tər bi yə müəl li mi nin 
zal lar da gəz dir di yi si nif uşaq-
la rı na qo şul du. Göz lə nil mə dən 
Leonar do da Vin çi nin rəsm lə-
rin dən bi ri nin qa ba ğın da irə li 
çı xıb so ruş du:

- Ba ğış la yın, mə nə de yə bi lər-
si niz mi, bu rəsm də də rin lik var, 
ya yox?

Müəl lim is teh zay la gü lüb de-
di:

- Hör mət li xa nım, əgər mə-
nim lə za ra fat elə mək is tə yir si-
niz sə, sə hər tez dən qalx ma lı sı-
nız. 

Uşaq lar da ürək dən qəh qə hə 
çə kib gül dü lər. Gənc qa dın sa 
evə ge dib acı-acı ağ la dı.

Hə min vaxt dan gənc qa dın 
get-ge də da ha da qə ri bə olur-
du. O öz emalat xa na sın dan, 
de mək olar, çıx mır dı, am ma 
bu nun la be lə, iş lə yə bil mir di. 
Güm rah qal maq üçün həb lər-
dən is ti fa də elə yir di, am ma 
güm rah lı ğın ona nə dən öt rü 
la zım ol du ğu nu bil mir di. Yo-
ru lan da öz stu lun da ca ya tır-
dı, çün ki çar pa yı ya uzan ma ğa 

qor xur du. O həm də iç-
mə yə baş la dı, bü tün 

ge cə ni də işı ğı ya nı-
lı qo yur du. Qa dın 

da ha şə kil çək-
mir di. Ber lin dən 
bi ri zəng vu rub 

onun üçün bir ne-
çə es kiz çək mə yi 
xa hiş elə yən də 
qış qır dı:

- Mə ni ra hat 
bu ra xın! Mən də 
də rin lik yox dur!

Ara da bir plas-
ti lin dən nə sə 

dü zəl dir di, am-
ma bun lar qey ri-
müəy yən, mə na sız 
şey lər idi. O, yal nız 

bar maq la rı nın ucu nu 
plas ti li nə ba tı rır, ya da on dan 
xır da ca kü rə cik lər dü zəl dir di. 
Za hi ri gör kə mi get-ge də pin ti-
lə şir di. Da ha ge yi mi nə də fi  kir 
ver mir, mən zi li ni yı ğış dır mır-
dı.

Qa dı nın dost la rı na ra hat ol-
du lar. On lar de yir di lər: “Ona 
kö mək elə mək la zım dı, in-
di böh ran zo la ğı na dü şüb. Bu 
böh ran ya şəx si, ya ya ra dı cı-
lıq, ya da ma liy yə böh ra nı dı.

Bi rin ci hal da biz lik heç nə yox-
du, ikin ci hal da böh ran dan özü 
çıx ma lı dı, üçün cü hal da biz 
onun üçün və sait yı ğıl ma sı nı 
təş kil elə yə bi lə rik, am ma bu, 
şüb hə siz, onun xo şu na gəl mə-
yə cək.

Be lə lik lə, dost la rı onu na ha ra, 
ya xud zi ya fət lə rə də vət et mə yə 
baş la dı lar. Qa dın hər də fə iş lə-
ri nin ba şın dan aş dı ğı nı bə ha nə 
gə ti rib im ti na elə yir di. Ye nə iş-
lə mir di, yal nız ota ğın da otu rur, 
göz lə ri ni ye rə di kir, plas ti li ni 
əziş di rir di.

Bir də fə qa dın öz-öz lü yün də 
elə ümid siz li yə qa pıl mış dı ki, 
nə ha yət, bir də və ti qə bul elə di. 
Xo şu na gə lən bir ca van oğ lan 
idi. Son ra oğ lan mə lum məq-
səd lə ya nın da qal maq üçün onu 
evə apar maq is tə di. Qa dın de di, 
şüb hə siz, bu nu elə yə bi lər, çün-
ki oğ lan xo şu na gə lir; am ma, 
oğ lan on da də rin li yin ça tış ma-
dı ğı na ha zır ol ma lı dı. Ca van 
oğ lan bu nu eşi dib öz niy yə tin-
dən əl çək mək qə ra rı na gəl di. 
Bir vaxt lar çox yax şı rəsm çə kən 
ca van qa dın in di gün lər lə yox, 
saat lar la sü qut elə yir di. O, da-
ha heç ye rə çıx mır dı, da ha heç 
kə si qə bul elə mir di, hə rə kət siz-
lik dən kö kəl miş di, al ko qol dan, 
həb lər dən qey ri-adi sü rət lə qo-
ca lır dı. Mən zi li çü rü mə yə baş-
la mış dı, özün dən kif iyi gə lir di.

Bir vaxt lar ona otuz min mar-
ka mi ras qal mış dı. Hə min pu la 
üç il ya şa dı. Bir də fə Neapo la 
sə ya hət elə di, ne cə sə ya hət elə-
di yi kim sə yə mə lum de yil.

Pul tü kə nən də qa dın bü tün 
rəsm lə ri ni doğ ram-doğ ram et-
di, te le vi zi ya qül lə si nə qal xıb 
139 metr hün dür lük dən aşa ğı 
atıl dı. Am ma hə min gün güc-
lü kü lək əs di yin dən, qül lə nin 
di bin də ki as falt mey dan ça ya 
düş mə di, kü lək onu çəl tik tar-
la sın dan ke çi rib me şə nin lap 
kə na rı na apar dı və kük nar 
ağac la rı nın ba şı na at dı. 
Bu na bax ma ya raq, qa-
dın dər hal ke çin di.

Bul var mət-
buatı hə min 
h a  d i  s ə  n i 
m i n  n ə t -
dar lıq la 
qa mar-
l a  d ı .

Bu cür ölüm, uçu şun ma raq-
lı tra yek to ri ya sı, söh bə tin bir 
vaxt lar bö yük ümid lər ve rən, 
üs tə lik, ya ra şıq lı gör kə mi olan 
rəs sam qa dın ba rə də get mə si - 
bü tün bun lar yük sək mə lu mat 
də yər li yi nə ma li ki idi. Onun 
mən zi li elə fa ciəli və ziy yət dəy-
di ki, fo toq rafl  ar ora da hətt  a bə-
dii fo to lar da çə kə bil di lər: min-
lər lə boş şü şə, hər yer də da ğın tı 
iz lə ri, cı rıq-cı rıq edil miş tab lo-
lar, di var lar da plas ti lin yum ru-
la rı, hətt  a künc lər də çü rün tü lər. 
Qə zet lər da ha bir qo şa sə hi fə 
ver di lər, üçün cü sə hi fə də ye ni 
mə lu mat dərc elə di lər.

Ədə biy yat əla və sin də əv-
vəl xa tır lat dı ğı mız tən qid çi nin 
qeyd lə ri yer ləş di ril miş di. Hə-
min qeyd lər də o, ca van qa dı nın 
bu cür dəh şət li üsul la in ti har 
elə mə si nə gö rə çox kə dər lən di-
yi ni ya zır dı. “Bir da ha, - o qeyd 
elə yir di, - biz gənc, is te dad lı in-
sa nın özü nü təs diq elə yə bil mə-
mə si nin şa hi di olu ruq. Söh bət 
ilk növ bə də hi ma yə dar lıq dan, 
ağıl lı ya ra dı cı yar dım dan ge dən-
də tək cə döv lə tin kö mə yi, şəx si 
tə şəb büs ye tər li de yil. Düz dü, 
de mək la zım dı ki, bu hal da be-
lə fa ciəli son lu ğun rü şeym lə ri 
hər şey dən əv vəl fər diy yət də di. 
Çün ki onun ilk, hə lə sa də lövh 
gö rü nən əsər lə rin dən ar tıq, bu 
cür eff  ek tin əl də edil mə si nə, 
ton la rın qa rış dı rıl ma sı tex ni ka sı-
na yö nəl dil miş, hə min da xi lə is-
ti qa mət lən miş, ca nı na iş lə miş o 
qor xun c iki ləş mə, ey ni za man da 
son həd də cən duy ğu lar la do lu, 
am ma ya ra dı cı ada mın öz şəx si 
qa ran lıq “mən”inə qar şı açıq-ay-
dın eti raz gö zü mü zə gö rün mür-
mü? Hə min tab lo lar da az qa-
la, məh ve di ci, də rin li yə bu cür 
aman sız mey li gör mü rük mü?”
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qət lə nə zər ye tir mə-
yə, köh nə qov-
l u q  l a r  d a 
e ş ə  l ə n -
m ə  y ə 
baş la dı.

- Bə li, düz dür, 
mən də də rin lik 

yox dur!
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cə sə nə tə dair cild lə-

ri nə zər dən ke çir mə yə, 
baş qa rəs sam la rın əsər-

lə ri ni öy rən mə yə, 
cidd-cəhd lə qa le-

re ya la ra, mu-
zey lə rə get-

m ə  y ə 
baş la dı.

güm rah lı ğın ona nə dən öt rü 
la zım ol du ğu nu bil mir di. Yo-
ru lan da öz stu lun da ca ya tır-
dı, çün ki çar pa yı ya uzan ma ğa 

qor xur du. O həm də iç-
mə yə baş la dı, bü tün 

ge cə ni də işı ğı ya nı-
lı qo yur du. Qa dın 

da ha şə kil çək-
mir di. Ber lin dən 
bi ri zəng vu rub 

onun üçün bir ne-
çə es kiz çək mə yi 
xa hiş elə yən də 
qış qır dı:

- Mə ni ra hat 
bu ra xın! Mən də 
də rin lik yox dur!

Ara da bir plas-
ti lin dən nə sə 

dü zəl dir di, am-
ma bun lar qey ri-
müəy yən, mə na sız 
şey lər idi. O, yal nız 

bar maq la rı nın ucu nu 
plas ti li nə ba tı rır, ya da on dan 
xır da ca kü rə cik lər dü zəl dir di. 
Za hi ri gör kə mi get-ge də pin ti-
lə şir di. Da ha ge yi mi nə də fi  kir 
ver mir, mən zi li ni yı ğış dır mır-
dı.

Qa dı nın dost la rı na ra hat ol-
du lar. On lar de yir di lər: “Ona 
kö mək elə mək la zım dı, in-
di böh ran zo la ğı na dü şüb. Bu 
böh ran ya şəx si, ya ya ra dı cı-
lıq, ya da ma liy yə böh ra nı dı.

ca lır dı. Mən zi li çü rü mə yə baş-
la mış dı, özün dən kif iyi gə lir di.

Bir vaxt lar ona otuz min mar-
ka mi ras qal mış dı. Hə min pu la 
üç il ya şa dı. Bir də fə Neapo la 
sə ya hət elə di, ne cə sə ya hət elə-
di yi kim sə yə mə lum de yil.

Pul tü kə nən də qa dın bü tün 
rəsm lə ri ni doğ ram-doğ ram et-
di, te le vi zi ya qül lə si nə qal xıb 
139 metr hün dür lük dən aşa ğı 
atıl dı. Am ma hə min gün güc-
lü kü lək əs di yin dən, qül lə nin 
di bin də ki as falt mey dan ça ya 
düş mə di, kü lək onu çəl tik tar-
la sın dan ke çi rib me şə nin lap 
kə na rı na apar dı və kük nar 
ağac la rı nın ba şı na at dı. 
Bu na bax ma ya raq, qa-
dın dər hal ke çin di.

Bul var mət-
buatı hə min 
h a  d i  s ə  n i 
m i n  n ə t -
dar lıq la 
qa mar-
l a  d ı .

gö rü nən əsər lə rin dən ar tıq, bu 
cür eff  ek tin əl də edil mə si nə, 
ton la rın qa rış dı rıl ma sı tex ni ka sı-
na yö nəl dil miş, hə min da xi lə is-
ti qa mət lən miş, ca nı na iş lə miş o 
qor xun c iki ləş mə, ey ni za man da 
son həd də cən duy ğu lar la do lu, 
am ma ya ra dı cı ada mın öz şəx si 
qa ran lıq “mən”inə qar şı açıq-ay-
dın eti raz gö zü mü zə gö rün mür-
mü? Hə min tab lo lar da az qa-
la, məh ve di ci, də rin li yə bu cür 
aman sız mey li gör mü rük mü?”
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Exnaton –
islahatçı fi ron

Qə dim Mi si rin bü tün hökm-
dar la rı ara sın da ən se çi lə ni IV 
Amen ho tep adı al tın da tax ta çı xan 
Ex na ton dur. Onun ata sı Üçün cü 
Amen ho tep özün dən son ra güc-
lü bir döv lət qo yub get miş di. Fə-
ləs tin, Fi ni ki ya və Su ri ya Mi si rin 
ha ki miy yə ti al tın da idi, döv lə tin 
sər həd lə ri isə düz müasir Su dan 
və Li vi ya əra zi si nə qə dər ge dib çı-
xır dı. Mi sir, Mi ken Yu na nıs ta nı və 
Ağ rı da ğı nın ətək lə rin də yer lə şən 
Mi tan ni çar lı ğı ilə sıx ti ca ri əla qə-
lə rə ma lik idi. O za man lar Mi si rin 
ye ga nə cid di rə qi bi As su ri ya və 
Hatt  i çar lı ğı sa yı lır dı.

IV Amen ho tep hə lə ata sı nın 
döv rün də döv lə tin ida rə olun-
ma sın da iş ti rak et miş di. Be lə olan 
təq dir də o, elə əv vəl ki si ya si xət-
ti da vam et dir mə li idi. La kin IV 
Amen ho tep özü nü Ato nun - qə-
dim, la kin ikin ci də rə cə li işıq tan-
rı sı nın tə rəf da rı elan et di. Bu za-
man köh nə tan rı la ra hör mət də 
öz qüv və sin də qa lır dı; hətt  a ye ni 
Aton mə bəd lə ri də Kar nak da kı 
Amon mə bə di nin ya nın da ucal-
dı lır dı. Əv vəl lər Aton la bağ lı 
kul tu on dan qat-qat güc lü tan rı 
olan Ra ilə bağ la yır dı lar – Aton 
Ra nın tə cəs süm lə rin dən bi ri ki-
mi dü şü nü lür dü. Ra nın ka hin-
lə ri güc lə nən Fiv ka hin lə ri nin 
cə miy yə tə tə si ri ilə mü ba ri zə 
apar maq da fi  ro na kö mək et miş-
di lər. La kin IV Amen ho tep öz 
ha ki miy yə ti nin be şin ci ilin də 
da ha irə li get di: özü nün “Amon 
ra zı dır” an la mı na gə lən adı nı, 
mə na sı “Aton ra zı dır” olan Ex-
na to na də yiş di. Be lə lik lə, Aton 
Mi si rin, Su ri ya nın və Nu bi ya-
nın baş tan rı sı na çev ril di. Be lə 
də yi şik lik lə rə fi  ro nun ən ya xın 
qo hum la rı da mə ruz qal dı lar. 
Bu də yi şik lik lər onun baş xa-
nı mı olan Ne fer ti ti dən də yan 
keç mə di, qa dın hə min za man-
dan eti ba rən Ne fer nef ruaton 
adı al dı, fi  ron isə tan rı Ato-
nu öz ata sı ola raq elan et di.

Aton ye rə çox lu şüalar sa çan, 
ucun da hə yat rəm zi “anx”dan ya-
pış mış əl lər olan gü nəş şək lin də 
təs vir edi lir di. Qə dim za man lar-
dan Qor və Xa to run yer də ki tə-
cəs süm lə ri ki mi pə rəs tiş edi lən çar 
və ça ri ça hə min vaxt dan eti ba rən, 
öz lə ri ni ila hi Şu və Tef nut – gü nəş 
tan rı sı nın öv lad la rı elan et di lər. Fi-
ron Fiv də ki iqa mət ga hı nı tərk edib 
Axe ta ton – “Ato nun üfü qü” adı 
alan ye ni pay tax tın in şa sı na baş la-
dı. Bu şə hə rin xa ra ba lıq la rı Mi si rin 
müasir Tel-əl-Amarn şə hə ri ya xın-
lı ğın da, 1887-ci il də ta pıl dı. Ta pın tı 
on dan baş la dı ki, yer li kənd li qa-
dın tor paq dan üzə rin də mi xi ya-
zı lar olan bir löv hə çı xar dı, bu nun 
da lın ca bü töv bir ar xiv aş kar lan dı 
– III Amen ho te pin və Ex na to nun 
Ya xın Şərq öl kə lə ri nin hökm dar-
la rı ilə ya zış ma la rı “Amar na ya-
zı la rı” adı nı al dı. Hə min 
za man dan eti ba rən Ex-
na ton ha ki miy yə ti ni 
Amar na döv rü ad-
lan dı rır lar.

Ye ni çar lıq döv rün də Mi sir qüd-
rə ti nin zir və si nə ye tiş di və öz nü-
fu zu nu bö yük əra zi lə rə yay dı.

Ta rix çi lər Ex na ton is la hat la rı nın 
mə na sı nı müx tə lif cür izah edir lər.

Mi si rin bü tün ta ri xi bo yu fi  ron-
lar la ka hin lər bir-bi ri ilə rə qa bət 
apa rır dı lar. Və gö rü nür, Ex na ton 
on la rın nü fu zu na məhz be lə ra di-
kal yol lar la son qoy maq is tə yir di. 
Ona gö rə də köh nə kult la rı ləğv 
edib, Amon-Ra ka hin lə ri ni döv lət 
hi ma yə sin dən məh rum qoy du. Fi-
ron ye ni əsil za də lə rə - yük sə liş lə ri 
ilə yal nız ona borc lu olan in san la-
ra ar xa la nır dı. Gö rü nür, fi  ron həm 
də əzə mət li döv lə ti üçün va hid 
din ya rat maq ar zu sun da idi. Ex-
na ton ey ni za man da özü nün ye ni 
şə hə ri Axe ta to nu ye ni mə də niy-
yət mər kə zi nə çe vir di. İn cə sə nə tin 
ye ni, da ha realist üs lu bu ya ran dı.

Ar tıq hökm da rı, çox vaxt diz lə-
ri nin üs tün də otur muş qız la rı ilə 
bir lik də, ar va dı nı nə va ziş lə qu-
caq la yar kən təs vir edir di lər. Ailə-
məişət, iba dət səh nə lə ri də ar tıq 
na dir gö rün tü de yil di.

Amar na Mi sir söz sə nə ti üçün də 
in qi lab döv rü ol du: ye ni Mi sir di-
li da ha köh nə, qə dim Mi sir di li ni 
tam sı xış dı rıb ara dan çı xar dı, Mi sir 
poezi ya sı nın şe devr lə ri ya ran dı – 
müəl li fi  ça rın özü ol du ğu id dia edi-
lən, İn cil psa lom la rı nı, xris tian la rın 
di ni nəğ mə lə ri ni xa tır la dan, sev gi 
li ri ka sı ele ment lə rin dən bol lu ca is-
ti fa də olun muş “Ato na himn” ye ni 
poezi ya nü mu nə lə rin dən idi.

Bu is la hat la rın ma hiy yə ti ni bir-
ba şa fi  ro nun şəx si xü su siy yət lə ri ilə 
izah edir lər. Be lə bir fər ziy yə var ki, 
hökm dar han sı sa ir si xəs tə lik dən 
əziy yət çə kir miş.

Hə qi qə tən də, şə kil lər də Ex na ton qa-
dı na bən zər, kəl lə si qey ri-adi də rə cə də 
uzan mış bi ri si ki mi gö rü nür. La kin 
ona müəy yən diaq noz qoy maq üçün 
əli miz də mə lu mat ol duq ca az dır.

Ex na to nun ha ki miy yə ti 17 il sür-
dü, son ra isə o, ya dün ya sı nı də yiş di, 
ya da taxt dan sa lın dı. Mə sə lə bun da-
dır ki, ka hin lə ri öz əley hi nə qal dı ran 
fi  ron yük sək rüt bə li hərb çi lər dən 
iba rət çev rə də özü nə dəs tək qa za na 
bil mə miş di. Onun ha ki miy yə ti döv-
rün də Su ri ya və Fə ləs tin əl dən çıx dı. 
Yer li çar lar xett  lə rin vas sa lı na çev-
ri lir di lər. Əya lət lər də hə yə can lar, 
iğ ti şaş lar baş la dı. Amar na döv-
rü be lə bir və ziy yət də so na çat dı. 
Ex na to nu Smenk ha ra – Ne fer ti ti 
ilə onun bö yük qı zı Me ri ta to nun 
əri əvəz et di. O, ha ki miy yət də iki 
il ol du. Smenk ha ra ye nə də Ato na 
si ta yi şə da vam edir di, la kin onun 
za ma nın da qa da ğan olun muş kult-
lar nis bə tən güc lən miş di. Növ bə ti 
hökm da rın – Tu tan ha mo nun za ma-
nın da Ex na to nun tə li mi də, adı da 
unu dul ma ğa məh kum edil di. 

La kin bir çox alim lər bu fi  kir də-
dir ki, Ex na to nun ha ki miy yə ti nin 
ilk on ilin də Aton la ya na şı, baş qa 
tan rı la ra – Şu, Ra-xo rax te yə, Tef-
nut  və di gər lə ri nə də hör mət olub. 
Ziq mund Freyd özü nün “Mu sa və 
mo no teizm” əsə rin də Mu sa nın tə-
li mi ni Aton kul tu ilə əla qə lən di rir. 
Freyd be lə eh ti mal edir ki, Mu-
sa, Ex na to nun tə lə bə lə rin dən bi ri 
olub və ato niz min ifl  a sın dan son ra 
onun tə si ri al tın da ta mam baş qa 
bir xal qı, öz xal qı nı bir ləş di rə rək 
Mi sir dən qa çı rıb. Be lə lik lə, Freyd 
yə hu di lə rin Mi sir dən kö çü nün 
ye ni ta ri xi ni gös tə rir – era mız dan 
əv vəl 1358-ci il dən son ra. Frey di 
Co zef Kemp bell də mü da fi ə edir, 
müasir mi sir şü nas Əh məd Os man 
isə, hətt  a be lə bir fər ziy yə irə li sü-
rür ki, Mu sa ilə Ex na ton əs lin də 
ey ni şəxs dir. Bu, çox ori ji nal və 
ma raq lı fər ziy yə dir, la kin çə tin ki, 
onu is bat et mək müm kün ol sun.

Tu tan ha mon – 
minilliklərdən

son ra zü hur
Gənc fi  ron Tu tan ha mo nun məş-

hur lu ğu nun əsas sə bə bi mu mi ya-
sı nın bi zim gün lə rə dək to xu nul-
maz qal ma sı dı. Onun şəx siy yə ti 
yal nız ta rix çi lə rin de yil, jur na list-
lə rin, ta rix lə sa də cə ma raq la nan 
bü tün in san la rın diq qə ti ni çə kir. 
Tu tan ha mon (bi zim era dan əv vəl 
1355-1337-ci il lər) – Mi sir fi  ron la-
rı nın XVIII sü la lə si nin hökm da rı-
dır, e.ə. 1347-1337-ci il lər ara sın da 
ha ki miy yət də olub. Onun za ma-
nın da is la hat çı fi  ron Ex na ton ka fi r 
elan olun du, is la hat la rı ləğv edil di. 
Tax ta çı xar kən onun adı Tu tan ha-
ton (Ato nun can lı ob ra zı) idi. Tu-
tan ha mo nun özü nün məş hur sə lə fi  
Ex na ton la han sı qo hum luq əla qə lə-
ri nin ol ma sı hə lə də bəl li de yil. O, 
Ex na to nun ikin ci ar va dı Tia, ya xud 
Kiadan do ğu lan oğ lu da ola bi lər di, 
am ma ən azın dan Ex na to nun kü-
rə kə ni ol ma sı ar tıq bəl li dir, çün ki 
fi  ro nun qı zı Anx se na to na (An xe se-
na mon) ev li idi.

Exnaton – Aton ye rə çox lu şüalar sa çan, 

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

bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy-
rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad al-
maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu-
la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və 
bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona 
gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki sa-
vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, 
fərq li bir mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq 
da ha va cib dir, çün ki dü nə nə ki mi qar-
şı mız da bir sirr ola raq qa lan çox mət-
ləb lər ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil-
dik lə ri miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. 
Am ma nə qə dər öy rən sək də, bil mə dik-
lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-qat çox ola-
raq qa la caq. 
Bu gün dən eti ba rən hər sa yı mız da rast-
la şa ca ğı nız “Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də 
bə şər ta ri xi nin müəm ma lı dö nəm lə ri, ha-
di sə lə ri araş dı rı la caq, dərs lik lər də, el mi 
təd qi qat lar da ay dın la şan 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.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-
iz lə yə sa vad la na caq, alim ola caq-
sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın dün-
ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı 
hə mi şə diq qət mər kə zin də olan ma-
raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.
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təq dir də o, elə əv vəl ki si ya si xət-
ti da vam et dir mə li idi. La kin IV 
Amen ho tep özü nü Ato nun - qə-
dim, la kin ikin ci də rə cə li işıq tan-
rı sı nın tə rəf da rı elan et di. Bu za-
man köh nə tan rı la ra hör mət də 
öz qüv və sin də qa lır dı; hətt  a ye ni 
Aton mə bəd lə ri də Kar nak da kı 
Amon mə bə di nin ya nın da ucal-
dı lır dı. Əv vəl lər Aton la bağ lı 
kul tu on dan qat-qat güc lü tan rı 
olan Ra ilə bağ la yır dı lar – Aton 
Ra nın tə cəs süm lə rin dən bi ri ki-
mi dü şü nü lür dü. Ra nın ka hin-
lə ri güc lə nən Fiv ka hin lə ri nin 
cə miy yə tə tə si ri ilə mü ba ri zə 
apar maq da fi  ro na kö mək et miş-
di lər. La kin IV Amen ho tep öz 
ha ki miy yə ti nin be şin ci ilin də 
da ha irə li get di: özü nün “Amon 
ra zı dır” an la mı na gə lən adı nı, 
mə na sı “Aton ra zı dır” olan Ex-
na to na də yiş di. Be lə lik lə, Aton 
Mi si rin, Su ri ya nın və Nu bi ya-
nın baş tan rı sı na çev ril di. Be lə 
də yi şik lik lə rə fi  ro nun ən ya xın 
qo hum la rı da mə ruz qal dı lar. 
Bu də yi şik lik lər onun baş xa-

zı la rı” adı nı al dı. Hə min 
za man dan eti ba rən Ex-
na ton ha ki miy yə ti ni 
Amar na döv rü ad-
lan dı rır lar.

ye ni, da ha realist üs lu bu ya ran dı. əziy yət çə kir miş. ey ni şəxs dir. Bu, çox ori ji nal və 
ma raq lı fər ziy yə dir, la kin çə tin ki, 
onu is bat et mək müm kün ol sun.

maz qal ma sı dı. Onun şəx siy yə ti 

bü tün in san la rın diq qə ti ni çə kir. 
Tu tan ha mon (bi zim era dan əv vəl 
1355-1337-ci il lər) – Mi sir fi  ron la-
rı nın XVIII sü la lə si nin hökm da rı-
dır, e.ə. 1347-1337-ci il lər ara sın da 
ha ki miy yət də olub. Onun za ma-
nın da is la hat çı fi  ron Ex na ton ka fi r 
elan olun du, is la hat la rı ləğv edil di. 
Tax ta çı xar kən onun adı Tu tan ha-
ton (Ato nun can lı ob ra zı) idi. Tu-
tan ha mo nun özü nün məş hur sə lə fi  
Ex na ton la han sı qo hum luq əla qə lə-
ri nin ol ma sı hə lə də bəl li de yil. O, 
Ex na to nun ikin ci ar va dı Tia, ya xud 
Kiadan do ğu lan oğ lu da ola bi lər di, 
am ma ən azın dan Ex na to nun kü-
rə kə ni ol ma sı ar tıq bəl li dir, çün ki 
fi  ro nun qı zı Anx se na to na (An xe se-
na mon) ev li idi.

Exnaton, Nefertiti və 
onların qızları Atona, 
Günəşə sitayiş edirlər.

Hə qi qə tən də, şə kil lər də Ex na ton qa-
dı na bən zər, kəl lə si qey ri-adi də rə cə də 
uzan mış bi ri si ki mi gö rü nür. La kin 
ona müəy yən diaq noz qoy maq üçün 
əli miz də mə lu mat ol duq ca az dır.

dü, son ra isə o, ya dün ya sı nı də yiş di, 
ya da taxt dan sa lın dı. Mə sə lə bun da-
dır ki, ka hin lə ri öz əley hi nə qal dı ran 
fi  ron yük sək rüt bə li hərb çi lər dən 
iba rət çev rə də özü nə dəs tək qa za na 
bil mə miş di. Onun ha ki miy yə ti döv-
rün də Su ri ya və Fə ləs tin əl dən çıx dı. 
Yer li çar lar xett  lə rin vas sa lı na çev-

il ol du. Smenk ha ra ye nə də Ato na 
si ta yi şə da vam edir di, la kin onun 
za ma nın da qa da ğan olun muş kult-
lar nis bə tən güc lən miş di. Növ bə ti 
hökm da rın – Tu tan ha mo nun za ma-
nın da Ex na to nun tə li mi də, adı da 
unu dul ma ğa məh kum edil di. 

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

bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq öy-
rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad al-
maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu-
la rın dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və 

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-

Bu gün dən eti ba rən hər sa yı mız da rast-
la şa ca ğı nız “Ta ri xin sir lə ri” böl mə sin də 
bə şər ta ri xi nin müəm ma lı dö nəm lə ri, ha-
di sə lə ri araş dı rı la caq, dərs lik lər də, el mi 
təd qi qat lar da ay dın la şan 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 

Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər 
suala bir ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-
iz lə yə sa vad la na caq, alim ola caq-
sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın dün-
ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı 
hə mi şə diq qət mər kə zin də olan ma-

Ye ni çar lıq döv rün də Mi sir qüd- Ar tıq hökm da rı, çox vaxt diz lə-

unu dul ma ğa məh kum edil di. unu dul ma ğa məh kum edil di. 

Hər suala       bir ca vab

Exnaton və Nefertiti.
Exnaton
(IV Amenhotep),
18-ci sülalənin 
fironu (eramızdan 
əvvəl 1368-1351-ci 
illər). Tədqiqatçılar 
qadın fiquruna 
bənzər bədən 
quruluşuna malik 
olan bu fironun 
sağlamlığı barədə 
müxtəlif mülahizələr 
irəli sürürlər.
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Tu tan ha mon taxt-ta ca 8-9 ya-
şın da yi yə lən di. Onun za ma nın da 
qəy yum la rı Ex na to nun sa biq si-
lah daş la rı – ka hin Eye və sər kər də 
Xo rem nab idi. La kin on lar ar tıq 
Aton kul tun dan im ti na et miş di-
lər, Ex na to nun özü nü isə ka fi r 
ad lan dı rır dı lar. Tu tan ha mo nun 
za ma nın da Ex na ton döv rün də ki 
di ni-si ya si in qi lab dan heç də zəif 
ol ma yan da ha bir in qi lab baş ver-
di, am ma in di pro ses ənə nə vi Mi-
sir mə də niy yə ti nin bər pa sı na, Fiv 
ka hin lə ri nin ye ni dən ha ki miy yə tə 
dön mə si nə yö nəl miş di. 

Pay taxt no mi nal ola raq Fiv şə-
hə ri nə qay ta rıl mış dı, la kin fi  ro nun 
iqa mət ga hı Mem fi s də yer lə şir di. 
Tu tan ha mon, on il ha ki miy yət də 
ol du və on sək kiz ya şı na ça tan da 
dün ya sı nı də yiş di. Ar dın ca Xo rem-
xeb tax ta yi yə lə nə rək onun özü nü 
də ka fi r elan elə di, onun la bağ lı 
nə var sa, ha mı sı nı məhv et mə yə, 
onu yad daş lar dan sil mə yə ça lış dı. 
Be lə lik lə, Tu tan ha mon in san la rın 
yad da şın dan üç min il lik si lin di. 

Hətt  a Mi sir pa pi rus la rı nı oxu yar-
kən onun adı na rast gə lən də bir 
çox ar xeoloq lar elə bil di lər ki, o, 
han sı sa uy dur ma bir per so naj dır. 
Bəl kə də bu fi  kir in di yə dək qüv-
və də qa la caq dı, əgər Mi sir ta ri xi 
ilə də rin dən ma raq la nan iki şəx-
siy yət – hə vəs kar-ar xeoloq lord 
Kar nar von və pe şə kar mi sir şü nas 
Ho vard Kar ter ol ma say dı. Çox 
əsr lər qa baq öl müş oğ la nın adı nı 
dün ya ya bə yan et mək və bu nun-
la da ye ni- ye ni eh ti mal la ra yol aç-
maq məhz on la ra nə sib ol du...

Ho vard Kar ter on yed di ya şın-
dan, yə ni 1891-ci il dən, Mi si rin 
ar xeolo ji təd qi qat la rı üz rə Bri ta-
ni ya təş ki la tı nın sı ra la rı na da xil 
ol du ğu za man dan sev di yi iş lə 
cid di məş ğul ol ma ğa baş la mış-
dı. O, föv qə la də də rə cə də bəxt li 
təd qi qat çı idi. Ame ri ka lı həm ka-
rı Teodor De vis lə bir yer də Ye ni 
çar lı ğın məş hur fi  ron la rı nın, o 
cüm lə dən Hat şep su tun, IV Tut-
mo sun, Xo rem xe bin və hətt  a, çox 
gü man ki, ka fi r fi  ron Ex na to nun 
mu mi ya la rı nı tap mış dı. La kin 
bü tün bu sər da bə lər on la ra qə dər 
ar tıq qa rət edil miş di.

1906-cı il də Ho vard Kar ter ar-
xeolo ji təd qi qat la rı da vam et dir-
mə yə və sait ayı ran lord Kar nar-
von la ta nış ol du.

1914-cü il də Kar-
ter və Kar nar von 
Çar lar va di sin-
də bir gə ax ta rış-
la ra baş la yır lar. 
Ye nə ta pın tı lar, 
ye nə qa rət olun-
muş sər da bə lər...

Kar nar von be zib Lon do na qa yı-
dır. Kar ter isə təs lim ol maq fi k-
rin də de yil di. Və bu dur, 1922-ci 
il, no yabr ayı nın dör dün cü gü nü 
o, son ra dan KV62 kod nöm rə si 
ala caq sər da bə yə apa ran uç muş 
yo lu ta pır. Sər da bə nin qa pı la-
rı iki qat mö hür lən miş di. De-
mə li, onu ar tıq qa rət et mək 
is tə yib lər, am ma han sı sa 
tə sa düf oğ ru la ra öz niy yət-
lə ri ni hə ya ta ke çir mək im-
ka nı ver mə yib. Kar ter ba-
şa dü şür ki, əs rin ən bö yük 
ar xeolo ji kəş fi  ərə fə sin də dir. 
La kin nə cib li yi onu məc-
bur edir ki, səb ri ni bas-
sın, Kar nar vo nun ge ri 
dön mə si ni göz lə sin 
ki, bu kəş fi n tən tə-
nə si ni bir gə ya şa ya 
bil sin lər.

1922-ci il, no-
yab rın 26-da 
adam lar son üç 
min il də ilk də fə 
sər da bə yə en di lər.

Bu nun ar dın ca uzun və yo ru cu 
bir iş pro se si baş la yır ki, onun da 
nə ti cə sin də Kar ter 1923-cü il, fev-
ral ayı nın 16-da fi  ro nun sar ko fa qı 
yer lə şən dəfn ka me ra sı na gi rə bi-
lir. Fi ron la bir gə bas dı rı lan məişət 
əş ya la rı və di gər şey lər lə ya na şı, 
o, Amar na döv rü nün tə si ri du yu-
lan çox lu sə nət əsər lə ri aş kar la yır. 
Ye ni yet mə ça rın sər da bə si prak-
ti ki ola raq to xu nul maz qal mış dı 
və onun için də 3500-ə ya xın sə nət 
əsə ri var dı. Bu giz li mu ze yin ən 
şöh rət li eks po na tı isə Tu tan ha-
mo nun dəfn mas ka sı idi.

Mas ka nın ha zır lan ma sı na 11,26 ki-
loq ram qı zıl və çox lu qiy mət li daş 
sərf olun muş du. Əv vəl lər el mə 
bəl li ol ma yan gənc fi  ro nun şöh rə ti, 
son ra lar heç də Bö yük Ram ses dən, 
ya xud III Tut mos dan az ol ma dı. 
Bu fan tas tik kəşf Qə dim Mi si rin 
ta ri xi nə ye ni dən ma raq oyat dı. Bu 
gən cin vaxt sız ölü mü ilə bağ lı or ta-
ya say sız-he sab sız fər ziy yə lər atıl-
dı. Be lə gü man edir di lər ki, onu ya 
zə hər lə miş, ya da ba şı na ağır zər bə 

e n  d i  r ə  r ə k 
ö l  d ü r -
m ü ş -

d ü  l ə r .

Və bu ci na yə ti tö rə-
də nin Tu tan ha mon-

dan son ra tax ta 
çı xan Eye ol du ğu 
haq da da qə naət 
for ma laş mış dı. 
Özü də bəl li 
idi ki, əri nin 
ö l ü  m ü n  d ə n 
son ra An xe-
s e  n a  m o n , 
x e t t  l ə  r i n 
ça rı na xa-
hiş mək-
tu bu yol-
l a  y a  r a q 
o n  l a  r ı n 

şah za də si-
nə ar vad 
ol maq is tə-
yi ni bil di-
rib. La kin 
şah za də gə-
lər kən yol-

da hə lak 
ol du ğun dan, 

qa dın, yə qin ki, 
məc bu riy yət qar-
şı sın da Eye yə ar-
vad ol muş du və 

onun son ra kı ta le yi 
haq da heç bir mə lu-

mat yox idi.
2005-ci il, mart ayı-

nın 8-də təd qi qat la ra 
rəh bər lik edən mi sir şü nas 

ar xeoloq Za hi Ha vas, Tu tan ha-
mo nun mu mi ya sı üzə rin də təd qi-
qat la rın ba şa çat dı ğı nı söy lə di. Fi-
ro nun kəl lə si nor ma dan bir qə dər 
uzun idi və bu da Ex na ton la onun 
ara sın da qo hum luq əla qə si nin ol-
du ğu na də la lət edir di.

Kəl lə-be yin zə də si nin iz lə ri ni 
tap maq isə müm kün ol ma mış-
dı, ba şın de for ma si ya sı, gö rü-
nür, mu mi ya üzə rin də iş lə yən 
pa ras hit-ka hin lə rin fəaliy yə ti 
ilə bağ lı idi. Həm də fi  ro nun bə-
də ni üzə rin də apa rı lan rent gen 
müayi nə lə ri nə ti cə sin də bu ca-
va nın ska lioz xəs tə li yin dən əziy-
yət çək mə si ba rə də əv vəl lər irə li 
sü rü lən fər ziy yə tək zib edil di. 
Mü tə xəs sis lər bu qə naətə gəl di-
lər ki, Tu tan ha mo nun ölü mü nə, 
aya ğı nın sın ma sın dan son ra sü-
rət lə in ki şaf edən qanq ren sə-

bəb olub. Sü but ki mi, onun 
sol bud sü mü yü nün cid-

di xə sa rət lə ri gös tə ri-
lir di.

Tu tan ha mo nun ölü mü nün 
vax tı nın nis bə tən da ha də qiq tə-
yin edil mə si ona gö rə müm kün 
ol muş du ki, mər hu mun al nı nı 
ço ban yas tı ğı və bə növ şə çə lən-
gi bə zə yir di. Bu çə ləng, yə qin ki, 
hökm da rın dul qa lan gənc ar va-
dı nın hə diy yə si idi. De mə li, dəfn 
mart-ap rel ay la rın da (ağac lar çi-
çək lə yən za man) baş tut muş du. 
La kin mu mi ya la ma, adə tən 70 
gün sü rür dü. Ona gö rə də fi  ron, 
çox gü man ki, ya de kabr, ya da 
yan var ay la rın da dün ya sı nı də-
yiş miş di. Mi sir də bu möv süm 
ovun şı dır ğı vax tı dır. Məhz bun-
dan çı xış edən alim lər be lə bir 
fər ziy yə irə li sür müş dü lər ki, 
fi  ron son ra dan ölüm cül ya ra ya 
çev ri lən zə də ni ov za ma nı dö yüş 
ara ba sın dan yı xı lan da alıb.

Lord Corc Kar nar von 1923-cü 
il, ap rel ayı nın 5-də Qa hi rə nin 
“Kon ti nen tal” meh man xa na sın-
da ağ ci yər il ti ha bın dan dün-
ya sı nı də yiş di və onun ölü mü 
ət ra fın da hə min an dan mis ti fi -
ka si ya lar baş lan dı. Tez lik lə onun 
qar da şı, bir ne çə il dən son ra isə 
ar va dı öl dü. Eks pe di si ya iş ti-
rak çı la rı nın vaxt sız ölü mü nü 
izah et mə yə ça lı şan ən po pul yar 
fər ziy yə lər dən bi ri bu ha di sə lə-
ri sər da bə də olan gö bə lək, ya-
xud baş qa mik roor qa nizm lər lə 
bağ la yır dı. (Bu na do la yı yol la 
də la lət edən bir mə qam da ast-
ma xəs tə li yin dən əziy yət çə kən 
lord Kar nar vo nun ha mı dan əv-
vəl öl mə si idi). Son ra kı il lər də 
mət buat, sər da bə təd qi qat çı la-
rı nın ölü mü nə sə bəb ol muş “fi -
ron la rın lə nə ti” haq da cür bə cür 
şa yiələr ya yır, bu “lə nət lə rin” 
22 qur ba nı nın adı nı çə kir di. De-
yir di lər ki, gu ya on la rın 13-ü 
sər da bə lər açı lar kən şəx sən iş-
ti rak edib. Hə lak olan lar ara-
sın da bö yük mi sir şü nas, pro-
fes sor Ceyms Hen ri Bres te din, 
Mi sir qram ma ti ka sı nın müəl li fi  
ser Alan Hen der son Qar di ne-
rin, pro fes sor Nor man de Har ris 
Dey vi sin ad la rı nı çə kir di lər.

La kin əs lin də, Kar ter eks pe di-
si ya sı nın, de mək olar ki, bü tün 
üzv lə ri ahıl yaş la rı na qə dər ömür 

sür dü lər. C.H.Bres-
ted - 70, N-H.

Dey vis – 71, 
A . Q a r  d i  n e r 
– 84 ya şın-
da dün ya sı nı 

d ə  y i ş  d i . 
Eks pe di-

si  ya nın 

rəis i , 
sər da-

bə nin için-
də baş qa la rın dan 

da ha çox qa lan  Ho-
vard Kar ter isə hə min o 

fər ziy yə yə əsa sən, “fi  ron la rın 
lə nə ti nə” ha mı dan tez gəl mə li ol-
du ğu hal da, yal nız 1939-cu il də, 
66 ya şın da və fat et di. 

Be lə lik lə, Kar ter bu bə şə ri ta pın-
tıy la dün ya ya qə dim in cə sə nə tin 
bən zər siz nü mu nə lə ri ni ba ğış la dı, 
mi sir şü nas lıq el mi nin in ki şa fı na 
bö yük töh fə lər ver di.

la da ye ni- ye ni eh ti mal la ra yol aç-
maq məhz on la ra nə sib ol du...

Ho vard Kar ter on yed di ya şın-
dan, yə ni 1891-ci il dən, Mi si rin 
ar xeolo ji təd qi qat la rı üz rə Bri ta-
ni ya təş ki la tı nın sı ra la rı na da xil 
ol du ğu za man dan sev di yi iş lə 
cid di məş ğul ol ma ğa baş la mış-
dı. O, föv qə la də də rə cə də bəxt li 
təd qi qat çı idi. Ame ri ka lı həm ka-
rı Teodor De vis lə bir yer də Ye ni 
çar lı ğın məş hur fi  ron la rı nın, o 
cüm lə dən Hat şep su tun, IV Tut-
mo sun, Xo rem xe bin və hətt  a, çox 
gü man ki, ka fi r fi  ron Ex na to nun 
mu mi ya la rı nı tap mış dı. La kin 
bü tün bu sər da bə lər on la ra qə dər 
ar tıq qa rət edil miş di.

1906-cı il də Ho vard Kar ter ar-
xeolo ji təd qi qat la rı da vam et dir-
mə yə və sait ayı ran lord Kar nar-
von la ta nış ol du.

1914-cü il də Kar-
ter və Kar nar von 
Çar lar va di sin-
də bir gə ax ta rış-
la ra baş la yır lar. 
Ye nə ta pın tı lar, 
ye nə qa rət olun-
muş sər da bə lər...

əsə ri var dı. Bu giz li mu ze yin ən 
şöh rət li eks po na tı isə Tu tan ha-
mo nun dəfn mas ka sı idi.

e n  d i  r ə  r ə k 
ö l  d ü r -
m ü ş -

d ü  l ə r .

də ni üzə rin də apa rı lan rent gen 
müayi nə lə ri nə ti cə sin də bu ca-
va nın ska lioz xəs tə li yin dən əziy-
yət çək mə si ba rə də əv vəl lər irə li 
sü rü lən fər ziy yə tək zib edil di. 
Mü tə xəs sis lər bu qə naətə gəl di-
lər ki, Tu tan ha mo nun ölü mü nə, 
aya ğı nın sın ma sın dan son ra sü-
rət lə in ki şaf edən qanq ren sə-

bəb olub. Sü but ki mi, onun 
sol bud sü mü yü nün cid-

di xə sa rət lə ri gös tə ri-
lir di.

fes sor Ceyms Hen ri Bres te din, 
Mi sir qram ma ti ka sı nın müəl li fi  
ser Alan Hen der son Qar di ne-
rin, pro fes sor Nor man de Har ris 
Dey vi sin ad la rı nı çə kir di lər.

La kin əs lin də, Kar ter eks pe di-
si ya sı nın, de mək olar ki, bü tün 
üzv lə ri ahıl yaş la rı na qə dər ömür 

sür dü lər. C.H.Bres-
ted - 70, N-H.

Dey vis – 71, 
A . Q a r  d i  n e r 
– 84 ya şın-
da dün ya sı nı 

d ə  y i ş  d i . 
Eks pe di-

si  ya nın 

rəis i , 
sər da-

bə nin için-
də baş qa la rın dan 

da ha çox qa lan  Ho-
vard Kar ter isə hə min o 

fər ziy yə yə əsa sən, “fi  ron la rın 
lə nə ti nə” ha mı dan tez gəl mə li ol-
du ğu hal da, yal nız 1939-cu il də, 
66 ya şın da və fat et di. 

Be lə lik lə, Kar ter bu bə şə ri ta pın-
tıy la dün ya ya qə dim in cə sə nə tin 
bən zər siz nü mu nə lə ri ni ba ğış la dı, 
mi sir şü nas lıq el mi nin in ki şa fı na 
bö yük töh fə lər ver di.

Kar nar von be zib Lon do na qa yı-
dır. Kar ter isə təs lim ol maq fi k-
rin də de yil di. Və bu dur, 1922-ci 
il, no yabr ayı nın dör dün cü gü nü 
o, son ra dan KV62 kod nöm rə si 
ala caq sər da bə yə apa ran uç muş 
yo lu ta pır. Sər da bə nin qa pı la-
rı iki qat mö hür lən miş di. De-
mə li, onu ar tıq qa rət et mək 
is tə yib lər, am ma han sı sa 
tə sa düf oğ ru la ra öz niy yət-
lə ri ni hə ya ta ke çir mək im-
ka nı ver mə yib. Kar ter ba-
şa dü şür ki, əs rin ən bö yük 
ar xeolo ji kəş fi  ərə fə sin də dir. 
La kin nə cib li yi onu məc-
bur edir ki, səb ri ni bas-
sın, Kar nar vo nun ge ri 
dön mə si ni göz lə sin 
ki, bu kəş fi n tən tə-
nə si ni bir gə ya şa ya 

Və bu ci na yə ti tö rə-
də nin Tu tan ha mon-

dan son ra tax ta 
çı xan Eye ol du ğu 
haq da da qə naət 
for ma laş mış dı. 
Özü də bəl li 
idi ki, əri nin 
ö l ü  m ü n  d ə n 
son ra An xe-
s e  n a  m o n , 
x e t t  l ə  r i n 
ça rı na xa-

şah za də si-
nə ar vad 
ol maq is tə-
yi ni bil di-
rib. La kin 
şah za də gə-
lər kən yol-

da hə lak 
ol du ğun dan, 

qa dın, yə qin ki, 
məc bu riy yət qar-
şı sın da Eye yə ar-
vad ol muş du və 

onun son ra kı ta le yi 
haq da heç bir mə lu-

mat yox idi.
2005-ci il, mart ayı-

nın 8-də təd qi qat la ra 
rəh bər lik edən mi sir şü nas 

ar xeoloq Za hi Ha vas, Tu tan ha-

yad da şın dan üç min il lik si lin di. sər da bə yə en di lər.

Hər suala       bir ca vab

Hovard Karter (1837-1939), məş hur in gi lis ar xeolo qu və mi sir şü na sı.
Məzarının tapılması ilə bütün dünyada məşhurlaşan gənc firon Tutanhamon.

Tutanhamonun 
sarkofaqlarının 
surətləri.



Ru si ya nın Ros tov şə hə rin də li sey də dil-ədə biy yat müəl li mi 
iş lə yən And rey Ba ra şev pre zi dent Vla di mir Pu ti ni Ler-
mon to va həsr edil miş açıq dər sə də vət edib. Ba ra şev pre-
zi den tə ün van la dı ğı mü ra ciət də açıq dərs də Ler mon to vun 

ne cə bö yük zi ya lı ol du ğu nu sü but et mə yə ça lı şa ca ğı nı bil di rib.
Tək li fi  məm nu niy yət lə qə bul edən V. Pu tin Ler mon to vun ya ra dı cı lı-

ğı na hər kə sin öz ya naş ma tər zi ol du ğu nu bil di rib. O, şairin 
“Və tən” şeirin dən “Əl vi da, na tə miz Ru si ya” mis ra sı nı si-
tat gə ti rə rək, onun öz və tə ni haq qın da əda lət siz fi  kir lər 
söy lə di yi ni vur ğu la yıb: “Əgər müasir jar qon la ifa də et-
sək, Ler mon to vu dis si dent ad lan dır maq olar. O, və tə ni-
nə ol duq ca tən qi di ya na şıb”. La kin da ha son ra V.Pu tin 
şairin 1841-ci il də və tən pər vər lik ru hun da ya zıl mış dörd 
mis ra lıq bir şeiri nin də ol du ğu nu xa tır la dıb. Öl kə baş-
çı sı nın fi k rin cə, Ler mon to vun ya ra dı cı lı ğın da dualizm 
var. Fik ri ni ta mam la yan Pu tin de yib ki, tən qi di fi  kir lə ri ilə 
ya na şı, və tə ni uğ run da ca nın dan keç mə yə ha zır olan 
Ler mon tov son də rə cə cə sur in san olub. 

Açıq dərs də pre zi dent de yib: “İn san gə rək 
sev mə di yi əsər lə ri də oxu sun. Ler mon to vun 
ki ta bı da sev di yim əsər-
lər lə ya na şı, hər za man 
ma sa mın üzə rin də 
olur. Mən Ler mon-
to vu dü şün mək 
və hər şey dən 
uzaq la şıb da ha 
fay da lı, gö zəl və 
ma raq lı bir dün ya-
ya düş mək üçün oxu-
yu ram”.

  “Os kar” mü ka fat lı akt yor Ro bert De Ni ro ABŞ-da ke çi ri lə cək 
pre zi dent seç ki lə ri ilə bağ lı et di yi vi deo çı xı şın da sərt ifa də lər 
iş lə dib. 73 yaş lı akt yo run vi deomü ra ciəti ame ri ka lı la rı no yab-
rın 8-də pre zi dent seç ki lə ri nə qa tıl ma ğa ça ğı ran “Gə lə cə yi nə 
səs ver” kam pa ni ya sı çər çi və sin də ya zı lıb. Vi deoda akt yor pre-
zi dent li yə na mi zəd Do nald Tramp haq qın da da nı şıb.

 Akt yor de yib ki, Do nald Tramp ABŞ-ı ida rə edə bi lə cək şəxs de yil. 
De Ni ro nun açıq la ma la rı o qə dər sərt, aşa ğı la yı cı tərz də olub ki, pro-
dü ser lər onun vi deoçar xı nı əsas blo ka sal ma yıb, ayır ca 
ya yıb lar. Vi deo Fox News te le ka na lın da ya yın la nıb.

Qeyd edək ki, hə min vi deoda Eduard Nor ton, 
Sa muel L.Cek son, Cu li ya Ro berts və 
Em ma Ston ki mi məş hur lar da çı xış 
edə rək ABŞ və tən daş la rı nı səs ver-
mə yə ça ğı rıb lar.

Seç ki lər ərə fə sin də di gər Hol li-
vud ul du zu, Ka li for ni ya şta tı nın 
eks-qu ber na to ru, Res pub li-
ka çı lar Par ti ya sı nın üz-
vü Ar nold Şvart se neg-
ger də par ti ya sın dan 
na mi zəd li yi irə li sü-
rül müş Do nald Tram-
pı dəs tək lə mə di yi ni 
bə yan edib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, 1983-
cü il dən, ABŞ və tən da-
şı ol duq dan bu ya na ilk 
də fə dir ki, res pub li ka çı 
na mi zə də səs ver mə-
yə cək. 

Şvart se neg ger qeyd 
edib ki, res pub li ka çı 
ol ma sı ilə fəxr edir. An-
caq dü şü nür ki, o, hər 
şey dən əv vəl, ame ri ka-
lı dır və par ti ya yol daş-
la rı na da öl kə nin ma-
raq la rı nı par ti ya nın 
ma raq la rın dan üs tün 
tut ma ğı töv si yə edir. 
La kin akt yor seç ki lər-
də han sı na mi zə də 
səs ve rə cə yi ni açıq-
la ma yıb.

Hazırladı: NARINGÜL

N 36(95) 15.10.2016

Mosk va met ro su-
nun “Rass ka-
zov ka” stan si ya-
sın da sər ni şin lər 

vir tual ki tab xa na nın xid mə-
tin dən is ti fa də edə bi lə cək lər.

2017-ci il də real la şa caq bu 
la yi hə yə əsa sən, Mosk va met-
ro su nun “Ka li nins ko-Solnt sev-
ska ya” xətt  i nin “Rass ka zov ka” 
stan si ya sın da sər ni şin lə rin QR 
kod la ki tab yük lə yə bi lə cək lə-

ri vir tual ki tab xa na ya ra dı-
la caq. Stan si ya nın me-

mar lıq kon sep si ya sı 
art-de ko üs lu bun-

da ola caq ki, bu 
da sər ni şin lə rə 
ki tab xa na lar-
da kı klas sik 
oxu za lı nı xa-
tır la da caq. İn-
ter ye rin əsas 
e l e  m e n  t i  n i 
“do lab-kar to te-
ka”nın al tın da 

yer lə şən sü tun-
lar təş kil edir. 

Kar to te ka qu tu la-
rı nın üzə rin də QR 

kod lar ola caq. Kod-
lu sü tun lar dan baş qa, 

stan si ya nın ədə biy yat 
te ma ti ka sı nı müasir müəl-

lifl  ə rin ki tab la rı nın rəsm lə ri 
olan me tal və ke ra mi ka dan 

ha zır lan mış pa nel lər, həm çi nin 
səs ke çir mə yən ara lıq lar və is-
ti ra hət et mək üçün skam ya lar, 
məş hur in san la rın di var da əks 
olun muş hik mət li söz lə ri ta-
mam la ya caq.

Hazırladı:  NARINGÜL

Məş hur ki no re jis sor, “Amb lin Part ners” ki no şir kə ti-
nin rəh bə ri Sti ven Spil berq  şir kə tin Çin ba za rı na çı-
xa ca ğı ba rə də mə lu mat ve rib. İş çi lə riy lə uzun-uza dı 
mü za ki rə lər apa ran Spil berq “Ali ba ba Pic tu res” ad lı 

Çin ki no şir kə ti ni se çib. 
Re jis sor ar tıq çin li həm ka rı Cek Ma ilə ilk gö rü şü za ma nı əmək-

daş lı ğın de tal la rı nı mü za ki rə edib. Mü qa vi lə yə əsa sən, Çin şir kə ti 
“Amb lin Part ners” şir kə ti nin səhm lə ri nin bir his sə si nə sa hib ola-
caq, həm çi nin Di rek tor lar şu ra sın da öz nü ma yən də si ilə təm sil 
olu na caq. Cek Ma nın söz lə ri nə gö rə, bu mü qa vi lə həm Qər bə, həm 
də Şər qə bir-bi rin dən öy rən mə im ka nı ya ra da caq.  Re jis sor la rın ilk 
bir gə işi “Bö yük və mər hə mət li pəh lə van” ad lı fi l min ek ran laş dı-
rıl ma sı ola caq.

Ya zı çı Corc Mar ti nin ey niad lı əsə ri əsa sın da çə kil miş “Taxt-
tac oyu nu” se rialı Şi ma li İr lan di ya nın büd cə si nə nə az, nə 
çox, düz 206 mil yon dol lar gə lir gə ti rib.

Se rial dan gə lən gə lir lə İr lan di ya da 2 min sək kiz yüz ye ni iş ye ri 
açı lıb. Bu gə lir dən fi l min gə lə cək çə ki liş lə ri üçün 17 mil yon dol lar 
in ves ti si ya da ay rı lıb. Be lə ki, nü ma yi şi hə lə 2 il da vam edə cək fi lm 
Şi ma li İr lan di ya büd cə si nə da ha 25 mil yon dol lar gə lir gə ti rə cək. 
Qeyd edək ki, Şi ma li İr lan di ya nın qey ri-adi land şaft gö zəl li yi “Taxt-
tac oyu nu” se rialın da bir sı ra səh nə lər üçün gö zəl de ko ra si ya olub. 
Fil min pə rəs tiş kar la rın dan olan min lər lə tu rist hər il İr lan di ya ya çə-
ki liş mə kan la rı nı gör mək üçün sə ya hət edir.

Ru si ya nın Ros tov şə hə rin də li sey də dil-ədə biy yat müəl li mi Ru si ya nın Ros tov şə hə rin də li sey də dil-ədə biy yat müəl li mi R
Putin Lermontovu 
dissident adlandırdı

“Taxt-tac oyunu” 
İrlandiya büdcəsinə
206 milyon dollar gətirdi

dü ser lər onun vi deoçar xı nı əsas blo ka sal ma yıb, ayır ca 
ya yıb lar. Vi deo Fox News te le ka na lın da ya yın la nıb.

Qeyd edək ki, hə min vi deoda Eduard Nor ton, 
Sa muel L.Cek son, Cu li ya Ro berts və 
Em ma Ston ki mi məş hur lar da çı xış 
edə rək ABŞ və tən daş la rı nı səs ver-
mə yə ça ğı rıb lar.

Seç ki lər ərə fə sin də di gər Hol li-
vud ul du zu, Ka li for ni ya şta tı nın 
eks-qu ber na to ru, Res pub li-
ka çı lar Par ti ya sı nın üz-
vü Ar nold Şvart se neg-
ger də par ti ya sın dan 
na mi zəd li yi irə li sü-
rül müş Do nald Tram-
pı dəs tək lə mə di yi ni 
bə yan edib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, 1983-
cü il dən, ABŞ və tən da-
şı ol duq dan bu ya na ilk 
də fə dir ki, res pub li ka çı 
na mi zə də səs ver mə-
yə cək. 

Şvart se neg ger qeyd 
edib ki, res pub li ka çı 
ol ma sı ilə fəxr edir. An-
caq dü şü nür ki, o, hər 
şey dən əv vəl, ame ri ka-
lı dır və par ti ya yol daş-
la rı na da öl kə nin ma-
raq la rı nı par ti ya nın 
ma raq la rın dan üs tün 
tut ma ğı töv si yə edir. 
La kin akt yor seç ki lər-
də han sı na mi zə də 
səs ve rə cə yi ni açıq-
la ma yıb.

2017-ci il də real la şa caq bu 
la yi hə yə əsa sən, Mosk va met-
ro su nun “Ka li nins ko-Solnt sev-
ska ya” xətt  i nin “Rass ka zov ka” 
stan si ya sın da sər ni şin lə rin QR 
kod la ki tab yük lə yə bi lə cək lə-

ri vir tual ki tab xa na ya ra dı-
la caq. Stan si ya nın me-

mar lıq kon sep si ya sı 
art-de ko üs lu bun-

da ola caq ki, bu 
da sər ni şin lə rə 
ki tab xa na lar-
da kı klas sik 
oxu za lı nı xa-
tır la da caq. İn-
ter ye rin əsas 
e l e  m e n  t i  n i 
“do lab-kar to te-
ka”nın al tın da 

yer lə şən sü tun-
lar təş kil edir. 

Kar to te ka qu tu la-
rı nın üzə rin də QR 

kod lar ola caq. Kod-
lu sü tun lar dan baş qa, 

stan si ya nın ədə biy yat 
te ma ti ka sı nı müasir müəl-

lifl  ə rin ki tab la rı nın rəsm lə ri 
olan me tal və ke ra mi ka dan 

ha zır lan mış pa nel lər, həm çi nin 
səs ke çir mə yən ara lıq lar və is-
ti ra hət et mək üçün skam ya lar, 
məş hur in san la rın di var da əks 
olun muş hik mət li söz lə ri ta-
mam la ya caq.

Hazırladı:  NARINGÜL

De Niro və Şvartseneggerin 
siyasi mövqeyi

ğı na hər kə sin öz ya naş ma tər zi ol du ğu nu bil di rib. O, şairin 
“Və tən” şeirin dən “Əl vi da, na tə miz Ru si ya” mis ra sı nı si-
tat gə ti rə rək, onun öz və tə ni haq qın da əda lət siz fi  kir lər 
söy lə di yi ni vur ğu la yıb: “Əgər müasir jar qon la ifa də et-
sək, Ler mon to vu dis si dent ad lan dır maq olar. O, və tə ni-
nə ol duq ca tən qi di ya na şıb”. La kin da ha son ra V.Pu tin 
şairin 1841-ci il də və tən pər vər lik ru hun da ya zıl mış dörd 
mis ra lıq bir şeiri nin də ol du ğu nu xa tır la dıb. Öl kə baş-
çı sı nın fi k rin cə, Ler mon to vun ya ra dı cı lı ğın da dualizm 
var. Fik ri ni ta mam la yan Pu tin de yib ki, tən qi di fi  kir lə ri ilə 
ya na şı, və tə ni uğ run da ca nın dan keç mə yə ha zır olan 
Ler mon tov son də rə cə cə sur in san olub. 

Açıq dərs də pre zi dent de yib: “İn san gə rək 
sev mə di yi əsər lə ri də oxu sun. Ler mon to vun 
ki ta bı da sev di yim əsər-
lər lə ya na şı, hər za man 
ma sa mın üzə rin də 
olur. Mən Ler mon-
to vu dü şün mək 

ma raq lı bir dün ya-
ya düş mək üçün oxu-

u si ya nın Ros tov şə hə rin də li sey də dil-ədə biy yat müəl li mi 
iş lə yən And rey Ba ra şev pre zi dent Vla di mir Pu ti ni Ler-
mon to va həsr edil miş açıq dər sə də vət edib. Ba ra şev pre-
zi den tə ün van la dı ğı mü ra ciət də açıq dərs də Ler mon to vun 

Tək li fi  məm nu niy yət lə qə bul edən V. Pu tin Ler mon to vun ya ra dı cı lı-

u si ya nın Ros tov şə hə rin də li sey də dil-ədə biy yat müəl li mi 
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