
6 fevral 2015-ci il № 05 (14)  *  Həftəlik ədəbi-ictimai qəzet  *  Qiyməti 50 qəpik

Sultan 
Süleyman 
Qanuninin 
şeirləri

“Nə gü nah
ey lə dim ki...”
(Əziz Ay dın 
haq qın da)

“33 şairlə
ruhən necə 
yaxın ola 
bilərəm”

ANONS
Yu na nıs tanın sə fi  ri 
Tər cü mə Mər kə zin də 

Uzun sürən qısa 
ömür

İran şahının anası  
Bakılı Tacülmülükün 
xatirələrinin davamı

Sə məd Vur ğun 
Qo bus ta nı
ne cə xi las edib…

Ərəb lə ri mat edən 
türk

Öz “Ki ta bi-Də də
Qor qud”umuz
özgə dil lə rdə

Mələk, yoxsa iblis?

Mo ni ka Bel luç çi -
50 yaşın cazibəsi

Ser van te sin mə za rı 
ax ta rı lır

Azərbaycan Fəxri Qonaq qismində

Sabirin
“Hophopnamə”sini
Türkiyədə necə
“şikəst etdilər”?

Qarabağ 
atlarını 
xilas edən 
sərəncam

www.aydinyol.az

Ham let
İsa xan lıELÇİN

“Hophopnamə”sini

Ölkəmiz Tərcümə Mərkəzi vasitəsilə ilk dəfə 
qatıldığı məşhur Qahirə kitab yarmarkasında
gələn il bu mötəbər statusla iştirak edəcək



2 N 05(14) 6.02.2015

Azər bay can pre zi den ti İl ham Əli yev “Azər bay can Res-
pub li ka sı nın və tən daş lı ğı haq qın da” qa nun da də yi şik-
lik edil mə si ba rə də” qa nu nun tət bi qi haq qın da fər man 
im za la yıb. Na zir lər Ka bi ne ti nə Azər bay can Res pub li-

ka sı qa nun la rı nın və pre zi den tin akt la rı nın “Azər bay can Res pub-
li ka sı nın və tən daş lı ğı haq qın da” qa nun da də yi şik lik edil mə si 
ba rə də” qa nu na uy ğun laş dı rıl ma sı ilə bağ lı tək lifl  ə ri ni 3 ay müd-
də tin də ha zır la yıb pre zi den tə təq dim et mək, Na zir lər Ka bi ne ti nin 
nor ma tiv hü qu qi akt la rı nın hə min qa nu na uy ğun laş dı rıl ma sı nı 3 
ay müd də tin də tə min et mək, ha be lə mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti or-
qan la rı nın nor ma tiv hü qu qi akt la rı nın hə min qa nu na uy ğun laş-
dı rıl ma sı nı nə za rət də sax la maq və bu nun ic ra sı ba rə də 5 ay müd-
də tin də pre zi den tə mə lu mat ver mək tap şı rı lıb.

Əd liy yə Na zir li yi mər kə-
zi ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı-
nın nor ma tiv hü qu qi akt la rı nın 
və nor ma tiv xa rak ter li akt la rın 
“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
və tən daş lı ğı haq qın da” qa nun-
da də yi şik lik edil mə si ba rə də” 
qa nu na uy ğun laş dı rıl ma sı nı tə-
min edib Na zir lər Ka bi ne ti nə 
mə lu mat ver mə li dir.

Fər man da qeyd olu nur ki, 
“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
və tən daş lı ğı haq qın da” qa nu-
nun 15-1-ci mad də si nin üçün-
cü his sə sin də nə zər də tu tul muş 
mü va fi q ic ra ha ki miy yə ti or-

qa nı nın sə la hiy yət lə ri ni Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Döv lət 
Miq ra si ya Xid mə ti hə ya ta ke çi-
rir.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
və tən daş lı ğı haq qın da” qa nu-
na aşa ğı da kı məz mun da 15-1-ci 
mad də əla və edi lib:

“Mad də 15-1. Azər bay can 
Res pub li ka sı və tən da şı nın an dı

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
və tən daş lı ğı na qə bul edil miş və 
ya Azər bay can Res pub li ka sı nın 
və tən daş lı ğı na bər pa edil miş və 
14 ya şı ta mam ol muş şəxs Azər-
bay can Res pub li ka sı nın döv lət 

di lin də Azər bay can Res pub li ka-
sı na sa diq ola ca ğı ba rə də aşa ğı-
da kı məz mun da and içir:

“Mən, (So ya dı, Adı, Ata sı nın 
adı) Azər bay can Res pub li ka sı-
nın və tən da şı ola raq, hər han sı 
xa ri ci döv lət qar şı sın da onun 
və tən daş lı ğı ilə bağ lı öh də lik-
lə ri min ol ma dı ğı na, Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Kons ti tu-
si ya sı na və qa nun la rı na ta be 
ola ca ğı ma, Azər bay can döv-
lə ti nə sə da qət lə xid mət edə-
cə yi mə, onun müs tə qil li yi ni, 
su ve ren li yi ni və əra zi bü töv lü-
yü nü qo ru ya ca ğı ma, Azər bay-
can xal qı nın adət-ənə nə lə ri nə 
və mə də niy yə ti nə hör mət edə-
cə yi mə and içi rəm”.

An diç mə tən tə nə li şə rait də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Döv lət bay ra ğı önün də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Kons-
ti tu si ya sı na əl bas maq la hə ya ta 
ke çi ri lir. And içən Azər bay can 
Res pub li ka sı nın və tən da şı an-
dın mət ni ni im za la yır və bu sə-
nəd mü va fi q ic ra ha ki miy yə ti 
or qa nın da sax la nı lır”.

Azər bay can bi rin ci
Av ro pa Oyun la rı na

cid di ha zır la şır
Pre zi dent İl ham Əli yev və xa nı mı, “Ba kı-2015” bi rin ci 

Av ro pa Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri Meh ri ban 
Əli ye va fev ra lın 3-də “Ba ku bus” MMC-nin ilk Av ro pa 
Oyun la rı üçün av to bus de po su və tə lim mər kə zin də, Ba-

kı İd man Sa ra yın da gö rü lən iş lər lə ta nış olub lar. Döv lət baş çı-
sı na av to bus de po su və tə lim mər kə zin də apa rı lan iş lər ba rə də 
mə lu mat ve ri lib. Pre zi dent Zığ gö lü nün komp leks bər pa sı la yi-
hə si çər çi və sin də gö rü lən iş lər lə də ma raq la nıb.

 Son ra pre zi dent və xa nı mı ilk Av ro pa Oyun la rın da iş ti rak edən 
yük sək sə viy yə li qo naq la rın da şın ma sı üçün alı nan “Mer ce des” 
mar ka lı mik roav to bus la ra ba xıb lar. Pre zi den tə “Ba ku bus” MMC-
nin İVE CO mar ka lı ye ni av to bus la rı ba rə də də mə lu mat ve ri lib, 
bil di ri lib ki, il kin mər hə lə də Fran sa is teh sa lı olan 302 av to bus alı-
nıb. Da ha son ra döv lət baş çı sı və xa nı mı Ba kı İd man Sa ra yın da 
apa rı lan ye ni dən qur ma iş lə ri nin ge di şi ilə ta nış olub lar.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın 
və tən daş lı ğı haq qın da”
qa nu na də yi şik lik edi lib

Qa ra Qa ra yev anıl dı
Fev ra lın 5-də Fəx ri xi ya ban da gör kəm li bəs tə kar Qa ra Qa-

ra ye vin ana dan ol ma sı nın 97 il li yi nə həsr edil miş təd bir 
ke çi ri lib. Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
ke çi ri lən təd bir də na zir Əbül fəs Qa ra yev iş ti rak edib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi-
ni Əda lət Və li yev təd bi rə top la şan la ra min nət dar lı ğı nı bil di rə rək 
Azər bay can mu si qi si nin ko ri fe yi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq da 
mə lu mat ve rib. Ə.Və li yev qeyd edib ki, Qa ra Qa ra yev Azər bay-
can mə də niy yə ti nin in ki şa fı na bö yük töh fə ve rib, onun ya ra dı cı lı ğı 
əbə di ya şa ya caq dır.

Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın rek to ru, 
pro fes sor Fər had Bə dəl bəy li vur ğu la yıb ki, öl məz əsər lə rin müəl li-
fi  olan Qa ra Qa ra ye vin uni kal ya ra dı cı lıq ir si bü tün dün ya da klas-
sik mu si qi hə vəs kar la rı nın bö yük ma raq ob yek ti dir.

Son ra təd bir iş ti rak çı la rı bəs tə ka rın mə za rı önü nə gül dəs tə lə ri 
qo yub lar.

Təd bir iş ti rak çı la rı müasir, müs tə qil Azər bay can döv lə ti nin me-
ma rı və qu ru cu su, xal qı mı zın ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 
də xa ti rə si ni eh ti ram la yad edib, abi də si önü nə çi çək lər qo yub lar. 
Gör kəm li of tal mo loq alim, aka de mik Zə ri fə xa nım Əli ye va nın da 
xa ti rə si eh ti ram la yad edi lib, mə za rı üzə ri nə gül lər dü zü lüb.

Azər bay can Döv lət 
Pan to mi m Teat rı-
nın fev ral re per tuarı 
ma raq lı ta ma şa lar la  

zən gin dir.  Fev ra lın 1-də Nar-
gi lə Qə ri bo va nın və Cey hun 
Da da şo vun “Ka tar sis”, 7-də 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta-
nı əsa sın da ha zır lan mış “Də li 
Dom rul”, 8-də Cey hun Da da şo-
vun “Mən və mən” ta ma şa la rı 
gös tə ri lə cək. 

Teat rın kol lek ti vi fev ra lın 14-
də Sə bi nə Ha cı ye va nın “De ja-
vü”, 15-də Bəx ti yar Xa nı za də nin 

və Bəh ruz Əh məd li nin “Son şt-
rix”, 21-də B.Əh məd li nin “Ora-
bu ra” ta ma şa la rı nı gös tə rə cək.

B.Xa nı za də nin “Pan to mi ma 
bu ke ti” və “Unut ma yaq” ta ma-
şa la rı mü va fi q ola raq fev ra lın 22-
də və 28-də nü ma yiş olu na caq.

Teatr, hə mi şə ol du ğu ki mi, 
fev ral ayın da da ba la ca ta ma şa-
çı la rı unut ma yıb.

Uşaq lar fev ra lın 8-də Ab dul-
la Şaiqin “Tıq-Tıq xa nım”, 22-
də An tuan de Sent Ek zü pe ri nin 
“Ba la ca şah za də” ta ma şa la rı na 
ba xa bi lər lər.
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Po lad Bül bü loğ lu nun
70 il lik yu bi le yi ke çi ri lib
Hey dər Əli yev Sa ra yın da xalq ar tis ti, Azər bay ca nın Ru si-

ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu nun 70 il lik yu bi ley kon-
ser ti ke çi ri lib. Təd bir də hö ku mət və döv lət rəs mi lə ri, 
sə fi r lər, mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak edib.

P. Bül bü loğ lu kon sert də məş-
hur “Azər bay can” mah nı sı nı 
oxu yub və qeyd edib ki, Hey dər 
Əli yev Sa ra yı onun üçün əziz 
yer dir: “Gənc li yim də bu sa ray-
da çox kon sert lər ver mi şəm.  
Da ha son ra na zir olan da məhz 
bu səh nə də bö yük yu bi ley təd-
bir lə rin də çı xış et mi şəm. 70 il lik 

yu bi le yim həm də mə nə ona gö-
rə əla mət dar ol du ki, pre zi dent 
İl ham Əli yev mə ni “Şə rəf” or-
de ni ilə təl tif et di. Bu kon sert də 
çox ya xın dost la rım iş ti rak edir. 
On la rın iş lə ri çox ol sa da, vaxt 
ta pıb bu əziz gün də mə nim lə bir 
yer də yu bi ley təd bi rin də iş ti rak 
edir lər”.

Təd bir də Ru si ya döv lə ti nin 
nü ma yən də si Mi xail Şvit koy, 
Türk so yun baş ka ti bi  Dü sen 
Ka seinov, xalq ya zı çı sı Anar və 
baş qa la rı çı xış edə rək P. Bül bü-
loğ lu nu yu bi ley mü na si bə ti ilə 
təb rik edib lər.

Yu bi ley mə ra si min də SS-
Rİ xalq ar tist lə ri İosif Kob-
zon, Na ni Breq vad ze, Ju ra bek 
Mu ro dov, Ru si ya nın xalq ar-
tist lə ri Lev Leş şen ko, La ri sa 
Do li na, Zaur Tu tov, Gür cüs-
ta nın xalq ar tis ti Vax tanq Ki-
ka bid ze, gör kəm li mə də niy-
yət və ic ti mai xa dim lər Mi xail 
Şvıd koy, Yu li Qus man, Mi xail 
Qus man, və di gər mə də niy-
yət, in cə sə nət xa dim lə ri, döv-
lət və hö ku mət nü ma yən də lə-
ri iş ti rak edib lər.



Fev ra lın 4-ün də Yu na nıs tan Res pub li ka sı nın Azər bay can-
da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri Di mit rios Tsoun qas 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zin də ol du.

Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə sud 
qo na ğı sa lam la ya raq, qu ru mun 
fəaliy yət is ti qa mət lə ri, dil və tər cü-
mə nin tək mil ləş di ril mə si üz rə hə-
ya ta ke çir di yi la yi hə lər ba rə də, elə-
cə də bu il lər ər zin də qə dim yu nan 
fəl sə fə sin dən tər cü mə və nəşr edi-
lən əsər lər dən da nış dı: “Bu əsər lər 
müx tə lif il lər də Mər kə zin “Xə zər” 
dün ya ədə biy ya tı” jur na lın da dərc 
olu nub. Bu il isə Mər kəz məş hur 
yu nan fi  lo so fu və ədi bi So fok lun 
“An ti qo na” əsə ri nin tər cü mə si ni 
hə ya ta ke çi rib. Ki tab hal-ha zır da 
is teh sa lat pro se sin də dir. Əsə rin 
ya xın za man lar da Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın səh nə sin də ta ma şa ya 
qo yul ma sı da plan laş dı rı lır”.

Bu nun ar dın ca, di rek tor dün-
ya dil lə ri nə tər cü mə olu nan ədə-
biy yat la rın çox za man hə vəs kar 
tər cü mə çi lər tə rə fi n dən hə ya ta 
ke çi ril mə si prob le mi nə to xun du: 
“Sə fi r lər lə gö rüş lər za ma nı mə-
lum olur ki, müx tə lif öl kə lə rin 
ədə biy ya tı bi zim di lə və bi zim 
ədə biy ya tı mız  baş qa dil lə rə kim-
lər tə rə fi n dən sə tər cü mə olu nur. 
Son ra kı araş dır ma lar çox vaxt 
bu işin qey ri-pe şə kar hə vəs kar-
lar tə rə fi n dən, müəy yən qrant lar 
al maq niy yə ti ilə hə ya ta ke çi ril-
di yi ni aş kar la yır. Bə dii tər cü mə 
– cid di sə nət ha di sə si ol maq la ya-
na şı, həm də təm sil et di yi xal qın, 
öl kə nin mə nə vi men tal lı ğı nın 

gös tə ri ci si dir. Bu sa hə yə döv lət 
sə viy yə li ma raq lar priz ma sın dan 
ya na şıl ma sı va cib dir”.

Di rek tor həm çi nin, “Tər cü mə 
Mər kə zi nin ki tab la rı” baş lı ğı al-
tın da nəşr edi lən ki tab lar dan, 
bey nəl xalq ki tab sər gi lə rin də 
qa za nı lan uğur lar dan da nış dı: 
“Fəaliy yə tə baş la dı ğı mız bu beş 
ay da Mər kəz Hö te borq da, İs tan-
bul da, Şar ca da, Qa hi rə də ke çi-
riən Bey nəl xaq Ki tab sər gi lə rin də 
Azər bay ca nı uğur la təm sil edib. 
Ya xın gün lər də Minsk də, ap rel-
də Lon don da və Tu rin də, may da 
Pra qa da, iyul da To kioda ke çi ri-
lə cək sər gi lə rə ha zır la şı rıq. Ötən 
həf tə 46-cı Qa hi rə Ki tab Sər gi si nə 
qa tı lan Mər kəz sər gi nin 2015-ci 
ili nin Fəx ri Qo na ğı se çi lib”.

Da ha son ra cə nab D.Tsoun qas 
fi  kir lə ri ni bö lüş dü: “Azər bay can-
da be lə bir təş ki la tın ya ra dıl ma sı 
ol duq ca se vin di ri ci dir. Bu Mər-
kəz mə nə doğ ma dır, ona gö rə 
ki, dil və ədə biy yat üz rə təh sil 
al mı şam. Bil di yi niz ki mi, yu nan 
di li bü tün Av ro pa dil lə ri nin əsa-
sı nı təş kil edir. Mən bu nun la fəxr 
edi rəm, am ma tək cə yu nan di li ni 
bil mək bi zə ki fa yət elə mir. Ar tıq 
60 il dir ki, Yu na nıs tan da xa ri ci 
dil lər təd ris olun ma ğa baş la yıb. 
Biz klas sik yu nan mü tə fək kir lə-
ri nin əsər lə ri nin xa ri ci dil lə rə tər-
cü mə lə ri nə eh ti yac du yu ruq, ey ni 
za man da baş qa xalq lar da, dü şü-
nü rəm, bu iş də ma raq lı dır lar.  

Se vi ni rəm ki, azər bay can lı alim 
Əli Sul tan lı yu nan müəl lifl  ə ri nin 
əsər lə ri ni təd qiq edib, də yər li bir 
ki tab ya zıb. Mən hə min ki ta bı və 
Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin nəşr 
et di yi N.A.Ku nun “Qə dim Yu na-
nıs ta nın mifl  ə ri və əf sa nə lə ri” ki-
ta bı nı Mi lad bay ra mın da öl kə mi-
zin Par la ment üzv lə ri nə, döv lət 
adam la rı na hə diy yə gön dər dim. 
İs tər dik ki, No bel mü ka fa tı al mış 
iki yu nan ya za rı nın – Odys seas 
Ely tis və Gior gos Se fe ri sin əsər lə-
ri di li ni zə tər cü mə olun sun.

Təəs süf ki, Yu na nıs tan da Azər-
bay can da kı Tər cü mə Mər kə zi ki mi 
döv lət qay ğı sıy la fəaliy yət gös tə-
rən qu rum yox dur, an caq ya zı çı və 
tər cü mə çi lər as so siasi ya sı fəaliy yət 
gös tə rir. Ça lı şa ca ğam ki, Tər cü mə 
Mər kə zi ilə hə min qu rum lar ara-
sın da sıx əla qə lər qu rul sun”.

Tər cü mə nin spe si fi k sa hə lər 
üz rə tək mil ləş mə si mə sə lə si nə 
gə lin cə, sə fi r bil dir di: “Öl kə miz-
də spe si fi k sa hə lər üz rə tər cü mə-
çi lə rin ha zır lan ma sı üçün fa kül tə-
lər möv cud dur. La kin hər han sı 
spe si fi k sa hə üz rə ali təh sil al mış 
şəx sin be lə, tər cü mə işi ilə məş ğul 
ol ma sı üçün aidiy yət li qu rum la-
rın xü su si ra zı lı ğı alın ma lı dır”.

Sa lo ni ki də və Afi  na da ke çi ri-
lən Bey nəl xalq Ki tab Sər gi lə rin-
də Tər cü mə Mər kə zi nin iş ti ra-
kı nı ar zu et di yi ni bil di rən sə fi r 
Mər kə zin 2016-cı il də YU NES-
KO-nun təş ki lat çı lı ğı ilə bu ilin 
ma yın da Sa lo ni ki də təş kil olu na-
caq Aris to tel ir si nə həsr olun muş 
bey nəl xalq təd bir də də iş ti rak 
et mə si ni ar zu la dı ğı nı vur ğu la dı.

“İs tər dik ki, Azər bay can bu 
təd bir də də Fəx ri Qo naq qis min-
də iş ti rak et sin”.

Son da sə fi r Azər bay can şair lə-
ri nin yu nan di lin də çap olu nan 
ki ta bı və yu nan klas sik lə ri nin 
əsər lə ri ni Tər cü mə Mər kə zi nin 
ki tab xa na sı na hə diy yə edə cə yi ni 
bil dir di və sö zü nün üs tün də du-
ra raq, elə sə hə ri si gün, fev ra lın 
5-də Tər cü mə Mər kə zi nin ki tab-
xa na sın da ol du.

Sə fi r 30 cild lik 20-ci əsr Yu nan 
ədə biy ya tı an to lo gi ya sı, qə dim 
yu nan fəl sə fə si nə və ədə biy ya tı na 
dair ki tab la rı, məc muə və su ve nir-
lə ri ki tab xa na ya hə diy yə edə rək, 
bu nəşr lə rin yu nan ədə biy ya tı nın 
ən apa rı cı ədib lə ri nin əsər lə ri nin 
tər cü mə si nə, Azər bay can oxu cu-
su na çat dı rıl ma sı na ge niş im kan-
lar ya ra da ca ğı nı bil dir di.
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Yu na nıs tan Res pub li ka sı nın 
sə fi ri Tər cü mə Mər kə zin də

İl yas Əfən di ye vin 
ta ma şa sı
nü ma yiş olu nub

Azər bay can Döv lət 
“Yuğ” Teat rın da 
xalq ya zı çı sı İl yas 
Əfən di ye vin pyes-

lə ri əsa sın da ha zır lan mış 
“Unu dul maz Əfən di” ta ma-
şa sı nü ma yiş olu nub.

Azər TAc-ın ver di yi mə-
lu ma ta gö rə bir bö lüm lü 
ta ma şa nın qu ru luş çu re jis-
so ru Vi da di Hə sə nov, rəs sa-
mı Umay Hə sə no va, mu si qi 
tər ti bat çı sı Amid Qa sı mov, 
re jis sor as sis ten ti Vü qar Ha-
cı yev dir.

Səh nə əsə rin də rol la-
rı əmək dar ar tist lər Vi da di 
Hə sə nov, So na xa nım Mi ka-
yı lo va, akt yor lar Amid Qa-
sı mov, Kö nül Cə fər za də və 
Vü qar Ha cı yev can lan dı rıb-
lar.

Ta ma şa nın ide ya yü kü bir 
da ha gös tə rir ki, mə həb bət 
ümid siz və ziy yət dən be lə çı-
xış yo lu dur.

Ta ma şa bö yük ma raq la 
qar şı la nıb.

Heminqueyin kitabı 
Azərbaycan dilində

Tər cü mə Mər kə zi nin ki-
tab la rı” se ri ya sın dan olan 
növ bə ti nəş ri – Er nest He-
min queyin “Qa dın sız ki-

şi lər” ki ta bı işıq üzü gör dü.
Azər bay can Tər cü mə Mər kə zi-

nin bə dii ədə biy yat hə vəs kar la rı-
na təq dim et di yi əsər lər top lu su 
He min queyin müx tə lif dövr lər də 
qə lə mə al dı ğı ha di sə lə ri, Bi rin ci və 
İkin ci Ca han sa vaş la rı ara sın da-
kı ta ri xi mər hə lə nin mən zə rə lə ri ni 
əks et di rir.

Top lu ya ya zı çı nın “Qa dın sız ki-
şi lər” he ka yə lər sil si lə si ilə ya na şı, 
“Ya var, ya yox” ro ma nı, həm çi-
nin, Af ri ka möv zu sun da ya zıl mış 
məş hur “Ki li man ca ro qar la rı” və 
“Fren sis Ma kom be rin uzun sür mə-
yən xoş bəxt li yi” he ka yə lə ri də da-
xil edi lib. 

Ki ta bın tər cü mə çi si Ma hir N. Qa-
ra yev dir.

“Şuşalı şəhid”in 
çəkilişləri başa 
çatmaq üzrədir

Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin “Yad-
daş” sə nəd li fi lm lər 
stu di ya sın da döv lət 

si fa ri şi ilə Mil li Qəh rə man lar sil-
si lə sin dən in di yə dək iyir mi sə-
nəd li fi lm çə ki lib, on beş fi lm isə 
ha zır da is teh sa lın müx tə lif mər hə-
lə sin də dir.

Na zir li yin mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, bu sil si lə-
dən “Şu şa lı şə hid” fi l mi nin çə ki liş-
lə ri ba şa çat maq üz rə dir.

Qa ra bağ mü ha ri bə sin də Şu şa şə-
hər özü nü mü da fi ə ta bo ru nun ko-
man di ri ol muş, Azər bay ca nın Mil-
li Qəh rə ma nı Ra miz Qəm bə ro vun 
hə ya tın dan və keç di yi şə rəfl  i dö yüş 
yo lun dan bəhs edən fi l min sse na ri 
müəl li fi  və re jis so ru Kə ma lə Mu sa-
za də dir.

R.Qəm bə rov ilə bağ lı xro ni kal 
kadr la rın da yer al dı ğı fi lm də dö-
yüş yol daş la rı və müəl lim lə ri qəh-
rə man haq qın da xa ti rə lə ri ni bö lü-
şür, onun igid li yin dən və gös tər di yi 
şü caət lər dən söh bət açır lar.

“Unu dul maz Əfən di” “Yuğ” teatrında

Ta nın mış ope ra so list lə ri Bakıya gəlir

Fev ra lın 7-də Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rın da nü ma yiş olu na caq C.Puç çi ni nin 
“Ma dam Batt  erfl  yay” (“Çio-Çio-San”) ope ra sın da iş-
ti rak et mək üçün Uk ray na və Be la rus dan ta nın mış 

vo kal çı lar də vət edi lib.
Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, ta ma-

şa da Be la rus Mil li Aka de mik Bö yük Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti, Be la ru sun əmək dar ar tis ti vo kal çı la rın bey nəl xalq mü-
sa bi qə lə ri nin laureatı Ye le na Bun de le va Çio-Çio-San və Uk-
ray na Mil li Ope ra sı nın so lis ti, Uk ray na nın əmək dar ar tis ti 
Mi xail Ki ri şev isə Şarp les rol la rı nı ifa edə cək lər.

Ta ma şa da, həm çi nin, Azər bay ca nın əmək dar ar tist lə ri Sə bi-
nə Va hab za də (Su zu ki) və Fə rid Əli yev (Pin ker ton) də çı xış 
edə cək lər.

Səh nə əsə ri ni di ri jor, xalq ar tis ti Yal çin Adı gö zə lov ida rə 
edə cək.

Di mit rios Tsoun qas mərkəzin kitabxanasına kitablar hədiyyə etdi
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Dör dün cü fə sil bu run də lik lə-

ri nin di var la rı nın, bu run pə rək lə-
ri nin bir-bi ri nə ya pı şıb bi tiş mə si 
ba rə sin də dir. Bu, adə tən, na qis və 
na ta mam şə kil də, əsas eti ba rı ilə 
ya nıq nə ti cə sin də baş ver miş olur. 
Əgər bu hal cü zi şə kil də olar sa, 
onu elə be lə cə sax la maq da ha yax-
şı dır. Am ma əgər xəs tə lik və qü-
sur kəs kin ləş miş, ya pı şıb bi tiş mə 
ha lı nın həc mi da ha bö yük olar sa, 
həm çi nin, tə nəff  üs çə tin lə şər sə, 
cər rah bı ça ğı va si tə si lə bu ru nun 
pə rək lə ri ni ara la yıb də li yi aç sın-
lar. Son ra bö yük bir pil tə dü zəl dib 
bu ru nun də lik lə ri nə qoy sun lar ki, 
də lik lər açıq və ziy yət də qal sın.  
Çün ki bu mə rəz, qü sur ye ni dən 
bər pa olub tə za hür et mə yə meyil-
li dir. 

Be şin ci fə sil di lin bi tiş mə si və 
ya pış ma sı mə sə lə si haq qın da dır. 
Di lin ya pı şıb bi tiş mə si ha lın da 
sor maq, iç mək, nə fəs al maq çə tin 
olur. Bu qü sur di lin al tın da kı ba-
ğın na zik li yi və qı sa lı ğı ha lın da 
ya ra nır. Ya xud ya ra sə bə bin dən 
baş ve rə bi lər. Be lə ki, mü va fi q na-
hi yə də ya ra nan ya ra di lin, ağı zın 
dib his sə si nə ya pış ma sı na sə bəb 
ola bi lər.

Am ma əla cı be lə dir: di lin ba ğı nı 
kəs mək üçün or ta sın da ya rıq olan 
tibb qa şı ğı di lin al tın da elə yer ləş-
di ril mə li dir ki, di lin ba ğı hə min 
ya rıq da yer bə yer ol sun. Bu və ziy-
yət də sax la maq la, qay çı va si tə si lə 
bağ kə si lir. İm kan da xi lin də ba ğı 
aşa ğı ya doğ ru – üzüaşa ğı kəs mək 
la zım dır ki, Al lah elə mə miş, di lin 
al tın da kı ar te ri ya da mar la rı na zə-
rər dəy mə sin. Əgər di lin al tın da kı 
kə sik sa ğa lar kən ye ni dən bi ti şə rək 
di lin alt tə rəf dən ağız boş lu ğu na 
ya pış ma sı na sə bəb ola bi lər sə, bu-
na ma ne ol maq gə rək dir. Am ma 
əgər be lə bir  ya pış ma və bi tiş mə 
ar tıq baş ver miş olar sa, kəs kin 
əzab-əziy yə tə sə bəb ola caq . Be lə 
ol du ğu hal da, ya pış mış his sə əy-
ri  cər rah bı ça ğı ilə ye ni dən kə si-
lib ay rıl ma lı dır. Bu əmə liy ya tı ic ra 
edər kən kəs kin qa nax ma baş ver-
di yi üçün Te den su yu və bu ki mi 
bü züş dü rü cü məh lul lar la qar qa ra 
et mək la zım dır. Ar dın ca isə ya ra-
lan mış na hi yə yə bü züş dü rü cü toz 
dər man la rı sə pil mə li və cə hən-
nəm da şı (lya pis; gü müş nit rat) 
sür tül mə li dir, be lə lik lə də, qa nax-
ma nın qar şı sı alın ma lı dır. Cər ra hi 
əməl ic ra olu nub bit dik dən son ra 
diq qət ye tir mək la zım dır ki, Al lah 

elə mə miş, qü sur lu na hi yə də ye ni-
dən ya pı şıb bi tiş mə baş ver mə sin. 
Həm çi nin, bə zi vaxt lar ağız boş-
lu ğun da kı ya ra va si tə si lə ya naq 
diş əti nə ya pı şıb bi ti şir. Bu nun 
nə ti cə sin də çey nə mək, sor maq, 
ud maq və nə fəs al maq da çə tin-
lik və na ra hat lıq ya ra nır. Be lə lik-
lə, əgər mü va fi q na hi yə də ya ra 
əmə lə gə lib sə, ya naq və diş əti nin 
bir-bi ri nə ya pı şıb bi tiş mə si nə ma-
ne ol maq la zım dır. Əgər bi tiş mə 
ar tıq baş ve rib sə, cər rah bı ça ğı ilə 
kə sib ayır maq və hə min his sə də 
qur ğu şun  tə bə qə cik yer ləş dir mək 
gə rək dir ki, ya naq və diş əti nin ye-
ni dən bir-bi ri nə ya pı şıb bi tiş mə si-
nin qar şı sı alın sın.

Al tın cı fə sil ağı zın (do daq lar nə-
zər də tu tu lur) ya pı şıb bi tiş mə si 
mə sə lə si nə həsr olu nub. Bu xəs tə-
lik, ya xud qü su run sə bə bi, əsa sən, 
zər bə, qo pub düş mə və ya ya ra dır. 
Bu sə bəb lər üzün dən do daq la rın 
bir his sə si iti ril miş, ye yi lib get-
miş olur. Xü su si lə, si fi  lis, ya xud 
cü zam xəs tə lik lə rin də çox lu ci və 
iş lə dil mə si sə bə bin dən əmə lə gə-
lən ya ra, od ya nı ğı və əl ya ra sı nə-
ti cə sin də baş ve rir. Bu qü sur üzü 
ey bə cər ləş di rir, sor maq və iç mək 
ki mi əməl lə ri ic ra et mək nöq san lı, 
çə tin olur. 

Am ma əla cı na gəl dik də, bil-
dir mək la zım dır ki, əl əmə lin dən 
baş qa bir yo lu, ça rə si yox dur. Bu 
hal da yal nız çər tib ya rıq aç maq da 
ki fa yət et mir. Çün ki hər bir hal-
da ağız boş lu ğu da ral mış ola caq . 
Bə zən hətt  a heç bir əlac et mək 
müm kün ol mur. Bə zi hal lar da 
isə müali cə edən hə kim baş qa bir 
na hi yə dən də ri par ça sı gö tü rüb 
do da ğa ca la maq məc bu riy yə tin-
də qa lır. Be lə lik lə, do da ğın həc mi 
ki çi lib da ral dıq da onun künc tə rə-
fi n də ki də ri dən üç bu caq şək lin də 
kə sil mə li dir. Am ma elə et mək la-
zım dır ki, se lik li qi şa ya zə rər dəy-
mə sin. Son ra se lik li qi şa nı or ta dan 

kə sib iki his sə yə ayır maq, ya rı his-
sə si ni üst do daq ki mi yu xa rı his-
sə yə, di gər ya rı sı nı isə alt do daq 
ki mi aşa ğı his sə yə çe vir mək la-
zım dır. Bun dan son ra tik mək gə-
rək dir. Sa ğal dıq dan son ra hə min 
qi şa do daq la rın bir-bi ri nə ya pı şıb 
bir ləş mə si nə ma ne ola caq .

Yed din ci fə sil qi da bo ru su-
nun di var la rı nın bir-bi ri nə ya pı-
şıb bir ləş mə si  ba rə sin də dir. Bu 
xəs tə lik, ya xud qü sur, kü kürd 
cöv hə ri nin (sul fat tur şu su), ya-
xud şor ba nın içil mə si və bu nun 
nə ti cə sin də baş ve rən ya nıq, xro-
ni ki il ti hab və şiş mə, bər ki mə, içi 
irin li ki sə cik, yum şaq to xu ma dan 
iba rət tö rə mə, po lip, xər çəng xəs-
tə li yi sə bə bin dən, ya da ki, qi da 
bo ru su nun sı xıl ma sı, tu tul ma sı 
üzün dən ya ra nır. Həm çi nin, bə zi 

hal lar da qi da bo ru su nun ət ra fın-
da çi ban (kar bun kul; fu run kul), 
ya xud irin li ya ra-xo ra əmə lə gəl-
mə si nə ti cə sin də qi da bo ru su nun 
sı xıl ma sı uc ba tın dan ya ra nır. Be-
lə lik lə, qi da bo ru su sı xı lır, ya pı şıb 
bi ti şir. Bu xəs tə li yin, qü su run əla-
mət lə ri ki mi, qi da la nan za man, 
lox ma udul du ğu vaxt da ral mış, 
ya pış mış his sə dən ke çər kən bü-
ru zə ve ri lən ağ rı nı, tit rət mə ni, 
xü su si lə də, iki kü rək ara sın da kı 
na hi yə də ür pəş mə ni gös tər mək 
olar. Bə zən bu qü sur və xəs tə lik 
o həd də olur ki, xəs tə də möh-
kəm ös kü rək və ürək çır pın tı sı 
ilə mü şa yiət olu nan təng nə fəs lik 
ya ran ma sı na sə bəb olur. Hər gah 
adı çə ki lən xəs tə lik, ya xud qü sur 
öz in ki şa fı nın zir və – yet kin lik 
həd di nə çat mış olar sa, ma ye şək-

lin də olan mad də lər dən baş qa, 
heç nə ud maq  müm kün ol mur. 
Bu da bö yük fə sad la ra sə bəb olur 
və lox ma da ral mış his sə yə da xil 
ol duq da öyü mə, qus ma baş ve-
rir. Be lə lik lə, xəs tə ye mək ye yə 
bil mir və təd ri cən ac lıq dan zəifl  ə-
yir. Əgər müali cə edən tə rəf, yə-
ni hə kim, ya xud cər rah xəs tə li yi, 
mey da na gəl miş qü su ru düz gün 
və də qiq müəy yən ləş dir mək də 
özün də tam inam hiss et məz sə, 
ucu na sün gər dən iba rət yu maq-
cıq bər ki dil miş mil gö tür sün və 
ağız boş lu ğun dan içə ri sal sın. 
Əgər qi da bo ru su  sağ lam dır sa, 
mil qi da bo ru sun dan ke çib mə də-
yə ça ta caq. Əks təq dir də isə, qi da 
bo ru su nun bi ti şib ya pış mış his sə-
sin də ili şib qa la caq . Qi da bo ru su-
nun sı xı lıb-tu tul ma nə ti cə sin də 

ya pış ma sı və tı xan ma sı ha lın da 
də qiq bil mək la zım dır ki, və ziy-
yət ne cə dir. Əgər, hə qi qə tən də, 
ya pı şıb bi tiş mə baş ver məyib sə 
və bu na bən zər, qey ri-müəy yən 
ha di sə baş ver ibsə, bu nu ay dın-
laş dır maq la zım dır. Be lə hal la rı 
düz gün ayırd edib müəy yən ləş-
di rə bil mək üçün bə zi əla mət lə ri 
qeyd et mək va cib dir. O cüm lə-
dən, bu hal da bə zən ud ma nın 
çə tin li yi o həd də ça tır ki, qi da 
bo ru su ta ma mi lə qa pan mış və tı-
xan mış olur. Bə zən isə be lə ol mur 
və ud ma za ma nı heç bir çə tin lik 
baş ver mir. Be lə lik lə, qeyd olu-
nan əla mət lə rə əsa sən, fərq lən-
dir mə yi ba car maq la zım dır ki, 
bu na xoş luq, na saz lıq mad di dir, 
yox sa gər gin, ol duq ca na ra hat və 
ağır və ziy yət dən do ğan tu tul ma-

sı xıl ma mən şə li dir. Ya xud əsəb 
mən şə li di gər tə za hür lər və amil-
lər üzün dən qi da bo ru sun da sı-
xıl ma-tu tul ma baş ve rə bi lər. Be lə 
amil lər dən mal xul ya, di va nə lik, 
is te ri ya və s.  gös tər mək olar.

Əla cı ba rə də bu nu de mək olar: 
Əgər bu xəs tə lik, na xoş luq xro-
ni ki il ti hab və şiş mə üzün dən 
baş ve rər sə - bu, ək sər hal lar da 
şə rab və araq içən lər də mü şa hi-
də olu nur - ye tiş di ri ci və de şi ci, 
tə miz lə yi ci, il ti hab və şiş mə yə 
qar şı olan dər man va si tə lə rin¬-
dən is ti fa də et mək la zım dır. 
Be lə lik lə, zə li qoy maq, ye mə yi 
azalt maq, tər ki bin də ka lo mel (ci-
və pre pa ra tı – güc lü iş lət mə və 
de zin fek si ya dər ma nı), ya xud 
yo do ro do po taş olan iç mə li (ma-
ye) dər man lar tət biq et mək gə-
rək dir. Am ma əgər na xoş luq və 
xəs tə lik özü nün ən yet kin – ən 
yük sək həd di nə çat mış olar sa, 
ya xud baş qa bir ami lin tə si ri nə-
ti cə sin də qi da bo ru su da ral mış-
sa, onun tı xan mış his sə si ni mil 
va si tə si lə ya vaş-ya vaş, eh ti yat la 
aç maq dan baş qa ça rə  yox dur. 
Ən yax şı sı qu ta per ka (C 10 H 16) 
(kauçu ka bən zər, bit ki mən şə li 
mad də) qət ra nın dan ha zır lan-
mış mil dir. Hə min yum şaq mi li 
eh mal lı ca qi da bo ru su na da xil 
et mək, ya rım saat sax la yıb çı-
xar maq la zım dır. Hər gün mi lin 
yum şaq lı ğı nı da ha da ar tır maq 
la zım dır ki, iki ay müd də tin-
də bar maq yo ğun lu ğun da olan 
mi li qi da bo ru su na da xil et mək 
müm kün ol sun. Qi da bo ru su 
açıl dıq dan  və ud ma asan laş dıq-
dan son ra da mil dən is ti fa də ni 
da vam et dir mək la zım dır. Çün ki 
qi da bo ru su ye ni dən ya pı şıb bi ti-
şə bi lər. Ən yax şı sı bu dur ki, bu 
xəs tə lik və qü sur ara dan qal dı-
rıl dıq dan son ra bir müd dət ye nə 
də mil qi da bo ru su na da xil edi-
lib-çı xa rıl sın.

elə mə miş, qü sur lu na hi yə də ye ni- sı xıl ma mən şə li dir. Ya xud əsəb 

Mirzə Məhəmməd Hüseyn və 
onun “Faydalar xəzinəsi”
Mirzə Məhəmməd Hüseyn və Mirzə Məhəmməd Hüseyn və Mirzə Məhəmməd Hüseyn və 

XIX əsr də ya şa mış gör kəm li Azər bay can ali mi, tə bi bi, cər ra hı və us ta dı Mir zə 
Mə həm məd Hü seyn Əf şar öz fə a liy yə ti ilə cər ra hiy yə də ye ni bir sə hi fə açıb. 
Tibb üz rə ali təh si li ni Teh ran Da rül fü nu nun da al mış Mir zə Mə həm məd Hü-
seyn  təh si li ni bi tir dik dən son ra İra nın Fran sa da kı sə fi r li yin də hə kim ki mi 

fəaliy yət gös tə rib. O həm də el mi-təd qi qat işi ni uğur la da vam et di rə rək, tibb el mi üz rə dok tor luq 
el mi də rə cə si qa za nıb. Pa ris də beş il fəaliy yət gös tər dik dən son ra Teh ra na qa yı da raq ilk mər hə lə də 
Teh ran Da rül fü nu nu nəz din də ki məd rə sə də dərs de yən Mir zə Mə həm məd Hü seyn Əf şar, tez lik-
lə Nəs rəd din şa hın (1831-1896) sa ra yın da ça lı şan hə kim lə rin sı ra sı na cəlb olu nub. O, hə kim, cər rah 
və müəl lim ki mi fəaliy yət gös tər mək lə ya na şı, el mi-nə zə ri və təc rü bi bi lik lə ri əsa sın da çox mü hüm 
əsər lər də ya zıb. Hə min əsər lər içə ri sin də “Fay da lar xə zi nə si” (“Məx zə nül-fə vaid”) əsə ri nin xü su si 
ye ri var. Beş mə qa lə dən iba rət olan əsər el mi cər ra hiy yə nin, de mək olar, bü tün sa hə lə ri ni əha tə edir. 
“Fay da lar xə zi nə si”nin so nun da müx tə lif xəs tə lik lə rin müali cə si üçün ol duq ca fay da lı yax ma və tə-
pit mə növ lə ri nin, müali cə vi əhə miy yət li yağ la rın, məh lul la rın, cöv hər lə rin, müali cə vi diş toz la rı nın 
ha zır lan ma sı üsul la rı, həm çi nin müx tə lif məq səd li bə zi nüs xə lər təq dim olu nub. Bi rin ci mə qa lə  üç 
his sə dən iba rət dir.
Bi rin ci his sə bə dən üzv lə rin dən, ya xud axar lar dan hər han sı bi ri nin di gə ri nə ya pı şıb bi tiş mə si, ya-
xud üst-üs tə düş mə si hal la rı haq qın da dır. Bu his sə on fə sil dən iba rət dir.
Bi rin ci fə sil də, ümu miy yət lə, ya pış ma-bi tiş mə və üst-üs tə düş mə mə sə lə lə rin dən bəhs olu nur.
Əsər dən bir his sə ni oxu cu la rın diq qə ti nə çat dı rı rıq.

İra də QAİBO VA,
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun el mi iş çi si



Bir il ke çib, am ma ye nə də ge-
cə lər qə fi l te le fon zən gi ça lı nan-
da, elə bi li rəm ki,  Ay dın dı, in di-
cə dəs tə yi gö tü rə cə yəm və bü tün 
gün ər zin də ədə bi dil də uzun-
uza dı da nı şıb yo ru lub, in di, bu 
ge cə ça ğı öz doğ ma Şə ki ləh cə si-
nə qa yıt mış sə si ni eşi də cə yəm...

Bir il dörd fə sil di, üç yüz alt mış 
beş gün dü və bu bir il də özü nə 
azər bay can lı de yən hər kəs ki mi, 
mə nim üçün də ürə ka çan bir cə 
gün ol ma yıb, am ma Ay dı nın ma-
tə mi dü şün cə lə rim də, hiss lə rim-
də bü tün bu dər din-sə rin, bü tün 
bu kə də rin-fə la kə tin için də tey xa 
il bo yu ay rı ca və kim sə siz, kə dər-
li, hüzn lü, hə zin bir ada olub...

Mən bu söz lə ri ya zır, bu eti ra fı 
edi rəm və elə bil ki, o tən ha lıq, o 
kə dər, hüzn in san ki mi dil açıb bir 
ağı de yir və o ağı nın zəif, ta qət siz 
sə da la rı çox uzaq lar dan gə lir, o 
vaxt lar dan ki, Də də Qor qud dün-
ya nın ən sa də və əlac sız söz lə ri ni 
de miş di: “Gə lim li, ge dim li dün ya, 
son ucu ölüm lü dün ya”. 

O ağı nın sə da la rı nə qə dər zəif, 
nə qə dər güc lə eşi di lir sə, yan ğı sı, 
acı sı da bir o qə dər çox du:

Çi çək lər ha la gəl di,
Arı lar ba la gəl di.
Nə gü nah ey lə dim ki, 
Ba şı ma bə la gəl di...
Və elə bil ki, göz lə ri ni dö yə-

nək li əl lə ri nə di kib, do nub qal-
mış o nu ra ni Mir sa leh ki şi də 
in di mə nim lə bir lik də ye ga nə 
öv la dı nın mü si bə tin dən de yən o 
ağı nı eşi dir, Ay dı nın can sız-cüs-
sə siz Ma hı ana sı da bü tün du ru-
şu, ba xı şı, bü tün vü cu du ilə: “Si-
nəm də yer qal ma dı, sən ha ra mı 
dağ lar san?” – de yir.

O ağı güc lə eşi di lir, çün ki ta le-
yin qa zı dı ğı qu yu nun ge dər-qa-
yıt maz di bin dən qal xır...

Ay dın yaz da köç dü və o yaz 
gü nün də ki o qa ra xə bə rin qə fi l-
li yi, göz lə nil məz li yi in di yə qə-
dər mə nim lə di və elə bi li rəm ki, 
hə mi şə də mə nim lə ola caq.

Ye ni yaz gə lib, ağac lar tu mur-
cuq bağ la yır, sə hə rin gö zü açıl-
ma mış quş la rın ci vil ti si alə mi 
ba şı na gö tü rür, am ma bu ye ni 
yaz Ay dın sız yaz dır, tək cə ailə si 
üçün, doğ ma la rı, dost la rı üçün 
yox, Ba yıl da kı o ev üçün, Kiş-
də ki o hə yət üçün yox, elə bil ki, 
bü tün xalq üçün bir Ay dın sız lıq 
möv cud dur. 

Düz otuz iki il bun dan əv vəl 
(in di bu rə qə min xo fu mə ni ba-
sır!) uni ver si te tin fi  lo lo ji fa kül-
tə si nə bir lik də da xil ol duq, ar tıq 
əl çat maz, ün yet məz bir keç miş-
də qal mış o ilk sent yabr gü nün də 
ta nış ol duq və o vaxt dan da düz 
otuz iki il dir ki, Ay dın mə nim 
hə ya tım da ye ri olan bir in san dır. 
Hə lə üzü nə tük çıx ma mış o 
uzun, arıq və bi lik li kənd 
ye ni yet mə si, onun bir-
dən-bi rə bö yük və mü-
rək kəb şə hər hə ya tı ilə 
üz bəüz gəl mə si in di ki 
ki mi mə nim göz lə ri-
min qar şı sın da dır və 
bu otuz iki ilin xa ti rə-
lə ri, nə ya zıq ki, in di 
yal nız mə nim ki dir.

O xa ti rə lə rin fə rəh-
li si də var, acı sı da, 
za ra fa tı, şux lu ğu da 
var, cid di si, təəs süf-
lü sü də, çün ki Ay dın 
cə miy yə tin, ic ti mai əx la-
qın, hətt  a elə bil ki, tə biətin də əv-
vəl cə dən müəy yən et di yi qə lib lə rə 
sığ ma yan can lı, di na mik, çox za-
man da im pul siv bir var lıq idi. Bir 
tə rəf dən müd rik idi, bir tə rəf dən də 
sa də lövh, kü yə ge dən; bir tə rəf dən 
sa bit idi, bir tə rəf dən də tez-tez fi k-
ri ni də yi şən; həm çox sa də idi, həm 
də mü rək kəb, zid diy yət li; həm id-
diasız idi, həm də şöh rət pə rəst; və-
fa lı idi, bə zən və fa sız; eti bar lı idi, 
bə zən eti bar sız; bir söz lə, in san idi 
və mə nim üçün onun ən qiy mət li 
cə hə ti zən gin in sa ni hiss lə rin də, in-
sa ni key fi y yət lə rin də idi.  

Hə la kın dan ar tıq bir il ke çib 
və o otuz bir il də mən Ay dı nı 
çox və ziy yət lər də, çox mü na si-
bət lər də gör mü şəm (o da mə-
ni!), bun la rın bə zi si ni gör mək 
is tə məz dim, bə zi si ni isə, ək si nə, 
da ha ar tıq gör mək is tə yər dim, 
am ma bü tün bun lar la bə ra bər, 
da ha doğ ru su, bü tün bun la-
rın için də mə nim üçün Ay dın la 
bağ lı qeyd siz-şərt siz, gün ki mi 
ay dın iki hə qi qət var: son də rə cə 
is te dad lı in san idi və ey ni də rə-
cə də də həs sas duy ğu ya, his siy-
ya ta ma lik idi. Çox təəs süf ki, bu 
iki Al lah ver gi si nin iki sin dən də 
axı ra qə dər is ti fa də edə bil mə di.

Bəl kə mən həd dən ar tıq açıq 
ya zı ram, am ma fi  kir lə şi rəm ki, 
yə qin bu na mə nə vi haq qım var, 
çün ki qat-qat ar tı ğı nı onun üzü-
nə de yir dim, bir də ki, bü tün 
bun la rın ar xa sın da Ay dın la ara-
mız da kı doğ ma lıq da ya nır.

Xa ti rə lər mə ni dağ la rın qoy-
nun da kı o ba la ca və gö zəl Kiş 
kən di nə apa rır və hə lə tə lə bə lik 
il lə rin də Ay dın gi lin şü şə bən-
din də otu rub söh bət ləş mə yi-
miz ya dı ma dü şür, o ye ni yet-
mə lik, ilk gənc lik söh bət lə ri nin 
məğ zin də gə lə cək lə – o za man 
bi zim üçün ta mam na mə lum 
olan bir aləm lə – bağ lı nə qə dər 
ar zu lar, is tək lər, xə yal lar da ya-
nır dı...

O dağ lar da qa ra to yuq ov la-
ma ğı mız ya dı ma dü şür...

Xa ti rə lər mə ni Gə də bə yin Bö-
yük Qa ra mu rad kən di nə apa rır: 
ora da bir ay bir lik də folk lor top-
la dıq...

Əli Bay ram lı nın Mu ğan-Gən-
cə li kən di: ora da bir ay bir lik də 
pam bıq yığ dıq...

Mosk va nın Dmit ri Ul ya nov 
kü çə sin də ki və ma cə ra la rı ilə 
məş hur As pi rant lar Evi: çox za-
man ora da ey ni otaq da qa lır dıq 
– o, mən, bir də ki, fi  zi ka üz rə as-
pi rant, öz bək El dar Uruz ba yev, 
in di məş hur ki no re jis sor dur.

Ya dı ma gə lir, Azər bay can qram-
ma ti ka sı nın ata sı, pro fes sor Mux-
tar Hü seyn za də (Al lah ona da min 
rəh mət elə sin!) uni ver si tet də təh sil 
al dı ğı mız vaxt lar Ay dı nı audi to ri-
ya da gö rən də ta mam cid di de yir di: 
“Ay dı nın ya nın da mə nim qram ma-
ti ka dan da nış ma ğım düz de yil...” 

Ya dı ma gə lir, iyir mi-iyir mi bir 
yaş lı Ay dı nın N.Vi ne rin “Ki ber-
ne ti ka”sı nı in gi lis di lin dən Azər-
bay can di li nə tər cü mə et mə si...

Ya dı ma gə lir ca van as pi rant 
Ay dı nın Mosk va da öz el mi rəh-

bə ri, SS Rİ Elm lər Aka de mi ya sı-
nın müx bir üz vü və çox 

nü fuz lu dil çi Se ve rot-
yan la  el mi ölüm-

di rim mü ba ri zə-
si...

Ay dı nın na-
mi zəd lik dis-
ser  ta  s i  ya  s ı  nı 
bi rin ci də fə 
par laq mü da-
fi ə et mə si, son-
ra da özü nün 
it mə si...

İkin ci də fə 
na mi zəd lik dis-
ser ta si ya sı mü-
da fi ə et mə si...

Mən Ya zı çı lar İt ti-
fa qın da iş lə yən də Ay dı nı 

ədə bi mü hi tə cəlb et mək üçün 
onun te le vi zi ya ilə bi rin ci çı-
xı şı nı təş kil et mə yi miz və o 
ilk çı xı şı za ma nı Ay dı nın hə-
yə can lan ma sı, gö zü nü qar şı-
sın da kı ya zı lı və rəq dən çə kə 
bil mə mə si (söh bət gə lə cə yin 
ta nın mış na ti qi Ay dın dan ge-
dir!)...

Elə o za man lar rəh mət lik İm-
ran Qa sı mov və xü su sən, İs haq 
İb ra hi mov la məh rəm mü na si-
bət lə ri nin ya ran ma sı...

Və sairə... Və sairə...

Son il lə rin ha di sə lə ri...
Ay dın bu ha di sə lə rin için də 

idi və o adam lar dan idi ki, (be-
lə lə ri isə az dır!) ən müx tə lif gö-
rüş lər də – is tər xa ri ci ol sun, is tər 
Mosk va zi ya lı sı, is tər sə də daş-
nak – fər qi yox idi, xal qı nı la yi-
qin cə təm sil et mə yi ba ca rır dı, 
ən yük sək xi ta bət kür sü lə rin dən 
həm rus ca, həm də azər bay can-
ca xal qı nın təəs sü bü nü çək mək, 
onu mü da fi ə et mək və za lı inan-
dır maq iq ti da rın da idi. Am ma 
təəs süf, çox təəs süf, Ay dın bə-
zən özü nü o ocaq da yan dı rır dı 
ki, üs tün də ki qa zan boş olur du...

Fi kir lə şi rəm: Ay dın dün ya miq-
yas lı bö yük alim ola bi lər di... Ay-
dın bö yük tən qid çi ola bi lər di... 
Ay dın bö yük si ya si xa dim ola 
bi lər di... Son ra da fi  kir lə şi rəm 
ki, be lə fi  kir ləş mə yin özü düz-
gün de yil, çün ki “ola bi lər di”lər 
ta mam mü cər rəd və mə na sız bir 
şey di, Ay dın var idi və var. Ta le 
ona nə qis mət et miş di sə, Ay dın 
da o idi. Qis mət dən ki, ar tı ğı nı əl-
də et mək müm kün de yil...

İn di bu cüm lə lə ri ya zar kən 
saatı ma ba xı ram: ge cə saat iki yə 
qa lır və bu ge cə səs siz li yi için də 
heç bir mö cü zə baş ver mə yə cək, o 
te le fon zəng çal ma ya caq və o dəs-
tək dən Ay dı nın sə si gəl mə yə cək.

Fi kir lə şən də ki, hə mi şə be lə 
ola caq, öz öm rü mün axı rı na qə-
dər (hər hal da, bu dün ya da kı 
öm rü mün axı rı na qə dər) bir da-
ha Ay dı nı gör mə yə cə yəm, onun-
la bir da ha heç vaxt da nış ma-
ya ca ğam, elə bil ki, ya şı mın bu 
ça ğın da dün ya nın ölüm-itim li yi 
ilə ilk də fə üz bəüz da ya nı ram, o 
ölüm-itim li yin də ru ni kə də ri ni, 
qüs sə si ni ilk də fə hiss edi rəm...

Son ra si qa re tin odu bar maq la-
rı mı yan dı rır...

Və mən ye nə də uzaq lar dan 
gə lən o ağı nı eşi di rəm:

Çi çək lər ha la gəl di,
Arı lar ba la gəl di.
Nə gü nah ey lə dim ki,
Ba şı ma bə la gəl di...
Hər bi ri miz ki mi, yer üzün-

də ya şa yan bü tün in san lar ki-
mi, Ay dı nın da ça tış maz lıq la rı 
var idi, səhv lə ri olur du, am ma 
o qə fi l, göz lə nil məz bə la, fə la kət 
ki, Ay dı nın ba şı na gəl di, bu nun 
müd hiş li yi mü qa bi lin də Ay dın 
ta mam gü nah sız idi və bir kör pə 
ki mi zəif, kö mək siz idi...

Ta le yin gər di şi be lə gə tir di ki, in-
di mən Ay dın Məm mə dov İr si Ko-
mis si ya sı nın səd ri yəm. Onun haq-
qın da “Xa ti rə lər” ki ta bı nəşr et mək 
is tə yi rik1 və bu məq səd lə Ay dı nı 
ta nı yan la ra mü ra ciət et mi şik ki, xa-
ti rə lə ri ni yaz sın lar. Bə zi lə ri ya zıb lar 
və mən Ay dı nın Şə ki hə ya tı ilə bağ-
lı xa ti rə lər dən ki çik epi zod la rı oxu-
cu la ra təq dim et mək is tə yi rəm.

Məm məd Bay ra mo vun (Şə ki 
is teh sa lat kom bi na tın da sex us-
ta sı) xa ti rə lə rin dən:

Ardı 6-cı səhifədə
1 O za man o ki ta bı nəşr et mək 
müm kün ol ma dı.
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və o otuz bir il də mən Ay dı nı 
çox və ziy yət lər də, çox mü na si-
bət lər də gör mü şəm (o da mə-
ni!), bun la rın bə zi si ni gör mək 
is tə məz dim, bə zi si ni isə, ək si nə, 
da ha ar tıq gör mək is tə yər dim, 
am ma bü tün bun lar la bə ra bər, 
da ha doğ ru su, bü tün bun la-
rın için də mə nim üçün Ay dın la 
bağ lı qeyd siz-şərt siz, gün ki mi 
ay dın iki hə qi qət var: son də rə cə 
is te dad lı in san idi və ey ni də rə-
cə də də həs sas duy ğu ya, his siy-
ya ta ma lik idi. Çox təəs süf ki, bu 
iki Al lah ver gi si nin iki sin dən də 
axı ra qə dər is ti fa də edə bil mə di.

ya zı ram, am ma fi  kir lə şi rəm ki, 
yə qin bu na mə nə vi haq qım var, 
çün ki qat-qat ar tı ğı nı onun üzü-
nə de yir dim, bir də ki, bü tün 
bun la rın ar xa sın da Ay dın la ara-
mız da kı doğ ma lıq da ya nır.

Ay dın haq qın da bu ya zı-
nın ya zıl ma sın dan - nə 
az, nə çox - iyir mi üç il 
ke çib və bu ya zı ar tıq 

Ay dın haq qın da otuz iki il lik xa-
ti rə lə ri, dü şün cə lə ri yox, əl li beş 
il lik (!) bir za ma nı eh ti va edir.
Mən bu gün bu ya zıy a il lər bir-bi-
ri nin ar dın ca uç duq ca da ha ar tıq 
doğ ma la şan, da ha ar tıq əziz və 
tə sir li olan bir çox xa ti rə lər əla-
və edə bi lər dim, bö yük ək sə riy yə-
ti işıq lı olan o xa ti rə lə ri bəl kə də 

da ha ar tıq bir hə vəs və tə fər rüat la, acı la rı nı da ha ar tıq 
bir komp ro mis lə ya zar dım, an caq mən bu ya zı nı o za man 
– Ay dı nın fa ciəli ölü mün dən düz bir il bir gün keç dik dən 
so nra ne cə yaz mış dım sa, elə cə də təq dim edi rəm.
Bu ya zı da kı his siy yat, duy ğu sal lıq uçan bu il lər ər zin də 
mə nim üçün öz rən gi ni, öz vur ğu və ahən gi ni qə tiy yən 
itir mə yib.
Və bir hal da ki, be lə dir, bir hal da ki, bu qə dər il lər dən so-
nra da Ay dın biz dən aza cıq da ol sa uzaq laş ma yıb, de mə li, 
o xa ti rə lər də ay rı ca ya zıl ma lı dır və ya zı la caq.

EL ÇİN

ona nə qis mət et miş di sə, Ay dın 
da o idi. Qis mət dən ki, ar tı ğı nı əl-
də et mək müm kün de yil...

İn di bu cüm lə lə ri ya zar kən 
saatı ma ba xı ram: ge cə saat iki yə 
qa lır və bu ge cə səs siz li yi için də 
heç bir mö cü zə baş ver mə yə cək, o 
te le fon zəng çal ma ya caq və o dəs-
tək dən Ay dı nın sə si gəl mə yə cək.

Fi kir lə şən də ki, hə mi şə be lə 

“Nə gü nah
ey lə dim ki...”

Düz otuz iki il bun dan əv vəl 
(in di bu rə qə min xo fu mə ni ba-
sır!) uni ver si te tin fi  lo lo ji fa kül-
tə si nə bir lik də da xil ol duq, ar tıq 
əl çat maz, ün yet məz bir keç miş-
də qal mış o ilk sent yabr gü nün də 
ta nış ol duq və o vaxt dan da düz 
otuz iki il dir ki, Ay dın mə nim 
hə ya tım da ye ri olan bir in san dır. 
Hə lə üzü nə tük çıx ma mış o 
uzun, arıq və bi lik li kənd 
ye ni yet mə si, onun bir-
dən-bi rə bö yük və mü-
rək kəb şə hər hə ya tı ilə 
üz bəüz gəl mə si in di ki 
ki mi mə nim göz lə ri-
min qar şı sın da dır və 
bu otuz iki ilin xa ti rə-
lə ri, nə ya zıq ki, in di 

lü sü də, çün ki Ay dın 
cə miy yə tin, ic ti mai əx la-
qın, hətt  a elə bil ki, tə biətin də əv-
vəl cə dən müəy yən et di yi qə lib lə rə 

Ya dı ma gə lir, iyir mi-iyir mi bir 
yaş lı Ay dı nın N.Vi ne rin “Ki ber-
ne ti ka”sı nı in gi lis di lin dən Azər-
bay can di li nə tər cü mə et mə si...

Ya dı ma gə lir ca van as pi rant 
Ay dı nın Mosk va da öz el mi rəh-

bə ri, SS Rİ Elm lər Aka de mi ya sı-
nın müx bir üz vü və çox 

nü fuz lu dil çi Se ve rot-
yan la  el mi ölüm-

Mən Ya zı çı lar İt ti-
fa qın da iş lə yən də Ay dı nı 

ədə bi mü hi tə cəlb et mək üçün 

(Əziz Ay dın haq qın da)



Əv və li 5-ci sə hi fə də

“Or ta mək təb də oxu yan da Ay-
dın əmək dərs lə rin də də xü su si 
fərq lə nir di. O, tax ta par ça la rın-
dan Oxud or ta mək tə bi nin ma-
ke ti ni elə bir mə ha rət lə dü zəlt-
miş di ki, bu işə ha mı mız hey ran 
qal mış dıq. 

Ay dın im kan ver məz di ki, onun 
in şa sı nı baş qa la rı kö çür sün. Bu 
müm kün ol ma yan da hə min in şa-
nı si nif yol daş la rı na ve rir, özü isə 
tə zə dən baş qa in şa ya zır dı.

... Kiş kən din də fut bol ko man-
da sı nı Ay dın ya rat mış dı. Biz də 
hə min ko man da da  oy na yır dıq. 
Uni ver si tet dən yay tə ti li nə bu ra-
xı lan ki mi kən də gə lir, si nif yol-
daş la rı nı ba şı na top la yır, bü tün 
ya yı on lar la ke çi rir di.

... Uşaq vax tı ara bir al ma oğur-
lu ğu na ge dər dik. Ay dın za ra fat-
la de yər di:

– Bu nun nə yi oğur luq du? Xalq 
bi zim, kənd bi zim, al ma bi zim...”

Bün ya min Bay ra mo vun (Şə ki 
Mər kə zi xəs tə xa na sın da baş tibb 
iş çi si) xa ti rə lə rin dən:

“1975-1976-cı il lər də Ay dın 
Ba kı dan qa yı dıb Bol lu də rə kənd 
sək ki zil lik mək tə bin də rus di li 
və ədə biy ya tı müəl li mi iş lə yir di. 
Əsə bi lik nə ti cə sin də xəs tə lən di. 
Şə ki Mər kə zi xəs tə xa na sı nın kar-
diolo ji şö bə sin də ya tır dı. Xəs tə 
ya ta-ya ta “Və fa sız lar” ad lı əsər 
ya zır dı. Mən xəs tə xa na da iş lə-
di yim üçün, əl yaz ma la rı nı mə nə 
ve rir di, mən də on la rı ma ki na da 
çap et di rir dim. Əsə rin mə nə mə-
lum olan həc mi 180-190 ma ki na 
və rə qi qə dər idi. Hə lə ki, Ay dı-
nın mət bu əsər lə ri ara sın da ona 
rast gəl mə mi şəm. Ay dı nın əl yaz-
ma la rı nı araş dır maq la zım dır”.

Mü zək kir Qa ra ye vin (Kiş kənd 
6 nöm rə li or ta mək tə bi nin di rek-
to ru) xa ti rə lə rin dən:

“Kiş kən din də or ta mək-
təb ol ma dı ğın dan təh si li mi zi 
Oxud kənd or ta mək tə bin də 
da vam et di rir dik. Hə lə bir-bi-
ri mi zə isin-iş mə di yi miz dən 
bir də fə ara mız da bərk mü ba-
hi sə düş dü. Çay da da laş ma ğı 
qə ra ra al dıq. Biz də bı çaq ol-
du ğu nu gö rüb oxud lu uşaq lar 
da ge dib çar daq dan köh nə bir 
xən cər tap dı lar. Çay kə na rın da 
oxud lu lar ha elə di lər, xən cə ri 
qı nın dan çı xa ra bil mə di lər. Da-
laş ma nı unu dub biz də on la ra 
qo şul duq. Biz dəs tək dən, oxud-
lu lar isə qın dan ya pış dı, dart-
ma ğa baş la dıq. Axır ki, xən cə ri 
çı xar dıq və hey rət lə o xən cə rə 
ta ma şa elə mə yə baş la dıq. Ay-
dın de di:

– Bu xən cər oxud lu la rın əlin-
də olan da çıx say dı, gü nü müz nə 
ola caq dı? – Son ra gü lüm sə yə rək, 
oxud lu la ra tə rəf dön dü: – Al lah 
da şa hid di ki, xən cər kiş li lə rin 
əlin də di!..

Bun dan son ra ba rış dıq.
... Bir də fə Mar xal da ye yib-iç-

dik dən son ra, kefl  ən miş dik. Bir-
dən Ay dın Le ni nin hey kə li ni ar-
xa dan qu caq la ya raq de di:

– Qar daş lar, bi zi bu ha la kim 
sa lıb?

Təəc cüb lə yan-yö rə mi zə bax-
dı ğı mı zı gö rüb əla və et di:

– Bi zi bu ha la Le nin sa lıb. Mü-
səl man ha ra, araq ha ra?”

Va hid Əzi mo vun (Oxud kənd 
or ta mək tə bi nin sa biq di rek to ru) 
xa ti rə lə rin dən:

“Ay dı nın oxu du ğu şeir lər, oy-
na dı ğı rol lar ha mı nı hey ran edir di. 
Sa də bir əh va la tı o qə dər şi rin, hə yə-

can lı və ca zi bə dar da nı şır dı ki, heç 
vaxt bu əh va la tı unut maq ol mur du. 
Mək təb də oxu du ğu müd dət də on-
dan bir də fə də ol sun şi ka yət ol ma-
dı, yol daş la rı na qar şı da çox sə mi-
mi, qay ğı keş və meh ri ban idi. Or ta 
təh si li qı zıl me dal la ba şa vur du.

Vax ti lə, Ay dı nın oxu du ğu Oxud 
kənd or ta mək tə bi in di sək ki zil lik 
mək təb dir. Oxud kən din də ye ni 
bir or ta mək təb var. Ay dı nın oxu-
du ğu o keç miş or ta mək tə bə Ay-
dın Məm mə do vun adı ve ril sə, bu, 
Oxud kən di nin və bü tün Şə ki ca-
maatı nın ürə yin dən olar”.

Elə bi li rəm ki, bu ki çik epi zod-
lar be lə, Ay dı nın ma raq lı şəx siy-
yə ti haq qın da tə səv vür ya ra dır 
və für sət dən is ti fa də edib hə min 
xa ti rə lə ri Şə ki dən mə nə gön dər-
miş Mər dan Fey zul la ye və tə şək-
kü rü mü bil di ri rəm.

10 aprel 1992
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– Bu xən cər oxud lu la rın əlin- can lı və ca zi bə dar da nı şır dı ki, heç 

“Nə gü nah ey lə dim ki...”

 AMEA-nın Nə si mi adı na 
Dil çi lik İns ti tu tun da ta-
nın mış tür ko loq, tən qid çi, 
ic ti mai-si ya si xa dim Ay dın 
Məm mə do vun ana dan ol-
ma sı nın 70 il li yi mü na si bə-
ti lə el mi ses si ya ke çi ri lib. 

Ses si ya nı gi riş sö zü ilə açan 
ins ti tu tun di rek to ru To fi q Ha-
cı yev bil di rib ki, Ay dın Məm-
mə dov çox gənc  ikən Azər bay-
ca nın ic ti mai fi  kir ta ri xi nə da xil 
ol muş bir dil çi, bö yük alim dir. 
“Biz bu gün Dil çi lik İns ti tu tu 
ola raq Ay dın müəl li min xa ti-
rə si ni yad edi rik, ey ni hü quq la 
bu işi Ədə biy yat İns ti tu tu, Ya-
zı çı lar Bir li yi və ya han sı sa ic ti-
mai-si ya si təş ki lat da edə bi lər-
di. Yə ni Ay dın Məm mə dov be lə 
çox şa xə li is te dad sa hi bi idi. O, 
öz qa bi liy yə ti ni dər hal elan edə 
bi lir di. Nə ilə məş ğul olur du sa, 
o sa hə də dər hal ön cül lü yü ələ 
alır dı. Biz Ay dın Məm mə do vu, 
əl bətt  ə, ilk növ bə də dil çi ki mi 
ta nı yı rıq. Azər bay can dil çi li yi 
üçün, tür ko lo gi ya üçün, ümu-
mi dil çi lik üçün Ay dın Məm-
mə dov çox iş lər gö rüb. Bü tün 
türk res pub li ka la rın da fo ne ti ka 
ilə bağ lı dis ser ta si ya ya zan la rın 
ha mı sı onun na mi zəd lik işin-
dən is ti fa də edir. O, Azər bay-
can dil çi alim lə ri içə ri sin də ən 
çox is ti nad olu nan şəxs lər dən-
dir”. 

To fi q Ha cı yev da ha son ra de-
yib: “Təəs süf ki, Ay dın Məm mə-
dov dün ya dan elm lər na mi zə di 
ki mi get di. Öm rü nün son il lə-
rin də Azər bay can da baş ve rən 
ic ti mai-si ya si pro ses lə rə, azad lıq 
hə rə ka tı na qo şul du ğun dan el mi 
işi ilə məş ğul ol ma ğa vax tı qal-
mır dı. Tə səv vür edin ki, Qa za-
xıs tan da onun dok tor re fe ra tı nı 
çap et di lər. Onun isə ba şı ic ti mai 
mə sə lə rə elə qa rış dı, mü da fi əyə 
get mə di. Am ma biz  Ay dı nı elə 
dok tor ki mi ta nı yı rıq. Baş qa res-
pub li ka lar da da onu dok tor ki-
mi ta nı yır lar. Mən Azər bay can-
da onun ki mi nə zə ri ha zır lıq lı 
fo ne tist ta nı mı ram. Ya dım da dır, 
Azər bay can da bö yük tür ko loq 
Alek sandr Şer ba kın ki ta bı nın 
mü za ki rə si ke çi ri lir di. Mə ru zə çi 

Ay dın Məm mə dov idi. Bu adam 
bir mə ru zə elə di ki, Şer ba kın 
özü hey ran qal dı. Bü tün müasir 
tür ko lo gi ya nə zə ri və fo ne tik ba-
xım dan onun mə ru zə sin də işıq-
lan dı rıl dı və özü nü bö yük dil çi 
he sab edən lə rin ha mı sı gör dü ki, 
bi zim fo ne ti ka mız han sı nə zə ri 
sə viy yə də dir”.

To fi q Ha cı yev qeyd edib ki,  
Ay dın Məm mə dov, həm də, 
çox is te dad lı ədə biy yat şü nas 
idi. “Çox gö zəl qə lə mi olan bir 
tən qid çi idi. Ha mı ar zu edir-
di ki, Ay dın  onun haq qın da 
bir ya zı yaz sın”. Da ha son ra A. 
Məm mə do vun ic ti mai-si ya si 
pro ses lə rə qo şul du ğu döv rə nə-
zər sa lan aka de mik onun bu ra-
da da öz sö zü nü de yə bil di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb. “Azər bay can-
da Mey dan ha di sə lə ri, müs tə-
qil lik hə rə ka tı baş la nan da Ay-
dın dər hal o hə rə ka ta qo şul du.  
Qı sa bir müd dət də si ya si fi  qur 
ki mi ta nın dı. Na tiq li yi ilə, ic ti-
mai-si ya si xa dim ki mi də diq qə-
ti cəlb et di”. 

Son ra təd bir də Ay dın Məm-
mə do vun ya xın dos tu, fi  lo-
lo gi ya elm lə ri dok to ru To fi q 
Mə lik li çı xış edib. O, Ay dın 
Məm mə do vun tə lə bə lik il lə rin-
də də cə sa rət li, sö zü üzə de yən 
bir in san ol du ğu nu qeyd edib. 
“Ay dın qey ri-adi is te da da ma-
lik bir in san idi. Mü ta liəni dəh-
şət li də rə cə də se vir di və oxu du-
ğu ki tab la rın məz mu nu nu tam 
mə nim sə yir di. O, dis ser ta si ya 

yaz maq üçün asan möv zu yox, 
ta ma mi lə ye ni və ori ji nal  möv-
zu - “Türk dil lə rin də sa mit lər: 
an laut və kom bi na to ri ka” möv-
zu su nu seç miş di. El mi rəh bə ri 
ta nın mış tür ko loq Er vand Se-
vort yan idi. Möv zu ilə əla qə dar 
ola raq, onun el mi rəh bə riilə tez-
tez dar tış ma la rı olur du. Hətt  a 
bir də fə  Se vort yan  Ay dı nın el-
mi rəh bə ri ol maq is tə mə di yi ni 
bil dir miş di. Mə nim lə  çox gö zəl 
mü na si bə ti olan Dil çi lik İns ti tu-
tu nun  Türk Dil lə ri Böl mə si nin 
mü di ri Ət həm Te ni şe vin ya nı-
na ge də rək, gər din li yi ara dan 
qal dır ma sı nı xa hiş et miş, o da, 
sağ ol sun, bu mə sə lə ni həll et-
miş di. On da Se vort yan bir söz 
de miş di: “Ay dın ida rəolun maz 
bir in san dır”. Bu do ğur dan da, 
be lə idi.  

Azər bay can Res pub li ka sı Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi nin apa rat rəh bə ri Ya şar 
Əli yev çı xı şı nın əv və lin də mə-
lu mat ver di ki, təm sil olun du ğu 
qu rum tə rə fi n dən Ay dın Məm-
mə dov haq qın da ki tab ha zır la nıb, 
çap pro se sin də dir. “Ki tab da həm 
Ay dın Məm mə do vun öz mə qa lə-
lə ri, həm də haq qın da Azər bay ca-
nın ən də yər li in san la rı nın mə qa-
lə lə ri, xa ti rə lə ri top la nıb. Bu da bir 
ila hi ya zı dır ki, hə min ki tab Ay-
dın müəl li min ya rat dı ğı Tər cü mə 
Mər kə zin də işıq üzü gö rə cək”. 
Ya şar Əli yev Ay dın Məm mə do vu 
bir mü tə fək kir ki mi xa rak te ri zə 
edib. “Onun az yaz ma ğı nın da sə-
bə bi min il lər əv vəl dən gə lən, min 
il lər son ra ya yol alan id ra ka ma-
lik bir in san ol ma sı idi. Gö zəl na-
tiq idi. Çox na dir in san lar var ki, 

bir ömür də bu qə dər sa hə ni, özü 
də çox mü kəm məl şə kil də əha tə 
et sin. Hətt  a oxu ma dı ğı ki tab haq-
qın da da elə da nı şa bi lər di ki, heç 
o ki ta bı ya zan adam özü elə da nı-
şa bil məz di. Yə ni da xi li zən gin li-
yi, eru di si ya sı, sa va dı bu na im kan 
ve rir di”. Y.Əli yev Tər cü mə Mər-
kə zi nin ye ni ya ra dıl dı ğı il lər dən 
da nı şıb: “Çox la rı Tər cü mə Mər-
kə zi nə “cə ri mə ba tal yo nu” de yir-
di. “Qa ra si ya hı da olan” is te dad-
lı ca van la rı, - o adam la rı ki, heç 
yer də işə gö tür mür dü lər, Ay dın 
Məm mə dov 1989-cu il də ba şı na 
top la dı. Be lə bir kol lek tiv ya rat dı 
və ilk de mok ra tik ida rə et mə rü-
şeym lə ri məhz o mər kəz də boy 
at dı. Bu gün də biz, baş da mər kə-
zin di rek to ru Afaq Mə sud ol maq-
la hə min de mok ra tik ab-ha va nı, 
mək tə bi qo ru yub-sax la yı rıq”. 

Da ha son ra təd bir də mil lət və-
ki li Sa bir Rüs təm xan lı da nı şıb: 
“Ay dın Məm mə dov haq qın da 
da nı şan da gə rək bi rin ci onu de-
yək ki, onun bey ni alim bey ni 
idi. Nə dən da nı şır dı sa alim ki mi 
da nı şır dı. Ay dın son il lər də da ha 
çox si ya si dairə lər də olur du. Mən 
onun çox qey ri-adi gün lə ri nin şa-
hi di ol mu şam. Onun la Qa ra ba ğın 
kənd lə ri ni bir gə gə zib, yar dım lar 
pay la mı şıq. Ay dın eti bar lı və sev-
di yi adam la ra qar şı sə mi mi idi”.

Mil lət və ki li Ay dın Məm mə do-
vun alim ki mi də də yə ri ni qeyd 
edib: “Tür ki yə də şu mer di li ilə 
məş ğul olan bir alim var. O, təx-
mi nən 25 il Ame ri ka da ya şa yıb. 
Türk di lin də olan 300-ə ya xın sö-
zü, hər bi ri nin dün ya nın ən məş-
hur şərq şü nas la rı na və şu mer şü-
nas la rı na təs diq elət di rib ki, bu 
söz şu mer di lin də türk sö zü dür. 
Ay dın nə 25 il Ame ri ka da ya şa-
mış dı, nə da yan ma dan bu sa hə 
ilə məş ğul ol muş du. Am ma mən 
in di onun yaz dı ğı ya zı la ra ba xı-
ram, gö rü rəm ki, hə min söz lə ri 
da ha də qiq müəy yən ləş di rib. Yə-
ni Ay dın Məm mə dov tür ko lo gi-
ya da ye ni adam idi”.

Son da Ay dın Məm mə do vun 
ailə si adın dan çı xış edən mər-
hum ali min hə yat yol da şı bu təd-
bi rin təş kil olun ma sın da əmə yi 
ke çən lə rə tə şək kü rü nü bil di rirb.

Qı zıl gül AB DİN

Ay dın Məm mə dov idi. Bu adam 

Uzun sürən 
qısa ömür

(Əziz Ay dın haq qın da)



(Əv və li ötən sa yı mız da)
İran ta ri xin də lə ya qət siz, ey ni 

za man da za lım, zülm kar pad şah-
lar çox olub sa da, on la rın ən bi rin-
ci si Şah Sul tan Hü seyn olub. Sul tan 
Hü seyn Sə fə vi nin ida rə çi lik me to-
du, şah lıq üsu lu ilə ta nış ol maq və 
İra nın o za man kı ic ti mai mü hi ti ni 
dərk et mək (Şah Sul tan Hü sey nin 
rəh bər li yi al tın da) üçün məş hur 
“Rüs təm ət - tə va rix” ki ta bın dan 
bir he ka yə ti bu ra da ver mək ye ri nə 
dü şər:

Pəh lə van Mə həm məd Əli bəy 
Bil dər ba şı bir gün İs fa han şi raz lı-
la rı nın Dörd ba zar mə həl lə si nin 
ya nın dan ke çir di. Bu za man bir qa-
dın xid mət çi si ilə ha mam dan çıx dı. 
Bil dər ba şı zor la hə min qa dı nı ev-
lər dən bi ri nin da la nı na dar tıb, ona 
tə ca vüz elə di. Qa dın ha di sə ilə əla-
qə dar o vaxt kı döv lət ida rə si nə şi-
ka yət elə di. Hə min şi ka yə tə bir ba şa 
Sul tan Hü sey nin ya nın da ba xıl dı. 
Bil dər ba şı gə lən dən son ra is tin taq 
baş lan dı və mol la ba şı so ruş du:

 - Bu qa dın kim lər dən dir?
De di lər:
- Kö çə ri dir. 
Mol la ba şı gül dü və de di:
- Pəh lə van Mə həm mə də li bəy 

bu işi an laq sız və ziy yət də gö rüb, 
di va nə ni tən qid et məz lər (Ley-
sə aləl məc nun hə rə cə. Qu ran dan 
ayə). 

Hə kim ba şı de di: 
- Pəh lə van Mə həm mə də li bə-

yin qi ya fə sin dən gö rü nür ki, onun 
qan tem pe ra men ti fərq li dir. Hər 
kim be lə ha lət də ol sa, o, di va nə-
dən də be tər dir. 

Mü nəc cim ba şı de di: 
- Mə həm mə də li Pəh lə van Zöh-

rə ul du zu nun al tın da do ğu lub, bu 
qə bil iş lər hə min ul du zun al tın da 
do ğu lan la rın al nı na ya zı lıb, on lar-
da be lə qə ri bə və əcaib hə vəs lər 
çox olur və bu hə vəs lər bürc lə rin 
tə si rin dən ya ranr. Qə za vat la rın 
ha mı sı bürc lə rin tə si ri al tın da baş 
ve rir... 

Nə ha yət, sədr-əzəm (baş na zir) 
ərz et di:

- Mə həm mə də li bəy bu döv lə-
tin pəh lə va nı dır, ona gö rə də, bu 
ki çik gü na hı üçün onu in cit mək 
rə va de yil. 

O, bun dan son ra dö nüb on dan 
xey li ra zı lıq et di və Mə həm mə də li 
bə yin Sə fə vi lə rin qib lə si ol ma sı nı 
diq qə tə çat dı ra raq so ruş du:

- O, yə qin ki, biz dən in ci di. Bu 
in cik li yi ne cə ara dan qal dır maq 
olar? 

Sədr-əzəm elə özü də əla və et di:
-Gə lin, ona bir dəst fəx ri xə-

lət ba ğış la yaq ki, in cik li yi ara dan 
qalx sın.  

Şah Sul tan Hü seyn Sə fə vi de di: 
- Bö yük ək sə riy yə tin fi k ri nin 

əley hi nə rəf tar et mək yax şı ol maz. 
Bir hal da ki, bü tün döv lət  or qan la rı 
onu hi ma yə edir, mən nə üçün ona 
qar şı il ti fat sız lıq edim? Bu na gö rə 
də,  he sab edi rəm ki, fəx ri xə lət dən 
əla və, onun is ti fa də et di yi be li ağ zı 
po lad cöv hə rin dən, sa pı  cə va hir lər-
lə bə zən miş bir bel lə əvəz lə yək.

Bu iza ha tı ver dim ki, Rza ilə bağ lı 
bir ne çə xa ti rə ni da nı şım. Rza əv-
vəl lər din dar və iman lı adam idi, 
am ma sa ray da bir ne çə nə fə rin tə si-
ri ilə onun zeh ni ya vaş-ya vaş də yiş-
di və məz həb təəs süb keş li yi azal dı. 
O za man Teh ra nın Sən gə ləc mə həl-
lə sin də bö yük bir pal ma ağa cı var 
idi. Tə zi yə gün lə rin də 50-60 adam 
onu qal dır maq və Teh ran da gəz-
dir mək üçün al tı na ge dir di.  Mə-
nim ya şıd la rım Teh ra nın o za man 
ne cə şə hər ol du ğu nu yax şı bi lir lər. 
Sən gə ləc, Qəv vam ba zar ça sın dan, 
Se yid nəs rəd din, Sər qəbr ağa və Ba-
ha rıs tan dan  iba rət olan bu pay taxt 
şə hə ri yığ cam idi. Teh ra nın xaosu 
Ba ha rıs ta na qə dər uza nır, Qəz vin 
dar va za sın da so na ye tir di. Teh ra nın 
ət ra fın da bir ne çə dar va za var dı və 
şə hə rin ət ra fı na xən dək çə kil miş-
di. Ge cə lər xən dək lə rin üs tün də ki 
tax ta kör pü lə ri qal dı rır dı lar ki, heç 
kəs keç mə sin. Ha va is ti olan da şə-
hə ri toz-tor paq bü rü yür, bir az ya-
ğış ya ğan da pal çıq di zə çı xır dı. Hər 
mə həl lə nin, kü çə nin ba şın da to pa 
- to pa daş yı ğı lır, mə həl lə nin axı rın-
da “yol kə sən lər” top la şır dı.    

On lar ka sıb-ku sub dan, mə həl lə 
sa kin lə rin dən bac alır dı lar.  

(Qeyd: Bu de yi lən lər doğ ru de-
yil. Hə qi qət də, o za man bu gün kü 
mə na da ni za mi qüv və və po lis ol-
ma dı ğın dan, mə həl lə sa kin lə ri və 
ora lar da ya şa yan lar öz lə ri mə həl-
lə ni və ca maatı ge cə-gün düz mü-
ha fi  zə et mək məq sə di lə adam lar 
se çib xid mə tə gön də rir di lər).

 Ta su va və aşu ra gün lə rin də hər 
bir mə həl lə nin öz si nə zə ni və zən-

cir vu ra nı olar dı, on la rın hər bi ri 
öz mə həl lə sin dən yo la çı xıb əsas 

mey da na doğ ru hə rə kət edər-
di. Bu dəs tə lər yo lüs tü bir-bi-
ri lə ri ilə qar şı la şan da on la rın 
ara sın da bi rin ci ol maq üs tün də 

da va dü şər di. Heç ola bil məz di 
ki, əza dar lıq gün lə rin də 

si nə zən lər və zən cir vu-
ran lar ara sın da da va 
düş mə sin, kim lər sə 
ya ra lan ma sın, ya xud 
qət lə ye ti ril mə sin. 

Rza nın da öz xü su si dəs tə si var dı. 
(Əl bətt  ə, bu səl tə nə tin qət li nə aid-
dir).  Rza İş rə ta bad da olan ka zak la rı 
sə li qə li şə kil də dü zər, özü isə ba şı na 
və üzü nə pal çıq sür tüb, ayaq ya lın 
hal da dəs tə nin qa ba ğı na dü şüb si nə 
vu ra-vu ra ge dər di.

Bu mə ra sim də ka zak dəs tə lə ri 
çox cəl be di ci gö rü nər di; on lar öz lə ri 
ilə bir dəs tə ba la ban çı gö tü rər (keç-
miş də or du da kı mu si qi dəs tə si ba la-
ban çı ad la nar dı), hə min ba la ban çı lar 
ma təm mar şı ça lar, ka zak lar cəl be di-
ci növ hə lər oxu yar dı lar, mə sə lən:
Əgər Kər bə la da ol say dı ka zak, 
Hü seyn tək-tən ha  qal maz dı heç vaxt!  

(Qeyd: Rza şah ha ki miy yə tə gə lə-
nə qə dər və hətt  a ha ki miy yə ti nin ilk 
dövr lə rin də çox də ya nət li gö rü nür-
dü. Xü su si lə də, çev ri liş dən son ra kı 
ilk iki-üç il də əza dar lıq mə ra si min də 
daim əza dar la rın ar dın ca ge dər, bə-
zən isə ba şa ke çər di.  Onun xü su si 
xid mət çi si olan Sü ley man Beh bu di 
öz xa ti rə lə rin də mə hər rəm lik gün-
lə rin də ki əza dar lıq mə ra sim lə rin də 
Rza şa hın iş ti ra kı nı şərh edər kən be lə 
ya zır: “Mə hər rəm-ül hə ram əy ya mı-
nın əza dar lıq mə ra sim lə rin də hərb çi-
lər bir-bi ri lə ri ilə rə qa bə tə gi rər di lər. 
Ka zak lar bir his sə si təc hi zat an ba rı 
olan hə min məşq mey da nı nı tək yə-
qa ha çe vi rib, əza dar lıq edər di lər. O 
za man mü hüm əza dar lıq dəs tə lə rin-
dən bi ri ka zak lar böl mə si idi sə, di gə ri 
də Ça la mey dan dəs tə si idi.  Dəs tə yo-
la dü şən də həz rə ti - Əş rəf (Rza xan), 
bri qa da ge ne ral la rı, mir pənc lər ki mi 
yük sək rüt bə li za bit lər ka zak la rın 
önün də irə li lə yər di. Ətə yin də sa man 
olan əv vəl cə dən müəy yən ləş miş bir 
nə fər pə ra kən də şə kil də baş qa la rı nın 
ba şı na sa man tö kər di. Gün lə rin bi rin-
də gör düm ki, ba zar tə rəf dən gə lən 
çox say lı ka zak dəs tə si Na si riy yə xi-
ya ba nı na doğ ru hə rə kət edir. Ka zak 
si nə zən lə ri növ hə oxu ya raq ha mı sı 
si nə vu rur və xor la de yir di lər:

Əgər Kər bə la da ol say dı ka zak,
Hü seyn tək-tən ha qal maz dı heç vaxt!

Yu xa rı da de di yim ki mi, Rza cən-
ga vər boy-bu xu nu ilə dəs tə nin qa-
ba ğın da ge dər, di gər ka zak lar isə or-
du da kı rüt bə və və zi fə lə ri nə uy ğun 
şə kil də sı ra ya dü zü lə rək si nə vu rar-
dı lar. Ka zak dəs tə si nin xa ti rə si ni hə-
mi şə yad da şım da qo ru mu şam. İş rə-
ta bad da bir kü la fi  rən gi li ima rət və 
Nəs rəd din şah za ma nın dan qal ma 
bir bağ var dı. Əh məd şah za ma nın-
da hə min yer də sü va ri lər bri qa da sı 
yer lə şir di. Ka zak dəs tə si şə hər kə-
na rın da kı  İş rə ta bad dan yo la dü şüb, 

pa rad və məşq ke çi ri lən bö yük mey-
da nın or ta sın da kı Mil li ba ğa gə lər di.   
Toz-du man ha va ya qal xar, xü la sə, 
bir hən ga mə qo par dı ki, gəl gö rə sən. 
Bü tün bu  əh va lat dan son ra si zə bir 
xa ti rə söy lə mək is tə yi rəm: Rza nın 
ha ki miy yə tə gəl mə si nə təx mi nən 
bir il qal mış dı, ta ri xi də qiq ya dım-
da de yil (Qeyd: hic ri-şəm si 1302-ci il 
(1924)). Əh məd şah Fran sa ya ge də-
rək Pa ris də yer ləş miş di. Hə min ilin 
əza dar lıq gün lə rin də Teh ran da şa yiə 
ya yıl dı ki, Hi caz və ha bi lə ri Həz rə ti 
Mə həm mə din (s.) pak və mü qəd dəs 
məq bə rə si nə hü cum edib, onu da-
ğı dıb lar. Bu za man Teh ran ca maatı 
Sən gə ləc mə həl lə sin də ki o bö yük 
pal ma nın al tı na top la şıb hə rə kə tə 
baş la dı lar. Teh ran şə hə ri nin ət raf 
yer lə rin dən gə lən in san dəs tə lə ri 
də bö yük və ge niş hə yə ti olan Top-
çu mey da nı na tə rəf yol lan dı lar. Ka-
zak dəs tə lə ri də di gər dəs tə lər ki mi,  
Top xa na mey da nı na top laş mış dı. 
Qə zəb li və əsə bi in san lar yum ruq-
la rı nı ha va ya qal dı rıb, ni zam lı şə kil-
də “Ya Mə həm məd!”, “Ya Mə həm-
məd!” - de yə qış qı rır dı. 

Elə bu əs na da bir dəs tə adam o 
za man ka zak la rın ko man da nı olan 
Rza nın qar şı sı na gə lib, onu əl lə ri 
üs tü nə qal dır dı. Rza nı qal dı ran bu 
adam lar ka zak la rı al qış la yan müx-
tə lif şüar lar qış qı rır dı lar. On lar be lə 
gü man edir di lər ki, ka zak lar gedib, 
həz rə ti rə su lun məq bə rə si nə tə ca-
vüz et miş hi caz lı lar dan in ti qam ala 
və on la rı cə za lan dı ra bi lər. Ka zak la-
rın hi ma yə si ilə bağ lı bu şüar lar ərz 
olun du ğu na,  və ha bi lə rin rə su li- ək-
rə min məq bə ri si nə hü cu mu ilə bağ-
lı xal qın son də rə cə qə zəb lən di yi nə 
gö rə,  diq qət lə rin üzə ri nə yö nəl di yi-
ni gö rən föv qə la də də rə cə də qor xaq 
olan Əh məd şah hə min gün lər də 
de miş di: “Mən bir də İra na ayaq 
qoy ma ram, çün ki vəh şi rəiy yət bir 
yum ruq la mə ni can dan edə bi lər”. 

... O ta ri xi yax şı xa tır la ya bil mi rəm, 
am ma tam əmi nəm ki, bu ha di sə 
1299-cu ilin (1920-1921) Hut çev ri li-
şin dən və Rza nın or du baş çı sı elan 
olun ma sın dan əv vəl olub.  Rza xan 
bu əh va la tı çox se vir di; İran da ol du-
ğu, mütt  ə fi q lə rin İra na da xil ol du ğu, 
özü nün isə Mo ris ada sı na sür gün 
edil di yi gü nə qə dər vaxt-bi vaxt hə-
min ha di sə yə işa rə edər di və özü nü 
elə apa rar dı ki, san ki bu ha di sə nin 
heç ona dəx li yox dur, onun uğu ru-
nun, ha ki miy yə tə doğ ru yü rü şü nün, 
şah lıq taxt-ta cı nı ələ ke çir mə si nin 
baş lan ğıc nöq tə si bu ha di sə ol ma yıb. 

Ha mı elə gü man edir ki, Rza iri 
göv də li, uca boy adam ol du ğu üçün 
za ra fat, əy lən cə və  gü lüş nə ol du ğu-
nu bil mə yib. Bu na gö rə də, in di Rza-
nın mə zə li iş lə rin dən da nı şa ca ğam. 

Bir də fə ab-ha va nı də yiş mək, is ti-
ra hət və əy lən cə məq sə di ilə Ça lu sa 
get miş dik. Şə hə rin hər bi ko men dan tı  
və ey ni za man da Ça lus da kı ipək çi lik 
fab ri ki nin di rek to ru bi zi qar şı la dı və 
xoş gəl din za ma nı Rza dan xa hiş et di 
ki, şə hə rin əsas mey da nın da hey kə li-
nin qo yul ma sı na ica zə ver sin. 

Rza de di: 
- Bu iş nə qə dər xərc is tə yir?
Ko men dant de di:
- Beş min tü mən!
Rza gü lüm sü nə rək:
- Əgər bu pu lu mə nim özü mə 

ver sə niz, öm rü mün axı rı na qə dər 
şəh ris tan mey da nın da da ya na ram. 

Bir də fə Rza Teh ra nın To xu cu-
luq fab ri ki nə ge dən də gör dü ki, qol 
saatı nı iti rib. Re yin ət ra fın da al man 
mü hən dis lə ri tə rə fi n dən ti kil miş bu 
fab rik də ki gö rüş də şə hə rin Təh lü-
kə siz lik İda rə si nin mü di ri də onun la 
bir lik də idi. Rza saatı itir di yi ba rə də 
ona mə lu mat ver di və gö rüş bi tən-
dən son ra ye ni dən şə hər də ki iqa-
mət ga hı na qa yıt dı.  Rza sa ra ya qa yı-
dan da gö rür ki, saat sa ray da mi zin 
üs tün də dir, fab rik də it mə yib. Bu na 
gö rə də, te le fo nun dəs tə yi ni qal dı-
rıb, saatın ta pıl ma sı ba rə də mü di rə 
mə lu mat ver mək is tə yir. An caq mü-
dir dəs tə yi qal dı ran da Rza nın xətt  ə 
ol du ğu nu gö rüb,  saatın ta pıl ma sı 
ba rə də mə lu ma tı din lə mə dən de yir: 

- Əla həz rət, na ra hat ol ma yın, 
biz saat oğ ru la rı nı ta pıb tut mu-
şuq və həb sə at mı şıq. Əla həz rə tin 
saatı nın oğur lan ma sın da iş ti rak 
edən lər hər şe yi eti raf edib lər.

Rza de yir:
- Pə dər sux tə, saat it mə yib, qar-

şım da dır. Bu adam lar saatı oğur-
la ma la rı nı ne cə eti raf edib lər?

Ardı 8-ci səhifədə
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

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

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

İran ta ri xin də lə ya qət siz, ey ni 
za man da za lım, zülm kar pad şah-
lar çox olub sa da, on la rın ən bi rin-
ci si Şah Sul tan Hü seyn olub. Sul tan 
Hü seyn Sə fə vi nin ida rə çi lik me to-
du, şah lıq üsu lu ilə ta nış ol maq və 
İra nın o za man kı ic ti mai mü hi ti ni 

 Ta su va və aşu ra gün lə rin də hər 
bir mə həl lə nin öz si nə zə ni və zən-

cir vu ra nı olar dı, on la rın hər bi ri 
öz mə həl lə sin dən yo la çı xıb əsas 

mey da na doğ ru hə rə kət edər-
di. Bu dəs tə lər yo lüs tü bir-bi-
ri lə ri ilə qar şı la şan da on la rın 
ara sın da bi rin ci ol maq üs tün də 

da va dü şər di. Heç ola bil məz di 
ki, əza dar lıq gün lə rin də 

si nə zən lər və zən cir vu-
ran lar ara sın da da va 
düş mə sin, kim lər sə 
ya ra lan ma sın, ya xud 
qət lə ye ti ril mə sin. 

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

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

ad lı me muarın dan bə zi his sə-
lə ri fars ca dan çe vi rib, oxu cu la-

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Sonuncu İran
şahının sarayında
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Məhəmməd Rza Pəhləvinin anası Bakılı Tacülmülükün xatirələri



Əv və li 7-ci sə hi fə də
Son ra lar Rza bu əh va la tı bir ne çə 

də fə da nış dı, məq sə di şə hər təh lü-
kə siz lik ida rə si nin qüd rə ti ni gös-
tər mək idi. 

(Qeyd. Ümu miy yət lə, dik ta tu ra 
hö ku mə ti nin əsas üsu lu zil lət və iş-
gən cə dir. Rza şah təh lü kə siz lik xid-
mə ti nin zor pə rəst rəisi nin və xə fi y yə 
apa ra tı nın (Təh lü kə siz li yin Tə mi ni 
və İş lər İda rə si) kö mə yi ilə   çox la rı nı 
iş gən cə lə rə mə ruz qo yub qət lə ye tir di. 
Ən ağır iş gən cə 53 nə fər lik qru pun 
ba şı na gə ti ril miş di. Hə min qru pun 
üzv lə rin dən bi ri olan mər hum Bo zorg 
Ələ vi Rza şa hın iş gən cə lə ri haq qın da 
ya zır dı: Nəz miy yə zin da nın da yol daş-
la rı mı za qar şı elə vəh şi iş gən cə tət biq 
edir di lər ki, on lar dan bir ne çə si hə min 
iş gən cə lər dən qur tul maq üçün müs-
tən tiq lər nə is tə di sə, onu “təs diq” və 
“eti raf et di”. Hətt  a yol daş lar dan bi ri 
bir ne çə saat lıq iş gən cə dən azad ol maq 
xa ti ri nə baş qa şey fi  kir lə şə bil mə di yi nə 
gö rə, “Hit le rə qar şı ter ror ha zır la maq 
pla nı” ol du ğu nu eti raf et miş di”).

Bir nö kə ri miz var idi, bi zə ev 
iş lə rin də kö mək et mək üçün Rza 
onu ka zak evin dən gə tir miş di. Tə-
sa düf dən, onun adı Qu lamr za idi. 
Bu ca van oğ lan Rza or du ko man-
da nı ola na qə dər bi zim əv vəl ki 
evi miz də (Hə sə na ba dın dörd yol 
ay rı cın da) qa lıb, alış -ve riş, tə miz-
lik, ev iş lə rin də bi zə kö mək elə yər-
di.

Bir gün Rza ça ğı rıb bi zim ya nı-
mız da ona belə de di: 

- Nə üçün son gün lər tut qun və 
qəm li sən?

Nö kər özü nü iti rə rək: 
- Aşiq ol mu şam,- de yə ca vab 

ver di. 
Rza:
- Bu, çə tin mə sə lə de yil, - de di, - 

aşiq ol du ğun ada mı gös tər, sə nin 
üçün el çi gön də rək. 

Qu lamr za:
- Siz hər kə sə ki, əmr et sə niz (!) 

ona aşi qəm, mən özüm nə ka rə yəm 
ki, baş qa bi ri nə nə zər ye ti rəm, -de di.    

Biz uzun müd dət nö kə ri mi zin 
bu sər səm söz lə ri nə gül dük. 

Baş qa bir xa ti rəm Səəda ba dın ət-
ra fın da do la şan çaq qa lar la  bağ lı-
dır. 1310-cu ilə (1932) qə dər Səəda-
ba dın ət ra fı bi ya ban lıq idi. Bu ra da 
an caq üzüm və səb zi ye tiş di ri lir di. 
Səədə ba dın özün də isə qə dim dən 
bə ri kol-kos bi tir di.  İri və şi rin 
sal xım la rı olan üzüm lük hər ge cə 
ət raf da kı çaq qal la rı üzüm ye mək 
üçün Səəda ba da cəlb edir di. Çaq-
qal la rın ula ma sı uc ba tın dan biz 
bə zən gün lər lə ya ta bil mir dik. 

Rza nə qə dər mü ha fi  zə çi, qo ruq-
çu qoy du sa, xey ri ol ma dı, çaq qal-
la rın Səəda ba da hü cu mu, on la rın 
qı cıq lan dı rı cı və bez di ri ci ula ma sı 
da vam et mək də idi. 

Rza bir gün po lis rəisi ni ça ğırt-
dı rıb, ona çaq qal lar la mü ba ri zə ba-
rə də tap şı rıq ver di. Po lis rəisi bü-
tün mü ha fi  zə çi lə ri si lah lan dı ra raq 
pus qu da qoy du ki, ge cə lər çaq qal-
la rı gül lə lə yib, on la rın sə si ni kəs-
sin lər. An caq ajan la rın ək sə riy yə ti 
nar ko man, ne cə de yər lər, “şi rə çi” 
ol duq la rın dan, bir iş gö rə bil mə di-
lər və hətt  a ke şik də ol duq la rı vaxt 
yu xu ya get dik lə rin dən çaq qal lar 

tə rə fi n dən ya ra lan mış və  xə sa-
rət al mış dı lar. 

Nə ha yət, Rza şəx sən özü 
çaq qal la rı məhv et mək ba rə də 
dü şün mə yə məc bur ol du. O, 
yer li ov çu la rı və ət raf kənd-
lə rin əha li si ni top la yıb de-
di ki, sa bah dan hər kim bir 
çaq qal le şi gə tir sə, iki qran 
ənam ala caq.   

Elə hə min gü nün sə hə-
ri bir ne çə ov çu şə rəfl  i şah 
sa ra yı nın hə yə ti nə yed di-
sək kiz çaq qal le şi gə ti rib iki 
qran dan pu lu nu al dı. Bi ri si 
gün ov çu la rın sa yı ona çat-
dı, be lə lik lə, həf tə ər zin də 
ov çu la rın və öl dü rül müş 
çaq qal la rın sa yı art maq da 
da vam et di.

Rza nın adə ti var idi; sə-
hər tez dən oya nar, qə dim 
Səəda bad ba ğın da və sa-
ra yın hə yə tin də gə zər di. 
Elə ki, Rza aya ğı nı ba-
yı ra qo yar dı, ov çu lar, 
xü su si təş kil edil miş 
ki mi, uzun bir sı ra ya dü zü- lər, 
hər bi ri bir ne çə çaq qal ölü sü nü 
onun aya ğı nın al tı na atıb, ənam 
göz lə yər di. Bu və ziy yət bir ne çə ay 
da vam et di, ya vaş-ya vaş çaq qal la-
rın ula ma sı azal dı və son da tam 
kə sil di. Çaq qal ev it lə rin dən və ca-

na var lar dan 
da ha ağıl lı dır.  

Sa ray xid mət çi lə ri 
çaq qal la rın ölü sü nü sa ray mey da-
nı nın ət ra fın da yığ dı lar. Çaq qal-
lar ya vaş-ya vaş öz həm cins lə ri nin 
cə sə di nə diq qət ye tir mə yə baş la-
dı lar və ba şa düş dü lər ki, sa ray 
üzüm lə ri ni ye mə yin axı rı yox dur. 
Bu na gö rə də, quy ruq la rı nı bel lə-

ri nə qo yub ora dan uzaq laş dı lar. 
Bax ma ya raq ki, ar tıq bir ne çə həf-
tə idi par kın və Səəda bad qəs ri nin 

ət ra fın da çaq qal la rın ula-
ma sı eşi dil mir di, am-

ma ye nə də hər gün 
çaq qal le şi ver mək 
və ənam al maq 
ma cə ra sı da vam 
edir di. Bu o vax-
ta qə dər da vam 
et di ki, axır bir 
gün Rza əsəb-
ləş di və ov çu-
la rı gö rən ki mi 
qə zəb lə on la rı 
təh did edə-

rək de di: “Əgər 
çaq qal la rı ha ra-
dan gə tir di yi ni zi 
de mə sə niz, si zi 
fa laq qa ya bağ la-
ya ca ğam”. 

Xü la sə, mə-
lum ol du ki, 
nəin ki Səəda-
bad sa ra yı nın 
hən də və rin də, 
hətt  a Cə fə ra-
bad, Qa sı ma-
bad ki mi ət raf 
kənd lər də də 
çaq qal la rın nəs-
li kə sil di yin dən, 
ov çu lar ge cə lər 
Uyən, Yon ca zar, 
Kən sol ğun, hətt  a 

İmam za də  Da vu-
da ge dib, ora lar da çaq qal ov la yır, 
sə hər tez dən Səəda ba da gə ti rib 
ənam alır lar.

P.S. Yazıdakı qeydlər “Pəh lə vi kra-
li ça sı” me muarının redaktoru Dok tor 
Əmir Xa təm Fər fər maiaya məxsusdur.

(Ardı gələn sayımızda)
Fars ca dan tər cü mə

et di: İb ra him QU Lİ YEV
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Bakılı Tacülmülükün 
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Ba kı dan 50-60 km cə nub-qərb-
də yer lə şən Qo bus tan qa ya-
la rı komp lek si. Dün ya nın 
ən qə dim ya şa yış məs kən-

lə rin dən və na dir mə də niy yət ocaq-
la rın dan bi ri olan Qo bus tan da kı on 
min il, on beş min il ta ri xə ma lik qa-
yaüs tü rəsm lər öl kə mi zin əra zi sin də 
ya şa yan in san la rın hə lə on min il əv vəl 
gö zəl lik lə ün siy yət də ol du ğu nu, 
rəsm çək di yi ni, rəqs et di yi ni sü-
bu ta ye ti rir.

Azər bay ca nın ilk ar xeoloq-et-
noq raf alim lə rin dən bi ri olan 
əmək dar elm xa di mi İs haq Cə fər-
za də 1939-40-cı il lər də apar dı ğı 
ar dı cıl təd qi qat lar sa yə sin də Qo-
bus ta nı elm alə mi nə ta nıt dı rıb. 
Ümu miy yət lə, 70-dən çox mad di 
mə də niy yət abi də si ni aş ka ra çı-
xa ran İs haq Cə fər za də bü tün hə-
ya tı nı Qo bus ta na həsr edən, bu  
bən zər siz mə ka nı Azər bay ca na və 
bə şə riy yə tə qa zan dı ran fə da kar 
in san dır.

Gör kəm li ar xeoloq Qo bus tan-
da 5000-ə ya xın qa yaüs tü rəsm 
aş kar la yıb. Hə min ta ri xi-mə də ni 
abi də lə rin ha mı sı qey də alın maq-
la ya na şı, ali min hə yat yol da şı, 
Azər bay ca nın ilk qa dın rəs sam la-
rın dan olan Sə fi y yə xa nım tə rə fi n-
dən də qiq lik lə ka ğı za kö çü rü lüb.

Yə qin, çox la rı aka de mik İs haq 
Cə fər za də və xalq şairi Sə məd 
Vur ğu nun Qo bus ta nı məhv ol-
maq dan xi las et dik lə ri ni bil mir.

1940-50-ci il lər də Qo bus tan da daş 
kar xa na sı ya ra dı lıb mış. Qo bus tan-
da kı qa ya lar sa yə sin də mü ha ri bə dən 
qa yı dan əs gər lə rə ev ti ki lir miş. İs haq 
Cə fər za də bu kar xa na nın fəaliy yə ti-
nin da yan dı rıl ma sıy la bağ lı res pub-
li ka nın rəh bə ri Mir cə fər Ba ğı ro va 
dal ba dal mək tub lar ya zıb şi ka yə ti ni 
çat dır sa da, bir fay da sı ol ma yıb. Ba ğı-

rov İs haq Cə fər za də ni ya nı na ça ğı rıb 
və qə zəb li şə kil də de yib: “Sən o qa ya-
lar da üç-beş cı zıq tap mı san de yə mən 
so vet əs gər lə ri nə ev tik mə yim?!”

Əlac sız qa lan İs haq Cə fər za də 
o vaxt lar Elm lər Aka de mi ya sı nın 
vit se-pre zi den ti olan Sə məd Vur-
ğu na mü ra ciət edib. Və ziy yət dən 
na ra hat lıq his si ke çi rən Sə məd 
Vur ğun baş qa mü ba ri zə üsu lu se-
çib. Va qif Sə mə doğ lu xa tır la yırdı 
ki, İs haq Cə fər za də nin zən gin dən 
son ra ata sı res pub li ka Ali So ve ti 
Rə ya sət He yə ti nin səd ri kür sü-
sün də əy lə şən Mir zə İb ra hi mo va 
zəng vu rub. Tə ci li Qo bus ta na get-
mə li ol du ğu nu bil di rən şair on dan 

yar dım is tə yib ki, sə nin ma şı nın 
hö ku mət ma şı nı dı, Qo bus ta nın 
əra zi si nə gi rən də sax la maz lar.

Hə min vaxt ata sıy la Qo bus ta na 
ge dən mər hum Va qif Sə mə doğ-
lu baş ve rən lə ri be lə xa tır la yır-
dı: “Ən az 50-60 qa ya kə sil miş di. 
Üzə rin də ki rə sim lə ri göz lə rim lə 
gör mü şəm. Bu, dəh şət idi…” 

Sə məd Vur ğun, Res pub li ka Pro-
ku ror lu ğun dan gə lən bir adam  və 
ye ni yet mə  Va qif Mir zə İb ra hi mo-
vun boz rəng li “ZİL” ma şı nın da 
Qo bus ta na yol la nıb. Bul do zer və 
daş kə sən ma şın la rın qa ya la rı kəs di-
yi ni gö rüb dəh şə tə gə lən xalq şairi  
pro ku ror luq iş çi si ni nin ta pan ça sı-

nı is tə yib. Onun əsl məq sə di nin nə 
ol du ğu nu bil mə yən yol yol da şı ta-
pan ça nı qo bu run dan çı xa ra raq ona 
uza dıb. Sə məd Vur ğun ma şın dan 
dü şən ki mi bul do zer çi ni ni şan alıb 
tə ti yi çə kən də pro ku ror luq iş çi si 
cəld şairin əli ni yu xa rı qal dı rıb və 
xoş bəxt lik dən hə də fə dəy mə yib.

Məhz hə min hə dəf dən ya yı nan 
atəş nə ti cə sin də Qo bus tan xi las olub 
və ya rım əsr son ra UNES CO-nun 
Mə də ni İrs Si ya hı sı na da xil olub.

P.S. Fə rəc Qa ra ye vin yaz dı ğı “Qo-
bus tan köl gə lə ri” ba le ti bu gün lər də 
Pa ris də, UNES CO-nun mən zil-qə-
rar ga hın da nü ma yiş olu nub.
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İb ra him çad ra, pa paq və əs ki əlif-
ba əley hi nə təş kil olun muş mə də ni 
hü cum kam pa ni ya sın da iş ti rak 
edə rək çox ça lış dı ğı üçün ar tıq yo-
lur muş du. Mən zi li nə qa yı dar kən, 
rə fi  qi Qu lam gil də bir qə dər din-
ci ni al ma ğı və onun xəs tə oğ lu nu 
yo lux ma ğı qət et di. Qa pı dan içə ri 
da xil ol duq da Qu lam dan baş qa, 
qı sa boy lu, or ta yaş lı, ba şın da 60-70 
ma na ta də yən bir pa pa ğı olan hə-
ki mi ma sa üzə rin də otu rub, re sept 
ya zan gör dü. Qu lam ilə sa lam la şıb 
xəs tə ço cu ğu nun ha lı nı sor du:

- Mə də ni hü cum kam pa ni ya nız 
nə cür keç di? – de yə Qu lam sor du.

- Çox gö zəl və şən lik li keç di, 
- de yə İb ra him ca vab ver di. Dok-
tor üzü nü ona çe vi rib de di:

- Mən cə, kü çə lə rə dü şüb “çad ra 
da loy” de mə yin heç mə na sı yox-
dur. Be lə şey lər öz-özü nə məhv 
olub ge də si dir. Bu ra da in qi lab 
yox, tə ka mül yo lu ilə get mək la-
zım dır. Ye tiş mə miş bir mey və ni 
dər mək dən mən fəət əvə zi nə zə-
rər və bəl kə də, xə ta gə lə bi lər. O 
ki qal dı, pa paq mə sə lə si nə, bun-
da mən heç yo xam. Ümu miy yət-
lə, bir tay fa nın mil li li ba sı nı də-
yiş dir mə yi mən ta ri xi səhv he sab 
edi rəm, is tər onu də yiş di rən də li 
Pet ro ol sun, is tər Mus ta fa Ka mal.

İb ra him:
- Möh tə rəm dok tor, - de di, - fi k-

ri niz dən çox əs ki lik qo xu su gə-
lir! Mə nim az ol muş ol sa, nə ba tat 
el min dən bir qə dər mə lu ma tım 
var dır. Min il dən zi ya də mey və-
si dəy mə yən nə bat eşit mə mi şəm. 
Hər gah elə mey və var sa, onun dəy-
mə si çox uzun və bəl kə də müş kül 
ol du ğu üçün də rib hey van la ra atıl-
ma sı la zım gə lir. O ki qal dı pa paq 
mə sə lə si nə, hə kim lər dən pa paq 
tə rəf da rı olan şəx si in di yə ki mi eşit-
mə miş dim, bi ləks, on lar pa pa ğın 
zə rə rin dən söy lə miş lər...

- Yol daş, on lar da si zin ki mi 
mət lə bə də rin, ge niş və ət rafl  ı 
bax ma mış lar. Li bas hər tor pa-
ğın tə biəti nə gö rə ya ran mış dır. 
Ərə bis tan da - aba, əm ma mə; Da-
ğıs tan da - ya pın cı, baş lıq; bi zim 
Azər bay can da - siz de yən yos ma 
pa paq, çu xa. Hə min yos ma pa-

paq - kənd li lə ri mi zi yağ mır vax tı 
ya ğış dan, qış vax tı qar dan qo ru-
du ğu ki mi, ye ri gəl dik də yas tıq 
və zi fə si ni də ifa edir. Bu pa pa ğı 
kep ka və ya şl ya pa ilə əvəz et-
mək müm kün dür mü? - de yə 
hə kim, də yər li mə lu ma tı nı is bat 
et di. Qu lam dok to ra ca vab ve rə-
rək:

- Nə üçün müm kün de yil, - 
de di, - yay fəs li Mu ğan və Mil 
düz lə ri nin tən dir ki mi üzü qar-
san is ti sin də yos ma pa pa ğın al-
tın da tər çeş mə ki mi axıb türk 
kənd li lə ri ni oda ya xar kən hə-
min yer də ma la qan lar yün gül 
gü ləş pa paq la baş la rı nı gü nə şin 
yan dı rı cı şö lə sin dən mü ha fi zə 
edir lər.

Dok tor mə sə lə yə an caq prak-
ti ki tə rəf dən ya na şır dı, onu da 
sü bu ta ye ti rə bil mə yir di. İb ra him 
Qu la ma mü ra ciət lə de di:

- Dok tor, pa pa ğın zə rə ri ni, kə-
sa fə ti ni biz də ona bir “na mus” 
və “mü qəd dəs” ki mi ba xıl ma ğı 
və eko no mi ya cə hə tin cə kənd li-
yə əl ve riş li ol ma dı ğı nı unu dub, 
fə qət bir mil lət çi lik nöq te yi-nə zə-
rin dən ba xır...

Söh bə tin bu ye rin də dok tor 
saata ba xıb:

- Yol daş lar, söh bə ti miz çox 
ma raq lı dır, fə qət na xoş lar mə ni 
göz lə yir, - de yə aya ğa qalx dı və 
xu da ha fi z edib get di. Bu vaxt Sə-
li mə nə nə pod nos da üç stə kan 
çay içə ri gir di.

- Xoş gəl miş sən, oğ lum, çox-
dan bə ri bi zi yad et mə yir sən, 
- de yə Sə li mə nə nə İb ra hi mi mə-
zəm mət et di.

- Sə li mə nə nə, şuğ lum çox dur, 
vaxt tap ma yı ram ki, gə lib sə nin lə 
söh bət edəm...

- Əl bətt  ə vax tı nız yox-
dur... Gün də bir hoq qa 

çı xar dır sı nız...
Bu nu eşit dik cə Qu-

lam gül mə yə baş la dı.
- Heç bu gün ana-
nın ba şı na gə lən 
qə ziy yə dən xə-
bə rin var mı?

- Sə li mə nə-
nə, nə ol muş? 
Söy lə yi niz, - de-
yə İb ra him ri ca 
et di.

- Nə söy lə yim? 
Abır-hə ya çıx dı 

get di...

- Sə li mə nə nə, bir cə mə nim bu 
ya nım da otur, bu ça yı da içə-içə 
mə nə na ğıl et, gö rüm bu gün ba-
şı na nə iş gəl miş? Yox sa sə nin ca-
nı na, bu saat du rub ge də rəm.

- Otur, otur, oğ lum, söy lə rəm. Bu 
sə hər uşaq lar üçün yu mur ta al ma ğa 
dü ka na get miş dim. Yu mur ta la rı alıb 
çar şa fı mın ucu na bük düm. Evə qa-
yı dan da si zin dəs tə lə rə rast gəl dim. 
On lar ya nım dan ke çən də bir də cəl 
uşaq “çad ra da loy” de yə çar şa fı mı 
baş ım dan dar tıb ye rə sal dı. Yu mur-
ta lar çi lik-çi lik ol du. Ağ zı ma gə lə ni 
de dim. Ha ya sız adam lar da “çad ra 
da loy”, - de yə gül mə yə baş la dı lar... 
Bu nu eşit cək İb ra him qəh qə hə ilə 
gül mə yə baş la dı. Qu lam da ona qo-
şul du. Son ra Sə li mə nə nə de di:

- De di niz: pad şah ol ma sın.
- De dik: ol ma sın.
- De di niz: döv lət li ol ma sın.
- De dik: ol ma sın.
- De di niz: bəy, xan, ağa, xo ze-

yin ol ma sın.
- De dik: ol ma sın.
- İn di nə de yir si niz ki, çad ra ol-

ma sın. Bax, mən bu na yo xam!.. 
Bu vaxt hə yət də qış qı rıq qop du.

- Ye nə Mə şə di Sə fər ar va dı nı 
dö yür. Ha ra ya ge dim, - de yə Sə-
li mə nə nə hə yə tə çıx dı.

- Qu lam, Mə şə di Sə fər kim dir? 
- de yə İb ra him sor du.

- Mə şə di Sə fər bu evin sa hi bi-
dir. Özü də qu zu cil di nə gir miş 
bir qurd dur. Da nı şan da de yir sən 
ki, əs ki bir kom mu nist dir. Lə qə bi 
də “Si ya sət çi”dir. Yə qin ki, bir az-
dan son ra özü bu ra ya gə lə cək dir; 
çün ki hər bir be lə itt  i faq da mə nim 
ya nım da özü nü sa fa çı xa rıb, ar va-
dı Sə ki nə ni taq sır lan dı rır.

Doğ ru dan da, bir az dan son-
ra Mə şə di Sə fər söy lə nə-söy lə nə 
içə ri gir di.

Ca van lar la sa lam laş dı. İb ra hi-
mə işa rə edə rək:

- Yə qin yol daş da fi  kir edə cək dir 
ki, mən da va kar, ar vad in ci dən bir 
ada mam. Əs la, yox. Mir zə Qu lam 
təs diq edər ki, mən köh nə pə rəst 
de yi ləm. Oğ lum da onun ya nın-
da oxu yur, qı zı mı da bu il dən uşaq 
bağ ça sı na qoy mu şam, an caq bu evi 
yı xıl mış ar vad evi ni-eşi yi ni atıb kü-
çə lə rə dü şüb dür ki, mən mol la nın 
təq li di ni çı xa ran la ra ta ma şa edə cə-
yəm. Mən de mə yi rəm ki, ta ma şa 
et mə sin, la kin qa baq ca evi ni, hə-
yə ti ni sü pür sün, xö rə yi ha zır et sin, 
uşaq la rın qar nı nı doy dur sun, son ra 
han sı cə hən nə mə is tə yir sə, iti lib get-
sin. Mir zə Qu lam bi lir ki, mən bu ar-
vad dan nə əziy yət və mə şəq qət çə-
ki rəm. Nə üçün? Çün ki bu bəd bəxt 
qı zı bəd bəxt, elm siz dir, ay kaş bu 
Şu ra hö ku mə ti otuz-qırx il bun dan 
irə li gəl miş olay dı! On da biz də oxu-
muş, tər bi yə li ailə sa hi bi ol muş duq.

Bu ra da Mə şə di Sə fər bir nə fə si-
ni alıb kur sü də otur du.

- Mir zə Qu lam, mə ni yol daş la 
ta nış et mə din. Yol daş nə iş sa hi-
bi dir?..

- Ay Mə şə di Sə fər, qur ma saat 
ki mi aram sız zınq ro vu nu ça lır-
san. Heç für sət ve rir sən mi ki, ta nış 
edim? – de yə Qu lam ca vab ver di. 
Son ra mə şə di yə mə na lı ba xış la:

- Bi zim yol daş ya zı çı dır!

Mə şə di Sə fər, bu nu eşit cək, 
cəld ye rin dən qal xıb, iki əli ilə İb-
ra hi min əli ni sı xa raq:

- Yol daş, si zin lə ta nış ol ma ğa çox 
şa dam! Mən ya zı çı la rı ar tıq də rə cə-
də se vi rəm. Bəl kə, ar tıq-əs kik söz 
da nış dım, mə ni əfv edə si niz. Mən 
özüm çox ba sa vad ada mam; qə zet-
jur nal ge cə və gün düz əlim dən düş-
mür. Ələl xü sus si ya sə ti çox se vi rəm. 
Lə qə bim də “Si ya sət çi’.’dir. An caq 
yol daş, Şu ra hö ku mə ti nin bir si ya-
sə ti ni mən ba şa dü şə bil mə dim. Bu 
ba rə də fi k ri ni zi bil mək is tə rəm.

- De di niz: Al lah yox dur.
- De dik: yox dur.
- De di niz: pey ğəm bər, imam 

yox dur.
- De dik: yox dur.
- De di niz: din, məz həb, şə riət, 

qu ran, oruc, na maz yox dur.
- De dik: yox dur.
- De di niz: məs cid, mol la, se yid, 

mər si yə xan yox dur.
- De dik: yox dur.
- De di niz: ünas ilə zü kur1 mü-

sa vi dir.
- De dik: mü sa vi dir.
- Axır da de di niz: əs ki dən bi zə 

mi ras qal mış çad ra yox ol sun.
- De dik: yox ol sun.
- İn di də de yir si niz ki, pa paq da 

yox ol sun. Bax, bun da mən yo xam!..
Bu nu eşit dik də İb ra him gü-

lüm sü nə rək de di:
- Mə şə di Sə fər, bir be lə “mü-

qəd dəs” şey dən əl çə kə bil din, nə 
üçün bu “na mus” pa pa ğın dan əl 
çə kə bil mə yir sən?

- Yol daş, gö rü nür ki, mət lə bə də rin-
dən fi  kir ver mə di niz. Mə nim sö züm 
pa paq da de yil, si ya sət də dir. İs tə yir si-
niz bu saat bu pa paq əvə zi nə ba şı ma 
nəin ki kep ka, lap lod ra ğan (lü te ran) 
qal pa ğı qo yum. Mən köh nə pə rəst 
de yi ləm; Mir zə Qu lam təs diq edər, 
an caq bir mə nə de yin gö rüm, Azər-
bay can da nə qə dər can var?

- Təx mi nən iki mil yon yed-
di yüz min, - de yə Qu lam ca vab 
ver di.

- Atan ol du rəh mət lik, bu 
miq da rın yed di yüz mi ni ni pa-
paq gey mə yən lə rə çı xaq, ya rı-
sı nı ünas tay fa sı na, yer də qa-
lar bir mil yon. De mək, pa paq 
ge yən bir mil yon can dır. Or ta 
he sab ilə il də on min də ri la-
zım dır. Də ri nin bi ri ni 30 ma-
nat dan gö tür sək, hö ku mə ti-
miz il də 3 mil yon ma nat iti rir. 
Bax, mən bu si ya sə ti ba şa dü şə 
bil mə yi rəm, in di fik ri mi an la-
dı nız mı? – de yə Mə şə di Sə fər 
sor du.

- Mə şə di Sə fər, nə üçün ti ca rət 
si ya sə ti ni zə qa dın la rın çad ra la rı-
nı da xil et mə yir si niz?

- Onun bu mət lə bə dəx li yox-
dur. Mən köh nə pə rəst de yi ləm, 
çad ra nın atıl ma sı tə rəf da rı yam. 
Mən ar va dım Sə ki nə yə min də-
fə de mi şəm ki, ar vad, bu mi ra-
sı at get sin, la kin o özü at ma yır. 
Qa dın la ra zor et mə yi vic da nım 
qə bul et mə yir, - de yə Mə şə di Sə-
fər mey da na ça ğı rı cı bir nə zər lə 
bax dı:

- Mə şə di Sə fər, qa dı nı döy-
mə yə vic da nı nız ne cə yol ve-
rir?

- Yol daş, o la zım dır; çün ki qa-
dın tay fa sı uşaq tay fa sı ki mi dir. 
On la ra qu ru söz kar et məz, ye ri 
gəl dik də döy mək la zım dır. Yol-
daş, mət ləb dən kə na ra çıx dıq.

Sualı ma ca vab göz lə yi rəm.
Qu lam de di:
- Mə şə di Sə fər, siz, ne cə ki, bir 

alış-ve riş çi...
- Ri ca edi rəm, səh vi ni zi dü zəl-

di niz, mən sə nət ka ram.
- Bə li, siz sə nət kar sı nız, an caq 

siz hö ku mə tin hər bir təd bi rin-
dən san dıq ça la ra pa ra top la maq 
göz lə yir si niz; bu yal nız bir nə-
zər dir. Hö ku mət, maarif, sə hiy yə 
və qey ri mə də ni iş lə rə mil yon lar 
sərf et dik də öz pa ra san dıq la rı nı 
güd mə yir, də ri və çad ra dan gə-
lən pa ra nı öz bö yük məq sə di nə 
qur ban edir.

- Mə şə di Sə fər, iz ni niz lə bir 
sual da mən ver mək is tə yi rəm.

- Bu yur, yol daş ya zı çı.
- Si zin sə nə ti niz nə dir?
- Mə nim?.. Sə nə tim?.. Nə üçün 

so ru şur su nuz? Onun mət lə bə 
dəx li yox dur.

- Heç, bil mək is tə yi rəm.
- Mən... pa paq çı yam.
- On da mət ləb ay dın ol du... 

Mə şə di, hö ku mə tin bu ye ni təd-
bi rin dən nə üçün xo fa düş mü sü-
nüz, o da ay dın ol du.

- Yox, yol daş, vic da nım haq qı 
səhv edir si niz... Mən elə adam 
de yi ləm. Mir zə Qu lam təs diq edə 
bi lər.

- Ye nə za lım qı zı nın sə si gə lir. 
Ge dim gö rüm uşaq la rı in cit mə-
yir ki, - de yə Mə şə di Sə fər qal xıb 
get di.

İb ra him so ruş du:
- Qu lam, sən nə də yox san?
- Mən də çad ra ilə pa pa ğın in-

di yə ki mi ya şa ma sın da yo xam.

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

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

- Əl bətt  ə vax tı nız yox-
dur... Gün də bir hoq qa 

Bu nu eşit dik cə Qu-
lam gül mə yə baş la dı.

- Heç bu gün ana-
nın ba şı na gə lən 
qə ziy yə dən xə-

- Sə li mə nə-
nə, nə ol muş? 
Söy lə yi niz, - de-
yə İb ra him ri ca 

- Nə söy lə yim? 
Abır-hə ya çıx dı 

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

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

- Əl bətt  ə vax tı nız yox-
dur... Gün də bir hoq qa 

çı xar dır sı nız...
Bu nu eşit dik cə Qu-

lam gül mə yə baş la dı.
- Heç bu gün ana-
nın ba şı na gə lən 
qə ziy yə dən xə-
bə rin var mı?

- Sə li mə nə-
nə, nə ol muş? 
Söy lə yi niz, - de-
yə İb ra him ri ca 
et di.

- Nə söy lə yim? 
Abır-hə ya çıx dı 

get di...

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

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

- Sə li mə nə nə, bir cə mə nim bu 

- Bi zim yol daş ya zı çı dır!

Mə şə di Sə fər, bu nu eşit cək, 

rir?

- Yol daş, o la zım dır; çün ki qa-

Bax, mən buna yoxam
(hekayə)



Qa hi rə Ki tab Sər gi si nə 
ha zır lı ğı mız nə az, nə 
çox, düz 2 ay çək di. Əv-
vəl cə dən nə zər də tu tu-

lan gö rüş lər təş kil edil di, sər gi yə 
apa ra ca ğı mız nəşr nü mu nə lə ri, 
“Azər bay can ədə biy ya tı və ədə-
bi əla qə lər” möv zu sun da mə ru-
zə və s. ha zır lan dı. Bu və di gər 
mə sə lə lə rin həl li üçün xey li iş lər 
gö rül dü. Sə fə ri miz lə bağ lı bü tün 
mə sə lə lə rin həl lin də Mi sir Mə-
də niy yət Mər kə zi nin di rek to ru 
Əh məd Sa mi Ela di də bi zə çox 
bö yük kö mək lik gös tər di.  Qə rəz, 
gec ol du, güc ol du!

26 yan var
Bə li, vaxt-və də gə lib çat dı. Tər cü-

mə Mər kə zi nin ərəb di li mü tə xəs si si 
Şa hin Ələs gə rov la bir gə sər gi də öl-
kə mi zi və Tər cü mə Mər kə zi ni təm-
sil edə cək dik. 46-cı də fə ke çi ri lən 
bu sər gi dün ya nın ikin ci bö yük ki-
tab sər gi si dir. Ya dım da ikən de yim: 
sər gi nin əra zi si o qə dər bö yük dü ki, 
ora da ol du ğu muz müd dət də hə min 
mə ka nı baş dan-ba şa gə zib qur ta ra 
bil mə dik. Hər gün sə hər saat 9-dan 
baş la ya raq, 5 Mi sir fun tu na bi let 
alan zi ya rət çi lə rin növ bə si nin ucu-
bu ca ğı gö rün mür dü. Nə zə rə al saq 
ki, qa dın lar la ki şi lər ay rı-ay rı qa pı-
lar dan içə ri da xil olur lar, on da sər-
gi nin əzə mə ti bü tün mən zə rə siy lə 
gö zü nü zün qar şı sın da can la nar.

Tür ki yə də Ata türk Ha va Li ma nın-
da Qa hi rə yə uçan təy ya rə yə min dik. 
Qa hi rə ha va li ma nın da isə bi zi qa la-
ca ğı mız ote lin iş çi lə ri qar şı la dı lar.

Sə hər ilk gö rü şü müz Mi sir Mil li 
Tər cü mə Mər kə zi nin di rek to ru Ən-
vər Mu ğis lə ol du. Bi zi gü lər üz lə qar-
şı la yan mər kəz rəh bə ri öz fi  kir lə ri ni 
bö lüş dü, Tər cü mə Mər kə zi ilə qar şı-
lıq lı əmək daş lıq mə sə lə lə rin dən da-
nış dı. Gö rüş ol duq ca sə mə rə li keç di. 
Yad öl kə də ilk gü nü müz əziy yət siz 
də ötüş mə di. Qa hi rə li sü rü cü lər lə, 
otel iş çi lə ri ilə çə tin dil ta pa bi lir dik. 
Yax şı ki, da dı mı za Mə də ni İr sin İn-
ki şa fı üz rə “Hal qa” təş ki la tı nın rəh-
bə ri Sey mur Nə si rov çat dı. Mə lu mat 
üçün de yim ki, Sey mur müəl li min 
dün ya nın 50 öl kə sin dən tə lə bə lə ri 
var. O, təş ki la tın iş çi si Ra hil Nə si ro-
va ora da ol du ğu muz gün lər də bi zi 
mü şa yiət et mə yi tap şır dı.  O, özü də 
bi zim lə ma raq la nır, hər iş də bi zə yar-
dım çı olur du. Qü rur la de yə bi lə rik 
ki, 115 mən bə ni eh ti va edən “Azər-
bay can ərəb mən bə lə rin də” (mən-
bə lə rin bir ço xu ilk də fə bu yön də 
təd qiq olu nur) ad lı ki ta bın müəl li fi  
olan S.Nə si rov Mi si rin ən qə dim ki-
tab xa na la rın dan Azər bay ca nın ta ri-
xi nə, ədə biy ya tı na və gör kəm li şəx-
siy yət lə ri nə aid də yər li mə lu mat la rı 
üzə çı xa rıb. Təəs süf ki, 15 il lik gər gin 
zəh mə tin bəh rə si olan bu nəşr dən 
Azər bay can da az in sa nın xə bə ri var.

27 yan var
Sə hər tez dən Mi si rin məş hur Ain 

Şəms Uni ver si te ti nin “Ədə biy yat” 
fa kül tə sin də gö rü şü müz ol du. Fa-
kül tə nin de ka nı Ab dur-Ra ziq Bə ra-
kət  bi zi ol duq ca meh ri ban qar şı la dı. 
Ma raq lı söh bət lə ri miz ol du. Fa kül tə 
de ka nı No bel mü ka fa tı al mış Nə cib 
Məh fuz haq qın da da nı şan da bil-
dir di ki, Mi sir də bu mü ka fa ta la yiq 
qüd rət li ya zı çı lar az de yil. O, on la rın 
təb li ği üçün nəş riy yat la rın da çox iş 
gör mə li ol du ğu nu qeyd et di. Da ha 
son ra tə lə bə lər lə gö rüş dük, uni ver-
si te tin ki tab xa na sı ilə ta nış ol duq. 

Hə min gün Mi sir də ol du ğu muz dan 
xə bər tu tan azər bay can lı tə lə bə qar-
daş lar – Toğ rul və Ta mer lan Və li xan-
lı lar da bi zə qo şul du lar. Hər iki si Qa-
hi rə Uni ver si te tin də təh sil alır. On lar 
da bi zə sər gi müd də tin də xey li kö mək 

et di lər. Sı ra la rı mı zın ge niş lən mə si bi-
zi da ha da ürək lən di rir di. Gü nor ta isə 
Azər bay ca nın Mi sir də ki sə fi r li yi nin 
kö mək li yi ilə ki tab la rı mı zı sər gi mər-
kə zi nə apar dıq. Sər gi Mər kə zin də min 
bir yox la ma dan ke çib, bey nəl xalq za la 
gəl dik. Ki tab la rı dü züb, bay ra ğı mı zı 
sten di miz dən as dıq. Ki tab la rı dü zən-
dən son ra isə ilk işi miz sər gi nin bey-
nəl xalq za lı nı gəz mək ol du. 

Buil ki sər gi nin Fəx ri Qo na ğı 
Səudiy yə Ərə bis ta nı idi. Sər gi mər kə-
zin də ən bö yük yer on la ra ve ril miş di. 
Bun dan baş qa, sər gi nin hə yə tin də 
50-yə ya xın nəş riy yat və təş ki la tın öz 
nəşr lə ri ni sər gi lə di yi bö yük bir ça dır-
da Səudiy yə Ərə bis ta nı nın ki tab la rı 
nü ma yiş e di lir di. 22 ərəb öl kə si ni va-
hid ərəb di li bir ləş di rir de yə, bu sər gi-
də da ha çox ərəb öl kə lə ri iş ti rak edir-
lər. An caq bu na bax ma ya raq, Fran sa, 
İta li ya, Ru si ya və s. ki mi döv lət lər də 
sər gi də təm sil olun muş du. Sər gi əra-
zi si həd dən ar tıq bö yük idi və ay rı-
ay rı “kü çə”lə rə bö lü nür dü. Bu ra “ki-
tab şə hər ci yi” ad la nır dı. İri ça dır lar da 
qu ru lan stend lə rə gün ər zin də min-
lər lə in san ta ma şa edir di. Bö yük nəş-
riy yat la rın stend lə ri göz ox şa yır dı. 
Mi sir də ki du rum la bağ lı, mü ha fi  zə 
sis te mi də ol duq ca güc lü qu rul muş-
du, bü tün ma şın lar və in san lar bir 
ne çə mər hə lə də yox lan dıq dan son ra 
əra zi yə da xil ola bi lir di lər. Diq qə ti-
mi zi çə kən baş qa bir mə qam isə ərəb 
döv lət lə ri nə məx sus nəş riy yat la rın 
in gi lis dil li və ya iki dil li nəşr lə rə xü-

su si önəm ver mə lə ri idi. An caq baş qa 
bir mə sə lə də var idi – Av ro pa sər gi lə-
rin dən fərq li ola raq, bu sər gi ni xü su-
si nəşr lər, spe si fi k po liq ra fi k ic ra sı ilə 
se çi lən nəşr lər və qa lın cild li ki tab lar 
da bə zə yir di. La kin adi, na zik cild li 
nəşr lər də sər gi də bö yük yer tu tur du.

28 yan var
Sə hər tez dən işə baş la dıq. Ey ni 

mə su liy yət lə də Azər bay ca nın Mi-
sir də ki föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Şa hin Ab dul la yev, kon sul 
Emil Rə hi mov və di gər sə fi r lik iş-
çi lə ri bi zə qo şul du lar. Ş.Ab dul la-
yev bi zə sə fi r li yin dəs tə yi ilə Mi-
sir də çap olun muş, Azər bay can 
döv lə ti nə, döv lət çi li yi mi zə, Qa ra-
bağ hə qi qət lə ri nə, mə də niy yət və 
ədə biy ya tı na aid nəşr lər təq dim 
et di. Müx tə lif ad lı bu nəşr lər sər-
gi də sten di mi zə ma raq gös tə rən 
zi ya rət çi lə rə pul suz pay lan dı. Onu 
da de yim ki, bu nəşr lə rin pul suz 
pay lan ma sı öl kə mi zin təb li ğa tı 
üçün bö yük ad dım dır və sə fi r lik 
bu iş lə ri yük sək sə viy yə də hə ya ta 
ke çir di. Sə fi r sten di miz də ki ki tab-
la ra ba xıb bi zim lə öz müs bət fi  kir-
lə ri ni bö lüş dü. Bil dir di ki, hər il bu 
sər gi yə gə lən də bir gün Azər bay-
ca nın da bu ra da təm sil olun ma sı nı 
ar zu la yır mış, şü kür ki, bu önəm li 
işi Tər cü mə Mər kə zi gör dü. 

Ərəb di lin də nəşr lə ri mi zin çox lu-
ğu, sə fi r li yin də pay lan maq üçün bu 
qə dər ki tab və jur nal təq dim et mə si 
gü cü mü zə bir az da güc qat dı və sten-

di mi zə olan ma ra ğı da ha da ar tır dı. 
Sten di miz də “Tər cü mə mər kə zi nin 
ki tab la rı” se ri ya sın dan nəşr lər, “Xə-
zər” jur na lı nın bu gü nə qə dər çı xan 
say la rı, Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin si fa ri şi ilə çap edi lən də yər li ki-
tab lar, Mil li Ki tab xa na nın sər gi üçün 
ayır dı ğı ki tab lar, “Xalq əma nə ti” se-
ri ya sı, “Şərq-Qərb” nəş riy ya tın dan 
150 cild lik dün ya ədə biy ya tı nın çap 
edil miş bü tün nü mu nə lə ri, “Azər-
nəşr”, “Təh sil”, “Hə dəf”, “Qə ləm” və 
s. nəş riy yat la rın ki tab la rı yer al mış-
dı. Nəşr lər rən ga rəng li yi ilə se çi lir di. 
Sten di miz də döv lət çi lik, Ulu Ön də rə 
və öl kə Pre zi den ti nə həsr olun muş, 
Qa ra bağ hə qi qət lə ri ni işıq lan dı ran 
ədə biy yat nü mu nə lə ri və mə də niy yə-
tin ən müx tə lif sa hə lə ri ni əha tə edən 
nəşr lər nü ma yiş et di ri lir di.

Açı lış dan son ra Azər bay ca nın sten-
di ni Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın Baş 
na zi ri İb ra him Məh ləb, Mi sir Vəqfl  ər 
na zi ri Mə həm məd Mux tar Cü mə, 
Mi sir Mə də niy yət na zi ri Ca bir Us fur, 
Mi sir Sə na ye və Ti ca rət na zi ri Mu nir 
Fəx ri və “əl-Ah ram” qə ze ti nin ida rə 
he yə ti nin səd ri Əh məd Nəc car zi ya rət 
et di lər. Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın 
Baş na zi ri İb ra him Məh ləb Azər bay-
can sten di ni zi ya rət edər kən öl kə-
miz ba rə də fi  kir lə ri ni bö lüş dü: “46-cı 
Bey nəl xalq Qa hi rə Ki tab Sər gi sin də 
Azər bay can ilk də fə iş ti rak edir. Azər-
bay can bi zim üçün ən mü hüm öl kə-
lər dən dir. Sten di niz də yer alan ma-
raq lı nəşr lər diq qə ti mi zi çək di. Si zə 

fəaliy yə ti niz də uğur lar ar zu edi rik”. 
Sə fi r Ş.Ab dul la yev də Baş na zi rə və 
sten di mi zi zi ya rət edən di gər na zir-
lə rə iki öl kə ara sın da kı mü na si bət lər, 
döv lə ti miz və sər gi də təm sil olun ma-
ğı mız haq qın da ge niş mə lu mat ver di. 
Ye ri gəl miş kən, onu da de yim ki, sə fi r 
hər gün bi zim lə ma raq la nır və əlin-
dən gə lən kö mə yi əsir gə mir di.

29 yan var
Sten di mi zi zi ya rət edən lə rin sa-

yı gün-gün dən ar tır dı. Hər gün 
müx tə lif öl kə lər dən, uni ver si tet 
və elm mər kəz lə rin dən gə lən zi-
ya rət çi lə rə Azər bay can və Tər cü-
mə Mər kə zi ba rə də ət rafl  ı mə lu-
mat ve rir dik. Gü nün bi zim üçün 
əsas təd bi ri isə, heç şüb hə siz, 
“Azər bay can ədə biy ya tı və mə də-
ni əla qə lər” möv zu sun da edi lən 

mə ru zə idi. Mə ru zə ni ərəb di li nə 
Mər kə zin dil mü tə xəs si si Şa hin 
Ələs gə rov tər cü mə et di. Təd bi ri 
gi riş sö zü ilə Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Mi sir Ərəb Res pub li ka-
sın da kı föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Şa hin Ab dul la yev aç dı. O, 
iki öl kə ara sın da kı dost luq dan, 
mə də ni və ədə bi sa hə lər də ya-
xın lıq dan da nış dı. Da ha son ra 
Ain Şəms Uni ver si te ti nin “Ədə-
biy yat” fa kül tə si nin Tür ko lo gi ya 
üz rə pro fes so ru əs-Saf sa fi  Əh məd 
əl-Qa tu ri Azər bay can və türk ədə-
biy ya tı haq qın da ət rafl  ı mə lu mat 
ver di. Son ra isə bu ya zı nın müəl-
li fi  mə ru zə et di. Çı xı şı ma bu gün-
lər də haqq dün ya sı na qo vu şan 
Xalq şairi Va qif Sə mə doğ lu nun bu 
şeiri ilə baş la dım: 
Əli mi uzat dım
se vin cə sa rı,
Gör düm yox,
ara da kə dər da ya nıb.
Ata mı səs lə dim
kö mə yə gəl sin,
Gör düm yox,
ara da qə bir da ya nıb.
Üz tu tub ge dir dim
Al la ha tə rəf,
Gör düm yox,
ara da ömür da ya nıb...

V.Sə mə doğ lu nun ru hu nu eh-
ti ram la anıb müasir Azər bay can 
ədə biy ya tı nın gör kəm li si ma la rı və 
on la rın ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri, ədə-
bi pro ses, ədə bi ten den si ya lar və is-
ti qa mət lər ba rə də, elə cə də bu gün 
Azər bay can mə də niy yə ti nə, ədə-
biy ya tı na və tər cü mə sə nə ti nə olan 
döv lət qay ğı sı ba rə də da nış dım. 
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mə ru zə idi. Mə ru zə ni ərəb di li nə 

Azərbaycan Fəxri
Ölkəmiz Tərcümə Mərkəzi vasitəsilə ilk dəfə 
qatıldığı məşhur Qahirə kitab yarmarkasında 
gələn il bu mötəbər statusla iştirak edəcək
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Əv və li 10-cu sə hi fə də
Son da Hel van Uni ver si te ti nin 

pro fes so ru Adil Dər viş Azər bay can 
mə də niy yə ti və ədə biy ya tı haq qın-
da fi  kir lə ri ni bö lüş dü. Fəx ri zal da 
baş tu tan gö rü şə Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Mi sir Ərəb Res pub li-
ka sın da kı sə fi r li yi nin əmək daş la rı, 
Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın müx-
tə lif uni ver si tet lə ri nin müəl lim və 
tə lə bə he yə ti, Mə də ni İr sin İn ki şa fı 
üz rə “Hal qa” Təş ki la tı nın nü ma-
yən də lə ri, azər bay can lı tə lə bə lər və 
sər gi iş ti rak çı la rı qa tıl mış dı.

Gö rüş dən son ra Mi sir Ki tab Təş ki-
la tı nın İda rə He yə ti nin səd ri Əh məd 
Mə ca hid və Mi sir Mil li Tər cü mə 
Mər kə zi nin sə la hiy yət li nü ma yən-
də lə ri bi zi çay süf rə si nə də vət et di-
lər. Ol duq ca sə mi mi ke çən bu gö-

rüş də sə fi r Ş.Ab dul la yev, kon sul 
E.Rə hi mov, həm çi nin, S.Nə si rov, 
Mər kə zin əmək daş la rı, əs-Saf sa fi  
Əh məd əl-Qa tu ri və baş qa la rı  iş ti-
rak edir di.  Mi sir Ki tab Təş ki la tı nın 
İda rə He yə ti nin səd ri Əh məd Mə ca-
hid Azər bay ca nın sər gi də iş ti ra kın-
dan məm nun lu ğu nu ifa də edə rək 
bi zim üçün göz lə nil məz  və qü rur-
ve ri ci bir tək lifl ə et di: “Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zi bu il Bey-
nəl xalq Sər gi də öz öl kə si ni uğur la 
təm sil et di. Sten di niz də nü ma yiş 
et di ri lən ki tab lar dan da gö rü nür ki, 
öl kə niz rən ga rəng nəşr nü mu nə lə ri 
ilə ol duq ca zən gin dir. Gə lən il Azər-
bay ca nın Bey nəl xalq Qa hi rə ki tab 
Sər gi sin də Fəx ri Qo naq ki mi iş ti rak 
et mə si ni is tər dik”. 

Növ bə ti il də təd bir də Fəx ri Qo naq 
qis min də təm sil olu na caq öl kə mi zin 
nəşr lə ri ni nü ma yiş et dir mək üçün 
Azər bay ca na 150 m2 sər gi əra zi si-
nin ve ril mə si və 20 nə fər dən iba rət 
nü ma yən də he yə ti nin bu mö tə bər 
mə ra si mə qa tıl ma sı qə ra ra alı nıb. 
Həm çi nin, sər gi müd də tin də hər 
gün Azər bay can döv lət çi li yi, Qa ra-
bağ hə qi qət lə ri, ədə biy yat və mə də-

niy yət lə bağ lı təd bir lə rin, mə ru zə və 
mü za ki rə lə rin ke çi ril mə si üçün öl-
kə mi zə sər gi nin Fəx ri za lı ay rı la caq. 
Qa hi rə Ki tab Sər gi sin də ilk də fə iş ti-
rak et sək də, Tər cü mə Mər kə zi ola-
raq ol duq ca əhə miy yət li bir uğu ra 
im za at dıq. Be lə ki, uğur la rı mı zı ar-
dı cıl ola raq sər gi lə mək və öl kə mi zi 
la yi qin cə ta nıt maq üçün da ha bö yük 
bir im kan əl də et miş ol duq.

30 yan var
Sər gi uğur la ba şa çat dı və Azər-

bay can sten din də olan ki tab la rı 
Mi sir də ki sə fi r li yi mi zin ki tab xa-
na sı na və ya ra dıl ma sı plan laş-
dı rı lan Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi nə ba ğış la dıq. Bun dan 
baş qa, növ bə ti il də fəx ri qo naq 
qis min də təm sil olu na ca ğı mız 
sər gi ba rə də bə zi mə sə lə lə ri də-
qiq ləş dir dik. Son da sər gi nin təş-
ki lat çı la rı Azər bay ca nın Qa hi rə 
Ki tab Sər gi sin də iş ti ra kı və Tər-
cü mə Mər kə zi nin öl kə mi zi təm sil 
et mə si ba rə də məm nun luq la rı nı 
bil dir di lər. Hə min ax şam sər gi də 
iş ti rak edən öl kə lə rin nü ma yən-
də lə ri üçün “So nes ta” ote lin də zi-
ya fət təş kil edil di.

Qa hi rə Ki tab
Sər gi si nin mən zə rə si
Qa hi rə Sər gi si nə da xil ol maq 

üçün 3 bö yük gi riş qa pı sı var idi. 
Ümu mi lik də, 12 gün lük sər gi yə 
ilk 4 gün qo naq öl kə lər və tu rist 
zi ya rət çi lər da ha bö yük ma raq 
gös tər di lər. Mi sir, nəş riy yat la rı nın 
sa yı na gö rə, dün ya da kı on ön cül 
öl kə dən bi ri sa yı lır, tək cə Qa hi-
rə də 400-dən çox nəş riy yat-po liq-
ra fi  ya müəs si sə si fəaliy yət gös tə-

rir. Uşaq nəşr lə ri isə xü su si nə fi s 
di zayn da çap olu nur, həm çi nin, 
oyun caq ki tab lar, not-buk lar və 
di gər tex ni ki va si tə lər də diq qət 
çə kir.

Mi sir də nəş riy yat la rın ço xu nəşr 
spe si fi  ka sı ba xı mın dan ix ti sas la-
şıb. Mə sə lən, “Də rul-Ğa dil-Cə-
did” və “Əd-Də ruz-Zə hə biy yə” 
di ni, “Də rul-Mus təq bəl” in for ma-
si ya tex no lo gi ya la rı, “Sin di bad” 
uşaq ədə biy ya tı, “Kar ma” və “Mi-
rit” tər cü mə ədə biy ya tı, “ALEF”, 
“Mək tə bə tu Mısr”, Qa hi rə Ame-
ri ka Uni ver si te ti nin nəş riy ya tı və 
“Də rul-Fa ruq” bə dii ədə biy yat, 
“Mi sir-Li van” nəş riy ya tı iq ti sa di 
ədə biy yat, “Əş-Şu ruq” və “Də rut-
Tən vir” ta ri xi, “At las” al ter na tiv 
tə ba bət nü mu nə lə ri çap edir lər.

Ucuz ki tab la rın sa tıl dı ğı açıq ha-
va da olan stend lər də var idi. Bu ra-
da da ha çox ikin ci əl ki tab lar, köh nə 
nəşr lər yer al mış dı. Bu ra da, bi zim 
dil lə de sək, “kənd uşaq la rı” qış-
qı ra-qış qı ra ha mı nı ki tab al ma ğa 
səs lə yir di. Sər gi əra zi sin də tə miz-
li yi ilə o qə dər də göz ox şa ma yan 
res to ran lar da var idi. Gün ər zin də 
çan ta-çan ta ki tab lar alan oxu cu la rı, 
tə lə bə lə ri gör mək isə, doğ ru dan da, 
ma raq lı idi. Sər gi ilə əla qə dar bə zi 

nəş riy yat lar da ki tab lar 20, bə zi lə-
rin də isə 30 faiz en di rim lə sa tı lır dı. 
Ən çox diq qət çə kən ki tab isə Qu-
ra ni-Kə ri min müx tə lif nəşr lə ri idi. 
Bu ra da 200-dən çox müx tə lif for-
mat da və tər ti bat da Qu ra ni-Kə rim 
sər gi lə nir di. Onu da qeyd edək ki, 
ərəb di li ilə ya na şı, di gər apa rı cı dil-
lə rə aid lü ğət lər də sər gi də nü ma yiş 
et di ri lir di. Ərəb lər öz klas sik ya zı çı-
la rı nın əsər lə ri nin dün ya dil lə ri nə 
tər cü mə sin də ma raq lı dır lar. Be lə 
ki, bir çox ərəb müəl lifl  ə ri nin əsər-
lə ri in gi lis, al man, rus, fran sız, fars 
və s. dil lə rə çev ri lə rək ya yım la nıb. 
İş ti rak çı öl kə lər ara sın da bə zi lə ri 
bey nəl xalq sa lon da yox, sər gi nin 
açıq ha va da kı əra zi sin də öz nəşr lə-
ri ni sər gi lə yir di lər. Təş ki la ti mə sə lə-
lər də də pe şə kar lıq hiss olu nur du, 
sər gi sa lon la rın da daim 4-5 iş çi da-
ya nır, bir çə tin lik ya ran dı ğı təq dir-
də in san la ra kö mək lik gös tə rir di lər. 
Sər gi nin təd bir lər pla nı da ol duq ca 
zən gin idi.

Sər gi haq qın da çox yaz maq olar, 
an caq son da onu de yim ki, doğ ru-
dan da, rən ga rəng li yi nə, nəşr çe şi-
di nə, nəş riy yat la rın və zi ya rət çi lə-
rin sa yı na, döv lət lə rin bu sər gi yə 
ver di yi əhə miy yə tə diq qət edən də 
gö rü rük ki, ol duq ca mö tə bər təd-
bir dir. Se vin di ri ci hal dır ki, bu 
mö tə bər təd bir də gə lən il öl kə miz 
Fəx ri Qo naq qis min də iş ti rak edə-
cək və ina nı rıq ki, bü tün diq qə ti 
özü nə cəlb edə bi lə cək.  Öl kə mi zin 
bu ra da la yiq li şə kil də təm sil olun-
ma sı üçün Tər cü mə Mər kə zi ar tıq 
in di dən ha zır lıq la ra baş la yıb və 
əmi nik ki, bu təq di mat ən yük sək 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lə cək.

Fə rid HÜ SEYN

Şah mat ta rix çi lə ri qeyd edir-
lər ki, or ta əsr lər də ərəb lər 
ara sın da da gör kəm li şah-
mat çı lar - Əl-Əd li (IX əsr), 

Ma vər di (X əsr) ki mi us ta lar ye-
tiş miş di.

La kin hə min dövr lə rin ən məş-
hur şah mat çı sı türk mən Əbu-Bə-
kir əs-Su li he sab olu nur du. O, şət-
rən cə aid özün dən qa baq kı bü tün 
təd qi qat la rı araş dır mış, nöq san la-
rı aş ka ra çı xart mış, de büt və mit-
telş pi li- ta bi yə və mən su bu şərh 
edən iki ki tab yaz mış dı.

Av ro pa da əs-Su li ni XIX əs rin 
or ta la rın dan ta nı ma ğa baş la yıb-
lar. Onun hə ya tı nı öy rə nən alim-
lər əl-İs fa ha ni nin 21 cild lik “Mah-
nı” ki ta bı nın doq qu zun cu cil di nə 
əsas la na raq gös tər miş lər ki, əs-Su-
li əs lən gür gən türk mən lə rin dən 
olub. Ha ra da do ğul ma sı haq qın da 
heç bir mə lu mat yox dur, gü man 
et mək olar ki, o, Bağ dad da do ğu-
lub. Əs-Su li nin do ğum ta ri xi də 
mə lum de yil dir. Yal nız əl-İs fa ha-
ni nin ki tab la rın da kı qeyd lə rin dən 
öy rə ni rik ki, əs-Su li 890-891-ci il-
lər də Bəs rə şə hə rin də o döv rün 
gör kəm li şairi İbn-Tay fu nun ya-
nın da mir zə lik edib.

Əs-Su li ni məş hur laş dı ran isə 
şah mat olub. Mə lum dur ki, Ab ba-
si lə rin xi la fə ti döv rün də şah mat 
oyu nu ge niş ya yıl mış dı. İlk xə li fə-
lər dən bi ri olan Ha run-ər-Rə şi din 
şah ma ta ma ra ğı hətt  a “Min bir ge-
cə” na ğıl la rın da da təs vir olu nub. 
Onun oğ lu əl-Əmi nin ölü mü nə sə-
bəb də şah mat olub. Dö yüş za ma-
nı onun şah mat dan ay rıl ma ma sı 
ba şı nın vu rul ma sı ilə nə ti cə lən-
miş di. Əl-Əmin dən son ra tax ta çı-
xan əl-Mə mun yax şı şah mat oy na-
ya bil mə sə də, ilk şah mat ya rı şı nın 
təş ki lat çı sı olub.

902-908-ci il lər də xə li fə lik edən əl-
Müq də fi  də qız ğın şah mat hə vəs ka rı 
idi. O, şah mat çı Ma vər di ni öz sa ra-
yın da sax la yıb onun oyu nun dan bö-
yük həzz alır dı. Yax şı bir şah mat çı nın 
so ra ğı nı al dıq da isə onu sa ra ya də vət 
edər, öz se vim li sa ray şah mat çı sı ilə 
gö rüş dü rər di. Ma vər di əl-Müq də-
fi  nin se vim li si idi. Bir də fə xə li fə yə 
xə bər ver di lər ki, Bağ dad da əs-Su-
li ad lı şah mat çı ya şa yır və çox gö zəl 
oyun nü ma yiş et di rir. Əl-Müq də fi  
onu ta pıb dər hal sa ra ya gə tir mə lə-
ri ni əmr edir. 905-ci il də Ma vər di ilə 
əs-Su li ara sın da ya rış baş la nır. Xə li fə 
öz se vim li si nin qə lə bə si nə zər rə qə-
dər də şüb hə et mir di. O, Ma vər di ni 
tə rifl  ə yir, əs-Su li ni isə təh qir edir di. 
Sa ray adam la rı da xə li fə nin qar şı sın-
da quy ruq bu la ya raq can fə şan lıq gös-
tə rir di lər. İlk də fə be lə və ziy yə tə dü-
şən əs-Su li əv vəl cə özü nü itir di, la kin 
tez lik lə özü nü ələ alıb bir-bi ri nin ar-
dın ca gö zəl ge diş lər et mə yə baş la dı. 
Ma vər di nin məğ lu biy yə ti əl-Müq də-
fi  yə bö yük zər bə ol du. Mə xəz lər dən 
gö rün dü yü ki mi xə li fə Ma vər-di yə 
mü ra ciət lə de miş di: “Sə nin ma vər tin 
(ərəb cə – gül su yu) qu ru du...”

O gün dən əs-Su li nin şah mat ul du zu 
par la ma ğa baş la dı. Qə lə bə dən son ra 
əs-Su li xə li fə sa ra yın da bö yük hör mət 
qa zan dı. Onun ağır do la nı şıq gün lə ri 
ar xa da qal dı. Döv rün bö yük şairi və 

şah mat hə vəs ka rı olan ibn-Mü tazz əs-
Su li yə hi ma yə dar lıq et mə yə baş la dı. 
Şair əs-Su li nin ağıl və ba ca rı ğı nı yük-
sək qiy mət lən di rir di. Əs-Su li özü nün 
məş hur “Ab ba si lər və on la rın nəz mi 
haq qın da mə lu mat və rə qə lə ri” əsə ri ni 
də bi la va si tə onun kö mə yi ilə yaz mış-
dı. Ha ki miy yət uğ run da mü ba ri zə də 
908-ci il də ibn-Mü tazz öl dü rül dük dən 
son ra əs-Su li sa ray dan uzaq laş ma-
dı, xə li fə lər tez-tez bir-bir lə ri ni əvəz 
et sə lər də, əs-Su li nin bir şah mat çı və 
alim ki mi məş hur lu ğu onun sa ray da 
qal ma sı na im kan ve rir di. Ab ba si lə rin 
iyir mi dör dün cü xə li fə si əl-Ra zi nin 
ha ki miy yə ti döv rün də əs-Su li nin ya-
ra dı cı lı ğı - özü nün ən yük sək in ki şaf 
nöq tə si nə çat dı. Şah mat çı daim xə li fə-
nin diq qət mər kə zin də idi. Ta rix çi 
əl-Mə su di nin yaz dı ğı na gö rə, 
bir gə zin ti za ma nı xə li fə çox gö-
zəl bir çi çək li yə rast gəl di. Qey ri-
adi gül lər onu hey ran et di. Xə li fə 
əyan lar dan so ru şur: “Siz öm-
rü nüz də heç bun dan 
gö zəl şey gör-
mü sü nüz mü?” 
Əyan lar bir-bir lə-
ri nin sö zü nü kə sə-
rək hay-küy lə gül lü yü 
tə rifl  ə yir lər. Xə li fə 
bir qə dər dü şü-
nüb əliy lə on la rı 
sa kit ləş di rir: “Ri ya-

kar lıq et mə yin, on-
suz da bi li rəm ki, bu 
gül lük əs-Su li nin oyu-
nun dan gö zəl de yil dir”.

940-cı il də xə li fə əl-Ra-
zi və fat et di. Tax ta an caq 
özü nü və ha ki miy yə ti ni 
dü şü nən qəd dar əl-Müt-
də qi çıx dı. Əs-Su li dən 
acı ğı gə lən bə zi sa ray 
adam la rı für sət dən is-
ti fa də edib onu ara dan 
gö tür mək qə ra rı na gəl-
di lər. La kin bəd xah la rın 
bu fi k rin dən du yuq dü şən 
əs-Su li Bağ daddan Bəs rə yə 

qaç dı. Öm rü nün son il lə ri ni bu ra da 
giz lə nə rək və eh ti yac için də ya şa dı. 
Ha mı tə rə fi n dən unu du lan əs-Su li 
946-cı il də dün ya dan köç dü.

Əbu-Bəkr əs-Su li nin ikin ci hə ya tı 
onun ölü mün dən son ra baş la dı. İn-
di o vaxt dan min il dən ar tıq keç sə 
də, əs-Su li ədə biy yat çı, şair, ta rix çi və 
şah mat çı ki mi ya şa maq da dır. Şah mat 

ta ri xin də ona çox ge niş yer ay-
rı lıb. Öz döv rün də bu bö yük 

türk şah mat çı sı na tay oyun-
çu ol ma yıb. 905-ci il dən ta 

ki, öm rü nün so nu na ki-
mi, o bü tün rə qib lə ri ni 
məğ lub et miş di. Bu na 
gö rə də, müasir lə ri 
ona əş-Şət rən ci (ərəb-
cə – bö yük şah mat çı) 
adı ver miş di lər. Bey-
nəl xalq qross meystr 

Y.Aver bax ya zır dı: 
“Onu şah ma tın ix ti ra çı sı 
he sab edir lər, o, qey ri-adi 
adam idi”. Bey nəl xalq 
us ta V.Pa nov isə ya zır dı 
ki, “min il dən ar tıq vaxt 
keç mə si nə bax ma ya-
raq, in di nin özün də də 
ərəb lər də “o, əs-Su li ki-
mi oy na yır” sö zün dən 
bö yük tə rif yox dur”.

Ay dın TA ĞI YEV,
Şabran

Ərəb lə ri mat edən türk
“O, döv rü nün mi sil siz us ta sı idi. Şah mat oy na maq mə ha rə tin də 
ona tay yox idi.  Onun us ta lı ğı zər bi-mə sə lə çev ril miş di. Ki min sə 
oyu nu nu tə rif lə mək is tə yən də de yir di lər ki, o əs-Su li ki mi oy na yır”.

İbn-Xə li qan, X əsr, ərəb ta rix çi si.
şah mat hə vəs ka rı olan ibn-Mü tazz əs-
Su li yə hi ma yə dar lıq et mə yə baş la dı. 
Şair əs-Su li nin ağıl və ba ca rı ğı nı yük-
sək qiy mət lən di rir di. Əs-Su li özü nün 
məş hur “Ab ba si lər və on la rın nəz mi 
haq qın da mə lu mat və rə qə lə ri” əsə ri ni 
də bi la va si tə onun kö mə yi ilə yaz mış-
dı. Ha ki miy yət uğ run da mü ba ri zə də 
908-ci il də ibn-Mü tazz öl dü rül dük dən 
son ra əs-Su li sa ray dan uzaq laş ma-
dı, xə li fə lər tez-tez bir-bir lə ri ni əvəz 
et sə lər də, əs-Su li nin bir şah mat çı və 
alim ki mi məş hur lu ğu onun sa ray da 
qal ma sı na im kan ve rir di. Ab ba si lə rin 
iyir mi dör dün cü xə li fə si əl-Ra zi nin 
ha ki miy yə ti döv rün də əs-Su li nin ya-
ra dı cı lı ğı - özü nün ən yük sək in ki şaf 
nöq tə si nə çat dı. Şah mat çı daim xə li fə-
nin diq qət mər kə zin də idi. Ta rix çi 
əl-Mə su di nin yaz dı ğı na gö rə, 
bir gə zin ti za ma nı xə li fə çox gö-
zəl bir çi çək li yə rast gəl di. Qey ri-
adi gül lər onu hey ran et di. Xə li fə 
əyan lar dan so ru şur: “Siz öm-
rü nüz də heç bun dan 

ri nin sö zü nü kə sə-
rək hay-küy lə gül lü yü 

sa kit ləş di rir: “Ri ya-

kar lıq et mə yin, on-
suz da bi li rəm ki, bu 
gül lük əs-Su li nin oyu-
nun dan gö zəl de yil dir”.

940-cı il də xə li fə əl-Ra-
zi və fat et di. Tax ta an caq 
özü nü və ha ki miy yə ti ni 
dü şü nən qəd dar əl-Müt-
də qi çıx dı. Əs-Su li dən 
acı ğı gə lən bə zi sa ray 
adam la rı für sət dən is-
ti fa də edib onu ara dan 
gö tür mək qə ra rı na gəl-
di lər. La kin bəd xah la rın 
bu fi k rin dən du yuq dü şən 
əs-Su li Bağ daddan Bəs rə yə 

Əbu-Bəkr əs-Su li nin ikin ci hə ya tı 
onun ölü mün dən son ra baş la dı. İn-
di o vaxt dan min il dən ar tıq keç sə 
də, əs-Su li ədə biy yat çı, şair, ta rix çi və 
şah mat çı ki mi ya şa maq da dır. Şah mat 

ta ri xin də ona çox ge niş yer ay-
rı lıb. Öz döv rün də bu bö yük 

türk şah mat çı sı na tay oyun-
çu ol ma yıb. 905-ci il dən ta 

ki, öm rü nün so nu na ki-
mi, o bü tün rə qib lə ri ni 
məğ lub et miş di. Bu na 
gö rə də, müasir lə ri 
ona əş-Şət rən ci (ərəb-
cə – bö yük şah mat çı) 
adı ver miş di lər. Bey-
nəl xalq qross meystr 

Y.Aver bax ya zır dı: 
“Onu şah ma tın ix ti ra çı sı 
he sab edir lər, o, qey ri-adi 
adam idi”. Bey nəl xalq 
us ta V.Pa nov isə ya zır dı 
ki, “min il dən ar tıq vaxt 
keç mə si nə bax ma ya-
raq, in di nin özün də də 
ərəb lər də “o, əs-Su li ki-
mi oy na yır” sö zün dən 
bö yük tə rif yox dur”.

Ay dın TA ĞI YEV,
Şabran

Ərəb lə ri mat edən türkƏrəb lə ri mat edən türk
“O, döv rü nün mi sil siz us ta sı idi. Şah mat oy na maq mə ha rə tin də 
ona tay yox idi.  Onun us ta lı ğı zər bi-mə sə lə çev ril miş di. Ki min sə 
oyu nu nu tə rif lə mək is tə yən də de yir di lər ki, o əs-Su li ki mi oy na yır”.

İbn-Xə li qan, X əsr, ərəb ta rix çi si.

Qa hi rə Ki tab
Sər gi si nin mən zə rə si

Ucuz ki tab la rın sa tıl dı ğı açıq ha-
va da olan stend lər də var idi. Bu ra-

Qonaq qismində



- Ham let müəl lim, ha zır da 
Azər bay can da tər cü mə sa hə-
sin də ki və ziy yə ti ne cə qiy mət-
lən di rir si niz?
- Əl bətt  ə, on il bun dan əv vəl lə 

mü qa yi sə edən də, xey li in ki şaf 
var. Am ma biz bu sa hə də qon şu 
Tür ki yə və İran dan, - hə lə mən 
baş qa öl kə lə ri de mi rəm - çox-çox  
ge ri qal mı şıq. Fak ti ki ola raq, İran-
da da, Tür ki yə də də el min, fəl sə-
fə nin, bə dii ədə biy ya tın gö zə də-
yən, tu tar lı əsər lə ri ni öz dil lə ri nə 
çe vi rir lər. Hətt  a elə ki tab lar var 
ki, çox oxu cu su, ba za rı yox dur, 
mə sə lən, mo noq ra fi  ya dır, -onu da 
çe vi rir lər. Bu vü sət biz də yox dur. 
Düz dür, de yə bi lə rik ki, on lar bö-
yük öl kə lər dir, ki tab la rın, hər hal-
da, sa tıl maq şan sı var. Üs tə lik, in-
san qay naq la rı, kadr po ten sial la rı 
çox dur. Am ma mən bu nu Hol lan-
di ya, Bel çi ka haq qın da da de yə 
bi lə rəm, bax ma ya raq ki, on la rın 
əha li si nis bə tən az dır. Bə dii, fəl sə-
fi  və el mi ədə biy yat, po pul yar el-
mi ya zı lar di li mi zə çev ril mə li dir. 
Bu nun üçün sis tem li iş get mə li dir. 
Sis tem li işi isə biz, hə lə də, so vet 
döv rün də ki ki mi, döv lət dən 
göz lə yi rik. Bu, doğ ru ya naş-
ma de yil. Özəl tə şəb büs lər 
ol ma lı dır. Mə sə lən, bi zim 
50-dən ar tıq ali mək tə bi miz 
var. Bu mək təb lər elm, mə-
də niy yət oca ğı dır-on la rın 
öz lə ri də bu işə töh fə ve rə 
bi lər lər. Çün ki o ocaq lar da 
alim lər top la şıb, bə zi lə rin-
də dil mü tə xəs sis lə ri ha-
zır la nır. Am ma bə zən o dil 
mü tə xəs si si ni elə ha zır la-
yır lar ki, təd ris müd də tin-
də heç 5 sə hi fə lik bir ya zı nı 
tər cü mə edib or ta ya qoy-
mur. Bu ra da nəş riy yat la rın 
da üzə ri nə çox bö yük iş dü şür. 
Nəş riy yat lar ba ca rıq lı tər cü mə çi-
lə ri işə cəlb et mə li dir lər. Düz dür, 
bu, sər ma yə tə ləb edən bir iş dir. 
Am ma, hər hal da, bu iş lə ri gör-
mək la zım dır. Ye ni döv rün ya zı-
çı la rı nı, şair lə ri ni təq dim et mək 
gə rək dir. Təəs süf ki, az uni ver si-
tet bu işi gö rür. El mi ədə biy ya tın 
bə dii ədə biy ya ta nis bə tən az tər-
cü mə olun ma sı, yax şı hal ol ma sa 
da, ba şa dü şü lən dir. Heç ol ma sa, 
dərs lik xa rak te ri da şı yan ki tab la rı 
tər cü mə et mək la zım dır. Təəs süf 
ki, bu sa hə də də iş ax sa yır. Azər-
bay can ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin 
dün ya dil lə ri nə tər cü mə si də çox 
aşa ğı sə viy yə də dir. Bə dii ədə biy-
ya tın sis tem li tər cü mə si işi get mir. 
Ya han sı sa ya zı çı özü bu nu edir, 
yə ni öz əsər lə ri ni tər cü mə et di-
rir, ya xa ri ci öl kə lər dən kim sə özü 
ma raq gös tə rir. Öz bə dii ədə biy-
ya tı mı zı, ta ri xi əsər lə ri, mə də niy-
yə ti mi zi əks et di rən əsər lə ri baş-
qa dil lə rə çe vir mə li yik. Fik ri mi 
əsas lan dır maq üçün si zə bir fakt 
de yim: mən 1993-cü il də Los-An-
ce les Ka li for ni ya Uni ver si te tin-
də olan da (o vaxt hə min uni ver-
si te tin ki tab xa na sın da 9 mil yon 
ki tab var idi) ma raq lan dım, gö-
rüm, Azər bay can haq qın da han sı 
ki tab lar var. Ka ta lo qa ba xan da, 
gör düm ki, cə mi 200-dən bir az 
ar tıq ki tab var. Onun da ço xu so-
vet döv rün də ya zıl mış, da ha çox 
so vet təb li ğa tı na həsr olun muş 
ki tab lar dır. Ək sə riy yə ti də rus di-

lin də. Son ra er mə ni di lin də han sı 
ədə biy ya tın ol du ğu ilə ma raq lan-
dım. Mə lum ol du ki, er mə ni lə rin 
or da 66 min lik ki tab xa na sı var-
- in gi lis, al man, fran sız, er mə ni 
dil lə rin də ya zıl mış ədə biy yat dan 
iba rət bö yük, ay rı ca bir ki tab xa-
na. Düz dür, Los-An ce les er mə-
ni lə rin məs kun laş dı ğı bir yer dir. 
On lar 16-cı əs rin son la rın dan Av-
ro pa da, Ame ri ka da  məs kun la şıb, 
təb li ğat la rı nı apa rıb lar. Am ma 
biz də iş lə mə li yik, özü mü zü təq-
dim et mə li yik.  Bu nun la be lə, son 
vaxt lar Azər bay can da tər cü mə yə 
diq qət ve ril mə yə baş la yıb. Pre zi-
den tin sə rən ca mı ilə Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi 
ya ra dı lıb. Hiss olu nur ki, iş ge dir. 
Yə ni və ziy yət ümid ve ri ci dir.

- Bəs, uni ver si te ti niz 
bu is ti qa mət də 
han sı iş lə ri 
gö rür?

- Bi zim uni ver si tet də tər cü mə 
mər kə zi miz var. Müəy yən say da 
ki tab tər cü mə et mi şik. On lar çox 
fun da men tal əsər lər dir. Mə sə lən, 
Ta deuş Sv ya ti kovs ki nin “Ru si-
ya və Azər bay can” ki ta bı ki mi. 
Bi lir si niz ki, onun bir ki ta bı var 
idi- “Azər bay can Ru si ya döv rün-
də”. Son ra ikin ci--adı nı çək di yim 
ki ta bı da nəşr olun du. Bu san bal lı 
əsər də bir fə sil Cə nu bi Azər bay-
can dan, bir fə sil Şi ma li Azər bay-
can dan bəhs olu nur. Biz o ki ta bı 
tər cü mə et dik. Və ki ta bın Azər-
bay can di lin də nəş ri üçün müəl lif 
xü su si əla və lər et di. Bun dan baş-
qa, jur na lis ti ka ya aid san bal lı iki 
dərs lik tər cü mə et dik - bi ri, aşa ğı 
kurs lar da oxu yan lar, bi ri isə dok-
to ran tu ra və ma gist ra tu ra da oxu-
yan lar üçün. Dü şü nü rəm ki, bu-
nu da et mək çox va cib idi. Çün ki 
jur na lis ti ka me tod la rı qərb də və 
bur da xey li fərq li dir. On lar da jur-
na lis ti ka da ha çe vik dir, da ha rən-
ga rəng dir. Bə dii ki tab lar da tər-
cü mə et mi şik. Paulo Koelyo nun  
“Əl-kim ya çı”sı nı biz də ma gist ra-
tu ra da oxu yan bir xa nım tər cü mə 
edib. Bu nun üçün Paulo Koelyo-
nun özün dən ica zə al dıq. Gür cü 
müəl li fi  nin rus ca yaz dı ğı “Gür-
cüs tan da gür cü, yox sa er mə ni 
kil sə lə ri?” ad lı ki ta bı in gi lis cə yə 
çe vir dik, Xə zər uni ver si te ti nəş-
riy ya tın da işıq üzü gör dü. Ey ni 
za man da, “Poezi ya an to lo gi ya sı” 
bu rax mı şıq. İn gi lis, fran sız və al-
man di lin dən Azər bay can di li nə 

və Azər bay can di lin dən hə min 
dil lə rə şeir lər tər cü mə et mi şik. 
Ki ta bın için də tər cü mə ilə ori ji na lı 
ya na şı ver mi şik. 6 cild lik “İn gi lis-
cə-Azər bay can ca lü ğət” üzə rin də 
iş lə dik. 3 cil di çı xıb, 4-cü cild çap-
da dır, 5-ci və 6-cı cild lə rin üzə-
rin də re dak tə işi ge dir. Tə səv vür 
edin ki, heç in gi lis cə-rus ca o boy-
da lü ğət yox dur. Cə mi 3 hərfl  ə, 
yə ni A, B, C hərfl  ə ri ilə baş la yan 
söz lə rin top lan dı ğı bi rin ci cild 
800 sə hi fə dir. Özü də ki çik şrift lə 
yı ğı lıb. Baş qa tər cü mə lə ri miz də 
olub. Di gər tə rəf dən, tər cü mə çi-
lik  sa hə sin də araş dır ma lar apa-
rı rıq, özüm iri həcm li mə qa lə lər 
ya zı ram. Elə bir ay əv vəl Ka na da-
nın bey nəl xalq “Me ta“ dər gi sin-
də “Şərq-qərb dəh li zi” haq qın da 
bir mə qa ləm çap olun du. Mə sə lə 
bu ra sın da dır ki, də fə lər lə bi zim 
kə nar da qal ma ğı mız la üz lə şi rik. 
Bir mi sal. Av ro pa da in gi lis cə tər-
cü mə en sik lo pe di ya sı bu ra xıb lar, 
ora da re gion lar üz rə xü la sə lər və 
araş dır ma lar ve rib lər. İs lam re-
gionu ki mi, ərəb dün ya sı na aid 
iki tə rəfl  i tər cü mə lər haq qın da ya-
zıb lar, Os man lı-Tür ki yə və İra na 
aid iki tə rəfl  i tər cü mə lər dən ge niş 
söh bət açıb lar. Qa lan la rı haq qın-
da heç nə yox dur. Mən o en sik-
lo pe di ya nı gör düm, de dim, bəs 
keç miş so vet lər bir li yin də olan, 
yə ni Ru si ya da, Or ta Asi ya da, Qaf-
qaz da kı mü səl man böl gə lər ni yə 
unu du lub? Qeyd et dim ki, is lam 
dün ya sın da mo dern ləş mə və is-
la hat la rın ço xu bu böl gə lər dən 

baş la yıb və ya qay naq la nıb. 
Azər bay can da Mir zə 

Fə tə li Axund za də, 
Əli bəy Hü seyn-

za də, Əh məd 
A ğ a o ğ  l u , 

M ə  h ə m -
mə də min 
Rə  sul  za-
də ki mi  
z i  ya  l ı  l a r 
y e  t i  ş i b . 
İ s  m a  y ı l 
Qasp rins-

ki və di-
gər lə ri ni 
ya da sal-
dım.

- Ye ri gəl miş kən, fev ral da uni-
ver si te ti niz də “İs lam mə də-
niy yə tin də elm və tex no lo gi-
ya” möv zu sun da sim po zium 
ke çi rə cək si niz. Bu möv zu ya 
mü ra ciət et mə yi niz son dövr-
lər dün ya da baş ve rən pro ses-
lər lə mi bağ lı dır?
- Bu, çox dan plan laş dı rıl mış və 

ar dı cıl apa rı lan bir iş dir. Mə sə lə 
bu ra sın da dır ki, dün ya da kı bö yük 
si vi li za si ya la rın ha mı sı bi ri-di gə rin-
dən nə lər isə gö tü rüb, in ki şaf edib. 
Mə sə lən, is lam si vi li za si ya sı yu nan 
si vi li za si ya sın dan bəh rə lə nib. Bü-
tün fəl sə fi , el mi ədə biy ya tı tər cü mə 
edib lər. Onun üzə rin də is lam mə də-
niy yə ti in ki şaf edib. Son ra Av ro pa 
mə də niy yə ti də is lam mə də niy yə-
tin dən bəh rə lə nib. Am ma Av ro pa-
da is lam dün ya sı nın ro lu unu du lub. 
Bə zən isə, hətt  a ko bud tərz də de yir-
lər ki, on lar an caq yu nan bi lik lə ri ni 
bi zə ötü rüb lər, baş qa heç nə et mə-
yib lər. Am ma son ra lar elə av ro pa-
lı la rın öz lə ri bu nu tək zib et di lər. 
Bö yük mə qa lə lər yaz dı lar, ye ni an-
la yış lar gə tir di lər, mə sə lən, “elm də 
Ma ra ğa in qi la bı” ki mi... Av ro pa lı lar 
öz lə ri yaz dı lar ki, Nə si rəd din Tu si və 
onun ət ra fın da kı alim lər ast ro no mi-
ya da əhə miy yət li kəşfl  ər edib lər və 
on la rın da bö yük his sə si Ni ko lay 
Ko per ni kin ki ta bın da var. Adı nı çək-
mə sə də, am ma Nə si rəd din Tu si nin 
məş hur lem ma sı (Tu si cü tü) və Tu si 
mək tə bi nin di gər nü ma yən də lə ri nin 
gəl dik lə ri el mi nə ti cə lər Ko per ni kin 
əsər lə ri nə ol du ğu ki mi da xil edi lib. 

- De mə li, Ko per nik pla giat 
edib...
- Müəy yən mə na da elə dir. Nə 

za man dır araş dır ma lar ge dir - bu, 
ne cə olub, har dan gö tü rüb, ni yə 
be lə edib? Yə ni is lam si vi li za si ya-
sı, güc lü-qüd rət li bir si vi li za si ya 
olub, am ma nis bə tən az öy rə ni lib. 
Av ro pa lı lar onu biz dən yax şı öy-
rə nir lər. Be lə lik lə, biz is la mın elm, 
fəl sə fə, ədə biy yat ta ri xi ni araş dı-
rı rıq. Uni ver si te ti miz də bu is ti qa-
mət də ça lı şan lar var və vax ta şı rı 
bu nun la bağ lı se mi nar lar, konf-
rans lar ke çi ri rik. 

- “Ko roğ lu nun Ame ri ka sə fə-
ri” ilə bağ lı ta pın tı la rı nız haq-
qın da eşit dik. Bu ba rə də nə de-
yə bi lər si niz?

- Xey li ma raq lı mə lu mat ve rə 
bi lə rəm. An caq hə lə ki ya zı nı bi-
tir mə di yim üçün ya rım çıq nə isə 
de mək is tə mi rəm.... 

- Bir az da tər cü mə pro se si ba-
rə də. Mə sə lən, məş hur in gi lis 
şairi, mis ti ki Uli yam Bley ki 
tər cü mə et mə yin  Corc Bay ro-
nu tər cü mə et mək dən fər qi nə-
də dir? 
- Əs lin də, is tə ni lən poezi ya da 

bir mis ti ka var. Çün ki poezi ya 
ob raz lar la da nı şır, əgər adi sö-
zü ol du ğu ki mi de yə cək sən sə, 
on da poezi ya ya eh ti yac qal mır. 
Ob raz lar la da nı şan da isə, tə bii 
ki, ora bir mis ti ka gə lir. Ona gö rə 
də, mən dü şün mü rəm ki, Bley-
ki tər cü mə edən də Bay ron dan 
və ya An na Ax ma to va dan fərq-
li bir dün ya ya qa pıl mı şam. An-
na Ax ma to va ya zır ki,  de yir lər, 
şair özü nə bən zə yən, ru hən özü-
nə ya xın olan adam la rı tər cü mə 
elə mə li dir. Mən 33 şair tər cü mə 
et mi şəm, ne cə ru hən on la rın ha-
mı sı na ya xın ola bi lər dim? Ya zır 
ki, Vik tor Hü qo ilə mən çox fərq-
li adam la rıq, am ma onu bö yük 
məm nu niy yət lə tər cü mə et mi-
şəm. Çün ki in san özün dən fərq li 
in san la rın iç dün ya sı na gir mə yi 
ba car ma lı dır. 

- Ri ya ziy yat la məş ğul olur su-
nuz mu? 
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- Ri ya zıy yat möh tə şəm və çox sev-
di yim bir elm dir, on dan ara lı düş mək 
müm kün de yil. An caq ri ya ziy yat la, 
əsa sən, ca van yaş la rın da əsas lı məş-
ğul olur lar. Mə sə lən, mən 25 ya şım da 
elm lər na mi zə di də rə cə si al mış dım, 
dün ya nın çox yer lə rin də də mə qa-
lə lə rim çı xır dı, dün ya nı gə zir dim. O 
vaxt lar və son ra lar ri ya ziy yat la bağ lı 
la zım bil di yim xey li iş gör düm. Son ra 
he sab elə dim ki, mə nim içim də olan 
ta rix, ədə biy yat, hu ma ni tar dü şün cə-
bun la ra da bö yük ma raq var. Ri ya ziy-
yat la məş ğul olan da da hə mi şə o sa-
hə nin ta ri xi ni araş dı rar dım. Mosk va 
Döv lət Uni ver si te tin də oxu yur dum 
(as pi ran tu ra da). Tə lə bə lər də, pro-
fes sor lar da ri ya ziy yat ta ri xi ilə bağ lı 
bir şey olan da mən dən so ru şur du lar. 
Yə ni içim də bir ta rix, ədə biy yat, fəl sə-

fə sev gi si var dı, ne cə de yər lər, “özüm 
üçün” qeyd lər edər dim hə mi şə. Son 
20-25 il də da ha çox in tel lek tual ta rix 
haq qın da, elm, fəl sə fə, din, ədə biy yat, 
mə də niy yət ta ri xi haq qın da mə qa lə-
lər və ki tab lar ya zı ram. Ey ni za man-
da, tər cü mə nə zə riy yə si, müəy yən dil 
prob lem lə ri, lek si koq ra fi  ya və sairə 
ilə də ma raq la nı ram. Am ma in di da-
ha in ten siv hu ma ni tar-so sial sa hə lər 
və zə ka ta ri xi ilə məş ğul olu ram. 

- Fi zi ka-ri ya ziy yat elm lə ri 
dok to ru su nuz, ri ya zi fi  zi ka ilə 
məş ğul ol mu su nuz. “Bö yük 
part la yış nə zə riy yə si”ni qə bul 
edir si niz mi?
- Elm də bu, be lə de yək, təq ri bən 

qə bul olu nub. Am ma şüb hə edən-
lər də var. XX əs rin 20-30-cu il lə rin də 
Ame ri ka da ast ro nom lar be lə bir şey 
öy rən di lər ki, işı ğın spekt rin də də-
yiş mə lər var. Bu, adi dil də o de mək-
dir ki, bü tün ob yekt lər uzaq la şır lar. 
Uzaq laş ma nın sü rə ti ni öl çə rək id dia 
edir lər ki, nə vaxt sa bü tün bu ob yekt-
lər bir nöq tə nin ət ra fın da imiş lər və 
ora dan uzaq la şıb lar. Onu da he sab-
la yır lar ki, təq ri bən 14 mil yard ya rım 
il bun dan əv vəl, kainat ki çik, qey ri-
adi də rə cə də sıx bir şey, nöq tə ki mi 
bir ma te ri ya imiş. Part la yış əmə lə gə-
lib, bu part la yı şın nə ti cə sin də kainat 
ya ra nıb. Son ra ar dı cıl nə lər baş ve rib, 
ne cə baş ve rib, hə yat ne cə əmə lə gə-
lib – bu ki mi mə sə lə lə ri də araş dı rıb 

əsas lan dı rır lar. Yə ni bu nun müəy-
yən cid di bir el mi əsa sı var. Am ma 
əley hi nə ge dən lər də var, çün ki or da 
çox lu sual lar var. Mə sə lən, sual var 
ki, o part la yış dan əv vəl nə  ol muş-
du? Ca vab ve rir lər ki, əv vəl yox-
dur. Za man an la yı şı da o part la yış la 
baş la yıb. Po pul yar bir nə zə riy yə dir. 
Am ma o nə zə riy yə lə ri nə tam is bat, 
nə də tək zib et mək olur. Elm də be lə 
bir şey var:  mo del qu rur san, o mo-
del tam real ol ma sa da, hə yat da kı 
han sı sa ha di sə lə ri müəy yən qə dər 
izah edə bi lir. Son ra baş qa bi ri si da-
ha ay dın mo del dü zəl dir. Ne cə ki, 
Nyu to nun bir kainat mo de li var dı, 
Eynş teyn onu tək zib et mə di, sa də cə, 
on dan da ha mü kəm mə li ni ya rat dı. 
Nyu to nun mo de li bi zim gö zü müz-
lə gör dü yü müz dün ya nı izah edir, 

am ma Eynş tey nin mo de li işıq sü rə-
ti nə ya xın olan ha di sə lə ri, tə səv vür 
edil məz də rə cə də çox-çox uzaq lar da 
ola nı da izah edə bi lir. 

- Za ma nın ha ra dan baş la ma-
sı və ha ra da bi tə cə yi mə sə lə si 
bir çox fi  zik lə rin to xun du ğu 
mə sə lə dir. Be lə bir fi  kir möv-
cud dur ki, ya şa dı ğı mız dün ya 
za man dan iba rət dir və bir gün 
o bi tə cək.  Ye ri gəl miş kən, bu, 
ədə biy yat da da yer alıb. “Ali sa 
mö cü zə lər di ya rın da”, “Za man 
ma şı nı” ki mi əsər lər də ye rin, 
vax tın yal nız bir nöq tə də da-
yan dı ğı mər kə zin dən bəhs edi-
lir... Ma raq lı dır ki, Qu ran da, 
İn cil də də gün lə rin həd din dən 
ar tıq qı sa la ca ğı və qi ya mət gü-
nü ba rə də da nı şı lır...

- Mən Qu ran da və ya İn cil də 
cid di bir elm ol ma sı fi k ri nin tə-
rəf da rı de yi ləm. Bun lar əx laq ki-
tab la rı, düz gün sa yı lan ya şa yış 
qay da la rı ki ta bı, hə yat mə cəl lə si-
dir. Əl bətt  ə, or da müd rik lik var. 
Am ma bu, elm de yil. Kim de yir sə 
ki,  ay nə bi lim, Nyu to nun ya rat-
dı ğı ca zi bə qa nu nu Qu ran da da 
var - be lə söh bət lər pri mi tiv ya-
naş ma nın tə za hü rü dür. Qu ra nın, 
İn ci lin məq sə di o de yil. Am ma 
be lə bir şey var -uzun za man İs-
lam dün ya sın da Qu ra na eh ti ram 
çox bö yük olub və bir za man lar 
da el mi sə viy yə dü şüb aşa ğı. Yə-
ni or ta əsr lər də Xa rəz mi, İbn Si na, 
Bi ru ni, İbn Hey səm, Nə si rəd din 
Tu si ki mi nə həng lər var idi, am ma 
son ra sə viy yə düş dü, İs lam dün-

ya sı nı böh ran bü rü dü, hər bi uğur-
la ra uyul du, tən qi di dü şün cə, elm 
unu dul du. Av ro pa irə li get di. On-
da san ki bu ge ri qal ma komp lek si 
ilə kef siz lə şən is lam dün ya sı baş-
la yır ki, si zin Nyu ton var, biz də də 
Qu ran da hər şey var. Be lə  şey lər 
əmə lə gəl di və din lə elm ara sın da 
çə kiş mə düş dü. Ab bas qu lu Ağa 
Ba kı xa no vun ast ro no mi ya ta ri xi nə 
aid “Əs rar əl-Mə la küt” (“Göy lə rin 
sir ri”) ad lı əsə ri var. Ərəb cə ya-
zıb, Tür ki yə də sul ta na ba ğış la yıb. 
O dövr də türk cə yə də çe vi rib lər. 
O əsər də Ab bas qu lu Ağa Ba kı xa-
nov qə dim dövr dən öz döv rü nə 
qə dər ast ro no mik gö rüş lə ri-alim-
lə rin  de dik lə ri ni ya zıb, qə dim 
yu nan lar dan baş la yıb Ko per nik 
və Kep le rə qə dər gə lib çı xıb. Bə zi 
şey lə ri də qiq de yib, ri ya ziy yat çı, 
fi  zik ol ma dı ğın dan bə zi şey lər-
də səhv lər edib. Am ma yax şı bir 
iş gö rüb, maarif çi ki mi Av ro pa da 
kainat haq qın da edil miş kəşfl  ə ri 
xal qa (yə ni oxu maq is tə yən lə rə və 
oxu dan la ra) sa də dil də çat dı rıb. 
Əsə rin axı rın cı pa raq ra fı odur ki, 
müasir elm lə Qu ran ara sın da zid-
diy yət yox dur. Çün ki o za man, bir 
tə rəf dən, elm lə məş ğul olan lar ara-
sın da Qu ra na küfr edən lər olur du, 
bir tə rəf dən də din xa dim lə ri el mə 
qar şı çı xır dı lar. Ba kı xa nov çox ge-
niş dü şün cə li, o döv rün ən hər tə-
rəfl  i en sik lo pe dik bi lik sa hi bi olan 

şəx si olub. Av ro pa ya ge dib, gə zib, 
fəl sə fə, coğ ra fi  ya, elm ta ri xi və si-
ya si ta rix lə ta nış və məş ğul olub, 
dil çi və tər cü mə çi olub. Ba şa dü-
şür dü ki, elm gö zəl dir. Gö rür dü 
ki, dün ya nın in ki şa fın da elm nə 
qə dər rol oy na yıb. Am ma, bu nun-
la bə ra bər, çox mö min adam olub. 
Ona gö rə də, hə min əsə rin bu pa-
raq ra fı çox ma raq lı və əhə miy yət-
li dir. Ora da o da hə min fi k ri de yir 
ki, bu nə zə riy yə lər Qu ran la uy ğun 
gə lir. Am ma bu ya zı, o dövr üçün 
idi. Mən dü şü nü rəm ki, bu dövr də 
elm bir şey dir, din ta mam baş qa 
bir sa hə dir. İki si bir-bi ri nin işi nə 
qa rış ma ma lı dır. Dün ya gö zü mü-
zün qa ba ğın da də yi şir, tex no lo gi-
ya in ki şaf edir. Bu gün ya şa ma ğı 
da ha ra hat, da ha ma raq lı edən nə 
var sa, o cüm lə dən tex no lo gi ya, el-
min öv la dı dır. El min də in san la-
rın inan cı na, di nə hü cum elə mə yə 
ix ti ya rı yox dur. Çün ki elə sual lar 
var ki, elm ona ca vab ve rə bil-
mir. Mə sə lən, in san hə ya tı, in san 
xa rak te ri, xe yir nə dir, şər nə dir, 
yax şı-pis nə dir,..-bun la rın el mi nə-
zə riy yə lə ri yox dur. Elm də din ax-
tar san səhv edə cək sən, din də elm 
ax tar san səhv edə cək sən- mə nim 
fi k rim be lə dir.

Qal dı ki, za man haq qın da fi  zi-
ki və mis tik fi  kir lə rə, Eynş tey nin 
nis bi lik nə zə riy yə si nə gö rə işıq 
sü rə ti nə ya xın hə rə kət za ma nı fə-
za və za man müəy yən əyil mə lə rə 
mə ruz qa lır. Bir adam işıq sü rə ti-
nə ya xın kaina tın uzaq yer lə ri nə 
sə fər edir sə, ora da za man Yer də ki 
za ma na nis bə tən az ke çir. Mə sə-
lən, adam o uçuş da kainat ba xım-
dan 3 il za man sərf edir sə, yer də 
hə min vaxt, de yək ki, 30 il ola caq. 
Və adam Ye rə qa yı dan da öz uşa-
ğın dan ki çik yaş da ola bi lər...

- Axı, bə zi fi  zik lər qi ya mə tin 
ne cə baş ve rə cə yi haq qın da 
nə zə riy yə irə li sü rür lər...
-  Dün ya da po pul yar lıq qa zan-

maq üçün elm dən is ti fa də edən 
o qə dər in san lar var ki. Mə sə lən, 
Ha run Yəh ya var, bü tün dün ya da 
onun “el mi-di ni kəşfl  ə ri”nə  is teh-
za ilə ba xır lar...

- Şeir lə ri niz dən be lə gö rü nür 
ki, Al la ha ina nır sı nız...
- Şeir lə rim də ki “Al lah” ifa də-

si da ha çox mü ra ciət for ma sı dır. 
Hətt  a də rin ateist olan lar da “Al-
lah”, “Tan rı” söz lə rin dən is ti fa-
də edir lər, “val lah” de yir lər. Mən 
Pey ğəm bə rin var lı ğı na çox ra hat 
ina nı ram, o olub, bö yük iş lər gö-
rüb – bu ger çək ta rix dir, an la şı lan 
bir şey dir. Am ma Al la hın var lı ğı-
nı hə rə bir cür ba şa dü şür. Onu 
ant ro po mor fi k (in sa na bən zər) tə-
səv vür edə bil məz sən, zid diy yət-
lər əmə lə gə lir. Bəs, ne cə tə səv vür 
edə sən? Yə ni bu, elə “ilk part la-
yış” ki mi bir şey dir!

Qı zıl gül AB DİN

“Ay dın yol”un sual la rı nı Xə zər Uni ver si te ti nin tə sis çi si və rek to ru, ta nın mış şair-
tər cü mə çi, fi zi ka-ri ya ziy yat elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ham let İsa xan lı  ca vab lan dı rır

“ İs tə ni lən poezi ya da 
bir mis ti ka var. Çün-
ki poezi ya ob raz lar la 
da nı şır, əgər adi sö zü 

ol du ğu ki mi de yə cək sən sə, 
on da poezi ya ya eh ti yac qal-
mır. Ob raz lar la da nı şan da 
isə, tə bii ki, ora bir mis ti ka 
gə lir. Ona gö rə də, mən dü-
şün mü rəm ki, Bley ki tər cü mə 
edən də Bay ron dan və 
ya An na Ax ma to va dan 
fərq li bir dün ya ya qa-
pıl mı şam. ”

- Ham let müəl lim, ha zır da 
Azər bay can da tər cü mə sa hə-
sin də ki və ziy yə ti ne cə qiy mət-

- Əl bətt  ə, on il bun dan əv vəl lə 
mü qa yi sə edən də, xey li in ki şaf 
var. Am ma biz bu sa hə də qon şu 
Tür ki yə və İran dan, - hə lə mən 
baş qa öl kə lə ri de mi rəm - çox-çox  
ge ri qal mı şıq. Fak ti ki ola raq, İran-
da da, Tür ki yə də də el min, fəl sə-
fə nin, bə dii ədə biy ya tın gö zə də-
yən, tu tar lı əsər lə ri ni öz dil lə ri nə 
çe vi rir lər. Hətt  a elə ki tab lar var 
ki, çox oxu cu su, ba za rı yox dur, 
mə sə lən, mo noq ra fi  ya dır, -onu da 
çe vi rir lər. Bu vü sət biz də yox dur. 
Düz dür, de yə bi lə rik ki, on lar bö-
yük öl kə lər dir, ki tab la rın, hər hal-
da, sa tıl maq şan sı var. Üs tə lik, in-
san qay naq la rı, kadr po ten sial la rı 
çox dur. Am ma mən bu nu Hol lan-
di ya, Bel çi ka haq qın da da de yə 
bi lə rəm, bax ma ya raq ki, on la rın 
əha li si nis bə tən az dır. Bə dii, fəl sə-
fi  və el mi ədə biy yat, po pul yar el-
mi ya zı lar di li mi zə çev ril mə li dir. 
Bu nun üçün sis tem li iş get mə li dir. 
Sis tem li işi isə biz, hə lə də, so vet 
döv rün də ki ki mi, döv lət dən 
göz lə yi rik. Bu, doğ ru ya naş-
ma de yil. Özəl tə şəb büs lər 

lin də. Son ra er mə ni di lin də han sı 
ədə biy ya tın ol du ğu ilə ma raq lan-
dım. Mə lum ol du ki, er mə ni lə rin 
or da 66 min lik ki tab xa na sı var-
- in gi lis, al man, fran sız, er mə ni 
dil lə rin də ya zıl mış ədə biy yat dan 
iba rət bö yük, ay rı ca bir ki tab xa-
na. Düz dür, Los-An ce les er mə-
ni lə rin məs kun laş dı ğı bir yer dir. 
On lar 16-cı əs rin son la rın dan Av-
ro pa da, Ame ri ka da  məs kun la şıb, 
təb li ğat la rı nı apa rıb lar. Am ma 
biz də iş lə mə li yik, özü mü zü təq-
dim et mə li yik.  Bu nun la be lə, son 
vaxt lar Azər bay can da tər cü mə yə 
diq qət ve ril mə yə baş la yıb. Pre zi-
den tin sə rən ca mı ilə Na zir lər Ka-
bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi 
ya ra dı lıb. Hiss olu nur ki, iş ge dir. 
Yə ni və ziy yət ümid ve ri ci dir.

- Bəs, uni ver si te ti niz 
bu is ti qa mət də 
han sı iş lə ri 
gö rür?

baş la yıb və ya qay naq la nıb. 
Azər bay can da Mir zə 

Fə tə li Axund za də, 
Əli bəy Hü seyn-

za də, Əh məd 
A ğ a o ğ  l u , 

M ə  h ə m -
mə də min 
Rə  sul  za-
də ki mi  
z i  ya  l ı  l a r 
y e  t i  ş i b . 
İ s  m a  y ı l 
Qasp rins-

ki və di-
gər lə ri ni 
ya da sal-
dım.

- De mə li, Ko per nik pla giat 
edib...
- Müəy yən mə na da elə dir. Nə 

za man dır araş dır ma lar ge dir - bu, 
ne cə olub, har dan gö tü rüb, ni yə 
be lə edib? Yə ni is lam si vi li za si ya-
sı, güc lü-qüd rət li bir si vi li za si ya 
olub, am ma nis bə tən az öy rə ni lib. 
Av ro pa lı lar onu biz dən yax şı öy-
rə nir lər. Be lə lik lə, biz is la mın elm, 
fəl sə fə, ədə biy yat ta ri xi ni araş dı-
rı rıq. Uni ver si te ti miz də bu is ti qa-
mət də ça lı şan lar var və vax ta şı rı 
bu nun la bağ lı se mi nar lar, konf-
rans lar ke çi ri rik. 

- “Ko roğ lu nun Ame ri ka sə fə-
ri” ilə bağ lı ta pın tı la rı nız haq-
qın da eşit dik. Bu ba rə də nə de-
yə bi lər si niz?

var sa, o cüm lə dən tex no lo gi ya, el-
min öv la dı dır. El min də in san la-
rın inan cı na, di nə hü cum elə mə yə 
ix ti ya rı yox dur. Çün ki elə sual lar 
var ki, elm ona ca vab ve rə bil-
mir. Mə sə lən, in san hə ya tı, in san 
xa rak te ri, xe yir nə dir, şər nə dir, 
yax şı-pis nə dir,..-bun la rın el mi nə-
zə riy yə lə ri yox dur. Elm də din ax-
tar san səhv edə cək sən, din də elm 
ax tar san səhv edə cək sən- mə nim 
fi k rim be lə dir.

Qal dı ki, za man haq qın da fi  zi-
ki və mis tik fi  kir lə rə, Eynş tey nin 

“33 şairlə ruhən
necə yaxın ola bilərəm”
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– Pre zi den tin sə rən ca mı han sı 
mə qam la rı özün də eh ti va edir?
– Qa ra bağ at la rı na diq qə tin 

yö nəl mə si nə çox bö yük eh ti yac 
var idi. 1993-cü il ha di sə lə rin dən 
son ra Ağ dam ra yo nu iş ğal olun-
du, əha li öz yurd-yu va sın dan di-
dər gin düş dü. Ağ da mın məş hur 
at çı lıq za vo du da da ğıl dı. Uzun 
müd dət bu sa hə rəs mi diq qət dən 
də kə nar da qal mış dı. Qa ra bağ 
at la rı nı ay rı-ay rı şəxs lər qo ru-
yub-sax la ya bil di. An caq at la rı-
mı zın əv vəl ki şöh rə ti ni qay tar-
maq üçün ən yük sək sə viy yə də 
təd bir lə rin gö rül mə si nə eh ti yac 
var idi. Azər bay can Pre zi den ti-
nin bu sə rən ca mı nın əhə miy yə ti 
bu sa hə yə ay rı lan pul dan qat-qat 
bö yük dür. Söh bət tək cə iki mil-
yon ma na ta gö rü lə cək iş lər dən 
get mir. Sə rən cam da de yi lir ki, 
Qa ra bağ at la rı nın ge no fon du-
nun qo run ma sı hə ya ta ke çi ril-
sin. Ey ni za man da, se lek si ya-da-
maz lıq iş lə rin də el mi ya naş ma 
apa rıl ma lı dır. Sə rən cam, bi rin ci 
növ bə də, Qa ra bağ cin si nin ti pik 
xü su siy yət lə ri nin güc lən mə si ni 
özün də eh ti va edir. Əsas hə dəf 
bu dur. Bə zən de yi lir ki, min baş 
Qa ra bağ atı var. Bə zən də mət-
buat da ya zır lar ki, kənd at la rı da 
da xil ol maq la, on min at da Qa ra-
bağ atı nın qa nı var. Bu düz gün 
ya naş ma de yil. Ona qal sa, dün-
ya da olan, de mək olar ki, bü tün 
mə də ni cins lə rin tər ki bin də Qa-
ra bağ atı nın qa nı var. An caq bu 
at lar Qa ra bağ cin si sa yıl mır. 

Əsas mə qam bu dur ki, döv lət 
baş çı sı bu mə sə lə yə öz prin si pial 
möv qe yi ni bil di rir. Heç şüb hə siz 
ki, il kin mər hə lə də ay rı lan və sait-
dən son ra da, bu sa hə yə xü su si 
diq qət ay rı la caq dır. 

Təəs süf ki, Kənd Tə sər rü fa tı Na-
zir li yin də ay rı ca at çı lıq böl mə si 
yox dur. Ümu miy yət lə, bu sa hə-
də mü tə xəs sis lə rin sa yı çox az dır. 
Ar tıq bu sə rən cam dan gö rü nür ki, 
na zir li yin tər ki bin də at çı lıq şö bə si-
nin ya ra dıl ma sı, ix ti sas lı kadr la rın 
ye tiş di ril mə si də diq qət dən kə nar-
da ola caq.

– Sə rən cam la bağ lı ha zır da han-
sı iş lər gö rü lür, gə lə cək də nə ki mi 
iş lər plan laş dı rı lır?

– Sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə-
lər lə bağ lı han sı iş lə rin gö rül dü yü nü 
de mək, hə lə ki, tez dir. Bil di yi mə gö-
rə, Ləm bə ran da yer lə şən Döv lət At-
çı lıq Za vo du nun mad di və ziy yə ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı üçün ye ni bir la yi hə 
üzə rin də iş ge dir. Ora da at lar üçün 
dün ya stan dart la rı na uy ğun şə rait ya-
ra dı la caq. Bu nun özü də çox bö yük 
iş dir. Çün ki mü va fi q şə raitin zəif ol-
ma sı cin sin cır laş ma sı na gə ti rib-çı xa-
ra bi lər. Cins at lar  şə raitin ol ma ma-
ğın dan, ba xı mın zəif ol ma sın dan və 
yük sək key fi y yət li qi da la rın ça tış-
maz lı ğın dan öz key fi y yət lə ri ni iti-
rir. Bu nun la pa ra lel ola raq doğ ru- 
düz gün se lek si ya nın apa rıl ma sı 
da ay rı lıq da el mi-me to do lo ji ya-
naş ma tə ləb edir. 

1949-cu il də Ağ dam At çı lıq 
Za vo du ya ra dı lan da bu ra da iyir-
mi mad yan və iki er kək at olub. İl lər 
ər zin də bu at lar dan yüz lər lə yük sək 
key fi y yət li Qa ra bağ cins li at ye tiş di-
ril di. Auk sion lar da ən ba ha lı qiy mə-
tə sa tı lan at lar da məhz on lar idi. 

– Qa ra bağ at la rı nın dün ya da ta-
nı dıl ma sı üçün han sı iş lər gö rül-
mə li dir?
– Qa ra bağ at la rı nın dün ya da at-

la rın baş ta cı ki mi se vil mə si, qə bul 
olun ma sı üçün bu cin sin özün də bü-
tün po ten sial var. Ça tış ma yan bir şey 
var sa, o da  bi zim mü na si bə ti miz dir. 
Sər vət lə ri miz çox ol du ğu na gö rə, bə-
zən on la rın qəd ri ni bil mi rik. Ona gö rə 
də, təb li ğat işi ilə cid di məş ğul ol mu-
ruq. An caq zə ma nə də yi şib. Gə rək öz 
sər vət lə ri mi zi dün ya ya ta nı daq. Bu 
at lar həm gö zəl li yi nə , həm iş qa bi-
liy yə ti nə, həm də ta rix də ki ye ri nə gö-
rə dün ya da ta nı dıl ma ğa la yiq dir lər. 
Ona gö rə də, bu at la rın əv vəl ki şöh-
rət lə ri ni ge ri qay tar ma la rı üçün elə də 
bö yük əziy yət çə kil mə yə cək. 

Bu cin sin, bu at la rın üs tün də 
Qa ra ba ğın adı var. Er mə ni lər Qa-
ra bağ adı ilə bağ lı hər şe yə id dia 
edir lər. Elə məhz bu id dia da bi zi 
məc bur et mə li dir ki, öz sər və ti mi-
zi qo ru yaq və ar tı raq. Er mə ni lə ri 
if şa et mək elə də çə tin de yil. Çün ki 
bü tün Er mə nis ta nı gəz sək bir baş 
da ol sa, Qa ra bağ atı ta pa bil mə rik. 
An caq adi bir və tən daş ki mi, mən 
bir ne çə si ni öz tə sər rü fa tım dan 
gös tə rə bi lə rəm. Er mə nis tan te le-
vi zi ya la rın dan bi ri Qa ra bağ at la rı 
ilə bağ lı vi deoçarx ha zır la mış dı. 
Gu ya bu cins at lar qə dim er mə ni 
at la rı dır. An caq öz lə rin də Qa ra bağ 
at la rı ol ma dı ğı na gö rə, məc bur qa-
lıb, mə nim te le fo num la çə kib, in-

ter ne tə qoy du ğum key fi y yət siz 
vi deodan is ti fa də edir lər. Film də 
ba xır san ki, er mə ni atın dan da nı-
şır lar, an caq kadr lar da Ba kı nı, Cı-
dır mey da nı nı gös tə rir lər. Yə ni hər 

sa hə də ol du ğu ki mi bu ra-
da da er mə ni sax-

ta kar l ı  ğı 

üzə çı xır. On la rın im ka nı ol sa, Qa-
ra bağ at la rın dan bir ne çə si ni alıb 
apa rar dı lar. An caq çox şü kür ki, 
Azər bay can da bu at la rın sa hib lə ri 
heç vaxt on la rı sat mır lar. 

Hey dər Əli yev Fon du nun Pre zi-
den ti Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 
tə şəb bü sü ilə Qa ra bağ at la rı nın 
mad di-mə nə vi irs ki mi UNES CO 
tə rə fi n dən qo run ma sı üçün mü-
ra ciət olu nub. Ha zır da bu sa hə-
də iş lər gö rü lür. Dü şü nü rəm ki, 
UNES CO-nun qə ra rı özü nü çox 
göz lət mə yə cək. 

– Bu mər hə lə də Elm lər Aka de mi-
ya sı nın işi nə lər dən iba rət ola-
caq?

– Elm lər Aka de mi ya sı sırf el mi tə-
rəf dən öz töh fə si ni ver mə li dir. Mü tə-
xəs sis lə ri miz ta ri xi ya naş ma ilə ya na şı 
se lek si ya pro se sin də də ya xın dan iş-
ti rak et mə li dir. Ge ne tik lər, zooloq lar 
bu mə sə lə ilə məş ğul ol ma lı dır. El mi 
mər kəz ya ra dıl ma lı, cin sin key fi y-
yət lə ri nin ar tı rıl ma sı üçün proq ram 
ha zır lan ma lı dır. Yə ni alim lə ri mi zin 
bu ra da da iş ti ra kı na eh ti yac var.

Qa ra bağ at la rı ilə bağ lı sə rən cam, 
ey ni za man da, res pub li ka da, ümu-
miy yət lə, at çı lı ğın in ki şa fı na, Dil boz 
at la rı nın və di gər cins at la rın ar tı rıl-
ma sı na öz müs bət tə si ri ni gös tə rə cək. 

– Qa ra bağ at la rı nın əsas xü su-
siy yət lə ri han sı lar dır? 
– Mən ix ti sas ca ta rix çi yəm. El mi 

işi min möv zu su Qa ra bağ at la rı nın 
ta ri xi dir. Ümu miy yət lə, bu at lar dün-
ya nın ən qə dim at cin si nin tö rə mə lə ri-
dir. Cin sin qə dim li yi də onun in sa na 
çox yo vuş ma sı na tə sir edib. Qa ra bağ 
at la rı in san sız ya şa ya bil mir. Bu at la-
rın bir xü su siy yə ti də on la rın gö zəl li-
yi dir. Par laq, alov lu qı zı lı rən gə ma-
lik dir lər. Aya ğın da, al nın da xü su si 
xal la rın ol ma sı çox ma raq lı dır. Elə bil 
rəs sam əlin dən çı xıb. Hə rə kət lə ri də 
bir ay rı aləm dir. On la rın ət ri də fərq li 
olur. Də fə lər lə olub ki, ürə yim sı xı lıb, 
gə lib atı qu caq la yıb, qo xu su nu içi mə 
çək mi şəm. Hətt  a is tə ni lən dər man-
dan da güc lü eff  ekt ve rir. Biz sə fər lər-
dən qa yı dan da bi rin ci evə yox, ge dib 
ata baş çə ki rik. Qa ra bağ atı da sa hi bi-
nə qar şı sə da qət li dir. O, yi yə si ni heç 
vaxt dar ayaq da qo yub get məz. Uşaq-

la ra qar şı da xü su si diq qət li dir. Adi 
vaxt da ipə-sa pa yat ma yan at, uşaq 

gö rən də sa kit lə şir.
– Cin sin for ma laş ma pro se si 
ne cə ge dir? 

– Qə dim də at lar vəh şi ha-
lın da olub lar. Əh li lə şən dən son-

ra in san at da öz tə ləb lə ri nə uy ğun 
xü su siy yət lər ax tar ma ğa, on la rı bu 
tə ləb lə rə uy ğun for ma laş dır ma ğa 
baş la yıb. Ha ra da sa atın sü rə ti nə, 
baş qa bir yer də isə dö yüş mək qa bi-
liy yə ti nə eh ti yac olub. Bu na uy ğun 
da at lar ye tiş di ri lib. Üs tə lik, bi zim 
xal qı mı zın mə də niy yə tə, in cə sə nə tə 
xü su si mey li ol du ğu na gö rə, at la rın 
gö zəl gö rün mə si nə önəm ve ri lib. 
Ümu miy yət lə, biz də su rət pə rəst lik 
olub. Ona gö rə də at la rın da gö zəl 
gö rün mə yi ni is tə yib lər. At la rın, həm 
də, kult tə yi na tı olub. Qo yu na, inə yə 
hə mi şə süd lük, ət lik ki mi ya na şıb lar. 
At lar da isə da ha çox gö zəl li yi önə çə-
kib lər. Cin sin ya ran ma pro se si min 
il lər lə çə kir. Azər bay can da bu pro ses 
üç min beş yüz il əv vəl baş la yıb, iki 
min beş yüz il əv vəl so na ça tıb. 

 – Bil di yi mə gö rə, xa ri ci te le ka-
nal la rın bi ri Qa ra bağ at la rı ilə 
bağ lı fi lm ha zır la yır.
– Azər bay ca nın yer li te le vi zi ya-

la rı Qa ra bağ at la rı ilə bağ lı mü tə-
ma di ola raq fi lm lər çə kir. Ha zır da 
İc ti mai te le vi zi ya ye ni fi lm üzə rin-
də iş lə yir. Həm çi nin, xa ri ci te le vi zi-
ya lar dan bi ri də Qa ra bağ at la rı ilə 
bağ lı sə nəd li fi lm ha zır la yır. Ha zır-
da sse na ri üzə rin də iş ge dir. Biz də 
öz kö mək li yi mi zi gös tə ri rik. Hər 
hal da, Av ro pa və Ame ri ka da Qa ra-
bağ at la rı nın keç mi şi ni, bu gü nü nü 
ta nı dan və gə lə cə yi nin kon tur la rı nı 
müəy yən ləş di rən bir fi lm ola caq.

Rövşən DANYERİ

  Ötən ilin son la rın da Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Qa ra bağ atı cin si nin in ki-
şa fı na əla və dəs tək haq-
qın da sə rən cam im za la-
yıb. Sə rən ca ma əsa sən, 
Qa ra bağ atı cin si nin da-
maz lıq özə yi nin qo run ma-
sı və in ki şaf et di ril mə si, 
se lek si ya-da maz lıq iş lə ri-
nin el mi əsas lar la apa rıl-
ma sı nın tə min olun ma sı 
üçün Pre zi den tin eh ti-
yat fon dun dan Kənd 
Tə sər rü fa tı Na zir li yi nə 
iki mil yon ma nat ay-
rı lıb. 
  Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi-
ya sı nın əmək da şı, 
şəx si at çı lıq tə sə-
rüf fa tı nın sa hi-
bi Pa şa Oğuz la 
Qa ra bağ at la-
rı nın ha zır kı 
və ziy yə ti ba-
rə də söh bət 
et dik.

rəf dən öz töh fə si ni ver mə li dir. Mü tə-
xəs sis lə ri miz ta ri xi ya naş ma ilə ya na şı 
se lek si ya pro se sin də də ya xın dan iş-
ti rak et mə li dir. Ge ne tik lər, zooloq lar 
bu mə sə lə ilə məş ğul ol ma lı dır. El mi 
mər kəz ya ra dıl ma lı, cin sin key fi y-
yət lə ri nin ar tı rıl ma sı üçün proq ram 
ha zır lan ma lı dır. Yə ni alim lə ri mi zin 
bu ra da da iş ti ra kı na eh ti yac var.

ey ni za man da, res pub li ka da, ümu-
miy yət lə, at çı lı ğın in ki şa fı na, Dil boz 
at la rı nın və di gər cins at la rın ar tı rıl-
ma sı na öz müs bət tə si ri ni gös tə rə cək. 

işi min möv zu su Qa ra bağ at la rı nın 
ta ri xi dir. Ümu miy yət lə, bu at lar dün-
ya nın ən qə dim at cin si nin tö rə mə lə ri-
dir. Cin sin qə dim li yi də onun in sa na 
çox yo vuş ma sı na tə sir edib. Qa ra bağ 
at la rı in san sız ya şa ya bil mir. Bu at la-
rın bir xü su siy yə ti də on la rın gö zəl li-
yi dir. Par laq, alov lu qı zı lı rən gə ma-
lik dir lər. Aya ğın da, al nın da xü su si 
xal la rın ol ma sı çox ma raq lı dır. Elə bil 
rəs sam əlin dən çı xıb. Hə rə kət lə ri də 
bir ay rı aləm dir. On la rın ət ri də fərq li 
olur. Də fə lər lə olub ki, ürə yim sı xı lıb, 

– Pre zi den tin sə rən ca mı han sı 
mə qam la rı özün də eh ti va edir?
– Qa ra bağ at la rı na diq qə tin 

yö nəl mə si nə çox bö yük eh ti yac 
var idi. 1993-cü il ha di sə lə rin dən 
son ra Ağ dam ra yo nu iş ğal olun-
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bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Qa ra bağ atı cin si nin in ki-
şa fı na əla və dəs tək haq-
qın da sə rən cam im za la-
yıb. Sə rən ca ma əsa sən, 
Qa ra bağ atı cin si nin da-
maz lıq özə yi nin qo run ma-
sı və in ki şaf et di ril mə si, 
se lek si ya-da maz lıq iş lə ri-
nin el mi əsas lar la apa rıl-
ma sı nın tə min olun ma sı 
üçün Pre zi den tin eh ti-
yat fon dun dan Kənd 
Tə sər rü fa tı Na zir li yi nə 
iki mil yon ma nat ay-

Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi-
ya sı nın əmək da şı, 
şəx si at çı lıq tə sə-
rüf fa tı nın sa hi-
bi Pa şa Oğuz la 
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ter ne tə qoy du ğum key fi y yət siz 
vi deodan is ti fa də edir lər. Film də 
ba xır san ki, er mə ni atın dan da nı-
şır lar, an caq kadr lar da Ba kı nı, Cı-
dır mey da nı nı gös tə rir lər. Yə ni hər 

sa hə də ol du ğu ki mi bu ra-
da da er mə ni sax-

ta kar l ı  ğı 
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yıb. Sə rən ca ma əsa sən, 
Qa ra bağ atı cin si nin da-
maz lıq özə yi nin qo run ma-
sı və in ki şaf et di ril mə si, 
se lek si ya-da maz lıq iş lə ri-
nin el mi əsas lar la apa rıl-
ma sı nın tə min olun ma sı 
üçün Pre zi den tin eh ti-
yat fon dun dan Kənd 
Tə sər rü fa tı Na zir li yi nə 
iki mil yon ma nat ay-

Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi-
ya sı nın əmək da şı, 
şəx si at çı lıq tə sə-
rüf fa tı nın sa hi-
bi Pa şa Oğuz la 

– Sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə-

olur. Də fə lər lə olub ki, ürə yim sı xı lıb, 
gə lib atı qu caq la yıb, qo xu su nu içi mə 
çək mi şəm. Hətt  a is tə ni lən dər man-
dan da güc lü eff  ekt ve rir. Biz sə fər lər-
dən qa yı dan da bi rin ci evə yox, ge dib 
ata baş çə ki rik. Qa ra bağ atı da sa hi bi-
nə qar şı sə da qət li dir. O, yi yə si ni heç 
vaxt dar ayaq da qo yub get məz. Uşaq-

olur. Də fə lər lə olub ki, ürə yim sı xı lıb, 
gə lib atı qu caq la yıb, qo xu su nu içi mə 
çək mi şəm. Hətt  a is tə ni lən dər man-
dan da güc lü eff  ekt ve rir. Biz sə fər lər-
dən qa yı dan da bi rin ci evə yox, ge dib 
ata baş çə ki rik. Qa ra bağ atı da sa hi bi-
nə qar şı sə da qət li dir. O, yi yə si ni heç 
vaxt dar ayaq da qo yub get məz. Uşaq-

Qarabağ atlarını
xilas edən sərəncam

– Sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə-
lər lə bağ lı han sı iş lə rin gö rül dü yü nü 
de mək, hə lə ki, tez dir. Bil di yi mə gö-
rə, Ləm bə ran da yer lə şən Döv lət At-
çı lıq Za vo du nun mad di və ziy yə ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı üçün ye ni bir la yi hə 
üzə rin də iş ge dir. Ora da at lar üçün 
dün ya stan dart la rı na uy ğun şə rait ya-
ra dı la caq. Bu nun özü də çox bö yük 
iş dir. Çün ki mü va fi q şə raitin zəif ol-
ma sı cin sin cır laş ma sı na gə ti rib-çı xa-
ra bi lər. Cins at lar  şə raitin ol ma ma-
ğın dan, ba xı mın zəif ol ma sın dan və 
yük sək key fi y yət li qi da la rın ça tış-
maz lı ğın dan öz key fi y yət lə ri ni iti-
rir. Bu nun la pa ra lel ola raq doğ ru- 

1949-cu il də Ağ dam At çı lıq 
Za vo du ya ra dı lan da bu ra da iyir-
mi mad yan və iki er kək at olub. İl lər 
ər zin də bu at lar dan yüz lər lə yük sək 
key fi y yət li Qa ra bağ cins li at ye tiş di-
ril di. Auk sion lar da ən ba ha lı qiy mə-
tə sa tı lan at lar da məhz on lar idi. 

– Qa ra bağ at la rı nın dün ya da ta-

la ra qar şı da xü su si diq qət li dir. Adi 
vaxt da ipə-sa pa yat ma yan at, uşaq 

gö rən də sa kit lə şir.

lın da olub lar. Əh li lə şən dən son-
ra in san at da öz tə ləb lə ri nə uy ğun 
xü su siy yət lər ax tar ma ğa, on la rı bu 
tə ləb lə rə uy ğun for ma laş dır ma ğa 
baş la yıb. Ha ra da sa atın sü rə ti nə, 
baş qa bir yer də isə dö yüş mək qa bi-
liy yə ti nə eh ti yac olub. Bu na uy ğun 
da at lar ye tiş di ri lib. Üs tə lik, bi zim 
xal qı mı zın mə də niy yə tə, in cə sə nə tə 
xü su si mey li ol du ğu na gö rə, at la rın 
gö zəl gö rün mə si nə önəm ve ri lib. 
Ümu miy yət lə, biz də su rət pə rəst lik 
olub. Ona gö rə də at la rın da gö zəl 
gö rün mə yi ni is tə yib lər. At la rın, həm 
də, kult tə yi na tı olub. Qo yu na, inə yə 
hə mi şə süd lük, ət lik ki mi ya na şıb lar. 
At lar da isə da ha çox gö zəl li yi önə çə-
kib lər. Cin sin ya ran ma pro se si min 
il lər lə çə kir. Azər bay can da bu pro ses 
üç min beş yüz il əv vəl baş la yıb, iki 
min beş yüz il əv vəl so na ça tıb. 

– Sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə-
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Şəh la NA ĞI YE VA
Fi lo lo gi ya üz rə
fəl sə fə dok to ru

Azər bay can ədə biy ya tı 
nü mu nə lə ri nin xa ri-
ci dil lə rə, xü su sən də 
dün ya da ge niş ya yıl mış 

in gi lis di li nə tər cü mə si zən gin 
mə nə vi sər vət lə ri mi zin ta nın ma sı 
və öy rə nil mə si ba xı mın dan xü su-
si əhə miy yət kəsb edir. Çün ki bu 
həm də bü töv lük də Azər bay ca nın 
ta nın ma sı na, Azər bay can ədə biy-
ya tı nın və mə də niy yə ti nin təb li-
ği nə im kan ya ra dır. Ona gö rə də 
ədə bi nü mu nə lə ri mi zin in gi lis 
di li nə tər cü mə si, elə cə də bu tər-
cü mə lər lə bağ lı təd qi qat lar apa rıl-
ma sı ak tual lı ğı nı itir mir.

Xal qı mı zın ən bö yük ədə bi abi də si 
olan “Ki ta bi-Də də Qor qud”un əc nə bi 
dil lə rə tər cü mə prob lem lə ri nin təd-
qi qi bu cə hət dən xü su si önəm kəsb 
edir. Çün ki “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das ta nı Azər bay can xal qı nın, qə dim 
oğuz la rın, bü tün türk dün ya sı nın ya-
ra dı cı dü ha sı nın ən bö yük və ən mü-
kəm məl ədə bi-mə də ni abi də si dir. Bu 
das tan xal qın hə ya tı nın epik löv hə-
lə ri ni, onun əx laq və mə nə viy ya tı nı, 
dav ra nış mə də niy yə ti ni əks et di rir, 
oxu cu ya hu ma nizm, və tən pər vər lik, 
qəh rə man lıq ki mi key fi y yət lər, sev gi-
də sə da qət, ata- ana ya hör mət və eh ti-
ram duy ğu la rı aşı la yır.

Elm alə mi nə mə lum ol du ğu 200 ilə 
ya xın dövr ər zin də bü töv lük də “Ki-
ta bi-Də də Qor qud” və ya onun ay rı-
ay rı boy la rı bir çox xalq la rın dil lə ri nə 
tər cü mə olun muş, haq qın da çox say lı 
təd qi qat əsər lə ri ya zıl mış, bu abi də-
nin mo tiv lə ri əsa sın da Ba kı da fi lm 
çə kil miş dir. Al man, rus, türk, ita l yan, 
in gi lis, fran sız və s. xalq la rın alim lə ri 
das ta nın ya ran ma sı, Də də Qor qu dun 
şəx siy yə ti, abi də nin di li və s. haq qın-
da müx tə lif el mi mü la hi zə lər irə li sür-
müş lər. Azər bay can da bu abi də nin 
təd qi qi nə ötən əs rin 30-cu il lə rin dən 
baş la nı lıb. Son yet miş il də apa rı lan el-
mi təd qi qat lar nə ti cə sin də sü but olu-
nub ki, epos VII əsr də Azər bay can da 
baş ve rən ta ri xi ha di sə lər lə səs lə şir 
və hə min döv rün ta ri xi, mə də ni abi-
də si dir. Das ta nın əl də olan əl yaz ma-
la rı nın ya zı ya bir ne çə əsr son ra kö-
çü rül dü yü nü də mü tə xəs sis lər el mi 
araş dır ma lar la təs diq et miş lər. Ona 
gö rə də ötən əs rin son la rın da Azər-
bay can da “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das ta nı nın 1300 il li yi nin tən tə nə li 
su rət də qeyd olun ma sı zə ru rə ti ya-
ran mış, bu mə sə lə Azər bay can döv-
lə ti nin diq qət mər kə zin də ol muş dur. 
Tə sa dü fi  de yil ki, Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti Hey dər Əli-
yev epo sun Azər bay can mə də niy yə ti 
ta ri xin də xü su si yer tut du ğu nu, bu 
yu bi le yin Azər bay can xal qı nın, bu-
tün türk dün ya sı nın qə dim və zən gin 
mə də niy yət və ədə biy ya tı nın təb li ği-
nə xid mət edən bey nəl xalq əhə miy-
yət li ha di sə ol du ğu nu nə zə rə ala raq 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı nın 
1300 il li yi nin yük sək sə viy yə də ke çi-
ril mə si məq sə di lə 20 ap rel 1997-ci il 
ta rix li fər man im za la mış, yu bi le yin 
ke çi ril mə si üz rə döv lət ko mis si ya sı 
ya ra dıl mış dır. Ko mis si ya fəaliy yət 
gös tər di yi bir ne çə il ər zin də das ta nın 

yu bi ley nəşr lə ri ni ha zır la mış, dün ya-
nın Mosk va, Pa ris, An ka ra, Ber lin və 
sair ki mi ta nın mış mə də niy yət mər-
kəz lə rin də “Ki ta bi-Də də Qor qud”un 
1300 il li yi nə həsr olun muş bey nəl xalq 
el mi sim po zium və konf rans lar təş kil 
et miş, das ta nın öy rə nil mə si və təb li ği 
işi nə ye ni tə kan ver miş dir.

2000-ci ilin ap re lin də Ba kı da 
tən tə nə li yu bi ley təd bir lə ri ke çi-
ril miş, dün ya nın bir çox öl kə lə-
rin dən gəl miş şərq şü nas alim və 
mü tə xəs sis lər bu qəh rə man lıq abi-
də si nin ta ri xi, el mi, ədə bi və bə dii 
mə ziy yət lə ri ba rə də mə ru zə lər lə 
çı xış et miş lər. Yu bi ley lə əla qə dar 
das ta nın ta ri xi, el mi-ədə bi və bə-
dii əhə miy yə ti nə dair ye ni təd qi-
qat lar nəşr olun muş, “Ki ta bi-Də də 
Qor qud”un türk xalq la rı nın ta rix 
və ədə biy ya tın da kı ro lu hər tə rəfl  i 
araş dı rıl mış dır.

Bü tün bun lar qə dim abi də mi zə 
ma ra ğın heç vaxt azal ma dı ğı nı sü but 
edir. Bü tün bun lar həm də onu sü but 
edir ki, il lər, əsr lər keç sə də “Ki ta bi-
Də də Qor qud” nəin ki ak tual lı ğı nı 
itir mir, ək si nə das ta nın öy rə nil mə-
si və təd qi qi nə ma raq da ha da ar tır. 
Das ta nın 1300 il li yi ilə əla qə dar apa-
rı lan təd qi qat iş lə ri, nəşr olu nan el mi 
əsər lər bu fi k ri bir da ha təs diq edir.

“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı 
haq qın da elm alə mi nə ilk də fə al-
man şərq şü na sı Frid rix Fon Dits 
mə lu mat ve rib. O, 1815-ci il də Drez-
den şə hə rin də das ta nın əl yaz ma sı nı 
aş kar et miş və “Ba sa tın Tə pə gö zü 
öl dür dü yü boy”unu al man ca ya tər-
cü mə si ilə nəşr et dir miş dir. “Ki ta-
bi-Də də Qor qud”un gör kəm li təd-
qi qat çı la rın dan olan M.H.Təh ma sib 
ya zır dı ki, “Dits əl yaz ma sı nı yax şı 
oxu ya bil mə di yi üçün tər cü mə də 
bir sı ra yan lış lıq la ra yol ver miş, bə-
zən ay rı-ay rı söz lə ri, bə zən də bü töv 
cüm lə lə ri, fi  kir lə ri təh rif et miş di”.

1859-cu il də məş hur al man şərq-
şü na sı Teodor Nel de ki əl yaz ma sı-
nın bü tün lük lə üzü nü kö çür müş, 
onu al man ca ya çe vir miş, la kin 
bir sı ra çə tin lik lər lə rast laş dı ğın-
dan bu işi ba şa çat dı rıb nəşr et di-
rə bil mə miş di.

1892-ci il də da ha bir ta nın-
mış şərq şü nas alim V.V.Bar told 
T.Nel de ki nin ya rım çıq qa lan işi 
ilə ta nış ol muş, abi də ilə ma raq-
lan mış, özü ye ni dən əl yaz ma-
sı nın üzü nü kö çür müş dü. 1894-cü 
il də Bar told əsə rin bə zi boy la rı nı 
rus ca tər cü mə si ilə bir lik də nəş rə 
ha zır la mış dı. La kin o, bu işi ba şa 
çat dı ra bil mə miş di. Bar told və fat 
et dik dən son ra əsə rin bü tün mət-
ni ça pa ha zır lan mış şə kil də onun 
ar xi vin dən ta pıl mış dı. Bar tol dun 

tər cü mə si 1950-ci il də Ba kı da Ni za-
mi adı na Ədə biy yat və Dil İns ti tu tu 
tə rə fi n dən nəşr edil miş di.

1916-cı il də Ki lis li Ri fət epo su 
Drez den nüs xə si əsa sın da ərəb əlif-
ba sı ilə Tür ki yə də nəşr et dir miş di. 
La kin na şir əsə rin bir sı ra yer lə ri ni 
oxu ya bil mə miş və boş sax la mış dı.

1938-ci il də da ha bir türk ali-
mi Or xan Şaiq Kök yay əsə ri nəşr 
et dir miş di. Hə min il də əsər gör-
kəm li ali mi miz Hə mid Aras lı nın 
rəh bər li yi ilə Azər bay can da la tın 
əlifb  a sı ilə çap olun muş du.

1962-ci il də H.Aras lı das ta nı nis-
bə tən dü rüst ləş di ril miş və tək mil-
ləş di ril miş şə kil də ikin ci də fə nəşr 
et dir miş di.

Gö rün dü yü ki mi hə lə ötən əs rin 20-
30-cu il lə rin dən türk dün ya sın da das-
ta nın ya zı ya alın mış nü mu nə lə ri nin 
oxun ma sı, nəş ri, tər cü mə si və təd qi qi 
sa hə sin də cid di el mi iş baş la nıb.

1950-ci il də İta li ya ali mi Ett  o ri 
Ros si Va ti kan ki tab xa na sın da “Ki-
ta bi-Də də Qor qud”un al tı boy dan 
iba rət ye ni bir əlyaz ma sı nı tap-
mış, 1952-ci il də onun ital yan ca 
tər cü mə si ni nəşr et dir miş di.

Das tan son ra kı il lər də bir 
ne çə də fə Tür ki yə də nəşr 
olun muş dur. Das ta nın öy-
rə nil mə si və nəş ri sa hə sin də 
gör kəm li türk ali mi Mə hər-
rəm Er ki nin xid mət lə ri bö-
yük dür. “Ki ta bi-Də-
də Qor qud”un 
t ə d  q i  q i  n ə 
A z ə r  b a y -
can da 

H.Aras lı dan son ra M.H.Təh ma sib, 
Ə.Də mir çi za də, Ə.Sul tan lı, M.Se yi-
dov, F.Zey na lov, S.ƏIiza də, Ş.Cəm-
şi dov, T.Ha cı yev, P.Xə li lov, K.Və li-
yev, K.Ab dul la yev və baş qa la rı çox 
bö yük əmək sərf et miş, das ta nın 
mə ziy yət lə ri ba rə də san bal lı mo-
noq ra fi  ya və mə qa lə lər yaz mış lar.

Be lə lik lə, bu gün elm alə mi nə “Ki-
ta bi-Də də Qor qud”un iki əl yaz ma 
nüs xə si mə lum dur. On lar dan bi ri 
Drez den, ikin ci si isə Va ti kan ki tab xa-
na sın da sax la nı lır. Drez den nüs xə sin-
də bir mü qəd di mə, on iki boy, Va ti-
kan nüs xə sin də isə ey ni müq qəd di mə 
və bi rin ci də olan boy la rın al tı sı ve ri lib.

“Ki ta bi-Də də Qor qud” xa ri-
ci dil lər dən ilk də fə al man di li nə 
çev ri lib. Söh bət 1815-ci il də Frid-
rix Fon Dit sin das ta nın bir bo yu nu 
tər cü mə et mə sin dən ge dir. 1958-ci 
il də isə “Ki ta bi - Də də Qor qud” 
ilk də fə tam şə kil də al man şərq şü-
na sı Y.Hayn tə rə fi n dən al man di-
li nə tər cü mə edi lib, nə fi s tər ti bat la 
çap olu nub. Tər cü mə üçün is ti fa də 
olun muş mətn Tür ki yə də qor qud-
şü nas lı ğın baş lan ma sın da əvəz siz 
xid mə ti olan Ki lis li müəl lim Ri fə-
tin abi də nin Ber lin nüs xə si əsa sın-
da çap et dir di yi mətn dir.

1995-ci il də isə Azər bay can 
Elm lər Aka de mi ya sı nın fəx-
ri dok to ru adı na la yiq gö rü lən 
ta nın mış al man ali mi Hans-Pe-
ter Əh məd Şmi de “Ki ta bi-Də də 
Qor qud”un tam mət ni ni ye ni dən 
al man di li nə çe vi rib nəşr et dir-
miş dir.

F.Əlimir zə ye va-Mus ta fa ye va 
öz təd qi qa tın da das ta nın al man 
di li nə çev ril miş hər üç tər cü mə-
si ni ay rı-ay rı lıq da və bü töv lük də 
təh lil edə rək bu qə naətə gəl miş-
dir ki, bu çə tin və mə su liy yət li 
işin öh də sin dən hər üç mü tər cim 
özü nə məx sus ba ca rıq la gəl miş-
dir. Das ta nı bü töv şə kil də tər cü-
mə edən Y.Hayn və H.Ə.Şmi de 
ori ji na lın ru hu nu, məz mu nu nu, 
ide ya sı nı və sə nət kar lıq xü su-
siy yət lə ri ni qo ru yub sax la ma ğa 
ça lış mış və bu na əsa sən nail ol-
muş lar.

Təd qi qat çı H.Ə.Şmi de nin tər-
cü mə si nin müs bət key fi y yət lə-
rin dən bi ri ki mi mü tər ci min xey li 
Azər bay can sö zü nün spe si fi k li-
yi ni nə zə rə ala raq on la rı ol du ğu 
ki mi sax la dı ğı nı və on la ra iza hat 
ver di yi ni xü su si vur ğu la yıb (20, 
11).

Yu xa rı da qeyd olun du ğu ki mi 
“Ki ta bi-Də də Qor qud”un nəin ki rus 
di li nə tər cü mə si, həm də rus di lin də 
nəş ri və təd qi qi aka de mik V.Bar tol-
dun adı ilə bağ lı dır. O, das tan üzə-
rin də işə XIX əs rin 90-cı il lə rin də 
baş la mış və hə lə sağ lı ğın da “Də də 
Qor qud”un 12 bo yun dan 4-nü çap 
et dir miş di. V.Bar told das ta nın tam 
tər cü mə si ni 1922-ci ilin ma yın da ba-
şa çat dır mış, la kin əsər yal nız 1950-ci 
il də Ba kı da nəşr olun muş du. V.Jir-
muns ki ya zır dı: “V.V.Bar tol dun 
“Də də Qor qud”dan et di yi nəşr lər 
ilk də fə həm rus, həm xa ri ci ölkə 
ori yen ta list lə ri nin diq qə ti ni or ta 
əsr lər türk ədə biy ya tı nın məş-

hur abi də lə rin dən bi ri nə cəlb 
et miş və onun el mi cə hət-

dən də rin dən öy-
rə nil mə si nin 
əsa sı nı qoy-
muş dur”.

V.Bar tol dun tər cü mə si ni mü tə xəs-
sis lər yük sək qiy mət lən dir sə lər də, aka-
de mik özü sağ lı ğın da yaz mış dı ki, “bu 
tər cü mə, əl bətt  ə, son sa yı la bil məz”. 
Onun “tür ko lo gi ya nın in ki şa fı ye ni və 
da ha uğur lu təd qi qat la rı üzə çı xa ra-
caq” - qə naəti  son ra kı il lə rin araş dır ma 
və təd qi qat la rında sü but olundu.
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sa hə sin də cid di el mi iş baş la nıb. da çap et dir di yi mətn dir. 11).

Öz “Ki ta bi - Də də 
Qor qud”umuz özgə 
dil lə rdə

Bü tün bun lar qə dim abi də mi zə 
ma ra ğın heç vaxt azal ma dı ğı nı sü but 
edir. Bü tün bun lar həm də onu sü but 
edir ki, il lər, əsr lər keç sə də “Ki ta bi-
Də də Qor qud” nəin ki ak tual lı ğı nı 
itir mir, ək si nə das ta nın öy rə nil mə-
si və təd qi qi nə ma raq da ha da ar tır. 
Das ta nın 1300 il li yi ilə əla qə dar apa-
rı lan təd qi qat iş lə ri, nəşr olu nan el mi 
əsər lər bu fi k ri bir da ha təs diq edir.

“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı 
haq qın da elm alə mi nə ilk də fə al-
man şərq şü na sı Frid rix Fon Dits 
mə lu mat ve rib. O, 1815-ci il də Drez-
den şə hə rin də das ta nın əl yaz ma sı nı 
aş kar et miş və “Ba sa tın Tə pə gö zü 
öl dür dü yü boy”unu al man ca ya tər-
cü mə si ilə nəşr et dir miş dir. “Ki ta-
bi-Də də Qor qud”un gör kəm li təd-
qi qat çı la rın dan olan M.H.Təh ma sib 
ya zır dı ki, “Dits əl yaz ma sı nı yax şı 
oxu ya bil mə di yi üçün tər cü mə də 
bir sı ra yan lış lıq la ra yol ver miş, bə-
zən ay rı-ay rı söz lə ri, bə zən də bü töv 
cüm lə lə ri, fi  kir lə ri təh rif et miş di”.

1859-cu il də məş hur al man şərq-
şü na sı Teodor Nel de ki əl yaz ma sı-

1950-ci il də İta li ya ali mi Ett  o ri 
Ros si Va ti kan ki tab xa na sın da “Ki-
ta bi-Də də Qor qud”un al tı boy dan 
iba rət ye ni bir əlyaz ma sı nı tap-
mış, 1952-ci il də onun ital yan ca 
tər cü mə si ni nəşr et dir miş di.

Das tan son ra kı il lər də bir 
ne çə də fə Tür ki yə də nəşr 
olun muş dur. Das ta nın öy-
rə nil mə si və nəş ri sa hə sin də 
gör kəm li türk ali mi Mə hər-
rəm Er ki nin xid mət lə ri bö-
yük dür. “Ki ta bi-Də-
də Qor qud”un 
t ə d  q i  q i  n ə 
A z ə r  b a y -
can da 

baş la mış və hə lə sağ lı ğın da “Də də 
Qor qud”un 12 bo yun dan 4-nü çap 
et dir miş di. V.Bar told das ta nın tam 
tər cü mə si ni 1922-ci ilin ma yın da ba-
şa çat dır mış, la kin əsər yal nız 1950-ci 
il də Ba kı da nəşr olun muş du. V.Jir-
muns ki ya zır dı: “V.V.Bar tol dun 
“Də də Qor qud”dan et di yi nəşr lər 
ilk də fə həm rus, həm xa ri ci ölkə 
ori yen ta list lə ri nin diq qə ti ni or ta 
əsr lər türk ədə biy ya tı nın məş-

hur abi də lə rin dən bi ri nə cəlb 
et miş və onun el mi cə hət-

dən də rin dən öy-
rə nil mə si nin 
əsa sı nı qoy-
muş dur”.

Yu xa rı da qeyd olun du ğu ki mi 
“Ki ta bi-Də də Qor qud”un nəin ki rus 
di li nə tər cü mə si, həm də rus di lin də 
nəş ri və təd qi qi aka de mik V.Bar tol-
dun adı ilə bağ lı dır. O, das tan üzə-
rin də işə XIX əs rin 90-cı il lə rin də 
baş la mış və hə lə sağ lı ğın da “Də də 

Qor qud”umuz özgə Qor qud”umuz özgə 
dil lə rdədil lə rdə
Birinci məqalə



Sa bir: ye nə, ye ni, yenidən...
2007-ci il də Tür ki yə nin ən bö-

yük iki ban kın dan bi ri olan İş ban-
kı nəş riy ya tın da Mir zə Ələk bər 
Sa bi rin “Hop hop na mə” ki ta bı çap 
olu nub.

Bir ne çə il əv vəl ki ta bın re dak-
toru Al kan İnal la söh bətim dən mə-
lum ol du ki, nəş rin ilk ti ra jı çə mi 
2000 nüs xə imiş, sa tış az ol du ğu na 
gö rə, ikin ci də fə nəşr et mə yib lər. 

Oxu cu lar Sa bi rin “Hop hop na-
mə”si nə ar zu et di yi miz qə dər 
diq qət gös tər mə dik lə rin dən hət-
ta, 2012-ci il də, Sa bi rin 150 il lik 
yu bi le yin də be lə ye ni, mü kəm-
məl nəş ri ba rə də dü şün mə yib-
lər.

Nəşr lə ta nış ol maq üçün ki tab-
dan bir nüs xə əl də et dim. Ki ta ba 
Tür ki yə nin ta nın mış ta rix çi si, 
pro fes sor İl ber Or tay lı qı sa ön 
söz ya zıb. En sik lo pe dik bil gi yə 
sa hib olan Or tay lı ilə 1988-ci il də 
Ba kı da - Mir zə Fə tə li Axund za-
də nin 175 il lik mə ra si min də ta nış 
ol muş duq. İs tan bul da kı hər gö-
rü şü müz də o gün lə ri xa tır la yı rıq. 

Pro fes sor Or tay lı nın ata sı 
“Azad lıq” ra diosu nun rus xid-
mə tin də iş lə yib - bu ba xım dan 
da ra dioya xü su si sim pa ti ya sı 
var .

İş ban kı nın “Hop hop na mə”si-
nə yaz dı ğı qı sa ön söz də pro-
fes sor Or tay lı Mir zə Ələk bər 
Sa bi rin ədə bi fi  kir ta ri xin də ki ye-
ri ni bu şə kil də müəy yən ləş di rib 
: ”Qı sa öm rün də ana dan ol du ğu 
Şa ma xı nın, son ra dan bü töv lük-
də Azər bay ca nın, İra nın, Tür ki-
yə nin və Or ta Asi ya nın üfüq lə-
ri ni onun şeir lə ri bü rü müş dür. 
Şeir lə ri Şər qi Tür küs tan dan Bal-
ka na qə dər ha mı nın di li nin əz bə ri 
ol muş dur”.

“Hop hop na mə”ni ça pa ha zır la-
yan İsa Öz türk ki ta ba yaz dı ğı ön 
söz də Sa bi rin ki ta bı nın Tür ki yə-
də ça pa ha zır la maq dan duy du ğu 
mə su liy yə ti bu söz lər lə ifa də edib: 
“ Biz əsə rin (“Hop hop na mə”nin – 
M.Ə.) bü tün lük lə Türk cə yə çev ril-
mə si nin müm kün ol ma dı ğı nı an-
la yan dan son ra bə zi şeir lə ri se çib 
oxu cu ya təq dim et mə yi dü şün dük 
və onu da et dik. Ki tab bə yə ni lər sə, 
biz də xoş bəxt ola rıq”.

Sa bi rin “Hop hop na mə”si ni Türk-
cə yə çe vi rən hör mət li 
İsa Öz tür kün xoş niyyəti nə 

biz də təşəkkür edi rik
An caq ki tab da kı şeir lə rin tər cü-

mə si və oxu cu ya təq dim for ma sı 
bir çox mü ba hi sə lə ri də özü ilə gə-
tir di yi nə gö rə, hə min mü ba hi sə li 
nöq tə lə ri oxu cu lar la bö lüş mək də 
fay da var.

İş ban kı nın bu rax dı ğı “Hop-
hop na mə”yə da xil edil miş ikin ci 
şeir - Sa bi rin məş hur “Mil lət ne cə 
ta rac olur-ol sun, nə işim var?”- sa-
ti ra sı dır. 

Tər cü mə çi İsa Öz türk bu şeiri 
Türk oxu cu su na “Mil let ni ce kap-
kaç olur ol sun ne umu rum?” adı 
al tın da təq dim edib. 

Şeirin adı nın bu şə kil də tər cü mə 
edil mə si təəc cüb do ğu rur. 

Çün ki Azər bay can di lin də ki 
“ne cə” sö zü nün Türk cə də ki qar şı-
lı ğı “ni ce” yox, “na sıl”dır. 

“Ni ce” kəl mə si Türk di lin də 
“ne çə” mə na sın da iş lə di lir. 

“Nə işim var?” söz lə ri şeirin tər-
cü mə sin də ol du ğu ki mi qal ma-
lıy dı; an caq tər cü mə çi bu nu “nə 

umu rum?”- yə ni, “nə ve ci mə?”- 
şək lin də tər cü mə et mə yi məq sə də 
uy ğun bi lib ki, bu da şeirin həm 
məz mu nu na, həm də ahən gi nə 
cid di xə ləl gə ti rib. 

Azər bay can di lin də ki “ta rac” 
sö zü nün türk di li nə “kap kaç” şək-
lin də adap ta si ya edil mə si ni isə an-
la maq müm kün de yil.

Çün ki “kap kaç” kəl mə si Türk di-
lin də “bir şe yi baş qa sı nın əlin dən 
alıb qaç maq” mə na sın da iş lə di lir. 

“Kap kaç”- sö zü
kri minal məz mun lu

bir kəl mə olub 
və ona qə zet lə rin po lis və məh-

kə mə xə bər lə ri nin əks edil di yi sə-
hi fə lər də tez-tez rast gə li nir

“Mil lət ne cə ta rac olur-ol sun” 
mis ra sı nı hör mət li İsa Öz tür kün 
tər cü mə sin dən alıb tək rar Azər-
bay can di li nə çe vi rən də Sa bi rin 
məş hur şeiri nin adı “Mil lət ne çə 
bir şe yi baş qa sı nın əlin dən alıb 
qa çır sa, qaç sın, nə ve ci mə?” –
o lur. 

Bu nu Türk oxu cu su nun 
an la ma sı müm kün ol ma dı ğı 
ki mi, bi zim də qə bul et mə-
yi miz im kan sız dır. 

Bu nə tər cü mə , nə də 
adap ta si ya?! “Hop hop-
na mə”nin müəl li fi  ba-
şı nı mə zar dan qal dı-
ra bil səy di, özü nün 
şeiri ni ta nı ma ya caq 
və yə qin, bu, ye ni 
bir həc və möv zu 

ola caq dı.  
Ne cə ki Sa bir 

Ha şım bəy Və-
zi ro vun tər-
c ü  m ə  s i n  d ə 
“Ote l  lo”nu 
oxu yan dan 
son ra yaz-
mış dı:   

Öy lə bir tər cü mə kim,
 ru hi-Şeks pir gör cək,
Ağ la dı ru hi-Otel loy la
 bə ra bər özü nə.
“Ah, mü tər cim!” - de yə
 bir od lu tü für cək at dı...
Şüb hə siz, düş dü o da
 tər cü mə ka rın gö zü nə!

Sa bi rin “Ney li yim, ey vay! Bu urus 
baş dı lar” – mis ra sı ilə baş la yan şeiri 
İş ban kı nın çap et di yi “Hop hop na-
mə”nin 88-ci sə hi fə sin də “Ney le yim, 
Al lah! Bu ba tı lı (qərb li-M.Ə.) baş lı-
lar” adı al tın da təq dim edi lib.

 “Çat la yır Xan ba cı, qəm dən 
ürə yim” – şeiri isə 89-cu sə hi fə də 
“Çat lı yor, Can ba cı gam dan yü re-
ğim” baş lı ğı ilə çap edi lib. 

“Fi sin can” şeiri nin bir bey ti ni 
ör nək ki mi al saq, hör mət li İsa Öz-
tür kün “Hop hop na mə”nin tər cü-
mə si nə ya naş ma tər zi ni də an la-
mış ola rıq:
Öy le de, ne den arifl  er ha ta
 yo lun da bu lu nur,
Man tı ğa vu ru lun ca bu söz
 bir çe şit na dan lık olur ?

Sa bi rin yaz dı ğı “Fi sin can” şeiri-
nin yu xa rı da tər cü mə si ni ver di yi-
miz bən di isə bu şə kil də dir:
Ey ki, der sən, ürə fa
 ra hi-xə ta da bu lu nur,
El mi-mən tiq cə bu söz
 bəh re yi-na dan lıq olur?

An la maq ol mur; hör mət li Öz-
türk “Hop hop na mə”ni sər bəst 
tər cü mə yo lu ilə oxu cu la ra təq dim 
et mə yə ça lı şıb, yox sa şeirin nəzm 
ru hu nu qo ru maq is tə yib? 

Çün ki yu xa rı da kı ör nə yə nə sər-
bəst tər cü mə de mək müm kün dür, 
nə də 

Ora da nəzm dən
əsər-əlamət var 

“Hop hop na mə”nin İş ban kı nəş-
rin də Türk cə dən bir çox kəl mə-
dən sər rast şə kil də is ti fa də et mək 
müm kün ol du ğu hal da, tər cü mə-
çi nin bu yo lu seç mə mə si də təəc-
cüb do ğu rur. 

Qeyd et mək ye ri nə dü şər ki, bu 
cür səhv lə rə Azər bay can da çap 
edi lən “Hop hop na mə”nin bə zi 
yer lə rin də də yol ve ri lib. 

Mə sə lən, pro fes sor Məm məd 
Məm mə do vun ça pa ha zır la dı ğı 
Hop hop na mə”də yer alan “Tə-
həs sür” şeiri nin “Ət raf bə ləd lər-
də qa lır ac mü səl man”- mis ra sın-
da kı “bə ləd” sö zü heç bir mə na 
ifa də et mir. Bu, Ana do lu türk-
cə sin də ki “bəl də” kəl mə si dir ki, 
“ki çik ya şa yış mən tə qə si” mə na-
sı nı da şı yır. 

Əruz və he ca vəzn lə rin dən bö-
yük us ta lıq la is ti fa də edən Sa bi rin 
şeir lə ri Öz tür kün tər cü mə ki ta bı-
nın bir çox sə hi fə lə rin də vəzn dən 
də məh rum olub, qa fi  yə dən də. 

Elə isə mər hum pro fes sor Ək-
rəm Cə fə rin də də qiq işa rə et di yi 
ki mi, Sa bir Fü zu li dən son ra şeir-
lə ri nin məz mu nu ilə vəz ni ara sın-
da üz vi vəh dət ya ra da bi lən ən 
bö yük şairi miz dir.

Hör mət li İsa Öz türkə “Hop-
hop na mə”nin İş ban kı nəş ri üçün 
zəh mət çək di yi nə gö rə, bir da ha 
min nət dar lıq edə rək, bu ki ta bın 
klas sik lə ri mi zi dün ya ya ta nıt maq 
sa hə sin də bi zə ib rət dər si ol du ğu-
nu da vur ğu la ma lı yıq. 

İs tan bul

Ma yis ƏLİ ZA DƏ
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“Mil lət ne cə ta rac olur-ol sun” 
mis ra sı nı hör mət li İsa Öz tür kün 
tər cü mə sin dən alıb tək rar Azər-
bay can di li nə çe vi rən də Sa bi rin 
məş hur şeiri nin adı “Mil lət ne çə 
bir şe yi baş qa sı nın əlin dən alıb 
qa çır sa, qaç sın, nə ve ci mə?” –

Bu nu Türk oxu cu su nun 
an la ma sı müm kün ol ma dı ğı 
ki mi, bi zim də qə bul et mə-
yi miz im kan sız dır. 

Bu nə tər cü mə , nə də 
adap ta si ya?! “Hop hop-
na mə”nin müəl li fi  ba-
şı nı mə zar dan qal dı-
ra bil səy di, özü nün 
şeiri ni ta nı ma ya caq 
və yə qin, bu, ye ni 
bir həc və möv zu 

ola caq dı.  
Ne cə ki Sa bir 

Ha şım bəy Və-
zi ro vun tər-
c ü  m ə  s i n  d ə 
“Ote l  lo”nu 
oxu yan dan 

ka na qə dər ha mı nın di li nin əz bə ri 

“Hop hop na mə”ni ça pa ha zır la-
yan İsa Öz türk ki ta ba yaz dı ğı ön 

son ra yaz-
mış dı:   

Bir ne çə il əv vəl ki ta bın re dak-
toru Al kan İnal la söh bətim dən mə-
lum ol du ki, nəş rin ilk ti ra jı çə mi lum ol du ki, nəş rin ilk ti ra jı çə mi 
2000 nüs xə imiş, sa tış az ol du ğu na 
gö rə, ikin ci də fə nəşr et mə yib lər. 

Oxu cu lar Sa bi rin “Hop hop na-
mə”si nə ar zu et di yi miz qə dər 
diq qət gös tər mə dik lə rin dən hət-
ta, 2012-ci il də, Sa bi rin 150 il lik 
yu bi le yin də be lə ye ni, mü kəm-
məl nəş ri ba rə də dü şün mə yib-

Nəşr lə ta nış ol maq üçün ki tab-
dan bir nüs xə əl də et dim. Ki ta ba 
Tür ki yə nin ta nın mış ta rix çi si, 
pro fes sor İl ber Or tay lı qı sa ön 
söz ya zıb. En sik lo pe dik bil gi yə 
sa hib olan Or tay lı ilə 1988-ci il də 
Ba kı da - Mir zə Fə tə li Axund za-
də nin 175 il lik mə ra si min də ta nış 
ol muş duq. İs tan bul da kı hər gö-
rü şü müz də o gün lə ri xa tır la yı rıq. 

Pro fes sor Or tay lı nın ata sı 
“Azad lıq” ra diosu nun rus xid-
mə tin də iş lə yib - bu ba xım dan 
da ra dioya xü su si sim pa ti ya sı 

İş ban kı nın “Hop hop na mə”si-
nə yaz dı ğı qı sa ön söz də pro-
fes sor Or tay lı Mir zə Ələk bər 
Sa bi rin ədə bi fi  kir ta ri xin də ki ye-
ri ni bu şə kil də müəy yən ləş di rib 
: ”Qı sa öm rün də ana dan ol du ğu 
Şa ma xı nın, son ra dan bü töv lük-

lum ol du ki, nəş rin ilk ti ra jı çə mi 
2000 nüs xə imiş, sa tış az ol du ğu na 

Oxu cu lar Sa bi rin “Hop hop na-
mə”si nə ar zu et di yi miz qə dər 

“Mil lət ne cə ta rac olur-ol sun” 
mis ra sı nı hör mət li İsa Öz tür kün 
tər cü mə sin dən alıb tək rar Azər-
bay can di li nə çe vi rən də Sa bi rin 
məş hur şeiri nin adı “Mil lət ne çə 
bir şe yi baş qa sı nın əlin dən alıb 
qa çır sa, qaç sın, nə ve ci mə?” –
o lur. 

Bu nu Türk oxu cu su nun 
an la ma sı müm kün ol ma dı ğı 
ki mi, bi zim də qə bul et mə-
yi miz im kan sız dır. 

Bu nə tər cü mə , nə də 
adap ta si ya?! “Hop hop-
na mə”nin müəl li fi  ba-
şı nı mə zar dan qal dı-
ra bil səy di, özü nün 
şeiri ni ta nı ma ya caq 
və yə qin, bu, ye ni 
bir həc və möv zu 

ola caq dı.  
Ne cə ki Sa bir 

Ha şım bəy Və-
zi ro vun tər-
c ü  m ə  s i n  d ə 
“Ote l  lo”nu 

İş ban kı nın bu rax dı ğı “Hop-

Məm mə do vun ça pa ha zır la dı ğı 
Hop hop na mə”də yer alan “Tə-
həs sür” şeiri nin “Ət raf bə ləd lər-
də qa lır ac mü səl man”- mis ra sın-
da kı “bə ləd” sö zü heç bir mə na 
ifa də et mir. Bu, Ana do lu türk-
cə sin də ki “bəl də” kəl mə si dir ki, 
“ki çik ya şa yış mən tə qə si” mə na-
sı nı da şı yır. 

yük us ta lıq la is ti fa də edən Sa bi rin 
şeir lə ri Öz tür kün tər cü mə ki ta bı-

Sabirin “Hophopnamə”sini 
Türkiyədə necə “şikəst etdilər”?

“Ah! Mü tər cim...”

Ədəbiyyat İnsti-
tutu gənc alim-
ləri mükafat-
landırıb

  AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitu-
tu “İlin gənc alimi” nominasiyası üzrə 
qalibləri mükafatlandırılıb. Mərasimdə 
Akademiyanın vitse-prezidenti, Ədəbi-
yyat İnstitutunun direktoru, akademik 
İsa Həbibbəyli  gənclərin dövlətimizin 
qayğısı ilə yüksək səviyyədə əhatə olun-
duğunu bildirib.

Qeyd edib ki, ölkə Prezidenti tərəfi ndən 

Türkiyəli qonaqlar Milli Kitabxanada
Fev ra lın 4-də Tür ki yə nin “Elm və Ədə biy yat Əsər lə ri Sa hib lə ri Məs-

lək Bir li yi”nin (İLE SAM) baş di rek to ru Meh met Nu ri Par mak sı zın 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti M.F.Axund za də adı na Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sı nın di rek to ru Kə rim Ta hi rov la gö rü şüb.

Mil li Ki tab xa na dan Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, gö rüş də Azər bay can da 
elm və ədə biy yat sa hə sin də ki möv-
cud və ziy yət, əsa sən də res pub li-
ka mız da müəl lifl  ik hü quq la rı nın 
qo run ma sı və onun hü qu qi tə rəfl  ə ri 
ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Nu ri Par mak sız Tür ki yə də nəşr 
edil miş ki tab la ra va hid bey nəl xalq 
stan dart ki tab nöm rə si ni (İSBN) ve-
rən təş ki la tın bü ro üz vü ol du ğu na 
gö rə bu işin Azər bay can da təş ki li nin 
və ziy yə ti ilə də ma raq la nıb. Qo naq 
Azər bay can da nəşr edil miş bir ne çə 

ki tab la ta nış olub və təəs süf his si ilə 
qeyd et di ki, Azər bay can da nəşr edi-
lən ki tab la rın ək sə riy yə ti nin bey nəl-
xalq stan dart nöm rə si (İSBN) yox dur.

Qeyd edi lən prob le min priori-
tet mə sə lə lər dən bi ri ol du ğu nu 
qo na ğın diq qə ti nə çat dı ran Mil li 
Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes sor 
Kə rim Ta hi rov bil di rib ki, bu mə-
sə lə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin diq qət mər kə zin də dir.

Vur ğu la nıb ki, na zir lik tə rə fi n dən 
“Ki tab xa na işi haq qın da” Qa nu na bə zi 
də yi şik lik lə rin edil mə si və res pub li ka 

əra zi sin də nəşr olu nan bü tün çap məh-
sul la rı nın məc bu ri nüs xə si nin Mil li 
Ki tab xa na ya ve ril mə si mə sə lə si nə ye-
ni dən ba xıl ma sı ilə bağ lı Mil li Məc li sə 

mü ra ciət edi lib. Bu nun la ya na şı, mə-
də niy yət və tu rizm na zi ri Əbül fəs Qa-
ra ye vin tə şəb bü sü ilə öl kə əra zi sin də 
nəşr edi lən bü tün ki tab la ra bey nəl xalq 

stan dart ki tab nöm rə si nin (İSBN) ve ril-
mə si işi nin Mil li Ki tab xa na tə rə fi n dən 
hə ya ta ke çi ril mə si ilə əla qə dar Na zir-
lər Ka bi ne ti nə mü ra ciət edi lib. Çün ki 
ha zır da bu iş özəl qu rum tə rə fi n dən 
hə ya ta ke çi ri lir və ona gö rə də de mək 
olar ki, çap edi lən ki tab la rın sa də cə 20 
faizi bu bey nəl xalq ki tab nöm rə si ni 
alır. Əgər bu iş Mil li Ki tab xa na ya hə va-
lə olu nar sa res pub li ka əra zi sin də çap 
edi lən bü tün ki tab lar həm Azər bay can 
ki ta bı nın mil li ar xi vi nə da xil olar, həm 
də Azər bay can ta ri xi nə, el mi nə, mə də-
niy yə ti nə, iq ti sa diy ya tı na dair də yər li 
mən bə lə rin, ta ri xi fakt la rın gə lə cək nə-
sil lə rə ötü rül mə si tə min edi lər.

Qo naq lar həm çi nin Azər bay-
can lı ya zı çı la rı, şair lər ba rə də də 
ma raq la nıb lar. Son da qar şı lıq lı hə-
diy yə lər təq dim olu nub. Qo naq lar 
Mil li Ki tab xa na ilə ya xın dan ta nış 
olub və xa ti rə şək li çək di rib lər.



Sinx ron tər cü mə nin ta ri xi XX 
əs rin or ta la rı na tə sa düf edir. 
İlk də fə Nyü ren berq məh kə-
mə si ni din lə mək üçün yı ğı-

şan lar bey nəl xalq sə viy yə də sinx ron 
tər cü mə dən bəh rə lən miş lər. Hə min 
vaxt dan bə ri hər il çox lu say da konf-
rans lar ke çi ri lir və iş ti rak çı lar öz dil-
lə rin də və ya bey nəl xalq dil lər dən 
bi rin də ic las la rın ge di şi ni təx mi nən 
ey ni za man da iz lə yə bi lir lər. Ar dı cıl 
tər cü mə də hər bir nit qə ay rı lan vaxt 
iki qat ar tır, yə ni mə ru zə nin tər cü mə-
si də müəy yən vaxt apa rır. İş lən mə 
mə ka nı na uy ğun ola raq, sinx ron tər-
cü mə yə bə zən «BMT-stil li tər cü mə» 
və ya «konf rans tər cü mə si» də de yi lir. 

Azər bay can müs tə qil lik qa zan-
dıq dan son ra pay tax tı mız bir çox 
bey nəl xalq konf rans la rın ke çi ril di yi 
məka na çev ril ib. Nə ti cə də öl kə miz də 
sinx ron tər cü mə çi lə rin ha zır lan ma sı 
bir prob lem ki mi qar şı ya çıx ıb. La kin 
bu sa hə də mü tə xəs sis ha zır lı ğı bir 
sı ra cid di çə tin lik lər lə üz lə şir. Sinx-
ron tər cü mə çi lə rin ha zır lı ğı ilə bağ-
lı çə tin lik şi fa hi tər cü mə də din lə mə 
və da nış ma pro ses lə ri nin qey ri-tə bii 
ola raq ey ni za man da baş ver mə si və 
mə ru zə çi nin fi k ri ni  tər cü mə çi nin əv-
vəl cə dən duy ma sı zə ru rə ti ilə əla qə-
dar dır. Be lə ki, bu mü rək kəb pro ses-
də tər cü mə çi vaxt itir mə dən na ti qi 
din lə yə-din lə yə təx mi nən ey ni za-
man da nit qi tər cü mə et mə li dir, bu ra-
da din lə mə, an la ma, tər cü mə di li nə 
çe vi rib səs lən dir mə mər hə lə lə ri ara-
sın da kı müd dət çox ani dir. Konf rans 
Tər cü mə çi lə ri nin Bey nəl xalq As so-
siasi ya sı nın rəs mi in ter net say tın da-
kı mə lu ma ta gö rə, 6 saat lıq iş gü nü 
ər zin də sinx ron tər cü mə çi təx mi nən 
65 çap sə hi fə si nə bə ra bər ma te rialı 
şi fa hi tər cü mə et miş olur. Bu elə bir 
mə ha rət və sə riş tə tə ləb edir ki, tər-
cü mə çi eşit di yi fi k ri tər cü mə di lin də 
ifa də edə-edə növ bə ti cüm lə ni də tu-
ta bil sin. Be lə bir sə riş tə nin for ma laş-
ma sı üçün xü su si məşq tə ləb olu nur. 

Sinx ron çu lar hər şey dən əv vəl, 
gö zəl din lə mə, həm də sə lis və gö-
zəl nitq söy lə mək qa bi liy yə ti nə ma-
lik ol ma lı dır lar. Bir türk xalq mə sə-
lin də de yi lir ki, «A na sı, co cu ğu na 
tək cə söy lə mə yi de yil, din lə mə yi də 
öy rət ki, sə nin ba lan əsl da nış ma ğı 
öy rən miş ol sun». Sinx ron tər cü mə-
çi nin din lə mə qa bi liy yə ti ni, elə cə 
də qı sa müd dət li yad da şı nı in ki şaf 
et dir mək üçün baş lan ğıc mər hə lə-
də tə lə bə lə rə ana di lin də eşit dik lə ri 

in for ma si ya nı öz söz lə ri ilə tək rar la-
ma ğı tə ləb edən ça lış ma lar ve ril mə-
li dir. Sinx ron tər cü mə nin təd ri si ilə 
bağ lı xa ri ci öl kə lə rin təc rü bə sin də 
söz lə rin, cüm lə lə rin və pa raq raf-
la rın təq lid yo lu ilə iz lən mə si, si-
no nimlə rin ve ril mə si və bu za man 
tə lə bə lə rin da nı şa-da nı şa baş qa bir 
möv zu da nə isə yaz ma sı da eff  ekt li 
ha zır lıq ça lış ma la rı sa yı lır. Bu ça lış-

ma la rın məq sə di tə lə bə nin fi k ri ni 
iki «ka nal da» ey ni za man da ça lış-
ma ğa alış dır maq dan iba rət dir. Biz 
din lə mək de dik də xa ri ci dil də ifa də 
edi lən fi k ri tut maq ba ca rı ğı nı da bu-
ra  da xil edi rik. Bu isə öz növ bə sin də 
xa ri ci di lə mü kəm məl su rət də yi yə-
lən mə yi tə ləb edir. Əl bətt  ə, bey nəl-
xalq sə viy yə də ke çi ri lən gö rüş lər 
cid di möv zu la ra həsr olun du ğun-
dan, əla qə dar ix ti sas sa hə sin dən xə-
bər dar ol maq zə ru rə ti or ta ya çı xır. 

Ha zır da res pub li ka mız da konk-
ret sa hə lər üz rə sinx ron tər cü mə-
çi lə rin ha zır lan ma dı ğı nı nə zə rə 
ala raq, məs lə hət gö rü lür ki, tər cü-
mə çi lər iş ti rak et dik lə ri gö rüş lə rin 
ma te rial la rı ilə xey li əv vəl ta nış ol-
sun lar, möv zu üz rə möv cud ədə-
biy ya tı diq qət lə nə zər dən ke çir-
sin lər. Konf rans təş ki lat çı la rı ilə 
sıx əmək daş lıq ol ma dan bu işin 

uğur la nə ti cə lə nə cə yi nə ümid yox-
dur, məhz bu ra da da çə tin lik lər dən 
bi ri ilə üz lə şi rik. Çün ki tər cü mə çi-
ni tər cü mə et di yi şəxs dən qat-qat 
ideal gör mək is tə yir lər. Əs lin də isə 
mə sə lə bir qə dər fərq li şə kil də qo-
yul ma lı dır: yə ni tər cü mə çi öz mə-
su liy yət li ro lu nu dərk edə rək ideal 
mü tə xəs sis ol ma ğa daim can at ma-
lı, ət raf da kı lar isə onun av to mat 
me xa nizm de yil, məhz can lı in san 
ol du ğu nu nə zə rə al ma lı dır lar. 

Sinx ron tər cü mə ilə bağ lı di gər bir 
çə tin lik də konk ret ola raq, Azər bay can 
və in gi lis dil lə ri nin müx tə lif qram ma-
tik qu ru lu şa, fərq li söz sı ra sı na ma lik 
ol ma sın da dır. Mə sə lən, Azər bay can 
di lin dən in gi lis di li nə tər cü mə edər kən 
xə bə ri eşit mək üçün tər cü mə çi ək sər 
hal lar da cüm lə nin so nu nu göz lə mə li 
olur. Hal bu ki əgər tər cü mə çi öz in tuisi-
ya sın dan, uzaq gö rən li yin dən, keç miş 
bi li yin dən və ya kon tekst dən is ti fa-
də et mir sə, hə min xə bə rin cüm lə də ki 
fi k ri təs diq və ya in kar et di yi ni bil mə-
dən in gi lis di lin də müb tə da dan son ra 
ikin ci yer də gə lən xə bə ri qram ma tik 
cə hət dən for ma laş dır maq müm kün 
de yil. Mə lum dur ki, tər cü mə çi ni öz 
in tuisi ya sı al da da bi lər, onun keç miş 
bi li yi də kö mək et mə yə bi lər və ya 
kon teks tin ək si nə ola raq, mə ru zə çi nin 
fi k ri real lıq dan fərq li də ola bi lər. Elə cə 
də in gi lis di lin də ta mam lıq xə bər dən 
son ra gəl di yi üçün Azər bay can di li nin 
söz sı ra sı nı (müb tə da+ ta mam lıq+ xə-
bər) poz ma maq üçün tər cü mə za ma-
nı ye nə də cüm lə ni axı ra dək din lə mək 
la zım gə lir. De mə li, bu ra da sinx ron 
tər cü mə da ha mü rək kəb xa rak ter alır, 
tə bii ki, lən gi mə pro se si ar tır. 

Sinx ron tər cü mə də, mə ru zə çi nin de-
di yi cüm lə ilə onun tər cü mə si heç də 
hə mi şə ey ni za man da baş la mır və ey-
ni za man da qur tar mır. Adə tən sinx ron 
tər cü mə çi nin 2 və ya 3 söz he sa bın da 
lən gi mə si məq bul sa yı lır. La kin əsas 
olan - cüm lə də ki hər bir sö zün de yil, 
ifa də olu nan fi k rin tər cü mə di lin də ve-
ril mə si dir. Bu da sinx ron tər cü mə çi yə 
qey ri-va cib in for ma si ya nı ix ti sar et mə-
yə, ən qı sa söz və ifa də lər iş lət mə yə, 
ümu mi ləş dir mə üsu lun dan is ti fa də 

et mə yə, uzun cüm lə lə ri bö lə rək sa də 
cüm lə lər şək lin də tər cü mə et mə yə ix ti-
yar ve rir. El mi ədə biy yat da gös tə ril di yi 
ki mi, əs lin də «he sab la ma la ra gö rə vax-
tın yal nız 42%-ni na tiq lə tər cü mə çi ey ni 
za man da da nı şır, vax tın 12%-ni on la rın 
hər iki si su sur, 18%-ni yal nız na tiq da-
nı şır, vax tın 28%-ni isə yal nız tər cü mə çi 
da nı şır». Doğ ru dur, sinx ron tər cü mə yə 
baş la maz dan əv vəl tər cü mə çi  tə lə bə lər 
ar tıq ar dı cıl tər cü mə et mə yi ba car ma-
lı dır, la kin dərs lər də elə ilk vaxt lar dan 
tə lə bə lə rə ümu mi (yə ni tər ki bin də çox 
cü zi na mə lum söz lər olan, ya xud in for-
ma si ya cə hət dən çox da ağır ol ma yan) 
mətn lə ri sinx ron tər cü mə et mək tap şı-
rı la bi lər. Növ bə ti mər hə lə də isə  ka bi-
nə lər də iş lə mək yax şı nə ti cə lər ve rir. 

De yi lən lər lə əla qə dar ola raq gə lə cək 
sinx ron çu lar la iş bir ne çə is ti qa mət-
də apa rıl ma lı dır: on lar öz ana dil lə ri-
ni yax şı bil mək lə ya na şı, xa ri ci di lə də 
mü kəm məl şə kil də yi yə lən mə li, həm 
də bu dil də gö zəl nitq vər diş lə ri əl də 
et mə li, ay rı-ay rı ix ti sas sa hə lə ri üz rə öz 
lü ğət ba za la rı nı ar tır ma lı və bi lik top la-
ma lı, möv cud im kan da xi lin də mün tə-
zəm məşq et mə li dir lər.

Se vinc AĞA YE VA
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Sinx ron tər cü mə

Azər bay can di lin dən in gi lis di li nə 
(və ək si nə) tər cü mə ta ri xin dən 
Hər han sı bir xal qın mə də niy yə tin də və ədə biy ya tın da bə şə ri 

duy ğu la rı, ide ya la rı özün də tə cəs süm et di rən nə qədər möh-
tə şəm, gö zəl sə nət əsə ri var sa, o ma te rik lər ki mi kəşf olu nur 
- tər cü mə edi lib di gər xalq la rın mə nə viy ya tın da özü nə müəy-

yən yer qa za nır. Ay rı-ay rı öl kə xalq la rı nın ədə biy yat la rı nın, bu ədə biy-
yat la rın ya ra dı cı la rı nın bi ri-bi ri nə tə si ri, əla qə si ədə bi əla qə lə ri şərt lən-
di rən baş lı ca amil lər dən sa yı lır. Əgər tər cü mə sa hə si ol ma say dı, hər 
han sı xal qın mə də niy yə ti, ta ri xi və ədə biy ya tı  baş qa mil lət lər tə rə fi n dən 
ta nın maz dı. Hər bir xal qın di li, mə də niy yə ti və ədə biy ya tı on da güc lü, 
qüd rət li olur ki, o xal qın bö yük tər cü mə ədə biy ya tı var. O xalq ona gö rə 
güc lü mə də niy yət və ədə biy yat sa hi bi dir ki, baş qa xalq la rın mə nə vi, mə-
də ni nailiy yət lə ri ni öz doğ ma di li nə çe vi rir, on lar dan bəh rə lə nir. Əgər  
tər cü mə nin ta ri xi nə nə zər ye tir sək onun  əv vəl lər ay rı ca bir sə nət  sa hə si 
de yil, pe da qo gi ka nın bir böl mə si ol du ğu nu gö rə rik. 

Dün ya mə də niy yə ti nin və ədə-
biy ya tı nın tər cü mə olun du ğu dil 
və bu tər cü mə lər lə zən gin lə şən 
ədə biy yat dün ya di li və dün ya ədə-
biy ya tı na qo vu şur. Da ha doğ ru su, 
dün ya ədə biy ya tı nı tər cü mə edən 
hər han sı dil bö yük lü yün dən-ki-
çik li yin dən ası lı ol ma ya raq ədə bi 
əla qə lə rin mə nə vi kör pü sü nü ya-
ra dır və zən gin lə şir. Bu cə hət dən 
Azər bay can di li də is tis na de yil.  

Klas sik Azər bay can ədə biy ya-
tı nın Qər bi Av ro pa dil lə ri nə, o 
cüm lə dən in gi lis di li nə əha tə li tər-
cü mə si nin XVII əsr dən eti ba rən 
baş lan dı ğı nı, XVIII əsr dən isə da-
ha in ten siv şə kil al dı ğı nı söy lə mək 
olar. Bu vaxt dan eti ba rən Xa qa ni, 
Ni za mi, Nə si mi, Fü zu li ki mi klas-

sik lə rin əsər lə ri Av ro pa da öy rə nil-
mək lə bə ra bər, ey ni za man da əc-
nə bi xalq la rın dil lə ri nə də tər cü mə 
edil mə yə baş la nıb. “İn gi lis şərq şü-
nas lı ğı nın ata sı” ki mi də yər lən di-
ri lən Vil yams Cons ilk də fə 1786-cı 
il də Kəl kütt  ə də “Ni za mi nin na ğıl-
la rı və ib rət li he ka yə lə ri” adı ilə 
N.Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı nı in gi lis 
ədə bi dün ya sı na çat dı rıb. O, Ni za-
mi ya ra dı cı lı ğı nı diq qət və mə həb-
bət lə öy rən miş, mü tə fək kir şairi-
mi zin “Sir lər xə zi nə si” poema sı nı 
nəsr lə in gi lis di li nə tər cü mə et miş-
dir. Bu tər cü mə V.Con sun ölü mün-
dən son ra -1804-cü il də Lon don da 
nəşr olu nub. Ni za mi nin ey niad lı 
poema sı nı son ra lar pro fes sor C.Hi-
don və Lon don Uni ver si te ti nin fars 

di li ka fed ra sı nın pro fes so ru Q.Hü-
seyn Da rab tər cü mə edib.  Bun dan 
son ra in gi lis şərq şü nas la rın dan 
C.Et kin son Ni za mi nin «Ley li və 
Məc nun» poema sı nı 1836-cı il də 
Lon don da nəşr et di rib. Əsər son ra-
lar iki də fə - 1894 və 1895-ci il lər də 
tək rar nəşr olun muş dur. 1966-cı 
il də isə dok tor R.Qelp ke poema nı 
ye ni dən tər cü mə edə rək Lon don-
da nəşr et di rib.

N.Gən cə vi nin «Yed di gö zəl» 
poema sı 1924-cü il də Lon don da 
nəşr olu nub. Əsə ri in gi lis di li-
nə K.Uil son tər cü mə edib. İn gi-
lis şərq şü nas la rın dan U.Aus li-
nin «Şərq məc muəsi»n də (1797), 
Q.Aus li nin «Fars şair lə ri haq da 
av to bioq ra fi k qeyd lər» ki ta bın-
da (1846) Ni za mi ya ra dı cı lı ğın-
dan bəhs olu nub.  Bü tün bun lar la 
ya na şı Av ro pa da N.Gən cə vi nin 
«Sir lər xə zi nə si» ni  tam şə kil də 
və iza hat lar la nəşr et di rən in gi-
lis ali mi H.Blənd ol ub (Lon don, 
1844). İn gi lis şərq şü na sı V.Klark 
Ni za mi nin «İs kən dər na mə» si nin 
bi rin ci his sə si ni - «Şə rəf na mə» 
nin nəsr lə tər cü mə si ni ha zır la-
yıb 1881-ci il də Lon don da nəşr 
et di rib. İran ali mi H.Hə sən Azər-
bay can şairi M.Fə lə ki Şir va ni nin 
(1108-1146) di va nı nı 1929-cu il də 

Lon don da çap et di rib. XI əs rin 
bö yük Azər bay can Ədə biy yat-
şü na sı və ali mi Xə tib Təb ri zi nin 
əsər lə ri nin müəy yən his sə si nin, 
Fə lə ki tə xəl lü sü ilə ya zan Şir van 
şairi Əbu nəz zam Hə kim Cə la ləd-
din Mə həm məd Şir va ni nin əsər-
lə ri nin in gi lis di li nə tər cü mə si və 
nəşr lə ri Azər bay can-in gi lis ədə bi 
əla qə lə ri nin in ki şa fın da mü hüm 
rol oy na yıb. 

İn gi lis ədə biy yat şü na sı Q.Aus li, 
C.Braun və baş qa la rı təd qi qat la rın-
da Azər bay can ədə biy ya tı nü mu-
nə lə ri nə mü ra ciət et miş, ay rı-ay rı 
əsər lər və müəl lifl  ər haq qın da mə-
lu mat lar ver miş lər ki, bu da ədə-
bi əla qə lə rin in ki şa fı ba xı mın dan 
mü hüm əhə miy yət kəsb edib.  İn-
gi lis Ədə biy yat şü nas lı ğın da şi fa hi 
xalq Ədə biy ya tı mı zın in ci lə ri nə də 
hə mi şə ma raq bö yük ol muş, “Ko-
roğ lu” das ta nı 1842-ci il də pol yak 
şərq şü na sı A.Xodz ko tə rə fi n dən 
in gi lis di li nə tər cü mə olun muş və 
Lon don da nəşr edi lib. Azər bay can 
ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin tər cü-
mə si nə ma raq son ra kı dövr lər də 
də da vam edib. Mə sə lən, M.Fü zu-
li nin “Ley li və Məc nun” poema sı 
1970-ci il də Lon don da nəşr olu nub. 
Poema nı in gi lis di li nə türk şairə-
si S.Hu ri tər cü mə edib. Şərq şü nas 

E.Gibb 1904-cü il də Lon don da nəşr 
et dir di yi “Os man lı poezi ya sı nın ta-
ri xi” ki ta bın da M.Fü zu li ya ra dı cı lı-
ğı haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve rib. 

Ötən əs rin 70-ci il lə rin də ABŞ-ın 
Pen sil va ni ya Uni ver si te tin də nəşr 
olu nan “Ədə biy yat” ad lı jur nal da 
da Şərq ədə biy ya tı na, o cüm lə dən 
Azər bay can ədə biy ya tı na xü su-
si diq qət ye ti ri lib, jur na lın bə zi 
nöm rə lə rin də ədə bi nü mu nə lə ri-
miz bir ba şa ori ji nal dan tər cü mə-
də ve ri lib. İn gi lis ədə biy ya tın dan 
Azər bay can di li nə tər cü mə işi nə 
isə XIX əs rin son la rın dan baş la-
nı lıb. İn gi lis ədə biy ya tı nın di gər 
klas sik lə ri nin əsər lə ri də ay rı-ay rı 
il lər də Azər bay can di li nə çev ri lib. 
La kin bu tər cü mə lə rin ək sə riy-
yə ti əsa sən rus di li va si tə si lə edi-
lib.  Ötən əs rin 70-80-ci il lə rin də 
isə bi la va si tə ori ji nal dan tər cü mə 
işi nə diq qət ar tı rı lıb, Azər bay can 
müs tə qil lik qa zan dıq dan son ra isə 
bü tün tər cü mə lər de mək olar ki, 
bi la va si tə in gi lis di lin dən edi lib.

Bu il lər ər zin də in gi lis di lin dən 
Azər bay can və Azər bay can di lin-
dən in gi lis di li nə tər cü mə sa hə sin-
də ixti sas laş mış pe şə kar tər cü mə çi-
lər nəs li ye ti şib. Bu sa hə də Zey dul la 
Ağa yev, Sa bir Mus ta fa və baş qa la-
rı nın ad la rı nı çək mək ye ri nə dü şər. 
S.Mus ta fa ilk də fə Şeks pi rin bü tün 
so net lə ri ni ori ji nal dan Azər bay can 
di li nə çe vi rib. Son il lər bu işə gənc 
tər cü mə çi lə rin də ma raq gös tər mə-
si Azər bay can-in gi lis ədə bi əla qə-
lə ri nin bun dan son ra da ha sü rət lə 
in ki şaf edə cə yi nə əmin lik ya ra dır. 

Sa fu rə KƏ Rİ MO VA



Qorxmaz ŞIXALIOĞLU

Lap belə unudub ata-anamı,
Hərdən istəyirəm yalan danışım.
Məni yamanlayıb, söysə də hamı,
Hərdən istəyirəm yalan danışım.

Bilirəm,  yalanın ömrü tez bitir-
Səhranın qumunda su kimi itir.
Arzudur, həvəsdir, bilmirəm, nədir,
Hərdən istəyirəm yalan danışım.

Qənd kimi dili var, mehri var onun,
Ahənrüba  kimi sehri var onun,
Nə olsun,  sonunda qəhri var onun,
Hərdən istəyirəm yalan danışım.

Deməyin hay-hayı gedib Qorxmazın,
Qapıda vay-vayı bitib Qorxmazın.
Deməyin ki, ağlı itib Qorxmazın,
Hərdən istəyirəm yalan danışım.

Qulağıma deyin: necə pullanım?
Necə qaymaqlanım, necə ballanım?
Bəsdir, ata-anam məni aldadıb,
Hərdən istəyirəm yalan danışım.

03.02.2014

Rəbiyyə Səyyadiyə
Hərdən  xəyalımda bir qara qartal,
Göylərə cəng açır, meydan oxuyur.
Onda, elə bil ki, əynimdə paltar,
Tüfəng lüləsitək  barıt qoxuyur.

Qüssə uçub gedir, qəm qaçaq düşür,
Bu  qartal balaca qanad çalınca;
Qanım damarımda qaynayıb coşur,
Bir anda dönürəm iti qılınca.

Qəlbimi sıxanda bəzən dərd, məlal,
Hərdən güc gələndə qəm-kədər mənə,
Onda qanad açıb, sanki bu qartal
Şığıyır kədərin, dərdin üstünə.

Hardan çatır ona, görən bu xəbər?
Bəlkə uzaqlardan  məni izləyir?
Ayaq açan kimi üstümə kədər,
Elə bil ki, onu kimsə səsləyir...

Getməz gözlərimdən o nurlu səhər
Ziyarət edirdik Həzrət Babanı.
İndi xatirimə gəlir o qartal,
Sübhün işığında görmüşdüm onu.

Avqustun ilk günü... Babadağ... Soyuq...
Ətrafda ağaran qar zolaqları...
Deyəsən, o, bizə baxıb bir anlıq,
Sonra uçub getdi Şahdağa  sarı...

Heç kimin xəbəri yox bu işimdən,
Nə qədər gizləyim axı bu  sirri?
Bilmirəm, Allahın bu bəxşişindən,
Mən dosta, qardaşa necə pay verim?

Qəmli çağlarımda güc verib mənə,
Ürəyimdə ümid, işıq bitirir.
Bəlkə də, Şıxalı babama görə,
Allah bu qartalı mənə yetirib.

25.07.2014                                                    

Qupquru təpələr, sarı yarğanlar...
Dünyanı yandırır yayın bürküsü.
Nə ətrafda bircə yaşıl yarpaq var,
Nə də eşidilir bir quşun səsi.

Sarıya bürünüb burda hər tərəf,
Hava da, elə bil, sarıya çalır.
Sanasan, bu yerlər, sonuncu kərə,
Yüz il əvvəl görüb yağışı, qarı.

Bir yandan da səsi yay böcəyinin,
Havaya bir təndir istisi yayır.
Adam elə bilir bu səs, səs deyil-
Bürkünün içində bürkü oxuyur.

Bir sarı hörümçək toru yapışıb,
Kolun dibindəki əlləmə daşa.
Bəlkə gözüm yaxşı ayırd edəmmir,
Bir parça bürküdür daşa yapışan?

Yarğanın qaşında bitən kəvərdən,
İki-üç qurumuş sarı çöp qalıb.
Bir alabaxtanın lələyi yerdə,
Torpağın çatında ilişib qalıb.

Kimsəsiz uşaqdır cığır, elə bil,
Düşüb üzüquylu  ağlayır səssiz.
Həyan axtarsa da,  gözü arabir.
Tapmır həndəvərdə bir ləpir, bir iz.

Cığırın ağzında bir sarıtikan,
Necə də şax durub, baxır arxayın;
Elə bil, torpağı,  daşı qovuran,
Yayın qızmarına meydan oxuyur.

Dərin qobularda büzüşüb yatır,
İşığa tamarzı minillik kədər.
Bəs niyə ruhuma belə doğmadır,
Niyə ürəyimi oxşayır bu yer?

Niyə çəkir məni bu quru çöllər?
Varlığın sirri var, bəlkə, bu yerdə?
Allah, min il  sonra  mənə fürsət ver,
Gəlib, bu yerləri qoy görüm bir  də.

15.07.2014

Bəlkə də, qırx ildi yola getmirik,
Mənəm, bu şəhərdi, bir də bu külək.
Bizə çatan olmaz, tərslikdə birik,
Mənəm, bu şəhərdi, bir də bu külək.

Çox vaxt bir-birində qüsur axtaran,
Ayağında nöqsan, kəsir axtaran,
Elə dostunu da gəzib-axtaran,
Mənəm, bu şəhərdi, bir də bu külək.

Bircə gün olmadım, darıxar  şəhər,
Küləyi dalımca kəndə göndərər.
Bir-birini qıran, yenə də, səhər,
Mənəm, bu şəhərdi, bir də bu külək.

Ahıllıq başımın üstünü alıb,
İndi də oğlumla şəhər dost olub.
Evimdə bir köhnə  şəkil asılıb-
Mənəm, bu şəhərdi, bir də bu külək…

03.03.2014

Yağış... bir yandan da küləyin səsi,
Döndərib gecəni bir iztiraba.
Qəmli düşüncələr ruhumu əzib,
Salır ürəyimi dərdə, əzaba.

Bilirəm, hardasa küləklə yağış,
Bir qara daxmanın damını döyür.
Bir köhnə mitildə bir atasız qız,
Küləyin səsindən qorxub titrəyir.

Bu gecə meşədə, yəqin ağaclar,
Düşüb daha tamam yaz həvəsindən.
Bezib ətrafdakı quru yamaclar,
Qaranlıqda axan çayın  səsindən.

Bir ana canavar bu gecəyarı,
Çırpınır, bəlkə də, dəmir tələdə.
Bəlkə də, yazığın ac balaları,
Dünəndən həsrətdir bir damcı südə.

Yəqin yağış qara naxışlar açır,
İndi bir qarının pəncərəsində.
Birdən yatağında diksinir qarı,
Həyətinə qonan bayquş səsindən....

Yadıma da düşmür bir işıqlı gün,
Qapqara fi kirlər qəlbimi didir.
Bəlkə də, bu gecə-  məni izləyən
Bir vaxtsız ölümün nişanəsidir...

...Deməyin sözlərim günahdır, günah.
Deməyin Qorxmaz içib yenə də:
Başımın üstündən bu gecə Allah,
Yumub gözlərini keçib yenə də...

15.04.2014

Kəlbəcərli Sücaətin 
xatirəsinə

Könüllər açardı sözü yaz kimi,
Coşub-çağlayardı Kür, Araz kimi,
Gündə yüzü ölsün Qorxmaz kimi,
Dağlar niyə qoydu Sücaət ölsün?

Ümid bağlamışdı bal sularına,
Yazda dumanına, yayda qarına
Daha deməyəcək   “... dağ  verin mana”,
Dağlar niyə qoydu Sücaət ölsün?

Özü də, sözü də mərd idi axı,
Qaya kimi məğrur, sərt idi axı,
Namərdə dağ boyda dərd idi axı,
Dağlar niyə qoydu Sücaət ölsün?

Söz onun dilində olardı aram,
Çünki qələminə qatmazdı haram,
O yazan qoşmadan daha tapmıram,
Dağlar niyə qoydu Sücaət ölsün?

O gün ki, yurdundan düşdü dərbədər,
Gözündən yaş olub axdı Kəlbəcər.
“Qoşqar”, “Murov” dedi ölənə qədər,
Dağlar niyə qoydu Sücaət ölsün?

21.03.2014

Gecə... külək  əsir... sıxılır qəlbim,
Sanıram üstümə çökür duman, çən.
Tərslikdən yaxında hansısa evin,
Pəncərə şüşəsi qırılır birdən.

Sanki ürəyimi kəsir bu şüşə;
Xəyalımda qanlı şırımlar açır.
Elə bilirəm ki, bu zülmət gecə,
Hardasa yaralı bir durna uçur.

Birdən o şüşənin hər qırığından,
 Bir durna qışqırar... yaralı durna.
Az qala onların qışqırığından,
Çat düşər beynimin divarlarına.

Qarışar bu fəryad, bu acı səda,
Çöldəki küləyin uğultusuna.
Sanki pəncərəmi döyən bu səsdən,
İçimdə nə isə qırılıb sınar.

Bu səs ürəyimi eləyib şan-şan,
Zülmətin üstünə zülmət gətirər.
Bu səs otağımda kədər qoxuyan,
Topa-topa qara güllər bitirər.

Güclə tab gətirər ürək bu səsə;
Sanki öləziyər köksümdə bir şam.
Bu gecə, bəlkə də, Allahdan özgə,
Bir kimsə bilməz ki, dünyada varam...

14.04.2014

Gecədir, sanıram bir dənizdəyəm,
Üstümə şığıyır qara dalğalar.
Nə göylərdə bircə ulduz görünür,
Nə də yaxınlarda bircə işıq var.

Burdan qurtulmağa ümid yox artıq,
Hər dalğa, elə bil,  bir Əzrayıldı.
Burda dalğa səsi, soyuq, qaranlıq...
Nə varsa, ölümə aparan yoldu.

Mənə kömək etməz bu zülmət gecə,
Nə ümid, nə dözüm, nə xatirələr...
Gülüm, bu tufandan səhərə, bəlkə,
Bir ölüm xəbərim  sağ çıxa bilər.

14.04.2014

Dostlarımla
kəndə gedirəm tez-tez.
Elə bilirəm, 
ata-anamın  ruhundan çox,
küçəmiz sevinir gəlişimə -
az qala,
sarılmaq istəyir boynuma.
Sadəcə, o biri küçələrdən
ar eləyir bir az...
Bir il, beş il... bəs sonra?
Bilirəm, mən olmayanda,
yol çəkəcək küçəmizin gözləri.
Dostlar, indidən məni,
atasız qalan balalarımın yox,
küçəmizin dərdi öldürür.

15.02.2014
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Gülüm, bu tufandan səhərə, bəlkə,
Bir ölüm xəbərim  sağ çıxa bilər



S.Y. MAR ŞAK
  “Tər cü mə”, “tər cü mə et-
mək”, “tər cü mə çi” söz lə ri 
məz mu nu na gö rə qay da la ra 
uy ğun gə lən və ha mı tə rə-
fi n dən qə bul edil miş məf-
hum lar dır ki, biz on la rı bə-
dii, poetik tər cü mə yə şa mil 
edi rik. 

Biz saatın əq rəb lə ri ni çe vi ri rik, 
qa ta rı bir is ti qa mət dən baş qa is-
ti qa mə tə yö nəl di rik, pu lu poçt 
və ya te leq rafl  a gön də ri rik.

Tər cü mə sö zü nün ya ra dı cı-
lıq dan çox, tex ni ki tə rəfl  ə ri var. 
Bəl kə də tər cü mə yə sə nəd ki mi, 
bir dil dən baş qa di lə edi lən tər-
cü mə, çev ri lən mək tub ki mi ya-
na şan da bu söz özü nü da ha çox 
doğ rul dur. 

Bu baş qa mə sə lə dir ki, tər cü-
mə tə xəy yül, in tuisi ya, mə nə vi 
güc sər fi , bir söz lə, ya ra dı cı lıq 
üçün la zım gə lən şey lər ol ma dan 
müm kün de yil.

Hal bu ki, “əs li nə uy ğun dur” 
mö hü rü vu rul muş, no ta rius tə-
rə fi n dən təs diq edil miş tər cü mə 
və Dan te nin “İla hi ko me di ya”sı 
ey ni ter min lər lə, la kin bir az qu-
ru, müəy yən mə na da bu ədə bi 
jan rın də yə ri ni aşa ğı sa lan tərz də 
tər cü mə edi lir.

Ye ri gəl miş kən, “tər cü mə” sö-
zü nün özü də tər cü mə dən gəl mə 
söz dür.

An caq mə sə lə ter min lər də de-
yil. Bu sə nə tə nə ad ve rir si niz 
ve rin, əsas odur ki, tər cü mə çi-
lər və oxu cu lar hər cür çə tin lik 
haq qın da ay dın tə səv vü rə ma lik 
ol sun lar və ar tıq ori ji na la uy ğun 
ən də qiq söz lər ta pan, baş qa dil-
də məh rəm fi  kir lə ri, in cə hiss-
lə ri, ça lar la rı ye ni dən ya rat maq 
us ta lı ğı nın çə tin ol du ğu nu dərk 
et sin lər.

Bi li rik ki, şeir də və ya nəsr əsə-
rin də bir cə sö zü də yiş mək nə 
də rə cə də əhə miy yət li dir. An caq 
tər cü mə də bir yox, bü tün söz lər 
bir-bi ri ni əvəz edir , üs tə lik, öz 
qa nun la rı,  nitq st ruk tu ru, say-
sız-he sab sız qə ri bə lik lə ri və oy-
naq lıq la rı olan baş qa dil də ye ni-
dən ya ra nır lar.

Vax ti lə aka de mik A.F.Ko ni söz-
lə rin yer ləş dik lə ri sı ra lan ma nın 
han sı əhə miy yət da şı dı ğın dan, 
yer də yiş mə  za ma nı cüm lə nin fi -
kir və xa rak te ri nin də yiş mə si ni, 
sö zün yer də yiş mə si nü mu nə sin-
də  us ta lıq la təs diq lə yir: “qan lı 
süd” və “süd lü qan ”.

La kin baş qa di lə tər cü mə də öz 
sin tak si si nə ta be olan şi fa hi ar dı-
cıl lıq hə mi şə də yi şir. Elə söz də 
var ki, müx tə lif dil lər də öz ça lar-
la rı na gö rə ta ma mi lə də yi şir. 

Be lə lik lə, eh ti yat sız tər cü mə çi-
də hə mi şə “süd lü qan” va rian tı 
ola bi lər. 

Bun dan qaç maq üçün baş qa 
di li bil mək dən çox öz di li ni mü-
kəm məl bil mə li sən. Doğ ma di li 
o qə dər də rin dən hiss et mə li sən 
ki,  baş qa sı na ta be ol ma ya san, 

onun əsa rə ti nə düş mə yə sən. Ey-
ni za man da fran sız di lin dən rus 
di li nə çev ril miş tər cü mə  öz üs-
lu bu və ko lo ri ti ilə in gi lis, es ton 
və çin di lin dən rus di li nə çev ril-
miş tər cü mə lər dən nə zə rə çar pa-
caq də rə cə də fərq lə nir. 

Şeir tər cü mə edən də əgər yad 
dil də ki söz doğ ma dil də ki söz-
dən qı sa dır sa, tər cü mə çi han sı 
sö zü qur ban ver mək la zım gəl-
di yi ni bil mə li dir. 

Bur da bir qə dim zər bi-mə sə l 
ye ri nə dü şür: “Az söz lə bö yük 
fi  kir ifa də et mək la zım dır”. Bu 
o de mək dir ki, bə dii əsər də fi -
kir bö yük, söz ki çik (az) ol ma-
lı dır. 

...La kin uğur suz şeir tər cü mə-
lə ri nin ya rıt maz nü mu nə lə ri bi zə 
sö zün çox ki çik ol ma ma sı nı da 
öy rə dir. Bu isə zərb-mə səl də səs-
lə nən fi k rə köl gə sal maq de mək 
de yil. Sər bəst lik la zım dır ki, sö zün 
ahəng dar lı ğı və sağ lam mü ha ki-
mə po zu lub  zi yan çək mə sin, can lı 
və tə bii in to na si ya nı kor la yıb bir-
bi ri nə ya pış ma sın və hətt  a mis ra-
lar da nə fəs dər mə yə yer qal sın ki, 
bu da li rik şeir üçün və bi zim tə-
nəff  ü sü müz üçün çox va cib dir.

Hə qi qə tən  gö zəl şeiri və ya 
nəs ri tər cü mə et mək -  ədə bi hə-
yat da və tər cü mə edən müəl li fi n 
hə ya tın da əhə miy yət li ha di sə, 
va cib mər hə lə sa yı lır. 

...Biz də  ək sər hal lar da nəş riy-
yat lar müəy yən bir şair-klas si kin, 
ya xud müasir şairin tam və ya na-
ta mam əsə ri ni çox qı sa müd dət də 
tər tib edib üzə çı xa rır. Bə zən qis-
mən  ar tıq möv cud olan tər cü mə-
lər dən se çib is ti fa də edir lər, la kin 
əsa sən ye ni si fa riş lə rə üs tün lük ve-
rir lər.   Nə ti cə də ək sər vaxt tər cü mə-
lər çox və ya az də rə cə də sa vad lı, la-
kin həd dən ar tıq or ta sə viy yə li olur, 
ori ji na lın bö yük lü yü nə gö zəl lik və 
özü nə məx sus luq gə ti rə bil mir.

Bu da təəc cüb lü de yil. Hə qi qə tən 
də  poetik tər cü mə ni sət hi ha zır-
la maq ol maz. Onun üzə rin də tər 
tök mək la zım dır. Bir-iki ilə Şel li-
nin, Hey ne nin, Mits ke vi çin, Ten-

ni so nun və ya Ro ber ta Braunin qin 
əsər lə ri ni tər cü mə et mək müm kün 
de yil, Elə cə də müasir şairə iki-üç 
ilə özü nün se çil miş əsər lə ri ni ha-
zır la ma ğı tap şır maq mə na sız iş dir.

Axı məş hur şair lə rin şeir lə ri 
ona gö rə tər cü mə edi lir ki, oxu-
cu lar həm onun poezi ya sı ilə ya-
xın dan ta nış ol sun lar, həm də 
ya ra dı cı lı ğı nı sev sin lər.

...Bü tün qə ləm sa hib lə ri ki mi, 
tər cü mə çi nin də hə yat təc rü bə si ol-
ma lı dır. Real lıq la əla qə, də rin mü-
şa hi də qa bi liy yə ti və sö zün ge niş 
mə na sın da dün ya gö rü şü ol ma dan, 
di li və şi fa hi da nı şıq di li nin müx-
tə lif ça lar la rı nı öy rən mə dən şeirə 
ya ra dı cı ya naş maq, şair-tər cü mə çi 

nü fu zu qa zan maq müm kün de yil. 
Tək cə be yin lə yox, qəl bən Şeks pi-
ri, Hö te ni və Dan te ni ba şa düş mək 
üçün on lar la öz hiss lə rin də, ya şan-
tı la rın da  bən zər lik tap ma lı san. Əks 
təq dir də  tər cü mə çi la zım sız ifa də-
lə rə, su rət çı xar ma ya məh kum dur 
ki,  bu da tər cü mə cə fən giy ya tı, ən 
yax şı hal da isə qa fi  yə li və qa fi  yə siz 
sət ri tər cü mə lər lə yekunlaşır. 

Əsl bə dii tər cü mə ni  fo to ilə yox 
(mən ar tıq də fə lər lə be lə mü qa yi sə 
apar mı şam), rəs sa mın əli ilə çə kil-
miş port ret lə mü qa yi sə et mək olar. 
Fo to çox gö zəl, mə ha rət lə çə ki lə bi-
lər, la kin müəl lif onu ya şa ma yıb. 

Rəs sam çək di yi rəs min nə qə dər 
ma hiy yə ti nə va rar sa, onun sə nə ti 
bir o qə dər azad, rəs mi bir o qə dər 
də qiq olar. Də qiq lik - ori ji na lı kor-
ko ra nə, me xa ni ki şə kil də ye ni dən 
ya rat maq de yil. Poetik də qiq lik 
- yal nız ob yek tin də rin dən və qə-
rəz kar lı ğa əsas la nan cə sa rət li təs-
vi rlə ri ilə əl də edi lə bi lər.
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Tər cü mə çi pe şə si haq qın da yan lış tə səv vür lər

Tər cü mə çi pe şə si haq qın da kı tə səv vü rü müz baş qa 
pe şə lə rə – müəl lim, hə kim pe şə lə ri nə nis bə tən ge-
niş de yil. Bə zən bu pe şə haq qın da in san lar da yan lış 
tə səv vür ya ra nır. Tər cü mə sə nə ti ilə əla qə dar ən çox 

ya yıl mış səhv tə səv vür lər:
Hər in san tər cü mə

edə bi lər, əsas odur ki,
xa ri ci dil bil sin

Bu fi k ri an caq məişət sə viy yə-
sin də qə bul et mək olar. Mə sə lən, 
meh man xa na da otaq si fa riş elə-
mək və ya ha va li ma nın da ba qa jı 
tap ma dı ğı nı zı izah et mək üçün 
çox ada ma tər cü mə çi la zım de yil. 
Əgər si zə  mü qa vi lə tər cü mə si və 
ya is tis mar haq qın da tə li mat la-
zım dır sa, bu, tər cü mə çi dən nəin ki 
ori ji na lın ma hiy yə ti ni an la ma ğı, 
həm də onun de tal la rı nı bil mə yi 
tə ləb edir. Bun dan baş qa, tər cü mə-
çi ori ji na lın di li ni gö zəl bil mə li dir. 

Ək sər adam lar bir və ya bir 
ne çə xa ri ci dil bil dik lə ri nə gö rə, 
get-ge də tər cü mə çi lə rə tə lə bat 
aza lır. Bu da tə biidir. Hətt  a ək-
sər mək təb lər də uşaq lar ən azı 
iki xa ri ci dil öy rə nir lər. Bey nəl-
xalq mü qa vi lə lə rin və bu nun la 
əla qə dar sə nəd mü ba di lə si nin 
sa yı da ço xa lır. Son il lər həm 
ya zı lı, həm də şi fa hi tər cü mə lə-
rin həc min də ar tım hiss olu nur. 

Tər cü mə çi lik –
ye ni pe şə dir

Əgər Bib li ya nın tər cü mə çi lə-
ri ni, qə dim trak tat la rı xa tır la-
saq, gö rə rik ki, bu pe şə nin ta-
ri xi dü şün dü yü müz dən da ha 
qə dim dir. La kin hal-ha zır da 
tər cü mə çi lik xid mət lə ri nə qə-
ləm və ka ğız işi əvə zi nə ye ni 
tex no lo gi ya lar, ye ni proq ram 
tə mi na tı da xil dir ki, bu da tər-
cü mə çi nin məh sul dar lı ğı nı ar-
tı rır.

Ya zı lı tər cü məy lə məş ğul ol-
maq üçün linq vis tik təh sil la-
zım dır. Bu nun tər cü mə çi yə 
bö yük tə si ri var. La kin bir çox 
yük sək sə viy yə li tər cü mə çi-
lər əv vəl tə biət elm lə ri üz rə və 
yal nız bun dan son ra linq vis-
tik təh sil alır lar. Hətt  a elə tər-
cü mə çi lər var ki, in gi lis di li ni 
də rin dən öy rə nir, təc rü bə top-
la yıb pe şə kar tər cü mə çi yə çev-
ri lir lər.  

Fi lo lo ji təh sil al mış tər cü mə çi 
ix ti sas laş dı rıl mış tex ni ki mət ni 
çe vi rə bil məz, bu nu yal nız hə-
min sa hə nin mü tə xəs si si ye ri nə 
ye ti rə bi lər.  

Əl bətt  ə, bir ne çə il müəy yən 
sa hə də ça lı şan mü tə xəs sis ter-
mi no lo gi ya nı və hə min sa hə-
nin spe si fi k xü su siy yət lə ri ni 
da ha yax şı bi lir. An caq ya zı lı 
tər cü mə sa hə sin də  tər cü mə 
bü ro la rı və si fa riş çi lər ara sın-
da müəy yən sis tem ya ra nıb ki, 
bu da hətt  a ix ti sas laş dı rıl mış 
mətn lə rin də yük sək key fi y yət-
lə tər cü mə edil mə si nə im kan 
ve rir. İx ti sas laş dı rıl mış ədə biy-
ya tın tər cü mə si tər cü mə çi dən 
çox zəh mət və səbr tə ləb edən 
iş dir. Bu nun üçün qə dim söz-
lər dən iba rət lü ğət ol ma lı dır. 
Bun dan baş qa tər cü mə çi sor ğu 
ma te rial la rı ilə məş ğul ol ma lı, 
in ter net də ax ta rış lar apar ma lı-
dır.

Tər cü mə çi pe şə si –
asan qa zanc yo lu dur 
Ya zı lı tər cü mə gün də 8-12 

saat lıq iş, şəx si in ti zam və daimi 
pe şə kar in ki şaf tə ləb edir. Bu 
asan qa zanc yo lu de yil, an caq 
baş qa pe şə lər ki mi, bu sa hə də 
də öz işi nin fə da kar la rı var. 

Tər cü mə çi lik –
ya ra dı cı pe şə de yil

Ar tıq tər cü mə xid mət lə ri nin 
key fi y yə ti nə müs bət tə sir edən 
av to mat laş dı rı lı mış va si tə lər var. 
Hə min tər cü mə va si tə lə ri ni əc nə bi 
söz lə rin ye ri ni də yi şən ro bo ta bən-
zət mək olar. Tər cü mə çi isə bir ter-
mi nin ek vi va len ti ni tap maq üçün 
bə zən saat lar la vaxt sərf edir, bə-
zən də elə ter min lər olur ki, ümu-
miy yət lə, qa r şı lı ğı ta pıl mır.  

Tər cü mə çi nin iş gü zar əmək-
daş lıq da ro lu bö yük de yil. Fik-
ri mi zi izah et mək üçün şi fa hi 
tər cü mə ni mi sal gə ti rək. Şi fa hi 
tər cü mə in for ma si ya nı tək cə bir 
dil dən baş qa di lə çe vir mək de yil, 
həm də bir-bi ri ilə dil tap maq və 
qar şı lıq lı əmək daş lıq qur maq de-
mək dir. Tər cü mə çi fərq li men ta-
li tet və mə də niy yə tə ma lik olan 
in san la rı fərq lən di rir, on la rı biz-
ne sin in ki şaf üsul la rı ilə ta nış edir. 

Tər cü mə –
ki çik biz nes dir

Si fa riş çi lə rin tə lə bat və is tək lə-
ri art dıq ca tər cü mə şir kət lə ri də 
fəaliy yət lə ri ni ge niş lən di rir lər, ştat-
da olan və ştat dan kə nar əmək daş-
la rın sa yı ar tır. Bu da il ər zin də yüz 
min lər lə sə hi fə tər cü mə de mək dir.

Ha zır la dı: NA RIN GÜL
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Ki fa yət Haq ver di ye va sək kiz 
il dir ki, bə dii tər cü məy lə məş-
ğul dur. İlk tər cü mə si  Coan 
Roulin qin “Har ri Pott  er və sir-
lər ota ğı” ol sa da, özü Her man 
Hes se nin “Sidd hart ha”sı nı ilk 
cid di işi he sab edir. Onu tər cü-
mə sa hə si nə cəlb edən yaz maq 
sev gi si olub: “İçim də olan yaz-
maq eş qi ni heç cür sən gi də bil-
mir dim de yə bu işə gi riş dim. 
Mə nə gö rə, yaz maq həm is te-
dad, həm zən gin in tel lek tual 
ba qaj, həm də ana li tik dü şün cə 
tə ləb edir. Bir oxu cu ki mi ya zı-
çı dan bu nu tə ləb edi rəm. On la-
rın heç bi ri ni özüm də gör mür-
düm, am ma yaz maq sev gi mi 
də sus du ra bil mir dim. Bir gün 
rus dil li rə fi  qəm, ha zır da “Day.
az” say tın da re dak tor iş lə yən 
Ley la Ta rı ver di ye va mən dən 
xa hiş et di ki,  onun “Qa ra bağ: 4 
gün” ro ma nı əsa sın da yaz dı ğı 
sse na ri ni di li mi zə çe vi rim. Bu 
işə mə su liy yət li ya naş dı ğı ma 
gö rə əv vəl bir xey li tə rəd düd 
et dim, son ra rə fi  qə lik xa ti ri nə 
ra zı laş dım. Be lə lik lə, ro ma nı 
tər cü mə et dim və mü sa bi qə də 
ilk üç yer dən bi ri ni qa zan dım. 
Bu, qə tiy yət siz lik bar ye ri ni aş-
maq yo lun da atıl mış ilk ad dım 
ol du...”

Tər cü mə çi ən çox al man ya-
zı çı sı Her man Hes se nin ya ra-
dı cı lı ğı na üz tu tur: “Hes se nin 
əsər lə ri ba rə də saat lar la da nı-
şa bi lə rəm. Onun “Sidd hart-
ha”sın da mən öz hə qi qə ti mi 
tap mı şam. Son ra lar oxu du ğum 
az say lı ki tab lar da da za man-
za man ey ni hə qi qə tə rast gəl-
dim, am ma ilk sev gi nin ye ri ni 
heç nə ver mir. Onun la aram da 
qə ri bə bir bağ hiss edi rəm. Bi zi 
həm də hind fəl sə fə si nə və yo-
qa tə li mi nə olan sev gi miz bir-
ləş di rir...”  

Ki fa yət Haq ver di ye va nı se-
hir lə yən əsər lər çox dur: “Ki-
çik həcm li, yə ni he ka yə və 
es se tər cü mə lə ri za ma nı uzun 
müd dət tə si rin dən çı xa bil mə-
di yim əsər lər olub. Bun lar dan 
Ko bo Abe nin “Əl lər” he ka yə-

si nin, Al ber Ka mü nun “Hə ilə 
yox ara sın da” es se si nin, Vla-
di mir Na bo ko vun “Çor bun 
dö nü şü” he ka yə si nin, Fren sis 
Skott  Fits ce ral dın “Pu çol ma” 
he ka yə si nin, bir də “Dəf(i)nə 
yar pa ğı” tər cü mə mü sa bi qə-
si nə gön dər di yim “Qap lan” 
(Leonid And re yev) he ka yə si-
nin ad la rı nı çə kə bi lə rəm. Be lə 
ya zı lar çox dur.

Mən “Al tun” nəş riy ya tı nın 
si fa ri şiy lə “He ka yə us ta sı” 
se ri ya sın dan Cek Lon don və 
O.Hen ri nin he ka yə lə ri ni xü-
su si sev giy lə tər cü mə elə mi-
şəm. Bu iki ya zı çı nın iro ni ya-
sı nı, sa ti ra sı nı çat dır maq bir 
baş qa mə su liy yət tə ləb edir. 
Pro ses ol duq ca ma raq lı idi, 
nə ti cə ni isə oxu cu lar müəy yən 
edə cək, on lar de yə cək ki, mən 
əsə ri yax şı çe vi rə bil mi şəm, ya 
yox”.

Hər bir tər cü mə çi ki mi, onun 
da tər cü mə za ma nı qar şı laş dı ğı 
çə tin lik lər olur: “Dil eh ti ya tı mı 
ye tə rin cə zən gin say mı ram, çə-
tin li yim yal nız bu nun la bağ lı 
olur. Mən cə, tər cü mə çi çe vir di-
yi əsə rin ma hiy yə ti nə var maq-
la ya zı çı nın ya şa dıq la rı nı san-
ki ye ni dən ya şa maq la ya na şı, 
həm də zən gin dil bi lik lə ri nə 

ma lik ol ma lı dır. İlk iki me ya rı 
özüm də gö rə bil səm də, bə zən 
di li min ax sa dı ğı nı eti raf edi-
rəm. Bu nun üçün Azər bay can-
ca mü ta liəmi ar tır ma lı, pe şə kar 
tər cü mə çi lə rin təc rü bə sin dən 
müm kün qə dər çox ya rar lan-
ma lı yam”.

Biz də əsər lə rin, əsa sən, ori-
ji nal dan de yil, ikin ci dil dən, 
yə ni rus di lin dən tər cü mə 
edil di yi ni de yən mü sa hi bi-
mi zin söz lə ri nə gö rə, bu za-
man əsər öz ma hiy yə tin dən 
uzaq laş mır: “İs tər mət buat da, 
is tər sə də so sial şə bə kə lər də 
ikin ci dil dən tər cü mə mə sə-
lə si hə lə də mü ba hi sə ob yek ti 
ola raq qa lır. Çox vaxt ori ji nal-
dan edil mə yən tər cü mə lə ri 
“su yun su yu” ad lan dı rır lar. 
Mən cə, be lə ya naş ma la rın 
əsa sın da qə rəz da ya nır. Bir 
də gö rür sən ki, han sı sa oxu cu 
heç tər cü mə ni oxu ma yıb, an-
caq bu tip li yan lış qə naət lər lə 
çı xış edir, di le tant ya naş ma 
sər gi lə yir. Bir də de yi rəm: bu, 
ta ma mi lə yan lış ya naş ma dır. 
əsas mə sə lə əsə rin ne çən ci 
dil dən çev ril mə si yox, onu çe-
vi rən ada mın pe şə kar lı ğı dır. 
Pe şə kar lıq var sa, ya zı nın ru-
hu ifa də olu na caq.

Mən özüm də Hes se nin “Sidd-
hart ha”, “De mian” və “Mun cuq 
oyu nu” ro man la rı nı rus di lin-
dən çe vir mi şəm. Ar zu edi rəm 
ki, gə lə cək də ori ji nal dan tər-
cü mə lə rin də sa yı art sın. Əsas 
tər cü mə nin han sı dil dən ol-
ma ğı de yil, əsas olan odur ki, 
gö rü lən iş də sev gi və pe şə-
kar lıq özü nü bü ru zə ver sin. 
Gə rək işə ürə yi ni qo ya san. 

Mə sə lən, Hes se nin iki 
əsə ri ni (“Knup” və 
“Yal qu zaq” nə zər də 
tu tu lur - red) pe şə-
kar tər cü mə çi lə ri miz 
olan Çər kəz Qur-
ba nov və Vi la yət 
Qu li yev se və-se və 
çe vi rib. Əsər lə ri 
oxu yan da gö rür sən 
ki, işə ürək qo yu-

lub”.        

Ki fa yət xa nı mın fi k rin cə, 
həm nəsr, həm nəzm əsər lə ri-
ni çe vi rər kən sət ri tər cü mə dən 
is ti fa də yə eh ti yac yox dur: “Sa-
də cə, nəsr dən fərq li ola raq, şei-
ri yal nız şair tər cü mə edə bilər. 
Be lə olan da yax şı nə ti cə də göz 
qa ba ğın da olur.  Onu da qeyd 
edim ki, şeirin axı cı lı ğı tər cü-
mə də də özü nü qo ru yub-sax-
la ma lı dır”.

Dün ya klas si ka sın da elə əsər-
lər var ki, on la rın bi zim dil də 
ol ma ma sı bö yük ça tış maz lıq 
he sab edi lir. Həm söh bə ti miz bu 
ba rə də be lə dü şü nür: “Azər bay-
can da bə dii tər cü mə sa hə si nin 
ta ri xi var de sək, ya nıl ma rıq. Yə-
ni bu sa hə də bö yük iş lər gö rü-
lüb və baş lan ğıc olub. Biz an caq 
da vam edə bi lə rik. Bu nun la be-
lə, söz süz ki, kə nar da qa lan, göz-
dən ya yı nan əsər lər hə lə də var. 
Mən öz adım dan Kar los Fuen-
te sin “Ar te mio Kru sun ölü mü”, 
An tuan de Sent-Ek zü pe ri nin 
“Qəsr”, Kons tan tin Paus tovs ki-
nin “Qı zıl qı zıl gül” ro man la rı-
nın adı nı çə kə bi lə rəm”.   

Ye ri gəl miş kən, Ki fa yət xa-
nım de yir ki, Ek zü pe ri nin 
“Qəsr” ro ma nı nı ana di li mi-
zə çe vir mə yə özü nü ha zır bil-
mir: ““Qəsr” ro ma nı ya zı çı-

nın so nun cu, özü də ya rım çıq 
qal mış ro ma nı dır. Əsə ri onun 
ölü mün dən son ra va ris lə ri nin 
xa hi şiy lə fran sız ədə biy yat çı-
sı Mi şel Ke nel re dak tə edib. İş 
pro se sin də bə zi ix ti sar lar apa-
rıb, tək rar la rı ara dan qal dı rıb 
və bu nun la əsə rin bə dii də yə ri-
ni müm kün qə dər qa bart ma ğa 
ça lı şıb. Müəl lif bu əsə rə uzun 
il lə ri ni sərf edib və də rin fəl sə fi  
yü kü olan əzə mət li bir ro ma-
nı oxu cu la rın ix ti ya rı na ve rib. 
Mən bu ağır yü kün al tı na gir-
mə yə hə lə cə sa rət elə mi rəm...”

  Ki fa yət Haq ver di ye va yer-
li tər cü mə çi lər ba rə də fi  kir lə-
ri ni bi zim lə bö lü şür: “Ba yaq 
de di yim ki mi, il lər dir ana di-
lin də mü ta liəm ax sa yır. Uzaq 
keç miş də – Azər bay can di lin-
də mü ta liə et di yim vaxt lar da 
bir çox ya şıd la rım ki mi mən 
də xa ri ci ədə biy ya tı xü su si ac-
göz lük lə ca nı ma-qa nı ma hop-
du rur, am ma bu ki tab la rın 
kim lə rin sa yə sin də rəfl  ə ri mi zi 
bə zə di yi nin fər qi nə var mır-
dım. Çox-çox son ra lar tər cü-
mə işi nə baş la yan da bu sa hə də 
kü lüng vu ran la rın kim li yiy lə 
ma raq lan ma ğa baş la dım. İş lə-
ri nə hey ran ol du ğum tər cü mə-
çi lər dən Teh ran Və li yev, Na tiq 
Sə fə rov və Vi la yət Ha cı ye vin 
adı nı çə kə bi lə rəm. Vi la yət Ha-
cı ye vin Ste fan Sveyq dən tər cü-

mə si ni ya xın lar da oxu dum və 
“pe şə kar” sö zü nün ma hiy yə-
ti nə bir da ha var dım. Ona can 
sağ lı ğı ar zu la yı ram. Qoy içi 
mən qa rı şıq bü tün oxu cu la rı-
nı hə lə uzun müd dət ye ni-ye-
ni tər cü mə lə riy lə se vin dir sin. 
Həm in gi lis, həm də rus di lin-
dən tər cü mə edən Svet la na Tu-
ra nın iş lə ri ni bə yə ni rəm. Tez-
lik lə Vi la yət Qu li yev və Ma hir 
Qa ra ye vin ye ni tər cü mə lə ri ni 
oxu maq is tər dim”.

Həm söh bə ti miz Azər bay-
can da tər cü mə sə nə ti nin in-
ki şaf et di ril mə si və bə dii tər-
cü mə mək tə bi nin ya ra dıl ma sı 
ar zu sun da dır: “Bu sa hə də az-
çox sö zü nü de miş, mö hü rü nü 
vur muş pe şə kar la rın təc rü bə-
si nin ca van la ra aka de mik şə-
kil də ötü rül mə si gö zəl ad dım 
olar dı.

1990-cı il lər də ki tab mə də-
niy yə ti tə nəz zü lə uğ ra sa da, 
2000-ci il lər də bu sa hə də çox 
iş lər gö rül dü və bu gün də 
da vam edir. Ne cə de yər lər, il-
lə rin bu zu əri di. Düz dür, pe-
şə kar lıq ax sa yır, səhv lər də, 
on dan do ğan tən qid lər də ye-
tə rin cə dir. Am ma əsas olan 
pro ses dir. O var sa, za man la 
bu sa hə də də tə bii ələn mə lər 
ge də cək və da ha çox pe şə kar, 
sə li qə li və oxu cu sev gi si nə la-
yiq tər cü mə lər işıq üzü gö rə-
cək. Bi zə isə ha mı ya uğurlar 
ar zu la maq qa lır”.   

Se vinc FƏ DAİ

Ki fa yət Haq ver di ye va 1974-cü il de-
kab rın 13-də Ba kı da ana dan 
olub. Ali təh si li ni Nəs rəd din 
Tu si adı na Azər bay can Pe da-

qo ji Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya fa kül tə-
sin də alıb. 10 il mil li mət buat da əv-
vəl kor rek tor, son ra tər cü mə çi ki mi 
fəaliy yət gös tə rib. Her man Hes se-
nin “Mun cuq oyu nu”, “De mian”, 
Cu nit Mak no tun “Sən siz lik” və 
baş qa əsər lə ri ni di li mi zə çe vi rib. 
Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin ke çir di yi “Dəf(i)
nə yar pa ğı” mü sa bi qə sin də Leo-
nid And re ye vin “Qap lan” 
he ka yə si ilə iş ti rak 
edən tər cü mə çi nin 
im za sı iyir mi li yə 
dü şüb. 

Mən özüm də Hes se nin “Sidd-
hart ha”, “De mian” və “Mun cuq 
oyu nu” ro man la rı nı rus di lin-
dən çe vir mi şəm. Ar zu edi rəm 
ki, gə lə cək də ori ji nal dan tər-
cü mə lə rin də sa yı art sın. Əsas 
tər cü mə nin han sı dil dən ol-
ma ğı de yil, əsas olan odur ki, 
gö rü lən iş də sev gi və pe şə-
kar lıq özü nü bü ru zə ver sin. 
Gə rək işə ürə yi ni qo ya san. 

Mə sə lən, Hes se nin iki 
əsə ri ni (“Knup” və 
“Yal qu zaq” nə zər də 
tu tu lur - red) pe şə-
kar tər cü mə çi lə ri miz 
olan Çər kəz Qur-
ba nov və Vi la yət 
Qu li yev se və-se və 
çe vi rib. Əsər lə ri 
oxu yan da gö rür sən 
ki, işə ürək qo yu-

lub”.        

i fa yət Haq ver di ye va 1974-cü il de-
kab rın 13-də Ba kı da ana dan 
olub. Ali təh si li ni Nəs rəd din 
Tu si adı na Azər bay can Pe da-

qo ji Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya fa kül tə-
sin də alıb. 10 il mil li mət buat da əv-
vəl kor rek tor, son ra tər cü mə çi ki mi 
fəaliy yət gös tə rib. Her man Hes se-
nin “Mun cuq oyu nu”, “De mian”, 
Cu nit Mak no tun “Sən siz lik” və 
baş qa əsər lə ri ni di li mi zə çe vi rib. 
Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü-
mə Mər kə zi nin ke çir di yi “Dəf(i)
nə yar pa ğı” mü sa bi qə sin də Leo-
nid And re ye vin “Qap lan” 
he ka yə si ilə iş ti rak 
edən tər cü mə çi nin 
im za sı iyir mi li yə 

dım. Çox-çox son ra lar tər cü-
mə işi nə baş la yan da bu sa hə də 
kü lüng vu ran la rın kim li yiy lə 
ma raq lan ma ğa baş la dım. İş lə-
kü lüng vu ran la rın kim li yiy lə 
ma raq lan ma ğa baş la dım. İş lə-
kü lüng vu ran la rın kim li yiy lə 

ri nə hey ran ol du ğum tər cü mə-
çi lər dən Teh ran Və li yev, Na tiq 
Sə fə rov və Vi la yət Ha cı ye vin 
adı nı çə kə bi lə rəm. Vi la yət Ha-
cı ye vin Ste fan Sveyq dən tər cü-

mə si ni ya xın lar da oxu dum və 

“Gə rək işə 
ürəyini qo ya san”
Ki fa yət Haq ver di ye va: “Şeiri 
yal nız şair tər cü mə edə bilər”
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Sul tan Sü ley man 
Qa nu ni dən iki şeir

Bu şeir Qa nu ni 
Sul tan Sü ley-
man tə rə fi n-
dən baş hə rə-

mi Xür rəm Sul ta na ya zı lıb.
Cə li si-xəl və tim, va rım,
 hə bi bim ma hi-ta ba nım, 
Əni sim, məh rə mim, ya rım,
 gö zəl lər şa hı sul ta nım.
Hə ya tım, ha si lim, öm rüm,
 şə ra bi-köv sə rim, ad nim, 
Ba ha rım, bəh çə tim, ru zim,
 ni ga rım ver di-xən da nım.
Si fə tim, iş rə tim, bəz mim, çı ra ğim,
 nəy yi rim, şə mim, 
Tu run cu-na ri-na rən cim,
 mə nim şə mi-şə bis ta nım.
Nə ba tım, şək kə rim, gən cim,
 ca han için də bi-rən cim, 
Əzi zim, Yü si fi m va rım, gö nül
 Mi si rin də ki xa nım.
İs tan bu lum, Ka ra ma nım,
 di ya rı-mil kə ti-Ru mum, 
Bə dəx şa nım və Qıp ça ğım və
 Bağ da dım, Xo rasa nım.
Sa çı  ma rım, qa şı ya yım,
 gö zü pür fi t nə, bi ma rım, 
Ölər səm, boy nu na qa nım,
       mə dəd hey na mü səl ma nım.
Qa pın da çün ki məd da ham,
       sə ni mədh edə rəm daim, 
Ürək pür qəm, gö züm pür nəm,
       Mu hib bi yəm1, xoş ha lim!

***
Qa nu ni Sul tan Sü ley ma nın xəs tə 
olan da yaz dı ğı ən məş hur şeir.

Xalq için də mö tə bər bir nəs nə
 yox döv lət ki mi, 
Ol ma ya döv lət ca han da
 bir nə fəs səh hət ki mi.
Ki bu ey şi-iş rə ti çün
 kim fə na dır aqi bət,
Ya ri-ba qi is tər isən
 ol ma ya itaət ki mi.
Ol sa qum lar qə də rin cə
 öm rü nə həd dü-ədəd, 
Gəl mə yə bu şi şe yi-çərx iç rə
 bir saət ki mi.

Səl tə nət de dik lə ri an caq
 ca han gov ğa sı dır, 
Ol ma ya bəx tü-səadət
      alə mi-dün ya da vəh dət ki mi.
Gər hü zur et mək di lə sən,
 ey Mü hib bi, ra hat ol,  
Var mı dır vəh dət mə qa mı
 gu şe yi-xəl vət ki mi.

1 Mu hib bi - Qa nu ni Sul tan 
Sü ley ma nın tə xəl lü sü

Hazırladı: NƏRİMAN

Gör kəm li Ar gen ti na ya-
zı çı sı Xor xe Lus Bor xes 
öm rü nün son il lə rin də 
dün ya işı ğı na həs rət 

qal sa da, dün ya nı özü nə məx sus 
tərz də gö rə, in san qəl bi ni oxu ya 
bi lib. Onun he ka yə, es se və şeir-
lə rin də ki müd rik fi  kir lər oxu cu-
la rı dü şün mə yə va dar edir. 

  Cən nə ti hər kəs bir cür tə səv-
vür edir, mən onu uşaq yaş la-
rın dan tə xəy yü lüm də ki tab xa-
na ki mi can lan dı rı ram.

  Bir-bi ri ilə vi da laş maq ay rı-
lı ğı qə bul elə mə mək və be lə 
fi  kir ləş mək dir: bu gün sa də cə 
ay rı lıq oyu nu oy na yı rıq, sa-
bah isə ye ni dən gö rü şə cə yik.

  Mə nim sə nə bir məs lə hə tim 
var, adam la rın nə sə de yə cək-
lə ri nə, sə ni ar tıq gör mək is tə-
mə yən qa dı na gö rə boy nu nu 
bo yun du ru ğa sal ma.

  Bi zə si tat dan baş qa bir şey 
qal ma yıb. Di li miz – si tat lar 
sis te mi dir.

  Bir qay da ola raq, poezi ya nı, 
zəif du yan adam lar öy rət mə-
yə gi ri şir lər.

  Hə qi qət bun dan iba rət dir ki, 
bi zi ya xın və çox sev di yi miz 
adam lar dan baş qa kim sə in ci-
də bil məz.

  Biz doğ ru dan da müm kün 
olan hər şe yi son ra ya sax la ya-
sax la ya ya şa yı rıq; ola bil sin 
ki, qəl bi mi zin də rin lik lə rin-
də əbə di ol du ğu mu za, gec-tez 
bü tün iş lə ri gör mə yə və hər 
şe yi dərk et mə yə ma cal ta pa-
ca ğı mı za ina nı rıq.

  Dost luq his si sev gi dən, ya xud 
hə yat ad lan dır dı ğı mız qar-
ma qa rı şıq lı ğın di gər hər cür 
gör kə min dən az sir li de yil. 
Bə zən mə nə elə gə lir ki, sir li 
ol ma yan ye ga nə hiss – xoş-
bəxt lik dir. Çün ki xoş bəxt lik 
özü nə qa pıl ma dır.

  Ro man la rın qəh rə man la rı 
ilə on la rın bəd bəxt lik lə rin-
dən sar sıl ma ğa adət edib öz 
bəd bəxt lik lə ri mi zə də uyu-
ruq.

  Bə zi lə ri hər yaz dı ğı ki tab la, 
mən isə oxu du ğum hər han sı 
əsər lə fəxr edi rəm.

  Ət raf da kı hər şey sir li dir, am-
ma bə zi şey lər də bu sirr aş-
kar dır. Də niz də, sa rı rəng də, 
qo ca la rın göz lə rin də, mu si qi-
də.

  Çox dan ba şa düş mü şəm ki,  
əgər on la rı yad da şın dan 
sil mə yə özün də güc ta pa 
bil mir sən sə, on da hər şey – 
si fət, söz, kom pas, mar ka, 
si qa ret – sə ni də li elə yə bi-
lər.

  Öz doğ ma la rı nı ba ğış la yan lar 
xoş bəxt dir lər, öz-özü nün gü-
na hın dan ke çən adam sa bəx-
ti yar dır.

  Biz baş qa la rı nı əməl lə ri nə 
gö rə mü ha ki mə edi rik, am ma 
is tə yi rik ki, bi zi im kan la rı-
mı za gö rə mü ha ki mə elə sin-
lər.

  Hə yat – Al la hın gör dü yü yu-
xu dur.

  Sirr sa hi bi ol maq, sir ri ver-
mək dən da ha yax şı dır.

  Biz ar tıq tə rəq qi yə inan mı rıq – 
bə yəm, bu tə rəq qi de yil?

  Bə zən ki şi qa dı nın sev gi si ni 
onu unut maq, onun haq qın-
da dü şün mə mək üçün qa zan-
maq is tə yir.

 Nə qə dər çə tin və uzun 
olur-ol sun, hər han sı bir ada-
mın ta le yi bir cə an dan – in-
sa nın kim ol du ğu nu özü nə 
ta mam ta nı dan an dan ası lı 

olur.

  Düş mə nə mö min lər mər hə-
mət gös tə rə bi lər lər, bu, o qə-
dər də çə tin de yil; düş mə ni 
sev mək isə in san la rın yox, mə-
lək lə rin işi dir.

  Hər cür se çim qə rəz li ola bi lər.
  Biz öz si fə ti miz dən tez qo ca-
lı rıq.

  Sev mək – Al la hın əbə di ol du-
ğu di nə inan maq de mək dir.

  Biz hər cür mö cü zə ya rat ma ğa 
qa di rik, am ma bu nu et mi rik, 
çün ki o mö cü zə tə xəy yül də 
da ha ger çək dir.

  Əs lin də baş ve rən ye ga nə hə-
qi qi şey – mə nim ba şı ma gə-
lən lər dir.

  Öz gü na hı nı hər kəs özü saf-
çü rük et mə li dir. Abır lı və na-
mus lu kəs lə rin baş qa la rı nın 
cəl la dı ol ma sı xo şa gəl məz-
dir.

  «New Ti me»  jur na lı nın re dak to ru Stiv Moss təx mi nən 50-55 söz dən 
iba rət ki çik he ka yə lər mü sa bi qə si ke çir mək fi k ri nə dü şən də onun ide-
ya sı na bu qə dər cid di ma raq gös tə ri lə cə yi ni ağ lı na be lə gə tir mir di. Mü-
sa bi qə nin baş lı ca tə lə bi, he ka yə jan rı na xas olan xü su siy yət lə rə əməl et-
mək idi. Mü sa bi qə ba şa ça tan dan son ra “Ən qı sa he ka yə lər” ad lı top lu 
da nəşr edi lib. Hə min top lu dan bə zi nü mu nə lə ri təq dim edi rik.

Alan E.Ma yer
Şey tan nə is tə yir

İki oğ lan da ya nıb şey ta nın ne cə 
uzaq laş ma sı na ba xır dı. Onun göz-
lə ri nin hip no ze di ci pa rıl tı sı hə lə də 
uşaq la rın bey ni ni du man lan dı rır dı.

-Bu ra bax, o sən dən nə is tə yir di?
-Ru hu mu. Bəs sən dən?
-Av to mat te le fon üçün pul. Tə-

ci li zəng elə mə li idi.
- İs tə yir sən ge dək ye mək ye yək.
- İs tə yi rəm, am ma pu lum yox du.
- Ey ib etməz. Mə nim pu lum 

çox du.

Bra yan Nyuell
Ta le

Yal nız bir cə çı xış yo lu var dı, çün-
ki hə ya tı mız hər şe yi baş qa cür həll 
et mək üçün həd dən ar tıq do la şıq 
hid dət və zövq dü yü nün dən iba rət 
idi. Püş kə eti bar elə yək: də mir pul 
üzü yu xa rı düş sə, ev lə nə cə yik, am ma 
üzüaşa ğı düş sə, hə mi şə lik ayrı la ca ğıq. 

Də mir pul atıl dı. Pul cin gil də di, fır-
lan dı və da yan dı. Üzü yu xa rı idi. Nə-
zər lə ri mi zi çaş qın hal da pu la zil lə dik. 

Son ra bir ağız dan dil lən dik: 
“Bəl kə bir də sı na yaq?”

Kar ni Lauq ren

Min nət dar lıq
Bu ya xın lar da xey riy yə fon-

dun dan aldığı 
yun ad yal 

k i  ş i  n i n 
ç i  y i n -

l ə  r i  n i ra hat ca 
örtürdü, bu gün zi bil ye şi-

yin dən tap dı ğı ya rım bo ğaz çək mə-
lər isə ayaq la rı nı qə tiy yən sıx mır dı.

Ət raf da kı so yuq qa ran lıq dan 
son ra kü çə işıq la rı qəl bi nə əməl li-
baş lı hə ra rət gə ti rir di...

Park otu ra ca ğı nın əy ri si onun 
hey dən düş müş kü rə yi nə çox ta-
nış gə lir di...

“İla hi, sə nə şü kür, - o, bey nin-
dən ke çir di, hə yat doğ ru dan da 
gö zəl di!”

End rü E.Hant

Müasir tibb
Fa ra la rın göz qa maş dı rı cı işı ğı, 

qu laq ba tı rı cı xır çıl tı, kəs kin ağ rı, 
aman sız ağ rı, son ra hə lim, ca zi-
bə dar, tə miz ma vi işıq. Con özü-
nü hey rə ta miz də rə cə də xoş bəxt, 
gənc, azad hiss elə yib şüa sa çan 
pa rıl tı ya doğ ru get di.

Ağ rı və zül mət ya vaş-ya vaş qa-
yı dır dı. Con şiş miş göz lə ri ni as-

ta-as ta aç dı. Tən zif, na mə lum bo-
ru lar, gips gör dü. Ayaq la rı nı hiss 
elə mir di. Ar va dı ağ la yır dı.

- Sə ni xi las elə di lər, əzi zim!
Av qust Sa le mi

Gö zəl lik sa lo nu
- Bi lir si niz, - kres lo da əy ləş miş 

qa dın sö zü nə da vam elə di, - onun 
ar va dı həd dən ar tıq sa də lövh dür. 
Bill hə mi şə de yir ki, id man la məş-
ğul ol ma ğa ge dir, o isə əri nə ina nır.

Bər bər qa dın gü lüm sə di:
- Ərim Uil yams id ma nı çox se-

vir. Heç get məz  di, in di isə bü tün 
vax tı nı ora da ke çi rir.

Qa dın du ru xub qaş la rı nı çat dı.
Son ra onun si fə tin də acı tə bəs-

süm pey da ol du.
- Gə lin, saç la rını zı bu rum. Siz 

çox gö zəl gö rü nə cək si niz.
Eli za bet Yu la

Gü nor ta ça ğı ölüm
- Ağa cın ar xa sın dan çıx, Lui, gör 

bey ni ni ne cə ha va ya so vu ru ram!
- Qor xaq, hətt  a sə nin tə ti yi çək-

mə yə be lə cə sa rə tin çat mır.
- Şüb hən ol ma sın, mə nim cə sa-

rə tim ça tır, am ma in di sə nin bey-
nin ye rin də ol ma ya caq!

- Sə nin bey nin isə heç vaxt ol-
ma yıb.

Gurrr!
-Bir də!
Currr!
- Lui, To ni! Şam elə mək vax tı dı!
- Ar tıq gə li rik, ana!

Dünyanı Borxeslə 
dərk etmək

da dü şün mə mək üçün qa zan-
maq is tə yir.
Nə qə dər çə tin və uzun 
olur-ol sun, hər han sı bir ada-
mın ta le yi bir cə an dan – in-
sa nın kim ol du ğu nu özü nə 
ta mam ta nı dan an dan ası lı 

olur.

Dünyanı Borxeslə Dünyanı Borxeslə 
dərk etməkdərk etmək

Kar ni Lauq ren

Min nət dar lıq
Bu ya xın lar da xey riy yə fon-

dun dan aldığı 
yun ad yal 

k i  ş i  n i n 

l ə  r i  n i ra hat ca 
örtürdü, bu gün zi bil ye şi-

yin dən tap dı ğı ya rım bo ğaz çək mə-
lər isə ayaq la rı nı qə tiy yən sıx mır dı.

Ət raf da kı so yuq qa ran lıq dan 

Ən ki çik he ka yə lər



Gü nel NA TİQ

  1973-cü ilin ya zı idi. Se na nın 
sa hi li sa kit və kim sə siz idi. 
Elə bil, bu da hi qo ca nı bi lə-
rək dən son ba ha rıy la baş-ba-
şa qoy muş du lar. Ara-sı ra hər 
şey dən xə bər siz qa ğa yı la rın 
səs lə ri sü ku tu po zur du. “Gö-
rə sən ni yə adam lar han sı sa 
bir sə nət əsə ri ni an la ma ğa ça-
lı şır lar, am ma, mə sə lən, quş-
la rın nəğ mə si ni yox”?-de yə,  
rəs sam dü şün dü. Onun əsər-
lə ri ni, hətt  a ən bə sit ta ma-
şa çı da an la ma ğa cəhd edir-
di. Çün ki o, şək siz da hi idi. 
Onun et dik lə ri ni sə nət də heç 
kim et mə miş di. O dü şü nür-
dü ki, əgər ide ya var sa, de mə-
li, onu real lı ğa çe vir mək olar. 
“Rəs sam lı ğı ne cə öy rən mək 
olar” sualı na be lə ca vab ver-
miş di:-“Bax, ni yə bir-bi ri nin 
ya nın da olan o iki rəng nəğ-
mə oxu yur? Bu nu izah edə 
bi lər siz? Bu nu izah edə bil-
mə yən adam heç vaxt şə kil 
çək mə yi öy rə nə bil məz”. 

Bu ax şam son ya zıy la vi da laş ma-
ğa gəl miş di. 91 il lik öm rün də o, hər 
şe yi ya şa mış dı - yox sul lu ğu, zən-
gin li yi, şan-şöh rə ti...  Say sız-he sab-
sız il ham pə ri lə ri ol muş du. Am ma 
bu kim sə siz Se na sa hi lin də,  bəl kə 
də ilk də fə idi ki, bö yük Pi kas so 
özü nə eti raf edir di: “Ki mi sə sev mə-
dən ölə cə yim dən qor xu ram”. 

Pab lo Pi kas so mil li yət cə is pan 
idi. İs pa ni ya nın Ma la qa şə hə rin-
də rəs sam ailə sin də do ğul muş du. 
Ata sı kol lec də müəl lim idi və Pab-
lo nu tez-tez özüy lə işə apa rar dı. 
Pab lo saat lar la ata sı nın rəsm çək-
mə yi nə ta ma şa edər, xə yal la rın da 
öz dün ya sı nı qu rar dı.

8 ya şın da ikən özü nün ilk cid-
di əsə ri ni - “Pi ka dor”u ya ra dır. 
De yi lə nə gö rə, oğ lu nun mə ha rə-
ti ni gö rən rəs sam ata öz bo ya la rı-
nı ona ba ğış la yıb de yir: “Oğ lum, 
ar tıq mən sə nə heç nə öy rə də 
bil mə yə cə yəm.”

Tez lik lə ailə Bar se lo na ya köç mə li 
olur. Pab lo rəs sam lıq mək tə bi ni bi ti-
rən dən son ra Mad rid aka de mi ya sın-
da oxu ma ğı ar zu la yır. Əs lin də, Pab-
lo nun ya şı bu na yol ver mir di. Am ma 
ata sı mə sə lə yə mü da xi lə edir və 14 
yaş lı Pab lo mü sa bi qə yə bu ra xı lır. 
İm ta han bö yük uğur la ke çir. Bu dur, 
ar tıq Pab lo Mad rid aka de mi ya sı nın 
tə lə bə si dir. La kin tez lik lə an la yır ki, 
aka de mi ya ona əla və heç nə öy rə də 
bil mə yə cək, o, Bar se lo na ya qa yı dır 
və 16 ya şın da öz stu di ya sı nı qu rur.

Pi kas so gün lə rin bi rin də ata sı-
nın port re ti ni ya ra dır. Bu, ma raq lı 
bir ob raz idi; o, göz lə ri ni ye rə dik-
miş di, an caq az-çox du yu mu olan 
dər hal an la yar dı ki, bu adam qa-
ran lıq ge cə də öz qəl bi nə ba xır. Bir 
də fə də o, mö min in san Pe pa xa la-
nın port re ti ni çək miş di, Pab lo nun 
ata sı isə hə kim qi ya fə sin də xəs tə 
qa dı nı müayi nə edir di. İs pan təs-
vi ri sə nə ti nin ən gö zəl nü mu nə lə-
rin dən bi ri olan bu əsər də  15 yaş lı 
rəs sam özü də fər qin də ol ma dan 
eksp res sioniz mi kəşf et miş di!

Əv vəl lər onun tab lo la rın da par-
laq rəng lər hökm sü rür dü və tə bii 
ola raq, kim lə rə sə bən zə mək cəh di 
var idi. Am ma 1901-ci il dən Pi kas so-
nun üs lu bu də yi şir. Sə nət şü nas lar bu 
mər hə lə ni “ma vi dövr” ad lan dı rır. 

Hə min il Pi kas so Bar se lo na dan 
Pa ri sə kö çür. O, ka sıb çı lıq çə kir di, 
am ma ruh dan düş mür və şi ka yət 
et mir di. Ək si nə, bö yük ener jiy lə 
ye ni yol lar ara yır dı.

“Ma vi döv r”ün ob raz la rı hə ya tın 
için dən gəl miş in san lar idi: sə fi l lər, 
sər sə ri ko me diant lar, rəq qas lar və  
s. “Qo ca di lən çi və gənc” bu mər hə-
lə nin ən yax şı əsər lə rin dən sa yı lır.

1905-ci il də Pi kas so “çəh ra yı 
mər hə lə yə” ke çir. Məz lum ob raz lar 
bir qə dər də yi şir, ar tıq on lar əv vəl-
ki ki mi ümid siz de yil, hətt  a poetik 
çəh ra yı ça lar əxz edib lər. Onun bu 
dövr də ki ya ra dı cı lı ğı nı “İt və ba la-
ca oğ lan” əsə ri çox gö zəl ifa də edir. 

1905-1906-cı il lər də Pi kas so ar tıq 
Pa ris də ya şa yır dı. Mon martr da kı 
ki çik atel ye si nin üs tün də ya zıl mış-
dı: “Şair lə rin gö rüş ye ri”. Bu ra yon-
da, əsa sən, ka sıb ədə biy yat çı lar, 
rəs sam lar, mu si qi çi lər ya şa yır dı. 

Pa ris də Pi kas so  avan qar dist-
lə rin əha tə si nə da xil olur, gənc 
şair lər lə, rəs sam lar la ta nış olur. 
Öm rü nün  so nu na ki mi on la rın 
ço xuy la əla qə sax la yır.

İş lər ya vaş-ya vaş yo lu na dü-
şür dü, Pi kas so kol lek siya çı lar və 
rəs sam ta cir lə ri ara sın da az-çox ta-
nın ma ğa baş la yır dı.

1907-ci il də Pi kas so gənc rəs sam 
Jorj Brak la ta nış olur. Hər iki rəs-
sam bir ne çə il bir lik də iş lə yir və 
ye ni eks pe ri ment lər edir lər. Be lə-
cə, ye ni bə dii cə rə yan- “ku bizm” 
mey da na gə lir. Pi kas so  bu ye ni və 
qey ri-adi for ma lar la de mək is tə yir-
di ki, nə yə gö rə in sa na, ya xud hər 
han sı bir əş ya ya yal nız bir ra kurs-
dan ba xı lır. Hal bu ki, bu nu bir ne çə 
müs tə vi dən et mək müm kün dür.

“Avin yon qız la rı” ey ni lə be lə 
bir əsər idi. Dörd künc si fət lər, 
de for ma si ya olun muş bə dən 
for ma la rı... Onun əsər lə ri ənə-
nə ilə ori ji nal üs lu bun qə ri bə 
bir tan de mi idi. O, nə yi sə də-
yiş mir di, o, yal nız ya ra dır dı. O, 
bu də yi şik lik lə rin fər qin də be lə 
de yil di. 

Pab lo Pi kas so nun qa dın su-
rət lə ri xü su si lə se çi lir di. On lar 
ço xob raz lı idi. Bə zi araş dı rı cı lar 
rəs sa mın qey ri-adi qa dın su rət-
lə ri ni be lə izah edir di lər: “O, 
sa də cə ola raq qa dın la ra nif rət 
edir”. 

Pi kas so nu an la maq hə qi qə tən 
çox müş kül idi. O özü bu ba rə də 
be lə de yir di: “İki cür qa dın var. Ya 
qa dın mə nim üçün ila hi var lıq dır, 
ya da heç kim dir. Mən ye ni bi ri siy-
lə ta nış olan da köh nə si ni sa də cə 
ola raq dəfn edi rəm”. 

 Pi kas so üçün qa dın lar yal nız və 
yal nız il ham pə ri lə ri idi lər. Və on-
lar öz ro lu nu ba şa vur duq dan son-
ra rəs sam on la rı tərk edir və ye ni 
mu za lar ta pır dı.

...1917-ci il. Ro ma da “Nü ma yiş” 
ba le ti nin son məşq lə ri ge dir. Ta-
ma şa nın kost yum la rı nı və de ko-
ra si ya la rı nı Pi kas so öz boy nu na 
gö tü rüb. Tez lik lə ba let bö yük səs-
küy do ğu ra caq və həm ba let meys-
te rə, həm də rəs sa ma bö yük şöh rət 
gə ti rə cək di. Pi kas so bö yük vəcd lə 
iş lə yir di. Çün ki ye ni mu za sı var dı: 
Rus ba le ri na sı Ol qa Xox lo va.

Xox lo va ya də li cə si nə vu rul muş 
Pi kas so trup pay la bə ra bər İta li ya 
və  İs pa ni ya nı gə zir: Ro ma, Mad-
rid, Neapol, Bar se lo na...  Bar se lo-
na da o, Ol qa nı ana sı ilə ta nış edir. 
Ana rus qı zı nı tə bəs süm lə  qar şı la-
yır, onun oy na dı ğı ta ma şa ya ba xır, 
ay rı lar kən isə de yir: “Mə nim oğ-
lum yal nız və yal nız özü nə məx-
sus dur. O, heç bir qa dı nı xoş bəxt 
edə bil məz”.

Xox lo va bu söz lə rə inan mır. Bir də, 
bu qay nar göz lü, çıl ğın is pa nın sev gi-
si nə la qeyd qal maq müm kün idi mi? 

 1918-ci il də on lar ev lə nir lər. Pi kas-
so bo he ma hə ya tı ilə vi da la şır və hə yat 
yol da şı ilə dəb də bə li mən zi lə kö çür. 

Çox la rı an la ya bil mir di ki, Pi-
kas so Xox lo va da nə ta pıb? O, elə 
də gö zəl qa dın de yil di, üs tə lik ər-
ar va dın hə ya ta ba xış la rı və zövq-
lə ri də fərq liy di. 

Pi kas so öz dün ya sı na qa pı lır, 
həf tə lər lə ema lat xa na sın dan çıx-
mır dı. Xox lo va isə, ək si nə, adam 
için də ol maq, yük sək cə miy yət də 
par la maq is tə yir di. 

1921-ci il də gənc ailə nin Pol 
ad lı oğul la rı dün ya ya gə lir. Am-
ma Pi kas so yal nız özü nə və əsər-
lə ri nə məx sus idi. Onun alov lu 
sev gi sin dən əsər-əla mət qal ma-
mış dı. Əsər lə rin də Ol qa nı ar tıq 
ro man tik və gö zəl de yil, qo ca if-
ri tə ki mi çə kir di. 

1927-ci il də ya şı 45-i haq la-
mış Pab lo Pi kas so 17 yaş lı Ma-
ri-Te rez Val ter ilə ta nış olur və 
on la rın May ya ad lı bir qız la rı 
do ğu lur.

İs pan qa nun la rı na gö rə, bo-
şan maq ya saq idi, bir də Pi-
kas so özü bu nu is tə mir di, 
çün ki bo şa na ca ğı təq dir də bü-
tün əm la kı, elə cə də tab lo la rı 
ya rı ba ya rı bö lü nə cək di. Ol qa 
isə tə ləb edir di ki, Pi kas so evi-
nə qa yıt sın, çün ki “o, əri ni se-
vir və on lar Al lah qar şı sın da 
ca vab deh dir lər”. 

Pi kas so bir da ha evi nə qa yıt-
ma sa da, on lar 1955-ci ilə ki mi 
rəs mən ev li qal dı lar. 1955-ci il də 
Ol qa dün ya sı nı də yiş di. 

Am ma Pi kas so nun Ma ri-Te-
rez ilə mü na si bət lə ri də çox uzun 
çək mir. 1937-ci il də onun ar tıq 
ye ni “mu za sı”- fo toq raf Do ra 
Maar var idi.  

Pi kas so fo toq raf Do ra ilə 9 il bir lik də 
ömür sü rür. 1945-ci il də on lar ay rı lır lar. 
Do ra xey li müd dət psi xiat ri ya xəs tə xa-
na sın da müali cə olu nur. Am ma bu 
Pi kas so nu na ra hat et mir di, onun hə ya-
tın da ar tıq baş qa bir qa dın var dı- özün-
dən düz 40 yaş ki çik Fran suaza Ji lo. 
Ye ri gəl miş kən, Fran suaza Pi kas so nu 
tərk edən ye ga nə qa dın idi. Bu qa dın-
dan Pi kas so nun iki öv la dı do ğul du. 

Ol qa isə öm rü nün so nu na ki mi 
ye ga nə ma dam Pi kas so ki mi qal dı. 
1955-ci il fev raln 11-i Ol qa dün ya sı nı 
də yi şir. Dəf nə gə lən lə rin ara sın da Pi-
kas so yox idi, onun ba şı özü nün “Əl-
cə zair li qa dın lar”əsə ri nə qa rış mış dı. 

Pi kas so ar tıq azad idi. 1961-ci il də 
o Jak lin Rok la ev lə nir. Pi kas so nun 
72, qa dı nın 27 ya şı var dı. Jak lin Pi-
kas so ya pə rəs tiş edir di. Qo cal maq-
da olan rəs sam bun dan bö yük zövq 
alır dı. Jak lin Pi kas so nu bü tün var lı ğı 
ilə qo ru yur və onun haq qın da de yir-

di: “Siz han sı gü nəş dən da nı şır sız? 
Gü nəş ki, si zin qar şı nız da dır!”

Al man iş ğa lı vax tı Pab lo Pi kas-
so Fran sa da ya şa maq da da vam 
edir di. Fran sa da kı Ame ri ka sə fi r-
li yi Pi kas so ya və Ma tis sə Bir ləş miş 

Ştat la ra köç mə yi tək lif edir, am ma 
hər iki rəs sam bun dan im ti na edir. 

Pi kas so fa şist lə rə nif rət edir di.
Dün ya rəs sam lı ğı nın şe devr lə rin-

dən olan “Ger ni ka” bu dövr də ya-
ra nır. Əsər də İs pa ni ya da kı ki çik şə-
hə rin bom bard man edil mə si təs vir 
olu nur du. De yi lə nə gö rə, bir də fə al-
man za bit lə rin dən bi ri, rəs sa mın ema-
lat xa na sın da tə sa dü fən “Ger ni ka”nın 
rep ro duk si ya sı nı gö rüb: “Bu nu siz et-
mi siz?”- de yə ma raq la nır. “Mən yox, 
siz,”-de yə, Pi kas so ca vab ve rir.

Pab lo Pi kas so 1973-cü il fev ra lın 8-də 
dün ya sı nı də yi şir. Onun bu za man 91 
ya şı var idi. “Mən- şey ta nam”, - gün-
lə rin bi rin də Pi kas so onun haq qın da 
ya zan Eren bur qa de miş di. Eren burq: 
“Əgər şey tan ol sa be lə o, nə sə xü su si 
bir şey tan dır, elə bir şey tan ki, Tan rı nın 
özüy lə be lə, sülh uğ run da mü ba hi sə 
edir, ona üs yan edir və öz möv qe yin-
dən ge ri çəkilmir.  Şey tan axı qə zəb li 
olur. Am ma o, xe yir xah şey tan dır” – 
de yə, ya rı za ra fat, ya rı ger çək ya zır dı. 
Am ma Pi kas so nun hə ya tı na dair bə-
zi fakt lar Pi kas so nun özü nə də üs yan 
edir, onun xe yir xah lı ğı nı şüb hə al tı na 
alır dı... “Nə yi çox se vir si niz sə, o da si-
zi öl dü rə cək”. Pi kas so ilə də be lə ol du, 
onu se vən lər san ki lə nət lə nə rək ölü mə 
məh kum olun du: Pi kas so nun dəf ni 
gü nü nə və si Pab li to kim yə vi mad də-
dən zə hər lə nir və 3 ay xəs tə xa na da yat-
dıq dan son ra hə yat la vi da la şır. 6 iyun 
1975-ci il də bö yük oğ lu Pol Pi kas so qa-
ra ci yər ser ro zun dan dün ya sı nı də yi şir. 
20 okt yabr 1977-ci il də evi nin qa ra jın da 
Ma ri-Te rez Val ter özü nü asıb in ti har 
edir. Bun dan az son ra onun qı zı May-
ya da dün ya sı nı də yi şir. 15 okt yabr 
1980-ci il də Mad rid də rəs sa mın növ-
bə ti sər gi si nin açı lı şı ərə fə sin də Jak lin 
Pi kas so özü nü gül lə lə yir. Do ra Maar 
son gün lə ri ni ru hi xəs tə xa na da  ke çi rir 
və Pi kas so nun ona ça tan tab lo la rın dan 
bir an da ol sun ay rıl mır...

...Se na nın sa hi lin də son ba ha rıy la 
vi da la şan bö yük rəs sam isə, ilk də-
fə idi ki, özü nə eti raf edir di: “Kim isə 
sev mə dən ölə cə yim dən qor xu ram”...

Pi kas so ar tıq azad idi. 1961-ci il də 
o Jak lin Rok la ev lə nir. Pi kas so nun 
72, qa dı nın 27 ya şı var dı. Jak lin Pi-
kas so ya pə rəs tiş edir di. Qo cal maq-
da olan rəs sam bun dan bö yük zövq 
alır dı. Jak lin Pi kas so nu bü tün var lı ğı 
ilə qo ru yur və onun haq qın da de yir-

di: “Siz han sı gü nəş dən da nı şır sız? 
Gü nəş ki, si zin qar şı nız da dır!”

Al man iş ğa lı vax tı Pab lo Pi kas-
so Fran sa da ya şa maq da da vam 
edir di. Fran sa da kı Ame ri ka sə fi r-
li yi Pi kas so ya və Ma tis sə Bir ləş miş 

Ştat la ra köç mə yi tək lif edir, am ma 
hər iki rəs sam bun dan im ti na edir. 
Pi kas so fa şist lə rə nif rət edir di.

Dün ya rəs sam lı ğı nın şe devr lə rin-
dən olan “Ger ni ka” bu dövr də ya-
ra nır. Əsər də İs pa ni ya da kı ki çik şə-
hə rin bom bard man edil mə si təs vir 
olu nur du. De yi lə nə gö rə, bir də fə al-
man za bit lə rin dən bi ri, rəs sa mın ema-
lat xa na sın da tə sa dü fən “Ger ni ka”nın 
rep ro duk si ya sı nı gö rüb: “Bu nu siz et-
mi siz?”- de yə ma raq la nır. “Mən yox, 
siz,”-de yə, Pi kas so ca vab ve rir.

Pab lo Pi kas so 1973-cü il fev ra lın 8-də 
dün ya sı nı də yi şir. Onun bu za man 91 
ya şı var idi. “Mən- şey ta nam”, - gün-
lə rin bi rin də Pi kas so onun haq qın da 
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Pi kas so ar tıq azad idi. 1961-ci il də 

Mələk, yoxsa iblis?
Pablo 
Pikasso: 
“Kimisə 
sevmədən 
öləcəyimdən 
qorxuram”



Real laş ma yan ar zu lar
Tam adı Mo ni ka An na Ma ri ya Bel-

luç çi olan akt ri sa 1964-cü il sent yab rın 
30-da –  İta li ya nın Çitt  a-De-Kas tel lo 
şə hə rin də dün ya ya gə lib. Ata sı Luici 
Bel luç çi adi əkin çi, ana sı Ma ri ya Qus-
ta nel li isə rəs sam olub. Hə kim lər xa-
nım Qus ta nel li yə son suz luq diaq no-
zu qo yub. Bu na gö rə də Bel luç çi nin 
dün ya ya gə li şi ailə üçün əsl mö cü-
zə yə çev ri lib. Mo ni ka ailə nin ye ga nə 
öv la dı olub. Ka sıb ailə də bö yü yən 
akt ri sa eh ti ya cın nə ol du ğu nu er kən 
yaş la rın da gö rüb. O, yal nız təh sil və 
kar ye ra sa yə sin də bu ba taq lıq dan 
qur tu la ca ğı na ina nıb və nü mu nə vi 
şa gird ol ma ğı ba ca rıb. 

Hə lə uşaq lıq dan Mo ni ka nın bir cə 
ar zu su var idi - və kil ol maq. Bu ar zu-
nun real laş ma sı üçün isə o, “Pe rud ci 
Uni ver si te ti”nə qə bul olun ma lı idi. 
1983-cü il də gər gin ha zır lıq la ra baş-
la yan akt ri sa nın qar şı sın da kı ye ga nə 
ma neə pul suz luq olur. Ar zu su nu 
nə yin ba ha sı na olur sa-ol sun real laş-
dır maq məq sə di ilə 16 yaş lı Bel luç çi 
“Li ceo Clas si co” mo del agent li yi ilə 
mü qa vi lə bağ la yır. Qla mur hə yat 
tər zi tez lik lə Mo ni ka nı hey ran et mə-
yi ba ca rır və o, uşaq lıq ar zu sun dan 
im ti na edir. Gər gin iş qra fi  ki uc ba tın-
dan akt ri sa təh si li ni ya rım çıq qo yur. 
Mo del kar ye ra sı na baş la ya na qə dər 
Bel luç çi piz za res to ran la rın dan bi-
rin də ofi  siant iş lə yir. Kar ye ra sı nı in-
ki şaf et dir mək üçün Mo ni ka doğ ma 
ital yan di li ilə ya na şı, fran sız və in gi-
lis dil lə ri nə də yi yə lə nir, çə tin lik lə də 
ol sa is pan ca da nış ma ğı öy rə nir.

Po dium dan ki no ya
İn di Bel luç çi nin məq sə di məh-

şur mo del ol maq idi. Bu, o qə dər də 
asan de yil di, am ma akt ri sa uşaq lıq-
dan mü ba ri zə əz mi və səb ri ilə se çi-
lir di. Əc nə bi dil lə ri öy rə nən, öz üzə-
rin də iş lə yən Mo ni ka 1988-ci il də 
Mi la na gə lir. 24 yaş lı akt ri sa “Eli te 
Mo del Ma na ge ment” mo del agent-
li yi ilə mü qa vi lə bağ la yır. Ar tıq bir 
il son ra - 1989-cu il də o, NyuYork 
və Pa ris də də ta nı nır, “Dol ce Gab-
ba na” və “El le” ki mi brend mar ka-
lar üçün po diuma çı xır.

2001-ci ilin fev ra lın da “Es quire” 
jur na lı nın üz qa bı ğı na çə ki lən Bel-
luç çi mo del kar ye ra sı və çə tin lik-
lə ri ba rə də ge niş mü sa hi bə ve rir. 
2004-cü il də “Ask men’s” jur na lı-
nın ke çir di yi rəy sor ğu su na əsa sən, 
Mo ni ka Bel luç çi dün ya nın “100 ən 
gö zəl qa dı nı” si ya hı sın da bi rin ci 
olur. Mo ni ka nın mo del biz ne si nə 
Nyu- Yor kun nü fuz lu “El le+” şir kə-
ti nə za rət edir.

1990-cı il də uğur lu mo del biz-
ne si ilə ki fa yət lən mək is tə mə yən 
Mo ni ka özü nü akt ri sa ki mi sı na-
maq qə ra rı na gə lir. Ki no da ilk işi 
“Oğul lar la ke çən hə yat” (Vi ta coi 
fi g li) və “Ca ni lər” (Bri gan ti) fi lm lə ri 
olur. Bu fi lm lər də ki epi zo dik rol lar-
la o heç nə yə nail ol ma sa da bö yük 
təc rü bə top la yır. 1992-ci il də Fren-
sis Ford Kop pa la nın tək li fi  ni qə bul 
edən akt ri sa bö yük ki no da ilk cid di 
işi nə im za atır.

“Dra ku la” fi l min dən son ra Mo-
ni ka ya Av ro pa və Ame ri ka dan 
gə lən tək lifl  ə rin ar dı ara sı kə sil-
mir. 1996-cı il də akt ri sa “Mən zil” 
(L’Ap par te ment) fi l mi ilə ye ni dən 
diq qət lə ri öz üzə ri nə cəm lə mə yi 
ba ca rır. Film də ya rat dı ğı Li za ro-
lu na gö rə Mo ni ka Fran sa nın “Os-
kar”ı ad lan dı rı lan “Se zar” mü-
ka fa tı nı qa za nır. Film akt ri sa nın 
şəx si hə ya tın da da dö nüş ya ra dır. 
“Mən zil” fi l mi nin çə ki liş lə ri za-
ma nı Mo ni ka akt yor Vin sent Kas-
sel ilə ta nış olur.

Bu fi lm dən dər hal son ra akt ri sa 
Fran sa is teh sa lı olan “Do ber man” 
fi l min də çə ki lir. 1997-ci il də üç, 
1998-ci il də dörd fi lm də rol alan 
Mo ni ka ya gə lən fi lm tək lifl  ə ri nin 
sa yı-he sa bı yox idi. Am ma ye nə 
də qey ri-cid di rol lar və ob raz lar 
onun po ten sialı nı tam üzə çı xar-
ma ğa im kan ver mir di.

Ma le na əf sa nə si
2000-ci il də isə Mo ni ka Bel luç çi 

Cü zep pe Tor na to re nin “Ma le na” 
dra mı na çə ki lir. Vint sen zo li nin ey-
niad lı he ka yə si əsa sın da çə ki lən 
fi lm Mo ni ka ya dün ya şöh rə ti qa-
zan dı rır. Film də ya rat dı ğı cə sa rət li 
Ma le na ob ra zı ilə akt ri sa mil yon lar-
la ta ma şa çı nın, ki no tən qid çi lə ri nin 
qəl bi ni fəth edir. Film akt ri sa nın ki-
no kar ye ra sın da əsl dö nüş ya ra dır. 
Ma le na ob ra zı ilə Bel luç çi tək cə ca-
zi bə dar qa dın de yil, ey ni za man-
da is te dad lı akt ri sa ol du ğu nu 
da sü but edir.

Dul qa dın Ma le na ki şi-
lə rin eh ti ras, qa dın la rın 
hə səd ob yek ti dir. Ar vad-
la rın dan qor xan ki şi lər 
onu işə gö tür mür, haq-
qın da ağ la sığ maz şa-
yiələr gə zir. Ma le na nın 
bir cə gü na hı var, o da 
gö zəl ol maq. Gö zəl li yi 
Ma le na nın lə nə ti nə çev ri-
lib. Mü sa hi bə lə ri nin bi rin-
də akt ri sa “Ma le na mə nim 
bioq ra fi  ya mın güz gü də ki 
ək si dir” de yib.

Film də ha di sə lər 13 yaş lı Re-
na to Amo ro zo nun di lin dən təq-
dim olu nur. “Ma le na”nın mu si qi-
si ni dün ya şöh rət li bəs tə kar En nio 
Mor ri ko ne ya zır. Film də səs lə nən 
mu si qi lər “Os kar” və “Qı zıl qlo-
bus” mü ka fat la rı na na mi zəd olur.

2001-ci il də akt ri sa hə yat yol da şı 
olan Vin sent Kas sel lə bə ra bər “Ca na-
var qar daş lı ğı” fi l mi nə çə ki lir. Cüt lü-
yün ifa sı bö yük ma raq la qar şı la nıb.

Akt ri sa nın növ bə ti ro lu 2002-ci 
ilin ən bö yük büd cə li fi l mi olan 
“As te riks və Obe liks Kleopat ra ya 
qar şı” fi l min də olur. Ey ni il də Mo-
ni ka ye ni dən Vin sent ilə ka me ra 
qar şı sı na ke çir. Bu də fə ul duz cüt-
lük Qas per Noenin “Dön məz lik” 
fi l min də çı xış edir. Film ki no ta-

ri xi nin ən cə sa rət li 
fi lm lə rin dən bi ri 
sa yı lır. Akt ri sa bu 
fi l mə çə kil di yi nə 
peş man ol du ğu-
nu və fi l mə ba xa 
bil mə di yi ni de-
yir.

Bel luç çi mü sa hi bə lə rin də də-
fə lər lə Ro bert de Ni ro ilə tə rəf 
mü qa bi li ol maq is tə di yi ni de-
yib. Akt ri sa nın ar zu su 2011-ci il-
də real la şıb. De Ni ro və Mo ni ka 
“Sev gi nin is ti fa də qay da la rı” fi l-
min də tə rəf mü qa bi li olub lar.

Ötən il Bel luç çi ital yan re jis so-
ru Ali çe nin “Mö cü zə” fi l min də 
baş rol lar dan bi ri ni ifa edib. Film 
Kann ki no fes ti va lı nın əsas mü ka-
fa tı nı qa za nıb.

Ha zır da akt ri sa qal ma qal lı serb 
re jis so ru Emir Kus tu rit sa nın “Mü-
ha ri bə və sev gi” fi l min də çə ki lir. 
Tən qid çi lər fi l min ek ran la ra çı xa-
ca ğı gü nü bö yük ma raq la göz lə-
yir lər.

40 ya şın da ana
1990-1994-cü il lər də Mo ni ka fo-

toq raf Klaudio Kar los la ev li olub. 
Cüt lü yün mü na si bət lə ri göz lə nil-
di yin dən qı sa sü rüb. 1996-cı il də 

“Mən zil” fi l mi nin çə ki liş lə ri za ma-
nı Bel luç çi həm ka rı, hə ya tı nın 

sev gi si Ven san Kas sel lə ta nış 
olur. 1999-cü il də Bel luç çi 
və Kas sel mü na si bət lə ri ni 

rəs mi ləş di rir. Ul duz lar ki-
fa yət qə dər de mok ra tik 
ailə qay da la rı ya rat mış dı, 
Mo ni ka Ro ma da, Ven san 
Pa ris də, İn gil tə rə də ya şa-

yır dı. Am ma cüt lü yün bir-
bi ri nə duy du ğu eşq heç kə sə 

sirr de yil di.
2004-cü il də 40 ya şı nı qeyd 

et mə yə ha zır la şan Mo ni ka qı zı 
De va nı dün ya ya gə ti rir. Cüt lü yün 

ikin ci qı zı Leoni isə 2010-cu 
il də ana dan olur: “Bi rin ci 

qı zım do ğu lan da mə-
nim 40, ikin ci qı zım 
do ğu lan da isə 45 ya-
şım var idi. Bu il lər 
ər zin də mən özü mü 
on la rın gə li şi lə, hə ya-
tı mın ta ma mi lə də yi-

şə cə yi nə ha zır la mış dım. 
Qız la rı mın sa yə sin də 

mən hər sə hər xoş bəxt oya-
nır və Tan rı ya şükr edi rəm”.
Kas sel və Bel luç çi əf sa nə-

si 2013-cü ilin av qus tun da bi tir, 
cüt lük rəs mi şə kil də bo şa nır. Mət-
buat dan giz lən sə də Mo ni ka bu 
ay rı lı ğı ol duq ca ağır ke çi rir. Akt ri-
sa eti raf edir ki, bu 14 il ər zin də o, 
heç vaxt tək qal ma yıb və in di nə 
edə cə yi ni bil mir.

Heç bir plas tik əmə liy yat ke çir-
mə yən Mo ni ka yal nız fi lm çə ki-
liş lə ri za ma nı xü su si dieta lar sax-
la yır. Adi gün lər də akt ri sa ital yan 

mət bə xi nin şa hı sa yı lan piz za 
və pas ta dan im ti na et mir. 

Bel luç çi nin se vim li id man 
nö vü üz gü çü lük və yo-

qa dır.
Fel li ni ya ra dı cı lı-

ğı nın hey ra nı olan 
Mo ni ka nın ən çox 

iz lə di yi fi lm “Şi-
rin hə yat” və 
“Sək kiz ya-
rım”dır. Ki tab 
oxu ma ğı se vən 
akt ri sa Pat ri-

si ya Al be rin “Ti na 
Ma dott  i nin hə ya tı” 

ki ta bı nı çox sev di yi ni eti raf edib.

Leyla ƏLİYEVA
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“Dra ku la” fi l min dən son ra Mo- “Mən zil” fi l mi nin çə ki liş lə ri za ma-

Mo ni ka Bel luç çi - 
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Ö
tən ilin sent yab rın da 50 
ya şı nı qeyd edən Mo ni-
ka Bel luç çi bir da ha sü-
but et di ki, gö zəl qa dın 

üçün yaş heç bir əhə miy yət kəsb 
et mir. Bö yük bir nəs lin mu za sı 
və öz döv rü nün sim vo lu na çev-
ri lən akt ri sa zə rifl  i yi və ca zi bə si 
ilə yu nan ila hə lə ri ni xa tır la dır. 
Akt ri sa hə mi şə klas sik gö zəl-
lik me yar la rı na uy ğun si ma sı 
ilə se çil mə yi ba ca rıb. Gö zəl li yi 
ilk də fə ital yan di zay ner lə ri tə-
rə fi n dən kəşf olu nan akt ri sa 26 
il “Dol ce & Gab ba na” bren di ilə 
əmək daş lıq edib.
Onu “İkin ci So fi  Lo ren” ad lan-
dı rır lar. Lo re nin “İtal yan sa ya ğı 
ni kah” fi l min də ya rat dı ğı məş-
hur Fi lu me na Mar tu ra no ob ra-
zı isə Mo ni ka Bel luç çi ilə as so-
siasi ya olu nur. Di gər ma raq lı 
fakt on dan iba rət dir ki, akt ri sa 
fi l min ek ran la ra çıx dı ğı ta rix də 
– 1964-cü il də dün ya ya gə lib.

“Dra ku la” fi l min dən son ra Mo-
ni ka ya Av ro pa və Ame ri ka dan 
gə lən tək lifl  ə rin ar dı ara sı kə sil-
mir. 1996-cı il də akt ri sa “Mən zil” 
(L’Ap par te ment) fi l mi ilə ye ni dən 
diq qət lə ri öz üzə ri nə cəm lə mə yi 
ba ca rır. Film də ya rat dı ğı Li za ro-
lu na gö rə Mo ni ka Fran sa nın “Os-
kar”ı ad lan dı rı lan “Se zar” mü-
ka fa tı nı qa za nır. Film akt ri sa nın 
şəx si hə ya tın da da dö nüş ya ra dır. 
“Mən zil” fi l mi nin çə ki liş lə ri za-
ma nı Mo ni ka akt yor Vin sent Kas-

Bu fi lm dən dər hal son ra akt ri sa 
Fran sa is teh sa lı olan “Do ber man” 
fi l min də çə ki lir. 1997-ci il də üç, 
1998-ci il də dörd fi lm də rol alan 
Mo ni ka ya gə lən fi lm tək lifl  ə ri nin 
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onun po ten sialı nı tam üzə çı xar-
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2000-ci il də isə Mo ni ka Bel luç çi 

Cü zep pe Tor na to re nin “Ma le na” 
dra mı na çə ki lir. Vint sen zo li nin ey-
niad lı he ka yə si əsa sın da çə ki lən 
fi lm Mo ni ka ya dün ya şöh rə ti qa-
zan dı rır. Film də ya rat dı ğı cə sa rət li 
Ma le na ob ra zı ilə akt ri sa mil yon lar-
la ta ma şa çı nın, ki no tən qid çi lə ri nin 
qəl bi ni fəth edir. Film akt ri sa nın ki-
no kar ye ra sın da əsl dö nüş ya ra dır. 
Ma le na ob ra zı ilə Bel luç çi tək cə ca-
zi bə dar qa dın de yil, ey ni za man-
da is te dad lı akt ri sa ol du ğu nu 

Dul qa dın Ma le na ki şi-
lə rin eh ti ras, qa dın la rın 
hə səd ob yek ti dir. Ar vad-
la rın dan qor xan ki şi lər 

bir cə gü na hı var, o da 
gö zəl ol maq. Gö zəl li yi 
Ma le na nın lə nə ti nə çev ri-
lib. Mü sa hi bə lə ri nin bi rin-
də akt ri sa “Ma le na mə nim 
bioq ra fi  ya mın güz gü də ki 

Film də ha di sə lər 13 yaş lı Re-
na to Amo ro zo nun di lin dən təq-
dim olu nur. “Ma le na”nın mu si qi-
si ni dün ya şöh rət li bəs tə kar En nio 
Mor ri ko ne ya zır. Film də səs lə nən 
mu si qi lər “Os kar” və “Qı zıl qlo-
bus” mü ka fat la rı na na mi zəd olur.

ri xi nin ən cə sa rət li 
fi lm lə rin dən bi ri 
sa yı lır. Akt ri sa bu 
fi l mə çə kil di yi nə 
peş man ol du ğu-
nu və fi l mə ba xa 
bil mə di yi ni de-
yir.

“Mən zil” fi l mi nin çə ki liş lə ri za ma-
nı Bel luç çi həm ka rı, hə ya tı nın 

sev gi si Ven san Kas sel lə ta nış 
olur. 1999-cü il də Bel luç çi 
və Kas sel mü na si bət lə ri ni 

rəs mi ləş di rir. Ul duz lar ki-
fa yət qə dər de mok ra tik 
ailə qay da la rı ya rat mış dı, 
Mo ni ka Ro ma da, Ven san 
Pa ris də, İn gil tə rə də ya şa-

yır dı. Am ma cüt lü yün bir-
bi ri nə duy du ğu eşq heç kə sə 

sirr de yil di.
2004-cü il də 40 ya şı nı qeyd 

et mə yə ha zır la şan Mo ni ka qı zı 
De va nı dün ya ya gə ti rir. Cüt lü yün 

ikin ci qı zı Leoni isə 2010-cu 
il də ana dan olur: “Bi rin ci 

qı zım do ğu lan da mə-
nim 40, ikin ci qı zım 
do ğu lan da isə 45 ya-
şım var idi. Bu il lər 
ər zin də mən özü mü 
on la rın gə li şi lə, hə ya-
tı mın ta ma mi lə də yi-

şə cə yi nə ha zır la mış dım. 
Qız la rı mın sa yə sin də 

mən hər sə hər xoş bəxt oya-
nır və Tan rı ya şükr edi rəm”.
Kas sel və Bel luç çi əf sa nə-

si 2013-cü ilin av qus tun da bi tir, 
cüt lük rəs mi şə kil də bo şa nır. Mət-
buat dan giz lən sə də Mo ni ka bu 
ay rı lı ğı ol duq ca ağır ke çi rir. Akt ri-
sa eti raf edir ki, bu 14 il ər zin də o, 
heç vaxt tək qal ma yıb və in di nə 
edə cə yi ni bil mir.

Heç bir plas tik əmə liy yat ke çir-
mə yən Mo ni ka yal nız fi lm çə ki-
liş lə ri za ma nı xü su si dieta lar sax-
la yır. Adi gün lər də akt ri sa ital yan 

mət bə xi nin şa hı sa yı lan piz za 
və pas ta dan im ti na et mir. 

Bel luç çi nin se vim li id man 
nö vü üz gü çü lük və yo-

qa dır.
Fel li ni ya ra dı cı lı-

ğı nın hey ra nı olan 
Mo ni ka nın ən çox 

iz lə di yi fi lm “Şi-
rin hə yat” və 
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rım”dır. Ki tab 
oxu ma ğı se vən 
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“Əli və Ni no”da ca zi bə dar 
is pan akt ri sa oy na ya caq
Bri ta ni ya nın “PeaPie Films” ki-

no şir kə ti Məm məd Əsəd bə yin 
(Qur ban Səid) “Əli və Ni no” 
əsə ri əsa sın da ek ran laş dı rı lan 

ey niad lı fi l min ha zır lıq la rı na baş la yıb. 
Mü səl man Əli və xris tian Ni no nun ro-
man tik sev gi he ka yə sin dən bəhs edən 
fi l min ic ra çı pro dü se ri Ley la Əli ye va, sse-
na ri müəl li fi  bri ta ni ya lı ya zı çı, sse na rist 
və ki no re jis sor, “Os kar” mü ka fa tı lau-
reatı Kris to fer Hemp ton, pro dü se ri Kris 
Tik ye, re jis so ru isə Asif Ka pa di ya dır.

Film də azər bay can lı Əli xan Şir van şi-
rin ro lu nu ta nın mış akt yor Adam Bak ri, 
gür cü gö zə li Ni no nun ob ra zı nı isə is pan 
akt ri sa Ma ri ya Val ver de can lan dı ra caq.

“Sə ma dan 3 metr yük sək lik də” fi l-
min də ya rat dı ğı Ba bi ro lu ilə bö yük 
po pul yar lıq qa zan mış Val ver de ar tıq 

Ba kı da dır. O, şəx si Ins tag ram 
he sa bın da Ba kı da kı ha zır lıq 
pro se si ni əks et di rən fo to la rı 
pay la şıb.

Qeyd edək ki, Mə həm məd 
Əsəd Bə yin “Qur ban Səid” 
im za sı ilə yaz dı ğı bu ro man 
ilk də fə 1937-ci idə Ber lin də 
al man di lin də (Qot əlifb  a sın-
da) çı xıb. Əli və Ni no nun 
sev gi he ka yə si Bi rin ci Dün-
ya Mü ha ri bə sin dən ön cə ki 
dövr də Ba kı da, Gür cüs tan-
da və İran da cə rə yan edib. 
Ro man ilk nəş rin dən bu ya-
na dün ya xalq la rı nın ək sər 
di li nə tər cü mə edi lib və XX 
yüz ilin ən gö zəl sev gi ro-
man la rı sı ra sın da yer alıb.

“Char le Heb do”nun 
nəş ri tə xi rə sa lı nıb
Mə həm məd pey ğəm bə rin ka ri ka tu ra la rı nı çap et di yi 

üçün Pa ris də ra di kal is lam çı la rın hü cu mu na mə ruz 
qa lan və ək sər əmək daş la rı qət lə ye ti ri lən “Char le 
Heb do” jur na lı nın ye ni sa yı nın nəş ri tə xi rə sa lı nıb.

Jur na lın təm sil çi si An na Omel de yib ki, kol lek tiv ma təm için də-
dir, yo ru lub və ye ni sa yın nəş ri nə ha zır de yil.

“Char lie Heb do”nun ye ni sa yı fev ra lın 4-də sa tı şa çıx ma lıy dı.
Am ma jur nal dan onu da de yib lər ki, ye ni sa yın nə vaxt nəşr olu-

na ca ğı bi lin mə sə də, jur nal öz fəaliy yə ti ni müt ləq da vam et di rə cək.
Ter ror hü cu mun dan son ra jur na lın sağ qa lan əmək daş la rı bir 

nöm rə ha zır la yıb çap et dir miş və hə min say 5 mil yon nüs xə dən ar tıq 
sa tıl mış dı. Hal bu ki jur na lın ti ra jı hü cum dan əv vəl 60 min nüs xə idi.

Hə min say da da Mə həm məd pey ğəm bə rin ka ri ka tu ra sı çap edil-
miş və bu, mü səl man öl kə lə rin də haq lı eti raz la ra sə bəb ol muş du.

Corc Mar ti nin “Taxt-tac 
oyun la rı” ge ci kir

Ame ri ka lı ya zı çı Corc R.R.Mar ti-
nin pə rəs tiş kar la rı və ki tab se-
vər lər ya zı çı nın “Taxt oyun la rı” 
(“Ga mes of Th ro nes”) se ri ya sın-

dan olan ye ni “Qış kü lə yi” (“The Winds of 
Win ter”) ki ta bı nı 2015-ci il də oxu ya bil-
mə yə cək lər. Bu ba rə də “Har per Ko lins” 
(“Har per Col lins”) nəş riy ya tı nın nü ma-
yən də si Ceyn Con son “The Guar dian” qə-
ze ti nə açıq la ma sın da bil di rib.

O, de yib: “Bu ki tab lar əv vəl lər də tək-tək nəşr olun muş du, an caq 
heç vaxt be lə gö zəl tər tib edil mə miş di. Ədi bi se vən oxu cu lar baş qa 
ya zı çı la rın 2-3 ro ma nı də yə rin də olan bu ki tab la rın qəd ri ni bil mə-
li dir lər. La kin al tın cı ki ta bın ta ri xi haq qın da heç bir mə lu mat yox-
dur”.

C.Mar tin isə hə lə 2014-cü il də ki ta bın ha zır ola ca ğı ba rə də blo-
qun da mə lu mat ve rə cə yi ni bil dir miş di. La kin, göz lə nil di yi nin ək si-
nə ola raq ki tab 2015-ci il də də nəşr olun ma ya caq. Bu na şərh ve rən 
Mar tin ki ta bı giz li bi tir di yi haq qın da gə zən söz-söh bə tə də ay dın lıq 
gə ti rib: “Si zə ümid ve rib pə ri şan et di yi mə gö rə üzr is tə yi rəm. Mən 
əv vəl lər də de mi şəm, ye nə de yi rəm ki, çap edi lə cək ki tab la rım la 
bağ lı xə bər lər lə oyun oy na mı ram. Mən bi li rəm ki, bu ki ta bın ar dı nı 
göz lə yən nə qə dər in san var. Həm də, bi li rəm ki, on lar bu nu çox dan 
göz lə yir. Mən ye nə də “Qiş kü lə yi” üzə rin də iş lə yi rəm. Ki tab ba şa 
ça tan ki mi öz blo qum da bu ba rə də mə lu mat ve rə cə yəm”.

Corc R.R. Mar ti nin epik-fan tas tik janr da yaz dı ğı ilk ro man – “Buz 
və odun mah nı sı”dır. Ya zı çı ro ma nı 1991-ci il də ya zıb. Bu üs lub da 
yaz dı ğı ilk ki ta bı olan “Taxt-tac oyun la rı”nın ilk se ri ya sı 1996-cı il də 
nəşr edi lib. 2011-ci ilin ap re lin də ABŞ-ın “HBO” (“Ho me Box Offi   -
ce”) te le ka na lı ey niad lı se rial çə kib. “Taxt-tac oyun la rı nın” te le ver si-
ya sı iki də fə “Em mi” mü ka fa tı na və ən yax şı qu ru lu şa gö rə “Hü qo” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. “HBO” (“Ho me Box Offi    ce”) te le ka na lı 
ki ta bın al tın cı se ri ya sı nı da ek ran laş dır ma ğı plan laş dı rır. Xa tır la daq 
ki, se ri ya nın so nun cu, yə ni be şin ci “Əj də ha lar la rəqs” (“A Dan ce 
with Dra gons”) ki ta bı 2011-ci il də işıq üzü gör müş dü.

Öz-özü nə
yox olan ki tab

Ya zı çı Ceyms Pett  er so-
nun yan va rın 26-da 
nəşr olu nan “Giz li Ve-
qas” (“Pri va te Ve gas”) 

ki ta bı nın oxu cu su get dik cə ar-
tır. Sə bə bi isə bu dur ki, ki tab 
rə qəm sal aləm də yük lən dik-
dən 24 saat son ra öz-özü nə yox 
olur. İlk min nə fə rin ki ta bı pul-
suz yük lə mək şan sı var. Bu nun 
üçün, əv vəl cə fay lı aç maq, son ra 
tay me ri göz lə mək la zım dır.

Bir sut ka dan son ra ki tab av-
to ma tik ola raq si li nə cək. Əgər 
öz-özü nə yox olan bu rə qəm sal 
ro man ki fa yət qə dər diq qə ti ni zi 
çək mə di sə, ürə yi ni zi dö yün dür-
mə di sə, na ra hat ol ma ğa dəy məz. 
Pett  er son ki ta bın çap olun muş 
ver si ya sı nı 294 dol la ra tək lif edir. 
Bu məb lə ğə ki tab və ya zı çı ilə ax-
şam ye mə yi da xil dir. An caq bu ki-
tab da 24 saat dan son ra məhv olur. 

Ki ta bın stan dart nəşr ver si ya-
sı sa tı şa bu qey ri-adi ak si ya ba şa 
çat dıq dan son ra çı xa rı la caq.

“Ama zon” rus di lin də 
olan ki tab la rın
sa tı şı nı da yan dır dı

Ki tab sa tı şıy la məş ğul 
olan bö yük in ter net 
say tı rus di lin də olan 
elekt ron ki tab la rın 

sa tı şı na qa da ğa qo yub. Hal-ha-
zır da sayt da rus di lin də olan 
bü tün ki tab lar si li nib. On la rın 
ara sın da bir ne çə il əv vəl say ta 
yer ləş di ril miş ki tab lar da var. 

Rus dil li müəl lifl  ər say tın bu 
qə ra rı na qar şı xü su si ya ra dıl mış 
sayt da pe ti si ya ve rib lər. On lar 
id dia edir lər ki, say tın bu ad dı-
mı “biz bu di li dəs tək lə mi rik” 
de mək dir. Qeyd edək ki, “Ama-
zon” say tı nın rus dil li ədə biy yat-
dan tə miz lən mə si nə 4 ay əv vəl 
baş la nılıb. Mo de ra tor lar, hətt  a 
şir kə tə min lər lə dol lar qa zanc gə-
ti rən ki tab la rı da sayt dan si lib lər. 
Hal-ha zır da “Ama zon” say tı ki-
tab müəl li fi  nin ki ta bı nı yer ləş di rə 
və sa ta bi lə cə yi ye ga nə re surs dur.

Hazırladı: NARINGÜL

“Əli və Ni no”da ca zi bə dar 
is pan akt ri sa oy na ya caq

Ba kı da dır. O, şəx si Ins tag ram 
he sa bın da Ba kı da kı ha zır lıq 
pro se si ni əks et di rən fo to la rı 

Qeyd edək ki, Mə həm məd 
Əsəd Bə yin “Qur ban Səid” 
im za sı ilə yaz dı ğı bu ro man 

al man di lin də (Qot əlifb  a sın-
da) çı xıb. Əli və Ni no nun 

da və İran da cə rə yan edib. 
Ro man ilk nəş rin dən bu ya-
na dün ya xalq la rı nın ək sər 
di li nə tər cü mə edi lib və XX 
yüz ilin ən gö zəl sev gi ro-

Ki no-akt yor Yıl maz Ər do ğan 
Os kar mü ka fa tı laureatı Ras-
sel Krounun çək di yi “Son 
ümid” (The Wa ter Di-

vi ner”) fi l min də ki ro lu na gö rə 
Avst ra li ya nın ən bö yük ki no 
mü ka fa tı nı alıb. Avst ra li ya 
Ki no və Te le vi zi ya Sə nə-
ti Aka de mi ya sı tə rə fi n dən 
ve ri lən mü ka fat lar ara sın-
da “Ən yax şı ikin ci də rə cə li 
ki şi ro lu” mü ka fa tı na türk 
akt yo ru Yıl maz Ər do ğan 
la yiq gö rü lüb. Ər do ğan fi lm də Ça naq qa la sa va şın da üç oğ lu nu 
itir miş avst ra li ya lı ata nın Tür ki yə yə gə li şin dən bəhs edən fi lm də 
min ba şı Hə sən ro lu nu can lan dı rıb.

Sse na ri müəl lifl  ə ri Endr yu Anas ta sios və Endr yu Nayt, re jis so ru 
Ras sel Krou olan fi lm Tür ki yə-ABŞ bir gə is teh sa lı dır. Baş rol lar da 
Ras sel Krou, Ol ga Ku ri len ko, Ce Kurt ney və Cem Yıl maz çə ki lib.

Avst ra li ya nın “Os kar”ı 
Yıl maz Ər do ğa nın ol du

i no-akt yor Yıl maz Ər do ğan 
Os kar mü ka fa tı laureatı Ras-
sel Krounun çək di yi “Son 
ümid” (The Wa ter Di-

vi ner”) fi l min də ki ro lu na gö rə 
Avst ra li ya nın ən bö yük ki no 
mü ka fa tı nı alıb. Avst ra li ya 

da “Ən yax şı ikin ci də rə cə li 

Yıl maz Ər do ğa nın ol du
Ser van te sin

mə za rı ax ta rı lır
Ölü mün dən 398 il son ra

1616-cı il də və fat et miş, “Don Ki xot” ro ma nıy la 
dün ya ədə biy ya tın da önəm li yer lər dən bi-
ri ni tu tan məş hur is pan ya zı çı sı Mi gel de 
Ser van te sin ölü mün dən 398 il son ra mə za rı 

ax ta rı lır. Mad rid də ki “Ya lı na yaq tri ni ta ri ya lı” (“Con ven to de las Tri-
ni ta rias”) kil sə sin də bas dı rıl dı ğı gü man edi lən məş hur ya zı çı nın nə-
şi nin qa lıq la rı nın ar şa dı rıl ma sı pro se si ar tıq ikin ci mər hə lə yə ke çib. 

2016-cı il də ya zı çı nın ölü mü nün 400-cü il dö nü müy lə bağ lı ant-
ro po loq Fran sis ko Et be ria, ta rix çi Fer nan do de Pra do və təd qi qat çı 
Luis Al vi ya lın tə rə fi n dən təş kil edil miş la yi hə ilə bağ lı mət buata ve-
ri lən açıq la ma da araş dır ma nın bi rin ci mər hə lə si nin nə ti cə siz ba şa 
çat dı ğı və ar tıq ikin ci mər hə lə ke çil di yi bil di ri lib. Be lə ki, alim lər 
kil sə də ki ye ral tı mə zar lıq dan ya zı çı nın nə şi ni ta pa caq la rı na ümid 
edir lər. Mo lins Mar ki zi Ma riano Ro ka de To qo re sin İs pa ni ya Kral 
Aka de mi ya sı ar xi vin də sax la nı lan 1870-ci il ta rix li mək tu bun da 
qeyd edil di yi ki mi, Ser van te sin Mad rid də ki “Ya lı na yaq tri ni ta ri ya-
lı” kil sə sin də dəfn edil di yi təx min edi lir.

Bu gün lər də ya zı çı nın qəb ri nin açıl ma sıy la bağ lı məh kə mə-tib bi 
eks per ti za nəş qa lıq la rını n əsa sən ya zı çı nın hə ya tı na dair ma raq lı 
fakt la rı aş ka ra çı xar ma ğa ça lı şa caq. Mə lum ol du ğu ki mi, 1571-ci il də 
Le pan to da kı dö yüş za ma nı Ser van tes döş na hi yə sin dən və çiy nin-
dən 3 qəl pə ya ra sı alıb. So nun cu ya ra sı o qə dər ağır olub ki, ya zı çı nın 
sol əli ifl  ic olub. Təd qi qat çı la rın fi k rin cə, bü tün bun lar sü mük də izi ni 
qoy ma ya bil məz. Həm çi nin, alim lər Ser van te sin kəl lə si nə ba xıb onun 
üzü nü re konst ruk si ya et mə yi plan laş dı rır lar.

Dün ya şöh rət li ant ro po loq Fran sis ko Ete be ria Ser van te sin ölən də ağ-
zın da sa də cə 6 di şi nin ol du ğu nu və bur nu nun əy ri ol du ğu nu bil di rib. 

Qeyd edək ki, la yi hə yə 100 min av ro və sait ay rı lıb. 
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