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Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə
“Daşın nəğməsi” heykəltəraşlıq simpoziumu
və “Qız qalası” festivalı keçiriləcək

H

eydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə VII “Qız qalası” Beynəlxalq incəsənət festivalı çərçivəsində sentyabrın 24-dən oktyabrın 2-dək Bakıda “Daşın nəğməsi” (Music in Stone) ilk Beynəlxalq heykəltəraşlıq
simpoziumu keçiriləcək.
Latın Amerikası, Avropa və Asiyadan olan 10 tanınmış heykəltəraşın dəvət olunduğu simpoziumun əsas məqsədi yerli təbii daşlardan (Şəmkir qumdaşı, Abşeron əhəngdaşı) müxtəlif əsərlərin
yaradılmasıdır. Tədbirdə, həmçinin Azərbaycanın 4 heykəltəraşı
iştirak edəcək. Bakının Qala qəsəbəsində açıq səma altında çalışacaq heykəltəraşlar üçün konkret mövzu məhdudiyyəti yoxdur,
onlara tam özünüifadə azadlığı verilir. Yeganə şərt əsərlərin gələcəkdə açıq səma altında nümayişinin nəzərdə tutulmasıdır. Simpozium çərçivəsində yaradılan işlər Bakı şəhərinin parklarından
birində sərgilənəcək.
Qeyd edək ki, heykəltəraşlıq təsviri incəsənətin ən qədim sahələrindən biridir və Azərbaycanda bu sənətin kökləri tarixin dərinliklərinə gedib çıxır. Hələ qədim zamanlardan Azərbaycanda
fərqli xassələrə və rənglərə malik müxtəlif təbii daşlar əldə edirdilər. Abşeron əhəngdaşının, Qarabağ çaydaşı və qara mərmərin,
sarımtıl-ağ rəngli Şəmkir qumdaşının plastik xüsusiyyətləri yerli
memarlığın və onun dekorativ bəzəklərinin özünəməxsusluğunu
təyin edir.
Tədbirin hər il keçirilməsi, gələcəkdə müxtəlif ölkələrdən olan
heykəltəraşların yaratdıqları əsərlərdən ibarət açıq səma altında
muzey – heykəltəraşlıq parkının qurulması planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ənənəvi
təşkil olunan “Qız qalası” Beynəlxalq incəsənət festivalı bu il 18-21
sentyabrda Fransanın paytaxtı Parisdə “Azərbaycan şəhərciyi” çərçivəsində keçiriləcək. VII “Qız qalası” festivalında Fransa və Azərbaycan rəssamları iştirak edəcəklər.
Layihə çərçivəsində Bakıda, həmçinin 17-18 sentyabrda uşaqlar
üçün “Qız qalası” festivalı keçiriləcək. Festivalda 30-dək iştirakçı
öz əl işlərini təqdim edəcək.
Qeyd edək ki, “Qız qalası” Beynəlxalq incəsənət festivalı 2010-cu
ildən keçirilir. Layihənin məqsədi 2000-ci ildə UNESCO-nun Dünya İrs Siyahısına daxil edilmiş İçərişəhərin ərazisində yerləşən və
Bakının rəmzi hesab olunan Qız qalasının dünyada tanıdılmasıdır.
Festivalda iştirak edən müxtəlif ölkələrin rəssamları Qız qalasının
maketlərini öz milli üslublarında bəzəyərək, fərqli mədəniyyət və
adət-ənənələrin sintezini əks etdirən əsərlər yaradırlar.

“Açıq kitab” onlayn
mütaliəçilərin portalıdır!
ARNK yanında Tərcümə Mərkəzinin “Açıq kitab” onlayn kitabxanası Azərbaycan, rus və digər xarici dillərdə yüzlərlə klassik, müasir bədii ədəbiyyat nümunələrinin, mətn və materialların, lüğətlərin, müxtəlif
sahələrə dair elmi, publisistik ədəbiyyatların, dünya
dillərinə tərcümə edilmiş Azərbaycan ədəbiyyatının,
həmçinin Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş dünya
ədəbiyyatlarının elektron versiyasını mütəmadi olaraq,
pulsuz yayımlayır.
Kitabxana vasitəsi ilə Tərcümə Mərkəzinin “Xəzər”
dünya ədəbiyyatı jurnalının və “Aydın yol” qəzetinin
dövri saylarını da pulsuz əldə edə bilərsiniz. Bunun
üçün www.achiqkitab.az ünvanlı kitabxanaya daxil olmaqla yüzlərlə nəşri ödənişsiz əldə etmək olar!
Onu da qeyd edək ki, artıq onlayn kitabxanamızın
rusdilli versiyası da fəaliyyət göstərir.
Təsisçi: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında Tərcümə Mərkəzi
Baş redaktor: Yaşar Əliyev
İcraçı direktor: Bəhlul Seyfəddinoğlu
Redaksiya heyəti: Nəriman Əbdülrəhmanlı, Elmin Nuri,
Narıngül Əliyeva
Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından çıxır.
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap olunub.
Tiraj: 1250. Sifariş: 2965
Ünvan: Bakı, Topçubaşov küçəsi 74.
Telefon: 595 16 05.
E-mail: aydinyol.az@gmail.com
Qəzet Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib.
Şəhadətnamə nömrəsi: 3899

Prezident İlham Əliyev Qazax və
Ağstafa rayonlarına səfər edib

A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın
19-da Qazax rayonuna
səfər edib. Dövlətimizin başçısı
əvvəlcə ümummilli lider Heydər
Əliyevin şəhərin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydu.
Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov Prezident İlham Əliyevə abidənin
ətrafında salınan Heydər Parkında aparılan abadlıq-quruculuq işləri, həmçinin son illərdə
rayonda həyata keçirilən layihələr barədə ətraﬂı məlumat verdi.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Qazax
Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yeni binasının açılışını
etdi. Dövlətimizin başçısı əvvəlcə binanın rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Məlumat verildi ki, 1984-cü ildə
yaradılan muzey müasir tələblərə
cavab verməyən birmərtəbəli binada fəaliyyət göstərirdi. Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yeni binasının
inşasına 2015-ci ilin noyabr ayında
başlanılıb və 2016-cı ilin oktyabrında tikinti işləri başa çatdırılıb.
Binanın tikinti sahəsi 432,6
kvadratmetr, ümumi sahəsi
1728 kvadratmetrdir. Muzeyin
ikimərtəbəli binasında rayonun
təbiətini və tarixini əks etdirən
2450 eksponat mühaﬁzə olunur.
Binanın birinci mərtəbəsində
ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin fəaliyyətini əks
etdirən fotolardan ibarət guşələr
yaradılıb. Həmçinin bu mərtəbədə muzey barədə ümumi məlumat, təbiət, arxeologiya, qədim
daş dövrü, orta əsrlər və “bəy
evi” bölmələri var.
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin ikinci mərtəbəsində “Qazax
xalça məktəbi”, “Etnoqraﬁya və
folklor”, “Qazax XIX-XXI əsrin
əvvəllərində”, “Səməd Vurğun”,
“Görkəmli şəxsiyyətlər”, “19291990-cı illər”, “Müasir dövr” və

“Azərbaycan XXI əsrdə” bölmələri yaradılıb. Burada Qazaxın
qədimdən bugünədək keçdiyi
inkişaf yolu, təbiəti, mədəniyyəti, adət-ənənəsi, məişəti, tanınmış
insanları haqda maraqlı məlumatlar və eksponatlar toplanıb.
Binanın mansardında isə iş
otaqları, konfrans zalı, kitabxana, mətbəx və kafe yaradılıb.
Muzeyin binası müasir havalandırma sistemi və müşahidə
kameraları ilə təchiz edilib.

***
Prezident İlham Əliyev sonra
Ağstafa rayonuna səfər etdi.
Dövlət başçısı əvvəlcə ulu öndər
Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət
edərək, önünə gül dəstəsi qoydu.
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev Prezident İlham Əliyevə
ətrafda aparılan abadlıq-quruculuq və yenidənqurma işləri
barədə məlumat verdi. Bildirildi
ki, ərazidə geniş yaşıllaşdırma
işləri aparılıb, müasir işıqlandırma sistemi qurulub.
Prezident İlham Əliyev Ağstafaya səfəri çərçivəsində əsaslı
şəkildə yenidən qurulan Heydər
Əliyev Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış oldu.
Ağstafada Heydər Əliyev
Mərkəzinin inşasına 2008-ci ilin
fevralında başlanılıb və həmin
ilin sentyabrında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Mərkəzin açılışı olub. Mərkəzin binasında 2016-cı ilin yanvar-fevral
aylarında əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılıb.
Aparılan əsaslı təmir işləri nəticəsində mərkəzin funksionallığı
daha da artırılıb. Mərkəzdə “Saloğlu” mebel və ”Akkord” tikiş
fabriklərinin sərgi salonları açılıb.
Burada yaradılan 400 yerlik
akt zalı müasir akustika avadanlığı ilə təchiz olunub. Akt
zalında rayon əhəmiyyətli mühüm tədbirlərin keçirilməsi
üçün hərtərəﬂi şərait yaradılıb.

Mərkəzdə nikah mərasimləri üçün otaq, memarlıq, incəsənət, reklam, xalçaçılıq studiyaları
fəaliyyət göstərəcək. Bundan başqa, burada distant təhsil, ekoturizm, uşaq yaradıcılığı və informasiya mərkəzləri, rəqs studiyası,
rəsm qalereyası və dil kursları da
yaradılıb. Kiçik kino zalı, 30 və 70
yerlik konfrans zalları da rayon
sakinlərinin ixtiyarına veriləcək.
Daha sonra Prezident İlham
Əliyev Ağstafa şəhərində Musiqi
Mərkəzinin açılışında iştirak etdi.
Dövlətimizin başçısı binanın
rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdi.
Son dövrlərdə bölgələrdə müasir tipli yeni mədəniyyət infrastrukturları yaradılır. Bu, özünü
mövcud mədəniyyət və incəsənət
obyektlərinin yenidən qurulmasında və yenilərinin inşasında aydın göstərir. Ağstafada müasir üslubda inşa edilən Musiqi Mərkəzi
də bu sırada mühüm yer tutur.
Dövlətimizin başçısına məlumat
verildi ki, hazırda Ağstafa şəhər
Musiqi Mərkəzində 90 müəllim
çalışır və 269 şagird təhsil alır. Burada təhsil müddəti 5 və ya 7 ildir.
Burada 400 yerlik müasir konsert
zalı yaradılıb. Mərkəz yeni musiqi
alətləri və inventarla təchiz edilib.
Sonra Prezident İlham Əliyev Ağstafa Rayon Mədəniyyət
Mərkəzində əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra yaradılan
şəraitlə tanış oldu.
Azərbaycan Prezidentinə məlumat verildi ki, binada yenidənqurma və təmir işləri 2015-ci ilin dekabrında başa çatıb. Mərkəzin əsas
tamaşa salonu tamamilə yenilənib
və genişləndirilərək 220 yerlik
olub. Salonda müasir oturacaqlar
quraşdırılıb və yüksək standartlara uyğun səhnə yaradılıb. Havalandırma sistemi ilə təchiz olunan
binanın ümumi sahəsi 680 kvadratmetrdir. Burada kafe, inzibati,
yardımçı otaqlar və qrim otaqları,
həmçinin kitabxana fəaliyyət göstərir. Mərkəzin yerləşdiyi Eyvaz
Qələmçəli və Nüsrət Kəsəmənli
küçələri əsaslı təmir olunub.
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Azərbaycan Frankfurt beynəlxalq
kitab yarmarkasında təmsil olunur

O
Xalq yazıçısı Elçinin
Türkiyədə yeni
kitabı çapdan çıxıb
 Bugünlərdə İstanbuldakı
məşhur “Ötüken” nəşriyyatı Azərbaycanın Xalq Yazıçısı Elçinin “Sarı gəlin”
adlı hekayə və povestlər kitabını yenidən çap edib.
AzərTAc xəbər verir ki, yeni
nəşrdəki əsərləri görkəmli türk
ədəbiyyatşünası Yusif Gədikli
tərcümə edib və kitaba “Ön söz”
yazıb. Eyni zamanda, nəşriyyat
da Xalq yazıçısı haqqında geniş
təqdimat dərc edib. Təqdimatda deyilir: “Türk dünyası ədəbiyyatının ən seçilmiş yazıçılarından olan Elçinin bu kitabına
bir-birindən gözəl on hekayəsi
daxildir. Bu on hekayədə həyatın ən dramatik səhnələrindən
ən fantastik anlarına qədər müxtəlif insani durumlar fövqəladə
bir üslubla qələmə alınmışdır”.
Qeyd edək ki, Xalq yazıçısı
Elçin Türkiyədə ən çox tanınan
və nəşr olunan yazıçılardan biridir. Onun roman, povest və
hekayələri, tədqiqatları, esseləri
qardaş ölkənin bir çox nəşriyyatlarında dəfələrlə nəşr edilib.
Yazıçının pyesləri Ankara, İstanbul, Konya, Ərzurum teatrlarında tamaşaya qoyulub və böyük
uğur qazanıb. Onun yaradıcılığı
haqqında monoqraﬁyalar nəşr
olunub, dissertasiyalar yazılıb.
Ədib Türkiyənin bir sıra universitetlərinin fəxri doktorudur.

Türkmənistanın
müstəqilliyinin 25
illiyinə həsr olunmuş
kitab sərgisi
 M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında “Türkmənistan-25” adlı
kitab sərgisi açılıb.
Milli Kitabxanadan AzərTAc-a
bildirilib ki, sərgi Türkmənistanın müstəqilliyinin bərpasının 25
illiyinə həsr olunub.
Türkmənistanın
Azərbaycandakı səﬁrliyi əməkdaşlarının da qatıldığı sərgidə bu
ölkənin siyasətinə, dövlətçiliyinə, mədəniyyətinə və təbiətinə
aid kitablar yer alıb. Sərgidə
nümayiş olunan kitablar qonaqların marağına səbəb olub.
Sonda səﬁrlik tərəﬁndən
Azərbaycan Milli Kitabxanasına
müxtəlif kitablar hədiyyə edilib.

ktyabrın 19-da Almaniyanın Frankfurt-Mayn
şəhərində dünyanın ən
böyük kitab sərgisi sayılan
Frankfurt beynəlxalq yarmarkası işə başlayıb.
Sərgidə ölkəmizi mədəniyyət və turizm nazirinin birinci
müavini Vaqif Əliyevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti
təmsil edir.
Nazirlikdən AzərTAc-a bildirilib ki, qurum hər il xarici
ölkələrdə keçirilən müxtəlif kitab sərgilərinin iştirakçısı olur,
Azərbaycan nəşrlərini dünyada təqdim və təbliğ edir. Bu
sırada Frankfurt yarmarkası
nüfuzu, miqyası, iştirakçı və
ziyarətçi sayı ilə xüsusi yer tutur. Ötən illərdə nazirliyin xətti
ilə ölkəmiz bu sərgidə uğurla
təmsil olunub, milli stendimiz
çoxlu ziyarətçi cəlb edib.
Builki sərgidə 56 kvadratmetr sahədə qurulan Azərbaycan stendi xüsusi dizaynı ilə
seçilir. Stendimizdə ölkəmizin
tarixi, mədəniyyəti, müasir inkişafı, ədəbi nümunələrimizlə
bağlı nəﬁs nəşrlər, digər çap
məhsulları, ayrı-ayrı nəşriyyatların kitabları nümayiş olunur.

Tərcümə Mərkəzinin yeni
nəşri - “Zəfər və ilğım”
kitabı işıq üzü gördü

A
Oktyabrın 22-də Azərbaycan
stendində, Prezident İlham
Əliyevin müvaﬁq Sərəncamına əsasən, cari ilin “Multikulturalizm ili” elan edilməsi ilə
bağlı tədbir keçiriləcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
və ölkəmizin Almaniyadakı
səﬁrliyinin təşkilatçılığı ilə
gerçəkləşəcək tədbirə müxtəlif ölkələrdən qonaqlar da
qatılacaq.
Oktyabrın 24-dək davam
edəcək sərgi müddətində stendimizdə nəşr məhsullarının
nümayişi ilə yanaşı, işgüzar

görüşlərin
də
keçirilməsi
planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Avropada kitab
sərgi mədəniyyətinin tarixi hələ
XVI-XVII əsrlərdə təşkil olunan
Frankfurt və Leypsiq yarmarkalarından başlayır. 1949-cu ildən
ənənəvi olaraq keçirilən Frankfurt yarmarkası dünyanın ən nəhəng kitab sərgi-yarmarkası hesab olunur. Ümumi ekspozisiya
sahəsi 170 min kvadratmetrdən
çox olan yarmarkaya hər il 100dən çox ölkə qatılır. Builki yarmarkanın fəxri qonağı Niderland Krallığıdır.

zərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti yanında
Tərcümə Mərkəzinin yeni
nəşri – tanınmış rus yazıçısı Valeri İvanov-Taqanskinin “Zəfər
və ilğım” kitabı işıq üzü görüb.
Kitab Moskvanın məşhur Taqanka Teatrının tarixini, bu qədim sənət
ocağında çalışmış Yuri Lübimov, Valeri Zolotuxin, Vladimir Vısotski kimi sənət adamlarının, eləcə də azad
yaradıcılıq havasıyla yaşayan teatr
truppasının sovet ideologiyası basqısı altında üzləşdiyi çətinlikləri, mədəniyyət sahəsində hökm sürən ətalətin yaradıcı kollektivə təsiri, teatrın
yüksəlişi və parçalanması proseslərini sənədli faktlarla əks etdirir.
Kitabı Azərbaycan dilinə yazıçıtərcüməçi Etimad Başkeçid çevirib.
Nəşrin redaktoru Əyyub Qiyasdır.
Əsərin elektron versiyası yaxın günlərdə Mərkəzin “Açıq kitab” elektron kitabxanası vasitəsi
ilə onlayn mütaliəçilərin ixtiyarına
veriləcək.

Azərbaycan və Latviya arasında
dostluq əlaqələri genişlənir

XX

əsrin sonlarında Azərbaycan Respublikasının
öz müstəqilliyinin yenidən
bərpa etməsi ağır mücadilələr,
şəhidlər bahasına başa gəldi.
SSRİ dağıldıqdan sonra müstəqillik qazanan ölkəmizin növbəti
xoşbəxtliyi ölkə rəhbərliyinə dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin gəlməsi oldu. Heydər Əliyevin strategiyasını uğurla davam
etdirən Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü siyasət nəticəsində
Azərbaycan Respublikası dünya
şöhrətli layihələrə imza atmaqdadır. Təsadüfü deyil ki, Azərbaycan
xalqının tolerantlıq ənənələrinə,
mədəniyyətlərarası dialoqa mühüm töhfələr verdiyini nəzərə alan
Prezident İlham Əliyev 2016-cı ili
“Multikulturalizm ili” elan etməklə dünyaya sülh mesajı vermiş oldu. Multikulturalizm müasir türk
dünyasını iqtisadi, ictimai-siyasi
və mənəvi-ideoloji baxımdan səciyyələndirən ən mühüm mədəni
göstəricilərdən biri, bəlkə də, birincisidir. Ölkəmizin beynəlxalq
səviyyəli tədbirlərə vaxtaşırı ev sahibliyi etməsi dünya dövlətlərinin
diqqət mərkəzindədir və hərtərəﬂi
əlaqələrimizin artan xətlə inkişafının göstəricisidir.
Belə ölkələrdən biri də Latviya
Respublikasıdır. Ölkəmiz kimi zaman-zaman işğallara məruz qalan,
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SSRİ dağıldıqdan sonra öz dövlət müstəqilliyini qazanan Latviya
Respublikası ilə hazırda sıx əməkdaşlığımız var. Fransız sosioloqu və
psixoloqu Güstav le Bon “Xalqların
psixologiyası” əsərində dini ideyaların, irqin, soy-kökün xalqların
xarakterinə, davranışlarına təsirini
tarixi faktlar əsasında ümumiləşdirən maraqlı təhlillər aparıb. Yəni
həm bizim, həm də Avropa ölkəsi
sayılan Latviya Respublikasında
əhalinin əsrin sınağından alnıaçıq
çıxması, öz dilini, dinini qoruyub
saxlamaqla müstəqil ölkə kimi
fəaliyyət göstərməsi diqqətəlayiq
hal kimi qiymətləndirilməlidir.
İki müstəqil ölkə - Azərbaycan və Latviya respublikaları
arasında iqtisadi, siyasi, mədəni, elmi və s. sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf etməkdədir. Bugünlərdə M.F.Axundzadə adına

Azərbaycan Milli Kitabxanasında
“Art Nouveau (incəsənət) memarlığı: Riqa və Latviya” adlı sərginin açılışı oldu. Sərgi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi, Latviyanın
ölkəmizdəki səﬁrliyi və Milli Kitabxana rəhbərliyinin təşkilatçılığı ilə keçirildi. Mərasimdə çıxış
edən mədəniyyət və turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev Azərbaycanda səfərdə olan
Latviya Respublikası Seyminin
sədri xanım İnara Murnietseni
salamlayaraq ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərdən
söz açdı. Azərbaycanın Latviyadakı fövqəladə və səlahiyyətli
səﬁri Cahangir Axundovun və
digər dövlət nümayəndələrinin
də qatıldığı tədbir yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Latviyalı qonaq diqqətə çatdırdı ki,

Azərbaycana səfəri siyasi xarakter
daşısa da, mədəniyyət və incəsənətsiz dostluq və birgə əməkdaşlıq
mümkün deyil. “İnsanlar yalnız
bir-birinin tarixinə və mədəni irsinə
bələd olmaqla əlaqələr qura bilərlər. Məhz bu səbəbdən də biz, Bakı
sakinlərini XX əsrə aid Riqa memarlıq abidələri ilə tanış etmək istədik. Bu sərgi vasitəilə azərbaycanlılar Latviya və Riqa haqqında daha
çox məlumat öyrənə biləcəklər”.
“Latviya bu gün” sərgisində
Latviya Respublikasının memarlıq
sənətinin nəﬁs nümunələrini əks
etdirən əsərlər, broşürlər, stendlər
diqqəti cəlb edirdi. Maraqlı faktlardan biri də “Kitabi-Dədə Qorqud”
və “Qurani-Kərim” kitablarının latış dilinə tərcümə olunmuş nüsxələrinin sərgidə təqdim edilən digər
qiymətli əsərlər arasında olması
idi. Sonra Latviya Respublikası
Seyminin sədri xanım İnara Murnietse ölkəsi ilə bağlı nəşrləri Milli
Kitabxanaya hədiyyə etdi.
Səlahiyyətli qonaq eyni zamanda Heydər Əliyev Mərkəzində oldu və dünya memarlığının nadir
incilərindən sayılan mərkəz haqqında ona geniş məlumat verildi.
Qeyd olundu ki, dünya şöhrətli
memar Zahi Hadidin layihəsi əsasında inşa edilmiş Mərkəzin binasında rəsmi qəbullar, beynəlxalq
könfranslar, iclaslar və digər tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür
şərait yaradılıb. Mərkəzdə yaradılmış Heydər Əliyev Muzeyi qonaqların böyük marağına səbəb oldu
və İnara Murnietse Mərkəzin xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.

Eşqin RÜFƏTLİ
Riqa Beynəlxalq
Universitetinin tələbəsi
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“Azərbaycan dilinin
orfoqrafiya lüğəti”ndən
çıxarılan sözlərin təsnifatı
Mənası
anlaşılmayan
sözlər

Mənası və
yazılışı qüsurlu
sözlər

İşlənməyən ərəb,
fars və digər əcnəbi
sözlər

 Orfoqrafiya lüğətinin tərifində deyilir: “Orfoqrafiya lüğəti - sözlərin düzgün yazılış qaydasını bildirən dil vəsaitidir”. Lakin hazırda dövriyədə olan “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti” minlərlə yazılışı səhv və ən təəccüblüsü,
heç bir məntiqə, əndazəyə sığmayan “söz”lərlə doludur:
VƏZİFƏŞÜNAS, YALANDANÖLƏN, ULDUZBURUN, YARPAQGÜDƏN, VƏZİFƏGÖSTƏRMƏ, TULAPAYIALAN,
TULAPAYIVERƏN, VİTRİNDƏOLMA, KİRBAS, TRAKTATİMZALAMA, YARIMDALDIRILMIŞ, TÜSTÜVARILIQ,
TÜTƏKVARILIQ, YALANDANÖLMƏ, VAQ, TROYKAÇI,
FİŞLƏYIB-QOVMA, YOLDAŞVARILIQ, VIĞ-VIĞSALAN,
TULAETMƏ...
(Əvvəli ötən saylarımızda)

Terminlər

Süni sözlər və söz
birləşmələrindən
düzəldilən qurama
sözlər

ﬁkirbirliyinipozma
fısıqlıq
fısqırığabasan
fısqırığabasma
ﬁşləyib-qovma
ﬁşləyib-qovmaq
kirbas
torboğazlıq
tor-top
traktatimzalama
troykaçı
tuarlılıq
tulaetmə
tulapayıalan
tulapayıalma
tulapayıverən
tulapayıvermə
tuluğadönən
tuluğadönmə
tunel-sıçrayış
tuşluq
tutqurusu-çörək
tüstüvarılıq
tütəkvarılıq
ulduzburun
unyemə
ürkücü
üzücırıqlıq
üzükvarılıq
vaq
ver-al
vəzifəgörmə
vəzifəgöstərmə
vəzifəşünas
vəzifəşünaslıq
vığ-vığsalan
vığ-vığsalma
vitrindəolma
vizir
vız-vızıldama
yaxıb-yıxan
yaxıb-yıxma
yaxıb-yıxmaq
yalandanölən
yalandanölmə
yalıqqaçırtma
yarımbotanika
yarımdaldırılmış

fənn-mövzu
kontrolçu
kontrolsuz
kvinoa
vəhməli
vəhməsiz
vəhmlənmə
vəhmlənmək
vəhmlənmiş
vəhmlətmə
vəhmlətmək
vəhşitəbiət
vəzifətutma
vəzifəvermə
vint-manivela
vışka-qaynaq
vışkaquraşdıran
vışkaquraşdırıcı
vışkaquraşdırma
vizasızgetmə
vizasızqalma
volta
vurğunşünas
vurğunşünaslıq
vurma-bərkimə
yaban
yadﬁkir
yadﬁkirlik
yadlama
yadlamaq
yağıntıəmələgələn
yağıntıəmələgəlmə
yağışlatma
yağışlatmaq
yağqatışdıran
yağqatışdırma
yağlı-kağızlı
yağsız-qarasız
yaxıb-bəzəmə
yaxıb-bəzəmək
yaralandırılma
yaralandırılmaq
yarəb
yarəbbi
yarıağıl
yarımallah
yarımasılı
yarımasılılıq

kəmtər
kəmyek
kərahət
kərahətli
kərahətsiz
kərrat
kərrə
kəsalətli
kəsalətlilik
kəsəb
kəsəbə
kəsəbəlik
kəsrət
kəsrətli
kəst
kəşakəş
kəşf-kəramət
kətəbə
kəvir
kəzzab
kibr
kibriya
kiliddar
kiliddarlıq
kilk
kindar
kindarlıq
kirdar
kisbənd
kisvət
kitabfüruş
kitabiyyat
kizb
kliyentli
kliyentsiz
knopka
kollektivist
koloşnik
kommunarka
kompton
konto-ader
konto-avizo
konto-lora
konto-nostro
kontorka
kontrol
kontrolyor
korş

girolazer
giromaqnit
giromaqnitli
giroorbit
giroorbitant
girooriyentator
giropilot
giroplatforma
girosfer
giroskop
giroskopik
girostabilizator
girostatik
girotaxometr
giroteodolit
gistrion
git
haloﬁt (-lər)
harmalin
harmatan
hecer
hecinq
heksaedr
heksaqonal
heksavit
heksod
heksoxloron
hektoqraﬁk
hektoqram
hektopaskal
helioenergetika
heliokompleks
heliokon
helioqravüra
helioqurğu
helioquruducu
heliometr
helioport
heliosentrik
heliosentrizm
helioskop
heliostat
heliotexnik
heliotexnika
helioterapiya
heliotrop
heliotropizm
helium-neon

feyzyabetmə
feyzyabolma
fəallıqgöstərmə
fədaetmə
fədaolma
fəğanetmə
fəhləişləmə
fəhləişlətmə
fəhləlikedən
fəhləliketmə
fəhlətoplama
fəhlətutma
fəlakət-faciə
fənaetmə
fənaolma
fəndəsalma
fənərçilik
fənəryandıran
fənəryandırma
fərariliketmə
fərariolma
fərasətgöstərmə
fərclənmə
fərclənmək
fərdiyyətçiliketmə
fərdiyyətçiolma
fərəhbəxşetmə
fərəhgətiricilik
fərəhgətirmə
fərəhvermə
fərqliolma
fərmanalma
fəryadçəkmə
fəryadetmə
fəryadqoparma
fərzedən
fərzetmə
fəsəliyayan
fəsəliyayma
fəthedən
fəthetmə
fəvvarəişlədən
fəvvarəişlətmə
fəvvarəquran
fəvvarəqurma
fəzilətçi
ﬁkircik
ﬁkirçəkmə

yarımduyğu
yarımhis
yarpaqgüdən
yarpaqgüdmə
yastı-gərgin
yaz-yaza
yedəkcil
yerciyəz
yerinigörmə
yığım-nəqliyyat
yox-bəli
yoldaşvarılıq
yonqarqarın
yozan-azan
yozma-azma

yarımbarbar
yarımbatırılmış
yarımbayğın
yarımbərk
yarımbığ
yarımbitişik
yarımbitişiklik
yarımbükük
yarımcanlı
yarımciddi
yarımcır
yarımçılpaq
yarımçürük
yarımçürüklük
yarımçürümüş

koşar
koşitse
kotelok
köktürk
köməkdar
köməkdarlıq
köməkkeş
köməkkeşlik
kraxmal
kraxmallama
kraxmallamaq
kraxmallanma
kraxmallanmaq
kraxmallı
kraxmallı-ütülü

hemaﬁt
hematit
hematoblast
hematokok
hemoﬁlik
hemoqram
hemolimfa
hemosorbsiya
hemotoraks
henrimetr
heraldik
heteroatom
heteroatomlu
heterodin
heterodinirləmə

ﬁkriaçıq
ﬁkriaçıqlıq
ﬁksəedən
ﬁksəetmə
ﬁqurluüzən
ﬁlmbərpaedən
ﬁlmbərpaedicilik
ﬁlmbərpaetmə
ﬁlmçəkən
ﬁlmçəkmə
ﬁlm-həcv
ﬁlm-monoqraﬁya
ﬁlm-mülahizə
ﬁlosoﬂuqetmə
ﬁnalaçatma

Lüzumsuz sözlər
və söz hallandırmaları
fərəhləndiricilik
fətirlənmə
fətirlənmək
ﬁlizlik
ﬁlizsiz
ﬁltrlik
ﬁltrlilik
ﬁltrsizlik
fındıqcıq
fınxırışma
fınxırışmaq
fınxırtılı
fınxırtısız
fınxırtma
fınxırtmaq
ﬁravanca
ﬁravancasına
fırçavarı
fırçavarılıq
fırçayabənzər
fırçayabənzərlik
fırçayaoxşar
fırçayaoxşarlıq
fırıqlıq
fırıldanma
fırıldanmaq
fırıldaşma
fırıldaşmaq
fırıldatma
fırıldatmaq
ﬁronca
ﬁroncasına
ﬁronluqla
fırtıqlılıq
fırtınalılıq
fısıltısız
fısqırtılı
fısqırtısız
fışqırtılı
fışqırtısız
ﬁtləşə-ﬁtləşə
ﬁtnəkarca
ﬁtnəkarcasına
ﬁtnəlilik
ﬁtobioloji
ﬁtopatoloq
ﬁtoplazma
ﬁtosanitar
ﬁtsiz
ﬁziokrat
ﬁziokratik
ﬁziopatik
ﬁziopatiya
ﬂeş-aksiya
ﬂeş-xəbər
ﬂeytaçılıq
ﬂibustyer
ﬂint
ﬂor, parça
ﬂorin, qızıl və gümüş sikkə
ﬂoristik
(Davamı gələn sayımızda)
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II YAZI

 ...Deyirlər ki, bu yerlərin havası büllur kimi saf və şəfalı olduğu üçün “Şuşa” (yəni şüşə) adı veriblər.
Bəs adamları? Onların çöhrəsindən, mənalı baxışlarından niyə nur yağır? Bu gücü, qüdrəti, səbir və dəyanəti haradan
əxz eləyiblər? Bəlkə, bu adamlar uca dağların başında yaşayıb Ulu Tanrıya yaxın olmağın, qayalarla, quşlarla, bulaqlarla
onların dilində danışıb, ölümsüzlük və müdrikliyə çatmağın
yollarını bilirlər? Bəs niyə hamı kimi aranda, düzdə məskən
salmayıb qartalların yurd-yuvası olan dağları seçiblər? Onlar,
yəqin ki, həyat cövhərinin ardınca gediblər, bu sirri öyrənmək
üçün dağlara çıxıblar, insanlığın ən uca zir vəsinə yüksəliblər
və bilgini göylərdən, kainatın ənginliklərində dolaşan sayrışan ulduzlardan alıblar...
Əgər belə olmasaydı, Şuşa alınmaz
qalaya çevrilərdimi? Bu mərd adamlar heç vaxt düşmən qarşısında baş
əyməyiblər və əyməyəcəklər! Xatırlayın, 1757-ci ildə Məhəmmədhəsən xan
Qacar, 1760-cı ildə Fətəli xan Əfşar,
1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacar kimi sərkərdələr Şuşanı ala bilməyib, Pənahəli xan və İbrahimxəlil xanın
mahir azərbaycanlı ustaların əli ilə yaratdıqları müdaﬁə qurğuları düşmənin amansız hücumlarına sinə gərib.
...1905-ci ilin Şuşasında yenə ulduzlar sayrışır. Şəhər yaşayır, nəfəs alır,
deməli, baxışlar gələcəyə dikilib. Bu
şəhər XVIII əsrin sonlarından başlayaraq, bütün Cənubi Qafqazın mühüm
ticarət mərkəzlərindən birinə çevrilib.
Tacirlər Şuşaya Dərbənddən qızıl boya, Şəkidən silah, ipək, mahud, Bakıdan neft və zəfəran, Naxçıvandan duz
və bez parça, Gəncədən zəy və meyvə
gətirirlər. Şuşanın ticarət əlaqələrində
Cənubi Azərbaycan və Osmanlı İmperiyası, Rusiya, Hindistan və Avropa ölkələri mühüm rol oynayır. Şuşalı
tacirlər Almaniyanın məşhur Leypsiq,
Rusiyanın Nijni-Novqorod yarmarkalarında daim iştirak edirlər...
...Şuşada qəlbi həyat eşqi ilə döyünən
yüzlərlə cavandan biri də arşınmalçı
Məciddir. O, Behbudovlar ailəsinin yeganə çörək ağacıdır. Arşın-arşın satdığı
malları səhər tezdən iri boğçasına yığıb
çiyninə atır, məhəllə-məhəllə gəzib-dolaşır, xoş avazla oxuyub müştəri səsləyir, parça satıb qəpik-quruş qazanır.
Məlahətli səsinə görə onu hərdən el
şənliklərinə də çağırırlar, amma xanəndələr diyarında gözəl səslə kimi təəccübləndirə bilərsən ki?
Məcidin 31 yaşı olsa da, subaydır, anası heç cür onu yola gətirə bilmir. Hər dəfə
ev lən mək dən
söz düşəndə Məcid
deyir:

- Mən görmədiyim, sevmədiyim qızla evlənmərəm!
Anasının əli üzündə qalır.
- Başına dönüm, ay bala, bu zəmanədə kim qızını sənə göstərər? Hansı
qız səninlə söhbət etməyə razı olar? Nə
qədər subay qalacaqsan, hə? Allaha şükür, nə çox halal süd əmmiş, bircə “hə”
de, gedim ən yaxşısını alıb gətirim, sənə arvad, mənə də yaxşı gəlin olsun.
Dağ adamlarının tərsliyi tutdusa,
üzünü görmə!
- Yox ana, gözlərim görməsə, könlüm sevməsə, evlənən deyiləm! Dedim, qurtardı!
Bu da Məcidin qərarı! Biçarə qadın
hər dəfə toya, nişana gedəndə təravət
ətirli məsum qızlara həsrətlə baxır, dərindən köks ötürürdü.
...İndi Məcid möhtəşəm malikanənin
yaraşıqlı həyətində dayanıb gözləyirdi
- başında quzu dərisindən papaq, əlində də arşın. Nədənsə, anası ilə evlənmək məsələsi barədə söhbəti xatırladı.
“Gərək belə sərt danışmayaydım, axı
anam yaxşılığımı istəyir, amma məni
də başa düşsün də! Başqa cür evlənə
bilmərəm! Sevgisiz nə həyat? Eh, nə
isə, axşam mütləq arvadın könlünü
alacam...”
Malikanə qulluqçusunun dediyinə
görə, ev sahibi toya hazırlaşır, çoxlu
qonağı var. Qızlar parça almaq istəyirlər, arşınmalçı da göydəndüşmüş kimi lap vaxtında gəlib. Məcid yaraşıqlı
lələklərini açıb sinəsini qabağa verən
tovuzquşundan gözünü ayıra bilmir,
amma bütün ﬁkri anasının yanında
qalıb.
- Arşınmalçı, ay arşınmalçı, göstər görək, nəyin
var?

Səsə diksindi. Qarşısında üç huri-mələk dayanmışdı. Nağıllardakı kimi, elə bil
simurq quşu indicə onları öz qanadları
üstündə bu cənnətə gətirmişdi. Üçü də
bir-birindən gözəl! Al-əlvan kəlağayılarının uclarını yel oynadırdı, uzun ətəkləri
yerə dəyirdi, tük kimi nazik bellərinə daşqaşla bəzədilmiş kəmər taxmışdılar. İncə
dodaqlar, tünd qəhvəyi gözlər, ənliksizkirşansız çöhrələrinə qonmuş bənzərsiz
təbəssüm... Məcid sanki yuxuda idi. Ömründə belə zərif məxluqlar görməmişdi.
Bədənini soyuq tər basmışdı, alnındakı
damcılar günəş işığında bərq vururdu.
Utanmasaydı, bəlkə də, sevdiyi məhəbbət qəzəllərindən birini oxuyub bu gözəlliyi vəsf edərdi...
- Bu gədəyə nooldu belə? Rəngi niyə
ağarıb?
- Ay arşınmalçı, dinsənə... deyəsən,
dilini udub axı!
- Qızlar, bəlkə, laldır, heç danışa bilmir.
Qızları müşayiət edən qulluqçu qadın bir addım irəli yeridi.
- Lal-zad deyil! Bəs bayaqdan darvazanın ağzında yanıqlı-yanıqlı oxuyan
kim idi? Mən idim?... A gədə, dilin-ağzın niyə quruyub? Dillənsənə!
Məcid ancaq indi özünə gəlməyə
başladı, göylərdən yerə endi. Utanautana boğçasını açıb malları sərdi, gülümsünüb xanımlara səsləndi:
- Gözəl xanımlar xoş gəlib, səfa gətirib. Buyurun, seçin, zövqünüzə uyğun
nə istəsəniz, burda var...
Qızlar parçaları çək-çevir edir, hərdən də Məcidə baxıb aralarında pıçıldaşır, sonra da gülüşürdülər. O, gözünü qızlardan çəkmirdi, xüsusən də biri
Məcidi məftun eləmişdi. Ürəyini elə
ovsunlamışdı ki, gözünü qırpmaq belə
istəmirdi. Deyəsən, qız da arşınmalçını
bəyənmişdi, nazlı baxışları ilə tez-tez
onu süzürdü Sonra koftalıq parçalardan birini götürüb soruşdu:
- Ay oğlan, bunun arşını neçəyədir?
- Heç neçəyə, xanım, sizin üçün havayı...
- Bütün qızlara parçanı havayı versəniz...
- Bütün qızlara yox, yalnız sizin kimi
gözəl xanıma...
Tezliklə alış-veriş bitdi. Xanımlar
xeyli bafta, parça alıb artıqlaması ilə
pulunu verdilər və gəldikləri kimi də
gözdən itdilər. Məcidin ürəyi bərk-bərk
döyünürdü, vücudu titrəyirdi, əl-ayağı
sözünə baxmırdı. Qəlbində indiyə qədər duymadığı qəribə hisslər baş qaldırmışdı...

Fərhad
SABİROĞLU

Maratın
məktubu
E
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Fərhad
ABDULLAYEV

rmənistan Silahlı Qüvvələrinin mühəndis
birləşmələrində hərbi xidmət keçən Marat
Şamiryanı dəlixanaya salıblar. Amma biçarə Marat hərbi xidmət dövründə qaydanı
pozmayıb, rəsmi dillə desək, komandanlıq tərəﬁndən heç bir mənﬁ rəy almayıb.
Məsələnin çox gülməli əvvəli var. Belə ki, günlərin
birində Marat görüb ki, əsgər yoldaşları tez-tez qarın ağrısından şikayətlənirlər, gecə-gündüz qalıblar
tualetin qapısında. Tezliklə hərbi hissədəki əsgərləri bir-birinin ardınca naməlum bağırsaq infeksiyası
diaqnozu ilə başlayırlar hospitala yollamağa. Marat
da dözmür, məxﬁ təhqiqat aparır.
Bax, soruşan lazımdır, ay Marat, axı kim səndən
xahiş eləmişdi ki, bu qaranlıq işi araşdırasan? Sənin
qarnının ağrısı nədir? Beşqəpiklik qutab kimi nə düşmüsən ortalığa? O boyda Ermənistanda haqq və ədalətin bərpası sənə qalıb?
Nə isə, uşağı çox sıxma-boğmaya salmayaq. Hə....
Şamiryana məlum olur ki, hərbçilərə verilən konservlərin və digər qida məhsullarının istifadəyə yararlılıq müddəti çoxdan bitib. Komandanlıq rüşvət
müqabilində bu zay məhsulları əsgərlərə yedizdirir.
Marat da tənbəllik eləməyib, əvvəlcə hissə komandirinə məlumat verir. Lakin tədbir görmək əvəzinə,
onun özünü qauptvaxta salırlar ki, ağlı başına gəlsin.
Amma kimsə özünə əziyyət verib Maratın şəxsi işinə baxmır ki, bu gədə görəsən hardandır, kimlərdəndir? Bilmirlər ki, o, İrəvanda uşaq evində böyüyüb,
dəfələrlə yalanla, haqsızlıqla üzləşib. Uşaq evlərində
tərbiyə alanlar isə, adətən başqalarından fərqlənirlər.
Onlar heç kimdən və heç nədən qorxmur, sözü üzə
deməyi bacarırlar.
Marat da azad olunan kimi qərara alır ki, ordudakı fırıldaqçılarla “döyüşü” davam etdirsin. Komandanlığa yeni müraciətin heç bir nəticə verməyəcəyini
anlayan Marat son addıma əl atır – vaxtı ötmüş qida
məhsulları barədə müdaﬁə naziri Seyran Ohanyana
və prezident Serj Sarkisyana məktub yazır. Ən dəhşətli bəlalar da bundan sonra başlayır və məktub əsgərin həyatını büsbütün dəyişir.
Məktub haqda öyrənən Ermənistan silahlı qüvvələrinin mühəndis qoşunları idarəsinin rəisi Karen
Abramyan (bu yaxınlarda 5-ci ordu korpusuna komandan təyin edilib) Maratı dəlixanaya yollamağa
qərar verir. Hərbi xidmətdən öncə tibbi komissiyadan keçmiş əsgəri heç bir müayinə aparmadan “şizofreniya” diaqnozu ilə Yerevandakı hərbi hospitalın
psixiatriya şöbəsinə yerləşdirirlər.
Deyirlər, Marat burda da dinc dayanmayıb, Serjə
məktub ünvanlayıb. “Əziz prezidentim! Mənə göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə minnətdaram. Burda işlərim pis getmir, dincəlirəm özümçün. Amma yemək
sarıdan yaman korluq çəkirik. Hərbi hissədə heç olmasa, vaxtı ötmüş konserv verirdilər, burda heç onu
da bizə qıymırlar. Baş həkimə irad tutanda deyir ki,
“bəlkə, sizə evdə hazırlanmış bosdurma da gətirim?
O de, dəhlizdə toyuq şəkili var, baxın, qarnınız doysun!” Qəribə də olsa, bizi dəli hesab edir, amma özünün müalicəyə ehtiyacı var. Burda mənim kimi ağıllı
dəlilər çoxdur, sarımsağı qara çörəyə sürtüb yeyirik
ki, acından ölməyək. Serj əmi, biz əsgərlər ətin, toyuğun dadını unutmuşuq, ancaq təəssüﬂənmirik, təki
komandirlərimiz tox olsun... İmkan olsa, vaxtı keçmiş
konservlərdən bir neçəsini göndərin, hamımız sevinərik, yeyərik, gözümüzə işıq gələr. Tanrı Sizi və acından günorta duran əsgərlərimizi qorusun!”
...Bu gün bir neçə aylıq faktiki məhkumluqdan sonra Marat, nəhayət, azadlığa çıxıb.
Marata hospitalda qoyulan diaqnoz ucbatından
onu indi heç kim işə götürmək istəmir. İşverənlə kim
işləyər? Maratın o məktubları “ünvana” yetişmədi,
üstəlik, başına bəla oldu. İndi işsiz-gücsüz Maratın
əsgərlikdən fərqli olaraq qarnı ağrımır, acından quruldayır...
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 “Məşhur insanların övladları” rubrikasında “Aydın yol” qəzetinin
növbəti müsahibi Əməkdar incəsənət xadimi, professor, bəstəkar
Sevda İbrahimovadır. O, bizimlə oktyabrın 15-də 105 illiyi tamam
olan atası – Azərbaycanın Xalq yazıçısı
Mirzə İbrahimov barədə xatirələrini bölüşdü:
- Sevda xanım, uşaqlığınızı necə xatırlayırsınız?
- Mirzə İbrahimovun qızı olmaq o deməkdi ki, mən çox
gözəl uşaqlıq, yeniyetməlik,
gənclik illəri yaşamışam. Atam
tamam başqa insan idi, hər şeylə maraqlanardı. Teatra, kinoya,
konsertlərə gedərdi, bizi də aparardı. Orada bizə hər şeyi başa
salardı, səslənən musiqi haqqında məlumat verərdi. Üzeyir bəy
onu öz doğması kimi sevərdi. Bu
sevginin səbəbi atamın musiqiyə
olan münasibəti idi. Üzeyir bəy
ömrünün sonuna qədər atama
yaxın dost oldu. Ömrünün son
illərində elə anlar olurdu ki, heç
kimi yox, ancaq atamı görmək,
onunla söhbətləşmək istəyirdi.
Elə həmin görüşlərdə də ancaq
musiqidən danışardılar.
Evdə isə atamla ünsiyyətimiz
az olardı. Hər zaman cəmiyyət
adamı olub, gərgin rejim tələb
edən işlərdə çalışıb. İşdən evə
qayıdanda onu ancaq yazı masasının arxasında ya yazı yazan,
ya da kitab oxuyan görərdik.
Evdə ancaq bu iki işlə məşğul
olardı. Hərdən ona baxıb düşünərdim ki, kimsəsiz bir uşaq, necə oldu ki, bu cür kübar şəxsiyyət kimi formalaşdı? Necə oldu
ki, həyatda öz yerini tapa bildi?
Necə oldu ki, anamla o cür sevgi yaşadılar? Necə oldu ki, həm
anamın, həm də babam Qurban
Pirimovun etimadını qazana bildi? Bütün bu suallar uşaq vaxtı
hər zaman mənimlə olardı.
- Sizcə, Mirzə İbrahimov yüksək nüfuz və mövqe sahibi olduğu sovet dövründə yox, indiki zamanda yazıb-yaratsaydı,
böyük yazıçı kimi yenə seçilə
bilərdimi?
- Elə məsələlər var ki, artıq
bizdən asılı deyil. “Necə olacaqdı”, “nə olacaqdı”nı bilmək
insanın şüuru xaricindədir. İnsanın həyatda olduğu zaman
gördüyü işlərə diqqət etmək
lazımdı. Amma deyim ki, mütləq dəyişməyən bir məqam olacaqdı - atamın insanlığı, daxilən
böyüklüyü. Çox zaman hər şeyi ailə tərbiyəsi ilə bağlayırlar.
Amma elə deyil. O, anasını üç,
atasını isə altı yaşında itirmişdi,
yetimçiliklə böyümüşdü. Amma
görün, onun necə böyük daxili aləmi, insaniyyəti var idi. Siz,
təəssüf ki, atamı həyatda görməmisiniz, onun çıxışlarını, dərin
nitqini dinləməmisiniz. Əgər
dinləsəydiniz, onun necə böyük
mədəniyyət sahibi olduğunu
görərdiniz. Həyat çox qəribədir.
Hərdən görürsən ki, atalı-analı, ziyalı ailədə böyüyən uşaqda
ciddi tərbiyə problemləri olur.
Amma yetimçiliklə böyüyən
atam böyük mədəniyyət sahibi
idi. İndi də atamdan danışanda
həm kövrəlirəm, həm də heyrətlənirəm. Bunları ona görə deyirəm ki, atam şəraitdən asılı olmayaraq, hər zaman yaxşı insan
kimi qalacaqdı.

“1956-cı ildə, küçədə
insanlar atama yaxınlaşıb,
ürək-dirək verirdilər”
- Uzun müddət yüksək vəzifələrdə çalışmaq atanızın ədəbiyyata olan bağlılığına nə dərəcədə təsir etdi?

- Atam nə edirdisə, hamısını
ürəkdən edirdi. Əgər bir iş ürəyincə deyildisə, heç zaman ona
yaxın durmazdı. Hansı vəzifəyə
sahiblənməsindən asılı olmayaraq, işinə can yandırardı. Amma
mən deyərdim ki, yazıçılıq onun
üçün iş yox, sanki həyat sirdaşı
idi. Bütün yorğunluğunu yazı
masasının arxasında çıxarardı,
bütün problemlərini yazı prosesində unudardı. Yazı masasından qalxanda elə şən əhvalda
olardı ki... Üzü işıq saçardı. Mən
həmin işıqlı dəqiqələrin çox şahidi olmuşam.
- Yüksək məqam sahibi kimi,
Mirzə İbrahimovun da adı bir
çox çəkişmələrdə hallanıb...
- ...Atam uşaqlıq çağlarından
ömrünün sonuna qədər çox əziyyətlərə qatlaşmalı olub. Sovet
dövründə mühüm postlarda çalışmaq çətin idi. Amma bu ağırlığı bizə bildirməzdi. Evə gəlib
yazı masasının arxasına keçərdi.
Yazı masasının arxasına keçdimi,
nəsə yazmağa başladımı, vəssalam, daha ondan xoşbəxt adam
tapa bilməzdin. Nəsə yazmağa
başlayanda və yazını bitirəndə
dünyanın ən xoşbəxt insanlarından biri olurdu. O, çöldəki problemləri də bu yolla unudardı.
- Mirzə İb ra hi mov Azər baycan dili ilə bağ lı məsələni
qabardarkən də təz yiq lər lə
üz-üzə qal dı, işdən çı xa rıl dı.

O za manlar da ya zı ma sa sı
ona mənəvi cəhət dən kö mək
edə bil di mi?

- Bəli! Atam çox möhkəm
adam idi. İncidildiyini bizə hiss
etdirməzdi. Həmin hadisələr zamanı da bizə deyərdi ki, qızım,
möhkəm ol, səbir elə, hər şey
düzələcək, yaxşı olacaq. Səhv etmirəmsə, bu hadisə 1956-cı ildə
olub. O zaman biz harasa gəzməyə çıxanda, küçədə insanlar
atama yaxınlaşıb, ürək-dirək verirdilər. Bu, atamı çox sevindirirdi. Məsələnin ancaq bu tərəﬁni deyə bilərəm. Onun ana dili
uğrunda apardığı mübarizələri,
etdiyi xidmətləri atamla birgə işləyən insanlar, həmin hadisələrin şahidi olanlar daha yaxşı bilər. Dediyim odur ki, atam işdən
çıxarılanda qətiyyən pis olmadı,
öz xoşbəxt məkanına – yazı masasına pənah apardı.
- Atanız Yazıçılar İttifaqında
da yüksək vəzifədə çalışıb və
deyilənlərə görə, orada Mirzə
İbrahimovla başqa yazıçılar
arasında ara-sıra çəkişmələr
də olub...
- ...Xeyr, o dövr tamam başqa
idi. Yazıçılar bir-biriləri ilə çox
doğma idilər. Bir-birilərinin evinə gedər, əsərlərini, yazdıqlarını
müzakirə edərdilər. Mən bunların hamısını öz gözlərimlə görmüşəm. Səməd Vurğun, Rəsul
Rza, Nigar Rəﬁbəyli, Süleyman
Rüstəm, Sabit Rəhman kimi yazıçılar atama hər zaman mənəvi
dayaq olublar. Atam 1937-ci ildə
Yazıçılar İttifaqının üzvü seçildi.

Yəqin, bilirsiniz ki, o illər necə
ağır olub. Uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövründə başqasının evində günəmuzd çalışan,
aclığın, səfalətin hər üzünü görən kimsəsiz, dayaqsız bir insan üçün bu dövr ikiqat ağır idi.
Amma sağ olsunlar, yazıçı dostları ona çox kömək etdilər. Atamın ailə qurmasında da adlarını
çəkdiyim insanların xidməti çox
olub. Ailə qurandan sonra atamın həyatı da dəyişdi.
Yazıçılar arasında başqa münasibət, ümumiyyətlə, ola bilməzdi. O dövrün yazıçılarını
yalnız ədəbiyyat birləşdirirdi.
Bizim evə tez-tez gələrdilər. Sizə deyim ki, hamısı da musiqini
sevirdi. Sanki hamısı ədəbiyyat
yox, musiqi biliciləri idi. Atam
özü Üzeyir bəylə bərabər Qara
Qarayev, Toﬁq Quliyev, Fikrət
Əmirov kimi insanlarla da musiqi barədə tez-tez söhbətlər edərdi. Elə mənim musiqiçi, bəstəkar kimi yetişməyimdə onların
əvəzsiz rolu olub.
- Evinizdə bu cür görkəmli
şəxslər olubsa, deməli, sizdə
onlarla bağlı maraqlı xatirələr
də yaşayır....

- ...Əlbəttə, o xatirələr bu gün
də mənimlə yaşayır. Heç nə
yadımdan çıxmayıb. Atam hər
gün bizə Azərbaycan və dünya
ədəbiyyatından nəsə oxuyardı. Biz də qulaq asardıq. Bəzən
evimizdə musiqi gecələrimiz
olardı. Babam Qurban Pirimov bizə gələndə həmin günlər sanki bayrama çevrilərdi.

Babam tar çalardı, atam da musiqi söhbətlərindən qalmazdı.
Deyim ki, mənim musiqiyə həvəslənməyimdə atamın xidmətləri babamdan çox olub (gülür).
Atamın iş otağı və böyük kitabxanası var idi. Hansı kitabın
harada olduğunu əzbər bilirdi.
Onun yazı masasına və kitabxanasına toxunmaq, kitabların
yerini dəyişmək, hətta qaydaya
salmaq belə mümkün deyildi.
Sanki oralar toxunulmaz ərazi
idi. Hər axşam həmin toxunulmaz ərazidən çıxıb bizə də vaxt
ayırardı. Hansısa bəyəndiyi
əsəri oxumağı bizə də məsləhət
görərdi. Amma mən o kitabxanadan, o iş otağından çox şey
qazana bilmədim. Özümü kitablarda yox, musiqidə tapdım.
İndi də bu sahədə çalışıram.
Professoram, musiqilərim və iki
operam var. Atam da musiqiyə
meyil etməyimə sevinərdi. Hər
dəfə məni notlar üzərində işləyən görəndə, sevincək deyərdi
ki, qızım, yaz e, yaz...
- Mirzə İbrahimovun bir Güney Azərbaycan nisgili də var
idi...
- Atam hər zaman uşaqlığını,
böyüdüyü yerləri xatırlayardı.
Cənubi Azərbaycanın, doğulduğu Sərab torpağının nisgili hər
zaman onunla yaşadı. Orada çox
az yaşamışdı. Məcburiyyət qarşısında qalıb çətinliklə Arazın
bu tərəﬁnə keçmişdilər.
Həmişə oradakı günlərdən
həsrətlə danışardı. Deyərdi, görəsən, bir də o yerləri görə biləcəyəmmi? Görəsən, bir də həmin
günlər gələcək? Atam “Güləbətin, ay Güləbətin”, “Azad” hekayələrində, “Gələcək gün” romanında öz obrazını yaratmışdı.
Adını çəkdiyim hekayələrdə Sərabdan gəldiyi ilk illərdə atamın
çəkdiyi əziyyətlər təsvir olunub.
Həmin illərdə o, aclıq və səfalətlə üz-üzə qaldı. Amma mütləq
deməliyəm ki, o, iradəli insan
idi. Hər zaman güclü olmağa
çalışırdı. Pis ﬁkirləri, acı hissləri özündən qovurdu. Uşaq vaxtı doğma torpaqdan ayrılaraq
buralara gəlib, təbii ki, bütün
bunların nisgili olacaqdı. Amma
ürəyində həmişə gözəl hisslərə
yer saxlayardı. Onun bədbinliyə təslim olmamasında anamın
da rolu çox olub. Anam Sara xanımın atamın həyatındakı rolu
danılmazdı. Anam çox qeyri-adi
qadın idi. Allahın qismətidir ki,
onları bir-birinə rast edib və birbirilərinə həyatda dayaq olublar. Atam sanki ondan güc alırdı.
Anam da, Qurban babam da atamı çox istəyirdi.
Mirzə İbrahimovun ailəsi elə
Qurban Pirimovun ailəsi olub.
Babam bizi övladlarından ayırmazdı. O da, anam da atama dəyər verirdilər. Mən elə Qurban
babamın evində böyümüşəm.
- Mirzə müəllimə xalq tərəﬁndən olan hazırkı münasibət sizi qane edir?
- Əlbəttə! Sağ olsunlar, atam
hər zaman xatırlanır. Qarşımı kəsib mənə atam barəsində danışan
insanlar olur. Hər dəfə də onun
xeyirxahlığından bəhs edirlər.

Elmin NURİ
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 “Ömrü yarımçıq qalan, yaşı qırxı haqlamamış aramızdan gedən dostların ölümünə inanmadığım kimi,
Sabir Almazovun da ölümünə inanmadım. Elə indi
də inanmıram… “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində
bir şöbədə işləyirdik. Heç vaxt işə gecikməzdi. Qibtə
ediləcək nizam-intizamı vardı. Bir gün işdən sonra
deyə-gülə onu Qazıməmmədə yola saldıq. “Həftənin
birinci günü hökmən işdəyəm” – dedi. Və ömründə birinci dəfə dostlarına verdiyi vədə xilaf çıxdı…”
Bu sətirlər şair-tərcüməçi Abbas Abdullanın Sabir Almazovun vəfatından sonra çap olunmuş şeirlər kitabına yazdığı “Gözümüz yolda qalıb…” adlı ön sözündəndir.
Sağlığında ürəyi həyat eşqilə aşıb-daşan, bütün mədəni-ictimai hadisələrin mərkəzində
dolaşan Sabir Almazovun adını xatırlayanların sayı, təbii ki, bu gün elə də çox deyil. Ona görə yox ki, artıq dostlarının bir
çoxu dünyasını dəyişib. Yox, əsas səbəb
bu deyil. Başlıca səbəb ölümün onu öz
budağından həqiqətən çox erkən (hə- Sabir
lə amansız demirik) qoparmasıdır. Belə
Almazov
ki, Sabir Almazov “unudulmanı” heçə
endirən sənət yolunun əvvəlində, hələ
lap başlanğıcındaydı. Moskvada M.Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunun poeziya şöbəsini bitirən
gənc şairin sağlığında – 1967-ci ildə “Fikir” adlı hələ yalnız bircə kitabçası nəşr olunmuşdu (onun poetik yaradıcılığını daha geniş ehtiva edən “Mənim səsim” adlı ikinci
kitabı vəfatından sonra – 1978-ci ildə çapdan çıxıb).
Mən ölsəm, deməyin siz son nəfəsdə:
Daş üstə bir daş da qoymadı, getdi.
Çopur bir daş qoyub məzarım üstə
Deyin: bu dünyadan doymadı, getdi.
Cəmisi otuz doqquz il ömür sürən və bu dünyadan doymayıb gedən Sabir Almazovun şeirlərini (ən azından bu
misraları!) oxuyanda, onun daş üstə daş qoymadığını
düşünmək, sadəcə, insafsızlıq olardı.
Yerimi çöldən sal, nə qədər sağam
Torpağın ətrini udum doyunca.
Torpağın altında çox yatacağam,
Torpağın üstündə yatım doyunca.
“Torpağın altında çox yatacağam” – bu misra da Sabir Almazov qələminə məxsusdur və nə yazıqlar ki, düşündükləri doğru çıxdı. Yüzdə yüz doğru: bu dünyada
cəmisi otuz doqquz il ömür sürən Sabir Almazov artıq
qırx ildir ki, aramızda yoxdur…
Araya ayrılıq düşdü – qır xillik tünd sirkə kimi qır xillik
acı ayrılıq!
Ayrıldıq toqquşan qılınclar kimi
Ayrıldı arzular, ayrıldı yollar.
Nakam eşqimizdən
sənə yazdığım
Bu sadə şeirlər qaldı yadigar...
Nakam şairimizin yadigar qalan sadə şeirlərindən bir
qismini oxucularımıza təqdim edirik.

Bir içim su

Mən ağac olsaydım

Bir içim su verin təşnə dodağa, –
Dodaq gül açar.
Bir içim su səpin solan yarpağa –
Yarpaq gül açar.

İnsan olmasaydım, ağac olardım,
Bitərdim dünyanın mərkəzində mən.
Torpağın üstünə kölgə salardım
Yayın qızmarında, bürküsündə mən.

Bir ovuc su bəsdir
Sudan çıxarılmış xırda balığa –
Balıq dirçələr.
Bir damcı su verin –
Doyar sərçələr.

Ağac var – yel yıxıb, tufanda sınıb,
Ağac var – şikəstdir müharibədən...
Əgər barsız olsam, ocaqda yanıb
Yenə insanları isidərəm mən.

Bir udum su verin
poladəridənə –
odlu ürəyilə od əridənə –
soyuyar bir anlıq alnının təri…
Mənə dodaq verin
öpüm gülləri.
Mənə balıq verin
atım dəryaya
Mənə sərçə verin
buraxım,
uçsun havaya.
Mənə al günəşli bir ürək verin,
bir də ki,
bir də ki, qələm-dəftəri.

Çiçək bağışlardım qışda hamıya,
Yayda budağımda qar gətirərdim.
Qədrimi bilsəydi sevdiyim dünya
Yaz nədir, qışda da bar gətirərdim.

***
Günəş gözlərini qamaşdırmasın –
deyə çeşmək taxdın,
ürəyim yandı.
Sevgilim, bəs niyə hiss etmədin ki,
Mənim günəşimin gözü qapandı?!

***
Bir şeir oxudum,
dedi: qəmlidir,
Elə yaz, elə de, sevinsin ürək.
Görünür, bir insan ölümünü də
Sevinclə, fərəhlə yazasan gərək…

Külək

Qoşma
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Külək hayqırırdı sərsəri kimi,
Yoxsa bir cinayət etmişdi yenə?
Necə də oxşayır küləyin səsi
Döyülən qadının fəryad səsinə.

Döndərməsəm gülüstana bu bağı,
Daha mənim gül nəyimə gərəkdir.
Yox, qoymaram dünya dönsün ocağa,
Odum varsa, kül nəyimə gərəkdir.

Külək öz hökmüylə axşam düşməmiş
Qapı-pəncərəni bağlamışdı bərk.
İndi də kimsəsiz bir yetim kimi
Küçədə tək-tənha qalmışdı külək.

Dünən biri köçüb getdi dünyadan,
Damla deyil, dərya qopdu dəryadan.
Təlatümlü bir dəryadır hər insan.
Durğun, donuq göl nəyimə gərəkdir!

Gündüzlər bürküdən sərinləməkçün
Hamı sinəsini açmışdı ona.
Sığınacaq gəzən küləyi indi
Heç kəs buraxmırdı öz otağına.

Gül qoxlayıb, gah da ki,
buz yemişəm,
Sevinclə qəm, çörəklə duz yemişəm.
Hər sözümdə oba-oymaq demişəm,
Heç demədim: el nəyimə gərəkdir.

Yaz yağışı

Dörd divar

Yarımçıq ömrün yarpaqları,
yaxud yadigar qalan şeirlər...
Daş
Çöldə ayaqyalın gəzəndə quşlar
Aman, ayağına daş dəyməyəydi!
Uşaqkən sərçəyə sapand atmışam,
Urəyim qışqırıb: kaş dəyməyəydi!

Muncuq-muncuq su axdı
Otların yanağından.
Quşlar öpdü güllərin
İslanmış dodağından.

Bu gecə bir soyuq otaq kimiyəm,
Süpürgə-sükutla süpürülmüşəm.
Qapımın açarı itib elə bil,
Sınıbdı pəncərəm, sınıbdı şüşəm.

Görəndə bəzən də daş ürəkləri
Deyirəm: dünyada daş olmayaydı.
Deyirəm daş kimi yaşayanların
Qəbrinə heç daş da qoyulmayaydı.

Yerin təndir nəfəsi
Sərinlədi buz kimi.
Ağaclar da bəzəndi
Təzə sevən qız kimi.

Ellər gedənlərin dalınca hər vaxt
Su atıb, amma ki, daş atmayıbdı.
Özgə yuvasına daş atanları
Daşların özü də yaşatmayıbdı.

Dağılıb ətrafa sözlər, ﬁkirlər,
Güzgüdə qorxuram özüm-özümdən.
Bəlkə də, köməyə adam çağırım:
Deyim ki, qoymayın,
talanmışam mən.

Küçələrdə çoxaldı
Çətirlər göbələyi.
Söküldü təbiətin
Səma adlı ələyi.
Gizləndik mağazada –
Telefon budkasında.
Dünya göründü gözə
Zərif tül arxasından.

Daş deyil Qobustan qayalıqları,
Zərdüşt ocağıdır – yanıb sönüblər.
Onlar Koroğlunun dəliləridir,
Əsir düşməməkçin daşa dönüblər.
Dəni yarmalayıb töküb dəyirman,
Fətirlə quruyub gözümün yaşı.
Əgər ki, sözlərdən daş düzəlsəydi,
Yonardım şeirdən dəyirman daşı.
Məsəldir qan düşər dəysə daş daşa,
Daşı elə atın daşa dəyməsin.
Daşdan çoxdur indi ağıllı başlar,
Daş elə atılsın başa dəyməsin.

Səni gözləyirəm

Yerimi çöldə sal…
Bu gecə yerimi çöldə sal, ana,
Torpağın nəfəsi sinəmə dolsun.
Buludlar üstümdə dönsün yorğana,
Qayanın sal daşı balışım olsun.
Çinarlar çətrini açsın üstümə,
Çiçəkli səmanı bağrıma basım.
Ulduzlar qırılıb düşsün üstümə
Toplayım, ay ana, boynundan asım.

Ogru səfeh imiş: aparmayıbdı
Qızıl saatımı, şifonerimi.
Oğru çırağımı söndürüb mənim,
Aparıb ən yaxşı lirik şeirimi.
Dünyanı dolanır xəyal bir anda,
Zirvədən zirvəyə açır qol-qanad.
Ürək otaqlardan geniş olanda
Dörd divar içinə sığır kainat.

***
Ayrıldıq toqquşan qılınclar kimi
Ayrıldı arzular, ayrıldı yollar.
Nakam eşqimizdən
sənə yazdığım
Bu sadə şeirlər qaldı yadigar.
Bir daha üzünü görsəydim, gülüm,
Bu xoşbəxt dünyada nə idi dərdim.
Bir daha səninlə qovuşmaq üçün
Bütün varlığımı qurban verərdim.

Gəl, gülüm, gəl, səni gözləyirəm mən
Düzənlər baharı gözləyən kimi.
Səninçin min arzu bəsləyirəm mən
Ana körpəsini bəsləyən kimi.

Çay da simfoniya çalsın aramsız,
Konservatoriya “bitirim axşam”.
Gecə növbəsindən tək qayıdan qız
Üşənməz, görsə ki, çöldə yatmışam.

Sükut keşiyimi çəkir bayaqdan,
Nə bilsin can özü keşikdə qalıb.
Nəfəsim gəlsə də mənim otaqdan
Ürəyim elə bil eşikdə qalıb.

Xəncərtək çıxanda ay da buluddan
Mən də öz yuxumda çıxım haşiyə.
Ayaq üstə yatan silsilə dağlar
Sabahki şeirimdə olsun qaﬁyə.

Budur, yavaş-yavaş yanır çıraqlar,
Mənim ocağıma nur saçılmayır.
Günəş paylasa da qızıl saçaqlar
Bəzən göyün üzü heç açılmayır.

Yagış “zarafatla” islatsın məni
Bulud yorğanımı çəkim başıma.
Hövlnak yuxudan oyatsın məni
Alnıma yapışan bir dəli damla.

Gəl, ütü çəkmişəm ağ köynəyimə,
Sevdiyin kostyumu geyinmişəm, bax.
Demə ki, gərəkdir bunlar nəyimə,
İlk bahar gələndə bəzənər torpaq.

Yanılır gecəyə “qara” deyənlər
Gecələr istəmir işıqsız keçə.
Axşamdan qapını cəftələyənlər
Nə bilər harada uyuyur gecə.

Ey ürək, yananda yanma yaş kimi,
Deyərlər o yandı, tüstüsü qaldı.
Sən elə alış ki, sən elə yan ki,
Desinlər: o yandı, istisi qaldı,

Gəl, gülüm, gəl, səni gözləyirəm mən,
Çəmənlər baharı gözləyən kimi...
...Urəyim qurtardı döyüntülərdən
Qapını astaca sən döyən kimi.

Yerimi çöldən sal, nə qədər sağam
Torpağın ətrini udum doyunca.
Torpağın altında çox yatacağam,
Torpağın üstündə yatım doyunca.

Mən ölsəm, deməyin siz son nəfəsdə:
Daş üstə bir daş da qoymadı, getdi.
Çopur bir daş qoyub məzarım üstə
Deyin: bu dünyadan doymadı, getdi.

Sahildə
Dəniz oxşayırdı bir alagözə –
O qız dayanmışdı bir xəyal kimi...
Qəlbimi atdılar sanki dənizə,
O baxdı sakitcə, baxdı lal kimi.
Dəniz oxşayırdı o alagözə –
Daha səbr etməyib onu çağırdım.
Ancaq bilmədim ki, qızmı dənizə,
Yoxsa göy dənizmi qıza baxırdı.

Vida mahnısı

8

N 37(96) 22.10.2016

T

ürkiyə türkcəsi və Azərbaycan dili genealoji baxımdan qohum dillər olub, türk xalqları ailəsinin Oğuz
qrupuna daxildir. Bu dillərin etnik qohumluğu, qədim ümumtürk dilinin varisləri olması, qrammatik
quruluş və əsas lüğət fondlarının müştərəkliyi bəzən belə
yanlış təsəvvür yaradır ki, bu iki dil tamamilə eynidir və hər
bir azərbaycanlı müasir türkcəni öyrənməyə ehtiyac duymadan bu dildə sərbəst danışa, türkcədən dilimizə və əksinə,
adekvat şifahi və yazılı tərcümə edə bilər. Bu düşüncə Azərbaycan dilinə münasibətdə Türkiyə türklərinə də hakimdir.
Halbuki Türkiyə türkcəsi və Azərbaycan dilinin müasir sinxron vəziyyətinin müqayisəli təhlili göstərir ki, həmin dillər
arasında fərqlər var. Bu lüğət həmin fərqlərdən bir qisminin
– yalançı ekvivalentlərin izahı üçün nəzərdə tutulub.
Əsgər RƏSULOV,
Filologiya elmləri doktoru, professor

(Əvvəli ötən saylarımızda)

T

Temsil – 1. nümayəndəlik; 2.
teatr truppası; 3. teatr tamaşası;
Temsil heyeti – nümayəndə heyəti; Böyle olmakla beraber, gerek orta oyununun gerek tuluatın
köylü temsilleri ile bir münasebeti olsa gerek. Azərbaycan dilindəki təmsil – türkcədə fabl, masal.
Temsilci – nümayəndə; Toplumumuzda çizgileri belirlenmiş
bir tipin temsilcisiydi.
Terane – nəqarət, sıx-sıx təkrar edilən söz, hərəkət; Sadəcə
kendim olmak istiyorum, malum terane… Biraz kendi halime
bırakılsam… Bu teraneleri çok
işittik.
Terbiye – xörəyə, ətə və s. dad
verən ədviyyat qatılması, yarımfabrikat hazırlığı; Terbiyeli – ədviyyat qatılmış (yemək, ət və s.);
Köfteler iyice terbiyelidir. Azərbaycan dilindəki tərbiyə – türkcədə ahlak, edeb.
Terennüm – nəğməoxuma,
melodiya, nəğmə, hava; Arapların sesle yaptıkları nağmelere terennüm, şiirle söyledikleri nağmelere gınâ denirdi.
Terlik – 1. şapşap, nəleyin, çəkələk; 2. araqçın, təsək. Bu sıcak
mevsimde tozlu ve yün terliklerini sürüyerek gidiyor. Kenarları dört parmak yağ bağlamış
fesinin eski terlikten hiç farkı
kalmamış.
Tertibat – 1. tədbir; Tertibat
almak – tədbir görmək; 2. avadanlıq, təchizat; Elektrik tertibatı – elektrikli avadanlıq. Fabrikaya havalandırma tertibatı kurup
buzdolabı gazını mavi gökyüzüne mi savuracak?
Tertip – 1. seriya (sənəddə, lotoreya biletində və s.); 2. doza,
miqdar (dərmanda); 3. format (poliqraﬁyada);
4. eyni çağırışın
(dövrün) həqiqi hərbi
qul luq çuları, eyni
hərbi hissədə qulluq
edən əsgərlər. Yani paylaşın, onlar da
askerde kaç tertip
olacaklarını öğrensinler.
Tez – 1. dissertasiya, müdaﬁə
ediləcək tədqiqat əsəri (doktorluq,
diplom işi, kurs işi və s.); 2. tezis,
müddəa; Tezini edebiyyat üzerine
hazırlamış ve geçen sene doktora
yapmıştı. Azərbaycan dilindəki
tez – türkcədə acele,acil, ivedi.

Tezahürat – 1. gurultulu alqış; 2. nümayiş; Tezahürat yapmak – gurultulu alqışlamaq,
nümayişkaranə şəkildə azarkeşlik etmək (stadionda). Bazı davetliler giderken gençler
tempo tutup tezahürat yapıyorlardı. Öylesine bir tezahürat
vardı beyaz ﬁle.
Tezcanlı – tələskən, daim vurnuxan, təlaşlı; Adamın yaşıyla
sürüşündeki tezcanlılık arasında
tam bir uyumsuzluk vardı.
Tezgâh – piştaxta; Sokak satıcısının tezgahındaki ciğerlere
baktı.
Tezgâhtar – satıcı, bufetçi. Bizim hatun bir manifatura mağazasında tezgâhtardı.
Tırman(dır)ma – eskalasiya;
Son gelen haber olayları daha da
tırmandırdı.
Tırmık – cırmaq, cırmaq yeri,
sıyrıntı; Yüzü tırmık içinde kaldı.
Tırmıklamak – cırmaqlamaq;
Kedi çocuğun yüzünü fena halde tırmıkladı.
Tin – ruh, can, mənəviy yat;
Tinsel yaşam – mənəvi həyat.
İn sanın maddi ya şa mı görünen, tin sel ha ya tı az bi li nen yanıdır.
Tok – atçılıqda jokeylərin
geydiyi başlıq.
Tomar – lülə (rulon) şəklində
kağız; Geniş bir odada tomarlar,
kitaplar, haritalar vardı.
Toplu – 1.kütləvi; 2.bir yerə
toplanmış (hərbdə); 3.kollektiv; Toplu bakış – ümumi nəzər;
Toplu sözleşme – kollektiv
müqavilə; Toplu iğne –
sancaq.

Tort – xüsusi qablarda bişirilən meyvəli keks; Azərbaycan
dilindəki tort – türkcədə pasta.
Toy – 1. şənlik mərasimi; 2. təcrübəsiz, xam, sadəlövh adam;
Belki ustası genç ve toy olsaydı,
her ikisi iyi dost olabilirmiş gibi
geldi. Meslektaşlarım, kim bilir,
beni ne kadar bilgisiz ve toy bulacaklardı. Azərbaycan dilindəki
toy – türkcədə düğün.
Tuş – klaviş, dil, toxmacıq
(pianoda, yazı makinasında və
s.). Piyanonun tuşlarından, kemanın tellerinden uçan sesler,
insana, insan olmanın mutluluğunu tattırır.
Tutar – 1. məbləğ, qiymət; 2. yekun, cəm; Kredi kartıyla yapılan
toplam harcamanın bir ay içindeki alacak tutarı ne kadardır?
Tutarlı – 1. rabitəli, sabitqədəm; 2. ahəngdar; Tutarlı olmak,
insan ruhunun gardiyanıdır.
Aralarında çelişki bulunmayan,
her bakımdan uyumlu, insicamlı
ve tutarlıdırlar.
Tutarsızlık – qeyri-müəyyənlik, səbatsızlıq, uyuşmazlıq; Asıl
umutsuzluğa düşüren, senin bu
tutarsızlığın, bir dediğin bir dediğini tutmuyor.
Tutma – xidmətçi, dayə, baxıcı; Ev işlerinde ona yardım eden
tutması vardı.
Tutucu – 1. konservativ, mühaﬁzəkar; 2. tutqac; Daha modern, hem de korktuğum kadar
tutucu değil.
Tutulmak – aşiq olmaq, sevmək, vurulmaq; O gün gördüyü
kıza tutulmuştu ve evlenmeye
kararlıydı.
Tutum – 1. tövr, tərz, davranış;
2. qənaət; Bu adamın tutumunu
beğenmiyorum.
Tutumlu – qənaətcil, qənaətçi;
Ayşe hesabını kitabını bilir, tutumlu bir ev kadınıydı.
Tutuşmak – 1. alışmaq, yanmaq,
odlanmaq; Bahse tutuşmak – mərc
gəlmək. Bu fenerleri birbirine bağlayan çiçekli askılardaki küçük
lambalartutuştu.

Tutuşturmak – alışdırmaq,
yandırmaq, odlamaq; Mutfakta
maltız zaten yanmaktadır, anne
iki gözlü ocağı da tutuşturuyor.
Tuzlama – 1. qarın-qartadan
hazırlanmış şorba; 2. duzlanmış,
duza qoyulmuş; İşkembeden yapılan tuzlamaya bayılıyordu.
Tükenmek – 1. qurtarmaq,
başa çatmaq, bitirilmək; 2. bitibtükənmək; zəiﬂəmək, taqətdən
düşmək. İnsan sevdiği birini tükenmiş görmek istemez. Hiç mi
özlemedin, tükendim artık.
Tükenmez – 1. evdə hazırlanmış turşməzə meyvə şirəsi; 2.
pendirli şorba. 3. diyircəkli qələm; Eskiden tükenmez mi vardı, bir hokka, bir kalem, bandır
mürekkebe yaz.
Tüketim – istehlak; Tüketim malları mağazası – istehlak
malları mağazası; İçki ve sigara
tüketimi her yıl azalmak yerine
artıyor.
Tütsü – 1. buxur, rayihəli maddə; 2. tüstülətmə, tüstü vermə
(üzərlik və s. kimi ətirli bitkilərin yandırılaraq tüstülədilməsi);
Kafayı tütsülemek – keﬂənmək,
dəmlənmək. Yeşil elma kokulu
bir tütsüyü yakıp salonun tam
ortasına yerleştirdi. Azərbaycan
dilindəki tüstü – türkcədə duman.
Tütünlük – basdırma (qaxac
ət), basdırmalıq ət; En gevrek
pastırma, tütünlükten, yani sırtın
kuyruğa yakın yerinden yapılır.

U

Uca – 1. büzdüm; 2. uca (dialektdə); Kuyruk sokumu kemiğinin
ismine uca derler. Azərbaycan dilindəki uca – türkcədə yüce.
Uçkun – qığılcım, parıltı; Ateşten dört bir yana uçkun fırlıyordu. Azərbaycan dilindəki uçqun
(qar, torpaq və s.) – türkcədə çığ,
heyelan.
Uçurtma – çərpələng; Otuz
sene saatim işlemiş, ben durmuşum / Gök yüzüne boylanıp
uçurtma uçurmuşum.

Yalançı
ekvivalentlər
lüğəti

Uğramak – 1. baş çəkmək, dəymək; 2. tuş gəlmək, ələ keçmək,
tora (tələyə) düşmək; 3. cəld çıxmaq; Zelzele çığlığıyla beraber
hepsi evden dışarı uğradılar.
Uğraş – 1. mübarizə, mücadilə;
2. iş, məşğələ; Bu iş için bir hayli
uğraş verdim.
Uğunmak – 1. həvəssiz davranmaq; 2. ağrıdan qıvranmaq;
3. ağlaya-ağlaya bayılmaq, nəfəsi kəsilmək; Gönülsüz yazıyorum, istemediğim için, çevresinde dolanıp uğunuyorum.
Azərbaycan dilindəki uğunmaq – türkcədə katıla-katıla
gülmek.
Ulak – kuryer, çapar, xəbəraparan; Az sonra ulaklar oba
beylerine haber ulaştırmak için
atlanmışlardı. Derken bir ulak
mektup getirdi.
Ulama – 1. əlavə, əlavə etmə,
calama; 2. vəsl (əruzda), bağlama; Azərbaycan dilindəki ulama
türkcədə uluma.
Ulamak – əlavə etmək, calamaq. Azərbaycan dilindəki ulamaq – türkcədə ulumak.
Ulaşmak – çatmaq, varmaq,
əldə etmək; Hala sultanın mücevherlerine ulaşmanın bir yolunu bulamamıştı.
Unvan – 1. başlıq, ad, sərlövhə;
2. titul, vəzifə, elmi dərəcə; Boşuna değildi lakabı, hak edilmiş bir
unvandı. Azərbaycan dilindəki
ünvan – türkcədə adres.
Uran – 1. peşə, sənət; 2. sənaye; Azərbaycan dilindəki uran –
türkcədə uranyum.
Usul – sakit, asta, aramla, oğrun-oğrun; Çocuk içeriye usul
usul girdi.
Uşak – kişi xidmətçi, lakey,
nökər; Sağda, duvar kıyısında
ahır, arabacı, uşak odaları var.
Bir uşak, misaﬁri bahçe kapısında karşıladı. Azərbaycan dilindəki uşaq – türkcədə çocuk.
Uydu – peyk, sputnik; Uydu
anten – çanaq (peyk rabitəli) anten. Ay, yerin uydusudur.
Uyum – uzlaşma, ahəng, harmoniya, razılıq; Sesli (ünlü) uyumu – ahəng qanunu. Gerçekten
de sonsuz bir sessizlik,
bir uyum, bir
şiir sarmıştı
ortalığı.
Uyuşma
–
razılaşma,
uzlaşma,
uyğunluq, müvaﬁqlik, münasiblik.
Hayvanlar,
bitkiler,
böcekler,
çocuklar doğa ile uyuşma içindedirler.
Uyuşmak – razılaşmaq,
uyğunlaşmaq, müvaﬁq olmaq,
münasib olmaq; Edirne dayanıp
dururken biz İstanbul’da düşmanla pazarlık edeceğiz, uyuşacağız öyle mi?”
Uyuşturucu – 1. keyidici, keyləşdirici, sakitləşdirici (preparat,
dərman və s.); 2. narkotik, narkotik maddə; Son dönemlerde
uyuşturucu kullananların sayısı
hızla çoğalmaktadır.
Uzlaşma – barışıq, barışma,
konsensus; Partilerarası Uzlaşma Komisyonu, Anayasa’nın 51
maddesinin değiştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Davamı gələn sayımızda
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 “Mavi dəniz qoynunda” filmi aktyor oyunu və rejissor işi baxımından 30-cu illərdə lentə alınan bir çox ekran əsərlərini (“Şən uşaqlar”, “Volqa-Volqa”, “Sirk” və s.) xatırladırdı. 1936-cı il, aprelin 1-də ekranlara buraxılan, uzun
müddət ərzində ekrandan düşməyən, tamaşaçılar tərəfindən dönə-dönə baxılan bu filmi, fikrimizcə, sırf milli
ekran əsəri saymaq çətindir. Baxmayaraq ki, bu film sonralar kinoşünaslar arasında kinematoqrafın 100 illiyi münasibətilə keçirilən sorğuda dünya kinosunun 10 ən yaxşı
əsəri (“Kinovedçeskiye zametki”, 1995, 27), ən yaxşı film
kimi B.Ayzenşits (Fransa) və N.Kleymanın (Rusiya) siyahılarına düşüb. Hadisələr Azərbaycanda baş versə, film Xəzər dənizindəki adada çəkilsə də, bu ekran işi ümumi ruhu ilə tipik
“sovet kinosu”nun nümunəsi idi. Yaradıcı qrupa S.Mərdanov,
M.Mustafayev, M.Əliyev, İ.Əfəndiyev və Niyazidən (texniki işçiləri nəzərə almırıq – M.Əlili rejissor assistenti, M.Mustafayev ikinci rejissor və quraşdırılmış səhnələrin operatoru idi)
başqa, yerli kadrlar cəlb olunmamışdı. Buna görə də, ekranda milli xarakterlər və obrazlar yox dərəcəsindədir.
(Əvvəli ötən sayımızda)
S.Mərdanovun yaradıcılığında, bütövlükdə 30-cu illər Azərbaycan kinosunda özünəməxsus
yer tutan “Kəndlilər” ﬁlmi tarixi-inqilabi mövzuda lentə alınmış ən yaxşı ekran əsərlərindən
sayılır. “Ölülər”i ekranlaşdırmaq
arzusunda olan S.Mərdanov bu
mövzunu məcburən işləməli olmuşdu. Bunu rejissorun özü də
etiraf edirdi: “Mən “Ölülər”i çəkmək üçün mübarizə aparırdım.
Mənə isə dedilər: “Ölülər” bir il
sonraya qalsın, Azərbaycan və ya
Rusiya şəraitində XIX əsrin gənc
adamlarının tarixçəsi ilə məşğul
olmayın. İyirmi illik yubileyə
(Sovet Azərbaycanı nəzərdə tutulur) lazım olan ﬁlm çəkin. Ona
görə də mən “Kəndlilər”i çəkmək qərarına gəldim”. Nəticədə
siyasi-ideoloji rəhbərliyin göstərişlərinə uyğun olaraq, o, Azərbaycan Foto-Kino İdarəsinin
(Az.FKİ) təklif etdiyi bu mövzu
üzərində 1937-ci ilin əvvəllərindən işləməyə başlamış, ssenari
müəlliﬁ seçilmiş Georgi Mdivani
ilə birgə çalışmaq üçün Tbilisiyə ezam olunmuşdu. Ssenarinin
birinci variantı əsas kimi qəbul
edilmiş, ikinci variantı az sonra
SSRİ Xalq Komissarları Soveti
(XKS) yanında Baş Kinematoqraﬁya İdarəsinə (BKİ) göndərilmişdi. BKİ rəhbərliyinin “Azərﬁlm”ə
göndərdiyi rəydə göstərilirdi ki,
bu variant “...əvvəlki rəylərimizdə göstərdiyimiz səhvlərdən hələ tam azad olmamışdır. Belə bir
göstərişi yenidən təkrar etməyimiz lazım gəlir ki, “Kəndlilər”
ssenarisi (hətta yeni variantda
belə) Azərbaycanda kəndli hərəkatını bədii cəhətdən kifayət
qədər dolğun aça bilmir. Hadisələrin dar məqamda göstərilməsi, kəndli hərəkatı rəhbərlərinin
yaddaqalan və parlaq obrazlarının olmaması hələ də onun başlıca çatışmazlıqlarındandır”. Rəydə, habelə müəlliﬂərin bir sıra
səhvləri aradan qaldırdıqları, əşyaların ekspozisiyasının yaxşılaşdırıldığı, bir sıra obrazların təkmilləşdirildiyi, lakin ssenariçinin
apardığı düzəlişlərin başlıca çatışmazlıqları aradan qaldırmadığı, Azərbaycanın sovetləşdirilməsi uğrunda kəndli inqilabının
tarixi kimi belə bir məsul siyasi
mövzunun tələb edilən səviyyəyə yüksəlmədiyi qeyd olunurdu.
Nəhayət, BKİ-nin göstərdiyi çatışmazlıqlar 1938-ci ildə aradan
qaldırılmış, ssenarinin üçüncü
variantı təsdiq olunmuşdu.

Səməd Mərdanov

Qısa ömrün
uzun hekayəti
Filmin ssenarisi təsdiq olunandan sonra quruluşçu-operator
D.Feldman, ikinci operator Ə.İsmayılov, operatorlar Ə.İsmayılov, M.Dadaşov, quruluşçurəssamlar V.Aden və G.Əliyev,
bəstəkar Niyazi, səs operatoru
A.Kərimov, qrim rəssamı G.Parisaşvili ﬁlmə dəvət olunmuşdular. Filmdə rejissor assistentləri
kimi, M.Əlili, A.Popov, A.İslamzadə çalışırdılar. L.Səfərov rejissor köməkçisi, T.Hüseynov ﬁlmin direktoru idi.
S.Mərdanov
əsas
rollara
M.Mərdanovu (Təhməz), T.İsgəndərovanı (Təhməzin qızı Ülfət), Ə.Ələkbərovu (Aşıq Göydəmir), B.Baykovu (dəmiryolçu
Petro), R.Darablını (qolçomaq
Hacı Həsən), A.Rzayevi (Hacı
Həsənin oğlu), X.Əmirzadəni
(Mehmandar bəy), R.Əfqanlını
(Abbas), S.Ruhullanı (Pristav),
M.Sənanini (Eldar), M.Mikayılovu (Bəyoğlu), Ə.Məlikovu
(Rəhim), İ.Osmanlını (müsavatçı), Ə.Qurbanovu (Ağsaçlı), A.Voloxovu (polkovnik),
F.Fətullayevi, M.Kazımovskini,
T.Zeynalovanı, M.Şeyxzamanovu dəvət etmişdi. Qısa müddət
ərzində 30-cu illər üçün gözəl
çəkiliş qrupu yaradan S.Mərdanov özünün böyük temperamenti, parlaq fərdi xüsusiyyətləri, təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə
çətin bir işin öhdəsindən bacarıqla gəldi.
Təbii ki, ﬁlmin mövzusu
mövcud ideoloji xətlə tamam
səsləşirdi və təbliğat-təşviqat
xarakteri daşıyırdı. Ekrandakı
hadisələr “Bakı komissarları ilə
haqq-hesab çəkiləndən, qanlı
Müsavat hakimiyyətə gələndən sonra – 1919-1920-ci illərdə

Bakı bolşevik təşkilatının rəhbərliyi altında fəhlə və kəndlilərin birgə mübarizəsindən” bəhs
edir. Əlbəttə, tarixin saxtalaşdırılması sovet quruluşunun, siyasi-ideoloji rəhbərliyin yeritdiyi
xəttin mahiyyətindən irəli gəlirdi. Hər vasitə ilə kütlələrə tarixin
milli oyanışla bağlı səhifələrini
unutdurmağa can atan hakimiyyət sosialist inqilabının “ədalətli”
obrazını yaratmağa cəhd göstərirdi: “Kəndlilər” ﬁlmi də məhz
bu missiyanı yerinə yetirən ekran
əsərlərindən biri idi.
Filmin süjeti bu yönümlü lentlərə xas olan tanış sxem üzərində
qurulmuşdu: mülkədarların və
müsavatçıların qaniçənliyi, zəhmətkeş kəndlilərin narazılığının
böyüyüb inqilabi çıxışlara çevrilməsi və nəticədə mövcud quruluşun dəyişdirilməsi. Bu sxemə
görə, Gəncə qəzasında yaşayan
kəndli Təhməz dincəlmədən çalışır, öz vəziyyətini düzəltmək
üçün qızı Ülfəti mülkədar Hacı
Həsənin oğluna verməyə məcbur olur. Lakin qız buna razı
deyil, o, Aşıq Göydəmiri sevir.
“Kəndli əməyinin ağırlığı, mülkədarların qəddarlığı və zalımlığı haqqında mahnılar qoşan,
kəndliləri qəti mübarizəyə səsləyən” Aşıq Göydəmir Bakı bolşevik təşkilatının Gəncədəki nümayəndəsi Petro ilə əlaqə yaradır.
Kəndli həyəcanlarından qorxub,
Bakıda kəndlilərin qurultayını çağıran Müsavat hökumətinin təzyiqlərinə baxmayaraq,
Gəncə qəzasından nümayəndə
Aşıq Göydəmir seçilir. Qurultay baş tutmayanda kəndlilər
proletariatla daha da sıx birləşirlər. Bakı bolşevik təşkilatı Gəncəyə silahlı dəstələr göndərir.

Ülfətin toyu olan gün Aşıq Göydəmir kəndlilərə silah paylayır,
Mehmandar bəyin malikanəsini
ələ keçirirlər. Nəticədə kəndlilərin silahlı üsyanı mülkədarların
qovulması və onların torpaqlarının ələ keçirilməsi ilə başa çatır. Bir neçə gün sonra Bakıda öz
hakimiyyətlərini itirən müsavatçılar Gəncə üzərinə yeriyirlər.
Lakin kəndlilər XI Qızıl Ordu
hissələrinin köməyi ilə Gəncəni
ələ keçirirlər.
Filmin süjet xətti səhv, daha doğrusu, saxtalaşdırılmış
konsepsiya üzərində qurulsa
da, kinematoqraﬁk baxımdan
yüksək peşəkarlıqla çəkilmişdi. Böyük enerji, həvəs və ehtirasla işləyən S.Mərdanov öz
nəfəsi, çılğınlığı, çevikliyi və
lirizmilə bir-birindən fərqlənən
obrazlar yaratmağa can atırdı.
Özünəməxsus fərdi yaradıcılıq
üslubunu formalaşdıran rejissor ritm, lirika və hiss ölçülərinin vəhdətini milli koloritlə
birləşdirməyə çalışır, əksər epizodlarda buna nail olurdu. O,
Ümumittifaq Dövlət Kinematoqraﬁya İnstitutunda (ÜİDKİ)
qazandığı bilikləri və dövrünün məşhur kino ustalarından
mənimsədiyi yaxşı cəhətləri öz
yaradıcılığında məharətlə tətbiq edirdi. Məsələn, ﬁlmin birbirini əvəzləyən toy və döyüş
səhnələri ayrı-ayrı ritmlərdə çəkilmişdi ki, bu da daxili dramatizminə görə bir-birini tamamlayırdı.
S.Mərdanov aktyorların ifasındakı həyatiliyə, ifadəliliyə və
obrazlılığa xüsusi diqqət yetirirdi. Onun uğurlu aktyor seçimi rejissor görümünü tamamlayan komponentlərdən idi.

9

M.Mərdanovun, Ə.Ələkbərovun, X.Əmirzadənin, R.Darablının ifası siyasi çalarlarına
baxmayaraq, yetərincə təsirli
alınmışdı. S.Mərdanov ﬁlmdə
özünəxas kino dili və montaj
üslubu tapmağa, ayrı-ayrı epizodların və kadrların bitkin
kompozisiyasını
yaratmağa
nail olmuşdu. O, bir çox epizodların montajına (bununla
bağlı B.Barnetlə tez-tez məsləhətləşirdi) dönə-dönə qayıtmış,
onları cilalamışdı. Musiqisini
Niyazinin, sözlərini R.Rzanın
yazdığı mahnılar ﬁlmə xüsusi
kolorit verirdi. Bunun nəticəsi
idi ki, tezliklə ümumittifaq ekranına buraxılan ﬁlmin montajını B.Barnet və A.Bəynəzərov
həyata keçirmişdilər. “Kəndlilər” ﬁlmi 30-cu illərin ən baxımlı ekran əsərləri sırasına daxil
edilmişdi. Hətta müəllimi
B.Barnet rejissora
yazırdı: “...İndicə sənin istedadlı
və səmimi ﬁlminə tamaşa etdim.
Ürəkdən
sevinirəm. Ayrı-ayrı epizodlar adamı valeh edir...”
Görkəmli kino ustaları
S.Eyzenşteyn, M.Romm,
Q.Aleksandrov,
İ.Savçenko
ﬁlm haqqında müsbət ﬁkirlər
söyləmişdilər.
1939-cu il, avqustun 6-da xəstəlikdən vəfat edən S.Mərdanov
kinematoqrafa böyük arzular
və yaradıcılıq potensialı ilə gəlmişdi. Hələ tələbəlik illərində “Köçərilər” və “Mavi dəniz
qoynunda” ﬁlmlərini çəkməklə
yanaşı, dövrünün böyük ustalarından olan Vsevolod Meyerhold onu quruluş verməyə hazırladığı “Sonuncu, həlledici”
tamaşasında işləməyə dəvət etmişdi. Bu barədə Səməd, qardaşı M.Mərdanova yazırdı: “...hər
gün səhər tezdən dördə kimi
təcrübədə olur, axşam yeddinin
yarısından on ikiyə kimi isə Meyerholdun yanında işləyirəm.
Onun yeni tamaşası üçün kino
səhnələri quraşdırıram. Eyni
zamanda qapalı məşqlərə baxıram. Bu, çox vacibdir. Mən çox
şey öyrənə bilərəm...”
Onun yaradıcılıq planında
S.Vurğunun “Xanlar” pyesini və
M.F.Axundovun “Aldanmış kavakib” povestini ekranlaşdırmaq
vardı. O, eyni zamanda 19371938-ci illərdə Bakı Teatr Texnikumunun kino şöbəsində dərs
deyir, kinoaktyor kadrlarının yetişdirilməsinə xüsusi diqqət göstərirdi. O deyirdi ki, “...Kino aktyorlarını təcrübədə yetişdirmək
lazımdır. Burada da məşq dövrü,
müəyyən ﬁlm üçün aktyorun çəkilişə hazırlanması başlıca olmalıdır... Bizdə çox vaxt milli forma
deyəndə ﬁlmin xarici görünüşünün rəngarəngliyi kostyumlar
koloritli məişət səhnələri və s. başa düşülür. Aktyora milli cizgiləri təkcə kostyum və qrimdə yox,
əsasən xarakterində görməyi və
axtarmağı öyrətmək lazımdır.
Yalnız bu zaman ﬁlmlərimizdə
böyük xalq obrazları yarada bilərik”. (“Kino” qəzeti, rus dilində,
17 iyul 1939-cu il).

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI
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rta əsrlər Azərbaycanının alim, mütəfəkkir, filosof və şairlərə aid xeyli sayda dəyərli əlyazmaları
bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrinin kitabxanalarında saxlanılır. Azərbaycan orta əsrlərdə Qərblə Şərqin kəsişmə nöqtəsi olduğu üçün tarixi əlyazmalarımıza hazırda həm Avropa, həm də Asiyada rast gəlinir.

Azərbaycan əlyazmaları Asiyada ən çox İran, Türkiyə kimi
ölkələrin, Avropada isə Moskva,
Sankt-Peterburq, London, Paris,
Dublin, Berlin, Drezden, Vatikan, Vyana, Praqa, Sarayevo,
Upsala kimi bir sıra şəhərlərin
ən məşhur kitabxana və muzeylərində saxlanılır. Həmçinin, Qahirə, Daşkənd, Düşənbə, Kəlküttə, Laknau, Dəkkə, Pəncab kimi
şəhərlərin arxivlərində də Azərbaycanın orta əsrlər dövrünə
aid nadir əlyazmalar var. Həmin
əlyazmaların bu gün bizdə yox,
Şərq-Qərb şəhərlərinin arxiv və
kitabxanalarında olmasının bir
neçə səbəbi var. Birinci səbəb budur ki, XII-XIX əsrlərdə hər hansı azərbaycanlı şair, alim, ﬁlosof,
xəttatın Şərqin mədəni cəhətdən
inkişaf etmiş şəhərində yaşaması adi hal hesab edilirdi. Tarixdən də məlum olduğu kimi,
neçə-neçə mütəfəkkirimiz Azərbaycan sərhədlərindən kənarda
yaşayıb və orada da vəfat edib.
Deməli, qürbətdə yaşayıb-yaradan şairimizin əlyazmalarının
bizdə yox, başqa diyarda olması
təbii haldır. Həmçinin orta əsrlərdə alimlər arasında öz əsərlərini əlyazma şəklində bir-birilərinə bağışlamaq ənənəsi olub.
Əlyazmaların yad əllərə düşməsinin başlıca və əsas səbəbi
isə müharibələr olub. Atabəylər, Elxanilər və Səfəvilərin
hakimiyyəti zamanı nəhəng
imperiyalara hansısa döyüşdə
məğlubiyyət eyni zamanda kitabxanaların, elm ocaqlarının
yağmalanması demək idi.
1828-ci ildə Rusiya-İran müharibəsi sona çatandan sonra
Ərdəbildə, Şeyx Səﬁ məqbərəsində, Səfəvi hökmdarlarının
uzun illər topladığı və zənginləşdirdiyi kitabxananı ruslar
bütövlüklə ələ keçirərək SanktPeterburqa apardılar. Həmin
əlyazmalar əsasında XIX yüzilliyin əvvəllərində Rusiyada
şərqşünaslıq elmi meydana gəlib və inkişaf edib.
Ən ağrılı məqam budur ki,
həmin qiymətli əlyazmalar
öküz arabaları ilə dəyərsiz
əşya kimi yad diyarlara daşınıb. Səfəvi kitabxanasından
Rusiya Dövlət Ermitajına
daşınan mədəni sərvətimizdən biri də Nizaminin “Xəmsə”sinin əlyazmasıdır. Əlyazma
1430-cu ildə məşhur
azərbaycanlı xəttat
Cəfər Təbrizi tərəﬁndən Heratda
köçürülüb. “Xəmsə”nin bu variantına 38 orijinal
miniatür çəkilib.
Əlyazmanın son
səhifəsində
onun
Ermitaja gəlib çatana
qədər keçdiyi yol qeyd olunub.
Həmin qeyddən məlum olur ki,
qiymətli nüsxə Nadir şahın sərkərdələrinin birinə məxsus olub.

Uzun müddət yoxa çıxan əlyazmanın sonrakı taleyi araşdırmaçılar üçün də qaranlıq qalıb.
Məlum olan budur ki, “Xəmsə”nin nadir əlyazması iranlı tacir tərəﬁndən Sankt-Peterburqa
gətirilərək, öz şəxsi muzeyi olan
Ştiqlis adlı almana satılıb. Yalnız 1917-ci il inqilabından sonra
Dövlət Ermitajına gətirilib. Bu
cür faktları sadalamaqla qurtarmaz. Dünyanın arxiv və kitabxanalarında saxlanılan əlyazmalarımızın dəqiq sayı bilinməsə
də, bu rəqəmin 10.000-dən artıq
olduğuna heç bir şübhə yoxdur.
Azərbaycan əlyazmaları Dünya
Yaddaş Xəzinəsinə daxil edilən
əlyazmaların təxminən 3 faizini
təşkil edir. Yəni dünya tarixinin
ən vacib yazılı sənədlərinin üç
faizi bizə məxsusdur.

Vatikandakı
əlyazmalarımız
Azərbaycan əlyazmalarının
saxlanıldığı xarici ölkələrdən
biri də Vatikandır. Cırtdan dövlətin bütün dünyada məşhur
olan iki böyük kitabxanasındaVatikan Məxﬁ Arxivlər və Vatikan Apostolik Kitabxanasında
Azərbaycana aid nadir nüsxələr
bu gün alimlər qrupu tərəﬁndən tədqiq edilir. Heydər Əliyev
fondu Vatikandakı əlyazmaların
araşdırılmasına dəstək verəndən sonra bu iş sistemli şəkildə
həyata keçirilməyə başlandı.

Vatikan Məxﬁ Arxivlər Kitabxanasında rəﬂərin uzunluğu 85
kilometrdir. Burada əlyazmalar
330 nəhəng fondda cəmləşib.
Həmin fondlarda VII əsrdən XX
əsrə qədərki tarixi dövrü əhatə
edən nadir əlyazmalar saxlanılır. Professor Fərid Ələkbərli
Vatikan Məxﬁ Arxivlər Kitabxanasında Azərbaycana aid 85
nadir sənəd aşkarlayıb. Həmin
sənədlər X-XX əsrləri, yəni tariximizin minillik dövrünü əhatə
edir. Onların əksəriyyəti Elxani,
Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvi dövlətlərinin, Qaramanlı,
Əfşar, Qacar tayfalarının Roma
papaları arasındakı məktublaşmalarıdır. Vatikandakı Məxﬁ
Arxivlər Kitabxanasında əsasən
rəsmi yazışmaların aşkarlanması təbii haldır. Çünki həmin
kitabxananın əsas funksiyası
qədim dövrdən bu yana olan
dövlətlərarası
münasibətlərə
aid rəsmi sənədləri qoruyub
saxlamaqdır. Fərziyyələrə görə, əgər Vatikandakı Məxﬁ Arxivlər Kitabxanasındakı yazışmalar sirr kimi saxlanılmayıb,
ictimaiyyətə açıqlansa, o zaman
bütün dünya siyasi burulğanda
boğula, ən yaxşı halda III Dünya Müharibəsi başlana bilər.
Vatikan Apostolik Kitabxanasında saxlanılan əlyazmalar isə
daha çox ayrı-ayrı ölkələrin alim
və mütəfəkkirlərinin elmi, bədii
əsərlərindən ibarətdir. Professor
Fərid Ələkbərli həmin kitabxanadan Azərbaycana aid 65 sənəd aşkarlayıb. Onların arasında ƏbdülMəcid Şirvaninin “Kitabi-Sihri”,
Əbdül-Vəhhab Zəncaninin ərəb
qrammatikasına aid əsərinin şərhi, Cəlaləddin ət-Təbrizinin, Əli

Şirvaninin, Yusif Qaramaninin,
İbrahim Zəncaninin elmi mövzulardan bəhs edən əlyazmaları var.

Əlyazma problemləri

Təəssüﬂər olsun ki, tariximizə
güzgü tuta biləcək nadir sənədlər hazırda bizim kitabxana və
arxivlərdə deyil. Xarici ölkələrdə
saxlanılan qiymətli əlyazmaların
dəqiq sayı isə məlum deyil. Çünki
Azərbaycana aid əlyazmalar kataloqlaşdırılmayıb. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktor müavini, ﬁlologiya elmlər doktoru Paşa
Əlioğlunun sözlərinə görə, hazırda Şərqi Avropada və dünyanın
başqa yerlərində Azərbaycana aid
əlyazmalar müəyyən edilir, onların bəziləri ölkəyə gətirilir:
“Dünya Yaddaş Xəzinəsinə əsasən, Azərbaycana aid sənədlərin,
əlyazmaların dəqiq sayını demək
mümkün deyil. Çünki onların
əksəriyyəti
kataloqlaşdırılmayıb. Əlyazmaların Azərbaycanda
deyil, başqa dövlətlərdə olması
təbii haldır. Çünki nadir sənədlərin qorunduğu kitabxanalar hər
zaman paytaxt şəhərlərdə olardı.
Bizim də orta əsrlərdəki paytaxt
şəhərlərimiz əsasən Təbriz, Ərdəbil, yaxud Cənubi Azərbaycanın
başqa şəhərləri olub. Rus-İran istilası zamanı elə həmin şəhərlərin kitabxanalarından xeyli sayda
əlyazmalar Rusiyaya daşındı. Bu
gün xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarından danışanda
daha çox Vatikanın adı çəkilir.
Amma sizə deyim ki, Şərqi Avropa ölkələrində - Çexiya, Polşa,
Bosniya və Herseqovinada olan
əlyazmalarımızın sayı heç də

Dünya Yaddaş Xəzinəsinin
3 faizi Azərbaycana məxsusdur

On min əlyazma

Vatikandakı sənədlərdən az deyil. Məsələn, biz son illər ərzində
Vatikandan deyil, Parisdən xeyli sayda əlyazmalar almışıq. Bəzi
Şərq ölkələrində – İranda, Türkiyədə, Hindistanda, Pakistanda,
hətta Əfqanıstanda olan Azərbaycana əlyazmalarının sayı Vatikanın Məxﬁ Arxivlər Kitabxanası
və Apostolik Kitabxanasında bizə
aid sənədlərdən dəfələrlə çoxdur.
Sadəcə, təəssüﬂər olsun ki, bu
gün adlarını çəkdiyim ölkələrdə
Azərbaycan aid əlyazmaların sayı dəqiqləşdirilməyib. Əksəriyyətinin adı kataloqlara salınmayıb
deyə, pərakəndəlik yaranıb. Vatikandakı əlyazmalar, demək olar
ki, tariximizin bütün dövrlərini
əhatə edir. Onların arasında Qədim Albaniya dövlətinə aid rəsmi sənədlərlə yanaşı, Səlcuqlara,
Atabəylərə, Elxanilərə, Səfəvilərə,
Ağqoyunlulara, Əfşarlara aid əlyazmalar var. Əksəriyyəti də Roma papaları ilə rəsmi yazışmalardır. Orta əsrlərdə missionerlik çox
yayılmışdı. Arxivlərdə saxlanılan
bəzi əlyazmalar da missionerlərin bir-biriləri ilə olan yazışmalarıdır. Onların arasında dəyərli
elmi, fəlsəﬁ, astroloji nümunələrə
də rast gəlmək mümkündür. Orta əsr səyyahlarının Azərbaycanda olan zaman yazdıqları qeydlər
bizim tariximizi öyrənmək üçün
vacib mənbələr ola bilər. Holland
səyyahlarının birinə aid olan əlyazmada Azərbaycanın xəritəsi ustalıqla təsvir olunub, bütün
ərazilərimiz , sərhədlərimiz orada
göstərilib. Vacib faktlardan biri də
budur ki, həmin əlyazmalarda erməni adı qəti çəkilmir”.
Filologiya elmləri doktoru,
şərqşünas Sənan İbrahimov isə
tariximizə, mədəniyyətimizə aid
nadir əlyazmaların Azərbaycanda deyil, başqa ölkələrdə saxlanmasını mədəni irsə vurulan zərbə kimi dəyərləndirilib:
“Yusif Qarabağinin ədəbi irsi
Oksforddadır. Klassiklərin, demək olar ki, hamısının əsərləri
bizdə yox, xarici ölkələrdə saxlanılır. Buna misal olaraq Nizaminin, Füzulinin, Fələki Şirvaninin,
Şah Qasım Ənvarın və başqalarının adını çəkmək olar. Təəssüﬂər olsun ki, onlara aid nadir
əlyazmaların heç birini ölkəyə
gətirə bilməmişik. O əlyazmaların hamısı bizim milli-mənəvi irsimizdir. Hamısı bizim
tariximizin bir parçasıdır.
Düzdür, Əlyazmalar İnstitutu bu işlərlə ciddi məşğul olur, hətta uzaq Hindistandan Azərbaycana
aid sənədləri, əlyazmaları gətirir. Amma
yenə də görüləsi işlər çoxdur. Bunun
üçün mütəxəssislərimiz azdı. Siz
təsəvvür edin ki,
1828-ci ildə ruslar Azərbaycanı
işğal edən zaman
Səfəvilərin Ərdəbildəki kitabxanalarının
əlyazmalarını öküz arabaları ilə daşıdılar. Tarixçilər yazır ki, heç o əlyazmaları öküzlər
də dartıb apara bilmirdi”.

Elmin NURİ
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bulqasım Baburun vəfatından sonra Nəvai 1464-cü ildə
Həriyə – Herata (Heratın əvvəlki adı “Hiri” olub, bəzən
“Həri”də yazılıb) qayıdıb gəldi. Burada bədəxşanlılarla
dostlaşdı. Sonra bədəxşanlılar Əbu Səid Mirzəyə qarşı üsyana qalxdı. Sultan Əbu Səid bu üsyana Əlişir Nəvainin başçılıq etməsindən şübhələnir və 1466-cı ildə onu Səmərqəndə sürgün etdirir. Əlişir Mirzə, Uluğbəy mədrəsəsində o zamanların məşhur
alimi və müdərrisi Mövlana Əbuleys Səmərqəndidən elm
öyrənməyə başlayır. Burada məşhur alim və musiqiçilərdən başqa, digər elm sahibləri ilə də tanış olur.
(Əvvəli ötən sayımızda)
1469-cu ildə Xorasan hakimiyyətində dəyişiklik baş verdi, Hüseyn Bayqara Xorasan
padşahı oldu və Heratda taxta çıxdı. Uşaqlıqdan bir yerdə oxuyub təhsil alan Hüseyn
Bayqara ilə Əlişir Nəvai arasında dostluq əhdpeymanı olmuşdu: “Yəni hansı biri dövlətə
nail olsa, o birini unutmasın”. Bu səbəbdən
də o, Səmərqənddə yaşayan dostunu, istedadına və qurub-yaratmaq məharətinə bələd olduğu Əlişir Nəvaini yanına dəvət etdi. Nəvai
bu dəvətlə Herata gələrkən uşaqlıq dostuna
təbrik hədiyyəsi kimi “Hilali” qəsidəsini təqdim edir. Sultan Hüseyn Bayqara qəsidəni çox
bəyənir. Dərhal, yəni 1469-cu ildə onu sarayda möhürdarlıq vəzifəsinə təyin etdi. “Xorasanın üç hökmdarını görüb, onlardan ikisinin
(Əbulqasım Babur və Əbu Səid) sarayında
qulluq edən Əlişir Nəvai ancaq Hüseyn Bayqaranın səltənəti dövründə (1469-1506, şahlıq
dövrü ) böyük ictimai xadim kimi tanındı” .
Əlişir Nəvai 1472-ci ildə Sultan Hüseyn Bayqara sarayının baş vəziri vəzifəsinə keçdikdən
sonra fəaliyyətini genişləndirdi. Boş bir düzəngahda Həzrət İmam Əli adına tikdirdiyi
türbə, türbənin üzərində ucaltdırdığı cameni görəndə onun qurub-yaratmaq bacarığına
heyran qalmamaq olmur, özünü o əsrdə hadisələrin birbaşa iştirakçısı kimi hiss edirsən.
Bəli, həmin o boş düzəngahda salınan və bu
gün ucu-bucağı görünməyən Məzari-Şərif şəhəri Nəvai yadigarı, Nəvai xatirəsidir, eləcə də
tikdirdiyi onlarla körpüləri, came və məscidlər, tarixi memarlıq abidələri... O, saray vəziri
olandan sonra Orta Asiya, Əfqanıstan, İran,
Azərbaycan, Hindistan və başqa ölkələrin bir
neçə ﬁlosof, şair, alim, rəssam, musiqiçi, xəttat
və digər sənət adamlarını Herata toplayır və
ölkənin mədəni həyatında böyük dəyişiklik
edir. Dahi sənətkar və görkəmli dövlət xadimi
Ə.Nəvai H.Bayqara üsuli-idarəsini də təkmilləşdirir. O, ölkənin siyasi-mənəvi qüdrətinin
artmasında yaxından iştirak etmiş, bütün gəlirini abadlıq işlərinə sərf etmişdir.
Mirxondun təzkirəsinə görə, Sultan Hüseynin arzusu uşaqlıq dostunu ən böyük məqama yetirmək olduğundan, onu baş vəzir təyin
etdikdən bir il sonra (876-cı ilin şaban ayında)
hökmdarlıq taxtını Əlişir Nəvaiyə təklif etdi.
Əlişir o zaman 32 yaşında idi. Lakin Əlişir Nəvai bu təkliﬁ qəti olaraq qəbul etməmişdi.
“Əlişir Nəvai atasının mirasına sahib və
məmləkətində bir çox mənsəblərə nail olduğuna görə çoxlu dövləti var idi. Bu dövləti həmişə
xeyirli yollara sərf edərdi. Füqəra və züəfanın
qəlbini tikməyə çalışardı. Olduğu məmuriyyətlərdə heç maaş almazdı. Əlavətən hər il hökmdara qiymətli hədiyyələr göndərərdi. Bir çox
xeyriyyə müəssisələri tikmiş və təmir etmişdir”.
Lütfəli bəy və Sam Mirzənin təzkirələrində göstərildiyi kimi, onun yalnız Xorasanda tikdirdiyi xeyriyyə binaları 370-ə yaxındır və bunların
arasında səyyahların gəlib toqif və istirahət etməklərinə məxsus “Rübai” adlı 90 karvansara
var. “Rübai” isə o karvansaralara düşən şəxslər
üçün müqaliəyə məxsus təsis edilib.
Amma Nəvai kimi uca insanın, şairin, alimin
vicdanı hökmdarlıq əxlaqı ilə yola getmirdi.
Saray xadimlərinin xalqa etdiyi zülmlər narazılığa yol açmışdı. “Zalımların çoxu Əlişiri yola vermədilər, o, sürgün olundu. Yenə Herata
qayıtdı və bütün vəzifələrdən istefa verdi. On
bir il ərzində elmi, ədəbi işlərlə məşğul oldu.
Böyük əsərlərini yaratdı. “Xəmsə”sini yazıb
tamamladı. Yaşamaq üçün Astrabada getdi.
1488-ci ildə Herata qayıtdı. Özbək mütəﬀəkkiri, şairi bizlərə yüksək dəyərli əsərlər bəxş etdi.
Şairin özünün hazırladığı dörd “Divan”ı, əslində lirik-fəlsəﬁ duyğularının,
həyata gerçək baxışlarının məcmusudur.

11

N 37(96) 22.10.2016

O,
cığatay
türk cə sin də
yazdığı lirik
şeir lə rindən ibarət dörd
“Divan” –
“İlk Divan”
(1465, mahir
xəttat Sultanəli
Məşhədinin hazırladığı
434 şeirdən ibarət), “Bədaye ül-bidayə” (14701476, “Bədiiliyin ibtidası”, 1046 şeirdən ibarət
ikinci divan), “Nəvadir
un-nihayə” (1476-1482,
“Son nadirliklər”, 862
qəzəli əsasında üçüncü divanı) və “Xəzain
ül-məani” (1491-1492,
“Mənalar xəzinəsi”,
dördüncü divanı) yaradıb.
“Xəzain ül-məani”
adlı son “Divan”ı özlüyündə dörd qisimdən ibarətdir (bəzən
bu divanı “Çahar
divan” (“Dörd divan”) da adlandırırlar): 1.“Qəraüb üssiğər” (“Uşaqlığın
qəribəlikləri”, 839
şeir),
2.“Nəvadir
ül-şərab” (“Gənclik
nadirlikləri”,
759 şeir), 3.“Bədaye
ül-vüsət”
(“Orta yaşın gözəllikləri”,
740
şeir), 4.“Fəvaid
ül-kibar”
(“Böyüklüyün
faydaları”,793 şeir).
“Xəzain ül-məani”
cəmi 3132 şeirdən
ibarətdir.

Nəvai fars dilində yazdığı şeirlərindən
– qəzəllərdən, qəsidələrdən, müxəmməslərdən, müsəddəslərdən, tuyuqlardan ....
(ümumiyyətlə, 21 ədəbi janr formasından
16-sından istifadə etmişdi) ... – lirik əsərlərindən ibarət hazırladığı “Divani
Fani”dən (burada fars dilindən olan klassik əsərlərin
tərcümələri (1097 şeir),
“Muxtara” və “İxtira”
sərlövhəli bölmələrdə
isə 50 orijinal qəzəli
var) əlavə qəsidələrindən də ibarət iki
toplu bağlamışdı:
“Altı zərurət” (bu
topluda:
Əmir
Xosrov Dəhləvi,
Əbdürrəhman Cami,
Haﬁz Şirazi, Sədi Şirazi,
Mir Ənvar Qasım, Əfzələddin Xaqani, Salman Sovai və
digər qəsidəçilərin təsiri ilə
yazılmış 6 qəsidə var) və
“İlin dörd fəsli”.
“Ərbain” (“40 rübai”)
və nəsrlə yazdığı “Minacat” isə (1499-1500) dini
məzmunlu əsərləridir.
Nəsrlə yazdığı əsərləri:
“Vəqﬁyyə” (1481), “Nəzm
ül-cəvahir” (“Nəzm-Şeir
gövhərləri” 1485), “Tarixi ənbiya və hukəma”
(“Peyğəmbərlər və hakimlər tarixi”, 14851488), “Tarixi mülük
Əcəm” (“Əcəm məmləkətləri tarixi”, 1488),
“Ri sa le yi-ti rən da zi”
(“Ox atmaq haqqında”), “Haləti Seyyid
Həsən Ərdəşir” (“Seyyid Həsən Ərdəşirin
həyat və yaradıcılığı”,
1491), “Haləti Pəhləvan Məhəmməd”
(“Məhəmməd Pəhləvanın həyat və
yaradıcılığı”, 1493),
“Məcalis ün-nəfais”
(“Nəﬁs məclislər”,
1491), “Mizan uləvzan” (“Vəznlərin
tərəzisi”,
1492), “Mufrədat” (“Muəmma
haqqında risalə”, 1485),
“Xəmsət ul-mutahayyirin”

Əlişir Nəvai və onun ədəbi
xəzinəsinin inciləri
Nəvainin tikdirdiyi tarixi memarlıq abidəsi Məzari Şərif Camesi,
Məzari Şərif şəhəri, 2016

(“Beş heyrət”, 1492-1494), “Münşəat” (“Məktublar”, 1494), “Nəsaim ul-məhəbbət” (“Məhəbbət küləkləri”, 1495), “Mühakimət ül-lüğəteyn” (“İki dilin mühakiməsi”, 1499), “Sirac
ül-müslimin” (“Müsəlmanlar çırağı”, 1499),
“Təvarix və qaﬁyə” (“Tarixlər və qaﬁyə”),
“Qisseyi Şeyx Sənan” (“Şeyx Sənan hekayəti”),
“Zübdət ül-təvarix” (“Tarixlərin qaymağı”)
(özünün yazdığına görə, belə bir əsər də yazıb,
amma bu əsər bizə gəlib çatmayıb)”.
Nəvai “Lisan üt-teyr” (“Quşların dili”, 14981499), “Məhbub ul-qulub” (“Ürəklərin sevgisi”, 1500) kimi əsərlərində əruz nəzəriyyəsi,
dilşünaslıq, ədəbiyyatşünaslıq, təsəvvüf kimi
ədəbi-tarixi məsələlər ətrafında mükəmməl elmi-nəzəri problemləri qələmə alıb. Elmin, ədəbiyyatın, təsəvvüfün, dövrün mühüm və dəqiq
tarixi faktlarını, ictimai-siyasi hadisələrini və s.
öyrənənlər üçün bu əsərlər etibarlı qaynaqdır.
Nəvainin zəngin tərcümə yaradıcılığı sırasında Şərq ədəbiyyatı tarixinin klassik
əsəri Şeyx Sədi Şirazinin “Gülüstan”, Nizami Aruzi Səmərqəndinin “Dörd məqalə”
(“Çor makala)”, Ə.Caminin və başqalarının
əsərlərini nümunə kimi göstərə bilərik.
Beləliklə, Nəvai irsinə sıralama baxışdan
sonra onun ədəbi-elmi irsini 4 qrupda sistemləşdirə bilərik: “Divan”ları, “Xəmsə”si,
fars dilindəki yaradıcılığı və elmi-ﬁloloji,
nəsr və tarixi əsərləri.
İki təzkirəsini (“Məcalis ün-nəfais” və “Nəsaim ül-məhəbbət”) tarixi və ədəbi faktlarla
zənginliyi nöqteyi-nəzərindən Nəvai dövrünün güzgüsü və ya o dövrdən əvvəlki və
müasiri olduğu tarixə baxış adlandıra bilərik.
“Məcalis ün-nəfais”də 459 şairin, “Nəsaim ül-məhəbbət”də 770 suﬁ şair və alimin, şeyxin bioqraﬁyasından bəhs edilir.
Nəvai Bayqara sarayında cəmi 4 il vəzir vəzifəsində çalışmış və 1476-cı ildə istefa vermişdi.
Saray çəkişmələrinin nəticəsi olaraq qardaşının
şahın qəzəbinə tuş gələrək asıldığının şahidi
olur. Amma Bayqara onunla heç zaman əlaqəsini kəsmək istəməyərək, əvvəlki dostluq münasibətini tənzimləməyə cəhd etsə də, Nəvai saraya dönməyəcəyini elə saraydan ayrıldığı gün
qətiləşdirmişdi. Bayqara da inadından dönməyərək, Nəvainin qarşısında günahını yumaq
üçün 1500-cü ildə səfərə çıxarkən Herata - saraya rəhbərliyi Ə.Nəvaiyə tapşırır. Naəlac qalan
Nəvai səhhəti yol verməsə də, artıq şəhərdən
çıxmış dostunun sözünü qıra bilmir.
1476-cı ildə saray məmurluğundan istefa
verəndən sonra Nəvai böyük mütəfəkkir,
şair Cami ilə görüşdü, onu özünə ustad və
pir bildi. Təsəvvüf əxlaqına dərindən məhəbbət bağladı. Hətta mənbələrdən məlumdur ki, o, elə həmin illərdə bütünlüklə
dərvişanə həyata bağlanmaq istəyib, lakin
Bayqara ciddi təkidi ilə onu bu ﬁkrindən daşındırıb. Ə.Nəvai bütün ömrünü nəqşibəndlik təriqətində keçirən Camini özünə mürşid
bildi, Əttar elminin dərinliyinə qərq oldu.
Ə.Nəvainin ən böyük arzularından biri
də Həcc ziyarətinə getmək olub. Dostu, ustadı Ə.Cami bu səfərə 17 dəfə gedib-qayıtsa
da, Nəvainin Həcc səfəri hər dəfə müəyyən
səbəblər üzündən baş tutmadı.
Əlişir Nəvainin xatirələrindən: “O dərəcədə zəiﬂəmişəm ki, vücudumun əzlatını saymaq qabil deyildir. Daha düz dayana bilməyirəm. Bir çox xəstəliklərə düçar olmuşam
ki, təbiblər dərman tapa bilməyir. ... Gündüz
əsla yemək yeyə bilməyirəm, gecələri bir ləhzə yata bilməyirəm. Bir əsaya söykənə bilmədən dura bilməyirəm. İki adam yanımda durub kömək etməyincə, xarici havanı almaq
üçün ata minə bilməyirəm”.
Nəhayət, böyük şair 1501-ci ilin 3 yanvarında
vəfat etdi. Ölməmişdən əvvəl Qüdsiyyə Camisinin (Gövhərşad Bəyim türbəsinin yaxınlığında) yanında hazırlatdığı məzarda dəfn edildi.
Onun ölümü bütün məmləkət üçün böyük matəmə çevrilir. Bu münasibətlə yazılan yüzlərlə xatirələr şairin hələ sağlığında
sərhəd tanımayan şöhrətə malik olduğunu
göstərir. “Vəfat edən dahi sənətkara Sultan
Hüseyn Bayqaranın əmri ilə düz bir il bütün ölkə matəm saxlayır”.
Nəvai bu gün də qəlblərdə, ədəbiyyatda,
ədəbiyyat tarixində, təsəvvüf elmində yaşayır.

Almaz ÜLVİ (BİNNƏTOVA)
Filologiya elmləri doktoru

12

N 37(96) 22.10.2016

C

əbhə
bölgəsinə
getdiyim ezamiyyətlər, qarlı-şaxtalı havalar, toz-torpaqlı yollar, barıt qoxuyan
səngərlər, gərgin döyüş anları, tükürpədici səhnələr,
qulaqbatıran atəş səsləri,
top gurultusu, avtomat və
pulemyotların
şaqqıltısı,
güllə vıyıltısı, mərmi partlayışı, zirehli texnikaların
nəriltisi... Qarabağ müharibəsi ilə bağlı yaddaşımın
dərinliyinə hopub qalmış,
dərin iz salmış o qədər
qanlı hadisələr var ki, onlar xatırlandıqca çözələnir,
yazıldıqca yazılır, səhifələndikcə səhifələnir...

1992-ci ilin dekabrı. Soyuq bir
qış günü. İlin sonuncu günü hərbi müxbir kimi cəbhə bölgəsinə
ilk ezamiyyətə getdim. Yeni ili
yollarda qarşıladım. 1993-cü ilin
ilk səhərini Ağdamda açdım.
Hava çox soyuq idi. Axşamdan
çoxlu qar yağmışdı. Qarlı-şaxtalı
bir gün idi. Hərbi hissə şəhərin
mərkəzindəki məktəblərin birində yerləşirdi. Siniﬂərdə partaların yerinə əsgər çarpayıları
düzülmüşdü, kitabxananın bir
hissəsinə silah-sursat yığılmışdı.
Bir sözlə, məktəb, sinif otaqları
hərbçilərin ixtiyarına verilmişdi.
Bir vaxtlar şagirdlərin futbol oynadıqları meydançada indi döyüş texnikaları dayanmışdı.
Ağdamı ilk dəfədi görürəm.
Səhər gözlərini təzə-təzə açır.
Küçələrdə seyrəklikdir, kimsə
gözə dəymir. Uzaqdan atəş səsləri eşidilir. Havanın gözü tutulub, göy üzündən qara buludlar
asılıb. Axşamdan yağmağa başlayan qar kəsmək bilmir. Üzünü qara buludlar örtdüyündən,
Günəş də gözə görünmür. Sanki buludlar göy üzünə qalın bir
divar hörüb.
Maşınlardan düşən kimi qərargaha baş çəkdik. İlk addımdan hiss olundu ki, burada
gərginlik var. Bizi hərbi hissə
komandiri mayor Bəxtiyar Abdullayev qarşıladı. Onun sağ qolunu sarıqlı gördük. Öyrəndim
ki, dünənki döyüşdə yaralanıb.
Komandir silahını stolun üstünə
qoymuşdu. “Həyəcan” siqnalı
verilən kimi, döyüşə yollanmağa
hazır idi. Mayor Bəxtiyar Abdullayev bölgədəki gərgin vəziyyətdən xeyli danışdı. Qısa söhbətdən
sonra Fərrux dağı istiqamətində
torpaqlarımızı müdaﬁə edən zabit və əsgərlərin yanına yola
düşdük...
Şəhərin yaraşıqlı və geniş küçələrindən keçib cəbhə xəttinə gedirdik. Ağdam
başdan-ayağa əyninə ağ don
geyinmişdi. Qarşıdakı döngədən sağ tərəfə ayrılan yol
bizi cəbhə bölgəsinə aparırdı. Xeyli gedəndən sonra
Əlağalılar kəndinə çatdıq.
Fərrux dağına yol bu kəndin
ətəyindən keçirdi. Burada atəş
səsləri lap güclü eşidilirdi. Axşamdan yağan qar dizə çıxırdı.
Başı göylərə söykənən dağın
zirvəsinə qatı duman çokmüşdü. Adama oxşayan iri qayalar
sanki Fərruxun zirvəsindən
üzüaşağı boylanırdı.

Xaçınçayın üstündən salınmış
körpüdən keçib Fərrux dağının
yamaclarında, ətəklərində səngər
quran, mövqe tutan döyüşçülərlə
görüşüb söhbət etdik. Sol tərəfdə
artilleriyaçılar mövqe tutmuşdular. Topçular aramsız olaraq düşmən səngərlərinə atəş açırdılar.
Xeyli yol gedib ön mövqeyə çatdıq. Səngərlərdə dayanan döyüşçülərdən öyrəndik ki, neçə vaxtdan bəri bu yüksəklik uğrunda
ağır döyüşlər gedir. Yüksəkliklər
əldən-ələ keçirdi. Hər gün burada silahlar od püskürürdü. Fərrux dağı əldən-ələ keçir, mövqelərin yerləri tez-tez dəyişirdi.
Ermənilər bütün qüvvələrini səfərbər edib hücuma keçir, strateji
yüksəkliyi almağa can atırdılar.
Səngərində möhkəm dayanmış
döyüşçülərimiz də geri çəkilmir,
qətiyyətlə vuruşur, nəyin bahasına olursa-olsun,
Fərrux dağını əldə
saxlamağa çalışırdılar.

Döyüşçülərimiz
mövqelərində möhkəm dayanmışdılar.
Onlar düşmənin bütün həmlələrini dəf edirdilər. Bir neçə
saatdan sonra yüksək ovqatla
səngərlərdən geri döndük. Yolumuz Xaçınçayın sahilində
yerləşən Əlağalılar kəndindən
keçirdi. Ətrafda gördüyümüz
mənzərələr ürək dağlayırdı.
Vəziyyət gərgin və təhlükəli
olduğundan, sakinlər doğma
ocaqlarını çoxdan tərk etmişdilər. Kənd, suyu sovulmuş
dəyirmana bənzəyirdi. Bəzi evlərin üstünə düşən mərmi hər
şeyi yerlə-yeksan etmişdi. Evlərin yerində dərin çalalar əmələ gəlmişdi. Əlağalılar min ilin
xarabalığına bənzəyirdi. Onu
ermənilərin atdığı top, “Qrad”
mərmiləri bu günə salmışdı.
Kəndin küçələrində çoxlu sahibsiz və ac-yalavac qalmış
itlər dolaşırdı. Onlar evlərin
arasında dolaşır, öz sahiblərini
axtarırdılar.
Darısqal küçələrdən biri ilə
üzüyuxarı qalxdıq. Geniş
həyəti və hündür hasarı olan evin yanında
maşından düşdük.
Öyrəndik ki,
bölüyün ehtiyat qüvvələri
bu ra da
ye r lə şir.

Əvvəlcə səngərdən yenicə qayıtmış əsgərlərlə görüşdük. İştirakçısı olduğu döyüşlərdən
danışanların çöhrəsində təbəssüm oynayır, üz-gözlərindən cəsurluq yağırdı. Söhbətimiz başa
çatandan sonra döyüşçülər bizi
çaya qonaq etdilər. Kapitan Oqtay Mürsəlov dedi ki, bölüyümüzdə Şəki şəhərindən çağırılmış Xanoğlan adlı bir əsgər var.
Onun məlahətli səsi hamımızı
valeh edir. O, tez-tez gözəl mahnılar ifa edib əsgər dostlarına
mənəvi güc verir, onları döyüşə,
qələbəyə ruhlandırır.
Zabitin sözündən sonra bizdə
Xanoğlanla görüşmək marağı oyandı.
O, gülərüz
bir əsgər idi.
Söhbət
zamanı ondan
bir neçə mahnı
oxumağı xahiş etdik.

Əsgərin
“Leyla”sı

Əsgərlər qısa vaxt ərzində həyətdə bir az səliqə-sahman yaratdılar, “səhnə” düzəldib haradansa
köhnə bir qaval da tapıb gətirdilər.
Xanoğlan utancaq əsgərə oxşayırdı. Üzü qızarmış, yanaqları pörtmüşdü. Onu belə görəndə ﬁkirləşdim ki, yəqin, əsgər bu vəziyyətdə
oxuya bilməz. Amma özünü ələ
aldı. Onu qavalda müşayiət edən
Şahin adlı əsgər də, deyəsən, bu
sənətin xiridarı idi. Mahnının ritminin düzgün tutulması əsgər
İmanovu daha da həvəsləndirirdi.
Çox keçmədi ki, Xanoğlan gözəl mahnıları bir-birinə caladı.
Onun səsi dalğa-dalğa ağ örpəyə
bürünmüş Fərrux dağına yayılırdı. Bu anlarda sanki atəş səsləri də eşidilmirdi. Onun oxuduğu
bütün mahnılar gözəl idi. Əsgərin ifa etdiyi “Leylam” mahnısı
daha çox qəlbimə yatdı, ruhumu
oxşadı, ürəyimi yerindən oynatdı. Əsgərin dilindən, dodağından sözlər sanki bulaq suyu kimi şırım-şırım süzülürdü:
Danışıb gülməyirsən, Leylam,
Halımı bilməyirsən, Leylam.
Görüşə gəlməyirsən, Leylam.
Leylam, Leylam,
mənim Leylam…
…Bu soyuq və şaxtalı qış
günündə döyüşçülərlə görüşümüz başa çatdı. Bir
azdan onlarla sağollaşıb
yenidən görüşmək ümidi
ilə ayrıldıq. Həmin gün işlərimiz çox idi. Başqa mövqelərdə dayanan əsgərlərin
də yanına getməliydik. Harada olurdumsa, Xanoğlanın məlahətli, ürəyəyatımlı
həzin səsi qulaqlarımdan getmirdi. Əsgər İmanov bu mahnını çox yanıqlı, sanki min cür rəng
vura-vura oxuyurdu. Elə bil,
mahnılardan rəngarəng bir xalça
toxuyurdu. İlmələrini, zəngulələrini də çox asta-asta vururdu.
Aradan illər keçəndən sonra
indi düşünürəm ki, yəqin, həmin vaxtlarda Xanoğlanı kəndlərində gözləyən bir “Leyla”sı
var idi. Ona görə də bu mahnını
var gücü ilə oxuyurdu ki, bəlkə,
səsi qarlı dağlardan aşıb, dərələrdən dolaşıb, uzun yollardan
keçib sevgilisinə çatsın. Nə bilim, bəlkə də, bu mahnını ucadan oxuyurdu ki, səsi insanlara
ölüm gətirən güllələrin sədasını
batırsın, onu birdəfəlik kəssin.
Azərbaycanın musiqi beşiyi olan
Qarabağa sülh gəlsin, burada
yalnız xoş mahnılar səslənsin.
O vaxtdan “Leylam” mahnısını harada, hansı məclisdə, hansı
el şənliyində eşidirəmsə, soyuq
dekabr günündə tanış olduğum
məlahətli səsinə qulaq asdığım,
mahnılarını dinlədiyim əsgər Xanoğlan İmanovun cəsur çöhrəsi
gəlib gözlərim önündə dayanır.
Mənə elə gəlir ki, bu mahnını ifa
edən yenə də əsgər İmanovdur,
oxuya-oxuya, qarlı dağlarda dolaşıb hələ də “Leyla”sını soraqlayır, sevgilisini axtarır. Görəsən, həmin qarlı-şaxtalı günlərdə
Xanoğlanın məlahətli səsi, sözləri sevgilisinə gedib çatırdımı?
Görəsən, Xanoğlan qanlı döyüşlərdən sağ-salamat geri dönüb
“Leylam” mahnısını ifa edə-edə
öz Leylasına qovuşa bilibmi?

Vahid MƏHƏRRƏMOV
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Robert QASS
(ABŞ)

ir gün arvadım Yuditlə
qərara gəldik ki, qızımız
Leylanı da götürüb, birgə səyahətə çıxaq. İçərisində səfər üçün hər cür avadanlığı olan avtofurqonu kirayələyib,
Meksikanın iki ştatı yerləşən
Aşağı Kaliforniyaya yollandıq.
San-Dieqoya qayıtmazdan bir
gün qabaq isə biz əldən-ayaqdan
uzaq adamsız çimərliyin yanında
köç salası olduq – axırıncı istirahət gecəmizi təbiətin qoynunda
keçirmək istədik.
Gecəyarısı yuxudan hövlnak ayıldım – Yudit dirsəyi ilə böyrümü
dümsükləyib, təcili qalxmağımı tələb edirdi. Bayırdan qışqırıq səsləri
eşidilirdi, qapını bərk-bərk taqqıldadırdılar. Heç nə dərk etmədən furqonun damı altındakı çarpayıdan lütmadərzad sıçrayıb, pəncərədən çölə
baxdım. Bayırda gördüklərim məni
yuxudan tam ayıltdı: üzü maskalı
kişilər maşını dövrəyə alıb qapı-pəncərəni yumruqlayırdılar. Qabaqlar
macəra ﬁlmlərinə baxanda özümə
həmişə sual verərdim ki, görəsən, nə
vaxtsa əsl təhlükə ilə qarşılaşsam, nə
hisslər keçirərəm? Neyləmək olardı,
vaxt itirmədən dərhal “qəhrəman”
obrazına girdim. Heç bir qorxudan
söhbət gedə bilməzdi – ailənin şərəﬁni qorumaq məqamı çatmışdı.
Cəld sürücü yerinə keçib açarı
hərlətdim. İşə bax ki, bütün səyahət müddətində mühərrik dərhal
işə düşmüş, bizi bir dəfə də olsun
peşman etməmişdi. Amma indi, o
yalnız bir neçə dəfə “asqırmaqla”
kifayətləndi. Bu vaxt sürücü oturan
tərəﬁn şüşəsi qırıldı və mən kabinəyə soxulan hansısa əli gördüm.
Dərhal da ona zərbə ilişdirdim.
(Burada necə zorakı olmayasan!
Bütün həyatım boyu mənə hakim
kəsilən pasiﬁst inam təhlukənin
təzyiqi altında bir andaca puça çıxdı. Sonradan silahım olmadığına
bərk sevinəcəkdim, çünki bu vəziyyətdə onu dərhal işə salardım.)
Xəyalımda qəhrəman rolunu
indiyəcən, bəlkə, min dəfə oynamışdım və onu gerçək həyatda
da oynaya biləcəyimə əsla şübhə
etmirdim. Açarı daha bir dəfə burdum. Mühərrik canlanan kimi oldu, di gəl, yenidən söndü. Sonra
tüfəngin lüləsi hülqumuma dirəndi. Beynimdən bir ﬁkir keçdi: “İndi belə çıxır ki, mən öz ailəmi xilas
edə bilməyəcəm?”
- Pul! Pul ver! – quldurlardan
biri qışqırırdı; aralarında ingiliscə
az-maz danışa bilən təkcə o idi.
Lülənin ucu az qala boğazımı deşirdi. Əlimi oturacağın alt tərəﬁnə
apardım, pul kisəmi sınmış şüşədən
quldura tərəf uzatdım. Ümid edirdim ki, məsələ bununla bitəcək.
Amma bitmədi.
Maşının sınıq şüşəsindən əllərini
içəri soxan meksikalı qapının kilidini açdı və əlisilahlı adam mənə
güclü zərbə endirdi. Döşəmənin
üstünə yıxıldım, quldur dəstəsi
hay-küylə furqona doluşdu. Onlar
eynən bayağı Hollivud ﬁlmlərindəki meksikalı banditlərə oxşayırdılar. Üzlərini yaylıqla örtmüş
soyğunçular dörd nəfər idi: birinin
əlində silah, birində qəssab bıçağı,
o birndə maçete1 vardı; dördüncü
quldur isə silahsız idi. Biri tüfəngin lüləsini sinəmə dirəyib məni
tərpənməyə, yerdən qalxmağa qoymurdu, o birilər isə ispanca çığırışaçığırışa furqonun altını üstünə çevirir, əşyaları ələk-vələk eləyirdilər.

Maraqlıdır, nə qədər ki, ailəmin
xilası üçün nəsə eləyə bilərdim (ya
da ən azından xam xəyala qapılıb,
nəsə eləyə biləcəyimi, məsələn,
mühərriki işə salacağımı düşünürdüm), canımda bir tikə qorxu-ﬁlan yox idi, indi isə tüfəng sinəmə
dirənmiş halda döşəmədə çılpaq
uzanıb qalarkən köməksizliyimi
hiss edirdim. Titrəməyə başladım;
qorxudan məni dəhşət bürüdü.
Beynimdə qəﬁl ﬁkir doğdu: meditasiyaya yüklənməyin və öyüdnəsihət barədə Tanrıdan kömək istəməyin məqamıdır. Dərindən ah
çəkib köməyə çağırdım. Zəbur surəsi içimdə ucadan və aydın şəkildə səslənməyə başladı: “Sən mənə
düşmənlərimin cildində süfrə hazırlamısan…”
- Nə? – özümdən sakitcə soruşdum. - Başa düşmürəm, bu nəyə
gərəkdir?!
Dərhal da təsəvvürümdə bayram süfrəsi hazırladığımı canlandırdım və özümə dedim: hə, bizə
quldurlar basqın edib, işlərimiz
xarabdır. Amma əgər bütün bunlar başqa cür olsaydı, necə alınardı? Əgər onlar quldur yox, gecənin
soyuğunda bizə qaranlıq çöllükdən qonaq gəlmiş köhnə dostlarımız olsaydı, onda necə? Əlbəttə,
bu gəlişə şad olar, hamısını da ən
hörmətli qonaq kimi qarşılayardıq.
Daxilimdə sanki yeni imkanlara
maraq göstərən aydın, sakit bir məkan açılmışdı. Axı onlar da Allah
adamıdır. Bəyəm özümə az demişdim ki, məqsədim insanlara xidmət
etməkdir? Bu da sənə insan! İndi
mən onlara yeni gözlə, sırf insani
nöqteyi-nəzərdən baxırdım.
“Bir dayan görüm ey! Bunlar
quldur-ﬁlan deyil! İlahi, bunlar ki,
hələ uşaqdır!”
Birdən mənə aydın oldu ki, qarətçilər, həqiqətən çox cavan, təcrübəsiz, ağılsız uşaqlardı. Əsəbiləşib
özlərindən çıxırdılar. Onların amansızlığı, çığır-bağırları gücə yox, qorxuya dəlalət edirdi. Furqonun içində
ağalıq edən cahıllar bir çox qiymətli
qənimətləri görmədən əşyaları səliqəsiz şəkildə töküb-töküş dür mək lə
məşğul idi.
Bu vaxt
bey nimdə qəribə bir
a y dınlıq
əmələ
gəldi:
“süfrə
açmaq” - bizi talamaqda onlara kömək
etmək demək idi.
İngiliscəni bilən
cahıla
üz tutdum:

- Ey, siz ən yaxşı şeyləri görmürsünüz! Bax, orda pal-paltar topasının altında yaxşı bir kamera var.
Oğlan mənə çaşqın nəzərlərlə
baxıb, yanındakılardan birinə ispanca nəsə dedi, o da dərhal kameranı mənim nişan verdiyim yerdən tapıb çıxartdı.
- Otuz beş millimetrlikdir, əla şeydir, - onu həvəslə başa salıb, sözümə
davam etdim: - Dostların nahaq yerə canfəşanlıq edir, qiymətli şeylərin
yerini özüm sizə göstərərəm.
Oğlan yenə məni qəribə baxışlarla süzdü. Mənim davranışım
onun kobud qarət ssenarisinə qətiyyən uyğun gəlmirdi. Mən şeyləri bir-bir onlara göstərirdim.
- Bax, əla gitaradır, – barmağımı gitaranın tellərinə toxundurub
dedim. – Kim bunu götürmək istəyir? Bax, “Sony” pleyeri, bir neçə
kaset də var! Kim istəyir? Hansınıza lazımdırsa, götürün!
Bir vaxtlar hindular hər şeylərini bizə verirdilər, özü də müftəcə.
Fikirləşdim ki, bizim günlərimizdə sərvət bölgüsü qeyri-bərabər
aparılır və bu uşaqların bizim əşyalarımıza sahib çıxması hansı
mənadasa, hətta ədalətli olacaq.
Bağışlamaq imkanı mənə məmnunluq bəxş etməyə başladı, ﬁkirləşdim, görəsən, bu cavanlara daha nə bağışlaya bilərəm.
Artıq şəraitə təsir etməyə başlamışdım, amma vəziyyəti tam dəyişə bilmədim. Xüsusən də, əlində
qəssab bıçağı tutmuş oğlan özünü
yaxşı aparmırdı. Ola bilsin, narkotikin təsiri öz sözünü deyirdi. O,
məni elə hey itələyir, nəsə çığırırdı.
İngiliscə lüğət ehtiyatı isə cəmisi bir
neçə sözdən ibarət idi. “Narkotik
ver! Araq ver! Pul ver!” Bu gədə
mətbəx qutusunda dərman şüşəsi
axtarırdı. Görünür, onu qarınağrısı
tutmuşdu və bu təhlükəli naxoşluqdan biryolluq qurtulmaq istəyirdi.
Mən bu bədbəxti dilə tutmağa çalışırdım ki, bütün həbləri birdəfəyə
udmasın, ancaq xeyri yox idi.

Mənim “ingilisdilli dostum” o
biri quldurları sakitləşdirməyə,
aranı düzəltməyə çalışırdı.
Nə vermək mümkündüsə, hamısını paylayıb furqonun arxa tərəﬁnə, Yuditlə Leylanın yorğana bürünərək büzüşüb oturduqları yerə
nəzər saldım. Yudit uşağa edilə biləcək zorakılıqdan, onun oğurlanacağından qorxurdu. İndiyəcən bir
dəfə də olsun “pis” adam görməyən
ikiyaşlı Leyla isə tez-tez eyni sualı
verirdi: “Ata, bu adamlar kimdi?”
- Bir şey yemək istəyirsiniz?
İngiliscəni anlayan oğlan sözlərimi
dostlarına çatdırdı. Amma soyuducunun qapısını açanda gözümə arıtlanmış dənli bitkilərdən, yoğurt və
qoz yağından başqa bir şey dəymədi.
Çox pis vəziyyətə düşdüm, burada
“qonaqlarımın” yemək hesab edəcəyi bir şey yox idi. Rəfdəki yetişmiş almanı görəndə isə öz-özümə dedim:
“Bax, bu, işə yarayar”. Onu götürüb
əlibıçaqlı oğlana uzatdım. Bu, çox
vacib məqam idi. Qonaq etmək mədəniyyəti əksər halda birliyin, dostluğun, barışığın rəmzinə çevrilir.
Oğlan tərəddüd edirdi – götürsün, ya götürməsin? Sonra üzündə
ani təbəssüm yarandı və əlini irəli
uzatdı. Əllərimiz bir-birinə toxunanda aramızda ani enerji mübadiləsi hiss etdim.
Beləliklə, hədiyyəvermə və qonaqlıq “mərasimi” baş tutdu. Birdən
“tərcüməçi” dedi ki, bəs biz maşınla
gəzmək istəyirik. Qorxum təzədən
qayıtdı. Bilmirdim, niyyətləri nədir. Hərçənd bizi öldürmək ﬁkirləri
vardısa, onda bu yer başqa yerlərdən heç də pis deyildi. O dərəcədə
səriştəli görünmürdülər ki, bizi girov götürüb, sonra da əvəzində pul
qopartsınlar. Təklif etdim ki, maşını
götürsünlər – onlarla harasa getməkdənsə, çölün düzündə heç nəsiz qalmaq daha yaxşı idi. Amma soyğunçular yenə bizi silahla hədələməyə
başladılar. Onda bir şeyi anladım:
mən qorxu “rejiminə” keçən kimi, oğlanlar da
dərhal quldura
çevrildilər.
- Yaxşı.
Getdik!

Gecə
qonaqları

Keçib Yuditlə Leylanın yanında özümə yer elədim və gecə vaxtı yola düşdük. İndi, heç olmasa,
əynimdə tuman vardı və buna görə ürəyimdə bir az yüngüllük hiss
edirdim. Hərdən reallıqla əlaqəmi
itirir, çöllükdəki gecə gəzintisindən, sadəcə, ləzzət alırdım. Sonra
uzaqda sayrışan işıqları görüb ﬁkirləşdim ki, əgər hansısa kəndin yaxınlığında maşını saxlasalar, dərhal
qapını açıb Yuditlə uşağı maşından
düşürmək lazımdır. Sonra özümdən soruşdum: “Əgər indi ən əziz
qonaqlarımla yol getsəydim, onda
neylərdim?” Əlbəttə ki, oxuyardım.
Yudit, Leyla və mən birlikdə
oxumağa başladıq:
Dinlə, dinlə qəlbimin nəğməsini,
Heç vaxt unutmaram, atmaram səni.
Deyəsən, oxumağımız onların xoşuna gəlirdi. Amma birdən mənə
çatdı ki, biz kifayət qədər qonaqpərvər deyilik: axı, onlar bizim mahnıları
başa düşmürdülər. Bir anlıq ﬁkrə getdim. Və tapdım, lazım olanı tapdım:
Guantanamera, guajira, guantanamera.
Guantanamera...
Alındı! Onlar da bizə qoşulub
oxumağa, bizə dəm tutmağa başladılar. İndi nə quldur vardı, nə
qurbanlıq – hamımız ayaqlarımızı
mahnının ahənginə uyğun tərzdə
maşının döşəməsinə vururduq və
bizim ürəklərimiz boş çöllükdə gecənin qaranlığını yarıb keçən furqonun üzərində uçurdu.
Aman Allah! Kəndin böyründən
maşını saxlamadan ötüb-keçdik
və mən ailəmi xilas etmək kimi gözəl planımı həyata keçirə bilmədim.
İşıqlar artıq xeyli arxada qalmışdı,
biz hansısa sərt təpəliyə doğru gedirdik. Qaranlıq bir yola burulandan
sonra maşın dayandı. Yuditlə baxışdıq: ola bilsin, indi bizi öldürəcəklər.
Quldurlar maşının qapısını açıb
şey-şüyləri boşaltdılar. Biri maşından çıxanda bizə “Adios” dedi. İngiliscə anlaşdığımız oğlan yerə düşərkən ayaq saxlayıb tələsik dedi:
- Nə olar, bizi bağışlayın. Biz –
kasıb adamlarıq. Atalarımız da kasıbdır… Biz pulu bu yolla əldə edirik. Mən çox təəssüﬂənirəm. Siz
– xeyirxah adamsınız. Arvadınız
da, qızınız da çox yaxşıdır. Siz çox
yaxşı adamlarsınız. Nə olar, haqqımızda pis şeylər ﬁkirləşməyin.
Ümid edirəm ki, bu hadisə istirahətinizi korlamadı.
Sonra mənim bank kartımı
özümə qaytardı.
- Götürün. Onsuz da biz bundan istifadə edə bilmərik. Yaxşı
olar, elə sizdə qalsın.
Sürücülük vəsiqəmi də qaytardı, üstəlik, bir neçə Meksika əskinası da ayırıb öz dostlarının heyrətli baxışları altında mənə uzatdı:
- Benzin üçün verirəm.
Elə özüm də heyrətlənmişdim: quldur mənə pul qaytarırdı! Aranı nə yollasa düzəltməyə
çalışırdı!
Əlimi sıxdı. Gözlərimiz qarşılaşdı, aramızdakı divar yox oldu. İki saniyəliyə qarşılıqlı anlaşma məkanında olduq. Nəhayət,
“Adios” dedi. Bu sözün tərcüməsi
isə “Xudahaﬁz” deməkdir. Sonra
qonaqlarmız gecəyə qarışıb qaranlıqda itdilər.
Və yalnız bu zaman biz üçlükdə
bir-birimizə sarılıb hönkürdük.
1

Maçete – soyuq silah (ispanca).
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Bu

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

Misirdən köç –
“İncil” bir tarix kimi
İakovun (Yaqub) oğlu İosif (Yusif)
öz qardaşları tərəﬁndən qul kimi satılır və gəlib Misirə çıxır. Sahibinin
arvadı onu şərləyərək məhbəsə saldırır. İosif orada iki həbsxana yoldaşının yuxularını düzgün yozur.
Firon bundan xəbər tutub, İosiﬁ yanına çağırır, özünün gördüyü
qəribə bir yuxunun yozulmasını
ondan tələb edir. İosif ona izah edir
ki, gələcəkdə Misiri yeddi məhsuldar, yeddi qıtlıq ili gözləyir. Bu
öncəgörməyə əsasən, ölkə çətinliklərdən qurtula bilir. Bundan sonra İosif yüksək dövlət vəzifələrinə
ucalır, ona bir zamanlar xəyanət
etmiş, indi isə aclıqdan qaçıb Misirə sığınan qardaşlarını da qəbul
edir, onların günahlarından keçir.

Yəhudilər
Misirdə beləcə
məskən salırlar. Lakin
İosiﬁn ölümündən sonra onlar faktiki olaraq qul
vəziyyətinə düşürlər. Sonralar
ﬁron yəhudilərin sayının artmaması üçün onların bütün təzə doğulan
oğlan uşaqlarını öldürməyi əmr
edir. Analardan biri öz körpəsini
Nil çayının sahilindəki qamışlıqda
gizlədir. Həmin oğlanı ﬁronun qızı
tapır, övladlığa götürür. Adı Moisey (Musa) olan bu uşaq sarayda
əsl şahzadə kimi böyüyür. Lakin
heç vaxt öz mənşəyini, hardan çıxdığını, kim- lərdən olduğunu
unutmur
və günlərin birində
yəhudi qula qəddar

cəza verən bir misirli nəzarətçini öldürür. Moisey Misirdən Sina yarımadasına qaçır və orada
qırx il çoban həyatı yaşayır. Sonra Tanrının çağırışı ilə öz xalqını
xilas etmək üçün Misirə dönür.
Firon, Tanrının ölkəsinə göndərdiyi bəlaları – körpələrin ölümü, çəyirtkə basqını və sairəni
görəndən sonra Moiseyin,
öz xalqı ilə birgə ölkəsini tərk etmək istəyi
ilə razılaşmalı
olur...

Müqəddəs dağın ətəklərində
saldıqları düşərgədə bir il qalandan sonra xalq Vəd olunmuş Torpaqlara, yəni Xanaana
doğru yoluna davam edir. Lakin onlara belə məsləhət görür
ki, hələ ora daxil olmasınlar və
xalq daha qırx il səhraları dolasır...
İllər sonra, artıq yeni nəsil,
azadlıqda doğulmuş nəsil yetkinləşəndə, yəhudilər Xanaanın
sərhədləri olan, İordan kənarına
Ölü dəniz tərəfdən yaxınlaşırlar.
Moisey İisus Navini özünün varisi təyin edir, ayağını Vəd olunmuş
Torpaqlara basmadan Nevo dağında canını tapşırır.
Moisey və bu Köç barədə qədim
Misir mənbələrində və mixi xronikalarda heç nə yoxdur. Freyd,
Moiseyi islahatçı ﬁron Exnatonun
yaxınlarından biri ilə, hətta özü
ilə eyniləşdirirdi. Bu fərziyyə monoteist dinin meydana çıxmasını
Aton kultu ilə əlaqələndirir, lakin
Köçün özünü izah etmirdi.

Təxminən elə o zamanlar Santorin
vulkanında bir partlayış olmuşdu və bunun ardınca isə sunami,
başqa müxtəlif təbii fəlakətlərin
baş verməsi mümkün idi. Amma
həmin sunaminin Qırmızı dənizə
çatması ehtimalı sıfıra bərabərdir.
Bəzi tarixçilər belə güman edirlər ki, “Qırmızı dəniz” ifadəsi
yanlış tərcümə nəticəsində yaranmış söz birləşməsidir və söhbət
Süveyş kanalı nahiyəsindəki “Qamışlıq dəniz” adlanan bataqlıq
yerdən gedir. Həmin dənizi həm
də Süveyş körfəzi ilə eyniləşdirirlər. Orada qabarmalar zamanı suyun səviyyəsi iki metrədək dəyişirdi və deməli, qaçqınlar çəkilmə
zamanı qarşı sahilə keçə bilərdilər. Bunun ardınca gələn qabarma
isə onları təqib edən misirlilərin
qarşısını kəsə bilərdi. Beləliklə,
dənizin sunami nəticəsində yarılmasına da ehtiyac qalmırdı və
bu, Köçün tarixi haqda daha populyar nəzəriyyəni qəbul etməyə
imkan verir.

Bütöv bir xalqın müvəqqəti düşərgəsinin izlərini heç Sina səhrasında da tapmaq mümkün olmayıb. Lakin fərz etsək ki, belə bir
hadisə həqiqətən baş verib, onu
müxtəlif tarixi faktlarla uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bəllidir ki, eramızdan əvvəl XVII əsrdə Misirə
köçəri xalq olan giksoslar yürüş
edib. Onlar Aşağı Misirdə hakimiyyəti qısa bir zamanda ələ keçirməyə müvəﬀəq olmuş, ﬁronu
öz aralarından seçmiş və yalnız
eramızdan əvvəl 1550-ci ildə ölkədən çıxarılmışdılar. XVIII sülalənin birinci ﬁronu Birinci Yaxmos
yadelliləri cənubi Fələstinədək
təqib edərək, orada Şaruxen şəhərini tutmuşdu. Lakin Müqəddəs
kitaba əsasən, israillilər dinc köçərilər və keçmiş qullardan ibarət
olub, fatehlərdən, döyüşçülərdən
yox. Lakin istisna etmək olmaz
ki, giksosların hakimiyyəti zamanı Misirə başqa köçəri tayfalar da
keçirdi və onlar qul vəziyyətinə
düşə, sonra da baş götürüb qaça
bilərdilər. Bu versiya dənizin çəkilməsi və alovlu sütunun yaranmasını izah etməyə imkan verir.

İncildə birbaşa deyilir ki, yəhudilər “ﬁron üçün ehtiyat şəhərlər
tikdilər: Pitom və Raamses”. Bu,
eramızdan əvvəl 1225-ci ildə, Böyük Ramsesin dövründə baş verib. Deməli, Köç Raamsesin oğlu
Merneptahın hakimiyyəti dövründə ola bilərdi. Merneptahın sütununda ﬁronun Asiyada fəth etdiyi
çarlıq və xalqların siyahısında belə
deyilir: “İsrail viran olub və onun
ailəsi məhv edilib”.
Bəs qaçqınlar yolu necə qət
edirdilər? Misirdən Xanaana ən
qısa yol Aralıq dənizi sahillərindəndir. İsrail bu yolla gedə bilməzdi, çünki dəniz sahilləri boyu
misirlilərin neçə-neçə qarnizonu
vardı. Çoxları bu ﬁkirdədir ki,
xalq şimal istiqamətinə yollanıb.
Pitom və Raamsesdən çıxan israillilər əvvəlcə şimal-şərqə, müasir Kuseyma nahiyəsinə dönürlər.
Bu halda, Sina dağı Kadeş Barneanın qərbindəki Cəbəl əl-Hələl
ilə üst-üstə düşür. Mərkəzi yol
nəzəriyyəsinə əsasən isə israillilər Qoşendən cənub-şərqə gedərək Süveyş kanalı ilə Nilin deltası
arasındakı Acı göllərdən keçiblər.

Hər suala
Lakin
razılığını verəndən sonra
belə, qoşununu
köç kün lərin dalınca yollayır.
Qoşun, yəhudiləri Qırmızı
dənizin sahillərində haqlayır. Lakin dənizin
suları israillilər qarşısında iki
yerə ayrılır, onlar keçəndən
sonra isə ﬁronun qoşunları qarşısında qapanır.
İsrailliləri yolboyu təzahür
edən Tanrı ruhu hidayət edirdi.
Yeddi həftədən sonra onlar Sina dağına yetişirlər. Burada Moisey
Tanrı ilə ünsiyyətə
girir və bu təmas yəhudilərin
müqəddəs kitabı olan “On
Əhd”in təməlini
təşkil edir. Rəhbər
onları iki gil lövhə üzərində çızır.

“Qırmızı dənizdən keçid”. Alimlər belə hesab edir ki, “Qırmızı dəniz” adı altında yalnız müasir Qırmızı dəniz
deyil, Nil deltasını Süveyş kanalından ayıran Süveyş körfəzi də nəzərdə tutula bilərdi.
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Sonra onlar cənuba, Süveyş körfəzinin şərq sahilinə, oradan da
şimal-şərqə – Kadeş Barneaya keçiblər. Əgər belədirsə, onda Sina
müasir Süveyş şəhərindən 50 kilometr cənub-şərqdə, yaxud Bir əlHəsəndən cənub-qərbdə yerləşən
Cəəbəl-Yəəllək ərazisindədir.
Bunlardan ən çox qəbul olunanı
isə cənub yolu nəzəriyyəsidir ki,
həmin versiyaya əsasən, Qamışlıq
dənizi Süveyş körfəzi ilə eyni su
hövzəsidir.
Onda Sina dağı Sina
səhrasının cənub hissəsində olmalıdır ki, bu da Sinanı
Cəbəl Sirbal, Cəbəl Kətərin, yaxud
Cəbəl-Musa ilə eyniləşdirən xristian
ənənəsinə uyğun gəlir. İsrail övladlarının keçdiyi yolun qalan hissəsinə
və onların Xanaana gəlişinə gəlincə,
bu gün arxeoloqlar belə hesab edir
ki, belə bir yürüş iki dəfə ola, xalqın
yaddaşında isə bir hadisə kimi qala
bilərdi. Hər halda, bu tarixi hadisələr Müqəddəs kitabda öz əksini taparaq bir inanc mənbəyinə çevrilib.

Sandıq Aksumda, Sionun Müqəddəs Məryəm ana kilsəsindədir. Bu Sandıq kopt
xristianlarının ən böyük
təbərrükü sayılır və onun
nüsxələri ölkənin bütün kilsələrində var. Hər il yağış mövsümü bitən zamanlara
təsadüf edən

Nuhun gəmisindən fərqləndirmək mümkün olsun – axı
bizim dildə Nuhun “gəmisi” kimi səslənən ifadə
İncildə
“sandıq”
adlandırılır. “Kivot”
sözü həm də Əhd sandığını körpə Moiseyin
qoyulduğu zənbildən

fərqləndirmək məqsədi
ilə istifadə olunur.
İncilə əsasən, yəhudilərin Misirdən qaçışı zamanı Sandıq Toxunulmazlar
toxunulmazı Skiniyada
(səyyar məbəddə), sonra
isə Toxunulmazlar toxunulmazı Yerusəlim məbədində mühaﬁzə olunub.

Əhd Sandığı

bir cavab
Əhd Sandığı –
müqəddəs
təbərrükün taleyi

Əhd sandığı – qədim müqəddəs
təbərrükdür. Onun taleyi artıq neçə əsrlərdir, bir sirr pərdəsi altında gizlənir. İncilə görə, həmin sandıq, üzərinə qızıl təbəqə çəkilmiş
bir qutu imiş. Onu Moisey, Sina
dağında qırx gün qalandan sonra
Allahın əmri ilə düzəldibmiş. Bu
sandıqda üzərində On Əhd yazılmış daş kitabələr qorunurmuş.
Kitabələr Əhdin təməlini təşkil
edirmiş və Əhd sandığı adı da
elə bundan gəlir. Həmin sandıq
Allahla İsrail xalqının ittifaqının
rəmzi idi.
Slavyanların kilsə dilindəki İncil, Əhd sandığı anlayışını ifadə etmək üçün yunan sözü olan
“kivot”dan istifadə
edir ki, onu

“Köç” kitabında bu artefakt təfsilatı ilə təsvir olunur: “Və qoy
sittim ağacından sandıq düzəltsinlər: uzunu iki dirsək yarım və
eni bir dirsək yarım, hündürlüyü bir dirsək yarım olmalıdır bu
sandığın. Və üzərinə təmiz qızıl
çəkərsən - həm içəri, həm çöl tərəﬁndən; və üst tərəﬁndə qızıldan
çələng düzəldərsən”.
Lakin bu mətnin özü də müxtəlif
cür yozulur. Düzdür, sittim ağacının, hadisələrin cərəyan etdiyi yerlərdə çox geniş yayılmış akasiyanın
bir növü olması barədə hamıda yekdil ﬁkir var. Sandığın ölçüləri təxminən, 125x75x75 santimetr təşkil edib.
Amma bundan sonra fərqli yozumlar başlanır. Versiyalardan birinə əsasən, sandıq həqiqətən birbirinin içində olan üç ağac qutudan
ibarət imiş, həm içəri, həm bayır tərəfdən qızıl təbəqə ilə örtülübmüş.

Sina dağı (Cəbəl-Musa).

Ən xırda və ən iri qutular qızıldan,
ortadakı isə ağacdan imiş. Ağac
sandıq da həm içəri, həm bayır tərəfdən qızıl təbəqəsi ilə örtülübmüş.
Bəzi alimlər hesab edir ki, bu
yeşiyin dörd ayağı olub. Özü də
onları gah heyvan pəncələri, gah
adi ayaqlar kimi, gah da sandığın
altından kənarlara çıxan təməl kimi qələmə verirlər.
Sandığın ya dörd, ya da yarım
barmaq qalınlığı olan ağır qızıl qapağı varmış. Bu qapaq bir-biriylə
üzbəüz duran, qanadlarını Sandığı qoruyurmuş kimi açmış iki qızıl
xeruvimlə bir yerdə, tökmə üsulu
ilə hazırlanmışdı.
597-ci ildə hökmdar Navuhodonosor Yerusəlimi zəbt edərək
məbədi talayır, daha 11 il sonra
isə onu yerlə yeksan edir. Lakin
Sandıq hələ məbəd dağıdılmamışdan
yoxa
çıxmışdı.

Onu nə Babilə daşınan xəzinənin siyahısında,
nə sonradan İran şahı Kirin
Yerusəlimə qaytardığı əşyalar
arasında görmək mümkün oldu.
Sıfırdan inşa edilmiş təzə məbəddə
isə artıq Sandıq yox idi.
Müqəddəs Sandığın taleyi haqda çox versiyalar var. Makkaveylərin ikinci kitabına əsasən, peyğəmbər İyeremiya Allahın əmri
ilə Sandığı Nevo dağındakı mağarada gizlədib.
Bəzi tarixçilər bu ﬁkirdədir ki,
Sandığı da Babilistana aparıblar
və o, Şərqdə izsiz yoxa çıxıb. Belə
bir qeyd də var ki, Yerusəlimi eramızdan əvvəl 70-ci ildə yandıran
Roma sərkərdəsi Tit, guya Sandığı
orada taparaq Romaya aparıb.
Belə rəvayətlər də var ki, guya,
çar İosiya Sandığı Müqəddəslər
Müqəddəsinin künc daşının altında gizlətməyi əmr edib. Məhz elə
bu səbəbdən tampliyer-cəngavərlər özlərinin ilk səlib yürüşündə
həmin sandığı axtarırmışlar və
bəlkə, tapıblar da.
Müqəddəs Əhd Sandığının axtarışları Yerusəlimdə, hətta bu
gün də davam edir. Onun izinə də
düşüblər. Bu izlərdən ən maraqlısı Eﬁopiyaya aparır. Eﬁopiyanın
pravoslav kilsəsi bəyan edir ki,

Maksal bayramında
məbəddən sirli təbərrükün surətini çölə çıxarırlar.
Sandığın Afrikaya necə gedib
çıxması barədə də bir neçə əfsanə
var. Onlardan birinə həbəşlərin
“Kebra Naqast” (“Çarların şöhrəti”) adlanan ədəbi abidəsində
rast gəlmək olar. Orada deyilir ki,
Solomonla Sav çariçasının oğlu
Əhd Sandığını Eﬁopiyaya gətirib.
Lakin Solomon bizim eradan əvvəl X əsrdə yaşayıb, Sandıq haqda
sonuncu xatırlatma isə eramızdan
əvvəl VII əsrə aiddir. İnandırıcı
deyil ki, çar belə müqəddəs bir təbərrükü, hətta böyük oğluna belə
etibar etsin.
Lakin Müqəddəs Sandıq Eﬁopiyaya tamam başqa yollarla da gəlib çıxa bilərdi. “Eﬁopiya izi”nin
tərəfdarları hesab edir ki, çar Monassiyanın hakimiyyəti dövründə
(eramızdan əvvəl 687-642-ci illər)
Sandığı məbəddən hökmdarla
düşmənçilik edən ruhanilər aparıb. Onlar Müqəddəs təbərrükü
murdarlanmaqdan qorumağa çalışaraq Sandığı Misirə, Elefantin
adasına aparıblar. Sandıq iki yüz
il orada mühaﬁzə olunub, sonra
isə cənuba aparılıb. Onu TanaKirkos adasına gətirib adi çadırın
içində saxlayıblar və bütün sadə
xalq, təbərrükə məhz orada sitayiş
edib. Səkkiz yüz il sonra isə xristianlar onu Aksuma yollayıblar,
orada Sionun Müqəddəs Məryəm
kilsəsinə yerləşdiriblər.
Bunun həqiqət olub-olmadığı
bəlli deyil. İndi həmin Sandığı bütün dünyanın gözləri qarşısına çıxarsalar belə, onun həqiqiliyi yenə
böyük şübhələr doğuracaq.
Deməli, sirr elə sirr olaraq
qalacaq...

Hitler narkotik aludəçisi olub
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“Baş rolda: müasir
mədəniyyətdə Putin”

Bu

yaxınlarda 64 yaşı tamam olan Vladimir Putinə rus
saytlarından biri maraqlı hədiyyə edib. Sayt prezident haqqında “Putin: müasir mədəniyyətinin baş
rolunda” adlı kitabı oxucuların ixtiyarına verib.

Kitabda müxtəlif jurnallarda, kitablarda, televiziya verilişlərində, ﬁlmlərdə, qraﬃtilərdə, heykəltəraşlıq əsərlərində və musiqidə
Putin obrazı ilə bağlı müxtəlif materiallar toplanıb. Müəllif istehlak mallarında Putinin imicindən istifadə edilməsindən də yazıb.
Həmçinin, Putini dəstəkləmək üçün təşkil edilən aksiyalardan çəkilmiş çoxsaylı fotolar da kitabda yer alıb. Kitabı ərsəyə gətirən
“Qosindeks” saytının redaktoru Viktor Levanovun sözlərinə görə,
toplu Putin şəxsiyyətinin fərdi sərhədləri aşaraq, dünyəvi fenomenal mədəniyyətə çevrilməsini oxuculara çatdırmaq məqsədi güdür.
Redaktor daha sonra deyib ki, çoxlarının düşündüyünə rəğmən, kitab dövlət tərəﬁndən maliyyələşdirilməyib, satışdan gələn gəlir isə
prezidentin yaratdığı Amur pələnglərinin müdaﬁə mərkəzinə veriləcək. Kitabda müəllif, Putinin Qərb mətbuatında təhrif edilmiş
obrazı məsələsinə də toxunub. Məsələn, həftəlik alman jurnalı “Der
Spiegel”də dərc olunan şəkildə Putin Kemeron, Merkel və Obamadan yüksəkdə durur.

D

üz 90 il əvvəl - 1926-cı il, oktyabrın 14-də yazıçı Alan Milnin, sonralar bestsellerə çevrilmiş Vinni-Pux haqqında
ilk kitabı işıq üzü görüb. Alan Miln əsəri öz oğlu Kristofer üçün yazıb. 1921-ci ildə o, oğluna ad günü münasibəti ilə içi taxta kəpəklə doldurulmuş ayı oyuncağı hədiyyə edir.
Hər axşam atasından Vinni-Pux adlı toppuş heyvanın nağılını eşidən Kristofer hədiyyəni görəndə çox sevinir. Kristofer bu nağılların
səhnələşdirilməsində uzun xovlu məxmər parçadan düzəldilmiş
oyuncaqlardan istifadə etməyə başlayır. Səhnə quruluşunda ailənin
bütün üzvləri iştirak edir. Məhz bu səhnəcikləri də Alan Miln qələmə alır. Sonralar Alan deyirdi ki, onun kitabının yaradıcısı Kristoferdir. Nəhayət, 1926-cı ildə, Yeni ildən bir gün əvvəl, Britaniya
yazıçısının Vinni-Puxun macəralarından bəhs edən “Pərqu talada
ev” adlı ilk kitabı işıq üzü görür. İlk vaxtlar o qədər də diqqət cəlb
etməyən kitab bir neçə aydan sonra bestsellerə çevrilir. A.Miln oğlu yetkinlik yaşına çatana qədər Vinni-Pux
haqqında nağıllar silsiləsini davam etdirir. Lakin bu kitabla bütün dünyada şöhrət qazanmış yazıçı sonralar əsərin adını belə eşitmək
istəmirdi. Çünki bu əsərə görə
artıq hamı onu sırf uşaq yazıçısı
kimi tanıyırdı.

 “Kütləvi axın” kitabında sensasiyalı iddialarla çıxış edən alman yazıçısı Norman
Oler, Adolf Hitler haqqında qalmaqallı ﬁkirlər irəli sürüb. Yazıçı Adolf Hitlerin narkotik maddələrdən asılılığı barədə faktlarla danışıb. Onun sözlərinə
görə, bir çox nasistlər, o cümlədən, Hitler kokain, heroin, morﬁn və metafetamin maddələrindən davamlı şəkildə istifadə ediblər:
“Alman dərman ﬁrmaları tərəﬁndən istehsal
olunan metafetamin müxtəlif peşə sahibləri
tərəﬁndən stimulyator kimi istifadə edilib.
Hətta bu maddə bəzi şirniyyat məmulatlarının, o cümlədən, şokoladın tərkibinə
qatılıb”. Oler deyir ki, metafetamindən alman ordusunda da çox istifadə edilib. Tibb
işçiləri əsgərlərdə tez-tez rast gəlinən zəiflik, ruh düşgünlüyünü bu maddə ilə aradan qaldırıb. Bu maddənin qəbulundan
sonra onlarda eyforiya hissi baş qaldırırmış. Məlumdur ki, məşhur alman yazıçısı Henrix Böll cəbhədən doğmalarına
yazdığı məktubda ona daha çox metafetamin göndərməyi xahiş edib. Oler
iddia edir ki, 1940-cı ilin may ayında
alman əsgərləri Fransanı, gündüz
1, gecələr isə 3-4 həb qəbul etdikləri metafetaminin sayəsində zəbt
ediblər. O, əlavə edib ki, davamlı olaraq metafetamin qəbul etmiş
Hitler də ömrünü narkoman kimi
başa vurub. BBC radiosuna müsahibə verən ABŞ xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları da bu faktı
təsdiqləyib. Onların sözlərinə görə,
Hitler tərkibində 74 növ narkotik
maddə olan dərman qəbul edirmiş.

O

ktyabrın 13-də - ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı təqdim edilən gün 1997-ci ildə Nobel
mükafatına layiq görülmüş italyan dramaturqu, Avropa meydan teatrı ənənəsinin
davamçısı, rejissor, aktyor, rəssam Dario Fo Milanda
90 yaşında vəfat edib. İtkidən təəssüfünü ifadə edən
İtaliyanın baş naziri Matteo Rensi deyib ki, “Fonun
timsalında ölkə siyasəti və mədəniyyətinin nəhəng ﬁqurunu itirdi”.

Dario Fo 24 mart, 1926-cı ildə İtaliyanın Sancano
kommunasında dünyaya gəlib. Milan Akademiyasındakı təhsilini İkinci Dünya müharibəsinin başlanması
səbəbindən yarımçıq qoyan Dario Fo müharibəyə getməkdən də yayınıb. Elə həmin vaxtdan satirik hekayələr yazmağa başlayan Fo radioda çıxış etməyə başlayıb.
Yazıçının “Mister-buﬀ” pyesi (1969), “Bədbəxt hadisədən ölən anarxist” (1970), “Tuk-tuk! Kimdir? Polisdir”
(1974), “Ödəməyə bilərsənsə, ödəmə” (1981) kimi əsərləri oxucuların rəğbətini qazanıb.
Fo həm də siyasi fəaliyyətlə məşğul idi. O, Milanın
meri postu uğrunda mübarizə aparanlardan biri və İtaliya Kommunist Partiyasının üzvü olub.

Nobel mükafatçısının
adı açıqlanan gün başqa
bir laureat
dünyasını
dəyişdi

“Sürrealist” yemək kitabı

ABŞ

-da “Qalanın naharı” (“Les Diners de
Gala”) adlı kitab yenidən nəşr edilib.
Kulinariya reseptlərindən ibarət olan kitab Qalanın həyat yoldaşı Salvador Dalinin
sürrealist illüstrasiyaları ilə buraxılıb. İlk
dəfə “Qalanın naharı” kitabı 1973-cü ildə
məhdud sayda nəşr edilib. Hal-hazırda ilk
nəşrdən dünyada cəmi 400 orijinal nüsxə
qalıb. Ən böyük kitab internet-mağazası
olan “Amazon” saytında köhnə nüsxə 180
ABŞ dollarına satılır.
“Sürrealist” yemək kitabının yeni nəşri 12
fəsildən, 136 reseptdən, Salvador Dalinin illüstrasiyaları və hazır yeməklərin fotoşəkillərindən ibarətdir. Ön sözdə Dali oxucuları
xəbərdar edir ki, kitab bəziləri üçün faydasız
ola bilər: “Dərhal aydınlıq gətirmək istəyirik
ki, “Qalanın naharı” kitabındakı illüstrasiyalı reseptlər bütövlükdə yeməkdən həzz almaq məqsədi ilə yaradılıb. Ona görə də bu
kitabda özünüzə pəhriz yeməkləri axtarmayın. Bilərəkdən sxem və cədvəllərdən istifadə etmədik. Əgər siz də kalori sayanlardan,
yemək xöşbəxtliyini cəza formasına çevirənlərdənsinizsə, dərhal bu kitabı bağlayın. Sizə
görə, bu kitab son dərəcə canlı, aqressiv və
cəsarətlidir”.
Kitabın müəlliﬂərinin sözlərinə görə, bu
yeməklər daha çox
peşəkarlar üçün nəzərdə tutulsa da, onları evdə də hazırlamaq olar. Noyabrın
20-də satışa çıxarılacaq kitabın qiyməti
36 dollardır.

Hazırladı:
NARINGÜL

90 yaşlı “Vinni-Pux”

