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Bəs tə kar Xəy yam Mir zə za də yə te le fon açan hər kə sin eşit di yi 
ilk söz “...Mir zə za də” idi. Hə min jest də bir rəs miy yət lik du yul sa 
da, onu ya xın dan ta nı yan lar be lə ün siy yət üs lu bu nun bəs tə ka ra 
xas duz lu yu mor ciz gi li ol du ğu nu  yax şı bi lir di lər. Bu na da ha bir 
sə bəb Xəy yam müəl li min “gü lüş pay tax tı” Şə ki ilə bağ lı lıq dan 
do ğan ge ne tik yad da şın  tə za hü rü dür.

Ötənlərin yaddaşı
Xəy yam müəl li min in cə zöv qə 

ma lik qəl bi var dı. Bu nu tə bii ola-
raq, bəs tə ka rın mu si qi si nə xas 
həs sas ça lar lı li ri ka sın dan sez-
mək olar. Mə sə lən, Oq tay Ağa-
ye vin bən zər siz ifa sın da “Ya dın-
da mı” mah nı sı nın nos tal ji li ri ka sı 
in di də ret ro mu si qi hə vəs kar la-
rı nı la qeyd qoy mur. 

Mah nı nın ya ran ma sı Xəy yam 
müəl li min bu janr da ilk təc rü bə-
lə rin dən bi ri dir. Bəs tə ka rın ata sı, 
gör kəm li dil çi alim Ha dı Mir zə-
za də bir gün oğ lu na poetik ad-
dım la rı nı atan gənc şair Bəx ti yar 
Va hab za də nin “Çey ran” ad lı ilk 
ki ta bı nı ve rir. Məhz hə min şeir-
lər dən bi rin dən “Ya dın da mı” ad lı 
mah nı ya ra nır. 

Həs sas din lə yi ci lər sö zü ge-
dən mah nı nın Bet ho ve nin “Ay lı 
so na ta”sı nın I his sə si nin mü şa-
yiəti ara sın da ox şar lıq çiz gi lə-
ri ol du ğu nu yə qin hiss edib lər. 
Çox gü man ki, Xəy yam müəl-
lim Vya na klas si ki nin dün ya ca 
məş hur bəs tə sin də hökm sü rən 
kə dər li mo ti vin şeirin fəl sə fi  yü-
kün də ki fi  kir lə ümu mi cə hət lə ri ni 
duy du ğu üçün mü va fi q ifa də va-
si tə si ni se çib. 

Bəs tə ka rın mah nı ya ra dı cı lı-
ğın da kı mətn lər də san ki in sa nın 
hə yat an la rı na tə biətin şa hid li yi 
ilə bağ lı lıq əsas möv qe tu tub. 
Haq qın da da nış dı ğı mız “Ya dın-
da mı” mah nı sın da kı mis ra la ra 
diq qət ye ti rək:

Ya dın da mı ötən gün lər,
Ağac al tı… bu laq sə si,
Gün lər ke çir… bi zə qa lır,
O gün lə rin xa ti rə si...

Ya xud  Nə ri man Hə sən za də-
nin söz lə ri nə yaz dı ğı “Ya şıl sö-
yüd”ün nos tal ji əh val lı: 

O bur dan ge də li
Mən bu ra gəl mi rəm, gəl mi rəm…
So ruş ma, ni yə bəs.
Bil mi rəm, bil mi rəm, bil mi rəm…
Ay, ya şıl sö yüd…

mis ra la rı nın mə na yü kün də, elə-
cə də bəs tə ka rın hə zin mu si qi lər 
yaz dı ğı  Ana rın “Qa ya lar”, Nə bi 
Xəz ri nin “Bir sə hər” şeir lə rin də 
qeyd elə di yim fi  kir lər se zi lir. 

Nə ri man müəl lim xa tır la yır: 
“Xəy yam Mir zə za də ki mi mü-
rək kəb dra ma tur ji sim fo nik ya-
ra dı cı lı ğa üs tün lük ve rən sə nət-

kar lar mah nı jan rı na ara-sı ra 
mü ra ciət edir lər. Est ra da mu-
si qi si ki mi küt lə vi jan rın da hər 
müəl li fi n ya rat dı ğı mah nı nın 
hə ya ta və si qə si uzun ömür lü 
ol mur. La kin X.Mir zə za də nin 
düz gün ya ra dı cı möv qe yi ya-
rat dı ğı bu səp ki li nəğ mə lə rin 
in di də gün dəm də ol ma sı nı 
şərt lən di rir.

Şa dam ki, be lə qüd rət li sə nət-
kar la ya ra dı cı ün siy yət mə nə də 
nə sib olub. 70-ci il lə rin or ta la rın-
da Xəy yam müəl lim ye ni mah nı 
üçün şeir lə ri mi xa hiş elə di. Mən 
tə zə lik cə çap dan çı xan ki ta bı mı 
ona hə diy yə gön dər dim. “Ya şıl 
sö yüd” mah nı sı nın ya ra nı şı be lə 
ol du...”.

60-cılar çağırışçısı...
Xəy yam müəl lim Qa ra Qa-

ra ye vin tə lə bə si ol du ğu üçün 
hə mi şə fəxr edər di. Hər iki şəx-
siy yət ara sın da ün siy yət pe da-
qoq-tə lə bə çər çi və sin dən çı xa-
raq əqi də həm rəy li yi, həm kar 
bir li yi nə çev ril miş di. Mil li mu si qi 
ta ri xi mi zin müasir lik sər kər də-
si he sab edi lən Qa ra Qa ra ye-
vin ən çağ daş es te tik də yər lə rin 
car çı la rın dan bi ri də Xəy yam 
Mir zə za də idi. Onun “Oçerk-
lər-63” sim fo nik poema sı nın ilk 
ifa sı Bəs tə kar lar İt ti fa qın da mü-
za ki rə yə çı xa rı lar kən iki li möv qe 
ilə qar şı lan mış dı. Hə min əsə rin 
da xi lin də ki çox lay lı məz mu nun 
əsas qa yə sin də ye ni es te tik ten-
den si ya la ra bir ça ğı rış ni da sı 
var dı. Bəs tə kar Fə rəc Qa ra yev 
çı xış la rı nın bi rin də müəl li fi n ya-
rat dı ğı bəs tə nin tu tar lı, dol ğun 
fakt la ra əsas la nan inam lı mü da-
fi əsi ni xü su si vur ğu la yır. 

Kino musiqisi dramaturqu
Ha mı ya bəl li dir ki, bə dii fi l min 

bir çox mə na ça lar la rı nı duy maq 
və mu si qi va si tə si lə ümu mi dra-
ma tur ji xət tin tam lı ğı na nail ol maq 
bəs tə kar dan çe vik ya ra dı cı tə fək-
kür tə ləb edir. Bu ba xım dan Qa ra 
Qa ra yev ki no mu si qi si ni bəs tə kar 
üçün gö zəl tre ninq ad lan dı rır dı.

Xəy yam Mir zə za də nin bu sa-
hə yə ilk gə li şi 1961-ci il də re jis sor 
Əli sət tar Ata ki şi ye vin “Bi zim kü-
çə” fi l mi ilə bağ lı dır. Hə min il lər də 
bəs tə kar lıq ka fed ra sı nın bu ra xı lış 
im ta han la rı fi  lar mo ni ya da, Ü.Ha-
cı bəy li adı na Azər bay can Döv-
lət Sim fo nik Or kest ri nin ifa sın da 
ke çi ri lir di. Hə min təd bi rə mu si qi 
ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri ilə 
ya na şı, teatr la rın, ki nos tu di ya nın 
re jis sor la rı, mu si qi re dak tor la rı də-
vət olu nar dı. Baş qa söz lə, müs tə-
qil ya ra dı cı hə ya ta baş la maq is tə-
yən bəs tə kar la rın ic ti maiy yət lə ilk 
ta nış lı ğı baş ve rir di. 

Xəy yam müəl lim lə söh bət lə ri-
mi zin bi rin də bu ba rə də de miş di: 
“Mil li ki no mu zun az man re jis sor-
la rın dan bi ri Əli sət tar müəl li min 
mə nə – gənc, möv cud sa hə də 
təc rü bə si ol ma yan bəs tə ka ra –  
əmək daş lıq tək li fi  göz lə nil məz ol-
du. Adə tən be lə qi sim sə nət kar lar 
bər kə-bo şa dü şə rək püx tə ləş miş 
mü tə xəs sis lər lə iş lə mə yi xoş la-

yır lar. Am ma Əli sət tar müəl lim 
mə nim dip lom işi min səs lən mə-
sin də iş ti rak elə di yi ni, haq qım da 
müs bət təəs sü rat la yad da qal-
dı ğı mı bil di rən də gös tə ri lən eti-
mad dan  məm nun ol dum...”.

Xəy yam müəl li min bəs tə ka-
rı ol du ğu fi lm lə rə ba xar kən ilk 
an da mu si qi və kadr la rın xro-
no met raj sinx ron lu ğu, də qiq li yi 
diq qə ti cəlb edir. 

Re jis sor To fi q Ta ğı za də nin 
“Yed di oğul is tə rəm” fi l min də 
Cə la lın “qan ça na ğı”nda ölüm 
səh nə si fi l min ən dra ma tik an la-
rın dan bi ri dir. Ta ma şa çı lar kadr-
lar da hökm sü rən əh val-ru hiy-

yə ni aşıq Əda lə tin ifa sın da “Ya nıq 
Kə rə mi” ha va sı fo nun da ope ra-
to run si ma la ra yö nə lən ka me-
ra sın da həkk olan ifa də dən hiss 
edir lər. Ən son da Gə ray bəy tə rə-
fi n dən Cə la lın öl dü rül mə si anın da 
bəs tə kar or kest rin dis so nans qa-
tı şıq lı mü da xi lə si ni da xil et mək lə 
fa ciənin bü tün dra ma tik çə ki si nin 
kul mi na si ya sı nı qa bar dır. 

Epiloq əvəzi
Okt yab rın 5-i Xəy yam müəl li-

min ad gü nü dür. “Əvə zo lun maz 
in san yox dur” ki mi bir ifa də var. 
Bu fi k rin kim tə rə fi n dən səs lən-
di yi ni bil mə səm də, ki çik bir dü-
zə liş et mək is tər dim: “Əvə zo lun-
maz in san çox dur”. Son il lər də 
mil li mə də niy yə ti miz də baş ve-
rən it ki lər sı ra sı nın ge niş lən mə si 
ilə ya ra nan boş lu ğun də rin ləş-
mə si bu nu de mə yə əsas ve rir. 

Hər in sa nın, xü su si lə ya ra dı cı 
fər din ya şa mı za ma nı ət ra fın da 
bir ki çik dün ya ya ra nır. Hə ya-
tı bo yu tə sa düf və zə ru rət dən 
do ğan ye ni ün siy yə tin sə bə bi lə 
hə min dün ya nın sər həd lə ri ge-
niş lə nir, onun la tə mas da ol maq 
şə rə fi  nə nail olan la rı öz hə ra rə ti 
ilə isin di rir. Əbə diy yə tə qo vu şan-
dan son ra hə min şəx siy yət lər lə  
ke çi ri lən gün lər dən qa lan xa ti rə-
lər onu se vən lə rin qəl bi nə kö çür. 
Bö yük şair Mə həm məd hü seyn 
Şəh ri ya rın  be lə mis ra la rı var:

...Bir  in san kö çür sə
 dün ya dan əgər, 
 Sən elə bil mə ki,  tək bir can ge dir. 
 Hər sö nən ba xış da say sız di lək lər, 
 Hər ki çik ta but da bir ca han ge dir. 

 O ge dir... Qa lı rıq biz ya na-ya na, 
 Bu dər di ürək də da şı maq çə tin. 
 Hər gün yer üs tün dən ye rin al tı na 
 Kö çür bir par ça sı bə şə riy yə tin...

Nu ra qərq olan ye ni dün yan da 
ad gü nün mü ba rək, əziz Us tad!

Yavər Neymətli
sənətşünaslıq üzrə

fəlsəfə doktoru

Qala-şəhərin mədəni 
həyatının Xarratı

Şu şa nın mu si qi, sə nət 
be şi yi ki mi for ma laş-
ma sı və ta nın ma sı tək-
cə onun gö zəl ha va sı, 

şə fa lı su yu, bir söz lə, fü sun-
kar tə biəti ilə bağ lı ol ma yıb. 
Bu eh ti şa mın şöh rət ta cın da 
ay rı-ay rı şəxs lə rin də pa yı 
var. Mə də niy yət pay tax tı mı-
zın sə nət mü hi tin dən söz dü-
şən də ilk ya da dü şən lər dən 
bi ri də Xar rat Qu lu dur. O, 
bəs tə kar, tə biət gö zəl lik lə rin-
dən il ham ala raq şeir ya zan 
şair, bəs tə lə di yi mah nı nı özü-
nə məx sus şə kil də oxu yan 
mü ğən ni, zə rif bar maq la rı 
ilə ağac lar üzə rin də na xış lar 
açan xar rat ki mi ta nı nıb. 

Xar rat Qu lu Mə həm məd oğ lu 1823-cü il də Şu şa şə hə rin də 
dün ya ya göz açıb. Ata sı Mə həm mə din ay dın və güc lü sə si olub, 
həm də Qa ra bağ da xan sa ra yın da na ğa ra ifa çı sı ola raq fəaliy yət 
gös tə rib. Rəs mi məc lis lər də və el şən lik lə rin də na ğa ra ça lıb. O, 
şə hər də bir ha di sə baş ver miş ol say dı, dər hal ba za ra gə lər və 
uca dan car çə kib ça ğı rış edər miş. Mir Möh sün Nəv vab təz ki rə-
sin də ya zır: “...Kər bə la yı Qu lu xoş gö rü nüş lü bir ki şi idi. Fars ca 
sa va dı var idi... Məş ğu liy yə ti dül gər lik idi. Axır vaxt lar şə bih gər-
dan lıq edir di (di ni dram lar da re jis sor luq)”.

Araş dır ma lar dan mə lum olur ki, Kər bə la yı Qu lu da ha çox xar rat lıq 
sə nə ti ilə məş ğul olub. Çox meh ri ban və sö zü nə sa diq li yi ilə ta nı nıb. 
Şə hər əh li onu bir sə nət kar ki mi se vib, hör mə ti ni sax la yıb. Sə nə tin-
də mə ha rə ti ol du ğu ki mi, mu si qi el min dən də xə bər dar imiş. “Yu sif” 
tə xəl lü sü ilə di ni, həm də li rik, aşi qa nə möv zu da şeir, həcv, mər si yə 
və qə zəl lər ya zıb. Müasir lə ri ilə şeir ləş mə si də mə lum dur.

Mu si qi şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fi ru din Şu şins ki araş-
dır ma sın da ya zır ki, Xar rat Qu lu XIX əs rin axır la rın da Şu şa da ilk 
də fə mu si qi mək tə bi açır. Hə min  mək təb də 70-ə qə dər sa zən də 
fəaliy yət gös tə rib. O, is te dad lı gənc lə ri mək tə bə cəlb edib, on-
la ra mu ğam la rı mı zı oxu ma ğın qay da la rı nı öy rə dib. Hə min dövr-
də mək təb di nə xid mət məq sə di lə ya ra dıl sa da, Azər bay can da 
vo kal və çal ğı mu si qi si nin in ki şa fı na bö yük tə sir gös tə rib. Xar rat 
Qu lu nun mu si qi mək tə bi bir sı ra us tad sə nət kar la rın ye tiş mə si nə 
də tə sir gös tə rib. Azər bay ca nın gör kəm li xa nən də lə ri Ha cı Hü sü, 
Mə şə di İsi, Şah naz Ab bas, Də li İs ma yıl, Bül bül can, Ke çə çi oğ lu 
Mə həm məd, Cab bar Qar yağ dıoğ lu və məş hur tar zən Sa dıq can 
Xar rat Qu lu nun ye tir mə lə ri he sab edi lir. 

Xa nən də lik sə nə ti ilə bə ra bər XIX əsr də Şu şa da ümuilik də 
səh nə sə nə ti də in ki şaf edib. Mən bə lər də de yi lir ki, o dövr də Şu-
şa da mə hər rəm lik mə ra si mi xü su si ha zır lıq la qeyd edi lib. Bü tün 
sə nət kar lar, ta cir lər öz ema lat xa na və dü kan la rı nı bağ la ya raq bu 
işə cəlb olu nub. Di ni ta ma şa la rın ha zır lan ma sın da Xar rat Qu lu-
nun özü və ye tir mə lə ri də ya xın dan iş ti rak edib. Za ma nın çə tin 
sı naq la rı na bax ma ya raq, bu tə zi yə ilə əla qə dar bir çox ma raq lı 
ha di sə və rə va yət lər də bu gü nü mü zə qə dər gə lib ça tıb. Onu da 
diq qə tə çat dı raq ki, əs lin də, şə bih gər dan lıq xa nən də li yin in ki şa-
fı na müəy yən tə si ri gös tə rib. O səh nə lə ri həm də ilk teatr ta ma-
şa la rı da ad lan dır maq olar. 

Xar rat Qu lu həm də ma raq lı şeir lər qə lə mə alıb. Mir Möh sün 
Nəv va bın təz ki rə lə rin də onun rü bailə ri, qə zəl lə ri gü nü mü zə qə-
dər gə lib çı xıb. Rü bailə ri nin bi rin də de yi lir:

Hər na kə sə ve rib di Xu da pu lun ağı nı,
An caq rə va gö rüb dü bi zə qəm qa la ğı nı.
Küfr ol ma sa, bu qis mə tə mən bəhs ey lə rəm,
Çün bil mə yib di xəl qə qis mət sə ya ğı nı. 

Şu  şa  nın mə  də  ni hə  ya  tın  da ak  tiv rol oy  na  mış Xar  rat Qu  lu 
1883-cü il  də, 60 ya  şın  da və  fat edib, şə  hər qə  bi  ris  tan  lı  ğın  da dəfn 
olu  nub. 

Savalan Fərəcov

Bu il gör kəm li şairə və ic ti mai 
xa dim Xur şid ba nu Na tə va nın 
(1832-1897) ana dan ol ma sı nın 
190 il li yi dir. Şairə nin yu bi le yi ilə 

bağ lı öl kə miz də bir sı ra la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ri lir, ye ni ki tab lar işıq üzü 
gö rür. Folk lor şü nas alim, fi lo lo gi ya 
üz rə fəl sə fə dok to ru Fə ri də Hic ran 
da Na tə van ya ra dı cı lı ğı na işıq tu tan 
qə ləm sa hib lə rin dən dir. 

Fə ri də Hic ran (Fə ri də Ta lıb qı zı Və-
li ye va) 1960-cı il də Ağ dam ra yo nu nun 
Se yid li kən din də ana dan olub. “Qa ra-
bağ da ta lan var” (1992) ki ta bı nın müəl-
li fi  olan ya zı çı və ədə biy yat şü na sın 
30-dan çox əsə ri, 200-dən çox el mi mə-
qa lə si işıq üzü gö rüb. Azər bay can Ya zı-
çı lar Bir li yi nin üz vü dür. Ha zır da AMEA 
Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti-
tu tu nun Türk xalq la rı ədə biy ya tı şö bə si-
nin bö yük el mi iş çi si və zi fə sin də ça lı şır. 

Onun la mü sa hi bə ni təq dim edi rik.

– Bu il adı Qa ra bağ la, Şu şa ilə qo-
şa çə ki lən Na tə va nın 190 il li yi dir. Öl-
kə baş çı sı bu mü na si bət lə sə rən cam 
im za la yıb...
– Bə li, 2022-ci il Xan qı zı və onun 

doğ ma yur du Şu şa ilə bağ lı əla mət dar-
dır. Ça lı şı ram ki, mə nim də bu əla mət-
dar ilə bir töh fəm ol sun. Döv lət baş çı-
sı nın sə rən ca mın dan son ra gör kəm li 
şairə haq qın da yaz dı ğım “Xan qı zı Na-
tə van” poema sı nı in gi lis di li nə tər cü mə 
et dir dim. Bu poema nı mən Na tə va nın 
170 il li yi mü na si bə ti lə yaz mış dım. Poe-
ma ar tıq Al ba ni ya nın “Ga lak ti ka Poeti-
ke Atu nis” por ta lın da in gi lis di lin də ya-
yım la nıb. Əsə ri in gi lis di li nə Məs mə 
İs ma yı lo va tər cü mə edib.

Bun dan baş qa, şairə nin 190 il li yi ilə 
bağ lı “Xan qı zı Na tə van” pye si ni qə lə-
mə al dım. Bu ilin mar tın da Bey nəl xalq 
Qa dın lar Gü nü mü na si bə ti lə Ni der land 
Kral lı ğı nın Haaqa şə hə rin də Av ra si ya 
Fon du nun dəs tə yi lə “Na tə va nın izi ilə” 
la yi hə si real laş dı rıl dı. La yi hə çər çi və-
sin də şə hə rin “An Hat Spui” teat rın da 
mə nim bu pye si min Ni der land di lin də 
ta ma şa sı nü ma yiş olun du. Qu ru lu şu 
Fat ma Ak ta şa məx sus olan ta ma şa nın 

səh nə ləş di rə ni Hi na Merc ken dir. Poetik 
mətn lə ri isə Er na van Den Berq tər cü-
mə edib.

– Bir qə dər də poema haq qın da da-
nır şar dı nız.
– “Xan qı zı Na tə van” poema sın da 

şairə haq qın da, de mək olar ki, ək sər 
mə qam la ra to xu nu lub. Poema da Na tə-
va nın Alek sandr Dü ma (ata) ilə gö rü şü-
nü də təs vir et mi şəm:

Bir top lu bə zər miş onun rə fi  ni,
Cil din də müx tə lif ça lar lı sap la,
Ya ra da bil miş dir öz hə də fi  ni.
İn cə bir sə nət tək bu gö zəl əsər,
Sax la nır mu zey də, get mə miş hə dər.
Hət ta məş hur Dü ma sə fər za ma nı,
Qaf qaz da gö rər kən gənc Na tə va nı,
Onun əl işi nə hey ran qa la raq,
Bir ne çə nü mu nə on dan ala raq
Giz lə də bil mə miş təəc cü bü nü...

Poema nın əsas özəl lik lə rin dən bi ri 
odur ki, əsər də Na tə va nın bü tün nəs-
li haq qın da mə lu mat ver mi şəm. Hət-
ta poema da Na tə van haq qın da el mə 
mə lum ol ma yan bə zi mə lu mat lar da 
yer alıb. Bu mə lu mat la rın bir his sə si 
Ağ dam ra yo nu nun Se yid li kən din də-
ki qo ca man ba ba, nə nə lə ri miz dən, bir 

qis mi isə ar xiv dən gö tü rü lüb. Qeyd 
edim ki, ar xiv də ma te rial lar ol duq ca az-
dır, bə zi lə ri isə yan lış dır. Mə nim özüm 
də Na tə va nın nəs lin dən ol du ğum üçün 
Xan qı zı haq qın da ma raq lı mə lu mat la-
rım var. Bu poema nı və ey niad lı pye si 
yaz maq da əsas məq sə dim Na tə va nın 
qa ra bağ lı, şu şa lı, Azər bay ca nın əzə li 
yurd yer lə rin dən ol du ğu nu bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tin diq qə ti nə çat dır maq dır. 

Tə səv vür edin, Hol lan di ya da Na tə va-
nı çox az adam ta nı yır. Biz onun haq-
qın da da nı şan da ət ra fı mı za xey li in san 
yı ğıl dı. Hət ta ora da ya şa yan türk lə rin 
də Na tə van haq qın da mə lu mat la rı az 
idi. Mən bu ba rə də mə lu mat ve rən dən 
son ra hər kəs onun haq qın da ma raq-
lan ma ğa baş la dı. Onu da de yim ki, po-
ema Al ma ni ya da al man di lin də də nəşr 
olu na caq.

– Na tə van ya ra dı cı lı ğı na ma raq ne cə 
ya ran dı?
– Na tə va nı uşaq yaş la rım dan nə nəm, 

ba bam mə nə sev dir miş di. Hət ta bi zim 
evi miz də Na tə va nın bir ne çə əş ya sı 
da var idi... Biz Meh di qu lu xan Və fa nın 
kö tü cə si olan Çər kəz bəy Şə ri fo vun nə-
və lə ri yik. Nəs lin ən gənc nü ma yən də si 
isə Meh di qu lu xan Və fa qo lun dan olan 
Ay xan Ca van şir li dir.

– Bu əş ya la rın son ra kı aqi bə ti ne cə 
ol du?
– Xur şid ba nu Na tə van ana mın nə-

nə si Mən zər xa nı ma vax ti lə bir çı raq 
və qı zı lı sap lar la öz əl işi olan ca na-
maz (na maz qıl maq üçün ye rə sə ri-
lən par ça) ba ğış la mış dı. Hə min əş ya-
lar Ağ da mın iş ğa lın dan əv vəl İma rət 
komp lek sin də Na tə va na həsr olu nan 
gu şə yə qo yul muş du. Ağ dam azad 
edil dik dən son ra ora nı zi ya rət et dim. 
Çox təəs süf ki, 30 ilə ya xın sü rən iş-
ğal döv rün də er mə ni lər bu komp lek si 
də ta lan edib lər.

– Na tə va nın poezi ya sı klas sik Azər-
bay can ədə biy ya tın da han sı möv qe-
yə ma lik dir?

– Mən cə, Na tə van poezi ya sı ədə biy-
ya tı mız da hə lə öz ye ri ni tut ma yıb. Onun 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da de yi lə cək çox söz 
var. Çün ki şairə nin ya zıb-ya rat dı ğı vaxt 
Qa ra bağ da, Şu şa da poezi ya nın çi çək-
lə nən döv rü idi. Ona gö rə də dü şü nü-
rəm ki, Na tə van poezi ya sı döv rü nün ən 
bö yük poezi ya sı he sab olun ma lı dır.

– “Na tə van” sö zü nün mə na sı zəif, 
güc süz de mək dir. Əs lin də, güc lü qa-
dın olan, çox la rı na ça rə edən Xan 
qı zı nın bu tə xəl lü sü gö tür mə yi nin sə-
bə bi nə idi?
– İlk ola raq qeyd edim ki, Na tə van 

öz müd rik li yi, şair tə biəti, da ha çox isə 
xey riy yə çi li yi ilə se çi lir. Onu xey riy yə çi 
və və tən pər vər ol du ğu üçün da ha çox 
se vir lər. Bir yur dun qəd ri ni yal nız onu 
qu rub-ya ra dan lar da ha yax şı bi lər. Bu-
nu bir fakt ola raq ar tıq er mə ni tə ca vüz-
kar la rı da or ta ya qoy du. On la rın 30 ilə 
ya xın əsa rət də sax la dıq la rı yur du ne cə 
vi ran et dik lə ri nin şa hi di ol duq. İn san öz 
Və tə ni nə ne cə qı yıb yer lə yek san edə 
bi lər?! De mə li, er mə ni lər öz lə ri bi lir di lər 
ki, Qa ra bağ Azər bay ca na məx sus dur.

O ki qal dı tə xəl lüs mə sə lə si nə. Bu 
ba rə də mən öz poemam da mə lu mat 
ver mi şəm. İs tə yir si niz elə sualı nı za da 
poema dan bir par ça ilə ca vab ve rim:

Na tə van ya ra dıb qur duq ca hər an, 
Ona lə kə vur maq is tər di na dan.
Odur ki, qaç maq çün bu söz-söh bət dən,
Ni ka hın bağ la dı bir rəiy yət lə,
Ar zu la dı tə miz, sa də bir ailə.
Ağa mi rov Se yid Hü seyn oğ lu,
Onun la baş la dı bir ömür yo lu.
İki qız, üç oğul ana sı ol du...
Ye nə də bu hə yat ona gül mə di,
Za ma nın nəb zi ni tu ta bil mə di.
Ənə nə ni poz maq əza bı ol du,
Ha kim si nifl  ə rin qə zə bi dol du.
Ar xa da fə la kət göz lə di onu,
Bir oğul ölü mü iz lə di onu.
On al tı ya şın da Mir Ab ba sı nı,
Dəfn edib itir di gen dün ya sı nı.
O, qə mə kök lə di öz rü ba bı nı,
Ya şa dı döv rü nün son əza bı nı...

– Na tə van ir si nin xa ri ci öl kə lər də ta-
nı dıl ma sı üçün nə lər et mək la zım dır?
– Na tə va nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı 

şeir lər də, poema lar da, ko me di ya lar da 
əks et di rib ta nıt maq la zım dır. Mir zə Fə-
tə li Axund za də nin be lə fi k ri var: “İn san-
lar o qə dər avam idi lər ki, əgər adi bir 
dram yaz say dım, heç kim ona bax maz-
dı. Mən ona gö rə də al tı bö yük ko me-
di ya yaz dım ki, in san lar gə lib bax sın”. 
Doğ ru dur, in di ki za man da in san la rın in-
tel lek tual sə viy yə si çox in ki şaf edib. An-
caq ye nə də in san la rı cəlb et mək üçün 
ma raq lı ta ma şa lar, qı sa söz lər lə bö yük 
fi  kir lə ri ifa də edə bi lən əsər lər ya zıl ma-
lı dır.

– Yu bi ley ilin də han sı sa baş qa la yi-
hə lə ri niz ola caq mı?
– Ha zır da Na tə van haq qın da sə nəd-

li fi lm çə ki lir. Fil min ye kun laş dı rıl ma sı 
üçün cə mi iki çə ki li şi miz qa lıb. Çə ki liş-
lər Şu şa da, Ağ dam da apa rı lıb. Fil min 
son çə ki liş lə rin dən bi ri ye ni dən Şu şa da 
ola caq. Sə nəd li fi lm də Na tə van ro lu nu 
Xan qı zı nın nəs lin dən olan ta nın mış 
mo del yer Fəx riy yə Xə lə fo va can lan-
dı rır. Fəx riy yə xa nı ma Şah bu laq qa la-
sı nın ma ke ti hə diy yə edil miş di. O da 
hə min ma ke ti tu rist lə rin gör mə si üçün 
qa la ya gə tir miş di. Ağ da mın iş ğa lın dan 
qa baq Şah bu laq qa la sı nın üzə rin də İs-
lam di ni nin sim vo lu olan gün bəz var idi. 
Qa la da olar kən Fəx riy yə xa nım söy lə di 
ki, ma ket də təs vir olu nan gün bəz qa la-
da yox dur. Ay dın ol du ki, er mə ni lər hə-
min gün bə zi də gö tü rüb lər.

Bun dan baş qa, bu il iki ki tab üzə rin-
də iş lə yi rəm. Bu ki tab lar dan bi ri nin adı 
“Dün ya beş dən bö yük dür” ad la nır. İkin-
ci ki ta bım isə Xan qı zı na həsr olu nub. 
Ki tab da Na tə van la bağ lı təd qi qat la ra 
da ha çox yer ve ri lib. Əs lin də, ki tab ha-
zır idi. La kin 44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə sin də qa za nı lan Qə lə bə dən son ra 
bə zi mü hüm fakt la rı əla və et mə yi özü-
mə borc bil dim. 
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