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Mə lum ol du ğu ki-
mi, ma yın 19-da 
pay tax tın Bi nə qə-
di ra yo nu, Azad lıq 

pros pek ti 200/36 ün van da 
yer lə şən çox mər tə bə li ya şa yış 
bi na sın da yan ğın baş ve rib.
Ma yın 20-də sə hər Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev ha di sə ye-
rin də olub.
Döv lə ti mi zin baş çı sı bi na ya 
ba xış za ma nı ha di sə nin sə-
bəb lə ri nin araş dı rıl ma sı və 
nə ti cə lə ri nin ara dan qal dı rıl-
ma sı ilə bağ lı tə xi rə sa lın maz 
təd bir lə rin gö rül mə si, ha di sə 
vax tı zə rər çə kən lə rə və hə lak 
olan la rın ailə üzv lə ri nə yar-
dım la rın gös tə ril mə si və di gər 
mə sə lə lər lə əla qə dar Döv lət 
Ko mis si ya sı nın üzv lə ri nə ye-
rin də cə tap şı rıq la rı nı ve rib.

Da ha son ra baş ve rən yan ğın la 
əla qə dar ya ra dı lan Döv lət Ko mis-
si ya sı nın Azər bay can Pre zi den ti-
nin rəh bər li yi ilə ilk ic la sı ke çi ri lib.

İc las da çı xış edən Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev de yib:

- Dü nən Bi nə qə di ra yo nu nun 
əra zi sin də yer lə şən çox mər tə bə li 
ya şa yış bi na sın da baş ver miş yan-
ğın nə ti cə sin də 15 nə fər hə lak ol-
muş, on lar la in san ya ra lan mış dır.

Hə lak olan la rın ailə lə ri nə, on la-
rın ya xın la rı na, qo hum la rı na bir 
da ha baş sağ lı ğı ve ri rəm. Tək lif 
edi rəm ki, hə lak olan la rın xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad edil sin 
(ha di sə qur ban la rı nın xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad olu nub).

Al lah rəh mət elə sin.
Mə nə ve ri lən mə lu ma ta gö rə, ha-

zır da xəs tə xa na lar da 20-yə ya xın in-
san var. On la rın müali cə si tə min edi-
lir. Sə hiy yə Na zir li yi hər şe yi edir ki, 
on lar tez lik lə sa ğa lıb evə qa yıt sın lar.

Qeyd et mə li yəm ki, ha di sə za-
ma nı bi zim bü tün döv lət qu rum la-
rı mız çox bö yük fə da kar lıq gös tər-
miş lər. Sə hiy yə iş çi lə ri, tə ci li tib bi 
yar dım iş çi lə ri, xi la se di ci lər, po lis 
əmək daş la rı bö yük pe şə kar lıq və 
fə da kar lıq, qəh rə man lıq gös tər miş-
lər. On lar la in san bi na dan təx liy yə 
edil di, xi las olun du. Bu xi la set mə 
əmə liy yat la rın da iş ti rak et miş bü-
tün in san la ra də rin min nət dar lı ğı-
mı bil dir mək is tə yi rəm.

Ha di sə ilə bağ lı dü nən mə nim 
Sə rən ca mım la Döv lət Ko mis si ya sı 
ya ra dıl mış dır. Bu gün biz Ko mis-
si ya nın bi rin ci ic la sı nı ke çi ri rik. 
Ko mis si ya nın bi rin ci ic la sı na şəx-
sən mən özüm rəh bər lik edi rəm.

Ko mis si ya bü tün mə sə lə lə ri 
araş dı rıb rəy ver mə li dir. İlk növ-
bə də, yan ğı nın nə ti cə lə ri araş dı rıl-
ma lı dır. Hü quq mü ha fi  zə or qan-
la rı na gös tə riş ve ril miş dir. On lar 
bu iş lər lə məş ğul dur lar. Dü nən 
ci na yət işi açıl mış dır. Ci na yət tö-
rət miş in san lar mə su liy yə tə cəlb 
olun ma lı dır lar.

Ha zır da ko mis si ya iş lə yir. Əsas 
mə sə lə on dan iba rət dir ki, zə rər-
çək miş in san la ra qay ğı, diq qət 
gös tə ril sin. On lar in di mü vəq qə ti 
ola raq mən zil şə raiti ilə tə min edi-
lir lər. Gös tə riş ve ril miş dir ki, on-
la rın mü vəq qə ti məs kun laş ma sı 
ilə bağ lı bü tün mü va fi q təd bir lər 
gö rül sün. On la ra mad di kö mək 
də gös tə ri lib dir ki, bi na tə mir olu-
na na dək on lar mü vəq qə ti ola raq 
ki ra yə də qal sın lar. Bu mə sə lə lər 
öz həl li ni ta pır.

Ey ni za man da, əl bətt  ə ki, yan-
ğı nın sə bəb lə ri cid di şə kil də araş-
dı rıl ma lı dır. Qeyd et di yim ki mi, 
hü quq mü ha fi  zə or qan la rı ar tıq 
işə baş la mış lar. Bi na nın tə mi ri ilə 
məş ğul olan şir kə tin rəh bər lə ri 
sax la nı lıb və mə sə lə cid di araş dı-
rıl ma lı dır.

Bu, bi rin ci ha di sə de yil. Bun dan 
bir qə dər əv vəl Xə tai ra yo nun da 
da ox şar ha di sə baş ver miş dir. 
Xoş bəxt lik dən ora da heç kim hə-
lak ol ma mış dır. An caq o mə sə lə 
də cid di araş dı rıl ma lı dır. Onu da 
qeyd et mə li yəm ki, Xə tai ra yo-
nun da kı ya şa yış bi na sın da baş 
ver miş yan ğı nın nə ti cə si ilə bağ lı 
araş dır ma lar apa rı lır. Qeyd et mə-
li yəm ki, o bi na nın tə mi ri ilə məş-
ğul olan şir kət baş qa şir kət idi.

Yə ni, bu, onu gös tə rir ki, hər iki 
ha di sə də bi na nın tə mi ri ilə məş-
ğul olan şir kət lər bö yük mə su liy-

yət siz lik gös tər miş lər. İn di əl bətt  ə 
ki, hü quq mü ha fi  zə or qan la rı bu 
mə sə lə ni araş dı ra caq. Hə lə ki, bir 
şey de mək is tə mi rəm. Am ma il kin 
ver si ya on dan iba rət dir ki, tə mir-
də is ti fa də olu nan üz lük ma te rial-
la rı key fi y yət siz idi və oda da vam-
lı ma te rial lar de yil di. Mən Ba kı da 
apa rı lan tə mir lə bağ lı də fə lər lə 
mə sə lə qal dır dım ki, ilk növ bə-
də, tə mir key fi y yət lə apa rıl ma lı dır 
və təh lü kə li mad də lər dən is ti fa də 
olun ma ma lı dır.

Mü va fi q döv lət qu rum la rı nın 
nü ma yən də lə ri mə ni də də fə lər lə 
inan dı rır dı lar ki, is ti fa də olu nan 
bü tün ma te rial lar key fi y yət li dir 
və oda da vam lı dır. An caq ha di sə 
onu gös tə rir ki, bu, ya lan mə lu-
mat dır. Bu mə sə lə də araş dı rıl-
ma lı dır ki, bu bi na la rın tə mi rin də 
is ti fa də olu nan ma te rial lar ha ra da 
is teh sal edi lib, və ya ha ra dan id-
xal olu nub! On la ra kim ser ti fi  kat 
ve rib? Han sı eks per ti za dan ke çib? 
Əgər eks per ti za dan ke çib sə, o rə-
yi kim ve rib? Əgər eks per ti za dan 
keç mə yib sə, de mə li, bu bi na lar 
qa nun suz şə kil də tə mir olu nub. 
Yə ni, bü tün bu mə sə lə lər cid di şə-
kil də araş dı rıl ma lı dır.

Dü nən ar tıq mü va fi q gös tə riş lər 
ve ri lib. Mə nə ve ri lən mə lu mat lar 
hə lə ki, mə ni qa ne et mir. Çün ki 
gö rü rəm ki, bu ra da bə zi qu rum lar 
bu mə su liy yə ti bir-bi ri nin üs tü nə 

at maq is tə yir lər. Ona gö rə hü quq 
mü ha fi  zə or qan la rı, ilk növ bə də, 
pro ku ror luq mə sə lə ni cid di araş-
dır ma lı dır və konk ret nə ti cə ha sil 
edil mə li dir ki, gü nah kar lar kim-
lər dir.

Bir da ha de mək is tə yi rəm, il kin 
ver si ya on dan iba rət dir ki, key-
fi y yət siz ma te rial lar dan is ti fa də 
olu nub. An caq bu ma te rial lar dan 
ar tıq ne çə il dir ki, Ba kı da is ti fa də 
olu nur və bu na ox şar ha di sə lər 
baş ver mə yib. Mə nə ve ri lən bə zi 
mə lu mat la ra gö rə, il kin mər hə-
lə də is ti fa də edi lən ma te rial la rın 
key fi y yə ti yük sək olub. An caq 
son ra kı mər hə lə də ar tıq bu ma te-
rial la rın tər ki bin də təh lü kə li mad-
də lər aş kar olu nub. Əgər bu, be-
lə dir sə, on da bu ba rə də də rəs mi 
rəy bil di ril mə li dir və bu iş lər də, 
gü nah sız və tən daş la rın ölü mün-
də təq si ri olan bü tün qu rum lar, 
bü tün in san lar cə za lan dı rı la caq. 
Cə za da çox cid di ola caq. Çün ki 
gü nah sız in san lar hə lak olub. On-
la rın heç bir gü na hı yox idi.

Bir da ha de mək is tə yi rəm ki, 
xi la se di ci lər, sə hiy yə iş çi lə ri, po-
lis əmək daş la rı çox fəal və qəh rə-
man ca sı na ça lış mış lar. Əgər be lə 
ol ma sa idi, qur ban la rın sa yı da-
ha da çox ola bi lər di. An caq, ey ni 
za man da, in san lar hə lak olub və 
əl bətt  ə ki, bu, bü tün xal qı mı zı sar-
sı dıb.

Onu da qeyd et mə li yəm ki, ha zır-
da Ba kı şə hə rin də ox şar üz lük ma-
te rial la rı ilə üz lən miş bi na lar ki fa yət 
qə dər çox dur. Bə zi mə lu mat la ra gö-
rə, 200-dən çox dur. Ar tıq dü nən dən, 
Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nə, Föv-
qə la də Hal lar Na zir li yi nə gös tə riş 
ver mi şəm ki, bu na ox şar ma te rial lar-
la üz lən miş bü tün bi na lar da dər hal 
eks per ti za ke çi ril sin, o ma te rial la rın 
tər ki bi də qiq öy rə nil sin və əgər hər 
han sı bir təh lü kə var sa, tez lik lə bu 
üz lük ma te rial la rı sö kül sün və be lə-
lik lə, heç bir təh lü kə ol ma sın.

An caq qeyd et mə li yəm ki, bu 
iş lər bun dan əv vəl gö rül mə li idi. 
Əgər bü tün iş lər düz gün şə kil də 
qu rul sa idi, bu ha di sə baş ver məz-
di. Bir da ha de mək is tə yi rəm ki, in-
di mə nə müx tə lif mə lu mat lar gə lir 
və bə zi hal lar da bu mə lu mat lar zid-
diy yət təş kil edir. Ona gö rə bu ra da 
ay dın lıq ol ma lı dır. Azər bay can və-
tən daş la rı bil mə li dir lər ki, gü nah-
kar lar kim lər dir və bu ha di sə yə gö-
rə kim lər mə su liy yət da şı ya caq.

Bir da ha qeyd et mək is tə yi rəm 
ki, ha zır da bi rin ci də rə cə li mə sə lə 
yan ğı na mə ruz qal mış evin sa kin-
lə ri nin yer ləş di ril mə si dir. On la ra 
döv lət tə rə fi n dən mad di yar dım 
gös tə ri lə cək. Dü nən im za la dı ğım 
Sə rən cam da bu da nə zər də tu tu-
lur. Na zir lər Ka bi ne ti nə gös tə riş 
ve ril miş dir ki, on la ra gös tə ri lə cək 
mad di dəs tə yin həc mi qı sa müd-
dət ər zin də müəy yən edil sin.

Ey ni za man da, yan ğı na mə-
ruz qal mış bi na döv lət he sa bı na 
tez lik lə tə mir edil mə li dir. Bü tün 
mən zil lər döv lət he sa bı na tə mir 
olun ma lı dır. İn san la ra la zı mi əş-
ya lar ve ri lə cək, me bel alı na caq. 
Yə ni, bü tün bun la rı döv lət öz üzə-
ri nə gö tü rür. Bu, bir da ha Azər-
bay can döv lə ti nin öz və tən daş la-
rı na olan qay ğı sı nın tə za hü rü dür.

Bi na tez lik lə tə mir olun ma lı dır. 
Çün ki in san lar bi na ya qa yıt ma lı dır-
lar. Əl bətt  ə ki, bi na nın yan ğın dan 
son ra da ya nıq lı lı ğı müəy yən edil-
mə li dir və bü tün bu iş lər mak si mum 
qı sa müd dət ər zin də gö rül mə li dir.

Bir da ha qeyd et mə li yəm ki, bu, 
bi rin ci hal de yil. Əs lin də bi rin ci 
yan ğın baş ve rən dən son ra bu təd-
bir lər gö rül mə li idi. Mən mü va fi q 
gös tə riş lər ver miş dim. Çün ki Xə-
tai ra yo nun da kı bi rin ci bi na da çox 
qı sa bir müd dət ər zin də alov la nıb 
yan mış dı. Bu də fə də ox şar ha di-
sə baş ver miş dir. Bax ma ya raq ki, 
xi la se di ci lər, yan ğın sön dü rən ma-
şın lar, tə ci li tib bi yar dım bri qa da-
la rı dər hal ha di sə ye ri nə gəl miş lər, 
gö rün tü lər var, an caq bi na çox qı sa 
müd dət ər zin də yan mış dır.

Hər kəs nə ti cə çı xar ma lı dır. Hər 
bir döv lət mə mu ru öz mə su liy yə-
ti ni dərk et mə li dir. Bir da ha qeyd 
et mə li yəm ki, heç kim cə za sız qal-
ma ya caq. Gü nah kar in san lar döv-
lət tə rə fi n dən cə za lan dı rı la caq və 
əda lət bər pa edi lə cək dir.

Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Dövlət 

Komissiyasının iclası keçirilib

“ASAN xidmət” yanğının baş verdiyi binanın 
sakinlərinə səyyar xidmət göstərəcək

  “ASAN xid mət” Ba kı nın Bi nə qə di ra yo nun da yan ğı nın baş 
ver di yi bi na nın sa kin lə ri nə xid mət gös tər mə yə baş la yır. 
“ASAN xid mət”dən APA-ya ve ri lən mə lu ma ta gö rə, pre zi-
dent İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na əsa sən,yan ğın baş ve rən 
çox mər tə bə li bi na da sə nəd lə ri yan mış və ya kor lan mış sa-
kin lə rə Səy yar ASAN xid mət va si tə si lə xid mət gös tə ri lə cək.

Səy yar şə kil də gös tə ri lən xid-
mət lər aidiy yə ti döv lət qu rum-
la rı tə rə fi n dən təq dim olu nur. 
Bu xid mət lə rə No ta riat fəaliy-
yə ti, Və tən daş lıq və ziy yə ti akt-
la rı nın döv lət qey diy ya tı, Şəx-

siy yət və si qə lə ri nin ve ril mə si 
və də yiş di ril mə si, Ümum və-
tən daş pas port la rı nın ve ril mə-
si və də yiş di ril mə si, Sü rü cü lük 
və si qə lə ri nin də yiş di ril mə si, 
Mən zil lər üzə rin də mül kiy yət 

hü quq la rı nın il kin və tək rar 
döv lət qey diy ya tı na alın ma sı 
ba rə də çı xa rış la rın, tex ni ki pas-
port la rın ve ril mə si, Da şın maz 
əm la kın təs vi ri nə, döv lət qey-
diy ya tı na alın mış hü quq la ra və 
on la rın məh dud laş dı rıl ma sı na 
(yük lü lü yü nə) dair döv lət re-
yest rin dən ara yış la rın ve ril mə-
si, Fər di ya şa yış ev lə ri üzə rin də 
mül kiy yət hü quq la rı nın tək rar 
döv lət qey diy ya tı na alın ma sı 

ba rə də çı xa rış la rın, tex ni ki pas-
port la rın ve ril mə si da xil dir.

Xid mət lər 22 may 2015-ci il 
ta ri xin dən eti ba rən baş ve rən 
yan ğın ha di sə si ilə bağ lı Föv-
qə la də Hal lar Na zir li yi tə rə-
fi n dən ya ra dıl mış qə rar ga hın 
ya nın da Səy yar av to mo bil lər 
və iri tu tum lu av to bus va si tə-
si lə hə ya ta ke çi ri lə cək.

Səy yar ASAN xid mə tin iş 
qra fi  ki Həf tə nin ba zar er tə-
si - cü mə gün lə ri saat 10.00-
dan 20.00-dək, şən bə və ba-
zar gün lə ri isə saat 10.00-dan 
17.00-dək (na har fa si lə si ol ma-
dan) hə ya ta ke çi ri lə cək.



Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin hi ma yə si ilə 
Ba kı da “Müş tə rək təh-

lü kə siz lik üçün mə də niy yət lə ri 
pay la şaq” de vi zi al tın da təş kil 
olu nan üçün cü Ümum dün ya Mə-
də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu 
ma yın 19-da uğur la ba şa ça tıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Azər-
bay ca nın mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri Əbül fəs Qa ra yev Fo rum da 
fəal iş ti ra ka gö rə hər kə sə min nət-
dar lı ğı nı bil di rib. Qeyd edib ki, 
100 öl kə dən 500-dən çox nü ma-
yən də nin qa tıl dı ğı Fo rum gün lə-
rin də 10-dan çox ses si ya ke çi ri lib. 
Ən va cib mə sə lə isə ke çi ri lən ses-
si ya la ra və apa rı lan iş gü zar mü-
za ki rə lə rə bö yük ma ra ğın ol ma sı-
dır. Biz mə də niy yət lə ra ra sı dialoq 
və dost luq mə sə lə lə ri ni da ha də-
rin dən bil mək və öy rən mək is tə-
di yi mi zi bir da ha nü ma yiş et dir-
mə yə mü vəff  əq ol duq, ha mı mız 
bir ko man da ki mi iş lə dik.

Təd bir də BMT-nin Si vi li za si ya-
lar Al yan sı üz rə ali nü ma yən də si 
Nas sir Ab du la ziz əl-Nas ser, İSES-
CO-nun baş di rek to ru Əb dü lə ziz 
bin Os man əl-Tü veyc ri, UNES CO 
baş di rek to ru nun so sial və hu ma-
ni tar elm lər üz rə müavi ni xa nım 
Na da əl-Nə sif, Av ro pa Şu ra sı nın 
de mok ra tik və tən daş lıq və iş ti rak 
şö bə si nin di rek to ru Jan-Kris tof Ba 
və Bö yük Bri ta ni ya nın Ko vent ri 
Uni ver si te ti nin İnam, Sülh və So-
sial Əla qə lər Mər kə zi nin ic ra çı di-
rek to ru, pro fes sor Mayk Har di çı-
xış edə rək be lə bir mö tə bər təd bi rə 
hi ma yə dar lıq et di yi nə gö rə Azər-
bay can Pre zi den ti nə və hö ku mə-
ti nə min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər.

Çı xış lar da sülh və in ki şa fa nail 
ol maq məq sə di lə mə də niy yət lə ra-
ra sı an laş ma və mə də ni müx tə lifl  ik 

mə sə lə lə ri, qlo bal laş ma döv rün də 
mə də niy yət lə rin qar şı lıq lı tə si ri və 
sin te zi, sü rət lə də yiş mək də olan 
dün ya da si vi li za si ya la ra ra sı əla-
qə lə rin əhə miy yə ti və et nik mü-
na qi şə lə rin qar şı sı nın alın ma sı və 
di gər mə sə lə lə rə to xu nu lub. Həm-
çi nin mə də ni müx tə lifl  ik üçün ic-
ti mai dəs tə yin gös tə ril mə si nə dair 
ma raq lı tək lifl  ər irə li sü rü lüb. Mə-
də niy yət lə ra ra sı sis tem də mə də-
ni müx tə lifl  i yi ta nı maq, qo ru yub 
sax la maq la zən gin ləş dir mək, ey-
ni za man da, uni ver sal də yər lə rin 
bö lüş dü rül mə si ilə in teq ra si ya ya 
doğ ru get mə yin əsas məq səd lər-
dən ol du ğu bil di ri lib.

Na tiq lər Fo rum çər çi və sin də 
ke çi ri lən ses si ya la rın əhə miy yə-
tin dən söz aça raq mü za ki rə olu-
nan mə sə lə lə rin ak tual lı ğın dan 
da nı şıb lar.

Ba kı Fo ru mu nun sə ciy yə vi cə-
hət lə rin dən da nı şan qo naq lar bu-
ra da bir çox ye ni fi  kir lə rin səs lən-
di yi ni xü su si lə qeyd edib lər.

Son da mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri Əbül fəs Qa ra yev vur ğu-
la yıb ki, Ba kı da be lə bir mö tə bər 
Fo ru mun ke çi ril mə si Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin öl kə-
mi zin dün ya da gör mək is tə di yi 
möv qe yi ilə bağ lı dır. Məhz Azər-
bay can Pre zi den ti nin hi ma yə si 
ilə bu Fo rum bö yük uğur la ba şa 
ça tıb.

Na zir qo naq la rın diq qə ti nə çat-
dı rıb ki, ha zır da öl kə miz Av ro pa-
nın id man ta ri xin də mü hüm ye ri 
ola caq bi rin ci Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır la şır. Biz ina nı rıq ki, öl kə miz 
hər bir iş ti rak çı nın qəl bin də əbə di 
iz sa la caq.

Bü tün iş ti rak çı la ra uğur lar ar-
zu la yan Azər bay ca nın mə də niy-
yət və tu rizm na zi ri on lar la iki 
il dən son ra ke çi ri lə cək növ bə ti 
Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo-
ru mun da ye ni dən gö rü şə cə yi nə 
ümid var ol du ğu nu bil di rib.
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Xarici diplomatlar Bakının 
teatr və muzeylərində
Ü

çün cü Ümum dün ya Mə-
də niy yət lə ra ra sı Dialoq 
Fo ru mu çər çi və sin də 
Ba kı ya gəl miş əc nə bi 

dip lo mat lar Ba kı nın mə də niy-
yət ocaq la rı na baş çə kib lər. 

Təd bir lə bağ lı öl kə miz də sə-
fər də olan Şri-Lan ka nın mə də-
niy yət na zi ri Nan di mit ra Eka-
na ya ke ma yın 21-də Azər bay can 
Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rın da olub.

Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, gö rüş də 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın di rek to ru, əmək dar ar tist Mü ba riz Hə-
mi dov və Şri-Lan ka nın mə də niy yət na zi ri bir sı ra ya ra dı cı lıq mə sə lə-
lə ri ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rıb lar. Tə rəfl  ər qar şı lıq lı əmək daş lıq, 
gə lə cək də ger çək ləş di ril mə si nə zər də tu tu lan bir sı ra mə sə lə lə ri mü-
za ki rə edib lər.

Xa tır la daq ki, teat rın ya ra dı cı he yə ti 2013-cü ilin mar tın 26-dan 
ap re lin 4-dək Şri– Lan ka da ke çi ril miş Ko lom bo Bey nəl xalq Mo-
no ta ma şa lar Teatr Fes ti va lın da iş ti rak edib. AS Sİ TEJ-in Şri-Lan ka 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ril miş fes ti val da Gənc Ta ma şa çı-
lar Teat rı P.Züs kin din “Kont ra bas” ta ma şa sı ilə təm sil olu nub.

Fes ti val çər çi və sin də Şri-Lan ka nın Batt  i ka loa şə hə rin də yer lə şən 
Şərq Uni ver si te tin də ke çi ril miş bey nəl xalq konf rans da Mü ba riz Hə-
mi dov “Azər bay can mil li dün yə vi pe şə kar teat rı – 140” və “Azər bay-
can teat rı nın dün ya teatr la rı ilə bey nəl xalq əla qə lə ri və dün ya teatr 
mə ka nı na in teq ra si ya” möv zu la rın da çı xış edib.

Gö rüş za ma nı Şri-Lan ka nın na zi ri teat rın kol lek ti vi ni gə lən il ke çi-
ri lə cək Ko lom bo Bey nəl xalq Mo no ta ma şa lar Teatr Fes ti va lı na də vət 
edib. Qo naq teat rın səh nə sin də Ni za mi Gən cə vi nin ey niad lı poema sı 
əsa sın da ha zır lan mış “Xe yir və Şər” ta ma şa sı nı da iz lə yib.

***
Ma yın 21-də Ar gen ti na nın 

öl kə miz də ki sə fi  ri Kar los Dan-
te Ri va, üçün cü Ümum dün ya 
Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo-
ru mu nun iş ti rak çı sı, Ar gen ti na 
Mə də niy yət Na zir li yi nin ya ra-
dı cı lıq və ic ti mai mə də niy yət 
mə sə lə lə ri üz rə ka tib müavi ni 
Ma ria Ele na Tron ko so Azər bay-
can Döv lət Mu si qi li Teat rın da 
olub lar.

Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, gö rüş də 
iki öl kə ara sın da kı mə də ni əla qə lər mü za ki rə edi lib, ya ra dı cı lıq 
mü ba di lə si ilə bağ lı tək lif lər səs lən di ri lib. Tə rəf lər Azər bay can 
və Ar gen ti na dra ma turq la rı nın əsər lə ri nin səh nə ləş di ril mə si, re-
jis sor və akt yor la rın qar şı lıq lı qast ro lu ilə bağ lı mə sə lə lə rə to xu-
nub lar.

Vax ti lə akt ri sa ki mi bir sı ra ob raz la rı can lan dır mış Ma ria Ele na 
Tron ko so dün ya stan dart la rı nın bü tün tə ləb lə ri nə ca vab ve rən Mu-
si qi li Teat ra va leh ol du ğu nu bil di rib. O de yib: “Bu möh tə şəm səh nə, 
bu bən zər siz şə rait mə ni ye ni dən akt ri sa ki mi fəaliy yət gös tər mə yə 
sövq edir. İna nın ki, dil bar ye ri ol ma say dı, iş lə mək üçün si zin Mu si-
qi li Teat rı se çər dim. Azər bay can sü rət lə in ki şaf edir, Ba kı həd din dən 
ar tıq müasir və gö zəl şə hər dir”.

***
Ma yın 20-də Bəh reyn Kral lı ğı-

nın mə də niy yət na zi ri Şey xa Mai 
bint Mo ham med Al-xa li fa Azər-
bay can Xal ça Mu ze yin də olub.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yin dən AZƏR TAC-a bil di ri lib 
ki, xal qı mı zın qə dim xal ça çı lıq 
sə nə ti, onun ta ri xi, adət-ənə nə-
si ilə ya xın dan ta nış olan qo naq 
hə sir lə rin, xov suz xal ça növ lə ri 
olan Şəd də və Zi li xal ça la rı nın 
öz öl kə sin də də məş hur ol du ğu nu qeyd edib.

Mad di-mə də ni ir si miz lə ya na şı, mu zey bi na sı nın ori ji nal gö rü nü-
şü, qey ri-adi eks po zi si ya zal la rı nın qu ru lu şu da qo naq da xoş təəs sü-
rat oya dıb.

Azər bay can mə də niy yə ti nə bö yük diq qət və ma raq gös tə rən Şey-
xa Mai bint Mo ham med Al-xa li fa ya qə dim çeş ni əsa sın da mu zey də 
to xun muş Qa ra ba ğın “Çə lə bi” xal ça sı, pro fes sor Rö ya Ta ğı ye va nın 
Qa hi rə də ərəb di lin də işıq üzü gör müş “Azər bay can xal ça sı” ki tab la-
rı və mu ze yin ser ti fi  ka tı hə diy yə edi lib. Ki tab Bəh rey nin mə də niy yət 
na zi rin də bö yük ma raq oya dıb.

Üçüncü Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu başa çatdı

“Euro news”da III Ümum dünya 
Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq 
Foru mu haq qın da re por taj

  “Euro news” te le ka na lı Ba kı-
da “Mə də niy yə ti or taq təh-
lü kə siz lik na mi nə pay la şaq” 
möv zu sun da ke çi ril miş III 
Ümum dün ya Mə də niy yət lə ra-
ra sı Dialoq Fo ru mu haq qın da 
re por taj ya yım la yıb.

AZƏR TAC xə bər ve rir ki, 
“Azər bay can mə də niy yət lə ra ra sı 
dialoq təq dim edir” ad lı re por-
taj da ta nın mış ic ti mai-si ya si xa-
dim lə rin, bey nəl xalq təş ki lat la rın 
nü ma yən də lə ri nin, eks pert lə rin, 
ana li tik lə rin Fo rum da bir ara ya 
top laş dıq la rı və va cib mə sə lə lə ri 
mü za ki rə et dik lə ri qeyd olu nur.

Bil di ri lir ki, Fo rum 2008-ci il də 
müx tə lif mə də niy yət lər ara sın da 
dialo qun in ki şaf et di ril mə si məq-
sə di lə Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli ye vin irə li sür dü yü “Ba kı 
pro se si” tə şəb bü sü çər çi və sin də 
təş kil edi lib.

Re por taj da Fo ru mun rəs mi açı lı-
şın da Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin nitq söy lə di yi diq qə tə çat-
dı rı lır. Bil di ri lir ki, Pre zi dent İl ham 
Əli yev “Euro news” te le ka na lı na 
mü sa hi bə sin də son il lər də Azər bay-
can da ke çi ri lən bey nəl xalq təd bir lə-
rin, həm çi nin Ümum dün ya Mə də-
niy yət lə ra ra sı Dialoq Fo ru mu nun 

əhə miy yə tin dən bəhs edib, sa bit lik 
mə ka nı na çev ri lən Azər bay can da 
mul ti kul tu ra lizm ənə nə lə rin dən və 
di gər mə sə lə lər dən da nı şıb.

Re por taj da, həm çi nin UNES-
CO-nun baş di rek to ru İri na Bo-
ko va nın, Fran sa Se na tı nın üz vü 
Na ta li Qu le nin və di gər nü fuz lu 
iş ti rak çı la rın fi  kir lə ri nə yer ve ri lir.

Diq qə tə çat dı rı lır ki, Fo rum iş ti-
rak çı la rı bu təd bi rin dün ya da sül-
hə, to le rant lı ğa, mul ti kul tu ra liz-
mə töh fə ve rə cə yi nə əmin dir lər.
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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 nəşr lə ri nin təq di mat mə ra si mi Pra qa Bey nəl-
xalq Ki tab Sər gi si nin əsas zal la rın dan bi rin də ke çi ri lib. Mə ra-
sim də Pra qa Ki tab Sər gi si nin rəh bə ri xa nım Da na Ka li mo va, 

Çe xi ya Mə də niy yət Na zir li yi nin, Azər bay ca nın Çe xi ya da kı sə fi r li yi nin, 
“Azer baijan Stu dent Net work” təş ki la tı nın nü ma yən də lə ri, Pra qa da ya-
şa yan ta nın mış şair lər, tər cü mə çi lər və oxu cu lar iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö züy lə açan Afaq 
Mə sud Azər bay can döv lə ti nin dil və 
tər cü mə sa hə si nə gös tər di yi bö yük 
diq qət və qay ğı dan, Mər kə zin bey-
nəl xalq müs tə vi də gör dü yü iş lər dən 
da nı şıb: “Bu gün Mər kəz, Azər bay-
can ədə biy ya tı nın dün ya ya ta nı dıl-
ma sı is ti qa mə tin də bir sı ra la yi hə lər 
üzə rin də ça lı şır. Müasir Azər bay can 
ədə biy ya tı an to lo gi ya sı ki ta bı nı bir 
ne çə dil də nəş rə ha zır la yır. Ya xın 
vaxt lar da rus di li nə çev ril miş bu 
iki cild li yin Mosk va da təq di mat 
mə ra si mi ola caq. An to lo gi ya nın 
bu il be lo rus di lin də Minsk şə hə-
rin də, ərəb di lin də Mi si rin Qa hi rə 
şə hə rin də nəşr lə ri və təq di mat mə-
ra sim lə ri nin ke çi ril mə si göz lə ni lir. 
XX və XXI əsr Azər bay can ədə biy-
ya tı nın seç mə şair və ya zı çı la rı nın 
əsər lə ri nin yer al dı ğı bu ki ta bın 
ha zır da in gi lis, al man və türk di li-
nə tər cü mə si üzə rin də iş ge dir. Bu 
aka de mik nəşr adı çə ki lən öl kə lə rin 
dil da şı yı cı la rı tə rə fi n dən tər cü mə 
edi lib və hə min öl kə lə rin nəş riy yat-

la rın da da nəşr edil mə si ba rə də ra-
zı lı ğa gə li nib. Bu ra da, Pra qa Ki tab 
sər gi si çər çi və sin də, biz, bu an to-
lo gi ya nı həm poezi ya, həm də nəsr 
cil di ni çex di li nə tər cü mə edə cək 
pe şə kar tər cü mə çi lər tap ma ğı mı za 
çox se vi ni rik. Həm çi nin, müasir çex 
ədə biy ya tı nın apa rı cı si ma la rı nın 
əsər lə ri ni Azər bay-
can di li nə çe vi rib öl-
kə miz də nəşr et mə yi 

plan laş dı rı rıq. 

Bu gün dün ya nın ən apa rı cı ədə-
biy yat la rın dan bi ri də Azər bay can 
ədə biy ya tı dır. Yə qin ki, Ni za mi, 
Fü zu li, Nə si mi ki mi dü ha la rın ad-
la rı si zə ta nış dır. Bu bö yük ədə-
biy ya tın da va mı bu gün Azər bay-
can da ya ran maq da dır”.

Da ha son ra söz şair Za kir Fəx-
ri yə ve ri lib: “Hər şey söz dən ya-
ran dı. Söz Al lah la qo şay dı. Al la-
hı söz, sö zü Al lah ya rat dı”. Bu 
sə tir lər mü qəd dəs “İn cil”dən dir. 
Gör dü yü nüz ki mi, bu mü qəd-
dəs ki tab da, sö zün Al lah la in san 
ara sın da kör pü ol du ğu nu bil di-
rir. Al la ha uca lan dualar söz dən 
ya ra nır, in san lar ara sın da ün-
siy yət söz lə qu ru lur. Mər kə zin 
nəşr lə rin dən olan “Bə şə ri poezi-
ya” ad lı ki tab da dün ya şeiri nin 
ən gör kəm li si ma la rı nın şeir lə ri 
yer alır. O şeir lə ri ori ji nal dan sət-
ri tər cü mə lər əsa sın da Azər bay-

can di li nə çe-
vir mi şəm.

Bu ki tab mə nim üçün bir mət lə bi 
ay dın et di ki, bü tün bö yük şair lər, 
on la rın me ta fi  zik dü şün cə lə ri ey ni 
bir yer dən, ey ni mən bə dən qay-
naq la nır. Bu, üzü qə dim dən bə ri 
be lə olub ki, dün ya ya sül hü, ba rı-
şı, sev gi ni, dün ya dan heç bir uma-
ca ğı ol ma yan şair lər, ya zı çı lar gə-
ti rib. Ədə biy yat – dö züm və sev gi, 
mər hə mət və ba rış de mək dir.

Çox is tər dim ki, təd bir iş ti rak çı la-
rı ya xın gün lər də Ba kı da ke çi ri lə cək 
Ba kı Av ro pa Oyun la rı nı iz lə sin lər. Bu 
təd bi rin də ama lı dün ya ya sülh, ba-
rış me sa jı ver mək dir. Dün ya aram sız 
mü ha ri bə lər oy la ğı na çev ri lib. Bu təd-
bir, gü cün mü ha ri bə lər və si lah lar la 
yox, bə şə riy yə tə, in san lı ğa, ru ha sağ-
lam lıq bəxş edən id man la sı na nıl ma-
sı na kök lə nən bir dün ya ça ğı rı şı dır”.

Təd bir də bir ne çə Azər bay can 
şairi nin şeir lə ri in gi lis di lin də səs-
lən di ri lib.

Gö rü şün so nun da Azər bay can-
Çe xi ya ədə bi əla qə lə ri nin qu rul-
ma sın da xid mət lə ri olan bir ne çə 
şəx sə – Pra qa Ki tab Sər gi si nin rəh-
bə ri Da na Ka li no va ya, Çe xi ya Mə-
də niy yət Na zir li yi nin Bey nəl xalq 
əla qə lər şö bə si nin mü di ri He le na 
Pro vaz ni ko va ya və Azər bay ca nın 
Çe xi ya da kı Föv qə la də və Sə la hiy-
yət li sə fi  ri Fə rid Şə fi  ye və mü ka fat-
lar ve ri lib.

Sər gi çər çi və sin də şair Za kir 
Fəx riy lə gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də 
şair ədə biy yat, poezi ya ba rə də fi -
kir lə ri ni bö lü şüb, şeir lə ri ni oxu-
yub, mə ra sim iş ti rak çı la rı nın sual-
la rı nı ca vab lan dı rıb.

Tərcümə Mərkəzinin 
nəşrləri Praqa Kitab 
Sərgisində təqdim edilib

Azərbaycan Avropa Milli Kitabxanalarının 
Konfransı Beynəlxalq Təşkilatının 
iclasında təmsil olunub
İs veç rə nin pay tax tı Bern şə-

hə rin də Av ro pa Mil li Ki-
tab xa na la rı nın Konf ran sı 
Bey nəl xalq Təş ki la tı nın 

(CENL) növ bə ti il lik ic la sı ke-
çi ri lib. İs veç rə par la men ti nin 
bi na sın da ke çi ril miş təd bir də 
36 Av ro pa öl kə si nin mil li ki-
tab xa na la rı nın di rek tor la rı iş-
ti rak edib lər.

Öl kə mi zi bu təd bir də 
M.F.Axund za də adı na Azər bay-
can Mil li Ki tab xa na sı nın di rek-
to ru Kə rim Ta hi rov və ki tab xa-
na nın xa ri ci əla qə lər üz rə şö bə 
mü di ri Xə ya lə İs ma yı lo va təm sil 
edib.

İc las da çı xış edən İs veç rə 
par la men ti nin vit se-pre zi den ti 
Kris ta Mark val der və bu öl kə-
nin Mil li Ki tab xa na sı nın di rek-
to ru Ma rie Kris ti ne Doff  ey təd-
bi rin Bern də ke çi ril mə sin dən 
məm nun luq la rı nı bil di rib lər.

CENL-in pre zi den ti Bru no Ra-
ci ne gün də lik də ki mə sə lə lər ba-
rə də mə lu mat ve rə rək qu ru mun 
il lik he sa ba tı nı iş ti rak çı la ra təq dim 
edib.

Son ra CENL-in ötən il Mosk-
va da ke çi ril miş il lik ic la sı nın 
pro to ko lu təs diq olu nub və hə-
min sə nəd də yer alan mə sə lə lər 
diq qə tə çat dı rı lıb. İc las da İn gil-
tə rə Ki tab xa na sı nın nü ma yən-
də si Ro li Ki tinq üç il müd də ti nə 
CENL-in ye ni pre zi den ti se çi lib.

Da ha son ra Av ro pa Ki tab xa na sı-
nın (TEL) di rek to ru Jill Ku zins qu-
ru mun il lik fəaliy yə ti və pers pek tiv-
lə rin dən da nı şıb, elekt ron ki tab xa na 
la yi hə si haq qın da mə lu mat ve rib.

Təd bir mü za ki rə lər lə da vam 
et di ri lib. De ba tın ye ku nun da hər 
bir öl kə nin rə qəm sal ma te rial la-
rı nın ge niş lən di ril mə si məq sə di-
lə TEL-ə il lik üzv lük haq la rı nın 
ar tı rıl ma sı qə ra ra alı nıb.

İc la sın so nun da K.Ta hi rov 
R.Ki tin qi CENL-in ye ni pre zi den-
ti se çil mə si mü na si bə ti lə təb rik 
edib, sent yab rın 16-18-də ke çi ri lə-
cək IV Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər-
gi-Yar mar ka sın da iş ti rak et mək 
üçün öl kə mi zə də vət edib.

Qız qalası 
Avropada 

ilin muzeyi” 
müsabiqəsinin 

nominasiyasında 
yer alıb

Şot lan di ya nın Qlaz qo şə hə rin də 
ke çi ril miş “Av ro pa da ilin mu-
ze yi” mü sa bi qə sin də Qız qa la sı 
“Mu ze yin ic ti mai əhə miy yət li li-

yi nin ar tı rıl ma sı sa hə sin də əl də et di yi 
mü hüm nailiy yət lə rə gö rə” no mi na si-
ya sın da yer alıb.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Qız qa la sı bu 
no mi na si ya ilə mu zey işi nin tək mil ləş-
di ril mə si nə ver di yi töh fə si nə gö rə təl tif 
edi lib.

Av ro pa Mu zey Fo ru mu tə rə fi n dən ke çi-
ri lən bu mü sa bi qə mü va fi q sa hə də nü fuz lu 
möv qe yi ilə se çi lir. 1977-ci il dən baş la ya raq 
hər il on lar la mu zey bu ya rış ma da iş ti rak 
edə rək nailiy yət lə ri ni və qa baq cıl təc rü bə-
si ni həm kar la rı ara sın da pay laş maq im ka-
nı qa za nır. Mü sa bi qə, ey ni za man da, ge niş 
ic ti maiy yə tin diq qə ti ni mu zey lər də key fi y-
yət sə viy yə si nin art ma sı na və in no va si ya-
la ra cəlb et mək məq sə di da şı yır.

Möv cud şərt lə rə gö rə, mü sa bi qə də son 
iki il də açıl mış, ya xud ye ni dən qu rul muş, 
ye ni böl mə ya rat mış mu zey lər iş ti rak edə 
bi lər lər. Əsas se çim me yar la rı mu ze yin ic-
ti maiy yət lə sıx əla qə qur ma sı, möv zu la rın 
və əş ya la rın təq di ma tın da ye ni və eks pe-
ri men tal üsul lar dan is ti fa də et mə si, ümu-
miy yət lə, əha li yə yük sək mə də ni xid mət 
gös tər mə si dir.

“Doqquz 
hekayə” 
kitabının 
imza günü 
keçiriləcək
Qan Tu ra lı nın ye ni çap 

olu nan “Doq quz he-
ka yə” ki ta bı nın im za 
gü nü ke çi ri lə cək. APA-

nın mə lu ma tı na gö rə, im za gü nü 
ma yın 23-də saat 15:30-dan 16:00-
dək Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
fo ye sin də təş kil olu na caq.  

“Doq quz he ka yə” ya zı çı nın 
ikin ci nəsr ki ta bı dır. Ki tab da son 
il lər də ya zı lan he ka yə lər top la nıb. 
Möv zu və for ma ba xı mın dan rən-
ga rəng olan ye ni nəş rə Qan Tu ra-
lı nın “Pro ku ro run üç gü nü” ad lı 
de tek tiv he ka yə si də da xil edi lib.

“Doq quz he ka yə” mər hum 
ya zı çı Ra fi q Ta ğı nın xa ti rə si nə 
it haf olu nub.

əsər lə ri ni Azər bay-
can di li nə çe vi rib öl-
kə miz də nəşr et mə yi 

plan laş dı rı rıq. 

ya” ad lı ki tab da dün ya şeiri nin 
ən gör kəm li si ma la rı nın şeir lə ri 
yer alır. O şeir lə ri ori ji nal dan sət-
ri tər cü mə lər əsa sın da Azər bay-

can di li nə çe-
vir mi şəm.



(Əv və li ötən sa yı mız da)

Rza şahın doktor 
Məhəmməd Müsəddiqin 

şərəfi nə ziyafəti 
Əri min hər biy yə na zi ri və or du ge-

ne ra lı ol du ğu döv rə aid bir xa ti rə da-
nış maq is tə yi rəm. Rza hər biy yə na zi-
ri ol du ğu dövr də (şah lıq dan əv vəl ki 
il lər də) mə nə de di ki, Qəv va müs-səl-
tə nə bir həf tə əv vəl mə nim şə rə fi  mə 
elə bir qo naq lıq ver di ki, ora da bü tün 
na zir lər iş ti rak edir di. Ma liy yə na zi ri 
Mü səd diq də ora da idi. 

Rza de di ki, ma liy yə na zi ri Mü-
səd di qüs-səl tə nə çox ədəb li, mə tin 
və ba şa dü şən adam dır. İs tə yi rəm 
ki, mən də ya sa bah, ya da bi ri si 
gün na zir lə rə Səəda bad da bir çil-
lə ka bab qo naq lı ğı ve rəm. 

De dim ki, pis fi  kir de yil:
- Xü su si lə də, Baş na zi rin qo naq-

lı ğı na o cür ca vab ver mək nə za kət 
əla mə ti olar. Bu nun la həm də na zir-
lə rin və ka bi net üzv lə ri nin diq qə ti ni 
özü nə cəlb et miş olar san. Elə sa bah-
dan çil lə ka bab ha zır lı ğı na baş la yaq. 

Rza de di:
- Bu, düz, am ma Səəda bad da 

me bel yox dur. Ora da nə na har sto-
lu, nə düz-əməl li stul, nə xid mət, 
nə bı çaq, çən gəl və lə va zi mat var. 
Yal nız mən va ram, bir də Səəda ba-
dın boş otaq la rı... Süf rə lə va zi ma tı 
ol ma dan pul lu Qə va müs-səl tə nə-
ni, fi  rəng gör müş Mü sə di qüs-səl-
tə nə ni, di gər lə ri ni bu ra ne cə də vət 
et mək olar? Bu gün sə hər dən in di-
yə qə dər fi  kir lə şi rəm ki, bu alət lə-
ri, me be li, di gər ava dan lıq la rı ne cə 
ha zır la yıb Səəda ba da apa rım ki, 
üzüm qa ra ol ma sın.

Mən bir qə dər fi  kir lə şib de dim: 
- Yox, bu mə sə lə lər o qə dər də 

çə tin de yil. Mən sa bah gü nor ta ya 
qə dər la zım olan şey lə ri ha zır la ya-
ram, siz də aş paz xa na ya gös tə riş 
ve rər si niz ki, döv lət nü ma yən də-
lə ri üçün çil lə ka bab bi şir sin lər. 

Söh bət bu ye rə ça tan da Rza de di:
- Yax şı, sa bah sə hər ge ne ral Mə-

həm məd xa nı da gön də rə rəm ki, 
gə lib bu iş lər də si zə kö mək et sin. 

Sa bah sə hər tez dən ge ne ral Mah-
mud xan evə gəl di və ona de dim ki, 
tez bir ne çə miz, stul, süf rə lə va zi-
ma tı, gü müş qab-qa caq ha zır la sın və 
Səəda ba da apar sın. Bə zi me bel ava-
dan lıq la rı nı da ev dən gö tü rüb Səəda-
ba da gön dər dim. Be lə lik lə, na har süf-
rə si üçün la zım olan şey lər ha zır lan dı. 

Səəda ba dı o za man mər hum ge-
ne ral Əzəm dən ye ni cə ica rə yə gö-
tür müş dük. Nə ha yət, özü müz lə 
şə hər dən gö tür dü yü müz xid mət-
çi lər ava dan lıq la rı av to mo bil dən 
bo şalt dı lar. Otaq lar dan iki si ni bə-
zə yib fərş sal dı lar. Be lə lik lə, na har 
ha zır lıq la rı ba şa çat dı. 

Baş na zir Qə va müs-səl tə nə və 
ka bi net üzv lə ri hə min gün gü nor-
ta dan bir saat keç miş stol ar xa sın-
da otur muş du lar. Rza sol tə rəf də, 
ma liy yə na zi ri ağa yi Mü səd diq lə 
üz bəüz otu rub söh bət edir di. Qə-
va müs-səl tə nə Mü səd di qə bö yük 
eh ti ram gös tə rir di, çün ki Mü səd-
di qin fi  kir lə rin dən xa ri ci si ya sə-
ti öy rə nir di. Dok tor Mü səd diq 
də hü quq dər si oxu muş və uzun 
müd dət Fran sa da qal dı ğı üçün 
Av ro pa xalq la rı nın xa rak ter lə ri ni 
mü kəm məl şə kil də öy rən miş di. 

Mü səd diq Se yid Əbül hə sən 
Xə rə qa ni, ağa Se yid Kəm rəi, ağa 
Se yid İs ma yıl Həşt ru di ki mi şəxs-
lər lə də həm söh bət idi. Ümu miy-
yət lə, adam lar la çox yax şı mü-
na si bət də idi. Bu na gö rə də Rza 
ma liy yə na zi ri nə baş qa la rı na nis-
bə tən da ha ar tıq diq qət ye ti rir di.

Na har süf rə si ar xa sın da mü hüm 
bir mü za ki rə ol ma dı, xır da-pa ra söz-
söh bət lər isə ya dım da de yil. Yal nız 
bu ya dım da dır ki, Rza bir – iki də-
fə Mü səd diq lə ka bab ba rə də söh bət 
elə di və on dan so ruş du ki, İs veç də, 
Fran sa da da adam lar çil lə ka bab ye-
yir, ya yox. Söh bət az da vam et di.

Na har süf rə si uzun çək mə di və 
tez lik lə na zir lər Səəda ba dı tərk et-
di lər. Bun dan son ra Rza mə nim 
ya nı ma gəl di və na har süf rə si nə 
gö rə ra zı lı ğı nı bil dir di. 

Bu qo naq lıq Rza nın ya dın da 
yax şı bir ha di sə ki mi qal dı. Bu na 
gö rə qə ra ra al dı ki, Səəda bad kən-
di ni Səədüd-döv lə dən al sın. 

Qur ban olum! Ha mı ya ima lə!
Rza nın əla qə sax la dı ğı adam-

lar dan bi ri qaim mə qa mül-mülk 
Rə fi  idi. O, çox şi rin söh bət edər-
di və çox lu ta ri xi xa ti rə lə ri var dı. 
Bir gün qaim mə qa mül-mülk Rə fi  
sa ra ya gəl miş di, Rza ona diq qət lə 
ba xa raq de di:

- Və liəh din Föv zi yə ilə ev lən mə si 
mü na si bə ti lə bir sı ra xey riy yə iş lə ri hə-

ya ta ke çir mə yi nə zər də tut mu şam. 
Mə sə lən, fə qir-fü qə ra ya eh san 
ver mək, sa ray da bir ne çə gün 
müf tə şam və na har təş kil et mək. 

Qaim mə qa mül-mülk Rə fi  
de di:

- Əla həz rət bu ad dı mı 
at maq la məm lə kət əha-

li si nin bir his sə si ni se-
vin dir mək və xoş bəxt 
et mək is tə yir.

İs tə yir ki, bu to yun mü ba rək-
bad lı ğı və bay ra mın dan in san lar 
fay da lan sın lar. Bu na gö rə da ha 
yax şı olar ki, bir qrup ka sı ba ye-
mək ver mək əvə zi nə, zin dan da 
ya tan si ya si məh bus la rın azad 
edil mə si ba rə də gös tə riş ver sin. 
Bu nun la həm on la rın öz lə ri, həm 
də ailə lə ri se vi nər və və liəh də dua 
edər lər. 

Rza ca va bın da:
- Sən özün si ya si məh bus de yir-

sən, - de di. - Si ya si məh bus odur 
ki, məm lə kə tin zi ya nı na və re ji-
min əley hi nə iş lə miş ol sun. Bu 
cür adam la rı ne cə azad et mək 
olar? Azad edək ki, dü ba rə ha zır ki 
üsu li-ida rə nin əley hi nə fəaliy yə tə 
baş la sın lar. Yox, bu müm kün de-
yil. 

Bu cüm lə lər çox kəs kin və əsə-
bi şəkl də de yil di. Adə tən Rza bir 
mət lə bi bu cür ay dın-açıq de yən-
dən son ra o söh bə ti da vam et-
dir mək, ya xud onun qar şı sın da 
baş qa bir söz de mək məs lə hət 
sa yıl mır dı. La kin mər hum qaim-
mə qa mül-mülk Rə fi  Rza ilə ya xın 
ol du ğun dan və ey ni za man da çox 
bö yük cə sa rə t sa hi bi ol du ğun dan 
Rza nın fi k ri nin qar şı sın da öz sö-
zü nü de di:

- Qur ban olum, bu işin ək sər Av-
ro pa öl kə lə rin də bö yük ta ri xi var. 
Be lə ki, öl kə şa hı və liəh di ev lən-
di rər kən si ya si məh bus la rın azad 
ol ma sı ba rə də bir ümu mi fər man 
ve rir. Toy gü nü bü tün si ya si məh-
bus lar sor ğu-sual sız azad lıq qa-
za nır, çün ki şah öz fər ma nın da 
bir kə ra mət, föv qə la də mər hə mət 
nü ma yiş et di rir. O za man lar dan 
in di yə qə dər gö rün mə yib ki, zin-
dan dan azad olu nan şəxs şah, öl kə 
əley hi nə fəaliy yət gös tər sin. Yox, 
əgər bu adam lar dan kim sə be lə bir 
iş gör sə, tu tub onu ye ni dən zin da-
na sa la rıq, cə za sı na çat dı ra rıq.

Bu söz lər dən son ra Rza bir qə-
dər irə li ye ri di və pi lə kən lər lə 
aşa ğı dü şə-dü şə şə ha dət bar ma-
ğı nı al nı na söy kə yib fi k rə get di. 
Qaim mə qa mül-mülk bir qə dər 
göz lə yib, Rza nın tə rəd düd et di-
yi ni gö rən də ye ni dən İta li ya da 
və di gər məm lə kət lər də ki si ya si 
məh bus lar möv zu su na to xu na raq 
şərh ver mə yə baş la dı. Son da isə 
adə ti üz rə za ra fat və şux lu ğa əl 
at dı. Nəs rəd din şa hın əh va lat la-
rın dan bi ri ni da nış ma ğa baş la dı:

- Nəs rəd din şa hın za ma nın da Bə-
haül-hü kə ma ad lı bir şəxs var idi, 
şa hən şah sa ra yı nın xü su si hə ki mi 
idi. Şa hın bü tün qo hum -əq rə ba sı, 
şa hın özü, iç ota ğın nü ma yən də lə-
ri, ümu miy yət lə, sa ra ya bağ lı oan 
hər bir şəxs xəs tə lə nən də, özü nü 
pis hiss edən də müali cə üçün ona 
mü ra ciət edir və dər man alır dı lar. 

Bir gün sa ra yın aş paz xa na sın da 
səb zi aşı bi şər kən gö yər ti yə han sı-
sa alaq otu qa rı şır. Bu ot aşı zə hər-
lə yir. Aş dan ye yən hər kəs iki saat 
son ra hal sız la şır, qar nın da və mə-
də sin də bərk ağ rı la ra dü çar olur. 
Be lə lik lə, Nəs rəd din şa hın hə rəm-
xa na sı na aid olan qa dın la rın bö-
yük ək sə riy yə ti hal dan dü şür və 
xə bər Nəs rəd din şa ha ça tır. 

Nəs rəd din şah gös tə riş ve rir ki, dər-
hal Bə haül-hü kə ma sa ra ya çağ rıl sın 
və xəs tə lə ri müali cə et sin. O dövr də 
te le fon və av to mo bil ol ma dı ğın dan, 
sa ra yın fay to nu var gü cü ilə Bə haül-
hü kə ma nın evi nə doğ ru ça pır. 

Fay ton ge dir, la kin xa nım la rın 
ha lı hər an pis ləş di yin dən baş qa bir 
qa sid də sa ray tə rə fi n dən hə kim-
ba şı nın evi nə gön də ri lir. Be lə lik lə, 
bir- bi ri nin ar dın ca çox say lı qa sid lər 
yo la dü şür. Təx mi nən bir saat ər zin-
də yed di, ya sək kiz mə mur Bə haül-
hü kə ma nın evi nə top la şa raq onu ge-
yin dir mək lə məş ğul olur. Nə ha yət, 
adı çə ki lən şəxs sa ra ya gə lib çı xır. 
Hə kim ba şı şa hın tə ləs di yi ni və hə yə-
can lı şə kil də vur nux du ğu nu gö rüb 
qor xu ya dü şür. Xəs tə lə rin hər bi ri nin 
ay rı-ay rı lıq da müayi nə və ha lı nın 
so ru şul ma sı nın ən azı ya rım saat çə-
kə cə yi ni, bu işə vaxt ol ma dı ğı nı ba şa 
düş dü yün dən sa ray pil lə kən lə ri nin 
üs tün dən xəs tə lə rin ah-na lə si ni eşi-
dib Nəs rəd din şa ha qış qı rır: 

- Qur ban olum! Ha mı ya ima lə!
- Elə o an da ca fər raş lar hə kim-

ba şı nın gös tə ri şi ni ye ri nə ye tir mə-
yə baş la yır lar. 

Rza bu əh va la ta qu laq asan dan 
son ra bir xey li gül dü. Əv vəl lər də 
qaim mə qa mın di lin dən çox lu be lə 
əh va lat lar eşit di yin dən ona mü ra-
ciət edə rək de di:

- Fi lan-fi  lan ol muş, bu əh va lat 
baş qa əh va lat lar dan da ha gül mə li-
dir. İn di ki, be lə dir, heç bir sö züm 
yox dur. Məh bus la rın ha mı sı nın 
azad edil mə si ba rə də fər man ve-
rək. Am ma bir şər tim var, bu fər-
man Bə haül mül kün fər ma nı ilə 
qa rış dı rıl ma sın.

Beləliklə, Rza göstəriş verdi ki, 
bir komissiya təşkil olunsun, məh-
busların işlərini bir –bir araşdırıb, 
şəxsən şahın və səltənətin əleyhinə 
çıxmayanların əfvi barədə fərman 
hazırlasın. Ancaq həmin fərman  
şahın və səltənətin əleyhinə çıxan-
lara şamil edilməsin, onlar zindan-
da saxlansınlar. 

Bu komissiyada baş nazir Cəm, 
ədliyyə naziri Mətin Dəftəri, şəhər 
Polis İdarəsinin rəisi ağayi-Mux-
tari, saray nümayəndəsi ağayi-
Şokuhul-mülk təmsil olunurdular. 
Komissiya üzvləri tərəfi ndən bir 
həftə ərzində davam edən yox-
lamadan sonra günahı daha az 
olan məhbuslar azad edildilər. 
Hətt a siyasi məhbuslardan da 
bir qrupu Bəhaül-hükəmanın si-
yahısına düşdü. Amma heç vaxt 
və dünyanın heç yerində bir siyahı 
hamını xoşbəxt eləmir, burada da 
Bəhaül-hükəmanın siyahısı hamıya 
şamil olmadı və məhbusların bir 
qismi yenə də zindanda qaldı.

Rza çox öl çüb-bi çən, yük sək 
zeh ni qa bi liy yə tə və güc lü ha fi -
zə yə ma lik bir adam idi. Uşaq lıq 
döv rü nə aid ən xır da ha di sə və 
de tal be lə onun ya dın da idi və ye-
ri gə lən də bi zə da nı şar dı. İyir mi 
il əv vəl ona nə sə de miş ada mın 
sö zü nün onun ya dın dan çıx ma sı 
müm kün ola sı iş de yil di. 

Çox-çox il lər əv vəl Şeyx Xə zailin 
üs ya nı nı dəf et mək üçün Bu şəh rə, 
son ra Xu zis ta na ge dən də yo lu Şi-
raz dan da keç miş di. Şi raz dan ke-
çən za man Rza Vü su lə tüd-döv lə 
Qaş qa yi ilə də gö rü şür və söh bət 
əs na sın da on dan so ru şur: 

- Əgər mən Xə zail lə dö yüş də çə-
tin li yə düş səm,tay fa la rın baş çı sı 
(yə ni Vü su lə tüd-döv lə) mə nə kö-
mək üçün nə qə dər tü fəng çi gön-
də rə bi lər?

Ar dı 6-cı sə hi fə də
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

İran şa hı Rza Pəh lə vi nin və oğ lu Mə həm məd Rza Pəh lə-
vi nin həm şəx si, həm də si ya si hə ya tın da azər bay can-
lı lar, xü su sən də azər bay can lı qa dın lar mü hüm rol 
oy na yıb lar. Mə həm məd Rza nın hə yat yol da şı Fə rəh 

Pəh lə vi öz ad-sa nı na və fəaliy yə ti nə gö rə həm öl kə için-
də, həm də xa ric də bö yük nü fuz sa hi bi idi. Rza şa hın 
hə yat yol da şı, Mə həm məd Rza nın ana sı Ba nu Ta cül-
mü lük Bad ku be yi isə Pəh lə vi lə rin ha ki miy yə ti nin 
möh kəm lən mə sin də son də rə cə 
əhə miy yət li rol oy na mış dı. Fə rəh 
Pəh lə vi bi zim oxu cu la ra təq dim 
edil sə də, Ta cül mü lü kün hə ya tı 
və fəaliy yə ti bu gü nə dək mə lum 
de yil. Bu nu nə zə rə ala raq onun 
1980-ci il də Nyu-York da və elə 
hə min il də Teh ran da çap edil-
miş “Pəh lə vi kra li ça sı” ad lı me-
muarın dan bə zi his sə lə ri ori ji nal-
dan - fars ca dan çe vi rib, oxu cu la ra 
təq dim et mə yi qə ra ra al dıq.

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Əri min hər biy yə na zi ri və or du ge-
ne ra lı ol du ğu döv rə aid bir xa ti rə da-
nış maq is tə yi rəm. Rza hər biy yə na zi-
ri ol du ğu dövr də (şah lıq dan əv vəl ki 
il lər də) mə nə de di ki, Qəv va müs-səl-

- Və liəh din Föv zi yə ilə ev lən mə si 
mü na si bə ti lə bir sı ra xey riy yə iş lə ri hə-

ya ta ke çir mə yi nə zər də tut mu şam. 
Mə sə lən, fə qir-fü qə ra ya eh san 
ver mək, sa ray da bir ne çə gün 
müf tə şam və na har təş kil et mək. 

Qaim mə qa mül-mülk Rə fi  
de di:

- Əla həz rət bu ad dı mı 
at maq la məm lə kət əha-

li si nin bir his sə si ni se-
vin dir mək və xoş bəxt 
et mək is tə yir.

ran şa hı Rza Pəh lə vi nin və oğ lu Mə həm məd Rza Pəh lə-
vi nin həm şəx si, həm də si ya si hə ya tın da azər bay can-
lı lar, xü su sən də azər bay can lı qa dın lar mü hüm rol 
oy na yıb lar. Mə həm məd Rza nın hə yat yol da şı Fə rəh 

Pəh lə vi öz ad-sa nı na və fəaliy yə ti nə gö rə həm öl kə için-
də, həm də xa ric də bö yük nü fuz sa hi bi idi. Rza şa hın 
hə yat yol da şı, Mə həm məd Rza nın ana sı Ba nu Ta cül-
mü lük Bad ku be yi isə Pəh lə vi lə rin ha ki miy yə ti nin 
möh kəm lən mə sin də son də rə cə 

(Azər bay can di lin də ilk də fə)(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Sonuncu İran
şahının sarayında

saraydaxili intriqalar
Məhəmməd Rza Pəhləvinin anası Bakılı Tacülmülükün xatirələri



Əv və li 5-ci sə hi fə də
Hə mi şə ba sıb-bağ la ma ğa ça lı-

şan, öz qüd rə ti ni ol du ğun dan da-
ha ar tıq gös tər mək is tə yən di gər el 
baş çı la rı ki mi bu şəxs də im kan la-
rı nı şi şir də rək de yir:

- Te leq ra fı alan ki mi tam 30 min 
tü fəng çi həz rə tə kö mək et mək 
üçün yo la dü şə cək. 

Vaxt keç di, şeyx Xə zail təs lim ol du 
və Rr za ilə bir lik də Teh ra na gəl di. 
O, öm rü nün so nu na dək Teh ra nın 
Kö şək Xi ya ba nın da öz iqa mət ga-
hın da ya şa dı (İn di ki İs lam Maarif və 
Mə də niy yət Na zir li yi nin İn cə sə nət 
Təh si li Mər kə zi yer lə şən əra zi də). 

Son ra dan ha ki miy yə tə gə lən, öl-
kə nin asa yi şi ni və qüd rə ti ni tam 
nə za rət al tı na alan Rza nın gör dü-
yü iş lər dən bi ri də ümu mi tərk si-
lah mə sə lə si ol du. O, bü tün si lah-
la rı top la dı və hətt  a kim də sə ov 
tü fən gi be lə qoy ma dı. Rza nın gös-
tə ri şi ilə Fars or du su nun ko man-
da nı, tay fa la rın baş çı sı (Vüs lə tüd-
döv lə) də tərk si la ha də vət edil di 
və Rza ona de di:

- Hər nə yin var sa təh vil ver. 
Vü su lə tüd-döv lə üç mi nə qə dər 

sı nıq-sal xaq tü fən gi təh vil ver di. 
Or du ko man da nı yük sək əh val-

la əl də edil miş si la hın mü fəs səl sa-
yı ba rə də Teh ra na te leq raf vur du, 
Qaş qa yi və Fi ru za bad tay fa la rı nın 
tər ki-si lah edil mə si sa hə sin də əl də 
et di yi mü vəff  ə qiy yət lər haq qın da 
mə lu mat ver di. Öz ope ra tiv işi nə 
gö rə Rza nın təş viq və mü ka fa tı nı 
göz lə di. Am ma Rza or du ko man-
da nı na ca vab ola raq ona aşa ğı da kı 
məz mun da bir te leq raf gön dər di. 
“Tay fa baş çı sın dan üç min ədəd 
tü fəng alın ma sı mə ni xoş nud elə-
di, la kin on la rın ya dı na Şi raz da bi-
zim lə gö rü şü sa lın və de yin ki, bu 
üç min, o otuz min si la hın yal nız 
ki çik bir his sə si dir. O az his sə si-
dir ki, il lər ön cə Xu zis tan ət ra fın da 
mə nə kö mək et mək üçün on lar öz-
lə ri ilə gö tür mə yə ha zır idi lər. Qoy 
in di Vü sul yer də qa lan 27 min si la-
hı Teh ra na gön dər sin”.

Or du ko man da nı Rza nın si fa ri şi ni 
Vü su lə tüd-döv lə yə çat dır dı və tay-
fa baş çı sı o za man bö yük səh və yol 
ver di yi ni an la dı və Rza nın ha fi  zə si nə 
təəc cüb et di yi ni di lə gə tir di. Bu nun la 
bə ra bər, hər eh ti ma la qar şı qaş qay la ra 
sı nıq, qun da ğı yan mış, əl dən düş müş, 
ağac la rın di bin də, də ri də, ta van lar da 
qa mış la rın ara sın da giz lə dil miş bü tün 
si lah la rı gə ti rib təh vil ver mə yi əmr et di. 

Mən cə, 1317-ci il (1938) idi, öl kə də 
də mir yo lu çə kil mə si sa hə sin də cid di 
iş ge dir di. Rza mə ni də özü ilə gö tü-
rüb iş lə rin ne cə get di yi ni yox la maq 
üçün sə fə rə çıx dı. Bi zi qar şı la ma ğa gə-
lən in san lar yol la rın kə na rın da da ya-
nıb öz hiss lə ri ni bi ru zə ver mək üçün 
qış qı rır, hə yə can lı şə kil də əl edir di lər. 
Bu adam la rın içə ri sin də xoş səs li bir 
dər viş də var idi. Biz gö rü şə gə lən lə-
ri sa lam la maq üçün irə li çı xan da bu 
dər viş Rza ya ya xın laş maq üçün ha-
mı dan çox can fə şan lıq elə mə yə baş la-
dı. Adam lar həmd-sə na oxu yur, şa ha 
dua elə yir di lər. La kin mə mur lar on la-
rın qar şı sı nı kəs di yi nə gö rə Rza ya ya-
xın la şa bil mir di lər. Nə ha yət, dər viş o 
qə dər hay-küy sal dı ki, axır da Rza nın 
diq qə ti ni özü nə cəlb et di. O, mə mur-
la ra işa rə elə di ki, ona ya xın laş ma ğa 
ica zə ver sin lər. 

Dər viş şa ha ya xın laş dı, onun yo-
ğun boy nun dan, ye kə qar nın dan 
tən bəl lik ya ğır dı, hiss olu nur du ki, 
bu adam an caq ye yib-ya tır. O, irə li 
çı xan ki mi yal taq lıq et mə yə, məd-
hiy yə söy lə mə yə baş la dı. Bu za man 
Rza gü lüm sə yə rək ona de di:

- Pis de yil, yax şı sə sin var. 
Son ra hə lim səs lə məd hiy yə pə-

rəst və yal taq adam dan so ruş du:
- Yax şı, Ha ca ğa, de gö-

rüm, sən hər bi xid mət də 
ol mu san?

Dər viş onu han sı ta-
le yin göz lə di yin dən 
bi xə bər hal da, əv vəl ki 
yal taq ahəng və səs lə 
ca vab ver di:

- Qib le yi aləm sağ 
ol sun, biz xal qa xid-
mət, əla həz rət Rza 
şa hın ca nı na dua elə-
yən lə rik.

Rza ba şa düş-
dü ki, məd dah lıq 
edən bu ki şi hə-
qi qət dən qa çır, 
sö zün dü zü nü 
de mək is tə mir. 
Ona gö rə bu də fə 
cid di və qə zəb li 
bir səs lə:

- Məq sə dim 
bu dur ki, bi-
ləm, - de di, 
- xid mə ti bor-
cu nu ye ri nə 
ye tir mi sən, 
ya yox?

Dər viş ye-
ni dən al da dı-
cı bir səs lə ca vab ver mə yə ça lış dı:

- Ca nım sə nə qur ban, biz dər vi-
şik, bi zim baş qa bir və zi fə miz yox-
dur.

Rza gül dü və üzü nü Sul tan Əli 
xa na tu tub:

- Bu müf tə xo run dər hal pal ta rı-
nı so yun du rub, hər bi his sə yə apa-
rın, - de di.

Dər hal bir ne çə qo lu zor lu mə-
mur bəx ti üz dön dər miş bu dər vi-
şi tu tub, av to mo bi lə tə rəf apar dı. 
Dər viş nə qə dər əl-ayaq at dı sa, çı-
ğır-ba ğır sal dı sa, nə qə dər da dı- fər-
yad elə di sə, ağ la yıb-sız la dı sa, xey ri 
ol ma dı, mə mur lar tu tub onun ba-
şı nı və saq qa lı nı qırx dı lar. Köh nə 
li ba sı nın ye ri nə isə tə zə əs gər pal-

ta rı ge yin di rib, arax çı nın 
əvə zi nə ba şı na pəh lə vi 

pa pa ğı qoy du lar. Son-
ra lar Sol tan Əli xa nın 
di lin dən eşit dim ki, 
hə min dər viş xid mət 
et mək is tə mə yib, 
bir ne çə də fə hər bi 
his sə dən qaç ma-
ğa cəhd gös tə rib. 
Am ma hər də fə 
onu tu tub ayaq-
la rı nı fa laq qa ya 
sa la raq möh kəm 

k ö  t ə k  l ə  y i b  l ə r . 
Axır da onu elə bir 
və ziy yə tə sa lıb lar 

ki, ona dər viş de-
yə mü ra ciət edən də 
möh kəm əsə bi ləş di-
yin dən özün də - sö-
zün də ol mur muş: 

- Mən dər viş de-
yi ləm, mə nim adım 
əs gər, və zi fəm Mə-
həm məd dir!

... Bir il bu qay da 
ilə keç di. Müf tə xor-
lu ğa adət elə miş dər-
viş əs gə ri his sə də ki 
ye mək lə doy mur du, 
o, bir ne çə də fə ko-
man di ri Əli xan Rəz-
ma ra nın qa ba ğı nı kə-
sib ona bir pay ar tıq 
ye mək ve ril mə si ni xa-
hiş et miş di. La kin o za-

man ər zaq mə sə lə sin də prob lem 
ol du ğun dan onun xa hi şi nə xa hi şi-
nə əməl edil mə miş di.

Ardı gələn sayımızda
Fars ca dan tər cü mə et di:

İb ra him QU Lİ YEV
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- Pis de yil, yax şı sə sin var. 

Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

- Pis de yil, yax şı sə sin var. 
Son ra hə lim səs lə məd hiy yə pə-

rəst və yal taq adam dan so ruş du:
- Yax şı, Ha ca ğa, de gö-

rüm, sən hər bi xid mət də 

Dər viş onu han sı ta-
le yin göz lə di yin dən 
bi xə bər hal da, əv vəl ki 
yal taq ahəng və səs lə 

- Qib le yi aləm sağ 
ol sun, biz xal qa xid-
mət, əla həz rət Rza 
şa hın ca nı na dua elə-

Rza ba şa düş-
dü ki, məd dah lıq 
edən bu ki şi hə-
qi qət dən qa çır, 
sö zün dü zü nü 
de mək is tə mir. 
Ona gö rə bu də fə 
cid di və qə zəb li 

- Məq sə dim 
bu dur ki, bi-
ləm, - de di, 
- xid mə ti bor-
cu nu ye ri nə 

Rza gül dü və üzü nü Sul tan Əli 

yad elə di sə, ağ la yıb-sız la dı sa, xey ri 
ol ma dı, mə mur lar tu tub onun ba-
şı nı və saq qa lı nı qırx dı lar. Köh nə 
li ba sı nın ye ri nə isə tə zə əs gər pal-

ta rı ge yin di rib, arax çı nın 
əvə zi nə ba şı na pəh lə vi 

pa pa ğı qoy du lar. Son-
ra lar Sol tan Əli xa nın 
di lin dən eşit dim ki, 
hə min dər viş xid mət 
et mək is tə mə yib, 
bir ne çə də fə hər bi 
his sə dən qaç ma-
ğa cəhd gös tə rib. 
Am ma hər də fə 
onu tu tub ayaq-
la rı nı fa laq qa ya 
sa la raq möh kəm 

k ö  t ə k  l ə  y i b  l ə r . 
Axır da onu elə bir 
və ziy yə tə sa lıb lar 

ki, ona dər viş de-
yə mü ra ciət edən də 
möh kəm əsə bi ləş di-
yin dən özün də - sö-
zün də ol mur muş: 

yi ləm, mə nim adım 
əs gər, və zi fəm Mə-
həm məd dir!

ilə keç di. Müf tə xor-
lu ğa adət elə miş dər-
viş əs gə ri his sə də ki 
ye mək lə doy mur du, 
o, bir ne çə də fə ko-
man di ri Əli xan Rəz-
ma ra nın qa ba ğı nı kə-
sib ona bir pay ar tıq 
ye mək ve ril mə si ni xa-
hiş et miş di. La kin o za-

man ər zaq mə sə lə sin də prob lem 
ol du ğun dan onun xa hi şi nə xa hi şi-
nə əməl edil mə miş di.

- Pis de yil, yax şı sə sin var. 

Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün 

Nə ri ma nov ra yo nun da kı 
39 say lı or ta mək təb-
də şa gird lə rin, ta nın-
mış şair Za kir Fəx ri ilə 

gö rü şü ke çi ri lib. Gö rüş də mil lət 
və ki li, ya zı çı Aqil Ab bas, ya zı çı-
tər cü mə çi Eti mad Baş ke çid də iş-
ti rak edib lər. 

Mək tə bin Akt za lın da baş tu tan 
təd bir də şa gird lər, müəl lim kor-
pu su, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri, 
zi ya lı la rın iş ti ra kı ilə, Za kir Fəx ri-
nin Qa ra bağ dö yüş lə rin də igid lik-
lə şə hid olan, Azər bay ca nın Mil li 
Qəh rə ma nı Şah lar Şü kü ro vun xa-
ti rə si nə həsr et di yi “Ya za və yo za 
bil mə di yim yu xu” əsə ri nin ic ti mai 
mü za ki rə si olub. 

Mə ra sim Azər bay can Res pub li-
ka sı nın döv lət him ni səs lən di ril-
mə si ilə baş la yıb. Son ra təd bi rin 
apa rı cı sı, Za kir Fəx ri haq qın da 
gö rüş iş ti rak çı la rı na mə lu mat ve-
rib, onun ya ra dı cı lı ğı haq qın da 
da nı şıb.

Mək tə bin şa gird lə ri Za kir Fəx-
ri nin Mil li Qəh rə ma na həsr et di yi 
əsər dən par ça lar səs lən di rib, ədə-
bi-bə dii kom po zi si ya lar nü ma yiş 
et di rib, və tən pər vər lik möv zu sun-
da tə sir li səh nə cik lər gös tə rib lər.

Mil lət və ki li, ya zı çı Aqil Ab bas 
Şah lar Şü kü rov haq qın da xa ti rə lə-
ri ni da nı şıb, onun xal qı nı, və tə ni-
ni se vən bir igid ol du ğu nu de yib. 
Za kir Fəx ri ya ra dı cı lı ğın dan söz 
açan Aqil Ab bas, şairin şeir lə ri nin 
poetik gü cü nü önə çə kə rək vur ğu-
la yıb ki, onun şeir lə rin də sə mi mi-

yət, sa də lik və me ta fi  zik tə fək kür 
əsas yer tu tur. Mil lət və ki li şair lə 
ke çi ri lən gö rü şü əla mət dar bir ha-
di sə ki mi də yər lən di rə rək şa gird-
lə rin yad da şın da iz bu ra xa ca ğı nı 
qeyd edib.

Ba kı Şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si-
nin nü ma yən də si isə çı xı şın da or ta 
mək təb lər də şair və ya zı çı lar la be lə 
gö rüş lə rin ke çi ril mə si nin əhə miy-
yət li ol du ğu nu bil di rib. O, bu cür 
gö rüş lə rin şa gird lə rin tə lim-tər bi-
yə sin də rol oy na dı ğı nı, on la rı gə lə-
cək hə ya ta ha zır la dı ğı nı de yib.

Son ra söz Za kir Fəx ri yə ve ri-
lib. Şair əv vəl cə be lə bir təd bi ri 
təş kil et di yi nə, onu şa gird lər-
lə gö rü şə də vət et di yi nə gö rə 
mək tə bin di rek to ru Ta hi rə Şü-
kü ro va ya tə şək kür edib. Mil-
li qəh rə man Şah lar Şü kü rov la 
dost lu ğun dan da nı şan şair, onu 
hər za man xa tır la dı ğı nı bil di-
rib: “Şah lar Şü kü rov la ilk ta nış-
lı ğı mız 1984-cü il də Ucar dan 
baş la yıb. O vaxt dos tu muz Adil 
Min ba şı Ucar da ha kim iş lə yir di. 
Yo lu mu zu Ucar dan sal mış dıq. 

Adil Min ba şı de di ki, Zər da ba 
get mə liy dik, dos tu muz ora da pro-
ku ror tə yin olu nub. Zər dab-Ağ ca-
bə di yo lu nun üs tün də bir məc lis 
təş kil ol du. Məc li sə aşıq da də vət 
olun muş du. Mən dən tə kid lə xa hiş 
et di lər ki, şeir oxu yum. Sa zın mü-
şa yi ə ti ilə “Qal maz be lə, qal maz 
dün ya” və “Qay tar ana, qay tar mə-
ni be şi yə” şeiri ni de dim. Bugün kü 
ki mi ya dım da dı, məc lis də ən çox 
tə sir lə nən Şah lar idi, çox köv rək 
adam idi, do lux sun muş du. O gün-
dən baş la dı bi zim dost lu ğu muz. 

Fə lək dən oğur la dı ğı mız o gün bi-
zi qar daş laş dır dı, doğ ma laş dır dı. 
Tez-tez gö rü şüb dərd lə şir dik”.

Da ha son ra Za kir Fəx ri şa gird-
lə rin sual la rı nı ca vab lan dı ra raq, 
on la ra öz töv si yə lə ri ni ve rib. Ya-
ra dı cı lı ğı na ve ri lən qiy mə tə gö rə 
təd bir iş ti rak çı la rı na min nət dar lıq 
edib.

Təd bi rin so nun da şairin söz lə-
ri nə ya zıl mış ha mı nın se və-se və 
din lə di yi “Qal maz be lə, qal maz 
dün ya” mah nı sı səs lən di ri lib. 

 FEYZİYYƏ

Şair Zakir Fəxri ilə görüş



Pa şa ƏLİOĞ LU

Mə lum ol du ğu ki mi, XVI əs rin son la rı – XVII əs rin əv vəl lə rin də, I Şah Ab-
ba sın ha ki miy yə ti il lə rin də (1587-1629) Azər bay can Sə fə vi lər döv lə ti 
İran döv lə ti nə çev ril mə yə baş la mış, XVII əs rin əv vəl lə ri nə qə dər Azər-
bay can tor paq la rı nın Os man lı im pe ra tor lu ğu nun tər ki bin də qal ma sı və 

xey li zəif lə mə si nə ti cə sin də öl kə də apa rı cı si ya si-iq ti sa di rol təd ri cən İra nın da xi li 
vi la yət lə ri nə keç miş di. 1555-ci il də pay taxt Təb riz dən Qəz vi nə, 1587-ci il də isə 
ora dan İs fa ha na kö çü rül dü. I Şah Ab ba sın hər bi is la hat la rı qı zıl baş tay fa la rı nın 
nü fu zu nu və ro lu nu azalt dı. La kin bü tün bun la ra bax ma ya raq, Sə fə vi döv lə ti nin 
əsa sı nı qoy muş qı zıl baş tay fa la rı nın ana di li olan türk di li Təb riz də və Qəz vin də ol-
du ğu ki mi, ye ni pay taxt İs fa han da da sa ra yın və qo şu nun iş lək di li ola raq qa lır dı.

Gör kəm li Azər bay can ali mi Tur-
xan Gən cə yi “İs fa han da kı Sə fə vi sa-
ra yın da türk di li nin möv qe yi” ad lı 
mə qa lə sin də bir sı ra Av ro pa səy-
yah la rı nın – Pet ra del la Val le, Adam 
Oleari, Şe val ye Jan Şar dən, San son, 
Ra fael dü Man və En gel bert Kemp fe-
kin əsər lə ri ni, Şah Sə fi  nin (1629-1642) 
Avst ri ya-Ma ca rıs tan im pe ra to ru II 
Fer di nan da və Şah Sul tan Hü sey-
nin (1696-1722) Sak so ni ya her so qu 
və Pol şa kra lı Av qus ta mək tu bu-
nu nü mu nə gə ti rə rək Azər bay can 
türk cə si nin Sə fə vi sa ra yın da yük sək 
möv qe yə ma lik ol du ğu nu söy lə yir. 
T.Gən cə yi 1636-cı ilin no yab rın dan 
1638-ci ilin fev ra lı na qə dər İran da ya-
şa mış al man sə fi  ri Adam Oleari nin 
be lə bir mə lu ma tın dan si tat gə ti rir: 
“Türk di li İs fa han da elə əhə miy yə tə 
ma lik dir ki, ora da çox na dir hal lar da 
fars ca bir söz eşi dir sən”.

Ar tıq XVI əsr dən Azər bay can 
türk cə si nin di gər türk dil lə rin dən 
fərq lən di ril di yi mə lum dur. Ana 
di lin də ki di va nı nın di ba çə sin də 
öz di li ni “türk cə” de yə təq dim 
edən bö yük Fü zu li Os man lı şair-
lə ri ni “bü lə ğa yi-Rum”, Or ta Asi ya 
şair lə ri ni “fü sə ha yi-ta tar” ad lan-
dır mış və üzr xah lıq la de miş di ki, 
əgər di li nin o di yar la rın ifa də və 
mə səl lə rin dən zi nət lən di yi ni gör-
mə sə lər, onu üzr lü he sab et sin lər 
(3,s.32). T.Gən cə yi nin de di yi ki mi, 
Sa diq bəy Əf şar (1533-1610) ilk də-
fə ola raq Azər bay can türk cə si mə-
na sın da “mü tə kəl li mi ni-qı zıl baş” 
ifa də si ni iş lət miş dir. “Qı zıl baş ca” 
Sə fə vi döv rün də ki türk cə ni gös-
tər mək üçün (“qı zıl baş ca da nı şan-
lar”) iş lə di lən bir is ti lah idi və bu 
sü la lə nin sü qu tun dan son ra si ya si 
və məz hə bi ça la ra ma lik ol du ğun-
dan ara dan qalx dı” .

XVII əsr Azər bay can poezi ya-
sı nın ən gör kəm li nü ma yən də lə ri 
yo rul ma dan ana di li, onun tə miz-
li yi uğ run da mü ba ri zə apar mış, 
hə min dövr də bir sı ra öl kə lər də 
əsas ədə biy yat di li olan fars ca ya 
qar şı türk di- li nin nü fuz 
və gü cü nü 
q o  r u  m a -
ğı qar-
ş ı  l a  r ı  n a 
m ə q  s ə d 
qoy muş-
du lar.

Döv rün gör kəm li şairi Mə si hi 
(1580-1656) 1629-cu il də ta mam la-
dı ğı “Vər qa və Gül şa” poema sın-
da türk di li nin pey ğəm bər tə rə-
fi n dən məq bul sa yıl dı ğı na diq qə ti 
cəlb edir, bu di lin Tan rı tə rə fi n dən 
qə bul edil mə si ba rə də da nı şır:

Ey qaili-qövl, kün ti-möv lah,
Biz dən sə nə kəs di ra hi-ik rah.
Tür kin di lin qo yər rə su li
De ne cə olur Xu da qə bu li?
Bu ra dan be lə nə ti cə yə gəl mək 

olar ki, bu dövr də də türk di li nə 
ögey mü na si bət, onu fars ca dan 
aşa ğı tut maq hal la rı ol muş dur.

Mə lum ol du ğu ki mi, bö yük söz 
us ta dı Fü zu li di li nin ərəb, fars 
dil lə ri ilə bə ra bər, Ya xın və Or ta 
Şərq klas sik ədə biy ya tın da özü-
nə la yiq yer tut ma sı üçün əlin dən 
gə lə ni et miş dir. Şair fars di lin də 

əruz vəz ni nin bü tün tə ləb lə ri nə, 
in cə lik lə ri nə uy ğun şeir lə rin çox 
ya zıl dı ğı nı, türk di lin də isə hə lə 
çə tin lik lə rin ol du ğu nu, ana di lin-
də əru zun bü tün tə ləb lə ri nə ca vab 
ve rə bi lə cək bir poezi ya ya rat maq 
mis si ya sı nı öz üzə ri nə gö tür dü-
yü nü elan edir:

Mən də tov fi q ol sa bu düş va rı
 asan ey lə rəm,
Nov ba har ol ğac ti kən də
 bər gi-gül iz har olur.
Bö yük us ta dı nın ar dın ca XVII 

əsr şairi Qöv si Təb ri zi də türk di-
li qar şı sın da kı mə su liy yə ti ni dərk 
et di yi  ni, türk cə şeir lə ri ilə bü tün 
dün ya nı fəth edə cə yi ni bil di rir:

Et mək üçün türk nəz mi lə
  mü səx xər alə mi,
Tap dı lar ər ba bi-mə ni bil mə nəm
  han dan mə ni.

Klas sik ədə biy ya tı mı zın bü tün 
dövr lə rin də ol du ğu ki mi, XVII 
əsr də də şair lə ri miz əsər lə rin də 
sö zə bö yük önəm ver dik lə ri ni bil-
dir miş, ədə biy yat, onun və zi fə lə ri, 
ro lu ba rə də fi  kir lə ri ni söy lə miş lər.

XVI əs rin ikin ci ya rı sı – XVII əs rin 
əv vəl lə rin də ya şa mış Mə həm məd 
Əma ni sö zə yük sək qiy mət ve rir, 
“ləfz” rə difl  i qə zə lin də sö zü mö-
cü zə, şah la ra la yiq in ci ad lan dı rır. 
Şairə gö rə, in san bə də nin də ki əza la-
ra sər dar olan sö zü hər “la tail”ə sərf 
et mək ol maz, eş qə dair sö zü yer siz 
iş lət mək ədəb dən kə nar dır:

Sərf qıl maq ləf zi hər la tailə
 ca yiz de gil,
Cism ara çün xey li-ə’ za yə
 irür sər dar söz.
Qıl ma iz ha ri-təəş şüq ni,
 Əma ni, zin har,
Baisi-tər ki-ədəb dür
 çün ki bi hən car söz.
Döv rün də şeir sə nə ti nə ye tə rin-

cə də yər ve ril mə di yi nə eti raz edən 
Əma ni şair lik is te da dı nın giz li qal-
ma sı nı is tə di yi ni bil di rir. Çün ki bu 
zə ma nə də şeir söy lə mək utanc gə-
ti rən sə nət olub:

Təb ’i min möv zun lu ğu məx fi 
 bo lay dı kaş ki,
Ey Əma ni, çün olup dur
 söy lə mək əş ’ar ar.
Şairə gö rə əsl şeiri yaz maq üçün 

in sa nın qəl bin də eşq ol ma lı dır. 
Əma ni de yir ki, sö zü nü ifa də et-
mək də aciz olanda onu da şeir 
yaz ma ğa eşq məc bur et miş dir:

Aci zi-təq rir idim bir ləfz
  məz kur et mə gə,
Eşq qıl dı nəzm tər ti bi üçün

 gu ya mə ni.
Baş qa söz lə, 

ya zı lan şeirin ar-
xa sın da hiss, hə-
yə can, mə həb bət 
ol ma lı dır.
XVII əs rin gör-

kəm li şairi Saib 
Təb ri zi (1601-1676) 

öz ya ra dı cı lı ğın da 
söz və sə nət haq qın-

da mü la hi zə lə rə ge-
niş yer ver miş dir. Prof. 

Sa mət Əli za də ya zır: 
“Saib Təb ri zi ya ra dı cı lı-

ğın da söz yal nız ifa də va-
si tə si ro lu oy na maq la məh-

dud laş mır, bu ra da söz həm 
də öy rən mə ob yek ti ki mi alı nır. 
Saib sö zə həm alim, həm də şair 
gö zü ilə ba xır: söz həm nitq va-

hi di – lek sik va hid ki-
mi izah edi lir, həm 

də sö zün poetik 
im kan la  r ın  dan 
bəhs edi lir”.

Saib fars ca yaz dı ğı “Söz” rə difl  i 
qə zə lin də sö zün, söz sə nə ti nin in-
san hə ya tın da kı ro lu, ədə biy ya tın, 
sə nət ka rın və zi fə lə ri ba rə də fi  kir-
lə ri ni ifa də edir. Qə zə lin bi rin ci 
bey tin də oxu cu mə sə lə si nə to xu-
nu lur. Müəl li fə gö rə, söz sə nə ti 
yal nız onu ba şa dü şən in san lar da 
əks-sə da ta pa, on la rın qəl bi ni çı-
raq ban edə bi lər. Şeir in san la rın 
qəl bi nə tə sir et mə li dir. Əgər be lə 
de yil sə, bu tə bi bin boş ye rə ha ray 
sal ma sı na bən zə yər. Sə nət ka rın 
is te da dı, rə van tə bi ol ma sa, son-
ra özü öz əsə rin dən pe şi man olar. 
Saib bə dii əsər dən bi rin ci növ bə də 
mə na tə ləb olun du ğu nu, ye ni, ba-
ki rə söz de yən lə rin ən yük sək də-
yə rə la yiq ol duq la rı nı bil di rir:

Öz gə lər dən bir cə fər qim var dı
  bu ba bət də kim,
Ha mı dan ar tıq mə ni mə na da
  hey ran et di söz.
Kim tə va zöh lə de di qön çə ki mi
  ba ki rə söz,
Be lə söz sa hib lə rin vax tın da
  xən dan et di söz.
Şair söz lə rin na zi ilə oy na mış, 

on lar la meh ri ban lıq et miş dir, ona 
gö rə də əsər lə ri nin şöh rə ti hər tə-
rə fə ya yıl mış dır. Saib in san ölən-
dən son ra sö zün onu unut ma ğa 
qoy ma dı ğın dan da nı şır: əgər söz 
ol ma say dı, Ma ke do ni ya lı İs kən dər 
də çox dan yad dan çıx mış dı. So-
nun cu beyt də müəl lif sə nət ka rın 
ya ra dı cı lıq əzab la rın dan da nı şır. 
Saib döv run də ona gö rə məş hur 
olub ki, söz üçün qə ləm ki mi öz 
ba şın dan ke çib, ya ra dı cı lıq ax ta rış-
la rı nın əzab-əziy yət lə ri nə dö züb:

Çün qə ləm tək öz ba şın dan
 keç di Saib söz üçün,
Bu sə bəb dən dir onu
 məş hu ri-döv ran et di söz.
Bir qə zə lin də şair “in cə söz üs tə 

ya nıb hər gün əri di yin dən” da nı şır.
Şair bə dii əsər də bö yük önəm 

ver di yi mə na ilə for ma nın vəh də-
ti ba rə də afo rizm ki mi səs lə nən bir 
sı ra də yər li fi  kir lər söy lə miş dir. 
“Söz lə onun mə na sı nı qı lınc la da 
bir-bi rin dən ayır maq ol maz”; “Söz 
öz tə si ri ni fi  kir dər ya sın dan alır”; 
“Sö zün key fi y yə ti ol sa, tə sir edə 
bi lər”; “Söz yal nız öz sir li mə na la rı 
ilə fəth et mək qa bi liy yə ti qa za nır”; 
“Hər kim ki, məz mu na alu də dir, 
söz çü lük dən azad olar”; “Mə na 
tə ləb edə nin şöv qü nü vü sal ar tı-
rar”; “Zikr lə rin mə na sı nı na məh-
rəm dən qo ru yun” .

Saib şeir lə rin də öz ya ra dı cı lı ğı, 
is te da dı ilə fəxr et di yi ni giz lət mir:

Üm ma nın göv hə ri, Saib,
 qə lə min dən tö kü lür,
Be lə bir söz bu lu du, söy lə,
 ca han har da ta par.
Özü nə, ya ra dı cı lı ğı nın yük sək 

bə dii də yə ri nə bö yük ina mı olan 
şair o ölən dən son ra da əsər lə ri-
nin ya şa ya ca ğı nı söy lə yir, “Tu fa na 
düş sə də öm rüm, sö züm əz bər qa-
la caq” de yir.

(Ardı gələn sayımızda)
P.S. Mə qa lə də ki bə dii tər cü mə lər 

Ba laş Azə roğ lu nun dur.
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dır mış və üzr xah lıq la de miş di ki, 
əgər di li nin o di yar la rın ifa də və 
mə səl lə rin dən zi nət lən di yi ni gör-
mə sə lər, onu üzr lü he sab et sin lər 
(3,s.32). T.Gən cə yi nin de di yi ki mi, 
Sa diq bəy Əf şar (1533-1610) ilk də-
fə ola raq Azər bay can türk cə si mə-
na sın da “mü tə kəl li mi ni-qı zıl baş” 
ifa də si ni iş lət miş dir. “Qı zıl baş ca” 
Sə fə vi döv rün də ki türk cə ni gös-
tər mək üçün (“qı zıl baş ca da nı şan-
lar”) iş lə di lən bir is ti lah idi və bu 
sü la lə nin sü qu tun dan son ra si ya si 
və məz hə bi ça la ra ma lik ol du ğun-
dan ara dan qalx dı” .

XVII əsr Azər bay can poezi ya-
sı nın ən gör kəm li nü ma yən də lə ri 
yo rul ma dan ana di li, onun tə miz-
li yi uğ run da mü ba ri zə apar mış, 
hə min dövr də bir sı ra öl kə lər də 
əsas ədə biy yat di li olan fars ca ya 
qar şı türk di- li nin nü fuz 
və gü cü nü 
q o  r u  m a -
ğı qar-
ş ı  l a  r ı  n a 
m ə q  s ə d 
qoy muş-
du lar.

Eşq qıl dı nəzm tər ti bi üçün
 gu ya mə ni.

Baş qa söz lə, 
ya zı lan şeirin ar-
xa sın da hiss, hə-
yə can, mə həb bət 
ol ma lı dır.

XVII əs rin gör-
kəm li şairi Saib 

Təb ri zi (1601-1676) 
öz ya ra dı cı lı ğın da 

söz və sə nət haq qın-
da mü la hi zə lə rə ge-

niş yer ver miş dir. Prof. 
Sa mət Əli za də ya zır: 
“Saib Təb ri zi ya ra dı cı lı-

ğın da söz yal nız ifa də va-
si tə si ro lu oy na maq la məh-

dud laş mır, bu ra da söz həm 
də öy rən mə ob yek ti ki mi alı nır. 
Saib sö zə həm alim, həm də şair 
gö zü ilə ba xır: söz həm nitq va-

hi di – lek sik va hid ki-
mi izah edi lir, həm 

də sö zün poetik 
im kan la  r ın  dan 
bəhs edi lir”.

Çün qə ləm tək öz ba şın dan
 keç di Saib söz üçün,
Bu sə bəb dən dir onu
 məş hu ri-döv ran et di söz.
Bir qə zə lin də şair “in cə söz üs tə 

ya nıb hər gün əri di yin dən” da nı şır.
Şair bə dii əsər də bö yük önəm 

ver di yi mə na ilə for ma nın vəh də-
ti ba rə də afo rizm ki mi səs lə nən bir 
sı ra də yər li fi  kir lər söy lə miş dir. 
“Söz lə onun mə na sı nı qı lınc la da 
bir-bi rin dən ayır maq ol maz”; “Söz 
öz tə si ri ni fi  kir dər ya sın dan alır”; 
“Sö zün key fi y yə ti ol sa, tə sir edə 
bi lər”; “Söz yal nız öz sir li mə na la rı 
ilə fəth et mək qa bi liy yə ti qa za nır”; 
“Hər kim ki, məz mu na alu də dir, 
söz çü lük dən azad olar”; “Mə na 
tə ləb edə nin şöv qü nü vü sal ar tı-
rar”; “Zikr lə rin mə na sı nı na məh-
rəm dən qo ru yun” .

Saib şeir lə rin də öz ya ra dı cı lı ğı, 
is te da dı ilə fəxr et di yi ni giz lət mir:

Üm ma nın göv hə ri, Saib,
 qə lə min dən tö kü lür,
Be lə bir söz bu lu du, söy lə,
 ca han har da ta par.
Özü nə, ya ra dı cı lı ğı nın yük sək 

bə dii də yə ri nə bö yük ina mı olan 
şair o ölən dən son ra da əsər lə ri-
nin ya şa ya ca ğı nı söy lə yir, “Tu fa na 
düş sə də öm rüm, sö züm əz bər qa-
la caq” de yir.

(Ardı gələn sayımızda)
P.S. Mə qa lə də ki bə dii tər cü mə lər 

Ba laş Azə roğ lu nun dur.

in sa nın qəl bin də eşq ol ma lı dır. 
Əma ni de yir ki, sö zü nü ifa də et-
mək də aciz olanda onu da şeir 
yaz ma ğa eşq məc bur et miş dir:

də öy rən mə ob yek ti ki mi alı nır. 
Saib sö zə həm alim, həm də şair 
gö zü ilə ba xır: söz həm nitq va-

XVII əsr
Azər bay can 
şair lə ri
söz sə nə ti 
haq qın da



Dün ya ədə biy ya tın da də-
rin iz bu rax mış məş hur 
ya zı çı Frans Kaf ka nın 
na dir in san ru hu na qə-

dər iş lə miş va hi mə li və ab surd 
üs lu bu olub. Bu ba xım dan,  onun 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da bə-
zi fakt lar bö yük ma raq do-
ğu rur. 
1. Frans Kafk  a Pra qa da do ğul-

muş, əsa sən, al man di lin də ya-
zıb-ya rat mış yə hu di mən şə li 
Avst ri ya ya zı çı sı dır. 

2. Qəs sab nə və si olan Kafk  a öm-
rü bo yu ət ye mə yib.

3. Özü nü məz lum və qa pa-
lı apar dı ğı na gö rə uşaq lıq da 
onu qey ri-adi uşaq və də li sa-
yıb lar. “Ədə biy yat dan baş qa 
hər şe yə nif rət edi rəm. Qo naq 
get mək mə nim üçün da rıx dı-
rı cı dır. Doğ ma la rı mın kə də ri-
ni, se vin ci ni pay laş maq mə nə 
dəh şət li də rə cə də can sı xı cı gə-
lir. Söh bət ləş mək mə ni va cib, 
cid di və ori ji nal şey lər dü şün-
mək dən məh rum edir”.

4. Frans Kafk  a in di Pra qa nın ən 
önəm li sim vol la rın dan bi ri sa-
yı lır.

5. Kafk  a gənc li yin də tə səv vür 
edil mə yə cək də rə cə də tən ha 
olub. O, va li deyn lə ri, xü su sən 
qəd dar ata sı ilə heç cür dil ta-
pa bil mir miş. Onun ata sı na 
yaz dı ğı mək tub da be lə bir 
cüm lə var: “Sə nin uc ba-
tın dan mən özü mə olan 
ina mı mı iti rib əvə zin-
də gü nah his si qa zan-
dım”. 

6. Xəl və tə çə ki lən ya zı çı bir müd-
dət bəd bəxt ha di sə lər lə bağ lı 
sı ğor ta böl mə sin də adi, da rıx-
dı rı cı ofi s iş çi si olub ki, bu da 
ya zı çı nı da ha bö yük ümid siz-
li yə və bəd bin li yə yu var la dıb. 

7. Kafk  a hiss lə ri və borc la rı ara-
sın da qa lan in san olub. Bir 
yan dan özü nü onu hü quq şü-
nas lı ğa bağ la mış va li deyn-
lə ri nə borc lu bi lir di, di gər 
tə rəf dən də ədə biy yat və ya zı-
çı lı ğa can atır dı. O, gün də lik-
lə rin də ya zır dı: “Mə nim üçün 
bu, əzab lı iki li hə yat dır. Mə-
ni bun dan an caq də li lik xi las 
edə bi lər”.

8. Kafk  a hə ya tı bo yu müx tə lif 
xro ni ki xəs tə lik lə rə - və rəm, 
ba şağ rı sı, yu xu suz luq, qə-
biz lik və baş qa xəs tə lik lə rə  - 
müb tə la olub.

9. Ya zı çı nın ya ra dı cı lı ğın-
da əsas bə dii pri yom me ta-
me ta fo ra iki qat bən zət mə dir.

Məhz me ta me ta fo ra onun əsər-
lə ri nə bö yük lük, ab surd luq, də-
rin lik və fa ciəli lik gə ti rir. 

10. Ağır xəs tə lik za ma nı Frans 
Kafk  a dos tu Maks Brod dan 
heç kə sin gör mə di yi ro man la rı 
da da xil ol maq la özü nün bü-
tün əl yaz ma la rı nı yan dır ma ğı 
xa hiş edib. La kin dos tu nəin-
ki əl yaz ma la rı məhv et mə yib, 
hətt  a on la rı nəşr et di rib. Məhz 
dos tu Bro dun sa yə sin də Kaf-
ka nı bü tün dün ya ta nı dı.

11. Ölü mün dən son ra şöh rət tap-
mış ro man la rı na bax ma ya raq, 
Kafk  a nın sağ lı ğın da qiy mət-
lən di ril mə miş he ka yə lə ri var. 

12. Səh hə tin də ki prob lem lər lə 
bağ lı ola raq, Kafk  a 40 ya şı na 
ça ta ca ğı na inan mır dı. 

13. Şəx si sar sın tı və ya şan tı la rı-
nın əks olun du ğu he ka yə lə ri 
ona öz qor xu la rı na qa lib gəl-
mək də kö mək edib.

14. Onun ölü mün dən son ra çap 
edil miş üç ro ma nı – “Ame ri-
ka”, “Məh kə mə” və “Qəsr” 
əsər lə ri - ya rım çıq qa lıb.

15. İyul ayı nın 3-də do ğu lan ya zı-
çı iyu nun 3-də və fat edib.

16. Xa rak ter cə me lan xo lik ol-
ma sı na bax ma ya raq, dost la-
rı Kafk  a nın qey ri-adi yu mor 
his si ni xü su si qeyd edib lər. 
Hətt  a on lar Kafk  a nı “məc li-
sin gö zü” ad lan dı rır dı lar. Al-
man nəşr lə rin dən bi ri Kafk  a nı 
Çar li Çap li nə ox şar lı ğı nı qeyd 
edib. O, dost la rın dan bi ri nə 
be lə ya zıb: “Mən şən lən mə yi 
ba ca rı ram, bu na şüb hə niz ol-
ma sın”.

17. Çə tin ailə mü na si bət lə ri uc ba-
tın dan Kafk  a ev lə nə bil mə yib. 
O, tez-tez ni şan lan sa da, hər də-
fə bir sə bəb üzün dən ni şan lı la rı 
ilə mü na si bə tə son qo yub.

Hazırladı: NƏRİMAN
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ün ya ədə biy ya tın da də-
rin iz bu rax mış məş hur 
ya zı çı Frans Kaf ka nın 
na dir in san ru hu na qə-

dər iş lə miş va hi mə li və ab surd 
üs lu bu olub. Bu ba xım dan,  onun 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da bə-
zi fakt lar bö yük ma raq do-

Frans Kafk  a Pra qa da do ğul-
muş, əsa sən, al man di lin də ya-
zıb-ya rat mış yə hu di mən şə li 

Qəs sab nə və si olan Kafk  a öm-

Özü nü məz lum və qa pa-
lı apar dı ğı na gö rə uşaq lıq da 
onu qey ri-adi uşaq və də li sa-
yıb lar. “Ədə biy yat dan baş qa 
hər şe yə nif rət edi rəm. Qo naq 
get mək mə nim üçün da rıx dı-
rı cı dır. Doğ ma la rı mın kə də ri-
ni, se vin ci ni pay laş maq mə nə 
dəh şət li də rə cə də can sı xı cı gə-
lir. Söh bət ləş mək mə ni va cib, 
cid di və ori ji nal şey lər dü şün-

Frans Kafk  a in di Pra qa nın ən 
önəm li sim vol la rın dan bi ri sa-

Kafk  a gənc li yin də tə səv vür 
edil mə yə cək də rə cə də tən ha 
olub. O, va li deyn lə ri, xü su sən 
qəd dar ata sı ilə heç cür dil ta-
pa bil mir miş. Onun ata sı na 
yaz dı ğı mək tub da be lə bir 
cüm lə var: “Sə nin uc ba-

Xəl və tə çə ki lən ya zı çı bir müd-
dət bəd bəxt ha di sə lər lə bağ lı 
sı ğor ta böl mə sin də adi, da rıx-
dı rı cı ofi s iş çi si olub ki, bu da 
ya zı çı nı da ha bö yük ümid siz-
li yə və bəd bin li yə yu var la dıb. 

7. Kafk  a hiss lə ri və borc la rı ara-
sın da qa lan in san olub. Bir 
yan dan özü nü onu hü quq şü-
nas lı ğa bağ la mış va li deyn-
lə ri nə borc lu bi lir di, di gər 
tə rəf dən də ədə biy yat və ya zı-
çı lı ğa can atır dı. O, gün də lik-
lə rin də ya zır dı: “Mə nim üçün 
bu, əzab lı iki li hə yat dır. Mə-
ni bun dan an caq də li lik xi las 
edə bi lər”.

8. Kafk  a hə ya tı bo yu müx tə lif 
xro ni ki xəs tə lik lə rə - və rəm, 
ba şağ rı sı, yu xu suz luq, qə-
biz lik və baş qa xəs tə lik lə rə  - 
müb tə la olub.
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Kafka haqqında 
maraqlı faktlar...

Kənan HACI

Ö
tən əsr dən bi zə mi ras qa lan ən çə-
tin sual lar dan bi ri də ədə biy ya tın 
ideolo gi ya ya xid mət edib-et mə-
mə si dir. Za man-za man bu, mü za-

ki rə möv zu olub. 
Ötən ay C. Oruel lin “Hey va nıs tan” əsə-

ri ni oxu duq dan son ra bu haq da bir da ha 
dü şün mə yə baş la dım. “Hey va nıs tan” so vet 
ideolo gi ya sı nın da şı nı daş üs tün də qoy-
ma yıb. Bu əsər So vet İtt  i fa qı nın tim sa lın da 
to ta li tar cə miy yə tin, av to ri tar ida rə çi li yin 
al le qo rik təs vi ri ni əks et di rən ye ga nə bə dii 
nü mu nə dir.

Oruell bu ro ma nı 1945-ci il də ya zıb. Əsər 
SS Rİ-də rəs mən qa da ğan olun muş du. 1947-
ci il də Uk ray na di lin də nəşr olun muş ki ta-
bın bö yük his sə si  SSRİ və Bri ta ni ya təh lü-
kə siz lik or qan la rı nın əl bir sə yi nə ti cə sin də 
mü sa di rə olun muş du.

Oruell özü 6 il Hin dis tan İm pe ri ya po-
li si nin əmək da şı olub. İm pe ri ya nın bü tün 
iy rənc lik lə ri ni gö rüb, elə bu na gö rə də po-
lis dən is te fa ve rib özü nü büs bü tün ya ra-
dı cı lı ğa həsr et miş di. Uzun müd dət iş siz 
qa lan Oruell Cek Lon do nun Mar tin İde ni 
ki mi  “hə yat uni ver si te ti” keç mə li ol muş du. 
Bo ğa zın dan gül lə ya ra sı alıb sə si ni itir miş-
di. O, də fə lər lə ağır sı naq lar la üz ləş miş di. 
1941-ci il də İkin ci Dün ya Mü ha ri bə si baş-
la yar kən hər bi xid mə tə ya rar sız ol ma sı na 
bax ma ya raq Lon don Ha va Hü cu mun dan 
Mü da fi ə ba tal yo nu na qo şul muş du. 

O, qa tı an ti kom mu nist idi.  
“Hey va nıs tan”da Sta li nin də, Mo lo to vun 

da, Trots ki nin də, hətt  a pro le tar ya zı çı sı 
Mak sim Qor ki nin də ob ra zı var. Bok ser ad lı 
atın tez-tez “mən da ha çox iş lə yə cəm” de yə 
kor-ko ra nə mü ti li yi sta xa nov çu luq hə rə ka-
tı na bir işa rə dir.

Bok ser qo ca lıb ta qət dən dü şən dən, heç 
bir işə ya ra ma yan dan son ra onu sal laq xa-
na ya yol la yır lar. Bu top lum da hey dən dü-
şən hər bir can lı sal laq xa na bı ça ğı nın al tı na 
gön də ri lir. 37-ci il rep res si ya sı nın da de tal-
la rı al le qo rik təs vir lər va si tə si lə oxu cu ya 
çat dı rı lır.

Ədə biy yat bu əsə rin tim sa lın da so vet 
ideolo gi ya sı nın kö kü nü qa zır. Hey va nıs tan 
cə miy yə tin də hökm sü rən qa nun suz luq lar 
so vet cə miy yə ti nin ey ni lə hey van lar alə mi-
nə pro yek si ya olun muş va rian tı dır. Oruell 
par laq is te da dı nəq qaş ki mi so vet re ji mi nin 
ob ra zı nı ta ri xin yad da şı na həkk edib.

İl bo yu qul ki mi ça lı şan hey van la rın də-
ri lə rin dən baş qa ay rı sər vət lə ri yox dur. 
Fer ma da ha ki miy yər dev ri lir və on dan da 
qəd dar bir re jim ye ti şir. “Bü tün hey van la rın 
hü quq la rı bə ra bər dir” şüarı ilə baş la rı piy-
lə nən do nuz lar hə qi qə ti çox gec an la yır lar.    

Əsə rin so nun da do nuz lar öz həm cins lə ri-
ni in san lar dan, in san lar da öz həm cins lə ri ni 
do nuz lar dan ayı ra bil mir lər. İn san la hey va-
nın fər qi bi lin məz olur...

Kest le rin “Ko re di ci zül mət”i
So vet sis te min də Oruell ki mi azad ya-

zı çı nın ye tiş mə si nə im kan ver məz di lər. 
Tək-tük ya zı çı lar var dı ki, öz lə ri ni ha kim 
ideolo gi ya nın tə si rin dən kə nar da sax la-
ma ğı ba ca rır dı lar. Çox ma raq lı dır ki, so vet 
ideolo gi ya sı tək cə öz və tən da şı olan ya zı çı-
la rın de yil, baş qa öl kə də ya şa yan ya ra dı cı 
in san la rın da tə fək kü rü nə müəy yən mə na-
da tə sir gös tə rə bil miş di.

Ar tur Kest ler də bu tə si rə dü şən ya zı çı-
lar dan idi. Onun “Ko re di ci zül mət” əsə ri ni 
oxu duq dan son ra bu ya zı çı nın hə ya tı ilə ma-
raq lan dım. Əs lən yə hu di olan Kest ler əv vəl-
lər kom mu niz mi təb liğ et mə si nə bax ma ya-
raq son ra dan an ti kom mu nist ide ya lar la çı xış 
edib. O, həbs olu na raq ölü mə məh kum edi lib. 

İş elə gə ti rib ki, o, ölüm dən xi las ola raq özü-
nün ölü mə məh kum edil mə si ni əsər lə rin də 
təs vir edib.

Onun fi k rin cə, in san ağ lı nın dərk edə bil-
mə di yi yük sək real lıq var və bu, bi zim hə ya-
tı mı zın ye ga nə mə na sı dır.

“Bu, göz lə gö rül mə yən mü rək kəb lə ya zıl mış 
mətn ki mi dir. Onu oxu ma ğı ba car ma saq da möv-
cud lu ğu nu dərk et mə yi miz var lı ğı mı zın əsa sı nı 
də yiş mək və hə rə kət lə ri mi zi mətn də de yi lən lər 
həd di nə gə ti rib çı xar maq üçün ki fa yət edir”.

Kest ler ya zı çı nın top lu mu də yiş mək iq ti da-
rın da ol du ğu na ina nır dı. O, İn gil tə rə və tən da-
şı olar kən ya zır dı: “Hər də fə bu sülh se vər bir 
öl kə nin dar ağa cın da qa dın ya xud ki şi edam 
edi lən də mə nim yad da şım sa ğal ma yan ya-
ra ki mi qa na ma ğa baş la yır. As maq qa da ğan 
edil mə yə nə qə dər ra hat lı ğım ol ma ya caq.”

Kest ler hu ma nist ya zı çı idi. O, dün ya nı də-
yiş mək əvə zi nə İn sa nı dərk et mə yi va cib he-
sab edir di. 

“Ko re di ci zül mət” əsə rin də Kest ler müəy yən 
mə na da öz ta le yi ni qə lə mə alıb. Əsə rin qəh rə ma-
nı Ni ko lay Rı ba şov həbs xa na di var la rı ar xa sın da 
be lə par ti ya nın haq lı ol du ğu na ina nır. Bu ob ra zı 
ya ra dar kən ya zı çı özü nün ta nı dı ğı köh nə bol şe-
vik lə rin ta le yin dən də ya rar la nıb.

İn san lar par ti ya nın so nun cu tap şı rı ğı nı ye-
ri nə ye tir mək dən öt rü öz lə ri ni məh və məh-
kum et mək dən be lə çə kin mir lər. Özü nün 
xalq düş mə ni ol du ğu nu eti raf et mək, par ti ya 
na mi nə ölü mü qə bul et mək –bü tün bun la rın 
real təs vi ri ni ver mək üçün öl kə də baş ve rən-
lə rin ma hiy yə ti ni an la maq la zım idi.

Bu əsər Kest le rin özü nün hə yat dra mı dır.
Həbs səh nə siy lə baş la nan ro man Hit ler tür-

mə sin dən Sta lin tür mə si nə kör pü sa lır. Çe-
kist lər Ru ba şo vun Mosk va da kı mən zi li nə so-
xu lar kən onun yu xu su na Al ma ni ya da həbs 
olun ma sı gi rir. O, nə lər baş ver di yi ni an la maq-
da çə tin lik çə kir. Yu xu real lı ğa çev ri lir. 

“Mən bir şe yi bi li rəm ki, in san la ra hə qi qə ti 
de mək la zım dır. Xü su si lə də əgər on lar bu 
hə qi qə ti bi lir lər sə... Be lə ol duq da onu giz lət-
mək ən bö yük ax maq lıq dır”.

Par ti ya hə qi qə ti de yən lə ri sev mir di, on la rı 
ölü mə məh kum edir di.

“Ko re di ci zül mət” elə  “Hey va nıs tan”da kı 
zül mə tin da va mı dır.

Oruell və Kestler

Kom mu nizm: te zis və an ti te zis
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Qa ra mat bir yu xu dan oyan dım, işı ğı 
yan dır dım – ba şım ağ rı dan çat la yır dı.

Bu şid dət li baş ağ rı la rı vax ta şı rı ge cə lə-
ri min ayaq da şı dır.

Küt və kə nək bir ağ rı qo şa çə kic lə sağ-
dan və sol dan gic gah la rı mı dö yəc lə yir di, 
qalx dım, üst köy nə yi min döş ci bin dən ağ 
bir hə bin an caq bir qəl pə si ni tap dım ki, 
onu da ud maq üçün stol üs tün də ki qra-
fi n də su yox dur.

Bu qür bət şə hər də hər bi xid mət də olan 
bir ne çə yol daş la bə ra bər əla hid də bir ev-
də ya şa yır dıq, ev də su lü lə si yox du, qon-
şu ev dən al dı ğı mız qu yu su yu nu qay na-
dıb içir dik.

Şi ne li mi çiy ni mə sal dım, ikin ci mər tə-
bə də ki ota ğım dan qa ran lıq hə yə tə düş-
düm, çox uca ha sar lar la döv rə lən miş 
hə yət or ta sın da ki çik bir ho vuz var dı, sə-
hər lər o ho vuz dan gö tür dü yü müz su ilə 
əl-üzü mü zü yu yur duq. Ge cə çox şax ta lı 
idi və ho vuz da kı su don muş du, yum ru-
ğum la bu zu sın dır dım, ci bim də ili şib qal-
mış həb qəl pə si ni ud dum, üs tün dən bir 
ovuc buz lu su iç dim.

Ge ri dön düm, ota ğı ma qalx dım, var-gəl 
elə mə yə baş la dım ki, ağ rı bir az sən gi sin, 
son ra tə zə dən yı xı lıb ya tım, adə tən dər-
man atan dan ya rım saat son ra ba şım ya-
vaş-ya vaş ağ rı nın qur ğu şun çən bə rin dən 
xi las olur du.

Am ma in di ya rım saat keç miş di və ki-
çik bir həb qəl pə si nin kə nək bir ağ rı ya di-
şi ba ta bil mə miş di.

Ge yin dim, aşa ğı düş düm, hə yət dən 
keç dim, uzun və qa ran lıq dəh liz dən kü-
çə yə çıx dım. Ge cə nin bu alə min də ki, ax-
şam dan qar yağ mış dı, son ra şax ta bər ki-
miş di, qa ran lıq kü çə də ins-cins yox du.

Və bu şə hə rin yal nız bir kü çə sin də, baş 
xi ya ba nın da hə mi şə iz di ham lı və işıq lı idi, 
bü tün di gər kü çə lə rin də, da lan la rın da, 
dön gə lə rin də ax şam dan kim sə siz lə şir di və 
qa ran lı ğa ba tır dı, yal nız baş xi ya ba nın da 
çox mər tə bə li bi na lar idi və or da kı bi na la-
rın pən cə rə lə ri kü çə yə ba xır dı, bal kon la rı 
kü çə nin sə ki lə ri üs tün də qə rar tu tur du, 
ev lə rin ümu mi gi riş qa pı la rı hə mi şə açıq-
dı, bü tün di gər kü çə lə rin də ki bir və iki-
mər tə bə li ev lər də isə şə hər uca ha sar la rın 

ar xa sın da kı hə yət lər də giz lən miş di və bu 
hə yət lər dən kü çə lə rə, da lan la ra, dön gə lə rə 
doğ ru uza nan xə fə dəh liz lə rin gi riş qa pı la-
rı ge cə-gün düz bağ lı olur du.

Son ra bu şə hər yal nız baş xi ya ban da ge-
cə dən xey li ke çə nə ki mi oyaq qa lır dı və 
sə hər lər or da, baş xi ya ban da bir az ləng 
yu xu dan oya nır dı, bü tün di gər kü çə lə-
rin də isə ax şam dan ya tır dı və sə hər ha va 
aza cıq işıq la nan ki mi aya ğa qal xır dı.

Və nə ha yət, bu şə hər yal nız baş xi ya-
ban da kı bir əc za xa na sı nı bü tün ge cə ni sə-
hə rə ki mi açıq sax la yır dı ki, in di ge cə nin 
bu alə min də mən ora – baş xi ya ba na, - şə-
hə rin sə hə rə ki mi açıq sax la dı ğı əc za xa na-
ya doğ ru ge dir dim...

...Və baş xi ya ban ge cə nin bu gec saat-
la rın da hə mi şə ki ki mi ye nə çı raq ban idi, 
am ma baş qa vaxt ge cə ya rı dan son ra da 
bur da do la şan ba xış la rı ça ğı rış lı bəd bəxt 
köl gə lər in di bu şax ta lı ge cə də yox ol muş-
du və hər ax şam bur da sı zıl da yan, ağ la-
yan di var dib lə ri də ar tıq sus muş du və 
bo şal mış dı.

Gün düz lər şə hə rin di gər mə həl lə lə rin-
də və ör tü lü ba za rın da sə də qə üçün uza-
nan əl lə ri boş qa lan di lən çi lə rin bir ço xu 
ax şam lar çox tez kim sə siz lə şən di gər kü-
çə lər dən bu ra, baş xi ya ba na doğ ru yö nə-
lir di lər, ayaq ya lın, ba şıaçıq uşaq lar, cın dır 
çit çad ra lı qa dın lar, çiy ni mi til yor ğan lı 
qo ca lar bur da di var dib lə rin də dü zü lüb 
otu rur du lar və bu di var dib lə ri xü su si lə 
so yuq qış ge cə lə ri yüz ağız lı fər yad la şə-
hə rin baş xi ya ba nın da kı iz di ham dan mər-
hə mət di lə yir di.

İn di isə şax ta lı bir ge cə nin bu alə-
min də ki, əl aç maq üçün şə hə rin 

baş xi ya ba nın da ins-cins qal-
ma mış dı, şə hə rin di lən çi 

uşaq la rın dan ki çik bir 
oğ la nın ili şib bur da, baş 

xi ya ban da qal ma sı 
təəc cüb lü idi.

Və şə hə rin sa hib siz, 
sər sə ri, ac it lə rin dən 

bö yük bir sü rü o uşa ğı 
mü ha si rə yə al mış dı.
Ayaq sax la dım, uşaq 

sü rü için də fır la nır dı, sa ğa 
dö nür dü, so la dö nür dü və 
əlin də ki çö rək dən qo part dı ğı 
ti kə lər dən sü rü də ki ac it lə rin 
hə rə si nə bir pay düş mə si nə 

cəhd edir di.
İkin ci bir çö rə yi isə uşaq sol 

qo lu al tın da bərk-bərk qol tu ğu-
na sıx mış dı.

Dü şün mək olar dı ki, kim sə-
siz bir uşaq çö rə yə möh tac ol-
du ğu ki mi bir par ça qar şı lıq lı 

şəf qə tə də möh tac dı və yə qin, 
meh ri ni özü ki mi hər yer dən qo vu-

lan, ac qa lan, so yuq dan tit rə yən bu 
sər sə ri it lə rə sal mış dır.
Əc za na xa ya çat mış dım, içə ri gir dim.

Ge cə ap tek çi si rən gi mə ba xan ki mi əh-
va lı mın nə yer də ol du ğu nu fəhm elə di, 

ta nış idik, vax ta şı rı qo ca dan nev ral jin 
ad la nan ba şağ rı sı dər ma nı alır və 

üst köy nə yi min döş ci bin də 
eh ti yat sax la yır dım.

Sa lam laş dıq və qo ca bu şə hər sa kin lə ri-
nə xas olan bir nə za kət lə il ti fat gös tər di.

- Çay sü züm, - de di, - elə bur da bir pay 
nev ral jin atın!

- Tə şək kür elə yi rəm, - de dim, - bir stə-
kan su.

Ba şı mı ge ri qa nır dım, ağ nev ral jin to-
zun di li min üs tü nə səp dim, su yu ba şı ma 
çək dim.

- Əy lə şin, - de di qo ca, - bu gün kü Teh ran 
ruz na mə lə ri dir, ax şam av to bus gə tir di, 
bax sa nız, ba şı nız bir az qa rış sa, ağ rı föv-
rən izo lə olub ge dər!

Al çaq miz üs tün də bir yı ğın Teh ran qə-
zet lə ri var dı və ən üst də ki qə ze tin bi rin-
ci sə hi fə sin də ka ri ka tu ra da ağ bir qo yun 
göy çə mən lik də ot qır pır dı, am ma sa ğın-
da və so lun da iki boz qurd şön gü yüb göz-
gö zə otur muş du, sağ da kı gö zü nü sol da-
kı na ağart mış dı ki, dinc otur, həd di ni bil, 
sol da kı da sağ da kı na mey dan oxu yur du 
ki, xam xə ya la düş mə, bo ğa zın da qa lar və 
be lə lik lə o qo yun çox xoş bəxt idi ki, ke şi-
yin də da yan mış iki qurd ara sın da öz qo-
yun səadə ti nə qo vuş muş du...

Ba şı mı qal dır dım, ge cə ap tek çisi  nin 
üzü nə bax dım, qo ca nın işıl da yan göz lə-
rin də cin lər oy na yır dı...

Nev ral jin tez tə sir elə miş di, ağ rı nın di şi 
sın mış dı və in di ge ri çə kil miş di, har da-
sa so nun cu bir nöq tə yə ili şib ama na bənd 
qal mış dı.

Ge cə ap tek çi si ilə xu da ha fi z lə şib ye ni-
dən baş xi ya ba na çıx dım.

Xə fi f, am ma şax ta lı bir kü lək şə hə rin di-
gər qa ran lıq kü çə lə rin də və da lan la rın da 
özü nü ora-bu ra çır pıb ge ri dön müş dü və 
in di bur da – baş xi ya ban da it lə rə çö rək 
pay la yan o uşa ğı qa ba ğı na sa lıb ha ra isə 
qo vur du.

Uşaq ayaq ya lın və ba şıaçıq dı, gah yor-
tur du, gah da ya nıb ar xa sın ca sa lıb apar-
dı ğı it lə ri səs lə yir di və in di qol tu ğun da kı 
ikin ci çö rək də yox ol muş du, sü rü də ki it-
lə rin sa yı isə bir az da ço xal mış dı.

Ye nə dü şün mək olar dı ki, bu sə xa vət-
lə ki, uşaq bu gün di lən di yi ni bu ac it lə rə 
pay la mış dı, özü nə heç bir şey sax la ma-
mış dı, sa bah sə də qə üçün açı lan əli boş 
qa lar dı sa (və be lə gün lə ri az ol mur du 
və az ol ma ya caq dı) on da bu it sü rü sü nə 
meh ri ban lı ğı uşa ğa çox ba ha ta mam ola 
bi lər di.

Və bu za man uşaq bir dən yox ol du.
İrə li də üç mər tə bə li bi na da bir ta ca rət şir-

kə ti yer lə şir di və uşaq o bi na nın gi riş yo-
lun dan içə ri gi rib yox ol muş du və bü tün 
sü rü də uşa ğın da lın ca içə ri cum muş du.

Gə lib o bi na nın qar şı sı na çat mış dım ki, 
ar xa dan yor tub gə lən ge cik miş, da ha iki 
it də az qa la ayaq la rı ma do la şa raq ya nım-
dan si vi şib öz lə ri ni dəh li zə sal mış dı lar.

Bu nə sirr idi?
Bir an tə rəd düd elə dim, son ra dəh li zə 

gir dim.
İçə ri çox ki çik bir elekt rik lam pa sı ilə 

işıq lan mış dı və əv vəl cə dəh liz də nə uşa-
ğı gör düm, nə it sü rü sü nü. Bəl kə yu xa rı-
ya, ikin ci mər tə bə yə qalx mış dı lar? Am ma 
yu xa rı da ikin ci mər tə bə nin ko ri dor qa pı sı 
ge cə lər bağ lı ol ma lı idi və pil lə kə nin üst 
mey dan ça sı na bu it sü rü sü sı ğış maz dı.

Bir dən pil lə kən qa na dı nın ar xa sın dan 
gə lən bir hə nir ti diq qə ti mi cəlb elə di, irə li 
get dim, pil lə kən qa na dı nın ar xa sı na keç-
dim.

Sü rü nün bü tün it lə ri bur da idi, sı xıl mış dı-
lar bir-bi ri nə, bi çim siz bir küt lə ha lın da ye rə 
dö şən miş di lər və o uşaq da bu sü rü nün or-
ta sın da yu maq ki mi bü kül müş dü, diz lə ri ni 
qu caq la mış dı, böy rü üs tə yı xı lıb yat mış dı.

Və sirr bun dan iba rət miş ki, bu şax ta lı qış 
ge cə lə rin də so yuq dan don ma maq və is ti bir 
bu caq ta pıb yat maq üçün uşaq bo ğa zın dan 
kə sə rək gün düz di lən di yi ni bu sü rü yə pay-
la yır mış və əl bətt  ə ki, sə hər tez dən şə hər hə-
lə oyan ma mış ye nə bu sü rü nü da lın ca sa lıb 
baş xi ya ban dan uzaq la şa caq dı...

Şə hər isə sə hər ye nə baş xi ya ba nı dav-
ra nış və qi lü-qa lı get dik cə müasir lə şən bir 
iz di ham la dol du ra caq dı, ağır ye riş li sa-
kin lə ri ni baş xi ya ban da çe vik ye ri şə təh rik 
edə cək di, di ni təəs süb keş lik tə za hü rü nə 
baş xi ya ban da yol ver mə yə cək di, bir yan-
dan baş xi ya ban da kı əyin lə ri qa ra don lu, 
baş la rı ağ pa paq lı xaç pə rəst ra hib lər mo-
nas tı rın dan uca lan ça rı səs lə ri nə qu laq 
asa caq dı, bir yan dan da öl kə nin mü qəd-
dəs şə hə ri nə ge dən mö min zəv var la rı nı 
mər si yə sə da la rı ilə o mo nas tır ya nın da kı 
dön gə dən xa ri ci mar ka lı av to bus lar la yo-
la sa la caq dı və baş xi ya ban da yer lə şən bir 
çox ki no teatr la rın əl van afi  şa la rın da kı çıl-
paq qa dın lar la, hər iki əlin də ki ta pan ça dan 
atəş açan bəd hey bət qul dur lar la və ağ zın-
dan od püs kü rən əj da ha lar la ta ma şa çı ça-
ğı ran Qərb fi lm lə ri ni bü tün gü nü və ge cə-
ni nü ma yiş et di rə cək di, mu si qi li, nəğ mə li 
res to ran la rı nı, sa rı bül bül lü çay xa na la rı nı 
müş tə ri lər lə dol du ra caq dı və bu şax ta lı ge-
cə də sər sə ri it lər lə qu caq la şıb ya tan o ki çik 
öv la dı na bir gün ağ la ma ğı yal nız bun dan 
iba rət ola caq dı ki, baş xi ya ban da di lə nən 
bə zi di lən çi lər ki mi o uşa ğa da əl açıb sə də-
qə al dı ğı vaxt fran sız ca “mer si” de yə tə şək-
kür et mə yi öy rə də cək di...
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Sö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə-
rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi-
lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi-

şə.  Gər di şin əli hər yer dən üzü lən də, 
dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə 
söy kə nib. Bu nu za man-za man sı-
naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız 
da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı-
lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu 
gü nün mən zə rə si fo nun da ya-
şa nan xaotik bir söz bu mu na 
da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö-
zə qiy mət ve rən oxu cu lar-
da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. 
Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə-
sin dən, is te da dın dan ası lı 
ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu-
də ol ma ğın bu gün bir dəb 
ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö-
zün ur vat dan düş mə si ədə biy-
yat se vər lə ri mə yus edir. Be lə də 
klas sik lə ri mi zin ta ri xin do lan-
bac la rın dan ke çib gəl miş 
əsər lə ri nə bir da ha 
üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, bö yük sə-
nət kar la rı mı zın əsər-
lə rin dən ör nək lər ver-
mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya tı-
nın gör kəm li ədib lə rin-
dən olan Ən vər Məm məd-
xan lı nın “Baş xi ya ban da“ 
he ka yə si ilə mis si ya mı zı da-
vam etdiririk.

(he ka yə)

İn di isə şax ta lı bir ge cə nin bu alə-
min də ki, əl aç maq üçün şə hə rin 

baş xi ya ba nın da ins-cins qal-
ma mış dı, şə hə rin di lən çi 

uşaq la rın dan ki çik bir 
oğ la nın ili şib bur da, baş 

xi ya ban da qal ma sı 
təəc cüb lü idi.

sər sə ri, ac it lə rin dən 
bö yük bir sü rü o uşa ğı 

mü ha si rə yə al mış dı.
Ayaq sax la dım, uşaq 

sü rü için də fır la nır dı, sa ğa 
dö nür dü, so la dö nür dü və 
əlin də ki çö rək dən qo part dı ğı 
ti kə lər dən sü rü də ki ac it lə rin 
hə rə si nə bir pay düş mə si nə 

cəhd edir di.
İkin ci bir çö rə yi isə uşaq sol 

qo lu al tın da bərk-bərk qol tu ğu-
na sıx mış dı.

Dü şün mək olar dı ki, kim sə-
siz bir uşaq çö rə yə möh tac ol-
du ğu ki mi bir par ça qar şı lıq lı 

şəf qə tə də möh tac dı və yə qin, 
meh ri ni özü ki mi hər yer dən qo vu-

lan, ac qa lan, so yuq dan tit rə yən bu 
sər sə ri it lə rə sal mış dır.
Əc za na xa ya çat mış dım, içə ri gir dim.

Ge cə ap tek çi si rən gi mə ba xan ki mi əh-
va lı mın nə yer də ol du ğu nu fəhm elə di, 

ta nış idik, vax ta şı rı qo ca dan nev ral jin 
ad la nan ba şağ rı sı dər ma nı alır və 

üst köy nə yi min döş ci bin də 
eh ti yat sax la yır dım.

İn di isə şax ta lı bir ge cə nin bu alə-ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə-
rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi-
lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi-

şə.  Gər di şin əli hər yer dən üzü lən də, 
dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə 
söy kə nib. Bu nu za man-za man sı-
naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız 
da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı-
lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu 
gü nün mən zə rə si fo nun da ya-
şa nan xaotik bir söz bu mu na 
da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö-
zə qiy mət ve rən oxu cu lar-
da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. 
Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə-
sin dən, is te da dın dan ası lı 
ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu-
də ol ma ğın bu gün bir dəb 
ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö-
zün ur vat dan düş mə si ədə biy-
yat se vər lə ri mə yus edir. Be lə də 
klas sik lə ri mi zin ta ri xin do lan-
bac la rın dan ke çib gəl miş 
əsər lə ri nə bir da ha 
üz tut ma ğa də rin 
eh ti yac du yu lur. Bu 
ba xım dan, bö yük sə-
nət kar la rı mı zın əsər-
lə rin dən ör nək lər ver-
mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya tı-
nın gör kəm li ədib lə rin-
dən olan Ən vər Məm məd-
xan lı nın “Baş xi ya ban da“ 
he ka yə si ilə mis si ya mı zı da-

İn di isə şax ta lı bir ge cə nin bu alə-
min də ki, əl aç maq üçün şə hə rin 

baş xi ya ba nın da ins-cins qal-
ma mış dı, şə hə rin di lən çi 

uşaq la rın dan ki çik bir 
oğ la nın ili şib bur da, baş 

xi ya ban da qal ma sı 
təəc cüb lü idi.

sər sə ri, ac it lə rin dən 
bö yük bir sü rü o uşa ğı 

mü ha si rə yə al mış dı.
Ayaq sax la dım, uşaq 

sü rü için də fır la nır dı, sa ğa 
dö nür dü, so la dö nür dü və 
əlin də ki çö rək dən qo part dı ğı 
ti kə lər dən sü rü də ki ac it lə rin 
hə rə si nə bir pay düş mə si nə 

cəhd edir di.
İkin ci bir çö rə yi isə uşaq sol 

qo lu al tın da bərk-bərk qol tu ğu-
na sıx mış dı.

Dü şün mək olar dı ki, kim sə-
siz bir uşaq çö rə yə möh tac ol-
du ğu ki mi bir par ça qar şı lıq lı 

şəf qə tə də möh tac dı və yə qin, 
meh ri ni özü ki mi hər yer dən qo vu-

lan, ac qa lan, so yuq dan tit rə yən bu 
sər sə ri it lə rə sal mış dır.
Əc za na xa ya çat mış dım, içə ri gir dim.

Ge cə ap tek çi si rən gi mə ba xan ki mi əh-
va lı mın nə yer də ol du ğu nu fəhm elə di, 

ta nış idik, vax ta şı rı qo ca dan nev ral jin 
ad la nan ba şağ rı sı dər ma nı alır və 

üst köy nə yi min döş ci bin də 
eh ti yat sax la yır dım.

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm lə-
rin də eh ti yac olub. Söz – za ma nın bi-
lə yin dən ya pı şan, onun nəb zi ni 
yox la yan bir tə bib olub hə mi-

şə.  Gər di şin əli hər yer dən üzü lən də, 
dün ya  qə lə min gü cü nə, bə dii sö zə 
söy kə nib. Bu nu za man-za man sı-
naq lar dan ke çən ədə biy ya tı mız 
da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı-
lan gö zəl əsər lər lə ya na şı, bu 
gü nün mən zə rə si fo nun da ya-
şa nan xaotik bir söz bu mu na 
da şa hid olu ruq. Bu, əsl sö-
zə qiy mət ve rən oxu cu lar-
da bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. 
Ədə bi mü hit də ya şa nan lar, 
mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə-
sin dən, is te da dın dan ası lı 
ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  alu-
də ol ma ğın bu gün bir dəb 
ha lı nı al ma sı, nə ti cə də sö-
zün ur vat dan düş mə si ədə biy-
yat se vər lə ri mə yus edir. Be lə də 
klas sik lə ri mi zin ta ri xin do lan-
bac la rın dan ke çib gəl miş 

ba xım dan, bö yük sə-
nət kar la rı mı zın əsər-
lə rin dən ör nək lər ver-
mə yi plan laş dır mışıq. 
Azər bay can ədə biy ya tı-
nın gör kəm li ədib lə rin-
dən olan Ən vər Məm məd-
xan lı nın “Baş xi ya ban da“ 
he ka yə si ilə mis si ya mı zı da-

Sa lam laş dıq və qo ca bu şə hər sa kin lə ri- Sü rü nün bü tün it lə ri bur da idi, sı xıl mış dı-(he ka yə)

Baş xiyabanda
meh ri ni özü ki mi hər yer dən qo vu-

lan, ac qa lan, so yuq dan tit rə yən bu 
sər sə ri it lə rə sal mış dır.
Əc za na xa ya çat mış dım, içə ri gir dim.

Ge cə ap tek çi si rən gi mə ba xan ki mi əh-
va lı mın nə yer də ol du ğu nu fəhm elə di, 

ta nış idik, vax ta şı rı qo ca dan nev ral jin 

Baş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabanda
sər sə ri it lə rə sal mış dır.
Əc za na xa ya çat mış dım, içə ri gir dim.

Ge cə ap tek çi si rən gi mə ba xan ki mi əh-
va lı mın nə yer də ol du ğu nu fəhm elə di, 

ta nış idik, vax ta şı rı qo ca dan nev ral jin 

Baş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabandaBaş xiyabanda



Qur ban Səid kim dir? “Əli və Ni-
no” ro ma nı nın dün ya da se vi lə rək 
şöh rət tap ma sı na bax ma ya raq, Qur-
ban Səidin kim ol ma sı ilə bağ lı fi -
kir lər uzun il lər hə lə də bir çox la rı 
üçün sirr ola raq qa lır dı. Qur ban Səi-
din kim li yi za man-za man müx tə lif 
dairə lər də bö yük səs-küy lü mü ba-
hi sə lə rə sə bəb olur du. Bir müd dət 
son ra isə Qur ban Səid im za sı nın sa-
hi bi nin Lev Nus sim baum ad lı yə hu-
di ol ma sı ilə bağ lı fi  kir lər dün ya nın 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə rin də 
do laş ma ğa baş la dı. Am ma ro man-
da yə hu di mə də niy yə tin dən de yil, 
Qaf qaz-mü səl man mə də niy yə tin-
dən bəhs edil mə si, səs lə nən fi  kir lə ri 
bö yük şüb hə al tı na al dı.

İl lər son ra Al ma ni ya, Avst ri ya və 
di gər Av ro pa öl kə lə ri nin ar xiv lə rin-
dən ta pı lan sə nəd lər Qur ban Səidin 
heç də yə hu di de yil, məhz mü səl-
man-azər bay can lı ol du ğu nu or ta ya 
çı xar dı. Am ma bu da Qur ban Səid 
və ro man la bağ lı şüb hə lə rə, ha be lə 
mü ba hi sə lə rə son qoy ma dı.

Rəs mi sə nəd lə rə əsa sən, Qur ban 
Səid avst ri ya lı ba ro nes sa Elf ri da 
Eren fel sin tə xəl lü sü olub. Bu na gö rə 
də uzun il lər “Əli və Ni no” ro ma nı-
nın müəl li fi  Elf ri da Eren fels he sab 
olu nub. La kin az son ra ame ri ka lı 
şərq şü nas Tom Rays bir sı ra fakt la ra 
əsas la na raq “Əli və Ni no”nun əs lən 
Azər bay can dan olan yə hu di mən şə-
li ya zı çı Lev Nus sim bauma məx sus 
ol du ğu nu, ba ro nes sa Elf ri da Eren-
fel sin isə yal nız onun dost luq et di yi 
qa dın ol ma sı fi k ri ni irə li sü rüb. Bu 
sü but cid di sə nəd lər və ar qu ment-
lər lə mü şa yiət olun du ğu üçün dün-
ya da qə bul olun muş əsas va riant lar-
dan bi ri he sab edi lib. Di gər lə ri isə 
“Əli və Ni no”nun ya zı çı Yu sif Və zir 
Çə mən zə min li yə məx sus ol ma sı-
nı id dia edib lər. Am ma bu id dialar 
cid di sə nəd lə rə söy kən mə yib. 

“Əli və Ni no”nun müəl li fi  nin 
Y.V.Çə mən zə min li ol du ğu nu id-
dia edən lər isə ya zı çı nın di gər nəsr 
əsər lə rin dən və “Əli və Ni no” ro-
ma nın dan ox şar mə qam la rı qeyd 
et mək lə ki fa yət lə nib lər. Ümu miy-
yət lə, “Əli və Ni no” ro ma nı nın bə-
dii üs lu buy la Y.V.Çə mən zə min li-
nin bə dii üs lu bu ara sın da heç bir 
bən zər li yin ol ma ma sı da əsas diq-
qət çə kən mə qam lar dan bi ri dir.

“Əli və Ni no” ro ma nı nın Y.V.Çə-
mən zə min li nin adı na çı xa rıl ma sı nın 
ta rix çə si tər cü mə çi Se mih Ya zı çıoğ-
lu nun adı ilə bağ lı dır de sək, bəl kə 
də ya nıl ma rıq. Be lə ki, o, 1971-ci il də 
“Əli və Ni no”nu türk di li nə çe vi rə-
rək hə min ki ta ba ön söz də ya zır ki, 
“Ame ri ka da ya şa yan Yu sif Qəh rə-
man və Tür kə qul ad lı şəxs lər bu ro-
ma nı 1971-ci il də oxu yan dan son ra 
əsər də bəhs edi lən bir sı ra yer lə rin 
ad la rı nı ta nı mış lar və be lə bir əsə ri 
yal nız ya zı çı Y.V.Çə mən zə min li nin 
ya za bi lə cə yi ni gü man et miş lər”. 
On lar ta nı ma dıq la rı Qur ban Səid 
im za sı nın Y.V.Çə mən zə min li yə aid 
ola bi lə cə yi ni dü şün müş lər. Elə bu 
gü man da ne çə il dən bə ri Qur ban 
Səidin kim li yi ba rə sin də on suz da 
do la şıq dü yü nü da ha da bər ki dib.

Bun dan son ra isə bə zi araş dır ma-
çı la rı mız uzun il lər bu fi k rin üzə-
rin də da yan mış lar. Di gər bir tə rəf-
dən isə Y.V.Çə mən zə min li nin oğ lu 
Or xan Və zi rov mət buat da bil di rib 
ki, Qur ban Səidin, onun ata sı ol-
du ğu nu vax ti lə Fran sa da mü ha ci-
rət də ya şa yan zi ya lı Cey hun Ha cı-
bəy li də təs diq lə yib miş. Həm çi nin 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi də 
1993-cü il də qə bul et di yi qə rar da 
“Əli və Ni no” ro ma nı nın müəl li-
fi  nin Y.V.Çə mən zə min li ol du ğu nu 
rəs mi şə kil də təs diq edib. 

Azər bay can da kı ar xiv sə nəd lə rin-
də Qur ban Səid im za sıy la çap edil miş 
hər iki ro ma nın Y.V.Çə mən zə min li yə 
məx sus ol ma sı ba rə də isə heç bir mə-
lu ma ta rast gə lin mir. Onu da qeyd 
et mək la zım dır ki, “Əli və Ni no” əsə-
ri 1937-ci il də, “Al tun saç” ro ma nı isə 
1938-ci il də çap edil miş, Y.V.Çə mən-
zə min li isə 1943-cü il də sür gün də və-
fat et miş di. Hər hal da bu il lər ər zin də 
Y.V.Çə mən zə min li müəl lifl  i yi ona is ti-
nad edi lən əsər lər haq qın da ha ra da sa 
mə lu mat ve rə bi lər di. Or ta ya isə da ha 
bir sual çı xır: bəs ro man lar nə üçün 
Y.V.Çə mən zə min li im za sıy la de yil, 
Qur ban Səid im za sıy la çap edi lib?

Bir mə qa mı da qeyd et mək ye ri nə 
dü şər ki, “Al tun saç” ro ma nın da ha di sə-
lər Al ma ni ya da, Avst ri ya da, ABŞ-da və 
Ya xın Şərq də cə rə yan edir ki, bu yer lər 
də əsər də coğ ra fi  də qiq lik lə təs vir edi-
lib. Am ma Y.V.Çə mən zə min li nin adı-
çə ki lən yer lər də ol ma sı heç bir sə nəd də 
öz ək si ni tap mır. Bu qə bil dən olan do-
la şıq fi  kir lər də hər iki ro ma nın Y.V.Çə-
mən zə min li yə aid ol du ğu nu da ha da 
şüb hə lər al tı na al ma ğa baş la dı. 

Al ma ni ya da ya şa yan azər bay can lı 
şairə Nu ri də Atə şi araş dır ma işin də 
da ha da irə li ge də rək Qur ban Səi-
din azər bay can lı ya zı çı Mə həm məd 
Əsəd bəy ol du ğu fi k ri ni ar xiv sə nəd-
lə rin də ki fakt la ra əsa sən irə li sü rüb.

Son dövr lər ya ra dı cı lı ğı nı Qur ban 
Səidin araş dı rıl ma sı na həsr et miş Nu-
ri də Atə şi ədə biy yat se vər lə rin nə zər-
lə ri ni Av ro pa da toz bas mış ar xiv lə rə 
yö nəlt mə yi ba car dı. O, fakt la ra söy-
kə nib bir da ha sü but et di ki, Qur ban 
Səid im za sı nın müəl li fi  məhz azər bay-
can lı ya zı çı Mə həm məd Əsəd bəy dir. 
Düz dür, on dan əv vəl bu haq da bir 
sı ra fakt la ra əsa sən ay rı-ay rı lıq da Əh-
məd Cə mil Məz hər, Tom Rays, Uilf rid 
Fuhr man və baş qa la rı Qur ban Səidin 
Mə həm məd Əsəd bəy ol du ğu nu 
qeyd et miş di lər. Am ma Nu ri də Atə-
şi Qur ban Səid haq qın da olan ta ri xi 
sə nəd lə ri ar xiv lər dən ta pa raq bir çox 
tək zi be dil məz fakt la rı or ta ya qoy du. 

Mə həm məd Əsəd bəy kim dir? 
Azər bay can mən bə lə rin də M.Əsəd 
bəy haq qın da de mək olar ki, ye tə rin cə 
mə lu mat yox idi. Av ro pa ar xiv lə rin də 
olan sə nəd lər də isə M.Əsəd bəy adı na 
rast gəl mək müm kün de yil di. Çün-
ki ya zı çı nın rəs mi sə nəd lər də ki adı 
Al ma ni ya da kı ar xiv lər də Lev Nus-
sim baum, Avst ri ya da kı ar xiv lər də isə 
Elf ri da Eren fels ki mi qeyd edil miş di. 

Mə həm məd Əsəd bəy 1905-ci il okt-
yab rın 20-sin də Ba kı şə hə rin də ana dan 
olub. Uşaq lıq dan ev də qa pa lı şə rait də 
tər bi yə alan M.Əsəd bə yin ye ga nə 
dos tu olan oxu du ğu ki tab lar onun gə-
lə cək də bir ya zı çı ki mi ye tiş mə sin də 

bö yük rol oy na yıb. Bu haq da özu son-
ra lar be lə ya za caq dı: “14 ya şı ma qə dər 
mən tək ba şı na heç za man evi tərk edə 
bil məz dim. Am ma bəl kə də, hə min 
qa pa lı ev tər bi yə si bu gün hə ya tı mın 
köh nə bir kres lo da məh dud laş dır-
maq üçün mə nə sə bir ve rir. 14 ya şın da 
Azər bay ca nı tərk et dim”. Ki ta bın son 
his sə sin də o, ya zır: “Hə min an da mə-
nim üçün Av ro pa baş la dı. Qo ca Şərq 
isə öl dü”. Da yə si Alis ye Şul te ad lı al-
man olub. Bu qa dın uşaq lıq dan ona 
al man di li ni sə lis öy rə dib. Hər yay tə-
ti lin də onu Al ma ni ya ya apa rıb.

1931-ci il də Əsəd bəy Ber-
lin də çı xan “Ədə bi aləm” jur-
na lın da çap olun muş “Hə yat 
ta rix çəm” ad lı mə qa lə sin də 
be lə ya zır dı: “Mən rus də mir-
yol çu la rı nın bi rin ci tə ti li nin 
ən qız ğın mə qa mın da, Av ro pa 
ilə Asi ya ara sın da yer lə şən rus 
çö lün də, anam Sü rix dən rus 
in qi lab çı la rı nın sı ğı na ca-
ğı sa yı lan Ba kı da kı 
evi nə dön dü yü 
za man yol da 
d ü n  y a  y a 
gəl mi şəm. 
M ə  n i m 
d o  ğ u m 
gü nüm-
də çar 
y e  n i 
kons ti-
tu si ya 
ilə bağ-
lı ma-
n i  f e s t 
i m  z a -
la  mış  dı . 
Ba kı ya gəl-
di yim gün 
şə hər in qi lab 
alov la rı nın və 

kü çə dö yüş lə ri nin gir da bın da idi. 
Mə ni han sı sa tək nə yə qo yub ata mın 
qu ca ğı na ver miş di lər, o isə dər hal 
da yə mə ötür mək lə, sa də cə, mən dən 
ya xa sı nı qur tar mış dı. Hə ya tım be lə 
baş lan mış dı”. 

1920-ci il də So vet qo şun la rı nın 
Azər bay ca nı zəbt edib ha ki miy yə ti öz 
əl lə ri nə ke çir mə si lə ba rış ma yan Ba-
kı nın o dövr kü bə zi zi ya lı la rı ki mi 15 
yaş lı M.Əsəd bə yin ailə si də bu na eti-
raz edib mü ha cir hə ya tı na qə rar ve rir. 
On lar əv vəl cə Tür ki yə, da ha son ra Al-
ma ni ya, Avst ri ya, İta li ya da ya şa yır lar.

M.Əsəd bə yin ata sı neft 
üz rə gör kəm li mü tə xəs sis 
olan (bə zi mən bə lə rə gö rə 

neft maq na tı) İb ra him 
Ars la noğ lu əs lən sə mər-

qənd li, ana sı Ali sa Şluts ki 
isə əs lən rus idi.

Am ma ar xiv sə nəd lə rin-
dən bəl li olur ki, Ali sa 

son ra dan is lam di-
ni ni qə bul edə-

rək özü nə 
Aişə adı nı 
g ö  t ü  r ü b . 
M . Ə s ə d 
bə yin al-
tı ya şı 
olan da 
a n a  s ı 
v ə  f a t 
e d i r . 
Xa la-
sı nın 
əri öz 
öv la-

dı ol ma-
dı ğı üçün 

onu qəy yum-
lu ğa gö tü rür.

Ab ra ham Nus sim baum M.Əsəd 
bə yin xa la sı Ber ta nın əri olub. M.Əsəd 
bəy xa la sı nın əri ilə Azər bay ca nı tərk 
edə rək Gür cüs ta na ge dir. Çox gü man 
ki, M.Əsəd bəy öz təh lü kə siz li yi üçün 
adı nı də yiş di rib Lev, so ya dı nı isə 
Nus sim baum qo yur (ma raq lı dır ki, 
“Əsəd” ərəb cə, “Lev” isə rus ca “şir” 
mə na sı nı ve rir). M.Əsəd bəy bu ra dan 
da Av ro pa ya yol alır. O, əv vəl cə Tur-
ki yə yə, ora dan Ro ma ya, son ra Pa ri-
sə, da ha son ra isə Ber li nə ge dib çı xır. 
Xa la sı nın əri A.Nus sim baum M.Əsəd 
bə yi Al ma ni ya da bir yə hu di ki mi təq-

dim et mə sin dən son ra ya zı çı rəs mən 
özü nə gö tür dü yü qon dar ma ad və 
so yad dan im ti na edir, həm çi nin is lam 
di ni ni qə bul edə rək ye ni dən “mü səl-
man olur”. 

Ye tə rin cə sa va dı olan M.Əsəd 
bəy Frid rix-Vil helm adı na Ber lin 
Uni ver si te tin də şərq şü nas lıq üz-
rə ali təh sil a la raq öz el mi ni da ha 
da ar tı rır. O, bu il lər ər zin də türk, 
ərəb, fars, rus, al man, in gi lis, ital-
yan dil lə rin də sər bəst da nış ma ğı 
və ya zıb-oxu ma ğı də rin dən mə-
nim sə yir. Ey ni za man da ya zı çı nın 
uğur lu jur na list lik döv rü də elə bu 
vax ta la ra tə sa düf edir. O, bu dövr-
də bir sı ra qə zet lə rə mə qa lə lər 
ya zır, Azər bay can Cüm hu riy yə-
ti və Şərq, elə cə də İs lam dün ya sı 
haq qın da ya zı lar dərc et di rir. Ey ni 
za man da o, “İs lam İc ma sı”, “Şərq 
Dil lə ri Se mi na ri ya sı” və “İm pe ri ya 
Ya zı çı la rı Pa la ta sı”nın üz vü olur.

1930-cu il lə rin əv və lə rin də Əsəd 
bəy əsa sən müasir ta rix və si ya si 
mə sə lə lər haq qın da ya za raq Qər bi 
Av ro pa üz rə məş hur müəl li fə çev-
ril miş di. Əsəd bəy si ya si möv qe yi-
nə gö rə mo nar xi ya  tə rəf da rı idi. O, 
1931-ci il də bol şe vizm əley hi nə al-
man-rus li qa sı na qo şul muş du. O, 
həm çi nin Al ma ni ya nın Ho hen zol-
lern sü la lə si nin bər pa sı nı mü da fi ə 
et miş, so sial mo nar xist par ti ya sı na 
üzv ol muş du. 

1932-ci il də Əsəd bəy ayaq qa bı 
maq na tı olan Val ter Louven da lın 
qı zı Eri ka Louven dal ilə ev lə nir. 
Ni gah qal ma qal ilə bi tə rək mü-
vəff  ə qiy yət siz li yə uğ ra yır. 1935-ci 
il də Eri ka onu tərk edə rək Nus-
sim baumun həm ka rı olan René 
Fü löp-Mil ler ilə ailə qur ma ğa qə-
rar ve rir. Eri ka nın va li deyn lə ri 
zən gin idi lər. On lar 1937-ci il də 
Eri ka ilə Əsəd bə yin bo şan ma sı na 
mü vəff  əq ol du lar.

1929-cu il də M.Əsəd bə yin ilk 
iri həcm li qə ləm məh su lu olan 
“Şərq də neft və qan” əsə ri Ber li nin 
“Deutsc he Ver lags-Ans talt” nəş-
riy ya tın da çap edi lir. Qı sa bir vaxt 
ər zin də bö yük oxu cu küt lə si qa za-
nan ki tab məş hur la şa raq di gər Av-
ro pa dil lə ri nə də çev ri lib Qərb də 
ge niş ya yıl ma ğa baş la yır.

(Ardı gələn sayımızda)
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doktoru, professor
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Qur ban Səid kim dir? “Əli və Ni-

Dün ya nın ən gö zəl 
sev gi əsər lə rin-
dən bi ri olan “Əli 
və Ni no” ro ma-

nı “Qur ban Səid” im za sıy-
la 1937-ci il də Avst ri ya nın 
Vya na şə hə rin də al man di-
lin də çap olu nub. Ki tab az 
müd dət ər zin də nəin ki Av-
ro pa da, hət ta bü tün dün-
ya da məş hur la şıb və tez-
lik lə 33 di lə çev ri lə rək 66 
öl kə də çap edi lib.

Bir daha məşhur romanın 
müəllifinin kimliyi haqqında

1931-ci il də Əsəd bəy Ber-
lin də çı xan “Ədə bi aləm” jur-
na lın da çap olun muş “Hə yat 
ta rix çəm” ad lı mə qa lə sin də 
be lə ya zır dı: “Mən rus də mir-
yol çu la rı nın bi rin ci tə ti li nin 
ən qız ğın mə qa mın da, Av ro pa 
ilə Asi ya ara sın da yer lə şən rus 
çö lün də, anam Sü rix dən rus 
in qi lab çı la rı nın sı ğı na ca-
ğı sa yı lan Ba kı da kı 
evi nə dön dü yü 
za man yol da 
d ü n  y a  y a 
gəl mi şəm. 
M ə  n i m 
d o  ğ u m 
gü nüm-
də çar 
y e  n i 
kons ti-
tu si ya 
ilə bağ-
lı ma-
n i  f e s t 
i m  z a -
la  mış  dı . 
Ba kı ya gəl-
di yim gün 
şə hər in qi lab 
alov la rı nın və 

M.Əsəd bə yin ata sı neft 
üz rə gör kəm li mü tə xəs sis 
olan (bə zi mən bə lə rə gö rə 

neft maq na tı) İb ra him 
Ars la noğ lu əs lən sə mər-

qənd li, ana sı Ali sa Şluts ki 
isə əs lən rus idi.

Am ma ar xiv sə nəd lə rin-
dən bəl li olur ki, Ali sa 

son ra dan is lam di-
ni ni qə bul edə-
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onu qəy yum-
lu ğa gö tü rür.

müəllifinin kimliyi haqqında
1931-ci il də Əsəd bəy Ber-

müəllifinin kimliyi haqqında
1931-ci il də Əsəd bəy Ber-



Mə lum ol du ğu ki mi, Alek sandr 
Puş ki nin ba ba sı, rus ça rı I Pyot run 
ya xın ət ra fın da olan bir ərəb olub. Va-
li deyn lə ri nin ba şı zi ya fət lə rə, qo naq-
lıq la ra, şan-şöh rə tə o qə dər qa rış mış-
dı ki, öv lad la rı na ayır ma ğa vaxt la rı 
yox idi. Puş ki nin uşaq lı ğın dan yad-
da şı na ho pan tək cə nə nə si və da yə si-
nin ona aşı la dıq la rı sev gi de yil, ey ni 
za man da ana sı nın sərt tər bi yə üsu lu, 
cə za təd bir lə ri, əl lə ri ni bağ la yıb ac-su-
suz sax la ma sı səh nə lə ri idi. Eti raz edə 
bil mə di yi bu ti ran lıq dan for ma la şan 
kin, nif rət, qar şı sın da kı ada mı cə za-
lan dır maq is tə yi, al çalt maq ar zu su 
Puş ki nə ana sın dan qa lan ge ne tik mi-
ras idi, bun lar gə lə cək də hə ya tın da 
olan, qar şı laş dı ğı bü tün qa dın la ra əs-
gi ki mi ya naş ma sı na tə kan ve rə cək di. 
Da xi lin də yı ğı lıb qa lan və ana sı nın 
üs tü nə tö kə bil mə di yi bü tün acı ğı nı 
mü na si bət qur du ğu xa nım la ra axı-
da caq dı. Ya söz lə ri, ya hə rə kət lə ri, ya 
da sa də cə say maz ya na lı ğı, adam ye-
ri nə qoy ma ma ğı ilə o, hə mi şə bir üsul 
ta pır dı ki, onun üçün ne cə ucuz bir 
var lıq ol duq la rı nı on la ra hiss et dir sin. 
Di lin dən gö zəl söz lər düş mə di yi, ən 
gö zəl şeir lə ri yaz dı ğı, es te tik gö zəl li-
yi tə rən nüm et di yi, sə mi mi, saf hiss-
lər dən söh bət aç dı ğı vaxt be lə, şairin 
bey nin də yal nız bir fi  kir do la şır dı: 
ne cə et sin ki, çox vaxt sərf et mə dən 
bu qa dı nı ya ta ğa çək sin. Bu “ucuz” 
qa dın lar dan bi ri vaxt gə lə cək Puş ki-
nin is teh za lı, təh qi re di ci rəf ta rı nın qi-
sa sı nı həm də ən sərt şə kil də, ən zəif 
ye rin dən vu ra raq ala caq dı...

Na tal ya da be lə ailə də bö yü müş-
dü. Ana sı nın sərt tər bi yə si, ti ran lıq 
köl gə si onu hə mi şə qa ra ba qa ra iz lə-
miş di. Bü tün bun lar onun rus cə miy-
yə ti nin ən se çi lən si ma la rın dan bi ri 
ol ma sı na ma neə tö rət mə di. Puş kin 
onun la qar şı la şan da ar tıq ev lən mək 
fi k rin də idi. Yaş ke çir di. Bir ne çə nə-
fə rə el çi düş sə də, müs bət ca vab ala 
bil mə miş di. Na tal ya nı gö rən də isə 
bu məq səd da ha da möh kəm lə nir.

Na tal ya nın üs tün lü yü nə də idi? İlk 
növ bə də tə bii ki, gö zəl li yin də. Nə cib-
li yi, əzə mə ti, təm ki ni və za də gan lı ğın-
da. Rus mən bə lə rin də qeyd olu nur ki, 
to yun ilk gü nü sə hər qa dın göz lə ri ni 
açan da özü nü otaq da tək gö rür. Qo-
naq ota ğın da isə Puş kin və dost la rı-
nın şən qəh qə hə si eşi di lir di. De mə li, 
sə hə rin gö zü açıl ma mış ye nə iç ki və 
qu mar məc li si qu rul muş du. Na tal ya 
pal tar la rı ol ma dı ğı na gö rə otaq dan 
çı xa bil mə miş, elə cə saat lar la sə bir lə 
ki min sə ota ğa gi rə cə yi ni göz lə miş di. 
Bu, onun so yuq qan lı təm ki nin dən xə-
bər ve rir, müs bət key fi y yət ki mi qeyd 
olu nur du. La kin Na tal ya ev sa hi bə-
si ki mi çox tən bəl və pin ti idi. Bəl kə 
də bu, sa də cə onun 6 il ər zin də dörd 
də fə ana ol ma sın dan qay naq la nır dı. 
Hər nə sə, şair, ar va dı nın hə yə can sız, 
so yuq qan lı mü na si bə tin dən hə mi şə 
na ra zı ol muş du. La kin on la rın mü na-
si bə ti nin ən va cib sualı bu idi: Na tal ya 
ni yə Alek-
sand ra ərə 
get di?

Doğ ru dan da, on da 
Na tal ya nı cəlb edən nə 
var dı? Şair var lı de yil di, 
hətt  a de mək olar ki, ka-
sıb idi. Alek sand rın bir 
az mey mu na, bə-
bi rə və tül kü yə 
ox şa yan ciz gi-
lə ri, sə li qə siz, 
qıv rım, sey rək 
saç la rı, cı lız 
bə də ni ni gö-
zəl say maq 
o l  m a z  d ı . 
Bu nu bir 
az da 
gənc qı-
zın yaş 
d ö v -
rü ilə 
əla qə-
lən dir-
mək olar, 
çün ki Puş-
kin o za man 
bü tün rus cə-
miy yə ti üçün 
can lı əf sa nə idi. Rus 
qay naq la rın da bu 
ver si ya Na tal ya nın 
özü nün də şöh rə tə 
sa hib ol du ğu mən-
ti qi ilə rədd edil sə 
də, əsas sə bəb 
məhz bu idi.

Na tal ya, əl bətt  ə ki, məş hur idi, 
am ma sa də cə, pa rıl tı lı bal la rın 
əsas si ma sı ki mi. Onun ət ra fı boş-
bo ğaz ki şi lər, əda lı xa nım lar dan 
o ya na keç mir di. Puş kin isə fərq-
li idi, yaş da özün dən xey li bö yük 
olan, çox gö rüb-gö tür müş çıl ğın 
şair, Na tal ya üçün ma raq ob yek ti 
ola bi lər di. Bax ma ya raq ki, bü tün 
mən bə lər Na tal ya nın üzün də ki 
so yuq ifa də dən, onun Puş ki nə, 
ümu miy yət lə, han sı sa his si nin 
möv cud ol du ğu nu şüb hə al tı na 
alır. 

Əl bətt  ə ki, Puş ki nə ərə gəl mək də 
qı zın müəy yən mən fəəti, məq sə-
di var idi, am ma bu məq səd nə dən 
iba rət idi? Yox sa sa də cə ca nı nı ti ran 
ana sın dan qur tar maq is tə yi ki mi adi 
bir sə bəb idi? Bəl kə Na tal ya poezi-
ya nın seh ri nə düş müş dü? Bəl kə o, 
sa də cə şairə de yil, şeir lə rə, in cə hiss-
lə rə, bən zər siz poezi ya ya vu rul muş-
du? Axı Na tal ya da şeir ya zır dı. Bə li, 
bu gö zəl qız sa də cə gö zəl qa mə ti,si-
fət ciz gi lə ri ilə de yil, ey ni za man da 
ba ca rıq lı şah mat us ta sı ol ma ğı ilə də 
müasir lə ri nin diq qə ti ni çək miş di. 

Ta ri xə isə o, sa də cə Puş ki nin ölü-
mü nün sə bəb ka rı ki mi dü şüb.

Də qiq olan bir mə lu mat var: 
Puş kin Na tal ya nı gö rən ki mi vu-
rul muş du. Bü tün şair ru hu ilə bu 
hiss lə rə qa pı lan Alek sandr da hi-
ya nə in tuisi ya sı ilə bu sev gi nin 
ona yax şı nə lə ri sə vəd et mə di yi ni 
də hiss et miş di. O, gə lə cək qa yı-
na na sı na ya zır dı:

“Əgər o mə nə ərə gəl mə yə ra-
zı ol sa be lə, bu qə ra rın onun sa-
kit qəl bi nin so yuq qan lı lı ğın dan 

qay naq lan dı ğı nı fi  kir lə şə cəm. 
Son ra dan tə rəd düd ke çir mə-

yə cək mi?
Mən dən uzaq laş-
ma ya caq mı? Bir 
Al lah şa hid dir... 

mən onun uğ-
run da öl mə yə 

be lə ha zı ram, 
tə ki, o azad 

olub tə zə-
dən xoş-
bəxt ailə 
q u  r a 
bil sin”.

Puş kin möv hu mat çı idi. Ni kah 
gü nü baş ve rən ha di sə lər (xa çın 
sın ma sı, şa mın sön mə si, üzü yün 
ye rə düş mə si) bəl kə də sa də cə tə-
sa düf idi, la kin şair bü tün bun la ra 
gö rə da xi li hə yə  can ke çi rir di. Bü-
tün bun la ra bax ma ya raq, ni kah 
baş tut du. 

Puş kin bir an be lə ar va dı nın sə-
da qə ti nə şüb hə et mir di. O ya zır dı: 
“Mə nim ar va dım mə lək dir, onun-
la ya şa dı ğım hər gün, bu mə lə yə 
sev gim da ha da ar tır. Tə miz, qay-
ğı keş qəl bi ilə o, Tan rı qar şı sın da 
mə sum dur”.

La kin elə hə min mək tub da ca 
hə yə can hiss olu nur, bu hə yə can 
Na tal ya ilə bağ lı de yil di, məhz 
şairin özü ilə, özü nə qar şı olan 
inam sız lı ğı ilə bağ lı idi. Puş ki nin 
eti ba rı, hə qi qə tən, təh lü kə al tın da 
idi. Puş kin nə qə dər güc lü, şöh-
rət li ol sa da çar la mü qa yi sə də zəif 
idi. Bə li, cə miy yət də ça rın Na tal-
ya ya “sə mi mi” hiss lə ri ba rə də pı-
çıl da şır dı lar. 

Gö rü nür, şair çar dan yığ dı ğı 
hik kə si ni Dan te sə bo şalt maq is tə-
di.

Bu ta le üç bu ca ğın da Dan te sin 
ro lu, məq sə di, hə qi qə tən, ma-
raq lı dır. Dan tes hərb çi idi. Fran-
sa dan gəl miş di və Ru si ya da kı 
hə ya tı hər an so na ça ta bi lər di. 
Üs tə lik, bö yük rus şairi ilə duelə 
çıx maq, onu ölüm cül ya ra la maq, 
ölü mü nə sə bəb ol maq, bü tün Ru-
si ya, bü tün dün ya puş kin se vər-
lə ri nin qə zə bi nə ob yekt ol maq 
Dan te sin nə yi nə la zım idi? İnan-
maq ol mur ki, Dan tes ki mi id-
dialı, qü rur lu bir gənc bü tün kar-
ye ra sı nı, ta le yi ni qa dın uğ run da 
məhv et sin. Əs lin də isə Dan tes 
bur da sa də cə bir fi  qur idi. Baş 
ro lu isə onun əmi si oğ lu Dar şiak 
oy na yır dı. Puş ki ni ən zəif ye rin-
dən vur maq is tə yən qüv və lər 
məhz Dar şiak va si tə si lə ano nim 
mək tub la r ya zır, Dan tes lə Na tal-
ya nın is ti mü na si bət lə ri haq da 
şa yiələr bu ra xır dı lar.

Dan tes Na tal ya nın hə ya tın da 
elə bir vaxt da pey da ol muş du 
ki, ar tıq qa dın ev li lik hə ya tı nın 
gə tir di yi can sı xı cı hiss lər lə bo-
ğu şur du. Dan te sin hiss lə ri nə ca-
vab ver miş di mi? Bu bir az şüb hə 
do ğu rur. Dan tes ar tıq onun ba cı-
sı ilə ni şan lı idi. La kin pı çıl tı ilə 
do la şan şa yiələr san ki bom ba ki-
mi part la ma ğa ha zır və ziy yət də 
da yan mış dı. Bu bom ba, vax ti lə 
Puş ki nin sev gi li si ol muş, onun tə-
rə fi n dən təh qir edil miş, “poz ğun” 
ad lan dı rıl mış qa dın tə rə fi n dən 
part la dıl dı. Özü nü təh qir edil miş 
hiss edən Puş kin, Dan te si duelə 
ça ğır maq dan baş qa ça rə gör mür-
dü.

Puş kin duel dən ya ra lı hal da qa-
yı dıb ev də ar va dı ilə qar şı la şan da, 
bu söz lə ri de miş di: “Çox se vi ni-
rəm ki, sə ni ye ni dən gö rə bil dim. 
Hər nə olur sa ol sun, sən özü nü 
heç nə də gü nah kar bil mə və qə ti 
əmin ol ki, bu, sə nin gü na hın de-
yil...”

Na tal ya Qon ça ro va dul qa lan-
dan iki il son ra tə zə dən ərə ge dir, 
bu də fə ki ərin dən üç uşaq do ğur 
və 51 ya şın da və fat edir. Dan tes 
Fran sa ya qa yı dır, kar ye ra sı nı ora-
da da vam et di rir. Ən çox iti rən isə 
ədə biy ya t olur.

ŞƏ FA
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Bir sevginin tarixçəsi:
Aleksandr və 

Natalya

Mə lum ol du ğu ki mi, Alek sandr 

Bö yük rus şairi Alek sandr Puş kin və Na tal ya 
Qon ça ro va nın mü na si bət lə rin də, da ha doğ ru-
su, Puş ki nin ölü mü mə sə lə sin də fi kir lər hə lə 
də ha ça la nıb: bir qis mi Na tal ya nı gü nah kar 

bi lir, bir qis mi qur ban sa yır. Əsl ca va bı isə, yə qin ki, 
heç vaxt heç kəs bil mə yib, heç bil mə yə cək də...
Əv vəl cə on la rın iki si nin də for ma laş dı ğı mü hi tə, al dıq-
la rı tər bi yə yə, hə yat da kı ideal la rı na, məq səd lə ri nə və 
ev lə nər kən göz lə dik lə ri mən fəət lə rə nə zər sal maq la-
zım dır, nə ti cə ni sə hər kəs müs tə qil çı xa ra bi lər...

ri nə qoy ma ma ğı ilə o, hə mi şə bir üsul 
ta pır dı ki, onun üçün ne cə ucuz bir 
var lıq ol duq la rı nı on la ra hiss et dir sin. 
Di lin dən gö zəl söz lər düş mə di yi, ən 
gö zəl şeir lə ri yaz dı ğı, es te tik gö zəl li-
yi tə rən nüm et di yi, sə mi mi, saf hiss-
lər dən söh bət aç dı ğı vaxt be lə, şairin 
bey nin də yal nız bir fi  kir do la şır dı: 
ne cə et sin ki, çox vaxt sərf et mə dən 
bu qa dı nı ya ta ğa çək sin. Bu “ucuz” 
qa dın lar dan bi ri vaxt gə lə cək Puş ki-
nin is teh za lı, təh qi re di ci rəf ta rı nın qi-
sa sı nı həm də ən sərt şə kil də, ən zəif 
ye rin dən vu ra raq ala caq dı...

Na tal ya da be lə ailə də bö yü müş-
dü. Ana sı nın sərt tər bi yə si, ti ran lıq 
köl gə si onu hə mi şə qa ra ba qa ra iz lə-
miş di. Bü tün bun lar onun rus cə miy-
yə ti nin ən se çi lən si ma la rın dan bi ri 
ol ma sı na ma neə tö rət mə di. Puş kin 
onun la qar şı la şan da ar tıq ev lən mək 
fi k rin də idi. Yaş ke çir di. Bir ne çə nə-
fə rə el çi düş sə də, müs bət ca vab ala 
bil mə miş di. Na tal ya nı gö rən də isə 
bu məq səd da ha da möh kəm lə nir.

Na tal ya nın üs tün lü yü nə də idi? İlk 
növ bə də tə bii ki, gö zəl li yin də. Nə cib-
li yi, əzə mə ti, təm ki ni və za də gan lı ğın-
da. Rus mən bə lə rin də qeyd olu nur ki, 
to yun ilk gü nü sə hər qa dın göz lə ri ni 
açan da özü nü otaq da tək gö rür. Qo-
naq ota ğın da isə Puş kin və dost la rı-
nın şən qəh qə hə si eşi di lir di. De mə li, 
sə hə rin gö zü açıl ma mış ye nə iç ki və 
qu mar məc li si qu rul muş du. Na tal ya 
pal tar la rı ol ma dı ğı na gö rə otaq dan 
çı xa bil mə miş, elə cə saat lar la sə bir lə 
ki min sə ota ğa gi rə cə yi ni göz lə miş di. 
Bu, onun so yuq qan lı təm ki nin dən xə-
bər ve rir, müs bət key fi y yət ki mi qeyd 
olu nur du. La kin Na tal ya ev sa hi bə-
si ki mi çox tən bəl və pin ti idi. Bəl kə 
də bu, sa də cə onun 6 il ər zin də dörd 
də fə ana ol ma sın dan qay naq la nır dı. 
Hər nə sə, şair, ar va dı nın hə yə can sız, 
so yuq qan lı mü na si bə tin dən hə mi şə 
na ra zı ol muş du. La kin on la rın mü na-
si bə ti nin ən va cib sualı bu idi: Na tal ya 
ni yə Alek-
sand ra ərə 
get di?

Doğ ru dan da, on da 
Na tal ya nı cəlb edən nə 
var dı? Şair var lı de yil di, 
hətt  a de mək olar ki, ka-
sıb idi. Alek sand rın bir 
az mey mu na, bə-
bi rə və tül kü yə 
ox şa yan ciz gi-
lə ri, sə li qə siz, 
qıv rım, sey rək 
saç la rı, cı lız 
bə də ni ni gö-
zəl say maq 
o l  m a z  d ı . 
Bu nu bir 
az da 
gənc qı-
zın yaş 
d ö v -
rü ilə 
əla qə-
lən dir-
mək olar, 
çün ki Puş-
kin o za man 
bü tün rus cə-
miy yə ti üçün 
can lı əf sa nə idi. Rus 
qay naq la rın da bu 
ver si ya Na tal ya nın 
özü nün də şöh rə tə 
sa hib ol du ğu mən-
ti qi ilə rədd edil sə 
də, əsas sə bəb 
məhz bu idi.

Ta ri xə isə o, sa də cə Puş ki nin ölü-
mü nün sə bəb ka rı ki mi dü şüb.

Də qiq olan bir mə lu mat var: 
Puş kin Na tal ya nı gö rən ki mi vu-
rul muş du. Bü tün şair ru hu ilə bu 
hiss lə rə qa pı lan Alek sandr da hi-
ya nə in tuisi ya sı ilə bu sev gi nin 
ona yax şı nə lə ri sə vəd et mə di yi ni 
də hiss et miş di. O, gə lə cək qa yı-
na na sı na ya zır dı:

“Əgər o mə nə ərə gəl mə yə ra-
zı ol sa be lə, bu qə ra rın onun sa-
kit qəl bi nin so yuq qan lı lı ğın dan 

qay naq lan dı ğı nı fi  kir lə şə cəm. 
Son ra dan tə rəd düd ke çir mə-

yə cək mi?
Mən dən uzaq laş-
ma ya caq mı? Bir 
Al lah şa hid dir... 

mən onun uğ-
run da öl mə yə 

be lə ha zı ram, 
tə ki, o azad 

olub tə zə-
dən xoş-
bəxt ailə 
q u  r a 
bil sin”.

Dan te sin nə yi nə la zım idi? İnan-
maq ol mur ki, Dan tes ki mi id-
dialı, qü rur lu bir gənc bü tün kar-
ye ra sı nı, ta le yi ni qa dın uğ run da 
məhv et sin. Əs lin də isə Dan tes 
bur da sa də cə bir fi  qur idi. Baş 
ro lu isə onun əmi si oğ lu Dar şiak 
oy na yır dı. Puş ki ni ən zəif ye rin-
dən vur maq is tə yən qüv və lər 
məhz Dar şiak va si tə si lə ano nim 
mək tub la r ya zır, Dan tes lə Na tal-
ya nın is ti mü na si bət lə ri haq da 
şa yiələr bu ra xır dı lar.

Dan tes Na tal ya nın hə ya tın da 
elə bir vaxt da pey da ol muş du 
ki, ar tıq qa dın ev li lik hə ya tı nın 
gə tir di yi can sı xı cı hiss lər lə bo-
ğu şur du. Dan te sin hiss lə ri nə ca-
vab ver miş di mi? Bu bir az şüb hə 
do ğu rur. Dan tes ar tıq onun ba cı-
sı ilə ni şan lı idi. La kin pı çıl tı ilə 
do la şan şa yiələr san ki bom ba ki-
mi part la ma ğa ha zır və ziy yət də 
da yan mış dı. Bu bom ba, vax ti lə 
Puş ki nin sev gi li si ol muş, onun tə-
rə fi n dən təh qir edil miş, “poz ğun” 
ad lan dı rıl mış qa dın tə rə fi n dən 
part la dıl dı. Özü nü təh qir edil miş 
hiss edən Puş kin, Dan te si duelə 
ça ğır maq dan baş qa ça rə gör mür-
dü.

Puş kin duel dən ya ra lı hal da qa-
yı dıb ev də ar va dı ilə qar şı la şan da, 
bu söz lə ri de miş di: “Çox se vi ni-
rəm ki, sə ni ye ni dən gö rə bil dim. 
Hər nə olur sa ol sun, sən özü nü 
heç nə də gü nah kar bil mə və qə ti 
əmin ol ki, bu, sə nin gü na hın de-
yil...”

Na tal ya Qon ça ro va dul qa lan-
dan iki il son ra tə zə dən ərə ge dir, 
bu də fə ki ərin dən üç uşaq do ğur 
və 51 ya şın da və fat edir. Dan tes 
Fran sa ya qa yı dır, kar ye ra sı nı ora-
da da vam et di rir. Ən çox iti rən isə 
ədə biy ya t olur.

ŞƏ FA

Natalya
Doğ ru dan da, on da 

Natalya
Doğ ru dan da, on da Ta ri xə isə o, sa də cə Puş ki nin ölü-

Natalya
Ta ri xə isə o, sa də cə Puş ki nin ölü-



– Xa ri ci Dil lər İns ti tu tu nun in gi-
lis di li fa kül tə si ni bi tir mi si niz. 
İn gi lis di li nin o za man lar bu qə-
dər po pul yar və ak tual ol ma dı ğı-
nı nə zə rə al saq, To vuz da do ğu-
lub bö yü yən Qə zən fər müəl li min 
se çi mi nə ilə bağ lı olub?
– İn gi lis-Azər bay can dil lə ri fa kül-

tə si ni bi tir mi şəm. Se çi mim də or ta 
mək təb müəl li məm Mər yəm xa nım-
la bağ lı olub. Ba kı dan gə lən Mər yəm 
müəl li mə mə nə Dil lər İns ti tu tu na 
get mə yi məs lə hət gör dü. O za man 
biz xa ri ci dil nə dir, in gi lis, fran sız di li 
nə dir bil məz dik. Müəl li mə min məs-
lə hə ti lə in gi lis di li ni seç dim və ta le-
yim dən də ra zı yam. O dövr də in gi lis 
di li ni öy rə nib-bil mə yim qar şım da çox 
bö yük üfüq lər aç dı. Dör dün cü kurs da 
112 nə fər ara sın dan se çi lən 4 nə fər dən 
bi ri də mən ol dum. İns ti tu tu bi ti rən 
ki mi üçü müz - Qə zən fər Məm mə dov, 
mən və Zöh rab Əli yev İn do ne zi ya nı 
seç dik. Ge dib mö cü zə vi bir öl kə gö rə-
cə yim üçün çox se vi nir dim. 

– Ne cə ol du ki, se çi mi niz də yiş di 
və İra qa yol lan dı nız?
– Gün lə rin bir gü nü Axun dov 

adı na ki tab xa na ya get dim. Fi lo lo-
gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Da vud 
Də mir li de di ki, Rə sul Rza nın Azər-
bay can jur na lı nın 9-cu nöm rə sin də 
İraq haq da ma raq lı bir mə qa lə si çı-
xıb, onu oxu mu san mı? De dim yox, 
tap şır dı ki, tə ci li oxu yum. Bi lir si-
niz mi, o vaxt, 1960-cı il lər də el mə, 
bi li yə, qi raətə bö yük is tək, hə vəs 
var dı. Mə sə lən, mən or ta mək təb də 
oxu yan da Or du ba di nin “Qı lınc və 
qə ləm”dən baş qa bü tün ro man la rı-
nı oxu muş dum. Oxu yur dum, ki çik 
ob raz lar, əsas qəh rə man la rı ayı rır-
dım, mə nə mən fi  və müs bət tə sir 
gös tə rən ob raz la rı qeyd edir dim. 
Be lə cə, Rə sul Rza nın “Uzaq el lər, 
ya xın töh fə lər” mə qa lə si ni oxu dum. 
Sən de mə, Bəx ti yar Va hab za də, Rə-
sul Rza və Qa sım Qa sım za də 1959-
cu il də İra qa ge dib lər. Kər bə la da 
Fü zu li nin mə za rı nı, Kər kük də isə 
türk mən lə ri zi ya rət edib lər. Rə sul 
Rza nın mə qa lə si san ki bir dis ser-
ta si ya idi. O, bu ənə nə ni uzun il lər 
da vam et dir di. 1966-cı il də İraq dan 
qa yı dan dan son ra “Azər nəşr”ə get-
dim. Dos tum, rəh mət lik Vi la yət 
Rüs təm za də de di ki, Rə sul müəl lim 
beş çap sə hi fə lik Kər kük ba ya tı la rı 
ki ta bı nı təq dim edib. Mən də İraq-
da ol du ğum müd dət də üç min dən 
çox ba ya tı top la mış dım. Vi la yət tək-
lif et di ki, sə ni apa rım onun ya nı na, 
bu ba ya tı la rı da əla və et sin, bu işə 
qo şul. Mə nə heç inan dı rı cı gəl mə di. 
Rə sul Rzay la te le fon da da nış dı, bi zi 
qə bul et di. Rə sul müəl lim tap şır dı 
ki, sə hər 12-də ma te rial lar la bir lik-
də ya nı na gə lim. “Azər nəşr”in di-
rek to ru Qıl man İl kin lə əla qə sax la-
dı, de di ki, bir oğ lan gə lə cək ya nı na, 
onu qə bul elə və xa hiş edi rəm onun 
beş çap sə hi fə si ni sək kiz sə hi fə elə. 
1968-ci il də ki tab Rə sul Rza nın ön 
sö zü, mə nim də son sö züm lə işıq 
üzü gör dü. Son ra lar Rə sul müəl lim 
mə nim “Kər kük mah nı la rı” ki ta bı-
ma re dak tor ol du. Rə sul Rza ya ona 
gö rə min nət da ram ki, ge dib gə lən-
dən son ra o, ba ya tı jan rı nın qüd rə ti-
ni bir da ha nü ma yiş et dir di. Ba ya tı-
ya vax tı keç miş janr ki mi ba xır dı lar. 
R.Rza və Hü seyn Kür doğ lu gös tər-
di lər ki, köh nə janr da da ye ni söz 
de mək müm kün dür. 1964-cü il də 
Rə sul Rza “Aşıq ya nıq lı ba ya tı lar”, 
1980-ci il də “Ağ la ma gö zəl, ağ la ma” 
şeir lər ki ta bı nı çap et dir di. Bu şeiri 
də kər kük gö zə li nə yaz mış dı. Bu 
ba ya tı la rın ara sın da elə lə ri var dı ki, 
elə bil  o, şair fəh mi ilə İra qın bu gü-
nü nü gör müş dü:

Bağ dad dan kar van gə lir
Qəm li pə ri şan gə lir
Kim lər qur ban kə sil di
Su la rım al qan gə lir

və ya
Kər kü kün baş qa la sı
Di va rı daş qa la sı
Ölü ana ya nın da 
Tö kür qan-yaş ba la sı

Bu ba ya tı la rı Rə sul Rza 80-ci il-
lər də ya zıb, ey ni ha di sə lər son ra lar 
ye ni dən tək rar lan dı. Ümu miy yət lə, 
şair lər ona gö rə yer üzün də pey-
ğəm bər lə rin nü ma yən də si he sab 
olu nur lar ki, güc lü fəhm, duy ğu ilə 
on lar gə lə cə yi gö rə, ya za bi lir lər.

– Qə zən fər müəl lim, si zin folk-
lo ra ma ra ğı nız, ta nış lı ğı nız İraq 
döv rün də baş la yıb?
– Mən kənd də ana dan ol mu şam. 

İs tə sən də, is tə mə sən də kənd də ana-
dan olan ada mın da mar la rın dan folk-
lor axır. Saz la-söz lə bö yü mü şəm, mə-
nim ma yam saz la-söz lə tu tu lub. On da 
kənd in di ki ki mi yığ cam və plan lı de-
yil di. Ba sa laq lar var idi, bir böl gü or da, 
bir böl gü bur da qu rul muş du. Ya dım-
da dır ki, uşaq vax tı kənd də toy olan da, 
üç ki lo metr ara lı da ma ğar qu rul du-
ğu nu eşi dib, özü mü zü ora çat dı rır-
dıq. Toy lar ax şam olar dı, bi zi ma ğa ra 
ya xın qoy maz dı lar. Çöl də da ya nıb, 
aşıq la ra qu laq asar dıq. O qə dər aşıq 
ha va sı, das tan lar var ki, o məc lis lər dən 
ya dım da qa lıb. Əs lin də, mən ədə biy-
yat çı- tər cü mə çi ol ma lıy dım, an caq 
İraq abu-ha va sı, folk lo ru, ba ya tı la-
rı, ata lar söz lə ri, adət-ənə nə lə ri, xalq 
mah nı la rı mə ni folk lo ra gə ti rib çı xar dı.

Bu nun la be lə, mən özü mü tam folk-
lor şü nas he sab et mi rəm. Düz dür, 
mə nim fun da men tal “İraq-tür kmən 
folk lo ru” ki ta bım çap olu nub. Ə.Bən-
də roğ lu nun “Şah əsər”, M.Na qi bin 
“Abi də bir əsər” mə qa lə lə ri bu mo-
noq ra fi  ya ya həsr olu nub. Ha zır da bu 
ki tab Los-An ce les də Bett  i Ble yer tə rə-
fi n dən tər cü mə olu nur, ya xın gün lər-
də çap olu na caq. Am ma ye nə də özü-
mü ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi he sab 
edi rəm. Hə, bir də pe da qoq, axı 45 il 
dərs de mi şəm, 20 il ka fed ra mü di ri ki-
mi ça lış mı şam. Res pub li ka da folk lor 
şu ra sı nın səd ri iş lə mi şəm. Ədə biy yat 
İns ti tu tun da dis ser ta si ya şu ra sı nın, el-
mi şu ra nın üz vü yəm. Bi lir si niz, adam 
ya şa dol duq ca onu hə mi şə, hər yer də 
gör mək is tə yir lər. Mən be lə he sab edi-
rəm ki, yax şı adam lar öl mür lər. Alim 
Ab bas Za ma nov la ki mi sə son mən zi lə 
yo la sal ma ğa ge dən də ha mı Al lah rəh-
mət elə sin de yir di, o isə sa ğol la şır dı. 
De yir di ki, yax şı adam lar öl mür lər, nə 
qə dər ki, biz sa ğıq, on lar da ya şa ya caq.

– Dəc lə-Fə rat sa hil lə rin də ke çən 
il lər haq da da nış maq is tər dik. O 
al tı ili ne cə xa tır la yır sı nız...
– Öm rü mün ən əziz il lə ri ki mi xa-

tır la yı ram. Öm rün ən gö zəl ça ğı yaz 
fəs li dir, onun da ən gö zəl ça ğı sə hər 
vax tı dır. Sə məd Vur ğun bu mə qa mı 
ne cə gö zəl du yub: “Gəl di ba har öm rü-
mü zün sə hər vax tı gü lə-gü lə...”. Yə ni o 
al tı il öm rü mün ba har ça ğı, sə hər vax-
tı dır. Tə lə bə lik il lə rin də in san o ba ha rı 
bir o qə dər də duy mur. Dərd siz, qəm-
siz ya şa yır, bir cə onu fi  kir lə şir ki, ye-
mə yi, pal ta rı ol sun, yax şı qiy mət al sın.

Beş il əla qiy mət lər lə oxu mu şam. 
Bu nun üçün ça lış mı şam, çün ki bir 
qız se vir dim. Bu qız da mə nim tək-

li fi m dən im ti na et mək lə ki fa yət-
lən mə di, mə ni təh qir et di. De dim 

ki, mən bu nun əvə zi ni çı xa cam, 
əvə zi ni də bu beş lər lə, gə lə cək-

də tut du ğum möv qe ilə çıx-
dım. Al tı il Dəc lə-Fə rat sa hil-

lə rin də mən qay ğı sız hə yat 
sü rür, özü mü dün ya nın 

bəx tə vər lə rin dən bi ri he sab 
edir dim. Sağ lam idim, yük sək 
maaş alır dım. Bi ril lik maaşı-
ma “Mosk viç” ala bi lər dim 
və on da elə bi lir dim ki, pul 
hər şey dir. Son ra lar an la-

dım ki, bu ani xoş bəxt-
lik lər sa də cə ar zu dur. 
İki əbə di xoş bəxt lik var:

və tən azad, müs tə qil ol sun, bir də 
öv lad la rın dan ya rı. Şü kür lər ol sun 
ki, mən hər iki si ni gör düm. İn di 
müs tə qil Azər bay ca nın və tən da şı-
yam, öv lad la rım dan da ni ga ran de-
yi ləm. 

– Qə zən fər müəl lim, “6 il Dəc lə 
və Fə rat sa hil lə rin də” ki ta bı si zə 
bö yük uğur qa zan dır dı. Ki ta bın 
ya zıl ma ta rix çə si nə nə zər sal maq 
is tər dik...
– Əv vəl də qeyd et di yim ki mi or ta 

mək təb də oxu yan da mən də be lə bir 
xü su siy yət var idi. Han sı bə dii əsə ri 
oxu yur dum sa, onu dər hal kons pekt 
ha lı na sa lır dım. Ta ri xi də bu for ma-
da yad da şı ma həkk edir dim. Son ra lar 
oxu duq la rı mı qeyd et mək xü su siy yə ti, 
iş hə ya tım da da kö mə yim ol du. İraq da 
qal dı ğım müd dət də şa hi di ol du ğum 
ha di sə lə ri, get di yim yer lə ri, keç di yim 
yol la rı qeyd edir dim. Vaxt ke çən dən 
son ra yax şı nı da, pi si də dərk elə dim. 
Çün ki tə lə sik ki tab ya zan da alın mır. 
Xa ric də üç gün, yed di gün qa lan dan 
son ra ki tab ya zır lar. Bir ay qa lan dan 
son ra mə qa lə ya zır lar. Çox qa lan da isə 
ar tıq yaz maq ol mur. Çün ki il lər lə qal dı-
ğın öl kə də xal qın adət-ənə nə si sə nə adi 
gə lir. Ona gö rə də son ra nə sə ya zan da 
ma raq lı ol mur. Bü tün bun la rı nə zə-
rə ala raq, İraq da ol du ğum müd dət də 
gör dü yüm hər şe yi qeyd edir dim. Onu 
da de yim ki, İraq da kı qey diy ya tı çox 
cid di apa ra raq ta ri xi ni, mə də niy yə ti-
ni öy rən mi şəm. Dü şü nü rəm ki, məhz 
bu na gö rə “Dəc lə və Fə rat ça yı sa hil-
lə rin də” ki ta bı alın dı. Əmin lik lə de yə 
bi lə rəm ki, o ki ta bı vic dan la yaz mı şam.

Gün lə rin bir gü nü məş hur “Qoy 
hə mi şə gü nəş ol sun” şeiri nin müəl li fi  
Lev Oşa nin İra qa gəl miş di. Sə fi r lik dən 
ça ğır dı lar, de di lər ki, sən İra qı yax şı ta-
nı yır san, ona gö rə də şairi sən gəz di rə-
cək sən. Ba bil şi ri ni zi ya rət et mək üçün 
Ba bi lə get mə li idik. Oşa ni nə de dim 
ki, mən də şi rəm, Qə zən fər ərəb cə-
dən tür cü mə də şir de mək dir. İn di iki 
şir Ba bil şi ri ni gör mə yə ge dir. Sə hə ri 
gün sə fər dən tə sir lə nən Oşa nin mə nə 
“Ba bil şi ri” şeiri ni təq dim et di. Ki ta-
bın mey da na gəl mə sin də Sa bir Rüs-
təm xan lı nın bö yük ro lu var. O vaxt 
“Ya zı çı” nəş riy ya tı nın baş re dak to ru 
Sa bir bəy de di ki, İraq la bağ lı ya zı nı 
oxu dum, ni yə bu ya zı la rı ki tab ki mi 
çap et dir mir sən. On da ma te rial la rın 
ha mı sı nı top la dım, Sa bir Rüs təm xan-
lı da Oşa ni nin şeiri ni tər cü mə et di.

Ki ta bın re dak to ru Ayaz Və fa lı çox 
vas va sı adam idi. Bir də fə tə kid et di 
ki, hə min şeirin ori ji na lı nı da gə ti rim. 
Yə ni ora da kı bü tün ya zı lar sə nəd lə rə, 
fakt la ra əsas la nır.

– Səhv et mi rəm sə, 1994-cü il də 
bir qrup azər bay can lı İra qa ge-
dən də Səd dam Hü seyn lə də gö-
rüş müş dü lər. İraq da ol du ğu nuz 
za man Səd dam Hü seyn lə gö rüş-
mü sü nüz mü?
– Səd dam Hü seyn lə gö rüş mə mi-

şəm. Am ma mə nim İraq da fəaliy-
yə tim bir çox pre zi dent lə rin vax tı na 
tə sa düf edib. 1994-cü il də Fü zu li nin 
500 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə döv-
lət sə viy yə sin də 128 nə fər dən iba rət 
nü ma yən də he yə ti ilə İra qa get dik. 
Çox ağır dövr ol sa da, Ulu Ön dər 
Hey dər Əli yev 128 nə fə rin İra qa get-
mə si ni məs lə hət bil di. Bi zi İraq da çox 
yük sək sə viy yə də qar şı la dı lar. O vaxt 
ye ga nə qrup ol duq ki, hətt  a Kər kü kə 
get mə yi mi zə ica zə ver di lər. Səd da-
mın vax tın da heç bir türk xal qı nın 
nü ma yən də si Kər kü kə gi rə bil məz di. 
Bi zim nü ma yən də he yə ti miz ara sın-
da nü fuz sa hib lə ri çox idi. Səd dam 
Hü seyn El çin Əfən di yev lə Sa bir Rüs-
təm xan lı nı qə bul et miş di. O vaxt Sa-
bir Rüs təm xan lı mət buat na zi ri idi. 
Bi zim nü ma yən də lə ri miz Səd dam 
Hü sey nin gö rü şü nə ge dən də Bən də-
roğ lu ilə mən bi lir dik ki, son ra pre-
zi dent “ar zu nuz nə dir?” de yə so ru-
şa caq. Biz də de dik ki, xa hiş et sin lər, 
Kər kü kə get mə yə ra zı lıq ver sin. Be-
lə cə, bi zim Kər kük ar zu muz ger çək-
ləş di. Ax şam saat 6-da bi zi Kər kü kə 
apar dı lar, sə hər saat 6-da da çıx dıq.
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Für sət dən is ti fa də edib Anar, Ya şar 
Qa ra yev, Ayaz Və fa lı, mən və Sa bir 
Rüs təm xan lı on la rın bö yük ali mi, 
folk lor şü nas Ata Tər zü ba şı ilə gö rüş-
dük. Onu Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vi 
seç miş dik, Anar müəl lim evi nə ge dib 
ona üzv lük və si qə si ni təq dim et di. Bu 
qı sa za man kə si yin də gə li şi miz dən 
ne cə xə bər tut muş du lar, ne cə bö yük 
bir iz di ham top laş mış dı. Onu da de-
yim ki, “6 il Dəc lə və Fə rat ça yı sa hil-
lə rin də” ki ta bı nı oxu yan lar İraq və 
iraq lı lar haq da də qiq yaz dı ğı ma gö rə 
mə ni həd siz hey ran lıq la qar şı la dı lar.

– Qə zən fər müəl lim, bu re giona, 
onun ta ri xi nə və adət-ənə nə lə ri-
nə ya xın dan bə ləd olan bi ri ki mi 
nə vaxt sa dip lo mat ki mi ça lış-
maq is tə mi si niz mi? Ümu miy yət-
lə, be lə iş tək lifl  ə ri olub mu?

– Ya xın Şərq öl kə lə ri öz ye rin də, 
mə nə İn gil tə rə nin pay tax tı Lon don 
uni ver si te tin də iş lə mək üçün də-
vət lər gə lib. Am ma bu tək lifl  ə rin 
ar xa sın ca get mə mi şəm. Əv və la, 4 
qız öv la dım var idi. On lar ev-eşik, 
ailə-uşaq sa hi bi ol ma lı idi lər. O 
dövr də beş uşaq la xa ri cə get mək 
müm kün süz idi. Xa ric də iş lə di yim 
üçün çə tin li yi ba şa dü şü rəm. Dip-
lo mat la rın hə ya tı nı gör mü şəm, öl-
kə da xi lin də 40 km uza ğa get mək 
üçün Xa ri ci İş lər Na zir li yin dən ica-
zə al ma lı olur lar. Elə bi lir si niz, sə fi r 
iş lə mək asan dır?! Ora da sən tək cə 
özü nü yox, öl kə ni təm sil edir sən. 
Çox şə rəfl  i və ağır iş dir.

– Dü ma nın “Qaf qaz gün lə ri” 
əsə ri ni di li mi zə tər cü mə et mi si-
niz. Dün ya ədə biy ya tın dan bir 
çox müəl lifl  ə rin əsər lə ri nə mü-
ra ciət et mi si niz. Ma raq lı dır, tər-
cü mə et di yi niz əsər lə ri özü nüz 
se çir di niz?
– Biz oxu yan vaxt, üçün cü kurs-

dan baş la ya raq hər il tər cü mə mü-
sa bi qə lə ri ke çi ri lir di. Azər bay can 
di lin dən in gi lis di li nə, in gi lis di lin-
dən Azər bay can di li nə tər cü mə lər 
edir dik. Üçün cü kurs da oxu yan da 
mən Ab dul la Şaiqin “Mək tub ye-
tiş mə di” və Cə fər Cab bar lı nın “Fi-
ru zə” he ka yə lə ri ni in gi lis di li nə 
tər cü mə et miş dim. Hər iki he ka-
yə yə gö rə də bi rin ci ye rə la yiq gö-
rül müş düm. “Mək tub ye tiş mə di” 
he ka yə si nin tər cü mə si an to lo gi ya-
da çap olun maq üçün Mosk va ya 
gön də ril di, an caq mə na sız irad lar 
uc ba tın dan işıq üzü gör mə di.

Mir zə İb ra hi mov mə ni ça ğı rıb de di 
ki, heç vaxt bu əsə rin an to lo gi ya da 
yer al ma sı na ra zı ol maz lar. Mir zə 
müəl lim çox qə ri bə ki şi idi. As ta dan 
da nı şar, an caq hə mi şə sö zün dü zü-
nü de yər di. “Ba kı” qə ze ti nin baş re-
dak to ru Nə sir İman qu li yev mə nim 
tər cü mə sa hə sin də ça lış ma ğı mı çox 
is tə yir di. Ori ji nal dan tər cü mə lə-
rin az lı ğın dan şi ka yət lə nir, mə nim 
fəaliy yə ti mi diq qət mər kə zin də sax-
la yır dı. İraq dan qa yı dan dan son ra 
mə ni ya nı na ça ğır dı, tər cü mə işim lə 
ma raq lan dı. Mən də bu iş lə la zı mi sə-
viy yə də məş ğul ol ma dı ğı mı de dim. 
1983-cü il də ka fed ra mü di ri ki mi mə-
ni Ame ri ka ya yol la dı lar. Ari zo na şta-
tı nın ki tab xa na sın da Azər bay ca nın 
ta ri xi, coğ ra fi  ya sı, mə də niy yə ti ilə 
bağ lı çox say lı ki tab la ra rast gəl dim.

Alek sandr Dü ma nın “Qaf qaz gün-
də li yi” ki ta bı nı da ilk də fə ora da 
gör düm. Ki ta bın üzü nü çı xart dı-
rıb gə tir dim. “Ədə biy yat” qə ze-
tin də his sə-his sə çap olun du. Bir 
gün “Azər nəşr”in di rek to ru Əj-
dər Xan ba ba yev mə ni ça ğı rıb de-
di ki, yu xa rı dan tap şı rıq gə lib, ki-
tab dər hal tər cü mə olun ma lı dır. 
Fran sız di li mü tə xəs si si Hə mid 
Ab ba sov la bir lik də al tı ay müd-
də tin də ki ta bı tər cü mə et dik, çap 
olun du və ma raq la da qar şı lan-
dı. Tər cü mə hə və sim ye ni dən baş 
qal dır dı. 1988-ci il də So vet müəl-
lim lə rin dən iba rət nü ma yən də 
he yə ti nin rəh bə ri ki mi Lon do na 
yol lan dım. İn gil tə rə də ol du ğum 
dövr də Aqa ta Kris ti nin “Ma vi qa ta-
rın sir ri” əsə ri ni di li mi zə çe vir dim.

Ame ri ka dan da ha bir ki tab gə tir-
miş dim. Pro fes sor Su la Be net “Ne-
cə ya şa ya san, yü zü haq la ya san” 
ki ta bın da uzu nö mür lü lər dən bəhs 
edir di. 1970-1975-ci il lər də Be net 
Azər bay can da da xil ol maq la, bü tün 
Qaf qa zı gə zib, uzu nö mür lü lü yün 
sir lə rin dən, bu nun qi da və tə biət lə 
bağ lı lı ğın dan yaz mış dı. Axun do vun 
175 il lik yu bi le yi za ma nı nə ti cə si Pə ri 
Rux və onun hə yat yol da şı İrəc Par-
si ne cad Ba kı ya gəl miş di lər. To kio 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru olan Par-
si ne cad “M.F.Axund za də nin ədə bi 
tən qi di” ad lı ki tab yaz mış dı. Ya şar 
Qa ra ye vin tək li fi  ilə ki ta bın gi riş his-
sə si ni di li mi zə tər cü mə et dim. Çox 
bö yük gi riş mə qa lə sin də İrəc ya zır 
ki, Axun do vun ədə bi tən qi di bü tün 
Şərq də bi rin ci dir, ye ni lik dir. 

Tər cü mə mə ni qa nad la rı na, ağu-
şu na alıb apa rır dı, bu na gö rə də 
na mi zəd lik dis ser ta si yam düz 22 il 
ge cik di.

– Siz cə, tər cü mə təc rü bə mə sə lə-
si dir, yox sa dil bi li yi və du yu mu?
– Bun la rı bir-bi rin dən ayır maq ol-

maz, hər iki si ey ni də rə cə də əhə miy-
yət li dir. Mə sə lən, mən Alek sandr 
Dü ma nın “Qaf qaz gün lə ri” əsə ri ni 
tər cü mə edən də “der ji de re vo” sö zü nə 
rast gəl dim, de dim, yə qin, hər fi  tər cü-
mə edib lər, bu tut ağa cı dır. Son ra də-
rin li yə ge dib, də rin lü ğət lər də ax ta ran-
dan son ra gör düm ki, bu zir nic ki mi 
bir ağac dır. Tər cü mə həm də mə su liy-
yət dir, çün ki tər cü mə çi ikin ci müəl lif-
dir. Tər cü mə pro se sin də in san baş qa 
xalq lar haq da bi lik əl də edir, dün ya gö-
rü şü nü zən gin ləş di rir, bü tün bu in for-
ma si ya nı min lər lə in sa na ötü rür.

Sə məd Vur ğun tə sa dü fən yaz mır-
dı ki, “Qıy ma dım öm rü mün iki ili-
nə, Ru si ya şeiri nin şah əsə ri ni çe vir-
dim Va qi fi n şi rin di li nə”. Ni yə məhz 
Va qif? Bə zi lə ri de yir ki, Sə məd Vur-
ğun da qa zax lı dır, Va qif də, müəl lif 
yer li baz lıq edib. Əs la, ədə bi di li mi-
zin for ma laş ma sın da Va qi fi n çox 
bö yük xid mət lə ri olub. Fü zu li nin 
di li nə ba xın, hətt  a on dan çox-çox 
əv vəl ya şa yan Nə si mi nin di li on dan 
asan dır. İyir min ci əs rin əv vəl lə rin də 
Ha di nin şeir lə rin də nə qə dər mü-
rək kəb ifa də lər var. An caq Va qi fi n 
şeir lə rin də an la şıl ma yan heç bir söz, 
ifa də yox dur. Tər cü mə çi folk lo ru, 
xal qın dü şün cə tər zi və adət-ənə nə-
lə ri ni yax şı bil mə li dir. 

Tər cü mə çox cid di bir iş dir, mən 
onu bir elm he sab edi rəm. So vet İt-
ti fa qı da ğı lan da çox na ra hat idim, 
çün ki bi zim tər cü mə ba za mız 
yox idi. Ədə bi tər cü mə sa hə sin də 
müəy yən təc rü bə miz ol sa da, bu 
ki fa yət et mir di.

An caq Azər bay can da ye ni sta-
tusla Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi ya ra dı lan da o 
qə dər se vin dim ki... Çün ki bu nun-
la bə ra bər bir ba za, sis tem ya ra dıl-
dı, bu sa hə nin im kan la rı ge niş lən-
di. Mən də fa si lə lər lə tər cü mə lər 
et mi şəm, an caq bu iş lə sis tem li 
məş ğul ol ma mı şam. Sis tem li iş bu 
gün Tər cü mə Mər kə zi nin apar dı ğı 
iş dir. 

Tər cü mə həm təc rü bə, həm is te-
dad, həm də mə həb bət tə ləb edir. 
Mi sir mü ğən ni si üm-Kul sum oxu-
yur ki, “Bü tün od-alov sö nür, ye-
rin də kü lü qa lır, tək cə mə həb bət-
dən baş qa”. Yə ni mə həb bət var sa, 
yax şı tər cü mə də ya rat maq olar. 
Üs tə lik is te dad da var sa, ar tıq sən 
əsə rin ikin ci müəl li fi  olur san.

– Qə zən fər müəl lim, xalq ya zı-
çı sı El çi nin ya ra dı cı lı ğı nı təd qiq 
et mi si niz. Yə qin ki, El çin ya ra-
dı cı lı ğın da kı folk lor mo tiv lə ri ni 
xü su si qiy mət lən dir mi si niz...
– El çin ya ra dı cı lı ğın da mə ni ilk 

cəlb edən, folk lo ra bağ lı lıq olub. 
El çi nin folk lor la bağ lı çox gö zəl 
əsər lə ri var. Onun “Ki ta bi-Də də 
Qor qud ali li yi”, “Mah mud və Mər-
yəm”lə ya na şı, çox say lı he ka yə və 
na ğıl la rı folk lo ru mu zun də rin qat-
la rı na enir. El çin ya ra dı cı lı ğın da bir 
qey ri-adi lik var, bu qey ri-adi li yin 
ar xa sın ca ge dir, o də rin li yi tap maq 
is tə yir sən. “El çi nin sə nət dün ya sı” 
ad lı çox bö yük gi riş mə qa ləm Kər-
kük də də çap olun du. “El çin haq da 
dü şün cə lə rim” ki tab ha lın da həm 
Azər bay can da, həm Teh ran da çap 
olun du. Onun folk lor dün ya sı, “Te-
les kop” əsə ri haq da ay rı ca mə qa lə-
lər qə lə mə al dım. 

El çi nin bə dii ya ra dı cı lı ğı öz ye-
rin də, onun el mi ya ra dı cı lı ğı nı, 
ədə biy ya tı mı za də rin dən nü fuz 
et mə si ni, ədə biy ya tı mız haq da fi -
kir lə ri ni çox yük sək qiy mət lən di ri-
rəm. Ya zı çı-tər cü mə çi Ya şa rın “525-
ci qə zet”də sil si lə çap olu nan və 
da ha son ra ki tab ha lın da işıq üzü 
gö rən El çin lə “Ədə biy yat söh bət-
lə ri” güz gü ki mi ədə biy ya tı mı zın 
bü tün dərd lə ri ni, ələm lə ri ni, mü-
və fəq qiy yət lə açıb or ta ya qo yur. 
Son dövr lər də ədə bi pro se sə El çin 
qə dər nü fuz edən ikin ci bir müəl lif 
yox dur. Ma raq lı dır ki, El çin müəl-
li min həm tə ri fi , həm də tən qi di 
qə bul olu nur. Çün ki onun tə ri fi n də 
bir sə mi miy yət, tən qi din də isə bir 
hə qi qət var. El çin ya ra dı cı lı ğın da, 
tən qi din də, ya zı la rın da qə rəz yox-
dur. O, gənc lə rə il ham ve rir, ya zıb- 
ya rat ma ğa ça ğı rır.

Ümum mi li li der Hey dər Əli yev 
İh san Doğ ra ma cı nın xa hi şi ilə İraq 
te le vi zi ya sı na mü sa hi bə ver miş-
di, “Ta ri xi araş dı ran da gör düm ki, 
Gü ney Azər bay can, Qu zey Azər-
bay can və İraq türk man la rı bir bü-
tö vün par ça la rı dır” de miş di. Mən 
45 il, 50 il dir ki, bu iş lə məş ğu lam, 
an caq bu güc də, bu sə viy yə də bir 
fi  kir de yə bil məz dim. El çi nin ədə-
bi söh bət lə ri, tən qi di ya zı la rı, ədə-
biy ya ta mü na si bə ti mə nə vi dün-
ya mı zın zən gin ləş mə si nə xid mət 
edir.

Leyla ƏLİYEVA

“Aydın yol” qəzetinin suallarını folklorşünas, 
professor Qəzənfər Paşayev cavablandırır

“Elçin yaradıcılığında məni 
ilk cəlb edən, folklora 
bağlılıq olub. Elçi nin folk-
lorla bağlı çox gözəl əsər lə ri 

var. Onun “Kitabi-Dədə Qorqud 
aliliyi”, “Mahmud və Məryəm”lə 
yanaşı, çoxsaylı hekayə və nağıl-
ları folklorumuzun dərin qatları-
na enir. El çi nin bə dii ya ra dı cı lı ğı 
öz ye rin də, onun el mi ya ra dı cı-
lı ğı nı, ədə biy ya tı mı za də rin dən 
nü fuz et mə si ni, ədə biy ya tı mız 
haq da fi  kir lə ri ni çox yük sək qiy-
mət lən di ri rəm. Maraqlıdır ki, 
Elçin müəllimin həm tərifi , həm 
də tənqidi qəbul olunur. 
Çünki onun tərifi ndə bir 
səmimiyyət, tənqidində isə 
bir həqiqət var. ”

Beş il əla qiy mət lər lə oxu mu şam. 
Bu nun üçün ça lış mı şam, çün ki bir 
qız se vir dim. Bu qız da mə nim tək-

li fi m dən im ti na et mək lə ki fa yət-
lən mə di, mə ni təh qir et di. De dim 

ki, mən bu nun əvə zi ni çı xa cam, 
əvə zi ni də bu beş lər lə, gə lə cək-

də tut du ğum möv qe ilə çıx-
dım. Al tı il Dəc lə-Fə rat sa hil-

lə rin də mən qay ğı sız hə yat 
sü rür, özü mü dün ya nın 

bəx tə vər lə rin dən bi ri he sab 
edir dim. Sağ lam idim, yük sək 
maaş alır dım. Bi ril lik maaşı-
ma “Mosk viç” ala bi lər dim 
və on da elə bi lir dim ki, pul 
hər şey dir. Son ra lar an la-

dım ki, bu ani xoş bəxt-
lik lər sa də cə ar zu dur. 
İki əbə di xoş bəxt lik var:

Tər cü mə mə ni qa nad la rı na, ağu-

– Qə zən fər müəl lim, xalq ya zı-
çı sı El çi nin ya ra dı cı lı ğı nı təd qiq 
et mi si niz. Yə qin ki, El çin ya ra-
dı cı lı ğın da kı folk lor mo tiv lə ri ni 
xü su si qiy mət lən dir mi si niz...
– El çin ya ra dı cı lı ğın da mə ni ilk 

cəlb edən, folk lo ra bağ lı lıq olub. 
El çi nin folk lor la bağ lı çox gö zəl 
əsər lə ri var. Onun “Ki ta bi-Də də 
Qor qud ali li yi”, “Mah mud və Mər-
yəm”lə ya na şı, çox say lı he ka yə və 
na ğıl la rı folk lo ru mu zun də rin qat-
la rı na enir. El çin ya ra dı cı lı ğın da bir 
qey ri-adi lik var, bu qey ri-adi li yin 
ar xa sın ca ge dir, o də rin li yi tap maq 

“Aydın yol” qəzetinin suallarını folklorşünas, 

“Tərcümə Mərkəzinin yeni statusu ilə 
bu sahənin imkanları genişləndi”
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Zeynəddin Əl-Qor qa ni

(Əv və li ötən sa yı mız da)

Bi rin ci his sə nin ikin ci 
fəs li xəs tə lik lə rə aid bi-

lik lər haq qın da dır
Bu fə sil xəs tə li yin in ki şa fı və 

böh ra nı, xəs tə lik dən sa ğal ma-
nın əla mə ti, bir xəs tə li yin di gər 
bir xəs tə li yin əmə lə gəl mə si nə 
sə bəb ol ma sı, in san bə də nin də 
əmə lə gə lən xəs tə li yin əla mət lə-
ri nin öy rə nil mə sin dən bəhs edir 
və 17 bab dan iba rət dir.

Bi rin ci bab xəs tə lik lə ri öy rən-
mək haq qın da dır.

Xəs tə li yi öy rən mə yin yo lu 
mən tiq lə onun nö vü nü, xü su-
siy yə ti ni və əla mət lə ri ni aş kar 
et mək dir. Xəs tə lik lər də öz növ-
bə sin də müx tə lif xü su siy yət lə rə 
ma lik ola raq, bi ri o bi rin dən se-
çi lir.

Xəs tə lik lə rin əla mət lə ri ni aş-
ka ra çı xar maq la, on la rın nö vü nü 
tə yin et mək olur. Be lə lik lə, hər 
bir xəs tə lik haq qın da bi lik əl də 
et mək müm kün dür.

Tə biət də can lı və can sız aləm 
möv cud dur: bit ki lər, hey van lar 
və in san can lı alə mə xas dır. Bu 
ba xım dan, hey van lar bit ki lər dən 
da ha üs tün dür. İn san isə can lı la-
rın ən ali si dir.

O, di gər can lı lar dan şüuru, nit-
qi, dav ra nı şı ilə fərq lə nir.

İn san la rın xəs tə lik lə ri nin də 
özü nə məx sus xü su siy yət lə ri var.

Mə sə lən, in sa na qız dır ma gə-
lən də, tə bib lər de yir, bu, qız dır-
ma xəs tə li yi dir.

Qız dır ma xəs tə li yi ge niş ya yıl-
mış xəs tə lik nö vü dür.

Bu xəs tə li yi müali cə et mək la-
zım dır.

Qız dır ma is ti xəs tə lik dir, əla cı 
so yuq va si tə lər dir.

Ümu miy yət lə, xəs tə lik lər is ti 
və so yuq növ lə rə bö lü nür.

İs ti xəs tə lik lər də öz növ bə sin-
də di gər növ lə rə ay rı lır.

Mə sə lən, is ti qız dır ma nın bir 
gün dən bir baş ve rən xa lis və 
qey ri-xa lis qız dır ma, uzun sü rən 
qız dır ma, yan dı ran (çox əziy yət 
ve rən) qız dır ma, bir gün lük qız-
dır ma və üzü cü qız dır ma ki mi 
növ lə ri var.

Sa da la nan bu növ lər də is ti qız-
dır ma is ti şiş, is ti baş ağ rı sı və di-
gər hal lar la mey da na çı xır.

Di gər tə rəf dən, bir gün dən bir 
baş ve rən qız dır ma nın xa lis, qey-
ri-xa lis və də yiş kən ki mi növ lə ri 
var.

Üzü cü qız dır ma kəs kin və 
uzun müd dət li ki mi növ lə rə ay-
rı lır.

Hər bir nö vün özü nə məx-
sus xü su siy yət lə ri və əla mət lə ri 
möv cud dur ki, bu əla mət lər on-
la rı bi ri-bi rin dən fərq lən di rir. Bir 
gün dən bir baş ve rən qız dır ma-
nın nö vü olan xa lis qız dır ma za-
ma nı hə ra rət bir gün qal xır,er tə si 
gün isə qız dır ma dan əsər-əla mət 
be lə qal mır. 

Qey ri-xa lis qız dır ma za ma nı 
isə hə ra rət bir gün qal xır, er tə si 
gün isə dü şür, la kin onun tə si ri 
xəs tə də hiss olu nur.

Də yiş kən növ za ma nı qız dır-
ma bir gün çox güc lü şə kil də qal-
xır, er tə si gün qız dır ma nis bə tən 
aşa ğı dü şür. Di gər tə rəf dən, bu 
nö vün elə xü su siy yə ti də var ki, 
bir gün qız dır ma qal xır, er tə si 
gün isə ta ma mi lə dü şür.

La kin hər qız dır ma bu növ dən 
sa yıl mır.

Mə sə lən, ağız acı lı ğı səf ra lı 
qız dır ma za ma nı olur və bu xəs-
tə lik özü nü ba şağ rı sı, yu xu suz-
luq ki mi hal lar la bü ru zə ve rir.

Be lə lik lə, bir gün dən bir baş 
ve rən qız dır ma nı bü tün is ti xəs-
tə lik lər dən və bü tün növ qız dır-
ma lar dan fərq lən dir mək olar.

Bə dən də əmə lə gə lən üfu nət li 
mad də lər isə səf ra lı qız dır ma ya 
də la lət edir.

Onun əla cı səf ra nı bə dən dən 
çı xar maq və hə ra rə ti nis bə tən 
aşa ğı sal maq dır.

Tə bib bü tün bun la rı nə zə rə 
alar sa, xəs tə li yin nö vü nü, xü-
su siy yə ti ni və sə bəb lə ri ni aş kar 
edər və xəs tə li yin əla cı nı ta par.

Bü tün bun lar dan xə bər siz olan 
tə bib, xəs tə li yi aş kar edə və əla cı-
nı düz gün tə yin edə bil məz.

Ən yax şı sı nı Al lah bi lir.

İkin ci bab xəs tə li yin 
ye tiş mə si, yə ni in ki şa fı 

haq qın da dır
İn san bə də nin də mü qa vi mət 

həd siz aşa ğı düş dük də, xəs tə lik 
mey da na çı xır, bə dən qüv və si ni 
iti rir, ta qət dən dü şür.

Ağ ci yər də rü tu bət li ös kü rək 
əmə lə gəl dik də, mö tə dil lik po-
zu lur, xəs tə dən ağ, ya şıl, göy, ya 
da qa ra rəng də bəl ğəm gə lir. Bu 
cür bəl ğəm xo şa gəl məz iyə ma-
lik olur. Be lə əla mət lər xəs tə lik 
ye tiş məz dən əv vəl mey da na çı-
xır. Xəs tə lik ye tiş dik dən son ra isə 
sa ğal ma ğa doğ ru ge dir. Be lə lik lə, 
göz lə ni lən təh lü kə ara dan qal xır.

Əgər xəs tə li yin tə yin olun ma sı 
və müali cə sin də səh və yol ve ri-
lər sə, o za man təh lü kə dən so-
vuş maq qa çıl maz olar.

Elə ağır ça rə siz xəs tə lik lər var ki, 
on la rın ye tiş mə müd də ti uzun çə-
kir və ye tiş mə nin əla mət lə ri tez bir 
za man da za hi rə çıx mır. 

Be lə xəs tə lə rin bə də nin də mü-
qa vi mət qa lar sa, on la rın təd ri-
cən sa ğal ma ğı na ümid bəs lə mək 
olar, əks təq dir də, xəs tə get-ge də 
ağır la şar və bu hal ölü mə gə ti rib 
çı xa ra bi lər.

Qız dır ma xəs tə li yi bə dən də ki 
hər han sı bir üz vün şiş mə yi nə 
bən zə yir.

Şiş ağ rı sı ye ti şə nə dək çox güc-
lü olur.

 Qız dır ma, həm çi nin get-ge də 
şid dət lə nir.

Şiş və qız dır ma tam ye tiş dik-
dən son ra bü tün bu mən fi  hal lar 
təd ri cən ya va şı yır.

Əgər xəs tə li yin ye tiş mə si bü tün 
əla mət lə ri ilə mey da na çı xır sa, bu, 
xəs tə li yin son həd di de mək dir.

Bu za man şi şin içə ri sin də ağ 
irin (ma ye) əmə lə gə lir və o ha-
mar la şır.

Kəs kin qız dır ma da mar lar da 
ye tiş dik dən son ra isə si dik də ağ 
və ha mar çö kün tü əmə lə gə lir.

Be lə çö kün tü nün gö rün mə-
si xəs tə li yin tam ye tiş mə si nə və 
bə də nə fə sad ver mə mə si nə işa-
rət dir.

Xəs tə li yin müd də ti onun ye tiş-
mə sin dən ası lı dır.

Ye tiş mə ya rım çıq və tam ola 
bi lər.

Mə sə lən, baş-be yin xəs tə lik lə ri 
za ma nı xəs tə də qız dır ma, rü tu-
bət li zö kəm hal la rı mey da na çıx-
dıq da, bu, ye tiş mə nin baş lan ğıc 
mər hə lə si nə də la lət edir.

Ye tiş mə bun dan son ra in ki şaf 
et məz sə, bu,“ya rım çıq ye tiş mə” 
ad la nar.

Xəs tə lik şid dət lən sə, ye tiş mə 
in ki şaf edər, si dik də ağ və sa rı-
ya ça lan çö kün tü gö rü nər sə, bu, 
- “tam ye tiş mə” ad la nar.

Göz xəs tə li yi za ma nı is ti, du ru 
göz ya şı ye tiş mə nin baş lan ğı cı-
nın əla mə ti dir.

Bun dan son ra xəs tə lik mö tə dil-
ləş mə sə, ye tiş mə ya rım çıq olar.

Aza cıq mö tə dil ləş mə mey da na 
çıx sa, bu za man tam ye tiş mə baş 
ve rər.

Ağ ci yər pər də si nin il ti ha bı 
ki mi si nə xəs tə li yi za ma nı xəs tə 
çə tin nə fəs alar sa, bu, ya rım çıq 
ye tiş mə nin əla mə ti dir.

Mö tə dil və asan laş mış nə fə sal-
ma tam ye tiş mə nin əla mə ti dir.

Ya rım çıq və tam ye tiş mə nin üç 
əla mə ti var dır.

Ya rım çıq ye tiş mə za ma nı si dik 
du ru və ağ olur.

Tam ye tiş mə nin baş lan ğı cı za-
ma nı si dik sa ra lır, qa tı la şır, la kin 
hə lə çö kün tü gö rün mür.

İkin ci ye tiş mə əla mə ti za ma-
nı si dik if ra za tı nın tə zə və or ta 
his sə sin də ağ və ha mar çö kün tü 
bu la nıq olur. Bu, ya rım çıq ye tiş-
mə nin əla mə ti dir.

Və üçün cü ye tiş mə əla mə ti za-
ma nı si dik də ağ, ha mar və qa tı 
çö kün tü gö rü nür. Bu, tam ye tiş-
mə nin əla mə ti dir.

Ya rım çıq ye tiş mə za ma nı xəs tə-
lik böh ran və ziy yə tin dən çıx mır.

Be lə xəs tə lik za ma nı sağ lam və 
kök ada mın si di yin də çö kün tü 
açıq-ay dın gö rü nür.

Arıq və az ye yən ada mın si di-
yin də çö kün tü az olur və gö rün-
mür.

Ye tiş mə nin əla mət lə ri ni və 
xəs tə li yin də rə cə si ni di gər hal-
lar da da ax tar maq la zım dır.

Üçün cü bab xəs tə lik 
böh ra nı nın öy rə nil mə si 

haq qın da dır
Böh ran (krizis) yu nan sö zü dür 

və onun hər fi  mə na sı “kəs kin də-
yi şik lik” və ya “sərt dö nüş” de-
mək dir.

Böh ran la xəs tə li yi iki mü xa li-
fə bən zə dir lər. Be lə ki, böh ran la 
xəs tə lik bir-bi ri ni ta pır, qa li biy-
yət uğ run da bir-bi ri ilə mü ba ri-
zə apa rır və son da bi ri üs tün lük 
qa za nır.

Xəs tə lik şid dət lən dik cə, or qa-
nizm qüv və ta pa raq, onun la mü-
ba ri zə apa rır.

Əgər bə də nin qüv və si bu na 
ça tar sa, o za man qa lib gə lir.

Xəs tə lik mad də lə ri bə də nə 
nü fuz et dik dən son ra or qa nizm 
onun qar şı sın da aciz qa lar sa, bu, 
bə də nin zəifl  i yi nə də la lət edər.

Be lə mə lum olur ki, böh ran 
xəs tə li yin yax şı və ya pis tə rə fə 
də yiş mə si dir.

Böh ran al tı cür olur:
Bun lar dan bi ri odur ki, or qa-

nizm xəs tə li yi bir də fə yə dəf edir. 
Bu na “yax şı və tam böh ran” de-
yir lər.

İkin ci odur ki, or qa nizm xəs-
tə li yi bir də fə yə dəf et mək də aciz 
qa lır.

Bun la rın hər iki si ağır və qı sa 
müd dət li xəs tə lik lər za ma nı baş 
ve rir, kəs kin olur və tez ötüb ke çir.

Üçün cü odur ki, tə biət mad də-
lə ri ya vaş-ya vaş ye tiş di rə rək, bir 
müd dət dən son ra tam ye tiş mə 
həd di nə çat dı rır və dəf edir.

Bu na “ye ti şib əri yən mad də-
lər” de yir lər.

Dör dün cü odur ki, or qa nizm 
təd ri cən zəifl  ə yir və mad də lər 
xam qa lır. Bir müd dət dən son ra 
or qa niz min zəifl  i yi za hir olur və 
nə ti cə də xəs tə və fat edir.

(Ardı gələn sayımızda)

Tər cü mə edən:
Zem fi  ra MƏM MƏ DO VA

Xəfi-Əlayi
(Xəs tə lik lər və on la rın müali cə si nin müx tə sər şər hi)

Zeynəddin Əl-Qor qa ni

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

Qə dim vaxt lar dan in san lar ay rı-ay rı bit ki lə rin xü su siy yət lə ri nə bə ləd ol muş, on la rın kö mə yi ilə 
tu tul duq la rı azar lar dan xi las ol ma ğa ça lış mış lar.
İl lər, əsr lər öt dük cə, xalq tə ba bə ti ilə məş ğul olan mü tə xəs sis lər ye tiş di və ya zı mə də niy yə ti 
or ta ya çıx dıq dan son ra tə ba bə tin təc rü bə lə ri qə lə mə alın dı.

Müx tə lif müali cə üsul la rı na həsr edil miş əsər lər yü zil lik lər bo yun ca ka tib və xətt  at lar tə rə fi n dən kö çü-
rü lür və ki tab xa na lar da sax la nı lır dı.
Tə ba bət sa hə sin də ya zıl mış ri sa lə lər di gər xalq la rın dil lə ri nə tər cü mə edi lir və be lə lik lə, tə ba bət ba rə-
də ki bi lik lər zən gin lə şir di.
Or ta əsr lər də tə ba bə tə aid çox say lı də yər li əsər lər ya zı lıb.
On lar ay rı-ay rı xəs tə lik lər, on la rın əla mət lə ri və müali cə üsul la rı, in san bə də ni nin xü su siy yət lə ri, dər-
man lar, əd viy yə lər, sürt mə məl həm lə ri, ot lar, mey və lər, tə bib lə rə ve ri lən məs lə hət lər dən iba rət idi.
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tun da el min müx tə-
lif sa hə lə ri ni əha tə edən əl yaz ma lar ara sın da tə ba bə tə həsr edil miş çox lu say da abi də lər qo ru nub sax-
la nı lır.
On la rın ara sın da Zey nəd din bin Əbu İb ra him İs mail ibn Hə sən ibn Əh məd ibn Mə həm məd Əl-Hü sey ni 
Əl-Qor qa ni nin “Xə fi -əla yi” (“Xəs tə lik lər və on la rın müali cə si nin müx tə sər şər hi”) əsə ri xü su si yer tu tur.
Qeyd et mək la zım dır ki, Qor qa ni öz vax tı nın ta nın mış və müd rik şəx siy yət lə rin dən ol ub. Mən bə lə rin 
ver di yi çox say lı mə lu mat la ra gö rə, ol duq ca sa vad lı və də rin el mi bi li yə ma lik olan Zey nəd din Əl-Qor-
qa ni ərəb və fars dil lə ri ni mü kəm məl bi lib, dün ya nın bir çox alim  və tə bib lə ri nin əsər lə ri ilə ya xın dan 
ta nış ol ub.
Tib bi də rin dən bi lən Qor qa ni dər man lar ha zır la yır, xəs tə lə ri müali cə edir di.
Müasir tibb el mi nin yük sək sə viy yə də in ki şaf et di yi bir za man da xəs tə lik lə rin tə bii bit ki lər lə müali cə-
si nə xü su si diq qət ye ti ri lir.
Be lə bir za man da “Xə fi -əla yi” ki mi əl yaz ma la rın əsas lı öy rə nil mə si nə eh ti yac ar tır.
Odur ki, qə dim və zən gin keç mi şi olan tibb ta ri xi ni öy rə nib, gə lə cək nə sil lə rə çat dır maq bi zim mü qəd-
dəs bor cu muz dur.



Ələkbər Ziyatayın tərcüməsi
(1955)

Əziz Bakı, əlvida! Son görüşdür, əlvida.
Bir həyəcan, bir kədər könlümü etmiş vətən.
Ürəyim narahatdır bu ayrılıq çağında,
Adi dostluq sözünü hiss edirəm dərindən.
 
Ey Azər övladının yurd-yuvası, əlvida!
Damarımda qan donur, gücdən düşür qollarım.
Ən xoş anlarım kimi çıxmaz yadımdan amma,
Xəzər dalğalarıyla, Balaxanı baharı.
 
Salamat qal, ey Bakı! Sən sadə bir nəğməsən,
Son dəfə öz dostumu qoy bağrıma basım, qoy!
İstərəm yasəməni tüstülərin içindən
Qızılgül tək başını üzümə tərpətsin o!

Əliağa Kürçaylının tərcüməsi
(1975)

Əlvida, Bakı! Səni  mən bir daha görmərəm.
İndi mənim qəlbimdə kədər, qorxu  səsi var.
Ürəyim daha  yaxın, xəstəhal vurur  bu dəm,
Daha  möhkəm duyuram-sadə dost  kəlməsi  var.
 
Əlvida, Bakı! Mavi türk səması, əlvida!
Qüvvədən  düşürəm  mən,  damarımda  donur qan.
Mən bir səadət  kimi apararam məzaracan
Balaxanı mayını, Xəzər dalğasını da.
 
Əlvida, Bakı! Sadə nəğmə kimi əlvida!
Son  dəfədir sıxıram sinəmə dostumu mən...
Onun başı qoy qızılgül kimi bu son anda
Yellənsin vida deyə yasəmənlər  içindən.

Rəfi q Zəkanın tərcüməsi
(1964)

Əlvida, ey Bakı, vəfalı şəhər!
Səni mən bir də görmədim bəlkə!
Qəlbim eşqinlə çırpınar, döyünər,
Ey mənə mehriban olan ölkə!
 
Əlvida, ey Bakı, günəşli şəhər!
Ey şüalandıran fi kirlərimi!
Mənə ilham verən səmavi Xəzər –
Məni tərk eyləməz məzara kimi!
 
Əlvida, ey Bakı, gözəl mahnı!
Susuram, səndən ayrılarkən mən.
Bir qızılgül tək əy qızıl başını,
“Əlvida! Əlvida!” deyək sən, mən...

Firuz Mustafanın tərcüməsi
(2005)

Səni görməyəcəyəm, əlvida, Bakı!
Qəlbimi sarıbdı kədər, qüssə-qəm.
Ürəyim köksündən çıxacaq sanki
Dostumsan-bu sözlər çıxır dilimdən.
 
Əlvida, türk göyü-əlvida Bakı!
Ürəyim sonuncu anları sayır.
Qəbrəcən könlümdə qalacaq bil ki,
Xəzər ləpələri, Balaxanı mayı.
 
Nəğmə tək, əlvida! Əlvida, Bakı!
Öpürəm mən gözü yaşlı dostumu.
Yasəmən tozunda qızılgül kimi
Əyilir köksümə başı dostumun.

Əhməd Cəmilin tərcüməsi
(1974)

Əlvida Bakı! Daha çətin bir də görüşək...
İgid könlümə dolan qorxudur, qəm-qüssədir.
İndi əlimin altda daha bərk sancır ürək,
İndi daha dərindən duyuram ki, dost nədir.
 
Əlvida Bakı! Ey Şərq üfüqləri, əlvida!
İnan, qanım soyusa, taqətdən düşsəm də mən.
Aparıram, gedəcək mənimlə ta qəbrəcən
Balaxanı mayı da, Xəzər dalğaları da.
 
Əlvida! Salamat qal nəğməli könül kimi!
Qoy mən son dəfə öpüm barı dostu, yoldaşı...
Bənövşəyi tüstüdə əyilsin qoy gül kimi
Dostun uğur diləyən, “yaxşı yol!” deyən başı.

İsaxan İsaxanlının tərcüməsi
(2009)

Əlvida Bakı! Bir də görməyəcəm səni, əlvida!
Açılmayır yenə könlüm, duyub hicran havasını.
Bax necə şiddətlə vurur əlimin altında ürək,
Yalnız indi anlayıram dost sözünün mənasını.
 
Əlvida, Bakı! Sən ey mavi türk səması, əlvida!
Damarımda donur qanım, tükənir bax gücüm mənim.
Ən xoşbəxt anlarım kimi apararam məzara,
Balaxanı «1 May»ını, bir də dalğasın Xəzərin.
 
Əlvida Bakı! Sadə, həzin bir nəğmə tək, əlvida!
Qoy son dəfə qucaqlayım, silim dostun göz yaşını.
Yasəməni tüstülərin içindən bir qızıl gül tək,
“Yaxşı yol” diləsin mənə, tərpədərək o başını.

>

Sergey Yeseninin “Прощай, Баку”
şeirinin Azərbaycan dilinə altı tərcümə variantı

Ñåðãåè Åñåíèí

Прощай, 
Баку

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь, больней и ближе,
И чувствую сильней простое слово: друг.
 
Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.
 
Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму…
Чтоб голова его, кaк роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Май 1925
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Şervud ANDERSON
(ABŞ)

Mal la rı nı sat maq 
üçün şə hə ri mi-
zə gə lən fer mer lər 
kü çə lər də nə sə bir 

can lan ma ya ra dır lar. Şən bə gün-
lə ri bu, da ha ay dın du yu lur. On-
la rın ək sə riy yə ti nin uşaq la rı elə 
bi zim mək təb lər də oxu yur.

Hetç Hat çin son da bur da ya şa-
yır. Onun şə hər dən üç mil ara lı-
da yer lə şən fer ma sı ki çik ol sa da, 
sə li qə-sah ma nı na gö rə ad çı xa-
rıb. Het çin çox da bö yük ol ma-
yan tax ta evi hə mi şə rəng lən miş, 
mey və ağac la rı ağar dıl mış olur. 
Tar la sı isə, ha çan bax san, öz sə li-
qə siy lə göz ox şa yır.

Het çin ya şı yet mi şi haq la yıb. 
O, vax tın dan gec ev lən miş di. Və-
tən daş mü ha ri bə sin dən evə ağır 
ya ra lı ki mi qa yı dan ata sı da va-
dan son ra xey li ya şa sa da, iş qa-
bi liy yə ti ni itir miş di və nə qə dər 
ki, ata sı sağ idi, ailə nin ye ga nə 
öv la dı olan Hetç tə sər rü fat iş lə-
rin də onu əvəz et mə li ol muş du. 

Ya şı əl li yə ça tan da Hetç özün-
dən on yaş ki çik bir mək təb 
müəl li mə si ilə ailə qur muş du və 
bu iz di vac dan bir oğul la rı dün-
ya ya gəl miş di. Müəl li mə də Hetç 
ki mi bəs tə boy idi. Ev lə nən dən 
son ra on lar tor pa ğa da ha bərk 

bağ lan mış dı lar. Bu bağ lı lı ğı yal-
nız adam la rın öz gün də lik pal-
tar la rı na bağ lı lı ğı ilə mü qa yi sə 
et mək olar. Ümu miy yət lə, ailə 
sa rı dan ya rı yan bəx tə vər adam-
lar da mən bir cə hə ti mü şa hi də 
et mi şəm: on lar get dik cə bir-bi ri-
nə ox şa yır, hətt  a az qa la ey ni cür 
dü şü nür lər.

Uil Hat çin son sü mü yü hə lə 
bər ki mə yən, la kin hey rət edi lə-
cək də rə cə də güc lü uşaq idi. O, 
bi zim mək təb də oxu yur, beys-
bol ko man da mız da çı xış edir di. 
Şən, za ra fat cıl, həm də zi rək ol-
du ğun dan ha mı nın xo şu na gə lir-
di. Xü su si qa bi liy yə tə ma lik Uil 
hə lə ye ni yet mə çağ la rın dan mə-
zə li rəsm lər çə kir di. Onun çək-
di yi ba lıq, do nuz, inək şə kil lə ri 
gün də-gü na şı ra gör dü yü müz 
adam la ra ya man ca ox şa yır dı. 
Mən o şə kil lə ri gör məz dən qa baq 
adam la rın inə yə, ata, do nu za, ba-
lı ğa bu qə dər ox şa dı ğı nı qə tiy yən 
hiss et mə miş dim.

Mək tə bi bi ti rən dən son ra Uil 
Çi ka qo ya ge dib rəs sam lıq ins-
ti tu tu na gir di. Çi ka qo da onun 
xa la sı ya şa yır dı. Bi zim yer li miz 
Hel Uey men də or da olur du – o, 
Çi ka qo ya Uil dən iki il qa baq get-
miş di və uni ver si te ti bi ti rib tə zə-
dən doğ ma şə hə ri mi zə qa yıt dı, 
or ta mək təb di rek to ru və zi fə sin-
də iş lə mə yə baş la dı.

Əv vəl lər Hel lə Uill elə də ya-
xın de yil di lər, çün ki Hel Uil dən 
bir ne çə yaş bö yük idi. Am ma Çi-
ka qo da ta pı şıb dost laş mış dı lar; 
ki no ya, teat ra bir gə ge dir miş lər. 
Son ra lar Hel mə nə da nı şır dı ki, 
tez bir za man da Uil Çi ka qo da 
ha mı nın se vim li si nə çev ri lib. O, 
gö zəl oğ lan idi və ins ti tut qız la-
rı nın çox xo şu na gə lir miş.

Hel da nı şır dı ki, onu az qa la 
hər ax şam bir ye rə qo naq ça ğı-
rır dı lar. Öz mə zə li rəsm lə ri ni isə 
Uil tez bir za man da sa tıb əməl-
li-baş lı qa zan ma ğa baş la mış dı. 
Rəsm lər rek la mın əsl ma lı ol du-
ğun dan yax şı ca qa zanc gə ti rir di, 
be lə ki, Uil, hətt  a evə də pul gön-
də rə bi lir di.

Doğ ma şə hə rə qa yı dan dan 
son ra Uilin yaş lı va li deyn lə ri-
nə baş çək mək üçün Hel tez-tez 
fer ma ya yol la nır dı. Özü də qo-
ca la rın ya nı na is tə di yi vaxt ge-
dir di: gün düz də, ax şam da; pi-
ya da da, ma şın la da. Söh bət isə 
hə mi şə Uil dən olur du. Qo ca la-
rın öz öv lad la rı na də rin sev gi-
si He li hey rə tə gə ti rir di; on lar 
bü tün gü nü Uil dən da nış ma ğa 
ha zır dı lar. Şə hər ca maatıy la, elə 
qon şu lar la da çox az ün siy yət 
sax la yan bu adam lar obaş dan 
ge cə ya rı ya ki mi, bə zən, hət ta 
ay lı ge cə lər də də yo rul maq bil-
mə dən iş lə yir di lər. Hel de yir di 
ki, qa rı ax şam ye mə yi ni ve rən-
dən son ra ək sər vaxt on lar tə zə-
dən tar la ya yol la nır və iş lə ri nə 
da vam edir di lər.

Hel fer ma da gö rün mə yə ma cal 
tap ma mış, iki si də işi ya rım çıq 
qo yub ona sa rı tə lə sir di. Qo ca qa-
baq da ge dir di, qa rı da ar xa sın ca 
yü yü rür dü. On lar da hə mi şə tə zə 
mək tub olur du; Uil hər həf tə evə 
ka ğız ya zır dı. 

- Biz ye nə mək tub al mı şıq, mis-
ter Uey men! - Hetç əli ni yel lə yə-
yel lə yə elə uzaq dan ca qış qı rır, 
nə fə si tən gi yən qa rı da ey ni söz-
lə ri tək rar la yır dı:

- Mis ter Uey men, biz ye nə 
mək tub al mı şıq!

Son ra on lar mək tu bu gə ti rib 
uca dan oxu yur du lar.

Uilin mək tub la rı nın ta yı-bə ra bə-
ri yox muş. Hel de yir di ki, Uil ka-
ğız da şə kil çək mə yə də tən bəl lik 
et mir di. Şə kil lə ri öz gün də lik hə-

ya tın dan, gör dü yü adam lar-
dan çə kir miş, öm rün də şə-

hər gör mə yən qo ca la rı 
isə hər şey ma raq lan-
dı rır, hər şey hey rət-
lən di rir di.

Son ra on lar He lin üs tü nə dü şüb şə-
kil lə rin mə na sı nı ay dın laş dır ma sı nı 
tə ləb edir, Uilin ya şa yı şı ba rə də ən 
xır da şey lə ri be lə öy rən mək is tək lə ri 
ilə ey nən ba la ca uşa ğı xa tır la dır dı-
lar. Hər mək tub da Uil qo ca la rı şə-
hə rə də vət et sə də, Hetç de yir di: 

- Yox, biz ora ge dən de yi lik. 
Bə yəm biz ge də bi lə rik?

Hetç öm rün də fer ma dan qı ra-
ğa çıx ma mış dı; fer ma isə qay ğı 
tə ləb edən iş dir: gə rək hə mi şə bir 
əlin üs tün də ol sun.

- Bəs inə yi kim sa ğa caq? - o so-
ru şur du.

Özün dən və qa rı sın dan baş qa 
inək lə rə ki min sə əli də yə bi lə cə-
yi ni Hetç heç ağ lı na da gə tir məz-
di. Nə qə dər ki, ca nı sağ idi, ra zı 
ol maz dı ki, tə sər rü fa ta öz gə si nə-
za rət elə sin. On lar öz fer ma la rı nı 
çıl ğın bir qıs qanc lıq la se vir di lər.

- Hə, bu nu izah elə mək çox çə-
tin mə sə lə dir, - Hel köks ötü rüb 
sus du, an caq mən hiss elə dim ki, 
o özü qo ca la rı yax şı du yur və çox 
yax şı ba şa dü şür müş.

Bir yaz ge cə si Hel mə nim ya-
nı ma ağır xə bər lə gəl di: Uil ölüb! 

Te leq ram Hetç Hat çin so na 
gön də ril sə də, ge cə lər də mir yo-
lun da növ bə çə kən te leq raf çı onu 
gə ti rib He lə ver miş di. Son ra dan 
mə lum ol du ki, ha di sə baş ve rən 
ax şam Uil qo naq lıq da imiş, qa yı-
dan baş isə ma şı nı aşır mış dı; gü-
man ki, kefl  i imiş lər. 

Hel xa hiş elə di ki, qo ca la rın 
ya nı na bir gə ge dək. Mən öz ma-
şı nı mı tək lif elə dim, an caq Hel 
ra zı laş ma dı, pi ya da get mə yi 
məs lə hət gör dü. Heç şüb hə siz ki, 
vax tı uzat maq is tə yir di. 

Nə isə, yo la dü zəl dik. İlıq bir yaz 
ge cə siy di. Mən o ge cə nin hər anı nı 
xa tır la yı ram: tə zə cə ya şıl la şan yar-
paq la rı da, üs tün dən ad la dı ğı mız 
çay la rı da. Ay işı ğı na qərq ol muş 
su lar elə bil can lı idi. Biz ağır dü-
şün cə lər için də ad dım la yır dıq. 
Nə ha yət, fer ma ya çat dıq. Mən elə 
yol da ca dur dum, Hel qa pı ya yö-
nəl di. Qu la ğı ma uzaq dan it ulaş-
ma sı və ağ la yan uşaq sə si gəl di. 
Hel qa pı nın qar şı sın da on də qi qə-
yə cən da yan dı. Son ra qa pı nı döy-
mə yə baş la dı. Yum ru ğu nun sə si 

mə nə çox dəh şət li gə lir di, elə 
bil top gu rul da yır dı.

Hetç qa pı nı aç dı və mən He lin 
hər şe yi qo ca ya ne cə bir nə fə sə söy-
lə di yi ni eşit dim. Mə nə ha mı sı ay-
dın idi. Gəl di yi miz yol uzu nu Hel 
hər sö zü bir cə-bir cə dü şün müş dü. 
Dü şün müş dü ki, qo ca nı bu xə bə rə 
ya vaş-ya vaş ha zır la sın. An caq qa-
pı açı lan da hər şe yi unut muş və 
ha mı sı nı bir dən, özü də qo ca nın 
bir ba şa üzü nə söy lə miş di.

Vəs sa lam.
Hetç din mə di, heç cın qı rı da 

çıx ma dı. Onun əy nin də uzun ge-
cə köy nə yi var dı. Qa pı açıq idi. 
Kan da ra ay işı ğı düş müş dü. Son-
ra qa pı bərk dən çır pıl dı və Hel 
bu üz də qal dı. Bir qə dər elə cə du-
rub son ra mə nim ya nı ma qa yıt dı.

- Be-lə!..
- Be-lə!..
Biz qa ran lıq da da ya nıb qu laq 

kə sil miş dik. Ev dən heç bir səs-
səs mir eşi dil mir di. On də qi qə, 
bəl kə də ya rım saat keç di. Biz 
ki ri miş cə da ya nıb din lə yir dik. 
Elə cə boy la na-boy la na, nə edə cə-
yi mi zi bil mə dən da ya nıb qal mış-
dıq. Ge də də bil mir dik.

- Ağır dərd dir! - Hel pı çıl da dı.
Mən onu an la dım: qo ca lar Ui-

lin ölü mü ba rə də ömür-bil lah 
dü şün mə miş di lər, bu nu heç vaxt 
ağıl la rı na gə tir mə miş di lər. Xey li 
vaxt ke çən dən son ra bir dən Hel 
dir sə yi mə to xun du:

- Bir bax!
Ev dən ağa bü rün müş iki fi  qur 

çı xıb an ba ra doğ ru get di. Biz son-
ra dan bil dik ki, Hetç hə min gün 
ax şa ma can tor pa ğı şum la yıb mış. 
Az keç miş on lar an bar dan çı xıb, 
tar la ya tə rəf üz qoy du lar. Biz hə-
yət dən ad la yıb, an ba rın köl gə-
sin də giz lən dik.

On lar hər iki si ağ ge cə köy nə-
yin də idi lər: qo ca nın əlin də to-
xum sə pən var dı, qa rı isə çu va lı 
gö tür müş dü. Və ye ga nə oğul la rı-
nın ölüm xə bə ri ni alan bu adam lar 
in di ay işı ğın da qar ğı da lı əkir di lər. 

Bu elə dəh şət li bir mən zə rə idi 
ki, qor xu dan tük lə rim biz-biz ol-
muş du. Sə pi ni qur ta ran dan son ra 
gə lib bir az çə pə rin qı ra ğın da otur-
du lar, ayaq la rı nın din ci ni al dı lar. 
Hər şey sükut için də baş ve rir di. 

Mən öm rün də ilk də fəy di han sı-
sa hə qi qə ti dərk et dim. An caq çə-
tin ki, an la dı ğım o hə qi qə tin nə dən 
iba rət ol du ğu nu izah edə bi lim. 
Bu, adam la rın tor pa ğa can la-qan la 
bağ lı lı ğı na aid bir şey dir. Mən səs-
siz bir qış qı rıq eşi dir dim – tor pa ğa 
to xum sə pən qo ca la rın ha ra yı nı. O 
ge cə hə yat tə zə dən gö yər sin de-
yə, qo ca lar to xum əvə zi nə tor pa ğa 
ölüm atır, ölüm bas dı rır dı lar. Şüb-
hə siz ki, tor paq dan nə sə umur du-
lar. An caq bu nun nə xey ri var dı? 

On lar tar la nın öm rü nü öz öl müş 
oğul la rı nın öm rü ilə bağ la maq da 
nə yə ça lı şır dı lar – söz lə izah et mək 
çə tin dir. Mən yal nız onu bi li rəm ki, 
biz dö zə bil di yi miz qə dər da ya nıb, 
son ra sa kit cə çı xıb get dik. An caq 
çox gü man ki, qo ca lar o ge cə tor-
paq dan göz lə dik lə ri şe yi al mış dı lar, 
çün ki Hel er tə si gün, me yi ti ne cə 
gə tir mək ba rə də məs lə hət ləş mək-
dən öt rü fer ma ya gə lən də qo ca lar 
hər iki si hey rət edi lə cək də rə cə də 
sa kit gö rü nür dü. Hel be lə dü şü nür-
dü ki, on lar ya şa ma la rı üçün zə ru ri 
olan nə yi sə tap mış dı lar. 

- Hə, on la ra fer ma, bir də hə mi-
şə oxu ma la rı üçün Uilin mək tub-
la rı qal dı, - de yə Hel köks ötür dü.
Çevirən: Mahir N.QARAYEV
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Uilin mək tub la rı nın ta yı-bə ra bə-
ri yox muş. Hel de yir di ki, Uil ka-
ğız da şə kil çək mə yə də tən bəl lik 
et mir di. Şə kil lə ri öz gün də lik hə-

ya tın dan, gör dü yü adam lar-
dan çə kir miş, öm rün də şə-

hər gör mə yən qo ca la rı 
isə hər şey ma raq lan-
dı rır, hər şey hey rət-
lən di rir di.

paq la rı da, üs tün dən ad la dı ğı mız 
çay la rı da. Ay işı ğı na qərq ol muş 
su lar elə bil can lı idi. Biz ağır dü-
şün cə lər için də ad dım la yır dıq. 
Nə ha yət, fer ma ya çat dıq. Mən elə 
yol da ca dur dum, Hel qa pı ya yö-
nəl di. Qu la ğı ma uzaq dan it ulaş-
ma sı və ağ la yan uşaq sə si gəl di. 
Hel qa pı nın qar şı sın da on də qi qə-
yə cən da yan dı. Son ra qa pı nı döy-
mə yə baş la dı. Yum ru ğu nun sə si 

mə nə çox dəh şət li gə lir di, elə 
bil top gu rul da yır dı.

(he ka yə)



To mas VULF

1920-1923-cü il lər

Əya lət çi li yin ən müx tə lif növ lə ri 
möv cud dur. Ye ni İn gil tə rə əya lət-
dir, am ma bu nu dərk elə mir; Or ta 
Qərb əya lə ti dir, bu nu dərk elə yir, 

bun dan da bərk uta nır; Cə nub sa – ah, İla hi! – 
əya lət dir, bu nu bi lir, am ma ve ci nə al mır.

Ədə biy yat, is tə sək də, is tə mə sək də hə-
ya ta mü na si bət də tən qi di möv qe tu tur. Bu 
tən qi di lik ya bir ba şa, ya do la yı sıy la dır. Bu, 
dram la ra da ha çox aid dir. Əgər biz doğ-
ru dan da əsl ədə biy yat is tə yi rik sə, on dan 
sə nət ka rın is te da dı heç bir hü dud ta nı ma-
ma lı dır. Onu “qı cıq lan dı rı cı mə sə lə” ol du-
ğu na gö rə irq çi prob lem ma te rialı əsa sın da 
pyes lər ya rat maq dan çə kin dir mək ol maz. 
Sə nət kar dan so sial se çi min də şıl taq var lıq 
elə mək lə bağ lı hər han sı bir cəhd onun özü-
nü də, sə nə ti ni də öl dü rür. Əgər bü tün bu-
nun la he sab laş maq is tə mi rik sə, on da hə lə 
sə nəd sə viy yə si nə qalx ma mı şıq, hə qi qi ədə-
biy ya ta da la yiq de yi lik […]

Son ra hə min suala ca vab ver mə yə ça lış-
maq üçün göy qüb bə sin də “ni yə” sualı nı 
yaz maq bi zim üçün nə zər də tu tul ma yıb.

Am ma bə yəm sən sə nət kar de yil sən?  On-
da sə nət kar hə ya tı ya şa.

1924-1925-ci il lər
“Uilss” ba rə də:1 “Ki tab özü nün za hi ri for-

ma sız lı ğıy la for ma qa zan dı” - ka ğız üzə rin-
də ki bu mü rək kəb lə kə si mə nə “Çar Edip ”in 
sər löv hə sin dən ar tıq bir şey de mir. Hə min 
for ma nın bö yük us tad qə lə min dən çıx mış 
şey lə rin nə cib li yi ni alıb-al ma ma sı da ha va-
cib dir: “U liss” hə min nə cib li yə ma lik de yil-
dir, bu mə na da da əhə miy yət li, gö zəl əsə-
ri ki mi diq qə ti çək mir. Əgər ki tab həm də 
mə na lı dır sa, bu fakt yox, əla mət dir. Vya na lı 
Ada mın2 qar şı sın da səc də elə yən kə ma ğıl-
lar onu qə bul elə mə yə ha zır idi lər, ona gö rə 
də hə min ki tab işıq üzü gör dü.

1926-cı ilin okt yab rı –
1927-ci ilin sent yab rı

Köh nə for ma lar dan, köh nə dil dən yo rul-
dum; son üç gün də ye tə rin cə sa də bir şey 

üzə rin də dü şü nü rəm – biz da ha 
də ri nə get mə li yik, di li özü nün 

il kin, çıl paq şək lin də ax tar ma-
lı yıq – Kon rad da, “Uilss” də 

Coys da bu na ara da bir nail 
olur; bu nis bə tən sa də dir, 

am ma hey rə ta miz təəs-
sü rat oya dır. Nəs rin bi-
na sı nı daş  - daş ucalt maq 
la zım dır.

1927-ci ilin pa yı zı –
1928-ci ilin sent yab rı

Hər bi ri mi zə bu dün ya da xü su si yer ay rı-
lıb-ay rıl ma ma sın dan ası lı ol ma ya raq, biz o 
ye ri tut ma lı yıq, biz təs lim ol ma ma lı yıq. Biz 
özü müz dən baş aç ma lı yıq, mə na sız mü ba-
hi sə lər də, rə qa bət də, da va-da laş da boş ye-
rə güc sərf elə mə mə li yik. Mən dün ya da kı 
ye rim də get-ge də da ha də rin kök sa lı ram – 
onun axır da ne cə ola ca ğı nı bil mi rəm, am ma 
ne cə olur-ol sun, hiss lə rin qar ma qa rı şıq lı ğın-
dan ni zam lı ba ti ni hə yat ya rat ma lı yam…

25 okt yabr – 15 no yabr 1928-ci il
Get-ge də da ha ar tıq ina nı ram – bö yük ya-

zı çı ol maq üçün sa də lövh bir kəs ol ma lı san. 
Tols toy ba rə də öy rən dim ki, o, əli nə qə zet 
al mır mış, öy rən dim ki, ev dən ge dib, yed-
di il kənd li lə rin ara sın da ya şa yıb, al tı il də 
Alek sandr Dü ma nın ro man la rın dan baş qa 
bir şey oxu ma yıb. Məhz be lə bir adam bö-
yük əsər ya rat ma ğa qa dir dir. Az qa la, əmi-
nəm ki, o, öz təc rü bə si lə bu na borc lu dur.

Zə ma nə mi zin bö yük pey ğəm bər lə rin dən 
bi ri Ber nard Şounu çox la rı əməl li-baş lı ila-
hi ləş di rir lər ki, o, gu ya hər şe yi, ya xud de-
mək olar ki, hər şe yi bi lir. Şounun oxu du-
ğum ki ta bıy la se zə bil dim ki, o, çox gü man, 
Şeks pi ri oxu yub, am ma o qə dər də diq qət lə 
oxu ma yıb, İb se ni çox diq qət lə oxu yub, Karl 
Mark sın ona də rin tə sir gös tə rən əsər lə ri-
ni, fa bian lı la rın trak tat la rı nı, ey ni za man-
da mis ter və miss Sid ney Ueb bin3 əsər lə ri ni 
oxu yub.

16 no yabr – 7 de kabr 1928-ci il
Yə qin ki, ən yax şı no vel la çı lar fran sız lar-

dır. On lar dan son ra in gi lis lər dir. Fran sız di li-
nin özü nün qu ru lu şu he ka yə yə me yil li dir. O 
dil şəff  af, də qiq, sü rət li dir. For ma nın şəff  af-
lı ğı, sa də li yi fran sız la rın xü su si diq qət ye tir-

dik lə ri cə hət dir. Re nan ona ni zam-in ti zam 
bəxş elə yən, onu sö zə qə naət lə ya na şıb 

hər şe yi qa zan ma ğa məc bur elə yən 
fran sız di li nin qa ra ya xa cid diy yə ti nə 
nə qə dər borc lu ol du ğu nu de yir di.

“An caq “ən yax şı əsər lə ri oxu-
duq la rı” id diasın da olan adam lar, 
he sab edil dik lə ri ki mi, heç də ye-
kə xa na de yil lər. On lar ax maq-
dır lar. Ru hun in ti za rı – ən yax şı 
şey lər ba rə də bil mək də de yil, 

on la rı tap maq da ha va cib dir. Mə-
nə bu qə dər çə tin lik lər tö rə dən şə rait, 

nü fuz lu müəl lifl  ə rə də rin inam sız lı ğım-
dan ya ra nır. Mən gü man elə di yim ki-
mi, mil yon lar la unu dul muş ki tab la rın 
tə kin də bas dı rıl mış xə zi nə lə ri ar zu la-
yı ram, bu nun la ya na şı, ağ lım mə nə 
de yir, hə min bas dı rıl mış xə zi nə lər o 
qə dər az dır ki, əziy yət li qa zın tı la ra 
dəy məz  […]

28 ya şım var – bu müd də tin üç də 
bi ri ni yu xu da ke çir dim, o bi ri üç də 
iki si ni ye dim, oxu dum, ar zu la dım, 
tə sa düf dən-tə sa dü fə ya rat dım.

7-20 de kabr 1928-ci il
Sə nə tin ki mə – az qis mə, ya xud 

ha mı ya ün van lan dı ğı ba rə də söz-
söh bət mə nə mə na sız gö rü nür. Sə-
nət ka rı az ada mın sev di yi və oxu-
du ğu, ey ni lə də ha mı nın sev di yi və 
oxu du ğu, ey ni lə də ha mı sev di yi nə 
gö rə pis ol du ğu nu id dia elə mək 

əya lət sa ya ğı dır. Dik kens və Dos to-
yevs ki ha mı üçün dür. Donn, Ver len, 

Sten dal və Kol ric az lar üçün dür.
21 mart – iyun 1929-cu il

[…] Bir ne çə də fə oxu mu şam ki, az ğın 
oğu lun töv bə si mə nə vi yox, mad di - mə-
na sı nə de mək olur-ol sun, - şə rait üzün-
dən baş ve rib. Am ma bu nə de mək dir? 
Az ğın oğul nə yi töv bə elə yir? O, öz sə-
feh li yi ni töv bə elə yir. O sə feh lik nə dən 
iba rət dir? Özü nü al dat ma ğa im kan 
ver di yin dən. Bu nu qəs dən mi elə yib? 

Yox, əl bətt  ə, yox. Kim sə özü nü şüur lu su-
rət də al dat mır. O, ney lə di axı? O, ata sın dan 
yal va rıb al dı ğı pu lu kef hə ya tı na xərc lə di. Ni-
yə? Mən dən öt rü bu gər gin in san ta rix çə si nin 
ma hiy yə ti nin özü və ən ma raq lı tə rə fi  də elə 
bur da giz lə nir.
Okt yabr 1929-cu il – yan var 1930-cu il

Gö zəl, özü nə cəlb elə yən ki ta bı on al tı yaş lı 
oğ lan-qız la rın ma raq la rı nın öl çü lə ri ilə ölç-
mək ol maz. “Hə yat da qor xunc yox, gö zəl bir 
şe yi əks et dir mə li”, “da ha çox çir ka bı yox, 
hə ya tın safl  ı ğı nı, gö zəl li yi ni əks et dir mə li”.

Gö rü nür, bu na an caq onun la eti raz elə-
mək olar ki, hə yat öz-öz lü yün də həm gö zəl 
de yil, həm dəh şət li de yil -  hə yat bi zim üs-
tü müz dən aşıb ke çən nə həng dal ğa ya (Dos-
to yev ski ni xa tır la) ox şa yır.

Gü man ki, kim sə pul xət ri nə ya zır,  ya zı-
çı lıq la  pul qa zan ma ğın yo lu nu bi lir. Mə nə 
elə gə lir, ne cə ya zıl dı ğı nı bil səy dim, mən də 
pul xət ri nə ya zar dım. Am ma, düz sö züm-
dür, mən bu nu bil mi rəm.

Bəs ni yə ya zı rıq axı? Mən cə, ço xu muz 
şöh rət xət ri nə ya zı rıq. Am ma şöh rət ba rə də 
tə səv vü rü müz də yiş kən dir. Yə qin, yaz dıq-
la rı mı zın iki-üç nə fə rin oxu ya ca ğı nı bil sək 
də, yaz ma ğa da vam elə yər dik.

Fev ral – may 1930-cu il
Do ğul maq, ya şa maq, öl mək – biz sə özü mü-

zü elə hey mə na sız söz gü ləş dir mə yə sərf elə yi-
rik; in di o ov qat da yam ki, […] baş qa adam la rın 
gül mə li mə na sız se vinc lə ri mə ni ya ra la yır, öz 
se vinc lə rim sə, mə nə heç bir ləz zət ver mir. Güc 
də elə bun dan iba rət dir: bü tün oy na yan əsəb lə ri 
ağ la gəl məz ira də qüv və si lə yı ğış dır maq, bir ye-
rə top la maq, si nə də ki ürək bu lan dı rı cı zəifl  i yə, 
qar nın da kı ağır lı ğa üs tün gəl mək, baş qa sı əl dən 
dü şən də də özü nü ta ma mi lə sərf elə mək. Güc 
həm də baş qa şey də dir: əgər sən uğur suz lu ğa 
mə ruz qal san da – bir an lı ğa, ya da hə mi şə lik – 
bu nun la be lə, ye ni dən dö yüş mə yə ha zır ol.

20 may – 12 av qust  1930-cu il
İn san – dün ya da hər şe yin yox, hər şey dən 

əv vəl özü-özü nün öl çü sü dür. O, çox şey ar-
zu la ya bi lər, onun cəhd lə ri nin, bi lik eh ti ya tı-
nın ge niş li yi, də rin li yi çox ola bi lər. Am ma o, 
hər şe yi nə dərk elə mək, nə də gör mək iq ti da-
rın da dır. İn san da ra hat lıq, dinc lik bil mə yən 
ye ga nə şey – ağ lı və hə yat yan ğı sı dır. On lar 
əbə di, də yiş məz dir, am ma in sa nı cə hən nəm 
əzab la rı na məh kum elə mə yə qa bil dir. İn sa-
nın bö yük lü yü də elə bun da dır: müb tə la lıq 
onu həm ucal da, həm məhv elə yə bi lər.

Sev gi hə yat və ölüm, ac lıq və eh ti ras üzə-
rin də tək zə fər ça lır. Sev gi ağıl sız lıq dan və 
xəs tə lik dən baş la yır, am ma mə nə vi ay dın lı-
ğa, gö zəl li yə apa rıb çı xa rır.

Bu nun la be lə, ədə bi şüb hə hə lə də bi zim-
lə dir, hə mi şə biz də də ola caq. Am ma sev-
gi dən bo yun qa çır ma ya ca ğıq, onu təs diq 
elə yə cə yik. Sev gi də hü dud suz inam, son suz 
“hə” var. Sev gi müd rik li yi heç vaxt, heç bir 
for mul tə ləb elə mə yib.

Unu dul muş söz lər! Unu dul muş si ma lar! 
Ni yə on lar biz dən öt rü bu qə dər göz lə nil məz 
tərz də yox luq dan pey da olur lar; ni yə, az qa la, 
yad da şı mız dan si lin miş bü töv par ça lar ye ni dən 
di ri lir lər, za ma nı ələ sa lır lar, in sa nı gün lə ri nin 
ötə ri li yi lə cır na dır lar, o, ar tıq iyir mi il də aç ma dı-
ğı qa pı dan içə ri gi rən də, ev sa hi bi ni elə əv vəl ki 
ye rin də cə – ona, “Gü nü nüz xe yir, ser” de yən ev 
sa hi bi ni – gö rür sü nüz, bu dur, ar tıq il lə rin yü kü 
çiy ni niz dən atı lıb, siz ca va bın da “Gü nü nüz xe-
yir” de yən ca van səs eşi dir si niz; elə hə min mə-
qam da da əməl li-baş lı də li lik ya ğan nə zər lə ri mi-
zi güz gü yə qal dı rı rıq, qar şı mız da  gən cin si fə ti ni 
yox, qı rış lı də ri, çox yor ğun göz lər, ha mı sı tax ta 
diş lər, da va-da laş da dö nə-dö nə sın mış iri əy ri 
bu run gö rü rük, gü nü nüz xe yir! Gü nü nüz xe-
yir! Unu dul muş söz lər; unu dul muş üz lər – yox, 
yox: unu dul ma mış və iti ril mə miş, - on lar is tə ni-
lən an da yox luq dan pey da ol ma ğa, bi zi qa ra ya-
xa tə qi bə qa dir əbə di əla mət lər dir […]

1 Ceyms Coy sun ro ma nı
2 Fi lo sof Ziq mund Frey d nə zər də tu tu lur.
3 Sid ney Ceyms (1859-1947) və Beat ri sa 

(1858-1943) Uebb lər – in gi lis ya zı çı, 
pub li sist və so sioloq la rı

Tər cü mə et di: N.ƏB DÜL RƏH MAN LI
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üzə rin də dü şü nü rəm – biz da ha 
də ri nə get mə li yik, di li özü nün 

il kin, çıl paq şək lin də ax tar ma-
lı yıq – Kon rad da, “Uilss” də 

Coys da bu na ara da bir nail 
olur; bu nis bə tən sa də dir, 

am ma hey rə ta miz təəs-
sü rat oya dır. Nəs rin bi-
na sı nı daş  - daş ucalt maq 
la zım dır.

hi ləş di rir lər ki, o, gu ya hər şe yi, ya xud de-
mək olar ki, hər şe yi bi lir. Şounun oxu du-
ğum ki ta bıy la se zə bil dim ki, o, çox gü man, 
Şeks pi ri oxu yub, am ma o qə dər də diq qət lə 
oxu ma yıb, İb se ni çox diq qət lə oxu yub, Karl 
Mark sın ona də rin tə sir gös tə rən əsər lə ri-
ni, fa bian lı la rın trak tat la rı nı, ey ni za man-
da mis ter və miss Sid ney Ueb bin
oxu yub.

16 no yabr – 7 de kabr 1928-ci il
Yə qin ki, ən yax şı no vel la çı lar fran sız lar-

dır. On lar dan son ra in gi lis lər dir. Fran sız di li-
nin özü nün qu ru lu şu he ka yə yə me yil li dir. O 
dil şəff  af, də qiq, sü rət li dir. For ma nın şəff  af-
lı ğı, sa də li yi fran sız la rın xü su si diq qət ye tir-

dik lə ri cə hət dir. Re nan ona ni zam-in ti zam 
bəxş elə yən, onu sö zə qə naət lə ya na şıb 

hər şe yi qa zan ma ğa məc bur elə yən 
fran sız di li nin qa ra ya xa cid diy yə ti nə 
nə qə dər borc lu ol du ğu nu de yir di.

“An caq “ən yax şı əsər lə ri oxu-
duq la rı” id diasın da olan adam lar, 
he sab edil dik lə ri ki mi, heç də ye-

on la rı tap maq da ha va cib dir. Mə-
nə bu qə dər çə tin lik lər tö rə dən şə rait, 

nü fuz lu müəl lifl  ə rə də rin inam sız lı ğım-
dan ya ra nır. Mən gü man elə di yim ki-
mi, mil yon lar la unu dul muş ki tab la rın 
tə kin də bas dı rıl mış xə zi nə lə ri ar zu la-
yı ram, bu nun la ya na şı, ağ lım mə nə 
de yir, hə min bas dı rıl mış xə zi nə lər o 
qə dər az dır ki, əziy yət li qa zın tı la ra 
dəy məz  […]

bi ri ni yu xu da ke çir dim, o bi ri üç də 
iki si ni ye dim, oxu dum, ar zu la dım, 
tə sa düf dən-tə sa dü fə ya rat dım.

ha mı ya ün van lan dı ğı ba rə də söz-
söh bət mə nə mə na sız gö rü nür. Sə-
nət ka rı az ada mın sev di yi və oxu-
du ğu, ey ni lə də ha mı nın sev di yi və 
oxu du ğu, ey ni lə də ha mı sev di yi nə 
gö rə pis ol du ğu nu id dia elə mək 

əya lət sa ya ğı dır. Dik kens və Dos to-
yevs ki ha mı üçün dür. Donn, Ver len, 

Sten dal və Kol ric az lar üçün dür.
21 mart – iyun 1929-cu il

[…] Bir ne çə də fə oxu mu şam ki, az ğın 
oğu lun töv bə si mə nə vi yox, mad di - mə-
na sı nə de mək olur-ol sun, - şə rait üzün-
dən baş ve rib. Am ma bu nə de mək dir? 
Az ğın oğul nə yi töv bə elə yir? O, öz sə-
feh li yi ni töv bə elə yir. O sə feh lik nə dən 
iba rət dir? Özü nü al dat ma ğa im kan 
ver di yin dən. Bu nu qəs dən mi elə yib? 

16 no yabr – 7 de kabr 1928-ci il16 no yabr – 7 de kabr 1928-ci il

dəf tər çə lə rin dən

üzə rin də dü şü nü rəm – biz da ha üzə rin də dü şü nü rəm – biz da ha 
də ri nə get mə li yik, di li özü nün 

il kin, çıl paq şək lin də ax tar ma-

dəf tər çə lə rin dəndəf tər çə lə rin dəndəf tər çə lə rin dəndəf tər çə lə rin dəndəf tər çə lə rin dəndəf tər çə lə rin dəndəf tər çə lə rin dəndəf tər çə lə rin dən
Qeyd



Məlikməmmədə
Sən mənim quyuma xoş gəldin, oğlan,
Məni saçlarımdan asıb bu nağıl.
Alma axtarırdı sənə verməyə
Bir quyu dibində azıb bu nağıl.

Bir div saçlarıma toxunan gündən
Uzanıb, uzanır bu edam, oğlan.
Mən bu div oğlanla tükəndim, bitdim
Sənə külüm qaldı, ay adam oğlan.

Düşmən Məlikməmməd,
  dost Məlikməmməd,
Çıxart bu quyudan “sonra”larımı.
Sənin barmağında duz qalıb, oğlan,
Göynədir mənim də yaralarımı.

Alnımda yazılar yaman gündədir
Bu qara sözləri kim ağardacaq?
Bütün quyuların dərini mənəm
Məni öz içimdən kim çıxardacaq?

Bu nə pis yuxudur, ayılmaq çətin,
Hər gün diri olmur sağ görünənlər.
Nolar, qoçların rənginə baxma,
Həmişə ağ olmur ağ görünənlər.

Bu yerin üstündə o qədər dərd var,
Quyu dərdlərimin izi itərmiş.
Bir simurq lələyi yandırıb yetiş,
Sənin qardaşların divdən betərmiş.

Sən mənim quyuma xoş gəldin, oğlan,
Məni saçlarımdan asıb bu nağıl.
Alma axtarırdı sənə verməyə,
Bir quyu dibində azıb bu nağıl.

Lal tülkünün mahnısı
Evimin küncündə toz yoxdu, qonaq,
Mən küncə qısılıb gözlədim səni.
Bu birdir, bu iki, bu üç, bu da dörd
Ardını saymağa səslədim səni.

Balaca otaqlar qatdı başını
Bu boyda tələni ev bilib gəzdin.
Malasız divarda daş adamları
Bilmədən söykənib o qədər əzdin...

Kaş Allah mənə də dil verəydi, dil.
Deyəydim, ay yolçu, adını söylə,
Bilim ki, bir ömür kimi gözlədim?
Kimdir gəlib çıxan bu möcüzəylə?

Deyəydim, ay qərib, yuxuna qurban,
Ayıl, bağrındakı yaranı bağla.
Mən səni ölməyə çağırmamışam,
Yatma, dirəyim ol, evimi saxla.

Ömrümdə bir dəfə tülkü olmazdım
Sinəmdə sızlayan yalan yeridir.
İndi doğrunu da səssiz deyirəm:
– Bura qanadların sınan yeridir.

Hanı mənim səsim, hanı, İlahi?
Onu səsləməkdən batdı, bilmədim.
Hanı mənim ruzim, hanı, İlahi?
Bu yazıq acından yatdı, bilmədim.

Bu gün qonağıma nə verə bildim,
Sabah ayılmağa nə gücü olsun?
Mənim stolumun üç ayağı var,
Üçü də istəmir dördüncü olsun.

Bəlkə yuxu bildin bu qonaqlığı,
Bəlkə də unutdun nə dediyimi.
Xörəyi nimçədə soyuyan durnam,
Ya ac qal, ya sındır öz dimdiyini.

Məni unutmağa nə var ki, 
dostum

Mən  bir  iş  bilirəm,  hamı  bacarır
Yorğanın altında  ağlamaq  kimi.
Bu  gün  böyütdüyün  təkliyi  sabah
Torpağın altında saxlamaq  kimi.

Bu  gün  istiotun  vətəni  mənəm,
Bu  gün  işim-peşəm  acı  salmaqdı.
Bu  gün  bildim, dostum,  ən  böyük  arzum:
Hamıyla  heç kimsiz  – tənha  qalmaqdı.

Çoxdan  susadığım  rahatlıq  varmış,
Bütün  dostlarımı  unutmaq  kimi.
Sonra  təmiz-təmiz  yalan  danışmaq...
Azad!  Öz-özümü  aldatmaq  kimi.

İnan  ki,  payız  da  qış  kimi  şeydir,
Təklikdə  hər  fəsil  bir  cür  soyuqdu.
Amma  soyuğun  da  öz  ləzzəti  var
Çoxdandır  istidən  bağrım  oyuqdu.

Məni  unutmağa  nə  var  ki,  dostum,
Daha  yaddaşında  qala  bilmərəm.
Sənin  nə  vaxtını,  nə  ürəyini  
Sənin  heç  nəyini  ala  bilmərəm.

Mən  sizi  vaxtından  əvvəl  görmüşəm
Gecdir,  mənə  görə  eynək  taxmayın.
Şəhərin  alnına  elan  vurmuşam
Vurmuşam  ki: “Heç  vaxt  mənə  baxmayın!”

Beliniz  bükülər,  bir  az  alçağam
Sığmazsız  içinə,  qəlbim  kiçikdi.
Bizdə  meyvələri  kal  dərir  külək
Sınmış  budaqların  şirəsi  çiydi...

Məni  unutmağa  nə  var  ki,  dostum!

Quş
Nədi dimdiyindəki?
Mənim ağıllı quşum.
Bu ət sənə haramdır
Qanadı xallı quşum.

Səni ulduz sandılar
Əridin, itdin, Ay quş.
Göründüyündən gözəl
Ola bilmədin, ay quş.

Qanadına xal düşür,
Hamı deyir ləkədi.
Dimdiyini açma heç,
Bu dünya bir tikədi.

Axı, sənin ac arzun
Burda olmaz çin, quşum.
Qarğaya bənzəyərsən
Mənim göyərçin quşum.

Qış yenə də qar qusur...
Burda qəmlər qədimdir.
Burda qumrular ölüb,
Burda quşlar yetimdir.

Uç get, qanadlı gözəl.
Bu yer tanımır səni.
Tanısa göy tanıyar,
O da qınamır səni.

Sevdiyin adam hələ
Yeriməyi öyrənir.
Uçmalı dərdlərini
Sürüməyi öyrənir.

Təksən, balacam mənim.
Nə “lar”san, nə də “lər”sən.
Bu adam sənlik deyil,
Zəhərlənib ölərsən.

Nədi dimdiyindəki?
Mənim ağıllı quşum.
Bu ət sənə haramdı
Qanadı xallı quşum. 

Günah və güzgü
Daha səhvlərimi saya bilmirəm,
Ən balaca rəqəm minə oxşayır.
Qorxudan güzgüyə baxa bilmirəm
Bütün günahlarım mənə oxşayır.

Gecə günahları qara rəngdədir,
Səhərlər günahdan dan iyi gəlir.
Hər gecə dünyada bir güzgü sınır,
Hər səhər burnuma qan iyi gəlir.

Bilmirəm, bilmirəm kim-kimi yeyib,
Mən günah olmuşam, günah mən olub?
Xırda səhvlərimi səhv saymamışam,
O vaxtdan böyüyüb, “CİK”lər “ƏN” olub. 

Saçımda bir əlin günahı yatır,
Gözlərim bir gözün günah payıdır.
Çoxdandır təqvim də təzələnmir heç,
“GÜNAHLAR İLİ”nin “GÜNAH AYI” dır.

İnsanlar insana bənzəmir daha,
Çoxalır dünyaya gələn günahlar.
Başına haranın daşını töksün?
Günah olduğunu bilən günahlar.

Görəsən, çoxdurmu mənim kimisi?
Güzgüdə özünə baxa bilməsin.
Yıxılıb tövbənin ətəklərinə,
Bircə yol üzünə baxa bilməsin.

Mən də öz güzgümü sındırdım dünən
Yenə də burnuma qan iyi gəlir.
Bu günsə tavandan bir ip asmışam,
Baxanda adamın ölməyi gəlir.

Paltar
Yad  paltarda  keçən  ömür  
Allah  bilir,  hara  axır.
Bu  bədən  həminkidimi?
İçində  ruhum  darıxır.

Mən  alanda  təptəzəydi,
Bir-bir  qırdım  düymələri.
Öz  ruhumun  paltarına
Özüm  vurdum  döymələri.

Əzdim,  ütüyə  gəlmədi
Sonra  kimsə  tapdaladı.
Ətəyindən  tutdu  divlər,
O  tüpürdü,  bu  yaladı.

Düz  sol  döşümün  altından
Sökülür, çürüyür  indi.
Başdan  ayağa  ləkədi
Yuya  bilmirəm,  mən  pinti.

Hanı  bu  paltarın  rəngi?
Yazdı,  qışdı  bomboz  qalıb.
Mən  tikirəm, o  sökülür
Elə  sapım  da  az  qalıb.

Bu  yaşda  bu  qədər  yamaq.
Ağırdı,  iynəm,  ağırdı.
Bu  gün  də  yamaq  vururdum,
Bu  gün  də  Allah  baxırdı. 
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Deyəydim, ay qərib, yuxuna qurban,

Qanadı xallı quşum.

Qorxudan güzgüyə baxa bilmirəm
Bütün günahlarım mənə oxşayır

Günel Şamilqızı

Gü nel Şa mil qı zı Sö zü ox-
şa ya-ox şa ya, üfü rə-üfü rə, 
min bir nə va ziş lə şeirə 
gə tir mə yə ça lı şan gənc 

və is te dad lı şair lə ri miz dən di. 
Şeir lə rin dən gö rü nür ki, 
müb həm Sö zün üs tün də ki 

sehr  li köl gə lə ri hə mi şə öz 
is te da dı nın işı ğıy la ərit mə yə 

can atır. Se vin di ri ci də odur ki, 
çox vaxt bu na nail olur. Bu isə, onun 

gə lə cək uğur la rın dan xə bər ve rir. Heç şüb hə siz, zə-
rif çi yin lə ri nə ağır, mə şəq qət li şair yü kü gö tü rən, 
ya ra dı cı lı ğın sir li son suz lu ğa apa ran do lan bac yol-
la rın da büd rə mək dən qorx ma yan qa dın şair lə ri-
miz olub, var, ola caq da. Ümid edi rəm ki, 
on la rın sı ra sın da Gü nel Şa mil qı zı da 
inam la ad dım la ya caq, ye ni şeir lə-
riy lə oxu cu la rın ru  hu  nu ox  şa  ya  caq!

Zahid SARITORPAQ

Günel Şamilqızı

G
və is te dad lı şair lə ri miz dən di. 

sehr  li köl gə lə ri hə mi şə öz 
is te da dı nın işı ğıy la ərit mə yə 

can atır. Se vin di ri ci də odur ki, 



  “Os kar” Ame ri ka Ki no Aka-
de mi ya sı nın il lik mü ka fa tı-
dır. Onun təq di mat mə ra si mi 
on lar la öl kə nin efi  rin də can lı 
ya yım la nır. 

Ya ran ma ta rix çə si
1927-ci il də “Met ro-Goldwyn-

Ma yer” şir kə ti nin rəh bə ri Luis 
Bart Ma yer ki no sə nə ti nin in ki şa fı 
na mi nə fəaliy yət gös tə rə cək qu-
rum ya rat maq ide ya sı nı dost la-
rıy la bö lüş dü. Bir həf tə son ra - 11 
yan var 1927-ci il də isə Ma yer ki no 
xa dim lə ri nin iş ti rak et di yi zi ya fət-
də Ki ne ma toq ra fi k Sə nət və Elm 
Bey nəl xalq Aka de mi ya sı nı ya rat-
ma ğı tək lif et di (son ra dan hü quq-
şü nas la rın tək li fi  ilə “bey nəl xalq” 
sö zü ix ti sar olun du). İde ya dəs tək-
lən di və sə nəd ləş mə iş lə ri baş la dı. 

Aka de mi ya nın ilk pre zi den ti 
Duq las Fer benks ol du. Hə min ilin 
ma yın da qu rum qey ri-kom mer si-
ya müəs si sə si ki mi işə baş la dı.

1940-cı il də Fer benks, on bir 
il son ra isə Ma yer fəx ri “Os kar” 
mü ka fa tı na la yiq gö rül dü lər. 

Qı zıl cən ga vər hey kə li
Aka de mi ya üzv lə ri ki ne ma toq-

ra fi  ya da kı uğur la rı fərq lən dir mək 
üçün il lik mü ka fat tə sis et di lər. 
Onun qa li bi səs ver mə yo lu ilə 
müəy yən ləş mə li idi. 

Mü ka fa tın – hey kəl ci yin di zay nı 
üzə rin də “MGM”-in art-di rek to ru 
Sed rik Gib bons iş lə di. Bu, ki no lent 
üzə rin də da yan mış qı lınc lı cən-
ga vər idi. Son ra dan me mar Corc 
Sten li onun hey kə li ni ya rat dı. 

Bu gün də cən ga və rin da yan dı-
ğı pos ta ment – ki no len tin üzə rin-
də beş çı xın tı (aka de mi ya nın beş 
il kin şö bə si – pro dü ser lər, re jis-
sor lar, sse na rist lər, akt yor lar, tex-
nik lər) qal maq da dır. 

Ye ri gəl miş kən, S.Gib bons özü-
nün di zay nı nın ver di yi mü ka fat dan 
düz on bi ri ni alıb, bu mə na da o, yal-
nız Uolt Dis ney dən ge ri qa lır. İkin ci-
nin he sa bın da 26 qı zıl cən ga vər var.

II Dün ya Mü ha ri bə si il lə rin də 
hər ki çik me tal par ça sı be lə cəb-
hə də la zım ol du ğun dan, hey kəl-
cik gips dən ha zır la nır dı. Üç il be-
lə da vam et di. Son ra aka de mi ya 
ye nə qı zıl su yu na sa lın mış me ta la 
mü ra ciət et di. 

Ma raq lı bu ra sın da dır ki, hey-
kəl cik itər, oğur la nar və ya sa-
tı lar sa, aka de mi ya onu ye ni dən 
sa hi bi nə qay tar ma ğa borc lu dur. 
Bu nun üçün də əv vəl cə dən əla və 
dub li kat lar ha zır la nır. Üs tə lik, bə-
zən bir no mi na si ya iki şəxs ara sın-
da bö lüş dü rü lür. 

Hey kəl ci yin hün dür lü yü 34 
san ti metr, çə ki si 3.8 ki loq ram dır.

“Os kar”ın adı
Bu ki no mü ka fa tı nı dün ya-

da “Os kar” ki mi ta nı yır lar. Am-
ma ilk əv vəl cən ga vər hey kəl ci yi 
“fərq lən di ri ci mü ka fat” ad la nır dı. 

De yi lə nə gö rə, aka de mi ya nın ki-
tab xa na çı sı Mar qa ret Her rik (son-
ra dan ic ra çı di rek tor ol du) ilk də fə 
hey kəl ci yi gö rən də onu ba ba sı Os-
ka ra bən zət di. Son ra dan, 1934-cü 
il də Hol li vud ki no tən qid çi si Sid ni 
Skols ki ən yax şı qa dın ro lu ka te qo-
ri ya sın da Ket lin Hel ber nin qə lə bə-
si ba rə də mə qa lə ya zan da mü ka-
fa tı “Os kar” ad lan dır dı. Be lə lik lə, 
“Os kar” adı dün ya da ta nın dı.

Yal nız 1939-cu il də Ame ri ka Ki-
no Aka de mi ya sı nın mü ka fa tı rəs-
mən “Os kar” ad lan ma ğa baş lan dı.

Heç bir sürp riz
Əv vəl cə hey kəl ci yin təq dim 

olun ma sı yal nız for mal lıq idi, heç 
bir int ri qa yox idi, çün ki qa lib lə-
ri üç ay əv vəl cə dən elan edir di lər. 
Növ bə ti il hər şey də yiş di, am ma 
aka de mi ya ye nə də səs ver mə nin 
nə ti cə lə ri ni giz li sax la ma ğı la zım 
bil mir di. Si ya hı qə zet lə rə təq dim 
edi lir di. 1940-cı ilə dək be lə da-
vam et di, o za man “Los-An ce les 
Tayms” (“Los Angeles Times“) ra-
zı laş ma nı poz du və mə ra sim baş-
la na na dək işıq üzü gö rən ax şam 
bu ra xı lı şın da si ya hı nı dərc et mə di. 
Növ bə ti il Aka de mi ya nın si ya sə ti 
də yiş di, qa lib lə ri ar tıq yal nız səh-
nə dən elan edir di lər – apa rı cı zər fi  
açır və ora da kı adı oxu yur du. Hə-
min sis tem bu gün də ak tual dır.

Mü ka fa tı ilk də fə al man akt-
yo ru Emil Yan ninqs ən yax şı ki şi 
ro lu na gö rə alıb. Emil təq di ma ta 
qə dər və tə nə dön mə li ol du ğun-
dan ona hey kəl ci yi təd bir dən əv-
vəl ve rib lər. 

Səs ver mə 
Hər il de kab rın so nun da aka de-

mi ya nın səs ver mə hü qu qu olan 
bü tün üzv lə ri nə (on la rın sa yı 6 
min nə fər dir – red.) xü su si bül le-
ten lər pay la nı lır. Yan var ayın da 
bu bül le ten lər “Pri ce wa ter house-
Coopers“ audit şir kə ti nə qay ta rı-
lır. Səs sa yı nı da elə bu şir kət hə-
ya ta ke çi rir. 

Hə lə no yabr ayın dan baş la ya-
raq, ki nos tu di ya lar aka de mi ya 
üzv lə ri nin fi l mə bax ma sı üçün 
müx tə lif şir nik lən di ri ci va si tə lər-
dən is ti fa də edir lər: bə zi lə ri fi lm 
təq di mat la rı üçün dəb də bə li zi-
ya fət lər ke çi rir, bə zi lə ri isə fi l min 
DVD-si ni hə diy yə gön də rir lər. 

Am ma aka de mi ya səs ver mə 
za ma nı təb li ğat mə sə lə lə ri nə cid-
di diq qət ayı rır. Bu məq səd lə 
xü su si qay da lar iş lə nib-ha-
zır la nıb. 

Səs ver mə aşa ğı da kı ki mi 
apa rı lır: 

- mü ka fat lar 24 no mi na-
si ya da təq dim olu nur, on-
lar dan hər bi ri nə mü va fi q 
sa hə nin mü tə xəs sis lə ri səs 
ve rir. Da ha doğ ru su, akt-
yor lar akt yor la ra, re jis sor lar 
re jis sor la ra və s. səs ve rir.

- ilin ən yax şı ki no 
əsə ri üçün aka de-
mi ya nın səs ver-
mə hü qu qu olan 
6 min üz vü səs 
ve rir. Beş no mi-
na si ya is tis na dır: 
qı sa met raj lı ani-
ma si ya fi l mi, qı sa-
met raj lı fi lm, sə nəd li 
fi lm, qı sa met raj lı sə nəd li 
fi lm və əc nə bi dil də fi lm.

Bu ka te qo ri ya lar da da bü tün 
səs ver mə hü qu qu olan üzv lər 
səs ve rə bi lər lər. Bir şərt lə: on lar 
konk ret ka te qo ri ya lar üz rə na-
mi zəd li yi irə li sü rül müş fi lm lə rə 
hə qi qə tən bax dıq la rı nı təs diq et-
mə li dir lər. 

No mi nant la rın ad la rı yal nız 
yan va rın üçün cü həf tə sin də ke-

çi ri lən mət buat konf ran sın da 
açıq la nır.

Qa lib lə rin ad la rı isə təq-
di mat za ma nı zərfl  ər açı lın-
ca ya dək sirr ki mi sax la nı lır. 
Hə min vax ta dək zər fi n için-

də ki ad la rı yal nız iki nə fər 
“Pri ce wa ter house Coopers” 
əmək da şı bi lir. Elə zərfl  ə ri mə-
ra si mə də ol duq ca məx fi  şə kil də 
gə ti rir lər. Bu sə bəb dən də, təş-

ki lat çı lar hə mi şə öz lə riy lə əla və 
hey kəl cik lər gö tü rür lər, çün ki 
qa lib lə rin sa yı nı heç vaxt əv vəl cə-
dən bil mək müm kün ol mur. 

Qal ma qal lar 
  2013-cü il də ən yax şı qa dın ro-
lu na gö rə mü ka fa tı Cen ni fer 
Lourens al dı. O, “Dior” mar-
ka sın dan olan uzun don ge-
yin miş di. Lourens pil lə kən-
lər lə qal xar kən aya ğı büd rə di. 
Bu, “Os kar” ta ri xin də ən mə-
zə li ha di sə idi. 

  An ce li na Co li 2012-ci il də ki 
təq di mat mə ra si min də qey-
ri-stan dart po za sı ilə yad da 
qal dı. Onun irə li çıx mış aya-
ğı in ter net də çox lu kol laj la rın 
ya ran ma sı na sə bəb ol du. Nə-
ti cə də növ bə ti il An ce li na əri 
Bred Pitt  lə “Os kar”ın mü ka-
fat lan ma sı na qa tıl ma dı. 

  2003-cü il də “Os kar”ın təq di-
met mə mə ra si min də Ed rian 
Bro di nin (“Piano çu” fi l mi) 
həm ka rı Hol li Ber ri öp mə-
si şok eff  ek ti ya rat dı. Akt yor 

mü ka fat al ma sı ba rə də eşi-
dən də o qə dər hə yə can ke-
çir miş di ki, nitq söy lə mək 

ye ri nə ya nın da kı akt ri-
sa nı öp müş dü. Bun dan 
Ber ri özü də, zal da kı lar 

da şo ka düş müş dü. O za-
man dan eti ba rən akt ri sa bu 
cür təd bir lə rə bir qə dər eh-
ti yat la ya na şır. 

  Əf sa nə vi “Cə-
nub Par kı”nın 
ya ra dı cı la rı Trey 
Par ker və Mett  
Stoun “Os-
kar-2000” mü-
ka  fa t  lan  dır  ma 
mə ra si mi nin əsas 
qəh rə man la rı na 

çev ril di lər. Gənc lər 
qır mı zı xa lı üzə ri nə 

qa dın pal ta rın da çıx dı lar. 

Trey 1999-cu il də Cen ni fer Lo-
pe sin “Ver sa çe”dən ge yin di yi 
ya şıl, Mett  isə elə hə min Qvi-
net Pelt rounun ge yin di yi çəh-
ra yı pal ta rı imi ta si ya et di. Bu, 
ic ti maiy yət də qı cıq ya rat dı, 
çün ki son ra dan gənc lə rin hə-
min vaxt nar ko tik lə rin tə si ri 
al tın da ol duq la rı or ta ya çıx dı.

  Ben Stil ler isə “Os kar”ın 
mü ka fat lan dır ma təd bi ri nə 
“Ava tar” fi l min də ki qor xunc 
qrim lə gəl miş di. Am ma onun 
za ra fa tı heç də bir mə na lı qar-
şı lan ma dı. 

  2003-cü il də “Os kar” mü ka-
fa tı nın təq di met mə mə ra-
si min də “Ko lum bi na üçün 
boulinq” fi l mi nin re jis so ru 
Maykl Mu ra hey kəl ci yin təq-
dim olun ma sı əsl qal ma qal la 
yad da qal dı. Mayk Mur tə-
şək kür əvə zi nə Corc Bu şun 
yü rüt dü yü si ya sə ti tən qid et di 
və mə ra si min bay ram ov qa tı-
nı kor la dı. 

Ma raq lı fakt lar 
  1930-cu il. Ka te qo ri ya la rın 
sa yı 12-dən 8-dək en di ril di. 
Hə min vaxt dan son ra isə no-
mi na si ya la rın sa yı təd ri cən 
art dı.

  1937-ci il. İkin ci plan akt yor-
la rı na (Uol ter Bren nan “Gəl 
və sa hib ol” və Geyl Son der-
qaard ”Uğur suz An to ni”) ilk 
də fə mü ka fat lar təq dim edil-
di. 

  1940-cı il. İlk də fə xü su si ef-
fekt lə rə gö rə “20th Cen tury 
Fox” şir kə ti nin təm sil çi lə ri 
Fred Ser sen və E.X.Hen sen 
(“Ya ğış lar gəl di” fi l mi, 1939) 
bu mü ka fa ta la yiq gö rül dü lər.

  1942-ci il. “Ən yax şı sə nəd li 
fi lm” ka te qo ri ya sı ya ra dıl dı. 
Qa lib Stüart Leq qin “Çör çill 
ada sı” fi l mi (Ka na da, 1941) 
idi.

  1948-ci il. Əc nə bi dil də ilk 
fi lm üçün xü su si mü ka fa tı 
İta li ya re jis so ru Vitt  o rio de 
Si ka nın “Şu şa” (1947) fi l mi 
al dı. 1956-cı il dən eti ba rən bu 
ka te qo ri ya il lik sta tus qa zan-
dı.

  1949-cu il. “Ge yim üz rə rəs-
sam” no mi na si ya sı elan edil-
di.

  1964-cü il. “Xü su si eff  ekt lər” 
ka te qo ri ya sı səs və vi zual ef-
fekt lər böl mə si nə ay rıl dı.

  1982-ci il. Ən yax şı qrim üz rə 
no mi na si ya ya ra dıl dı, mü ka-
fa tı Rik Bey ker “Ame ri ka qul-
ya ba na sı” (1981) fi l mi nə gö rə 
al dı. Ha zır da Ri kin he sa bın da 
7 hey kəl cik var – ha mı sı da ən 
yax şı qri mə gö rə.

  2002-ci il. Ən yax şı ani ma si ya 
fi l mi üz rə no mi na si ya sı əla və 
olun du. Mü ka fa tı “Şrek” ciz gi 
fi l mi (2001) al dı.

  “Os kar”ın ən ki çik yaş lı sa-
hi bə si Şir li Templ ol du. Şir li 
bu mü ka fa ta 6 ya şın da – “Pa-
rıl da yan göz lər” (1934) fi l mi nə 
gö rə la yiq gö rü l dü. 

  “Os kar”ı ən qo ca ya şın da alan 
isə Em ma nuel Ri va ol du. O, 
85 ya şın da - “Sev gi” (2012) fi l-
min də ki ro lu na gö rə - bu mü-
ka fa tı qa zan dı.
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Heç bir sürp riz

Əv vəl cə hey kəl ci yin təq dim 
olun ma sı yal nız for mal lıq idi, heç 
bir int ri qa yox idi, çün ki qa lib lə-
ri üç ay əv vəl cə dən elan edir di lər. 
Növ bə ti il hər şey də yiş di, am ma 
aka de mi ya ye nə də səs ver mə nin 
nə ti cə lə ri ni giz li sax la ma ğı la zım 
bil mir di. Si ya hı qə zet lə rə təq dim 
edi lir di. 1940-cı ilə dək be lə da-
vam et di, o za man “Los-An ce les 
Tayms” (“Los Angeles Times“) ra-
zı laş ma nı poz du və mə ra sim baş-
la na na dək işıq üzü gö rən ax şam 
bu ra xı lı şın da si ya hı nı dərc et mə di. 
Növ bə ti il Aka de mi ya nın si ya sə ti 
də yiş di, qa lib lə ri ar tıq yal nız səh-
nə dən elan edir di lər – apa rı cı zər fi  
açır və ora da kı adı oxu yur du. Hə-
min sis tem bu gün də ak tual dır.

Mü ka fa tı ilk də fə al man akt-
yo ru Emil Yan ninqs ən yax şı ki şi 
ro lu na gö rə alıb. Emil təq di ma ta 
qə dər və tə nə dön mə li ol du ğun-
dan ona hey kəl ci yi təd bir dən əv-

Səs ver mə 
Hər il de kab rın so nun da aka de-

mi ya nın səs ver mə hü qu qu olan 
bü tün üzv lə ri nə (on la rın sa yı 6 
min nə fər dir – red.) xü su si bül le-
ten lər pay la nı lır. Yan var ayın da 
bu bül le ten lər “Pri ce wa ter house-
Coopers“ audit şir kə ti nə qay ta rı-
lır. Səs sa yı nı da elə bu şir kət hə-

Hə lə no yabr ayın dan baş la ya-
raq, ki nos tu di ya lar aka de mi ya 
üzv lə ri nin fi l mə bax ma sı üçün 
müx tə lif şir nik lən di ri ci va si tə lər-
dən is ti fa də edir lər: bə zi lə ri fi lm 
təq di mat la rı üçün dəb də bə li zi-
ya fət lər ke çi rir, bə zi lə ri isə fi l min 
DVD-si ni hə diy yə gön də rir lər. 

Am ma aka de mi ya səs ver mə 
za ma nı təb li ğat mə sə lə lə ri nə cid-
di diq qət ayı rır. Bu məq səd lə 
xü su si qay da lar iş lə nib-ha-

Səs ver mə aşa ğı da kı ki mi 

- mü ka fat lar 24 no mi na-
si ya da təq dim olu nur, on-
lar dan hər bi ri nə mü va fi q 
sa hə nin mü tə xəs sis lə ri səs 
ve rir. Da ha doğ ru su, akt-
yor lar akt yor la ra, re jis sor lar 
re jis sor la ra və s. səs ve rir.

- ilin ən yax şı ki no 
əsə ri üçün aka de-
mi ya nın səs ver-
mə hü qu qu olan 

qı sa met raj lı ani-
ma si ya fi l mi, qı sa-
met raj lı fi lm, sə nəd li 
fi lm, qı sa met raj lı sə nəd li 
fi lm və əc nə bi dil də fi lm.

Bu ka te qo ri ya lar da da bü tün 
səs ver mə hü qu qu olan üzv lər 
səs ve rə bi lər lər. Bir şərt lə: on lar 
konk ret ka te qo ri ya lar üz rə na-
mi zəd li yi irə li sü rül müş fi lm lə rə 
hə qi qə tən bax dıq la rı nı təs diq et-
mə li dir lər. 

No mi nant la rın ad la rı yal nız 
yan va rın üçün cü həf tə sin də ke-

çi ri lən mət buat konf ran sın da 
açıq la nır.

Qa lib lə rin ad la rı isə təq-
di mat za ma nı zərfl  ər açı lın-
ca ya dək sirr ki mi sax la nı lır. 
Hə min vax ta dək zər fi n için-

də ki ad la rı yal nız iki nə fər 
“Pri ce wa ter house Coopers” 
əmək da şı bi lir. Elə zərfl  ə ri mə-
ra si mə də ol duq ca məx fi  şə kil də 
gə ti rir lər. Bu sə bəb dən də, təş-

ki lat çı lar hə mi şə öz lə riy lə əla və 
hey kəl cik lər gö tü rür lər, çün ki 
qa lib lə rin sa yı nı heç vaxt əv vəl cə-
dən bil mək müm kün ol mur. 

Qal ma qal lar 
 2013-cü il də ən yax şı qa dın ro-

lu na gö rə mü ka fa tı Cen ni fer 
Lourens al dı. O, “Dior” mar-
ka sın dan olan uzun don ge-
yin miş di. Lourens pil lə kən-
lər lə qal xar kən aya ğı büd rə di. 
Bu, “Os kar” ta ri xin də ən mə-
zə li ha di sə idi. 

 An ce li na Co li 2012-ci il də ki 
təq di mat mə ra si min də qey-
ri-stan dart po za sı ilə yad da 
qal dı. Onun irə li çıx mış aya-
ğı in ter net də çox lu kol laj la rın 
ya ran ma sı na sə bəb ol du. Nə-
ti cə də növ bə ti il An ce li na əri 
Bred Pitt  lə “Os kar”ın mü ka-
fat lan ma sı na qa tıl ma dı. 

 2003-cü il də “Os kar”ın təq di-
met mə mə ra si min də Ed rian 
Bro di nin (“Piano çu” fi l mi) 
həm ka rı Hol li Ber ri öp mə-
si şok eff  ek ti ya rat dı. Akt yor 

mü ka fat al ma sı ba rə də eşi-
dən də o qə dər hə yə can ke-
çir miş di ki, nitq söy lə mək 

ye ri nə ya nın da kı akt ri-
sa nı öp müş dü. Bun dan 
Ber ri özü də, zal da kı lar 

da şo ka düş müş dü. O za-

çev ril di lər. Gənc lər 
qır mı zı xa lı üzə ri nə 

qa dın pal ta rın da çıx dı lar. 

mükafatý

da şo ka düş müş dü. O za-
man dan eti ba rən akt ri sa bu 
cür təd bir lə rə bir qə dər eh-
ti yat la ya na şır. 

nub Par kı”nın 
ya ra dı cı la rı Trey 
Par ker və Mett  
Stoun “Os-
kar-2000” mü-
ka  fa t  lan  dır  ma 
mə ra si mi nin əsas 
qəh rə man la rı na 

çev ril di lər. Gənc lər 

lar dan hər bi ri nə mü va fi q 
sa hə nin mü tə xəs sis lə ri səs 
ve rir. Da ha doğ ru su, akt-
yor lar akt yor la ra, re jis sor lar 
re jis sor la ra və s. səs ve rir.

- ilin ən yax şı ki no 

met raj lı fi lm, sə nəd li 

da şo ka düş müş dü. O za-
man dan eti ba rən akt ri sa bu 
cür təd bir lə rə bir qə dər eh-
ti yat la ya na şır. 


nub Par kı”nın 
ya ra dı cı la rı Trey 

ka  fa t  lan  dır  ma 
mə ra si mi nin əsas 
qəh rə man la rı na 

çev ril di lər. Gənc lər 

Ki no nun
qı zıl cən ga və ri



Rəng nə dir?
İşıq şüası nı şü şə priz ma dan bu ra-

xan İsaak Nyü ton sü but et di ki, gün 
işı ğı müx tə lif rəng lər dən iba rət dir. Şüa 
priz ma da sı na raq spektr əmə lə gə ti rir.

Bi zim ək sə riy yə ti miz üçün spektr 
6, ya xud 7 rəng dən iba rət dir, am ma 
xü su si ci haz lar rəng lə rin 100-dən 
ar tıq ça la rı nı ayı rır. Ağ rəng üç əsas 
rəng dən iba rət dir, on la ra “il kin rəng-
lər” de yir lər. Bu, na rın cı-qır mı zı, ya-
şıl və bə növ şə yi-göy rəng lər dir.

Spektr də göz lə gö rü nən da ha üç 
qa rı şıq rəng təm sil olu nur. On la ra 
“ikin ci li rəng lər” de yir lər. Bu ya şı lım-
tıl-ma vi, sa rı və qır mı zı-al rəng lər dir.

İkin ci li rəng lə ri baş qa ça lar la rın 
qa rı şı ğın dan al maq müm kün dür.

Rəng lər in san gö zü nün qə bul et di-
yi dal ğa la rın uzun lu ğu na uy ğun dur. 
Hə şə rat lar və hey van lar baş qa uzun-
luq da olan dal ğa la rı qə bul edə bi lir 
de yə, ta mam baş qa rəng lər gö rür.

İşıq, ya xud rəng dal ğa la rı çox qı-
sa dır.

Bo ya ya, ne cə de yər lər, “rəng ver-
mək” üçün ona piq ment lər əla və 
edir lər. Bu piq ment lər işı ğın rəng-
lə ri nə uy ğun gəl mir. İkin ci li rəng-
lər isə bo ya da kı il kin rəng lə rə uy-
ğun gəl mir. Yə ni bo ya da il kin ola nı 
sa rı, ya şı lım tıl-göy və qır mı zı dır; 
ikin ci li rəng lər isə na rın cı-qır mı zı, 
ya şıl və bə növ şə yi-göy dür.

Ça lar – qa ra, ya xud ağ rəng əla və 
olun ma dan alı nan rəng dir, mə sə lən 
sa rı, qır mı zı, göy, ya şıl. Müx tə lif ça lar-
lar ağ rəng lə, ya xud baş qa ça lar lar la 
bir lə şən də “ya rım ca lar” alı nır, mə sə-
lən, çəh ra yı, fi l sü mü yü və sairə. Tə-
miz ça lar lar qa ra və ağ la qa rı şan da isə 
rən gin “ton la rı” ya ra nır. Bu, sa rım tıl-
qəh və yi, bej, boz rəng lər dir.

Qır mı zı rəng qab da qa ra ki mi gö-
rü nür. Söh bət işı ğın ol ma dı ğı, rən gin 
gö rün mə di yi yer lər dən ge dir. Qa ran-
lıq otaq da biz rəng lə ri gö rə bil mi rik, 
çün ki qa ran lıq da rəng ol mur. Əş ya nın 
rən gi hə min əş ya nın dü zəl di yi ma te-
rial dan, onun işıq lan ma sın dan ası lı dır. 
Na rın cı-qır mı zı köy nək ona gö rə be lə 
gö rü nür ki, sap la rı nı rəng lə mək üçün 
se çi lən bo ya işı ğın na rın cı-qır mı zı 
şüala rı nı əks et di rir, spekt rın bə növ şə-
yi-göy və ya şıl şüala rı nı isə udur. 

Sə sin sü rə ti nə qə dər dir?
Əgər biz bir səs eşi di rik sə, de-

mə li, ya xın lıq da vib ra si ya edən, 
tit rə yən bir əş ya var. Səs lər tit rə-
yən əş ya lar dan çı xır.

La kin səs ha ra sa ya yıl ma lı dır. 
Onu mən bə dən qə bu le di ci yə nə-
sə da şı ma lı dır. Hə min bu nəs nə yə 
“mü hit” de yir lər. Mü hit ro lun da 
nə de sən, çı xış edə bi lər – ha va, su, 
əş ya lar, hətt  a tor paq. Hin du lar qu-
laq la rı nı ye rə di rə yib lap uzaq dan 
gə lən səs lə ri də eşi dir di lər.  

Əgər mü hit yox dur sa, de mə li, səs 
də yox dur. Əgər han sı sa mü hit də va-
kuum ya rat saq, ora da səs ya yı la bil-
mə yə cək. Bu ona gö rə be lə olur ki, səs 
dal ğa lar la ya yı lır. Vib ra si ya edən əş ya 
öz vib ra si ya sı nı qon şu mo le kul la ra, 
ya xud his sə cik lə rə ötü rür. Bu nun-
la hə rə kə tin bir his sə cik dən di gə ri nə 
keç mə si baş ve rir ki, bu da səs dal ğa-
la rı nın ya ran ma sı na gə ti rib çı xa rır.

Səs dal ğa la rı nın ya yıl ma sı üçün 
mü hit müx tə lif ma te rial lar dan ola 
bi lər – ağac, ha va, su; de mə li, səs 
dal ğa sı nın ya yıl ma sü rə ti də müx-
tə lif ol ma lı dır. Əgər biz sə sin sü rə-
tin dən da nı şı rıq sa, on da söh bə tin 
han sı mü hit dən get di yiy lə müt ləq 
ma raq lan ma lı yıq.

Sə sin ha va da sü rə ti sa ni yə də 335 
metr ci va rın da dır. La kin bu, ha va-
nın tem pe ra tu ru sı fır də rə cə Sel si 
olan da be lə dir. Tem pe ra tur art dıq-
ca sə sin ya yıl ma sü rə ti də ar tır.

Su da səs ha va da ya yıl dı ğın dan da-
ha sü rət lə ya yı lır. Tem pe ra tur 8 də rə-
cə olan da, sə sin  su da kı sü rə ti sa ni yə-
də 1435 met rə ya xın, ya xud saat da 6 
min ki lo met rə ça tır. Me tal da bu sü rət 
təx mi nən sa ni yə də 5000 metr, ya xud 
saat da 20 000 ki lo metr təş kil edir.

Siz, yə qin, elə fi  kir lə şir si niz ki, 
güc lü sə sin sü rə ti də zəif səs dən çox 
olur, elə mi? An caq bu qə tiy yən elə 
de yil. Onun sü rə ti zil, yox sa bəm ol-
ma sın dan da ası lı de yil. Səs sü rə ti 
yal nız ya yıl ma mü hi tin dən ası lı dır. 

Siz özü nüz müx tə lif mü hit lər də 
sə sin ya yıl ma sı nı mü qa yi sə et mək 
üçün təc rü bə lər ke çi rə bi lər si niz. Su-
ya gi rin və iki da şı bir-bi ri nə vu run. 
Sə sin ha va ya nis bə tən su da ne cə yax-
şı ya yıl ma sı na təəc cüb qa la caq sı nız. 

Səs həd di nə dir?
“Səs həd di” ter mi ni təy ya rə bəl li 

bir sü rət lə uçar kən ya ra nan şə raiti 
də qiq təs vir et mir. Be lə gü man et-
mək olar ki, təy ya rə səs sü rə ti nə 
ça tan da “səd də” bən zər nə sə ya ra-
nır, am ma bu, qə tiy yən be lə de yil!

Hər şe yi an la maq üçün gə lin 
adi, aşa ğı sü rət lə uçan təy ya rə ni 
nə zər dən ke çi rək. Təy ya rə uçar-
kən onun qar şı sın da bir sı xıl ma 
dal ğa sı əmə lə gə lir. Bu dal ğa irə li 
uçan təy ya rə nin öz qar şı sın da kı 
ha va his sə cik lə ri ni sıx ma sın dan 
ya ra nır.

Bu dal ğa irə li yə səs sü rə tiy lə hə-
rə kət edir. Və onun sü rə ti ba yaq 
de di yi miz ki mi, aşa ğı sü rət lə uçan 
təy ya rə nin sü rə tin dən yük sək 
olur. Təy ya rə nin qar şı sın da hə rə-
kət edən bu dal ğa, qar şı dan gə lən 
ha va dal ğa la rı nı məc bur edir ki, 
təy ya rə nin sət hi ni ya la yıb keç sin.

İn di isə tə səv vür edək ki, təy ya-
rə səs sü rə tiy lə uçur. Təy ya rə nin 
qar şı sın da sı xıl ma dal ğa la rı əmə lə 
gəl mir, çün ki təy ya rə ilə dal ğa la-
rın sü rə ti ey ni dir. Ona gö rə bu dal-
ğa qa nad la rın qar şı sın da ya ra nır. 

Nə ti cə də, zər bə dal ğa sı əmə lə 
gə lir ki, bu da təy ya rə nin qa nad-
la rı na güc lü təz yi qə sə bəb olur. 
Təy ya rə lər səs sü rə ti nə ça tıb onu 
ke çə nə ki mi elə he sab edir di lər 
ki, be lə zər bə dal ğa la rı və həd din-
dən zi ya də təz yiq təy ya rə lər üçün 
“səs həd di” de yi lən bir ma neə ya-
ra da caq. La kin elə ol ma dı, çün ki 
aviasi ya mü hən dis lə ri bu məq səd-
lə xü su si təy ya rə lər dü zəlt di lər.

Ye ri gəl miş kən, təy ya rə lər səs 
səd di ni aşan da eşi di lən güc lü səs 
elə ba yaq haq qın da bəhs et di yi-
miz zər bə dal ğa sı dır ki, təy ya rə nin 
sü rə tiy lə sı xıl ma dal ğa sı nın sü rə ti 
bə ra bər olan da əmə lə gə lir.

Biz ni yə əks-sə da eşi di rik?
İn di ki za man da, tə biət lə əla qə dar 

olan hər şe yin bi zi ma raq lan dır dı ğı 
bir vaxt da bü tün sual la rı mı za də qiq, 
el mi ca vab ax ta rı rıq. Qə dim za man-
lar da in san lar cür bə cür ha di sə lə ri izah 
et mək üçün əf sa nə lər uy du rur du lar. 
Qə dim yu nan lar əks-sə da ha di sə si ni 
izah et mək üçün çox gö zəl bir əf sa nə 
fi  kir lə şib lər. Hə min əf sa nə be lə dir: 

Çox-çox qə dim za man lar da adı 
Əks-sə da olan gö zəl bir nim fa ya şa yır-
dı. Onun bir cə ça tış ma yan cə hə ti var-
dı – ya man çox da nı şır dı. Bu na gö rə 
ila hə He ra onu cə za lan dır maq üçün 
kim sə din dir mə dən da nış ma sı na qa-
da ğa qoy du. O vaxt dan eti ba rən nim-
fa yal nız ona de yi lən söz lə ri tək rar edə 
bi lir di. Bir də fə Əks-sə da gənc, gö zəl 
Nar si si gör dü və elə o də qi qə də ona 
vu rul du. La kin Nar sis ona uzun müd-
dət heç fi  kir ver mir di. Nim fa elə bir 
qüs sə yə qərq ol du ki, ha va da əri yib 
yo xa çıx dı, yal nız sə si ni qo yub get di. 
Və biz in di də onun sə si ni eşi di rik – nə 
de yi rik sə, ha mı sı nı tək rar edir... 

Əl bətt  ə, bu kə dər li əf sa nə bi zə 
əks-sə da nın tə biəti ni aça bil məz. Bu 
sualı mı za ca vab tap maq üçün səs ba-
rə də müəy yən şey lə ri xa tır la ma lı yıq. 
Səs ha va da sa ni yə də 335 metr sü rət-
lə hə rə kət edir. O, ha va da dal ğa lar-
la ya yı lır – təx mi nən, su ya at dı ğı nız 
da şın əmə lə gə tir di yi dal ğa lar ki mi. 
Səs dal ğa la rı elekt rik lam pa sı nın işı-
ğı ki mi, hər tə rə fə ya yı lır.

Bir ma neəyə rast gə lən də isə səs 
dal ğa sı on da elə işıq ki mi əks olu nur. 
Bu za man biz əks-sə da eşi di rik. Be lə-
lik lə, əks-sə da əks olu nan səs dir.

La kin bü tün ma neələr əks-sə da 
ya rat mır. Çün ki bə zi əş ya lar sə-
si əks et dir mək ye ri nə, onu udur. 
Am ma adə tən, di var, qa ya lar, ara-
kəs mə lər ki mi düz sət hi olan yer-
lər də əks-sə da əmə lə gə lir. 

Bəs siz bi lir si niz ki, bu lud la rın da 
sə si əks et dir mək, əks-sə da ya rat-
maq qa bi liy yə ti var? Hə qi qə tən də 
elə dir – biz göy gu rul tu su eşi dən də, 
sə sin bu lud lar da ne cə tək rar-tək rar 
əks-sə da ver di yi nin şa hi di olu ruq. 

Ener ji nə dir?
Siz, yə qin, xə bər dar sı nız ki, 

alim lə rin ən baş lı ca və zi fə si in sa na 
dinc məq səd lər üçün xid mət edə-
cək nü və ener ji si al maq dır. Bu na 
ar tıq nail ol ma ğı mız in san zə ka sı-
nın ən bö yük nailiy yə ti dir.

Al bert Eynş teyn ma te ri ya ilə 
ener ji nin qar şı lıq lı əla qə si ba rə də 
bir nə zə riy yə irə li sür müş dü. Baş qa 
söz lə de sək, o, is bat et miş di ki, ma-
te ri ya ener ji yə çev ri lə bi lər. Bu kəşf 
bi zim dün ya nı dərk et mə yi miz də 
bir in qi lab ol du. De mə, ma te ri ya 
ikin ci də rə cə li dir, çün ki dün ya da 
ən mü hüm fak tor ener ji imiş.

Bəs ener ji nə dir? Ener ji müəy yən 
bir işi gör mək üsu lu dur. Bu, güc 
an la yı şı nın ar xa sın da du ran, gü cün 
möv cud lu ğu na şə rait ya ra dan bir 
nəs nə dir. Bu nu tam an la maq üçün 
gə lin, av to mo bi li nə zər dən ke çi rək.

Av to mo bi li hə rə kə tə gə tir mək 
üçün güc tət biq et mək la zım dır. De-
mə li bu gü cü har dan sa al maq la zım-
dır. Bəs har dan? Ener ji dən! Bəs ener ji 
har dan alı nır? Onu av to mo bil mü hər-
ri ki nin si lindr lə rin də ya nan ben zin-
dən alır lar. Bu ener ji müəy yən gü cü 
hə rə kə tə gə ti rir, on lar da hə rə kə ti 
av to mo bi lin me xa nizm lə ri nə ötü rür. 
Nə ti cə də mü hər rik ça lı şır sa, bu na gö-
rə biz ener ji yə min nət dar ol ma lı yıq. 

Ener ji nin iki nö vü bəl li dir – po ten-
sial və ki ne tik. Əv vəl cə, gə lin po ten sial 
ener ji ni nə zər dən ke çi rək. Ben zin də 
elekt rik gü cü mo le kul la rı bir-bi ri nə 
cəzb edir. Ener ji bu mo le kul lar da dır – 
po ten sial ener ji. Ben zin ya nar kən, hə-
min o po ten sial ener ji azad olur.
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Rəng nə dir?

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 zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, 
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 di yi miz dən 
qat-qat çox ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin 
ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast laş-
mı şıq, am ma təəs süf ki, dərs lik lə ri mi zin 
nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi di li uc ba-
tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala bir 
ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na-
caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın dün-
ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 
mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.

İl qar ƏLFİ

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 zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, 
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-

tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, bil dik-

Sə sin sü rə ti nə qə dər dir?
Əgər biz bir səs eşi di rik sə, de-

mə li, ya xın lıq da vib ra si ya edən, 

Sə sin sü rə ti nə qə dər dir?

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 di yi miz dən 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin 
ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast laş-
mı şıq, am ma təəs süf ki, dərs lik lə ri mi zin 
nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi di li uc ba-
tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala bir 
ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na-
caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın dün-
ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 
mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.

Sə sin sü rə ti nə qə dər dir?
Əgər biz bir səs eşi di rik sə, de-

Sə sin sü rə ti nə qə dər dir?

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 zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, 
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, 

Müasir dövr də el mə, bi li yə can 

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 di yi miz dən 

Sə hi fə mi zi mün tə zəm iz lə sə niz 
min lər lə mü rək kəb sualın sa də ca-
va bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət ləb lə rin 
ək sə riy yə ti ilə or ta mək təb də rast laş-
mı şıq, am ma təəs süf ki, dərs lik lə ri mi zin 
nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi di li uc ba-
tın dan çox şey əxz edə bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, “Hər suala bir 
ca vab” rub ri ka mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na-
caq, alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq la rı mı zın dün-
ya gö rü şü nü ge niş lən dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 
mər kə zin də olan ma raq lı həm söh bə tə çe vir mək dir.

İl qar ƏLFİ

Səs həd di nə dir? Biz ni yə əks-sə da eşi di rik? Bəs siz bi lir si niz ki, bu lud la rın da 

“Hər suala
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Po ten sial ener ji yə baş qa bir nü mu-
nə har dan sa asıl mış bir yük ola bi lər. 
Ener ji bu yük də dir, biz onu aşa ğı bu-
rax maq la azad edə bi lə rik. Şə la lə nin 
qı ra ğın da, ya xud bən din ağ zın da kı 
su yun da po ten sial ener ji si var.  

İn di asıl mış yü kü aşa ğı bu ra xan da, 
ya xud şə la lə dən tö kü lən su yun əmə-
lə gə tir di yi pro se sə göz qo yaq. On lar 
müəy yən sü rət lə dü şə rək müəy yən 
iş gö rür lər və bu ener ji ki ne tik ener-
ji ad la nır. Bu ener ji müəy yən sü rət lə 
hə rə kət edən bir əş ya dan alı nan ener-
ji dir. Dü şən yük özü nün po ten sial 
ener ji si ni iti rib ki ne tik ener ji ta pır. 
Ener ji nin hər iki nö vü nün gü cü ey-
ni dir. Hə qi qət də, Kainat da kı ümu mi 
ener ji nin həc mi daim də yiş məz qa lır. 
Biz ener ji ni nə məhv edə bi lə rik, nə də 
onu ya ra da bi lə rik. Ener ji gə rək olan-
da biz sa də cə, tö kü lən su yun, ya nan 
kö mü rün, par ça la nan ato mun ener ji-
sin dən is ti fa də edir, ener ji nin bir nö-
vü nü di gə ri nə çe vi ri rik.

Saat qur şaq la rı bü tün 
yer üzün də var mı?

Bu gün biz reak tiv təy ya rə lər va si-
tə siy lə nə həng mə sa fə lə ri qət edər kən 
saat fər qi bi zi lap hey ran qo yur. Əgər 
biz Nyü-York dan, mə sə lən, Los-An-
ce le sə uçu ruq sa, mən zil ba şı na prak-
ti ki ola raq hə min saat da ça tı rıq.

Mə sə lə bu dur ki, ABŞ əra zi si 
saat qur şaq la rı na bö lü nür. Bu qə-
ra rı 1883-cü il də, Bir ləş miş Ştat la rı 
dörd saat qur şa ğı na – şərq, mər kə-
zi, dağ lıq və Sa kit okean qur şaq la-
rı na böl mək lə qə bul edib lər.

Bu böl gü me ri dian lar bo yu – Yer 
sət hi ilə ke çə rək Şi mal və Cə nub 
qütb lə ri ni bir-bi ri nə bir ləş di rən xə-
ya li xət lər bo yu uza nır dı. Hər saat 
qur şa ğı ara sın da kı fərq bir saat təş-
kil edir di. La kin ey ni zo na da xi lin-
də saat lar hər yer də ey ni olur du.

Şər qə hə rə kət edər kən bir saat qur-
şa ğın dan di gə ri nə ke çən də vax tın 
üs tü nə bir saat gə lir; qər bə hə rə kət 
za ma nı isə bir saat aza lır. La kin saat 
qur şaq la rı nın real, düz xət lə işa rə lə-
mək müm kün olan sər hə di yox dur. İş 
bun da dır ki, bir-bi ri nin ya xın lı ğın da 
yer lə şən bə zi ra yon lar saat la rı nın ey ni 
ol ma sı nı ar zu la yıb lar. Mə sə lən, Cor ci-
ya, Flo ri da nın bö yük bir qis mi və Mi-
çi qa nın cə nub his sə si əs lin də, mər kə zi 
qur şaq da ol ma lıy dı, am ma za man eti-
ba riy lə şərq qur şa ğın da dır lar.

Yer kü rə si nin bü tün əra zi si də Bir-
ləş miş Ştat lar ki mi saat qur şaq la rı na 
bö lü nür. Hər saat qur şa ğı me ri dian-
lar bo yu get sək, 15 də rə cə təş kil edir. 
Bəs, yax şı, me ri dian la rın he sab lan-
ma sı han sı nöq tə dən baş la nır?

Bö yük Bri ta ni ya nın Qrin viç şə-
hə rin dən. Sı fır me ri dianı məhz ora-
dan ke çir. Qrin viç dən şər qə get sən, 
hər 15 də rə cə də Qrin viç vax tı nın 
üzə ri nə bir saat gə lir. Qər bə hə rə-
kət et sək, tə bii ki, bir saat çı xı lır.

Be lə lik lə, Qrin viç də saat 12.00 ol-
sa, Ka li for ni ya da sə hər saat 4.00-dır, 
çün ki biz şər qə doğ ru hə rə si 15 də rə-
cə olan iki saat qur şa ğın dan keç dik.

Qrin vi çin əks tə rə fi n də isə xə ya-
li bir “Ta rix xətt  i” var. Əgər on dan 
ötüb qər bə get sən, bir gün “iti rə cək”; 
əgər on dan ötüb şər qə tə rəf get sən, 
de mə li, bir gün “qa za na caq san”. 

“Yay vax tı na”
ni yə ke çir lər?

Tə səv vür edək ki, biz sə hər saat 
7.00-da yu xu dan du rub 23.00-
da ya tı rıq. İş dən təx mi nən saat 
18.30-da gə lib şam edi rik və ar tıq 
saat 20.00-da boş vax tı mız olur. 
La kin hə min saat da ar tıq qa ran-
lıq dü şür de yə, kü çə yə gəz mə yə 
çıx maq da ol mur. Qı sa sı, gü nün 
işıq lı vax tın dan ləz zət al maq im-
ka nı yox dur.

İn di gə lin tə səv vür edək ki, biz 
saatı bir saat irə li çək mi şik. İn san 
hər işi ni adət et di yi vaxt da gö-
rür, am ma in di ev dən ax şam saat 
20.00-da gəz mə yə çı xan da, hə lə 
işıq olur və din cəl mək üçün xey li 
für sət ta pı rıq. Be lə lik lə, o, gü nün 
işıq lı vax tın dan bir saat “qa zan-
mış olur”.

Tə bii ki, yay ay la rın da vax tın 
üzə ri nə bir saat əla və et mir lər. Bu 
heç müm kün də de yil. Çün ki bu 
ona gö rə edi lir ki, yal nız gü nün 
işıq lı vax tı art sın, yay da isə on suz 
da işıq lı vaxt ki fa yət qə dər olur. 

Yay vax tı şə hər li lər üçün xü-
su si lə əl ve riş li dir. Dü kan-ba-
zar, fab rik-za vod iş vax tı nın 
axı rın da, gü nəş hə lə ki fa yət qə-
dər yük sək də du ran da bağ la nır.

İş lə ri ni gü nün çıx ma sı na əsa sən 
gö rən fer mer lər və kənd li lər sə 
adə tən, yay vax tı na keç mir lər. On-
lar tor pa ğa dü şən şeh qu ru ma yın-
ca tar la la ra çı xa bil məz lər, ya xud 
ax şam şeh dü şən də iş lə ri ni da vam 
et di rə bil məz lər.

Bəs siz bi lir si niz ki, yay vax tı nı 
kim fi  kir lə şib?

Ben ca min Frank lin! O, 18-ci əsr-
də Fran sa da olar kən bu tək li fi  pa-
ris li lə rə ver miş di, on lar isə bə yən-
sə lər də, qə bul et mə miş di lər.

Yay vax tı haq da qa nun ilk də-
fə Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si za-
ma nın da qə bul olun du. O za man 
elekt rik ha si la tı üçün ya na caq 
az lıq edir di, bu sə bəb dən elekt ri-
kə qə naət et mək üçün yol lar ax-
ta rır dı lar. Yay vax tı nın qə bu lu ilə 
çox la rı ha va qa ra lan ki mi yat ma-
ğa ge dir, hal bu ki adi vaxt da ha va 
qa ra lan dan son ra da təx mi nən, bir 
saat oyaq qa lır dı lar və bu za man 
ər zin də mən zil lə ri işıq lan dır maq 
üçün elekt rik dən is ti fa də olu nur-
du.

1915-ci il də yay vax tı na bi rin-
ci Al ma ni ya keç di, 1916-cı il də 
onu İn gil tə rə də, 1918-ci il də 
Bir ləş miş Ştat lar da tət biq et-
di lər.

Təq vi mi ne cə
fi  kir lə şib lər?

İn san ta xıl əkib məh su lu yı ğan-
da fi  kir ve rib ki, əkin vax tı hə mi-
şə ey ni za man da ye ti şir. Adam lar 
buil ki əkin dən növ bə ti əkin ça ğı-
na dək ke çən vax tı he sab la ma ğa 
baş la yır lar. Bu, il də ki gün lə rin 
sa yı nı öy rən mək üçün in sa nın ilk 
cəh di idi!

İlk də fə ilin uzun lu ğu nu qə-
dim mi sir li lər yük sək də qiq lik-
lə tə yin edə bil miş di lər. On lar 
bi lir di ki, əkin üçün ən yax şı 
vaxt Nil ça yın da hər il baş ve rən 
daş qın lar za ma nı dır. Ka hin lər 
diq qət ye ti rir ki, daş qın lar ara-
sın da sə ma da bə dir lən miş ay 12 
də fə gö rü nür. Be lə lik lə, 12 “ayı” 
say maq la daş qın la rın vax tı nı 
müəy yən et mək müm kün olur-
du.

Am ma bu ki fa yət qə dər də qiq 
de yil di. Ka hin lər həm də bu-
na diq qət ye tir miş di lər ki, hər 
il təx mi nən, daş qın baş la nan da, 
Gü nəş çıx ma mış dan göy qüb-
bə sin də par laq bir ul duz gö zə 
də yir di. Bu ha di sə lər ara sın da 
gün lə ri sa yan da, gö rür lər ki, 365 

gün alı nır. Mi sir li lər ili hə rə-
si 30 gün ol maq la, 12 aya 

bö lür lər və ilin axı rı na 
da ha 5 gün əla və edir-
lər. Be lə lik lə, ilk təq-
vim ya ra nır.

Za man keç dik cə təq vi min əsa sı nı 
bə dir lən miş ay (ay təq vi mi) de yil, 
Yer kü rə si nin Gü nəş ət ra fı na (gü-
nəş təq vi mi) tam döv rə vur du ğu 
müd dət 365,25 gün təş kil et di. Ar tıq 
qa lan dörd də-bir gün isə get dik cə, 
adam la ra da ha çox ma ne ol ma ğa 
baş la dı. Nə ha yət Yu li Se zar bu nu 
tən zim lə mək qə ra rı na gəl di. O, əmr 
et di ki, era mız dan əv vəl 46-cı il 445 
gü nə bit sin ki, bu he sab la ma hə qi qə-
tə uy ğun laş sın, hər dör dün cü il is tis-
na ol maq la, il lə rin ha mı sı 365 gün-
dən iba rət ol sun; dör dün cü il isə üç 
ötən ilin hə rə sin də ki dörd də bir gü-
nün əvə zi nə, 366 gün he sab lan sın. 

La kin za man keç dik cə gör dü lər 
ki, di ni bay ram lar (Pas xa və sairə) 
bü tün il lər də ey ni gü nə düş mür. 
Be lə lik lə də, bir xey li “ar tıq” gün bir-
bi ri nin üs tü nə gə lir di. 1582-ci il də 
Ro ma Pa pa sı 13-cü Qri qo ri be lə bir 
qa nun çı xar dı ki, ona əsa sən, 1582-ci 
il də ki gün lə rin sa yı on gün azal dı-
lır dı. İl lə ri da ha də qiq he sab la maq 
üçün gə lə cək də hər əs rin so nun cu 
ili nə dü şən uzun il yal nız o il lər də 
ola caq ki, onu 400 rə qə mi nə böl mək 
müm kün ol sun. Ona gö rə də 1700, 
1800 və 1900-cü il lər uzun il ol ma ya-
caq, 2000-ci il isə uzun il ola caq!

Bu sis tem Qri qo rian təq vi mi ad-
la nır və bü tün dün ya da in di gün-
də lik is ti fa də də dir, bax ma ya raq 
ki, bir çox din lər öz təq vim lə rin-
dən də bəh rə lə nir lər! 

Mə sə lə bu dur ki, ABŞ əra zi si 

“Hər suala    bir ca vab”
da işıq lı vaxt ki fa yət qə dər olur. 

Yay vax tı şə hər li lər üçün xü-
su si lə əl ve riş li dir. Dü kan-ba-
zar, fab rik-za vod iş vax tı nın 
axı rın da, gü nəş hə lə ki fa yət qə-
dər yük sək də du ran da bağ la nır.

1915-ci il də yay vax tı na bi rin-
ci Al ma ni ya keç di, 1916-cı il də 
onu İn gil tə rə də, 1918-ci il də 
Bir ləş miş Ştat lar da tət biq et-
di lər.

Gü nəş çıx ma mış dan göy qüb-
bə sin də par laq bir ul duz gö zə 
də yir di. Bu ha di sə lər ara sın da 
gün lə ri sa yan da, gö rür lər ki, 365 

gün alı nır. Mi sir li lər ili hə rə-
si 30 gün ol maq la, 12 aya 

bö lür lər və ilin axı rı na 
da ha 5 gün əla və edir-
lər. Be lə lik lə, ilk təq-
vim ya ra nır.

ola caq ki, onu 400 rə qə mi nə böl mək 
müm kün ol sun. Ona gö rə də 1700, 
1800 və 1900-cü il lər uzun il ol ma ya-
caq, 2000-ci il isə uzun il ola caq!

Bu sis tem Qri qo rian təq vi mi ad-
la nır və bü tün dün ya da in di gün-
də lik is ti fa də də dir, bax ma ya raq 
ki, bir çox din lər öz təq vim lə rin-
dən də bəh rə lə nir lər! bir ca vab”bir ca vab”bir ca vab”
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... Mi ke lan ce lo Buonar ro ti 1475-ci il də Ka ra-
vad co de yi lən ki çik bir qə sə bə də do ğu lub. Ata-
sı Lo do vi ko Buonar ro ti müfl  is ləş miş za də gan 
idi. Bə zi bioq ra fi k mən bə lə rə gö rə, Mi ke lan ce-
lo nun əs li-nə ca bə ti qraf di Ka nos so nun nəs li nə 
ge dib çı xır. Rəs mi sə nəd lər də bu ba rə də bil gi 
ol ma sa da, Mi ke lan ce lo məş hur laş dıq dan son-
ra qraf di Ka nos so onun la qo hum ol du ğu nu 
elan et miş di. O, Mi ke lan ce lo ya “əziz qo hu-
mum” de yir, tez-tez evi nə də vət edir di. 

Lo do vi ko Buonar ro ti var lı de yil di, ço xu şaq-
lı ailə ni çə tin lik lə do lan dı rır dı. Hə yat yol da şı 
isə Mi ke lan ce lo hə lə 6 ya şın da olan da dün ya-
sı nı də yiş miş di. Oğ la nın tər bi yə si ilə elə hə min 
kənd də ya şa yan da yə məş ğul olur du. Ki çik Mi-
ke lan ce lo pal çıq la oy na ma ğı se vir di, ya zıb-oxu-
ma ğa baş la ma dan hey kəl yap ma ğı öy rən miş di.

Son ra lar Mi ke lan ce lo de yə cək di: “Bu gö-
zəl tor paq, açıq ha va və ana sü dü mə ni rəs-
sam elə di”. 

Ata oğ lu nun rəs sam ol ma sı nı is tə mir di. Am-
ma gec-tez Mi ke lan ce lo nun is tə yi ilə ba rış ma lı 
olur və onu Do me ni ko Qir lan da yo nun ema-
lat xa na sı na apa rır. Bir il dən son ra isə oğ lu nu 
hey kəl tə raş Ber tol do di Co van ni yə şə yird li yə 
ve rir. Co van ni San-Mar ko mey da nın da kı bə dii 
mək təb lə rə rəh bər lik edir di. Mi ke lan ce lo bu ra-
da köh nə qra vür lə rin üzü nü kö çü rür, əsər lə rin 
su rət lə ri ni ya ra dır dı. Axır da bu iş də elə bö yük 
uğur qa za nır ki, hətt  a məş hur Lo ren so nun da 
diq qə ti ni cəlb edir. O, Buonar ro ti ni öz dər nə-
yi nə də vət edir. Ar tıq 1490-cı il lər də is te dad lı 
gənc rəs sa mın adı dil lər də gə zir di.

Təəs süf ki, Mi ke lan ce lo nun er kən rəng kar-
lıq iş lə ri haq qın da bil gi lər az dır. Ye ga nə so na 
çat dır dı ğı əsə ri “Mü qəd dəs ailə”dir. Tab lo da 
baş ob raz Ma don na dır, o, gənc, gö zəl və əzə-
mət li dir. Əl lə ri ni kör pə yə tə rəf uza dıb. Əs lin-
də bü tün kom po zi si ya bu hə rə kət üzə rin də 
qu ru lub. Ma don na, İosif və kör pə bir kom po-
zi si ya da bü töv lə şib lər. Bu, adi ailə de yil, “kə-
bi ni göy lər də kə sil miş” mü qəd dəs ailə dir. 

“Bu əsər san ki Tan rı əliy lə çə ki lib”
1504-cü il də fl o ren si ya lı bir xa nım iki məş-

hur rəs sa ma - Mi ke lan ce lo ya və Leonar do 
da Vin çi yə Pa lat so Vek kioda kı Bö yük sa lon 
üçün iki fres ka si fa riş ve rir. Fres ka lar da sa-
vaş səh nə lə ri təs vir olun ma lıy dı. Rəs sam lar 
əv vəl cə di var rəs mi nin kar ton üzə rin də ki çik 
öl çü lü il kin təs vi ri ni çə kir lər. Leonar do dan 
fərq li ola raq, Mi ke lan ce lo dö yüş səh nə si ni 
de yil, çay da çi mər kən hə yə can tə bi li ni eşi dib 
dö yü şə tə lə sən əs gər lə ri təs vir edir. Rəs sam 
18 fi  qur çə kir, on la rın ha mı sı hə rə kət də idi. 

1506-cı il də hər iki təs vir ta ma şa çı la rın mü-
ha ki mə si nə ve ril di. Müasir lə ri nin fi k rin cə, 
Mi ke lan ce lo nun bu rəs mi onun ən gö zəl əsə ri 
ol ma lıy dı, am ma təəs süf ki, iş ba şa çat ma dı, 
kar ton üs tün də çə ki lən təs vir əl dən-ələ ke-
çər kən pa ra lan dı. Təs vi rin müəy yən his sə lə-
ri ni gör müş Baz za ri ya zır dı ki, bu, qey ri-adi 
bir əsər idi, san ki Tan rı əliy lə çə kil miş di. Hər 
iki təs vi ri gö rən hey kəl tə raş Ben ve nu to Çel-
li ni nin fi k rin cə isə, bu iş lər sü but edir di ki, 
Leonar do da Vin çi və Mi ke lan ce lo bü tün dün-
ya rəs sam lı ğı nın ən güc lü mək təb lə ri dir.

Məş hur “Da vid” əsə ri nin də ma raq lı ta rix-
çə si var. Be lə ki, bu hey kə lin ya pıl dı ğı mər mər 
il lər ön cə Kar ra ra şə hə ri nin ya xın lı ğın da kı su 
höv zə sin dən ta pıl mış və la zım sız əş ya ki mi 
kil sə nin hə yə ti nə atıl mış dı. Mi ke lan ce lo hey kə-
li bu mər mər dən dü zəl də cə yi ni de yən də onu 
fi k rin dən vaz keç mə yə ça ğı rır lar: ”İn di yə qə dər 
heç bir sə nət kar bu ma te rialı ram edə bil mə yib, 
zəh mə ti niz hə dər ge də cək”. Am ma Mi ke lan ce-
lo təs lim ol maq fi k rin də de yil di. O, tə kid lə sö-
zü nün üs tün də du rur və məhz bu mər mər dən 
məş hur “Da vid” hey kə li ni ya pır. De mək ki, 
qiy mət li daş öz us ta sı nı göz lə yir miş…

1505-ci il də Pa pa 2-ci Yu li Mi ke lan ce lo-
nu ya nı na ça ğı rır və ona qey ri-adi bir si fa-
riş ve rir. Mə sə lə bu ra sın da idi ki, Pa pa hə lə 
sağ lı ğın da özü nə la yiq li məq bə rə dü zəlt dir-
mək is tə yir di və dü şü nür dü ki, bu işin öh-
də sin dən an caq Mi ke lan ce lo gə lə bi lər. Us-
tad rəs sam hə ya tı nın 30 ili ni bu işə sərf edir. 
Məq bə rə nin la yi hə si də fə lər lə də yiş di ri lir, 
o qə dər ki çil di lib-bö yü dü lür ki, ahıl ça ğı na 
gə lib-çat mış rəs sam axır da tən gə gə lib işi 
ba şa çat dır maq dan im ti na edir.

1534-cü il də Mi ke lan ce lo Flo ren si ya nı tərk 
edib Ro ma ya kö çür. Bir il dən son ra isə Pa pa 
3-cü Pa vel onu Va ti ka nın rəng ka rı, hey kəl-
tə ra şı və me ma rı tə yin edir. Mi ke lan ce lo nun 
ən möh tə şəm əsə ri onun 1536-cı il də Siks tin 
ka pel la sı nın ta va nı na çək di yi rəsm dir. Rəs-
sam “Dəh şət li məh kə mə” ad lı bu di var rəs-
mi nin üzə rin də düz 6 il iş lə yir. Bu möv zu 
ona ru hən ya xın idi. Dün ya gör müş rəs sam 
yer üzün də o qə dər haq sız lıq la üz ləş miş və 
ağ rı-acı çək miş di ki, real lıq da müm kün ol-
ma ya nı öz əsə rin də müm kün et miş di: bə şə-
riy yə tə hökm oxu muş du! 

De yi lə nə gö rə, 3-cü Pa vel tez-tez ka pel la-
ya baş çə kər di. Bir də fə o, bu ra Bad co ad lı 
bir mə mu ruy la gə lir. 

- Bu fi  qur lar si zə ne cə tə sir ba ğış la dı? - de-
yə, Pa pa Bad co dan so ru şur.

- Əla həz rət, siz dən də fə lər lə üzr is tə yi-
rəm, am ma bu çıl paq bə dən lə ri mən mü-
qəd dəs mə bə də hör mət siz lik ki mi qə bul 
edi rəm.

Pa pa heç nə de mir. On lar get dik dən son-
ra qə zəb lən miş Mi ke lan ce lo fır ça nı gö tü rür 
və di va ra şey tan şək li çə kir, üz ciz gi lə ri ni isə 
hə min o mə mu ra bən zə dir. Bun dan xə bər 
tu tan Bad co Pa pa nın ya nı na şi ka yə tə ge dir. 

Pa pa onu din lə yib de yir: 
“Bad co, əzi zim, əgər sə nin 
təs vi rin ət raf mə kan la rın 
bi rin də ol say dı, mən sə-

ni ora dan çı xar maq üçün 
əlim dən gə lə ni edər dim. 
Am ma, ma dam ki, o, 

sə ni cə hən nə mə aid 
edib, mən ta ma-

mi lə güc sü zəm, 
cə hən nəm də 

mə nim hök-
müm keç-

mir”. 

Bad co nun si ma sı nı xa tır la dan qə zəb-
li şey tan təs vi ri bu gü nə ki mi hə min di var 
rəs min də qal maq da dır.

“Dəh şət li məh kə mə” əsə rin dən son ra Mi-
ke lan ce lo Buonar ro ti şöh rə tin ən üst pil lə-
si nə qalx dı. Ar tıq o, Pa pa nın hü zu run da 
pa pa ğı nı çı xar ma ğı be lə unu dur du, heç Pa-
pa da bu nun fər qi nə var mır dı. Zi ya fət lər də 
Mi ke lan ce lo nun ye ri yu xa rı baş da, kral la rın 
və pa pa la rın ya nın da olar dı.

Mif, yox sa hə qi qət?
De yir lər, Mi ke lan ce lo əsər lə ri nin al tın-

da im za qoy ma ğı sev məz miş, bu nu özün-
dən ra zı lıq sa yır mış. Yal nız bir cə əsə rin də 
- “Pye ta” hey kə lin də onun im za sı var. Sə-
bə bi isə çox sa də dir; o vaxt lar xalq ara sın da 
şa yiə gə zir di ki, gu ya bu əsə ri bir baş qa sı 
çə kib. 

İn ti bah döv rü nün rəng kar la rı in cə sə nə-
tə öz hə qi qə ti ni və əf sa nə si ni “nəqş et miş-
di”. Mə sə lən, Ma tias Qr yu ne vald... Bu da hi 
rəng ka rın var lı ğın dan çox az ada mın xə bə ri 
var dı. Onun ölü mün dən son ra bir çox rəs-
sam onu təq lid et mə yə baş la dı, am ma heç 
bi ri Qr yu ne vald ola bil mə di, çün ki onun 
üs lu bu bən zər siz idi. Sağ lı ğın da şöh rət tap-
ma yan bu bəxt siz sə nət kar ölü mün dən son-
ra məş hur rəs sa ma çev ril di.

Ya da Ro qier van der Vey den. Er kən İn-
ti bah döv rü nün rəs sa mı dır. Der Vey de nin 
də fərq li özəl li yi var dı; o, ön pla na da ha 
çox diq qət ayı rır dı, ar xa plan da baş ve rən-
lər onun fi k ri ni məş ğul et mir di. Əsər lə rin də 
in san hiss lə ri ni və tə laş la rı nı ifa də edir di. 
İsa nın ana sı nı təs vir et di yi tab lo 15-ci əs rin 
şe dev ri sa yı lır dı… Der Vey den bu gün də 
da hi rəs sam ki mi se vi lir. 

İn ti bah döv rü nün ma raq lı rəs sam la rın-
dan olan Fra Fi lip po Lip pi əv vəl lər mo nas-
tır da ke şiş imiş. La kin son ra dan se çi mi nin 
yan lış ol du ğu na qə rar ve rir, həm də o, gənc 
ra hi bə Luk re si ya Bu ti yə aşiq idi. On lar bir-
lik də mo nas tır dan qa çır lar. Gün lə rin bi rin-
də Fi lip po özün də rəs sam lıq is te da dı aş kar 
edib rəng kar lıq la məş ğul ol ma ğa baş la yır. 
Fi lip po tez lik lə məş hur la şır, keç miş ra hi bə 
isə onun əsər lə ri nin bən zər siz qəh rə ma nı na 
çev ri lir. 

İn ti bah döv rü rəs sam la rı nın hə ya tı mif 
pər də si al tın da dır. Mə sə lən, de yi lə nə gö rə, 
Ra faelin ma don na la rın da çö rək çi qı zı Mar-
qa ret Luinin ciz gi lə ri var. Bə zi lə ri nin nə-
zə rin də o, poz ğun ol sa da, di gər lə ri üçün 
Ra faelin mə sum sev gi li siy di. Hətt  a, de yi-
lə nə gö rə, Mar qa re tə olan mə həb bət rəs sa-
ma im kan ver mir ki, kü bar tə bə qə dən olan 
zən gin qız la ev lən sin. Bir çox təd qi qat çı lar 
isə bu fi  kir də idi lər ki, bü tün bun lar uy du-
rul muş mif dən baş qa bir şey de yil. Be lə bir 
şa yiə də gə zir di ki, Ro ma Pa pa sı nın ya nın-
da rəng kar lıq edən bu adam əs lin də Tan rı ya 
inan mır dı. Bu şa yiəyə inan ma yan la ra isə o 
döv rün ke şiş lə rin dən bi ri nin məş hur söz lə-
ri ni xa tır la dır dı lar: “İsa haq qın da bu na ğıl, 
gö rün bi zə nə qə dər qa zanc gə tir di!”

Mi ke lan ce lo nun
ye ga nə mə həb bə ti

Mi ke lan ce lo heç vaxt ev li ol ma mış dı. O, 
“in cə sə nət qıs qanc dır, in sa nı bü tün var lı ğıy-
la tə ləb edir, mən ona ev li yəm, öv lad la rım 
isə əsər lə rim dir”, - de yir di. Bəl kə də elə bir 
qa dın yox idi ki, onu an la ya bil sin… 

Be lə bir qa dın onun hə ya tı na da xil olur, 
am ma çox gec. On da Mi ke lan ce lo nun 60 ya-
şı var dı. 47 yaş lı Vik to ri ya Ko lon na za də gan 
nəs lin dən idi, her soq Ur bans ki nin nə və siy-
di. Əri mü ha ri bə də hə lak ol muş Vik to ri ya 
35 ya şın dan dul qal mış dı. Mər hum əri ni 
çox se vən qa dın onun xa ti rə si nə də sa diq 
idi. Ağ rı-acı lar dan ye ga nə xi las yo lu nu 
poezi ya da gö rür dü. İn cə du yum lu şeir lə ri 
onu in ti bah döv rü nün ən məş hur şairə si nə 
çe vir miş di.

Vik to ri ya Ko lon na nın port ret lə ri onun 
iç dün ya sı haq qın da da müəy yən tə səv vür 
oya dır, si ma sı na çök müş bəd bin lik ümid-
lər dən məh rum ol du ğu nu söy lə yir… Ümu-
miy yət lə, bu xa nı mın port re ti san ki onun 
vax ti lə eti raf edə bil mə dik lə ri ni açıq la yır…

On lar 10 il bo yun ca ün siy yət də olur lar, 
mək tub la şır lar, fa ni lik haq qın da fi  kir lə ri ni 
bö lü şür lər. Mi ke lan ce lo so net lə ri ni ona həsr 
edir di… On il dən son ra Vik to ri ya dün ya sı nı 
də yi şir. O an dan eti ba rən Mi ke lan ce lo nun 
dün ya sı dar ma da ğın olur və öz ölü mü haq-
qın da fi  kir lər onu ra hat bu rax mır.

“Mən yal nız in di sə nə ti mi
he ca lar la oxu yu ram”

Ta rix çi Vaz za ri ya zır dı ki, Mi ke lan ce lo nun 
ide ya la rı nı asan lıq la ər sə yə gə tir mək müm-
kün de yil di. He yif ki, o, öz es kiz lə ri ni məhv 
edir di, əl yaz ma la rı nı, tra fa ret lə ri yan dı rır dı. 
Ona gö rə be lə edir di ki, xə ləfl  ə ri onun han sı 
çə tin lik lər dən, han sı pro ses lər dən keç di yi ni 
və bu da hi ya nə sə nə tin çə tin lik lə ri ni ne cə 
dəf et di yi ni gö rə bil mə sin lər. 

O, hə ya tı nın son gü nü nə qə dər qu rub-
ya ra dır. Tə səv vür et mək çə tin dir ki, bö yük 
güc-qüv və tə ləb edən bir əsə ri o, 81 ya şın da 
ba şa çat dı rır! 

Da hi Mi ke lan ce lo Buonar ro ti 1564-cü il-
də dün ya sı nı də yi şir. Hal bu ki o, özün də 
ye ni qüv və hiss edir di. O, hər şe yi ye ni dən 
baş la ma ğa ha zır idi. “Axı mən yal nız in di 
sə nə ti mi he ca lar la oxu ma ğı öy rə ni rəm. Yal-
nız in di mən hər şe yi da ha də rin dən və da-
ha yax şı du yu ram. Am ma fay da sı yox dur. 
Gec dir, çox gec”.

Am ma ki çik bir ümi di var dı. Hər gə lən rəs-
sam la, - o rəs sam ki, fər qi nə var ma dan onun 
ide ya la rı nı da vam et di rə cək di, - Mi ke lan ce lo 
ye ni dən dün ya ya gə lə cək və ye ni dən ya rat-
ma ğa baş la ya caq dı. Bir vaxt lar pal çıq la oy na-
yan və tə biətə, tor pa ğa ba xıb bö yük rəs sam 
ol maq is tə yən hə min o ba la ca oğ lan ki mi....

Günel NATİQ

... Mi ke lan ce lo Buonar ro ti 1475-ci il də Ka ra-

  “He yif ki, hə yat su ki mi axıb get di, in di mən ge ri yə ba xan da bir cə 
gü nün də mə nə aid ol ma dı ğı nı gö rü rəm. Ar tıq qo cal mı şam. Təəs-
süfl  ən mək üçün çox gec dir. Hə dər ye rə göz ya şı tö kü rəm, heç bir 
bəd bəxt lik boş ye rə axıb ge dən za man la mü qa yi sə olu na bil məz. 
Ya lan çı ümid lər və şöh rət pə rəst ar zu lar hə qi qə ti gör mə yi mə ma-
ne ol du, mən bu nu in di an la yı ram... Mə ni qar şı da bö yük cə za 
göz lə yir; xe yi rin ha ra da ol du ğu nu bi lən, am ma bu nun la be lə, 
şər tö rə dən lər üçün ha zır la nan cə za. Mən bu nu o qə dər ay dın 
gö rü rəm ki, nə yə ümid edə cə yi mi be lə, bil mi rəm...”
İn ti bah döv rü nün da hi rəs sa mı və hey kəl tə ra şı Mi ke lan-
ce lo ahıl ça ğın da be lə dü şü nür dü....

Pa pa onu din lə yib de yir: 
“Bad co, əzi zim, əgər sə nin 
təs vi rin ət raf mə kan la rın 
bi rin də ol say dı, mən sə-

ni ora dan çı xar maq üçün 
əlim dən gə lə ni edər dim. 
Am ma, ma dam ki, o, 

sə ni cə hən nə mə aid 
edib, mən ta ma-

mi lə güc sü zəm, 
cə hən nəm də 

mə nim hök-
müm keç-

mir”. 

“He yif ki, hə yat su ki mi axıb get di, in di mən ge ri yə ba xan da bir cə 
gü nün də mə nə aid ol ma dı ğı nı gö rü rəm. Ar tıq qo cal mı şam. Təəs-
süfl  ən mək üçün çox gec dir. Hə dər ye rə göz ya şı tö kü rəm, heç bir 
bəd bəxt lik boş ye rə axıb ge dən za man la mü qa yi sə olu na bil məz. 
Ya lan çı ümid lər və şöh rət pə rəst ar zu lar hə qi qə ti gör mə yi mə ma-
ne ol du, mən bu nu in di an la yı ram... Mə ni qar şı da bö yük cə za 
göz lə yir; xe yi rin ha ra da ol du ğu nu bi lən, am ma bu nun la be lə, 
şər tö rə dən lər üçün ha zır la nan cə za. Mən bu nu o qə dər ay dın 
gö rü rəm ki, nə yə ümid edə cə yi mi be lə, bil mi rəm...”
İn ti bah döv rü nün da hi rəs sa mı və hey kəl tə ra şı Mi ke lan-

1505-ci il də Pa pa 2-ci Yu li Mi ke lan ce lo-

Mikelancelo 
Buonarroti -
Zamana meydan 

oxuyan dahi



Ro ma nın fət hi
Ma ri ya Luiza 1931-ci il no yab rın 

3-də Si ci li ya da dün ya ya gə lib. Həd di-
bu lu ğa çat mış qar daş la rı pul qa zan-
maq üçün Ame ri ka ya yol la nan ki mi 
Ma ri ya da şan-şöh rət ar dın ca Ro ma ya 
üz tu tub. Zəif səs temb ri nə gö rə akt-
ri sa nı Dra ma tik İn cə sə nət Aka de mi-
ya sı na qə bul et mə yib lər. Sə hə ri gün 
Ma ri ya ta nı ma dı ğı hə ki min qə bul 
ota ğı na hü cum çə kə rək on dan gö zəl 
səs temb ri nə və ümu miy yət lə, sağ lam 
or qan la ra ma lik ol ma sı ba rə də ara yış 
tə ləb edib. İs tə di yi nə nail ola bil mə-
yən də isə yal var ma ğa baş la yıb. Yaş lı 
hə kim gənc, qey ri-adi gö zəl li yə ma lik 
xa nı mın göz yaş la rı qar şı sın da “əri-
yib”. Bir il son ra Ma ri ya ar tıq Aka de-
mi ya da oxu yur du. Gənc qız özü üçün 
səh nə adı da fi  kir lə şib – Mo ni ka Vitt  i. 
Mo ni ka uşaq lıq dan onun ən sev di yi 
ad olub, Vitt  i isə ana sı nın qız lıq so ya-
dı nın qı sal dıl mış for ma sı idi.

Çir kin sa rı şın
Ye ni hə ya ta alış maq Mo ni ka üçün 

ki fa yət qə dər çə tin olub. Şir niy ya tı 
çox se vən ka sıb tə lə bə qız im kan sız-
lıq uc ba tın dan dün ya ne mət lə rin dən 
im ti na et mə li idi. Akt ri sa gün ər zin də 
bir cə də fə ye yər di, ye mə yi də, pen-
dir-so ğan bu terb ro du olar dı. Son ra lar 
so ğa nın ürək bu lan dı rı cı iyi, uzun il lər 
onu iş tah dan məh rum edib. Vitt  i ilə 
bir kurs da oxu yan qız lar gənc akt yor-
lar və zən gin in san lar la eşq ma cə ra la rı 
ya şa yıb. Mo ni ka heç vaxt be lə söh bət-
lə rə qa tıl ma yıb. Onun bir də fə də ol-
sun sev gi ma cə ra sı ol ma yıb.

O za man qa ra saç lı, iri si nə li, in cə 
bel li qa dın lar da ha çox uğur qa za-
nır dı. Mo ni ka isə uca boy lu, arıq, 
kə dər li göz lə ri olan sa rı şın idi. O, 
seks sim vol ro lu na ya ra mır dı. Ki-
no agent lə ri sa rı şın Vitt  i yə bu xa ri ci 
gö rü nüş lə çə tin ki, rol ala 
bi lə cə yi ni de mək dən yo rul-
muş du lar. Gün lə rin bir gü-
nü re jis sor lar dan bi ri Mo ni-
ka nı fi l mə çək mə yə ra zı lıq ve rib, 
la kin bir şərt lə: Mo ni ka əmə liy yat et di-
rib bur nu nun for ma sı nı də yiş mə li idi.

Əf sa nə ilə ta nış lıq
1957-ci il də Vitt  i yə “Ha ray” fi l-

min də in gi lis akt ri sa sı Do rian Qre yi 
dubl yaj et mək tək lif olu nub. Fil min 
re jis so ru Mi ke lan ce lo An to nioni idi. 
Mo ni ka onun haq da yal nız mən fi  
şey lər eşit miş di, An to nioni nin özün-
dən ra zı və tərs adam ol du ğu nu dü-
şü nür dü. Bi rin ci çə ki liş dən son ra 
Mo ni ka sse na ri ni və rəq lə yən za man 
An to nioni ona ya xın la şan da 
gənc qı zın bəm, xı rıl tı lı, bir 
qə dər is teh za lı sə si 
onun xo şu na gə lib.

An to nioni: “Mən si zin ta ma şa nı za 
bax mı şam. Bi lir si niz, si zin si ma-
nız... mən uzun il lər elə bu nu ax ta-
rır dım...” - de yib. Mo ni ka uta na raq 
re jis so ra öz min nət dar lı ğı nı bil di-
rib, gü lüm sə yib. Son ra isə uzun 
müd dət ba şa dü şə bil mə yib ki, nə-
yə gö rə o, Mi ke lan ce lo nun ya nın da 
olan da hə mi şə gül mək is tə yir.

Və be lə cə, Mi ke lan ce lo An to nioni 
öz mu za sı nı ta pıb və cüt lü yün 11 il-
lik sev gi ma cə ra sı baş la yıb.

Qa dın la rın se vim li si Mi ke le
Dost la rı və sev gi li lə ri re jis so ru Mi-

ke le ça ğı rar dı lar. O, gü nəş li Fer ra re-
də meh ri ban bir ailə də do ğul muş-
du. An to nioni qa dın la rın se vim li si 
idi, ki şi lər isə ona hə səd apa rır dı lar. 
Mi ke le dən fərq li ola raq, Mo ni ka 
sev gi təc rü bə si ilə öyü nə bil məz di. 
Bu na gö rə də An to nioni yə so yuq 
və his siy yat sız gö rün mək dən qor-
xur du. Mi ke le ilə ta nış lıq dan son ra 
Vitt  i ilk də fə qar de ro bu nu ye ni lə yib. 
Tez lik lə re jis sor akt ri sa ya yay tə ti li-
ni Si ci li ya da ke çir mə yi tək lif edir və 
Mo ni ka tə rəd düd et mə dən ra zı la şır. 
Vitt  i hər sə hə ri gül dəs tə si və şam-
pan la açıb. O, özü nü ar zuedi lən və 
se vi lən qa dın ki mi hiss edir və yal-
nız bir şey ar zu la yır dı: kaş bu şi rin 
yu xu əbə di da vam et sin.

On lar Ro ma ya qa yı dan da dost la rı 
Mo ni ka nı ta nı ya bil mir di: o, 30 yaş lı 
qa dın dan gənc qı za çev ril miş di. Mi-
ke le onun üçün hər şe yi, ha mı nı əvəz 
edir di: dost, ər, sev gi li, ata və re jis sor. 
An to nioni ona da nış ma ğı, ye ri mə yi, 
şam pan qə də hi ni tut ma ğı, düz gün 
nə fəs al ma ğı öy rə dir di. Onun ya nın-
da Mo ni ka özü nü ba la ca qız, Mi ke le 
isə özü nü qa dın və akt ri sa ya ra dan 
Tan rı ki mi hiss edir di.

Alen De lo na rədd ca va bı
Bir ne çə il ön cə ki mu za sı “Miss İta li-

ya” mü sa bi qə si nin qa li bi olan gö zəl çə 
Lü çi ya Bo ze ilə ya şa dı ğı uğur suz luq-
dan son ra An to nioni ye ni dən əv vəl ki 
Mi ke le ol maq, am ma yal nız Mo ni ka 
ilə ça lış maq is tə yir di. ”Ma cə ra” fi l mi 
İta li ya nın cə nu bun da çə ki lir di. Çə ki-
liş lər Mo ni ka üçün cid di sı naq ol du. 
Vitt  i çə ki liş mey dan ça sın da olan da 
diq qət cil və meh ri ban Mi ke le ni ta nı-
ya bil mir di. An to nioni fi lm lə ri ürə yi 
ilə yox, bey ni ilə çə kir di. Akt yor la ra 
si qa ret çək mək, uca dan da nış maq, 
ka me ra üçün nə zər də tu tul muş xü-
su si dö şə mə ni kor la ma maq üçün ağır 
ayaq qa bı gey mək qa da ğan edil miş di.

Mo ni ka nın səy lə ri nə ti cə siz qal-
ma dı. Mi ke le ilə iş bir li yi ona şöh-
rət gə tir di. “Ma cə ra”nın prem ye ra-
sın dan son ra Vitt  i sə hər yu xu dan 
məş hur akt ri sa ki mi oyan dı.

11 il lik bir gə hə yat la rın da An to nioni 
onu 4 fi l mə çə kib. Bu fi lm lər dən hər 
bi ri in tel lek tual pub li ka və mət buat tə-
rə fi n dən məf tun luq la qar şı la nıb. “Ala-
to ran lıq” fi l min də Vitt  i Alen De lon la 
tə rəf mü qa bil olub. O za man De lon 
Mo ni ka nı özü nə aşiq et mə yə ça lış sa 
da, onun cəhd lə ri mə yus luq la nə ti-
cə lə nib. Mo ni ka Ale nə la qeyd idi. Bu 
il lər ər zin də o yal nız bir ki şi yə - Mi ke-
le yə aşiq və sa diq idi.

Mo ni ka sız
Qa dın lar Mi ke le ni hər ad dım da tə-

qib edir di. Mo ni ka re jis so run bu xır da 
eşq ma cə ra la rın dan bez miş di. An caq 
Vitt  i qal ma qal ya rat ma ya caq qə dər 
ağıl lı qa dın idi. Gec-tez bu nun baş ve-
rə cə yi ni bi lir di. An to nioni bü tün öm rü 
bo yu ide ya la rı na, özü nə, əy lən cə lə ri nə 
aid ola caq. Onu əl də sax la ma ğın ye ga-
nə yo lu onu azad bu rax maq dır.

Məş hur cüt lük ital yan la rın xo-
şu na gə lir di. Tak si on lar dan pul 
al mır dı, ma ğa za lar da Mo ni ka ya 
gül dəs tə lə ri hə diy yə edi lir di. Bü-
tün gü nü bir yer də ol sa lar da, ge cə 
hə rə öz mən zi li nə çə ki lir di. Mo ni-
ka ar tıq be lə hə yat la ba rış mış dı. 
Əl bətt  ə, tək qa lan da o da ba la ca bir 
ev, uşaq lar, ailə ar zu la yır dı. Mi ke le 
isə öz ide ya la rı na o qə dər alu də idi 
ki, Mo ni ka da se vən qa dın yox, yal-
nız akt ri sa gö rür dü.

İn gi lis re jis so ru Co zef Louzi Mo-
ni ka ya “Mo des ti Bleyz: qa til gö zəl-
çə” fi l mi nin sse na ri si ni gö nə də rən-
də o, dü şün mə dən ra zı lıq ve rir və 
mü qa vi lə im za la yır. Mi ke le onun 
bu ad dı mı nı sa kit və la qeyd qar şı-
la yır.

An to nioni növ bə ti fi l mi ni ar tıq 
Mo ni ka sız çə kir. Ye ni fi l mi nə in gi-
lis akt ri sa sı Va nes sa Redq rey vi də-
vət edir. Mi ke le qıs qanc lıq dan də li 
olan Mo ni ka nın zəng lə ri nə ca vab 
ver mir di. Mo ni ka ya elə gə lir di ki, 
An to nioni ona akt ri sa ki mi xə ya nət 
edib.

Ev li lik tək li fi n dən im ti na
Ata sı Mo ni ka nın Mi ke le ilə olan 

mü na si bə ti nin əley hi nə idi. Qəfl  ə tən 
qa yı dan An to nioni isə de kabr da Mo-
ni ka nı ye ni fi l min prem ye ra sı üçün 
Nyu-Yor ka apar dı. Mo ni ka özü nü 
sa kit apar ma ğa ça lış sa da, prem ye-
ra dan son ra, ma şın da göz yaş la rı nı 
sax la ya bil mə di. Sə hə ri gün Mi ke le 
uçu ru ma doğ ru ge dən sev gi ro ma nı-
nı xi las et mə yə ça lış dı və ona ev li lik 
tək li fi  et di. Göz lə nil məz tək lif qar şı-
sın da Mo ni ka nın sə si bat dı. Akt ri sa 
düz 10 il idi ki, bu nu göz lə yir di. Axı 
Mi ke le ona ye ni hə yat ba ğış la mış dı. 
Qa dın sev gi li si nin göz lə ri nə bax dı: 

“Mən qə bul edə bil mə rəm. Ba şa dü-
şür sən, edə bil mə rəm.” Və son ra isə 
əla və et di: “Bəl kə də, 4 il dən son ra...”

An caq göz lə ni lən dörd il heç cür 
gə lib çat ma dı. Vitt  i və An to nioni 
hər gün bir az da ha uzaq laş dı lar, 
hə rə si sa kit cə Ro ma nın fərq li ra-
yon la rı na köç dü, heç nə ol ma mış 
ki mi ya şa ma ğa da vam et di.

Fil min so nu
Ay rı lıq dan son ra An to nioni ye ni 

şe devr lər ya ra dır, Mo ni ka isə baş-
qa fi lm lər də rol alır dı. An caq Vitt  i-
nin son ra lar ya rat dı ğı ob raz lar An-
to nioni fi lm lə rin də ki qə dər uğur lu 
ol ma yıb. Bir də fə o rə fi  qə si nə eti raf 
edib ki, “Əgər Mi ke le mə ni ça ğır sa, 
hər şe yi ata ram”. 

1990-cı il də Mo ni ka Vitt  i özü nü re-
jis sor ki mi sı na maq qə ra rı na gə lib. 
Vitt  i nin “Giz li qal ma qal” fi l mi Kann 
ki no fes ti va lın da nü ma yiş olu nub. Nü-
ma yi şə də vət edil miş qo naq lar ara-
sın da Mi ke lan ce lo da var idi. On lar 
tə sa dü fən çı xış da qar şı laş dı lar. Sa çı 
ağar mış, in sult ke çir miş Mi ke le nin ya-
nın da gənc, sa rı şın ar va dı dur muş du. 
Mi ke le Mo ni ka ya ya xın la şıb sa kit-
cə de di: “Film çox gö zəl idi...” Ha mı 
Mo ni ka nı al qış la yır, fi l mə gö rə təb rik 
edir di. Mo ni ka isə zal dan uzaq la şan  
na kam sev gi si nin ar dın ca ba xır dı.

Ar tıq 10 il dən çox dur ki, Mo ni ka 
Vitt  i ağır xəs tə dir, an caq xoş bəxt-
lik dən ak ti sa bun dan xə bər siz dir. 
Onun zeh ni du man la nıb, bu na gö rə 
də real hə yat la əla qə ni iti rib. Bir za-
man lar bü tün İta li ya nın hey ran ol-
du ğu akt ri sa, öz xə yal dün ya sın da 
ya şa yır. Və bu dün ya da, yə qin ki, 
yal nız özü və bir də se vim li An to-
nioni sin dən baş qa heç kim yox dur.

Leyla ƏLİYEVA
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Ro ma nın fət hi

O, dörd qar da şın bir-
cə ba cı sı, ailə nin tək 
qı zı idi. Ma ri ya Luiza 
Çe ça rel li Si ci li ya da 

– qa dın la rın hə mi şə ki şi lə rə 
ta be ol du ğu ailə də do ğul-
muş du. Bu na gö rə də uşaq-
lıq dan oğ lan la ra hə səd apa rır, 
bü tün gü nü qar daş la rı nın ar-
dın ca pal tar da şı yır dı. Ma ri ya 
yer sü pü rən qa ra ətək lə ri ni 
əl lə ri nə yı ğıb, iri, uzun bo ğaz 
çək mə lər lə göl mə çə lər də oy-
na yır, bə zən də özü nü tən ha 
və aciz hiss edir, pil lə kən lər də 
otu rub sa kit cə ağ la yır dı. Bir 
gün akt ri sa ola ca ğı nı və ailə-
də qa dın la rın üzə ri nə dü şən 
yü kü da şı ma maq üçün ərə 
get mə yə cə yi ni qə ra ra alan da 
onun 14 ya şı var dı...

Tan rı ki mi hiss edir di. nə yo lu onu azad bu rax maq dır. Qa dın sev gi li si nin göz lə ri nə bax dı: Leyla ƏLİYEVAnə yo lu onu azad bu rax maq dır. Leyla ƏLİYEVA

Dünya kinosunun 
gözəl

sarışını - 

ki fa yət qə dər çə tin olub. Şir niy ya tı 
çox se vən ka sıb tə lə bə qız im kan sız-
lıq uc ba tın dan dün ya ne mət lə rin dən 
im ti na et mə li idi. Akt ri sa gün ər zin də 
bir cə də fə ye yər di, ye mə yi də, pen-
dir-so ğan bu terb ro du olar dı. Son ra lar 
so ğa nın ürək bu lan dı rı cı iyi, uzun il lər 
onu iş tah dan məh rum edib. Vitt  i ilə 
bir kurs da oxu yan qız lar gənc akt yor-
lar və zən gin in san lar la eşq ma cə ra la rı 
ya şa yıb. Mo ni ka heç vaxt be lə söh bət-
lə rə qa tıl ma yıb. Onun bir də fə də ol-
sun sev gi ma cə ra sı ol ma yıb.

O za man qa ra saç lı, iri si nə li, in cə 
bel li qa dın lar da ha çox uğur qa za-
nır dı. Mo ni ka isə uca boy lu, arıq, 
kə dər li göz lə ri olan sa rı şın idi. O, 
seks sim vol ro lu na ya ra mır dı. Ki-
no agent lə ri sa rı şın Vitt  i yə bu xa ri ci 
gö rü nüş lə çə tin ki, rol ala 
bi lə cə yi ni de mək dən yo rul-
muş du lar. Gün lə rin bir gü-
nü re jis sor lar dan bi ri Mo ni-
ka nı fi l mə çək mə yə ra zı lıq ve rib, 
la kin bir şərt lə: Mo ni ka əmə liy yat et di-
rib bur nu nun for ma sı nı də yiş mə li idi.

Əf sa nə ilə ta nış lıq
1957-ci il də Vitt  i yə “Ha ray” fi l-

min də in gi lis akt ri sa sı Do rian Qre yi 
dubl yaj et mək tək lif olu nub. Fil min 
re jis so ru Mi ke lan ce lo An to nioni idi. 
Mo ni ka onun haq da yal nız mən fi  
şey lər eşit miş di, An to nioni nin özün-
dən ra zı və tərs adam ol du ğu nu dü-
şü nür dü. Bi rin ci çə ki liş dən son ra 
Mo ni ka sse na ri ni və rəq lə yən za man 
An to nioni ona ya xın la şan da 
gənc qı zın bəm, xı rıl tı lı, bir 
qə dər is teh za lı sə si 
onun xo şu na gə lib.

Dünya kinosunun Dünya kinosunun Dünya kinosunun 
gözəlgözəl

sarışını - sarışını - 
Monika

Vitti
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Uşaq na ğıl la rı nın müəl li fi , bü tün dün ya da 
məş hur olan İs veç ya zı çı sı Ast rid Lindq ren 
2002-ci il də və fat edib. O vaxt dan in di yə qə-
dər onun Stok holm da kı evi Lindq ren ya ra-

dı cı lı ğı nın pə rəs tiş kar la rı nın top laş dı ğı mə ka na çev ri lib. 
Odur ki, ya zı çı nın nə və si Ol le Nay man nə nə si nin evi ni 
mu ze yə çe vir mək qə ra rı na gə lib. Əgər bu pla nı baş tu-

tar sa, Nay man mu ze yə gə lən lə ri qey ri-adi eks po-
nat və əş ya lar la təəc cüb lən di rə cə yi ni de yir. Tu-
rist lə ri bu ra da bə ləd çi lər qar şı la ya caq.

O.Nay ma-
nın söz lə ri nə gö-

rə, nə nə si 46 il 
bu ev də ya şa-
yıb-ya ra dıb. 
Ölü mün dən 

son ra doğ ma la rı 
onun heç bir əş ya sı na to xun ma-
yıb lar. Hətt  a ya zı ma sa sın da kı ka-
ğız və ka ran daş da Ast ri din qoy-
du ğu ki mi qa lıb. “Ümid edi rik ki, 
bu ilin so nun da mu ze yin açı lı şı nı 
edə bi lə cə yik. Hal-ha-
zır da bu iş lə bağ lı 
hü qu qi mə sə lə-
lər həll olu nur 
və bə zi de tal lar 
də qiq-

ləş di ri lir,” – de yə Nay man jur na-
list lə rə bil di rib.

Xa tır la daq ki, bir ne çə gün əv vəl 
Lindq re nin 1939-1945-ci il lə rə aid 
hər bi gün də li yi nəşr edil miş di.

Rəs mi sta tis ti ka ya gö rə, in di yə 
qə dər Ast rid Lindq re nin bü tün 
dün ya da 144 mil yon nüs xə dən ar-

tıq na ğıl ki tab-
la rı sa tı-

lıb. 

Mark Tvenin 
məktubları tapılıb ...
ABŞ-ın Ka li for ni ya şta tı nın Berk li şə hə rin də ya zı çı 

Mark Tve nin mək tub la rı ta pı lıb. Yüz dən ar tıq 
möv zu nu əha tə edən bu mək tub la rın 1865-1866-
cı il lər də ya zıl dı ğı eh ti mal edi lir. Alim və ədə-

biy yat şü nas lar hal-ha zır da bu ma te rial lar üzə rin də araş dır ma apa rır lar. 
Qeyd edək ki, Mark Tven uzun il lər jur na list ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

Ta pı lan mək tub la rın da ya zı çı nın 1865-1866-cı il lər də jur na lis ti ka fəaliy-
yə ti za ma nı et di yi qeyd lər dən iba rət ol du ğu bil di ri lir. Tve nin poçt va-
si tə si ilə gön dər di yi ya zı lar San-Fran sis ko nun nəş riy yat la rı tə rə fi n dən 
çap edi lir di. Be lə əmək daş lıq for ma sı o dövr lər üçün çox po pul yar idi 
və nəş riy ya ta gön də ri lən ma te rial lar tez-tez yer li mət buat da – qə zet və 
jur nal lar da da dərc edi lir di. Təd qi qat çı la rın ver di yi mə lu ma ta gö-
rə, Berk li şə hə rin də cə mi 110 mək tub ta pı lıb. 
Mək tub la rın bə zi sin də Mark Tve nin im za sı 
yox dur. La kin ya zı la rın üs lub, ifa də tər zi və 
ya zı çı nın xətt  i bu mək tub la rın M.Tve nə aid 
ol du ğu na şüb hə ye ri qoy mur. Təd qi qat çı lar 
üçün mək tub la rın məz mu nu, fi  kir azad lı ğı 
və ya zı çı nın mü la hi zə lə ri da ha çox ma raq do-
ğu rur. Mə sə lən, əl yaz ma la rın bi rin də Mark Tven 
po li si öz quy ru ğu nu diş lə yən kö pə yə bən zə-
dir, mə mur la rı isə yal-
nız xır da mə sə lə lə rin 
üs tü nü aç maq da 
gü nah lan dı rır.

Jur na lis ti ka Mark 
Tve nin hə ya tın da 
önəm li yer tut du ğun dan, 
bu mək tub lar onu bir in san 
və bir ya zı çı ki mi da ha də-
rin dən ta nı ma ğa im-
kan ve rə cək.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo 
– “Pedro Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo 

Nerudayla yaşanan ömür”, “Latın Amerikası 
romanı”, “Xilas yolunun yolçuları”, 

“Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 
“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – 

“Tanrıların istehzası”, Jasmina Mixayloviç 
– “Xəzər dənizinin sahillərində”, “Serbcə-

Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” 
şeir antologiyası) kitabları şəhərin aşağıdakı 

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.
 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tab.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Əf sa nə vi blüz gi ta ra çı sı və 
vo kal çı Bi Bi Kinq (BB 
King) 89 ya şın da dün-
ya sı nı də yi şib. Bu mə lu-

ma tı sə nət çi nin mət buat ka ti bi ve-
rib. Bu ya xın lar da mu si qi çi diabet 

xəs tə li yin dən xəs tə xa na da müali cə 
olu nur du. O, öz evin də və fat edib.

1957-ci il də Bi Bi Kinq ilk 
“Sin gin The Blues” 

al bo mu nu bu ra-
xıb. Bun dan son ra 
onun qır xa ya xın 
al bo mu çı xıb. 

Son za man lar 
Bi Bi Kinq bö yük 
kon sert lər lə çı xış 
et mə yib. Onun 
so nun cu tu ru 
2006-cı il də baş 
tu tub.

2011-ci il də 
“Rol linq Stoun” 
(“Rol ling Sto-
ne”) jur na lı nın 
rey tin qin də Bi Bi 
King za man la-
rın ən yax şı gi ta-
ra çı la rı ara sın da 
6-cı olub.

«Kral» öldü

Bir ne çə gün əv vəl Qab riel 
Qar sia Mar ke sin “Yüz 
ilin tən ha lı ğı” ro ma nı-
nın ilk nüs xə si oğur lan-

mış dı. Ar tıq po lis it miş nüs xə ni 
ta pıb. Ko lum bi ya po li si xə bər ve-
rir ki, it miş ki tab bir həf tə son ra 
pay taxt Bo qo ta da ta pı lıb. 

Qeyd edək ki, ro ma nın ilk 
nüs xə si kol lek si ya çı Al va ro 

Kas ti lo ya məx sus idi. Kas-
ti lo ya ki ta bı 1967-ci il də 
şəx sən ya zı çı özü im za la-
ya raq hə diy yə edib. 

Po li sin mə lu ma tı na 
gö rə, ki tab Bo qo ta-

da ki tab ba zar-
la rı nın bi rin də 
ta pı lıb. Ki ta bı 

oğur la mış 
yer li ən tiq 
s a  t ı  c ı  l a -
rı onu bir 
ne çə min 

dol la ra sat maq 
is tə yib lər.
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U
dı cı lı ğı nın pə rəs tiş kar la rı nın top laş dı ğı mə ka na çev ri lib. 
Odur ki, ya zı çı nın nə və si Ol le Nay man nə nə si nin evi ni 
mu ze yə çe vir mək qə ra rı na gə lib. Əgər bu pla nı baş tu-

tar sa, Nay man mu ze yə gə lən lə ri qey ri-adi eks po-

nın söz lə ri nə gö-

yıb lar. Hətt  a ya zı ma sa sın da kı ka-
ğız və ka ran daş da Ast ri din qoy-
du ğu ki mi qa lıb. “Ümid edi rik ki, 
bu ilin so nun da mu ze yin açı lı şı nı 
edə bi lə cə yik. Hal-ha-
zır da bu iş lə bağ lı 
hü qu qi mə sə lə-
lər həll olu nur 
və bə zi de tal lar 
də qiq-

tıq na ğıl ki tab-
la rı sa tı-

lıb. 

... Markesinsə 
oğurlanmış 

kitabı

Mark Tvenin 

Karlson nağıllarının 
müəllifinin evi
muzey olacaq
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Əf sa nə vi blüz gi ta ra çı sı və 
vo kal çı Bi Bi Kinq (BB 
King) 89 ya şın da dün-
ya sı nı də yi şib. Bu mə lu-

ma tı sə nət çi nin mət buat ka ti bi ve-
rib. Bu ya xın lar da mu si qi çi diabet 

xəs tə li yin dən xəs tə xa na da müali cə 
olu nur du. O, öz evin də və fat edib.

1957-ci il də Bi Bi Kinq ilk 
“Sin gin The Blues” 

al bo mu nu bu ra-
xıb. Bun dan son ra 
onun qır xa ya xın 

«Kral» öldü
Hol li vud ul du zu, “Rem-

bo”, “Rok ki” və s. 
fi lm lə ri ilə şöh rət qa-
zan mış akt yor Sil vestr 

Stal lo ne nin rəsm sər gi si açı lıb. 
1975-ci il dən hə vəs kar rəs sam-

lıq la məş ğul olan akt yo run əsər-
lə ri “Hə qi qi Sev gi” ad lı sər gi də 
nü ma yiş olu nur. 

Ke çən il bu vaxt həm kar la rı-
nın “Cə hən nəm mə lək lə ri-3” fi l-
mi nin təq di ma tı üçün Fran sa nın 
Kann şə hə ri nə gəl di yi akt yo ra 
xa tır la dı la raq və bu sər gi nin də 
Kann ya xın lı ğın da kı Nit sa şə hə-
rin də baş tut ma sı nın sə bəb lə ri 
so ru şu lub.

Stal lo ne isə bu nun, sa də cə, bir 
tə sa düf ol du ğu nu qeyd edib.

Sə nət şü nas lar Stal lo ne nin rəsm 
əsər lə rin də çə kil di yi rol la rın tə si ri 
ol du ğu nu bil di rib lər.

Bun dan əv vəl isə akt yo run Ma-
ya mi, Flo ri da, həm çi nin İs veç rə də 
rəsm sər gi lə ri baş tu tub.

Stallonenin
rəsm sərgisi

nüs xə si kol lek si ya çı Al va ro 
Kas ti lo ya məx sus idi. Kas-
ti lo ya ki ta bı 1967-ci il də 
şəx sən ya zı çı özü im za la-
ya raq hə diy yə edib. 

Po li sin mə lu ma tı na 
gö rə, ki tab Bo qo ta-

da ki tab ba zar-
la rı nın bi rin də 
ta pı lıb. Ki ta bı 

oğur la mış 
yer li ən tiq 
s a  t ı  c ı  l a -
rı onu bir 
ne çə min 

dol la ra sat maq 
is tə yib lər.

rə, Berk li şə hə rin də cə mi 110 mək tub ta pı lıb. 
Mək tub la rın bə zi sin də Mark Tve nin im za sı 
yox dur. La kin ya zı la rın üs lub, ifa də tər zi və 
ya zı çı nın xətt  i bu mək tub la rın M.Tve nə aid 
ol du ğu na şüb hə ye ri qoy mur. Təd qi qat çı lar 
üçün mək tub la rın məz mu nu, fi  kir azad lı ğı 
və ya zı çı nın mü la hi zə lə ri da ha çox ma raq do-
ğu rur. Mə sə lən, əl yaz ma la rın bi rin də Mark Tven 
po li si öz quy ru ğu nu diş lə yən kö pə yə bən zə-
dir, mə mur la rı isə yal-
nız xır da mə sə lə lə rin 
üs tü nü aç maq da 
gü nah lan dı rır.

Jur na lis ti ka Mark 
Tve nin hə ya tın da 
önəm li yer tut du ğun dan, 
bu mək tub lar onu bir in san 
və bir ya zı çı ki mi da ha də-
rin dən ta nı ma ğa im-
kan ve rə cək.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo 
– “Pedro Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo 

Nerudayla yaşanan ömür”, “Latın Amerikası 
romanı”, “Xilas yolunun yolçuları”, 

“Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 
“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – 

“Tanrıların istehzası”, Jasmina Mixayloviç 
– “Xəzər dənizinin sahillərində”, “Serbcə-

Azərbaycanca lüğət”, “Sözün Aydını”, Oljas 
Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 ver ses)” 
şeir antologiyası) kitabları şəhərin aşağıdakı 

kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.
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