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No yab rın 16-da 
Hey dər Əli yev 
Fon du nun və 
Azər TAc-ın bir gə 

təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı da, Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də Dün-
ya Xə bər Agent lik lə ri nin V 
Konq re si nin, Asi ya və Sa kit 
Okean Öl kə lə ri İn for ma si-
ya Agent lik lə ri Təş ki la tı nın 
(OANA) XVI Baş As samb le-
ya sı nın bir gə açı lış mə ra si mi 
ke çi ri lir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev açı lış 
mə ra si min də iş ti rak edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı açı lış 
mə ra si min də nitq söy lə yib.

Son ra UNES CO-nun baş di-
rek to ru xa nım İri na Bo ko va nın 
vi deomü ra ciəti nü ma yiş et di-
ri lib.

UNES CO-nun baş di rek to ru-
nun müavi ni Qe taç yu En qi da 
mə ra sim də çı xış edib.

Da ha son ra xa ti rə şək li çək-
di ri lib.

Qı sa fa si lə dən son ra açı-
lış mə ra si mi çı xış lar la da vam 
edib.

Dün ya Xə bər Agent lik lə-
ri Konq re si nin və Səudiy yə 
Ərə bis ta nı nın Səudiy yə Press 
Agent li yi nin (SPA) pre zi den-
ti Ab dul lah bin Fəhd Əl-Hü-
seyn, OANA-nın pre zi den ti 
və Ru si ya nın TASS agent li yi-
nin baş di rek to ru Ser gey Mi-
xay lov, Av ro pa Xə bər Agent-
lik lə ri Al yan sı nın (EANA) və 
İs ve çin TT agent li yi nin pre-
zi den ti Yo nas Erik son, Ərəb 
Xə bər Agent lik lə ri Fe de ra si-
ya sı nın (FA NA) pre zi den ti, 
Kü veyt Xə bər Agent li yi nin 
(KU NA) baş di rek to ru Şeyx 
Mü ba rək İb ra him Əl-Sa bah, 

Azər TAc-ın baş di rek to ru As-
lan As la nov, Dün ya Xə bər 
Agent lik lə ri Konq re si Şu ra sı-
nın (NA CO) pre zi den ti, Bö-
yük Bri ta ni ya nın Press As so-
ciation agent li yi nin baş ic ra çı 
di rek to ru Klayv Mar şal, Avs-
tra li ya nın “PwC” əy lən cə və 
me dia şir kə ti nin re dak to ru 
Me qan Broun lou təd bir də çı-
xış edib lər.

Dün ya Xə bər Agent lik lə ri nin 
Ba kı Konq re si işi ni ses si ya lar la 
da vam et di rib.

Azər bay can no yab rın 16-dan 
eti ba rən üç gün ər zin də nü fuz-
lu bey nəl xalq me dia qu rum-
la rı nın top lan tı la rı na - Dün ya 
Xə bər Agent lik lə ri nin V Konq-
re si nə, Asi ya və Sa kit Okean 

Öl kə lə ri İn for ma si ya Agent lik-
lə ri Təş ki la tı nın (OANA) XVI 
Baş As samb le ya sı na və MDB 
Döv lət İn for ma si ya Agent-
lik lə ri Rəh bər lə ri Şu ra sı nın 
(İn form şu ra) XXII ic la sı na ev 
sa hib li yi edib. Təd bir lər də 
dün ya nın 80 öl kə sin dən in-
for ma si ya si ya sə ti nin əsas is ti-
qa mət lə ri ni müəy yən ləş di rən 
190-a ya xın xə bər agent li yi-
nin rəh bər lə ri və təm sil çi lə ri, 
me dia üz rə bey nəl xalq eks-
pert lər, BMT - UNES CO-nun 
rəs mi nü ma yən də si, həm çi nin 
re gional me dia qu rum la rı nın 
əmək daş la rı iş ti rak edib lər. 
Konq res də dün ya nın bü tün 
qi tə lə rin dən xə bər agent lik lə ri 
təm sil olu nub. Be lə ki, Ba kı ya

Asi ya nın 31 öl kə sin dən 39 
agent li yin 77 nü ma yən də si, 
Av ro pa nın 23 öl kə sin dən 30 
agent li yin 51 təm sil çi si, Af-
ri ka qi tə si nin 16 öl kə sin dən 
16 agent li yin 25 nü ma yən də si, 
Ame ri ka qi tə si nin 7 öl kə sin dən 
9 agent li yin 17 əmək da şı, ha-
be lə Avst ra li ya nın 3 agent li yi ni 
təm sil edən 4 nü ma yən də gə lib.

De vi zi “Xə bər agent lik lə-
ri üçün ye ni ça ğı rış lar” olan 
Konq re sin ses si ya la rın da “Xə-
bər is teh la kı nın gə lə cə yi”, “Xə-
bər agent lik lə ri – ye ni tex no-
lo gi ya la rın və so sial me dianın 
ça ğı rış la rı və im kan la rı”, “Xə-
bər agent lik lə ri nin in no va si-
ya sı”, “Mul ti me dianın gə lə cə-
yi üçün jur na list lə rin tə li mi”, 

“Jur na list lə rin mis si ya sı nın 
qo run ma sı: azad lıq, çı xış im-
ka nı, təh lü kə siz lik və mü na qi-
şə zo na la rı” ki mi ak tual möv-
zu lar da dis kus si ya lar apa rı lıb, 
ye ni mi nil lik də sü rət li trans-
for ma si ya ya mə ruz qa lan jur-
na lis ti ka nın prob lem lə ri, xə bər 
agent lik lə ri ilə so sial me dianın 
müx tə lif plat for ma la rı ara sın-
da əmək daş lıq for ma la rı mü-
za ki rə edi  lib.

Ses si ya lar da bey nəl xalq 
me dia qu rum la rı nın - Dün-
ya Konq re si nin, OANA-nın, 
EANA-nın, FA NA-nın pre-
zi dent lə ri, As so ciated Press, 
Reuters, Sin xua, Ana do lu, 
TASS, Fran ce Press, Press As-
so ciation, EFE, Yon hap, Kyo-
do, TT, SPA, BTA, AAP, İR NA, 
DPA, No ti mex, AT PE və di gər 
nü fuz lu in for ma si ya agent lik-
lə ri nin, “Los-An ge les Ti mes” 
qə ze ti nin, “Al Ara bi ya” te le-
vi zi ya sı nın rəh bər lə ri, “Tri-
pod Ad vi sors”, “News Corp”, 
“PwC”, “Axel Sp rin ger”, “Sti-
bo Ac ce le ra tor” apa rı cı me dia 
şir kət lə ri nin mü tə xəs sis lə ri 
mə ru zə lər lə çı xış edib lər.

 Konq res də iş ti rak çı agent-
lik lə rin “Xə bər”, “Bay ram lar” 
və “İd man” möv zu la rın da 
600-ə ya xın ən yax şı fo to şə kil-
lə rin dən iba rət al bom təq dim 
olu nub. Fo toal bom Hey dər 
Əli yev Fon du nun və Ba kı Me-
dia Mər kə zi nin dəs tə yi ilə nə-
fi s tər ti bat da nəşr edi lib.

No yab rın 15-də İDEA İc-
ti mai Bir li yi nin tə sis çi si 
və rəh bə ri Ley la Əli ye va 
“Qaf qaz Tə biəti Mər kə zi” 

Mux tar Qey ri-Kom mer si ya Təş ki la-
tı nın Mosk va şə hə rin də yer lə şən baş 
qə rar ga hın da təş ki la tın baş di rek to ru 
Re na ta Şyu şay te ilə gö rü şüb.

R.Şyu şay te rəh bər lik et di yi təş ki la tın 
fəaliy yə ti və gə lə cək plan la rı ba rə də mə-
lu mat ve rib. Bil di rib ki, “Şi ma li Qaf qaz 
tə biəti nin qo run ma sı və mü ha fi  zə si Mər-
kə zi” Mux tar Qey ri-Kom mer si ya Təş ki-
la tı (“Qaf qaz Tə biəti Mər kə zi” MQKT) 
“Şi ma li Qaf qaz Ku rort la rı” Səhm-
dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən ya ra dı lıb.

“Qaf qaz Tə biəti Mər kə zi” MQKT-nin 
məq sə di Şi ma li Qaf qa zın tə biəti nin re-
surs la rı nın qo run ma sı na, ar tı rıl ma sı na 
və mü ha fi  zə si nə, Şi ma li Qaf qaz Fe de-
ral Dairə sin də eko lo ji tə şəb büs lə rin 
dəs tək lən mə si, Şi ma li Qaf qa zın fl o ra 
və fauna sı nın na dir və yox ol ma təh lü-
kə si ilə üz lə şən növ lə ri nin qo run ma sı 
üz rə tə biətin mü ha fi  zə si la yi hə lə ri nin 
real laş dı rıl ma sı na yö nə lən la yi hə lə ri 
sis tem li ola raq hə ya ta ke çir mək dir.

Mər kə zin baş lı ca la yi hə lə rin dən bi ri 
– “Qaf qaz da Ön Asi ya bə bi ri nin bər-
pa sı (reint ro duk si ya) üz rə proq ram” 

Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti Vla-
di mir Pu ti nin tə şəb bü sü ilə 2007-ci il dən 
real laş dı rı lır. Proq ra mın in ki şa fı məq sə-
di lə So çi Mil li Par kın da Qaf qaz da Bə bir-
lə rin Bər pa sı Mər kə zi in şa olu nub.

Ley la Əli ye va öz növ bə sin də İDEA-
nın Qaf qa zın na dir hey van növ lə ri nin 
mü ha fi  zə si la yi hə lə rin dən, o cüm lə-
dən “Qaf qa zın Bö yük Beş li yi” proq-
ra mı ba rə də da nı şıb. O,  2016-cı ilin 
iyun ayın da So çi Mil li Par kı na sə fə ri ni 
xa tır la ya raq, bu ra da ya ra dıl mış Qaf-
qaz da Bə bir lə rin Bər pa sı Mər kə zi nin 
fəaliy yə ti ni müs bət qiy mət lən di rib. 

Qeyd olu nan Mər kəz Qaf qa zın na dir 
hey van nö vü olan bə bir lə rin po pul ya-
si ya sı üz rə bir tə si sat dır. Ley la Əli ye va 
Qaf qaz fauna sı nın mü ha fi  zə si nin sə-
mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı ba xı mın dan 
İDEA və “Qaf qaz Tə biəti Mər kə zi”nin 
səy lə ri nin bir ləş di ril mə si nin əhə miy-
yə ti ni qeyd edib.

Gö rüş də İDEA İc ti mai Bir li yi və 
“Qaf qaz Tə biəti Mər kə zi” MQKT ara-
sın da əmək daş lıq sa zi şi im za la nıb. Sa-
zi şə əsa sən tə rəfl  ər ara sın da Qaf qaz 
bə bi ri nin mü ha fi  zə si və sa yı nın ar tı rıl-
ma sı sa hə sin də bir gə fəaliy yət is ti qa-
mət lə ri müəy yən olu nub.

Tə rəfl  ər ak tual re gional eko lo ji mə-
sə lə lə ri, o cüm lə dən sər həd ya nı əra zi-
lər də tə biətin qo run ma sı və ic ti maiy-
yə tin maarifl  ən di ril mə si ni, zubr la rın 
Qaf qa za reint ro duk si ya sı və on la rın 
sa yı nın ar tı rıl ma sı, Xə zər suiti si nin 
mü ha fi  zə si və Qaf qaz da eko-tu riz-
min təş vi qi sa hə lə rin də əmək daş lıq 
pers pek tiv lə ri ni, həm çi nin Ru si ya da 
ya şa yan azər bay can lı gənc lə rin “2017 
– Eko lo gi ya ili” çər çi və sin də hə ya ta 
ke çi ri lə cək eko lo ji la yi hə lər də iş ti ra kı-
nı mü za ki rə edib lər. 

Qeyd olu nan Mər kəz Qaf qa zın na dir 

İDEA İctimai Birliyi və “Qafqaz Təbiəti Mərkəzi” 
arasında əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

“Jur na list lə rin mis si ya sı nın 
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“Çex-Azərbaycan 
lüğəti” nəşr olundu

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 ye ni nəş ri – “Çex-Azər-
bay can lü ğə ti” işıq üzü gö rüb.

Lü ğət çex di li nə yi yə lən-
mək is tə yən lər – tə lə bə lər, 
dip lo mat lar, iş adam la rı, 
tər cü mə çi lər üçün nə zər də 
tu tu lub.

Nəş rin tər tib çi si fi  lo lo gi ya 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor El-
çin Meh ri, re dak to ru Gül dəs-
tə Nə sib dir.

Lü ğə tin elekt ron ver si ya-
sı ya xın gün lər də Mər kə zin 
“Açıq ki tab” elekt ron ki tab xa-
na sı is ti fa də çi lə ri nin ix ti ya rı-
na ve ri lə cək. 

“Məhəmməd Füzulinin 
qəzəl dünyası”

Hey dər Əli yev Sa-
ra yın da da hi 
Azər bay can şairi 
Mə həm məd Fü-

zu li nin qə zəl lə rin dən iba rət 
mu ğam ge cə si ke çi ri lib.

Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yin dən Azər TAc-a bil di-
ri lib ki, “Mə həm məd Fü zu-
li nin qə zəl dün ya sı” ad la nan 
kon sert proq ra mın da Xalq 
ar tist lə ri Əmi nə Yu sif qı zı, 
Mən sum İb ra hi mov, Gül-
yaz Məm mə do va, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Ha cı Aqil 
Mə li kov, Əmək dar ar tist lər 
Nu riy yə Hü sey no va, El na-
rə Ab dul la ye va, Se vinc Sa rı-
ye va, Sə bu hi İba yev, Al maz 
Oru co va, Ba bək Nif tə li yev, 
Bə yim xa nım Mir zə ye va, Fi-
ruz Sə xa vət, gənc mü ğən ni-
lər Ab gül Mir zə li yev, Sər xan 
Bün yad za də, Hü seyn Mə li-
kov və Məm məd Nə cə fov çı-
xış edib lər.

Əmək dar ar tist Sa bir Məm-
mə do vun apa rı cı lıq et di yi təd-
bi rin re jis so ru, Hey dər Əli yev 
Sa ra yı nın baş re jis so ru Gül-
çöh rə Şə fi  ye va olub. Bir-bi rin-
dən ma raq lı çı xış lar və mu ğam 
nöm rə lə ri ta ma şa çı lar tə rə fi n-
dən al qış lar la qar şı la nıb.

ADMİU-da Musa Yaqubla görüş olub
Bu g ü n  l ə r  d ə 

Azər  bay can 
Döv lət Mə də-
niy yət və İn cə-

sə nət Uni ver si te tin də (ADMİU) 
gör kəm li şair Mu sa Ya qub la 
“Pa yız ətir li poezi ya” ad lı ya ra-
dı cı lıq gö rü şü ke çi ri lib.

Qo na ğı əv vəl cə uni ver si te tin 
pro rek to ru, pro fes sor Gül şən 
Əli ye va sa lam la ya raq, onun 
uni ver si te tə təş ri fi n dən bö yük 
məm nun luq his si duy du ğu nu 
qeyd edib, söz sər rafl  a rı, şair 
və ya zı çı lar la tə lə bə lə rin gö rü-
şü nün xü su si əhə miy yə tə ma-
lik ol du ğu nu de yib. Pro fes sor 
Ni za məd din Şəm si za də Mu-
sa Ya qu bun köv rək poezi ya sı 
haq qın da da nı şar kən vur ğu-
la yıb ki, “Mu sa Ya qub ha mı ya 
doğ ma adam dır. Hər şair ha-
mı ya doğ ma ola bil mir. Dün-
ya nın ən bö yük tən qid çi lə rin-
dən bi ri olan Be lins ki de yib ki, 
şair sö zü mü qəd dəs söz dü, bu 
söz də öl mə yən əbə di bir şöh rət 
var. Bu gün bi zim lə gö rü şə gə-
lən Mu sa Ya qub əbə di şöh rət 
sa hi bi dir. O, əbə di şöh rə ti əl-
də et mək üçün bö yük bir ömür 
sərf edib. Azər bay can ədə-
biy ya tın da tə biətin fəl sə fə si ni 

Mu sa Ya qub qə dər ar dı cıl və 
yük sək poetik sə viy yə də ümu-
mi ləş di rə bi lən şair yox dur.. 
Onun ya ra dı cı lı ğın da poezi ya 
ilə tə biət bir-bi ri nə qo vu şur”.

Uni ver si te tin qi raət us ta la rı-
nın - do sent Ağa lar Bay ra mov 
və do sent Na dir Hü sey no vun 
ifa sın da Mu sa Ya qu bun poezi ya 
nü mu nə lə ri din lə ni lib. AD MİU-
nun Mu si qi sə nə ti fa kül tə si nin 
tə lə bə lə ri nin ifa sın da səs lə nən 
xalq mah nı la rı, mu ğam lar gö rü-
şə xü su si ahəng qa tıb.

Şair lə tə lə bə lər ara sın da ma-
raq lı dis kus si ya qu ru lub. Şair 
hər tə lə bə nin sualı na ət rafl  ı 
ca vab ve rə rək müəl li fi  ol du-
ğu şeir lə ri ni də səs lən di rib. 

Tə lə bə lər be lə gö rüş lə rin on lar 
üçün bö yük prak tik əhə miy yət 
kəsb et di yi ni və bun dan çox 
məm nun ol duq la rı nı di lə gə ti-
rə rək, be lə şə raitin on lar üçün 
ya ra dıl ma sın da əmə yi olan 
şəxs lə rə min nət dar lıq hiss lə ri-
ni bil di rib lər.

Mu sa Ya qub “Döv rün də-
yir ma nı” ad lı ki ta bı nı oxu cu-
la ra təq dim edib. Son da şair 
tə şək kür nit qi ilə çı xış edə rək 
bu ki ta bı “80 ya şın uca lı ğın dan 
za ma na, bə şə riy yə tə, in san 
öm rü nə ver di yi də yər, he sa bat 
ki mi qiy mət lən di rib”.

Təd bir Mu sa Ya qu bun ifa-
sın da “Çı xım ge dim” ad lı ye ni 
şeiri ilə ye kun la şıb.

“TEAS Press” 
TÜYAP-ın Beynəlxalq 
Kitab Sərgisində

Otuz be şin ci 
TÜYAP İs tan bul 
Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si ötən həf-

tə nin şən bə gü nü qa pı la rı nı 
ki tab se vər lə rin üzü nə açıb. 
Təx mi nən 550 min nə fər zi-
ya rət çi nin baş çək mə si göz-
lə ni lən sər gi yə iş ti rak çı qis-
min də 543 yer li və 24 xa ri ci 
təş ki lat, ha be lə 70 qey ri-hö-
ku mət təş ki la tı qa tı lıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, 
buil ki sər gi nin ən bö yük ye-
ni lik lə rin dən bi ri də Azər bay-
ca nın TEAS Press nəş riy yat 
evi nin “Hep ki tap” və “TEAS 
Press” ad lı mar ka la rı nın təq-
dim edil mə si olub.

Şir kət sər gi də “TEAS Press” 
və “Hep ki tap” mar ka sı al tın-
da iki stend lə təm sil olu nub. 
Sər gi də “TEAS Press” mar ka-
sı ilə 60 ad da ye ni yar dım çı 
təd ris ki tab la rı təq dim edi lib.

Uzun il lər ər zin də “Do ğan 
Ki tap”ın ya yım mü di ri ol muş 
De niz Yü ce Ba şa rı rın rəh bər-
li yi al tın da fəaliy yət gös tə rən 
“TEAS Press”in alt mar ka sı 
“Hep ki tap” isə sər gi də 12 ye-
ni ki tab la təm sil olu nub. 2-ci 
sa lon da sər gi lə nən bu ki tab lar 
yer li mət buat da və oxu cu küt-
lə sin də bö yük ma raq do ğu rub.

No yab rın 20-dək da vam edə-
cək sər gi də TEAS Press nəş riy-
yat evi nin öz məh sul la rın da 
ye ni cə təq dim et di yi “Ter mo-
test le Isıt Öğ ren” (“Ter mo test-
lə isit, öy rən”) və “Ka re kod la 
Okut Öğ ren” (“QR-ko du oxut, 
öy rən”) tex no lo gi ya la rı da zi-
ya rət çi lə rin və mü tə xəs sis lə rin 
diq qə ti ni cəlb edib.

Tür ki yə nin ta nın mış mə də-
niy yət və in cə sə nət xa di mi, 
TÜ YAP Mə də niy yət Sər gi lə ri-
nin baş mü şa vi ri, “Hür riy yət” 
qə ze ti nin məş hur ya zar la rın-
dan bi ri Do ğan Hız lan da “Hep 
ki tap” sten di ni zi ya rət edən lər 
ara sın da olub. Do ğan Hız lan 
ki tab la rı çox bə yən di yi ni söy-
lə yə rək nəş riy ya tın re dak si ya 
he yə ti nə uğur lar ar zu la yıb.

Tür ki yə nin bir çox apa rı cı 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri 
– te le ka nal lar, jur nal lar, qə zet-
lər, ha be lə mə də niy yət möv-
zu sun dan ya zan jur na list lər 
də “Hep ki tap” sten di nə xü-
su si ma raq gös tə rib lər.

“Mil li yet Sa nat Der gi si”, 
“Dün ya” qə ze ti nin “Ki tab 
əla və si”, “Hür riy yət” qə ze ti-
nin “Ki tab əla və si”, elə cə də 
“Hür riy yət” qə ze ti nin kö şə 
ya za rı Yal çın Ba yer öz müəl-
lif ya zı sın da “Hep ki tap”dan 
bəhs edib lər. Bun dan əla və, 
“Med ya Ta va”, “Ede bi yat Ha-
ber”, “Art full Li ving” in ter net 
sayt la rı öz xə bər bül le ten lə rin-
də “TEAS Press”in fəaliy yə ti-
nə xü su si yer ayı rıb lar.

“Əli və Nino” filmi Nyu-York 
tamaşaçılarını heyran edib
Nyu-York şə hə rin-

də ya zı çı Qur ban 
Səidin dün ya da 
best sel ler olan ey-

niad lı ro ma nı əsa sın da Azər-
bay can da çə ki lən “Əli və Ni-
no” bə dii fi l mi nin prem ye ra sı 
olub. Hey dər Əli yev Fon du-
nun vit se-pre zi den ti Ley la 
Əli ye va nın la yi hə rəh bə ri və 
ic ra çı pro dü se ri ol du ğu bu ek-
ran əsə ri nin prem ye ra sı Nyu-
Yor kun məş hur “Suns hi ne” 
ki no teat rın da ke çi ri lib.

Təd bir də çı xış edən fi l min 
pro dü se ri Kris Tik ye dö züm-
lü lük və mul ti kul tu ra liz min 
döv rü mü zün və gü nü mü zün 
ən ak tual mə sə lə lə rin dən bi ri 
ol du ğu nu vur ğu la yıb, “Əli və 
Ni no” fi l mi nin bu möv zu da 
cə miy yə tə, in san la ra əhə miy-
yət li me saj gön dər di yi ni bil-
di rib. Kris Tik ye fi l min ər sə yə 
gəl mə sin də Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-pre zi den ti 
Ley la Əli ye va nın xü su si ro lu-
nu qeyd edib. Onun söz lə ri nə 
gö rə Ley la Əli ye va nın güc lü 
Azər bay can kim li yi və də rin 
Və tən sev gi si bu fi l min real lı-
ğa çev ril mə si nə və uğur lu alın-
ma sı na mü hüm töh fə ver miş 
fak tor lar dan dır.

Təd bi rə ki no in dust ri ya sı nın 
dün ya ca məş hur si ma la rın-
dan olan Kris Tik ye dən baş qa, 
fi lm də Əli ro lu nu can lan dı ran 

Adam Bak ri və Men di Pe tin kin 
də xü su si qo naq qis min də qa-
tı lıb lar. Adam Bak ri nü ma yiş-
dən əv vəl çı xış edə rək “Əli və 
Ni no” fi l mi nin fərq li yer lər dən 
olan fərq li in san la rı bir ara ya 
gə ti rən güc lü sev gi he ka yə si 
ol du ğu nu bil di rib.

Prem ye ra da Azər bay ca nın 
ABŞ-da kı sə fi  ri Elin Sü ley ma-
nov da çı xış edə rək Qur ban 
Səidin müəl li fi  ol du ğu bu əsə-
ri nin həm öl kə mi zin, həm də 
böl gə mi zin ta ri xi nin və mə-
də niy yə ti nin ol duq ca va cib 
his sə si ni əks et dir di yi ni vur-
ğu la yıb. Həm çi nin Elin Sü ley-
ma nov qeyd edib ki, mə də ni 
ir si mi zin mü hüm par ça la rın-
dan bi ri olan “Əli və Ni no” 
əsə ri əsa sın da çə kil miş bu fi lm 

böl gə də ki mil li kim lik lə rin və 
on lar ara sın da qar şı lıq lı mü na-
si bət lə rin ba şa dü şül mə si üçün 
ma raq lı təq di mat ro lu nu oy na-
ya bi lər. Məhz bu na gö rə, Elin 
Sü ley ma nov be lə müs təs na 
əsər əsa sın da fi l min, nə ha yət 
ki, işıq üzü gör mə sin də xü su si 
əmə yi və töh fə si olan Ley la xa-
nım Əli ye va ya də rin min nət-
dar lı ğı nı ifa də edib.

“Əli və Ni no” fi l mi iz lə-
yi ci lər tə rə fi n dən ma raq və 
al qış lar la qar şı la nıb. Nü ma-
yi şin so nun da çox say lı iz lə-
yi ci lər fi l min on lar da də rin 
emo sional iz bu rax dı ğı nı qeyd 
edib lər.

“Əli və Ni no” fi l mi Nyu-
York ki no teatr la rın da nü ma yiş 
et di ri lə cək.



Mənası, yaxud 
yazılışı qüsurlu 

sözlər

İşlənməyən ərəb,
fars və digər əcnəbi 

sözlər
Terminlər Qurama sözlər

Lüzumsuz sözlər
və söz 

hallandırmaları
girli
giroşaqul
girsiz
girsli
girssiz
gorsuzluq
göbələkşəkillilik
göbələkvarılıq
göbələyəbənzərlik
göbələyəoxşarlıq
gödəksap
gödəktük
gölvarılıq
götürümlülük
götürüşmə 
götürüşmək 
göyərtidoğrama
göyərtisatma
göyərtisizlik
gözaydınlığıverən
gözaydınlığıvermə
gözdağıolma
gözəldanışma
gözübağlıcalıq
gursululuq
gurultu-patırtı
gülabçəkmə
gülbaz
gülbazlıq
gülüşdoğurma
gülverən
gülvermə
gülvuran
gülvurma
güvədüşmə
güvəkəsmə
zifafgecəsi
zığlayıb-batırma
zığlayıb-batırmaq
zılğabala

pək
pənahabad
pənd
pəndnamə
pərəstar
pərəstişgah
pərivəş
pərpuç
pərşum
pərvərdə
pərvin
pəsənd
pəsəndidə
pəsməndə
pəsməzar
pəst
pəstah
pəstaha
piç
pirke 
pişdar
pişdəraməd 
pişxidmət
pişqədəm
piydan
plasenta
podborka
podnos
podval
podzol
polisiya
polotno
polyarizasiya
polyus
port 
portlararası
posa
posessiya 
postxana
prixod 

indoksil 
indol
indossament 
indossant 
indossat 
induksion
informosom 
inhibitor
inhibitorlu
inklinator 
inklinometr
inklinometriya 
in-kvarto 
insektari 
insektisid (-lər)
interferometr
intermesso (mus.)
interoreseptor (-lar)
intramolekulyar 
introduksiya (mus.)
iridium
iterasiya 
itt rium
izadrin
izobar (-lar) 
izoxorik
izoqamet
izol
izoleysin
izomaqnit
izomorf
izomorfi zm
izonitril (-lər)
izooktan
izopren
izopropil
izosillabizm
izoterm (-lər)
javel 
jiro 

gödəkqollu
gödəkquyruqlu
gödəksaçlı
gödəksaplı
gödəktüklü
gödək-uzunlu
gödəkyal
gödəkyallı
gödəkyun
gödəkyunlu
gödənli
gödənlilik
gödərəklik
gönbiçmə
gönsoyan
gönsoyma
göyçəksifətli
göydaşlı
göydaşsız
göydimdikli
göyərtibecərmə
göygözlü
göysatma
gözçıxarma
gözdəndüşən
gözdəndüşmə
gözdəyən
gözəçarpma
gözədəymə
gözəl-qəşəng
gözəyib-tikmə
gözgəzdirən
gözqırpma
göz-qulaqolan
gözoxşama
gözsəyirtmə
gözucubaxan
gözucubaxma
gözügöy
gözügöylük

gəmilik
giley-küsülü
giley-küsülük
giley-küsüsüz
gileysiz
gilək (-lər)
giləkcə
gillilik
gilyak (-lar)
gilzai (-lər)
gineya
ginkqo, ağac
gipsəbənzər
gipslifl i
girdələndirmə
girdələndirmək
girdələtdirmə
girdələtdirmək
girdəvarılıq
girələtmə
girələtmək
girintisiz
girləndirmə
girləndirmək
girovlu
girovsuz
gitaraçılıq
giz (-lər)
gizlincli
gizlincsiz
gordalı
gordasız
göbəkli
göbəksiz
göbələyəbənzər
göbələyəoxşar
göl-gölməçəsiz
göliyiri, bitki
gölməçələndirmə
gölməçələndirmək

zılğabalalı
zılğabalalıq
zılğabalasız
zillətgötürmə
zınba
zırbazıroğlu
zirəkmaddə
zooantroponim
zoobaytar
zoobaytarlıq
zorbalatma
zorbalatmaq

prins
prinslik
pripiska
priyom
prizyor
probka
probkaaçan
probkaaçma
problu
proqul
provokator
proyeksion

jiroskop
jiroskopik
jvak-hals 
kabeltov 
kabestan 
kaxeksiya 
kalamin
kalamit (-lər) 
kalandr 
kaleydofon
kalibrometr
kaliptra

gözüyaş
gözyaşartma
gözyorma
gurdanışan
gursaçlı
gursaçlılıq
gursəsli
gurultu-nərilti
gübrəboşaldan
gübrəboşaltma
gübrəqarışdıran
gübrəqarışdırma

görüm-baxımlı
görüm-baxımsız
görümlü
görümsüz
göstərişsiz
gövdəsizlik
göycəqarğakimi (-lər)
göyçəkləndirmə
göyçəkləndirmək
göyçəkləşdirmə
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(Davamı gələn sayımızda)

“Azərbaycan dilinin 
orfoqrafiya lüğəti”ndən 
çıxarılan sözlərin təsnifatı

  Or foq ra fi ya lü ğə ti nin tə ri fin də de yi lir: “Or foq ra fi ya 
lü ğə ti - söz lə rin düz gün ya zı lış qay da sı nı bil di rən dil 
və saiti dir”. La kin ha zır da döv riy yə də olan “Azər bay-
can di li nin or foq ra fi ya lü ğə ti” min lər lə ya zı lı şı səhv, 
qu ra ma və ən təəc cüb lü sü, heç bir mən tiqə, ən da-
zə  yə sığ  ma  yan “söz”lər  lə do  lu  dur: Zİ  FAF  GE  CƏ  Sİ, 
ZIĞ LA YIB-BA TIR MA, ZIĞ  LA  YIB-BA  TIR  MAQ, ZIL -
ĞA  BA  LA, ZIL  ĞA  BA  LA  LIQ, ZILĞABALASIZ, ZİL -
LƏT  GÖ  TÜR  MƏ, ZİN  BA, ZIR  BA  ZI  ROĞ  LU, Zİ  RƏK -
MAD  DƏ, ZOOANT  RO  PO  NİM, ZOOBAY  TAR  LIQ, 
ZOR BA LAT MA, ZOR  BA  LAT  MAQ, ... 

(Əvvəli ötən saylarımızda)



1938-ci il, 19 okt yabr ax şa mı. Ta van-
dan asıl mış ye ga nə elekt rik lam pa sın dan 
sü zü lən zəif işı ğın al tın da da yan mış hər-
bi ge yim li üç adam üçün ota ğın öl çü lə-
ri nin, di va rın rən gi nin və kün cə sı xıl mış 
məh bu sun kim li yi nin fər qi yox dur. Gö-
rü nür, bu işə çox dan alı şıb lar. Qı sa boy-
lu, do lu bə dən li, ey nək li hərb çi gö zü nü 
ka ğız dan - tri bu na lın qə ra rın dan çək mir, 
sü rət lə, bir nə fə sə, nöq tə siz-ver gül süz 
oxu yur. Ça lı şır ki, ca nı nı bu zəh lə tö-
kən mətn dən tez lik lə qur tar sın. Ya nın da 
da yan mış cı lız, hün dür boy, gö zün dən 
məkr, çöh rə sin dən hiy lə gər lik ya ğan 
ada mı isə qa dın yax şı ta nı yır. Bu, hətt  a 
so ya dı be lə məh bus la rı qor xu ya sa lan, 
gü nah sız adam la ra iş gən cə ver mək də ad 
çı xar mış cəl lad - Azər bay can Da xi li İş lər 
Xalq Ko mis sar lı ğı nın Döv lət Təh lü kə siz-
lik İda rə si bi rin ci böl mə si nin 3-cü şö bə 
rəisi nin müavi ni, ley te nant Te vos yan dır. 
Hökm səs lən dik cə, ba şı nı tər pə dib göz-
lə ri ni qı yır, ota ğın qa ran lıq kün cün də ki 
qa dı nın üzü nə bax ma ğa ça lı şır.

“Üçün cü adam, yə qin cəl lad dır, ölüm 
hök mü nü ye ri nə ye ti rə cək” – Xə di cə 
öz lü yün də be lə dü şün dü. Otaq da yal-
nız onun gör dü yü dör dün cü var lıq da 
do la şır dı. Bu, İb lis idi, sə bir siz lik lə mə-
sə lə nin bit mə si ni göz lə yir di, vü cu du od 
püs kü rür dü, hər dən də müd hiş qəh qə-
hə lə riy lə qa ran lıq da qeyb olur du. 

On suz da Xə di cə heç nə eşit mir di. “Bu 
er mə ni axır ki, de di yi ni elə di, ya la na, böh-
ta na elə don ge yin dir di ki, eşi dən dəh şə tə 
gə lər. Və tən xaini, ca sus, mil lət çi, əks-in qi-
la bi fəaliy yət, da ha nə bi lim, nə lər...” Xə di-
cə öm rü nün son də qi qə lə rin də bu söz lə ri 
eşit mə mək üçün göz lə ri ni yu mub ürə yin-
də piano üçün iş lə di yi mu ğam lar dan bi ri-
ni səs lən dir mə yə baş la dı. Əl lə ri qan dal lı 
idi, am ma so yuq dan don muş na zik bar-
maq la rı nı ya vaş ca tər pə dir di, san ki piano-
nun dil lə ri üs tün də gəz di rir di. Mu si qi nin 
ru hu onu alıb uzaq la ra apar dı...

“Çı xış edir, Azər bay ca nın ilk qa dın 
piano çu su, is te dad lı mu si qi çi və pe da-
qoq, ic ti mai xa dim Xə di cə Qa yı bo va!”

Apa rı cı nın cin gil ti li sə si Fi lar mo ni-
ya nın za lın da əks-sə da ver di. Azər bay-
can da So vet ha ki miy yə ti nin qu rul ma-
sı nın növ bə ti il dö nü mü mü na si bə ti ilə 
tən tə nə li təd bir dən son ra kon sert ve-
ri lir di. Zal da res pub li ka nın par ti ya və 
hö ku mət rəh bər lə ri, ad lı-san lı elm və 
in cə sə nət xa dim lə ri əy ləş miş di lər.

Xə di cə xa nım hə-
yə can dan tit rə yən 
zə rif bar maq la-
rı nı piano nun 
dil lə ri nə to-
xun dur-
d u , 

Mu ğam kom po zi si ya sı çal dı. Bu, qəl-
bin dən sü zü lən sir li bir me lo di ya idi... 
Xə di cə bir də on da ayıl dı ki, sa lo nu gu-
rul tu lu al qış sə da la rı bü rü yüb. Də fə lər-
lə tə zim et di, hə yə can dan ayaq la rı do la-
şa-do la şa səh nə ar xa sı na keç di. 

Qrim ota ğı nın qa pı sı dö yü lən də Xə-
di cə hə lə kon sert li ba sı nı də yiş mə miş-
di. Gə lən fi  lar mo ni ya nın in zi bat çı sı idi. 
Əlin də bö yük çi çək dəs tə si var dı.

- Xə di cə xa nım, bu, məx su si si zin 
üçün dür. Gön də rən şəxs de di ki, onu 
ta nı mır sı nız. Söy lə di ki, çi çək lə rin ara-
sın da si zə ça ta caq mək tub var. Xa hiş 
elə di, oxu ya sı nız...

Xə di cə çi çək dəs tə si ni məm nun luq la 
qə bul et di. Dü şün dü ki, yə qin pə rəs tiş-
kar lar dan bi ri gön də rib. Gül lər hə qi qə-
tən gö zəl idi – tər qı zıl gül lər san ki in di 
də ril miş di.

- Bəs adı nı söy lə mə di?
- Xeyr, gül lə ri ve rib get di.
- Qə ri bə dir, ni yə adı nı giz lə dib? Gə-

rək so ru şay dı nız. Heç ol ma sa, diq qə ti-
nə gö rə tə şək kü rü mü bil di rər dim...

- Or ta yaş lı adam idi, ey nək li. Am ma 
əv vəl lər onu kon sert lər də heç gör mə-
mi şəm...Yax şı, mən ge dim...       

Xə di cə gül lə ri ma sa nın üs tü nə qoy-
du, gül da nı gö tü rüb su ilə dol dur maq 
is tə di. Bir dən gö zü nə mək tub sa taş dı. 
Tə lə sik zər fi  aç dı. Tə miz və sə li qə li 
xət lə ya zıl mış dı. Gö rü nür, müəl lif onu 
kon sert də yox, əv vəl cə dən ha zır la mış, 
son ra da çi çək dəs tə si nin ara sın da giz-
lət miş di.

“Əziz Xə di cə xa nım. Gö zəl li yi ni zə və 
sə nə ti ni zə vur ğu nam. Am ma özüm lə ba-
ca ra bil mi rəm. Si zə qar şı hiss lə rim elə güc-
lü dür ki, də li ol maq də rə cə si nə çat mı şam.

Si zin lə da ha ya xın mü-
na si bət də ol maq, fü-
sun kar gö zəl li yi niz-
dən, ila hi çöh rə niz dən 
hər an zövq al maq, 

saç la rı nı zı se və-se və ox-
şa maq is tə yi rəm. Əgər gö-

rü şü mü zə ra zı lıq ver sə niz, 
gə lən kon sert də də si zə çi çək 

və mək tub gön də rə cə yəm...” 
Xə di cə mək tu bu bir kə na ra tul-

la dı. Əh va lı po zul du. İn di cə səh-
nə dən bö yük se vinc lə ay rıl mış dı, 

uğur lu çı xı şın dan ürə yi fə rəh lə dö-
yü nür dü. Hər şey bir göz qır pı mın da 
yox ol du. Dü şün dü: “Mək tu bu kim 

gön də rib? Han sı haq la, han sı cə-
sa rət lə mə nə be lə söz lər ya zıb? 

Bəl kə təx ri bat dır? Mə nə 
lə kə yax maq, yün gül 

əx laq lı qa dın dam-
ğa sı vur maq is tə-
yir lər?” Xə di cə 

bu sual la ra ca vab 
ax ta ra-ax ta ra son vaxt-

lar hə ya tın da baş ve rən ha-
di sə lə ri xa tır la dı. Hər şey heç də 

ha mar get mir di.  
Xə di cə hiss edir di ki, özü nün və ailə-

si nin hər ad dı mı na göz qo yur lar. Şüb-
hə lər tez lik lə özü nü doğ rult du. Hə yat 
yol da şı nı ya lan itt  i ham lar la həbs et di lər, 
özü nü də iki də fə gə lib ev dən apar dı lar, 
bir ne çə gün həbs xa na da sax la yıb bu rax-
dı lar. Xə di cə bü tün bu bə la la rın har dan 
gəl di yi ni yax şı ba şa dü şür dü: gö zə gə-
lim li, ya ra şıq lı qa dın idi, şə hər də onun 
haq qın da cür bə cür xo şa gəl məz söz-söh-
bət lər do la şır dı. Bu şa yiələ ri kim və han-
sı məq səd lə ya yır dı? Bə li, onun uğur la rı-
na qib tə ilə ya na şan lar, ailə si nə pa xıl lıq 
edən lər çox idi. Am ma ya xın çev rə si 
onun ne cə na mus lu və ailə si nə sa diq bir 
qa dın ol du ğu nu yax şı bi lir di. Nə ha yət, 
üçün cü də fə zin da na atı lan da ba şa düş-
dü ki, so nu ya xın la şıb. 

...Te vos yan din dir mə za ma nı onu 
çək-çe vi rə sal maq, ən ya xın çev rə sin-
də ki adam lar ba rə də şə rə im za at dır-
ma ğa ça lı şır dı. Xə di cə isə sö zü nün üs-
tün də möh kəm da yan mış dı, əyil mək, 
sa tıl maq fi k ri yox idi. Bu də fə döz mə-
yib müs tən ti qin üs tü nə ba ğır dı:

- Mən İb lis lə mü qa vi lə bağ la mı ram!
...Nə ha yət, hök mün oxu nu şu bit di. Ka-

ğı zı oxu yan hərb çi ra hat nə fəs alıb cib dəs-
ma lı ilə üz-gö zü nün tə ri ni sil di. Te vos yan 
zə fər çal mış sər kər də ki mi uca dan de di:

- Məh kim Qa yı bo va! Hök mə əsa sən, 
son söz dən məh rum olu nur su nuz!

Xə di cə ora-bu ra vur nu xub qəh qə-
hə çə kən, onu ölüm gir da bı na dar tan 
adam cil di nə gir miş bu İb lis lə rin məkr li 
niy yə ti nin qar şı sın da əyil mə di, sın ma-
dı. Cəl lad ta pan ça nın tə ti yi ni çə kən də 
yal nız bu nu tək rar la ma ğa ma cal tap dı:

- Mən İb lis lə mü qa vi lə bağ la ma ram!
Fər had SA Bİ ROĞ LU
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1938-ci il, 19 okt yabr ax şa mı. Ta van-

II YAZI

So yuq, ya rı qa ran lıq, ölüm 
ka bu su do la şan da rıs qal 
ota ğın di va rı qan su sa yıb. 
Bu di var lar min lər lə ölüm 

hök mü nə, bir gül lə ilə xoş bəxt hə ya-
tı nı və şi rin ar zu la rı nı iti rən in san la-
rın son anı na şa hid lik edib, za val lı, gü-
nah sız adam la rın ah-na lə si nə, göz ya şı na, 
hıç qı rı ğı na döz mə yib, qa ra lıb, bo za rıb, qo ca lıb, 
heç rən gi də bi lin mir.

Azər bay can da 33 in ter nat tip li mək təb və 6 uşaq 
evi var. Hər il 700-dən çox gənc bu uşaq müəs-
si sə lə ri ni tərk edə rək müs tə qil hə ya ta qə dəm 
qo yur. Bəs on la rın gə lə cək ta le yi ni kim iz lə-

yir? Cə miy yət bu adam la rı qə bul et mə yə ha zır dır mı?
...Ek ran da üzü nü gös tər mə sə lər də onun qor xu və 

hə yə can do lu sə sin dən ne cə iz ti rab ke çir di yi ni an la-
maq çə tin de yil di. Əx laq və cə miy yət möv zu su na həsr 
olun muş ve ri li şə də vət olun muş bu qı zın 22 ya şı var dı. 
Apa rı cı nın və stu di ya da əy lə şən qo naq la rın sual la rı na 
sə list və ay dın ca vab ve rir di. Hiss olu nur du ki, sa vad lı 
qız dır, fi  kir lə ri ni sər bəst ifa də edə bi lir. 

...Bu qı zın hə yat he ka yə si çox ağ rı lı idi. Do ğu lan dan 
az son ra onu kör pə lər evi nə ver miş di lər, son ra da uşaq 
evin də bö yü müş dü. Ağ la ya-ağ la ya de yir di: 

- Hə mi şə göz lə yir dim, bir gün gə lib mə nim də əlim-
dən tu tub apa ra caq lar, am ma gö rü nür, qis mə ti mə han-
sı sa son suz ana ya öv lad ol maq da ya zıl ma yıb. Be lə cə, 
gö züm yol lar da qal dı... 

Apa rı cı nın “bəs son ra” sualın dan son ra qız bir müd-
dət sus du, gö rü nür, ya xın keç mi şi xa tır la maq ağır idi. 
Son ra özün də cə sa rət ta pıb ta le yi nin qa ran lıq sə hi fə lə-
ri ni aram la və rəq lə mə yə baş la dı.

- 18 ya şı ma qə dər uşaq evin də qal dım. Ar tıq ora nı 
tərk et mək vax tı çat mış dı. Sə nəd lə ri mi han sı sa ida rə yə 
gön dər di lər, de di lər or da sə nə iş ta pa caq lar, ev mə sə lə-
sin də kö mək lik gös tə rə cək lər. Hə min ida rə nin qa pı sı nı 
də fə lər lə döy düm. Hə ti cə si ol ma dı. Bil dir di lər ki, sə nin 
ki mi qız lar çox dur, növ bə yə ya zıl maq la zım dır, nə vaxt 
növ bən ça tar, gə lər sən, ba xa rıq.

- Bəs bu müd dət də har da ya şa yır dın, ne cə do la nır dın?
- Bir rə fi  qə min ya nın da. Son ra ana sı mə ni qov du ki, 

əs li-nə ca bə ti bəl li ol ma yan ada mı evim də sax la ya bil mə-
rəm! Qal dım kü çə də. So yuq dan do nub ölə cək dim. Xəs tə-
lən miş dim. Və ziy yə tim ağır idi. Ta nı ma dı ğım bir qa dın 
mə ni ölüm dən qur tar dı. Özü yol kə na rın da kı ka fe lə rin 
bi rin də xid mət çi iş lə yir di, Xır da lan da ki çik dax ma sı var-
dı. Sa ğa lan dan son ra mə ni də özü ilə ka fe yə apar dı. Or da 
ça lış ma ğa baş la dım və son ra hə min qa dı nın təh ri ki ilə ge-
cə hə ya tı nın çir kab qu yu su na yu var lan dım. 

Po lis lər mə ni də fə lər lə tu tub böl mə yə apa rıb, cə ri mə 
ödə yib ye ni dən köh nə əmə li mə dön mü şəm. Ha mı sı 
ça rə siz lik, kim sə siz lik və ev siz lik uc ba tın dan. İns ti tut-
da oxu yan qız la ra hə mi şə hə səd lə bax mı şam. Mən də 
ali təh sil al maq is tə yir dim, uşaq lıq dan müəl lim ol ma ğı 
ar zu la yır dım. Ürə yim də qal dı...

- Bəs ni yə ic ti mai təş ki lat la ra, ailə və qa dın prob lem-
lə ri ilə məş ğul olan qu rum la ra, QHT-lə rə mü ra ciət et-
mə din? Axı on lar sə nə ha va dar çı xa bi lər di, kö mək lik 
gös tə rər di, pis gün də dar da qoy maz dı lar...

- Be lə təş ki lat lar haq qın da heç bir mə lu ma tım yox-
dur, on la rın har da yer ləş di yin dən də xə bər si zəm, heç 
rə fi  qə lə rim də bil mir...

Hə qi qə tən, kim sə siz və tən ha gənc lə rin di gər həm-
ya şıd la rı ilə mü qa yi sə də prob lem lə ri çox dur. Ra zı la şın 
ki, uşaq ev lə ri ni tərk edən ye ni yet mə iş və ya şa yış ye ri 
tap maq da çə tin lik çə kir. On la rın cə miy yə tə adap ta si-
ya olun ma sın da da müəy yən prob lem lər möv cud dur. 
Hal bu ki be lə gənc lə rin nor mal hə yat şə raiti ilə tə mi na-
tın da ilk növ bə də cə miy yət ma raq lı ol ma lı dır.

Sirr de yil ki, kim sə siz və nə za rət siz gənc lər dən bə zi-
lə ri gec-tez kri mi nal dairə lə rin, in san al ver çi lə ri nin tə-
si ri al tı na dü şür. Ya şa maq üçün zə ru ri şə raiti ol ma yan 
be lə adam lar ci na yət tö rə dir və cə miy yət üçün təh lü kə-
li ün sü rə çev ri lir lər.

Bu sa hə də müəy yən iş lər gö rül sə də, prob le min tam 
ara dan qal dı rıl ma sı ba rə də da nış maq tez dir. Mə sə lən, 
Ba kı nın bir ne çə ra yo nun da sı ğı na caq ev lə ri ya ra dı lıb. 
Şə hə rin Ni za mi ra yo nun da 50 mən zil li bi na is ti fa də yə 
ve ri lib ki, bu ra da ey ni vaxt da eh ti ya cı olan 100 adam 
məs kun la şa bi lər. Ha zır da hə min mən zil lər də 18 ya şı 
ta mam ol muş 40-dək kim sə siz qız ya şa yır.

Döv lət kim sə siz və kö mə yə eh ti ya cı olan və tən daş la-
rın dan qay ğı və dəs tə yi ni əsir gə mir. Am ma ic ti mai təş-
ki lat lar, qa dın prob lem lə ri ilə məş ğul olan QHT-lər də 
bu sa hə də işi, pro fi  lak ti ki və maarifl  ən di ri ci təd bir lə ri 
güc lən dir mə li dir lər. Çün ki o adam la ra hər an hiss et-
dir mək la zım dır ki, tək və kim sə siz de yil lər, ha mı ki mi 
bu öl kə nin tam hü quq lu və tən daş la rı dır lar.

Fərhad
ABDULLAYEV

Onları
uçurumdan
qoruyaq

Si zin lə da ha ya xın mü-
na si bət də ol maq, fü-
sun kar gö zəl li yi niz-
dən, ila hi çöh rə niz dən 
hər an zövq al maq, 

saç la rı nı zı se və-se və ox-
şa maq is tə yi rəm. Əgər gö-

rü şü mü zə ra zı lıq ver sə niz, 
gə lən kon sert də də si zə çi çək 

və mək tub gön də rə cə yəm...” 
Xə di cə mək tu bu bir kə na ra tul-

la dı. Əh va lı po zul du. İn di cə səh-
nə dən bö yük se vinc lə ay rıl mış dı, 

uğur lu çı xı şın dan ürə yi fə rəh lə dö-
yü nür dü. Hər şey bir göz qır pı mın da 
yox ol du. Dü şün dü: “Mək tu bu kim 

gön də rib? Han sı haq la, han sı cə-
sa rət lə mə nə be lə söz lər ya zıb? 

Bəl kə təx ri bat dır? Mə nə 
lə kə yax maq, yün gül 

əx laq lı qa dın dam-
ğa sı vur maq is tə-
yir lər?” Xə di cə 

bu sual la ra ca vab 
ax ta ra-ax ta ra son vaxt-

lar hə ya tın da baş ve rən ha-
di sə lə ri xa tır la dı. Hər şey heç də 

1938-ci il, 19 okt yabr ax şa mı. Ta van-
dan asıl mış ye ga nə elekt rik lam pa sın dan 
sü zü lən zəif işı ğın al tın da da yan mış hər-
bi ge yim li üç adam üçün ota ğın öl çü lə-
ri nin, di va rın rən gi nin və kün cə sı xıl mış 
məh bu sun kim li yi nin fər qi yox dur. Gö-
rü nür, bu işə çox dan alı şıb lar. Qı sa boy-
lu, do lu bə dən li, ey nək li hərb çi gö zü nü 
ka ğız dan - tri bu na lın qə ra rın dan çək mir, 
sü rət lə, bir nə fə sə, nöq tə siz-ver gül süz 
oxu yur. Ça lı şır ki, ca nı nı bu zəh lə tö-
kən mətn dən tez lik lə qur tar sın. Ya nın da 
da yan mış cı lız, hün dür boy, gö zün dən 
məkr, çöh rə sin dən hiy lə gər lik ya ğan 
ada mı isə qa dın yax şı ta nı yır. Bu, hətt  a 
so ya dı be lə məh bus la rı qor xu ya sa lan, 
gü nah sız adam la ra iş gən cə ver mək də ad 
çı xar mış cəl lad - Azər bay can Da xi li İş lər 
Xalq Ko mis sar lı ğı nın Döv lət Təh lü kə siz-

Mu ğam kom po zi si ya sı çal dı. Bu, qəl-
bin dən sü zü lən sir li bir me lo di ya idi... 
Xə di cə bir də on da ayıl dı ki, sa lo nu gu-

ha mar get mir di.  
Xə di cə hiss edir di ki, özü nün və ailə-

si nin hər ad dı mı na göz qo yur lar. Şüb-
hə lər tez lik lə özü nü doğ rult du. Hə yat 

1938-ci il, 19 okt yabr ax şa mı. Ta van-

o yuq, ya rı qa ran lıq, ölüm 
ka bu su do la şan da rıs qal 
ota ğın di va rı qan su sa yıb. 
Bu di var lar min lər lə ölüm 

hök mü nə, bir gül lə ilə xoş bəxt hə ya-
tı nı və şi rin ar zu la rı nı iti rən in san la-
rın son anı na şa hid lik edib, za val lı, gü-
nah sız adam la rın ah-na lə si nə, göz ya şı na, 
hıç qı rı ğı na döz mə yib, qa ra lıb, bo za rıb, qo ca lıb, 

1938-ci il, 19 okt yabr ax şa mı. Ta van-
dan asıl mış ye ga nə elekt rik lam pa sın dan 
sü zü lən zəif işı ğın al tın da da yan mış hər-
bi ge yim li üç adam üçün ota ğın öl çü lə-
ri nin, di va rın rən gi nin və kün cə sı xıl mış 
məh bu sun kim li yi nin fər qi yox dur. Gö-
rü nür, bu işə çox dan alı şıb lar. Qı sa boy-
lu, do lu bə dən li, ey nək li hərb çi gö zü nü 
ka ğız dan - tri bu na lın qə ra rın dan çək mir, 
sü rət lə, bir nə fə sə, nöq tə siz-ver gül süz 
oxu yur. Ça lı şır ki, ca nı nı bu zəh lə tö-
kən mətn dən tez lik lə qur tar sın. Ya nın da 
da yan mış cı lız, hün dür boy, gö zün dən 
məkr, çöh rə sin dən hiy lə gər lik ya ğan 
ada mı isə qa dın yax şı ta nı yır. Bu, hətt  a 
so ya dı be lə məh bus la rı qor xu ya sa lan, 

Xə di cə xa nım hə-
yə can dan tit rə yən 
zə rif bar maq la-
rı nı piano nun 
dil lə ri nə to-
xun dur-
d u , 

Si zin lə da ha ya xın mü-
na si bət də ol maq, fü-
sun kar gö zəl li yi niz-
dən, ila hi çöh rə niz dən 
hər an zövq al maq, 

saç la rı nı zı se və-se və ox-
şa maq is tə yi rəm. Əgər gö-

rü şü mü zə ra zı lıq ver sə niz, 
gə lən kon sert də də si zə çi çək 

və mək tub gön də rə cə yəm...” 
Xə di cə mək tu bu bir kə na ra tul-

la dı. Əh va lı po zul du. İn di cə səh-
nə dən bö yük se vinc lə ay rıl mış dı, 

uğur lu çı xı şın dan ürə yi fə rəh lə dö-
yü nür dü. Hər şey bir göz qır pı mın da 
yox ol du. Dü şün dü: “Mək tu bu kim 

gön də rib? Han sı haq la, han sı cə-
sa rət lə mə nə be lə söz lər ya zıb? 

Bəl kə təx ri bat dır? Mə nə 
lə kə yax maq, yün gül 

bu sual la ra ca vab 
ax ta ra-ax ta ra son vaxt-

lar hə ya tın da baş ve rən ha-
di sə lə ri xa tır la dı. Hər şey heç də 

ha mar get mir di.  

1938-ci il, 19 okt yabr ax şa mı. Ta van- Xə di cə xa nım hə-

o yuq, ya rı qa ran lıq, ölüm 
ka bu su do la şan da rıs qal 
ota ğın di va rı qan su sa yıb. 
Bu di var lar min lər lə ölüm 

hök mü nə, bir gül lə ilə xoş bəxt hə ya-
tı nı və şi rin ar zu la rı nı iti rən in san la-
rın son anı na şa hid lik edib, za val lı, gü-
nah sız adam la rın ah-na lə si nə, göz ya şı na, 
hıç qı rı ğı na döz mə yib, qa ra lıb, bo za rıb, qo ca lıb, 
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Araz İs ma yıl za də: Ata mın 
bir şair və in san ki mi özəl li-
yi ni, fərq li xa rak te ri ni hə lə 
uşaq lıq dan hiss edir dim. Ya şa 
dol duq ca onun poezi ya sı ilə 
ta nış ol dum və bir da ha ne cə 
də rin şeiriy ya ta sa hib ol du ğu-
nu an la dım. Onun poezi ya sı 
küt lə yə de yil, elit dü şün cə yə 
he sab lan mış dı. Biz ata ma “ba-
ba” de yir dik. Xa tır la yı ram, bir 
də fə de dim ki, “ba ba, sən çox 
qə liz ya zır san, bu küt lə üçün 
de yil, am ma nə yax şı ki, be lə 
ya zır san, çün ki ta rix də sı ra-
dan ya zı lan şeir lər yox, an caq 
be lə lə ri qa la caq”. Gü lüm sün-
dü, ca vab ver di ki, bu nu za-
man gös tə rər.

Am ma ye ni məz mun lu, ori ji-
nal üs lub lu şeir lə ri nə gö rə şai-
ri ədə bi ca meədə çox in cit di-
lər. İsa İs ma yıl za də nin “Ya ğış 
göl mə çə lə ri”, “Həs rət” ki mi 
on lar la şeiri tən qid lə rə mə ruz 
qal dı. 

A.İ.: Ata mın ana sı oxu maq-
yaz maq bil məz di. Am ma bir 
də fə elə ha di sə ya şan mış dı ki, 
atam onun hərfl  ə ri ta nı ma dı-
ğı na se vin miş di. O za man özü 
de yir di ki, öm rüm də ilk də fə 
ana mın oxu ya bil mə mə si nə se-
vin dim. De mə li, atam və ana sı 
bul var da ge dir miş lər, köşk lə-
rin bi rin də ası lan qə zet də atam 
onu tən qid edən ya zı gö rür. Ya-
man pərt olur, nə nəm bu nu an-
la yır, so ru şur ki, nə olub, ora-
da nə ya zır lar? Atam hə qi qə ti 
de mə yib, söy lə yir ki, bir ta nış 
adam rəh mə tə ge dib, o xə bə ri 
oxu dum, pis ol dum. 

Ələ viy yə İs ma yıl za də: Hə-
min mə qa lə ta nın ma mış, sı ra-
dan bir adam tə rə fi n dən ya zıl-
mış dı. Heç bil mir dik ki, kim di. 
Am ma İsa ya man pis ol muş du. 
Xa siy yə ti o cür idi: hər şe yi ürə-
yi nə sa lar dı. Az da nı şar dı, elə 
bil, əv vəl cə sö zü nü tə rə zi də 
çə kər, son ra de yər di. Am ma 
bü tün ya şa nan la rı ürə yi nə sa-
lar dı. Bu ha di sə nin üs tün dən 
ha ra da sa, 20-25 il keç miş di, hə-
min ya zı nın müəl li fi  özü İsa dan 
üzr is tə di. 

Şeiri sev mə yən ma sa
İsa müəl lim heç za man ya zı 

ma sa sın da şeir yaz ma yıb. Yal-
nız pub li sis tik ya zı lar və tər-
cü mə ma te rial la rı nı ya zı ma-
sa sı ilə gö rüş dü rüb. Oğ lu Araz 
bu ba rə də ma raq lı de ta lı qeyd 
edir:

Xa tır la yı ram, atam is tər şeir 
nü mu nə si ni, is tər pub li sis tik 
ya zı sı nı, is tər sə də tər cü mə ma-
te rialı nı hər za man anam la bir-
lik də göz dən ke çi rər di. Anam 
baş qa ix ti sas sa hi bi ol ma sı na 
bax ma ya raq, hər za man onun la 
məs lə hət lə şər di. Şeirə mü na si-
bə ti isə bam baş qa idi. Bir də fə 
də gör mə dim ki, atam ya zı ma-
sa sı nın ar xa sın da şeir yaz sın. 
Əl bətt  ə, iş ota ğın da, ya zı sto lu-
nun ar xa sın da otu rub, iş lə yir-
di, am ma ora da şeir yaz dı ğı nı 
gör mə mi şəm. Şeir yaz ma pro-
se si on da bə da hə tən idi. Baş qa 
şair lər qa ra la ma ya yaz dıq la rı 
şeir lə ri nin üzə rin də iş lə yən dən 
son ra ma ki na da kö çü rər di lər. 
Am ma o, bir ba şa ma ki na ya 
yaz dı rar dı. Hə mi şə bi zə za ra-
fat la de yər di ki, gö rür sü nüz, 
ba ba “pra moy” ya zır (gü lür).

İsa İs ma yıl za də nin öm rü nün 
bir his sə si də “Azər bay can” jur-
na lı ilə bağ lı dır. Ha mı nın us-
tad re dak tor (şair lik bir tə rə fə) 
ki mi ta nı dı ğı İsa İs ma yıl za də 
ağır il lər də - müs tə qil li yin ilk 
dö nəm lə rin də, Qa ra bağ sa vaş-
la rı za ma nın da jur na lın bü tün 
yü kü nü öz çi yin lə ri nə gö tü rüb, 
çə tin lik lə də ol sa, onu yox ol-
ma ğa qoy ma yıb: 

A.İ.: Hə qi qə tən də ağır il lər 
idi. Si ya si-so sial mən zə rə mü-
rək kəb ləş miş di, bir tə rəf dən 
də sa vaş da vam edir di. Ailə ni 
do lan dır maq da çə tin ləş miş di. 
Am ma atam “Azər bay can” jur-
na lı na özü nün ikin ci ailə si ki mi 
ba xır dı. Hə mi şə jur nal la bağ lı 
na ra hat lı ğı nı giz lə mir di. Ni ga-
ran idi ki, gö rə sən, ma te rial lar 
ça ta caq mı, gö rə sən çap üçün 
və sait ta pı la caq mı, gö rə sən jur-
nal ak tual lı ğı nı sax la ya caq mı? 
O il lər də jur nal bə zən ay lar la 
çıx mır dı. Bə zən il də dörd, bə-
zən sə yal nız iki də fə çı xır dı.

Ə.İ.: İsa de mək olar ki, tək 
qal mış dı. Və ziy yət çox ağır idi. 

Qo no rar yox idi de yə, ya zı gön-
də rən də ol mur du. Əmək daş la-
rın ço xu məc bu ri şə kil də, ailə si-
ni do lan dır maq üçün baş qa işin 
qul pun dan ya pış mış dı. Jur na lın 
bü tün re dak tə si onun üzə rin də 
idi. Gə ti rir di evə, ha mı sı nı ye ni-
dən göz dən ke çi rir di. 

“Öz bək əh va la tı” ya xud, 
“tak si sü rən” şair

Ələ viy yə xa nım İsa müəl lim-
lə bağ lı elə bir “öz bək əh va la-
tı”nı da nı şır ki, ora da şairin 
port ret ciz gi lə ri ni ay dın gör-
mək olar:

Ə.İ.: So yuq fev ral gü nü idi, 
bərk qar yağ mış dı. İsa ça lış dı-
ğı ra dionun bi na sın dan çı xıb, 
mə ni iş dən gö tür mək is tə sə 
də, qoy ma dım. Evə qa yı dan-
da gö rüb ki, gənc qa dın la ki şi 
yo lun kə na rın da da ya nıb ge-
dən-gə lən ma şın la ra əl edir. 
Qa dı nın da qu ca ğın da uşaq 
var. Na bə ləd ol ma la rı hə mən 
hiss olu nub - ki şi qey ri-ix ti ya ri 
ma şın la rın qa ba ğı na qa çır mış. 
İsa da on la ra fi  kir ve rib gö rür 
ki, gənc ailə yo lun ma şın da-
yan ma yan his sə si nə ge dib. İsa 
tez o is ti qa mə tə sü rüb on la-
rı ma şı nı na əy ləş di rir. Ba kı ya 
qo naq gə lən gənc öz bək ailə-
si imiş. İsa on lar la bə ra bər bir 
ne çə meh man xa na ya get sə də, 
heç bi rin də yer qal ma yıb. Bil-
mə yib nə et sin, axır da öz bək-
lə ri evə gə ti rib...

A.İ: O ha di sə ni xa tır la yı ram: 
hə yət də idim, bir də gör düm 
atam ma şı nı sax la yıb mə ni ça-
ğır dı, de di, qo naq la ra kö mək 
elə. Gör düm, öz bək lər di. Qə ti 
təəc cüb lən mə dim. Çün ki ata-
mın baş qa öl kə lər dən tər cü-
mə çi, ya zı çı qo naq la rı bi zə çox 
gə lir di. Elə bil dim, bun lar da 
o qo naq lar dan dı. Nə isə, evə 
qalx dıq. Qo naq lar ra hat lan dı-
lar. O gün də ata mın te le vi zi-
ya da ve ri li şi ya yım la na caq dı. 

Bir xa siy yə ti də var idi ki, iş-
ti rak et di yi proq ram la ra çox 
diq qət lə ba xar dı. Heç göz lə ri-
ni çək məz di. Hə min ax şam da 
iş ti rak et di yi ve ri li şə diq qət lə 
ba xır dı. Öz bək qo naq bu na 
xey li təəc cüb lən di. Ve ri liş bi-
tən ki mi de di ki, si zin çox qə ri-
bə öl kə niz var. Bi rin ci də fə dir, 
gö rü rəm ki, tak si sü rü cü sü ba-
rə də be lə təm tə raq lı te le vi zi ya 
proq ra mı ha zır la yıb lar. Sən 
de mə, o, ba yaq dan elə bi lib miş 
ki, atam tak si sü rü cü sü dür. 
Meh man xa na da yer ol ma dı ğı 
üçün onu öz evi nə gə ti rib, tə-
şək kür edən də də de yib ki, bu 
ne cə yax şı sü rü cü dür. Atam 
bu nu eşi dən də gü lüm sə di və 
hə qi qə ti son ra da nış dı. Hə min 
vaxt öz bək qo na ğın ne cə utan-
dı ğı nı in di də xa tır la yı ram.

Ə.İ: Son ra hə min öz bək bir 
ne çə də fə bi zə gəl di. Zoolo gi ya 
İns ti tu tun da dis ser ta si ya mü-
da fi ə edir di. Heç ki mi yox idi. 
İsa bü tün iş lər də ona kö mək et-
di. Hətt  a ən son da-mü da fi ədən 
son ra zi ya fət təş kil olun ma sı 
adə ti var idi, İsa hə min an da da 
onu dü şün dü, de di, bu han sı 
res to ra na get sə, ya zı ğı so ya caq-
lar, gəl elə zi ya fə ti ev də təş kil 
edək. Et dik də...

Ge ri qay ta rı lan qo no rar
Ailə üzv lə ri İsa İs ma yıl za də 

şəx siy yə ti nin aşıl ma sı na yar-
dım çı olan da ha bir xa ti rə ni 
də da nı şır lar. Gə lin, bir lik də 
ta nış olaq:

A.İ.: Gənc xa nım ya zar lar dan 
bi ri öz şeir lə ri ni “Azər bay can” 
jur na lın da çap olun ma sı üçün 
ata ma ver miş di. İsa İs ma yıl za də 
hər za man an caq is te da da qiy-
mət ve rən şəxs olub. Odur ki, 
heç ki min ta nı ma dı ğı xa nı mın 
şeir lə ri ni bə yən di yi üçün jur nal-
da çap edir. Gənc xa nım şeir lə-
ri nin “Azər bay can” ki mi jur nal-
da çıx ma sı na çox təəc cüb lə nib.

Ailə si im kan lı imiş, atam jur-
na lın re dak si ya sın da iş lə yən 
vaxt hə min xa nım gə lib, özü nü 
ta nı dan dan son ra ona tə şək-
kür edib. Atam da çox da nı şan 
de yil di, elə de yib ki, şeir lə rin 
yax şı idi, öz üzə rin də iş lə. Son-
ra işi nə da vam edib. Xa nım da 
qa pı dan çı xar kən ma sa nın üzə-
ri nə giz li cə zərf qo yub. Atam 
da nı şır dı ki, o, çö lə çı xan dan 
son ra san ki gö zü mün qu la ğı ilə 
nə sə eşit dim, hiss et dim ki, ma-
sa ya nə sə qoy du və çıx dı. Atam 
tez çö lə çı xıb, qa dı nı aşa ğı da-
qa pı dan çıx ha çıx da ya xa la yıb, 
əsə bi ni giz lə də bil mə yib, sərt 
şə kil də pu lu üs tü nə atıb, de yib, 
bir də gö zü mə gö rün mə. 

Küs kün ma sa və 
“bəxtsiz” kost yum

Ye ni dən ya zı ma sa sı na qa yı-
dı rıq. Özü də Qa ra bağ sa vaş-
la rı nın sən gi mə di yi, in san la-
rın min bir əziy yə tə qat laş dı ğı 
döv rün ya zı ma sa sı na. O il lər-
də İsa müəl lim ya zı ma sa sın-
dan da, şeir dən də küs müş dü. 
Sə bə bi ni isə oğ lu və xa nı mın-
dan eşi dək: 

A.İ.: Onun ki mi və tən pər vər 
in san gör mə dim. Atam uzun 
il lər idi ki, si qa re ti tər git miş-
di. Am ma Qa ra bağ ha di sə lə-
rin dən son ra ye ni dən çək mə yə 
baş la dı. Qa ra bağ ha di sə lə ri-iti-
ri lən tor paq lar, məc bu ri köç-
kün lə rin uğ ra dı ğı fa ciə ona 
pis tə sir et miş di. Uzun müd-
dət şeir yaz ma dı. O ha di sə-
lər dən son ra bi zə te le vi zor da 
kon ser tə bax ma ğa ica zə ver-
mir di. An caq ev də ol ma yan da 
nə yə sə ba xar dıq, evə gəl di sə, 
şən proq ram la rı iz lə mə yi miz 
müm kün de yil di. Dost la rı ilə 
söh bət də hər za man de yir di 
ki, şeir yaz maq hə və si içim də 
ölüb. Öm rü nün son il lə rin də 
de mək olar, heç şeir yaz ma dı. 
Təəc cüb edir dim, çün ki “Ya-
ra dı cı lıq ev lə ri”nə 25 gün lük 
eza miy yə tə ge dən də az qa la, 
bir ki tab lıq şeir lə qa yı dır dı. 
Am ma Qa ra bağ ha di sə lə ri baş-
la yan dan 6 il ər zin də de mək 
olar, bir şeir də yaz ma dı. 

Ə.İ.: O ha di sə lər dən son ra 
toy la ra özü get məz di, pul yol-
la yar dı. Na dir hal lar da ge dən-
də də əsə bi lə şər di. İn san la rın 
heç nə ol ma mış ki mi şad ya na-
lıq et mə si ni, ça lıb-oy na ma sı nı 
qə bul edə bil mir di.

Öm rü nün son il lə rin də bir 
kost yum tik dir miş di. Onu bir-
cə də fə də əy ni nə gey mə di. Nə 
qə dər de sək də, ol ma dı. De yir-
di, han sı gü nü mə ge yi nim, tor-
paq la rı mız mı qa yı dıb? 

Qa ra bağ “Şə hid”i
Oğ lu Araz son da şair öm rü-

nün son an la rın dan da nış dı:
Atam cə mi 18 gü nün için də 

dün ya sı nı də yiş di. On da pis 
xəs tə lik aş kar lan dı - be yin şi-
şi. O, uzu nö mür lü nəs lin nü-
ma yən də si idi, hər gün id man 
edir di, özü nü qo ru yur du. Yal-
nız Qa ra bağ boy da bir fa ciə 
onu 18 gü nün için də dün ya dan 
apa ra bi lər di.

Elmin NURİ

Araz İs ma yıl za də: Ata mın 

  “Ay dın yol” qə ze ti nin “Ya zı ma sa sı” 
rub ri ka sın da bu də fə gör kəm li şairi-
miz İsa İs ma yıl za də nin işı ğı na yı ğış dıq. 
Uzun müd dət “Azər bay can” jur na lın-
da baş re dak tor müavi ni iş lə yən, 
çağ daş poezi ya mı za ori ji nal 
məz mun lu şeir lə ri ilə rəng 
qa tan şairin hə yat yol da şı 
Ələ viy yə İs ma yıl za də və oğ-
lu Araz İs ma yıl za də ilə bir gə 
mü vəq qə ti də ol sa, keç mi şə 
qa yıt dıq,  xa ti rə lə rə dal dıq. 
Hə min xa ti rə yar paq la rı İsa 
İs ma yıl za də nin ne cə fərq-
li şəx siy yət ol du ğu nu bi zə 
ay dın lat dı. Söh bə ti mi zə də 
İsa İs ma yıl za də nin fərq li, 
ori ji nal xa rak te ri nə to xun-
maq la baş la dıq:

“Ay dın yol” qə ze ti nin “Ya zı ma sa sı” 
rub ri ka sın da bu də fə gör kəm li şairi-
miz İsa İs ma yıl za də nin işı ğı na yı ğış dıq. 
Uzun müd dət “Azər bay can” jur na lın-
da baş re dak tor müavi ni iş lə yən, 

“Ay dın yol” qə ze ti nin “Ya zı ma sa sı” 
rub ri ka sın da bu də fə gör kəm li şairi-
miz İsa İs ma yıl za də nin işı ğı na yı ğış dıq. 
Uzun müd dət “Azər bay can” jur na lın-
da baş re dak tor müavi ni iş lə yən, 

Xa tır la yı ram, atam is tər şeir Qo no rar yox idi de yə, ya zı gön- Bir xa siy yə ti də var idi ki, iş-

“Atamı bir dəfə də 
yazı masası arxasında 
şeir yazan görmədim”
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Fikrət SADIQ

Əlifb anın ilk hərfi  əlifdir.
Əl fi  sö zü əlif dən ya ra nıb.
Mən ad dan baş la dım, çün ki 

ad – kod dur, qa pı nı açıb gi rir-
sən in sa nın qəl bi nə. Nə gö rür-
sən sə, or da gö rür sən.

Bu ikin ci ya zı dır ki, ad dan 
ke çi rəm mət lə bə. Əl fi  bu adı 
ata-ana sın dan və Al lah dan 
alıb qo ru du. Gör dü yü hər iş-
də - uşaq ça ğın da, tə lə bə lik də, 
müəl lim lik də, jur na lis ti ka da, 
ya zı çı lıq da, dost luq da və ən 
çox in san lıq da elə Əlif ol du – 
bi rin ci ol du.

Əl fi  ni dü şü nən də, ya dı ma 
müt ləq ağır mü ha ri bə il lə-
ri dü şür (1941-1945-ci il lər). 
On da 13 ya şım olar dı, bi zim 
ev l ə üz bəüz bir müəl lim ailə-
si ya şa yır dı. Sa də, meh ri ban 
qon şu lar idi. Ata – müəl lim 
da va ya get di, qa yıt ma dı. Qa ra 
xə bə ri gəl di. Ana – müəl li mə 
bu mü si bə tə döz mə di, üç uşa-
ğı nı bu ögey dün ya da ye tim 
qo yub, köç dü. Bö yük qız la rı 
(təəs süfl  ər ki, adı nı xa tır la ya 
bil mi rəm – üs tün dən 66 il ke-
çib) oxu du ğu or ta mək təb də 
ki tab xa na çı iş lə di, özü təh-
si li ni da vam et di rə bil mə di, 
am ma ki çik ba cı-qar da şı nı 
oxut du. Bö yük qı zın bö yük 
ürə yi nə ba xın, siz Al lah! Ki-
çik qar da şı Ca vi di (şair adı 
ol du ğun dan unut ma mı şam) 
oxut du, bö yüt dü, əs gər li yə 
gön dər di, qa yı dan dan son ra 
ali mək tə bə qoy du, mü hən dis 
elə di, Və tə nə la yiq li oğul, və-
tən daş ye tiş dir di. On da mən 
uşaq ağ lım la ba şa dü şür düm 
ki, bu çox əzab lı bir ömür dür. 
Bö yük qız bu öm rü ya şa dı. 
Yal nız qar da şı nı ev lən di rən-
dən son ra özü nü dü şün dü. 
Oxu du. Gec də ol sa, ar zu su na 
çat dı. Saç la rı ağar ma ğa baş la-
yan da isə özü nə bən zə yən sa-
də bir in san la hə yat qur du...

Uşaq lıq dan şei rə, sö zə me yil-
li ol du ğum dan elə hey fi  kir lə-
şir dim ki, keş kə gü cüm ça tay dı, 
bö yük ba cı nın çək di yi əza bın 
bir cə gü nü nü qə lə mə alay dım.

Çox-çox son ra lar oxu yub 
gör düm ki, Əl fi  Kür də mir də 
ol ma ya-ol ma ya, bu ailə ni gör-
mə yə-gör mə yə hə min əh va la ta 
bən zə yən bir əsər ya zıb. Baş dan-
ba şa ib rət li hə yat və hə yat hə qi-
qət lə riy lə do lu! Ha mı gör dü ki, 
bu əsə ri ürə yi ya xın la rı na ya nan 
bir adam ya zıb. O ki tab özü nü 
ya xın la rı na, doğ ma la rı na qur-
ban ver mə yi öy rət di bi zə! Vax ti lə 
oxu cu la rın əlin dən düş mə yən o 
ki tab Əl fi  ni alə mə ta nıt dı. Mən o 
il lər dən bə ri və on dan son ra da 
hey rət için də ça şıb qal mış dım ki, 
ki şi də, özü də sərt bir ki şi də ana 
ürə yi ola bi lər miş! İn saf və əda lət 
eta lo nu, mə hək da şı – mərd li yin 
öl çü va hi di idi Əl fi !

Ki tab nəş rin də (Nəşr kom-
da) iş lə yən də gö rür düm ki, o, 
hər ad dı mı mız da bi zi qo ru yur. 
60-cı la rın uğur la rı onu se vin-
di rir di. On la rın mey da na çıx-
ma sın da, ki tab la rı nın işıq üzü 
gör mə sin də Əl fi  nin zəh mə ti 
var dı. Əl fi  mə nim ki mi gənc, 
am ma ar xa-da yaq sız şair lə ri 
ça ğı rır, əsər lə ri ni nəşr pla nı na 
sal dı rır, plan da olan la rın ki-
tab la rı nın həc mi ni ar tı rır dı. Bü-
tün son ra kı mü za ki rə lər də ca-
van la rın mü da fi əsi nə qal xır dı

Nəşr kom da o, ye tim-ye sir ata sı 
idi. O ki tab lar işıq üzü gö rən də, 
müəl lifl  ər dən çox Əl fi  se vi nər-
di. Səp di yin də nin sün bü lü-
nü gö rə sən mək dən də bö yük 
mü ka fat olar mı? Hər bi ri mi zin 
boy nun da Əl fi  nin haq qı-sa yı 
var dı. Bu yax şı lıq lar İn san Əl fi -
nin ürə yin dən su iç miş di. 

O, bu dün ya ya yax şı lıq et mək 
üçün gəl miş di. Mə nə tə zə mən zil 
ver miş di lər. Müəy yən sə bəb lə rə 
gö rə kö çə bil mir dim. Əl fi  qon-
şum idi və bir qon şu ki mi də əvə-
zi yox idi. Bir-iki də fə so ruş du ki, 
tə zə mən zi li nə ni yə köç mür sən, 
mən də hər də fə tə zə bə ha nə gə-
tir dim. Bir də fə də ma şın yol la dı 
ki, “köç, xe yir işi lən git mə”.

Əl fi  həm ic ti mai, həm də 
döv lət işin də özü idi. Cə miy-
yət də, döv lət də onun üçün 
sa də in san lar dan iba rət idi. Əl fi  
üçün in san bi rin ci idi. Bi lir di ki, 
in san var sa, Və tən də var.

İn san üçün də Və tən bi rin ci-
dir.

Əl fi  qa ra bağ lı idi. Nə yax şı 
ki, Top xa na ha di sə lə ri on dan 
son ra baş ver di. Yox sa onun 
mə həb bət sə pən qə lə mi od 
püs kü rər di. O elə ana dan gəl-
mə əs gər idi. Yaz dı ğı ilk şei-
rin adı da “Xalq ar zu su” olub. 
Bü tün qa lan şair lər ilk şer lə ri-
ni sev gi dən ya zıb lar. Mən de-
mi rəm ki, o sev mə yib – se vib 
və sev gi si də ürə yin cə olub. 

Am ma ən bö yük sev gi si Yer lə 
Gö yün qo vuş du ğu nöq tə olub! 
Ye rin – Qa ra bağ la Şa ma xı nın ən 
in cə çi çək lə rin dən; Gö yün – Gü-
nəş lə Ayın nur sa çaq la rın dan 
hö rül müş dü bu sev gi! İşıq la süs-
lən miş ürək lər də gö yər miş di...

***
İn di gö rək Əl fi  nə ya zıb!
“Adi lə nin ta le yi” ki ta bı 60-cı 

il lə rin mün tə xə bat la rın da əbə di 
və la yiq li ye ri ni tut muş du. Bir 
ki ta bı nın adı “Ul duz kar va nı” 
olub. Gö rüb ki, ya zıb. “Bir ki ta-
bı nın adı nı “Mə ni qı na ma yın” 
qoy muş du. İnan mı ram onu nə-
də sə qı na yan adam ta pı la. “Və-
tən ça ğı ran da” və tən se vər lik-
dən, “İn san qa ran quş de yil” və 
nə ha yət, “Toy ge cə si”... in san, 
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bəhs edir di. Bu ad lar al tın da 
top la nan və çap olu nan he ka-
yə, po vest və ro man lar Əl fi  nin 
yu xu suz ge cə lə ri, dü şün cə lə ri 
və gə lə cə yə yol la dı ğı mək tub-
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onun əsas mə ziy yət lə rin dən da-
nı şı lır. Onu ol du ğu ki mi xa tır la-
maq xə ya lın im kan xa ri cin də dir. 

Bü tün hü cey rə lə rin dən hə yat 
fış qı ran, hə rə kət lə rin dən təm-
kin, hiss və ağıl çağ la yan, ürə-
yin dən mehr-mə həb bət sa çan, 
se vi nən lə se vi nən, ağ la yan la 
ağ la yan, hə lə gənc lik çağ la rın-
da müd rik lə şən Əl fi  özü bü-
töv, sö zü bü töv bir əsa tir qəh-
rə ma nı idi san ki.

Üzü nün gir də li yi, sa çı, bı ğı, 
qaş-gö zü, göz lə rin də ki gü nəş 
işı ğı onu qə dim türk dö yüş çü-
sü nə - ər oğ lu ərə bən zə dir di. 
Bu yal nız za hi ri ox şa yış de-
yil di. Ürə yi – ürə yi nin özə yi, 
məq sə di – məq sə di nin cöv hə ri 
yü zil lə ri ke çib gəl miş və bi zə 
bu qı rım da, bu qı lıq da gö rün-
müş dü, əsl-kö kü nə sa diq bir 
öv lad ki mi.

Dost ki mi də əsl idi. 
Qə dim das tan lar da kı 

dost lar tə ki, dost la rı-
nı özün dən çox is-
tər di. Bu xe yir xah, 
əliaçıq, co mərd 

in san da dost lu ğun 
bü tün əla mət lə ri var dı. 

Dost luq onun üçün ün siy yə-
tin ən va cib va si tə si ol muş du.

De yir lər Tan rı öz dər ga hı na 
əv vəl cə yax şı la rı se çib apa rır. 
Əl fi  o se çil miş lər dən idi. Tək-
cə gü lü şü bir dün ya ya də yər di. 
Sə si, za ra fat la rı, ye yib-iç mə-
yi tək ra ro lun maz dı. Be lə bir 
əmin lik var ki, in san la rı bir-bi-
rin dən ayır maq üçün bar maq 
iz lə ri nə ba xı lır. De mə, dün ya ya 
bu qə dər in san gə lib-ge dib, heç 
bi ri nin bar maq izi baş qa sı nın-
kı na bən zə mir. Am ma Əl fi  nin 
tək bar maq iz lə ri yox, ye ri şi, 
ba xı şı, ey ha mı da özü nə məx-
sus və yal nız özü nün kü idi. 
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bax dım. Don muş xa ti rə lər! Şə-
kil lər də bir in san öm rü! Am ma 
şə kil lər ömür de yil. Əs lin də 
təş nə ada mın rast gəl di yi sıs qa 
bu laq dır şə kil lər. Gör dük lə ri nə 
gör dük lə ri ni du yun ca ba xan-
da, sıs qa bu laq dan da do yun ca 
su iç mək olar mış! Adam ge dir 
– şə kil qa lır. Elə ada mı yan dı-
ran da bu dur.

Qəl bi nə ya xın tut du ğun 
adam haq qın da xa ti rə yaz maq 
daş da şı maq dan ağır iş dir. Bir 
də gö rür sən ki, əsl sö zü de mə-
mi sən. Hər sö zü de mək ol mur.

***
Ha yıf de yil di üz bəüz otu rub
 söh bət elə mək!
Qa ra ba ğı ya da sal maq!
Xa rı-bül bü lü gör mək!
Xa nın sə si ni eşit mək!
Bur da de yib lər: sən say dı ğı-

nı say, gör fə lək nə sa yır.
Nə də rin miş Xəz nə də rə si!
Nə uzun muş Cı dır dü zü!
Nə çə kil məz dərd imiş bu 
ay rı lıq, Al lah!

Ba kı, 2009-cu il

Fikrət SADIQ

Sevgisini də özüylə aparan şair
Dil ya lan de yə bi lər və çox vaxt de yir də.
Di lə al da nan lar qu la ğıy la se vən lər dir.
Qu la ğıy la se vən lər var sa, de mək, qu laq qəl bi də al da da bi lir 
və ən təh lü kə li si bu dur... Am ma göz qəl bin ay na sı dır – göz də 
ya lan ol mur.
Sev gi nin də ən mö tə bə ri göz dən oxu nan dır...
Şair Fik rət Sa dıq göz lə rin də ki ün van lı-ün van sız sev gi lə ri ni gö tü-
rüb Haq qın dər ga hı na qo vuş du... 
...Daim tə va zö kar, sa kit, say ğı lı... 
Mə nə olan sev gi si ni çal qaş la rı nın köl gə sal dı ğı göz lə rin dən sez-
miş dim. Ke fim kök olan da ani ba xır, çə tin za man la rım da əli mi əlin-
də sax la yıb bir xey li ba xır dı – iç ki ta bı mı, can dəf tə ri mi oxu yur muş 
ki mi ba xır dı. Və hər iki hal da sev gi si gö züm dən ya yın mır dı; elə bi lir-
dim ün va nı özü məm...
Çox il lər son ra, ata mın xa ti rə si nə yaz dı ğı bu ya zı nı oxu yan da içim 
isin di – sən de mə, Əl fi sev gi si ilə ba xır mış mə nə, göz lə rin də ki sev gi 
mə ni Əl fi gö zün də gör mək is tə yin dən do ğur muş. 
La kin nə xoş bəx təm ki, Fik rət Sa dıq la hər gö rü şən də, 
iki bö yük şəx sin qə dim və qə rəz siz sev gi sin dən 
qo vu mu alış dı rır, içi mi qız dı ra bi lir dim...   
Hər gö rü şən də, so ru şur du ki, Əl fi nin xa ti-
rə ki ta bı nə vaxt çı xa caq, gör mək is tə yi-
rəm…
İn di iki si də haqq dün ya sın da dı. He yif 
bu son ya zı sı ilk də fə işıq üzü gö rür
Ölü mün dən son ra...

İlqar ƏLFİ

Əlfi Qasımovun xatirəsinə
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Nə dərinmiş 
Xəznə dərəsi!
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Ürə yim də bir dü şün cə 
ya taq da yas tıq lar
 ara sın da öl mək. 
Tərk edil miş
 bom boş otaq da
bo şu na tü kən mək
 şam ki mi...
Be lə ölüm ver mə mə nə, 
be lə ölüm ver mə, tan rım! 
İl dı rı mın par ça la dı ğı,
 qa sır ğa nın 
kö kün dən çı xa rıb
 yıx dı ğı ağac olum,
göy gu rul tu suy la
 dağ dan bir uç qun 
ki mi dü şən qa ya olum.
Məq sə di miz çağ daş ma car 

poezi ya sı nı in cə lə mək ol sa 
da, XIX əsr ma car şairi San dor 
Pe to fi  yə məx sus olan bu şeiri 
təq dim et mək lə bə ri baş dan 
de mək is tə yi rik ki, bu gün kü 
ma car şeiri nin də ru hu, in to na-
si ya sı, ha ra da sa, elə bu şeirin 
ca nın da kı tən ha lıq mo ti vi üzə-
rin də qal maq da dır. 

Tən ha lı ğın poezi ya sı, da ha 
çox, ro man tizm lə bağ lı dır. Bu 
poezi ya, əv va la, kos mik tən ha-
lıq dan – in sa nın kaina ta xü su si 
mis si ya ilə gə li şi nə inan ma sın-
dan və bu mis si ya nı ye ri nə ye-
ti rə bil mə di yi nə gö rə ya şa dı ğı 
komp leks lər dən do ğu lur. Yə ni 
bu, hər şey dən əv vəl, dün ya 
ilə, ya ra dı lış la daimi konfl  ikt də 
tək lən mək his si nin poezi ya sı-
dır. Tən ha lı ğın poezi ya sı həm 
də şairin so sial tən ha lı ğın dan 
– ya şa dı ğı döv rün, cə miy yə tin 
so sial-ic ti mai real lıq la rı ilə zid-
diy yət lər dən qay naq la nır. Bir 
də mə də ni tən ha lıq var: sən da-
şı yı cı sı ol ma dı ğın də yər lər sis-
te mi nin için də sən, sən tə fək kür 
qür bə tin də ya şa yır san. Ma car 
şeiri bü tün döv rü ər zin də bö-
yük bir yal qız lıq acı sı 
ya şa mış ki mi 
gö rü nür. 

Çay la ya na şı uzan mı şam.
Ul duz lar ni zam la dü zü lüb
ça yın su la rın da və
 mə nim üzüm də.
Bu uzan mış və ziy yət də
nə qar da şam, nə ərəm, nə 
ma ca ram.
Bəs ki məm?
Sa də cə, yor ğun adam!
Bu mis ra lar isə XX əsr Ma ca-

rıs tan şairi Att  i la Yo ze fi n şeirin-
dən dir. Həm və tən lə ri onu XX 
əsr ma car poezi ya sı nın klas si ki 
he sab edir lər. Hər il Ma ca rıs-
tan da poezi ya gü nü də ap re lin 
11-də – Yo ze fi n do ğum gü nün-
də ke çi ri lir. Ma car ədə biy yat-
şü nas lı ğın da dis ser ta si ya la rın 
ək sə riy yə ti onun haq qın da dır. 
Bu el mi iş lə rin həc mi şairin 
ya ra dı cı lı ğı nın həc min dən bir 
ne çə yüz də fə bö yük dür. “La-
tın Ame ri ka sı şeiri” de yən də 
Ne ru da nı, “türk şeiri” de yən də 
Na zim Hik mə ti xa tır la dı ğı mız 
ki mi, “ma car şeiri” de yən də də 
ya da dü şən ilk ad Att  i la Jo zef-
dir. Hər çənd bu bö yük şairin 
Ne ru da ki mi dün ya şöh rə ti 
yox dur. Heç beş ad dım lıq da kı 
Av ro pa oxu cu la rı da onu yax şı 
ta nı mır lar. De yə sən, bi zim “Bi-
lə cə ri sind ro mu” ad lan dır dı ğı-
mız prob le mi ma car şair lə ri də 
ya şa yıb lar, ya şa maq da dır lar. 

Məş hur ya zı çı Ar tur Kest ler 
Att  il la Yo ze fi n fa ciəli ölü mü 
haq qın da ya zan da məhz bu 
his si – dün ya ədə biy ya tın dan 
təc rid his si ni qa bar dır dı: “Bəl-
kə də, bu xal qın yal qız lı ğı dır, 
be lə da hi lə ri ye tiş di rən. Bəl kə 
də, ma car da hi lə ri nin özü nü-
təs diq ira də si mil lə tin tən ha lı-
ğın dan gə lir. Bə li, End re Adi, 
Att  i la Yo zef ki mi da hi lər kə nar 
dün ya üçün lal-kar do ğu lur lar. 
Bəl kə, bun dan son ra da çox la rı 
bil mə yə cək ki, dün ya nın in di-

yə dək ta nı ma dı ğı At-
ti la Yo zef bö yük 

Av ro pa li ri ki 
idi”.

Bə li, ma car tən qid çi lə ri nin 
“ağ rı nın da hi si” ad lan dır dıq-
la rı Yo ze fi n şeir lə rin də ki bö-
yük kə dər həm xal qı nın, həm 
də özü nün ya şa dı ğı sar sın tı-
lar dan gə lir di. Söh bət üç ya-
şın da ata sı nı, on dörd ya şın da 
ana sı nı iti rən, bü tün öm rü nü 
yox sul luq için də ke çi rən, bir 
şeiri nə gö rə uni ver si tet dən qo-
vu lan, bir fi  kir ay rı lı ğı na gö rə 
Kom mu nist Par ti ya sın dan xa-
ric edi lən, öm rü nün son il lə ri-
ni xəs tə lik lə çar pı şan, otuz iki 
ya şın da özü nü qa ta rın al tı na 
ata raq in ti har edən bir şair dən 
ge dir. 

Am ma Att  i la Yo ze fi n poezi-
ya sın da kı ağ rı yal nız bioq ra fi k 
de yil, bə şə ri dir: 

Qış qı ran mən de yi ləm, yer 
uğul da yır.
Uzan su la rın du ru di bi nə,
ya pış pən cə rə şü şə si nə,
giz lən al maz la rın
 pa rıl tı sı ar xa sın da,
daş lar al tın da kı
 bö cək lər ara sın da,
giz lə özü nü is ti çö rək için də.
Bo şu na yu yu nur san
 öz için də,
yal nız baş qa su da
 yu ya bi lər sən üzü nü.
Ey ma şın lar, quş lar,
 yar paq lar, ul duz lar,
son suz ana mız uşaq is tə yir.
Qış qı ran mən de yi ləm,
 yer uğul da yır.
De mək olar ki, elə ma car xal-

qı da şair xalq dır. Ma car şeir gü-
nün də öl kə nin hər şə hə rin də, hər 
kən din də müx tə lif təd bir lər təş kil 
edi lir. Uşaq bağ ça la rın da uşaq-
lar şeir yaz ma ğa hə vəs lən di ri lir, 
teatr lar da şeir ge cə lə ri ke çi ri lir, 
dün ya nın baş qa öl kə lə rin dən 

Ma ca rıs tan pay tax tı na qo naq-
lar axı şır, mey dan lar da iz di-
ham qar şı sın da şeir oxu nur, 
ma car şair lə ri nin mis ra la rı 
şüar lar ki mi səs lən di ri lir.

Tə bii, Av ro pa coğ ra fi  ya sın da 
yer lə şən öl kə ola raq, Ma ca rıs ta-
nın ədə biy ya tı nın es te tik xə ri tə-
si rən ga rəng dir. Ma car şeiri XX 
əs rin əv vəl lə rin də həm ro man-
tik idi, həm də realist. Bu is ti qa-
mət lə rin Fe rens Mol nar, Vik tor 
Ra ko şi, Şan dor Bro di ki mi nü-
ma yən də lə ri öz lə ri ni fran sız ənə-
nə lə ri nin da vam çı la rı sa yır dı lar. 
Növ bə ti mər hə lə Qərb mo der-
niz mi nin dal ğa sı ilə baş la sa da, 
Ma ca rıs tan da sə na ye nin sü rət li 
in ki şa fı ilə də bağ lıy dı. Bu dövr-
də “Qərb” jur na lı nın ət ra fı na top-
la şan mo der nist lər qru pu xey li 
is te dad lı şair lər üzə çı xar dı lar.

Son qırx il də ədə biy ya ta gə-
lən şair lə rin için də Av ro pa nın 
mo der nizm təc rü bə si nə söy kə-
nən “müasir mo der nist lər” də 
var, ye ni ədə bi kon sep si ya la rı 
folk lor ele ment lə ri lə, “ge ri də 
qal mış” poetik ənə nə lər lə bir-
ləş di rən “klas sik mo der nist-
lər” də. An caq fər qi yox dur, 
on la rın ha mı sı nın şeir lə rin də 
“hə min tən ha lıq his si” mətn-
da xi li bir ağ rı ki mi ke çir. Mə-
sə lən, Ma ca rıs tan Ya zı çı lar 
Bir li yi nin səd ri, sək kiz şeir 
ki ta bı nın müəl li fi  Ya noş Sent-
mar to ni dən oxu yu ruq:

Nə yo ru lur, nə be zi rəm,
gün lər lə, həf tə lər lə
sö zə for ma gə zi rəm.
Am ma hər an
di var lar qal xır qa rış-qa rış,
bi na lar uca lır dur ğun
 subs tan si ya dan...
Nə şə yəm sə də, kə də rəm sə də,
yo xa çıx ma ğa ha zı ram,
am ma gə rək söz dən
 ica zə alam.

Və ey ni ağ rı nı “tər cü mə yə çə tin 
gə lən” şeir lər müəl li fi  ki mi ta nı-
nan Laura Yan ku da da gö rü rük:

Sü mük lə ri yı ğış dır ma yın,
on lar dan kör pü ti kə cə yik
Tan rı ya ge dən yol da... 

...Qoy num qor xu la ra
 sı ğı na caq,
boz göz lə rin ba xı şı
 no hur üs tün də du man.
Bir par ça sə ma
 hə mi şə ki çö rə yim,
göz lə mə za lı hə mi şə ki evim.
“Tən ha lıq his si” ba xı mın dan, 

bəl kə də, çağ daş ma car poezi-
ya sı nın baş qa bir nü ma yən də si-
ni Ya noş Las fi  ni is tis na say maq 
olar. Müasir lə ri onu “da şan 
ener ji” ad lan dı rır lar. Əl bətt  ə, 20 
il ər zin də ədə biy yat da bu həcm-
də iş gör mək hər ada ma nə sib ol-
mur. Ya noş Las fi  tək cə şeir yox, 
həm də he ka yə, ro man, es se, 
pyes, uşaq lar üçün na ğıl, tən qi-
di mə qa lə ya zır. Sək kiz şeir, üç 
nəsr ki ta bı nın, uşaq lar üçün on 
ki ta bın, iyir mi dən çox tər cü mə 
top lu su nun müəl li fi , otu za ya-
xın mü ka fat sa hi bi dir. Üs tə lik, 
uni ver si tet də ədə biy yat nə zə riy-
yə sin dən və tər cü mə təc rü bə sin-
dən dərs de yir. Ma car Tər cü mə-
çi lə ri Bir li yi nin ya ra dı cı la rın dan 
və rəh bər lə rin dən bi ri dir. Onun 
ya ra dı cı lı ğı nı “çağ daş ma car 
poezi ya sı nın op ti miz mi” he sab 
edir lər: ən adi mə qa ma, ən xır da 
de ta la da hey rət lə nən, hər şe yə 
uşaq ki mi se vi nən poezi ya...

Elə ki si nəm də kük rə yir qə zəb
qı rı ram qab-qa ca ğı
son ra gə zi rəm var lı ğın
 qı rın tı la rı üs tün də.
Elə ki içi mə sa kit lik gə lir
min lər lə qı rın tı dan

 yı ğı ram özü mü.
 (Şeir lə rin
tər cü mə si

müəl li fə
məx sus dur)

Salam
SARVAN

yük bir yal qız lıq acı sı 
Bəl kə, bun dan son ra da çox la rı am ma gə rək söz dən  yı ğı ram özü mü.yük bir yal qız lıq acı sı 

ya şa mış ki mi 
gö rü nür. 

bil mə yə cək ki, dün ya nın in di-
yə dək ta nı ma dı ğı At-

ti la Yo zef bö yük 
Av ro pa li ri ki 

idi”.

am ma gə rək söz dən
 ica zə alam.

 yı ğı ram özü mü.
 (Şeir lə rin
tər cü mə si

müəl li fə
məx sus dur)

Salam
SARVAN
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Bu dövr də sə nəd li ki no mü tə-
xəs sis lə ri nin – sse na ri çi, re jis sor, 
ope ra tor la rın ha zır lan ma sı ən 
mü hüm və zi fə lər dən bi ri idi. Ar-
tıq 20-ci il lə rin əv vəl lə rin dən sə-
nəd li ek ran da ça lı şan M.Mi ka yı-
lov, İ.Tar ta kovs ki, İ.Mo na kov la 
ya na şı, 30-cu il lə rin əvəl lə rin dən 
bu sa hə yə ye ni qüv və lə rin axı nı 
baş la dı. Hə min il lər də A.Qu li-
yev, Ə.İs ma yı lov, M.Mus ta fa-
yev, C.İs mi xa nov, B.Pump yans-
ki, Q.Bra gins ki, S.Bə də lov, 
Ə.Ələk bə rov, R.Təh ma sib, V.Ye-
re me yev, F.No vits ki, V.Zbuds ki, 
Ə.Ata ki şi yev, Ə.Hə sə nov, L.Ko-
rets ki, Ş.Şey xov, R.Rza, M.Da-
da şov, N.Bə də lov, Ni ya zi, T.Qu-
li yev sə nəd li ki no da məh sul dar 
iş lə yir di lər. On la rın ya rat dıq la rı 
lent lər ideolo ji yö nü mü nə gö rə 
mə lum is ti qa mə ti əks et dir sə də, 
pe şə kar lıq sa rı dan get-ge də tək-
mil lə şir di. 

İdeolo ji-təb li ğat funk si ya sı və 
möv zu su ba xı mın dan 1936-1940-
cı il lər də çə kil miş sə nəd li fi lm lə ri 
aşa ğı da kı qrup la ra ayır maq olar: 
is teh sa lat möv zu sun da çə kil miş 
el mi-küt lə vi, xro ni kal-re por taj, 
et noq ra fi k-mən zə rə, ta ri xi-in qi-
la bi, sə nəd li-bioq ra fi k və hər bi-
və tən pər vər lik fi lm lə ri. Bir-bi-
rin dən möv zu su na, jan rı na və 
çə ki liş üsul la rı na gö rə fərq lə nən 
bu qrup lar bü töv lük də ideolo-
ji-təb li ğat yö nü mü cə hət dən 
hə min döv rün Azər bay can sə-
nəd li ki no su nun əsa sı nı təş kil 
edir di lər. 

Bu döv rün sə nəd li ek ran 
əsər lə ri ara sın da is teh sa lat 
möv zu su na həsr olun muş 
fi lm lər say ca çox idi. «So vet 
xal qı nın ye ni hə yat qu ru cu-
lu ğu» nun müx tə lif sa hə lə ri-
ni – xalq və kənd tə sər rü fa tı nı, 
xü su si lə, neft sə na ye si və sta xa-
nov çu lar hə rə ka tı nı əks et di rən 
sə nəd li fi lm lər hər il ek ran la ra 
bu ra xı lır dı. 1936-cı il də «Ba kı da 
Sta xa nov ma yı», «Yük sək məh-
sul», «Qaz ma da təh lü kə siz lik», 
«E lekt ro kəş fi y yat», «Zər bə çi 
kol xoz çu la rın bi rin ci top la nı şı», 
1937-ci il də «Xə zər də ni zi nin 
di bi», «Neft saat dar la rı», «Pam-
bıq yı ğı mı nın sta xa nov çu la rı», 
1938-ci il də «Pam bıq», «Üzüm 
və şə rab çı lıq», 1939-cu il də 
«Neft bay ra mı», «S ta lin adı na 
Sa mur-Də və çi ka na lı», 1940-cı 
il də «Qaz ma da re jim», «Neft və 
pam bıq res pub li ka sın da» və s. 
fi lm lər ek ran la ra bu ra xıl mış dı.

Bu lent lər də is teh sa lat sa hə lə-
rin də qu ru cu luq iş lə ri nin ge di-
şi xro ni kal-sə nəd li for ma da əks 
et di ri lir, is teh sa lat da ye ni lik çi 
üsul la rın və ye ni tex no lo gi ya la-
rın tət bi qin dən söh bət açı lır dı. 

El mi-küt lə vi fi lm lər elm sa hə-
sin də ge dən ax ta rış la rı, bu ax ta-
rış la rın nə ti cə lə ri nin is teh sa lat da 
tət bi qi ni əks et di rir di. Mə sə lən, 
«Ko si nus F-4» fi l min də ener ji yə 
qə naət olun ma sın dan da nı şı lır-
dı. Re jis sor M.Mi ka yı lo vun «Ha-
zır ol» bə dii fi l mi nə ha zır lıq ki mi 
len tə al dı ğı «Qan kö çü rül mə si» 
fi l min də tibb el mi nin son nailiy-
yə ti nin tət bi qin dən söh bət ge dir. 
Re jis sor-ope ra tor İ.Tar ta kovs ki 
«Mal ya ri ya» fi l min də bu küt lə vi 
xəs tə li yin əla mət lə ri və onun la 
mü ba ri zə yol la rı nı ta ma şa çı la ra 
sa də dil lə çat dır ma ğa can atır dı. 
Elə cə də, onun «An qi los to mi toz» 
fi l min də hə min xəs tə li yin ya yıl-
ma sı na qar şı əha li nin gör-
mə li ol du ğu təd bir-
lə rin va cib li yi 
ön pla na 
çə ki l ir-
di. 

Bu dövr də əla mət dar ha di-
sə lə rin xro ni kal for ma da len tə 
alın ma sı sə nəd li ek ra nın baş lı ca 
funk si ya la rın dan bi ri ola raq qa-
lır dı. Ke çi ri lən əmək və in qi lab 
bay ram la rı, əmək qa baq cıl la rı-
nın təl ti fi , so vet lə rin qu rul tay la rı, 
SSRİ Ali So ve ti nə seç ki lər, bö yük 
ti kin ti iş lə ri nin baş lan ma sı və di-
gər ha di sə lər sə nəd li ki no us ta la rı 
tə rə fi n dən ope ra tiv şə kil də len tə 
alı nır dı. 1936-1940-cı il lər də ek-
ran la ra çı xan «Bir gün» (müəl lif 
İ.Ma na kov), «SS Rİ Ali So ve ti nə 
seç ki lər qar şı sın da» (S.Bə də lov və 
V.Ye re me yev), «Ki ro vun abi də si-
nin özü lü nün qo yul ma sı» (V.Ye-
re me yev), «A zər bay ca nın xi las ka-
rı nın xa ti rə si nə» (V.Ye re me yev), 
«A zər bay can SSR So vet lə riinn VII 
föv qə la də qu rul ta yı» (N.Saf ro nov 
və V.Ye re me yev), «Ba kı Okt yab-
rı bay ram edir», «Ye ni mu zey» 
(V.Ye re ve yev), «Ü mum xalq bay-
ra mı» (N.Saf ro nov), «A zər bay can 
SSR Ali So ve ti nin ikin ci ses si ya sın-
da» (V.Ye re me yev, N.Saf ro nov), 
«Ə mək bay ra mı», «Bö yük Ok-
tyabr So sialist İn qi la bı nın XXIII 
il dö nü mü» (Ə.Hə sə nov, Ə.Mu sa-
yev), «A zad lıq və se vinc bay ra mı» 
və s. fi lm lər müx tə lif «ə la mət dar 
ha di sə lər »ə həsr olun muş du. 

Nis bə tən ideolo ji-təb li ğat mis-
si ya sın dan xi las olan et noq ra-
fi k – mən zə rə fi lm lə ri nin dik tor 
mətn lə rin də «so sialist in qi la bı nın 
nailiy yət lə ri», «so vet qu ru cu lu-
ğu nun zə fər yü rü şü», res pub li ka-
mız da «Le nin və Sta lin ide ya la rı-
nın uğur la hə ya ta ke çi ril mə si» və 
s. söz for ma sın da da ol sa, ta ma şa-
çı la ra çat dı rı lır dı. Bu cür lent lə rin 
kadr la rın da Azər bay ca nın gö zəl 
mən zə rə lə ri, adət-ənə nə lə ri, gün-
də lik qay ğı la rı çox za man söz lə 
uy ğun laş ma sa da, təb li ğat yö-

nü mün də əhə miy-
yət li va si tə 

sa yı lır dı. 

Be lə fi lm lər dən «Xı na lıq lı la rın qo-
na ğı», «Gü mü şü qa ğa yı lar», «A zər-
bay can at la rı», «Art yom ada sı», 
«Za qa ta la», «Ye ni hə yat va di si» və 
baş qa la rı nı gös tər mək olar. «Xı na-
lıq lı la rın qo na ğı» fi l min də (İ.Ma na-
kov və V.Ye re me yev) özü nə məx sus 
mə də niy yə ti, adət-ənə nə lə ri olan 
et nik-qru pun – Xı na lıq kən din də 
ya şa yan la rın «so vet ha ki miy yə ti-
nin qə lə bə si nə ti cə sin də xoş bəxt 
gə lə cə yə doğ ru» ad dım la ma sın-
dan, «Dağ lıq Qa ra bağ da» (V.Ye-
re me yev, Ə.Hə sə nov) fi l min də 
«əsr lər bo yu çi yin-çi yi nə ya şa yan 
Azər bay can və er mə ni xalq la rı nın 
meh ri ban dost luq şə raitin də ömür 
sür mə lə rin dən», «A zər bay can at-
la rı» (V.Ye re me yev, Ə.Ələk bə rov) 
fi l min də «at çı lı ğın so vet ha ki miy-
yə ti döv rün də da ha da in ki şaf et-
di ril mə sin dən», «Art yom ada sı» və 
«Za qa ta la» lent lə rin də sö zü ge dən 
əra zi lə rin «so vet ha ki miy yə ti nin 
qay ğı sı sa yə sin də çi çək lə nən di ya-
ra dön mə sin dən söh bət açı lır dı. 

Bu döv rün sə nəd li ek ran əsər-
lə ri içə ri sin də ta ri xi-in qi la bi fi lm-
lə rin əhə miy yət li yer tut ma sı da 
tə sa düf de yil di. Ar tıq for ma laş-
mış ənə nə yə gö rə, Okt yabr in qi-
la bı nın il dö nüm lə ri nə və baş qa 
ta ri xi ha di sə lə rə iri həcm li sə nəd li 
lent lər həsr olu nur du. Bu fi lm lər-
də ta ri xə nə zər sa lı nır, baş ver-
miş ha di sə lər ideolo ji təb li ga tın 
tə ləb lə ri nə uy ğun bö yük in qi la bi 
pa fos la ta ma şa çı la ra çat dı rı lır dı. 
So vet ki no şü nas lı ğın da «Or den-
li Azər bay can» («On bir lər dən 
bi ri») tam met raj lı sə nəd li ek ran 
əsə ri mü ha ri bə dən qa baq kı döv-
rün ən qiy mət li nü mu nə lə rin dən 
he sab edi lir di. R.Rza və Əbül hə-
sə nin sse na ri si üz rə R.Təh ma si-
bin çək di yi fi lm də Azər bay can 
sə nəd li ki no su nun əsas is ti qa-
mə ti ni mü şa hi də et mək olar. 
Çox say lı sə nət çi lə rin (re jis sor lar 
Q.Bra gins ki, V.Kons tan ti nov, 
Ş.Şey xov, ope ra tor lar S.Bə də-
lov, M.Da da şov, C.İs mi xa nov, 

bəs tə kar lar Ni ya zi, 

Q.Qa ra yev, C.Ha cı yev) or ta ya 
çı xar dıq la rı bu ek ran əsə rin də 
xro ni kal qay da da «A zər bay ca nın 
so sializm qu ru cu lu ğu yo lu ilə ad-
dım la ma sın dan» söh bət açı lır dı. 
Elə cə də, 4 his sə li «20-ci ba har» 
(sse na ri çi Ş.Mə lik-Ye qa nov, re-
jis sor lar M.Mi ka yı lov, V.Ye re me-
yev, ope ra tor C.İs mi xa nov, bəs-
tə kar lar Ni ya zi və T.Qu li yev, səs 
ope ra to ru Y.Ho me rov) fi l min də 
«A zər bay can da so vet ha ki miy yə-
ti nin qu rul ma sı nın ta ri xi xro ni ka-
sı və qa za nıl mış uğur lar» ta ma şa-
çı la ra çat dı rı lır dı. 

Sə nəd li-bioq ra fi k janr da ek ran 
əsər lə ri nin ya ra dıl ma sı bu döv-
rün baş lı ca xü su siy yət lə rin dən 
idi. İlk cəhd 1938-ci il də, gör kəm li 
maarif çi, ya zı çı, dra mutrq, fi  lo sof 
M.F.Axun do vun və fa tı nın 60-cı 
il dö nü mü mü na si bə ti lə ger çək-
ləş di ril di. Re jis sor lar Ə.Hə sə nov 
və Ə.Mu sa ye vin çək dik lə ri (ope-
ra tor lar İ.Ma na kov, V.Ye re me-
yev, Ə.Ələk bə rov, mu si qi tər ti-
bat çı sı Q.Krup kin, səs ope ra to ru 
İ.Ozers ki) «Bö yük maarif çi ya zı çı 
M.F.Axun dov» fi l min də sə nəd-
li-bioq ra fi k port re tin ya ra dıl ma sı 
cəhd lə ri özü nü gös tə rir di. Müəl-
lifl  ər qı sa şə kil də M.F.Axun do-
vun hə yat və ya ra dı cı lıq bioq-
ra fi  ya sı nın ən va cib fakt la rı nı 
ek ra na çı xar ma ğa ça lış mış dı lar. 
1940-cı il də re jis sor M.Sla vins-
ka ya nın N.Sof ro no vun sse na ri si 
üz rə çək di yi «Ba kı bol şe vik lə-
ri» (ope ra tor lar V.Ye re me yev, 
Ə.Ələk bə rov, V.Zbuds ki, mu si qi 
tər ti bat çı sı A.Qren, səs ope ra to ru 
V.Nes te rov) fi l min də də port ret-
lə ri ya ra dıl ma sı cəh di hiss olu-
nur du. Bu ek ran əsər lə ri son ra kı 
dövr lər də sə nəd li-bioq ra fi k jan-
rın da ha da zən gin ləş mə si üçün 
zə min ro lu nu oy na dı lar. 

Mü ha ri bə dən əv vəl ki döv rün 
sə nəd li ki no sun da ay rı-ay rı möv-
zu la ra (qa dın azad lı ğı, ye ni nəs lin 
tər bi yə si, ti ca rət, si ya hı ya la ma, in-
cə sə nət, id man və s.) həsr olun muş 
fi lm lər təb li ğat-təş vi qat funk si ya-
la rı ilə ya na şı, ideolo ji yö nü mün 
ümu mi ten den si ya la rı nı əks et di-
rir di lər. «Türk qı zı nın ba ha rı» iki-
his sə li ek ran əsə ri (sse na ri müəl-
li fi -re jis sor S.Bə də lov, ope ra tor 
V.Ye re me yev, bəs tə kar Ni ya zi, səs 
ope ra to ru İ.Özers ki) «di ni möv hu-
mat dan azad ol muş Azər bay can 
qa dı nı» haq qın da ilk sə nəd li oçerk 
idi. Ey ni za man da, bu dövr də 
len tə alın mış «Xalq ya ra dı cı lı ğı» 
(müəl lif – Ə.Ata ki şi yev, İ.Ali-
Mə qam), «İs te dad lar mək tə bi» 
(müəl lif S.Bə də lov), «Ye ni hə-
ya ta doğ ru» (müəl lif İ.Ma na-
kov), «Kom so mol nəs li» (re-
jis sor N.Bə də lov, ope ra tor lar 
V.Ye re me yev, İ.Ma na kov, 
F.No vits ki və s.), «Ya şa sın 
Azər bay can ar tist lə ri!» 
(müəl lif N.Sof ro nov, ope-
ra tor lar Ə.Ələk bə rov, 

F.No vits ki), «A zər bay can 
aşıq la rı» (re jis sor N.Bə də lov, ope-
ra tor S.Bə də lov), «Bə dən tər bi yə-
si və id man» (müəl lif F.No vits ki, 
ope ra tor Ə.Ələk bə rov), «So vet 
gim nas ti ka sı» (S.Bə də lov), «Mə də-
ni ti ca rət», «Mo to ya rış lar», «Ə ha li-
nin si ya hı yaalın ma sı», «Pioner lər» 
və s. fi lm lə ri res pub li ka nın hə ya-
tı nın müx tə lif sa hə lə ri ni ek ran da 
əks et di rir di. 

Davamı gələn sayımızda

Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

Bu dövr də sə nəd li ki no mü tə- Bu lent lər də is teh sa lat sa hə lə-

  1936-cı il də bü töv lük də Azər bay can ki no su nun səs li sis-
te mə keç mə si ilə ek ra nın təb li ğat va si tə si ki mi in ki şa fı 
pro se sin də ye ni mər hə lə baş la dı. 1936-cı il dən səs li ki no 
ek ran pub li sis ti ka sı na ikin ci hə yat ver di və onu can lan dır-
dı. İş bu ra sın da dır ki, o vax ta qə dər çə kil miş ki no lent lər 
əsa sən xro ni ka xa rak te ri da şı yır dı, film lər də konk ret in-
sa na mü na si bət yox idi. Xro ni kal kadr lar da mon taj edil-
miş iri plan da kı adam lar isə ka me ra nın tə si ri ni hiss edir, 
öz lə ri ni yı ğış dı rır dı lar. Bu kadr lar öz xa rak te ri nə gö rə, ki-
no dan çox fo toq ra fi ya ya ya xın idi. 1936-cı il dən isə ar tıq 
səs yaz ma apa rat la rı ilə təc hiz olun muş ki no fab rik də səs li 
sə nəd li film lə rin is teh sa lı mün tə zəm xa rak ter da şı ma ğa 
baş la dı. Ki ne ma toq raf çı lar sə sin ek ran sə nə ti nə gə tir di-
yi ye ni bə dii-es te tik key fiy yət lə ri ya ra dı cı lıq pro se sin də 
mə nim sə mək məq sə di lə ha zır lıq iş lə ri gö rür dü lər. Az.FKİ 
ta ma mi lə ye ni ki ne ma toq raf çı pe şə si – səs ope ra tor la-
rı ha zır la maq üçün il kin təd bir lər gör mə yə baş la dı. Res-
pub li ka da bu sa hə nin əsa sı nı qoy muş M.Mu rov dan son-
ra sə nəd li ki no da ça lı şan M.Ra yev, İ.Ozers ki, M.Be lousov, 
E.Ho me rov la ya na şı, Le ninq rad Ki no Mü hən dis lə ri İns ti tu-
tu nu bi tir miş Ə.Şey xov, K.Əmi rov, N.Sə fə rov və di gər gənc 
mü tə xəs sis lər mü ha ri bə dən qa baq kı səs li sə nəd li ek ran 
əsər lə ri nin is teh sa lın da iş ti rak et di lər.

İdeolo ji-təb li ğat funk si ya sı və 
möv zu su ba xı mın dan 1936-1940-
cı il lər də çə kil miş sə nəd li fi lm lə ri 
aşa ğı da kı qrup la ra ayır maq olar: 
is teh sa lat möv zu sun da çə kil miş 
el mi-küt lə vi, xro ni kal-re por taj, 
et noq ra fi k-mən zə rə, ta ri xi-in qi-
la bi, sə nəd li-bioq ra fi k və hər bi-
və tən pər vər lik fi lm lə ri. Bir-bi-
rin dən möv zu su na, jan rı na və 
çə ki liş üsul la rı na gö rə fərq lə nən 
bu qrup lar bü töv lük də ideolo-
ji-təb li ğat yö nü mü cə hət dən 
hə min döv rün Azər bay can sə-

xal qı nın ye ni hə yat qu ru cu-
lu ğu» nun müx tə lif sa hə lə ri-
ni – xalq və kənd tə sər rü fa tı nı, 
xü su si lə, neft sə na ye si və sta xa-
nov çu lar hə rə ka tı nı əks et di rən 
sə nəd li fi lm lər hər il ek ran la ra 
bu ra xı lır dı. 1936-cı il də «Ba kı da 
Sta xa nov ma yı», «Yük sək məh-
sul», «Qaz ma da təh lü kə siz lik», 
«E lekt ro kəş fi y yat», «Zər bə çi 
kol xoz çu la rın bi rin ci top la nı şı», 
1937-ci il də «Xə zər də ni zi nin 
di bi», «Neft saat dar la rı», «Pam-
bıq yı ğı mı nın sta xa nov çu la rı», 
1938-ci il də «Pam bıq», «Üzüm 
və şə rab çı lıq», 1939-cu il də 
«Neft bay ra mı», «S ta lin adı na 

ma sı na qar şı əha li nin gör-
mə li ol du ğu təd bir-
lə rin va cib li yi 
ön pla na 
çə ki l ir-
di. 

nü mün də əhə miy-
yət li va si tə 

sa yı lır dı. 

mə ti ni mü şa hi də et mək olar. 
Çox say lı sə nət çi lə rin (re jis sor lar 
Q.Bra gins ki, V.Kons tan ti nov, 
Ş.Şey xov, ope ra tor lar S.Bə də-
lov, M.Da da şov, C.İs mi xa nov, 

bəs tə kar lar Ni ya zi, 

Mü ha ri bə dən əv vəl ki döv rün 
sə nəd li ki no sun da ay rı-ay rı möv-
zu la ra (qa dın azad lı ğı, ye ni nəs lin 
tər bi yə si, ti ca rət, si ya hı ya la ma, in-
cə sə nət, id man və s.) həsr olun muş 
fi lm lər təb li ğat-təş vi qat funk si ya-
la rı ilə ya na şı, ideolo ji yö nü mün 
ümu mi ten den si ya la rı nı əks et di-
rir di lər. «Türk qı zı nın ba ha rı» iki-
his sə li ek ran əsə ri (sse na ri müəl-
li fi -re jis sor S.Bə də lov, ope ra tor 
V.Ye re me yev, bəs tə kar Ni ya zi, səs 
ope ra to ru İ.Özers ki) «di ni möv hu-
mat dan azad ol muş Azər bay can 
qa dı nı» haq qın da ilk sə nəd li oçerk 
idi. Ey ni za man da, bu dövr də 
len tə alın mış «Xalq ya ra dı cı lı ğı» 
(müəl lif – Ə.Ata ki şi yev, İ.Ali-
Mə qam), «İs te dad lar mək tə bi» 
(müəl lif S.Bə də lov), «Ye ni hə-
ya ta doğ ru» (müəl lif İ.Ma na-
kov), «Kom so mol nəs li» (re-
jis sor N.Bə də lov, ope ra tor lar 
V.Ye re me yev, İ.Ma na kov, 
F.No vits ki və s.), «Ya şa sın 
Azər bay can ar tist lə ri!» 

F.No vits ki), «A zər bay can 
aşıq la rı» (re jis sor N.Bə də lov, ope-
ra tor S.Bə də lov), «Bə dən tər bi yə-
si və id man» (müəl lif F.No vits ki, 
ope ra tor Ə.Ələk bə rov), «So vet 
gim nas ti ka sı» (S.Bə də lov), «Mə də-
ni ti ca rət», «Mo to ya rış lar», «Ə ha li-
nin si ya hı yaalın ma sı», «Pioner lər» 
və s. fi lm lə ri res pub li ka nın hə ya-
tı nın müx tə lif sa hə lə ri ni ek ran da 

Səsli sənədli 
kinomuzun 
ilk dövrü
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“Qız qa la sı na diq qət lə ba xan-
da onun iki fərq li his sə dən iba rət 
ol du ğu nu gö rə bi lə rik. Hə min his-
sə lər fərq li ti kin ti ma te rial la rın dan 
ha zır la nıb. Çün ki qa la nın özü iki 
mər hə lə də in şa edi lib. Alt his sə si 
e.a. VIII-VII əsr lər də - şu mer lər döv-
rün də ti ki lib. Di ni prin sip lə rə əsas la nıb, 
il kin gör kə mi içi boş, si lindr va ri olub. Da-
xi li di var lar bo yun ca yu xa rı qal xan pil lə-
kən lər yo nu lub”.

Ümu miy yət lə, qa la nın ya şı nın XII əsr-
dən he sab lan ma sı kö kün dən yan lış dır. 
Qa la bu əsr də me mar Mə sud Da vu doğ lu 
tə rə fi n dən ucal dı lıb və in şa sı ba şa çat dı-
rı lıb. Abi də nin üst his sə si ni ta mam la yan 
Mə sud Da vu doğ lu ora ku fi  xətt  i ilə “Qül-
le yi-Mə sud” söz lə ri ni ya zıb. Mə sud Da vu-
doğ lu qa la nı düş mən hü cu mun dan mü-
da fi ə olun maq məq sə di lə ucal dıb. La kin 
XII əsr mü səl man in ti ba hı nın me ma rı olan 
Mə sud abi də də Şər qin me mar lıq sir lə ri ni 
da əks et di rib. Be lə ki, nə həng qa ya üzə-
rin də ti ki lən qa la nın yu xa rı dan ba xa raq 9 
rə qə mi şək lin də gö rün mə si nə xü su si diq-
qət ye ti ri lib. Bu ra da söh bət tə bii ki, ti ki li-
nin müt ləq han sı sa rə qə mə ox şa ma sın dan 
get mir. 9 rə qə mi sa də cə, bir for ma dır ki, 
ti kin ti za ma nı tət biq edi lən me mar lıq sir-
lə ri öz baş lan ğı cı nı bu ra dan gö tü rür. Qa-
la nın tək doq quz rə qə mi nə yox, həm də 
bu ta ya ox şa ma sı na səy gös tə ri lib. 

Bə ləd çi miz Nər min xa nı mın mü şa i yəti 
ilə ilk qa ta qə dəm qo yu ruq. Hər mər tə bə 
özün də nə yi sə eh ti va edir, hə rə si nin özü-
nə məx sus mis tik aura sı var. Na ğıl lar da 
hər qa pı nı aç dıq ca ye ni-ye ni mö cü zə lər lə 
rast la şan qəh rə man lar ki mi, biz də, Qız 
qa la sı nın hər mər tə bə sin də han sı sa sehr lə 
üz lə şə cə yi mi zi dü şü nü rük. Bi rin ci mər tə-
bə də bu ra da ötən əs rin əv vəl lə rin də apa rı-
lan ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı aş kar la nan 
əş ya lar, du lus çu luq alət lə ri sax la nı lır. Bə-
ləd çi de yir, pil lə kən ona gö rə qo yul ma yıb 
ki, qa la nı fəth edə rək, bi rin ci mər tə bə yə 
gə lən düş mə nin ikin ci mər tə bə yə çı xış im-
ka nı ol ma sın. O dövr də qa la da mü da fi ə 
olu nan lar yal nız kən dir va si tə si lə ikin ci 
mər tə bə dən aşa ğı enər miş. 

 Qız qa la sı nın uni kal lı ğı nı təs diq lə yən 
fakt lar dan bi ri də onu baş qa mü ha fi  zə ti-
ki li lə ri ilə bir ləş di rən ye ral tı yol la ra ma lik 
ol ma sı dır. Bir çox alim lə rin, xü su sən də 
Sa ra Aşur bəy li nin təd qi qat la rın da Qız qa-
la sı nı Ra ma na, Mər də kan qa la la rı ilə bir-
ləş di rən xü su si ye ral tı yol lar dan söh bət 
açı lır. Am ma Nər min xa nım de yir ki, ha-
zır da, bu ba rə də, ümu miy yət lə, araş dır ma 
apa rıl mır.

İkin ci qat da qa la nın han sı funk si ya lar 
üçün in şa olun du ğu nu gös tə rən elekt ron 
tab lo lar yer ləş di ri lib. 2014-cü il də res tov-
ra si ya olu nan qa la da kı çox say lı vir tual 
tab lo lar dan, bəl kə də, ən əhə miy yət li lə ri 
bu qat da dır. Üç elekt ron tab lo Qız qa la-
sı nın üç funk si ya sı nı yük sək eff  ekt li gö-
rün tü lər va si tə si lə zi ya rət çi lə rə çat dı rır. 
Bi rin ci tab lo da abi də nin zər düş ti lə rin iba-
dət ye ri ol ma sı nı əks et di rən ani ma si ya-
lar gös tə ri lir. Qa la nın zər düşt lük abi də si 
ol ma fak tı XIX əs rin rus hərb çi-mü hən dis 
xə ri tə lə rin də də öz təs di qi ni ta pır. On lar 
Qız qa la sı nı “Xun sar” ad lan dı rıb lar ki, 
bu da “An sar Gü nəş” və ya “Gü nəş qəs ri” 
mə na sı nı ve rir. 

Tab lo da kı eff  ekt lər Qız qa la sı nın Gü nə-
şə si ta yiş edən in san la rın mü qəd dəs mə-
ka nı ol ma sı na işa rə edir. Bə zi alim lə rin 
fi k rin cə, qa la da kı xey li ele ment ul duz la rın 
və Gü nə şin bi ril lik sik li ni mü şa hi də et mək 
üçün nə zər də tu tu lub və qə dim in san la rın 
hə ya tın da mü hüm rol oy na yıb.

İkin ci tab lo da Qız qa la sı nın mü da-
fi ə məq səd li ti ki li ol ma sı nı təs diq lə yən 
ani ma si ya lar nü ma yiş olu nur. 1964-cü 
il dən bə ri mu zey ki mi fəaliy yət gös tə-
rən Qız qa la sı əsa sən hər bi məq səd li ti-
ki li ki mi ta nı dı lıb. Hə qi qətən də, Qız 
qa la sı uzun müd dət yer li əha li ni düş-
mən hü cum la rın dan qo ru yub. Qa la nın 
struk tu ru, di var la rın qa lın lı ğı, xü su si ka-
na li za si ya sis te mi, bu gün də su yu qu ru-
ma yan qu yu, ən nə ha yət, qa la haq qın da 
say sız əf sa nə lər də bu fak tı təs diq lə yir.

Həm çi nin 1960-cı il lə-
rin əv vəl lə rin də qa la-
da apa rı lan ar xeolo ji 
qa zın tı lar za ma nı ta-
pı lan si lah qa lıq la rı 
və tax ta par ça la rı da 
onun hər bi məq səd-
lə is ti fa də si ni təs diq-
lə yir. Hə min tax ta 
qa lıq la rı nı la bo ra to-
ri ya da in cə lə yən za-
man mə lum olub ki, 
qa la da həd din dən 
ar tıq qa lın və hün-
dür tir lər dən is ti fa də 
edi lib.

Rə səd xa na
Am ma Qız qa la sı nın rə səd xa na ki mi 

fəaliy yə ti çox vaxt diq qət dən kə nar da 
qa lıb. Üçün cü tab lo da abi də nin rə səd xa-
na ki mi is ti fa də si ni təs diq lə yən gö rün tü-
lər var. 2008-ci ilin 22 de kab rın da alim lər 
Qız qa la sın da mü şa hi də apa rar kən qə ri bə 
hal la rast la şıb lar: ti ki li nin sək kiz pən cə rə-
sin dən yu xa rı da kı dör dü elə yer lə şib ki, 
de kab rın 22-də, yə ni qış gün dö nü mün də 

Gü nə şin şüala rı bu pən cə rə lər dən dü şə rək 
qa la nın içi ni işıq lan dı rır. Gü man edi lir ki, 
məhz qı şın bu ən qı sa gü nün də ka hin lər 
gü nün ye ni döv ret mə si üçün ayin lər ic ra 
edib lər. Gü nəş işı ğı nın hə min his sə dən il-
də cə mi bir də fə Qız qa la sı na da xil ol ma sı 
hə qi qə tən də hey rə ta miz fakt dır. 

Diq qət lə üçün cü vir tual tab lo ya ba xı rıq. 
Xü su si ani ma si ya da Qız qa la sın da Gü nə şə 
və sə ma ci sim lə ri nə ta ma şa edə rək, ölç mə 
iş lə ri apa ran mü nəc cim gö rü nür. Bə ləd çi-
mi zin qeyd lə ri bu ra da tam ye ri nə dü şür: 
“Qız qa la sı həm də Gü nə şin bir il ər zin də 
fır lan ma sı nı mü şa hi də et mək məq sə di ilə 
in şa edi lib. Ge cə lər qa la dan sə ma nı seyr 
edər miş lər. Qa la nın pən cə rə lə rin dən üfü-
qün ən par laq ul duz la rı nı, mə sə lən, Ve qa 
bür cün də ki Li ra, Əq rəb bür cün də ki An-
ta res, Bö yük Ayı bür cün də ki Si rius ul-
duz la rı nı gör mək olar dı”. 

Bə zi ver si ya la ra gö rə, Qa la nın dör dün-
cü mər tə bə sin dən da mı na qə dər yer lə şən 

pən cə rə lə ri Gü nə şin tra yek to ri ya sı nı tək-
rar edə rək, xü su si qövs ya ra dır. Ey ni za-
man da pən cə rə lər gü nə şin çıx ma sı na və 
qış gün dö nü mü nə is ti qa mət lə nib. As-

tro fi  zi ki təd qi qat lar gös tə rir ki, qış gün dö-
nü mün də gü nəş şüala rı pən cə rə lər dən içə ri 
do la raq, bü tün Qız qa la sı nı işıq lan dı rır.

Sirr qat la rı
Növ bə ti mər tə bə lə rə qə dəm qo yu ruq. 

Üçün cü mər tə bə də zi ya rət çi lə ri ən çox 
hey rət lən di rən mə qam su qu yu su dur. 
Qu yu yal nız bi rin ci və üçün cü mər tə-
bə lər də gö rü nür. Qu yu nun ikin ci de yil, 
bir ba şa üçün cü mər tə bə də gö rün mə si 
me mar lıq sir ri dir. Qu yu da in di də su var. 
Xa ri ci öl kə la bo ra to ri ya la rın da apa rı lan 
təd qi qat la ra əsa sən, ora da kı su yun kim-
yə vi tər ki bi tə miz dir və is ti fa də yə ya rar-
lı dır. Qu yu da kı şi rin su yun Xə zə rin duz lu 
su yu na qa rış ma ma sı da mö cü zə dir.

Be şin ci mər tə bə Qız qa la sı nın “əf sa nə-
lər hüc rə si” ad la nır. Bu ra da Qız qa la sı ilə 
bağ lı xey li əf sa nə ki tab for ma sın da ha zır-
la nan vir tual elekt ron tab lo ya yer ləş di ri-
lib. Tu rist lər hə min “ki tab”a to xun maq la 
sə hi fə lə ri də yi şə və is tə ni lən “Qız qa la sı” 
əf sa nə si ilə ta nış ola bi lir lər. Al tın cı mər tə-
bə əsa sən qa la nın mü da fi ə funk si ya sı nı əks 
et di rən eks po nat lar dan iba rət dir. Bu eks-
po nat la rın ək sə riy yə ti so yuq si lah lar dır. 
Qon şu löv hə lər də isə al man rəs sam la rı nın 
ha zır la dı ğı köh nə Ba kı nın mü da fi ə sis te mi-
nin nü ma yiş olun du ğu vir tual ek ran var.

Növ bə ti da ya na ca ğı mız isə qa la nın yed-
din ci qa tı dır. Bu gün zi ya rət çi lə rə, tu rist lə-
rə, bəl kə də, ən çox təq dim olun ma lı his sə 
elə bu ra dır. Bu ra da han sı sa bir eks po na ta 
rast gəl mi rik, sa də cə, qa la nın res tov ra-
si ya sın dan son ra bu qa ta bir ne çə vir tual 
löv hə qo yu lub və on lar Qız qa la sı nın uni-
kal lı ğı nı, əsl ma hiy yə ti ni özün də çox gö-
zəl əks et di rir. Bə ləd çi nin söz lə ri nə gö rə, 
va cib bil gi lə rin işıq lan dı ğı vir tual löv hə lər 
bir qrup mü tə xəs sis qru pu tə rə fi n dən ha-
zır la nıb. Bu löv hə lər hə qi qə tən də Qız qa-
la sı nın əsl me mar lıq mö cü zə si ol du ğu nu 
bil di rən əsas fakt lar dır:

“Qə dim za man lar dan bə ri Ab şe ron 
ya rı ma da sı nın sa kin lə ri od və su ya eh ti-
ram la ya na şa raq, Gü nə şə və Aya si ta yiş 
edib lər. 1960-cı il də apa rı lan təd qi qat lar 
za ma nı abi də nin ət ra fın da od səc də ga hı-
nın qa lıq la rı ta pı lıb. Ta pın tı ya əsas la na raq 
Qız qa la sı nın məhz bu səc də gah üzə rin də 
in şa edil di yi ni de mək olar”.

Baş qa löv hə yə diq qət edək:
“Qız qa la sı nın yu xa rı dan gö rü nü şü Gü-

nə şi və odu bil di rən, Azər bay can da çox 
ya yı lan bu ta for ma sın da dır”.

Doq qu zun cu mər tə bə
Son da bü tün zi ya rət çi lər ki mi biz də 

doq qu zun cu mər tə bə yə qalx dıq. Sir lər 
üzə rin dən Ba kı ya bax maq hə qi qə tən də 
möh tə şəm idi...

El min NU Rİ

“Qız qa la sı na diq qət lə ba xan-

Qız qa la sı nın ən hün dür his sə sin də da ya nıb 
şə hə rə ba xan in san la rı de mək olar, hər gün 
gö rü rük. Hə min nöq tə də da yan maq üçün 
qa la nın da xi lin də ki sək kiz mər tə bə ni ad-

la yan zi ya rət çi lə rin ço xu əs lin də bö yük sir rin sək-
kiz qa tı nı ge ri də qoy duq la rın dan xə bər siz di lər. 28 
metr lik qa la nın bü tün qat la rı ne cə de yər lər, ta ri xin 
o bi ri üzün də ki sir lə rin qo run du ğu xə zi nə dir. Dairə-
vi for ma da olan və get-ge də dar la şan qat lar ne çə 
il lər dir ki, qa la ya gə lən zi ya rət çi lə rə hə min sir lə ri 
aç maq is tə yir. Çox za man mil li yad da şı mı zın di ri lik 
düs tu ru nu özün də giz lə yən daş la ra qu laq ver mə-
mi şik, elə dar dəh liz, en siz pil lə lər lə qa la nın açıq 
his sə si nə çı xıb şə hə ri mi zə ta ma şa et mi şik. Am ma 
sək kiz mər tə bə li sir rin doq qu zun cu mər tə bə sin dən 
bax dı ğı mız şə hə rin, onun sa kin lə ri nin yad da şı nın 
hə min sək kiz mər tə bə də, ora da kı hər daş par ça sın-
da ol du ğu nun fər qi nə var ma mı şıq. 
Bə ləd çi miz Nər min Və li ye va nın kö mə yi ilə bu adə-
ti poz ma ğa ça lış dıq. İçə ri qə dəm qo yan ki mi 1964-
cü il dən mu zey ki mi fəaliy yət gös tə rən, 
2000-ci il də UNES CO-nun Ümum-
dün ya ir si si ya hı sı na sa lı nan 
Qız qa la sın da hə rə kət et mə-
yin özü nün sirr du ma nı na bü-
rün mək ol du ğu nu an la dıq. 
Bə ləd çi miz ön cə qa la nın ta-
ri xi ba rə də va cib fak tı qeyd 
et di:
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ol du ğu nu gö rə bi lə rik. Hə min his-
sə lər fərq li ti kin ti ma te rial la rın dan 
ha zır la nıb. Çün ki qa la nın özü iki 
mər hə lə də in şa edi lib. Alt his sə si 
e.a. VIII-VII əsr lər də - şu mer lər döv-
rün də ti ki lib. Di ni prin sip lə rə əsas la nıb, 
il kin gör kə mi içi boş, si lindr va ri olub. Da-
xi li di var lar bo yun ca yu xa rı qal xan pil lə-

Ümu miy yət lə, qa la nın ya şı nın XII əsr-
dən he sab lan ma sı kö kün dən yan lış dır. 
Qa la bu əsr də me mar Mə sud Da vu doğ lu 
tə rə fi n dən ucal dı lıb və in şa sı ba şa çat dı-
rı lıb. Abi də nin üst his sə si ni ta mam la yan 
Mə sud Da vu doğ lu ora ku fi  xətt  i ilə “Qül-

Həm çi nin 1960-cı il lə-
rin əv vəl lə rin də qa la-
da apa rı lan ar xeolo ji 
qa zın tı lar za ma nı ta-
pı lan si lah qa lıq la rı 
və tax ta par ça la rı da 
onun hər bi məq səd-
lə is ti fa də si ni təs diq-
lə yir. Hə min tax ta 
qa lıq la rı nı la bo ra to-
ri ya da in cə lə yən za-
man mə lum olub ki, 
qa la da həd din dən 
ar tıq qa lın və hün-
dür tir lər dən is ti fa də 
edi lib.

Gü nə şin şüala rı bu pən cə rə lər dən dü şə rək 
qa la nın içi ni işıq lan dı rır. Gü man edi lir ki, 
məhz qı şın bu ən qı sa gü nün də ka hin lər 
gü nün ye ni döv ret mə si üçün ayin lər ic ra 
edib lər. Gü nəş işı ğı nın hə min his sə dən il-
də cə mi bir də fə Qız qa la sı na da xil ol ma sı 
hə qi qə tən də hey rə ta miz fakt dır. 

Diq qət lə üçün cü vir tual tab lo ya ba xı rıq. 
Xü su si ani ma si ya da Qız qa la sın da Gü nə şə 
və sə ma ci sim lə ri nə ta ma şa edə rək, ölç mə 
iş lə ri apa ran mü nəc cim gö rü nür. Bə ləd çi-
mi zin qeyd lə ri bu ra da tam ye ri nə dü şür: 
“Qız qa la sı həm də Gü nə şin bir il ər zin də 
fır lan ma sı nı mü şa hi də et mək məq sə di ilə 
in şa edi lib. Ge cə lər qa la dan sə ma nı seyr 
edər miş lər. Qa la nın pən cə rə lə rin dən üfü-
qün ən par laq ul duz la rı nı, mə sə lən, Ve qa 
bür cün də ki Li ra, Əq rəb bür cün də ki An-
ta res, Bö yük Ayı bür cün də ki Si rius ul-
duz la rı nı gör mək olar dı”. 

Bə zi ver si ya la ra gö rə, Qa la nın dör dün-
cü mər tə bə sin dən da mı na qə dər yer lə şən 

pən cə rə lə ri Gü nə şin tra yek to ri ya sı nı tək-

tro fi  zi ki təd qi qat lar gös tə rir ki, qış gün dö-
nü mün də gü nəş şüala rı pən cə rə lər dən içə ri 
do la raq, bü tün Qız qa la sı nı işıq lan dı rır.

Növ bə ti mər tə bə lə rə qə dəm qo yu ruq. 
Üçün cü mər tə bə də zi ya rət çi lə ri ən çox 
hey rət lən di rən mə qam su qu yu su dur. 
Qu yu yal nız bi rin ci və üçün cü mər tə-
bə lər də gö rü nür. Qu yu nun ikin ci de yil, 
bir ba şa üçün cü mər tə bə də gö rün mə si 
me mar lıq sir ri dir. Qu yu da in di də su var. 
Xa ri ci öl kə la bo ra to ri ya la rın da apa rı lan 
təd qi qat la ra əsa sən, ora da kı su yun kim-
yə vi tər ki bi tə miz dir və is ti fa də yə ya rar-
lı dır. Qu yu da kı şi rin su yun Xə zə rin duz lu 
su yu na qa rış ma ma sı da mö cü zə dir.

Be şin ci mər tə bə Qız qa la sı nın “əf sa nə-
lər hüc rə si” ad la nır. Bu ra da Qız qa la sı ilə 
bağ lı xey li əf sa nə ki tab for ma sın da ha zır-

ız qa la sı nın ən hün dür his sə sin də da ya nıb 
şə hə rə ba xan in san la rı de mək olar, hər gün 
gö rü rük. Hə min nöq tə də da yan maq üçün 
qa la nın da xi lin də ki sək kiz mər tə bə ni ad-

la yan zi ya rət çi lə rin ço xu əs lin də bö yük sir rin sək-
kiz qa tı nı ge ri də qoy duq la rın dan xə bər siz di lər. 28 
metr lik qa la nın bü tün qat la rı ne cə de yər lər, ta ri xin 
o bi ri üzün də ki sir lə rin qo run du ğu xə zi nə dir. Dairə-
vi for ma da olan və get-ge də dar la şan qat lar ne çə 
il lər dir ki, qa la ya gə lən zi ya rət çi lə rə hə min sir lə ri 
aç maq is tə yir. Çox za man mil li yad da şı mı zın di ri lik 
düs tu ru nu özün də giz lə yən daş la ra qu laq ver mə-
mi şik, elə dar dəh liz, en siz pil lə lər lə qa la nın açıq 
his sə si nə çı xıb şə hə ri mi zə ta ma şa et mi şik. Am ma 
sək kiz mər tə bə li sir rin doq qu zun cu mər tə bə sin dən 
bax dı ğı mız şə hə rin, onun sa kin lə ri nin yad da şı nın 
hə min sək kiz mər tə bə də, ora da kı hər daş par ça sın-
da ol du ğu nun fər qi nə var ma mı şıq. 
Bə ləd çi miz Nər min Və li ye va nın kö mə yi ilə bu adə-
ti poz ma ğa ça lış dıq. İçə ri qə dəm qo yan ki mi 1964-
cü il dən mu zey ki mi fəaliy yət gös tə rən, 
2000-ci il də UNES CO-nun Ümum-
dün ya ir si si ya hı sı na sa lı nan 
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Xə li fə Se yid Əh məd pi ri
Ta rix dən mə lum dur ki, XII-

XIII əsr lər də ərəb xi la fə ti nin da-
ğıl ma döv rün də xə li fə lər tez-tez 
də yi şir di lər. Hökm dar lıq taxt-
ta cın da bə zən bir həf tə, bir cə 
gün əy lə şən xə li fə lər də olur du. 
Be lə xə li fə lə rin ço xu nun göz lə-
ri ni çı xa rır, edam edir di lər.

Bə zi lə ri isə für sət ta pıb öl kə-
dən qaç maq la aman sız cə za və 
tə qib lər dən can la rı nı güc lə qur-
ta ra bi lir di lər.

İn di tür bə si pir olan Xə li fə 
Se yid Əh mə din də ha ki miy yə-
tin dən kə nar edil miş ərəb xə-
li fə lə rin dən bi ri ol ma sı, qa çıb 
Azər bay ca na pə nah gə tir mə si 
gü man olu nur.

Dil də-ağız da gə zən söz-söh-
bət lə rə gö rə Xə li fə Se yid Əh-
məd əv vəl cə Dağ bi li ci kən di nin 
ət ra fın da məs kən sa lıb. La kin 
dağ bi li ci li lər tə rə fi n dən so yuq 
qə bul edil di yin dən in ci k dü şən 
Xə li fə Se yid Əh məd bir ge cə-
nin için də ev-eşi yi, mal-qa ra sı 
ilə bir gə yo xa çı xır. Er tə si gün 
kənd ca maatı xə li fə nin qə fi l 
qeyb ol ma sın dan hey rə tə 
və təş vi şə dü şür lər. Ara yıb 
so raq la yıb xə li fə nin ye-
ri ni-yur du nu öy rə nir lər, 
aya ğı na min nə tə ge dir lər, 
ge ri dön mə si ni xa hiş edir-
lər.

La kin Xə li fə Se yid Əh-
məd bi nə tut du ğu tə zə 
yurd dan bir da ha 
Dağ bi li ci kən di nə 
qa yıt mır, kənd sa-
kin lə ri nin gü na hı-
nı isə be lə bir şərt lə 
ba ğış la ya ca ğı nı vəd 
edir: mə nim ev-eşi-
yi min yır-yı ğı şı na, 
sə li qə-səh ma nı na 
qul luq et mək, uçuq-
sö kü yü nü dü zəlt-
mək qoy siz lə rin əc ri 
ol sun...

Çox ma raq lı dır ki, Xə li fə Se yid 
Əh məd pi ri nin di var la rı nın, tor-
paq dö şə mə si nin ağar dıl ma sı işi ni 
in di də bi li ci li lər go rür lər. Bu işi 
kə nar şəxs lər ye ri nə ye tir dik də şi rə 
qo pub tö kü lür, di var lar da qal mır.

Ötən əs rin əl lin ci il lə rin də Xə-
li fə Se yid Əh məd ba ba nın məq-
bə rə si tə mir olu nar kən ora dan 
kül lü miq dar da müx tə lif sə nəd-
lər ta pı lır. Sə nəd lər dən be lə mə-
lum olur ki, hə min yü zil li yin 
20-ci il lə ri nə qə dər Xə li fə Se yid 
Əh məd pi ri böl gə də çox mü qəd-
dəs zi ya rət gah lar dan olub.

Zi ya rət gah ge niş tor paq, əkin-
bi çin sa hə si nə ma lik imiş.

Bu niy yət pi ri yer li daş və ağac 
ma te rial la rın dan ti kil miş bir sər-
da bə li otaq dan iba rət dir. Məq bə-
rə nin ət ra fın da çox lu qə bir var. 
Qə bir lə rin üs tün də ki ya zı lar ərəb 
di lin də dir. Baş daş la rı nın tor paq-
da çox də ri nə get mə si, si nə daş-
la rı nın de mək olar ki, bat ma sı bu 
qə bir lə rin də, pi rin də qə dim bir 
ta ri xə ma lik ol ma sı nı gös tə rir.

İl lər, əsr lər keç dik cə Xə li fə Se-
yid Əh məd ba ba nın bi nə tu tub 
məs kən sal dı ğı yurd ye ri bö yü-
yüb kən də çev ri lib və bu kənd 
in di Xəl fə lər ad la nır.

Şıx zəd din Ba ba
Şab ran- Qu ba böl gə lə rin də 

xalq tə rə fi n dən Şıx zəd din ba ba 
adı ilə ta nı nan, qəb ri zi ya rət ga-
ha çev ri lən şəxs Gö mür ma ha-
lın da, Kə la ku da ğı nın ətə yin də-
ki Pu çuq kən din də dəfn olu nub.

Yüz il lər dən bə ri nə sil lər dən- 
nə sil lə rə, yad daş lar dan- yad daş-
la ra kö çüb gə lən söy lə mə lə rə 
gö rə Şıx zəd din ba ba nın ulu la rı 
Şir van da is lam di ni ni ya ya raq, 
onun da yaq la rı na çev ri lən Şam 
şə hə rin dən gəl miş şeyx lər olub.

Ta rix dən mə lum olan bil gi lə rə 
gö rə Sə fə vi hökm da rı I Şah Ab-
bas XVII əs rin əv vəl lə rin də Da-
ğıs ta na qa za va ta ge dər kən qo şu-
nun sü va ri his sə si ilə Şa ma xı dan 
Xal tan də rə si ilə Ko təh dü zü nə 
çı xa raq ora da dü şər gə sa lır.

Ax şam tə rə fi  şah Kə la ku da-
ğı nın ətə yin dən işıq gəl di¬ yi ni 
gö rür. Hökm dar işıq gə lən ye rə 
iki əs gər yol la yır, əs gər lər mən-
zil ba şı na ça tıb gö rür lər ki, şam 
işı ğın da nu ra ni bir qo ca əy lə şib 
Qu ra  nın qi raət lə məş ğul dur.

Əs gər lər öz lə ri ni ni şan ve rib 
onu şa hın hü zu ru na də vət edir-
lər.

Nu ra ni qo ca qi raəti ni ba şa 
çat dı rıb:

- Siz ge din, mən də gə li rəm, - 
de yə rək, on la rı yo la sa lır.

Dü şər gə yə ge ri dö nən əs gər-
lər hə min şəx si öz lə rin dən qa-
baq şa hın hü zu ru na çat mış gö-
rür lər, mat-məətt  əl qa la raq açıb 
mə sə lə ni şa ha ərz edir lər.

Ət rafl  ı ta nış lıq za ma nı şa ha 
mə lum olur ki, qar şı sın da kı ali 
ru ha ni təh si li al mış ağ zı dualı çox 
mö mün bir şəx siy yət dir. Və Şah 
Ab bas Şıx zəd din ba ba dan öy rə-
nir ki, o, hətt  a Al la hın iz ni ilə mö-
cü zə be lə gös tər mə yə qa dir dir. 
Şah Şıx zəd din ba ba dan bir mö-
cü zə gös tər mə yi xa hiş edir. Şıx-
zəd din ba ba da şa hın qar şı sın da 
ça tıl mış ocaq dan ya nar bir kö sö-
vü gö tü rüb tor pa ğa san cır və kö-
söv dər hal ya şıl la şıb yar paq açır. 
Bun dan son ra I Şah Ab bas Gö-
mür ma ha lın da bö yük bir yurd 
ye ri ni ona ba ğış la yır.

Cə mi Şir van da Xal tan lı Ta ğı adı 
ilə ta nı nan məş hur el aşı ğı hə lə iki 
yüz il bun dan ön cə bu ad lı-san lı, 
hüm mət, sə xa yi yə si, qəb ri-məq-
bə rə si in di pi rə, oca ğa çev ri lən bu 
nu ra ni şəx si dil də-ağız da gə zən 
fəx riy yə sin də be lə vəsf edir:

Şeyx Əzət din, Şeyx İba dət din,
Bəs lə di yi da ğın da ba nı na bax.
İba də ti-la yiq, mül kü-mə la yiq,
Gül zar mə qa mı nın gül şə ni nə bax.

Çün ki sa kit li yin bi na sın qur du,
Ev-otaq ti kə rək da ya nıb dur du,
Təh vi li nə ke çən xoş çə mən yur du,
Çə mən çöh rə si nin səh ma nı na bax.

Qə za da var imiş be lə qüd rə ti,
Xal qa za hir ol du xə tir-hör mə ti,
Bil qe yi sə bə ra bər dir si fə ti,

Kəs kin kə la mı nın ər ka nı na bax.

Vəs fi  ni söy lə dim sə xa və ti nin
Doğ ma od-oca ğa itaəti nin,
Ta ğı de yər: Gö mür cə maəti nin,
Bəs lə di yi Se yid di-əy ya mı na bax.

Pir Xə lil tür bə si 
Pir Xə lil ba ba tür bə si ta ri xi 

abi də ki mi döv lət tə rə fi n dən 
mü ha fi  zə olu nur. 

Gil-gil çay qə sə bə sin dəki tə-
pə lik də yer lə şən bu tür bə XVII 
Azər bay can me mar lı ğı nın ma-
raq lı nü mu nə lə rin dən dir. Bu 
tür bə də dəfn edi lən Pir Xə lil 
ba ba nın şəx siy yə ti haq qın da 
ət raf lı mə lu mat az dır. Yal nız 
ədə bi mən bə lər dən be lə mə-
lum olur ki, Pir Xə lil ba ba XVII 
əs rin məş hur su fi dər viş lə rin-
dən olub. Yer li ca maat müx tə-
lif göz ağ rı la rı sə bə bin dən bu 
pi rin üs tü nə gə lir, pi rin di var-
la rı na əs gi par ça la rı bağ la yır-
lar.

Ta rix çi alim Mə şə di xa nım Ne-
mət 1992-ci il də Azər nəşr də çap 
olu nan “Azər bay can da pir lər” 
ki ta bın da ya zır ki, “Na di Əliy-
yən” duası Qı zıl bu run ya rı ma-
da sı nın yed di ki lo metr li yin də 
yer lə şən “Xə lil Ba ba” pi ri tür bə-
si nin ki ta bə sin də ya zı lıb”.

“Bək ta şiy yə”, ya xud “Ba ba 
Sam mit dər viş lə ri” cə miy yət-
lə ri ilə əla qə lən di ri lən “Na-
di Əliy yən” – “Əli ni ça ğır” 
duasın da de yi lir: “Ya Mə dəd 
Əli! Bi zim məz hə bi miz də haqq 
sö zü Əli ni ça ğır maq dır. Mö cü-
zə lər ya ra dan Əli ni ça ğır! Sən 
on da bə la lar dan xi las ka rı nı ta-
par san. Ya Mə həm məd! Sə nin 
pey ğəm bər li yin və ya Əli! Ya 
Əli! Ya Əli, sə nin və li li yi nin kö-
mə yi ilə bü tün qüs sə və kə dər-
lər ke çib ge dər”.

Pir Xə lil ba ba da “Bek ta şiy yə” 
və ya xud “Ba ba Sam mit dər viş-
lə ri” cə miy yət lə ri nin üz vü olub. 
Bu cə miy yət su fi  təş ki la tı idi. 
“Beş ta şiy yə” cə miy yə ti nin üzv-
lə ri ge niş xalq küt lə lə ri ilə sıx 
əla qə də idi lər.

Mə şə di xa nım Ne mət adı çə-
ki lən ki ta bın da gös tə rir ki, “Sə-
fə vi lər öz lə ri nə düş mən olan 
sün ni tə ri qət li qon şu döv lət lə-
ri nin əra zi lə rin də – Tür ki yə də, 
Şir van da və di gər öl kə lər də su fi  
təş ki lat la rı ya ra dır dı lar. Bun-
la rın sı ra sın da uzun müd dət 
fəaliy yət gös tə rən “Beş ta şiy yə” 
və onun qo lu olan “Ba ba Sam-
mit dər viş lə ri” cə miy yət lə ri ni 
gös tər mək olar”.

Pir Xə lil ba ba da bu cə miy-
yət lə rin ən ta nın mış nü ma yən-
də lə rin dən bi ri ki mi Şir van tor-
pa ğın da fəaliy yət gös tə rib, və fat 
et dik dən son ra dəfn edil di yi 
tür bə pi rə çev ri lib.

Aydın TAĞIYEV
Şabran

Xə li fə Se yid Əh məd pi ri

Uzun müd dət 
ateist  l i  y i  miz  lə 
öyü nə-öyü nə di-
ni miz dən, mə nə-

viy ya tı mız dan uzaq dü şüb 
ba ba la rı mı zın, nə nə lə ri-
mi zin iman gə tir dik lə ri, 
eti qad et dik lə ri pir lə ri, 
ocaq la rı az qa la unut muş-
duq. Bu unut qan lı ğı mız 
bi zi tək cə di ni miz dən-
ima nı mız dan ay rı sal ma-
mış dı, həm də doğ ma 
yurd-yu va mı zın ta ri xi keç-
mi şi nin ne çə-ne çə də yər li 
sə hi fə lə ri ni də yad dan çı-
xart mış dıq.
Elə haq qın da söh bət aç-
dı ğı mız pir lər, ocaq lar da 
bu yer lə rin ötə nin dən-dü-
nə nin dən so raq ve rir.

Dil də-ağız da gə zən söz-söh-
bət lə rə gö rə Xə li fə Se yid Əh-
məd əv vəl cə Dağ bi li ci kən di nin 
ət ra fın da məs kən sa lıb. La kin 
dağ bi li ci li lər tə rə fi n dən so yuq 
qə bul edil di yin dən in ci k dü şən 
Xə li fə Se yid Əh məd bir ge cə-
nin için də ev-eşi yi, mal-qa ra sı 
ilə bir gə yo xa çı xır. Er tə si gün 
kənd ca maatı xə li fə nin qə fi l 
qeyb ol ma sın dan hey rə tə 
və təş vi şə dü şür lər. Ara yıb 
so raq la yıb xə li fə nin ye-
ri ni-yur du nu öy rə nir lər, 
aya ğı na min nə tə ge dir lər, 
ge ri dön mə si ni xa hiş edir-
lər.

La kin Xə li fə Se yid Əh-
məd bi nə tut du ğu tə zə 
yurd dan bir da ha 
Dağ bi li ci kən di nə 
qa yıt mır, kənd sa-
kin lə ri nin gü na hı-
nı isə be lə bir şərt lə 
ba ğış la ya ca ğı nı vəd 
edir: mə nim ev-eşi-
yi min yır-yı ğı şı na, 
sə li qə-səh ma nı na 
qul luq et mək, uçuq-
sö kü yü nü dü zəlt-
mək qoy siz lə rin əc ri 
ol sun...

Şeyx Əzət din, Şeyx İba dət din,
Bəs lə di yi da ğın da ba nı na bax.
İba də ti-la yiq, mül kü-mə la yiq,
Gül zar mə qa mı nın gül şə ni nə bax.

Çün ki sa kit li yin bi na sın qur du,
Ev-otaq ti kə rək da ya nıb dur du,
Təh vi li nə ke çən xoş çə mən yur du,
Çə mən çöh rə si nin səh ma nı na bax.

Qə za da var imiş be lə qüd rə ti,
Xal qa za hir ol du xə tir-hör mə ti,
Bil qe yi sə bə ra bər dir si fə ti,

Kəs kin kə la mı nın ər ka nı na bax.

Vəs fi  ni söy lə dim sə xa və ti nin
Doğ ma od-oca ğa itaəti nin,
Ta ğı de yər: Gö mür cə maəti nin,
Bəs lə di yi Se yid di-əy ya mı na bax.

lər ke çib ge dər”.
Pir Xə lil ba ba da “Bek ta şiy yə” 

və ya xud “Ba ba Sam mit dər viş-
lə ri” cə miy yət lə ri nin üz vü olub. 
Bu cə miy yət su fi  təş ki la tı idi. 
“Beş ta şiy yə” cə miy yə ti nin üzv-
lə ri ge niş xalq küt lə lə ri ilə sıx 
əla qə də idi lər.

Mə şə di xa nım Ne mət adı çə-
ki lən ki ta bın da gös tə rir ki, “Sə-
fə vi lər öz lə ri nə düş mən olan 
sün ni tə ri qət li qon şu döv lət lə-
ri nin əra zi lə rin də – Tür ki yə də, 
Şir van da və di gər öl kə lər də su fi  
təş ki lat la rı ya ra dır dı lar. Bun-
la rın sı ra sın da uzun müd dət 
fəaliy yət gös tə rən “Beş ta şiy yə” 
və onun qo lu olan “Ba ba Sam-
mit dər viş lə ri” cə miy yət lə ri ni 
gös tər mək olar”.

Pir Xə lil ba ba da bu cə miy-
yət lə rin ən ta nın mış nü ma yən-
də lə rin dən bi ri ki mi Şir van tor-
pa ğın da fəaliy yət gös tə rib, və fat 
et dik dən son ra dəfn edil di yi 
tür bə pi rə çev ri lib.

Aydın TAĞIYEV
Şabran

in di Xəl fə lər ad la nır. lər. fəx riy yə sin də be lə vəsf edir:

Şeyx Əzət din, Şeyx İba dət din,

İnsanların 
inanc yeri
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Alp – sö zü qə dim və ye ni türk ləh cə lə rin də qəh rə man, cə sur, igid, çə tin 

mə na la rın da iş lə di lir. Bu söz şəxs adı ol maq la ya na şı möv qe, ti tul 
və ali cə nab lıq ifa də si ki mi də an la şı lır. Türk di li nin izah lı lü ğət lə-
rin də alp sö zü nün qar şı lı ğı igid, qəh rə man, ba ha dır, cə sur, çə tin 

şək lin də izah edi lir. Bu söz dən də al pa qut, al pır kan maq, al pır ka-
maq, alp yol ki mi söz lər ya ra nıb. Al pa qut – bir rüt bə, mən səb, 
al pır ka maq – yo rul ma dan, is rar la bir şe yin üs tün də iş lə mək 
və qəh rə man ca sı na hə rə kət et mək mə na sın da dır. Al pır maq 
– özü nə igid ya ra şı ğı ver mək, hə vəs lə ça lış maq an la mın da-
dır. Alp yol isə təh lü kə li, çə tin yol de mək dir. 
Al pə rən sö zü nün mə na sı igid, ba ha dır, alp lıq sö zü nün mə na sı 
isə qəh rə man lıq ol maq la ya na şı, özün də alp lıq et mək, cə sa rət, 
hü nər gös tər mək ki mi an lam la rı da şı yır. Bu qə dim 
türk sö zü “alıp” şək lin də ola raq ey ni mə na da şı maq-
la al tay, aba kan, qa zax, qır ğız ləh cə lə rin də hə lə də 
ya şa yır və xü su si ism ki mi bir çox qəh rə man lıq 
das tan la rı nın əsas per so naj la rı nın 
adı – Alıp Kar ğı şa, Alıp Sa lay, Quz-
ğun Alıp, Alıp So yan – ki mi iş lə di lir. 
Bu hal da “alp” sö zü “alıp” şək lin də iş-
lən sə də öz keç miş mə na sı nı ifa də edir.
Alp sö zü müs tə qil şə kil də iş lə nil di-
yi ki mi, di gər şəxs ad la rı ilə ya na şı 
da iş lə nir. Bun lar dan Alp Ar qun, Alp 
Ars lan, Alp Ars lan Bö ri Bars, Alp Ars lan 
Küt lüg, Alp Bil gə Xa qan, Alp Ər Xan, 
Alp Küt lüg Kü lüg, Alp Küç lük, Alp La çın, 
Alp Sa ru, Alp Taş, Alp Ti gin, Alp Dur muş, Alp 
Ürək və s. ad la rı mi sal çək mək olar. Alp sö-
zü ilə ey ni mə na da şı yan ba ga tur və 
sök mən söz lə ri də möv cud dur. Ba-
ga tur sö zü ba ha dır, qəh rə man mə-
na sı nı ve rir. Sök mən sö zü isə igid, qəh-
rə man an la mı nı da şı yır. La kin bu söz lər 
türk mə də niy yə tin də olan söz lər ara sın-
da müs tə qil şə kil də, ya da di gər söz lər-
lə bir lik də “alp” sö zü qə dər ge niş ya yı lıb. 
Alp sö zü nün müs tə qil şə kil də, ya da di gər 
ad lar la bir lik də uzun za man kə si yin də mü tə-
ma di ola raq is ti fa də edil di yi mə lum dur. 

İlhami DURMUŞ
(Türkiyə)

Türk mə də niy yə tin də “ər” sö-
zün dən də uzun za man is ti fa-
də olu nub. Bu sö zün lü ğə ti iza hı 
mərd, qəh rə man, igid, əs gər, adam, 
işi ni bi lən, ba ca rıq lı, hə yat yol da şı 
de mək dir. Ər sö zü ilə ya na şı baş-
qa söz lər də iş lə nir ki, on lar dan ər 
adam, ər qar daş, ər oğ lan, ər oğ lu 
və baş qa la rı nı nü mu nə ki mi gös-
tər mək olar. Ər adam – mərd, ər 
qar daş – oğ lan qar daş, ər oğ lu – 
əsil za də mə na sı nı ve rir.

Ər sö zü türk mə də niy yə tin də 
ge niş ya yı lıb. Müs tə qil şə kil də iş-
lən di yi ki mi, di gər ad lar la ya na şı 
da iş lə nib. Bun lar dan; Ər Ba ğan, 
Ər Bəy, Ər Boz, Ər Do ğan, Ər 
Doğ muş, Ər Guş, Ər Oğ lı, Ər Sı-
ğın, Ər Taş, Ər Ti gin, Ər To kuş və 
Ər Toğ rul ki mi şəxs ad la rı nı mi-
sal çək mək olar. 

Ton qa sö zü də türk mə də niy-
yə tin də ge niş ya yı lan söz lər dən 
bi ri dir. Ton qa igid, qəh rə man, 
qüv vət li, şöv kət li mə na la rı nı ve-
rir. Bu söz ey ni za man da rüt bə və 
ti tul ki mi də iş lə nə bi lir. On dan 
ya ra nan “ton qa lıq” sö zü də “güc-
lü, qüv vət li” mə na sı nı ve rir. Ton-
qa həm də bə bi rə ve ri lən ad dır. 
Bə bir də ri sin dən kürk ha zır la nır 
və mü ha ri bə vax tı dö yüş çü lər 
də ri dən kürk ge yi nər di lər. Onu 
ge yi nən hər bir kəs də “su da bat-
maz, od da yan maz, heç bir si lah 
tə sir et məz” ki mi bir inanc olub. 

Ton qa sö zün dən əmə lə gə-
lən “ton qa la” fe li isə igid lə rin və 
güc lü lə rin gör dü yü işi gör mək 
mə na sın da ba şa dü şü lür. Türk 
di lin də çox iş lə nən “bö bür” adı 
da kö kü nü bə bir sö zün dən gö-
tü rü lüb. Bö bür lən mə, bö bür tü 
və bö bür lən mək söz lə ri də çox 
gü man ki, “bö bür” sö zün dən ya-
ra nıb. Ton qa sö zü nün baş qa an la-
mı da məkr, hiy lə, tə lə de mək dir. 

Ton qa ya baş la maq”, ya da “ton-
qa ya düş mək” fi  kir lə ri özü nü pis 
və ziy yə tə sa la caq bir oyu na düş-
mək, tə lə yə düş mək mə na sın da 
an la şı lır.

Mah mud Kaş qa ri türk tay fa la-
rı ara sın da “ton qa” sö zü nün ge-
niş ya yıl dı ğı na, an caq mə na sı nın 
it di yi nə diq qə ti çə kir. Türk lər 
ara sın da çox qə dim dən iş lə nən 
bu söz dən nə dən sə in di ge niş is-
ti fa də edil mir. Bu sı ra dan Alp Ər 
Ton qa, Alp Qı lınc Ton qa, Ton qa 
Alp Ər, Ton qa Ti gin və Ton qa 
Ton qa ad la rı na rast gəl mək olar. 

Ya zı lı mən bə lər lə ya na şı “ton qa” 
sö zü nə ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı 
əl də edi lən ta pın tı lar da da rast gəl-
mək olur. Qa zın tı lar za ma nı açı lan 
kur qan lar dan “ton qa”təs vir lə ri ta-
pı lıb. Bu nun ən gö zəl nü mu nə lə ri 
Qa za xıs tan əra zi sin də açı lan Əsik 
kur qa nın dan ta pı lan “qı zıl li bas lı 
adam” ki mi ta nı dı ğı mız ada mın 
li ba sın da kı “ton qa” təs vi ri ni gös-
tər mək olar. Qəh rə ma nın li ba sı-
nın döş his sə sin də “ton qa” ki mi 
bir hey va nın ba şı təs vir edi lib. Bu 
hey va nın qa nad lı təs vi ri ona föv-
qəl bə şər özəl lik ve rir. Kur qa nın 
və ora dan ta pı lan la rın İs kit/Sak 
dövr lə ri nə aid edil mə si və “ton qa” 
təs vi ri nin bir qəh rə man lıq əla mə ti 
ki mi təq dim edil mə si diq qət çə kir. 
Ay rı lıq da isə bu təs vir ya zı lı mən-
bə lə ri təs diq et mək ba xı mın dan da 
əhə miy yət li dir.

Alp Ər Ton qa adı
Türk mə də ni abi də lə ri ara sın da 

Alp Ər Ton qa adı na çox tez-tez 
rast gəl mək müm kün dür ki, bu 
da tək bir şəx sin adı nı ifa də edir. 
Alp və Ton qa ad la rı ilə ya na şı, 
Alp Kut luq Ton qa Bil gə Qı lınc 
Tam gaç Xa qan, Alp Qı lınc Ton qa 
Bil gə Türk Toğ rul Xa qan ad la rı 
da konk ret ti til ki mi an la şı lır. Alp 
və Ər ad la rı ilə ya na şı üçün cü bir 
ad ya na şı, iş lə nə rək Alp Ər Xan, 
Alp Ər Tay sı ad la rı nı for ma laş-
dı rır. Ton qa adı na Ton qa Alp 
Ər dən baş qa Ton qa Ti gin, Ton qa 
Ton qa və Ton qa Ürək ad la rın da 
da rast gəl mək olar. Bu sə bəb dən 
də Ton qa ad la rı nın nə za man və 
kim lə rə aid edil di yi ni ay dın laş-
dır maq va cib dir.

Yu xa rı da ad la rı çə ki lən şəxs lər-
dən bi ri – Ton qa Ti gin, Kap gan 
Xa qan dövr lə rin də – 714-cü il də 
Be şik Ba lıq tə rəfl  ər də çin li lər lə 
dö yüş də ölən və xa nə dan mən su-
bu olan adam lar dan bi ri dir. Ton-
qa Ti gi nin dəfn mə ra si mi 715-ci 
ilin fev ral ayın da baş tu tub və 
Oğuz la rın Tong ra bə yi Al pa ğut 
(Yıl pa ğut) on qo hu muy la bir lik-
də bu mə ra sim də iş ti rak edib.

Mah mud Kaş qa ri “ton qa” sö zü nü 
izah edər kən də fə lər lə bu adın adam 
adı ki mi iş lən di yi ni qeyd edir. Bu 
izah dan son ra türk lə rin bö yük xa qa-
nı Əfar si ya bın əsl türk adı nın Ton qa 

Alp Ər ol du ğu nu, bu adın da bə bir 
ki mi qüv vət li, igid bir adam mə na-
sın da iş lə dil di yi ni nə zə rə çat dı rır.

İran dastanlarında
Alp Ər Ton qa

İran das tan la rı ara sın da Əbül-
Qa sim Fir dov si Tu si nin öl məz 
əsə ri olan “Şah na mə”də əf sa nə ilə 

ger çək lik pa ra lel təq dim 
edi lə rək zən gin 

və qiy mət li 
bir İran ta-

ri xi təs vir 
olu nub. 

“Şah-
na mə” bir 

çox mə sə-
lə lə rə işıq 

sal dı ğı ki mi, 
das tan da əsas yer-

lər dən bi ri ni “Tu ran-
İran mü ha ri bə si” tu tur. 
Bu ra da Tu ran qəh rə ma-

nı ki mi Əfar si ya bın adı 
çə ki lir və onun mü ba-
ri zə lər də ke çən hə ya tı-

na diq qət ay rı lır.
Das tan da Əfar si ya-
bın ata sı nın adı Pe-

şenk ki mi ve ri-
lir. Əf ra si ya bın 
İran ət ra fın da 
ilk də fə gö rün-
mə si Nev zər 
za ma nı na tə sa-

düf edir. O vaxt 
Tu ran hökm da rı 

Pe şenk oğ lu Əf-
ra si ya bı bö yük bir 

or duy la Nev zə rin 
üs tü nə gön də rir.

Üç dö yüş dən son ra Nev zər əsir 
dü şür. Əf ra si yab Nev zə ri öl dü-
rən dən son ra tax ta Zev çı xıb. O, 
Əf ra si yab la dö yüş sə də, so nun da 
ac lıq təh lü kə si nin hər iki tə rə fə 
ağır ba şa gə lə cə yi ni nə zər alıb 
sülh bağ la yır lar. 

Key qu bad dan son ra İran tax-
tı na Key ka vus ke çib. Key ka vus 
bir çox ən gəl lə ri ara dan qal dı ra-
raq İra nın müs tə qil li yi ni qo ru ya 
bi lib. Əf ra si yab onun müs tə qil-
lik əl də et mə sin dən ya rar la na raq 
İra na or du gön də rib, qə lə bə qa-
za nıb və İran hökm da rı olub. 

“Şah na mə”yə gö rə Key ka vu-
sun oğ lu Si ya vuş ata sın dan in ci-
yə rək Əf ra si ya bın öl kə si nə ge dir 
və Əf ra si yab onu qı zı Fi rən giz lə 
ev lən di rir. O ərə fə də tu ran lı lar-
la iran lı la rın növ bə ti mü ha ri bə si 
baş la yır. Qo şun la rın ba şın da bir 
tə rəf də Key xos rov, di gər tə rəf də 
isə Əf ra si yab da ya nır. Sa vaş da Əf-
ra si yab məğ lub olub ələ ke çir və 
ya xın adam la rıy la bir lik də Key-
xos rov tə rə fi n dən qət lə ye ti ri lir.

“Şah na mə də”ki xro no lo ji ar dı-
cıl lı ğa nə zər ye tir sək dörd mər hə-
lə də təs vir edi lən dö yüş lə rin ikin-
ci mər hə lə sin də sak lar la fars la rın 
uzun çə kən mü ha ri bə lə rin dən 
söz açıl dı ğı nı gö rə bi lə rik. Bu ba-
xım dan da, Tu ran hökm da rı ki mi 
qeyd edi lən Əf ra si ya bı sak ki mi 
qə bul et mək la zım dır. 

Türk Das tan la rın da
Alp Ər Ton qa

“Oğuz xa qan das ta nı”nda Oğu-
zun uşaq lıq, gənc lik və qo ca lıq 
döv rü təs vir edi lib. Das tan da da ha 
çox onun qəh rə man lı ğı na yer ay-
rı lıb. Das tan Oğu zun göy tük lə rə 
və göy ya lı olan bir er kək ca na va-
ra qa lib gəl mə siy lə baş la yır. Oğuz 
Tür küs tan dan Qa ra də ni zin şi ma-
lın da kı çöl lə rə, Qaf qaz lar dan Ön 
Asi ya ya qə dər olan bü tün öl kə lə ri 
fəth edir. Bu ra da qəh rə man ola raq 
Alp Ər Ton qa adı çə kil mir, la kin 
Oğu zun fəth et di yi öl kə lə rə nə zər 
sal dıq da is kit-sak dövr lə rin də fəth 
edil miş əra zi lər lə Oğu zun fəth et-
di yi əra zi lə ri mü qa yi sə et mək im-
ka nı ya ra nır. Bir qə dər əv vəl də 
qeyd et di yi miz ki mi Mah mud Kaş-
qa ri türk lə rin bö yük xa qa nı Əf ra si-
ya bın əsl adı nın “Ton qa Alp Ər” 
ol du ğu nu bil di rib, onun la bağ lı 
ağıt la ra (ağı la ra) ge niş yer ayı rıb.

Bu ağı la ra bü töv lük də nə zər sal-
dıq da Alp Ər Ton qa nın ölü mü nün 
xal qa çox pis tə sir et di yi ni gör mək 
olar. De yi lir ki, onun ölü müy lə 
döv lət çök dü, yax şı lıq lar, əda-
lət, bö yük lük azal dı, əvə zin də isə 
pis lik lər ço xal dı və pis adam la rın 
döv ra nı baş la dı. İn san lar döv lə tin 
xoş gün lə ri nin həs rə ti ilə ya şa dı lar. 
Bu ra da Alp Ər Ton qa nın hə ya tı ilə 
bağ lı han sı sa bir mə lu mat ve ril-
mir. Am ma çox qə dim lə rə ge dən 
bu ənə nə lə rin şüur lar da ya şa dı ğı 
diq qə ti çə kir. Be lə bir qəh rə ma nın 
türk mə də niy yə tin də bö yük döv-
lət lə rin möv cud ol du ğu dövr lər də 
or ta ya çıx dı ğı gü man edi lir.

Türk mən bə lə rin də
Alp Ər Ton qa

Alp Ər Ton qa haq qın da də yər li 
mə lu mat la rı Yu suf Has Ha cib ve-
rir. O, əv vəl cə “söz”ü mədh edib: 
“İn sa nın bə zə yi söz dür, bu söz çox 
müx tə lif dir, ey di lim, tez ol, yax şı 
söz lü in sa nı mədh et. Türk lər də bu-
na bən zər bir ata lar sö zü var, mən 
də onu de yi rəm: Ağ lın bə zə yi – dil, 
di lin bə zə yi – söz dür, in sa nın bə zə-
yi – üz, üzün bə zə yi – göz dür”.

Da ha son ra müəl lif dün ya da kı 
bəy lər ara sın da türk bəy lə ri nin öz 
ye ri ol du ğu nu qeyd edir və on la rın 
da ara sın da Alp Ər Ton qa ya xü su-
si diq qət çə kir. Onun bil dir di yi nə 
gö rə Ton qa Alp Ər “mə lu mat lı, 
çox fə zi lət li bir adam ol maq la, sa-
vad lı, dər ra kə li və xal qın sev gi si-
ni qa za nan bir şəx siy yət dir. Ge niş 
dün ya gö rü şü olan yük sək ba ca rıq 
sa hi bi və bən zər siz igid dir. On suz 
da bu aləm də an caq fə ra sə ti olan 
in san dün ya ya ha kim ola bi lər”. 

Eb dül qa zi Ba ha dır Xan da özü-
nün “Türk lə rin soy kö kü” ad lı 
əsə rin də səl cuq la rın soy la rı nın kı-
nık lar la bağ lı ol du ğu na diq qət çə-
kir. Onun ver di yi mə lu ma ta gö rə 
Əf ra si ya bın bir oğ lu Key xos ro vun 
əlin dən qa ça raq, türk mən lə rin kı-
nık qə bi lə si nə qo şu lub, on la rın 
ara sın da ya şa ya raq ya şa do lub ki, 
biz də onun nəs lin dən sa yı lı rıq. 
Əsər də otuz beş ar xa dö nə ni mi zin 
adı çə ki lir və adı çə ki lən so yun Əf-
ra si ya ba aid edil di yi qeyd olu nur. 
Bu mə lu mat Əf ra si ya bın – yə ni 
Alp Ər Ton qa nın türk lə rin ata sı 
ol du ğu nun təs di qi ba xı mın dan 
çox əhə miy yət li dir. 

(davamı var)
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– sö zü qə dim və ye ni türk ləh cə lə rin də qəh rə man, cə sur, igid, çə tin 
mə na la rın da iş lə di lir. Bu söz şəxs adı ol maq la ya na şı möv qe, ti tul 
və ali cə nab lıq ifa də si ki mi də an la şı lır. Türk di li nin izah lı lü ğət lə-
rin də alp sö zü nün qar şı lı ğı igid, qəh rə man, ba ha dır, cə sur, çə tin 

şək lin də izah edi lir. Bu söz dən də al pa qut, al pır kan maq, al pır ka-
maq, alp yol ki mi söz lər ya ra nıb. Al pa qut – bir rüt bə, mən səb, 
al pır ka maq – yo rul ma dan, is rar la bir şe yin üs tün də iş lə mək 
və qəh rə man ca sı na hə rə kət et mək mə na sın da dır. Al pır maq 
– özü nə igid ya ra şı ğı ver mək, hə vəs lə ça lış maq an la mın da-
dır. Alp yol isə təh lü kə li, çə tin yol de mək dir. 
Al pə rən sö zü nün mə na sı igid, ba ha dır, alp lıq sö zü nün mə na sı 
isə qəh rə man lıq ol maq la ya na şı, özün də alp lıq et mək, cə sa rət, 
hü nər gös tər mək ki mi an lam la rı da şı yır. Bu qə dim 
türk sö zü “alıp” şək lin də ola raq ey ni mə na da şı maq-
la al tay, aba kan, qa zax, qır ğız ləh cə lə rin də hə lə də 
ya şa yır və xü su si ism ki mi bir çox qəh rə man lıq 
das tan la rı nın əsas per so naj la rı nın 
adı – Alıp Kar ğı şa, Alıp Sa lay, Quz-
ğun Alıp, Alıp So yan – ki mi iş lə di lir. 
Bu hal da “alp” sö zü “alıp” şək lin də iş-
lən sə də öz keç miş mə na sı nı ifa də edir.
Alp sö zü müs tə qil şə kil də iş lə nil di-
yi ki mi, di gər şəxs ad la rı ilə ya na şı 
da iş lə nir. Bun lar dan Alp Ar qun, Alp 
Ars lan, Alp Ars lan Bö ri Bars, Alp Ars lan 
Küt lüg, Alp Bil gə Xa qan, Alp Ər Xan, 
Alp Küt lüg Kü lüg, Alp Küç lük, Alp La çın, 
Alp Sa ru, Alp Taş, Alp Ti gin, Alp Dur muş, Alp 
Ürək və s. ad la rı mi sal çək mək olar. Alp sö-
zü ilə ey ni mə na da şı yan ba ga tur və 
sök mən söz lə ri də möv cud dur. Ba-
ga tur sö zü ba ha dır, qəh rə man mə-
na sı nı ve rir. Sök mən sö zü isə igid, qəh-
rə man an la mı nı da şı yır. La kin bu söz lər 
türk mə də niy yə tin də olan söz lər ara sın-
da müs tə qil şə kil də, ya da di gər söz lər-
lə bir lik də “alp” sö zü qə dər ge niş ya yı lıb. 
Alp sö zü nün müs tə qil şə kil də, ya da di gər 
ad lar la bir lik də uzun za man kə si yin də mü tə-
ma di ola raq is ti fa də edil di yi mə lum dur. 
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ma di ola raq is ti fa də edil di yi mə lum dur. 

Alp Ər ol du ğu nu, bu adın da bə bir 
ki mi qüv vət li, igid bir adam mə na-
sın da iş lə dil di yi ni nə zə rə çat dı rır.

İran dastanlarında
Alp Ər Ton qa

İran das tan la rı ara sın da Əbül-
Qa sim Fir dov si Tu si nin öl məz 
əsə ri olan “Şah na mə”də əf sa nə ilə 

ger çək lik pa ra lel təq dim 
edi lə rək zən gin 

və qiy mət li 
bir İran ta-

ri xi təs vir 
olu nub. 

“Şah-
na mə” bir 

çox mə sə-
lə lə rə işıq 

sal dı ğı ki mi, 
das tan da əsas yer-

lər dən bi ri ni “Tu ran-
İran mü ha ri bə si” tu tur. 
Bu ra da Tu ran qəh rə ma-

nı ki mi Əfar si ya bın adı 
çə ki lir və onun mü ba-
ri zə lər də ke çən hə ya tı-

na diq qət ay rı lır.
Das tan da Əfar si ya-
bın ata sı nın adı Pe-

şenk ki mi ve ri-
lir. Əf ra si ya bın 
İran ət ra fın da 
ilk də fə gö rün-
mə si Nev zər 
za ma nı na tə sa-

düf edir. O vaxt 
Tu ran hökm da rı 

Pe şenk oğ lu Əf-
ra si ya bı bö yük bir 

or duy la Nev zə rin 
üs tü nə gön də rir.

Türk tarixinin öncülləri
Alp, Ər və Tonqa adları



Emil ZİDAROV
(Bolqarıstan)

Asen oğ run-oğ run qı za 
bax dı. O, gir də otu-
ra caq lı, fır la nan stul-
da otu rub, hə yə can la 

əlin də ki ya şıl, to xun ma pa pa ğı 
di diş di rir di. 

“U ta nır, - Asen dü şün dü. – La-
bo ra to ri ya da ilk də fə dir. Adə tən, 
dəh liz də göz lə yir”.

- Si zə is ti de yil? Bəl kə, əy ni ni zi 
yün gül ləş di rə si niz?

Bu lütfk  ar lıq özü nə də qə ri-
bə gəl di: bu cür ca van qız lar dan 
zəh lə si ge dir di.

- Yox, be lə yax şı dır, sağ olun! 
Bu ra lar nə pis qo xu yur…

“Qo xu! Han sı kim yə vi la bo ra-
to ri ya yax şı qo xu yur ki?”

Be lə fi  kir ləş mə si nə bax ma ya-
raq, qal xıb pən cə rə ni aç dı. Ağ 
ön lük tax mış arıq, sıs qa oğ lan 
ka mi nin ət ra fın da vur nu xur du. 
Ki çik elekt rik lam pa sı onun üzü-
nü güc lə işıq lan dı rır dı. Bir an lı ğa 
Ase nə elə gəl di ki, oğ la nın si fə ti 
kol ba ya ya pı şıb.

- Qo ru yu cu də bil qə ni aşa ğı sal! 
– ko bud səs lə de di, - özü də, qa-
ba ğa əyil mə!

Oğ la nın üzün də mə yus luq ifa-
də si ya ran dı. Qı zın ya nın da dan-
lan maq xo şu na gəl mə di. Oğ lan, 
de yi lə ni elə mək əvə zi nə, onun 
üzü nə qa yıt dı:

- Bir az da am mon yak əla və et-
mək la zım dır! Mən cə, az qat mı şıq. 

Asen eti raz et mə di: əl lə ri uşaq 
əli ki mi yum şaq, sey rək diş li, 
pırt la şıq saç lı oğ la nın qı rı mı na 
yax şı bə ləd idi. Oğ la nı elə bu na 
gö rə işə gö tür müş dü. 

- Yev ge ni, - qız as ta dan dil lən-
di. – Saat yed di olur.

Oğ lan qa ba ğa əyi lib, am mon-
yak la do lu iri şü şə nin kra nı nı 
aç dı. San ki bu söz lə rin ona dəx-
li yox idi. Re zin şlanq dan şəff  af 
ma ye sü zül mə yə baş la dı. Kol ba 
göz önün də cə qı rov bağ la dı. 

- Hə lə çox qa lır? – qız ye ni dən 
so ruş du. 

- Bil mi rəm, - Asen so yuq səs lə 
ca vab ver di. Söh bət et mə yin vax-
tı de yil di – təc rü bə nin ge di şi ni 
iz lə mək la zım idi. Ümu miy yət lə, 
bu də qi qə lər də tək qal maq is tə-
yir di. Ona gö rə də, de di:

- Sən ge də bi lər sən! Təc rü bə ni 
özüm ta mam la ya ram!

Get mək! Yev ge ni na ra zı lıq la 
ba şı nı yel lə di. Nə ti cə ni öz göz lə ri 
ilə gör mə miş, heç ya na ge dən de-
yil di. Me ti lenx lo ri di ye ni cə əla-
və et miş di lər. Hə lə bi lin mir, bu 
mad də han sı nə ti-
cə lə ri do ğu ra caq. 
Am ma, Asen bu-
nu sı naq dan ke çir-
mək fi k ri nə dü şüb-
sə, de mə li, bu ra da 
nə sə var. Su bay-
lı ğı sul tan lıq sa-
yan Asen, ada-
ma yo vuş maz 
ki mi gö rün-
sə də, ba şı 
ide ya lar la 
do lu dur.

Tə lə bə lər on dan yan qa çır. Onun 
nə qə dər is ti qan lı, meh ri ban 
adam ol du ğun dan xə bər siz dir-
lər. Gö rə sən, in di nə ba rə də fi  kir-
lə şir? Kol ba nın üzə ri nə əyi lən də, 
dün ya-aləm ve ci nə ol mur. Bax, 
in di kol ba nın nov cu ğu na me ti-
lenx lo rid tö kür. Kə na ra bir dam-
cı düş mə yə qoy maz! İn di am-
mon yak la ma ye qa rı şa caq… 

- Sək ki zə on beş də qi qə iş lə-
di! – qız bə yan et di. Bil mir di ki, 
təc rü bə nin ən mə su liy yət li mə-
qa mı dır.

Şam ağac la rı nın qo xu su açıq 
pən cə rə dən içə ri do lur, am ma 
ki şi lər heç nə hiss et mir di lər. On-
la rın ba şı am mon ya ka qa rış mış-
dı. Elekt rik cə rə ya nı nın hə rə kə tə 
gə tir di yi am mon yak kol ba nın di-
var la rı na çır pı lır dı.

“Ə gər reak si ya sü rət lən sə, qa-
rış dı rı cı nın hə rə kə ti ni ya va şıt-
maq la zım dır! – Asen fi  kir ləş di. 
– Yox sa, hər şey qay na ya caq”. 
Hə yə ca nı nı bü ru zə ver mə mək 
üçün, uca səs lə de di:

- Kra nı bir az da aç.
“Di ri baş oğ lan dır! Bun dan əla 

kim ya çı çı xa caq! Am ma bu ya şıl 
pa paq lı, nə sə, xo şu ma gəl mə-
di. El mi iş çi fi k ri ni baş qa şey lə rə 
ayır ma ma lı dır! Saat yed di dir… 
sək kiz dir… nə bi lim, nə… Ra di-
kal lar əmə lə gəl səy di, əla olar dı!.. 
Şü kür Al la ha, heç nə so ruş mur! 
Sual ve rən adam dan ya xa qur tar-
maq çə tin dir!.. Bəl kə də, qis mən 
par ça lan ma baş ve rə cək. On da 
po li mer alı na caq. Bu da pis de-
yil! Hər hal da, əgər ra di kal lar…”

Me ti lenx lo rid dam cı la rı kol ba-
nın için də ki ma ye ni qan-qır mı zı 
rən gə bo ya mış dı. Asen ki çik mü-
hər ri ki vax tın da sön dür mə səy di, 
qa rı şıq qay na yıb, yan də lik lər-
dən kə na ra tö kü lə bi lər di.

- Mər kə zi uni ver maq saat doq-
qu za can iş lə yir! – qız töv rü nü də 
poz ma dı. O, əlin də ki pa pa ğı oy-
nat ma ğın day dı. 

Qır mı zı rəng bir dən-bi rə çə-
ki lib get di, rəng li ma ye şü şə nin 
qı rov bağ la mış sət hi nin ar xa sın-
da göz dən it di. Asen am mon-
ya kı bu xar lan ma ğa qoy ma yan 
şü şə qa bı gö tü rüb, onu ya rı sı na-
can spirt dol du rul muş çi ni qab la 
əvəz lə di. Buz əri yən dən son ra 
kol ba nı dol du ran ma ye gö rün-
mə yə baş la dı. On lar təəc cüb-
lə ba xıb gör dü lər ki, ma ye iki 
rəng siz tə bə qə yə ay rı lıb, özü 
də, alt tə bə qə hə rə kət siz dir, yu-
xa rı tə bə qə isə, sö zün əsl mə na-
sın da, qay na yır.  

- Bu kə sif iy har dan gə lir? – qız 
la bo ra to ri ya nın o ba şın dan səs-
lən di. 

- Am mon ya kın kim yə vi reak si-
ya la ra tə si ri ni öy rə ni rik, - Yev ge-
ni qu ru səs lə ca vab ver di. Boş bo-
ğaz adam la rı si ni rə bil mir di.

Am ma axı qı zın yün gül xa siy-
yət, dəm də mə ki ol ma dı ğı nı bi-
lir di. Qız, hətt  a öz se vim li şairi 
Şel li ni tər cü mə et mə yə ça lı şır dı. 

Qız əli ilə ağ zı nı tu tub, əs nə di.
“Bu iy-qo xu nun için də ne cə 

iş lə yə bi lir lər? Elə bi lir lər, nə sə 
ya ra da caq lar!.. İn di ki za man da 
is te dad lı adam var? Yal nız bö yük 
alim lər nə sə elə yə bi lər! Ya zıq 
Yev ge ni! Hə lə bu qaş qa baq lı ki şi-
yə bax! Üzün dən zəh ri mar ya ğır! 
Bu bəd bəx tin evi-eşi yi yox dur? 
Yax şı, Yev ge ni ni ba şa düş dük – 
o, oxu yur, öy rə nir! Bəs bu ki şi? 
Ni yə otu rub? Ni yə tə miz ha va ya 
çıx mır?..”

Qız ye ni dən əs nə di, bu də fə əli 
ilə ağ zı nı ört mə yə be lə eh ti yac 
duy ma dı. 

Spir tin ye ri nə qay nar su tök dü-
lər. Yu xa rı tə bə qə da ha şid dət lə 
qay na ma ğa baş la dı, qay na yıb 
bu xar la nan dan son ra kol ba da 
yal nız aşa ğı tə bə qə qal dı. Par-par 
alı şıb-ya nan, dağ bül lu ru ki mi 
şəff  af mad də idi. Onu iki də fə   
qay nar suy la ya xa la dı lar. Elekt-
rik lam pa sı nın şüala rı mad də də 
sı nıb, ta van da bir ne çə par laq zo-
laq əmə lə gə tir miş di. 

- Doq quz! – qız de di.
- Nə? – iki si də bir dən ba şı nı 

qal dır dı. On la ra qə ri bə gə lir di ki, 
bu mə qam da kim sə ağ zı nı açıb 
da nı şa bi lər.

- Heç nə! Ta van da əks olu nan 
zo laq la rı sa yı ram! – Son ra göz-
lə nil mə dən əla və et di: - Bu gün 
mə nim do ğum gü nüm dür!

- Təb rik edi rəm! – Asen, heç nə 
ol ma mış ki mi, de di. – Uni ver ma-
ğa ona gö rə get mək is tə yir si niz?

Yev ge ni nin si fə ti al lan dı.
- Ona hə diy yə al maq is tə yi rəm. 

Ma ğa za da çex şü şə sin dən dü zəl-
dil miş sır ğa lar sa tı lır. Bril yant-
dan se çil mir. Ona ya ra şar.

“Əl bətt  ə, ya ra şar! Qa ra 
zülfl  ə rin ara sın da pa rıl da-

yar, ət ra fa işıq sa çar!..”
- Əl bətt  ə, ya ra şar! 

– Asen ra zı laş dı. 
Am ma özü 
baş qa şey lər 
fi kir lə şir di: 

“Bu si ça na ox şa yan qı zın bir cə 
sır ğa sı ça tış mır! Hm! Sır ğa lı si-
çan. Bu nu har dan ta pıb?.. Bəl kə, 
kol ba nı sın dı raq? Mad də ni ora-
dan baş qa cür ne cə çı xart maq 
olar? Elə bil, kol ba nın di bi nə ya-
pı şıb…”

O, əli nə dəs mal sa rı yıb, kol-
ba nın bo ğa zın dan ya pış dı, onu 
yün gül cə ka mi nin ka şı ör tü yü-
nə vur du. Kol ba sın ma dı. On da 
kol ba nı bir az bərk vur du. Bu də-
fə şü şə çi lik-çi lik olub, ka mi nin 
ət ra fı na da ğıl dı. Şü şəy lə bir gə 
kol ba nın için də ki mad də də çi-
lik lən di. Qı rın tı la rı qə ri bə, qey ri-
adi işıq sa çır dı. On la rı yas tı şü şə 
qa ba top la dı lar. Be lə da ha gö zəl 
gö rü nür dü.  

Oğ lan hey ran lıq la göz lə ri ni 
bu daş la ra zil lə miş di. Asen bil-
di ki, bu də fə sual lar dan ya yı na 
bil mə yə cək. Ona gö rə də, qıv-
raq ad dım lar la la bo ra to ri ya dan 
ke çib, öz ka bi ne ti nə gəl di. Elə cə 
otu rub, fi  kir ləş mək is tə yir di. O, 
qa yı dıb-gə lən də, göz lə ri hə min 
mad də nin qı rın tı la rın dan da 
bərk işıl da yır dı. Asen on lar dan 
bi ri ni gö tü rüb, ka mi nin şü şə si nə 
çək di. Kris ta lın iti tə rə fi  şü şə nin 
üzə rin də də rin iz bu rax dı. Oğ lan 
ma raq la onu iz lə yir di. 

- Bu nə dir? – o so ruş du. 
Alim bir qə dər sus du. Be lə bir 

vaxt da qı zın əc za çı tə rə zi si ilə 
oy na ma sı onu heç aç mır dı. O, qı-
zı gör mə mək üçün üzü nü ya na 
çe vi rib, de di:

- Düz bir il dir, biz bə zi üz vi 
bir ləş mə lə rin mo le kul la rın dan 
hid ro gen və xlor atom la rı nı am-
mon yak da əri dil miş me ta lın kö-
mə yi ilə ayı rır dıq. Bu gün kol ba-
ya me ti lenx lo rid də əla və et dik. 
Bax, - o qa ra löv hə yə ya xın la şıb, 
tə ba şi ri gö tür dü, - bu, me ti lenx-
lo ri din mo le ku lu dur!

- Xlo ri da… Flo ri da… - qız me-
xa ni ki su rət də qa fi  yə tut ma ğa 
baş la dı: fi  kir lə şir di ki, gö rə sən, 
ni yə tə rə zi nin bir gö zü o bi rin-
dən ağır gə lir. 

- Bu də fə me tal öz işi ni gör-
dü: hid ro ge nin və xlo run bü tün 
atom la rı nı ayır dı. Kol ba da yal-
nız kar bo nun hə-
rə kət li, sər bəst 

atom la rı qal dı. 
Mad də nin qır mı zı 
rən gə bo yan dı ğı ya-

dın da dır? 

Bun dan son ra mad də sol ğun laş-
dı, rən gi ni itir di. Bu ona gö rə baş 
ver di ki, atom lar kris tal lik şə bə kə 
əmə lə gə tir di! Xa lis kar bon kris-
ta lı! 

Oğ la nın çə nə si əs mə yə baş la dı.
- Nə de mək is tə yir si niz? – oğ-

lan yad səs lə so ruş du.
- De di yi mi eşit din! Kar bo nun 

atom la rı bir-bi ri ilə əla qə yə gir di. 
İn di ki şə rait də bu, yal nız bir hal-
da baş ve rə bi lər di: me ti lenx lo ri-
din il kin mo le ku lun da kı atom lar 
ara sın da möv cud olan bu caq lar 
ol du ğu ki mi qal sın!

- On da… on da… bu… al maz-
dır!

Oğ lan ta ma mi lə ka rıx mış, çaş-
baş qal mış dı – be lə şey lər, yat sa, 
yu xu su na da gir məz di. Ne cə yə-
ni al maz? Ni yə al maz?.. Bu, ne cə 
ola bi lər axı? Bir az ca me ti lenx-
lo rid qa tır san, vəs sa lam! Bu yur, 
han sı öl çü də is tə yir sən, al maz 
qar şın da dır…

Se vin cin dən ye rə-gö yə sığ ma-
yan oğ lan qı zın üs tü nə cum du.

- Sən ba şa düş dün? Ba şa düş-
dün? – o, qı zın çi yin lə rin dən tu-
tub sil kə lə di. 

Ya şıl pa paq ye rə düş dü. 
Qız mat dım-mat dım ona ba xa- 

ba xa, gö zü nü dö yür dü. 
- Alın mır! Tə rə zi nin bir gö zü o 

bi rin dən ağır gə lir.
Yev ge ni onu qu caq la dı.
- Bi lir sən, bu gün han sı gün-

dür?
- Ni yə bil mi rəm! – qız onu bir-

tə hər özün dən uzaq laş dır dı. – Bu 
gün mə nim do ğum gü nüm dür. 
Bu mü na si bət lə, əgər ya lan de-
mir sən sə, sən mə nə çex sır ğa sı 
ala caq san!

- Çex sır ğa sı nə yi nə la zım dır?! 
– oğ lan çıl ğın lıq la əl-qo lu nu yel-
lə di. – Mən sə nə baş qa sı nı dü zəl-
də cə yəm, xa lis al maz dan!

- Xa lis al ma zı har dan ala caq-
san? – qız şüb həy lə so ruş du.

Oğ lan əli ni kris tal la rın dü zül-
dü yü qa ba doğ ru uza dan da isə, 
sək sə kəy lə:

- On la rı is tə mi rəm! - de di. Çex 
sır ğa sı yax şı dır! Get dik. Təc rü bə-
niz qur tar dı, düz dür? Saat sək kiz 
ol du!..

Yev ge ni in di yə cən Ase nin be lə 
bərk dən gül dü yü nü 

eşit mə miş di. 
Tər cü mə edən:

Etimad 
BAŞKEÇİD
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ca vab ver di. Söh bət et mə yin vax-
tı de yil di – təc rü bə nin ge di şi ni 
iz lə mək la zım idi. Ümu miy yət lə, 
bu də qi qə lər də tək qal maq is tə-
yir di. Ona gö rə də, de di:

- Sən ge də bi lər sən! Təc rü bə ni 
özüm ta mam la ya ram!

Get mək! Yev ge ni na ra zı lıq la 
ba şı nı yel lə di. Nə ti cə ni öz göz lə ri 
ilə gör mə miş, heç ya na ge dən de-
yil di. Me ti lenx lo ri di ye ni cə əla-
və et miş di lər. Hə lə bi lin mir, bu 
mad də han sı nə ti-
cə lə ri do ğu ra caq. 
Am ma, Asen bu-
nu sı naq dan ke çir-
mək fi k ri nə dü şüb-
sə, de mə li, bu ra da 
nə sə var. Su bay-
lı ğı sul tan lıq sa-
yan Asen, ada-
ma yo vuş maz 
ki mi gö rün-
sə də, ba şı 
ide ya lar la 
do lu dur.

da göz dən it di. Asen am mon-
ya kı bu xar lan ma ğa qoy ma yan 
şü şə qa bı gö tü rüb, onu ya rı sı na-
can spirt dol du rul muş çi ni qab la 
əvəz lə di. Buz əri yən dən son ra 
kol ba nı dol du ran ma ye gö rün-
mə yə baş la dı. On lar təəc cüb-
lə ba xıb gör dü lər ki, ma ye iki 
rəng siz tə bə qə yə ay rı lıb, özü 
də, alt tə bə qə hə rə kət siz dir, yu-
xa rı tə bə qə isə, sö zün əsl mə na-
sın da, qay na yır.  

dan se çil mir. Ona ya ra şar.
“Əl bətt  ə, ya ra şar! Qa ra 

zülfl  ə rin ara sın da pa rıl da-
yar, ət ra fa işıq sa çar!..”

- Əl bətt  ə, ya ra şar! 
– Asen ra zı laş dı. 
Am ma özü 
baş qa şey lər 
fi kir lə şir di: 

dü: hid ro ge nin və xlo run bü tün 
atom la rı nı ayır dı. Kol ba da yal-
nız kar bo nun hə-
rə kət li, sər bəst 

atom la rı qal dı. 
Mad də nin qır mı zı 
rən gə bo yan dı ğı ya-

dın da dır? 

sır ğa sı yax şı dır! Get dik. Təc rü bə-
niz qur tar dı, düz dür? Saat sək kiz 
ol du!..

Yev ge ni in di yə cən Ase nin be lə 
bərk dən gül dü yü nü 

eşit mə miş di. 
Tər cü mə edən:

Etimad 
BAŞKEÇİD



Troya – mifi n kəşf 
etdiyi tarix

Hə lə çox qə dim lər dən El la da 
xalq la rı ara sın da Tro ya mü ha ri-
bə si, onun qəh rə man la rı, o qəh-
rə man la ra yar dım edən tan rı lar – 
çox bil miş Odis sey, cə sur Axil les, 
igid Hek tor, qüd rət li Po sey don, 
gö zəl Af ro di ta və baş qa la rı haq-
qın da rə va yət lər dil lər də do la şır, 
ədə biy ya ta yol ta pır dı.

Mifl  ər söy lə yir ki, mü na qi şə ila-
hə si Eri da nı Fe ti da ad lı nim fa ilə 
Pe le yin to yu na də vət et mə miş di-
lər. Odur ki, məkr li ila hə on lar-
dan in ti qam al maq üçün zi ya fə tə 
də vət siz gə lir və ma sa nın üs tü nə 
üzə rin də bu söz lər ya zıl mış bir qı-
zıl al ma atır: “Gö zəl lər gö zə li nə”... 

Ma sa ar xa sın da yer al mış üç 
ila hə - Af ro di ta, He ra və Afi  na o 
də qi qə al ma nın ki mə ça ta ca ğı ba-
rə də mü ba hi sə açır lar və uzun sü-
rən çək- çe vi rə son qoy maq üçün 
Tro ya şah za də si Pa ri si ha kim ki-
mi də vət edir lər. He ra ona Asi ya-
nın hökm dar lı ğı nı, Afi  na gö zəl lik, 
müd rik lik və bü tün gə lə cək dö-
yüş lər də qə lə bə, Af ro di ta isə yer 
üzün də ki qa dın la rın ən gö zə li nin 
– Spar ta ça rı Me ne la yın ar va dı Ye-
le na nın mə həb bə ti ni vəd edir. Pa-
ris al ma nı Af ro di ta ya ve rir. Son ra 
da Ye le na nı qa çı rıb özü ilə Tro ya-

ya apa rır. 

Bu ha di sə bö yük mü na qi şə-
yə sə bəb olur, Me ne la yın mütt  ə-
fi  qi olan yu nan çar la rı onun ça ğı-
rı şı ilə 10  min dö yüş çü və 1178 
gə mi dən iba rət do nan ma top la-
yıb Tro ya üzə ri nə yü rüş edir lər. 
Qo şu nun baş ko man dan Mi ken 
ça rı Aqa mem non olur. Xey li 
mütt  ə fi  qi olan Tro ya nın mü ha si-
rə si düz on il sü rür. Dö yüş lər də 
qəh rə man Axil les, Tro ya şah za-
də si Hek tor və bir çox baş qa la rı 
hə lak olur. Nə ha yət, İta ki ça rı, 
çox bil miş Odis sey şə hə ri al maq 
üçün xü su si plan qu rur. Yu nan-
lar ağac dan içi boş at dü zəl dir lər 
və onu sa hil də qo ya raq, gu ya qo-
şun la rı nı çə kib ge dir lər. 

Tro ya lı lar mü ha ri bə nin bit-
mə si nə bö yük şad ya na lıq edir, 
için də yu nan dö yüş çü lə ri giz-
lən miş hə min atı çə kə-çə kə gə-
ti rib şə hər dar va za la rın dan içə ri 
sa lır lar. Ge cə yu nan lar atın için-
dən çı xıb şə hə rin dar va za la rı nı 
açır lar. Ya xın lıq da giz lən miş 
yu nan gə mi lə ri tə ci li 
sa hi lə yan alır, 
i ç i n  d ə  k i  l ə r 
sa hi lə çı xıb 
ş ə  h ə  r ə 
do lur. 

Be lə lik lə, Tro ya da ğı dı-
lır, yan dı rı lır. Me na lay 
Ye le na nı qay ta rıb özü 

ilə və tə ni nə apa rır. Bu 
ha di sə era mız dan 

əv vəl XII əsr də 
baş ve-

rir...

Tro ya mü ha ri bə si haq qın da 
rə va yət lər Yu na nıs tan da lap qə-
dim za man lar dan bəl li idi. Aed 
ad la nan mü ğən ni lər o ha di sə lə ri 
öz mah nı la rın da vəsf edir, ya şa-
dır, ya yır dı lar. Təx mi nən, era-
mız dan əv vəl VIII əsr də Tro ya 
mü ha ri bə sin dən bir ne çə poema 
da ya zıl dı. Bi zim döv rə hə min 
poema lar dan iki si gə lib ça tıb – 
“İliada” və “Odis se ya”. On la-
rın müəl li fi  kor şair Ho mer 
sa yı lır. “İliada” hə min 
mü ha ri bə nin doq qu-
zun cu ilin də baş 
ve rən ha di sə lər-
sən söz açır,

“Odis se ya”da isə mü ha ri bə nin 
müx tə lif səh nə lə ri, Tro ya nın mü-
ha si rə si, məh vi, o cüm lə dən İta-
ki ya ça rı nın öz və tə ni nə on il sü-
rən qa yı dı şı təs vir olur. Qə dim 
za man lar da “İliada” və “Odis se-
ya”nı ha mı bi lir di. Poema lar bü-

tün sa vad lı in san la rın 
evin də var dı, bir çox 

var lı lar ev lə rin də 
on la rı əz bər bi lən 
qul lar da sax la-

yır dı lar. Və an tik 
dövr də ha mı poema-
lar da kı ha di sə lə rin 
hə qi qə tən baş ver-
di yi nə ina nır, on la rı 
tan rı lar la in san la rın 
əl bir hə rə kət et di-
yi real ha di sə lə rin 
təs vi ri sa yır dı lar. 

Tro ya Ki çik 
Asi ya nın şi ma lın-
da, qə dim za man-
lar da Gel les pont 
ad lan dı rı lan Cə-
bəl lü ta riq bo ğa zı 
ya xın lı ğın da yer lə-
şir di. Bu şə hə rin 

ye r  l ə ş  d i  y i 
na hi yə isə 
elə Troada 
ad la nır dı.

Xett  ar xiv lə rin də Tro ya Ta ruişa 
adı al tın da ta nı nır. 

Şli man qa zın tı la rı nı yal nız 
Troada da de yil, qə dim za man-
lar da Mi ken çar lı ğı nın yer ləş di-
yi Pe le pon nes ya rı ma da sın da da 
apa rır dı.

Ü ç ü n  c ü 
Ram ses za ma nı nın ste-

la sın da isə Mi ke nin “tur-
şa” ad lı də niz xal qı üzə-
rin də qə lə bə si xa tır la nır.

Bu adı tez-tez da ha qə dim, Ram-
se sin ata sı Mer nep tah döv rü nün 
ste la sın da bəhs edi lən “te reş” 
xal qı ilə qar şı laş dı rır lar. Bu gəl-
mə lə rin tro ya lı olub-ol ma dı ğı 
bəl li de yil. İn di be lə he sab olu nur 
ki, Troada da məs kun la şan xal-
qa “tevk lər” de yir miş lər. Baş qa 
mən bə lər də isə Tro ya nın adı həm 
də İlion, ya xud Vil yu sa ki mi ke-
çir. Ola bi lər ki, bu, ey ni na hi yə də 
yer lə şən iki müx tə lif şə hə rin ad-
la rı dır, ya xud da Tro ya (Troada) 
öl kə, İlion isə şə hər dir.

Era mız dan əv vəl 700-cü il lər də 
o yer lər də yu nan la rın Ye ni İlion 
ko lo ni ya sı sa lın mış dı. Ma ke do-
ni ya lı İs kən dər Asi ya yü rüş lə ri 
ərə fə sin də mü zəff  ər qo şun la rı-
nın ayaq la rı al tın da qur ban la rı nı 
məhz ora da kə sir, Bö yük Kons-
tan tin bir za man lar öz pay tax tı nı 
ora da sal ma ğı dü şü nür dü, la kin 
axır da Bi zan sı se çir. Bir çox səy-
yah lar Troada ya məx su si ge dir-
di lər ki, hə min ha di sə lə rin cə rə-
yan et di yi yer lə ri öz göz lə ri ilə 
gör sün lər. La kin əsr lər ke çir, Ye ni 
İlion təd ri cən tə nəz zü lə uğ ra yır-
dı və Tro ya mü ha ri bə si ni ya vaş-
ya vaş na ğıl, mif say ma ğa baş la dı-
lar. Bə zi təd qi qat çı lar “İliada”da 
baş qa ha di sə lə ri, mə sə lən, Ki çik 

Asi ya nın el lin lər tə rə fi n dən ələ 
ke çi ril mə si ni bir xə yal ki mi qə bul 
et mə yə baş la mış dı lar. Am ma bu, 
za hi rən hə qi qə tə uy ğun gö rü nür-
dü, axı, qə dim rə va yət lər də Tro ya-
nı mü ha si rə yə alan yu nan la rın hər 
yaz  ta xıl ək di yi, sa hil də ki ya şa yış 
məs kən lə ri ni daim qa rət et di yi de-
yi lir di. Be lə ha di sə lər hə qi qə tən də 
da ha çox daimi eks pan si ya dan, is-
ti la dan de yil, qa rət məq sə di da şı-
yan yü rüş lər dən xə bər ve rir di. 

İn di ar tıq bəl li dir ki, era mız-
dan əv vəl XII əsr də xalq la rın ta-
rix də nə ilk, nə son ol ma ya caq 
kö çü baş lan mış dı. Ac lıq Şi ma li 
və Mər kə zi Av ro pa nın əha li si ni 
cə nu ba, Ara lıq də ni zi sa hil lə ri nə 
qo vur du. Mi sir və Ya xın Şərq-
də ye ni gə lən lə rə də niz xalq la rı 
de yir di lər. Bir çox ta rix çi lər be lə 
he sab edir ki, Tro ya mü ha ri bə si 
də niz xalq la rı nın yer li ca maat la 
mü ha ri bə si nin bir epi zo du dur.

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, 
İliada da kı ha di sə lə rin məhz ya-
zıl dı ğı ki mi baş ver di yi nə ina-
nan lar da az de yil di. Hə lə XVIII 
əsr də fran sız le Şe val ye Troada da 
qa zın tı lar apar ma ğa baş la mış dı.

Troya – mifi n kəşf 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni-
yet mə lər üçün ha zır-
la mı şıq. Am ma bu, 
heç də o an la ma 

gəl mə sin ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən 
bö yük lər nə sə öy rən mə yə cək. Müt ləq 
öy rə nə cək. Çün ki elm öy rən mək, sa vad 
al maq in sa nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın-
dan dır. Bə şə riy yət za man-za man adam la rı iki 
ye rə bö lüb: sa vad lı la ra və bi sa vad la ra. Bü tün 
si vi li za si ya lar ona gö rə si vi li za si ya olub ki, için-
də ki sa vad lı kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, 
fərq li bir mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can at maq da ha 
va cib dir. Çün ki dü nə nə ki mi qar şı mız da bir 
sirr ola raq qa lan çox mət ləb lər ar tıq çö zü-
lə-çö zü lə ge dir, bil dik lə ri miz ar tır, bil mə dik-
lə ri miz aza lır. Am ma nə qə dər öy rən sək də, 
bil mə dik lə ri miz bil dik lə ri miz dən qat-qat çox 
ola raq qa la caq. 
Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin sir lə ri” 
böl mə sin də müəm ma lı dö nəm lər, ha di sə lər 
araş dı rı la caq, dərs lik lər də, el mi təd qi qat lar-
da təq dim olu nan hə qi qət lər oxu cu la rı mı za 
“Hər suala bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul-
yar en sik lo pe dik top lu ya xas rə van dil lə təq-
dim olu na caq.
Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya gö rü şü nü da-
ha da ge niş lən dir mək, on la rı hə mi-
şə diq qət mər kə zin də olan ma-
raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.
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də vət siz gə lir və ma sa nın üs tü nə 
üzə rin də bu söz lər ya zıl mış bir qı-
zıl al ma atır: “Gö zəl lər gö zə li nə”... 

Ma sa ar xa sın da yer al mış üç 
ila hə - Af ro di ta, He ra və Afi  na o 
də qi qə al ma nın ki mə ça ta ca ğı ba-
rə də mü ba hi sə açır lar və uzun sü-
rən çək- çe vi rə son qoy maq üçün 
Tro ya şah za də si Pa ri si ha kim ki-
mi də vət edir lər. He ra ona Asi ya-
nın hökm dar lı ğı nı, Afi  na gö zəl lik, 
müd rik lik və bü tün gə lə cək dö-
yüş lər də qə lə bə, Af ro di ta isə yer 
üzün də ki qa dın la rın ən gö zə li nin 
– Spar ta ça rı Me ne la yın ar va dı Ye-
le na nın mə həb bə ti ni vəd edir. Pa-
ris al ma nı Af ro di ta ya ve rir. Son ra 
da Ye le na nı qa çı rıb özü ilə Tro ya-

ya apa rır. 

üçün xü su si plan qu rur. Yu nan-
lar ağac dan içi boş at dü zəl dir lər 
və onu sa hil də qo ya raq, gu ya qo-
şun la rı nı çə kib ge dir lər. 

Tro ya lı lar mü ha ri bə nin bit-
mə si nə bö yük şad ya na lıq edir, 
için də yu nan dö yüş çü lə ri giz-
lən miş hə min atı çə kə-çə kə gə-
ti rib şə hər dar va za la rın dan içə ri 
sa lır lar. Ge cə yu nan lar atın için-
dən çı xıb şə hə rin dar va za la rı nı 
açır lar. Ya xın lıq da giz lən miş 
yu nan gə mi lə ri tə ci li 
sa hi lə yan alır, 
i ç i n  d ə  k i  l ə r 
sa hi lə çı xıb 
ş ə  h ə  r ə 
do lur. 

mü ha ri bə sin dən bir ne çə poema 
da ya zıl dı. Bi zim döv rə hə min 
poema lar dan iki si gə lib ça tıb – 
“İliada” və “Odis se ya”. On la-
rın müəl li fi  kor şair Ho mer 
sa yı lır. “İliada” hə min 
mü ha ri bə nin doq qu-
zun cu ilin də baş 
ve rən ha di sə lər-
sən söz açır,

Ü ç ü n  c ü 
Ram ses za ma nı nın ste-

la sın da isə Mi ke nin “tur-
şa” ad lı də niz xal qı üzə-
rin də qə lə bə si xa tır la nır.

məs kən lə ri ni daim qa rət et di yi de-
yi lir di. Be lə ha di sə lər hə qi qə tən də 
da ha çox daimi eks pan si ya dan, is-
ti la dan de yil, qa rət məq sə di da şı-
yan yü rüş lər dən xə bər ve rir di. 

İn di ar tıq bəl li dir ki, era mız-
dan əv vəl XII əsr də xalq la rın ta-
rix də nə ilk, nə son ol ma ya caq 
kö çü baş lan mış dı. Ac lıq Şi ma li 
və Mər kə zi Av ro pa nın əha li si ni 
cə nu ba, Ara lıq də ni zi sa hil lə ri nə 
qo vur du. Mi sir və Ya xın Şərq-
də ye ni gə lən lə rə də niz xalq la rı 
de yir di lər. Bir çox ta rix çi lər be lə 
he sab edir ki, Tro ya mü ha ri bə si 
də niz xalq la rı nın yer li ca maat la 
mü ha ri bə si nin bir epi zo du dur.

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, 
İliada da kı ha di sə lə rin məhz ya-
zıl dı ğı ki mi baş ver di yi nə ina-
nan lar da az de yil di. Hə lə XVIII 
əsr də fran sız le Şe val ye Troada da 
qa zın tı lar apar ma ğa baş la mış dı.

Bu ha di sə bö yük mü na qi şə-
yə sə bəb olur, Me ne la yın mütt  ə-
fi  qi olan yu nan çar la rı onun ça ğı-

Be lə lik lə, Tro ya da ğı dı-
lır, yan dı rı lır. Me na lay 
Ye le na nı qay ta rıb özü 

ilə və tə ni nə apa rır. Bu 
ha di sə era mız dan 

əv vəl XII əsr də 
baş ve-

rir...

“Odis se ya”da isə mü ha ri bə nin 
müx tə lif səh nə lə ri, Tro ya nın mü-
ha si rə si, məh vi, o cüm lə dən İta-
ki ya ça rı nın öz və tə ni nə on il sü-
rən qa yı dı şı təs vir olur. Qə dim 
za man lar da “İliada” və “Odis se-
ya”nı ha mı bi lir di. Poema lar bü-

tün sa vad lı in san la rın 
evin də var dı, bir çox 

var lı lar ev lə rin də 
on la rı əz bər bi lən 
qul lar da sax la-

yır dı lar. Və an tik 
dövr də ha mı poema-
lar da kı ha di sə lə rin 
hə qi qə tən baş ver-
di yi nə ina nır, on la rı 
tan rı lar la in san la rın 
əl bir hə rə kət et di-
yi real ha di sə lə rin 
təs vi ri sa yır dı lar. 

Tro ya Ki çik 
Asi ya nın şi ma lın-
da, qə dim za man-
lar da Gel les pont 
ad lan dı rı lan Cə-
bəl lü ta riq bo ğa zı 
ya xın lı ğın da yer lə-
şir di. Bu şə hə rin 

ye r  l ə ş  d i  y i 

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 

Hər sa yı mız da oxu ya ca ğı nız “Ta ri xin sir lə ri” 
böl mə sin də müəm ma lı dö nəm lər, ha di sə lər 
araş dı rı la caq, dərs lik lər də, el mi təd qi qat lar-
da təq dim olu nan hə qi qət lər oxu cu la rı mı za 
“Hər suala bir ca vab” ad lan dır dı ğı mız po pul-
yar en sik lo pe dik top lu ya xas rə van dil lə təq-

Məq səd oxu cu la rı mı zın dün ya gö rü şü nü da-
ha da ge niş lən dir mək, on la rı hə mi-
şə diq qət mər kə zin də olan ma-

Tro ya mü ha ri bə si haq qın da Xett  ar xiv lə rin də Tro ya Ta ruişa Asi ya nın el lin lər tə rə fi n dən ələ 

Hər suala       bir ca vab
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1864-cü il də isə avst ri ya lı fon 
Han Cə bəl lü ta riq bo ğa zın dan 
təx mi nən 6 ki lo metr mə sa fə də 
yer lə şən Hi sar lıq tə pə sin də kəş-
fi y yat qu yu su qaz dı. Tə pə nin 
sü ni mən şə li ol ma sı şüb hə do-
ğur mur du: onun zir və si yas tı, 
dörd künc yay la ki mi idi, hə min 
yay la nın hər tə rə fi  233 metr təş kil 
edir di. La kin Tro ya nın əsl ye ri ni 
al man iş ada mı və hə vəs kar ar-
xeoloq Hen rix Şli man kəşf et di.

O, ke şiş ailə sin də ana dan ol-
muş, gim na zi ya nı bi ti rən dən 
son ra bir ti ca rət şir kə tin də iş lə-
mə yə baş la mış dı. 1846-cı il dən 
Ru si ya da ya şa yır dı, ar tıq ev lən-
miş, var lı bir ta ci rə çev ril miş di. 
Bü tün bu il lər ər zin də o, müx tə-
lif dil lə ri öy rə nir di. Rus, in gi lis, 
fran sız, hol land, is pan, por tu qal 
və ye ni yu nan dil lə ri ni yax şı bi-
lir di. Və qəfl  ə tən, 1863-cü il də 
ailə si ni bu ra xıb Ru si ya nı tərk 
edir, Ame ri ka da kı ar va dın dan 
da bo şa nır və ar xeolo gi ya ilə 
məş ğul ol ma ğa baş la yır. Şli man 
1866-cı il də qə dim yu nan di li nə 
yi yə lə nir ki, “İliada”nı ori ji nal-
dan oxu ya bil sin. O ina nır dı ki, 
poema nı əl də rəh bər tut sa, çar 
Priamın Tro ya şə hə ri ni müt ləq 
ta pa caq.

Şli man 1870-ci ilin ap re lin də 
Hi sar lıq tə pə sin də qa zın tı la ra 
baş la yır. O, qey ri-pe şə kar tərz-
də iş lə yir di: tə pə ni ne cə gəl di 
qa zır, ar xeolo ji qat la rı növ bə 
ilə təd qiq et-
mir di. Be lə cə, 
Şli man hə min 
tə pə ni bü növ rə-
si nə ki mi, ma te-
rik də ki qa ya la ra, 
qə dim şə hə rin 
özü nə ça ta na 
ki mi qaz dı-
rır. İlk tap-
dı ğı ki çik bir 
qə sə bə olur. 

Da ha son ra bu ra da 
aş kar la nan ya şa yış 
mən tə qə si əs lin də, 
qa lın di var lar la əha-
tə lən miş bir əra zi də 
yer lə şir di. Di var da ge-
niş dar va za və bir ala-
qa pı aş kar la nır. Ba xan-
da ay dın olur du ki, bu 
şə hər yan ğın nə ti cə sin də 
məhv olub. Şli man Priamın Tro-
ya sı nı tap dı ğı nı dü şü nür. Hə vəs-
kar ar xeoloq öz ta pın tı sı nın miq-
ya sı na elə hey ran qal mış dı ki, 
tap dı ğı abi də nin heç ya şı ilə də 
ma raq lan mır dı. La kin ona nə zə-
riy yə si nin düz gün lü yü nü is bat 
edə cək par laq də lil lər la zım idi. 
Və o, hə min də lil lə ri ta pa bil di. 
1873-cü ilin 15 iyu nun da, qa zın-
tı la rı nın so nun cu gü nü Hen rix 
Şli man əsl xə zi nə aş kar et di – iki-
qulp lu, için də 10 min dən ar tıq 
əş ya olan gü müş küp. Küp də 100 
qı zıl mun cuq, bo yun ba ğı lar, qol-
ba ğ lar, sır ğa lar, bir çək hal qa la rı, 
cı ğa lar, iki qı zıl diadem və yə-
qin ki, ri tual qur ban mə ra sim lə ri 
üçün nə zər də tu tu lan, çə ki si 600 
qram olan ağır, qı zıl dol ça var dı. 

Ar xeoloq, da ha doğ ru su, xə zi nə 
ov çu su elə bi lir ki, bu əş ya la rı bas-
dır ma ğı, məğ lub ola ca ğın dan qor-
xan çar Priam özü tap şı rıb. Şli man 
ta pın tı la rı nı gö tü rüb öl kə dən çı xır. 
Tür ki yə hö ku mə ti bu na gö rə onu 
məh kə mə yə ve rir. Ar xeoloq məh-
kə mə nin kəs di yi cə ri mə ni ödə yir, 
am ma xə zi nə ni qay tar mır. O son-
ra lar da də fə lər lə Tro ya ya gə lib 
qa zın tı apar mış, baş qa əş ya lar, o 
cüm lə dən əf qan la zu ri tin dən dü-
zə lən daş bal ta lar tap mış dı. Hə min 
əş ya lar Tro ya nın Asi ya öl kə lə ri ilə 
ak tiv ti ca rət əla qə lə ri nin sü bu tu 
idi. Şli man öz işin dən ra zı qal mış-
dı, çün ki qə dim Tro ya nın real lı ğı na 
dair or ta ya sü but lar qo ya bil miş di.

Pe şə kar ar xeoloq lar isə ona 
inan mır, hə lə üs tə lik Şli ma nı sə-
li qə siz qa zın tı lar la son ra kı ta ri xi 
lay la rı da ğıt maq da itt  i ham edir-
lər. On lar bu fi  kir də idi lər ki, 
Şli man xə zi nə tap dı ğı nı uy du-
rur, müx tə lif yer lər də, müx tə lif 
za man lar da ta pı lan əş ya la rın bir 
mən bə yə aid ol du ğu nu ya lan dan 
de yir. Xə zi nə ni Av ro pa mu zey-
lə ri qə bul et mək is tə mir di və ar-
xeoloq məc bur qa lıb on la rı Ber lin 
şə hər mu ze yi nə hə diy yə edir. 

1945-ci il də hə min xə zi nə ni də 
mü ha ri bə qə ni mə ti ki mi So vet İtt  i-
fa qı na apa rır lar, 1996-cı il də isə Şli-
ma nın ta pın tı la rı Puş kin adı na təs-
vi ri in cə sə nət mu ze yin də nü ma yi 

olu nar.

La kin bö yük ta ri xi də yə ri olan 
bu əş ya la rın “İliada”da təs vir 
olu nan ha di səy lə aidiy yə ti yox 
idi – on lar da ha qə dim dövr lə rə 
məx sus idi. Am ma Şli man səhv 
et sə, ya da har da sa ya lan de sə 
be lə, qə dim Tro ya məhz onun 
sə yi nə ti cə sin də müasir el mi ic-
ti maiy yət qar şı sın da açıl dı. İn di 
ar tıq ay dın la şıb ki, hə min əra zi-

də doq quz ya şa yış mən tə qə si 
var mış. Son ra dan on la rın 

ha mı sı na şər ti ad lar 
qo yul du.

B i  r i n  c i 
Tro ya er kən 

b ü  r ü n c 
d ö v  r ü -
nə, era-

mız dan 
ə v  v ə l 
2 9 0 0 -

2600-cü 
il lə rə aid 

olub. Bu 
y a  ş a  y ı ş 
mən tə qə si 
bir çev rə-
nin için də 
yer lə şir-

miş.

İkin ci Tro ya era mız dan əv-
vəl 2600-2300-cü il lər də olub. 
Onun sa hə si 200 min kvad rat-
metr təş kil edib. Şə hə rin di var-
la rın da iki əzə mət li dar va za 
olub və on lar dan daş dö şən-
miş, en li, düz yol lar uza nır mış. 
Məhz bu ya şa yış məs kə ni ni al-
man ar xeolo qu Priamın Tro ya-
sı ki mi qə bul et miş di – məş hur 
xə zi nə şə hə rin məhz hə min 
döv rü nə aid dir.

Üçün cü, dör dün cü, be şin ci 
Tro ya lar (era mız dan əv vəl 2300- 
1900-cu il lər) xır da, yox sul ya şa-
yış məs kən lə ri olub.

Al tın cı Tro ya (era mız dan əv vəl 
1900-1250-ci il lər) isə ye ni çi çək-
lən mə döv rü nü ya şa yıb.

Şə hər 16380 kvad rat metr əra zi-
si olan mər kə zi his sə və 180 min 
kvad rat metr əra zi də yer lə şən 
aşa ğı şə hər dən iba rət olub. Qa la 
di var la rı us ta lıq la yo nul muş daş 
blok lar dan ti kil miş di və qa lın lı ğı 
bə zi yer lər də beş met rə ça tır dı.

O za man lar Yu na nıs tan da ge-
niş ya yı lan Mi ken si vi li za si ya sı-
nın tə sir lə ri Tro ya da ay dın du yu-
lur du. La kin hə min şə hər güc lü 
zəl zə lə nə ti cə sin də da ğıl mış dı. 

Bu tə bii fə la kət dən son ra sa-
kin lər Tro ya nı ta ma mi lə ye ni dən 
ti kir lər. Şə hər öz qüd rə ti nin zir və-
si nə yük sə lir. Hə min dövr də Tro-
ya nı əha li si nin sa yı 7 min nə fə rə 
ça tır dı bu da, o za man lar üçün çox 
bö yük gös tə ri ci idi. Axı o vaxt bü-
tün yer kü rə sin də cə mi 50 mil yon 
adam var dı. Bu şə hər də era mız-
dan əv vəl XII əsr də da ğıl dı, am-
ma son ra dan tez də bər pa olun du. 
Yu xa rı da de yil di yi ki mi, bu hə min 
il lər də şə hə rin mü ha si rə si və ya 
də niz xalq la rı nın hü cu mu, ya da 
Ki çik Asi ya da yu nan ko lo ni ya la rı 
ya rat maq si ya sə ti ilə də bağ lı ola 
bi lər di. Ora da əsas ro lu Mi ken şə-
hə ri oy na yır dı ki, o da bu st ra te ji 
əhə miy yət da şı yan re gion da öz lə-
ri nə güc lü rə qib gör mək is tə mir di. 
Ar xeoloq la rın fi k rin cə bu elə “İli-
ada”da təs vir olu nan Tro ya dır.

Sək ki zin ci Tro ya era mız dan 
əv vəl 900-85-ci il lə rə aid dir. O 
za man şə hə rin sa kin lə ri yu nan-
lar idi. Elə o za man Ye ni İlion şə-
hə ri nin tə mə li qo yul du. İran şa hı 
Kserks şə hə rə gi rər kən qur ban 
ola raq 1000 baş hey van kəs miş di.

Doq qu zun cu Tro ya era mız-
dan əv vəl 85-bi zim era nın 400-
cü il lə ri ara sın da. Şə hər ar tıq İli-
um ad la nan Ro ma ko lo ni ya sı na 
çev ril miş di. Er kən or ta əsr lər də 
onun təd ri ci tə nəz zü lü baş lan dı 
və bu yer lər də hə yat bir də XIX 

əsr də, Hen rix Şli ma nın 
qa zın tı la rı ilə müəy-
yən mə na da ye ni-

dən  can-
l a n  m ı ş 
ol du.

ilə təd qiq et-
mir di. Be lə cə, 
Şli man hə min 
tə pə ni bü növ rə-
si nə ki mi, ma te-
rik də ki qa ya la ra, 
qə dim şə hə rin 
özü nə ça ta na 
ki mi qaz dı-
rır. İlk tap-
dı ğı ki çik bir 
qə sə bə olur. 

Tür ki yə hö ku mə ti bu na gö rə onu 
məh kə mə yə ve rir. Ar xeoloq məh-
kə mə nin kəs di yi cə ri mə ni ödə yir, 
am ma xə zi nə ni qay tar mır. O son-
ra lar da də fə lər lə Tro ya ya gə lib 
qa zın tı apar mış, baş qa əş ya lar, o 
cüm lə dən əf qan la zu ri tin dən dü-
zə lən daş bal ta lar tap mış dı. Hə min 
əş ya lar Tro ya nın Asi ya öl kə lə ri ilə 
ak tiv ti ca rət əla qə lə ri nin sü bu tu 
idi. Şli man öz işin dən ra zı qal mış-
dı, çün ki qə dim Tro ya nın real lı ğı na dı, çün ki qə dim Tro ya nın real lı ğı na dı, çün ki qə dim Tro ya nın
dair or ta ya sü but lar qo ya bil miş di.

Şli man xə zi nə tap dı ğı nı uy du-
rur, müx tə lif yer lər də, müx tə lif 
za man lar da ta pı lan əş ya la rın bir 
mən bə yə aid ol du ğu nu ya lan dan 
de yir. Xə zi nə ni Av ro pa mu zey-
lə ri qə bul et mək is tə mir di və ar-
xeoloq məc bur qa lıb on la rı Ber lin 
şə hər mu ze yi nə hə diy yə edir. 

1945-ci il də hə min xə zi nə ni də 
mü ha ri bə qə ni mə ti ki mi So vet İtt  i-
fa qı na apa rır lar, 1996-cı il də isə Şli-
ma nın ta pın tı la rı Puş kin adı na təs-
vi ri in cə sə nət mu ze yin də nü ma yi 

olu nar.

Üçün cü, dör dün cü, be şin ci 
Tro ya lar (era mız dan əv vəl 2300- 
1900-cu il lər) xır da, yox sul ya şa-
yış məs kən lə ri olub.

Al tın cı Tro ya (era mız dan əv vəl 
1900-1250-ci il lər) isə ye ni çi çək-
lən mə döv rü nü ya şa yıb.

əsr də, Hen rix Şli ma nın 
qa zın tı la rı ilə müəy-
yən mə na da ye ni-

dən  can-
l a n  m ı ş 
ol du.

Da ha son ra bu ra da 
aş kar la nan ya şa yış 
mən tə qə si əs lin də, 
qa lın di var lar la əha-
tə lən miş bir əra zi də 
yer lə şir di. Di var da ge-
niş dar va za və bir ala-
qa pı aş kar la nır. Ba xan-
da ay dın olur du ki, bu 
şə hər yan ğın nə ti cə sin də 
məhv olub. Şli man Priamın Tro-
ya sı nı tap dı ğı nı dü şü nür. Hə vəs-
kar ar xeoloq öz ta pın tı sı nın miq-
ya sı na elə hey ran qal mış dı ki, 
tap dı ğı abi də nin heç ya şı ilə də 
ma raq lan mır dı. La kin ona nə zə-
riy yə si nin düz gün lü yü nü is bat 
edə cək par laq də lil lər la zım idi. 
Və o, hə min də lil lə ri ta pa bil di. 
1873-cü ilin 15 iyu nun da, qa zın-
tı la rı nın so nun cu gü nü Hen rix 
Şli man əsl xə zi nə aş kar et di – iki-
qulp lu, için də 10 min dən ar tıq 
əş ya olan gü müş küp. Küp də 100 
qı zıl mun cuq, bo yun ba ğı lar, qol-
ba ğ lar, sır ğa lar, bir çək hal qa la rı, 
cı ğa lar, iki qı zıl diadem və yə-
qin ki, ri tual qur ban mə ra sim lə ri 
üçün nə zər də tu tu lan, çə ki si 600 
qram olan ağır, qı zıl dol ça var dı. 

La kin bö yük ta ri xi də yə ri olan 
bu əş ya la rın “İliada”da təs vir 
olu nan ha di səy lə aidiy yə ti yox 
idi – on lar da ha qə dim dövr lə rə 
məx sus idi. Am ma Şli man səhv 
et sə, ya da har da sa ya lan de sə 
be lə, qə dim Tro ya məhz onun 
sə yi nə ti cə sin də müasir el mi ic-
ti maiy yət qar şı sın da açıl dı. İn di 
ar tıq ay dın la şıb ki, hə min əra zi-

də doq quz ya şa yış mən tə qə si 
var mış. Son ra dan on la rın 

ha mı sı na şər ti ad lar 
qo yul du.
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olub. Bu 
y a  ş a  y ı ş 
mən tə qə si 
bir çev rə-
nin için də 
yer lə şir-

miş.

Şli man 1870-ci ilin ap re lin də Ar xeoloq, da ha doğ ru su, xə zi nə 

Hər suala       bir ca vab



Bu gün lər də Ru si ya nın Sta novl yansk 
ra yo nun da kı Te le gin ya şa yış 
mən tə qə si nin kənd lə rin dən 
bi ri nə məş hur rus ya zı çı sı, 

ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı İvan 
Bu ni nin adı nın ve ril mə si haq qın da qət na mə 
im za la nıb. Kənd, vi la yət so vet li yi nin qə-
ra rı ilə 2016-cı ilin iyun ayın da ya ra dı lıb. 
Bu ilin okt yabr ayın da - ya zı çı nın do ğum 
gü nün də bir qrup kənd sa ki ni kən din 
Bu ni no ad lan dı rıl ma sı xa hi şi ilə de pu-
tat la ra mü ra ciət edib. Qeyd edək ki, 
əv vəl cə kən də An nen ko vo adı ve ril-
sə də, əha li bu adı unu dub və kən di 
Bu ni no ad lan dır ma ğa baş la yıb. Ar tıq 
kən din Bu ni no adı nın rəs mi ləş di ril-
mə si üçün sə nəd lər mü va fi q or qan la ra 
təq dim edi lib.  

İvan Bu nin 10 okt yabr, 1870-ci il də 
Vo ro nej də, kök lü za də gan ailə sin də 
ana dan olub. Son ra ailə si ilə  in di ki 
Sta novl yansk ra yo nu nun Li petsk 
vi la yə ti nə kö çüb. Hal-ha zır da 
Li petsk də kü çə lə rin bi ri Bu-
ni nin adı nı da şı yır. 2000-ci 
il də isə Li petsk də ki  Ye lets 
Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu na 
ya zı çı nın adı ve ri lib.

Bri ta ni ya lı ya zı çı Coan Roulinq bu 
gün lər də ke çir di yi mət buat konf-
ran sın da “Fan tas tik vəh şi lər və 
on la rın ya şa yış ye ri” ad lı ki ta bı 

əsa sın da çə ki lə cək fi lm haq qın da da nı şıb.  
Onun söz lə ri nə gö rə, ta ma şa çı lar bu fi lm-
də pott  e rian lar çə kil miş per so naj la rı gö rə 
bi lə cək lər. Fil min qəh rə ma nı gənc Al bus 
Dambl dor dur. Ya zı çı nın söz lə ri nə gö rə, 
ye ni fi lm də Xoq vart sın gə lə cək di rek to ru 
Dambl do run şəx si hə ya tın dan da ha ge niş 
bəhs edi lə cək. Fil mə dair ipu cu ve rən ya zı çı 
əla və edib ki, ta ma şa çı bu də fə da ha gənc və 
çox na ra hat in san olan Dambl do ru gö rə cək. 
“Fan tas tik vəh şi lər və on la rın ya şa yış ye ri” 
fi l mi nin ikin ci his sə sin də çə kil mək üçün 
məş hur Hol li vud ul du zu Con ni Depp də 
də vət olu nub. 

Mət buat konf ran sı ilə bə ra bər ya zı çı, “Fan-
tas tik vəh şi lər və on la rın ya şa yış ye ri” ad-
lı fi l min bi rin ci his sə si nin prem ye ra sın da da 
iş ti rak edib. Prem ye ra Nyu-Yor kun Lin koln 
Mər kə zin də ke çi ri lib. Təq di mat mə ra si min də 
fi l min re jis so ru De vid Yeyts, baş ro lun ifa çı sı 
En di Red meyn və fi l min ya ra dı cı he yə ti iş ti rak 
edib. Məş hur akt ri sa lar Bon ni Rayt və Evan na 
Linç də  prem-
ye ra ya qa tı-
lan lar ara sın-
da olub. Qeyd 
edək ki, fi l mi 
“ W a r  n e r 
Bros.” ki-
no ş i r  kə  t i 
ek ran laş-
d ı -
rıb. 
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İ
n di yə qə dər ha ra da 
dəfn edil di yi bi lin-
mə yən məş hur ya zı çı 
və şair Da niil Harm-

sın qəb ri ni ölü mün dən 
düz 75 il son ra Sankt-Pe-
ter burq alim lə ri aş ka ra 
çı xa rıb lar. Uzun araş dır-
ma dan son ra alim lər 
ya zı çı nın Pis kar yov 
qəb ris tan lı ğın da 
dəfn edil di yi qə-
naəti nə gə lib lər. 

Mü tə xəs sis lər dən bi ri de yib ki, on lar əv vəl cə 
1942-ci il də və fat edən lə rin qəb ri nin ha ra kö çü-
rül mə si ba rə də araş dır ma apa rıb lar. Araş dır ma-
nın xey li vaxt apar dı ğı nı vur ğu la yan alim de yib: 
“Qə bi ris tan lı ğın ar xiv sə nəd lə ri ilə ta nış ol duq-
dan son ra Harm sın mə za rı nı ta pa bil dik. Hal-
ha zır da qə bi rüs tü abi də nin qo yul ma sı mə sə lə si 
mü za ki rə edi lir”. 

Qeyd edək ki, 1941-ci 
il də həbs edi lib “Kres-
tı” təc rid xa na sı na sa-
lı nan Da niil Harms 
(Yu va çev) 1942-ci il də 

Le ninq rad da və fat 
edib. O, həbs xa na 
xəs tə xa na sı nın psi-

xiat ri ya böl mə-
sin də dün ya sı nı 
də yi şib.

Hazırladı:  
NARINGÜL

İ
r land ya zı çı sı Mayk Mak-
kor me kin cə mi bir cüm-
lə dən iba rət olan “Gü nəş 
kə mə ri” (“So lar Bo nes”) 

ad lı ro ma nı Qolds mit mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb. 233 sə hi-
fə lik ro man bir müd dət əv vəl 
ölüb-di ril miş  Mar kus Ko-
nuey ad lı mü hən dis dən bəhs 
edir. Mün sifl  ər he yə ti nin üz-
vü Bleyk Mor ri so nun söz lə ri-

nə gö rə, ya zı çı qey ri-adi va si tə, 
yə ni bir cüm lə ilə adi fəh lə nin 

hə ya tı nı təs vir edib. O, de yib: “Mak-
kor mek si ya sət, ailə, in cə sə nət, ni kah, 
sağ lam lıq, və tən daş lıq bor cu və eko-
lo gi ya prob lem lə ri nə bir cüm lə də ifa-
də edil miş tu tar lı nəsr lə to xu nub”. 

51 yaş lı ya zı çı Mak kor mek bu əsə-
ri nə gö rə də yə ri 10 min funt ster linq 
(21 231  AZN) olan Qolds mit mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 2013-cü il də 
tə sis edil miş Qolds mit İns ti tu tu nun 
mü ka fa tı na Mak kor mek dən əv vəl 
iki ir land ya zı çı da la yiq gö rül müş dü. 
“Oxu cu lar ağıl lı dır və eks pe ri ment-
lə rə ha zır dır”, - de yən Mak kor mek, 
nəş riy yat la rı da ha çox eks pe ri men tal 

müəl lifl  ə rə diq qət ye tir mə yə ça ğı rıb.

ABŞ-da son pre zi dent seç ki lə ri nə, məş hur 
ya zı çı və in cə sə nət adam la rı nın reak si-
ya la rı vax ta şı rı mət bua tın gün də mi nə 
gə lir. Seç ki də məğ lub olan Hil la ri Klin-

to nun tə rəf dar la rın dan bə zi lə ri məğ lu biy yə tə çıl ğın şə kil də, 
bə zi lə ri isə da ha sa kit reak si ya ve rə rək uğur suz luq dan nə ti cə 
çı xar ma ğa ça ğı rıb lar. On lar dan  bi ri - akt ri sa Ce ni fer Lourens 
bu möv zu nu əha tə edən es se ya zıb.  O, həm və tən lə ri ni öl kə-
nin mü qəd də ra tı nı də rin dən dü şün mə yə və Klin to nun uduz-
ma sı na gö rə baş qa la rı nı gü nah lan dır maq dan çə kin mə yə ça ğı-
rıb. “Mən po zi tiv dü şün cə nin və öl kə miz də ki de mok ra ti ya nı 
dəs tək lə mə yin tə rəf da rı yam. Kü çə lə rə çı xıb eti raz et mək dən-
sə, otu rub bun dan son ra edə-
cək lə ri ni zi fi  kir lə şin.  Keç mi şi 
də yiş mək müm kün de yil,” 
- de yə Lourens söz lə ri nə əla-
və edib. 

Es se də müəl lif da ha çox qa-
dın la ra yer ayı rıb. O, de yib ki, 
qa dın lar da ha ar tıq ça lış ma lı dır-
lar ki, söz lə ri eşi dil sin və cid di 
qə bul edil sin. 

“Qı zıl Qlo bus” mü ka fa tı nın 
laureatı olan Lourens de yib 
ki, kə də ri miz nə qə dər 
bö yük ol sa da, hə yat 
in ki şa fa doğ ru da vam 
edir.

Bu gün lər də Ru si ya nın Sta novl yansk 
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sə, otu rub bun dan son ra edə-
cək lə ri ni zi fi  kir lə şin.  Keç mi şi 
də yiş mək müm kün de yil,” 
- de yə Lourens söz lə ri nə əla-
və edib. 

Es se də müəl lif da ha çox qa-
dın la ra yer ayı rıb. O, de yib ki, 
qa dın lar da ha ar tıq ça lış ma lı dır-
lar ki, söz lə ri eşi dil sin və cid di 
qə bul edil sin. 

“Qı zıl Qlo bus” mü ka fa tı nın 
laureatı olan Lourens de yib 
ki, kə də ri miz nə qə dər 
bö yük ol sa da, hə yat 
in ki şa fa doğ ru da vam 
edir.

Dissident yazıçının 
qəbri 75 il sonra tapıldı
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