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“Açıq kitab” onlayn 
mütaliəçilərin portalıdır!

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

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

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

ISESCO İcraiyyə 
Şurasının sessiyasında 
Azərbaycanla bağlı təklif

Bu gün lər də Mə ra keş Kral-
lı ğı nın Ra bat şə hə rin də 
ISES CO-nun İc raiy yə 
Şu ra sı nın ses si ya sı ke çi-

ri lib. Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yin dən Azər TAc-a bil di rib lər 
ki, ic las da na zir li yin bey nəl xalq 
əmək daş lıq şö bə si nin mü di ri, 
ISES CO üz rə Azər bay can Mil li 
Ko mis si ya sı nın baş ka ti bi Va sif 
Ey vaz za də iş ti rak edib.

Ses si ya nın açı lı şın da çı xış edən ISES CO-nun baş di rek to ru 
Əb dü lə ziz bin Os man əl-Tu veyc ri təd bi rin əhə miy yə ti ni vur-
ğu la ya raq, qu ru mun ötə nil ki ses si ya sı nın və 12-ci Baş Konf ran-
sı nın yük sək sə viy yə də təş ki li nə gö rə Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye və, həm çi nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nə 
tə şək kü rü nü bil di rib.

İc la sın gün də li yin də du ran mə sə lə lə rin mü za ki rə si za ma nı İc-
raiy yə Şu ra sı nın üz vü ki mi çı xış edən Va sif Ey vaz za də Azər bay-
can-ISES CO mü na si bət lə ri nin öl kə rəh bər li yi nin dəs tə yi ilə daim 
in ki şaf et di yi ni, ötən həf tə Ba kı da ke çi ril miş V Bey nəl xalq Hu ma ni-
tar Fo rum da baş di rek tor Əb dü lə ziz bin Os man əl-Tu veyc ri nin öl-
kə mi zin əra zi bü töv lü yü, iş ğal çı Er mə nis tan la bağ lı qə tiy yət li möv-
qe yi nin və çı xı şı nın cə miy yə ti miz də yük sək qar şı lan dı ğı nı de yib.

Baş ka tib, ha be lə ISES CO-nun “Ba kı pro se si” və Ümum dün-
ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu na tə rəf daş lı ğı nın, döv lə-
ti mi zin baş çı sı nın öl kə miz də ISES CO üz rə Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Mil li Ko mis si ya sı nın və Nax çı van şə hə ri nin 2018-ci il 
üçün “İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı” elan edil mə si ilə əla-
qə dar Təş ki lat Ko mi tə si nin ya ra dıl ma sı ba rə də sə rən cam la rı-
nın önə mi ni qeyd edib. V.Ey vaz za də mü na qi şə re gion la rın da 
mə də ni ir sin və ziy yə ti və onun mü da fi əsi nin təş ki li məq sə di lə 
proq ram hə ya ta ke çi ril mə si ni, ey ni za man da, ISES CO-ya üzv 
öl kə lə rin Mil li ko mis si ya la rı ara sın da əmək daş lı ğı güc lən dir-
mək məq sə di lə la yi hə lə rin ha zır lan ma sı nı tək lif edib.

İc las dan son ra şö bə mü di ri ISES CO-nun elm, təh sil və mə də-
niy yət sa hə lə ri üz rə mə sul de par ta ment rəh bər lə ri ilə gö rüş lər 
ke çi rib və Mil li Ko mis si ya ilə bu is ti qa mət də əla qə lə rin in ki şa fı 
ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev, 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli-
ye va və Fon dun vit se-pre zi den ti Ley la Əli ye va Ba kı-
nın Nə si mi ra yo nun da ye ni sa lı nan “Qı zıl gül ba ğı” 

par kın da ya ra dı lan şə rait lə ta nış ol du lar.
“Azər bay can Xə zər Də niz 

Gə mi çi li yi” Qa pa lı Səhm dar 
Cə miy yə ti nin səd ri Rauf Və-
li yev döv lət baş çı sı na və xa-
nı mı na ye ni sa lı nan park da 
gö rü lən iş lər ba rə də mə lu mat 
ver di.

Ye ni park “Azər bay can Xə-
zər Də niz Gə mi çi li yi” QSC-nin 
uzun müd dət is ti fa də olun ma-
yan Ra dio Mər kə zi nin 1906-cı 
il də in şa edi lən bi na sı nın əra-
zi sin də sa lı nıb. Ümu mi sa hə-
si 6300 kvad rat metr olan is ti-
ra hət par kı dün ya nın məş hur 
şir kə ti nin di zay nı əsa sın da 
la yi hə lən di ri lib. Tə mir iş lə-
ri yük sək key fi y yət lə, müasir 
tə ləb lər sə viy yə sin də və qı sa 
vaxt da hə ya ta ke çi ri lib. Əv-
vəl lər Ra dio Mər kə zi nin bi na-
sı ki mi fəaliy yət gös tə rən ti ki li 
də ye ni dən qu ru lub. İn di bu ra 
ka fe ki mi fəaliy yət gös tə rə cək. 
Tə mir za ma nı qə dim bi na nın 
ta ri xi ele ment və fi  qur la rı yük-
sək key fi y yət lə bər pa edi lib. 
Bu isə bi na nın xa ri ci gö rü nü-
şü nün qo ru nub sax la nıl ma-
sı na, ey ni za man da, müasir 
me mar lıq la uz laş dı rıl ma sı na 
ge niş im kan lar ya ra dıb. İs ti ra-
hət mə ka nı ori ji nal ele ment lər 
və for ma lar la da ha da zən gin-
ləş di ri lib, bu da par ka xü su si 
ya ra şıq ve rir.

Ye ni sa lı nan park da Ba kı 
sa kin lə ri nin, şə hə rin qo naq-
la rı nın mə na lı is ti ra hə ti və 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li 
təş ki li üçün hər cür şə rait var. 
Park ya ra dı lar kən ba la ca lar 
da yad dan çıx ma yıb. On lar 
üçün xü su si is ti ra hət gu şə si, 
müx tə lif att  rak sion lar qu ru-
lub. Bu is ti ra hət mə ka nın da 
ya ra dı lan mey dan ça və fəv-
va rə əra zi nin gö zəl li yi ni da ha 
da ar tı rır.

Park da apa rı lan abad lıq-qu-
ru cu luq iş lə ri çər çi və sin də hə-
ya ta ke çi ri lən ge niş ya şıl laş dır-
ma iş lə ri də diq qə ti cəlb edir. 

Bu iş lər gö rü lər kən əra zi də 
möv cud olan ço xil lik ağac lar 
sax la nı lıb. Bun dan baş qa, park-
da 200-dən çox müx tə lif növ ye-
ni ağac lar, gül və bə zək kol la rı 
əki lib.

Bu cür ye ni müasir is ti ra hət 
oca ğı nın ya ra dıl ma sı Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı 
ilə Ba kı da park la rın əsas lı şə-
kil də ye ni dən qu rul ma sı və 
ye ni park la rın sa lın ma sı işi-
nə bir töh fə dir. Bu cür la yi hə-
nin hə ya ta ke çi ril mə si həm də 
ümu mi lik də pay tax tı mı zın si-
ma sı nın gün dən-gü nə gö zəl-
ləş mə si ni bü tün dün ya ya nü-
ma yiş et dir mək ba xı mın dan 
mü hüm əhə miy yət da şı yır.

Ba kı nın Xə tai ra yo nun da ye-
ni ya ra dı lan “Se vi rəm” park 
komp lek si nin də açı lı şı olub.

Pre zi dent İl ham Əli yev, 
Hey dər Əli yev Fon du nun pre-
zi den ti Meh ri ban Əli ye va və 
Fon dun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va açı lış da iş ti rak edib lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev, bi-
rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
və Ley la Əli ye va par kın rəm zi 
açı lı şı nı bil di rən len ti kəs di lər.

Hey dər Əli yev Fon du nun ic-
ra çı di rek to ru Anar Ələk bə rov 
ye ni ya ra dı lan park komp lek si 
ba rə də döv lət baş çı sı na mə lu-
mat ver di.

Bil di ril di ki, ye ni park kom-
plek si nin ümu mi əra zi si 3,2 hek-
tar dır. Əra zi də apa rı lan geolo ji 
iş lər nə ti cə sin də neft tul lan tı la rı 
və mər mər to zu aş kar edi lib.

Əra zi nin tor pa ğı mər mər 
to zun dan və neft tul lan tı la-
rın dan tə miz lə nən dən son ra 
2016-cı ilin iyu nun dan par kın 
ya ra dıl ma sı na və ti kin ti iş lə-
ri nə baş la nı lıb. Bu ra da iş lər 
sent yabr da ba şa ça tıb.

Qeyd edək ki, əra zi si mün bit 
tor paq la ör tü lən par kın uzun-
lu ğu 288 metr, eni isə 110 metr-
dir. Park komp lek si nin üç gi ri-
şi var.

Ya şıl laş dır ma za ma nı IDEA 
– Ət raf Mü hi tin Mü ha fi  zə si 
na mi nə Bey nəl xalq Dialoq İc-
ti mai Bir li yi nin tə şəb bü sü ilə 
park da ağa cək mə kam pa ni ya-
sı ke çi ri lib. Əra zi də 4 min dən 
ar tıq müx tə lif növ ağac, o cüm-
lə dən 30 il lik El dar şa mı, 35 il-
lik sərv, 12 il lik tu ya ağac la rı 
əki lib.

Park da av to mat su var ma 
sis te mi, su və yan ğın çən lə ri, 
na sos xa na, təh lü kə siz lik mü-
şa hi də ka me ra la rı qu raş dı rı lıb, 
müasir işıq lan dır ma sis te mi 
ya ra dı lıb.

Əra zi də tə bii daş lar dan yo-
nul muş hey kəl lər land şaft la 
vəh dət təş kil edir. Park da qo-
yul muş 14 hey kə lin hər bi ri 
xü su si di zay nı və üs lu bu ilə 
fərq lə nir. Müx tə lif möv zu lar-
da olan bu hey kəl lər Hey dər 
Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ril miş “Da şın nəğ mə si” 
bi rin ci Bey nəl xalq hey kəl tə raş-
lıq sim po ziumu çər çi və sin də 
müx tə lif öl kə lər dən olan hey-
kəl tə raş la rın ya rat dıq la rı əsər-
lər dir.

Park da elə cə də Hey dər 
Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə 
“Ürək lər” kom po zi si ya sı təq-
dim olu nur. Bu kom po zi si ya 
Ba kı ya, tə biətə, in san la ra olan 
sev gi ni əks et di rir.

Ye ni is ti ra hət gu şə si nin əra-
zi sin də ya ra dıl mış şə la lə də 
de ko ra tiv və tə bii daş lar dan is-
ti fa də olu nub. Bu ra da uşaq lar 
üçün əy lən cə mey dan ça sı və 
yel lən cək lər qu raş dı rı lıb.

Komp lek sin əra zi sin də iki 
yer də av to da ya na caq, bir de-
ko ra tiv per qo la – ke çid və ka fe 
var. Əra zi də yan ğın sön dü rən 
ma şın lar və ve lo si ped çi lər üçün 
hə rə kət zo laq la rı da sa lı nıb.

Par kın əra zi sin də, həm çi nin 
“Green Car” mər kə zi tə rə fi n-
dən elekt rik lə iş lə yən nəq liy-
yat va si tə lə ri nin ener ji dol dur-
ma stan si ya sı qu raş dı rı lıb.

Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev, bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va və Ley la 
Əli ye va ye ni park komp lek sin-
də ağac ək di lər.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev, Ya şıl laş dır ma za ma nı IDEA 

İlham Əliyev Xətai rayonunda yeni yaradılan 
park komplekslərinin açılışında iştirak edib
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İ
s pa ni ya Kral lı ğı nın Azər bay can Res pub li ka sın da kı mü-
vəq qə ti iş lər və ki li cə nab Jo se Luis Diez Juarez Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zin də olub.

Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə-
sud qu ru mun dün ya ədə biy ya tı 
in ci lə ri nin tər cü mə si və Azər-
bay can ədə biy ya tı nın dün ya ya 
ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də gör-
dü yü iş lər dən, dil və tər cü mə 
sa hə sin də apa rı lan is la hat lar dan, 
həm çi nin Azər bay can da is pan 
ədə biy ya tı na olan bö yük ma raq-
dan da nı şıb: “Azər bay can oxu-
cu sun da is pan ədə biy ya tı na olan 
sev gi ni bö yük is pan ədib lə ri –

Mi gel de Ser van tes, Ka mi lo Xo-
se Se la, Fe de ri ko Qar si ya Lor ka, 
Eduar do Men do sa ki mi qə ləm 
sa hib lə ri oya dıb. Dü şü nü rəm, 
Mi gel De li be sin ilk də fə nəşr 
olun muş bu iri həcm li “Se çil-
miş əsər lə ri” də Azər bay can 
oxu cu su tə rə fi n dən ma raq la 
qar şı la na caq”.

Cə nab Jo se Luis Diez Juarez öz 
növ bə sin də, gö rü şün təş ki li nə, 
həm çi nin is pan ədə biy ya tı nın 

Azər bay can da ta nı dıl ma sı na 
gö rə qu ru mun rəh bə ri nə öz min-
nət dar lı ğı nı bil di rib. Mü vək kil 
Tər cü mə Mər kə zi nin Azər bay-
can di li kurs la rı nın iş ti rak çı sı 
ol du ğu nu məm nun luq la vur ğu-
la ya raq, qu ru mun ədə biy yat və 
bə dii tər cü mə sa hə sin də gör dü-
yü iş lə ri yük sək də yər lən di rib 
və is pan ədə biy ya tı na olan xoş 
mü na si bət dən qü rur duy du ğu-
nu bil di rib. Sə fi r li yin bu gü nə dək 
mə də niy yət sa hə sin də fəaliy yə ti-
nin, əsa sən is pan di lin də lü ğət lə-
rin tər ti bi nə yö nəl di yi ni bil di rən 
cə nab Jo se Luis Diez Azər bay-
can-İs pa ni ya əla qə lə ri nin möh-
kəm lən mə sin də tər cü mə nin 
əsas lı ro lu nu xü su si qeyd edib. 
Xalq la ra ra sı an laş ma da ədə biy-
ya tın əhə miy yə ti ni vur ğu la yan 
mü vək kil, ya xın gə lə cək də is pan 
şair lə ri nin əsər lə rin dən iba rət 
top lu nun Azər bay can di li nə tər-
cü mə və nəşr edil mə si, ha be lə 
Azər bay can ədə biy ya tı nın İs pa-
ni ya da ta nı dıl ma sı ilə bağ lı tək-
lifl  ə ri ni irə li sü rüb.

Gö rü şün so nun da mü vəq qə-
ti iş lər və ki li nə Mi gel De li be sin 
“Se çil miş əsər lə ri” ki ta bı təq-
dim edi lib.

Azərbaycan Frankfurt Beynəlxalq 
Kitab Sərgisində təmsil olunacaq

Okt yab rın 19-dan 23-dək Frank furt Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si ke çi ri lə cək. Sər gi də Azər bay can da təm sil 
olu na caq. Öl kə mi zin, onun zən gin mə də niy yə ti-
nin, in ki şaf edən nəş riy yat-po liq ra fi  ya sa hə si nin, 

ki tab sə nə ti nin təm sil və təb liğ olun ma sı məq sə di lə Mə də niy-
yət və Tu rizm Na zir li yi nin əmək daş la rın dan və yer li nəş riy yat 
nü ma yən də lə rin dən iba rət nü ma yən də he yə ti Al ma ni ya nın 
Frank furt-Mayn şə hə ri nə sə fər edə cək.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, 56 kvad rat metr sa hə də 
Qız qa la sı və Qa la di var la rı di zay nı ilə ha zır lan mış xü su si stend-
lə təm sil olu na ca ğı mız sər gi də Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin və Pre zi dent İl ham Əli ye vin hə yat və fəaliy yə ti ni əks et di rən 
ki tab lar, döv lət çi li yi mi zə, ta ri xi mi zə, mə də niy yə ti mi zə, o cüm lə-
dən öl kə mi zin tu rizm po ten sialı na aid nəşr lər ba rə də sər gi iş ti-
rak çı la rı na mə lu mat ve ri lə cək.

Sər gi çər çi və sin də ca ri ilin “Mul ti kul tu ra lizm ili” elan edil mə si 
ilə bağ lı təd bi rin ke çi ril mə si də nə zər də tu tu lub.

Bey nəl xalq ki tab sər gi lə ri sı ra sın da Frank furt Ki tab Sər gi si 
özü nün nü fu zu, iş ti rak çı və zi ya rət çi lə rin sa yı nın çox lu ğu, dün-
ya nın müx tə lif ki tab mə də niy yət lə ri nin gö rü şü ba xı mın dan əla-
mət dar dır. Hər il təş kil olu nan bu sər gi yə dün ya nın ək sər öl kə-
lə rin dən nü ma yən də lər qa tı lır.

Yazıçılarımız beynəlxalq 
müsabiqənin qalibi olublar

 MDB öl kə lə ri ara sın da nəsr və poezi ya nü mu nə lə ri nin bey nəl-
xalq “Rod noy Dom” mü sa bi qə sin də iş ti rak edən Azər bay can ya-
zı çı la rı - Kam ran Nə zir li, Nə ri man Əb dül rəh man lı, Nər min Ka-
mal və El şən Məm məd li “Nəsr” no mi na si ya sı üz rə qa lib olub lar.

Kam ran Nə zir li Azər TAc-a bil di rib ki, ümu mi si ya hı da da Azər-
bay can ya zı çı la rı 11 öl kə ara sın da bi rin ci ye rə çı xıb. Mü sa bi qə təş ki-
lat çı la rı və jü ri üzv lə ri əsər lə rə qiy mət ve rər kən bə dii də yə ri, ide ya 
ye ni li yi ni və ak tual lı ğı, ədə bi dil nor ma la rı nı, küt lə vi oxu cu ma ra ğı nı 
əsas gö tü rüb lər. Mü sa bi qə yə gön də ri lən ya zı lar Be la ru sun İn for ma si-
ya Na zir li yi nin tə sis et di yi Ədə biy yat Por ta lın da dərc olu nub. Mü sa-
bi qə yə Ru si ya, Be la rus, Uk ray na, Qa za xıs tan, Mol do va, Öz bə kis tan, 
Qır ğı zıs tan və di gər öl kə lər dən olan ya zı çı və şair lər qa tı lıb lar. Qa-
lib lə rin əsər lə ri Be la ru sun ədə bi jur nal və qə zet lə rin də çap olu na caq.

Qeyd edək ki, müsabiqə qaliblərinə oktyabrın ikinci yarısında 
laureat diplomları təqdim ediləcək.

Yazıçı İlqar 
Fəhmi ilə görüş

Okt yab rın 13-də Ba-
kı Şə hər Mə də niy-
yət və Tu rizm Baş 
İda rə si nin Xə tai ra-

yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab-
xa na sı nın oxu za lın da gö rüş 
və “İm za gü nü” ke çi ri lə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, gö-
rüş də AYB-nin ya ra dı cı lıq 
mə sə lə lə ri üz rə ka ti bi, şair, 
ya zı çı, ki nod ra ma turq İl qar 
Fəh mi nin ya ra dı cı lı ğın dan 
söh bət açı la caq. Elm, mə də-
niy yət, in cə sə nət xa dim lə ri 
ədi bin ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
dan şa caq lar.

İ.Fəh mi “Dəf nə ağa cı”, 
“Çaq qal nə fə si”, “Axı rın cı qa-
tar”, “Ölüm növ bə si”, “Akt-
ri sa”, “Dər vi şin qeyd lə ri”, 
“Axı rın cı da ya na caq” və baş-
qa ek ran əsər lə ri nin və “Ba kı 
ta ri xin dən kol laj”, “Ev ta na-
zi ya”, “Mü si bə ti-Fəx rəd din”, 
“Son re por taj”, “Nos tal ji”, 
“Sən kim sən, Sə fə vi?”, “Bu 
gün dən dü nə nə”, “Ak va-
rium” və s. ki tab la rın müəl-
li fi  dir. Ca ri il də İl qar Fəh mi-
nin əsər lə ri nin 12 cild li yi nəşr 
olu nub.

Bakıda Sergey Yeseninə həsr olunmuş 
“Mənim düşüncəli və zərif diyarım” sərgisi

 Ru si ya İn for ma si ya-Mə də niy yət Mər kə zin də bö yük rus 
şairi Ser gey Ye se ni nin 121 il li yi nə həsr olun muş “Mə nim 
dü şün cə li və zə rif di ya rım” ad lı sər gi açı lıb.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən Azər TAc-a bil di ri lib 
ki, ilk də fə Azər bay can da nü ma yiş et di ri lən sər gi nin eks po zi-
si ya sı na Ser gey Ye se nin Döv lət Qo ruq Mu ze yi tə rə fi n dən təq-
dim olun muş fo to şə kil lə ri, rəsm əsər lə ri, hey kəl lə ri, nəşr lə ri və 
məişət əş ya la rı da xil dir.

Sər gi Ru si ya Fe de ra si ya sı nın öl kə miz də ki sə fi r li yi, “Ros sot-
rud ni çest vo”nun Azər bay can da kı nü ma yən də li yi, Rya zan vi-
la yə ti nin Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi və S.Ye se nin Döv lət 
Qo ruq Mu ze yi nin rəh bər li yi tə rə fi n dən təş kil olu nub.

Təd bir də açı lış nit qi ilə çı xış edən “Ros sot rud ni çest vo”nun 
Azər bay can da kı nü ma yən də li yi nin rəh bə ri Va len tin De ni sov 
sər gi ba rə də təd bir iş ti rak çı la rı na ümu mi mə lu mat ve rib.

Azər bay can Res pub li ka sı mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin 
müavi ni Sev da Məm mə də li ye va Ser gey Ye se ni nin Ru si ya və 
Azər bay can ara sın da mə də ni əla qə lə rin möh kəm lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də xid mət lə ri ni xü su si lə qeyd edib, şairin ya ra dı cı-
lı ğı nın Azər bay can döv rü haq qın da da nı şıb və sər gi yə uğur lar 
ar zu la yıb.

Təd bir də, həm çi nin Ru si ya nın Azər bay can da kı sə fi  ri Vla di-
mir Do ro xin, Rya zan vi la yə ti nin mə də niy yət və tu rizm na zi ri 
Vi ta li Po pov, Ser gey Ye se nin Döv lət Qo ruq Mu ze yi nin di rek to-
ru Bo ris İohan son çı xış edib lər.

Da ha son ra qo naq lar sər gi eks po zi si ya sı ilə ta nış olub lar.
Təd bir çər çi və sin də Sev da Məm mə də li ye va ilə Vi ta li Po-

pov və Bo ris İohan son ara sın da gö rüş ke çi ri lib, Azər bay can 
ilə Ru si ya ara sın da mə də niy yət və tu rizm sa hə lə rin də əmək-
daş lıq mü za ki rə edi lib. Qo naq lar Ser gey Ye se ni nin əsər lə ri nin 
Azər bay can xal qı tə rə fi n dən se vil di yi nin şa hi di ol duq la rı nı 
və bu nun müs bət hal ol du ğu nu qeyd edib lər. Gö rüş də şairin 
1924-1925-ci il lər də Ba kı da ya şa dı ğı nı və hə min dövr də bir 
sı ra əsər lər ya rat dı ğı nı nə zə rə ala raq, Ser gey Ye se nin Döv lət 
Qo ruq Mu ze yin də şai rin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın Azər bay can 
döv rü nə həsr edil miş gu şə nin ya ra dıl ma sı nın məq sə dəuy-
ğun lu ğu vur ğu la nıb.

Azərbaycanda Rusiya kinosu günləri

Okt yab rın 10-dan 14-dək 
Azər bay can da Ru si ya ki-
no su gün lə ri ke çi ri lə cək. 
Təd bir Ru si ya Fe de ra si-

ya sı Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi, Azər bay can Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi, Ru si ya nın öl kə-
miz də ki sə fi r li yi, “Ki no fest” Pro dü-
ser Mər kə zi və Ni za mi Ki no Mər kə-
zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə real la şa caq.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, bu mü na si bət lə Ru si ya 
Ki no Fon du nun di rek to ru An ton Ma lı şev, re jis sor və pro dü ser 
Re nat Dav let ya rov, akt ri sa Yev ge ni ya Ma la xo va (Dav let ya ro-
va), re jis sor Yu ri Va sil yev, pro dü ser Mi xail Deqt yar və “Ki no-
fest” Pro dü ser Mər kə zi nin di rek to ru Ser gey Bra qin dən iba rət 
nü ma yən də he yə ti öl kə mi zə sə fər edə cək.

Ni za mi Ki no Mər kə zin də ke çi ri lə cək ki no gün lə ri nin açı lı şı 
okt yab rın 10-da Ru si ya ki ne ma toq raf çı la rı ilə gö rüş və re jis sor 
Re nat Dav let ya ro vun “Tə miz sə nət” bə dii fi l mi nin nü ma yi şi ilə 
baş la ya caq.

Ki no gün lə ri çər çi və sin də ta ma şa çı la ra re jis sor Yu ri Va sil-
ye vin “Qəh rə man”, İn dar Djen du ba ye vin “O, əj da ha dır”, İl ya 
Çi ji kov və An ton Çi ji ko vun “Bi zim qə bi ris tan lı ğın oğ la nı” və 
Eduard Bor du ko vun “Qu tu” bə dii fi l mi təq dim olu na caq.

Azər bay can da ta nı dıl ma sı na 

İspaniya Krallığının müvəqqəti 
işlər vəkili Tərcümə Mərkəzində
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hallandırmaları

fotodeşiklər
franko-anbar
koşi
koy-san
köşebaşı 
kumanlıq
qabyalama
qalpaqcıqlıq
qapaq-qanşar
qarabaşlıq
qarnıboğaz
qarnıboğazlıq
qaytanqaşsız
qeyri-üzviçi
qəbuledici-verici
qəzvəaltı
qılınc-qırğın
sərbəstlikolan
sərbəstlikolma
sıçrantıtutan
sıçrantıtutma
sifətlənmək
sıfırolma
sıxılabilməzlik
silib-arıtma
silib-arıtmaq
silsiləcünbanlıq
sinəsitutan
sinəsitutma
sinəsitutucu
sıpalıqetmə
sirriqalın
sizli-bizsiz
solgirişsiz
sonradangətirmə
sonrayabaxma
soraşıqsozama
sululuqetmə
sumbatsızınbiri
sürükləşmə
sürükləşmək
şaqrenləşdirilmə
şaqrenləşdirilmək
şaqrenləşdirmə
şaqrenləşdirmək
şaş
şeypurburun
şeypurburunlu

əyirici-toxuculuq
fantasmaqoriyaçılıq
fotoelektrik
fotoelektrod
fotoelektrolüminesensiya
fotokeçirən
fotokeçirici
fotokeçiricilik
fotoqalvanomaqnit
fotomaqnitoelektrik
fotoproton
fotopyezoelektrik 
franko-gəmi
ionazasiya
ionazitor
komefor, balıq
komma (fi z.)
kompüterləşmək
kompüterlik
konform 
konikonxi
konsulxana
kontrabarometr
kontrlaşdırıcı
kontrlaşdırma
kontrlaşdırmaq
konvet
korrupsiyayaqoşulma
kran-ştabelyator
kreditləmə
kreditləmək
kreditləşmək
kurortsalma
küçüklənmə
küçüklənmək
küləşilik
kürium
kvartet-poema
kvazielastik
qaçaqçı
qaçaraqlanma
qaçaraqlanmaq
qamarlaşdırma
qamarlaşdırmaq
qanad-quyruqluluq
qapalı-intrevert
qaraqabaqlı
qastreloq

kafeşantan (kefxana)
kvitləşmə
kvitləşmək
qabyalayan
qaqqana
qarğanma
sirkəbaş
soxasox
soxulhasoxul
stolbaz
stolbazlıq
subaybaba
sümsü
sürçəkləmə
sürçəkləmək
sürçümə
sürçümək
sürçütmə
sürçütmək
sürtələmə
sürtələmək
şaircik
şaqqıma
şaqqımaq
şaqqırdama
şaqqırdamaq
şaqqırdatma
şaqqırdatmaq
şalbanboy
şalbanboylu
şalbanboyluq
şalbanboyluluq
şaplama
şaplamaq
şaplanma
şaplanmaq
şaplatma
şaplatmaq
şappalama
şappalamaq
şappalatma
şappalatmaq
şenibığ
şeşələyə-şeşələyə
şeytanapapıştikən
şeytanapapıştikmə
şəyatin
şındır-mındır

franko 
insangiriz
instrumentovka
intellektualist
intiba
intiha
intixab
intixabi
intiqal
intiqallı
intima
iradət
irsal
irsal-mərsul
isabət
isfəndan, ağac
islahpəzir
islahpəzirlik
ismi-cəm
ismi-əsas
ismi-əzəm
ismi-xas
ismi-şəb
ismi-şərif
israili
issızca
issızlıq
istiarə
istimdad
istirham
işkəmbə
iştibah
iştibahla
iştihab
iştiyaq
itmam
itmilləmək
itt ifaqən
iyiləşmə
iyiləşmək
izdiyad
izhari-nifrət
izhari-təşəkkür
izzəti-şərəf
janrist
jelonka
jelonkaçı
jelonkaçılıq

fosfi n
fosforessensiya
fosforik
fosforoqrafi ya
fosgen
fot 
fotalgiya 
fotari
fotizm
fotoassimilyasiya
fotobiokimya
fotobiologiya
fotobioloji
fotobomba
fotodinamik
fotodiod
fotohelioqraf
fotohidroliz
fotoxrom
fotoxromiya
fotoxromizm
fotokatod
fotometr
fotometrik
fotometriya
fotomezon
fotopsin
fotopsiya
fototaksis
fototranzistor
fototropik
fototropizm
fotovoltaik  
fotozond
foveal
fovenakulyar
fraxt 
fraxt-fet
fraxt-in
fraxt-reliz
fraksiz
fraktal
frambenzioma
frambiziya
framisetin
françayz
franko-bort
frankofoniya

əruzlayazma
əsəb-ifl ic
əsəyənlik
əsgəraparma
əsgərgetmə
əsgəryığma
 əsir-yesirqalma
əskikliketmə
əslidüzlük
əsliəyri
əsliəyrilik
əsnəyib-yatma
əsnəyib-yatmaq
əsrdən-əsrəkeçmə
əsrdən-əsrəqalma
əsrdidəlik
ətaetmə
ətaolunma
ət-can
ətçəkmə
ətdaşıma
ətdöymə
ətədolma
ətədolmuş
ətəgirmiş
ətirsaçma
ətlik-piylik
ətlik-südlük
ətlik-yumurtalıq
ətlik-yunluq
ətli-yumurtalı
ətriyyatçılıqetmə
ətriyyatçıolma
əvədikdəqalma
əvədiyədüşmə
əvədiyəsalma
əvəzalma
əvvəlinci-axırıncı
əyanetmə
əyaniləşdirici
əyaniləşdirilmə
əyaniləşdirilmək
əyaniləşdirmə
əyaniləşdirmək
əyan-zadəgan
əyintietmə
əmtəəliyiniitirmə
əyirmə-burma

ərdəmli
ərdəmsiz
ərəbləşdirtmə
ərəbləşdirtmək
ərişli
ərişsiz
ərplənə-ərplənə
ərsincik
ərsinsiz
əsarətli
əsasköklü (-lər)
əsaslıca
əsdirilmə
əsdirilmək
əsdirtmə
əsdirtmək
əsərli
əsərsiz
əsirgətmə
əsirgətmək
əsləhəli
əsləhəsiz
əsmərləşmə
əsmərləşmək
əsrarlı
əsrarlılıq
əsrarsız
əşrəfi li
ətəklilik
ətəksizlik
ətirləşdiricilik
ətirlilik
ətirsizlik
ətirvericilik
ətlənə-ətlənə
ətlilik
ət-piy
əvəzlənə-əvəzlənə
əyallı
əyalsız
əyarsızlıq
əydəmlilik
əydəmsiz
əydəmsizlik
əydirtmə
əydirtmək
əyər
əyildə-əyildə

şeypurburunluq
şəxsiyyətlərarası
şəxssizlik
şikarçıedən
şikarçıetmə
şıllaqçı
şineldənçıxan
şineldənçıxma
şır
şirnikib-fəallaşma
şirnikib-fəallaşmaq
şirnikib-girişmə
şirnikib-girişmək
şistvarılıq
şitvarılıq

qatıqüzülü
qat-qarışlıq
qazamatçı
qazibürhanəddinşünas
qazibürhanəddinşünaslıq
qazqaynağıçı
qazmar
qeyri-evklid
qeyri-əla
qeyri-əlalıq
qeyri-kondisir
qeyri-konsentrik
qeyri-qəti
qəfəsəsiz
qələvililənmə

şirni-piçi
şırp
şırpaşırp
şırpaşırpla
şırpıltı
şırpıltılı
şırpıltısız
şir-şəkil
şırtı
şırtılıq
şişbaş
şişik
şişiklik
şitil-mitil
şitinşorunçıxardan

jiletka
jirobank
jirovka
jitiye
julik
juliklik
kab
kafi ristan
kafuri
kah
kalamyanka
kalvinist
kamali-ehtiramla
kamali-ədəb
kamali-ədəblə

fransium
franşız 
fraskati
fratriya
frenalgiya
frenel
frenokardiya
frenokolopeksiya
frenoqraf
frenologiya
frenozin
freza
frinin
frinoderma
friz

əyməqaşlı
əymə-profi lləmə
əyriağızlı
əyriağızlıq
əyriağızlılıq
əyriayaqlı
əyriayaqlıq
əyriayaqlılıq
əyribaşlı
əyribaşlıq
əyribelli
əyribellik
əyriboğaz
əyriboğazlı
əyriboğazlıq

əyirdə-əyirdə
əyirməli
əyirtmə
əyirtmək
əyrilə-əyrilə
əyrilikli
əyriliksiz
əyrili-oğrulu
əyrili-üyrülü
əyri-oğrulu
əzələyəbənzər
əzələyəoxşar
əzgilşəkilli

N 35(94) 08.10.20164

(Davamı gələn sayımızda)

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

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 

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

çıxarılan sözlərin təsnifatı

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

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

(Əvvəli ötən saylarımızda)



Şüb hə siz, 1909-cu ilin Tifl  i sin də Mus-
ta fa nın bö yük səh nə yə yo lu bağ lı idi. 
Am ma o, uşaq ma ra ğı nı hər il mə hər-
rəm ayın da ke çi ri lən “şə beh” mə ra sim-
lə ri nə yö nəlt di. Əs lin də, bu da bir növ 
teatr idi və di ni ta ma şa lar is lam alə min-
də ge niş ya yıl mış dı. Tifl  is də 15-ə qə dər 
tə zi yə dəs tə si var dı. 

“Şə beh”, mən zum şə kil də ya zıl mış və 
bir ne çə əh va la tı özün də əks et di rən xü su si 
sse na ri əsa sın da qu rul muş di ni ta ma şa idi. 
Bu ta ma şa lar mə hər rəm ayı nın 10-cu gü nü 
mey dan lar da, qə bi ris tan lıq da və məs cid lə-
rin hə yə tin də gös tə ri lir di. Şə beh kar da nın 
üzə ri nə bö yük mə su liy yət dü şür dü. O, 
bir növ re jis sor kö mək çi si nə bən zə yir di, 
akt yor la rı yön lən di rir di, bə zi iş ti rak çı lar 
ro lun söz lə ri ni əz bər lə yir di, bə zi lə ri isə 
üzün dən oxu yur du. Qa dın rol la rı ifa edən 
ki şi lər isə qa dın pal ta rı ge yi nir di lər.

Mus ta fa bu di ni ta ma şa la rın fəal iş ti rak-
çı sı na çev ril di. Se vin ci ye rə-gö yə sığ mır dı, 
çün ki ona da mü hüm rol tap şı rıl mış dı. Bu 
ərə fə də Qo qo lun “Mü fətt  iş” əsə ri ni dö-
nə-dö nə oxu du, Xles ta ko vun mo no lo qu-
nu əz bər lə di. Hə lə on da ağ lı na gəl məz di 
ki, 1925-ci il də Azər bay can Döv lət Dram 
Teat rın da Xles ta kov ro lu nu ifa edə cək.

Mus ta fa nın ata sı ha cı Hə şim və əmi si 
Tifl  i sin ən gö zəl teatr bi na la rı nı ica rə yə 
gö tü rüb həm yer li trup pa la rın, həm 
də Ba kı dan qast ro la gə lən akt yor la-
rın ix ti ya rı na ve rir di lər. Bu nun la 
da H.Ərəb lins ki, S.Ru hul-
la, M.Əli yev ki mi da hi sə-
nət kar la ra mad di yar dım 
gös tər miş olur du lar. Mus ta fa 
ta ma şa la rın ha mı sı na ba xır dı, 
hər dən epi zo dik uşaq rol la rı nı 
ona hə va lə edir di lər. Teatr ad lı 
se hir li alə min ov su nu na düş müş-
dü və gör kəm li sə nət kar lar dan 
öy rən mə yə ça lı şır dı. 

Ha cı Hə şi min kar van sa ra da kı bəz zaz 
dü ka nı Tifl  is də ya şa yan azər bay can lı-
la rın gö rüş ye ri nə çev ril miş di. Bu ra da 
mək təb, teatr, mə də niy yət və in cə sə-
nət ba rə də qız ğın mü za ki rə lər ge dir di. 
Bu yı ğın caq lar da “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lı nın re dak to ru C.Məm məd qu lu-
za də, Ə.Qəm kü sar, Ö.Faiq, “Şərq-rus” 
qə ze ti nin re dak to ru M.Şah tax tins ki, 
Ə.Haq ver di yev və baş qa la rı iş ti rak 
edir di lər. Mus ta fa dərs dən çı xan ki mi 
ata sı nın dü ka nı na ge dir di, qo naq la ra 
xid mət edir, söh bət lə rə diq qət lə qu laq 
asır dı. 

Bir də fə söh bət əs na sın da Mir zə Cə lil 
gənc Mus ta fa nı tə rifl  ə di.

- Ha cı Hə şim, bu ca van oğ la nı səh nə-
də gör düm, çox bə yən dim. Mən cə, Al-
lah ona əvəz siz is te dad bəxş edib. Elə 
göz lə rin dən də bəl li olur ki, sə nət ada-
mı dır. Ha zır laş, çox ya xın lar da ta nın mış 
bir akt yo run ata sı ola caq san...

Ha cı göz lə ri ni qı yıb gü lüm sün dü:
- Hör mət li Mir zə, hər şey Onun ix ti-

ya rın da dır. Biz nə ka rə yik ki, Ya ra da nın 
işi nə qa rı şaq. Al lah bi lən məs lə hət dir.

Mir zə Cə lil üzü nü Mus ta fa ya tut du.
- Teatr la aran ne cə dir, dos tum? Am-

ma unut ma: akt yor luq çə tin, həm 
də şə rəfl  i iş dir. Ba ca rar-

san mı?
Mus ta fa dü ka nın 
or ta sın da ha mı nın 

gö zü qar şı sın da 
X l e s  t a  k o  v u n 
mo no lo qu-
nu bir nə fə sə 
söy lə di. Mir-

zə Cə lil də 
məc lis də ki lə-

rə qo şu lub gənc 
Mus ta fa nı al qış la dı. 

Bir ay son ra 

ha cı Hə şi min qon şu su Ka şi ye vin zir-
zə mi si nin qa pı sın da əl lə ya zıl mış elan 

asıl dı: “Myas nits ki nin “Xor-xor” vo-
de vi li. Bi let lər sa tı lır”.

Bi let lə rin qiy-
mə ti üç qə-

pik dən on 
q ə  p i  y ə 

qə dər 
i d i . 

M u s -
ta fa nın 

d o s t  l a -
rı – “akt-

yor lar”ın 
hə rə si ev-

dən bir şey 
gə tir miş di. Ya-

taq ağ la rın dan pər də dü-
zəlt miş di lər, səh nə ni ağ neft 
lam pa la rı işıq lan dı rır dı, 
qrim ye ri nə kö mür dən is ti-
fa də et miş di lər... “Ta ma şa 
za lı” ağ zı na dək do lu idi. 
Bi let lə rin ha mı sı nı qon şu-
lar al mış dı. Ta ma şa bö yük 
uğur la keç di. Bü tün mə-
həl lə Mus ta fa nın akt yor-
luq is te da dın dan da nı şır-
dı.

6 ma nat 38 qə pik! Bi let 
sa tı şın dan bu qə dər pul 
yı ğıl mış dı. Bu da Tan-
rı nın gənc “akt yor la ra” 
gön dər di yi qis mət pa yı 

idi...
Ta le yi göy lər də ya zıl mış Mus ta fa-

nı qar şı da çə tin və şə rəfl  i hə yat yo lu 
göz lə yir di. İl lər ke çə cək və o, Tifl  is 
Azər bay can Döv lət Teat rı nın di rek to-
ru ola caq, son ra Ha cı Hə şi min ailə si 
Ba kı ya kö çə cək, Mus ta fa 1924-cü il də 
Mosk va da Döv lət Teatr Sə nə ti İns ti tu-
tu nu bi ti rə cək, Ba kı ya gə lib Azər bay-
can Döv lət Dram Teat rın da fəaliy yə ti-
ni da vam et di rə cək, səh nə də yüz lər lə 
unu dul maz ob raz ya ra da caq, fi lm lə rə 
çə ki lə cək, teatr ta ri xin də “Mus ta fa 
Mər da nov mək tə bi” ki mi si lin məz iz 
qo ya caq...

Hə lə lik isə... 1909-cu ilin du man lı pa-
yız ge cə si ye ni yet mə Mus ta fa nın yu xu-
su ər şə çə ki lib. Qəl bin də ki hiss lə ri ci-
lov la ya bil mir, teat ra olan bu mə həb bət 
mə rə zi har dan gə lib onu tap dı? Sual la ra 
ca vab ax ta rın ca du man da ya vaş-ya-
vaş əri yir, qo ca Tifl  is 
gü nə şin ilk şə fəq-
lə ri nin nu ru na 
bo ya nır, har da sa 
aşa ğı da Kü rün 
naz lı su la rı sa hi li 
yu yur... Mus ta-
fa mür gü lə yib. 
De yir lər, yu xu-
lar sübh ça ğı çin 
olur...

Fər had
SA Bİ ROĞ LU
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Şüb hə siz, 1909-cu ilin Tifl  i sin də Mus-

II YAZI

Tif li sin pa yız ge cə lə ri nin bir baş qa gö zəl li yi var. 
Qı şın nə fə si du yul sa da, qı zı lı pa yız ye ri ni ver-
mə yi dü şün mür. Gün düz lər gü nə şin is ti si qo ca 
şə hə ri öz ağu şu na alır, ge cə lər isə ha va 

so yu yan da tor paq dan qal xan bu xar du ma-
na çev ri lib qar şı sı na çı xan hər şe yə sa rı-
lır. Tif li sin qən bər dö şən miş do lan bac 
kü çə lə rin də sü rü nən du ma nın öm rü 
qı sa dır, sə hər şə fəq lə ri ilə bir lik də 
o da əri yib ge də cək, növ bə ti ge cə 
ye ni dən qa yıt maq üçün...
Ge cə dən xey li keç miş şə hə rin 
köh nə mə həl lə sin də, iran lı ta cir 
ha cı Hə şi min mül kün də bö yük ailə-
nin bü tün üzv lə ri şi rin yu xu ya ge dib, 
tək cə ye ni yet mə Mus ta fa dan baş qa. O, 
ey van da otu rub zül mə tə qo naq gəl miş du-
ma nın naz lı rəq si nə ta ma şa edir. Or da, bir az aşa ğı-
da Kü rün sa hi lin də in di göz-gö zü gör mür, hər şey 
müəm ma ya bü rü nüb, onun qəl bin də ki duy ğu lar ki-
mi. Bir müd dət dir ki, bu hiss lər teatr la bağ lı dır. O, 
öm rün də ilk də fə gör dü yü ta ma şa nın – “Faust” ope-
ra sı nın tə si ri al tın da dır. Hə min an dan ürə yin də teat-
ra, akt yor lu ğa bö yük mə həb bət oya nıb. 15 yaş lı ye-
ni yet mə nin qur du ğu xə yal la rı tə səv vür et mək çox da 
çə tin de yil. Am ma bey nin də do la şan həm bə sit, həm də 
mü rək kəb sual lar onun yu xu su nu ər şə çə kib. “Axı nə üçün 
adam öz is tə yi nə ça ta bil mə sin? Dün ya ni yə be lə qu ru lub? 
Gö rə sən, mən də o akt yor lar ki mi səh nə yə çı xıb sə list da nı-
şa bi lə cə yəm mi?” Mus ta fa ba şı nı qal dı rıb göy lə rə ba xır. Du-
man, say rı şan ul duz lu sə ma ya pər də çək mə yə ma cal tap ma-
yıb. Bu qa ran lıq ən gin lik lər də Mus ta fa üçün müəm ma lı dır. 
Bil mir ki, ta le yi ar tıq çox dan dır göy lər də ya zı lıb...

Bu gün lər də Er mə nis tan ka ğız üzə rin-
də möv cud olan müs tə qil li yi nin 25 
il li yi ni qeyd edib və bu mü na si bət-
lə hər bi pa rad ke çi rib. 

Təd bir lər çər çi və sin də pre zi dent Serj Sər kis yan da 
ənə nə vi ola raq hö ku mət və döv lət rəh bər lə ri ilə bir lik-
də İrə van da kı Ye rab lur abi də si ni zi ya rət edib. Zi ya rət 
za ma nı bə zi və tən daş lar pre zi den tə yal va ra raq işıq pu-
lu nu ödə mək üçün pul is tə yib lər.

“Ara vot” qə ze ti nin yaz dı ğı na gö rə,  təd bir də jur na-
list lər bir ne çə də fə Sər ki sian dan xa hiş edib lər ki, heç 
ol ma sa, bu bay ram gü nün də bir ne çə suala ca vab ver-
sin. Sər kis yan isə jur na list lə ri qı na yıb ki, on lar əv vəl cə 
döv lət baş çı sı nın bay ra mı nı təb rik edə bi lər di lər. Bun-
dan son ra jur na list lər xor la pre zi den ti təb rik edib lər, 
Serj öz tə şək kü rü nü bil di rib və... ar xa sı nı jur na list lə-
rə çe vi rib. Qə zet da ha son ra ya zır ki, Sər kis yan onun 
müx bi ri nin  sualı na da  ca vab ver mə yib. Sual isə be lə 
imiş: “Doğ ru dan mı biz tam müs tə qi lik?”

Qə ze tin yaz dı ğı na gö rə, bu mə qam da qa dın lar dan 
bi ri ağ la ya-ağ la ya pre zi den tə ya xın la şıb: “Yal va rı ram, 
mə nə 100 min dram ve rin (100 min dram 200 dol lar-
dır), ge dim, işı ğın pu lu nu ödə yim, uşaq la rım la ge cə 
vax tı qa ran lıq da qal mı şıq.”

Sər kis yan isə qa dı nın əlin dən tu tub, is tə yib ki, qa dın 
şi ka yə ti nə son qoy sun. Qa dın ye nə də is ra ra pul is tə yib 
və bu, Ser ji  əsə bi ləş di rib:

- Eşit dim də! Ax çı, nə ha ya sız san! Mən ar tıq gös tə riş 
ver mi şəm, da ha nə is tə yir sən? De dim axı, ci bim də pu-
lum yox dur, ümu miy yət lə, dram gəz dir mi rəm. Ge dər-
sən Ar me nin ya nı na, o, hər şe yi həll edər!

Əl bətt  ə, Serj ci bin də dram gəz dir mə yi özü nə ar bi lir. 
Bir də axı pu la nə eh ti yac? He yif de yil çek? Əl boy da 
ka ğız par ça sı dır, nə əlin çirk lə nir, nə də pul sa yır san. 
Mə sə lən, o, Av ro pa da sə fər də olan da ka zi no lar dan bi-
rin də 70 000 av ro udu zan da, tə lə sik çek ya zıb ara dan 
çıx mış dı.

Ser jin öm rü bo yu ci bin də pul ol ma yıb. Əv vəl lər, 
1976-cı il də İrə van elekt ro tex ni ka za vo dun da çi lin gər 
iş lə yən də də ci bin də si çan oy na yıb.

Bir də fə maaş gü nü nə 15 gün qal mış Ser jə tə ci li pul 
la zım olur. Sən de mə, sev gi li si Ri ta nın (Ri ta Alek san-
drov na Sər kis yan, Ser jin hə yat yol da şı, Xan kən din də 
do ğu lub, mu si qi müəl li mi dir, 1983-cü il də ailə qu rub-
lar) ad gü nü imiş, ki şi nin də hə diy yə al ma ğa pu lu yox! 
Ba la ca boy qa ra oğ lan dü şür se xin ca nı na, baş la yır borc 
pul di lən mə yə. 

- Su ren əmi, ay Su ren əmi, maa şa can mə nə 25 rubl 
borc ver də…

Su ren də dəz ga hı sön dü rüb əy ri-əy ri Ser jə ba xıb de-
yir:

- İtir mi şəm ki, ve rim? Pu lu yer dən yı ğı ram? Maaşın 
ha mı sı nı ar vad əlim dən alır, gün də 50 qə pik pa pi ros 
pu lu ve rir. Sü rüş bur dan!

Serj di gər us ta ya – Ar ta şe sə ya xın la şır, ya zıq gör kəm 
alıb borc is tə yir.

- Ata na bor cum var? Bu na bir bax! Yu mur ta dan dü-
nən çı xıb, pul is tə yir. Sə nin vü cu dun 25 qə pi yə dəy-
məz, o qə dər pul nə yi nə gə rək dir axı?

- Hə diy yə siz get səm, Ri ta ca nı mı ala caq… Ver də, 
noolar, vic da nım haq qı qay ta ra cam.

- 25 ma na tı qa zan maq la zım dır!
- Nə de sən, elə mə yə ha zı ram…
- Mah nı oxu ya-oxu ya rəqs elə!
Serj ağ zın da “Sa rı gə lin” mah nı sı nı züm zü mə edə-

rək se xin or ta sın da əl lə ri ni ya na açıb süz mə yə baş la yır. 
Xey li oy na dıq dan son ra, Ar ta şes onu da yan dı rıb de yir:

- İn di sən qa ra bağ lı san de yə, bi zi avam sa yır san? 
“Sa rı gə lin” Azər bay can mah nı sı dır. Mə nə kəf gə lir-
sən? Sü rüş bur dan!

Serj kor-peş man qa yı dır. De yir lər, Ri ta üçün də ad 
gü nün də hə diy yə əvə zi nə bu mah nı nı oxu yub…

Nə isə, dün ya nın işi ni bil mək ol mur. Am ma  Sər-
kis ya nın ona yal va rıb 200 dol lar is tə yən qa dı nı han-
sı Ar me nin ya nı na gön dər di yi də mə lum de yil. Vay 
o gün dən ki, hə min Ar men də o ar va da de yə: “Sü rüş 
bur dan!” 

Fərhad
ABDULLAYEV

Sürüşkən
millət

Şüb hə siz, 1909-cu ilin Tifl  i sin də Mus- Ha cı Hə şi min kar van sa ra da kı bəz zaz 

ha cı Hə şi min qon şu su Ka şi ye vin zir-
zə mi si nin qa pı sın da əl lə ya zıl mış elan 

asıl dı: “Myas nits ki nin “Xor-xor” vo-
de vi li. Bi let lər sa tı lır”.

Bi let lə rin qiy-
mə ti üç qə-

pik dən on 
q ə  p i  y ə 

qə dər 
i d i . 

M u s -
ta fa nın 

d o s t  l a -
rı – “akt-

yor lar”ın 
hə rə si ev-

dən bir şey 
gə tir miş di. Ya-

taq ağ la rın dan pər də dü-
zəlt miş di lər, səh nə ni ağ neft 
lam pa la rı işıq lan dı rır dı, 
qrim ye ri nə kö mür dən is ti-
fa də et miş di lər... “Ta ma şa 
za lı” ağ zı na dək do lu idi. 
Bi let lə rin ha mı sı nı qon şu-
lar al mış dı. Ta ma şa bö yük 
uğur la keç di. Bü tün mə-
həl lə Mus ta fa nın akt yor-
luq is te da dın dan da nı şır-

6 ma nat 38 qə pik! Bi let 
sa tı şın dan bu qə dər pul 
yı ğıl mış dı. Bu da Tan-
rı nın gənc “akt yor la ra” 
gön dər di yi qis mət pa yı 

idi...Şüb hə siz, 1909-cu ilin Tifl  i sin də Mus- Ha cı Hə şi min kar van sa ra da kı bəz zaz 

if li sin pa yız ge cə lə ri nin bir baş qa gö zəl li yi var. 
Qı şın nə fə si du yul sa da, qı zı lı pa yız ye ri ni ver-
mə yi dü şün mür. Gün düz lər gü nə şin is ti si qo ca 
şə hə ri öz ağu şu na alır, ge cə lər isə ha va 

so yu yan da tor paq dan qal xan bu xar du ma-
na çev ri lib qar şı sı na çı xan hər şe yə sa rı-
lır. Tif li sin qən bər dö şən miş do lan bac 
kü çə lə rin də sü rü nən du ma nın öm rü 
qı sa dır, sə hər şə fəq lə ri ilə bir lik də 

köh nə mə həl lə sin də, iran lı ta cir 
ha cı Hə şi min mül kün də bö yük ailə-
nin bü tün üzv lə ri şi rin yu xu ya ge dib, 
tək cə ye ni yet mə Mus ta fa dan baş qa. O, 
ey van da otu rub zül mə tə qo naq gəl miş du-
ma nın naz lı rəq si nə ta ma şa edir. Or da, bir az aşa ğı-
da Kü rün sa hi lin də in di göz-gö zü gör mür, hər şey 
müəm ma ya bü rü nüb, onun qəl bin də ki duy ğu lar ki-
mi. Bir müd dət dir ki, bu hiss lər teatr la bağ lı dır. O, 
öm rün də ilk də fə gör dü yü ta ma şa nın – “Faust” ope-
ra sı nın tə si ri al tın da dır. Hə min an dan ürə yin də teat-
ra, akt yor lu ğa bö yük mə həb bət oya nıb. 15 yaş lı ye-
ni yet mə nin qur du ğu xə yal la rı tə səv vür et mək çox da 
çə tin de yil. Am ma bey nin də do la şan həm bə sit, həm də 
mü rək kəb sual lar onun yu xu su nu ər şə çə kib. “Axı nə üçün 
adam öz is tə yi nə ça ta bil mə sin? Dün ya ni yə be lə qu ru lub? 
Gö rə sən, mən də o akt yor lar ki mi səh nə yə çı xıb sə list da nı-
şa bi lə cə yəm mi?” Mus ta fa ba şı nı qal dı rıb göy lə rə ba xır. Du-
man, say rı şan ul duz lu sə ma ya pər də çək mə yə ma cal tap ma-
yıb. Bu qa ran lıq ən gin lik lər də Mus ta fa üçün müəm ma lı dır. 
Bil mir ki, ta le yi ar tıq çox dan dır göy lər də ya zı lıb...

ha cı Hə şi min qon şu su Ka şi ye vin zir-
zə mi si nin qa pı sın da əl lə ya zıl mış elan 

asıl dı: “Myas nits ki nin “Xor-xor” vo-
de vi li. Bi let lər sa tı lır”.

Bi let lə rin qiy-
mə ti üç qə-

pik dən on 
q ə  p i  y ə 

M u s -
ta fa nın 

d o s t  l a -
rı – “akt-

yor lar”ın 
hə rə si ev-

dən bir şey 
gə tir miş di. Ya-

taq ağ la rın dan pər də dü-
zəlt miş di lər, səh nə ni ağ neft 
lam pa la rı işıq lan dı rır dı, 
qrim ye ri nə kö mür dən is ti-
fa də et miş di lər... “Ta ma şa 
za lı” ağ zı na dək do lu idi. 
Bi let lə rin ha mı sı nı qon şu-
lar al mış dı. Ta ma şa bö yük 
uğur la keç di. Bü tün mə-
həl lə Mus ta fa nın akt yor-
luq is te da dın dan da nı şır-
dı.

6 ma nat 38 qə pik! Bi let 
sa tı şın dan bu qə dər pul 
yı ğıl mış dı. Bu da Tan-
rı nın gənc “akt yor la ra” 
gön dər di yi qis mət pa yı 

if li sin pa yız ge cə lə ri nin bir baş qa gö zəl li yi var. 
Qı şın nə fə si du yul sa da, qı zı lı pa yız ye ri ni ver-
mə yi dü şün mür. Gün düz lər gü nə şin is ti si qo ca 
şə hə ri öz ağu şu na alır, ge cə lər isə ha va 

so yu yan da tor paq dan qal xan bu xar du ma-
na çev ri lib qar şı sı na çı xan hər şe yə sa rı-
lır. Tif li sin qən bər dö şən miş do lan bac 
kü çə lə rin də sü rü nən du ma nın öm rü 
qı sa dır, sə hər şə fəq lə ri ilə bir lik də 

ha cı Hə şi min mül kün də bö yük ailə-
nin bü tün üzv lə ri şi rin yu xu ya ge dib, 
tək cə ye ni yet mə Mus ta fa dan baş qa. O, 
ey van da otu rub zül mə tə qo naq gəl miş du-
ma nın naz lı rəq si nə ta ma şa edir. Or da, bir az aşa ğı-
da Kü rün sa hi lin də in di göz-gö zü gör mür, hər şey 
müəm ma ya bü rü nüb, onun qəl bin də ki duy ğu lar ki-
mi. Bir müd dət dir ki, bu hiss lər teatr la bağ lı dır. O, 
öm rün də ilk də fə gör dü yü ta ma şa nın – “Faust” ope-
ra sı nın tə si ri al tın da dır. Hə min an dan ürə yin də teat-
ra, akt yor lu ğa bö yük mə həb bət oya nıb. 15 yaş lı ye-
ni yet mə nin qur du ğu xə yal la rı tə səv vür et mək çox da 
çə tin de yil. Am ma bey nin də do la şan həm bə sit, həm də 
mü rək kəb sual lar onun yu xu su nu ər şə çə kib. “Axı nə üçün 
adam öz is tə yi nə ça ta bil mə sin? Dün ya ni yə be lə qu ru lub? 
Gö rə sən, mən də o akt yor lar ki mi səh nə yə çı xıb sə list da nı-
şa bi lə cə yəm mi?” Mus ta fa ba şı nı qal dı rıb göy lə rə ba xır. Du-
man, say rı şan ul duz lu sə ma ya pər də çək mə yə ma cal tap ma-
yıb. Bu qa ran lıq ən gin lik lər də Mus ta fa üçün müəm ma lı dır. 
Bil mir ki, ta le yi ar tıq çox dan dır göy lər də ya zı lıb...

çün ki ona da mü hüm rol tap şı rıl mış dı. Bu 
ərə fə də Qo qo lun “Mü fətt  iş” əsə ri ni dö-
nə-dö nə oxu du, Xles ta ko vun mo no lo qu-
nu əz bər lə di. Hə lə on da ağ lı na gəl məz di 
ki, 1925-ci il də Azər bay can Döv lət Dram 
Teat rın da Xles ta kov ro lu nu ifa edə cək.

Mus ta fa nın ata sı ha cı Hə şim və əmi si 
Tifl  i sin ən gö zəl teatr bi na la rı nı ica rə yə 
gö tü rüb həm yer li trup pa la rın, həm 
də Ba kı dan qast ro la gə lən akt yor la-
rın ix ti ya rı na ve rir di lər. Bu nun la 
da H.Ərəb lins ki, S.Ru hul-
la, M.Əli yev ki mi da hi sə-
nət kar la ra mad di yar dım 
gös tər miş olur du lar. Mus ta fa 
ta ma şa la rın ha mı sı na ba xır dı, 
hər dən epi zo dik uşaq rol la rı nı 
ona hə va lə edir di lər. Teatr ad lı 
se hir li alə min ov su nu na düş müş-
dü və gör kəm li sə nət kar lar dan 
öy rən mə yə ça lı şır dı. 

Ha cı göz lə ri ni qı yıb gü lüm sün dü:
- Hör mət li Mir zə, hər şey Onun ix ti-

ya rın da dır. Biz nə ka rə yik ki, Ya ra da nın 
işi nə qa rı şaq. Al lah bi lən məs lə hət dir.

Mir zə Cə lil üzü nü Mus ta fa ya tut du.
- Teatr la aran ne cə dir, dos tum? Am-

ma unut ma: akt yor luq çə tin, həm 
də şə rəfl  i iş dir. Ba ca rar-

san mı?
Mus ta fa dü ka nın 
or ta sın da ha mı nın 

gö zü qar şı sın da 
X l e s  t a  k o  v u n 
mo no lo qu-
nu bir nə fə sə 
söy lə di. Mir-

zə Cə lil də 
məc lis də ki lə-

rə qo şu lub gənc 
Mus ta fa nı al qış la dı. 

Bir ay son ra 

gü nə şin ilk şə fəq-
lə ri nin nu ru na 
bo ya nır, har da sa 
aşa ğı da Kü rün 
naz lı su la rı sa hi li 
yu yur... Mus ta-
fa mür gü lə yib. 
De yir lər, yu xu-
lar sübh ça ğı çin 
olur...

Fər had
SA Bİ ROĞ LU

öy rən mə yə ça lı şır dı. Bir ay son ra 

Taleyi göylərdə 
yazılan aktyor



N 35(94) 08.10.20166

Top lan tı nı gi riş sö zü ilə Ko-
lum bi ya sə fi r li yi nin mü vəq qə ti 
iş lər və ki li, xa nım Mar ta Ga lin-
do açıb. Qı sa ta nış lıq dan son ra 
o, ya zı çı nın hə yat yo lu və ya ra-
dı cı lı ğın dan da nı şıb, 1982-ci il-
də ki No bel çı xı şın dan və “Ak-
kor deon” əsə rin dən par ça lar 
səs lən di rib. Son ra söz Tər cü mə 
Mər kə zi nin apa rat rəh bə ri Ya-
şar Əli ye və ve ri lib. Da ha son ra 
Mər kə zin dil və tər cü mə mü tə-
xəs sis lə ri İl qar Əl fi , Ma hir Qa-
ra yev, Eti mad Baş ke çid, Fər had 
Ab dul la yev, Azər bay can Dil lər 
Uni ver si te ti nin İs pan di li ka fed-
ra sı nın mü di ri Ay nur Qu li ye va, 
Dil lər Uni ver si te ti nin pro fes so-
ru Hü sey na ğa Əzi mov, Təh sil 
Na zir li yi nin əmək daş la rı Tu-
ral Əh mə dov və Tu ral Cə fə rov, 
Azər bay can Dip lo ma tik Aka de-
mi ya sı nın İs pan di li fa kül tə si nin 
koor di na to ru Se zar Qra ha les və 
baş qa la rı Mar ke sin ya ra dı cı lı ğı 
ilə bağ lı fi  kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Təd bir də Mar ke sin Azər bay-
can di li nə tər cü mə olu nan əsər-
lə rin dən da nı şı lıb.

Də yir mi Ma sa da apa rı lan fi  kir 
mü ba di lə si ni “Ay dın Yol” qə ze-
ti nin oxu cu la rı na təq dim edi rik. 

Mar ta Ga lin do: İlk ön cə Ko-
lum bi ya nın Azər bay can da kı sə-
fi r li yi nə təş rif bu yur du ğu nuz 
üçün si zə ən sə mi mi tə şək kür lə-
ri mi bil di ri rəm. Ko lum bi ya Res-
pub li ka sı nın Azər bay can da kı 
Sə fi r li yi və Azər bay can Res pub-
li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi nin bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə baş tu tan təd bir Mar-
kes ya ra dı cı lı ğı na həsr olu nub. 
Gə lə cək də də be lə də yir mi ma-
sa la rın ke çi ril mə si ni nə zər də tu-
tu ruq. Azər bay can la Ko lum bi ya 
ara sın da bir sı ra sa hə lər də əmək-
daş lıq əla qə lə ri möv cud dur. Mə-
də niy yət sa hə si bu is ti qa mət də 
önəm li yer lər dən bi ri ni tu tur. 
Azər bay can Res pub li ka sı Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi ilə əmək daş lı ğı mız bir 
il dir ki, baş la yıb və uğur la da-
vam edir. Bu əmək daş lı ğın əsa-
sı nı mən dən ön cə ki sə fi r qo yub, 
mən də öz növ bəm də əla qə lə ri 
ge niş lən dir mə yə ça lı şı ram. 

Ya şar Əli yev: Bi zə Ko lum bi ya 
haq qın da ge niş mə lu mat ver mə-
yə xü su si eh ti yac yox dur. Çün ki 
ha mı mız Mar ke sin ya ra dı cı lı ğı-
nı ma raq la oxu mu şuq. Şəx sən 
öz adım dan de yə bi lə rəm ki, 
Mar ke si öy rə nən dən son ra ko-
lum bi ya lı la rı bəl kə, on la rın öz-
lə rin dən də da ha yax şı ta nı ma ğa 
baş la dım. Bi zim xalq la rı mı zın 
ox şar cə hət lə ri ilə bağ lı fi  kir lər 
səs lə nir. Bu mü la hi zə lə rin təs di-
qi ki mi de yə bi lə rəm ki, av ro pa lı 
oxu cu “Yüz il tən ha lıq da” əsə ri-
nə ek zo ti ka ki mi ya naş sa da, hə-
min ro man da kı qey ri-adi ob raz-
lar mə nə uşaq lı ğım dan ta nış dır. 

Ümu miy yət lə, Ma kon da nın hə-
yat tər zi bi zim üçün ek zo ti ka ola 
bil məz. Bu mə na da biz Mar ke-
sin əsər lə ri ni ma gik realizm ki-
mi yox, realizm nü mu nə si ki mi 
oxu mu şuq. Bir mə qa mı da qeyd 
edim ki, Azər bay can ədə biy ya tı 
La tın Ame ri ka sı ədə biy ya tı ilə 
mü qa yi sə də da ha qə dim dir. Bi-
zim poezi ya mı zın ya şı çox dur, 
am ma nəs ri miz da ha ca van dır. 
“Ta le dən qaç maq ol maz” – bu 
ide ya əsa sın da dün ya ədə biy-
ya tın da bir çox ma raq lı əsər lər 
ya zı lıb. Mar ke sin “Pat riar xın pa-
yı zı” da bu ba rə də dir. Pat riarx 
fal çı nın de di yi ta le dən qaç maq 
üçün nə qə dər cəhd elə sə də, 
müm kün ol mur. Am ma Azər-
bay can realist nəs ri nin ba ni si 
Axun do vun ey ni möv zu da 150 il 
bun dan əv vəl qə lə mə al dı ğı “Al-
dan mış kə va kib” əsə rin də Şah 
Ab bas ta le dən qa ça bi lir, Yu sif 
Sər ra cı öz ye ri nə tax ta otur dub, 
ul duz la rı al da dır. Təəs süfl  ər ol-
sun ki, bi zim nəsr də Axun do-
vun baş la dı ğı xətt  da vam et di-
ril mə di. So vet döv rü ədə biy ya tı 
bə zi is tis na lar la ideolo gi ya ya 
ta be ol du. Bu, ay rı ca söh bə tin 
möv zu su dur. Mar ke sə gə lin cə, 
mən cə, müasir Azər bay can ədə-
biy ya tı na onun qə dər tə sir edən 
ikin ci bir ya zı çı tap maq çə tin dir.

Ümu mi lik də, XX əsr dün ya ədə-
biy ya tı nı iki his sə yə böl mək olar: 
Mar ke sə qə dər ki və Mar kes dən 
son ra kı ədə biy yat. Biz bu gün yüz-
lər lə di gər La tın Ame ri ka sı ya zar-
la rı nı da Mar ke sin işı ğın da oxu-
yu ruq. Bu ya zı çı nın bö yük lü yü, 
onun mil li ko lo rit li Ma kon da sı nın 
Ko lum bi ya nın və ümu mi lik də bü-
tün dün ya nın ba la ca bir ma ke ti ol-
ma sın da dır. Ma kon da kən di ar tıq 
bi zim ha mı mı zın kən di dir...

M.G: Şəx sən mən iki də fə Mar-
kes lə gö rüş mü şəm. O, xa rak ter cə 
çox şən bir adam idi. Ya zı çı nın 
sək sən il lik yu bi le yi mə nim şa-
hi di ol du ğum ən möh tə şəm ha-
di sə lər dən dir. Hə min gün Mar-
kes çox xoş bəxt idi. Min beş yüz 
nə fər lik teatr sa lo nun da İs pa ni ya 
kra lı, ABŞ-ın eks-pre zi den ti Klin-
ton, Ko lum bi ya nın beş eks-pre zi-
den ti, ya zı çı nın Ku ba dan, Mek si-
ka dan olan ya xın dost la rı iş ti rak 
edir di. O za man yu bil yar bir nitq 
söy lə di və de di: “Mən bil mə dim, 
bü tün bun lar nə za man baş ver-
di”. Xa tır la dım ki, ilk də fə “Yüz 
il tən ha lıq da” əsə ri nin nəş rin dən 
im ti na et miş di lər. İkin ci də fə ya-
zı çı nın, əsə ri hətt  a Mek si ka dan 
Ar gen ti na ya gön dər mək üçün be-
lə pu lu yox idi. Ma liy yə prob lem-
lə ri ya şa yan ya zı çı hə yat yol da şı-
nın zi nət əş ya la rı nı sat ma lı ol du.

“Yüz il tən ha lıq da”nı ya zar kən 
Mar kes dü şün mür dü ki, gə lə-
cək də bu əsər, de mək olar ki, 
bü tün dil lə rə tər cü mə olu na raq, 
dün ya nın ən çox sa tı lan ki tab la-
rın dan bi ri nə çev ri lə cək...

Se zar Qra ha les: Bu ra da da ha 
çox Mar ke sin ədə bi ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da da nı şıl dı. Əl bətt  ə ki, 
onun əsər lə ri nin öz oxu cu la rı 
var. Am ma mən ya zı çı nın köl gə-
də qa lan jur na lis ti ka fəaliy yə tin-
dən da nış maq is tə yi rəm. Onun 
pub li sist ya zı la rı da oxu cu la ra 
bö yük tə sir gös tə rib. Mə sə lə bu-
ra sın da dır ki, Mar ke sin mə qa-
lə lə ri də məhz onun ədə bi dü-
sün cə si nə söy kə nir di. Müəl li fi n 
əsas məq sə di öl kə sa kin lə rin də 
ic ti mai-si ya si hə yat da baş ve rən 
ha di sə lə rə ma raq ya rat maq idi. 
Bu nun üçün Mar kes çox gö zəl 
bir üs lub seç miş di – in san lar san-
ki hər han sı xə bə ri de yil, bə dii 
əsə ri oxu yur du lar. Bu nun la da, 
Mar kes is tə di yi nə nail ol du. Mən 
onun pub li sis ti ka sın dan iki əsə ri 
xü su si qeyd edər dim – “Də niz-
çi nin he ka yə si” və “Qa çı rıl ma”. 
Bu ra da o, tək cə xə bər ver mir, 
həm də mə nə vi mə sə lə lə rə to xu-
nur, ən baş lı ca sı, in san lar da mü-
ta liəyə ma raq oya dır. 

Ay nur Qu li ye va: Yə qin ki, 
Mar kes sev gi si mə nə va li deyn lə-
rim dən ke çib. Uşaq lıq dan mə nə 
bu ya zı çı nı o qə dər sev dir miş di-
lər ki, dis ser ta si ya işi mi də məhz 
ona həsr elə dim. Son ra isə qə ra-
ra gəl dim ki, “Yüz il tən ha lıq-
da” əsə ri ni ori ji nal dan tər cü mə 
edim. İn di ən bö yük ar zum bu 
tər cü mə ni bi ti rib oxu cu la rın ix-
ti ya rı na ver mək dir. De mə li yəm 
ki, bu, heç də asan iş de yil. Çün-
ki Mar ke sin xü su si üs lu bu var. 
Bə zən onu pes si mist ya zı çı ki mi 
təq dim edir lər, de yir lər ki, Mar-
kes dün ya nı qa ra rəng lər də gö-
rür. Am ma mən be lə dü şün mü-
rəm. Sa də cə, onun əsər lə rin də 
güc lü is teh za, döv rü nə iro ni ya 
var. Mar ke sin di li na ğıl di li dir. 
Çox sa də şey lə ri, real lı ğı ya zır, 
am ma üs lu bu fərq li dir və bu da 
ona gö zəl lik ve rir. 

Ma hir Qa ra yev: Çox şad ol-
dum ki, ar tıq Mar ke si ori ji nal-
dan tər cü mə də oxu ya bi lə cə yik.

Mən Mar ke sin “Bu ya zıq tər-
cü mə çi lər” ad lı ki çik es se si ni 
di li mi zə çe vir mi şəm. Ya zı çı bu 
mə qa lə ni, onun əsə ri ni fran sız-
ca ya çe vi rən tər cü mə çi ilə bir gə 
ça lış dıq dan son ra ya zıb. Bu ra da 
tər cü mə çi lə rin nə qə dər əziy yət 
çək dik lə rin dən da nı şı lır. Ki tab 
çı xan da Mar kes tər cü mə çi nin 
adı nın bir kə nar da, diq qət çək-
mə yən yer də ki çik şrift lər lə ya-
zıl dı ğı nı gö rən də bu qə naətə 
gə lir ki, on la rın əmə yi la yi qin cə 
qiy mət lən di ril mir. Ya zı çı onu da 
vur ğu la yır ki, tər cü mə çi lər çox 
bö yük iş gö rür lər, am ma on la rın 
ad la rı bə zən heç xa tır lan mır...

İl qar Əl fi : Ko lum bi ya xal qı-
nın ta ri xin də iki önəm li ha di sə 
olub. Bu nun bi ri it ki dir – bö yük 
Ko lum bi ya döv lə ti par ça la nıb, 
on dan Haiti, Pa na ma, Ek va dor 
ki mi döv lət lər ya ra nıb, yə ni öl kə 
ki çi lib. İkin ci ha di sə qa zanc dır 
və o qa zanc Mar kes dir. Mar kes, 
doğ ru dan da, bi zə çox doğ ma 
müəl lif dir. Əv və la, ona gö rə ki, 
onun tə fək kü rü Qərb yox, Şərq 
tə fək kür dür, yə ni bi zim tə fək-
kür dür. Mən Mar kes se vər lə rin 
diq qə ti nə ki çik bir fak tı çat dır-
maq is tə yi rəm: Mar kes ya ra dı cı-
lı ğın da ma gik realiz min kök lə ri 
unu dul muş bir İran ya zı çı sın dan 
– Sa diq Hi da yət dən gə lir. 1936-cı 
il də Bom bey də ilk ma gik real-
izm nü mu nə si onun qə lə min dən 
çı xa raq çap olu nub. Baş qa bir 
İran ya zı çı sı Bo zorg Ələ vi xa ti rə-
lə rin də ya zır ki, Mar kes 1950-ci 
il lər də Pa ris də “El Es pek da tor” 
qə ze tin də müx bir ki mi ça lı şan da 
onun la gö rü şüb. O za man ara la-
rın da Sa diq Hi da yət lə bağ lı söh-
bət olub. Mar kes de yib ki, Hi da-
yə tin ro ma nı hin du na ğıl la rı nı 
xa tır la dır. Bun dan son ra on lar 
Sa diq Hi da yə tin Pa ri sin Per-La-
şez mə zar lı ğın da kı qəb ri ni bir-
gə zi ya rət edib lər. İran mü ha cir 
mət buatı ya zır ki, Mar kes özü də 
tə sir lən di yi müəl lifl  ər sı ra sın da 
Sa diq Hi da yə tin adı nı çə kib.

M.Ga lin da: Mar kes ba rə də 
bu fi  kir lə ri azər bay can lı dost la-
rı mı zın di lin dən eşit mək, onu 
nə qə dər ya xın dan ta nı dı ğı nı zı 
gör mək mə nim üçün xoş dur. 
Doğ ru dan da, “Yüz il tən ha lıq-
da” əsə ri is pan dil li ədə biy ya tı 
iki his sə yə ayı rır: Mar ke sə qə-
dər ki ədə biy yat və Mar kes dən 
son ra kı ədə biy yat. “Yüz il tən-
ha lıq da” əsə ri ni ədə biy yat ta ri-
xin də ki ye ri və möv qe yi nə gö rə 
“Don Ki xot”la mü qa yi sə et mək 
olar. Siz qeyd et di niz ki, Azər-
bay can da Mar kes dən il ham la-
nan ya zı çı lar var. No bel mü ka-
fa tı na la yiq gö rül müş türk ya zar 
Or xan Pa muk da Mar kes ya ra-
dı cı lı ğın dan çox bəh rə lən di yi-
ni eti raf edir. Mən çox is tər dim 
ki, bi zim gö rüş lə ri miz ənə nə yə 
çev ril sin və növ bə ti gö rüş lə ri-
miz də Azər bay can ədə biy ya tı 
ba rə də da nı şaq. Da ha çox müa-
sir Azər bay can ədə biy ya tı ilə 
ma raq la nı ram və is tə yi rəm ki, 
ya xın il lər də özüm lə Ko lum-
bi ya ya Azər bay can ya zı çı la rı-
nın is pan ca ya tər cü mə edil miş 
əsər lə ri ni apa rım. Ümid edi rəm, 
Tər cü mə Mər kə zi ilə bir gə səy-
lə ri miz nə ti cə sin də bu, bi zə mü-
yəs sər ola caq.

Hamınıza təşəkkür edirəm. 
Rəbiqə NAZİMQIZI

Top lan tı nı gi riş sö zü ilə Ko-

Ko lum bi ya Res pub-
li ka sı nın Azər bay-
can da kı sə fir li yi və 
Azər bay can Res-

pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi-
ne ti ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə gör kəm li Ko lum bi ya ya-
zı çı sı, No bel mü ka fa tı lau-
reatı Qab riel Qar si ya Mar-
ke sin ya ra dı cı lı ğı na həsr 
edil miş ge cə təş kil olu nub.

“Yüz il tən ha lıq da”nı ya zar kən 
Mar kes dü şün mür dü ki, gə lə-
cək də bu əsər, de mək olar ki, 
bü tün dil lə rə tər cü mə olu na raq, 
dün ya nın ən çox sa tı lan ki tab la-
rın dan bi ri nə çev ri lə cək...

Se zar Qra ha les: Bu ra da da ha 
çox Mar ke sin ədə bi ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da da nı şıl dı. Əl bətt  ə ki, 

Kolumbiya səfirliyində 
Markes gecəsi



***
Ka mal Ab dul la nın ye ni nəşr 

olun muş “Dü ma ilə Coys ara-
sın da” ad lı ki ta bı nı oxu yan da 
məhz bü tün hə ya tı nı ədə biy-
ya ta həsr elə miş, Sö zün qəh ri ni 
çə kən, la yiq li qə ləm adam la rı nı 
gör mə yə və də yər lən dir mə yə 
can atan, ədə bi mə ka nı mə na sız 
id diala rın de yil, abır lı Sö zün, 
san bal lı əsər lə rin mə ka nı na çe-
vir mə yə ça lı şan qə ləm ada mı-
nın yan ğı sı nı ay dın hiss edir sən.

AMEA-nın vit se-pre zi den ti, 
aka de mik İsa Hə bib bəy li ki ta ba 
“Bir dün ya lıq ədə biy yat söh bə ti, 
ya xud es se lər dən iba rət ro man” 
ad lı ge niş ön söz ya zıb və çox 
haq lı ola raq ki ta bı “es se lər dən 
iba rət ro man” ad lan dı rıb. Şəx-
sən mən hə min “ro man”ın mət-
ni ni təş kil edən ay rı-ay rı es se lə-
ri müx tə lif vaxt lar da mət buat da 
oxu mu şam. Bu nun la be lə, ağ-
lı ma da gəl məz di ki, o par ça la-
rı bu qə dər us ta lıq la bir-bi ri nə 
“qay naq” et mək, bü tov və bö-
yük ca zi bə qüv və si nə ma lik 
olan mət nə çe vir mək, ilk ba-
xış da hiss olun ma yan, am ma 
elə bil sə nə al tın cı duy ğun la 
agah olan sü jet ət ra fın da bir-
ləş dir mək, elə es se lər dən 
də iba rət ön söz və son söz-
lə ta mam la maq müm kün 
olar mış. Am ma İla hi du-
yu mun mö cü zə si baş ve rib, 
hə qi qə tən, es se lər dən iba rət 
bü töv ro man ya ra nıb ki, bu-
nu da Ka mal Ab dul la nın növ-
bə ti uğu ru say maq olar.

Mə nə gö rə, ədə biy yat da es se, 
har da sa, mu si qi də ca zı xa tır la-
dır, bu janr da ya zı çı öz azad lı ğı-
nın zir və si nə ça tır, bəl kə də elə 
duy du ğu o azad lıq se vin cin dən 
ağ la gəl məz imp ro vi zə lər elə yir, 
möv zu kom po zi si ya sı nın, cid di 
sü jet xətt  i nin, ob raz bü töv lü yü-
nün … fi k ri ni çək mə dən yal nız 
öz ru hu nun dik tə elə dik lə ri nə 
qu laq asır. Vax ti lə Sa bir Rüs təm-
xan lı nın “Ömür ki ta bı”nı, son-
ra lar Afaq Mə su dun “Duy ğu lar 
im pe ri ya sı” nı mü ta liə elə yən də, 
nə ha yət, bir ne çə il əv vəl Ka mal 
Ab dul la nın “300 azər bay can lı” 
es se lər top lu su nu oxu yan da ey-
ni hiss lə ri ke çir miş dim. “Dü ma 
ilə Coys ara sın da” ki ta bı nı oxu-
yan da isə es sey lə bağ lı qə naətim 
da ha da möh kəm lən di.

Mə nə elə gə lir, Ka mal Ab dul-
la ki ta bın mət ni nə da xil olan ay-
rı-ay rı ess lə ri qə lə mə alan da nə 
vaxt sa o es se lə ri bir sü jet ər ta fın-
da bir ləş dir mək fi k rin də ol ma yıb, 

am ma hər növ bə ti es se ni ya zan 
vaxt şüural tın da giz lən miş İla hi 
kod hə min his sə lər ara sın da gö-
zə gö rün məz bağ lı lıq ya ra dıb…  

*** 
“Ni yə Dü ma ilə Coys ara sın-

da?” Yə qin ki, bu “es se lər dən 
iba rət ro man”la hə lə ta nış ol-
ma yan oxu cu nun ağ lı na gə lən 
ilk sual bu dur. Ka mal Ab dul la 
ədə biy ya tın “qə liz lik-asan lıq” 
qütb lə ri ni dün ya ədə biy ya tı nın 
bu iki si ma sı ilə müəy yən ləş di-
rir: asan, ma cə ra lar la do lu, hət-
ta “çi mər lik də be lə oxu-
maq müm kün 
olan” 

Alek sandr Dü ma-Ata ilə oxu-
cu dan son suz höv sə lə, sə bir və 
müəy yən ha zır lıq tə ləb edən 
Ceyms Coys ara sın da kı bu ədə bi 
mə kan, Ka mal Ab dul la nın tə bi-
rin cə de sək, “qa ra də lik”, bəl kə 
də, elə əsl ədə biy yat mə ka nı dır: 
“Bir tə rəf də Dü ma, o bi ri tə rəf-
də Coys. Ara da isə “qa ra də lik”.
Və bu qa ra də li yin için də say sız-
he sab sız mə nə vi sər vət nü mu-
nə lə ri… Ədə biy yat elə bu qa ra 
də lik də özü nə yer elə yib de yə-
sən, baş qa cür de yil… “Qa ra də-
liy”in içi nə düş dün sə, çıx maq 
ol mur. Və bu ədə biy yat Dü ma 
ilə Coys ara sın da uza nan, on la rı 
bir ləş di rən yo lun özü dür”.

Be lə cə, “es se-ro man”da Ka mal 
Ab dul la nın üz tut duq la rı bü tün 
qə ləm sa hib lə ri də - he sab elə yək 
ki, Fü zu li dən Qan Tu ra lı ya can – 

hə min “qa ra də-
liy”in, 

yə ni ge niş ədə bi mə ka nın için-
də dir lər, hə rə si nin də öz yo lu, öz 
dəs t-xətt  i, öz nə fə si və öz in to na-
si ya sı var. Üs tə lik, hə min ədə bi 
mə kan da tək cə şair lər, na sir lər, 
ədə biy yat şü nas lar, tən qid çi lər 
yox, həm də “li ter tur şi na” prob-
le mi var…

Aka de mik İ.Hə bib bəy li haq-
lı ola raq qeyd edir ki, “Ka mal 
Ab dul la nın “özü üçün icad et-
di yi” Dü ma ilə Coys ara sın da-
kı ədə biy yat yo lu nun müəy yən 
edil mə si, əs lin də müasir el mi və 
ədə bi fi  kir üçün son də rə cə ye ni 
və zə ru ri olan nə zə ri qə naət dir. 
Bö yük ədə biy ya ta tək cə bə ləd-
lik lə yox, ey ni za man da, sö zün 
ən yax şı və cid di mə na sın da da-
xi li tə lə bat dan gə lən id diaçı lar-
dan bi ri nə çev ril mə dən “Dü ma 
ilə Coys ara sın da”kı ədə biy yat 
yol çu lu ğun da özü nün mə su liy-
yət li cı ğı rı nı dü şü nüb-da şın maq 
müm kün ol maz dı…”

***
Bu “es se lər dən iba rət ro man”ı 

– “Dü ma ilə Coys ara sın da” ki-
ta bı nı çox ra hat lıq la “Um ber to 
Eko və Ka mal Ab dul la ara sın-
da” da ad lan dır maq olar dı. Ka-
mal Ab dul la nın bö yük ital yan 
ya zı çı sı, mər hum Um ber to Eko 
ilə bir ne çə il əv vəl evin də baş 
tu tan gö rüş lə ri nin və iki saat-
lıq ədə biy yat söh bət lə ri nin bü-
tün əsas mə qam la rı ki tab bo yu 

oxu cu nu iz lə yir. Müəl lif unu-
dul maz Um ber to Eko ilə 

gö rüş dən son ra bey nin də, 
ara la rın da baş ve rən söh-
bə tin bə zi mə qam la rı nın 
dü zə ni ni qu ran da, özü-
nün ifa də elə di yi ki mi, 
“çox sa də bir hə qi qə tin 
işı ğı gö zü nü qa maş-
dı rıb” və be lə cə, asan 
oxu nan Dü ma ilə çə tin 
oxu nan Coys ara sın-

da kı “qa ra də lik” 
ide ya sı na gə lib 

çı xıb. Ka-
m a l 
Ab dul-

la ya gö-
rə, “…

bu, iki si nin 
ara  s ın  da kı 

yol dur, ya 
boş luq dur, də-

lik dir, ya nə dir sə, 
ora dü şən ar tıq bu 
dün ya nın ada mı 
ol mur. O bi ri 
pa ra lel dün ya-
la rın da sa ki-
ni nə çev ri lir.
Bir aya ğı ilə 
bu dün ya-
nın tor pa-
ğın da, o 
bi ri aya ğı 
ilə di gər 
p a  r a  l e l 

dün ya lar da özü nə yer 
elə yir”. Həm də ədə-
biy ya ta yo lux dun-
sa, bu xəs tə lik dən 
sa ğal maq müm kün 
de yil. “Ya ro man və 
he ka yə, şeir və pyes 
mətn lə ri nin için də 
azıb qa la caq san, ya 
da Mətn haq qın da 
mətn yaz maq la məş-
ğul ola caq san”.

Ka mal Ab dul la or ta ya qoy du-
ğu ki ta bı nı da məhz “ədə biy yat 
xəs tə li yi”nin nə ti cə si sa yır və 
heç də səhv elə mir. Hə qi qə tən, 
möv cud ədə bi mə ka nın mən-
zə rə si ni ya rat maq, Söz sə nə ti 
ilə bağ lı dü şün cə lə ri ni qə lə mə 
al maq, ya ra nan ədə bi nü mu nə-
lə rə mü na si bət bil dir mək, “gör-
məz lik sind ro mu” ilə üz ləş miş 
qə ləm adam la rı nın (əsa sən də 
ca van la rın) haq qı nı mü da fi ə 
elə mək, ədə biy yat yo lu na, yə ni 
Dü ma ilə Coys ara sın da kı “qa-
ra də li yə” ye ni cə dü şən lə rə yol 
gös tər mək – bu qə dər iş lə rə vaxt 
və əsəb sər fi n dən çə kin mə mək 
məhz o “xəs tə li yə” yo lux maq 
əla mə ti dir.

Dü ma ilə Coys ara sın da kı 
ədə bi mə kan isə həd dən ar tıq 
ge niş və son suz dur. Ka mal Ab-
dul la ki ta bın da hə min mə ka na 
bi run (aş kar) və ən də run (giz-
lin) oyun la rı nı, “Son suz lü ğət”i 
(mət nin giz lən di yi ye ri), da rı-
xan adam la rı (Hü seyn Ca vid, 
Azad Mir zə can za də, Rüs təm 
Beh ru di), Don Ki xo tun ölü mü-
nü, al dan mış oxu cu nu, ya şan-
ma mış hə ya tın il ğı mı nı (mətn 
və “li te ra tur şi na”), in sa nın yol 
duy ğu su nu … sı ğış dır ma ğı ba-
ca rır. Onun fi k rin cə, “Müəl lif 
öz qəh rə ma nı na onun ya şa dı ğı 
yox, ya şa ya bi lə cə yi hə ya tın bir 
qı rı ğı nı, bə zən də bir kə si yi ni, ya 
da bü tö vü nü gös tə rir. Mü qa yi sə 
edi lən his sə lər, yə ni, ya şa nan 
hə yat la ya şa na bi lə cək hə yat 
ara sın da kı fərq mə nə vi ba xım-
dan o qə dər bö yük alı nır ki, bu-
ra da ye ri nə yet mə miş ar zu lar, 
ümid lər və puç ol muş xə yal lar 
xam tor paq lar ki mi şum la nır. 
Be lə lik lə, əsə rin öz-öz lü yün də, 
bə zən də əsas sü jet dən ara lı du-
ran məx su si ar xeolo ji də rin lik 
ya ra nır. Bu ra dan ka tar si sə də (!), 
ye ni dən in ti ba ha da (!), gü nah 
his si ni ya şa ma ğa da, əzab çək mə 
ça lar la rı nın ye ni təs vir lə ri nə də 
əv vəl cə dən ta nış ol ma yan, elə 
onun üçün də xü su si ma raq do-
ğu ran cı ğır lar, la ğım lar açı lır”.

*** 
Ka mal Ab dul la “Dü ma ilə 

Coys ara sın da” ya ran mış, ya-
ra nan və ya ra na caq bö yük ədə-
biy yat haq qın da dü şü nən də 
ya ra dı cı adam üçün va cib olan 
əsas bir prin si pi müəy yən ləş-
di rir: “...Əsər - qəh rə man la rı-
nın xə yal və ar zu la rı nın, hə ya ta 
ke çir mək is tə dik lə ri niy yət və 
dü şün cə lə ri nin, əs lin də ya şan-
ma mış hə ya tın il ğı mı dır... Ya-
şan ma mış, am ma ya şa ya bi lə-
cə yi hə ya tın il ğı mı onun üçün 
bir nə fəs lik dir”.

Fik ri miz cə, onun “Dü ma ilə 
Coys ara sın da” ad la nan “es se-
lər dən iba rət ro man”ının qa yə-
si də ədə biy ya tı mı zın dün ya ya 
açıl mış nə fəs lik lə rin dən bi ri dir. 
Ka mal Ab dul la bu mis si ya ya 
doğ ru “Yo lun əv və li və axı rı”, 
“Giz li “Də də Qor qud””, “Sir-
ri çin də das tan və ya xud Giz li 
“Də də Qor qud””, “Mif dən ya-
zı ya və ya xud Giz li “Də də Qor-
qud””, “300 azər bay can lı” ki-
tab la rı ilə yol ge də rək, Dü ma ilə 
Coys ara sın da kı hə qi qə tə gə lib 
çı xıb…
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI
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*** am ma hər növ bə ti es se ni ya zan 

Ka mal Ab dul la nın dil çi lik lə bağ lı araş dır ma la rı, 
“Də də Qor qud” das tan la rı nın alt qat la rın da giz-
lən miş mət ləb lə ri üzə çı xar maq cəhd lə ri, poetik 
eks pe ri ment lə ri, rus ədə biy ya tı nın “gü müş döv-

rü”ndən tər cü mə lə ri, dra ma tur gi ya da or ta ya qoy du ğu 
bir-bi rin dən ma raq lı əsər lə ri, he ka yə və ro man la rı, nə ha-
yət, ədə bi-tən qi di mə qa lə lə ri və es se lə ri… ol ma dan son 
dövr ədə biy ya tı mı zın bü töv mən zə rə si ni tə səv vür elə mək 
müm kün de yil. Üs tə lik, o, son dövr də ədə bi hə ya tı mı zın 
can lan ma sı, xü su si lə ca van və gənc qə ləm sa hib lə ri nin 
fəal ədə bi pro ses də iş ti ra kı, on la rın əsər lə ri nin də yər-
lən di ril mə si yö nü mün də öl çü yə gəl məz iş lər gö rüb.
Ar tıq Ka mal Ab dul la nəs ri ədə biy ya tı mı zın hü dud la rın dan 
xey li kə na ra çı xıb, əsər lə ri dün ya xalq la rı nın on lar la di li nə 
çev ri lib, ki tab la rı 20-yə ya xın öl kə də nəşr olu nub. 
Əl bət tə ki, bü tün bun lar Azər bay can ədə biy ya tı na xid-
mət dir, ey ni za man da da ədə biy ya tı mı zın nü fuz dairə si-
nin ge niş lən mə si yö nü mün də atı lan təq di rə la yiq ad dım-
lar dır.

olun muş “Dü ma ilə Coys ara-
sın da” ad lı ki ta bı nı oxu yan da 
məhz bü tün hə ya tı nı ədə biy-
ya ta həsr elə miş, Sö zün qəh ri ni 
çə kən, la yiq li qə ləm adam la rı nı 
gör mə yə və də yər lən dir mə yə 
can atan, ədə bi mə ka nı mə na sız 
id diala rın de yil, abır lı Sö zün, 
san bal lı əsər lə rin mə ka nı na çe-
vir mə yə ça lı şan qə ləm ada mı-
nın yan ğı sı nı ay dın hiss edir sən.

AMEA-nın vit se-pre zi den ti, 
aka de mik İsa Hə bib bəy li ki ta ba 
“Bir dün ya lıq ədə biy yat söh bə ti, 
ya xud es se lər dən iba rət ro man” 
ad lı ge niş ön söz ya zıb və çox 
haq lı ola raq ki ta bı “es se lər dən 
iba rət ro man” ad lan dı rıb. Şəx-
sən mən hə min “ro man”ın mət-
ni ni təş kil edən ay rı-ay rı es se lə-
ri müx tə lif vaxt lar da mət buat da 
oxu mu şam. Bu nun la be lə, ağ-
lı ma da gəl məz di ki, o par ça la-
rı bu qə dər us ta lıq la bir-bi ri nə 
“qay naq” et mək, bü tov və bö-
yük ca zi bə qüv və si nə ma lik 
olan mət nə çe vir mək, ilk ba-
xış da hiss olun ma yan, am ma 
elə bil sə nə al tın cı duy ğun la 

nu da Ka mal Ab dul la nın növ-

Mə nə gö rə, ədə biy yat da es se, 
har da sa, mu si qi də ca zı xa tır la-
dır, bu janr da ya zı çı öz azad lı ğı-
nın zir və si nə ça tır, bəl kə də elə 
duy du ğu o azad lıq se vin cin dən 
ağ la gəl məz imp ro vi zə lər elə yir, 
möv zu kom po zi si ya sı nın, cid di 
sü jet xətt  i nin, ob raz bü töv lü yü-
nün … fi k ri ni çək mə dən yal nız 
öz ru hu nun dik tə elə dik lə ri nə 
qu laq asır. Vax ti lə Sa bir Rüs təm-
xan lı nın “Ömür ki ta bı”nı, son-
ra lar Afaq Mə su dun “Duy ğu lar 
im pe ri ya sı” nı mü ta liə elə yən də, 
nə ha yət, bir ne çə il əv vəl Ka mal 
Ab dul la nın “300 azər bay can lı” 
es se lər top lu su nu oxu yan da ey-
ni hiss lə ri ke çir miş dim. “Dü ma 
ilə Coys ara sın da” ki ta bı nı oxu-
yan da isə es sey lə bağ lı qə naətim 

Mə nə elə gə lir, Ka mal Ab dul-
la ki ta bın mət ni nə da xil olan ay-
rı-ay rı ess lə ri qə lə mə alan da nə 
vaxt sa o es se lə ri bir sü jet ər ta fın-
da bir ləş dir mək fi k rin də ol ma yıb, 

kod hə min his sə lər ara sın da gö-
zə gö rün məz bağ lı lıq ya ra dıb…  

*** 
“Ni yə Dü ma ilə Coys ara sın-

da?” Yə qin ki, bu “es se lər dən 
iba rət ro man”la hə lə ta nış ol-
ma yan oxu cu nun ağ lı na gə lən 
ilk sual bu dur. Ka mal Ab dul la 
ədə biy ya tın “qə liz lik-asan lıq” 
qütb lə ri ni dün ya ədə biy ya tı nın 
bu iki si ma sı ilə müəy yən ləş di-
rir: asan, ma cə ra lar la do lu, hət-
ta “çi mər lik də be lə oxu-
maq müm kün 
olan” 

hə min “qa ra də-
liy”in, 

yol çu lu ğun da özü nün mə su liy-
yət li cı ğı rı nı dü şü nüb-da şın maq 
müm kün ol maz dı…”

***
Bu “es se lər dən iba rət ro man”ı 

– “Dü ma ilə Coys ara sın da” ki-
ta bı nı çox ra hat lıq la “Um ber to 
Eko və Ka mal Ab dul la ara sın-
da” da ad lan dır maq olar dı. Ka-
mal Ab dul la nın bö yük ital yan 
ya zı çı sı, mər hum Um ber to Eko 
ilə bir ne çə il əv vəl evin də baş 
tu tan gö rüş lə ri nin və iki saat-
lıq ədə biy yat söh bət lə ri nin bü-
tün əsas mə qam la rı ki tab bo yu 

oxu cu nu iz lə yir. Müəl lif unu-
dul maz Um ber to Eko ilə 

gö rüş dən son ra bey nin də, 
ara la rın da baş ve rən söh-
bə tin bə zi mə qam la rı nın 
dü zə ni ni qu ran da, özü-
nün ifa də elə di yi ki mi, 
“çox sa də bir hə qi qə tin 
işı ğı gö zü nü qa maş-
dı rıb” və be lə cə, asan 
oxu nan Dü ma ilə çə tin 
oxu nan Coys ara sın-

da kı “qa ra də lik” 
ide ya sı na gə lib 

çı xıb. Ka-
m a l 
Ab dul-

la ya gö-
rə, “…

bu, iki si nin 
ara  s ın  da kı 

yol dur, ya 
boş luq dur, də-

lik dir, ya nə dir sə, 
ora dü şən ar tıq bu 
dün ya nın ada mı 
ol mur. O bi ri 
pa ra lel dün ya-
la rın da sa ki-
ni nə çev ri lir.
Bir aya ğı ilə 
bu dün ya-
nın tor pa-
ğın da, o 
bi ri aya ğı 
ilə di gər 
p a  r a  l e l 

dün ya lar da özü nə yer 
elə yir”. Həm də ədə-
biy ya ta yo lux dun-
sa, bu xəs tə lik dən 
sa ğal maq müm kün 
de yil. “Ya ro man və 
he ka yə, şeir və pyes 
mətn lə ri nin için də 
azıb qa la caq san, ya 
da Mətn haq qın da 
mətn yaz maq la məş-
ğul ola caq san”.

lik dir, ya nə dir sə, 
ora dü şən ar tıq bu 
dün ya nın ada mı 
ol mur. O bi ri 

dün ya lar da özü nə yer 
elə yir”. Həm də ədə-
biy ya ta yo lux dun-
sa, bu xəs tə lik dən 
sa ğal maq müm kün 
de yil. “Ya ro man və 
he ka yə, şeir və pyes 
mətn lə ri nin için də 
azıb qa la caq san, ya 
da Mətn haq qın da 
mətn yaz maq la məş-
ğul ola caq san”.

“Düma ilə Coys 
arasında”kı 

həqiqət
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(Əv və li ötən say la rı mız da)

S
Si nir – 1. əsəb; 2. hirs, qə zəb, 

qeyz; 3. və tər; Sen de hiç si nir yok 
mu, bu ka dar al dır maz lık olur 
mu? Tren kalk tık tan bi raz son ra 
si nir ler de ki ger gin lik ge çer.

Si nir li – 1. əsə bi; 2. qeyz li, 
hirs li, qə zəb li; 3. da mar lı; Si nir li 
ət – da mar lı ət; Ka sap ta nı dık tı, 
etin si nir le ri ni iyi ce ayır dık tan 
son ra tar ta rak ke se ye koy du.

Sis – 1. du man, çən, bu lud; 2. 
tüs tü; Sis bom ba sı – tüs tü bom-
ba sı; Al nı nı ca ma da ya yıp ufuk-
tan kal kan si si sey rett  i.

Si tem – mə zəm mət, töh mət, 
dan laq, tə nə, qı na ma; Millî Mü-
ca de le’ nin ba şın dan o gü ne ka-
dar Ata türk ’ün en ha fi f bir si te-
mi ne uğ ra ma mış tım.

Si til – 1. çəl lək, ya laq (hey van-
la ra su ve ri lən qab); 2. mis qab 
(bər bər xa na lar da); Gün için de 
su ol ma ya ca ğı nı du yun ca ki ler-
de ki si ti li su le dol dur du.

So da – qaz lı su, mi ne ral su; 
Sin di ri mi ko lay laş tır mak için ye-
mek ten son ra so da içer di. Azər-
bay can di lin də ki so da (çay so da-
sı) – türk cə də kar bo nat.

Sok ma – sanc ma, diş lə mə 
(ilan, arı və s.); Sok ma, yı la nın, 
ak re bin, arı nın hu yu dur.

Sok mak – sanc maq, diş lə mək; 
Ço cu ğu arı sok muş. Onu ze hir li 
yı lan sok tu.

Sol la ma – öt mə, keç mə, öt mə 
əmə liy ya tı (nəq liy yat və si tə si ni 
ida rə za ma nı); Emirgân is ke le-
si nin ora lar da, an sı zın sol la yan 
ser se ri bir kam yon dan kıl pa yı 
kur tul du.

So luk – 1. nə fəs; 2. tərz; So luk 
al mak – nə fəs al maq. Genç ler der-
gi mi ze ye ni bir so luk ge tir di ler.

Som – 1. qı zıl ba lıq, som ğa ba-
lı ğı; 2. saf kül çə; Köşk, som gü-
müş bir par mak lık la iki ye 
bö lün müş tür.

Son ba har – pa-
yız; Son ba har 
mev si min de 
yap rak dö-
kü mü baş-
lar. Son-
b a  h a r  d ı , 
su yun üs-
tü ne bo yu na 
yap rak lar dü-
şü yor du.

Sor gu – is tin taq; 
Sor gu ha ki mi – müs tən tiq. 
Em ni ye te ifa de si alın mak üze re 
sor gu ha ke mi nin önü ne çı ka rıl-
dı.

Sor mak – 1. so ruş maq, sual 
ver mək; 2. sor maq, əm mək 
(dialekt də); Par mak kal dı rıp so-
ru sor mak is te di.

So ruş tur ma – 1. is tin taq; 2. 
təh qi qat; So ruş tur ma aç mak – ci-
na yət işi baş lat maq. Bir baş ka sı-
nı gön de rir, so ruş tur ma yı da ha 
da de rin leş ti rir ler di.

Soy mak – so yun dur mak, pal ta-
rı nı çı xart maq; An ne ço cu ğu soy-
du, kü ve te sok tu ve iyi ce yı ka dı.

Sö ğüş – so yut ma ət (so yuq 
qəl ya nal tı nö vü), di lim lən miş sa-
lat; Şim di her so kak ta bir ta vuk-
çu aşe vi var. Ta vu ğun çor ba sı nı, 
sö ğü şü nü, su yu na pi la vı nı sa tı-
yor. Azər bay can di lin də ki sö yüş 
– türk cə də kü für, sö vüş.

Sök mek – ba şa düş mək, an la-
maq, ay rıd et mək; Çok oku nak sız 
bir ya zı. Ben sö ker gi bi ol dum.

Sö mür mek – is tis mar et mək 
(bi ri nin əmə yi ni, öl kə ni və s.), 
müs təm lə kə ha lı na gə tir mək; Ba-
tı, bey ni ni sö mür dü ğü in san la ra 
ken di uy ruk la rı na sağ la dı ğı kon-
for dan pay ve rip gö nül alır.

Sön mek – part la maq, ha va sı 
bo şal maq, bu rax maq (tə kər şi ni, 
şar və s.); Ço cu ğun elin de ki ba-
lon sön dü.

Söz cü – şərh çi, nü ma yən də, 
söz çü; Ba sın söz cü sü – mət buat 
ka ti bi. Kong re de bun la rın beş 
yüz söz cü sü bu lu nu yor du.

Söz de – 1. qon dar ma, dır na qa-
ra sı, uy dur ma, əsa sı ol ma yan; 2. 
san ki, gu ya; Yıl lar dır söz de soy-
kı rım id diala rı or ta ya atı lır. El fe-
ne rim de çan ta nın üs tün dey miş 
söz de fa kat gö re mi yo rum.

Söz leş me – mü qa vi lə, sa ziş, 
kont rakt; İl gi li söz leş me le rin al tı-
na im za mı zı ko yar ken bu im za ya 
sa dık kal ma ko nu sun da ne öl çü-
de ni yet liy dik? Azər bay can 
di lin də ki söz ləş mə – 
türk cə də tar tış ma, 
dil kav ga sı, 
b o  z u ş -
ma.

Söz lü – 1. şi fa hi; 2. de yik li, 
söz lü; Ede bi yatt  an söz lü, ma-
te ma tik ten ya zı lı sı nav ya pıl dı. 
Bu ko nu da söz lü bir mu ta ba kat 
yok tu ara la rın da, söz süz bir uz-
laş may dı yal nız ca.

Sö zü mo na – san ki, gu ya, gu ya 
ki; Bu pat la ma lar on la rın kaz ma 
ses le ri ni sö zü mo na bas tı ra cak tı.

Su bay – or du za bi ti, hərb çi; 
Se ni ge lin ede ce ğiz, kı lıç lı bir su-
ba yın ko lu na gi re cek sin. Emir 
su ba yı – ya vər. Azər bay can di-
lin də ki su bay – türk cə də be kar.

Su bay lık – or du da za bit lik, 
za bit və zi fə si; Azər bay can di lin-
də ki su bay lıq – türk cə də be kar-
lık.

Su cuk – 1. kol ba sa nö vü; 2. su-
cuq; Kı za ran su cu ğun ko ku su nu 
al mı yor mu sun?

Suç – ci na yət, təq sir, xa ta (hü-
quq da); Ca sus luk su çun dan ya-
ka la nıp müeb bet hap se mahkûm 
ol ma dın mı? Dos to yevs ki΄ nin 
“Suç ve Ce za” ro ma nı muh te-
şem dir. 

Su çüs tü – ci na yət ba şın da; 
Ban ka hır sı zı su çüs tü ya ka lan dı.

Su lan dır mak – 1. ağ elə mək, 
şi ti ni çı xart maq, həd di keç mək; 
2. du rult maq; Du var bo ya sı na 
in cel ti ci ek le yip su lan dır dı. Bu iş 
ga li ba su lan dı rıl dı ve cid di ye ti ni 
kay bet me ye baş la dı.

Su la rın da – ra də lə rin də; Böy-
le ce tem muz ayı nın bu ilk cu-
ma sı ak şam se kiz su la rın da eve 
var dı Ze li ha.

Su rat – fi  ziono mi ya, üz, su rət; 
Su rat et mek – qaş qa ba ğı nı tök-
mək, küs mək. Ne vur dum duy-
maz mi sa fi r di bun lar, ne su rat-
tan an lı yor lar dı ne ru muz dan ne 
ki na ye den.

Su rat sız – 1. çir kin, ki fi r, bi-
çim siz; 2. sır tıq, hə ya sız; Gül süm 
adın da, su rat sız, yel loz bir kız 
bul muş tu.

Su ta şı – 1. gü lə bə tin; 2. baf ta 
(pal tar da zər li-bə zək li iş lə mə); Su-
ta şı, ba zı giy si le rin ya ka, kol, cep 
vb. yer le ri ni süs le-
mek te kul la nı lan 
iş le me li şe-
ritt  ir.

Süm sük – sa də lövh, sa də, sa-
də dil; Süm sük süm sük – ya zıq-
ya zıq, aciz, əlac sız. O ol ma sa 
da ha gün ler ce sal la nıp du rur du 
süm sük he ri fi n kra vat la rı.

Sü mük – fır tıq, bu run se li yi; 
Sü mük do ku – mi ko za, to xu ma; 
Rü ya da bur nun dan sü mük çık-
tı ğı nı ve bu nun ye re düş tü ğü nü 
gö ren ki şi nin kız ço cu ğu olur. 
Azər bay can di lin də ki sü mük – 
türk cə də ke mik.

Sü mük lü – se lik li, fır tıq lı; Sü-
mük lü bö cek – il biz, ulit ka. Rü-
ya da sü mük lü be bek gör mek 
ne ye yo rum la nır aca ba. Azər-
bay can di lin də ki sü mük lü ət – 
türk cə də pir zo la, ke mik li et. 

Sün gü – qə bir da şı; Oh ol du, 
sün gü sü tep reş me sin – Əcəb ol-
du, gö rüm qə bir də də ra hat lıq 
tap ma sın!

Sür gü – 1. ma la, ma la keş; 2. 
dır mıq; 3. ör dək (si dik qa bı); Tar-
la ya iyi ce sür gü çek mek za ma nı-
dır.

Sür gün – 1. is hal, diare ya, 
qar nı iş lə mə; 2. pöh rə, cü cər ti; 
3. sür gün; Ço cu ğun ate şi var dı, 
sür gün onu el den salm şı tı.

Sür mek – 1. sür gü nə gön-
dər mək; 2. tor pa ğı şum la maq; 
3. sürt mək; Ün lü şair Hü se yin 
Ca vid, Uzak Si bir ya’ ya sü rül-
dü.

Sü rü cü – 1. ço dar, çar va dar 
(bir yer dən baş qa ye rə hey van 
sü rü sü apa ran); 2. şo fer; 3. sü rü 
bəs lə yən şəxs; Sü rü cü ler, ya zın 
sü rü le ri dağ lık böl ge ler den yay-
la ya gö tü rür ler. 

Sü rüm – sa tış, döv riy yə, tə da-
vül; Ti ca ret çi sü rüm den ka zan-
ma sı nı bil me li dir. Es ki pa ra lar 
Yıl ba şın dan iti ba ren sü rüm den 
kal dı rıl dı. 

Ş
Şal lak – 1. çıl paq, çı lın-çıl paq; 

2. pin ti ge yim li; Şal lak mal lak – 
lüt, ana dan gə lə mə; He rif za ten 
gi yi mi ne özen gös ter mi yen şal-
lak bi ri si dir. Azər bay can di lin-

də ki şal laq – türk cə də 
kır baç.

Şal var – ba la ğı gen şal var; Har-
ma nı kal dır dım bi ra zı kal dı / To-
kur cun şal va rım al kan la dol du. 
Azər bay can di lin də ki şal var – 
türk cə də pan ta lon.

Şan – nəğ mə, mu si qi; Mü zik 
ho ca sın dan şan ders le ri al ma ya 
de vam edi yor du.

Şe be ke – 1. şə bə kə; 2. tə lə bə 
kim lik kar tı; Üni ver si te ka yıt la rı 
baş la mış tı ve öğ ren ci le re şe be ke-
le ri da ğıtl mak ta idi.

Şef – di ri jor; O dün ya ca ün lü 
bir or kest ra şe fi  idi.

Şeh la – nis bə tən çaş, çəp, qıy-
ğa cı olan qa dın gö zü; Ça kır Emi-
ne’ nin şeh la olan gö zü nün ta ra-
fın da ki ya na ğı na eli min ter siy le 
to ka dı ya pış tır dım

Şe ker – 1. qənd; 2. kon fet, şir-
ni, şir niy yat; 3. şi rin; Ko lon ya 
dök mek ten, şe ker tut mak tan, iyi 
gö zü ke ce ğim di ye ağız et mek ten 
yo rul du. He le bak, ne şe ker şey!

Şe ker le me – 1. şir niy yat, şir ni, 
kon fet; 2. mür gü(lə mə); Her gün 
öğ le ye me ğin den son ra şe ker le-
me den ön ce ye ni ye ni şah si yet ler 
ka tı lı yor du ara la rı na. Ha li ne ba-
kı lır sa şe ker le me ya pı yor du ve 
uyan dı rıl mak tan hoş lan ma mış tı.

Şe kil – for ma (ədə biy yat da, 
dil çi lik də), ob raz, gö rü nüş; Şe-
kil bil gi si (bi çim bi lim) – mor fo-
lo gi ya. Bir top lu mun en mü kem-
mel yö ne tim şek li de mok ra si dir.

Şe kil ci – for ma list, bü rok rat; 
Şek le, mad de ye, dış gö rü nü me 
önem ve rip, var lı ğı şek li ne gö re 
de ğer len di ren şe kil ci ler den ol-
ma sa kın. Azər bay can di lin də ki 
şə kil çi – türk cə də ek.

Şe la le – uca, nə həng şə la lə; Ki-
çik şə la lə lə rə türk cə də çağ la yan 
de yi lir. 

Şer bet li – ilan sanc ma sın dan 
qorx ma yan, ilan zə hə ri nə im mu-
ni te ti olan, ov sun lu; An la şı lan 
sen yı la na şer bet li imiş sin ga li ba!

Şe rit – av to mo bil yo lu ciz gi lə-
ri və bu ciz gi lər lə ay rıl mış zo laq, 
lent; Fi lim şe ri di – ki no lent; Al fa 
Ro meonun ya nın da ki şe ritt  e ar-
ka da şı nın kul lan dı ğı Volks va-
gen tos ba ğa var dı.

Şi fa – şə fa; Şi fa yı kap mak (bul-
mak) – xəs tə lən mək. 

Ak sı rık ök sü-
rük der ken 
kız ca ğız şi-

fa yı kap mış.
Şi şe – bu tul-

ka, fl a kon, ba lon, 
ban ka; Geç saat-
le re ka dar çöp ten 

top la ya cak la rı de-
mir le ri, şi şe le ri, nay-

lon la rı na sıl sa ta cak la rı-
nı ko nuş tu lar. Azər bay can 

di lin də ki şü şə – türk cə də cam.
Şu rup – 1.si rop, şi rə; 2.miks-

tu ra (ma ye dər man) Sen he le şu 
ka da yı fın şu ru bu na bir göz atı-
ver. Azər bay can di lin də ki şu rup 
– türk cə də vi da, bur ma lı çi vi.

Şüp he ci – 1.skep tik (fəl sə fi ); 
2.şək kak. O dev rin son de re ce 
şüp he ci at mos fe ri için de ha ya-
tın dan kor ka rak kaç mış tı. 

Şüp he ci lik – 1. skep ti sizm 
(fəl sə fi  cə rə yan); 2. şək kak lıq, 
hər şe yə şəkk (şüb hə) et mə. 
Özel lik le do ğa öte si ko nu lar da 
olum lu ve ya olum suz yar gı da 
bu lun mak tan çe kin me te me li ne 
da ya nan öğ re ti dir şüp he ci lik.

Davamı gələn sayımızda

(Əv və li ötən say la rı mız da) So ruş tur ma – 1. is tin taq; 2. 

Тür ki yə türk cə si və Azər bay can di li ge nealo ji ba xım dan 
qo hum dil lər olub, türk xalq la rı ailə si nin Oğuz qru pu na 
da xil dir. Bu dil lə rin et nik qo hum lu ğu, qə dim ümum türk 
di li nin va ris lə ri ol ma sı, qram ma tik qu ru luş və əsas lü ğət 

fond la rı nın müş tə rək li yi bə zən be lə yan lış tə səv vür ya ra dır ki, bu 
iki dil tama mi lə ey ni dir və hər bir azər bay can lı müasir türk cə ni 
öy rən mə yə eh ti ya c duy ma dan bu dil də sər bəst da nı şa, türk cə dən 
di li mi zə və ək si nə, adek vat şi fa hi və ya zı lı tər cü mə edə bi lər. Bu 
dü şün cə Azər bay can di li nə mü na si bət də Tür ki yə türk lə ri nə də 
ha kim dir. Hal bu ki Tür ki yə türk cə si və Azər bay can di li nin müasir 
sinx ron və ziy yə ti nin mü qa yi sə li təh li li gös tə rir ki, hə min dil lər 
ara sın da fərq lər var. Bu lü ğət hə min fərq lər dən bir qis mi nin – ya-
lan çı ek vi va lent lə rin iza hı üçün nə zər də tu tu lub. 

Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

Ço cu ğu arı sok muş. Onu ze hir li 
yı lan sok tu.

 – öt mə, keç mə, öt mə 
əmə liy ya tı (nəq liy yat və si tə si ni 
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al mak – nə fəs al maq. Genç ler der-
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 – 1. qı zıl ba lıq, som ğa ba-
lı ğı; 2. saf kül çə; Köşk, som gü-
müş bir par mak lık la iki ye 
bö lün müş tür.

Son ba har – pa-
yız; Son ba har 
mev si min de 
yap rak dö-

su yun üs-
tü ne bo yu na 
yap rak lar dü-

 – is tin taq; 
Sor gu ha ki mi – müs tən tiq. 
Em ni ye te ifa de si alın mak üze re 
sor gu ha ke mi nin önü ne çı ka rıl-

 – 1. so ruş maq, sual 
ver mək; 2. sor maq, əm mək 
(dialekt də); Par mak kal dı rıp so-
ru sor mak is te di.

ne rim de çan ta nın üs tün dey miş 
söz de fa kat gö re mi yo rum.

Söz leş me – mü qa vi lə, sa ziş, 
kont rakt; İl gi li söz leş me le rin al tı-
na im za mı zı ko yar ken bu im za ya 
sa dık kal ma ko nu sun da ne öl çü-
de ni yet liy dik? Azər bay can 
di lin də ki söz ləş mə – 
türk cə də tar tış ma, 
dil kav ga sı, 
b o  z u ş -
ma.

vb. yer le ri ni süs le-
mek te kul la nı lan 
iş le me li şe-
ritt  ir.

lak bi ri si dir. Azər bay can di lin-
də ki şal laq – türk cə də 

kır baç.

Ro meonun ya nın da ki şe ritt  e ar-
ka da şı nın kul lan dı ğı Volks va-
gen tos ba ğa var dı.

Şi fa – şə fa; Şi fa yı kap mak (bul-
mak) – xəs tə lən mək. 

Ak sı rık ök sü-

fa yı kap mış.
Şi şe

ka, fl a kon, ba lon, 
ban ka; Geç saat-
le re ka dar çöp ten 

top la ya cak la rı de-
mir le ri, şi şe le ri, nay-

lon la rı na sıl sa ta cak la rı-
nı ko nuş tu lar. Azər bay can 

di lin də ki şü şə – türk cə də cam.
Şu rup – 1.si rop, şi rə; 2.miks-

tu ra (ma ye dər man) Sen he le şu 
ka da yı fın şu ru bu na bir göz atı-
ver. Azər bay can di lin də ki şu rup 
– türk cə də vi da, bur ma lı çi vi.

Şüp he ci – 1.skep tik (fəl sə fi ); 
2.şək kak. O dev rin son de re ce 
şüp he ci at mos fe ri için de ha ya-
tın dan kor ka rak kaç mış tı. 

Şüp he ci lik – 1. skep ti sizm 
(fəl sə fi  cə rə yan); 2. şək kak lıq, 
hər şe yə şəkk (şüb hə) et mə. 
Özel lik le do ğa öte si ko nu lar da 
olum lu ve ya olum suz yar gı da 
bu lun mak tan çe kin me te me li ne 
da ya nan öğ re ti dir şüp he ci lik.
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Za man keç dik cə 
Azər bay can zi ya lı sı 
ki no ya pe şə kar kadr la-
rın cəlb olun ma sı üçün 
müx tə lif üsul la ra əl at dı. 
İlk növ bə də ki no-akt yor 
mək tə bi nin ya ra dıl ma sı bu 
is ti qa mət də ən va cib iş lər-
dən bi riy di. Ar tıq ki no da ilk 
ad dım la rı nı atan H.Ərəb lins ki 
mil li ki no mu zun ilk pe şə kar akt-
yo ru və re jis so ru mis si ya sı nı üzə-
ri nə gö tür müş dü. “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” fi l mi ni çə kən əsas ya ra dı cı 
he yət bu dövr də “Ölüm bir saat qal mış” 
ad lı baş qa bir bə dii fi lm də çək miş di və 
bu fi lm də qey ri-azər bay can lı la rın iş ti ra kı 
ilə ər sə yə gəl miş di.

Cə fər Cab bar lı, Sə məd Mər da nov, Ab-
baş Mir zə Şə rif za də ki mi mil li ruh lu ya-
ra dı cı adam lar mü səl man Şər qi nin bir 
par ça sı olan Azər bay can da ta ma şa çı nın 
ma ra ğı na sə bəb ola bi lə cək əsər lə rə mü-
ra ciət et mə yi qar şı ya məq səd qoy muş du-
lar. Bu ba xım dan, o dövr də yer li teatr la rın 
re per tuarı nın şah əsə ri he sab edi lən da hi 
Üze yir Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” 
ope rett  a sı bu tə ləb lə rə ca vab ve rən ən 
mü na sib əsər lər dən sa yı lır dı. Ar tıq mil li 
ki no muz üçün müəy yən xid mət lə ri olan 
re jis sor Bo ris Svet lov bu fi l min çə ki liş-
lə ri nə 1916-cı ilin ya yın da baş la dı. Film 
1917-ci ilin əv və lin də, 3 yan var ta ri xin də 
Ba kı da kı “Form” ki no-teat rın da nü ma yiş 
olun du. Səs siz fi l mə rəng qat maq, ta ma-
şa çı cəlb et mək məq sə di ilə ya ra dı cı he yət 
ki no za lı na can lı mu si qi ifa et mək üçün 
baş da Cab bar Qar yağ dı oğ lu ol maq la, 
bir ne çə ta nın mış mu si qi çi də vət et miş-
di. Film də Hü seyn qu lu Sa rabs ki (Əs gər), 

Əh məd Ağ dams ki (Gül çöh rə), Ələk bər 
Hü seyn za də (Sol tan bəy), Mir zəağa Əli-
yev (Sü ley man), Hə nə fi  Ter qu lov (Və li) 
və baş qa la rı müx tə lif xa rak ter li ob raz lar 
ya rat mış dı lar. Am ma fi lm Üze yir bə yin 
ürə yin cə ol ma dı və tez lik lə ek ran lar dan 
yı ğış dı rıl dı.

Mil li ki ne ma toq raf “Ar şın mal alan” ope-
rett  a sı na növ bə ti də fə 1945-ci il də mü ra ciət 
et di və bu fi lm, de mək olar ki, ək sə riy yə ti 
mil li pe şə kar kadr lar dan iba rət olan bir ya-
ra dı cı he yə tin he sa bı na ər sə yə gəl di. Fil min 
sse na ri si ni o dövr də pe şə kar dra ma turq və 
müx tə lif möv zu lu ko me di ya lar müəl li fi  ki-
mi ta nı nan Sa bit Rəh man yaz mış dı. Re jis-
sor Rza Təh ma si bə isə Ni ko lay Leş şen ko 
kö mək edir di. Ope ra tor lar Əli sətt  ar Ata ki-
şi yev və Mux tar Da da şov idi. Fil min bəs tə-
ka rı, tə bii ki, Üze yir bəy özü idi.

Bu fi lm haq qın da Azər bay can ta ma şa çı-
sı na ge niş mə lu mat ver mə yə bir o qə dər 
də ehi yac yox dur. Çün ki fi lm çə ki lib ba-
şa çat dı ğı və ilk də fə nü ma yiş ol dun du ğu 
dövr dən son ra dün ya nın 150-yə ya xın öl-
kə si nin ki no- teatr la rın da nü ma yiş olun-
muş du. Tək cə 1945-ci il ər zin də fi l mə 16 
mil yon dan çox ta ma şa çı bax mış dı. Ru si ya 
ki no su nun 100 il li yi mü na si bə ti lə apa rı lan 
so siolo ji sor ğu nə ti cə sin də bu fi lm ek ran-
lar da uzun il lər nü ma yiş et di ri lən fi lm lər 
ara sın da “100 se vim li fi lm” si ya hı sı na düş-
müş, bü rünc, gü müş və qı zıl ol maq la üç 
ye rə bö lü nən si ya hı nın “Qı zıl Si ya hı”sı na 

da xil edil miş di.

Bir fak tı da qeyq et mək la zım dır ki, 
fi lm də Sol tan bəy ob ra zı nı can lan dı ran 
akt yor Ələk bər Hü seyn za də çə ki liş lə rə 
qə dər teat rın səh nə sin də bu ob ra zı 600 
də fə dən çox ya rat mış dı. Elə bu fakt “Ar-
şın mal alan” ope rett  a sı nın Azər bay can 
ta ma şa çı sı üçün nə de mək ol du ğu nu, 
han sı zir və də da yan dı ğı nı sü but edir. 

Film də dün ya şöh rət li Rə şid Beh bu dov 
(Əs gər) və o dövr də hə lə bir o qə dər də 
po pul yar ol ma yan Lüt fə li Ab dul la yev 
(Və li) de büt et miş di. Gül çöh rə ro lu nu 
can lan dı ran Ley la Bə dir bəy li isə kas tinq-
lə rə də vət alan 50 na mi zə din ara sın dan 
se çil miş di. Film də rek vi zit ki mi is ti fa də 
olu nan qı zıl-zi nət və qiy mət li ev əş ya la rı 
Ba kı əha li sin dən və mü zey lər dən gö tü rü-
lən ger çək əş ya lar idi. 

Fil min kadr la rı nın köh nəl mə si, Azər-
bay can di lin də dubl yaj va rian tı nın ol ma-
ma sı nə ti cə sin də bi zim ta ma şa çı lar uzun 
il lər onu yal nız rus di lin də seyr edə bi lir-
di lər. Bu da fi l min te le vi zi ya ek ran la rın-
da az-az gös tə ril mə si nə gə ti rib çı xa rır dı. 
Se vin di ri ci hal dır ki, bu fi lm 2013-cü il də 
Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü və 
Ata Hol din qin ma liy yə dəs tə yi ilə ye ni-
dən bər pa olun du, Azər bay can di lin də 
ye ni dən səs lən di ril di, fi l min kadr la rı ye ni 
rəng həl li ni tap dı. Ek ran la ra çıx ma sı nın 
70, Rə şid Beh bu do vun 100 il lik yu bi le yi 
çər çi və sin də “Ar şın mal alan” fi l mi Hey-
dər Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə 2015-
ci il də Hol li vud da nü ma yiş olun du. 

O vaxt fi lm ek ran la ra çı xa raq, tez lik lə 
mil yon lar la ta ma şa çı nın rəğ bə ti ni qa zan-
dı ğı üçün bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li yə 

(ölü mün dən son ra), re jis sor Rza Təh-
ma si bə, akt yor lar dan Rə şid Beh-

bu do va, Lüt fə li Ab dul la ye və və 
Ələk bər Hü seyn za də yə, akt-

ri sa lar Ley la Bə dir bəy li yə 
və Mü nəv vər Kə lən tər li yə 

SS Rİ Döv lət Mü ka fa tı ve-
ril miş di.

Sse na ri müəl li fi  Sa bit Rəh man fi l min 
sü je ti ni da ha da rən ga rəng et mək dən öt-
rü ora Uze yir bə yin di gər əsər lə rin dən 
müəy yən əla və lər et miş di. Ümu miy yət lə 
isə 1945-ci il də ek ran laş dı rı lan “Ar şın mal 
alan” fi l mi mil li ki no mu zun ən işıq lı sə-
hi fə lə rin dən bi ri ki mi ta ri xə dü şüb.

Bəs ne cə ol du ki, ki ne ma toq raf Üze-
yir bə yin “Ar şın mal alan” ope rett  a sı na 
üçün cü də fə mü ra ciət et mə li ol du? Özü 
də nə az, nə çox, düz iyir mi il dən son ra...

İlk ola raq qeyd et mək la zım dır ki, ötən 
əs rin əl lin ci il lə ri nin so nu və alt mı şın cı 
il lə ri mil li ki no mu zun ən par laq dövr-
lə rin dən he sab edi lir. Bu il lər də ar tıq 
ki no muz, de mək olar ki, ta ma mi lə mil-
li ləş miş di. Pe şə kar ki no re jis sor la rı, ope-
ra tor la rı, sse na ri mü əl lifl  ə ri, rəs sam la rı 
ilə se çi lən və müasir ava dan lıq lar la ilə 
təc hiz edi lən ki nos tu di ya bir-bi ri nin ar-
dın ca uğur lu ek ran iş lə ri nə im za atır dı. 
“Ar şın mal alan” ope rett  a sı nın üçün cü 
ek ran həl li nə isə əsas sə bəb 1945-ci il də 
ek ran laş dı rı lan fi lm ol muş du. Küt lə vi 
nü ma yi şə çıx dı ğı ilk gün dən mil yon lar-
la ta ma şa çı nın sev gi si ni qa za nan hə min 
fi l min xa ri ci öl kə lə rə uğur la sa tıl ma sı, o 
dövr də SS Rİ-nin xa ri ci öl kə lə rə fi lm ix-
rac edən təş ki la tın – “Eks port fi lm”in ye-
ni “Ar şın mal alan”ın çə ki liş lə ri nə si fa riş 
ver mə si üçün əsas sə bəb ol du

Sse na ri müəl lifl  ə ri To fi q Ta ğı za də və 
Mux tar Da da şov, qu ru luş çu re jis so ru To-
fi q Ta ğı za də olan fi l mə o döv rün ən se-
vi lən si ma la rı akt yor ki mi də vət al mış dı. 
Ar tıq ki no da müəy yən ob raz la rı ilə ta-
nı nan və se vi lən Hə sən Məm mə do vun 
(Əs gər), Ley la Şıx lins ka ya nın (Gül çöh rə), 
Ağa da daş Qur ba no vun (Sol tan bəy), Nə-
ci bə Mə li ko va nın (Ca han xa la), Ha cı mu-
rad Ye gi za ro vun (Sü ley man), Xu ra man 
Ha cı ye va nın (As ya), Sə fu rə İb ra hi mo-
va nın (Tel li), Tə lət Rə hi mo vun (Və li) və 
baş qa akt yor la rın ya rat dı ğı iri li-xır da lı 
ob raz lar ta ma şa çı qəl bi nə yol ta pa bil di. 

Mə lum sü jet – to ya qə dər gə li ni gör-
mək is tə yi ilə baş la yan fi lm get dik cə mü-
rək kəb bir eks po zi si ya ya doğ ru in ki şaf 
edir, konfl  ikt lər kəs kin lə şir, ko mik mə-
qam lar bir-bi ri ni əvəz edir və nə ti cə də 
in sa ni hiss lər, sev gi və xoş mü na si bət lər 
bü tün ma neələ ri aşıb ke çir. Fil min əv vəl-
lə rin də bir toy göz lə yən ta ma şa çı fi  nal da 
dörd to ya şa hid lik edir. 

Fil min son kadr la rı çə ki lən ərə fə də – 
toy epi zo dun da Xalq ar tis ti Ağa da daş 
Qur ba nov qə za nə ti cə sin də dün ya sı nı 
də yiş miş di. Odur ki, ta ma şa çı son kadr-
lar da Sol tan bə yi yal nız pro fi l dən, özü 
də əsa sən or ta və ümu mi kadr lar da gö-
rür. 

Da hi Üze yir bə yin ope rett  a sı nın sü-
jet xətt  i, gö rə sən, han sı sə bəb dən dün ya 
ta ma şa çı sı nı bu qə dər ma raq lan dı rır dı? 

Av ro pa öz mə də niy yət ta ri xi nin rəng li 
döv rü nə gə lib çat dı ğı bir dö nəm-

də nə dən Şərq ko lo rit lə ri nə, 
mə də niy yə ti nə, men ta li-

te ti nə üz tu tur du? Za-
man keç dik cə bu su-

ala ca vab ver mək 
də asan laş dı. Mə-
də niy yət lə ra ra sı 

in teq ra si ya bir da-
ha sü but et di ki, hər 

bir mil lət öz mə də niy-
yə ti ilə dün ya ya çıx maq 

is tə yir sə, ilk növ bə də öz 
mil li li yi ni qo ru yub sax la ma-

ğa ça lış ma lı dır. Av ro pa ta ma şa-
çı sı na Şərq mə də niy yə ti ni Av ro pa sa ya ğı 
gös tər mək ma raq sız dır. Dün ya hər bir 
xal qı öz li ba sın da, öz süf rə sin də, öz da nı-
şıq tər zin də və öz tem pe ra men tin də gör-
mək is tə yir. Bu ba xım dan Üze yir bə yin 
is tə ni lən əsə ri bu tə ləb lə rə uy ğun gə lir.

Əy yub Qİ YAS

Za man keç dik cə 

Mil li ki no ta ri xi mi zin dün-
ya ki no ta ri xi ilə ya na şı 
ad dım la ma sı bir mə na lı 
şə kil də qü rur ve ri ci fakt-

dır. 1895-ilin 22 mart ta ri xin də Pa-
ris də Lüm yer qar daş la rı nın məh-
dud dairə lər də təq dim et dik lə ri 
hə rə kət li kadr lar və ki no nun ya ran-
ma ta ri xi ki mi qə bul edi lən hə min 
ilin 28 de kab rı nın (hə min gün dən 
eti ba rən ki no ar tıq kom mer si ya va-
si tə si ki mi nü ma yiş edil mə yə baş-
la dı) üs tün dən cə mi üç il ke çən dən 
son ra - 1898-ci ilin 2 av qus tun da 
Ba kı da yə hu di əsil li mü hən dis-fo-
toq raf A.M.Mi şo nun “Bi bi hey bət-
də neft fon ta nı”, “Ba la xa nı da neft 
fon ta nı”, “Şə hər ba ğın da xalq gə-
zin ti si”, “Qaf qaz rəq si” ki mi xro ni-
ka film lə ri (hə rə kət li kadr la rı) ki-
no ta ri xi mi zin şə rəf li sə hi fə lə ri dir. 
Təx mi nən on yed di il ər zin də Ba kı 
mil yon çu la rı nın mad di dəs tə yi və 
hə vəs kar in san la rın sə yi nə ti cə-
sin də xro ni ka jan rı na üz tu tan ki-
no adam la rı, nə ha yət ki, 1915-ci 
il də Azər bay ca nın ilk bə dii fil mi-
ni ek ran laş dı ra bil di lər. İb ra him 
bəy Mu sa bə yo vun ey niad lı “Neft 
və mil yon lar səl tə nə tin də” ro ma-
nı nın mo tiv lə ri əsa sın da ek ran laş-
dı rı lan bu film ki no ta ri xi mi zin ilk 
qa ran qu şu he sab edil sə də, ya ra dı-
cı he yə tin ək sə riy yə ti nin (re jis sor 
B.Svet lov, sse na ri müəl li fi A.D.Pa-
no va-Pot yom ki na, ope ra tor Q.Lem-
berq və s.) qey ri- mil li kadr lar dan 
iba rət ol ma sı bir qə dər ürəka-
çan de yil di. Am ma Lüt fə li 
bəy ob ra zı nın ifa çı sı, mil li 
akt yor sə nə ti mi zin ko ri-
fe yi Hü seyn Ərəb lins ki-
nin ki no da kı de bü tü o 
dövr üçün son də rə-
cə ma raq lı və va cib 
fakt he sab olu nur-
du.

rın cəlb olun ma sı üçün 
müx tə lif üsul la ra əl at dı. 
İlk növ bə də ki no-akt yor 
mək tə bi nin ya ra dıl ma sı bu 
is ti qa mət də ən va cib iş lər-
dən bi riy di. Ar tıq ki no da ilk 
ad dım la rı nı atan H.Ərəb lins ki 
mil li ki no mu zun ilk pe şə kar akt-
yo ru və re jis so ru mis si ya sı nı üzə-
ri nə gö tür müş dü. “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” fi l mi ni çə kən əsas ya ra dı cı 
he yət bu dövr də “Ölüm bir saat qal mış” 
ad lı baş qa bir bə dii fi lm də çək miş di və 
bu fi lm də qey ri-azər bay can lı la rın iş ti ra kı 

Cə fər Cab bar lı, Sə məd Mər da nov, Ab-
baş Mir zə Şə rif za də ki mi mil li ruh lu ya-
ra dı cı adam lar mü səl man Şər qi nin bir 
par ça sı olan Azər bay can da ta ma şa çı nın 
ma ra ğı na sə bəb ola bi lə cək əsər lə rə mü-
ra ciət et mə yi qar şı ya məq səd qoy muş du-
lar. Bu ba xım dan, o dövr də yer li teatr la rın 
re per tuarı nın şah əsə ri he sab edi lən da hi 
Üze yir Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan” 
ope rett  a sı bu tə ləb lə rə ca vab ve rən ən 
mü na sib əsər lər dən sa yı lır dı. Ar tıq mil li 
ki no muz üçün müəy yən xid mət lə ri olan 
re jis sor Bo ris Svet lov bu fi l min çə ki liş-
lə ri nə 1916-cı ilin ya yın da baş la dı. Film 

da xil edil miş di. ci il də Hol li vud da nü ma yiş olun du. 
O vaxt fi lm ek ran la ra çı xa raq, tez lik lə 

mil yon lar la ta ma şa çı nın rəğ bə ti ni qa zan-
dı ğı üçün bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li yə 

(ölü mün dən son ra), re jis sor Rza Təh-
ma si bə, akt yor lar dan Rə şid Beh-

bu do va, Lüt fə li Ab dul la ye və və 
Ələk bər Hü seyn za də yə, akt-

ri sa lar Ley la Bə dir bəy li yə 
və Mü nəv vər Kə lən tər li yə 

SS Rİ Döv lət Mü ka fa tı ve-
ril miş di.

fi q Ta ğı za də olan fi l mə o döv rün ən se-
vi lən si ma la rı akt yor ki mi də vət al mış dı. 
Ar tıq ki no da müəy yən ob raz la rı ilə ta-
nı nan və se vi lən Hə sən Məm mə do vun 
(Əs gər), Ley la Şıx lins ka ya nın (Gül çöh rə), 
Ağa da daş Qur ba no vun (Sol tan bəy), Nə-
ci bə Mə li ko va nın (Ca han xa la), Ha cı mu-
rad Ye gi za ro vun (Sü ley man), Xu ra man 
Ha cı ye va nın (As ya), Sə fu rə İb ra hi mo-
va nın (Tel li), Tə lət Rə hi mo vun (Və li) və 
baş qa akt yor la rın ya rat dı ğı iri li-xır da lı 
ob raz lar ta ma şa çı qəl bi nə yol ta pa bil di. 

Mə lum sü jet – to ya qə dər gə li ni gör-
mək is tə yi ilə baş la yan fi lm get dik cə mü-
rək kəb bir eks po zi si ya ya doğ ru in ki şaf 
edir, konfl  ikt lər kəs kin lə şir, ko mik mə-
qam lar bir-bi ri ni əvəz edir və nə ti cə də 
in sa ni hiss lər, sev gi və xoş mü na si bət lər 
bü tün ma neələ ri aşıb ke çir. Fil min əv vəl-
lə rin də bir toy göz lə yən ta ma şa çı fi  nal da 
dörd to ya şa hid lik edir. 

Fil min son kadr la rı çə ki lən ərə fə də – 
toy epi zo dun da Xalq ar tis ti Ağa da daş 
Qur ba nov qə za nə ti cə sin də dün ya sı nı 
də yiş miş di. Odur ki, ta ma şa çı son kadr-
lar da Sol tan bə yi yal nız pro fi l dən, özü 
də əsa sən or ta və ümu mi kadr lar da gö-
rür. 

Da hi Üze yir bə yin ope rett  a sı nın sü-
jet xətt  i, gö rə sən, han sı sə bəb dən dün ya 
ta ma şa çı sı nı bu qə dər ma raq lan dı rır dı? 

Av ro pa öz mə də niy yət ta ri xi nin rəng li 
döv rü nə gə lib çat dı ğı bir dö nəm-

də nə dən Şərq ko lo rit lə ri nə, 
mə də niy yə ti nə, men ta li-

te ti nə üz tu tur du? Za-
man keç dik cə bu su-

ala ca vab ver mək 
də asan laş dı. Mə-
də niy yət lə ra ra sı 

in teq ra si ya bir da-
ha sü but et di ki, hər 

bir mil lət öz mə də niy-
yə ti ilə dün ya ya çıx maq 

is tə yir sə, ilk növ bə də öz 
mil li li yi ni qo ru yub sax la ma-

ğa ça lış ma lı dır. Av ro pa ta ma şa-

cı he yə tin ək sə riy yə ti nin (re jis sor 
B.Svet lov, sse na ri müəl li fi A.D.Pa-
no va-Pot yom ki na, ope ra tor Q.Lem-
berq və s.) qey ri- mil li kadr lar dan 
iba rət ol ma sı bir qə dər ürəka-
çan de yil di. Am ma Lüt fə li 
bəy ob ra zı nın ifa çı sı, mil li 
akt yor sə nə ti mi zin ko ri-
fe yi Hü seyn Ərəb lins ki-
nin ki no da kı de bü tü o 
dövr üçün son də rə-

Milli 
kinomuzun 
üç cəhdi
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Ağ Şəm səd din və
Fa teh Sul tan Meh met

Os man lı ta ri xi nin ən güc lü sul tan la rın dan 
bi ri Fa teh Meh me tin ka mil hökm dar ki mi 
for ma laş ma sın da Ağ Şəm səd di nin bö yük 
xid mət lə ri olub. Fa teh 1453-cü il də İs tan bu lu 
fəth edən za man da da ona də yər li məs lə hət-
lə ri ilə yar dım edən müəl li mi ni çox yük sək 
qiy mət lən di rib. Əv vəl cə Ağ Şəm səd di nin 
sa ra ya ne cə gəl mə si haq qın da da nı şaq.

Ağ Şəm səd din XIV əs rin so nun da 1389-cu 
il də döv rü nün ta nı nan elm xa dim lə rin dən 
olan Mə həm məd Şəm səd din Həm zə nin 
ailə sin də dün ya ya gə lib. Onun nə sil şə cə rə si 
bö yük azər bay can lı su fi , İş ra qi lik nə zə riy-
yə si nin ba ni si Şi ha bəd din Yəh ya Süh rə ver-
di yə ge dib çı xır. Bu gün də is tər türk, is tər 
ərəb-fars, is tər sə də Av ro pa təd qi qat çı la rı 
Şəm səd di nin Azər bay can dan ol ma sı nı təs-
diq edir. Şam da mü dər ris lik edən ata sı son-
ra dan bu mis si ya sı nı da vam et dir mək üçün 
Ana do lu ya gə lir. O za man yed di ya şı ol ma-
sı na bax ma ya raq, Ağ Şəm səd din Qu ra nı əz-
bər öy rə nir. Son ra o, həm Sul tan Fa teh Meh-
me tin ilk və əsas müəl li mi, baş məs lə hət çi si, 
həm də bö yük öv li ya, hə kim ki mi ta nı nır. 
Onun bö yük tibb ali mi ki mi ye tiş mə sin dən 
ət rafl  ı da nı şa ca ğıq. Hə lə lik qeyd edək ki, o, 
bü tün dün ya da tibb el min də iki bö yük nə-
zə riy yə nin ba ni si ki mi xa tır lan maq da dır.

Şəm səd din gənc yaş la rın da Şər qin bö yük 
su fi  lə rin dən olan Ha cı Bay ram Və li nin ən 
nü fuz lu mü ri di olur. Onu baş qa tə lə bə lər-
dən fərq lən di rən bir cə hə ti də tibb və əc za çı-
lı ğa va qif ol ma sı idi. Bu nu əv vəl cə ata sın dan, 
da ha son ra isə Göy nük də ki məd rə sə müəl li-
min dən mə nim sə miş, ata sı nın Şam dan gə tir-
di yi tibb ki tab la rı nı əz bər lə miş di. Bir gün o, 
hə min Ha cı Bay ram Və li ilə söh bət lə şər kən 
bir ki şi çox qaç maq dan təng nə fəs hal da içə-
ri gi rir. “Ha cı Bay ram, kö mək elə, oba da kı 
uşaq lar bir-bir qı rı lır” de yə ağ la yır və yar dım 
ala bi lə cə yi ye ga nə şəxs olan su fi  dən də bu-
nu xa hiş edir. Mə lum olur ki, An ka ra nın çox 
kə nar bir ye rin də oba baş çı sı olan bu ki şi di-
gər oba nın baş çı sı ilə düş mən kə sil di yin dən 
on dan hə mi şə pis lik gö rüb. Axır da hə min 
adam bu oba nın is ti fa də et di yi su qu yu su nu 
mur dar la ya raq, yə ni ora öl müş si çan ata raq 
ölüm cül mik rob ya yıb. Oba ya Ha cı Bay-
ram la gə lən Şəm səd din, uşaq la rı yo lux duq-
dan son ra mə sə lə nin ağır ol du ğu nu an la yır. 
Əc za çı lıq qa bi liy yə ti ni işə sa la raq müx tə lif 
dər man bit ki lə ri top la yıb məl həm lər ha zır la-
yır. Onun əsas işi nə ti cə ni tö rə dən fə sad la rı, 
sə bəb lə ri ara dan qal dır maq idi. Şəm səd din 
xəs tə li yin kö kün də du ran mik ro bun zə rər-
siz ləş di ril mə si nə ti cə sin də əsl sağ lam lı ğın 
qə naəti nə gə lir. Be lə cə, o, top la dı ğı dər ma nı 
da bir ba şa nə ti cə olan xəs tə li yin yox, sə bəb 
olan mik ro bun də fi  nə yö nəl dir. Cə mi bir cə 
həf tə dən son ra bü tün ki çik uşaq lar şid dət-
li qız dır ma dan və hal sız lıq dan xi las olur.

Bu ha di sə Şəm səd din də tib bə olan ma ra ğı 
da ha da ar tı rır. Tə bii ki, o da bö yük mə-
nə vi us ta dı İbn Si na ki mi tə səv vüfl  ə, hik-
mət lə tib bin or taq vəh də ti nə me yil edir. 
Son ra dan ya za ca ğı “Ki ta bül-Tibb”, “Şər-
hi əh va li Ha cı Bay ram Və li” əsər lə rin də 
də bu mə sə lə lər dən bəhs edir. Be lə lik lə, 
o, ax ta rış la rı nı da vam et di rə rək, mik rob 
nə zə riy yə si nin əsa sı nı qo yur. “Ki ta bül- 
Tibb”də bu nun açıq-aş kar iza hı nı ve rir. O 
döv rün Av ro pa sı isə mik rob nə zə riy yə si 
ilə yal nız XIX əsr də ta nış olur. Lui Pas ter 
ar tır dı ğı cü zi əla və lər lə on dan 400 il əv vəl 
bu nu kəşf edən Ağ Şəm səd din dən yün gül 
de sək, oğur luq et miş olur. Am ma “Ki ta-
bül-Tibb”də ərz olu nan mik rob və onu 
zə rər siz ləş dir mə yin yol la rı bu gün də öz 
ak tual lı ğı nı qo ru yub sax la yır. 

Ağ Şəm səd di nin Os man lı sa ra yı na get mə-
si və Fa teh Meh me tə müəl lim lik et mə si nin 
qə ri bə ta rix çə si var: bir gün Ha cı Bay ram Və-
li yə sul tan dan na mə gə lir. Na mə ni oxu yan 
şeyx mü rid lə ri nə bil di rir ki, Sul tan II Mu rad 
onu pay taxt Ədir nə yə də vət edir. Bu, onun 
özü nə də çox təəc cüb lü gə lir. Sa ray el çi si nə 
qo şu la raq pay tax ta gə lən Ha cı Bay ram sul-
tan tə rə fi n dən bö yük hör mət lə qar şı la nır. 

Sul tan Mu rad onu bir həf tə ya nın dan bu rax-
mır, məs lə hət lə ri ni din lə yir. Axır da iş o ye rə 
ça tır ki, sul tan ona və zir li yi tək lif edir. Öm rü-
nün ahıl ya şı na ça tan öv li ya, tə bii ki, bu tək li fi  
xə fi f bir gü lüm sə mə ilə qar şı la yır. Ca vab ve-
rir ki, kö nül sul tan lı ğı nı bu yaş da dün ya tax-
tı na də yi şə cək fi k ri yox dur. “Am ma sə nə elə 
bir göv hər ve rə cə yəm ki, gə lə cək də par-par 
par la ya caq, in di biz dən uzaq da qa lan Ko nis-
tan ti no po lu da ələ ke çi rə cək”, - de yir. Söz-
lər dən sul tan təəc cüb lə nir və ca vab ve rir ki, 
onun bu ya xın lar da bir öv la dı ola caq. Bü tün 
ru hum la oğ lan ola ca ğı na və nə həng İs tan bu-
lu fəth edə cə yi nə ina nı ram. Bay ram Və li təm-
ki ni ni poz ma dan: - İs tan bu lun fət hi ni nə sən 
gö rə cək sən, nə də mən. Onu sə nin göv hə rin 
olan sul tan oğ lun la, mə nim göv hə rim Ağ 
Şəm səd din fəth edə cək. Be lə də olur. Gənc 
Şəm səd din Os man lı nın ən güc lü sul tan la-
rın dan olan Fa teh Meh me tin müəl li mi olur. 
Va qif ol du ğu elm lə ri ona da öy rə dir, gənc 
Meh me ti əsl ida rə çi və fa teh ki mi ye tiş di-
rir. Fa teh Sul tan Meh met İs tan bu lun fət hi nə 
məhz Ağ Şəm səd di nin məs lə hət lə ri sa yə sin-
də nail ola bi lir. Gə mi lə rin alt la rı nın piy lən-
mə si sa yə sin də on la rın bö yük mə sa fə dən 
də ni zə sa rı asan lıq la dar tıl ma sı ide ya sı nı ona

Ağ Şəm səd din ve rir. O, “bu ilin Cə ma zi yə-
ləv vəl ayı nın 20-də sə hər fi  lan tə rəf dən qa-
la ya hü cum edin. O gün şə hər fəth edi lə cək 
və İs tan bul dan azan səs lə ri uca la caq”- de yib, 
konk ret ta ri xi gös tə rə rək sul tan qo şu nu nu və 
do nan ma sı nı təh lü kə dən xi las edir və qa lib 
gəl mə si nə mü yəs sər olur. 

Onun məs lə hə ti nə qu laq asan Fa teh dər hal 
qo şu na ha zır lıq əm ri ve rir və Ağ Şəm səd di-
nin de di yi gün İs tan bu la hü cum baş la yır. İs-
tan bul sə hər saat 8-də fəth edi lir. Fa teh Sul tan 
Meh met şə hə rə hə min gün gü nor ta saat la-
rın da ağ atın be lin də Top qa pı is ti qa mə tin dən 
da xil olub, Aya sof ya ya doğ ru irə li lə yir. İs tan-
bu lun fət hi nin mə nə vi ata sı he sab edi lən Ağ 
Şəm səd din də Fa te hin ya nın da olur. Bi zans-
lı lar Ağ Şəm səd di ni Sul tan Meh met he sab 
edə rək ona gül dəs tə lə ri ve rir lər. O isə gənc 
Fa te hi gös tə rə rək: “Sul tan bu dur, gül lə ri ona 
ve rin”, - de yir. Fa teh sə: “Sul tan mə nəm, an-
caq İs tan bu lun fət hi nin mə nə vi ata sı odur” 
- de yə Ağ Şəm səd di ni gös tə rir.

Rə va yə tə gö rə, İs tan bu lun fət hin dən 
son ra Fa teh Sul tan Meh met Ağ Şəm səd di-
ni zi ya rə tə ge dib müəl li min dən onu ye ni-
dən tə lə bə li yə, dər viş li yə qə bul et mə si ni 
xa hiş edib. Ağ Şəm səd din sə tək li fi  rədd 
edə rək be lə ca vab ve rib: “Sul ta nım, sən 
bi zim dad dı ğı mız ləz zə ti da da caq ol san, 
səl tə nə ti bu ra xar san”, de yir.

Rə şi dəd din və Qa zan Xan 
XIII-XIV əsr lər də Azər bay can da döv lət çi li-

yin in ki şa fı, xal qın ya şa yış sə viy yə si nin yük-
səl mə sin də fəal xid mət lə ri olan şəxs lər dən 
bi ri də döv rün bö yük alim-tə bi bi Fəz lul lah 
Rə şi dəd din dir. Sual olu na bi lər ki, bir ali min, 
ya xud bir tə bi bin öl kə nin iq ti sa di ri fa hı na bu 
də rə cə də bö yük fay da sı ola bi lər mi? Söh-
bət Rə şi dəd din dən ge dir sə, bu sualın ca va bı 
bir mə na lı şə kil də “bə li” ola caq. Hü la kü lər 
döv rün də Aba qa xa nın şəx si hə ki mi olan 
Rə şi dəd din onun və ailə si nin bö yük hör mə-
ti ni qa za nır. Hə kim ol maq la ya na şı, Aba qa 
xa nın oğ lan la rı Ar qun və Key xa tu nun təh sil-
tər bi yə si ilə də də rin dən ma raq la nır, on la ra 
Şərq fəl sə fə si nin sir lə ri ni, an tik dün ya nın el-
mi-fəl sə fi  dər ki ni öy rə dir. İbn Si na yo lu nun 
da vam çı sı olan Rə şi dəd din fəl sə fə ilə tibb 
el mi ni bir müs tə vi də gö tür dü yü üçün bu 
iki sa hə nin vəh də tin dən iba rət tə lim lə xan 
öv lad la rı nı maarifl  ən di rir. Son ra dan nü fu zu 
bir az da ar tan Rə şi dəd din döv lə tin baş və zi ri 
sə viy yə si nə qə dər qal xır və bu sə la hiy yə tin-
dən is ti fa də edə rək bü tün Şər qin ən ali təd ris 
müəs si sə si olan “Rə bi-Rə şi di” elm mə bə di ni 
ya ra dır. Qə ze ti mi zin bun dan əv vəl ki say la-
rın da hə min elm mə bə di ba rə sin də ət rafl  ı 
bəhs et miş dik. İn di isə Rə şi dəd din-Qa zan 
xan mü na si bət lə ri nə to xu naq: El xa ni sü la lə si-
nin yed din ci hökm da rı olan Qa zan xan 1295-
ci il də ha ki miy yə tə gə lən də döv lə tin iq ti sa di 
və si ya si du ru mu çox ağır və ziy yət də idi. 
Həm da xi li çə kiş mə lər, həm də xa ri ci bas qın-
lar Hü la kü lə rin (El xa ni lə rin) ba şı nın üs tün də 
qa ra bu lud lar ki mi do la şır dı. Ar qun xa nın 
döv rün də çox za man öl kə dən kə nar da ya şa-
yan və bir xris tian təəs süb ke şi ki mi bö yü yən 
Qa zan xan və ziy yət dən çıx maq üçün nə həng 
alim və bö yük təc rü bə sa hi bi Rə şi dəd di ni 
özü nə və zir tə yin edir. On la rın ara sın da kı 
müəl lim-tə lə bə mü na si bət lə ri bun dan son-
ra da ha da in ki şaf edir. Qa zan xan Rə şi dəd-
di nin məs lə hə ti ilə El xa ni lər ta ri xin də ye ni 
mər hə lə sa yı lan “Qa zan xa nın is la hat la rı”nı 
ha zır la yır. İs la hat la rın hər bən di xa nın müəl-
li mi nin töv si yə və re dak tə si ilə ya zı lır. Fəz lul-
lah, Qa zan xa na İs lam di ni ni qə bul et mə si ni 
və Şərq dü şün cə tər zi nin ha kim ol du ğu cə-
miy yə ti bu nun la da ha yax şı ida rə edə bi lə cə-
yi ni məs lə hət gö rür. Qa zan xan, tə bii ki, bu na 
əməl edir və sə mə rə si ni də tez lik lə gö rür. 

Qa zan xan 1304-cü ilə qə dər, yə ni taxt da 
ol du ğu müd dət də Rə şi dəd din lə müəl lim– 
tə lə bə mü na si bət lə ri ni qo ru yub sax la yır. 
Elə bu nun nə ti cə sin də də bir ali min bey ni-
nin məh su lu olan ide ya lar la bö yük döv lə ti 
məhv ol maq dan qo ru yur.

 El min NU Rİ

Ağ Şəm səd din və

Şərq və onun bir par ça sı olan Azər bay ca-
nın ta ri xin də bir sı ra hökm dar lar var ki, 
on la rın ye tiş mə sin də, ka mil ləş mə sin-
də, dün ya gö rüş lə ri nin for ma laş ma sın-

da döv rün məş hur fi lo sof la rı nın, mü tə fək kir-
lə ri nin bö yük xid mət lə ri olub. Şərq ənə nə si nə 
uy ğun ola raq ir sən ke çi ci olan ha ki miy yət də 
hökm dar ata öz va ri si nin ka mil bir rəh bər 
ki mi ye tiş mə si  üçün ən yax şı müəl lim lə-
ri sa ra ya də vət edər di. Zə ma nə si nin ən 
müd rik şəxs lə rin dən dərs alan gə lə cək 
hökm dar lar da bir əlin də tut duq la rı 
qı lınc la ya na şı, o bi ri əl lə rin də ki qə lə-
mə də say ğı ilə ya na şır dı lar. Atə bəy lər 
döv lə ti nin qu ru cu su Şəm səd din El də-
gəz, oğul luq la rı Mə həm məd Ca han və 
Ars la na özü müəl lim lik edib. Azər bay-
can ta ri xin də bu cür fakt la rın sa yı az 
de yil. Am ma elə Azər bay can fi lo sof la rı 
olub ki, on lar nəin ki bi zim döv lət də, 
elə cə də baş qa nə həng im pe ri ya lar da 
döv rün əzə mət li hökm dar la rın mə nə vi 
ata la rı - müəl lim lə ri olub lar. On lar dan 
bi ri də Ağ Şəm səd din dir:
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Ço xil lik mü ta liə vər di şi mə nə ədə bi mətn lə rə həm də müx tə-
lif ra kurs lar dan ya naş ma ğı öy rə dib. Mə sə lən, ide ya və ma-
hiy yət cə ey ni, la kin ay rı-ay rı mə kan la rı, üs lub və for ma la rı 
özün də bir ləş di rən mətn lə rin har da sa bir-bi ri nə qo hum lu ğu 

haq da çox dü şün mü şəm. Dün ya ya ra nan dan bir ne çə möv zu var ki, 
bü tün ya ra dı cı şəx siy yət lər yal nız bu möv zu lar ət ra fın da ox şar sü-
jet lər qu rur lar və bu pro ses əsr lər bo yu tək rar la nır. 

Ədə bi ge ne ti ka de yi lən bir 
məfh  um var və hər do ğu lan ye ni 
ya zı çı həm də öz əc da dı nın ox-
şa rı dır. İs veç rə ya zı çı sı Geor ges 
Hal das özü nün “Hə rə kət siz kö-
çə ri” əsə rin də ya zır ki, “gə lə cək 
bi zim da xi li miz də ki ka ha lar da 
ya şa yır”. Bu mə na da biz özü müz 
də əc dad la rı mı zın da xi lin də ki 
ka ha lar dan çıx mı şıq. Sö zü mün 
ma bə di isə baş qa dır...

Hər bir in san dün ya dan kö-
çə cə yi gün haq qın da dü şü nür 
və ne cə, han sı şə rait də ölə cə yi ni 
bil mə yən in san işıq ucu boy da 
bir ümi də sı ğı nır; ölən də öv lad 
çiy nin də get mək. Bu ümid dən 
bir az da ana sü dü nün qo xu su 
gə lir. Zəif və həm də tox taq lıq 
gə ti rən bir tə səl li dir. Rus nəs-
ri nin us ta ya zı çı la rın dan olan 
And rey Pla to no vun “Üçün cü 
oğul” he ka yə si nin qo ca qəh rə-
ma nı nı xa tır la yın. Vi la yət şə hə-
rin də ya şa yan bu qo ca nın qa rı sı 
dün ya sı nı də yi şir və o, müx tə lif 
di yar lar da ya şa yan al tı oğ lu nun 
hər bi ri nə ey ni məz mun lu te le-
qram yol la yır. Onun be li dün-
ya ya ver di yi sual la rın ən bö yü-
yü ki mi bü kül müş dü. Oğul lar 
və ata bir qa dı nın it ki si ni fərq li 
şə kil də qav ra yır lar. Tə bii ki, qo-
ca üçün bu it ki nin miq ya sı da ha 
bö yük dür. Qa rı sı nın ba şa çat mış 
öm rü növ bə nin ona çat ma sı de-
mək dir. O, ölü mün so yuq nə fə-
si ni bur nu nun ucun da hiss edir. 
Sə hər al tı oğul ta bu tu çi yin lə ri nə 
alıb mə zar lı ğa apa rır lar. Ata nın-
sa için də bir məm nun luq his si 
var dı. Dü şü nür dü ki, o da bu al tı 
oğu lun çiy nin də so nun cu sə fə ri-
nə çı xa caq. Qo ca nın bu hə yat da 
sı ğı na ca ğı ye ga nə ümid bu ar xa-
yın çı lıq his si idi. 

Azər bay can nəs rin də he ka yə 
jan rı nın ən gö zəl nü mu nə lə ri ni 
ya rat mış ya zı çı Ya şa rın uzun il lər 
bun dan əv vəl “Yed di” ki ta bın da 
oxu du ğum “Ta but” he ka yə si ni 
xa tır la dım. He ka yə də ki dra ma-
tik si tuasi ya so na dək oxu cu nu 
gər gin lik də sax la yır. Mətn də ki 
bü tün de tal lar zər gər də qiq li yi 
ilə iş lə nib. Sö zə qar şı bu də rə cə-
də mə su liy yət lə ya na şan çox az 
ya zı çı mız var. Ya şar məhz be lə 
ya zı çı lar dan dır. Onun bü tün he-
ka yə lə rin də pe şə kar lıq qa ba rıq 
şə kil də özü nü gös tə rir. 

“Ta but”dan da nı şır dıq. O ta bu-
tun içi nə “Ti ta nik” ki mi bat mış 
bir ömür sı ğı şıb. Ağ la sığ maz ger-
çək lik lər bə dii mən ti qə söy kə nir, 
çö rək pu lu qa zan maq üçün yo lüs-
tü qar şı sı na çı xan ada mın yü kü nü 
da şı yan sü rü cü nün gi ley-gü za rıy la 
baş la yan he ka yə ağ la-gü ma na gəl-
mə yən is ti qa mə tə üz tu tur. Ma şı-
nın yü kü nə ol sa yax şı dır? Ta but! 

He ka yə nin onur ğa sü tu nu məhz 
hə min ta bu tun için də ki adam və 
onun ta le yi dir. Tan rı nın çiy ni nə 
qoy du ğu yük dən qa çan adam in di 
özü na mə lum bir ada mın ma şı nın-
da bir yü kə çev ri lib. Və ən fa ciəli si 
bu dur ki, nə vaxt sa dün ya ya gə tir-
di yi öv la dı da han sı sa bir yol la bu 
yük dən xi las ol ma ğa ça lı şır. (!) Qə-
dim Çin mə sə lin də de yi lir ki, bir cə 
çat bü töv bir gə mi ni ba tı ra bi lər. 
Ta but da kı nın hə ya tın da kı çat (bu-
na səhv də de mək olar) onun bu 
hə yat də ni zin də bat ma sı na gə ti rib 
çı xar dı. Töv bə do nu na bü rün müş 
qa yı dış lar heç vaxt qə bul olun mur. 
Doğ ma la rı nın ta le yi nin üs tün dən 
tank ki mi ke çib ge dən dən son ra 
hə yat sə nin də bur nu nu ovur, sı-
xıb su yu nu çı xa rır və ge ri qa yı dan-
da o sın mış ömür lə ri bər pa et mək 
müm kün ol mur. “Ta but” he ka yə-
sin də oğul ata sın dan in ti qa mı nı 
alır, onun ta bu tu nu yad bir ada-
mın ma şı nın da qo yub çı xıb ge dir. 
Ta le yin dən qa ça bil mə yən ölü nü, 
yad bir in san - ma şı nın yi yə si dəfn 
edir. Ya zı çı oxu cu ya fa ciənin “hü-
cey rə”si ni gös tə rə bi lir. 

Bir də Məm məd Oru cun 
“Oyun ha va sı” po ves ti ni xa tır la-
dım. Bü tün kən di qor xu al tın da 
sax la yan qəs sab Əli za man dün-
ya sı nı də yi şən də doğ ma la rı on-
dan im ti na edir. İy lən miş me yi ti 
dəfn edən ta pıl mır. Ha mı ya xa-
sı nı kə na ra çə kir. Əza zil li yi ilə 
bü tün kən də qan ud du ran, qı lın-
cı nın da lı da, qa ba ğı da kə sən bu 
qəs sab dan kənd adam la rı bu cür 
dəh şət li bir in ti qam alır lar. Or ta-
da qal mış me yi tə son an da ar va dı 
sa hib çı xır. Han sı ki, sağ lı ğın da 
ona da zü lüm çək dir miş di, xə ya-
nət et miş di. Heç bir əməl cə za sız 
qal mır. “Ta but” he ka yə si nin qəh-
rə ma nı ilə xa rak ter ba xı mın dan 
tərs mü tə na sib olan Əli za man da 
axi rə ti ur vat sız olan lar dan dır. 

Fərq li mə kan lar, fərq li si tuasi-
ya lar və fərq li mən ti qi son luq lar... 
Və bu son luq la rın hər bi rin də tə bii 
qa nu nauy ğun luq... İn san ne cə ya-
şa yır sa, elə də ölür. Elə əsər lər var 
ki, bir nə fə sə oxu maq müm kün 
de yil, oxu yub bi ti rin cə nə fə sin kə-
si lir, san ki yo xu şu qal xır san. Mət-
nin ağır lı ğı nı için də da şı maq çə tin 
olur. Haq qın da da nış dı ğım bə dii 
mətn lər də be lə dir. Xü su sən “Ta-
but” Azər bay can nəs rin də ən ağır, 
çə ki li he ka yə lər dən dir.

Haq qın da da nış dı ğım əsər lə-
rin üçün də də or ta lıq da bir ta but 
var, am ma bu ta but la rın hə rə si-
nin qis mə ti nə bir me yit dü şüb. 
Bu ta but la rı fərq lən di rən, on la rın 
için də ki adam la rın ya şa dıq la-
rı ömür lər dir. Bu ta but la ra olan 
mü na si bət də on la rın ya şa dı ğı 
öm rə ve ri lən qiy mət dir.

Kənan
HACI

Üç tabut10. Kal ki Kriş na mur ti – “Pon ni-
nin oğ lu” ro ma nı. 2400 sə hi fə dən 
iba rət bu əsər də 900 000 söz var. 

Ta mil di lin də, ta ri xi janr da ya-
zıl mış bu ro man 1950-ci il lər də 
beş cild də nəşr edi lib. Əsər də Ço la 
sü la lə si nin hökm dar la rın dan bi ri, 
X-XI əsr lər də ha ki miy yət də ol muş 
Arul mo ji var man dan bəhs edi lir. 
Oxu cu nun əsə ri oxu yub bi tir mə yə 
nə qə dər vaxt sərf edə cə yi ni de yə 
bil mə rik, çün ki hər oxu cu nun mü-
ta liə tem pi fərq li dir. Kal ki Kriş na-
mur ti bu ro ma nı üç il ya rı ma ya-
zıb bi ti rib.

9. Mah mud Döv lə ta ba di nin 
“Ke li dar” əsə ri 2836 sə hi fə dən və 
950 000 söz dən iba rət dir. 

İran da məş hur olan bu ro man 
1984-cü il də işıq üzü gö rüb.  Əsər də 
İra nın şi mal-şər qin də yer lə şən Xo-
ra san əya lə ti nin Səb za var şə hə rin-
də ya şa yan kürd ailə si nin qon şu la rı 
ilə olan düş mən çi li yin dən bəhs edi-
lir.  Ro man da ha di sə lər İkin ci Dün-
ya mü ha ri bə sin dən son ra İran si ya-
sə ti nin ən həs sas döv rün də cə rə yan 
edir. Döv lə ta ba di əsə ri 15 il ər zin də 
ər sə yə gə ti rib. La kin ya zı çı nın zəh-
mə ti hə dər get mə yib. Əsər İran da  
oxu cu lar tə rə fi n dən ən çox se vi lən 
ki tab lar ara sın da dır. 

8. To mas Man nın  “İosif və 
qar daş la rı” əsə ri 1492 sə hi fə dən 
iba rət dir. 

Epik ro man olan bu əsər 1943-
cü il də İs veç də çap dan çı xıb. Əsər 
Bib li ya da kı İakov dan İosi fə qə-
dər olan məş hur sü jet lə rin nəql 
edil mə sin dən iba rət dir. Ro man da 
ha di sə lər Mi sir də Ama rın ha ki-
miy yə ti döv rün də – təq ri bən bi-
zim era dan 1300 il əv vəl baş ve rir. 
Dörd his sə dən iba rət ro ma nı To-
mas Mann 16 ilə ya zıb.  

7. Sem yuel Ri çard so nun 1534 
sə hi fə lik  “Kla ris sa və ya gənc qa-
dı nın he ka yə ti” əsə rin də 984 870 
söz var. 

Özün də müx tə lif sə nəd lə ri və 
gün də lik lə ri əks et di rən bu əsər 
1748-ci il də nəşr edi lib. Əsə rin sü jet 
xətt  i ni ailə si tə rə fi n dən qə bul edil-
mə yən bir xa nı mın fa ciəsi təş kil 
edir. An caq açıq de yək ki, 1 mil-
yo na ya xın söz oxu ya caq oxu cu 
əsər dən xöş bəxt son-
luq göz lə-
mə sin.

6. Karl Uve Knaus qor dun “Mə-
nim mü ba ri zəm” ad lı əsə ri 3600 sə-
hi fə və 1 000 000 söz dən iba rət dir.  

Bu, al tı av to bioq ra fi k əsər dən 
iba rət və ya zı çı nın özü nün  2009-
cu və 2011-ci il lər də çap et dir di yi 
ro man dır. Knaus qor dun öz dost-
la rın da, ta nı dı ğı ailə lər də gör dü yü 
acı hə qi qət lə ri əks et dir mə si, tə fər-
rüat la ra var ma sı əsə ri oxu naq lı et-
di və ya zı çı ya bö yük şöh rət gə tir-
di. Hər şe yi açıq, sə mi mi yaz maq, 
hətt  a ya zı çı nın hə yat yol da şı nı be lə 
özün dən çı xar mış dı. An caq oxu cu 
tə rə fi n dən gö zəl qar şı la nan bu əsər 
sa tış re kor du vur du. Tək cə Nor-
veç də ya rım mil yon nüs xə ki tab 
sa tıl mış, da ha doğ ru su,  ki ta bı öl-
kə nin hər 9 nə fə rin dən bi ri al mış dı. 

5.  Şeks pi rin “Yay ge cə sin də 
yu xu” pye si nin Ar no Şmidt tə-
rə fi n dən al man di li nə tər cü mə si 
1536 sə hi fə dən, 1 100 000 söz və 
6 800 000 işa rə dən iba rət olub. 

Ar no Şmidt də Hans Volş le ger 
ki mi, Ed qar Po nun əsər lə ri ni al-
man di li nə tər cü mə edə-edə tər cü-
mə prob lem lə rin dən ro man yaz-
maq qə ra rı na gə lib. 

4. Ro bert Mü zil lin “Si ma sız 
in san” ki ta bı 1774 sə hi fə dən iba-
rət dir.  

Üç ki tab dan iba rət olan ro man 
1913-cü il də Avst ri ya-Ma ca rıs tan 
mo nar xi ya sı nın son gün lə rin dən 
bəhs edir. Ro man da bir çox əhə miy-
yət li mə sə lə lər qal dı rı lır: hə qi qət, 
mü la hi zə, cə miy yət və ide ya lar... 
Müəy yən mə sə lə lər də müəl lif Av-
ro pa nın 1918-ci il də üz ləş di yi prob-
lem lə ri ön cə dən gö rə bi lib. Təəs süf 
ki, əsə ri ta mam la ma ğa, son luq ver-
mə yə ya zı çı ya ömür 
və fa et mə yib.  Mü-
zil lin heç bir əsə ri, 
ona, 13 il ər zin də 
yaz dı ğı bu əsər 
qə dər uğur, şöh-
rət gə ti rə 
bil mə-
di.  

3. Saen to lo gi ya nın ata sı L.Ron 
Hab bar dın “Tor paq mis si ya sı” 
ad lı 10 cild lik əsə ri 3992 sə hi fə-
dən və 1 200 000 söz dən iba rət dir. 

Na şir lə rə inan saq, bu əsər 
“uzaq gə lə cək də baş ve rə cək sa ti-
rik el mi-fan tas tik ma cə ra dır”. La-
kin bə zi tən qid çi lər bu əsə ri məs-
xə rə yə qoy du. Hətt  a bir müd dət 
on la rın tə ki di ilə əsə rin ça pı na qa-
da ğa da qo yul muş du. ABŞ-ın Cor-
ci ya şta tı nın Dal ton şə hər ci yin də 
ro ma nı, “iy rənc ma zo xizm, uşaq-
la ra zo ra kı lıq, ho mo sek sualizm, 
nek ro man ti ya, qan lı qətl və baş qa 
an ti so sial, qa nu na zidd hə rə kət-
lər aşı la ma sı, poz ğun luq və di gər 
ha di sə lər lə bağ lı epi zod la rın tək-
rar lan ma sı” id diası ilə yer li ki tab-
xa na lar dan yığış dır dı lar. Onu da 
qeyd edək ki, 10 cild lik əsə rin bü-
tün cild lə ri best sel ler ol du. 

2. Mar sel Prus tun “İti ril miş 
gün lə rin ax ta rı şın da” ro ma nı 
3031 sə hi fə,  1 267 069 söz dən  və  
9 609 000 işa rə dən iba rət dir.  

13 cild lik bu ro man ədə biy yat 
ta ri xin də ən uzun ro man ki mi 
Gin ne sin re kord lar ki ta bı na da xil 
edi lib. Bir in sa nın di lin dən nəql 
edi lən he ka yət də ha di sə lə ri onun 
uşaq lıq dan yet kin lik ya şı na qə dər 
olan azad lıq duy ğu la rı, xa ti rə lə ri 
mü şa yiət edir. 1913-1927-ci il lər-
də çap edil miş əsər XX əsr də di gər 
ya zı çı la rın ya ra dı cı lı ğı na da tə sir 
et di. Hə min əsər mo dern ro man 
sa yı lır. Qı sa de sək, çox uzun, am-
ma çox ma raq lı ki tab dır. 

1. Corc de Sk yu de ri və Mad len 
de Sk yu de ri nin “Ar ta men” əsə ri 
13 095 sə hi fə dən və 2 100 000 söz-
dən iba rət dir. 

Əgər cid di mü ha ki mə yü rüt sək, 
bu əsər XVII əsr dən bə ri rə qib lə-
ri nə heç bir şans ver mir: 10 cild də 
nə az, nə çox – 2 100 000 söz var. 
Əsə rin müəl li fi  Corc de Sk yu de-
ri sa yıl sa da, çox vaxt onun ba cı sı 
Mad len de Sk yu de ri nin də şə rik-
li müəl lif ol du ğu nu id dia edir lər. 
“Sas pens” ele ment lə riy lə, say sız-
he sab sız sü jet “tvist”lə ri və ak tiv 
hə rə kət lər lə do lu olan bu əsər, 
ma hiy yət cə ro man tik he ka yə dir. 
İri həcm li ol ma sı na bax ma ya raq, 
əsər öz döv rün də son də rə cə məş-
hur olub. Ro ma nın tək rar nəş ri 
yal nız onun in ter net va si tə si ilə 
oxun ma sı üçün təş kil edil miş aka-

de mik la yi hə dən son ra 
real la şıb. 

Hazırladı: 
NARINGÜL

Dörd his sə dən iba rət ro ma nı To-
mas Mann 16 ilə ya zıb.  

7. Sem yuel Ri çard so nun 1534 
sə hi fə lik  “Kla ris sa və ya gənc qa-
dı nın he ka yə ti” əsə rin də 984 870 
söz var. 

Özün də müx tə lif sə nəd lə ri və 
gün də lik lə ri əks et di rən bu əsər 
1748-ci il də nəşr edi lib. Əsə rin sü jet 
xətt  i ni ailə si tə rə fi n dən qə bul edil-
mə yən bir xa nı mın fa ciəsi təş kil 
edir. An caq açıq de yək ki, 1 mil-
yo na ya xın söz oxu ya caq oxu cu 
əsər dən xöş bəxt son-
luq göz lə-
mə sin.

və fa et mə yib.  Mü-
zil lin heç bir əsə ri, 
ona, 13 il ər zin də 
yaz dı ğı bu əsər 
qə dər uğur, şöh-
rət gə ti rə 
bil mə-
di.  

“Sas pens” ele ment lə riy lə, say sız-
he sab sız sü jet “tvist”lə ri və ak tiv 
hə rə kət lər lə do lu olan bu əsər, 
ma hiy yət cə ro man tik he ka yə dir. 
İri həcm li ol ma sı na bax ma ya raq, 
əsər öz döv rün də son də rə cə məş-
hur olub. Ro ma nın tək rar nəş ri 
yal nız onun in ter net va si tə si ilə 
oxun ma sı üçün təş kil edil miş aka-

de mik la yi hə dən son ra 
real la şıb. 

Hazırladı: 
NARINGÜL

Dünyanın 10
ən uzun romanı

10. Kal ki Kriş na mur ti – “Pon ni- 6. Karl Uve Knaus qor dun “Mə-

Kom pü ter əs ri nin müs bət tə rəf lə ri ilə ya na şı, mən fi tə-
rəf lə ri də var. Belə ki, kom pü te rə, mo bil te le fon la ra 
ay rı lan za man və ener ji, mü ta liə nin vax tın dan “oğur-
la nır”. Söh bət iri həcm li əsər lər dən ge dir sə, bu mə-

sə lə də və ziy yət da ha pis dir. Müx tə lif ya zı çı la rın ta ri xə ən uzun 
ro man lar ki mi düş müş əsər lə ri ni oxu yan la ra, sö zün əsl mə na-
sın da, hə səd apar maq olar. Aşa ğı da ədə biy yat ta ri xi nə 10 ən 
uzun ro man ki mi düş müş əsər lə rin si ya hı sı nı təq dim edi rik.
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Uşaq lıq xa ti rə lə ri min ək sə riy-
yə ti bir ba şa, ya xud do la yı sıy-
la, Ya zı çı lar İtt  i fa qıy la bağ lı-
dır. Za man var dı ki, İtt  i fa qın 

iki də nə ya ra dı cı lıq evi var dı – bi ri Şü-
və lan da, ikin ci si Şu şa da...

Hər il ora lar da din cə lir dik – bir ayı nı 
Şu şa da, ikin ci si ni Şü və lan da. İs ti ra hət və-
rə qə si İtt  i fa qın üzv lə ri üçün pul suz, ailə-
lə ri üçün 75 faiz gü şəşt li idi... Ata la rı mız 
gün də lik məişət, hə yat qay ğı la rın dan 
azad olub, əl lə ri nə qə ləm gö tü rür, 
ədə biy ya tı mı zın ta ri xi nə öz ad-
la rı nı xır da-xır da ya zır dı-
lar... Biz də din cə lir dik 
– uşaq üçün ata-ana-
sı, ba cı-qar daş la-
rıy la bir yer də din-
cəl mək dən yax şı nə 
ola bi lər ki?..

Ya zı çı lar Evi de yir di lər ora la ra. Və 
ev gö zün də gör dü yü müz, bi zim üçün 
mü qəd dəs sa yı lan o yer lə rin gö zəl aura sı 
var dı – hə min bu aura sö zü nü o za man lar 
heç bil mə sək də...

O döv rün ki tab la rı na - ro man la rı na, 
po vest lə ri nə, poema la rı na bax sa nız, ək-
sə riy yə ti nin so nun da müt ləq bir qeyd gö-
rə cək si niz: Şu şa... Şü və lan... Ma le yev ka... 
Pe re del ki no... Ya ra dı cı lıq ev lə ri hə qi qə tən 
ya ra dır dı. Qə ləm əh li ni bir ye rə top la yıb, 
ara la rın da bir sə mi miy yət, bir ün siy yət, 
bir sağ lam rə qa bət ya ra dır dı.

Bi lir si niz han sı rə qa bət dən da nı şı ram? 
Sə hər tez dən, aş pa zı mız Sə ki nə xa la ye-
kə mis qa za nı nı çöm çəy lə dö yə-dö yə bi zi 
ye mə yə ça ğır maz dan, hə yət də ki köş kün 
sə rin li yin də ge cə yaz dı ğı nı dost la rın la bö-
lüş mək na mi nə gi riş di yin rə qa bət dən...

On da hə lə ya şa dı ğı mız hər gü nün ta rix 
ol du ğu nun fər qi nə var mır dıq. Var say dıq, 
hər anı nı yad daş la rı mı za elə kö çü rər dik 
ki, za ma nın za va lı na uğ ra ma sın və ca van-
la rı mız la bö lü şə bi lək...

Bu ev lər həm də zi ya lı lıq mək tə bi idi. 
Baş qa ne cə ola bi lər di ki? 6-7 yaş lı uşaq 
Əli Və li yev, Meh di Hü seyn, İl yas Əfən di-
yev, Sü ley man Rüs təm, Mir zə İb ra hi mov, 
Bay ram Bay ra mov, Məm məd Ra him, Os-
man Sa rı vəl li, Sü ley man Rə hi mov və bu 
ple ya da dan olan baş qa nə həng şəx siy yət-
lə ri bir ara da, məişət şə raitin də, cə miy yət 
için də, ailə də gö rür dü. On la rın bir-bi riy-
lə dav ra nı şı nı da ha har da iz lə mək müm-
kün idi ki?

Gör mək işin ya rı sıy dı, həm də gö tür-
mək la zım idi axı... Və gö tü rür dük də. 
Be lə cə, for ma laş dıq, be lə cə, adam ol ma-
ğa ça lış dıq... Adam ola bil dik sə, “Ya zı çı lar 
Evi” ad la nan bö yük hə yat uni ver si te ti ni 
bi ti rə rək ol duq...

Si zə in di təq dim edə cə yim ki çik xa ti rə də, 
əs lin də bir bə ha nə di ki, o mü hi tə, o in san la-
ra, o mü na si bə tə olan sev gi mi rəs mən iz har 
edim. Am ma ke çək bə ha nə nin özü nə...

1965-ci il... Atam “Ədə biy yat və İn cə sə-
nət” qə ze ti nin mə sul ka ti bi idi. Bu işi bi lən-
lər bi lir, bil mə yən lər üçün izah edim ki, qə-
zet əl lə yı ğı lan vaxt lar da, işin yi yə si mə sul 
ka tib idi. Özü mü dərk edən dən an la mış-
dım ki, həf tə nin bir gü nü ata mə nim de yil, 
mət bəənin di... Am ma ada mın Al la hı var, 
yay da mə zu niy yə ti ni müt ləq ve rir di lər. 
O da işi yol daş la rın dan ki mə sə, ən çox da 
Ayaz Və fa lı ya tap şı rıb, din cəl mə yə ge dir-
di... Mət bəənin qur ğu şun, qu rum qo xu yan 
fə za sın dan qur tu lub, bir ay lıq dağ lar qoy-
nu na, Şu şa ya çıx maq az iş de yil di val lah!..

İs ti ra hə ti mi zin şı dır ğı vax tıy dı. Gün-
lə rin bi rin də, sə hər-sə hər poç tal yon gə-
lib hay sal dı ki, Əl fi  Qa sı mo va mək tub 
var. Baş da atam ol maq la, ha mı mız təəc-
cüb qal dıq – axı kim idi İs ti ra hət Evi nə 
mək tub ya zan?.. Kon ver ti aç dı, mək tu bu 
əv vəl cə ürə yin də oxu du, uca dan “Ay cü-

vəl la ğı lar!” – de yib gü lüm sün dü və 
ana ma mü ra ciət lə, “Qa ra qız, 

sən də eşit, gör nə ya zıb lar 
mə nə!” söy lə di və bu şe i-
ri avaz la oxu du:

 Sən–biz
Sən key fə ba xır san o sə rin Şi şə də, Əl fi ,

Biz qov ru lu ruq is ti də, ən di şə də, Əl fi !
 
Eh san elə miş su yun sə nə İsa bu la ğı,
Biz tap ma yı rıq iç mə yə bir şi şə də, Əl fi !
 
Sən məs ti-xu mar san yüz ağac köl gə li yin də,
Biz zəhr udu ruq mət bəətək gu şə də, Əl fi !
 
Bur da ha va nın is ti li yi qır xı ke çib dir,
Ərz ey lə, gö rək, ne çə olar me şə də, Əl fi ?
 
Əm lik qu zu lar dır, bi li rik şa mu-nə ha rın,
Gil lət ki, cə fa düş mə sin heç di şə də, Əl fi !
 
Vur, vur ara ğı, sən sa rı dan ar xa yı nıq biz,
Ad-san qa za nıb san bu çə tin pe şə də, Əl fi !
 
Sən ki, nə ye yir sən, bi zi yad ilə ye yir sən,
Al lah da gə rək özü sə nə nuş edə, Əl fi !

Qa bil İmam ver di yev, Ayaz Və fa lı
16 iyul, 1965, saat 11.55, mət bəə.

P.S. Bu şei ri atam dün ya dan kö çən dən 
son ra tap mı şam və de yi rəm ki, yax şı qa-
lıb. Ba rı o gün lə rin da dı nı, nə şə si ni bir an-
lıq da ol sa, da ma ğım da duy dum...

İl qar ƏL Fİ

Ö
lüm süz lük ax ta rı şın da 
olan Çin giz xan 1219-
cu il də döv rü nün bö-
yük Çin ali mi Çanq 

Çu na mək tub ya za raq, onu hü-
zu ru na də vət edir. Çin giz xa nın 
mək tu bu nu oxu yan çin li alim 
ona ca vab ya zır. Nec det Bay rak-
ta roğ lu nun araş dır ma la rın dan 
əl də olu nan hər iki mək tu bu 
təq dim edi rik:

Çin giz xa nın yaş lı vaxt la rı idi. 
Hə min dövr də də Çin də Tao 
inan cı na söy kə nən din var dı. 
Hə ya tı nı hə min di nə həsr edən 
Çi nin bö yük alim lə rin dən olan 
Çanq Çun əbə di hə ya ta qo vuş-
maq üçün öz di ni inan cı nı ya şa-
yır dı. Çin giz xan ali min ya şa mı-
nı araş dı ran dan son ra dü şü nüb 
ki, o sehr  baz ola bi lər. An caq bu-
na bax ma ya raq, ali mi həm Çin-
giz xan, həm də Çin im pe ra to ru 
öz tə rə fi  nə çək mə yə səy gös tə rir-
di. La kin alim ona edi lən tək lif-
lə ri rədd edə rək Çan tuq dağ la-
rı na xəl və tə çə ki lir. Çin giz xan 
isə alim lə gö rü şüb onun inanc və 
fi  kir lə ri ilə ta nış ol maq is tə yin də 
idi. Bu məq səd lə çin li alim lə rin 
də mü şa yiəti ilə 1219-cu il də ali-
mə be lə bir mək tub gön də rir:

“Ulu Tan rı Çin dən əli ni çə kib, 
sə bə bi isə Çi nin lov ğa lıq et mək lə 
bə ra bər, is raf çı lıq edə rək dəb də-
bə li hə yat sür mə si dir. Hal bu ki 
mə nim Şi ma lın uc suz-bu caq sız 
çöl lə rin də zər rə qə dər də gö-
züm yox dur. Dəb də bə li hə yat 
sür mə yə nif rət edi rəm. Mə nim 
an caq bir ti kə çö rə yim və bir 
çu xam var. Ço ban la rım ki mi 
sa də ye yər və sa də ge yi nə rəm.

Bü tün xal qı öv lad la rım ki mi se-
vi rəm. Mə ha rə ti olan lar la da 
qar da şım ki mi dav ra nı ram. Əs-
gər lər lə tə lim lər də hər za man 
ön cər gə də olu ram və dö yüş də 
də heç vaxt ge ri də qal mı ram. 
Yed di il ər zin də bö yük bir əsər 
ya rat ma ğa mü vəff  əq olub, bü-
tün dün ya nı bir im pe ra tor luq da 
bir ləş dir dim. Şəx sən özü mü də 
bir o qə dər qa bi liy yət li he sab 
et mi rəm. La kin Çin hö ku mə ti 
xain dir. Bu na gö rə Ulu Tan-
rı taxt la rı nı ələ ge çir mək də 
mə nə kö mək edir. Cə nub-
da Sunq, Şi mal da HuiHuo, 
Şərq də Hsia, Qərb də bar-
bar lar ha ki miy yə ti mi qə bul 
edib lər. Mə nə elə gə lir ki, 
Hun lar dan son ra Asi ya be lə 
ge niş im pe ra tor luq gör mə yib. 
Tut du ğum yol uca bir yol dur, 
çiy ni mi ver di yim iş isə ona 
nis bə tən çox ağır dır. Bu na 
gö rə də ida rəet mə də bir 
sı ra nöq san la rın ol ma-
sın dan qor xu ram. Bir 
ça yı keç mək üçün qa-
yı ğa nə qə dər eh ti yac 
var sa, döv lə ti ida-
rə et mək üçün də 
təc rü bə li, ka mal 
sa hi bi olan şəxs-
lə rə eh ti yac var.

Tax ta çıx dı ğım gün dən xal qı mın 
ida rə edil mə si mə sə lə sin də na ra-
ha tam. Eşit di yi mə gö rə, hə qi qə ti 
əxz edə rək doğ ru yol la irə li lə yir-
si niz. Kə ra mə ti niz sa yə sin də bü-
tün in san la rın xü su siy yət lə ri ni 
bi lir si niz.

Əli ni zi dün ya dan çə kib uzun 
müd dət ma ğa ra lar da ya şa dı nız, 
kə ra mət sa hi bi olan in san lar da 
si zin ya nı nı za gə lir lər. Çan qut da 
ol du ğu nu zu bi li rəm. Si zi unut-
ma sam da, yük sək dağ lar və 
ova lar bi zi bir-bi ri miz dən ayı-
rıb. Si zin lə gö rüş mə yə im kan 
yox dur. Gəl səy di niz tax tım dan 
enib ya nın da du ra ram. Su ilə tə-
miz lə nib pəh riz sax la dım. Ara-
mız da olan mə sa fə dən çə kin mə, 

mü qəd dəs ayaq la rı nı tər pət mə-
yin üçün sə nə yal va rı ram. Qum 

çöl lə ri sə ni na ra hat et mə sin. Xal-
qın bü gün kü və ziy yə ti nə ba xıb 
mər hə mət edin. Ha lı ma acı yın, 
ölüm süz lü yün sir ri ni mə nə de-
yin, şəx sən xid mə tin də özüm 
du ra cam. Söy lə yə cə yin tək bir 
söz mə ni xoş bəxt edə cək. Fi-
kir lə ri mi mək tu bum va si tə si lə 

gön də rir və mə ni an la ya ca ğı-
na ümid edi rəm.”

Yaş lı alim mək tu bu oxu-
duq dan son ra Çin giz xa na 
be lə bir ca vab ya zır:

“Uca fər ma nı nı zı al dım. Bə yan 
edi rəm ki, də niz sa hi li nin ya xın lı-
ğın da ya şa yan lar qa bi liy yət siz in-
san lar dır. Mən də eti raf edi rəm, 
dün ya iş lə ri ni bir o qə dər an la-
mı ram. Qo cal mı şam, an caq öl-
mə mi şəm. Şöh rə tim hər öl kə yə 
ya yı lıb, fə qət mü qəd dəs li yi mə 
gəl dik də, mə nim adi in san lar-
dan bir fər qim yox dur.

Da xi li mə bax dı ğım za man 
özüm dən uta nı ram. Mə nim giz-
li dü şün cə lə ri mi kim bi lir? Siz-
dən əv vəl Kin və Sunq im pe ra-
tor luq la rın dan də vət al sam da, 
get mə dim. Fə qət, in di Mo ğol sa-
ra yın dan gə lən ilk də və ti qə bul 
et mə yə ha zı ram. “Nə üçün?” de-
yə cək si niz. Çün ki Tan rı si zə in di-
yə qə dər gö rül mə yən və bun dan 
son ra da gö rül mə yə cək bir mərd-
lik ve rib. Çin xal qı və bar bar lar 
si zin ha ki miy yə ti ni zi qə bul edib-
lər. Mən də hü zu ru nu za çıx maq 
üçün qar fır tı na la rı na si nə gə rə-
rək gəl mə yə qə rar ver dim”.

Bir il sü rən uzun və yo ru cu 
sə fər dən son ra alim Çanq Çun, 
Çin giz xan la hind sa hil lə rin də 
gö rü şür. Çin giz xan ali mi qar şı-
la ya raq ona: “Möh tə rəm us tad, 
uzaq yol dan gəl mi siz. Öl mə mək 
üçün əli niz də dər ma nı nız var-
mı?” – de yər kən alim:

“Ha ya tı uzat maq üçün ça rə var, 
la kin ölü mə ça rə yox dur” – de yir.

Söh bət za ma nı Çanq Çun Çin-
giz xa na öm rü uzat maq üçün nə-
lər edil mə si nin va cib ol du ğu nu 
an lat dı. Ali min gəl di yi qə na ə tə 
gö rə, in san 130 ya şı na qə dər ya-
şa ya bi lər.
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şaq lıq xa ti rə lə ri min ək sə riy-
yə ti bir ba şa, ya xud do la yı sıy-
la, Ya zı çı lar İtt  i fa qıy la bağ lı-
dır. Za man var dı ki, İtt  i fa qın 

iki də nə ya ra dı cı lıq evi var dı – bi ri Şü-
və lan da, ikin ci si Şu şa da...

Hər il ora lar da din cə lir dik – bir ayı nı 
Şu şa da, ikin ci si ni Şü və lan da. İs ti ra hət və-
rə qə si İtt  i fa qın üzv lə ri üçün pul suz, ailə-
lə ri üçün 75 faiz gü şəşt li idi... Ata la rı mız 
gün də lik məişət, hə yat qay ğı la rın dan 
azad olub, əl lə ri nə qə ləm gö tü rür, 
ədə biy ya tı mı zın ta ri xi nə öz ad-
la rı nı xır da-xır da ya zır dı-
lar... Biz də din cə lir dik 
– uşaq üçün ata-ana-
sı, ba cı-qar daş la-
rıy la bir yer də din-
cəl mək dən yax şı nə 

Ya zı çı lar Evi de yir di lər ora la ra. Və 
ev gö zün də gör dü yü müz, bi zim üçün 

İs ti ra hə ti mi zin şı dır ğı vax tıy dı. Gün-
lə rin bi rin də, sə hər-sə hər poç tal yon gə-
lib hay sal dı ki, Əl fi  Qa sı mo va mək tub 
var. Baş da atam ol maq la, ha mı mız təəc-
cüb qal dıq – axı kim idi İs ti ra hət Evi nə 
mək tub ya zan?.. Kon ver ti aç dı, mək tu bu 
əv vəl cə ürə yin də oxu du, uca dan “Ay cü-

vəl la ğı lar!” – de yib gü lüm sün dü və 
ana ma mü ra ciət lə, “Qa ra qız, 

sən də eşit, gör nə ya zıb lar 

Sən key fə ba xır san o sə rin Şi şə də, Əl fi ,
Biz qov ru lu ruq is ti də, ən di şə də, Əl fi !

Eh san elə miş su yun sə nə İsa bu la ğı,
Biz tap ma yı rıq iç mə yə bir şi şə də, Əl fi !

Sən məs ti-xu mar san yüz ağac köl gə li yin də,

Bu ev lər həm də zi ya lı lıq mək tə bi idi. Si zə in di təq dim edə cə yim ki çik xa ti rə də, 

Biz zəhr udu ruq mət bəətək gu şə də, Əl fi !

Bur da ha va nın is ti li yi qır xı ke çib dir,

Sən məs ti-xu mar san yüz ağac köl gə li yin də,O sərin Şişədə, Əlfi!

vi rəm. Mə ha rə ti olan lar la da 
qar da şım ki mi dav ra nı ram. Əs-
gər lər lə tə lim lər də hər za man 
ön cər gə də olu ram və dö yüş də 
də heç vaxt ge ri də qal mı ram. 
Yed di il ər zin də bö yük bir əsər 
ya rat ma ğa mü vəff  əq olub, bü-
tün dün ya nı bir im pe ra tor luq da 
bir ləş dir dim. Şəx sən özü mü də 
bir o qə dər qa bi liy yət li he sab 
et mi rəm. La kin Çin hö ku mə ti 
xain dir. Bu na gö rə Ulu Tan-
rı taxt la rı nı ələ ge çir mək də 
mə nə kö mək edir. Cə nub-
da Sunq, Şi mal da HuiHuo, 
Şərq də Hsia, Qərb də bar-
bar lar ha ki miy yə ti mi qə bul 
edib lər. Mə nə elə gə lir ki, 
Hun lar dan son ra Asi ya be lə 
ge niş im pe ra tor luq gör mə yib. 
Tut du ğum yol uca bir yol dur, 
çiy ni mi ver di yim iş isə ona 
nis bə tən çox ağır dır. Bu na 
gö rə də ida rəet mə də bir 
sı ra nöq san la rın ol ma-
sın dan qor xu ram. Bir 
ça yı keç mək üçün qa-
yı ğa nə qə dər eh ti yac 
var sa, döv lə ti ida-

ida rə edil mə si mə sə lə sin də na ra-
ha tam. Eşit di yi mə gö rə, hə qi qə ti 
əxz edə rək doğ ru yol la irə li lə yir-
si niz. Kə ra mə ti niz sa yə sin də bü-
tün in san la rın xü su siy yət lə ri ni 
bi lir si niz.

Əli ni zi dün ya dan çə kib uzun 
müd dət ma ğa ra lar da ya şa dı nız, 
kə ra mət sa hi bi olan in san lar da 
si zin ya nı nı za gə lir lər. Çan qut da 
ol du ğu nu zu bi li rəm. Si zi unut-
ma sam da, yük sək dağ lar və 
ova lar bi zi bir-bi ri miz dən ayı-
rıb. Si zin lə gö rüş mə yə im kan 
yox dur. Gəl səy di niz tax tım dan 
enib ya nın da du ra ram. Su ilə tə-
miz lə nib pəh riz sax la dım. Ara-
mız da olan mə sa fə dən çə kin mə, 
mü qəd dəs ayaq la rı nı tər pət mə-
yin üçün sə nə yal va rı ram. Qum 

çöl lə ri sə ni na ra hat et mə sin. Xal-
qın bü gün kü və ziy yə ti nə ba xıb 
mər hə mət edin. Ha lı ma acı yın, 
ölüm süz lü yün sir ri ni mə nə de-
yin, şəx sən xid mə tin də özüm 
du ra cam. Söy lə yə cə yin tək bir 
söz mə ni xoş bəxt edə cək. Fi-
kir lə ri mi mək tu bum va si tə si lə 

gön də rir və mə ni an la ya ca ğı-

Bü tün xal qı öv lad la rım ki mi se-
vi rəm. Mə ha rə ti olan lar la da 

Tax ta çıx dı ğım gün dən xal qı mın 
ida rə edil mə si mə sə lə sin də na ra-

Bü tün xal qı öv lad la rım ki mi se-
vi rəm. Mə ha rə ti olan lar la da 

Tax ta çıx dı ğım gün dən xal qı mın 
ida rə edil mə si mə sə lə sin də na ra-

Ölümsüzlüyün sirri



İtalo KALVİNO
(İtaliya)

Qa lak ti ka la rın sü rət lə 
bir-bi rin dən uzaq laş-
ma sı ilə bağ lı Ed vin 
R.Qubb lun apar dı-

ğı he sab la ma lar fə za ya da ğıl-
maz dan ön cə kainat da kı bü tün 
ma te ri ya nın bir nöq tə də cəm-
ləş mə si nin də qiq ta ri xi ni müəy-
yən ləş dir mə yə im kan ve rir. 

- Əl bətt  ə, ha mı mız bir nöq tə yə 
sı xış mış dıq, - yaş lı QfwfQ ba şı nı 
yel lə di, - ney lə yə bi lər dik? On da 
heç kə sin ağ lı na da gəl məz di ki, 
fə za-fi  lan var. Elə cə də, Za man 
– çəl lək də ki si yə nək ba lıq la rı 
kimi, tər pə nə bil mirl dik sə, Za-
man nə yi mi zə la zım idi? 

«Çəl lək də ki si yə nək ba lıq la rı 
ki mi sı xış mış dıq» de dim, an caq 
bu, gə li şi gö zəl ifa də dir: əs lin də, 
sı xış ma ğa da yer yox idi. Bə də-
ni mi zin bü tün nöq tə lə ri baş qa-
la rı nın bə də nin də ki bü tün nöq-
tə lər lə üst-üs tə dü şür dü. Çün ki 
ha mı mız bir nöq tə də yer ləş miş-
dik. Doğ ru dur, elə bir na ra hat lıq 
hiss et mir dik, an caq hər hal da, 
ada ma ağır gə lir di ki, mə sə lən, 
sen yor Pbert Pberd ki mi ya ra ma-
zın bi ri elə hey əl-aya ğa do la şır. 

Ne çə nə fər idik? Bu nu tə səv-
vür elə mək be lə müm kün de yil. 
Sa yı mı zı bil mək üçün heç ol ma-
sa, bir az ca bir-bi ri miz dən ara-
lan ma lıy dıq. Biz isə bir ye rə qa-
laq lan mış dıq. Si zə elə gə lə bi lər 
ki, bu və ziy yət də ol du ğu mu za 
gö rə çox ada ma yo vu şan, meh-
ri ban in san la ra çev ril miş dik. 
Am ma hər şey tər si nəy di: baş qa 
vaxt lar da qon şu lar bir-bi ri nə qo-
naq ge dir, biz isə o qə dər ya xın 
ya şa yır dıq ki, heç sa lam laş mır-
dıq da.

Ta nış la rı mız çox az idi. On-
lar dan sen yor Ph(i)nko, onun 
dos tu sen yo ra Xueaeu X., 
bir də, Z’ zu -  köç kün ailə si 
və  yu xa rı da de di yim Pbert 
Pber di da ha  yax şı xa tır la yı ram. 

Ora da bir sü pür gə çi qa dın da 
var dı -  ha mı onu «əl buy-
ruq çu su» ki mi ta nı yır dı. 
O, bü tün kos mos da ye ga-
nə qul luq çu idi. Düz dür, 
on da kos mos özü də dır naq 
boy day dı… Sö zün açı ğı, qa dın 
bü tün gü nü heç nəy lə məş ğul 
ol mur du – hətt  a nə yin sə to zu-
nu al maq da la zım de yil di, çün ki 
nöq tə boy da olan mə ka na bir toz 
zər rə ci yi də gi rə bil məz di. Ona 
gö rə də qa dın söz gəz dir mək lə, 
qey bət et mək lə vaxt ke çi rir, elə 
hey öz hə ya tın dan şi ka yət lə nir-
di. 

Yer ləş di yi miz dar mə kan 
üçün bu sa da la dı ğım adam lar 
be lə çox idi; üs tə gəl, bu ra da 
cür bə cür baş qa şey lər də qa-
laq lan mış dı: son ra dan kaina tın 
ti kin ti ma te rialı ki mi is ti fa də 
olun caq bü tün mad də lər sı-
ray la, yan ba yan dü zül müş dü.

Bil mir dik, bun la rın han sın-
dan ast ro no mi ya da (mə sə lən, 
An dro me da du man lı ğı üçün), 
coğ ra fi  ya da (tu ta lım, Vo gez 
üçün) və ya kim ya da (müx tə-
lif izo top la rın ha zır lan ma sın-
da) is ti fa də olu na caq. Bun dan 
baş qa, hər ad dım da qon şu Z’-
zu la rın əş ya la rı na ili şir dik – sə-
bət lər, açı lıb-yı ğı lan çar pa yı lar, 
dö şək lər… Bu Z’ zu la rı öz ba-
şı na qoy say dıq, bö yük ailə ol-
duq la rı nı bə ha nə edib, öz lə ri ni 
elə apa rar dı lar, san ki bu ra da 
on lar dan baş qa ya şa yan yox-
dur: on lar hətt  a bü tün nöq tə nin 
için dən ke çən pal tar ası lan ip 
çək mək fi k ri nə düş müş dü lər.

Doğ ru dur, bə zən Z’ zu lar la heç 
də yax şı dav ran mır dıq: mə sə lən, 
on la rı  «köç kün» ad lan dır maq 
nə yə la zım idi? Bu, o de mək idi 
ki, gu ya biz bu ra da çox dan ya şa-
yı rıq, on lar isə son ra dan gə lib lər. 
Bu nun yan lış qə naət ol du ğu nu 
sü but et mə yə də eh ti yac yox dur: 
on da nə «əv vəl» var idi, nə də 
«son ra», kö çüb məs kun laş maq 
üçün baş qa yer lər də yox idi. Bu-
na bax ma ya raq, bə zi lə ri id dia 
edir di ki, «köç kün lər» ifa də si nin 
mə kan və za man la əla qə si yox-
dur, bu sö zün baş qa, ali mə na-
la rı var. 

Sö zün dü zü, o vaxt lar biz ha-
mı mız dar dü şün cə li, xır da çı 
adam lar idik. Bu nun gü na hı nı 
biz də ax tar maq la zım de yil – ya-
şa dı ğı mız mü hit bi zi be lə for ma-
laş dır mış dı. Fi kir ve rin, biz bu 
na qis lik lər dən qur tu la bil mə dik, 
on lar in di də özü nü bü ru zə ve-
rir – av to bus da ya na ca ğın da, ki-
no da və ya xud diş hə kim lə ri nin 
bey nəl xalq sim po ziumun da gö-
rü şüb keç mi şi xa tır la yan da, san-
ki əv vəl ki adam la ra çev ri li rik.

Biz gö rü şüb, sa-
lam la şı rıq – bə zən kim sə mə ni, ya 
da mən on lar dan ki mi sə ta nı yı-
ram – dər hal hal-əh val tu tub, baş-
qa la rı haq qın da so ru şu ruq (çox 
vaxt bi ri mi zin ded yi adam la rı di-
gə ri miz xa tır la ma saq be lə): o də-
qi qə köh nə de di-qo du lar, in cik-
lik lər, umu-kü sü lər ya da dü şür.

Ta sen yo ra Ph(i)nko nu xa tır la ya-
na can be lə da vam edir (əs lin də, 
bü tün söh bət lə ri mi zin so nun da 
müt ləq onu xa tır la yı rıq): dər-
hal bü tün an la şıl maz lıq lar unu-
du lur, ürək lər riq qə tə gə lir və 
qəlb lə ri min nət dar lıq hiss lə ri 
çul ğa yır. Sen yo ra Ph(i)nko ye ga-
nə adam dır ki, onu ha mı xa tır-
la yır, ha mı onun xiff  ə ti ni çə kir. 
Gö rə sən, o, ha ra yox ol du? Bir 
vaxt lar göz lə rim hər yer də onu 
ax ta rır dı; onun si nə si, be li, çəh-
ra yı ka po tu – yox, onu nə bi zim 
qa lak ti ka da, nə da baş qa la rın da 
bir da ha gör mə yə cə yik. Sö zün 
dü zü, son ge niş lən mə həd di-
nə çat dıq dan son ra kaina tın ye-
ni dən bir nöq tə yə sı xı la ca ğı ilə 
bağ lı nə zə riy yə lər mə nə o qə dər 
də inan dı rı cı gəl mir. Am ma bir 
çox la rı mız məhz bu na ümid edir 
və ye ni dən bir yer də ola ca ğı mız 
vaxt lar üçün plan lar qu ru ruq. 
Ötən ay tin də ki ka fe yə gi rib, nə 
gör səm yax şı dır? Sen yo ra Pbert 
Pberd!

- Nə var, nə yox? Çox dan dır, 
gö rün mür sü nüz!

Sən de mə, han sı sa plast mas 
fi r ma sı nın Pa vi ya da təm sil çi si 
iş lə yir. Heç də yi şil mə miş di – hə-
min ki qı zıl diş, hə min gül lü aşır-
ma.

- Ge ri yə qa yı dan da, - o, qu la-
ğı ma pı çıl da dı, - elə et mə li yik ki, 
bə zi lə ri ora ya düş mə sin… Bi lir-
si niz də, bu Z’ zu lar...

İs tə dim ona de yəm ki, bi zim-
ki lə rin bir ço xu mə nə ey ni söz-
lə ri de yir, am ma axır da əla və 
edir lər: «Bi lir si niz də, bu Pbert 
Pberd...»

Qan qa ra çı lıq ol ma sın de yə, di-
li mi di şi mə sı xıb so ruş dum:

- Bəs sen yo ra Ph(i)nko? Ne cə 
bi lir si niz, onu ta pa ca ğıq?

- Hə… Onu, 
əl bətt  ə… - o, yün gül cə 
qı za rıb, do da ğı nın al-
tın da mı zıl dan dı.

Bi zim ha mı mız üçün 
bir nöq tə yə qa yıt maq, hər 
şey dən əv vəl, sen yo ra Ph(i)nko 
ilə gö rüş mək im ka nı de mək idi. 

Bu, mə nə də aid dir, bax ma ya raq 
ki, onun qa yı da ca ğı na ümi dim 
yox dur. Nə isə, ka fe də otu rub, 
hə mi şə ol du ğu ki mi, onu min nət-
dar lıq his si ilə xa tır la ma ğa baş-
la dıq; bu xa ti rə lər ya vaş-ya vaş 
sen yor Pbert Pber də qar şı kin-kü-
du rə ti mi be lə ar xa pla na ke çir di. 

Sen yo ra Ph(i)nko nun ca zi bə-
si nin sir ri on day dı ki, biz onu 
bir-bi ri mi zə qıs qan mır dıq. Hətt  a 
onun qey bə ti ni də elə mir dik, bax-
ma ya raq ki, sen yor Xuaeau X. ilə, 
ne cə de yər lər, «ya xın mü na si bət»-
də ol du ğu nu bi lir dik. An caq bü-
tün kainat cə mi bir nöq tə dən iba-
rət dir sə, bu nöq tə də yer lə şən lə rin 
ha mı sı bir-bi rin dən nə ya xın, nə 
də uzaq ola bil mir sə, de mə li, ha-
mı mız onun la «ya xın mü na si bət»-
dəy dik. Onun ye ri nə baş qa qa dın 
ol say dı, Al lah bi lir, ar xa sın ca nə-
lər da nı şar dı lar. Qul luq çu qa dın 
onun haq qın da ol ma zın şa yiələr 
uy du rar, yer də qa lan lar isə onun-
la səs-sə sə ve rər di. Mə sə lən, Z’ zu 
ailə si ba rə də elə şey lər da nı şır-
dı lar ki, adam məətt  əl qa lır dı: nə 
ata-ana, nə də qar daş-ba cı lar bu 
if ti ra lar dan ya xa qur ta ra bil mir di. 
Am ma sen yo ra  Ph(i)n ko nun və-
ziy yə ti baş qa cür idi: mən özüm, 
nöq tə ola raq, onun için dəy dim, 
o da bir nöq tə ki mi mə nim içim-
də, mə nim hi ma yəm al tın day dı 
və bu na gö rə iki qat xoş bəxt idim. 
Baş qa la rı da ey ni hiss lə ri ke çi rir di. 
Bun dan bö yük doğ ma lıq və safl  ıq 
(axı is tə ni lən nöq tə öz-öz lü yün də 
qa pa lı dır və içə ri yə heç nə ke çir-
mir) ar zu la maq ol maz dı.

O da ox şar hiss lər ke çi rir di: 
biz ha mı mız onun, o da ha mı-
mı zın da xi lin dəy di və bu na gö rə 
həd siz də rə cə də xoş bəxt idi. O, 
bi zim ha mı mı za ey ni göz lə ba-
xır, ha mı mı zı se vir di. 

Ay dın mə sə lə dir, in sa nın gü-
nü xoş ke çir sə, ar dın ca qey ri-adi 
nə sə baş ver mə li dir. Gün lə rin bir 
gü nü o de di:

- Eh, uşaq lar, ye ri miz bir az ca 
ge niş ol say dı, si zə yax şı əriş tə bi-
şi rər dim!

Bu söz lər ki fa yət idi ki, biz da-
ha ge niş mə kan haq qın da fi  kir-
lə şək: bu mə kan da o, əl-qo lu nu 
sər bəst hə rə kət et di rir; iri döş lə ri 
bö yük mət bəx tax ta sı nın üzə ri nə 
əyi lib – o, ox lov la xə mir ya yır; 
yu mur ta ça lır; qol la rı dir sə yə ki-
mi una və ya ğa bu la şıb. Ar dın ca 
unu və də ni qoy maq üçün yer, 
da ha son ra ta xıl zə mi lə ri ba rə-
də fi  kir ləş mə yə baş la dıq. An caq 
dağ lar dan tor paq sa hə lə ri nə, ot-
laq la ra doğ ru axan su ol ma sa, nə 
ta xıl ye ti şər, nə də ətin dən əriş tə 
üçün bul yon ha zır la dı ğı mız da-
na ye kə lər. Son ra Gü nə şin dövr 
edə bi lə cə yi fə za haq qın da xə-
yal lar qur ma ğa baş la dıq: axı ta-
xı lın ye tiş mə si üçün gün işı ğı na 
da eh ti yac var. Am ma Gü nə şin 
ya ran ma sı üçün ul duz la rın ət ra-
fın da kı qaz bu lud la rı sıx laş ma lı, 
çox lu qa lak ti ka lar, kos mik du-
man lıq lar, hər bir pla net, hər bir 
sə ma cis mi bir-bi ri ilə ümu mi ta-
raz lıq əmə lə gə tir mə li dir. 

Biz fi k rə get di yi miz vaxt, sən 
de mə, sen yo ra Ph(i)nko «Eh, 
uşaq lar, əriş tə…» de di yi an dan 
eti ba rən, bi zim yer ləş di yi miz 
nöq tə ge niş lən mə yə baş la yıb. 
Be lə cə, nöq tə get-ge də bö yü dü, 
ge niş lən di… Nöq tə nin diamet ri 
on min işıq ili, yüz işıq əs ri, mil-
yard işıq mi nil li yi ilə öl çül mə yə 
baş la dı. Biz kaina tın hər tə rə fi  nə 
sə pə lən dik. Sen yor Pbert Pberd 
Pa vi ya ya qə dər ge dib çıx dı. Sen-
yo ra Ph(i)nko isə, han sı sa ener-
ji yə – bəl kə də, işı ğa və hə ra rə tə 
çev ril di. Sen yo ra Ph(i)nko bi zim 
qa pa lı, xır da çı dün ya mız da özü-
nün co mərd li yi, şəf qət duy ğu la-
rı ilə («Eh, uşaq lar, ye ri miz bir 
az ge niş ol say dı, si zə yax şı əriş-
tə bi şi rər dim!») bir cə an da fə za, 
za man və mə kan, ümum dün ya 
ca zi bə qa nu nu ilə hə rə kət edən 
sə ma ci sim lə ri ni hə ya tı mı za gə-
ti rən ye ga nə adam ol du. Be lə cə, 
mil yard lar la gü nəş, pla net, ta xıl 
zə mi lə ri və bü tün pla net lə rin bü-
tün kon ti nent lə rin də una və ya-
ğa bat mış əl lə ri ilə xə mir yo ğu-
ran çox lu sen yo ra Ph(i)nko lar 

ya ran dı. An caq özü bu dün-
ya dan ha ra sa çı xıb get di və 

biz əbə di onun xiff  ə ti ni 
çə kə-çə kə qal dıq.
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ki, bu və ziy yət də ol du ğu mu za 
gö rə çox ada ma yo vu şan, meh-
ri ban in san la ra çev ril miş dik. 
Am ma hər şey tər si nəy di: baş qa 
vaxt lar da qon şu lar bir-bi ri nə qo-
naq ge dir, biz isə o qə dər ya xın 
ya şa yır dıq ki, heç sa lam laş mır-

Ta nış la rı mız çox az idi. On-
lar dan sen yor Ph(i)nko, onun 
dos tu sen yo ra Xueaeu X., 
bir də, Z’ zu -  köç kün ailə si 
və  yu xa rı da de di yim Pbert 
Pber di da ha  yax şı xa tır la yı ram. 

Ora da bir sü pür gə çi qa dın da 
var dı -  ha mı onu «əl buy-

on da kos mos özü də dır naq 
boy day dı… Sö zün açı ğı, qa dın 
bü tün gü nü heç nəy lə məş ğul 
ol mur du – hətt  a nə yin sə to zu-
nu al maq da la zım de yil di, çün ki 
nöq tə boy da olan mə ka na bir toz 
zər rə ci yi də gi rə bil məz di. Ona 
gö rə də qa dın söz gəz dir mək lə, 
qey bət et mək lə vaxt ke çi rir, elə 
hey öz hə ya tın dan şi ka yət lə nir-

Yer ləş di yi miz dar mə kan 
üçün bu sa da la dı ğım adam lar 
be lə çox idi; üs tə gəl, bu ra da 
cür bə cür baş qa şey lər də qa-
laq lan mış dı: son ra dan kaina tın 
ti kin ti ma te rialı ki mi is ti fa də 
olun caq bü tün mad də lər sı-
ray la, yan ba yan dü zül müş dü.

Biz gö rü şüb, sa-
lam la şı rıq – bə zən kim sə mə ni, ya 
da mən on lar dan ki mi sə ta nı yı-
ram – dər hal hal-əh val tu tub, baş-
qa la rı haq qın da so ru şu ruq (çox 
vaxt bi ri mi zin ded yi adam la rı di-
gə ri miz xa tır la ma saq be lə): o də-
qi qə köh nə de di-qo du lar, in cik-
lik lər, umu-kü sü lər ya da dü şür.

- Hə… Onu, 
əl bətt  ə… - o, yün gül cə 
qı za rıb, do da ğı nın al-
tın da mı zıl dan dı.

Bi zim ha mı mız üçün 
bir nöq tə yə qa yıt maq, hər 
şey dən əv vəl, sen yo ra Ph(i)nko 
ilə gö rüş mək im ka nı de mək idi. 

nün co mərd li yi, şəf qət duy ğu la-
rı ilə («Eh, uşaq lar, ye ri miz bir 
az ge niş ol say dı, si zə yax şı əriş-
tə bi şi rər dim!») bir cə an da fə za, 
za man və mə kan, ümum dün ya 
ca zi bə qa nu nu ilə hə rə kət edən 
sə ma ci sim lə ri ni hə ya tı mı za gə-
ti rən ye ga nə adam ol du. Be lə cə, 
mil yard lar la gü nəş, pla net, ta xıl 
zə mi lə ri və bü tün pla net lə rin bü-
tün kon ti nent lə rin də una və ya-
ğa bat mış əl lə ri ilə xə mir yo ğu-
ran çox lu sen yo ra Ph(i)nko lar 

ya ran dı. An caq özü bu dün-
ya dan ha ra sa çı xıb get di və 

biz əbə di onun xiff  ə ti ni 
çə kə-çə kə qal dıq.
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Hamı bir nöqtədə
(Hekayə)



Piramidalar –
yer üzünün ilk möcüzəsi
Bö yük pi ra mi da lar - qə dim dün-

ya nın yed di mö cü zə sin dən bi ri və 
bu gü nü mü zə gə lib çı xan ye ga nə si-
dir. Qə dim Mi sir yer üzü nün ən qə-
dim döv lət lə rin dən dir və era mız-
dan 3000 il əv vəl dün ya nın ən uzun 
ça yı olan Ni lin ət ra fın da ya ra nıb. O 
za man əf sa nə vi fi  ron Me na öl kə si-
ni bir ləş dir di, Yu xa rı və Aşa ğı Mi-
si rin va hid hökm da rı ol du. Bu döv-
lət iki min beş yüz il dən çox ya şa dı 
və fars la rın zər bə lə ri al tın da da ğı-
la na dək tax tın da 30 sü la lə də yiş di.

Qə dim Mi si rin er kən ta ri xi ni 
alim lər aşa ğı da kı dövr lə rə bö lür-
lər: Bi rin ci dövr (era mız dan əv-
vəl 4-cü mi nil li yin əv və li), İkin ci 
dövr (era mız dan əv vəl 4-cü mi-
nil li yin or ta la rı) sü la lə lə rə qə dər ki 
dövr sa yı lır; Er kən çar lıq döv rü 
(era mız dan əv vəl 32-29-cu əsr-
lər); Qə dim çar lıq döv rü (era mız-
dan əv vəl 29-23-cü əsr lər); Bi rin-
ci ke çid döv rü (era mız dan əv vəl 
23-21-ci əsr lər); Or ta çar lıq döv rü 
(era mız dan əv vəl 21-18-ci əsr lər); 

İkin ci ke çid döv rü (18-ci əs rin so-
nu – 16-cı əs rin or ta la rı); Ye ni çar-
lıq döv rü (16-11-cı əsr lər); Üçün cü 
ke çid döv rü (11-10-cu əsr lər); Son 
çar lıq döv rü (9-7-ci əsr lər); Fars 
ağa lı ğı döv rü (6-4-cü əsr lər). Və 
bü tün bu dövr lər dən Qə dim çar lı-
ğa aid olan bir ne çə əsr pi ra mi da-
la rı ucal dan la rın döv rü olub.

Yu nan la rın He liopol ad lan dır dı ğı 
Mü qəd dəs An nu şə hə ri nin baş ka-
hi ni, ast ro nom İm ho tep pi ra mi da-
la rı sə ma vi qüv və lər lə bağ la yır dı. 
On dan əv vəl çar la rı mas tab de yi-
lən xü su si yer lər də dəfn edir di lər. 
Mas tab lar ye rin al tın da dü zəl di lən 
dəfn ka me ra sın dan və ye rin üs tün-
də olan düz bu caq lı qur ğu dan iba-
rət olur du. La kin İm ho tep mas tab 
üzə rin də da ha beş be lə qur ğu ucalt-
ma ğı tə ləb edə rək, öz fi  ro nu Co se ri 
dəfn et mək üçün pil lə li pi ra mi da 
ya rat dı. Öl müş fi  ron məhz hə min 
pil lə lər lə gö yə qalx ma lı idi.

Gi za da yer lə şən Xeops, Hef ren 
və Mi ken pi ra mi da la rı na Bö yük pi-
ra mi da lar de yir lər. On la rın ha mı sı 
4-cü sü la lə nin za ma nı na aid dir. Bu 
pi ra mi da lar pil lə li de yil, ha mar pi-
ra mi dal for ma da idi, ağ əhəng da şı 
ilə üz lən miş di və gü nün al tın da 
alı şıb- ya nır dı. Xeop sun pi ra mi da sı 
yo nu la raq bir-bi ri nə tam uy ğun laş-
dı rıl mış, heç bir bir ləş di ri ci dən is ti-
fa də olun ma dan dü zü lən 2 mil yon 
300 min daş blok dan iba rət dir. Hər 
blo kun ağır lı ğı 2-14 ton ara sın da-
dır. Bö yük pi ra mi da la rın in şa sın-
dan iki min il son ra Mi si rə gəl miş 
bö yük yu nan ta rix çi si He ro dot 
ya zır dı ki, bu blok la rı ağac ling-
lə rin kö mə yi ilə, xü su si sə ki lər lə 
mər tə bə-mər tə bə qal dı rıb lar. Pi ra-
mi da la rın ya xın lı ğın da qə dim daş 
kar xa na la rı nın, sə ki lə rin qa lıq la rı 
da aş kar lan mış dı. Diq qət çə kən da-
ha bir ta pın tı da var - pi ra mi da la-
rın in şa sı üçün daş la rı uzaq lar dan 
gə tir mək məq sə di ilə in şa 
edil miş qə dim li ma nın 
qa lıq la rı.

Bəs bu pi ra mi da la rı in şa edən kim-
lər olub? He ro do ta gö rə, bu əzə mət li 
abi də lə rin ti kin ti sin də qul əmə yin dən 
is ti fa də olu nur muş. Özü də qul lar elə 
ağır şə rait də iş lə yir miş ki, in şaata hər 
üç ay da 100 ye ni qul gə ti ri lir miş. La-
kin son za man lar apa rı lan ar xeolo-
ji qa zın tı lar za ma nı bu id dia tək zib 
olun du: hə min ət raf da qə dim in şaat-
çı la rın dü şər gə si nin, mə zar lı ğı nın da 
qa lıq la rı ta pıl dı. De mə li, pi ra mi da la-
rın in şa sın da, çox gü man ki, azad in-
san lar iş ti rak edir, bo yun la rı na dü şən 
əmək mü kəl lə fi y yə ti ni bu yol la ödə-
yib zəh mət lə ri mü qa bi lin də mə va-
cib alır mış lar. Fəh lə lər bri qa da lar da 
bir ləş miş di və bu bri qa da lar ara sın-
da hətt  a ya rış lar da ke çi ri lir di! O za-
man lar Mi sir əha li si nin ək sə riy yə ti 
əkin çi lik lə məş ğul idi. La kin in şaat 
iş lə ri nin Nil də ki daş qın lar, əkin-bi çin 
möv sü mün də tam da yan dı rıl dı ğı nı 
tə səv vür et mək çə tin dir. Bö yük eh ti-
mal la, in şaat mü tə xəs sis lə ri pi ra mi-
da la rın ya nın da daimi ya şa yır dı lar. 
Hökm dar bu in san la rın qay ğı sı na 
qa lır, on la rı qo ru yur, la zım gə lən də, 
müali cə də et di rir di. Qa zın tı lar za ma-
nı ta pı lan qa lıq la ra əsa sən de mək olar 
ki, in şaat çı lar dan bi ri nin kəl lə sin də 
tre pa na si ya apar mış, di gə ri nin zə də li 
aya ğı nı am pu ta si ya et miş di lər, am-
ma bu şəxs lər əmə liy yat lar dan son ra 
da ora da qa lıb öz və zi fə lə ri ni uzun il-
lər ye ri nə ye tir miş di lər – axı pi ra mi da 
ucalt maq sa də bir iş de yil di və yük-
sək pe şə kar lı ğa ma lik mü tə xəs sis lər 
tə ləb edir di.

Pi ra mi da la rın öz lə ri də, qu ru lu-
şu da müəm ma lar la do lu dur.

Ar xeoloq lar pi ra mi da la rın ət ra fın-
da xü su si ça la la rın qa lıq la rı nı ta pıb. 
Gö rü nür, hə min ça la la ra su dol du-
rur və daş la rı hə min su yun sə viy yə-
si nə diq qət edə rək ça pır dı lar ki, sət hi 
ta ma mi lə düz ol sun.  Ça la lar elə qa-
zı lır dı ki, ti ki li stan dart la ra tam uy-
ğun gəl sin. Bun dan ya yın ma cə mi 
3 faizə dək olur du. Me mar lar is ti qa-
mə ti ul duz la ra əsa sən tə yin edir di lər 
və gö rü nür, bu nun üçün də su yun 
üzə rin də əks olu nan ul duz lar dan 
is ti fa də olu nur du. İçi nə su dol du rul-
muş ça la nın üzə rin dən na zik ip çə kir 
və onun su da kı ək si ul du zun ək si ilə 
tam üst-üs tə dü şə nə ki mi tən zim lə-
yir di lər. Ta nın mış təd qi qat çı Keyt 
Spens dü şü nür ki, hə min ul duz lar 
Bö yük və Ki çik Ayı bürc lə rin də ki 
Mi sar və Ko hab ul duz la rı olub. Çox 
gü man ki, pi ra mi da la rın öz lə ri də 
bir növ təq vim-rə səd xa na olub. Axı 
mi sir li lər Ni lin daş qın la rı nı ul duz-
la ra əsa sən, qa baq ca dan müəy yən 
edir di lər. Ya da, bəl kə, ul duz lar sa-
də cə sak ral bir mə na da şı yır dı – mi-
sir li lər ina nır dı ki, fi  ron ölü mün dən 
son ra göy qüb bə si nin şi mal tə rə fi n-
də bir ul du za çev ri lir.

Məş hur “Ul duz” nə zə riy yə si də 
təd qi qat çı la rı ra hat qoy mur. Mə-
sə lən, Ro bert Bü vel he sab edir ki, 
Bö yük pi ra mi da da kı dəh liz lər və 
ka me ra lar sis te mi Orion bür cü-
nün sə ma da kı şək li nə tam uy ğun 
gə lir və hətt  a Gi za da yer lə şən bü-
tün pi ra mi da la rın dü zü lü şü də hə-
min bür cü təs vir edir. Bu nun bir 
tə sa düf, ya xud qa nu nauy ğun luq 
ol du ğu nu də qiq an la maq isə hə lə 

də müm kün ol ma yıb.

Ma raq lı dır ki, Xeops pi ra mi da sı nın 
tə mə li 230 metr dir. Onun hün dür lü-
yü isə əv vəl cə 146,7 metr olub. Pi ra-
mi da nın yer sət hin də ki pe ri met ri nin 
ya rı sı nı hün dür lü yü nə bö lən də 3,137 
rə qə mi alı nır ki, bu da məş hur  “pi” 
(3,1415) ədə di nə çox ya xın dır. Ma raq lı-
dır, gö rə sən qə dim mi sir li lər “pi” ədə-
di ni ha ra dan bi lir di lər? Bu sual bir çox 
mü la hi zə və fər ziy yə lə rin mey da na 
çıx ma sı na sə bəb ol du. Bu fər ziy yə lə rin 
ara sın da bu yer lər də bi zim ta nı ma dı-
ğı mız çox yük sək bir si vi li za si ya nın 
möv cud lu ğu ilə bağ lı fi  kir lər də var dı.   

  XX əsr də DNT-nin st ruk tu ru açı-
lan da, pi ra mi da la rın da ha bir sir ri ha-
mı ya bəl li ol du. Ay dın laş dı ki, DNT-
nin qu ru lu şu şə kər (de zo si ri bo za) və 
fos for tur şu sun dan iba rət pil lə kə ni 
xa tır la dan iki qat spi ral şək lin də dir. 
Bu pil lə kə nin “pil lə lə ri”nin tə mə li ni 
azot lu bir ləş mə lər təş kil edir.

On lar DNT-nin “yan tə rəfl  ə ri nə” 
məhz 50 də rə cə dən 54 də rə cə yə-
dək bu caq al tın da bir lə şir lər. Xeops 
pi ra mi da sı nın tin lə ri nin maili lik 
də rə cə si də 51,51 də rə cə dir! Be lə 
çı xır ki, mi sir li lər DNT-nin qu ru lu-
şu haq da da mə lu mat lı idi lər? Də-
qiq bir şey de mək müm kün de yil, 
am ma ca vab çox sa də də ola bi lər. 
Be lə st ruk tur ən möh kəm konst-
ruk si ya dır və o, məhz tə ka mül pro-
se si nə ti cə sin də ya ra nıb. Pi ra mi da-
la rın qu ru lu şu da ey ni də rə cə də 
möh kəm dir. Qə dim in şaat çı lar öz 
təc rü bə lə rin dən və əl lə rin də olan 
he sab la ma im kan la rın dan çı xış 
edə rək be lə bir qə naətə gəl miş di lər 
ki, məhz bu maili lik pi ra mi da la rı 
mö kəm lən di rə cək. Və heç də səh və 
yol ver mə miş di lər – qə dim pi ra mi-
da lar za ma nı mı za ki mi gə lib çı xıb 
və təd qi qat çı lar üçün ge niş araş dır-
ma ob yek ti ola raq qa lır.

Pi ra mi da lar haq da söh bə ti miz 
də sfi nk sə to xun ma saq, düz gün 
ol maz. “Sfi nks” sö zü yu nan mən-
şə li dir və bu hey kə lə mi sir li lə rin 
nə de di yi bi zə bəl li de yil. Yer də 
uzan mış in san baş lı şi ri təs vir edən 
sfi nks yer üzün də ən qə dim mo-
nu men tal hey kəl dir. Be lə he sab 
edir lər ki, sfi nk sin si fə ti ya xın lıq da 
yer lə şən fi  ron Hef re ni (era mız dan 
əv vəl 2575-2465-ci il lər) təs vir edir. 
La kin sfi nk sin ciz gi lə ri neq roid ir-
qi nə xas olan ciz gi lər dir, Hef re nin 
di gər təs vir lə ri isə onun neq roid 
ciz gi lə rə ma lik ol du ğu nu təs diq et-
mir. Bu hey kə lin dü zəl dil mə ta ri xi 
də bəl li de yil. Onun üzə rin də ta pı-
lan ero zi ya iz lə ri in sa nı dü şün mə yə 
va dar edir: bəl kə, sfi nks bi zim fi  kir-
ləş di yi miz dən qat-qat qə dim dir.

Piramidalar –

İkin ci ke çid döv rü (18-ci əs rin so-
nu – 16-cı əs rin or ta la rı); Ye ni çar-
lıq döv rü (16-11-cı əsr lər); Üçün cü 
ke çid döv rü (11-10-cu əsr lər); Son 

bü tün bu dövr lər dən Qə dim çar lı-
ğa aid olan bir ne çə əsr pi ra mi da-
la rı ucal dan la rın döv rü olub.

Mü qəd dəs An nu şə hə ri nin baş ka-
hi ni, ast ro nom İm ho tep pi ra mi da-
la rı sə ma vi qüv və lər lə bağ la yır dı. 
On dan əv vəl çar la rı mas tab de yi-
lən xü su si yer lər də dəfn edir di lər. 
Mas tab lar ye rin al tın da dü zəl di lən 

rət olur du. La kin İm ho tep mas tab 
üzə rin də da ha beş be lə qur ğu ucalt-
ma ğı tə ləb edə rək, öz fi  ro nu Co se ri 

ya rat dı. Öl müş fi  ron məhz hə min 

Bu sə hi fə ni uşaq-
lar, ye ni yet-
mə lər üçün 
ha zır la mı şıq. 

Am ma bu, heç də o an la ma gəl-
mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən 
bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. 
Müt ləq öy rə nə cək. Çün ki elm 
öy rən mək, sa vad al maq in sa nın 
əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın-
dan dır. Bə şə riy yət za man-za man 
adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad-
lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi-
li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya 
olub ki, için də ki sa vad lı kə sim, 
dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li 
bir mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can 
at maq da ha va cib dir, çün ki dü-
nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr 
ola raq qa lan çox mət ləb lər ar tıq 
çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri-
miz ar tır, bil mə dik lə ri miz aza lır. 
Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz-
dən qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Bu gün dən eti ba rən hər sa yı-
mız da rast la şa ca ğı nız “Ta ri xin 
sir lə ri” böl mə sin də bə şər ta-
ri xi nin müəm ma lı dö nəm lə ri, 
ha di sə lə ri araş dı rı la caq, dərs-
lik lər də, el mi təd qi qat lar da 
ay dın la şan hə qi qət lər oxu cu-
la rı mı za “Hər suala bir ca vab” 
ad lan dır dı ğı mız po pul yar en-
sik lo pe dik top lu ya xas rə van 
dil lə təq dim olu na caq.
Biz heç də o id diada de yi-
lik ki, “Hər suala bir ca vab” 
rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa-
vad la na caq, alim ola caq sı nız. 
Məq səd uşaq la rı mı zın dün-
ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, 
on la rı hə mi şə diq qət mər kə-
zin də olan ma raq lı həm söh-
bə tə çe vir mək dir.
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(era mız dan əv vəl 32-29-cu əsr-
lər); Qə dim çar lıq döv rü (era mız-
dan əv vəl 29-23-cü əsr lər); Bi rin-
ci ke çid döv rü (era mız dan əv vəl 
23-21-ci əsr lər); Or ta çar lıq döv rü 
(era mız dan əv vəl 21-18-ci əsr lər); 

kar xa na la rı nın, sə ki lə rin qa lıq la rı 
da aş kar lan mış dı. Diq qət çə kən da-
ha bir ta pın tı da var - pi ra mi da la-
rın in şa sı üçün daş la rı uzaq lar dan 
gə tir mək məq sə di ilə in şa 
edil miş qə dim li ma nın 
qa lıq la rı.

sək pe şə kar lı ğa ma lik mü tə xəs sis lər 
tə ləb edir di.

nün sə ma da kı şək li nə tam uy ğun 
gə lir və hətt  a Gi za da yer lə şən bü-
tün pi ra mi da la rın dü zü lü şü də hə-
min bür cü təs vir edir. Bu nun bir 
tə sa düf, ya xud qa nu nauy ğun luq 
ol du ğu nu də qiq an la maq isə hə lə 

də müm kün ol ma yıb.

di gər təs vir lə ri isə onun neq roid 
ciz gi lə rə ma lik ol du ğu nu təs diq et-
mir. Bu hey kə lin dü zəl dil mə ta ri xi 
də bəl li de yil. Onun üzə rin də ta pı-
lan ero zi ya iz lə ri in sa nı dü şün mə yə 
va dar edir: bəl kə, sfi nks bi zim fi  kir-
ləş di yi miz dən qat-qat qə dim dir.

Nil - Misiri yaradan çay. Hər il onun daşqınları sahillərə münbit lil gətirir, 
əkinçilik üçün son dərəcə əlverişli şərait yaradır.

Xeopsun 
piramidası – Böyük 
piramidalardan 
ən əzəmətlisidir. 
Onun ilkin 
hündürlüyü 146,7 
metr imiş. Lakin 
indi üzlük daşları 
töküldüyündən, 
onun hündürlüyü 
138,8 metr 
təşkil edir. Elə 
hesab edirlər ki, 
piramidanın tikintisi 
23 il davam edib.

Bəs bu pi ra mi da la rı in şa edən kim- Pi ra mi da la rın öz lə ri də, qu ru lu- On lar DNT-nin “yan tə rəfl  ə ri nə” 

Hər suala       bir ca vab
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Axı Mi sir də çox güc lü ya ğış lar 
10 min il qa baq ya ğıb. Düz dür, 
bu ero zi ya nı hey kə lin dü zəl di yi 
əhəng da şı nın ele men tar aşın ma-
sı ki mi də qiy mət lən dir mək olar. 
Ma raq lı dır ki, sfi nk sin bur nu nu 
da qı rıb lar. Fər ziy yə lər dən bi ri-
nə əsa sən, bu nu 1378-ci il də ət-
raf da ya şa yan kənd li lə rin yax şı 
məh sul əl də et mək niy yə ti ilə 
hey kə lin qar şı sı na nə zir-ni yaz 
gə tir di yi ni gö rən bir su fi  fa na ti-
ki edib. O, əsə bi lə şə rək hey kə lə 
zər bə en di rən dən son ra küt lə tə-
rə fi n dən öl dü rü lüb. Bu əh va lat 
həm də onu is bat edir ki, İs lam 
dö nə min də də yer li əha li ara sın-
da qə dim tan rı la ra inan cı nı qo-
ru yub sax la yan lar olub. De mə li, 
qə dim si vi li za si ya lar tək cə ta ri-
xi əsər lər də yox, həm də xal qın 
yad da şın da ya şa yır.

Mi sir he roq lifl ərinin sirri 
– Fran sua Şampolyo nun 

ağ lı na gələn lər
Uzun əsr lər bo yu Mi sir ya zı la rı-

nın sir ri açıl ma mış qa lır dı. Qə dim 
mə bəd lə rin qa pı la rın da kı ya zı-
la rın nə ol du ğu nu bi lən yox idi. 
Çox la rı bu işa rə lə ri ideoq ram, ya-
xud pik toq ram ki mi qə bul edir di. 
İdeoq ram sə sə de yil, bü töv sö zə, 
ya xud mor fe mə uy ğun gə lən işa-
rə dir. Pik toq ram isə hə mi şə bü töv 
bir sö zü, ya xud an la yı şı əks et di-
rir, özü də pik toq ra mın gö rü nü şü 
hə mi şə ifa də et di yi nə uy ğun gə lir.

İlk he roq lifl  ə rin ta ri xi təx mi nən 
era mız dan əv vəl 3100-cü il lə rə tə sa-
düf edir, so nun cu he roq li fi k ya zı isə 
bi zim era nın 394-cü ilin də Fi le ada-
sın da kı İsi da mə bə di nin di var la-
rın da qa zı lıb. Bu ya zı la ra yu nan lar 
“ieroq li fi  ka qram ma ta” de yir di lər.

He roq lifl  ər həm sağ dan so la, həm 
sol dan sa ğa, həm də sü tun lar şək-
lin də ya zı lıb oxu nur du. Təx mi nən 
700-ə ya xın iş lək he roq lif var. Bu ya-
zı üsu lu çox mü rək kəb idi, pe şə kar 
xətt  at lar la zım idi, on la rın ha zır lan-
ma sı na il lər lə vaxt tə ləb olu nur du. 
Elə bu na gö rə də za man keç dik cə 
da ha sa də ya zı üsu lu iş lə nib ha zır-
lan dı ki, rəs mi in zi ba ti və hü qu qi sə-
nəd lər də, mək tub lar da, ri ya zi, tib bi, 
ədə bi və di ni mətn lər də on dan is-
ti fa də olu nur du. Bi zim era dan əv-
vəl 600-cü il dən son ra - he roq lifl  ər 
yal nız di ni mətn lər də is ti fa də olu-
nan da - yu nan lar onu “iye ra tik”, 
yə ni “ru ha ni ya zı lar” ad lan dır ma-
ğa baş la dı lar. Adi və tən daş la ra 
aid ya zı lar da isə hə min dövr də 
“de mo tik”, yə ni “xal qa aid” 
ad lan dı rı lan da ha sa-
də üsul dan is ti-
fa də olun du.

De mo tik ya zı Pto lo mey lə rin döv-
rün də da ha çox in ki şaf et miş di. Ro-
ma za ma nın da (era mız dan əv vəl I 
əsr dən bi zim era nın V əs ri nə dək) hə-
min ya zı üsu lu ya vaş-ya vaş sı ra dan 
çıx ma ğa baş la yır. Hü qu qi-in zi ba ti 
sə nəd lə ri yal nız yu nan ca yaz ma ğa 
baş la yır lar. Bə zən elə sə nəd lər də 
ta pı lır ki, on lar da həm yu nan ya zı-
sı, həm də de mo tik ya zı dan is ti fa də 
olu nur. Son ra lar yu nan hərfl  ə ri əsa-
sın da kopt əlifb  a sı ya ran dı. O, Mi sir 
xris tian la rı nın – kopt la rın ya zı sı ol-
du. Am ma növ bə ti dövr də ərəb əlif-
ba sı kopt ya zı sı nı, de mək olar ki, tam 
sı xış dı rıb ara dan çı xar dı, hə min ya zı 
üsu lu yal nız kopt kil sə lə rin də qal dı, 
he roq lifl  ər isə ta mam unu dul du.

Nə qə dər qə ri bə ol sa da, alim lə-
rə Na po leon Bo no part kö mək et di. 
1798-ci il də o, Mi si ri fəth et mək üçün 
hər bi eks pe di si ya ya rat dı. Yü rüş də 
hərb çi lər dən baş qa, ta rix çi-alim lər də 
iş ti rak edir di. Bo no part, hətt  a Qa hi-
rə də Mi sir İns ti tu tu nun ya ra dıl ma sı 
ba rə də də tap şı rıq ver di. La kin qis-
mət alim lə rin yox, hərb çi lə rin imiş 
– ley te nant Fran sua Bu şa rın. 1799-cu 
ilin ya yın da o, İs kən də riy yə ya xın lı-
ğın da, Ni lin mən bə yin də yer lə şən 
Ro zett  a şə hə rin də hər bi qa la nın 
ti kin ti si ilə məş ğul idi. İyul 
ayı nın 17-də onun əs gər lə-
ri tor pa ğın al tın dan üzə-
rin də ya zı lar olan 
qra nit tə bə-
qə çı xa-
r ı r  lar .

Ley te nant elə hə min an ta pın tı sı nı 
Qa hi rə yə gön də rir, ta rix çi lər ya zı lar 
üzə rin də araş dır ma ya baş la yır lar. 
Da şın üzə rin də üç ya zı var dı – he-
roq lifl  ər lə, de mo tik işa rə lər lə və qə-
dim yu nan di lin də. Qə dim yu nan 
ya zı sı nı asan lıq la oxu du lar. Bu, Mi-
sir ka hin lə rin dən çar Pto lo mey V 
Ye pi fa na era mız dan əv vəl 196-cı il də 
tər tib olun muş tə şək kür mək tu bu 
idi. Mətn bu söz lər lə bi tir di: “Qoy 
bu qə rar sərt daş löv hə üzə rin də mü-
qəd dəs söz lər, ki tab ya zı sı və el lin lə-
rin əlifb  a sı ilə əbə di həkk olun sun”. 
Be lə lik lə, bəl li olur du ki, aşa ğı da kı 
mətn lər məz mun etu ba ri lə ey ni dir.

Ha mı an la yır dı ki, bu amil he-
roq lifl  ə ri (mü qəd dəs söz lə ri) və de-
mo ti ka nı (ki tab ya zı sı nı) oxu ma ğa 
kö mək edə cək. La kin ar tıq iki il dən 
son ra fran sız lar həm Mi si ri, həm 
də 1802-ci il dən Lon don mu ze yin-
də sax la nan Ro zett  da şı nı in gi lis lə-
rə gü zəş tə get mə li ol du lar. Ya zı lar 
üzə rin də bü tün Av ro pa nın alim lə ri 
ça lı şır dı. Fran sız şərq şü na sı Sil yestr 
De Sa si və İs veç dip lo ma tı Da vid 

Okerb lad de mo tik 
ya zı nın de şif rə olun-
ma sın da müəy yən 
uğur la ra nail ol du-
lar. La kin on lar bu 

ya zı nı əlifb  a sa yır, 
he roq lifl  ər lə qə ti 
şə kil də bağ la mır-
dı lar. İn gi lis ali-

m i 

To mas Yunq isə bu nun la ra zı laş-
mır dı. O hə lə çox dan təs bit et miş di 
ki, səs lə ri ifa də edən əlifb  a nın ən çox 
47 işa rə si ola bi lər, de mo tik ya zı da isə 
100 işa rə var dı. Bun dan Yunq be lə bir 
nə ti cə çı xa rır dı ki, hər işa rə ay rı ca bir 
söz dür və tə bii ki, de mo ti ka ilə he-
roq lifl  ər bu ba xım dan çox bən zər dir.

He roq lifl  ə rin sir ri ni aç ma ğa isə 
Jan-Fran sua Şam pol yon nail ol du.

O, 1790-cı ilin 23 de kab rın da ki çik 
Fi jak şə hər ci yin də, ki tab ta ci ri nin ailə-
sin də dün ya ya gə lib. Bö yük qar da-
şı Jo zef Mi sir ta ri xi ilə ma raq la nır dı 
və bu ma ra ğı yed di yaş lı qar da şı na 
da yo lux dur muş du. Son ra lar, oğ lan 
Qre nobl da mək təb də oxu yan da, Na-
po leon or du su ilə Mi sir eks pe di si ya-
sın da ol muş alim lər dən bi ri, o vaxt isə 
ar tıq de par ta ment pre fek ti olan Jan-
Ba tist Fur ye nin diq qə ti ni cəlb edir. O 
özüy lə Mi sir dən pa pi rus lar gə tir miş-
di. Bu mətn lə ri Fur ye Şam pol yo na 
gös tə rir. Oğ lan inam la bə yan edir ki, 
bö yü yən də bu ya zı la rı müt ləq oxu ya-
caq. Jan-Fran sua cid di ha zır la şır dı, o, 
Mi si rin ta ri xi ni, dil lə ri ni də rin dən öy-
rə nir di. Hə lə li sey də oxu yar kən “Fi-
ron lar za ma nı nın Mi si ri” ad lı bir araş-
dır ma yaz mış dı. On al tı ya şı olar kən 

Qre nobl aka de mi ya sı nın ic la sın da 
“Qə dim Mi si rin coğ ra fi  ya-

sı” möv zu sun da mü ha-
zi rə edə rək bu mö tə bər 

el mi cə miy yə tin 
üz vü se çil-

miş di.

İyir mi ya şı olan da bu ca van oğ-
lan fran sız, la tın, qə dim yu nan, 
yə hu di, ərəb, kopt, zənd, pəh lə vi, 
sür ya ni, ara mi, am xar, çin, fars, 
sansk rit dil lə ri ni əla bi lir di.

Şam pol yon Re zett  ya zı la rı nın 
sir ri ni aç maq üzə rin də ça lış ma ğa 
baş la yar kən baş qa təd qi qat çı lar 
ki mi gü man edir di ki, he roq lifl  ər 
ideoq ra fi k ya zı lar dan baş qa bir 

şey de yil. La kin Mi sir ya zı la-
rın da işa rə lə rin sa yı ideoq ram 
üçün həd din dən çox idi. Və on-
da Şam pol yon bu qə ra ra gə lir 
ki, işa rə lə rin bir qis mi hərfl  ər-
dir.

Za man keç dik cə təd qi qat çı 
de mo tik işa rə nin əvə zi nə iye-
ra tik, iye ra ti kin ye ri nə isə uy-
ğun gə lən he roq lifl  ə ri qoy ma ğı 

öy rən di. Və iye roq ra fi k mətn də 
“Pto lo mey” adı nı oxu ma ğa mü-

vəff  əq ol du. 1822-ci ilin yan va rın da  
Şam pol yo nun əli nə da ha bir iki dil li 
(he roq li fi k və yu nan) mətn düş dü. 
Yu nan his sə sin də Kleopat ra nın adı 
ya zıl mış dı. Şam pol yon he roq lifl  ər 
ara sın da əla qə dar işa rə ni ta pıb Mi-
sir ça ri ça sı nın adı nı oxu du. İn di o, 
he roq li fi k səs ya zı sı nın da ha on iki 
işa rə si ni öy rən di, Alek sandr, Ti be-
ri, Do mi sian, Ger ma nik, Tra ya nın 
ad la rı nı oxu du... Və mi sir li lə rin fo-
ne tik işa rə lər dən yal nız xa ri ci hökm-
dar la rın ad la rı nı ya zar kən is ti fa də 
et di yi ni de yən həm kar la rı nın fi k ri 
ilə ra zı laş dı. La kin az son ra Şam pol-
yon Əbu-Sim bel də İkin ci Ram ze sin 
məş hur mə bə di nin di var la rın da kı, 
era mız dan əv vəl XII əs rə aid olan 
ya zı la rın su rət lə ri ilə ta nış ol du. Ora-
da da Mi sir fi  ron la rı nın ad la rı nı ifa-
də edən işa rə lər – kar tuş lar var dı. 
Şam pol yon ba şa düş dü ki, bu ad la-
rın ya zıl dı ğı he roq lifl  ər səs lə ri ifa də 
edir, yə ni əs lin də hərfl  ər dir və bu 
hərfl  ə rin han sı sə si ifa də et di yi ni öy-
rən mək üçün kopt di li nə mü ra ciət 
elə di, bu min val la Ram süs və Tut-
mos ad la rı nı oxu ya bil di. Bu, ar tıq 
əsl sıç ra yış idi. Be lə lik lə, he roq lifl  ər 
həm söz lə ri, həm an la yış la rı, həm də 
səs lə ri ifa də edə bi lər di. Şam pol yon 
bu nu ba şa dü şən də qə dim Mi sir ya-
zı la rı nı da an la ma ğa baş la dı. Mi si rin 
ta ri xi bə şə riy yət üçün ne çə yüz il lər-
dən son ra, be lə cə açıl dı.

1828-ci il də Şam pol yon Mi si rə 
ge dən bir eks pe di si ya ya rəh bər lik 
et di, qa yı dan dan son ra özü nün ən 
qiy mət li əsə ri ni dərc et dir di – “Qə-
dim mi sir li lə rin he roq la fi k ya zı sis te-
mi haq da oçerk lər”. Az son ra ali mi 
Fran sız aka de mi ya sı nın üz vü se-
çir lər, onun üçün Kol lej de Frans da 
xü su si mi sir şü nas lıq ka fed ra sı açır-
lar. Təəs süf ki, Şam pol yon hə yat dan 
vaxt sız kö çür, 1832-ci il də dün ya sı nı 
də yi şir. Qar da şı onun son iki əsə ri ni 
– “Mi sir lü ğə ti” və “Mi sir qram ma ti-
ka sı”nı nəşr et di rir.

Bu iki ki ta bın tə mə li üzə rin də 
ye ni bir elm – mi sir şü nas lıq ya-

ra nır. Və Şam pol yo nun baş-
la dı ğı yol ar tıq Qə dim 

Mi si rin di li, ya zı sı, 
ta ri xi, mə də niy-

yə ti nin də rin-
dən öy rə nil mə-
si nə apa rır dı...

xətt  at lar la zım idi, on la rın ha zır lan-
ma sı na il lər lə vaxt tə ləb olu nur du. 
Elə bu na gö rə də za man keç dik cə 
da ha sa də ya zı üsu lu iş lə nib ha zır-
lan dı ki, rəs mi in zi ba ti və hü qu qi sə-
nəd lər də, mək tub lar da, ri ya zi, tib bi, 
ədə bi və di ni mətn lər də on dan is-
ti fa də olu nur du. Bi zim era dan əv-
vəl 600-cü il dən son ra - he roq lifl  ər 
yal nız di ni mətn lər də is ti fa də olu-
nan da - yu nan lar onu “iye ra tik”, 
yə ni “ru ha ni ya zı lar” ad lan dır ma-
ğa baş la dı lar. Adi və tən daş la ra 
aid ya zı lar da isə hə min dövr də 
“de mo tik”, yə ni “xal qa aid” 
ad lan dı rı lan da ha sa-
də üsul dan is ti-
fa də olun du.

– ley te nant Fran sua Bu şa rın. 1799-cu 
ilin ya yın da o, İs kən də riy yə ya xın lı-
ğın da, Ni lin mən bə yin də yer lə şən 
Ro zett  a şə hə rin də hər bi qa la nın 
ti kin ti si ilə məş ğul idi. İyul 
ayı nın 17-də onun əs gər lə-
ri tor pa ğın al tın dan üzə-
rin də ya zı lar olan 
qra nit tə bə-
qə çı xa-
r ı r  lar .

rə nir di. Hə lə li sey də oxu yar kən “Fi-
ron lar za ma nı nın Mi si ri” ad lı bir araş-
dır ma yaz mış dı. On al tı ya şı olar kən 

Qre nobl aka de mi ya sı nın ic la sın da 
“Qə dim Mi si rin coğ ra fi  ya-

sı” möv zu sun da mü ha-
zi rə edə rək bu mö tə bər 

el mi cə miy yə tin 
üz vü se çil-

miş di.

et di, qa yı dan dan son ra özü nün ən 
qiy mət li əsə ri ni dərc et dir di – “Qə-
dim mi sir li lə rin he roq la fi k ya zı sis te-
mi haq da oçerk lər”. Az son ra ali mi 
Fran sız aka de mi ya sı nın üz vü se-
çir lər, onun üçün Kol lej de Frans da 
xü su si mi sir şü nas lıq ka fed ra sı açır-
lar. Təəs süf ki, Şam pol yon hə yat dan 
vaxt sız kö çür, 1832-ci il də dün ya sı nı 
də yi şir. Qar da şı onun son iki əsə ri ni 
– “Mi sir lü ğə ti” və “Mi sir qram ma ti-
ka sı”nı nəşr et di rir.

Bu iki ki ta bın tə mə li üzə rin də 
ye ni bir elm – mi sir şü nas lıq ya-

ra nır. Və Şam pol yo nun baş-
la dı ğı yol ar tıq Qə dim 

Mi si rin di li, ya zı sı, 
ta ri xi, mə də niy-

yə ti nin də rin-
dən öy rə nil mə-
si nə apa rır dı...
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Okerb lad de mo tik 
ya zı nın de şif rə olun-
ma sın da müəy yən 
uğur la ra nail ol du-
lar. La kin on lar bu 

ya zı nı əlifb  a sa yır, 
he roq lifl  ər lə qə ti 
şə kil də bağ la mır-
dı lar. İn gi lis ali-

m i 

İyir mi ya şı olan da bu ca van oğ-
lan fran sız, la tın, qə dim yu nan, 
yə hu di, ərəb, kopt, zənd, pəh lə vi, 
sür ya ni, ara mi, am xar, çin, fars, 
sansk rit dil lə ri ni əla bi lir di.

Şam pol yon Re zett  ya zı la rı nın 
sir ri ni aç maq üzə rin də ça lış ma ğa 
baş la yar kən baş qa təd qi qat çı lar 
ki mi gü man edir di ki, he roq lifl  ər 
ideoq ra fi k ya zı lar dan baş qa bir 

şey de yil. La kin Mi sir ya zı la-
rın da işa rə lə rin sa yı ideoq ram 
üçün həd din dən çox idi. Və on-

öy rən di. Və iye roq ra fi k mətn də 
“Pto lo mey” adı nı oxu ma ğa mü-

vəff  əq ol du. 1822-ci ilin yan va rın da  
Şam pol yo nun əli nə da ha bir iki dil li 
(he roq li fi k və yu nan) mətn düş dü. 
Yu nan his sə sin də Kleopat ra nın adı 
ya zıl mış dı. Şam pol yon he roq lifl  ər 
ara sın da əla qə dar işa rə ni ta pıb Mi-
sir ça ri ça sı nın adı nı oxu du. İn di o, 
he roq li fi k səs ya zı sı nın da ha on iki 
işa rə si ni öy rən di, Alek sandr, Ti be-
ri, Do mi sian, Ger ma nik, Tra ya nın 

Mi sir he roq lifl ərinin sirri De mo tik ya zı Pto lo mey lə rin döv- Ley te nant elə hə min an ta pın tı sı nı 

Hər suala       bir ca vab

Jan-Fransua Şampolyon (1790-1832), görkəmli 
fransız misirşünası, qədim Misir mətnlərini oxumağa 
müvəffəq olan ilk şəxs.
Şampolyonun ərəb paltarında, Yaxın Şərqə 1828-
1829-cu illərdəki səyahəti zamanı çəkilmiş şəkli.

3-cü sülalənin fironu Coserin pilləli piramidası. Təxminən, eramızdan əvvəl 2670-ci ildə inşa edilib. 
Onun hündürlüyü 62 metr təşkil edir. Gizadan 15 kilometr məsafədə, Sakkarada yerləşir.



Okt yab rın 3-dən İs ve çin pay-
tax tı Stok holm da No bel 
həf tə si baş la yıb. İlk təq-
di mat fi  ziolo gi ya və tibb 

üz rə, okt yab rın 4-də fi  zi ka sa hə si üz-
rə, 5-də isə kim ya sa hə si üz rə olub. 
No bel ko mi tə si Sülh mü ka fa tı na 
dair qə ra rı nı okt yab rın 7-də elan 
edib. İq ti sa diy yat üz rə No bel mü-
ka fat çı sı isə okt yab rın 10-da bəl li 
ola caq.

Ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı təq di ma tı bu il əv vəl ki il lər-
lə mü qa yi sə də bir həf tə  gec – 13 
okt yabr da ola caq.  No bel Ko mi tə si-
nin üz vü Per Ves te ber qin söz lə ri nə gö rə, ədə biy yat 
üz rə mü ka fa tın təq di ma tı nın ge cik mə si  ko mi tə nin 
iş qra fi  ki ilə bağ lı dır. Adə tən na mi zəd lə rin mü za ki-
rə si sent yab rın son cü mə ax şa mın dan baş la yır. 
Bu mü za ki rə lər 4 cü mə ax şa mı da vam edir. 
2016-cı ilin son cü mə ax şa mı sent yab rın 22-nə 
düş dü yün dən, son 4-cü cü mə ax şa mı 13 okt-
yab ra tə sa düf edir.

  “Bu si ness In si der” say tı 2016-cı il də dün ya da ən çox sa tı lan ki tab-
la rın si ya hı sı nı tər tib edib. Si ya hı dün ya nın ən bö yük on layn sa tış 
ser vis lə rin dən olan “Ama zon”un sa tış rey tin qi nə əsa sən tər tib edi lib. 
Rey tinq si ya hı sı gös tə rir ki, bü tün dün ya da, əsa sən cə miy yə ti ma raq-
lan dı ran möv zu la ra dair ki tab lar sa tı lır. Ki mi öv lad tər bi yə si nə, ki mi 
qi da və sağ lam lı ğa, ki mi si də ədə biy ya ta aid ki tab la ra ma raq gös tə rir. 
An caq tə bii ki, Har ri Pott  er haq qın da olan ki tab lar la ma raq la nan la-
rın sa yı 2016-cı il də də üs tün olub. Be lə lik lə, si ya hı nı təq dim edi rik.

1. “Har ri Pott  er və lə nət lən miş uşaq lar” – Cek Torn və Coan 
Roulinq
2. “Güc ax ta rı şın da” – Tom Rat
3. “Mö cü zə li yer lər”– Dok tor Syuz
4. “Ma gik yır-yı ğış. Evi ni zi və hə ya tı nı zı sah ma na sal maq üçün 
ya pon sə nə ti” – Ma ri Kon do
5. “İlk 100 söz” – Ro cer Prid di
6. “Nə fəs ha va ya çev ri lən də” – Pol Ka la ni ti
7. “Sev gi nin beş di li” – He ri Çep men
8. “Sağ lam lıq düz gün qi da lan ma dan baş la yır” – Me lis sa və Dal-
las Hart viq lər
9. “Dostu necə qa zan ma lı və in san la ra ne cə tə sir et mə li” – Deyl 
Kar ne gi
10. “Ada moy na da nı öl dür mək” – Har per Li
11. “Uğur qa zan ma ğın ye ni psi xo lo gi ya sı” – Ke rol Dvek
12. “The Offi    cial SAT Study Guide” dərs li yi nin 2016-cı il bu ra xı-
lı şı – “Col le ge Board” təş ki la tı nın nəş riy ya tı
13. “ABŞ kons ti tu si ya sı”
14. “Ha mil ton: İn qi lab” – Lin Ma nuel və Ce re mi Mak-Kar ter
15. “Nü fuz lu in san la rın yed di ba ca rı ğı: Şəx siy yə tin in ki şaf et-
mə si üçün güc lü va si tə lər” – Sti ven Ko vi
16. “Dörd mü qa vi lə. Fər di azad lı ğa çat maq üçün prak tik dərs-
lik” – Mi gel Ruis
17. “Ac-ya la vac tır tıl” – Erik Karl
18.  “An tist ress rəng lə mə” –  An tist ress Rəng lə mə ki ta bı: Bağ, 
man da la, hey van di zay nı və Peys li na xış la rı
19. 
“Özüm-
lə dün ya 
ara sın da” 
– Ta-Ne hi si 
Kouts
20. “An tist ress-
rəng lə mə” – Man-
da la, xı na, hey van 
di zay nın dan iba rət 
bö yük lər üçün rəng-
lə mə ki ta bı və Peys li 
na xış la rı

Hazırladı: NARINGÜL

N 35(94) 08.10.2016

Ame ri ka lı ya zı çı Den 
Braunun pro fes sor 
Ro bert Lenq don 
haq qın da olan be-

şin ci ro ma nı 2017-ci ilin pa yı-
zın da işıq üzü gö rə cək. 

“Mən şə” ad lı ki tab 2017-ci 
ilin 26 sent yab rın da sa tı şa çı xa-
rı la caq. Xa tır la daq ki, se ri ya nın 
əv vəl ki ro man la rı – “Mə lək lər 
və ib lis lər”, “Da Vin çi şif rə si”, 
“İiti ril miş rəmz” və “İn fer no” 
ad lı ro man lar olub. 2006-cı il-
də “Da Vin çi şif rə si” əsə ri ek-
ran laş dı rı lıb. Film də baş ro-
lu Tom Henks ifa edib. Da ha 
son ra 2009-cu il də “Mə lək lər 
və ib lis lər”ə çə kil miş fi lm təq-
dim edi lib. “İn fer no”ya çə kil-
miş fi l min prem ye ra sı isə bu 
ilin okt yabr ayı na plan laş dı rı lır. 
Bri ta ni ya nın “Trans world” və 
ABŞ-ın “Doub le day” nəş riy ya-
tı nın bir gə mə lu ma tın da de yi lir 
ki, Braunun ye ni əsə ri də əv-
vəl ki ro man la rı ki mi şif rə lər lə, 
elm, din, in cə sə nət və me mar lıq 
ilə bağ lı mə qam lar la zən gin ola-
caq. Na şir lə rin mə lu ma tı na gö-

rə, in di yə qə dər dün-
ya da Braunun 200 
mil yon nüs xə ki ta bı 

sa tı lıb. O, 2016-cı il də 
ən çox qa za nan ya zı-
çı lar dan bi ri olub.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Hol li vu dun məş hur akt yo ru Mel Gib son  fran sız re jis so ru-
nun çək di yi fi lm də rol alıb. O, akt yo run 2016-cı il də əmək-
daş lıq et di yi ikin ci fran sız re jis so ru dur. Bu il akt yor Jan 
Fran sua Ri şe nin “Doğ ma ata” ad lı tril le rin də çə kil miş di. 

“Cə sur ürək”, “Öl dü rü cü si lah” və “Pat riot” ki mi ki no-şe devr lər də ki 
rol la rı na gö rə ta nı nan Mel Gib son  bu də fə “Hər ikin ci həf tə so nu” 
ad lı köh nə dəb li ko me di ya da qo ca ca sus ro lu nu ifa edə cək. 

Çə ki liş lər bu ilin so nun da Fran sa da apa rı la caq. Fil min sse na ri müəl-
lifl  ə ri Bren don və Ker tis Bir tel ler, re jis so ru Ben ja min Ro şe dir. Fil min 
sü jet xətt  i ni Mər kə zi Kəş fi y yat İda rə sin də kəş fi y yat çı olan ata nın oğ lu 
ilə zid diy yət li mü na si bə ti, oğu lun ata sı na olan şüb hə lə ri təş kil edir. 
Oğ lu nun gö zün dən düş mə mək üçün ata ca sus ol du ğu nu cid di-cəhd lə 
giz lə dir. Ailə Pa ri sə yol la nır və əsl ma cə ra da bu ra da baş la yır. 

50 yaş lı Fran sa ya zı çı sı Fre de rik Beq be der Uk ray na ya sə-
fə ri za ma nı jur na list lər lə bir çox möv zu lar da – uk ray-
na lı la rın çə tin se çi mi, özü nün qor xaq lı ğı, do pinq ası-
lı lı ğı, qı zı nın yer siz sual la rı, gə lə cək ro ma nı nın sü jet 

xətt  in dən – da nı şıb.  O de yib ki, Uk ray na nı tək cə gö zəl qa dın la rı na 
gö rə sev mir, həm də uk ray na lı lar çox meh ri ban in san lar dır: “An caq 
uk ray na lı lar hə lə av ro pa lı, ya xud rus ol duq la rı nı tam tə yin edə bil-
mə yib lər. Bil di yim qə dər on lar  av ro pa lı və ya rus yox, sa də cə, uk ray-
na lı ol maq is tə yir lər. Ma raq lı dır, Uk ray na öz se çi mi ni edə bi lə cək-
mi? Mən azad lıq uğ run da mü ba ri zə apa ran in san la rı təq dir edi rəm”. 

Da ha son ra Beq be der Uk ray na da in di yə dək baş ver miş in qi lab lar-
dan da nı şıb. O de yib ki, hər doq quz il dən bir Uk ray na da in qi lab baş 
ve rir: “Əv vəl cə 2004-cü il də, son ra 2013-cü il də uk ray na lı lar in qi lab 
et di. Növ bə ti in qi lab 2022-ci il də ola caq. Mən bu in qi la bı sə bir siz lik lə 
göz lə yi rəm, axı biz fran sız lar in qi la bı se vi rik. An caq bu, si zin ən gö-
zəl ili niz ola caq. Mən İkin ci Dün ya mü ha ri bə si baş la dı ğı dövr lə in di 
baş ve rən lər ara sın da elə bö yük fərq gör mü rəm. Biz nə ti cə ni bil mə-
sək də, in qi la bın sə bə bi ni yax şı bi li rik”. Beq be de rin söz lə ri nə gö rə, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si də iq ti sa di böh ran və iş siz lik sə bə bin dən 
baş la dı. İn di də hə min və ziy yət dir. 2008-ci il dən bü tün dün ya ma-
liy yə böh ra nı və iş siz lik prob le mi ilə üz lə şib. Ona gö rə də Fran sa da, 
Bri ta ni ya da və ABŞ-da mil liy yət çi lər önə çıx ma ğa baş la yıb. Biz çox 
eh ti yat lı ol ma lı yıq, çün ki mil liy yət çi lər hə mi şə mü ha ri bə yə me yil li 
olub lar. On la rın və tə ni mü da fi ə et mək 
ide ya sı yax şı dır, an caq iq ti sa diy ya tı in-
ki şaf et dir mək la zım dır ki, mil liy yət çi 
ide ya lar çox da irə li ge də bil mə sin,” 
–  Beq be der fi k ri ni be lə ta mam-
la yıb.

Okt yab rın 3-dən İs ve çin pay-

“Nobel” niyə 
gecikir?

19. 
“Özüm-
lə dün ya 
ara sın da” 
– Ta-Ne hi si 
Kouts
20. “An tist ress-
rəng lə mə” – Man-
da la, xı na, hey van 
di zay nın dan iba rət 
bö yük lər üçün rəng-
lə mə ki ta bı və Peys li 
na xış la rı

ki, Braunun ye ni əsə ri də əv-
vəl ki ro man la rı ki mi şif rə lər lə, 
elm, din, in cə sə nət və me mar lıq 
ilə bağ lı mə qam lar la zən gin ola-
caq. Na şir lə rin mə lu ma tı na gö-

rə, in di yə qə dər dün-
ya da Braunun 200 
mil yon nüs xə ki ta bı 

sa tı lıb. O, 2016-cı il də 
ən çox qa za nan ya zı-
çı lar dan bi ri olub.

Hazırladı: 
NARINGÜL

2016-cı ildə ən çox satılan 20 kitab

kt yab rın 3-dən İs ve çin pay-
tax tı Stok holm da No bel 
həf tə si baş la yıb. İlk təq-
di mat fi  ziolo gi ya və tibb 

üz rə, okt yab rın 4-də fi  zi ka sa hə si üz-
rə, 5-də isə kim ya sa hə si üz rə olub. 
No bel ko mi tə si Sülh mü ka fa tı na 
dair qə ra rı nı okt yab rın 7-də elan 
edib. İq ti sa diy yat üz rə No bel mü-
ka fat çı sı isə okt yab rın 10-da bəl li 

okt yabr da ola caq.  No bel Ko mi tə si-
nin üz vü Per Ves te ber qin söz lə ri nə gö rə, ədə biy yat 
üz rə mü ka fa tın təq di ma tı nın ge cik mə si  ko mi tə nin 
iş qra fi  ki ilə bağ lı dır. Adə tən na mi zəd lə rin mü za ki-
rə si sent yab rın son cü mə ax şa mın dan baş la yır. 
Bu mü za ki rə lər 4 cü mə ax şa mı da vam edir. 
2016-cı ilin son cü mə ax şa mı sent yab rın 22-nə 
düş dü yün dən, son 4-cü cü mə ax şa mı 13 okt-

kt yab rın 3-dən İs ve çin pay-

“Nobel” niyə “Nobel” niyə 
gecikir?gecikir?

nin üz vü Per Ves te ber qin söz lə ri nə gö rə, ədə biy yat 
üz rə mü ka fa tın təq di ma tı nın ge cik mə si  ko mi tə nin 
iş qra fi  ki ilə bağ lı dır. Adə tən na mi zəd lə rin mü za ki-

“Nobel” niyə “Nobel” niyə 

“Da Vinçi 
şifrəsi”nin 

müəllifi ndən 
yeni roman
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Mel Gibson qoca 
casus rolunda

olub lar. On la rın və tə ni mü da fi ə et mək 
ide ya sı yax şı dır, an caq iq ti sa diy ya tı in-
ki şaf et dir mək la zım dır ki, mil liy yət çi 
ide ya lar çox da irə li ge də bil mə sin,” 
–  Beq be der fi k ri ni be lə ta mam-
la yıb.

Fransa
yazıçısı:
“2022-ci ildə 
Ukraynada 
inqilab olacaq”
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