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Prezident İlham Əliyev və
xanımı Mehriban Əliyeva
“BakuTel-2016” sərgisində

N

oyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
və xanımı Mehriban Əliyeva XXII
Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgisi
- “Bakutel-2016” ilə tanış olublar.
Rabitə və yüksək texnologiyalar naziri Ramin
Quluzadə dövlətimizin başçısına və xanımına sərgi barədə məlumat verib.
Sərgidə dünyanın 18 ölkəsindən 200 şirkət iştirak edir. Builki sərgidə 9 ölkə - Avstriya, Belarus,
İran, İtaliya, Fransa, Niderland Krallığı, Sloveniya,
Türkiyə və Xorvatiya milli stendlərdə öz ölkələrinin aparıcı şirkətləri ilə yanaşı, həm Azərbaycan,
həm də bütün Xəzəryanı region üçün innovativ
layihələri, eləcə də İKT sahəsində məhsul və xidmətlərini təqdim edir.
İştirakçıların 40 faizi “Bakutel” sərgisinin daimi
eksponentləridir. Sərgi iştirakçıları arasında aparıcı İKT şirkətləri, Azərbaycanın mobil rabitə operatorları, internet provayderləri, sistem inteqratorları və tanınmış brendlərin distribüterləri var.
Ənənəvi olaraq, sərgidə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyi ilə iştirak edən bir
sıra ölkələrin milli stendləri təqdim olunur. Nazirliyin pavilyonunda rabitə, poçt, “elektron hökumət” sahələrində həyata keçirilmiş yeni layihələr nümayiş etdirilir.
Dörd gün davam edən sərgi çərçivəsində görmə
qabiliyyəti məhdud olan insanlar üçün “Danışan
kitabxana”, “Google Art Project”, “Muzeylərin rəqəmsallaşdırılması” layihələrinin təqdimatı, startapların geniş iştirakı olub.
Dövlətimizin başçısı və xanımı sərginin pavilyonları ilə yaxından tanış olublar.
Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi
Baş redaktor: Yaşar Əliyev
İcraçı direktor: Bəhlul Seyfəddinoğlu
Redaksiya heyəti: Nəriman Əbdülrəhmanlı,
Salam Sarvan, Elmin Nuri, Narıngül Əliyeva
Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından çıxır.
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
Tiraj: 1250. Sifariş: 3434
Ünvan: Bakı, Topçubaşov küç. 74.
Telefon: 595 16 05.
E-mail: aydinyol.az@gmail.com
Qəzet Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib.
Şəhadətnamə nömrəsi: 3899

P

rezident İlham Əliyev
ABŞ-ın ticarət nazirinin
Avropa, Orta Şərq və Afrika üzrə müşavirinin
müavini Maykl Lallinin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib.
Görüşdə iştirak edən ABŞ-ın
Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səﬁri Robert Sekuta ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrə
toxunaraq enerji sahəsində uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirildiyini
vurğuladı. Səﬁr bu gün Bakıda keçirilən ilk Azərbaycan-ABŞ biznes
forumunun əhəmiyyətini qeyd edərək bu tədbirin ölkələrimiz arasında
biznes əlaqələrinin qurulması üçün
yaxşı imkanlar yaratdığını dedi. O,
bu forumda əsas məqsədlərdən birinin Azərbaycanın üzləşdiyi çağırışların həlli yollarının müzakirəsindən ibarət olduğunu bildirdi. Səﬁr
dünyada neftin qiymətinin kəskin
dəyişməsinin də iqtisadi vəziyyətə
təsir etdiyini vurğuladı. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından 25 il keçdiyini vurğulayan
səﬁr bu illərdə Azərbaycanın ABŞ
üçün güclü tərəfdaş ölkə olduğunu
bildirdi və ölkəsinin Azərbaycanda
baş verən bütün müsbət dəyişiklikləri yüksək qiymətləndirdiyini dedi.
Ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrə toxunan Prezident İlham
Əliyev energetika sahəsində əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini,
mühüm enerji layihələrinin sürətlə həyata keçirildiyini qeyd edərək
hazırkı şəraitdə əsas diqqətin qeyri-neft sahəsində də əməkdaşlığa
yönəldilməsinin önəmini vurğuladı

Azərbaycan Prezidenti
ABŞ Ticarət Nazirliyinin
nümayəndələrini qəbul edib

və ABŞ ilə ölkəmizin qeyri-neft sektorunda daha fəal əməkdaşlığının
həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı ABŞ-ın Azərbaycanın qeyri-neft
sektoruna daha çox investisiya
qoymasında ölkəmizin maraqlı olduğunu dedi və daha çox praktiki
nəticələrin əldə edilməsinin vacibliyini bildirdi. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın orta və
kiçik sahibkarlıqla məşğul olan şirkətlərinin Azərbaycanı daha çox tanımaları ilə bağlı təqdimatların keçirilməsinin önəmini qeyd etdi.

ABŞ ticarət nazirinin Avropa, Orta Şərq və Afrika üzrə müşavirinin
müavini Maykl Lalli ABŞ-ın Azərbaycandakı səﬁrliyində çalışdığı illəri məmnunluqla xatırladı. Maykl
Lalli ABŞ-ın ticarət naziri Penni
Pritzkerin salamlarını dövlətimizin
başçısına çatdıraraq onun Azərbaycan-ABŞ biznes əlaqələrinə Prezident İlham Əliyevin verdiyi dəstəyi
yüksək qiymətləndirdiyini dedi. O,
həmçinin Penni Pritzkerlə Prezident
İlham Əliyev arasında görüşün çox
konstruktiv şəkildə keçdiyini vurğuladı.

Vyana Ştraus Festival Orkestrinin
Heydər Əliyev Mərkəzində konserti olub

M

əşhur Vyana Ştraus Festival Orkestri dekabrın 1-də Heydər Əliyev Mərkəzində “Mənim həyatım: sevgi və şövq” adlı konsert
proqramı ilə çıxış edib. AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva konsertdə olub.
Konsertdə dünya şöhrətli avstriPeter Qut bu dəfə də konsert boyalı bəstəkar, “Valsın kralı” İohan yu tamaşaçılarla səmimi ünsiyyət
Ştrausun, həmçinin digər Vyana qurub. O, Bakıya ikinci dəfə gəlişinklassiklərinin - ata İohan Ştraus, dən və nadir memarlıq nümunəsi
Karl Mixael Tsirer, Karl Tseller, Yo- olan Heydər Əliyev Mərkəzində bir
zef Ştraus, Eduard Ştraus və Luici daha konsert verməyindən böyük
Arditinin əsərləri ifa olunub.
şərəf duyduğunu bildirib.
Orkestrin yaradıcısı və bədii rəhProqramda operettalardan parçabəri Peter Qut Ştraus dövrünün lar orkestrin solisti Elizabet Yarman
ənənələrinə sadiq qalaraq konsert- (soprano) tərəﬁndən təqdim olunub.
də həm skripkada ifa edib, həm də Solist öz ifası və yüksək artistik mədirijorluq edib. İohan Ştraus ənənə- harəti ilə tamaşaçıları təqdim olunan
sinin davamçısı olan sənətkarın ifa- əsərlərin qəhrəmanlarına qısa zası böyük maraqla qarşılanıb.
man kəsiyində olsa da yaxınlaşdırıb.

Qeyd edək ki, Peter Qut konsertdən
əvvəl jurnalistlərə müsahibəsində
Bakıya hələ ilk gəlişində bu şəhərin
gözəlliyinə və müasirliyinə valeh olduğunu söyləyib. Vyanada gözəl tikililərin olduğunu qeyd edən görkəmli
musiqiçi Heydər Əliyev Mərkəzinin
zalında akustikanın mükəmməlliyini xüsusilə vurğulayıb. O, həmçinin
diqqətə çatdırıb ki, Vyana musiqisi
çox müsbət və optimistdir. Təəssüf
ki, dünyanın bəzi ölkələrində müharibə gedir, böhranlar baş verir. Bizim
orkestr musiqinin dili ilə insanlara
dünyanın gözəl olduğunu aşılamağa,
konsert müddətində tamaşaçılara xoş
anlar bəxş etməyə çalışır.
Xatırladaq ki, Vyana Ştraus Festival Orkestri Heydər Əliyev Mərkəzinin səhnəsində ilk dəfə 2014-cü
ildə çıxış edib və tamaşaçılara bayram əhvali-ruhiyyəsi yaşadıb.
Ştraus Festival Orkestri Vyananın
əsl musiqi ənənələrinin qoruyucusu,
Avropanın aparıcı musiqi kollektividir. 1978-ci ildən fəaliyyət göstərir və
Vyana şəhərinin rəsmi orkestridir.
Dünya şöhrətli orkestrin Bakıda
ikinci çıxışı da tamaşaçıların sürəkli
alqışları ilə qarşılanıb.
Konsertdən sonra Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyeva Vyana Ştraus Festival Orkestrinin yaradıcısı və bədii rəhbəri
Peter Qutla görüşüb.
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Aztc.gov.az çex dilində
də yayımlanacaq

Rusiyalı müğənni
Alsu Leyla Əliyevanın
sözlərinə yazılmış
mahnı ifa edib
 Rusiyalı müğənni Alsu
Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın şeirinə yazılmış
“Gedim, bir az ağlayım”
(“Я пойду чуть-чуть
поплачу”) mahnısını ifa
edib. Mahnı əsasında çəkilmiş yeni klip “YouTube”da
ilk dəfə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Alsunun üçüncü övladı –
Rafel adlı oğlu dünyaya gəlib.
Klip müğənninin həyatında
baş vermiş bu xoş hadisədən
sonra ilk yaradıcılıq işidir.
“Gedim, bir az ağlayım”
mahnısını müğənni gitaranın
müşayiəti ilə ifa edir. Lirik
kompozisiyada təsvir olunan
romantik qəhrəman qəlbindəki iztirablara baxmayaraq,
füsunkarlığını itirmir.
Mahnını Nigar Çəndirli və
Dmitri Klimaşenko bəstələyib.
Klipin rejissoru Mariya Unjakova və Pavel Sidorovdur.
Fəridə ABDULLAYEVA

IV “Zamanla üz-üzə”
beynəlxalq layihəsi
çərçivəsində konsert
 Beynəlxalq Muğam Mərkəzində IV “Zamanla üz-üzə”
beynəlxalq layihəsi çərçivəsində ilk konsert proqramı təqdim olunub.

AzərTAc xəbər verir ki,
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş
tutan konsertdə ukraynalı
Vladimir Runçakın dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestri çıxış edib.
Konsertdə Vladimir Runçakın, gürcüstanlı Rezo Kiknadzenin, estoniyalı Helena
Tulvenin, özbəkistanlı Əzizə Sadıqovanın, Azərbaycan
bəstəkarları Ayaz Qəmbərli və Firudin Allahverdinin
əsərləri səsləndirilib.

A

zərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında
Tərcümə Mərkəzinin aztc.gov.az saytı bu gündən
etibarən 10 dildə yayımlanacaq. İndiyədək 9 dildə
yayımlanan (Azərbaycan, ingilis, rus, türk, alman,
fransız, ispan, ərəb və fars) sayt bundan sonra çex dilində də
fəaliyyət göstərəcək.
Qeyd edək ki, “Azərbaycan təkmilləşdirilməsi, milli ədəhəqiqətləri”, “Azərbaycan ya- biyyatımızın dünyada təbliği
zıçıları”, “Açıq kitab”, “Xəzər”, məqsədilə yaradılmış Tərcümə
“Aydın yol” portalları vasitə- Mərkəzinin fəaliyyəti, həyata
silə ölkənin tarixi, keçmişi və keçirdiyi beynəlxalq layihəbu günü, ədəbi-mədəni hə- lərlə bağlı mətn və materiallar
yatı, həmçinin dil və tərcümə sözügedən sayt vasitəsilə dünsahəsinin yenidən təşkili və yaya çatdırılır.

“Kommersant
Weekend” jurnalı
Azərbaycan
rəssamlarının sərgisi
haqqında

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

D

ekabrın 1-də Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva İslam Tarixi, İncəsənəti və Mədəniyyəti üzrə Araşdırmalar Mərkəzini
(IRCICA) ziyarət edib.
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fon- Halit Eren təşkilatın fəaliyyəti,
dundan AzərTAc-a bildirilib gələcək iş və layihələri barədə
ki, IRCICA-nın baş direktoru G.Əfəndiyevaya məlumat verib.

Daha sonra Günay Əfəndiyeva IRCICA-nın İslam tarixinə və mədəniyyətinə dair
müxtəlif kitabların, kalliqraﬁya əsərlərinin toplandığı zəngin kitabxanası ilə tanış olub.
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti öz növbəsində türk dünyasına, onun tarixi
və mədəni irsinə aid bir sıra
kitabları, eyni zamanda, Ermənistan – Azərbaycan – Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və erməni silahlı qüvvələri tərəﬁndən
Azərbaycanın dinc əhalisinə
qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı ilə bağlı nəşrləri IRCICA-nın
kitabxanasına hədiyyə edib.
Səfər çərçivəsində Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə
IRCICA arasında gələcək sıx
əməkdaşlığa dair müxtəlif müzakirələr aparılıb.

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

D

ekabrın 1-də Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq
şəhərində
görkəmli rus bəstəkarı Sergey Prokofyevin 125 illiyinə
həsr olunmuş V Sankt-Peterburq beynəlxalq mədəniyyət
forumunun rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə ölkəmizi mədəniyyət və turizm
nazirinin birinci müavini
Vaqif Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edir.
Nazirlikdən AzərTAc-a bildirilib ki, dekabrın 3-dək davam
edəcək forum çərçivəsində plenar iclaslar, “dəyirmi masa”lar
və kino, teatr, musiqi, rəqs,
kütləvi kommunikasiya kimi
istiqamətlər üzrə master-klasların keçirilməsi planlaşdırılır.
Mədəni proqram çərçivəsində
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 Rusiyada
nəşr
olunan
“Kommersant
Weekend”
jurnalında “Abşeron ulduzları. 1960-1980-ci illərin
Azərbaycan rəssamları” sərgisi haqqında məqalə dərc
olunub. Heydər Əliyev Fondunun, Rusiya Federasiyası
Mədəniyyət Nazirliyinin və
“Mərcani” Fondunun dəstəyi ilə Tretyakov Qalereyasında keçirilən sərginin
açılışında Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva iştirak etmişdi.

Məqalədə jurnalist Anna
Tolstaya Abşeron rəssamlıq
məktəbindən söz açır, bu cərəyanın davamçılarının yaradıcılığını “sovet Azərbaycanının
qeyri-sovet incəsənəti”nin nümunələri kimi səciyyələndirir.
Xatırladaq ki, noyabrın 14də açılan sərgi 2017-ci il fevralın 26-dək davam edəcək.
Fəridə ABDULLAYEVA

Azərbaycanlı
yazıçının povesti
özbək dilində
 Özbəkistanın
paytaxtı
Daşkənddə nəşr olunan
“Soqdiana” qəzetində azərbaycanlı yazıçı Vaqif Sultanlının “Ölüm yuxusu”
povesti dərc edilib.

forum iştirakçılarının Ermitaj, “Rus muzeyi”, Mariinski
və Mixaylovski teatrları, Boris
Eyfmanın Balet Teatrı ilə tanışlıq, S.Prokofyevin 125 illiyinə
həsr olunmuş qala-konsert və
digər tədbirlərdə iştirakı nəzərdə tutulur.

Forumda mədəniyyət nazirləri, diplomatik missiyaların
başçıları, Rusiyanın aparıcı
mədəniyyət müəssisələrinin
rəhbərləri, incəsənət xadimləri, beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq sahəsində mütəxəssislər
iştirak edir.

AzərTAc xəbər verir ki, əsəri
özbək dilinə tanınmış yazıçıpublisist Rüstəm İqbal çevirib.
Real və metaforik üslubun
qovuşuğunda qələmə alınmış
«Ölüm yuxusu» povestində
təsvir obyekti kimi seçilən
qəbiristanlığın köçürülməsi
problemi cəmiyyət həyatında
baş verən ciddi xaos, çaxnaşma kimi canlandırılır. Əsərdə
təsvir edilən hadisələrin xaos
kontekstində təqdim olunması obrazların daxili-mənəvi dünyasını bütün yönləri ilə
aşkarlamağa imkan verir.
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“Azərbaycan dilinin
orfoqrafiya lüğəti”ndən
çıxarılan sözlərin təsnifatı
Mənası, yaxud
yazılışı qüsurlu
sözlər

İşlənməyən ərəb,
fars və digər əcnəbi
sözlər

Terminlər

 Orfoqrafiya lüğətinin tərifində deyilir: “Orfoqrafiya lüğəti - sözlərin düzgün yazılış qaydasını
bildirən dil vəsaitidir”. Lakin hazırda dövriyyədə olan “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”
minlərlə yazılışı səhv, qurama və ən təəccüblüsü, heç bir məntiqə, əndazəyə sığmayan
“söz”lərlə doludur: GÜMÜLDƏNMƏK, HAMHAM, HAV-HAV, HAV-HAVLAMAQ, HEYLİ,
HƏBSÇİ, HƏRFÇAPEDƏN, HƏRFİ-HƏRFİNƏ, HAYDUTLUQ, RİQQƏTİ-QƏLB...
(Əvvəli ötən saylarımızda)

Qurama sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz
hallandırmaları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hərbi-inqilabi
hərbi-kosmik
hərbləşdirilmə
hərbləşdirilmək
hərcəhətlilik
hərləndirilmə
hərləndirilmək
hərləndirtmək
hərləndirtmə
həsrət-həsrət
həşəmətlilik
həvələnmək
(Davamı gələn sayımızda)
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I YAZI
 ...Məzarlığın sükutunda qəribə
hikmət dolaşır. Burada sanki zaman donub, saatın əqrəbləri fırlanmır, bir addımlıqda olan nəhəng şəhərin uğultusu eşidilmir,
hətta soyuqdan üşüyən ağaclardan ara-sıra qopan qızılı yarpaqlar da havada sakitcə ləngər vura-vura lal-dinməz yerə döşənir.
Məzarlığı özünə məskən seçmiş
qara qarğalar da, nədənsə, bu səhər gözə dəymir. Hardasa yaxınlıqda gizləniblər, çünki hərdən
səsləri sükuta dalmış məzarlıqda
əks-səda verir, quru budaqların,
ya da xeyli aralıdakı məzar daşlarının üstünə qonub narahatlıqla
ətrafa göz gəzdirir, ora-bura vurnuxurlar, yəqin, dəfn mərasiminin bitməsini gözləyirlər.
Parisin Sent-Jenevyev-de-Bua məzarlığına xeyli insan toplaşıb. Burada, adətən rus
mühacirlər dəfn olunur. 1953-cü ilin soyuq
noyabr günü Avropanın bir çox şəhərlərində məskunlaşmış rus mühacirləri, keçmiş
car generalları, Romanovlar sülaləsinin
nümayəndələri, sənət adamları dahi yazıçı
İvan Bunini son mənzilə yola salmaq üçün
bir araya gəliblər. Vida nitqləri indicə bitib,
Buninin dostları, yazıçılar Andre Marlo,
Mikos Kazaçakis, Anri Monterlen, Ernst
Yungen və başqaları mərhum barədə ürəkağrısı ilə danışdılar. İndi isə hamı susub.
Keşişin duasından və məzardakı tabutun
üstünə tökülən torpağın səsindən başqa,
nəsə eşidilmir. Məşhur fransız memarı, Buninin yaxın dostu Ferik Töle də çox kədərli
görünür. Həyat yoldaşı – qara, iri gözləri,
qara saçları, girdə çöhrəsi ilə hamıdan seçilən bu qadın bayaqdan göz yaşlarını
saxlaya bilmir. Başını ərinin köksünə dayayıb, Ferik də onu qucaqlayıb ovundurmağa çalışır.
- Sakit ol, əzizim. Hər şey
Tanrının əlindədir, biz bəndələrin
əlindən nə gələr ki? Qoy məkanı
cənnət olsun...
Qadın göz yaşını silir, soyuqdan
donmuş incə dodaqları güclə tərpənir, qəhər onu boğur, pıçıltı ilə deyir:
- Onun yoxluğuna inanmaq istəmirəm, Ferik... Belə adam ölə bilməz... yox, dahilər ölmür, onun buna haqqı yoxdur...
İvan Bunin üçün göz yaşı tökən bu
qadın Parisdə mühacir həyatı yaşayan
tanınmış yazıçı, Bakı milyonçusu Şəmsi Əsədullayevin qızıdır. Fransadakı
dostları və oxucular Ümbülbanu xanımı “Banin” təxəllüsü ilə tanıyırlar.
...Onun İvan Buninlə tanışlığı sanki
dünən olmuşdu. İndiki kimi yadındadır, 13 iyun 1946-cı ilin isti bir yay axşamı idi. İkinci Dünya müharibəsi yenicə bitmişdi. Parisdə həyat yavaş-yavaş
öz axarına dönürdü. Düzdür, adamlar
ərzaq sarıdan qıtlıq çəkirdilər, amma cibində pulun varsa, şəhərin dükan-bazarında istədiyini tapa bilərsən, ən əsası isə
növbənöv Fransız şərablarını! Müharibə
də onların dadını dəyişməyib...
Fransada mühacir həyatı yaşayan məşhur rus yazıçı-satiriki Teﬃnin mənzilinə
ən yaxın dostlar toplaşmışdı. Ümbülbanu
da gələn qonaqlar arasında idi. Teﬃ – “XX
əsr rus yumorunun kraliçası” adlandırılan Nadejda Aleksandrovna Loxvitskaya
Banunun ən yaxın rəﬁqəsi sayılırdı. Aralarında 33 yaş fərqi olsa da, tez-tez görüşür, şəhər gəzintisinə çıxırdılar. Əslində,
Baninin yenicə dərc olunmuş “Qafqaz günləri” adlı ilk kitabının ideya
müəlliﬁ də bu rus xanım idi. Teﬃ
bir peşəkar yazıçı kimi elə ilk görüşdə anlamışdı ki, bu qarabuğdayı şərq qızının ﬁtri istedadı,
yaxşı müşahidə qabiliyyəti və səlis dili var. Ona görə də rəﬁqəsini
yazmağa həvəsləndirmişdi...

Budur, indi Banin məclisə artıq bir
yazıçı kimi gəlib. Qonaqların da böyük
əksəriyyəti qələm əhlidir. Yaxın rəﬁqəsi,
rus imperator sarayının freylini, Romanovlar ailəsinin yaxını Canet Andronikova da buradadır. Ev sahibəsinin təkliﬁ ilə şərab süzülmüş badələr Baninin
şərəﬁnə qaldırılır, hamı onu ilk kitabı
münasibəti ilə təbrik edir.
- “Qafqaz günləri”ni birnəfəsə oxudum. Açığını deyim ki, ilk qələm təcrübəsi üçün heç də pis deyil. Çox cəsarətli
ﬁkirləriniz var. Həm də, nəzərə alsaq ki,
Qafqazın vurğunuyam, deməli, mənim
simamda daimi oxucu tapmışınız. İcazənizlə, özümü təqdim edim: İvan Alekseyeviç Bunin.
Banu bu rus yazıçısı barədə çox eşitmişdi. Əvvəllər Teﬃnin evində onun
divardan asılmış şəklini də görmüşdü.
Bilirdi ki, İvan Bunin 1933-cü ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına layiq görülüb.
- Təşəkkür edirəm, sizin kimi daimi
oxucu üçün həmişə yazmağa hazıram
və bu, mənim üçün böyük şərəfdir, İvan
Alekseyeviç.
Onlar söhbət edə-edə şüşəbəndə keçdilər. 76 yaşlı yazıçı çox cavan görünürdü. Seyrək saçlarına dən düşsə də, iri
gözləri və iti baxışları Banuya olan marağını dərhal bəlli edirdi.
- Bilirsiniz, Şərq həmişə məni cəlb
edib. Məfkurə fərqini, insanların yaşam
tərzindəki təzadları
dərindən
öyrənməyə, həyata baxışlarını duymağa
çalışmışam.
Hətta 1907-ci
ildə Fələstin,
Suriya və
Misirə
səfər etmi şəm.
Nə dey i m ,

Şərqin nağıllara bənzər dünyasını, qəribə adət-ənənələrini anlamaq bir rus şairi üçün heç də asan deyil. Amma kitabınızda məni düşündürən bəzi suallara
cavab tapmağa çalışdım.
Banu gülümsündü və yerini rahatladı. Bu maraqlı həmsöhbəti dinləmək
əlinə yenicə qələm almış yazar üçün xoş
bir fürsət idi.
- Hansı suallara cavab axtarırdınız?
- Məsələn, necə olub ki, gözəl bir qadının ruhu dostum Sergey Yesenini bu
cür pərvazlandırıb?
Toxunar otlara ay, işığıyla
Sən titrək saçıma toxunduğuntək.
Gülümsə, ilahə yaraşığıyla,
İnan, qəlb evini vüsal döyəcək
Sən titrək saçıma toxunduğuntək.
Şahanə, Şahanə, mənim Şahanəm!
Orda, şimalda da bir qız yaşayır.
Bilmirsən, o, sənə necə oxşayır.
O, məni düşünür, bəlkə də, bu dəm...
Şahanə, Şahanə, mənim Şahanəm!
Gözəldir! Mən Yeseninin ağlını başından çıxarmış Şahanə obrazını heç cür
təsəvvürümdə canlandıra bilmirdim.
Amma bu axşam, sizi görəndən sonra qəti əmin oldum: Şahanə yalnız sizə
bənzəməlidir...
Banunun utandığından çöhrəsi qızarmışdı.
- İvan Alekseyeviç, dahi yazıçıdan belə
tərif eşitmək xoşdur. Əgər Azərbaycana
gəlsəydiniz, siz də bizim gözəllər barədə
neçə-neçə əsrarəngiz əsərlər yazardınız.
Heç şübhə etmirəm ki, bizim qadınların
igidliyinə, ismətinə heyran qalardınız.
Azəri qadınları mərdlikdə, dostluqda kişilərdən heç də geri qalmırlar. Onlar ailəyə
sadiqdirlər və xoşbəxtliklərini qorumaq
üçün hər çətinliyə dözməyə hazırdırlar.
- Digər tərəfdən də Tanrı onlara ilahi
gözəllik bəxş edib. Bilirsiniz, Şərq nağıllarını sevdiyim kimi, sizə də ürəkdən
vuruldum. İcazə verin, əziz dostum, bu
gündən etibarən sizi “Şamaxı şahzadə”si adlandırım...

Fərhad
SABİROĞLU

Parisin “Şamaxı
şahzadəsi”

1000 dramın
erməni
dramı
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Fərhad
ABDULLAYEV

rmənistanda övladları orduda həlak olan valideynlərin etiraz aksiyaları səngimək bilmir. Hökumətin qərarı ilə indi hər işləyən şəxsin əmək
haqqından ayda 1000 dram (2 dollara yaxın) pul
tutularaq hərbi xidmət zamanı ölən, yaxud yaralanan
hərbçilərin ailələrinə yardım fondunda toplanacaq.
2010-cu ildə Qarabağ döyüşlərində ölən Artur Qazaryanın anası jurnalistlərə deyib: “Görün, nə baş verir? Utanmırlar, yoxsul xalqdan 1000 dram yığırlar,
amma əhalidən oğurladıqları pulları qaytarmaq yadlarına da düşmür. Bu vəhşilər yardım fonduna toplanmış vəsaiti də ciblərinə qoyacaqlar. İnanmıram ki, yardımlar ehtiyacı olanlara paylansın”.
Qadının sözlərinə görə, Ermənistanın baş prokuroru
Artur Davtyan ölən əsgərlərin valideyinlərinin hər biri
ilə ayrılıqda görüşməyə söz versə də, buna əməl etmir:
“Məgər Davytanın mənim oğlumun hansı şəraitdə ölməsindən xəbəri yoxdur? Orada hər şeyi bilirlər.
Unutmasınlar, nə qədər ki sağam, oğlumun ölümünə
görə qisas almağa çalışacağam. Onun qanı yerdə qalmayacaq. Mən yolumdan dönməyəcəyəm, axıra qədər
gedib onların iç üzünü açacağam”.
Aksiya zamanı həmin qadın baş prokurorun müavini Armen Arutyunyana yaxınlaşmaq istəyib. Ancaq
təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı buna imkan verməyib. Polislər Qazaryanın oğlunun fotosunu əlindən
alaraq cırıblar.
Orduda həlak olmuş hərbçi Arman Muradyanın atası Ovsep Muradyan isə bəyan edib ki, 20 il ərzində orduda nə qədər ölən olubsa, bu cinayətlərin hamısının
üstü açılmalıdır. O, qeyd edib ki, bütün bu cinayətlərin
başında prezident S.Sərkisyan və keçmiş müdaﬁə naziri S. Ohanyan dayanır.
Adının çəkilməsini istəməyən aksiya iştirakçısı jurnalistlərə bildirib: “İqtidar bizim hesabımıza varlanır,
bizim hesabımıza hakimiyyətdə qalır və növbəti dəfə
guya bizə “yaxşılıq” edirlər. 1000 dram məsələsini ona
görə ortaya atıblar ki, bizi daha asan aldada bilsinlər.
Müharibə hakimiyyət üçün əlverişlidir, çünki cinayətləri ört-basdır etmək üçün ən münasib yoldur”.
Bəli, övladlarını itirmiş valideynlərin qəzəbini anlamaq çətin deyil. Fakt budur ki, təcavüzkar Ermənistanın apardığı mənasız müharibə minlərlə insanın həyatına son qoyub, ailələri dağıdıb, ümidləri puça çıxarıb.
Amma övladı cəbhədə ölmüş valideynləri bir sual da
düşündürməlidir: oğlum harada və nəyin uğrunda həlak olub? Vətənini, anasını qoruyub, yoxsa yad torpaqları işğal etməyə gedib? Bəs Azərbaycanın döyüş meydanlarında şəhid olmuş övladlarının ruhu qarşısında
kim cavab verəcək? Gözü yolda qalan anaların, gəlinlərin göz yaşlarına görə kim müqəssir sayılmalıdır?
Məlumdur ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Azərbaycan başlamayıb. Biz ermənilər tərəﬁndən işğal
olunmuş torpaqları qəsbkarlardan təmizləmək uğrunda mübarizə aparırıq və qalib gələcəyimizə əminik.
Amma bir məsələ də var ki, Azərbaycan həmişə bu
münaqişənin dinc yolla həllinə üstünlük verib. Yəni
biz qan tökülməsinin, günahsız adamların qurban getməsinin əleyhinəyik.
Məlumdur ki, orduya getməmək üçün hər il Ermənistanı minlərlə gənc tərk edir. Onlar həm də ordudakı
özbaşınalıqdan, əsgərlərin dözülməz xidmət şəraitindən
baş götürüb qaçırlar. Hətta xəbərimiz var ki, bugünlərdə
İrəvandakı erməni fəallar Azərbaycan torpaqlarında ölən
erməni hərbçilərə görə prezident S.Sərkisyandan izahat
istəyiblər. Lakin oğru günahını boynuna almadığı kimi,
Serj də törətdiyi əməlləri etiraf etməkdən boyun qaçırır.
Elə əhalidən yardım adı altında toplanan pulun da aqibəti belə olacaq. 1000 dramın yarısı Sərkisyanın cibinə gedəcək, qalanını da əlaltıları bölüşdürəcək. Çünki bu adam
üçün müqəddəs heç nə yoxdur və ola da bilməz.
Azərbaycan ordusunda xidmət edən və Qarabağ uğrunda canından keçməyə hazır olan zabit Fuadın atası
kimi mən də xəyalən İrəvandakı etiraz aksiyasına qoşuluram və bəyan edirəm ki, Serj, gün gələcək və sən
hər iki xalqın qarşısında insanlığa qarşı törətdiyin cinayət əməllərinə görə cavab verəcəksən!
Və həmin gün uzaqda deyil!
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“Aydın yol” qəzetinin
“Ən çox bəyəndiyim tərcüməm”
rubrikasının
növbəti müsahibi tərcüməçi Mahir N.Qarayevdir. Bizimlə söhbətdə o,
Ernest Heminqueyin “Kilimancaro qarları” hekayəsinin tərcüməsi ilə
bağlı fikirlərini bölüşür:

- Mahir müəllim, dünya ədəbiyyatından bir sıra tərcümələriniz
var. Amma ən bəyəndiyiniz tərcümə kimi “Kilimancaro qarları”nın adını çəkdiniz...
- ...Heminquey sevdiyim yazıçıdı. Xeyli hekayəsini, “Ya var, ya
yox” romanını dilimizə çevirmişəm. Məşhur “Qoca və dəniz”,
“Əcəl zəngi” əsərlərini də redaktə etmişəm. Amma iki hekayəsindən – “Kilimancaro qarları”
və “Frensis Makomberin uzun
sürməyən xoşbəxtliyi” – aldığım
ləzzət tam başqa olub. Təkcə Heminqueydə yox, ümumiyyətlə,
nəsr tərcümələrimin arasında ən
çox bəyəndiyim “Kilimancaro
qarları”dır. Rusca yazan bir şair
dostumuz vardı, Aydın Əfəndi,
o vaxt mənə Heminqueyin dördcildliyini bağışlamışdı. Sonradan
baxıram ki, heç demə, hələ tələbə
ikən oxuyanda hekayənin qırağında öz əlimlə yazmışam: “Gələcəkdə bunu tərcümə etməli!”
- Heminquey yaradıcılığına, ən
çox da bu hekayəyə olan xüsusi
sevginizin səbəbi nədir?
- Mənim yazıçıda, ümumiyyətlə, sənət əsərində ən çox
qiymətləndirdiyim sənətkarlıq
xüsusiyyətidir. Daha doğrusu,
mənim üçün əsas olan, yazıçının “nə” deməsindən çox, “necə” deməsidir. Əsərin məzmunu
da vacibdir, amma sənətkarın o
məzmunu necə, hansı formada
çatdırmağına daha çox maraq
göstərirəm. Bu mənada, hesab
edirəm ki, Heminquey necə deməyin əsl ustasıdır. Ola bilər ki,
Heminqueyin hansısa əsəri oxucuya maraqlı gəlməsin, amma
o “maraqsız” əsər də ədəbiyyat
adamı üçün dəyərsiz deyil. Elə
hekayələri var ki, ilk baxışda
çox darıxdırıcıdır, onları özüm
də oxucu kimi oxuyanda, darıxıram. İntəhası, o hekayələrdəki
sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə diqqət yetirəndə, Heminquey mənim üçün öz çağdaşları arasında
ən maraqlı yazıçıya çevrilir. O
ki qaldı “Kilimancaro qarları”na
– bu əsər Folknerin “Emili üçün
qızılgül” və Çexovun “Rotşildin
skripkası” kimi ən çox sevdiyim
üç hekayədən biridir. Burada Heminqueyin sənətkarlığı ən yüksək həddə çatır.
- Tərcümənin tarixçəsindən
danışaq. Deməli, hekayəni
çevirməyə tələbəlik vaxtından istəyiniz olub. Bəs konkret olaraq işə nə zaman qərar
verdiniz və buna nə qədər vaxt
sərf etdiniz?
- Sadəcə, günlərin bir günü ﬁkrimi qətiləşdirdim, hekayəni çevirib bir qırağa qoydum. Əsərdə çox
çətin dörd-beş yer var, onlara görə
tərcüməyə girişmək istəmirdim.
Amma canımı dişimə tutub çevirdim. İndi yadımda deyil, ola bilsin,
ilk varianta bir həftə vaxtım gedib,
ya 10-15 günə tərcümə etmişəm.

Amma sonra üzərində bir xeyli
işlədim. Mən işi tez çapa vermirəm, adətən tərcümədən sonra ona bir neçə dəfə qayıdıram.
“Kilimancaro qarları”nın tərcüməsində çalışdım ki, bircə söz
belə kənarda qalmasın. Tərcümə
zamanı nə əlavə, nə də ixtisar etdiyim bircə söz belə olmadı. Sözbəsöz
hər şey
ye rin dədir.

O, əyalətdən çıxmış yazıçıdır,
şəhərdə varlı qadınla evlənib tamamilə başqa, “yad” bir
mühitə düşmüşdü. Hekayənin
qəhrəmanı Harri də varlı qadınla münasibət qurandan sonra öz
həyat tərzini dəyişir, bütün gününü eyş-işrətdə keçirir. Burada
Heminquey hekayənin qəhrəmanı olan yazıçı Harrinin
vasitəsilə Fisceralda
“sataşıb”, göstərmək istəyib ki,
pulun qüvvəsi
çoxdur və Fiscerald pulun
qar şı sın da
duruş gətirə bilməyib.

““Kilimancaro qarları”
ən çox sevdiyim
üç hekayədən biridir”
- Hekayəni oxuculara təqdim
edək: “Kilimancaro qarları”nda yazıçının ismarıcı nədən
ibarətdir?

- Əli Kərimin bir şahanə misrası var: ”Nə xoşbəxt imişəm bir
zaman, Allah”. Fikirləşirəm ki,
dünyadakı bütün insanlar gectez gəlib o misradan keçir. Kimisi
30, kimisi 60, kimisi də 90 yaşında bu misranı mütləq özü üçün
pıçıldayır. Bu mənada, mənçə
bütün yazarlar, sənət adamları da nə vaxtsa haqqında danışdığımız hekayədən gəlib keçir.
Hekayənin baş qəhrəmanı Harri
yaşadığı həyata ömrünün sonuncu günündən baxır. Özü də
gözləmədiyi, ağlına gəlmədiyi,
qəﬁl təsadüf nəticəsində “peyda
olmuş” sonuncu gündən... Harri
elə bilirdi ki, hər şey qabaqdadır, sona hələ çox var. O sanki
eynən Məşhur Amerika yazıçısı
Fiscerald kimi varlı və gözəl bir
qadınla xoşbəxt həyat sürür. Hər
şeyə sahiblənib, bircə yazmaq
qalıb. Amma günü-günə sataraq,
heç nə yazmır. Nəticədə ömür
boşa gedir, daha doğrusu, ömrün boşa getməsi yazıçı Harrini qəﬁldən “yaxalayır”, o, bunu
qəﬁldən dərk edir. Heminquey
öz cavan prototipini ömrün sonuncu gününə gətirərək, oradan
keçmişinə nəzər saldırır. Harri
məğrur, özünü qadın qarşısında
sındırmayan biri olsa da, keçmişə boylananda nə qədər vaxt
itirdiyinin, yazılası nə qədər əsəri yazmadığının fərqinə varır və
bunun dəhşətli acısını yaşayır.

Burada Heminquey çox maraqlı
bir fəndə əl atır: özünün yazmadığı hekayələri Harrinin keçmişinə aid yaşantılar kimi elə yarımçıq şəkildə də “Kilimancaro
qarları”na daxil edir. Bunlar guya “yarımçıq” yazılardır, əslində
isə əsl yazıçı fəndi, Heminquey
sənətkarlığının bir nümunəsidir.
Hətta bir yerdə Harri qadından
soruşur: sən stenoqraﬁk üsulla yaza bilirsənmi? “Yox” cavabı
alanda, deyir eybi yox, onsuz da
heç bu cür də çatdırmaq olmayacaqdı. Daha sonra son çıxış yolu
kimi indiyəcən vaxtı ötürüb yazmadıqlarını və bütün yazmaq
istədiklərini bircə abzasa sığışdırmaq xəyalına düşür. Əslində
bu, Heminqueyin öz arzusu idi.
Daha doğrusu, Harrinin keçmişə
boylanarkən keçirdiyi yaşantılar
Heminqueyin yazmaq istədiyi,
lakin yazmadıqlarının ağrısıdır. Sadəcə, izi azdırmaq üçün
öz dostu Fisceraldın adını çəkir,
çünki Harrinin aqibəti Fisceraldın taleyinə uyğundur və Heminquey öz dostundan bir vasitə
kimi yararlanır, hətta onu ələ salmaqdan da çəkinmir.
- Məzmunda müəllif təəssüfü
onsuz da qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Elədə, əlavə olaraq
Fisceralddan ədəbi “priyom”
kimi istifadə etməyə gərək var
idimi?
- Fiscerald hekayənin yazıldığı ərəfədə çox məşhur idi. Amma artıq bir yazıçı kimi tükənmişdi, çətin günlər yaşayırdı.

Fiscerald, həqiqətən də, belə bir
aqibətlə üzləşmişdi, Heminqueyin
doğru yazdığının da, çox güman ki,
fərqində idi, amma həm də bu acı
gerçəklik ona bərk toxunmuşdu.
- Bədii yazı həm də ağrılı prosesdir. Bəzən yazıçı bu ağrılardan xilas olmaq üçün qələmi
bir kənara atır. Məgər yazıçının
yazmamağa ixtiyarı yoxdurmu
ki, Heminquey Fisceraldın timsalında buna rişxəndlə baxırdı?
- Belə şeylər mümkündür. Heminqueyi ən çox maraqlandıran
öz əsəridir – yazıçı kimi tükənmiş Fisceraldı ələ salmaq “yerinə
düşürsə”, o, dostunun inciyib-incimədiyini vecinə almadan öz işini görəcək. Ona qalsa, eyni ədəbi nəsildən olan Folkner müasir
Amerika yazıçılarını sıralayarkən
Heminqueyi dördüncü yerə qoymuşdu ki, guya cəsarətsizdi. Yəni
o mənada ki, Heminquey yalnız
lüğətdəki sözlərlə işləyir, çərçivələrdən kənara çıxmağa qorxur.
Vulfu isə birinci yerə qoymuşdu
ki, bu da Heminqueyə pis təsir
etmişdi. Çünki Heminquey nəinki Vulfdan, hətta Nobel mükafatını özündən qabaq almış Folknerdən də məşhur idi. Sadəcə,
hər yerdə olduğu kimi, ABŞ yazıçılarının bir-birinə münasibətində də müəyyən qısqanclıqlar
olub. Eyni münasibəti Folknerlə
Heminquey vaxtilə öz ustadları
Şervud Andersona da göstərmişdilər. Amma siz deyən də düzdür ki, heç bir yazıçı başqasına
yazmamağı irad tuta bilməz.

Bununla belə, mən bu məsələdə Heminqueyə ən azından bir
fakta görə haqq qazandırıram:
Heminquey yeganə yazıçıdır ki,
onda heç bir uydurma, heç bir illüziya yoxdur; o nə yazıbsa, ancaq gözü ilə gördüyünü yazıb.
Lap dəqiqi, görmədiyi heç nəyi
yazmayıb, gördüyünün isə hamısını yazıb.
- Hekayədə əxlaqsız erməni qadını ilə bağlı bir epizod da var.
Bu detal hekayəyə təsadüfən
düşüb, yoxsa..?
- Yadındadırsa, hekayənin lap
əvvəlində yazıçı Harri quşlara diqqətlə göz qoyub hərəkətlərini yadda saxlamağa çalışır,
ﬁkirləşir ki, bəlkə, onları, hansısa hekayəyə “dürtəcək”. Bax,
fahişə erməni qadını da bu sıradadır. Bu epizodik obraz çox
inandırıcı alınib. Heç şübhəsiz,
Heminquey o vəhşi quşlar kimi, həmin qadını da İstanbulda
(o vaxtkı Konstantinopolda) görüb, müşahidə edib, yeri düşən
kimi də “dürtüb” öz hekayəsinə.
Sualını, daha doğrusu, nə eşitmək istədiyini başa düşürəm.
Amma yox, elə deyil, bunu Heminqueyin türklərə rəğbəti kimi
yozmaq düzgün olmazdı. Belə
dəqiq detallar Heminqueyin bütün əsərlərində var, erməni ləçəri də istisna deyil. Bax, görürsən,
epizodik olsa da, obraz sənin yadında qalıb, çünki dəqiq yazıçı
müşahidəsinin məhsuludur. Biz
o obrazı görə bilirik, çünki Heminquey özü gördüyünü bizə
göstərməyi bacarır.
- Bəlkə, bu həm də Heminqueyin
jurnalistliyindən, reportyorluğundan irəli gəlir...
- Əlbəttə, bu da yox deyil,
Heminquey də, Markes də bir
müddət reportyor işləyiblər.
Amma onlar ilk əvvəl yazıçı idilər; sözün əsl mənasında yazıçı,
sonra isə jurnalist. Jurnalistlik,
reportyorluq onlar üçün peşə,
dolanmaq üçün, sadəcə, bir vasitə idi.
- Əsərin epiqrafında Kilimancaronun zirvəsində donaraq
qaxaca dönən bəbirdən söhbət
açılır. O bəbir nəyin ifadəsidir,
əsərlə nə kimi əlaqəsi var?
- Kilimancaronun ən yüksək
nöqtəsində soyuqdan donmuş
bəbirin o ağlagəlməz yüksəkliyə hansı məqsədlə qalxmasının
səbəbini heç kəs bilmir, amma
Heminqueyin həyatını diqqətlə
gözdən keçirəndə, aradakı oxşarlığı sezməmək də mümkün
deyil. Şəxsən mənimçün o bəbir eynən Heminqueyin özüdür. Bilirsən necə? Necə ki, mən
Lermontovun obrazını onun
“Yelkən” şeirindəki tənha qayıq kimi təsəvvür edir, bu şairi
xəyalımda ayrı cür canlandıra
bilmirəm. Doğrudan da, bəbiri
ora çəkib gətirən nə idi? Yaxud
Parisdə əyləncələrlə dolu şən
həyatı qoyub, Harrini Afrikanın
cəngəlliklərinə çəkən hansı qüvvə idi? Biz bunu bilmirik. Amma
Heminqueyin sonda öz ömrünü
intiharla başa vurması bizə məlumdur. Bu intihar həqiqətənmi
bir təsadüf, yaxud əsəb sarsıntısı
idi? Əsla! Şəxsən mən belə düşünmürəm...

Elmin NURİ
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə
Mərkəzinin, istedadlı gənc ədiblərin təbliği məqsədi ilə nəşrə
hazırladığı «Ən yeni ədəbiyyat»
antologiyasının ön sözünü oxucuların nəzərinə təqdim edirik.
Əsəd CAHANGİR
(Əvvəli ötən sayımızda)
Xatirə Nurgülün şeirlərini oxuyanda
isə bu qərara gəlirsən ki, hər yerdən sıxışdırılan həmin o ilk dili tarixi dərinliklər, kosmik ənginliklər, metaﬁzik
sonsuzluqlarda axtarmaq lazım deyil.
Xatirənin urbanistik mühitdə sıxılan
mifoloji xatirələrində bu dilin məkanı
dilsiz təbiət, zamanı əbədi indi, biliciləri uşaqlar və şairlərdir. Bu nə Genonun
siryani dili, nə Marrın telepatik dili, nə
də Muğannanın odər dilidir. Bu dilə,
hətta Allahın özü belə qarışmır. Poeziya bu dilin son sığınacağıdır, deməklə
də iş bitmir. Poeziya elə bu dilin özüdür ki var. Elə bir dil ki, onunla bir andaca həm hər şeyi deyir, həm də heç nə
demirsən:
Ya da üzüyuxarı uzanasan,
mərkəzi küçələrin birində.
Seyr edərək ulduzları
Bir az şair olasan,
bir az uşaq.
Birdən
götürüb göyün gözəgörünməz qapağını
dağıdasan ulduzları aşağı...

Birdən... hə, əsl poeziya əvvəlcədən
düşünülmüş əqli sxemdən yox, ya
şüuraltı, ya da şüurüstünün yaradıcı prosesə verdiyi intuitiv impulsdan,
müdrik uşaqlıqdan, ağıllı dəlilikdən,
şairin özü üçün də sonacan anlaşılmayan gözlənilməzlikdən, bir sözlə, bu
“birdən”dən başlanır. Elə bil ki, birdən qaranlıq otaqda elektrik düyməsini kimsə basır və hər şey bir andaca
işıqlanır. Xatirənin bu şeiri də ulduzlu
bir gecənin şair qəlbində yaratdığı qəﬁl
nurlanmadan doğulub.

***

“Görəsən, kim yaratdı ikinci dili?”
Dünyanın zaman və yaş mənasında sonuncu şairlərindən olan Ulucayın bu
sorğusuna dünyanın birinci şairi Homerin cavabı belədir – nifaq almasını
ortaya atan, araya savaş salan allahlar
olub. Amma ölməzlərin savaşdan məqsədi, sadəcə ölüm deyil, onlar bir şeyi
öldürürlər ki, digərini doğursunlar.
Savaş ölüm-dirim mübarizəsidir, axı.
90-lardan sonra ədəbiyyata gələnlər də
Qarabağ savaşından doğulublar.
“Gülləylə giliz ayrılığıdı bizimki, yəni böyük ehtimalla, ölüm deməkdir”,
yaxud “unutmaq adam şaqqalamaq

deməkdir” misallarında olduğu kimi,
orijinal bədii manerası, sərt intonasiyası ilə seçilən Fəridə Məmmədovanın
şeirləri göstərir ki, savaş, ümumən yeni yaranmaqda olan poetik qəhrəmanın artıq çölündə yox, içində gedir.
Savaş onun bədii yaşam tərzi, psixoloji mövcudluq üsulu, güllə səsləri isə
ürək döyüntüləridir:
erməni snayperindən yayınmaq üçün
pilləkənləri qaça-qaça qalxırlar
orda yaşamırlar – gülləylə yarışırlar
mən də şəhərdə belə keçirəm küçələrdən
xatirələrdən yayınım deyə...

Klassik ədəbiyyat ənənələri üstündə
formalaşan, şeirlərini daha çox əruzda
yazan Əvəz Qurbanlının marş ritmi
üstə köklənən savaş şeirində isə ədəbiyyatımızın az qala unutduğu romantik vətənpərvərlik çağırışları səslənir.
Diqqət edirsinizsə, biz məhz səslənir
dedik, çünki ekzistensialistlərin diliylə desək, hər kəsin subyektiv zamanı
var və Əvəzin daxili zamanında sözün
səsi hələ batmayıb:
Odur! Üçrəngli Vətən bayrağı
qalxıb havaya,
Ruhumu orda şəhid ruhları
səslər davaya.
Yetər artıq! Bu yolu burda
dayandırmalıyıq,
Vətən uğrunda Savaş məşəli
yandırmalıyıq!

Əvəz sözün ön cəbhəsindədir, bir də
var sözün arxa cəbhəsi. Əvəz idealdan
danışır, sözün arxa cəbhəsinin təmsilçilərinin şeirləri isə realı göstərir. Sözün
arxa cəbhəsinin əsas çoğraﬁ ünvanı
Şəhidlər Xiyabanı, əsas mənəvi ünvanı savaşda ərini itirmiş qadınların, nişanlısını itirmiş qızların, atasını itirmiş
çocuqların ürəyidir. Bu gənclərin gözündə savaş Emin Pirinin həzin notlar
üstündə köklənmiş aşağıdakı şeirində
olduğu kimi, güzəran sorunları içində
keçən uşaqlıq xatirələri deməkdir:
...ayaqqabım yırtılardı
böyüyəndə ayağım.
Ayağınız böyüməsin deyə,
dua etmisinizmi heç?!
...Kişilər ağlamaz deyən anam
yerimə özü ağlardı.
göydən üç alma düşməzdi
nağıllarında,
deməzdi bunu anam birdən ürəyimiz
alma istəyər.

Ramil Əhməd isə birbaşa müharibədən doğulan uşaqların taleyindən yazır:
Hər şəhid bir ananın ümidiydi,
məryəm qızların toppuş çocuqlarının
atasıydı...
Hər evdə böyüdülmüş bir əsgər
şəkli qaldı
və qızlar bu şəkillərə baxıb doğdular...
Bu şəkil çocuqlar öz atalarının
ögey balalarıydı...

Çağdaş şairlər savaşa münasibətdə
sovet klassiklərindən fərqlənirlər. Özü
də bu, müasir şeirin həzin intonasiyası, sakit tonu, aşağı temporitmi və tipik
sovet şeirinin patetik ruhu, tribun xarakteri arasındakı fərqlə bitmir. Daha
ciddi fərq ən genəl yaşam fəlsəfəsindədir.
Allah məsələsi gəncləri 60-cılar, özəlliklə də Vaqif Səmədoğlu, Ramiz Rövşən və Vaqif Bayatlı Odər üçlüyü ilə
bağlayır. Ədəbiyyatımızın bir-birinə
daban-dabana zidd olan iki dönəmi
– ötən əsrin 20-50-ci illərinin tipik sosializmi və 60-cı illərin individualizmi
iyirmi birinci əsrin şairi Alik Əlioğlunun şeirində belə barışır:
Biz sevgisiz ölürük...
Mən bütünlüklə atılmış körpələrəm,
Afrikada ac qalan uşaqlaram,
nadan övlad böyütmüş
kədərli qocalaram,
peşman olmuş fahişələrəm...
Elə istəyirəm ki, yekə bir adam,
lap yekə, ev boyda
nəhəng bir adam
bizim hamımızı
bağrına bassın
desin ki, ağlamayın,
gəldim, Allaham!

Barış həmişə Allaha sevgiyə dayanır, çünki Allah bütün yaratdıqlarını
özündə birləşdirən vəhdət vadisidir.
Füzuli də özünün türkcə qəzəllər divanının bismillahında “vadiyi-vəhdət həqiqətdə məqami-eşqdir” deyirdi. Beləcə, Alikin şeirində təkcə sovet
klassikası ilə 60-cı illər poeziyası yox,
çağdaş şeirlə ilahi sevgi üstündə qərarlaşan Füzuli dünyagörüşü də bir
araya gəlir. Damla dəryanı əks etdirdiyi kimi, gənc şairin şeiri bütün bu
barışların görüş yerinə çevrilir. Amma
Füzuli şeirinin lirik qəhrəmanından
fərqli olaraq, Alikin qəhrəmanı Allahın yanına ucala bilmir. Qoy olsun,
əvəzində Allahın özünün insanın yanına enməsi ehtimalı yaranır.

***

İnsan kimdir? Bədii kimlik vəsiqəsi verən poeziyanın bu sorğuya cavabı
rəsmi idarələrdən fərqlidir, çünki sənət bir
şey, sənəd başqa şeydir.
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Gənc şairlərimizin insan haqda düşüncələri isə öz rəngarəngliyi ilə xüsusi seçilir və bu, məntiqidir. Onlar
qapalı sovet cəmiyyəti yox, açıq toplum təmsilçiləri, suveren bir ölkənin
vətəndaşlarıdır. 90-lardan sonra bədii
ﬁkrin sosrealizmin monopoliyasından çıxması, dürlü bədii yaradıcılıq
metodlarının yaranması bu suverenliklə birbaşa bağlıdır. Amma...
Nicat Məmmədov insan haqqında modernist, Qismət isə həm də bir
az postmodernistcəsinə yazır. Nicatın
şeirləri mənə Ceyms Coysun dünya bədii ﬁkrinin qəlizlik etalonu olan ünlü
“Uliss” romanından da mürəkkəb gəlir və bu barədə söz açmağa yetənəyim
yetmədiyini etiraf edirəm. Bu işi gələcəyin araşdırmaçılarının öhdəsinə buraxaq. Qismət isə həm özünün, həm də
yöndaşlarının şeirlərinə ən dəqiq qiyməti özü belə verir:
İndi hər şey second hand-di.
Məsələn, televizor güzgüdən,
çilçıraq günəşdən plagiatdı.
Qarışıq pizza,
mix musiqi,
Yığma komanda əsridi,
İndi hamı bir-birinin təkrarı,
həm də əslidi.

Doğrudan da, şeirimizin bu qanadının əksər təmsilçilərinin yazıları azca
oxu təcrübəsi olan adama hardansa,
kimdənsə edilən tərcüməni, nəyinsə
təkrarını xatırladır. Yəqin bu üzdən onların şeirlərinin musiqisi olmur. Bəzən
bu musiqi olsa belə, artıq məlum bir
mahnının bir az fərqli aranjimanı təsiri
bağışlayır. Amma poeziya başqasının
kitabından yox, varlıq kitabının özündən tərcümə, şair isə Allahın tərcüməçisi deyilmi? Və görəsən, eynən Dostoyevskinin İvanı kimi “Allah yoxdur,
hər şeyə icazə var” deyən postmodernizmi bir qalxan kimi başına çəkmək
bütün bu plagiatlara, təkrarlara... haqq
qazandırırmı? Axı postmodernist olub,
orijinal olmağın da örnəkləri var. Bu
baxımdan uzağa gedib rus şairi D.Priqovdan danışmayacaq, çağdaş şeirimizdən Həmid Herisçini yada salacam.
Cağdaş poeziyada insanın özünüdərki və azadlıq istəyinin daha bir təzahürü feminizmdir. Bu, özgürlük
dönəmində qadın emansipasiyasının
öz pikinə çatması ilə birbaşa bağlıdır.
Özü də öncələrdən fərqli olaraq, qadın
haqlarını savunanlar kişilər yox, artıq
xanımlar özləridir. Xanımların şeir yaradıcılığı ilə tanışlıq milli poeziyamız
tarixində ilk dəfə qadınların kişiləri
üstələyə biləcəyi ehtimalı doğurur və
istər-istəməz, “bəlkə, Böyük Ana Erası
başalyır” ﬁkrinə düşürsən. Hətta möhtəşəm Hillarinin prezident seçkilərində
çoxbilmiş Trampa uduzması belə, bu
ﬁkrə önəmli xələl gətirə bilmir.
Davamı gələn sayımızda
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Poeziya ağlar gözdür,
ağlar çiyindir,
ağlar çiyinin gözüdür.
Poeziya ağlar əldir,
ağlar fırçanın gözüdür.
Poeziya ağlar nərdivandır,
ağlar dabanın gözüdür.
Poeziya göz yaşı deyil,
gözəl görünmək istəyən
gözün yaşıdır.
Bu misralar “poetik dilinin
mürəkkəbliyinə” baxmayaraq, rumınların ən sevimli
şairlərindən olan Nikita Steneskunun şeirindəndir. Yazımızı bu şeirlə başlamağımız
həm də “müasir rumın şairi
üçün poeziya nədir?” sualına cavab tapmaq istəyimizlə
bağlıdır. Əlbəttə, bu şeirdə
poeziya haqda düşüncələr
yalnız hissi yanaşmadır, ancaq bu misralarda rumınların
poeziya tarixinin ən ümumi
cizgilərini də görmək mümkündür: bu cizgilər rumın
şeirinin bütün mərhələlərinin
içindən qırmızı xətt kimi keçən ekzistensial nisgili, milli
kədəri, bəşəri ağrını ümumiləşdirir.
Bəlkə də, dünyada elə bir
şair tapılmaz ki, onun şeirlərində yaşadığı dövrün ictimaisiyasi reallıqları, təmsil etdiyi
xalqın sarsıntıları hansısa səviyyədə öz əksini tapmasın.
Bu sanki ədəbi prosesin əbədi
qanunauyğunluğudur. Rumın
poeziyası ilə tanışlıqdan yaranan ilk təəssürat bu olur ki,
müxtəlif dövrlər üzrə poetik
kod dəyişiklikləri siyasi rejimlərin, sosial-ictimai reallıqların dəyişməsilə həmahəngdir. Rumıniyada yeni tarixin
başlanğıcı sayılan 1848-ci il

inqilabından bu günə qədər
bu “qanun” rumın ədəbi prosesində qüvvədədir. Məsələn,
əvvəllər romantik şeir dominant idisə, rumın knyazlıqlarının krallığa çevrilməsindən
sonra simvolist axın üstün
olmağa başladı. Birinci Dünya müharibəsindən sonra
avanqardçılar öz manifestləri
ilə ədəbiyyata gəldilər... Şərqi Avropa Kommunist blokunun dağılmasının ardınca
Rumıniyada tamamilə fərqli
bir ədəbi nəsil üzə çıxdı. “Səksənincilər” adlandırılan bu
nəslin təmsilçiləri özlərinəqədərki poetik təcrübənin və
nəzəriyyələrin üstündən xətt
çəkərək yeni poetika təklif
edirdilər: onlara görə, modernizmin uzun qış yuxusundan
sonra, rumın şeirinin forması
da, məzmunu da dəyişməlidir. Bu dalğanın şairləri metaforlara “nifrət edirdilər”.
Əvvəl-əvvəl ideoloji senzuranın basqılarından yayınmaq
üçün kollektiv şəkildə, qrup
halında tirajlanmağa məcbur
olan həmin səksənincilər sonradan öz müəllif kitablarını
çıxarmağa başladılar. Məsələn, Trayan T.Koşovey sevgi
etiraﬂarının kolleksiyasından
ibarət “Bir, iki, üç və ya...” kitabını nəşr etdirdi. Kitabın adı
atletika yarışlarının startını
parodiya edirdi və lirizm idman azarkeşliyinin yerinə qoyulurdu. Yaradıcılıq kredosu
şəxsiyyətin daxili azadlığının
qorunması olan Marta Petreu
“Feilləri gətirin” kitabında öz
poetikası ilə cəsarətlə “çeynənmiş dilə” qarşı çıxırdı. Marina Marin özünü yunan şairi
Silviya Platın ağrıları ilə ifadə edirdi, Adrian George öz
poemalarında yeni danışıq dilinin simvolikasını yaradırdı,
K.Komartin intellektual
sentimentalizm nümunələri təqdim
edirdi.

XX əsrin sonlarında ədəbiyyata gələn şairlər əvvəlki poetik
şablonlardan çox da uzaqlaşmayaraq, şeirin texnikasında
müəyyən dəyişikliklər etdilər.
“Doxsanıncılar” adlandırılan bu
nəslin nümayəndələri Kristian
Popesku, İoan Pop, Mixail Helesanu, Daniel Belinesku, Luçian
Vasilesku, Yustin Pansa poetik
mətndə parodiyalara üstünlük
verməyə başladılar. Ədəbiyyatdakı və cəmiyyətdəki ənənələrə kəskin ironiya və oturuşmuş
dəyərlərin dekonstruksiyasına
söykənən bu tendensiyanı XXI
əsrin əvvəllərində meydana atılan gənclər daha da gücləndirdilər. İkiminincilər nəsli isə reallığın ekzistensial dərki xəttini
aparıcı istiqamətə çevirdilər. Bu
dövrdə şeirlərin təkcə poetik ovqatında deyil, sintaksisində də
radikal dəyişikliklər baş verdi.
Ancaq, əlbəttə ki, müasir rumın poeziyasının nəsillər üzrə
təhlilindəki bu ümimiləşdirmələr, onların təmsilçilərinin
bir-birini texnika, düşüncə tərzi
baxımından təkrarlaması anlamına gəlmir. Adları eyni estetik axın kontekstində çəkilən
şairlərin hər birinin özünəməxsus dəstxətti var. Məsələn, doxsanıncılar nəslinin ən məşhuru
olan Kristian Popeskunun şeirlərində metaﬁzik ovqat məişət
detallarının maksimum istismarı vasitəsilə təqdim olunur.
Siçanın varlığndan
şübhələndiyimiz
mətbəxdə
şübhələri kənara qoyaraq
onunla xeyli vaxt
bir yerdə yaşadıq
və bilmədik kim kimin
arxasınca düşüb,
kim kimin axtarışındadır.

Popeskunun poeziyasında Zaman fəlsəﬁdir, Məkan ﬁziki, insan balacadır, amma onun əhatəsində olan ən xırda predmet də
nəhəngdir. Bu şairin şeirlərində
nitq və baxış yoxa çıxıb, varlıqlar bir-birilə yalnız hərəkətlərin
səsilə ünsiyyətdədirlər: adamlar
bir-birinə göz qapaqlarının səsilə baxır, bir-birilə addım səslərilə
danışırlar.
Bu nəslin başqa bir təmsilçisi İoan Popun poeziyası, demək
olar ki, əşyalara can verməklə
məşğuldur. Mətndə ﬁkir axınları
arasında süni uçurumlar, oxucu
üçün krossvord eﬀekti yaratmaq
bu şairin özünəməxsusluğudur.
Onun hər şeirində eyni zamanda bir neçə informasiya təqdim
olunur ki, ilk baxışdan bu informasiyalar arasında əlaqə yoxdur, yalnız oxucu bu rabitəsizliyi
aradan qaldıra, bu boşluqları, bu
“xanaları” doldura bilər:
Paltarımızdakı biz deyilik:
köynəklərimiz canlılar kimi
əllərini yelləyirlər ki,
qaç bizim anbarlarımıza
və onları bizdən azad elə...
Bu otağın İspaniyasında
bütün ömrünü tək yaşadın,
təkcə sən bacararsan...
Avtoironik oyunlara meyilli
olan fantast şair Dana Kofman
özündən əvvəlki rumın şeirini
vizuallaşdırmaqla məşğuldur.
Ekspressionizmlə
realizmin
bir araya gətirildiyi bu şeirlərdə müəllif əsasən öz portretini yaradır və bu zaman fantast
elementlərdən yararlanmaqla
oxucunu ətraf mühitdən uzaqlaşdırmağa, bütün diqqəti yalnız insana, insan cizgilərinə
yönəltməyə çalışır. Onun şeirlərindən keçən qəribə ssenarilərdə səbəbi bilinməyən
metaﬁzik qorxular
var, insanı əhatə
edən hər şey
insanın zahiri qurulu şu na
köçürülür.

Nahardan sonrakı saatlarda
tüstü halqalarını
başım üstündə
süzməyə məcbur edirəm.
Hətta bədənimin yarısını
qaldırıram başım üstünə.
Kresloda oturub
özümə baxıram:
ax, mənim gözəl əllərim.
Onun başqa bir şeirindən misal:
Çox gözələm, çox qəribəyəm:
hiss edirəm ki, özümü
yeməyə hazıram.
Xüsusən indi – bu qoçun
öz buynuzlarını mənə
sancdığı zaman.
Paltarıma nəfəs verərkən
minlərlə işıqsaçan nöqtə
səpilir parçanın üstünə
və qadınlar heyran
olur mənə.
Dünyanın hər yerində olduğu kimi, rumın poeziyasının da
çağdaş mərhələsinin nüvəsini
beş-altı şair təşkil edir. Çevrə bu
beş-altı şairlə qapanıb, qalanları
bu çevrə boyu hərəkətdədirlər.
İkiminincilər nəslindən sonra
ədəbiyyata gələn gənclərin yaradıcılığında, hələ ki, ədəbi nəsil
özünəməxsusluğu yoxdur. Bu
gənclərin əksərinin dünyagörüşü rənglərin tündlüyü ilə seçilsə
də, yaradıcılıqlarında bir estetik
vurnuxma müşahidə edilir: onlar
özünəqədərki ənənələrdən qaçmağa çalışırlar, amma bu cəhdlər, hələ ki, yerində qaçışdır. Və
demək olar ki, şeirlərində indiyədək gəlib-keçmiş bütün poetik
meyillərin izləri olan yeni nəsil ,
hələ ki, axtarış mərhələsindədir.
(Şeirlərin tərcüməsi
müəllifə məxsusdur)
Salam SARVAN

Rumın şeirinin “qanunu”
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üsəlman Şərqində “Leyli və Məcnun”la opera, “Arşın mal alan”lasa operetta janrının əsasını qoyan
böyük ədib, bəstəkar və pedaqoq Üzeyir Hacıbəyovun çoxcəhətli yaradıcılığı “Koroğlu” operası ilə
daha da zənginləşdi. 1913-cü ildə Peterburq Konser vatoriyasında təhsil alanda yazdığı və qısa müddət ərzində dünyanın ən populyar sənət əsərlərindən birinə çevrilmiş, dünya
xalqlarının 66 dilinə tərcümə edilmiş, Avropa və Asiyanın 49
ölkəsində 120 dəfə tamaşaya qoyulmuş, iki dəfə ekranlaşdırılmış “Arşın mal alan” operettası ən sevilən sənət nümunələrindəndir. Hətta Rusiya imperiyasının və Şərq ölkələrinin
bir çox şəhərlərində “Arşın mal alan” adlı kafe və restoranlar
fəaliyyət göstərib.
İllər keçdikcə bu ölməz sənət
əsərinə maraq artırdı. Sovet hakimiyyəti illərində əsərin ekranlaşdırılmasına dönə-dönə cəhdlər edildi. Bu cəhdlərin uğursuz
olması isə imperiya dönəmində
operettanı öz adlarına çıxmaq istəyən ermənilərin əl-qolunu açdı.
1937-ci ildə ABŞ-da - Hollivudda
“Maranaﬁlm” kinoşirkətində “Arşın mal alan”ı erməni əsəri kimi
primitiv səviyyədə çəkən rejissor
R.Mamulyan ﬁlmin bütün dünyada, o cümlədən, Şərq ölkələrində
nümayiş etdirilməsinə və geniş
yayılmasına çalışırdı.
Bundan
xəbəri
olmayan
M.F.Axundov adına Opera və
Balet Teatrı operettanı tamaşaya
hazırlayıb, 1938-ci ilin aprelində
Moskvada keçirilən I Azərbaycan
mədəniyyəti ongünlüyündə nümayiş etdirdi. Bu musiqili komediyaya hələ hakimiyyətdən əvvəl
Bakıda tamaşa etmiş İosif Stalin
yeni quruluşa da baxmış, çox razı qalmışdı. Həmin tamaşada tacir Əsgər rolunu SSRİ Xalq artisti
Bülbül ifa edirdi.
Ongünlükdən dərhal sonra “Arşın mal alan”ın ekranlaşdırılması
haqqında ﬁkir yarandı. Çox güman ki, artıq Azərbaycan rəhbərliyi operettanın ABŞ-da “erməni
əsəri” kimi lentə alınması barədə
məlumatlı idi. Başqa bir mülahizəyə görə, Ü.Hacıbəyov Mamulyanın ﬁlminin İranda nümayişindən
xəbər tutmuş, müəllif hüququnun
qorunması, musiqili komediyanın
Bakı kinostudiyasında çəkilişi haqqında Mircəfər Bağırova və İ.Stalinə müraciət etmiş, onların razılığını almışdı. Artıq 1939-cu ildə
musiqili komediyanın ssenarisi hazırlandı, 1940-cı ildə isə
Stalindən göstəriş alan Bağırov məsələ ilə məşğul olmağı respublika K(b)P MK-nın
ideologiya üzrə katibi, kino
komissiyasının sədri Qəzənfər Məmmədova tapşırdı.
Q.Məmmədov Bakı kinostudiyasının direktoru Ş.Abbasovla məsləhətləşəndən
sonra ssenarinin yazılması
İmran Qasımova tapşırıldı.
Ssenarinin ilk oxunuşu 1940-cı ilin iyunun
18-də Bakı kinostudiyasında keçirildi. Oxunuşda T.Yaqubov (XDİK),
B.Seyidzadə (Az.LKGİ),
M.İbrahimov (İncəsənət
İşləri İdarəsinin rəisi),
Ə.Ələkbərov (XMK), SSRİ Xalq artisti Ü.Hacıbəyov, H.Hüseynov (SSRİ
EA Azərbaycan ﬁlialı),
A.İsgəndərov (Dövlət
Dram Teatrı), İ.Hidayətzadə (Dövlət Opera Teatrı),
M.Zeynalov (K(b) P MK Bakı Komitəsinin təlimatçısı),
B.Baykov (Bakı İşçi Teatrı),
Səməd Vurğun (Azərbaycan
Sovet Yazıçıları İttifaqının sədri),
eləcə də, Ş.Abbasov, S.Rəhimov,

M.Rəﬁli, S.Rəhman, Əbülhəsən
(studiyanın ssenari şöbəsinin rəisi), A.Quliyev, B.Meeroviç (Kinematoqraﬁya Komitəsi Bədii ﬁlmlərin istehsalı idarəsinin redaktoru),
A.Minski (studiyanın ssenari şöbəsinin məsləhətçisi), İ.Əfəndliyev
(Bədii Şuranın katibi) və başqaları
iştirak edirdilər. Ssenari, əsasən,
bəyənildi, lakin bir daha işlənməsi
vacib sayıldı.
Filmə quruluş vermək üçün
görkəmli ekran ustası, rejissor
Qriqori Aleksandrova məktub
göndərildi. Bakı kinostudiyasının direktoru Ş.Abbasovun imzaladığı məktubda göstərilirdi ki,
studiya “SSRİ Xalq artisti Üzeyir
Hacıbəyovun məşhur və həyatsevər komediyasının süjeti üzrə
“Arşın mal alan” musiqili komediyasının ssenarisini hazırlayıb”.
Ş.Abbasov ssenarinin Bədii Şura
tərəﬁndən qəbul edildiyini, SSRİ
XKS yanında Kinematoqraﬁya
işləri Komitəsinin ümumi rəğbətinə səbəb olduğunu yazır, xahiş
edirdi ki, rejissor “ssenari ilə tanış
olsun, vaxtı və imkanı varsa, ﬁlmin quruluşunu öz üzərinə götürsün. Bununla Azərbaycan xalqına
qardaşlıq və yaradıcılıq köməyi
göstərmiş olar”. Q.Aleksandrova
“təkcə komediya janrının ustası
olan bir rejissor kimi yox, həm də
sovet kinematoqraﬁyasının yenilikçi sənətkarı, zəngin biliyi və təcrübəsinin Bakı kinostudiyasının
kollektivinə böyük fayda verəcək
bir şəxs kimi” müraciət etdiyini
vurğulayan Ş.Abbasov yazırdı ki,
“sizin gəlişiniz və ﬁlm üzərində
işiniz nəinki studiyamızda gözəl
mühit yaradardı, eyni zamanda
böyük əhəmiyyət verdiyimiz
ənənələriniz və təcrübəniz kollektivimizə
miras qalardı”.

Çox güman ki, ssenari ilə tanış
olan Q.V.Aleksandrov təkliﬁ qəbul etməyərək, onun yenidən işlənməsini və təkmilləşdirilməsini
məsləhət görüb. Buna görə də Bakı
kinostudiyasının rəhbərliyi ssenari
üzərində işin İ.Qasımovdan alınıb,
S.Rəhmana verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. SSRİ XKS yanında
Kinematoqraﬁya işləri Komitəsi
ssenari şöbəsinin rəisi Astaxova
göndərdiyi 14 dekabr 1940-cı il
tarixli məktubunda Bakı kinostudiyası ssenari şöbəsinin rəisi Əbülhəsən bunun səbəbini onunla izah
edirdi ki, “...yol. İ.Qasımovun namizədliyini uğursuz hesab edirik,
ona görə ki, o, Azərbaycan ədəbi dilini və Azərbaycan məişətini
bilmir. Yol. Sabit Rəhman dramaturqdur, Azərbaycanda məşhur
olan “Toy” komediyasının müəlliﬁdir, canlı, zəngin dili ilə seçilir,
kinematoqraﬁya ilə tanışdır, ssenari akademiyasında oxuyub və
onun “Arşın mal alan”ın ssenarisinin yazılması üçün cəlb edilməsi
daha faydalı olacaq”.
Komitə tərəﬁndən təsdiq olunan
təklif ﬁlm üzərində işin sürətlənməsinə təkan versə də, ortaya çıxan müəlliﬂik hüququ zəminində
mübahisələr yarandı. Bakı kinostudiyası “Arşın mal alan”ın ssenari hazırlığı üzrə ayrılmış vəsaitdən
məsləhətçi kimi, Ü.Hacıbəyova
25.000 manat vermiş, həmin addım isə Komitənin narazılığına səbəb olmuşdu. Astaxov Əbülhəsənə göndərdiyi 29 yanvar 1941-ci il
tarixli məktubunda bunun səbəbini aydınlaşdırmağı tələb edir, göstərirdi ki, “...Ü.Hacıbəyova pyesə
yazılmış musiqinin müəlliﬂik hüququ məxsusdur. Əgər studiya ﬁlmin musiqisini, yaxud onun əvvəl
yazdığı musiqini təzədən işləməyi
Hacıbəyova sifariş verməyi nəzərdə tutursa, onda bu xərclər ssenari xərclərinə aid edilməməlidir.
Bəstəkarın ssenari məsləhətçisi
kimi cəlb edilməsi yalnız o halda
məqsədəuyğundur ki, heç olmasa,
ssenarinin qaralamasını yazmış
olsun”. Astaxov bəstəkarla müqavilə bağlanmasını məqsədəuyğun
saymır, işlərin gedişilə bağlı məlumat verməyi tələb edirdi.
Kinematoqraﬁya işləri Komitəsinin 1941-ci ilin 5 fevralında
Bakı kinostudiyasına göndərdiyi
məktubda “Arşın mal alan” musiqili komediyasının ssenarisinin

Sabit Rəhman tərəﬁndən məsləhətçi A.Qlebovun və Əbülhəsənin
göstərişi əsasında işlənmiş, 1940cı il mayın 31-də tamamlanmış variantı ilə tanış olduğu qeyd edilir,
göstərilirdi ki, “...birgə müzakirə
zamanı ssenarinin çatışmazlıqları, xüsusilə, dramatik və kompozisiya quruluşu haqqında söylədiyimiz qeydlər nəzərə alınıb”.
Məktubda komediyanın musiqi
və vokal elementlərinin dəqiqləşdirilməsi, bu məsələdə bəstəkar
və rejissorla işləməyin vacibliyi
vurğulanırdı.
Bununla belə, ssenarinin istehsalata buraxılmasına mane olan
əngəllər bir-birinin ardınca üzə
çıxırdı. Son variant Azərbaycanın rəhbər orqanları – XKS-nin
İncəsənət İşləri İdarəsi, MK-nin
ideologiya şöbəsi tərəﬁndən təsdiqlənməli idi. Üstəlik, Moskvada kinematoqraﬁya məsələləri ilə
əlaqədar 1941-ci ilin əvvəllərində keçirilmiş müşavirədən sonra
Komitə “kinokomediya üzərində
işin mövzu cəhətdən fövqəladə
narahatlıq doğurduğunu” Bakı kinostudiyası rəhbərliyinin diqqətinə çatdırdı, “lirik komediya olan,
inqilabdan əvvəlki məişəti təsvir
edən, dörd cütün toyu ilə başa çatan “Arşın mal alan” əsərinin indi
çəkilməsinin nə qədər münasib
olub-olmadığını müəyyənləşdirmək” məsələsi Azərbaycanın rəhbər orqanları qarşısında qaldırıldı.
Görünür, Azərbaycanın rəhbər
orqanları Komitənin narahatlığına baxmayaraq, ﬁlmin istehsalata
buraxılmasını məsləhət bildilər.
Buna bir məsələ də təkan verdi. 1941-ci ilin ilk aylarında İrana
ezam olunan aktyor Kazım Ziya
qayıdanda Ü.Hacıbəyova ermənilərin öz adlarına çıxıb, ABŞ-da
çəkdikləri ﬁlmi orada nümayiş etdirdiklərini xəbər verdi. Bu faktı
Azərbaycan rəhbərliyinə çatdıran
bəstəkar lentin tezliklə istehsalata
buraxılması haqqında tədbir görülməsini xahiş etdi.
Ü.Hacıbəyova komediyanın ekranlaşdırılması hüququna görə,
25.000 manat ödənilməsi Komitə
ilə Bakı Kinostudiyası arasında
uzun-uzadı yazışmalara səbəb
oldu, ssenarist və Ü.Hacıbəyovla
eyni zamanda müqavilə bağlamağın məqsədəuyğunluğu, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında namizədlərin müzakirəsindən sonra.
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Sabit Rəhmanın tövsiyə edildiyi, 1941-ci il fevralın 1-də onunla
müqavilə bağlandığı, ssenarinin
birinci variantının aprelin 15-də
təhvil veriləcəyi, əsərin ekranlaşdırılması planının studiya tərəﬁndən bəyənildiyi aydınlaşdı.
1941-ci il iyunun 18-də Bakı kinostudiyasının direktoru yanında
ssenarinin rus variantının oxunuşu və müzakirəsi keçirildi. Müzakirədə Ü.Hacıbəyov, S.Vurğun,
S.Rəhimov, H.Hüseynov, Əbülhəsən, M.Rəﬁli və S.Rəhman çıxış edib, öz mülahizələrini bölüşdülər. Müzakirələrin yekununda
S.Rəhmana ssenari üzərində işi
davam etdirmək, qeydləri nəzərə
almaq, quruluşçu rejissorlar A.İsgəndərov, A.Quliyev, Q.Braginski
(görünür, Q.Aleksandrovun imtina etməsindən sonra ﬁlmin çəkilişi onlara tapşırılmışdı) və quruluşçu rəssamla ssenarini lazımi
səviyyəyə qaldırmaq yönümündə
müştərək işləmək tapşırıldı.
Lakin bir neçə ay sonra müharibənin başlanması “Arşın mal
alan” ﬁlmi üzərində işi yarımçıq
qoydu. Cəbhədəki ilk uğursuzluqlar arxada qalandan sonra isə
komediyanın ekranlaşdırılması ilə
bağlı məsələlər yenidən qaldırıldı. İranda yerləşdirilmiş sovet qoşunlarının döyüşçüləri qarşısında
konsert vermək üçün 1942-ci ilin
fevral-aprel aylarında M.F.Axundov adına Opera və Balet Teatrının, həmin ilin noyabr ayında isə
M.Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Filarmoniyasının artistləri, o cümlədən Bülbül və Leyla
Bədirbəyli Təbrizə getmiş, burada R.Mamulyanın ABŞ-da erməni əsəri kimi çəkdiyi “Arşın mal
alan” ﬁlminə baxmış, bu haqda
Ü.Hacıbəyova məlumat vermişdilər. Ü.Hacıbəyov də öz növbəsində İ.Stalinə məktub yazıb, müəllif
hüquqlarının qorunmasında köməklik göstərməyi xahiş etmişdi.
Məktuba cavabda bildirilirdi ki,
SSRİ beynəlxalq müəllif hüquqları
konvensiyasının üzvü olmadığına
görə, onun müəlliﬂik hüquqlarını xaricdə qorumaq çətindir. Bu
səbəbdən də Stalin Bakı kinostudiyasında yeni “Arşın mal alan”
ﬁlminin çəkilməsi haqqında göstəriş verib.
Davamı gələn sayımızda

N.ƏBDÜLRƏHMANLI

“Arşın mal alan”ın tarixçəsi:

Arxiv
sənədləri nə deyir?
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Bu

dəfə insanın kainatla əlaqəsini,
Xaliqin bir zərrəsi olması düsturunu mükəmməl şəkildə əks etdirən hüruﬁlik nəzəriyyəsinin əsas
ocağına virtual olaraq baş çəkdik.
Bura Azərbaycandan bütün
dünyaya səs salan hüruﬁlik fəlsəﬁ cərəyanının yaradıcısı Fəzlullah
Nəiminin edam olunduğu Əlincə
qalası yaxınlığındakı (Culfa rayonu, Xanəgah kəndi) bir yerdir.
Fəzlin parça-parça olan bədəni
sonradan müridləri tərəﬁndən toplanaraq, 14 il nəhəng fateh Əmir Teymura qarşı vuruşan Əlincə qalası ətrafındakı ərazidə basdırılır. Hazırda
həmin ərazi abidələr kompleksi kimi
qorunur. Xanəgah Abidələr Kompleksinin (elmi sənədlərdə Əlincəçay
Xanəgahı) direktoru Kamal Xanəgahlı ilə müsahibədə o yerlərə xəyalən səfər etdik. Kamal müəllim əvvəlcə Xanəgahın tarixi və onun Nəimi
ilə bağlılığı barədə məlumat verir:
- Alimlərin ﬁkrincə, Əlincəçay
Xanəgahının tarixi VIII əsrə gedib
çıxır. Lakin bu, fərziyyədir, Xanəgahın bərpası zamanı aşkarlanan
daş kitabələrin əksəriyyəti XIVXV əsrlərə – Fəzlullah Nəiminin
1401-ci ildə Miranşah tərəﬁndən
Əlincə çayı ətrafında faciəvi edamından sonraya aiddir.
Rəvayətə görə, Fəzl faciəli şəkildə edam olunandan sonra müridləri onun nəşinin qalıqlarını yığaraq burada dəfn edir və məzarının
üzərində Nəimi türbəsini ucaldırlar. Deyilənlərə görə, Xanəgahdakı
suﬁ şeyxlərin ən nüfuzlusu Fəzlin
dəfni üçün şəxsən Əmir Teymurun
yanına gedir və icazə alır.
Başqa rəvayətdə isə deyilir ki, Fəzl
edam olunandan sonra müridləri Teymuri əsgərlərindən gizli onun
nəşinin qalıqlarını toplayaraq, dəfn
üçün Xanəgaha aparırlar. Amma
Teymurilər bundan xəbər tutub, nəşi
aparan müridlərin qarşısını kəsirlər.
“Bu kimdir, hara aparırsınız?” deyə
soruşduqda, müridlər “Şeyx Xorasanidir” cavabını verirlər. O zaman Xorasan bütün yerlərdə elmin və irfanın
mərkəzi sayılırdı deyə, onlar da bu
nüfuza görə müridləri sərbəst buraxırlar. Məhz bu səbəbdən Xanəgahın
ikinci adı “Şeyx Xorasani” adlanır.
Nəiminin ölümündən sonra müridləri onu bu ərazidə dəfn etməklə,
Xanəgahı müqəddəs ziyarətə çevirirlər. Təsəvvüf tədqiqatçısı Fəxrəddin Səfərlinin Azərbaycandakı suﬁ
ocaqlarından bəhs edən kitabında
Nəiminin təxəllüsü “Şeyx Xorasani”dir. Bütün bunlar abidənin sırf
Nəimi ilə bağlılığına əyani sübutdur. Həmçinin Xorasanın özündən
də xeyli müridlər bura gələrək, bilgilərini artırıblar. Xanəgahda XVIII
əsrə qədər hüruﬁliyin batini sirləri,
xüsusən də, Fəzlin “Cavidannamə”si tədris olunub.
Bəzi alimlər Nəiminin burada
dəfn olunmadığını iddia edirlər.
Amma bərpa zamanı aparılan tədqiqatlarda Nəimiyə aid məzarüstü
abidə və 3 daş parçası aşkarlanıb.
Onların üzərində Nəsiminin Nəimiyə həsr etdiyi “Əfəndim” qəzəlinin
misraları həkk olunub. Həmin daşlarda qəzəldəki “dinin günəşi”, “nar
çiçəkləri” kimi hüruﬁ rəmzlərini,
həmçinin Fəzlin edam olunduğu yerin poetik təsvirlərini görmək olar.
Müsahibim daha sonra əsrlərlə
hüruﬁliyin əsas ocağı olan Xanəgahın yerləşdiyi ərazidən, buranın
memarlıq sirlərindən və hüruﬁlik
ideyalarının kənar yerlərə necə yayılmasından danışır:

Əlincəçay Xanəgahı

Hürufilərin müqəddəs
məbədinin ilahi gizlinləri

- Xanəgah Əlincə çayının sol sahilində, Əlincə qalasının ətrafındadır.
Yüksək təpənin üzərində yerləşir.
Buradan Cənubi Azərbaycana aid
ərazilər görünür. Xanəgahın bu
yerdə salınmasının əsas səbəbi orada İslam fəlsəfəsinin, İlahi elmlərin
tədqiq edilməsi idi. Orta əsr İslam
dünyasında bu kimi mərkəzlər elmin ucalığını göstərmək üçün yüksək yerlərdə inşa olunurdu. Orada,
həmçinin astronomik tədqiqatlar
da aparılıb. Bu mənada, Fəzlin müridləri onu bilərəkdən burada dəfn
ediblər. Xanəgahın qapısının ön hissəsində 6 ədəd sütun var, onlardan
beşi salamatdır. Ümumiyyətlə, Fəzlin şah əsəri olan “Cavidannamə”də
6 rəqəmindən çox istifadə olunub.
Altı hüruﬁlikdə xüsusi məna kəsb
edir. Bu rəqəm Allahın “ol” deyərək
kainatı yaratdığı anda ilkin maddənin yaranmasından sonra meydana
gələn zaman və məkanı xarakterizə
edir. Altıya qədər olan rəqəmlər insanın ruh və şüur aləmində kamilləşmə işi aparır. Altı kamilləşmə
prosesindən sonrakı nəticədir, o,
ruh və şüurla həmahəng olan ilkin
maddəni zaman və məkana görə
əsaslandırır. Bildiyimiz kimi, məkan
daxilində insan 6 tərəfə – sağ, sol, arxa, qabaq, aşağı və yuxarı – sahib
olur. Yəni, o harada qərar tutmasından asılı olmayaraq 6 rəqəminin
daxilindədir. Zaman məfhumuna
gəldikdə isə indi də vaxt anlayışını
6 rəqəmi idarə edir: hər dəqiqədə
60 saniyə, hər saatda 60 dəqiqənin
olması da 6-dan törəmə kimi izah
olunur. Bütün bunların hamısı bir
ideoqram şəklində Xanəgahın giriş
qapısında əks olunub. O zaman Xanəgaha gələn dərvişlər, müridlər də
öncə bu simvolları öyrənirmişlər.
Xanəgah “Cavidannamə”dəki
riyazi hesablamalar əsasında inşa
edilib. Oradakı məscid Fəzlin müridlərindən olan Lələ Məliyin qızı
Xanbikə xatun tərəﬁndən tikilib,
tarixi XV əsrə aiddir.

Amma Xanəgahın daxili yöndən
təqdimatı bununla bitmir. Kompleksin direktoru buradakı xüsusi
hüruﬁ şifrələri – rəqəmlər və rəmzlər haqqında maraqlı məqamları
qeyd edir. Qeydlərdən məlum olur
ki, hüruﬁlik cərəyanı əksər hallarda, həqiqətən də, bəsit formada insanlara izah edilib:
- Xanəgahdakı batini suﬁ simvol və rəqəmlərdən danışmaq
üçün “Cavidannəmə”ni qarşımıza qoyub, onun əsasında ﬁkir
yürütmək lazımdır. Çünki bunlar
kifayət qədər dərin məsələlərdir.
Aşkarlanan daşların üzərindəki
bəzi işarələr, hüruﬁ məntiqinin
rəqəmlərlə ifadəsi insanı heyrətə
gətirir. “Cavidannamə”yə aid bəzi nümunələri özündə əks etdirən
daşlarda dəqiq riyazi ölçülər – 360
dərəcəlik bucaq, il, ay və günlərin astroloji baxımdan dəqiq təsvirləri, Günəş şüalarının hərəkət
periodu və s. haqqında məlumat
var. Adını çəkdiyimiz Xanbikə
xatunun şərəﬁnə qoyulan daş kitabələrin sağ və sol hissələrində
Günəş təsvirlər var ki, onların da
daxilində 24 üçbucaq əks olunub.
Bu üçbucaqların daxilindəki xətlər
Günəş şüalarını simvolizə edir.
“Cavidannamə”ni
oxuyanda,
onun zəngin məna qatlarına varanda görürəm ki, hüruﬁlik bizə çox
bəsit formada izah olunub. Yalnız
insan üzünün cizgiləri, ərəb əlifbasının 32 və 28 rəqəmləri hüruﬁ simvolları kimi təqdim olunub. Amma
biz hüruﬁliyə yalnız o yöndən baxsaq, bu böyük elm haqqında ətraﬂı
nəsə öyrənə bilmərik. Hüruﬁliyin
bütün “rəqəmsal sirləri”nin hamısı “Cavidannamə”dədir. Orada insanı heyrətləndirəcək qədər
çətin və dəqiq hesablamalar var.
Bəzi hesablamalarda hesab komponentləri var, amma yekun cavab
bilərəkdən qeyd olunmayıb. Hüruﬁlikdə ən çox adları keçən rəqəmlər 1, 2, 6, 7, 11, 17 və başqalarıdır.

32 rəqəminə “Cavidannamə”nin
yalnız bir yerində rast gəliriksə, 1,
2 və 6 saylarını əsərin bütün bablarında görə bilərik. Burada 1 rəqəmi həyatı yaradana, yəni Allaha
aiddir. Hüruﬁlər bildirirdilər ki,
Allahı heç bir simvolla ifadə etmək
olmaz. Yalnız hərﬂə əlaqələndirmək və yuxuda İlahi nur vasitəsilə duymaq olar. Nəsiminin də bəzi
qəzəllərində bunu görə bilərik. 2
rəqəmi - bir olanın hər şeyi ikidən
yaratmasına işarədir. Həyatda olan
nə varsa iki daxilində öyrədilir: cisim-ruh, gecə-gündüz... xeyir-şər...
və s. 6 haqqında isə yuxarıda danışdıq.
Söhbətin bu yerində Kamal müəllim maraqlı detala toxunaraq, hüruﬁlikdən bəhs edən yeganə ﬁlmimiz-“Nəsimi”nin ssenari müəlliﬁ
İsa Muğannanın özünün “Məşhər”
və “İdeal” əsərlərini yazarkən bir
zamanlar Xanəgahda olan qiymətli
kitabələrdən istifadə etdiyini qeyd
edir. Həmçinin həmin dəyərli kitabların acı taleyini də qeyd edir:
- Xanəgah uzun illər hüruﬁlərin
əsas tədris mərkəzi olub. Yüzlərlə
mürid bura gələrək bu fəlsəfənin elmi-nəzəri sirlərini mənimsəyib. Bu
işdə, təbii ki, müxtəlif kitabələrin
də xidməti olub. Amma təəssüﬂər
olsun ki, repressiya illərində Mircəfər Bağırovun tapşırığı ilə Xanəgahdakı bütün kitablar harasa daşınıb,
yoxa çıxıb. Niyə aparılıb, hara aparılıb, hələ də bilinmir. Yerdə ancaq
tək-tük kitab və daşınan dəyərli
mənbələrin vərəqələri olub. İsa Muğanna özünün Odərlər silsiləsinə
aid romanlarında buradakı kitabələrdən yararlanıb. Bu işdə ona tanınmış ﬁlosof Heydər Hüseynov və
Culfada məsul vəzifədə çalışan bir
qohumu yardımçı olub. O, “Məşhər” əsərini yazarkən Xanəgahda
gizli saxlanılan və sonradan yoxa
çıxan kitabələrdən istifadə etsə də,
romanın əsasında çəkilən “Nəsimi” ﬁlmində ciddi xətalar var.

Amma “İdeal”da Xanəgahdakı
gizli kitablardan, onların daşınmasından, səthi də olsa, bəhs edib.
Maraqlıdır, bu cür dərin fəlsəfəni özündə daşıyan məkana gələn
ziyarətçilər buradan hansı təəssüratlarla ayrılırlar? Ümumiyyətlə,
onları bura gətirən qüvvə nədir?
Axı Xanəgah başqa tarixi abidələrdən tamamilə fərqli bir məkandır. Kamal müəllim sualımızı cavabsız qoymur:
- Özüm abidənin yerləşdiyi Culfa rayonunun Xanəgah kəndindənəm, üç ildir burada işləyirəm.
Müşahidələrim göstərir ki, Xanəgaha gələnlərin çoxu məna aləminə bağlı insanlardı. Dəfələrlə Xanəgahı röyasında görən və burada
heç vaxt olmadığı halda, yuxunun
köməyi ilə hər şeyi yerli-yataqlı
deyən insanlar görmüşəm, onları
dinləmişəm.
Özüm də ayrı-ayrı vaxtlarda
bu cür xeyli yuxular görmüşəm.
Sonra böyük suﬁlərin, övliyaların
həyatlarını oxuyanda, onların yaradıcılığı ilə tanış olanda eynilə
həmin yuxuları onların da gördüyünü öyrənmişəm. Həmçinin
Xanəgahda olmaya-olmaya ora
gələn insanları hiss etmişəm. Duymuşam ki, ﬁlan insan bu dəqiqə
Xanəgahdadır. Fikrimin təsdiqini
yoxlamaq üçün gedib görmüşəm
ki, bəli, həmin adam oradadır.
Müsahibimiz Xanəgahla bağlı
bir-iki mistik hadisəni danışır. Bu
hekayənin qəhrəmanlarından biri
də onun özüdür:
- Həftəsonu Xanəgahda iş günü sayılmır. Lakin bir şənbə səhər
saat onda, sanki mənə dedilər ki,
Xanəgaha kimsə gəlib, orada bu
saat kimsə var. Dözməyib, getdim. Yanılmamışdım. Çatarkən
gördüm ki, kimsə maşından düşdü və düz Xanəgaha doğru getdi.
Yaxınlaşıb söhbətləşdik. Məlum
oldu ki, o, özünü son bir neçə ildə bütün insanlardan təcrid edən,
çox az adamla danışan məna aləminin yolçusu olan Şərur sakinidir. Söhbət zamanı bildirdi ki,
müqəddəslər onun yuxusuna dəfələrlə giriblər və ömrünü bu yola
həsr etməsini tapşırıblar. Həmin
adam, hətta işindən də ayrılmışdı.
O, Xanəgaha iki dəfə gəldi və hər
iki halda, mən orada olmaya-olmaya onun gəlişini hiss etdim.
Xanəgahda o qədər sirli hadisələr olur ki! Saymaqla qurtarası deyil. Nəsiminin “Ay ilə Günəş üzün
heyranıdır, müşk ilə ənbər saçın
tərxanıdır” beyti ilə başlanan qəzəlinin təsiri altında Xanəgahdan
çıxıb evə gedirdim. Qəﬁldən yolda bir daş diqqətimi çəkdi. Qaldırıb gördüm ki, daşın bir tərəﬁndə
Günəş əks olunub. Sabahısı gün
başqa bir daş gözümə sataşdı.
Onun da digər tərəﬁndə Ay şəkli var idi. İnanın, bu gün burdakı
Xanəgahın, bəlkə də, hər bir daşı
gizli rəmzlərlə zəngindir.
Kamal müəllim sonda Xanəgahın Azərbaycan tarixi və vətəndaşı üçün vacibliyini vurğulayır:
- “Hər insan bir kainatdır” ideyası var. Xanəgah bu gün milli
yaddaş sistemindəki “insan kiçik
kainatdır” tezisini əsaslandıracaq
mühüm yerlərdən biridir. Bura
hamı üçün açıq olan süfrədir. Hamı buradan qidalana bilər. Təbii
ki, əgər könlündə İlahi eşq, irfani
məhəbbət varsa... Hər bir insan
həm də öz məqsədinə doğru gedən oxdur. Və o, bu xanəgahdan
kaman kimi istifadə edə bilər.

Elmin NURİ
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İlhami DURMUŞ
(Türkiyə)
(Əvvəli ötən sayımızda)

Türklərin ilk böyük dövləti
Türklərin var olması tarixin
dərin qatlarına qədər gedib çıxır. Onlar öz strukturu ilə seçilən
dövlətlər qurub və bu ərazilərdə
sivil formada yaşayıblar. Bu dövlətlərdən biri də İskit/Sak olub.
Bu dövlət Çinin şimal-qərbindən
başlayaraq Xəzər dənizi boyunca bütün Türküstanı əhatə etdiyi
kimi, Xəzər dənizindən Dunay
çayına, oradan da Qara dənizin
şimalındakı çöllərə qədər gedib
çıxırdı. Bundan başqa, adıçəkilən
dövlətin sərhədləri Misirə qədər
uzanan böyük bir ərazini əhatə
edirdi və Ön Asiyanın torpaqları
da bu dövlətin tərkibində idi.
Belə bir geniş əraziyə malik İskit/Sak dövlətinin əsasını təşkil
edən xalqın adı da fərqli qövmlər tərəﬁndən müxtəlif şəkildə
işlənib. Yunan mənbələrində
“skythai”, assur mənbələrində
“aşguzai”, çin mənbələrində “sau
(sak)” və fars mənbələrində təqdim edilən “saka” buna misal ola
bilər. Xüsusilə fars mənbələrində
verilən və üç ayrı “saka” qrupuna
aid edilən bu dövlətin adı şərqdə
Mançuriyadan başlayaraq, qərbdə Macar ovalığına, hətta Qafqazlardan cənuba – Misir sərhədlərinə qədər yayılmış toplumun adı
kimi qəbul edilib.
Qərb mənbələrində İskit, Şərq
mənbələrində Sak olaraq göstərilən
bu insan toplumların soykökü də
faktlar əsasında təqdim edilir. Onların türk olduqları dil, dini inanclar,
adət-ənənələr və sənətkarlıq anlayışları vasitəsilə açıq şəkildə göstərilir.
Belə bir dövlətə və dövlət quruluşuna sahib olan xalqın qəhrəmanlıqları
da tarixin səhnəsindən yan keçməyib. İstər dastanlarda, istərsə də tarixi sənədlərdə qəhrəmanlıq dönəminin başlanması, qəhrəmanların
cəmiyyət içində tanınması və sevilməsi yalnız güclü bir dövlət quruluşuna mənsub xalqa aid ola bilər. Bu
dövlət isə Sak Türk dövlətidir.

Alp, Ər və Tonqa adlarının
yaranma tarixi
Türk dilində olan yazılı qaynaqlar öyrənilərkən Alp, Ər və Tonqa
adlarının ilk olaraq Göytürk dönəmində ortaya çıxdığı məlum olur.
Lakin türklərin ilk böyük dövləti
Göytürk olmayıb. Bir qədər əvvəl
haqqında söz açdığımız İskit/Sak
dövləti zamanında da bu qəhrəmanlıq titulları mövcud olub. İskit/
Saklara aid məlumatlara o dövrlərə aid digər qaynaqlarda da rast
gəlmək mümkündür. Onların arasında ən önəmli yeri yunan qaynaqları tutur ki, onlara əsaslanaraq
bəzi adların mənşəyini dədiqləşdirmək mümkündür.
Gəlin, əvvəlcə “ər” sözünün
mənşəyi üzərində dayanaq. Herodot yazır ki, iskitlər amazonlara
“oiorpata” deyərdilər. Onun ﬁkrincə, iskit dilində “oior” ər, kişi,
“pata” da öldürmək mənasını verir. Buradan da “oiorpata” sözünün mənası “kişi öldürənlər” kimi
anlaşılır. Burada “oior” olaraq yazılan söz, türk dilində “ər, kişi” anlamını verir. “Pata” sözü isə “bata”
şəklindədir və “batırmaq” mənasında anlaşılır. Sözün kökü isə “batır”dır. Buradan da batmaq və batırmaq” feilləri meydana gəlib.

“Oiorpata” sözünün türk dilində
qarşılığı “kişi öldürən” anlamındadır. Zatən hər hansı bir adamın öldürülməsində dövrün savaş silah-sursatlarının istifadəsi nəzərə alınarsa,
bu, “batırmaq” şəklində olur. Ox,
nizə, hər iki tərəﬁ və ucu iti qılınc və
xəncərin eyni məqsədə xidmət etdiyi məlumdur. İskit dövründə “alp”
sözünün varlığına diqqət yetirmək
lazımdır. İskitlərin soyundan söz
düşdükdə onların atasının Targitaos
(Targitay) olduğu və onun üç övladının varlığı nəzərdə tutulur. Onlardan birinin adı Lipoksais (Lipoksay)
olub. Yunan dilində yazılan bu adın
əvvəlində işlənən “lip”in kar samitlərdən ibarət olmaqla “lp” olduğu,
sözün əvvəlindəki “a” səsinin düşdüyü və iki kar samit arasında bir
cingiltili samitin işlənildiyi diqqəti
çəkir. Buradakı “lip”in “alıp” – yəni
“alp” olması vurğulanır.
Türk mədəniyyəti çərçivəsində
“alp” sözünün “alıp” şəklində işləndiyi məlumdur. Bu sözün “al”
və ondan əmələ gələn “almaq”
feililə bağlı olması ortaya çıxır.
“Al” feilinin “almaq” anlamında
işlənməsi də məlumdur. “Alp” və
ya “alıp” sözlərinin “al” feilindən
yarandığı fərz edilir. İskit zamanlarında şəxs adı kimi “Tonqa”
adının geniş yayıldığı məlum
olub. “Marsaget” şəxs adı da diqqət çəkir. Burada “mars” olaraq
işlənən birinci sözün “bars” – bəbir olduğu və “get, ket” sözünün
də “qüvvətli, möhkəm, seçilmiş”
anlamına gəldiyi vurğulanır.

Turan-İran mübarizəsinin
meydanaçıxma səbəbləri

İskit/Sakların Asiyanın şərqqərb istiqamətlərinə nüfuz edərək,
Orta və Şimali Asiya ilə Cənubi
Rusiya arasında olan Qara dənizin şimal sahilləri boyunca çöllük
ərazilərə yayılması, həmçinin Qafqazlardan Ön Asiyaya enmələri
mühüm siyasi inkişafa səbəb olub.
İskitlər yurdlarından qovduqları
kimmerlər, urartulular, assuriyalılar, friglər və lidiyalılarla mübarizə
aparıblar. İskitlərin Ön Asiyaya yayılmaları əsasən kimmerləri təqib
etdikləri zaman baş verib. Onlar
Protothyasın oğlu və İskit hökmdarı Madyasın komandanlığı altında böyük bir orduyla Qafqazlardan cənuba doğru hərəkət ediblər.
Bu yöndə medlərin iskitlərlə müharibə etmələri, məğlub olmaları
və güclərini itirmələri iskitlərin Ön
Asiyanın böyük bir hissəsinə yayılmalarına şərait yaradıb.
Turan-İran müharibələri e.ə. VI
yüzillikdə də davam edib. Tarixdən Kyrosun (Kirosun) da Türküstanda yaşayan saklara qarşı bir
dəfə yürüş etdiyi məlumdur. Bu
yürüşdə Sak hökmdarı Amorges
Kirosa əsir düşüb. Bundan sonra
Kiros sakları öz əsarəti altına alıb.
Lakin Amorgesin xanımı Sparetra
dağılmaqda olan sakları bir yerə toplayaraq əks hücuma keçib,
Kirosu geri çəkilməyə və sülh razılığına gəlməyə məcbur edib.
Bu razılığa əsasən, sak hökmdarı
Amorges əsarətdən xilas olub.

Kirosun şərq saklarla mücadiləsi
sonralar da davam edib. Bu mübarizələrdən biri də Kirosla Tomris
arasında baş verib. Kiros bir hiyləylə Tomrisin oğlu Sparkapisesi
əsir alıb. Buna qəzəblənən Tomris
Kirosu döyüş meydanında məğlub
edərək onu qətlə yetirib.
Darius (Dara) da saklarla mücadilə etmək məcburiyyətində qalıb. Bisütun kitabəsindən məlum
olduğu kimi, Darius şiş papaqlı
– yəni ox şəklində iti ucu olan papaq geyinən sakların ölkəsinə etdiyi hücumda onların bir qisminə
qalib gəlib, Sak başçılarından Sakunkhanı əsir götürüb. Dara saklarla döyüşə gedərkən əsgərlərinə
Sak əsgərlərinin döyüş paltarını
geyindirərək hiylə işlədib. Bu səbəbdən də Sak başçıları məğlub
olaraq çöllərə çəkiliblər. Sirak adlı
bir çoban qəsdən yolu onlara səhv
göstərməklə ölkəsini məğlubiyyətdən qurtarıb. Dara Qara dəniz
saklarına qarşı bir dəfə də müharibə edib, lakin o, müharibədə heç
bir uğur qazana bilməyib.

Alp Ər Tonqa
tarixi şəxsiyyəti kimi
Kimmerləri yurdlarından qovan
iskitlər bunun ardınca Qafqazları Şərqdən dolaşaraq Xəzər dənizi
sahillərinə – Dəmirqapı Dərbəndə,
oradan da Azərbaycana və daha da
cənub tərəﬂərə qədər gedib çıxa biliblər. İskitlərin artmalarının pik nöqtəyə çatdığı zamanda Mediada (Midiyada) Kıyaksares hökmranlıq edib.

Türk tarixinin
öncülləri

Protothyasın oğlu və iskit hökmdarı olan Madyasın komandanlığı
altında yürüşə çıxan böyük bir iskit
ordusu Midiyaya doğru irəliləmişdi. İskitlərin daha geniş ərazilərə
yayılmalarının qarşısını almaq istəyən midiyalılar müqavimət göstərsələr də, müharibədən təzəcə
çıxdıqları üçün olan-qalan güclərini də itirdilər və bunun da nəticəsi
kimi iskitlər bütün Asiyaya yayıla
bildilər. Daha sonra onlar Misir sərhədlərinə tərəf irəliləsələr də, Misir
kralı Psammetikos onları hörmətlə
qarşılamış, bac-xərac verərək geri
qayıtmaqlarına nail ola bilmişdi.
Asiya iyirmi səkkiz il ərzində
iskitlərin nəzarəti altında qalıb.
Amma onların nüfuzlu sərkərdə
və döyüşçülərinin böyük bir hissəsi Kiyaksaresin və midiyalıların
qonağı olarkən girov götürülüblər. Beləliklə də iskitlərin Asiyadakı hökmranlığına son qoyulub.
İskitlərin hakim icma olaraq Ön
Asiyada hökmranlıq etdikləri dövr
e.ə. 653-625-ci illər ərzindəki iyirmi
səkkiz ili əhatə edir. Lakin davamlı müharibələr, iqlim dəyişiklikləri
iskitlərə mənﬁ təsir edib, saylarının
azalmasına səbəb olub və nəticədə
iskitlər zəiﬂəyiblər. İskit/Sakların
bütün Türküstana, Qara dənizin
şimalındakı çöllərə, İran, SuriyaFələstin ərazilərinə eyni anda hakim olduqları dövr yuxarıda qeyd
edilən tarixlər arasındakı dövrdür. Dastanlarda təqdim edilən
bu yayılma Protothyas və Madyas
dövrlərində gerçəkləşib. Onların
Türküstandan başlayaraq, Xəzər
dənizinin şimalına, oradan da İtil
çayı boyunca hərəkət edərək Qara
dənizin şimalından keçməklə Qafqazlara – Azərbaycana, Anadoluya
və İrana gəlib çıxmaqlarını dastanlardakı məlumatlar da təsdiqləyir.
Turan tayfalarının İran ərazilərinin
şərqindən, şimalından və qərbindən aypara şəklində yayılmaları
yuxarıda göstərilən tarixlər arasında təxminən 25 illik zamanı əhatə
edir. Həmin dövrlərdə iskitlər öz
güclərinin pik nöqtəsində olublar.
Onların Xəzər dənizinin şərq tərəﬁndən şimala çıxaraq Kavimlər Qapısı kimi tanınan yerdən keçdikləri,
Xəzər dənizinin qərbindən cənub
ərazilərinə çatdıqları dövr də tarixi
qaynaqlara görə elə yuxarıda qeyd
etdiyimiz dönəmlərdir.
E.ə. 625-ci ildə səfərlərdə güclərini itirən iskitlərdən sağ qalanların
aldadılaraq məhv edilməsi də İskit
hökmdarı Madyasın hökmranlığı
zamanına təsadüf edir. Bu da onların Midiyadan geri çəkilmələrinə
səbəb olub. Bəzi mənbələrdə Madyasın özünün də məlum qonaqlıqda qətlə yetirildiyi bildirilir.
Bu hadisələr İskit/Sakların mərkəzi ittifaqının zəiﬂəməsinə səbəb
olub. Çinlilər e.ə. 623-cü ildə Sak
dövlətinin on iki bəyliyini zəbt ediblər. Belə bir vəziyyətin yaşanmasına
səbəb yalnız böyük və qüdrətli bir
hökmdarın ölümü və mərkəzi ittifaqın parçalanması ilə izah oluna bilər. Həmin o qəhrəman da adı assur
mənbələrində Maduva, yunan mənbələrində Madyas kimi xatırlanan
şəxs olmalıdır. Buna görə də türk
dastanlarında “Tonqa Alp Ər”, İran
dastanlarında “Əfrasiyab” adıyla tanınan tarixi şəxslə Sak dövlətinə ən
qüdrətli dövrünü və süqutunu yaşadan böyük qəhrəmanın eyni tarixi
şəxsiyyət olduğu qəbul edilir.

Dilimizə uyğunlaşdıran
Əyyub QİYAS
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Tənhalığın üsyanı

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

Hər şey qaldı arxada,
Hər şey qaldı geridə,
Neçin könlüm darıxqan,
Tarimardır bu yerdə -

7 avqust. 2016
Nabran

Səyirmə

Evdən-eşikdən kənar,
Son tüstüsü buglanan,
Urəyim sönük fanar…
Ya bilmirəm soluxmus
bir payız bənövşəsi,
Ya bəlkə, tək bulağam,
Üzündə buz şüşəsi –
Bir əl toxunsa əgər
Ya sınar, ya əriyər
Bir də soyuyub gedər
Könlüm uyuyub gedər…
Heyif o etibardan,
Heyif o intizardan Solan yaşıllıqların,
Olan yaxşılıqların
Axırı nə?
bir heç nə…
Tutub bu hecnəlikdən
Hara gedim, bilmirəm…
Uçdum hansı yuvadan?
Hara yetim, bilmirəm,
Harda bitim, bilmirəm
Bilmirəm hansı üzü
Tutub üzüm, gəlmişəm.
Mənə elə gəldi ki,
Sən məndən incimisən,
Mən səndən incimişəm
Dönüb, küsüb gəlmişəm
İndi bildim tənhayam
Gündüzümdə, gecəmdə Evdən-eşikdən uzaq…
Mən bir asi yalquzaq
Qurd ulayır icimdə.
Dayan görüm, sən Allah,
Yol yaratsın Yaradan!
Səninlə barış üçün
Söz gəzirəm arada…
Bilirəm, yalvarışla
Hiylə sözlə xoşun yox
Üstün olmaq həvəsin
Bir haqsız savaşın yox.
Eh, nə qəsd-qərəzdi?..
Biz küsü saxlamazdıq,
İnciklik havasında
Dilimiz işləməzdi.
Hardan dogub bu duygu
Hardan gəlib bu sorğu;
Ömrün hansı üzüdü? Sən yoxsan bu dünyada
Bu nə umu-küsüdü?..
Sən ki, yoxsan dunyada
Nədir bu giley-güzar
Burda tale sirri var.
O köhnə cığırında
Bəlkə, otlar icində
Ömrünün axırında
Əkdiklərin göyərib,
Açıb gülün, çiçəyin
Baxmamışam, keçmişəm
İncik düşüb ürəyin?
Bu həyət sənin idi
Köhnə ocaq yerində
Sönüb qalan kösövlər
Alovlanıb bu səhər…
Amma basqa əl ilə
Amma basqa ocaqda –
Sən qalmısan qıraqda,

Dağ yeridir, bir az yollar əyridi,
Sərvi gördüm tellərini hörəndə.
Qəﬁl çıxdı,
dodaqlarım səyridi
Almayanaq sərvi - nazı görəndə.
Dost elində doğma sözüm - səyirmə
“Seyirmani” səyirmə de, əyilmə.
Söz atımı səyirtdim öz xeyrimə,
Xoş rəftarı, xoş avazı görəndə
Qəﬁl çıxdı, dodaqlarım səyirdi
Almayanaq sərvi - nazı görəndə.
2016
Gürcüstan, Səyirmə

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

Mən qalmışam uzaqda
Görmüsən, mən də yoxam
Həmin ocaq başında
İncik-incik yanmısan
Ömrün qara daşında
O qızılı donun da
Evdə qalmışdı hələ.
Bəlkə, o keçib ələ
Kimisə geyindirib,
Kimisə isindirib
Bu, sənə ayan olub
Ruhunu diksindirib
Məni də diksindirib.
Dayan, sən Allah, dayan,
Könlüm sınıq, darıxqan.
Çaxıb çox ildırımlar
Çaylaq dası od tutub
Məni də yandırıblar.
Göyün tağına baxma,
Bulud qalıb, dan keçib.
Sinə dagıma baxma
Üstündən hicran keçib.
Xoş xəbər ol, xos çapar,
Dur ayaga, umudum!
Tut qolumdan sən apar:
Gedim, təzədən gedim
Ocagım yanan yerə.
Ürəyim məqam tutub,
Könlüm dayanan yerə.
Qızıl balıqlar kimi,
Çay daşımı tanıyım.
Açın ilkin yolumu,
Öz daşımda bayılım.
Orda cığır saldığım,
Qoşa keçdiyim yerə.
Bütün sevgilərimə,
O and içdiyim yerə.
Ev-eşiyə qarışım,
Öz arxımla danışım.
Mən də köhnə kösövəm,
Ocagımda alışım.

Daha səni tapmaram,
Keçdi qoşa günlərim,
Tək günümlə barışım,
Xatirə günlərimin
Ətəyindən yapışım.
Giley-güzar sarıdan,
Dolub daha siyahım –
Öz günahım, öz ahım –
Gedər qiyamətəcən,
Bütün tənhalıqları,
Çapıb gedər qiyamım!
payız, 2016
Bakı

Qızıl dan kimi
Sən Allah, bu gülü yasa aparma,
Bu gül ləçəyində basqa həyat gör.
Bu qızılgüllərdən mənə qanad hör,
Sən Allah, bu gülü yasa aparma…
Qızıl dan yerindən rəng alıb bu rəng,
Göylərdən nur alıb, günəşdən çələng,
Bu doğulmaq üçün, uçmaq üçündür
Qövsi-quzeyləri qucmaq üçündür,
Sən Allah, bu gülü yasa aparma…
Torpaq bitirəni gül eylər gedər,
Torpaq itirəni kül eylər gedər.
Bu ki mələklərin rəng düzümüdü
Körpənin süd rəngli təbəssümüdü,
Sən Allah, bu gülü yasa aparma…
Torpaq! Qara torpaq, fırçana əhsən
Fırçanın verdiyi bu cana əhsən!
Qırxyarpaq qızılgül İlahinindir,
Vurduğu ilməyə, qırçına əhsən!
Yəqin dünya əvvəl hər yeri gülşən,
Yəni qızılgüllü, qızıl bağ olub
Qədirbilməzlərin əlindən düşən
Gedib çöldə bitib bağrı dağ olub.
Tamam başdan-başa
heyrətdi, vallah,
Vallah möcüzədir, möcüzə, güllər.
Yaz ağzı elə cür tələsibdilər,
Dönüb bənövşəyə, nərgizə güllər.

Bu qırxləçəyi gör, qızılı yarpaq –
Şanapipiklərin başında daraq –
O aşiq bülbüllər hamıdan qabaq
Döşünü güllərə sipər eyləyib
Sən bu qızıl donlu mələklərə bax
Boynunu qızılgül çəpər eyləyib
Çəpərin qurbanı, a gül yanaqlar,
Belə açılmışdım mən də qabaqlar –
Bu ilahi güllər qırmızı donda
Mənim də sinəmdə bitmişdi onda –
O da ilk məhəbbət alovlarıydı
Ağ güllər təmizlik qırovlarıydı –
Məni apardılar eşq aləminə
Hələ də ordayam dönüb gəlmərəm –
Ölərəm qalaram – sönüb gəlmərəm.
İlk sevgi qızılı şimşək ömrüdü,
Özü çaxıb gedər, şırımı qalar,
İztirab bu eşqin daha kömürüdü –
Qara, qırmızımı, sarımı qalar…
Bizim qaşımızda gül mayası var,
Onunçün gözəllər gülyanaqdılar –
Dan yeri qırmızı.
Qürublar sarı…
Sən Allah, bu gülün keﬁnə dəymə,
Çevirmə üzünü qüruba sarı
Sən Allah, bu gülü yasa aparma…
yay, payız. 2016
Buynuz

Qış gəlir
Xırdaca budaqlar qırov bağladı,
Hər ağac başına bir cuna düşdü.
Keçdi ildırımdan gümüş dolular
Yerdə xəzəllərin ovcuna düşdü.
Dərənin dibini sel-su xışladı,
Bir keçəl təpəni dolu daşladı.
Qış da ilk dərsinə belə başladı,
Bir yaşıl səltənət çovğuna düşdü.
Qırov çəmənlərdən rəngi ovladı,
Alıb sarmaşığı buz buxovladı.
Külək yumruladı, tufan qovladı
Qışın ilk qəzəbi yulğuna düşdü.

Qızıl payız, qızılını neylədin? –
Qızılların yarpaq-yarpaq töküldü,
Arxa dolub çör-çöplərə büküldü
Bir meşənin ehtişamı söküldü
Qızıl payız, qızılını neylədin...
Sarağanın yarpaqları qızıldan,
Sarı cağan meşəsindən gün doğur;
Tək budaqda cüt yarpaqlar asılqan,
Yel quş uçan yarpaqları qurudub;
Asılqanda sarıköynək libası –
Özü uçub, köynəyini unudub...
Möhtəşəmdir, möhtəşəmdir,
möhtəşəm,
Torpaq ulu, xəzan təzə, gül həşəm
Qızıl payız, qızılını neylədin? –
Eh, nə deyim, quru gedir, yaş gedir,
Tamah cibdə, yenə qızıl daş gedir –
Qucaqlardan-qucaqlara atılmış,
Bu əllərdən o əllərə satılmış
Daş qızıllar yenə qaldı yiyəsiz...
Şair, buna, bəlkə, bir söz deyəsiz:
- Bəlkə də, borcundan
çıxmadım, Vətən!
Ömür bahar deyil, bir də qayıtsın,
Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki mən
Çürüyüm, bir ovuc torpağın artsın.
Nə yaxşı ki, qızıl sözlər deyən var,
Qızıl sözlə qızıl paltar geyən var –
Nə yaxşı ki, daşa tamah içində
Hələ sənə “qızıl payız” deyən var.
Çünki sənin torpaq adlı yiyən var.
Kirayədən-kirayəyə verilmiş
Daş qızıllar yenə qaldı yiyəsiz.
Yarpağa bax, yarpağa bax, yarpağa
Yel gətirdi, sel apardı, yer aldı
Yarpaq idi, yenə döndü torpağa...
Qızıl günəş bir də yerə baş əydi,
Bu, torpağa əbədi bir dəyərdi
Bu dünyanın qızıl daşı göyərmiş
Bir də gördün, qızıl payız göyərdi.
noyabr, 2016
Buynuz
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Fransuaza SAQAN
(Fransa)

L

uici bu axşam İnqanı sonuncu dəfə kokteylə dəvət etmişdi. Qadın heç
nədən şübhələnmirdi. Və
budu, indi Luici, bu sarısaçlı qadını parçalasınlar deyə, öz dostlarının – o vəhşi heyvanların qabağına
atacaqdı.
Bu gün, nəhayət ki, bu darıxdırıcı, tələbkar, lovğa, bütövlükdə
onun üçün heç bir dəyəri olmayan, hissiyyatsız qadından canını
qurtaracaqdı. Bu qərarını (belə bir
ﬁkrin beynində nə zaman yarandığını heç özü də bilmirdi. Hərçənd,
bu qərarı, onlar Romada çimərlikdə olarkən hirsli başla vermişdi,
özü də heç bir tərəddüd etmədən)
məhz indi, üstündən iki il keçəndən sonra həyata keçirəcəkdi. İçki
məclislərinin, şənliklərin və avtomobil yarışlarının qəhrəmanı, hər
cür qadınların dalınca da (bəzən
boş bir həvəs xatirinə) eyni ehtirasla düşən, bununla belə, bəzi durumlarda görünməmiş dərəcədə
cəsarətsizlik göstərən bu adam bu
gün sevgilisinə ayrıldıqlarını elan
edəcəkdi. Və nə qədər gülməli olsa
da, bu məqsədlə “dostlarım” adlandırdığı bir süru adamı - laqeyd
və qeyri-səmimi insanları bir yerə
toplamağa qərar vermişdi.
Son üç ayda o, tamam yorulmuşdu. Hər xırda şeyə əsəbiləşir,
ən əsası sevgilisi ilə görüşdən qaçırdı. Bir sözlə, cansıxıcı İnqa ilə
ayrılmaq üçün daxilən tam yetişmişdi.
Cansıxıcı İnqa artıq neçə illərdi
ki, “gəlmə romalılar” arasında ən
gözəl qadınlardan biri sayılırdı.
Luicinin dostlarının dediyinə görə, onun bu günə qədərki sevgililəri arasında ən gözəli İnqa idi.
İki il, geyim necə tez dəbdən
düşürsə, eləcə sürətlə gəlib keçdi.
Gərginliyin son həddinə çatmış
Luici yenə də əvvəlki kimi cazibədar, amma artıq onu təngə gətirmiş sarısaçlı İnqanı öz maşınında
kokteylə (bu dəfə vida kokteylinə)
aparırdı. Bu qadından çox, ətrafdakıların onun haqqında yaratdığı obrazdan qurtulmağa çalışması
Luicinin özünə də əyləncəli görünürdü. Axı o, heç də indi proﬁldən
süzdüyü bu qadından, bir zamanlar ağlını başından alan, az qala
ilahiləşdirdiyi (axı o, çox ehtiraslı
adam idi) bu dodaqlardan, bu çiyinlərdən və bu gözəl ayaqlardan
qurtulmaq istəmirdi. Onun qurtulmaq istədiyi hansısa bir sxem,
İnqanın hamı üçün yaratdığı (“İnqanı tanıyırsan? Hansı İnqa, Luicinin sevgilisini deyirsən?”) obrazsimvol idi. Və indi maşınla Roma
küçələrindən keçən Luici nahaq
yerə özünə təlqin etməyə çalışırdı
ki, İnqa da onun kimi insandı, əti
ətindən, qanı qanındandı. Ona elə
gəlirdi ki, müəmmalı şəkildə maşınında peyda olmuş şıq geyimli
yaşlı xanımın rəsmini aparır. Ancaq orası gerçək idi ki, bu axsam
son nöqtəni qoyacağı münasibətlərinin 2 illik tarixi vardı.

Bu İsveç gözəli ona uzaq göründükcə, italyan dostlarının məclisi
ürəyinə daha yaxın gəlirdi. Onların
kiçik dünyasında hər xasiyyətdə
adam vardı: həmﬁkirlər, qorxunc
davakarlar, ayrılmaz dostlar, əbədi
cütlüklər. Qısası, o, indi öz sevgilisini tərk eləyəcək və bunun mümkün qədər səs-küylü, gurultulu olmasına çalışacaq ki, geri dönmək
üçün əl yeri qalmasın. Deməzdin
ki, Luici qabiliyyətsiz adamdı, amma oturub-durduğu adamlar onda tənhalığa qarşı bir qorxu hissi
aşılayırdı. O, ətrafında daim dostlarından kiminsə olmasına adət
eləmişdi, onların təqdir və təriﬂəri
Luici üçün çox vacib idi.
Dostları İnqanı bir əşya (özü də
çox gözəl əşya) kimi qəbul eləmişdilər. Ağappaq dərisi, mavi
gözləri, uzun ayaqları, hər zaman
şıq görünüşü ilə qadın dərhal hamının diqqətini çəkmişdi. Yarışda
mükafat üçün birinciliyə can atan
adam kimi, onunla yaxınlaşmağa
çalışmışdılar. Bu mükafat isə otuz
yaşlı Roma sakini, memar (keçmişi
də parlaqdı, gələcəyi də) Luici de
Santoya qismət olmuşdu. Qızı evinə gətirmişdi, onun sevgisini qazanmışdı. Bəzən hətta qadınından
sevgi etiraﬂarı qoparmağı da bacarırdı. Nəhayət, bu şimal qızının
cənub həyat tərzinə tamamilə uyğunlaşmasına nail olmuşdu. Əslində, heç bir pis niyyəti yox idi. Luici
həddən artıq həyatsevərdi və kimisə zorla iradəsinə tabe etdirməyi bir kişi kimi öz heysiyyətinə sığışdırmırdı. Amma o heyrətamiz,
çılğın zamanlar arxada qalmışdı
və indi İnqa daha tez-tez küsürdü.
“Stokholm” və “Höteborq” kəlmələri dilindən düşmürdü. Hərçənd,
Luici bütün bunları qulaqardına
vururdu. Çünki çox işləyirdi. Bu
axşam İnqaya Yaqonun satqın baxışlarıyla nəzər salanda, birdən
ona qarşı marağının yarandığını
hiss elədi, nəsə qanını qaraltdı və
özü də təəccübləndi, hətta narahat
oldu. Bir-iki saatdan sonra bu qadından, gözəl simasından, bədənindən və ümumilikdə onun çox
az tanış olduğu taleyindən əbədi
ayrılacaqdı. Luicini, şübhəsiz ki,
İnqanın bu ayrılığı necə qəbul edəcəyi təlaşa salmırdı. Çünki şən, alicənab, ümumilikdə isə yaxın ikən
uzaq olan adamla yaşanmış iki il,
bir qadını intihara sövq edə bilməz. Özü də o adamın özü
qədər şən, alicənab, eyni zamanda heç vaxt onun məhrəmi olmağı bacarmayan
bir qadını... Çox güman
ki, o, sadəcə İtaliyanın
hansısa başqa bir
şəhərinə gedəcək.
Bəlkə də, Parisə
köçəcək. Və
çətin,
onlar bir-biri
üçün darıxalar.

İnqa əsnəməyə başladı. Luiciyə sarı döndü, özünəməxsus sakit
səslə və artıq iki gündü ki, Luicidə ikrah hissi yaradan ləhcəylə
soruşdu: “Bu axşam orda kimlər
olacaq?” Luici üzündə təbəssümlə
“həmişəkilər” deyəndə, o, qəﬁldən
tutuldu. Bəlkə də, bu sevgi macərasının sona çatdığını anlamışdı,
ya da ola bilsin, o özü də Luicidən
soyumuşdu. Bu düşüncələr Luicinin qəlbində dünya durduqca yaşayacaq kişi duyğularını oyatdı. Fikirləşdi ki, istəsə, ona keﬁ istəyən
hər şey eləyə bilər; yanında qalar,
oğul-uşaq sahibi olar, dörd divarın arasında saxlayar, hətta onu
sevə də (niyə də yox?) bilər. Bu
yerdə gülümsədi və İnqa yenidən
ona baxıb bir qədər həyəcanlı tonla
soruşdu: “Səni belə sevindirən nədi?” Bu səs tonu Luicini təəccübləndirdi və maşın İspaniya prospektindən keçərkən ürəyində öz
ﬁkrini özü təsdiq elədi: “yəqin ki,
şübhələnib”. Yarım saat əvvəl Karla, Cina və Umberto zəng vurmuşdular. Düzdü, İnqa heç vaxt telefon danışıqlarına qulaq asan deyil.
Amma yazıq qız heç bir şey başa
düşməsə belə (hərçənd, italyanca
sürətlə danışa bilir), ona qarşı nəsə hazırlandığını hiss eləməliydi.
Lənətə gəlmiş qadın intuisiyası...
Hər halda, Qvido ilə Karla telefonda qışqıra-qışqıra bu qadından ayrılmağın əsl zamanı olduğunu deyirdilər. Lap başını itirmişdi. Onun
kimi yaraşıqlı, gözəlgəlimli kişi üç
il sərasər bu isveçli manekenlə sürünməli deyildi. Dostları da buna
əmin idilər. Onlar Luiciyə onun
özündən yaxşı bələd idilər. Hər
halda, düz on beş ildi ki, beləydi.
Pilləkənlərlə qalxarkən İnqanın
əlindən tutanda onu xoş olmayan
bir hiss bürüdü. Sanki canlı adamı
korridaya, daha doğrusu, öküzlərin döyüşdən əvvəl saxlandığı tövləyə aparırdı. Bu an özünü adamı
yoldan çıxaran əclaf kimi hiss elədi
və ona elə gəldi ki, İnqanı hansısa
şərəfsiz bir oyuna çəkir.
İçəri yenicə girmişdilər ki, Karla
özünü onların üstünə atdı. O gülür və İnqaya baxırdı. Sanki alacağı ləzzətin
in ti za rı nı
çəkirdi.

- Əzizlərim, - deyə o, sözə başladı, - axır ki, gəldiniz, mənsə narahat olmağa başlamışdım.
Luici də, İnqa da onu öpdülər.
Qonaq otağına keçdilər. Ətrafda
yaranmış burulğan Luicidə belə bir
qənaət yaratdı ki, hamı işdən xəbərdardı. Hamı onun bu axşam çox
gözəl, amma həddən artıq müddətə birlikdə olduğu isveçli İnqa İnqeborqdan ayrılacağını və bunu açıq
şəkildə elan eləyəcəyini gözləyirdi.
İnqa isə sanki heç nədən şübhələnmirdi. Əvvəlki kimi onun
əlindən tutub, köhnə dostlarla
görüşürdü. Sonra onlarla birlikdə
bufetə tərəf yönəldi. Həmişəki kimi içki içməyə, rəqs etməyə, gecə
evə qayıtdıqdan sonrasa özünü
segilisinin indidən az və çox olacağını bilmədiyi çılğın nəvazişlərinin ixtiyarına verməyə hazır idi.
Birdən Luiciyə elə gəldi ki, onların
münasibətində “az” heç olmayıb, “çox” isə ancaq ondan asılıdı.
Dostları bir göz qırpımında, yarımdairə şəklində onları əhatəyə
aldılar. Hamı gözləyirdi, amma
nəyi? Luici bu qadına nə deyəcək?
Deyəcək ki, məni cana gətirmisən,
bir şillə çəkəcək və hamının gözü
qabağında soyunduracaq? Əslində, bu saat Luici ayrılığın səbəbini izah eləməyə çətinlik çəkirdi.
Başa düşmürdü ki, İnqa ilə mütləq ayrılmalı olduğunu bu soyuq,
ildırımlı payiz axşamı ona çox
tanış, eyni zamanda biganə olan
maskalara niyə izah eləməlidi.
Yadına dostlarının İnqa haqqında
dedikləri düşdü: “O, bizim çevrənin adamı deyil”. Onların dediyi
“çevrəyə” - bu çaqqallar sürüsünə,
quzğunlara baxır və öz-özünə ﬁkirləşirdi ki, qəti qənaətə gəlməkçün, əslində bu səhnə kifayətdi.
Bu sarışın, təbiətən müstəqil olan
şimallı gözəli tanıdğı vaxtdan bəri
ilk dəfə təəccüblə düşündü ki, bu
qadın, çevrəsindəki adamların hamısından ona daha yaxındı.
Cüzeppe həmişəki kimi gülərüzlə onlara yaxınlaşdı. Üzünə
dramatik ifadə verib İnqanın əlini öpdü. Luici ona baxıb ﬁkirləşdi
ki, “lap ağını çıxardı”. Onun ardınca yenidən Karla yaxınlaşdı və
İnqayla hal-əhval tutdu, keﬁni xəbər aldı, Viskontinin son ﬁlminə
baxıb-baxmadığını soruşdu. Sonra Aldo üzündə hüznlü ifadəylə
İnqaya dedi ki, (ümumiyyətlə,
demək lazımdır ki, Aldo hadisələri qabaqlamağı sevirdi) belə
bir gözəl qadın onun Aostedəki
bağ evinin ən qiymətli zinəti
ola bilər. Sonra bu yerlərin
kraliçası sayılan Marina qəﬁldən sağdan peyda oldu
və bir əliylə
Luicinin, o
birisilə İnqanın əlindən tutub
dedi:
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- Aman Tanrım, ikiniz də necə
gözəlsiz. Yox, siz, doğrudan da,
bir-biriniz üçün yaradılmısız.
İspanlar demişkən, kütlə nəfəsini içinə çəkib saxladı, korrida
başladı. Amma öküz (indi bu rolda zavallı İnqa idi) sakitcə gülümsəyirdi. Hamı açıq-aşkar Luicidən
nəsə bir işarə, ya bir kəlmə, qısası,
nəsə maraqlı, bir az da əyləncəli
hərəkət gözləyirdi. O isə italyanlara xas bir jest elədi – əlini havada yellədi. Bu hərəkətilə ya nəyisə
inkar eləyir, ya da minnətdarlığını
bildirirdi. Ovqatı təlx olmuş Karla
(sevgilisindən məhz bu axşam ayrılacağını ona Luici özü demişdi,
hərçənd, tragikomediyanın oynanılacağı yeri dəqiq bildirməmişdi)
yenidən hücuma keçdi.
- Dəhşətli dərəcədə boğanaqdı –
uzada-uzada dedi. – Məncə, əziz
İnqa sizdə yay aylarında bizdəki
qədər isti olmur. Yanılmıramsa, İsveç daha şimal tərəfdədi.
Cüzeppe, Marina, Qvido uğunub getdilər. Hərçənd, Luici burada gülməli bir şey görmədi. Axı
İsveçin İtaliyadan daha şimalda
yerləşməsində gülməli nə var ki?
Hətta bir anlıq düşündü ki, Karla
heç də “Vouge”-də yazıldığı kimi,
ağıl dəryası deyil.
- Mən də düşünürəm ki, İsveç
İtaliyadan daha çox şimala tərəfdi
- İnqa tamamilə sakit tərzdə cavab
verdi. Danışığındakı ləhcə sözlərinə qəribə, soyuq bir etinasızlıq
qatırdı. Bu soyuqluq həm də onun
bütün simasında əks olunmuşdu.
Onun bu etinasızlığına rəğmən,
hamı gülməkdən yıxılırdı.
“Bütün bunlar ona görədi ki,
hamısının əsəbləri tarıma çəkilib –
Luici ürəyində ﬁkirləşdi. – Hamısı
mənim İnqaya kobud sözlər söyləməyimi gözləyir. Deməli, mən bunu eləməliyəm” .
Elə bu zaman İnqa bənövşəyi
gözlərini ona zillədi. Gözlərinin
rəngində, doğrudan da, qeyri-adi
bənövşəyi çalar vardı. Romada ilk
dəfə peyda olduğu gündən bəri böyük uğur qazanmasının əsas səbəbi
də məhz bu idi. Ətrafında toplanmış adamlara ﬁkir vermədən İnqa
meydan oxuyurmuş kimi dedi:
- Luici, bura çox darıxdırıcı oldu.
Məni başqa yerə apara bilərsən?
Birdən sanki ildırım çaxdı, büllur qədəhlər cingildədi. Bu gurultunun fonunda səslərin əmələ
gətirdiyi uğultu eşidilməz oldu
və Luici sanki yuxudan ayıldı. İndi bu iki nəfərin arasında adına
“qarşılıqlı anlaşma” dediyimiz bir
şey yaranmışdı. Onlar baxışlarını
bir-birinə zilləmişdilər. Bu gözəl
qadının tünd-bənövşəyi, səmimi
baxışlarında artıq heç bir sual yox
idi. Əksinə, bu baxışlar sanki birmənalı şəkildə deyirdi: “Axmaq,
axı mən səni sevirəm”. Bu sözlərə cavab olaraq romalı Luicinin zil
qara gözlərində sadəlövh, bir az
kişi, bir az da uşaqsayağı sual yarandı: “Doğru deyirsən?”
Hər şey bir-birinə qarışdı. İnsanlar, ideyalar, düşüncələr, bu
gecənin əvvəlcədən düşünülmüş
sonluğu – hamısı bir andaca yox
olub getdi. “Dostları” qışın soyuğunda büzüşən yarasalar kimi birdən-birə tavandan başıaşağı asılı
qaldılar. Onlar cütlüyün maşına
sarı təntənəli yürüşünə yol vermək
üçün aralandılar. Roma əvvəlki kimi gözəl, ruha, cana yaxın idi. Və
Roma küçələri sevginin təntənəsini yaşayırdı...

Tərcümə edən: GÜLDƏSTƏ
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Bu

səhifəni uşaqlar, yeniyetmələr
üçün
hazırlamışıq. Amma
bu, heç də o anlama
gəlməsin ki, səhifəmizi oxuyarkən böyüklər nəsə öyrənməyəcək. Mütləq öyrənəcək. Çünki elm öyrənmək, savad almaq
insanın əbədi, həmişəcavan arzularındandır.
Bəşəriyyət zaman-zaman adamları iki yerə bölüb: savadlılara və bisavadlara.
Bütün sivilizasiyalar ona görə sivilizasiya olub ki, içindəki savadlı kəsim, düşünən insanlar artıb, fərqli
bir mədəniyyət yarada bilib.
Müasir dövrdə elmə, biliyə can
atmaq daha vacibdir. Çünki
dünənə kimi qarşımızda bir
sirr olaraq qalan çox mətləblər artıq çözülə-çözülə gedir,
bildiklərimiz artır, bilmədiklərimiz azalır. Amma nə qədər
öyrənsək də, bilmədiklərimiz
bildiklərimizdən qat-qat çox
olaraq qalacaq.
Hər sayımızda oxuyacağınız
“Tarixin sirləri” bölməsində
müəmmalı dönəmlər, hadisələr araşdırılacaq, dərsliklərdə, elmi tədqiqatlarda təqdim
olunan həqiqətlər oxucularımıza “Hər suala bir cavab” adlandırdığımız populyar ensiklopedik topluya xas rəvan dillə
təqdim olunacaq.
Məqsəd oxucularımızın dünyagörüşünü daha da genişləndirmək, onları həmişə diqqət mərkəzində olan maraqlı
həmsöhbətə çevirməkdir.

Amazon-qadınlar
Qədim tarixdən mahir döyüşçülər kimi tanınan amazon-qadınlar da elə yunan
tanrıları
kimi, mif qəhrəmanlarına daha çox bənzəyirlər. Qədim müəlliﬂər onların
yaranışını müharibə tanrısı
Areslə əlaqələndirirlər. Miflərdə göstərilir ki, Aﬁna çarı
Tesey amazon-qadınların çariçası Antiopanı qaçırır. Onun
təbəələri isə öz
çariçalarını
azad etməyə
can ataraq,
Aﬁna şəhərini dörd
ay
müha si rə də
saxlayırlar.

Lakin o zamanadək artıq Teseyə vurulan və arvadı olmağa razılıq verən Antiopa onu
azad etmək üçün gələn həmvətənləri ilə vuruşda aﬁnalıların tərəﬁni saxlayır.
Digər yunan qəhrəmanı Herakl isə amazon-qadınların paytaxtı Femiskira şəhərini mühasirəyə alır və Antiopun qızı çariça
İppolitanın (başqa mifə əsasən,
Tesey İppolitanı da özünə arvad
edir) kəmərini ələ keçirir.

Onda, görəsən, döyüşçü qadınlardan ibarət qəbilə, əslində
olubmu? Alimlər belə güman
edir ki, bu rəvayətlər və əfsanələr matriarxat dövrünün
əks-sədasıdır. Lakin qadın döyüşçülər tarixdə, hətta yaxın
tarixdə, özü matriarxatı yaxın
buraxmayan cəmiyyətlərdə də
mövcud imiş. Məsələn, Qərbi
Afrika dövləti olan Doqomeya
çarlığında məxsusi qadın ordusu varmış. Bu ordu XVII əsrdə yaranmış və 1890-ci ilədək
fəaliyyətdə olmuşdu. Həmin
orduda xidmət zamanı qızlara
nikaha girmək, uşaq doğmaq
qadağan idi və qızların böyük
əksəriyyəti bakirə qalırdı. Daqomeya amazonlarının sayı 6
min nəfərə çatırdı. Onlar tüfənglərlə silahlanır, öz cəsarətləri və gücləri hesabına qonşu
qəbilələrdən olan basqınların
qarşısını alırdılar. Lakin ölkələrini istila edən fransız qoşunlarının hücumu zamanı bu
ordunun da əlindən bir şey
gəlmədi...

Hər suala

Homer Troyanın müttəﬁqlərindən danışanda onların arasında
amazon-qadınları da xatırlayırdı.
Deyirdilər ki, “amazon-qadın”ların adı onların bir adətindən əmələ gəlib. Belə ki, bu qadınlar yayı
dartmağa mane olan sağ döşlərini guya kəsirmişlər. Görünür, bu
əfsanə amazon-qadınların sitayiş
etdiyi ilahə Artemidaya qurban
verilməklə bağlı qədim inancların əks-sədasıdır, çünki antik
güldanların üstündəki təsvirlərdə Amazon-qadınların
hər iki döşü var.
Belə hesab olunur ki,
onların qəbiləsi yalnız qadınlardan ibarət idi. Həmin qadınlar ildə
bir dəfə başqa qəbilələrdən olan
kişilərlə görüşürdülər ki, dünyaya uşaq gətir sin lər.

Əfsanələrdən birində deyilir
ki, amazonların çariçası Falestris elə həmin məqsədlə, hətta
Makedoniyalı İskəndərin də
yanına gəlibmiş.
Amazon-qadınlar doğulan
oğlanlarını tərbiyə üçün atalarına verirdilər, qızları isə
əsl döyüşçü kimi özləri yetişdirirdilər. Yunanların ﬁkirincə, Kiçik Asiyada olan Efes və
Smirna şəhərlərini də məhz
amazon-qadınlar salıb.
Yaxşı, bəs bu əfsanələr nəyə əsaslanır? Təbii ki, hər
şeydən əvvəl, yunanların döyüşkən
qonşu qəbilələrlə qarşıdurmasına.

Belə düşünmək olar ki, qədim dünyanın döyüşçü qadınları da Daqomeyanın qadın
qvardiyası qədər real olub.
Yaxşı, onda bəs amazonların
məmləkəti harada imiş? Versiyalardan birinə görə, onlar
Kiçik Asiyada, Qara dənizin
cənub sahillərinə yaxın, Fermodont (yəqin, elə TermeKey) çayının kənarındakı Femiskira şəhərində, İris (indiki
Yeşil-İrmak) çayı ətrafında yaşayıblar.
Başqa bir versiyada isə onların Qafqaz dağları ətəklərində,
Metoida (Azov dənizi) sahillərində yaşadığı deyilir. Plutarx
da bu ﬁkirdədir. Onun sözlərinə görə, amazonlar Aﬁnaya
yürüş edəndə, buzun üstü ilə
Kimmeri, yəni Kerç boğazını
keçiblər.
Herodot isə öz “Tarix”ində amazonların skiﬂərlə qarışığından törəyən xalqdan
söhbət açır. Amazon qadınlarla döyüşən skiﬂər
onları ram edərək, çoxları ilə evlənmişdilər.
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Lakin amazon-qadınlar skif
qəbilələrində yaşaya bilmirlər.
Qarışıq ailələr ayrılıb Tanais
(Don) çayının o biri sahilinə
keçərək, orada məskunlaşırlar. Bu qəbilənin qadınları öz
adətlərini qoruyub saxlayır,
ərləri ilə birlikdə, ya da elə özləri ova çıxır, kişi paltarları geyinirdilər. Bu qəbilənin qızları
düşmən öldürməmiş ərə gedə
bilməzdilər. Amma onların
əsl döyüşçü sayılması yalnız
üç düşməni öldürəndən sönra
baş tuturdu. Ona görə də, Herodotun sözlərinə əsasən, bu
qadınların çoxu ömrünün sonunadək ailə qura bilmirdi.
Herodot tamamilə real bir
xalqı – savromatları təsvir
edir. Savromatlar irandilli köçəri qəbilələrdir. Onlar eramızdan əvvəl VII-IV-cü əsrlərdə Volqaboyu çöllərində,
Ural ətrafında, Şimali Qafqazda yaşayan skiﬂərlə qohum
olublar. Çoxsaylı arxeoloji tapıntılar sübut edir ki, savromat qadınları döyüşçü imiş.

bir cavab
1972-ci ildə Şimali Osetiyada bir ailənin qəbrini tapırlar
– içində kişi, qadın və uşaq
olan bir qəbir. Uşaq kişinin
qucağında idi, qadının yanına
isə silah qoyulmuşdu. 1997-ci
ildə Rusiyanın Volqoqrad şəhəri yaxınlığındakı Pokrovka
kəndində isə çox varlı kişi və
qadınların qəbirləri tapılır.
Qadınların bəziləri öz silahları, yaxud atları ilə dəfn olunmuşdu. Onların qalıqlarının
tədqiqatı göstərdi ki, bu qadınlar döyüşlərdə aldıqları
ox, qılınc, nizə yaralarından
həlak olan döyüşçülərdir.

Digər qadınlar isə daha çox
kahinlərə bənzəyirdilər, çünki
məzarlarına muncuqlar, boyunbağılar, içində xoş qoxulu
maddələr olan qablar, digər
mərasim əşyaları və həm də
silah qoyulmuşdu. Bu qəbirlərin yanında da əllərində
uşaqları olan kişilərin məzarları tapılmışdı. Özü də həmin
məzarlıqda o zamanadək əlində uşaq olan bircə qəbir belə
aşkarlanmamışdı.

Odur ki, savromatlarda matriarxatın qalıqları, heç şübhəsiz, mövcud olub.
Eramızdan əvvəl V əsrdə və
IV əsrin əvvəllərində savromatlar skiﬂəri sıxışdıraraq Don
çayından keçib qərbə yönəldilər. Şərqdən isə onların dalınca digər qohum xalqlar gəlirdi.
Onlar savromatlarla qarışır və
III əsrdə yeni qəbilə qrupları əmələ gətirirlər ki, onlara “sarmat”
adı qoyulur.

Sarmatlar bizim eranın IV əsrinədək Dunaya qədər uzanan Böyük Çölü məskunlaşdırırlar. Onlar barədə I əsrin
Roma coğraﬁyaşünası Pomponi Mela yazır: “Sarmatlar
döyüşçü, azad, kimsəyə təslim olmayan elə bir qəddar
və sərt xalqdır ki, onların,
hətta qadınları da kişilərlə
çiyin-çiyinə vuruşur”. Sarmatlar arasında çox
qəbilələr vardı –
alanlar, roksolanlar, aorslar, yazıklar.
Alanların törəmələ-

ri olan osetinlər indi də əcdadlarını öz əfsanələrində, rəvayətlərində yaşadırlar.
Lakin tarixə bəlli olan yalnız
sarmat amazonları deyil. Belə
qadın döyüşçülərin Kiçik Asiyada da olması öz təsdiqini
tapır. Şimali Türkiyədə, Samsun şəhərindəki Dündar-Təpə
mədən qatında aparılan qazıntılar zamanı arxeoloqlar silahla, döyüş atları ilə basdırılmış
qadın qəbirləri və içində bir
xeyli belə məzar yerləşən qala
tapmışdılar.
İndiki zamanda Herodot,
Plutarx, Diodor, Strabon,
başqa qədim tarixçi və coğraﬁyaşünasların təsvir etdiyi amazon-qadınlar qəbiləsinin olub-olmadığı barədə
birmənalı nəsə söyləmək çətindir. Çox güman ki, Amazon-qadınlar haqqında olan
rəvayətlərdə qadınların kişi
peşələrinə yiyələndikləri bütün qəbilələr barədə məlumatlar birləşir. Heç şübhəsiz,
belə bir ənənə yunanlara, romalılara qəribə gəlirdi və onlar real əhvalatları öz uydurmaları ilə canlandırırdılar.
Amma bütün bu əfsanə və rəvayətlərdə müəyyən həqiqət
payı da olub.
Amazon-qadınlara maraq
Böyük coğraﬁ kəşﬂər dövründə yenidən canlanıb. Kolumb ümid edirdi ki, onları
Kiçik Antil adalarında tapacaq, Kortes isə Meksikanı
fəth etməyə hazırlaşarkən
sirli
amazon-qadınlarının
məmləkətini, onların zəngin
xəzinələrini də tapmaq əmri almışdı. İspan konkistadoru Fransisko de Orelyano
yazırdı ki, 1542-ci ildə onlar
Cənubi Amerika selvasında
ağdərili və sarısaç qadın döyüşçülərlə vuruşurmuş. Sonralar bu iddianı təsdiq edən
heç bir dəlil tapmaq mümkün
olmadı, amma bununla belə,
o zaman ispanların gedib çıxa bildiyi böyük çaya Amazonka adı verdilər...
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Şərab şüşəsi
həm də hekayə
kitabı oldu

İ

talyanlar dünya
mediasının “dahiyanə
kəşf”
adlandırdığı orijinal layihəyə imza atıblar.
Belə ki, müştərilərin sevə-sevə aldığı “Librottiglia” şərab şüşələri indi
həm də hekayə kitabıdır. Oxucular
bir neçə növu olan bu şərabın yalnız 3
növündən kitab kimi istifadə edə biləcəklər. Hər şüşənin həcmi 0,37 litrdir.
Bu, iki qədəhə yaxın şərab deməkdir. Şüşənin üzərində çap
edilmiş hekayələr italyan dilindədir.
“Antos” adlı qırımızı şərab şüşəsinin üzərində yazıçı və müğənni Patrisiya Lakvidarın “Qarındakı qurbağa” adlı hekayəsini
oxumaq olar. Daha tünd şərab olan “Nebiollo”nu içənləri Regina
Nadaes Markesin “Mən səni sevirəm. Məni unut” adlı novellası
müşayiət edəcək. Xoş əhvali-ruhiyyə yaratmaq üçün nəzərdə tutulan “Arneis” adlı yüngül ağ çaxır şüşəsinin üzərində isə Danilo
Zanellinin “Qətl” adlı yumoristik hekayəsini görmək olar.
Layihəni “Reverse Innovation” dizayn studiyası “Matteo Correggia” şərab zavodu ilə birgə həyata keçirib. Layihə müəlliﬂərinin sözlərinə görə, bu layihənin məqsədi dadlı içki ilə ədəbiyyatı birləşdirməkdir. Hər kəsin təəccübünə səbəb olan bu ideyanı
dizaynerlər belə izah edib: “İndi biz kompüter, planşet və mobil
telefonlarda kitab oxuyuruq. Şərab şüşəsində niyə oxumayaq?!”.
Ədəbi seriyadan olan şərabın 375 millilitrinin qiyməti 15 avrodur.
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usiyada yazıçı Zaxar Prilepin bu dəfə əsərləri ilə deyil,
maraqlı ədəbi layihəsi ilə mətbuatın gündəminə gəlib.
O, Moskva ətrafında müasir ədəbiyyat xadimlərinin
və onların pərəstişkarlarının bir araya gələcəyi, yaradıcılıq müzakirələri aparacağı “ədəbiyyat kəndi” tikdirəcəyini bildirib. Artıq kəndin layihəsi də hazırdır. Kənd Moskva ətrafında – Zamkadyedə salınacaq. “Prilepin xutoru” adlanacaq kənd
dünya şöhrətli serb rejissoru Emir Kusturitsanın çəkdiyi “Möcüzə kimi həyat“ adlı ﬁlm üçün salınmış “Drevnqrad” kəndinin prototipidir. Ədəbiyyat kəndi canlı mədəni-eksperimental
mərkəz olacaq. Burada yazıçı, rejissor, rəssam və səyahətçilərlə
görüşlər keçiriləcək, həmçinin qiraət axşamları, ustad dərsləri,
musiqi festivalları, yaradıcılıq layihələri təşkil ediləcək.
Yazıçı deyir ki, bu layihəni dəstəkləyənlər çoxdur. Artıq tələb
olunan vəsait toplanıb. Rusiyada bir sıra sosial institutlar da Prilepinin layihəsini dəstəkləyib. Kənd 2017-ci ilin yazında tikiləcək.
Layihənin rəhbəri məşhur rus rejissoru Nikita Mixalkovdur.
Gələcəkdə Rusiyanın başqa şəhərlərində də ədəbiyyat kəndi
salınması planlaşdırlır.
Bir çox roman və hekayələr müəlliﬁ olan Zaxar Prilepin Rusiyada bir sıra nüfuzlu mükafatlara, o cümlədən “Milli bestseller”, “Rus bukeri”, “Bunin
mükafatı”na layiq
görülüb. Prilepin
2015-ci ildə Rusiyada
“İlin
yazıçısı” seçilib.

“Fantastik canlılar”
Coan Roulinqə
milyonlar qazandırdı
 “Fantastik canlılar və onların yaşayış məskənləri” ﬁlmi yazıçıya yenidən milyonlarla
dollar qazandırıb. Bu qeyri-adi uğur son
4 ildə ilk dəfə olaraq Coan Roulinqin
planetin ən varlı adamları siyahısına
düşməsinə səbəb olub. Yalnız ABŞ-da
ﬁlm ilk istirahət günü 75 milyon dollar gəlir gətirib.
“Fantastik canlılar və onların yaşayış
məskənləri” ﬁlminin birinci hissəsini rejissor Devid Yeyts çəkib.
Bu ﬁlmin və bundan öncəki bütün ﬁlmlərin ssenari müəlliﬁ isə
Roulinqin özüdür. Qeyd edək ki,
Harri Potter haqqında indiyədək nəşr edilmiş kitablar
bütün dünyada 450 milyon
tirajla satılıb. Satışdan əldə
olunan 7,7 milyard dollar
gəlirin 15 faizi qonorar kimi
Roulinqə çatmışdı.
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ankt-Peterburqda bir qrup alim Fyodor
Dostoyevskinin qeyd dəftərlərinin dəqiq
tarixini müəyyənləşdirmək üçün innovativ
üsul təklif edib. Həmin qeydləri yazıçının
irihəcmli əsərlərinin qaralaması da adlandırmaq
olar.
Belə ki, yazıçı əsərlərinin planını məhz həmin dəftərlərdə qeyd edib. Dəftərlərin böyük hissəsi oxunub, nəşr edilib, amma heç də hamısının yazılma
tarixi qeyd olunmayıb. Rus Ədəbiyyatı İnstitutunun
aparıcı mütəxəssisi, ﬁlologiya elmləri doktoru Konstantin Barştın sözlərinə görə, Dostoyevskinin əlyazmalarının oxunması metodologiyası mürəkkəbin
spektrofotometrik təhlilinə əsaslanır: “Dəftərlərdəki
qeydlərin dəqiq yazılma tarixini müəyyən etdikdən
sonra biz “Cinayət və cəza”, “İdiot”, “Karamazov
qardaşları” və yazıçının başqa şedevrlərinin necə
yazıldığını biləcəyik”. O, daha sonra qeyd edib ki,
infraqırmızı diapazonda Dostoyevskinin o dövrdə
istifadə edilən ceviz mürəkkəbi ilə qələmə alınmış
yazıları daha aydın görünür. Qeydlərin ardıcıllığını
pozmamaq məqsədilə onların hər biri üçün xüsusi
spektroqraﬁk pasport yaradılıb. İndiyə qədər xeyli
əlyazmanın tarixi müəyyənləşsə də, ümumi həcmi
5500 səhifədən ibarət olan qeydlərin üzərində iş hələ də davam etdirilir. Alimlərin sözlərinə görə, bu
yolla Dostoyevskinin qeyd dəftərləri infraqırmızı
diapazonda aydınlığa çıxacaq.

Herbert
Uellsin
naməlum
hekayəsi
üzə çıxıb

 ABŞ-da məşhur britaniyalı yazıçı
Herbert Uellsin indiyə qədər heç kəsə məlum olmayan hekayəsi tapılıb.
Əsər “Salınmış tavan” adlanır. Hekayəni Britaniyada nəşr edilən “Sahil”
(“Strand”) ədəbi jurnalının redaktoru
Endryu Qulli ABŞ-ın İllinoys Universitetinin arxivindən tapıb.
E.Qulli “Salınmış tavan” hekayəsinin
1890-cı illərdə yazıldığını ehtimal edir.
Onun sözlərinə görə, hekayə, mövzusuna
və süjet xəttinə görə yazıçının həmin dövrdə yazdığı “Qırmızı otaq” adlı hekayəsinə
çox bənzəyir. Redaktora axtarış zamanı arxivdəki əlyazmaların surətini çıxarmaqla
məşğul olan assistenti yardım edib. Hekayə elə “Sahil” ədəbi jurnalında da çap ediləcək. Əsər haqqında danışan Qulli deyib
ki, hekayə çox rahat, köhnə bir evdə şahmat oynayan və qəribə tavanı müzakirə
edən qəhrəmanlardan
bəhs edir.
Hazırladı:
NARINGÜL

Dostoyevskinin əlyazmalarının
tarixi yeni üsulla öyrənildi

